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 اإلىداء

متناف إ ... إلى روحا ُتكممني  ليؾ أنتإلى مف ىي في الحياة حياة... إلى مف ينحني الحرؼ حبًا وا 
 ُتجممني...وتمنحني ضحكة القمب... ومف سواؾ أيا حبي أيا قمبا يقاسمني صفوة الحب...

 إلى أمي نير الحب الذي يجري في روحي حفظؾ اهلل مف كؿ شر ومف كؿ سوء.......

مد في إلى أبي الذي عممني العطاء دوف انتظار إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار راجيا مف اهلل أف ي
 عمره.....

 ىي أنتي .إلى مف سكنت روحي ... إلى مف يبتسـ القمب برؤيتيا... ىي وليس غيرىا..

لى كؿ مف يخبئوف الحب في قموبيـ لي ...  إلى أخي وأخواتي ... إلى أقاربي وأصدقائي ... وا 

 إلى روح جدتي أـ فارس رحميا اهلل...

 ا الصحة والعافية...ما واداـ عمييمأـ عودة أطاؿ اهلل بعمرى ي أبو عودة وجدتيإلى جد

 إلى أرواح الشيداء الخالديف الذيف جادوا بأرواحيـ في سبيؿ فمسطيف....

 ....لكرامةومية سوى رياضة الركض وراء اإلى الذيف ال يعرفوف رياضة ي

 حرفًا... إلى مف عممني كيؼ أنطؽ الحروؼ وأىجوا الكممات... إلى كؿ مف عممني ولو

 محية ..قخولة  د.  إلى صاحبة القمب الطيب إلى الرائعة

 إلى مف أنضج مفيوـ العطاء في نفسي فجعمني عاداًل فيما اخذ ... معتداًل فيما أعطي ...
 غساف سرحاف... د.  المعطاء إلى أستاذي 

 ف المبدأ عمى الشخص والوحي عمى التاريخ ...روّ إلى الذيف يؤثِ 

 إلى األحرار.. وىـ كثرةعبلمييف الشرفاء.. وىـ ندرة.... وىـ قمة... إلى االالشرفاءإلى السياسييف 

 ستاذ فادي خميؿ...إلى معممي الرائع الذي ال ينسى األ

تماـ ىذا العمؿ ... فأنتـ في القمب وأف لـ أذكركـ...إلى كؿ مف قدـ لي مف وقتو وجيده إل
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 :إقرار

أقر أنا ُمعد الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة 

أي جزء منيا، لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ألي باستثناء ما تـ اإلشارة لُو حيثما ورد، وأف ىذه الرسالة، أو 

 جامعة أو معيد آخر.

 

 .............التوقيع :  ...........

 محمد وحيد ساري صبلح الديف االسـ :  
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 الشكر كالتقدير

 كمػػػا يميػػػؽ بجبللػػػو وعظػػػيـ سػػػمطانو، أحمػػػده ، فيػػػو أىػػػؿ الثنػػػاء، والحمػػػد هللالحمػػػد والشػػػكر هلل أواًل وأخيػػػراً 
 سبحانو، والصبلة والسػبلـ عمػى حبيبػو ومصػطفاه معمػـ النػاس الخيػر سػيدنا محمػد عميػو أفضػؿ الصػبلة

 والتسميـ، إذ وفقني إلتماـ ىذه الرسالة.

إف ىػػذه الرسػػالة لػػـ تصػػؿ إلػػى مػػا وصػػمت إليػػو إال بفضػػؿ اهلل سػػبحانو وتعػػالى أواًل، وبمسػػاعدة أصػػحاب 
العمػػـ وأصػػحاب العقػػوؿ الػػذيف عممػػوني ووقفػػوا بجػػانبي إلػػى أف وصػػمُت ىنػػا، فػػأنني أجػػد إلزامػػًا عمػػي أف 

قدـ بالشكر إلػى كػؿ مػف كػاف سػببًا فػي إتمػاـ ىػذه الرسػالة، فمػف أسند الفضؿ إلى أىمو وفاء وعرفانا، وأت
 ال يشكر الناس ال يشكر اهلل.

إلػػػى جػػػامعتي الحبيبػػػة جامعػػػة القػػػدس جامعػػػة الشػػػموخ والصػػػمود جامعػػػة الشػػػيداء التػػػي احتضػػػنتني فػػػي 
التربويػة صرحيا العممي الكبير، فالشكر الموصوؿ لرئيسيا ولعمادة الدراسات العميا ولعمادة كميػة العمػـو 

 في قسـ المناىج وطرؽ التدريس. ولكافة أعضاء الييئة التدريسيةممثمة بعميدىا د. محسف عدس، 

وال يفػػػوتني فػػػي ىػػػذا المقػػػاـ أف أقػػػدـ شػػػكري وتقػػػدير وامتنػػػاني إلػػػى أسػػػتاذتي المشػػػرفة عمػػػى ىػػػذه الرسػػػالة 
والمسػػاعدة، فقػػد  الػػدكتورة إينػػاس ناصػػر صػػاحبة العطػػاء، التػػي لػػـ تتقػػاعس لػػو لحظػػة عػػف تقػػديـ النصػػ 

اب، وأنػػارت لػػي دروب البحػػث بقمػػب مخمػػص، لكػػي تخرجيػػا بأفضػػؿ صػػورة عأعػػانتني عمػػى تجػػاوز الصػػ
بصحة وافرة، وعمرًا مديػدًا،  ـ، فجزاىا اهلل خير الجزاء، ومتعياممكنة فميا جزيؿ الشكر والتقدير واالحترا

 وسعادة في الديف والدنيا واألخرة.

ألعضاء لجنة تحكيـ أدوات الدراسػة حيػث كػاف القتراحػاتيـ بػال   وتقديري كما ال يفوتني أف أقدـ شكري
 األثر.

والشكر الموصوؿ أيضا ألعضاء لجنػة المناقشػة، عمػى تفضػميما بقبػوؿ مناقشػة ىػذه الرسػالة وأسػاؿ اهلل 
 أف ينفعني بعمميـ وجزاىـ اهلل خير الجزاء.

اذة رىػاـ ىمػػاش، لمسػػاىمتيـ فػػي تطبيػػؽ كمػا أتوجػػو بالشػػكر لكػػؿ مػػف األسػتاذ محمػػد عطػػا عميػػاف واألسػػت
نجاحيا الدراسة   في مدرستي ذكور عناتا الثانوية وبنات عناتا الثانوية، فميـ مني كؿ الشكر واإلمتنػافوا 

 .عمى جيودىـ وتعاونيـ

ذا العمػؿ إلػى أف خػرج بيػذه وال يفوتني أف أشكر كؿ مف أسدى لي نصائحو و أوالني برعايتػو، وتػابع ىػ
 اهلل أف أكوف قد وفقت لما فيو الخير فما كاف مف توفيؽ مف اهلل.، وأساؿ الصورة



 ت
 

 الممخص 

ىػدفت ىػػذه الدراسػة التعػػرؼ إلػى أثػػر اسػػتخداـ نمػوذج التػػدريس الػواقعي فػػي اكتسػاب المفػػاىيـ الكيميائيػػة 
 والحس العممي لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في فمسطيف.

مديريػة تربيبػة ضػواحي القػدس لمعػاـ  العاشر األساسي فيطمبة الصؼ جميع الدراسة مف  مجتمع تكوف
( طالبػًا وطالبػة، وطبقػت الدراسػة عمػى عينػة اشػتممت 1998والبػال  عػددىـ   2017/  2016الدراسي 
( طالبػػػػًا وطالبػػػػة تػػػػـ اختيػػػػارىـ بالطريقػػػػة القصػػػػدية منتظمػػػػيف فػػػػي أربػػػػع شػػػػعب  تجريبيػػػػة ، 121عمػػػػى  

وبنػػػات عناتػػػا الثانويػػػة، ُشػػػعبتاف درسػػػتا بالطريقػػػة االعتياديػػػة، الثانويػػػة ضػػػابطة(، بمدرسػػػتي ذكػػػور عناتػػػا 
 .(نموذج التدريس الواقعي وُشعبتاف درستا بالطريقة التجريبية 

األوؿ خػػػاص ببكتسػػػاب المفػػػاىيـ الكيميائيػػػة وآخػػػر خػػػاص  يفالغػػػرض قػػػاـ الباحػػػث ببعػػػداد اختبػػػار وليػػػذا 
منيمػػا بػػالطرؽ المناسػػبة، إضػػافة  وثبػػات كػػبلً  بالجوانػػب المعرفيػػة لمحػػس العممػػي، وتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ

 إلى إعداد دليؿ معمـ لموحدة إلستخدامو في تطبيؽ نموذج التدريس الواقعي.

 تجريبيػة و ضػابطة(  اعتمدت الدراسة المنيج التجريبػي بالتصػميـ شػبو التجريبػي، وضػمت مجمػوعتيف 
، بيػػة بنمػػوذج التػػدريس الػػواقعيمػػف شػػعبتيف  ذكػػور و إنػػاث( لكػػؿ مجموعػػة، إذ درسػػت المجموعػػة التجري

والمجموعػػػػػػة الضػػػػػػابطة بالطريقػػػػػػة االعتياديػػػػػػة، وتػػػػػػـ تحميػػػػػػؿ البيانػػػػػػات باسػػػػػػتخداـ التغػػػػػػاير المصػػػػػػاحب 
 ANCOVAمجمػػػػػوعتيف الضػػػػػابطة ( لقيػػػػػاس الفػػػػػروؽ فػػػػػي اكتسػػػػػاب المفػػػػػاىيـ والحػػػػػس العممػػػػػي بػػػػػيف ال

 والتجريبية، وقد أظيرت النتائج :

في اختبار اكتساب المفػاىيـ الكيميائيػة تعػزى  (α≤0.05 اللةوجود فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الد
إلى طريقػة التػدريس و لصػال  المجموعػة التجريبيػة  نمػوذج التػدريس الػواقعي(، وعػدـ وجػود فػروؽ دالػة 

 والتفاعؿ بيف الجنس والطريقة. إحصائيا في اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية تعزى لمجنس

فػي اختبػار الحػس العممػي  (α≤0.05  عند مسػتوى الداللػة دالة احصائياً  كما بينت النتائج وجود فروؽ
، و وجود فروؽ ذات عزى إلى طريقة التدريس و لصال  المجموعة التجريبية  نموذج التدريس الواقعي(ت

وجػػود فػػروؽ ذات و تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس ولصػػال  اإلنػػاث، الحػػس العممػػي  داللػػة إحصػػائية فػػي اختبػػار
 .عزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس لصال  اإلناث أيضاً تالحس العممي داللة إحصائية في 



 ث
 

وبناءًا عمى النتائج أوصى الباحث بضرورة توظيؼ نموذج التدريس الواقعي في تدريس العموـ، وتأىيؿ 
جراء المزيد مف الدراسات واألبحاث التي تتناوؿ أثر استخداـ والمعمميف وتدريبيـ عمى إستخدام ، وا 

 نموذج التدريس الواقعي في مباحث أخرى ومتغيرات مختمفة.
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The Impact of using the Realistic Teaching Model in Acquisition Of 

Chemical Concepts and Scientific sense for the Tenth Grade Students in 

Palestine 

Prepared by : Mohammad Waheed Salah Aldeen 

Supervisor: Dr. Inas Naser 

Abstract 

This study aimed to identify the effect of using a realistic teaching model in Acquisition of 

chemical concepts and scientific sense for the tenth grade students in Palestine. 

    The teaching community was formed from the entire tenth grade students affiliated with 

the ministry of education –Jerusalem suburbs for the school year of 2016/2017 and the 

number is (1998) student both male and female, and the study was applied on a sample that 

included (121) students both male and female which were selected by the purposive way 

and they were all regularly in there in their study in four groups (experimented and 

disciplined), in the schools of Anata boys high school and Anata girls high school,  two 

classes were taught by using the realistic way, and two classes were taught by using the 

experimental way (realistic teaching model). 

    And for that matter the researcher have prepared two tests, the first test was specialized 

in Acquisition of chemical concepts and the other was specialized in the cognitive aspects 

for scientific sense, the reliability and validity of both of them were achieved suitable 

methods, in addition to prepare the teachers guide for the unite to be used in applying the 

realistic teaching model. 

    The study counted on the experimental curriculum by the semi experimental design, and 

it included two groups (experimented and control) from two classes (male and females) for 

each group, were the experimental group with the realistic teaching model, and the 

disciplined group in the regular way, and the Data was analyzed by using  (ANCOVA) to 

measure the differences in acquisition of chemical concepts and the scientific sense 

between the two groups (experimental and disciplined), and the results have shown: 

    There were statistical significant differences on the acquisition chemical concepts due to 

the method of teaching in favor of the experimented group (the realistic teaching model).  

There were no the statistical significant  differences Acquisition chemical concepts due to 

Gender, and the interaction between Gender and the method. 

    As the results have shown the significant statistical differences in the scientific sense do 

in favor the teaching method and for in favor the experimented group (the realistic teaching 

model), and significant statistical differences in the scientific sense test that do in favor the 

Gender variable and it is for the female, and the significant statistical differences in the 

effectiveness of using the realistic teaching model for the tenth grade students for the 

development of the scientific sense that do in favor the reaction between the teaching 

method and the Gender is in favor for the female also. 

According to the results the researcher have recommended for the necessary to recruit the 

realistic teaching model for teaching science, and qualifying teachers and training them on 

using the realistic teaching model, and to make more studies and research that 

comprehends the effect of using the realistic teaching model in other subjects and other 

Variables.
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 ألكؿ الفصؿ ا

 الدراسة كأىميتيا خمفية 

 المقدمة  1.1

يعد تطور المعرفة وصناعتيا أحد األمور التي يشيدىا العالـ المعاصر، فمـ يعد قياس غنػاء الػدوؿ بمػا 
تممكو مف ثروات طبيعية فحسب، بؿ بما تممكُو مف عقوؿ يستفاد منيػا فػي ىندسػة المعرفػة وصػناعتيا، 

ر وتمبيػػػة التغييػػػر فػػػي المجػػػاؿ التربػػػوي والتعميمػػػي، لمواكبػػػة التطػػػو ف الػػػدوؿ مطالبػػػة بضػػػرورة بومػػػف ثػػػـ فػػػ
احتياجاتو المتجددة، فكمنا نعمػـ مػدى االنفجػار المعرفػي والتغيػرات التػي يشػيده ىػذا القػرف والتطػور غيػر 

ار مػػا يسػػتجيب ىػػذا فأصػػب  تقػػدـ الشػػعوب مرىونػػًا بمقػػد ،المسػػبوؽ فػػي العمػػـ والتكنولوجيػػا واالتصػػاالت
ويعػػد التعمػػيـ ىػػو السػػبيؿ الرئيسػػي لمواجيػػة تحػػديات العصػػر فكػػاف لمواكبػػة التقػػدـ  . تػػوالعصػػر لمتطمبا

العممػػػي والتكنولػػػوجي أثػػػر فػػػي أحػػػداث تغيػػػرات عديػػػدة كأسػػػتخداـ طرائػػػؽ وأسػػػاليب جديػػػدة لمتعامػػػؿ مػػػع 
 ،المعمومػػات والتعمػػيـ كػػوف ىػػذه التطػػورات شػػكمت تحػػديًا أمػػاـ القػػائميف عمػػى التعمػػيـ مػػف حيػػث المنػػاىج

فقػد أصػب  المتطمػب األساسػي لمعػالـ المعاصػر صػناعة العقػوؿ  ،وتنمية التفكيػر ،ية قدرات التبلميذوتنم
 المفكرة القادرة عمى حؿ المشكبلت.

ومف ىذا المنطمؽ ركزت االتجاىات التربويػة الحديثػة عمػى إعػادة النظػر فػي البػرامج التعميميػة والمنػاىج 
عػػدادىا بحيػػث تييػػي لمفػػرد فرصػػًا عديػػدة   مارسػػة ميػػارات التفكيػػرلمالدراسػػية فػػي كافػػة مراحػػؿ التعمػػيـ، وا 

لجيػػػد مػػػف بػػػيف البػػػػدائؿ ختيػػػار االمختمفػػػة، والتػػػي تسػػػاعد عمػػػى مواكبػػػة التطػػػورات العمميػػػػة الحديثػػػة، واإل
 ليومية.تخاذ القرار المناسب لكؿ موقؼ يواجيو في حياتو اا  المطروحة، و 

والمناىج تظؿ محورًا أساسيًا في العمؿ التربوي الذي غالبًا مػا تتجػو إليػو األنظػار ببعتبػاره الرسػالة التػي 
ومعتقػػدًا وسػػػموكًا  ياسػػػيف، ضػػنيا المدرسػػػة، وينفػػذىا المعمػػػـ، ويتمثميػػػا الطالػػب فكػػػرًا تتضػػعيا الػػػوزارة وتح

2009.) 
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ولكوف مناىج العموـ ذات أىمية كبرى ودورًا رئيسيًا في التقدـ واالزدىػار، فػي شػتى المجػاالت التػي تيػـ 
األفػػراد والمجتمعػػات، حيػػث اف ازدىػػار أي أمػػة مػػف األمػػـ وتطورىػػا وتقػػدميا يقػػـو بالدرجػػة األولػػى عمػػى 

األخيػػرة العديػد مػػف الجيػود لتطػػوير ىػذه المنػػاىج وتحسػػينيا نظاميػا التعميمػػي، ولػذلؾ فقػػد شػيدت األونػػة 
صػػػبلح التعمػػػيـ والػػػتعمـ فييػػػا، بػػػدءاً و  مػػػف أىػػػدافيا ومػػػرورًا بمحتواىػػػا وأسػػػاليب تدريسػػػيا وتقيميػػػا وتقيػػػيـ  ا 

 (.2006مخرجاتيا  الشايع والعقيؿ، 

إلى التعمـ القائـ  لذلؾ كانت ىناؾ ضرورة بالتحوؿ مف مفيوـ التعمـ القائـ عمى مجرد اإلنصات لممعمـ،
عمـ، وعميػػو بػػرز اتجػػاه جديػػد لمفكػػر التربػػوي الحػػديث حيػػث يػػدعو عمػػى التفاعػػؿ والمشػػاركة اإليجابيػػة لممػػت

ىػػذا االتجػػاه المػػربييف إلػػى التركيػػز عمػػى تحقيػػؽ عػػدد مػػف النػػواتج التعميميػػة، وقػػد بػػرز ىػػذا االتجػػاه فػػي 
 .(2002االىتماـ بتنمية التفكير  الحارثي، 

االعتقاد السائد ىو التحوؿ مف االىتمػاـ بالمعرفػة والمعمومػات كغايػات فػي حػد ذاتيػا إلػى تنميػة أصب  و 
كسػػاب ىػػذه العقػػوؿ القػػدرة عمػػى النقػػد واالسػػتنتاج واالبتكػػار واالبػػداع وغيػػر ذلػػؾ مػػف  عقػػوؿ الطػػبلب، وا 

يػة التعميميػة مػف ميارات التفكير الُعميػا ، وميػارات الػتعمـ مػدى الحيػاة ،ولتحقيػؽ ذلػؾ تحػوؿ محػور العمم
األىتمػػاـ بػػالمنيج الدراسػػي ومػػا يحتويػػو مػػف مػػادة عمميػػة إلػػى التركيػػز عمػػى عقػػؿ الُمػػتعمـ وذاتو،وكيفيػػة 
استقبالو لممعمومات ومعالجتيا وتنظيميا وتخزينيا في الػذاكرة طويمػة األجػؿ بحيػث تصػب  سػيمة التػذكر 

 .(2009 المييي والشافعي،  والتطبيؽ

، بروز العديد مف النماذج التدريسية التي تعتمد عمى النظرية ومف االتجاىات الحديثة  في تدريس العمـو
البنائيػػة، والتػػي تركػػز عمػػى دور المػػتعمـ االيجػػابي النشػػط أثنػػاء عمميػػة الػػتعمـ، مػػف خػػبلؿ قيامػػو بممارسػػة 
العديد مف األنشطة التعميمية مف أجؿ تحقيػؽ مسػتويات متقدمػة مػف خػبلؿ التحصػيؿ الدراسػي واالنجػاز 
ولكي يتمكف مف الوصوؿ إلى بناء معارفو بنفسو مف خبلؿ تشكيؿ التراكيػب المعرفيػة الجديػدة أو إعػادة 
بنائيا مف جديد استنادا عمى نظرتو لمعمـ، بحيث تكوف خبرة المتعمـ ومعارفو السػابقة ذات تػأثير واضػ  

 (. 2000عمى عممية تعممو  الوىر،

ليػػذه النمػػاذج أف تسػػيـ بػػدور فعػػاؿ فػػي تحقيػػؽ نػػواتج  وفػػي ضػػوء أسػػس وفػػروض النظريػػة البنائيػػة يمكػػف
تعمػػـ قائمػػة عمػػى المعنػػى والفيػػـ ونقػػؿ المعرفػػة والخبػػرة لبلسػػتفادة بيمػػا فػػي بنػػاء خبػػرات مرتبطػػة بمواقػػؼ 

 .( 2000تاج الديف،و  جديدة  صبري

البيئػػة يػأتي نمػػوذج التػدريس الػػواقعي كأحػػد نمػاذج التعمػػيـ والػػتعمـ التػي ظيػػرت حػػديثًا لمراعػاة خصػػائص 
الثقافية لممجتمع العربي وىذه النماذج ُتعرؼ بأنيا مجموعة مف المخططات التي ترسـ مراحؿ وخطوات 
عمميتي التعميـ والتعمـ أو مجموعة مف العبلقات المنطقية التي تجمع المبلم  الرئيسية لمواقع الذي نيتـ 

 (. 1998بو  زيتوف،
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رىا مسػتمدة مػف طبيعػة العمػـ وتاريخػو والتػي تكػوف منسػجمة تأتي أىمية المفاىيـ في تعمـ العمـو باعتباو 
مػػع سػػياؽ التػػدريس مػػف أجػػؿ الفيػػـ، ويسػػتمد شػػرعيتو مػػف الفمسػػفة البنائيػػة، فػػالتعمـ عمميػػة بنػػاء نشػػػطة 
ومستمرة، يعدؿ المتعمـ مف خبلليػا بنيتػو المعرفيػة لتحقيػؽ التكيػؼ مػع الضػغوط المعرفيػة التػي يواجييػا 

 (.2005 المفم ، 

تصر أىداؼ تػدريس العمػوـ عمػى تزويػد الطمبػة بالمعرفػة العمميػة فقػط، بػؿ تتعػدى ذلػؾ إلػى عمميػة وال تق
نحػػو تعمػػـ العمػػـو  تحويػػؿ المعرفػػة إلػػى عمػػؿ وسػػموؾ حيػػاتي مفيػػد ويمػػـز لػػذلؾ تػػوفير االسػػتعداد والدافعيػػة

 (.1994واكتساب معرفتيا  الدمراش، 

  لبلنسػػاف بالتعامػػؿ بفاعميػػػة مػػع العػػالـ المحػػيط ويعتبػػر الحػػس العممػػي مػػف األنشػػطة العقميػػة التػػي تسػػم
وتعتبػػر   (.2011وذلػػؾ حسػػب اىدافػػو ورغباتػػو، ويمارسػػيا االنسػػاف عنػػدما تواجيػػو مشػػكمة  الّشػػحري، 

ممارسة الحس العممي مثػؿ بػاقي الممارسػات الحياتيػة التػي يتعمميػا االنسػاف ويتػدرب عمييػا حتػى يصػؿ 
لمواقػػؼ المتعػػددة، وسػػرعة إنجػػاز الميػػاـ المطموبػػة، وىػػذه ااجيػػة لمسػػتوى الدقػػة واالتقػػاف والمرونػػة فػػي مو 

الممارسػات تعبػػر عػػف وجػػود الحػس العممػػي ونسػػتدؿ عميػػِو منيػػا وتػؤثر فػػي الجوانػػب المعرفيػػة والوجدانيػػة 
والميارّية وتصب  أداءات ذىنية بالنسبة لو، وتكرار حدوث تمؾ األدءات الذىنية يجعػؿ تمػؾ الممارسػات 

ويتضػػػ  أف تنميػػػة الحػػػس العممػػػي عمميػػػة مرتبطػػػة بتنميػػػة عػػػادات .  راسػػػخة لػػػدى المػػػتعمـعػػػادات عقمّيػػػة 
ف أىميةمرتبط بالعقؿ، وكبلىما  تنمية الحػس العممػي تكمػف فػي تطػوير  امتبلؾ الفرد لميارات التفكير وا 

مػػتعمـ المػػتعمـ بنفسػػو، وتدريبػػو عمػػى المرونػػة فػػي التفكيػػر، وأف يكػػوف ال ةاالداء الػػذىني لممػػتعمـ، ونمػػو ثقػػ
 (.2013ات السابقة بالجديدة  الزعيـ، ر عمى وعي بتفكيره وقادرًا عمى ربط الخب

وبنػاٌء عمػى ذلػؾ فػػأف المعمػـ مطالػب ببثػارة القػػدرات الذاتيػة عنػد المتعممػيف وتػػوفير بيئػة تعميميػة مناسػػبة، 
نػػب المعرفيػػػة اواكسػػابيـ عمميػػات عقميػػة تجعميػػػـ واعػػيف بمعمومػػاتيـ وقػػادريف عمػػى الفيػػـ، وأف ينمػػي الجو 

لدييـ ولتحقيؽ ذلػؾ فيػو مطالػب باسػتخداـ اسػتراتيجيات، ووسػائؿ تػدريس فعالػة ومثيػرة لبلنتبػاه تتضػمف 
 (.2016، ةعنصر المتعة والتشويؽ  أبو عمر 

ومػػف ىنػػا جػػاءت فكػػرة الدراسػػة فػػي محاولػػة معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي فػػي اكتسػػاب 
 لعممي لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي.المفاىيـ الكيميائية والحس ا

 مشكمة الدراسة :  2.1

ضػعؼ الطمبػة فػي اكتسػاب المفػاىيـ بشػكؿ عػاـ  مف خبلؿ خبرة الباحث في مجاؿ التدريس الحظ مدى
فػي وعدـ قدرة الطمبة عمى استيعاب العديد مػف الموضػوعات العمميػة  والمفاىيـ الكيميائية بشكؿ خاص،

بعػػػد أف الحػػػظ أيضػػػًا عػػػدـ نميػػػة الحػػػس العممػػػي لػػػدى الطمبػػػة، الباحػػػث أىميػػػة تالكيميػػػاء، كمػػػا استشػػػعر 
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امتبلكيـ لميارات الحس العممي، وقد يعود السبب في ذلؾ إلى األسػاليب التػي يسػتخدميا المعممػيف فػي 
 طريقة تنظيـ المادة الدراسية وعرضيا.

سػػت مػػف ىنػػػا وجػػد الباحػػػث أنػػوُ  راتيجيات تػػػدريس ونمػػػاذج مػػػف الضػػػروري التنويػػع فػػػي اسػػتخداـ أسػػػاليب وا 
بالعمميػػػة التربويػػػة وتحسػػػيف مسػػػتويات الطمبػػػة التحصػػػيمية النيػػػوض فػػػي  تعميميػػػة جديػػػدة ومتنوعػػػة تسػػػيـ

والعمميػػة، فمػػا كػػاف مػػف الباحػػث اال أف يفكػػر فػػي اسػػتخداـ إسػػتراتيجية أو طريقػػة تسػػاعد فػػي تجػػاوز تمػػؾ 
يف الطالػػب وبيئتػػو، وجػػاءت ىػػذه بػػوتػػربط  تػػرؾ أثػػر جيػػد فػػي العمميػػة التربويػػةالعقبػػات ومػػف شػػأنيا أف ت

 : الدراسة لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي

مػػا أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ الكيميائيػػة والحػػس العممػػي لػػدى طمبػػة 
 ؟ الصؼ العاشر األساسي في فمسطيف

 أسئمة الدراسة :  3.1

 : ف اآلتييفيس مف خبلؿ السؤاليف الفرعيالرئيحاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ 

 السؤاؿ األكؿ : 

لػػدى طمبػػة الصػػؼ العاشػػر  اكتسػػاب المفػػاىيـ الكيميائيػػةمػػا أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي فػػي 
 وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما؟ ؟اسياألس

 السؤاؿ الثاني :

 ؟لػدى طمبػة الصػؼ العاشػر االساسػي عي فػي تنميػة الحػس العممػيالتدريس الواقما أثر استخداـ نموذج 
 وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما؟

 : الدراسة فرضيات 4.1

  : تيةاآل صفريةالفرضيات الإلى يما الدراسة قاـ الباحث بتحويم جابة عف سؤاليلئل

لػػػػة االحصػػػػائية الاالولػػػػى : ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الد الصػػػػفرية الفرضػػػػية
 0.05≥ α لػػػػدى طمبػػػػػة الصػػػػؼ العاشػػػػػر  كتسػػػػاب المفػػػػػاىيـ الكيميائيػػػػةال الحسػػػػػابية متوسػػػػطاتال( فػػػػي
 والجنس والتفاعؿ بينيما. الساسي تعزى إلى طريقة التدريسا
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ة االحصػػػػائية لػػػػصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى الدال: ال توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة اح الثانيػػػػةالفرضػػػػية الصػػػػفرية 
 0.05≥ α لػػى إالساسػػي تعػػزى لػػدى طمبػػة الصػػؼ العاشػػر احػػس العممػػي لم الحسػػابية سػػطاتمتو ال( فػػي

 والجنس والتفاعؿ بينيما.طريقة التدريس 

 : أىداؼ الدراسة  5.1

 الدراسة إلى: ىذه ىدفت

لػػػدى طمبػػػة  المفػػػاىيـ الكيميائيػػػةاكتسػػاب الكشػػؼ عػػػف أثػػػر اسػػػتخداـ نمػػوذج التػػػدريس الػػػواقعي فػػػي  -1
 الصؼ العاشر األساسي في فمسطيف .

الصػػؼ  لػػدى طمبػػةتنميػػة الحػػس العممػػي الكشػػؼ عػػف أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي فػػي  -2
 العاشر االساسي في فمسطيف.

 أىمية الدراسة :  6.1

الحس العممي  الكيميائية وتنميسابيـ المفاىيـ سة في أنيا تسعى إلى تعزيز الطمبة واكتنبثؽ أىمية الدرا
لػػدييـ حيػػػث أنيػػػا تقػػدـ ليػػػـ نمػػػوذج تدريسػػي يتفػػػؽ مػػػع ميػػوليـ ويمبػػػي احتياجػػػاتيـ، كمػػا أنيػػػا قػػػد تسػػػاعد 

  وتعرفيـ بكيفية بناء دليؿ وفؽ خطوات النموذج الواقعي.  لممادة التعميمة المعمميف كونيا تقدـ دليؿ
الكسػػاب عػػداده بشػػكؿ يسػػعى ا  الكيميػػاء و  نيػػاجيط مف تفيػػد القػػائميف عمػػى تخطػػأنيػػا مػػف المتوقػػع أكمػػا 

 .وينمي لدييـ الحس العمميالمفاىيـ الكيميائية المتعمميف 
لييػا فػي ىػذه الدراسػة إيػتـ التطػرؽ قد تفت  ىذه الدراسة افاقًا لدراسات أخرى تتنػاوؿ متغيػرات جديػدة لػـ و 

 –التي تناولت ىذا الموضوع قميمة خاصة وأف الدراسات  وقد تفيد الباحثيف في الرجوع ليا كمرجع جديد
 . -حسب حدود اطبلع الباحث 

 

 الدراسة :  حدكد 7.1

 2017 – 2016مف العاـ الدراسػي  الدراسي الثاني جراء ىذه الدراسة في الفصؿإتـ الزمانية : الحدود 
 .، وقد استغرقت الدراسة فترة زمنية ثمانية أسابيع ـ

فػػي محافظػػة ضػػواحي القػػدس فػػي مدرسػػتي ذكػػور عناتػػا الثانويػػة تػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة المكانيػػة : الحػػدود 
 .وبنات عناتا الثانوية

 االساسػػي المنتظمػػيف فػػي الدراسػػة فػػي قتصػػرت الدراسػػة عمػػى طمبػػة الصػػؼ العاشػػرأالبشػػرية : الحػػدود 
 ـ  في فمسطيف . 2017 – 2016 لمعاـ الثاني  الدراسي الفصؿ
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 وعات الواردة فييا.: تقتصر الدراسة عمى الموض الموضوعيةالحدود 

 : مصطمحات الدراسة 8.1

 نمكذج التدريس 

 تعػرؼ التػي والػتعمـ التعمػيـ نمػاذج مػف جانبػا تمثػؿ التػدريس نماذج أف (61، ص1996 صبري،  يرى
 عمميتيعناصػر  بػيف العبلقػة توضػ  " مخططػات التعميمي، وُتعرؼ ىذه النماذج بأنيػا االتصاؿ بنماذج
ىػذه  كانػت فػبذا ،"التػدريس منظومػة فػي منيػا كػؿ موقػع وترسػـ ،الػبعض ببعضػيا والػتعمـ التعمػيـ

 إذا مػاأ ،تعمػـ نمػاذج سػميت الػتعمـ عمميػة خػبلؿ يسػير كيػؼ لممػتعمـ تبػيف خطػوات بمثابػة المخططػات
 وفقػا الػدرس مراحػؿ تنفيػذ خبلؿ اتباعيا عميو ينبغي التي الخطوات لممعمـ ترسـ المخططات تمؾ كانت
 وقد . التدريس الحالة بنماذج ىذه في تسمى فبنيا التدريس، وأساليب طرؽ مف محدد أسموب أو لطريقة
 أجػزاء منيػا التػدريس يجعػؿ لنمػاذج المعنػى وىػذا . النمطػيف ىػذيف بػيف الواحػد التعميمػي النموذج يجمع
 التدريس. باستراتيجيات يعرؼ لما العاـ اإلطار ضمف إجرائية

   Realistic teaching modelنمكذج التدريس الكاقعي 

والػتعمـ  التعمػيـ عمميتػى عناصػر بػيف العبلقػة توضػ  التػى والمخططػات المراحػؿ مجموعػةيعػرؼ بأنػو 
 القػدرات العقميػة لتنمية معنى ذا التعمـ لجعؿ يعيشو الذى الواقع فى لممتعمـ الحياتية بالخبرات والمواقؼ

 (.2007 جاد الحؽ،  المتعمميف لدى

نمػوذج الػواقعي بأنػػُو مصػطم  مشػتؽ مػف البنائيػة ييػػدؼ لتصػميـ تعمػـ بيئػي فعػاؿ عػػف التعريػؼ  كمػا تػـ
طريؽ ربط المعرفة اليومية والتعمـ المدرسي بمشاركة التبلميذ بأنشطة واقعية داخؿ حجرة الصؼ بيدؼ 

عطػػائيـ فرصػػة إليجػػاد حمػػوؿ لممشػػكبلت الواقعيػػة التػػي  دفػػع التبلميػػذ ألكتشػػاؼ المعرفػػة كػػأنيـ عممػػاء وا 
 .(Rahm et al., 2003  تواجييـ

 ويعرفو الباحث بأنو مصطم  مشتؽ مف النظرية البنائية ييدؼ إلى لتصػميـ تعمػـ بيئػي فعػاؿ مػف خػبلؿ
الػػربط بػػيف المعرفػػة اليوميػػة والػػتعمـ المدرسػػي بمشػػاركة التبلميػػذ فػػي األنشػػطة الواقعيػػة فػػي غرفػػة الصػػؼ 

عطػائيـ الفػرص إليجػاد حمػوؿ وذلؾ بيدؼ أف يصب  التبل ميذ قػادريف عمػى اكتشػاؼ المعرفػة بأنفسػيـ وا 
لممشػكبلت التػػي تػػواجييـ لجعػؿ الػػتعمـ ذا معنػػى، واسػػتبداؿ األفكػار البديمػػة بمػػا ىػو صػػحي  بعػػد المػػرور 

 بثبلث مراحؿ.
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 المفيـك :

مصػػػطم  عقمػػػي لمخصػػػائص المشػػػتركة لمجموعػػػة مػػػف األشػػػياء أو األحػػػداث التػػػي تميزىػػػا عػػػف غيرىػػػا، 
 (10، ص1995إسمًا أو مقترحًا.  الخميمي، ويعطى ىذا التصور 

يعرفػػو الباحػػث بأنػػو مػػا يتكػػوف لػػدى الفػػرد مػػف معنػػى وفيػػـ وقػػدرة عمػػى تطبيػػؽ ذلػػؾ المفيػػـو فػػي المواقػػؼ 
 لتصورات الذىنية لمظواىر.الحياتية الجديدة وذلؾ عف طريؽ ا

 اكتساب المفاىيـ العممية :

مجرد فػي شػكؿ رمػز أو كممػة أو جممػة يسػتخدـ لمداللػة عمػى شػيء أو موضػوع أو ظػاىرة تصور عقمي 
يجػػاد العبلقػػات القائمػػة  عمميػػة معينػػة، ويتكػػوف المفيػػوـ نتيجػػة ربػػط الحقػػائؽ العمميػػة ببعضػػيا الػػبعض وا 

مف معنػى وفيػـ يػرتبط بكممػة  مصػطم ( أو عبػارة أو عمميػة ذات صػمة بينيا، وأنو ما يتكوف لدى الفرد 
 (.2010بموضوعات العمـو  زيتوف، 

ويعػػػرؼ اجرائيػػػا بالعبلمػػػة التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا الطالػػػب فػػػي اختبػػػار اكتسػػػاب المفػػػاىيـ المعػػػد مػػػف قبػػػؿ 
 الباحث.

 :الحس العممي 

اإلدراؾ والفيػـ  عمػى بنػاء ووجدانيػة ، معرفيػة بطريقػة الطمبػة يمارسػيا التػي العقميػة األنشػطة عػف عبػارة
 .(2016 ،والوعي لتحقيؽ األىداؼ المنشودة  مراد

 العقميػة األنشػطة وممارسػة بالمشػكمة والسػميـ المنطقػي التفكيػر توظيػؼ بأنػو  (2016، بوعمرة أعرفتو 
صػدار لموصوؿ إلػى تحقيػؽ اليػدؼ  واإلدراؾ والوعي اإلحساس عمى مبنية ووجدانية معرفية بطريقة  وا 

ف ممكػ وقػت بأسػرع اراتالقػر  واتخػاذ العمميػة لموصوؿ إلى حؿ المشكمة  الحكـ واختيار الطريؽ الصحي 
 عف طريؽ التفكير المنطقي والسميـ.

يعرؼ الباحث بأنو اآللية التي يتـ فييا توظيؼ التفكير المنطقي بالمشكبلت التي يتعرض ليا الفرد مف 
دراكػو ووعيػو لممشػػكبلت التػي تواجيػػو خػبلؿ تفعيػؿ األنشػػطة العقميػة المعر  فيػة والوجدانيػػة بعػد احساسػػو وا 

 لكي يستطيع إيجاد الحموؿ المبلئمة والقرارات السميمة والصحيحة بأقؿ وقت ممكف.

 ويعرؼ اجرائيا بالعبلمة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار الحس العممي المعد مف قبؿ الباحث.
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 الفصؿ الثاني 

 إلطار النظرم كالدراسات السابقة ا

 المقدمة

تنػػاوؿ الباحػػػث فػػي ىػػػذا الفصػػػؿ كػػؿ مػػػف اإلطػػار النظػػػري والدراسػػػات السػػابقة التػػػي ليػػا صػػػمة بموضػػػوع 
 الدراسة .

 اإلطار النظرم : 1.2

، الحػػػس اكتسػػػاب المفػػػاىيـاآلتيػػػة : نمػػػوذج التػػػدريس الػػػواقعي،  اشػػػتمؿ اإلطػػػار النظػػػري عمػػػى المحػػػاور
 العممي.

  نمكذج التدريس الكاقعي : 1.1.2

بنائية فقد ظير ىذا النموذج لتوظيؼ متطمبات الفمسفة البنائيػة نظرية الامتداد لمالنموذج الواقعي يعتبر  
ومبػػػادىء تػػػدريس العمػػػوـ، بيػػػدؼ تحسػػػيف التػػػدريس رغػػػـ اخػػػتبلؼ الظػػػروؼ الواقعيػػػة المتمثمػػػة بطبيعػػػة 

 .(1996،  الخميمي بيئة المحميةالمعمـ والمدرسة والموضوع الدرس، وخصائص الطمبة، و 

بمػورة النمػوذج الػواقعي لتػدريس العمػـو بحيػث ( بدراسة نظرية ركػز جيػده فييػا حػوؿ 1996  قاـ الخميمي
لمعاصػرة فػي ميػاديف التربيػة يخدـ معممي العموـ فػي الميػداف التعميمػي، وبشػكؿ يتماشػى مػع التوجيػات ا

، وتعتبػػر ىػػذه المرتكػػزات تحديػػدىا لبلنطػػبلؽ بيػػذا النمػػوذجـ ميػػة، ومػػف المرتكػػزات االساسػػية التػػي تػػالعم
النمػػوذج مػػف ثبلثػػة مكونػػات ىػػي : تحميػػؿ الواقػػع، والتخطػػيط وقػػدتألؼ مبػػادىء فػػي تعمػػـ وتعمػػيـ العمػػوـ، 

 لمتدريس، والتنفيذ.
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 نشأة النمكذج الكاقعي : 2.1.2

ظير النموذج الواقعي في إطار إصبلح تدريس العمـو ومناىجيػا، وذلػؾ عػف طريػؽ بعػض الػرؤى التػي 
نػػادت بتطػػوير منػػاىج العمػػوـ بطريقػػة تربطيػػا بػػالواقع فظيػػر مػػا يعػػرؼ بػػالعمـو المرتبطػػة بػػالواقع، والتػػي 

دريبػو عمػى حػؿ ركزت عمى الظواىر والمشكبلت والقضايا التي يواجييا الفػرد فػي واقػع حياتػو العمميػة لت
لمحيطػػة نشػػطة التربويػػة بالبيئػػة اميػػارات التفكيػػر المختمفػػة وربػػط األتمػػؾ المشػػكبلت مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ 

 .(Scott, 2000  وربط العمـو بواقع الحياة

بػد مػف تغييػر  ومف أجؿ تطوير قدرات الطمبة ومساعدتيـ لفيـ ما يحػيط بيػـ ولتحقيػؽ أىػداؼ العمػـو ال
ىتمػػػاـ بمتطمبػػػات التبلميػػػذ واحتياجػػػاتيـ وىػػػذا مػػػا تػػػـ التأكيػػػد عميػػػو فػػػي دراسػػػة الممارسػػػات العمميػػػة، واال

 Benze & Hodson, 1998). 

مى الػدور المجتمعػي ليػا حيػث ينظػر الػى التربيػة عمػى أنيػا العممية في إعداد المناىج ع تؤكد التوجيات
بػػط المنػػاىج بخبػػرات أسػػموب حيػػاة يعيشػػو الفػػرد المػػتعمـ ليسػػتيدؼ الواقػػع االجتمػػاعي وذلػػؾ عػػف طريػػؽ ر 

مكػػػنيـ مػػػف التفاعػػػؿ مػػػع البيئػػػة الحيػػػاة والبيئػػػة التػػػي يعيشػػػيا المتعممػػػوف مػػػع تزويػػػدىـ بالميػػػارات التػػػي ت
 (.2002،  مسعود

تؤكػد عمػى ضػرورة ربػط العمػـو بػالمجتمع  (Cunningham & Helms, 1998كػذلؾ جػاءت دراسػة  
كساب  الطمبة القدرات والميارات التي تساعدىـ في فيػـ كوسيمة شاممة وأكثر واقعية في تدريس العموـ وا 
وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ زيػػادة  ،وتنميػػة القػػدرات العقميػػة دور العمػػـ فػػي المجتمػػع عػػف طريػػؽ الممارسػػات العمميػػة

وتشػػجيعيـ عمػػى اكتشػػاؼ طػػرؽ جديػػدة  ،الػػربط بػػيف العمػػـو والمجتمػػع الػػواقعي الػػذي يعػػيش فيػػو الطػػبلب
 ا.لحؿ المشكبلت التي تعترضيـ ويواجيوني

ومبػدع  تغير دور المعمـ مف مجرد ناقؿ لممعرفة إلى معمـ مفكر بنػاء، يعػالج المعمومػات ويتخػذ القػرارات
( الػػى أنػػو حتػػى يكػػوف المعمػػـ قػػادرًا عمػػى القيػػاـ 2000 ،قػػادرًا عمػػى توليػػد األفكػػار، واشػػارت  عبػػد الكػػريـ

تدريب المستمر لؤلطػبلع عمػى الجديػد لتربوي لُو، والابيذا الدور، البد مف االىتماـ باإلعداد األكاديمي و 
في تخصصو ليكوف قادرًا عمى تدريب تبلميذه عمى كيفية الحصػوؿ عمػى المعرفػة وتػوجيييـ إلػى الػتعمـ 

 والنمو الذاتي.

( إلى االىتماـ بتزويد المعممػيف قبػؿ الخدمػة بػالخبرات البلزمػة Eifler et al, 1999ىدفت دراسة  وقد 
استخداـ النموذج الواقعي، الذي ييدؼ إلى التعرؼ عمى ماذا يفعػؿ التبلميػذ لتطوير البشرية عف طريؽ 

؟ وكيفيػة بنػاء االتصػاؿ بػيف خبػراتيـ فػي الحيػاة وفػي الفصػؿ؟ ـ؟ وما الفوائد التي تعود عمػييـفي أماكني
، وتوصمت الدراسة فجوات المعرفة مف خبلؿ المناقشة والتعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ لدييـ لتقميؿ
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فػػي أداء وتنفيػػذ  ى أف المجتمػػع القػػائـ عمػػى مجػػاالت الخبػػرات يسػػيؿ نمػػو الطػػبلب ويزيػػد مػػف قػػدراتيـإلػػ
، وينمي لػدييـ القػدرات المعرفيػة ليكونػوا أكثػر تػأثير بػالمجتمع، وحتػى يتحقػؽ ذلػؾ البػد االعماؿ المركبة

النظريػة والتطبيػؽ  مف إكساب المتعمميف الميارات والمعمومات الوظيفيػة التػي تمكػنيـ مػف ربػط المعػارؼ
 العممي.

إف السماح لمتبلميذ بالمشاركة في العمؿ المدرسػي مثػؿ التخطػيط لؤلنشػطة التػي تتناسػب مػع متطمبػاتيـ 
الخاصة سيوفر فرص لمتبلميذ لتعمـ كيفية ممارسة العمػـو وفيػـ دور العمػـ فػي المجتمػع واتخػاذ القػرارات 

 (.2007تيـ اليومية نتيجة لمتقدـ العممي  جاد الحؽ، المناسبة لممواقؼ والقضايا التي تواجييـ في حيا

 تعريؼ النمكذج الكاقعي : 3.1.2

( عمى أنُو نموذج تـ بناؤه في ضوء واقع التدريس بالمدارس العربيػة، وفػي ضػوء 2002 صبري،عرفُو  
ثػػبلث يػػر المفػػاىيمي، حيػػث يتكػػوف النمػػوذج مػػف أفكػػار النظريػػة البنائيػػة فػػي التعمػػيـ ونمػػوذج بوسػػنر لمتغ

واقع المتعمميف ديد طبيعة الدرس و واقع المعمـ و وـ المعمـ بتحقمرحمة تحميؿ الواقع حيث ي مراحؿ ىي :
مف حيث معموماتيـ وأفكارىـ حوؿ الموضوع، وواقع التجييزات واالمكانػات التعميميػة المتاحػة فػي موقػع 

ء مػػا فصػػمة مكتوبػػة فػػي ضػػو التػػي يضػػع فييػػا المعمػػـ خطػػة تػػدريس مالتعمػػيـ، ومرحمػػة التخطػػيط لمتػػدريس 
مرحمػػة الثالثػػة وىػػي مرحمػػة التنفيػػذ التػػي يسػػاعد فييػػا المعمػػـ ، وأخيػػرًا التوصػػؿ إليػػو فػػي المرحمػػة األولػػى

 يكوف دوره موجيًا ومرشدًا. التبلميذ في بناء الخبرات والمعمومات حيث

قػدراتيـ عػف القدرة عمى تحسيف تحصيؿ الطػبلب و بأنُو  (Oers & Wardekker, 1999عرفُو   بينما
 طريؽ المشاركة في االنشطة الثقافية اليادفة وذات المعنى المتضمنة في المحتوى العممي.

وىو أيضًا مجموعة المراحؿ والمخططات التي توض  العبلقة بيف عناصر عمميتي تعميـ وتعمـ القضايا 
والتػي تػؤدي إلػى تعػديؿ مػا ، رة ذات صمة بتمؾ القضاياالبيئية المحمية، القائمة عمى خبرات واقعية مباش

ع زمبلئػػو ومعممػػو  عبػػد مػػف فيػػـ خػػاطىء إلػػى مػػا ىػػو صػػحي  ودقيػػؽ مػػف خػػبلؿ تعاونػػو مػػ لػػدى المػػتعمـ
 (.2003الجميؿ، 

مجموعة مف المراحؿ والخطوات التي تبيف العبلقػة بأنو : لباحث نموذج التدريس الواقعي ا ُيعرؼوبذلؾ 
والمواقؼ الحياتية اليومية لممتعمميف في ضوء الواقع الذي  بيف عناصر عمميتي التعميـ والتعمـ والخبرات

 نعيشو بيدؼ تنمية القدرة لدييـ ليكونوا قادريف عمى اتخاذ القرارات المناسبة حياليا.
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 الجكانب التي يرتكز عمييا نمكذج التدريس الكاقعي : 4.1.2

(، أف نموذج التدريس الواقعي Roelofs & Terwel, 1999( و روفمز وتيروؿ  2002رأى  صبري، 
 :ىي يرتكز عمى أربعة جوانب 

بمعنى إكساب المتعمميف القدرة عمى تنظيـ المعرفة والتفكير مف خبلؿ مياـ بيئة  بناء المعرفة- أ
 كاممة.

الربط بيف العالـ الشخصي لمتبلميذ والمحتوى العممي الذي يدرسو لجعؿ التعمـ ذا معنى وأىمية - ب
 بالنسبة لو.

شطة التعميمية الخارجة عف نطاؽ المدرسة فيي تكسب المتعمميف القدرة عمى كيفية الربط بػيف االن –ج 
اي الػػربط بػػيف خبػػراتيـ الشخصػػية ومػػا يصػػادفيـ مػػف مواقػػؼ  ،فتيـ الشخصػػية والمشػػكبلت الواقعيػػةمعػػر 

 .ومشكبلت في حياتيـ العممية

تمكػػنيـ مػػف التعػػاوف، والتفاعػػؿ فيمػػػا التعػػاوف واألتصػػاؿ بمعنػػى إكسػػاب المتعممػػيف الميػػػارات التػػي  –د 
  بينيـ، واالتصاؿ االيجابي الفعاؿ حوؿ مضموف المحتوى العممي.

 تدريس التي يرتكز عمييا النمكذج الكاقعي :الالمبادلء األساسية في مجاؿ  5.1.2

 إلى تمؾ المبادىء وىي كما يمي : (2007، جاد الحؽ ت أشار 

البيئة الطبيعية المحمية بما فييا مف ظواىر ومعطيات يجػب أف تتصػدر أي موضػوعات أخػرى - أ
 في برامج تدريس العمـو والتربية العممية.

 يعتبر المختبر أو المعمؿ المكاف الطبيعي لتدريس العمـو وخاصة الجانب العممي.- ب

العمػػـو ويتطمػػب ذلػػؾ تػػوفير التػػدرج مػػف المحسػػوس إلػػى المجػػرد أمػػر ضػػروري لمتقػػدـ فػػي تعمػػيـ  -ج
جميع الفرص الممكنة لممتعمميف السػتخداـ األدوات واألجيػزة والمػواد المخبريػة لممارسػة االستقصػاء 
العممػػي بأنفسػػيـ لموصػػوؿ إلػػى المعمومػػات والتأكػػد منيػػا بأنفسػػيـ ويػػؤدي ذلػػؾ إلػػى بقػػاء أثػػر الػػتعمـ 

 أطوؿ فترة ممكنة.

العمميػػة، ويتطمػػب ذلػػؾ إصػػبلح أيػػة  فيػػـ سػػابؽ لممفػػاىيـ يتػػأثر مػػا يتعممػػو المػػتعمـ بمػػا لديػػو مػػف -د
قبػؿ البنػاء عمػى المعمومػات  طػأـ اسػتراتيجية تعػديؿ الفيػـ الخأخطاء مفاىيميػة لػدى المػتعمـ باسػتخدا

 السابقة.
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يجب أف يتصدى تعميـ العموـ لقمؽ العموـ والرياضيات وذلؾ بالتركيز عمى أوجو نجاح المػتعمـ  -ىػ
و وبيئتػػو، بمػػا تتضػػمنو مػػف تطبيقػػات العمػػـ التقنيػػة التػػي تيسػػر حيػػاة اإلنسػػاف فييمػػا وربطيمػػا بحياتػػ

وتعمػػػؿ عمػػػى التقػػػدـ الحضػػػاري إف أحسػػػف اسػػػتخداميا، أو تػػػدمر المجتمعػػػات والبيئػػػة إذا لػػػـ يحسػػػف 
 استخداميا.

تعمػػيـ العمػػوـ يجػػب أف يكػػوف منسػػجمًا مػػع طبيعػػة العمػػـ باعتبػػاره جسػػمًا مػػف المعرفػػة وعمميػػات  -و
بط منيجيػػػتيـ فػػػػي البحػػػػث تقصػػػػاء عممػػػي، ومنظومػػػػة قيميػػػة توجػػػػو سػػػػموؾ العممػػػاء وتضػػػػتفكيػػػر واس
، ويقتضي ذلؾ أف ينخرط المتعممػوف فػي استقصػاءات عمميػة مناسػبة تجعميػـ يتمتعػوف واالستقصاء

بالبحػث عػػف المجيػػوؿ، ويسػػتخدموف عقػوليـ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تصػميـ التجػػارب واألنشػػطة التػػي تػػتـ 
 يكوف دور المعمـ مرشدًا موجيًا وليس ناقبًل.نة بحيث في مجموعات متعاو 

تعمػػيـ العمػػوـ يجػػب أف يحقػػؽ أىػػداؼ منػػاىج العمػػـو ، ويػػأتي فػػي صػػدارة ىػػذه األىػػداؼ تعميػػؽ  -ز
اإليماف في نفػوس المتعممػيف عػف طريػؽ التفكػر فػي مخموقػات اهلل وظػواىر الكػوف ليستشػعر عظمػة 

 الخالؽ في إحكاـ وتنظيـ سير ىذا الكوف.
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 )الباحث معد مف قبؿالكاقعي الالتدريس   (: )مخطط لنمكذج1شكؿ)ال 
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 مككنات كمراحؿ نمكذج التدريس الكاقعي : 6.1.2

ألؼ النموذج الواقعي لتدريس العموـ مف ثبلثة مكونات ىي : تحميػؿ الواقػع، التخطػيط لمتػدريس، تنفيػذ يت
 ، وفيما يمي توضي  لكؿ مف ىذه المكونات الثبلثة :التدريس

 )ما قبؿ التدريس(المرحمة األكلى : تحميؿ الكاقع 

تعػػرؼ المعمػػـ عمػػى مػػا يمػػي كمػػا ويحػػددىا الواقػػع مػػف خػػبلؿ  فػػالواقع يمثػػؿ المنطمػػؽ االساسػػي لمنمػػوذج،
 ( :133-1331، ص 2006حددىا  السعدني وعودة، 

 ما طبيعة المحتكل العممي لمدرس الذم سأدرسو ؟ -1

عمػػى المعمػػـ أف يػػتمعف فػػي المػػادة العمميػػة التػػي سيدرسػػيا، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إمكانيػػة تدريسػػيا بالتجريػػب 
فػػبذا كانػػت ىػػذه المػػادة تجريبيػػة فػػبف عمػػو تحديػػد األدوات واالجيػػزة  المباشػػر مػػف قبػػؿ التبلميػػذ أنفسػػيـ. 

ت صغيرة متعاونة واف المطموبة وتحديد اإلجراءات الخاصة بتنفيذ التجربة مف قبؿ التبلميذ في مجموعا
كانت ىذه المادة نظرية مثؿ الذرة والجزيء وغيرىا فعمى المعمـ إعداد الوسائؿ التعميمية المناسػبة لممػادة 

 العممية، سواء كانت شفافيات أو لوحات أو نماذج أو أشرطة فيديو أو برامج كمبيوتر.

مكاناتي كمعمـ ؟ -2  ما كاقعي كا 

نفسػػو يػػتفحص المػػادة العمميػػة ويػػتمعف فييػػا لمتأكػػد مػػف مػػدى إتقانػػو ليػػا عمػػى المعمػػـ أف يكػػوف واقعيػػًا مػػع 
لمامػػو بكيفيػػة إجػػراء التجػػارب العمميػػة المرتبطػػة بطبيعػػة ىػػذه المػػادة.  وعمػػى المعمػػـ أف يرجػػع إلػػى مػػا  وا 

 يتوافر إليو مف مراجع ومصادر عممية إذا كاف في حاجة إلى تدعيـ مادتو العممية.

 ما كاقع طالبي ؟ -3

ـ أف يتعرؼ عمى واقع تبلميذه مف حيث مستوياتيـ المعرفية والميارية ويفترض نموذج التعمـ عمى المعم
الواقعي أف يكوف المعمـ قد درب تبلميذه في بداية العاـ الدراسي عمى ممارسة الميارات الفنيػة المخبريػة 

يجػػب عمػػى معمػػـ  المختمفػػة والبلزمػػة لمعمػػؿ التجريبػػي داخػػؿ مختبػػر العمػػوـ.  ولمتعػػرؼ عمػػى ىػػذا الواقػػع
العموـ إعػداد مجموعػة مػف األسػئمة التػي تسػاعده فػي التعػرؼ عمػى مػا قػد يكػوف لػدييـ مػف فيػـ خطػأ أو 
مغاير، وذلؾ بالنسبة لممفاىيـ العمميػة السػابقة والمرتبطػة بمػا سػبؽ تدربػو مػف مػادة عمميػة.  كػذلؾ عمػى 

فيمػا يتعمػؽ بالمػادة العمميػة التػي سػيتـ المعمـ أف يعد مجموعة أخرى مػف األسػئمة المثيػرة لتفكيػر تبلميػذه 
 تدريسيا.
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 ما كاقع مدرستي ؟ -4

ا ىػو مسػتوى التجييػزات عمى المعمػـ أف يكػوف عمػى درايػة تامػة بكافػة إمكانيػات المدرسػة التػي يعمػؿ ومػ
، فعميػػػػو أف يتاكػػػػد مػػػػف تػػػػوافر األجيػػػػزة واألدوات والمػػػػواد المختمفػػػػة البلزمػػػػة ومػػػػدى صػػػػبلحيتيا المخبريػػػػة

يمكػػػػف لممعمػػػػـ االسػػػػتعانة باالدلػػػػة الخاصػػػػة بتشػػػػغيؿ األجيػػػػزة واالطػػػػبلع عمييػػػػا، إف كانػػػػت لبلسػػػػتخداـ، و 
إمكانياتو تؤىمػو لتشػغيميا او صػيانتيا، أو أف يسػتعيف بػالفنييف المختصػيف فػي ىػذا المجػاؿ، ويمكػف مػف 

ذا تػو  فر خبلؿ عقد دورات تدريبيػة يػتـ تػدريب معممػي العمػوـ عمػى تشػغيؿ وصػيانة االجيػزة بػالمختبر، وا 
 بالمدرسة أميف مختبر فتكوف ىذه األمور في مياـ وظيفتو.

 ما نكع البيئة التي تقع فييا مدرستي ؟ -5

مػػػف المعمػػػوـ أف معمػػػـ العمػػػوـ يكػػػوف مػػػدركًا لطبيعػػػة البيئػػػة التػػػي تقػػػع فييػػػا مدرسػػػتو، وعميػػػو فػػػبف نمػػػوذج 
المػتعمـ، ممػػا يجعػػؿ  التػدريس الػػواقعي يتطمػػب مػف المعمػػـ ضػػرورة ربػط محتػػوى المػػادة العمميػة بواقػػع بيئػػة

العمػػـ ذا اىميػػة فػػي حياتػػو بحيػػث يمكػػف االسػػتفادة مػػف التطبيقػػات التقنيػػة لمعمػػـ فػػي حيػػاة المػػتعمـ وخدمػػة 
 .بيئتو

 المرحمة الثانية : التخطيط لمتدريس ) اإلعداد لمتدريس (

ة تسػػػىػػػذه المرحمػػػة مػػػف  تمثػػػؿ ىػػػذه المرحمػػػة اإلطػػػار المكتػػػوب لمنمػػػوذج لمػػػا سػػػيتـ أثنػػػاء الػػػدرس وتتكػػػوف
 ( وىي :2010كما ذكرىا  راىي، عناصر 

 تحديد المدخؿ ) التييئة الحافزة ( : -1

يجػب عمػى المعمػـ تحديػػد كيفيػة بػدء الػدرس، وذلػػؾ مػف خػبلؿ التمييػد والتييئػػة بمػا يتضػمف إثػارة دافعيػػة 
ثارة فضوليـ العممي، ويمكف أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ :  تبلميذه لمتعمـ وحفزىـ وا 

التنػاقض المعرفػي عنػد التبلميػذ بحيػث يتػيقف التمميػذ مػف اف مػا يمتمكػو مػف صياغة سػؤاؿ يثيػر - أ
 .معارؼ ومعمومات غير كاؼ لتفسير الحث او الظاىرة الطبيعية التي يكوف بصدد دراستيا

 .التخطيط لنشاط مثير يقوـ بو المعمـ أماـ تبلميذه  - ب

 .العممية في حياتنا ربط موضوع الدرس بحياة التبلميذ وذلؾ مف خبلؿ بعض التطبيقات -ج

بشكؿ عاـ عمى أسئمة المعمـ أف تكوف مثيرة لمدافعية لممتعمميف ومحفزة ليػـ وتػدفعيـ عمػى اإلقبػاؿ عمػى 
 .، وأف يتوفر أساليب لمتييئة الحافزة التس يستخدميا المعمـالتعمـ بحب وشغؼ
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 تحديد المبادلء كالقكانيف كالتعميمات التي سيتـ تعمميا : -2

المبػػادىء والقػػوانيف والتعميمػػات التػػي يحتوييػػا الػػدرس الػػذي سػػيقـو  المفػػاىيـ بتحديػػد كػػؿ مػػفيقػػـو المعمػػـ 
 بتدريسو.

 وفيما يمي تذكير بمفيـو كؿ مف المبدأ والتعميـ والقانوف :

 عبارة لفظية توض  العبلقات العامة أو الصور المتكررة في أكثر مف موقؼ. المبدأ :

بط بيف مجموعة مف الحقائؽ والمفاىيـ التػي بينيمػا عبلقػات مػف نػوع عبارة لفظية توض  الترا التعميـ :
 معيف وتنتمي لمجاؿ ما.

يفيػة معينػة صياغة كمية لظاىرة معينة تحدد التغيرات التي تطرأ عمييا تحت عوامػؿ كميػة وك القانكف :
 .ومحددة

 إعداد الخطكط العريضة لألىداؼ المنشكدة : -3

محػدودًا جػدًا مػف االىػداؼ التػي يرغػب فػي أف يصػؿ إلييػا تبلميػذه يتوجب عمى المعمػـ أف يصػوغ عػددًا 
 بعد تنفيذ النشاطات والتجارب المحددة في الدرس.

 إعداد األسئمة المثيرة لمتفكير كالكاشفة لممعرفة السابقة : -4

يتوجػػب عمػػى أف يكتػػب مجموعػػة مػػف األسػػئمة التػػي تعينػػو فػػي كشػػؼ المفػػاىيـ الخطػػأ التػػي يتوقعيػػا عنػػد 
عداد األسئمة التي تدفعيـ لمتفكير بما سيقوموف بو مف تجارب ونشاطات.تبلميذه،   وا 

ويقتضػػي ذلػػؾ أف يحػػدد المعمػػـ التجػػارب التػػي يتوجػػب عمػػى التبلميػػذ القيػػاـ بيػػا كػػي يجيبػػوا عػػف األسػػئمة 
المثيػػرة لمتفكيػػر التػػي أعػػدىا المعمػػـ، ومػػف المفيػػد أف يعػػد المعمػػـ صػػحيفة عمػػؿ تتضػػمف خطػػوات إجرائيػػة 

المطموبػػة كػػي يتبعيػػا التبلميػػذ فػػي تنفيػػذ ىػػذه النشػػاطات، وعميػػو أف ينبػػو تبلميػػذه إلػػى عناصػػر  لمتجػػارب
السػػػبلمة واألمػػػاف فيكتػػػب إرشػػػادات سػػػبلمة أو ينػػػبييـ إلػػػى قواعػػػد السػػػبلمة المطموبػػػة شػػػفويًا أثنػػػاء تنفيػػػذ 

 النشاط أو التجربة.

 إعداد أسئمة التقكيـ البنائي كالحكار : -5

قعي أف يكتب المعمـ عددًا مف األسئمة التي ستطرح في الحوار المبني عمى يقتضي نموذج التدريس الوا
تنفيػػػذ النشػػػاطات والتجػػػارب أو العػػػروض العمميػػػة وقػػػد تكػػػوف ىػػػذه األسػػػئمة مكتوبػػػة بعػػػد إجػػػراءات تنفيػػػذ 

 النشاط.
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 تحديد أكجو ربط المعرفة العممية بحياة المتعمـ كبيئتو : -6

يػػربط الموضػػوع العممػػي الػػذي يدرسػػو بحيػػاة التمميػػذ وبيئتػػو يتطمػػب ىػػذا النمػػوذج أف يحػػدد المعمػػـ كيػػؼ 
المحمية، وعمى سبيؿ المثاؿ حينما يكوف الدرس عف الدورة الدموية، يركز المعمػـ عمػى أننػا نتحػدث عػف 

 دوراف الدـ في جسـ كؿ واحد منا.

 المرحمة الثالثة : التنفيذ ) كصؼ إجراءات التدريس (

لفعػؿ فػي الحجػرات الدراسػية، ويػتـ ذلػؾ مػف خػبلؿ إتبػاع سمسػمة مػف تيتـ ىػذه المرحمػة بكػؿ مػا يجػري با
 وىي كما يمي : (2007 ،كما ذكرتيا  جاد الحؽ الخطوات

 افزة (أكالن : المدخؿ ) التييئة الح

ثػػارة فضػػوؿ المتعممػػيف ودافعيػػتيـ لمػػتعمـ والمشػػاركة فػػي  يػػتـ البػػدء بالػػدرس مػػف خػػبلؿ التييئػػة الحػػافزة، وا 
 النشاطات.

 ثانيان : معالجة المفاىيـ الخاطئة عند المتعمميف 

يقوـ المعمـ بطرح األسئمة الكاشفة لممعرفة السابقة وتصحي  أي خطػأ فػي فيػـ المتعممػيف ليػذه المعرفػة، 
 في معالجة المفاىيـ الخاطئة لدى المتعمميف. ـ استراتيجية تعديؿ الفيـ الخاطيوينص  ببستخدا

 الفيـ الخاطئ مف ثالث مراحؿ ىي :تتألؼ استراتيجية تعديؿ 

 مرحمة عدـ الرضا بالفيـ الخاطي.- أ
 مرحمة تقبؿ الفيـ العممي السميـ.- ب
 مرحمة تبني الفيـ العممي السميـ.- ت

 وفيما يمي توضي  لكؿ مف مراحؿ استراتيجية الفيـ الخاطي :

 : مرحمة عدـ الرضا بالفيـ الخاطئ 

تعمـ فيمػػػا يفيػػػـ، بحيػػػث يظيػػػر لػػػو أف ىػػػذا الفيػػػـ لػػػـ يركػػػز المعمػػػـ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة عمػػػى أف يشػػػكؾ المػػػ
يساعده في تقديـ اإلجابات الصحيحة لؤلسئمة المتتابعة، كما يتض  لو الفشؿ في تقديـ تفسيرات سػميمة 

 لمنتائج المنطقية والتجريبية.
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صػحة  عمى المعمػـ أف يقػوـ بتقػديـ بػراىيف واثباتػات لممتعممػيف وبالتػالي عميػو إجػراء التجػارب ليثبػت ليػـ
الخطػوة األولػى فػي تصػحي  الفيػـ الخػاطي، عنػدىا  فػي لتي يقدميا ليـ وبذلؾ يكوف قػد بػدأالمعمومات ا

 يصب  المتعمـ مستعدًا لتقبؿ البديؿ بعد شعوره ببمتبلؾ فيمًا خاطي.

 : مرحمة تقبؿ الفيـ العممي السميـ 

بأنػػُو مػػف المتوقػػع أف يتقبػػؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة يقػػوـ المعمػػـ بعػػرض المعمومػػة بصػػورتيا الصػػحيحة عممػػًا 
المتعمـ ىذه المعمومة إال أنو قد ال يستطيع الدفاع عنيا مما يتطمب مف المعمـ أف ينتقؿ بو إلى المرحمة 

 الثالثة وىي مرحمة تبني الفيـ العممي السميـ.

  الفيـ العممي السميـ : تبنيمرحمة 

مػػا فػػي ذلػػؾ العػػروض العمميػػة أو التجػػارب يقػػـو المعمػػـ بتقػػديـ البػػراىيف واالدلػػة عمػػى صػػحة المعمومػػة، ب
سػئمة المعمومػة الجديػدة إلػى مجموعػة األ المخبرية التي يشترؾ فييػا المعمػـ بنفسػو، بعػدىا يقػـو ببخضػاع

نفسيا التي أثيػرت فػي بدايػة مواجيػة الفيػـ الخػاطي، ليػتـ فحػص قػدرتيا عمػى تقػديـ التفسػيرات السػميمة، 
 ـ فيصب  متشجع لمتمسؾ بيا.حينيا تتأكد المعمومة بالنسبة لممتعم

 ثالثان : النشاطات

متفػػػوؽ(  –متوسػػػط  –الطػػػبلب فػػػي مجموعػػػات متعاونػػػة غيػػػر متجانسػػػة   ضػػػعيؼ  يقػػػـو المعمػػػـ بتقسػػػيـ
( أفراد ، يتػرأس كػؿ مجموعػة  قائػد( بيػدؼ تنظػيـ العمػؿ 7-5يتراوح عدد الطمبة في كؿ مجموعة مف  

داخػػؿ كػػؿ مجموعػػة، كمػػا أف لممعمػػـ أف يطمػػب مػػف أي فػػرد مػػف المجموعػػة لتقػػديـ إجابػػة لؤلسػػئمة التػػي 
أي إجابػة خاطئػػة يقػػع عمػى عػػاتؽ المجموعػػة ككػؿ، ويكػػافي المعمػػـ المجموعػػات  يطرحيػا عمػػى أف تقػػديـ

حتى يستطيعوا منافسة المجموعات األخرى عمى الصػدارة، وعميػو يػتـ التي يتعاوف أعضاؤىا فيما بينيـ 
تشجيع أفراد كؿ مجموعة ليتعاونوا فيما بينيـ وذلؾ األمر مف شأنو أف ينمي العبلقات االجتماعية فيمػا 

 .(1998 الديب،لمدرسة أو خارج المدرسة  الجبري و يـ سواء كاف ذلؾ داخؿ الحصة أـ داخؿ ابين

أثناء القياـ بيذه الخطوة يكػوف قػد تػـ طػرح العديػد مػف األسػئمة المثيػرة لمتفكيػر والتػي تمػت اإلجابػة عنيػا 
ي تجػري مػا خبلؿ تنفيػذ تمػؾ التجػارب او مػف خػبلؿ مشػاىدة العػروض العمميػة أو بفضػؿ المناقشػات التػ

 بيف أعضاء المجموعات.
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 : جمسة الحكار  رابعان 

عندما يػتـ االنتيػاء مػف تنفيػذ النشػاطات يقػـو المعمػـ بعقػد جمسػة حػوار جماعيػة لمصػؼ بأكممػو لمناقشػة 
إجابات المجموعػات، بعػد ذلػؾ يػتـ تحديػد المجموعػة الفػائزة ليػتـ توزيػع المكافئػات سػواء كانػت ماديػة أو 

 معنوية.

 خامسان : التنظيـ 

أي قيػػػػاـ المعمػػػػـ بالتػػػػدريس المباشػػػػر حيػػػػث يػػػػنظـ المعمػػػػـ اسػػػػتنتاجات المتعممػػػػيف ويقػػػػوـ بػػػػذكر األسػػػػماء 
 االصطبلحية لممفاىيـ العممية ويخرج المبادئ والقوانيف بصياغتيا الصحيحة.

 سادسان : التطبيؽ 

واقؼ العمميػػة المناسػػبة ويوضػػ  ليػػـ يػػربط المعمػػـ نتػػائج الػػدرس بحيػػاة المتعممػػيف وبيئػػتيـ المحميػػة أو بػػالم
كيفية التصرؼ واتخاذ القرارات حياليا، كما يقوـ بربط العمـ باإليماف مف خبلؿ استشعار عظمة الخالؽ 

 وقدرتو بيدؼ تعميؽ العقيدة في نفوس تبلميذنا.

 سابعان : الغمؽ 

المحػاور والنقػاط الرئيسػية بعد األنتياء مف الدرس يتـ تمخيص كؿ مػا تػـ القيػاـ بػو خػبلؿ الػدرس فيػذكر 
وكبًل مف المبادئ والتعميمات والقوانيف التي تػـ التوصػؿ إلييػا ويػا حبػذا لػو تػـ تمخػيص ذلػؾ عمػى شػكؿ 

 خارطة مفاىيمية توض  كافة العبلقات بيف المعمومات التي تـ التوصؿ إلييا.

دريس الػكاقعي كمػا ريس باسػتخداـ نمػكذج التػدالخصائص الكاجب تكافرىا في المعمـ عند الت 7.1.2
 ( :2017 ،أبك دقةاشارت إلييا )

 .يحسف استثمار خامات البيئة في خدمة العممية التعميمية -1
 .يقدر أىمية األنشطة المدرسية الصفية والبلصفية -2
 .لديو القدرة في معرفة خصائص تبلميذه ومستوى معارفيـ السابقة -3
 .محبًا لمادتو العممية ولمعمـ -4
 .حياة التبلميذ واإلستفادة منيا لجعؿ التعمـ ذو معنى بالنسبة ليـ ميتـ بتطبيؽ المعرفة في -5
 مبدع في بيئة التعمـ ويتسـ بالذكاء في إدارة المواقؼ التعميمية. -6
 

وىذه الخصائص يجب أف تتوفر لػدى المعمػـ لكػي يقػوـ بػدوره عمػى أكمػؿ وجػو أثنػاء التػدريس باسػتخداـ 
( تحديد Roelefs & Terwel, 1999ة رولفز وتيروؿ  النموذج الواقعي في التدريس، واستيدفت دراس
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مدى استخداـ المعممػيف األلمػاف السػتراتيجيات مرتبطػة بػالواقع فػي صػميـ المػنيج بػثبلث مػدارس ثانويػة 
 .ألمانية كبرى حيث أوضحت النتائج أف معظـ ىؤالء المعمميف ال يستخدموف مثؿ ىذه االستراتيجيات

 ( إلى أدكار المعمـ في النمكذج الكاقعي كىي:Bencze & Hodson, 1999أشار ) 8.1.2
 تحميؿ الواقع الذي بالمتعمـ حتى تتحدد نقطة البداية. -1
 وزيادة دافعيتيـ نحو التعمـ. بإثارة انتباه الطبل -2
 إعداد مجموعة مف األسئمة الكاشفة لممعرفة السابقة. -3
 إعداد مجموعة مف األسئمة التي تحاكي التفكير. -4
 لمتقويـ البنائي والحوار.إعداد أسئمة  -5
 تقسيـ المتعمميف في مجموعات متعاونة غير متجانسة. -6
 إدارة الحوار والمناقشة الجماعية مع تبلميذ الصؼ باكممو. -7
 ربط المعرفة العممية بحياة الطبلب وبيئتيـ المحمية. -8
 موجو ومرشد لمتبلميذ أثناء تنفيذ النشاطات. -9

 يخمؽ فرصًا لمتعمـ والتفاوض.  -10

 ككجػػاؾ،  كمػػا أشػػار إلييػػالمتعممػػيف لمقيػػاـ بالعمػػؿ الجمػػاعي لصػػفات الكاجػػب تكافرىػػا فػػي اا 9.1.2
 ( كىي :2000 عدس،) ( ،2001

وامتبلؾ المعرفة التي تمكنو مف المشػاركة  عمى الُمعمـ أف يمتمؾ القدرة عمى التفاعؿ والمشاركة والتعبير
، وأف يحتػػـر أراء اآلخػػريف ويقبػػؿ مناقشػػتيـ، والبػػد مػػف أف يكػػوف قػػادرًا عمػػى تقسػػيـ العمػػؿ والتنسػػيؽ، بيػػا

باإلضافة إلػى التمتػع بػالروح الرياضػية والثبػات األنفعػالي عنػد التعػرض ألي موقػؼ، عمػى الُمعمػـ أيضػًا 
ظيار الذات، أف يكوف مشاركًا في األنشطة المختمفة ولديو الدافعية لئلنجاز والتقدـ وعدـ  حب التممؾ وا 

 وأف يكوف قادرًا عمى حؿ الخبلفات بيف اآلخريف.

 مميزات نمكذج التدريس الكاقعي : 10.1.2

 مجموعة مف المميزات التي يتميز فييا النموذج الواقعي لمتدريس وىي : (2007 ذكرت  جاد الحؽ،

، كمػػا طريػػؽ ربػػط العمػػـ بحيػػاتيـجعػػؿ الػػتعمـ ذو معنػػى وفائػػدة لممتعممػػيف عػػف نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي ي
، فػػػي ىػػػذا ينمػػػي ميػػػارات البحػػػث العممػػػي وعمميػػػات العمػػػـ لػػػدى المتعممػػػيف مػػػف خػػػبلؿ األنشػػػطة المختمفػػػة

ُيحسػػػف العمميػػػة التعميميػػػة ويسػػػاعد المتعممػػػيف عمػػػى حػػػؿ  النمػػػوذج المػػػتعمـ محػػػور العمميػػػة التعميميػػػة، و
مػػػى إتخػػػاذ القػػػرارات اتجػػػاه المشػػػكبلت التػػػي ُينمػػػي لػػػدى الُمتعممػػػيف القػػػدرة ع، وىػػػذا النمػػػوذج المشػػػكبلت
أثػػر ، ويجعػػؿ يكسػػب المتعممػػيف لغػػة حػػوار سػػميمة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إتاحػػة الفرصػػة لممناقشػػةو  تػػواجييـ

  المفػػػاىيـ الخاطئػػػة التػػػي قػػػد يصػػػح، ويسػػػاعد فػػػي تالػػػتعمـ يػػػدـو أكثػػػر مػػػف خػػػبلؿ ربػػػط المعرفػػػة بػػػالواقع
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، ويسػيـ فػي متعممػيف إليجػاد حمػوؿ لممشػكبلت المجتمػعيتػي  الفرصػة أمػاـ ال، تواجييـ قبؿ البناء عمييػا
و  ينمػػػي الميػػػارات اليدويػػػة واألكاديميػػػة،  دافعيػػػة التبلميػػػذ نحػػػو الػػػتعمـ خػػػبلؿ فتػػػرة التييئػػػة الحػػػافزةتنميػػػة 

يتػي  ، و ، كمػا ينمػي التعػاوف والعمػؿ كفريػؽاالجتماعية لػدى المتعممػيف مػف خػبلؿ العمػؿ فػي مجموعػات
 .لمتفكير بطريقة عممية كتنمية قدرات التفكير العميا واتخاذ القرارالفرصة أماـ التبلميذ 

 أىمية نمكذج الكاقعي لمتدريس : 11.1.2

( ودراسػػة 1996 كمػػا جػػاء فػػي دراسػػة كػػؿ مػػف  الخميمػػي،يراعػػي احتياجػػات األفػػراد ومتطمبػػاتيـ،  -1
 Benze & Hodson, 1999.) 
 الطريقة التقميدية ويتض  ذلؾ فيما يمي:يسيـ في تحسيف جوانب التعمـ المختمفة مقارنة مع  -2
أدى اسػػتخداـ النمػػوذج الػػواقعي إلػػى تنميػػة التحصػػيؿ الدراسػػي وعمميػػات العمػػـ وتصػػحي  الفيػػـ  - أ

 .الخاطي وتنمية االتجاه نحو العموـ
كسػاب  - ب أدى استخداـ نموذج التدريس الواقعي إلى تنميػة القػدرات العقميػة والمعمومػات الوظيفيػة وا 

ة المحميػػػة لحياتيػػػة عػػػف طريػػػؽ المشػػػاركة المجتمعيػػػة وجعميػػػـ يفيمػػػوف القضػػػايا البيئيػػػالطػػػبلب الخبػػػرات ا
 الناتجة عف تفاعؿ العمـ والتكنولوجيا والمجتمع.

 أدى استخداـ النموذج الواقعي إلى تنمية أنواع مف التفكير مثؿ التفكير الناقد. –ج    

 أكجو القصكر في نمكذج التدريس الكاقعي : 12.1.2

النمػػوذج الػػواقعي التقػػويـ النيػػائي  التجميعػػي( الػػذي يػػتـ فػػي نيايػػة الحصػػة لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى مػػا أغفػػؿ 
تحقؽ مف األىداؼ، وتـ التغمب عمى ذلؾ عف طريؽ وضع مجموعة مف األسئمة المقالية والموضوعية، 

ثارة مجموعة مف المشكبلت في نياية الحصة.  جاد الحؽ،  .(2007 وا 

 اكتساب المفاىيـ :  1.2.2

عرفػػة العمميػػة فػػي ذات المعنػػى، مفػػاىيـ العمميػػة مػػف أىػػـ نػػواتج العمػػـ التػػي بواسػػطتيا يػػتـ تنظػػيـ المعػػد التُ 
فيػػي العناصػػر المنّظمػػة والمبػػادئ الموّجيػػة ألي معرفػػة عممّيػػة ليػػتـ اكتسػػابيا فػػي الصػػؼ الدراسػػي، أو 

ضػرورة المفػاىيـ العممّيػة وتوجيػو المختبر، أو أي مكاف آخر.  وقد أكدت التربية العممّية منذ القدـ عمى 
طػػػػرؽ تعمميػػػػػا الوجيػػػػة الصػػػػحيحة، وأصػػػػب  اكتسػػػػاب الطمبػػػػة لممفػػػػاىيـ العممّيػػػػة ىػػػػدؼ رئيسػػػػي وضػػػػعو 

 (.2007التربويوف، ومصممو المناىج نصب أعينيـ  الغميظ، 

( أنػػو لكػػي يػػتعمـ اإلنسػػاف المغػػة البػػد أف تتػػوفر فيػػو القػػدرة عمػػى تكػػويف المفيػػوـ.  2008يػػرى الحمػػوي  
فالمفػػاىيـ تقػػود بػػدور حيػػوي منػػذ أف خمػػؽ اهلل البشػػرية، وتبػػيف مػػف ذلػػؾ الػػدور تعمػػيـ الخػػالؽ عػػز وجػػؿ 
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ـأ َعَمى الأَماَلِئَكِة َفَقاَؿ  "لسيدنا أدـ األسماء حيث جاء في قولو تعالى  َـّ َعَرَضُي َماَء ُكمََّيا ُث َسأ ـَ األأ ـَ آَد َكَعمَّ
ُؤاَلِء ِإف كُ  َماِء ىََٰ ـأ َصاِدِقيَف " )البقرة :َأنِبُئكِني ِبَأسأ  .(31نُت

يتضػػػ  لنػػػا مػػػف مػػػف اآليػػػة الكريمػػػة أىميػػػة األسػػػماء التػػػي ىػػػي فػػػي الواقػػػع المفػػػاىيـ.  فتعمػػػيـ اهلل سػػػبحانو 
وتعالى جمت قدرتو آلدـ عميو السبلـ األسماء كميا، يعني تزويده باألسػس والمنطمقػات التػي تعينػو عمػى 

 (.2009التي يعيش فييا  كانوري،  التواصؿ مع اآلخريف، والتعامؿ مع البيئة

لػػـ يعػػد ىنػػاؾ خػػبلؼ عمػػى أىميػػة تعمػػيـ وتعمػػـ المفػػاىيـ لكػػؿ مػػف يػػدرس العمػػوـ، حيػػث تؤكػػد األدبيػػات 
التربوّية في ىذا الصدد أف المفػاىيـ العممّيػة تمثػؿ أحػد أىػـ مسػتويات البنػاء المعرفػي لمعمػـ، والتػي تبنػى 

تعميمػات، وقػوانيف ونظريػات.  تعتبػر ىػذه المفػاىيـ واحػدة عمييا باقي مستويات ىذا البنػاء مػف مبػادئ و 
مػػف أىػػـ نػػواتج الػػتعمـ التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا تنظػػيـ العرفػػة العممّيػػة لػػدى الػػتعمـ بصػػورة تضػػفي عمييػػا 
المعنى نظرًا ألىميػة المفاىيـ والمكانػة التي تحتُميا في تدريس المواد المختمفػة، وضػرورة تعمميػا بطريقػػة 

إلستقصػػاء صػػورة المفػػاىيـ وتكوينيػػػا ف بػػاجراء البحػػوث والدراسػػات ف والمختّصػػو لبػػاحثو صػػحيحة، يقػػـو ا
وواقعيػا الفعمػػي فػػي أذىػاف المتعممػػيف وكػػذلؾ أسػاليب ونمػػاذج واسػػتراتيجيات تدريسػيا، وقػػد توصػػمت ىػػذه 
الجيػػػود إلػػػى أف يػػػأتوا الطمبػػػة إلػػػى حجػػػرة الدراسػػػة وفػػػي حػػػوزتيـ أفكػػػار وتصػػػورات بديمػػػة عػػػف المفػػػاىيـ 
والظػػواىر الطبيعيػػة التػػي تحػػيط بيػػػـ وتمػػؾ التصػػورات التػػي تتعػػارض مػػع التصػػور العممػػي السػػميـ، الػػذي 
يفترض أف يكتسبو الطمبػة، مما يسيـ في تكويف تصورات بديمة عػف المفػاىيـ والظػواىر الطبيعيػة، التػي 

 (.2009تعيؽ فيـ التبلميذ ليذه المفاىيـ وتمؾ الظاىر بشكؿ عممي سميـ  البموشي، 

وأمػػاـ ىػػذه األىميػػة التػػي تحتميػػا المفػػاىيـ العمميػػة وضػػروورة اكتسػػابيا بطريقػػة صػػحيحة، اتجػػو البػػاحثوف 
والتربويوف إلى استقصاء حقيقة المفاىيـ وواقعيا الفعمي وأساليب تعمميا. وقػد توصػمت ىػذه الجيػود إلػى 

بػػرات التػػي يمػػروف بيػػا، صػػور الذىنيػػة التػػي يشػػكميا األطفػػاؿ لممفيػػـو الواحػػد تختمػػؼ بػػاختبلؼ الخلأف ا
، وطريقة تصوراتيـ لو، فأف عممية تكويف المفيـو تنتج عف انطبػاع أو تصػور  وطريقة تفكيرىـ بالمفيـو

كانػػػػت دراسػػػػة المفػػػػاىيـ والتعػػػػرؼ عمػػػػى فػػػػردي يختمػػػػؼ بػػػػاختبلؼ االفػػػػراد انفسػػػػيـ، مػػػػف ىػػػػذا المنطمػػػػؽ 
فػػػػي جميػػػػع  اً ىامػػػػًا تربويػػػػ خصائصػػػػيا وصػػػػعوبة تعمميا،وطريقػػػػة تكونيػػػػػا، وتطورىػػػػا لػػػػدى المػػػػتعمـ ىػػػػدؼ

والمفػػاىيـ العممّيػػة مسػػتويات التعمػػيـ وعميػػو سػػنعرض أىػػـ التعريفػػات التػػي تناولػػت المفػػاىيـ بصػػفة عامػػة 
 بصفة خاصة، وىي كما يمي:
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 المفيـك العممي : 2.2.2

 العديد مف التعريفات الخاصة بالمفيـو ومنيا :عمى يحتوي األدب التربوي 

المفػػػاىيـ بأنيػػػا : مجموعػػػة الموضػػػوعات أو الرمػػػوز أو العناصػػػر أو الحػػػوادث ( 2001، دروزة  عرفػػػت
التػػي تجمػػع فيمػػا بينيػػا خصػػائص مميػػزة مشػػتركة، بحيػػث يمكػػف أف يعطػػي كػػؿ جػػزء منيػػا األسػػـ نفسػػو.  

ئات التي تندرج في إطارىا عناصر متشابية وذات خصائص مشػتركة بحيػث فالمفاىيـ ىي مجموعة الف
 ىذه العناصر تحت االسـ نفسو.تمكف الطالب مف تصنيؼ 

( بأنػػو : تصػػور عقمػػي يعبػػر عنػػو مػػف خػػبلؿ لفػػظ أو رمػػز أو مجموعػػة أشػػياء 2006، زيػػادة أبػػو وعرفػػو 
 وكائنات أو الحوادث التي تشترؾ في صفة معينة أو أكثر مع تجاىؿ الصفات األخرى.

شخصػػية، تتكػػوف عػػف يعػػرؼ برونػػر المفػػاىيـ بأنيػػا : مجموعػػة مػػف الميػػزات الخاصػػة بتجربػػة عضػػوية 
طريػػؽ التجريػػد، انطبلقػػا مػػف فئػػات مبنيػػة ليػػا عبلقػػة بتجربػػة ذىنيػػة، تػػـ تعمميػػا مػػف طػػرؼ العضػػويات 

 (.2004المختمفة  الزيات، 

 اكتساب المفاىيـ :تعريؼ  3.2.2

( اكتسػاب المفيػـو : بأنػو صػياغة المعرفػة بواسػطة عمميػات ذىنيػة داخميػة مثػؿ 2000 يعرؼ  قطػامي،
عطاءىػا  تنظيـ الخبرة أو إعادة تنظيميا عمى وفػؽ بنيػة يتصػورىا المػتعمـ، وىػو عمميػة ترميػز المعرفػة وا 

لجػة صفة تجعميا جاىزة لمتخزيف مػف قبػؿ المػتعمـ، وتتػأثر عمميػة الترميػز والتخػزيف بأسػموب الفػرد بالمعا
يجرييػا المػتعمـ عػادة فػي أي موقػؼ تعميمػي يواجيػو بيػدؼ اسػتيعاب المػتعمـ لػذلؾ وأنماط التفاعؿ التػي 

.  المفيـو

( بأنيا تصور عقمي مجرد في شكؿ رمػز أو كممػة أو جممػة يسػتخدـ لمدلػة عمػى 2010وعرفيا  زيتوف، 
عضيا البعض، ؽ العممية ببشيء أو موضوع أو ظاىرة عممية معينة، ويتكوف المفيـو نتيجة ربط الحقائ

يجػػاد العبلقػػات القائمػػة بينيػػا، وأنػػو مػػا يتكػػوف لػػدى الفػػرد مػػف معنػػى وفيػػـ يػػرتبط بكممػػة أو عبػػارة ذات  وا 
.  صمة بموضوع العمـو

 : المفيـك ماىية 4.2.2

 لغرض توضي  المعنى الكامؿ لمصطم  المفيـو سنتطرؽ إلى أنواع المفاىيـ وعناصرىا وتصنيفاتيا.
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 تصنيؼ المفيـك : 5.2.2

 ( أف المفاىيـ تقسـ إلى : 1976 يرى  العاني،

وىي المفػاىيـ التػي تتضػمف سمسػة مػف اإلجػراءات العمميػة كمفيػـو  مفاىيـ إجرائية أك عممية : -1
 الترشي .

ونقصد بيا المفاىيـ التػي تقػع ضػمف مرتبػة تصػنيفية معينػة كمفيػوـ صػنؼ  مفاىيـ تصنيفية : -2
 البرمائيات.

: ىذا النوع يعبر عف وجود نوع مف العبلقة بيف شيئيف أو أكثر كمفيـو السمـ  ةمفاىيـ عالنقي -3
 التطوري.

وىذه المفاىيـ ناتجة عف دمجفكرتػاف أو شػيئاف عمػى األقػؿ ليكونػاف مفيػـو واحػد  مفاىيـ ربط : -4
 كمفيـو الخمية.

وىذه المفاىيـ عكس سابقتيا تماما، إذ إنيػا تبنػى عمػى أسػاس عػزؿ األفكػار أو  مفاىيـ فصؿ : -5
األشػػياء أو الجوانػػب المكونػػة لممفيػػـو الواحػػد كمفيػػـو الطيػػراف فمػػيس كػػؿ كػػائف يطيػػر ىػػو مػػف 

 صنؼ الطيور.
حػػب تتضػػمف المفػػاىيـ التػػي ليػػا عبلقػػة بالجوانػػب االنفعاليػػة والمشػػاعر كال مفػػاىيـ كجدانيػػة : -6

 لفرح.والحناف وا

 مككنات المفيـك : 6.2.2

 ( أف المفيـو يتكوف مف العناصر التالية :2006 يرى  سمماف ونبياف،

 اسـ الفيوـ . -1
 تعريؼ المفيوـ . -2
 الصفات أو الخصائص األساسية المميزة لممفيـو عف غيره مف المفاىيـ . -3
 األمثمة المنتمية وغير المنتمية لممفيـو .  -4

 أساليب اكتساب المفاىيـ :  7.2.2

كتسػػػاب المفػػػاىيـ تتضػػػمف أي نشػػػاط يػػػؤدي إلػػػى إكسػػػاب المتعممػػػيف القػػػدرة عمػػػى تصػػػنيؼ أف أسػػػاليب ا
المثيرات أو الحوادث، إذا أف قػدرة المػتعمـ عمػى تصػنيؼ ىػذه المثيػرات أو الحػوادث بطريقػة منطقيػة فػي 

دليػؿ عمػى اكتسػاب المػتعمـ لػذلؾ المفيػـو ضوء األبعاد أة الصفات األساسية المشتركة فيمػا بينيػا، وىػو 
 (.2005اتي، و  نش
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 ( إلى أف عممية تعمـ المفاىيـ تتطمب المرور بثبلث مراحؿ ىي :1976 أشار  العاني،

التمييػػز : وفػػي ىػػذه المرحمػػة يقػػـو المتعممػػيف بمبلحظػػة بعػػض األشػػياء والظػػاىر ليسػػتخمص منيػػا  -1
 جوانب التشابو واإلختبلؼ.

 المتعممػػيف بتعمػيـ الصػػفات العامػة لمجموعػة مػػف األشػياء ليػػدرؾ أف ىػذه الصػػفاتالتعمػيـ : يقػـو  -2
 غير موجودة لغيرىا مف األشياء.

القياس : في ىذه المرحمة يقـو المتعمميف بمقارنة ما ىو موجود أمػاميـ مػف خػبلؿ المعػايير التػي  -3
 كونيا مف قبؿ، ومف ثـ التعرؼ عمى الحقائؽ المنتمية لممفيـو الواحد.

 خصائص المفاىيـ العممية : 8.2.2

تتميػػػز المفػػػاىيـ العمميػػػة بمجموعػػػة مػػػف الخصػػػائص التػػػي تميزىػػػا عػػػف غيرىػػػا مػػػف مكونػػػات المعرفػػػة 
 ( ما يمي :2004، زيتوف العممية، ومف ىذه الخصائص التي حددىا 

يتكػػوف المفيػػـو العممػػي مػػف جػػزءيف ىمػػا : االسػػـ   أو الرمػػز أو المصػػطم  ( و الداللػػة المفظيػػة  .1
.لممف  يـو

 .يتضمف المفيـو العممي التعميـ .2
لكػؿ مفيػػوـ عممػي مجموعػػة مػف الخصػػائص المميػزة التػػي يشػترؾ فييػػا جميػع أفػػراد فئػة المفيػػـو  .3

وتميػػػزه عػػػف غيػػػره مػػػف المفػػػاىيـ العمميػػػة األخػػػرى، والمفػػػاىيـ العمميػػػة تتكػػػوف مػػػف خػػػبلؿ ثػػػبلث 
 عمميات ىي : التمييز، التنظيـ  التصنيؼ( و التعميـ.

المفػػػاىيـ العمميػػػة ونموىػػػا عمميػػػة مسػػػتمرة تنػػػدرج فػػػي الصػػػعوبة مػػػف صػػػؼ ومػػػف مرحمػػػة تكػػػويف  .4
تعميمية إلى أخرى، وذلؾ نتيجة لنمو المعرفة العمميػة نفسػيا.  ولنضػج الطالػب بيولوجيػًا وعقميػًا 

 وازدياد خبراتو التعميمية.

 أىمية تعمـ المفاىيـ العممية : 9.2.2

التػػذكر ، ويسػػاعد فػػي أكثػػر سػػيولة فػػي الػػتعمـ واالسػػتيعابلدراسػػية فيػػـ المفػػاىيـ الرئيسػػية يجعػػؿ المػػادة ا
فػي زيػادة فاعميػة الػتعمـ ، وتسػيـ وعدـ النسياف عندما تنظـ جزيئػات المػادة الدراسػية فػي ىيكػؿ مفػاىيمي

فيػػػـ المفػػػاىيـ األساسػػػية يضػػػيؽ الفجػػػوة بػػػيف المعرفػػػة ، كمػػػا أف وانتقػػػاؿ أثػػػره لممواقػػػؼ والظػػػروؼ الجديػػػدة
 .(1997 مرسي،  ـ والمعرفة البلحقةالسابقة لممتعم

إعػػادة الػػتعمـ عنػػد تقػػؿ الحاجػػة إلػػى بمػػا يتعمػػؽ بأىميػػة تعمػػـ المفػػاىيـ إلػػى أنػػو  (2004أشػػار  سػػبلمة، 
تقمػؿ مػف تعقيػدات البيئػة إذ أنيػا ، و تساعد عمى التوجيو والتنبؤ والتخطػيط ألي نشػاط، مواجية أي جديد

تسػػم  بػػالتنظيـ والػػربط بػػيف ، كمػػا أنيػػا أشػػياء أو مواقػػؼجػػود فػػي البيئػػة مػػف تمخػػص وتصػػنؼ مػػا ىػػو مو 
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التبلميػػذ بمػػادة  ودافعيػػة اىتمػػاـ وتسػػاعد فػػي انتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ، وتزيػػد مػػف مجموعػػات األشػػياء واألحػػداث
، وتحديػػػد اليػػػدؼ مػػػف المػػػنيج ةقػػػؼ التعميميػػػاختيػػػار الخبػػػرات وتنظػػػيـ المو أسػػػاس إل ، فيػػػي تػػػوفرالعمػػػوـ

 .مكننا مف إبراز الترابط بيف فروع العمـتدريس المفاىيـ العممية سيف

في ضوء ما سبؽ يرى الباحث أف تعمـ المفػاىيـ أمػر فػي غايػة الضػرورة، كونػو يسػاعد عمػى التخطػيط  
والتنبؤ، والتنظيـ والربط بيف األشياء، وانتقاؿ أثر التعمـ إلػى مواقػؼ جديػدة، فتػدريس المفػاىيـ يسػيـ فػي 

بػػراز العبلقػػات والتػػرابط بػػ يف فػػروع العمػػـو المختمفػػة، وعميػػو ال بػػد مػػف التأكيػػد عمػػى أىميػػة تعمػػـ توضػػي  وا 
 المفاىيـ، واستخداـ اإلستراتيجيات المناسبة لتنمية المفاىيـ العممية لدى الطمبة.

 الحس العممي : 1.3.2

كر لماذا لػـ تصػعد التفاحػة حينما كاف نيوتف جالسًا تحت شجرة تفاح وقعت تفاحة عمى األرض فأخذ يف
وما سبب سقوطيا عمى األرض؟ ولماذا سقطت التفاحة بشػكؿ عمػودي ولػـ تسػقط يمينػًا أو  األعمىإلى 

يسػػارًا ؟ عنػػدىا أحػػس نيػػوتف بػػأف ىنػػاؾ شػػيء قػػد أثػػر عمػػى التفاحػػة وجعميػػا تسػػقط باتجػػاه األرض، فبػػدأ 
لتػي يفكر عف األسباب حتى استنتج أف ىناؾ قوة تجذب األجسػاـ لؤلسػفؿ وىػي قػوة الجاذبيػة االرضػية ا

تجػػذب األشػػياء نحػػو األرض، وأف مجمػػوع القػػوى التػػي تجػػذب األشػػياء إتجػػاه مركػػز األرض ولػػيس فػػي 
مكاف آخر، فكر نيوتف أف القوة التي جذبت التفاحة نحو األرض ليست ليا مسػافة محػددة بػؿ أبعػد ممػا 

ع تساؤالتو أف نتصور، وكاف دومًا يتساءؿ ىؿ تمتد ىذه الجاذبية إلى القمر وكاف يجيب دومًا عمى جمي
قوانيف الجاذبيػة ىػي السػبب فػي الحفػاظ عمػى تػوازف جميػع األجسػاـ والكائنػات واألجػراـ السػماوية، وأخػذ 

  يبحث في موضوع الجاذبية االرضية ما يقارب عشريف عاـ .
 : مفيـك الحس لغةن كاصطالحان 

 الحس لغةن :
الشػػيء أي شػػعر بػػو وعممػػو (  بمعنػػى أحػػس 50، ص  1980وردت كممػػة حػػس فػػي المعجػػـ الػػوجيز  

 وادركو ببحدى الحواس .
ـُ اْلُكْفَر َقاَؿ َمْف َأنَصاِري ِإلَػى المَّػِو  ۞قاؿ تعالى في كتبو الكريـ  قَػاَؿ اْلَحَواِريوػوَف ۖ َفَممَّا َأَحسَّ ِعيَسٰى ِمْنُي

 ( 52اف، آؿ عمر  ۞ َنْحُف َأنَصاُر المَِّو آَمنَّا ِبالمَِّو َواْشَيْد ِبَأنَّا ُمْسِمُموفَ 
 أي أدركو ببحدى حواسو . َأَحسَّ 

 : ُيوُسؼَ كما وذكر اهلل عز وجؿ في سورة 
ْوِح المَّػػِو  ۞ ْوِح المَّػػِو ِإالَّ  َۖيػػا َبنِػػيَّ اْذَىُبػػوا َفَتَحسَُّسػػوا ِمػػف ُيوُسػػَؼ َوَأِخيػػِو َواَل َتْيَأُسػػوا ِمػػف رَّ ِإنَّػػُو اَل َيْيػػَأُس ِمػػف رَّ

 (87ُيوُسؼ،    ۞اْلَقْوـُ اْلَكاِفُروَف 
 . تحسُس( الخبر أي تطمب معرفتو ويقاؿ تحسس القوـ أي تتبع أخبارىـ
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 الحس اصطالحان :
( الحػػس بأنػػو : اإلدراؾ ببحػػدى الحػػواس أو الفعػػؿ الػػذي تؤديػػو إحػػدى 70، ص 2007، الجػػزار ُتعػػرؼ 

ويأتي أيضػًا بمعنػى   الحواس، أو الوظيفة النفسية الفسيولوجية التي تدرؾ أنواعًا مختمفة مف اإلحساس.
الحكـ أو الرأي كقولنا الحس السميـ، والحس السميـ ىو القوة التي نميز بيا الحؽ مف الباطؿ ونقػدر بيػا 

 الحؽ مف الباطؿ ونقدر بيا قيمة الشيء.
( الحػػػس بأنػػػو : أنشػػػطة عقميػػة تسػػػم  لئلنسػػػاف بالتعامػػػؿ مػػػع العػػػالـ 18، ص 2011،الشػػػحري وعرفتػػو 

 وخططو ورغباتو ويارسيا اإلنساف عندما عندما تواجيو مشكمة.المحيط بو حسب أىدافو 
 

 أنكاع الحس : 2.3.2
 يرى أرسطو بأف ىناؾ نوعيف لمحس وىما 

الحػػس الظػػاىري : ويتمثػػؿ فػػي الحػػواس الخمسػػة الظػػاىرة وىػػي  البصػػر، السػػمع، التػػذوؽ، الشػػـ،  -
 الممس(.

 الحس المشػترؾ، الخيػاؿ، الػوىـ، الحس الباطني : ويتـ مف خبلؿ الحواس الخمس الباطنة وىي  -
الحافظػػة، المتصػػرفة( فيػػتـ ادراؾ الصػػور عػػف طريػػؽ الحػػس المشػػترؾ، ويػػتـ حفظيػػا عػػف طريػػؽ 
 .الخياؿ، اما مدرؾ المعاني فيو الوىـ وحافظيا الذاكرة، ويتـ تنظيـ المعاني مف خبلؿ المتصرفة

 
 مفيـك الحس العممي :  3.2.3

  .عمى اإلدراؾ المقترف بالعمـ وبذلؾ يصب  الحس العمميكممة عممي بكممة الحس يدؿ  ارتباط  أف
عمػػى أنػػو التفكيػػر فػػي صػػنع المعنػػى مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى  ( الحػػس العممػػي Ford) ،2012عػػرؼ ويُ 

الممارسػػات العقميػػة وأنمػػاط مػػف الحػػوار والخطػػاب باسػػتخداـ طػػرؽ خاصػػة مثػػؿ التواصػػؿ والتمثيػػؿ ممػػا 
 يجعؿ ىذه الممارسات العممية ميسرة وسيمة. 

بطريقػػة  بأنػػو : أنشػػطة عقميػػة يمارسػػيا المػػتعمـ (2011 ،الشػػحري و (2013، الػػزعيـ عرفػػو كػػؿ مػػف تو 
 عرفية ووجدانية، بناءًا عمى اإلحساس واإلدراؾ والوعي، وصواًل لتحقيؽ اليدؼ.م

نُو : أنشطة عقمية يمارسػيا الُمػتعمـ بطريقػة معرفيػة ووجدانيػة، لموصػوؿ أ( ب2016، أبوعمرة كما عرفتُو 
ذلػػؾ بنػػاءًا إلػػى حػػؿ أي مشػػكمة عمميػػة واتخػػاذ القػػرار معتمػػدًا عمػػى السػػببية وبأسػػرع وقػػت ممكػػف، ويكػػوف 

 عمى اإلحساس واإلدراؾ والوعي وصواًل لتحقيؽ اليدؼ.
بطريقػػػة معرفيػػػة أو ويعرفػػػو الباحػػػث بأنػػػو : كافػػػة االنشػػػطة العقميػػػة التػػػي يقػػػـو بيػػػا المػػػتعمـ سػػػواء كانػػػت 

دراكػػو التخػػاذ القػػرار فػػي حػػؿ المشػػكبلت وتحقيػػػؽ  وجدانيػػة مػػف خػػبلؿ اعتمػػاده عمػػى إحساسػػو ووعيػػػو وا 
 االىداؼ.
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 ات الحس العممي :مككن 4.3.2
 –اإلدراؾ  –اإلنتبػػاه  –( مكونػػات الحػػس العممػػي الثمانيػػة وىػػي  اإلحسػػاس 2011، الشػػحري عرضػػت 
 سرعة األداء وضغط الوقت(. –اتخاذ القرار  –األداء الذىني  –حؿ المشكبلت  –الوعي 
 اإلحساس : -1
مركزي عػف ترد لمجياز العصبي ال بأنو التقاط المعطيات الحسية التي( األحساس 2005، جمؿ عرؼ 

، ويحػػػدث بطريقػػػة مقصػػػودة، وبػػػدوف معرفػػػة أو توقػػػع، حيػػػث تتمقػػػى أعضػػػاء طريػػػؽ المسػػػتقببلت الحسػػػية
الحػػس التنبيػػو المناسػػب مػػف المػػؤثرات فتسػػتجيب لػػو، وتنتقػػؿ بػػو وتثيػػر دفعػػًا عصػػبيًا يمتػػد مػػف العصػػب 

 ة بكؿ حاسة.الحسي إلى مراكز اإلحساس بالمخ حيث توجد أعضاء مستقبمة خاص
 : أنكاع المستقبالت الحسية 

 ( فأف المستقببلت الحسية تقسـ إلى ثبلثة أنواع وىي :2005، جمؿ وفقا لتصنيؼ  
 .مستقببلت خارجية : كالضوء والصوت- أ
 مستقببلت داخمية : ما يحدث مف تفاعبلت داخمية تؤدي إلى تغيير في السموؾ واالستجابة. - ب
 داخؿ العضو الحسي نفسو مف أحداث.مستقببلت ذاتية : وىذا النوع يتعمؽ بما يجري - ت
 : مراحؿ حدكث األحساس 
 ( أف عممية األحساس تتـ وفؽ عدة مراحؿ وىي :1993، راشد ذكر 
حيػػث يػػتـ فػػي ىػػذه المرحمػػة وصػػوؿ التػػأثيرات الفيزيقػػة إلػػى أعضػػاء الحػػس  المرحمػػة الفيزيقيػػة :- أ

 الخارجية.
ينفعػػػػؿ عضػػػػو الحػػػػس بتمػػػػؾ التػػػػأثيرات فينتقػػػػؿ التػػػػأثير مػػػػف خػػػػبلؿ  الفيسػػػػيكلكجية :المرحمػػػػة - ب

 األعصاب إلى المراكز العصبية في المخ.
في ىذه المرحمة تتحوؿ التأثيرات التي وصمت لممراكػز العصػبية إلػى شػعور  المرحمة النفسية :- ت

 األحساس.
التوصػؿ لممعمومػات مػف خػبلؿ اسػتخداـ ، وىػو القػدرة عمػى فأف األحساس سابؽ لمحس ومميد لػو وبذلؾ

الحواس، اما الحس فيػو أكثػر شػمولية وعمموميػة مػف مفيػوـ اإلحسػاس فيػو اإلدراؾ والػوعي المعتمػداف 
 عمى ما تـ اإلحساس بو.

 نتباه : اإل  – 2
( اإلنتبػاه بأنػو : القػدرة عمػى التعامػؿ مػع كميػات محػدودة مػف المعمومػات المنتقػاة 2010، العتوـ عرؼ 
 ىائؿ مف المعمومات التي تزودنا بيا الحواس أو الذاكرة. مف كـ

  : أنكاع اإلنتباه 
 أنواع لئلنتباه وىي :( أربعة 2010، المشاعمة ذكر 
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إلػػى المثيػػر سػػواء كػػاف أي اف اإلنتبػػاه يػػتـ ُرغػػـ إرادة الفػػرد ويتجػػو  انتبػػاه ال إرادم ) قسػػرم ( :- أ
 جيدًا في االختيار بيف المثيرات.صورة أو صوت، وذلؾ عندما يكوف المثير واض  وال يبذؿ المتعمـ 

في ىذا النوع يتـ التركيز عمى مثير واحد فقط مف بػيف مجموعػة مػف  انتباه إرادم )انتقائي( : - ب
كاالصػػغاء لمحاضػػرة كمػػا انػػو بحاجػػة المثيػػرات وبشػػكؿ إرادي وىػػذا يسػػتعدي مػػف المػػتعمـ اف يبػػذؿ جيػػدًا 

 لمتخطيط المدروس والسعي في البحث عف األشياء المراد اإلنتباه ليا ويرتبط بالخبرات السابقة واإلثارة.
عنػد مواصػمة اإلنتبػاه عمػى مثيػر معػيف لفتػرة طويمػة وىنػا البػد مػف  انتباه متكاصؿ )مستمر( : - ت

 وجود محتوى يشد اإلنتباه.
وىػػو انتبػػاه المػػتعمـ إلػػى شػػيء مػػا يميػػؿ لػػو ودوف اف يبػػذؿ جيػػدا  قػػائي( :انتبػػاه اعتيػػادم )تم - ث

 لتحقيقو.
رادي دوف إجباره عمى ذلؾ،  يتض  مما سبؽ بأنو يجب اف يكوف المتعمـ منتبو بشكؿ كامؿ ومتواصؿ وا 
 وىػػذا يتطمػػب منػػا اف نقػػدـ لػػو المػػادة التعميميػػة بطريقػػة تشػػد انتباىػػو وتثيػػر اىتمامػػو، وىػػذا يتحقػػؽ اذا تػػـ

 تقديميا بشكؿ ممتع، وعميو فأف ذلؾ يتسبب في إحداث تنشيط لمذاكرة وتوليد الرغبة في التذكر.
 اإلدراؾ :  -3

محاولة فيـ العالـ مف حولنا مف خبلؿ تفسير المعمومات القادمة مف الحواس إلػى اإلدراؾ بأنو :  يعرؼ
، العتػػوـ  واالسػػتجابة الخارجيػة عػػف الحاجػػةالػدماغ، ويشػػمؿ الفيػػـ والتفسػػير والترميػز والتحميػػؿ والتخػػزيف 

2010.) 
 : أنكاع المثيرات المؤثرة في عممية اإلدراؾ 

 اإلدراؾ يتأثر بنوعيف مف المثيرات ىي:
تعتمد ىذه المؤثرات عمى الفرد وتؤثر بيا مجموعة مف العوامؿ، فبدراؾ  مؤثرات داخمية ) ذاتية ( : – أ

 الفرد السميـ لبلشياء يتأثر بالخبرات السابقة وباالستعدادات واإلنتباه.
، أي اننا ندرؾ أشياء أخػرى غيػر وىذا النوع لو عبلقة مباشرة بالشيء الُمدرؾمؤثرات خارجية : - ت

 .(1993 راشد،  ( و2012 سالـ،  التي نسعى إلدراكيا.
 : أنكاع اإلدراؾ 

 ( إلى أنواع اإلدراؾ وفقًا لمحاسة التي تستقبمو :2012، سالـ أشار 

وتػػتـ ىػػذه  العمميػػة عػػف طريػػؽ  وىػػو فيػػـ المثيػػرات القادمػػة عػػف طريػػؽ البصػػر إدراؾ بصػػرم :- أ
 انتقاؿ الصورة مف الشبكية إلى العصب البصري ومف ثـ إلى مركز اإلدراؾ البصري في المخ.

يػػتـ اسػػتقباؿ عػػف طريػػؽ صػػيواف األذف لينتقػػؿ بعػػد ذلػػؾ إلػػى العصػػب السػػمعي  إدراؾ سػػمعي : - ب
 ومف ثـ إلى مراكز اإلدراؾ السمعي في المخ.
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يسػػتقبؿ المثيػػر الرائحػػة القادمػػة عػػف طريػػؽ األنػػؼ لتنتقػػؿ بعػػد ذلػػؾ إلػػى العصػػب  إدراؾ شػػمي :- ت
 الشمي ومف ثـ إلى مركز الشـ في المخ.

امػا  ،يستقبؿ المساف المذاؽ لينتقؿ فيما بعد إلػى القشػرة الحسػية فػي المػخ إدراؾ ذكقي كلمسي :- ث
تفسيرًا وفقًا لمخبػرات السػابقة، ويمكػف لمشػخص  اإلدراكات الممسية تعطي لممثيرات  الممموسات(

  اف يستقبؿ أكثر مف مثير في الوقت نفسو.

رات بنػػاءًا عمػػى المعرفػػة والخبػػرات فاإلنتبػػاه يعنػػي تركيػػز الشػػعور فػػي منبػػو مػػا، ويعػػالج اإلنتبػػاه المثيػػ
 السابقة والدافعية، واإلنتباه سابؽ لئلدراؾ ومميد لو.

 الكعي : -4

( الوعي بأنو : عممية يستطيع اإلنساف عف طريقيا معرفة العالـ وتفسيره، وىو 2012، الشربيني  وعرف
 حالة مف التيقظ في مقابؿ الغفمة، يكتسبو الفرد عف طريؽ التفكير واإلحساس.

 حؿ المشكالت : -5

( حػػؿ المشػػكبلت بأنيػػا عمميػػة تفكيريػػة يسػػتخدـ فييػػا الفػػرد مػػا لديػػو مػػف معػػارؼ 2011، جػػرواف عػػرؼ يُ 
مكتسبة سابقة وميارات مف أجؿ اإلستجابة لمتطمبات موقؼ ليس مألوؼ لو، وتكوف االستجابة بمباشرة 

 عمؿ ما يستيدؼ حؿ التناقض أو الغموض الذي يتضمنو الموقؼ.

 ىني :األداء الذ -6

( إلى مفيـو األداء الذىني وعرفتو بأنو : وظائؼ ذىنيػة يػأتي دورىػا عنػد كػؿ 2011، الشحري أشارت 
مػػرة يجػػب فييػػا معالجػػة المعمومػػات فػػي عقػػؿ الُمػػتعمـ أثنػػاء أدائػػو ميمػػة مػػا، وعميػػو فػػأف تمػػؾ الوظػػائؼ 

 تختمؼ وفقًا لطبيعة الميمة وما تطمبو مف أداءات.

 اتخاذ القرار : -7

يعػػرؼ بأنػػو اسػػتثمار أسػػػاليب التفكيػػر واسػػتخداـ المػػواد المتاحػػػة أو الميػػاـ اليوميػػة الحياتيػػة وتنظيميػػػا 
 لموصوؿ إلى أفضؿ القرارات ويركز عمى ماذا يفعؿ العقؿ؟ وكيؼ يفعؿ ذلؾ.              

 Johnson-Laird & Shafir ,1994) 
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 سرعة األداء كضغط الكقت : -8

كافػػػػة العمميػػػػات السػػػػبعة السػػػػابقة تػػػػدث لكافػػػػة المتعممػػػػيف اال اف سػػػػرعة ( بػػػػأف 2011، الشػػػػحري ذكػػػػرت 
المتعمميف في األداء تتفاوت كما انو ىناؾ تفاوت في الوقت البلـز التخاذ القرارات بشػأف أي مشػكمة قػد 

، وفي حاؿ كانت المعمومات المطموبة موجودة ومتاحة فأف ىػذا لػف يسػتغرؽ جيػدًا عقميػًا، وفػي تواجييـ
المعمومات المطموبػة موجػودة وغيػر متاحػة فػي وقػت معػيف فأنػو يترتػب عمػى ذلػؾ اسػتغراقيـ حاؿ كانت 

 وقت أطوؿ، وتكوف استجابة المتعمـ سريعة في حالتيف ىما :

 أ . عدـ وجود معمومات سابقة لدى المتعمـ عف الخبرة المطموبة فنجده يستجيب بالنفي.

 ـ ويمارسيا باستمرار.ب . في حاؿ كانت الخبرة المطموبة مألوفة لممتعم

أوليػا اسػتقباؿ المثيػرات ويمييػا التركيػز ف الحس العممي لػو ثمانيػة مكونػات أيمخص الباحث مما سبؽ : 
االنتقػػائي عمػػى مثيػػر مػػف بػػيف تمػػؾ المثيػػرات، ومػػف ثػػـ تفسػػير المثيػػرات ويمػػي ذلػػؾ امػػتبلؾ المػػتعمـ القػػدرة 

ىنيػػة واتخػػاذ القػػرارات المناسػػبة عمػػى اف تػػتـ عمػػى حػػؿ المشػػكبلت التػػي قػػد تواجيػػو ومػػف ثػػـ األداءات الذ
 كافة العمميات السابقة بسرعة واستثمار الوقت.

 أىمية تنمية الحس العممي : 5.3.2

الممارسػػات الحسػػية كغيرىػػا مػػف الممارسػػات الحياتيػػة التػػي يتعمميػػا الفػػرد ويمارسػػيا إلػػى اف يصػػب  مػػتقف 
بر تمؾ الممارسات بسرعة ومرونة وبذلؾ تعليا ويطبقيا في مواجية المواقؼ المتعددة، وينجز الميمات 

 تدؿ عمى وجود الحس، وىذه الممارسات ليا تأثير في الجوانب المعرفية والوجدانية والميارية.

 ( إلى أىمية تنمية الحس العممي كونو يعمؿ عمى :2011، الشحري اشارت 

ه فػي معالجتيػا واتخػاذ يساعد المتعمـ في إدراؾ المشكبلت التػي تواجيػو فػي حياتػو اليوميػة وتسػاعد .1
 القرارات المناسبة.

 يساعد في نمو ثقة المتعمـ بنفسو. .2
 يزيد مف المرونة في التفكير. .3
يتعػػرؼ المػػتعمـ عمػػى عممياتػػو اإلدراكيػػة أو نتائجػػو فيتكػػوف لػػدى المػػتعمـ وعػػي فػػي التفكيػػر والمعرفػػة  .4

 وما ىي مبررات استخدامو الستراتيجية معينة إلنجاز ميمة معينة.
لمتعمـ عمى التواصؿ باستخداـ لغة العمػوـ بمػا تحويػو مػف رمػوز ومصػطمحات لمتعبيػر عػف يساعد ا .5

األفكار والعبلقات وفيميا بشكؿ صحي  والتعبير عنيا لآلخريف بشػكؿ مكتػوب مػف خػبلؿ الحػديث 
 والحوار.
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ويكػػوف عمػػى التفكيػػر العػػاـ والشػػائع لػػدى المػػتعمـ، فػػالتفكير العػػاـ يعتمػػد عمػػى الفطػػرة فقػػط يقضػػي  .6
سطحي ومبني عمى البلوعي واإلحساس فقػط، مػف دوف المحاولػة أو التفسػير ليػذا اإلحسػاس وىػذا 

 يختمؼ عف الحس العممي الذي يعتمد عمى اإلدراؾ المبني عمى الفيـ والوعي.
يسػػيـ فػػي معالجػػة الميػػاـ الموكمػػة لممػػتعمـ باإلضػػافة أنػػو يسػػيـ فػػي حػػؿ المشػػكبلت بصػػورة أفضػػؿ  .7

القصور في اداءاتو الذىنية وتنمػي لديػو المثػابرة وتزيػد مػف قدرتػو عمػى  وأسرع والتغمب عمى نواحي
 تحمؿ المسؤولية واالستقبللية والدقة في األداء.

واألنشػػػطة العقميػػػة ممػػػا يجعػػػؿ المػػػتعمـ قػػػادر عمػػػى اسػػػتخداـ عاداتػػػو العقميػػػة  ينمػػػي ميػػػارات التفكيػػػر .8
 بكفاءة.

حاجػػة إلػػى متعممػػيف لػػييـ الػػوعي الكػػافي لمػػا ينمػي قػػدرة المتعممػػيف فػػي اسػػتخداـ لغػػة العمػػوـ، كوننػػا ب .9
يقػػرأه مػػف نصػػوص عمميػػة مػػع القػػدرة عمػػى استحضػػار المعنػػى المناسػػب مػػف خػػبلؿ الػػربط الصػػحي  

 بيف الفكرة المفظ والمعنى.

يتض  لمباحث نظرًا ألىمية الحس العممي وأىميتػو فػي تنميػة ميػارات التفكيػر واألنشػطة العقميػة ليسػاعد 
اتػػو العقميػػة ومعرفتػػو بكفػػاءة، وبيػػذا فأنػػو البػػد مػػف اف يصػػب  الحػػس العممػػي ىػػدفًا المػػتعمـ باسػػتخداـ عاد

 يخطط لو مف خبلؿ بيئة تعمـ مناسبة.

 سمات أصحاب الحس العممي : 6.3.2

 الحس العممي كما يمي : ( إلى سمات أصحاب2011، لشحريا أشارت 

 اإلستمتاع بالعمؿ العممي : .1

لوجػػود القػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػكبلت ، والمتعػػة فػػي مواجيػػة  ( بأنػػو االبتيػػاج2013، العتيبػػي عرفػػو 
تحػػدي حػػؿ المشػػكبلت ، والسػػعي وراء المعضػػبلت التػػي قػػد تكػػوف لػػدى اآلخػػريف واإلسػػتمتاع ببيجػػاد 

 الحموؿ ليا ومواصمة التعمـ مدى الحياة.

 حب اإلستطالع العممي :  .2

اقؼ والتجػػارب التػػي يكتنفيػػا ( بأنػػو الشػػعور باإلنبيػػار والسػرور والدىشػػة بػػالمو 2003، كوسػػتا عرفػو 
( بأنػو الفضػوؿ والرغبػة فػي المعرفػة واكتشػاؼ وفيػـ 2007، عػودة الغموض واإلبياـ ، كما عرفتػو 

 البيئة واالنجذاب نحو المثيرات الجديدة.

 

 



33 
 

 المركنة في معالجة المكاقؼ : .3

( 2003، كوسػتا أي أف يكوف الفرد قادرًا عمى تغيير أفكاره في ضوء المعمومات الجديدة التي سيتمقاىا 
( بأنيا النظر إلى األفكار برؤية جديدة وخياؿ مبدع، وطرح بدائؿ كثيرة 2008، حساـ الديف وعرفيا  ،

 عند حؿ مشكمة واحدة .

 التفكير فكؽ التفكير :  .4

ة والعمميػػات الذىنيػػة وأسػػاليب الػػتعمـ والػػتحكـ الػػذاتي التػػي تسػػتخدـ قبػػؿ وىػػذا يعنػػي المعرفػػة باألنشػػط
 (.2008، عمي وأثناء وبعد التعمـ، لمتذكر والفيـ والتخطيط واإلدارة وحؿ المشكبلت 

 القدرة عمى التصكر المجرد كتكليد األفكار :  .5

بيػدؼ تجويػد العمػؿ ، ( بأنيػا البحػث عػف الجػدة والطبلقػة وتقبػؿ النقػد 2008، حساـ الديف يعرفيا 
يجاد حموؿ لممشكبلت تمتاز باإلبتكار.  وا 

 :تفعيؿ غالبية الحكاس  .6

( بأنيػػا اسػػتخداـ المسػػارات الحسػػية بيقظػػة وانتبػػاه لجمػػع المعمومػػات واسػػتيعاب 2009عرفيػػا عمػػي  
المكونػات المحيطػة بالبيئػة، فجميػع المعمومػات تصػؿ إلػى الػدماغ مػف خػبلؿ مسػارات الحػواس وىػػذا 

 المعمـ أف يخطط لمنشاطات حتى تتي  أكبر عدد ممكف مف الفرص إلستخداـ الحواس. يتطمب مف

 التحدث بمغة عممية : .7

ىػػػي القػػػدرة عمػػػى توظيػػػؼ ميػػػارات التفكيػػػر وعمميػػػات العمػػػـ أثنػػػاء الحػػػوار العممػػػي واسػػػتبداؿ مفػػػاىيـ 
 (.2011 ،الشحري التفكير الشائع بالمفاىيـ العممية 

 الحس العددم : .8

( بأنػػو الجػػزء األساسػػي مػػف تعمػػـ الرياضػػيات والػػذي يكػػوف لػػدى التبلميػػذ 2008، وآدـالبنػػا  عرفتػػو 
الكفػػػاءة الذىنيػػػة، والقػػػدرة الحسػػػابية والمتعػػػة عنػػػد التعامػػػؿ مػػػع المنظومػػػة العدديػػػة، حيػػػث يعتبػػػر مػػػف 
الميػػارات اليامػػة والتػػي تػػرتبط ارتباطػػًا وثيقػػُا بالعمػػؿ الػػذىني وقػػدرة الفػػرد عمػػى رصػػد خطػػوات عممػػو 

 .الذىني
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 المثابرة :  .9

( بأنيا اإللتزاـ بالميمات الموكمة لمفرد واالستمرار بالتركيز فييا بكػؿ انتبػاه 2010، العرياف يا تعرف
 حتى النياية دوف استسبلـ.

 التساؤؿ كطرح المشكالت : .10
 (.2013، العتيبي طرح أسئمة مف شأنيا أف تمؤل الفجوات القائمة بيف ما يعرفو الفرد وما ال يعرفو 

 التنظيـ الذاتي : .11

ميػػارة يسػػتخدميا الُمػػتعمـ عنػػدما يكػػوف عمػػى عمػػـ بقدرتػػو فػػي الػػتحكـ بأعمالػػو واتجاىاتػػو واىتماماتػػو تجػػاه 
 –اإلتجػػاه اإليجػػابي نحػػو ميمػػة الػػتعمـ  –الػػتعمـ، وليػػا ميػػارات فرعيػػة وىػػي  اإللتػػزاـ بػػبداء ميمػػة الػػتعمـ 

 (. اإلنتباه المسيطر عمى الُمتعمـ لمتطمبات ميمة التعمـ

 القدرة عمى استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر : .12

( بأنيػػػا القػػػدرة عمػػػى اسػػػتخبلص المعرفػػػة أو الخبػػػرة المكتسػػػبة مػػػف المعػػػارؼ 2012، الجعفػػػري يعرفيػػػا 
 .يفيا في المواقؼ الحياتية األخرىالسابقة وتوظ

 لتيكر :التحكـ في ا .13

قبؿ اإلقداـ عمى حؿ المشػكمة، ووضػع ( بأنو التأني في حؿ المشكبلت والتفكير 2013، العتيبي عرفو 
 خطة لمعمؿ قبؿ البدء بو.

 .التركيز العالي وشدة اإلنتباه (اليقظة العقمية    .14
جادة العمؿ. .15  الدقة وا 
 إدارة وتنظيـ الوقت. .16
 القدرة عمى التمخيص. .17
 القدرة عمى التوسع واإلفاضة. .18
 استشعار المشكبلت مف حولو. .19
 تحمؿ المسؤولية. .20
 االستدالؿ.القدرة عمى  .21
 .الحرص وانخفاض درجة المخاطرة ( المحافظة عمى األماف الشخصي   .22
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 معيقات نمك ممارسات الحس العممي :  7.3.2

 بعرض معيقات نمو ممارسات الحس العممي كما يمي :حيث قامت ( 2013، زعيـال  نقبًل عف

 بيئة المتعمـ غير الثرية باألنشطة العممية. -1
 خبرة المتعمـ المحدودة. -2
 ضعؼ الدافعية عند المتعمـ. -3
 تشتت االنتباه لدى المتعمـ. -4
 عدـ استدعاء المعمومات بسيولة مف الذاكرة طويمة األمد. -5
المػتعمـ فػي إطػار تػولي  عدـ وجود فػرص كافيػة لممػتعمـ لمتعبيػر عػف رأيػو بحريػة، ممػا أدى إلػى -6

لػؾ أف المعمػـ يريػد جامد ال يخرج عنو، بعيد كػؿ البعػد عػف المرونػة فػي التفكيػر، والسػبب فػي ذ
 مف المتعمـ أف يسير وفؽ ما خطط لو مف حموؿ.

 ، وضعؼ األداءات التدريسية.افتقار المعمـ لميارات الحس العممي -7
   يرى الباحث أف ىناؾ إمكانية لمحد مف معيقػات الحػس العممػي لػدى المتعممػيف مػف خػبلؿ إيجػاد بيئػة

الفضػوؿ وحػػب االستكشػػاؼ واالطػبلع لديػػو وتثيػػر  تعميميػة غنيػػة باألنشػطة العمميػػة والعمميػػة التػي تثيػػر
التساؤؿ والبحث عػف الحمػوؿ المناسػبة لممشػكبلت التػي قػد تػواجييـ، وأف يكػوف المػتعمـ محػور العمميػة 
التعميميػػػة لخمػػػؽ مػػػتعمـ مفكػػػر واعيػػػًا واثقػػػًا بنفسػػػو، وال يػػػتـ ذلػػػؾ اال بوجػػػود ُمعمػػػـ فعػػػاؿ يجيػػػد األداءات 

عممػي وممػػارس ليػا، يقػػـو بتنفيػذ األنشػػطة العمميػة والعمميػػة التػي مػػف التدريسػية وممػػـ بميػارات الحػػس ال
 شأنيا أف تنمي الحس العممي لدييـ وتعززىـ.

 مداخؿ تنمية الحس العممي :  8.3.2

يمكػػػف تنميػػػة الحػػػس العممػػػي لػػػدى المػػػتعمـ مػػػف خػػػبلؿ التركيػػػز عمػػػى عقػػػؿ المػػػتعمـ ذاتػػػو وكيفيػػػة اسػػػتقبالو 
فػػػػي الػػػػذاكرة طويمػػػػة األمػػػػد، بحيػػػػث تصػػػػب  سػػػػيمة التػػػػذكر  لممعمومػػػػات، ومعالجتيػػػػا وتنظيميػػػػا وتخزينيػػػػا

والتطبيػؽ، وبالتػالي يتكػػوف لػدى المػػتعمـ ميػارات متقدمػػة تصػب  سػػيمة الممارسػة، ال مػػف خػبلؿ األىتمػػاـ 
، بالمنيج الدراسي  أبو  (.2007 عطايا والبيـر

 ( بعرض مداخؿ تنمي الحس العممي وىي كما يمي :2008، حساـ الديف  تقام

 استخداـ القصص المعبرة عف حياة الشخصيات :  .1

قػػد يسػػاعد اسػػتعراض القصػػص العمميػػة المتعممػػيف فػػي اسػػتخبلص بعػػض الخصػػائص التػػي يتميػػز بيػػا 
الممارسػػات العقميػػة التػػي يمارسػػيا أصػػحاب تمػػؾ القصػػص،  أصػػحاب ىػػذه القصػػص، وبالتػػالي قػػد تبػػرز
 فيقـو الطمبة بالتدريب عمييا بيدؼ تطبيقيا.
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 األىداؼ الشخصية :  .2

ود أىػػػداؼ يسػػػعى المػػػتعمـ لتحقيقيػػػا يسػػػيـ فػػػي تعزيػػػز ميػػػارات التفكيػػػر وينمػػػي الدافعي ػػػة لبلنجػػػاز ف وجػػأ
لػػدييـ، فيصػػبحوا أكثػػر اسػػتخدامًا لمميػػارات العقميػػة وقػػادريف عمػػى وضػػع الخطػػط المناسػػبة ليػػـ، والبحػػث 

 عف البدائؿ المبلئمة.

 

 المشكالت االكاديمية كاأللغاز :  .3

يعتبر ىذا النوع مف أىـ األدوات التي تنمي وتعزز الميػارات العقميػة، ألنيػا ذات قػوة دافعػة تحػرؾ الفػرد 
 لمتعامؿ معيا ومحاولة حميا فيي تساعد عمى التحدي المعرفي لمعقؿ.

 مدخؿ األساليب البصرية :  .4

ة قػػػدرات العقػػػؿ يقػػـو ىػػػذا المػػدخؿ عمػػػى اسػػتخداـ أدوات مبتكػػػرة مرسػػومة تسػػػتخدـ البصػػر لتعزيػػػز وتنميػػ
 والتخيؿ، فمف خبلليا يستطيع العقؿ أف يكتسب معنى لما تعممو سابقًا.

 الحكار السقراطي كالمناظرة كالمناقشة :  .5

يعتبر ىػذا النػوع مػف الطػرؽ األساسػية لتنميػة الميػارات والقػدرات العقميػة، حيػث يسػتطيع المعمػـ أف يقػـو 
 بتنظيـ جمسات لمنقاش عمى شكؿ مجموعات.

 سئمة : مدخؿ األ .6

يرتبط ىذا المدخؿ بالمدخؿ السػابؽ حيػث يقػوـ المعمػـ بطػرح أسػئمة ذات مسػتويات ُعميػا يتػدرب التبلميػذ 
 عمييا يسألوىا بأنفسيـ ليستخدموىا في المناقشات التي يتعرضوف ليا .

  أنػػو يمكننػػا الوصػػوؿ إلػػى ُمػػتعمـ لديػػو الميػػارات العقميػػة والحػػس العممػػي مػػف خػػبلؿ البػػدء يػػرى الباحػػث
لسػػميـ والصػػحي  الػػذي يخمػػؽ ُمػػتعمـ متنػػورًا عمميػػًا ومتمتعػػًا بحػػس عممػػي عنػػدما تكػػوف البدايػػة بتعمػػيـ ا

 الطمبة كيؼ يفكروف.
 بيف الحس العممي كميارات التفكير :العالقة  9.3.2

البد مف خمؽ بيئة تعمػـ غنيػة متعػددة الحػواس منسػجمة مػع الػدماغ، لتنميػة دمػاغ اإلنسػاف عنػد التفاعػؿ 
عدـ وجود بيئة تعمـ ثرية بخبرات التعمـ وآمنة مثيرة لمتحدي فأف دماغ المتعمـ لف يجد ما ، أف مع البيئة
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 دقػػائؽ   المييػػي والشػػافعي، (8-4يجػػذب انتباىػػو فينصػػرؼ عػػف موضػػوع الػػتعمـ بعػػد فتػػرة تتػػراوح مػػف  
2009.) 

الطمبػة ميػارات إكسػاب ( أف البيئة المدرسية الثرية ىي التػي تػؤدي إلػى 18-17: 2003 ذكر  كوستا،
التفكيػػر األساسػػية، مثػػؿ التػػذكر والتصػػنيؼ والتنبػػؤ، وىػػذه الميػػارات ال ُتمػػارس بمفردىػػا، ولكنيػػا ُتمػػارس 
ضػػمنًا لسػػػياؽ أكبػػر اسػػػتجابة لمثيػػػرات مػػا، ويػػػتـ تنظيميػػا واسػػػتخداميا فػػػي مجموعػػات وتتابعػػػات تعػػػرؼ 

وجػػػود ىػػػػذه الميػػػارات وتمػػػػؾ  بالعممميػػػات المعرفيػػػة مثػػػػؿ حػػػؿ المشػػػكبلت واتخػػػػاذ القػػػرارات، ولكػػػػف مجػػػرد
العمميػات المعرفيػة بمفردىػا لػدى الُمػتعمـ غيػر كػاؼ بػؿ يجػب أف يكػوف الُمػتعمـ يقظػًا تجػاه الفػرص التػي 

 ستخداميا وىكذا تتكوف العادة العقمية أي أف العبلقة بينيـ ىرمية.تستخدـ فييا، ويكوف لديو الميؿ إل

، عمى اتخاذ القرارات السميمة ميارات التفكير يجعميـ قادريفرسات يرى الباحث أف إتقاف المتعمميف لمما
 تعتبػػػر عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار أحػػػد مكونػػػات الحػػػس العممػػػي، فبتقػػػاف ممارسػػػة ميػػػارات التفكيػػػر إلػػػى جانػػػب

 إمتبلؾ اإلرادة والميؿ الستخداـ تمؾ الميارات يسيـ في تنمية الحس العممي لدى المتعمميف.

 تنمية الحس العممي : اآلليات الُمساعدة في 10.3.2

( اآلليػػات المسػػاعدة فػػي تنميػػة الحػػس العممػػي  لػػدى المتعممػػيف مػػف خػػبلؿ 2016، أبػػو عمػػرة  عػػف نقػػبلً 
 إدراجيا في ثبلثة محاور رئيسية وىي :

 اآلليات الخاصة بيبئة المتعمـ :أكالن : 

 بيئة تعمـ جذابة تدعو لمبحث واالستقصاء وطرح األسئمة . .1
 لتنمية ممارسات الحس العممي كأي عمميات عقمية أو اتجاه ُيراد تنميتو.المزيد مف الوقت  .2
 توفير جو آمف ليساعد عمى العمؿ واكتشاؼ المزيد. .3
 بيئة تعمـ مفتوحة تساعد عمى التعبير الحر المرف. .4

 ثانيا : اآلليات الخاصة باستراتيجيات التدريس :

 تنويع استراتيجيات التدريس. .1
يس توفر فرصة لمشاركة الُمتعمـ مف أجؿ إكسابو عادات عقمية مثؿ الدقة استخداـ استراتيجيات تدر  .2

 والمثابرة واإلصغاء بتفيـ.
 .تنمية الحوار التأممي عف طريؽ التفكير بصوت عاؿِ  .3
إيجاد ترابط بيف الخبرات العممية السابقة والخبرات الجديدة ببستخداـ أدوات بناء المعرفة مثؿ خرائط  .4

 المفاىيـ.
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 الذي يعتمد أكثر عمى الرؤية.تفعيؿ الجانب األيمف مف الدماغ المسؤوؿ عف التفكير الفراغي  .5

 ثالثان : اآلليات الخاصة بالُمتعمـ :

 تدريب المتعمـ مف آف إلى آخر عمى استراتيجيات تقوية الذاكرة. .1
 تدريب المتعمـ عمى العمؿ تحت الضغط. .2
 تدريب المتعمـ عمى إدارة ذاتو. .3
 وجدانية بيف الُمعمـ و الُمتعمـ. إقامة رابطة .4
 إثراء خبرة الُمتعمـ والمعرفة الضمنية. .5
 تييئة مواقؼ تعميمية مف الحياة تسم  لممتعمـ بتوظيؼ اداءتو الذىنية وتصقؿ خبرتو. .6
 دعوة المتعمـ لتأمؿ استجابات أقرانو وفحصيا ألدراؾ العبلقات بيف مختمؼ االستجابات. .7
 في الموقؼ التعميمي إلثارة المتعمـ وتحفيزه.توفير قسط معيف مف الدافعية  .8
 خمؽ روح المبادرة لمتجريب وتشجيع الُمتعمـ الذي ُيظير حسًا عمميًا. .9
 تدريب الُمتعمـ عمى إدراكو ووعيو الداءتو الذىنية. .10
 .ساعدة الُمتعمـ عمى تقويـ تفكيرهم .11

  لوجػػود ُمعممػػيف يػػرى الباحػػث اف عمميػػة ترسػػيخ ممارسػػات الحػػس العممػػي لػػدى المعممػػيف بحاجػػة
، مما لدييـ القدرة عمى توفير بيئة تعمـ قادرة عمى جذب المتعمميف لعمميات البحث واالستقصاء

يسػػػيـ بتوظيػػػؼ االداءات الذىنيػػػة الكفيمػػػة بصػػػقؿ شخصػػػية الُمتعممػػػيف، والبػػػد مػػػف التنويػػػع فػػػي 
بػتفيـ وربػط  استراتيجيات التدريس إلكسػاب الُمتعممػيف عػادات عقميػة كالدقػة والمثػابرة واإلصػغاء

 الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة.
 دكر الُمعمـ في تنمية الحس العممي :  11.3.2
( األدور التػػي يقػػوـ بيػػا الُمعمػػـ لترسػػيخ ممارسػػات الحػػس العممػػي لػػدى 46: 2011، الشػػحري ذكػػرت 

 الُمتعمميف وىي كما يمي :
وتوظيفيػا مػع تػوفير فرصػة معالجة المحتوى الدراسي الموجود مف خبلؿ تنويع األداءات التدريسية  .1

لمشاركة الُمتعمـ مف أجؿ إكسابو عادات عقمية مثؿ الدقة، المثػابرة، الػتحكـ فػي التيػور، اإلصػغاء 
 بتفيـ، ومرونة التفكير.

تصػػػحي  مسػػػارات تفكيػػػر الُمػػػتعمـ إذا كانػػػت غيػػػر صػػػائبة وتعزيزىػػػا إذا كانػػػت تسػػػير فػػػي الطريػػػػؽ  .2
ر قسػط مػف الدافعيػة فػي الموقػؼ التعميمػي إلثػارة الصحي  لحؿ المشكمة المعروضة عميو مػع تػوفي

 الُمتعمـ وتحفيزه.
 تدريب الُمتعمميف عمى المرونة في التفكير وفي أكثر مف اتجاه. .3
 تشجيع الُمتعمميف عمى االندماج في المناقشة والعمؿ الجماعي. .4
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 بنفسو.تنمية الثقة لدى الُمتعمميف وتوفير فرص لخبرات ناجحة بحيث تزداد ثقة الُمتعمـ  .5
قدامو. .6  قبوؿ ذاتية الُمتعمـ ومبادراتو وا 
 إيجاد ترابط بيف الخبرات العممية السابقة والخبرات العممية الجديدة. .7
 تنمية الحوار التأممي عف طريؽ التفكير بصوت عاِؿ. .8
 تدعيـ حب اإلستطبلع العممي لدى الُمتعمميف. .9

 الجاىزة لممشكبلت العممية.تقديـ قدر كاِؼ مف المعمومات البسيطة وعدـ تقديـ الحموؿ  .10
تنويػػػػع أدوات وأسػػػػاليب تقػػػػويـ الُمػػػػتعمـ وخاصػػػػة التقػػػػويـ البنػػػػائي فػػػػي أثنػػػػاء ممارسػػػػة األنشػػػػطة  .11

التعميمية، وذلؾ لتحديد ما يشجع عمى االستمرار مع األخذ باالعتبار أف التقويـ ينصب عمى أداء 
 الُمتعمـ وليس عمى شخصو.

مف الُمتعمـ أف يسجؿ فيػو مػاذا تعمػـ عقػب كػؿ درس  تفعيؿ ممؼ إنجاز الُمتعمميف بحيث يطمب .12
 مف ممارسات الحسالعممي وكيؼ يمكنو توظيفيا في حياتو العممية.

تنمية قدرة الُمتعمميف عمى استيعاب النصوص العممية وفيـ المضموف العممػي بػالنص والتعبيػر  .13
 عنو بشكؿ صحي  سواء كتابيًا أـ شفييًا.

ة تسػػػتثير تفكيػػػر الُمتعممػػػيف، وعػػػدـ تقػػػديـ الحمػػػوؿ الجػػػاىزة تقػػػديـ مشػػػكبلت ذات نيايػػػات مفتوحػػػ .14
 لممشكبلت العممية.

 تدريب المتعمميف مف آف إلى آخر عمى استراتيجيات تقوية الذاكرة. .15
دارة ذاتو. .16  تدريب الُمتعمميف عمى العممؿ تحت الضغط، وا 
تقػاف العمػؿ تدريب الُمتعمميف عمى تحقيؽ المعادلة الصعبة والتي يعبر مضمونيا عػف ضػرورة إ .17

 الُمكمؼ بو المتعمموف ودقة األداء مع سرعة األداء الذىني في اتخاذ القرار.

يستشػػعر الباحػػث أف الػػدور االكثػػر أىميػػة مػػف بػػيف األدوار التػػي يقػػوـ بيػػا الُمعمػػـ ىػػو أف يقبػػؿ المعمػػـ 
قداميـ، إضافة تنمية حب اإلستطبلع لدييـ كي تتحؽ ثقة ا لُمتعمـ بنفسػو ذاتية الُمتعمميف ومبادراتيـ وا 

، كمػػػا يجػػػب عمػػػى الُمعمػػػـ أف يجػػػذب انتبػػػاه وتنميػػػة قدراتػػػو عمػػػى التفكيػػػر، ومعالجػػػة تخػػػزيف المعمومػػػات
 الُمتعمميف لمسعي في تنمية الذاكرة وتنشيطيا وتجيزييا عند الحاجة إلييا.
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 الدراسات السابقة : 4.2

 الدراسات السابقة العربية 1.4.2

 التدريس الكاقعي :الدراسات التي تناكلت أنمكذج  -أ

( إلى معرفة فعالية برنامج قائـ عمى نموذج التػدريس الػواقعي فػي تعػديؿ 2016ىدفت دراسة المراكبي  
التصػػػورات الخاطئػػػة لػػػبعض مفػػػاىيـ االقتصػػػاد المنزلػػػي وتنميػػػة القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرار لػػػدى طالبػػػات 

ت أداة الدراسػة فػي اختبػار التصػورات المرحمة االعدادية حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وتمثمػ
( 80الخاطئة واختبار التحصيؿ الدراسػي ومقيػاس القػدرة عمػى اتخػاذ القػرار وتكونػت عينػة الدراسػة مػف  

تمميػػذة مػػف تمميػػذات الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي بمدرسػػة عمػػي بػػف أبػػي طالػػب اإلعداديػػة المشػػتركة بمصػػر 
تدريسػػيا باسػػتخداـ البرنػػامج القػػائـ عمػػى نمػػوذج  حيػػث تػػـ تقسػػيميا إلػػى مجمػػوعتيف إحػػداىما تجريبيػػة تػػـ

التدريس الػواقعي واألخػرى ضػابطة تػـ تدريسػيا بالطريقػة االعتياديػة، وأظيػرت النتػائج وجػود فػروؽ ذات 
داللػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات طالبػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة، وبػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات طالبػػػػات 

طئة لبعض مفاىيـ االقتصػاد المنزلػي واختبػار التحصػيؿ المجموعة الضابطة في اختبار التصورات الخا
 الدراسي ومقياس القدرة عمى اتخاذ القرار لصال  المجموعة التجريبية.

( إلى معرفة فاعمية نموذج التدريس الػواقعي فػي تعػديؿ التصػورات البديمػة 2015اف  رز وىدفت دراسة غ
الثػػانوي بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية وتنميػػة االتجػػاه لممفػػاىيـ الكيميائيػػة فػػي مػػادة الكيميػػاء لمصػػؼ األوؿ 

نحػػو المػػادة حيػػث اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الوصػػفي والمػػنيج شػػبو التجريبػػي وتمثمػػت أداة الدراسػػة فػػي 
اختبػػػار تشخيصػػػي لمتعػػػرؼ عمػػػى التصػػػورات البديمػػػة حػػػوؿ مفػػػاىيـ المػػػادة ومقيػػػاس لبلتجػػػاه نحػػػو مػػػادة 

( طالبػة تػـ تقسػيميا إلػى مجمػوعتيف ضػابطة درسػت باسػتخداـ 70وتكونػت عينػة الدراسػة مػف   الكيمياء
الطريقػػة االعتياديػػة وتجريبيػػة درسػػت باسػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي، وقػػد دلػػت نتػػائج الدراسػػة إلػػى 
فاعميػػػة نمػػػوذج التػػػدريس الػػػواقعي فػػػي تعػػػديؿ التصػػػورات البديمػػػة وتنميػػػة التحصػػػيؿ واالتجػػػاه نحػػػو مػػػادة 

 الكيمياء لدى عينة البحث.

( إلػػػى معرفػػػة أثػػػر األنمػػػوذج الػػػواقعي فػػػي تعػػػديؿ الفيػػػـ الخػػػاطي لممفػػػاىيـ 2013وترمػػػي دراسػػػة القاسػػػـ  
ولتحقيػػؽ مرمػػو ىػػذه الدراسػػة تػػـ االعتمػػاد عمػػى النحويػػة لػػدى طػػبلب الػػؼ االوؿ المتوسػػط فػػي العػػراؽ.  

تبار تصميـ تجريبي ذي ضبط جزئي، ىو تصميـ  المجموعة التجريبية مع مجموعة ضابطة ذات االخ
البعدي(.  كما تـ اختيار طبلب الصؼ األوؿ المتوسط في متوسطة  الربيع لمبنيف( التابعة إلى مديريػة 

( طالبػػًا، وزعػػوا 60تربيػػة ذي قػػار/ قسػػـ تربيػػة الرفػػاعي، لغػػرض تطبيػػؽ التجربػػة، إذ بمػػ  عػػدد أفرادىػػا  
( فػي المجموعػة الضػابطة.  30( طالبًا فػي المجموعػة التجريبيػة و  30عشوائيًا عمى مجموعتيف بواقع  
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ولمعالجػػػة الدراسػػػة تػػػـ اعتمػػػاد اختبػػػار تشخيصػػػي، وكػػػذلؾ اسػػػتخداـ اختبػػػار بعػػػدي مفػػػاىيمي.  أسػػػفرت 
النتيجػػػػة عػػػػف تفػػػػوؽ طػػػػبلب المجموعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي درسػػػػت وفػػػػؽ األنمػػػػوذج الػػػػواقعي عمػػػػى طػػػػبلب 

 المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

( إلى الكشؼ عف فاعمية التدريس باألنموذج الػواقعي فػي اكتسػاب 2013  ريىدفت دراسة خمؼ والشم
المفػػاىيـ االحيائيػػة لػػدى طػػبلب الصػػؼ الرابػػع العممػػي، اسػػتخدـ الباحثػػاف التصػػميـ التجريبػػي ذا الضػػبط 
الجزئي ذا المجموعة المتكافئة، الذي يتضمف مجمػوعتيف، مجموعػة تجريبيػة ومجموعػة ضػابطة تضػبط 

ضػػػبطًا جزئيػػػًا وفقػػػًا ليػػػذا التصػػػميـ، وتػػػـ اختيػػػار العينػػػة بشػػػكؿ عشػػػوائي فػػػي مدرسػػػة إحػػػداىما األخػػػرى 
( طالبػًا مػوزعيف عمػى 63 إعدادية ُقتيبة( التابعة لممديرية العامة لتربية الديوانية، وبمغت عينػة الدراسػة  

ضػػػابطة ( طالبػػػًا ُدرسػػػوا وفقػػػًا لؤلنػػػوذج الػػػواقعي، واألخػػػرى 31شػػػعبتيف أحػػػداىما تجريبيػػػة وتكونػػػت مػػػف  
سوا بالطريقة االعتيادية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف ببعداد اختبار در ( طالبًا 32تكونت مف  

اكتساب المفاىيـ االحيائية، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػوى الداللػة 
 α=0.05ضابطة بعد تطبيػؽ اختبػار ( بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة ال

 اكتساب المفاىيـ االحيائية لصال  المجموعة التجريبية.

( إلػػػى معرفػػػة أثػػػر األنمػػػوذج الػػػواقعي فػػػي تعػػػديؿ الفيػػػـ الخػػػاطي لممفػػػاىيـ 2009  وسػػػعت دراسػػػة محمػػػد
الفيزيائيػػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط وتحصػػيميـ الدراسػػي، وكانػػت أداتػػا الدراسػػة عبػػارة عػػف 

ف أحدىما لتعػديؿ الفيػـ الخػاطي واآلخػر لمتحصػيؿ، وقػد تػـ تطبيػؽ الدراسػة عمػى شػعبتيف تتػألؼ اختباري
( طالبػػػة، إحػػػداىما تجريبيػػػة ُدرسػػػت بػػػاألنموذج الػػػواقعي واألخػػػرى ضػػػابطة ُدرسػػػت 38كػػػبل منيمػػػا مػػػف  

عػػة بالطريقػػة االعتياديػػة، وقامػػة الباحثػػة بالتوصػػؿ إلػػى أف المجموعػػة التجريبيػػة قػػد تفوقػػت عمػػى المجمو 
 الضابطة بعد تطبيؽ أدوات الدراسة.

( إلى معرفة أثر استخداـ نموذج التػدريس الػواقعي فػي تعػديؿ التصػوراات 2006وىدفت دراسة عوض  
الفيزيائيػػػة البديمػػػة وتنميػػػة ميػػػارات االستقصػػػاء العممػػػي لطػػػبلب الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي فػػػي مصػػػر حيػػػث 

سػػػة فػػػي اختبػػػار تشػػػخيص التصػػػورات الفيزيائيػػػة المػػػنيج التجريبػػػي وتمثمػػػت أدوات الدرااسػػػتخدـ الباحػػػث 
البديمػػػة واختبػػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة واختبػػػار ميػػػارات االستقصػػػاء العممػػػي وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف 

( طالبػػًا وطالبػػة وقسػػمت العينػػة إلػػى مجمػػوعتيف مجموعػػة تجريبيػػة ومجموعػػة ضػػابطة، وقػػد دلػػت 120 
ي تعػػػديؿ التصػػػورات الفيزيائيػػػة البديمػػػة وتنميػػػة ميػػػارات النتػػػائج عمػػػى فعاليػػػة نمػػػوذج التػػػدريس الػػػواقعي فػػػ

 االستقصاء العممي لدى عينة البحث.

( فعالية استخداـ نموذج التدريس الواقعي في تػدريس الجغرافيػاعمى 2003  أظيرت دراسة عبد الجميؿك
والمجتمػػع لػػدى تنميػػة فيػػـ بعػػض القضػػايا البيئيػػة المحميػػة الناتجػػة عػػف التفاعػػؿ بػػيف العمػػـ والتكنولوجيػػا 
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طػػػبلب الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي ، ألف نمػػػوذج التػػػدريس الػػػواقعي سػػػاعد الطػػػبلب عمػػػى تخػػػزيف أساسػػػيات 
المعرفػػة فػػي ذاكػػرتيـ وتعمػػـ المعرفػػة السػػياقية، كمػػا سػػاعدىـ عمػػى اإلحسػػاس بالمشػػكبلت والتوصػػؿ إلػػى 

 حموؿ ليا.

 :  دراسات تناكلت اكتساب المفاىيـ كالحس العممي –ب 

تنميػػػة الحػػػس العممػػػي لػػػدى  فػػػيإلػػػى تحديػػػد أثػػػر اسػػػتخداـ خػػػرائط التفكيػػػر  (2016  ادمػػػر  ىػػػدفت دراسػػػة
ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ أعػػدت الباحثػػة دليػػؿ المعممػػة وكتػػاب الطالبػػة طالبػػات الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي، 

باستخداـ خرائط التفكير في وحدة القوى والطاقة مف مقػرر العمػـو لمفصػؿ الثػاني، كمػا تػـ إعػداد مقيػاس 
العممػػي المناسػػب لطالبػػات الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي، وقػػد طبقػػت أداة البحػػث قبميػػًا عمػػى عينػػة  الحػػس

 ( طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي، وذلػػؾ بعػػد تقسػػيميـ إلػػى مجمػػوعتيف60مكونػػة مػػف  
تجريبية وضابطة بالتساوي، ثـ تـ تدريس الوحدة المختارة لممجموعة التجريبية باستخداـ خرائط التفكير، 
فػػي حػػيف تػػـ اسػػتخداـ الطريقػػة االعتياديػػة فػػي تػػدريس المجموعػػة الضػػابطة، ومػػف ثػػـ تطبيػػؽ أداة البحػػث 

فروؽ ذات دالة إحصائية بعديًا عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة.  وتوصمت الباحثة إلى أنو يوجد 
( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة ودرجات المجموعػة α=0.01عند مستوى الداللة  

التجريبيػػة فػػػي مقيػػاس الحػػػس العممػػي لصػػػال  المجموعػػة التجريبيػػػة، كمػػا تبػػػيف أف حجػػـ تػػػأثير اسػػػتخداـ 
 خرائط التفكير عمى تنمية الحس قد كاف كبير.

إلى الكشؼ عف فاعمية توظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس  (2013  الزعيـ ىدفت دراسةو 
المػػنيج شػػػبو العممػػي لػػدى طالبػػػات الصػػؼ الثػػػامف االساسػػي بغػػػزة، وإلجػػراء الدراسػػػة اسػػتخدمت الباحثػػػة 

( طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي مدرسػػة 84التجريبػػي، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  
أ( لمبنات، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدوات الدراسة والمتمثمػة فػي اختبػار حسف سبلمة األساسية  

الجوانػػػب المعرفيػػػة لمحػػػس العممػػػي واسػػػتبانة الجوانػػػب الوجدانيػػػة لمحػػػس العممػػػي، ومػػػف أىػػػـ النػػػواتج التػػػي 
توصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػة وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة 

رجات المجموعة الضابطة فػي اختبػار الجوانػب المعرفيػة لمحػس العممػي ، ووجػود فػروؽ ذات ومتوسط د
داللة احصائية بيف متوسطات درجات الطالبػات مرتفعػات التحصػيؿ فػي المجموعػة التدريبيػة وقرينػاتيف 
في المجموعة الضابطة في اختبار الجوانب المعرفية لمحس العممي، ووجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية 
بػػيف متوسػػط درجػػات الطالبػػات منخفضػػات التحصػػيؿ فػػي المجموعػػة التجريبيػػة وقرينػػاتيف فػػي المجموعػػة 

 الضابطة في اختبار الجوانب المعرفية لمحس العممي.

ىػػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف مػػدى فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى مػػا وراء ( والتػػي 2011  وفػػي دراسػػة الشػػحري
والنظريػة البنائيػة لتنميػة الحػس العممػي لػدى طالبػات المرحمػة  المعرفة ونظرية التعمـ القائمة عمى الدماغ
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( طالبػة 42اإلعدادية، وإلجراء الدراسة استخدمت الباحثػة المػنيج التجريبػي وتكونػت عينػة الدراسػة مػف  
يمػػػثمف المجموعػػػة التجريبيػػػة ودرسػػػت موضػػػوعات الوحػػػدة باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفػػػة، أمػػػا 

( طالبػػة ُدرسػػت بالطرييقػػة االعتياديػػة، ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة 40تكونػػت مػػف  المجموعػػة الضػػابطة ف
أعػػدت الباحثػػة أدوات الدراسػػة والمتمثمػػة بنمػػوذجيف مػػف مقيػػاس الحػػس العممػػي نمػػوذج يخاطػػب الموجػػو 
والمعمـ و ولي األمر، ونموذج آخر يخاطب المتعمـ، وكذلؾ أعدت بطاقػة مبلحظػة وبروتوكػوؿ لمقارنػة 

، فتوصمت بعد ذلؾ إلػى وجػود ذىنية وعمميات تجييز المعمومات لدى الحاالت المراد قياسيااألداءات ال
فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة الضػػابطة فػػي مقيػػاس الحػػس 

 العممي لصال  المجموعة التجريبية.

إلى معرفة أثر توظيؼ إسػتراتيجية دورة الػتعمـ فػوؽ المعرفيػة فػي تنميػة ( 2010 كما سعت دراسة جبر 
المفػػاىيـ وميػػارات التفكيػػر البصػػري بػػالعمـو لػػدة طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة 

( 45( طالبًا ومجموعة ضابطة بم  عدد أفرادىػا  45مف مجموعتيف أحداىما تجريبية بم  عدد أفرادىا  
د اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي لتحديػػػد المفػػػاىيـ العمميػػػة عػػػف وحػػػدة الكيميػػػاء وقػػػطالبػػػُا، 

العضػػوية إضػػافة إلػػى ميػػارات التفكيػػر البصػػري، كمػػا اسػػتخدـ المػػنيج التجريبػػي، وقػػد أعػػد الباحػػث أداة 
ف مػػف خػػبلؿ لتحميػػؿ المحتػػوى واختبػػارًا لممفػػاىيـ واختبػػارًا لميػػارات التفكيػػر البصػػري ودلػػيبًل لممعمػػـ، وتبػػي

النتػػائج عػػف فاعميػػة إسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ فػػوؽ المعرفيػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ وميػػارات التفكيػػر البصػػري 
 بالعمـو لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي لصال  المجموعة التجريبية.

حػؿ معرفػة أثػر برنػامج بالوسػائط المتعػددة فػي تنميػة المفػاىيـ وميػارات ل (2010  جاءت دراسة العربيد
المسألة الفيزيائية لدى طبلب الصؼ الحادي عشر العممي، حيث استخدـ الباحث المػنيج البنػائي لبنػاء 

حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة وقائمػػة بالمفػػاىيـ  برنػػامج بالوسػػائط المتعػػددة وقػػاـ ايضػػًا ببعػػداد قائمػػة لميػػارات
( طالبًا مف 35ى عينة مكونة مف  الفيزيائية، واستخدـ أيضًا المنيج التجريبي لمعرفة تأثير البرنامج عم

طػػبلب مدرسػػة دار األرقػػـ لمبنػػيف وتػػـ تقسػػيميا إلػػى مجمػػوعتيف تجريبيػػة وضػػابطة، وأسػػفرت النتػػائج عػػف 
( في اختبار المفاىيـ لصال  المجموعة α=0.05وجود فورؽ ذات داللة إحصائية عند مسنوى الداللة  

 التجريبية.

ر توظيػػؼ المػػدخؿ المنظػػومي فػػي تنميػػة المفػػاىيـ ثػػإلػػى معرفػػة أ (2010  كمػػا ىػػدفت دراسػػة الشػػوبكي
وميارات التفكير البصري بالفيزيػاء لػدى طالبػات الصػؼ الحػادي عشػر، وقػد اسػتخدمت الباحثػة المػنيج 

( طالبة وزعػت عمػى مجموعػة تجريبيػة عػددىا 68التجريبي في ىذه الدراسة حيث بم  عدد أفراد العينة  
( طالبػة، اقتصػرت الدراسػة عمػى عينػة مػف طالبػات الصػؼ 36ة عددىا  ( طالبة ومجموعة ضابط32 

الحادي عشر في مدرسة زىرة المدائف الثانوية "أ" لمبنات بمدينة غزة، وعمى موضوعي قوانيف نيوتف في 
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معمػػـ ودليػػؿ الطالػػب وكػػذلؾ اختبػػػار الحركػػة والشػػغؿ والطاقػػة فػػي منيػػاج الفيزيػػاء، وقػػد تػػػـ بنػػاء دليػػؿ ال
ر البصػػري واختبػػار المفػػاىيـ، وقػػد بينػػت النتػػائج وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد ميػػارات التفكيػػ

( بيف متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في اختباري المفاىيـ والتفكير α=0.05مستوى الداللة  
 البصري لصال  المجموعة التجريبية.

ؿ المنظػومي فػي تعػديؿ التصػورات إلػى التعػرؼ عمػى أثػر توظيػؼ المػدخ (2009  المولو ىدفت دراسةو 
( 40البديمة لمفاىيـ القوة والحركة لدى طالبات الصؼ السادس األساسػي بغػزة، وشػممت عينػة الدراسػة  

طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ السػػادس بمدرسػػة البػػريج اإلعداديػػة التابعػػة لوكالػػة الغػػوث الدوليػػة بػػالمنطقى 
مجموعة الواحدة حيث تـ تحديػد التصػورات البديمػة الوسطى، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ذي ال

لممفاىيـ باستخداـ اختبار مخصص لذلؾ، ثـ استخدـ المدخؿ المنظومي فػي تػدريس الوحػدة، وتوصػمت 
الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسػط درجػات الطالبػات قبػؿ وبعػد التجريػب لصػال  

 التجريب وتوظيؼ المدخؿ المنظومي.

ة الػػتعمـ فػػي تحصػػيؿ ر التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة اسػػتخداـ إسػػتراتيجية دائػػ (2009  اءت دراسػػة أحمػػدجػػ كمػػا
بعض المفاىيـ العممية وتنمية التفكير االستداللي وبقاء أثر التعمـ لػدى تمميػذات الصػؼ الثػامف بػالتعميـ 
االساسي، اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي لتحديد المفاىيـ العممية، والمنيج شػبو التجريبػي 

وتمثمػت أدوات الدراسػة فػي اختبػار ة دائػرة الػتعمـ، لتدريس الوحدتيف بعػد إعػادة صػياغتيا وفػؽ إسػتراتيجي
تحصيمي لممفاىيـ العممية، اختبار لمتفكير االستداللي، دليؿ المعمػـ، وتوصػمت النتػائج إلػى وجػود فػروؽ 

( بػػيف متوسػػطات المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي α=0.01دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى الداللػػة  
 المجموعة التجريبية التي تـ تدريسيا ببستخداـ اإلستراتيجية. اختبار المفاىيـ العممية لصال 

فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة  Vإلػػى معرفػػة أثػػر إسػػتراتيجية الشػػكؿ  (2008  وتيػػدؼ دراسػػة العيسػػوي
وعمميػػػات العمػػػـ لػػػدى طػػػبلب الصػػػؼ السػػػابع بغػػػزة، اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي لتحديػػػد 

حيػث اختػار الباحػث عينػة قصػدية مكونػة مػف العمـ، وكذلؾ المنيج التجريبػي المفاىيـ العممية وعمميات 
( 40طػػبلب الصػػؼ السػػابع بمدرسػػة ذكػػور الفػػبلح اإلعداديػػة لبلجئػػيف بمػػ  عػػدد أفػػراد العينػػة التجريبيػػة  

( طالبًا، وقاـ الباحػث ببعػداد أدوات الدراسػة وىػي اداة تحميػؿ 38طالبًا وعدد أفراد المجموعة الضابطة  
ى وحدة الحرارة في حياتنا وكذلؾ اختبارًا لممفاىيـ العممية واختبارًا لعمميػات العمػـ، وتوصػؿ الباحػث محتو 

( بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات α=0.05إلػػػػى وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى الداللػػػػة  
 المجموعتيف لصال  المجموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريس.

إلػى تحديػد فعاليػة اسػتخداـ دورة الػتعمـ الخماسػية فػي تنميػة المفػاىيـ ( في دراسػتو 2008  وسعى طالب
العمميػػػة والتفكيػػػر االبتكػػػاري لػػػدى تمميػػػذات الصػػػؼ التاسػػػع مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي، تكونػػػت عينػػػة 
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أحػػدىما الدراسػػة مػػف شػػعبتيف مػػف طػػبلب الصػػؼ التاسػػع بمجمػػع الحمػػزة األساسػػي الثػػانوي بمدينػػة تعػػز، 
( طالبػة، وتمثمػت أدوات الدراسػة 51( طالبة ومجموعة ضابطة عدد أفرادىا  52ىا  تجريبية وعدد أفراد

في اختبار تحصيمي لقياس اكتساب المفػاىيـ العمميػة، واختبػار التفكيػر االبتكػاري، وقػد اسػتخدـ الباحػث 
المنيج التجريبػي، والمػنيج الوصػفي لتحميػؿ الوحػدة، وتوصػؿ الباحػث فػي دراسػتو إلػى وجػود فػروؽ دالػة 

( بػيف متوسػطي درجػات المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة فػي α=0.05حصائيًا عنػد مسػتوى الداللػة  إ
 االختبار التحصيمي البعدي لممفاىيـ العممية لصال  المجموعة التجريبية تعزى لطريقة التدريس.

إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ المختبػػػر الجػػػاؼ فػػػي اكتسػػػاب المفػػػاىيـ  (2008  قطػػػيط ىػػػدفت دراسػػػةكمػػػا 
الفيزيائيػػة وميػػارات التفكيػػر العميػػا لػػدى طػػبلب المرحمػػة األساسػػية فػػي األردف، تمثمػػت أدوات الدراسػػة فػػي 
اختبػػػار لممفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة، واختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر العميػػػا، وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مجمػػػوعتيف 

( طالبػػًا، واسػػتخدـ تحميػػؿ 31( طالبػػًا ومجموعػػة ضػػابطة بمػػ  عػػددىا  30بمػػ  عػػددىا   أحػػداىما تجريبيػػة
التغاير  لفحص الفروؽ بيف متوسط عبلمات الطمبة، وتوصمت الدراسة إلى انو يوجػد فػروؽ ذات داللػة 

( بيف متوسط عبلمات الطمبػة فػي اختبػار المفػاىيـ α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية  
 .يائية تعزى لطريقة التدريسالفيز 

إلػى معرفػة أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجية المتشػابيات فػي اكتسػاب  دراسػة تيػدؼببجراء  (2007  األغاوقاـ 
المفػػػاىيـ العمميػػػة واالحتفػػػاظ بيػػػا فػػػي مػػػادة العمػػػـو لطالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػع األساسػػػي بمدينػػػة غػػػزة، وقػػػد 

فاىيـ العممية في وحدة أجيزة جسـ األنساف، وقػد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لتحديد الم
أعػػػػدت الباحثػػػػة أداة لتحميػػػػؿ المحتػػػػوى واختبػػػػارًا لممفػػػػاىيـ و دلػػػػيبًل لممعمػػػػـ، وكػػػػذلؾ اسػػػػتخدمت المػػػػنيج 
التجريبػػي، حيػػث تػػـ اختيػػار عينػػة الدراسػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ التاسػػع بمدرسػػة حسػػف سػػبلمة اإلعداديػػة 

لبة ُقسمت إلػى مجمػوعتيف تجريبيػة وضػابطة، وقػد أسػفرت النتػائج ( طا80بغزة، وبم  عدد أفراد العينة  
عػػف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات المجمػػوعتيف لصػػال  المجموعػػة التجريبيػػة 

 تعزى الستخداـ االستراتيجية.

دورة الػػػتعمـ ونمػػػوذج جانييػػػو عمػػػى  إلػػػى معرفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ كػػػؿ مػػػف (2005  السػػػبيؿ ىػػػدفت دراسػػػةو 
اكتسػػػػاب المفػػػػاىيـ العمميػػػػة وميػػػػارات المبلحظػػػػة والتصػػػػنيؼ واالتصػػػػاؿ لػػػػدى تمميػػػػذات الصػػػػؼ الثالػػػػث 

( طالبػػة موزعػػات عمػػى ثبلثػػة مجموعػػات 96االبتػػدائي بمدينػػة الريػػاض، واشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى  
بػي منيا اثنتيف تجريبية و واحدة ضػابطة حيػث تػـ توزيعيػا بشػكؿ عشػوائي، وقػد اسػتخداـ المػنيج التجري

، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار الكتساب المفاىيـ العمميػة، اختبػار عمميػات والتصميـ شبو التجريبي
العمػػـ فػػي ميػػارات المبلحظػػة، والتصػػنيؼ واالتصػػاؿ، وتوصػػمت نتػػائج الدراسػػة إلػػى تفػػوؽ المجمػػوعتيف 

 داـ النموذج.التجريبيتيف عمى المجموعة الضابطة بعد تطبيؽ االختبار البعدي يعزى ذلؾ الستخ
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( إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة اسػػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ فػػي تحصػػيؿ 2003 كمػػا ىػػدفت دراسػػة الخطايبػػة 
طالبػات الصػؼ األوؿ الثػػانوي لممفػاىيـ العمميػة المتعمقػػة بوحػدة " تصػنيؼ الكائنػػات الحيػة " واحتفػػاظيف 

نوي فػػي محافظػػة مسػػقط ( طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػا136بيػػا، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  
بسػػمطنة ُعمػػاف، وتػػـ تقسػػيـ عينػػة الدراسػػة إلػػى مجمػػوعتيف ضػػابطة ُدرسػػت باسػػتخداـ الطريقػػة االعتياديػػة 

( طالبػػػة، ومجموعػػػة تجريبػػػة تػػػـ تدريسػػػيا باسػػػتخداـ خػػػرائط المفػػػاىيـ وبمػػػ  عػػػدد 67وبمػػػ  عػػػدد أفرادىػػػا  
ف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ( طالبػػة، وبعػػد تطبيػػؽ االختبػػار التحصػػيمي البعػػدي تبػػي69أفرادىػػا  

 ( لصال  المجموعة التجريبية ويعزى ذلؾ لطريقة التدريس.α=0.05عند مستوى الداللة  
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 الدراسات األجنبية  2.4.2

( إلػػى معرفػػة أثػػر التعمػػيـ الػػواقعي Hidayat and Iksan, 2015سػػعت دراسػػة ىػػدايت و اكسػػاف  
لمبرمجة الخطية حيث استخدـ الباحثاف المػنيج شػبو التجريبػي وتمثمػت أداة الرياضي نحو الفيـ النظري 

( طالبػًا مػف المػدارس الثانويػة 65الدراسة في اختبار االسػتيعاب المفػاىيمي وتكونػت عينػة الدراسػة مػف  
باندونيسيا، حيث تـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف مجموعة تجريبية درست وفؽ التعميـ الواقعي الرياضي 

رى ضػػابطة درسػػت بالطريقػػة االعتياديػػة، وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية وأخػػ
بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية، وبػيف متوسػط درجػات طػبلب المجموعػة الضػابطة فػي 

 اختبار االستيعاب المفاىيمي لصال  المجموعة التجريبة.

عرفػة أثػر تطبيػؽ اسػتراتيجيات الػتعمـ الػواقعي فػي تنميػة ( إلػى مMingo, 2013وىػدفت دراسػة مينغػو  
ميارات التفكير الحسابية لدى طبلب الحاسوب في دورة محو األمية بالواليات المتحدة األمريكية، حيث 
اسػػتخدـ الباحػػػث المػػنيج التجريبػػػي وتمثمػػت أداة الدراسػػػة فػػػي اختبػػار لتنميػػػة ميػػارات التفكيػػػر الحسػػػابية، 

( طالبػًا وطالبػة مسػجميف فػي دورة محػو األميػة، حيػث 600مف حوالي أكثر مػف  وتكونت عينة الدراسة 
تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف، مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية، وخمصت الدراسة إلى أنُو عمى الػرغـ 
مف وجود زيادة كبيرة في التعمـ بػيف االختبػار القبمػي والبعػدي لممجمػوعتيف لػـ يكػف ىنػاؾ اخػتبلؼ كبيػر 

مـ، أي تفػػػوؽ طػػػبلب المجموعػػػة الضػػػابطة التػػػي درسػػػت وفػػػؽ الطريقػػػة المعتػػػادة عمػػػى طػػػبلب فػػػي الػػػتع
 المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجيات التعمـ الواقعي .

كشػػؼ عػػف أىميػػة اسػػتخداـ الحػػوارات التعاونيػػة والمشػػتركة بػػيف لم( Ash, 2004دراسػػة أش    جػػاءتو 
حيػث يركػز عمػى الحػوار الػذي يسػيـ فػي محػو  بمغة عممية في تنمية الحػس العممػي، الطبلب والتحدث 

االمية العممية واالنتقاؿ مف الحس العاـ إلى الحس العممي، واستخدـ الباحث منيج دراسة الحالة، حيث 
اختار الباحث عينة مػف مجتمػع مكسػيكي يعػيش فػي نيويػورؾ، ولتحقيػؽ ىػدؼ الدراسػة اسػتخدـ الباحػث 

مبلحظػػػة ألداء الطػػػبلب وأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى أف الحػػػوار العممػػػي ينمػػػي التفكيػػػر العممػػػي، بطاقػػػة 
ويسيـ في تنمية االستدالؿ والتواصؿ العممي مف خػبلؿ لغػة العمػـو والفيػـ القرائػي لمموضػوعات العمميػة 

والماقشػػة،  ممػػا يػػؤثر عمػػى الثقافػػة العمميػػة بشػػكؿ غيػػر مباشػػر وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التفكيػػر التػػأممي والحػػوار
 وينمي القدرة عمى التحدث بمغة عممية، كما لو دور في تنمية الحس العممي.

الكشػؼ عػف أثػر ممارسػة أنشػطة العمػـو فػي  (Volkmann et al., 1999فولكمػاف   ىػدفت دراسػةو 
استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذي دى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية، و تنمية عادات العقؿ العممية ل

لمجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة، حيػػث درسػػت المجموعػػة التجريبيػػة دروس العمػػـو مػػف خػػبلؿ ممارسػػة ا
األنشػػػطة والتجػػػارب فػػػي مختبػػػر العمػػػوـ، أمػػػا المجموعػػػة الضػػػابطة درسػػػت بالطريقػػػة االعتياديػػػة ، وركػػػز 
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ركػز و  ،ميػارات اجتماعيػة ( –اقػؼ الشخصػية المو  –تنمية ثػبلث عػادة عقميػة ىػي   القػيـ الباحث عمى 
جػػراء  عمػػى إكسػػاب الطمبػػة ىػػذه العػػادات مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ طريقػػة المختبػػر فػػي شػػرح دروس العمػػوـ وا 
التجارب العممية التي غالبًا ما تيمؿ وال يقوـ الطبلب ببجرائيا، وذلؾ ألف ىذه األنشطة تكسب الطبلب 

 ميارات يدوية واجتماعية.

الكشػؼ عػف أثػػر اسػتخداـ سػجبلت الػػتعمـ كوسػيمة لتنميػػة  (Audet, 1996 اوديػت دراسػػة  ىػدفتكمػا 
حيث أف سجبلت التعمـ : ىػي توصػيؼ يػتـ بواسػطة الحاسػوب لمػا يقػوـ بػو ، الحس العممي لدى الطمبة

الطالب مف أنشطة خاصة بمادة العموـ، وىو يوفر وسيمة لمتواصؿ بيف الطبلب والُمعمميف فػي الفصػوؿ 
طفػػػاء جػػػ و مػػػف الفيػػػـ التصػػػوري لآلخػػػريف، وتسػػػيؿ مػػػف عمميػػػة صػػػنع المعنػػػى الدراسػػػية لبنػػػاء المعرفػػػة وا 

وأجػػرى الباحػػث دراسػػة حالػػة عمػػى مجموعػػة مػػف الطػػبلب الػػذيف يدرسػػوف الفيزيػػاء المتقدمػػة فػػي  العممػػي،
المػػػدارس الثانويػػػة، ولتحقيػػػؽ ىػػػدؼ الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث بطاقػػػة مبلحظػػػة ألداء الطػػػبلب، وتوصػػػؿ 

لمبلحظػػات والػػدفاع عػػف وجيػػات النظػػر المختمفػػة بػػيف التبلميػػذ وكػػذلؾ الباحػػث إلػػى أف تبػػادؿ األفكػػار وا
الطمبػػة، سػػاعدت المتعممػػيف والُمعممػػيف أيضػػًا عمػػى فيػػـ المفػػاىيـ العمميػػة، اسػػتخداـ سػػجبلت الػػتعمـ لػػدى 

وتزيػػد أيضػػًا مػػف التواصػػؿ بػػيف الطػػبلب والُمعممػػيف، وبالتػػالي وفػػرت المنػػاخ المبلئػػـ لنمػػو الحػػس العممػػي 
 ف وصنع المفيـو لدييـ.لدى المتعممي

الكشػؼ عػف فاعميػة إسػتراتيجية التخيػؿ العممػي فػي  إلػى( Douglas, 1994  دوغػبلس وسػعت دراسػة
أجػػػرى الباحػػػث الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف طػػػبلب المػػػدارس الثانويػػػة س العممػػػي لػػػدى الطمبػػػة، و تنميػػػة الحػػػ

جموعة التجريبيػة باسػتخداـ واستخدـ المنيج التجريبي ذي المجموعتيف التجريبية والضابطة، ودرست الم
إسػػتراتيجية التخيػػؿ العممػػي، والمجموعػػة الضػػابطة بالطريقػػة االعتياديػػة، وتوصػػؿ الباحػػث إلػػى أف تزويػػد 
العمميػػة التعميميػػة بمنػػاخ تخيمػػي يقػػود الطمبػػة إلػػى إيجػػاد تصػػورات لمنظريػػات العمميػػة وزيػػادة قػػدرة الطمبػػة 

 مي لدييـ.ينمو الحس العمعمى االستكشاؼ والتخيؿ وبالتالي 

التي تساعد في نمو الحس  إلى تحديد العوامؿ( Newman et al., 1993  نيوماف كما ىدفت دراسة
قػػاـ الباحػػث بػػبجراء دراسػػتو عمػػى عينػػة مػػف طػػبلب الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي، وقػػاـ الباحػػث العممػػي، 

عمػػى إجػػراء بتحديػػد بعػػض األمػػور التػػي تنمػػي الحػػس العممػػي لػػدى الطمبػػة، كػػالتركيز فػػي دروس العمػػـو 
ر والمناقشػة التجارب العممية التي يكوف لمطػبلب فييػا دورًا بػارزًا فػي إجراؤىػا وكػذلؾ التركيػز عمػى الحػوا

دراؾ الطالب لدروسو وضرورة االىتماـ بالخبرة السابقة لممتعمـ  بيف الطالب والمعمـ والتي تزيد مف فيـ وا 
المعرفة الجديدة، لينتج عف ذلؾ تعمـ ذو معنى، حتى يبني عمييا معرفة جديدة، ويربط المعرفة السابقة ب

وقػػد ركػػز الباحػػث عمػػى اظيػػار أىميػػة المبلحظػػة ودورىػػا فػػي تتبػػع تطػػور ونمػػو الحػػس العممػػي مػػف قبػػؿ 
 .الُمعمـ لطبلبو ومدى نجاحو في تحقيؽ أحد أىداؼ تدريس العموـ
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة  5.2

فعاليػػة  إلػػىالسػػابقة التػػي تناولػػت نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي عمػػى بعػػض المتغيػػرات  تشػػير كافػػة الدراسػػات
( و 2006 عػػوض،  األنمػػوذج فػػي تعػػديؿ التصػػورات الخاطئػػة والبديمػػة واكتسػػاب المفػػاىيـ مثػػؿ دراسػػات

 (.2016( و  المراكبي، 2015( و  غزراف، 2013( و  الشمري، 2009 محمد، 

( 2003اقعي في تنمية نواحي اخػرى مختمفػة كدراسػة  عبػد الجميػؿ، كما تـ استخداـ نموذج التدريس الو 
فيػػـ القضػػايا البيئيػػة المحميػػة الناتجػػة عػػف التفاعػػؿ بػػيف العمػػـ والتكنولوجيػػا والمجتمػػع، التػػي ىػػدفت إلػػى 

( التػػػي 2010( بيػػدؼ تنميػػة القػػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػػػرار.  ودراسػػة  راىػػي، 2007ودراسػػة  جػػاد الحػػػؽ، 
 افعية واالتجاه.ىدفت إلى تنمية الد

وفيمػػا يتعمػػؽ بالدراسػػات التػػي تناولػػت الحػػس العممػػي مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات وبػػرامج  وطرائػػؽ 
( و  مػػراد، 2013( و  الػػزعيـ، 2011تػػدريس مختمفػػة بيػػدؼ تنميػػة الحػػس العممػػي كدراسػػة  الشػػحري، 

عممػػػيف وتػػػأثيره عمػػػى ( وغيرىػػػا مػػػف الدراسػػػات التػػػي بينػػػت أىميػػػة تنميػػػة الحػػػس العممػػػي لػػػدى المت2016
 تحصيميـ.

( ودراسػػة 2003أمػػا بمػػا يتعمػػؽ بالدراسػػات التػػي تناولػػت اكتسػػاب المفػػاىيـ كدراسػػة كػػؿ مػػف  الخطايبػػة، 
(، مػػػف 2010( ودراسػػػة  جبػػػر،2008( ودراسػػػة  العيسػػػوي، 2008( ودراسػػػة  قطػػػيط، 2005 سػػػبيؿ، 

مػدى أىميػػة تحقيػؽ أحػػد دراسػػات ئػػؽ متعػددة فقػػد أثبتػت تمػؾ الخػبلؿ اسػتخداـ اسػػتراتيجيات متنوعػة وطرا
ومػػا لػػُو مػػف دور فػػي رفػػع أىػػـ أىػػداؼ تعمػػيـ العمػػـو وىػػو اكتسػػاب المفػػاىيـ وتعػػديؿ التصػػورات الخاطئػػة 

 مستوى التحصيؿ والفيـ لدى المتعمميف.

التػي -حسػب عمػـ الباحػث  –وقد تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فػي أنيػا الدراسػة األولػى 
نمػػػوذج التػػػدريس الػػػواقعي فػػػي اكتسػػػاب المفػػػاىيـ الكيميائيػػػة والحػػػس العممػػػي لػػػدى طمبػػػة تبحػػػث فػػػي أثػػػر 

الصؼ العاشر األساسي حسب ما اطمع الباحث مف دراسػات عربيػة  و أجنبيػة، حيػث أنػو لػـ يسػبؽ أف 
تناوؿ أحد مف قبؿ المتغيرات التي تناوليا الباحث في دراستو، وأتض  لمباحث مػف خػبلؿ نتػائج الدراسػة 

توصػػؿ إلييػػا الباحػػث بعػػد التطبيػػؽ عمػػى مجمػػوعتيف تجريبيػػة وضػػابطة وبعػػد مقارنػػة النتػػائج تبػػيف  التػػي
 لمباحث أىمية ودور النموذج الواقعي في اكتساب المفاىيـ الكيميائية والحس العممي لدى الطمبة.
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 الفصؿ الثالث

 كاإلجراءاتالطريقة 

 مقدمة :ال

ووصؼ منيجية الدراسة، ومجتمع  الدراسة التي اتبعيا الباحثيشتمؿ ىذا الفصؿ عمى عرض اجراءات 
ضػافة إلػى ، باإلوكيفية التحقؽ مػف صػدقيا وثباتيػا، ومتغيػرات الدراسػة، الدراسة وعينتو، وأدوات الدراسة

 في استخبلص نتائج الدراسة وتحميميا.المعالجات االحصائية المستخدمة 

 منيج الدراسة 1.3

لمكشػػؼ عػػف أثػػر اسػػتخداـ  تجريبػػيالتجريبػػي والتصػػميـ شػػبو المػػنيج راسػػة الاسػػتخدـ الباحػػث فػػي ىػػذه الد
 كتساب المفاىيـ الكيميائية لدى طمبة الصػؼ العاشػرانموذج التدريس الواقعي في تنمية الحس العممي و 

 .في فمسطيف، وذلؾ نظرًا لمبلئمتو ألغراض الدراسة األساسي

 مجتمع الدراسة :  2.3

تكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر االساسػػػي الممتحقػػػيف فػػػي المػػػدارس الحكوميػػػة التابعػػػة 
 .طالب وطالبة ( 1998والبال  عددىـ   (2017 / 2016 لمحافظة ضواحي القدس لمعاـ الدراسي 

 عينة الدراسة :  3.3

شػعبتيف مػف مدرسػة  ، ( طالبًا وطالبة موزعيف عمػى أربػع شػعب121اختيرت عينة قصدية بم  عددىا  
خػػرى تمثػػؿ مجموعػػة واأل اً ( طالبػػ28ذكػػور عناتػػا الثانويػػة واحػػدة تمثػػؿ مجموعػػة ضػػابطة وعػػدد أفرادىػػا  

يمػػا عشػػوائيا، وشػػعبتيف مػػف مدرسػػة بنػػات عناتػػا الثانويػػة يتػػـ تعين اً ( طالبػػ23فرادىػػا  أتجريبيػػة يبمػػ  عػػدد 
خػػرى تمثػػؿ مجموعػػة تجريبيػػة ويبمػػ  عػػدد أل( طالبػػة وا35واحػػدة تمثػػؿ مجموعػػة ضػػابطة وعػػدد أفرادىػػا  

لؤلسػػباب  تػػـ اختيػػار المدرسػػتيف بطريقػػة قصػػدية  وقػػد، ( طالبػػة تػػـ تعينيمػػا بشػػكؿ عشػػوائي35أفرادىػػا  
 : اآلتية
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 قرب المسافة مف مكاف العمؿ والسكف . -
 في كؿ مدرسة . عمى األقؿ وجود شعبتيف -
 . المدرستيفتعاوف إدارتي المدرستيف ومدرسي مادة الكيمياء في كبًل مف  -

 وكاف توزيع عينة الدراسة كاآلتي : 

  ( توزيع أفراد عينة الدراسة 1.3الجدوؿ   

 عدد الطمبة نوع المجموعة الجنس اسـ المدرسة
 35 تجريبية إناث بنات عناتا الثانوية
 35 ضابطة إناث بنات عناتا الثانوية
 23 تجريبية ذكور ذكور عناتا الثانوية
 28 ضابطة ذكور ذكور عناتا الثانوية

 121 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ المجموع
 

 أدكات الدراسة  4.3

 دليؿ المعمـ  1.4.3

فػي ضػوء األىػػداؼ العامػة لتػدريس مقػػرر الكيميػاء لمصػؼ العاشػػر األساسػي لمحتػوى وحػػدة "الطاقػة فػػي 
يػتبلئـ  بحيػث( 1الباحث ببعداد دليؿ المعمـ لدروس الوحدة كاممة ممحؽ رقـ   التفاعبلت الكيميائية" قاـ

تضػػػمف نبػػػذة عػػػف النمػػػوذج الػػػواقعي، مقدمػػػة الوحػػػدة ، جػػػدوؿ زمنػػػي  وقػػػدمػػػع نمػػػوذج التػػػدريس الػػػواقعي، 
يوضػػػػ  موضػػػػوعات الوحػػػػدة وعػػػػدد الحصػػػػص البلزمػػػػة، األىػػػػذاؼ العامػػػػة لموحػػػػدة، األنشػػػػطة واألدوات 

فػػػي تػػػدريس الوحػػػدة، توجييػػػات لممعممػػػيف السػػػتخداـ النمػػػوذج الػػػواقعي فػػػي تػػػدريس التعميميػػػة المسػػػتخدمة 
ضػوع الوحدة، موضوعات الوحدة التي تـ تصميميا باستخداـ نموذج التدريس الواقعي، ويتضمف كػؿ مو 

عمػؿ لكػػؿ درس يقػـو المعمػـ بتوزيعيػػا عمػى الطمبػة بعػػد األنتيػاء مػػف  عػدد الػدروس باإلضػػافة إلػى أوراؽ
 شرح الدرس.

  صدؽ دليؿ المعمـ

قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ دليؿ المعمـ  المادة التعميمية( بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف 
رة واالختصػػاص لمتأكػػد مػػف مبلءمتػػو لمغػػرض الػػذي صػػمـ مػػف أجمػػو، وتػػـ األخػػذ بمبلحظػػاتيـ ذوي الخبػػ

 (.2ناسبًا، ممحؽ رقـ  والتعديؿ وفؽ ما رأوه م
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 ولئلجابة عف أسئمتيا قاـ الباحث ببعداد األدوات اآلتية :لتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

 اختبار تحصيمي لقياس اكتساب المفاىيـ الكيميائية. -
 اختبار تحصيمي لقياس الحس العممي. -

 اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية  2.4.3

 وفؽ اإلجراءات اآلتية : تـ إعداد اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية

مف كتاب الكيميػاء لمفصػؿ الثػاني لمصػؼ  لوحدة  "الطاقة في التفاعبلت الكيميائية"تحميؿ محتوى  -
، وتػػـ (3ا المحتػػوى، ممحػػؽ رقػػـ  العاشػػر األساسػػي، وتػػـ حصػػر المفػػاىيـ الكيميائيػػة التػػي تضػػمني

 %.85رى وكاف ىناؾ توافؽ بنسبة خأالتأكد مف صدؽ التحميؿ مف خبلؿ إعادة التحميؿ مرة 
، ( فقػػرة جميعيػػا مػػػف نػػوع اإلختيػػار مػػف متعػػػدد28، مكونػػػًا مػػف  رتو األوليػػةإعػػداد االختبػػار بصػػو  -

 .(4ممحؽ رقـ  

 صدؽ اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية 1.2.4.3

ذوي الخبػػرة  ( مػػف2تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ اإلختبػػار بعرضػػو عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف ممحػػؽ رقػػـ  
واإلختصاص مف أجؿ األخذ بآرائيـ في مدى مبلئمة األداة لقيػاس مػا صػممت مػف أجمػو، والتحقػؽ مػف 
السبلمة المغوية والصحة العممية والتربوية، قاـ الباحػث باألخػذ بمبلحظػات المحكمػيف المتفػؽ عمييػا فػتـ 

ضػافة مػا يحسػف مػ ف أصػب  أف خصائصػو، إلػى تعديؿ ما يرونو مناسبًا وحذؼ ما يرونػو غيػر مبلئػـ وا 
 (.4بصورتو النيائية ممحؽ رقـ  

 الكيميائيةثبات اختبار اكتساب المفاىيـ  2.2.4.3

( حيػث  Test-Retest قػاـ الباحػث بػالتحقؽ مػف ثبػات االختبػار عػف طريػؽ إعػادة تطبيػؽ االختبػار  
( 16وعػػددىـ   األصػػميةقػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ االختبػػار عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة 

عػػادة االختبػػار بعػػد أسػػبوعيف، ، طالبػػاً  ( الختبػػار 0.858 قيمتػػو  ـ قػػاـ بحسػػاب معامػػؿ الثبػػات البػػال ثػػوا 
 .بثبات يفي بأغراض الدراسة متع ىذه االداةالى ت ىذه القيـ تشيرو ، اكتساب المفاىيـ

 معامالت الصعكبة كالتمييز الختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية

لباحث بتحديد درجة الصعوبة ومعامؿ التمييز لفقرات االختبػار بعػد تطبيقػو عمػى عينػة اسػتطبلعية قاـ ا
 (.8، ممحؽ رقـ  ( طالباً 16مكونة مف  

 تـ حساب معامؿ التمييز كما يمي :
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 تـ ترتيب أوراؽ االختبار تصاعديا حسب الدرجات . .1
 . طبلب 8مكونة مف وُدنيا  طبلب 8مكونة مف  تـ تقسيـ أوراؽ الطمبة إلى مجموعتيف عميا .2
تـ حصر عدد الطبلب الذيف أجابو عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار بالشكؿ الصحي ، ومف      .3

 بينيـ الذيف حصموا عمى درجات ُعميا.
تـ حصر عدد الطبلب الذيف أجابو عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار بالشكؿ الصػحي ، ومػف  .4

 .بينيـ الذيف حصموا عمى درجات ُدنيا
 تـ طرح الخطوة الثالثة مف الخطوة الرابعة. .5
 وة الخامسة عمى عدد أفراد إحدى المجموعتيف.طقسمة الناتج مف الخ .6

معامبلت التمييز لفقرات االختبار، تـ اعتماد فقرات االختبار كوف النسب بناءًا عمى درجات الصعوبة و 
( %62.5 -% 31.25الصػعوبة مػا بػيف  التي تـ الوصوؿ إلييا ُتعد ُمناسبة حيث تراوحػت معػامبلت 

ىػذه النسػب تتفػؽ مػع معػايير معػامبلت الصػعوبة وبالتػالي تعتبػر كتساب المفاىيـ الكيميائية ، االختبار 
تمػػؾ الفقػػػرات مبلئمػػة ألغػػػراض البحػػث الػػػذي يقػػػوـ بػػو الباحػػػث، وقػػد تراوحػػػت معػػامبلت التمييػػػز لفقػػػرات 

وذلػؾ ألف  ىػذا االختبػار واسػتخدامو كػأدآة لمبحػث ( وعميو تـ أعتماد%75  -% 31االختبار ما بيف  
ذا كانػػت قػػيـ تمييزىػػا أكبػػر مػػف 0.8 – 0.2بػػيف   الصػػعوبة الفقػػرة تعػػد جيػػدة إذا تراوحػػت معػػامبلت ( وا 

 .(8وتـ توضي  ذلؾ بشكؿ كامؿ بالممحؽ رقـ  (، 2000عودة،   ( 0.3 

 زمف اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية

( فقرة مػف نػوع االختيػار مػف متعػدد، عػف 22عف فقرات االختبار والبال  عددىا  تـ تحديد زمف اإلجابة 
طريػػػؽ حسػػػاب المتوسػػػط الحسػػػابي لمػػػزمف الػػػذي اسػػػتغرقو طػػػبلب العينػػػة االسػػػتطبلعية فكػػػاف المتوسػػػط 

 ( دقيقة .45الحسابي لزمف االختبار  

 ختبار الحس العممي ا 3.4.3

 تـ إعداده وفؽ اإلجراءات اآلتية :

ة تيدؼ إلى الدراسفي ىذه الدراسة، كوف  عشرة محاور مف الجانب المعرفي لمحس العمميتحديد تـ  -
 -حيث الجانب المعرفي ، وتمؾ المحاور ىي   تفعيؿ الحػواس الحس العممي لدى الطمبة مف  تنمية

التسػػػاؤؿ  -التحػػػدث بمغػػػة عمميػػػة  -القػػػدرة عمػػػى التصػػػور المجػػػرد وتوليػػػد األفكػػػار  -الحػػػس العػػػددي 
التفكيػر فػوؽ التفكيػر  -القدرة عمى استدعاء الخبرات السابقة وربطيػا بالحاضػر  -وطرح المشكبلت 

  القدرة عمى التمخيص(. -المنطؽ العممي  -اليقظة العقمية التركيز العالي وشدة االنتباه  -
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ا مػػا ىػػو مػػف منيػػا مػػا ىػػو موضػػوعي ومنيػػ ( فقػػرة 20إعػػداد االختبػػار بصػػورتو األوليػػة مكونػػًا مػػف   -
 .مقالي محدد اإلجابة

 صدؽ اختبار الحس العممي  1.3.4.3

( مػػف ذوي الخبػػرة 2تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ اإلختبػػار بعرضػػو عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف ممحػػؽ رقػػـ  
ة األداة لقياس ما صممت مػف أجمػو، والتحقػؽ مػف تواإلختصاص مف أجؿ األخذ بآرائيـ في مدى مبلئم

السبلمة المغوية والصحة العممية والتربوية، قاـ الباحػث باألخػذ بمبلحظػات المحكمػيف المتفػؽ عمييػا فػتـ 
ضافة ما يحسف مف خصائصػو، إلػى اف أصػب   مناسبتعديؿ ما يرونو مناسبًا وحذؼ ما يرونو غير  وا 

 (.6بصورتو النيائية ممحؽ رقـ  

 ثبات اختبار الحس العممي  2.3.4.3

حيػث  ،( Test-Retest قاـ الباحث بالتحقؽ مػف ثبػات االختبػار عػف طريػؽ إعػادة تطبيػؽ االختبػار  
( 16وعػػددىا   قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ االختبػػار عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة األصػػمية

 ،(0.843معامػػؿ الثبػػات البالغػػة قيمتػػو  ، ثػػـ قػػاـ بحسػػاب طالػػب وتمػػت إعػػادة االختبػػار بعػػد اسػػبوعيف
وتعتبػػر ىػػذه القيمػػة مقبولػػة فػػي مثػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف الدراسػػات، كمػػا تػػـ تحديػػد زمػػف االختبػػار مػػف خػػبلؿ 
حساب متوسط الزمف الذي استغرقو طبلب العينة االستطبلعية لئلجابة عمى أسئمة االختبار وقػد بمغػت 

 ( دقيقة.45القيمة  

 يز الختبار الحس العمميمعامالت الصعكبة كالتمي

قاـ الباحث بتحديد درجة الصعوبة ومعامؿ التمييز لفقرات االختبػار بعػد تطبيقػو عمػى عينػة اسػتطبلعية 
 (.9، ممحؽ رقـ  ( طالباً 16مكونة مف  

 تـ حساب معامؿ التمييز كما يمي : -
 االختبار تصاعديا حسب الدرجات.تـ ترتيب أوراؽ  .1
 طبلب. 8مكونة مف وُدنيا  طبلب 8مكونة مف تـ تقسيـ أوراؽ الطمبة إلى مجموعتيف عميا  .2
تـ حصر عدد الطبلب الذيف أجابو عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار بالشكؿ الصػحي ، ومػف  .3

 بينيـ الذيف حصموا عمى درجات ُعميا.
لشكؿ الصػحي ، ومػف تـ حصر عدد الطبلب الذيف أجابو عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار با .4

 بينيـ الذيف حصموا عمى درجات ُدنيا.
 تـ طرح الخطوة الثالثة مف الخطوة الرابعة. .5
 وة الخامسة عمى عدد أفراد إحدى المجموعتيف.طقسمة الناتج مف الخ .6
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بناءًا عمى درجات الصعوبة ومعامبلت التمييز لفقرات االختبار، تـ اعتماد فقرات االختبار كوف النسب 
وىػذه %( 75  -%  25 الوصوؿ إلييا ُتعد ُمناسبة حيث تراوحت معامبلت الصػعوبة مػا بػيف التي تـ 

النسب تتفؽ مع معايير معػامبلت الصػعوبة وبالتػالي تعتبػر تمػؾ الفقػرات مبلئمػة ألغػراض البحػث الػذي 
وعميػو  %(62.5  -%  31 يقوـ بو الباحث، وقد تراوحػت معػامبلت التمييػز لفقػرات االختبػار مػا بػيف 

 .(9وتـ توضي  تمؾ النسب بشكؿ كامؿ بممحؽ رقـ   تـ أعتماد ىذا االختبار واستخدامو كأدآة لمبحث

 زمف اختبار الحس العممي

نوع االختيػار  يا مفمنقرة ف( 12،  ( فقرة20تـ تحديد زمف اإلجابة عف فقرات االختبار والبال  عددىا  
عػػف طريػػؽ حسػػػاب المتوسػػط الحسػػابي لمػػػزمف الػػذي اسػػتغرقو طػػػبلب  مقاليػػػة( فقػػرات 8و   مػػف متعػػدد،

 .( دقيقة45  ف المتوسط الحسابي لزمف االختباراالعينة االستطبلعية فك

 إجراءات الدراسة :  5.3

 الدراسة وفؽ الخطوات التالية : قاـ الباحث ببجراء

الدراسػػة بيػػدؼ االسػػتفادة منيمػػا اإلطػػبلع عمػػى األدب التربػػوي والدراسػػات السػػابقة المتعمقػػة بموضػػوع  -
 في تصميـ المادة التعميمية وبناء أدوات الدراسة.

كميػة العمػـو التربويػة إلجػراء الدراسػة  /ادة الدراسات العميامتسييؿ الميمة مف ع الحصوؿ عمى كتاب -
، ومػػػف ثػػػـ الحصػػػوؿ عمػػػى كتػػػاب تسػػػييؿ (11ممحػػػؽ رقػػػـ  ( 2016/2017خػػػبلؿ العػػػاـ الدراسػػػي  

ية التربية والتعميـ التابعة لضواحي القدس موجيًا إلى مدراء المدارس التي تـ تطبيؽ الميمة مف مدير 
 .(12ممحؽ رقـ   الدراسة فييا

ساسػي لممنيػاج اختيار وحدة الطاقػة فػي التفػاعبلت الكيميائيػة مػف كتػاب الكيميػاء لمصػؼ العاشػر األ -
 الفمسطيني.

العاشػر فػي المػدارس التػي تػـ تطبيػؽ الدراسػة قاـ الباحث باإلتفاؽ مػع معممػي مػادة الكيميػاء لمصػؼ  -
فييػػا عمػػى آليػػة العمػػؿ والتػػدريس وفػػؽ نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي، وقػػاـ بتزويػػد كػػبًل منيمػػا بنسػػخة مػػف 

 الدليؿ الذي تـ إعداده ليذا البحث، كما تخمؿ ىذا الدليؿ أوراؽ العمؿ.
والخبػػرة فػػي كػػؿ مػػف عػػرض الباحػػث أدوات الدراسػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف ذوي االختصػػاص  -

 .(2، ممحؽ رقـ  أساليب التدريس والكيمياء
الوحدة التعميمية باستخداـ نموذج التدريس الػواقعي مػف وتقديـ تدريب المعمـ والمعممة عمى آلية شرح  -

خػػػبلؿ سمسػػػمة مػػػف المقػػػاءات معيمػػػا، وتػػػـ اإلتفػػػاؽ معيمػػػا حػػػوؿ الخطػػػة التػػػي رسػػػميا الباحػػػث لتنفيػػػذ 
 الدراسة.
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بطة ااكتسػػػػػاب المفػػػػاىيـ واختبػػػػػار الحػػػػػس العممػػػػػي عمػػػػى شػػػػػعب المجمػػػػػوعتيف  الضػػػػػتطبيػػػػؽ اختبػػػػػار  -
 .(6، ممحؽ رقـ  والتجريبية( قبؿ البدء بتطبيؽ المعالجة التجريبية

تطبيػؽ الدراسػػة عمػػى عينػػة الدراسػػة فػػي المجمػوعتيف  الضػػابطة والتجريبيػػة( فػػي بدايػػة الفصػػؿ الثػػاني  -
أسػػابيع( مػػف  5مػػدة  نفيػػذ المعالجػػة التجريبيػػة ( حيػػث اسػػتغرؽ ت2016/2017مػػف العػػاـ الدراسػػي  

 . 25/3/2017حتى تاريخ  8/2/2017تاريخ 
تطبيػػؽ اختبػػار اكتسػػاب المفػػاىيـ والحػػس العممػػي عمػػى طمبػػة المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة بعػػد  -

 اإلنتياء مف المعالجة التجريبية .
 إلستخراج النتائج. SPSSباستخداـ البرنامج االحصائي  جمع البيانات ومعالجتيا إحصائياً  -

 عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا ووضع التوصيات.

 

 متغيرات الدراسة : 6.3

 المتغيرات المستقمة :

   التدريس الواقعي ، والطريقة األعتيادية (: طريقة التدريس وليا مستوياف  -
  ذكر ، أنثى(: الجنس ولو مستوياف  -

 : المتغيرات التابعة

 الكيميائية.المفاىيـ اكتساب  -
 .الحس العممي -

 

 تصميـ الدراسة : 7.3

ىما ذكور اشمؿ البحث مجموعتيف تجريبيتيف أحداىما ذكور واألخرى إناث، ومجموعتيف ضابطتيف أحد
واألخػػرى إنػػاث، وتػػـ تػػدريس المجمػػوعتيف التجػػريبيتيف باسػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي، والمجمػػوعتيف 

ألختبار الحس العممػي بشػكؿ قبمػي وبعػدي الضابطتيف بالطريقة األعتيادية . وتقدمت كافة المجموعات 
صػيمي الكتسػاب المفػاىيـ ( يػوـ مػا بػيف موعػد كػؿ مػف األختبػاريف، وألختبػار تح42بفاصؿ زمني قػدره  

( يػوـ بػيف موعػد كػؿ مػف االختبػاريف، ويتميػز ىػذا النػوع 42الكيميائية قبمي وبعدي بفاصػؿ زمنػي قػدره  
بضػبطو لمصػػدؽ الػػداخمي حيػػث يعمػػؿ ىػػذا التصػػميـ عمػػى ضػػبط اإلىػػدار، فجميػػع أفػػراد العينػػة الػػذيف تػػـ 
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عميـ موحدة بشكؿ عاـ ويمكف توضػي  ف بيئة التبتحميؿ نتائجيـ خضعوا لبلختباريف، ومف جانب أخر ف
 تصميـ الدراسة كما يمي :

E :     O1       O2           X            O1
∕
     O2

∕
 

C  :    O1     O2                           O1
∕
     O2

∕
 

 حيث : 

C .تمثؿ المجموعة الضابطة : 

E .تمثؿ المجموعة التجريبية : 

X المعالجة :. 

O1 .األختبار القبمي لمحس العممي :  

O2 كتساب المفاىيـ.: األختبار القبمي ال 

O1
 : األختبار البعدي لمحس العممي. ⧵

O2
 كتساب المفاىيـ.: األختبار البعدي ال ⧵

 المعالجة األحصائية : 8.3

وأدخاليػػا فػػي  لئلجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة والتحقػػؽ مػػف فروضػػيا قػػاـ الباحػػث بجمػػع البيانػػات ورصػػدىا
 (.SPSSاإلحصائية لمعموـ االجتماعية   الرـزالحاسوب اآللي واستخداـ برنامج 

حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لػػدرجات كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف، و 
 اكتساب المفػاىميـ والحػس العممػي(، كمػا مجموعتي الدراسة  الضابطة والتجريبية( لكؿ مف االختباريف 

( لمقارنة متوسطات أداء الطمبة في اختبار اكتساب ANCOVA  المصاحباستخداـ تحميؿ التغاير تـ 
وتػػـ اسػتخداـ ىػػذا النػوع مػػف التحميػؿ لتحقيػػؽ التكػافي مػػا  ،المفػاىيـ والحػػس العممػي، ولفحػػص الفرضػيات

ضػوء اإلطػار النظػري والدراسػات  فيمناقشتيا وتفسيرىا ثـ تمت مقارنة النتائج و  بيف المجموعات، ومف
 السابقة.
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 الفصؿ الرابع 
 الدراسة  نتائج
 مقدمة

عرضًا لمنتػائج التػي توصػؿ إلييػا الباحػث فػي ىػذه الدراسػة، والتػي ىػدفت إلػى تقصػي تناوؿ ىذا الفصؿ 
وتنميػة الحػس العممػي لػدى طمبػة أثر استخداـ نمػوذج التػدريس الػواقعي فػي اكتسػاب المفػاىيـ الكيميائيػة 

ومعرفة فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ ببختبلؼ طريقػة التػدريس  الصؼ العاشر األساسي في فمسطيف،
 والجنس والتفاعؿ بينيما.

 وفيما يأتي عرضًا لمنتائج في ىذا الفصؿ تبعًا لممتغيرات التابعة كما يمي:
 األكؿ :النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ  1.4

مػػػا أثػػػر اسػػػتخداـ نمػػػوذج التػػػدريس الػػػواقعي فػػػي اكتسػػػاب المفػػػاىيـ الكيميائيػػػة لػػػدى طمبػػػة السػػػؤاؿ األوؿ: 
وىػػػؿ يختمػػػؼ ىػػػذا األثػػػر بػػػاختبلؼ طريقػػػة التػػػدريس والجػػػنس  ؟فػػػي فمسػػػطيفالصػػػؼ العاشػػػر األساسػػػي 

 ؟والتفاعؿ بينيما

نحرافػػػات المعياريػػػة عمػػػى واإلولئلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ األوؿ قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية 
 .اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية 

ولحسػػػػاب المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة، تػػػػـ اعتمػػػػاد عبلمػػػػات الطمبػػػػة فػػػػي العينتػػػػيف  
وذلػؾ بحسػب الجػنس وطريقػة التػدريس، اكتسػاب المفػاىيـ الكيميائيػة  الضابطة والتجريبيػة عمػى اختبػار 

 .(1.4 كما في الجدوؿ 
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(: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في العينتيف 1.4جدوؿ  
 .والجنس، حسب طريقة التدريس اكتساب المفاىيـ الكيميائية الضابطة والتجريبية في اختبار 

 
 الدرجات البعدية الدرجات القبمية

 الجنس طريقة التدريس
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 العدد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 العدد

 المجموعة
 ضابطةال

 28 7.053 17.54 28 3.938 6.39 ذكر

 35 6.128 19.03 35 3.275 6.57 أنثى

 63 6.543 18.37 63 3.555 6.49 المجموع

لمجموعة ا
 التجريبية

 23 4.794 28.57 23 3.698 5.70 ذكر

 35 5.388 28.17 35 3.252 8.20 أنثى

 58 5.121 28.33 58 3.621 7.21 المجموع

 المجموع

 51 8.228 22.51 51 3.810 6.08 ذكر

 70 7.349 23.60 70 3.342 7.39 أنثى

 121 7.717 23.14 121 3.590 6.83 المجموع

( أف ىنػاؾ فروقػًا ظاىرية في المتوسطػات الحسابية لعبلمات الطمبة في اختبػار 1.4جدوؿ  مف تض  ي
 وذلؾ بحسب طريقة التدريس  الضابطة والتجريبية(. اكتساب المفاىيـ الكيميائية 

ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمػات الطمبػة ذات داللػة إحصػائية  
(، وكانػػػػت ANCOVA  داـ اختبػػػػار تحميػػػػؿ التغػػػػاير المصػػػػاحب(، تػػػػـ اسػػػػتخ≤0.05عنػػػػد المسػػػػتوى  

 :(2.4 النتائج كما في الجدوؿ
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بلمػػػات الطمبػػػة فػػػي اختبػػػار ( لعANCOVA  المصػػػاحبائج اختبػػػار تحميػػػؿ التغػػػاير (: نتػػػ2.4جػػػدوؿ  
 حسب طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما. اكتساب المفاىيـ الكيميائية

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل 
الداللة 
 المحسكبة

 0.467 0.532 18.791 1 18.791 االختبار القبمي

 0.001* 85.093 3003.020 1 3003.020 طريقة التدريس

 0.530 0.396 13.971 1 13.971 الجنس

طريقة التدريس 
الجنس×   

18.765 1 18.765 0.532 0.467 

 35.291 116 4093.769 الخطأ
  

 120 7146.612 المجمكع المعدؿ
   

 (≤0.05دالة عند المستوى  *

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:

(، وىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف مسػػػػػتوى 0.001  محسػػػػػوبةالداللػػػػػة الأف قيمػػػػػة ( 2. 4يتضػػػػػ  مػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ رقػػػػػـ  
(, ممػػػػا يػػػػدؿ أف ىنػػػػاؾ فروقػػػػًا ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف عبلمػػػػات طمبػػػػة المجموعػػػػة ≤0.05الداللػػػػة 

أف ىناؾ أثرًا ذا داللة إحصائية وىذا يدؿ عمى الضابطة مقارنة مع عبلمات طمبة المجموعة التجريبية، 
لػدى طمبػة الصػؼ العاشػر األساسػي نمػوذج التػدريس الػواقعي ( الستخداـ ≤0.05عند مستوى الداللة 

 في اكتساب المفاىيـ الكيميائية  يعزى لطريقة التدريس. 

ولمعرفة مصدر الفروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية، تـ حساب المتوسطات الحسػابية المعدلػة 
 :(3.4 ما في الجدوؿ ، كحسب طريقة التدريسواألخطاء المعيارية البعدية 
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لمتوسطات اكتساب (: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية 3. 4جدوؿ  
 حسب طريقة التدريس. المفاىيـ الكيميائية

مجمكعةال  
المتكسط الحسابي 

 المعدؿ
 الخطأ المعيارم

 0.755 18.242 الضابطة

 0.797 28.381 التجريبية

( أف المتوسػػػػػط المعػػػػػدؿ لممجموعػػػػػة الضػػػػػابطة التػػػػػي درسػػػػػت بالطريقػػػػػة 3. 4 يتبػػػػػيف مػػػػػف الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ 
(، ممػػا يػػدؿ 28.38( وىػػو أقػؿ مػػف متوسػػط المجموعػة التجريبيػػة الػػذي بمػ    18.242ىػػو   االعتياديػة

 .عمى أف الفروؽ بيف المجموعتيف كانت لصال  المجموعة التجريبية

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:

(، وىػػػي أكبػػػر مػػػف 0.530  لمتغيػػػر الحػػػنس محسػػػوبةقيمػػػة الداللػػػة ال (، أف2 .4يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ  
(. ممػػػا يشػػػػير إلػػػى عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي ≤0.05  اإلحصػػػائية مسػػػتوى الداللػػػة

اكتسػػػاب لػػػدى طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر األساسػػػي فػػػي اسػػػتخداـ نمػػػوذج التػػػدريس الػػػواقعي فاعميػػػة اسػػػتخداـ 
  لمتغير الجنس. عزىتالمفاىيـ الكيميائية  

 : النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس

المتعمقػة بالتفاعػؿ بػيف طريقػة التػدريس والجػنس  محسػوبةلداللػة الأف قيمة ا (2. 4يتض   مف الجدوؿ  
(. ممػػا يشػػػػير إلػػى عػػدـ وجػػود فػػػروؽ ذات ≤0.05(، وىػػي أكبػػر مػػػف مسػػتوى الداللػػة  0.467  ىػػي

لػػدى طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي اسػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي داللػػة إحصػػائية فػػي فاعميػػة 
 عزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.   ت اكتساب المفاىيـ الكيميائية 
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 :النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني 2.4

استخداـ نموذج التدريس الواقعي في تنمية الحس العممي لدى طمبة الصؼ السؤاؿ الثاني: ما أثر 
التدريس  ؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقةالعاشر االساسي في فمسطيف

 ؟والجنس والتفاعؿ بينيما

عياريػػػة عمػػػى نحرافػػػات المولئلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ الثػػػاني قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية واإل
 .مقياس الحس العممي

: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في العينتيف  4.4)جدوؿ  

 ، حسب طريقة التدريس والجنسالحس العممي الضابطة والتجريبية في اختبار

 
 الدرجات البعدية الدرجات القبمية

طريقة 
 التدريس

 الجنس
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 العدد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 العدد

 الضابطة
 28 5.721 24.93 28 3.095 14.21 ذكر

 35 5.610 31.37 35 5.118 17.09 أنثى

 63 6.475 28.51 63 4.540 15.81 المجموع

 التجريبية
 23 7.633 33.48 23 3.814 14.00 ذكر

 35 6.328 35.20 35 6.274 16.86 أنثى

 58 6.863 34.52 58 5.575 15.72 المجموع

 المجموع
 51 7.860 28.78 51 3.404 14.12 ذكر

 70 6.242 33.29 70 5.685 16.97 أنثى

 121 7.289 31.39 121 5.041 15.77 المجموع
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ولحسػػػػاب المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة، تػػػػـ اعتمػػػػاد عبلمػػػػات الطمبػػػػة فػػػػي العينتػػػػيف  
ة التدريس، كما فػي الجػدوؿ وذلؾ بحسب الجنس وطريقالحس العممي الضابطة والتجريبية عمى مقياس 

 4.4 ): 

الطمبػػػة فػػػي  ( أف ىنػػػػاؾ فروقػػػػًا ظاىريػػػة فػػػي المتوسطػػػػات الحسػػػابية لعبلمػػػات4.4جػػػدوؿ  مػػػف اليتضػػػ  
 بيف الطريقتيف الضابطة والتجريبية. تنمية الحس العممياختبار 

ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ الظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمػات الطمبػة ذات داللػة إحصػائية  
(، وكانػػػػت ANCOVA  المصػػػػاحبسػػػػتخداـ اختبػػػػار تحميػػػػؿ التغػػػػاير (، تػػػػـ ا≤0.05عنػػػػد المسػػػػتوى  
 :( 5.4  الجدوؿالنتائج كما في 

تنميػة ( لعبلمات الطمبػة فػي اختبػار ANCOVA  المصاحبائج اختبار تحميؿ التغاير (:نت5.4جدوؿ  
 حسب طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما. الحس العممي

 مصدر التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل 
الداللة 

محسكبةال  

 0.305 1.063 41.734 1 41.734 االختبار القبمي

*0 28.852 1133.101 1 1133.101 طريقة التدريس .001 

*0 9.589 376.588 1 376.588 الجنس .002 

طريقة التدريس 
الجنس×   

163.365 1 163.365 4.160 *0.044 

 39.273 116 4555.633 الخطأ
  

 120 6374.744 المجمكع المعدؿ
   

 (≤0.05عند المستوى  * دالة 

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:
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 (، وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة0.001  محسػػوبةأف قيمػػة الداللػػة ال( 5. 4يتضػػ  مػػف الجػػػػدوؿ رقػػـ  
(, ممػػا يػػدؿ أف ىنػػاؾ فروقػػًا ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف عبلمػػات طمبػػة المجموعػػة ≤0.05 اإلحصػػائية

أف ىناؾ أثرًا ذا داللػة إحصػائية  مما يدؿ عمىالضابطة مقارنة مع عبلمات طمبة المجموعة التجريبية، 
لػدى طمبػة الصػؼ العاشػر األساسػي نمػوذج التػدريس الػواقعي ستخداـ ( إل≤0.05عند مستوى الداللة 

 يعزى لطريقة التدريس.  الحس العممي في تنمية

ولمعرفة مصدر الفروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية، تـ حساب المتوسطات الحسػابية المعدلػة 
 :( 6.4 ، كما في الجدوؿ الحس العممي حسب طريقة التدريسواألخطاء المعيارية البعدية لمتغير 

لمتوسطات الحس المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  ( :6.4 جدوؿ 
 حسب طريقة التدريس. العممي

مجمكعةال  
المتكسط الحسابي 

 المعدؿ
 الخطأ المعيارم

 0.795 28.164 الضابطة

 0.842 34.381 التجريبية

 

 االعتياديػة أف المتوسط المعدؿ لممجموعة الضابطة التي درست بالطريقػة (6.4 رقـ  يتبيف مف الجدوؿ
(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 34.381( وىػػو أقػػؿ مػػف متوسػػط المجموعػػة التجريبيػػة الػػذي بمػػ    28.164ىػػو  

 الفروؽ بيف المجموعتيف كانت لصال  المجموعة التجريبية.

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:

 (، وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتوى الداللػػػػة0.002  محسػػػػوبةقيمػػػػة الداللػػػػة ال، يتضػػػػ  أف (5.4 مػػػػف الجػػػػدوؿ
اسػتخداـ (. مما يشػير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في فاعميػة اسػتخداـ ≤0.05  اإلحصائية

يعػػزى لمتغيػػر تنميػػة الحػػس العممػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي نمػػوذج التػػدريس الػػواقعي 
 : ييم وىي كما  الجنس.
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تنميػة الحػس العممػي : المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعياريػة البعديػة فػي ( 7.4 جدوؿ 
 حسب متغير الجنس.

 الجنس
المتكسط الحسابي 

 المعدؿ
 الخطأ المعيارم

 0.903 29.406 ذكر

 0.762 33.139 أنثى

 

( وىػو أكبػر مػف متوسػط الػذكور 33.139( أف المتوسػط المعػدؿ لبلنػاث  7. 4يتبيف مف الجدوؿ رقـ  
لػدى طمبػة الصػؼ العاشػر األساسػي نمػوذج التػدريس الػواقعي (، أي أنو يوجد أثػر السػتخداـ 29.406 

 . وكانت الفروؽ لصال  اإلناث.الحس العمميفي تنمية 

 النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس

 (، وىػػػػي أقػػػؿ مػػػػف مسػػػتوى الداللػػػػة0.044  محسػػػوبةالداللػػػػة الأف قيمػػػة  (5. 4مػػػف الجػػػػدوؿ  يتضػػػ   
اسػتخداـ نمػوذج (. ممػا يشػػير إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي فاعميػة ≤0.05  اإلحصائية

يعػزى لمتفاعػؿ بػيف طريقػة الحس العممػي لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في تنمية التدريس الواقعي 
 : يمي يس والجنس.  وىي كماالتدر 
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اختبار الحس العممي : المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في ( 8.4  جدوؿ
 .تبعًا لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس

 المجمكعة
 الجنس

المتكسط الحسابي 
 المعدؿ

 الخطأ المعيارم

 الضابطة
 1.198 25.118 ذكر

 1.071 31.211 أنثى

 التجريبية 
 1.323 33.694 ذكر

 1.067 35.067 أنثى

( وىو 35.067( أف المتوسط المعدؿ لبلناث لممجموعة التجريبية ىو  8. 4يتبيف مف الجدوؿ رقـ  
(،  مما يدؿ عمى أف الفروؽ كانت لصال  اإلناث في 33.69أكبر مف المتوسط المعدؿ لمذكور  

 المجموعة التجريبية.

 الدراسة :. ممخص نتائج 3.4

عزى لطريقة التدريس ولصال  المجموعة ت في اكتساب المفاىيـ الكيميائيةوجود فروؽ دالة إحصائيًا  .1
 التجريبية.

 عزى لمتغير الجنس.ت في اكتساب المفاىيـ الكيميائيةعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا  .2

لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس عزى ت في اكتساب المفاىيـ الكيميائيةعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا  .3
 والجنس.

عزى تلدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في فمسطيف  الحس العممي في وجود فروؽ دالة إحصائياً  .4
 لطريقة التدريس ولصال  المجموعة التجريبية.

عزى تلدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في فمسطيف  الحس العممي في وجود فروؽ دالة إحصائياً  .5
 لصال  االناث.لمتغير الجنس، 

عزى تلدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في فمسطيف  الحس العممي في وجود فروؽ دالة إحصائياً  .6
 لصال  اإلناث في المجموعة التجريبية. ،لمتفاعؿ طريقة التدريس والجنس
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   الفصؿ الخامس

 مناقشة النتائج
 مقدمة

إلييا الدراسة ومناقشتيا والتعميؽ عمييا، يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمناقشة النتائج التي توصمت 
 والخروج بالتوصيات التي توصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ نتائج الدراسة.

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ  1.5

ما أثر استخداـ نموذج التدريس الواقعي في اكتساب المفاىيـ الكيميائية لدى طمبة الصؼ العاشر 
 وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما؟في فمسطيف؟ األساسي 

متوسطات ( بيف α≤0.05أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  
عبلمات المجوعتيف التجريبيتيف في اختبار اكتساب المفاىيـ لصال  المجموعتيف التجريبيتيف المواتي  

 فرستيف الضابطتيف المواتي دُ المجموع  عبلماتموذج التدريس الواقعي.  ومتوسطات باستخداـ ن فُدرس
نفس المادة التعميمية ولكف بالطريقة االعتيادية وذلؾ لصال  المجموعة التجريبية، أي أف نموذج 

 الكيميائية. أفضؿ لممفاىيـ اً سابتاك يحدثالتدريس الواقعي 
تدؿ ىذه النتائج أف نموذج التدريس الواقعي قد كاف لُو تأثير عمى الطمبة الذيف درسوا باستخداـ 
النموذج الواقعي في اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية وىذا التأثير تميز بأنو أكبر مف حجـ التأثير 

أف النموذج الواقعي يسيـ  الذي تتركو الطريقة االعتيادية في التدريس، ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى
بكافة عناصر عمميتي التعميـ والتعمـ والخبرات والمواقؼ الحياتية اليومية في معرفة الواقع المتعمؽ 

 قادريف عمى اتخاذ القرارات المناسبة حياليا. الممتعمميف بيدؼ تنمية القدرة لدى المتعمميف ليكونو 
عرفة والتفكير وربط العممية التعميمية بالمجتمع والبيئة، فالنموذج يكسب المتعمميف القدرة عمى تنظيـ الم

كما أنو يسيـ في الربط بيف العالـ الشخصي لممتعمميف والمحتوى العممي الذي يدرسونو لجعؿ التعمـ ذا 



68 
 

المتعمميف مف  تمكفمعنى وأىمية بالنسبة الييـ، وال ننسى أىمية التعاوف واألتصاؿ التي يحتوييا والتي 
 تعاوف وروح العمؿ ضمف الفريؽ الواحد وتنمية الجوانب االجتماعية لدييـ.التفاعؿ وال

المستخدمة في العمممية التعميمية التي مف شأنيا أف تجعؿ الدور  وعمى خبلؼ الطريقة االعتيادية
األساسي في ىذه العممية منوط بالمعمـ، بينما يكمف دور الطالب بأنو متمقي لممعمومة فحسب، فالطريقة 

يادية تركز عمى الحفظ واالستظيار لممعمومات دوف االىتماـ في كيفية بناء ىذه المعمومات االعت
واالحتفاظ بيا، عمى خبلؼ استخداـ االستراتيجيات والطرؽ والنماذج التعميمية كانموذج التدريس 

ميارات الواقعي الذي تـ استخدامو لمكشؼ عف أثره في متغيرات الدراسة، فالنموذج يسعى إلى أف ينمي 
 بقة بالخبرات الجديدة.التفكير لدى الطمبة وأف يجعميـ قادريف عمى التقصي، وربط الخبرات السا

ويرى الباحث أف ىذه النتيجة ليا عبلقة بطريقة بناء المادة التعميمية باستخداـ نموذج التدريس الواقعي، 
فالنموذج ساعد عمى تنظيـ المادة التعميمية باستخداـ خطوات متسمسمة، كما أنُو من  الطمبة إمكانية 

األفكار والتعرؼ عمى  كسب المفاىيـ الكيميائية بطريقة سيمة وواضحة وىذا يسيـ تنظيـ وترتيب
التعميمية، وبيذا يتمكف الطمبة مف ترتيب تمؾ المفاىيـ مواطف الضعؼ والقوة لزيادة فعالية العممية 

وربطيا ببعضيا البعض واستنتاج العبلقات فيما بينيا، لكي تترسخ لدييـ أكبر فترة ممكنة وال يتـ 
 نسيانيا بعد فترة قصيرة مف الزمف.

حداث تعمـ ذي معنى لدى الطبلب ساعد النموذج الواقع ي في إحداث فيـ أعمؽ لممادة التعميمية، وا 
مف خبلؿ ربطيا بالواقع، ومف خبلؿ ممارسة األنشطة الجماعية  وجعؿ المادة التعميمية أكثر متعة

وتنمية التعاوف والعمؿ الجماعي لدى الطمبة، وربط المفاىيـ المجردة والخبرات الحسية عندىـ مف 
 بالبيئة والمجتمع. خبلؿ ربطيا

( ودراسة  خمؼ والشمري، 2009دراسة  محمد، عدة دراسات منيا الدراسة مع  نتائج ىذه اتفقتوقد 
مف حيث تأثير  (2009ودراسة  أحمد،  (2008( ودراسة  العيسوي، 2008ودراسة  طالب، ( 2013

  .النموذج الواقعي عمى متغيرات كؿ دراسة مف الناحية اإليجابية
استخداـ ب اكتساب المفاىيـ الكيميائية في اختبار التجريبيتيفمجموعتيف لمالمحسوبة  الداللة تشير قيـ

( وأف 0.396لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي بحسب متغير الجنس ىي  نموذج التدريس الواقعي 
(. مما يشػير إلى عدـ ≤0.05(، وىي أكبر مف مستوى الداللة  0.530قيمة الداللة اإلحصائية  

لدى طمبة استخداـ نموذج التدريس الواقعي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية استخداـ 
 يعزى لمتغير الجنس.اكتساب المفاىيـ الكيميائية  الصؼ العاشر األساسي في 

ية في فاعمية فبل يوجد فروؽ ذات داللة إحصائأما فيما يتعمؽ في التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس 
 لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في اكتساب المفاىيـ الكيميائية استخداـ نموذج التدريس الواقعي 

 يعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.
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ويبرر الباحث ذلؾ إلى أف كؿ مف ُمدرس الذكور وُمدرسة اإلناث قد أتبعوا الدليؿ  المادة التعميمية( 
ت الكيميائية كما وض  ليـ نموذج التدريس الواقعي لوحدة الطاقة في التفاعبل الذي اعده الباحث وفؽ

الذكور واإلناث عمى حد  سالباحث، وأف نموذج الدريس الواقعي المستخدـ مبلئـ لمتدريس في مدار 
 (.2008( ودراسة  طالب، 2009سواء، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  أحمد، 

 مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني  2.5

ساسي ما أثر استخداـ نموذج التدريس الواقعي في تنمية الحس العممي لدى طمبة الصؼ العاشر األ
 تبعا لطريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما ؟

يف متوسطات ( بα≤0.05أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  
عبلمات المجوعتيف التجريبيتيف في اختبار الحس العممي لصال  المجموعتيف التجريبيتيف المواتي  
ُدرسف باستخداـ نموذج التدريس الواقعي.  ومتوسطات عبلمات  المجموعتيف الضابطتيف المواتي ُدرسف 

التجريبية، أي أف نموذج  نفس المادة التعميمية ولكف بالطريقة االعتيادية وذلؾ لصال  المجموعة
 التدريس الواقعي يحدث أثرًا ايجابيًا في تنمية الحس العممي لدى الطمبة.

 
وىذه النتيجة بينت لمباحث أف استخداـ نموذج التدريس الواقعي أسيـ في إحداث أثر ايجابي وممموس 

ىي عبارة عف عشرة الدراسة و في تنمية الجوانب المعرفية مف الحس العممي التي أشتممت عمييا ىذه 
والتساؤؿ وطرح  تفعيؿ الحواس، والحس العددي، والقدرة عمى التصور المجرد وتوليد األفكار، جوانب  

دث بمغة عممية، والتفكير فوؽ التفكير، واليقظة العقمية، والمنطؽ العممي، والقدرة عمى والتح المشكبلت،
أثر في تنمية الحس العممي وميارات التفكير  التمخيص(.  ويمكف تفسير ذلؾ ببف النموذج الواقعي لوُ 

مف خبلؿ طرح األسئمة المثيرة لمتفكير واألستقصاء، وربط الخبرات ببعضيا البعض وبالبيئة والمجتمع، 
وطريقة إعداد المادة التعميمة وفؽ النموذج الواقعي، كوف النموذج يسيـ في توفير األنشطة والعمؿ 

 التعاوني الجماعي
 

الواقعي في الربط بيف المعمومات المدخمة والمعرفة السابقة الموجودة لدييـ في البنية  يسيـ النموذج
المعرفية، فكمما كانت األفكار والمعمومات الموجودة في البنية المعرفية واضحة فأف ذلؾ مف شأنيا أف 

ـ ومتسمسؿ، ينمي ميارات التفكير لدى الطمبة، ويمكنيـ مف إيجاد العبلقات وتفسيرىا بشكؿ عممي سمي
عادة سيتـ معالجة أنماط الفيـ الخطأ لدى المتعمميف مف خبلؿ عدـ الرضا بالفيـ الخطأ وبالتالي  وا 
تقبؿ الفيـ العممي السميـ أثناء تقديـ المادة لينتقموا بعد ذلؾ إلى  ما لدييـ مف فيـ خاطي،النظر في
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نيف لمفيـ العممي السميـ ومقتنعوف بو التعميمية باستخداـ النموذج الواقعي ووفؽ خطواتو، ليصبحوا متب
 ويدافعوف عف ما تعمموه بشكؿ عممي وفؽ إسس صحيحة.

لمقارنتيا بما  عمى الحس العممي نموذج التدريس الواقعيأثر  تناولت تاسادر أي لـ يجد الباحث 
 توصؿ إليو الباحث في دراستو.

طمبة المجموعة الضابطة مقارنة مع يتض  لمباحث أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف عبلمات 
عبلمات طمبة المجموعة التجريبية، األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج أف ىناؾ أثرًا ذا داللة إحصائية 

لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي نموذج التدريس الواقعي ( الستخداـ ≤0.05  عند مستوى الداللة
 يعزى لطريقة التدريس. الحس العمميفي تنمية 

لدى استخداـ نموذج التدريس الواقعي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية استخداـ كما تبيف 
ووجود فروؽ  ،لصال  اإلناث يعزى لمتغير الجنسالحس العممي طمبة الصؼ العاشر األساسي في 

ذات دالة إحصائية تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس لصال  اإلناث في المجموعة التجريبية، 
أضافة منيا لدى الذكور،  دافعية اإلناث نحو التعمـ أكبر أنو قد تكوف ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى

يكوف أيضًا أكبر، باإلضافة إلى  واالحساس بمسؤولية نحو التعمـ قدإلى الرغبة في حب االستطبلع، 
 لدى اإلناث يستغرؽ وقت أكبر.أف عدد ساعات الدراسة البيتية والتحضير لمدروس 

 الدراسة تكصيات 3.5

 في ضوء النتائج التي توصمت ليا الدراسة يوصي الباحث بما يأتي :

العممية اعتماد نموذج التدريس الواقعي كبستراتيجية تدريس متبعة في تدريس الموضوعات  .1
 كالكيمياء والفيزياء والعمـو الحياتية والرياضيات.

ات أخرى لتنمية الحس يتدريب المعمميف عمى استخداـ نموذج التدريس الواقعي واستخداـ إستراتيج .2
 العممي لدى المتعمميف.

إجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث حوؿ أثر استخداـ نموذج  التدريس الواقعي في اكتساب  .3
جراء المزيد مف ـ والحس العممي عمى مستويات صفية مختمفة ومباحث مختمفةالمفاىي ، وا 

 الدراسات التي تتناوؿ متغيرات مختمفة عف التي تناوليا الباحث في دراستو.
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 المراجعالمصادر ك 
 

 المراجع العربية :
 

 ف الكريـ.القرآ -
 المعجـ الكجيز. -

نمػػكذج الػػتعمـ الػكاقعي فػػي تعػػديؿ التصػػكرات البديمػػة أثػػر اسػػتخداـ (. 2017أبػو دقػة، ميػػراـ إبػراىيـ.  
، رسػالة ماجسػتير، لممفاىيـ العممية لػدل طالبػات الصػؼ الخػامس األساسػي كاتجاىػاتيف نحػك العمػـك

 كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

فػػي  فعاليػة برنػامج بالكسػائط المتعػددة لتنميػة المفػاىيـ كالػكعي الصػحي(. 2006، حػاتـ . يػادةأبػو ز 
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة التربيػػة، الجامعػػة العمػػـك لػػدل طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي

 اإلسبلمية، غزة.

, أحمػػد.   (. برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى التػػدريس لجػػانبي الػػدماغ لتنميػػة 2007أبػػو عطايػػا, أشػػرؼ وبيػػـر
 .229-263(, 1  10,لعمميةمجمة التربية االجوانب المعرفية في العمـو لدى طبلب الصؼ التاسع, 

تكظيؼ استراتيجية خرائط المفاىيـ الرقمية في تنمية الحس العممي (. أثػر 2016أبو عمرة، أسماء.  
 ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة. بمادة العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي

(. فاعميػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية دائػػػرة التعمػػػيـ فػػػي تنميػػػة بعػػػض المفػػػاىيـ العمميػػػة 2009أحمػػػد، أمػػػاؿ.  
مجمة التربية وتنمية التفكير االستداللي وبقاء أثر التعمـ لدى تمميذات الصؼ الثامف بالتعميـ االساسي, 

 .183-214(, ص4(, عدد 12, مجمد  العممية

متشابيات في اكتساب المفاىيـ العممية كاالحتفاظ أثر استخداـ استراتيجية ال(. 2007االغا, ايماف.  
, رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، كميػة التربيػة, الجامعػة بيا لدم طالبػات الصػؼ التاسػع االساسػي بغػزة

 االسبلمية, غزة.

، دار المسػػيرة لمنشػػر طرائػػؽ  تػػدريس العمػػـك مفػػاىيـ كتطبيقػػات عمميػػة(. 2009البموشػػي، سػػميماف.  
 األردف.والتوزيع والطباعة، 
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(. فاعميػػػة نمػػػوذج بػػػايبي فػػػي تنميػػػة الحػػػس العػػػددي والقػػػدرة عمػػػى حػػػؿ 2008البنػػػا، مكػػػة وآدـ، مرفػػػت.  
مجمػػػة دراسػػػات فػػػي المنػػػاىج كطػػػرؽ المشػػػكبلت الرياضػػػية لػػػدى تبلميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس االبتػػػدائي، 

 .193-151(، الجزء األوؿ، 131، العدد التدريس

النمػكذج الػكاقعي لتػدريس العمػـك فػي تنميػة الػدرة عمػى فاعمية اسػتخداـ (. 2007جاد الحؽ، نيمػة.  
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيؽ، مصر.اتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية

أثػػػر تكظيػػػؼ اسػػػتراتيجية دكرة الػػػتعمـ فػػػكؽ المعرفيػػػة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ (. 2010جبػػػر, يحيػػػى.  
, رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، طمبػة الصػؼ العاشػر االساسػي كميارات التفكير البصرم بالعمـك لدل
 كمية التربية, الجامعة االسبلمية, غزة.

سػػػيككلكجية التعػػػاكف كالتنػػػافس (. 1998الجبػػػري، أسػػػماء عبػػػد العػػػاؿ و الػػػديب، محمػػػد مصػػػطفى.  
 ، عالـ الكتب، القاىرة. كالفردية

 ، دار الفكر، األردف.تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات عممية (.2011جرواف, فتحي.  

(. برنػػامج اثرائػػي مقتػػرح فػػي التػػاريخ لمطػػبلب المتفػػوقيف فػػي الصػػؼ االوؿ 2007الجػػزار, نجفػػة قطػػب.  
, مجمػػػة الجمعيػػػة التربكيػػػة لمدراسػػػات االجتماعيػػػةالثػػػانوي وأثػػػره عمػػػى تنميػػػة الحػػػس التػػػاريخي لػػػدييـ, 

 .67-114, 11العدد

أثر استخداـ غرائب صكر كرسـك االفكار االبداعية لتدريس مقرر العمـك  (.2012ي, سماح.  الجعفر 
. في تنمية التحصيؿ كبعض عادات العقؿ لػدل طالبػات الصػؼ االكؿ المتكسػط بمدينػة مكػة المكرمػة

 رسالة دكتوراة غير منشورة, جامعة أـ القرى, المممكة العربية السعودية.

 . العيف دار الكتاب, االمارات.مميات الذىنية كميارات التفكيرالع(. 2005جمؿ, محمد.  

 (، مكتبة الشقيري، الرياض.1ط ، العادات العقمية كتنميتيا لدل التالميذ(. 2002الحارثي، ابراىيـ.  

التقػػػويـ( فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ -االسػػػتجابة-(. فاعميػػػة اسػػػتراتيجية  البدايػػػة2008حسػػػاـ الػػػديف, ليمػػػى.  
المػػؤتمر العممػػي الثػػاني عشػػر )التربيػػة العمميػػة دى تبلميػػذ الصػػؼ االوؿ االعػػدادي، وعػػادات العقػػؿ لػػ

 مصر. –المنعقد في دار الضيافة , كالكاقع المجتمعي: التأثيركالتأثر(

مككنات دافع حػب اإلسػتطالع كعالقتيػا بالتحصػيؿ الدراسػي كمفيػـك (. 2008الحموي، منى حسف.  
 التربية، جامعة دمشؽ، سوريا.، رسالة دكتوراه، كمية الذات
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(. فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ في تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ الثػانوي 2003خطايبة، عبداهلل.  
، مكتػب رسػالة الخمػيج العربػيلممفاىيـ العممية المتعمقة بوحدة تصنيؼ الكائنات الحية واحتفاظيف بيا، 

 ض، المممكة العربية السعودية.(، الريا88التربية العربي لدوؿ الخميج العدد  

 .األنمكذج الكاقعي في تدريس العمـك(. 2013خمؼ، كريـ ببلسـ و  الشمري، عامر عبد الحسيف .  

تػػدريس (. 1996الخميمػػي، خميػػؿ يوسػػؼ وحيػػدر، عبػػد المطيػػؼ حسػػيف ويػػونس ، محمػػد جمػػاؿ الػػديف.  
 ، دولة اإلمارات العربية المتحدة.، دار القمـ لمنشر والتوزيع دبيالعمكـ في مراحؿ التعميـ العاـ

، 1، طمفاىيـ العمـك العامػة كالصػحة فػي الصػفكؼ األربعػة األكلػى(. 1995الخميمي، خميؿ يوسؼ.  
 مطابع وزارة التربية والتعميـ، اليمف.

مجمة (. فعالية النموذج الواقعي في تعميـ العمـو في المرحمة االبتدائية، 1996الخميمي، خميؿ يوسؼ.  
 ، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود، الرياض.التربية كعمـ النفس رسالة

 ، الكويت: مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.أساسيات تدريس العمـك(. 1994الدامرادش، صبري.  

 ، مركز التوثيؽ والمخطوطػات والنشػر، نػابمس،3، طإجراءات تصميـ المناىج(. 2001دروزة, أفناف.  
 فمسطيف.

 ، دار الفكر العربي,القاىرة، مصر.مفاىيـ كمبادئ تربكية (.1993راشد, عمي.  

(. اسػػػتخداـ األنمػػػوذج الػػػواقعي لتػػػدريس مػػػادة منػػػاىج وطرائػػػؽ التػػػدريس 2010راىػػػي، قحطػػػاف فضػػػؿ.  
، مجمػة العمػـك االنسػانيةلطالبات المرحمة الثالثػة عمػـو الحيػاة وأثػره عمػى دافعيػتيف واتجػاىيف التربويػة، 

 جامعة الكوفة.

فاعميػػة تكظيػػؼ مػػدخؿ الطرائػػؼ العمميػػة فػػي تنميػػة (. 2013زعيـ، ىبػػة اهلل عبػػد الػػرحمف محمػػود.  الػػ
، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة التربيػػة، الجامعػػة الحػػس العممػػي لػػدل طالبػػات الصػػؼ الثػػامف األساسػػي بغػػزة

 اإلسبلمية بغزة.

، دار 4، ط المعرفػيسيككلكجية التعمـ بػيف المنظػكر االرتبػاطي كالمنظػكر (. 2004الزيات، فتحي . 
 النشر لمجامعات، القاىرة.

, دار الشػروؽ لمنشػر 1, طاالتجاىات العالمية فػي منػاىج العمػـك كتدريسػيا(. 2010زيتوف, عػايش.  
 والتوزيع، عماف.
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، جمعيػػة عمػػاؿ المطػػابع االتجاىػػات كالميػػكؿ العمميػػة فػػي تػػدريس العمػػـك(. 1998زيتػػوف، عػػايش .  
 األردنية، عماف، األردف.

 ، دار الشروؽ، عماف.أساليب تدريس العمـك(. 2004زيتوف، عايش.  

(. فاعمية برنػامج تػدريبي قػائـ عمػي ممارسػة أنشػطة معرفيػة لزيػادة كفػاءة وفاعميػة 2012سالـ, أسامة.  
مجمػة دراسػات عربيػة كبل مف االنتباه والدراؾ لدى ذوي صعوبات التعمـ مف تبلميذ المرحمة االبتدائيػة، 

 .كعمـ النفس في التربية

(. أثػػػر اسػػػتخداـ كػػػؿ مػػػف دورة الػػػتعمـ ونمػػػوذج جانييػػػو عمػػػى اكتسػػػاب عينػػػة مػػػف 2005السػػػبيؿ، مػػػي.  
تمميػػػذات الصػػػػؼ الثالػػػث االبتػػػػدائي بمدينػػػة الريػػػػاض لممفػػػاىيـ العمميػػػػة وميػػػارات المبلحظػػػػة والتصػػػػنيؼ 

 .135-131(، 96، مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج، العدد  رسالة الخميج العربيواالتصاؿ، 

، 1. طالتربيػة العمميػػة مػداخميا كاسػػتراتيجاتيا(. 2006السػعدني، عبػد الػرحمف، والسػيد عػػودة، ثنػاء.  
 دار الكتاب الحديث، القاىرة.

, دار 1, طالمفػػاىيـ كالميػػارات العمميػػة كطػػرؽ كتدريسػػيا(. تنميػػة 2004سػػبلمة, عػػادؿ أبػػو العػػز.  
 الفكر لمنشر والتوزيع، عماف.

، دار يافػا سػيككلكجية الػتعمـ كالتعمػيـ الصػفي(. 2006سمماف، محمد سمماف و نبياف، يحيى محمػد.  
 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

( . مػػػدى تحقيػػػؽ معػػػايير المحتػػػوى مػػػف ريػػػاض األطفػػػاؿ إلػػػى 2006الشػػػايع، فيػػػد و العقيػػػؿ، محمػػػد.  
( فػي محتػوى كتػاب NSESالعمميػة األمريكيػة  ( بمشػروع المعػايير القوميػة لمتربيػة K-4الصؼ الرابع  

بحث منشكر في المؤتمر العممي العاشر لمجمعية المصرية لمتربيػة العموـ بالمممكة العربية السػعودية، 
 .2/8/2006-30/7"التربية العممية: تحديات الحاضر ورؤى المستقبؿ"،العممية 

ئـ عمى تكامؿ بعض النظريػات المعرفيػة فعالية برنامج مقترح في العمكـ قا(.2011الشحري, ايمػاف.  
، رسػالة دكتػوراة غيػر منشػورة, لػدل طػالب المرحمػة االعداديػة كالدافعيػة لننجػاز لتنمية الحس العممػي

 جامعة عيف شمس, مصر.

(.أثراسػػػتخداـ الرسػػػـو الكاريكاتوريػػػة فػػػي تػػػدريس الدراسػػػات االجتماعيػػػة عمػػػى 2012الشػػػربيني, داليػػػة.  
مجمػػػة الجمعيػػػة ت البيئػػػة المحميػػػة لػػػدى تبلميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس االبتػػػدائي، التحصػػػيؿ والػػػوعي لمشػػػكبل

 106,40-136., العدد التربكية لمدراسات االجتماعية
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أثػػػر اسػػػتخداـ خػػػرائط التفكيػػػر عمػػػى تنميػػػة ميػػػارات الحػػػؿ (. 2011الشػػػيري، فيصػػػؿ محمػػػد حسػػػف.  
اجسػتير غيػر منشػورة، كميػة ، رسػالة ماإلبداعي لممشكالت الفيزيائية لدل طػالب الصػؼ األكؿ الثػانكم

 التربية، جامعة الممؾ خالد.

أثػػػر تكظيػػػؼ المػػػدخؿ المنظػػػكمي فػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ كميػػػارات التفكيػػػر (. 2010الشػػوبكي, فػػداء.  
, رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة،كمية التربيػػة, البصػػرم بالفيزيػػاء لػػدل طالبػػات الصػػؼ الحػػادم عشػػر

 الجامعة االسبلمية, غزة.

(. فعاليػة اسػتراتيجية مقترحػة قائمػة عمػى بعػض 2000صبري، ماىر إسماعيؿ و تاج الػديف، ابػراىيـ.  
نماذج التعمـ البنائي وخرائط أساليب التعمـ فػي تعػديؿ األفكػار البديمػة حػوؿ مفػاىيـ ميكانيكػا الكػـ وأثرىػا 

مجمػة رسػالة الخمػيج دية، عمى أسػاليب الػتعمـ لػدى معممػات العمػـو قبػؿ الخدمػة بالمممكػة العربيػة السػعو 
، مكتػػػػب التربيػػػة العربيػػػة لػػػػدوؿ الخمػػػيج ، العػػػػدد السػػػابع والسػػػبعيف ، السػػػػنة الحاديػػػة والعشػػػػريف، العربػػػي
 الرياض.

، تقريػػر غيػػر منشػػور، اتجاىػػات حديثػػة فػػي تقػػكيـ تػػدريس العمػػـك(. 1996صػػبري، مػػاىر اسػػماعيؿ.  
 ، جميورية مصر العربية.مقدـ لمجنة العممية الداعمة لترقية األساتذة المساعديف

، مكتػب التنكير العممي التقني : مدخؿ لمتربية في القرف الجديػد(. a 2002صبري، ماىر إسػماعيؿ. 
 التربية العربي لدوؿ الخميج، الرياض.

، مكتبة المكسكعة العربية لمصطمحات التربية كتكنكلكجيا التعميـ(. b 2002صبري، ماىر إسماعيؿ. 
 الرشد، الرياض.

فعاليػػة اسػػتخداـ نمػػكذج دكرة الػػتعمـ الخماسػػية فػػي تػػدريس العمػػـك فػػي (. 2008عبػػداهلل.   طالػػب,
, الجمعيػة اكتساب المفاىيـ العممية كتنميػة التفكيػر االبتكػارم لػدل تمميػذات الصػؼ التاسػع االساسػي

 .91-132, ص 138المصرية لممناىج، كمية التربية, العدد

، مطبعػػة اإلدارة المحميػػة، اتجاىػػات حديثػػة فػػي تػػدريس العمػػـك(. 1976العػػاني، رؤوؼ عبػػد الػػرزاؽ.  
 بغداد، العراؽ.

(. فعالية استخداـ نموذج التدريس الواقعي في تدريس الجغرافيػا عمػى 2003عبد الجميؿ، رجاء محمد.  
تنميػػة فيػػـ بعػػض القضػػايا البيئيػػة المحميػػة الناتجػػة عػػف التفاعػػؿ بػػيف العمػػـ والتكنولوجيػػا والمجتمػػع لػػدى 

 ، المجمد الثاني والثبلثوف، جامعة طنطا.مجمة كمية التربيةب الصؼ االوؿ والثانوي،  طبل
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(. فعاليػػػة التػػػدريس ببسػػػتخداـ أسػػػاليب التقيػػػيـ الػػػواقعي فػػػي تحصػػػيؿ 2000عبػػػد الكػػػريـ، سػػػحر محمػػػد.  
مجمػػة الطالبػػة المعممػػة لممفػػاىيـ المتضػػمنة فػػي مقػػرر طػػرؽ تػػدريس العمػػـو وأدائيػػا أثنػػاء التربيػػة العمميػػة، 

 ، المجمد الثالث ، العدد الثاني.التربية العممية

(. فعاليػػة التػػدريس وفقػػًا لنظريتػػي بياجيػػو وفيجوتيسػػكي فػػي تحصػػيؿ 2000عبػػد الكػػريـ، سػػحر محمػػد.  
المػؤتمر المفاىيـ الفيزيائية والقدرة عمى التفكير االستداللي الشكمي لدى طالبات الصػؼ األوؿ الثػانوي، 

 –، التربيػػة العمميػػة لمجميػػع، المنعقػػد فػػي أبػػو سػػمطاف المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة العممػػي الرابػػع لمجمعيػػة
 أغسطس. 3-31اإلسماعيمية، 

, عدناف.    ، دار المسيرة, عماف، االردف.عمـ النفس المعرفي(. 2010العتـو

 ، دار المسيرة، عماف، االردف.عمـ النفس المعرفي(. 2010العتوـ، عدناف.  

(. فاعميػػة خػػرائط التفكيػػر فػػي تنميػػة عػػادات العقػػؿ ومفيػػـو الػػذات األكػػاديمي 2013العتيبػػي، وضػػحى.  
جامعػػة أـ القػػرل لمعمػػـك التربكيػػة لػػدى طالبػػات قسػػـ األحيػػاء بكميػػة التربيػػة بجامعػػة الممػػؾ سػػعود، مجمػػة 

 ، المممكة العربية السعودية.55-20(، 1  5،، كالنفسية

، دار الفكػػر لمطباعػػة والنشػػر المعمػػـ الفاعػػؿ كالتػػدريس الفاعػػؿ(. 2000عػػدس، محمػػد عبػػد الػػرحيـ.  
 والتوزيع، عماف.

أثر برنػامج بالكسػائط المتعػددة فػي تنميػة المفػاىيـ كميػارات حػؿ المسػألة (. 2010العربيد, محمػد.  
, رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة التربيػػة, الجامعػػة الفيزيائيػػة لػػدل طػػالب الصػػؼ الحػػادم عشػػر

 مية, غزة.االسبل

(. عادات العقؿ وميارات الذكاء االجتماعي المطموبػة لمعمػـ الفمسػفة والجتمػاع 2010عرياف, سميرة.  ال
 154. 40_87., العدد مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريسفي القرف الحادي والعشريف، 

كاكتسػػاب  أثػػر اسػػتخداـ مػػدخمي القصػػص كلطرائػػؼ العمميػػة عمػػى التحصػػيؿ (. 2008عمػػي, أحمػػد.  
، رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة, جامعػة تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ االساسي لبعض القيـ العممية

 الفيوـ, مصر.

(. فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التفكيػػر المتشػػعب فػػي رفػػع مسػػتوى التحصػػيؿ فػػي 2009عمػػي، وائػػؿ.  
مجمة دراسات في المناىج الرياضيات وتنمية بعض عادات العقؿ لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتػدائي، 

 .98-45، 153، العدد كطرؽ التدريس
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تقصائية التعاونية فػي تنميػة عمميػات العمػـ وحػب (. فاعمية التدريس باالنشطة االس2007عودة, ثناء.  
مجمػة ، STCاالستطبلع واالتجاه نحو التعمـ التعاوني لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية فػي ضػوء برنػامج 

 . 10(3).107-162,التربية العممية

أثر استخداـ نمكذج التػدريس الػكاقعي فػي تعػديؿ التصػكرات الفيزيائيػة (. 2006عوض، مصطفى.  
، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر يمػػػة كتنميػػػة ميػػػارات االستقصػػػاء العممػػػي لطػػػالب الصػػػؼ األكؿ الثػػػانكمالبد

 منشورة، جامعة المنيا، مصر.

البنائية فػي اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة كعمميػات  Vأثر استراتيجية الشكؿ (. 2008العيسوي, توفيؽ  
، كمية التربية, الجامعة االسبلمية, , رسالة ماجستير غير منشورةالعمـ لدل طالب السابع االساسي بغزة

 غزة.

فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػكذج التػػدريس الػػكاقعي فػػي تعػػديؿ التصػػكرات البديمػػة (. 2015غػػرزاف، شػػاكرة.  
لممفػػاىيـ الكيميائيػػة كتنميػػة االتجػػاه نحػػك المػػادة لػػدل طالبػػات المرحمػػة الثانكيػػة بالمممكػػة العربيػػة 

 ة القاىرة، مصر.، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعالسعكدية

التصػػػكرات البديمػػػة لممفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ الحػػػادم عشػػػر (. 2007الغمػػػيظ، ىبػػػة.  
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.كعالقتيا باالتجاه نحك الفيزياء

النحكيػػة لػػدل أثػػر األنمػػكذج الػػكاقعي فػػي تعػػديؿ الفيػػـ الخػػاطئ لممفػػاىيـ (. 2013القاسػػـ، محمػػد.  
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، العراؽ.طالب الصؼ األكؿ متكسط

 ، دار الشروؽ، عماف.سيككلكجية التعميـ الصفي(. 2000قطامي، نايفة وقطامي، يوسؼ.  

ر (. أثر استخداـ المختبر الجاؼ فػي اكتسػاب المفػاىيـ الفيزيائيػة ميػارات التفكيػ2008قطيط, غساف.  
( 11, مجمػد  مجمة التربيػة العمميػةالعميا لدى طبلب المرحمة االساسية في االردف, الجمعية المصػرية, 

 . 97_119(, ص3العدد  

تكػػػكيف المفػػػاىيـ العمميػػػة لػػػدل طػػػالب التعمػػػيـ العػػػاـ كفػػػؽ نظريػػػة (. 2009كػػػانوري, عبػػػد القػػػادر. 
ة, جامعػػػة االمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعود , رسػػػالة دكتػػػوراة غيػػػر منشػػػورة، كميػػػة العمػػػوـ االجتماعيػػػفيغكتسػػػكي

 االسبلمية, الرياض, المممكة العربية السعودية.

، القػاىرة، عػالـ  2، طاتجاىات حديثة فػي المنػاىج كطػرؽ التػدريس(. 2001كوجاؾ، كوثر حسيف.  
 الكتب.
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، ترجمػػة مػػػدارس الظيػػػراف استكشػػػاؼ كتقصػػػي عػػػادات العقػػػؿ(. (2003كوسػػتا, أرثػػػر و بينػػػا، كاليػػؾ. 
, الػػػػدماـ: دار الكتػػػػاب التربػػػػوي لمنشػػػػروالتوزيع, 1المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية,الطبعة االولػػػػى, جاالىميػػػػة ب
 السعودية.

(. أثػػر توظيػػؼ المػػدخؿ المنظػػومي فػػي تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة لمفػػاىيـ القػػوة 2009المولػػو, فتحيػػة.  
(, ص 4عػػدد   (12, مجمػػد  مجمػػة التربيػػة العمميػػةوالحركػػة لػػدي طالبػػات الصػػؼ السػػادس االساسػػي, 

182-164 . 

أثر األنمكذج الكاقعي في تعديؿ الفيػـ الخػاطئ لممفػاىيـ الفيزياكيػة (. 2009محمد، دمشؽ موسػى.  
، رسالة ماجستير غير منشػورة، كميػة التربيػة، لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط كتحصيميف الدراسي

 ابف ىيثـ، جامعة بغداد.

اسػتخداـ خػرائط التفكيػر فػي تػدريس العمػـو عمػى تنميػة الحػس  (. أثػر2016مراد، سياـ السػيد صػال .  
، جامعػة حائػؿ، المجمػة الدكليػة التربكيػة المتخصصػةالعممي لدى طالبػات الصػؼ الخػامس االبتػدائي، 

 (.5العدد  

فاعمية برنامج قائـ عمى نمكذج التدريس الػكاقعي فػي تعػديؿ التصػكرات (. 2016المراكبي، شيريف.  
ىيـ االقتصػػاد المنزلػػي كتنميػػة القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػػرار لػػدل طالبػػات المرحمػػة الخاطئػػة لػػبعض مفػػا

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنوفية، مصر.االعدادية

, رسالة تقكيـ المفاىيـ المتضمنة في القصص المقدمة لطفؿ رياض االطفاؿ(. 1997مرسي, مناؿ.  
 لقاىرة.ماجستير غير منشورة، كمية التربية, جامعة ا

(. فعاليػػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ التعػػػػاوني فػػػي تػػػدريس الدراسػػػػات 2002مسػػػعود، رضػػػا ىنػػػدى.  
االجتماعيػػة عمػػى تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة والتحصػػيؿ واالتجػػاه نحػػو المػػادة لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ األوؿ 

 ، العدد الثمانوف.مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريساإلعدادية، 

دار الفكػر, عمػاف، أبحاث الدماغ في حفػظ أيػات القػرأف الكػريـ،  تكظيؼ (.2010مجدي.   المشاعمة,
 االردف.

(. فاعميػػػة تصػػػميـ مقتػػػرح لبيئػػػة تعمػػػـ مػػػادة 2009المييػػػي، رجػػػب السػػػيد و الشػػػافعي، جييػػػاف أحمػػػد.  
ساليب الكيمياء منسجـ مع الدماغ في تنمية عادات العقؿ والتحصيؿ لدى طبلب المرحمة الثانوية ذوي أ

 (.2(، مجمد 1، جامعة حمواف، العدد  مجمة كمية التربيةمعالجة المعمومات المختمفة. 
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، مؤسسػػة الرسػػالة لمنشػػر والتوزيػػع والطباعػػة، ط عمػػـ الػػنفس التربػػكم(. 2005نشػػواتي، عبػػد المجيػػد  
 ، بيروت، لبناف.10

(. درجػػػػة معرفػػػة معممػػػػي العمػػػػوـ لمنظريػػػػة البنائيػػػة وأثػػػػر تحصػػػػيميـ األكػػػػاديمي 2000الػػػوىر، محمػػػػود.  
 (.22العدد   مجمة مركز البحكث التربكية،والتربوي وجنسيـ عمييا، 

مجمػة (. تقويـ المناىج مساىمة في النقاش الجاري حوؿ المنػاىج الفمسػطينية، 2009ياسيف، صبلح.  
 .139-131(، ص 30، عدد ، راـ اهللرؤل التربكية
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الطاقػػة فػػي التفػػاعالت الكيميائيػػة باسػػتخداـ نمػػكذج ( : دليػػؿ المعمػػـ لتػػدريس كحػػدة 1محػػؽ رقػػـ )م
 التدريس الكاقعي.

 دليؿ المعمـ 

 الصؼ العاشر  

 كحدة الطاقة في التفاعالت الكيميائية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمة :

 عزيزم المعمـ ........

ؾ فػػي تػػدريس وحػػدة " الطاقػػة فػػي التفػػاعبلت الكيميائيػػة " باسػػتخداـ ُأقػػدـ إليػػؾ ىػػذا الػػدليؿ لكػػي يسػػاعد
النموذج الواقعي حيث ييدؼ ىذا النموذج إلى تصحي  الفيـ الخػاطي لممفػاىيـ، وتنميػة ميػارات البحػث 
واالستقصاء ،والحس العممي ، ويساعد التبلميذ عمػى ربػط المحتػوى العممػي بالبيئػة الواقعيػة التػي يعػيش 

 ، وينمي لدييـ روح العمؿ الجماعي مف خبلؿ العمؿ في مجموعات.فييا التبلميذ

 اليدؼ مف الدليؿ :

 . إعطاء فكرة نظرية عف النموذج الواقعي 
  تقديـ خطط تدريسية لوحدة الطاقة في التفاعبلت الكيميائية في كتاب الصؼ العاشػر االساسػي

 وفؽ المنياج الفمسطيني باستخداـ نموذج التدريس الواقعي .

مف ىذا الدليؿ نبذة عف النموذج الواقعي، مقدمة الوحدة ، جدوؿ زمني يوض  موضوعات الوحػدة ويتض
وعػػدد الحصػػص البلزمػػة، األىػػذاؼ العامػػة لموحػػدة، األنشػػطة واألدوات التعميميػػة المسػػتخدمة فػػي تػػدريس 

لتػي تػـ الوحدة، توجييات لممعممػيف السػتخداـ النمػوذج الػواقعي فػي تػدريس الوحػدة، موضػوعات الوحػدة ا
تصميميا باستخداـ نموذج التدريس الواقعي، ويتضمف كؿ موضوع عدد الػدروس وقائمػة بػالمراجع التػي 

 تـ الرجوع إلييا :

 المككف األكؿ : تحميؿ الكاقع )ما قبؿ التدريس(

 يمثؿ الواقع المنطمؽ األساسي في النموذج ويقصد بالواقع أبعاد بيئة التعمـ التالية :
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مػػي لمػػػدرس  نظػػري أـ تجريبػػػي( ، فػػػبف كػػاف تجريبيػػػًا فعمػػى المعمػػػـ أف يحػػػدد واقػػع المحتػػػوى العم .1
األدوات واألجيػػػزة البلزمػػػة، وتحديػػػد إجػػػراءات تنفيػػػذ التجربػػػة مػػػف قبػػػؿ الطػػػبلب فػػػي مجموعػػػات 

عداد الوسائؿ التعميمية المناسبة. ف كاف نظريًا فعمى المعمـ تحديد وا   متعاونة، وا 
مكانيات المعمـ، وىذا يقتضي  .2 أف يكوف المعمـ واقعي مع نفسو فبذا كانت معموماتو جيدة واقع وا 

ف كػاف غيػر مػتقف لمػادة الػدرس  ومعرفتو ببجراء التجربة سػميمة يقػوـ بالتجريػب بنفسػو لمتأكػد، وا 
فعميو البحث في مصادر المعرفة والمطالعة الخارجية واالستعانة بخبػرات اآلخػريف لمعالجػة أي 

 خمؿ معرفي أو مياري.
ذ مػػف حيػػث مسػػتوياتيـ المعرفيػػة والمياريػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ إعػػداد مجموعػػة مػػف واقػػع التبلميػػ .3

األسئمة التي تكشؼ مستوى المعرفة السابقة والمفاىيـ الخاطئػة لوضػع اسػتراتيجية لتعػديؿ الفيػـ 
عداد مجموعة مف األسئمة التي تثير التفكير.  الخاطي وا 

اإلمكانيػػػػات فػػػػبذا كانػػػػت المدرسػػػػة واقػػػع المدرسػػػػة مػػػػف حيػػػػث التجييػػػػزات واألدوات والتسػػػييبلت و  .4
ضػػعيفة التجييػػزات المخبريػػة فعمػػى المعمػػـ أف يسػػتثمر خامػػات البيئػػة إلعػػداد مػػواد وأجيػػزة بديمػػة 
عػػداد  ذا كانػػت المدرسػػة غنيػػة بػػالتجييزات المخبريػػة فعمػػى المعمػػـ التأكػػد مػػف سػػبلمة األدوات وا  وا 

 التجييزات البلزمة.
حيث كونيا سيمية، اـ جبمية، أـ زراعية، أـ صػناعية أو واقع البيئة التي تقع فييا المدرسة مف  .5

 مف حيث كونيا مدينة أو قرية لتحديد كيفية ربط المحتوى العممي لكؿ درس بالبيئة الواقعية.

 المككف الثاني : التخطيط كاإلعداد لمتدريس

توصؿ إلييا المعمـ ويمثؿ ىذا المكوف اإلطار المكتوب لما سيتـ أثناء الدرس أي الخطط اإلجرائية التي 
مف تحميؿ الواقع، حيث يعد التخطيط الدراسي بمثابة الضماف لنجػاح العمميػة التعميميػة وتحقيػؽ أىػدافيا 
ويشػػمؿ التخطػػػيط شػػقيف ىمػػػا : خطػػػة المعمػػـ، و ورقػػػة عمػػػؿ الطالػػب، وتتػػػألؼ خطػػػة المعمػػـ مػػػف سػػػبعة 

 عناصر ىي :

فعية التبلميذ لمتعمـ وتحفيز فضوليـ العممي تحديد التييئة الحافزة والمناسبة ويكوف ذلؾ ببثارة دا .1
إمػػا عػػف طريػػؽ االسػػئمة المثيػػرة لمتنػػاقض المعرفػػي لػػدييـ، أو عمػػى شػػكؿ نشػػاط مثيػػر يقػػـو بػػو 
المعمػػـ أمػػاميـ، أو مػػف خػػبلؿ ربػػط موضػػوع الػػدرس بحيػػاتيـ، ممػػا يػػدفعيـ لئلقبػػاؿ عمػػى الػػتعمـ 

 بشغؼ ورغبة.
 ىيـ والحقائؽ التي سيكتسبيا المتعمـ.تحديد المبادئ والقوانيف والتعميمات والمفا .2



85 
 

إعػػػداد الخطػػػوط العريضػػػة لؤلىػػػداؼ المنشػػػودة، وبالتػػػالي عمػػػى المعمػػػـ أف يحػػػدد ويصػػػوغ عػػػددًا  .3
محدودًا مف األىداؼ التي يسعى ألكسابيا لمتبلميذ بعد تنفيػذ التجػارب والنشػاطات المحػددة فػي 

 الدرس.
ة، وذلػػػؾ لػػػدفع التبلميػػػذ لمتفكيػػػر فيمػػػا إعػػػداد أسػػػئمة تثيػػػر التفكيػػػر وتكشػػػؼ عػػػف المعرفػػػة السػػػابق .4

سيقوموف بو مف تجارب ونشاطات والكشؼ عف أنماط الفيـ الخاطي التي يتوقعيػا المعمػـ لػدى 
 الطمبة.

تحديػػد النشػػاطات والتجػػارب التػػي سػػيقـو التبلميػػذ بتنفيػػذىا والتػػي تسػػيـ فػػي تكػػويف إجابػػات لػػدى  .5
مػػف المعمػػـ أف يقػػـو ببعػػداد قائمػػة تتضػػمف  التبلميػػذ حػػوؿ األسػػئمة المثيػػرة لمتفكيػػر، وىػػذا يتطمػػب

 خطوات إجرائية لمتجارب والنشاطات المطموبة.
 إعداد عدد مف األسئمة التي ستطرح أثناء تنفيذ النشاطات والتجارب. .6
 تحديد أوجو ربط المعرفة العممية بحياة التبلميذ وبيئتيـ وبالعقيدة األسبلمية . .7

بػػارة عػػف دليػػؿ عممػػي ييتػػدى بػػو التبلميػػذ فػػي مجموعػػات أمػػا بمػػا يتعمػػؽ بورقػػة عمػػؿ التمميػػذ فيػػي ع
الػتعمـ المتعاونػة غيػر المتجانسػة عنػد القيػاـ بالنشػاطات العمميػة كمػا أنيػا تتضػمف عػدد مػف االسػػئمة 

 التي تنمي الحس العممي وتسيـ في اكتساب المفاىيـ بشكؿ صحي .

 المككف الثالث : التنفيذ )كصؼ التدريس(

الخطػػوات المتسمسػػمة التػػي يمتػػـز بيػػا المعمػػـ عنػػد التػػدريس وفػػؽ ىػػذا وىػػو عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف 
 النموذج وىي :

مػػف خبللػػو يػػتـ التييئػػة لمبػػدء فػػي موضػػوع عػػف طريػػؽ إثػػارة فضػػوؿ التبلميػػذ لمػػتعمـ  المػػدخؿ : .1
 والمشاركة في النشاطات.

وذلػػؾ عػػف طريػػؽ طػػرح األسػػئمة حػػوؿ المعػػارؼ  معالجػػة أنمػػاط الفيػػـ الخطػػأ عنػػد التالميػػذ : .2
سابقة الموجودة لدى التبلميذ، وتصحي  األخطاء التي لدى التبلميذ حوؿ تمؾ المعارؼ وذلػؾ ال

 وفؽ استراتيجية تعديؿ الفيـ الخاطي والتي تتألؼ مف ثبلث مراحؿ ىي :
 المرحمة األكلى : . أ

وىي عدـ الرضا بالفيـ الخطأ وفييا يدخؿ المعمػـ فػي حػوار جػدلي مػع التبلميػذ بيػدؼ تشػكيكو 
ومف ثـ يصب  التبلميذ مستعدوف لتقبؿ البدائؿ التي سيقدميا المعمـ ليـ، وقد يحتػاج  بمعموماتو

المعمػػػػـ إلجػػػػراء تجربػػػػة أو عػػػػرض عممػػػػي يثبػػػػت لمتبلميػػػػذ عػػػػدـ صػػػػحة المعمومػػػػات التػػػػي كػػػػانوا 
 يمتمكونيا.
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 المرحمة الثانية : . ب

سػػميمة ، اال تقبػػؿ الفيػػـ العممػػي السػػميـ وفػػي ىػػذه المرحمػػة بعػػرض المعمػػـ المعمومػػات بصػػورتيا ال
اف التبلميذ ال يستطيعوا الدفاع عػف تمػؾ المعمومػات رغػـ قبػوليـ ليػا ، وىػذا يتطمػب مػف المعمػـ 

 اإلنتقاؿ إلى المرحمة الثالثة.

 ج. المرحمة الثالثة : 

فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة يػػػتـ تبنػػػي الفيػػػـ العممػػػػي والسػػػميـ، ويقػػػدـ المعمػػػـ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة  األدلػػػػة   
مومات وكما أسمفنا سابقًا بأنو قد يتخمػؿ ذلػؾ تنفيػذ عػدد مػف التجػارب والبراىيف عمى صحة المع

والنشاطات أو العػروض العمميػة التػي يشػترؾ الطالػب فػي تنفيػذه بنفسػو وفػي ىػذه المرحمػة يقػـو 
ببخضاع المعمومات الجديدة إلى مجموعة مػف األسػئمة التػي تػـ أثارتيػا فػي بدايػة مواجيػة الفيػـ 

 الصمود وتقديـ التفسيرات السميمة. الخاطي ، ويبيف قدرتو عمى

يػػتـ توزيػع الطمبػػة فػػي مجموعػػات متعاونػػة غيػر متجانسػػة، ولكػػؿ مجموعػػة مسػػؤوؿ النشػػاطات :  .3
ينظـ العمؿ فييا، ولممعمـ الحػؽ أف يطمػب مػف أي طالػب فػي المجموعػة إعطػاء إجابػة لؤلسػئمة 

ة، ولكنيػػا تكػػػوف التػػي يػػتـ طرحيػػا، وتكػػػوف ىػػذه المجموعػػات متعاونػػة ضػػػمف المجموعػػة الواحػػد
متنافسػػة فيمػػػا بينيػػا لمحصػػػوؿ عمػػى أعمػػػى الػػػدرجات، ويػػتـ فػػػي ىػػذه المرحمػػػة طػػرح أسػػػئمة تثيػػػر 
التفكير وتنمي الحس العممي وتسيـ في اكسابيـ المفاىيـ الكيميائية بالشػكؿ المػتقف والصػحي ، 

حػدة أو مػف وتتـ اإلجابة عف تمؾ األسػئمة مػف خػبلؿ المناقشػة والحػوار بػيف أفػراد المجموعػة الوا
 خبلؿ تنفيذ التجارب والنشاطات أو مشاىدة العروض .

يػػتـ عقػػد جمسػػة حػػوار ومناقشػػة جماعيػػة لكافػػة التبلميػػذ فػػي الصػػؼ لمناقشػػة جمسػػة الحػػكار :  .4
 إجابات المجموعات والتعقيب عمييا وتصحي  الخاطي منيا.

ات التبلميػػذ ويقػػؼ يقػػـو المعمػػـ بعمميػػة التػػدريس المباشػػر حيػػث يػػنظـ المعمػػـ اسػػتنتاجالتنظػػيـ :  .5
 عمى المفاىيـ العممية ويقـو بصياغة المبادئ والقوانيف والعبلقات صياغة صحيحة.

 يقـو المعمـ بربط نتائج الدرس بحياة التبلميذ وبيئتيـ أو بالمواقؼ العممية المناسبة.التطبيؽ :  .6
بػادئ والتعميمػات يقوـ المعمـ بتمخيص ما قاـ بو في الدرس ويذكر النقاط الرئيسية والمالغمؽ :  .7

 والمفاىيـ التي تـ التوصؿ إلييا.

 مقدمة الكحدة :

تعتبر ىذه الوحدة " الطاقة في التفاعبلت الكيميائية " إحدى الوحدات اليامة في كتاب الكيميػاء لمصػؼ 
العاشر االساسي ألنيا تحتوي عمى العديد مف الموضوعات اليامة بالنسبة لكؿ فرد فػي المجتمػع ومنيػا 
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المعادلػػة الكيميائيػػة  –طاقػػة الرابطػػة  –تغيػػرات الطاقػػة فػػي التفػػاعبلت الكيميائيػػة  –وأشػػكاليا    الطاقػػة
 قياس حرارة التفاعؿ (. –حرارة اإلحتراؽ  –الحرارية 

فاإلنساف منُذ فجر التاريخ وىو يعتمد عػؿ الطاقػة فقػد اعتمػد قػديمًا عمػى االخشػاب والفحػـ الحجػري إلػى 
يعد عصب الحياة ، اال اف ىذا النوع مف الطاقة ميدد باالنقراض فيو مف اف تـ اكتشاؼ البتروؿ الذي 

مصػػادر الطاقػػة غيػػر المتجػػددة وبػػالرغـ مػػف فعاليػػة أنػػواع الوقػػود المسػػتخرجة مػػف الػػنفط اال انػػو مصػػدرًا 
 أساسيا مف مصادر التموث البيئي .

ز دور العمـ فػي تقػدـ البشػرية وتدريس ىذه الوحدة يحقؽ ىدفًا أساسيًا مف أىداؼ تدريس العموـ وىو إبرا
مػػػف خػػػبلؿ تطبيقاتػػػو المختمفػػػة ، باإلضػػػافة إلػػػى أنيػػػا تيػػػدؼ إلكسػػػاب التبلميػػػذ بعضػػػًا مػػػف المعمومػػػات 
الضػػرورية فػػي الحيػػاة مثػػؿ  توضػػي  بعػػض المصػػطمحات ، وتصػػنيؼ بعػػض أنػػواع التفػػاعبلت ، كتابػػة 

ت(. باإلضافة إلى ما سبؽ فاف ىذه معادالت كيميائية حرارية موزونة ، حساب القيمة الحرارية لمتفاعبل
الوحػػػدة تنمػػػي لػػػدى الطمبػػػة الحػػػس العممػػػي وميػػػارات التفكيػػػر والميػػػوؿ واالتجاىػػػات، وتػػػثمف دور العممػػػاء 

 وجيودىـ العممية.

 الجدكؿ الزمني لمكضكعات الكحدة :

 ( حصة دراسية وىي كما يمي:12قاـ الباحث بتقسيـ الوحدة إلى ستة موضوعات يستغرؽ تدريسيا  

 عدد الحصص المكضكع
 1 الطاقة وأشكاليا

 1 تغيرات الطاقة في التفاعبلت الكيميائية
 3 طاقة الرابطة

 3 المعادلة الكيميائية الحرارية
 3 حرارة اإلحتراؽ

 1 قياس حرارة التفاعؿ
 12 المجمكع 
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 األىداؼ العامة لمكحدة : 

 ف يوض  الطالب ما المقصود بمفيوـ الطاقة.أ .1
 يعدد الطالب أشكاؿ الطاقة.أف  .2
 أف يفرؽ الطالب بيف طاقة الحركة وطاقة الوضع. .3
 أف يذكر الطالب نص قانوف حفظ الطاقة. .4
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيوـ الطاقة في التفاعبلت الكيميائية. .5
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو التفاعبلت الكيميائية الطاردة لمطاقة. .6
 أف يوض  الطالب المقصود بالتفاعؿ الكيميائي.  .7
 أف يمثؿ الطالب بالرسـ التفاعبلت الكيميائية الطاردة لمطاقة. .8
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو التفاعبلت الكيميائية الماصة لمطاقة. .9

 أف يمثؿ الطالب بالرسـ التفاعبلت الكيميائية الماصة لمطاقة. .10
 الكيميائية الطاردة والماصة لمطاقة. أف يقارف الطالب بيف التفاعبلت .11
 أف يطرح الطالب أمثمة عمى تفاعبلت كيميائية طاردة لمطاقة وأخرى ماصة. .12
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيوـ طاقة الرابطة. .13
أف يقػػػارف الطالػػػب بػػػيف معػػػدؿ طاقػػػة الػػػروابط الكيميائيػػػة مػػػف خػػػبلؿ جػػػدوؿ قػػػيـ طاقػػػة الػػػروابط  .14

 الكيميائية.
 لعبلقة بيف نوع الرابطة وقيـ طاقة الروابط الكيميائية.أف يستنتج الطالب ا .15
 أف يستدؿ الطالب عمى الرابطة األقوى مف خبلؿ جدوؿ قيـ طاقة الروابط. .16
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو حرارة التفاعؿ. .17
 أف يستدؿ الطالب عمى نوع التفاعؿ الكيميائي مف خبلؿ مجموع طاقة الروابط. .18
 الحرارية المصاحبة لبعض التفاعبلت الكيميائية.أف يحسب الطالب القيمة  .19
 الطالب عمى وحدة قياس حرارة التفاعؿ. يستنتجأف  .20
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو المعادلة الكيميائية الحرارية. .21
 الطالب بعض التفاعبلت الكيميائية عمى شكؿ معادالت موزونة. مثؿأف ي .22
 شارة حرارة التفاعؿ.أف يستدؿ الطالب عمى نوع التفاعؿ مف خبلؿ إ .23
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو حرارة اإلحتراؽ. .24
أف يقارف الطالب بػيف بعػض أنػواع العناصػر والمركبػات مػف حيػث مقػدار الطاقػة الناتجػة عػف  .25

 اإلحتراؽ.
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أف يسػػتنتج الطالػػب أي مػػف الوقػػػود لديػػو كفػػاءة أعمػػػى مػػف غيػػره مػػف خػػػبلؿ جػػدوؿ قػػيـ حػػػرارة  .26
 اإلحتراؽ.

 المقصود بمفيـو القيمة الحرارية. أف يوض  الطالب .27
 أف يستنتج الطالب العبلقة بيف حرارة اإلحتراؽ والقيمة الحرارية لموقود. .28
 أف يحسب الطالب الكتمة المولية لبعض المركبات. .29
 أف يحسب الطالب القيمة الحرارية لبعض التفاعبلت. .30
 أف يستنتج الطالب وحدة قياس القيمة الحرارية. .31
 الطالب أدوات قياس حرارة التفاعؿ. يستخدـأف  .32
أف يسػػتخدـ الطالػػب بعػػض أنػػواع أدوات قيػػاس حػػرارة التفاعػػؿ لقيػػاس حػػرارة بعػػض التفػػاعبلت  .33

 الكيميائية.
 أف يوض  الطالب المقصود بالمسعر. .34
 أف يوض  الطالب المقصود بكمية الحرارة. .35
 رارية.أف يوض  الطالب المقصود بمفيوـ كؿ مف الحرارة النوعية والسعة الح .36
 أف يستنتج الطالب وحدة قياس كؿ مف كمية الحرارة والسعة الحرارية والحرارة النوعية. .37

 األنشطة كاألدكات التعميمية المستخدمة :

يقػػـو المعمػػـ بتحديػػد النشػػاطات والتجػػارب واألدوات التػػي سػػيتـ اسػػتخدميا خػػبلؿ الػػدرس ليػػتـ تطبيػػؽ تمػػؾ 
 األدوات المطموبة في تنفيذ تمؾ التجارب والنشاطات.التجارب والنشاطات ، والتحقؽ مف وجود 

 تكجييات لممعمميف :

 ينبغي عمى المعمـ عند التدريس ببستخداـ نموذج التدريس الواقعي مراعاة ما يمي :

 أف الواقع ىو المنطمؽ األساسي أثناء التدريس باستخداـ النموذج الواقعي. -
 بلزمة لتنفيذ الدروس.التأكد مف تجييز األدوات والمواد واألجيزة ال -
( تبلميػذ 7-5تصنيؼ التبلميذ في مجموعػات غيػر متجانسػة بحيػث تتكػوف كػؿ مجموعػة مػف   -

 في المجموعة الواحدة أثناء ممارسة األنشطة.
 طرح مجموعة مف األسئمة المثيرة لمتفكير والكاشفة عف المفاىيـ الخاطئة المتعمقة بالدرس. -
 مة الواردة بالدليؿ والمتعمقة باألنشطة التي تـ ممارستيا.التأكد مف إجابة التبلميذ عمى األسئ -
 تخصيص وقت لمناقشة المجموعات فيما تـ التوصؿ إليو. -
 جعؿ التبلميذ محور العممية التعميمية. -
 ربط مواضي  الوحدة بالحياة والبيئة. -
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 تقديـ ممخص في نياية الدرس  الغمؽ(. -

 تخداـ نمكذج التدريس الكاقعي :التكجييات المقترحة لتدريس مكضكعات الكحدة بإس

 الدرس األكؿ :                           الطاقة كأشكاليا 

 المككف األكؿ لمنمكذج :                 تحميؿ الكاقع

 طبيعة الدرس :                          نظرم

 المعمكمات الكافيةكاقع المعمـ :                            متخصصكف في الكيمياء كلدييـ 

 كاقع التالميذ :                          يتكقع أف يككف لدييـ فيـ خطأ بما يتعمؽ في

  مفيـك الطاقة 
  أشكاؿ الطاقة 

 كاقع البيئة :                        مدرسة في قرية حضارية 
  المككف الثاني :                    التخطيط لمتدريس 

 
 األىداؼ :

 
 يوض  الطالب ما المقصود بمفيـو الطاقة.اف  .1
 أف يعدد الطالب أشكاؿ الطاقة. .2
 أف يفرؽ الطالب بيف طاقة الحركة وطاقة الوضع. .3
 أف يذكر الطالب نص قانوف حفظ الطاقة. .4
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو الطاقة في التفاعبلت الكيميائية. .5

 تحديد المبادئ المطمكب تعمميا :

  حياة األنساف.أىمية الطاقة في 
 .التغيرات الطبيعية والكيميائية تكوف مصحوبة بشكؿ أو بآخر مف أشكاؿ الطاقة 

 األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ :

 ما المقصود بالطاقة ؟ 
 فرؽ بيف طاقة الحركة وطاقة الوضع ؟ 
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 األسئمة المثيرة لمتفكير : 

 ىؿ كمية الطاقة في الكوف الذي نعيش فيو ثابتة ؟ 
 قة بيف معدؿ الطاقة الحركية لدقائؽ المادة مع درجات الحرارة ؟ما نوع العبل 

 النشاطات المتكقع اإلنخراط فييا : 

 محاولة التبلميذ إلستنتاج مفيـو الطاقة. -
 التوصؿ إلى أشكاؿ الطاقة التي تمتمكيا دقائؽ المادة. -
 ذكر بعض أنواع تحوالت الطاقة. -

 األسئمة كالحكار كالمناقشة :

 عرؼ الطاقة ؟ 
 ىي أشكاؿ الطاقة التي تمتمكيا دقائؽ المادة ؟ ما 
 ما ىي تحوالت الطاقة في كؿ مف مدفأة الغاز ومحرؾ السيارة ؟ 
 عرؼ كبًل مف طاقة الحركة وطاقة الوضع ؟ 
 ىؿ يتغير معدؿ الطاقة الحركية لدقائؽ المادة عند انخفاض درجة الحرارة ؟ 

 تحديد أكجو ربط المعرفة العممية بحياة التالميذ :

الطاقة ىي المقدرة عمى إنجاز شغؿ ما ، وىناؾ شكميف رئيسييف لمطاقة ىما طاقة الحركة وطاقة 
الوضع ، وقد توصؿ العمما إلى أف كمية الطاقة في الكوف ثايتة ىذا األمر الذي قاد عمما الفيزياء 

حدث لموصوؿ إلى ما يسمى بقانوف حفظ الطاقة والذي ينص عمى أف " الطاقة ال تفنى وال تست
ولكنيا تتحوؿ مف شخص آلخر " ، ولمطاقة مصادر منيا ما ىو متجددة كالشمس ومنيا ما ىو 
غير متجدد كالفحـ والبتروؿ والغاز الطبيعي ، وىذه المصادر يمكننا مف خبلليا تسييؿ أمور 

 حياتنا سواء كانت في التدفئة أو في وسائؿ النقؿ.

 المككف الثالث : التنفيذ 

 المدخؿ : -1
 الطاقة ميمة في حياتنا ؟ىؿ 

 ىؿ يوجد أشكاؿ ليذه الطاقة ؟
 ىؿ تتحوؿ الطاقة مف شكؿ آلخر ؟
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 معالجة الفيـ الخطأ : -2
يطرح المعمـ عمى التبلميذ األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ وىي ما المقصود بالطاقة ؟ وما 

إجابات التبلميذ  المقصود بالطاقة الكيميائية ؟ ويتمقى اإلجابات مف الطمبة ويعدؿ ما يرد في
 مف فيـ خطأ وفؽ استراتيجية تعديؿ الفيـ الخطأ المنبثقة مف النموذج الواقعي .

 النشاطات : -3
يقسـ المعمـ تبلميذ الصؼ في مجموعات غير متجانسة ويتـ تعييف أحد التبلميذ متحدث باسـ 

وعات المجموعة ومف ثـ يوزع أوراؽ العمؿ عمى المجموعات، حيث يطمب المعمـ مف المجم
 جميعيا اإلجابة عف األسئمة الواردة في ورقة العمؿ .

 جمسة الحكار : -4
يطمب المعمـ مف التبلميذ جميعيـ اإلنتباه والمشاركة في الحوار ،ومف ثـ يقدـ كؿ متحدث 

باسـ مجموعتو اإلجابات التي توصموا إلييا بيف إفراد المجموعة الواحدة ، ليدور حوار ونقاش 
ذه اإلجابات ومف ثـ يحدد المعمـ إي المجموعات كانت إجاباتيا بيف المجموعات حوؿ ى

 اإلفضؿ .
 التنظيـ : -5

يذكر المعمـ المقصود بكؿ مف الطاقة والطاقة الكيميائية ويوض  أشكاؿ الطاقة الرئيسية 
 الحركة والوضع( ويبيف العبلقة بيف معدؿ طاقة حركة دقائؽ المواد ودرجة الحرارة ويطرح 

 واع تحوالت الطاقة .أمثمة عمى بعض أن
 التطبيؽ :  -6

الطاقة ذات أىمية كبيرة في حياتنا وتسيـ في بقاء اإلنساف عمى قيد الحياة واف يمارس 
نشاطاتو وأعمالو اليومية ، ولمطاقة عدة مصادر أما بما يتعمؽ بالمصادر غير المتجددة 

ا بشكؿ جيد دوف اىدار كالبتروؿ والفحـ والغاز الطبيعي فعمينا أف نحافظ عمييما واف نستثمرى
 مما يسيـ في انتياء ىذه المصادر بشكؿ أسرع .

 الغمؽ : -7
يمخص المعمـ ما تـ عممو في الدرس بذكر النقاط الرئيسية في الدرس ومف ثـ عرض خريطة 

 مفاىيمية خاصة بالدرس والنقاط الرئيسية فيو وىي :
o . الطاقة ىي المقدرة عمى إنجاز شغؿ ما 
o  مصادر متجددة كطاقة الرياح والشمس ومصادر غير متجددة مصادر الطاقة نوعيف

 كالبتروؿ والفحـ .
o . يوجد شكميف لمطاقة وىما طاقة الحركة وطاقة الوضع 
o .يزداد معدؿ طاقة الحركة لجزيئات ودقائؽ المادة كمما ازدادت درجة الحرارة 
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o وث البيئي البد مف حسف استخداـ الموارد وعدـ االسراؼ فييا مف أجؿ تقميؿ حجـ التم
 ومف أجؿ التقدـ والرقي.

 التقكيـ : -8
 ما ىي تحوالت الطاقة في المكواة والمدفأة ومحرؾ السيارة ؟

 اقترح بدائؿ لمطاقة غير المتجددة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 (1الدرس : األكؿ                           الطاقة كأشكاليا                 كرقة عمؿ رقـ )
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
: ينص قانكف حفظ الطاقة عمى أف :  1س 

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

يا : : ُتعرؼ الطاقة بأن 2س 
..................................................................................................

........................................................................................ 
 : يكجد شكميف رئيسييف لمطاقة ىما : 3س 
 
 ......................................... -..  ب ..................................... -أ 

 : تتحكؿ الطاقة مف شكؿ إلى آخر فما نكع تحكالت الطاقة في كؿ مف التالية : 4س 
 محرؾ السيارة : .......................................... - أ
 ......المككاة : ............................................ - ب
 المدفأة : .................................................. - ت
 المركحة : ................................................ - ث
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 الدرس الثاني :                       تغيرات الطاقة في التفاعالت الكيميائية

 الكاقعالمككف األكؿ لمنمكذج :              تحميؿ 

 طبيعة الدرس :                        نظرم

 كاقع المعمـ :                          متخصصكف في الكيمياء كلدييـ المعمكمات الكافية

 كاقع التالميذ :                         يتكقع أف يككف لدييـ فيـ خطأ بما يتعمؽ في

  مفيـك الطاقة 
  أشكاؿ الطاقة 

 مدرسة في قرية حضارية                          كاقع البيئة : 

 المككف الثاني :                        التخطيط لمتدريس 

يبدأ الدرس ببثارة انتباه الطمبة بقولو نحف اآلف في القرف الحادي والعشريف عصر المدخؿ : 
 اجة إلى الشمس.التكنولوجيا حيث قاـ اإلنساف بصياغة العديد مف المدفئات ىؿ نحف اآلف بح

 األىداؼ :
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو التفاعبلت الكيميائية الطاردة لمطاقة. .1
 أف يوض  الطالب المقصود بالتفاعؿ الكيميائي.  .2
 أف يمثؿ الطالب بالرسـ التفاعبلت الكيميائية الطاردة لمطاقة. .3
 لمطاقة.أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو التفاعبلت الكيميائية الماصة  .4
 أف يمثؿ الطالب بالرسـ التفاعبلت الكيميائية الماصة لمطاقة. .5
 أف يقارف الطالب بيف التفاعبلت الكيميائية الطاردة والماصة لمطاقة. .6
 أف يطرح الطالب أمثمة عمى تفاعبلت كيميائية طاردة لمطاقة وأخرى ماصة. .7

 تحديد المبادئ المطمكب تعمميا :

 دروجيف مثبًل إلنتاج غاز الييدروجيف فأنو يصاحب ذلؾ انبعاث عند اتحاد ذرتيف مف غاز اليي
لمطاقة عمى العكس مف تفكؾ جزيء مف غاز الييدروجيف الذي يحتاج إلى طاقة لكسر تمؾ 

 الرابطة التساىمية.
 .يختمؼ معدؿ الطاقة بيف ذرات العناصر ببختبلؼ نوع العناصر 
  ؿ/ موؿ(.وحدة قياس معدؿ طاقة الروابط الكيميائية  كيمو جو 
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 األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ :

  ىؿ يختمؼ معدؿ الطاقة البلزمة لكسر الرابطة الموجودة بيفH-F   عف معدؿ الطاقة
 ؟C-Cl البلزمة لكسر الرابطة الموجودة بيف 

 ما العبلقة بيف معدؿ طاقة الرابطة وعدد الروابط الموجودة بيف نواتي عنصريف ؟ 

 األسئمة المثيرة لمتفكير : 

  ىؿ ىناؾ عبلقة بيف قوة الرابطة وطاقتيا وكيؼ تفسر ذلؾ مدعمًا إجابتؾ بطرح األمثمة
 .ذا كاف مقدار طاقة النواتج أكبر مف مقدار طاقة المتفاعبلت فماذا يعني لؾ ذلؾ ؟

 النشاطات المتكقع اإلنخراط فييا : 

 .محاولة التبلميذ إلستنتاج مفيـو التفاعؿ الماص لمطاقة والطارد لمطاقة -
 التعرؼ عمى أشكاؿ تحوالت الطاقة الناتجة عف حدوث التفاعبلت الكيميائية المختمفة. -
 المقارنة بيف التفاعبلت الطاردة والماصة مف حيث طاقة النواتج والمتفاعبلت. -

 األسئمة كالحكار كالمناقشة :

 عرؼ التفاعؿ الكيميائي ؟ 
 ما المقصود بالتفاعبلت الطارة لمطاقة ؟ 
  التفاعبلت الطاردة لمطاقة ؟كيؼ نستدؿ عمى 
 ما ىو شكؿ الطاقة الناتجة مف احتراؽ الوقود في محرؾ السيارة  ؟ 
 ما المقصود بالتفاعبلت الماصة لمطاقة ؟ 
 كيؼ يمكف لنا أف نستدؿ عمى التفاعبلت الماصة لمطاقة ؟ 
 ما الذي يميز التفاعبلت الطاردة لمطاقة عف التفاعبلت الماصة لمطاقة ؟ 

 ربط المعرفة العممية بحياة التالميذ :تحديد أكجو 

تصنؼ التفاعبلت الكيميائية تبعًا لتغيرات الطاقة إلى نوعيف ىما : تفاعبلت طاردة لمطاقة ونعني 
سالبة ، وتفاعبلت  H▲بيا التفاعبلت التي ينتج عف حدوثيا تولد طاقة حرارية وتكوف فييا قيمة 

تكسير روابط المواد المتفاعمة إلى طاقة أكبر مف  ماصة لمطاقة ونعني بيا التفاعبلت التي يحتاج
موجبة ، وبذلؾ يمكننا القوؿ أف التفاعبلت التي  H▲طاقة المواد الناتجة وتكوف فييا قيمة 

يصاحبيا ارتفاع بدرجة الحرارة تسمى تفاعبلت طاردة ، والتفاعبلت التي يصاحبيا انخفاض في 
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درجة الحرارة عبارة عف تفاعبلت ماصة لمطاقة وتختمؼ الطاقة الناتجة في أشكاليا فقد تكوف 
  حرارية أو كيربائية أو ضوئية أو حركية ....،

 المككف الثالث : التنفيذ 

 المدخؿ : -1

 يطرح المعمـ بعض األسئمة مثؿ :

 ىؿ ىناؾ أىمية لتغيرات الطاقة في التفاعبلت الكيميائية بالنسبة لمكوف واإلنساف؟ 
 أييما أكثر أىمية التفاعبلت الطاردة أـ الماصة ؟ 

 معالجة الفيـ الخطأ : -2
الخطأ ، حيث يتمقى اإلجابات ويعدؿ ما يرد في  يطرح المعمـ عمى تبلميذه األسئمة الكاشفة لمفيـ

إجاب التبلميذ مف فيـ خطأ وفؽ إستراتيجية تعديؿ الفيـ الخطأ ، حيث يوض  المعمـ أىمية ىذه 
 التفاعبلت والتغيرات لئلنساف واألرض .

 النشاطات : -3
معمـ أوراؽ يستمر تنظيـ المجموعات المتعاونة غير المتجانسة كما في الدرس السابؽ ، ثـ يوزع ال

 العمؿ ويطمب منيـ اإلجابة عف األسئمة الواردة فييا.
 جمسة الحكار : -4

يطمب المعمـ مف التبلميذ جميعيـ اإلنتباه والمشاركة في الحوار ،ومف ثـ يقدـ كؿ متحدث باسـ 
مجموعتو اإلجابات التي توصموا إلييا بيف إفراد المجموعة الواحدة ، ليدور حوار ونقاش بيف 

 حوؿ ىذه اإلجابات ومف ثـ يحدد المعمـ إي المجموعات كانت إجاباتيا اإلفضؿ . المجموعات
 التنظيـ : -5

يعرؼ المعمـ كبًل مف التفاعبلت الطاردة والماصة لمطاقة ويبرز تغيرات الطاقة في التفاعبلت 
 الكيميائية ويذكر بعض أنواع التفاعبلت التي ينتج عنيا أنواع مختمفة مف تحوالت الطاقة .

 طبيؽ :الت -6
يتكوف لدى الطمبة تصور واض  عف ىذه التفاعبلت وأىميتيا والتغيرات الناتجة عف حدوث ىذا 

 النوع مف التفاعبلت وعف أىمية تمؾ التفاعبلت لئلنساف والبيئة.
 الغمؽ : -7

 يمخص المعمـ ما تـ عممو في الدرس بذكر النقاط الرئيسية في الدرس وىي :
o  التفاعبلت الطاردة لمطاقة ىي نوع مف التفاعبلت التي ينتج عف حدوثيا تولد طاقة حرارية

 . سالبةH ▲وتكوف قيمة 
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o  التفاعبلت الماصة لمطاقة ىي نوع مف التفاعبلت يحتاج فييا تكسير روابط المواد
 موجبة. H▲المتفاعمة إلى طاقة أكبر مف طاقة المواد الناتجة وتكوف قيمة 

o وث التفاعبلت عدة أنواع مف أشكاؿ الطاقة كالطاقة الكيربائية والحرارية.ينتج مف حد 
o  في التفاعبلت الطاردة لمطاقة تكوف طاقة المتفاعبلت أكبر مف طاقة النواتج أما في

 التفاعبلت الماصة لمطاقة فتكوف طاقة النواتج أكبر مف مف طاقة المتفاعبلت.
 التقكيـ : -8

 اعبلت التي تتـ في الخبليا الجمفانية ؟ما نوع الطاقة الناتجة مف التف
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 (2كرقة عمؿ رقـ )      تغيرات الطاقة في التفاعالت الكيميائية              الدرس : الثاني  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 : ما المقصكد بكؿ مف المفاىيـ التالية : 1س
 
لتفاعالت الطاردة لمطاقة : ا - أ

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

التفاعالت الماصة لمطاقة :  - ب
......................................................................................

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

 : امأل الفراغات في الجمؿ التالية بما يناسبيا :  2س 

 الطاقة الناتجة عف تفاعؿ المغنيسيـك مع االكسجيف طاقة ........................ - أ
 ................طاقة .........ينتج عف التفاعالت التي تتـ في الخاليا الجمفانية  - ب
في الخاليا الجمفانية النحاس يمثؿ القطب ................. كالخارصيف يمثؿ القطب  - ت

. ........................ 
 ............إشارة الطاقة الناتجة مف التفاعالت الماصة ................ كالطاردة  - ث

 : أييما يمتمؾ طاقة أكبر في التفاعالت الماصة النكاتج أـ المتفاعالت؟ كلماذا؟ 3س 

 كمف ثـ حدد مكقع كؿ مف المكاد المتفاعمة ك المكاد الناتجة في الشكؿ.

..........................................................................................
................................................................................ 
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 الطاقة االبتدائية 

 

 الطاقة

 

 الطاقة النيائية  

 

 سير التفاعؿ 
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 الدرس الثالث :                       طاقة الرابطة

 الكاقع المككف األكؿ لمنمكذج :              تحميؿ

 طبيعة الدرس :                        نظرم

 كاقع المعمـ :                          متخصصكف في الكيمياء كلدييـ المعمكمات الكافية

 كاقع التالميذ :                         يتكقع أف يككف لدييـ فيـ خطأ بما يتعمؽ في

 مفيـك طاقة الرابطة 
    قيمة حرارة التفاعؿ 

 كاقع البيئة :                           مدرسة في قرية حضارية

 المككف الثاني :                        التخطيط لمتدريس 

 المدخؿ : 

يطرح المعمـ سؤاؿ وىو ما الذي يجعؿ بعض التفاعبلت تتـ بشكؿ أسيؿ مف التفاعبلت األخرى ؟ 
 ى نفس كمية الطاقة لكسرىا؟وىؿ جميع الروابط بيف الذرات المختمفة تحتاج إل

 األىداؼ :
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو طاقة الرابطة. .1
أف يقارف الطالب بيف معدؿ طاقة الروابط الكيميائية مف خبلؿ جدوؿ قيـ طاقة الروابط  .2

 الكيميائية.
 أف يستنتج الطالب العبلقة بيف نوع الرابطة وقيـ طاقة الروابط الكيميائية. .3
 ب عمى الرابطة األقوى مف خبلؿ جدوؿ قيـ طاقة الروابط.أف يستدؿ الطال .4
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو حرارة التفاعؿ. .5
 أف يستدؿ الطالب عمى نوع التفاعؿ الكيميائي مف خبلؿ مجموع طاقة الروابط. .6
 أف يحسب الطالب القيمة الحرارية المصاحبة لبعض التفاعبلت الكيميائية. .7

 تعمميا :تحديد المبادئ المطمكب 

 .يمكف تصنيؼ التفاعبلت الكيميائية تبعًا لتغيرات الطاقة إلى نوعيف طاردة وماصة 
 .الطاقة الناتجة مف حدوث التفاعؿ الكيميائي تختمؼ مف تفاعؿ إلى آخر 
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 األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ :

 ىؿ الطاقة الناتجة عف التفاعبلت الكيميائية جميعيا ليا نفس الشكؿ ؟ 
  التفاعبلت الطاردة لمطاقة والتفاعبلت الماصة لمطاقة ؟فرؽ بيف 

 األسئمة المثيرة لمتفكير : 

 في التفاعبلت الطاردة لمطاقة أييما يمتمؾ طاقة أكبر المواد المتفاعمة أـ الناتجة؟ 
 ارتفاع درجة حرارة التفاعؿ عمى ماذا يدؿ؟ وكيؼ تفسر ذلؾ ؟ 

 التجارب المتكقع إجراؤىا :

 في حاؿ رغب المعمـ /ة بذلؾ 

 النشاطات المتكقع اإلنخراط فييا : 

 محاولة التبلميذ إلستنتاج مفيـو التفاعؿ الماص لمطاقة والطارد لمطاقة. -
 التعرؼ عمى أشكاؿ تحوالت الطاقة الناتجة عف حدوث التفاعبلت الكيميائية المختمفة. -
 ة النواتج والمتفاعبلت.المقارنة بيف التفاعبلت الطاردة والماصة مف حيث طاق -

 أسئمة الحكار كالمناقشة :

 عرؼ طاقة الرابطة ؟ 
 ما المقصود بحرارة التفاعؿ ؟ 
 ما العوامؿ المؤثرة في تغير معدؿ طاقة الرابطة ؟ 
  مف خبلؿ الجدوؿ التالي أحسب قيمة الحرارة المصاحبة لمتفاعؿ التالي ، ثـ بيف فيما إذا كاف

 ًا لمطاقة ؟التفاعؿ ماصًا لمطاقة أـ طارد
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2 HF(g)                               H2(g)    +     F2(g) 

 معدؿ الطاقة  كيمو جوؿ/موؿ( الرابطة معدؿ الطاقة  كيمو جوؿ/موؿ( الرابطة
H-H 436 C-C 348 
H-F 565 C-H 413 
H-Cl 432 C-Cl 330 
F-F 158 C=O 724 
C=C 607 CΞC 833 
N=N 418 NΞN 941 
O=O 498 C-O 358 
N-N 163 H-Br 368 

 جدوؿ معدؿ طاقة بعض الروابط الكيميائية

 تحديد أكجو ربط المعرفة العممية بحياة التالميذ :

تصنؼ التفاعبلت الكيميائية تبعًا لتغيرات الطاقة إلى نوعيف ىما : تفاعبلت طاردة لمطاقة ونعني 
سالبة ، وتفاعبلت  H▲بيا التفاعبلت التي ينتج عف حدوثيا تولد طاقة حرارية وتكوف فييا قيمة 

ة أكبر مف ماصة لمطاقة ونعني بيا التفاعبلت التي يحتاج تكسير روابط المواد المتفاعمة إلى طاق
موجبة ، وبذلؾ يمكننا القوؿ أف التفاعبلت التي  H▲طاقة المواد الناتجة وتكوف فييا قيمة 

يصاحبيا ارتفاع بدرجة الحرارة تسمى تفاعبلت طاردة ، والتفاعبلت التي يصاحبيا انخفاض في 
تكوف  درجة الحرارة عبارة عف تفاعبلت ماصة لمطاقة وتختمؼ الطاقة الناتجة في أشكاليا فقد

 حرارية أو كيربائية أو ضوئية أو حركية ..

 المككف الثالث : التنفيذ 

 المدخؿ : -1

 يطرح المعمـ بعض األسئمة مثؿ :

 ىؿ ىناؾ أىمية لتغيرات الطاقة في التفاعبلت الكيميائية بالنسبة لمكوف واإلنساف؟ 
 أييما أكثر أىمية التفاعبلت الطاردة أـ الماصة ؟ 
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 معالجة الفيـ الخطأ : -2
يطرح المعمـ عمى تبلميذه األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ ، حيث يتمقى اإلجابات ويعدؿ ما يرد في 
إجاب التبلميذ مف فيـ خطأ وفؽ إستراتيجية تعديؿ الفيـ الخطأ ، حيث يوض  المعمـ العبلقة بيف 

ابط قوة الرابطة ومعدؿ الطاقة ، ويكوف التفاعؿ طارد لمطاقة عندما يكوف مجموع طاقة الرو 
المتكونة  النواتج( أكبر مف مجموع طاقة الروابط المتكسرة  المتفاعبلت( ، بينما يكوف التفاعؿ 

ماص لمطاقة عندما يكوف مجموع طاقة الروابط المتكونة  النواتج( أقؿ مف مجموع طاقة الروابط 
 المتكسرة  المتفاعبلت(.

 النشاطات : -3
المتجانسة كما في الدروس السابقة ، ثـ يوزع المعمـ يستمر تنظيـ المجموعات المتعاونة غير 

 أوراؽ العمؿ ويطمب منيـ اإلجابة عف األسئمة الواردة فييا.
 جمسة الحكار : -4

يطمب المعمـ مف التبلميذ جميعيـ اإلنتباه والمشاركة في الحوار ،ومف ثـ يقدـ كؿ متحدث باسـ 
وعة الواحدة ، ليدور حوار ونقاش بيف مجموعتو اإلجابات التي توصموا إلييا بيف إفراد المجم

 المجموعات حوؿ ىذه اإلجابات ومف ثـ يحدد المعمـ إي المجموعات كانت إجاباتيا اإلفضؿ .
 التنظيـ : -5

يعرؼ المعمـ كبًل مف طاقة الرابطة وحرارة التفاعؿ ويدرب الطمبة عمى حساب حرارة التفاعؿ وبناءا 
تفاعؿ مع التركيز عمى عدد الموالت إلعطاء قيـ صحيحة عمى قيمة حرارة التفاعؿ يبيف ليـ نوع ال
 ، مع التركيز عمى كتابة وحدات القياس.

 التطبيؽ : -6
يتكوف لدى الطمبة تصور واض  عف مفيوـ طاقة الرابطة وحرارة التفاعؿ وبذلؾ يصب  الطمبة 

 قادريف عمى حساب حرارة التفاعبلت وتحديد أنواعيا ووحدة قياسيا.
 الغمؽ : -7

 عمـ ما تـ عممو في الدرس بذكر النقاط الرئيسية في الدرس  وىي :يمخص الم
o  التفاعبلت الطاردة لمطاقة ىي نوع مف التفاعبلت التي ينتج عف حدوثيا تولد طاقة حرارية

 . سالبةH ▲وتكوف قيمة 
o  التفاعبلت الماصة لمطاقة ىي نوع مف التفاعبلت يحتاج فييا تكسير روابط المواد

 موجبة. H▲ة أكبر مف طاقة المواد الناتجة وتكوف قيمة المتفاعمة إلى طاق
o  يعرؼ مقدار التغير المصاحب لمتفاعؿ الكيميائي بالتغير في حرارة التفاعؿ أو التغير في

 المحتوى الحراري.
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o  تعرؼ طاقة الرابطة بأنيا الطاقة البلزمة لكسر الرابطة في موؿ واحد مف المادة في الحالة
 تعادلة الشحنة في الحالة الغازية وتقاس بوحدة كيمو جوؿ / موؿ .الغازية إلنتاج دقائؽ م

o  في التفاعبلت الطاردة لمطاقة تكوف طاقة المتفاعبلت أكبر مف طاقة النواتج أما في
 التفاعبلت الماصة لمطاقة فتكوف طاقة النواتج أكبر مف مف طاقة المتفاعبلت.

 التقكيـ : -8
اآلتي ثـ بيف فيما إذا كاف التفاعؿ ماصًا لمطاقة أـ طاردًا أحسب قيمة الحرارة المصاحبة لمتفاعؿ 

 لمطاقة .
CH4(g)  +  2 O2(g)    →      2 H2O(g)    +  CO2(g) 

 عممًا بأف قيـ طاقة الروابط البلزمة ليذا التفاعؿ كما ىي مبينة في الجدوؿ بوحدة الكيمو جوؿ :
 طاقة الرابطة المتكسرةنوع الروابط  طاقة الرابطة نوع الروابط المتكونة

C-H 413 H-O 464 
O=O 498 C=O 724 
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 (3الدرس : الثالث                          طاقة الرابطة                 كرقة عمؿ رقـ )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: ما المقصكد بطاقة الرابطة :  1س 
......................................................................................... 

 : امأل الفراغات في الجمؿ التالية بما يناسبيا : 2س 

 تزداد قكة الرابطة كمما زادت ...................................... - أ
 الطاقة المصاحب لمتفاعؿ الكيميائي بػػ ...........................يطمؽ عؿ التغير في  - ب
يعتبر التفاعؿ طاردان إذا كاف كاف مجمكع طاقة الركابط المتككنة :)النكاتج(........... مف  - ت

 مجمكع طاقة الركابط المتكسرة )المتفاعالت( .............

كيمك جكؿ/مكؿ  كأف معدؿ  163يساكم   N-N: إذا عممت أف معدؿ الطاقة بيف   3س 
كيمك جكؿ/مكؿ ، فأم مف الرابطتيف يحتاج إلى طاقة أكبر  418يساكم  N=Nالطاقة بيف  

 ؟ كلماذا ؟(N=N)  أـ  (N-N)  لكسرىا 

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

: أحسب قيمة الحرارة المصاحبة لمتفاعؿ التالي ثـ بيف فيما إذا كاف التفاعؿ ماصان أـ  4س 
 طاردان لمطاقة .

2  HF(g)    →     H2(g)   +     F2(g) 

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

..............................................................................................
.............................................................................................. 
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 الدرس الرابع :                       المعادلة الكيميائية الحرارية

 المككف األكؿ لمنمكذج :              تحميؿ الكاقع

 طبيعة الدرس :                        نظرم

 المعمكمات الكافيةكاقع المعمـ :                          متخصصكف في الكيمياء كلدييـ 

 كاقع التالميذ :                         يتكقع أف يككف لدييـ فيـ خطأ بما يتعمؽ في

 مفيـك طاقة الرابطة 
    قيمة حرارة التفاعؿ 

 كاقع البيئة :                           مدرسة في قرية حضارية

 المككف الثاني :                        التخطيط لمتدريس 

 المدخؿ : 

يطرح المعمـ سؤاؿ ماذا نعني بقولنا معادلة كيميائية وماذا يميز المعادلة الكيميائية الموزونة عف 
 غير الموزونة  ومف ثـ ما ىي المعادلة الكيميائية الحرارية ؟

 األىداؼ :
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو المعادلة الكيميائية الحرارية. .1
 ض التفاعبلت الكيميائية عمى شكؿ معادالت موزونة.أف يقـو الطالب بتمثيؿ بع .2
 أف يستدؿ الطالب عمى نوع التفاعؿ مف خبلؿ إشارة حرارة التفاعؿ. .3

 تحديد المبادئ المطمكب تعمميا :

 .  موازنة المعادالت الكيميائية بالشكؿ الصحي 
  تدؿ إشارة السالب في حرارة التفاعؿH▲  أف التفاعؿ طاردًا لمطاقة ، بينما تدؿ اإلشارة

 الموجبة عمى أف التفاعؿ ماصًا لمطاقة.

 األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ :

 ىؿ الطاقة الناتجة عف التفاعبلت الكيميائية جميعيا ليا نفس الشكؿ ؟ 
 فرؽ بيف التفاعبلت الطاردة لمطاقة والتفاعبلت الماصة لمطاقة ؟ 
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 األسئمة المثيرة لمتفكير : 

 في التفاعبلت الطاردة لمطاقة أييما يمتمؾ طاقة أكبر المواد المتفاعمة أـ الناتجة؟ 

 التجارب المتكقع إجراؤىا :

( إلنتاج بخار O2( مع كمية كافية مف غاز األكسجيف  C2H5OHتجربة احتراؽ سائؿ اإليثانوؿ  
 (.CO2( وغاز ثاني أكسيد الكربوف  H2Oالماء  

 النشاطات المتكقع اإلنخراط فييا : 

 محاولة التبلميذ إلستنتاج مفيـو المعادلة الكيميائية الحرارية . -
 التدريب عمى كتابة معادالت كيميائية موزونة. -
 المقارنة بيف التفاعبلت الطاردة والماصة مف حيث طاقة النواتج والمتفاعبلت. -

 أسئمة الحكار كالمناقشة :

  بالمعادلة الكيميائية ؟ما المقصود 
 ما المقصود بالمعادلة الكيميائية الحرارية؟ 
 ما الذي يميز المعادالت الكيميائية الموزونة عف غير الموزونة ؟ 

 تحديد أكجو ربط المعرفة العممية بالكاقع :

مة مع تقدـ العمـ وأدواتو وتطور الصناعة والتقدـ التكنولوجي فبلبد اف نكوف عمى دراية كافية وكام
بكؿ ما يحقؽ شروط حدوث التفاعبلت الكيميائية بالشكؿ الصحي  ، بحيث نستخدـ الكميات 

البلزمة ليذه التفاعبلت دوف زيادة او نقصاف وبالتالي نستطيع اف نحدد نوع التغيرات سواء كانت 
ئية في حالة المادة أو في الطاقة ، لذا ال بد أف نكوف قادريف عمى صياغة وكتابة معادالت كيميا

 دقيقة وبالشكؿ السميـ .

 المككف الثالث : التنفيذ 

 المدخؿ : -1

 يطرح المعمـ بعض األسئمة مثؿ :

 مف منكـ يستطيع تعريؼ المعادلة الكيميائية الحرارية ؟ 
 غاز األكسجيف مع غاز الييدروجيف مثؿ بمعادلة موزونة تكوف الماء عند تفاعؿ. 
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 معالجة الفيـ الخطأ : -2
تبلميذه األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ ، حيث يتمقى اإلجابات ويعدؿ ما يرد في يطرح المعمـ عمى 

إجاب التبلميذ مف فيـ خطأ وفؽ إستراتيجية تعديؿ الفيـ الخطأ ، حيث يوض  المعمـ أىمية كتابة 
المعادالت الكيميائية بالشكؿ الموزوف ومدى أىمية ذلؾ وحساب قيمة حرارة التفاعبلت الكيميائية 

 فة ومعرفة أنواعيا فيما إذا كانت تفاعبلت طاردة لمطاقة أـ ماصة.المختم
 النشاطات : -3

يستمر تنظيـ المجموعات المتعاونة غير المتجانسة كما في الدروس السابقة ، ثـ يوزع المعمـ 
 أوراؽ العمؿ ويطمب منيـ اإلجابة عف األسئمة الواردة فييا.

 جمسة الحكار : -4
يـ اإلنتباه والمشاركة في الحوار ،ومف ثـ يقدـ كؿ متحدث باسـ يطمب المعمـ مف التبلميذ جميع

مجموعتو اإلجابات التي توصموا إلييا بيف إفراد المجموعة الواحدة ، ليدور حوار ونقاش بيف 
 انت إجاباتيا اإلفضؿ.المجموعات حوؿ ىذه اإلجابات ومف ثـ يحدد المعمـ إي المجموعات ك

 التنظيـ : -5
مؿ عف كؿ مف المعادالت الكيميائية والمعادالت الكيميائية الحرارية وكيفية يقدـ المعمـ  توضي  كا

موازنتيا بالشكؿ الصحي  ، كوف ذلؾ يسيـ في إعطاء تصور عف التفاعبلت عند حساب حرارة 
 التفاعؿ بشكؿ نظري ويساعدنا في التعرؼ عمى نوع التفاعؿ بناءا عمى القيـ التي نصؿ إلييا.

 التطبيؽ : -6
الطمبة تصور واض  عف مفيـو المعادالت الكيميائية الحرارية ، وبذلؾ يصب  الطمبة يتكوف لدى 

قادريف عمى حساب حرارة التفاعبلت وتحديد أنواعيا ووحدة قياسيا ، يطرح المعمـ أمثمة لبعض 
التفاعبلت عمى السبورة ليشترؾ الطمبة في موازنتيا وحساب قيمة حرارة التفاعؿ لتمؾ التفاعبلت 

 ز بيف أنواعيا.والتميي
 الغمؽ : -7

 يمخص المعمـ ما تـ التوصؿ إليو في ىذا الدرس عمى الشكؿ التالي :
o  المعادلة الكيميائية الحرارية : ىي المعادلة التي يتـ مف خبلليا اإلشارة إلى كمية الحرارة

 المصاحبة لمتفاعؿ ونوع التفاعؿ.
o  فييا مجموع كتؿ المواد المتفاعمة المعادلة الكيميائية الموزونة : ىي المعادلة التي يكوف

 يساوي مجموع كتؿ المواد الناتجة مف التفاعؿ .
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 التقكيـ : -8
أكتب معادلة كيميائية حرارية موزونة تمثؿ تفاعؿ الكربوف مع الماء لينتج عف ىذا التفاعؿ تكوف أوؿ 

كيمو جوؿ فما نوع  131ليذا التفاعؿ تساوي  ▲Hأكسيد الكربوف وغاز الييدروجيف ، عممًا اف قيمة 
 ىذا التفاعؿ ؟
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 (4الدرس : الرابع                    المعادلة الكيميائية الحرارية              كرقة عمؿ رقـ)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : كضح المقصكد بكؿ مف : 1س
المعادلة الكيميائية المكزكنة :  –أ 
..................................................................................................

........................................................................................ 
المعادلة الكيميائية الحرارية :  –ب 

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

 : صنؼ كؿ مف التفاعالت التالية إلى تفاعالت طاردة لمطاقة كتفاعالت ماصة : 2س 

A –   CH4(S) +  2 O2(g)    →     2 H2O(g)   +    CO2(g)       ▲H = -656 K.J 

B –   C(S)    +   H2O(g)      →    CO(g)  +  H2(g)                    ▲H = +131 K.J 

C –  2 C2H2(g)  +  5 O2(g)    →   4 CO2(g)   +  2H2O(g)     ▲H = -2602K.J 

D –  2 HF(g)   →  H2(g)     +     F2(g)                            ▲H = +536 K.J 

E -    4Al(S)   +   3O2(g) →    2Al2O3(g)                        ▲H= -3352K.J  

A  : .……..   B :………  C…….……. D: ……….  E…..……         

 

 : اكتب معادلة كيميائية مكزكنة تمثؿ تفاعؿ احتراؽ الكربكف بكاسطة االكسجيف . 3س 

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

..................................................................................................
................................................................................... 
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 الدرس الخامس :                     حرارة االحتراؽ

 المككف األكؿ لمنمكذج :              تحميؿ الكاقع

 طبيعة الدرس :                        نظرم

 كاقع المعمـ :                          متخصصكف في الكيمياء كلدييـ المعمكمات الكافية

 التالميذ :                         يتكقع أف يككف لدييـ فيـ خطأ بما يتعمؽ في كاقع

 مفيـك طاقة الرابطة 
    قيمة حرارة التفاعؿ 

 كاقع البيئة :                           مدرسة في قرية حضارية

 المككف الثاني :                        التخطيط لمتدريس 

 المدخؿ : 

الدرس بالحديث عف الطاقة ومصادرىا وكيفية معيشة اإلنساف قديمًا واألثر الذي تركو  يبدأ المعمـ
 اكتشاؼ البتروؿ في حياة اإلنساف ؟

 األىداؼ :
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو حرارة اإلحتراؽ.  .1
أف يقارف الطالب بيف بعض أنواع العناصر والمركبات مف حيث مقدار الطاقة الناتجة عف  .2

 اإلحتراؽ.
أف يستنتج الطالب أي مف الوقود لديو كفاءة أعمى مف غيره مف خبلؿ جدوؿ قيـ حرارة  .3

 اإلحتراؽ.
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو القيمة الحرارية. .4
 أف يستنتج الطالب العبلقة بيف حرارة اإلحتراؽ والقيمة الحرارية لموقود. .5
 المركبات.أف يحسب الطالب الكتمة المولية لبعض  .6
 أف يحسب الطالب القيمة الحرارية لبعض التفاعبلت. .7
 أف يستنتج الطالب وحدة قياس القيمة الحرارية. .8
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 تحديد المبادئ المطمكب تعمميا :

  تختمؼ العناصر والمركبات بقيمة الحرارة الناتجة عف احتراؽ نفس الكمية أي أف القيمة
 1مؼ عف القيمة الحرارية الناتجة مف حرؽ غـ مف الكربوف تخت 1الحرارية الناتجة مف حرؽ 

 غـ مف الييدروجيف .
   موؿ( مف المادة بوجود كمية 1تعرؼ حرارة االحتراؽ بأنيا كمية الحرارة الناتجة عف حرؽ

 كافية مف األكسجيف وتقاس بوحدة كيمو جوؿ / موؿ .
   جود كمية كافية مف غـ( مف المادة حرقاص تامًا بو 1القيمة الحراية : الطاقة الناتجة مف حرؽ

 األكسجيف وتقاس بوحدة كيمو جوؿ / غـ .

 األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ :

 ما الفرؽ بيف حرارة االحتراؽ والقيمة الحرارية  ؟ 
 . عرؼ القيمة الحرارية الحتراؽ الوقود 

 األسئمة المثيرة لمتفكير : 

 از الطبيعي ؟ ولماذا؟أييما لو قيمة حرارية أكبر عف االحتراؽ بنزيف السيارات أـ الغ 

 التجارب المتكقع إجراؤىا :

 وفؽ ما يراه المعمـ مناسب.

 النشاطات المتكقع اإلنخراط فييا : 

 المقارنة بيف بعض أنواع الوقود مف حيث حرارة االحتراؽ والقيمة الحرارية . -
 التوصؿ إلى مفيـو كؿ مف القيمة الحرارية والقيمة الحرارية الحتراؽ الوقود . -

 الحكار كالمناقشة : أسئمة

 ما المقصود بحرارة االحتراؽ ؟ 
 ما المقصود بالقيمة الحرارية ؟ 
 ما المقصود بالقيمة الحرارية الحتراؽ الوقود ؟ 
 . قارف بيف كؿ مف البروباف والبيوتاف مف حيث حرارة االحتراؽ والقيمة الحرارية 
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 تحديد أكجو ربط المعرفة العممية بالكاقع :

يستطيع التخمي عف مصادر الطاقة كونيا أحدثت تغيرات كبيرة في حياتنا  أصب  األنساف ال
واعتمد عمييا في كثير مف األمور سواء كاف ذلؾ في التدفئة أـ في وسائؿ النقؿ والمواصبلت أـ 

في االالت وغيرىا ، أي اف الطاقة الناتجة مف حدوث التفاعبلت كتفاعبلت االحتراؽ لو دور كبير 
ة اإلنساف ومقدار ىذه الطاقة تختمؼ مف وقود إلى آخر وعميو تختمؼ استخدامات في التأثير بحيا

 أنواع الوقود وفقًا لمقدار القيمة الحرارية الناتجة .

 المككف الثالث : التنفيذ 

 المدخؿ : -1

 يطرح المعمـ بعض األسئمة مثؿ :

 مف منكـ يستطيع تعريؼ المعادلة الكيميائية الحرارية ؟ 
  مثؿ بمعادلة موزونة تكوف الماء عند تفاعؿ غاز األكسجيف مع غاز الييدروجيف 
 معالجة الفيـ الخطأ : -2

يطرح المعمـ عمى تبلميذه األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ ، حيث يتمقى اإلجابات ويعدؿ ما يرد في 
ـ أىمية الوقود إجاب التبلميذ مف فيـ خطأ وفؽ إستراتيجية تعديؿ الفيـ الخطأ ، حيث يوض  المعم

في حياة اإلنساف ومقدار الطاقة الناتجة عف احتراؽ انواع مختمفة مف الوقود وأسباب اختبلؼ 
 مقدار القيمة الحرارية مف وقود آلخر .

 النشاطات : -3
يستمر تنظيـ المجموعات المتعاونة غير المتجانسة كما في الدروس السابقة ، ثـ يوزع المعمـ 

 اإلجابة عف األسئمة الواردة فييا.أوراؽ العمؿ ويطمب منيـ 
 جمسة الحكار : -4

يطمب المعمـ مف التبلميذ جميعيـ اإلنتباه والمشاركة في الحوار ،ومف ثـ يقدـ كؿ متحدث باسـ 
مجموعتو اإلجابات التي توصموا إلييا بيف إفراد المجموعة الواحدة ، ليدور حوار ونقاش بيف 

 د المعمـ إي المجموعات كانت إجاباتيا اإلفضؿ .المجموعات حوؿ ىذه اإلجابات ومف ثـ يحد
 التنظيـ : -5

يقدـ المعمـ  توضي  كامؿ عف حرارة االحتراؽ والقيمة الحرارية ودور وجود الكربوف والييدروجيف 
 في بعض المركبات عمى القيمة الحرارية ألنواع الوقود المختمفة .
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 التطبيؽ : -6

وحرارة االحتراؽ ليصب  قادر عمى تفسير استخدمات  يتكوف لدى الطمبة فكرة عف القيمة الحرارية
بعض أنواع الوقود في بعض االالت والمحركات واألسباب التي تجعؿ أفضمية ألحداىا دوف 

 اآلخر.
 الغمؽ : -7

 يمخص المعمـ ما تـ التوصؿ إليو في ىذا الدرس عمى الشكؿ التالي :
o   المادة حرقا تامًا بوجود كمية  موؿ( مف1حرارة االحتراؽ : كمية الطاقة الناتجة مف حرؽ

 كافية مف األكسجيف تقاس بوحدة كيمو جوؿ / موؿ .
o  القيمة الحرارية الحتراؽ الوقود : عبارة عف مقدار الطاقة التي تتولد عف احتراؽ نوع معيف

 مف الوقود وتختمؼ باختبلؼ نوعو وتقاس بوحدة كيمو جوؿ / غـ.
 التقكيـ : -8
 حجري أكبر منيا لمخشب ؟فسر القيمة الحرارية لمفحـ ال 
 القيمة الحرارية لمغاز الطبيعي أكبر مف بنزيف السيارات ؟ 
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(5الدرس : الخامس                       حرارة االحتراؽ                   كرقة عمؿ رقـ )  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

: كضح ما المقصكد بكؿ مف المفاىيـ التالية :1س   

حرارة االحتراؽ :  - أ
..........................................................................................

................................................................................ 
رارية : القيمة الح - ب

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

 :: قارف بيف كؿ مف مصادر الطاقة المتجددة كمصادر الطاقة غير المتجددة مف حيث  2س 

 أمثمة عمى كؿ منيا   -احتمالية النفاذ      -التكمفة      -التأثير في البيئة    -

 الطاقة غير المتجددة الطاقة المتجددة كجو المقارنة
   التأثير في البيئة

   التكمفة
   احتمالية النفاذ

   أمثمة
 

 : عمؿ ما يمي : 3س 

 القيمة الحرارية لمفحـ الحجرم أكبر منيا لمخشب ؟ - أ

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

 القيمة الحرارية لمغاز الطبيعي أكبر منيا لبنزيف السيارات ؟ - ب

......................................................................................... 
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 الكتمة المكلية لكالن مف التالية :: احسب  4س 

:  C8H18 - أ
.................................................................................... 

:  CH3COOH - ب
..................................................................................... 

 : CO2  - ت
.................................................................................... 

:  CH3Cl  - ث
..................................................................................... 

:  H2O  - ج
..................................................................................... 

:  C2H2  - ح
..................................................................................... 

 : احسب القيمة الحرارية الناتجة عف احتراؽ االككتاف )( كما في المعادلة التالية : 5س 

2 C8H18(L)  +  25 O2(g)   →   16 CO2(g) + 18 H2O(g) ▲H = - 10920 K.J 

 غـ/مكؿ(. 114المكلية لالككتاف = )عممان بأف الكتمة 

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

..................................................................................................
.................................................................................................. 
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 الدرس السادس :                     قياس حرارة التفاعؿ 

 المككف األكؿ لمنمكذج :              تحميؿ الكاقع

 طبيعة الدرس :                        نظرم

 متخصصكف في الكيمياء كلدييـ المعمكمات الكافية      كاقع المعمـ :                    

 كاقع التالميذ :                         يتكقع أف يككف لدييـ فيـ خطأ بما يتعمؽ في

 مفيـك طاقة الرابطة 
    قيمة حرارة التفاعؿ 

 كاقع البيئة :                           مدرسة في قرية حضارية

 التخطيط لمتدريس                  المككف الثاني :       

 المدخؿ : 

يبدأ المعمـ الدرس بالحديث عف تغيرات الطاقة ويتطرؽ لمحديث عف الحرارة الناتجة عف التفاعبلت  
 ؟

 األىداؼ :
أف يستخدـ الطالب بعض أنواع أدوات قياس حرارة التفاعؿ لقياس حرارة بعض التفاعبلت  .1

 الكيميائية.
 ود بالمسعر.أف يوض  الطالب المقص .2
 أف يوض  الطالب المقصود بكمية الحرارة. .3
 أف يوض  الطالب المقصود بمفيـو كؿ مف الحرارة النوعية والسعة الحرارية. .4
 أف يستنتج الطالب وحدة قياس كؿ مف كمية الحرارة والسعة الحرارية والحرارة النوعية. .5

 

 تحديد المبادئ المطمكب تعمميا :

 يستخدـ لقياس التغير في حرارة التفاعبلت الكيميائية.ز االمسعر عبارة عف جي 



119 
 

  والمعزوؿ بحيث ال تدخؿ حرارة مف الخارج  نظاـ مغمؽفي  قانوف انحفاظ الطاقةيعتمد عمى
 .إلى النظاـ والتخرج منو حرارة إلى الوسط المحيط

 األسئمة الكاشفة لمفيـ الخطأ :

 اعبلت بنفس االداة ؟ىؿ يمكننا قياس حرارة جميع التف 

 األسئمة المثيرة لمتفكير : 

 . اعط أمثمة لبعض االدوات المستخدمة في قياس حرارة التفاعبلت الكيميائية 

 التجارب المتكقع إجراؤىا :

 وفؽ ما يراه المعمـ مناسب .

 النشاطات المتكقع اإلنخراط فييا : 

 التعرؼ عمى آلية استخداـ جياز المسعر . -
 مفيـو السعر .التوصؿ إلى  -

 أسئمة الحكار كالمناقشة :

 ما االسباب وراء اختيار المسعر لقياس حرارة التفاعؿ ؟ 
 ما العوامؿ التي نعتمد عمييا في حساب كمية الحرارة ؟ 
 ما المقصود بالسعة الحرارية والحرارة النوعية ؟ 

 المككف الثالث : التنفيذ 

 المدخؿ : -1

 يطرح المعمـ بعض األسئمة مثؿ :

 مكننا استخداـ أداة واحدة في قياس والحساب عند تنفيذ التجارب العممية العممية.ىؿ ي 
 ما السبب الذي يدفعنا الستخداـ األدوات المختمفة في التجارب العممية والعممية ؟ 

 
 معالجة الفيـ الخطأ : -2

فأف نوعية تختمؼ األدوات المستخدمة في التجارب العممية والعممية بأختبلؼ أنواع التجارب وعميو 
 .استخداـ بعض األدوات دوف غيرىا التجارب والظروؼ تحثنا عمى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82
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 النشاطات : -3

يستمر تنظيـ المجموعات المتعاونة غير المتجانسة كما في الدروس السابقة ، ثـ يوزع المعمـ 
 أوراؽ العمؿ ويطمب منيـ اإلجابة عف األسئمة الواردة فييا.

 جمسة الحكار : -4
التبلميذ جميعيـ اإلنتباه والمشاركة في الحوار ،ومف ثـ يقدـ كؿ متحدث باسـ يطمب المعمـ مف 

مجموعتو اإلجابات التي توصموا إلييا بيف إفراد المجموعة الواحدة ، ليدور حوار ونقاش بيف 
 المجموعات حوؿ ىذه اإلجابات ومف ثـ يحدد المعمـ إي المجموعات كانت إجاباتيا اإلفضؿ .

 التنظيـ : -5
معمـ بذكر بعض أنواع األدوات المستخدمة في قياس حرارة التفاعبلت ، وما ىي األدوات يقـو ال

 التي تصم  لمقياس في تفاعؿ دوف غيره ، واألسباب التي تدفعنا إلختيار المسعر دوف غيره .
 التطبيؽ : -6

بعدما يتعرؼ الطمبة عمى جياز المسعر ووحدة قياس حرارة التفاعؿ فأف ذلؾ سيسيـ في 
 مساعدتيـ في حساب كمية الحرارة مف خبلؿ كؿ مف الحرارة النوعية والسعة الحرارية.

 الغمؽ : -7
 يمخص المعمـ ما تـ التوصؿ إليو في ىذا الدرس عمى الشكؿ التالي :

o  تختمؼ أدوات القياس في التجارب العممية والعممية بأختبلؼ أنواع التجارب والظروؼ
 واألغراض .

o خداميا في كافة التجارب العممية والعممية .ال يوجد أداة يمكف أست 
o  يستخدـ المسعر في قياس حرارة التفاعبلت حيث يقيس المسعر كمية الحرارة الناتجة مف

بحيث ال يكوف ىناؾ أي  الماءفي نظاـ معزوؿ بو كمية معمومة مف  تفاعؿ كيميائي
 عوامؿ تؤثر في قيمة الحرارة التي تـ قرأتيا .

 التقكيـ : -8
 ية الحرارة ؟ما العوامؿ التي نعتمد عمييا في حساب كم 
 ما ىي وحدة قياس كمية الحرارة ؟ 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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(6كرقة عمؿ رقـ )         قياس حرارة التفاعؿ            الدرس : السادس             

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

: ما المقصكد بكؿ ما يمي : 1س   

المسعر : 
..................................................................................................

........................................................................................  
السعة الحرارية : 

..................................................................................................
........................................................................................  
الحرارة النكعية : 

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

غـ مع كمية كافية مف  0.562: تفاعمت كتمة مف الكربكف مقدارىا  2س 
س كضغط جكم كاحد كبعد ذلؾ ارتفعت درجة الحرارة حتى أصبحت  25االكسجيف عند درجة حرارة 

كيمك جكؿ /س. 20.7س ككانت السعة الحرارية لممسعر كمحتكياتو تساكم 25.89  
كمية الحرارة المصاحبة لمتفاعؿ المبيف أدناه  يأحسب /   

C(S)     +      O2(g)       →       CO2(g)   
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 المحكِّميػف ألدوات الدراسة: ء( قائمة أسما2ممحؽ رقـ  

اختبار اكتساب  المؤسسة االسـ الرقـ
 المفاىيـ

اختبار الحس 
 العممي

دليؿ 
 المعمـ

      جامعة القدس عفيؼ زيدافد. أ.  .1
      جامعة القدس محسف عدسد.   .2
     جامعة القدس د. غساف سرحاف  .3
      جامعة القدس د. عماد عودة  .4
       جامعة القدس د. فؤاد الريماوي  .5
       جامعة القدس د. محمود الخطيب  .6
     جامعة القدس د. ُبعاد الخالػص  .7
      جامعة القدس د. زياد قباجة  .8
       جامعة القدس أ. ساميػة الخطيب  .9
مدرسة عناتا  أ. محمد عطػا   .10

 الثانويػة
      

مدرسة عناتا  أ. ىيثـ لياليػو  .11
 األساسيػة

      

       جامعة القدس أ. رىاـ طباخي  .12
مدرسة بنات  ىماشأ. رىاـ   .13

 عناتا الثانوية
      

       جامعة القدس أ. محمد قباجة  .14
      جامعة القدس أ. ديانا عمّياف  .15
      جامعة القدس أ. نور حورانػي  .16
جامعة  أ. آثار جّباريف  .17

 البولتيكنيؾ
     

مدرسة المعيد  أ. أحمد العموري  .18
 العربي
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 المفاىيـ الكيميائية المتضمنة في كحدة الطاقة في التفاعالت الكيميائية:( قائمة ب3ممحؽ رقـ )

الر
 قـ

 الداللة المفظية المفيـك

 دقائؽ تمتمكيا التي والوضع طاقتي الحركة مجموع عف عبارة ىي الكيميائيةالطاقة  1
 . المادة ) األيونات ، الذرات ، الجزيئات (

 المتفاعمة المواد جزيئات ذرات بيف لمروابط عممية يتـ فييا كسر التفاعؿ الكيميائي 2
عادة مما    الناتجة المواد جزيئات ذرات بيف جديدة روابط تكويف وا 

تكويف مواد جديدة مختمفة في صفاتيا الكيميائية  يؤدي إلى
 والفيزيائية.

التفاعبلت الطاردة  3
 لمطاقة

نوع مف التفاعبلت التي ينتج عف حدوثيا تولد طاقة حرارية وتكوف 
 .( سالبة ∆ ( H قيمة 

التفاعبلت الماصة  4
 لمطاقة

 طاقةنوع مف التفاعبلت يحتاج تكسير روابط المواد المتفاعمة إلى 
  ) ∆(  Hوتكوف قيمة  كبر مف طاقة المواد الناتجة مف التفاعؿأ

 .موجبة
 الحالة في المادة مف موؿ   1ربط أو لكسر البلزمة مقدار الطاقة طاقة الرابطة 5

 / جوؿ كيمو بوحدة وتقاس الغازية النتاج دقائؽ متعادلة الشحنة
 .موؿ

وتتميز بمساىمة زوج أو أكثر  الترابط الكيميائيىي أحد أشكاؿ  الرابطة التساىمية 6
، مما ينتج عنو تجاذب جانبي يعمؿ الذراتبيف  اإللكتروناتمف 

الناتج وتميؿ الذرات لممساىمة أو المشاركة  الجزيءعمى تماسؾ 
 .اتيا مف أجؿ الثبات أو االستقرارببلكترون

عبارة عف مقدار الطاقة البلزمة لكسر الرابطة بيف ذرتيف وتقاس  طاقة الروابط المتكسرة 7
 ة كيمو جوؿ / موؿ  وتختمؼ ىذه الطاقة باختبلؼ الذرات.بوحد

عبارة عف مقدار الطاقة البلزمة لتكويف رابطة بيف ذرتيف تقاس  طاقة الروابط المتكونة 8
الذرات التي ستنشأ بوحدة كيمو جوؿ / موؿ وتختمؼ باختبلؼ 

 .بينيا الرابطة
ويطمؽ ، قيمة تدؿ عمى حالة الجسـ مف حيث السخونة أو البرودة  درجة الحرارة 9

 .عمى الجياز الذي يقوـ بقياس درجة الحرارة ميزاف الحرارة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
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المنطمقة أو الممتصة عند تفاعؿ المواد الداخمة في  كمية الحرارة حرارة التفاعؿ 10
 التفاعؿ بشكؿ تاـ لتكويف المواد الناتجة ويرمز ليا بالرمز

 H) ∆.) 
المعادلة الكيميائية  11

 الحرارية
 كمية إلى اإلشارة خبلليا مف يتـ التي الكيميائية المعادلة ىي

 . التفاعؿ ونوع لمتفاعؿ المصاحبة الحرارة
المعادلة الكيميائية  12

 الموزونة
ىي المعادلة التي يكوف فييا مجموع كتؿ المواد المتفاعمة يساوي 

 .التفاعؿمجموع كتؿ المواد الناتجة مف 
كمية الطاقة الحرارية الناتجة مف حرؽ مواًل واحدًا مف المادة حرقًا  حرارة االحتراؽ 13

تامًا بوجود كمية كافية مف األكسجيف تقاس بوحدة كيمو 
 جوؿ/موؿ.

الطاقة الحرارية الناتجة مف حرؽ واحد غراـ مف المادة حرقُا تامًا  القيمة الحرارية 14
 األكسجيف وتقاس بوحدة كيمو جوؿ / غراـ.في كمية كافية مف 

القيمة الحرارية  15
 الحتراؽ الوقود

عبارة عف مقدار الطاقة التي تتولد عف احتراؽ نوع معيف مف 
 الوقود وتختمؼ بأختبلؼ نوعو وتقاس بوحدة كيمو جوؿ/ غراـ.

جة مقدار الطاقة التي يكتسبيا الجسـ أو يفقدىا عندما تتغير در  كمية الحرارة 16
 حرارتو وتقاس بوحدة السعر.

كمية الحرارة البلزمة لرفع درجة حرارة جسـ  ما درجة مئوية واحدة  السعة الحرارية 17
 وتقاس بوحدة جوؿ / سمسيوس.

كمية الحرارة البلزمة لرفع درجة حرارة غراـ واحد مف المادة درجة  الحرارة النوعية 18
 سمسيوس.مئوية واحدة وتقاس بوحدة جوؿ/غراـ 

الجزيئات  الكمية التي تحتوي عمى عدد افوجادرو مف الذرات أو الموؿ 19
 أواأليونات.

عبارة عف خبليا كيروكيميائية يحدث فيو تفاعؿ كيميائي   الخبليا الجمفانية  20
واالختزاؿ ( وينتج عنو تيار كيربائي أي يتـ فييا تحويؿ   األكسدة

 ئية.كيربا الطاقة الكيميائية الى طاقة
 الماء واحد غراـ مف  لرفع درجة حرارة البلزمة الحرارة كمية ىو الُسعر  21

 . واحدة مئوية درجة المقطر
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 ( اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية:4ممحؽ رقـ )

                                                                                                  

 جامعة القدس   

 عمادة الدراسات العميا

 / برنامج أساليب التدريس كمية العمـك التربكية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الكيميائية ختبار اكتساب المفاىيـا

 عزيزي الطالب / ة :

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ......

فػي اكتسػاب المفػاىيـ " أثػر اسػتخداـ نمػكذج التػدريس الػكاقعي معرفػة يقوـ الباحث بدراسػة تيػدؼ الػى
عػػف طريػػؽ اختبػػار  الكيميائيػػة كالحػػس  العممػػي لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر االساسػػي فػػي فمسػػطيف"

اكتسػػاب المفػػاىيـ والػػذي تػػـ تصػػميمو بمػػا يبلئػػـ اغػػراض البحػػث العممػػي ، حيػػث يؤكػػد الباحػػث اف ىػػذا 
نما الغراض البحث العممي   فقط .االختبار ليس لُو اي عبلقة بدرجتؾ في المادة ، وا 

 أتقدـ بكامؿ الشكر لتعاونكـ أرجوا منكـ قراءة تعميمات االختبار قبؿ البدء في األجابة .

 ختبار :تعميمات اال

 دقيقة فقط .  45زمف االختبار  -
 فقرة جميعيا مف نوع االختيار المتعدد .   22يتكوف االختبار مف  -
 يرجى قراءة االسئمة بشكؿ دقيؽ قبؿ البدء باالجابة . -
 ع دائرة حوؿ رمز االجابة الصحيحة فقط .يرجى وض -
 لف يتـ احتساب اي سؤاؿ توضع عميو أكثر مف دائرة واحدة . -
 لف يتـ احتساب اي سؤاؿ يترؾ دوف االجابة عميو . -
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 الكيميائية اختبار اكتساب المفاىيـ

 التاريخ : ...................                                       العاشر         الصؼ : 

 .......  الشعبة : ................... الجنس : ..............................المدرسة : ...

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :

فاعػػؿ المػػكاد الداخمػػة فػػي التفاعػػؿ بشػػكؿ تػػاـ كميػػة الحػػرارة )المنطمقػػة أك الممتصػػة( عنػػد ت -1
 ( تعني : ▲Hلتككيف النكاتج كيرمز ليا بالرمز) 

 كمية الحرارة .  –أ 

 حرارة التفاعؿ .  –ب 

 السعة الحرارية . –ج 

 حرارة األحتراؽ . –د 

 ماذا يسمى مجمكع طاقتي الحركة كالكضع التي تمتمكيما دقائؽ المادة ؟  - 2

 الكيميائية الكمية .الطاقة  –أ 

 طاقة الرابطة . –ب 

 طاقة الروابط المتكونة . –ج 

 طاقة الروابط المتكسرة . –د  

 كحدة قياس القيمة الحرارية لمكقكد ىي :  -3

 كيمو جوؿ / غراـ . –ب                                  .              كيمو جوؿ / موؿ –أ 

 سعر / موؿ . –د                                   كيمو جوؿ / ْس .                  –ج 
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 ما الحالة التي تعتبر فييا المعادلة الكيميائية مكزكنة ) قانكف حفظ الكتمة ( ؟ -4

 عدد موالت المواد المتفاعمة يساوي ثبلثة أضعاؼ عدد موالت المواد الناتجة .  -أ 

 المواد المتفاعمة يساوي نصؼ عدد موالت المواد الناتجة .عدد موالت   –ب 

 عدد موالت المواد الناتجة يساوي ضعفي عدد موالت المواد المتفاعمة . –ج 

 عدد موالت المواد المتفاعمة يساوي عدد موالت المواد الناتجة . -د

 ىي: سأ قيمة نعتمد في حسابيا عمى الكتمة كالحرارة النكعية كتقاس بكحدة  جكؿ /  -5

 كمية الحرارة .     –أ 

 السعة الحرارية .      –ب 

 درجة الحرارة .   –ج 

 الكثافة . –د 

 أم مف التفاعالت التالية  طارد لمحرارة ؟ -6

 تفاعؿ االحتراؽ .   –أ 

 تفاعؿ الثرميت .    –ب 

 ( .H2O2تفكؾ ماء األكسجيف   –ج 

 جميع ما ذكر . –د 

 ُتعرؼ حرارة االحتراؽ بأنيا : -7

 كمية الحرارة البلزمة لرفع درجة حرارة جسـ ما درجة مئوية واحدة.     –أ 

 .غـ( مف المادة درجة مئوية واحدة1كمية الحرارة البلزمة لرفع درجة حرارة    –ب 

 موؿ( مف المادة حرقًا تامًا بوجود كمية كافية مف األكسجيف.   1كمية الحرارة الناتجة عف حرؽ   –ج 

 يفقدىا عندما تتغير درجة حرارتو.مقدار الطاقة التي يكتسبيا الجسـ أو  –د 
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( أكبػر مػف معػدؿ الطاقػة الالزمػة لكسػر الرابطػة  FػػػH معدؿ الطاقة الالزمة لكسر الرابطػة بػيف ) -8
 (  ألف :Clػػػ  (H بيف 

فػي ذرة الفمػور أقػؿ حجـ ذرة الفمور أقػؿ مػف حجػـ ذرة الكمػور وبالتػالي قػوة التجػاذب بػيف الجسػيمات  –أ 
 مف الكمور .

حجػػـ ذرة الفمػػور أقػػؿ مػػف حجػػـ ذرة الكمػػور وبالتػػالي قػػوة التجػػاذب بػػيف الجسػػيمات فػػي ذرة الفمػػور  -ب 
 أكبر مف الكمور .

حجػػـ ذرة الفمػػور أكبػػر مػػف حجػػـ ذرة الكمػػور وبالتػػالي قػػوة التجػػاذب بػػيف الجسػػيمات فػػي ذرة الفمػػور  -ج 
 أكبر مف الكمور .

لفمور أكبر مف حجـ ذرة الكمور وبالتالي قوة التجاذب بيف الجسػيمات فػي ذرة الفمػور اقػؿ حجـ ذرة ا -د 
 مف الكمور .

 جميع التفاعالت التالية  طاردة لمحرارة ماعدا : -9

 تفكؾ  ماء األكسجيف . –أ 

 احتراؽ الخشب .    –ب 

 التحميؿ الكيربائي لمماء .   –ج 

 المايتوكندريا .احتراؽ المواد الغذائية في  –د 

الخاليػػا الجمفانيػػة خاليػػا كيرككيميائيػػة يحػػدث فييػػا تفاعػػؿ كيميػػائي ) األكسػػدة كاألختػػزاؿ (  -10
 كينتج عنيا تيار كيربائي كىذا يعني تككف طاقة  :

 طاقة  حرارية .    –أ 

 طاقة  ضوئية .    –ب 

 طاقة  كيربائية .    –ج 

 طاقة  كيميائية .  -د
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مكؿ ( مػف المػادة  فػي الحالػة الغازيػة ألنتػاج ذرات  1لكسر أك ربط ) مقدار الطاقة الالزمة  -11
 أك جزيئات متعادلة الشحنة كتقاس بكحدة كيمك جكؿ / مكؿ ىي :

 طاقة الرابطة .      –أ 

 الطاقة الحركية .     –ب 

 طاقة الوضع .   –ج 

 الطاقة الضوئية .  –د 

 جميع التفاعالت التالية ماصة لمطاقة ماعدا : -12

 صناعة الخبز  .    –ب                                                  الخبليا الجمفانية . –أ 

 عممية البناء الضوئي .  –د                                   التحميؿ الكيربائي لمماء.    –ج 

 كاحدة فقط مف المعادالت التالية تعتبر معادلة كيميائية مكزكنة  كىي :  -13

    H2    +   2 O 2      →     2  H2O  2 -أ 

    H2    +   O 2           →         H2O  2-ب 

   H2     +    1/2 O 2    →   6 H2O  3 –ج 

    H2    +      O 2      →        2H2O  2-د 

 

 كمما زادت نسبة الييدركجيف في المكاد الييدرككربكنية  فاف أفضميتيا ككقكد :  -14

 تقؿ .      –أ 

 تزيد .    –ب 

 ال تتأثر .     –ج 

 تزيد ثـ تقؿ . –د 
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 غـ ( مف المادة درجة مئكية ىي : 1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة )  -15

 الحرارة النوعية .  –أ 

 السعة الحرارية .     –ب 

 حرارة االحتراؽ .      –ج 

 حرارة التفاعؿ . –د 

 الممتصة أك الطاردة عمى :تعتمد كمية الطاقة  -16

 الكتمة .      –أ 

 الحرارة النوعية .       –ب 

 الفرؽ في درجة الحرارة .    –ج 

 جميع ما ذكر . –د 

 أم العبارات التالية صحيحة بما يتعمؽ بالخاليا الجمفانية :  -17

طػػػب يمثػػػؿ النحػػػاس القطػػػب الموجػػػب   المصػػػعد ( وتحػػػدث عنػػػده عمميػػػة األكسػػػدة والخارصػػػيف الق –أ 
 السالب   الميبط ( ويحدث عنده األختزاؿ .

يمثػػػؿ النحػػػاس القطػػػب السػػػالب   المصػػػعد ( وتحػػػدث عنػػػده عمميػػػة األكسػػػدة والخارصػػػيف القطػػػب  -ب 
 الموجب   الميبط ( ويحدث عنده األختزاؿ .

يمثؿ النحاس القطب الموجب  الميبط ( وتحدث عنده عممية األكسدة والخارصيف القطب السػالب  -ج 
 صعد ( ويحدث عنده األختزاؿ .  الم

يمثػػػؿ النحػػػاس القطػػػب الموجػػػب   المصػػػعد ( وتحػػػدث عنػػػده عمميػػػة االختػػػزاؿ والخارصػػػيف القطػػػب  -د 
 السالب   الميبط ( ويحدث عنده األكسدة .
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غـ ( مف الماء المقطر درجػة مئكيػة كاحػدة 1تسمى كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة )  -18
 بػ :

 ا لموؿ .  –أ 

 الُسعر .   –ب 

 الجوؿ .  -ج 

 ال شيء مما ذكر . –د 

 يطمؽ عمى كمية الحرارة المصاحبة لمتفاعؿ الكيميائي بػ :  -19

 الحرارة النوعية .    –أ 

 السعة الحرارية .    –ب 

 الجوؿ . –ج 

 التغير في المحتوى الحراري . –د 

 ي بنزيف السيارات ألف :القيمة الحرارية الناتجة عف احتراؽ الغاز الطبيعي أكبر منيا ف -20

 نسبة الييدروجيف في الغاز الطبيعي أقؿ مف نسبة الييدروجيف في بنزيف السيارات . –أ 

 نسبة الييدروجيف في الغاز الطبيعي تساوي مف نسبة الييدروجيف في بنزيف السيارات . -ب 

 لسيارات .نسبة الييدروجيف في الغاز الطبيعي أكبر مف نسبة الييدروجيف في بنزيف ا -ج 

 ال شيء مما ذكر. –د 

 ( لمتفاعالت الماصة لمطاقة دائمان مكجبة ألف:▲Hقيمة التغير في المحتكل الحرارم ) -21

 مجموع طاقة الروابط المتكسرة أقؿ مف مجموع طاقة الروابط المتكونة . –أ 

 مجموع طاقة الروابط المتكسرة يساوي مجموع طاقة الروابط المتكونة .  -ب 

 طاقة الروابط المتكسرة أكبر مف مجموع طاقة الروابط المتكونة.مجموع  -ج 

 مجموع طاقة الروابط المتكسرة يساوي صفر ومجموع طاقة الروابط المتكونة يساوي صفر.  -د 
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 ىي : C2H4نكع الرابطة المكجكدة بيف ذرتي الكربكف في االيثيف  -22

 رابطة تساىمية أحادية . –ب                                يونية .               رابطة أ –أ 

 رابطة تساىمية ثبلثية . –د                        ثنائية .                رابطة تساىمية –ج 
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 : الكيميائية ( نمكذج اإلجابة الختبار اكتساب المفاىيـ5ممحؽ رقـ )

 رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ
 أ 12 ب 1
 د 13 أ 2

 ب 14 ب 3

 أ 15 د 4

 د 16 ب 5
 أ 17 د 6
 ب 18 ج 7
 د 19 ب 8
 ج 20 ج 9
 ج 21 ج 10
 ج 22 أ 11
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 ( اختبار الحس العممي:6ممحؽ رقـ )

 

 جامعة القدس                                                                        

 عمادة الدراسات العميا    

 كمية العمـك التربكية / برنامج أساليب التدريس                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                          إختبار الحس العممي                           

 عزيزي الطالب / ة :

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ......

" أثر استخداـ نمكذج التدريس الكاقعي في اكتساب المفاىيـ  معرفة يقـو الباحث بدراسة تيدؼ الى
عف طريؽ اختبار الحس  الكيميائية كالحس العممي لدل طمبة الصؼ العاشر االساسي في فمسطيف"

العممي والذي تـ تصميمو مف أجؿ ىذا الغرض ، حيث يأكد الباحث اف ىذا االختبار ليس لُو اي 
نما ألغراض البحث العممي فقط .  عبلقة بدرجتؾ في المادة ، وا 

 أتقدـ بكامؿ الشكر لتعاونكـ أرجو منؾ قراءة تعميمات االختبار قبؿ البدء في األجابة .

 ختبار :تعميمات األ

 دقيقة فقط .  40زمف االختبار  -
 فقرة  .   20يتكوف االختبار مف  -
 يرجى قراءة االسئمة بشكؿ دقيؽ قبؿ البدء باالجابة . -
 يرجى وضع دائرة حوؿ رمز االجابة الصحيحة فقط في األسئمة الموضوعية . -
 . لف يتـ احتساب اي سؤاؿ توضع عميو أكثر مف دائرة واحدة في األسئمة الموضوعية -
 لف يتـ احتساب اي سؤاؿ يترؾ دوف االجابة عميو . -

 

 



135 
 

 

 اختبار الحس العممي ) الجانب المعرفي (

 : ...................... الجنس............. الشعبة : .............  : ...........المدرسة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تفعيؿ الحكاس
 السؤاؿ األكؿ :

 
 ما العبارة الصحيحة التي تمثؿ الخمية الجمفانية ؟

 القطب الموجب  المصعد( والخارصيف يمثؿ القطب السالب  الميبط(.النحاس يمثؿ -أ 
 الخارصيف يمثؿ القطب الموجب  المصعد( والنحاس يمثؿ القطب السالب  الميبط(.-ب 
 النحاس يمثؿ القطب الموجب  الميبط( والخارصيف يمثؿ القطب السالب  المصعد(.-ج 
 القطب السالب  المصعد(.الخارصيف يمثؿ القطب الموجب  الميبط( والنحاس يمثؿ -د 

 السؤاؿ الثاني :

 ما االداة المستخدمة لقياس كمية الحرارة في الشكؿ التالي ؟

  ميزاف حرارة.-أ 
 المسعر. -ب 
 باروميتر. -ج 
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 ىيدروميتر. -د 

 الحس العددم
 السؤاؿ الثالث :

فأي مف يحترؽ األوكتاف بواسطة األكسجيف لينتج عف ىذا األحتراؽ ثاني أكسيد الكربوف وبخار الماء 
 المعادالت التالية تمثؿ معادلة موزونة ليذا التفاعؿ ؟

   C8H18  +  25 O2                                   CO2    +     18 H2O 2 -أ 
     CO2   +  10 H2O  C8H18  +  20 O2  10                -ب 
 CO2   +     18 H2O     2 C8H18  +  25 O2  16                 -ج 
 CO2   +     16 H2O      C8H18  +  25 O2  18                  -د 

 السؤاؿ الرابع :

 يتفكؾ فموريد الييدروجيف لينتج منو غاز الييدروجيف وغاز الفمور وفؽ المعادلة التالية :

2 HF(g)                               H2(g)    +     F2(g) 

كيمو جوؿ، وطاقة الربط الناتجة عف  565تساوي  F ػػػH وكانت طاقة الربط البلزمة لكسر 
 تساوي F ػػػFطاقة الربط الناتجة عف تكوفكيمو جوؿ، و 436 تساوي H ػػػH  تكوف كؿ مف

 كيمو جوؿ، فأف قيمة الحرارة المصاحبة ليذا التفاعؿ تساوي : 158

 كيمو جوؿ. 536  -ب                                  كيمو جوؿ.            29-أ 
 كيمو جوؿ. 29ػػػ   -د                                   كيمو جوؿ.        1724- ج

 القدرة عمى التصكر المجرد كتكليد األفكار
 السؤاؿ الخامس :

 يعد: عند نزع الكتروف مف ذرة العنصر في الحالة الغازية، فبف نوع التغير لمطاقة

 موجب ويعني طارد لمطاقة.-أ 
 موجب ويعني ماص لمطاقة.-ب 
 سالب ويعني طارد لمطاقة. -ج 
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 سالب ويعني ماص لمطاقة.-د 

 السؤاؿ السادس :

 يتغير حجـ البالونات الممموءة بالغاز عند تغير درجة الحرارة فماذا يحدث إذا زادت درجة الحرارة ؟
 وبالتالي يزداد حجـ البالوف .الطاقة الحركية لمجزيئات داخؿ البالوف تزداد -أ 
 الطاقة الحركية لمجزيئات داخؿ البالوف تتناقص وبالتالي يزداد حجـ البالوف .-ب 
 الطاقة الحركية لمجزيئات داخؿ البالوف تزداد وبالتالي يتقمص حجـ البالوف . -ج 
 الطاقة الحركية لمجزيئات داخؿ البالوف تتناقص وبالتالي يتقمص حجـ البالوف . -د 

 بمغة عمميةالتحدث 
 السؤاؿ السابع :

/ ▲Hقارف بيف كؿ مف التفاعؿ الماص لمطاقة والتفاعؿ الطارد لمطاقة مف حيث التعريؼ / قيمة 
 أمثمة عمى كؿ منيما .

 التفاعبلت الطارة لمطاقة التفاعبلت الماصة لمطاقة وجو المقارنة

 
 التعريؼ
 

 
 
 
 

 

   ▲Hقيمة 

   أمثمة

 

 السؤاؿ الثامف :

 تفسر : القيمة الحرارية لمفحـ الحجري أكبر مف القيمة الحرارية لمخشب ؟بما 

..................................................................................................
........................................................................................ 
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 التساؤؿ كطرح المشكالت
 السؤاؿ التاسع :

قاـ طالباف بتنفيذ تجربتيف أحداىما تمثؿ تفاعؿ ماص لمطاقة واألخرى تمثؿ تفاعؿ طارد لمطاقة اال اف 
أحدىما شعر بسيولة أكثر مف زميمو في تنفيذ التجربة وذلؾ يعود لنوع التفاعؿ فمف وجية نظرؾ أييما 

 ولماذا ؟كاف أكثر سيولة في حدوثو، 
..................................................................................................

........................................................................................ 
 السؤاؿ العاشر :

اليـو الواحد لمقياـ بوظائفو االعتيادية، احسب كيمو جوؿ في  1000يستيمؾ شخص سميـ طاقة قدرىا 
كتمة الكربوىيدرات التي تكوف عمى شكؿ سكر جموكوز التي يجب استيبلكيا،عممًا بأف الكتمة المولية 

 غـ / موؿ  180( تساوي C6H12O6لسكر الجموكوز 
 حيث يتـ إحتراؽ سكر الجموكوز وفؽ المعادلة التالية :

C6H12O6(S)  + 6 O2(g)     →     6CO2(g)   + 6 H2O(g)   + 2840 K.J 
 كيمو جوؿ في اليـو الواحد؟ 1000وماذا لو كانت قيمة الطاقة التي يستيمكيا الشخص أقؿ مف 

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

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

 القدرة عمى استدعاء الخبرات السابقة كربطيا بالحاضر
 السؤاؿ الحادم عشر :

 السبب وراء ذلؾ ىو: C2H2أكبر مف حرارة االحتراؽ لبليثايف  C2H6حرارة االحتراؽ لبليثاف 

عدد الروابط في االيثايف أكبرمف عدد الروابط في االيثاف ، والكتمة المولية لبليثاف أكبر مف -أ 
 الكتمة المولية لبليثايف .

مف عدد الروابط في االيثايف أقؿ مف عدد الروابط في االيثاف ، والكتمة المولية لبليثاف أكبر -ب 
 الكتمة المولية لبليثايف .

عدد الروابط في االيثايف أكبرمف عدد الروابط في االيثاف ، والكتمة المولية لبليثاف أقؿ مف -ج 
 الكتمة المولية لبليثايف .
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عدد الروابط في االيثايف أقؿ مف عدد الروابط في االيثاف ، والكتمة المولية لبليثاف أكبر مف -د 
 الكتمة المولية لبليثايف .

 السؤاؿ الثاني عشر :

 ىي : (CH3COOH)الكتمة المولية لحمض الخميؾ 

 غـ / موؿ. 48-أ 
 غـ / موؿ. 39-ب 
 غـ / موؿ. 32-ج 
 غـ / موؿ. 60-د 

 التفكير فكؽ التفكير
 السؤاؿ الثالث عشر :

( بينما نحتاج إلى طاقة H-Fكيمو جوؿ / موؿ لكسر الرابطة بيف   565نحتاج إلى طاقة مقدارىا 
 (، فما ىو السبب وراء ذلؾ ؟H-Clكيمو جوؿ / موؿ لكسر الرابطة بيف   432مقدارىا 

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

 ىؿ أنت مقتنع باإلجابة ؟ وض  ذلؾ

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

 السؤاؿ الرابع عشر :

 (؟N=N( أـ  N-Nأي مف الرابطتيف تحتاج إلى طاقة أكبر لكسرىا  

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

 ىؿ أنت مقتنع باإلجابة ؟ وض  ذلؾ .

............................................................................................. 
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 شدة االنتباه( –اليقظة العقمية )التركيز العالي 
 السؤاؿ الخامس عشر :

بواسطة األكسجيف لينتج مف ىذا التفاعؿ غاز ثاني أكسيد الكربوف وبخار  C6H12O6يحترؽ الجموكوز
الماء ويعتبر ىذا التفاعؿ مف التفاعبلت الطاردة لمحرارة فأي مف المعادالت التالية التي تمثؿ ىذا 

 التفاعؿ بالشكؿ الصحي  والموزوف ؟

 C6H12O6(s) +  6 O2(g)   →  6 CO2(L) + 6H2O(g)  ▲H= -  2840  K.J-أ 
 C6H12O6(s) +  6 O2(g) →  6 CO2(L) + 6H2O(g)     ▲H=  +  2840  K.J-ب 
 C6H12O6(s) +  6 O2(g) →  6 CO2(g)   + 6H2O(g) ▲H=  +  2840  K.J-ج 
 C6H12O6(s) +  6 O2(g) →  6 CO2(g) + 8H2O(g)  ▲H=   -  2840  K.J-د 

 السؤاؿ السادس عشر :

كيمو جوؿ لينتج مف ىذا  181.5 إلى طاقة مقدارىا  (HgO) يحتاج تفاعؿ تفكؾ أكسيد الزئبؽ 
 (. O2( وغاز األكسجيف  Hgالتفكؾ كؿ مف الزئبؽ  

 فأي مف المعادالت التالية التي تمثؿ ىذا التفاعؿ بالشكؿ الصحي  ؟

 Hg (L)   +   O2(g)   →  2 HgO(s)         ▲H=    -   181.5 KJ 2-أ 
 Hg (L)   +   O2(g)   →  2 HgO(s)         ▲H=   +   181.5 KJ 2-ب 
 HgO(s)   →  2 Hg (L)   +   O2(g)         ▲H=   -   181.5 KJ 2-ج 

 HgO(s)   →  2 Hg (L)   +   O2(g)         ▲H=   +   181.5 KJ 2-د 

 المنطؽ العممي
 السؤاؿ السابع عشر :

ىذه العبلقة مف خبلؿ وحدات  يوجد عبلقة بيف القيمة الحرارية وحرارة االحتراؽ، يمكف االستدالؿ عمى
 القياس لكؿ منيما، فما ىو نوع ىذه العبلقة ؟

 كيمو جوؿ /غـ( حدة القيمة الحرارية :و و  ،كيمو جوؿ / موؿحيث أف وحدة حرارة االحتراؽ:
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 عبلقة طردية فكمما زادت حرارة االحتراؽ لممادة قمت القيمة الحرارية.-أ 
 لممادة زادت القيمة الحرارية.عبلقة طردية فكمما زادت حرارة االحتراؽ -ب 
 عبلقة عكسية فكمما زادت حرارة االحتراؽ لممادة قمت القيمة الحرارية.-ج 
 عبلقة عكسية فكمما زادت حرارة اإلحتراؽ لممادة زادت القيمة الحرارية.-د 

 السؤاؿ الثامف عشر :

 ( ؟CH4( أفضؿ كوقود مف غاز الميثاف  H2لماذا يعتبر غاز الييدروجيف  

القيمة الحرارية لمييدروجيف أقؿ منيا لمميثاف حيث أنو كمما قمت القيمة الحرارية زادت ألف -أ 
 االفضمية.

ألف القيمة الحرارية لمميثاف أقؿ منيا لمييدروجيف حيث أنو كمما قمت القيمة الحرارية زادت -ب 
 االفضمية.

لقيمة الحرارية زادت ألف القيمة الحرارية لمييدروجيف أكبر منيا لمميثاف حيث أنو كمما زادت ا-ج 
 االفضمية.

ألف القيمة الحرارية لمييدروجيف أكبر منيا لمميثاف حيث أنو كمما زادت القيمة الحرارية قمت -د 
 االفضمية.

 القدرة عمى التمخيص
 السؤاؿ التاسع عشر :

 معدؿ الطاقة  كيمو جوؿ/موؿ( الرابطة معدؿ الطاقة  كيمو جوؿ/موؿ( الرابطة
H-H 436 C-C 348 
H-F 565 C-H 413 
H-Cl 432 C-Cl 330 
F-F 158 C=O 724 
C=C 607 CΞC 833 
N=N 418 NΞN 941 
O=O 498 C-O 358 
N-N 163 H-Br 368 
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 مف خبلؿ مبلحظتؾ لمقيـ الواردة في الجدوؿ أجب عما يمي :

 اكتب استنتاجيف توصمت الييما مف خبلؿ الجدوؿ .

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

 السؤاؿ العشركف :

يتفاعؿ غاز الييدروجيف مع غاز األكسجيف إلنتاج الماء، مثؿ بمعادلة موزونة ىذا التفاعؿ إلنتاج 
 موؿ مف الماء 4واحد موؿ مف الماء، وما ىو مقدار الطاقة الحرارية الناتجة مف تكوف 

 كيمو جوؿ( 286 –موؿ مف الماء تساوي 1 (الناتجة مف تكوف ▲H   عممًا بأف الطاقة الحرارية

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

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

 انتيت األسئمة
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 ( اإلجابة النمكذجية الختبار الحس العممي7ممحؽ رقـ )

 اإلجابة النموذجية إلختبار الحس العممي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تفعيؿ الحكاس

 السؤاؿ األكؿ :

 ما العبارة الصحيحة التي تمثؿ الخمية الجمفانية ؟

 القطب الموجب  المصعد( والخارصيف يمثؿ القطب السالب  الميبط(.النحاس يمثؿ  -أ 
 الخارصيف يمثؿ القطب الموجب  المصعد( والنحاس يمثؿ القطب السالب  الميبط(. -ب 
 النحاس يمثؿ القطب الموجب  الميبط( والخارصيف يمثؿ القطب السالب  المصعد(. -ج 
 القطب السالب  المصعد(.الخارصيف يمثؿ القطب الموجب  الميبط( والنحاس يمثؿ  -د 

 السؤاؿ الثاني :

 ما االداة المستخدمة لقياس كمية الحرارة في الشكؿ التالي ؟

  ميزاف حرارة.-أ 
 .المسعر -ب 
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 باروميتر. -ج 
 ىيدروميتر. -د 

 الحس العددم
 السؤاؿ الثالث :

فأي مف يحترؽ األوكتاف بواسطة األكسجيف لينتج عف ىذا األحتراؽ ثاني أكسيد الكربوف وبخار الماء 
 المعادالت التالية تمثؿ معادلة موزونة ليذا التفاعؿ ؟

   C8H18  +  25 O2                              CO2    +     18 H2O 2 -أ 
 CO2   + 10 H2O                    C8H18+  20 O2  10 -ب 
 O  2H 18+      216  CO                   2O 25+    18H82 C-ج 
 CO2 +  16 H2O                C8H18  +  25 O2  18           -د 
 السؤاؿ الرابع : -ق 

 يتفكؾ فموريد الييدروجيف لينتج منو غاز الييدروجيف وغاز الفمور وفؽ المعادلة التالية :

2 HF(g)                               H2(g)    +     F2(g) 

كيمو جوؿ، وطاقة الربط الناتجة عف  565تساوي  F ػػػH وكانت طاقة الربط البلزمة لكسر 
 F ػػػFطاقة الربط الناتجة عف تكوف  كيمو جوؿ، و 436 تساوي H ػػػH  تكوف كؿ مف

 كيمو جوؿ، فأف قيمة الحرارة المصاحبة ليذا التفاعؿ تساوي : 158 تساوي

 كيمو جوؿ. 536  -ب                                      كيمو جوؿ.         29- أ
 كيمو جوؿ. 29ػػػ   -د                          يمو جوؿ.                 ك 1724-و 

 القدرة عمى التصكر المجرد كتكليد األفكار
 السؤاؿ الخامس :

 عند نزع الكتروف مف ذرة العنصر في الحالة الغازية، فبف نوع التغير لمطاقة يعد:

 موجب ويعني طارد لمطاقة.-أ 
 ماص لمطاقة.موجب ويعني -ب 
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 سالب ويعني طارد لمطاقة. -ج 
 سالب ويعني ماص لمطاقة.-د 

 السؤاؿ السادس :

 يتغير حجـ البالونات الممموءة بالغاز عند تغير درجة الحرارة فماذا يحدث إذا زادت درجة الحرارة ؟
 الطاقة الحركية لمجزيئات داخؿ البالوف تزداد وبالتالي يزداد حجـ البالوف . -أ 
 الحركية لمجزيئات داخؿ البالوف تتناقص وبالتالي يزداد حجـ البالوف .الطاقة  -ب 
 الطاقة الحركية لمجزيئات داخؿ البالوف تزداد وبالتالي يتقمص حجـ البالوف . -ج 
 الطاقة الحركية لمجزيئات داخؿ البالوف تزداد وبالتالي يزداد حجـ البالوف . -د 

 التحدث بمغة عممية
 السؤاؿ السابع :

/ ▲Hقارف بيف كؿ مف التفاعؿ الماص لمطاقة والتفاعؿ الطارد لمطاقة مف حيث التعريؼ / قيمة 
 أمثمة عمى كؿ منيما .

 التفاعبلت الطارة لمطاقة التفاعبلت الماصة لمطاقة وجو المقارنة

 
 التعريؼ
 

ىي التفاعبلت التي يحتاج فييا تكسير 
الروابط في المواد المتفاعمة إلى طاقة 

مف الطاقة البلزمة لربط المواد أكبر 
 الناتجة. إمتصاص لمحرارة(

التفاعبلت التي ينتج عف حدوثيا طاقة 
  إنطبلؽ حرارة(.

 سالبة موجبة ▲Hقيمة 

التحميؿ الكيربائي لمماء/ عممية البناء  أمثمة
 الضوئي

تفاعؿ الثرميت / الخبليا الجمفانية في 
 البطاريات / تفاعبلت االحتراؽ 

 

 الثامف :السؤاؿ 

 بما تفسر : القيمة الحرارية لمفحـ الحجري أكبر مف القيمة الحرارية لمخشب ؟

اإلجابة : ألف نسبة الكربوف في الفحـ الحجري أكبر مف نسبة الكربوف في الخشب حيث تقدر نسبة 
 % .50% وتقدر نسبة الكربوف في الخشب بػ 82الكربوف في الفحـ الحجري بػ 
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 المشكالتالتساؤؿ كطرح 
 السؤاؿ التاسع :

قاـ طالباف بتنفيذ تجربتيف أحداىما تمثؿ تفاعؿ ماص لمطاقة واألخرى تمثؿ تفاعؿ طارد لمطاقة اال اف 
أحدىما شعر بسيولة أكثر مف زميمو في تنفيذ التجربة وذلؾ يعود لنوع التفاعؿ فمف وجية نظرؾ أييما 

 كاف أكثر سيولة في حدوثو، ولماذا ؟
بما أنُو يوجد نوعيف مف التفاعبلت احدىما طارد واآلخر ماص فأف ذلؾ يدؿ عمى أف اإلجابة : 

الطالب الذي نفذ تجربة التفاعؿ الماص احتاج إلى طاقة خارجية إلحداث التفاعؿ ودوف وجود مصدر 
طاقة خارجي لف يتـ التفاعؿ ، أما الطالب الذي نفذ تجربة التفاعؿ الطارد لمطاقة فمـ يحتاج إلى 

 ر خارجي لمطاقة وأنما قد تولد عف حدوث التفاعؿ الذي قاـ بو طاقة.مصد
 

 السؤاؿ العاشر :
كيمو جوؿ في اليـو الواحد لمقياـ بوظائفو االعتيادية،  10000يستيمؾ شخص سميـ طاقة قدرىا 

احسب كتمة الكربوىيدرات  الجموكوز( التي تكوف عمى شكؿ سكر جموكوز التي يجب استيبلكيا،عممًا 
 غـ / موؿ  180( تساوي C6H12O6الكتمة المولية لسكر الجموكوز   بأف

 حيث يتـ إحتراؽ سكر الجموكوز وفؽ المعادلة التالية :
C6H12O6(S)  + 6 O2(g)     →     6CO2(g)   + 6 H2O(g)   + 2840 K.J 

 الواحد؟كيمو جوؿ في اليـو  10000وماذا لو كانت قيمة الطاقة التي يستيمكيا الشخص أقؿ مف 
اإلجابة : عمينا حساب كتمة الجموكوز التي يجب استيبلكيا في اليـو الواحد ويمكننا القياـ بذلؾ بعد 

 الكتمة المولية (  xمعرفتنا لعدد الموالت  وذلؾ مف خبلؿ القانوف   الكتمة = عدد الموالت 
 كيمو جوؿ  2840 ←موؿ مف الجموكوز  1

 كيمو جوؿ  10000 ←؟؟ موؿ مف الجموكوز 
   1 x 10000  )/  2840  = )3.521  موؿ جموكوز 

 الكتمة المولية   xوبالتالي فاف كتمة الجموكوز = عدد الموالت 
 غـ  x 180  =633.8 3.521ؾ = 

كيمو جوؿ / موؿ في اليوـ  10000بما أف الشخص السميـ يحتاج لمقياـ بوظائفو االعتيادية إلى 
القيمة قد يؤدي إلى عدـ مقدرة اشخص لمقياـ بتمؾ الوظائؼ بسيولة وقد يشعر  الواحد فأف نقصاف ىذه

 باإلجياد والتعب بسرعة أكبر .
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 القدرة عمى استدعاء الخبرات السابقة كربطيا بالحاضر
 السؤاؿ الحادم عشر :

 السبب وراء ذلؾ ىو: C2H2أكبر مف حرارة االحتراؽ لبليثايف  C2H6حرارة االحتراؽ لبليثاف 

عدد الروابط في االيثايف أكبرمف عدد الروابط في االيثاف ، والكتمة المولية لبليثاف أكبر مف -أ 
 الكتمة المولية لبليثايف .

عدد الروابط في االيثايف أقؿ مف عدد الروابط في االيثاف ، والكتمة المولية لبليثاف أكبر مف -ب 
 الكتمة المولية لبليثايف .

أكبرمف عدد الروابط في االيثاف ، والكتمة المولية لبليثاف أقؿ مف عدد الروابط في االيثايف -ج 
 الكتمة المولية لبليثايف .

عدد الروابط في االيثايف أقؿ مف عدد الروابط في االيثاف ، والكتمة المولية لبليثاف أكبر مف -د 
 الكتمة المولية لبليثايف .

 السؤاؿ الثاني عشر :

 ىي : (CH3COOH)الكتمة المولية لحمض الخميؾ 

 غـ / موؿ. 48-أ 
 غـ / موؿ. 39-ب 
 غـ / موؿ. 32-ج 
 غـ / موؿ. 60-د 

 التفكير فكؽ التفكير
 السؤاؿ الثالث عشر :

( بينما نحتاج إلى طاقة H-Fكيمو جوؿ / موؿ لكسر الرابطة بيف   565نحتاج إلى طاقة مقدارىا 
 وراء ذلؾ ؟(، فما ىو السبب H-Clكيمو جوؿ / موؿ لكسر الرابطة بيف   432مقدارىا 

اإلجابة : ألف حجـ ذرة الفمور أصغر مف حجـ ذرة الكمور إي اف قوى التجاذب في ذرة الفمور أكبر مف 
قوى التجاذب في ذرة الكمور ، كما اف طوؿ الرابطة مع ذرة الفمور أقصر مف طوؿ الرابطة مع ذرة 

 الكمور .
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 ىؿ أنت مقتنع باإلجابة ؟ وض  ذلؾ

باإلجابة ألنيما كمما زاد حجـ الذرة قمت قوى التجاذب بيف الذرات وبالتالي يسيؿ اإلجابة : نعـ مقتنع 
 كسر تمؾ الرابطة إي أننا نحتاج الى طاقة أقؿ كما أف الكيروسمبية لمفمور أكبر منيا لمكمور.

 السؤاؿ الرابع عشر :

 (؟N=N( أـ  N-Nأي مف الرابطتيف تحتاج إلى طاقة أكبر لكسرىا  

( تحتاج إلى طاقة أكبر مف الرابطة االحادية الموجودة N=Nبطة الثنائية الموجودة في  اإلجابة : الرا
( عبارة عف رابطة تساىمية ثنائية مف نوع باي وسيجما N=N( فنوع الرابطة الموجودة في  N-Nفي  

حتاج ( فيي مف نوع سيجما فقط وبالتالي فأننا نN-N، أما الرابطة التساىمية االحادية الموجودة في  
 إلى طاقة أضافية لكسر الرابطة باي .

 ىؿ أنت مقتنع باإلجابة ؟ وض  ذلؾ .

اإلجابة : نعـ مقتنع باإلجابة فمكما زاد عدد الروابط زاد مقدار الطاقة البلزمة لمكسر وبالتالي فأف 
 ( عبلقة طردية .N-N( أكبر مف الطاقة البلزمة لكسر  N=Nالطاقة البلزمة لكسر  

 شدة االنتباه( –ة )التركيز العالي اليقظة العقمي
 السؤاؿ الخامس عشر :

بواسطة األكسجيف لينتج مف ىذا التفاعؿ غاز ثاني أكسيد الكربوف وبخار  C6H12O6يحترؽ الجموكوز
الماء ويعتبر ىذا التفاعؿ مف التفاعبلت الطاردة لمحرارة فأي مف المعادالت التالية التي تمثؿ ىذا 

 التفاعؿ بالشكؿ الصحي  والموزوف ؟

 C6H12O6(s)   +  6 O2(g)   → 6 CO2(L) + 6H2O(g) ▲H= -  2840  K.J-أ 
 C6H12O6(s)   +  6 O2(g) →6 CO2(L)   + 6H2O(g) ▲H=   +  2840  K.J-ب 
 K.J  H=  +▲(g)   O2+ 6H 2(g)6 CO  → 2(g)+  6 O 6(s)O12H6C  2840-ج 
 C6H12O6(s)   +  6 O2(g) → 6 CO2(g)   + 8H2O(g) ▲H=  -  2840  K.J-د 
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 السؤاؿ السادس عشر :

كيمو جوؿ لينتج مف ىذا  181.5 إلى طاقة مقدارىا  (HgO) يحتاج تفاعؿ تفكؾ أكسيد الزئبؽ 
 (. O2( وغاز األكسجيف  Hgالتفكؾ كؿ مف الزئبؽ  

 فأي مف المعادالت التالية التي تمثؿ ىذا التفاعؿ بالشكؿ الصحي  ؟

 Hg (L)   +   O2(g)   →  2 HgO(s)         ▲H=    -   181.5 KJ 2-أ 
 Hg (L)   +   O2(g)   →  2 HgO(s)         ▲H=   +   181.5 KJ 2-ب 
 HgO(s)   →  2 Hg (L)   +   O2(g)         ▲H=   -   181.5 KJ 2-ج 

 KJ   +H=   ▲2(g)         +   O   (L)2 Hg   →   (s)2 HgO 181.5-د 

 المنطؽ العممي
 السؤاؿ السابع عشر :

ىذه العبلقة مف خبلؿ وحدات  يوجد عبلقة بيف القيمة الحرارية وحرارة االحتراؽ، يمكف االستدالؿ عمى
 القياس لكؿ منيما، فما ىو نوع ىذه العبلقة ؟

  حيث اف وحدة حرارة االحتراؽ : كيمو جوؿ / موؿ  و وحدة القيمة الحرارية : كيمو جوؿ /غـ(

 عبلقة طردية فكمما زادت حرارة االحتراؽ لممادة قمت القيمة الحرارية.-أ 
 االحتراؽ لممادة زادت القيمة الحرارية.عبلقة طردية فكمما زادت حرارة -ب 
 عبلقة عكسية فكمما زادت حرارة االحتراؽ لممادة قمت القيمة الحرارية.-ج 
 عبلقة عكسية فكمما زادت حرارة اإلحتراؽ لممادة زادت القيمة الحرارية.-د 

 السؤاؿ الثامف عشر :

 ( ؟CH4( أفضؿ كوقود مف غاز الميثاف  H2لماذا يعتبر غاز الييدروجيف  

ألف القيمة الحرارية لمييدروجيف أقؿ منيا لمميثاف حيث أنو كمما قمت القيمة الحرارية زادت -أ 
 االفضمية.

ألف القيمة الحرارية لمميثاف أقؿ منيا لمييدروجيف حيث أنو كمما قمت القيمة الحرارية زادت -ب 
 االفضمية.



151 
 

زادت القيمة الحرارية زادت ألف القيمة الحرارية لمييدروجيف أكبر منيا لمميثاف حيث أنو كمما -ج 
 االفضمية.

ألف القيمة الحرارية لمييدروجيف أكبر منيا لمميثاف حيث أنو كمما زادت القيمة الحرارية قمت -د 
 االفضمية.

 القدرة عمى التمخيص
 السؤاؿ التاسع عشر :

 معدؿ الطاقة  كيمو جوؿ/موؿ( الرابطة معدؿ الطاقة  كيمو جوؿ/موؿ( الرابطة
H-H 436 C-C 348 
H-F 565 C-H 413 
H-Cl 432 C-Cl 330 
F-F 158 C=O 724 
C=C 607 CΞC 833 
N=N 418 NΞN 941 
O=O 498 C-O 358 
N-N 163 H-Br 368 

 مف خبلؿ مبلحظتؾ لمقيـ الواردة في الجدوؿ أجب عما يمي :

 اكتب استنتاجيف توصمت الييما مف خبلؿ الجدوؿ .

 اإلجابة :  االستنتاجات
 زاد عدد الروابط ما بيف نفس ذرات العنصر زاد معدؿ الطاقة .كمما  -1
الرابطة التساىمية الثبلثية تحتاج إلى طاقة أكبر لكسرىا مف الرابطة التساىمية الثنائية  -2

والرابطة التساىمية االحادية ، وكذلؾ الرابطة التساىمية الثنائية تحتاج إلى طاقة أكبر 
 ادية.لكسرىا مف الرابطة التساىمية االح
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 السؤاؿ العشركف :

يتفاعؿ غاز الييدروجيف مع غاز األكسجيف إلنتاج الماء، مثؿ بمعادلة موزونة ىذا التفاعؿ إلنتاج 
 موؿ مف الماء . 4واحد موؿ مف الماء، وما ىو مقدار الطاقة الحرارية الناتجة مف تكوف 

 كيمو جوؿ( 286 –موؿ مف الماء تساوي 1 (الناتجة مف تكوف ▲H عممًا بأف الطاقة الحرارية 

 اإلجابة :

286 K.J-H = ▲(g)  O2H →2(g) O 1/2+      2(g)H 

 موؿ مف الماء يساوي : 4مقدار الطاقة الحرارية الناتجة مف تكوف 

 كيمو جوؿ     286-         ←موؿ مف الماء     1

 ؟؟     كيمو جوؿ            ←موؿ مف الماء     4

 كيمو جوؿ X   -286      = ) -1144 4موؿ ماء =     4مقدار الطاقة الناتجة عف تكوف 

 انتيت األسئمة
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 ( فقرة 12نمكذج اإلجابة النمكذجية لألسئمة المكضكعية كالتي بمغ عددىا )

 رمز اإلجابة الصحيحة  رقـ الفقرة
 أ 1
 ب 2
 ج 3
 ب  4
 ب  5
 أ 6
 أ 11
 د 12
 ج 15
 د 16
 ج 17
 ج 18
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 : والتمييز الختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية الصعوبة ت( معامبل8ممحؽ رقـ  

 التمييز تمعامبلالنسبة المئوية ل الصعوبة تمعامبلالنسبة المئوية ل رقـ الفقرة
1.  37.5  43.75  
2.  31.25  31.25  
3.  31.25  50  
4.  62.5  75  
5.  31.25  43.75  
6.  43.75  31.25  
7.  62.5    75  
8.  31.25  31.25  
9.  31.25  43.75  

10.  56.5  25  
11.  62.5  37.5  
12.  56.25  31.25  
13.  50  43.75  
14.  62.5  50  
15.  37.5  50  
16.  43.75  43.75  
17.  37.5  31.25  
18.  37.5  43.75  
19.  31.25  50  
20.  56.25  56.25  
21.  37.5  43.75  
22.  43.75  50  
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 ( معامبلت الصعوبة التمييز الختبار الحس العممي :9 ممحؽ رقـ 

 النسبة المئوية لمعامبلت التمييز النسبة المئوية لمعامبلت الصعوبة  رقـ الفقرة
1.  62.5 62.5 
2.  56.25 50 
3.  93.75 31.25 
4.  50 50 
5.  43.75 25 
6.  62.5 50 
7.  75 31.25 
8.  75 62.5 
9.  43.75 43.75 

10.  25 43.75 
11.  37.5 50 
12.  75 50 
13.  43.75 62.5 
14.  75 43.75 
15.  50 50 
16.  43.75 43.75 
17.  31.25 62.5 
18.  50 50 
19.  50 43.75 
20.  31.25 43.75 
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 : ( الجدكؿ الزمني لكحدة الطاقة في التفاعالت الكيميائية10ممحؽ رقـ )

 عدد الحصص المكضكع
 1 الطاقة وأشكاليا

 1 تغيرات الطاقة في التفاعبلت الكيميائية
 3 طاقة الرابطة

 3 المعادلة الكيميائية الحرارية
 3 حرارة اإلحتراؽ

 1 قياس حرارة التفاعؿ
 12 المجمكع 
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( كتاب تسييؿ الميمػة مػف جامعػة القػدس/ عمػادة الدراسػات العميػا /برنػامج أسػاليب 11ممحؽ رقـ )
 التدريس:
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ضػكاحي القػدس لمػدراء المػدارس ( كتاب تسييؿ الميمة مػف كزارة التربيػة كالتعمػيـ / 12ممحؽ رقـ )
 : التي سيتـ فييا تطبيؽ الدراسة

 



158 
 

 فيرس الجداكؿ

 رقـ الصفحة عنكاف الجدكؿ رقـ الجدكؿ
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  1.4

لعبلمات الطمبة في العينتيف الضابطة والتجريبية في اختبار 
حسب طريقة التدريس في  اكتساب المفاىيـ الكيميائية،
 االختباريف القبمي والبعدي.

 
59 

( لعبلمات ANCOVA  ئج اختبار تحميؿ التغاير الثنائينتا 2.4
حسب طريقة  اكتساب المفاىيـ الكيميائية الطمبة في اختبار 

 التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما.

  
60 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  3.4
 حسب طريقة التدريس. نموذج التدريس الواقعيالستخداـ 

61 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  4.4
لعبلمات الطمبة في العينتيف الضابطة والتجريبية في اختبار 

في االختباريف ، حسب طريقة التدريس تنمية الحس العممي
 القبمي والبعدي.

 
62 

( لعبلمات ANCOVA  ائج اختبار تحميؿ التغاير الثنائينت 5.4
حسب طريقة التدريس  تنمية الحس العمميالطمبة في اختبار 

 والجنس والتفاعؿ بينيما.

  
63 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  6.4
 حسب طريقة التدريس. الواقعينموذج التدريس الستخداـ 

64 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في  7.4
 حسب متغير الجنس.تنمية الحس العممي 

65 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية في  8.4
لدى طمبة الصؼ العاشر نموذج التدريس الواقعي الستخداـ 

 .الحس العممياألساسي في تنمية 

  
66 
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 فيرس المالحؽ

 رقـ الصفحة عنكاف الممحؽ ممحؽ رقـ
 83 دليؿ المعمـ  المادة التعميمية( الذي اعده الباحث. 1  

 122 قائمة بأسماء المحكميف ألدوات الدراسة. 2

التفاعبلت  المفاىيـ الكيميائية المتضمنة في وحدة الطاقة في 3

 الكيميائية.

123 

 125 اختبار اكتساب المفاىيـ. 4

 133 اكتساب المفاىيـ.اإلجابة النموذجية الختبار  5

 134 اختبار الحس العممي. 6

 143 اإلجابة النموذجية الختبار الحس العممي. 7

معامبلت الصعوبة والتمييز الختبار اكتساب المفاىيـ  8

 الكيميائية.

153 

 154 معامبلت الصعوبة والتمييز الختبار الحس العممي. 9

 155 المخطط الزمني لوحدة الطاقة في التفاعبلت الكيميائية. 10

كتاب تسييؿ الميمة مف جامعة القدس/ عمادة الدراسات العميا  11

 / برنامج أساليب التدريس.

156 

كتػػػػاب تسػػػػييؿ الميمػػػػة مػػػػف وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ / ضػػػػػواحي  12

 القدس لمدراء المدارس التي سيتـ فييا تطبيؽ الدراسة.

157 
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 فيرس المحتكيات

 الصفحة المحتكل الرقـ
 أ إقرار  .1
 ب تقديرشكر ك   .2
 ت عربيةالممخص بال  .3
 ث النجميزيةالممخص با  .4
 1 الفصؿ األكؿ : خمفية الدراسة  .5
 1 المقدمة 1.1  .6
 3 مشكمة الدراسة 2.1  .7
 4 أسئمة الدراسة 3.1  .8
 4 فرضيات الدراسة 4.1  .9

 5 أىداؼ الدراسة 5.1  .10
 5 أىمية الدراسة 6.1  .11
 5 الدراسة حدكد 7.1  .12
 6 مصطمحات الدراسة 8.1  .13
 8 الفصؿ الثاني : اإلطار النظرم كالدراسات السابقة  .14
 8 نمكذج التدريس الكاقعي1.2  .15
 9 نشأة نمكذج التدريس الكاقعي 2.1.2  .16
 10 الكاقعيتعريؼ نمكذج التدريس  3.1.2  .17
 11 الجكانب التي يركز عمييا نمكذج التدريس الكاقعي 4.1.2  .18
 11 المبادئ االساسية التي يرتكز عمييا نمكذج التدريس الكاقعي 5.1.2  .19
 13 مخطط لنمكذج التدريس الكاقعي الذم أعده الباحث  .20
 14 مككنات كمراحؿ نمكذج التدريس الكاقعي 6.1.2  .21
تكافرىا في المعمـ عند التدريس باستخداـ الخصائص الكاجب  7.1.2  .22

 نمكذج التدريس الكاقعي
19 

 20 أدكر المعمـ كفقان لنمكذج التدريس الكاقعي 8.1.2  .23
 20 كاجب تكافرىا في المتعمميف لمقياـ بالعمؿ الجماعيصفات ال 9.1.2  .24
 20 مميزات نمكذج التدريس الكاقعي 10.1.2  .25
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 21 الكاقعيأىمية نمكذج التدريس  11.1.2  .26
 21 أكجو القصكر لنمكذج التدريس الكاقعي 12.1.2  .27
 21 اكتساب المفاىيـ2.2  .28
 23 المفيـك العممي 2.2.2  .29
 23 تعريؼ اكتساب المفاىيـ 3.2.2  .30
 23 ماىية المفيكـ 4.2.2  .31
 24 تصنيؼ المفيكـ 5.2.2  .32
 24 مككنات المفيكـ 6.2.2  .33
 24 أساليب اكتساب المفيـك 7.2.2  .34
 25 خصائص المفاىيـ 8.2.2  .35
 25 أىمية تعمـ المفاىيـ 9.2.2  .36
 26 لحس العمميا1.3.2  .37
 27 أنكاع الحس العممي 2.3.2  .38
 27 مفيكـ الحس العممي 3.3.2  .39
 28 مككنات الحس العممي 4.3.2  .40
 31 أىمية تنمية الحس العممي 5.3.2  .41
 32 سمات أصحاب الحس العممي 6.3.2  .42
 35 الحس العمميمعيقات نمك  7.3.2  .43
 35 مداخؿ تنمية الحس العممي 8.3.2  .44
 36 الحس العممي كميارات التفكيرالعالقة بيف  9.3.2  .45
 37 في تنمية الحس العممياآلليات المساعدة  10.3.2  .46
 38 أدكار المعمـ في تنمية الحس العممي 11.3.2  .47
 40 لدراسات السابقةا4.2  .48
 49 تعقيب عمى الدراسات السابقةال5.2  .49
 50 الفصؿ الثالث : الطريقة كاإلجراءات  .50
 50 منيج الدراسة1.3  .51
 50 مجتمع الدراسة2.3  .52
 50 عينة الدراسة3.3  .53
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 51 أدكات الدراسة4.3  .54
 51 إعداد دليؿ المعمـ )المادة التعميمية( 1.4.3  .55
 52 اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية 2.4.3  .56
 52 المفاىيـ الكيميائيةصدؽ اختبار اكتساب  1.2.4.3  .57
 52 ثبات اختبار اكتساب المفاىيـ الكيميائية 2.2.4.3  .58
معامالت الصعكبة كالتمييز الختبار اكتساب المفاىيـ  3.2.4.3  .59

 الكيميائية
52 

 53 اختبار الحس العممي 3.4.3  .60
 54 صدؽ اختبار الحس العممي 1.3.4.3  .61
 54 ثبات اختبار الحس العممي 2.3.4.3  .62
 54 معامالت الصعكبة كالتمييز الختبار الحس العممي 3.3.4.3  .63
 55 إجراءات الدراسة5.3  .64
 56 متغيرات الدراسة6.3  .65
 56 تصميـ الدراسة7.3  .66
 57 المعالجة اإلحصائية8.3  .67
 58 الفصؿ الرابع : نتائج الدراسة  .68
 58 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ1.4  .69
 62 المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثانيالنتائج 2.4  .70
 66 ممخص نتائج الدراسة 3.4  .71
 67 الفصؿ الخامس : مناقشة النتائج كالتكصيات  .72
 67 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مناقشة 1.5  .73
 69 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني مناقشة 2.5  .74
 70 تكصيات كمقترحات الدراسة3.5  .75
 71 قائمة المصادر كالمراجع  .76
 156 فيرس جداكؿ نتائج الدراسة  .77
 158 المالحؽفيرس   .78

 


