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 اإلهداء

 
  لي الطريق لتنير لي قلبها إضاءتيإلى التي 

 إلى التي سهرت الليالي وكانت لي الصديق
                             إلى أمي الغالية 

 
 ن نعم الرفيقإلى من ساندي وكا

 إلى من في رحلتي رافقني على طول الطريق
                          إلى زوجي العزيز

 
 إلى فلذات كبدي
 إلى نور عيوني

  األعزاءئيإلى أبنا                 
 

 ها في سويداء قلبينتإلى التي أسك
 إلى التي اشد لها أزري

 نةو                 إلى والدة زوجي الحن
 
 ى كل من ساهم في انجاز رسالتيإل

 إلى كل من كان لي عوناً
  محسن عدس               إلى أستاذي الفاضل

 
 البحثإلى كل هؤالء أهدي هذا 

 
 
 



أ  

 
 
 
 

 

 

 

 

 :إقرار

 
أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 

 حيث ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا باستثناء، ما أشرت له
 .ألي جامعة أو معهد

 
 ...................:.التوقيع

 
  عوض جريس البردويللرينا
 

 :....................التاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ب 

 شكر وعرفان

 
 الذي أعانني إلتمام هذا الجهد،      مي المتواضع إال أن أحمد اهللا     لال يسعني بعد أن أنهيت هذا الجهد الع       

وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلى أستاذي الدكتور محسن عدس المشرف على دراسـتي              
 . والتوجيه فجزاه اهللا كل خيرواإلرشاد وقدم لي النصح ،هذه وقد منحني الكثير من وقته وجهده

لدراسات العليا قسم التربية جامعـة القـدس    كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للهيئة التدريسية في ا        
وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام الذين تفضلوا بالموافقة على مناقشة هـذه               

 . الدكتور غسان سرحان واألستاذة الدكتورة خوله شخشير صبري:الدراسة وهم
 

ة، وإلى إدارة مدارس كل من بنـات        كما أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراس        
بيت لحم الثانوية، وذكور بيت لحم الثانوية، ومدرسة طاليتا قومي، وأخص بالذكر المعلمـة آمـال                

، والمعلم حازم قمصية، لما بذلوه من جهد في تطبيق التجربـة فـي              صالحالدراس، والمعلم حازم    
 .مدارسهم

 
 قف بجانبي إلخراج هذا العملوأخيرا أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل شخص و

 
 وفق اهللا الجميع لما فيه الخير 

  
 :                                                                      الباحثة

 رينال البردويل                                                                                               
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



ج  

 الملخص

 
التحصيل لـدى طلبـة     زيادة   الدافعية و  ستقصاء أثر استخدام التشبيهات في    هدفت هذه الدراسة إلى ا    

 .الصف الحادي عشر العلمي محافظة بيت لحم
طبقت هذه الدراسة على عينة من طلبة الصف الحادي عشر العلمي في المدارس الحكومية التابعـة     

 121 وتكونت عينة الدراسة من      2010/2009يت لحم، في العام     لمديرية التربية والتعليم محافظة ب    
ـ    وأنشـطة ، وأعدت الباحثة اختبـار تحصـيل        ) طالبة 64 طالبا،   57(طالبا وطالبة     ي تدريبيـة ف
، وتم تأكد مـن  ترجمة استبيان عن الدافعية في العلوم من اللغة االنجليزية     باإلضافة إلى   التشبيهات،  

 .صدق األدوات وثباتها
 

 هذه الدراسة تصميم قبلي وبعدي للمجموعتين، المجموعة التجريبية درسـت باسـتخدام             واعتمدت
جـة  الالتشبيهات، والضابطة درست بالطريقة االعتيادية وطبقت االختبـار واالسـتبيان قبـل المع            

ية وبعدها على أفراد المجموعتين، وبعد انتهاء فترة التجريب التي استمرت ثالثـة شـهور               بالتجري
وقد .  لقياس الفروق الفردية بين المجموعتين(ANCOVA) استخدام اختبار تحليل التغاير تقريباً تم

 :أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

 
تعزى إلى طريقة التدريس ولصـالح      وجود فروق دالة إحصائياً في قياس الدافعية وتحصيل الطلبة          

عزى لمتغير الجنس، ولكن تفعية وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في قياس الدا. المجموعة التجريبية
عـدم  و. الجنس ولصـالح الـذكور  متغير تحصيل الطلبة تعزى إلى دالة إحصائياً في  وجود فروق   

 في قياس الدافعية وتحصيل الطلبة تعزى إلى مسـتوى التحصـيل فـي              إحصائياق دالة   ووجود فر 
 لديهم تعزى للتفاعل بين      في قياس الدافعية وتحصيل الطلبة     إحصائيام وجود فروق دالة     وعد .العلوم

وبناء على النتائج الدراسة أوصت الباحثة إلـى         .المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم     
 . وأي مجاالت أخرىالفيزياء،ضرورة توظيف هذه الطريقة في تدريس 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



د  

Abstract 

 

 

This study aims at investigating the effect of using analogies on the 11
th

 – 

grade students' motivation and achievement in Bethlehem distinct. The study
 

has been applied on purposeful sample of the 11
th 

grade student at public 

school in Bethlehem district in school year 2009/2010. The sample included 

(121) students (57 males and 64 females). Researcher has prepared one test: 

an achievement test and a practice of material by using analogies and 

translation of science motivation Questionnaire. Content validity and 

reliability were established for all methods. Students were assigned to 

experimental and a control groups, the experimental group was taught by 

using analogies and the control group taught by traditional method. 

 

The experiment lasted 3 months, the design of the study was pre-post non-

randomized group, in view of the design, the test and the Questionnaire were 

administered before and after, the experiment data was analyzed using 

(ANCOVA). 

 

The results of the study were : 

 

There are significant differences in student's motivation and achievement in 

favor of the experimental group; there are significant differences in 

achievement between males and females due to gender in favor of males. 

There are no significant differences in student's motivation due to gender.   

And there are no significant differences in student's motivation and 

achievement due to the student's level of achievement. There are no 

significant differences in student's motivation  and achievement due to 

interaction between groups, gender and level of achievement based of finding 

of the study. The study recommended using analogies in Physics teaching and 

other subjects.      
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 الفصل األول
 

 مشكلة الدراسة وأهميتها 
 

 :المقدمة 1.1

 
التدريس عنصر مهم من عناصر المنهاج، فهو يربط األهداف بالمحتوى ارتباطـاً وثيقـاً،              

ية، حيث يشير مفهوم التدريس إلى كل مـا         ويؤثر بشكل كبير في اختيار األنشطة، والوسائل التعليم       
يتبعه المعلم مع طالبه من أنشطة، وإجراءات، وخطوات، وتحركـات متسلسـلة متتاليـة لتنظـيم                

 .المعلومات، والمواقف، والخبرات التربوية، لتحقيق هدف، أو مجموعة من األهداف التربوية
 

بـة الكتسـاب الخبـرات،    فمن خالل التدريس تسعى العملية التربوية إلـى مسـاعدة الطل          
والمعارف، والمعلومات، التي من شأنها العمل على تطوير القدرات العقلية، والمهارات الحركيـة،             
والجوانب االجتماعية لديهم، مما يمكنهم بالتالي من التكيف مع جملة التغيرات المتسارعة من جهة،              

ر عملية التدريس على إكساب     وال يكاد يقتصر دو   . والعمل على تطوير مجتمعاتهم من جهة أخرى      
المتعلمين المعلومات والمعارف فحسب بل يتعدى ذلك إلى تطوير قدراتهم العقلية والوصول بها إلى              

 ).2004الزغلول وشنطاوي، ( أقصى حد
 

في ضوء ذلك، البد أن يشهد تدريس العلوم اهتماماً كبيراً وتطوراً مستمراً لمواجهة تحديات             
 ألن فهم العلوم وعمليات العلم يسهم بطريقة جوهرية في تنمية مهـارات             القرن الحادي والعشرين،  

صنع القرار، والتفكير بطريقة إبداعية ونقدية، تساعد على حل المشكالت، وتساعد علـى تطـوير               
الحياة االجتماعية واالقتصادية، وهذا يتطلب طرقا جديدة في تدريس العلوم، تختلف عـن طـرق               

تي تتعامل مع الطالب على أنهم متشابهون، وتفترض أن جميع المتعلمـين            التدريس المتبعة اليوم ال   
ن اإلجابة ستكون واحدة عند الجميع في االمتحان، إذ إيفهمون ما يقوله المعلم بالمعنى نفسه، وعليه ف

تركز على اكتساب الطالب للمعلومات والمعارف، وال تركز على فهمها، وتقدم المعرفـة العلميـة               
ل المحاضرة والنَص والعرض، والسؤال عندها من أجل سرد المعرفة المكتسـبة،            للطالب من خال  

عبد (والمعلم هو المتحكم في سير العملية التعليمية ومحورها، يدعم ويؤيد التنافس، والعمل المنفرد              
 ). 2001السالم،
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 وهذا يؤكد على أن معظم طرق التدريس المتبعة في تدريس العلوم في المدارس، ال تساعد              
على االهتمام بما يجري في بنية الطالب المعرفية، من كيفية اكتسابه للمعرفة، ومن كيفية تنظيمها،               
وتخزينها في ذاكرته، وذلك ألن المعلمين يستخدمون الكتب المدرسية كأساس في التدريس، وبالتالي             

ـ              ترجاعها عنـد   التعلم عند الطالب عبارة عن قراءة واستيعاب للمادة العلمية، وذلك لتـذكرها واس
مما يؤدي إلـى تـدني      ). 2005الهويدي،  ( االمتحان، وفي ذلك هم بعيدون عن التحليل والتركيب         

 .العالمات، واستعصاء الفهم، وضياع جهود المتعلم، وبالتالي النفور من عملية التعلم
 

م وعليه فال بد من البحث عن طرق تساعد المتعلم في تشكيل وتطوير بنائه العقلي، وحتى يت
ذلك البد من استخدام مجموعة من االستراتيجيات، التي تعمل علـى تطـوير التفكيـر والتخيـل،                 
وتوظيف جميع الجوانب الذهنية والجسمية والنفسية والعاطفية للمتعلم، التي تنسجم مـع إمكانياتـه              

 .وميوله وخبراته وتوفر دافعية للتعلم
 

ية التدريس هو تطـوير القـدرات       ففي هذا الصدد يرى برونر أن الهدف الرئيس من عمل         
أما . العقلية لدى المتعلمين من خالل التعليم االستكشافي، وليس مجرد حشو أذهانهم بالمعلومات فقط            

جانييه فيؤكد أن الهدف الرئيس من عملية التدريس هو إكساب المتعلمين القدرات التي تمكنهم مـن                
 عملية التدريس هو تطوير التفكيـر والبنـى         في حين يرى بياجيه أن الهدف من      . القيام بأداء معين  

العقلية عند المتعلم من خالل عمليتي التمثيل والتكيف لتحقيق االتزان لديه بشرط أن يحدد المعلم من       
 ).2004الزغلول وشنطاوي، ( البداية مستوى التطور العقلي لطالبه 

 
قة تمكن المتعلم من    بينما يرى أوزبل أن الهدف من عملية التدريس هو نقل المعارف بطري           

استيعابها، وتصبح المعارف وظيفية بالنسبة له وتكون ذات معنى، عن طريق اسـتخدام منظمـات               
واضحة في مفاهيمها،  تسمى منظومات العرض أو وسائل اإليضاح، ويـرى أوزبـل أن التعلـيم                 

 وهو أهم من التعلم     التعلم باالستقبال، والتعلم باالستكشاف، وأن التعلم باالستقبال ذو معنى،        : نوعان
 .باالستكشاف، ألن التعليم الجديد خبرة سابقة يدركها المتعلم، وتولد لديه دافعية داخلية للتعلم

 
إذن نظريات التعلم السابقة تؤكد أن الدور الذي يلعبه المعلم في عملية التعليم وخاصة فـي                

ن ونوعيتـه، وعلـى طريقـة    عملية اختيار أسلوب التدريس، يؤثر في طبيعة التعلم لدى المتعلمـي  
 .تفكيرهم، وتصورهم لألمور، وعلى دافعيتهم للتعلم 
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فعندما يواجه المتعلم مواد تعليمية معقدة، عليه أن يركز بشدة عند تعلمها، وأن تتوفر لديـه                
الدافعية القوية للتعلم، وهذا بدوره بحاجة إلى استخدام استراتيجيات تعليمية مشوقة، مثل التشبيهات             

   تساعد على أن يصبح التعلم فعاال، وفي الوقت نفسه تثير وتعزز من دافعية الطالب للـتعلم التي 

Glynn, 2007-a).( 
 

وتعد طريقة التدريس بالتشبيهات أداة فعالة في تسهيل عملية بناء المعرفة لدى الطلبة، حيث              
واضيع الجديدة، وربطها   يوظف المعلم الخبرات التي مر بها الطالب في حياته اليومية، في تعليم الم            

في بنية المتعلم الذهنية، من خالل استرجاعه للمعلومات والخبرات السابقة لدى المتعلم، وربطها مع              
 ).2001عبد السالم، (الموضوع الجديد 

 
، في محاولة للكشف    1944وكان أول من نادى بهذه اإلستراتيجية هو وليم جوردن في عام            

أبـو  ( التي تكمن وراء النشاط االبتكاري بطريقة مقصودة ومنظمة          "الميكانزمات السيكولوجية "عن  
 على يد كل من جلين ودويت وثيل،        1995ولكن استخدامها في التدريس ظهر عام       ). 2004جادو،  

حيث كان لهم السبق في استخدام هذه اإلستراتيجية في تدريس العلوم الستثارة اهتمـام ورغبـات                
لمفاهيم الصعبة والمعقدة، ألن التشبيهات تمثـل أداة فعالـة فـي    المتعلمين، وتقريب فهمهم لبعض ا    

إحداث التغير المفهومي للتصورات البديلة المتكونة في أذهان الطلبة، ففيها تشبيه مع العالم الحقيقي              
 ).2009البلوشي، ( الذي يحياه المتعلم 

 
كتشافات العلمية أن التشبيهات لعبت دورا هاما في اال (Glynn, 2007-b) غالينكما يؤكد 

عبر التاريخ، كما لعبت دوراً هاماً في تفسير هذه االكتشافات، فمثال  استخدم بنجامين فـي القـرن                  
، لبيان كيفية شحن األجسام بالـدلك، وقـد تـأثر    (electric fluid ) بالسادس عشر تشبيهاً عرف 

 قانوناُ للقوة الكهربائية  بأفكار بنجامين عن الكهرباء، واقترح(Joseph Priestley)جوزيف برسلي 
 بفحص هذا القانون (Cherles Coulomb) شارلز كولوممشابهاً لقانون قوة الجاذبية لنيوتن، وقام 

 مكتشف قوانين حركة الكواكب فـي  -الذي عرف باسمه فيما بعد، في حين استخدم عالم الفلك كبلر     
كواكب حول الشـمس،  كمـا        عمل الساعة لتوضيح كيفية دوران األرض وال       -القرن السابع عشر  
، التشبيهات 1997 الذي حاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام (Steve Chu)استخدم ستيف شو 

 (optical molasses). بليكتشف، ويشرح كيفية تكون أشعة الليزر عرف 
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ـ        اإن هذه الطريقة ليست سهلة، ولكنه       يتوقـف   ث تعتبر فعالة جداً في توضيح المفاهيم، حي
 المعلم في تقديمها، وتقديم الفكرة المعنوية في        ةيه الجيد على فهم كيفية تفكير المتعلمين، وبراع       التشب

 ).2005فرج، ( صورة مادية لتوضيح ما كان غامضاً 
 

إن تقديم التشبيهات مما يألفه الطلبة، ويحسونه بحواسهم، وما يعرفونه في بيئتهم تعتبر من              
المفـاهيم  ( الطلبة إدراك األمور المقصودة، وإبراز خفيات المعاني      الوسائل الفعالة، التي تسهل على    

، وإزالة الحجاب عن دقائق األفكار، وتقريب األفكار والمفاهيم واألشياء المجردة، وتبـين             )المجردة
للطلبة ما خفي عليهم، وتقرب إلى أذهانهم ما غمض عليها، فيتصورون الموضوع تصوراً أقـرب               

 ).2005فرج،  (إلى الواقع 
 

ودليل ذلك استخدام القرآن الكريم، واإلنجيل، التشبيهات العديدة التي تعمـل علـى إبـراز               
باإلضافة إلى إكثار الناس من اسـتخدام       . صورة حسية ملموسة تعمل على تقريب المعاني المجردة       

االتصال مـا  العديد من التشبيهات في محادثاتهم اليومية، وهذا دليل على أنها أداة فعالة في التعليم و       
 . بين الناس

 
كما أن تقديم التشبيهات من الطرق البنائية التي تعمل على تنظيم التعلـيم، بحيـث تحقـق                 
المعرفة مع الفهم، أي يكون التعلم ذا معنى، فهي من االستراتيجيات المبنية على نظريـة التمثيـل                 

دام المنظم المتقدم المقـارن،     ألوزبل التي تُعرف باستراتيجيات ما وراء المعرفة القائمة على استخ         
حيث يكون هذا المنظم على شكل تشبيهات، تستخدم عندما يكون المحتوى التعليمي المراد تعلمـه                
جديداً تماماً على المتعلم، أي ال يوجد لدى المتعلم معرفة سابقة مهيأة لالرتباط مع المعرفة الجديدة                 

تشبه تماماً المعرفة المراد تعلمها، وان كانت تختلف في البنية المعرفية، وعندئذ يقدم التشبيه معرفة، 
 ).2002زيتون، (عنها في المجال ولكن للمتعلم خبرة بها 

 
لذلك وجدت الباحثة أن تدريس العلوم بشكل عـام، وتـدريس الفيزيـاء بشـكل خـاص،                 

 منها الحاجـة إلـى الفهـم، وتعلـم        . بإسترارتجية التشبيهات، عمل على تحقيق الحاجات األساسية      
المظاهر الطبيعية، والبيئية المحيطة، ألنها تقرب فهمهم لبعض المفاهيم الصعبة، والمعقدة، وتعمـل             

وهبـة،  (على تغيير في التصورات البديلة المتكونة في أذهانهم، وهذا ما يسمى بدافعية التحصـيل               
2001.( 
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الضبط الصفي،   تؤدي بدورها إلى     - تدريس الفيزياء بإستراتيجية التشبيهات    –وهذه العملية   
واالحترام المتبادل بين المعلم والمتعلم، وزيادة التفاعل الصفي، الذي يعتبر من العمليات المهمة التي 
تؤدي إلى زيادة التحصيل، من خالل اتباع التهيئة، وتوزيع األسئلة، وتحقق األهداف ضمن غرفـة               

ستيعاب باعتباره دافعـاً أساسـيا      الصف، وبالتالي تحقيق دافعية االنجاز، المتمثلة في البحث عن اال         
 ).2004عبد الهادي، (للعمل والنجاح 

 
باندو، وواينز، الذين تعمقوا في موضوع دافعية التحصيل لـدى          : وقد أبرزالتربويين، أمثال  

الطلبة، أن الطلبة يتبنون نوعين من أهداف دافعية التحصيل، طالب يتبنون دافعية ذات هدف فعال               
راط في المهمة التعليمية، وتزيد مـن قـدرتهم علـى تحـدي، واسـتخدام               تزيد فرصتهم في االنخ   

االستراتيجيات التعلم الفعال، وتدفعهم إلى تحسين مستوى التحصيل، على أساس معـايير داخليـة،              
وليست خارجية تركز على كيفية السيطرة على العملية التعليمية، وفهمها وبالتالي تجعلهم ينخرطون            

 ).2001وهبة، (فيها 
 

يسعى إلى نجاح مع    ) دافعية تحصيل سلبية  (أما الطالب الذي يتبنى دافعية ذات هدف أدائي         
قليل من الجهد، يخاف من الفشل، يتهرب من المسؤوليات الصعبة، ويعزو الفشل إلى عدم وجـود                
قدرة معينة تمكنه من إنجاز المهمة، وبالتالي ال يمتلك استراتيجيات الـتعلم الفعـال، وال يسـتطيع                 

وهبـة،  (سيطرة على العملية التعليمية، وال يستطيع فهمها وبالتالي ال يسـتطيع االنخـراط بهـا                ال
2001.( 

 
وهذه النظريات تستطيع أن تفسر سلوك الطلبة المتمثل في البحث عن العالمة العالية مـع               

 -دت أن وج  -الخ، تؤكد أن دافعية التحصيل    ....عدم بذل الجهد الكافي والتجاوب في حصة الفيزياء       
 تكون من النوع األدائي، وليس الفعال، فما دور المعلم وممارساته في زيادة الدافعية الفعالة؟

 
 :دور المعلم في زيادة الدافعية يقوم على ركيزتين هما

 :دافعية االنتباه في التعلم الصفي المتمثلة في .أ
ون ومالءمتـه للطـالب     تحريك اهتمام الطلبة طوال الموقف التعليمي من خالل جاذبية المضم         .1 

 .واستخدام األساليب المناسبة
توضيح األهمية الخاصة لألهداف التعليمية ألنها تزود المعلم ببعض المعلومـات عـن مـدى               .2 

 .استيعاب الطلبة للتعلم عن موضوع الدرس
 .إثارة دهشة الطلبة واستطالعهم.3 
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 .ي التعلميإحداث تغييرات ملحوظة في الظروف المادية للموقف التعليم.4 
 ).2004عبد الهادي، (دفع الطلبة لإلسهام في نشاطات الدرس وتعزيز انجازاتهم .ب

فالتشبيهات من االستراتيجيات التي تساعد في أن يصبح التعلم والتعليم فعاالً، وفي الوقـت              
 فتذكير  نفسه يثير ويعزز من دافعية الطالب للتعلم، كما أن الدافعية للتعلم تؤثر على الجهد واألداء،              

المتعلمين بمعرفة ومعلومات لها عالقة بما كانوا قد اكتسبوه يسمح لهم أن يعمقوا من فهمهـم لمـا                  
سيتعلمونه؛ ويبني لهم عالقة ما سيتعلمونه بما يعرفونه ويعمل كجسر للوصول للمعرفة والمعلومات             

 . (Curtis & Reigeluth, 1983)الجديدة
 

 :مشكلة الدراسة  2.1

 
دراسية غالباً ما تكون مشوقة بجوهرها لكن الطريقة التي تعرض فيها قد تكون             إن المادة ال  

غير ممتعة، وال تلقى قبوال لدى المتعلمين، وخاصة عندما تشتمل هذه المادة على الكثير من المفاهيم 
المجردة، مثل مادة العلوم بشكل عام، والفيزياء بشكل خاص، فعندما يواجه المتعلم مـواد تعليميـة                

دة عليه أن يركز بشدة عند تعلمها، ويجب أن تتوفر لديه الدافعية القوية للتعلم، ولتـوفير هـذه                  معق
الدافعية يجب استخدام استراتيجيات حديثة مثل إستراتيجية التشبيهات التي يمكن باستخدامها تسهيل            

مناسبة عن الموضوع،   التعلم ذي المعنى، ألنها تستخدم منظماً متقدماً مقارناً إلكساب المتعلم أفكاراً            
وتكون أفكاراً رابطةً تعمل على سد الثغرة بين ما يعرفه الفرد وما يحتاج لمعرفتـه بطريقـٍة ذات                  
معنى، وتزيد من سرعة التعلم وتسهلها، كما ستوفر للطلبة االحتفاظ بالتعلم لفترة أطول، وعلى نحو               

مثيل، بصورة منظمة للوصـول إلـى   أكثر تميزاً، من خالل استخدام أشكال االستعارة والمجاز والت    
 .المفهوم

 
ولقد جاءت هذه الدراسة الستقصاء أثر استخدام إستراتيجية التشبيهات في الدافعية، وفـي             
التحصيل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي في مفاهيم وحدة الميكانيكا في مادة الفيزيـاء فـي           

 عليها أساسيات الفيزياء، وتشكل فكرة عن     محافظة بيت لحم، وخاصة أن هذه المادة مادة مهمة تقوم         
المادة بشكل عام، وتحتوي على العديد من المفاهيم المجردة التي هي بحاجة إلى توضـيح، لـذلك                 

 .ارتأت الباحثة استخدام استراتجية تثير دافعية المتعلم للتعلم، وإيجاد أثرها على التحصيل
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 :أهداف الدراسة 3.1

 
تقصي أثر إستراتيجية التشبيهات في إثارة الدافعية وزيادة التحصيل         هدفت هذه الدراسة إلى      

لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي في مفاهيم وحدة الميكانيكا في مادة الفيزياء في محافظة بيت                
 .لحم
 :أسئلة الدراسة وفرضياتها  4.1

 

 :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

 
            استخدام التشبيهات في مستوى الدافعية لدى طلبة الصف الحادي  ما أثر:السؤال األول

   متغير عشر العلمي في مادة الفيزياء؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف                  
                     التحصيل والتفاعل بينها؟ الجنس ومستوى               

 
 ام التشبيهات في تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلمي ما أثر استخد:السؤال الثاني    
 في مادة الفيزياء؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف متغير الجنس ومستوى                                  

 التحصيل والتفاعل بينها؟                 

 
 : هما (α ≤ 0.05 )وتم تحويل السؤالين إلى فرضيتين صفريتين الختبارها عند مستوى داللة 

 
  في متوسطات(α ≤ 0.05 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :الفرضية األولى

 دافعية طلبة الصف الحادي عشر العلمي تعزى لطريقة التدريس ومتغيرالجنس                                        
                      .لتفاعل بينهاالتحصيل في العلوم وا ومستوى                 

 
  في متوسطات(α ≤ 0.05 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :الفرضية الثانية

 تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلمي تعزى لطريقة التدريس ومتغيرالجنس                    
                            .اعل بينها                 ومستوى التحصيل في العلوم والتف

 
 :أهمية الدراسة 5.1

تأتي أهمية هذه الدراسة من تقصيها للدور الذي يمكن أن تسهم به التشبيهات في تحقيق تعلم  
أفضل للمفاهيم العلمية لدى الطلبة، إضافة لما يمكن أن تسهم به في تحسين دافعيتهم نحو تعلم مادة                 
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 التعرف إلى مزيد من التشبيهات التي يمكن توظيفها في تعلـيم المفـاهيم              الفيزياء، وذلك من خالل   
العلمية المتواجدة في وحدة الميكانيكا، التي تبرز الدور الذي تلعبه القوى في حياتنا اليوميـة،  لـذا               
تكمن أهمية هذه الدراسة في استخدام استراتيجية غير مألوفة في مدارسنا فـي فلسـطين لتـدريس       

 فـي   -ضالً عن قلة الدراسات العربية التي تناولت هذه االستراتيجية في تدريس الفيزياء           الفيزياء، ف 
 . بصورة مباشرة-حدود علم الباحثة وإطالعها

 
كما تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تناولت المرحلة الثانوية التي يجب إعطاؤها اهتماما              

اجة إلى وسائل تساعده على التـذكر، وتعمـل         كبيراً ألن المتعلم في هذه المرحلة العمرية يكون بح        
على اكتشاف العالقات والمبادىء، وفهم المفاهيم، بحيث يصبح على ألفة بالعالقات بين األشـياء،               

 .فيزيد من عملية اإلتقان لديه
 

ونتيجة لذلك يؤمل من هذه الدراسة أن تعمل على مساعدة المعلمـين فـي توظيـف هـذه        
 :استفادة الباحثين من أدوات الدراسة المتمثلة فياالستراتيجية في صفوفهم، و

 . اختبار التحصيل-
 . استبيان الدافعية-
 . نموذج تنفيذ استراتيجية المشابهة-
 

ومن األهمية أيضاً توجيه نظر القائمين على إعداد المناهج الفلسطينية إلى أهمية تضـمين               
 .لتشبيهات، وتزويدهم بآليات لتنفيذهاالنصوص العلمية في الكتاب المدرسي أنواعاً مختلفة من ا

 
 :حدود الدراسة 6.1

 

 -:حددت هذه الدراسة في 
 
 تم إجراء هذه الدراسـة الفصـل الدراسـي األول مـن العـام الدراسـي                       -: المحدد الزماني    -1

2009-2010. 

 
ادي عشر  تم إجراء هذه الدراسة في المدارس الحكومية التي تشمل الصف الح          :  المحدد المكاني    -2

العلمي في مديرية تربية بيت لحم وسيتم إجراء هذه  الدراسة على وحدة الميكانيكا من وحدات كتاب 
 .الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي للفصل األول
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تم إجراء هذه الدراسة على طلبة الصف الحادي عشر العلمي فـي محافظـة        :  المحدد البشري    -3
 .بيت لحم

 
ان بداللة المصطلحات المستخدمة في البحـث كمـا تحـدد بطبيعـة األداة         ك: المحدد المفاهيمي  -4

 .المستخدمة
 

 :تعريف المصطلحات 7.1
 
 : )(Analogyالتشبيهات -1

 : عدة تعريفات للتشبيهات(2004)أورد الدسوقي 
، ومن ثم يمكـن     ةحيث عرف التشبيهات بأنها عالقة بين أجزاء مجالين من مجاالت المعرفة العلمي           

 .ليها كمقارنات بين الصفات المشتركة بين هذين المجالينالنظر إ
كما عرفها بأنها مفهوم بديل للطالب يزوده بروابط تفسيرية تسهل له الربط بين المفهـوم الجديـد                 

 .والمعلومات السابقة لديه
 -: مقارنة نظام مفاهيمي بنظام مفاهيمي آخر بحيث -:وعرفها أيضاً بأنها 

 . بسيطاً ومألوفاً للمتعلميكون المشبه به مفهوماً •

 .يختلف المشبه به عن المشبه في صفة واحدة على األقل •

 .بين المشبه والمشبه به) العالقات( يمكن للتلميذ إدراك أوجه الشبه  •

 .يكون كل من المشبه به والمشبه على مستوى واحد من التجريد •
  

ين، يعمل على بناء جسور بين       التشبيه بأنه تشابه بين مفهوم     ,b (Glynn-2007(كما عرف غالين  
 .ما هو مألوف وما هو جديد

 هو أداة في تقدم العلوم ألنه يعلمنا أن (Paris & Glynn, 2003) باريس وغالين في حين عرفه 
 .نفكر بأن نربط بين األشياء التي نعرفها واألشياء الجديدة

  
ـ    بالتشبيهاتبينما يقصد    ى تـدريس المفـاهيم    في هذا البحث بأنها أسلوب تدريس يقوم عل

بربطها بظواهر مألوفة للمتعلم موجودة في بنيته المعرفية من قبل، وقد تكون هذه الظواهر مواقف               
 .حياتية تعمل كجسر لربط خبرات المتعلم الجديدة بخبراته السابقة
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 زيادة الحماسة للتعليم من خالل بناء جسر بين الخبرات الماضية للمـتعلم وخبراتـه               :الدافعية -2
 .وتتمثل في مقدار الدرجة التي حصل عليها الطالب بعد تعبئته الستبيان الدافعية البعدي .الجديدة

 
 يتمثل في مقدار الدرجة التي حصل عليها الطالب بعد تقدمه لالختبار البعدي في مادة  :التحصيل  -3

 . الميكانيكا
 
 .التعليم الفلسطينيهو مستوى الصف الحادي عشر في نظام : الصف الحادي عشر العلمي -4
 
 . هي الطريقة التي يتبعها المعلم في تدريسه االعتيادي:الطريقة االعتيادية -5
 
هو معدل الطالب فـي مـادة العلـوم للصـف العاشـر األساسـي للعـام                 :مستوى التحصيل  -6

 79 عاٍل، أقل مـن      80أعلى من   ( عاٍل، منخفض،   : م حيث تم تصنيفه إلى مستويين     2008/2009
 .60وذلك ألن الحد األدنى لمعدل العلوم المسموح به لدخول الفرع العلمي هو ، )منخفض
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 الفصل الثاني 
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
مادة الفيزياء من المواد التي تحتوي على الكثير من األفكار المجردة والمعقدة، وغالباً مـا               

ن المفاهيم العلمية غالبا ما تتطلب تفكيرا منهجيا، لذا فاستخدام    تكون بعيدة عن خبرات المتعلم، كما أ      
 .التشبيهات جعل المفاهيم المجردة محسوسة بشكل أكبر

 
  :المقصود بالتشبيهات ما 1.2

 

  عبارة عن كلمـة يونانيـة        Synecticsإن التشبيهات هو ما يعرف بالتآليف بين األشتات         
 وتعني اختالفا أو تنوعاً، (ectos)شيئين أو أكثر معاً ووتعني جعل (syn) : تتألف من مقطعين هما

والمعنى االصطالحي الذي اشتقه جوردن صاحب هذا األسلوب، لتوليف األشتات هو الـربط بـين      
العناصر المختلفة التي ال تبدو أن بينها وبين بعضها بعضاً صلة معينة،  بهدف الوصول إلى حلول                 

 ) 2007جبر وكشك،.(  والتناظر كتقنيات إجرائيةإبداعية للمشكالت، باستخدام المجاز
 

 أن التشبيه هو مقارنة بين أوجه الشبه للمفهومين ويسمى (Glynn, 2007-a)غالين  يرى
المفهوم المألوف لدى الطلبة بالمشبه به، بينما يسمى المفهوم غير المألوف بالمشبه، ولكل من المشبه 

شتركة بين المشبه والمشبه به، يمكن إجراء تشابه        والمشبه به خصائص، فإذا كان هناك خصائص م       
ما بينهما سواء لفظيا أو بصريا، كما يمكن إجراء مقارنة منظمة بينهما باستخدام ما يعرف بخريطة                

 -:التنظيم كما هو موضح في الشكل
 
 . يبين مقارنة منظمة بين المشبه والمشبه به1.2الشكل 
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 أن التشبيه عبارة عن عملية مقارنة، توفر فرصـة للطلبـة أن      (2007)بينما يرى جروان    
يفكروا بمرونة ودقة بين شيئين، لذلك فهي تعتبر من إحدى مهارات التفكيـر األساسـية، لتنظـيم                 
المعلومات، وتطوير المعرفة، من خالل تفحص العالقات بين المشبه والمشبه به، والبحث عن نقاط              

نصر التشويق واإلثارة للموقف التعليمي، مما يجعل دافعية الطلبـة          االتفاق واالختالف، فتضيف ع   
 .للتعلم أقوى

  
 : ذن مكونات التشبيه تتمثل فيإ

 ).Target(موضوع التشبيه  -1
 .(Analogue) المشبه به  -2

 .المشتركة ) Feature(السمات -3

 ).2002زيتون، ( السمات خارج الموضوع   -4

 
يه عبارة عن مماثلة، تساعد الطلبة علـى بنـاء    أن التشب(Blake, 2004) بليكفي حين يرى 

نماذج عقلية فعالة عن الحالة المراد تعلمها وتطويرها، وهذه مماثالت تعزز من الظـروف التـي                
 :تساعد الطلبة على

 .بحيث يصبح التعلم أسهل: التعلم •
 .أي شرح العناصر المهمة في النظام الذي يتم دراسته: فهم الوظائف وشرحها •
 .معرفة كيفية استخدام المفهوم وتطبيقه عمليا: فهوم استخدام الم •

 
 أن التشبيه والقياس من أهم العوامل التي تساعد على تبسيط           (1974)بينما يعتبر آل ياسين     

مادة الدرس، وجعلها مالئمة لمدارك الطلبة، ومقدراتهم العقلية والذهنية، ويعتبرهـا مـن وسـائل               
 .إعداد جيد قبل المجيء إلى غرفة الصفاإليضاح غير البصرية، وهي بحاجة إلى 

 
 :في ضوء ما سبق تتمثل أهداف استخدام إستراتيجية التشبيهات في

 
 .تنمية بعض الذكاءات لدى المتعلمين مثل الذكاء اللغوي ، والمنطقي، والبصري -1
 .المساعدة على تعديل التصورات الخاطئة لدى الطلبة -2

 رطلبة يحاولون استخدام شيء مألوف لـديهم لتفسـي        ألن ال ) التفكير(تنمية العمليات العقلية     -3
 .شيء غير مألوف

 . زيادة دافعية المتعلمين للتعلم ألن لها ارتباطاً بحياتهم اليومية -4
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 :ومن مزايا التعلم بالتشبيهات هي    

 
 .أداة فعالة في إحداث التغير المفهومي للتصورات البديلة لدى المتعلمين -1
 .تسهل فهم المفاهيم المجردة -2

 .تقدم إدراكا بصريا لما هو مجرد -3

 .تكشف عن التصورات البديلة لما سبق تعلمه -4

 .إثارة دافعية المتعلمين للتعلم -5

 
 :العوامل التي يتوقف عليها التعلم بالتشبيهات

 
 :العوامل المتصلة بخصائص المتعلم ونذكر منها : أوال

 
 .عرفيةأي أن يتفق التشبيه مع بنية المتعلم الم: األلفة في التشبيه - أ

يفضل أن تستخدم التشبيهات في تعلم موضـوع لـيس          :  المعلومات القبلية عن الموضوع    -ب  
 .للطلبة ألفه به

�القدرة على االسـتدالل، مثـل العـرق فـي     :  القدرة على التفكير بالقياس على التشبيهات  -
 .اإلنسان، كالنتح في النبات

ـ :  مستويات النمو المعرفي وفقاً لتحديد بياجيه      -د اعدة التالميـذ فـي التفكيـر بالعمليـات     مس
المحسوسة لكي يتمكنوا من استيعاب المفاهيم المجردة، التي تفوق قـدرتهم علـى االسـتيعاب               

 . وكذلك مساعدتهم في نمو مهارات التفكير لديهم واالنتقال إلى مراحل أرقى في النمو المعرفي
تقدم صورة مرئيـة يمكـن لجميـع        فمعظم التشبيهات المتعلقة بالمفاهيم     :  التخيل البصري  -ه

 .المتعلمين إدراكها وبلوغ الغاية من تعلمها بسهولة
 

 :متغيرات ترتبط بعملية التعليم: ثانياً

 
 . بمعنى أن يكون منطقياً ومعقوًل:تعقيد التشبيه -1
 .أن يكون قائماً على مفاهيم مشتقة من حياة الطلبة اليومية: درجة محسوسية التشبيه -2

 .متضمنة في التشبيه نفسهعدد المشابهات ال -3

 ).2009 ؛ أمبو سعيدي والبلوشي، 2002زيتون، ( الشكل الذي نعرض به التشبيه  -4
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 :فإستراتيجيات تدريس التشبيهات تقسم إلى ثالث أنواع
 

يعتمد على الطالب في تقديم التشبيهات، إذا توفرت لديهم القدرة على التخيل ومهارات       : النوع األول 
  .االستدالل القياسي

 
يعتمد على المعلم والطالب، وهو التدريس الموجه بالتشبيهات، حيـث يقـدم المعلـم              : النوع الثاني 

المفهوم المراد شرحه، وينتقي المشابه المالئم له، ويعطي الفرصـة لطالبـه السـتنتاج الصـفات                
سـابقة  المشتركة وغير المشتركة بينهما، وعمل العالقات، والتوصل إلى تطبيق المشابه كمعلومات            

 .مألوفة بالمفهوم المقدم، ويتم ذلك تحت إشراف المعلم
 

يعتمد على المعلم، وهو التدريس العرضي التفسيري، ويكون دور الطالب سـلبيا، ال             : النوع الثالث 
يقوم بأي مقارنات، ويقع العبء كله على عاتق المعلم من تقديم المشابه، وشرح العالقات، وتحديـد       

 ).  2001عبد السالم،( المناسبة، ثم عمل المقارنة والتفسير والتطبيق الصفات المناسبة، وغير
 

 :أنواع التشبيهات

 
 :التشبيه البسيط-1

 .وهو إجراء التشبيه دون بيان أوجه الشبه واالختالف ويستخدم لتوضيح مفاهيم بسيطة 
 :ويمكن توضيح هذا التشبيه على النحو التالي

 .أن السبيكة تشبه الكيكمثال ذلك في درس عن السبيكة فنقول 
 
 :التشبيه المركب -2

ويمكـن  . حيث يستخدم المعلم تشبيهات متنوعة مألوفة لدى المتعلم وذلك لتفسير مفاهيم غير مألوفة            
 :توضيح هذا التشبيه على النحو التالي

مثال ذلك في درس عن موجات الصوت فنقول أن موجات الصوت تشـبه موجـات المـاء عنـد                   
كلما ارتفعت موجة الماء زادت شدتها كذلك األمر بالنسبة للصوت، وكما أن لموجة             انتشارها، وانه   

 .الماء قمة وقاع كذلك للصوت
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  :السرد القصصي-3
ويمكن . حيث يستخدم المعلم مجاالً واحداً مألوفاً وذلك لشرح مفاهيم عدة من مجال آخر غير مألوف

 :توضيح هذا التشبيه على النحو التالي 
حيث يستخدم المعلم الكاميرا آلة التصوير      . درس عن العين فنقول أن العين تشبه الكاميرا       مثال في   

الضوئي ويوضح مكوناتها المتمثلة في العدسة، الفتحة، الفيلم، الصورة المتكونة على الفيلم، وربطها    
 .بالمفاهيم الخاصة بالعين من العدسة، البؤبو، الشبكية، الصورة المتكونة على الشبكية

 
  :التشبيهات الخارجية-4

ويمكن توضيح ذلك علـى     ). أي تشبيه ضمن الدرس   (تشبيه عرضي أو ثانوي يظهر كفكرة طارئة        
 :النحو التالي 

مثال أثناء شرح المعلم درس الخاليا العصبية التي من أهمها الحبل الشوكي، يشبه النخاع الشـوكي         
 .مع بيان أوجه الشبه واالختالف"  من أسالك كابل التليفون وما بداخله "بالموجود بداخل الفقرات 

 
 : التشبيهات اإلجرائية-5

 :هو تشبيه يستخدم إلدراك األفعال ويمكن توضيح التشبيه على النحو التالي 
موقـف  :  لبعض السوائل، قبل العمل، بدأ المعلم درسه بالتشبيه التالي           (ph)مثال في نشاط إليجاد     

ة والمسؤولية المترتبة عليه، وذلك الهتمـام المعلـم بسـالمة      الفرد عندما يحصل على رخصة قياد     
 ) 2002زيتون،( .طالبه وجعلهم أكثر إدراكا ألفعالهم عند إجراء التجارب

 
 : أن التشبيهات ثالث فئات هي(Podolfsky, 2005)  بودلفسكيبينما صنف

 
المشبه والمشـبه بـه    ففيه تشتمل خريطة المفاهيم بين Literal Similarity :التشابه الحرفي -1

 .تشبيه نظام النجمة بنظام الشمس: على عدد كبير من الخصائص والعالقات، مثل
 
 حيث تحتوي خريطة المفاهيم بين المشبه والمشبه به علـى عـدد مـن               Anology :التشبيه -2

 .العالقات وعدد قليل من الخصائص، مثل تشبيه ذرة الهيدروجين بالنظام الشمسي
 
 حيث يكون المشبه به عبارة عن نظام يشتمل على أفكار مجردة مثـل   abstraction :التجريد -3

 .تشبيه ذرة الهيدروجين بنظام القوة المركزية
 



 16

 أن التشبيهات الفيزيائية تقع في ثـالث فئـات عامـة     (Muldoon, 2007)في حين ذكر مالدون 
 :ومتداخلة وهي

 
المشبه والمشبه به، وتستخدم عادة في تبسـيط         التشبيهات التي يكون فيها اختالفات واسعة بين         -1

العلوم، باستخدام المقارنة، وهذه التشبيهات تستخدم عندما نحاول الكشف عن أفكار جديدة، أو عندما         
بمسـتويات  ) 2، 4 ، 4(نحاول أن نسوق دراسات وأبحاثاً، مثل تشبيه تشكيالت فرق كـرة القـدم     

 .الطاقة في الذرة وحاالتها
 
التي يكون فيها اختالفات كثيرة بين المشبه والمشبه به، وتتمتع عادة بمـزيج مـن                التشبيهات   -2

الخصائص الصورية، والرياضية، والفيزيائية، مثل عندما يمر جسيم عبر وسط بسرعة تضـاهي             
سرعة الضوء يخلق طاقة إشعاعية، وهذا يشبه الموجة الناتجة عن طائرة تطير بسرعة أكبر مـن                

 .سرعة الصوت
 
شبيهات الرياضية المجردة التي تتحدث عن مفاهيم يستخدمها الفيزيـائيون عنـدما يكتبـون               الت -3

مقاالت، أو عند الحديث في المؤتمرات العلمية، وهي تشبيهات شديدة التعقيد يصعب علـى غيـر                
الخبراء فهمها، وتؤخذ هذه التشبيهات الرياضية كأمور مسلم بها، بحيث تمثل اساسات البناء وتصبح 

 .بيهات غير مرئية بعد تطوير النظرية وبنائهاالتش
 

 أنه عند استخدام التشبيهات البد من اتباع الخطوات التالية مهما (Glynn, 2007-a)غالين ويرى 
 -:اختلفت طرق التدريس

 .تعريف المتعلمين بالمشبه -1
 .تذكير الطالب بما يعرفونه عن مفهوم المشبه به -2

 .ن المشبه والمشبه به معاًتحديد الخصائص ذات العالقة في كل م -3

 .رسم خريطة مفاهيم تربط الخصائص المتشابهة معاً كما أوضحنا سابقاً -4

 .بيان أوجه االختالف في المفهومين -5

 . التوصل إلى االستنتاجات المتعلقة بالمفهومين -6

  
 أن من األمور الهامة في نموذج استخدام التشبيهات هـو  (Clynn, 2007-b)غالين كما يرى 

علمين، يجب أن يحاولوا اختيار مشبه به يشترك في كثير من الخصـائص المتشـابهة مـع                 أن الم 
المشبه، فكلما ازدادت الخصائص المشتركة كلما كان التشبيه أفضل، وأمر آخر مهم هو أن المعلـم                
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يجب أن يتأكد من أن المتعلم لم يتشكل لديه سوء فهم للمفهوم المراد تعلمه؛ وإحدى الطرق للتأكـد                  
 . رح أسئلة مركزة عن الخصائص غير المشتركة بين المشبه والمشبه بههو ط

 
حيث إن التعلم بالتشبيهات يستند على أن عملية اإلبداع نشاط عقلي، يمارسه المتعلم في موقف               
تحديد المشكلة وفهمها أوالً، ثم في موقف حل المشكلة ثانياً، ويستخدم هذا األسلوب من حيث المبدأ                

جعل المألوف غريباً، أي يتضمن هذا األسلوب ربـط      ) ب(جعل الغريب مألوفاً    ) أ(مالتسيير عمليتيه 
العناصر المختلفة وغير المتناسبة ببعضها بعضاً ، ولهذا يكثر هذا األسلوب في اسـتخدام أشـكال                

جبـر  ( االستعارة والمجاز والمشابهة بصورة منظمة للوصول إلى الحل المبدع للمشكالت المختلفة           
 ).1978وزيتون،  . 2004أبو جادو، .2007 وكشك،

 
     كذلك التشبيهات تعمل على تطوير التفكير، وذلك ألنها تسمح بتحويل المعلومات مـن مجـال               

من خالل عملية التناظر التي تعبر عن عالقة تشـابه          . مفهوم بشكل جيد إلى مجال غير مفهوم بعد       
ورق كالمنشار بالنسبة للخشب، وهذا النوع      إن المقص بالنسبة لل   : جزئي بين مفهومين مثل أن نقول     

أو مـن خـالل االسـتدالل التمثيلـي         . من العالقات يتطلب استدالل عقلي ومهارة تفكير عاليـة        
Analogical Reasoningويتم عن طريق إجراء مماثلة .  وهو استدالل من الخاص إلى الخاص

كم أو وصف من أحد المتماثلين إلى       بين شيئين بينهما أوجه شبه ويترتب على عملية المماثلة نقل ح          
 ).1999جروان، ( اآلخر

 
مما سبق نستنتج أن استراتيجية المشابهة تساعد على ظهور أفكار وعالقات جديدة على المسـتوى               

 ). 1992قنديل، ( الشعوري المقصود للتفكير وال يحتاج الشخص على انتظارها حتى تظهر صدفة 
 

 :فكير فيوبذلك تتمثل آليات التشابه في الت
 
 أن يندمج الشخص ذاته مع األفكار أو األشياء التي ستتم مقارنتها، أي يصبح :التمثيل الشخصي -1

جزءاً من العناصر الفيزيقية للمشكلة، حيث يتطلب ذلك فقدان الفرد لذاته عندما ينتقل بنفسـه إلـى                 
 :شيء آخر، ولقد حدد جوردن أربعة مستويات من االنهماك في التمثيل هي

 وصف الحقائق في صيغة المتكلم فمثال قد يطلب إليه وصف ما يشعر به إذا فرض وكان محرك                  .أ
 .سيارة، قد يقول إنه يشعر بالدفء، أو إنه ملوث

 .أي ال يقدم استجابات جديدة، فيقول إنه قوي مثل محرك السيارة: التمثيل بصيغة المتكلم.ب
.� .خيل نفسه في الموقف يقود السيارةيت: التمثيل التقمصي العاطفي مع الشيء الحي . 
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 .يتخيل نفسه شيئاً غير عضوي: التطابق التقمصي العاطفي مع الجماد. د
 
 أن يكونـا متطـابقين      ط هي عملية مقارنة بين شيئين أو مفهومين، وال يشتر         :التمثيل المباشر  -2

 .تماماً، مثل تشبيه آلة البيانو باآللة الكاتبة
 
عارض هو عبارة عن وصف من كلمتين ألحد األشياء بحيث تتعـارض            الت: التمثيل المتعارض  -3

 . 2005الكنـاني،   ( .إحدى الكلمتين مع األخرى، مثل كيف يكون محرك السـيارة عـدواً ودوداً            
 ). 1992وقنديل، 

 

ونظرا ألهمية التشبيهات في تطوير المعرفة العلمية وفي تدريس العلوم قـام العديـد مـن                 
ومن األساليب التعليمية   من األساليب التعليمية القائمة على استخدام المشابهة،        الباحثين بوضع العديد    

 :القائمة على استخدام المشابهة هي
 

 ذي (Teaching With Analogy Model : TWA) نموذج التعليم باسـتخدام المشـابهة   : أوال
 :المراحل الستة وهو

 .تقديم المفهوم المستهدف -1
 .زون الطالب المعرفيتذكر المفهوم األساسي من مخ -2

 .تحديد السمات المتشابهة بين المجال المستهدف والتشبيه -3

 .المقابلة بين المشابهات القائمة بين المجال المستهدف والتشبيه -4

 .وضع االستنتاجات عن المفهومين األساسي والمستهدف -5

 .اإلشارة إلى جوانب القصور في المشابهة -6

 

حيـث  ). (Bridging Analogies Approach لتشبيهات أسلوب بناء الجسور عن طريقة ا: ثانيا
يهدف هذا األسلوب إلى تغيير المفاهيم الخاطئة الموجودة لدى الطلبة ألنها تفترض أن الطلبة لديهم               

 .بعض المفاهيم عن المفهوم الجديد حتى وإن كانت خاطئة
 

 :ربع خطوات هيوالقائم على ا.( Structure-Mapping Model )نموذج بناء الخرائط : ثالثا
 .تنشيط معلومات الطالب عن المشبه  -1
 .الربط بين األفكار الفرعية -2

 .ربط المقارنات الجزئية معاً في التشبيه الكامل -3

 .االستنتاجات -4
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 (The General Model of Analogy : GMAT )نمـوذج العـام للتعلـيم التشـابهي     : رابعاً
  :   هيوالمستند إلى نظرية المخططات ويتألف من تسع مراحل

 .قياس خصائص المتعلمين -1
 .تقويم المعرفة السابقة للمتعلم حول المشبه -2

 .تحليل المادة التعليمية للموضوع -3

 .تحديد مدى مالءمة أسلوب المشابهات المستخدم -4

 .تحديد خصائص أسلوب المشابهة المستخدم -5

 .اختيار استراتيجية التدريس بالمشابهات -6

 .تقديم المشابهة -7

 .تقويم المخرجات -8

 ).2007المومني، ( ؛ (Pittman, 1999 )اجعة المراحل وتعديلها مر -9

 
 :أسلوباً خامساً وهو(Podolefsky & Finkelstein, 2006)  بدلفسكي و فينكلستنكما أورد 

 : وتتألف من ثالثة عناصر(Analogical Seaffolding )  أسلوب التشبيهات المتعدد
 .Signالرمز  -1
 .Referentالشيء الذي يشير إليه الرمز  -2

 .Schemaالمعلومات السابقة التي لدى الطالب والتي يمكن ربطها بالمفهوم الجديد  -3

 
في ضوء ما سبق يمكن أن تعمل أساليب التعليم باستخدام التشبيهات، كدليل للمعلمـين عنـدما                
يطورون التشبيهات لمساعدتهم في شرح المفاهيم الرئيسة في العلوم، فإذا كانت التشبيهات موجودة             

ي الكتب التي يستخدمها الطالب، فإن المعلمين يستطيعون أن يستخدموا أسلوب التعليم باسـتخدام              ف
التشبيهات ليتأكدوا من أن التشبيهات الموجودة في الكتب فعالة، أو علـى المعلمـين أن يصـمموا                 

وذلك التشبيهات، أو نشاطات تعتمد على التشبيهات، تتالءم مع ما لدى الطالب من معرفة وخبرات، 
للتأكد من أن التشبيهات مألوفة وذات معنى، باإلضافة يجب أن نشجع الطالب ليطوروا تشـبيهات               
بأنفسهم، فتطوير الطالب للتشبيهات يساعدهم أن يقوموا بدور نشط في تعلمهم، وأن يبنوا جسـوراً               

 .(Glynn, 2007-a)مفاهيمية بين ما يعرفونه سابقاً، وما يخططون لتعلمه 
  

شبيهات المستخدمة من قبل المعلم أو المنهاج فعالة، وتساعد على الـتعلم، يجـب أن               ولتكن الت 
 كما ورد في اورغيـل و  Thiele & Treagust ثييل و تريجستالتي طورها  تتوفر فيها المعايير

 :والمتمثلة في (Orgill &   Bodner, 2006 )بدنر
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يمها عن طريق التشبيهات، ومـا      ما المفاهيم التي يمكن تعل    : محتوى المفهوم المراد تعلمه    -1
 .المفاهيم التي ال يمكن تعليمها عن طريق التشبيهات 

 .هل موجود في البداية، أم في الوسط، أم في النهاية: موقع التشبيه المستخدم -2

 .العالقة التشبيهية بين المشبه والمشبه به -3

ه صـور،   طريقة عرض التشبيه، هل التشبيه المعروض عن طريق الوصف فقط، أم يرافق            -4
 .وأشكال توضيحية

نوع المفاهيم الواردة في التشبيه، مجردة أم محسوسة وهل المفهوم المراد تعلمه مجـرد أم                -5
 محسوس؟

هل المشبه به معروض قبل المفهوم المراد تعلمه أم         : موقع المشبه من المشبه به في النص       -6
 بعده؟

هل التشبيه بسيط أم ثري  مستوى اإلثراء، كم من األفكار معروضة في خريطة المفاهيم؟ و -7
 أم موسع ومطور؟

هل المفهوم المشبه به مشروح بالتفصيل أم أنه مـذكور بمجـرد      : مستوى شرح المشبه به    -8
 ذكر اسمه فقط؟

هل يشير الباحثون في النص إلى أنهم يجرون تشبيهاً، أم يقومون بإجراء مقارنات وصفية               -9
 دون أن يذكروا كلمة تشبيه في النص؟

  في التشبيه المستخدم، هل يتم ذكر أوجه القصور في التشبيه؟                 أوجه القصور-10
 

كما يجب أن يدرك المعلمون أن استخدام التشبيهات سالح ذو حدين، إذا استخدمت بعناية ودقة               
يمكن أن تجعل من المفاهيم المعقدة مفاهيم ذات معنى لدى الطالب، أما إذا لم تستخدم بعناية ودقـة                  

والمفاهيم الخاطئة تحدث في األمور التي تختلف فيها        . قد تؤدي بالطلبة لتكوين مفاهيم خاطئة     فإنها  
األشياء التي نجري تشبيهاً معها، لـذلك فـإن علـى المعلـم أن يشـير إلـى هـذه االختالفـات                  

(Glynn, 2007-b). 
 
  الدافعية للتعلمزيادةفي الفيزياء والتشبيهات دور معلم  2.2 

 
ن إغفال الدور الكبير لمعلم الفيزياء في إثارة الدافعية لدى الطلبة في الصف الحادي              ال يمك 

عشر علمي، فهو وسيط ذو قيمة في العملية التعليمية، ألنه يعتبر المنظم، والمدير للجـو الصـفي،                 
والظروف البيئية التفاعلية، سواء أكانت اجتماعية، أم فيزيقية، وكونه مصـدراً لتأسـيس النظـام،               
ووسائط التواصل مع الطلبة، من حيث الموضوعات، والوسائل التعليمية المختلفة، مما يجعله قادراً             
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على دفع الطالب لتعلم حاجات قد ال يكون بمقدور هؤالء الطلبة أن يتعلموها لو تركوا وحدهم دون                 
لمرتبطة به،  فالمعلم بما لديه من خبرات سابقة في المحتوى التعليمي والمعارف ا          . مساعدة من أحد  

يستطيع أن يوجد رابطاً بين ميول الطلبة بأهداف التعلم، ويزود الطالب بمعرفة تسـاعدهم علـى                
استحضار الخبرات المرتبطة بالمادة، من خالل اختيار مهام ذات مستوى مـن الصـعوبة يمكـن                

ألنشـطة،  السيطرة عليه، وتجعل من عملية التعليم عملية ممتعة، وخاصة عندما يركز المعلم على ا             
وعلى تدريس األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة، مما يجعل عامل الدافعية يتولد من تلقاء نفسه              
كما حدث في هذا البحث حيث حاولت التشبيهات المعطى أثناء الدروس أن تجد روابط بين الخبرات 

ت الضـرورية  الجديدة المقدمة والخبرات التي يعرفها الطالب، كما عملت على استرجاع المعلومـا        
السابقة للتعلم الحالي، مما جعل المعلومات الجديدة تناسبه وتندمج في إطاره المعرفـي ممـا أثـار                 

 . الدافعية نحو التعلم وجعل المادة تالقي قبوالً عند المتعلم
   

، وال فـي  تقع في النظريات المتوفرة حول التعليم والـتعلم      يم الفيزياء ال  لن المشكلة في تع   إ
هذه المواضيع بطريقة أفضل، فالبد من أسـاليب        مع  المعلم   بل في كيفية تعامل      فيزياء،مواضيع ال 

تعليم مبتكرة لتعليم المحتوى بطريقة مترابطة من وجهة نظر الطالب مع األخذ باالعتبار الصعوبات 
ويمكـن  . (Viennot, 2003)التي يواجهونها في تعلم الفيزياء والطرق الشائعة في التفكير لديهم 

لتشبيهات في الفيزياء أن تكون هذه األداة ، إذا ما استخدمت بشكل مالئم، وفي الفيزيـاء يسـتخدم             ل
التشبيه ليساعدنا على أن نتخيل ونتصور المفاهيم التي ال يمكن إدراكهـا بـالحواس، مـن ذرات                 

زياء متصادمة ومجرات، ويستخدم التشبيه عادة عندما نتحدث مع غير العلماء وذلك لنجعل من الفي             
مسألة يمكن إدراكها وتذكرها، إال أن التشبيه يمكن أن يستخدم أيضاً الستكشاف مجـاالت جديـدة                

مما يجعل من الفيزيـاء مـادة ممتعـة، سـهلة     . (Muldoon, 2007)وشرح أفكار جديدة للزمالء
 .التصور، يمكن فهمها، فنزيد من اهتمام الطالب بها ومن دافعيتهم نحو تعلمها

 
تشبيهات في التعليم أمر واسع االنتشار في تاريخ البشرية، فقد أفترض سقراط            إن استخدام ال  

والحكايـات الرمزيـة مثـل      . أن قدرة الشخص في معرفة نفسه تشبه قدرة العين على رؤية نفسها           
هي تشبيه ألوضاع يواجهها الناس في الحياة اليومية، ومن شأنه أن يسهل " حكاية السلحفاة واألرنب"

فاهيم الجديدة عن طريق مقارنتها بخصائص بعض المعلومات الموجودة لـدينا عـن             من فهمنا للم  
بعض المفاهيم، واستخدام التشبيهات سواء عن قصد أو دون قصد واسع االنتشـار فـي حصـص                

وهـذا يسـاعد علـى     .(James & Scharmann, 2007)العلوم، وكذلك في كتب مناهج العلوم 
 في التفكير المتشعب، وحل المشاكل، واختيار نشاطات ذات         تصميم تعليم يهدف إلى إشراك الطالب     

 .معنى مرتبطة بحياة الطالب، تحسن من كفاءته الذاتية، وتزيد من دافعيته للتعلم
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 ما هي الدافعية؟ 3.2

 
من الواضح أن أهمية الدافعية بالنسبة للتربية أمر ال خالف عليه، فإذا استطعنا أن نكشـف                

عل بعضاً من البشر يندفعون إلى سلوك معين بينما يتجنبه آخرون، فإننا            بعضاً من األسباب التي تج    
بال شك سنتمكن من التأثير على عملية التعلم، وذلك ألن الدوافع تمثل الوسـيلة األساسـية إلثـارة       
اهتمام الطالب، ودفعه نحو ممارسة أوجه النشاط التي يتطلبها الموقف التعليمي بالمدرسة، من أجل              

 ). 2005راشد، (ارف، واالتجاهات، والمهارات المرغوبة اكتساب المع
 

تعتبر دافعية التعلم شرطا من الشروط األساسية لحدوث التعلم، ألنها هي التي تدفع المتعلم              
إلى االنتباه إلى عناصر الموقف التعليمي وتجعله يقبل على العملية التعليميـة بانتبـاه، واهتمـام،                

 ذاتي هادف وموجه ومنظم، ويستمر في هذا النشاط حتى يتحقق           وحيوية، ونشاط، ويستجيب بنشاط   
فاستثارة دافعية الطالب، وتوجيههـا، وتوليـد       . الهدف المنشود من العملية التعليمية ويتحقق التعلم      

اهتمامات لديهم، تجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية، وعاطفية، وحركية، في سبيل إنجاز             
 ). 2006الشرعة، ( شكل أفعال أهداف تعليمية معينة على

 
إن دافعية التعلم تعد من أهم القضايا التي تواجه المعلم بصفة خاصة، والمدرسـة بصـفة                
عامة، والمعلم الكفء هو من يالحظ سلوك المتعلمين والدافعية وراء سلوكهم، حتى يعمـل علـى                

لتصميم التدريس، تعمل على من خالل التفكير بطرق حديثة ) 1993عبادة، (إنجاح العملية التعليمية   
استثارة الدافعية عند المتعلمين، وتعزز الدافعية األكاديمية، التي تـؤثر بشـكل كبيـر بمعتقـدات،                

، ألنها وثيقة الصلة بعمليات االنتبـاه،       )2006الشرعة،  ( وتصورات الطالب، وممارساتهم الصفية     
م، كما أنها تحسـن موضـوعات اإلدارة        واإلدراك، والتذكر، والتخيل، والتفكير، واالبتكار، والتعل     

 ). 1999قطامي،(والضمير، وتكوين الشخصية بطريقة مباشرة 
 

وعليه فإن الدافعية هي التي تؤثرعلى اندماج الطالب في العملية التعليمية، وتعرف بأنهـا              
حالة داخلية لدى الفرد تستثير سلوكه، وتعمل على استمراره،  وتوجهه نحو تحقيق هـدف معـين                 

، وأثارت الدافعية جدال كبيراً بين علماء النفس، حيث ظهرت العديد ) 1993عبادة،.1999 قطامي، (
من النظريات التي اختلفت فيما بينها باختالف النظرة إلى اإلنسان وسـلوكه، وبـاختالف مبـادئ                

وفيما يلي عـرض بإيجـاز لهـذه        المدارس السيكولوجية التي ينتمي إليها أصحاب هذه النظريات،         
 :النظريات
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 التي ترى أن الدافعية ناتجة بفعل عوامل خارجية، أو تعزيز خارجي، وأن             :النظرية االرتباطية  -1
إستراتيجية زيادة دافعية المتعلم للتعلم ترتبط بتوظيف مهارات تقديم صور التعزيز المختلفة، بمعنى             

 ). االستجابة–المثير( ية أن هذه النظرية تسهم بتفسير الدافعية في ضوء نظريات التعلم السلوك
 
حيث كان ثورنديك من أوائل العلماء الذين أشاروا إلى قانون األثر، الذي يرى في البحـث                  

ثم تاله . عن اإلشباع، وتجنب األلم، دوافع تعتبر كافية لتعلم استجابات معينة في موقف مثيري معين
ة والحافز، بينمـا رأى سـكنر أن        الذي فسر الدافعية في ضوء عالقة السلوك بكل من الحاج         ) هل(

 .التعزيز الذي يتلو االستجابة هو الذي يعزز السلوك
 
 التي ترى أن الدافعية ناتجة بفعل عوامل داخلية أو تعزيز داخلي، وتركـز              :النظرية المعرفية  -2

 على المصادر الداخلية للدافعية مثل الرضا واإلشباع في التعلم واالنجاز، تنظر إلى األفـراد علـى            
أنهم فضوليون يبحثون عن المعلومات لحل مشاكلهم الشخصية، متجـاهلين الجـوع، والعطـش،              
والبحث المتواصل لتحقيق أهدافهم المتعلقة بتحقيق الذات، فالدافعية هنا تقـوم علـى االختيـارات،           
والقرارات، واالهتمامات، واعتبار ما يؤدي إلى النجاح والفشل في تحقيق الهدف مرتبط بتخطـيط              

 . تراتيجيات لتحقيق الهدف، والرغبة في تحمل المسؤوليةاس
 
 معتقدات الفرد عن ما يجلب له المكافآت هي التي تزيد مـن تكـرار          :نظرية التعلم االجتماعي   -3

كما جاء في نظرية أتكتسون فإن من يعتقدون أنهم َأكفاء في أداء مهمة ما، سوف يدركون                 .السلوك
لك سوف يكونون أكثر تقدماً ممن يعتقـدون أن لـديهم نقصـاً فـي          احتمالية نجاح عالية، نتيجة لذ    

 .الكفايات الضرورية
 
باندوا ترجع الثقة في قدرة الفرد بصورة حاسمة إلـى فعاليـة             ل :النظرية المعرفية االجتماعية   -4

 الذات، في هذه النظرية ترتبط الدافعية بمفاهيم الكفاية بمعنى قدرة الفرد على النجاح في مهمة مـا                
وقد اقترح باندوا أربعـة عوامـل       .وكمية الجهد المبذول وكمية المساعدة الخارجية وعوامل أخرى       

، واإلقناع الشـفوي،    زلتحسين إحساس الفرد بالكفاءة الذاتية وهي خبرات اإلتقان، وتوقعات اإلنجا         
 .والوضع النفسي والعاطفي للمتعلم

  
 العوامل التي تسبب نجاحاتهم وحاالت فشلهم       تهتم بمعتقدات الطالب عن   : واينر ل زوعنظرية ال  -5

، فالطالب الذين يعتقدون أنفسهم َأكفاء في مهمة ما يحتمل أن يعزوا النجـاح لقـدرتهم وجهـدهم                  
ويعزوا الفشل لبعض األسباب األخرى، ومن يعتقدون أنهم غير أكفاء سوف يعزون الفشـل إلـى                
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إذن هـذه النظريـة تتضـمن       . ل الحظ نقص القدرة، وسوف يبحثون عن تفسير خارجي للنجاح مث        
، )وقد يكون داخلياً أو خارجيـاً     ( ، بعد االستقرار    )وقد يكون داخلياً أو خارجياً    (بعد الضبط   : بعدين

فالطالب يرون أن نجاحهم ناتج عن قدرتهم أو عن الجهود التي يقومون بها، وهي عناصر ثابتـةً                 
لهـذا  . ، هي عناصر متغيرة عبر الوقـت      عبر الوقت، وأن فشلهم ناتج عن صعوبة المهمة والحظ        

القـدرة، والجهـد،    : تتضمن النظرية أربعة أسباب للنجاح والفشل في المواقف التحصـيلية وهـي           
 .  وصعوبة المهمة، والحظ

 
يعتقد فرويد في نظريته المبتكرة أن معظم جوانب السـلوك اإلنسـاني    :نظرية التحليل النسبي -6

فز الجنس ، وحافز العدوان، ويطرح مفهوم لالشعورية، لتفسـير    حا: مدفوع بحافزين غريزيين هما   
ما يقوم به الفرد من سلوك ، دون أن  يكون قادر على تحديد أو معرفـة الـدوافع الكامنـة وراء                      

 . السلوك، وتبدو هذه النظرية بعيدة الصلة عن التعلم والتحصيل
 
ي للمتعلم في المواقف التعليمية، حيـث     يقصد بها توفير قدر من األمن النفس       :النظرية اإلنسانية  -7

تهتم هذه النظرية بتفسير الدافعية من حيث عالقتها بالشخصية، أكثر من عالقتها بالتعلم، وترجـع               
مفاهيم هذه النظرية إلى ماسلو، الذي يفترض أن الدافعية اإلنسانية يمكن تصنيفها على نحو هرمي،               

جية في قاعدة التصنيف، بينمـا تقـع الحاجـات          يتضمن سبع حاجات، حيث تقع الحاجات الفسيولو      
 :الجمالية في قمته، على النحو التالي

 
 .مثل الحاجة إلى الطعام والشراب والراحة:  الحاجات الفسيولوجية -أ
تشير إلى رغبة الفرد في السالمة واألمن والطمأنينة وتجنب القلق واالضطراب :  حاجات األمن-ب

 .والخوف
وتشير إلى رغبة الفرد في إقامة عالقـات وجدانيـة وعاطفيـة مـع     : ماء حاجات الحب واالنت -ج

 .اآلخرين بصفة عامة ومع المقربين من الفرد بصفة خاصة
تشير إلى رغبة الفرد في إشباع الحاجات المرتبطة بالقوة والثقة والجدارة   :  حاجات احترام الذات   -د

 .نيةوالكفاءة وعدم إشباعها يشعر الفرد بالضعف والعجز والدو
تشير إلى رغبة الفرد في تحقيق إمكاناته المتنوعة على نحو فعلي، وتبدو            :  حاجات تحقيق الذات   -ه

 .في النشاطات المهنية والالمهنية التي يمارسها الفرد في حياته الراشدة
وتشير إلى رغبة الفرد المستمرة في الفهم والمعرفة وتظهر في النشاط           :  حاجات المعرفة والفهم   -و

طالعي واالستكشافي، وإلى رغبته في البحث عن المزيد من المعرفة، والحصول على أكبـر              االست
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قدر من المعلومات وهذه الحاجات لها دور حيوي في سلوك الطالب األكاديمي حيث أنهـا تعتمـد                 
 .على دوافع ذاتية داخلية

إلى تفضيل الترتيب   تدل على الرغبة في القيم الجمالية وميل بعض األفراد          :  الحاجات الجمالية  -ي
  قطـامي (والنظام واالتساق في النشاطات المختلفة وكذلك محاولة تجنب الفوضى وعدم التناسـق  

 ).2005جامعة القدس المفتوحة، . 2003زايد، . 2000وقطامي، 
  
أن هذا االختالف في النظريات أدى إلى ظهور عدة تعريفات لدافعية التعلم            ) 1999(رى قطامي   تو

 : منها
هي الحالة الداخلية أو الخارجية لدى المتعلم، التي تحـرك سـلوكه            : النظرة السلوكية وفق   -

 .وأداءاته، وتعمل على استمراره، وتوجيهه نحو تحقيق، هدف أو غاية محددة
حالة داخلية، تحرك أفكار ومعارف المتعلم، وبناه المعرفي، ووعيه،         : وفق النظرة المعرفية   -

 . أو استمرار األداء للوصول إلى حالة توازن معرفية معينةوانتباهه، وتلح عليه لمواصلة 

حالة استثارة داخلية، تحرك المتعلم الستغالل أقصى طاقاتـه فـي           : وفق النظرة اإلنسانية   -
 .مواقف تعليمية يشترك فيها، وتهدف إلى إشباع دوافعه المعرفية، وتحقيق ذاته

عي بأية وسيلة يمتلكهـا مـن األدوات        حالة داخلية تحث المتعلم للس    : وفق النظرة التحليلية   -
 .والمواد بغية تحقيق التكيف والسعادة وتجنب الوقوع في الفشل

 
لكن الدافعية في نطاق الحجرة الدراسية، تستخدم لتفسير الدرجة التي يقوم عندها الطـالب              
ن باستثمار انتباههم، ومجهودهم في مختلف االتجاهات التي قد تكون مرغوبة أو غير مرغوبة م

قبل المدرسين، وترجع الدافعية لدى الطالب إلى رغبتهم في المشاركة فـي دروس وأنشـطة               
التعلم، ويكون دور المعلم هو تشجيع الطالب على االشتراك في أنشطة حجرة الدراسـة عـن                
طريق دافعية التعلم، وهذا يوضح أن اندفاع الطلبة قد يكون اندفاعاً ذاتياً داخليـاً أي بعوامـل                 

زايـد،  ( أو قد يكون اندفاعهم بفعل عوامل خارجية موجودة في المهمة التي يقوم بها              داخلية،  
2003.( 

 
 :تقسم الدافعية إلى قسمين

 
وتشير إلى قيام الفرد بعمل شيء ألنه يراه مهماً وممتعاً، وتعني أن طاقته وتوجهه              : داخلية -1

 .داخلية تعزز نفسها بنفسهانابعان من رغبته الذاتية في النشاط، فاألنشطة المحكومة بدوافع 
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تشير إلى قيام الفرد بعمل شيء ألنه يؤدي لتحقيق أهداف معينة، وتكون بمثابـة              : خارجية -2
حوافز تنبع من رغبة المتعلم في ترك انطباع حسن لدى اآلخرين، وتكون مدفوعـة مـن                

مصادر خارجية مثـل الوالـدين، أو الحصـول علـى مكافـأة، أو رضـا المدرسـين                       
(Palmer, 2005). 

 
لذا تعتبر الدافعية شرطاً من الشروط األساسية لحدوث التعلم وتحسينه وتعتبر هدفاً تربويـاً              
في حد ذاته يسعى إليه كل من فالسفة التربية وعلمائها والمعلمين ألنها تعد وسيلة مهمة لتطوير            

 .التعلم ورفع كفاءة الطالب وتحسين مهاراتهم وتطويرها
 
 :أن للدوافع وظائف أساسية ثالث هي) 2005(وقد بين راشد  

 

تحريك السلوك وتنشيطه من خالل تنشيط الفرد وإمداده بالطاقة التي تدفعه نحو عمل مـا،                -1
 .ويظل في حالة نشاط وسعي حتى يتم تحقيق الهدف

توجيه السلوك؛ أي مساعدة الفرد على انتقاء الوسائل لتحقيق الحاجات عن طريق وضـعه               -2
 .لمثيرات المهمة ألجل بقائهعلى اتصال مع بعض ا

فالدوافع تنتقي النشاط المرغوب فيه وتحدده، حيث تؤدي بالفرد أن يستجيب           : انتقاء النشاط  -3
 .لبعض المواقف ويعزف عن البعض اآلخر

لـذلك  . والمتفق عليه أن دافعية الطلبة لتعلم العلوم تنخفض في مرحلة اإلعدادية والثانويـة            
تفعيل الدافعية وزيادتها لدى الطلبة من خالل معالجة العناصـر          نحن بحاجة إلى استراتيجيات ل    
 :المؤثرة في دافعية التعلم، وهي

 .ما يحمله الطالب من ميول وحاجات ورغبات -1
 .اإلحساس والمشاعر المحاطة بالخبرة التعليمية -2

 ).2000قطامي وقطامي، ( شعور بالمنافسة والتحدي  -3

 
لم واالحتفاظ واألداء فقد قسم علماء النفس الدوافع إلـى          ونظراً ألهمية الدافعية في عمليات التع     

 :فئتين كبيرتين
فئة الدوافع البيولوجية؛ أي الدوافع الفطرية التي يولد الفرد مزوداً بها، ولم يكتسـبها مـن                 -1

إدراكـي،  : بيئته عن طريق الخبرة والمران والتعلم، ولهذه الدوافع مظاهر ثالثـة، هـي            
 . ال يمكن تغييرها أو تعديلهاوجداني، ونزوعي، وهي دوافع
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هي الدوافع التي يتعلمها اإلنسان في أثناء تفاعله مع المجتمع الذي           : فئة الدوافع االجتماعية   -2
 :يعيش فيه، وتقسم إلى قسمين 

 .دوافع ثانوية خارجية ترتبط بالمكآفات . أ
 .دوافع ثانوية داخلية ترتبط بالميول واالتجاهات . ب

 

جتماعية دافع االنتماء، تحمل المسـئولية، الـدافع إلـى التقـدير            ومن األمثلة على الدوافع اال    
ومن بين الدوافع االجتماعية التي     ). 1993عبادة،  (االجتماعي، دافع حب االستطالع، دافع اإلنجاز       

حيـث تتمثـل دافعيـة      . حظيت باهتمام واضح دافع اإلنجاز نظراً ألهميته بالنسبة للفرد والمجتمع         
ي ينالها الفرد بعد أدائه الختبار ما، وتتسم بالثبات النسبي لدى الفرد وهـو              اإلنجاز في الدرجات الت   

استعداد متفاعل مع احتماالت النجاح والفشل، وهو دافع متعلم يمكن تنميته وتحسـينه مـن خـالل       
 ).2005راشد، (برامج التدريب المناسبة 

 
ا الجهود التي يبذلها الفـرد  وتعرف دافعية اإلنجاز في ضوء قائمة موراي للحاجات النفسية بأنه     
 ).9200محمد، ( من أجل التغلب على العقبات، وإنجاز المهام الصعبة بالسرعة الممكنة

 
 :أن دافعية اإلنجاز تقسم إلى قسمين) 2005(ويرى راشد

ويقصد بها تطبيق المعايير الداخليـة أو الشخصـية فـي مواقـف             : دافعية اإلنجاز الذاتية   -1
 .االنجاز

وتتضمن تطبيق معايير التفوق التي تعتمـد علـى المقارنـة           : ز االجتماعية دافعية اإلنجا  -2
 .االجتماعية أي مقارنة أداء الفرد باآلخرين

 
وبذلك تكون دافعية اإلنجاز دافعية داخلية وخارجية، حيث تفترض أن األفراد يسرون مـن              

ليـة والخارجيـة،    إنجازاتهم، وأن الشعور بالنجاح في مواجهة المهام تعزز من الدافعيـة الداخ           
والشعور بالفشل يضعف الدافعية الداخلية والخارجية، وبذلك يوجد العديد من الجوانب المشتركة            

 :بين دافعية اإلنجاز واألساليب المعرفية حيث أنهما
 .يتسمان بدرجة كبيرة من الثبات النسبي -1
 .لجماعاتيؤثران على الوظائف والنشاطات العقلية والشخصية واالجتماعية لألفراد وا -2

راشـد،  (من المتغيرات التي تظهر فيها الفروق بين األفراد والجماعات على نحو واضح              -3
2005.( 
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أن دافعية االنجاز تحتوي على مجموعة خاصة من األهداف تتمايز إلـى            ) 2005(ويرى راشد 
 :فئتين
 .التي فيها األفراد ينشدون زيادة كفايتهم لفهم شيء جديد: أهداف اإلتقان . أ
التي ينشد فيها األفراد اكتساب األحكام المفضلة لكفايتهم أو تجنب األحكـام            : داءأهداف األ  . ب

 .السلبية لكفايتهم

 
 :في ضوء ما سبق لكي نعزز الدافعية لدى الطلبة فأن على المعلمين أتباع ما يلي

 
تحدي أفكارالطلبة بإعداد مهمات تعليمية بمستوى من الصعوبة وذلك كي يستطيع الطالب             -1

 .ا بخبرات النجاح بشكل منتظمأن يمرو
 .استخدام التخيل -2

التنويع في األنشطة والمهمات التعليمية، وربط هذه المهمات أو المادة التي يتم تعلمها بحياة               -3
 .الطالب كي تصبح هذه المهمات أو المادة ذات معنى بالنسبة للطلبة

ـ              -4 وا مسـتمعين   السماح للطالب أن يكونوا مشاركين نشطين في الحصة بدال مـن أن يكون
سلبيين، ومنح الطالب مستوى معقول من حرية االختيار، في مجال اختيار شريك العمـل              

 .واختيار النشاطات والمهمات وصياغتها

 .إتاحة الفرصة للطالب للعمل بشكل فردي، أو تعاوني في أوضاع ال تشجع على التنافس -5

 يكونـون قـدوة للحمـاس       توفير تغذية راجعة لتقييم المجال للطالب بمدح الجهود، بحيث         -6
 .والتفكير والتعامل مع األخطاء ومع التحديات

 .(Palmer, 2005)  تقديم الدعم واالهتمام -7
 

 :أسباب تدني الدافعية في ما يأتي) 1999(وحدد قطامي 
 
ويقصد الحالة التي يكون فيها المتعلم قادراً على تلبية متطلبات موقف التعلم والخبرة             :  االستعداد -1

 : وهذا يتطلب نوعين من االستعداد.  تعرض لهالتي
 .أو ما يعرف بالمرحلة النمائية  أي المرحلة العمرية التي يمر بها الطالب: االستعداد العام. أ
 .أو ما يعرف بالمتطلبات السابقة: االستعداد الخاص.ب

 .وغياب االستعداد العام والخاص يسهم في تدني الدافعية للتعلم
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 :الصفية وتتضمن الممارسات -2
وهي نتاج خصائصهم الشخصية والبيئية االجتماعية الصفية التي ينتمي         : ممارسات تتعلق بالطلبة  . أ

إليها الطالب ويتفاعل معها، وتتمثل في الجو الصفي السائد المتأثر بالتبـاين فـي أعمـار الطلبـة                  
ة السلبية فيما يقدم إليهم من      وأجسادهم، وفي قدرتهم على التنافس، كما أنها تتمثل في توقعات الطلب          

خبرات تؤدي إلى تدني الفائدة المباشرة من التعلم نتيجة عجز الخبرات عن تلبية احتياجات الطلبة؛               
وبالتالي شعورهم بالملل والضجر، وعدم وضوح ميولهم وخططهم المستقبلية، باإلضافة إلى عوامل            

 .أخرى كثيرة
 
 عدم قدرة المعلم على الكشف عن اسـتعدادات الطلبـة           ممارسات تتعلق بالمعلمين، وتتمثل في    . ب

للتعلم، مما يؤدي إلى إغفاله عن االستعداد المفاهيمي لديهم، وعدم معرفته بمستوى الطلبة التحصيلي 
حتى يحسن التصرف معهم، باإلضافة إلى عدم قدرته على تحديد األهداف التعليمية، وافتقاره إلـى               

رته على األنشطة واإلجـراءات الصـفية، وتهاونـه فـي تقـديم             أساليب تثير التفكير، وعدم سيط    
 .الخ....المعززات

 
وهي وسائط يتفاعل معها الطلبة، وتسـهم فـي أثـراء خبـراتهم،        :  المواد والخبرات التعليمية   -3

، وهذا يقتضي من المعلم أن يطور لديـه حسـن الترتيـب،             اوتعلمهم، لذلك البد من زيادة حيويته     
 المنطقية، ليتفاعل الطلبة معها، وتخضع للمعالجة الذهنية، وتراعـي األسـس            والتنظيم، والصياغة 

 .النفسية، ويتمكن من نقل هذه الخبرات إلى مواقف جديدة
   

ولتحسين تدني الدافعية واالستثارة ومواصلة التقدم عند الطلبة، البـد أن نهـتم بمعتقـدات               
 :وهيالطالب عن العوامل التي تسبب نجاحاتهم وحاالت فشلهم 

 .طبيعة دافعية االنجاز لدى المتعلم -1
 .البيئة المباشرة للمتعلم -2

 .خبرات النجاح والفشل -3

 .درجة جاذبية العمل -4

 ).2005راشد، ( التنظيم الهرمي لدوافع المتعلم وحاجاته  -5
   

بناء على ما سبق وجدت الباحثة أن التدريس الموجه بالتشبيهات سيوفّر دافعية للتعلم، ألنه              
نمية حب االستطالع، وسيزيد من القدرة على االنتباه، والتركيز الالزم لحدوث التعلم            سيعمل على ت  

الجديد، من خالل توظيف خبرات الطلبة، ومفاهيمهم السابقة عن موضوعات الدرس، ومناقشـتها،             
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 واإلفادة منها في تطوير النقاش، وإثراء الحوار، للتوصل إلى الحقائق، والمفاهيم العلمية، وهذا يعني     
أنها ستراعي الفروق الفردية بين الطلبة، ألنها ستجعل الطلبة يشاركون في الحصـة، ويصـبحون               
أكثر اندماجاً في المادة، مما يساعدهم على تذكر أشياء يجدون صعوبة في تذكرها، واالحتفاظ بهـا                

 .مدة أطول
 

 ذوي  كما وجدت الباحثة أن تدريس الفيزياء بالتشبيهات قد يساعد المتعلمـين وخصوصـا            
على تعلم المفاهيم المجردة في مادة الميكانيكا بطريقة محسوسـة، يقـرب لهـم              . القدرات المتدنية 

المعنى، سواء باستخدام الصور، أو المحاكاة، أو األسلوب القصصي ويزيد من تحصليهم، ودافعيتهم          
 .نحو التعلم
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 :الدراسات السابقة 4.2
 

ل في الـتعلم ذي المعنـى ودور المنظمـات المتقدمـة المقارنـة              منذ ظهور أفكار اوزبي   
في تحقيق ذلك، أجريت العديد من الدراسات للتأكد من صحة افتراضاته مستخدمة مواد       ) التشبيهات(

 -:دراسية مختلفة، وعلى أفراد من مستويات عمرية مختلفة، ومن بين هذه الدراسات ما يأتي
 

 :الدراسات العربية 1.4.2
 

 بدراسة هدفت إلى تقصي فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمـة علـى            (2008)يري  قام عس 
المقارنة في تحصيل الدراسي واتجاه طلبة الصف األول نحو مادة الجغرافيا،تكونت عينة الدراسـة              

 طالباً من طالب الصف األول اختيروا بطريقة عشوائية من إحدى مدارس مديرية التربية             (89)من  
 بن الزبير فاختيرت منهـا      ة محايل عسير حيث وقع االختيار على مدرسة عبد اهللا         والتعليم بمحافظ 

 درسوا بالطريقة التقليدية، ومدرسة ابن الهيثم فاختيرت        اً طالب (40)المجموعة الضابطة المكونة من     
 طالباً ودرسوا بأسلوب المقارنة، فجاءت النتائج بوجود        (49)منها المجموعة التجريبية المكونة من      

روٍق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات التحصيل تعزى لطريقة التدريس عند مستويات المعرفة             ف
الدنيا لصالح المجموعة التجريبية بعد ضبط مستوى التحصيل، كما توجد فروق دالة إحصائياً بـين               
متوسطات درجات التحصيل تعزى لطريقة التدريس عند مستويات المعرفة العليا لصالح المجموعة            
التجريبية بعد ضبط مستوى التحصيل، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهـات الطلبـة              
نحو دراسة المادة تعزى لصالح المجموعة التجريبية، بعد ضبط مستوى التحصيل، وال يوجد فروق              

 . دالة إحصائياً بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في مجال أهمية المادة بالنسبة لهم
 

دراسة هدفت إلى معرفة التصورات البديلة عن المفاهيم العلميـة          ) 2007(أجرى الرفيدي   
وإلى فاعلية إستراتيجية التشبيهات في تعديل هذه التصورات، لـدى          " المواد حولنا "المتضمنة بوحدة   

 (60) عينة الدراسة من     تكونتطالب الصف السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة في السعودية، حيث          
حيـث كانـت أدوات     . طالباً مجموعة ضـابطة    (30) طالباً مجموعة تجريبية، و    (30)الباً، منها   ط

الدراسة المستخدمة تتضمن أعداد اختبار تشخيصي عن التصورات البديلة للمفاهيم العلمية، للتعرف            
، على أسباب إجابة الطالب لها، ثم تدريس طالب المجموعة الضابطة بالطريقة السائدة في التدريس             

وطالب المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التشـبيهات، ثـم تطبيـق اختبـار تشخيصـي               
. للتصورات البديلة على طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد االنتهاء من تدريس الوحـدة            
" وأشارت النتائج إلى وجود العديد من التصورات البديلة عن المفاهيم العلمية المتضـمنة بوحـدة                
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، وأن مصادر اإلعالم والبيئة تلعب دور هاماً في تكوين التصورات البديلة لدى طلبة،              "لمواد حولنا ا
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التصورات البديلة المطبقة               

لتصـورات مـن   قبل البدء بالمعالجة، وان استخدام إستراتيجية التشبيهات أكثر فاعلية في تعـديل ا           
 . الطريقة السائدة في التدريس

 
 دراسة هدفت إلى تقصي أثر استخدام المشابهة في تدريس العلوم           (2007)تناولت المؤمني   

 طالبة،  (50)في تنمية مهارات التفكير االبتكاري وفهم طبيعة العلم، حيث تكونت عينة الدراسة من              
بن العوام األساسية فـي مديريـة تربيـة         من طالبات الصف الخامس األساسي في مدرسة الزبير         

عجلون، حيث قسمت إلى مجموعتين بالمناصفة، مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة، مجموعـة            
تجريبية درسن بأسلوب المشابهة، ومجموعة ضابطة درسن بالطريقة االعتيادية، استمرت الدراسة           

باراً لفهم طبيعة العلم قبـل وبعـد        مدة شهرين، وقد أجرت الباحثة اختبار التفكير االبتكاري، واخت        
فجاءت النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من اختبار التفكير االبتكاري            . إجراء التجربة 

وفهم طبيعة العلم نحو العلوم لصالح المجموعة التجريبية، كما أشارت النتـائج إلـى أن طريقـة                  
علم، وحققت قدراً كبيراً في تنمية مهـارات        التدريس القائمة على المشابهة حسنت من فهم طبيعة ال        

 .التفكير االبتكاري ككل وفي تنمية مهاراته الثالثة من طالقة، ومرونة، وأصالة
 

 دراسة هدفت إلى تقصي أثر استخدام المشابهات في نمـو المفـاهيم             (2005)أجرى عابد   
 طالباً، مـوزعين علـى      (80)العلمية واالتجاهات نحو تعلم العلوم، وقد تكونت عينة الدراسة من           

شعبتين من شعب الصف الثامن األساسي، في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديريـة التربيـة               
والتعليم لمنطقة عمان، وقد تم اختيار العينة بطريقة قصديه في حين تم توزيع أفرادها عشوائياً إلى                

على استخدام المشابهات ، قـام      مجموعتين ضابطة وتجريبية، وقد صمم الباحث مادة تعليمية قائمة          
بتدريسها للمجموعة التجريبية، في حين درست المجموعة الضابطة بالطريقة العادية، كما أجـرى             
الباحث حوارات ومقابالت غير رسمية مع بعض الطلبة، وأشارة النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 

نحـو العلـوم ولصـالح المجموعـة        إحصائية لكل من اختبار المفاهيم العلمية ومقياس االتجاهات         
التجريبية، كما أشارت النتائج إلى أن طريقة التدريس القائمة على المشابهات حققت قدراً أكبر مـن          
النمو المفاهيمي، وحسنت من االتجاهات نحو تعلم العلوم لدى الطلبة فـي المجموعـة التجريبيـة                

 . والمنخفضةبمستويات تحصيلهم العلمي الثالثة؛ المرتفعة، والمتوسطة،
 

دراسة هدفت إلى دراسة دور التشـبيهات العلميـة فـي تعـديل             ) 2004(أجرى الدسوقي 
التصورات الخاطئة لدى طلبة المرحلة االبتدائية عن تصـنيف الحيوانـات، باإلضـافة إلـى دور                
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التشبيهات العلمية في تعديل التصورات الخاطئة لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي وطالبه عـن              
 طالبة مـن    (32) طالباً ،  (40) طالباً وطالبة،    (72)وتمثلت عينة الدراسة من     . يف الحيوانات تصن

مدرسة عمر مكرم االبتدائية في محافظة القاهرة، حيث تم تطبيق اختبار التصورات الخطأ القبلي،               
 .بعدي أسابيع، ثم تطبيق اختبار التصورات الخطأ ال3ثم التدريس باستخدام مدخل التشبيهات بمعدل 

     ودلت نتائج الدراسة على وجود تصورات خاطئة لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي وطالبه             
وأن مفهوم تصنيف الحيوانات من المفـاهيم الصـعبة والمجـردة، وأن اسـتخدام              % . 40بنسبة  

التشبيهات ساعد في تعديل التصورات الخاطئة لدى الطالبات والطالب وحقق نتـائج أفضـل مـع                
 . بالنسبة للطالباتبةالطل
 

 بدراسة هدفت إلى الكشف عن استخدام أسلوب التدريس بالمماثلة في           (2001)قام األصهب   
 طالبـاً   (59)تعديل المفاهيم الخطأ للتيار الكهربائي الثابت وداراته، حيث تكونت عينة الدراسة من             

ى مـدارس مديريـة     من طالب الصف العاشر األساسي، اختيروا بطريقة عشوائية قصديه من إحد          
التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى في محافظة إربد، حيث قسمت العينة إلى مجموعـة ضـابطة                

 طالباً درسوا   (33) طالباً درسوا بالطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية مكونة من          (26)مكونة من   
تطبيق إجـراءات تنفيـذ     بأسلوب المماثلة، وقام الباحث بتدريس مجموعتي الدراسة ضماناً لسالمة          

الدراسة، فأشارت النتائج إلى تفوق أسلوب التدريس بالمماثلة على أسلوب التدريس التقليـدي فـي               
تعديل المفاهيم الخطأ للتيار الكهربائي الثابت وداراته، وأهمية أسلوب المماثلة في تعديل المفـاهيم              

سلوب المماثلة في تعديل المفاهيم الخطأ      وأهمية أ . الخطأ للتيار الكهربائي الثابت في مستوى التذكر      
 . للتيار الكهربائي الثابت وداراته عند الطالب ذوي التحصيل المنخفض

 
 :اسات األجنبيةالدر 2.4.2

 
دراسة بعنوان طـالب الصـف الثـاني    (Rule & Alets, 2008) أجرى رول وآخرون 

األشياء التي تساعد الطـالب     يتعلمون طرق تكيف الحيوانات عن طريق التشبيه باستخدام صناديق          
على تعلم طرق تكيف الحيوانات؛ حيث هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين أسلوبين فـي تعلـيم                 
طالب الصف الثاني األساسي طرق تكيف الحيوانات، األسلوب األول األسلوب المبتكر، صـناديق             

، أو  (22)نـات عـددها     تحتوي على أشياء لها أشكال، ووظائف مشابهة ألجزاء من أجساد الحيوا          
أماكن سكنها، حيث يقوم الطالب باكتشاف المفهوم، وتحليل العالقات، والتوسع فيهـا، ثـم عمـل                

أما األسلوب الثاني فهـو األسـلوب       . تشبيهات لها عالقة مع هذه الحيوانات من أجل تعزيز تعلمهم         
 بحث على اإلنترنت    التقليدي، الذي اشتمل على قراءة نصوص بصوت عاٍل عن الحيوانات، يرافقه          
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حيث أجريت الدراسة في إحـدى المـدارس االبتدائيـة، فـي     . عن حقائق تتعلق بتكيف الحيوانات    
ضواحي وسط مدينة نيويورك، وشارك في الدراسة عينة من طالب الصف الثاني األساسي البـالغ               

وواحد من  إناث، عشرون منهم من أصل أوروبي، (10) ذكور، و(11) طالباً وطالبة، (21)عددهم 
أصل أفريقي، اتبعت الدراسة أسلوب االختبار القبلي والبعدي، حيث أجاب الطـالب علـى أسـئلة            
االختبار القبلي قبل عدة أسابيع من بدء الدراسة، بينما اجري االختبار البعدي بعد أسبوع من إكمال                

 (12)ست وحدات صغيرة، وكان كل درس يركز على أثنين من الحيوانـات، وكـان المجمـوع                 
حيواناً، ثم تم إجراء مقابالت لتحديد ردود فعلهم على األسلوب المستخدم، فجاءت النتائج بأن ثلثـي       
الطالب فضل أسلوب صناديق األشياء، ألنه أكثر متعة وفعالية، حيث زادت مـن دافعيـة الطلبـة                 

ر المتعة،  للتعلم، ألنها عملت على إشراك الطالب في تحديد المعلومات ذات العالقة، ووفرت عنص            
والضحك، وزادت من االنتباه، والتركيز، وتنشيط الذاكرة، وبالتالي الفهم، وعززت من احتفـاظهم             

كما وبينت هذه الدراسة فائدة التشبيهات المبنية على الشكل والوظيفة في تعليم طـالب          . بالمعلومات
رة قـادرون علـى أن      الصف الثاني مفاهيم علمية، كما وبينت أن الطالب في مرحلة الطفولة المبك           

 . يشاركوا بفعالية في نشاطات تشبيه معقدة
 

دراسة بعنوان أساليب التعليم باستخدام    (Oliva & Alets, 2007)اوليفا وآخرون أجرت 
حيث ناقشت هذه الدراسة األبعاد المختلفة التـي        . التشبيهات تعتبر كمصدر للتعليم في حصة العلوم      

اخل الصف، ومن بين هذه األبعاد، مستوى نشاط الطالب، ودرجـة           يتميز بها استخدام التشبيهات د    
المراقبة التي يقوم بها المعلم، وعملت على تحليل النشاطات التي قال مجموعة من معلمي العلـوم                

 معلماً، أثناء استخدامهم أساليب تقليدية في استخدام التشبيهات، وقد          (73)أنهم يقومون بها، وعددهم     
عظم المعلمين يستخدمون أساليب تقليدية في استخدام التشبيهات، وقليلون مـنهم           جاءت النتائج بأن م   

 أساليب تعتمد على تعلم ذي معنى والتوسع في المعلومات، ثم ناقشت الدراسة المعـاني               نيستخدمو
 .الضمنية التي يمكن االستفادة منها في التعليم

 
سة بعنوان استخدام درا (James & Scharmann, 2007)وسكارمن  جيمسصمم كل من 

تهدف هذه الدراسـة    . التشبيهات لتحسين أساليب التعليم لدى المعلمين أثناء إعدادهم ما قبل الخدمة          
لفحص العالقة ما بين استخدام التشبيهات في التعليم، وتطوير قدرة المعلم على التفكيـر بأسـاليب                

 فـي المجموعـة     (23)اً ومعلمـة     معلم (45) بلغ عدد أفراد العينة المشاركة في الدراسة         مالئمة،
 في المجموعة الضابطة، وكانت أغلبية أفراد المجموعتين مـن اإلنـاث حيـث     (22)التجريبية ، و  

اشتملت المجموعة التجريبية على اثنين من الذكور فقط في حين اشتملت المجموعة الضابطة على              
 في مساق أسـاليب تعلـيم       ثالث من الذكور تم اختيارهم من شعبتين من شعب المعلمين المسجلين          
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، وقد تلقت المجموعتـان تعليمـا       Midwestern مدسترنالعلوم في إحدى الجامعات في محافظة       
متشابها باستثناء حصتين أثناء الفصل الدراسي، تم فيهما إدخال تعليم حول كيفية عمل التشـبيهات               

لحصص، فجـاءت النتـائج   لمادة الحركة والقوة في مبحث الفيزياء، وكيفية استخدامها في تخطيط ا       
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ما بين المشاركين في المجموعة التجريبية والضـابطة ألن                

 لن يستخدموا   يالمشاركين الذين تلقوا تدريباً كان لديهم فهم ذو معنى للمفاهيم المراد تعليمها وبالتال            
لمشاركون الذين لم يتلقوا تـدريباً ولـم   التشبيهات بشكل تلقائي لتساعدهم في الشرح والتفسير، أما ا        

يفهموا المفاهيم بشكل واضح وبالتالي لم يستخدموا التشبيهات بل ركزوا على المصطلحات وتعلـيم              
 .الخصائص األساسية والهامة للمفاهيم المراد تعليمها في حصصهم

   
ـ  (Podolefsky & Finkelstein, 2006)  بدلفسكي و فينكلسـتن كما وقام كل من ل بعم

كقاعدة للتمثيالت، حيث هدفت هذه الدراسة إلى       : دراسة بعنوان استخدام التشبيهات في تعلم الفيزياء      
التعرف على دور التشبيهات في بيان اختالف طرق التفكير عند الطالب فـي صـفوف الفيزيـاء                 

ها الطالب  الكبيرة العدد في الجامعات؛ ودورها في إنتاج أفكار جديدة، وما هي اآلليات التي يستخدم             
 وتكونت العينة من صفين     (Colorado)إلنتاج هذه األفكار، وأجريت الدراسة في جامعة كولورادو       
 :من صفوف الفيزياء التمهيدية في الجامعة وقسمت كما يلي 

طالباً وطالبة، قسـمت إلـى ثـالث         (298)في الفصل األول وكان عددهم      ) كورساً(صف تلقى   . أ
 :مجموعات كما يلي

 . اهتزاز الحبلم تعلموا عن الكهرباء والقوة المغناطيسية باستخداةاً وطالبطالب (91) .1
طالباً وطالبة تعلموا عن الكهرباء والقوة المغناطيسية باستخدام تشبيه الموجـات            (112) .2

 .الصوتية

 .طالباً وطالبة تعلموا عن الكهرباء والقوة المغناطيسية دون استخدام التشبيهات (95) .3

 طالباً وطالبة، قسمت إلـى ثـالث        (249)في الفصل الثاني وكان عددهم      ) ساًكور(صف تلقى   . ب
 :مجموعات كما يلي

 .طالباً وطالبة تعلموا عن الكهرباء والقوة المغناطيسية باستخدام اهتزاز الحبل (72) .1
طالباً وطالبة تعلموا عن الكهرباء والقوة المغناطيسية باستخدام تشـبيه الموجـات             (87) .2

 .الصوتية

 .طالباً وطالبة تعلموا عن الكهرباء والقوة المغناطيسية دون استخدام التشبيهات (90) .3

 :  االختبار القبلي والبعدي كما يليأجراءوجاءت النتائج بعد 
 .تقود التشبيهات الطالب إلى إنتاج أفكار جديدة •
 .يمكن التعلم باستخدام التشبيهات  •
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ة في تطوير التفكير وبعض الخرائط      إن التمثيالت هي اآلليات التي يستخدمها الطلب       •
 .المفاهيمية الخاصة بالتشبيهات

 

 دراسة بعنوان العوامل التـي  ,Abdellatif & Alets) (2006عبد اللطيف وآخرون  أجرى      
تؤثر على تطوير التفكير عن طريق استخدام التشبيهات لدى األطفال الصغار، حيث هـدفت هـذه                

بوي الذي يصف العوامل التي قد تؤثر على قدرة األطفال الصغار           الدراسة إلى مراجعة األدب التر    
في حل المسائل، معتمداً التشبيه كأسلوب لتحسين قدرتهم على التفكير، وقد بينت هذه الدراسات أن               

 :األدب التربوي المتعلق بالتفكير المعتمد على التشبيهات اهتم بنوعين من التشبيهات
االستنتاجات العقلية المنطقية مثل جلد الكلـب يشـبه ريـش            القائم على    يالتشبيه الكالسيك  -1

 .الطيور
التشبيه لحل المسائل القائم على فهم العالقات ذات المستوى العالي، حيث يعطـى الطالـب     -2

أوالً مسألة يحلها، ومن ثم يتلقى تدريباً حول كيفية حّل المسألة، ومن ثم يستخدم المعلومات               
 .ديدة األكثر صعوبةالمتوفرة لديه لحل المسائل الج

، تجعـل األطفـال     ةوقد بينت هذه الدراسة أن الدراسات التي أجريت على التشبيهات الكالسيكي          
غير قادرين على حل المسائل التي تعتمد على التشبيه، واستنتجت أن مرحلة النمو العقلي هي أحد                

ليه بياجيه للقيام بمرحلـة     العوامل األساسية، وذلك ألن األطفال في عمر أقل من العمر الذي أشار إ            
العمليات األساسية، وبالتالي نحن بحاجة إلى استخدام بعض األساليب التي تسهل من قدرة األطفال               

 :الصغار على التفكير مستخدمين طريقة التشبيه لحل المسألة، وذلك ألن هذا األسلوب 
 .يساعد الطالب على أن يصبح على ألفة بالعالقات بين األشياء -1
 .لى التعليم المباشر للعالقات باستخدام اللغةيساعد ع -2

 .يساعد على المقارنة من خالل األمثلة -3

 .يدرب األطفال على ربط بين األشياء -4
وتبرز نتائج هذه الدراسات الموقف المتفائل، المتعلق بفعالية التدريب، لزيادة القـدرات لـدى              

 .األطفال الصغار لحل المسائل، معتمدين على التشبيهات
 

 بدراسة تحليل فعالية استخدام التشبيه فـي  (Orgill & Bodner, 2006) اورغيل و بدنر وقام
كتب مناهج الكيمياء البيولوجية التي تدرس في الجامعات االميريكية، حيث هدفت الدراسـة إلـى               
تفحص كون التشبيهات المستخدمة في كتب مناهج الكيمياء البيولوجية فعالـة أم ال؛ وذلـك وفقـاً                 

 تشبيها  (158) التي تم تحديدها في األدب التربوي الخاص بالتشبيهات، وجاءت النتائج أن             للعوامل
ينطبق عليه معايير التصنيف المستخدم في تصنيف التشبيهات، موجودة في كتب منـاهج الكيميـاء    
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في هذه والبيولوجية الثمانية، التي قام الباحثان بتحليلها، باإلضافة إلى أن متوسط استخدام التشبيهات 
الكتب كان عالياً، إذا ما قورن مع مواد أخرى، لكنه لم يكن هنالك اختالفاً فـي كيفيـة اسـتخدام                    
وعرض التشبيهات في الكتب الثمانية، إال أن التشبيهات وعرضها لـم يكـن بمسـتوى الطريقـة                 

 .Glynn & Takahashiتكاهشي النموذجية التي يصفها غالين و 
 

 دراسة بعنوان استخدام (Bryce & Macmillan, 2005)برس و مكملن  وصمم كل من
 والسكون في الفيزياء لتشـجيع تغييـر   –تشبيهات جسر الثغرات في تعليم حاالت الفعل ورد الفعل     

هدفت هذه الدراسة إلى تفحص فعالية التشبيهات المستخدمة لجسر الثغرات، إلحداث تغيير            . المفاهيم
د الفعل، وحالة السكون في الفيزياء، وذلك باستخدام أسـلوب          في المفاهيم عند تعليم  قوى الفعل ور       

 (15) إناث، بعمر    (6) ذكور، و  (15) طالباً وطالبة،    (21)النظرية البنائية، وقد شارك في الدراسة       
سنة، ممن يتعلمون الفيزياء في المرحلة الثانوية،  حيث قسموا إلى ثالث مجموعات تتكون كل منها                

 :يلي طالب وطالبات،كما 7من 
 .لم يتلق أفرادها أي تعليم سابق عن القوى وال عن قانون نيوتن الثالث) أ(مجموعة •
 .تلقى أفرادها تعليماً عن قانون نيوتن الثالث باستخدام أساليب المحاضرة) ب(مجموعة  •

تلقى أفرادها تعليما عن قانون نيوتن وعن القوى وتأثيراتهـا باسـتخدام            ) ج(مجموعة   •
 .التشبيهات

األداة المستخدمة هي المقابلة شبه المنظمة، وقد أظهرت النتائج أن تشبيهات جسـر             وكانت    
الثغرات كانت فعالة في تعلم الطلبة لمفهوم قوى الفعل ورد الفعل، فقد كان الطالب قادرين على فهم     
 كل من التشبيهات، ومقارنتها بالمفهوم المراد تعلمه، واستخدامها لفهم نظريات الفعل ورد الفعـل،             
وقد زودتنا الدراسة بأدلة تبين أن تشبيهات جسر الثغرات كانت أكثر فعالية بالنسبة لبعض الطالب               

، وأن استخدام التشبيهات لجسر الثغـرات مـن شـأنه أن        )المحاضرة( من أساليب التعليم التقليدية     
 .  يوضح المفاهيم، وأن يؤدي لتطوير مهارات التفكير العليا

 
:  دراسة بعنوان دور النماذج والتشبيهات في تعليم العلـوم )(Coll, 2005كال كما أجرى 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أن استخدام التشـبيهات         . معاٍن ضمنية مشتقة من الدراسات واألبحاث     
والنماذج داخل الصف، كأساليب في تعليم العلوم، قد يوفر طريقة لفهم طبيعة العلـوم، والمشـاريع            

 الطالب على أن يدركوا المفاهيم العلمية، من خالل تزويدهم بأدوات للتفكير       العلمية، وأنها قد تساعد   
فمن خالل مراجعة األدب التربوي، تم الوصول إلى أنه لكي نطور فهما ناجحا لدى الطـالب                . بها

للمفاهيم العلمية، يجب أن يكون الطالب قادرين على تأمل فهمهم للمفاهيم العلمية ومناقشتها، وذلك              
وأساليب التدريس التي تشمل على أنواع مختلفة من التشـبيهات والنمـاذج،            . تها وتحليلها بعد دراس 
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تكون أساليب أكثر فعالية عندما يكون الطالب قادرين على بناء النماذج والتشبيهات التي طوروهـا        
 كما تبين الدراسات واألبحاث كذلك، أن العمـل عـن         . بأنفسهم ونقدها؛ أو تلك التي طورها العلماء      

طريق تشكيل مجموعات داخل الصف، وعن طريق المناقشة ما بين الطالب من األساليب المهمـة               
الخ، كما بينت هذه الدراسة، أن ....لتعزيز مهارات التفكير العقلية لدى الطالب، من تحليل وتركيب،

ق، كمـا  فهم النماذج العلمية، وعملية تطوير نماذج، أو تشبيهات، تساعد على إدراك المعلومات بعم    
 . أنها توفر لهم األدوات لتأمل ما لديهم من فهم للمفاهيم العلمية

 
 دراسة بعنوان استخدام نمـاذج  (Harrison & Jong, 2005)هيرسن و جنغ وصمم كل من 

التشبيهات المتعددة عند تعليم التوازن الكيميائي وتعلمه، سعت هذه الدراسة إلـى وصـف نمـاذج                
 طالب الصف الثاني عشر التوازن الكيميائي، حيث شـبهت عمليـات            التشبيهات المستخدمة لتعليم  
 :التوازن الكيميائي بما يلي

 .(school dance)رقصة المدرسة  •

 .(sugar in a teacup)ذوبان السكر في فنجان الشاي  •

 .(pot of curry )تبخر الماء من وعاء الطعام المغطى والمبهر ببهار الكيري الهندي  •

 .(busy highway )ي تكثر فيه حركة السيارات الطريق السريع الذ •
كما وسعت إلى دراسة األسباب التي تجعل المعلمين يستخدمون هذه النماذج، وعلى شـرح                

 .كيفية تطوير كل نموذج خالل الحصص، وتحليل المفاهيم التي لدى الطالب والمشتقة من النماذج
 سنة، في أربع مدارس ثانوية، ومـن        (18)دة  تكونت عينة الدراسة من معلم درس مادة الكيمياء لم        

اسـتخدم  .   عـام  (17) طالب، من الصف الثاني عشر، بلغ متوسط أعمارهم          (8) طالبات، و  (3)
 حصـص لطـالب     (3)الباحثان أسلوب دراسة الحالة، وتم الحصول على المعلومات، من مراقبة           

حثان مقابالت ما قبـل وبعـد       كما وأجرى البا  . الصف الثاني عشر، في موضوع التوازن الكيميائي      
الحصص، وكذلك اجريا مقابالت مع الطالب في وقت الحق بعد التعليم، وخضعت المعلومات التي              
تم الحصول عليها، من مراقبة الحصص، ومن المقابالت، لتحليالت عديـدة، وتحلـيالت مفصـلة               

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
ب من معرفة سابقة، حيثمـا أمكـن، وأجـاب علـى            خطط المعلم الستخدام ما لدى الطال     

استفسارات الطلبة وأسئلتهم بقصص، وتشبيهات موسعة وثرية، كما خطط المعلم مناقشـة أوجـه              
االختالف في كل تشبيه، وأوجه الشبه مع المفهوم المراد تعليمه، وقد اسـتمتع الطـالب بـالتعليم،                 

انت بعض خرائط المفاهيم التشبيهية التي طورها       ولكنهم بنَوا نماذج عقلية متنوعة عن التوازن، وك       
غير قوية، وال يمكن االعتماد عليها، باإلضافة إلى أن الذكور، واإلناث ليس لـديهم االهتمامـات                
نفسها، فيما يتعلق بالتشبيهات، كما أن بعض الطالب كانوا يرون العناصر الموجودة فـي النمـاذج      
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 معاً، كما أن بعضهم لم يفهم جميـع خـرائط المفـاهيم             المتعددة منفصلة، ولم يقدروا على ربطها     
وقد تعلم معظم الطالب أن تفاعالت التوازن ديناميكية تحـدث  . التشبيهية المتضمنة في خطة التعليم  

في أنظمة مغلقة، وأن التفاعالت كانت متوازنة، ويوصي الباحثان باستخدام مثل هـذه التشـبيهات               
علمون باستمرار أوجه االختالفات ما بين كل تشبيه، والمفهـوم       المتعددة، ويصران على أن يبين الم     

 .المراد تعلمه
 

 دراسة بعنوان تعزيز تغيير المفاهيم لـدى  (Chiu & Lin, 2005) لين وشونوتناول كل من 
الطالب في الصف الرابع في مجال التيار الكهربائي عن طريق التشبيهات، سعت هذه الدراسة إلى               

ددة، كأدوات للربط ما بين المعرفة السابقة الموجودة لدى الطالب عن أحداث            استخدام تشبيهات متع  
الحياة اليومية، وما بين المفاهيم العلمية المتعلقة بهذه األحداث، كما وسعت الدراسة للكشـف عـن                
تأثير التشبيهات المتعددة على تعلم الطالب لمفاهيم علمية معقدة مثل التيار الكهربائي، وقد استخدم              

باحثان عدد من التشبيهات المأخوذة من مجموعة من المواد التعليمية لعـرض مفـاهيم الـدوائر                ال
الكهربائية، وأسلوب االختبار القبلي والبعدي، للتعرف على المفاهيم الموجودة لدى الطـالب عـن              

م، باإلضافة الدارة الكهربائية قبل البدء بالتعليم، وللتعرف على ما تعلموه من مفاهيم بعد عملية التعلي            
إلى استخدام الباحثين أسلوب المقابالت ليشرح الطالب المفهوم الذي قد تعلمه، وتـأثير التشـبيهات               

 طالباً وطالبة  للصف الرابع فـي        (107) طالباً وطالبة من أصل      (32)وشارك في الدراسة    . عليه
 الدراسـة بالطريقـة      في تايوان، تم اختيار عينـة      Taipei طيبةأحد المدارس االبتدائية في مدينة      

العشوائية الطبقية، بحيث تشتمل كل مجموعة على طالب بمستويات علمية متنوعة، قسـمت إلـى               
 : طالب وطالبات كما يلي (8)أربع مجموعات، في كل منها 

 .المجموعة الضابطة والتي لم تستخدم التشبيهات •

ربائي وجريـان الميـاه،     وهو التشبيه المألوف ما بين التيار الكه      : مجموعة التشبيه الواحد   •
بهدف شرح الدارة الكهربائية البسيطة التي تتكون من مقاومات موصـولة علـى التـوالي         

 .وعلى التوازي

حيث استخدم الطالب عددا من التشبيهات، لتوضيح المفهوم        : مجموعة التشبيهات المتشابهة   •
و بحوافز الـركض ، أو   ، أ ننفسه، وهو الدارة الكهربائية بالمياه الجارية، أو سباق الماراتو        

 .الجمهور المتحرك

 . يكمل تشبيهاً أخراتشبيه: مجموعة التشبيهات التكميلية •

وقد بينت نتائج الدراسة أن استخدام التشبيهات يعزز من الفهم األكثر عمقاً للمفـاهيم العلميـة                
لباحثـان أن   المعقدة، كما أنه ساعد الطالب في التغلب على ما لديهم من مفاهيم خاطئة، كما وجد ا               

 .وجود مفاهيم خاطئة لدى الطلبة من شأنه أن يعيق فهم الطالب للمفاهيم العلمية
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 دراسة بعنوان استخدام التشبيهات في تعلـم وتعلـيم   )(Podolefsky, 2005     وصمم بدلفسكي 

حيث سعت هذه الدراسة إلى استطالع األدب التربوي حـول تعلـيم الفيزيـاء باسـتخدام                .الفيزياء
بيهات، فيعرض الجزء األول من البحث إطاراً نظرياً عن التشبيهات، بينما يستعرض الجـزء              التش

الثاني الجهود التي قام بها الباحثون في إجراء دراسات تجريبية لتأكيد هذه النظريات، وفي استخدام               
وصلت إليها  وإحدى أهم النتائج التي ت    . استراتيجيات التعليم التي تستخدم التشبيهات، ومدى فعاليتها      

هو أن التشبيه الذي يتم اختياره هو الذي يحدد مدى تعلم الطالب للمفاهيم، أما              : الدراسات التجريبية 
فهي أن المعرفة السابقة الموجودة لدى الطالب تلعب دوراً أساسياً عند التعلم            : النتيجة الثانية الهامة  

 .باستخدام التشبيه

 
ان استخدام التشبيهات يدعم تغيير المفاهيم المتعلقة  دراسة بعنو)(Blake, 2004وأجرى بليك 

وقـد سـعت هـذه      . بعلم األرض ألنه يساعد األطفال على معرفة ما له عالقة بالموضوع ولماذا           
الدراسة إلى  الكشف عن فعالية استخدام علبة الكوال المصنوعة من األلمنيوم على تطوير نمـاذج                

 طالباً وطالبة، من طالب الصـف       (60)نة الدراسة من    عقلية فعالة لفهم دورة الصخور، تكونت عي      
 سنة، من إحدى المدارس االبتدائية في شمال 9-11الخامس والسادس، التي تتراوح أعمارهم ما بين 

              شرق بريطانيا، قسمت العينة إلى مجموعتين باستخدام طريقة العينة الطبقية العشوائية، وذلك بنـاء
 : كما يلي(Young)ينغ  على اختبارات الذكاء التي طورها

 .المجموعة الضابطة التي تعلمت عن الصخور دون استخدام التشبيه •

 .المجموعة التجريبية التي تعلمت عن الصخور باستخدام التشبيه •

وباستخدام الخرائط المفاهيمية، والمقابالت شبه المنظمة، واالختبار القبلي والبعدي، كـأدوات فـي             
 التعليم قد أثر بشكل ايجابي على المعرفة الموجودة لدى الطـالب            الدراسة استطعنا الكشف عن أن    

في كلتا المجموعتين، إال أن المجموعة التجريبية كانت ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بكيفية تنظيم               
المعلومات بطريقة أكثر علمية، كما وبينت اإلجابات التي أوردها طالب المجموعة التجريبية فـي              

جريت معهم حول المفاهيم التي تم تعلمها، وكانت نتيجة زيادة في قـدرة الطـالب               المقابالت التي أ  
على وصف الصخور بأسلوب علمي، وبدقة أكبر، تتوافق مع المفاهيم العلمية عن علم األرض، وقد      

 :بينت الدراسة أن التشبيه قد يفشل في تعزيز الفهم بسبب عاملين
 .الوظيفية في المشبهأن التشبيه ال يغطي جميع العناصر : األول
 . الدور الذي تلعبه الدافعية واالهتمام: ثاني
 



 41

دراسة حالة بعنوان تحليل عملية التعليم في )  (Paatz & Alets, 2004أجرى بادز وآخرون 
وحدة الدوائر الكهربائية البسيطة باستخدام التشبيه؛ حيث هدفت هذه الدراسة إلى تفحص النشاطات             

 سنة، وهي تتعلم عن الدوائر الكهربائيـة البسـيطة،          (16)البالغة من العمر    التي تقوم بها جوديت،     
باستخدام تشبيه دورة المياه، وقد صيغت عمليات التعليم باستخدام التشبيه علـى غـرار التسلسـل                

 : القائم علىCentnerالمكون من أربع خطوات وفقاً لنموذج 
 .تنشيط معلومات الطالب عن المشبه -1
 .ألفكار الفرعيةالربط بين ا-2

 .ربط المقارنات الجزئية معاً في التشبيه الكامل-3

 .االستنتاجات-4

ولوصف عملية التعليم الممتدة عبر عدد من الحصص، وبالتركيز على أقوال جوديت وأعمالها             
في المراحل المختلفة في تسلسل التعلم، وبفحص إلى أي مدى استخدمت جوديت الخطوات األربعة              

 التشبيهات، من خالل تسجيالت فيديو لنشاطات التعلم والتعليم للصف العاشر فـي             مخداللتفكير باست 
إحدى المدارس الثانوية في ألمانيا، حيث كانت جوديت واحدة من أربعة طالب يعملون في مجموعة    
تتكون من طالبين وطالبتين، وقد وافق األربعة على تسجيل ما تقوم به مجموعتهم على شريط فيديو   

 طويلة من الوقت، استمرت لمدة عشرين حصة صفية، ثم اجري لها امتحان تقييمي لمعرفـة                لفترة
 .مدى فهم الطالبة للدائرة الكهربائية البسيطة

وجاءت النتائج جيدة وخاصة في مرحلة االستنتاجات، وبالتالي بينـت الدراسـة أن أحـد                 
 .كون لدى الطالب فهم جيد للمشبه بهالمتطلبات األساسية للتعلم الناجح باستخدام التشبيهات أن ي

 
 دراسة هدفت للتعـرف علـى   ,Paris & Glynn) (2003وصمم كل من باريس وغالين 

تأثير أسلوب التشبيهات في النصوص العلمية على مدى إثارة اهتمام المتعلمـين بـتعلم المفـاهيم                
مـدى مالئمـة أسـلوب      العلمية، ومدى قدرة التشبيهات على شرح المفاهيم العلمية وتفسـيرها، و          

 .التشبيهات لمساعدة معلمي العلوم على تعليم المفاهيم العلمية للطالب 
 طالباً من كلية التربية ممن يتم إعدادهم لتعليم مادة العلوم           (140)تكونت عينة الدراسة من     

للمرحلة األساسية، لمعرفة آرائهم حول استخدام التشبيهات في ثالثة مفاهيم علميـة هـي، العـين                
واستخدمت الدراسة مجمـوعتين مـن النصـوص        . البشرية، الخلية الحيوانية، والدارة الكهربائية    

استخدم الباحثـان   .نصوص خلت من التشبيهات، ونصوص أدخلت عليها تشبيهات موسعة التفاصيل         
 :أداتين هما االستبيان والمقابلة إلجراء دراستهما وتوصال إلى النتائج التالية

ت من المعرفة العلمية لدى المتعلمين، كما حسنت من اتجاهـاتهم نحـو مـادة                 حسنت التشبيها 
العلوم، وذلك بربط ما هو مألوف لديهم بما هو جديد عليهم، وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع مبادئ                  
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في تعليم العلوم والتي تفترض أنه يجب تعديل كتب مناهج العلوم في أعـداد              " التعلم البنائي "نظرية  
كما بينت النتـائج أن التشـبيه الموسـع         .  لتشتمل على تشبيهات تفصيلية وبطريقة منظمة      المعلمين

التفاصيل يزيد من اهتمام المتعلمين بتعلم المفاهيم العلمية مقارنة بالنصوص التي ال تحتوي علـى               
التشبيهات الموسعة التفاصيل، فقد زاد اهتمام المشتركين بتعلم المفـاهيم العلميـة عنـدما كانـت                

كما بينت النتائج أن تعليم المفـاهيم العلميـة باسـتخدام           . لنصوص تحتوي على تشبيهات تفصيلية    ا
 .التشبيهات التفصيلية يزيد من قدرة المتعلمين على االحتفاظ بالمعلومات في ذاكرتهم لفترة أطول 

 
 بدراسة بعنوان التفاعل االجتمـاعي  (Yerrick & Alets, 2003)اريك وآخرون وقد قام 

هدفت هذه الدراسة لفهم كيف يفسر المعلمون قبل الخدمة مواد المناهج التـي             . تخدام التشبيهات واس
تعزز استخدام التشبيهات لفهم الفيزياء، وسعت إلى فحص كيف يمكن أن يستخدم الطالب التشبيهات             

 في حصص حل المشاكل العلمية، تم جمع المعلومات خالل مساق علوم لتعليم           االستقصاء  ومهارات  
الفيزياء للمعلمين ما قبل الخدمة وقد تم تنظيم الحصص وفقاً ألسلوب المجموعات التعاونيـة لحـل             
المشاكل، واالستقصاء الموجه، وقراءة مقاالت في المجالت والجرائد للبحث وجمع األدلـة لبنـاء              

كون نماذج تساعدهم في شرح عمل الدوائر الكهربائية البسيطة، وقد عمل الطالب في مجموعات تت             
 طالب للقيام بالبحث ضمن مجموعات تعاونية، وقد ركزت نتائج هـذه الدراسـة              (4) إلى   (3)من  

 :على ثالثة عناصر في استخدام التشبيهات في حل المشاكل العلمية، وهي
 .دور التشبيهات في فهم الطلبة للمفاهيم -1

 .  بيهاتالعمليات االستقصائية المدعومة أو المرفوضة نتيجة استخدام الطالب للتش -2

طبيعة التفاعالت االجتماعية في سلوك التشبيهات في التعليم التعاوني وتأثيره على            -3
 .التشبيهات الشخصية والعلمية

أشارت النتائج إلى أن إدخال التشبيهات مالئمة في المنهاج يحد من الغموض ويعـالج التفسـيرات                
 . لى بيئات تعلم فعالةالساذجة لألدلة، ويساعد المعلمين على أن يطوروا ويحافظوا ع

 
 دراسة بعنوان التشبيهات التي ينتجها الطلبـة طريقـة          ,Pittman) (1999باتمن  وأجرى  

أخرى للتعلم، حيث هدفت هذه الدراسة إلى فحص إذا ما كانت التشبيهات التي ينتجها الطلبة يمكنها                
لطريقة أفضـل فـي     ، وإذا ما كانت هذه ا     نأن توفر صورة أفضل للطالب ليفهموا تركيب البروتي       

التقييم من االختبارات التقليدية للخيارات من متعدد، وإذا كان هنالك اختالف يعزى للجـنس بـين                
 .هذين النوعين من أنواع التقييم

 طالباً وطالبة من (189)طبقت الدراسة في مدرسة إعدادية، حيث تكونت عينة الدراسة من           
 (90)مدة ثالث سنوات، واشتملت العينـة علـى         طالب الصف الثامن، ممن يدرسون مواد العلوم ل       
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 طالباً، وهؤالء الطالب تلقوا قليالً من تعليم العلوم قبل وصولهم للمرحلة اإلعداديـة،           (99)طالبة، و 
حيث اشتملت المادة التعليمية على وحدة تركيب البروتون، من نص بعنوان الوراثة، وكانت المقدمة              

وتين جزءاً من منهاج المحافظة إلعداد الطالب لدراسة الهندسة         حول المفاهيم األساسية لتركيب البر    
 اختبار قبلي للطلبة قبل أسبوع من البدء بالوحدة التعليمية، ثـم شـرح تركيـب                يالوراثية؛ وأجر 

البروتين بواسطة التشبيهات، ألنه موضوع صعب على طالب المرحلة اإلعدادية، فهذه الجزيئات ال  
قوي لذلك كان على الطالب أن يطوروا معـرفتهم عـن جزيئـات     يمكن رؤيتها حتى تحت مجهر      

البروتين دون أن تتوفر لديهم خبرة محسوسة مباشرة للتفاعل معها؛ حيث استمر تعليم الطالب عن               
تركيب البروتين مدة أسبوعين، وكان الطالب يتلقون خمس حصص أسبوعيا عن موضوع تركيب             

يان والمقابالت، ثم أجري للطـالب اختبـار بعـدي،          البروتين، واستخدمت الدراسة أسلوب االستب    
 لمعرفة االختالفات ما بين الذكور واإلناث، وجاءت النتائج بعـد تحليـل             (t-test)واستخدم اختبار   

االختبار إلى وجود اختالف في األداء ما بين الذكور واإلناث، فقد كان أداء اإلنـاث أفضـل عنـد       
 بينما أظهر الذكور فهماً أكثر عمقاً للمفاهيم باستخدام أسلوب استخدام شكل تقليدي من أشكال التقييم،  

التقييم الالتقليدي، وهذا يدل على أن الذكور واإلناث يستخدمون طرقاً مختلفة في التعليم، واكتساب              
 .المعرفة، وأن هذا النوع من التقييم يزود المعلمين المعلومات التي يحتاجونها حول ما يفهمه الفرد

 
التعليم مـن  " دراسة بعنوان (Glynn & Takahashi, 1998)  ين وتكاهشيغالوأجرى 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد إذا ما كان إضافة تشبيه موسـع            " نصوص علمية معززة بالتشبيهات   
التفاصيل إلى نص علمي يمكن أن يعزز من تعلم طالب المرحلة اإلعدادية ألحد المفاهيم الرئيسية،               

 (12-14)سة من طالب في المرحلة اإلعدادية تراوحت أعمارهم مـا بـين           حيث تكونت عينة الدرا   
في )  طالبة 25 طالباً و  33( طالباً وطالبة من طالب الصف الثامن        (58)سنة، وبلغ عدد المشاركين     

ثالثة صفوف علوم من المرحلة الوسطى في إحدى المدارس الواقعة جنوب شرق الواليات المتحدة،          
وائياً في كل صف إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية، أعطيت كل           وقد تم تقسيم الطالب عش    

مجموعة نصاً خاصاً بها وكتيباً يحتوي على التعليمات والمواد واالختبار وأعطي الطالب وقتاً كافياً           
لالطالع على الكتيب، حيث طبقت هذه الدراسة على المفاهيم األساسية المهمة لتعلم العلوم كوحـدة               

واحد لجميع الطالب بعد دراسة النص مباشرة، وآخر بعـد           وأجري اختبار تذكر  . يةالخلية الحيوان 
أسبوعين، كما أجري اختبار إدراك بعد قراءة النص مباشرة، واختبار آخر بعد أسبوعين، وجاءت              
النتائج أن التشبيه زاد من قدرة الطالب على تذكر المعلومات وأن االحتفاظ بالمعلومات يستمر لفترة 

 .ة معقول
 طالبـاً   (32)وقد تم تكرار التجربة على طالب أصغر سناً حيث تكونت عينة الدراسة من              

 أنثى من نفس المدرسة وجاءت النتائج أفضل، حيث         (14) ذكراً و  (18)للصف السادس يتكون من     
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أن طالب الصف السادس استفادوا بشكل أفضل، ألن طالب الصف السادس هم في مرحلة انتقالية               
فكير المحسوس والحدسي وبين التفكير التأملي المجرد حيث وفر التشبيه الموسع التفاصيل        ما بين الت  

.                                                                                                                                      األساس الفكري والجسر لفهم المفهوم البسيط
 

معلمو المرحلة " أجريا دراسة بعنوان (Heywood & Parker, 1997) هيود وباركرأما 
هـدفت هـذه   " األساسية يعملون على الكشف عن فائدة التشبيهات في تعليم وتعلم مفاهيم الكهربـاء     

الدراسة للتعرف على مدى فعالية التشبيه في تعلم معلمي المرحلة األساسية لمفاهيم الكهرباء،  وذلك      
نشستر في انجلتـرا، وقـد      في مساق لمدة عشرين يوماً ضمن برنامج إعداد المعلمين في جامعة ما           

طور هذا المساق مديرية التعليم خصيصا لغرض تطوير معرفة المعلمين وفهمهم، وذلك لمساعدتهم             
على تعليم المنهاج القومي للعلوم بفعالية وثيقة، كما يهدف هذا المساق إلـى رفـع مسـتوى إدراك     

ر خبراتهم المهنية كمنسق لتعليم المعلمين لمواضيع في العلوم يتم تعليمها لألطفال، ويهدف إلى تطوي   
 .العلوم

 (20) في مساق العلوم في برنامج إعداد المعلمين حيث يتكون المساق مـن              طبقت الدراسة 
يوماً، صمم لتطوير معرفة المعلمين بالمادة الدراسية الخاصة بالدوائر الكهربائية البسيطة باستخدام            

 طالباً وطالبة قسـمت إلـى   (150)نة الدراسة من  ستراتيجية التشبيهات في تعلم العلوم، تكونت عي      ا
ست مجموعات ، حيث طلب من كل مجموعة أن يجمعوا أفكارهم حول ما يعتقدون أنه يحدث في                 

تعرف على  الالدائرة الكهربائية، وأن يسجلوا أي سؤال يخطر ببالهم حول مالحظاتهم عن الدائرة، و            
ا آراءهم حول إذا كانت التشبيهات مفيدة في تفكيرهم ستراتيجية التشبيهات، وأن يكتبواكيفية استخدام 

وتعلمهم وتم تسجيل المناقشات ما بين أفراد كل مجموعة على شريط كاسيت، وتم إجراء مقـابالت              
طالب ليوضحوا بالتفاصيل كيف أثرت التشبيهات على تعلمهم للدوائر الكهربائية، وقد بينـت             المع  

ن المفهوم األصلي المشـبه     عا لدى الطالب من خبرات سابقة       النتائج أن نجاح التشبيه يعتمد على م      
 وظهر أن أفكارهم كانت ضعيفة فإنهم يترددون        ، الطالب بما لديهم من أفكار     تم تحدي به، وأنه إذا    

في طرح األسئلة والعكس صحيح فعندما يكون لدى الطالب أفكار أكثر صحة تزداد أسئلتهم سـواء       
 فحـص   فأنه يرفض وعندما يرتاح الطالب لما لديه من مفاهيم        من حيث كميتها أومن حيث عمقها،       

 .وتحديهاالمفاهيم الجديدة 
 

دراسة بعنوان استخدام التشبيهات إلحداث تغيير في المفـاهيم  ب(Fast, 1997) وقام فاست   
على المدى البعيد للتغلب على ما لدى طلبة المرحلة الثانوية من مفاهيم خاطئة عـن االحتمـاالت؛                 

فت هذه الدراسة، إلى التعرف على ما لدى طالب المرحلة الثانوية من مفاهيم حول مواقف               حيث هد 
الحياة اليومية التي تشتمل االحتماالت؛ وذلك بهدف التغلب على هذه المفاهيم الخاطئة، وقد كانـت               
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يث الدراسة مهتمة بشكل خاص في تثبيت التأثير الذي يحققه أسلوب التشبيهات على المدى البعيد، ح      
أثبتت الدراسات السابقة أن تأثير أسلوب التشبيهات في أحداث تغييرات على المفـاهيم الخاطئـة ال    

 . يتحقق إال على المدى القريب؛ ليعود الطالب بعد ذلك إلى المفاهيم الخاطئة مرة أخرى
 وطالبة، من طالب المرحلـة الثانويـة، ممـن يدرسـون            اً طالب (135)وتكونت عينة الدراسة من     

 :رياضيات، وتم فيها إعادة بناء المعرفة الموجودة لديهمال
 وهي عملية إنتاج مواقف حياتية إلحداث تغييـر      (anchoring):باستخدام أسلوب نقاط االرتكاز   . 1

 .في المفاهيم، تؤدي في نهاية األمر إلى التغلب على المفاهيم الخاطئة عن االحتماالت لديهم
 . الذي تحقق في المفاهيم نتيجة الستخدام أسلوب التشبيهات بتحديد مدى استمرارية التغيير. 2

 طالباً وطالبة،   (65) وإجراء المقابالت على     ،وجاءت النتائج بعد استخدام االختبار القبلي، والبعدي      
والعمل على تطوير نقاط ارتكاز، والتي كانت عبارة عن عدد من المواقف المشابهة لمواقف مقتبسة        

 طالباً وطالبة ممن لـديهم      (24)بعد أن خضعت األدوات الختبار أولي على        من األدب التربوي، و   
خلفيات متنوعة عن االحتماالت؛ ومن مستويات تعليمية مختلفة من المرحلة الثانوية، ومن طـالب              

ـ      لتغلـب علـى المفـاهيم    دالجامعات، أظهرت الدراسة فعالية استخدام التشبيهات على المدى البعي
 .ت، ومساعدة الطالب على االحتفاظ بالمعلومات الصحيحة على المدى البعيدالخاطئة عن االحتماال

 
  دراسة بعنوان معالجـة المفـاهيم   ) (Murray & Alets, 1987مورى وآخرونصمم و

الخاطئة في الفيزياء عن طريق التشبيهات المعتمدة على التعليم بالحاسوب، حيث هدفت هذه الدراسة 
ف في هذه األستراتيجية، التي تعتبر واحدة من االستراتيجيات التي يمكن إلى تقييم نقاط القوة والضع

استخدامها على الحاسوب، حيث استخدم برنامج حاسوب صمم الستخدام استراتيجية تعليم، تعمـل             
على معالجة المفاهيم الخاطئة باللجوء إلى البديهيات التي يعرفها الطلبة والتوسع في هذه البديهيات              

 .ع الطلبة على التفكير باستخدام التشبيهات لجسر الثغراتعن طريق تشجي
 ، تم   Massachusetts طالباً وطالبة من جامعة ماشوستس       (25)تكونت عينة الدراسة من     

 طالباً وطالبة تطوعوا في المشاركة في الدراسة بعد أن شاركوا في االمتحـان              (63)اختيارهم من   
طلبة الذين أجابوا على المسألة بشكل خاطئ وأجابوا عـن          القبلي، واعتمد في اختيار العينة على ال      

 جلسة، اشتملت على (15)السؤال المتعلق بنقطة االرتكاز بشكل صحيح، وفي النهاية تكونت لديهم            
مواضيع مختلفة من مادة الفيزياء واإلحصاء، وجاءت النتائج كما يلي أن اإلستراتيجية كانت تثيـر               

ض المهمات التعليمية، ونجحت في إحداث تغيير في معتقدات الطلبة          الدافعية للتعلم، ونجحت في بع    
 %.50الخاطئة بنسبة 
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 دراسة هدفت إلى تحديد تـأثير  ,Curtis & Reigeluth) (1983كيرست ورغاليت      وأجرى 
التشبيهات ذات المستويات المتنوعة عند استخدامها في تعليم مادة مجردة، وصعبة، وغير مألوفـة              

ية والتحصيل، كما هدفت للتعرف على تأثير التشبيهات على زيادة قدرة الطالـب علـى               على الدافع 
تذكر المعلومات والمفاهيم، وكذلك قدرته على تطبيق المفاهيم والمبادئ التي تعلمها، حيث تكونـت              

 طالباً وطالبة من الصف الثامن األساسي في أحدى المدارس اإلعدادية في            (123)عينة الدراسة من    
 طالباً، حيث قسـمت عينـة الدراسـة إلـى ثـالث             (52) طالبة،   (71)ي نيويورك، منهم    ضواح

 -:مجموعات
 .طالب درسوا المادة دون تشبيهات  -1
 .طالب درسوا المادة باستخدام تشبيهات بسيطة -2

 .طالب درسوا المادة باستخدام تشبيهات ثرية موسعة التفاصيل -3

العلوم للصف الثامن وهي السـبائك، درجـات         طبقت الدراسة على مواضيع مختلفة من كتاب        
واسـتخدم الباحثـان المتوسـطات      . الحرارة، والنظائر، وقانون أوم، ونصف العمر، وتأثير دوبلر       

الحسابية واالنحراف المعياري لالختبار البعدي الذي أجرياه فوراً بعد عملية التعلم، واختبار الحـق    
ئج أن استخدام التشبيهات في تعليم مادة مجردة وصعبة         بعد أسبوعين من انتهاء التعلم، وجاءت النتا      

غالبا ما تزيد من اهتمام الطلبة في هذه المادة، والدافعية للتعلم، لكنها لم تستطع أن تثبـت صـحة                   
الفرضية أن التشبيهات موسعة التفاصيل أفضل من التشبيهات البسيطة وان طالب ذوي القـدرات              

 . من التشبيهات أكثرنالمتدنية والمتوسطة يستفيدو
 

  دراسة بعنوان التشـبيه والتحصـيل الدراسـي فـي            ,Enyeart) (1979وأجرى اينرت   
 :الفيزياء، حيث سعت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية

  التشبيهات هو شكل من أشكال التفكير ؟مهل تفسير نص باستخدا-1
لعالقة ما بـين التشـبيه      ة  فقرة تحتوي على تشبيه يدرك ا       /هل عندما يقرا الطالب   -2

 والمفهوم العلمي المراد تعلمه؟

ة قد طور ما يسميه بياجيه بالقدرة على تحليل         /هل من الضروري أن يكون الطالب     -3
 العمليات لكي يستوعب التشبيه؟

هل هنالك عالقة ما بين االستنتاج باستخدام التشبيهات وقدرة الطالب على تحليـل              -4
 العمليات؟

 بين التحصيل الدراسي للطالب في مادة الفيزياء وقدرته علـى           هل هنالك عالقة ما    -5
 االستنتاج باستخدام التشبيهات؟
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 طالباً وطالبة، مسجلين في مساق فيزياء أولي فـي إحـدى            (37)تكونت عينة الدراسة من     
الجامعات، كانوا قد تطوعوا للمشاركة في الدراسة، وأغلبية المشاركين كانوا يدرسون هذا المسـاق           

لب للتخصص في الطب، لذلك فقد كانت لديهم دافعية أكثر من غيرهم من طـالب الفيزيـاء                 كمتط
للحصول على عالمات عالية، استمرت هذه الدراسة لمدة ثالثة أيام، واحتوت على اختبارين همـا               
اختبار لقياس قدرة الطالب على االستنتاج باستخدام التشبيهات، االختبار الثاني يعمل على تحديد إذا              
كان المشاركون قادرين على تطبيق التشبيه على مفاهيم علمية واردة في نصوص المسـاق، أمـا                
التحصيل الدراسي فقد قيس بالعالمة التي حصل عليها الطالب في نهاية الفصـل، وقـد توصـلت                 

 :الدراسة إلى النتائج التالية
 .يروجود التشبيهات في الفقرة يجعل الطالب قادراً على االستنتاج والتفك -1
 .التشبيهات المستخدمة في الكتب والمناهج ال تساعد الطالب على استيعاب المفاهيم -2

قدرة الطالب على التفسير واالستنتاج والتحليل ال تعنـي بالضـرورة تعزيـز التحصـيل                -3
 .الدراسي في الفيزياء 

 
 :التعليق على الدراسات السابقة 5.2

  

أن األثر الفعال الستراتيجية المشابهة في عمليتي       من خالل تفحص وتحليل الدراسات السابقة يتضح        
 :التعلم والتعليم يكمن في

            ؛)2008عسـيري،   ( زيادة التحصيل واالحتفـاظ بالمعلومـات كمـا ورد فـي     •
(Enyeart ,1979 ; Pittman, 1999 ; Glynn & Takahush, 1998). 

 ;Rule & Alets, 2008) تعميق الفهم وتسـهيل الـتعلم ذي المعنـى كمـا ورد فـي        •

Harrison & Jong, 2005 ; ،2005 عابد.( 

 Bryce & Macmillan, 2005 ; 2007الرفيدي، (تعديل المفاهيم الخاطئة كما ورد في  •
; Chiu & lin, 2005 ; Blake, 2004 ; ،2001  االصهب،; 2004 الدسوقي.( 

ــي    • ــا ورد فــ ــارات التفكيركمــ ــة مهــ ــ(تنميــ                         ; 2007مني، ؤالمــ
Podolefsky & Finkelstein, 2006.( 

                     ; 2008عســيري، (زيــادة الدافعيــة وتغييــر االتجاهــات كمــا ورد فــي       •
Rule & Alets, 2008 ; Curtis & Reigeluth, 1994.( 

 ; Paris & Glynn, 2003 )  تنمية مهارات المعلمين فـي التـدريس كمـا ورد فـي      •

Yerrick & Alets, 2003; Heywood & Parker, 1997). 
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يتبين مما سبق أن االهتمام بالتشبيهات على المستوى العربي كان محدوداً، وأن معظـم هـذه                
            الدراسات كانت تجريبية، ولم يالحظ وجود دراسات وصفية كما جاء في الدراسات األجنبية مثـل 

(Olive & Alets, 2007; Abdellatif & Alets, 2006) وأن دراسات قليلة أو نادرة بينت أثر ،
هذه اإلستراتيجية على زيادة الدافعية، كما يالحظ أن معظم الدراسات األجنبيـة اهتمـت بتغييـر                
المفاهيم أو تنمية التفكير للمرحلة الثانوية، ولم تهتم بالدافعية والتحصيل لهذه المرحلة، بينما كانـت               

ا ولم تكن هنالك دراسات أجريت على صفوف المرحلـة          معظم الدراسات العربية على صفوف دني     
 .العليا حسب علم الباحثة

 
وفي الوقت الذي تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في بعض الجوانـب، إال أنهـا                 

تتميز عنها في بيان دور التشبيهات في إحداث تغيير في دافعية الطلبة نحو تعلم الفيزياء، وفي أنها                 
الفيزياء للمرحلة الثانوية، وكذلك إدخال متغير التحصيل السابق في العلوم كمتغير معدل      تتناول مادة   

 .لمعرفة مناسبتها لكل فئة
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 لفصل الثالثا
 

 طريقة الدراسة وإجراءاتها
 

يتناول هذا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسة وعينتها، واألدوات التي أعدتها الباحثة وطرق التأكد من              
 .صدقها وثباتها واإلجراءات التي استخدمتها الباحثة لتطبيق دراستها، والمعالجات اإلحصائية 

 
 : منهج الدراسة 1.3

 

 . الباحثة المنهج التجريبي نظراً لمالءمته أغراض الدراسةاعتمدت
 

 :مجتمع الدراسة  2.3
 

ميع مدارس مديرية   م في ج  2009/2010تكون من طلبة الصف الحادي عشر العلمي للعام الدراسي          
 طالبة موزعين (584) طالباً، و (543) طالباً وطالبة، منهم(1127)تربية بيت لحم، والبالغ عددهم 

 مدرسة مختلطـة وذلـك   (13) مدرسة إناث، و(14)مدرسة ذكور، و(13) مدرسة منها(40) على 
 .حسب إحصاءات قسم التعليم العام في مديرية تربية وتعليم محافظة بيت لحم

 
 :عينة الدراسة  3.3

 

الباحثة مدرسة بنات بيت لحم الثانوية، التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم      اختارت  
بشكل مقصود، وذلك لكون الباحثة تعمل مدرسة فيها، واستفادت من اإلمكانات المتـوفرة لتسـهيل               

 وذلـك إلمكانيـة تعـاون إدارة        مهمتها في البحث، كما واختارت مدرسة ذكور بيت لحم الثانوية،         
 توفر عدة شعب للصف الحـادي عشـر         فضالً عن المدرسة ومدرس الفيزياء الموجود فيها معها،       

العلمي في كلتا المدرستين يعلمها المعلم نفسه، وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت               
من كلتا المدرستين مـن بـين أربـع      لحم على تطبيق الدراسة، تم اختيار الشعبتين بشكل عشوائي          

 طالبـة  (32)كمجموعة تجريبية في مدرسة البنات وضـمت  ) ج(شعب، فوقع االختيار على شعبة      
 طالبـة درسـن     (32)كمجموعة ضابطة ضـمت     ) د(شعبة  ودرسن وفقاً الستراتيجية التشبيهات،     

مجموعة تجريبية ضـمت    ك) أ(بالطريقة التقليدية، أما في مدرسة الذكور فوقع االختيار على شعبة           
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 (28)كمجموعة ضابطة ضـمت     ) د( طالباً درسوا وفقاً الستراتيجية التشبيهات، وعلى شعبة         (29)
 .طالباً تم تدريسها بالطريقة التقليدية

 
 :تيآلوكان توزيع عينة الدراسة كا

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

 
 عالي التحصيل

 

 
 منخفض التحصيل

 
 

 معالجةال
 إناث ذكور إناث ذكور 

 
 المجموع

 61 15 14 17 15 المجموعة التجريبية

 60 11 16 21 12 المجموعة الضابظة

 121 26 30 38 27 المجموع

 
 :أدوات الدراسة  4.3

 

: دام التشبيهات وهـي   تم استخدام ثالث أدوات في هذه الدراسة لقياس فاعلية تدريس الفيزياء باستخ           
وفيمـا يلـي عـرض      . اختبار التحصيل، إعداد المادة الدراسية بطريقة التشبيهات، وقياس الدافعية        

 .لإلجراءات التي تم فيها إعداد األدوات والتأكد من صدقها وثباتها
  

 :اختبار التحصيل 1.4.3

 -:تم إعداده وفق اإلجراءات اآلتية
ميكانيكا من كتاب الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي وحصـر           تحليل المحتوى العلمي لوحدة ال     -

 .المفاهيم والتعميمات والمبادئ العلمية التي يتضمنها المحتوى
 يراعي الوزن النسبي لكل مـن المحتـوى         )2الملحق  ( إعداد جدول مواصفات للوحدة الدراسية       -

 .ومستويات األهداف
عتماد تصنيف بلوم لمستويات األسئلة، وقد اشتملت       حيث تم ا  :  إعداد االختبار في صورته األولية     -

 .  فقرة(40)األسئلة على أسئلة موضوعية، وأسئلة مقالية، وبلغ عدد فقراته 
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 :صدق االختبار

 تم التحقق من صدق االختبار بعرضه على مجموعـة مـن المحكمـين ، مـن ذوي الخبـرة                    -
وذلـك لمراجعـة    ). 8ملحق  (يزياء  واالختصاص من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين ومعلمي ف       

 :فقرات االختبار وللحكم عليها وفق المعايير اآلتية
 . انتماء الفقرة لمستوى تصنيف األهداف-1
 . ارتباط الفقرة بمحتوى المعرفة للمادة المقصودة بالتدريس-2
 .الب وضوح صياغة الفقرة لغوياً، وبالتالي الوضوح في تحديد المجال المعرفي الستجابة الط-3
 . مالئمة بين مستوى الفقرة ومستوى قدرة الطالب في الصف الحادي عشر العلمي-4
 إبداء اآلراء والمالحظات على فقرات االختبار أو تعديل المقترح، ليصبح االختبار في صورته              -5

 .النهائية
 لم يتم حذف أي سؤال، ولكن أجريت بعض التعديالت على ترتيب األسئلة، وأمـاكن وجـود                  -6
 .لعالمات، وعلى الصياغة اللغويةا
 قامت الباحثة بتحديد درجة الصعوبة ومعامل التمييز لفقرات االختبار بعد تطبيقيه على عينـة               -7

 : طالباً وطالبة من مدرسة طاليتا قومي فجاءت النتائج كما يأتي24استطالعية  مكونة من 
 . كانت جميع األسئلة واضحة بالنسبة للطلبة-
 .ختبار مناسبة كانت مدة اال-
 : تم حساب معامل الصعوبة لكل سؤال باستخدام المعادلة اآلتية-

 %100×س =     معامل الصعوبة 
                        ن

 .عدد الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة:     حيث س 
 .مجموع الطالب:            ن 

 
 :تي أما معامل التمييز فقد تم حسابه كما يأ-

 .تم ترتيب أوراق االختبار تصاعديا حسب الدرجات •

 .تم تقسيم  أوراق الطالب إلى مجموعتين عليا ودنيا •

تم حصر عدد الطالب الذين أجابوا عن كل سؤال إجابة صحيحة، من بين أولئـك الـذين                  •
 .حصلوا على درجات عليا

ولئـك الـذين    تم حصر عدد الطالب الذين أجابوا عن كل سؤال إجابة صحيحة، من بين أ              •
 .حصلوا على درجات دنيا

 .تم طرح الخطوة الثالثة من الخطوة الرابعة •
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 .يقسم الناتج على عدد أفراد أحدى المجموعتين •

 

  ص-س= وبهذا يكون معامل التمييز  •

                                         ن
 .ل إجابة صحيحةعدد طالب الفئة العليا في التحصيل الذين أجابوا على السؤا: حيث س 
 .عدد طالب الفئة الدنيا في التحصيل الذين أجابوا على السؤال إجابة صحيحة:      ص

 .مجموع الطالب أحدى المجموعتين:            ن 
  فجاءت النتائج كما يأتي

  . درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار(3.2):جدول 
 معامل التمييز درجة الصعوبة رقم السؤال ييزمعامل التم درجة الصعوبة رقم السؤال

1 0.54 0.42 21 0.76 0.62 

2 0.58 0.83 22 0.55 0.43 

3 0.79 0.58 23 0.75 0.67 

4 0.58 0.33 24 0.58 0.44 

5 0.50 0.42 25 0.58 0.52 

6 0.75 0.34 26 0.79 0.64 

7 0.58 0.35 27 0.58 0.32 

8 0.67 0.50 28 0.50 0.58 

9 0.67 0.36 29 0.75 0.33 

10 0.54 0.45 30 0.55 0.42 

11 0.75 0.51 31 0.67 0.34 

12 0.79 0.64 32 0.67 0.45 

13 0.67 0.33 33 0.58 0.30 

14 0.75 0.40 34 0.76 0.40 

15 0.67 0.51 35 0.75 0.51 

16 0.55 0.62 36 0.58 0.62 

17 0.67 0.43 37 0.67 0.43 

18 0.67 0.67 38 0.67 0.42 
19 0.58 0.44 39 0.54 0.45 

20 0.76 0.52 40 0.75 0.47 

وبناء عليه لم يتم حذف أي فقرة من فقرات االختبار، ألن الفقرة تعد جيـدة إذا تراوحـت                   
 ).2000عودة،  (0.3، وإذا كانت قيم تمييزها أكبر من (0.2 – 0.80 )معامالت الصعوبة بين 
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 : ثبات االختبار

راسـة وخـارج    طالباً وطالبة من مجتمع الد   (24) طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من        
عينتها، اختيروا عشوائياً، ثم أعيد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية نفسها بعـد أسـبوعين،        

 .(0.911)، حيث بلغ (Test- Retest)وحسب معامل الثبات بطريقة 
 

 :إعداد المادة الدراسية 2.4.3
 
وذلك ألن هذه الوحـدة      اختارت الباحثة وحدة الميكانيكا من كتاب الصف الحادي عشر العلمي،            -

 .فيها الكثير من المفاهيم المجردة التي هي بحاجة إلى توضيح باستخدام التشبيهات
 قامت الباحثة بتحليل الوحدة وحصر المواضيع التي تصلح إلجراء مشابهات لها، وقد اسـتفادت               -

ـ   " الباحثة من نماذج سابقة استخدمت لهذا الغرض في تدريس العلوم مثل             ام للتعلـيم   النمـوذج الع
حيث كانت معروضة فـي الدراسـات       "  باستخدام التشبيهات  التعليمنموذج  " و" باستخدام التشبيهات 
          ;Rule & Alets, 2008; Glynn, 2007-b )؛ )2007المـومني،  (السابقة  المتمثلة في 

James & Scharmann, 2007; Bryce & Macmillan, 2005; Podolefsky,2005; 

Harrison & Jong, 2005; Blake, 2004; Pittman, 1999;                               

Glynn, & Takahashi, 1998; Heywood & Parker, 1997; Fast, 1997;         

Murray & Alets, 1987) يوضح درسين أخذا من هذا الدراسات9)ملحق ( و . 
 يوضح كيفية تدريس بعض الدروس فـي وحـدة          ة/معلمال استناداً لما  تقدم، أعدت الباحثة دليل         -

 ).7ملحق (الميكانيكا بطريقة التشبيهات 
 : تم إعداد مذكرات توضح خطة التدريس من خالل المراحل اآلتية-
 

 :ولىألالمرحلة ا

  تحديد األهداف التعليمية للدرس-
 . تحديد المواد واالدوات الالزمة لتنفيذ الدرس-
 . تمهيد للدرس-
 

 :انيةالمرحلة الث

 :صياغة المادة على شكل حوار يجري بين معلم وطالبه وفق الخطوات اآلتية
 .تقديم المشبه. أ
 .تقديم المشبه به. ب
 .تحديد الخصائص المشتركة بينهما. ج
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 .تحديد التشابهات واالختالفات بين المشبه والمشبه به. د
 .تحديد حدود التشبيه. ه
 .الوصول إلى الخالصة. و
 

 :الثةالمرحلة الث
 .التغذية الراجعة والتقويم-
 
 عام فـي    15 وعند التخطيط لتطوير هذه اإلستراتيجية راعت الباحثة ثالثة أمور بناء على خبرة              -

 :التدريس وهي 
 .المحتوى المراد تعلمه. أ
 .أشكال التفكير المتوفرة لدى الطالب ما قبل التعلم. ب
 .الظروف التي تعزز من آليات التعلم الفعال. ج
 
 مذكرة على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في مادة الفيزياء وأساليب       15 عرضت   -

إلبداء الرأي في مدى مناسبتها للغرض الذي أعدت مـن أجلـه،            ) 8ملحق  (التدريس وفي التربية    
 .واقتراح أي تعديالت يوصون بها

 
 : أخذ بهذه االقتراحات حيث-
تشبيه الفعل ورد الفعل بالمبارزة، وتشبيه أنواع الضـرب          حذفت بعض منها لعدم مناسبتها مثل        -

 نشاطاً خصص لها عـدد      13وبالتالي وزعت المادة التعليمية على      . بمطلع من أغنية نانسي عجرم    
 . حصة بواقع ثالثة شهور48من الحصص بلغ مجملها 

تطبيـق   عدلت بعض منها في ضوء المالحظات التي أعطيت لتأخذ صورتها النهائية المعـدة لل              -
 ).7ملحق (
 

 :مقياس الدافعية 3.4.3
المعتمـدة فـي األدب التربـوي فـي مجـال            الدافعية باستخدام إحدى استبيانات   قامت الباحثة  -

  ).13ملحق (الدافعية

                غاليــن وكــوبال !ســتبيان الدافعيــة فــي تعلــم العلــوم اقامــت الباحثــة بترجمــة  حيــث -
(Glynn & Koballa) 2005   أخـذت مـن دراسـة بعنـوان اسـتبانة الدافعيـة لـتعلم        وقـد

 فقرة،  موزعة على 30، وكانت األداة مكونة من (Science Motivation Questionnire)العلوم
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عناصر الدافعية التي ذكرت في البحث، وهي الدافعية الحقيقية الداخليـة، واألهـداف الشخصـية،               
دافعية للمهنة والعمل، الدافعية للحصول على عالمات،       والكفاءة الذاتية والقلق، وحرية االختيار، وال     

 . واستخدمت األداة سلم ليكرات الخماسي
 قامت الباحثة باإلستعانة بمتخصص في التربية لترجمة االستبيان، كما اسـتعانة بـآخر إلعـادة                -

 .كبيرترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية، وبعد اإلعادة وجدت الباحثة تطابقاً في النصيين إلى حٍد 
 .ثم قامت الباحثة بتعديلها بما يتناسب مع الدراسة الحالية-
 

 داةألصدق ا
على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في مادة الفيزياء وأساليب التـدريس          عرضت -

، وطلب إليهم إبداء الرأي في مدى مناسبتها للغرض الذي عدت من أجلـه،              )8ملحق  (وفي التربية   
 . مناسباًواقتراح ما يرونه 

 وبعد استرجاع النموذج من المحكمين، وفي ضوء مالحظـاتهم حـذفت فقـرتين مـن فقـرات        -
 . االستبيان، واعيدت صياغة بعض منه

حيث احتوت األداة الجديدة على ست      ). 2ملحق  ( فقرة   28 اعدت نسخة جديدة ومعدلة تتكون من        -
 ).16، 14، 13، 12، 6، 4:( فقرات سالبة، وهي

 
 اةثبات االد

 تحققت الباحثة من ثبات المقياس عن طريق معادلة ألفا كرونباخ بعـد إجرائهـا علـى عينـة                   -
 طالباً وطالبة حيث بلغ معامـل       24حيث تكونت هذه العينة من      . استطالعية تابعة لمجتمع الدراسة   

 .(0.920)الثبات 
  

 -:إجراءات الدراسة 5.3
يكا وفق جدول المواصفات وتأكدت مـن صـدقه          قامت الباحثة بتصميم اختبار في مادة الميكان       -1

 .وثباته بالطرق التي وضحت سابقاً
 .  تبنت الباحثة مقياساً للدافعية وتأكدت من صدقه وثباته كما وضح سابقاً-2 
 تم إعداد المادة الدراسية وفق استراتيجية التشبيهات لبعض الدروس من وحدة الميكانيكا وفـق               -3

 -:نماذج تضمنت ما يأتي 
 . تقديم المشبه.أ
 .تقديم المشبه به. ب
 .تحديد الخصائص المشتركة بينهما. ج
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 .تحديد التشابهات. د
 .تحديد حدود التشبيه. ه
 .الوصول إلى الخالصة. و
 

 . تم تدريب المعلم والمعلمة عليها واإلجابة عن أستفساراتهم-4
ديرية التربية والتعليم فـي   تم الحصول على كتاب لتسهيل المهمة من جامعة القدس، ومن ثم م       -5 

 .محافظة بيت لحم
 تم إجراء التجربة في مدرسة بنات بيت لحم وذكور بيت لحم إلمكانية التعاون مـع الباحثـة،                  -6

 .ولتوفر عدد كاٍف من الشعب
 تم اختيار العينة بطريقة قصديه من مدرسة بنات بيت لحم وذكور بيت لحم، لسهولة وصـول                 -7

 .الباحثة ومتابعتها
 . تم تعيين الصف التي ستجرى عليه التجربة بطريقة عشوائية -8
 .  تم إجراء القياس القبلي للتحصيل والدافعية على المجموعتين الضابطة والتجريبية-9

تم تدريب معلم ومعلمة على تطبيق الدراسة من خالل سلسلة من اللقاءات، وإجـراء تشـاور                -10
 .نفيذ الدراسةمعهما حول الخطة التي رسمتها الباحثة لت

أمـا  ).التقليـدي ( قام المعلم والمعلمة بتدريس المجموعة االعتيادية وفق األسـلوب المتبـع            -11
 . المجموعة التجريبية قام المعلم والمعلمة بتدريسها وفق إستراتيجية التشبيهات التي وضحت سابقاً

 . ثالثة شهور تقريباً تم متابعة الباحثة للمعلم والمعلمة على مدار التطبيق الذي استمر-12
 تم إجراء القياس البعدي للتحصيل والدافعية بعد تطبيق اإلستراتيجية والحصول على البيانات             -13

 .وتم تصحيح استجابات الطالبات ومعالجتها إحصائياً والخروج بالنتائج
 

 :متغيرات الدراسة  6.3
 :المتغيرات المستقلة: أوال 1.6.3

 ).ذكر، أنثى( جنس المتعلم-1
 ).االعتيادية، التشبيهات( اإلستراتيجية المتبعة -2
 )عاٍل، منخفض(  مستوى التحصيل في العلوم -3
 

 : المتغيرات التابعة: ثانيا 2.6.3

تم قياسه من خالل إجابات الطلبة على اختبار الفيزياء للمادة العلمية التي أعد مـن               :  التحصيل -1
 . قبل الباحثة

 .  الدافعية الذي تبنته الباحثةاستبيانالل تم قياسه من خ:  الدافعية-2
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 :تصميم الدراسة 7.3

ار العينة قصدياً وتم تعيين المجموعـات       ياتبع التصميم شبه التجريبي في هذه الدراسة حيث تم اخت         
 :ضابطة عشوائياًالتجريبية وال
  قياس بعدي- معالجة–قياس قبلي :  المجموعة التجريبية -1

                               O1            X             O2 
  قياس بعدي – المعالجة –قياس قبلي : المجموعة الضابطة -2

                         O1                             O2 
 

 :وتوضيحاً لهذا التصميم شبه التجريبي، فقد تم بالخطوات اآلتية
ريبية والضـابطة علـى اختبـار التحصـيل         إجراء القياس القبلي ألفراد المجموعتين التج      -

 .واستبيان الدافعية
 .تطبيق المعالجة على أفراد المجموعة التجريبية فقط ولمدة ثالث شهور ونصف -

 .إجراء القياس البعدي  -
 

 المعالجة اإلحصائية 8.3
لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضها جمعت البيانات ورصـدت وأدخلـت فـي                

حيـث حسـبت    . (SPSS)لي واستخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة          الحاسب اآل 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة على اختبـار التحصـيل            

 .ANCOVAواستخدام تحليل التغاير المصاحب . واستبيان الدافعية
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 : الفصل الرابع
 

 :نتائج الدراسة
 

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة التي هدفت إلى استقصاء أثـر       
التشبيهات في إثارة الدافعية وزيادة التحصيل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمـي فـي مـادة                 
 الفيزياء مقارنة بالطريقة التقليدية، وما إذا كان األثر يختلف باختالف متغير جنس الطلبة ومستوى             
تحصيلهم في العلوم، وبعد تطبيق إجراءات الدراسة وجمع بياناتها، استخدمت التحليالت اإلحصائية            

 .الوصفية واالستداللية المطلوبة، وفيما يلي عرض للنتائج بالتسلسل حسب أسئلة الدراسة
 

 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول1.4
 

دافعية لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي فـي مـادة    المستوىما أثر استخدام التشبيهات في     
الجنس ومستوى التحصيل في العلـوم والتفاعـل   متغير الفيزياء؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف       

 بينهما؟
 

 :انبثقت عن السؤال الفرضية التالية

 
بـة   الدافعية طلقياس متوسطات في (α ≤ 0.05)ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصـيل فـي        لمتغيرات  الصف الحادي عشر العلمي تعزى      
 .العلوم والتفاعل بينها

 

افات المعيارية لقياس دافعية الطلبة      والختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحر
م، وكانت النتائج كمـا     حسب متغيري المجموعة والجنس، والمجموعة ومستوى التحصيل في العلو        

 .(3.4, 2.4, 1.4)في الجداول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في قياس الدافعية القبلي والبعدي حسب          : (1.4)جدول  
 .المجموعة

 الدافعية البعدي الدافعية القبلي  المجموعة
 103.672 79.312 المتوسط الحسابي

 61 61 العدد

 
 تجريبية

 10.166 11.465 اف المعيارياالنحر

 85.783 82.833 المتوسط الحسابي

 60 60 العدد

 
 ضابطة
 10.577 10.604 االنحراف المعياري 

 94.802 81.058 المتوسط الحسابي

 121 121 العدد

 
 المجموع

 13.687 11.142 االنحراف المعياري

 

ة في قياس الدافعية القبلي والبعدي حسب       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري   : (2.4)جدول  
 .متغير الجنس

 الدافعية البعدي الدافعية القبلي  المجموعة
 94.980 84.158 المتوسط الحسابي

 57 57 العدد

 
 ذكور

 13.526 10.496 االنحراف المعياري

 94.688 78.297 المتوسط الحسابي

 64 64 العدد

 
 إناث
 13.935 11.049 االنحراف المعياري 

 94.8017 81.058 المتوسط الحسابي

 121 121 العدد

 
 المجموع

 13.687 11.142 االنحراف المعياري
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في قياس الدافعية القبلي والبعدي حسب          : (3.4)جدول  
 .مستوى التحصيل

 
 الدافعية البعدي الدافعية القبلي  المجموعة

 96.154 81.292 المتوسط الحسابي

 65 65 العدد

 
 عاٍل

 13.198 11.335 االنحراف المعياري

 93.232 80.786 المتوسط الحسابي

 56 56 العدد

 
 منخفض
 14.191 11.009 االنحراف المعياري 

 94.802 81.058 المتوسط الحسابي

 121 121 العدد

 
 المجموع

 13.687 11.142 االنحراف المعياري

 
 

 أن هنالك فروقاً ظاهرية في المتوسطات الحسابية لقياس الدافعية بين     (1.4)     يالحظ من الجدول    
 (2.4)حسب طريقة التدريس، كما ويالحظ من الجدول        ) الضابطة، والتجريبية ( مجموعتي الدراسة   

 (3.4)دول  فروقٌ في المتوسطات الحسابية لقياس الدافعية حسب متغيرالجنس، كما ويالحظ من الج           
 ). عاٍل، منخفض(فروقٌ في المتوسطات الحسابية لقياس الدافعية حسب مستوى التحصيل في العلوم 

 
     ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لقياس الدافعية ذات داللة              

 وآ%0$/  (ANCOVA)  ا�%�.-م ا+��%$ر ()!�%' ا��&%$#"    ( α ≤ 0.05 )إحصائية عند مستوى الداللـة  

 .(4.4)ا��8$67 آ�$ 45 ا��-ول 
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�  (ANCOVA)�0%%%%$67 ا+��%%%%$ر ()!�%%%%' ا��&%%%%$#" : (4.4)9%%%%-ول %%%%;<�� ���&�%%%%" ا�-ا5@�%%%%� ?<%%%%= ا��
$A8�� ';$B45 ا�@!>م وا�� '�C(ى ا��<�>Eو F8� .و�E&�"ا�

 
مجموعة  مصدر التباين

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط مجموعة 
 المربعات

مستوى  )ف(قيمة 
 الداللة

  0.182 1.806 192.725 1 192.725 القبلي

 0.898 0.017 1.773 1 1.773 الجنس

 *0.000 89.531 9552.225 1 9552.225 المجموعة

مســتوى التحصــيل فــي 
 العلوم

369.368 1 369.368 3.462 0.065  

  0.463 0.542 57.879 1 57.879 المجموعة* الجنس

  0.242 1.383 147.528 1 147.528 مستوى التحصيل* الجنس

ــة ــتوى * المجموع ومس
 التحصيل

6.720 1 6.720 0.063 0.802  

ــنس ــة* الج * المجموع
 مستوى التحصيل

101.681 1 101.681 0.953 0.331 

   106.692 112 11949.464 الخطأ
    121 1109951.000 الكلي المعدل

 ( α ≤ 0.05 )دالة عند مستوى الداللة 
 

، وأن  (0.017)هـي   لمتغيـرالجنس   المحسـوبة   ) ف( أن قيمة    (4.4)لجدول  يالحظ من ا  
، أي أنـه ال  (α ≤ 0.05) من مستوى الداللـة   أكبر، وهذه القيمة(0.898)مستوى الداللة يساوي 

  .توجد فروق دالة إحصائية بين دافعية الذكور واالناث
 

طي طلبة المجموعتين   المحسوبة للفرق بين متوس   ) ف(أن قيمة    (4.4)يالحظ من الجدول    و
وهذه القيمة أقل مـن     ،  (0.000)، وأن مستوى الداللة يساوي      (89.531)الضابطة والتجريبية هي    

ي أن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائية بين دافعية طلبـة كـل مـن     أ(α ≤ 0.05) مستوى الداللة 
ـ  (5.4)المجموعة الضابطة والتجريبية، ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجـدول  ين المتوسـطات   يب

 :الحسابية المعدلة لمقياس الدافعية حسب المجموعة
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 .المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير الدافعية حسب المجموعة: (5.4)جدول 
 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المجموعة
 1.334 103.802 تجريبية

 1.389 85.447 ضابطة

 
 وهو   (103.802) هو للمجموعة التجريبية  أن المتوسط المعدل     (5.4)ويالحظ من الجدول    

 مما يدل على أن الفـروق موجـودة         (85.447)أكبر من متوسط للمجموعة الضابطة الذي قيمته        
 .المجموعة التجريبيةلصالح 

 
 أن  (4.4)، يالحظ من الجـدول      )عاٍل، منخفض (وفيما يتعلق بمستوى التحصيل في العلوم       

، وأن مستوى الداللة يساوي     (3.462)حسوبة لمتغير مستوى التحصيل في العلوم هي        الم) ف(قيمة  
، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائية (α ≤ 0.05) من مستوى الداللة أكبر، وهذه القيمة (0.065)

  .تعزى لمستوى التحصيل في العلوم
 

 :الجنسمتغير التفاعل بين المجموعة و

للتفاعل بين المجموعة ومتغير الجنس هـي       ) ف(د أن قيمة     نج (4.4)بالعودة إلى الجدول    
 أي أنه (α ≤ 0.05) من مستوى الداللة كبر وهي قيمة أ(0.463) ومستوى الداللة يساوي (0.542)

 .ال يوجد أثر للتفاعل بين المجموعة والجنس
 

 :الجنس ومستوى التحصيل في العلوممتغير التفاعل بين 

 وأن مستوى الداللة هـو      (1.383)المحسوبة هي   ) ف(مة   أن قي  (4.4)يالحظ من الجدول    
، أي أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين متغير (α ≤ 0.05) وهي قيمة اكبر من مستوى الداللة (0.242)

 ).عاٍل، منخفض( الجنس ومستوى التحصيل في العلوم 

 
 .التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم

للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في      ) ف(نجد أن قيمة     (4.4)بالعودة إلى الجدول    
، أي (α ≤ 0.05) وهي قيمة أكبر من الداللة  (0.802) وأن مستوى الداللة هو(0.063)العلوم هي 

 .وملأنه ال يوجد أثر للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في الع
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 :في العلومالجنس ومستوى التحصيل متغير التفاعل بين المجموعة و

المحسوبة للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى      ) ف( أن قيمة    (4.4)يالحظ من الجدول    
، وهي قيمة أكبر من     (0.331)، وأن مستوى داللة يساوي      (0.953)هي  ) عاٍل، منخفض (التحصيل  

، أي أنه ال يوجد أثر للتفاعل بـين المجموعـة والجـنس ومسـتوى     (α ≤ 0.05)مستوى الداللة 
 ).عاٍل، منخفض(يل في العلوم التحص

 
 : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني2.4

 
 في مادة الفيزياء؟ وهـل      يما اثر استخدام التشبيهات في تحصيل طلبة الصف الحادي عشر العلم          

 تفاعل بينهما؟ال الجنس ومستوى التحصيل في العلوم و متغيريختلف هذا األثر باختالف
 

 :ل الفرضية اآلتية من السؤاتأنبثق
 في متوسطات تحصيل طلبة الصـف  (α ≤ 0.05)ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ـ  طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصـيل فـي الع         لمتغيراتالحادي عشر علمي تعزى      وم ل
 .والتفاعل بينها

يارية لدرجات  الطلبـة     افات المع      والختبار هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحر      
في التحصيل حسب متغيري المجموعة والجنس، والمجموعة ومستوى التحصيل في العلوم وكانت            

 .(8.4, 7.4, 6.4)النتائج كما في الجداول 
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التحصيل حسب المجموعة: (6.4)جدول 

 البعديالتحصيل  التحصيل القبلي  المجموعة
 44.131 3.992 المتوسط الحسابي

 61 61 العدد

 
 تجريبية

 13.184 1.730 االنحراف المعياري

 33.720 3.342 المتوسط الحسابي

 60 60 العدد

 
 ضابطة
 10.928 1.934 االنحراف المعياري 

 39.012 3.669 المتوسط الحسابي

 121 121 العدد

 
 المجموع

 13.155 1.856 االنحراف المعياري
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 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير التحصيل حسب متغير الجنس: (7.4)جدول 
 التحصيل البعدي التحصيل القبلي  المجموعة

 43.143 2.632 المتوسط الحسابي

 57 57 العدد

 
 ذكور

 13.171 1.477 االنحراف المعياري

 35.398 4.593 المتوسط الحسابي

 64 64 العدد

 
 إناث
 12.125 1.666 االنحراف المعياري 

 39.013 3.669 المتوسط الحسابي
 121 121 العدد

 
 المجموع

 13.155 1.855 االنحراف المعياري

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيـر التحصسـل حسـب مسـتوى      : (8.4)جدول  

 ).عاٍل، منخفض(التحصيل في العلوم 
 

 التحصيل البعدي التحصيل القبلي  عةالمجمو

 40.3438 3.938 المتوسط الحسابي

 65 65 العدد

 
 عاٍل

 14.656 2.068 االنحراف المعياري

 37.491 3.357 المتوسط الحسابي

 56 56 العدد

 
 منخفض
 11.135 1.534 االنحراف المعياري 

 39.013 3.669 المتوسط الحسابي

 121 121 العدد

 
 المجموع

 13.155 1.856 االنحراف المعياري

 

 أن هنالك فروقاً ظاهرية في المتوسطات الحسابية لمتغير التحصيل          (6.4)     يالحظ من الجدول    
حسب طريقة التدريس، كما ويالحظ من الجـدول        ) الضابطة، والتجريبية ( بين مجموعتي الدراسة    

حسب متغير الجنس، كما ويالحـظ مـن         فروقٌ في المتوسطات الحسابية لمتغير التحصيل        (7.4)
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 فروقٌ في المتوسطات الحسابية لمتغير التحصيل حسب مستوى التحصيل في العلوم            (8.4)الجدول  
 ). عاٍل، منخفض(
 

     ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لمتغيـر التحصـيل ذات               
 (ANCOVA) ا�%�.-م ا+��%$ر ()!�%' ا��&%$#"     ( α ≤ 0.05 )داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

 .(9.4)وآ$0/ ا��8$67 آ�$ 45 ا��-ول 

 
� وا��F8%          (ANCOVA)�0$67 ا+��$ر ()!�' ا��&$#"   : (9.4)9-ول  %;<�� ���&�" ا��)C%�' ?<%= ا��

$A8�� ';$B45 ا�@!>م وا�� '�C(ى ا��<�>Eو. 
 

مجموعة  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

ة متوسط مجموع
 المربعات

مستوى  )ف(قيمة 
 الداللة

  0.117 2.491 322.963 1 322.963 القبلي

 *0.000 16.285 2111.102 1 2111.102 الجنس

 *0.000 21.073 2731.734 1 2731.734 المجموعة

  0.108 2.622 339.943 1 339.943 مستوى التحصيل في العلوم

  0.802 0.063 8.186 1 8.186 الجنس*المجموعة

  0.364 0.831 107.701 1 107.701 مستوى التحصيل*الجنس

مســـتوى * المجموعـــة

 التحصيل

83.944 1 83.944 0.648 0.423  

* الجــنس* المجموعــة
 مستوى التحصيل

158.162 1 158.162 1.220 0.272  

   129.633 111 14389.222 الخطأ

    120 203231.750 الكلي المعدل 
 ( α ≤ 0.05 )ة دالة عند مستوى الدالل

 
، وأن (16.285)المحسوبة لمتغير الجـنس هـي   ) ف( أن قيمة  (9.4)يالحظ من الجدول
، أي أن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائية بين الـذكور واإلنـاث             (0.000)مستوى الداللة يساوي    

يل  يبين المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات التحص (10.4)ولمعرفة مصدر الفروق فإن الجدول
 :البعدي حسب متغيرالجنس
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المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير التحصيل حسـب متغيـر        : (10.4)جدول  
 .الجنس

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المجموعة
 1.713 43.956 ذكر

 1.575 33.827 أنثى

 
 وهو أكبـر مـن      (43.956) أن المتوسط المعدل للذكور هو       (10.4)ويالحظ من الجدول    
 . مما يدل على أن الفروق موجودة لصالح الذكور(33.827)متوسط اإلناث الذي قيمته 

 
 أن قيمة ف المحسوبة للفرق بين متوسطي طلبـة المجمـوعتين            (9.4)يالحظ من الجدول    
 مـن   أقل، وهذه القيمة    (0.000)، وأن مستوى الداللة يساوي      (21.073)الضابطة والتجريبية هي    

، أي أنه يوجد فروق دالة إحصائية فـي تحصـيل طلبـة كـل مـن      (α ≤ 0.05 )ى الداللة مستو
 يبـين المتوسـطات   (11.4) ولمعرفة مصدر الفرق فإن الجدول     ،المجموعتين الضابظة والتجريبية  

 :الحسابية المعدلة لدرجات التحصيل البعدي حسب المجموعة
 

 .ء المعيارية لمتغير التحصيل حسب المجموعةالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطا: (11.4)جدول
 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المجموعة
 1.473 43.917 التجريبية

 1.579 33.866 الضابطة

 
 وهو أكبـر    (43.914) أن المتوسطات المعدلة للمجموعة هو       (11.4)ونالحظ من الجدول    

روق بين المجموعتين لصالح المجموعة   وبذلك تكون الف   (33.866)من متوسط المجموعة الضابطة     
 .التجريبية

 
 أن (9.4)، يالحظ من الجدول )عاٍل، منخفض(وفيما يتعلق في مستوى التحصيل في العلوم    

، وأن مستوى الداللة يساوي     (2.622)المحسوبة لمتغير مستوى التحصيل في العلوم هي        ) ف(قيمة  
، أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائية (α ≤ 0.05) من مستوى الداللة كبر، وهذه القيمة أ(0.108)

  .عزى لمستوى التحصيل في العلومت
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 :الجنسمتغير التفاعل بين المجموعة و

للتفاعل بين المجموعة ومتغير الجنس هـي       ) ف( نجد أن قيمة     (9.4)بالعودة إلى الجدول    
، أي (α ≤ 0.05) وهي قيمة أكبر من مستوى الداللـة  (0.802) ومستوى الداللة يساوي (0.063)

 .أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين المجموعة والجنس
 

 :التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم

للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في      ) ف( نجد أن قيمة     (9.4)بالعودة إلى الجدول    
، أي (α ≤ 0.05)لة  وهي قيمة أكبر من الدال (0.423) وأن مستوى الداللة هو(0.648)العلوم هي 

 . يوجد أثر للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلومه الأن
 

 :الجنس ومستوى التحصيل في العلوممتغير التفاعل بين 

 وأن مستوى الداللة هو     (0.831)المحسوبة هي   ) ف( أن قيمة    (11.4)يالحظ من الجدول    
، أي أنه ال يوجد أثر للتفاعل بين متغير (α ≤ 0.05)كبر من مستوى الداللة أ وهي قيمة (0.364)

 ).عالي، منخفض( الجنس ومستوى التحصيل في العلوم 
 

 :الجنس ومستوى التحصيل في العلوممتغير التفاعل بين المجموعة و

المحسوبة للتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى      ) ف( أن قيمة    (9.4)يالحظ من الجدول    
، وهي قيمة أكبـر     (0.272)، وأن مستوى الداللة يساوي      (1.220)هي  ) عاٍل، منخفض (التحصيل  

، أي أنه ال يوجد أثر للتفاعل بـين المجموعـة ومتغيـر الجـنس     (α ≤ 0.05)من مستوى الداللة 
 ).عاٍل، منخفض(ومستوى التحصيل في العلوم 

 
 : يمكن تلخيص نتائج الدراسة كما يأتي3.4
 

لدافعية تعزى لطريقة التدريس ولصـالح      امتوسطات  وجود فروق دالة إحصائياً في قياس        -1
 . المجموعة التجريبية

متغيـرالجنس   الدافعية تعـزى إلـى        متوسطات وجود فروق دالة إحصائياً في قياس     عدم   -2
 .مستوى التحصيل  في العلومو

 متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلـى طريقـة التـدريس           نوجود فروق دالة إحصائياً بي     -3
 .ولصالح المجموعة التجريبية
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 الجنس ولصالح    متغير جود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى         و -4
 .الذكور

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى مستوى التحصيل            عدم   -5
 .في العلوم

 عدم وجود فروق دالة إحصائياً في درجات قياس الدافعية ومتوسطات تحصـيل الطلبـة               -6
 بين المجموعة ومتغير الجنس أو بين المجموعة ومستوى التحصيل أو بين            تعزى للتفاعل 

متغير الجنس ومستوى التحصيل في العلوم أو بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل            
 .في العلوم
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 :الفصل الخامس
 
 :مناقشة النتائج والتوصيات 
 

تحصـيل لـدى    زيادة ال  الدافعية و  إثارةثر التشبيهات في    أهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء      
 .طلبة الصف الحادي عشر العلمي

وتحديداً ما إذا كانت الدافعية والتحصيل تختلفان باختالف جنس الطالب ومستوى تحصـيله             
السابق في العلوم، ولتحقيق هذا الهدف اختيرت عينة قصديه مكونة من أربع شعب من طلبة الصف            

، )خضعت للمعالجـة التجريبيـة    (  تجريبية   -:لعلمي، وقسمت العينة إلى مجموعتين    الحادي عشر ا  
، وأعدت الباحثة اختباراً تحصيالً وأنشطة تدريبية كـدليل         )لم تخضع للمعالجة التجريبية   ( وضابطة  

للمادة التعليمية لكل من المعلم والمعلمة اللذين طبقا الدراسة في المجموعة التجريبية، كـم قامـت                
 .  مة استبيان في دافعية العلوم وتطويعه لغرض الدراسةبترج
 

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.5

 
ما أثر استخدام التشبيهات في قياس الدافعية لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي فـي               

 ها؟ الجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بين متغيرمادة الفيزياء؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف

 
أظهرت نتائج تحليل درجات مقياس الدافعية وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين طلبـة               
المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في ضوء    

 .هذه النتائج يمكن القول أن استخدام التشبيهات حسن من دافعية الطلبة للتعلم
 

يجة على أن التشبيهات عززت الدافعية عن طريـق خلـق إحسـاس لـدى               وتدلل هذه النت  
المتعلمين بان الموضوع الذي يتعلمونه له ارتباط في حياتهم؛ وله تطبيقات عملية، وأنه يولد معرفة               
ذات معنى، ويعزز من قدرة الطالب على تطبيق المعلومات المتنوعة في مجاالت جديدة، وربط ما               

جديد عليهم، فزاد من اهتمام المتعلمين بتعلم المفاهيم العلميـة وزاد مـن             هو مألوف لديهم بما هو      
قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة لفترة أطول، كما جعل المادة المجردة والصعبة أكثـر     
متعة، وأكثر ارتباطاً بخبرات جميع الطلبة، فزاد من االنتباه والتركيز بتـوفير أشـياء محسوسـة،           

لية تنظيم المعلومات وربطها، مما ساعد على تذكرها واسترجاعها، فزاد من الدافعية            وحسن من عم  
 .للتعلم
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ويعزز ما سبق ما جاء في األدب التربوي حول الدافعية في تعلـم العلـوم بشـكل عـام،                   
والفيزياء بشكل خاص؛ حيث يوضح إن ربط التعلم بخبرات الطلبة يسهل الفهم، والتعلم، واالحتفاظ              

 فيزيد الترابط، والمعنى للمادة التعليمية الواحدة، فيوفر تعلماً ذا معنى، ويزيد مـن دافعيـة      الطويل،
 .الطلبة للتعلم

 
وهذا يعزز ما أظهرته النتائج اإلحصائية عن زيادة الدافعية لطلبة المجموعة التجريبية الذين 

فيزياء وتتفق هذه النتيجة مع درسوا باستخدام التشبيهات مقارنة بطلبة المجموعة الضابطة في مادة ال
ــن   ــل مـ ــة كـ ،                      Rule & Alets (2008) ،Paris & Glynn (2003)دراسـ

Curtis & Reigeluth (1983) ،Murray & Alets (1987). 
 

لكن النتائج أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً في قياس متوسطات الدافعية بين الذكور 
 ويمكن تفسير ذلك بأن التشبيهات كانت محببة من قبل الجنسـين بالكفـاءة              واإلناث تعزى للجنس،  

نفسها، فكال الجنسين أبدى الرغبة في المشاركة والتفاعل مع طريقة التدريس وبدافعية عالية حيـث             
ساعدتهم هذه الطريقة على التذكر واسترجاع المعلومات بشكل أفضل فزادت من تعلمهم ودافعيتهم             

مادة الفيزياء، كما قد يرجع ذلك إلى ضبط إجراءات الدراسة عند الجنسين في كلتا              نحو التعامل مع    
 .المدرستين

 
وهذا يتعارض مع ما أظهرته النتائج اإلحصائية عن زيادة دافعية الذكور الـذين درسـوا               

     ،Harrison & Jong (2005)باستخدام التشبيهات مقارنـة باإلنـاث مـع دراسـة كـل مـن       
Pittman (1999). 

 
كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في قياس متوسطات الدافعية يعـزى              

 إستراتيجيةلمستوى التحصيل في العلوم، ويمكن تفسير ذلك على أن المستويين استفادا تصاعدياً من     
 التدريس بالتشبيهات، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استخدام التشبيهات يصلح لجميـع المسـتويات             

حيث أن استخدام التشبيهات ساعد الطالب على نقل المعلومات ذات العالقة مـن             ) عاٍل، منخفض (
التشبيه إلى المفهوم المراد تعلمه، واشتقاق االستنتاجات الصحيحة عن المفهـوم المـراد تعلمـه،               

دتهم فتحسنت المعرفة العلمية لدى المتعلمين، مما حسن من دافعيتهم نحو مادة الفيزياء، فقـد سـاع               
على تذكر المفاهيم، واكتشاف العالقات والمبادئ، وفهم المفاهيم من خالل أنهم أصبحوا على ألفـة               

تحويل المعلومات من مجال مفهوم بشكل جيد إلى مجال غيـر مفهـوم     أي   -بالعالقات بين األشياء  
كمـا قـد    . م فزادت عملية اإلتقان، والحصول على عالمة جيدة، وبالتالي زادت دافعيتهم للتعل           -بعد
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ولم تتوفر دراسات سابقة من الدراسات التـي راجعتهـا           يرجع ذلك إلى ضبط إجراءات الدراسة،     
 . الباحثة تبحث في أثر مستوى التحصيل في العلوم على الدافعية

 
 الجنسمتغير التفاعل بين المجموعة و

 دالـة  أما بالنسبة للتفاعل بين المجموعة ومتغير الجنس فأظهرت النتـائج وجـود فـروق           
إحصائياً في قياس متوسطات الدافعية تعزى للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصـيل، ويمكـن              
تفسير ذلك إلى أن طريقة التدريس كانت محببة من قبل جنسي الذكور واإلنـاث فـي المجموعـة                  
ة التجريبية، حيث وفرت للجنسين فرصاً أكبر لجمع المعلومات العملية عن الفيزياء، واكتساب معرف            

يهتمون بها، إذ وجدوا فيها نوعاً من المتعة، وأشباعاً لحاجاتهم ودوافعهم وأنها تتفق مـع ميـولهم                 
ورغباتهم فأصبحت ذات معنى بالنسبة لهم، وأن هذا األسلوب ساير قدرات الطلبة وأتاح لهم فرصة               

دي إلى تقليل   للمشاركة فجعلت مادة الفيزياء محببة مما زاد من تحصيلهم وقلل من توترهم الذي يؤ             
كما يمكن القول أن الخبرات المقدمة عملت على زيادة ثقـتهم بأنفسـهم وزادت مـن                . استعدادهم

كما قد يرجـع    . دافعيتهم للتعلم بالقدر المستطاع، وأدت إلى خلق عادات جيدة من االنتباه واإلدراك           
راجعتهـا الباحثـة    ولم تتوفر دراسات سابقة من الدراسات التي        . ذلك إلى ضبط إجراءات الدراسة    

 . تبحث في التفاعل بين المجموعة ومتغير الجنس
 

 .التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في متوسط درجات مقياس الدافعية يعزى             
ير هذه النتيجـة    ، ويمكن تفس  )عاٍل، منخفض ( للتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم      

بان استخدام التشبيهات في زيادة الدافعية يصلح لجميع المستويات العالية والمنخفضة، وهذا يشـير              
إلى أن هنالك تكافؤاً في اإلفادة من طريقة التدريس للطلبة في جميع المستويات وذلك يعود إلى أن                 

 كل من االنتباه والتركيـز ممـا    الطريقة المستخدمة خاطبت اهتماماتهم واستعداداتهم وزادت فاعلية      
جعل الحصة أكثر متعة، والطلبة أكثر مشاركة في الحصة، حيث أنها تماشت مع حاجاتهم وميولهم               
ووجدت صلة بمجريات الحياة حولهم فحققت أهدافهم، ورفعت من كفاءتهم، فزادت من دافعيتهم في              

ولم تتوفر دراسات سـابقة مـن       . كما قد يرجع ذلك إلى ضبط إجراءات الدراسة        .جميع المستويات 
 . الدراسات التي راجعتها الباحثة تبحث في التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم

 
 .الجنس ومستوى التحصيل في العلوممتغير التفاعل بين المجموعة و

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات قياس الدافعية تعزى للتفاعل             
 ).عاٍل، منخفض(  المجموعة ومتغير الجنس ومستوى التحصيل في العلومبين
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ويمكن تفسير هذه النتيجة بمالءمة استخدام التشبيهات كطريقة تدريس في زيـادة الدافعيـة            
، سواء أكان ذكرا أم أنثى، حيث كان هنالك تكافٌؤ          )عالي، منخفض ( لمستويات التحصيل في العلوم     

 المفاهيم العلمية واكتسابها لدى طلبة المجموعة التجريبية والضابطة مـن           في األثر فيما يتعلق بفهم    
 .خالل التعرض إلجراءات المعالجة نفسها

 
 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.5

 
 في تحصيل طلبة الصف الحادي عشـر العلمـي فـي مـادة              تشبيهاتما أثر استخدام ال   

الجنس ومستوى التحصيل في العلـوم والتفاعـل   متغير ف  الفيزياء؟ وهل يختلف هذا األثر باختال     
 بينها؟

 

بينت نتائج االختبار البعدي أن التعليم قد أثر بشكل إيجابي على المعرفة العلمية الموجـودة               
لدى الطلبة في كلتا المجموعتين مما ساعدهم على فهم المفاهيم بشكل أفضل، وأن كلتا المجموعتين               

جموعة التجريبية كانت مكاسبها ذات داللة إحصائية فيما يتعلق في تعلـم            أظهرت تحسناً، إال أن الم    
وحدة الميكانيكا، وهذا يدل على أن إدخال التشبيهات المالئمة حد من الغموض وعالج التفسـيرات               
الساذجة، عن طريق تنظيم أنشطة عملت بعناية على إشراك الطلبة في جمع المعلومات، فسـاعدت               

ي، وحققت وظائف الدعم والتحول في وجهات النظر ألنها ولـدت معرفـة             بشرح المادة بشكل عمل   
ذات معنى وعززت من قدرة الطالب على تطبيق المعلومات المتنوعة، ليفهم المفاهيم الجديدة، فـي               
حين اعتمدت الطريقة التقليدية على الحفظ واالستظهار مما أدى إلى تفوق المجموعة التجريبية على         

 .الضابطة
 

تعريف الطالب على   :  وهي -ستخدام التشبيهات عن طريق مراعاة العمليات الستة      كما أن ا  
المشبه، تذكير الطالب بما يعرفونه عن المشبه به تحديد الخصائص ذات العالقة، وضـع خريطـة       

 أدى إلى توسـيع  -مفاهيمية ألوجه الشبه، واإلشارة إلى أوجه االختالف والتوصل إلى االستنتاجات        
 العمليات العقلية، وبناء عالقات بين ما يعرفونه وبين ما هـو جديـد باسـتخدام                التفاصيل وتطوير 

 .خبرات الحياة الواقعية، والقصص، والمواضيع الشائعة
 

كما تبين هذه النتيجة أن استخدام التشبيهات ساعد الطالب على تلقي المعلومات ذات العالقة     
.  التفكير ويساعد على تحسـين التحصـيل       عن طريق طرح أسئلة تفاعلية، مما جعل  التشبيه ينمي         

ــيري   ــن عس ــل م ــع ك ــق م ــذا يتف ــؤمني (2008)وه ــدي (2007)، الم                     ،(2007)، الرفي
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Rule & Alets (2008) ِ،Abdelletif & alets (2006) ،Bryce & Macmillan (2005) ،
Chiu & lin (2005) ،Blake (2004) ،Paris & Glynn (2003)       ،        

Takahashi (1998) Glynn &  ويتعارض مع  Heywood & Parker (1997). 
 

 قد أثّر بشكل ايجابي علـى المعرفـة   تكما بينت نتائج االختبار البعدي أن التعليم بالتشبيها      
الموجودة لدى الجنسين في كلتا المجموعتين بمساعدتهم على فهم المفاهيم بشكل أفضل وعلى الرغم            

ث أظهرن تحسنا إال أن الذكور كانت مكاسبهم ذات داللة إحصائية فيما يتعلق في تعلـم            من أن اإلنا  
وحدة الميكانيكا، وهذا يدل على أن الذكور أحبوا التشبيهات بشكل أكبر مـن اإلنـاث، حيـث أن                  
الطريقة المتبعة جذبت انتباه الطالب، وأثارت اهتمامهم، مما أدى إلى خفض التوتر، والقلق الزائد،              

دى إلى رفع كفاية التعلم لدى األفراد، وخاصة الذكور، مما ساعد الطالب على رؤيـة األشـياء                 وأ
بشكل أشمل، وأوسع من الطريقة التقليدية، حيث أصبح الطالب قادرين على معالجة كل المعلومات              

، مما سـاعدهم علـى تنظـيم     فبطريقة المقارنة والتناظر من خالل مالحظة أوجه الشبه واالختال        
كمـا أن تفاعـل     . علومات، وزيادة االنتباه، وتنشيط الذاكرة، فانعكس ذلك على تحصيلهم العلمي         الم

، Harrison & Jong (2005)الذكور كان إيجابيا وأكثر تحصيالً من اإلناث وهذا يتفق مع كل من 
Pittman (1999). 

 
ـ     ة بـين  لكن النتائج أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات تحصـيل الطلب

تعزى إلى مستوى التحصيل في العلوم، حيث لوحظ أن جميع          ) منخفض عاٍل،(المستويات المختلفة   
 مستوى التحصيل في العلوم، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن          دالمستويات قد استفادت تصاعديا بازديا    

اركة الفعالة،  استخدام التشبيهات راعى الفروق الفردية في التحصيل بين الطلبة، وشجعهم على المش           
والدور النشط في أثناء التعلم، ومكن كل طالب وطالبة من التقدم حسب مستواه، واإلفادة منها فيمـا          

 زاد من استخدام مهارات    ت التشبيها ميتعلق بفهم المفاهيم والقوانين العلمية، وذلك ألن التعلم باستخدا        
 .علمالتفكير العليا، عن طريق طرح أسئلة تفاعلية أثناء شرح الم

 
، وتعارضـت  مـع          (2005)، وعابـد    (2008)حيث اتفقت هذه النتيجة مـع عسـيري          

Curtis & Reigeluth (1983) و ،Enyeart (1979) .    حيث أوضـحوا أن طـالب القـدرات
 . أكثر من التشبيهاتنالمنخفضة والمتوسطة يستفيدو
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  الجنس متغير بين المجموعة ولالتفاع

 المجموعة والجنس فقد أظهرت النتائج عدم وجـود فـروق دالـة             أما بالنسبة للتفاعل بين   
إحصائيا في مستويات تحصيل الطلبة تعزى لتفاعل بين المجموعة والجنس، ويمكن تفسير ذلك بأن              
استخدام التشبيهات في التدريس كانت محببة من قبل الجنسين الذكور واإلناث بالكفاءة نفسها فكـال               

اركة والتفاعل مع طريقة التدريس وبدافعية عالية، كما قد يرجع ذلك           الجنسين أبدى الرغبة في المش    
 . إلى ضبط إجراءات الدراسة عند الجنسين في كلتا المدرستين

 
 لتحصيلي في العلوم  امستوى التفاعل بين المجموعة وال

كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات تحصيل الطلبة تعـزى              
،ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى     )عاٍل، منخفض (ن المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم       للتفاعل بي 

وجود تكافؤ في اإلفادة من طريقة التدريس فيما يتعلق بفهم المفاهيم العلميـة للطلبـة مـن جميـع           
المستويات وباالخص المستوى المنخفض حيث زادت من خبرتهم في ربـط المعلومـات بعضـها               

م يزيدون من اهتمامهم وانتباههم أثناء عملية التعلم، فوصل التعلم إلى مسـتوى             ببعض، مما جعلته  
التمكن وهذا بدوره أثر على الحفظ والتذكر، فقلل من النسيان والقلق أثناء محاولته تذكر شيء سبق                

ولم تتوفر دراسات سابقة من الدراسات التي راجعتها الباحثة تبحث في التفاعل بـين              . له أن تعلمه  
 .جموعة ومستوى التحصيل في العلومالم

 
  الجنس ومستوى التحصيل في العلوم متغيرالتفاعل بين

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى للتفاعل بين متغير الجنس ومسـتوى              
التحصيل في العلوم، ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن استخدام التشبيهات في التدريس مناسب فـي         

مفاهيم العلمية للجنسين الذكور واإلناث وللطلبة في جميع المستويات، وقد خاطبت هـذه             اكتساب ال 
الطريقة اهتماماتهم واستعداداتهم لما اختصت به من تعزيز دافعية التعلم عن طريق خلق إحسـاس               
للمتعلمين أن الموضوع الذي يتعلمونه له ارتباط في حياتهم وله تطبيق عملي؛ مما ساعد الطـالب                

المستويات المنخفضة على أن يشكلوا تصورا صحيحا لبعض المفاهيم التي بدورها تساعد على ذوي 
الوصول إلى المفهوم المراد دراسته وزيادة التحصيل، كما أنها أخذت بيد الطلبة الذكور واإلنـاث               
وبشكل تصاعدي في تنمية مستوياتهم التحصيلية، كلٌٌّ وفق ما تسمح به قدراتهم، وقد وفـرت هـذه          
الطريقة فرصة كافية لكل  طالب الستخدام مهارات التفكير على جميع أنواعها ممـا شـكل لديـه                  

ولم تتوفر دراسات سابقة من الدراسات       .الوعي بما يقوم به بحيث وجد ضالته باستخدام التشبيهات        
 .التي راجعتها الباحثة تبحث في التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل في العلوم
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 الجنس ومستوى التحصيل في العلوممتغير  المجموعة والتفاعل بين

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات تحصيل الطلبة تعزى للتفاعل               
 .بين المجموعة ومتغير الجنس ومستوى التحصيل في العلوم

 
صيل في  ويمكن تفسير هذه النتيجة بمالءمة استخدام التشبيهات في التدريس بمستويات التح          

العلوم سواء أكان ذكراً أم أنثى حيث كان هناك تكافؤا في األثر فيما يتعلق بفهم واكتساب المفـاهيم                  
 .العلمية لدى طلبة المجموعة التجريبية والضابطة من خالل التعرض إلجراءات المعالجة نفسها

 
  التوصيات 3.5

 
 :ا يليفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بم

 :توصيات لمركز المناهج 
 :توصي الباحثة لمركز المناهج بما يلي

ـ    إستراتيجيةاعتماد التشبيهات ك   )1  ام تدريس متبعة في مدارسنا في مختلف المواضيع بشكل ع
 .وفي الفيزياء بشكل خاص

يصبح علـى ألفـة     ل البإثراء منهاج الفيزياء والمناهج التعليمية بالتشبيهات ألنها تحفز الط         )2
مثلة مما يساعده على تطوير مهارات التفكير       شياء، والمقارنة من خالل األ    القات بين األ  بالع

 .لديه، وزيادة تحصيله ودافعيته للتعلم

 .إدراج هذه الطريقة في كتاب دليل المعلم للمنهاج الجديد بهدف تنويع طرق التدريس )3
 

 :توصيات لإلشراف والتوجيه
 :ليتوصي الباحثة لإلشراف والتوجيه بما ي

عقد دورات تأهيلية للمعلمين حول موضوع التشبيهات بهدف إعدادهم الستخدامه كطريقـة             )1
 .تدريس في المدارس

 .تدريب المعلمين على توظيف التشبيهات في غرفة الصف )2

 .تزويد المعلمين بالمحتوى والمواد التدريبية واألمور الفنية الخاصة بالتطبيق )3
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 :توصيات للمعلمين
 :للمعلمين بما يليتوصي الباحثة 

والتركيز باستمرار على إظهـار     .التدريب على كيفية استخدام التشبيهات في غرفة الصف        )1
 .أوجه االختالف ما بين كل تشبيه والمفهوم المراد تعلمه

توظيف التشبيهات في غرفة الصف بجدية، ألنها تعمل على زيادة التحصيل عـن طريـق                )2
تعميق الفهم، وتسهيل التعلم ذي المعنـى بتعـديل         مساعدتهم على االحتفاظ بالمعلومات، و    

 . المفاهيم الخاطئة، وتنمية مهارات التفكير مما يؤدي إلى زيادة الدافعية اإلنجاز لديهم

تنمية مهارات المعلمين في التدريس ألنها تساعد المعلم على مراعاة الفروق الفردية بـين               )3
 . الطلبة

 
 :توصيات للباحثين

ديدة التي تتناول أثر اسـتخدام التشـبيهات علـى          جراسات واألبحاث العلمية ال   إجراء المزيد من الد   
 .مستويات صفية مختلفة ومباحث أخرى

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية الجديدة التي تتناول متغيرات أخـرى إضـافة إلـى                
 .المتغيرات التي تناولتها الدراسة
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 )1(ملحق رقم 
 

 يتحكيم فقرات اختبار التحصيل في مادة الفيزياء للصف الحادي عشر العلم

 
 ة/ة                                          المحترم/حضرة السيد

اثر استخدام إستراتيجية التشبيهات في الدافعية والتحصيل لدى الطلبة " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة " . الصف الحادي عشر العلمي في مادة الفيزياء 

 .في أساليب التدريس من جامعة القدسالماجستير 
 

لذا ومن اجل اختبار اثر استخدام التشبيهات في زيادة الدافعية والتحصيل  فقد أعدت الباحثة هذا 
االختبار ونظراً لما عهدناه فيكم من خبرة عملية وعلمية، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا 

 . ما ترونه مناسباًاالختبار وإبداء الرأي في فقراته، وإضافة وحذف

 

 

 مع الشكر والتقدير
 

 ر���ل ا���دو�
: ا������
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 )2(ملحق رقم 
 

 جدول مواصفات للوحدة الميكانيكا للصف الحادي عشر العلمي

 
 

:بعد تحليل محتوى وحدة الميكانيكا للصف الحادي عشر العلمي تم التوصل إلى ما يلي  
 :ت كما يلي هدف وزع167بلغ عدد األهداف الكلي 

 . هدف لفصل المتجهات54 -1
 . هدف لفصل القوى والعزوم39 -2

 . هدف لفصل قوانين نيوتن في الحركة21 -3

 . هدف لفصل الشغل والطاقة53 -4

 
 

 :أما توزيع األهداف حسب مستوياتها فكان كما يلي
 . هدف تذكر65 -1
 . هدف استيعاب35 -2

 . هدف تطبيق33 -3

 .)تحليل، تركيب، تقويم(  هدف مستويات عليا 26 -4

 ). المتجهات( أهداف مهارية كلها تابعة للفصل األول8 -5

 

 
 : حصة وزعت كما يلي50أما عدد الحصص فبلغ 

 . حصة لفصل المتجهات16 -1
 . حصة لفصل القوى والعزوم12 -2

 . حصص لفصل قوانين نيوتن في الحركة8 -3

 . حصة لفصل الشغل والطاقة14 -4
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 يجدول مواصفات للوحدة الميكانيكا للصف األول علم

  مستويات األهداف والنسبة المئوية
اسم 
 الفصل

 
النسبة 
المئوية 
 للمحتوى

تذكر 
ونسبتها 

39% 

االستيعاب 
 %21ونسبتها

التطبيق 
ونسبتها 

20% 

مستويات 
العليا 
ونسبتها 

15% 

مهاري 
ونسبتها     

5% 

 
 

 المجموع

 %32 %5 %5 %6.5 %6.5 %12.5 %32 المتجهات

القوى 
 والعزوم

24% 9.5% 5% 5% 3.5% -- 24% 

قوانين 
نيوتن في 
 الحركة

16% 6% 3.5% 3% 3.5% -- 16% 

الشغل 
 والطاقة

28% 11% 6% 5.5% 4% -- 28% 

 %100 %5 %15 %20 %21 %39 %100 المجموع

 
 : فقرة وزعت حسب مستويات األهداف كما يلي40عدد فقرات االختبار 

 
 المحتوى توزيع األسئلة حسب مستويات األهداف

 مهاري مستويات عليا تطبيق استيعاب تذكر
 وعالمجم

 14 2 2 2 3 5 المتجهات

 9  1 2 2 4 القوى والعزوم

 6  1 1 1 3 قوانين نيوتن

 11  2 2 3 4 الشغل والطاقة

 40 2 6 7 9 16 المجموع
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 )3(ملحق رقم 

 
 
 

 اختبار تحصيلي في مادة الفيزياء
 

صيلي يقيس معرفتك في وحدة الميكانيكا التي ستدرسـها         ختبار تح ا بين يديك     أضع  الطالب يعزيز
عن جميع فقرات االختبار والبالغ عددها        منك اإلجابة   راجياً .غراض علمية بحتة  إلهذا العام وذلك    

 . فقرة40
 .اإلجابة على دفتر اإلجابة المرفق مع االختبارأرجو منك  الطالب عزيزي 
 

 شاكر لكم حسن تعاونكم
 

 ردويلالباحثة رينال الب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 88

 ختبار تحصيل في مادة الفيزياء لوحدة الميكانيكاا
 بعدي/ قبلي

 الحادي عشر العلمي: الصف........................                          ة/اسم الطالب
 ......-.....-:.....التاريخ.........................                           أسم المدرسة

 ساعتان ونصف: الزمن(    )                                                   الشعبة 
 عالمة) 60(مجموع العالمات.      عدد أسئلة الورقة ستة أسئلة أجب عنها جميعها: مالحظة 

    عالمات ) 4( :                                                             السؤال األول
 .اكمل العبارات التالية بما يناسبها على ورقة اإلجابة

 
العملية التي يتم فيها االستعاضة عن عدة متجهات بمتجه واحد يكافئها مقداراً واتجاهاً هي  -1

 ..................... 
 ..................... .            العملية المعاكسة لعملية تركيب متجهين متعامدين هي  -2

 
ي تساوي محصلة قوى مستوية  في المقدار، وتعاكسها في االتجاه هي القوة الت -3

 ................ 

                                                   

األجسام التي تقذف في الهواء وتتحرك تحت تأثير الجاذبية األرض هي  -4
 ..................... 

 

 الجسم الصلب المتماسك القابل للدوران حول األثر الدوراني للقوة الخارجية المؤثر في -5
 ............... محور هو 

 

إذا أثر جسم بقوة معينة على جسم آخر، فأن الجسم الثاني يؤثر على الجسم األول بقوة  -6
مساوية لها في المقدار، ومعاكسة لها في االتجاه، ومشتركة معها في خط العمل وهذا ما 

 ...............   يعرف 

                       

 ...............     الممانعة التي يبديها الجسم ضد القوة التي تحاول تغيير حالته الحركية هي -7

 
              ............. كمية الشغل في وحدة الزمن هي -8

 2/الحظ الصفحة التالية                                                 يتبع صفحة  
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 عالمات) 5                                                       (:لثانيالسؤال ا
 :على رمز اإلجابة الصحيحة على ورقة المخصصة في دفتر اإلجابة) Χ(ضع إشارة 

 
 :                                          معكوس المتجه هو -1

 .التجاهكمية متجهة لها نفس مقدار المتجه األصلي وتعاكسه في ا.أ
 .كمية متجهة لها نفس المتجه األصلي وله نفس االتجاه. ب
� .كمية قياسية لها مقدار وليس له اتجاه. 
 .كمية قياسية لها نفس مقدار المتجه األصلي ويعاكسه في االتجاه. د
 
 :                                      يعرف بأنه| ب × أ |  -2
 .الضرب النقطي لكميتين متجهتين. أ

 .الضرب التقاطعي للكميتين متجهتين. ب
� .ضرب كمية متجهة بكمية عددية. 
 .ضرب كمية عددية بكمية قياسية. د
 

 نيوتن فأن 345عربة يجرها عامل بقوة كما في الشكل فإذا كانت قيمة المركبة الرأسية للقوة -3
  :0.5= 60 ، جتا 0.8= 60قيمة المركبة األفقية تساوي بوحدة نيوتن إذا علم أن حا

                                                                   

                                     345N= ص     ق60.                                                         173. أ
            .                                                    552. ب
� .345. 
 .400. د
 

 :                         واحد مما يلي ال تعتبر من الكميات المتجهة-4
 .التسارع. د.             السرعة.�.             القوة. ب.         المسافة. أ
 
 

 3/الحظ الصفحة التالية                                          يتبع صفحة 
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 :         بوحدة النيوتن هي3 لكي تكون القوى الثالث الموضحة بالشكل متزنة يجب أن تكون قيمة ق-5
 
 .10. أ
  .50. ب
� .70. 
 .1200.د
 
  صفر         ≠ أي األجسام التالية تكون محصلة القوى المؤثر فيه -6
 .ستوى مائل خشنطفل ينزلق بسرعة ثابتة على م.�.        كتاب ساكن على سطح طاولة. أ
 .تفاحة تسقط من شجرة. د.            سيارة تسير بسرعة ثابتة. ب
 
 نيوتن باتجاه يوازي 50 إذا أثرنا على جسم صلب قابل للدوران حول محور بقوة مقدارها -7

 :م. م منه فأن عزم القوة يساوي بوحدة نيوتن0.5محور الدوران وعلى بعد 
                                                                        

 .100. د.                 25. �.                 50. ب.               صفر. أ
 
  واحدة مما يلي ليست من وحدات القدرة                            -8
 .ث. جول.د.       الحصان الميكانيكي.�.              ث/جول. ب.            واط. أ
 

 :مع األفق فإنه عند ذروة مساره يمتلك معينة إذا قذف جسم إلى أعلى باتجاه يصنع زاوية -9
                                                                                                            

 .ة ويمتلك أكبر طاقة وضعال يمتلك طاقة حرك.ب.   أكبر طاقة حركة وأصغر طاقة وضع. أ
� .ال يمتلك طاقة وضع وال حركة. د.   أصغر طاقة حركة وأكبر طاقة وضع.
 

 كما في الشكل فتحرك على مسار أملس ) أ( غم سقط من السكون من النقطة 40صندوق كتلته -10
 الحظ : م، فإن أقصى مسافة ينضغطها النابض هي/ نيوتن30ينتهي بنابض، ثابت المرونة له 

 
 4/          يتبع صفحة          الصفحة التالية                                الحظ 

 

 N 30=1                             ق
 
 
  N 40=2ق
 
 

 3                                     ق
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 . سم2.  م               د0.2.� سم                 0.2. م           ب20.أ

 عالمات) 5:                                                            (السؤال الثالث


 �� ����.أ�                                                                                                                                                  :

 .           األجسام الخاضعة لالزدواج ال تكون في حالة توازن -1

بينما يسهل فكها باستخدام مفتاح ذو ذراع يصعب فك برغي باستخدام مفتاح قصير الذراع  -2
 .                                                  طويلة

 .             إذا تحرك جسم أفقياً فأن شغل الوزن يساوي صفر -3

   عالمات) 4(.   محصلة أي متجهين ال يمكن أن تكون أكبر من حاصل جمعهما -4

ولديه ثالث مستويات ) بسرعة ثابتة (  على ظهر شاحنة يبين الشكل شخصاً يريد رفع برميل. ب
 مائلة، أي المستويات يسلك ليكون الشغل المبذول ضد الجاذبية األرضية أقل ما يمكن؟  

                                                              

       عالمة واحدة                                                       
 ج                    أ      ب      

 عالمة) 16:                                                             (السؤال الرابع 
 .                                        قاعدة المي-1: عرف ما يلي.أ

                      .               االزدواج-2                     
 عالمات) 3(الجول                                             -3                 

                                                                                                            
، فإذا كان مقدار الشد في الحبل 60 سحبت سيارة بوساطة حبلين يصنعان بينهما زاوية. ب

 نيوتن، فأوجد مقدار محصلة هاتين القوتين واتجاهها 300 نيوتن، وفي الحبل اآلخر 200األول 
 .                                     سم 1 � نيوتن تمثل 100بالرسم علماً بأن 

 عالمات) 3           (                                                            
 

 5/الحظ الصفحة التالية                                                  يتبع صفحة 

 أ
  
  
 م                                                    1.5  
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� كغم، مربوطتان في طرفي خيط يمر على بكرة فاحسب قوة الشد 7 كغم، 3 كتلتان مقدارهما .
عالمات                                                                                                                             ) 4   (.                                                            في الخيط

 
أثرت قوة متغيرة في جسم موازنة لإلزاحة الحادثة له وقد مثلث القوة مع اإلزاحة بيانياً كما . د

 :في الشكل أحسب
 : أوال
 .الشغل الذي أنجزته القوة. أ
 سرعة الجسم النهائية إذا .ب

  كغم علماً بان 2كانت كتلته 
 .الجسم بدا الحركة من السكون

 
 

 متوسط القدرة لهذه القوة إذا : ثانياً
 .                                        ثواٍن4أنجزت هذا الشغل خالل 
 عالمات) 6(                                                                          

 عالمة) 12:                                                           (السؤال الخامس
 أذكر شرطا االتزان؟                                                      عالمة واحدة. أ

                                                                                                                           
  عالمات) 3(؟               اثبت أن محصلة قوتين بنفس االتجاه هو حاصل الجمع.ب

                                                                                        
� م مهملة الوزن ثبتت من طرفيها عل كتفي عاملين وذلك من أجل حمل 2ساق معدنية طولها .

 نيوتن، عين موضع النقطة التي يجب تعليق الوزن عندها ليحمل العامل 1600جسم وزنه 
                                                                                           عالمات  ) 4.                                      (األول ثالثة أمثال ما يحمله العامل الثاني

 
 م 20 كغم باتجاه أعلى سطح مائل أملس طوله 10احسب الشغل الالزم لتحريك جسم كتلته .د

 : وذلك لدفع الجسم من أسفل السطح إلى قمته 37ويميل عن األفق بزاوية 
 .                          رعة ثابتةإذا تحرك الجسم بس -1

 عالمات) 4.                                          (2ث/ م2إذا تحرك بتسارع  -2

 
 6/الحظ الصفحة التالية                                            يتبع صفحة 

L)<�0 ق                                                                             
 

                                                                              4 
       

                                                                              2 
 )م(ف 
 

         12        10        8          6       4       2             
                                                                               -2 

 
                                                                               -4 
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 عالمة) 18      (:                                                    السؤال السادس
 :أذكر العوامل التي تعتمد عليها.أ
 الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية؟                   -1

 عالمات) 3( قوة التجاذب بين جسمين؟                                            -2    

                              

ث فإذا أراد أمر المدفعية أن يصل مدى القذيفة / م300رها مدفع يطلق قذائفه بسرعة مقدا. ب
 :                                                                     كم فأوجد4.5األفقي 
 .                                            الزوايا التي يمكن أن يصنعها المدفع مع األفق:أوالً
 أقصى مدى أفقي يمكن أن تحققه القذيفة إذا بقية المدفع يطلق قذائفه بنفس   ما قيمة -1:ثانياً

 .                   السرعة
 .                     ارتفاع يمكن أن تصله عندئذى ما أقص-2     
 عالمات) 9.            (مثل العالقة بيانياً بين المركبة العمودية للسرعة وزمن التحليق:  ثالثاً
 
� 0.2=  كغم يتحرك بتأثير القوى الموضحة بالشكل فإذا علمت أن معامل االحتكاك 5جسم كتلته . 

 :0.8 = 30 ، جتا 0.5 = 30، بناء على الشكل أجب عما يلي علمأ بأن حا 
 
 . حدد اتجاه حركة الجسم-1
 . جد قيمة تسارع الجسم-2
 
 

 عالمات) 4                                (                                             
 م جد 850في الشكل المجاور بدأ متزلج حركته من السكون من قمة مرتفع ثلجي ارتفاعه . د

عالمتان ) 2.    ( م بإهمال االحتكاك600السرعة التي سيصل بها قمة المرتفع اآلخر الذي ارتفاعه   
 
 
 
 
 

                            
                               /A�0األسئلة شاكراً لكم حسن تعاونكما 

  80N=1                   ق
  

  100N=2 ق
 
 

                                            30 

 
                  م850

م600                                               
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 )4(ملحق رقم 
 

 تحكيم فقرات استبيان الدافعية في تعلم العلوم 

 
 ة/ة                                       المحترم/حضرة السيد

افعية والتحصيل لدى الطلبة    اثر استخدام إستراتيجية التشبيهات في الد     " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان     
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول علـى درجـة        " . الصف الحادي عشر العلمي في مادة الفيزياء        

 .الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس
 
 

  Glynn & Koballa !لذا ومن اجل ذلك قامت الباحثة بترجمة استبيان الدافعية في تعلم العلـوم  
لما عهدناه فيكم من خبرة عملية وعلمية، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هـذا              ونظراً  (2005)

 .االستبيان وإبداء الرأي في فقراته، وإضافة وحذف ما ترونه مناسباً
 
 

 مع الشكر والتقدير
 رينال البردويل: الباحثة
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 (5) رقم ملحق 
 

 أستبيانة الدافعية في تعلم الفيزياء
 

 □      أنثى   □ذكر:  النوع
 :عزيزي الطالب

أضع بين يديك مقياساً يقيس دافعيتك في تعلم الفيزياء وذلك بغرض إجراء دراسة علمية لذا يرجى 
 :منك مراعاة األمور التالية قبل اإلجابة

قراءة الفقرة جيداً، والتعبير عن رأيك بصراحة اتجاهها، بوضع إشارة في الخانة التي  -1
 .تعبر عن مشاعرك

د إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة التي تعبر عن مشاعرك هي ال توج -2
 .الصحيحة

 .إذا غيرت إجابتك تستطيع أن تشطب اإلجابة وتغيرها حيث تريد -3

 .فقرة ) 28(اإلجابة عن جميع الفقرات وعددها -4

 
 :مثال

 .تهتم المعلمة بمعرفة حقيقية مشاعري اتجاه مادة الفيزياء -1
0$� Хضع إشارة إذا كان أحياناً مثالً، أ+ /()  �ً .آ�$ 45 ا��Q'. أ���

 
 دائماً عادة أحياناً نادراً ابداً الفقرة رقم الفقرة

تهتم المعلمة بمعرفة حقيقية مشاعري  1
 اتجاه مادة الفيزياء

  Х   

 
 يرجى تحري الصدق واألمانة في تعبئة االستبيان علماً أن المعلومات سيستفاد منها ألغراض 

 . يالبحث العلم
 

 شاكراً لكم حسن تعاونكم
 الباحثة رينال البردويل
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 استبانة الدافعية في تعلم الفيزياء

 

 دائماً عادة أحياناً نادراً ابداً الفقرة رقم الفقرة

      أستمتع بتعلم الفيزياء 1

الفيزياء الـذي أتعلمـه يـرتبط بأهـدافي          2
 الشخصية

     

طلبة أحب أن يكون أدائي أفضل من بقية ال        3
 . في اختبارات الفيزياء

     

أكون عصبياً متـوتراً حـول أدائـي فـي       4
 .اختبارات الفيزياء

     

إذا كان لدي مشكل في تعلم الفيزياء، أحاول         5
 . أن أفهم لماذا

     

      .أصبح قلقاً كلما حان موعد اختبار الفيزياء 6

الحصول على عالمة فيزياء جيدة أمر مهم        7
 .ليبالنسبة 

     

      .أبذل جهداً كافياً في تعلم الفيزياء 8

أستخدم استراتيجيات تضـمن لـي تعلـم         9
 .الفيزياء

     

اعتقد أن تعلم الفيزياء يمكن أن يسـاعدني         10
 .في الحصول على عمل جيد في المستقبل

     

أتوقع أن يكون أدائي أفضل مـن الطلبـة          11
وعات اآلخرين أو بالمستوى نفسه في موض     

 .الفيزياء

     

أكون قلقا من الرسـوب فـي اختبـارات          12
 . الفيزياء

     

أخشى أن الطلبة اآلخرين أفضل مني فـي         13
 .الفيزياء

     

أعتقد أن عالمتي في الفيزياء تـؤثر فـي          14
 . معدلي
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 دائماً عادة أحياناً نادراً ابداً الفقرة رقم الفقرة

أكثر أهمية بالنسبة لي    الفيزياء الذي أتعلمه     15
 .من العالمة التي أحصل عليها

     

      .أكره أن أخضع الختبارات الفيزياء 16

      .أفكر كيف ساستخدم الفيزياء الذي أتعلمه 17

إذا لم أفهم الفيزياء فأن ذلك نتيجـة خطـأ           18
 .يتعلق بي

     

أنا واثق من أنني سأعمل جيداً في مختبرات  19
 .ومشاريعهاالفيزياء 

     

      .مسلياًأجد أن تعلم الفيزياء  20

      .الفيزياء الذي أتعلمه له عالقة بحياتي 21

أعتقد أننـي أسـتطيع أن أتقـن المعرفـة           22
 .والمهارات الموجودة في مادة الفيزياء

     

الفيزياء الذي اتعلمه له قيمة عملية بالنسبة         23
 .لي

     

ــداً الخ  24 ــر جي ــاء  أحض ــارات الفيزي تب
 .ومختبراتها

     

      .أحب الفيزياء ألنها تشكل تحدياً بالنسبة لي 25

أنا واثق من أننـي سـأعمل جيـداً فـي            26
 .اختبارات الفيزياء

     

اعتقد أنني استطيع أن أحصل على درجـة         27
 .ممتاز في مادة الفيزياء

     

      .فهمي للفيزياء يمنحني إحساساً باإلنجاز 28

 شكرأ لكم على تعاونكم 
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 )6(ملحق رقم 

 
 تحكيم األنشطة التدريبية الستخدام التشبيهات في التدريس

 
 ة/ة                                       المحترم/حضرة السيد

ة اثر استخدام إستراتيجية التشبيهات في الدافعية والتحصيل لدى الطلب" تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة " . الصف الحادي عشر العلمي في مادة الفيزياء 

 .الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس
 

وقد أعدت الباحثة هذه األنشطة التدريبية لهذا الغرض ونظراً لما عهدناه فيكم من خبرة علمية 
 .ه األنشطة وإبداء الرأي فيهاوعملية يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذ

 
 مع الشكر والتقدير

 
 الباحثة رينال البردويل
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 (7) رقم ملحق
 

 ة/دليل المعلم
 .لتدريس أنشطة تدريبية مبنية على استخدام أسلوب التشبيهات في زيادة الدافعية والتحصيل

 
 :مقدمة األنشطة التدريبية

م الخبرات المناسبة التي تساعد الطلبة على االحتفاظ والتخزين لفترة          أن العمل التدريسي معنى بتقدي    
طويلة من الزمن؛ لتحقيق أهداف التعلم والتحصيل، لذلك تعد تقوية الـذاكرة هـدفا مهمـا للمعلـم              
والمتعلم، وحتى يتم ذلك نحن بحاجة إلى أساليب تعليم مبتكرة تهتم بتحسين ترابط المـادة بحيـث                 

لمعروضة مع مستوى الصف الذي يتم تعليمه؛ وعدم ترابط المادة بطريقة تتوافق   تتالءم المعلومات ا  
مع سن الطلبة، وطرق التفكير لديهم، تؤدي إلى فجوات مفاهيمية غير ملحوظة ينشأ عنها مشـاكل                

 .تعلم جدية
دة ومن هذا المنطلق عملت الباحثة على تصميم مادة تعليمية قائمة على استخدام التشبيهات لتعليم ما              

الميكانيكا التي تعد من المواد الصعبة والمجردة للطلبة الصف الحادي عشر العلمي بتخطيط الباحثة              
الستخدام ما لدى الطالب من معرفة سابقة حيثما أمكن وأجاب على استفسـارات وأسـئلة الطلبـة                 

ه مع بقصص وتشبيهات، كما خططت الباحثة على مناقشة أوجه االختالف في كل تشبيه وأوجه الشب
 .المفهوم المراد تعلمه، مما يعمل على تقوية الذاكرة وتحقيق أهداف التعلم وزيادة الدافعية المتعلم

 
 :اإلطار العام لألنشطة التدريبية المبنية على استخدام التشبيهات في التدريس

  
ة ة يوضح كيفية تدريس بعض الـدروس فـي وحـد          / استناداً لما  تقدم، أعدت الباحثة دليل معلم        -

 .الميكانيكا بطريقة التشبيهات
 : تم إعداد مذكرات توضح خطة التدريس من خالل المراحل التالية-
 

 :ولىألالمرحلة ا
 

  تحديد األهداف التعليمية للدرس-
 . تحديد المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ الدرس-
 . تمهيد للموضوع-
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 :المرحلة الثانية

  
 :ين معلم وطالبه وفق الخطوات التاليةصياغة المادة على شكل حوار يجري ب

 .تقديم المشبه. أ
 .تقديم المشبه به. ب
 .تحديد الخصائص المشتركة بينهما. ج
 .تحديد التشابهات واالختالفات بين المشبه والمشبه به. د
 .تحديد حدود التشبيه. ه
 .الوصول إلى الخالصة. و
 

 :المرحلة الثالثة

 .التغذية الراجعة والتقويم-
 
 :اف استخدام هذه اإلستراتيجيةأهد

 تهدف إلى زيادة وتعزيز التعلم عند الطلبة من خالل عملية تحليل التشـبيه باسـتخدام المناقشـة                 
والحوار وربط العلم بالحياة، فيساعد الطالب في التوصل إلى المفهوم الذي يريده من خالل مقارنة               

 .لمتعلم لديه معرفة سابقة بهبين خصائص مفهوم غير مألوف بخصائص مفهوم مألوف لدى ا
 

 :تسهم هذه الطريقة في تحقيق األهداف التالية

 .تنمية بعض الذكاءات لدى المتعلمين مثل الذكاء اللغوي ، المنطقي، البصري-1
 .تساعد على تعديل التصورات الخاطئة لدى الطلبة-2

 شـيء  رمألوف لديهم لتفسـي ألن الطلبة يحاولون استخدام شيء ) التفكير(تنمي العمليات العقلية  -3
 .غير مألوف

 . تزيد من دافعية المتعلمين للتعلم ألن لها ارتباطاً بحياتهم اليومية-4
 

 :أسلوب التدريب المهني على استخدام اإلستراتيجية

 يبدأ هذا األسلوب بتقديم المشبه المفهوم المراد تعلمه ثم نقدم المشبه به من خالل مفهوم مألوف لدى 
ى شكل قصة أو استعارة ثم يقوم المعلم مع الطالب بالتوصل إلى أوجه الشبه بينهما، ثـم                 المتعلم عل 

تحديد أوجه الشبه واالختالف بينهما ثم تحديد حدود التشبيه، ومن ثم تجري عملية تقويم لما تم أخذه              
 . في الحصة وتطبيقه في مواقف أخرى
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بناء على خبر الباحثة في التدريس      وتم عرض ذلك على شكل حوار بين معلم وطلبة الصف وذلك            
ال إجابة أن اإلجابة التي تقدم تكون بعيدة عن الهدف المطلوب، وليس شـرطاً أن               ب وكان المقصود   

يحدث هذا الحوار بتفصيله في أرض الواقع لكن أنا كمعلمة أومن بأن قدرة المعلـم فـي توصـيل                 
يحتاج إلى جهد كبير في عمليـة التحضـير      المعلومة قائمة على التخطيط الجيد لعملية التعليم وهذا         

 . وابتداع أساليب جديدة في التدريس تجذب انتباه المتعلمين وتزيد من دافعتيهم لتعلم
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 )1(نشاط رقم 
 معكوس المتجه

 :األهداف
 :يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على 

 %.80بة صواب معكوس المتجه بعد ذكر التشبيه بنس أن يعرف -1
$8�= و�8<�� R>اب  -2          E S� %.80أن #�Q@E 'W>س ا����� ��$�0$ �@- أ+�UE V$س ر

 

 :المواد واألدوات الالزمة
 .سبورة، طباشير، خريطة

 
 .ال يوجد: احتياطات السالمة واألمن

 
 .مراجعة مفهوم الكمية المتجهة، وكيفية تمثيلها بيانياً:تمهيد

 .المقصود بمعكوس المتجهما : تقديم المفهوم
 .ال إجابة: اإلجابة المتوقعة

 
 .طريق العودة: تقديم المشبه به

 خالد إلى لندن مدة عشرة أيام، مستقالً الطائرة من مطار قلنديا إلى مطار لندن، فقطع إزاحة سافر
 . معينة، وبعد إنهاء عمله عاد إلى وطنه، من نفس المسار وعلى نفس الطائرة

 
 :ص المشتركة بين المشبه والمشبه بهتحديد الخصائ

 ما المقصود بسفره إلى لندن من الناحية الفيزيائية ؟: المعلم يستخدم الخريطة، ثم يسأل
 .المقصود أنه قطع مسافة باتجاه ما: الطالب
 ما المقصود بعودته؟  : المعلم
 .المقصود أنه قطع المسافة نفسها لكن باالتجاه المعاكس: الطالب
( ، والكمية المتجه الثانية )السفر إلى لندن(  هنالك عالقة بين الكمية المتجهة األولى هل: المعلم

 ، من حيث المقدار واالتجاه؟)العودة من لندن
 .  مساوية لها في المقدار لكن معاكسة لها في االتجاه: الطالب
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� ا���دة �� ا������ ا��������� أذن؟: ا�������� ��ذا ��"� أن ! �� 

 ا�6 إ�2 أن !(�45 إ�2......ا0/)�. ا����آ,، ا��()' ا���"�س، �*��ب ا��()'، : ا�%$ب

 ��"�س ا��()'

 ) . ف- (�مثالً  ) ف(يرمز لمعكوس المتجه : المعلم
 

 . يقوم المعلم مع طلبته بعمل جدول توضح أوجه الشبه بين المشبه والمشبه به:تحديد التشابهات
 المشبه به المشبه

�� ا ���ف أو أو�� ا������ 

معاكس /مساوي في المقدار طريق العودة معكوس المتجه
 في االتجاه

طريق العودة قد تكون من 
مكان آخر وبذلك تفقد 
 خاصية معكوس المتجه

 
 :تحديد حدود التشابهات

بالرغم من الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به، إال أن هنالك مجموعة من االختالفات 
المتجه لجميع الكميات المتجهة وليس لإلزاحة فقط، طريق العودة قد تكون من وهي أن معكوس 

 .مسار أخر وليس شرطاً من نفس المسار
 

تعريف معكوس المتجه، ثم إعطاء أسئلة للتأكد من أن المفهوم قد وصل إلى : الوصول إلى الخالصة
 .طالب

 ما معكوس هذا المتجه؟ وضح ذلك  نيوتن تؤثر في نقطة مادية باتجاه الجنوب،10 قوة مقدارها -1
 .بالرسم

ث باتجاه الشمال الشرقي، ما معكوس هذا المتجه؟ وضح ذلك / م25 سرعة سيارة بسرعة -2
 .بالرسم

 باتجاه الجنوب الغربي، ما معكوس هذا المتجه؟ وضح ذلك 37 وحدة يتجه 15متجه طوله -3
 .بالرسم
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 )2(نشاط 
 جمع الكميات المتجهة

 -:درس إلى قسمينيقسم هذا ال
 .جمع كميتين متجهتين من النوع نفسه-1
 . جمع عدة متجهات من النوع نفسه -2

 -:الدرس األول
 -:األهداف 

 :يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على 
 %.80أن يوضح الطالب المقصود بجمع الكميات المتجهة بعد إعطاء التشبيه المناسب وبدقة -1
يجاد محصلة كميتين متجهتين سواء أكان ذلك هندسياً أم حسابياً بعد  أن يطبق مسائل حسابية إل-2

 %.80شرح الدرس بطريقة التشبيهات وبدقة 
 

 :المواد واألدوات المستخدمة
 . سبورة، وطباشير بيضاء وملونة، أدوات هندسية 

 
 .ال يوجد: احتياطات السالمة واألمن

 
 . تمثيلها بيانياً الكمية المتجهة، وكيفيةمتذكير بمفهو: التمهيد

 .ما المقصود بجمع الكميات المتجهة أو ما يعرف بالمحصلة : تقديم المفهوم
 

 تخيل نفسك تسير في يوم عاصف، صف ماذا يحدث لك؟: المعلم
 .      ال أستطيع المشي ألن الرياح تعيق من حركتي-1:الطالب
 . تدفعني إلى األمام-2        
 . تحذفني جانباً-3        

 ).الحظة قد تكون احتماالت أخرى لإلجابة لكن هذا ما يهمم(
 

 جميع اإلجابات صحيحة، هل باستطاعتك أن تميز بين هذه الحاالت وكيفية حدوثها؟: المعلم
ث في يوم ماطر وعاصف باتجاه الشرق، فإذا / م10لو افترضنا أن رجالً يتحرك بسرعة :المعلم

 شمال الشرق، فما السرعة الفعلية للرجل؟ 60 باتجاهث/م25كانت سرعة الرياح التي تهب عليه 
 وما هو اتجاهها؟
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دعنا نمثل الكميات المتجهة بيانياً، ونفترض أن الرجل نقطة مادية، ونستخدم مقياس رسم  هو :المعلم
 .سم1ث تعادل /م5كل 
  حسب مقياس الرسم ؟  2 و ع1كم تمثل ع: المعلم
 سم على �5 تمثل  2 سم بينما ع�2 1حسب مقياس الرسم تمثل ع: الطالب
 .الرسم

 ).1(المعلم يطلب من طالب توضيح ذلك بالرسم كما في الشكل 
 واضح من الرسم أن الرجل يتأثر بسرعتين، وهما سرعة التي يسير: المعلم

  وما قيمة السرعة التي ؟ بها وسرعة الرياح، إذن أين سيتحرك الرجل
 سيتحرك بها؟

 .ال إجابة: الطالب
 :لجأ إلى تقديم المشبه به األول ن 

 ويفضل أن يستخدما(المعلم يطلب من طالبين في الصف أن يسحبا طاولة 
 .، ويطلب من الطلبة مالحظة االتجاه الذي تتحرك فيه الطاولة) حبلين لسحبها

 .الطالب يالحظون أنها تتحرك باتجاه مغاير التجاه القوتين
 رسم ؟الجاه على ين هذا االتيفهل يمكن تع: المعلم
 ) .2(كما في الشكل. ويبين ذلك على الرسم. نعم : الطالب
  لنا بالضبط المقدار، وكما أنه ال يحدد دلكن هذا الخط ال يحد: المعلم

 اللتين تؤثران في الرجل فهل يمكن اقتراح طريقة  السرعتين اتجاه مقدار
 .ومعرفة المقدار ن االتجاهيأخرى لتعي

 .بةال إجا: الطالب 
 :نلجأ إلى تقديم المشبه به الثاني ومراجعته

 :عندما نقوم بجمع األعداد ذات المنازل الكثيرة نقوم بالخطوات التالية
 .نرتب األعداد ترتيباً عشوائياً دون االهتمام أيهما قبل اآلخر -1
ننقل األعداد من المسألة كما هي مع مراعاة القيمة العددية لها، فال تصبح االثنتا عشر  -2

 احدةً وعشرينو

بعد الترتيب نقوم بعملية الجمع، فيكون الرقم النهائي هو حاصل جمع األعداد من بدايتها  -3
 .إلى نهايتها

 دينار وفي اليوم الثاني ربح 33توضيح ذلك بمثال رياضيات مثل ربح سعد في أول عمل له 
 فكم مجموع ما ربح سعد بالدينار؟ .  دينار54

 
�5S=2    ع  

 
 

                         60            
                       

�2S = 1           ع        
 

 'Q1(                  ا��( 
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 'Q2(                  ا��        ( 
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 دينار ال يهم من قبل اآلخر ألن عملية الجمع عملية 87 = 33 +54 أو 54 +33الطالب 
 .تبادلية

 .()-#- ا�.C$7] ا����"آ� ��L ا����� وا����� ��
بناء على التشبيه السابق، ماذا يلزمنا لمعرفة مقدار السرعتين اللتين أثرتا في : المعلم

ع األخرى كما في الشكل نقل إحدى السرعتين كما هي مقداراً واتجاهاً وترتيبها م: الطالبالرجل؟
 ).4(أو ) 3(

 1 ع                     

                        
 2ع                                     2ع                                           

 1ع                                                                                              
 )4(الشكل )                                     3(                      الشكل 

 
 بعد عملية النقل والترتيب ماذا يلزمنا ؟: المعلم
إلى نهاية المتجه الثاني بغض النظر إذا كان ) نقطة األصل( خط من نقطة البداية أن نصل: الطالب

 ) .6(أو ) 5(كما في الشكل  2 أو ع1ع
 

     1       ع
    حاصل الجمع                                               ع2                     ع

 1           ع2                                             عحاصل الجمع          ع

 )6(                   الشكل )                            5(                 الشكل
 إذن ماذا يشكل الخط المتقطع؟: المعلم
 .حاصل جمع السرعتين:الطال

 .في رسمة واحدة ثم مالحظة الشكل الناتج) 6(، ) 5(يكلف المعلم الطلبة بجمع الرسمتين 
 ما الشكل الذي نتج عن جمع الرسمتين؟: المعلم
 .متوازي أضالع: الطالب
 ذا يمثل الوتر الخارج من نقطة األصل في الشكل الذي ما: المعلم

 ))7(الشكل ( رسمته؟ 
 .حاصل جمع السرعتين: الطالب
 ما مقدار حاصل الجمع؟: المعلم
 .ال إجابة: الطالب

 2 ، ا�!>ن ا^�>د ع1?�[ ا�!>ن ا\?�" ع
`�� ا�!>ن ا\+a" ع ?$R' ا�

 
 
 
 

                       
                  

 'Q7(                      ا��( 
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 .ماذا لو استخدمنا المسطرة: المعلم
 .نعم، ومن خالل مقياس الرسم نتوصل إلى قيمة حاصل الجمع : الطالب

 .ث/ م31 سم أي ما يعادل 6.2 القياس فيكون تقريباً نطلب من طالب أخذ
 بما أن حاصل الجمعً كمية متجهة ماذا يلزمنا إضافة إلى المقدار؟: المعلم
 .االتجاه: الطالب
 كيف يمكن معرفة االتجاه؟: المعلم
 . بالمنقلة: الطالب
 ما هي الزاوية التي نحتاج إلى قياسها؟: المعلم
ها حاصل الجمع مع محور السينات، أو الزاوية التي يصنعها مع الزاوية التي يصنع: الطالب

 .السرعة األولى، أو مع السرعة الثانية
يقوم المعلم بتكليف الطلبة بقياس الزاوية مع التنبه على ضرورة أن ينطبق محور المنقلة على نقطة 

 .األصل
كما في  .ه10 ، ه32حو اآلتي يقوم الطلبة بقياس زوايا مختلفة والحصول على نتائج مختلفة، على الن

 ).7(الشكل 
 35ث ولم تكن حاصل الجمع العادي  / م31لقد الحظنا أيضا أن قيمة حاصل الجمع كانت : المعلم

 لماذا؟.ث /م
 .ال إجابة: الطالب
  .ألن الجمع هنا ليس جمعاً جبريا بل جمعاً اتجاهياً أي تؤثر فيه الزاوية بين المتجهين: المعلم

 : رياضياً باآلتيابحاصل جمع المتجهين هو المحصلة التي يعبر عنهإذن المقصود 
 . 2ع + 1ع = حع

 إذن، ما المقصود بالمحصلة؟: المعلم
 .كمية متجهة تعمل عمل كميتين متجهتين من حيث المقدار واالتجاه: الطالب
 قيمة المحصلة؟،  ماذا يحدث ل30 إلى 60وحولنا الزاوية من ) 1(ماذا لو عدنا إلى الشكل: المعلم

، ويعمل على نقل المتجه الثاني، ورسم المحصلة وقياس طول 30يقوم الطالب بإعادة بزاوية  
ثم يقوم الطالب بقياس الزاوية التي ).ث/ م32.5 سم أي ما يعادل 6.5يكون الناتج (المحصلة، 

  ).b 21يكون الناتج ( تصنعها المحصلة مع المتجه األول باستخدام المنقلة 
 ماذا لو أصبحت الزاوية صفراً؟: علم الم

أما ). ث/ م35 سم أي ما يعادل 7فتكون قيمة المحصلة  ( جميع الخطوات السابقة يكرر الطالب
 .االتجاه فيكونان في االتجاه نفسه

 



 108

 
  ؟ه 120ماذا لو أصبحت الزاوية . الحظ أن المحصلة هنا هي حاصل الجمع العادي: المعلم

 ).ث مع أخذ االتجاه/م22 سم وتعادل 4.4فتكون (خطوات السابقة  جميع اليكرر الطالب
 

  ؟180ماذا لو أصبحت الزاوية : المعلم
 ) .ث/ م15 سم أي ما  3فتكون قيمة المحصلة ( جميع الخطوات السابقة يكرر الطالب

 ماذا نستنتج من ذلك كله؟: المعلم 
، وإنما بسرعة تعمل عمل السرعتين معاً أن الرجل لن يسير سرعته، وال بسرعة الرياح:  الطالب

 .من حيث المقدار واالتجاه
 .هل هنالك إجابات أخرى أو استنتاجات أخرى: المعلم
 .نستنتج أن الزاوية بين الكميتين المتجهتين تؤثر في قيمة المحصلة،واتجاهها: الطالب
 كون أصغر ما يمكن؟وفق األشكال السابقة، متى تكون المحصلة أكبر ما يمكن؟ ومتى ت: المعلم
عندما تكون السرعتين في االتجاه نفسه، تكون أكبر ما يمكن، وعندما تكون السرعتين : الطالب

 .باتجاهين متعاكسين، فأنها تكون أصغر ما يمكن
 

يقوم المعلم بربط النتيجة مع السؤال الذي تم طرحه في بداية الحوار تخيل نفسك تسير في يوم 
 .عاصف

 :الدرس الثاني
لقد تعلمت سابقاً كيف تجد محصلة كميتين متجهتين هندسياً أما اآلن سنتعلم كيف نجدها : لمعلما

ليس لها عالقة بالتشبيه وإنما تتمة لشرح الدرس، مع بيان الطريقة الهندسية ليست عملية :(حسابياً
 ).في جمع  المتجهات

 األشكال مع التذكير ب(لقد تعلمت أن المحصلة هي وتر مثلث : المعلم
 ، فكيف يمكن أيجاد قيمتها ؟))4(، )3(التي مرت معه سابقاً 

 .ال إجابة
  باتجاه محور السينات نسميه أب2ننزل عمود من راس ع: المعلم

 ماذا يصبح لدينا؟
 ).ب(مثلث قائم الزاوية في : الطالب
 ما خصائص المثلث القائم الزاوية؟: المعلم
  .2)دب  + (2)أب = (2)أد: (الطالب
  د ، دعنا نعوض ذلك في المعادلة السابقة فتصبح �+  9ب = لكن ب د : المعلم

 
       أ

 
                    �!C(ا��     

 
 2                          ع

                  
 θ=    صθ=                               س

        
     د1  عe           ب                              
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 .2) د �+  9ب  + (2)أب = ( 2)أد(
 .ما عالقة الزاوية س بالزاوية ص: المعلم
 .بالتناظر^ ص= ^ س: الطالب

 
 ماذا نستفيد من ذلك؟: المعلم
  θتا ج� أ =� فأن ب θ ومن جتا. θ حا�أ= فإن أبθ من جا: الطالب
  .المحصلةع= أد و 2ع =� أ و1ع= د�لكن : المعلم

���د�� ا������ ��ن��� �� و��� ��

 .2)1ع+ θجتا2ع + θ(2) جا2ع=( المحصلة 2ع
 .2 1ع+ θ  جتا2ع1عθ(2 +2جتا2ع + θ(2) جا2ع=( المحصلة 2ع
  
 . 2 1ع+ θ  جتا2ع1ع2+ 2  2ع= المحصلة 2ع

 :بإعادة ترتيب الحدود نحصل على
 
 .θ  جتا2ع1ع2+ 2  2ع+ 2 1    ع=المحصلة 2ع
 
  2 ع+ 2 1    ع=المحصلة ع

 .θ  جتا2ع1ع2+ 2
 

 بالشكل العام فأن 
 
  2 م+ 2 1       م=المحصلة م

 .θ  جتا2م1م2+ 2
 

 .ث/ م31.3=  بعد التعويض المحصلة  مإذن القيمة
 ي      التي تنص على ما يل" المي"أما االتجاه فنستخدم قاعدة 

 حم             =      2م             =            1      م
 المقابل لها الزاويةحاالمقابل لها                 الزاوية            حاالمقابل لها الزاوية حا

 

 حم             =      2م             =            1      م
 )θ – 180(حا                       Φ   حا                       β    حا

     
 

          
�            م2        م!C(ا��  

                   β 
          

 
 

                               180- θ          
                                              Φ 
 1                                            م
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  يقوم المعلم مع طلبته بعمل جدول توضح أوجه الشبه بين المشبه والمشبه به:تحديد التشابهات
 

 المشبه به المشبه
 أو:' ا�(�89'

 أوجه االختالف

تحديد االتجاه بشكل  االتجاه بطالب يسحبون طاولة اتجاه المحصلة
 عشوائي دون قياس

أن الجمع ليس جمع  الترتيب/ نقل  بعملية جمع األعداد ر المحصلةمقدا
 جبري بل جمع اتجاهي

 تحديد حدود التشابهات
بالرغم من مجموعة من الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به إال أن هنالك مجموعة من 

ا جبرياً، كما حدث االختالفات بينهما، في حالة جمع المتجهات يكون الجمع جمعاً متجهاً، وليس جمع
في جمع األعداد، إذ تؤثر الزاوية في قيمة الجمع، وأن مقدار المحصلة يكون جمعاً جبرياً فقط 

 .عندما يكون المتجهان باالتجاه نفسه
 

يتوصل المعلم إلى الخالصة من كل ما عرض، وعلى المعلم أن يتأكد من أنه ال يوجد : الخالصة
 :بطرح األسئلة التاليةفهم خطأ حدث لدى المتعلمين وذلك 

 عرف المحصلة متجهين ؟ •

 : عندما تكون كيف يمكن أيجاد قيمتها  •

1. θ=صفر. 

2. θ=180. 

3. θ=90. 

4. θ =60. 

 كيف يمكن تحديد اتجاهها في الحاالت السابقة ؟ •

 :$ا���� #"!

 كم أخرى شماالً جد اإلزاحة التي حدثت 100 كم غرباً ثم قطعت 100 أبحرت باخرة مسافة -1
راً واتجاهاًللباخرة مقدا  

. حسابياً-ب             . سم1 كم تعادل 25هندسياً مع العلم أن كل -أ  
  نيوتن، أي من الكميات التالية يمكن أن يكون حاصل جمعهما؟6 نيوتن، 9 لديك متجهان للقوة -2
 .نيوتن، صفر نيوتن، مع ذكر السبب16 نيوتن، 5 نيوتن، 12نيوتن، 7 
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 )3(نشاط 
 هةتحليل الكمية المتج

 -:أهداف الدرس 
 -:يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أن 

 %.85يوضح المقصود بتحليل الكمية المتجهة بعد إعطاء التشبيه المطلوب وبدقة  -1
 %.85يوضح المقصود بالمركّبة السينية بعد إعطاء التشبيه المطلوب وبدقة  -2
 %.85وبدقة يوضح المقصود بالمركّبة الصادية بعد إعطاء التشبيه المطلوب  -3
 %.80أن يطبق مسائل عددية بعد شرح الدرس بطريقة التشبيهات وبدقة  -4

 
 -:المواد واألدوات المستخدمة 

 . سبورة، وطباشير بيضاء، وملونة
 

 . ال يوجد-:احتياطات السالمة واألمن 
 

 :التمهيد
ء سؤال طيارة تسـير     وإعطا. مفهوم الكمية المتجهة، أذكر أمثلة عليها، تمثيل الكمية المتجهة بيانياً         

 .ساعة اتجاه الشمال الشرقي مثل ذلك بيانياً/ كم100بسرعة 
 

 .أذن ما المقصود بتحليل الكمية المتجهة : تقديم المشبه
 .ال إجابة

 )تحديد موقع كنز ( :تقديم المفهوم المشبه به ومراجعته
جـودة فـي وسـط      من شجرة البلوط المو   "تخيل نفسك قُرصاناً، وجدت خريطة كنز مكتوب عليها         

فذهب القرصان مسرعاً إليجاد    ".  خطوات 10 شمال الشرق وسر   ه 37الحديقة العامة للمدينة، اتجه     
الكنز، ولكنه عند وصول شجرة البلوط لم يستطع تحديد الزاوية بدقة، فهل يمكن أن تسـاعده فـي                  

 الوصول إلى الكنز بطريقة ثانية؟
 مـن   ه37لوط وحاول الدوران بزاويـة مقـدارها   بعد التركيز على أن القرصان وصل شجرة الب    (

 .)الشرق باتجاه الشمال ولكنه لم يستطع تحديد الزاوية
 

 تحديد الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به 

 . من خالل المناقشة والحوار

<(E                 دات$Cر ا� 
             ف

     
 

            
 

                     37   
  E)>ر ا�<�8$ت
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 .بيانياً) اإلزاحة(دعنا نمثل الكمية المتجه : المعلم
 ).1(يتم تمثيلها كما في الشكل 

 بناء على الرسم هل هنالك طريقة أخرى للوصول إلى رأس السهم؟:المعلم
 .نعم: الطالب
 كيف يكون ذلك؟: المعلم
 أن يتحرك مسافة ما باتجاه الشرق، ثم مسافة ما:الطالب

 .باتجاه الشمال أو العكس، وكالهما صحيح
 ).2(المعلم يطلب بيان ذلك بالرسم كما في الشكل 

 ال اإلزاحة ؟أذن هل تم استبد: المعلم
 . نعم:  الطالب
 أذن ما هو تحليل الكمية المتجهة؟: المعلم
 .هو استبدال الكمية المتجهة بكميتين متجهتين: الطالب
 على أي محور يكون الشرق حسب المفهوم الرياضي ؟ : المعلم

 .محور السينات:   الطالب
 على أي محور يكون الشمال حسب المفهوم الرياضي ؟ : المعلم

 .محور الصادات:  لطالب ا
 إذن كيف تم االستبدال؟: المعلم
تم استبدال اإلزاحة بإزاحتين إحداها على المحور السيني، واألخرى على المحور الصادي            : الطالب

 .حول المسافة نفسها
 إذن ما هو تحليل؟: المعلم
يني، واألخرى على   هو استبدال الكمية المتجهة بكميتين متجهتين إحداهما على المحور الس          :الطالب

 .المحور الصادي حول الكمية المتجهة نفسها
أي أنه إذا كانت المسافة في الربع األول، فإن اإلزاحة السينية تكون على المحـور السـيني                 :المعلم

الموجب، واإلزاحة الصادية تكون على المحور الصادي الموجب، كما في المثال، وتمثل بيانياً كما              
 ): 3(كل في الش

 
                                      jتم استبدال المسافة 

               
 
  

                    E)>ر ا�C$دات     
               

           ف     
     

                          
 

 E)>ر ا�<�8$ت
 

       ف           E)>ر ا�C$دات
     

           θ               
 

 E)>ر ا�<�8$ت
 
 
    'Q2(         ا��( 

       \ً$�j '9ر $Aا��4 ()"آ �           ا��"آ�� ا�C$د#� ا��<5$
 
 
 
 

  $ًk"j '9ر $Aا��4 ()"آ � ا��"آ�� ا�<��8� ا��<5$
 

 'Q3(                               ا��                   ( 
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 ما االسم الرياضي لإلزاحة السينية ؟: المعلم

 .المركَّبة السينية :  الطالب
 س المعلم يرمز لها ف

 ما االسم الرياضي للمسافة الصادية؟:  المعلم
 .الصاديةالمركَّبة : الطالب

 صالمعلم يرمز لها برمز ف
  ؟المركبة السينيةإذن ما : المعلم
 .هي المتجه الموجود على محور السينات: الطالب
  ؟المركبة الصاديةما هي :المعلم
 .هي المتجه الموجود على محور الصادات :الطالب
 ماذا  تشكل اإلزاحات التي تحركها القرصان مع اإلزاحة الرئيسية؟: المعلم

 .مثلثاً قائم الزاوية: طالبال
  ما قيمة المسافة التي سيتحركها  القرصان :المعلم

 باتجاه الشرق وباتجاه الشمال؟
 . م8 م ، 6: الطالب
  م؟8 م ؟ وأي منها 6أي منها : المعلم
 .  الزاوية هي التي تحدد: الطالب
 المجاور   حسب الشكل الموضح فأن = θجتا :    المعلم
                الوتر     

      بعملية الضرب التقاطعي فأنسف = θ          جتا 
                    ف

 سف = θ         ف جتا 
  إذن 

 37جتا 10 = س         ف
 . خطوات باتجاه الشرق8               =

 ما قيمة المسافة التي سيتحركها باتجاه الشمال؟
 المقابل = θجا              

                   الوتر
          

     ف ا��>9>دة 45 ا�"�`
 $Aا�-��� 45 ا�"�` ا^ولص           ف� ا^ول (S ا

 
                  

                     θ 
 
  45 ا�"�` ا^ول سف
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 صف = θ          جا
                  ف

 .ص ف = θ         ف جا 
 ذنإ

 37 جا 10 =صف             
 . خطوات شماال6ً              =

 αم جتا  = سإذن م

 . إذا آ$0/ ا�mاو#� E `E)>ر ا�<�8$ت α جا م = ص    م
 

وية مصنوعة مع محور الصادات وليس السينات كما هـو موضـح فـي              ماذا لو كانت الزا    :المعلم
 الشكل؟
 سق= αق جا : الطالب

 صق = α        ق جتا 
 ، αأي أن الضلع الذي يكون بجانب الزاوية يشكل جتا 

$9 'Q��5 �   .α أE$ ا�a!` ا��@�- ;L ا�mاو#
 

 . رسم التشبيهات-:رابعاً 
 .جدول يوضح أوجه الشبه بين المشبه والمشبه به حيث يقوم المعلم مع طلبته بعمل 

 أوجه االختالف أوجه التشابه المشبه به المشبه
االستبدال ليس شرطاً  االستبدال  تحديد موقع كنز التحليل

 أن يكون متعامداً
 

  تحديد حدود التشابهات -:خامساً 
 :ك اختالفات وهي بالرغم من الصفات المشتركة التي تم توضيحها سابقاً إال أن هنال

أن المسافة واحدة من الكميات المتجهة وما ينطبق عليها ينطبق علـى جميـع الكميـات                 •
 المتجهة مثل السرعة والقوة وغيرها 

 .أن التحليل المشار إليه تحليل متعامد فقط  •
 

 :الوصول إلى خالصة : سادساً 

 ص                        ق
        ق      

                       α 
 

 س    ق
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 المتجهة، ثم إعطـاء أسـئلة       مراجعة ما تم عرضه مع التأكيد على أن المسافة واحدة من الكميات           
 .لتوضيح ذلك

p>B0 "��+ا 
 

1- �A� -: وا?-ة LE "��@) \ 4!# $�E ا���Q$ت ا���
 .در9� ا�)"ارة . د.                ا��<$رع . �.              ا�U>ة . ب.              اrزا?�. أ
 
2-'W�# SA>ل ا�<s نt5 $�0$�� �A� -: ;W�ّ) $E-8' ا���Q$ت ا���
� UE.أA�� ا�����Qار ا�-                        .�� (�vw"ه$.xU0. 

�. بA�� ا�����Qا� y$� .د \ 4jء �E$ ذآ".                      ا(
  
� �!U%>ة              -3%�U5^ا �� ا��"آ�%%��k /%0$ذا آt%5 ،'Qة ق آ�$ 45 ا��<U� 'E$; $ه"�# � L)<%�0، 5%$ن   346 ;"�

L)<�0 وي �>?-ة$>) ���� ا��"آ�� ا�"أ��k)  $9 نw� $ً�!;60 = 0.8 $�9 ، 60= 0.5 :( 
                                                               

                                         
  .173. أ

  .215. ب
�.346. 
 .400.د
 
 ا�!>?%�، ر�L)<%�0    /%x، و�Q%4 \ (8)%"ف       2400 �>?� E"ور (�@%"ض �U%>ة د5%` ا�"#%$ح ا��4% (�!%|                -4

L)<�0 وي �>?-ة$>) p!>ا��- 45 ا� ���k نt5 4�$��$و� 'Q��$� ��<E <40 آ�$ ه-@E p!>�:- 
 .2000. أ

  .2400 .ب
�. 2600 . 
  .4800.د
 
 
 
 
5-          �8; -@�) �xU0 ل إ��<R<40 #"�= ر9' 45 ا�    y$� �j$ل ا�&"ب t5 ،�8Eن ا��<5$%� ا��37y      4% م �$(

L�;ر$j �!;  $Aه4 #�)"آ، \ً$�j "+أ?-ه�$ �"�ً$ وا� :- 
 .م �$(�$y ا�&"ب) 24( م �$(�$y ا���$ل ، و ) 32. (أ

 .م �$(�$y ا���$ل) 24( م �$(�$y ا�&"ب ، و) 32(  .ب
� . م �$(�$y ا�&"ب30 م �$(�$y ا���$ل ، و40. 
 .م �$(�$y ا���$ل 30 م �$(�$y ا�&"ب ، 40. د
 
6- 8%%C# y$%%�)$� "%%�x) 7"ة$%%s '%%9ر �%%?\  � 0)%%> ا^;!%%�، و;E-%%8$ ()%%"ك أE `37y  $%%�U5%%` ا^%%5� زاو#%%

 �� ا�x%%$7"ة   /  آ%%�80S<%%�$ر(� �<%%";;"%%��، وU�# �%%0w� -%%9%%� ()%%/ ا�x%%$7"ة j$�E%%"ة، t%%5ن ;$%%�و?%%-ة �
Sه4 /آ �;$�:- 
  .100. د.                            60. � .                  133.3. ب.                200. أ

         
   ق        

           60 
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 )4(#��ط 

 الجاذبية األرضيةقوة 

 :يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على 
 %.85أن يعرف قوة الجاذبية األرضية بعد إعطاء التشبيه المناسب بنسبة  -1

 %.80أن يحدد اتجاه قوة الجاذبية األرضية بعد إعطاء التشبيه المناسب وبنسبة  -2

 %.80يه وبنسبة أن يذكر العوامل المؤثرة في قوة الجاذبية األرضية بعد شرح التشب -3

 %.100أن يذكر وحدات الكتلة من خالل تذكير المعلم بها وبنسبة  -4

 لمقياس الكتلة في النظام الدولي بعد التذكير ةأن يحول هذه الوحدات إلى الوحدة الرئيس -5
 %.80وبنسبة 

 
 :المواد واألدوات المستخدمة

 .ذات كتل مختلفة) اغيمسامير، بر( سبورة، وطباشير بيضاء وملونة، ومغناطيس، وقطع حديد
 

 .ال يوجد: احتياطات السالمة واألمن
 

  :تقديم المشبه
 لقد مر معك مفهوم الوزن أو قوة الجاذبية األرضية، فما هي قوة الجاذبية األرضية؟: المعلم
 .هي قوة جذب األرض للجسم: الطالب
 هي العوامل التي يعتمد عليها وبما أنها قوة، أذن هي كمية متجهة لها مقدار، ولها اتجاه، فما: المعلم

 المقدار؟ وما هو اتجاهها؟ 
 .ال إجابة: الطالب

 .جذب المغناطيس لقطع الحديد: تقديم المشبه به ومراجعته
 :تحديد الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به

 ن؟يحضر المعلم مغناطيساً ويضع بالقرب منه مسماراً، أو قطع حديد، ويسأل الطالب ماذا يالحظو
 .نالحظ انجذاب قطعة الحديد: الطالب
 لماذا؟: المعلم
 .الن هنالك قوة أثرت على قطعة الحديد: الطالب
 من أين جاءت هذه القوة؟:  المعلم
 .ةال إجاب: الطالب
 ماذا يوجد حول المغناطيس؟: المعلم
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 .مجال مغناطيسي: الطالب
 إذن من أين جاءت هذه القوة؟: المعلم
 .ل مغناطيسي حول المغناطيسمن وجود مجا: الطالب
لو وضعنا بالقرب من المغناطيس مسمارين، أحدهما كتلته كبيرة، واآلخر كتلته صغيرة، هل :المعلم

 ستكون قوة الجذب لهما واحدة؟
 .المسمار الذي كتلته صغيرة تحرك بسرعة أكبر نحو المغناطيس:  الطالب
 كيف كانت الحركة ؟: المعلم
 .بخط مستقيم : الطالب

 إذن ما هي العوامل التي أعتمدت عليها قوة الجذب؟: معلمال
 .الكتلة: الطالب
 وكيف كان اتجاه الجذب؟: المعلم
 .مستقيماً: الطالب
 ماذا تتوقع أن يكون حول األرض لتتمكن من جذب األجسام؟ : المعلم
 .مجال جاذبية أرضية: الطالب
 ضمنه ؟بماذا يؤثر هذا المجال على األجسام الموجودة : المعلم
 .بقوة جذب تجذب األجسام نحوها : الطالب
 ماذا تتوقع أن تكون العوامل المؤثرة في قوة الجاذبية األرضية بناء على التجربة السابقة؟ : المعلم
 .الكتلة : الطالب
طردية، وليست عكسية، كما حدث في التجربة، ) الوزن(لكن العالقة بين الكتلة وقوة الجذب: المعلم

 .غناطيس جذب الكتلة األقل كتلة بشكل أسرعحيث أن الم
وبيما أن العالقة طردية إذن ) ك(وللكتلة بالرمز ) و( يرمز للوزن أو ما يعرف بقوة الجذب بالرمز 

 :تكون العالقة الرياضية كما يلي
 . ك     للتخلص من التناسب الطردي وتحويله إلى مساواه البد من الضرب في ثابتαو 

أي يصبح ) 9(وجد أن قيمة هذا الثابت تساوي قيمة تسارع الجاذبية األرضية .ك × ثابت = أذن و 
  القانون

 9× ك =  و 
 درجة مع األرض  أي ه90أما االتجاه فيكون بشكل مستقيم كحركة قطعة الحديد، لكنه يصنع زاوية 

.  باتجاه عمودي على األرض  
 غناطيس؟ماذا يحدث عندما تكون قطعة الحديد بعيدة عن الم: المعلم
 .تقل قوة الجذب: الطالب
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وكذلك الحال بالنسبة لمقدار قوة الجاذبية األرضية، وسيتم توضيح ذلك عندما يتم شرح : المعلم
 .قانون الجذب العام لنيوتن

  يقوم المعلم مع طلبته بعمل جدول توضح أوجه الشبه بين المشبه والمشبه به:تحديد التشابهات
 

 المشبه به المشبه
 ��(�أو�� ا��

 أوجه االختالف

وأن قوة جذب / وجود مجال  جذب المغناطيس للحديد قوة الجاذبية األرضية
تقل كلما ابتعدنا عن مصدر 

 . المجال

قوة الجذب تصنع زاوية 
 درجة مع سطح ه90

وأن قوة جذب . األرض 
 .الكتلة األكبر يكون أكبر 

 :تحديد حدود التشابهات 
أن : ي تم توضيحها سابقاً إال أن هنالك اختالفات ومن أهمهابالرغم من الصفات المشتركة الت

العالقة بين الكتلة والوزن عالقة طردية، وليست عكسية كما جاء في التشبيه المستخدم، وأن اتجاه 
 .الوزن دائما بشكل عمودي على اتجاه األرض

 
ردية وليست عكسية، مراجعة ما تم عرضه مع التأكيد على العالقة بين الكتلة والوزن ط: الخالصة

 .ثم إعطاء أسئلة لتوضيح ذلك
 2ث/م10= على اعتبار أن تسارع الجاذبية األرضية :( ضع دائرة حول رمز اإلجابة صحيح : 1س
( 
 : القوة التي تؤثر بها األرض على جميع األجسام فتجذبها نحوها هي-1
�+ أ .   دالوزن    . �.    قوة جذب المغناطيس. ب.        قوة جذب األرض. أ. 

 
2- �8� وه4 5$ر�?$j � : w5 ، Lsن وزQ# $A0>ن100 إذا آ$0/  آ�!

 . نيوتن5 10. د.       نيوتن6 10.�.                 1000L)<�0. ب.                 L)<�0 10. أ
 

 : نيوتن، فكم فأن كتلته بال غم تساوي400 إذا كان وزن علي -3
  4.            د3 10×4. �               4 10×4ب  .                  40.أ
 
  ثالثة أضعاف فكم يزداد وزنه؟ ولماذا؟رإذا زادت كتلة جسم بمقدا : 2س
 :عين اتجاه الوزن على األشكال التالية : 3س
 
 



 119

 )5(نشاط 

�� :&�ة ا� $#" ا����د

:يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على   
 العمودية بعد إعطاء التشبيه المناسب لتوضيحها وبنسبة أن يعرف المتعلم قوة التالمس -1

80.% 
 %.80 أن يحدد اتجاه قوة التالمس العمودية بعد إعطاء التشبيه المناسب لتوضيحها وبنسبة  -2

أن يحسب قيمة قوة التالمس العمودية بعد معرفة أن المحصلة الصادية لجسم يتحرك حركة  -3
 %.80صفراً وبدقة = مستقيمة 

 
 :ألدوات المستخدمةالمواد وا

 . سبورة، وطباشير بيضاء وملونة، وصورة لعمود كهرباء على طريق مستوية
 

 .ال يوجد: احتياطات السالمة واألمن
 

 :تقديم المشبه
 ما المقصود بقوة التالمس العمودية؟ :المعلم

.ال إلجابة: الطالب  
 ما المقصود بالقوة؟:  المعلم
 .مؤثر يؤثر في الجسم:  الطالب

 ما المقصود بالتالمس؟: معلم ال
 .تالمس جسم لجسم آخر مثل سطح األرض:  الطالب
 ما المقصود بالعمودية؟:  المعلم
 .أن اتجاهها عمودي:الطالب
 على ماذا؟:  المعلم
 .ال إجابة: الطالب

  :تقديم المشبه به
ح  مع سطه90عندما يثبت عمود الكهرباء على األرض المستوية، يثبت بشكل يصنع زاوية 
 .األرض، أي عمودي مع األرض، وبما أنه ساكن إذن محصلة القوى تساوي صفراً

 :تحديد الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به

 كيف يتم وضع عمود الكهرباء في األرض المستوية ؟: المعلم
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 .يتم وضعه بشكل عمودي على األرض المستوية: الطالب
 إذن هل يالمس األرض؟: المعلم
 .عمن: الطالب
 إلى أين يكون اتجاهه؟ : المعلم
 .بعيداً عن السطح الذي يوضع فيه إلى أعلى: الطالب
 ما الزاوية التي يصنعها مع األرض المستوية؟: المعلم
 . درجة90: الطالب
 وبما أنه متزن، فما مقدار مجموع القوى التي تؤثر فيه؟:  المعلم
 .صفر: الطالب
 .الذي سيرسم على السبورة) 1(عين هذه القوى على الشكل: المعلم

 .يعين الطالب الوزن إلى أسفل
 ثم ماذا ؟: المعلم

 .ال إجابة: الطالب
، اتجاهها إلى أعلى، بعيداً عن األرض )ر(إذن هنالك قوة تالمس عمودية يرمز لها بالرمز : المعلم

مسة عمود المستوية، كعمود الكهرباء، هذه القوة ناتج عن تالمس الجسم لجسم آخر، مثل مال
إذن ما هي .  درجة مع السطح الذي يوجد عليه الجسم90الكهرباء لسطح األرض، وتصنع زاوية 

 قوة التالمس العمودية؟
قوة تؤثر على الجسم بشكل عمودي على مستوى التالمس، وبعيداً عن السطح الذي : الطالب
 .يالمسه
 ؟) لماذا.(أو متحرك حركة انتقاليةصفر لجسم ساكن  =صيتم حساب قيمتها من خالل   ق: المعلم

 
 . يقوم المعلم مع طلبته بعمل جدول توضح أوجه الشبه بين المشبه والمشبه به:تحديد التشابهات

 المشبه به المشبه
 أو�� ا������

 أوجه االختالف 

أن عمود الكهرباء ال ينصب بشكل  االتجاه / زاوية  عمود الكهرباء قوة التالمس العمودية
 لى المنحدراتعمودي ع

 تحديد حدود التشابهات
بالرغم من الصفات المشتركة التي تم توضيحها سابقا إال أن هنالك اختالفات، وهي أن عمود 

 بشكل عمودي على المنحدرات كما في قوة التالمس العمودية، بل ينصب بشكل بالكهرباء ال ينص
 ). 2(رأسي كما في الشكل

 
 
 
 
 

 'Qj       )1( 
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سة الحركة على المنحدرات، أو السطوح المائلة، يتم اعتبار المنحدر أو أضف إلى ذلك أنه عند درا
السطح المائل هو محور السينات، والعمودي عليه هو محور الصادات لذلك يتم تحليل الوزن كما 

 ):3(في الشكل
 اتجاه قوة التالمس اتجاه عمودي على السطح الذي يتحرك عليه الجسم، بينما اتجاه الوزن :ملحوظة

 .دي على سطح األرضعمو
 أي أن اتجاه الوزن لن ينطبق على المحاور لذلك يتم تحليل الوزن

  إلى مركبتين صادية وسينية، ويتم حساب قيمة قوة التالمس
 .صفر =ص يتم من خالل  محصلة ق العمودية،

 .  مع تعليل استخدام السطوح المائلة لرفع األثقال
 

 :الوصول إلى الخالصة
 جعة المفاهيم الواردة في الدرس، من قوة التالمس مرا

 :العمودية ، واتجاهها، ثم إعطاء أسئلة تطبيقية، مثل
  
 :عين اتجاه قوة التالمس العمودية لألشكال التالية-1
 
 
 
 
 
 
 كغم بسرعة ثابتة، فما مقدار قوة التالمس 20 سطح أفقي أملس يتحرك عليه جسم كتلته -: أوالً-2

 ية عليه؟ وما هو اتجاهها؟العمود
 

، فما مقدار قوة ه37 إذا أنزلق هذا الجسم تحت تأثير وزنه، على سطح مائل زاوية ميله -:ثانياً
 التالمس العمودية عليه؟ وما هو اتجاهها؟

 

 E)>ر                            E)>ر ص
 س                

                           90FEة ا���<k        
 

                     ا��8)-ر
 
 

  θ            90 ا^رض                 
                             و
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  عن ه30 نيوتن تميل بزاوية 20 إذا أثرت عليه قوة مقدارها -: ثالثاً
 تالمس العمودية؟ وما هو اتجاهها؟األفق كما في الشكل فما مقدار قوة ال

 
 
 
 
أثرت عليه قوة مقدارها ، ه30 كغم موضوع على سطح مائل أملس زاوية ميله 10جسم كتلته -3

  نيوتن كما في الشكل فما مقدار قوة التالمس العمودية؟ وما هو اتجاهها؟20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  20L)<�0= ق 
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 )6(نشاط 
 قوة االحتكاك

 :األهداف
 :من الطالب أن يكون قادراً على يتوقع 

 %.80أن يعرف قوة االحتكاك بعد إعطاء التشبيه المناسب وبدقة  -1
 أن %.80أن يذكر أنواع االحتكاك الموجودة بعد ذكر التشبيهات المناسبة وبدقة  -2

 %80أن يذكر العوامل المؤثرة في االحتكاك بعد إعطاء التشبيه المناسب وبدقة  -3

 %.80 لقانون االحتكاك بعد شرح المعلم وبدقة أن يكتب النص الرياضي -4

 %80أن يحدد اتجاه قوة االحتكاك بعد إعطاء التشبيه المناسب وبدقة  -5

 %.80أن يستنتج فوائد االحتكاك بعد شرح المعلم وبدقة  -6

 

 
 :المواد واألدوات المستخدمة

 . سبورة، وطباشير بيضاء وملونة، وصورة داخل الصف معلق
  

 .ال يوجد:  واألمناحتياطات السالمة
 

 : تقديم المشبه
 هل نستطيع جر غسالة كبيرة ؟: المعلم
 .ال: الطالب
 لماذا؟:المعلم
 .ألن وزنها كبير: الطالب
 لكننا نستطيع جرها عند وضع قليل من صابون عند قاعدتها؟: المعلم
 .السبب هو أن الصابون عمل على التقليل من مقدار قوة االحتكاك: الطالب
عملت (ذن الوزن وقوة االحتكاك لهما عالقة بعد القدرة على تحريك الغسالة، كما أن عبارة إ: المعلم

 . تعني أن هنالك قوة احتكاك والجسم ساكن، وقوة احتكاك والجسم متحرك) على تقليل قوة االحتكاك
 :إذن بناء على ما سبق هنالك نوعين من قوة االحتكاك

 .لشخص من دفع الغسالةقوة االحتكاك السكوني التي منعت ا-1
 .قوة االحتكاك الحركي التي ظهرت عند وضع الصابون-2

 أيهما أكبر؟: المعلم
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 .واضح أن قوة االحتكاك السكوني أكبر من قوة االحتكاك الحركي: الطالب
 أذن ما هي قوة االحتكاك السكوني؟

 
 : تقديم المشبه به
 .الحائط ثم نعلق صورة عليهلتعليق صورة نحتاج إلى مسمار نثبته في . تعليق صورة

 
 :تحديد الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به

 ماذا يعني تعليق الصورة ؟: المعلم
 .يعني أنه تم إدخال حلقة الصورة في رأس المسمار وبسبب هذا التداخل لم تسقط الصورة: الطالب
ار هي نتوءات الجسم الثاني أذن يمكن اعتبار الحلقة هي نتوءات الجسم األول، ورأس المسم:المعلم

 إذن ما هي قوة االحتكاك السكوني؟.وعملية اإلدخال هي التداخل الذي تم بين الجسمين
قوة تنشأ بسبب تداخل نتوءات سطحين متالمسين محاولةً منعهما من االنزالق على : الطالب
 . بعضهما

 تحديد التشابهات
 المشبه به المشبه

 أو�� ا����(�
 أوجه االختالف

 التداخل تعليق الصورة وة االحتكاك السكونيق
و  /-,ة ا���1(0 /���� و�(. -,ة ��+(�ة 

 �7(� إ�8 ا5�67 -,ة ا ���4ك

 
 :تحديد حدود التشابهات

وهي أن قوة االحتكاك  بالرغم من الصفات المشتركة التي تم توضيحها سابقاً إال أن هنالك اختالفات
ر القوة التي تحاول تحريك الجسم وتصل قيمتها القصوى في السكوني قوة متغيرة وتوازن باستمرا

 .اللحظة التي يكون فيها الجسم على وشك الحركة
 ؟قما الذي يمنع األجسام من االنزال: الوصول إلى الخالصة

 
واضح من التشبيه السابق أنه لو قطعت الحلقة أو انخلع المسمار لسبب ما، ستتحرك الصورة، وهذا 

حرك األجسام على األسطح الخشنة، حيث تتكسر بعض النتوءات وبالتالي يتمكن ما يحدث عندما تت
الجسم من الحركة، لكن يبقى هنالك تداخل لبعض النتؤات األخرى الضرورية لضبط الحركة 

 .والتحكم بها
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 بناء على سبق ما هي قوة االحتكاك الحركي؟: المعلم
زلق والسطح ويكون اتجاها باتجاه معاكس التجاه قوة تنشأ بسبب تداخل نتوءات الجسم المن: الطالب
 .الحركة
 لقد قلنا أن للوزن عالقة بعدم القدرة على جر الغسالة فكيف يكون ذلك؟: المعلم

 .لقد وجد أن قوة االحتكاك تتناسب طرد يا مع قوة التالمس العمودية
  ر للتخلص من تناسب الطردي وتحويله إلى مساواة البد من ضرب بثابتα حق
  بالرمز م هر يسمى هذا الثابت بمعامل االحتكاك ويرمز ل× ثابت  = حق
 .ر × م  = حق

 هل يوجد وحدة لمعامل االحتكاك؟
 

التأكيد على أن قوة االحتكاك تنشأ من تداخل النتوءات سواء في السكوني : الوصول إلى الخالصة
 .أو الحركين وأن اتجاهها معاكس التجاه الحركة عندما يتحرك الجسم

 : علل ما يلي-1
 لماذا نمشي بحذر على أرض مبتلة؟.أ
 لماذا نضع قطعة من الجلد أسفل األحذية الرسمية؟. ب
� لماذا تكون أرضية األحذية الرياضية ليست مستوية؟. 
، لكن عندما تفرغ حمولة ه90عندما تفرغ الشاحنة حمولة من الحصى تفريغها بزاوية أقل من . د

 .ه90هة من الرمل تفريغها بزاوي
 
 بين ماذا يحدث 0.6= كغم موضوع على سطح أفقي معامل احتكاكه مع الجسم20 جسم كتلته -2

 :عندما تؤثر على الجسم قوة أفقية مقدارها
 . نيوتن220. �.          نيوتن140. ب.        نيوتن100. أ
 
 : درجة جد30 كغم موضوع على سطح مائل زاوية ميله 2جسم كتلته -3

 .س العموديةقوة التالم . أ
 0.25= قوة االحتكاك علما بأن معامل االحتكاك  . ب

 . ناقش العبارة التي تقول تخيل العالم بدون احتكاك-4
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 )7(نشاط
 العزوم

 :األهداف
 :يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على 

 . أن يعرف العزوم بعد إعطاء التشبيه المناسب لها وبدقة صواب عالية-1

 .بعد إعطاء التشبيه المناسب لها وبدقة صواب عاليةالمؤثرة فيها  أن يذكر العوامل -2
 %.80 أن يستنتج قانون العزوم بعد تقديم التشبيه المناسب وبدقة -3
 %.80 أن يبين نوع الضرب بين العوامل بناء على معلومات سابقة متوفرة لديه وبدقة -4
 %.80يه تجريبياً وبدقة  أن يستنتج وحدة العزوم من القانون الذي تم التوصل إل-5
 %.80 أن يحدد اتجاه العزوم بناء على قاعدة اليد اليمنى التي تم شرحها سابقاً وبدقة -6
 %. 80 أن يستنتج متى ينعدم العزوم بعد معرفته بالعوامل المؤثرة في العزوم وبدقة -7
 %.80ة بالتعاون مع الطلبة وبدقة / أن يطبق مسائل عددية بعد شرح المعلم-8
 
 

 :المواد واألدوات المستخدمة
 سبورة، وطباشير بيضاء وملونة، صورة لعامل يدحرج صخرة بالعتلة، ويمكن االستعانة بالمسطرة 

 .والكتب
 

 .ال يوجد: احتياطات السالمة واألمن
 

 : تقديم المشبه

 ما الذي يسبب حركة األجسام ؟: المعلم
 .القوة : الطالب
 ط مستقيم؟هل الحركة دائماً في خ: المعلم
 .ال  إجابة: الطالب

 
 : نلجأ إلى تقديم المشبه به

يقوم المعلم بعرض صورة العامل الذي يدحرج الصخرة ويوضح كيفية عمل العتلة، بحيث يتم 
وضع طرف العتلة المعكوف قليالً تحت الصخرة لتمثل االرتكاز، ثم يقوم الشخص بالتأثير بقوة 

 الصخرة خفيفة تم تحريكها من قبل شخص واحد، أما إذا على الطرف الثاني للعتلة، فإذا كانت
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كانت ثقيلة جداً فأنها، تحتاج إلى أكثر من شخص، أي تحتاج إلى قوة أكبر، أو يتم استخدام عتلة 
 .أطول

 
 :تحديد خصائص المشبه والمشبه به

 هل القوة التي تؤثر على العتلة تجعلها تتحرك في خط مستقيم ؟: المعلم
 .ال: الطالب

 كيف جعلتها تتحرك ؟: لمعلما
 .بشكل دائري : الطالب
 لماذا تحركت العتلة بشكل دائري ؟: المعلم
 ).محور الدوران (ألن القوة التي أثرت في العتلة تبعد عن نقطة االرتكاز : الطالب

إذا لم يستطع اإلجابة دعه يالحظ مكان القوة، ومكان نقطة االرتكاز، ليستنتج أن القوة ال تؤثر في 
 . الصخرة بشكل مباشر

 .يسمى األثر الدوراني للقوة على جسم قابل للدوران حول محور بالعزوم: المعلم
 إذن ما هي العوامل المؤثرة في العزوم؟ 

 .ال إجابة: الطالب
 ماذا يعني احتياجنا ألكثر من شخص إذا كانت الصخرة كبيرة؟: المعلم
 .حيث أنه كلما زادت القوة زاد العزومأن العالقة بين القوة والعزوم طردية، : الطالب
 وماذا يعني احتياجنا إلى عتلة أطول إذا كان الحجر أثقل ؟: المعلم
 . أن العالقة طردية حيث أنه كلما زاد طول العتلة زاد الدوران: الطالب
المقصود بطول العتلة طول الذراع وهو الطول الواصل بين نقطة تأثير القوة ومحور : المعلم

 .الدوران
 ق α قإذن ع
  لα قو ع

 .ل ×  ق =  قومنها نستنتج أن ع
 أذن ما هي وحدة العزوم؟

 .وحدة المسافة× وحدة العزوم من القانون هي  وحدة القوة : الطالب
هل العزوم كمية متجه؟ أي له اتجاه، بمعنى هل دارت العتلة باتجاه معين ليتم رفع : المعلم

 الصخرة؟
 . اتجاه ودارت العتلة باتجاه معيننعم كمية متجهة، لها: الطالب
 إذن ما نوع الضرب الموجود ؟: المعلم
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 .ضرب تقاطعي: الطالب
 لماذا ؟ : المعلم
ألنه حاصل ضرب كمية متجهة وهي القوة، بكمية متجهة وهي المسافة، وناتج كمية متجهة : الطالب

 .أيضاً وهو العزوم
 إذن ما هو قانون العزوم؟ : المعلم
 . الزاوية المحصورة بين خط عمل القوة وطول الذراع θ حيث θ  ل جا ق=  قع: الطالب
 كيف يتم تعين اتجاه العزوم ؟: المعلم
 .باستخدام قاعدة اليد اليمنى : الطالب
فإذا كان الدوران مع عقارب الساعة يكون سالباً، وإذا كان الدوران عكس عقارب الساعة : المعلم

 .يكون موجباً
 لعزوم حسب القانون الذي تم التوصل إليه؟متى ينعدم ا: المعلم
 . القوة منطبقة على محور الدوران-1-عندما تكون: الطالب

 . عندما تكون القوة موازية لطول الذراع-2-                   
 

  التشابهاتتحديد

 أوجه االختالف أوجه التشابه المشبه به المشبه

ة قوتان وهما الصخرة واليد وليس تؤثر في العتل األثر الدوراني العتلة العزوم
قوة واحدة كما بينا سابقاً، وحركة الصخرة ال 

 تحدد االتجاه الحقيقي األثر الدوراني للعزوم 

 
 :تحديد حدود التشابهات

بالرغم من الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به التي تم توضيحها إال أن هنالك اختالفات 
 :وهي

ابلة للدوران، وأن هنالك أجساماً كثيرة قابلة للدوران مثل المفتاح أن العتلة أحد األجسام ق •
 .طول الذراع.الخ.....اإلنجليزي، المفك، البرغي، قبضة الباب 

 .الصخرة ال تحدد االتجاه الحقيقي لألثر الدوارني للعزوم •

 .نقطة االرتكاز ليس شرطاً أن تكون على الجسم القابل للدوران •

 
  : الوصول إلى الخالصة

 .عدم التركيز على العتلة في األسئلة، وإنما إعطاء أمثلة أخرى تكون نقطة التركيز على الطرف
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 .مثل المفك
أنه عندما تؤثر في الجسم القابل للدوران أكثر من قوة يكون هنالك أكثر من عزم، فتحسب محصلة 

 .العزم
أثرت في طرفه ).م(ه م قابل للدوران حول محور يمر في منتصف3قضيب طوله ) أ ب :(1 س
أحسب ) . 1( كما في الشكل30 نيوتن، وفي اتجاه يميل عن القضيب بزاوية 20قوة مقدارها )أ(

 .وحدد اتجاهه) م(عزم القوة حول 
 
 
 
فإذا كانت المسافة بين . نيوتن في جسم باتجاهين مختلفين ) 8،6(أثرت قوتان متوازيتان  : 2س

 :  م احسب7خطي عملهما تساوي 
 م كما في 21ار محصلة العزوم وحدد اتجاهه حول محور عمودي يبعد عن القوة األولى  مقد-1

 ).2(الشكل 
 .جد عزم المحصلة لمحور الدوران نفسه. افترض أن القوتين في المثال السابق باالتجاه نفسه -2
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        أ                                                  ب
                                  م     

30 
      ق
'Q1( ا��( 

 2                             ق        

 م7م               21        م
 

 

 1ق                         
'Q2(               ا��( 



 130

 )8(نشاط 
 اتزان الجسم الصلب

 
 :األهداف

 :ون قادراً على يتوقع من الطالب أن يك
 أن يستنج شروط اتزان جسم صلب تحت تأثير عدد من القوى بعد إعطاء التشبيه المناسب -1

 %..80وبدقة 
 %.80 أن يطبق مسائل حسابية بعد شرح الدرس وبدقة -2
 

 :المواد واألدوات المستخدمة
 . سبورة، وطباشير بيضاء وملونة، وحنفية كما في الشكل

 
 .ال يوجد:  واألمناحتياطات السالمة

 
 :تقديم المشبه

 لقد مر معك اتزان نقطة مادية، ما معنى ذلك ؟: المعلم
 معنى ذلك أن الجسم متزن، وأن المجموع الجبري للقوى المؤثرة عليه يساوي صفراً      : الطالب
 .صفر=      ق
 كيف يتزن جسم قابل الدوران تؤثر عليه قوى متوازية ؟: المعلم

 : تقديم المشبه بهنلجأ إلى 

 كم قوة تؤثر على الحنفية نريد فتحها ؟: المعلم
 .قوتان:  الطالب
 هل القوتان متساويتان ؟: المعلم
 .نعم: الطالب
 .هل القوتان باالتجاه نفسه ؟ مع بيان ذلك فعالً على الرسمة: المعلم
 .ال: الطالب
 ما محصلة هاتين القوتين؟: المعلم
 .صفر: الطالب
 ذا دارت الحنفية إذن ؟لما: المعلم
 .ال إجابة : الطالب
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 بما أن الحنفية دارت ولم تتحرك في خط مستقيم، ماذا نتج عن تأثير القوى على الحنفية؟ : المعلم
 .عزوم:الطالب
 كم عزوماً يؤثر في الحنفية ؟: المعلم
 . عزومان: الطالب
 لماذا؟: المعلم
 . ان، وتؤثران عليه بشكل عموديألن هنالك قوتين تبعدان عن محور الدور: الطالب
 أين اتجاه العزوم األول؟: المعلم
 .مع عقارب الساعة: الطالب
 وأين اتجاه عزم الثاني؟: المعلم
 مع عقارب الساعة ؟: الطالب
 ما محصلة العزوم؟: المعلم
 .حاصل الجمع : الطالب
 .إذن تدور الحنفية مع اتجاه عقارب الساعة: المعلم
 ط في الجسم الصلب كي ال يدور؟ماذا يشتر: المعلم

 .صفر= يجب أن يكون محصلة العزوم :  الطالب
 ما هي شروط اتزان األجسام؟: المعلم
وإنما أيضاً مجموع العزوم يساوي . ليس فقط مجموع القوى المؤثر عليه تساوي صفراً: الطالب
 .صفراً

 
  التشابهاتتحديد

 أوجه االختالف أوجه الشبه المشبه به المشبه

 محصلة العزوم ال تساوي صفراً محصلة القوى تساوي صفر  حنفيةبدوران تزان الجسم الصلبأ
 وان دوران الحنفية يشكل عزم ازدواج

 
 تحديد حدود التشابهات

 بالرغم من الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به التي تم توضيحها إال أن هنالك اختالفات وهي
 .واجأن دوران الحنفية يشكل عزم ازد •
في االتزان يجب أن يكون محصلة العزوم تساوي صفراً، وليس فقط محصلة القوى تساوي  •

 .صفراً
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إعطاء مسائل عددية بعد حل أمثلة الكتاب والتأكد من أن الطالب قد تمكن من مفهوم : الخالصة 
 . االتزان وشروطه

م، إذا كان 5بعد بينهما  كغم على دعامتين، ال200 يرتكز جذع شجرة غير منتظم الشكل، كتلته -1
 م من ب احسب قوة التالمس العمودية على كل من 2وزن الجذع يؤثر عند نقطة تبعد مسافة 

 .الدعامتين
 طن وهو يرتكز على دعامتين أ ، ب عند طرفيه ، فإذا تحركت 15 م ، كتلته 20 جسر طوله -2

 : طن جد4عليه سيارة كتلتها 
 .م من أ5الدعامتين عندما تكون السيارة على بعد قوة التالمس العمودية على كل من -1
من % 90 بعد السيارة عن الدعامة أ عندما تصبح قوة التالمس العمودية على الدعامة أ مساوية -2

 . قوة التالمس العمودية على الدعامة ب
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 )9(نشاط 
 قانون نيوتن األول

 -:األهداف
 :اً على يتوقع من الطالب أن يكون قادر

 %.80ة وبدقة /أن يذكر نص قانون نيوتن األول في الحركة بعد شرح المعلم -1
 %.80أن يعلل سبب تسميته بقانون القصور بعد إعطاء التشبيه المناسب وبدقة  -2

 %.80ة له وبدقة /أن يذكر أمثلة واقعية على قانون نيوتن األول بعد شرح المعلم -3

 %.80ة وبدقة /د شرح المعلمأن يستنج العوامل التي يعتمد عليها بع -4

 %.80أن يعرف كتلة القصور بعد إعطاء التشبيه المناسب وبدقة  -5

 %.80ة وبدقة /أن يطبق مسائل عددية بعد شرح المعلم -6
  

 :المواد واألدوات المستخدمة
 . سبورة، وطباشير بيضاء وملونة

 
 .ال يوجد: احتياطات السالمة واألمن

 
 : تقديم المشبه

نون نيوتن األول على أن الجسم الساكن يبقى ساكناً، والجسم المتحرك بسرعة ثابتة ينص قا: المعلم
في خط مستقيم يستمر بحركته بنفس السرعة واالتجاه ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تجبره على 

 .تغيير حالته
 فما المقصود بتغيير حالته؟: المعلم
ا كان متحركاً فإنها تقلل من سرعته، أو تزيد إذا كان الجسم ساكناً فأن القوة تحركه، وإذ: الطالب

 .من سرعته، أو توقفه، أو تغير من اتجاهه، أو تغير من شكله
 لماذا يسمى هذا القانون بقانون القصور؟ : المعلم
 .ألن الجسم غير قادر على تغير حالته دون التأثير عليه بقوة: الطالب
 ؟وما هي العوامل التي يعتمد عليها القصور:المعلم

  
 : تقديم المشبه به

 . رجل عجوز عاجز غير قادر على القيام باحتياجاته مثل دخول الحمام مثالً
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 :تحديد الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به

 ما الذي يحتاج إليه العجوز؟: المعلم
 .لمساعدته في القيام باحتياجاته) ممرض( يحتاج إلى شخص : الطالب
يجد شخصاً يساعده على القيام باحتياجاته، فإنه سيبقى في مكانه، بمعنى أنه أي أنه إذا لم : المعلم

 .غير قادر على تغير حالته إال إذا ساعده شخص آخر
 ماذا لو كان هذا شخص سمين؟: المعلم
 .يحتاج إلى أكثر من شخص لمساعدته على القيام باحتياجاته: الطالب
 حرك؟ يتىإذن ماذا يحتاج الجسم الساكن حت: المعلم

 .يحتاج إلى قوة :  الطالب
 هل مقدار هذه القوة واحدة لجميع األجسام ؟: المعلم
 .ال، فاألجسام الثقيلة تحتاج إلى قوة كبيرة، واألجسام الخفيفة تحتاج إلى قوة قليلة:الطالب
 أذن على ماذا يعتمد القصور؟: المعلم
 .على الكتلة: الطالب
 .ما تعريف الكتلة: المعلم
 .دار ما في الجسم من مادةمق: الطالب
 لكن مما سبق هنالك عالقة بين الكتلة والقوة، فهل هنالك تعريف آخر للكتلة أذن؟: المعلم
 .نعم:الطالب
 ما هو؟:المعلم
 .هي الممانعة التي يبديها الجسم ضد القوة التي تحاول تغيير حالته:الطالب

 
 :رسم التشابهات

أما الممرض فهو القوة التي تؤثر في الجسم .  تغير حالتهإذن العاجز هو الجسم الساكن القاصر عن
ومساعدة الرجل على القيام باحتياجاته والعوامل المؤثرة في مقدار القوة . فتعمل على تغير حالته

يعتمد على الممانعة التي يبديها الجسم ضد القوة التي تحاول تغيير حالة الجسم  ) عدد الممرضين(
 . أي على كتلة العجوز

 المشبه به مشبهال
 أو�� ا����(�

 أوجه االختالف

 غير رجل عاجز قانون القصور
 قادر على الحركة

ينطبق على الجسم المتحرك  عدم القدرة على تغيير حالته
 بسرعة ثابتة
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 تحديد حدود التشابهات
ت بالرغم من الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به التي تم توضيحها إال أن هنالك اختالفا

 .قانون القصور ينطبق على األجسام الساكنة والمتحركة بسرعة ثابتة: وهي
 

تكمن أهمية قانون نيوتن األول في استخدامه لتعريف القوة فإذا كانت محصلة القوى : الخالصة
 . المؤثرة في الجسم تساوي صفر فإن ذلك يعني أن الجسم ساكن أو متحرك بسرعة ثابتة

 :أختبر نفسك
 نون نيوتن األول في الحركة؟أذكر نص قا-1
 ما هي العوامل التي يعتمد عليها؟-2
 : علل ما يلي-3
 .تسمية قانون نيوتن األول بقانون القصور.  أ
تحرك المسافرين إلى الخلف عند اندفاع الحافلة لألمام واندفاعهم إلى األمام عند توقف الحافلة . ب

 .الفجائي
 .زام األمان للسائق والركابلماذا تشدد قوانين السير على ربط ح. 9
 
 .عرف كتلة القصور-4
 

 .ثم مناقشة مثال الكتاب وإعطاء أمثلة على غرارها
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 )10(نشاط 
 قانون نيوتن الثاني

 :األهداف

 :#�>LE `k ا�x$�= أن #Q>ن k$درًا ;!� 

 %.80 أن يذكر نص قانون نيوتن الثاني في الحركة بعد إعطاء التشبيه المناسب وبدقة-1
 %.80ة وبدقة /أن يطبق مسائل عددية بعد شرح المعلم-2

 
 :المواد واألدوات المستخدمة

 . سبورة، وطباشير بيضاء وملونة
 

 .ال يوجد: احتياطات السالمة واألمن
 

 : المقدمة 
 لقد مر معك مفهوم التسارع،  فما هو التسارع؟:المعلم
 .بة للزمنالتسارع هو معدل التغير في السرعة بالنس:الطالب
 فهل هنالك عالقة بين القوة التي تؤثر على الجسم والتسارع؟:المعلم

 
 : يقدم المشبه

 .قانون نيوتن الثاني هو الذي بحث في هذا الموضوع لمعرفة العالقة
 

 .دواسة الوقود، نوضح ماذا يحدث لها عندما نريد التجاوز عن سيارة أو شاحنة : يقدم المشبه به
 :ه بين المشبه والمشبه بهتحديد حدود التشاب

 ما هي وظيفة دواسة الوقود؟:المعلم
 .نه عندما نضغط عليها تزيد سرعة السيارة وعندما نخفف الضغط  تقل سرعة السيارة: الطالب
 ما المقصود بالضغط على المساحة ؟:المعلم
 .قوة: الطالب
 ما معنى زيادة الضغط؟: المعلم
 .زيادة القوة: الطالب
 حدث عند زيادة القوة ؟ماذا : المعلم
 .تزداد السرعة: الطالب
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 عندما تزداد السرعة ماذا يحدث للتسارع؟:المعلم
 .يزداد:الطالب
 إذن ما العالقة بين القوة والتسارع؟:المعلم
 .العالقة طردية:الطالب
 أذن: المعلم
  ت للتخلص من التناسب الطردي تحويله إلى مساواة نضرب في ثابتαق 
 قد وجد أن هذا الثابت يساوي كتلة الجسم إذن ت ل× v$�/ = ق 
 )من الكتاب المقرر) 30(صفحة ) 2(نشاط رقم( ت × ك = ق 

 بما أن القوة والتسارع كميات متجهة فما هي عالقة أتجاه القوة بالتسارع؟
 .ال إجابة:الطالب
 تجاه التسارععندما تزداد السرعة يزداد التسارع فتكون قيمته موجبة، والموجب يعني أن ا:المعلم

عند زيادة السرعة، بينما عندما تتناقص السرعة يصبح التسـارع          ) القوة(إلى األمام كاتجاه الدواسة     
 .سالباً وهذا يعني أن اتجاه التسارع إلى الخلف كتراجع قوة الضغط على الدواسة إلى الخلف

 ماذا يعني لك هذا؟:المعلم
يكون التسارع إلى األمام، وعندما تتراجـع القـوة         إلى األمام   ) الضغط(عندما تكون القوة    :الطالب

 .إلى الخلف يكون التسارع للخلف باتجاه القوة بالرغم من اتجاه السيارة إلى األمام) الضغط(
 إذن ما العالقة بين اتجاه القوة والتسارع؟: المعلم
 .يكون التسارع باتجاه القوة : الطالب
 إذن ما نص قانون نيوتن الثاني؟: المعلم

إذا أثرت قوة في جسم أكسبته تسارعاً، يتناسب مقداره تناسب طردي مع مقدار             " النص هو    :طالبال
 ".القوة ويكون اتجاهه في اتجاه القوة نفسها

  التشابهاتتحديد

 أوجه االختالف أوجه الشبه المشبه به المشبه

قانون نيوتن 
 الثاني

بيان العالقة بين القوة  دواسة الوقود
قة بين اتجاه والعال/ والتسارع

 القوة والتسارع

محصلة القوى الموثرة في السيارة هي 
التي تتناسب مع التسارع وليست قوة 
 . الضغط هي التي تتناسب مع التسارع

 
 تحديد حدود التشابهات

بالرغم من الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به التي تم توضيحها إال أن هنالك اختالفات 
 :وهي
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يست بين قوة ضغط وتسارع بل هي عالقة بين عدة قوى تؤثر في السيارة أن العالقة ل
وتسارع فمثالً أن القوى المؤثر في حركة السيارة ليست قوة دفع المحرك التي تزداد بازدياد قوة 
الضغط على الدواسة، فهنالك أيضاً قوة االحتكاك وهي ثابتة تقريباً، فعند زيادة الضغط تصبح قوة 

قوة االحتكاك ويكون اتجاه القوة المحصلة إلى األمام، أما عندما نقلل من الضغط الدفع أكبر من 
على الدواسة، أو عندما نضغط على الكوابح، فأن قوة االحتكاك تصبح أكثر من قوة الدفع فيكون 

 .اتجاه القوة المحصلة إلى الخلف، باإلضافة لوجود قوة التالمس العمودية، والوزن
 

إذا أثرت قوة محصلة في جسم "مكن إعادة تعريف قانون نيوتن الثاني بأنه ومن هنا ي: الخالصة
أكسبته تسارعاً، يتناسب مقداره تناسب طردي مع مقدار القوة المحصلة ويكون اتجاهه في اتجاه 

 ".القوة المحصلة نفسها
ويكون التأكيد على أن التسارع هو الذي يتناسب مع مقدار القوة المحصلة : الوصول إلى الخالصة

 .باتجاهها
 :اختبر نفسك

  عرف قانون نيوتن الثاني ؟-1
 م على األرض 5ث فإذا قطعت مسافة / م2 تتحرك كرة تنس على أرض أفقية بسرعة مقدارها -2

 .قبل أن تتوقف، جد معامل احتكاكها مع األرض
 : كغم، جد4 نيوتن على جسم كتلته 20 أثرت قوة محصلة مقدارها -3

 .وزن الجسم  . أ
 . الجسمتسارع . ب

 درجة فإذا 30 كغم موضوع على سطح مائل يميل عن األفق بزاوية مقدارها 10 جسم كتلته -4
جد .ث / م5 وقذف إلى أعلى السطح بسرعة مقدارها 0.2كان معامل  احتكاك الجسم مع سطح 

 . المسافة التي تحركها على السطح قبل أن يسكن
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 )11(نشاط
 المقذوف األفقي

 :األهداف
 :قع من الطالب أن يكون قادراً على يتو

 %.80أن يرسم مسار جسم  مقذوف بشكل أفقي بعد إعطاء التشبيه وبدقة  -1
 %.80أن يذكر القوة الوحيدة المؤثر في الحركة بعد إعطاء التشبيه المناسب وبنسبة  -2

أن يقارن بين المركبة الصادية للسرعة، و المركبة السينية من حيث السرعة بعد  -3
 %.80 تشبيه المناسب وبدقة إعطاء

 %.80ة وبدقة /أن يطبق مسائل حسابية بعد شرح المعلم -4

 
 :المواد واألدوات المستخدمة

كما في (  سبورة، وطباشير بيضاء وملونة، كرة، وعاء مغلق مثقوب من جانبه بالقرب من قاعدته 
 .فيه ماء) -1-الشكل

 
 .ال يوجد: احتياطات السالمة واألمن

 
 )1(                                                                     الشكل :   تمهيد

ة عن السرعة الثابتة، وسرعة المتغيرة بانتظام /استخدام المعلومات السابقة المتوفرة لدى المتعلم
مثل مفهوم السقوط الحر، بإسقاط كرة على األرض، حيث تبدأ السرعة من الصفر، ثم تأخذ 

ة، بسبب تأثير قوة الوزن على الجسم، واكتساب الجسم لتسارع الثابت، وهو تسارع بالزياد
 وبالتالي فالجسم يخضع لمعادالت الحركة ذات 2ث/م9.8الجاذبية األرضية التي تقدر قيمته 

 :التسارع الثابت وهي
  ف29 + 2 1ع=2 2ع
  ز9 + 1ع =2ع
  .2 ز9½ +  ز 1ع=ف

 : تقديم المشبه

.�ط )12) : 1���C هAB ا�@;آ�؟:  ر#= آ;ة #: 894 7�و��، 15 �4لا�� #�ذا 

 .مقذوف: الطالب



 140

.�ط)2 :( E�Fء #: ا���� ��K�ء ا���ء ا���F�ب، و� @I، و#$��H �;آ� ا��� 4Lا 

 ).مع المحافظة على مستوى الماء في الخزان ثابت لتبقى سرعة االندفاع ثابتة(
 .فقي، والمقذوف بزاويةوهي المقذوف أ: المقذوفات أنواع: المعلم
 ما نوع المقذوف هنا؟: المعلم
 .أفقي: الطالب
 لماذا؟: المعلم
 ألن انطالق الماء يكون أفقياً في البداية؟: الطالب
 ما الذي جعل الماء يغير مساره إلى أسفل؟: المعلم
.قوة جذب األرض : الطالب  
 هل يمكن تمثيل عملية القذف بالرسم ؟: المعلم
 .نعم:الطالب
 . بين ذلك: المعلم

 ).2(كما في الشكل.يقوم الطالب برسم المسار
 ما هي المسافات التي قطعتها الكرة بناء على الرسمة ؟: المعلم
 .مسافة أفقية، ومسافة رأسية: الطالب
 .عينها: المعلم

 ).2(يقوم الطالب بتعينها على نفس الشكل 
عين اتجاه :ثم يسأل. ص، ويرمز للمسافة الرأسية بالرمز فسرمز فيرمز للمسافة األفقية بال: المعلم

 ؟)2(السرعة للنقاط المعينة على المسار الشكل
الطالب يجب أن يوضح أن اتجاه السرعة عند أي نقطة هي اتجاه المماس لتلك النقطة  إذا لم يستطع 

 .يتدخل المعلم
 .هل تبقى قيمة السرعة ثابتة: المعلم
 .ال : الطالب

 لماذا؟: علمالم
ألنها جسم مقذوف، والجسم المقذوف يخضع لمجال الجاذبية األرضية أي لتسارع ثابت، : الطالب

 .وهو تسارع الجاذبية األرضية
 هل هنالك اتجاه واحد للسرعة أم اكثر من اتجاه؟ : المعلم
 .أكثر من اتجاه، االتجاه السني، واالتجاه الصادي: الطالب

آلخر، وفق الفروقات الفردية، وقد يواجه المعلم طالباً ال يمتلك إجابة تختلف اإلجابات من طالب 
 صحيحة وغير متمكن من فكرة التحليل، موجه إليه السؤال التالي

 
 
 

                                          
 ص                                                ف

 
  س                         ف

 
          'Q2(               ا��( 
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 هل يمكن تحليل السرعات الموجودة إلى مركبة سينية وصادية؟ : المعلم
 .نعم: الطالب
 )-3-كما في الشكل  (. ِبين ذلك بالرسم:المعلم
 اذا يحدث لمركبة السرعة السينية، وماذا يحدث لمركبة السرعة الصادية ؟م: المعلم
 . ال إجابة: طالب

 
 :نقدم مفهوم المشبه به ومراجعته

.تشبيه الحركة األفقية بقطار يتحرك بسرعة ثابتة   
 تشبيه الحركة العمودية بكرة تسقط من يد طفل مع بيان ميزات الحركة 

 ً.التي ذكرت سابقا
 :تحديد الخصائص المشتركة بين المشبه والمشبه به

 
 :الحركة األفقية

بما انه تم تشبيه الحركة األفقية بقطار يتحرك بسرعة ثابتة فما مقدار المسافة التي يقطعها : المعلم
 هذا القطار؟

 .الزمن× السرعة = عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة فأن المسافة : الطالب
التي قطعتها  عديالت الواجب إدخالها على رموز القانون السابق لمعرفة المسافةما هي الت: المعلم
 الماء؟
 .ألن سرعة ثابتة. ز  × سع = سف: الطالب
 ؟  إذنسما مقدار المركبة األفقية للسرعة ع: المعلم

 .ز /سف= س ع:  الطالب
 ما المقصود بالزمن هنا؟: المعلم
 .نقطة من نقطة انطالقهالزمن الالزم للوصول إلى أبعد : الطالب
 .أذن ليس زمن قطع المسافة األفقية:المعلم

 :الحركة الرأسية

ما الذي جعل الكرة تتحرك باتجاه . بما أنه تم تشبيه الحركة العمودية بكرة تسقط من يد طفل: المعلم
 األرض؟
 قوة الجاذبية األرضية؟ : الطالب
 هل تبقى سرعة الجسم كما هي؟ ولماذا؟: المعلم

 
 
 
 
 
 

 'Q3(              ا��                     ( 
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عندما يتحرك الجسم تحت تأثير الجاذبية األرضية يكتسب تسارعاً ثابتاً يساوي تسارع ::لبالطا
 .الجاذبية األرضية لذلك ال تبقى سرعته ثابتة

 ما المعادالت التي تخضع لها الكرة  تكتسب تسارعاً ثابتاً؟ : المعلم
 :يخضع لمعادالت الحركة ذات التسارع الثابت المتمثلة في: الطالب

 
  ف29 + 2 1ع=2 2ع
  ز9 + 1ع =2ع
  .2 ز9½ +  ز 1ع=ف

�آ� ا���ء =� ا���9ط:ا������ ?@��)� �*A� 2 ا����د0ت ا��C اؤه�� ؟)2(�� ا�(��F$ت ا�(� �)? إ:
 

 2 ز9½ ) + ز  × 1صع = (صف: الطالب
 .ص ف29 + 2 1صع=2 2صع          

 .   ز9 + 1صع =2ص           ع
 مسافة الرأسية أو ما تعرف بالمدى العمودي حسب المعادالت السابقة؟ أذن كيف يتم حساب ال: المعلم

 
 . 2 ز9½ ) + ز  × 1صع = (صمن ف: الطالب

 .ص ف29 + 2 1صع=2 2صع   أو   من 
 .         حسب معطيات السؤال

 كيف يتم حساب السرعة النهائية للمركبة الصادية حسب المعادالت السابقة ؟  : المعلم
 

 .ص ف29 + 2 1صع=2 2صعمن : الطالب
 . ز9 + 1صع =2ص من عأو       

 .      حسب معطيات السؤال
 حسب المعادالت السابقة ؟ كيف يمكن حساب زمن وصوله أبعد نقطة عن مستوى قذفه : المعلم

 
 . ز9 + 1صع =2ص من ع: الطالب

 .2 ز9½ ) + ز  × 1صع = (صمن ف       أو 
 .ليس زمن الالزم لقطع المسافة الرأسية فقطمع التأكيد على أن زمن هنا : المعلم
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:تحديد التشابهات  

 .حيث يقوم المعلم مع طلبته بعمل جدول يوضح أوجه الشبه بين المشبه والمشبه به
 

 المشبه به المشبه
 أو�� ا����(�

 أوجه االختالف

حركة الماء عند خروجه من  المقذوف أفقي
 ثقب الوعاء

فاع الماء عدم ثبات سرعة اند ةكشكل الحر
 من الثقب

 حركة القطار  السرعة األفقية
 ا�>!�;� أ;:(�/ا�!��� /����

ليس زمن المسافة :  الزمن
 األفقية

المسافة / السرعة متغيرة  جسم يسقط سقوط حر السرعة العمودية
 عمودية

ليس زمن المسافة : الزمن 
 . الرأسية

 
 :تحديد حدود التشابهات

 
لتي تم توضيحها سابقا أال أن هنالك اختالفات وهي أن هذه الحركة بالرغم من صفات المشتركة ا

هي حركة واحد وليس حركتين لذلك السرعة النهائية للجسم يتم حسابها من خالل من خالل المعادلة 
:اآلتية  

 
 2صع  + 2 2سع =    2ع

2.  
 

  �  وتنتهي سع   = 1 ع�كما أن السرعة المقذوف أفقي سرعة متغيرة تبدأ 
 
 2صع  + 2 2سع =     2ع

2.  
 

 :الوصول إلى الخالصة
 

مراجعة ما تم عرضه مع التأكيد على أن السرعة السينية سرعة ثابتة والسرعة الصادية سرعة 
 .متغيرة وأن السرعة التي يسير بها الجسم هي حاصل الجمع االتجاهي للسرعة الصادية والسينية

 
 :أختبر نفسك
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  م جد 20ث من سطح ارتفاعه / م3ة  قذفت كرة أفقياً بسرع-1
 أبعد نقطة يمكن أن تصل إليها على سطح األرض ؟ . أ
 . السرعة التي تصل بها إلى األرض مقداراً واتجاهاً . ب

 
ث فوصل سطح األرض على بعد / م7 قذف جسم أفقيا من سطح بناية بسرعة أفقية مقدارها -2

 .ه األرض مقداراً واتجاهاًسرعة وصول.ب.  ارتفاع البناية. أ:  م من البناية جد21
 

ما هي السرعة التي يجب أن تقذف بها كرة أفقياً .  م70 بنايتان مرتفعتان تبعدان عن بعضهما -3
 م عن سطح األرض في إحدى البنايتين بحيث تدخل من شباك في البناية 140من شباك يرتفع 

 . م عن سطح األرض17.5الثانية يرتفع 
 
 م فإذا أرادت إصابة هدف على 490ث وعلى ارتفاع / م50 بسرعة  قاذفة قنابل تطير أفقياً-4

                       .سطح األرض، جد المسافة األفقية التي يجب أن تكون بينها وبين الهدف 
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 )12(نشاط 
 المقذوف بزاوية

 
 :األهداف

 :يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على 
 %.80مقذوف بزاوية بعد ذكر التشبيه المناسب وبدقة أن يوضح المقصود بال-1
 %.80 أن يذكر أنواع القوى المؤثر في الحركة بعد ذكر التشبيه وبدقة -2
 أن يقارن بين المركبة الصادية للسرعة، و المركبة السينية من حيث السرعة بعد -3

 %.80إعطاء تشبيه المناسب وبدقة 
 %.80 بعد ذكر التشبيه وبدقة  أن يوضح المقصود بزمن الصعود-4
 %.80ة وبدقة /  بعد شرح المعلمθ حا .ع=1 أن يبرهن على أن زمن الصعود ز-5

                                       � 
6- �k-ذآ" ا������ و� -@� � %.80 أن #>�� ا��CU>د �LEm ا��)!�

 %.80ة وبدقة / زمن الصعود بعد شرح المعلم2=  أن يبرهن أن زمن التحليق -7
 %.80 أن يوضح المقصود بأقصى ارتفاع  بعد ذكر التشبيه وبدقة -8
 %. 80بعد ذكر التشبيه وبدقة   θ(2  جا.ع = (أ أن يبرهن أن ف-9

                            2� 
 %.80ة وبدقة / أن يعرف المدى األفقي بعد شرح المعلم-10
ة / بعد شرح المعلمه45م هو عندما تكون الزاوية  أن يبرهن أن أقصى مدى يصل إليه الجس-11

 %.75وبدقة 
 %.75ة وبدقة / أن يمثل العالقة بين المركبة الصادية وزمن التحليق بيانياً بعد شرح المعلم-12
 %.75ة وبدقة / بعد شرح المعلمθ 2 حا 2.ع  = م أن يبرهن على أن ف-13

                                      �  
بعد شرح ه  90أن يبرهن تساوي المدى األفقي عند قذف الجسم بزاويتين حاصل مجموعهما  -14

 %.75ة وبدقة /المعلم
 %.75 بعد اشتقاق القوانين وبدقة   على المقذوفات أن تطبق مسائل عددية-15
 

 :المواد واألدوات المستخدمة
 . سبورة، وطباشير بيضاء وملونة، وكرة، وصورة رشاش ماء 

 
 .ال يوجد: ات السالمة واألمناحتياط
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 .تذكير بالسرعة الثابتة، وسرعة المتغيرة بانتظام وبمعادالت الحركة: المقدمة

 
  :تقديم المشبه 

 ماذا نسمي هذه الحركة من ناحية فيزيائية؟: المعلم يعرض صور لرشاش ماء يقذف ماء ثم يسأل
 .المقذوف بزاوية : الطالب
 . زاوية ارسم مسار المقذوف ب: المعلم

 يقوم الطالب بعملية الرسم                                         
 ما المسافات التي قطعتها الكرة؟: المعلم
 .مسافة أفقية، ومسافة رأسية: الطالب
 )1(الشكل .                                                    عينها على الرسم: المعلم

 .يقوم الطالب بتعينها
 عين اتجاه السرعة للنقاط المعينة على المسار؟: المعلم

 .الطالب يجب أن يوضح أن اتجاه السرعة عند أي نقطة هي اتجاه المماس لتلك النقطة
 .هل تبقى قيمة السرعة ثابتة: المعلم
 .ال : الطالب
 لماذا؟: المعلم
 ألنها تخضع لتأثير قوة الجاذبية األرضية؟: الطالب
 اتجاه واحد للسرعة أم أكثر من اتجاه؟ هل هنالك : المعلم
 . أكثر من اتجاه، االتجاه السيني، االتجاه الصادي: الطالب

تختلف اإلجابات من طالب آلخر، وفق الفروقات الفردية، وقد يواجه المعلم طالباً ال يمتلك إجابة 
 صحيحة وغير متمكن من فكرة التحليل، موجه إليه السؤال التالي

  تحليل السرعات الموجودة إلى مركبة سينية وصادية؟ هل يمكن: المعلم
 .نعم: الطالب
 )كما في الشكل األول (. ِبين ذلك بالرسم:المعلم
 ماذا يحدث لمركبة السرعة السينية، وماذا يحدث لمركبة السرعة الصادية ؟: المعلم
 . ال إجابة: طالب

 
 :نلجأ إلى تقديم المشبه به

 :حيث يتم تشبه

 


