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إهداء

ســيدنا محمــد صــلى إلــى نــبض األمــة شــفيع العبــادة مــن أضــاء الــدروب وعمــر بــذكر اهللا القلــوب الغــالي 
  علية وسلم

افتخـار  بكـل اسـمه أحمـل انتظـار إلـى مـن بدون العطاء علمني من إلى والوقار بالهيبة اهللا كلله من إلى
انتظار طول بعد قطافها حان قد ًثمارا ليرى عمره في يمد أن ًراجيا اهللا أسأل من إلى

  الحبيب والدي
 هـذه إلـى أوصـلني هـو مـن دعاؤهـا كـان مـن إلـى  الكلمـة بمعنـى الحيـاة إلـى والحنـان الحـب معنـى إلـى

  الغالية أمي  معشوقتي إلى األحبة أغلى إلى المكان
)عزةإبراهيم ال(الغالي   دربي زوجي رفيق إلى والحزن السعادة في يرافقني بحياتي من إلى
وأخواتي إخوتي إلى  ... السعادة رياحيين إلى ...النقية الراقية القلوب إلى

  )عوني ، محمد، يوسف، إسراء، أسيل ، ربى، غزل (
إلى خالتي الغالية ابتهال وخالتي رجاء أم زوجي إلى كل خاالتي

 دروب في وبرفقتهم للسعادة، وصلت معهم من إلى الصافي، الصدق ينابيع إلى
 كيـف عرفـت إلـى مـن .. والخيـر النجـاح طريـق علـى معـي كـانوا مـن إلى سرت، والحزينة الحلوة الحياة
األفاضل أضيعهم   أساتذتي ال أن وعلموني أجدهم،

الكرام بدراستي وزمالئي الغوالي وأصدقائي
 رحمة اهللا........ إلى روح خالتي نهى الغالية 

الوطن أجل من بأرواحهم ضحوا الذين الشهداء أرواح إلى
القضبان خلف المرابطين األسرى إلى.....
 العزيز أحضانه وطني في تربيت من إلى
عالمتواض العمل هذا أهدي هؤالء كل إلى



أ

: إقرار 

 ،ٕ وانهـا نتيجـة أبحـاثي الخاصـة، لنيـل درجـة الماجـستير،اقر أنا معدة الرسالة بأنها قدمت لجامعـة القـدس
 لـم يقـدم لنيـل درجـة عليـا ألي ، أو أي جـزء منهـا، وان هذه الدراسـة،ا وردباستثناء ما تم اإلشارة له حيثم

  .جامعة أو معهد آخر

  : االسم

أسماء إسماعيل محمد سويطي

  : التوقيع 

  2015/ 30/5التاريخ 



ب

  شكر وعرفان

 ومنـك لحظـات الـضعف، فـي القـوة وحـدك فمنـك ك،انعمـ وجزيـل عطايـاك، عظـيم علـى ربـي لـك ًحمـدا
 الـصبر مـن ومنحتنـي ويـسرت فأعنـت، فيـسرت، أعنـت الجهـل، أوقـات فـي العلـم وحـدك نـكوم العـزم،
 المتواضـع، الجهـد هـذا إتمـام فـي أن وفقـت إلـى وتوفيقـك فـضلك مـن وغمرتنـي بقـدرك، والرضا والمثابرة
 عليـه اهللا صـلى الحبيـب رسـولنا كـالم من ًوانطالقا. طاعته على لي ًعونا ويكون به ينفع أن اهللا وأسأل

  4811 : 872)داوود، أبو(."الناس يشكر ال من اهللا يشكر ال": سلمو

 بالدراسـة شـرفت التـي العلم والعلمـاء جامعة القدس منارة إلى والعرفان والتقدير الشكر بعظيم أتقدم فإني
 لـي أتاحـت حيـث العليـا الدراسـات التربيـة وعمـادة لكليـة موصـول والـشكر أركانهـا، بـين والتجـوال فيهـا،
 اينـاس ناصـر  الـدكتورة أسـتاذتي إلـى والتقـدير بعظـيم الـشكر أتقـدم كمـا والبحـث، والتعلم راسةالد فرصة
 التغلـب فـي أعـانتني فقـد تعاونها، وجميل خلقها حسن وعلى الرسالة، هذه على بقبول اإلشراف تفضلها

 اهللا فجـزاه متـسع، وصـدر مخلـص، بقلـب البحـث، دروب لـي وأنـارت الـصعاب العلميـة، مـن علـى كثيـر
  . واآلخرة الدنيا في وسعادة ًمديدا، ًوعمرا وافرة، بصحة ومتعه الجزاء خير

الـدكتور  : المناقـشة والحكـم لجنة عضوي ألساتذتي الفاضلين  العظيم واالمتنان الشكر بجزيل أتقدم كما
 هـذه مناقـشة بقبـول وتكرمهمـا فـضلهم عظـيم علـى اهللا زيـاد قباجـة والـدكتور عبـد الكـريم أيـوب حفظهمـا

 .إثرائها في واالهتمام العناية من أولياه لما الدراسة،

 أسـاتذة جـامعيين، مـن الدراسة أدوات على الحكم في بجهد شارك من كل إلى وتقديري شكري يمتد كما
 أو ًجهدا لي قدم كل من إلى بالشكر أتقدم أن يفوتني وال . الشكر جزيل مني فلهم ومعلمين وموجهين،

  . ًسديدا ًرأيا

 خالتي ابتهال التي ساعدتني بقلب مخلص، و أسرتي، ألفراد والعرفان والتقدير الشكر أقدم  أنأنسى وال
  . لإلسالم ًوذخرا ًعونا يجعلهم وأن يبارك جهدهم أن عز وجل المولى ًسائال

الباحثة 

  أسماء سويطي



ج

الملخص 

علـوم علـى التحـصيل هدفت هذه الدراسـة إلـى استقـصاء اثـر إسـتراتيجية التعـارض المعرفـي فـي تـدريس ال
  .والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في فلسطين 

طبقـــت  هـــذه الدراســـة علـــى عينـــة مـــن طلبـــة الـــصف التاســـع األساســـي فـــي المـــدارس الحكوميـــة التابعـــة 
) 116(وتكونــت عينـــة الدراســة مـــن ) 2014-2015( فــي العـــام ،لمديريــة تربيــة وتعلـــيم جنــوب الخليـــل

 ، واعدت الباحثة اختبار التحصيل واختبار قدرات التفكيـر اإلبـداعي ،)طالبة وطالبا 47 (طالبا وطالبة 
  .وتم التحقق من صدقها وثباتها 

المجموعــــة التجريبيــــة درســــت باســــتخدام : واعتمــــدت هــــذه الدراســــة تــــصميم قبلــــي وبعــــدي للمجمــــوعتين 
 وطبقـت االختبـارات قبـل المعالجـة  والـضابطة درسـت بالطريقـة االعتياديـة،استراتيجية التعارض المعرفي

 تــم ، وبعــد انتهــاء فتــرة التجريــب التــي اســتمرت ســتة اســابيع،التجريبيــة وبعــدها علــى افــراد المجمــوعتين
وقــد اظهــرت النتــائج .  لقيــاس الفــروق بــين المجمــوعتين )ANCOVA(اســتخدام اختبــار تحليــل التغــاير 

  :االتية 

لــديهم تعــزى الــى طريقــة التــدريس ولــصالح المجموعــة وجــود فــروق دالــة إحــصائيا فــي تحــصيل الطلبــة 
وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائيا فــــي التفكيــــر اإلبــــداعي تعــــزى الــــى طريقــــة التــــدريس ولــــصالح . التجريبيــــة

وعــدم وجــود فــروق دالــة احــصائيا فــي تحــصيل الطــالب والتفكيــر اإلبــداعي لــديهم . المجموعــة التجريبيــة
ائيا في التحـصيل والتفكيـر اإلبـداعي تعـزى للتفاعـل بـين وعدم وجود فروق دالة احص. تعزى الى الجنس

  المجموعة والجنس في العلوم 

. وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة الى ضرورة توظيف هذه الطريقة في تدريس العلوم 
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The impact of cognitive conflict strategy in the teaching of science 
achievement and creative thinking among the basic ninth- grade students 
in Palestine. 

Prepared by: Asma Swity 

Supervisor:  Dr .Inas Naser 

Abstract  

This study aimed at investigating the impact of cognitive conflict strategy in the teaching 
of science achievement and creative thinking among the basic ninth- grade students in 
Palestine. 

This study applied to a sample of ninth grade in basic governmental organizations in the 
South Hebron school students in (2014- 2015). 

The study sample consisted of (116) male and female students ,( 47)  male and (69) female. 
The researcher prepared achievement test and test the capabilities of creative thinking, 
were verified validity and reliability. 

The tools used by researcher in this study are; pre and post- tests to measure achievement 
and creative thinking. The suitable statistical analyses in this study (ANCOVA) to measure 
the differences between the experimental and control group, which analysis application 
after six weeks of treatment.  

The result of the study showed that:   

There are statistical significant differences in student achievement due to the method of 
teaching for the experimental group. 

There are statistical significant differences in the students creative thinking due to the 
method of teaching for the experimental group. 

There are no statistical significant differences in student achievement and creative thinking 
due to the gender. 

There are no statistical significant differences in student achievement and creative thinking 
due to the interaction between the group and gender.  

In light of the previous results, the researcher has presented recommendations, some of 
them are: 

Teacher are encouraged to use new method in teaching, and encourages to employ this 
method in teaching science. 
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة 

  

  : المقدمة1.1 

 

 انفجارا معرفيـا هـائال وتطـورا غيـر مـسبوق فـي مجـال تكنلوجيـا المعلومـات يشهد القرن الحادي والعشرين
 مما اثر كافة مجاالت حياة الفرد بحيث أصبح تقدم الشعوب مرهونا بمقدار ما لتـستجيب ،واالتصاالت 

 خــصوصا وان هــذه ،لمتطلبــات هــذا العــصر مــن حيــث األخــذ باألســاليب والطــرق الحديثــة فــي التعلــيم 
 مــن حيــث المنــاهج وطــرق التــدريس وتنميــة ،حــديا قويــا امــام القــائمين علــى التعلــيم التطــورات شــكلت ت

   )2003 ،سعاده ( من اجل مساعدة األفراد على التكيف ،التفكير بكل أنواعه وأبعاده 

وقــد تطلــب هــذا مــن التربيــة أن تــسعى إلــى إعــداد الطــالب فــي مختلــف مراحــل التعلــيم بمــا يــتالءم مــع 
 والباحثون في البحث الدائم عن أفضل الطـرق مـن التربويون لذلك نشط ، القرن مظاهر التطور في هذا

 حتـى ان تحـسينه المـستويات ، وتطوير مهارات تفكيرهم العالية ،اجل تحسين مستويات تحصيل الطلبة 
 ولــذلك جــاء اهتمــام ،التربويــة والتعليميــة بــصورة عامــة أصــبحت ضــرورة ملحــة مــن اجــل إحــراز أي تقــدم 

بتحــسين طــرق التــدريس والمنــاهج والبحــث فــي األســاليب التــي يمكــن مــن خاللهــا تنميــة التفكيــر المــربين 
  .)2010 ،الجميل( العلمي لدى الطالب 

 بروز العديد من النماذج التدريسية التي تعتمد علـى النظريـة ،ومن االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم
 مـن خـالل قيامـة بممارسـة ،ي النـشط أثنـاء عمليـة الـتعلم  والتي تركز على دور المتعلم االيجـاب،البنائية 

 ،العديد من األنشطة التعليمية من اجل تحقق مستويات متقدمـه مـن خـالل التحـصيل الدرسـي واالنجـاز 



 3

 من خالل تشكيل التراكيب المعرفية الجديده أو اعـادة ،ولكي يتمكن من الوصول إلى بناء معارفه بنفسه
 بحيث تكون خبرة المـتعلم ومعارفـه الـسابقة ذات تـأثير واضـح ،على نظرته للعلمبنائها من جديد استنادا 

  .)2002 ،الوهر(على عملية تعلمه

ووفقا للمنهج البنائي فـي التـدريس والـذي اخـذ باالتـساع واالنتـشار ال سـيما فـي تـدريس العلـوم فقـد تحـول 
 وغيرهـــا مـــن ، والمنهـــاج المدرســـة التركيـــز مـــن العوامـــل الخارجيـــة التـــي تـــؤثر علـــى الـــتعلم ومنهـــا المعلـــم

 وهــي تتعلــق بكــل مــا يجــري ، لينــصب التركيــز علــى العوامــل الداخليــة التــي تــؤثر فــي الــتعلم،العوامــل 
 او قدرتـه ،بداخل عقل المتعلم عندما يتعرض للموقف التعليمية سـواء كـان ذلـك مرتبطـا بمعارفـه الـسابقة

 أو معالجة المعلومات وحتـى الدافعيـة نحـو ،لمفاهيمعلى التذكر او ما لديه من ادراكات خاطئة لبعض ا
   )2004 ،محمود(بل كل ما يمكن أن يجعل تعلمه ذا معنى  ال، وأنماط تفكيره،التعلم

 ،وخالل العقود الثالثة الماضية أيد معلمو العلوم والبـاحثون المنظـور البنـائي فـي عمليتـي التعلـيم والـتعلم
 موجهـة اهتمامهـا ،سـهام البنائيـة فـي تنميـة تعلـم الطلبـه للعلـوم حيث أبرزت العديـد مـن الدراسـات مـدى إ

 هـي ضـرورة ربـط المـتعلم ، الن واحـد مـن أهـم مرتكـزات بنـاء وجهـة النظـر،نحو المعرفة القبليـة للمـتعلم 
 فالطلبــة عنــدما يتعلمــون موضــوعا جديــدا ،معارفــة الــسابقة بمعارفــه الجديــدة فــي ســياق جديــد كــي يتعلمهــا

 والـتعلم ،سابقة لديهم في موضوع ما يمكن ان تؤثر سلبا  او ايجابا على الـتعلم الـصحيحفان المعارف ال
 ولـذلك فـان القـضايا المهمـة والمربكـة هـي فـي المحـصلة قـضايا تعلـم وقـد تحـول دون تعلـم ،ذي المعنى 

يــث  بح،المــتعلم أو علــى اقــل تقــدير تعيــق تعلمــه للمفــاهيم الجديــدة التــي يواجههــا خــالل عمليــات تعلمــه
 ممــا يجعلــه يعمــد إلــى إنتــاج ،تعــوده إلــى إســاءة تفــسير الظــواهر أو المواقــف التــي يواجههــا فــي حياتــه 

  .)(Ak pinar,et al.2009حلول غير صالح أو غير مجديه عندما يواجه بمشكله علميه ما

ولــذلك فقــد حــاز موضــوع التغيــر المفــاهيمي علــى مــدى واســع مــن االهتمــام البــاحثين فــي مجــال تــدريس 
 استراتيجيات التغيـر المفـاهيمي تطبيقـا أهملعلوم والتعلم البنائي خالل السنوات الماضية ولعل واحد من ا

فــي الغــرف الــصفيه فــي مختلــف أنحــاء العــالم هــو النــزوع نحــو التعــارض المعرفــي وقــد اعتبــر العديــد مــن 
 فـي التغيـر المفـاهيمي  ان  التعـارض المعرفـي يعـد عـامال حاسـما وأساسـياإلـىالباحثين في تعلـيم العلـوم 

وأنهـا إســتراتيجية فعالــه فــي االستقــصاء القــائم علــى المنهــاج، كمــا بــين أن إســتراتيجية التعــارض المعرفــي 
تقلل من اثر قلق الطالب على التعلم وان لها تأثيرا ايجابيا على تحفيز الطلبة وزيادة التحـصيل الدراسـي 

)2013 Bao,et al, (معرفـي إحـدى االسـتراتيجيات المنبثقـة عـن النظريـة وتعـد إسـتراتيجية التعـارض ال
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عن إستراتيجية المتناقضات وعرفها بأنها إستراتيجية تعليمية تـستخدم ) tsai(البنائية والتي طورها تساي 
لتنظـــيم محتـــوى الـــدرس او تنفيـــذه مـــن اجـــل مـــساعدة المـــتعلم علـــى تعـــديل وتـــصويب تـــصوراته الخاطئـــة 

، كما تهدف هذه اإلستراتيجية  إلى مساعدة المـتعلم علـى بنـاء معرفتـه ٕواحداث تغير مفاهيمي دائم األثر
بنفسه وجعل تعلمه ذو معنى، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على ايجابية المتعلم ودوره في عمليه التعلم كما 
أنهــا تــساعد المــتعلم علــى استقــصاء العالقــة بــين المفــاهيم مــن خــالل تقــديم المــدركات الحــسية المدعمــة 

ونظــرا للتطــورات فــي مجــال بنــاء منــاهج ) tsai,2000( يــد مــن قــدرة المــتعلم علــى االحتفــاظ بهــاوهــذا يز
ــم  العلــوم وأســاليب تدريــسها بفعــل االنفجــار المعرفــي فقــد أصــبح اكتــساب مهــارات التفكيــر العليــا فــي تعل

ــا مــن اجــل تمكــين األفــراد مــن مواجهــة تحــديات القــرن الحــادي والعــشرين،  اتجــه لــذلك العلــوم أمــرا حيوي
المربــون نحــو تعزيــز االهتمــام بتعلــيم التفكيــر فــي منــاهج العلــوم مــن خــالل اســتراتيجيات متعــددة ومنهــا 
إستراتيجية التعارض المعرفي، وذلك الن لها دورا أساسيا فـي بنـاء مخططـات التـوازن المعرفـي وأظهـرت 

( ا محفـزا علـى الـتعلم والتفكيـرلوبسـفعاليته في تعزيـز التغييـر المفـاهيمي وتـشجيع التعلم،كمـان أنهـا تعـد أ
Budiman,et al,2009)  

من خـالل مـا تقـدم تتـضح األهميـة الكبـرى لـدور المعلـم باعتبـاره منظمـا وميـسرا لعمليـة الـتعلم مـن خـالل 
تهيئــة المنــاخ المناســب لتزويــد المتعلمــين بالمعــارف ومــساعدتهم علــى تطــوير مهــارات التفكيــر واإلبــداع 

لذاتي والقدرة على التعليم المستمر، وتوظيف ما اكتـسبوه مـن معـارف ومهـارات واكتساب مهارات التعلم ا
ولــذلك أصــبح مــن ) 1999الروســان،(واتجاهــات وقــيم وطــرق تفكيــر فــي حــل مــا يــواجههم مــن مــشكالت 

الــضروري أن تركــز منــاهج العلــوم علــى اكتــساب المعــارف العلميــة وتزويــد المتعلمــين بمهــارات التفكيــر 
بــداعي باعتبــاره احــد القــدرات اإلنــسانية القائلــة للتنميــة والتطــوير، وهــذا يــشكل اليــوم احــد ومنهــا التقليــد اإل

   ).2007خطاب، ( أهم أهداف التربية المعاصرة والشغل الشاغل الهتمامات التربويين

ونظــرا للجهــود التــي تبــذلها وزارة التربيــة والتعلــيم الفلــسطينية فــي تحــسين منــاهج وأســاليب تــدريس العلــوم 
محاوالتهـــا المـــستمرة لتحـــسين مـــستويات تحـــصيل الطلبـــة فـــي العلـــوم العامـــة فـــي االختبـــارات الوظيفيـــة، و

وتنميــة مهــارات البحــث واالستقــصاء التــي تقــوم بهــا الجهــات ذات العالقــة فــي وزارة التربيــة بغيــة تحــسين 
ه أنظـار المعلمـين بـشكل عمليتي تعليم العلوم وتعلمها، فقد ارتأت الباحثـة القيـام بهـذه الدراسـة بغيـة توجيـ

خــاص نحــو االهتمــام باســتراتيجيات التغيــر المفــاهيمي، ال ســيما تلــك المنبثقــة عــن النظريــة البنائيــة فــي 
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محاوله لتطبيقا فـي تـدريس العلـوم و الوقـوف علـى مـدى فعاليتهـا فـي تحـسين التحـصيل الدراسـي وتنميـة 
  .مستويات التفكير لدى طلبة المدارس األساسية في فلسطين

التربيـة  أهـداف أهـم مـن أصـبح هنـا ومـن للتنميـة، قابـل اإلنسانية القدرات من كغيره اإلبداعي إن التفكير
 فـي اآلونـة التربـويين فكـر ًشـاغال وتنميتـه اإلبـداع وأصـبح للطـالب، اإلبداعيـة القـدرات تنميـة المعاصـرة
 والنـدوات والمناقـشات المـؤتمرات مـن العديـد فـي الـشائعة األفكـار مـن اإلبـداع أصـبح كمـا األخيـرة،
  ).2007، خطاب  (واألبحاث

اثـر اسـتخدام إسـتراتيجية التعـارض المعرفـي فـي تـدريس  من هنا جـاءت فكـرة الدراسـة فـي محاولـة معرفـة
  .العلوم على التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في فلسطين

  : مشكلة الدراسة2.1

ــــة علــــى  ــــت إســــتراتيجية التعــــارض المعرفــــي كدراســــة مــــن خــــالل اطــــالع الباحث ــــي تناول ( الدراســــات الت
 خاصــة فيمــا – علــى حــد علــم الباحثــة –وجــدت أنهــا نــادرة ) 2013،آل تمــيم(ودراســة  ) 2013،عمــران

يخص طلبة الصف التاسع األساسي، كما لم تجـد الباحثـة دراسـات تبحـث فـي أثـر التـدريس بإسـتراتيجية 
تفكيـــر اإلبـــداعي والتحــصيل لـــدى طـــالب الــصف التاســـع األساســـي فـــي التعــارض المعرفـــي فـــي تنميــة ال

  : لذا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال التالي،العلوم العامة

ما اثر استخدام إستراتيجية التعارض المعرفي في تدريس العلوم علـى التحـصيل والتفكيـر اإلبـداعي لـدى 
  طلبة الصف التاسع األساسي في فلسطين؟

  :وأسئلتها الدراسة  أهداف3.1 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى استقــصاء اثــر اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي التحــصيل، وتنميــة 
 وتحديـدا تهـدف الدراسـة إلـى اإلجابـة عـن ،التفكير اإلبداعي لدى طالب الـصف التاسـع فـي مـادة العلـوم

  :األسئلة التالية

عارض المعرفي في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسـي ما أثر استخدام إستراتيجية الت: السؤال األول
  في مادة العلوم؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما؟



 6

 لــدى طلبــةمــا أثــر اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي : الــسؤال الثــاني
 وهــل يختلــف هــذا األثــر بــاختالف طريقــة التــدريس والجــنس الــصف التاســع األساســي فــي مــادة العلــوم؟

  والتفاعل بينهما؟

  : فرضيات الدراسة4.1  

  :  ينبثق عنها الفرضيات التالية،لإلجابة عن أسئلة الدراسة

فـي متوسـطات ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة : الفرضية األولى
  .    ألساسي تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهماتحصيل طلبة الصف التاسع ا

فـي متوسـطات ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة : الفرضية الثانية
درجات طلبة الصف التاسع األساسي في التفكير اإلبداعي تعزى إلى طريقة التـدريس والجـنس والتفاعـل 

  . بينهما

  : لدراسة أهمية ا5.1

  : تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل

استخدمت هذه الدراسة إستراتيجية جديدة في  تدريس العلوم وهي إستراتيجية التعارض المعرفي مما  قـد 
  .يستفيد منه القائمون على إعداد الورشات لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية

لتاســع األساســي مخططــة وفــق إســتراتيجية كمــا قــدمت هــذه الدراســة وحــدة دراســية مــن منهــاج الــصف ا
 وقــــد تفيــــد معلمــــي الــــصف التاســــع األساســــي والمتخصــــصين فــــي إعــــداد المنــــاهج المعرفــــي،التعــــارض 
  .وتطويرها

 ،وعلــى الــصعيد البحثــي فقــد تفــتح هــذه الدراســة آفاقــا لدراســات أخــرى تتنــاول جوانــب ومتغيــرات مختلفــة
مـن الدراسـات النـادرة  - بحسب علم الباحثـة- حيث أنها،سةومراحل تعليمية مختلفة لم تتطرق إليها الدرا

  .التي أجريت حول هذا الموضوع 
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  : محددات الدراسة6.1 

  :تم تعميم نتائج الدراسة الحالية ضمن الحدود اآلتية

 2014/2015تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العـام الدراسـي : المحدد الزماني1. 
 .م 

تم تطبيـق الدراسـة فـي محافظـة الخليـل فـي مدرسـة بنـات بيـت عـوا الثانويـة ومدرسـة :  المكانيالمحدد2.
  .ذكور الياسرية 

اقتـصرت الدراســة علــى طلبـة الــصف التاسـع األساســي فــي فلـسطين والمنتظمــين فــي : المحـدد البــشري3.
  . م2015 -2014 الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي

  . المصطلحات والمفاهيم الواردة فيها:  المحدد المفاهيمي4.

  

  :  مصطلحات الدراسة8.1

  :تعريف إستراتيجية التعارض المعرفي

ـــد اإلجـــراءات :  إســـتراتيجية ـــم داخـــل الفـــصل الدراســـي لتحدي ـــه المعل هـــي تخطـــيط علمـــي ســـابق يقـــوم ب
لتخطـــيط  منعـــا ل، وذلـــك بعـــد تحليـــل شـــامل لجميـــع جوانـــب الموقـــف التعليمـــي،المناســـبة وتتابعهـــا الزمنـــي

وضمانا لتحقيق أهداف محددة مـع أبعـاد مـا يعـوق الوصـول إلـى هـذه األهـداف وتحديـد البـدائل لعالجهـا 
  ) 2003،اللقاني(

   ):kang et al , 2010(عرفها كانج : التعارض المعرفي

يقــصد بــه فــي هــذه الدراســة بالدرجــة التــي يحــصل عليهــا الطالــب فــي االختبــار :  تعرفــه الباحثــة إجرائيــا
  . صيلي المعد الذي أعدته الباحثة لهذا الغرضالتح

 أو التوصــل ، نــشاط عقلــي مركــب وهــادف توجهــه رغبــة قويــة فــي البحــث عــن حلــول: التفكيــر اإلبــداعي
  )2002 ،جروان. ( أو مشكلة مطروحة،إلى نتائج أصيلة لموقف معين
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ي الـذي أعدتـه  الباحثـة العالمة التي يحصل عليها الطالب ويحققها فـي مقيـاس مهـارات التفكيـر اإلبـداع
 ،صـوافطة. ( واألصـالة، والمرونـة،الطالقة:  وهي ،لهذا الغرض ويتكون من المهارات األساسية الثالثة 

2008 (  

هــو نــشاط عقلــي هــادف يــؤدي إلــى أفكــار جديــدة ويعبــر عــن حلــول لمــشكلة مــا، : تعرفــة الباحثــة إجرائيــا
 وهـو الدرجـة الكليـة التـي حـصل ،تكـن معروفـةرغبة في البحث عن حـل منـشود والتوصـل إلـى نتـائج لـم 

  .عليها الطالب على اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي في مهارات األصالة والطالقة والمرونة 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  اإلطار النظري  1.2

  الدراسات السابقة  2.2

  التعليق على الدراسات السابقة
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   الثانيالفصل

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

 هــذا الفــصل كــل مــن اإلطــار النظــري والدراســات الــسابقة التــي لهــا صــلة بموضــوع الباحثــة فــيتناولــت 
  .الدراسة 

  

  :اإلطار النظري1.2 

إســـتراتيجية التـــدريس باســـتخدام التعـــارض المعرفـــي، والتحـــصيل : شـــمل اإلطـــار النظـــري المحـــاور اآلتيـــة
  . تنمية التفكير اإلبداعيالدراسي، و

  المفهومي التغير 1.1.2

 بحيـث األطـر التوضـيحية مـن ًبـدءا أذهـانهم فـي نمـاذج مـن التوليـف علـى الطـالب تمكـن عمليـة وهـو
  ( Vosniadou, 2003: 45) .عملية نماذج سلسلة إلى يؤدي مما تدريجية عملية في تستمد

 ال معينة معارف أو معلومات إلى يتعرف المتعلم عندما تتم عقلية عملية بأنه ) 2001(يعرفه عفانة و
 هو وما مفاهيم من مكتسب هو ما بين توافق أو عملية توازن فتحدث لديه، المكتسبة المفاهيم مع تتفق

 المعطـاة والمعلومـات المكتـسبة المفـاهيم بـين واضـحة هنـاك اختالفـات كانـت فـإذا معلومـات مـن معطى
 عـن مختلـف إطـار لهـا جديـدة مفـاهيم يكتـسب الحالـة هـذه فـي تعلمفـإن المـ المعطاة، المعلومات لصالح
  .مفهومي تغير له حدث المتعلم أن الحالة هذه فتقول في المكتسبة المفاهيم إطار
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  -: المفهومي التغير يحدث كيف

 مـن معـين مجـال  خاللهـا مـن يـصبح نـاقالت هـي المركزيـة المـرء مفـاهيم أن )يقـول بوسـنر وآخـرون (
 ًبديهيا أنها على تظهر تجعلها بالتجارب التي ربطها يكن المفاهيم هذه ومثل ) ًمفهوما( اًمدرك الظواهر
 اسـتعادية نـاقالت كلمـة وأن معينـة، بأشـياء النمـاذج تتعلـق أو والخيـاالت الـسابقة والخبـرات واضـحة

 والنماذج، الخياالت عن بالحديث مرتبط وهذا ، ذهنية صورة بامتالك ما مفهوم والنماذج فهم والخياالت
 ذات العالقات المادية والعمليات باألشياء متعلقة تكون أن يفترض وغيرها والصور فإن التصورات إذن
  (Sten house, 1988 :415). الحقيقة تمثل مادية لنماذج بأشكال أو

  : الطلبة مفاهيم على المفهومي التغير تأثير

 بينمـا عاليـة، مكانـة ذو فإنـه ًومثمـرا للفهـم ومعقـوال قـابال الطالـب يعتبره الذي نعني بالمفهوم هو المفهوم
 مفهـوم يحقـق عندما يحدث المفهومي التغير أن متدنية بمعنى مكانة ذو فإنه فقط، للفهم القابل المفهوم
  .والمعقولية واإلثمار الفهم قابلية شروط جديد

ن أحــد المفـاهيم ويبنـي نمـاذج التغيـر المفهـومي التـي تتـضمن أن الطالـب يتخلـى عـ Linder انتقد لينـدر
ًمفهوما بديال فيرى لينـدر أن أهميـة الـسياق فـي تـشكيل المفهـوم هـي أهـم وأعظــم وحـاول أن التحـسين ال  ً
ًالتغييـر هــو عمليــا تحديــد وبــسط المفهـوم الفعــال بعــض وضــع شــروط جديـدة للــسياق ويــرى أنــه فــي العلــم 

   مـا يسهل العملية االشتقاقية للمفهومنفسه هناك كثير من التشتت المفهومي وأن أساس السباق هـو

 (Linder, 1993: 295)  

وزمـــالؤه فقـــد اختبـــروا البنيـــة المفهوميـــة للطلـــب مــــن خــــالل شـــروط نمـــوذج ) Treagust(أمـــا تريجوســـت
ًالتغيــر المفهــومي لتحديــد مكانتهــا، فــالمفهوم الــذي يعتبــره الطالـــب قـــابال للفهـــم ومعقــوال ومثمــرا فإنــه ذو  ً ً

، بينما المفهوم القابل للفهـم فقـط، فإنـه ذو مكانـة متدنيــة بمعنـى أن التغيـر المفهـومي يحـدث مكانة عالية
  عندما يحقق مفهوم جديد شروط قابليـة الفهـم والمعقوليـة واإلثمار

 .(Treagast & other, 1996: 229)   
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: وطبيعته بالمحتوى المفهومي التغير عالقة

 للعلـم، األنـواع المختلفـة بـين تتميـز للمحتـوى نظريـة فـي لتفكيـرل الوقـت حـان بأنـه) White(وايـت ذكـر
 عوامل له تكون قد خصائص المحتوى وايت وحدد األمثل بالشكل نوع كل وتعلم تدريس كيفية وتوضح
  :(White, 1994:260) الخصائص وهذه للتعلم هامة محددة

الشائعة الخبرة تجاه االنفتاح1. 

والتعقيد األفكار غموض إزالة2. 

توضيحية قوة لها بديلة نماذج وجود3. 

المعرفة أنواع وتعدد شائعة كلمات وجود .4

 االعتباطي للتفكير واضح اجتماعي قبول 5.

. العاطفية والقوى الروابط من نطاق وجود6. 

 بـين  للتمييـز للثبـات القابـل مـصطلحي Demonstrable  والعـشوائيWhiteوايـت  اسـتخدم وقـد
 هـو هـذا بـأن  واقتـرحArbitrage عرضـها خـالل مـن إثباتهـا يمكـن ال التـي وتلك الواضحة االفتراضات

 بالنـسبة نتـائج العلـم طبيعـة محتـوى فـي البعـد لهـذا يكـون قـد العلـم محتـوى لطبيعـة الهامـة األبعـاد أحـد
  (White, 1994:260) المفهومي للتغير

او ، الواسـع ،الجـذري  أسـماه الـذي يالمفـاهيم التغيـر إلحـداث التـالي النمـوذج اقتـرح فقـد الـسالم عبـد أما
 كمـا الفرعيـة التعليميـة الخطـوات مـن مجموعة  على تشتمل، رئيسة، مراحل ست من   ويتكون،التكيف
  :يلي

: على الشخصية وتشتمل خبراتهم على القبلية القائمة لتصوراتهم التالميذ ٕوادراك وعي مرحلة :أوال

 خـالل مـن علمية، وذلك ظاهرة أو حدث أو مفهوم لكل ذللتالمي القبلية التصورات وتحديد تشخيص. 1
 .القبلي االختبار نتائج تحليل
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 مـن الحـصص حـصة لكـل العلميـة والظـواهر بالمفـاهيم المرتبطـة والمـشكالت األسـئلة صـياغة. 2
  .)االختبار القبلي أسئلة من اختيارها أو النهاية ومفتوحة مقيدة صياغتها يمكن واألسئلة(

 تعاونيـة مجموعـات فـي) الحـرة (النهايـة ومفتوحـة المقيـدة للمناقـشة الكافيـة الفـرص يـذالتالم إعطـاء. 3
 تفـسيراتهم ومعرفـة القبليـة ومعتقـداتهم وتـصوراتهم أفكـارهم عـن والتعبيـر لهـم القبلي الفهم لتنشيط صغيرة
 عليها، ركيزوالت المناقشة من خالل لديهم الخطأ التصورات واستنباط العلمية، الظاهرة أو المفهوم حول
  القبلية لتصوراتهم )واعين(مدركين التالميذ يصبح وبذلك

  :والصراع التعارض أو التوازن عدم مرحلة :ًثانيا

 وبـذلك بينهـا، وتوضـيح العالقـات العلميـة، والظـواهر واألحـداث، للمفـاهيم، والتفـسير بالشرح المعلم يقوم
  القبلية تصوراتهم عن الرضا عدم من نوع لديهم يتكون

  : والنشاط التجريب مرحلة :ًلثاثا

 مالحظـة علـى تـشجعهم التـي العمليـة التجـارب ٕواجـراء والعـروض واألدوات المـواد التالميـذ يـستخدم
 المقبـول، العلمـي العلميـة والفهـم المفـاهيم لهـم وتوضـح ٕواثباتهـا، منها والتحقق المختلفة العلمية الظواهر

  .ًومفهوما ًواضحا المفهوم الجديد يصبح بوالتجري والنشاط والمناقشة األسئلة خالل ومن

  :الجديد المفهوم وتكييف البناء ٕواعادة التعارض وحل التوازن مرحلة: ًرابعا

 الـسابقة التـصورات(وأفكـارهم مفـاهيمهم بـين الـصراع أو والتـضارب التعـارض حـل نحـو التالميـذ يعمـل
 التي العملية والتجارب ائج األنشطةنت ومناقشة األسئلة وتوجيه ومالحظاتهم )الصف ومناقشة الموجودة
 إجـراء إلـى وتـوجيههم والمناقـشة وقيادتهم بالحوار ، بأنفسهم الجديد العلمي التصور بناء على تساعدهم
 أو تكييـف يحـدث ولـذا بينهـا، والتمييز الجديد والتصور العلمي الخطأ أو القبلية تصوراتهم بين مقارنات
  .مالئمة

  : الجديد العلمي المفهوم وثراء ةوتنمي توسيع مرحلة :ًخامسا

 اليوميـة بيئـتهم وحيـاتهم مـن المختلفـة والمـشكالت والظـواهر األمثلـة إعطـاء التالميـذ مـن المعلـم يطلـب
 مواقـف فـي وتعميمهـا العلميـة الجديـدة، المفـاهيم وتطبيـق استخدام على تساعدهم والتي الواقعي، َوالعالم
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 األخـرى والمواقف الدرس قاعة في ّيتم تعلمه الذي لمفهوما بين صالت عمل ومحاولة ، مشابهة جديدة
 وذلـك الطبيعيـة والظـواهر األحـداث وتفـسير لمواقـف أخـري المعرفـة ينقلـون وكيـف اليوميـة، حيـاتهم فـي

 العلمـي التـصور وثـراء تنميـة(المقبولـة  الجديـدة المفـاهيم وثـراء وخـصوبة وتنميـة لتوسـيع الفرصة يعطي
  )المقبول

  :المعرفة وراء ما المفهوم أو وراء ما مرحلة -ًسادسا

  ،األبعد إلى أو المفهوم وراء ما إلى يذهبوا أن التالميذ  لتشجيع،المفهوم حول جديدة أسئلة إثارة

 اإلضـافية  والمـشكالت األسـئلة وطـرح عـرض طريـق عـن الحاليـة أو الفوريـة الخبـرة لتجـاوز وتـشجيعهم
 األخـرى الجديـدة العلميـة وبالمفـاهيم والظـواهر بـالمفهوم تبطوتـر اختيـارهم مـن وتكون ومتابعتها وتمييزها
 الوعي لديهم ويتكون بالمفهوم فيتعلقوا والتساؤل الذاتي حولها والتفكير المشكالت وحل اليومية، وبالحياة
 وأفكـار مفـاهيم ببنـاء ويقومـوا وتقييمهـا فيهـا تعلموهـا والتفكيـر التـي وبالمعرفـة الـسليم العلمـي بـالمفهوم

  )66: 2005،السالم عبد(جديدة  وتعميمات واستنتاجات قاتوعال

  :أهم الطرق واالستراتيجيات التي تعمل على إحداث التغير المفاهيمي فيمكن إجمالها بما يلي

  استخدام التشبيهات 

  المناقشة والعروض العلمية 

 نموذج التعلم البنائي العام 

 استراتيجيات ما وراء العمليات المعرفية 

 ية التجسيرإستراتيج  

 إستراتيجية التعارض المعرفي  

 مفـاهيم شـأنها تعـديل مـن خطـوات عـدة تتبـع التـي هـي المفهـومي التغيـر اسـتراتيجيات أن وتـرى الباحثـة
 السليمة بالمفاهيم خاطئة واستبدالها و بديلة مفاهيم من العلمية السليمة المعرفة مع تتفق ال التي الطلبة
ممكنـة ومـن هـذه  فتـرة الـصحيحة ألطـول العلميـة المعرفـة بنـاء خاللهـا مـن الطلبـة يـستطيع التـي

  .)2002 ،زيتون( االستراتجيات التي تعمل على تغير المفاهيم إستراتيجية التعارض المعرفي 
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 :إستراتيجية التعارض المعرفي2.1.2.

  :اإلسالمي بالفكر وعالقته التعارض المعرفي إستراتيجية

 تفارق أحداثه، ال سمة هو التعارض المعرفي أن تبين التي المواقف من بالعديد اإلسالمي التاريخ يحفل
وأن التعـارض  ،يوالمفـاهيم األفكـار تـصحيح علـى قـائم ديـن هـو اإلسـالم أن التـاريخ كتـب لنـا وتبـين

بــاق، وكانــت إســتراتيجية التعــارض المعرفــي هــي إحــدى  الــدين مــادام مــستمرة قيمــة هــو المفهــومي
 عنـه نتحـدث أن لنـا وكـان ،تدريس العلوم فـإن لهـا جـذور فـي الكتـاب والـسنةاالستراتيجيات الحديثة في 

 : أقسام إلى حديثنا ونقسم وجل عز باهللا مستعينين بحتة إسالمية وجهة نظر من

  . الكريم القرآن في  التعارض المعرفي 1)

  .الشريفة النبوية السنة في التعارض المعرفي 2) 

  : الكريم القرآن في التعارض المعرفي 

لمبـدأ التعـارض  الكـريم القـرآن اتخـاذ مـدى تبـين التـي التعليميـة المواقـف مـن بالعديـد الكـريم القـرآن يحفـل
 ولـم واحـدة اإلنسان لحظة يترك لم وجل عز اهللا أن وتبين ، المفاهيم لتصحيح تعليمية كوسيلة المعرفي

 نعرض هنا ومن ، ومعاشهحياته  لصالح الصحيح الطريق له وضع وقد إال عين طرفة نفسه إلى يكله
 شـيئين متعارضـين بـين جمعـت كثيـرة آيات القرآن ففي، وجل عز اهللا كتاب من ذلك عل األمثلة بعض
  :ما يلي اآليات هذه ومن الدافعية ويزيد االنتباه يثير مما

َِّ﴿وهو الذي َ َخلق َُ َ َالليل َ َوالنهار َّْ َ َّ َوالشمس َ َْ َوالقمر كل في فلك يسب َّ َْ ٍ َِ ََ ٌّ ُ َ َ ْ َحون ﴾َ   ﴾33 ، ﴿األنبياء ُ

ً﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن َأراد َأن يذكر َأو َأراد شكورا﴾ َ َ َ َُ ُ َ َْ َّ َّ ِ َِ َْ َُ ِّ ً َ ْ َ َّ َ َ َ ََ ََّْ   ﴾62 ،  ﴿الفرقانَّ

ِّ﴿إنَّ في اختالف الليل والنهار وما خلـق اللـه فـي الـسماوات واَألرض آليـات ل ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ ْ ْ َ َ َ ََ ََّ ُ ََّ ََّ َ ِ َ َّ ِ ْ َقـوم يتقـون﴾ِ ُ ََّ َ ٍ  ،  ﴿يـونسْ
6﴾  

ُوما يستوي اَألعمى والبصير ﴿ ِ َ َْ َ َٰ َ َْ ْ ِ َ ُوال الظلمات وال النور ، ْ ُّ َ ََ َُ َ ُ، وال الظل وال الحرور ُُّ ُ َ ْ َ ََ َُّ ُوما يـستوي اَألحيـاء  ، ِّ ََ َْ ْ ِ َ ْ َ
ُوال اَألموات  َ َْ ْ ُ إنَّ الله يسمع من يشاء ۚ◌َ َ َ َُ ُ ِ ْ َ َّ ٍ وما َأنت بمسمع ۖ◌ِ ِ ْ ُ َِ َ ِمن في القبور﴾َ ُُ َّْ    ﴾22-19 ، ﴿فاطر ِ
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 عليه السالم موسي قصة ففي التعليم في المتعارضة األحداث استخدام حول واضحة إشارة القرآن وفي
  : ذلك على الخضر داللة سيدنا مع

َ﴿فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها  َ ََ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َ َِ ٰ َّ َ ََ ْ قال َأخرقتها لتغرق َأهۖ◌َ َ ِ ْ ُ َِ َ ْ َ َ َ ًلها لقد جئت شـيئا إمـرا ،َ ْ ِ ً ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْقـال َألـم  ََ َ َ َ
ًَأقل إنك لن تستطيع معـي صـبرا ْ َ َ ِ َِ َ َ َْ َ َ َِّ ْ ًقـال ال تؤاخـذني بمـا نـسيت وال ترهقنـي مـن َأمـري عـسرا ، ُ ْ ُ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُْ َُ ََ ُ َ َ ِ ْ َ َ َفانطلقـا  ، َ ََ َ

ًحتى إذا لقيا غالما فقتله قال َأقتلت نفسا  ْ َ َ َْ ََ َ ََ ُ َ َ ََ ً َ ُ َ َِ ِ ٰ ًزكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكـراَّ ْ ُّ ً ْ َْ َ ْ ِ ْ َ َّ ٍ ِْ َ ِ َ ً َّ ِ َ، قـال َألـم َأقـل لـك إنـك  َ ََِّ َّ ُ َْ َ َ
ًلن تستطيع معي صبرا ْ َ َ ِ َِ َ َ َْ ِ،قال إن سأَلتك عن شيء بعدها فال تصاحبني  َ ِ ٍْ َ َُ ََُ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ ِ َ ً قد بلغـت مـن لـدني عـذراۖ◌َ ْ ُ َِّ ُ َّ ِ َ ْ َ ْ َ ، 

َفانطلقا حتى إذا َأت َ ِ ٰ َّ َ َ ََ َّيا َأهل قرية استطعما َأهلها فـَأبوا َأن يـضيفوهما فوجـدا فيهـا جـدارا يريـد َأن يـنقض َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َُ َ َِ ً ِ َ َِ ٍَ ََ ََ َُ ُ ِّ َ ْ ْْ ْْ َ َْ َ
ُفَأقامه  َ َ ً قال لو شئت التخذت عليه َأجرا ﴾ۖ◌َ ْ ِْ َِ ََ َ َْ َ َّ َ ْ ْ َ  ﴾77-71 ، ﴿الكهف َ

 أثـارت وقـد  ولن يستطيع تفسيرها، سالمال عليه موسي سيدنا لفكر متناقضة بأفعال الخضر قام سيدنا 
 الـسالم عليـه لـسيدنا موسـي الخـضر قـدم وقـد ،حـدوثها سـبب عـن فـسأل لديـه االسـتطالع وحـب فضوله
  : تعالي اهللا فقال لها الصحيح التفسير

ًْ﴿وَأما الغالم فكان َأبواه مؤمنين فخشينا َأن يرهقهما طغيانا وكفر ُ َ ََ َ ًَ َ ََ ُ َْ ُ َْ ُُ َ َِّ ِْ ِ َ َِ ْ ْ ُ َ ُ ُفَأردنا َأن يبدلهما ربهمـا خيـرا منـه  ا،َُ ْ ِّ ً َ َْ َْ َ َُ ُُّ َ ِ ُ َ ْ َ
ًزكاة وَأقرب رحما ْ ُ ََ ْ َ ً َ َوَأما الجدار فكان لغالمين يتيمين في المدينة وكـان تحتـه كنـز لهمـا وكـان َأبوهمـا  ، َ َ َ َ َُ ُ ََ َ ََ َ َ ََ َ َُ َّ ٌ ُ ََ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ َُ َ ُ ِ َّ

ُصالحا فَأراد ربك َأن يبلغا َأش ََ ُ َْ ًُّ َ ََ َ ِ َدهما ويستخرجا كنزهما رحمـة مـن ربـك َ ِّ َّ ِّ ً َ َ َْ َ ُ َُ َ َ َِ ْ َ ْ َ ِ ومـا فعلتـه عـن َأمـري ۚ◌َّ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ََ َ ذلـك ۚ◌َ َِٰ

ًتأويل ما لم تسطع عليه صبرا﴾﴿ ْْ َْ ِ َِ ََّ ْ َ ََ ُ ِ  ﴾82-79 ،الكهفْ

الحـدث  تقـديم تـم حيـث التعلـيم فـي اسـتخدام التعـارض علـى واضـح دليـل الكريمـة اآليـات هـذه وفـي
 تقـديم تفـسير دون الجـدار بنـاء ، الغـالم قتـل ، الـسفينة خـرق )عملـي نـشاط( عمليـة صورةالمتعارض  ب

 األسـئلة وتقـديم يطـرح وبـدأ الـسالم عليـه موسـى سـيدنا اسـتطالع وحـب فـضول أثـار ممـا لـه مباشـر
  .المتعارضة األحداث هذه فهم إلي للتوصل تساعد تفسيرات

ََْأو كالذي مر على قر(قال تعالى  ٰ َ َ َّ َ َِّ َ َية وهي خاوية على عروشها قال َأنـى يحيـي هذه اللـه بعـد موتهـا ْ َِ ِ ِْ َْ َ َُ ُ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ َٰـٍ ْ ٰ َّٰ َ َ ُ َ ٌ ِ َ َ َ◌ۖ 
ُفَأماته الله مائة عام ثم بعثه  ُ َُ َُ َ ََّ ٍ َ َ ِ َّ َ َ َ قال كم لبثت ۖ◌َ ْ ََِ ْ َ ٍ قال لبثت يومـا َأو بعـض يـوم ۖ◌َ ْ ْ ْ َْ َ ََ ً ُ ْ ََِ َ قـال بـل لبثـت مائـة ۖ◌َ َ ِ َ ْ ََِّ َ َ

ُْعـام فــانظر َ ٍ ْ إلــى طعامــك وشــرابك لــم يتــسنه َ َّ َ َ ََ َ ْ ََ ََ َ َِ ِ َ ٰ ِ وانظــر إلــى حمــارك ولنجعلــك آيــة للنــاس ۖ◌ِ َّ ِّ ً َ َ ََ ََ َ َْ َِ ِِ َ ِ ٰ ْ َِ وانظــر إلــى ۖ◌ُ ْ ُ َ
ًالعظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما  ْ َْ َ َُ ْ ََّ ُُ ُ ِ َِ َ ِ َ ِ فلما تبين له قال َأعلم َأنَّ الله علـى كـل شـيء قـدۚ◌ْ ٍَ َْ َ ِّ ُ ٰ َ َ َ َّ ََ ََ َُّ ُ ْ َ َ َّ َ البقـرة  ()ير َ

 :259(  
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اهللا  نبــي  وتوضــح أن كــان،وفــي هــذه اآليــة الكريمــة دليــل واضــح علــى اســتخدام التعــارض فــي التعلــيم
  .االنفعالي الوجداني المجال وهو األموات اهللا إحياء قدرة في )إسرائيل بني أنبياء أحد( حزقيل

ٌواذ قــال ربــك للمالئكــة إنــي جاعــل( قــال تعــال  ِ ِ ِ َِ ِِّ َ َ ْ َ ُّ َْ َ َ ِٕ َ فــي اَألرض خليفــة قــالوا َأتجعــل فيهــا مــن يفــسد فيهــا َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ً َ َ ِ ْ
َويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني َأعلم ما ال تعلمون ُُ َ ََ َ َ َْ َْ ُ ْ ِّْ ِِ َ َ َ َ ُُ َ َ َ َ َِّ ُِّ ُ َِ ِْ َ ُ    )30:البقرة) ( َِّ

تعـالى  اهللا خلـق مـن أن حيـث نـساناإل عـن المالئكـة مفهـوم وجـل عز اهللا وفي هذه اآلية الكريمة صحح
 األرض ليـسو فـي المفـسدين وأمـا والـشهداء، والـصديقين والنبيـين الـصالحين مـن األرض فـي الخلفـاء
التعـارض  أن تبـين القـرآن مـن متعـددة أمثلـة هنـاك وتوجـد.استفـساري هنـا المالئكـة سـؤال وكـان خلفـاء،
 وايقارسـون بـوزنر مـن الغـرب علمـاء هعنـ يتحـدث أن الكـريم قبـل القـرآن فـي تأصـيلي أمـر المعرفـي
  .وغيرهما

  : النبوية السنة التعارض المعرفي في

 لـدى التعارض المعرفي والمفـاهيمي  أهمية تبين التي التعليمية المواقف من بالعديد النبوية السنة تحفل
 علـى خـذيأ أن بـه حـري اإلسـالم فـي المعلـم األول وهـو )لى اهللا عليـه وسـلمصـ( النبـي  وكان المتعلمين

 على األمثلة بعض ونأخذ. ودنياهم دينهم أمور اإلسالمية حول واألمة الصحابة مفاهيم تصحيح عاتقه
  : ذلك

مـن : "قـال) لى اهللا عليـه وسـلمصـ(اهللا  رسـول أن عنهمـا اهللا رضـي العـاص بـن عمـرو بـن اهللا عبـد عـن
ب أبا الرجل فيسب أباه ويسب الكبائر أن يشتم الرجل والدية وقالوا وكيف يشتم الرجل والدية قال يسب

   )124:1986 ،الدمشقي(متفق علية  " أمه فيسب أمه

 الرجـل شـتم  وهـي مباشـرة بـصورة متعارضـا ًحـدثا) صلى اهللا علية وسـلم (الرسول  قدم الحديث هذا في
 يـشتم وكيـف " وتـساءلوا أيـضا واسـتنكارهم الـصحابة اسـتطالع وحـب فـضول الحـدث والديـه أثـار هـذه

 فوضـح المتعـارض الحـدث لهـذا تفـسير تقـديم على)صلى اهللا علية وسلم (الرسول  حاثين"يه الرجل والد
  .ذلك لهم كيفية حدوث) صلى اهللا علية وسلم( الرسول

:" فقـال ) صـلى اهللا عليـة وسـلم (رسـول اهللا  عنـد كنـا : قـال عنـه اهللا رضـي وقـاص أبـي بـن سـعد عـن
له سـائل مـن جلـسائه يـا نبـي اهللا كيـف يكـسب أيعجز أحدكم أن يكسب كـل يـوم إلـف حـسنة قـال فـسأ
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رواه  " احدنا ألف حسنة قال يسبح مائة تسبيحه فيكتب له ألف حسنة أو يحـط عـن اهللا ألـف خطيئـة
صـلى (الرسـول  قدمـه "اليـوم في حسنة ألف كسب : واضح متعارض حدث الحديث في، احمد بن حنبل

فأشـبع  التفـسير لمعرفـة اسـتطالعهم وحـب الـصحابة تـساؤل أثـار سـؤال شـكل علـى) اهللا عليـة وسـلم 
فــضولهم ودلهــم علــى )  صــلى اهللا عليــة وســلم(التفــسير فاشــبع الرســول) صــلى اهللا عليــة وســلم (الرســول 

  )1986: 396، الدمشقي. (الحل الصحيح 

 )لى اهللا عليـه وسـلمصـ( النبـي  بيـوت إلـى رهـط ثـالث جـاء : قـال عنـه اهللا رضـي مالـك ابـن أنـس عـن
 غفر له قد النبي من نحن وأين: فقالوا تقالوها وكأنهم عنها أخبروا فلما ،)ص( النبي دةعبا عن يسألون
 أفطر وال أنا أصوم: اآلخر وقال أبدا، الليل أصلي فإني أنا أما :أحدهم قال تأخر وما ذنبه من ما تقدم
 الـذين أنتم :فقال )ملى اهللا عليه وسلص( اهللا رسول فجاء أبدا، أتزوج فال النساء أعتزل أنا :اآلخر وقال
 النـساء، وأتـزوج وأصـلي وأرقـد وأفطـر أصـوم لكنـي لـه، وأتقـاكم هللا ألخـشاكم إنـي واهللا أمـا وكـذا كـذا قلتم
  )3 :237 ،ج البخاري( مني فليس سنتي عن رغب فمن

 أبي سلوك الصحابة عن مفهوم تقوى اهللا والخشية منه عن) صلى اهللا علية وسلم (حيث عدل الرسول 
 المفلـس قالوا ) من المفلس أتدرون( وسـلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال : قال عنه اهللا يرض هريرة
 ويـأتي وزكـاة وصـيام القيامـة بـصالة يـوم يأتي أمتي من المفلس فقال متاع، وال له درهم ال من فينا
 مـن وهـذا حـسناته مـن هذا هذا فيعطى وضرب هذا دم وسفك هذا مال وأكل هذا وقذف هذا شتم وقد

 فـي طـرح ثـم عليـه فطرحـت مـن خطايـاهم أخـذ مـا عليـه يقـضى أن قبـل حـسناته فنيـت فـإن حسناته
  ) 16 :462 ج مسلم،. (النار

 حـسنات لـه لـيس الـذي اإلسـالم نظـر وجهـة مـن الحقيقـي المفلـس عـن النبـي تحـدث الحـديث هـذا وفـي
 الرقـوب مـا تعـدون ) وسـلم عليـه اهللا صـلى( اهللا رسول قال : قال مسعود ابن اهللا عبد الجنة عن تدخله

 قـال مـا شـيئا، ولـده مـن يقدم لم الذي الرجل ولكنه بالرقوب ذاك ليس قال له يولد ال الذي قلنا فيكم قال
 نفـسه عنـد يملـك الـذي ولكنـه بـذلك لـيس قـال الرجـال تـصرعه ال الـذي قلنـا قـال فـيكم الـصرعة تعـدون
 17 :40)ج مسلم،) (العقيم : الرقوب ( .الغضب

 العقـيم والرجـل الـشديد الرجـل عـن الـصحابة في هذا الحـديث مفهـوم)صلى اهللا على وسلم( النبي صحح
 يملك نفـسه الذي بالرجل الشديد والرجل  ،اهللا سبيل في ولده يقدم لم العقيم الرجل أن حيث في اإلسالم
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 لوكالـس تعـديل فـي علـى المعرفـي قائمـة التعـارض فـي نبويـة منظومـة أمـام نحن وبالتالي الغضب، عند
  .المفاهيم وفي

: باآلتي يتميز اإلسالمي الفكر في التعارض أن نجد ما سبق إلى بالنظر

المتعلم أمام الموجود والسلوكي التربوي الموقف على تعتمد ومتواصلة مستمرة عملية أنه1 .

إلى التعجب وأساليب الحسي والتمثيل والمناقشة الحوار من متعددة وسائل على اعتماده2 .

. الناجحة األساليب من كذل غير

.معها تماما متفاعل وهو التعلم عملية من ايجابية مواقف لديه هنا المتعلم أنا3 .

 إال‘ الـدين والـدنيا علـوم فـي واردة وال شاردة يترك لم الذي الحنيف اإلسالمي ديننا عظمة يوضح وهذا 
 العلمـي أوجـه اإلعجـاز وبيـان إلسـالميا والـدين العلـم بـين االرتبـاط هذا إبراز العلوم معلمو فعلى ذكرها
  .وتعالي سبحانه اهللا على قدرة والتأكيد الناشئة نفوس في اإلسالمية العقيدة وتعميق ، والسنة القرآن في

: المعرفي التعارض إستراتيجية

 داخـل يحملـه معـه والـذي بـالمتعلم الخـاص اإلطـار علـى التعـارض بإسـتراتيجية الخاصـة الفلـسفة تركـز
  .للمتعلم التي تقدم التعليمية المواقف على المعرفي اإلطار هذا تأثير ومدى دراسي،ال الفصل

 جيـدة هـي المـتعلم والتـي لدى السابقة المعرفة بين التالؤم على المتعارضة األحداث مدخل فكرة وتعتمد
 المعرفـة مـع إذا اتـسقت إال الـذاكرة فـي تثبيـت ال التـي الجديـدة المعرفـة وبـين مركـزة البناء محكمة النظم

 األغـا( عالقـة ذات والمـرور بخبـرة الفهـم يلـزم واالحتفـاظ التثبيـت يـتم ولكـي بـأخرى أو بطريقـة الـسابقة
  : 336 ).  2005واللولو،

 المهـارات العمليـة توظيـف علـى التالميـذ حـث فـي خاصـة قيمـة ذات المتعارضـة األحـداث وتعتبـر
 فـإن وبوجـه عـام ، للمالحظـة المـتعلم لـدى قويـة مـشاعر األحـداث هـذه تثيـر حيـث العلمـي لالستقـصاء

 تنمـو لـدى المـتعلم حيـث الحـدث بهـا تـم التـي الكيفيـة عـن المزيـد لمعرفـة داخليـة مـشاعر يملـك المـتعلم
  (Friedle ,1997: 4 ) .التناقض لحل االستطالع حب وقوة رغبات
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 بـين ألنهـا تجمـع العلـوم وتدريس تعليم لتعزيز وسيلة المعرفي يعتبر  التعارض ان استخدام إستراتيجية 
 أنهـا المفـاهيمي كمـا التغييـر مـع ينـسجم مـا وهـذا التعـارض هـذا وحـل للمـتعلم المتعـارض الحـدث تقـديم
  (Tsai, 2000: 302-285) المفاهيمي  التغيير وعمليات أفكارهم رصد على المتعلمين تساعد

 العلميـة المفـاهيم إحـالل إلـى خطـوات تعليميـة يـضعها المعلـم  يهـدف): 2008 :163(يعرفـة بواعنـة 
 ثـم ومن الطالب لدى معين بموضوع البديلة المتعلقة المفاهيم يبرز حيث البديلة المفاهيم محل السليمة
 بنيـتهم فـي اتـزان عـدم حالـة يحـدث الطلبـة بـين عمليـة وتعاونيـة بـصورة متنـاقض حـدث أو مفهـوم تقـديم

 األول الخـالف لحـل وذلـك الهـدف العلمـي فهـومالم بتقـديم ويهيـئ الفرصـة البـديل المفهوم حول المعرفية
 مـن للتأكـد و الهـدف العلمـي المفهـوم عرض ذلك وبعد الجديد البديل والمفهوم الطالب مفهوم بين القائم

 مفهـوم بـين القـائم الثـاني الخـالف لحـل وذلـك أيـضا وعملـي تعـاوني الحـرج بـشكل الحـدث يقـدم صـحته
  .الهدف والمفهوم العلمي البديل الطالب

تــضع هــذه اإلســتراتيجية المــتعلم تحــت تــأثير مواقــف او ) : 123: 2001،فهمــي وعبــد الــصبور(رفهــا ع
 مما يثير اهتمامه ويجعلـة متـشوقا ،مفاهيم تعليمية متعارضة مع ما يعيه او ما يمتلكه من خبرات سابقة

  .  والبحث واالستقصاء عن تفسير مقنع لحل هذا التناقض وتفسيره،لمعرفة هذا التناقض

التالميـذ  لتوقعات معارضة تكون نتائجها مواقف إعداد فلسفة على تعتمد بأنها) 2006(تعرفه البلبيسي 
 حـل علـى التعـارض والتوصـل حـل عـن والبحـث التعـارض إظهـار هـي متتابعـة مراحـل بـثالث وتمـر

  .التعارض

 نتاجهـا تـأتي تـي ال التعليميـة والمهـام األنـشطة جملـة عـن عبارة ": بأنها(400:2005) خطايبة  عرفها
 الوصول على المتعلم على مساعدة تعمل فهي ثم ومن ، الطالب لدى الدهشة وتثير متوقع غير بشكل
  . "للنشاط المعنى العام أهمية وتضاهي تقابل واليقظة االنتباه من حالة إلى

  لتنظـيم تـستخدم البنائيـة للفلـسفة تابعـة تعلميـه تعليميـة تقنيـة ":  بأنهـاTsai (2000: 308)عرفهـا 
 ٕالخطـأ واحـداث التـصورات وتـصويب تعـديل علـى الطـالب مـساعدة بقـصد تدريـسه أو الـدرس محتـوى
  "األثر باقي مفهومي تغيير

غير المعتادة  تـستخدم  المتناقضة األحداث من مجموعة بأنها) Martin, 1997: 128(مارتين  عرفها
 فـي المعلومـات والمعـارف الـسابقة يـستثيرون  الـذين بالبنـائيين  والمقـصود( البنـائين  المعلمين  بواسطة
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 ومعتقـداتي عـن صـدق  معلومـاتهم  التالميـذ لـدى االسـتطالع حـب لتثيـر ؛)طالبـي لدى المعرفية البنية
  .السابقة

  :تعرف الباحثة إستراتيجية التعارض المعرفي

مفـاهيم الطـالب غيـر  تهـدف إلـى تغيـر ،المـتعلم إيجابية على تقوم البنائية للفلسفة هي إستراتيجية تنتمي
 والبحـث عـن حـل لهـذا التعـارض ،العلمية عن بعض الظواهر الطبيعية من خالل إيجاد تعارض معرفـي

 يقـــوم بهـــا الطـــالب بمـــساعدة المعلـــم تـــؤدي إلـــى إعـــادة التـــوازن ،ٕ مـــن خـــالل خطـــوات واجـــراءات معينـــة،
 محـل الـسليمة العلميـة يمالمفـاه إحـالل يهـدف التعليمـي الموقـف فـي كـأداة تعليميـة المعلـم ويـستخدمها
 القبليـة التـصورات عـن بالكـشف تبـدأ مكونـات عـدة لهـا تعلمهـا المـراد العلمية البديلة للمفاهيم التصورات

 يـستثير الـذي المتعـارض الحـدث تقديم ثم ومن تعلمها المراد العلمية المفاهيم حول يمتلكها المتعلم التي
يـستثير  مما المعلم قبل من الصحيح العلمي المفهوم تقديم هايلي ،المفهوم هذا وراء للبحث دافعية المتعلم

 وبين المفاهيم بينه العالقة إبراز مع له والتوضيح الشرح ثم ومن المتعلم لدى المعرفي التوازن عدم حالة
 المفهـوم المفهـومي وتنميـة البنـاء لعمليـة تمهـد لـه عمليـه تطبيقـات فـي تقديمـه النهايـة وفـي بـه المرتبطـة
  .لصحيحا العلمي

:أسس إستراتيجية التعارض المعرفي

 فـي كبيـر لهـذه تـأثير ويكـون الدراسـي الـصف داخـل إلـى معهـم الشخـصية خبـراتهم التالميـذ يحـضرون
 .العالم عن الخاصة رؤيتهم تكون

 هـذه متنوعـة ومـن ومهـارات ومـشاعر معـارف، يحملـون وهـم التعليميـة المواقـف إلـى التالميـذ يـأتون
 .التعلم عملية تبدأ أن ينبغي المهاراتو والمشاعر المعارف

 والمعلمـين والبيئـة باألصـدقاء الحتكـاكهم حتميـة كنتيجـة وتنمـو التالميـذ داخـل تتكـون الـسابقة المعرفـة
 . بهم المحيطة

 أفكارهم الخاصـة ويستخدمون السابقة خبراتهم خالل من والمعاني بهم الخاص الفهم يقوم التالميذ ببناء
 .المختلفة الظواهر فهم من إليه توصلوا ما صحة مدى على للحكم كمعايير
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 يـدركوا أهميـة حتـى وذلـك الطبيعيـة، الظـواهر عـن وتفـسيراتهم وتوقعـاتهم أفكـارهم األطفـال يقومـوا ببنـاء
 . اليومية خبراتهم

 المتعلم قبل من عقليا جهدا تتطلب نشطة عملية المتعلم عند المعاني تشكيل إن.

 لديـه مـن بمـا المـتعلم يتمـسك إذ بـشدة، تغيـر أي تقـاوم المتعلم لدى ونةالمتك المعرفية البنية إن 
 .الخبرة بمعطيات يتصل فيما له مقنعة تبدو ولكنها خاطئة، تكون قد أنها مع المعرفة

 لـه  يحـدث مـسبقة معرفـة مـن لديـه مـا مـا يعـارض فيـه يقـدم تعليمـي موقـف في المتعلم وضع إن
 ينـشط عقـل اللحظـة هـذه وفي االتزان، بعد يسمى ما أو المعرفي بناءه في االضطراب من نوع

  .االتزان وراء سعيا المتعلم

المتعلم إلى المعلم من نقله يتم وال نفسه، للتلميذ المعرفي الجهاز قبل من ذاتيا المعنى يبني

 تعلمالـ أن يحـدث يمكن وبالتالي ، الجديدة والمعلومات األفكار فهم في السابقة يستخدم الخبرات المتعلم
 إعـادة أو جديـدة المـتعلم بمعلومـات تزويـد إمـا طريـق عـن وذلـك المسبقة، المتعلم أفكار تغير يتم عندما
 1999: 329-330)سعيد،. (للمتعلم المعرفي البناء تنظيم

  :أهداف إستراتيجية التعارض المعرفي

:إلى أن اإلستراتيجية تسعى إلى األهداف التالية ) 2004(تشير الدوسري 

 ويـؤدي ،ذه اإلستراتيجية على تعديل المفـاهيم غيـر العلميـة عـن الظـواهر الطبيعيـة لـدى الطـالبتعمل ه
استخدام هذه اإلستراتيجية إلى تعارض معرفي لدى المتعلم وبالتـالي يولـد مـيال قويـا للرغبـة فـي المعرفـة، 

 محـاوال أن  يتكيـف وهذا الميل يخلق صراعا معرفيا فـي عقـل التلميـذ ،وهـذا الـصراع يوجـد التلميـذ بنفـسه
  .مع عالمه، يدفعه للتطور المعرفي ،ويساعد على بناء نظامه المعرفي

 إلى تسعى إستراتيجية التعارض المعرفي أن إلى (Norris & Dvernbekk) وفيرنبيك نوريس  ويشير
  : رئيسي أهداف ثالثة تحقيق

. فعالية أكثر تصبح بحيث الطبيعية الظواهر عن التالميذ مفاهيم تعديل

. دقة أكثر تكون بحيث المفاهيم عن التالميذ تصورات تصحيح
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 , Norris & kvernbekk) حيـاتهم الخاصـة  فـي مركزيـا دورا تأخـذ بحيـث التالميـذ اتجاهـات تنميـة
   :رئيسي أهداف ثالثة تحقيق إلى تسعى إستراتيجية التعارض المعرفي أن  إلى (perkins)ويشير

 بالمعرفة االحتفاظ

 ةالمعرف فهم

 1998: 782،سعودي(ومهاراته  للمعرفة النشط االستخدام (

:جوانب تحقق أهداف إستراتيجية التعارض المعرفي

 الخاصة بالمفاهيم المعرفة الظواهر، إلى العلمية النظرة على الجانب هذا في وتؤكد :العلمية  المفاهيم-
 الـصحيحة األفكـار العلميـة للعلـم، مقبـولال الفهـم العلميـة النظريـة العمليـة، والمفـاهيم األفكـار العلميـة،
.الصحيحة العلمية التفسيرات

 بعـدم كبناء االعتقـاد العلمية والمعرفة للتفسيرات، العلمية النظرة الجانب هذا في وتنمي :العلم طبيعة- 
.النظريات ثبات

وميـة، الي الظـواهر إلـي العلميـة األفكـار إضـافة إلـي الجانـب هـذا فـي وتـسعى : العلمـي التثقيـف-
المحتـوي العلمـي  داخـل الـصحيحة والنمـاذج األفكـار دمـج فـي والتعمـق العلـم، حـضارة فـي كاالنـدماج

1999 :330)سعيد،(

 أهـداف تحقيـق يـسعى إلـى العلـوم تـدريس فـي التعـارض اسـتخدام أن إلى)2002: 44-45(اشار بيرم 
  : كالتالي وهي الفرد شخصية جوانب جميع تشمل متنوعة

: عرفيعلى المستوى الم

 فـي  بوضـعهم وذلـك الـسابقة معـارفهم اختيار خالل من الطبيعية الظواهر عن المتعلمين مفاهيم تعديل
 . جديد من البناء المعرفي دمج إعادة تم ومن المعرفية بنيتهم في موجود هو ما مع تتناقض مواقف

 واالسـتنتاجات راتالتفـسي خـالل مـن وذلـك العلـم ت عمليـا واسـتخدام متنوعـة تفكيريـة مهـارات تنميـة
 . التعارض لحل المستخدمة
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 حـل فـي المـساعدة شـأنها مـن التـي المعلومـات جمـع أثنـاء العلمـي والتحـصيل المعرفـي البنـاء نمـو
 .التعارض

:على المستوى النفس حركي

. المتنوعة والتجارب األنشطة ٕواجراء تصميم خالل من مختلفة عملية مهارات المتعلمين إكساب

  . المعلومات عن البحث أثناء المكتبات استخدام مهارات ينالمتعلم إكساب

  على المستوى الوجداني

 فـي الحكـم والدقـة الموضـوعية النظـرة ٕواكـسابهم العلـم نحـو المتعلمـين واتجاهـات وميول اهتمامات تنمية
 . األشياء على

: خطوات التدريس بإستراتيجية التعارض المعرفي 

  ومنها،المفهوم هذا عن الطالب تصورات لتظهر تعلمه المراد المفهوم عن ما تساؤال بطرح يقوم المعلم
 يقوم ثم  ومن،المتعلمين إجابات على تعليق أي تقديم دون شيوعا األكثر التصور تحديد المعلم يستطيع
 ما مع البيئة من متعارض حدث تقديم خالل المتعلم من ذهن في البديل المفهوم حول تعارض بإحداث

 ودعمـه الـشرح عمليـة خـالل وتأكيده مـن الصحيح العلمي المفهوم بتقديم المعلم يقوم ثم نوم ،ذهنه في
 لهـذا العمليـة والحيـاة بالبيئـة التطبيقيـة المرتبطـة الحـسية المـدعمات تقـديم مـع بـه المرتبطـة بالمفـاهيم
  -: وهذه الخطوات هي المفهوم

  :التصور البديل : أوال 

 تظهـر تـصورات حتـى تـساؤل شـكل فـي تدريـسه المـراد المفهـوم عـن مـوجز تمهيـد بعمـل المعلـم يقـوم
 .بالخريطة المخصص مكانه في شيوعا األكثر الخطأ التصور يكتب ثم الخطأ الطالبات

  إدراك حسي متعارض: ثانيا

 ويبـرز لـه المكـان المخـصص فـي ويكتبـه )المتعـارض الحـدث( المتعـارض الحـسي اإلدراك المعلـم يقـدم
 . الخطأ صورالت وبين بينه التعارض
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 التصور العلمي الصحيح: ثالثا 

 بالخريطة مكانه لمخصص في ويضيفه تدريسه المراد للمفهوم الصحيح العلمي التصور المعلم يعرض

 :الحدث الحرج والشرح : رابعا

  للخريطة تدريسه ويضيفه المراد للمفهوم الصحيح العلمي للتصور الشرح أو الحرج الحدث المعلم يقدم

 :مفاهيم العلمية المرتبطة ال: خامسا

 للخريطة يضيفه ثم العلمي بالتصور المرتبطة العلمية المفاهيم بعض المعلم يذكر

  :اإلدراكات الحسية المدعمة :سادسا 

)67-2009:66،الحلفاوي (للخريطة يضيفه ثم العلمي للمفهوم المدعمة الحسية االدراكات المعلم يقدم

 :تراتيجية التعارض المعرفي سكمان خطوات التدريس بإس خطا وقد

 .المتعارض  الحدث المعلم يعرض 1. 

تفسير في تساعد معلومات على للحصول ال أو نعم إجابتها نكون أسئلة الطلبة يطرح 2 . 

  . المتعارضة  األحداث

للوصول مكتبي بحث بإجراء ويقومون إليها توصلوا التي األفكار الطلبة يناقش 3 . 

 . عارضالمت للحدث لتفسيرات

 للحدث محتملة تفسيرات تقديم على الطلبة لمساعدة المناقشة ويقود بالطلبة المعلم يلتقي . 4

   Martin,1997: 292)( . النظريات أو التفسيرات تلك صحة من والتحقق

  :التعارض المعرفي إستراتيجية مراحل

 التقـديم المناسـب عمليـة اراالعتبـ عـين فـي األخـذ مـن البـد التعـارض المعرفـي إسـتراتيجية استخدام عند
 جوانـب الالزمـة لتحديـد الفحـص عمليـات ٕوادارة لممارسـة المناسـب الوقـت وتحديـد ، المعـارض للحـدث
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األخـذ  يجب أنه كما ،للحدث والتوصل حل التعارض  المتوقعة وغير النهائية والنتيجة المختلفة المشكلة
غيـر  النتـائج تفـسير إلـى يهـدف نظـري لـيعم سـياق داخـل للنتـائج مناقـشة عمليـة إدارة االعتبـار فـي

  : وهذه المراحل كتالي ،المتوقعة

المتعارض الحدث تقديم مرحلة :األولى  المرحلة1-

التعارض  حل عن البحث مرحلة :الثانية  المرحلة2-

التعارض حل إلي التوصل مرحلة :الثالثة  المرحلة3-

المتعارض  الحدث تقديم مرحلة: األولى  المرحلة1-

 األسـئلة إلقـاء علـى التالميـذ تـشجيع يـتم كما ، دافعتيهم وزيادة التالميذ انتباه جذب يتم المرحلة هذه في
  .المقدم التناقض حول

:هناك عدة تعريفات للحدث المتعارض منها

 التعليميـة والمهـام األنـشطة جملـة عـن عبـارة : بأنهـا المتعارضـة األحداث(Liem, 1992)  اليم يعرف
 مـساعدة علـى تعمـل ثـم فهـي ومـن المتعلمـين لـدى الدهـشة ويثيـر متوقـع غيـر بـشكل ئجهـانتا تأتي التي

  . للنشاط أهمية المعنى تضاهي واليقظة االنتباه من حالة إلى للوصول المتعلم

  الفـرد ، يتوقعـه لمـا مخـالف بـشكل تعمـل المتعارضـة  انه األحداث  ( Freib, 1997 ) :يعرفة فريبل
 فـي الـشديدة مـؤداه الرغبـة المـتعلم لـدى داخليـا شـعور يولـد هـذا لـذا ألعلـى فلأسـ مـن المـاء يتحـرك كأن

  2001: 63).بهجات، (التناقض هذا لحل الالزمة المعرفة

 بطريقـة  تحـدث ظـاهرة بأنه المتعارض الحدث (Wrigh & Govindarajan , 1995 :25 ) فيعرفه
 السـتخدام التالميـذ االنتبـاه ودفـع بلجـذ ناجحـة وسـيلة يعتبـر وهـذا ، األولـي للتفكيـر معارضـة تبـدو

  .مستوى عميق على العلمية والمبادئ المفاهيم تعلم في التفكير مهارات
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:يلي كما التعارض وهي تقديم الحدث كيفية لدراسة ظهرت استراتيجيات عدة هناك

(Appleton, 1997 :305): 

  أسئلة ويعقبه المعلم شرح اللخ التعارض من تقديم يتم  وفيها (Suchman, 1996): إستراتيجية1-
 علـى ال يحكـم المرحلـة هـذه وفـي ، وبعـضهم التالميـذ بـين مناقـشة وكـذلك ، المعلـم إلـى التالميـذ مـن

  .والخطأ بالصواب وتفسيراتهم التالميذ اقتراحات

 مباشر بالتعارض التالميذ مواجهة على التعارض تقديم في وتعتمد (Friedl, 1995) : إستراتيجية2-
  . صغيرة مجموعات في للتناقض الممكنة الحلول شةومناق

 مواقـف خـالل مـن المتعلمـين لـدى المعرفـي التعـارض إحـداث يمكـن أنـه  إلـىNais) (نـايز   ويـشير-
: منها عديدة

توليـد تـؤدي إلـى والتـي الموضـوعية التوقعـات تعـارض عـن الناتجـة واالسـتغراب الدهـشة إحـداث 
. االضطراب

. البسيط الفضول العقلي إثارة أو مربك، تناقض بالقلق، وشعور محيرة، خبرة في التالميذ وضع

 المعرفيـة بنيتـه مـا فـي شـيئا أن يـدرك فأنـه بغمـوض الفـرد إحاطـة عنـد فمـثال المعرفيـة، الفجـوة تجريـب
  . مفقود

 فـي المعرفيـة توظيـف تراكيبـه الفـرد محاولـة عنـد بالفجوات الشعور أو التساؤالت خالل من التوازن عدم
   (Nais, 1995: 960). معينة واضعم

:المتعارض الحدث تقديم عن التالية الخطوات يتبع أن المعلم على يجب

 عـدم مـع ينطوي عليها إلي العمليات شرح خالل من المتناقض الحدث يقدم أن المعلم على يجب  -1
  ذلك حدوث أسباب إلى اإلشارة

أن  يجـب هـذا ولتحقيـق النتيجـة ظهـور عـن لالمـسئو الـرئيس الغـرض إلـي المـتعلم انتبـاه توجيـه  -2
 البيانات والتوقع وتفسير واالستنتاج والقياس المالحظة مثل المختلفة العقلية العمليات في المتعلم يشارك
 .والتجريب الفروض وفرض فيها، والتحكم المتغيرات وتحديد
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 المفهـوم العلمـي فـسن أسـاس علـى المتعارضـة وتقـوم األحـداث تتـضمن أنشطة في المتعلم مشاركة -3
 أو أزواج أو فـي فـردي بـشكل الخطـوة هـذه الطـالب يعمـل أن ويمكـن الـتعلم عمليـة وتعـزز وتوضـحه
  (Nais,1995: 960) . صغيرة  مجموعات

:الحدث المتعارض تقديم عن التالية الشروط مراعاة يجب كما هذا

 (A perplexing problem)للطالب محيرة مشكلة على المتعارض الحدث يعتمد أن

  .الساحر يستخدمها التي تلك تماثل بطريقة األحداث تقد وأن

 البـسيطة اليوميـة الحيـاة أدوات يـستخدم للطالب بالنسبة مألوفة أدوات باستخدام المتعارض الحدث تنفيذ
.  

. وممارستها المتعارضة األحداث لمالحظة المتعلم أمام الفرصة إتاحة

. المعنى ذي التعلم إلى تصل حتى اليومية الحياة في فهومبالم المرتبطة األمثلة على التركيز

 الموضـوع علـى المتعـة ينـشر وأن المربـك الحـدث تقـديم عنـد عامـا حماسـا يظهـر أن المعلـم علـى يجـب
  .64:2001)بهجات، (عام بوجه

:التعارض حل عن البحث مرحلة" الثانية المرحلة

 إلـى حـل التوصـل مـن تـسهل التـي بـالخبرات ميـذالتال تزويـد الضروري من المعرفي التعارض توليد بعد
 االتـزان، األمـر وعـدم القلـق مـن حالـة إلي المتناقض للحدث الجيد التقديم عملية تؤدي حيث التعارض 

 . التوتر هذا إزالة إلي يسعى يجعله الذي

 إلعـداديـدفعهم  ممـا التعـارض لهـذا حـل إليجـاد شغوفين التالميذ يكون المرحلة هذه في أنه فريدل يؤكد
 والتـصنيف والتنبـؤ البيانـات وتـسجيل المالحظـة فـي نـشيطين التالميـذ ويـصبح لـذلك الالزمـة األنـشطة
 الكثير التالميذ وهنا يتعلم التناقض، حل إلي الوصول يتطلبه نشاط أي بإجراء التالميذ يقوم والتجريب،

  :Freidl,1997)  5(للدرس  الحقيقي العلمي المحتوي من

: التعارض حل إلي التوصل مرحلة" الثالثة المرحلة
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 عمليـات الـربط مـن العديـد خـالل مـن بنفـسه التنـاقض حـل على المتعلم تشجيع إلي المرحلة هذه تهدف
 عمليـات الفحـص وبـين المتعـارض الحـدث إجـراء أثنـاء تنفيـذها فـي سـاهم التـي المباشـرة األنـشطة بـين

 العلمي باإلطار المتوقعة غير النتائج بين يربط عملي شامل إطار داخل وذلك المختلفة

 74)  2001:بهجات،(النتائج لتلك المفسرة والنظريات والمفاهيم الحقائق في يتمثل الذي النظري

 التجـارب وجمـع ٕواجـراء المالحظـة كيفيـة عـن األشـياء بعـض المرحلـة هـذه خـالل التالميـذ سـيتعلم كمـا
 يستفيدوا استعداد لكي على يظلون فسوف علمال بعمليات تتصل التي األخرى المهارات ٕوانجاز البيانات

 وبالتـالي ، لـسماع النتيجـة جـدا مهتمـين ويكنون الوقت إزاء للموضوع التقليدية المعالجات من كثير من
 الموجـودة النظريـة بعـض القواعـد تفـسير الـي االسـتماع مجـرد مـن أفـضل وهذا أذهانهم في تحفر سوف

  .331:1999)سعيد، (بالكتاب 

: التالية الثالث للمراحل وفقا التعارض المعرفي إستراتيجية فتقدم الحالية الدراسة أما

المتعارض الحدث تقديم  مرحلة :األولى المرحلة

  : خالل من وذلك

. المتعلم على مباشرة) البديل(المعارض المفهوم طرح -أ

 سليمة غير مفاهيم من لديه بما الطالب مناقشة -ب

للتعارض حل عن ثالبح مرحلة :الثانية المرحلة

. لحل للتوصل وتمارين وتدريبات أسئلة المتعلم إعطاء خالل من وذلك

التعارض لحل التوصل مرحلة :الثالثة المرحلة

 المفهـوم تطبيـق فيهـا يـتم جديـدة بمواقـف وتثبته وتعزيزه البديل المفهوم محل السليم المفهوم تثيبت ويتم 
.الجديد
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 علـى ينبغـي أنـه 2002:50) بيـرم،(المـشار إليهـا فـي )  (Callahan and clark , 1988 أشـار
:يلي في إستراتجية التعارض المعرفي  بما يقوم أن المعلم

 بـالتفكير وحـثهم يبـدءون وتجعلهـم التالميـذ، انتبـاه تجـذب التـي واألسـئلة والمـشكالت المواقـف تصميم -
.يوالتقص البحث على

واختبـار  المناسـبة، األدوات إلـي ٕوارشـادهم المـشكالت، توضـيح خـالل مـن التالميـذ بحـث تنظـيم -
المنطقية االستنتاجات وتعزيز استنتاجاتهم،

 .طالب كل تعلم إمكانيات من يقلل أو المعلم يلغى ال أن يجب للدرس التخطيط في

أي توجيه دون نظرهم هاتوج إلي يستمع وأن الطالب أفعال يالحظ أن المعلم على يجب -

 .إجاباتهم تصحيح محاولة أو ، إليهم نقد

تشجع والتي المتنوعة األنشطة استخدام على يركز بحيث للدرس، تخطيطه طريقة من يغير -

.النشط والتعلم ومهاراته التفكير تنمية على

 أسـلوب حـل علـى هموتـدريب ، بيـنهم والتعـاون القـرارات، واتخـاذ العمـل فـي المـشاركة التالميـذ علـى -
.المشكالت

 يكتفـي الكمبيـوتر وال وبـرامج الفيـديو وشرائط الخارجية الكتب مثل خارجية، وأدوات مصادر استخدام -
.المدرسي بالكتاب فقط

 المالحظة وكتابة مثل حديثة طرق يتبع وأن التقليدية، التقويم طرق عن يتخلى أن المعلم على يجب -
.مليالع األداء وتقويم التقارير

 تحويـه المتناقـضات ومـا إسـتراتيجية يالءم حتى وذلك الدراسي الفصل نظام من يعدل أن المعلم على-
صغيرة مجموعات في والعمل األنشطة أداء من

 اإلطـار المفـاهيمي مـن جـزء هـي التـي واألفكـار اإلسـتراتيجية بفاعليـة يـؤمن أن المعلـم علـى يجـب -
.شخصيا به الخاص

دور المعلم في إستراتيجية التعارض المعرفي 
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 المـتعلم في ذاكرة الجديد بالموضوع تتعلق قواعد أو تعريفات أو مفاهيم من خزونالم وجود من التأكد-
له الجديدة الخبرات تقديم قبل

التعارض المعرفي  إستراتيجية إلنجاح للمعلم التالية األدوار الباحثة ج تتستن ذلك خالل منو

 الجديـدة تقـديم الخبـرات قبـل للطـالب الـسابقة الخبـرات يتأكـد المعلـم مـن أن :الـدروس لتهيئـة بالنـسبة -
.لهم

 جديـدة محيـرة ومـشكالت مواقـف تقـديم علـى المعلـم يركـز أن : المنفـذة والفعاليـات لألنـشطة بالنـسبة -
 ربط على يحرص وأن العملية التعليمية، في المشاركة على وتحثهم بالطلبة فضول تثير غامضة أسئلة
.الحياتي والواقع لمحلية للطالبا بالبيئة الصفية الغرفة داخل الطالب يتعلمه ما

التعـارض المعرفـي  إسـتراتيجية يناسـب بمـا الـصفية البيئـة يغيـر المعلـم  أن : الـصفية للبيئـة بالنـسبة-
 يتأكـد مختبـر العلـوم، إلـي الطلبـة يأخـذ الـصغيرة، المجموعـات خاصـة المجموعـات نظـام مـثال فيستخدم

  . موالتعل التعليم لعملية الصفية البيئة مالئمة من

علـى  يعتمـد فـال المـستخدمة أن يقـوم المعلـم بتنويـع الوسـائل :المـستخدمة التعليميـة للوسـائل بالنـسبة-
.سالمتها من ويتأكد التعلم أدوات يوفر أن عليه كما فقط، المدرسي الكتاب

 دواحـ نـوع علـى يعتمـد وال التقـويم أسـاليب المعلـم فـي  ينـوع أن :المـستخدمة التقـويم ألسـاليب بالنـسبة-
. العملي األداء قائمة الرصد، قوائم التقارير، المالحظة، مثل حديثة طرق ويتبع فقط،

 األنـشطة المتنوعـة علـى فيركـز للـدروس تخطيطـه طريقـة مـن يغيـر المعلـم  أن : للتخطـيط بالنـسبة
 دافعتيهم وتزيد الطالب انتباه تجذب التي والمشكالت والمواقف

 تتضح سبق ما ضوء  في.تقديمها أثناء ًمتحمسا ويكون ، ستراتيجيةاإل بفاعلية يؤمن أن المعلم على -
.األحداث إستراتيجية تقديم إنجاح في المعلم دور أهمية
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 الفـروض وفـرض والجـدل بالمناقـشة يقـوم حيـث الـتعلم، عمليـة فـي نـشط بـدور يقـوم فهو: نشط متعلم -
 أداء أو االسـتماع، والقـراءة، طريـق عـن للمعلومـات الـسلبي االسـتقبال مـن بـدال الـرؤى بنـاء التقـصي،
 زيتـون (وفهمهـا للمعرفـة، النـشط االكتـساب فـي يتمثـل للمـتعلم النـشط الـدور أن أي الروتينيـة التـدريبات
2003: 175) وزيتون،

 مع بطريق الحوار اجتماعي لبشك ٕوانما فردي بشكل المعرفة ببناء يبدأ ال فالمتعلم: اجتماعي متعلم -
2002 :23) المومني،( اآلخرين

زيتــون (بأنفــسهم المعرفــة اكتــشاف يعيــدوا أو الطــالب يكتــشف أن بــد ال :مبتكــر مــتعلم -
: 176)2003وزيتون،

  :أهمية إستراتيجية التعارض المعرفي 

 عليميـة بمـستوياتهاالت األهـداف تحقيـق فـي التعـارض المعرفـي إسـتراتيجية أهميـة لنـا يتبـين سـبق ممـا
 بشكل حدوثه عما نتوقع يختلف حدث المتعارض فالحدث حركية والنفس الوجدانية و المعرفية المختلفة
 هـذا لحـل حـب االسـتطالع وقـوى رغبـات لديـة تتولـد متعـارض بحـدث الطالـب يمـر عنـدما طبيعـي

 بعمليـات والقيـام تالبيانـات والمالحظـا وتـسجيل باألنـشطة والقيـام األسـئلة بطـرح فيقـوم التنـاقض،
 فإسـتراتيجية المعرفـي لـه االتـزان يحقـق علمـي لتفـسير للوصـول مختلفـة مهـارات واسـتخدام التـصنيف

 العربيـة الـدول ولبقيـة فـي الـتعلم رغبتـه فتـزداد المـتعلم لـدي الدافعيـة لزيـادة تـؤدي التعـارض المعرفـي 
 تـضخم بحجـة مباشـرة قـديمها بـصورةبت والمعلومـات المعـارف علـى يركـز التعليمـي نظامنـا فـإن الناميـة
 تطـوير فـي فـشلها أثبتـت التقليديـة التـي الطـرق السـتخدام المعلمـون معظـم فيميـل الدراسـية، المنـاهج
 كبارقـة تعليميـة اسـتراتيجيات مـن اشـتق منهـا ومـا النائيـة النظرية وأتت التفكيرية وقدراته المتعلم مهارات

 تعليمية أهدافا حققت الدراسة هذه تتناولها التي ية التعارضٕواستراتيج التعليمي، واقعنا ظلمة تضئ أمل
  )2004 ، الدوسري (المستويات كافة على هامة

دور المتعلم في إستراتيجية التعارض المعرفي: 
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 مـن خـالل وذلـك والمـربين البـاحثين اهتمـام نالـت التـي المواضـيع مـن الدراسـي التحـصيل يعتبـر
 قـدرات تعتمـد علـى والتـي الطلبـة، بـين التحـصيل درجـة فـي التفـاوت حـول جمعوهـا التـي المالحظـات

  .ظروف من به يحيط وما وتدريب، ومهارة خبرة من لديه وما الطالب

 التعـرف مـا سـنحاول وهـذا والعوامـل المتغيـرات مـن مجموعـة حدوثـه فـي يـدخل معقـدة عملية فالتحصيل
 وكـذا خصائـصه، أنواعـه شـروطه، التحـصيل تعريـف فيـه سـنتناول حيـث الفـصل، هـذا خـالل مـن عليـه

  .التحصيل وأخيرا قياس التحصيل في المعلم دور جانب إلى فيه، المؤثرة العوامل

الموضـوعات  فـي الطالـب بـه يقـوم أداء كـل  هـو :الكنـاني تعريـف  :الدراسـي التحـصيل تعريـف1. 
 أو تقـديرات المدرسـين أو اختبـار دراجـات طريـق عن للقياس إخضاعه يمكن والذي المختلفة، المدرسية
  .)2: 2008 الغرباوي، ( كليهما

 تطبيـق بعـد معينـة مـادة دراسـية فـي الطالـب يحـرزه الـذي األكـاديمي المـستوى هـو تعريـف الـصراف
  .)210:  2002الصراف،(عليه  االختبار

 أي الـسابقة، فـي الـسنوات دراسـته خـالل مـن الطالـب عليهـا يتحـصل التـي النتيجـة هـو :خطـاب تعريـف
  )201: 2006،خطاب (الطالب عليها حصل التي توالمعلوما الخبرات مجموع

:الدراسي التحصيل أنواع.  2

:أنواع ثالثة إلى الدراسي التحصيل تقسيم يمكن

 القـسم، نفـس وفـي نفـس المـستوى فـي زمالئـه معـدل عـن مرتفـع التلميـذ أداء فيـه يكون :الجيد التحصيل
 لـألداء أعلـى مـستوى علـى  الحـصولللتلميـذ تكفـل التـي واإلمكانيـات القـدرات جميـع باسـتخدام ويـتم

 يمنحـه ممـا اإليجابيـة، الناحيـة مـن االنحـراف المعيـاري قمـة فـي يكـون بحيـث .منـه المرتقـب ألتحـصيلي
 .زمالئه بقية على التفوق

 نـصف تمثـل عليهـا التلميـذ يحـصل التـي الدرجـة تكون التحصيل من النوع هذا في :المتوسط التحصيل
 .متوسطة المعلومات واستفادته من احتفاظه ودرجة متوسط أداءه كونوي يمتلكها، التي اإلمكانيات

 2.1.2 التحصيل الدراسي         
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 أداء فيـه يكـون حيـث الدراسـي الـضعيف، بالتحـصيل األداء مـن النـوع هـذا يعرف :المنخفض التحصيل
 مـن تقـدم ممـا واسـتفادته اسـتغالله زمالئـه فنـسبة بقيـة مـع بالمقارنـة العـادي المـستوى مـن أقـل التلميـذ
 لقدراته المتعلم استغالل يكون التحصيل من النوع هذا  وفي.االنعدام درجة إلى فةضعي الدراسي المقرر
 هـذا يكـون أن ويمكـن القـدرات، مـن بهـا بـأس ال نـسبة تواجـد مـن علـى الـرغم ضـعيفا والفكريـة العقليـة
 عـن عـاجزا نفـسه يجـد التلميـذ ألن العـام، الدراسـي بالفـشل عليـه يطلـق مـا المـواد وهـو جميـع في التأخر

 أو واحـدة مـادة فـي يكـون قـد أو العجـز، هـذا علـى التفـوق محاولتـه رغـم الدراسـي ومتابعـة البرنـامج هـمف
  .)2008 ،بن يوسف( ٕوامكانياته التلميذ قدرات حسب على وهذا نوعي، فيكون ، ثنينا

:الدراسي التحصيل خصائص 4. 

 تجـسدها التـي ف والميـزاتالمعـار حـول يتمحـور وعلمـي نظري أكاديمي، غالبا الدراسي التحصيل يكون
 ويتصف والتاريخ والجغرافيا كالعلوم والرياضيات عامة المدرسية والتربية خاصة المختلفة الدراسية المواد

 :منها بخصائص الدراسي التحصيل

 خاصـة معـارف واحـدة لكـل مـواد مجموعـة أو معينـة مـادة منهـاج محتـوى بأنـه الدراسي التحصيل يمتاز
 .بها

 الكتابيـة والـشفهية الدراسـية الفـصلية االمتحانـات عـن اإلجابـات عبـر عـادة دراسـيال التحـصيل يظهـر
 .واألدائية

 يهـتم وال الـصف، داخـل العـاديين التالميـذ أغلبيـة لـدى الـسائد بالتحـصيل يعتنـي الدراسـي التحـصيل
  .الخاصة بالميزات

 فـي جماعيـة موحـدة ومعـايير وأسـاليب امتحانـات توظيـف على يقوم جماعي أسلوب الدراسي التحصيل
  )1: 2009مزيود،(  التقويمية األحكام إصدار

  :الدراسي التحصيل في المعلم دور5. 

 مـن تعلمهـم وذلـك عـن مـسؤولين الطلبـة لجعـل اإلسـتراتيجيات مـن العديـد اسـتخدام المعلمـون يـستطيع
 إنجـازات فيهـا التـي حققـوا المجـاالت لهـم ويبينـون الـتعلم فـي األفـضل األسـلوب إلى الطلبة توجيه خالل
  .لطلبتهم واالهتمام الدعم المعلمين إظهار على يتوجب كما التحسن، إلى بحاجة زالت ما التي وتلك
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:وهي الصفات من خمس بمنظومات يتمتع هو من الطالب بنظر الجيد المعلم أن

اآلخرين مع والتعاطف والمرح والتواضع والصدق اللطف مثل :الشخصية الصفات

.والصراحة والموضوعية والعدل بالنظام التقيد مثل :ةاالنضباطي الصفات

.الواسعة والمعرفة االهتمام إثارة على كالقدرة :اإلنتاجية الصفات

.األلعاب في كالمشاركة :الترويحية الصفات

.2009)شريم، (والصوت والزينة الخارجي المظهر مثل :الجسمية الصفات

  .التفكير اإلبداعي 3.1.2 

 وبــدونها تــصبح الثــروات ، البــشرية هــي المحــرك األساســي لكــل القــوى والمــوارد األخــرىال شــك أن الثــروة
 ولـــم ، وتلــك المــوارد منهـــا مــا هــو موجــود فـــي بــاطن األرض وخارجهــا،واإلمكانــات األخــرى بــدون قيمـــة

 ،تتحول تلك الموارد إلي طاقة هائلة إال عنـدما وجـد اإلنـسان المبـدع القـادر علـى اكتـشافها ثـم اسـتغاللها
 بل كان نتيجة إلعمال الفكر المنظم والجهد الهادف والتالميذ المبـدعون هـم ،ولم يكن ذلك وليد الصدفة

ٕ واطــالق طاقاتهــا واســتثمارها لــصالح تقــدمها فــي ،الثــروة البــشرية التــي التــي يجــب علــى الــدول اكتــشافها
 والــصراع ،ية  والماليــةالعــالم الــذي ســوف يكــون الحــسم فيــه للعقــل والفكــر وحــسن اســتخدام المــوارد البــشر

 وتقــدم تكنولــوجي ،بــين الــدول أنمــا هــو صــراع بــين عقــول أبنائهــا مــن اجــل الوصــول إلــى ســبق علمــي 
ــادة   ومــن ثــم فــان الهــدف االســمي مــن التربيــة فــي وقتنــا المعاصــر هــو تنميــة ،يــضمن لهــا الريــادة والقي

ذلــك ألن االهتمــام " ر اإلبــداععــص" ويطلــق علــى العــصر الحــالي اســم .اإلبــداع والتفكيــر بجميــع أنماطــه
 أصـبح مـن ابـرز خـصائص هـذا العـصر وعـت الحاجـة إلـى التعـرف – دراسـة وتنميـة –الشديد باإلبـداع 

  )403 :1996 ،الرحمن؛ 11 1999: ،المفرجي(على أساليب تنمية في جميع المجاالت 

  باإلسالم التفكير اإلبداعي عالقة

 اهللا أنعـم و  ويتأمـل فيمـا خلقـة اهللا،،ليتـدبر األرض فـي خليفـة ليكون اإلنسان وتعالى سبحانه اهللا اختار
 يـذكر ال الكـريم  فـالقرآن اإلنـسان، يتفكـر بـه الـذي بالعقـل المخلوقـات جميـع عـن وكرمـه  على اإلنـسان
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 القرآن في التفكير كلمة اهللا ذكر فقد " والرجوع إليه، به العمل إلى والتنبيه ، التعظيم مقام في إال العقل
 )137 :2003 ، البريشن(" ًموضعا عشر ثمانية في مالكري

 ،أن التفكير من الفروض العينية في جميع أوقـات العبـادة والعلـم الواجـب) "37:2009(ووضح حنايشة 
  ."مندوبا يرتقي في سلم األنواع العميقة ،ويكون التفكير فرضا كفائيا في مجاالت العلوم الهامة 

صـدارة  فـي يكـون أن يجـب بـل التأجيـل؛ يحتمـل ال أساسـي هـدف هـهوتوجي التفكيـر تعلـيم إن: التفكيـر
طـرق  مـن يـصاحبها ومـا الدراسـية المـواد بكافـة الـصلة وثيـق فهـو راسـية، د مـادة ألي التربويـة أهـدافنا
 أهدافنا التربوية قوائم ضمن التفكير وضع أن شك وال تقويمية، وعمليات تعليمية ووسائل ونشاط تدريس

 ًأيـضا، يتسم بالـشكلية ًموقفا منه المعلم موقف أن نجد ثم ومن شكلي، أمر – ياناألح أغلب في – هو
 وبـين بينـه ًشـكال يباعـد ًغالبـا تأخـذ التـي التعليميـة، المواقـف فـي ممارسـاته علـى يعكـس الـذي األمـر
  2003 :15)حبيب، (التفكير

  :التفكير تعريف

 األمـر فكـر هـذا فـي لـي لـيس يقـال": يعقـوب وقال الشئ في الخاطر إعمال: الفكر ُالفكر،: لغة التفكير
  )76 : 1979،منظور ابن.(الكسر من أفصح فيه  والفتح":ُقائال يعقوب وأردف حاجة فيه لي ليس أي

  : ًاصطالحا التفكير

 طريق عن يتعرض لمثير عندما الدماغ بها يقوم التي العقلية النشاطات من سلسلة عن عبارة : التفكير
 أو المواقـف، فـي معنـى بحـث عـن عمليـة الواسـع بمعنـاه والتفكيـر ، الخمس واسالح من أكثر أو واحدة
 )33 2002 :جروان، .(الخبرة

 الذهنيـة الـصور مثـل الرمـز يـستخدم عقلـي نـشاط كـل تـشمل ذهنيـة تجربـة هـو على انه:ويعرف التفكير
 والمواقـف ،األشـياء مع ملوالتعا واإليماءات والتعبيرات واإلشارات والذكريات واألرقام و األلفاظ والمعاني
  )2003:22 وعفانة، عبيد( معين موضوع فهم بهدف الشخص فيها يبحث التي واإلحداث

 والنتائج المقدمات، بين العالقة  إدراك مثل معين موقف عناصر بين عالقات إدراك" بأنه بكر ويعرفه 
 وشيء معلوم، شيء بين العالقة كإدرا أو السبب والنتيجة، أو والمعلول،  ،العلة بين العالقة إدراك أو 

  .2002 :16). بكر" (والخاص بين العام، العالقة إدراك أو معلوم، غير
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 للتوصل العقلية وقدراتهم مهاراتهم لتنمية الطلبة يستخدمه الذي العقلي النشاط ذلك بأنه :درويش ويعرفه
 واتخـاذ) التقـويم التنفيـذ، التخطـيط، (الـثالث التـدريس مراحـل فـي م تواجهـه التـي للمـشكالت حلـول إلـى

 الـسابقة التعريفـات خـالل ومـن )2004:24 درويـش، ( المتاحـة اإلمكانـات ضـوء في المناسبة القرارات
  : التالي اإلجرائي التعريف إلى توصلت الباحثة

 غيـره عـن بهـا اإلنـسان يخـتص التي المستمرة المنظمة، الواعية، الذهنية النشاطات من سلسلة: التفكير
 موقـف ،أو لخبـرة تعرضـه وتطـويره عنـد المـتعلم، ذكـاء تفعيـل إلـى وتهـدف األخـرى، الحية ائناتالك من

  .مناسب قرار اتخاذ أو لحل مشكلة الوصول إلى يؤدي ،مما سابقة بخبرات وربطه واقعي،

  :التفكير تنمية مبادئ

) 143:2003-144( زيتــون ،هنالــك عــدة مبــادئ تــم تحديــدها بعــد االطــالع علــى العديــد مــن األدبيــات
  : فيما يلي) 278:1999(ان ووجر

المنهـاج  فـي الطلبـة يدرسـها التـي الدراسـية المـادة محتـوى خـالل مـن التفكيـر قـدرات تنميـة تـتم 1- 
  .المقرر

المـادة  محتـوى فـي التفكيـر فـي الطلبـة انخـراط  نتيجـة قـدرات التفكيـر؛ فـي تـدريجي نمـو يحـدث 2- 
قيـام  خـالل مـن ًتـدريجيا تنمـو أن يمكـن ًمـثال المقارنـة فمهـارة . الـدروس مـن الكثيـر وخـالل الدراسـية 
 . الدروس من عدد في واألفكار األشياء بين مقارنات بعقد الطالب

  .الواحد الدرس في )وطالقة ومرونة، أصالة،(تفكير مهارة من أكثر الطلبة يمارس أن يمكن 3- 

التفكيـر  علـى الطلبـة حـث علـى تعمـل معينـة تدريـسية أسـاليب أو طرائـق  الـدرس فـي توظـف 4- 
 األسـاليب الطرائـق أو هـذه ومـن المـادة الدراسـة  محتـوى حـول التفكيـر فـي بعمـق ينخرطـون وتجعلهـم
  . وغيرها التعاوني والتعليم المفتوحة واألسئلة الذهني العصف طريقة

  : التفكير مهارات تعليم أساليب

 : التالي حسب تعلموال التفكير مهارات لتنمية تستخدم أساليب ثالثة هناك

   للتفكير المثير التعلم :األول األسلوب
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 تـستثير التفكيـر التـي التعليميـة البيئـة بإيجـاد مباشـرة غيـر بطريقة التفكير تنمية إلى األسلوب هذا يدعو
 التعاوني التعلم المعلم وهي يستخدمها التي التدريس استراتيجيات خالل من مهاراته تنمية على وتساعد

 حلـس،( وتحفيـزه التفكيـر علـى إثـارة يـساعد ،ممـا الـذاتي الـتعلم – المـشروع طريقـة– التالمـشك حـل–
2008:130(

 المباشر التفكير تعليم : الثاني األسلوب

 المهـارة تحديـد المـواد الدراسـية،ويتم محتـوى عـن مـستقلة مهارات شكل على التفكير مهارات تعليم يكون
 العـادي بالمنهـاج الـدرس لمحتـوى يوجـد عالقـة ال و لحـصة،ا بدايـة فـي المـصطلح ويعطـي العمليـة، أو

 من االنتهاء ،ويتم التفكير مهارات التعلم يعقد يتداخل أو ال حتى بسيطا المحتوى يكون أن يراعي ،كما
. معينة فترة زمنية خالل التفكير مهارات تعليم برنامج

) لتكاملوا الدمج سلوب (التفكير على المعتمد التعليم :الثالث األسلوب

 علـى التركيـز يـتم حصة وال إفراد يتم المعتادة،وال الصفية الدروس من جزء ثل يم التفكير مهارات تعليم
 و المعتـاد، المنهـاج مـن جـزء فيـه المهـارة تعلـم الـذي الـدرس محتـوى أن كمـا مباشـرة، بصورة المصطلح

 مهـارات إدمـاج يتوقـف وال  ا،يريـده التـي ويـضمنه المهـارة المعتـاد المنهـاج وفـق الـدرس المعلـم يـصمم
 بـل مـستحيال األسـلوبين بـين الـدمج يكـون ال  وقـد.السنوات الدراسـية طيلة الدراسي المحتوى مع التفكير
 مهـارة تـسمية مـن ضـررا هنـاك أن اعتقـد  وال. المعلـم والخبـرة لـدى اإلرادة وجـدت إذا مفيـدا يكـون ربمـا

 طبيعـة مراعـاة يـتم أن علـى وشرحها تقديمها قبل من ةفي حص عليها التركيز المعلم ينوي التي التفكير
  ).39-38  2002:،جروان(  لها المالئمة مهارة التفكير ونوع الدراسية المادة

: التفكير مستويات

: هما للتفكير مستويين بين التفكير مجال في والعلماء الباحثون ميز

 والتفسير، ، واالستيعاب واسترجاعها ،المعلومات حفظ المهارة هذه وتتضمن: )أدنى( أساسي تفكير 1-
 المهـارات هـذه يـتقن بـل يجيـد للفـرد أن فالبـد والمالحظـة والتـصنيف والمقارنـة والتلخـيص والتطبيـق
 هاتفـك رقـم أو ك اسـم عـن نـسأل عنـدما ذلـك علـى ًومثـاال. األعلى المستوى إلى االنتقال قبل األساسية

.وجهد عقلي تردد دون تجيب فإنك
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 شـكل تـصور عـن إعطـاء منـك يطلـب عنـدما :مثال عقلي تصور إلى يحتاج وهو : لمركبا التفكير2-
 : منها الخصائص بعض المركب وللتفكير. ماء دون الحياة

 . رياضية بعالقة يتعين ال - 

رأي إبداء أو حكم، إصدار يتضمن- 

2002 :228)، الهويدي (المركبة الحلول إلى للتوصل أكبر وطاقة جهد، بذل  يتطلب-

: اإلبداع

:لغة

 هو عند الفالسفة واإلبداع بديع فهو سابق مثال غير على أنشأه :بدعا – تبدعه لغة اإلبداع :  اإلبداع
 المعجـم ( "واألرض الـسموات بـديع " التنزيـل وفـي المبـدع بـديع :بـدع ًوأيـضا عـدم مـن الـشيء إيجـاد

)1972 :43الوسيط،

: اصطالحا

 محددة، وذلك معطيات على باالعتماد أصيلة وعالقات حلول إلى لالتوص أنه اإلبداع تورانس ويعرف
 عمليـة اإلبـداع أن ويـضيف والفكـرة، المعلومـات فـي ًضـعفا أو ًنقـصا أو مـشكلة الفـرد يتحـسس أن بعـد

 ٕواعادة واختبار فرضيات ونتائجها، اإلمكانيات هذه بتبعات والتنبؤ مختلفة، إمكانيات عن البحث تشمل
  )2004:33 جبر،( األفضل الحل إلى لتوصلا يتم حيى صياغتها

 الـنقص والثغـرات وجوانـب للمـشكالت حـساسية أكثـر يـصبح أن على المتعلم تساعد عملية هو واإلبداع
 وتكهـن وصـياغة حلـول عـن والبحـث الـصعوبة مـواطن وتحديـد ، االنـسجام واخـتالل المعلومـات فـي

 ينقلهـا المـتعلم جديـدة نتـائج إلـى التوصـل أجـل مـن تعـديلها أو صـياغتها ٕواعـادة واختبارهـا فرضـيات
  )2011 :285سليمان، (لآلخرين
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 الفرد يمتلكها التي المعرفية األنشطة أرقى من ٕقدرة عقلية وانتاج جديد وهو  اإلبداع أن :وترى الباحثة 
 ذلـك فـي مـستخدما واألصـالة بالجـدة يتميـز اإلنتـاج وهـذا جديـد شـيء ٕوانتـاج فـي إحـداث ذلـك ويظهـر
  السابقة خبراته

  :اإلبداع دوافع

    : عمله في يبدع لكي تحفزه دوافع عدة إلى يحتاج مبدع شخص كل إن 2002 :94) (ذكر إبراهيم 

 :يلي ما الدوافع تلك أهم ومن

 .والتفكير الحكم، إصدار في االستقالل دافع 1. 

 .وجديدة مبتكرة، مساهمات لتقديم الدافع 2.

 .الخبرة على واالنفتاح االمتداد، نحو الدافع3. 

  وتذوقها المركبة، الذهنية النشاطات لتحمل الدافع4. 

  

 : اإلنسانية للحياة الزمة ضرورة اإلبداع

مـا  منهـا األسـباب هـذه بعـض ذكـر ن أسـباب لعـدة ذلـك ويرجـع اإلنـسانية للحيـاة الزمـة ضـرورة اإلبـداع
  :يلي

 االنفجـار المعرفـي حـد إلـي وصـل معلومـاتي تـدفق مـن صـاحبها ومـا والتكنولوجيـة العلميـة الثورة إن1-
 المعرفـة إلـي جديـدة عمليـة إضـافات تقـديم يمكـنهم ، مبـدعين إفـراد إلـي ماسـة حاجـة هنـاك أن أثبـت

  . اإلنسانية

 ٕواثبات المناسب، والتقدير المكانة، علي والحصول واإلبداعية نمطيه الغير الجديدة األفكار تقديم إن2-
 . إبداعي فكر دون ًأبدا تتحقق لن ،اآلخرين بين الذات

 يستطيع إبداعي فكر دون مواجهتها يمكن وال ، وشائكة صعبة احتماالت طياته في يحمل المستقبل3-
 . بمرونة ويتناولها بأصالة معها يتعامل أن
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 واالتـصاالت والتكنولوجيا والسكان المعرفة : مجال في التغير، حد إلي يصل الذي السريع، التغير 4-
 .التغيرات تلك أبعاد يفهم كي ًمبدعا، الفرد يكون أن تتطلب ، واآلداب والمهن

 أساسية مطالب باتت أنها رغم و والتجريب، واالكتشاف المجهول وارتياد االستقاللية إلي النزوع إن 5-
 . ًإبداعيا ًفكرا امتالك دون يحققها لن فإنه ، وزمان مكان كل في لإلنسان

بـسالمة – ًغالبـا –اإلنـسان يتمتـع حيـث النفـسية، وصـحته اإلنـسان فكـر بـين ارتبـاط عالقـة توجـد 6-
 . اإلبداعي التفكير ممارسة علي القدرة لديه يكون عندما النفسية صحته

 أردنـا إذا منهـا التحـرر المهـم مـن لـذلك المعرفـة، مجتمـع تالئـم النمطيـة التقليديـة األفكـار تعـد لـم 7-
إلـى  اإلنـسان يـدفع الـذي اإلبـداعي، لتفكيـرا خـالل مـن فقـط يتحقـق وذلـك ومواكبتـه، العـصر مـسايرة
  . حوله من لألمور نظرته في التجديد

 وجـود فكـر دون ًذريعـا فـشال تفشل واالقتصادية االجتماعية المشكالت مواجهة أن ًعمليا الثابت من 8-
 . المشكالت لتلك التصدي يستطيع إبداعي

 بات لديهم، إنما المتوافرة واألدوات عددهم هو مالمه يعد لم إذا ، العاملين األفراد إلى النظرة تغيرت 9-
 . المبدعة نوعيتهم هو األهم

 ، ويـسهم وسـهولة يـسر في أهدافهم تحقيق لألفراد يكفل الذي هو الناجح، االجتماعي التكيف إن 10-
 دون التفكيـر قائمـة لـه تقـوم ولـن لـم التكيـف وذلـك المعيـشية، واحتياجـاتهم اليوميـة متطلبـاتهم تقـديم فـي

  )181-2005:182 إبراهيم،( التحليلي والنقد اإلبداعي

 : اإلبداع مقومات

 :يلي فيما إجمالها يمكن ، العلماء بعض حددها مهمة علمية مقومات لإلبداع إن

  : الذكاء 1-

 الـذكاء أن يعنـي مبـدع، وهـذا ذكـي كـل ولـيس ذكي مبدع كل أن لهما دراسة في وموران جودوين يذكر
 يكـون حتـى الـذكاء مـن بحـد أدنـى يتـصف أن يجـب الفـرد أن يعنـي وهـذا لإلبـداع، ًا مهـم ًا شـرط يعتبر
  . ًمبدعا
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 تـرتبط التـي القـدرات العقليـة عـن تختلـف لإلبـداع العقليـة القـدرات أن العلمـاء مـن آخـر فريـق يـرى بينمـا
 قـدرات يتنتمـ بينمـا ، التفكيـر المتباعـد لـنمط تنتمـي اإلبداعيـة القـدرات أن جيلفـورد يبـين حيـث بالـذكاء
 ، اإلبـداع بـين الـصلة لمعرفـة البحـث جهودهم في العلماء واصل وقد. التقاربي التفكير نمط إلى الذكاء
 أن بمعنـى ، مثلثـة عالقـة هـي واإلبـداع الـذكاء العالقـة بـين أن إلـى يـصلوا أن اسـتطاعوا وقد ، والذكاء

 يتمتعـوا أن بالـضرورة لـيس تفـعالمر الـذكاء أصـحاب وان مـن الـذكاء، مرتفعـة بنـسبة يتمتعـون المبـدعين
  إبداعية بقدرات

 الـذكاء أصـحاب العاليـة أمـا الذكاء نسبة ذوي من يكونون قد المنخفضة اإلبداعية القرارات أصحاب إن
  . عالية إبداعية بقدرات يتصفون ما ًقليال المنخفض

: االنفعالية الناحية 2- 

 ويتصف بها الفرد، يؤمن التي والمعتقدات الميول،و واالتجاهات، القيم، االنفعالية بالناحية نعني هنا
 في يتسم المبدع أن الشخص الدراسات بعض أثبتت حيث ، الفرد عند باإلبداع عالقة ذات فهي بها،

 ذاته ويقدر بالنفس، والثقة يتصف باالستقاللية، فهو أقرانه، عن يزيد انفعالي وبنضوج باالتزان، الغالب
 .الخوف وعدم األمان،ب ويشعر اآلخرين، يحترم كما

: اإلبداع نحو الفرد دافعية 3- 

 لديـه داخليـة، وتتـوفر دافعيـة لديـه يكـون الـذي الـشخص أن حيـث اإلبـداع علـى ًكبيـرا ًأثـرا للدافعيـة إن
 لـذلك تدفعـه الدافعيـة الداخليـة أن بـسبب وذلـك المبـدع العمـل إظهـار علـى قـادرا يكـون اإلبـداع عوامـل
  . العمل

: ليمالتع أساليب 4- 

 فـي أثـر لهـا التعلم، وطرقه أساليب أن كما اإلبداعي، للعمل ضروري المعلومات واكتساب المعرفة، إن
 المحاضـرة، منهـا للطلبـة لتوصـيل المعلومـات متعـددة أسـاليب هنـاك أن ونعـرف المبـدع، الـشخص خلق

 من ثبت  وقد. تقصائيةواالس المشكالت، وحل واالستقرائية، الطريقة االستنتاجية، ثم المناقشة، وطريقة
 الطرق من أفضل معلومة عن واالكتشاف، والبحث بالتعلم للفرد تسمح التي الطرق أن الدراسات معظم
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 وجود وكذلك ، لإلبداع ضرورية المعرفة أن نستخلص هنا  ومن. للطالب جاهزة المعلومات تقدم التي
 . المعرفة للحصول على مستخدمة أساليب

 : تخيلال على الفرد قدرة 5- 

 ة، جديـد عـن عالقـات والكـشف الـبعض، بعـضها مـع وعالقتهـا واألفكـار، للمعـاني، المجـال يكـون وفيـه
 فمختـرع. الوظـائف هـذه ٕالعالقات، واظهار هذه لتجسيم الصالحة الصيغة إبداع ثم جديدة وظائف وعن
 وهـو اإلنـاء شاهديـ عنـدما كـان والحركـة والـضغط البخـار، بـين العالقـة إدراك مـن تمكـن البخاريـة اآللـة
 الـشخص أن نالحـظ هنـا  ومـن. لألعلـى البخـار فيـدفع منهـا البخـار ويتـسرب يغلـي، وهـو بالمـاء ملـيء
  . الواقع في عالقة أو ارتباط، بينها ال يوجد التي األشياء بين عالقة إيجاد يحاول يتخيل الذي

  : االجتماعية الناحية6-

 الـذي الثقـافي وكـذلك الجـو المجتمـع أفـراد بين اإلنسانية توالعالقا ، المالئم االجتماعي الجو توفير إن
 ، بالتوجيـه المـدعم المنـاخ المدرسـي إن ف لـذلك ، اإلبـداع إظهـار علـى كبيـر تـأثير لـه المجتمـع يـسود

 . التعليم في الطرق المثمرة من يعتبر اآلخرين آراء احترام وكذلك ، واإلرشاد

 : للفرد واالجتماعية النفسية الظروف 7-

 يـشبع اإلبـداع اإلبداعيـة، أن العمليـة إعاقـة أو دفـع، فـي ًكبيـرا ًتـأثيرا واالجتماعيـة النفـسية، للظـروف نإ
 فريمـان أثبتـت كمـا. ماسلو الـذات أوضح فقد (Moslow) تحقيق حاجة هي اإلنسان عند مهمة ة حاج
  . العاطفي واألمان للطفل الثقة، فيها يتوافر التي البيئة في تزدهر اإلبداعية الموهبة أن

 : المدرسية اإلدارة 8-

 ضـروري مجـال المعرفـة في سنوات عشر عن تقل ال لمدة الجاد والعمل التركيز، أن الدراسات أظهرت
 يختـاروا لكـي للطلبـة الفرصـة تتـيح أن المدرسـة علـى أنـه يعنـي  وهـذا.المجتمـع تفيـد اختراعـات إلنتـاج

 إلنجـازات للوصـول يـشجعوهم بـل عملهـم يعيقـوا أو يقيـدوهم، وأال فيهـا البحـث التي يرغبـوا الموضوعات
  42:2004- 45) ، الهويدي( مهمة
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  : اإلبداعي التفكير مفهوم

ولــوال المبــدعون لمــا .كانــت الحاجــة إلــى التفكيــر اإلبــداعي ملحــة فــي كــل عــصر مــن العــصور الماضــية
ــدينا هــذا الكــم الهائــل مــن االختراعــات واالكتــشافات، واإلنجــازات العلميــة ّ واألدبيــة والفنيــة التــي أصــبح ل

 أنـواع أرقى من اإلبداعي التفكير  ويعد،نقشت أسماء مبدعيها في الذاكرة اإلنسانية على مدى العصور
 إليجـاد نـادرة، وأفكـار جديـدة، معلومـات واسـتدعاء للـتعلم، الطلبـة دافعيـة اسـتثارة علـى ويعمـل التفكيـر،
لبحـث فـي الثلـث األخيـر مـن القـرن العـشرين فـي  واتـسعت دائـرة ا،معينـة لظـاهرة مميـز تفـسير أو حـل،

بالعديـد ) Torrance(  فقام تورنس ،مجال تطوير التفكير اإلبداعي وتنميته لدى األفراد بشكل متسارع 
 ومـن ، ومـن خـالل تطبيـق اختبـرا التفكيـر اإلبـداعي التـي وضـعها،من الدراسات على األطفال والراشدين
 وجـد أن األطفـال الـذين ينـالون درجـات عليـا فـي التفكيـر اإلبـداعي خالل دراسته القائمة علـى المالحظـة

 وذلـك عنـد مقـارنتهم بمـن ،كانوا ينتجون أفكارا أصيلة وعددا اكبر من األفكار عن األشياء غير المألوفـة
  ) Torrance,1993. (هم اقل منهم إبداعا

 قويـة رغبـة توجهـه دفوهـا مركـب، عقلي نشاط  أنه على  :)2004 :97 ، سالمة و موسى (ويعرفه 
  . مسبقا معروفة تكن لم أصيلة نواتج التوصل إلى أو حلول، عن البحث في

 ومنـاخ إمكانـات تـوافر يتطلـب التفكيـر مـن نـوع أنـه علـى:  2003 :124)والنجـار، شـحاتة ( ويعرفـه
  .خاصة مواصفات ذا ًفيتيح سلوكا بالفرد يحيط ونفسي اجتماعي

 توجهـه وهـادف مركـب، عقلـي نـشاط :بأنـه اإلبـداعي   التفكيـرانـه ): 82: 2002،جـروان (  ويعـرف
  .مطروحة مشكلة أو معين، لموقف أصيلة نتائج إلى التوصل أو حلول، عن البحث  في  قوية رغبة

 وتحديـد العناصـر المعلومـات، الثغـرات فـي وفهـم  إدراك، عمليـة "أنـه علـى فيعرفانه ومايرز تورانس أما
 الفـرد الـذي يواجهـه الموقـف فـي ودالئل مؤشرات، عن البحث ثم اتساقها، عدم إلى تؤدي التي المفقودة

 وبعـضها بـين النتـائج والربط الفروض، واختبار الثغرات ، لسد فروض وصياغة لديه، التي والمعلومات
  )1994 :30 المنسي،.( أخرى مرة واختبارها الفروض، صياغة إعادة أو تعديل، وربما

عملية ذهنية يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات العديدة التي يواجههـا  : بداعي  ترى الباحثة أن التفكير اإل
ّ وقــد يــؤدي إلــى التغييــر نحــو األفــضل ، وينفــي األفكــار الوضــعية المقبولــة ،ّوأنــه حــل جديــد لمــشكلة مــا 

  .ًمسبقا
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  :عناصر طبيعة التفكير اإلبداعي  التي يمكن النظر له من خاللها 

 :مـن خـالل معـين موقـف فـي نـشاط بـذل المـتعلم مـن تتطلـب التـي العمليـة يوهـ : اإلبـداع عمليـة 1-
  . المشكلة لتلك الوصول لحل أجل من وتجريبها ، الفروض وفرض النقص، أوجه أو المشكلة، تحديد

 أشـياء إلنتـاج خبراتـه ترتيـب بإعـادة المـتعلم يقـوم خاللهـا مـن التـي العمليـة وهـو: اإلبـداعي النـاتج 2-
 . معينة معايير ضوء في وصحيحة فة،مألو غير جديدة

 الفـرص المناسـبة، لـه ويهيـئ بـالمتعلم يحـيط الـذي المجتمـع عـن عبـارة وهـي : اإلبداعيـة البنيـة 3-
  .)2008:39 ، صوافطة (اإلبداع على والمشجعة

  :مبادئ التفكير اإلبداعي 

  :  عدم إفراط في تبسيط األمور أو تعقيدها1.

 النقـاش المطروحـة وابتعـد عـن المـشتتات وانظـر بـشمول وقـوم إجـراءات عليك بالتفكير الجدي في مسألة
  .الحل ومراحله

  : الخبرة متجددة واإلبداع يعمقها2.

إذا كانــت المــشكلة غيــر قابلــة للحــل فعليــك بتجريــب طــرق أخــرى للحــل والبحــث عــن مــصادر مكتوبــة أو 
 ها غير مكتوبة لإلفادة منها وناقش الزمالء في الحلول التي توصلت إلي

  :إدراك أوجه الشبة واالختالف والعالقات القائمة3.

: المقصود هنا أن تبدءا في إجراءات حل ما يواجهك من مواقف بما يتوفر لديك مـن معرفـة وخبـرة مثـال
حتــى تــستطيع حــساب ثمــن األشــياء التــي تقــوم بــشرائها فــان ذلــك يتطلــب ان يكــون لــديك معرفــة بــالقراءة 

 والجمع والطرح والضرب 

  :لفهم واالستيعاب ا4.

كــم أفــراد كــل جــنس مــن األجنــاس التــي أخــذها ادم : قبــل البــدء بالــشرح حــاول اإلجابــة علــى هــذا الــسؤال 
  علية السالم معه؟
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عند اإلجابـة يقـوم الـدماغ بعمليـة البحـث فـي ثنايـاه وحتـى تكـون اإلجابـة دقيقـة يجـب إن تحـدد المطلـوب 
تـي يـسأل عنهـا موجـودة وكلهـا مرتبطـة بـسيدنا نـوح ولـيس  فالمعلومـة ال، فهذا يسهل عملية البحـث ،بدقة
ـــة يعـــود إلـــى الخطـــأ فـــي الفهـــم ،ادم ـــه بدقـــة والتـــسرع فـــي اإلجاب ـــسؤال أو عـــدم قراءت  إال أن عـــدم فهـــم ال

  ) علم النفس التربوي ،1999 ،التعليم الفتوح(واالستيعاب 

الكتــب التــي تناولــت التفكيــر بعــد رجــوع الباحثــة إلــى العديــد مــن البحــوث و: مهــارات التفكيــر اإلبــداعي
 . وهي الطالقة والمرونة واألصالة ،اإلبداعي سوف تستخدم الباحثة المهارات ألكثر شيوعا

 اإلبداعيـة األفكـار مـن عـدد اكبـر إنتـاج علـى القـدرة اإلبداعيـة الطالقـة عمليـة تتـضمن :الطالقـة :أوال
وحـدة  فـي معـين موضـوع عـن الفـرد مهايقـد التـي األفكـار كميـة بحـساب المعنـى بهـذا القـدرة وتقـاس هـذه

  . اآلخرين أداء مع بالمقارنة ثابتة زمنية

 :ومنها القدرة هذه جوانب على تركيزها في تتنوع الطالقة قدرة مقاييس فان لذلك

 ) مقطع أو بحرف وتنتهي مقطوع، أو معين بحرف تبدأ( ألفاظ بذكر التفكير مراعاة -1

 عدد معينة، وذكر متطلبات حسب األفكار تصنيف أو خاصة فئات في للكلمات السريع التصنيف -2
 إعطاء أو الكبريت مثل علبة لألشياء االستعماالت من عدد اكبر أو أشياء أو حيوانات _ األسماء من
  )2001 :451واخرون، قطامي( للقصة العناوين من عدد

 أو كلب حرف أو بكلمة بطترت التي الكلمات عدد لمثل معينة مفردة أو بكلمة ترتبط كلمات إعطاء -3
 . ليل

  )1991: 135 نشواتي،(  اكبر عدد من الكلمات وأسماء محددة مرتبطة بالطالقة ذكر -4

  :اللفظية الطالقة-أ

 وتـرتبط بالحاجـة للحريـة إيجابيـا وتـرتبط معينـة شـروطا تـستوي التي الكلمات من ممكن عدد اكبر إنتاج
 فـي وتوليـدها والكلمـات األلفـاظ إعطـاء فـي الـشخص تفكير سرعة :تعني وكذلك الذهنية بالمسايرة سلبيا
  .)2001 :55الطيطي، ( محدد نسق
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:األشكال طالقة -ب

 علـى صـورة شـكال المفحـوص يعطي حيث األشكال لوحدات التباعدي اإلنتاج جليفورد عليها أطلق وقد
 :نيتع وكذلك . متعددة أشكال إلى يصل بحيث بسيطة إضافة إجراء إليه يطلب ثم بحر

.حقيقية رسوم لتكوين معينة أشكال إلى اإلضافات بعض تقديم

:الرموز طالقة -ج

 مـن توليـد عـدد القـدرة هـذه وتتطلـب الكلمـات بطالقـة "ثيرسـتون" ويـسميه الرمـوز لوحـدات تباعـدي إنتـاج
 وتتـضمن . فـي الـذاكرة المعرفـي مخزونـه علـى الطفـل عليهـا يعتمـد أبجديـة تكوينـات باعتبارهـا الكلمـات

 التي اللغوية الحصيلة القدرة على هذه وتعتمد لفظية وطالقة األعداد وطالقة الكلمات طالقة القدرة هذه
 . البيئية المتغيرات مع تفاعله أثناء في الطفل طورها

:واألفكار المعاني طالقة -و

  قـادراالطفـل يكـون معـين بموقـف العالقـة ذات األفكـار مـن ممكـن عـدد اكبـر إنتاج القدرة هذه وتتضمن
 القـدرة باالختبـارات هـذه وتقـاس الكلمـات لوحـدات تباعديـة قـدرة بأنهـا القـدرة هـذه وتـصنف إدراكـه علـى
  )2001 :452 وآخرون، قطامي : ( اآلتية

. االستخدامات اختبار1. 

. األشياء ذكر اختبار 2. 

. المترتبات اختبار 3. 

. الموضوعات اختبار 4. 

. وينالعنا من عدد ذكر اختبار 5. 

:التداعي طالقة -ه

 أو بالبـدايات األحـرف بعـدد أو بنغمـة معا المترابطة الكلمات من عدد اكبر ذكر الطفل إلى فيها يطلب
 األداء مـن هـذا النـوع بـذكر واسـترخاء راحة عادة األطفال ويحقق الزمن أحيانا فيها ويحدد بالنهايات أو
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 الزمنـي التنظـيم وينـشط عمليـات ذاكـرتهم ينـشط مـام ذلـك فعـل واألخـرى اآلونـة بـين إلـيهم يطلـب حينمـا
 )1990قطامي،( العملية هذه فيها تمارس الذي

).2001:55 الطيطي، ( الواحد المعني ذات األلفاظ من ممكن عدد اكبر ذكرهم :تعني بذلك وهي

:التعبيرية الطالقة-و

 أن تتـصف علـى محـدد موقـف فـي المترابطـة األفكـار ٕواصـدار الـسليمة األفكـار صـياغة بـسرعة وتعنـي
 المالمـح أحـد وهـي تمثـل اإلبداعيـة الفوريـة والترجمـة النـدرة وأحيانـا والغـزارة والتنـوع بـالوفرة األفكـار هـذه
 إلى وتحولها لغة من تمثل األفكار بها يتم التي الصورية باللغة األفكار تتطلب الترجمة الن القدرة لهذه
  2001 :453 )واخرون، قطامي ( أخرى لغة

:األصالة - اثاني

 وراء مـا النفـاذ إلـى علـى القـدرة وتعكـس اإلبـداعي التفكيـر مـن جديـدة أفكـار إنتـاج علـى القـدرة تعتبـر
 عـن بعيـدة وحلـول مختلفـة أفكـار فـي التفكيـر تعنـي والتـي األفكـار مـن والمـألوف المباشـر أو الواضـح
 اختيـار لبنـود اشـرة بالنـسبةمب غيـر ارتباطـات إلـى تـشير التـي االسـتجابات كميـة مـن والـشائع المـألوف
  )47:2001 اهللا، عبد ( النتائج

 فأصالة قبل مألوفة من غير مبتكرة جديدة أفكار أو حلول إعطاء على الفرد قدرة :باألصالة يقصد كما
  )1987 :24ون،تزي( وتقليدي شائع هو لما خضوعه وعدم تفرده أو تميزه تعني اإلبداعي اإلنتاج

:المرونة :ثالثا

 تفكيـر تباعـدي بأنهـا ويـصفها المعرفيـة العمليـات قـدرات إحـدى المرونـة إبـداع )1983(حطـب أبـو يعـد
 للمعلومـات أو مـستوى جيلفورد نموذج وفق الفئات على جوهره في يعتمد التفكير من نمط انه ويفترض

 غييـرت على القدرة بأنها المرونة تحديد  ويمكن. أخرى ناحية من للحل التباعدية وجهة وعلى ناحية من
 الرأي أو أو بالموقف التمسك بمعنى المتضمن والصالبة وعكسها الجمود الموقف بتغيير الذهنية الحالة

 فهم أو االستعمال أو التفسير أو المعنى في ما نوع من تغييرا عموما المرونة الفكرية وتتطلب التعصب
 .عمل أو إستراتيجية مهمة
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:وهما  اثنين عاملين وجود إلى انتهى فقد للمرونة بالنسبة )جيلفورد( دراسات وفي

 حـل إلـى مـن خاللهـا ينظـر التـي الذهنيـة الوجهـة تغييـر علـى الـشخص قدرة وهي :التكيفية  المرونة-1
 تعنـي وهـي العقلـي للتـصلب الموجـب المقابـل الطـرف تعتبـر أن يمكـن المعنـى بهـذا وهي محددة مشكلة
 إلـى الـسبيل تهيـئ حديثـة أخـرى لمعلومـات يمـةالتفـسيرات القد تحويـل أو التغييـر علـى الفـرد قـدرة

 . جديدة استخدامات

 األفكـار مـن أنـواع مختلفـة مـن ممكـن عـدد اكبـر إنتـاج سـرعة علـى القـدرة وهـي :التلقائيـة المرونـة  -2
  .الحصول وليقضي االختيار محدود معين بموقف ترتبط التي

 وجهـات إلـى بحيـث يتجـه تفكيـره ىمجـر المختبـر الـشخص يغيـر أن إلـى االختيار في عالية درجة على
 يبرز فبينما الفكرية الطالقة وعامل المرونة التلقائية عامل بين ما نخلط أال ويجب ويسر بسرعة جديدة
 عبـد ( فقـط األفكـار هـذه كثـرة أهميـة الطالقـة عامـل يبـرز اتجـاه أفكارنـا تغييـر أهميـة المرونـة عامـل
  2001: 48 -65).اهللا،

: التفكير اإلبداعي مراحل

)2002 :152السرور، ( هي عدة بمراحل اإلبداعية  يمر التفكير

وتجمـع  ، جوانبهـا جميـع مـن هـا وتفحـص المـشكلة تحديـد مرحلة وهي: التحضير أو اإلعداد مرحلة 1-
ًجـزءا  يخصـصون الـذين الطلبـة أن إلـى البحـوث وتـشير مختلفـة، بـصور فيهـا ويـربط حولهـا المعلومـات

الـذين  أولئـك مـن ًإبـداعا أكثـر هـم حلهـا فـي البـدء قبـل عناصـرها وفهـم شكلة،المـ لتحليـل الوقت من أكبر
.المشكلة حل في يتسرعون

 مـن كثيـر العقـل يتحـرر حيـث  وانتظـار وترقـب ترتيـب مرحلـة هـي) : الكمـون ( االحتـضان مرحلـة 2-
 الفـرد لذي يبذلـها الشديد بالجهد المرحلة هذه وتتميز ، بالمشكلة لها صلة ال التي واألفكار الشوائب من

 لكـل المعلومـات ًوامتـصاصا ًشـعوريا وال ًوشـعوريا ًعقليـا ًهـضما تتـضمن وهـي ، المـشكلة لحـل المبـدع
. بالمشكلة تتعلق التي المالئمة المكتسبة والخبرات
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فيهـا مرحلـة  تتولـد التي اللحظة أي  اإلبداع شرارة انبثاق فيه يتم التي اللحظة هي : اإلشراق مرحلة 3-
وتـؤدي  والحاسـم، الدقيق العمل مرحلة وهي المشكلة، حل إلى بدورها تؤدي والتي ، جديدة ق فكرةاإلشرا
 . المشكلة لحل بالتالي تؤدي جديدة فكرة ميالد إلى بدورها

 إلـى إخـراج بـدورها تـؤدي والتـي ، وتجريبهـا الجديـدة للفكـرة الفكـر اختبـار مرحلـة: التحقـق مرحلـة 4-
 خـالل ومـن. الجديـدة للفكـرة التجريـب مرحلـة هـي أخـرى وبعبـارة الوجـود حيـز إلـى اإلبـداعي اإلنتـاج
 ٕوانمـا بعضها البعض عن منفصلة ليست اإلبداعية العملية مراحل أن لباحث ل يتضح السابق العرض
 المبـدعين عنـد جميـع الترتيـب بـنفس تحـدث ال المراحـل أن كمـا الـبعض، بعـضها مع ومتفاعلة متداخلة

 علـى تعمـل إنمـا يراهـا الـبعض كما المراحل وفكرة البعض، بعضها على لمراحلا هذه إحدى تتغلب فقد
  .اإلبداعي السلوك تجزئة

  : األهداف التي يحققها التفكير اإلبداعي للطلبة

  . تسارع الطلبة على تطوير اتجاهات ايجابية نحو المدرسة والخبرات الصفية1.

 . معالجة القضية من وجوه متعددة2.

 . الطلبة في معالجة ما يقدم لهم من مواقف وخبرات زيادة فاعلية3.

 .زيادة حيوية ونشاط الطلبة في تنظيم المواقف او التخطيط لها4. 

 . زيادة وعيهم بما يدور حولهم5.

  )37: 2004 ،غانم( تفعيل دور المدرسة ودور الخبرات الصفية التعليمية 6. 

  :متطلبات ممارسة التفكير اإلبداعي

  .وض الفكرة أو نقصهاالتسامح مع غم1.

 .الصبر والتأني في مرحلة االحتضان اإلبداعي2.

 . واإلحكام المنمطة، وتعصبك، وتحيزاتك،التجرد من أفكارك الشخصية3.

  ) الكتب التي تقرأها فيها ، الغرفة التي تدرس فيها،األماكن التي تتنزه فيها(التغير من الروتين 4.
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  ) المرحلة النمائية،بناء الجيل أ،الرفاق(الخروج من السياقات لك 5.

  )142 :2005 ،قطامي( التدريب على ممارسة التفكير اإلبداعي وفق نص منهجي 6.

  :تكاملي منظور من اإلبداعي التفكير تنمية

 مـع التـي تتعامـل اإلبـداع تنميـة ونمـاذج واسـتراتيجيات بـرامج جميـع خـالل مـن تـأتى اإلبـداع تنميـة إن
 فال السلوك في مع التكاملية نتعامل ولكي السلوك من ومستقال واضحا قطاعا واعتباره المبدع، السلوك

 الرعايـة عمليـة تمـضي حتـى الـسلوك األخـرى مفـردات جميـع وحـساسية بمواقـع وعـي علـى نكـون أن بـد
 الخيال إلى توجه أن نحسب ينبغي ال أن التنمية أي فيه، المضي في يهدف الذي المسار في والتدريب

  .المستقلة التقليدية العقلية القدرات وال إلى وحدها األبدية االستعدادات ضبع إلى أو وحده

 علـى مهـارة الكتابـة مثـل الحركيـة المهـارات تـدريب عكـس علـى الفـرد عنـد اإلبـداعي الـسلوك تنميـة وان
 بعـد هـو للـسلوك كالبعـد الوجـداني المتـدرب، شخـصية فـي كثيـرة نفـسية أبعـاد تنميـة يتطلب الكاتبة اآللة
 واألسـاليب االسـتجابة الشخـصية وأسـاليب وخـصائص واالنفعـاالت الـدوافع يـشمل ومعقـد خـصب ثـري

 أن إال يمكـن ال الوجـداني البعـد  وهـذا.للـسلوك الموجـه واالتجاهـات الشخـصية القـيم ومنظومـة المعرفيـة
 فـان ثـم  ومـن. ونفـسية معرفيـة طاقة أو بدنية كانت طاقة سواء اإلنسان طاقات فيه تتحرك وعاء يكون
 خـالل مـن ذلـك يراعـي تحقيـق أن اإلبـداعي الـسلوك تنميـة فـي برنـامج أو خطـة وضـع فـي يرغـب مـن

  ).466-463: 2003حنورة،. ( ومفردات عناصر من فيها بما الكاملة، السلوكية المنظومة

  

  :التفكير اإلبداعي  معوقات

 متـأثرا الـصفوف العليـا فـي سيما وال المقررة الدراسية المناهج وضع في السائد العام الطابع يزال ال 1-
 ضـرورية والحقـائق مـن المعلومـات هائـل كـم مراكمـة عمليـة أن مفـاده الـذي االنتـشار الواسـع باالفتراض

 التـي الـصفي التعلـيم أسـاليب فـي هـذا االفتـراض ويـنعكس . الطلبـة لـدى التفكيـر مهـارات لتنميـة وكافيـة
 مـستويات علـى هـذا ويـنعكس التلقـين أو ضـرةطريـق المحا عـن بالمعلومـات العقـول حـشو علـى تركـز
  . وتقويم ونقد تحليل من العليا التفكير
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 نقـل وتوصـيل علـى تركـز المعلـم ورسـالة والتعلـيم التربيـة وأهـداف للمدرسـة العامـة الفلـسفة تـزال ال 2-
  تعلمالم ودور باألسئلة والنشاطات االهتمام عدم أي واستعمالها توليدها على التركيز بدل المعلومات

 تتطلـب مهـارات أسـئلة قوامهـا عامـة مدرسـية امتحانـات علـى متزايـدة بـصورة التربـوي النظـام يعتمـد 3-
 )2002:44 ، جروان (التربية وأهداف للمنهاج بالنسبة المطاف نهاية تمثل وكأنها متدنية معرفية

 الحـصة  وقـتمعظـم ويحتكر المدرسي، والكتاب الصف في واألخيرة األولى الكلمة صاحب المعلم 4-
  . فعالين غير والتالميذ

 عـدد محـدد علـى يعتمـد أنـه كمـا الحديثـة، التقنيـات يـستخدم أو ، الـسبورة عـن يبتعد ما المعلم نادر 5-
  . األسئلة لهم يوجه التالميذ من

 . فيه عما يفكر تختلف بطريقة يجيبون لمن المحبطة والتعليقات األحكام، بإصدار مغرم المعلم 6-

 . الدرس موضوع عن الخارجة األسئلة أو الغريبة األفكار ال يتقبل المعلم 7-

 النـوع مـن المعلـم أسـئلة ؟ ومعظـم ومـاذا ؟ ولمـاذا ؟ بكيـف تبـدأ أسـئلة الطلبـة المعلـم سـئل مـا نـادرا 8-
 . متوسط من أقل تفكير مهارات عنها اإلجابة يتطلب الذي

 . مختلفة أفكار له طالب لكل أن حيث لطلبته المعلم فهم عدم 9-

  )142-2008:143 حلس،(. المبتكر التلميذ تفضيله وعدم ، الذكي للتلميذ المعلم تفضيل 10-

 : العلوم  في اإلبداعي التفكير على ًسلبا المؤثرة العوامل

  جميـز، (يلي ما العوامل هذه ومن الطالب لدى تنميته على ًسلبا تؤثر عوامل اإلبداعي التفكير يواجه
( 127-126 :1993:  

 أو المألوفـة الطـرق يتبـع لـم الطالـب أن علـى بنـاء مـا حـل خطـأ علـى الحكـم فـي االسـتناد .1
 . المدرسي الكتاب المستخدم في

هـي  كمـا كراسـتهم فـي الحلـول نقـل علـى الطـالب وتعويـد التلقـين علـى التـدريس فـي االعتمـاد .2
 . السبورة على مسجلة
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الحكـم  هذا إصدار في الطالب إشراك دون ، األفضل أنه ليظهر الحلول أحد عند المعلم توقف .3
. إليها الوصول للطالب أمكن التي الحلول عدد معرفة يحاول أن دون أو

سـواء  الـدرس تغيـر فـي واإلسـراف  ،الواحـدة الحـصة في الشرح وطرق أشكال تنويع في المبالغة .4
. المضمون أو الشكل ناحية من

 بـصرف ذاتـي مجهـود أي علـى ًشتمالمـ يجعلـه بمـا الطـالب إبـداع مفهـوم تفـسير عنـد المبالغـة .5
. الطالب ذاتية و النشاط بها يتمتع التي اإلدراك درجة النظر عن

إلـيهم  وجهـت الـذين الطـالب بعـدد نهـتم كـأن التـدريس لعمليـة الخـارجي المظهـر علـى االقتـصار .6
 الطالب إجابات سطحية أو بعمق االهتمام دون األسئلة

 اإلبـداعي لـدى التفكيـر تنميـة علـى يعمـل أن العلـوم لمعلـم كـنيم تـرى الباحثـة انـه سـبق مـا خـالل مـن
 وأسـلوب حـل الـذهني والعـصف واالكتـشاف واأللغـاز األلعـاب خـالل مـن فـي مـادة العـوم  الطـالب

 وذلـك لمـا يحتـوي كتـاب العلـوم ،لمختلفـةاو الحديثـة التعليميـة والطرق االستراتيجيات واستخدام المشكالت
  .فكير اإلبداعي فيه من أمثلة تشجع استخدام الت

 عنـد موجـود وهـو التفكيـر، فـي وعـن النمطيـة المـألوف عـن الخـروج هـو اإلبـداعي التفكير أن لنا يتضح
 إلـى يهـدف فهـو، أخـر فـي يتميـز وال مجـال معـين فـي يتميـز مـن فمـنهم متفاوتة بدرجات ولكن الطالب
 على ويعمل ، متقدمه تفكير هاراتم من بما لديهم حياتهم توجيه على القادرين المبدعين المفكرين خلق
 أهميـة اإلبـداعي للتفكيـر أن لنـا ويتبـين . الحيـاة تـواجههم فـي التي المشكالت وحل لديهم اإلدراك تنمية
 اإلبـداعي التفكيـر يأتي أن يمكن وال . عام بشكل وعلى المجتمع نفسه الطالب على بالفائدة تعود كبيرة
 إطالق على يساعد الذي اإلبداعي والمناخ اإلبداع فيها مقومات يتوفر التي اإلبداعية البيئة وجود دون

  . تواجههم التي المشكالت حل إلى للتوصل متنوعة جديدة واإلتيان بأفكار للطالب اإلبداعية الطاقات

التفكير اإلبداعي  محددات

ات حـسب مـن هـذه المحـدد للتفكيـر اإلبـداعي محـددات أو مـصادر، أو مظاهر، سبعة الباحثون حدد لقد
  :أهميتها

. المعرفية العمليات
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 . االجتماعية االنفعالية العمليات

 . األسري المناخ أو الظروف،

 ). الشكلي وغير الرسمي، (الشكلي التعليم أو التربية،

 . اإلبداع أو االبتكار، في يحدث الذي النوعي المجال خصائص

 . الحاضن الثقافي اإلطار أو المجتمع، ثقافة

  71:2002 )، الزيات( .التاريخية لعواملا أو القوى،

  المبدعة الشخصية خصائص

  : خصائص للشخص المبدع ) ،2001 ، القطامي؛ 2001 ،الطيطي(حدد كل من 

 شـكل علـى عالية، تظهـر قدرة يمتلكون فهم العقلية، خصائصهم المبدعين األشخاص يميز ما أكثر أن
 ، 130من ذكائهم درجة حيث تصل وبينيه، وكسلر اركاختب الفردية، الذكاء اختبارات على مرتفع، أداء
 يظهرونـه مـا عـن فـضال جميعـا، أو فيهـا أكثـر أو واحد في الدراسية المواد في مرتفع تحصيلهم أن كما
 علـى واإلصـرار المخـاطر وتحمـل األفكار، التعامل مع مع مرتفعة قدرة ولديهم منتج، وتفكير إبداع من

 متعددة حلول ٕوانتاج والحداثة باالبتكار تتميز مألوفة بطرق غير التالمشك وحل المهمة، في االستمرار
  . تواجههم التي للمواقف

 علـى المهمـة والتركيـز الجديـدة الخبـرات علـى االنفتـاح علـى القـدرة لديـه المبـدع الـشخص أن كمـا
 الميـل يهمللفـرد ولـد خاصـة قواعـد وبنـاء الـذاتي التنظـيم علـى القـدرة ولـديهم الـذاتي، الـذهني واالنـشغال

 أظهـرت وكمـا الذكية والمثابرة بالمخاطرات القيام على القدرة ولديهم االستطالع، وحب والتحقيق للبحث
 زمنيـة لفتـرات واالنتبـاه علـى التركيـز القـدرة لـديهم أن المبـدعين خـصائص حـول 1986 لـوفكي، دراسـة
 مـن المبـدعون بـه يتميز ما  أما من المجاالت لكثير متنوعة ورؤية التشعبي، بالتفكير يتميزون طويلة،
 الحياتيـة القـضية بـشان والتفـاوض ٕوادارة النقـاش اآلخـرين قيـادة علـى القـدرة هـي االجتماعيـة الناحيـة

 النفـسية ضـغوطهم وقلـة االنفعـالي اسـتقرارهم إلـى ومـن إضـافة زمالئهـم، لهـا يتعـرض التـي واالجتماعية
 .بالسعادة وشعورهم
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 هذه اإلستراتيجية وتتطور الجماعة، ضغوط مقاومة على القدرة لديه أن للمبدع االجتماعية الخصائص
 وال ومستقبلون، ٕوانهم مهذبون والرعاية، اللطف من حسن لديهم أن كما المبكر، العمر مراحل في لديهم
 يتصفون بل المملة، الروتينية نحو األعمال ينجذبون ال أنهم حيث بهم، والتحكم اآلخرين ضبط يحبون

 المبـدعين أن الطيطـي ذكـر فقـد الخلقيـة الناحيـة مـن التحـدي أمـا ومواجهـة والمغـامرة النـشاطو بالحيويـة
 أعمالهم تقييم على قدرة غيرهم من أكثر ألنهم وذلك االجتماعية ومراعاة للقيم وعدال وأمانا صدقا أكثر

 القـيم منظومـة فـي التزامـا أكثـر أنهـم كمـا المرتفعـة، العقليـة قـدراتهم بحكـم مـن الـصواب الخطـأ وتمييـز
   .التحكم على جيدة وقدرة متفوقة جمالية قيم لديهم أن االجتماعية حيث

 :يلي ما الصفية البيئة في اإلبداعي التفكير وسائل أهم من أن (2002) العزة ويرى

 الجديدة اإلبداعية األفكار يحترم جو إيجاد .1

 اإلبداعية    لألفكار وداعم ومتقبل ٕوايجابي معزز جو إيجاد .2

 األفكار   هذه نتيجة باألمن الشعور وعدم الذات بتهديد المتعلقة لألفكار نبيهالت .3

 رياضية  بروح مبتكرة جديدة أفكار طرح .4

 وتعزيزها الطالب يطرحها التي باألفكار االهتمام .5

 التفكير أثناء للطلبة كاف وقت إعطاء .6

 والخيالية ريةوالنث الشعرية اللفظية االستجابات مثل اإلبداع مظاهر بجميع االهتمام .7

 اإلبداعي التفكير تنمية لتشجيع الداعمة بالمصادر الطلبة تزويد .8

 القرارات واتخاذ المشترك التفكير في يساعد الذي الديمقراطي الجو .9

  . بالمشاركة الطلبة لجميع السماح .10
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: قياس التفكير اإلبداعي

 Torrance Test of Creative Thinking (TTCT):  اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي

ظهرت في الواليات المتحدة فـي أواخـر الـستينات وهـي تـستخدم فـي قيـاس القـدرة علـى التفكيـر اإلبـداعي 
 أم الــصورة اللفظيــة ، فهنــاك الــصورة اللفظيــة لالختبــار والــصورة الــشكلية،لــدى الطلبــة بــأكثر مــن طريقــة

و يتطلـب مـن المفحـوص كتابـة فتتألف من سبعة اختبارات فرعيـة كـل واحـد منهـا بمثابـة نـشاط فرعـي فهـ
أسـئلة ووضـع تخمينـات لألسـباب أو النتـائج أو تحـسين أو إنتـاج اقتـراح بـدائل ووضـع فرضـيات لمواقــف 

أمـا الـصورة الـشكلية فتتـألف مـن ثالثـة . غير متوقعة وكل هذه البدائل تنطوي على إبداع وتفكيـر أصـيل
ضـوع علـى خـط مقفـل أو مفتـوح أو علـى اختبارات كل منها بمثابة نشاط يتطلب من المفحـوص رسـم مو

وهناك صـورة معربـة الختبـار .  لكن هذه الموضوعات جميعها من النمط غي المألوف ،خطوط ناقصة 
ويمكن تطبيق اختبار تـورانس بـشكل فـردي أو جمـاعي . تورنس تتمتع بدرجة مقبولة من صدق و ثبات 

 اللفظيـة مـع األشـخاص دون الـصف الرابـع  مع إمكانية استخدام الصورة،على جميع المستويات العمرية
  )1992 ،صبحي(على أن يتم تطبيقه بصورة فردية في تلك الحالة 
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  -: الدراسات السابقة2.2

مــن خــالل مراجعــة األدب التربــوي فــي موضــوع البحــث تــم عــرض بعــض مــن الدراســات الــسابقة العربيــة 
 ثـــم يليهـــا ،لمعرفـــي  فـــي تـــدريس العلـــوم العامـــةواألجنبيـــة التـــي تناولـــت موضـــوع إســـتراتيجية التعـــارض ا

  .التعقيب على تلك الدراسات

  -: إستراتيجية التعارض المعرفي1.2.2

  -: الدراسات العربية1.1.2.2

 إلــــى التعــــرف علــــى اثــــر اســــتخدام إســــتراتيجية التعــــارض المعرفــــي فــــي 2013)(هــــدفت دراســــة عمــــران 
اإلخطـار "لمفاهيم الجغرافية المتضمنة في وحـدة تصويب تصورات طالب الصف األول الثانوي البديلة ل

) 100( تكونـت عينيـة الدراسـة مـن ، وتنميـة وعـيهم بـبعض القـضايا البيئيـة المعاصـرة،"التي تهدد البيئة 
 واستخدم التـصميم شـبة التجريبـي ذي ، مقسمين إلى مجموعتين احدهما تجريبية واألخرى ضابطة،طالبا

 مـشكلة الدارسـة الدراسـة فـي وجـود تـصورات بديلـة للمفـاهيم الجغرافيـة وتحـددت. المجموعتين المتكافئتين
 وكــذلك ضــعف ،لــدى طــالب الــصف األول الثــانوي" اإلخطــار التــي تهــدد البيئيــة " المتــضمنة فــي وحــدة 

ـــة المعاصـــرة  ـــارة باســـتخدام . وعـــيهم بـــبعض القـــضايا البيئي ـــام الباحـــث بإعـــداد صـــياغة الوحـــدة المخت وق
 ومقيـــاس وعـــي ،المعرفـــي كمـــا اعـــد اختبـــار للتـــصورات البديلـــة للمفـــاهيم الجغرافيـــةإســـتراتيجية التعـــارض 

" الثانوية العسكرية بنـين بـسوهاج" وتم تنفيذ تجربة الدراسة في مدرسة . ببعض القضايا البيئية المعاصرة
وتوصـلت نتائجهـا إلـي أن اسـتخدام إسـتراتيجية التعـارض المعرفـي . م2012-2013 في العام الدراسي 

ي تـــدريس الجغرافيـــا كـــان لـــه اثـــر فعـــال فـــي تـــصويب تـــصورات طـــالب الـــصف األول الثـــانوي البديلـــة فـــ
  . وكذلك تنمية وعيهم ببعض القضايا البيئية المعاصرة،للمفاهيم الجغرافيا

الــصراع ( إلــى التعــرف علــى فاعليــة إســتراتيجية التعــارض المعرفــي ) 2013( هــدفت دراســة آل تمــيم
 ولتحقيــق الهــدف ،ت القــراءة الناقــدة للطــالب المعــاقين ســمعيا بالمرحلــة المتوســطةلتنميــة مهــارا) المعرفــي

 كمـا تـم ،السابق اعد الباحـث قائمـة بمهـارات القـراءة الناقـدة الالزمـة لطـالب المرحلـة المتوسـطة بالمملكـة
 فـي  وتـم بنـاء دليـل المعلـم المـصاغ،بناء اختبار لقياس هذه المهارة لدى طالب الصف األول المتوسط 

طالبـــا هـــم جميـــع ) 12(وطبـــق البحـــث علـــى ) الـــصراع المعرفـــي(ضـــوء إســـتراتيجية التعـــارض المعرفـــي 
كمـا أسـفرت ،الطالب المعاقين سمعيا بالصف األول المتوسط بمدرسـة الهجـرة المتوسـطة بمكـة المكرمـة 
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جميـع المهـارات النتائج فاعليـة إسـتراتيجية الـصراع المعرفـي فـي تنميـة مهـارات القـراءة الناقـدة ككـل وفـي 
 وأوصـــت الدراســـة بـــضرورة تـــشجيع الطـــالب بمراحـــل التعلـــيم العـــام علـــى ،الفرعيـــة كـــل مهـــارة علـــى حـــدة

 ، وابرز وجهة نظرهم فـي األمـور المختلفـة حتـى لـو كانـت معارضـة ألفكارنـا أو لتـصوراتنا،التفكير الناقد
ثمار معـارف وخبـرات الطـالب  فـضال عـن ضـرورة اسـت،مادام سيقدم الدليل المقنع والمـرجح لوجهـة نظـره

  .السابقة ومحاولة الربط بين ما لديهم في بنيتهم المعرفية وبين المعلومات الجديدة المكتسبة

 اإلحيائيـة المفـاهيم تغييـر فـي بوسـنر أنمـوذج اسـتخدام والتـي بينـت اثـر) 2012(دراسـة حـسون  وفـي 
تكونـت عينـة البحـث ،بابل محافظـة فـي العلمـي الرابـع الـصف طلبـة الدراسي لدى االنجاز بدافع وعالقته

طالبــا ) 18(طالــب وطالبــة قــسموا إلــى مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة وعــدد طلبــة كــل منهــا ) 36(مــن 
وطالبــة كوفئــت المجموعتــان فــي التحــصيل الدراســي الــسابق لمــادة اإلحيــاء فــي الــصف الثالــث المتوســط 

 وأســفرت النتــائج ،اس دافــع االنجــاز الدراســي أمــا أدوات البحــث اختبــار المفــاهيم ومقيــ،والعمــر والــذكاء 
فــي تغيــر المفــاهيم اإلحيائيــة وكــذلك فــي مقيــاس ) 0.05(وجــود فــروق ذي داللــة إحــصائية عنــد مــستوى 

 وقــد أوصــى الباحــث باســتخدام نمــوذج بوســنر فــي ،دافــع االنجــاز الدراســي لــصالح المجموعــة التجريبيــة 
  . عند الطلبة في الصف الخامس العلميمعالجة المفاهيم اإلحيائية ذات الفهم الخاطئ

في فلسطين وهدفت إلى معرفـة اثـر مخططـات التعـارض المعرفـي ) 2011(بينما أجريت دراسة ماضي 
 و تكونـت عينـة البحـث ،فـي تنميـة المفـاهيم ومهـارات حـل المـسألة الوراثيـة لـدى طالبـات الـصف العاشـر

إلـى مجمـوعتين أحـداهما تجريبيـة واألخـرى طالبة مـن طالبـات الـصف العاشـر ووزعـت العينـة ) 95(من 
فقـرة مـن ) 40( تم بناء اختبـارين احـدهما اختبـار لمفـاهيم الوراثـة مكـون مـن ،ضابطة أما أدوات البحث 

 أعـدت ،فقـرة سـؤاال) 24(نوع اختيار من متعدد واألخر اختبار لمهارات حل المسألة الوراثيـة مكـون مـن 
 وأظهـرت النتـائج فاعليـة المخططـات فـي تنميـة ،عـارض المعرفـيالباحثة دليال للمعلم وفـق مخططـات الت

 . المفاهيم وحل المسألة الوراثية

هـــدفت الدراســـة إلـــى تنميـــة التفكيـــر التوليـــدي لـــدى تالميـــذ الـــصف األول ) 2011(أمـــا دراســـة يوســـف 
اسـة  تكونـت عينـة الدر،اإلعدادي من خالل استخدام إسـتراتيجية مقترحـة قائمـة علـى التعـارض المعرفـي 

طالــــب وطالبــــة الــــصف األول اإلعــــدادي ووزعــــت عينــــة الدراســــة إلــــى مجمــــوعتين  احــــدهما ) 80(مــــن 
 وأسـفرت نتـائج ، أما أدوات البحث فتم بناء اختبار مهارات التفكير التوليدي ،تجريبية واألخرى ضابطة 

 إلـى ضـرورة  وأوصـت الباحثـة ،البحث أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبيـة
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استخدام معلم العلوم طـرق تـدريس متنوعـة أثنـاء الـشرح حتـى تتناسـب مـع الفـروق الفرديـة الموجـودة بـين 
  .التالميذ

هــدفت هــذه الدراســة إلــى اثــر تبنــي مدرســي العلــوم كــل مــن إســتراتيجية ) (2011 وفــي دراســة شــبيب  
ر التجريـدي وفـق نظريـة بياجيـة وتنميـة ٕالتعارض المعرفي واستراتيجية إتقان التعلم في نمـو مرحلـة التفكيـ

طالــب مــن طــالب الــصف الرابــع ) 61( تكونــت عنيــة الدراســة مــن ،مفــاهيم الثقافــة العلميــة لــدى الطــالب
طالبـــا بعـــد اســـتبعاد ثالثـــة ) 29( بلـــغ عـــدد طـــالب المجموعــة التجريبيـــة األولـــى ،مــوزعين علـــى شـــعبتين

طالـب بعـد اسـتبعاد طـالبين مـن أصـل ) 30(يـة طالب والمجموعة التجريبية الثان) 32(طالب من أصل 
 أمـــا أدوات الدراســـة اختبـــار نمـــو التفكيـــر التجريـــدي وفـــق نظريـــة بياجيـــة واختبـــار الثقافـــة ،طالـــب) 32(

 وأسفرت نتائج البحث انه وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المجمـوعتين التجريبيـة ولـصالح ،العلمية
.وا وفق إستراتيجية التعارض المعرفيالمجموعة التجريبية األولى الذين درس

 خـرائط باسـتخدام التـدريس فعاليـة معرفـة إلـى الدراسـة هـذه  هـدفت2009) الحلفـاوي،  (امـا دراسـة
 البـات ط لـدى نحوهـا االتجـاه وتنميـة العلـوم مـادة فـي الخطـأ التـصورات في تصويب المعرفي التعارض
 عينـة اختـار حيـث التجريبـي المـنهج الباحثـة تبعـتا وقـد الـسعودية العربيـة المتوسـطة بالمملكـة المرحلـة
 مكـة فـي واألربعـين والثـامن والعـشرين الخامـة بمدرسـتي المتوسـط الثـاني الـصف مـن طالبـات الدراسـة

الخامـسة  تجريبيـة مدرسـة مجموعـة: مجمـوعتين إلـى تقسيمهم وتم طالبة (61) عددها بلغ المكرمة حيث
 (31)بلـغ عـددها  واألربعـين الثامنـة مدرسـة  ضـابطة ةومجموعـ طالبـة (30) عـددها بلـغ  والعـشرين

 وقـد العلـوم نحـو ومقيـاس االتجـاه الـصوت وحـدة فـي الخطـأ التصورات اختبار الباحثة أعدت وقد طالبة
 لـدى الخطـأ التـصورات فـي تـصويب المعرفـي التعـارض خـرائط اسـتخدام فاعليـة عـن النتـائج أسـفرت

  .المتعلمين

دراسـة هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تحديـد التـصورات البديلـة لمفـاهيم وحـدة ب)  2009صـالح ،( وفي دراسـة 
فــــي تعــــديل ) خــــرائط التعــــارض(وتحديــــد مــــدى فعاليــــة اســــتخدام ) الكواكــــب والنجــــوم(الفــــضاء الخــــارجي 

 تكونـت عينـة ،التصورات البديلـة وبقـاء اثـر الـتعلم لـدى تالميـذ الـصف الثـاني اإلعـدادي فـي مـادة العلـوم
طالب من طالب الصف الثاني اإلعـدادي بمحافظـة الدقهليـة بـإدارة دكـرنس التعليميـة ) 43(الدراسة من 

طالبة ) 43(من مدرسة دموه اإلعدادية المشتركة كمجموعة تجريبية درست باستخدام خرائط التعارض و
 واســتخدمت ،مــن طالبــات مدرســة صــالح ســالم اإلعداديــة كمجموعــة ضــابطة درســت بالطريقــة التقليديــة
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ختبــار التــصورات البديلــة وأســفرت نتــائج البحــث عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية  عنــد الباحثــة ا
بــــين متوســــطي درجــــات طــــالب كــــل مــــن المجموعــــة التجريبيــــة التــــي درســــت بخــــرائط ) 0.01(مــــستوى 

التعــارض والمجموعــة الــضابطة التـــي درســت بالطريقــة التقليديــة فـــي اختبــار التــصورات البديلــة البعـــدي 
  . المجموعة التجريبيةالمؤجل لصالح

 سـوخمان بإسـتراتيجية التـدريس فعاليـة معرفـة إلى الدراسة هذه دراسة هدفت2008) (بينما أجرى أحمد 
األول  الـصف تالميذ لدى التفكير مهارات بعض وتنمية التحصيل في المتناقضة االستقصائية لألحداث

 التجريبيـة التـي همـا مجمـوعتين مـن ةالدراسـ عينـة وتكونـت التجريبـي المـنهج الباحـث واتبـع اإلعـدادي
 الباحـث الدراسـة أعـد أغـراض ولتحقيـق التقليديـة بالطريقـة درسـت التـي والـضابطة باإلسـتراتيجية درسـت
 المحـددة ومهـارات التفكيـر التحـصيل نمـو النتـائج وأظهـرت التفكيـر لمهـارات ًواختبـارا للتحـصيل ًاختبـارا
  . بالدراسة

 بالوسـائط برنـامج اسـتخدام أثـر علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـذه هـدفت 2008) ( حليمـة أبـو أمـا دراسـة
 الـصف طـالب لـدى الغـذائي التنـور تنميـة فـي) المتناقـضات (يوظـف األحـداث المتعارضـة المتعـددة
 غـزة ذكـور مدرسـة مـن طالبـا (83) مـن الدراسـة عينـة تكونـت العلـوم حيـث مـادة فـي األساسي الخامس
 تجريبيـة  واألخـرى (41) وعـددها ضـابطة احـدهما مجمـوعتين إلـى سيمهاتـم تقـ) ج( االبتدائيـة الجديـدة
 يوظـف المتعـددة بالوسـائط برنـامج ببنـاء وقـام ،التجريبـي المـنهج واسـتخدم الباحـث( 42 ) وعـددها

 تدريس في العادية الطريقة استخدم بينما التجريبية المجموعة تدريس في األحداث المتناقضة إستراتيجية
 أثبتت وقد ، السليمة التغذية نحو لالتجاه ومقياسا الغذائية للمعرفة اختبارا أعد كما طةالمجموعة الضاب
طـالب  لـدى الغـذائي التنـور تنميـة فـي المتناقـضة األحـداث يوظـف الـذي البرنـامج فعاليـة نتـائج الدراسـة

  . العلوم مادة في األساسي الخامس الصف

 المفـاهيم خـرائط اسـتخدام أثـر عـن الكـشف إلـى سـةالدرا هـذه  دراسة هـدفت2008)(وبواعنة  أجرى باز
 مقارنـة األساسـي الثـامن الـصف لطلبـة العلـوم فـي البديلـة المفـاهيم تغييـر تعليميـة فـي كـأداة الخالفيـة
 تم وطالبة  طالبا (154) من الدراسة عينة  وتكونت، التجريبي المنهج واتبع الباحثان التقليدية بالطريقة
 المجموعـة همـا مجمـوعتين علـى تـوزيعهم تـم الغربيـة المفـرق الـشمالية يـةالباد مـن مـدارس اختيـارهم

 وكـشفت ،للمفـاهيم ًاختبـارا الباحثـان اسـتخدمت الدراسة أهداف  ولتحقيق.الضابطة التجريبية والمجموعة
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 لـصالح المفـاهيمي التغييـر إحـداث فـي )0.05(إحـصائية  داللـة ذات فـروق عـن وجـود الدراسـة نتـائج
  .الخالفية  لمفاهيما  خرائط طريقة

 الـصراع( التعـارض المعرفـي خـرائط فعاليـة معرفـة إلـى الدراسـة هـذه  هـدفت(2006) طلبـة   أما دراسة
 الـصف طـالب لـدى الفيزيائيـة المـسائل وحـل المفـاهيم لـبعض التـصورات البديلـة تـصحيح فـي )المعرفي
 الـشغل وحـدتي فـي للطـالب ديلـةالب التـصورات لتحديـد الوصـفي الباحـث المـنهج اتبـع وقـد الثانوي األول

 الشغل وحدتي في الفيزيائية للمفاهيم المعرفي الصراع خرائط إعداد في المنهج البنائي اتبع كما والطاقة
 .الفيزيائيـة المـسائل وحـل البديلـة التـصورات تعديل في فاعليتها لقياس التجريبي واستخدم المنهج والطاقة
بنهـا  إلدارة التابعـة الثانويـة بتمـدة بمدرسـة الثـانوي ولاأل الـصف طـالب مـن الدراسـة عينـة وتكونـت
 عددها التجريبية وبلغ المجموعة هما مجموعتين إلى تقسيمهم تم طالبا (69) عددها بلغ حيث التعليمية
 البديلـة ًاختبـارا للتـصورات الباحـث أعـد وقد طالبا ( 36) عددها وبلغ الضابطة والمجموعة طالبا (33)

 اسـتخدام فاعليـة النتـائج إلـى أسـفرت وقـد الفيزيائيـة المـسائل حـل واختبـار الطاقـةو الـشغل وحـدتي فـي
 المـسائل وحـل المفـاهيم المتعلمـين وتنميـة لـدى الخطـأ التـصورات تـصويب فـي المعرفـي الـصراع خـرائط

  . الفيزيائية

لتعـارض ا إسـتراتيجية اسـتخدام أثـر علـى التعـرف إلـى الدراسـة هذه هدفت) 2006(وفي دراسة البلبيسي 
 الـصف طالبـات لـدى العلميـة المفـاهيم لـبعض البديلـة تعـديل التـصورات فـي )المتناقـضات(المعرفـي 
 طالبة، (72) عددها بلغ األساسي العاشر الصف طالبات من عينة الدراسة تكونت . األساسي العاشر

 ًقبليـا الدراسـة أداة تطبيـق تـم ، المعلـم ودليـل البديلـة للتـصورات اختبـار تشخيـصي الباحثـة اسـتخدمت
 للتعـرف ويتنـي -مان اختبار استخدم كما ،)ت( اختبار استخدم حيث ، مجموعتي الدراسة على ًوبعديا
 اختبـار فـي المجمـوعتين كلتـا فـي التحـصيل ومنخفـضات التحـصيل مرتفعـات بين الطالبـات الفرق على

 درجات متوسط حصائية بينإ داللة ذات فروق وجود على النتائج أسفرت وقد البعدي التصورات البديلة
 فـي الـضابطة المجموعـة فـي وقرينـاتهن ألتحـصيلي المرتفـع المستوى ذوات التجريبية المجموعة طالبات
  . ألبعدي البديلة التصورات اختبار

 علـى قائمـة إسـتراتيجية أثـر علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـذه  دراسـة هـدفت2006)  (سـالم  وقـد أجـرى
 والتفكيـر األكـاديمي التحـصيل مـن كـل تنميـة علـى العلـوم تـدريس فـي ضةواألحـداث المتناقـ االكتـشاف
 المـنهج الباحـث واسـتخدم االبتـدائي الـسادس الـصف تالميـذ لـدى العلـم وبعـض عمليـات أالبتكـاري
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 اسـتخدم الدراسـة أهـداف ولتحقيـق ) ضابطة– تجريبية(  مجموعتي من الدراسة وتكونت عينة التجريبي
الدراسـة  نتـائج وأظهـرت العلـم لعمليـات ًواختبـارا أالبتكـاري للتفكيـر ًواختبـارا للتحـصيل ًالباحـث اختبـارا

 العلـم لـدى عمليـات وبعـض أالبتكـاري والتفكيـر  األكاديمي التحصيل تنمية في اإلستراتيجية هذه فعالية
  . االبتدائي السادس الصف تالميذ

 ثـم ،ديلة لمفـاهيم القـوة والحركـة هدفت الكشف عن التصورات الب) 2003الرؤساء، (في حين أن دراسة 
فــي تعــديل التــصورات  البديلــة فــي ) التنــاقض المعرفــي( استقــصاء فعاليــة إســتراتيجية التعــارض المعرفــي

 تكونت عينة البحث مـن مجموعـة تجريبيـة واحـدة تمثلهـا ،وصنفت لذلك أربع فرضيات بديلة . السعودية
 اسـتخدم ،137تربية للبنـات فـي الريـاض والبـالغ عـددهن  كلية ال– قسم الفيزياء –طالبات الفرقة األولى 

التــصميم التجريبــي المعــروف بتــصميم المجموعــة الواحــدة ذات االختبــار القبلــي وتكونــت أداة البحــث مــن 
فـي  المعرفـي التعـارض اسـتراتيجية فعاليـة  وأسـفرت النتـائج عـن،اختبـار الكـشف عـن التـصورات البديلـة

  . قسم الفيزياء  طالب لدى اهيم القوة والحركةمف عن البديلة التصورات تعديل

 تعـديل فـي المعرفـي الـصراع خـرائط فعاليـة معرفـة إلـى الدراسـة هذه هدفت 2003) (قنديل   أما دراسة
 فـي الباحـث واتبـع الثـانوي األول الـصف طـالب لـدى الكيمائيـة الطاقـة مفـاهيم عـن التـصورات البديلـة
همـا  مجمـوعتين علـى قـسمت طالـب (140) مـن الدراسـة نـةعي تكونـت حيـث التجريبـي دراسـته المـنهج

 والمجموعـة الـضابطة المعرفـي التعـارض خـرائط بأسـلوب درسـت (70) وعـددها التجريبيـة المجموعـة
 البديلة تشخيص التصورات اختبار دراسته في الباحث واستخدم (70) وعددها التقليدية بالطريقة درست
 مفهـوم (11) تعـارض حـول خريطـة (16) بنـاء علـى دراسـةال شـملت كمـا المفهـومى التغيـر واختبـار
 البديلـة التـصورات فـي تعـديل المعرفـي التعـارض خـرائط فعاليـة عـن الدراسـة نتائج وأسفرت بديل تصور
  . الثانوي األول الصف طالب لدى الكيمائية الطاقة مفاهيم عن

لـى اثـر اسـتخدام إسـتراتيجية دراسة في فلسطين هدفت الدراسة الـى التعـرف ع) 2002(وقد أجرى  بيرم 
مقارنــة بالطريقــة االعتياديــة علــى تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى ) المتناقــضات(التعــارض المعرفــي 

 وقد استخدم الباحث اختبارا لقياس مهارات التفكير الناقد تكون مـن ،طلبة الصف السابع األساسي بغزة 
طالــب وطالبــة مــن طــالب الــصف الــسابع ) 196(فقــرة طبقــت علــى عينــة الدارســة المكونــة مــن ) 30(

ــــى  ــــا إلســــتراتيجية ) 98(األساســــي مــــوزعين عل ــــة التــــي درســــت وفق ــــة للمجموعــــة التجريبي طالــــب وطالب
طالب وطالبة للمجموعة الضابطة التي درست وفقا للطريقة االعتيادية ألربع فصول ) 98(المتناقضات 
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 على التأثير الكبير إلستراتيجية المتناقضات فـي من مدارس وكالة الغوث شمال غزة وقد أسفرت النتائج
تنميـــة مهـــارات التفكيـــر الناقـــد لـــدى طلبـــة أفـــراد العينـــة لـــدى مرتفعـــي التحـــصيل ومنخفـــضي والتحـــصيل 

  .ولصالح المجموعة التجريبية 

 التغيـر اسـتراتيجيات علـى قـائم مقتـرح برنـامج إعـداد إلـى الدراسـة هـدفت2001) (عطايـا أبـو أمـا دراسـة
 وقـد ، بغـزة األساسـي الـسابع الـصف طلبـة لدى الجبرية المفاهيم في الشائعة لعالج األخطاء ميالمفهو

الـصف  فـي وطالبـة طالبـا (2475) أصـل مـن وطالبـة طالـب 843 مـن الوصـفية الدراسـة تكونـت عينـة
 ياختبار تشخيص ٕواعداد الجبر، محتوى بتحليل الباحث قام وقد ، الغوث وكالة لمدارس التابعة السابع
 فعالية النتائج أظهرت وقد ، التجريبية المجموعتين على وبعديا قبليا االختبار تطبيق وتم ،ثباته وحساب
  . األخطاء الجبرية عالج في المقترح البرنامج

) المعرفـي التعـارض(اسـتراتيجيه  اسـتخدام أثـر علـى التعـرف إلى والتي هدفت1999) (سعيد وفي دراسة
 االبتـدائي الخـامس الـصف تالميـذ لـدى العلـم عمليـات وبعـض العلمـي يـرتنميـة التفك علـى المتناقـضات

 لـدي العلـم عمليـات وبعـض العلمـي التفكيـر تنميـة علـى الجـنس عامـل العلـوم وأثـر مـادة خـالل فمـن
 واختبار سؤاال (25) من مكون العلمي التفكير على القدرة لقياس اختبارا استخدم الباحث وقد ، التالميذ
 المكونـة الدراسـة عينـة على وطبقهما مفردة (40) من مكون متعدد من االختيار نوع العلم من عمليات

كمجموعـة  وطالبـة طالـب (120) االبتـدائي الخـامس الـصف طـالب مـن وطالبـة  طالبـا( 237 )مـن
 درسـت وفقـا ضـابطة كمجموعـة وطالبـة  طالـب  (117).المتناقـضات السـتراتيجيه وفقا درست تجريبية
 االبتدائيـة المـشتركة شـداد بـن وعنتـرة المـشتركة االبتدائيـة المـؤمنين أم مدرسـتي مـن " التقليديـة للطريقـة
 وقـدرات العلـم مهـارات عمليـات تنميـة فـي اإلسـتراتيجية فعاليـة عـن النتـائج أسـفرت وقد القاهرة بمحافظة
  .الطالب  لدى العلمي التفكير
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  -: الدراسات األجنبية2.1.2.2

اسة هدفت إلى التعرف على فعالية  استخدام معلمـين المرحلـة األساسـية بدر) Baser,2006(قام باسر 
وتكونــت .طريقــة التعــارض المعرفــي التنــاقض المعرفــي فــي  الفيزيــاء علــى اســتخدامهم الطريقــة التقليديــة

طالـب مـن ) 40(طالـب  مـن ضـمن المجموعـة التجريبيـة و) 42(وكان . طالب) 82(عينة الدراسة من 
وقــد تــم الحــصول علــى . ة حيــث تــم تــدريس المجمــوعتين مــن قبــل أســتاذ واحــدضــمن المجموعــة الــضابط

وقبـل عمليـة التطبيـق تعـرض .Thermal Concept Evaluation Tset (TCE)البيانـات مـن خـالل 
 لتحديــد مفهمــومهم األولــي عــن الحــرارة TCEالطــالب فــي كــال المجمــوعتين إلــى اختبــار قبلــي باســتخدام 

وقـد . وقد تم تطبيق االمتحانات ذاتها كامتحانات قبليه  بعد التجربـة .  طبيقودرجة الحرارة في بداية الت
أظهــرت النتــائج انــه ال يوجــد فروقــا  دالــة إحــصائيا  بــين المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الــضابطة فــي 

وقـد . بداية التجربة أو التطبيـق وذلـك فـي ضـوء فهـم كـال المجمـوعتين مفهمـومي الحـرارة ودرجـة الحـرارة 
أن متوسـط انجـاز طـالب المجموعـة التجريبيـة الـذي طبـق ) ANCOVA(ظهرت نتائج تحليل  التغـاير أ

بينما التفاعـل واخـتالف الجـنس كـان لـه .  القبلي كان أعلى من طالب المجموعة الضابطةTCEعليهم 
وأمــا الجــنس فلــم يكــن لــه تــأثير علــى االنجــاز أو . مــساهمة هامــة فــي اخــتالف االنجــاز أو التحــصيل 

  . التحصيل

 أثر معرفة إلى  والتي هدفت (Christou & Vosniadou , 2005)دراسة كريستو وفوسنيادو   وفي
 البنـى علـى ذلـك وتـأثير للرمـوز الجبريـة، الطـالب تفـسير طريقـة فـي المفهـومي التغيـر اسـتراتيجيات

  مـن (21) ن،الثـام الـصف مـن 36) (وطالبـة، طالبـا (57) تكونـت عينـة الدراسـة مـن لـديهم، المعرفية
 مـدارس طلبـة من  طالب،) (26و طالبة (13) ، سنة 15) 14 -(من عمرية وبحدود التاسع، الصف
 للمجمـوعتين اسـتبيانان الباحثـان وقـدم  ضـابطة وتجريبيـة  إلـى مجمـوعتين الطـالب تم تقسيم وقد أثينا،
 الطبيعية  األعداد: التالية يمالمفاه من االستبانة تكونت الطلبة، وقد لدى األولية الجبرية المفاهيم حول
 وتطبيق التشبيهات تطبيق استراتيجيات وبعد ، ( ∞-)، ∞ - الحقيقية األعداد – الصحيحة األعداد –

 بعـديا تفوقـوا الطلبة أن وجد األحادي، اختبار التباين باستخدام االختبار نتائج وتحليل البعدية االستبانة
  . للطلبة أوضح يم الجبريةوالمفاه أقوى االختبار نتائج وأصبحت .
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 برنامج أثر عن الكشف إلى (Demircioglu & et al , 2005 ) هدفت دراسة ديميركيوجلو وآخرون
 وقدرتـه الطلبـة واتجاهات تحصيل  على )التناقض المعرفي( الستراتيجيه التعارض المعرفي وفقا مقترح
 بخمـس متعـدد مـن االختيـار نـوع من ًيلياتحص الباحثون اختبارا استخدم. المفاهيمي التغير إحداث على
 جدا موافق من تدرجت بدائل بخمس فقرة ( 25 ) من ومقياسا لالتجاه ، فقرة ( 20 ) من ومكون بدائل
 الـصف طلبـة مـن الدراسـة مجمـوعتي علـى ًوبعـديا قبليـا أدوات الدراسـة تطبيـق تـم ، جـدا معـارض إلـي

 المجموعـة ، بتركيـا األسـود البحـر لمنطقـة لـشماليا الـساحل الثانويـة علـى المـدارس إحـدى مـن العاشـر
 44 ) من المكونة الضابطة والمجموعة المقترح للبرنامج وفقا طالبا درست  (44)من المكونة التجريبية

 علـى القـائم البرنـامج فعاليـة عـن النتـائج أسـفرت وقـد المـدارس فـي للطريقـة المتبعـة وفقـا درسـت طالبا (
 فـي نجـح البرنـامج أن كمـا الطلبـة لـدي واالتجـاه التحـصيل تحـسين فـي يالتنـاقض المعرفـ اسـتراتيجيه
  . الطلبة لدي المفاهيم الخاطئة معالجة

 اسـتخدام أثـر دراسـة إلـى  والتـي هـدفت (Habre & Abboud, 2005)أمـا دراسـة هـابري وأبـود  
 العلميـة األقـسام فـي والتكامـل التفاضل في التصورات البديلة تعديل في التعارض المعرفي استراتيجيات
 فكـرة ألخـذ الشخـصية المقـابالت أسـلوب الباحثـان وقـد اسـتخدم بيـروت فـي اللبنانيـة األمريكيـة بالجامعـة

 العلميـة األقـسام مـن قـسمان علـى دراسـتهما أجـرى ثـم ومـن لـدى الطلبـة، خطـأ مفـاهيم وجـود عـن عامـة
 فـي الـواردة لمفـاهيم تشخيـصيا اختبـارا الباحثـان اسـتخدم وقـد  تجريبيـة ضـابطة واألخـرى مجموعة كقسم
 أثـر للبـاحثين اتـضح وبعـديا قبليـا االختبـار تطبيـق وبعـد الطلبـة، لـدى التفاضـل والتكامـل منـاهج

  .استراتيجيات

 طـريقتين تـأثير إلى مقارنـة  فهدفت(ZOhar&Kravetsky, 2003)أما دراسة  زوهار و كرافيتسكي  
 المـستوى علـى التقليديـة التـدريس وطريقـة) لمعرفـيا التنـاقض(طريقـة التعـارض المعرفـي  ، تدريـسيتين
 من منفصلتان مجموعتان الباحثان استخدم ومنخفضي التحصيل، التحصيل مرتفعي للتالميذ األكاديمي
 كل ، مباشرة التدريس عملية بعد فتمت الثانية أما التدريس، عملية قبل تتم األولي المجموعة المقابالت

 ورسـم تجـارب ثـالث بمحاكـاة الطـالب يكلـف خاللهـا كـان قيقـة د(15 -20)مـن اسـتغرقت مقابلـة
 التاسع الصف من طالبا (121) من المكونة الدراسة لعينة هذه المقابالت تمت عليها، والكم االستنتاج

 المـستوى مـن طـالب مجموعـة(تجريبيتـان مجموعتـان مجموعـات ألربـع القـدس قـسموا مدينـة مدارس في
 ضـابطتان ومجموعتـان المعرفـي، التنـاقض بطريقـة درسـتا ) نخفضالمـ المـستوى وأخـرى مـن المرتفـع
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 التقليديـة بالطريقـة درسـت .)المـنخفض المـستوى مـن وأخـرى المرتفـع المـستوى مـن مجموعـة طـالب(
 التـدريس عمليـة انتهـاء مـن أشـهر 5 بعـد طبـق الـتعلم أثـر بقـاء لقيـاس بعـدي اختبـار طبق المباشرة كما
إحـصائيا  دال تـأثير وجـود ، الطلبـة علـى التـدريس لطريقـة تـأثير دوجـو عـدم عـن النتـائج وقـد أسـفرت

 المـستوى المرتفـع طالب استفادة لوحظ حيث للتالميذ التحصيلي والمستوى التدريس طريقة بين للتفاعل
. التقليدية طريقة التدريس من المنخفض المستوى طالب استفاد بينما المعرفي، التناقض طريقة من

 مـن إسـتراتيجيتين بـين المقارنـة إلـى   والتـي هـدفت(Chiu & et al, 2001)رون دراسـة شـيو وآخـ أمـا
 بيانيـا،y = mx+ b المـستقيم الخـط معادلـة  فـي bقيمـة وذلـك فـي إيجـاد المفهومي التغير استراتيجيات

 التعـارض طريقـة تدريـسيتين، اسـتراتيجيتن البـاحثون اسـتخدم  وقـد،yعلى قيمة  الحاصل التغير ثم ومن
 ومنخفـضي التحـصيل مرتفعـي للتالميـذ األكـاديمي المـستوى علـى التقليديـة التـدريس  وطريقـة يالمعرفـ

عمليـة  قبـل تمـت األولـى المجموعـة المقـابالت، مـن منفـصلتين مجمـوعتين الباحثـان التحـصيل، اسـتخدم
 ثبمحاكـاة ثـال الطـالب يكلـف خاللهـا كـان ، مباشـرة التـدريس عمليـة بعـد فتمـت الثانيـة أمـا التـدريس،
 من ً طالبا (200)من المكونة الدراسة لعينة المقابالت هذه تمت عليها، والحكم االستنتاج ورسم تجارب
 مجموعـة (تجريبيتـان\مجموعتـان ، مجموعـات ألربـع قـسموا بيكـين مدينـة مـدارس فـي التاسـع الـصف
 ،المعرفـي التعـارض درسـتا بطريقـة )المـنخفض المـستوى مـن وأخـرى المرتفـع المـستوى مـن طـالب

 درسـتا ) المـنخفض المـستوى مـن المرتفـع وأخـرى المستوى من طالب مجموعة (ضابطتان ومجموعتان
 انتهاء من أشهر 5 بعد طبق التعلم أثر بقاء بعدي لقياس اختبار طبق كما المباشرة، التقليدية بالطريقة
 دال تأثير وجود ة،الطلب على التدريس لطريقة تأثير وجود عن عدم النتائج أسفرت وقد التدريس، عملية

 المستوى طالب استفادة لوحظ حيث للتالميذ التحصيلي والمستوى طريقة التدريس بين للتفاعل إحصائيا
 التـدريس طريقـة مـن المـنخفض المـستوى طـالب اسـتفاد بينمـا المعرفـي، طريقـة التنـاقض مـن المرتفـع
  .التقليدية

 على التأثير في متشابهات استخدام عاليةف تحديد إلى  والتي هدفت (Fast,1996) وفي دراسة فاست 
 الـصفوف طـالب مـن (41) مـن الدراسـة عينـة تكونـت ذلـك ولتحقيـق في الرياضيات، المفاهيمي التغير

 حـول معتقـداتهم بـشان معرفيـة بنـاء عمليـة فـي العينـة أفـراد اشـترك حيـث  ،العليـا في المـدارس المتقدمة
فـي  ظهـرت التـي لتلـك متـشابهة مواقـف هـؤالء اضـياتالري طـالب أعطـى وقـد ،حياتيـة مواقف احتمـاالت

 والتي إعداد الباحث من مثبتة مواقف للطالب وأعطى ، بديلة رياضية مفاهيم عن ككاشفة سابق بحث
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 المتناقـضة االسـتجابات الدراسـة أن وأظهرت ، مقبولة استجابات تستدرك أنها ووجد مسبقا، اختبارها تم
 أن الممكـن من المتشابهات أن الدراسة إلى نتائج وأشارت ، ماتهممعلو بناء إعادة على الطالب حفزت
  .العليا المدارس طالب لدى في مفاهيم االحتماالت مرغوب مفاهيمي تغير إحداث في فعالة تكون

 للتالميـذ المعرفيـة االسـتجابات استكـشاف إلـى   بدراسـة هـدفت(Appleton , 1996)بينما قـام ابلتـون 
 األحـداث لتقديم استراتيجيات ثالث استخدام تم حيث ، المتناقضة األحداث امالعلوم باستخد دروس في

الحـدث نفـس تقـديم) (Scuchaman 66, friedi 86 , liem 87  إسـتراتيجية المتناقـضة هـي
 ) االبتدائيـة المرحلـة مـن تلميـذا ( 18 ) مـن تكونـت التـي الدراسـة  لعينـةDiverالمتنـاقض وهـو حـدث 

مالحظـة  تـم وقـد ، اسـتراليا فـي الـسادس الـصف مـن تالميـذ (6 ) و لخـامسا الـصف مـن تلميـذا (12
التالميـذ  مقـابالت خـالل ومـن الفيـديو، أشـرطة علـى الـدروس تـسجيل خـالل مـن التالميـذ اسـتجابات

 اسـتجابات التالميـذ فـي المـستخدمة اإلسـتراتيجية تـأثير عـن النتـائج أسـفرت وقـد الميدانيـة والمالحظـات
  بينمـاkiem ,friedi ) (باسـتخدام درسـوا الـذين التالميـذ لـدي معقـول معرفـي تقـدم حدث حيث المعرفية
 واضح بشكل  وأتضح ( suchaman) استراتيجيه درسوا الذين التالميذ عند اكبر للتعلم الدافعية كانت
 بينت العلمية التفسيرات نحو وتقدهم إستراتيجية التالميذ ، باستخدام معرفة في االجتماعي السياق تأثير

 طرأ والتحسن التعليم، في الحاسوب استخدام نحو المجموعة التجريبية طلبة اتجاهات في ًتحسنا الدراسة
.خالله المعلومات من وتلقينهم لجلوسهم نتيجة

 فـي المعرفـي التنـاقض إسـتراتيجية اسـتخدام أثـر قيـاس إلـى  هـدفت (naiz, 1995 )وفـي دراسـة نـايز
 المـسجلين الجـدد الطـالب مـن مجمـوعتين علـى الدراسـة جرت وقد ، ئيةالكيميا المسائل على حل القدرة

 ) مـن وتكونـت التجريبيـة المجموعـة هـي األولـي المجموعـة بفنـزويال اوينـت جامعـة فـي لمـادة الكيميـاء
 واألخـرى ضـابطة المعرفـي التنـاقض السـتراتيجيه ًوفقـا العنـصري االتحـاد موضـوع ودرسـت طالبـا(33
 اإلسـتراتيجية ولتقصي أثـر المدارس في المتبعة بالطريقة الموضوع نفس رستد ًطالبا (93) من مكونة

 منها أربع في المجموعة التجريبية فتفوقت كيميائية مسائل خمس في المجموعتين اختبار تم المستخدمة
 الطلبـة قـدرة تحـسين في المعرفي فعالة التناقض إستراتيجية أن على يدل مما الضابطة المجموعة على
  .لديهم  التعلم أثر وبقاء الكيميائية المسائل حل على
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 الخبرات أثر مقارنة الى  بدراسة هدفت (Benson and others, 1993 )بينما قام بينسون وآخرون 
 مفـاهيم تطـوير فـي المتناقـضة األحـداث باسـتخدام التدريـسية المقدمـة الخبـرات بـأثر المباشـرة الفرديـة
 6)(من أعمارهم طالب تتراوح ( 113) قوامها عينة الباحثون  اراخت وقد والغوص الطفو حول التالميذ

 تطفـو التـي األجـسام لـبعض اليدويـة بالمعالجـة قامـت األولـي تقـسيمهم لمجمـوعتين  وتـم، سـنوات 5-
 خـالل مـن الموضـوع تدريـسها تـم الثانيـة المجموعـة ، مباشـرة بـالخبرات خالل مرورها من تغوص والتي
 مفـاهيمهم لتطـوير كافيـة غيـر كانـت الفرديـة الخبـرات أن إلي النتائج أسفرت وقد أحداث متناقضة تقديم

التدريـسية  والخبـرات الفرديـة الخبـرات بـين الـربط علـى ذلـك فـي نجـاحهم ويعتمـد والغـوص عـن الطفـو
  . المتناقضة األحداث على المعتمدة

  

 األحـداث اسـتخدام علـى العلـوم معلمـي تـدريب الـى  هدفت (Stewart , 1992)وفي دراسة ستيوارت 
االبتدائيـة  المـدارس فـي العلـوم معلمـي مـن عينـة الباحـث اختار بحيث العلوم مادة في تدريس المتناقضة
 وتـم إعـداد ، واشـنطن غـرب جامعـة فـي الفيزيـاء قـسم إشراف تحت معلما (67) عددهم بلغ والمتوسطة

 هـذا فـي ، األلوان والرؤيـة ،و الضوء ،وخواص الحرارة موضوعات في متناقضة أحداثا يتضمن برنامج
 ضمن المعلمون حيث يتعاون ، حله بكيفية إعالمهم دون للمعلمين المتناقض الحدث تقديم يتم البرنامج

 وأسـئلتهم وافتراضـاتهم بكتابة مالحظـاتهم ويكلفون ، حله في معلمين (3) من مكونة صغيرة مجموعات
 لهـم بالنـسبة مهمـة تبـدو التـي األشياء رائهم علىوآ تعليقاتهم إبداء على تشجيعهم تم كما ، فردي بشكل
 يتضمن اختبار تطبيق تم أسبوعين لمدة التي استمرت التدريب فترة نهاية في الالزمة التعديالت ٕواجراء
 المتناقضة األحداث إستراتيجية فعالية عن النتائج وقد أسفرت الذكر السابقة بالمفاهيم تتعلق أسئلة (9)
 فـي اتجاهـاتهم نحـو اسـتخدام اإلسـتراتيجية وتطـوير فـي الفيزيـاء تحـصيلهم ادةوزيـ المعلمـين تعلـم فـي

  . العلوم تدريس
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  : التفكير اإلبداعي2.2.2

  : الدراسات العربية1.2.2.2

إلـــى تقـــضي اثـــر اســـتخدام برنـــامج تـــدريس يـــستند إلـــى البنائيـــة فـــي ) 2014(هـــدفت دراســـة أبـــو ســـعدة 
 طالبــات الــصف الخــامس فــي العلــوم  فــي المــدارس الحكوميــة التحــصيل وتنميــة التفكيــر اإلبــداعي لــدى

 واســتخدمت ،) 2014/2013(التابعــة لمديريــة التربيــة وتعلــيم طــولكرم فــي الفــصل الدراســي األول للعــام 
 وتــم تطبيــق أدوات الدراســة ، واســتخدمت الباحثــة المــنهج شــبة التجريبــي،الباحثــة المــنهج شــبه التجريبــي 

 وتــــم تــــوزيعهن فــــي ،طالبــــة مــــن طالبــــات الــــصف الخــــامس) 63(فــــة مــــن  المؤل،علــــى عينــــة الدراســــة
) 32(ومجموعـــة تجريبيـــة وعـــدد طالباتهـــا ،طالبـــة ) 31( أحـــداهما ضـــابطة وعـــدد طالباتهـــا ،مجمـــوعتين

 أمــا المجموعــة ، ودرســت المجموعــة التجريبيــة باســتخدام البرنــامج التدريــسي المــستند إلــى البنائيــة،طالبــة
اختبــار تحــصيلي مكــون : واســتخدمت الباحثــة أداتـين للدراســة .لطريقــة التقليديـةالـضابطة فــتم تدريــسها با

واســــتخدمت تحليــــل التبــــاين األحــــادي ،فقــــرات ) 7(فقــــرة مقيــــاس تفكيــــر إبــــداعي مكــــون مــــن ) 28(مــــن 
معرفــة اثــر اســتخدام البرنــامج التدريــسي المــستند إلــى البنائيــة علــى المتغيــرات ) ANCOVA(المــشترك 

 وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لـصالح المجموعـة التجريبيـة علـى ،سةالتابعة في الدرا
  ).المجموعة الضابطة(اللواتي تعلمن العلوم بالطريقة التقليدية 

 فـي الـست التفكيـر قبعـات إسـتراتيجية  اسـتخدام أثـر قيـاس إلـى دراسـة هـدفت) 2013 ،برهـوم(اجـرى 
   واختـار،األساسي العاشر الصف طلبة لدى بالتكنولوجيا القرار ذواتخا اإلبداعي التفكير تنمية مهارات

 وقـد واألخـرى الـضابطة، التجريبيـة، المجموعـة تمثـل إحـداهما شـعبتين مـن مكونـة قصدية عينة الباحث
رفـح،  بمحافظـة للبنـين"ب" الثانويـة الـسبع بئـر بمدرسـة العاشـر الـصف طلبة من طالبا (71) عددهم بلغ

 واختبـار اتخــاذ ، اختبــار التفكيـر اإلبـداعي،أدوات الدراسـة والتــي تمثلـت فـي اختبـارينوقـام الباحـث ببنـاء 
 يوجد فروق ذات داللة إحصائية  فـي التطبيـق البعـدي الختبـار التفكيـر هوكانت نتائج الدراسة  ان،القرار

  .اإلبداعي والختبار مهارات اتخاذ القرار لصالح المجموعة التجريبية

 بعـض تنميـة فـي) E's ( إسـتراتيجية  توظيـف أثـر معرفـة إلـى هـدفت) 2013 ،ابـو داود(أمـا دراسـة 
غـزة  بمحافظـات األساسـي الخـامس الـصف طـالب لـدى اإلبـداعي والتفكيـر بـالعلوم عمليـات العلـم

 مجمـوعتين  صـورة فـي األساسـي الخـامس الـصف طـالب مـن ًطالبـا (60) وتكونت عينة الدراسـة مـن،
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 ًطالبـا (30 ) طالبهـا  وعـدد،E's5إسـتراتيجية  باسـتخدام فيهـا البالطـ تـدريس تـم تجريبيـة إحـداهما
 بطريقـة الـشعبتين اختيـار تـم وقـد ًطالبـا ( 30 ) وعـددها ،المعتـادة بالطريقـة درسـت ضـابطة واألخـرى
 استخدام الباحث اختبارين همـا اختبـار لعمليـات العلـم واختبـار تـورانس ،دراسية ُشعب (6 ) من عشوائية

 وأسفرت النتائج انه يوجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي اختبـار ،) أ(عي الصورة اللفظية للتفكير اإلبدا
  .عمليات العلم وفي اختبار التفكير اإلبداعي  لصالح المجموعة التجريبية

 مبـادئ ضـوء فـي مقتـرح برنـامج فاعليـة عـن الكـشف إلـى بدراسـة هـدفت)  2013(صـيام ( بينمـا قـام 
 الـسابع الـصف طلبـة لـدى التكنولوجيـا مـادة فـي اإلبـداعي تفكيـرال لتنميـةTRIZ تريـز نظريـة

 إلـى مقـسمة الـسابع األساسـي الـصف مـن طالبـة (85) مـن األساسـي،وتكونت عينـة الدراسـة مكونـة
 تحليـل أداة ببناء   وقام،طالبة) 43( الضابطة والمجموعة طالبة (42) التجريبية المجموعة مجموعتين

 وذلـك األساسـي، الـسابع للـصف التكنولوجيـا كتـاب مـن ) الطاقـة (لثانيـةا الوحـدة محتوى لتحليل محتوى
 البرنـامج بنـاء فـي التحليـل مـن واالسـتفادة توافرهـا مـدى وتحديـد التفكيـر اإلبـداعي مهـارات السـتخراج
 المجموعـة طلبـة درجـات متوسط بين وجود النتائج  وأظهرت.اإلبداعي مهارات التفكير واختبار المقترح
 مهـارات اختبـار فـي الـضابطة المجموعـة طلبـة درجـات ومتوسـط التجريبيـة إحـصائية لـةدال ذات فـروق
 المجموعـة لـصالح البعـدي اإلبـداعي التفكير الختبار)القرار اتخاذ -المرونة -الطالقة(اإلبداعي التفكير

  .التجريبية

 فـي حـسوبةم وحـدة فاعليـة مـدى معرفـة  إلـى  والتـي هـدفت2011)  ،المـنعم وعبـد نـشوان (وفـي دراسـة
 لتالميـذ المحو سـب التعليم نحو واالتجاهات اإلبداعي والتحصيل الدراسي  التفكير من كل على العلوم
 التحليلـي الوصفي المنهج الباحثان استخدم هذه الدراسة هدف  ولتحقيق،بغزة األساسي الخامس الصف
 بغـزة الـشاطئ مدرسـة وهـي بـسيطة عـشوائية الدراسـة بطريقـة عينـة20واختيـار  وتـم ،التجريبـي والمـنهج
 الباحثـان واسـتخدم ،بالمدرسـة األساسـي الخـامس الـصف فـصول دراسي من فصلين من العينة وتكونت
 مقيـاس ٕواعـداد ،اإلبـداعي التفكيـر واختبـار تحـصيلي اختبار وهي ثالث أدوات فروض الدراسة الختبار

 ومعادلـة "ت" اختبـار :إلحـصائيةا األسـاليب الباحثـان اسـتخدم وقـد ،التعلـيم المحوسـب نحـو االتجاهـات
 درجـات متوسـطي بـين فـروق توجـد أنـه إلـى وتوصـلت الدراسـة ،االرتبـاط الفاعليـة ومعامـل لقيـاس بـالك

 اإلبـداعي التفكيـر واختبـار التحـصيلي االختبـار تطبيـق وبعـد قبـل التجريبيـة تالميـذ المجموعـة تحـصيل
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 البيئـة العلـوم معلـم تهيئـة ضـرورة التوصـيات أهم ومن ،التجريبية المجموعة لصالح ومقياس االتجاهات
 .اإلبداعي التفكير على الصفية المحفزة

 نظرية ضوء في مقترح برنامج فاعلية قياس إلى هدفت (TRIZ) تنمية في) 2010خميس،  (أما دراسة
لـذلك  ًوتحقيقـا .الثـانوي األول الـصف طالبـات لـدى األحيـاء مقـرر فـي اإلبـداعي والتحصيل تريز التفكير
مـن  طالبـة) 58( مـن تكونـت عينـة علـى الدراسـة الباحثـة وطبقـت التجريبـي، المـنهج الباحثـة اسـتخدمت
المجموعـة  مجمـوعتين إلـى البحـث عينـة تقـسيم   وتـم.جـدة مـدارس إحـدى فـي الثـانوي األول الـصف
 نتـائج أهـم مـن وكـان طالبـة، )28( مـن مكونـة الـضابطة والمجموعـة طالبـة ( 30) مـن مكونـة التجريبية
 اإلبـداعي لـدى األكـاديمي والتحـصيل اإلبداعي التفكير تنمية في فاعلية له المقترح البرنامج أن الدراسة
طالبـات  درجـات بـين إحـصائية داللـة ذات ارتباطيـة عالقـة ووجـود الثـانوي، األول الـصف طالبـات

التفكيـر  ختبـاروا اإلبـداعي األكـاديمي التحـصيل اختبـار فـي البعـدي التطبيـق فـي التجريبيـة المجموعـة
المعلمـين  وتـدريب الدراسـي المـنهج فـي اإلبـداعي التفكيـر مهـارات بـدمج البحـث أوصـى  وقـد،اإلبـداعي

  .الطلبة لدى اإلبداعي التفكير مهارات تنمية بهدف ذلك، كيفية على

  

هـــدفت إلـــى معرفـــة اثـــر األنـــشطة اإلثرائيـــة فـــي مـــادة األحيـــاء علـــى تنميــــة )  2010مظفـــر،(أمـــا دراســـة 
فكير اإلبداعي لدى طالبات الصف األول الثـانوي فـي مـدارس أمانـة العاصـمة صـنعاء، تكونـت عينـة الـت

) 60(طالبــة مـــن طالبــات الــصف األول الثــانوي، قــسمت إلــى مجمــوعتين تجريبيــة ) 120(الدراســة مــن 
لتفكيـر طالبة، اتبعت الدراسة المنهج شبة التجريبي، واستخدمت الدراسة اختبار ا) 60(طالبة، وضابطة 

وبعــد معالجــة نتــائج اختبــار ألتفكيــر اإلبــداعي إحــصائيا تــم التوصــل إلــى عــدد ) ب(اإلبــداعي الــصورة ، 
مــن النتــائج مــن أهمهــا وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة الــضابطة 

 اإلبـداعي فـي كـل ومتوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعـدي الختبـار التفكيـر
ــــة ، أألصـــالة(المهـــارات  ـــداعي لـــصالح المجموعـــة ) طالقـــة، مرون ـــار التفكيـــر اإلب ـــة الختب والدرجـــة الكلي
  .التجريبية

 الثانويـة طلبـة لـدى اإلبـداعي التفكيـر مـستوى إلـى التعـرف إلـى دراسـة هـدفت)  2010، الناقـة( أجـرى 
مـن  الثـاني الدراسـي للفـصل نظرهم، وجهة من له العلوم معلمي تشجيع ودرجة العلمية الثقافة العامة في
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  محافظـة مـن ً طالبـا (73)و ومعلمـة، ًمعلمـا (48) مـن الدراسـة عينـة وتكونـت) ( 2009\2010العـام 
واسـتبانة  العلميـة الثقافـة فـي اإلبـداعي التفكيـر لقياس اختبار هما أداتين الباحث استخدم يونس،وقد خان

 مـستوى تـدني إلـى الدراسـة نتـائج توصـلت وقـد اإلبـداعي، للتفكيـر المعلمـين تـشجيع مـدى إلـى للتعـرف
 اإلبـداعي، التفكيـر اختبـار يقيـسها كمـا العلميـة، الثقافـة العامـة فـي الثانويـة طلبـة لـدى اإلبداعي التفكير
 كبيرة نظرهم وجهة من العلمية الثقافة تدريس أثناء للتفكير اإلبداعي العلوم معلمي تشجيع درجة وكانت
 للتفكيـر العلـوم معلمـي تـشجيع درجـة فـي إحـصائية داللـة فروق ذات توجد وال ،( 83.73) بنسبة ًجدا،

  .العلمي والمؤهل والخبرة، الجنس، " الدراسة متغيرات العلمية باختالف الثقافة تدريس أثناء اإلبداعي

 نيـةوالتق العلـم منحـى وفـق العلـوم تـدريس أثـر عـن الكـشف إلـى هـدفت ) 2009علـى، (أمـا دراسـة 
 وقد صنعاء، العاصمة بأمانة األساسي السابع الصف تالميذ لدى اإلبداعي تنمية التفكير في والمجتمع
 تـم حيـث بـسيطة عـشوائية بطريقـة اختيـارهم تـم طالـب وطالبـة ) 116(مـن  الدراسـة مجموعـة تكونـت
 ور واألخـرىذكـ إحـداهما واألخـريين تجريبيـة كمجموعـة إنـاث واألخـرى ذكـور إحـداهما مدرسـتين اختيـار
 األساسـي الـسابع للصف مقرر من دراسيتين وحدتين بتطوير الباحث قام كما ضابطة، كمجموعة إناث
 الباحـث توصـل وقـد لتـورانس اإلبداعي التفكير اختبار واستخدم والمجتمع العلم والتكنولوجيا منحى وفق
 التجريبيـة المجمـوعتين اتدرجـ متوسـطي بـين ًدالـة إحـصائيا فـروق وجـود أهمهـا النتـائج مـن العديـد إلى

 فر وجود ، وعدم التجريبية المجموعة ولصالح اإلبداعي التفكير الختبار البعدي التطبيق في والضابطة
  . الجنس لمتغير تعزى التجريبيتين المجموعتين درجات متوسطي بين ًإحصائيا دالة وق

 والتحصيل االبتكاري التفكير نميةت في النشط التعلم أثر معرفة دراسة هدفت إلى) 2009 ،الزايد(أجرى 
 طبقـت حيـث ، التقليديـة بالطريقـة مقارنـة المتوسـط الثالـث الـصف طالبـات العلـوم لـدى بمـادة الدراسـي
 وزعت المكرمة، مكة مدينة في المتوسط الصف الثالث من  طالبة 56)(حجمها بلغ عينة على الدراسة
ْ، وُأخـضعت طالبـة (27) مـن والضابطة البةط (29) من التجريبية المجموعة تكونت مجموعتين على ِ 

 اختبـار تطبيـق تـم وكـذلك البـاحثون قبـل مـن إعـداده تـم الـذي الدراسـي التحـصيل الختبـار المجموعتـان
 دالـة فـروق وجـود أهمهـا النتـائج مـن العديـد الدراسـة  وأظهـرت،)ب( لتـورانس الفئـة أالبتكـاري التفكيـر
 أالبتكـاري التفكيـر اختبـار الـضابطة فـي والمجموعـة جريبيـةالت المجموعـة درجـات متوسـط بـين ًإحصائيا
  . التجريبية المجموعة لصالح وذلك
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 حـول المتمركـز التعلم إستراتيجية فعالية على التعرف إلى دراستها هدفت ) 2008عجيب ،(أما دراسة 
 األحيـاء مـادة فـي أالبتكـاري والتفكيـر التحـصيل تنميـة علـى الـتعلم لمراكـز مـصادر المـصاحب المـشكلة
 مـن طالبـة) 81(عينـة الدراسـة مـن  وتكونـت ، المكرمـة مكـة بمدينـة الثـانوي األول الـصف لطالبـات
 طالبـة (40) مـن وتتكـون تجريبيـة إحـداهما مجمـوعتين إلـى ّتقـسيمهن تـم الثـانوي األول الـصف طالبات

 علـى المـشكلة لحـو المتمركـز الـتعلم إسـتراتيجية تطبيـق وتـم طالبـة 4) (وتتكـون  الـضابطة والمجموعـة
 اختبـار وكـذلك اإلنـسان وحـواس النبـات وحدتي في تحصيلي اختبار إعداد تم وقد التجريبية، المجموعة

 بـين إحـصائية داللـة فـروق ذات وجـود أهمهـا النتـائج مـن العديد الدراسة وأظهرت أالبتكاري التفكير في
  .التجريبية  المجموعة لصالح العينة أفراد متوسطي

 العلوم تدريس في تريز نظرية إستراتيجيات فاعلية قياس إلى الدراسة  هدفت2008) ده،عب( وفي دراسة
 ، .االبتدائي السادس الصف طالب لدى استخدامها نحو واالتجاه الرتبة عالي التفكير تنمية مهارات في
 يـةالنظر نحـو اسـتخدام  اتجـاه ومقيـاس الرتبـة، عـالي التفكيـر مهـارات اختبـار الباحـث بإعـداد وقـام

مدرسـة  مـن  طالـب كمجموعـة تجريبيـة 64 مـن تكونـت عينـة علـى الدراسـة تطبيـق وتـم ٕاواسـتراتيجياتها،
 الباحث و وتوصل.  نافع بن عقبة  طالب 67نجران و بمنطقة االبتدائية المطلب عبد بن حمزة مدرسة

 اسـتخدامها نحو التجاهوا عالي الرتبة التفكير مهارات تنمية في فاعليتها أثبتت النظرية إستراتيجيات أن
 تقليدية الغير الطرق على العلوم بتدريب معلمي الباحث وأوصى االبتدائي، السادس الصف تالميذ لدى
  .التعلم جوانب كافة المتعلم في مستوى لزيادة تريز إستراتيجيات مثل التدريس في

األساسـية  المرحلـة مـيمعل اسـتخدام درجـة إلـى للتعـرف فهـدفت2007 ) والعـودة،  زيـدان (أما فـي دراسـة
 العـام مـن الثـاني للفـصل ،)الخليـل( بمحافظـة العلـوم تـدريس فـي اإلبـداعي التفكيـر ألنمـاط الـدنيا

 محافظـة فـي ومعلماتهـا العلـوم معلمـي جميـع مـن الدراسـة مجتمـع تكـون وقـد الدراسي،(2006/2005)
 ًمعلمـا ومعلمـة، (80) مـن الدراسـة عينـة وتكونـت ومعلمـات،  معلمين (1010) عددهم والبالغ الخليل،

نتـائج  أظهـرت وقـد  فقـرة، (46) مـن تكونـت مالحظـة، بطاقـة وهـي للدراسـة، أداة الباحثـان طـور وقـد
 تـدريس العلـوم، فـي اإلبـداعي التفكير ألنماط الدنيا األساسية المرحلة معلمي استخدام درجة أن الدراسة
 داللـة إحـصائية ذات فـروق وجـود راسـةالد نتـائج أظهـرت وقـد ،(72.6%) بنـسب  كبيـرة، بدرجـة كـان
حيـث كانـت الفـروق لـصالح  التقويميـة، واألسـئلة التـدريس وأسـاليب طرق مجالي في الخبرة لمتغير تعزى

  ).  سنوات 5اقل من (مقارنة مع الخبرة ) سنوات 5-10(سنوات الخبرات 
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 تجهيـز علـى قائمـة تدريـسية إسـتراتيجية فاعليـة إلـى للتعـرف  دراسـة هـدفت  2002)،سـالمة( وأجـرى
اإلبـداعي  التفكيـر مهـارات وتنميـة العلـوم فـي اإلعداديـة المرحلـة طالب تحصيل في ومعالجة المعلومات

 على تنظيم تعتمد التي المتتابعة والمهام اإلجراءات من مجموعة من اإلستراتيجية هذه وتكونت . لديهم
 تـم ولتحقيـق ذلـك .للمـشكالت حلـول ىإلـ الطلبـة تقـود أنـشطة تتـضمن عمـل أوراق واستخدام المعلومات

 إلـى تـم تقـسيمهم اإلعـدادي، الثـاني الـصف طلبـة من ًطالبا (90) من مكونة عينة على الدراسة تطبيق
 طلبتها تدريس تم ومجموعة تجريبية المعتادة، بالطريقة طلبتها تدريس تم ضابطة مجموعة :مجموعتين
 علـى التجريبيـة المجموعـة ًإحـصائيا لطلبـة ًداال ًتفوقـا جالنتـائ وأظهـرت .المقترحـة اإلستراتيجية باستخدام

  .التحصيل اإلبداعي واختبار التفكير اختبار من كل في الضابطة المجموعة طلبة

 الـدور فـي الثـامن األساسـي الـصف طلبـة نظـر وجهـة معرفة دراسة هدفت إلى 2001 ) ،قشوع( أجرى
 ًطالبـا)  (441مـن عينـة الدراسـة تكونـت لـديهم، عياإلبـدا التفكيـر تنميـة فـي العلـوم معلـم بـه يقـوم الذي

 اسـتخدم وقـد البـسيطة، العنقودية العشوائية بالطريقة اختيارهم تم طالبة (252) طالبا و (189) وطالبة
 علـى القـدرة واختبـار اإلبـداعي تنميـة التفكيـر فـي العلـوم معلـم دور مقيـاس األولـى :أداتـين الدراسـة فـي

 وجهة من متوسطا كان التفكير تنمية في معلم العلوم دور أن الدراسة نتائج تبين وقد اإلبداعي التفكير
 لمـستوى وأيـضا اإلنـاث لـصالح للجنس إحصائية وجود فروق على أيضا النتائج دلت كما الطلبة، نظر

 التفاعـل فـي فـروق وجـود عـن النتـائج تكـشف ولـم العلمـي المرتفـع، التحـصيل ذوي لـصالح التحـصيل
  .التحصيل العلمي ومستوى نسالج بين المشترك

  

  :ةي الدراسات األجنب2.2.2.2

 إلـى التعـرف أثـر اسـتخدام تكنولوجيـا معلومـات ،)Fakhereddin, 2014(لقـد بينـت دراسـة فخـر الـدين
االتصاالت على طلبـة الـصف التاسـع األساسـي فـي اكتـساب مفـاهيم الكهربـاء والنمـاذج العقليـة والتفكيـر 

احــث فــي الدراســة التــصميم التجريبــي حيــث تكونــت  عينــة الدراســة مــن طلبــة  ولقــد اســتخدم الب،اإلبــداعي
الصف التاسع األساسي في مدرستي راهبات مار يوسف ومدرسـة كليـة الروضـة واللتـان تتبعـان لمديريـة 

طالبـا وطالبـة انتظمـوا فـي ثـالث مجموعـات ) 90( حيـث شـملت العينـة علـى ،تربية وتعلـيم مدينـة نـابلس
 ،وهــي المجموعــة الــضابطة) بطريقــة الــتعلم وجهــا لوجــه( وعتين أحــداهما درســت  مجمــ،مــن كــل مدرســة
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 والمجموعـة الثالثـة فـي المدرسـة األخـرى ودرسـت ،وهـي المجموعـة التجريبيـة) والتعليم المـدمج التعـاوني(
 وتكونـت أدوات الدراسـة مـن اختبـار الكتـساب ،التعليم المدمج التعاوني وهي مجموعـة تجريبيـة( بطريقة 

 ، وتـم التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا، واختبـار التفكيـر اإلبـداعي، واختبـار النمـاذج العقليـة،فاهيم الكهرباءالم
 ، لمقارنـة أداء الطلبـة فـي االختبـارات،)One- Way Avcova(وتـم اسـتخدام المتوسـطات الحـسابية و
تعـــزى إلـــى طـــرق وجـــود فـــروق فـــي اكتـــساب المفـــاهيم الكهربـــاء : وتوصـــلت الدراســـة إلـــي النتـــائج التاليـــة

 ووجــود فــروق فــي النمــاذج الذهنيــة تعــزى إلــى طــرق التــدريس ،التــدريس لــصالح التعلــيم المــدمج الفــردي
 وجــود فــروق فــي التفكيــر اإلبــداعي تعــزى إلــى طــرق التــدريس ،ولــصالح طريقــة التعلــيم المــدمج التعــاوني

.لصالح طريقة التعليم المدمج الفردي

إلـى بيـان العالقـات بـين التحليـل والتفكيـر ) ,Chen –yao Kao 2014(وتهـدف دراسـة شـين يـو كـاو 
 طـــالب  الـــصف  287اإلبـــداعي  وغيـــر ذلـــك مـــن المـــسائل ذات العالقـــة بالذاتيـــة وتكونـــت العينـــة مـــن 
 وتكـون أدوات الدراســة ،الثالـث مـن مجمـوعتين مـن الطـالب علـى الـذين يعيـشون فـي المنـاطق الحـضرية

 وأظهـــرت نتيجـــة الدراســـة لـــصالح مجموعـــة التفكيـــر ،)أ( اللفظـــي اختبـــار مـــن اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي
 حيث يكـون لـدى المجموعـة القـدرة علـى ،اإلبداعي أثراء التدريس باألنشطة التي تعزز التفكير اإلبداعي

  . التنبؤ والتفكير التحليلي

 جنموذ دراسة هدفت إلى تحديد أثر (Erdogan ،T and Akkana، 2009) وأجرى اردوغان وأكانا 
 عينة على المنهج التجريبي الباحثون واتبع . السابع الصف طلبة لدى اإلبداعي التفكير على هايل فان

 الباحثون واستخدم ، واألخرى تجريبية ضابطة أحدهما مجموعتين، إلى مقسمين ًطالبا (55) من مكونة
 تم التي التجريبية موعةالمج الدراسة إلى تفوق وتوصلت اإلبداعي، للتفكير توارنس اختبار الغرض لهذا

  . العادية بالطريقة درست الضابطة التي المجموعة على هايل فان نموذج باستخدام تدريسها

 التفكيـر لتنميـة برنـامج وضـع إلـى  فهـدفت( Park and kwon, 2006)أمـا دراسـة بـارك وكـوون 
 على التجريبي منهجال الباحثان واتبع ، سيول في السابع الصف لدى طالب الرياضيات في ي اإلبداع
 واسـتخدم ، تجريبيـة واألخـرى ضـابطة أحـدهما مجمـوعتين إلـى مقـسمين ًطالبـا398) (مـن  مكونـة عينة

 : التالية النتائج إلى الدراسة وأشارت ، اإلبداعي التفكير مهارات لقياس اختبار لتحقيق الهدف الباحثان
اإلبـداعي  التفكيـر مـستويات فـي الـضابطة المجموعـة مـن أفضل التجريبية المجموعة في أداء الطلبة أن

  ) .األصالة - المرونة - الطالقة ( وهي الثالث
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  :  تعقيب على الدراسات السابقة3.2
 ،تناولت بعض الدراسات إستراتيجية التعارض المعرفي إشارة إلـى األهميـة البالغـة لهـا فـي عمليـة الـتعلم 

 ،ســالم ( ة إلــى زيــادة التحــصيل مثــل دراســة ٕووجــوب العمــل علــى تفعيــل اســتخدامها فــي التــدريس واشــار
  ).Demirciogla & others 2005  ؛2008 ،؛ احمد2006

وبينــت بعــض الدراســات أن اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي التــدريس عمــل علــى تــصحيح 
راسـة وتحديد التصورات البديلة لبعض المفاهيم  وتعديل لبعض التصورات البديلة لبعض المفاهيم مثـل د

 ،؛ طلبــة2006 ،؛ البلبيــسي2003 ، ؛ عمــران2003 ،؛ قنــديل2003 ،؛ الرؤســاء 2009،صــالح(
 )Habre & Abboud،2005  ؛ دراسة 2009 ،؛ الحلفاوي2006

كمــا أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي التــدريس يعمــل علــى 
 Demirciogla؛ 2001 ، ؛ أبو عطايا2008 ؛ بواعنه 2012 ،حسون(التغير المفاهيمي مثل دراسة 

& others 2005 ؛ Christou & Vosniadou,2005(  
كما بينت بعض الدراسات إلى أن استخدام إستراتيجية التعارض المعرفي في التدريس يعمـل علـى تنميـة 

 ،يوسـف(علمـي مثـل دراسـة التفكير التوليدي والتفكيـر اإلبـداعي وتنميـة مهـارات التفكيـر الناقـد والتفكيـر ال
 )1999 ،؛ سعيد 2002،؛ بيرم2011 ، ؛ شبيب2011

وتناولــت بعــض الدراســات التــي تناولــت التفكيــر اإلبــداعي وأشــارت إلــى انــه يوجــد بــين التفكيــر اإلبــداعي 
 ؛ 2011؛ نـشوان وعبـد المـنعم2014 ،؛ أبـو سـعدة2006 ،سـالم(والتحصيل عالقة ايجابية مثـل دراسـة 

   )2009 ، ؛ الزايد2002مة  ؛ سال2010خميس 
ولعل ما يميز هذه اإلستراتيجية عن غيرها أنها بحثت في أثر إستراتيجية التعارض المعرفي فـي تـدريس 

  .العلوم على  التفكير اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة الصف التاسع األساسي في فلسطين 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  :المقدمة 

ــ ي تطبيــق دراســتها والتــي تــصف فيهــا  مــنهج تنــاول هــذا الفــصل الخطــة العمليــة التــي اتبعتهــا الباحثــة ف
 والمعالجـات اإلحـصائية فـي تحليـل البيانـات ، وثباتهـا، وطرق التأكد من صـدقها،الدراسة وعينت الدراسة
  . للوصول إلى النتائج

   

  :منهج الدراسة1.3 

تخدام   استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي والتصميم شبه التجريبـي للكـشف عـن أثـر اسـ
إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي تــدريس العلــوم علــى التحــصيل والتفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة الــصف 

  . وذلك نظرا لمالئمته ألغراض الدراسة،التاسع األساسي في فلسطين 

  

  : مجتمع الدراسة 2.3

تابعـــة تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن طلبـــة الـــصف التاســـع األساســـي الملتحقـــين فـــي المـــدارس الحكوميـــة ال
  ).3460( والبالغ عددهم ،2014\2015 للعام الدراسي ،لمديرية تربية جنوب الخليل
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:عينة الدراسة3.3 

 مــوزعين فــي أربــع شــعب مــن شــعب ،طالبــا وطالبــة ) 116(اختيــرت عينــة قــصدية للدراســة بلــغ عــددها 
ة تمثــل مجموعــة واحــد:  شــعبتين مــن مدرســة ذكــور الياســرية الثانويــة للبنــين،الــصف التاســع األساســي 

طالبــا  تــم تعيينهمــا  ) 23( واألخــرى تمثــل مجموعــة تجريبيــة عــدد إفرادهــا ،) 24(ضــابطة عــدد إفرادهــا 
واحـــدة تمثـــل :  وشـــعبتين مـــن مدرســـة بنـــات بيـــت عـــوا الثانويـــة للبنـــات ،شـــعب ) 4(عـــشوائيا مـــن بـــين 

طالبـة ) 34(د إفرادهـا واألخرى تمثل مجموعـة تجريبيـة عـد،طالبة  ) 35(مجموعة ضابطة عدد إفرادها 
  :وقد تم اختيار المدرستين بطريقة قصديه لألسباب اآلتية . شعب) 4(تم تعينهما عشوائيا من بين 

تعاون إدارتي المدرستين وموافقة المعلمين واستعدادهم للتطبيق باستخدام التعارض المعرفي 

 وجود شعبتين فأكثر في كل مدرسة يدسها نفس المعلم والمعلمة 

  جنوب الخليل على تطبيق الدراسة / فقة مديرية التربية والتعليم موا

  : وكان توزيع عينة الدراسة كاألتي 

  :توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المعالجة ومستوى التحصيل والجنس  ) 1.3(الجدول 

عدد الطلبة  نوع المجموعة الجنس   اسم المدرسة 

34 تجريبية  إناثبنات بيت عوا الثانوية 

23 تجريبية ذكور  ذكور الياسرية 

35 ضابطة إناثبنات بيت عوا الثانوية 

24 ضابطة ذكور ذكور الياسرية 

---------المجموع
----

----------
--- 
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  أدوات الدراسة 4.3

  :لتحقيق الهدف من هذه الدراسة ولإلجابة عن أسئلتها تم استخدام األدوات اآلتية 

  لتحصيلي  االختبار ا1.4.3

   اختبار التفكير اإلبداعي 1.4.3

 وفي ما يلي وصف لهذه األدوات 

  

  : اختبار التحصيل1.4.3 

  :تم إعداده وفق اإلجراءات اآلتية

مـــن كتـــاب العلـــوم العامـــة لفـــصل الثـــاني للـــصف " الكهربـــاء المتحركـــة " تحليـــل المحتـــوى العلمـــي لوحـــدة 
  .ادئ العلمية التي يتضمنها المحتوى التاسع األساسي وحصر المفاهيم والتعميمات ومب

حيـث تـم اعتمـاد مـستوى تـصنيف بلـوم المطـور إلغـراض اختبـار : إعداد االختبار في صورته األوليـة -
TIMSS وهي ،2007المطبق في العام )(TIMS, 2007:  

تـــشير إلـــى معرفـــة بالحقـــائق والمفـــاهيم واألدوات واإلجـــراءات التـــي تعـــد المنطلـــق :  مـــستوى المعرفـــة-أ
  .األساسي للعمليات العقلية العليا

يتمثـــل هــــذا المـــستوى فـــي التطبيـــق المباشــــر للمعرفـــة فـــي الموافـــق المطروحــــة :  مـــستوى التطبيـــق -ب
ويتطلــب قياســه أن يــتمكن الفــرد مــن أن يقــارن ويطــابق ويــصنف بهــدف تفــسير معلومــات عمليــة علــى 

  .هاضوء الحقائق والمفاهيم والعمليات والتعميمات التي سبق تعليم

ويـــشمل أنماطـــا مـــن العمليـــات العقليـــة تتـــضمن القـــدرة علـــى التفكيـــر ): االســـتدالل( مـــستوى التفكيـــر -ج
المنطقي المنظم الذي يتضمن التفكير الحدسي واالستقرائي المبني علـى أنمـاط أو نمـاذج وقـوانين يمكـن 

  .أن يستخدم للوصول إلى حل مسالة غير اعتيادية 
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المعرفــة ،التطبيــق (الختبــار التحــصيلي وفقــا لمــستويات بلــوم المطــور وقــد تــم إعــداد جــدول مواصــفات ل
يراعـــي الـــوزن النـــسبي لكـــل مـــن محتـــوى ومـــستويات األهـــداف وصـــياغة ) 2( الملحـــق رقـــم) ،االســـتدالل 

  ) .3(سؤال من نوع االختيار من متعدد ذي البدائل األربعة الملحق رقم ) 36(

  

  :  صدق االختيار1.1.4.3

مـن ذوي الخبـرة )  10( االختبار بعرضه على مجموعـة مـن المحكمـين ملحـق رقـم تم التحقق من صدق
واالختــصاص مـــن أجـــل أخـــذ رأيهـــم فـــي مـــدى مالئمــة األداة لقيـــاس مـــا أعـــدت مـــن أجلـــه، والتحقـــق مـــن 

  وتـم حـذف مـا ، ثم أخذت الباحثة بمالحظات المحكمين المتفق عليها،السالمة اللغوية والصحة العلمية
  ).3( وأصبح االختبار في صورته النهائية ملحق رقم ،على عدم مالئمته للهدفأجمع المحكمين 

  : ثبات االختبار

بتطبيقـه  ) Test-Retest(قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار عن طريق إعادة تطبيق االختبار 
ي كانـت  ثـم قامـت بحـساب معامـل الثبـات والـذ،على عينة استطالعية من خـارج عينـة الدراسـة األصـلية

 وكــذلك تــم تحديــد زمــن االختبــار مــن ،والــذي يعتبــر مقبــوال فــي مثــل هــذه الدراســات)  0 86.( نتيجتــه 
خالل حساب متوسط الزمن الذي اسـتغرقه الطـالب فـي العينـة االسـتطالعية فـي اإلجابـة علـى االختبـار 

  .دقيقة) 60(والذي بلغت قيمته 

  : معامالت الصعوبة والتمييز 2.1.4.3

حــــث بتحديــــد درجــــة الــــصعوبة ومعامــــل التمييــــز لفقــــرات االختبــــار بعــــد تطبيقــــه علــــى عينــــة قامــــت البا
  :يأتيطالبا، فجاءت النتائج كما ) 19(استطالعية مكونة من 

  كانت جميع األسئلة واضحة للطالب -

  كانت مدة االختبار مناسبة  -

  : أما معامل التمييز فقد تم حسابه كما يأتي-

  بار تصاعديا حسب الدرجاتتم ترتيب أوراق االخت-1
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  ).18اقل من (ودنيا )  18 من أو تساويأعلى(تم تقسيم أوراق الطالب إلى مجموعتين عليا -2

 إجابــة صــحيحة ،مــن بــين أولئــك الــذين حــصلوا كــل ســؤالتــم حــصر عــدد الطــالب الــذين أجــابوا مــن -3
  .على درجات عليا

 صـحيحة ،ومـن بـين أولئـك الـذين حـصلوا تم حصر عدد الطـالب الـذين أجـابوا عـن كـل سـؤال إجابـة-4
  .على درجات دنيا

  .تم طرح الخطوة الثالثة من الخطوة الرابعة-5

  .يقسم النتائج على عدد أفراد إحدى المجموعتين-6

 تـم اعتمـاد فقـرات االختبـار،الن ،وبناء على جدول درجات الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبـار
، وهـــذه المعـــامالت تتفـــق مـــع  )%62 -%23(وحـــت معـــامالت الـــصعوبة بـــين الفتـــرة تعـــد جيـــدة إذا ترا

وقـــد ) %25-%84(معيـــار معـــامالت الـــصعوبة مقبـــوال تربويـــا ألغـــراض الدراســـة والتـــي  تتـــراوح بـــين 
  ).0.65 -0.31(تراوحت معامالت التميز لفقرات االختبار بين 

  

  :زمن االختبار3.1.4.3 

دقيقة ،بحساب المتوسط الحـسابي للـزمن الـذي ) 60(تيار والبالغ تم حساب زمن اإلجابة عن أسئلة االخ
  .استغرقه  طالب العينة االستطالعية

  :   ثبات االختبار4.1.4.3

بتطبيقـه  ) Test-Retest(قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار عن طريق إعادة تطبيق االختبار 
 ثـم قامـت بحـساب معامـل الثبـات والـذي كانـت ،ةعلى عينة استطالعية من خـارج عينـة الدراسـة األصـلي

 وكذلك تم تحديد زمن االختبار من خـالل ،والذي يعتبر مقبوال في مثل هذه الدراسات)  0 86.(نتيجته 
حساب متوسط الزمن الذي استغرقه الطالب فـي العينـة االسـتطالعية فـي اإلجابـة علـى االختبـار والـذي 

  .دقيقة) 30(بلغت قيمته 
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: تبار التفكير اإلبداعي اخ2.4.3

كمـا وردت ) Torrance Creativity(قامـت الباحثـة بـاإلطالع علـى الترجمـة العربيـة الختبـار تـورانس 
وتبنتـــه كمـــا هـــو دون تعـــديل بغـــرض الحـــصول علـــى درجـــة التفكيـــر ) 1971 ،ســـلمان وأبـــو حطـــب(فـــي 

  )6 :ملحق رقم.(اإلبداعي للطلبة ضمن مهارات الطالقة والمرونة واألصالة

أي إن مـدة ،لإلجابـة عنـه ) دقـائق7( يحتـاج كـل اختبـار منهـا ،وتكون االختبار من ستة اختبارات فرعية
 ،الطالقــة:  والقــدرات التــي تقيــسها هــذه االختبــارات الفرعيــة هــي،)دقيقــة42 (اإلجابــة عــن االختبــار ككــل

  : ويمكن وصف االختبارات الفرعية الستة كما يلي، واألصالة،المرونة

.معين حادث عن استفسارات أسئلة للمفحوص يقدم وهو ،األسئلة توجيه: األول باراالخت-

هـذا  إلـى أدت التـي المحتملـة األسـباب المفحـوص يخمـن أن هـو ،األسـباب تخمـين: الثـاني االختبـار-
.الحادث

.ادثالح لهذا والمتوقعة المترتبة النتائج المفحوص يذكر أن وهو ،النتائج تخمين :الثالث االختبار-

شـيء  وتحـسين تطـوير حـول االقتراحـات المفحـوص يقـدم أن وهـو ،اإلنتـاج تحـسين :الرابـع االختبـار-
.معين

وغيـر  البديلـة االسـتخدامات المفحـوص يـذكر ان  وهـو،الـشائعة غيـر االسـتعماالت :الخـامس االختبـار-
.معين لشيء المألوفة

شـيء  حـول شـائعة غيـر أسـئلة المفحـوص ميقـد أن وهـو ،الـشائعة غيـر األسـئلة :الـسادس االختبـار-
.معين

):  أ (اللفظية الصورة اإلبداعي للتفكير تورانس الختبار التصحيح تعليمات

 وذلـك (Torrance,1990)لتورنس اإلبداعي التفكير تصحيح معايير إلى بالرجوع االختبار صحح لقد
  : يلي كما

عليهـا  حـصل التـي العالمـات وبجمـع ،مناسـبة فكـرة لكـل واحـده عالمـة خصـصت :الطالقـة مهـارة-
. الكلية العالمة تنتج الفرعية األسئلة في الطالب
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 نفـس المـضمون تحمـل التي االستجابات نفس تحمل فئة لكل واحدة عالمة خصصت :المرونة مهارة-
 فـي عليهـا الطالـب حـصل التـي العالمـات وبجمـع المناسـبة غيـر اإلجابـات اسـتبعاد مـع )المتـشابهة(

  . الكلية العالمة تنتج الفرعية ةاألسئل

 وبجمـع العالمـات ،%5عـن تكرارهـا نـسبة يزيـد ال اسـتجابة واحـده عالمـة خصـصت :األصـالة مهـارة-
  .الكلية العالمة تنتج الفرعية األسئلة في الطالب عليها حصل التي

عليهـا  حـصل التـي العالمـات جمـع تـم اإلبـداعي التفكيـر مهـارات اختبـار فـي الكليـة الدرجـة ولتحديـد
والعالمـة  (100) لالختبـار الكليـة العالمـة لتـصبح الـثالث المهـارات مـن مهـارة كـل فـي الطالـب
  .34)(الدنيا

  : صدق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي1.2.4.3

 في اإلدارة المختصين التدريس هيئة أعضاء من محكمين على المترجم االختبار الباحثة بعرض  قامت
 ،)4(فـي الملحـق كمـا والكفـاءة الخبـرة ذوي ومـن التربيـة، وأصـول التـدريس وطرائـق اهجالمنـ و التربويـة
 فقراتـه توافـق ولمعرفـة مـدى ، الطلبـة من العينة إلفراد األسئلة من محتواه مالئمة مدى من للتأكد وذلك
 تربويـةال مالئمـة للبيئـة ومـدى محتـواه صـدق علـى المحكمـون أتفـق وقـد ،الفلـسطينية التربويـة البيئـة مـع

  .النهائية بصيغته تورانس اختبار يبين (6) والملحق الفلسطينية 

   :اإلبداعي ثبات اختبار تورانس للتفكير 2.2.4.3

طالبـة ) 18(تطبيقـه علـى عينـة اسـتطالعية مكونـة مـن  fاإلبـداعي التفكيـر اختبـار ثبـات مـن التحقـق تـم
الدراسة وخـارج عينتهـا ثـم أعيـد تطبيقـه من طالبات الصف التاسع في مدرسة دالل المغربي من مجتمع 

وبلـغ معامـل ) test- Retest(بعـد أسـبوع مـن زمـن التطبيـق األول وتـم حـساب معامـل ثبـات االختبـار 
وهــي بمــستوى مرتفــع وقابلــة العتمادهــا قيــاس مــا ) 0.79(الثبــات عنــد الدرجــة الكليــة للتفكيــر اإلبــداعي 

  .بينت لقياسه
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  :  إجراءات الدراسة5.3

  :  الباحثة بإجراء الدراسة وفق الخطوات اآلتيةقامت

االطـــالع علـــى األدب التربـــوي والدراســـات الـــسابقة المتعلقـــة بموضـــع الدراســـة بهـــدف االســـتفادة منـــه فـــي 
 .تصميم المادة التعليمية وبناء أدوات الدراسة

ة خـالل عـام  قـسم التربيـة إلجـراء الدراسـ،الحصول على كتـاب تـسهيل مهمـة مـن عمـادة الدراسـات العليـا
ــيم الخليــل موجــه إلــى مــدير المدرســة ،)2014/2015(  وكتــاب تــسهيل مهمــة مــن مديريــة التربيــة والتعل

 .التي تم فيها تطبيق الدراسة

  وأخذ الموافقة من مدراء  المدرسة ،اختيار المدارس التي ستدرس فيها الباحثة إلجراء الدراسة

 .وم العامة للصف التاسع األساسياختيار وحدة الكهرباء المتحركة من منهاج العل

حصة أثنـاء تـدريس وحـدة ) 27(ًطالبا بمعدل ) 116(قامت الباحثة بمالحظة عينة الدراسة المكونة من 
 .الكهرباء المتحركة باستخدام إستراتيجية التعارض المعرفي

اإلضــافة إلــي  ب، واختبــار تحــصيلي،إعــداد أدوات الدراســة وهــوا اختبــار لقيــاس مهــارات التفكيــر اإلبــداعي
إعداد دليل لوحدة الكهرباء المتحركة وتم التركيز من خالله على استخدام إستراتيجية التعارض المعرفـي 

 .  وتخلله أيضا أوراق عمل،في تنمية التفكير اإلبداعي وتنمية التحصيل

عــرض أدوات الدراســة علــى مجموعــة مــن المحكمــين ذوي االختــصاص فــي كــل مــن أســاليب التــدريس 
 .وم النفسيةوالعل

 ثـم جـرى التـشاور مـع ،تدريب المعلم والمعلمة على تطبيق الدراسة من خالل سلسة من اللقـاءات معهمـا
 .المعلم والمعلمة حول الخطة التي رسمتها الباحثة لتنفيذ الدراسة

قبـل ) الـضابطة والتجريبيـة(تطبيق اختبار التحصيل واختبار التفكيـر اإلبـداعي علـى شـعب المجمـوعتين 
 .بدء بتطبيق المعالجة التجريبيةال

 للعــام الفــصل الثــانيبدايــة ) الــضابطة والتجريبيــة(تطبيــق الدراســة علــى عينــة الدراســة فــي المجمــوعتين 
  3/2015/ 31 حتى تاريخ 2/2015/ 15أسابيع من تاريخ ) 6( ولمدة 2014/2015الدراسي 
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الـــــضابطة (  طلبـــــة المجمـــــوعتينتطبيـــــق اختبـــــار التحـــــصيل واختبـــــار التفكيـــــر اإلبـــــداعي البعـــــدي علـــــى
 .بعد انتهاء الدراسة التجريبية) والتجريبية

 .جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا الستخراج النتائج

 . عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها ووضع التوصيات

  : متغيرات الدراسة6.3

  :  المتغيرات المستقلة1.6.3

  ).رفي، االعتياديالتعارض المع(ولها مستويان :  طريقة التدريس1.

  ). أنثى–ذكر(  الجنس وله مستويان 2.

  :  المتغيرات التابعة وتشتمل على2.6.3

  . تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل: ًأوال

  .تنمية التحصيل لدى طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة الخليل: ًثانيا

  : تصميم الدراسة3. 7

احــدهما :  ومجمــوعتين ضــابطتين، واألخــرى إنــاث،احــدهما ذكــور: شــمل البحــث مجمــوعتين تجــريبيتين
 ، تـــم تـــدريس المجمـــوعتين التجـــريبيتين بطريقـــة إســـتراتيجية التعـــارض المعرفـــي، واألخـــرى إنـــاث،ذكـــور

ريبيــة وتقــدمت جميــع المجموعــات الــضابطة والتج. والمجمــوعتين الــضابطتين بالطريقــة التقليديــة المعتــادة
والختبـار ألتحـصيلي . يوما بين موعدي االختبارين) 40(الختبار التفكير اإلبداعي قبلي وبعدي بفاصل 

 ،يتميز هذا التصميم بـضبطه للـصدق الـداخلي. يوما بين موعدي االختبارين) 40(قبلي وبعدي بفاصل 
 مـن جهـة ،وا لالختبـارين فجميع أفراد العينة الذين تـم تحليـل نتـائجهم خـضع،حيث يضبط عامل اإلهدار

  :أخرى فإن بيئة التعليم موحدة بشكل عام ويمكن توضيح تصميم الدراسة كما يلي
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O2    x  O1        ::                  Y1  

O4  -   O3                           ::Y1  

O2  x   O1        ::                  Y2  

O4 -   O3                       ::   Y2     

O1 :    القياس القبلي لالختبار التحصيلي للمجموعة التجريبية  

O2  :    القياس البعدي لالختبار التحصيلي للمجموعة التجريبية  

O3  :     القياس القبلي لالختبار التحصيلي للمجموعة الضابطة  

4 O  :  القياس القبلي لالختبار التحصيلي للمجموعة التجريبية  

   X :لجة المعا  

Y1   : الذكور  

Y2   : اإلناث  

  : المعالجة اإلحصائية8.3

 ورصـدت وأدخلـت فـي الحاسـوب ، لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقـق مـن فروضـها جمعـت البيانـات -
  )spss(اآللي واستخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

) التجريبية والـضابطة(لعالمات مجموعتي الدراسة حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -
  .على اختبار التحصيل العلمي واختبار التفكير اإلبداعي

لمقارنــة متوســطات أداء الطلبــة فــي اختبــار التحــصيل ) ANCOVA( اســتخدام تحليــل التغــاير الثنــائي -
  .والتفكير اإلبداعي ولفحص الفرضيات
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

.النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول  1.4

. النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني2.4
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الفصل الرابع

:نتائج الدراسة

 والتـي هـدفت إلـى استقـصاء أثـر اسـتخدام ،ًيتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليهـا الدراسـة
رض المعرفــي فــي تــدريس العلــوم علــى التحــصيل والتفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة الــصف إســتراتيجية التعــا

 وكـذلك معرفـة مـا إذا كــان هـذا األثـر يختلــف ،التاسـع األساسـي فـي فلــسطين  مقارنـة بالطريقـة التقليديــة 
 حيــث اســتخدمت ،وبعــد تطبيــق إجـراءات الدراســة  وجمــع بياناتهـا.بـاختالف جــنس الطلبــة و المجموعـة  

وفيما يلي عرض للنتائج بالتسلسل حسب أسـئلة . يالت اإلحصائية الوصفية واالستداللية المطلوبة التحل
  .الدراسة 

.النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول1.4 

مــا أثــر اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي تحــصيل لــدى طلبــة الــصف التاســع : الــسؤال األول
  ختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما ؟األساسي في فلسطين ؟ وهل ي

:تم تحويل السؤال األول إلى الفرضية اآلتية 

فــي متوســطات تحــصيل طلبــة ) α = 0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة 
  .    الصف التاسع األساسي تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهم

والختبـــار هـــذه الفرضـــية تـــم حـــساب المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة لـــدرجات الطلبـــة فـــي 
  )4.1(حسب متغيري المجموعة والجنس وكانت النتائج كما في الجدول التحصيل 
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 لمتغير التحصيل حسب المجموعـة والجـنس ،)ANCOVA(نتائج تحليل التغاير الثنائي ): 4.1(جدول 
  .هما والتفاعل بين

مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مصدر التباين 
 المربعات 

  

درجة الحرية 

  متوسط

  مجموع

 المربعات 

مستوى الداللة  )ف(قيمة 

 0  001. 1328.83104.54 1 1328.83 االختبار القبلي

  0 001. 12.98 165.02 1 165.02 المجموعة

 0 204. 1.63 20.77 1 20.77 الجنس

 0 105. 2.09 26.68 1 26.68 الجنس* المجموعة 

 -- -- 12.71 111 1410.912 الخطأ

 -- -- -- 116 53089.00 الكلي

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة *

  

  : النتائج المتعلقة بالمجموعة 

المحـسوبة للفـروق بـين متوسـطي اسـتجابات طلبـة المجمـوعتين )ف(أن قيمـة ) 4.1(يالحظ من الجـدول 
) 0.001( وان مـستوى الداللـة يـساوي تقريبـا ،)12.98(التجريبية والضابطة في اختبـار التحـصيل هـي 

أي أن هناك فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين طلبـة كـل ) α=0.05(وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة 
بــين المتوســطات ) 4.2( ولمعرفــة مــصدر الفــروق فــان الجــدول ،التجريبيــة والــضابطةمــن المجمــوعتين 

  :الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب المجموعة

  .المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسب المجموعة): 4.2(الجدول 
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 ياريالخطأ المع المتوسطات الحسابية المعدلة المجموعة

 49. 21.84 التجريبية

 48. 19.29 الضابطة

ـــة هـــو ) 4.2(ويالحـــظ مـــن الجـــدول  وهـــو اكبـــر مـــن ) 21.8(أن المتوســـط المعـــدل للمجموعـــة التجريبي
وبـــــذلك تكـــــون الفـــــروق بـــــين المجمـــــوعتين لـــــصالح المجموعـــــة ) 19.2(متوســـــط المجموعـــــة الـــــضابطة 

  .التجريبية

  :النتائج المتعلقة بالجنس

وان مستوى الداللـة وان ) 1.63(المحسوبة لمتغير الجنس هي) ف(أن قيمة ) 4.1(دول يالحظ من الج
وبـذلك ال يكـون )  α =0.05(وهـذه القيمـة اكبـر مـن مـستوى الداللـة ) 0.204(مـستوى الداللـة يـساوي 

  .هناك فروق دال إحصائيا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

  

  :وعة والجنسالنتائج المتعلقة بالتفاعل بين المجم

ومــستوى ) 2.09(للتفاعــل مــا بــين المجموعــة والجــنس هــي ) ف(نجــد أن قيمــة ) 4.1(بــالعودة للجــدول 
، أي انه ال يوجد اثـر للتفاعـل )α =0.05(، وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة )150.(الداللة يساوي 

  .بين المجموعة والجنس 

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا 

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني2.4 

 لــدى طلبــةمــا أثــر اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي : الــسؤال الثــاني
الــصف التاســع األساســي فــي مــادة العلــوم؟ وهــل يختلــف هــذا األثــر بــاختالف طريقــة التــدريس والجــنس 

  والتفاعل بينهما؟
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  :ال إلى الفرضية اآلتية تم تحويل السؤ

فــي متوســطات درجــات التفكيــر ) α = 0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة 
  .   اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي تعزى إلى طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

 المعياريـــة لـــدرجات الطلبـــة فـــي والختبـــار هـــذه الفرضـــية تـــم حـــساب المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات
  .)4.3(التفكير اإلبداعي حسب متغيري المجموعة والجنس وكانت النتائج كما في الجدول 

 لمتغيـــر التفكيـــر اإلبـــداعي حـــسب ،)ANCOVA(نتـــائج اختبـــار تحليـــل التغـــاير الثنـــائي): 4.3(جـــدول 
  .المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  مجموعة المربعات  مصدر التباين 

 درجة الحرية 

  متوسط

  مجموع

  المربعات 

 مستوى الداللة  )ف(قيمة 

 0 001. 137.72 11125.54 1 11125.54 االختبار القبلي

  *0 046.   4.085 329.98 1 329.98 المجموعة

 0 688. 163. 13.13 1 13.13 الجنس

 0 934. 007. 563. 1 563. الجنس* المجموعة 

 -- -- 80.78 111 8966.827 الخطأ

 -- -- -- 116 326943.00 الكلي

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة *

  : النتائج المتعلقة بالمجموعة 

المحــسوبة للفــرق بــين متوســطي اســتجابات طلبــة المجمــوعتين )ف(أن قيمــة ) 4.3(يالحــظ مــن الجــدول 
لداللـــة يـــساوي تقريبـــا  وان مـــستوى ا،)4.085(التجريبيـــة والـــضابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر اإلبـــداعي هـــي 

أي أن هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية )  α = 0.05 (وهذه القيمة اقل مـن مـستوى الداللـة ) 046.(
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يبـين ) 4.4( ولمعرفة مـصدر الفـروق فـان الجـدول ،بين طلبة كل من المجموعتين التجريبية والضابطة 
  :المتوسطات الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب المجموعة 

المتوســـطات الحـــسابية المعدلـــة واألخطـــاء المعياريـــة لمتغيـــر التفكيـــر اإلبـــداعي حـــسب ): 4.4(جـــدول ال
  .المجموعة 

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة المجموعة

 1.22 52.94 التجريبية

 1.20 49.41 الضابطة

وهـــو اكبـــر مـــن ) 52.94(أن المتوســـط المعـــدل للمجموعـــة التجريبيـــة هـــو ) 4.4(يالحـــظ مـــن الجـــدول 
وبــــذلك تكــــون الفــــروق بــــين المجمــــوعتين لــــصالح المجموعــــة ) 49.41(متوســــط المجموعــــة الــــضابطة 

  .التجريبية

  :النتائج المتعلقة بالجنس

وان مستوى الداللـة وان ) 163.(المحسوبة لمتغير الجنس هي) ف(أن قيمة ) 4.3(يالحظ من الجدول 
وبـــذلك ال يكـــون ) α=0.05(مـــة اكبـــر مـــن مـــستوى الداللـــة وهـــذه القي) 0.688(مـــستوى الداللـــة يـــساوي 

  .هناك فروق دال إحصائيا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

  :النتائج المتعلقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس

ومــستوى ) 007.(للتفاعــل مــا بــين المجموعــة والجــنس هــي ) ف(نجــد أن قيمــة ) 4.3(بــالعودة للجــدول 
  .أي انه ال يوجد اثر للتفاعل بين المجموعة والجنس) 934.(الداللة يساوي 

  . ملخص نتائج الدراسة3.4

 وجــود فــروق دالــة إحــصائيا فــي تحــصيل طلبــة الــصف التاســع األساســي تعــزى إلــى طريقــة التــدريس -1
  .ولصالح المجموعة التجريبية 
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دة العلـوم  تعـزى إلـى  ال توجد فروق دالة إحصائيا في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في ما-2
  .الجنس 

 ال توجــد فــروق دالــة إحــصائيا فــي تحــصيل طلبــة الــصف التاســع األساســي فــي مــادة العلــوم تعــزى -3
  .  للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

  وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في -4
  .طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبيةمادة العلوم تعزى إلى 

 ال توجد فروق دالة إحـصائيا بـين متوسـطات التفكيـر اإلبـداعي لـدى طلبـة الـصف التاسـع األساسـي -5
  .في مادة العلوم  تعزى إلى الجنس

 ال توجد فروق دالة إحـصائيا بـين متوسـطات التفكيـر اإلبـداعي لـدى طلبـة الـصف التاسـع األساسـي -6
  .   العلوم تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنسفي مادة
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتاج والتوصيات 

  

  : المقدمة1.5

هـــدفت إلـــى استقـــصاء أثـــر اســـتخدام إســـتراتيجية التعـــارض المعرفـــي فـــي تـــدريس العلـــوم علـــى التحـــصيل 
ــ. والتفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة الــصف التاســع األساســي فــي فلــسطين ق الهــدف مــن الدراســة تــم ولتحقي

 قبــل البــدء بالمعالجــة التجريبيــة وبعــد ، وتــم تطبيــق اختبــار التفكيــر اإلبــداعي،تطبيــق اختبــار تحــصيلي
  .  وفيما يأتي مناقشة لهذه النتائج، وتم تحليل النتائج وعرضها،االنتهاء منها

يل لــدى طلبــة الــصف التاســع مــا أثــر اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي التحــص: الــسؤال األول
  ؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما ؟األساسي في فلسطين

أظهــــرت نتــــائج تحليــــل اختبــــار التحــــصيل وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية بــــين طلبــــة المجمــــوعتين 
ســـت باســـتخدام إســـتراتيجية التجريبيـــة والـــضابطة وجـــاءت الفـــروق لـــصالح المجموعـــة التجريبيـــة التـــي در

  .التعارض المعرفي

وهذه النتيجة تعني أن التدريس وفـق إسـتراتيجية التعـارض المعرفـي يـؤثر ايجابيـا فـي التحـصيل الدراسـي 
  .لدى طلبة الصف التاسع األساسي

 )المجموعة  التجريبية(يمكن تفسير هذه النتيجة أن تفوق الطلبة الذين درسوا بطريقة التعارض المعرفي 
بالطريقــة التقليديــة  حيــث أن اعتمــاد إســتراتيجية التعــارض المعرفــي  ) المجموعــة الــضابطة (علــى طلبــة 

 بشكل أساسي على عـرض أحـداث متناقـضة أمـام الطلبـة تحـدث حالـة مـن عـدم االتـزان المعرفـي لـديهم،
لــى عــرض ممــا يــشكل حــافزا ومنبهــا يثيــر دافعتــيهم للبحــث عــن المفهــوم العلمــي الــصحيح ،وباإلضــافة إ

أحداث حرجة تؤكد للطلبة صحة المفهـوم العلمـي ،ويتخلـل تلـك األحـداث تفاعـل مباشـر مـن قبـل الطلبـة 
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ضــــمن المجموعــــات التعاونيــــة مــــن خــــالل األقــــران و قيــــام الطــــالب بالنــــشاطات والتجــــارب الــــواردة فــــي 
عـــات غيـــر اإلحـــداث المتعارضـــة والحرجـــة إثنـــاء تطبـــيقهم إســـتراتيجية التعـــارض المعرفـــي ضـــمن المجمو

ذلــك الن الفــرد يــتعلم أكثــر وبــشكل أفــضل عنــدما يتعامــل مــع . المتجانــسة يزيــد مــن قــدراتهم علــى الــتعلم 
 وذلـــك بمـــساعدة المعلـــم فـــي تبـــادل األفكـــار والتفـــسيرات للمـــشاهدات ،اقرأنـــه األكثـــر معرفـــة ومهـــارة منـــه

هم وضع الفرضيات واختبارهـا ومناقشة نتائج النشاطات والتجارب ،مما يوفر قدرا من المعلومات  تتيح ل
بأنفــسهم للوصــول إلــى تفــسير األحــداث المتناقــضة التــي شــاهدوها وبالتــالي تــم تحقيــق التــوازن المعرفــي 

 كمـــا أن طريقـــة الـــتعلم فـــي مجموعـــات إتاحـــة الفرصـــة للطلبـــة للقيـــام ،المطلـــوب مـــن خـــالل المجموعـــات
تعليميـــة وكمـــا يجعـــل الـــتعلم بمجموعـــات بالعمـــل والتجربـــة وحـــدهم وهـــذا ســـاعد علـــى االحتفـــاظ بالمـــادة ال

الطلبة محور للعملية التعليميـة ويكـون لكـل طالـب دورا داخـل المجموعـة ممـا يعنـي إشـراك جميـع الطلبـة 
في عملية التعلم وساعد على كسر الخجل لدى بعـض الطلبـة الخجـولين ممـا شـجعهم علـى إبـداء أرائهـم 

  .ساعد في إعطاء معلومات مفيدة أكثرٕواعطاء المعلومات الموجودة لديهم دون خجل مما 

تعلــم أفــراد المجموعــة التجريبيــة بطريقــة التعــارض المعرفــي والتــي ركــزت علــى المفــاهيم العلميــة وربطهــا 
ـــسابقة ـــة ال ـــضابطة بطريقـــة ركـــزت علـــى اســـتظهار ،بمعـــرفتهم العلمي ـــراد المجموعـــة ال ـــم أف  فـــي حـــين تعل

 وتمكنــت هــذه إســتراتيجية مــن إثــارة اهتمــام ،لمفاهيميــةالمعلومــات والحقــائق دون التركيــز علــى المعرفــة ا
 والجديــد دومــا يثيــر التــشوق ،ٕ وابعــاد عامــل الملــل عــنهم كــون هــذه الطريقــة جديــدة بالنــسبة لهــم،الطلبــة 

 ، وجمع البيانـات ، حيث أنها تعطي الطالب دورا هاما عند إجرائه للنشاط والتجارب العلمية ،واالهتمام 
 فـي حـين نجـد أن الطريقـة التقليديـة ، وهذا بالطبع يزيد من دافعيـة المـتعلم،فرضياتووضع التفسيرات وال

 أو أنها قد تكون أحيانا سـريعة ،التي يكون فيها المعلم محاضرا أو مناقشا بشكل قد يشعر الطلبة بالملل
لبعض مـنهم  كما ال يمللك ا،بالنسبة للطلبة ذوي التحصيل المتدني مما قد يفوت عليهم فرصا في التعلم
  . الجرأة الكافية ليطلب من المعلم إعادة شرح أي موقف تعليمي فاته فهمه

 ،)2011( ودراسـة ماضـي ،)2013( ودراسـة ال تمـيم ،)2013 عمـران،(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
ــــاوي ،)2011( ودراســــة شــــبيب ،)2011(ودراســــة يوســــف  (  ودراســــة صــــالح ،)2009( ودراســــة الحلف

 ودراسـة سـالم ،)2006( ودراسـة طلبـة ،)2008( ودراسـة ابـو حليمـة ،)2008(حمـد  ودراسة ا،)2009
 Appleton ودراســـــــــــة ،)chiu&others(2001 ودراســـــــــــة ،) 2003( ودراســـــــــــة الرؤســـــــــــاء،)2006(
  ).2005 (Demirciogla & others ودراسة ،1996)(
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 ، المجموعـة التجريبيـةكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات تحـصيل أفـراد
  .ومتوسطات تحصيل أفراد المجموعة الضابطة تعزى للجنس

 و ،ويمكن تفـسير هـذه النتيجـة أن تـشابه الظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة للطـالب والطالبـات
  وأيـضا هنـاك تـشابه فـي الظـروف الميكانيكيـة والزمنيـة لكـال،تشابه في ثقافة معظم اآلباء لكـال الجنـسين

 وتقـارب فـي مـستوى ، حيث يتلقى كل من الطالب والطالبات فـرص الـتعلم ذاتهـا والوقـت نفـسه،الجنسين
_  حيـث أن المعلمـين والمعلمـات ،التدريس العلمي لمعلمي العلوم من كال الجنسين أثنـاء تنفيـذ المعالجـة

ممــا يــؤدي إلــى  ، يحملــون مــؤهالت علميــة متــشابهة ولهــم خبــرات علميــة متقاربــة-وكمــا ذكــرت ســابقا 
 فقـد ، وان األهـالي ال يفرقـون بـين ذكـر وأنثـى فـي إتاحـة فـرص التعلـيم،تقارب نتائج الطلبة فـي االختبـار

انتــشر الــوعي لــدى األهــالي بــضرورة تعلــيم اإلنــاث حتــى مراحــل دراســية متقدمــة وهــذا واضــح مــن نــسبة 
ــاة العلميــة الطالبــات اإلنــاث إلــى طلبــة الــذكور فــي الجامعــات والمعاهــد الفلــسطينية ــادين الحي  وكــذلك مي

  .المختلفة 

  : التفاعل بين المجموعة والجنس

أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائية فـــي متوســـطات تحـــصيل الطلبـــة تعـــزى للتفاعـــل بـــين 
المجموعــة والجــنس ويمكــن تفــسير ذلــك بــأن اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي التــدريس كانــت 

لــذكور واإلنــاث بــنفس الكفــاءة فكــال الجنــسين أبــديا الرغبــة فــي المــشاركة والتفاعــل مــع مـن قبــل الجنــسين ا
  . وقد يرجع ذلك إلى ضبط إجراءات الدراسة عند الجنسين في كلتا المدرستين ،طريقة التدريس 

  

  : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني2.5

تنميــة التفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة الــصف التاســع مــا أثــر اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي 
  األساسي في فلسطين ؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما ؟

أظهرت نتائج تحليل اختبار التفكيـر اإلبـداعي وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين طلبـة المجمـوعتين 
لتجريبيــة مقارنــة بالمجموعــة الــضابطة وفــي ضــوء هــذه النتــائج التجريبــة والــضابطة ولــصالح المجموعــة ا

يمكن القول أن إستراتيجية التعارض المعرفي التي استخدمت التغير المفـاهيمي حيـث أسـهمت فـي توليـد 
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 و ســاهمت فــي ،ٕاألفكــار والخبــرات الجديــدة واتاحــة الفرصــة الكافيــة للطلبــة لتوليــد أفكــار جديــدة ومتنوعــة
 الظـواهر عـن المتعلمـين مفـاهيم  كمـا أسـهمت فـي تعـديل، والمرونـة واألصـالة تنميـة مهـارة الطالقـة

 موجـود هـو مـا مـع تعـارض مواقـف فـي  حيث تم وضعهم، السابقة معارفهم اختيار خالل من الطبيعية
 متنوعـة تفكيريـة مهـارات  و تنميـة جديـد مـن البنـاء المعرفـي دمـج إعـادة تـم ومن ثم المعرفية بنيتهم في

 حيـث ،التعـارض لحـل المـستخدمة  واالسـتنتاجات التفـسيرات خـالل مـن وذلـك العلـم مليـاتع واسـتخدام
ٕساعد للتعبير بحرية دون أي قيود عـن أفكـارهم وابـداعهم أي أن إسـتراتيجية التعـارض المعرفـي سـاهمت 
بشكل فاعـل فـي تنميـة مهـارات الطالقـة والمرونـة واألصـالة لـدى الطلبـة إذ يتطلـب الحـصول علـى اكبـر 

يــة ممكنــة مــن األفكــار المتعلقــة بالمــشكلة المطروحــة وهــذا بــدوره أتــاح لهــم فرصــا كافيــة لتوليــد أفكــار كم
جديدة ومتنوعة ومن اجل ذلك ساهمت إستراتيجية التعارض المعرفـي فـي نمـو وتنميـة التفكيـر اإلبـداعي 

بيـة وهـذا مـا ظهـر فـي مما أدى إلى التغير االيجابي في قدرات التفكير اإلبداعي لطلبة المجموعة التجري
  .استجابات الطلبة على قدرات اختبار التفكير اإلبداعي واألصالة في التفكير

 ،)(2013 ودراسـة برهـوم ،)(2013 ودراسـة فـارس ،)(2014وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة أبـو سـعدي 
 ودراســـــة خـــــضر) 2012( ودراســــة المـــــدهون ،)(2013ودراســـــة صـــــيام ) . (2013ودراســــة أبـــــو داود 

 ،)2010( ودراســة مظفــر ،)2010( ودراســة عــاذرة ،)2011( ودراســة نــشوان وعبــد المــنعم ،)(2011
 ،)2001( ودراســة قــشوع ،)2008( ودراســة عجيــب ،)2009( ودراســة الزايــد ،)2010(ودراســة الناقــة 

   ودراسـة،)2009 ( ErdoganTand ودراسـة اردوغـان واكانـا،) Fakhereddin) 2014ودراسـة 
Park and kwon، ودراسة T and Akkanna) 2009.(  

  :التفاعل بين المجموعة والجنس

وأظهرت النتـائج الدراسـة عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي متوسـطات التفكيـر اإلبـداعي تعـزى 
  .للتفاعل بين المجموعة والجنس في العلوم

لتفكيــر اإلبــداعي لــدى طلبــة ويمكــن تفــسير ذلــك بــان إســتراتيجية التعــارض المعرفــي عملــت علــى تنميــة ا
تعرضـــوا لـــنفس الظـــروف أثنـــاء تطبيـــق )  إنـــاث،ذكـــور(المجموعـــة التجريبيـــة بغـــض النظـــر عـــن الجـــنس 

الدراســـة حيـــث تـــم إتاحـــة فرصـــة ممارســـة التفكيـــر واالرتقـــاء بـــالتفكير اإلبـــداعي لـــدى الطـــالب مـــن كـــال 
 تـوفرت لهـا بيئـة صـفية متمثلـة الجنسين، حيث تم مالحظـة أن الفـرق لـصالح المجموعـة التجريبيـة والتـي
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بالتدريس بإستراتيجية التعارض المعرفـي، ومتمركـزة حـول المـتعلم وبـذلك يكـون التـدريس  فـي هـذه البيئـة 
وقد تعزى هذه النتيجة إلـى أن هـذه البيئـة التعليميـة . أكثر فاعلية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة

ك بمـا تـضمنه مـن مثيـرات تتحـدى تفكيـرهم وتـشجعهم علـى طـرح التعلمية تحفز الطلبة علـى التفكيـر وذلـ
األســئلة وتوليــد األفكــار التــي ســاعدتهم علــى صــياغة الفرضــيات والتعبيــر عــن خبــرتهم الذاتيــة ســعيا وراء 

 كما أن إستراتيجية التعـارض المعرفـي تـساهم بـشكل ،البحث عن الحلول المناسبة للتساؤالت المطروحة 
 إذ يتطلب الحصول علـى اكبـر كميـة ممكنـة ،قة والمرونة واألصالة لدى الطلبة في تنمية مهارات الطال

  .من األفكار المتعلقة باألسئلة المطروحة باختبار تورانس اإلبداعي 

 

   توصيات ومقترحات الدراسة 3.5

  : يمكن تقديم التوصيات والمقترحات اآلتية،في ضوء ما توصلت إلي الدراسة من نتائج

  : مناهج توصيات لمركز ال

  :توصي الباحثة مركز المناهج بما يلي

تصميم المواقف والمـشكالت واألسـئلة التـي تجـذب انتبـاه الطـالب وتجعلهـم يبـدءون بـالتفكير وتحـثهم . 1
  . على البحث والتقصي

  .بناء وتصميم دروس بإستراتيجية التعارض المعرفي بطريقة شيقة وممتعة . 2

  :توصيات لوزارة التربية والتعليم 

  :توصي الباحثة وزارة التربية والتعليم بما يلي 

إعادة تنظيم محتوى مقرر العلوم بحيـث يتـضمن التجـارب واألنـشطة العلميـة التـي تعمـل علـى إيجـاد 1. 
  . التعارض المعرفي لدى الطالب والذي يثير دافعتيهم للتعلم والمعرفة

  . لى ممارسة  مهارات التفكير اإلبداعيتضمين كتب العلوم أنشطة فكرية و مهارية لتدريب الطلبة ع.2

  :توصيات للمعلمين 
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  :توصي الباحثة المعلمين بما يلي

 تــشجيع معلمــي العلــوم فــي المرحلــة الثانويــة علــى اســتخدام أســاليب التفكيــر اإلبــداعي فــي التــدريس 1.
  .ووضع االختبارات 

  .هم على إثارة التفكير لديهم توظيف إستراتيجية التعارض المعرفي في تدريس العلوم للطالب لقدرت.2

ضرورة تبصير مدرسي العلوم بنتائج األبحاث والدراسات التي تناولت العلوم واالستراتيجيات البنائيـة . 3
  .الستفادة منها في تنمية متغيرات أخرى مثل مهارات التفكير الناقد

  :توصيات للباحثين

ة التي تناولت اثر اسـتخدام إسـتراتيجية التعـارض  إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية الجديد1.
  المعرفي على مباحث أخرى

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية الجديدة التـي تتنـاول اثـر اسـتخدام إسـتراتيجية التعـارض . 2
  . التفكير التوليدي، المفاهيم العلمية ، كالتفكير الناقد;المعرفي على متغيرات مختلفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 101

  قائمة المصادر والمراجع 

  المراجع

  .المراجع العربية:أوال 

  الكريم القرآن

فاعليـــة إســـتراتيجية الـــصراع المعرفـــي لتنميـــة مهـــارات القـــراءة الناقـــدة ) . 2013.(  عبـــد اهللا ،ال تمـــيم 
ية ، جامعة اإلمارات العرب المجلة الدولية لألبحاث التربوية،للطالب المعاقين سمعيا بالمرحلة المتوسطة

  .36 العدد،المتحدة 

  المصرية، القاهرة ألنجلو مكتبة ،)1(ط، وتطبيقاته قضاياه اإلبداع، .( 2002).الستار عبد إبراهيم،

  .القاهرة،عالم الكتاب. األولى  الطبعة .التفكير وتعلم اإلبداعي التدريس .(2005).مجدي إبراهيم،

 الطبعة .الخامس المجلد .العرب نسال .( 1979 ) محمد الفضل، وأبو الدين، جمال منظور، ابن

 1 .عمان للنشر، المسيرة دار ،المدرسي اإلرشاد .(2009 ). احمد ،أسعد أبو

  الشروق دار : عمان .اإلبداعي التفكير وتنمية العلوم مناهج (2006) صبحي ،جاللة أبو

  .القاهرة المصرية، األنجلو مكتبة العقلية، القدرات .(1983). فؤاد حطب، أبو

في تنمية بعض عمليات العلـم ) 5E"s(اثر توظيف إستراتيجية دور التعلم ). 2013.( محمد، داودأبو
 والتفكير اإلبداعي فـي العلـوم لـدى طـالب الـصف الخـامس األساسـي بمحافظـات غـزة، كليـة التربيـة،

  )رسالة ماجستير غير منشورة(.فلسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة

اســتخدام برنــامج تدريــسي يــستند إلــى البنائيــة فــي التحــصيل وتنميــة اثــر . )2014.( روال ،ابــو ســعدة
 رسـالة ماجـستير غيـر ،التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس في العلـوم فـي محافظـة طـولكرم

  .   فلسطين، جامعة النجاح،منشورة 
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 على ياتتدريس الرياض في "قوم – خطط -عبر" إستراتيجية توظيف أثر .( 2010 ) كرم عاذرة، أبو
 اإلسـالمية، الجامعـة كليـة التربيـة،  .بغـزة األساسـي الـسابع الـصف طلبة لدى اإلبداعي التفكير تنمية
 )رسالة ماجستير غير منشورة( .فلسطين غزة،

 طلبـة الجبريـة لـدى المفـاهيم في الشائعة األخطاء لعالج مقترح برنامج" (2001) أشرف عطايا، أبو
 آلية – المشترك العليا الدراسات برنامج ، منشورة غير ماجستير سالةر ، بغزة األساسي السابع الصف
  األقصى جامعة ، التربية وآلية شمس عين جامعة  التربية

 يوظـف األحـداث المتعـددة بالوسـائط برنـامج اسـتخدام أثـر (2008) الـسبع أحمـد حمـاد أبوحليمـة،
 رسـالة ،مـادة العلـوم فـي ساسـياأل الخـامس الـصف طـالب لـدى الغـذائي التنور تنمية في المتناقضة
  غزة  اإلسالمية الجامعة التربية، كلية – منشورة غير ماجستير

 المتناقضة لألحداث االستقصائية سوشمان بإستراتيجية التدريس فاعلية  (2008).رشدي محمد ، احمد
 تربيـةال كليـة مجلـة اإلعـدادي، األول الـصف تالميـذ لـدى التفكيـر مهـارات بعـض وتنميـة التحصيل فى

  يناير األول الجزء 66 العدد ،المنصورة جامعة

 جامعـة طلبـة اإلبـداعي لـدى التفكير تنمية في الجامعي األستاذ دور .(2003).حسن  محمود األستاذ،
  .ع.م. المنيا،ج جامعة ،(1) رقم مجلد البحوث المبدعين، رعاية في الجامعة بدور ندوة األقصى،

 دار :القـاهرة .األولـى الطالـب مكتبـة ،1ط ،العلـوم تـدريس ..(2005)فتحيـة واللولـو، إحـسان، األغـا
  .المعارف الكتب

اثر اسـتخدام خـرائط المفـاهيم الخالفيـة كـأداة تعليميـة فـي تغيـر ) 2008 (. علي، ثيودوره وبواعنة،باز
ــة الهاشــمية ــامن األساســي بالمملكــة األردني ــوم لطلبــة الــصف الث الجامعــة ، المفــاهيم البديلــة فــي العل

  . األردن،ردنيةاأل

  البخاري صحيح ،إسماعيل بن محمد البخاري،

 التفكيـر تنميـة مهـارات فـي الـست التفكيـر قبعـات إسـتراتيجية اسـتخدام أثـر) .2013( خمـيس ،برهوم
 الجامعـة األساسـي، كليـة التربيـة، العاشـر الـصف طلبـة لـدى بالتكنولوجيـا القـرار واتخـاذ اإلبـداعي
  )لة ماجستير غير منشورةرسا( .فلسطين غزة، اإلسالمية،
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   129-161ص  ،)2(24 ،مجلة القراءة والمعرفة ،تأصيل التفكير).  2003.( خالد،البريشن

 :الرشـيد  مكتبـة،1ط الدراسي، المنهج خالل من اإلبداعي التفكير تنمية2002) .( النوري رشيد بكر،
  .الرياض

 البديلـة تعـديل التـصورات فـي تناقـضاتالم إستراتيجية استخدام أثر ..(2006)عـواد اعتماد البلبيسي،
 كليـة – منـشورة غيـر رسـالة ماجـستير ،األساسـي العاشـر الصف طالبات لدى العلمية المفاهيم لبعض
  .غزة اإلسالمية، الجامعة التربية،

 التحـصيل وأثرهمـا علـى للتعلم والدافعية التعلم استراتجيات بين العالقة (2008) . . آمـال،يوسف بن
  بوزريعة جامعة منشورة، غير ماجستير لةرسا ،الدراسي

 والتوزيـع للنـشر عـالم الكتـب ،2ط ،معاصـرة رؤيـة-الطبيعيـة العلـوم تـدريس (2001) رفعـت بهجـات،
  القاهرة:

 التفكيـر تنميـة مهـارات علـى المتناقـضات إسـتراتيجية اسـتخدام أثـر (2002) القـادر عبـد أحمـد بيـرم،
 التربية، كلية – منشورة ماجستير غير رسالة ،بغزة األساسي السابع الصف طلبة لدى العلوم في الناقد

  . .غزة ،اإلسالمية الجامعة

اإلدارة  فـي المعلـم دليـل :الجديـد المعلـم )2006. (فرحـان محمـد عـوض ولقـضاة، محمـد الترتـوري،
  .والتوزيع للنشر الحامد دار :عمان ،الفعالة الصفية

  .دار النهضة المصرية:، القاهرةيم التفكير والمنهجقراءات في تعل) 1997(جابر، جابر عبد الحميد 

ــــداعي، ) 1999. (جامعــــة القــــدس المفتوحــــة ، القــــدس منــــشورات جامعــــة القــــدس المفتوحــــةالتفكيــــر اإلب
  فلسطين ،

 مركـز."األطفـال لـدى واإلبـداعي الناقـد التفكيـر مهـارات تنميـة" مغـاير تفكيـر .(2004) دعـاء جبـر،
  فلسطين ،التربوي والتطوير للبحث القطان

 العمليـة ومراحـل وقياسـه، وتدريبـه، ونظرياتـه، ومعيـاره، مفهومـه، إلبـداعا (2002) فتحـي ، جـروان
  الفكر دار : األردن عمان، ،1ط " اإلبداعية



 104

  .الجامعي الكتاب دار : األردن .وتطبيقات مفاهيم التفكير تعليم .(1999) فتحي جروان،

 لـدى طلبـة الرياضـيات فـي اإلبـداعي التفكيـر لتنميـة مقترحـة مـداخل فاعليـة .(1993) أحمـد جميـز،
  .مصر شمس، عين جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة .الثانوية المرحلة

اثــر اســتخدام انمــوذج الــتعلم البنــائي لتــدريس مــادة اإلحيــاء فــي تنميــة ) 2010(الجميل،غــادة هاشــم 
  .التفكير العلمي لدى طالبات الصف الرابع 

 فـي التحـصيل الـذكاء ومـستوى المفـاهيم خـرائط إسـتراتيجية بين التفاعل أثر. (1999) . أمينة ي،الجند
 المصرية الجمعيةالعلوم،  مادة في االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى العلم عمليات بعض واكتساب
 رؤيـة ليـويو28العـشرين، و الحـادي للقـرن العلـوم منـاهج ،الثالـث العلمـي المـؤتمر العلميـة، للتربيـة

  25  األول المجلد  ،العباسية شمس، عين جامعة مستقبلية،

  .العربي الفكر دار :القاهرة ،1 ط .التفكير تعليم في حديثة اتجاهات .(2003)مجدي حبيب،

 بـدافع وعالقتـه اإلحيائيـة المفـاهيم تغييـر فـي بوسـنر أنمـوذج اسـتخدام اثـر)  2012(  فاضـل ،حـسون
( األول العـدد األول المجلـد - للتنميـة الدولية المجلة ،العلمي الرابع الصف طلبة لدى الدراسي االنجاز
2012: (  183-163  

   غزة ،1 ط ،العامة التدريس مبادئ في معاصرة رؤية.  (2008) .داود حلس،

تأثير أسلوب الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابة اإلمالئية واالتجاه نحوهـا ) 2003(حلس، مها
، كلية البنات، البرنامج المشترك بين جامعـة عـين شـمس وجامعـة  الصف السادس األساسيلدى تالميذ

  .األقصى بغزة

 التـصورات تـصويب المعرفي في التعارض خرائط باستخدام التدريس فعالية (2009) خديجة الحلفاوي،
 الـسعودية العربيـة بالمملكـة المرحلة المتوسـطة طالبات لدى نحوها االتجاه وتنمية العلوم مادة في الخطأ

  . 12 المجلد ،العلمية التربية مجلة 

 رســـالة ماجـــستير غيـــر ،التفكيـــر وتنميـــة فـــي ضـــوء القـــرآن الكـــريم). 2009. ( عبـــد الوهـــاب،حنايــشة 
  . نابلس، جامعة النجاح الوطنية،منشورة
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  .المصرية األنجلو مكتبة ، 3ط ،تكاملي منظور من وتنميته إلبداعا (2003) مصري ، حنورة

  .القاهرة األنجلو المصرية، مكتبة ،2 ط ،تكاملي منظور من اإلبداع (1997) مصري ورة،حن

لــدى طلبــة ) المحاليــل(األخطـــاء المفاهيميـــة فـــي الكيميـــاء ). 2001(خطايبــة، عبــد اهللا، والخليــل، حـــسن 
ـــة كليــة التربيــة". الــصف األول الثــانوي العلمــي فــي محافظــة إربــد فــي شــمال األردن ، )٢٥(د، العــدمجل

  . ، كلية التربية، جامعة عين شمس)١(الجزء

  عمان: للنشر والتوزيع المسيرة دار ، 1ط ، للجميع العلوم تعليم (2005) اهللا عبد خطايبة،

  عمان قنديل، دار ،المدرسي النفس علم (2006).الخطيب، إبراهيم

 :الحـديث الكتب ثانية، عالمال الطبعة ،"تربوية تطبيقات" الشاملة الجودة إدارة (2006) رداح،الخطيب
  .إربد

 المعلـم فـي وأسـاليب االبتدائيـة المرحلـة لتلميـذ اإلبـداعي التفكيـر )2009(محمـد أحمـد محمـد خليـل،
 السعودية المكرمة، مكة القرى، أم جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،تنميته

  دول.القلـم دار : ، دبـي عـامال التعلـيم مراحل في العلوم تدريس . . (1996)آخرون و خليل الخليلي،
  الخليج

 فـي تنميـة  التفكيـر(TRIZ) تريـز  نظريـة ضـوء فـي مقتـرح برنـامج فاعليـة.) 2010( منيـرة خمـيس،
 منـشورة، ماجـستير رسـالة ،الثـانوي األول الـصف طالبـات لـدى األحيـاء مقـرر في اإلبداعي والتحصيل

  .جدة العزيز، عبد الملك جامعة التربية، كلية

 برنـامج فـي المعلمـين الطلبـة لـدى اإلبـداعي التفكيـر أنـشطة اسـتخدام مـدى .(2004) راهيمإبـ درويـش،
 ،واجتماعية تربوية دراسات مجلة الفنية، التربية تدريس مراحل في الخدمة في والمعلمين العملية التربية
  235 – 265   ،4)(8،حلوان  جامعة

ــسهاالمــواد االجتماع). 2008( وائــل ، عــدنان والعاصــي،دلــول ــة وطرائــق تدري جامعــة : غــزة ،.2ط . ي
  االقصى

  .الرياض: دار النهضة العربية : 1ط .إستراتيجية التناقض المعرفي )2004( فوزية ،الدوسري
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ــتعلم التعــاوني فــي تــدريس الرياضــيات علــى تنميــة التفكيــر ). 1996. ( محمــد ،الــرحمن اثــر اســتخدام ال
  )(24 العدد،مجلة كلية التربية بالزقازيق.دادية االبتكاري والتحصيل لدي تالميذ المرحلة اإلع

التحـصيل  تنميـة والمتـشابهات فـي المتناقضات استخدام أثر .(2010) باشه عطية عطية عفاف،رزق
 غيـر(رسـالة ماجـستير ،الفيزيـاء مـن خـالل مـادة الثـانوي الـصف األول  طـالب لـدى العلمـي والتفكيـر
  السويس قناة ةجامع باإلسماعيلية، التربية كمية ،)منشورة

فعالية إستراتيجية التناقض المعرفي في تعديل التصورات البديلـة حـول مفـاهيم ) 2003(تهاني ، الروساء
، مجلـة الجامعـة اإلسـالمية، القوة والحركة الشائعة لدى طالبـات الفـرق األولـى قـسم الفيزيـاء كليـة التربيـة

 .غزة

 حـول التـصورات البديلـة تعـديل فـي المعرفـي التنـاقض إسـتراتيجية فاعليـة (2001) تهـاني الروسـاء،
 غير ماجستير رسالة ،التربية بالرياض بكلية الفيزياء قسم طالبات لدى الشائعة والحركة القوة مفاهيم
   عبد الرحمن بنت نورة األميرة جامعة التربية، كلية – منشورة

 للنـشر، الفكـر دار ،ةالخاصـ التربيـة فـي والتـشخيص القيـاس أسـاليب . (1999) . فـاروق الروسـان،
  .عمان

 التعريـف والتـشخيص قـضايا الـتعلم صـعوبات ذوو يـا عقـل المتفوقـون (2002 ) فتحـي ، الزيـات
  . مصر ، 1 ط " جوالعال

  .الشرق دار :بيروت ،1ط" العلوم تدريس أسالب" (1994) ،عايش زيتون

 لطرق رؤيته معاصرة سالتدري إستراتيجية  (2002) كمال الحميد عبد زيتون، و حسين حسن زيتون،
  الكتب عالم :القاهرة . 7 ط .ّوالتعلم التعليم

، عـالم  1ط ،البنائيـة النظريـة منظـور مـن والتـدريس الـتعلم.(2003) كمـال وزيتـون، حـسن زيتـون،
 .الكتب، القاهرة

، البنائيـــة، منظـــور إبـــستمولوجي وتربـــوي )1992(زيتـــون، حـــسين حـــسن، وكمـــال عبـــد الحميـــد زيتـــون
  . منشأ المعارفاالسكندرية،
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 التعاونية، جمعية المطابع ،العلوم تدريس في اإلبداعي والتفكير اإلبداع تنمية (1987) عايش زيتون،
  .األردن عمان،

 جمعيـة: عمـان .1 ط .العلـوم تـدريس فـي اإلبـداعي والتفكيـر اإلبـداع تنميـة .(1992)عـايش ،زيتـون
  .التعاونية المطابع عمال

  عالم الكتب:،القاهرة1ط ،علوم للفهم رؤية بنائيةتدريس ال) 2002(زيتون،كمال

 تـدريس فـي واألحـداث المتناقـضة االكتـشاف علـى قائمـة إسـتراتجية أثـر (2006) الـدين صـالح سـالم،
 بـالتعليم الـسادس الـصف لـدى تالميـذ االبتكـاري والتفكيـر العلـم وعمليـات التحـصيل تنميـة علـى العلـوم

  50-1ص ،(2) عدد ، (9) مجلد ،العلمية التربية مجلة األساسي،

  .للنشر وائل دار :عمان .األولى الطبعة .اإلبداع في مقدمة .(2002) ناديا السرور،

  .عمان، دارا لشروق للنشر والتوزيع . تدريس مهارات التفكير) 2003(سعادة ، جودت 

ـــة والرياضــيا) 1988(ســعادة، جــودت أحمــد واليوســف، جمــال يعقــوب  ــاهيم اللغــة العربي ــدريس مف ت ت
  .دار الجيل: الطبعة األولى، بيروت. والعلوم والتربية االجتماعية

  والتوزيع،غزة للنشر الشروق دار ،التفكير مهارات تدريس (2003) احمد جودت سعادة،

 دار ، 1 ط ، مداخلها واستراتيجياتها العلمية التربية ( 2006 ) ثناء وعودة، الرحمن عبد ، السعدني
  القاهرة: الحديث الكتاب

 العلـوم فـي مفهـوم المـادة لنمـو قطاعيـة عبـر  دراسـة( 1998) أيمـن وسـعيد، الهادي عبد منى سعودي،
 العلميـة، للتربيـة الجمعيـة المـصرية ،العلميـة التربيـة مجلـة األساسـي، التعلـيم مرحلـة تالميـذ لـدى

  .مصر شمس، عين جامعة ، (1) العدد ، (1)المجلد

 وبعـض التفكير العلمـي تنمية على المتناقضات استراتيجيه استخدام أثر : (1999) حبيب أيمن سعيد،
 للتربيـة المـصرية الجمعيـة العلـوم، مـادة خـالل مـن االبتـدائي الخـامس الـصف تالميذ لدى العلم عمليات
  ).1( المجلد ،)25-28( الثالث العلمي المؤتمر ، العلمية

  العربي التربية كتبم ،المجتمع خدمة في العلمية والثقافة العلم (1998) صابر سليم،
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  عـالم:القـاهرة ،1ط .مهاراتـه وتنميـة تعليمـه ..وأنواعـه أساسـياته :التفكيـر.(2011) سـناء سـليمان،
  .الكتب

 التفكيـر تنميـة التعبير في لتدريس الذهني العصف طريقة استخدام أثر (2006) ربه عبد ، السميري
 اإلسالمية ،الجامعة منشورة ماجستير،غيررسالة  " بغزة األساسي الثامن الصف طالبات لدى اإلبداعي

  .التربية كلية ، بغزة

فــي تــدريس العلــوم " قبعــات التفكيــر الــست "اثــر اســتخدام ) . 2009. ( محمــد، والعقيــل ، فهــد،الــشايع 
على تنمية التفكير االبداعي والتفاعـل الـصفي اللفظـي لـدى طـالب الـصف الـسادس االبتـدائي فـي مدينـة 

  . جامعة الملك سعود ،ز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات مركز التمي. الرياض 

اثــر تبنــي مدرســي العلــوم كــل مــن اســتراتيجية التعــارض المعرفــي واســتراتيجية ) .2011: ( كامــل،شــبيب 
مجلـة  ،اتقان التعلم في نمو مرحلة التفكير التجريدي  وتنمية مفـاهيم الثقافـة العلميـة وفـق نظريـة بياجيـة 

  ) (90 العدد ، التربوية والنفسيةالعلوم 

 المصرية الدار:القاهرة،مصر،2 ط" العربي العالم في الفعال التدريس أساسيات(1995) حسن ،شحاتة
  اللبنانية

 المـصرية  الـدار،ط ،والنفـسية التربويـة المـصطلحات معجـم (2003)زينـب والنجـار، حـسن شـحاتة،
  .مصر القاهرة، اللبنانية،

  عمان والتوزيع، للنشر المسيرة دار ،المراهقة كولوجيةسي )2009 ( رغد،شريم

مـؤتمر العربـى األول حـول المـدخل االتجاه المنظومى وتنظـيم المعلومـات، ال): 2001. ( منى ،شهاب
  .  فبراير18 – 17، مركز تطوير تدريس العلوم، المنظومى فى التدريس والتعلم

تصحيح التـصورات البديلـة لـبعض المفـاهيم ): "1999(شهاب، منى عبد الصبور والجندي، أمينة السيد 
 لطـــالب الـــصف األول الثـــانوي فـــي مـــادة الفيزيـــاء Vالعلميـــة باســـتخدام نمـــوذجي الـــتعلم البنـــائي والـــشكل 

ــة مــستقبلية، المــؤتمر العلمــي الثالــث، منــاهج العلــوم للقــرن الحــادي والعــشرين، " واتجاهــاتهم نحوهــا رؤي
 . مركز تدريس العلوم، جامعة عين شمس المجلد الثاني، الجمعية المصرية للتربية العلمية
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 التعلم اثر البديلة وبقاء التصورات تعديل في ارض التع خرائط استخدام فعالية (2009) والء ، صالح
 المنـصورة ،جامعـة التربيـة كليـة ، ماجـستير رسـالة ، اإلعداديـة المرحلـة تالميـذ لـدى العلـوم مـادة فـي

 الرابط على منشورة

 دار التنــور ،طرائــق التــشخيص وأدواتــه المحوســبة :  المواهــب واإلبــداع ) .1992. (تيــسير ،صــبحي
  . عمان،العلمي

وخـرائط  نمـاذج بعـض علـى قائمـة مقترحـة إسـتراتيجية  فعاليـة)1421 (إبـراهيم ، تـاج،مـاهر صـبري،
 العلوم لدى معلمات التعلم أساليب على وأثرها الكم مفاهيم حول البديلة األفكار تعديل في التعلم أساليب

 العربـي، الخلـيج ، رسـالةالخلـيج لـدول العربي التربية مكتب ،"السعودية العربية المملكة في الخدمة قبل
  .114-49 ص ، 77العدد الرياض،

 الحـديث اإلمـارات، الكتـاب دار ،والتعلـيم التربية في والتقويم القياس.  (2002). قاسم علـيالصراف،
  .طبعة دون

 ،عمـان،1ط "،نحـو العلـوم الطلبـة واتجاهـات اإلبـداعي التفكيـر مهـارات تنمية (2008) وليد صوافطة،
  .الثقافة دار: األردن

 التفكيـر  لتنميـةTRIZ تريـز نظريـة مبـادئ ضـوء فـي مقتـرح برنـامج فاعليـة) 2013( . مهنـد،صـيام
 اإلسـالمية، معةالجا األساسي، كلية التربية، السابع الصف طلبة لدى التكنولوجيا مادة في اإلبداعي

  )رسالة ماجستير غير منشورة( .فلسطين غزة،

 المفـاهيم لـبعض التـصورات البديلـة تـصحيح فـي المعرفـي الـصراع خـرائط فعالية (2006) إيهاب طلبة،
  1 العدد ، 9 المجلد ،العلمية مجلة التربية الثانوي، األول الصف طالب لدى الفيزيائية المسائل وحل

  .األردن للنشر والتوزيع، المسيرة دار ،اإلبداعي التفكير قدرات تنمية (2001) حمد محمد الطيطي،

فعالية نموذج مقترح في تـصويب تـصورات تالميـذ الـصف الخـامس ) 2005( عبد السالم ،عبد السالم
 18-19  المـؤتمر الـسنوي التاسـع العلمـي لمعلمـي العلـوم والرياضـيات ،االبتـدائي عـن مفهـوم الطاقـة

  .لبنان بيروت، –األمريكية الجامعة نوفمبر،
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  .القاهرة المهنية لإلدارة، الخبرات مركز ،والحرب السلم في اإلبداع(2001)..خليل الدين سعد اهللا، عبد

تعـديل التـصورات البديلـة  فـي المعرفـي فاعلية خرائط الـصراع .(2011) .الفتـاح عبد إيمان المنع، عبد
 غيـر ( ماجـستير رسـالة .اإلعدادية المرحمة طالب لدي الناقد التفكير المفاهيم العلمية وتنمية لبعض
  .المنيا جامعة التربية، كمية ،)منشورة

دار  : نـابلس .واالجتماعيـة التربويـة العلـوم فـي العلمـي البحـث أساسـيات ..(1999) شـحادة ،عبـده
  .والنشر للثقافة الفاروق

 التفكيـر مهـارات تنميـة فـي لعلـوما تـدريس فـي تريـز نظريـة إسـتراتيجيات فاعليـة .)2008( .ياسر عبده،
 المنـاهج دراسـات فـي االبتـدائي، الـسادس الـصف تالميـذ لـدى اسـتخدامها نحـو واالتجـاه الرتبـة عـالي
  األول الجزء ،138 ع،التدريس وطرق

 : الكويت .األولى الطبعة .المدرسي المنهاج و التفكير .(2003).عزو وعفانة، وليم عبيد،

 مـصادر لمراكـز المـصاحب المـشكلة حـول المتمركز التعلم إستراتيجية فعالية .(2008). وفاء،عجيب
 بمدينة الثانوي األول الصف لطالبات األحياء مادة في اإلبتكاري والتفكير تنمية التحصيل على التعلم
  .القرى أم جامعة التربية، منشورة، كلية ماجستير رسالة ،المكرمة مكة

 مكتبـة المجتمـع ،والتعلـيم التربيـة فـي المعاصـرة التجاهـاتا. (2008). العزيـز عبـد  محمـد،العربـاوي
  .األردن العربي،

 العلميـة الـدار عمـان، الثـاني، اإلصـدار ، والمتفـوقين الموهـوبين تربيـة .(2002) حـسني سـعيد العـزة،
  .والتوزيع للنشر الثقافة ودار والدولية

 التفكيـر تنميـة فـي المجتمـعو والتقنيـة العلـم منحـى وفـق العلـوم تـدريس أثـر.(2009). طـالل،علـي
 كليـة منـشورة، غيـر ماجـستير رسـالة ،العاصـمة بأمانـة األساسـي الـسابع الـصف تالميذ لدى اإلبداعي
  .صنعاء جامعة التربية،
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اثـر اســتخدام إسـتراتيجية التعــارض المعرفــي فـي تــدريس الجغرافيـا علــي تــصويب ) 2013( خالــد ،عمـران
 وتنمية الوعي ببعض القضايا البيئية المعاصرة لدي طـالب المرحلـة التصورات البديلة للمفاهيم الجغرافية

   الجزء الثالث، العدد الثاني واألربعون،دراسات عربية في التربية وعلم النفس". الثانوية 

أثر اسـتخدام إسـتراتيجيتي االستقـصاء والعـصف الـذهني فـي تنميـة التفكيـر ):2014(العمري،حسن محمد
مجلــة كليــة التربيــة . ســالمية لــدى طلبــة الــصف الثــامن األساســي فــي األردناالبــداعي فــي التربيــة اإل

  .)2(الجزء)97(،العدد ببنها

   عمان ،دار األمل للنشر والتوزيع. القياس والتقويم في العملية التدريسية). 2000.(عودة، احمد

 ،الطبعــة األولـــى ، مكتبــة دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع،التفكيــر عنــد األطفـــال .)2004 (. محمــود،غــانم
  . الجامعة األردنية

 اثــر اســتخدام إســتراتيجية العــصف الــذهني فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي ).2013.(  ســالم ،الفــاخوري
  . الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب، جامعة سبها، جمهورية الليبية. والتحصيل الدراسي

 وتنميـة التاريخيـة المفـاهيم اكتـساب في لعقلإستراتيجية خرائط ا استخدام أثر  (2013). محمود ،فارس
اإلسـالمية  مجلـة الجامعـة .المنـورة المدينـة فـي المتوسطة المرحلة طالب لدى اإلبداعي التفكير مهارات

 العربيـة المملكـة ،جامعـة طيبـة ،التربيـة كليـة ،4 العـدد ،21 المجلـد .والنفـسية التربويـة للدراسـات
  .السعودية

 بمـادة الدراسـي والتحـصيل االبتكـاري التفكيـر تنميـة فـي النـشط التعلم أثر . (2009) .الزايدي فاطمة
 ماجـستير رسـالة المكرمـة، بمدينـة الحكوميـة بالمـدارس المتوسـط الـصف الثالـث طالبـات لـدى العلـوم
  . القرى أم جامعة التربية، كلية منشورة،

  . والتوزيع  دار الشروق للنشر:  عمان،كفايـات التدريس) 2003(الفتالوي، سهيلة

فاعليـة اسـتخدام األنـشطة فـي مرحلـة مـا قبـل الكتابـة فـي تنميـة بعـض مهـارات ) 2002( عصام ،الفقهاء
ــة" . التعبيــر الكتــابي والتفكيــر اإلبــداعي لــدى طالبــات الــصف الثالــث الثــانوي  ــة القــراءة والمعرف  ، مجل

  .العدد الثامن عشر
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 التربويـة التحـديات مواجهـة فـي لمنظـوميا المـدخل.(2001) .منـى الـصبور وعبـد فـاروق، فيمـي،
  .المعارف دار :االقاهرة .المعاصرة والمستقبلية

   االردن ، عمان، دار حنين للنشر والتوزيع،علم النفس التربوي والتفكير). 2005.( نايف ،قطامي 

  .الفكر دار :األردن عمان، .الثانية الطبعة.لألطفال التفكير تعليم .(2005) نايفة قطامي،

 :والتوزيـع والنـشر للطباعـة الفكـر دار ،1ط ،األساسـية للمرحلـة التفكيـر تعلـيم).2001 (نايفـة امي،قط
  .عمان

 :للنـشر والتوزيـع الـشرق دار ،الـصفي التـدريس نمـاذج). 1998( .نايفـة وقطـامي، يوسـف قطـامي،
  .عمان

ـــم اثـــر اســـتخدام إســـتراتيجية المتـــشابهات فـــي تنميـــة عم) 2010( عبـــد العزيـــز ،القطـــراوي ليـــات العل
  . غزة،،  الجامعة اإلسالميةومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي

االستقـصاء والمـنظم المتقـدم وطريقـة  -مقارنة بين أثر طريقة االكتـشاف. )1984(قموه، ديانا سـعد، 
ــة ــاهيم الفيزيائي ــدريس المف ــادي فــي ت ــيم الــصفي االعتي  غيــر منــشورة، الجامعــة ، رســالة ماجــستيرالتعل

  .األردنية، عمان، األردن

 مفـاهيم عـن التـصورات البديلـة تـصحيح فـي واسـتخدامها التعـارض خـرائط بنـاء (2003) .أحمـد قنـديل،
 ، 51العدد ،بالمنصورة كلية التربية مجلة الثانوي، األول الصف طالب لدى الكيمائية الطاقة موضوع
  يناير  27 الثاني، الجزء

، جريــــدة الريـــاض  التعلـــيم الجيـــد يقـــود إلـــى مجتمــــع الــــتعلم) .2005(حمـــد بـــن عبـــد اهللا  اللحيـــدان، 
  ابريل 29 ،13458اليومية، العدد 

  .القـاهرة، عالم الكتب " المنهج األسس المكونات التنظيمات) " 2003(اللقاني، أحمد

ة علـــى التفكيـــر المـــدخل المنظـــومي وبعـــض نمـــاذج التـــدريس القائمـــ) 2004(محمـــد، منـــى عبـــد الـــصبور
 دراسة مقدمة للمـؤتمر العربـي الرابـع حـول المـدخل المنظـومي فـي التـدريس والـتعلم والمنعقـد البنائي،

  5/12بتاريخ في جامعة المنيا 
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 مهـارات التفكيـر تنميـة فـي الـست التفكيـر قبعـات برنامج استخدام أثر ام). 2012. ( حنان،المدهون
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  المالحق

  )1(ملحق رقم 

  

  تحكيم فقرات اختبار التحصيل في مادة العلوم العام للصف التاسع األساسي

  ة/ترم المح      ة                                              /حضرة السيد 

اثـــر اســـتخدام إســـتراتيجية التعـــارض المعرفـــي فـــي تـــدريس العلـــوم علـــى "  تقـــوم الباحثـــة بدراســـة بعنـــوان 
  ".التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في فلسطين 

  .وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس 

 لقــد أعــدت ،اجــل اختبــار إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي تــدريس العلــوم علــى التحــصيلولــذا ومــن 
 يرجــى مــن حــضرتكم التكــرم ،الباحثــة هــذا االختبــار ونظــرا لمــا عهــدناه فــيكم مــن خبــرة علميــة وعمليــة 

  ٕ واضافة وحذف ما ترونه مناسبا       ،ٕبتحكيم هذا االختبار وابداء الرأي في فقراته 

  تقديرمع الشكر وال

   الباحثة 

  أسماء سويطي
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  )2(ملحق رقم 

  "الكهرباء المتحركة " جدول المواصفات االختبار التحصيلي لوحدة 

 حيــث ، فقــرة مقــسمة حــسب تــصنيف بلــوم المطــور إلــى ثــالث مــستويات 36يتكــون امتحــان الوحــدة مــن
مـن مـستوى االسـتدالل %  35و،مـن مـستوى التطبيـق % 35 و ،من مستوى التـذكر %35يشمل على 

 حيـث تـم ضـرب نـسبة كـل مـستوى بعـدد فقـرات االختبـار ،حسب تقسيمات اختبار التـيمس لمـادة العلـوم 
 والمجمــوع ، أســئلة 13وتــم التوصــل إلــى أن المجمــوع الكلــي لعــدد األســئلة علــى مــستوى التــذكر يــساوي 

 والمجمـــوع الكلـــي لعـــدد األســـئلة علـــى ، أســـئلة 13اوي الكلـــي لعـــدد األســـئلة علـــى مـــستوى التطبيـــق يـــس
 مــن ثــم تــم حــساب عــدد األهــداف الكلــي لكــل مــن فــصول الوحــدة ، أســئلة 10مــستوى االســتدالل يــساوي 

  . واستخراج نسبة األسئلة لكل مستوى من المستويات لكل فصل 

  

اف المخصـصة لكـل  وعـدد األهـد،والجدول التالي يوضح أسماء الدروس لكل فصل من فصول الوحـدة 
  -:درس وعدد األسئلة حسب مستويات بلوم لكل فصل من فصول الوحدة 

عـــــــــــــــــــــــــــــدد  الدرس  عدد األسئلة
الحصص 

 عدد األهداف

ـــــــذكر الت
13  

  التطبيق

13 

االســــــــــــتدالل
10 

 2    1 الشحنة الكهربائية: األول

 4 3 التيار الكهربائي: الثاني

 3 2 فرق الجهد :  الثالث

 

   3 

 

  

3      

 

2  

 

  

  

الفــــــصل 
  األول

  

 

 8                 9 6 المجموع
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  الدرس  عدد األسئلة
 الحصص

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
التــــــذكر األهداف

13  
  التطبيق

13   

االســـــــــــتدالل
10 

     3    2 المقاومة الكهربائية: األول

     3 2 توصيل المقاومات: الثاني 

العوامـل التـي تعتمـد :الثالث 
 عليها مقاومة موصل

3 4     

     3 2 أنواع المقاومة: الرابع

 

4 

 

  

4 

 

3  

 

  

  

ـــــصل  الف
  الثاني

  

 

        11    13 9 المجموع

  

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  الدرس  عدد األسئلة
 الحصص 

 عدد األهداف

ـــــــذكر الت
13  

 13التطبيق

 

االســــــــــــتدالل
10 

  األعمدة الكهربائية : األول

 

3 3 

  

  

الفــــــصل 
  الثالث

  

القـــــــــــــوة الدافعـــــــــــــة : الثـــــــــــــاني 
  الكهربائية 

1 3 

 

   3 

 

  

3      

 

3  

 

 



 121

 

توصـــــيل األعمـــــدة :  الثالـــــث
  الكهربائية

 

1 3 

          9 5 5 المجموع

  

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  الدرس  عدد األسئلة
 الحصص 

 عدد األهداف

ـــــــذكر الت
13  

  التطبيق

  13 

االســــــــــــتدالل
10 

  ئيةالطاقة الكهربا: األول 

 

3 3 

  القدرة الكهربائية : الثاني 

 

3 3 

 السالمة الكهربائية :  الثالث

 

1 3 

 

   3 

 

  

3      

 

2  
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الفــــــصل 
  الرابع

  

 

 36 40 27 المجموع الكلي
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  )3(ملحق

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  " )الكهرباء المتحركة" اختبار تحصيلي في مادة العلوم لوحدة ( 

  :يزي الطالب عز

فقرة اختيار من متعدد وعليك اختيار إجابة واحدة فقـط مـن بـين أربـع إجابـات ) 36(يتكون االختبار من 
 ثـم انقـل اإلجابـة ،وذلـك بوضـع دائـرة حـول رمـز اإلجابـة الـصحيحة فـي كـل مـرة )  د، ج، ب ،أ ( هي 

  .في الجدول المرفق 

  التاسع األساسي :                       الصف :(.................................)   االسم 

  العلوم العالم : المادة )                                                  أنثى،ذكر : (  الجنس 

 2015 \   4 \:     التاريخ : (       )                                                الشعبة 

     دقيقة60:                                            مدة االمتحان : (     )      العالمة 

 : جدول تفريغ اإلجابات 

101112131415161718 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السؤال

اإلجابــــــــــــة 
الصحيحة

                  

192021222324252627282930313233343536 السؤال

اإلجابــــــــــــة 
يحةالصح
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  عالمة ) 36:                     (ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

   -:وحدة قياس فرق الجهد هي 1 -  

   األوم -ب              الفولت 

   الجول -د                 األمبير -ج

   -:تقاس الشحنة الكهربائية بوحدة الكولوم وهي تساوي 2-

  أمبير         /   ثانية -                                         بثانية           /   أمبير-أ

  ثانية × أمبير  / ثانية-ثانية                                                  د×   أمبير -ج

  و أذا علمــــت  بــــأن المقاوميــــة 2 ســــم 2.5 ســــم و مــــساحة مقطعــــه 50ســــلك مــــن النحــــاس طولــــه 3-
   -:فإن مقاومته تساوي  )  210 × 1.59=( للنحاس

   أوم    4- 10× 3.18  - أوم                                           ب4- 10× 1.59  -  أ

   أوم   8- 10× 795 - أوم                                             د4-10 × 3.18  - ج

   -:يوصل ملف األميتر بمقاومة 4 -

    كبيرة على التوازي -                                            ب.  كبيرة على التوالي –أ 

 .  صغيرة على التوازي -  صغيرة على التوالي                                         د-  ج

 -: تدل أنها مقاومة إشارة المقاومة هذه 5 -

    ثابتة    -        ب متغيرة                                                 -أ

   ثابتة بسهم - متغيرة بسهم                                                   د-ج

  :المصدر الذي ليس لديه مقاومة داخلية للتيار الكهربائي 6-

   المصدر المقاوم               - ب      المصدر المثالي 
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 فقود  المصدر الم-          د        المصدر المانح-   ج

  : أي األشكال اآلتية يمثل عالقة مقاومة سلك مع طوله 7-  

               م        ل-                        ب       ل     م       -أ

                        م        ل-         د             ل   م -ج

 

 فولت فـإن شـدة التيـار 240عليه  واط وفرق الجهد الذي يعمل 480عند والدتك مجفف شعر قدرته 8-
  :المار به تساوي 

   أمبير    2 -    ب            أمبير   4  -أ

             أمبير-    د             أمبير 0.5 -ج

  :الفرق في الجهد بين قطبي المصدر في حالة عدم مرور تيار كهربائي تعرف بـ 9-

  بين طرفي الموصل  فرق الجهد - ب      القوة الدافعة الكهربية للمصدر   -أ

    السعة الكهربية للمصدر - د      المقاومة الكلية للمصدر الكهربي -ج

 أمبيـر يكـون فـرق الجهـد بـين 5 أوم ويمر فيها تيار كهربائي شـدته60مدفأة كهربائية مقاومة سلكها10-
   -:طرفيها 

   فولت12 - فولت             د65 - فولت                  ج300 - فولت       ب30 -أ

  : تتميز األعمدة الجافة بأنها 11- 

   رخيصة الثمن  -ب            سهلة االستخدام 

  آمنة عند االستخدام -د             تعطى تيار شدته عالية -ج 

ٕ واذا وصـلتها علـى ، Ω 9=  إذا وصلتها علـى التـوالي كانـت مقاومتهـا المكافئـة 2م، 1مقاومتان م12-
  : فإن  قيمة هاتان المقاومتان تساوي ،2Ω=التوازي كانت مقاومتها المكافئة 

1  
4 
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)4،3(Ωب                                          -) 6،5(Ω       

  Ω)8،7 (-                                           دΩ)6،3 (-     ج

   -:الشكل المقابل يوضح العالقة بين 13-

   .  أثر درجة الحرارة في مقاومة الكربون -ب.        أثر درجة الحرارة في مقاومة النحاس -أ

  .  اثر درجة الحرارة في المقاومة المتغيرة   -د.       أثر درجة الحرارة في المقاومة الثابتة -ج

   

  :حركة الشحنات الكهربائية باتجاه معين تسمى 14-

   التدفق الكهربائي- الشحن الكهربائية                     ب-    أ

  .  الصعق الكهربائي -التيار الكهربائي                   د -     جـ 

 فولـت فـإن 3 دقيقـة ، فـإن كـان فـرق الجهـد بـين طرفيـه 20 أمبير في سلك لمدة 1يمر تيار شدته 15-
  :الطاقة المستنفذة تساوي 

   جول  600 -        ب        جول - 6  أ

   جول 3600 -         د        جول 1800 -ج

   -:فيع يتحمل تيار أكبر بقليل من التيار المحدد للدارة الكهربائية يسمى   سلك فلزي ر16-

   متابع نقص التيار- القاطع نصف األوتوماتيكي                         ب-    أ

   المنصهر- فاصل التيار األوتوماتيكي                            د-     ج

     -:ًتقريبا   في الشكل المقابل قراءة الفولتميتر 17-

   فولت                          13 - فولت                                   ب8 - أ

   فولت 21 - فولت                                 د16 - ج
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 1.5  1.5  1.5  

  : جميع العالقات التالية صحيحة ما عدا 18-

  =                           ق -    ب      =       ق -    أ

  م× جـ =      ق -    د      م . 2ت =   ق -    ج

    -: القطب السالب في بطارية السيارة  19-

   حمض الكبريتيك  -  ألواح الرصاص                                                ب-أ

   أول أكسيد الرصاص       - ثاني أكسيد الرصاص                                         د-ج

  

   -:ية الطاقة الكهربائية التي يستخدمها جهاز قدرته واحد واط في زمن قدره ثانية هي كم20-

   األمبير                - الجول                                                        ب-  أ

   الفولت- األوم                                                         د-  ج

وصــل قطبــاه مــع مقاومــة )  فولــت 3 ( و قوتــه الدافعــة)   أوم  0.6(د جــاف مقاومتــه عمــو21-
   -:فإن مقدار شدة التيار تساوي )  أوم (2.4ثابتة

    أمبير 0.18 - أمبير       د 1 -أمبير         ج 3   - أمبير            ب 7.2  -   أ

  : يصبحعندما يبرد القصدير إلى درجة حرارة منخفضة جدا فانه22-

  موصل ضعيف للكهرباء -عديم التوصيل للكهرباء                             ب

   موصل جيد جدا للكهرباء- ذو مقاومة عالية جدا                               د-    ج

   -:القوة الدافعة الكهربية لمجموعة األعمدة في الشكل تساوي  23-

   فولت       1.5   -               ب              فولت    3    -  أ

    فولت2  - فولت                             د4.5    - ج

2جـ
م

 ط

ز
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فولـــت عنـــد وصـــل ســـلك  فلـــزي بـــين ) 1(-فولـــت وجهـــد النقطـــة  ب) 5 (-إذا كـــان جهـــد النقطـــة أ24-
                                                              -:النقطتين أ و ب فإنه 

     يسري تيار كهربائي من ب إلى أ -ب.               ينقل تيار كهربائي من أ إلى ب   -أ

    ال يمكن تحديد ذلك بدون وجود أميتر -د.                   ال يسرى أي تيار  كهربائي  -ج

تكــون شــدة  التيــار . كولــوم مــن الــشحنات الكهربيــة كــل دقيقــة 1.2عنــدما يمــر فــي موصــل نحاســي 25-
  : لمتدفق تساوى ا

   أمبير         0.2 - أمبير                                                                   ب0.02 -أ

   أمبير72 - أمبير                                                                     د50-ج

  :عالقة القوة الدافعة الكهربية لعمود تحسب من خالل ال26-

  )  م خ + م د (  ت = ق د _ ب         م خ  + م د + ت =   ق د -أ

  ت) / م خ + م د = ( ق د _ د         ) م خ + م د / ( ت = ق د _ ج

   -: عند ترك السيارة فترة من الزمن نالقي صعوبة في تشغيلها السبب  27.

  كون طبقة من الكبريتات   ت- تفريغ البطارية                                         ب-أ

  حرق أسالك البطارية -  تبخر المحلول داخل البطارية                       د-ج

 أوم على التوازي فانه يمكننا استبدالها بمقاومة مكافئـه 4 مقاومات مقدار كل منها 4عندما تتصل 28-
  -:مقدارها 

   أوم     8 - ب أوم                                             16 -أ

   أوم1 - أوم                                                د2 -ج

   -:يستخدم جهاز الملتميتر لقياس 29-

   فرق الجهد            -شدة التيار                                           ب-أ
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  ) المقاومة،فرق الجهد، التيار شدة (- المقاومة                                           د-ج

                                        -: العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار 30-

   عكسية - طردية                                      ب-أ

   العالقة تتوقف على مساحة المقطع- التوجد عالقة بتاتا                      د-ج

 ميكــرو كولــوم علــى قــضيب مــن االيونــات ،فــان عــدد االلكترونــات 2ســالبة مقــدارها تولــدت شــحنة 31-
  -:التي اكتسبها القضيب هي 

        1810×25،1-             د1710× 25،1-          ج1910×2،1-      ب1310×1،25 -أ

   -: الهدف من التوصيل على التوالي -32

  ل عمود على حدة الحصول على قوة دافعة كهربائية اكبر من ك-أ 

   الحصول على قوة دافعة كهربائية لتشغيلها على فرق الجهد مناسب -ب

   الحصول على قوة دافعة كهربائية اكبر من التيار الذي ينتج عن كل عمود على حده-ج

   الحصول على قوة دافعة كهربائية اصغر من كل عمود على حدة -د

 فـاذا علمــت  ان ،م مـن الــشحنات الكهربائيـة كولـو1)(2،يمـر فـي مقطـع معــين مـن موصـل نحاســي33-
  -:فان الزمن أالزم لمرور هذا الشحنات هو‘ أمبير 200،شدة التيار المتدفقة خالل هذا المقطع هي

  اربع دقائق -ثالث دقائق            د- دقيقتين            ج- دقيقة                      ب-أ

  -: طرق السالمة الكهربائية  34-

   التأريض -ن كهربائي                        ب أما-أ

  )  المنصهر الكهربائي ، التأريض ،أمان كهربائي  ( - المنصهر الكهربائي                د-جـ

  :مفتاح التحكم بصوت المذياع عبارة عن 35-
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   مكثف كهربائي -مقاومة ثابتة                               ب

   ملف                         -                            د مقاومة متغيرة   -   ج

   -:تحدث عملية التأكسد في االعمدة الجافة على 36-

   المهبط      -المصعد                                                ب-أ

   المهبط والمصعد -المادة الكهرلية                                        د-ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 والنجاح بالتوفيق
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  )4(الملحق 

  مفتاح إجابات االختبار التحصيلي

  

  

  

اإلجابــــــــــــــــــــــــــــــة  رقم السؤال 
 الصحيحة

اإلجابــــــــــــــــــــــــــــــة  رقم السؤال 
 الصحيحة

اإلجابــــــــــــــــــــــــــــــة  رقم السؤال
 الصحيحة

 أ 25 ج 13 أ 1

 ب 26 ج 14 ج 2

 أ 27 د 15 ج 3

 أ 28 د 16 د 4

 د 29 أ 17 أ 5

 أ 30 ج 18 أ 6

 أ 31 أ 19 ب 7

 أ 32 أ 20 ج 8

 أ 33 ج 21 أ 9

 د 34 د 22 ب 10

 ج 35 ب 23 د 11

 أ 36 أ 24 ج 12
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  )5(ملحق رقم 

  تحكيم فقرات اختبار التفكير اإلبداعي لتورانس للصف التاسع األساسي

  

  ة/ة                                               المحترم/حضرة السيد 

  

 اســـتخدام إســـتراتيجية التعـــارض المعرفـــي فـــي تـــدريس العلـــوم علـــى اثـــر"  تقـــوم الباحثـــة بدراســـة بعنـــوان 
  ".التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في فلسطين 

  .وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس 

ــ ــذا ومــن اجــل اختبــار إســتراتيجية التعــارض المعرفــي ف  لقــد ،ي تــدريس العلــوم علــى التفكيــر اإلبــداعيول
 يرجــى مــن حــضرتكم ،أعــدت الباحثــة هــذا االختبــار ونظــرا لمــا عهــدناه فــيكم مــن خبــرة علميــة وعمليــة 

  ٕ واضافة وحذف ما ترونه مناسبا       ،ٕالتكرم بتحكيم هذا االختبار وابداء الرأي في فقراته 

  مع الشكر والتقدير

   الباحثة 

  ي    أسماء سويط
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  )6(ملحق رقم 

  اإلبداعي للتفكير تورانس اختبار

 

  

  

  

  

  

هـذه  سـتعطيك )، أ( اللفظيـة الـصورة – اإلبـداعي التفكيـر اختبـارات هـي يـديك بـين التـي االختبـارات إن
هنـاك  لـيس ،كلمـات فـي تـصوغها وأن أفكـار فـي تفكـر أن فـي خيالـك تـستخدم لكـي الفرصـة االختبـارات
 وفـي ،تقـدمها أن يمكـن التـي األفكـار عـدد كـم رؤيـة إلـى تهـدف ٕوانمـا ،خاطئـة أو صـحيحة إجابـات

 ،مألوفـة وغيـر لالهتمـام مثيـرة أفكـار فـي تفكـر أن فحـاول ، وشـيق ممتـع العمـل هـذا أن اعتقادي ستجد
  .قبل من بها يفكر لم أحدا أن تعتقد أنت أفكار

 

  

  

  

  

  

  التاسع االساسي  :   الصف                             ..................................... :االسم
  

)            انثى,ذكر  :   ( الجنس        :     (    )                                             الشعبة

 :الطالب عزيزي

 .تعجل دون ولكن تستطيع ما وقت وبأسرع اعمل

 تعطى حتى انتظر ,الوقت ينتھي أن قبل أفكار عندك تكن لم وإذا
 .............التالي وھكذا بالنشاط تبدأ أن قبل التعليمات لك
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 _ 3  1من  االختبارات

  "واسأل خمن"

 )دقائق7(

تفكـر  ألن الفرصـة وتعطيـك الـصفحة هـذه فـي الموجـودة الـصورة علـى تعتمـد اآلتيـة الثالثـة تاالختبـارا
والنتـائج  األسـباب تفتـرض وأن ،قبـل مـن تعرفهـا التـي األشـياء لمعرفـة إجابتهـا تـؤدي بحيث أسئلة وتسأل
 .الصورة في يحدث لما الممكنة

  تحتاج الذي وما تقوله؟ أن تطيعتس أنك من متأكد أنت الذي الشيء  ما،االن انظر الى الصورة 

  النتيجة؟ ستكون وماذا الحدث؟ سبب الذي وما ما يحدث؟ تفهم لكي تعرفه أن إلى

   

  

  

 ارفع ,عال بصوت تتحدث ال البدء بعد أسئلة أية لديك كان وإذا

 .سؤالك عن ألحاول اإلجابة بجانبك وستجدني إصبعك
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 األول االختبار

  "األسئلة توجيه"

  )دقائق7(

 تـسألها أن ينبغـي والتـي ،الـسابقة بالـصورة عالقـة ذات أنها تعتقد التي األسئلة الصفحة هذه على أكتب
 علـى تحـصل أن يمكـن التـي األسـئلة تطـرح وال ،الـسابقة الـصورة في يحدث ما عرفت أن حتى تستطيع
  .الصورة إلى النظر بمجرد إجابات عنها

  .)ذلك إلى احتجت كلما الصورة إلى النظر باستطاعتك (

…………………………………………………………….. .1  

.2 ……………………………………………………………..  

.3 …………………………………………………………….. 

.4 ……………………………………………………………..  

.5 …………………………………………………………….. 

.6 …………………………………………………………….. 

.7 …………………………………………………………….. 

.8 …………………………………………………………….. 

.9 …………………………………………………………….. 

.10 …………………………………………………………….. 
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الثاني االختبار

"األسباب تخمين"

  )دقائق7(

 .الصورة السابقة عنه تعبر الذي للحدث ممكنة أسباب من تقدره أن تطيعتس ما كل اكتب يلي وفيما

 فمجـال ،تـستطيع مـا كـل اكتـب ( .طويلـة بفتـرة أو مباشـرة الحـدث وقـوع سـبقت أسـبابا تـذكر أن يمكنـك
  .)واسع التخمين

.1 ……………………………………………………………..  

.2 ……………………………………………………………..

.3 ……………………………………………………………..

.4 ……………………………………………………………..

.5 ……………………………………………………………..

.6 ……………………………………………………………..

.7 ……………………………………………………………..

.8 ……………………………………………………………..

.9 ……………………………………………………………..

.10 ……………………………………………………………..
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 الثالث االختبار

  "النتائج تخمين"

 )دقائق7(

 تـذكر أن  يمكنـك،الـسابقة الـصورة عنـه تعبـر الـذي للحـدث ممكنـة نتـائج من تقدره أن طيعتست ما اكتب
  .)واسع التخمين فمجال ،تستطيع ما كل اكتب ( . أيضا المدى البعيدة والنتائج المباشرة النتائج

.1 ……………………………………………………………..  

.2 …………………………………………………………….. 

.3 …………………………………………………………….. 

.4 ……………………………………………………………..  

.5 …………………………………………………………….. 

.6 …………………………………………………………….. 

.7 …………………………………………………………….. 

.8 …………………………………………………………….. 

.9 …………………………………………………………….. 

.10 ……………………………………………………………..  
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  الرابع االختبار

  "اإلنتاج تحسين"

 )دقائق7(

 السوق من شراءه يمكنك الذي النوع من وهي ،أدناه بالقطن المحشوة الفيل دمية شكل إلى انظر

 .غرام 250 حوالي ووزنها سم 15 طولها ،بسيط بمبلغ 

 متعة وسرورا أكثر األطفال تجعل حتى ،اللعبة لتغيير المثيرة العادية وغير الذكية الطرق جميع في فكر
 فـي المقترحـة قائمـة التغييـرات اكتب ثم ومن ،فيها تفكر التي تالتغييرا بتكلفة تهتم وال ،بها يلعبون وهم

  .الشكل تحت الموجودة الصفحة

  

1 ……………………………………………………………..  

.2 …………………………………………………………….. 
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.3 …………………………………………………………….. 

.4 ……………………………………………………………..  

.5 …………………………………………………………….. 

.6 …………………………………………………………….. 

.7 …………………………………………………………….. 

.8 …………………………………………………………….. 

.9 …………………………………………………………….. 

.10 ……………………………………………………………..  

 الخامس االختبار

  ") الصفيح علب ( الشائعة غير االستعماالت"

 )دقائق7(

 مـن االسـتعماالت ركثيـ فـي تـستعمل أنهـا رغـم ،الفارغـة الـصفيح بعلـب يلقـون النـاس أن المعـروف مـن
  .المفيدة

تحـدد  وال ،الـشائعة غيـر االسـتعماالت هـذه مـن فيـه تفكـر أن تـستطيع مـا كـل الـصفحة هـذه فـي اكتـب
 وال توقـف ،تـشاء كمـا العلـب مـن عـدد أي تـستخدم أن ويمكنـك ،العلـب هـذه مـن معـين عدد في تفكيرك
 فـي االسـتعماالت تفكيـر كـل وركـز ،قبـل مـن عنهـا سـمعت أو رأيتهـا التـي االسـتعماالت فـي تفكيـرك
  .العلب لهذه الشائعة وغير الجديدة

1 ……………………………………………………………..  

.2 …………………………………………………………….. 

.3 …………………………………………………………….. 
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 السادس االختبار

 "الشائعة غير األسئلة"

الـصفيح  علـب عـن تـسألها أن يمكـن التـي األسـئلة مـن عـدد أكبـر فـي تفكـر أن عليـك النـشاط هـذا فـي
 اآلخـرين االهتمـام األشـخاص لـدى تثيـر وأن ،متنوعـةو عديدة إجابات إلى األسئلة هذه تؤدي أن بشرط
 .العلب بهذه يتصل فيما االستطالع وحب

 يفكـر فيهـا ال عـادة والتـي اللعـب هـذه فـي الخاصـة النـواحي بعـض حـول تـدور أسـئلتك تجعـل أن حـاول
  .الناس
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راسية المصمـصة علـى إسـتراتيجية التعـارض المعرفـي فـي مـادة العلـوم تحكيم المحتوى العلمي للوحدة الد
  العام للصف التاسع األساسي 

  

  ة/ة                                               المحترم/حضرة السيد 

اثـــر اســـتخدام إســـتراتيجية التعـــارض المعرفـــي فـــي تـــدريس العلـــوم علـــى "  تقـــوم الباحثـــة بدراســـة بعنـــوان 
  ".والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في فلسطين التحصيل 

  .وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس 

ولـــذا ومـــن اجـــل اختبـــار إســـتراتيجية التعـــارض المعرفـــي فـــي تـــدريس العلـــوم علـــى التحـــصيل و التفكيـــر 
 ونظــرا لمــا عهــدناه ،هــذا الوحــدة الدراســية بإســتراتيجية التعــارض المعرفــي لقــد أعــدت الباحثــة ،اإلبــداعي

 ،ٕ يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار وابداء الرأي في فقراته ،فيكم من خبرة علمية وعملية 
  .      ٕواضافة وحذف ما ترونه مناسبا 

  مع الشكر والتقدير

   الباحثة 

      أسماء سويطي
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  )الكهرباء المتحركة (قائمة بالمفاهيم المتعلقة بوحدة 

 ) تعريفة (الداللة اللفظية  اسم المفهوم  الرقم

ســالبة ( كميــة كهربائيــة تتولــد علــى األجــسام نتيجــة اكتــسابها اللكترونــات فتــصبح  الشحنة الكهربائية  1
 كولوم وتقدر بوحدة ) موجبة الشحنة ( او فقدها اللكترونات فتصبح ) الشحنة 

 )الثانية ×امبير = كولوم ( وحدة قياس كمية الشحنة الكهربائية  الكولوم  2

 وينقـل الطاقـة الكهربائيـة مـن نقطـة الـى ،حركة الشحنات الكهربائية باتجاه محـدد  التيار الكهربائي  3
  ويقدر بوحدة األمبير ،أخرى عبر الموصالت 

ـــــــــــــــــــار  4 شـــــــــــــــــــدة التي
 الكهربائي 

 ربائية المتدفقة في مقطع موصل خالل فترة زمنية محددة كمية الشحنة الكه

شدة التيار الكهربائي المار في موصـل عنـد تتـدفق كميـة شـحنات كهربائيـة قـدرها  األمبير  5
 )ثانية 1(في زمن قدره ) كولوم(1

 ويوصــل ،جهــاز مقاومتــه الداخليــة صــغيرة يــستخدم لقيــاس شــدة التيــار الكهربــائي  االميتر  6
 ة الكهربائية على التواليفي الدار

جهــاز يــستخدم لتوليــد شــحنات كهربائيــة ســاكنة باالحتكــاك قــد يــصل جهــدها إلــى مولد فاندي غراف  7
 .ماليين الفولتات تتجمع على قبة معدنية نصف كروية أعلى الجهاز 

فـــــــــــــــــــرق الجهـــــــــــــــــــد  8
 الكهربائي

 .بالفولت  وتقاس ،الشغل المبذولة لتقل كمية الشحنات بين نقطتين من موصل 

 .وحدة قياس فرق الجهد الكهربائية بين نقطتين أو القوة الدافعة لبطارية  الفولت  9

جهاز مقاومة الداخلية كبيرة يستخدم لقياس فرق الجهد الكهربائي او القـوة الدافعـة  الفولتميتر  10
  ويوصل مع أجزاء الدارات الكهربائية على التوازي ،لبطارية 
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خاصــية فيزيائيــة للمــادة تبــين مــدى الممانعــة التــي يالقيهــا التيــار الكهربــائي عنــد هربائية المقاومة الك 11
  وتقاس بوحدة االوم ،مروره بالموصل 

  أمبير 1 فولت وشدة التيار المار فيه 1مقاومة موصل فرق الجهد بين طرفيه  االوم  12

  والمقاومة ، وفرق الجهد ،تيار جهاز رقمي متعدد األغراض يقيس شدة ال جهاز المللتيميتر  13

 مقاومة كلية تساوي مقدارا عدة مقومات كهربائية موصولة بطريقة ما  المقاومة المكافئة  14

  ولها ثالثة أطراف ،لها قيمة ثابتة ) كربونية او سلكية (مقاومة كهربائية  المقاومة الثابتة  15

  ولها ثالثة أطراف ،القيمة ويمكن التحكم فيها مقاومة كهربائية متغيرة  المقاومة المتغيرة  16

 داللة رقمية لاللوان الموضحة على المقاومات الثابتة تستخدم لتحديد قيمتها  نظام األلوان  17

  سمΩ ووحدتها 2 سم1 سم ومساحة مقطعه 1مقاومة موصل فلزي طوله  المقاومية 18

 . وهي مقلوب المقاومية ،بائي خاللها قدرة المادة على توصيل التيار الكهر الموصلية  19

خليــة تتكــون مــن قــضيبين مــن فلــزي الخارصــين والنحــاس مغموســين فــي محلــول  العمود البسيط  20
  ويحدث تفاعل كيميائي ينتج فرقا في الجهد الكهربائية في الخلية،حمضي 

( العمـــــــود الجـــــــاف  21
 )االولي

وقطـــب )  خارصـــين وعـــاء(  مـــصدر للجهـــد المـــستمر يتكـــون مـــن قطـــب ســـالب 
 كلوريـد خارصـين ،كلوريـد امونيـوم ( بينهما مـادة كهرليـة ) قضيب كربون(موجب 

 )لكالنشية( ويسمى عمود ،)  ثاني اكسيد المنجنيز ،

( العمـــــــود الثـــــــانوي  22
 )المركم 

قطـب سـالب : مصدر للجهد المستمر يتكون من صفائح مرتبة على شكل أزواج 
مجموعـة الـواح ثـاني أكـسيد (  وقطـب موجـب ،) مجموعة من الواح الرصاص ( 

 وتعطــي ،) حمــض الكبريتيــك ( وكالهــم مغمــوس فــي مــادة كهرليــة ) الرصــاص 
 المراكم تيارات كبيرة نسبيا وتتميز بأنها قابلة إلعادة شحنها ثانية 

اعــادة تزويــد المــركم بفــرق الجهــد الكهربــائي وذلــك بتوصــيله ببطاريــة شــحن اخــرى  عملية الشحن  23
وتوقف عملية الشحن عندما تـصل كثافـة المـركم الـى حـد معـين ) در للجهد مص(
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 . ويبدأ تصاعد غاز الهيدروجين من البطارية ، 3سم/ جم) 1.25-1.23(

أداة زجاجية تشبه التيرمومتر باسفلها ثقل رصاصي تستخدم لتعين كثافـة الـسوائل  الهيدرومير  24
 )عدة ارشميدس قا( وتعتمد على الطفو ،حمض المراكم : مثل 

اعادة استخدام المراكم مرة اخرى للحصول على طاقـة كهربائيـة فـي األجهـزة التـي  عملية التفريغ  25
 .تعمل بفرق جهد كهربائي مستمر وذلك لتشغيلها مثل السيارة 

حاصــل ضــرب شــدة التيــار الكهربــائي المــأخوذ مــن المــركم فــي الــزمن المــستغرق  سعة البطارية  30
 ).ساعة . امبير (  وتقاس بوحدة ،لمركم عن العملحتى يتوقف ا

مجموعـة = هو فـرق الجهـد الكلـي الـذي يـزود بـه اعمـود الثـانوي الـدارة الكهربائيـة  القوة الدافعة لعمود 31
 ) . طرفي المقاومة الخارجية + طرفي العمود (فرقي الجهد بين 

توصــــــــــيل التــــــــــوالي  32
 لالعمدة

ب العمـــود األول بالقطـــب المخـــالف للعمـــود طريقـــة توصـــيل يـــتم فيهـــا تالمـــس قطـــ
=  والغــرض منهــا الحــصول علــى قــوة دافعــة كهربائيــة ق د كبيــرة ،الثــاني وهكــذا 

مجموع م د لالعمدة =  ومقاومتها ومقاومتها الداخلية م د ،مجموع ق د لالعمدة 

توصــــــــــيل التــــــــــوزي  33
 لالعمدة

 وربـــط ،ة واحـــدة طريقـــة توصـــيل يـــتم فيهـــا ربـــط االقطـــاب الموجبـــة معـــا فـــي نقطـــ
 ، ثـم توصـيل النقطتـان بالـدراة الكهربائيـة ،األقطاب الـسالبة معـا فـي نقطـة أخـرى 

لــصغر المقاومــة الداخليــة م د ( و الغــرض منهــا الحــصول علــى شــدة تيــار كبيــرة 
 .ق د للعمود الواحد =  وتكون ق د الكلية ،) لمجموع األعمدة 

 س لدية مقاومة داخلية م د للتيار الكهربائي هو ذلك المصدر الذي لي المصدر المثالي  34

هــي الطاقــة التــي االلكترونــات مــن االنتقــال مــن القطــب الــسالب فــي البطاريــة الــى  الطاقة الكهربائية  35
 ويمكـن ان تتحــول ،القطـب الموجــب وبالتـالي مــرور التيـار الكهربــائي فـي الــدرات 

 )تية صو– حركية – حرارية –ضوئية ( إلى صور أخرى للطاقة 

 )ثانية × واط ( وحدة القياس العملية للطاقة الكهربائية المتحولة وتعادل  الجول  36
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 )الواط (  وتقاس بوحدة ،مقدار الطاقة الكهربائية المتحولة في وحدة الزمن  القدرة الكهربائية  37

 ثانية  جول في ال 1قدرة مقاومة جهاز تتحول فيها الطاقة الكهربائية بمعدل  الواط  38

الطاقــــــة الكهربائيــــــة  39
 المتحولة 

كمية الطاقـة الكهربائيـة التـي تـستنفد او تـستهلك فـي مقاومـة جهـاز كهربـائي علـى 
 ) كيميائية – حركية – حرارية –ضوئية ( صورة معينة من صور الطاقة 

)  و المـــصانع فـــي المنـــازل( وحـــدة القيـــاس التجاريـــة للطاقـــة الكهربائيـــة المتحولـــة  ساعة . الكيلوواط  40
 . جول 3600000= ساعة .  كيلو واط 1وكل 

الفلـــزي لالجهـــزة الكهربائيـــة مـــع االرض ممـــا يـــسمح ) الهيكـــل ( توصـــيل الغـــالف  التأريض  41
بتــسريب شــحنات التيــار الكهربــائي لــألرض فــي حالــة حــدوث صــواعق او تمــاس 

 .ئي المنزلي كهربائي بين غالف الجهاز الفلزي واحد أسالك دارة التيار الكهربا

المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصهر  42
 الكهربائي 

 ويـستخدم ،سلك فلزي رفيع يـسخن وينـصهر اذا زادت شـدة التيـار عـن حـد معـين 
 كأحد وسائل السالمة واألمان في األجهزة الكهربائية والمنازل والسيارات 

كيــا عنــد حــدوث فاصــل يتــأثر بزيــادة التيــار ويقــوم بفــتح الــدارة الكهربائيــة أوتوماتي االمان الكهربائي  43
( األول يعمـــل بـــأثير الحـــراري :  ومنـــه نوعـــان ،تمـــاس كهربـــائي او عـــبء مفـــرط 

 )مغناطيس كهربائي ( والثاني يعمل بالتأثير المغناطيسي ) شريط ثنائي الفلز 

فاصــــــــــــــل التيــــــــــــــار  44
 الكهربائي 

فاصـــل حـــساس يتـــأثر بـــنقص التيـــار الكهربـــائي ويقـــوم بفـــصله أوتوماتيكيـــا عنـــدما 
  من التيار خارج الدارة الكهربائية نتيجة حدوث تماس او غيرهيتسرب جزء
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  دليل المعلم

  جامعة القدس

 العلمي                                       والبحث العليا الدراسات عمادة

 العلوم التربوية كلية

  التدريس وطرق المناهج قسم

  

  العلوم العامة

  )الكهرباء المتحركة(حدة دليل المعلم في تدريس و

  في العلوم العامة للصف التاسع األساسي

  باستخدام إستراتيجية التعارض المعرفي

  

  إعداد الباحثة

  أسماء إسماعيل محمد سويطي

  العام الدراسي

2014\2015  
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 : مقدمة

  : ة /الفاضل ة /المعلم إلي

إستراتجية  التعـارض المعرفـي  استخدام فيةكي إلى بإرشادك سيقوم الذي المرشد بمثابة المعلم دليل يعتبر
كتـاب العلـوم العـام   مـن الثانيـة الوحـدة تـدريس أثنـاء عملـك تـسهيل فـي تـساعد التـي العلـوم، فـي تـدريس

اسـتخدام  كيفيـة علـى للطلبـة المعلـم تـدريب خـالل مـن) الكهربـاء المتحركـة (للـصف التاسـع وحـدة 
  : الدليل ويتضمن إستراتيجية التعارض المعرفي

  :إستراتيجية  التعارض المعرفي  عن نبذة

 .الوحدة تدريس أثناء للمعلم عامة توجيهات

 .الوحدة تدريس أهداف

 .للوحدة الزمني التوزيع

 :متضمن الوحدة دروس من درس كل تدريس خطة

 ..درس لكل السلوكية األهداف

 واألنشطة المواد

 .الدرس سير خطوات

 .التقويم أسئلة

 

 : التعارض المعرفي إستراتجية نع مختصرة نبذة: أوال

 وهـي حالـة داخليـة يـشعر فيهـا ،تعتبر إستراتيجية  التعارض المعرفي من استراتيجيات التغير المفهومي 
 ممــا ،التلميــذ بعــدم الرضــا عــن مــا لديــة مــن معلومــات ألنهــا تخــالف مــا يعــرض عليــه مــن مــادة علميــة 

وتنتهـي هـذه الحالـة عنـدما يـصل . ه تفكيـر ذهنـي يدفعة للعمل واالندماج فـي األنـشطة العلميـة ويـصاحب
  التلميذ إلى توافق بين معلومات السابقة والمعلومات المعروضة علية 
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وتعــد إســـتراتيجية التعــارض المعرفـــي إحــدى االســـتراتيجيات المنبثقـــة عــن النظريـــة البنائيــة والتـــي طورهـــا 
ستراتيجية تعليمية تعليمة تستخدم لتنظيم  وعرفها بأنها إ،عن إستراتيجية المتناقضات  )  (Tsai" تساي"

ٕ واحــداث ،محتــوى الــدرس أو تنفيــذه بقــصد مــساعدة الطــالب علــي تعــديالت وتــصويب التــصورات الخطــأ
  تغير مفهومي باقي األثر 

 وجعــل ،ٕ واثــارة دافعيــة للــتعلم ،وتهــدف هــذه اإلســتراتيجية إلــي مــساعدة المــتعلم علــى بنــاء معرفتــه بنفــسه 
 وتـــساعده علـــى استبـــصار ، وتؤكـــد علـــى ايجابيـــة المـــتعلم فـــي العمليـــة التعليميـــة ،ه الـــتعلم ذو معنـــى لـــ

 وذلـك يزيـد مـن قـدرة المـتعلم علـي ،العالقة بين المفاهيم من خالل تقديم المدركات الحسية المدعمة لها 
  .االحتفاظ بها 

  :الوحدة تدريس أثناء للمعلم عامة توجيهات: ثانيا 

  :يلي ما اإلستراتيجية تنفيذ اءأثن منك يطلب المعلم عزيزي

  : تعمل على  أن يمكن: الصفي الموقف بداية

 .الموضوع عن كامل تصور الطالب لدى يصبح بحيث الدرس مواضيع تقسيم

 أجـل مـن تـصورهم المعرفـي وفـق ويقـسمونه الـدرس موضـوع عـن يعرفونـه مـا عـرض الطلبة من الطلب
 .لديهم القبلية المعرفة معرفة

 المعرفـة أجل معرفة من الفروع ملئ الطلبة من والطلب الرئيسي الموضوع فيها للطلبة عمل ورقة تقديم
  .لديهم القبلية

 : تعمل على  أن  يمكن:الصفي الموقف أثناء

 .التعليمية للمفاهيم الطلبة إدراك يوسع مما التعليمي الموقف ُيغني بحيث : إثرائي نشاط

 الطلبـة للمفـاهيم إدراك يوسـع ممـا مـا؛ موقـف فـي الطلبـة لـدى القـصور يعـالج بحيـث :عالجـي نـشاط
 .التعليمية

 .التعليمي الموقف أو الدرس بموضوع لالندماج تشويقهم أو الطلبة إلثارة: تشويقي نشاط
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  :يمكن عمل : الصفي الموقف نهاية

 هيمالمفـا الطلبة كتابة من والطلب للدرس الرئيسي المفهوم أو الرئيسي الموضوع فيها للطلبة عمل ورقة
 .الصفي الموقف في درسوها التي أو تعلموها التي

  .الدرس حول موضوع الطلبة فهم مستوى عن سريعة راجعة تغذية للمعلم يقدم أن يمكن قصير اختبار

 

  :دور المعلم في إستراتيجية التعارض  المعرفي

عمــل التخــاذ  يركــز علــى اســتخدام األنــشطة المتنوعــة والتــي تــشجع المتعلمــين علــى المــشاركة فــي ال-1
  .القرارات ، والتعاون فيما بينهم وتدريبهم على أسلوب حل المشكالت

 ال يكتفــــي بالكتــــاب المدرســــي ، فعليــــه أن يــــستخدم مــــصادر وأدوات خارجيــــة مثــــل شــــرائط الفيــــديو، -2
  .وبرامج الكمبيوتر

ــــــــــذ-3 ــــــــــم كــــــــــل تلمي ــــــــــات تعل ــــــــــل مــــــــــن إمكاني ــــــــــدرس يجــــــــــب أال يغــــــــــالي أو يقل ــــــــــي التخطــــــــــيط لل  . ف
 المعلــم أن يالحــظ أفعــال التالميــذ وأن يــستمع إلــى وجهــات نظــرهم دون توجيــه أي نقــذ  يجــب علــى-4

  .إليهم ، ومحاولة تصحيح إجاباتهم

ــم أن يتخلــى عــن طــرق التقــويم التقليديــة ، وأن يتبــع طــرق حديثــة مثــل المالحظــة -5  يجــب علــى المعل
  .وكتابة التقارير وتقويم األداء العلمي

نظـــام الفـــصل الدراســـي وذلـــك حتـــى يالئـــم إســـتراتيجية المتناقـــضات ومـــا  علـــى المعلـــم أن يعـــدل مـــن -6
  .تحويه من أداء األنشطة والعمل في مجموعات صغيرة

 يجب على المعلم أن يؤمن بفاعلية اإلستراتيجية واألفكار الجديدة التي تحويها، ويجعل هذه األفكار -7
ًجزءا من اإلطار المفاهيمي الخاص به شخصيا  ً. 

  :اإلستراتيجية  بيقتط إجراءات
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  :ويجمـــــــع البـــــــاحثون فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال أن إســـــــتراتيجية المتناقـــــــضات تمـــــــر بـــــــثالث مراحـــــــل وهـــــــي.
  :تقديم الحدث المتعارض : المرحلة األولى 

في هذه المرحلة يتم جذب انتباه التالميذ ، وزيادة دافعيتهم ، كما يتم تشجيع التالميذ على إلقـاء األسـئلة 
  وفــي هــذه المرحلــة تنــاقش عــدة اســتراتيجيات دراســة كيفيــة تقــديم التعــارضحــول التعــارض المقــدم ،

(Appleton ، 1997،305).  

  :ويمكن إحداث ذلك من خالل مواقف عديدة منها 

 أحــــداث الدهــــشة واالســــتغراب الناتجــــة عــــن تعــــارض التوقعــــات الموضــــوعية والتــــي تــــؤدى إلــــى تولــــد -أ
  . االضطراب

  .ٕ شـــعور بـــالقلق ، تنـــاقض مربـــك ، واثـــارة الفـــضول العقلـــي  وضـــع الطـــالب فـــي خبـــرة محيـــرة ،-ب
ً تقريــب الفجــوة المعرفيــة، فعنــد إحاطــة الفــرد بغمــوض فإنــه يــدرك أن شــيئا مــا فــي بنينــة  المعرفيــة -حـــ

مفقــودة وعــدم التــوازن مــن خــالل التــساؤالت أو الــشعور بــالفجوات عنــد محاولــة الفــرد تركيبــه العرفــي فــي 
 .مواضع معينة 

  :البحث عن حل للتعارض: الثانية المرحلة 

فـــي هـــذه المرحلـــة يـــتم تزويـــد التالميـــذ بـــالخبرات الالزمـــة للتوصـــل لحـــل التعـــارض، األمـــر الـــذي أحدثـــه 
ألن الطالب فـي هـذه الحالـة قلـق وغيـر متـزن األمـر .التعارض الحاصل عند تقديمه في المرحلة األولى 

ريدل هذه المرحلة أن الطالب شغوفون إليجاد حـل فيما يصف ف.الذي يجعله يسعى إلى إزالة هذا التوتر
لهــذا التعــارض ، ممــا يــدفعهم إلعــداد األنــشطة الالزمــة لــذلك، ويــصبح التالميــذ نــشطين فــي المالحظــة 
وتسجيل البيانات والتصنيف والتجريب والتنبؤ ، ويقوم التلميذ بإجراء أي نشاط يتطلبه الوصول إلى حـل 

   .(Freidl ،1997،5) لكثير من المحتوى التعليمي للدرسالتعارض، وهنا يتعلم التالميذ ا

  :التوصل إلى حل للتعارض : المرحلة الثالثة 

هدف هذه المرحلة إلـى تـشجيع المـتعلم علـى حـل التعـارض بنفـسه مـن خـالل العديـد مـن عمليـات الـربط 
يــات الفحــص بــين األنــشطة المباشــرة التــي ســاهم فــي تنفيــذها أثنــاء إجــراء الحــدث المتعــارض وبــين عمل

المختلفة وذلك داخل إطار شامل عملـي يـربط بـين النتـائج غيـر المتوقعـة باإلطـار العلمـي النظـري الـذي 
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وســيتعلم ).2001،71بهجــات (يتمثــل فــي الحقــائق والمفــاهيم والقــوانين والنظريــات المفــسرة لتلــك النتــائج 
ـــة المالحظـــة والتجـــارب وجمـــع البيانـــات وانجـــاز ال مهمـــات والمهـــارات المتعلقـــة الطالـــب فـــي هـــذه المرحل

بعمليات التعلم ويظل الطالب على استعداد لسماع النتيجة المتعلقة بحل التنـاقض وبالتـالي سـوف تحفـز 
سـعيد (أذهانهم وهذا أفضل من االستماع إلى تفسير مجرد لبعض القواعد النظرية الموجودة فـي الكتـاب 

،1999،331(  

:الوحدة تدريس أهداف: ثالثا

:يلي فيما الوحدة تدريس من العامة ألهدافا تحديد تم

 ) الكهرباء المتحركة (اكساب معرفة علمية تتعلق بكل من مفاهيم الوحدة 

 ، والتنبـــؤ،واالســـتنتاج ، والقيـــاس ،اكتـــساب تنميـــة مهـــارات عقليـــة مناســـبة مثـــل المالحظـــة والتـــصنيف 
 .وصياغة الفرضيات 

إجــراء الحــسابات المالئمــة والرســم :  مثــل ، العلميــة توظيــف مهــارات رياضــية مناســبة لمعالجــة البيانــات
 البياني

.تنمية اتجاهات ايجابية نحو تعلم العلوم واستخدامها في حل المشكالت الحياتية

 تنمية مهارة التفكير عند الطلبة وخاصة التفكير اإلبداعي

 اكساب الطلبة مجموعة من القيم واالتجاهات واوجة التقدير اثناء تدريس الوحدة
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  :للوحدة الزمني التوزيع:رابعا

اربـع  حـصص  بواقـع حـصص ( 27 ) التاسـع  للـصف المنهـاج لخطـة وفقـا الوحـدة دروس توزيـع يـتم
  .أسبوعيا

  :توزيع الحصص لوحدة الكهرباء المتحركة ): 1(جدول 

     الفترة الزمنية عدد الحصص         الدرس الرقم 

   الشحنة الكهربائية -1

 

1 15-2-2015 

   التيار الكهربائي  -2

 

3 16-2\18-2 

    فرق الجهد  -3

 

2 22-2\23-2 

     المقاومة الكهربائية  -4

 

2 24-2\25-2 

   توصيل المقاومات  -5

 

2 1-3\2-3 

العوامـــــل التـــــي تعتمـــــد عليهـــــا مقاومـــــة  -6
 موصل 

3 3-3\5-3 

  أنواع المقاومة -7

 

2 9-3\10-3 
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  األعمدة الكهربائية  -8

 

3 11-3\16-3 

  القوة الدافعة الكهربائية  -9

 

1 17-3-2015 

  توصيل األعمدة الكهربائية -10

 

1 18-3-2015 

  الطاقة الكهربائية -11

 

3 23- 3 \  25-3 

  القدرة الكهربائية -12

 

3 26-3\30-3 

  السالمة الكهربائية 13

 

1 31-3-2015 

  27 المجموع  -14
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  :األهداف األنشطة والخبرات والوسائل وطرق التدريس 

ذا الدرس أن يتوقع في نهاية ه
 يكون الطالب قادر على أن 

 دور الطالب  دور المعلم 

       التقويم

 

 يوضح المقصود

 الشحنة الكهربائية بكمية

 يوضح نشاط إجراء -
 تكون كيفية

ـــشحنات ـــى ال  عل
 . األجسام

 نتــائج مناقــشة -
 . النشاط

قيـاس  وحدة توضيح -
 لشحنةكمية ا

 إجـراء فـي يـشارك -
 . النشاط

 المناقشة في يشارك -
. 

 للكولوم ًتعريفا يضع -
. 

 : العلمي المصطلح اكتب

 المتولـدة الـشحنة مقـدار -١
 اكتـسابها نتيجـة المـادة علـى
 أو

 اإللكترونـات مـن لعـدد فقـدها
(  ) 

 المتكونـة الـشحنة كميـة -٢
  فقد أو اكتسب جسم على

١٠^١٨×6،25  

  ( … ) إلكترون 

  

 الشحنة كمية يحسب

 على األجسام المتولدة

 الحـسابات مناقـشة_
 المتعلقة

و  اإللكتــرون بــشحنة
 . الكولوم

 متنوعـة أمثلـة حـل -
 كمية لحساب

 على المتكونة الشحنة

 فــي يــشارك - 
  المناقشة

 كمية قانون يستنتج -
 . الشحنة

 سابيةح مسائل يحل -
 قانون على

 . الشحنة كمية

 سـالبة شـحنة تولـدت -1
علـى  ميكروكولـوم ٢ مقـدارها
 مـا ، األبونايـت مـن قـضيب
 التي اإللكترونات عدد

 ؟ القضيب اكتسبها

 فاكتـسب جـسم شـحن -٢
  عددها االلكترونات من كمية

 ، إلكتـرون × ١٠5^ ١٨

 :الدرس األول 
  الشحنة الكهربائية

الكهرباء : الوحدة السادسة 
 المتحركة

  )1(عدد الحصص 

 \     \ :    التاريخ 
2015 
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  الشحنة الكهربائية : الدرس األول 

  :في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على : األهداف السلوكية )1

  .  يوضح المقصود بكميته الشحنة الكهربائية -1

  .يحسب كمية الشحنة المتولدة على األجسام -2

  :المتطلبات السابقة )2

   الذرة  معرفة  مكونات-1

   وصف أنواع الشحنات -2

  

  :قياس المتطلب السابق )3

  ..............،........تتكون الذرة من -1

  .....................،..................تضيف الشحنات التي تتكون على األجسام إلى -2

  :الوسائل التعليمية )4

 لعـرض LCD ،كتـاب المدرسـي  ال، قصاصات ورقيـة ، مجموعة مساطر بالستيكية، قطعة صوف -1
  المادة التعليمة 

 ، األجسام

 اإللكترونــات وعــدد
 أو المكتسبة

 المفقودة

  الشحنة ونوع كمية احسب

 علمـا الجـسم علـى المتولـدة
 شــــــــحنة بــــــــان

 19-^10×1،6اإللكتــــــــــــــرون
 كولوم ؟
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  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  :مرحلة إحداث التعارض ) 1

 ثم يطلب من كل طالب كتابة ما يعرفـه ،يقوم المعلم بمراجعة الطالب حول مكونات الشحنة الكهربائية 
 ) .عمل عصف ذهني(على ورقة 

 طالب ) 6-5(جموعة عدد طلبها يقوم المعلم بتقسيم طالب الصف إلى مجموعات كل م

يقــوم المعلــم بإحــضار مــسطرتين  يقــوم بــدلك المــسطرة األولــى بقطعــة مــن الــصوف والمــسطرة الثانيــة لــم 
 ثم يقوم بتقريب كال المسطرتين على قـصاصات الـورق ،ٕ واحضار قصاصات ورق صغيرة ،يقوم بدلكها

 اما المـسطرة الغيـر مدلوكـة لـم ،صغير  ثم يالحظ الجميع أن المسطرة المدولكة  جذبت القصاصات ال،
 .تجذب القصاصات الورقية الصغيرة 

ما سـبب جـذب المـسطرة األولـى لقـصاصات الـورق والثانيـة لـم تجـذب : يقوم المعلم بطرح السؤال التالي 
 قصاصات ؟

 وكــــل مــــنهم يقــــوم بكتابــــة المالحظــــات ،يطلــــب المعلــــم إجــــراء كــــل مجموعــــة  القيــــام بالتجربــــة بأنفــــسهم 
  واإلجابة عن السؤال ؟،ستنتاجات حول التجربةواال

  مرحلة البحث عن التعارض) 2

حول التجربة والمفاهيم التي تعارضـت فـي ) بنعم أو ال (يسمح المعلم للطالب بطرح أسئلة إجابتها فقط 
 .داخلهم 

 ما  المقصود بالشحنة الكهربائية ؟ : يقوم المعلم بطرح السؤال التالي

 وتقـوم كـل مجموعـة بعـرض تعريـف للـشحنة ، البيانات لتحديـد  تعريـف للـشحنة كل مجموعة تقوم بجمع
 .الذي توصل والية 

  وما هي وحدتها ؟،يقوم المعلم بعرض المفهوم الصحيح للشحنة الكهربائية ؟

 .يقوم المعلم بتوضيح  الفرق بين الشحنة الموجبة والسالبة 
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  مرحلة التوصل إلى حل التعارض)3

يطلـب مـن الطـالب حـل (  مثال يوضح كيف حساب الشحنة المتولدة علـى األجـسام يقوم المعلم بعرض
  .من الكتاب المقرر ) 18(صفحة ) 2(مثال 

 ثم يطلب المعلم من الطالب اإلجابة عن األسئلة التالية 

 لماذا عندما تمشط شعرك تسمع صوت فرقة في شعرك ؟:في الصيف 

 فرقة في المالبس ؟عند خلع مالبسك لماذا تسمع صوت : في الشتاء

  تقوم كل مجموعة بعرض اإلجابات واالستنتاجات حول األسئلة المطروحة ؟

  :التقويم 

  :اكتب المصطلح العلمي 

  (.........)مقدار الشحنة المتولدة على المادة نتيجة اكتسابها أو فقدها  -1

  .......)(... إلكترون 18 10 ×6،25 كمية الشحنة المتكونة على جسم اكتسب أو فقد -2

 مــا عــدد االلكترونــات التــي ، ميكروكولــوم علــى قــضيب مــن االيونــات 2 تولــد شــحنة ســالبة مقــدارها -
  اكتسبها القضيب ؟

  : الواجب بيتي 

  :كيف يمكنك عمل آلتي 

 شحن الكشاف الكهربائي شحنة كهربائية

  موجبه  -سالبه                ب- أ
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يتوقــع فــي نهايــة :األهــداف   األنشطة والخبرات والوسائل وطرق التدريس
 يكــــــــون هــــــــذا الــــــــدرس أن

 الطالب قادر على أن
 دور الطالب دور المعلم

  

 التقويم

 المقـصود بالتيـار يوضـح
 الكهربائي

يبـين  توضـيحي رسـم عـرض
 الحــره فـي اإللكتــرون حركـة
 .موصل

 الكتـاب مـن )1( نشاط إجراء 
 الـشحنات حركـة مناقـشة -.

 واســتنتاج خــالل الموصــل
 . ريفالتع

 الرسـم يالحظ
   التوضيحي

 في يشارك -
 النشاط إجراء

 مــن الكتــاب
 المدرســــي

 19ص

 في يشارك -
 . المناقشة

  :أكمل ما يأتي

حركــــة االلكترونــــات داخــــل قطعــــة -1
وعنــــــــدما توضــــــــع ،...فلزيــــــــة تكــــــــون 

القطعة بين جسم مـشحون وأخـر غيـر 
  ،......مشحون تصبح حركتها

يطلــــــــق علــــــــى حركــــــــة الــــــــشحنات -2
التي تنقل الطاقة مـن نقطـة الكهربائية 

 إلى أخرى عبر الموصالت

 بين العالقة يحدد

 الكهربائية الشحنة

  الكهربائي التيار

 

مبـسط  رسـم خـالل مـن مناقـشة
تـدفق  كيفيـة يبـين الـسبورة علـى

 مقطــع فــي اإللكترونــات
 .موصل

 . ًبيانيا العالقة تمثيل -

   التيار شدة تعريف صياغة -

  

  

 

 الرسـم يالحظ
  ةالسبور على

 في يشارك -
 المناقشة

 يرســـم -
 ًبيانيـا العالقـة

 . كراسته في

 في يشارك -
 صـــــياغة
 . التعريف

 . البياني الرسم دقة مالحظة

 : العلمي المصطلح اكتب -

 فـي المتدفقـة الـشحنات كميـة -١
 فترة خالل موصل مقطع

 ( ... ) . محددة زمنية

 تـدفق عنـد التيـار شـدة مقـدار -٢
 في الشحنات من واحد كولوم

 واحدة ثانية خالل موصل مقطع

  )3(عدد الحصص 

 2015 \     \ :    التاريخ 

  التيار الكهربائي: الدرس الثاني
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 حساب قانون يطبق

 وكمية التيار شدة

  الشحنة

  

  

 

 . التيار شدة قانون  اشتقاق-

 شـدة قيـاس وحـدة توضـيح -
 . التيار

 علـى متنوعـة أمثلـة حـل -
 . القانون

 فــي يــشارك
 اشـــــتقاق
  القانون

 يــستنتج -
  األمبير مفهوم

 يحـــل -
 مــــــسائل
 على  حسابية

 قــانون شــدة
 التيار

 

 تركيـب جهـاز يتعـرف-
 ويـستخدم جهـاز ،األميتر 

  االميتر بطريقة صحيحة 

 

يبـين  توضـيحي رسـم عـرض-
 . الداخل من األميتر تركيب

 مفتـوح أميتـر جهـاز عـرض -
 . الطالب على من الخلف

 عمله وفكرة مكوناته مناقشة -

  يالحـــظ- 
 الرســـــــم

 التوضيحي

 يالحــظ -
 مكونـــــات

األميتــــــــــــــــــــرمن 
 ومـن الـداخل
 . الخارج

 في يشارك -
 المناقشة

  :أكمل ما يأتي

 .....يستخدم جهاز االميتر لقياس-1

ـــــــــــف االميتـــــــــــر مـــــــــــع -2 يوصـــــــــــل مل
  .....على...مقاومة

لقيـــاس شـــدة التيـــار الـــصغير جـــدا -3
  ......يستخدم جهاز 

يتحرك مؤشر االميتـر علـى تـدريج -4
 مقسم إلى وحدات تسم
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  التيار الكهربائي: الدرس الثاني

  :في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا على : كية األهداف السلو)1

 .الكهربائي  المقصود بالتيار يوضح

 .الكهربائي  الكهربائية التيار بين الشحنة العالقة يحدد

 .وكمية الشحنة  التيار حساب شدة قانون يطبيق

.حيحة بطريقة ص التيار قياس شدة في جهاز األميتر األميترو يستخدم تركيب جهاز يعرف

  :المتطلبات السابقة )2

 . الكهربائية الشحنة بكمية المقصود يوضح -١

  . األجسام على المتولدة الشحنة يحسب كمية -٢

  :قياس المتطلب السابق )3

( ..........    اإللكترونـات مـن لعـدد فقـدها أو اكتـسابها نتيجـة المادة على المتولدة الشحنة مقدار - 1
(  

؟ ميكروكولوم ١٫٥ مقدارها موجبة بشحنة ًمشحونا ليصبح جسم يفقدها التي ناتااللكترو عدد  ما -٢

  :الوسائل التعليمية )4

رؤيـــة التيـــار الكهربـــائي وهـــو يمـــر عبـــر (  عـــرض فيـــديو، رســـومات توضـــيحية ، الكتـــاب المدرســـي -1
  . لعرض المادة التعليمة LCD ،) األسالك ليشحن هاتفك 
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  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  :مرحلة إحداث التعارض )1

ـــشحنة  ـــم يطلـــب مـــن  كـــل طالـــب تعريـــف ال ـــم بمراجعـــة  الطـــالب فيمـــا ســـبق دراســـته ومـــن ث يقـــوم المعل
 .الكهربائية على ورقة  

 .طالب  ) 5-4(يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى مجموعات كل مجموعة مكونة من 

 وال يوجـد أهميـة ،لعـيش بـدون كهربـاء نحن نـستطيع ا(يطرح المعلم القضية التالية للنقاش على الطالب 
 وبقيـة األجهـزة الكهربائيـة  ، المروحة ، الضوء ، الثالجة ، ونستطيع تشغيل التلفاز ،للكهرباء في حياتنا 

استطيع تشغيل التلفـاز بوضـعه جانـب ( مثال ،عند وضعها بجانب مقبس الكهرباء دون وصلها بالمقبس
 )المقبس الكهربائي لكن بدون وصلة بسلك 

  .وتقوم كل مجموعة بعرض االستنتاجات التي توصلت إليها من خالل مناقشتهم مع أفراد المجموعة  

  مرحلة البحث عن التعارض) 2

ليتوصـلوا إلـى ( يطلب المعلم من كل مجموعة إضاءة مصابيح غرفـة الـصف  دون الـضغط علـى الـزر 
 )أن الضوء ال يضئ أال بمرور التيار داخل السلك ويضيء الضوء 

حـول التجربـة والمفـاهيم التـي تعارضـت ) بـنعم أو ال ( إجابتهـا فقـط ،يسمح المعلم للطالب بطـرح أسـئلة 
 . مساعدتهم في حل التعارض ،في داخلهم 

 مالحظاتهــــا حــــول التجربــــة ويقــــوم أفــــراد المجموعــــة   من خالل هذه التجربة تكتب كل مجموعة 
 .عرضها على  المجموعات األخرى و،بتسجيل البيانات والتنبؤات وكتابتها على ورق 

أننـا لـو اسـتبدلنا أسـالك الكهربـاء بخـراطيم الميـاه لتوصـل : ( يقوم المعلم قضية للنقاش متعارضة  وهـي 
 )بين مقبس الكهرباء واألجهزة الكهربائية فأنة ستوصل الكهرباء بشكل أسرع وشدة إضاءة اقوى 

وصل أن الماء داخل خرطـوم المـاء      عبـارة عـن  حتى يت،يقوم المعلم بمناقشة الطالب بهذه القضية 
 . والتيار هو أيضا سيل من االلكترونات ،سيل واندفاع لجزيئات الماء 
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 ما المقصود بالتيار الكهربائي ؟:يقوم المعلم طرح السؤال الثاني 

مــا :يعـرض المعلــم مقطــع فيــديو يوضــع ســير الــشحنات فـي مقطــع موصــل ويطــرح الــسؤال الثــاني المعلــم 
  ي العالقة بين الشحنة الكهربائية و التيار الكهربائي ؟ه

  مرحلة التوصل الى حل التعارض)3

 ثــم تعــرض كــل ،تقــوم كــل مجموعــة بالمناقــشة مــع أفــراد مجموعتــه لالســتنتاج تعريــف التيــار الكهربــائي
  . بعد جمع البيانات لتحديد تعريف التيار الكهربائي ،مجموعة ما توصلت آلية 

ــــم ــــار ثــــم يقــــوم المعل ــــصحيح للتي ــــديهم وتوضــــيح التعريــــف والمفهــــوم ال ــــة ل  بتــــصحيح التــــصورات الخاطئ
  .الكهربائي

 أجزاء وتوزيع الشحنة والتيـار والـزمن فـي كـل 3يطلب المعلم من كل مجموعة عمل مثلت وتقسيمة إلى 
  . ثم عرض ما توصلت آلية كل مجموعة على الطالب ،واستنتاج القانون)  ش، ز ،ت( أجزاء الهرم  

 وكتابة القانون وتطبيق مثال على القانون )  22ص(يقوم المعلم بعرض التوضيح الصحيح للهرم 

اسـتطيع أن اقـيس التيـار الواصـل للمنـزل باسـتخدام ميـزان ( يقوم المعلم بمعارضة الطالب بالمقولـة هـذه 
 )ربائيإلحداث تعارض ليتوصل والى جهاز قياس التيار الكه)  (الحرارة الذي يستخدم لألطفال 

مـا اسـم هـذا :  يقوم المعلـم بتوزيـع جهـاز يـسمى االميتـر علـى كـل المجموعـات ثـم يطـرح الـسؤال التـالي 
  الجهاز وماذا نستفيد منه ؟

 .يقوم المعلم بتوزيع أوراق توضح تركيب جهاز االميتر 

 ما هي مكونات جهاز االميتر ؟ كيف يمكن استخدامه ؟:  يطرح المعلم السؤال التالي 

ثــم تقــوم كــل مجموعــة بعــرض ، كــل مجموعــة باســتنتاج مكونــات جهــاز االميتــر مــن خــالل الورقــة  تقــوم
 .استنتاجها على المجموعات األخرى 

  . يقوم المعلم بتوضيح التركيب الصحيح لجهاز االميتر والطريقة الصحيحة الستخدامه
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  :التقويم 

 : يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

 غير وآخر مشحون بين جسم موصلة فلزية قطعة في اإللكترونات حركة اتجاه يوضح ذيال الشكل -1
  : هو مشحون

  

  

  

  :تساوي أمبير ميللي

  ث\ كولوم 310×5 - أمبير               ب610× 5 -ا

  )ج،ب (-امبير               د3-10×5 -ج

    

 : تساوي أمبير2التيار ةشد تكون عندما ثوان ٤ زمن في المارة الكهربية الشحنة مقدار -3

  كولوم ٨ )د               كولوم ٦ )          ج كولوم٢ )ب         كولوم ٤ )أ

  : اآلتي الجدول في الحسابات أكمل

 )امبير(شدة التيار )ثانية(الزمن  )كولوم(كمية الشحنة  عدد االلكترونات 

 ٠٫٣  ١٫٥ 

  4 ٠٫٥ 

٢٤٫٩٦ × ١٨١٠ ٢  

 

 2  
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 : يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع-4

 : مقاومة مع األميتر جهاز ملف يوصل )١

 التوازي على صغيرة .ب              التوالي على صغيرة .أ

  التوازي على كبيرة .د         التوالي على كبيرة .ج

  

 : عدا ما يلي ما جميع مراعاة يجب األميتر جهاز استخدام عند -4

 . كافية بدرجة االنحراف من المؤشر يمكن يالذ التدريج اختيار .أ

 . للتدريج والقصوى الصغرى القيمة معرفة .ب

 . لمقاومة الحاجة دون البطارية مع مباشر بشكل األميتر توصيل .ج

  . للبطارية الموجب القطب مع لألميتر الموجب الطرف توصيل .د

  : هو ة الكهربائيةالدار في األميتر لتوصيل الصحيحة الطريقة يوضح الذي الشكل-4

  

  

  

   : يأتي لما علل

 . الكهربائية الدارة في التوالي على األميتر جهاز يوصل -١

  . التوازي على صغيرة مقاومة مع األميتر ملف يوصل -٢

   : البيتي النشاط
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 الكتاب من ٣ س ، ٢ س ، ١ س حل •

 ٣٥ ص المدرسي .

 والتيار اإللكتروني التيار بين الفرق ما •

  ؟ ياالصطالح

 : اآلتية الكهربائية العناصر رموز لديك •

  صحيحة معا بطريقة توصيلها كيفية تبين كهربائية دارة ارسم -
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  :األهداف األنشطة والخبرات والوسائل وطرق التدريس

يتوقع في نهاية هـذا الـدرس 
أن يكــــــــون الطالــــــــب قــــــــادر 

  على أن

 

 دور الطالب دور المعلم

  

 التقويم

  

  

 المقصود حيوض

 الجهد بفرق

 الكهربائي

  

 خـالل مـن مناقـشة
 بين المقارنة

 الـــشحنات انتقـــال
 وانتقال الكهربائية

 . والحرارة الماء

 التعريف استنتاج -

 فـــي يـــشارك -
 . المناقشة

 انتقـال سبب يفسر -
 الشحنات

 . الموصالت خالل

 وضـع فـي يـشارك -
 .التعريف

 : العلمي المصطلح اكتب

 ذولالمبــ مقــدار الــشغل-
 الكهربائيـة الـشحنات لنقـل
 من

 داخـل أخـرى إلـى نقطـة
 ما موصل

 كيفية يتعرف

  الكهربائي قياس

 الجهد فرق

 

 رســـم عـــرض-
 يبين توضيحي

 من الفولتميتر تركيب
 . الداخل

 الرســــم يالحــــظ
 . التوضيحي

 مكونـات يالحـظ -
 من الفولتميتر

 

  )2(عدد الحصص   فرق الجهد الكهربائي: الدرس الرابع 
 2015 \     \     :التاريخ 
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 جهــاز عــرض -
 مفتوح فولتميتر

 علــى الخلــف مــن
 . الطالب

 مكوناتـه مناقـشة -
 . عمله وفكرة

 . الخارج ومن الداخل

 فـــي يـــشارك -
 . المناقشة

 جهاز يستخدم

 قياس في الفولتميتر

 بطريقة الجهد فرق

  صحيحة

  

  

  

  

  

 

  

 علـى األدوات توزيـع
 . الطالب

 ) ٤ ( نـشاط إجـراء-
 الكتـاب المدرسـي من
 27 ص

 بعــض مناقــشة -
الواجـــــب  األمـــــور
 استخدام عند مراعاتها
 الفولتميتر

 . النشاط ييجر

 الفـولتميتر يوصـل -
 الدارة في

 بطريقــة الكهربائيــة
 . صحيحة

 فـي الـدارة يرسـم -
 . كراسته

 فـــي يـــشارك -
 . المناقشة

 . المباشرة المالحظة

 × )أو ( √ ) عالمـة ضـع
)  

 الفـولتميتر يوصـل ( ) -١
علـى  الكهربائيـة الـدارة فـي

 . التوالي

 توصـيل يمكـن ( ) -٢
 مـع مباشر بشكل الفولتميتر
 دون الكهربـائي المـصدر
 كهربائية مقاومة وجود
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  فرق الجهد الكهربائي: الدرس الرابع 

  :في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا على : األهداف السلوكية )1

  الجهد الكهربائي المقصود بفرق   يوضح-1

  الكهربائي الجهد كيفية  قياس فرق  يعرف-2

  بطريقة صحيحة الجهد قياس فرق في جهاز الفولتميتر  يستخدم-3

  

  :المتطلبات السابقة )2

 الكهربائي  التيار بشدة المقصود  يوضح-1

  الكهربائي التيار شدة قياس كيفية يبين-2

  

  :قياس المتطلب السابق )3

  : يأتي ما أكمل  -1

  (........)محددة  زمنية فترة خالل موصل مقطع في المتدفقة الشحنات كمية على يطلق-2

  ... على ..... مقاومة مع ملفه ويوصل ..... لقياس األميتر جهاز يستخدم -3

  

  :الوسائل التعليمية )4

 ، مــــصابيح كهربائيــــة، أســــالك توصــــيل، جهــــاز فــــولتميتر، رســــومات توضــــيحية، الكتــــاب المدرســــي-1
  .بطاريات ،مفاتيح
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  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  :مرحلة إحداث التعارض ) 1

قشة الطالب  بالدرس السابق وثم يطلب منهم كتابة تعريف التيار الكهربـائي و مكونـات يقوم المعلم بمنا
 .جهاز االميتر على ورقة 

 طالب  ) 6-5(يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى  مجموعات كل مجموعة تتكون من 

ويطلــب مــن كــل )  مــاء ، مــصاصة عــصير ،كاســين بالسـتيك ( يقـوم المعلــم بتوزيــع علــى كــل مجموعــة 
 .جموعة ربط الكاسين بالمصاصة م

 يطلب من جميع المجموعات عمل التجربة التالية ومالحظة ماذا حصل وتدوينها 

 )ترك كال الكاسين فارغات (–)تعبة كاس واحدة وأخرى فارغة ( –) تعبئة كال الكاسين (

 ) تعبئة الكاسين إلى النصف  (-

  بعض المراحل ومراحل لم ينتقل الماء ؟لماذا انتقل الماء في: يطرح المعلم السؤال التالي 

  مرحلة البحث عن التعارض)  2

ثم يجيب المعلم عليها  حتى يوقع الطالب فـي ) نعم أو ال ( يسمح المعلم للطالب بطرح أسئلة إجابتها 
 .تعارض معرفي

ارة مـن  وهـو انتقـال الحـر،ليتوصلوا الطالب للتصور الصحيح( يقوم المعلم بمناقشة الطالب حول الفكرة 
 ) الكأس إلى يدي حتى يحدث توازن حراري بين الطرفين 

 .يطلب من كل مجموعة مناقشة الموضوع وطرح تفسيرات لما حصل 

ليتوصلوا إلى أن انتقال الماء يعتمـد ( وتقوم كل مجموعة بكتابة ماذا حصل في كل مرة وتفسير السبب 
 )على الفرق بين مستوى الماء في الكأس 

  ما معنى فرق الجهد ؟ وبماذا نقيس فرق الجهد لألجهزة الكهربائية ؟: السؤال التالي ثم يطرح عليهم 
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  مرحلة التوصل إلى حل التعارض)  3

يطلب المعلم من كل مجموعة مناقشة األسئلة المطروحة عليهم ، وتقوم كل مجموعـة بعمليـه المالحظـة 
 لتقـوم كـل ،كانوا فيـه فـي بدايـة الـدرس والتنبؤ و الوصول إلى االستنتاج الصحيح و حل التناقض الذي 

  .مجموعة باستنتاج تعريف فرق الجهد من خالل التجربة 

يقوم المعلم بتوزيع جهاز الفولتميتر مع أوراق توضح مكوناته، و رسم تخطيطي لجهـاز الفـولتميتر علـى 
 .الصبورة 

 .نا العملية  يطلب المعلم من المجموعات إعطاء مثال من الحياة على  فرق الجهد في حيات

  .يطبق المعلم بعض األمثلة لقياس فرق الجهد 

  :التقويم 

 : يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع •

         : هو الكهربائية الشحنات سريان اتجاه يوضح الذي الشكل )١

  

  

  

 : مقاومة مع الفولتميتر جهاز ملف يوصل )٢

 التوازي على صغيرة .ب              التوالي على صغيرة .أ

 التوازي على كبيرة .د        التوالي على كبيرة .ج

 : على آخر إلى طرف من موصل في الكهربائي التيار سريان يعتمد )٣

 الجهد فرق .ب             التيار شدة .أ

  الكهربائية المقاومة .د           الشحنة كمية.ج
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 : اآلتي الشكل في ماك الفولتميتر يوصل بطارية جهد فرق لقياس )٤

  

  

   : يأتي لما علل

 . الكهربائية الدارة في التوازي على الفولتميتر جهاز يوصل -١

  التوالي على كبيرة مقاومة مع الفولتميتر ملف يوصل -٢

  

  : البيتي النشاط

  : اآلتية الكهربائية العناصر رموز لديك

  

 الفولتميتر توصيل كيفية تبين كهربائية دارة ارسم

 : اآلتية الحاالت في

 . الكهربائية الدارة في الجهد فرق قياس .أ

  . البطارية جهد فرق قياس .ب
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 األنشطة والخبرات والوسائل وطرق التدريس

  

  :األهداف

يتوقــــع فــــي نهايــــة هــــذا 
الـــــــــــــــدرس أن يكـــــــــــــــون 
 الطالب قادر على أن

    

  دور المعلم

 

  

 دور الطالب

  

  

 التقويم

  

 بين العالقة يحدد

 وشدة الجهد قفر

  التيار

 

 على األدوات  توزيع-
 . الطالب

 )5(نــشاط   إجــراء-
 الكتـاب المدرسـي مـن
 ٣0 ص

و  العالقـة  اسـتنتاج-
 . ًبيانيا تمثيلها

و  ، النـشاط  يجـري-
 البيانات يرصد

  جدول في ويسجلها

 الـــدارة  يرســـم-
 . الكهربائية

 ًبيانيا العالقة  يرسم-
. 

 ألداء المباشرة  المالحظة-
 . لطالبا

 الرســم دقــة  مالحظــة-
 . البياني

  

 المقصود يوضح

 بالمقاومة

  الكهربائية

 بـين العالقة  مناقشة-
 الجهد التيار وفرق شدة
 . الرسم خالل من

 تعريــف  صــياغة-
  المقاومة

 فــــي  يــــشارك-
   المناقشة

 وضـع فـي  يـشارك-
 تعريــــف للمقاومــــة

 . الكهربائية

 : العلمي المصطلح أكتب

 للمـادة يزيائيةف خاصية- ١
 لمـرور ممانعتهـا مـدى تبين

 … ) .فيها التيار الكهربائي
) 

المقاومة :الدرس الخامس 
  الكهربائية

  )2(عدد الحصص 
 \     \     :التاريخ 
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 أن علـى يـنص قـانون -٢
 طرفـي بـين الجهـد فـرق

 موصل

 شـدة مـع ًطرديـا يتناسـب
 فيـه المـار الكهربـائي التيـار

.( …)  

  أوم قانون يستنتج

  

 

 القـــانون اشـــتقاق-
 الثالثة بصوره

 العالقــة خــالل مــن
 السابقة

 األوم مفهوم مناقشة -
. 

 علـى أمثلـة حـل -
 . أوم قانون

 اشتقاق في  يشارك-
 . القانون

 فــــي  يــــشارك-
   المناقشة

 في أوم قانون يطبق- 
 قيم حساب

 التيـار وشـدة المقاومة
 .الجهد وفرق

سلك موصل فـرق الجهـد -1
 فولـت وشـدة 20بـين طرفيـه 

ــــه  ــــار المــــار في ــــر 4التي  امبي
  فما مقاومة الموصل ؟

ة مكــــواة كهربائيــــة مقاومــــ-2
 اوم وتعمــل علــى 22ســلكها 

 فولـــت فمـــا 220فـــرق جهـــد 
هــي شــدة  التيــار المــار فــي 

 سلكها؟

 المقاومات يصنف

 أسس حسب

 مختلفة

 قيـاس كيفيـة توضـيح
 . المقاومات

 أنــواع مناقــشة -
 حسب المقاومات

 والمــــادة قيمتهــــا
 . منها المصنوعة

 جهـــاز يـــستخدم-
 في الملتيميتر

 مقاومـــات قيـــاس
 . متنوعة

 فـــي يـــشارك -
 . المناقشة

  :أكمل ما يأتي 

يــستخدم لقيــاس المقاومــة -1
  ......الكهربائية جهاز  

تــــــــــــصنيف المقاومــــــــــــات -3
حسب قيمتهـا فـي الـدارة الـى 

وحــــــــــسب المــــــــــادة ...و.... 
التـــــــي صـــــــنعت منهـــــــا الـــــــى 

 ....و....
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  :في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا على  : األهداف السلوكية )1

  وشدة التيار الجهد بين فرق العالقة   يحديد-1

  المقصود بالمقاومة الكهربائية  يوضيح-2

  أوم يستنتج قانون

  أسس مختلفة المقاومات حسب  يصنف-4

  :المتطلبات السابقة )2

  الجهد وفرق التيار شدة بين  يقارن-1

  قياس المتطلب السابق)3

 الجهد       فرق التيار     شدة المقارنة    وجه

   يسهيق الذي الجهاز

   القياس وحدة

  

  :الوسائل التعليمية )4

 جهـاز ،جهـد  مـصدر فـرق، مقاومـة معلومة، أسـالك توصـيل ،  فـولتميتر، أميتـر، الكتاب المدرسي -1
  . خروم ماء ، أحجار صغيرة الحجم،ملتيميتر

  

  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  :مرحلة إحداث التعارض ) 1
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رس الـسابق وثـم يطلـب مـنهم كتابـة تعريـف شـدة التيـار و تعريـف فـرق يقوم المعلم بمناقشة الطالب  بالد
  .الجهد 

 طالب) 6-5( يقوم المعلم بتقسيم طالب الصف إلى مجموعات كل مجموعة تحتوي على

يحــضر المعلــم  قطعتــين مــن ) (ليوضــح المعلــم المقاومــة الكهربائيــة( يقــوم المعلــم بــإجراء التجربــة التاليــة 
 ثم يضع في إحدى الخراطيم حجر صـغير الحجـم ليغلقـه  ولـم يـضع فـي ،ولخرطوم الماء قصيرات الط

بتمريــر المــاء فــي كــال الخرطــومين وســينزل  مقــدار ، ثــم يقــول  المعلــم للطــالب ســأقوم ،الخرطــوم األخــر
 لكن سيتفاجئ الطالب بأن المـاء نـزل مـن الخرطـوم األول  لكـن  نـزل ،)الماء نفسه في كال الخرطومين

 )يحدث تعارض وتشويق للطالب لمعرفة السبب (، الثانينقاط في الخرطوم

 :يطرح المعلم السؤال التالي 

لماذا نزل الماء في الخرطوم األول ولكن لم ينـزل فـي .   بما أن الخرطومين نفس الطول ونفس النوع -
  الثاني فسر السبب ؟

  مرحلة البحث عن التعارض) 2

روا الــسبب ويتوصــلوا إلــى تكــوين مفهــوم للمقاومــة يطلــب مــن كــل مجموعــة عمــل التجربــة بأنفــسهم ليفــس
 )توزيع على كل مجموعة خرطومين وحجر صغير وماء ( من خالل،الكهربائية

 ما معنى المقاومة الكهربائية وما هي وحدة قياسها ؟: يطرح المعلم السؤال التالي 

 .تقوم كل مجموعة بالمالحظة والتنبؤ والتجريب حتى تصل إلى حل التناقض 

  .ض المعلم التوضيح الصحيح لمعنى المقاومة وما هي وحدتها يعر

  مرحلة التوصل الى حل التعارض)  3

 .يقوم المعلم بتوزيع جهازي االميتر والفولتميتر على كل مجموعة ورسم جدول على الصبورة 

 ثم يطلب المعلم من كل مجموعة تصنيف هذه األجهزة ماذا نقيس فيها وما هي وحدتها ؟

 هل توجد عالقة بين االميتر والفولتميتر ؟: لم السؤال التالي يطرح المع
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يمكــن اســتبدالهم (يتــرك المعلــم المجموعــات تتنــاقش فيمــا بيــنهم حتــى يتوصــلوا إلــى العالقــة بينهمــا  وهــي 
  )بجهاز الملتميتر 

 وعنـد مـا هـو رمـز الجهـد ورمـز التيـار الكهربـائي ومـا هـو رمـز المقاومـة ،: يطرح المعلـم الـسؤال التـالي 
مــا هــي وحــدة قيــاس كــل مــن : قــسمة الجهــد علــى التيــار مــاذا يعطينــا ،   يطــرح المعلــم الــسؤال التــالي 

 التيار وفرق الجهد؟

 . وكل مجموعة تعرض ما عندها من إجابات حول السؤال ،يترك المعلم وقت للنقاش بين المجموعات 

 يقوم بتعزيز اإلجابات الصحيحة وتصحيح اإلجابات الغير صحيحة

 إذا ،التيـــار \الجهـــد =  ثـــم يقـــول المعلـــم أن المقاومـــة ،يعـــرض المعلـــم المفهـــوم العلمـــي الـــصحيح لـــالوم 
 . إذا الجهاز يستخدم لقياس الجهد والتيار ،يستخدم لقياس المقاومة )  ميلتميتر ( جهاز

  .يطلب المعلم من الطالب إعطاء أمثلة من الواقع تشبه المقاومة 

  :التقويم 

 : يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز ولح دائرة ضع •

    هو أمبير٣ شدته تيار به  يمرΩ ٢   مقاومته موصل طرفي بين الجهد  فرق1

 فولت ٦ .د          فولت ٠٫٦٦ .         ج فولت ١٫٥ .           ب فولت ٥ .أ

 التيار وشدة ًواحدا ًفولتا طرفيه بين الجهد فرق موصل مقاومة على يطلق )٢

 : ًأمبيرا لهخال المار

 الفولت .د            األوم .ج        الكولوم .ب           األمبير .أ

  : الجهد وفرق التيار شدة بين العالقة يمثل الذي البياني الشكل )٣
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 : باستخدام الكهربائية المقاومة قياس يمكن )٤

 جميـع .د                    األلـوان داللـة .                   ج الملتيمتـر .ب أوم         قانون .أ
  سبق ما

  : بالرمز المتغيرة للمقاومة يرمز )٥

  

  : اآلتية القياسات لديك كان إذا

 12 9 6 3 ج

 4 3 2 1 ث

  

 ؟ بيانيا القياسات مثل ) أ

 أمبير؟ ١٫٥ التيار شدة كانت إذا الجهد فرق الرسم من أحسب ) ب

  .احسب مقاومة الموصل ؟ ) ج

  : تيالبي النشاط

  : اآلتية الكهربائية العناصر رموز لديك •

  

  . الثابتة المقاومة إليجاد قيمة ًمعا توصيلها كيفية تبين كهربائية دارة ارسم
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األنـــــــــشطة والخبـــــــــرات والوســـــــــائل وطـــــــــرق 
 التدريس

  

  :األهداف

يتوقـــــــع فـــــــي نهايـــــــة هـــــــذا 
الـــدرس أن يكـــون الطالـــب 

 قادر على أن

    

  دور المعلم

 

  

 ور الطالبد

  

  

 التقويم

  

 كيفية يتعرف

 مقاومات توصيل

 التوالي بطريقتي

  والتوازي

 

  

  . الطـالب توزيـع
علــى محــيط الـــصف 

 صــفوف 5ومــن ثــم ،
  أفقية

   نـشاط إجـراء -
 داخل الصف

 نتــائج مناقــشة -
 . النشاط

 ، النـشاط يجـري
ويرصد المالحظات 

 .حول النشاط

 الـدوائر يرسـم -
 . الكهربائية

 فــي يــشارك -
واالستنتاج المناقشة

  الطالب ألداء المباشرة المالحظة

وجـــــــــــــــــــــــــــــــه 
 المقارنة 

علـــــــــــــى 
 التوالي

على التوازي

شـــدة التيـــار 
) ت(الكلي

  

فــرق الجهــد 
 )ج(الكلي

  

 

  

 قانون يستنتج

 المكافئة المقاومة

  

 . القانون اشتقاق

 مفهـوم مناقـشة -

 اشـتقاق فـي يشارك
 . القانون

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 اآلتية العبارات في خط تحته ما صحح
: 

 أن يمكـن التـي المقاومـة تـسمى -١
 مـن المقاومـات مجموعـة محـل تحـل

  )2(عدد الحصص   )التوازي , التوالي( اومات توصيل المق: الدرس السادس 
 2015 \     \     :التاريخ 
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 التوالي حالتي في

 والتوازي

 .المكافئة المقاومة

 بعـض اسـتنتاج -
 عميماتالت

  . بالقوانين المتعلقة

  

  

 

 وضع في يشارك -
 تعريف

 . المكافئة للمقاومة

 شـدة فـي تغييـر أي تحـدث أن دون
 الكلي التيار

 . المتغيرة المقاومةب

 مقاومـات عـدة توصـيل حالـة فـي -٢
 قيمــة المقاومــة فــإن التــوازي علــى

 . ألكبرها مساوية تكون لها المكافئة

 متـساويتين مقـاومتين توصـيل عنـد -٣
 المكافئـة فـإن المقاومـة التـوازي علـى
 . إحداهما ضعف تساوي لهما

  

 قانون يطبق

  المكافئة المقاومة

 

 مباشـرة أمثلـة حـل
  قيمة ابلحس

 . المكافئة المقاومة

 متنوعة أمثلة حل -
 قيم لحساب

 وفـرق التيـار شـدة
 في المقاومات الجهد
 . الفرعية

 حـل فـي يـشارك
 . األمثلة

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 مــسائل يحــل -
 متنوعــة حــسابية
 على

 توصــيل قــانون
 . المقاومات

 بــين المكافئــة المقاومــة أحــسب -
 من كل في ب ، أ النقطتين

 : اآلتيـــــــة ائرالـــــــدو

  

  ) التوازي ،التوالي( توصيل المقاومات : الدرس السادس 

  :في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا على : األهداف السلوكية )1

  .التوالي والتوازي  مقاومات بطريقتي كيفية توصيل   يعرف-1
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  .التوالي والتوازي  حالتي المكافئة في  يستنتج قانون المقاومة-2

  .المكافئة  قانون المقاومة  يطبق-3

  :المتطلبات السابقة ) 2

 الكهربائية بالمقاومة المقصود  يوضح-1

  أوم قانون نص يذكر -٢

  

  قياس المتطلب السابق)3

 : العلمي المصطلح أكتب -

 ( … ) .فيها الكهربائي التيار لمرور ممانعتها مدى تبين للمادة فيزيائية خاصية - ١

 المـار الكهربائي التيار شدة مع ًطرديا يتناسب موصل طرفي بين الجهد فرق أن ىعل ينص قانون -٢
  (......). فيه

  :الوسائل التعليمية )4

  جهد   مصدر فرق، مقاومة ،أسالك توصيل، فولتميتر، أميتر، الكتاب المدرسي-1

  

  : اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  مرحلة إحداث التعارض) 1

 يطلـب مـن الطـالب تعريـف المقاومـة الكهربائيـة ومـا هـي  ،ب بالدرس الـسابق يقوم المعلم بمناقشة الطال
 وحدة قياسها وما قانونها ؟
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 مقاومـات قيمـة كـل 3يقوم المعلم بالرسم على الصبورة توصيل دارة كهربائيـة علـى التـوالي تحتـوي علـى 
مقاومـة واحـدة وتـساوي ويقوم برسم توصـيل بجانبهـا يوضـح اسـتبدال الثالثـة مقاومـات ب)  اوم 2( مقاومة

 هل هذا االستبدال صحيح ؟ ولماذا ؟: ثم يطرح المعلم السؤال التالي )  اوم6(

  مرحلة البحث عن التعارض) 2

ـــم الـــى مجموعـــات   ، اوم 6 مقاومـــة ، مقاومـــات3 ،بطاريـــة( ثـــم يـــوزع علـــى كـــل مجموعـــة ،يقـــسم المعل
 ) جهاز فولت ميتر ، جهاز اميتر، مصباح،اسالك

ان تقـوم كـل مجموعـة بتوصـيل المقاومـات علـى : مـن كـل مجموعـة القيـام بالنـشاط التـالي يطلب المعلـم 
وحــساب شــدة التيــار )  اوم 6(  ثــم اســتبدال الثالثــة مقاومــات بمقاومــة واحــدة،التــوالي وقيــاس شــدة التيــار 

 =م المكافئــة ( ومالحظــة الفــرق ويــستنتج الطــالب طريقــة حــساب المقاومــة فــي التوصــيل علــى التــوالي 
 )3م+ 2م+1م

:  ثم تطلب من كل مجموعة عمل النشاط التـالي ،يقوم المعلم برسم رسما أخرى للتوصيل على التوازي 
ومـن ثـم يطـرح )2\3( وهو توصيل المقاومات على التـوازي ثـم اسـتبدال الثالثـة مقاومـات بمقاومـة قيمتهـا

 هل يجوز هذا االستبدال ؟ ولماذا ؟

= م الكافئــة (  المكافئــة فــي التوصــيل علــى التــوازي وهــي تــساوي يتوصــل الطــالب إلــى حــساب المقاومــة
 3م|1 + 2م\1 + 1م\1

  مرحلة التوصل إلى حل التعارض) 3

مـــا الفـــرق بـــين التوصـــيل علـــى التـــوالي والتوصـــيل علـــى التـــوازي ؟ ، ومـــا : يطـــرح المعلـــم الـــسؤال التـــالي
 )حسب مالحظتك للنشاط(خصائص كل توصيل ؟ 

 .تتناقش وتستنتج الفرق والخصائص للتوصيل على التوالي والتوازي يترك المعلم المجموعات 

يقـــوم المعلـــم بتوزيـــع أوراق تحتـــوي الفـــرق بـــين التوصـــيل علـــى التـــوالي و التوصـــيل علـــى التـــوازي علـــى 
المجموعات ، ثم يوضح من خالل مناقشته مع المجموعات الفرق الـصحيح بـين التوصـيل علـى التـوالي 

 .والتوازي 
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  . عدة أمثلة على التوصيل على التوالي والتوازي يطبق المعلم

  :التقويم 

 : )  ب ( ، ) أ ( المقابلة األشكال في

 : احسب -١

 

                           المكافئة المقاومة .أ

 . المكافئة المقاومة طرفي بين الجهد فرق .   ب

  ) ب،أ( في ٢ م في المار التيار شدة .   ج

 )           ب،أ( في٢ م طرفي بين الجهد فرق .    د

 حالة كل في المقاومات مجموعة ًمستبدال ، ب ، أ األشكال أعد -٢

  . المكافئة بالمقاومة

  

  : البيتي النشاط

 المكافئـة تكون المقاومة بحيث توصلها كيف بالرسم  وضح٣ Ω ، ٦ Ω ، ٥ Ω مقاومات ثالث لديك
   Ω تساوي لها
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األنــــشطة والخبــــرات والوســــائل وطــــرق 
 التدريس

  :األهداف

ا يتوقع في نهايـة هـذ
الـــــــــدرس أن يكـــــــــون 
الطالـــب قـــادر علـــى 

 أن

    دور المعلم

 

 دور الطالب

  

 التقويم

  

نــوع  أثــر يكتــشف
 على الموصل مادة

  مقاومته

 

  

 )٧(نشاط إجراء
 الكتاب من

 ص المدرسي .
39 

 مفهوم مناقشة- 
الموصــــــــــــــــلية و 

 . المقاومية

 إجراء في  يشارك- 
  النشاط

 فـــي يـــشارك -
واالستنتاج المناقشة

 : العلمي اكتب المصطلح

 سـم١ طولـه فلـزي سـلك مقاومـة مقـدار - ١
  (.......)٢ سم ١مقطعه ومساحة

 

 علـى قـدرتها عـن تعبـر للمـادة خاصـية -٢
 التيار الكهربائي توصيل

  

بـين  العالقـة يـستنتج
  الموصل طول

  ومقاومته

 

  

 األدوات توزيـع
 . الطالب على

 نشاط إجراء -
 مــن )٨ (

 ،النـشاط   يجري-
 البيانات ويرصد

 جدول في ويسجلها

 فــي يــشارك -
 واالستنتاج المناقشة

  
 الـذي الـشكل الطـالب ألداء المباشرة المالحظة

هـو  ومقاومتـه الموصـل طـول بـين العالقـة يمثـل
: 

  

  )3(عدد الحصص   العوامل التي تعتمد عليها مقاومة موصل :الدرس السابع 
 2015 \     \     :التاريخ 
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 الكتاب

 ص المدرسي .
40 

 نتائج مناقشة -
 النشاط

. 

 العالقـة يرسـم -
 . ًبيانيا

  

 

بـين  العالقـة يـستنتج
مقطـــــع  مـــــساحة
  ومقاومته الموصل

 

 ( نـشاط إجـراء
 الكتاب من )٩

 ص المدرسي .
٤٧ 

 نتائج مناقشة -
 . النشاط

 ، النـشاط يجـري
 البيانات ويرصد

 فـــي ويـــسجلها
 .جدول

 فــي يــشارك -
واالستنتاج المناقشة

 مقطـع مـساحة بـين العالقـة يمثـل الـذي الـشكل
ـــــــــــــــــــه  الموصـــــــــــــــــــل ومقاومت

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  

 قانون يشتق

 والعوامل مقاومةال

  فيها المؤثرة

 

 القانون اشتقاق
 . العالقات من

 اســتنتاج -
 بعـــــــض

التعميمــــــــــــــــــــــــات 
 المتعلقــــــة
   بالقانون

 أمثلـــة حـــل
 متنوعة

  

 اشـتقاق في يشارك
 . القانون

 فـــي يـــشارك 
   المناقشة

 مــسائل يحــل -
 متنوعة حسابية

 ومساحة سم ٣٠٠ طوله النحاس من سلك -١
 ٢ سم٣ مقطعه

 مقاومية ). مقاومته باحس ×١٠-٦ Ω. ( سم
 ١٫٥٩ = النحاس

 م٥ طولـه معـدني سـلك -٢ ×١٠- ٢ سـم٤ ،
 ١٫٥ مقطعه ومساحة

 ، أوم ٥٫٣ الـسلك مقاومـة أن علمـت فـإذا
 . مقاوميته احسب
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  العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الموصل : الدرس السابع

  :على في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا : األهداف السلوكية 

  .على مقاومته الموصل نوع مادة أثر   يكتشف-1

  .الموصل ومقاومته بين طول يستنتج العالقة-2

  .ومقاومته مقطع الموصل بين مساحة العالقة يستنتج-3

  .فيها  والعوامل المؤثرة يشتق  قانون المقاومة-4

  

  :المتطلبات السابقة )2

 الكهربائية بالمقاومة المقصود يوضح -١

  المقاومة قياس حدةو يذكر -٢

  

  :قياس المتطلب السابق )3

 ( … ) .فيها الكهربائي التيار لمرور ممانعتها مدى تبين للمادة فيزيائية  خاصية- 1

  ( … ).ًواحدا ًأمبيرا خالله المار التيار وشدة ًواحدا ًفولتا طرفيه بين الجهد فرق موصل مقاومة -٢

  :الوسائل التعليمية )4

 ، خـيط حريـر ،جهـد   مـصدر فـرق، مقاومـات، أسـالك توصـيل، فـولتميتر، أميتـر، الكتـاب المدرسـي-1
  خرطوم ماء 

  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  :مرحلة إحداث التعارض ) 1
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يقوم المعلم بمراجعة الطالب بالدرس السابق ثم يطلب منهم المقارنة بـين طـرق التوصـيل ويكتـب قـوانين 
 .كل طرق التوصيل على ورقة 

أذا قمنا  باستبدال أسالك الكهرباء بخـيط حريـر وهـو ارخـص للوصـل بـين : ( لم فكرة للنقاش يطرح المع
المقبس واألجهزة  الكهربائية فإنها ستوصل التيار لألجهـزة و ذلـك نـستطيع تـشغيل جميـع األجهـزة بخـيط 

 .الحرير 

 ) نعم أو ال ( يفتح المعلم مجال للطالب لطرح أسئلة تكون اإلجابة عنها ب 

  مرحلة البحث عن التعارض) 2

طــالب ، ثــم يقــوم المعلــم بتوزيــع هــذه ) 6-5( يقــوم المعلــم بتقــسيم الطــالب إلــى مجموعــات تتكــون مــن 
ويطلـب مـن الطـالب توصـيل الـدائرة الكهربائيـة ويجـب أن يـضيء ) مصباح ، بطرية ، خيط ( األدوات 
 ) .ألحدث تعارض ( المصباح

ي التجربة و محاولة التوصل إلى حل التعارض الذي أحدثـه تقوم كل مجموعة بمالحظة ماذا سيحدث ف
 .المعلم ، وتكتب كل مجموعة ما لديها من استنتاجات لتعرضها على طالب الصف 

ما الفرق بين المواد الموصلة والمواد العازلـة للتيـار الكهربـائي وكيـف نفـرق : يطرح المعلم السؤال التالي 
 )وصيل التيار يعتمد على المواد الموصلة للتيار ليتوصلوا الطالب إلى أن ت( بينهم ؟ 

 ثـم يقـوم ، واألخـرى مـساحته واسـعة ،يقوم المعلم بإحـضار خرطـومين مـاء  احـدهم مـساحته ضـيقة جـدا 
 ويقول أن المـاء سـيمر مـن الخرطـوم الـضيق أكثـر مـن مقـدار المـاء الـذي سـيمر -  بإحداث تعارض -

عـــارض ويتوصـــل مـــن خـــالل النقـــاش مـــع المجموعـــات  ليحـــدث ت(فـــي الخرطـــوم الـــذي مـــساحته واســـعة  
والقيام بتجربة أمامهم أن سريان الماء بشكل اكبر في الخرطوم  الذي مـساحته أوسـع هكـذا التيـار داخـل 

 ) السلك الذي مساحته اكبر يمر فيه تيار اكبر

ـــالي هـــل يوجـــد اخـــتالف بتوصـــيل خرطـــوم المـــاء للمـــاء بـــاختالف  ـــم بطـــرح الـــسؤال الت طـــول يقـــوم المعل
   يطرح السؤال التالي ومن يوصل أسرع الخرطوم القصير أم الطويل ؟،الخرطوم  أم الء 

  مرحلة التوصل إلى حل التعارض)  3
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 مـساحة ، طـول الموصـل ،المقاومـة النوعيـة ( يطلب المعلم مـن المجموعـات ان تـستنتج رمـوز كـل مـن 
 ) .المقطع 

 .ات على طالب الصف تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت أليه من استنتاج

يقوم المعلم بتوضيح العالقة بين طول الموصل ومقاومته ومساحة مقطع الموصـل ومقاومتـه ثـم يـستنتج 
 .مع الطالب العالقة ، ويتوصلوا الى قانون المقاومة 

  ،يطبق المعلم مثال على قانون مقامة الموصل 

  :التقويم 

 : يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع  

  : تبرد عندما التوصيل فائقة تصبح التي المواد من

 

  ًمعا ) ج ، ب ( .         د الرصاص .ج         القصدير .ب            الكربون .أ

  : هو الثابتة مقاومة على الحرارة أثر يمثل الذي الشكل

  

  

  : المتغيرات بين بالرسم وشكلها العالقة نوع حدد اآلتي الجدول في

 شكلها العالقة عنو المتغيرات

 المــدار إلكترونــات ارتبــاط
 لـــذرات موصــــل األخيـــر
 ومقاومته
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   التيار وشدة الموصلية

   والموصلية المقاومية

   النحاس ومقاومة الحرارة درجة

   الكربون ومقاومة الحرارة درجة

  

  :النشاط البيتي

  46 ص المدرسي الكتاب من ٣ س حل
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األنــــــــشطة والخبــــــــرات والوســــــــائل وطــــــــرق 
 التدريس

  

  :األهداف

وقع في نهايـة هـذا الـدرس يت
أن يكــــــــون الطالــــــــب قــــــــادر 

 على أن
    

  دور المعلم

 

  

 دور الطالب

  

  

 التقويم

 مكونات يصف

  الكربونية المقاومة

  

 

 لوحـات  عـرض-
 . إلكترونية

 أهميـة مناقـشة -
 المقاومة وصفات

 وداللــة الكربونيــة
  . ألوانها

 

 عالقطـ يـتفحص-
 اإللكترونية

 علــى ويتعــرف
 الكربونيـة المقاومـة

. 

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 : يأتي ما أكمل -

 المقاومـة قيمـة تـصل أن يمكـن -١ .
  ..… Ω إلى الكربونية

 الكربونية المقاومة على األلوان عدد -٢
 ... هو

 ... و ... لتحديد وتستخدم

 المقاومة قيمة يحسب

  بداللة ألوانها الكربونية

 

  

 على األدوات يعتوز
 . الطالب

  نشاط إجراء -

 إجراء في يشارك-
 . النشاط

 قاعـدة يتعـرف -
 قيمة حساب

 المقاومـات اآلتيـة مـن كـل قيمـة حـدد -
  : فيها الخطأ سبةون

  

  

  )2(عدد الحصص   أنواع المقاومات :الدرس الثامن 
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الكتـاب  مـن ) ١٠ (
 44 ص المدرسي

 متنوعة أمثلة حل -
. 

 بداللــة المقاومــة
 . ألوانها

 القاعـدة يطبـق -
 القيمة لحساب

 الخطـــأ ونـــسبة
  متنوعة لمقاومات

 

 بعض يذكر

 الستخدام التطبيقات

  المتغيرة المقاومة

  

 

 أمثلـــة إعطـــاء
 . متنوعة

 ١١ ( نشاط إجراء- 
 الكتاب من )

 45 ص المدرسي

 نتـائج مناقـشة -
 . النشاط

 فـــي يـــشارك-
 .األمثلة إعطاء

 فــي يــشارك -
 . النشاط إجراء

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 متغيرة اتمقاوم تعتبر يلي ما جميع )١
 : عدا ما

 الريوستات . أ

 المذياع صوت في التحكم مفتاح .ب

 الكربونية المقاومة .ج

  السيارة في الوقود معيار .د

 في للتحكم المتغيرة المقاومة تستخدم )٢
: 

 التيار شدة .      ب الجهد فرق .أ

 التشغيل زمن .د  الشحنة كمية .ج
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    انواع المقاومات :الدرس الثامن 

  :في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا على : األهداف السلوكية )1

  .الكربونية  مكونات المقاومة  يصف-1

  .بداللة ألوانها  المقاومة الكربونية قيمة  يحسب-2

  .المتغيرة  الستخدام المقاومة  يذكر بعض التطبيقات-3

  :المتطلبات السابقة )2

 مختلفة أسس حسب المقاومات  يصنف-1

  موصل مقاومة عليها تعتمد التي العوامل يذكر -٢

  :قياس المتطلب السابق )3

 : يأتي ما أكمل

 ... إلى منها صنعت التي المادة وحسب ... و ... إلى الدارة في قيمتها حسب المقاومات تصنف -١
 ... و

  ... و ... و ... هي عوامل ثالثة على الموصل مقاومة تعتمد -٢

   :الوسائل التعليمية)4

   ملتيميتر، مجموعة من المقاومات ،الكتاب المدرسي

  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  مرحلة إحداث التعارض) 1

يقــوم المعلــم بمراجعــة الطــالب بالــدرس الــسابق ثــم يطلــب مــنهم كتابــة العوامــل التــي تعتمــد عليهــا مقاومــة 
 .الموصل وقانونها 
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اسـتطيع أن اجعـل المـصباح مـضيء (   يقول المعلم يقوم المعلم بعرض اقتراح واخذ أراء الطالب فيه ،
مطففي بنفس الوقت واستطيع التحكم في شدة إضاءته مثلمـا اسـتطيع الـتحكم بـصوت المـذياع بـان ارفـع 

 )صوته أو اخفضه وأيضا مثل ما أتحكم بصوت الهاتف 

  

 مرحلة البحث عن التعارض) 2

 .طالب  ) 6-4( مجموعة من يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى مجموعات ، تتكون كل 

أن تقـوم كـل مجموعـة بعمـل النـشاط نفـسه الـذي :   يطلب المعلم من كل مجموعة عمـل النـشاط التـالي 
: ، ثم يطرح السؤال التـالي)قام به المعلم وهو أن تتحكم بشدة ضوء الغرفة مثلما تتحكم بصوت المذياع 

 مثل صوت المذياع ؟ما هوا سبب عدم قدرتي على التحكم بشدة إضاءة الغرفة 

ثـــم تقـــوم بعـــرض مـــا ) المالحظـــات والتنبـــؤ واالســـتنتاج ( تقـــوم كـــل مجموعـــة بتفـــسير مـــا حـــدث وكتابـــة 
 توصلت إليه على المجموعات األخرى

 ما هوا  ما الفرق بين المقاومة المتغيرة والمقاومة الثابتة ؟

  

  مرحلة التوصل إلى حل التعارض) 3

توصــلوا إليــه ثــم يقــوم بتوزيــع أوراق تحتــوي علــى رســمه توضــح  الفــرق قــوم المعلــم بمناقــشة الطــالب بمــا 
 .بين المقاومة الثابتة والمقاومة المتغيرة 

 .يقوم المعلم بتوضيح الفروق الصحيحة لكل من المقاومات من خالل مناقشته مع المجموعات 

 .يعطي المعلم مثال على حساب المقامة الكربونية بداللة ألوانها 

 ثــم تطــرح ، وكـل مجموعــة تقــوم بحــل هـذا المثــال ، ســؤال حـول حــساب المقاومــة الكربونيــة يطـرح المعلــم
  . ثم يقوم المعلم بتصحيح األخطاء عند الطالب،كل مجموعة الناتج الذي توصلت إلية 

  يق
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  :التقويم 

  : اآلتية المقاومات من كل ألوان هي ما

  %5±كيلو اوم            )1

  %20±كيلو اوم        54)2

  %3± اوم            200)3

 %2±اوم              15)4

5(4،3 KΩ±         10%  

  : )  ب ( ، ) أ ( الشكلين في

؟  المكافئــة المقاومــة ألــوان هــي مــا )ب .      المكافئــة المقاومــة قيمــة احــسب )أ

    

  :الواجب بيتي 

   وحدد ، اآلتية المقاومات من كل قيمة احسب

 . منها كل قيمة في الخطأ نسبة

 . أحمر ألوانها جميع مقاومة )١
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 . أصفر ألوانها جميع مقاومة )٢

  

  

 األنشطة والخبرات والوسائل وطرق التدريس

  

  :األهداف

يتوقــع فــي نهايــة هــذا الــدرس أن 
 يكون الطالب قادر على أن

    

  دور المعلم

 

  

 دور الطالب

  

  

 التقويم

  

 العمود بين يقارن

 والعمود البسيط

  الجاف

 

  

 لعمـل نـشاط راءإجـ -
 . بسيط عمود

 من ١٣ نشاط إجراء -
 50ص الكتاب

 رســـم عـــرض -
ــــــين  توضــــــيحي يب
 البسيط العمود مكونات

 . الجاف و

 المكونـات مناقـشة -
 تحدث والتفاعالت التي

 القطبين عند

 إجـراء فـي يـشارك -
 من الكتاب ١٢ نشاط

 49 ص المدرسي

 الرســم يالحــظ -
 . التوضيحي

 فـــي يـــشارك -
 . المناقشة

 تفــاعلي يحــدد -
 واالختزال األكسدة

 ًجــدوال يرســم -
 . للمقارنة

 

وجـــــــــــــــــــــــه 
 المقارنة 

العمــود 
البسيط 

العمـــــــــــــــــــود 
 الجاف

  المصعد 

   المهبط

المـــــــــــــــــادة 
 الكهرلية

  

   األكسدة

   االختزال

   العيوب

  )2(عدد الحصص   عمدة الكهربائية وأنواعها األ:الدرس التاسع 
 2015 \     \     :التاريخ 
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 مكونات يصف

  الثانوي العمود

  

 

 رســـم عـــرض -
 يبين توضيحي

 الثانوي العمود مكونات
. 

 التفـاعالت مناقـشة -
 تؤدي التي

 جهـد فـرق توليـد إلـى
  . القطبين بين

 

 الرســم يالحــظ -
 . التوضيحي

 فـــي يـــشارك -
 . المناقشة

 ســبب يفــسر -
 التسمية

  :أكمل ما يأتي

يتكون العمود الثانوي من قطب -1
وقطــــــب موجــــــب ... ســــــالب وهــــــو 

مغموســـــــــين فـــــــــي المـــــــــادة .. وهـــــــــو
  .....الكهرلية وهي

يحـــــــدث عمليـــــــة االكـــــــسدة فـــــــي -2
بينمــــــا .... مــــــود الثــــــانوي عنــــــد الع

  ...تحدث عملية االختزال عند

يتوقـــف توليـــد التيـــار الكهربـــائي -3
فــــي المــــركم عنــــدما تتحــــول جميــــع 

  إلى ....ألواح 

مــــــــــــــــــن مميــــــــــــــــــزات العمــــــــــــــــــود -4
 ....و...الثانوي

 شحن كيفية يتعرف

 الثانوية األعمدة

 مـن ١٣ نـشاط إجـراء
  الكتاب

 ٥0 ص المدرسي .

 الواجب األمور مناقشة
 مراعاتها

 وتفريــغ شــحن عنــد
 . البطارية

 إجـراء فـي يـشارك -
 . النشاط

 فـــي يـــشارك -
 . المناقشة

 : يأتي لما علل -

 -١ . المـراكم حالـة علـى ًمؤشـرا
  H2SO محلو كثافة ُتعد

 أثنـاء الهيـدروجين غـاز ينـتج -٢
 . البطاريات شحن

 الثـانوي العمـود تفريـغ عـدم -٣
 . كبيرة بسرعة
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  عمدة الكهربائية وأنواعها األ:الدرس التاسع 

  :في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا على : األهداف السلوكية )1

  والعمود الجاف العمود البسيط بين يقارن

 الثانوي يصف مكونات العمود

  الثانوية شحن األعمدة يوضح كيفية

  

  :المتطلبات السابقة )2

 الجهد وفرق التيار شدة من كل ُ يعرف-1

  واالختزال األكسدة بتفاعالت المقصود وضحي -٢

  

  :قياس المتطلب السابق )3

 : العلمي المصطلح  أكتب-

 (.....) .محددة زمنية فترة خالل موصل مقطع في المتدفقة الشحنات  كمية-1

 ( ... ) . لإللكترونات وفقد كسب خاللها من يتم تفاعالت-2

  ( … ) . ما موصل داخل أخرى إلى نقطة من يةالكهربائ الشحنات لنقل المبذول الشغل مقدار -٣

  

  :الوسائل التعليمية )4

 عمود،ماء كبريتيك،حمض ،خار صين ، قضيب ، نحاس، قضيب،زجاجي  إناء، الكتاب المدرسي-1
  أميتر،هيدروميتر ،جهد  مصدر، ،فولت  12مقص بطارية،جاف 
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  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  :مرحلة إحداث التعارض ) 1

بطـــاريتين احـــدهما صـــالحة لالســـتعمال (لمعلـــم بتقـــسيم الطـــالب إلـــى مجموعـــات ثـــم يقـــوم بتوزيـــع يقـــوم ا
 .على كل مجموعة)ومصباح ، وسلك ،واألخرى غير صالحة لالستعمال

يطلب المعلم مـن كـل مجموعـة توصـيل الـدارة الكهربائيـة حـسب المـواد الموزعـة علـيهم ، ويـشترط علـيهم 
ٕهنــــا يحــــدث تــــساؤالت لمــــاذا لــــم تــــضيء واحــــدى ( البطــــاريتين  أن يــــضيء الــــضوء عنــــد اســــتعمال كــــال

 )البطاريات 

يقـوم : تقوم المجموعـات بتوجيـه عـدة تـساؤالت للمعلـم ويجيـب عنهـا المعلـم ليتوصـل والـى حـل التنـاقض 
بمـا أن البطـاريتين نفـس النـوع والـشكل والحجـم لمـاذا لـم يـضيء المـصباح : المعلم بتوجيه السؤال التالي 

 ل البطارية الثانية ؟ عند استعما

 تقوم كل مجموعة باستنتاج السبب وتدوينه على ورقة ليتم عرضة على باقي المجموعات 

 ما هي البطارية؟ وما هي مكوناتها ؟: هنا يطرح المعلم السؤال التالي  . 

  مرحلة البحث عن التعارض) 2

 لإلجابـة عـن التـساؤالت ،تعمال يطلب المعلم مـن الطـالب أن يقومـوا بفـتح البطاريـة الغيـر صـالحة لالسـ
 .التي طرحها المعلم 

تقـوم كــل مجموعــة بكتابــة المالحظــات والتنبــؤات واالســتنتاجات ،وتعــرض كــل مجموعــة مــا توصــلت إليــه 
 .على بقية المجموعات في دقيقة 

 )األعمدة الجافة ( يقوم المعلم بتوضيح التصور العلمي الصحيح لمكونات البطارية التي تسمى 

)  ريمـوت(استخدم لسيارتي بطاريـات جهـاز الـتحكم بالتلفـاز ( المعلم هذه المعرفة ليرى أراء الطلبة يطرح 
 ) .و وتمشي السيارة بشكل أسرع
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 .يقوم الطالب بطرح أرائهم حول االستخدام الصحيح للبطارية  معارضين كالم المعلم 

ة واألعمــدة الثانويــة ؟وأيــن تــستعمل كــل مــا الفــرق بــين األعمــدة الجافــ: يقــوم المعلــم بطــرح الــسؤال التــالي 
 منها ؟ 

ومـــن خـــالل مناقـــشة ) األعمـــدة الجافـــة واألعمـــدة الثانويـــة( يقـــوم المعلـــم بتوزيـــع أوراق توضـــح الفـــرق بـــين
  يتضح للطالب الفرق بينهم،الطالب ما تحتويه الورقة 

  مرحلة التوصل إلى حل التعارض) 3

 تنفـذ بطاريـة هـاتفي أقـوم  برمـي البطاريـة  واشـتري واحـدة عنـد مـا:( يقوم المعلم بعرض الموقـف التـالي 
يبحــث الطــالب )   كيــف يمكــنكم مــساعدتي بإعــادة اســتخدامها بــدل شــراء بطاريــة أخــرى للهــاتف ،أخــرى

 .عن حل لمساعدة المعلم  

هـل أقـوم : يطلب المعلم من الطالب اقتـراح حلـول حـول بطاريـة التلفـون مـن خـالل طـرح الـسؤال التـالي 
 ٕلص من البطارية أم يوجد طرق أخرى لالستفادة من البطارية واعادة استخدامها بالتخ

 وثـم يقـوم المعلـم بتوضـيح الطـرق الـصحيحة ،تقوم كل مجموعة بكتابة اقتراحاتها وعرضها علـى المعلـم 
 ) التفريغ،الشحن (إلعادة استخدام البطارية  

  . خالل مناقشة الطالب  من ،ثم يقوم المعلم بتوضيح الفرق بين الشحن والتفريغ

  

  :التقويم 

 : يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع •

 : جهاز باستخدام المحاليل كثافة تقاس 

 

  الهيدروميتر .د       الفولتميتر .ج        األميتر .ب          الملتيميتر .أ
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  : بوحدة البطارية سعة تقاس)   2

 ساعة/فولت .د     ساعة.الفولت .ج         اعةس.أمبير .ب      ساعة /أمبير .أ

  

 : يأتي لما علل

 . القار من بطبقة العليا الجهة من الجاف العمود يغطي -١

 . استخدامها قبل مرات عدة وتفريغها البطاريات بشحن الشركات تقوم -٢

  استخدام دون طويلة فترة المركم ترك عدم -٣

  

  :الواجب بيتي 

   ؟ ريةالبطا بسعة المقصود ما

   : اآلتية الحاالت من كل في يحدث ماذا

 . ًكبيرا الشاحن التيار يكون عندما )١

   ًصغيرا الشاحن التيار يكون عندما )٢
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األنــــــشطة والخبــــــرات والوســــــائل وطــــــرق 
 التدريس

  

  :األهداف

يتوقع فـي نهايـة هـذا 
الـــــــــدرس أن يكـــــــــون 
الطالــــب قــــادر علــــى 

  أن

  

 

    

  دور المعلم

 

  

 دور الطالب

  

  

 التقويم

 طرق يتعرف

 األعمدة توصيل

  الكهربائية

 

 األدوات توزيــع
 . الطالب على

 ( نـشاط إجـراء -
 الكتاب من ) ١٤

 55ص المدرسي

 أهداف مناقشة -
 األعمدة توصيل

 التــوالي علــى
 التوازي وعلى

 ، النـشاط يجـري
 البيانات ويرصد

 جدول في ويسجلها
. 

 الـدوائر يرسـم -
 . الكهربائية

 فــي كيــشار -
واالستنتاج المناقشة

 

علــــــــــــى  وجة المقارنة 
 التوالي

ـــــــــــــى  عل
 التوزيع

القــــــــــوة الدافعــــــــــة 
 )ق(

  

المقوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 )م(الداخلية 

  

   الهدف منة

 القوانين اشتقاق - القوة قانون يستنتج
. 

 اشـتقاق فـي يشارك
 . القوانين

  : اآلتية الدوائر كل من في يحدث ما -

  )3(عدد الحصص   توصيل األعمدة الكهربائي : الدرس العاشر 
 2015 \     \     :التاريخ 
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 حالتي في الدافعة

  والتوازي التوالي

 

 مفهـوم مناقـشة -
 على التوصيل

 . التضاعف

 بعض استنتاج -
 ماتالتعمي

 بـالقوانين المتعلقة
. 

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 الحـاالت يتعرف -
 في الخطأ

 األعمــدة توصــيل
 التوازي على

  

  

 < ١ ق ، مثاليان العمودان كان إذا ( أ
 ٢ ق

 ق = ١ ق كانت إذا (ب

 القوة قانون يطبق

 ةالكلي الدافعة

 مباشـرة أمثلة حل
 قيمة لحساب

 المكافئـة المقاومة
. 

 أمثلــة حــل -
 لحـساب متنوعـة

 قيم

 الدافعــة القــوى
 موصـلة ألعمـدة
 على

 التضاعف

 حــل فــي يـشارك
 . األمثلة

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 مــسائل يحــل -
 متنوعــة حــسابية
 على

 الدافعة القوى قوانين
. 

عمــودان كهربيــان تــم توصــيلهما معــا مــرة 
الي ومــرة علــى التــوازي ووصــال علــى التــو

ـــدارها   اوم فـــاذا 7،6بمقاومـــة خارجيـــة مق
 فولـــت 4كانـــت القـــوة الدافعـــة لكـــل منهـــا 

احــــسب Ω  2،والمقاومــــة الداخليــــة لكــــل 
 شدة التيار في كل حالة 

  توصيل األعمدة الكهربائية : الدرس العاشر 

  :األهداف السلوكية 

  األعمدة الكهربائية طرق توصيل  يتعرف-1
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  والتوازي حالتي التوالي في القوة الدافعة قانون ستنتجي-2

  الكلية القوة الدافعة قانون  يطبق-3

  :المتطلبات السابقة 

  التوازي التوالي وعلى على المقاومات توصيل طريقتي بين   يقارن-1

  

  :قياس المتطلب السابق )3

  

  

  

  

  

  

  :الوسائل التعليمية )4

  )٣ (عدد  جاف عمود،مقاومة ، أسالك توصيل ، فولتميتر، أميتر،الكتاب  المدرسي

  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  مرحلة إحداث التعارض) 1

 ،ابـــة قـــانون القـــوة الدافعـــة الكهربـــائي  ويطلـــب مـــنهم كت،يقـــوم المعلـــم بمناقـــشة الطلبـــة بالـــدرس الـــسابق 
 ومراجعة التوصيل على التوازي و التوالي للمقاومة 

 طالب) 6-5( يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى مجموعات كل مجموعة مكونة من 

 على التوزيع على التوالي وجة المقارنة 

   )ت(الكلي التيار شدة

   )ج(الكلي الجهد فرق

   المكافئة المقاومة قانون



203

بطاريــات علــى التــوازي ومقــدار ) 3( يقــوم المعلــم مــع الطــالب مــن خــالل المجموعــات بتوضــح توصــيل
 وبجانبهــا توصــيل يتوضــح اســتبدل الــثالث بطاريــات ببطاريــة ، فولــت(1.5 )اريــة القــوة الدافعــة لكــل بط

 .  فولت  ويكتب أنها تكافؤها1.5 ) ( واحدة والقوة الدافعة لها يساوي  

مــا اســم هــذا التوصــيل للبطاريــات فــي هــذه الرســمة وهــل صــحيح اســتبدال : يطــرح المعلــم الــسؤال التــالي 
  فولت   ؟(1.5) يمة القوة الدافعة لهاالثالث بطاريات ببطارية واحدة وق

( تقوم كـل مجموعـة بتحليـل التوصـلين والمالحظـة واالسـتنتاج لإلجابـة عـن األسـئلة التـي طرحهـا المعلـم 
ليتوصلوا الطـالب  فـي حالـة التوصـيل علـى التـوازي تكـون القـوة الدافعـة الكهربائيـة تـساوي  لعمـود واحـد 

 )منها

بطاريـات علـى التـوالي ومقـدار القـوة ) 3( مجموعـات  يوضـح توصـيل يقوم المعلـم بعمـل توصـلين مـع ال
 وبجانبهـا توصـيل  يوضـح اسـتبدل الـثالث بطاريـات ببطاريـة واحـدة ، فولـت(1.5 )الدافعة لكـل بطاريـة 

 .  فولت  ويكتب أنها تكافؤها4.5 ) ( والقوة الدافعة لها يساوي  

 للبطاريـات فـي هـذه التوصـيل وهـل صـحيح اسـتبدال ما اسم هذا التوصيل:  يطرح المعلم السؤال التالي 
 فولت   ؟(4.5) الثالث بطاريات ببطارية واحدة وقيمة القوة الدافعة لها

( تقوم كل مجموعة بتحليل التوصيليين  والمالحظة واالستنتاج لإلجابة عن األسئلة التي طرحها المعلـم 
لقــوة الدافعــة الكهربائيــة لــدارة تــساوي مجمــوع ليتوصــلوا الطــالب  فــي حالــة التوصــيل علــى التــوالي تكــون ا

  ) .القوى الدافعة الكهربائية لهذه األعمدة

مرحلة البحث عن التعارض) 2

( هل هناك فرق بين التوصيل على التـوالي والتوصـيل علـى التـوازي ؟: يقوم المعلم بطرح السؤال التالي 
 )ل النشاط التالي ولالجابة عن السؤال الذي طرحة المعلم تقوم كل مجموعة بعم

بطاريــات ويطلــب مــن كــل مجموعــة ان يوصــل جــزء منهــا  ) 6(يقــوم المعلــم بتوزيــع علــى كــل مجموعــة 
  ثم  يوضح الفرق بين التوصلين ،على التوالي وجزء منها على التوازي 
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 ،يقــوم المعلــم بتوزيــع أورق علــى الطــالب توضــح الفــرق بــين توصــيل البطاريــات علــى التــوازي والتــوالي 
 ستنتج الطالب من خاللها الفرق وتصبح واضحة لديهم وي

 مرحلة التوصل إلى حل التعارض

كـــل مجموعـــة تكـــون قـــد توصـــلت الـــى حـــل التعـــارض الـــذي حـــصل معهـــا فـــي البدايـــة حـــول الفـــرق بـــين 
 وهكــذا يكــون الفــرق بــين ، ثــم يقــوم المعلــم بالتوضــيح وكتابــة قــوانين كــل توصــيل علــى حــدا ،التوصــيليين

 التوالي والتوصيل على التوازي قد توضح لديهم التوصيل على 

  .يطبق المعلم بعض األمثلة على التوصيل على التوالي والتوازي 

  :التقويم 

  ) :ب ( ، ) أ ( المقابلة األشكال في

  الدائرة في المار التيار شدة : احسب -

 : )  ج ( المقابل الشكل في

 غلق عند األميتر قراءة كانت فولت،فإذا ١٫٥ = عمود لكل الدافعة القوة

  ( R )المقاومة قيمة أحسب ، أمبير ٠٫٢ = الدارة

  :الواجب بيتي 

 قوة دافعـة على لتحصل فولت ١٫٥ منها لكل القوة الدافعة ، أعمدة ٦ توصيل كيفية فقط بالرسم وضح
  فولت ٦ = كلية

  



 205

  

  

  

  :األهداف طة والخبرات والوسائل وطرق التدريساألنش

يتوقع فـي نهايـة هـذا الـدرس 
أن يكون الطالب قادر على 

 أن

    دور المعلم

 

 دور الطالب

 التقويم

 المقصود يوضح

 الدافعة بالقوة

 الكهربائية

 مفهــوم اســتنتاج -
 من الدافعة القوة

 الــدارة رســم خــالل
 على الكهربائية

 . السبورة

 المفـاهيم توضـيح -
 بالقوة المرتبطة

  . الكهربائية الدافعة

 

 فــي الــدارة يرســم
 . استهكر

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 مفهــوم يتعــرف -
 الداخلية المقاومة

. الخارجية والمقاومة

ـــــي -1 ـــــى المقاومـــــة الت ـــــق عل يطب
ـــــــــي العمـــــــــود  ـــــــــين قطب توصـــــــــل ب

  ......ب

ويطلـــــــق ........ويرمـــــــز لهـــــــا ب
علـــــــــــــــــــى مقاومـــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــود 

  .....ويرمز لها ب......ب

يطلق علـى فـرق الجهـد الكلـي -2
ــــــشحنات  ــــــسبب حركــــــة ال ــــــذي ي ال

هربائية في جميع أجزاء الـدائرة الك
ويرمـــــــــــــــــــــــــــز لهـــــــــــــــــــــــــــا ....... ب
  .........وتقاس ب.......ب

تتـــساوى القـــوى الدافعـــة لعمـــود -3
ـــــــي الـــــــدائرة  ـــــــرق الجهـــــــد ف مـــــــع ف

 .. الكهربائية عندما تكون الدارة 

 الداخليـة مقاومتـه جاف عمود - اشـتقاق فـي يـشارك القـــانون اشـــتقاق القوة قانون يستنتج

  )3(عدد الحصص   القوة الدافعة الكهربائية : الدرس العاشر 
 2015 \     \     :التاريخ 
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  الكهربائية الدافعة

 

 . وصوره

 متنوعـة أمثلـة حـل -
 القوة لحساب

 . التيار وشدة افعةالد

 . القانون

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

متنوعة أسئلة يحل -

٠٫٨ Ω وصـــول قطبـــاه مقاومـــة
  4Ωثابتة قيمتها 

   المتولـدة التيـار شـدة فإذاكانـت
 في الدارة 

 أحسب ، أمبير ١٫٢٥ الدارة في
 مع الرسم للعمود الدافعة القوة

 المقاومة سبيح

 جاف لعمود الداخلية

 لحـساب نـشاط إجـراء
 المقاومة

 جـاف لعمـود الداخلية
. 

 قــانون اشــتقاق -
 . الداخلية المقاومة

 إجـراء فـي يـشارك
 . النشاط

 البيانـات يرصـد -
 . ًبيانيا ويمثلها

 فــي يــشارك -
 المناقشة

 احسب المقابل الشكل في -

  للعمود الداخلية المقاومة

 

  

 ة الكهربائية القوة الدافع

  :في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا على : األهداف السلوكية )1

  الدافعة الكهربائية المقصود بالقوة  يوضح-1

  الكهربائية القوة الدافعة قانون يستنتج-2

  جاف لعمود المقاومة الداخلية  يحسب-3

  :المتطلبات السابقة )2

 هدالج وفرق المقاومة من كل ُ  يعرف-1

  أوم قانون نص يذكر -٢
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  :قياس المتطلب السابق )3

  : العلمي المصطلح أكتب -

 ( … ) . فيها الكهربائي التيار لمرور ممانعتها مدى تبين للمادة فيزيائية خاصية -١

  ( … ) . ما موصل داخل أخرى إلى نقطة من الكهربائية الشحنات لنقل المبذول الشغل مقدار -٢

 المـار الكهربائي التيار شدة مع ًطرديا يتناسب موصل طرفي بين الجهد فرق أن على ينص قانون -٣
  (.....) . فيه

  

  :الوسائل التعليمية )4

  أسالك توصيل ،متغيرة ، مقاومة ، فولتميتر ،أميتر ،جاف   عمود،الكتاب المدرسي

  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  :مرحلة إحداث التعارض) 1

 . بالدرس السابق ويطلب منهم كتابة مكونات األعمدة على ورقه أمامهم يقوم المعلم بمناقشة الطالب

 طالب)  6-5( يقوم المعلم بتقسيم طالب الصف إلى مجموعات كل مجموعة تتكون من

ٕعنــد توصــيل البطاريــة بــدارة كهربائيــة واغالقهــا فإنهــا تزودنــا بتيــار  (  :يطــرح المعلــم قــضية للنقــاش 
 وحيث أن التيار الكهربائي يمر بالبطارية  نفسها فانه يتحـتم ،ي الدارة كهربائي وبذلك يكون فرق جهد ف

 )أن يكون هناك فرق جهد يستنفد داخل البطارية 

مــا مــصدر فــرق الجهــد المــستنفد فــي الموصــل ؟ ومــا مــصدر فــرق : يقــوم المعلــم بطــرح الــسؤال التــالي 
 الجهد المستنفد في داخل البطارية ؟ 

 مجموعات يتوصلوا إلى أن مصدر هذين الفرقين من الجهد وهو البطارية  من خالل مناقشة المعلم ال
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 جـزء يكــون ، ويـشير المعلـم إلــى أن البطاريـة هــي القـوة الدافعــة الكهربائيـة وهــذه القـوة تتــوزع إلـى جــزئيين
 .  عبر الموصل وجزء يكون عبر البطارية

 الثانيـــة غيـــر صـــالحة ،ســـتعمال األولـــى صـــالحة لال( يقـــوم المعلـــم بتوزيـــع علـــى كـــل مجموعـــة بطـــاريتين
 )لالستعمال

 .يطلب من كل مجموعة تجربة البطاريتين أي من البطاريات التالية تجعل المصباح يضيء 

 :مرحلة البحث عن التعارض ) 2

مـا :  ثـم يقـوم المعلـم بطـرح الـسؤال التـالي ،تقوم كل مجموعة بكتابـة التفـسيرات والتنبـؤات حـول التجربـة 
 بطارية غير صالحة ؟ الذي جعل هذه ال

 ما المقصود بالقوة الدافعة ؟: يطرح المعلم على الطالب السؤال التالي

 يقوم المعلم بعرض التعريف الصحيح للقوة  الدافعة واستنتاج رمزها من اسمها ؟

ويــشير إلــى أن . يقــوم المعلــم بتــذكير الطــالب بقــانون اوم إليجــاد فــرق الجهــد المــستنفد داخــل البطاريــة 
 .رية مقاومة تسمى المقاومة الداخلية للبطا

 وما هي المقاومة الخارجية ومـا ،ما هي المقاومة الداخلية وما رمزها : يقوم المعلم بطرح السؤال التالي 
  وما الفرق بينهم ،رمزها 

 ) داخل البطارية  (2ج) +عبر الموصل  (1ج= تتوصل المجموعات إلى أن   ق

  )المقاومة الداخلية للبطارية :   م د،مقاومة الموصل :م خ (م د *ت  = 2 ج،م خ *ت= 1والن ج

  )م د + م خ ( |ق= ت م د                           ت+ ت م خ = فان ق

 

  :مرحلة التوصل إلى حل التعارض) 3

 ماذا تعتقد أن تكون وحدة القوة الدافعة الكهربائية ؟ ولماذا : يطرح المعلم السؤال التالي 
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ات من خالل مناقشة المعلم إلى أن وحدة فـرق الجهـد هـي الفولـت ووحـدة القـوة الدافعـة تتوصل المجموع
 هي الفولت أيضا

ويـــشير المعلـــم إلـــى أن هـــذه العالقـــة يمكـــن اســـتخدامها فـــي إيجـــاد شـــدة التيـــار الكهربـــائي المـــستمد مـــن 
 ، م خ،علمـت ق إذا ) م د(  كمـا يمكـن إيجـاد ،) م خ (  اذا وصل قطباها بموصل مقاومته ،البطارية 

 ) م د  ، م خ،ت ( إذا علمت ) ق( وكذلك إيجاد ،ت 

 تقـوم كـل مجموعـة بحـل الـسؤال ،يطرح المعلم على المجموعات سؤال حول تطبيق قـانون القـوة الدافعـة 
  لتعرض حلها على المجموعات األخرى وتصيح الخطأ بالحل 

  :التقويم 

 : اآلتية األسئلة عن أجب

 وكانـت  Ω  ،1بمقـاوم خارجيـة مقـدارها  قطبيـه وصـل فولـت ١٫٥ الكهربيـة عـةالداف قوتـه كهربـي عمـود
  احـسبΩ ٠٫٥ مقـدارها أخـرى بمقاومـة المقاومـة  فـإذا اسـتبدلت،،شدة التيار المار في الـدائرة ا امبيـر 

  ؟ التيار شدة

 هـدالج فـرق كـان  فـإذا،Ω 1،2  بقطبي عمود كهربائي مقاومتـه الداخليـة Ω 6 وصل سلك مقاومته   
    للعمود؟ الكهربية الدافعة القوة احسب ، فولت ١٫٥ السلك طرفي بين

  :الواجب بيتي 

  58 ص المدرسي الكتاب من ٣ س  حل.
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األنــــشطة والخبــــرات والوســــائل وطــــرق 
 التدريس

  

  :األهداف

ـــدرس  ـــة هـــذا ال يتوقـــع فـــي نهاي
أن يكـــون الطالـــب قـــادر علـــى 

 أن
    

  دور المعلم

 

  

 لطالبدور ا

  

  

 التقويم

  

 المقصود يوضح

 المتحولة بالطاقة

  

 مـصدر مناقـشة -
 الكهربائية الطاقة

 األعمــــدة فــــي
   والبطاريات

 تحـوالت مناقـشة -
 في الطاقة

 الكهربائيـة األجهـزة
 خالل من

 متنوعة أمثلة إعطاء
. 

 فـي يشارك -
 . المناقشة

 يحـــدد -
 الطاقة مصدر

 . الكهربائية

 فـي يشارك -
 األمثلة إعطاء

. 

 : يأتي ما أكمل -

 األعمــدة شــحن عنــد -١
 الطاقـة تحويـل يـتم الكهربائيـة

 ... إلى ...

 الطاقـة اإللكترونات تستمد -٢
 من االنتقال من تمكنها التي

 القطـب إلـى الـسالب القطـب
 ... من الموجب

 الكهربائيـة الطاقـة تتحـول -٣
 ... و ... إلى المصباح في

 فــي يــشارك نونقـــا اشــتقاق-  
 اشــــــتقاق

 : يأتي ما أكمل

  )2(عدد الحصص   الطاقة الكهربائية  : الدرس الحادي عشر 
 2015 \     \     :يخالتار 
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 قوانين يستنتج

 المتحولة الطاقة

 . المتحولة الطاقة

 صــور اشــتقاق -
 باستخدام القانون

 علــى أوم قــانون
 السبورة

 . القوانين

 يــستخدم -
 في أوم قانون
 اشتقاق

 فـي القـوانين
 . كراسته

 الطاقــة مقــدار يتناســب -١
 ... مـع ًطرديـا ًتناسـبا المتحولة

 ... و

 ... هي الطاقة قياس وحدة -٢
 المتحولة الطاقة مقدار هيو ،

 بـين الجهـد فـرق جهـاز فـي
 الــشحنة وآميــة ... طرفيــه
 فيه المنقولة

 الطاقة يحسب

 أجهزة في المتحولة

 مختلفة

 متنوعـة أمثلة حل -
 الطاقة لحساب

 األجهزة في المتحولة
 بتطبيق

 المختلفــة الــصور
 . للقانون

 فـي يشارك -
 . األمثلة حل

 فـي يشارك -
 . المناقشة

 يطبـــق -
 فـي القـوانين
 الطاقة حساب

 المتحولة

سخان كهربائي يعمل على فرق 
 فولـــت ويمـــر 220جهـــد مقـــداره 

 امبيــــــــر 1،5بـــــــه تيــــــــار شـــــــدته 
ـــــة  ـــــة في ـــــة المتحول احـــــسب الطاق

  خالل ساعة واحدة ؟

 

  

  الطاقة الكهربائية  : الدرس الحادي عشر 

  :على في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا : األهداف السلوكية )1

 يوضح المقصود بالطاقة المتحولة 

 المتحول يستنتج  قوانين الطاقة
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  يحسب الطاقة المتحولة في أجهزه مختلفة 

  :المتطلبات السابقة )2

  الكهربائيين وفرق الجهد التيار شدة من بكل المقصود  يوضح-1

  

  :قياس المتطلب السابق )3

  : العلمي المصطلح  أكتب-1

 ( … ) . محددة زمنية فترة خالل موصل مقطع في قةالمتدف الشحنات كمية -١

  ( … ) . ما موصل داخل أخرى إلى نقطة من الكهربائية الشحنات لنقل المبذول الشغل مقدار -٢

  :الوسائل التعليمية )4

  . أجهزة كهربائية متنوعة ، السبورة، الكتاب المدرسي -1

  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  مرحلة إحداث التعارض) 1

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب مفهوم الشحنة الكهربائية والتيار

  .طالب ) 6-5( يقوم المعلم بتقسيم الطالب إلى مجموعات ، كل مجموعة تتكون من 

:  ثـم اطـرح علـى الطلبـة أسـئلة عنهـا مثـل ،يحضر المعلـم إلـى الـصف لعبـة كهربائيـة  وسـيارة كهربائيـة 
هربــاء ؟ مــاذا يوضــع داخــل اللعبــة حتــى تعمــل ؟ كيــف يعمــل هــل ســبق وان شــغلتم لعبــة تعمــل علــى الك

يتوصل الطلبة إلى أن هذه األجهزة تحتاج إلـى مـصدر طاقـة لتـشتغل مثـل ( المصباح ليعطي الضوء ؟ 
  ) وأسالك توصيل ليضيء المصباح ،البطارية هي التي تشغل اللعبة الكهربائية 

لمـاذا ال نـستطيع :  ثم يطرح عليهم الـسؤال التـالي يسمح المعلم للطالب بطرح األسئلة ومناقشتهم فيها ،
 تشغيل هذه األجهزة دون كهرباء أو مصدر طاقة أخرى ؟
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  مرحلة البحث عن التعارض) 2

  ) هاتف خلوي ، مروحة ،مدفئة ( يقوم المعلم بإحضار 

عطــي انظــر إلــى هــذا المقــبس إذا وضــعنا فيــه المدفئــة ي: يطــرح المعلــم علــى المجموعــات الــسؤال التــالي 
ٕ واذا وضـــعنا الهـــاتف فيـــه ال يعطينـــا ال حـــرارة وال ،ٕحـــرارة ، واذا وضـــعنا المروحـــة فيهـــا يعطينـــي بـــرودة 

 فكيف يحصل ذلك ؟ماذا تفسر هذا الشيء؟..برودة مع أن المقبس واحد 

 ما المقصود بحفظ الطاقة ؟: يطرح المعلم السؤال التالي 

عــرض التــصور العلمــي الــصحيح لمفهــوم  حفــظ بعــد طــرح كــل مجموعــة مــا توصــلت إليــه يقــوم المعلــم ب
 الطاقة  ومن ثم يناقش الطالب حتى يتوصل لقانون الطاقة وكيفية حسابها 

  مرحلة التوصل إلى حل التعارض) 3

 .تتوصل المجموعات إلى حل التعارض الذي حصل معها من خالل عمل النشاط السابق 

لى إشكال مختلفة ، فيوضح للطالب مفهـوم الطاقـة يقوم المعلم بتوزيع أوراق توضح التحول في الطاقة إ
 .ويستنتج طريقة حسابها بالمناقشة مع المعلم

ٕيقوم المعلم بتطبيق بعض األمثلة على قانون الطاقة الكهربائية واعطاء أمثلة على األجهزة ألبيتيه كيـف 
  تعمل 

  :التقويم 

  : اآلتية األسئلة عن أجب

 فيـه المتحولـة الطاقـة احـسب ، أمبيـر ٢ شـدته تيـار بـه   ويمـرΩ ١٢٠ مقاومتـه حاسـوب جهـاز -١ 
 . ساعتين خالل

 الطاقـة احـسب، فولـت ٢٢٠ جهـد فـرق علـى  يعمـلΩ ٥٥٠ سـلكه مقاومـة كهربـائي مـصباح -٢
  . ساعة ١٫٥ قدره زمن في المصباح سلك في المتحولة
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  :الواجب بيتي 

 " آخر إلى شكل من تتحول نهاولك ، وال تستحدث تفنى ال ، الطاقة أشكال من شكل الكهرباء "

 . العملية الحياة في الكهربائية وأهميتها الطاقة تحوالت من عدد أكبر في ابحث
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 االنشطة والخبرات والوسائل وطرق التدريس

  

  :األهداف

ـــــة هـــــذا  يتوقـــــع فـــــي نهاي
ـــــــــــــــــدرس أن يكـــــــــــــــــون  ال

  الطالب قادر على أن

  

 

    

  دور المعلم

 

  

 دور الطالب

  

  

 التقويم

 المقصود يوضح

  الكهربائية بالقدرة

 

 )١٥ (نـشاط إجـراء
 الكتاب المدرسي من
   62ص

 بين العالقة تحديد -
 فـي الطاقة المتحولـة

 وقدرته جهاز

 إجـراء فـي يـشارك
 . النشاط

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 أمثلة لقدرة يعطي -
 بعــــض األجهــــزة

 . المنزلية الكهربائية

 : العلمي المصطلح أكتب -

 الكهربائيـة الطاقـة مقـدار -١
  (...)الزمن وحدة في المتحولة

 تتحـول جهاز مقاومة قدرة -٢
بمعـدل  الكهربائيـة الطاقـة فيهـا
 (.....) الثانية في جول واحد

 قوانين يستنتج

  الكهربائية القدرة

 

 القـانون اشـتقاق -
 . وصوره

 مفهـوم توضـيح -
 . الواط

 اشـتقاق فـي يـشارك
 . القانون

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 ٤٠٠ قـدرتها كهربائيـة مكنـسة
  Ω ١٠٠ ومقاومتها واط

 : احسب
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 متنوعة أمثلة حل -
 لحساب

 القدرة

 أســئلة يحــل -
 . متنوعة

 . فيها التيار المار شدة ) أ

 تعمـل التـي الجهـد فـرق )ب
 . المكنسة عليه

 الطاقة ثمن يحسب

 في المتحولة

 المنزلية األجهزة

 ثمـن قـانون اشـتقاق
 الطاقة

 . المتحولة

 متنوعة أمثلة حل -
. 

 اشـتقاق فـي يـشارك
 . القانون

 أســئلة يحــل -
 الطاقة ثمن متنوعة

 .المتحولة

 

 

 

 

 

 

 

  

 علـى تعمـل كهربائيـة غـسالة
،  فولـت ٢٢٠ مقـداره جهـد فرق
 ، أمبير ٢ شدته تيار بها ويمر
 ًيوميـا سـاعات ٣ تشغيلها ويتم

 الكهربائية الطاقة ثمن ،احسب
علــى  شـهر، خـالل المتحولـة

 واط الكيلـو سـعر أن اراعتبـ
 قروش ١٠ يساوي ساعة

  

  القدرة الكهربائية : الدرس الثاني عشر 

 :في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا على : األهداف السلوكية 

  .الكهربائية  يوضح المقصود بالقدرة
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 .الكهربائية  قوانين القدرة يستنتج

  . ليةالمنز في األجهزة الطاقة المتحولة ثمن يحسب

  

  :المتطلبات السابقة )2

  المتحولة بالطاقة المقصود يوضح -١

  كهربائي جهاز في المتحولة الطاقة يحسب -٢

  قياس المتطلب السابق)3

  : العلمي المصطلح أكتب

  ( … ) .الكهربائية األجهزة في آخر إلى شكل من وتتحول الكهربائي التيار يحملها التي الطاقة - 

 المتحولة الطاقة احسب ، فولت ٢٢٠ جهد فرق على    يعملΩ ٤ سلكه ومةمقا كهربائي  مصباح- 
   . ساعة خالل سلكه في

  :الوسائل التعليمية )4

 فـولتميتر مقاومـة ، أميتـر،فولـت٦ فـرق جهـد  مـصدر،واط3 مـصباح ،واط6مـصباح ،لكتـاب المدرسـي 
   أسالك توصيل،متغيرة 

  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  ارضمرحلة إحداث التع) 1

 ،يقــوم المعلــم بعمــل مناقــشة مــع الطــالب حــول الــدرس الــسابق ويطلــب مــن كــل طالــب تعريــف الطاقــة 
 وذكر القانون الذي يحسب الطاقة 

 طالب ) 6-5(يقوم المعلم إلى تقسيم الطالب إلى مجموعات كل مجموعة تحتوي على 
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ليلــة جــدا  والثانيــة تعطــي يحــضر المعلــم إلــى الــصف مــدفأتين كهربــائيتين وتكــون احــدهما تعطــي حــرارة ق
 .حرارة عالية جدا 

يطلب المعلم من المجموعات مالحظة ماذا يحصل عند تشغيل كـال المـدفئتين ومالحظـة الفـرق وتفـسير 
ليتوصل الطالب أن االختالف في كمية الحرارة التي تعطينـا أيهـا كـل مدفئـة يختلـف بـاختالف ( السبب 

 )القدرة لكل مدفئة 

 عارضمرحلة البحث عن الت

عمـل دارة كهربائيـة باسـتخدام ( يطلب المعلم من الطالب مالحظة التجربة التي سيقوم بهـا المعلـم وهـي 
 )  واط 6عمل دارة كهربائية باستخدام مصباح قدرته ( و ،) واط 3مصباح قدرته 

 : يقوم المعلم بإضاءة كال المصباحين  ثم يطرح المعلم السؤال التالي

)  واط 3 واط  شــدة إضــاءته أقــوى مــن المــصباح المكتــوب عليــة 6كتــب عليــة لمــاذا المــصباح الــذي ي( 
  : فسر ذلك

تقـــوم كـــل مجموعـــة بكتابـــة النتـــائج والتفـــسيرات للتوصـــل إلـــى حـــل صـــحيح  وعرضـــه علـــى المجموعـــات 
 األخرى 

  مرحلة التوصل الى حل التعارض

 عنــدما ،ءة كــل مــصباح فــإن هــذا ســببه اخــتالف إضــا،يقــوم  المعلــم بعــرض التــصور العلمــي الــصحيح 
ـــدرة  لكـــل  ـــة حـــسب الق ـــل الطاق ـــدرة المـــصباح علـــى تحوي ـــى ضـــوئه نقـــول ق ـــة إل ـــة الكهربائي تتحـــول الطاق

  فكل مصباح يضيئا أكثر كلما زادة قدرته  ،مصباح

 ما المقصود بالقدرة ؟: يطرح المعلم سؤال

حظـات وتفـسير النتـائج من خالل تفسير ما الحظوه الطالب في النشاط  تقوم كـل مجموعـة بكتابـة المال
  ليتوصلوا لتوضيح مفهوم القدرة الكهربائية ،

 .يقوم المعلم بتوضيح التصور العلمي الصحيح لمفهوم القدرة من خالل مناقشة المجموعات 
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ثم يقوم المعلم باستنتاج قانون القدرة  من خـالل مناقـشة المجموعـات ومراجعـة الطـالب بالتيـار الكهربـاء 
 ز    | ش=        توقانونها       

 ت×ج = ثم يقوم المعلم باستنتاج قانون القدرة من خالل مناقشة المجموعات      القدرة 

 يطبق المعلم العديد من األمثلة الواقعية لحساب قدرتها

 مثـل األجهـزة الكهربائيـة  ،  يقوم المعلم بتشبيه اإلنـسان بـاألجهزة الكهربائيـة أن اإلنـسان لـه قـدرة محـددة 
 ). كل جهاز له قدرة محددة ،وجودة بالمنزلالم

   يطلب المعلم ذكر أمثلة على أجهزة مكتوب علية القدرة في بيوتهم وكم هذه القدرة  

  :التقويم 

 : يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

  : تساوي ثانية ٢ قدره زمن في واط ٤٠ قدرته جهاز في المتحولة الطاقة )١

 جول ١٦٠ .د       جول ٨٠ .ج       جول ٤٠ .ب        جول ٢٠ .أ

  : ثانية ١ قدره زمن في واط ١ قدرته جهاز يستخدمها التي الطاقة كمية) 2

  الكولوم .          د الجول .ج         الفولت .ب             الواط .أ

 : احسب فولت ٢٤٠ جهد فرق على يعمل واط ٤٨٠ قدرته شعر مجفف -١

  . المجفف مقاومة )ب            فيه المار التيار شدة)  أ

 ٤٠٠ قدرتها كهربائية ومدفأة واط ١٠٠ قدرته مصباح مكتبك غرفة في -٢

 ساعة.الكيلوواط ثمن بأن ًعلما ساعات ١٠ لمدة تشغيلها تكلفة ثمن احسب واط

 ؟ قروش٤

  70 ص المدرسي الكتاب من الفصل أسئلة حل :الواجب بيتي 



 220

  

  

  :األهداف األنشطة والخبرات والوسائل وطرق التدريس

نهايـــــــة هـــــــذا يتوقـــــــع فـــــــي 
الـــدرس أن يكـــون الطالـــب 

 قادر على أن

    دور المعلم

 

 دور الطالب

  

 التقويم

 التيار يصف

  المنزلي الكهربائي

 

  

 صـفات مناقـشة -
  الكهربائي التيار

 . المنزلية والتمديدات

 أخطــار مناقــشة -
 الكهربائي التيار

 األجهــــزة علــــى
 . واإلنسان

  المناقشة في يشارك

 أثــر يتعــرف -
 الصدمات

 ومــدى الكهربائيــة
 على خطورتها

 . اإلنسان

 : يأتي ما أآمل

 المنـازل إلى األسالك تحمل -١
 أمبير ... شدته ًكهربائيا ًتيارا

 الكهربائيـة الـدارة غلـق عنـد -٢
 الجهاز مقاومة في التيار يسري

 خـط إلـى ... الجهـد خـط مـن
 ... الجهد

 بصدمة اإلنسان بةإصا عند -٣
 وفاته إلى تؤدي قد كهربائية

 ... و ... هما طريقتين بإحدى

 المقصود يوضح

 بالتأريض

 عمل كيفية توضيح -
 التأريض

 رســم خــالل مــن
 . توضيحي

 آليــة مناقــشة -

 الرســم يالحــظ -
 . التوضيحي

 فــي يــشارك -
 . المناقشة

 يـتم المنزليـة التمديـدات فـي " -
 للجهاز الفلزي الغالف توصيل

 " ( التأريص ) األرض مع

 تخطيطـي برسـم ذلـك وضـح -١
. 
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 فـي التـأريض أهميـة أذار -٢ . وأهميته التأريض
 المنزلية التمديدات

 بعض يذكر

 الحماية عناصر

 التمديدات في

 الكهربائية

 عناصر بعض عرض
 .الحماية

 مكونـات مناقـشة -
 وآليـة عملـه منهـا كـل

 خـالل مـن وأهميتـه
 رسومات

 . توضيحية

 العناصـر حصيـتف
 ويتعرف

 . مكوناتها على

 الرسومات يالحظ -
 . التوضيحية

 فــي يــشارك -
 المناقشة

 : العلمي المصطلح أكتب

 علـى يحتـوي صـغير جهـاز -١
 شدة زيادة عند ينصهر سلك

 الحـد عـن فيـه المـارة التيـار
 ( ... ) . به المسموح

 يقوم كهربائي حماية عنصر -٢
 بشكل الكهربائية الدارة بفتح

 أو تماس حدوث عند وماتيكيأوت
 ( ... ) . مفرط عبئ

 بفـتح يقـوم حـساس جهـاز -٣
 التيار من جزء تسرب عند الدارة

 تماس أي طريق عن منه الخارج
. ( ... ) 

  

 الكهربائية السالمة:  الدرس الثالث عشر

 : في نهاية الدرس ينبثق أن يكون الطالب قادرا على: األهداف السلوكية )1

 .المنزلي  كهربائيالتيار ال يصف

 .يوضح المقصود بالتأريض 

  .التمديدات الكهربائية الحماية في يذكر بعض عناصر
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  :المتطلبات السابقة )2

 الكهربائي التيار أنواع يصنف -١

  المنزلي الكهربائي التيار قيمة يحدد -٢

  قياس المتطلب السابق)3

 : يأتي ما أكمل

 ... و ... اهم نوعين إلى الكهربائي التيار يصنف -١

 هيرتز ... وتردده فولت ... وقيمته ... نوع من المنازل يزود الذي الكهربائي التيار -٢

  :الوسائل التعليمية )4

  نقص التيار نصف أوتوماتيكي متابع  رسومات توضيحية منصهرات متنوعة قاطع،الكتاب المدرسي

  :اإلجراءات وخطوات الدرس )5

  مرحلة إحداث التعارض) 1

 طالب ) 6-5(معلم بتقسيم طالب الصف إلى مجموعات كل مجموعة تتكون من يقوم ال

ـــائي  ـــم بعـــرض عـــدد مـــن الـــصور لحـــدوث حريـــق فـــي المنـــزل يكـــون ســـببه أللتمـــاس الكهرب  ،يقـــوم المعل
  ومناقشة أخطار هذه األفعال،واستعمال الكهرباء ويدي في الماء

معـــرى دون غــــالف بالســـتيكي واألخــــرى  إحـــدى األســــالك ( يقـــوم المعلـــم بإحــــضار ســـلكيين كهربــــائيين 
 )مغطى بغالف بالستيكي 

 حتـى تقـوم ،يطلب المعلم من المجموعات االنتباه بشكل جيد حول التجربة التي سيقوم بإعدادها المعلـم 
 .كل مجموعة بكتابة المالحظات واالستنتاجات والتنبؤات حول التجربة 
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 الــسلك المعــرى يبقــى خطــر علــى حيــاة المعلــم ،ء يقــوم المعلــم بوضــع كــال الــسلكيين فــي مقــبس الكهربــا
 أما السلك الغير معرى يبقى امن ،ويتضح أن ال يجوز وضع السلك المعرى في الكهرباء  ألنة خطر 

  ويجب ويناقشهم فيها المعلم ،يفتح المعلم الفرصة للطالب طرح األسئلة حول التجربة 

  مرحلة البحث عن التعارض) 2

 :لطالب حول التجربة ثم يطرح السؤال التالي يقوم المعلم بمناقشة ا

 ماذا تعرف عن أخطار الكهرباء ؟

 ما هي طرق السالمة في الكهرباء 

 ثـم تكتـب ،تقوم كل مجموعة بتفسير النتائج وجمع البيانـات حـول أخطـار الكهربـاء والـسالمة الكهربائيـة 
 كل مجموعة ما استنتجته لتعرضه على المجموعات األخرى

 ما المقصود بالتأريض؟: معلم بطرح السؤال التالي ثم يقوم ال

  مرحلة التوصل إلى حل التعارض) 3

 يقوم المعلم بتوزيع أوراق توضح أخطار الكهرباء 

 ثم يقوم المعلم بمناقشة الطالب حول السالمة الكهربائية 

ي حـصل فـي يقوم المعلم بتوضيح التصور الصحيح حول أهمية  السالمة الكهربائيـة وحـل التنـاقض الـذ
 بداية الحصة 

 ثـم عــرض ،ثـم يقـوم المعلــم بعـرض عـدة طــرق يجـب اســتخدامها فـي كـل منــزل للحـصول علـى الــسالمة 
 تركيب التأريض قاطع نصف اتماتيكي 

  يقوم المعلم بعرض مقطع فيديو يوضح السالمة الكهربائية 

1HABKPPMDs7Y=v?watch/com.youtube.www://http  

2M7PDoszSEB-=v?watch/com.youtube.www://http  
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  :التقويم 

 : يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

  : هي للعمل يعود القلب ال بحيث بسرعة تنقبض القلب عضالت جعل إلى تؤدي التي التيار شدة )١

  أمبير ١ .د      أمبير ٠٫١ .ج     أمبير ٠٫٠١ .ب      أمبير ٠٫٠٠١ .أ

  : على الكهربائية الدارة مع المنصهر يوصل (٢

  سبق مما ليس .د        التوازي .ج      التضاعف .ب التوالي              .أ

 : عمل مبدأ على اآللية القواطع عمل يعتمد (٣

 الكهربائي المغناطيس .ب                              الفلز ئيثنا .أ

  ) ب ، أ ( احتمال .د            المنصهر السلك .ج

  : يأتي لما علل

 الطاقة تساوي ال الناتجة الضوئية الطاقة فإن كهربائي مصباح تشغيل عند -١

  . المستهلكة

 . كبير طرق ذات الكهربائية التمديدات في المستخدمة األسالك -٢

 . ثالجة مالمسة عند ًأحيانا كهربائية برجة اإلنسان يشعر -٣

 . واحد مقبس في الكهربائية األجهزة من كبير عدد وصل بعدم ينصح -٤

  . تتأذى أن دون الكهرباء أسالك على الطيور أسراب تقف -٥

   : اآلتية الحاالت من آل في يحدث ماذا

 . منازلنا في الجهد فرق بمصدر فولت ١١٠ عليه كتب جهاز وصل -١

 . منازلنا في أمبير ١٠ قيمته آلي قاطع مع كيلوواط ٣ قدرته جهاز وصل -٢
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  اإلنسان جسم خالل أمبير ٠٫٠٢ شدته تيار مر -٣

  :الواجب بيتي 

   : احسب المقابل الشكل في

 السخان مقاومة في المارة التيار شدة

 . للسخان المناسب المنصهر

  تشغيل ساعة من خالل ةالمتحول الطاقة مقدار
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  )10(ملحق رقم 

  قائمة أسماء المحكمين 

  ة/المحترم ............................................................... ة / حضرة المحكم

اثــر اســتخدام إســتراتيجية التعــارض المعرفــي فــي تــدريس العلــوم " بعنــوان " تقــوم الباحثــة بدراســة بعنــوان 
  ".حصيل والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في فلسطين على الت

 ، وسعة اطالع يرجى من حضرتكم التكرم بتحكـيم أدوات الدراسـة المرفقـة ،ولما عرف عنكم من معرفة 
  . وبيان مدى مالءمتها إلغراض الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  :الباحثة 

  أسماء سويطي
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  لمادة التعليمية وأدوات التعليمية أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم ل

 المؤسسة العلمية  االسم  الرقم 

 جامعة القدس محسن عدس. د 2

 جامعة القدس عفيف زيدان. د 3

 جامعة القدس إبراهيم عرمان. د 4

 جامعة القدس إبراهيم صليبي. د 5

 جامعة القدس زياد قباجة. د 6

 اإلشراف التربوي أيمن شروف. أ 7

 التربية والتعلم دودينرندة .أ 8

 التربية والتعليم إبراهيم العزة.أ 9

 جامعة القدس المفتوحة محمد شاهين.   د 10
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  جداولفهرس ال

  

 الصفحة اسم الجدول الرقم

 79 توزيع أفراد عينية الدراسة بحسب المعالجة ومستوى التحصيل والجنس 1.3

لمتغيــــر التحــــصيل حــــسب ) ANCOVA(نتــــائج اختبــــار تحليــــل التغــــاير  1.4
 المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

90 

تحــــصيل المتوســــطات الحــــسابية المعدلــــة واألخطــــاء المعياريــــة لمتغيــــر ال 2.4
 حسب المجموعة

90 

متغيــــر التفكيــــر اإلبــــداعي ) ANCOVA(نتــــائج اختبــــار تحليــــل التغــــاير  3.4
 حسب المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

92 

المتوســـــطات الحـــــسابية المعدلـــــة واألخطــــــاء المعياريـــــة لمتغيـــــر التفكيــــــر  4.4
 اإلبداعي حسب المجموعة

92 
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  فهرس المالحق

 فحةالص المحتوى الملحق

 118 تحكيم فقرات اختبار التحصيل 1

 119"الكهرباء المتحركة " جدول المواصفات الختبار التحصيلي لوحد  2

 122 "الكهرباء المتحركة" اختبار تحصيلي في مادة العلوم لوحدة 3

 130 مفتاح إجابات االختبار التحصيلي 4

 131 تحكيم فقرات اختبار التفكير اإلبداعي لتورانس 5

 132 اإلبداعي للتفكير تورانس اختبار 6

تحكــــــيم المحتــــــوى العلمــــــي للوحــــــدة الدراســــــية المصمــــــصة علـــــــى  7
إستراتيجية التعارض المعرفي في مادة العلوم العـام للـصف التاسـع 

 األساسي

141 

 142 )الكهرباء المتحركة (قائمة بالمفاهيم المتعلقة بوحدة  8

 146 دليل المعلم 9

 226 لمحكمينقائمة أسماء ا 10

 228 كتاب طلب تسهيل مهمة من جامعة القدس 11

 229 كتاب طلب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم 12
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