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 ملخص الدراسة �اللغة العر��ة

) في تنم�ة المفاه�م 4matب�ان أثر توظیف أثر توظیف نظام الفورمات ( هدف الدراسة:

  طال�ات الصف السا�ع األساسي �غزة. ر العلمي �مادة العلوم العامة لد�ومهارات التف�ی

  .المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التجر�بي اعتمدت ال�احثة منهج الدراسة:

) فقرة، 38اخت�ارًا موضوع�ًا للمفاه�م العلم�ة م�ون من (استخدمت ال�احثة : أداة الدراسة

  ) فقرة.25من ( واخت�ارًا موضوع�ًا لمهارات التف�یر العلمي م�ون 

  األساس�ة أ للبنات. ) طال�ة من طال�ات مدرسة فهمي الجرجاو� 61( عینة الدراسة:

  أهم نتائج الدراسة:

بین متوس� درجات طال�ات  α≥0.05 � فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو توجد  .1

خت�ار المفاه�م العلم�ة لصالح التطبی� ال�عد� الالمجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في 

  المجموعة التجر�ب�ة.

بین متوس� درجات طال�ات  α≥0.05 � فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو توجد  .2

خت�ار مهارات التف�یر العلمي لصالح التطبی� ال�عد� الالمجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في 

  المجموعة التجر�ب�ة.

  أهم توص�ات الدراسة:

الذ� أثبت فعالیته في تنم�ة المفاه�م العلم�ة ومهارات  )4mat( نظام الفورمات استخدام .1

 .التف�یر العلمي في تدر�س موضوعات أخر� 

لطالب �ل�ة التر��ة وتدر�بهم على استخدامه سواء في  )4mat( تدر�س نظام الفورمات .2

  التر��ة المیدان�ة أو �عد تخرجهم.

  مهارات التف�یر العلمي.، المفاه�م العلم�ة، 4matنظام الفورمات  :�لمات مفتاح�ة

  



 ث

Abstract 

Study Aims: the study aims at identifying the impact of employing the 4mat 

system in developing the concepts and the skills of scientific thinking of the seventh 

primary grade female students in the Gaza Strip in the general science subject.   

Research Methodology: the descriptive analytical approach and the experimental 

methodology 

Study Tool: The tools of the study included a test for scientific concepts that is 

consisted of (38) paragraphs, and a test for scientific processes that is consisted of 

(25) paragraphs. 

Study Sample:  The sample of the study was selected from Fahmi Aljerjawi 

Preparatory Girls’ School. The number of subjects was 61 female students. 

The most important Conclusions:  

1. There are statistically significant differences at the level α≤0.05 between the mean 

scores of the students of the experimental group and the members of the control 

group in the test of scientific concepts in favor of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the level α≤0.05 between the mean 

scores of the students of the experimental group and the members of the control group 

in the scientific thinking test in favor of the experimental group 

The most important Recommendations: 

1. Using 4mat system, which has proven effective in developing scientific 

concepts and scientific thinking skills in the teaching of other subjects. 

2. Teaching the 4mat system for the students of education and training them on 

using it during practicum and after graduation.  

Key words:  4mat system, scientific concepts, scientific thinking skills. 
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  إهــــــداء

  ملسو هيلع هللا ىلصإلى نبي الرحمة، معلم ال�شر�ة، نبراس الهد� محمد  

  جزع..  إلى من جعل إلى من دعمني �ال حدود، وأعطاني �ال مقابل، واحتملني �ال

  ح�اتي روضة من ر�اض الجنة وأفرغ عليَّ من حنانه �وثرًا...   أبي الغالي

  إلى التي رآني قلبها قبل عینیها، واحتضنتني أحشاؤها قبل یدیها.. إلى من سهَّلت

  الشدائد بدعائها، وغمرت الكون �حنانها...   أمي الحنون 

  في حقه، وغمرني �حنانه في لحظات  إلى من ساندني واحتمل انشغالي عنه وتقصیر�

  �أسي، و�رَّد قلبي في أوقات ثورته...  زوجي الحبیب

  ..إلى من نسجوا معي أطواقًا من ال�اسمین وال�سمة، وشار�وني الذ�ر� والضح�ة

  أخواتي آ�ة و آالء

  إلى شموس ح�اتي.. عب� األمس ودفء الغد.. إلى عوني وسند�...أخوتي.. محمد

 هللا وعبد الرحمن وعبد

  إلى من سقتنا الحب حتى ارتو�نا، وأهدتنا الدعاء حتى مضینا...  جدتي الحنون  

  إلى الض�اء في ح�اتي، ومن هم أغلى من األلماس.. و�ل من له ح� علي أقار�ي

  جم�عًا..

  ..إلى براءة الطفولة وعفو�ة الص�ا.. إلى من �سعد بهنَّ اللقاء وتتهافت ألجلهنَّ الكلمات

  صد�قاتي جم�عهن

 أساتذتي الكرامإلى من نهلت على أیدیهم بواكیر العلم والمعرفة    ..  

 ...إلى �ل من سلك طر�قًا یلتمس ف�ه علمًا  

 أهد� هذا الجهد المتواضعإلیهم جم�عًا ... 



 خ

  ش�ر وتقدیر     

أَْنعَْمَت َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي �قول الح� س�حانه وتعالي في �تا�ه العز�ز﴿ 

اِلِحینَعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتِ  النمل: [ ﴾َك فِي ِعبَاِدَك الصَّ

الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصح�ه أجمعین.. أحمد هللا تعالى ، ]19

  ام هذه الدراسة وخروجها إلى حیز الوجود..علي و�سر لي إتم وافر الحمد الذ� منّ 

ال �سعني في هذا المقام إال أن أتقدم �الش�ر الجز�ل للجامعة اإلسالم�ة والقائمین علیها 

على جهدهم الجلیل، �ذلك أسجل أعم� آ�ات الش�ر والعرفان لألستاذة الد�تورة/ فتح�ة ص�حي 

ي في إنجاز هذا العمل، وفقها هللا لما ف�ه اللولو لقبولها اإلشراف على رسالتي ومساندتي وتوجیه

األستاذ الد�تور محمد سل�مان أبو شقیر  أن أتقدم �الش�ر والتقدیر إلى�ما �شرفني  .خیر لألمة

  .لقبوله استكمال االشراف على دراستي واخراجها �صورتها النهائ�ة، جزاه هللا عني �ل خیر

تفضلوا �قبول مناقشة هذه الرسالة، فجزاهم  وأتقدم �الش�ر إلى السادة لجنة المناقشة الذین

هللا عني خیر الجزاء، �ما أتقدم �الش�ر والتقدیر لمدیرة مدرسة فهمي الجرجاو� األساس�ة أ 

األستاذة/ نر�مان أهل لقبولها تطبی� دراستي في مدرستها، �ما وأخص �الش�ر والتقدیر للمعلمة 

لدراسة وعلى ما أبدته من صبر وسعة صدر الفاضلة/ سناء سرحان التي ساعدتني في تطبی� ا

  فجزاها هللا عني �ل خیر.

و�ل الش�ر والتقدیر لألستاذة األفاضل الذین قاموا بتح��م أدوات الدراسة على ما أبدوه 

واألستاذ الد�تور من مالحظات ق�مة �ان لها األثر في إثراء هذه الدراسة، وأخص �الذ�ر 

و�ل لما بذلوه من جهد ووقت ولما قدموه لي من نصائح واألستاذ م�سرة أبو ع صالح الناقة

  وتوجیهات.

وأخیرًا الش�ر موصول لكل من مّد ید العون والنصح والتوج�ه وأسهم في إنجاز هذه 

  الدراسة، ومن لهج لسانه �الدعاء لي، راج�ًة من المولى عز وجل أن یجز�هم عني خیر الجزاء.

  

  ال�احثــــــــة                                                                        

  روال شر�ف غزال
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  :المقدمة

تغیرات جذر�ة في �شهد العالم المعاصر ثورة هائلة من التقدم العلمي والتقني أدت إلى 

أنما� الح�اة وأسالیبها، �ما أد� ذلك إلى �م�ة ضخمة من المعارف في �افة المجاالت، وفي 

ظل التطورات السر�عة والمتالحقة في شتي فروع المعرفة والز�ادة المتنام�ة في أعداد المدرسین 

النظر في األسالیب والراغبین في التعلم، أص�ح لزامًا على المتخصصین في مجال التعل�م إعادة 

  والطرق التدر�س�ة التي تالئم هذا الوضع.

توظ�فها في فطرق التعل�م التقلید�ة لم تشجع االهتمام بتنم�ة ال�حث عن المعرفة أو ب

نها تدعم التلقین والحف�، ف�انت تجعل المتعلمین في قالب واحد، أما األن إالح�اة العمل�ة، حیث 

االهتمام �المتعلم لیتناسب مع التغیرات لتي �شهدها العالم  فقد تغیر المجتمع وأص�ح البد من

  الیوم.

تعد العلوم إحد� المواد الدراس�ة المهمة في أ� نظام تر�و� على المستو� العالمي، وتن�ع 

في تقدم األمم وتطورها. وقد تنبهت الدول  در�سها من �ونها تساهم �ش�ل �بیرأهم�ة العلوم وت

)، فدعت 75ص ،م2009المتقدمة إلى هذه النقطة منذ فترة طو�لة (أمبو سعید� والبلوشي، 

الذ� یدعو إلى إصالح نظام  2061إلى ضرورة تطو�ر مناهج العلوم خاصًة في ظل مشروع 

واك�ه تطور في طرق وأسالیب التعل�م ��امله، فهذا التطور الحادث في المناهج األن البد وأن ی

أص�حت حیث  نشودة وأهداف التر��ة العلم�ة.التدر�س المستخدمة حتى نحق� األهداف الم

المعلومات وتصل إلى تنم�ة أهداف تر�و�ة تتخطى حدود تلقین ن تحقی� مسؤول�ة معلم العلوم اآل

والتعامل مع المتعلمین على المفاه�م العلم�ة وعمل�ات العلم وغیرها من أهداف تدر�س العلوم، 

  أساس الفروق الفرد�ة واالختالف في القدرات داخل الفصل.

) أن المواقف التعل�م�ة في بیئة الصف تؤثر 146ص ،م2009أشار عفانة والج�ش (

ن �ل متعلم له إعلم التي �ستخدمها المتعلم، حیث على عمل الدماغ، و�التالي على أنما� الت

د یلجأ متعلم إلى تلخ�ص درس �ي �فهمه، في حین یلجأ متعلم آخر نم� معین في التعلم، فق

إلى الدراسة �صوت عاٍل حتى یتم�ن من تخز�ن المعلومات. وقد عرفا أنما� التعلم �أنها 

�ما أشارت  العادات الدراس�ة والطرق التي ینسجم المتعلم من خاللها مع المادة العلم�ة.

ین أنه عند تدر�س الطل�ة حسب أنماطهم فإنهم یبدون الدراسات التي �حثت في أنما� المتعلم
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تحسنًا في اتجاهاتهم نحو المادة التعل�م�ة وارتفاعًا في التحصیل األكاد�مي مع تحسن في 

  ).163، صم2012 زهران وع�اش،السلوك واالنض�ا� (

مراعاة أنما� التعلم داخل الفصل التعل�مي ومراعاة الفروق الفرد�ة، وانطالقًا ونظرًا ألهم�ة 

البد من ال�حث عن نموذج تعل�مي من مبدأ ضرورة مشار�ة المتعلم اإلیجاب�ة خالل الدرس �ان 

قائم على أسس علم�ة نفس�ة تر�و�ة �قدم شرحًا واف�ًا لسیر العمل�ة التعل�م�ة، و�عطي إطارًا عامًا 

) 4matوتتوفر هذه الخصائص في نظام الفورمات (د �ه المعلمون في تحضیر الدروس، �سترش

نه نظام تعل�مي �قدم طر�قة لتصم�م وتنظ�م عمل�ة التعل�م وفقًا ألنما� التعلم ووظائف إحیث 

  ).1ص ،م2009نصفي الدماغ األ�من واأل�سر لد� المتعلمین (فلم�ان، 

نظامًا لتخط�� خبرات التعلم لجم�ع أنما� ) McCarthy, 1987فقد طورت م�ارثي (

  .)4matأسمته الفورمات ( نظام المتعلمین في

و نظام تعل�مي تدر�بي ه 4mat) أن نظام الفورمات 25، صم�2009ما أشار (فلم�ان، 

� األساس�ة لعدة نظر�ات قائمة في التطور اإلنساني لجون دیو� و�ارل جونج یجمع الم�اد

أن أساس التعلم اإلنساني ما هو إال عمل�ة تكیف شخصي مستمر  لتي تفترضاود�فید �ولب 

  ناتج عن بنائه للمعاني في ح�اته، �اإلضافة إلى النظر�ات الحدیثة في وظائف الدماغ.

ضًا على طر�قة التف�یر ال�منى وال�سر�، �لم الفرد�، وأعلى نم� التع ظامو�قوم هذا الن

علمین، وهما: الذین یهتمون �المعاني التي لها وتم وضعه �حیث یناسب أر�عة أنواع من المت

عالقة بهم �أشخاص، والذین یهتمون �الحقائ� والذ� یؤد� معرفتها إلى فهم المفاه�م التي 

تتكون منها، والذین یهتمون �الك�ف�ة التي تؤد� بها األش�اء، والذین یهتمون �اكتشافاتهم �أنفسه، 

ارثي �أنه یجب مراعاة میول التالمیذ أثناء تعلمهم، وقد جاء هذا التقس�م بناًء على إ�مان م�

  )117- 116صص  م،�2009حیث یجب أن یتعلموا وف� ما یهتمون �ه (الناشف، 

دورة تعلم یتم فیها الدمج بین نماذج التعلم وأنما� التعلم،  4matو�مثل نظام الفورمات 

  و�تكون من �عدین، وهما: �عد نظر� (اإلدراك)، و�عد عملي (معالجة المعلومات).

) أن استراتیج�ات التعل�م التي تستند إلى 163م، ص 2012وقد ورد في (ع�اش وزهران، 

اإلم�انات و�التالي خل� جیل قادر  جانبي الدماغ تساعد في تكو�ن بیئة صف�ة غیر محدودة

  التي تواجهه في ح�اته. على حل المش�الت المستقبل�ة

قائم  )4mat(أن جزء من نظام الفورمات إضافًة ذ�رت الدراسات السا�قة في هذا المجال 

على الممارسة مما یز�د من قدرة الطالب على الفهم، و�ؤد� إلى اكتسا�ه مهارات مختلفة 
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تكو�ن االتجاهات والق�م والقدرة على التذوق العلمي، وتنم�ة قدراته على التأمل و�ساعده على 

ودقة المالحظة والتدر�ب على أسلوب التف�یر العلمي للوصول الى حل المش�الت، �ذلك توفیر 

  الخبرات الحق�ق�ة مما یجعل الطالب أكثر استعدادًا للتعلم واق�اًال عل�ه.

وتعد المفاه�م العلم�ة أحد م�ونات المعرفة العلم�ة، واللبنات األساس�ة التي �قوم علیها 

ل�س  إلىالمفاه�م للطل�ة، حتى ال تؤد� العلم، والمتت�ع لألدب التر�و� یلح� اهتمام بتعل�م وتعلم 

  )85، م2009(أمبو سعید� والبلوشي،  فهم فیها أو سوء

العلم�ة وتنمیتها لد� الطل�ة، أحد أهداف تدر�س العلوم في حیث �عتبر تكو�ن المفاه�م 

جم�ع مراحل التعل�م المختلفة، �ما تعتبر من أساس�ات العلم والمعرفة العلم�ة التي تفید في فهم 

ه��له العام وفي انتقال أثر التعلم، ولهذا فإن تكو�ن المفاه�م لد� الطل�ة على اختالف 

أهم�ة امتالك على وقد أكد برونر ضمن سالمة تكو�نها. ��ًا تو�اتهم یتطلب أسلو�ًا تدر�سمس

 م،2001(ز�تون،  مفاه�م علم�ة صح�حة حیث تساعد على فهم البناء العلمي وتطور المعرفة

  .)80ص

) أن التف�یر سمة من السمات التي تمیز االنسان عن 7ص ،م2011وقد أكد مصطفى (

وتعالي، وهو مفهوم تعددت أ�عاده واختلفت اآلراء  سائر الكائنات األخر� التي خلقها هللا س�حانه

حوله وتشعبت عمل�اته، و�تم التف�یر عادة عن طر�� مجموعة من النشاطات العقل�ة التي 

ال�حث عن  یجر�ها الدماغ عندما یتعرض لمثیر ما یتم استق�اله عبر الحواس، و�تضمن التف�یر

  .�مر �ه الفرد لذ�في م�ونات الموقف اوٕامعان النظر ل�ه تأمًال إالمعني و�تطلب التوصل 

وفي ضل التطور الهائل في شتى مجاالت الح�اة، وفي ضل ثورة التكنولوج�ا وسرعة 

انس�اب المعرفة وانتشارها، ومع ما �شهده العالم من تغیرات جذر�ة في مجال االبداع والتف�یر، 

قدم للطالب، حتى ��تسبوا القدرة بدأ ُینظر إلى التف�یر على أنه مهارة مهمة من المهارات التي ت

بداع مواطنیها إ ال بتف�یر و إلذ� �ع�شون ف�ه، فاألمم ال تنهض الالزمة للتعامل مع العصر ا

  والذ� �ات من أبرز سمات العصر الذ� نع�ش ف�ه.

ن الیوم أص�حت مهارات التف�یر جزءًا من مناهج عدیدة في التر��ة األساس�ة إوحیث 

ات المتخصصة في الر�اض�ات والطب وغیرها، وهناك بلدان أجنب�ة أنشأت والثانو�ة، وفي الدراس

 The national Centerمدارس لتعل�م التف�یر، مثل المر�ز الوطني لتعل�م التف�یر في أورو�ا 

for Teaching Thinking  أن �ل الطل�ة بإم�انهم أن ��ونوا مف�ر�ن  شعاراً  ىوالذ� یتبن"

 ).12ص ،م2012جیدین" (علوان، 
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في مجال التر��ة لذلك �عد موضوع تنم�ة التف�یر من الموضوعات الحدیثة جدًا والمهمة 

�ثیر من صانعي القرار التر�و� ضرورة التر�یز على تنم�ة مهارات التف�یر  � والتعل�م، إذ یر 

الفعال في مدارسنا، فلم �عد دور التر��ة �قتصر على تعل�م المفاه�م والحقائ� أو حتى التعل�م 

ذلك إلى تنم�ة أنما� التف�یر والقدرة على ممارسة العمل�ات العقل�ة،  �بل تعد ; ن التف�یرع

 ).8ص ،م2011فأص�ح أهم أهداف التعل�م منص�ًا على تعل�م التف�یر ومهاراته (مصطفي، 

و�عتبر التف�یر العلمي هو أحد أنما� التف�یر اإلنساني، وهو �ال شك قد�م قدم اإلنسان 

وألول مرة أن یتغلب على الصعو�ات التي واجهته في ح�اته و�ضع لها حلول الذ� حاول 

  البیئ�ة المتاحة.في ذلك �ل العوامل  مستغالً 

والتف�یر العلمي طر�قة إنسان�ة یتمیز بها اإلنسان و�ستخدمها لل�حث عن حل المش�لة 

ن طرق التأمل دون فعل ع اً جدیدقد ��ون التي تواجهه، فالتف�یر هو القوة التي تتعل� بتقد�م حل 

ظاهر وهي العالمة الممیزة لإلنسان العاقل، و�م�ننا أن نمیز بین التف�یر وأحالم ال�قظة، فنحن 

في أحالم ال�قظة نسمح ألذهاننا �أن تشرد �طر�قة عشوائ�ة أو تنغمس في األوهام أما التف�یر 

ى األقل �ممارسة العلمي فهو في األساس غرضي، موجه، مح�وم في مراحله المتقدمة عل

واع�ة. وه�ذا ��ون التف�یر الذ� نقصده هنا تف�یرًا بنائ�ًا مح�ومًا متجهًا إلى حل مش�لة معینة 

  وقد تكون هذه المش�لة عمل�ة أو نظر�ة.

و�ؤ�د المختصون في تدر�س العلوم والتر��ة العلم�ة أن اكتساب المتعلمین للمهارات 

نتاج، ...الخ) یجب أن ��ون هدفًا رئ�س�ًا لتدر�س العلوم، العقل�ة (المالحظة، والتصنیف، واالست

و�ن�غي في تدر�س العلوم ألن المتعلم �حتاج إلى تلك المهارات والعمل�ات في نشاطاته وح�اته، 

االهتمام �األنشطة العمل�ة مفتوحة النها�ة لتعلم هذه المهارات واكتسابها (العفون، ناد�ة وم�اون، 

  ).161م، ص2012حسین، 

تر� ال�احثة أن عمل�ة اكتساب مهارات التف�یر العلمي تجعل دور الطالب إیجاب�ًا في و 

  عمل�ة التعلم، وتجعل لد�ه القدرة على التعلم �ش�ل أفضل.

 TIMSS تشیر نتائج تحصیل طل�ة فلسطین في العلوم والر�اض�ات الخت�ارات الت�مس

دون متوس� العالمات الكلي، �ما  أن مستو� أداء الطل�ة متدني، و�ان متوس� األداءم 2007

تشیر النتائج إلى أن نسب عال�ة من الطل�ة �عانون من مشاكل حق�قة لها عالقة بإتقان المهارات 

تشیر  م2011، أما نتائج ت�مسم)2007وزارة التر��ة والتعل�م الفلسطین�ة، ( والمفاه�م األساس�ة

وهذا یدلل على نجاح ملموس للنظام  م2007تحصیل الطل�ة مقارنة بنتائج إلى ارتفاع متوس� 
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(وزارة التر��ة والتعل�م  التعل�مي في هندسة المدخالت والعمل�ات مما أد� إلى تحسین المخرجات

مما أثار الرغ�ة لد� ال�احثة لمحاولة االرتقاء �ش�ل أكبر وتحسین  م)2011الفلسطین�ة، 

  األساس�ة لد� الطل�ة.المهارات 

) في تنم�ة 4matهذه الدراسة محاولًة تجر�ب نظام الفورمات (لذا ف�رت ال�احثة بإجراء 

في تنم�ة  فعالیتهالعدید من الدراسات  تالمفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي، وقد أثبت

)، و(زهران وع�اش، م2013(الناجي، التحصیل الدراسي والمفاه�م وأنواع من التف�یر مثل دراسة 

، و(عبجل، م)2011، و(الج�او�، م)2011)، و(أحمد، Oves, 2012، و(م)2012

  .م)2010

جراء هذه الدراسة محاولة االرتقاء في إلدافع�ة المن خالل ما سب� تولدت لد� ال�احثة و 

 شح الدراسات العر��ة التي تناولت نظام الفورماتحیث هناك العلوم وطرائ� تدر�سه، منهاج 

)4mat(  أهم�ة التف�یر ، �اإلضافة إلى العلميفي تنم�ة المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر

االتجاهات الحدیثة على ضرورة تنم�ة  وتأكیدالعلمي في الح�اة عامة، وفي مادة العلوم خاصًة، 

التي أكدت  اتتعددت الدراسحیث ، مهارات التف�یر العلمي وتوظ�فها في االستقصاء وال�حث

)، دراسة العطار م2015تنم�ة مهارات التف�یر العلمي ومنها دراسة أبو سلم�ة(على ضرورة 

 .م)2015(

  :مش�لة الدراسة

ما أثر توظیف نظام  السؤال الرئ�س المتمثل في: " نجا�ة عتتمثل مش�لة ال�حث في اإل

 �ر العلمي �مادة العلوم العامة لد) في تنم�ة المفاه�م ومهارات التف�ی4matالفورمات (

  طال�ات الصف السا�ع األساسي �غزة؟

  و�نبث� عن السؤال الرئ�س األسئلة الفرع�ة التال�ة:

  طال�ات الصف السا�ع؟ �فاه�م العلم�ة المراد تنمیتها لدما الم .1

 طال�ات الصف السا�ع األساسي؟ �لتف�یر العلمي المراد تنمیتها لدما مهارات ا .2

بین متوس� درجات طال�ات  α≥ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو�  .3

 خت�ار المفاه�م العلم�ة؟التطبی� ال�عد� الالمجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في 

بین متوس� درجات طال�ات  α≥ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو�  .4

 خت�ار مهارات التف�یر العلمي؟التطبی� ال�عد� ال المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في
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  الدراسة: ترض�اف

  الدراسة للتحق� من الفرض�ات التال�ة: ىتسع

بین متوس� درجات طال�ات  α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو�  .1

  خت�ار المفاه�م العلم�ة.ال التطبی� ال�عد� المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في

بین متوس� درجات طال�ات  α≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو�  .2

 خت�ار مهارات التف�یر العلمي.لتطبی� ال�عد� الالمجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في ا

  ة:أهداف الدراس

  هذه الدراسة إلى تحقی� األهداف التال�ة: ىتسع

  .األساسي طال�ات الصف السا�ع �فاه�م العلم�ة المراد تنمیتها لدتحدید الم - 1

 طال�ات الصف السا�ع األساسي. �العلمي المراد تنمیتها لدلتف�یر تحدید مهارات ا - 2

 ) في التدر�س على تنم�ة المفاه�م العلم�ة4matدراسة أثر توظیف نظام الفورمات ( - 3

 في مادة العلوم لد� طال�ات الصف السا�ع األساسي.ومهارات التف�یر العلمي 

 أهم�ة الدراسة:

  تفیدة منها، حیث تكتسب أهمیتها �ما یلي:تكمن أهم�ة الدراسة في مضمونها والجهات المس

توفیر دلیل للمعلم لوحدة (الحرارة في ح�اتنا) �مادة العلوم للصف السا�ع معدًا وف� نظام  - 1

تنم�ة المفاه�م والتف�یر العلمي لد� الطل�ة، مما قد  ىلإؤد� تالذ� قد  )4mat(الفورمات 

 ُ�م�ن المعلمین من تحضیر دروسهم على نفس النم�.

الكتب الدراس�ة وأنشطتها ووسائل تقو�مها  � لمصممي المناهج ��ف�ة تصم�م محتو قد تكشف  - 2

 الطل�ة. �تراعي أنما� التعلم المختلفة لد �طر�قة

أصحاب القرار ومصممي المناهج ومنفذ� الدورات التدر�ب�ة إلعداد  ىلإقد تلقي الضوء  - 3

ل�م الطل�ة من خالل مراعاة أنما� برامج تدر�ب�ة لتدر�ب المعلمین الجدد والقدامى على تع

 تعلمهم.

 �ستخدم لق�اس المفاه�م العلم�ة لدقد تساعد المعلمین وطل�ة الدراسات العل�ا في توفیر أداة ت - 4

 الطل�ة، وأ�ضا اخت�ار للتف�یر العلمي.
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نظام أثر من أوائل الدراسات التي تناولت -على حد علم ال�احثة- تعد الدراسة الحال�ة - 5

 على تنم�ة مهارات التف�یر العلمي.4mat الفورمات 

  حدود الدراسة:

  تقتصر نتائج الدراسة على الحدود التال�ة:

عینة من طال�ات الصف السا�ع االساسي في مدینة غزة في مدرسة فهمي الجرجاو�  - 1

  م.2016-2015األساس�ة أ للبنات لمدیر�ة شرق غزة للفصل الدراسي الثاني من العام 

الوحدة الثامنة "الحرارة في ح�اتنا" من منهاج العلوم للصف السا�ع �ما اقتصرت على  - 2

 األساسي الجزء الثاني.

تفسیر  - االستنتاج - �ما اقتصرت الدراسة على مهارات التف�یر العلمي (المالحظة - 3

 التنبؤ) الواجب تنمیتها  لد� طال�ات الصف السا�ع األساسي. - استخدام األرقام - الب�انات

   :مصطلحات الدراسة

 :وتعرفها ال�احثة إجرائ�اً 

من �تاب العلوم  منةل�مي لتنظ�م تدر�س الوحدة الثاتع نظام ):4matنظام الفورمات ( - 1

العامة للصف السا�ع االساسي الذ� یتضمن مجموعة من الخطوات اإلجرائ�ة ابتداًء 

�المالحظة التأمل�ة، و�لورة المفهوم، والتجر�ب النش�، والخبرات الماد�ة المحسوسة لطال�ات 

  ها ال�احثة.تعدأ تجر�ب�ة وعلى وف� الخط� التي المجموعة ال

ع في وحدة المفاه�م العلم�ة الموجودة في �تاب الصف السا�ع�ارة عن المفهوم العلمي:  - 2

  ق�اسها بواسطة االخت�ار المعد لذلك. قد تمالحرارة في ح�اتنا و 

�ع الطر�قة العلم�ة في التف�یر هي مجموعة العمل�ات التي تتو مهارات التف�یر العلمي:  - 3

نات، واستخدام األرقام، الدراسة على مهارات (المالحظة، واالستنتاج، وتفسیر الب�ا تقتصر او 

 والتنبؤ).

) 13- 12هن الطال�ات التي تتراوح أعمارهن ما بین (و طال�ات الصف السا�ع االساسي:  - 4

 السا�ع في السلم التعل�مي الفلسطیني. � سنة وهم في المستو 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

 اإلطار النظر� 

 

  

  

  

  

  

  

  



10 

  الفصل الثاني

  اإلطار النظر� 

سعت الدراسة الحال�ة إلى تنم�ة المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي في العلوم من 

)، لذلك قامت ال�احثة �مراجعة أدب�ات العلوم التر�و�ة ذات 4matخالل توظیف نظام الفورمات(

والتف�یر العلمي، ، والمفاه�م العلم�ة، 4matنظام الفورمات الصلة �متغیرات الدارسة، وهي: 

  ولذلك تم تصنیف اإلطار النظر� إلى ثالثة محاور، وهي:

 ) 4المحور األول: نظام الفورماتmat(  

 المحور الثاني: المفاه�م العلم�ة  

 المحور الثالث: التف�یر العلمي  

  المحور األول: 

  )4matنظام الفورمات (

سمته نظام أ، و 1987سنة   Bernice McCarthyمن قبل بیرنس م�ارثي  ظامطور هذا الن

)4mat بناًء على نم� التعلم الفرد� (Individual Learning Style وعلى طر�قة التف�یر ال�منى ،

  ، فقد أوردت أر�عة أنما� من التعلم هي: Right/ Left Mode Techniqueوال�سر� 

 النوع األول: یهتم المتعلمون من هذه الفئة �المعاني ذات الصلة بهم �أشخاص.

النوع الثاني: یهتم المتعلمون من هذه الفئة �ش�ل رئ�سي �الحقائ� والذ� یؤد� معرفتها إلى فهم 

  المفاه�م.

  النوع الثالث: یهتم المتعلمون من هذه الفئة ���ف�ة عمل األش�اء.

، 1996. (الخلیلي وحیدر و�ونس، مالنوع الرا�ع: یهتم المتعلمون بهذه الفئة �اكتشافاتهم �أنفسه

  )294ص

  : )4mat( الفورمات ظامتعر�ف ن

تعل�مي یترجم مفاه�م أنما� التعلم إلى  ظامأنه ن�) 13ص ،م2010تعرفه عبجل (

المالحظة التأمل�ة،  حل متتا�عة وهي،استراتیج�ة تعل�م�ة، �سیر في دورة تعلم ر�اع�ة من مرا

  المفهوم، التجر�ب النش�، الخبرات الماد�ة المحسوسة. رةبلو 
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تر�و� یرتكز على تحفیز الطال�ات،  ظام) �أنه ن164ص م،2012وع�اش (وتعرفه زهران 

وٕاتقان المفاه�م وتطب�قاتها العلم�ة، والتر�یب اإلبداعي، و�تكون من ثماني خطوات، وهي: 

الر��، والحضور، والصورة، واإلخ�ار، والتطبی�، والتوس�ع، والتنق�ة، واألداء، مع األخذ 

  ن واأل�سر.�االعت�ار جانبي الدماغ األ�م

تعل�مي یتكون من أر�ع مراحل هي: المالحظة التأمل�ة،  ظامإجرائ�ًا: �أنه ن ال�احثةوتعرفه 

و�لورة المفهوم، والتجر�ب النش�، والخبرات الماد�ة المحسوسة، والذ� سیتم توظ�فه لتدر�س 

  طال�ات المجموعة التجر�ب�ة لوحدة الحرارة في ح�اتنا.

  :4mat الفورمات نظاماألساس الفلسفي النظر� ل

  د في التعلم وفلسفة جون دیو�:�أوًال: أهم�ة الخبرة والتفر 

یؤ�د جون دیو� على أهم�ة الخبرة في التعلم، وقد وضع معاییر للخبرات المقدمة في  

المنهج، �ذلك أكد على غرس مبدأ تر��ة المتعلم على ات�اع منهج علمي في حل مش�الته 

لتعل�م إلى الحاضرة، ونجح دیو� في هجومه على فلسفة التعل�م النمط�ة، وأسهم في دفع عجلة ا

أكد على ضرورة  �أهم�ة الخبرة في التعل�م وانتقد أسلوب التلقین، وأ�ضاً  �ناد اتجاه مغایر، حیث

  )13-11ص ،م2009جعل المدرسة ثر�ة �الخبرات من أجل تكو�ن عقل�ة علم�ة راشدة. (فلم�ان، 

  المستمدة من فلسفة جون دیو�: 4mat م�ادئ الفورمات

األهم في تش�یل نظام  ) �عتبر جون دیو� المساهم14-13صص  م،2009أشار فلم�ان (

یرتكز على أهم�ة تقد�م  4matنظام الفورمات ، حیث تؤ�د م�ارثي على أن 4mat فورماتال

الخبرات التي تساعد المتعلم على االنسجام مع نفسه والبیئة من خالل الخطوات المتتال�ة في 

م�ارثي الذ� تبدأ دورته �ارت�ا� المعلومات الجدیدة  ظاملفورمات، وهذا یتضح من خالل ننظام ا

  �البیئة �ما لد� المتعلم من خبرات، وتنتهي بتطبی� ما تم تعلمه في مواقف جدیدة.

مما سب� تستنتج ال�احثة أن م�ارثي عند بناءها للنموذج استفادت من أف�ار دیو� في 

لبیئة المح�طة �ه والتي تتواف� مع أف�اره أهم�ة تقد�م الخبرات التي تعین المتعلم على فهم نفسه وا

  وٕام�اناته.

  ثان�ًا: نظر�ة التعلم التجر�بي وفلسفة د�فید �ولب:

تؤ�د على أهم�ة الخبرة في التعلم اإلنساني، وتشیر �یلي  نظر�ة د�فید �ولب نظر�ة أ�ضاً 

)Kelly, 1997, pp. 1-5 أن هذه النظر�ة قائمة على نظرة موسعة إلى القدرات العقل�ة لإلنسان (
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ن التطور الشخصي إرة الحق�قة وتكییف األف�ار، حیث التي تتضمن اخت�ار األف�ار في الخب

األنظمة  والتعلم اإلنساني مرادفان �النس�ة لكولب، یتضمنان التكامل المستمر لمجموعة من

�ولب هذه األنظمة: الخبرة الحق�قة،  ىواقف الح�اة، وقد سملم ىالمستقلة التي تعطي معن

المالحظة التأمل�ة، تكو�ن المفاه�م المجردة، والتجر�ب النش�. ووفقًا لنظر�ة �ولب فإن التعلم هو 

عمل�ة نشطة مستمرة �قوم المتعلم فیها بتنق�ة وتكامل أنما� تك�ف�ة لإلدراك والتف�یر والسلوك 

  .)14ص م،2009والعواطف (فلم�ان، 

  دورة التعلم لد� �ولب: 

تشیر م�ارثي أن �ولب وصف التكیف مع البیئة من خالل الحوار المستمر الذ� یبدأ 

لتقی�م الذ� غال�ًا ما ��ون ح�م عاطفي �قوم بإعداد الموقف ابتقی�م الخبرة السا�قة للمتعلم، هذا 

المتعلم من االنتقال إلى لتوظیف عمل الحواس في المالحظة والتأمل، هذه المالحظة تم�ن 

المرحلة الثان�ة في عمل�ة التعلم، وهي معارضة العاطفة والخبرة الشخص�ة واالنتقال إلى التجر�د 

المفهومي، ثم االنتقال إلى المرحلة الثالثة وهي االخت�ار الذ� یتم ف�ه تحدید تضمینات للسلوك، 

تر�یب جدید �ش�ل تول�فة للسلوك. ثم تكمل الدورة نفسها بتكامل هذه التضمینات في تألیف و 

  )15ص ،م2009): (فلم�ان، 2-1و�م�ن تمثیل هذه الدورة في الش�ل التالي رقم (

  

  

  

  

  

  

 

  

  

�النس�ة لكولب فإن المتعلم �عتمد على نم� معین في تعلمه و�همل أنما� أخر�، و�ص�ح 

) أن �ولب 92ص ،م2015على ذلك النم�، أشار أحمد ومحمد (تعلمه �ش�ل تلقائي معتمد 

 ): دورة التعلم لد� د�فید �ولب1.2( ش�ل
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للتعلم استنادًا إلى تفض�الته المرت�طة ب�عد�  أنما� أوضح �ل فرد �فضل واحدًا من أر�عة

  اإلدراك والمعالجة، و�نتج عن ذلك أر�ع أنواع من المتعلمین، وهم:

التأمل�ة وتحدید المفاه�م، : �ضم خطوات التعلم من المالحظة assimilatingاالست�عابي  −

المتعلمون النظر�ون في هذا النم� هم األفضل في فهم مد� واسع من المعلومات، و�ر�زون 

 أكثر على المفاه�م واألف�ار المجردة، و�فضلون النظر�ة على الجانب العلمي.

: �ضم خطوات التعلم من المفاه�م المجردة والتجر�ب العملي، convergingالتقار�ي  −

علمون في هذا النم� األفضل في إیجاد استخدامات لألف�ار والنظر�ات، وتكون لدیهم المت

 لألسئلة.جا�ات قرارات معتمدًا على إیجاد اإلالقدرة عل حل المشاكل وصناعة ال

: �ضم خطوات التعلم من التجر�ب النش� والتجر�ة العمل�ة، accommodatingالتواؤمي  −

� لهم القدرة على التعلم من التجارب الشخص�ة �ش�ل فالمتعلمون العملیون من هذا النم

  قحام أنفسهم في تجارب جدیدة تحمل التحد�.إ اسي، و�ستمتعون في تنفیذ الخط� و أس

: �ضم خطوات التعلم من التجر�ة الماد�ة والمالحظة التأمل�ة، divergingالت�اعد�  −

الحاالت التي تستدعي تولید فالمتعلمون المتأملون من هذا النم� ��ونون مستمتعین في 

الكثیر من األف�ار والمفاه�م، مثل جلسات العصف الذهني، و�هتمون �معرفة السبب، 

  و�فضلون أن �أخذوا المعلومات التي تقدم إلیهم �طر�قة تفصیل�ة و�أسلوب منطقي.

) إلى المراحل األر�عة في دورة �ولب وهي تمثل 17-16صص  ،م2009أضاف فلم�ان (

  �عدین اإلدراك والمعالجة: 

یتم إدراك الخبرة من خالل الحواس  المرحلة األولى: التجر�ة الماد�ة (الشعور واإلحساس):

واالتصال �الخبرة الحق�ق�ة واالنغماس فیها ول�س عن طر�� القراءة من المراجع 

  النظر�ة.

: یتم إدراك الخبرة من خالل التعامل مع الرموز �یر وتكو�ن المفهومالمرحلة الثان�ة: التف

واألش�اء ول�س األشخاص، وهنا یتم االتصال �المراجع واألدب�ات النظر�ة 

 واستخدام التحلیل التنظ�مي.

تتم معالجة الخبرة في هذه المرحلة من خالل  المرحلة الثالثة: المراق�ة والمالحظة التأمل�ة:

ما یتم ذلك من  مراق�ة الموضوع�ة من أجل اتخاذ قرارات، وغال�اً المالحظة وال
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خالل استخدام المحاضرات أو الرجوع ألشخاص �المعلم أو مرجع�ة الكتب، 

  و�تصف هؤالء األفراد �أنهم �صر�ون سمعیون.

 : تتم معالجة الخبرة عن طر�� االنغماس الفعليالمرحلة الرا�عة: اإلنجاز أو التجر�ب العلمي

یل األفراد �عمل المشار�ع والمناقشات م، والق�ام بتجارب شخص�ة، و�فیها

  الصغیرة.

  المستمدة من نظر�ة �ولب:  )4mat( م�ادئ الفورمات

 ظامدورة التعلم في نظر�ة �ولب هي األساس النظر� لنأن  )18ص م، (2009فلم�انأشار 

 العام لنظر�ة الفورماتأكدت م�ارثي أن نظر�ة �ولب تعد �مثا�ة اله��ل . 4mat الفورمات

4mat� م ن األفراد یتم تصن�فهأتمثل في یولب ونظام الفورمات وهو ، مع وجود فرق بین نظر�ة

 تصنیف التا�عة لكولب، أ� أنحسب درجة الفرد في أداة ال نما�في نظر�ة �ولب إلى أر�عة أ

�ارثي فهي م عن اآلخر، أمانم� سلوك المتعلم �ش�ل �فصل �ل التعلم یتحدد من خالل  نم�

ها ال�عض، فهي تضع في مع �عض نما��اإلضافة إلى ترا�� األ نم�تؤ�د على استقالل�ة ال

  أقل تفضیل.  نم�ن مساندین و نمطیرئ�س و  نم�نظامها 

  ثالثًا: نظر�ة �ارل جونج للنمو والتطور اإلنساني: 

الحق�قة متس� ومنظم ي فوك اإلنساني تنوعًا وعشوائ�ة هو اعتبر جونج أن أكثر أنواع السل

ف لسلوك الفرد في نظرًا الستخدام الفرد أسالیب معینة لإلدراك الحسي والتقی�م، ووضع تصنی

: الحس وهو إدراك األش�اء عن طر�� الحواس، التف�یر وهو عمل�ة صنع يأر�ع وظائف، وه

ة وضع القرار، العواطف فهي عمل�ة التقی�م وٕاضفاء ق�م شخص�ة لألش�اء، والحدس فهو عمل�

االحتماالت واالرت�اطات بین األش�اء، و�ؤ�د أن الفرد �ستمر �التمیز في هذه الوظائف حتى 

�صل للبلوغ والتح�م التام فیها، و�سمي هذه العمل�ة �التفرد و�عرفه �أنه عمل�ة التمیز الناتجة عن 

  )19ص ،م2009التطور في شخص�ة الفرد. (فلم�ان، 

عًا للتفاعل االجتماعي إلى جونج صنف األفراد ت�) أن 43ص ،م2016أضافت قطشان (

، األول االن�ساطي وهو الفرد الذ� لد�ه القدرة على التعامل مع األش�اء واألشخاص فئتین

المح�طة �ه �فعال�ة، والثاني االنطوائي وهو الذ� �ستمتع بوحدته و�میل إلى ممارسة جم�ع 

  اسوب.األنشطة الفرد�ة �القراءة والرسم واستخدامات الح
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  المستمدة من نظر�ة �ارل جونج: )4mat( م�ادئ الفورمات

نه أ، حیث ذ�رت م�ارثي 4mat نظام الفورماتنظر�ة جونج ساهمت في تكو�ن الس�اق ل

جونج، حیث على سبیل نما� و�ین أ 4mat التعلم في نظام الفورمات نما�یوجد ارت�ا� بین أ

حصائ�ًا مع النوع العاطفي إفي نظام م�ارثي (الخ�الي) یرت�� المثال النم� األول من المتعلمین 

حصائ�ًا مع التف�یر� لد� جونج، والنوع الثالث إ، والنوع الثاني التحلیلي یرت�� لد� جونج

البدیهي مع الحسي لد� جونج، والنوع الرا�ع النش� مع الحدسي لد� جونج. مع ذلك هناك فرق 

تتعامل مع تر�یب الشخص�ة ضمن اإلنسان�ة والتنبؤ بین النظر�تین في �ون نظر�ة جونج 

مع أنواع الشخص�ة ضمن  4mat �السلوك الصادر عن �ل نوع، بینما یتعامل نظام الفورمات

  )20ص م،2009إطار عملیتي التعل�م والتعلم. (فلم�ان، 

  را�عًا: دراسات وظائف نصفي الدماغ: 

أ�من واآلخر أ�سر، إال أن الدراسات  أثبتت دراسات الدماغ أنه یتكون من جانبین أحدهما

الحدیثة تؤ�د أن الدماغ �عمل ��لیته وال �م�ن فصل الجانب األ�من عن الجانب األ�سر في 

إلنسان �متلك دماغًا واحدًا، إال أنه یتكون من نصفي �رة االتعامل مع المواقف الح�ات�ة، ف

لدماغ یتخصص في إعادة بناء لمعالجة المعلومات �أسلو�ین مختلفین، فالنصف األ�من من ا

وتر�یب األجزاء لتكو�ن �ل متكامل، �ما یدرك العالقات بین األجزاء المنفصلة، وهو ال ینتقل 

�صورة خط�ة وٕانما �ش�ل �لي متواف� ومتواٍز، بینما یبد� النصف األ�سر فعالیته في عمل�ات 

هما �شترك في العمل�ات المعالجة ال�صر�ة والم�ان�ة، فنحن ال نف�ر بنصف دون اآلخر ف�ال

  )16ص م،2009العقل�ة العل�ا (عفانة والج�ش، 

ما زال هناك فهم قاصر في ��ف�ة عمل الدماغ للتخصص النصفي، فهناك �عض 

الدراسات تثبت أن عدم التناظر موجود منذ بدا�ة اإلنسان، وأن العمل�ات المعرف�ة المستخدمة 

صر�ة غیر متوافقة معًا، ولهذا �طور الدماغ أنظمة للغة وتلك المستخدمة للوظائف الم�ان�ة ال�

معالجة منفصلة، وفي �عض الحاالت منذ الوالدة ��ون هناك عجز نصفي �ظهر في وظائف 

معینة �ستمر طوال فترة النمو، مما یدلل على أن العوامل الجین�ة تؤثر على التنظ�م النصفي 

  )23-22صص  ،م2009للدماغ، (فلم�ان، 

  المستمدة من نظر�ة التعلم بجانبي الدماغ: )4mat(م�ادئ الفورمات 

یتضمن عناصر من األ�حاث في  4mat ) أن نظام الفورمات�McCarthy, 1987شیر (

جانبي الدماغ وأنما� التعلم، وطرق معالجة نصفي الدماغ األ�من واأل�سر للمعلومات. فیر� أن 
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�فحص السبب والنتیجة و�صنف األش�اء و�حللها، یولد نم� الجزء األ�سر للدماغ تحلیلي فهو 

نظر�ة و�خل� نماذج، بینما �صف نم� الجزء األ�من �أنه �عرف أكثر ما �قول، �ستط�ع ملء 

الثغرات، حدسي �ستشعر المشاعر و�سعى الستخدام األنما� والعالقات في عمل�ة التف�یر 

  ومعالجة المعلومات.

السا�قة تؤ�د على التجر�ب للوصول إلى الخبرة  النظر�ات أن معظم ال�احثة وتر� 

  المنشودة، وضرورة توظیف المفهوم في مواقف جدیدة. 

  تعلم الطل�ة ووظ�فة جانبي الدماغ:أنما� 

لقد توصلت م�ارثي من خالل دراسة أجرتها إلى أن �ل من نصفي الكرة الدماغ�ة 

) توضح صفات 4mat systemمتخصص �أنواع معینة من المهام، وضعتها في قائمة أسمتها (

  )17ص ،م2010م الطل�ة ووظ�فة جانبي الدماغ. (عبجل، لأسالیب تع

  جدول یوضح صفات أسالیب تعل�م الطل�ة: )2.1(جدول

فئة أسلوب 

  التعلم
  نوع المعرفة

أسلوب معالجة 

  المعلومات

السؤال   وظ�ف�ة جانبي الدماغ

  المفضل
  األ�من  األ�سر

  األول
خبرة 

  محسوسة
  مالحظة تأمل�ة

فهم الخبرة عن 

  طر�� تحلیلها

ال�حث عن المعنى 

  الشخصي للخبرة
  لماذا...؟

  الثاني
مفاه�م 

  مجردة
  مالحظة تأمل�ة

اهتمام �المعرفة 

  الجدیدة

دمج الخبرة الجدیدة 

مع المخزون 

  المعرفي

  ماذا...؟

  الثالث
مفاه�م 

  مجردة
  تجر�ب فعال

االهتمام �التطب�قات 

  األكثر عموم�ة

االهتمام �التطب�قات 

  الفرد�ة الذات�ة

�یف 

  �عمل...؟

  الرا�ع
خبرة 

  محسوسة
  تحلیل موقف التعلم  تجر�ب فعال

توس�ع وتطو�ر 

  دائرة التعلم
  إذا...؟

، �ستجیب للكلمة سمعيلى ثالثة أنما�: متعلم ذو نم� بینما �قسم �عض التر�و�ین إ

الم�تو�ة والرسوم الب�ان�ة والرسومات، ومتعلم ذو نم� �صر� �ستجیب للكلمة المنطوقة 

والمحاضرات واألشرطة الصوت�ة والمناقشات، ومتعلم ذو نم� حر�ي �ستجیب لألشظة التي 

  )18ص م،�2010صاحبها حر�ة وتجارب وتمار�ن. (عبجل، 
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أن ما �حدث داخل الحجرة الصف�ة یؤثر على عمل الدماغ وعلى أنما�  ال�احثةتر� 

  التعلم التي �ستخدمها المتعلم في بنائه ومعالجته للمعرفة.

�أنها  )Marleneوقد اختلف العلماء في تعر�فهم ألنما� التعلم، فقد عرفها مارلین (

  .)86ص م،2013شافعة، رك المتعلم بها األش�اء �صورة أفضل (یداألسلوب أو الطر�قة التي 

) أن نم� التعلم طر�قة الفرد الخاصة في استق�ال 46ص م،2012وتر� (العیلة، 

  ا، من خالل استخدام طرق خاصة �ه.المعلومات وطر�قته في معالجته

خبرات الب الذ� �ستوعب �ه الفرد أن نم� التعلم هو النم� أو األسلو  ال�احثةوتر� 

  التي �ستخدمها لتنظ�م معلوماته ومعالجتها.تعل�م�ة والطر�قة المفضلة ال

ت�ا� �شقي الدماغ األ�من ) أن �ل نم� من أنما� التعلم له ار Huitt, 2009و�ر� هو�ت (

�میل متعلم الش� األ�سر من الدماغ للتعلم اللفظي، �میل متعلم الش� األ�من للتعلم ، و واأل�سر

  الحدسي الشعور�.

أنه �أخذ �ل أنما� التعلم في  4mat نظام الفورمات ) أن ما �میز(Abuagila, 2003 �شیر

  دورة تعلم واحدة، �التالي ینطو� ذلك على جم�ع أنواع المتعلمین. 

  :)4mat( أنواع المتعلمین في نظام الفورمات

اذا تحدث األش�اء، و�تعامل �میل للتعلم �ش�ل ماد� محسوس، لمعرفة لمالمتعلم التخیلي:  .1

و�جیب عن السؤال لماذا خر�ن �ش�ل اجتماعي واسع للخروج بنتائج محددة مع اآل

)McCarthy, 1982) أن هذا النم� ی�حث عن المشار�ة 19ص م،2010)، �ضیف عبجل (

الشخص�ة والمعاني والترا�� في �ل ما یتعلمه و�تفاعل جد�ًا و�تأمل خبرته و�حتاج لمعرفة 

ج�ات التعلم المرت�طة بهذا النم� فتشمل االستماع، لماذا یتعلم شیئًا معینًا، أما استراتی

) أن المتعلم التخیلي �حّصل (Nicoll-Senft,2012التحدث، العصف الذهني، وأضاف 

  أفضل ما ��ون اعتمادًا على مشاعره ومعتقداته الخاصة القائمة على الحوار والنقاش.

النم� �میل للتعلم �ش�ل  ) أن المتعلم في هذاMcCarthy, 1982یذ�ر (المتعلم التحلیلي:  .2

تجر�د� غیر ملموس، وهم أقل اهتمامًا من النم� األول �ما لد� اآلخر�ن لمعرفة ما ستؤول 

و�میل لإلجا�ة عن  إل�ه األش�اء، و�میلون لاللتحاق �مجاالت الر�اض�ات والمجاالت ال�حث�ة

ون بتفاصیل ) أن المتعلمین في هذا النم� یهتمMcCarthy, 1990، وأضاف (السؤال ماذا

  األش�اء وال یجدون صعو�ة ف�ما یتلقونه داخل المدرسة.
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أن عینة هذا النم� متعلقة �القدرة على �یف  )McCarthy, 1982یذ�ر (المتعلم المنطقي:  .3

تطبی� ما تم تعلمه �ش�ل على �ل المش�الت، و�لتحقون غال�ًا أصحاب هذا النم� 

) أن هذا النوع من المتعلمین �McCarthy )1990المجاالت الهندس�ة والتكنولوج�ة، وأضاف 

ف�ما �حتاجون یدمجون النظر�ة مع التطبی� وتمثل المدرسة إلى حٍد ما عائقًا أمام رغبتهم 

  و�جیب عن السؤال �یف. من تطبی� عملي سر�ع

) أن هذا النم� الذ� أسماه �الحیو� النش� (Nicoll-Senft,2012: �شیر المتعلم الدینام��ي .4

كتشاف الذاتي ور�� ما تم تلقینه �ما �صادف في ح�اته الیوم�ة للتعامل معه �ش�ل �میل لال

مختلف، وعلى المعلم ابتكار مواقف تعل�م�ة تحاكي تلك الموجودة خارج الغرفة الصف�ة، أما 

McCarthy, 1982) ف�شیر إلى أن هذه الفئة تبرز �المواقف المعتمدة على المرونة (

فهذا  األش�اء �ش�ل آخر اعتمادًا على المجازفة والتجر�ة والخطأ.والمجازفة وماذا لو تمت 

 النم� من المتعلمین یجیب عن السؤال ماذا لو.

أن المعلم عل�ه أن ��ون ملمًا �أنما� التعلم لد� طلبته و�عمل على توظیف �ل  ال�احثةوتشیر 

 اإلم�انات المتاحة من أجل تعل�م الطل�ة وف� أنما� تعلمهم.

 م لد� م�ارثي:دورة التعل

، وهو �عتمد 4mat، حیث أنشأت نظام م1979نشأت ف�رة دورة التعلم لد� م�ارثي عام 

ف العمل�ة التي تحصل داخل الفرد صع�ة التي تحصل لكل فرد، وهي تعلى دورة التعلم الطب�

صنع عندما �حاول فهم نفسه والعالم حوله ف�فسر المعاني و�صنع العالقات و�حدد المش�الت و�

ها لعلماء سا�قین ولكن م�ارثي قامت بوضعها �تصم�م تعل�مي لو الحلول، وهذه الدورة تعود أص

تحصل لنا ومشاعرنا نحوها، هذه جاهز لالستخدام، حیث تبدأ الدورة �الخبرة الحق�ق�ة التي 

دراكات الحس�ة تقود إلى التصور والتخیل الفرد� الذ� یؤد� لصنع مفهوم مجرد، �عدها اإل

ذا المفهوم ثم �قودنا ذلك إلى التوسع في المفهوم وتكامل الخبرة مع �اقي الخبرات ممارسة ه

طو�ر الخبرة نفسها عن طر�� تكی�فها لالستخدام في الح�اة، وفي هذه الدورة تك إلى لو�ؤد� ذ

 ،م2009ین�غي أن یهیئ المعلم الخبرات التي تناسب �ل طالب وأسلوب تعلمه. (فلم�ان، 

  )4mat) یوضح دورة التعلم في نظام الفورمات (2.2) والش�ل (40ص
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 4mat): دورة التعلم في نظام الفورمات 2.2ش�ل (

المسار األول إدراك الخبرة، والمسار الثاني �مثل  ،دورة التعلم لد� م�ارثي تضم مسار�ن

معالجة الخبرة، فعندما یواجه الفرد تعلمًا جدیدًا فإنه یدر�ه �حواسه ثم یندمج فیها �عمل�ات عقل�ة، 

ن األفراد یختلفون في معالجة الخبرة فال�عض أعبها �مفهوم مجرد، و�جدر القول �و�عد ذلك �ستو 

خر �حب لخبرة الجدیدة مشاعره، وال�عض اآلا�قة و�ضفي على ا�حب ر�طها بخبرات ح�اته الس

أن ینتقل م�اشرة من الخبرة الم�اشرة إلى التجر�د وال�عض �حب تبر�ر الخبرة الجدیدة ورؤ�ة 

) یوضح دورة التعلم وأنما� المتعلمین في 2.3). والش�ل (41ص م،2009تفسیر لها (فلم�ان، 

  .4mat نظام الفورمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  )4matالتعلم وأنما� المتعلمین في نظام الفورمات (دورة ): 2.3ش�ل (
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  تبدأ مع المتعلم وتنتهي إل�ه. 4matأن دورة التعلم في نظام الفورمات  ال�احثةوتر� 

  ):43-42صص  ،م2009فلم�ان، ( اإلدراك والمعالجة في دورة التعلم

  اإلدراك في دورة التعلم:

مختلفة في المواقف التعل�م�ة، �عضهم �قوم �استخدام إن المتعلمین یدر�ون األش�اء �طرق 

حواسه ومشاعره مع الخبرة الم�اشرة وهؤالء �میلون للطر�قة الحس�ة الحدس�ة یر�طون المعلومات 

�المعنى فهم یتعلمون من خالل العاطفة والمشاعر، أما ال�عض اآلخر �قومون �التف�یر �الخبرة 

فهؤالء �ف�رون و�تأملون في الخبرة و�میلون أكثر إلى  والتحرك سر�عًا إلى المفهوم المجرد،

  التجر�د فهم �حللون األحداث و�ختبرون األجزاء و�قومون �ال�حث في منطق�ة الخبرة.

قة الحس�ة في عمل�ة االدراك ضرورة اهتمام المعلم �الطر� ل�احثةا ومن خالل ما سب� تر� 

واالعتماد الكلي على التدر�س النظر� وعدم ن معظم مدراسنا تتعامل أكثر مع المجردات إحیث 

  �مثل عمل�ة اإلدراك في دورة التعلم.) .42االهتمام �الخبرة الحس�ة، والش�ل (

  

  

  

  

  

  

  

  اإلدراك في دورة التعلم: )2.4( ش�ل       

  المعالجة في دورة التعلم: 

تجاه ما �حدث من أوجه االختالف أ�ضًا بین المتعلمین طر�قة معالجة الخبرة (ماذا نفعل 

لنا) فال�عض یتجه م�اشرة و�جرب األش�اء وال�عض یراقب و�حاول التفسیر قبل التصرف، �عض 

ذا مح�� للذین �عتمدون على التصرف هالمدراس تطلب من المتعلم المراق�ة واالستماع و 

 مش�لة لمن �عتمدون على التف�یر ألنهم س�عتمدون على خبراتهم السا�قة في الم�اشر، وأ�ضاً 

  ) یوضح المعالجة في دورة التعلم. 5.2التفسیر و�خسرون خبرات آن�ة جدیدة، والش�ل (
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  ): المعالجة في دورة التعلم2.5ش�ل (

  األقطاب األر�عة في دورة التعلم: 

أقطاب للدائرة وهي  ةمن خالل تطبی� مسار�ن إدراك الخبرة ومعالجتها ینتج عنه أر�ع

) 6.2تمثل أقطاب التعلم األر�عة وهي الخبرة الم�اشرة، المفهوم المجرد، التأمل والعمل والش�ل (

  )45-44صص  ،م2009یوضح ذلك. (فلم�ان، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): األقطاب األر�عة في دورة التعلم2.6ش�ل (

  یوظف حواسه محاوًال االندماج فیها.عندما یواجه الفرد خبرة جدیدة فإنه أوًال: الخبرة الم�اشرة: 

حیث یبدأ الفرد �عمل�ة تنق�ة الخبرة من منظروه الشخصي فیتعامل مع الخبرة ثان�ًا: التأمل: 

الجدیدة ��ل ما �حمله من أف�ار ومعتقدات و�حاول تر�یب الخبرة الجدیدة مع المنظومة 

  المعرف�ة لد�ه.

خبرة الجدیدة حیث �فحصها و�سمیها و�حاول وهنا یختبر الفرد الثالثًا: تكو�ن المفهوم: 

است�عابها وفهمها و�نتقل من مرحلة المحسوس إلى المفهوم المجرد �استخدام عمل�ات 

  عقل�ة.
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�ظل الفرد ی�حث عما �ستط�ع عمله �الخبرة وما فائدتها �ح�اته و�عالجها من أجل را�عًا: العمل: 

ستخدام الخبرة الجدیدة فإنه ���فها الوصول إلى استخدامها، و�عد أن ینجح الفرد في ا

  لعالمه أو �صنع شیئًا جدیدًا أو یبدأ تعلمًا جدیدًا.

  ): 4matخطوات التدر�س �استخدام نظام الفورمات(

  )297- 294صص  ،م1996مراحل التدر�س من خالل النظام وهي: (الخلیلي وآخرون، 

المرحلة الفرصة للتلمیذ لالنتقال المرحلة األولى: المالحظة التأمل�ة: یوفر المعلم في هذه  .1

من الخبرات الماد�ة المحسوسة إلى المالحظة التأمل�ة و�فضل البدء معهم بب�ان ق�مة 

خبرات التعلم ومن ثم منحهم الوقت الكتشاف المعنى المتضمن في هذه الخبرات، وفي ذلك 

ي هذه المرحلة ) أن األسئلة الرئ�س�ة ف46ص م،2009ما یبرر سبب التعلم، وأضاف فلم�ان (

لماذا احتاج أن أتعلم هذا؟ لماذا هذه الخبرات ذات ق�مة في الح�اة؟ حیث تسمى هذه 

  المرحلة �اإلجا�ة عن السؤال لماذا، و�تلخص ما �قوم �ه المعلم بـ:

  ب�ان ق�مة خبرات التعلم التي ستتم في الدرس.  −

  التأكد من أن للدرس أهم�ة شخص�ة �النس�ة للمتعلم. −

 إیجاد بیئة تعلم تعین التالمیذ في اكتشاف األف�ار دون أن یتم تقو�مهم.  −

المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم: ینتقل المتعلم من المالحظة التأمل�ة إلى بلورة المفهوم من  .2

خالل مالحظاته، وتمثل هذه المرحلة اإلجا�ة عن السؤال ماذا، وتعتبر األسئلة المثیرة في 

ا �حتاج المتعلم لتحصیل المعرفة؟ ماهي المفاه�م المحور�ة؟ أ� أجزاء هذه المرحلة: ماذ

) و�تم التدر�س في هذه 47ص م،2009المحتو� ین�غي تقد�مه �ي �صل للمفهوم؟ (فلم�ان، 

 المرحلة �الش�ل التقلید� لما �قوم �ه المعلم، و�م�ن تلخ�ص ما �قوم �ه المعلم بـ:

 .ـتزو�د التالمیذ �المعلومات الضرور�ة −

 تقد�م المفاه�م �طر�قة منظمة.      −

 تشج�ع التالمیذ على تحلیل الب�انات وتكو�ن المفاه�م. −

من مرحلة بلورة المفهوم إلى التجر�ب  متعلمثة: التجر�ب النش�: ینتقل الالمرحلة الثال .3

وهي تمثل الوجه العملي  والممارسة الیدو�ة و�فلح التالمیذ العادیون في هذه المرحلة �ثیراً 

علم، و�عتبر السؤال الرئ�س لهذه المرحلة �یف، وتعتبر األسئلة المثیرة في هذه المرحلة: لل

، م�2009یف للمتعلم استخدام الخبرة؟ �یف �م�ن للمحتو� أن یؤثر في قدراته؟ (فلم�ان، 
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)، ودور المعلم في هذه المرحلة هو تقد�م األدوات والمواد الضرور�ة، وٕاعطاء الفرص 47ص

 �مارسوا العمل �أیدیهم و�تلخص ما �قوم �ه المعلم بـ:للتالمیذ �ي 

 فسح المجال للتالمیذ �الق�ام �النشاطات. −

 متا�عة أعمال التالمیذ وتوجیههم. −

في هذه المرحلة من التجر�ب  متعلمالماد�ة المحسوسة: ینتقل ال المرحلة الرا�عة: الخبرات .4

خبراته الذات�ة وتجار�ه، فیوسع  المعرفة مع متعلمى الخبرات المحسوسة و�دمج الالنش� إل

مفاه�مه السا�قة و�طور هذه المفاه�م �صورة جدیدة، و�ستخدم األف�ار في أش�ال مختلفة، 

وهي تمثل اإلجا�ة عن سؤال ماذا لو، وتعتبر األسئلة المثیرة في هذه المرحلة هي: ماذا 

جدیدة التي س�ض�فها إلى �م�ن أن �فعل �الخبرة؟ ما القدرة التي س��تسبها؟ ما هي األسئلة ال

 ) و�م�ن تلخ�ص ما �قوم �ه المعلم بـ:48ص م،2009تساؤالته؟ (فلم�ان، 

 السماح للتالمیذ �اكتشاف المعاني والمفاه�م �العمل. −

  تحد� التالمیذ �مراجعة ما قد حدث.  −

 تحلیل الخبرات �معاییر األصالة والمالءمة. −

في دراستها، �ذلك من وجهة نظرها تر�  ال�احثةوهذه المراحل األر�عة هي التي اعتمدتها 

أن �حدد الخبرات السا�قة ذات العالقة  4matأنه یتوجب على المعلم �ي �طب� نظام الفورمات 

�التعلم الجدید والتي لها عالقة �البیئة �ش�ل خاص، �ذلك تشج�ع المتعلم على توظیف ما تم 

 تعلمه في الح�اة.

 : )4mat( مزا�ا نظام الفورمات

 تحسین استرجاع المعلومات حیث أظهر التالمیذ استرجاعًا أفضل للمعلومات. .1

 ارتفاع تحصیل الطالب. .2

ن حیث أبد� المعلمون تعاونًا والتزامًا أكبر �التقی�م وتقدیرًا لدورهم یز�ادة دافع�ة المعلم .3

  �محفز�ن.

 تناقص الحاجة للتعل�م العالجي. .4

�عد إحد� الوسائل التي تدعم ف�رة التعل�م الشامل ومراعاة الفروق الفرد�ة من خالل التعلم  .5

 )38ص م،�2004طرق مختلفة (جابر والقرعان، 
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 ) أظهر الطل�ة الذ� تعلموا �استخدام نظام الفورمات50ص ،م2016وأضافت قطشان (

4mat  مقدرة أكبر على التح�م في مهارات التف�یر األساس�ة، وظهرت تحسنات في مجال

  ).2ص ،م2008اللفظ�ة والتف�یر اإلبداعي (فر�حات، القدرات 

في التعل�م داخل غرفة  4matأن استخدام نظام الفورمات  ل�احثةا مما سب� تضیف

عمل�ة التعل�م�ة، حیث محور الیز�د من فرص الطالب في التعل�م ألنه یجعل الطالب قد الصف 

یتعامل مع المعلومات بنفسه �ش�ل م�اشر، وهو من ی�حث و�عالج، وهو من �صنف و�فحص 

  المعلومات، و�ذلك یتحق� التعلم الفعال.
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 المحور الثاني:

 المفاه�م العلم�ة 

في ضوء التحول في تعل�م العلوم من تعل�م الحقائ� العلم�ة ومعارفها إلى تعل�م المفاه�م 

واألف�ار العلم�ة و�التالي تعل�م العلوم من أجل الفهم، یتم التر�یز على تعل�م المفاه�م العلم�ة 

وهرم بنائه  الرئ�س�ة و�نائها؛ وذلك ألهم�ة المفاه�م في التش�یل البنائي لم�اد� التعلم وتعم�ماته

  ). 481ص م،2007المعرفي وطرائقه في ال�حث والتف�یر (ز�تون، 

حیث تعد المفاه�م العلم�ة أحد م�ونات المعرفة العلم�ة، واللبنات األساس�ة التي �قوم 

علیها العلم، إضافًة إلى أن تعلم المفاه�م ضرورة حتم�ة لتعلم ذ� معنى، فهي السبیل لبناء ف�ر 

  راسخ في عقول التالمیذ. 

  تعر�ف المفهوم:

  : هناك العدید من التعر�فات للمقصود �المفاه�م منها

) المفهوم على أنه" مجموعة من المعلومات التي توجد 40ص ،م2001عرف (نشوان، 

المشتر�ة والممیزة لهذا  بینها عالقات حول شيء معین تتكون في الذهن وتشتمل على الصفات

  الشيء".

أن المفاه�م هي "ما یتكون لد� الفرد من معنى وفهم  )78ص م،2004ز�تون ( وقد عرف

  یرت�� ��لمة (مصطلح) أو ع�ارة أو عمل�ة معینة".

) أنه ع�ارة عن تصور عقلي أو تجر�د للصفات 14ص م،2006وقد عرفته البلب�سي (

  جزأین (االسم والداللة اللفظ�ة).المشتر�ة بین مجموعة من األش�اء أو الظواهر و�تكون من 

) فقد عرفا المفهوم على أنه "مجموعة من األش�اء 33ص ،م2012صاحب وجاسم (أما ال

أو الرموز أو األهداف الخاصة التي تم تجم�عها معًا على أساس من الخصائص المشتر�ة 

  والتي �م�ن الداللة علیها برمز معین".

) فقد عرف المفهوم على أنه "�لمة أو مصطلح له داللة 31ص ،م2013أما (الفالح، 

لفظ�ة محددة، و�تطلب إدراك العالقات بین األش�اء أو الظواهر أو المعلومات التي ترت�� 

  ب�عضها ال�عض".

  المفاه�م على أنها: ال�احثةو�ناًء على ما سب� تعرف 
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الصورة العقل�ة التي تكونها الطال�ة من تجر�د الخصائص المشتر�ة للظواهر العلم�ة 

  وتتألف من االسم وداللته اللفظ�ة.

  تعر�ف المفاه�م العلم�ة: 

ال تختلف المفاه�م العلم�ة عن المفاه�م �صورة عامة ولكن ینظر للمفهوم العلمي من 

  )92ص ،م2014زاو�تین �ما ذ�ر مصطفي (

): هو عمل�ة عقل�ة یتم عن طر�قها تجر�د Processالمفهوم العلمي من حیث �ونه عمل�ة ( .1

الحقائ� المشتر�ة لشيء أو حدث أو عمل�ة أو مجموعة من الصفات أو المالحظات أو 

  لمجموعة من األش�اء.

الرمز الذ� �عطي و أو المصطلح أ): االسم Productالمفهوم العلمي من حیث �ونه ناتج ( .2

  و الخصائص المشتر�ة. ألمجموعة الصفات 

�ة على الرغم من تعدد التعر�فات للمفهوم العلمي إال أن معرفتنا لخصائص المفاه�م العلم

 وفهمًا أفضل من هذا التعر�ف أو ذاك. وعل�ه 
ً
خصائص التي یتف� علیها ال�احثون، تعطي معنى

، م2009)، (اللولو واألغا، 79-78صص  م،2008)، (ز�تون، 31ص م،2013الفالح،  :(المفاه�م

  31) ص

 یتكون المفهوم العلمي من جزأین: االسم، والداللة اللفظ�ة �ما في المادة: هي �ل شيء له - 1

 �تلة و�شغل حیزًا من الفراغ.

  یتضمن المفهوم العلمي التعم�م مثل: الفلز هو مادة لها لمعان وقابلة للطرق والسحب. - 2

لكل مفهوم مجموعة ممیزة من الخصائص، فالحمض طعمه حامض الذع و�حمر ورقة  - 3

  ع�اد الشمس.

رحلة إلى تتدرج المفاه�م �صعو�تها �طر�قة هرم�ة من صف إلى الصف الذ� یل�ه، ومن م - 4

المرحلة التي تلیها، وتنمو المفاه�م حسب نمو المعرفة العلم�ة نفسها ولنضج الفرد بیولوج�ًا 

  وازد�اد خبراته التعل�م�ة فهي تتدرج من الغموض إلى الوضوح، ومن المحسوس إلى المجرد.

  تعد أكثر ث�اتًا واستقرارًا من الحقائ� ألنها تر�� الحقائ� وتوضح الصالت بینها. - 5

  ا عالقة �ح�اة التلمیذ أكثر من الحقائ� لذا فهي تز�د اهتمامه �التعلم.له - 6
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تسهل دراسة البیئة �ونها تصف عدد �بیر من األش�اء في البیئة وتجمع بینها في  - 7

  مجموعات.

  عناصر المفهوم:

 ):37-36صص  ،م2012یتألف المفهوم من العناصر اآلت�ة �ما وردت في (الصاحب وجاسم، 

  �شیر إلى الفئة التي ینتمي إلیها المفهوم. : وهو رمزاالسم

  : وتنقسم إلى أمثلة إیجاب�ة تنطب� على المفهوم، وأمثلة سلب�ة ال تنطب� عل�ه.األمثلة

 ل: وتمثل الصفات التي تضع األمثلة في فئات معینة أو مجموعة محددة ولكالخصائص الممیزة

  مفهوم خصائص ممیزة. 

  أنواع المفاه�م:

، )88ص ،م2009)، (أمبو سعید� والبلوشي، 79-80صص  م،�2008ما وردت في (ز�تون،  

  :)،33-36صص  ،م2012(الصاحب وجاسم، 

 تعددت تصانیف المفاه�م بتعدد ال�احثین والمختصین فمنهم من صنفها:

  من حیث طر�قة إدراكها إلى:

طر�� المالحظة أو : وهي المفاه�م التي �م�ن تنمیتها عن مفاه�م ماد�ة أو محسوسة .1

  ).الحرارةالخبرات الم�اشرة مثل: (

  .الذرة�عد من الخبرات الم�اشرة ومنها: : وهي مفاه�م تذهب إلى أمفاه�م مجردة .2

  من حیث مستو�اتها إلى: 

 .لخل�ةالتي ال �م�ن اشتقاقها مثل: اوهي  مفاه�م أول�ة: - 

  وهي تلك المفاه�م التي �م�ن اشتقاقها من مفاه�م أخر� مثل: القوة. مفاه�م مشتقة: - 

  �ما تم تصن�فها إلى أنواع أخر� وهي:

قل ل��ون منها مفهوم واحد وهي التي یدمج فیها ف�رتین أو شیئین على األمفاه�م ر��:  - 

  المادة �ل شيء له �تلة و�شغل حیز من الفراغ. مثل
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المفاه�م من عزل األف�ار أو األش�اء أو الجوانب للمفهوم مثل وتتكون هذه مفاه�م الفصل:  - 

مفهوم اإلقل�م هو مساحة من األرض لها خصائص طب�ع�ة و�شر�ة تمیزه عن غیره مما 

  یجاوره من األراضي، األیون ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة �هر�ائ�ة.

عالقة بین شیئین أم وهي مفاه�م تعبر عن عالقات أو قوانین تتضمن مفاه�م عالقة:  - 

 مفهومین فأكثر مثل: الكثافة �تلة وحدة الحجوم.

وهي مفاه�م تقع ضمن تصنیف أو مجموعة معینة مثل: المواد جیدة مفاه�م تصن�ف�ة:  - 

 التوصیل للحرارة، الفضة تقع ضمن الفلزات.

مثل �ات إجرائ�ة معینة وهي المفاه�م التي تتضمن الق�ام �عملمفاه�م عمل�ة أو إجرائ�ة:  - 

 التقطیر، التغذ�ة. مفهوم

 .لعلماهات والق�م والمیول مثل حب اوتشمل المفاه�م المتعلقة �االتج مفاه�م وجدان�ة: - 

 تدر�س المفاه�م العلم�ة: 

  تعتبر المفاه�م العلم�ة من أساس�ات العلم والمعرفة العلم�ة و�م�ن تدر�سها: 

المواقف التعل�م�ة االستقرائي: یبدأ المعلم مع الطل�ة �الحقائ� العلم�ة الجزئ�ة و  ىالمنحن .1

دراك الخصائص الممیزة ومعرفة العالقة المشتر�ة بینها إلى أن یتوصل إالمحسوسة ثم ب

الطالب للمفهوم و�فضل استخدامه لتدر�س العلوم في المرحلة األساس�ة األولى، و�جب 

  منتم�ة وأمثلة غیر منتم�ة للمفهوم.التأكید هنا على أمثلة 

: یتم ف�ه التدرب على استخدام المفاه�م وتنمیتها في مواقف تعل�م�ة االستن�اطي ىالمنحن .2

تعلم�ة جدیدة ف�قدم المعلم المفهوم و�جمع الخصائص والصفات المشتر�ة من الطل�ة، 

ثانو�ة. (إبراه�م، و�فضل استخدامه لتدر�س العلوم مع طل�ة المرحلة األساس�ة العل�ا وال

  )71-70صص  م،2009

-31صص  ،م2013)، (الفالح، 78-77صص  م،2009أهم�ة تعلم المفاه�م: (إبراه�م، 

32( 

  تش�ل المفاه�م القاعدة األساس�ة للتعلم وتكمن أهمیتها في: 

 .تسهل عمل�ة التعلم  

 .تساعد في تنظ�م المادة �التالي �قاء المادة العلم�ة واالحتفا� بها  
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 ما تم تعلمه في مواقف جدیدة. توظیف  

  ح� �الساب�.الال�ر�� التعلم  

 .تسهل المفاه�م عمل�ة تخط�� المنهاج و�ناءه  

  تدر�س المفاه�م �قلل من الدخول في تفص�الت ال مبرر لها في عصر یتضاعف ف�ه حجم

  العلوم �استمرار.

 م.المرونة من خالل است�عاب المعارف دون اختالل التنظ�م المعرفي للمتعل  

 فقي والرأسي للمفاه�م والمعلومات المقدمة للمتعلم.تحقی� التتا�ع األ  

 .سهولة الر�� بین المواد الدراس�ة �التالي تحقی� التكامل بین المواد الدراس�ة المختلفة  

 .تعمی� إدراك المتعلم لطب�عة العلم  

  :صعو�ات تعلم المفاه�م العلم�ة

تعلم العلوم وتعل�مها تشیر نتائج الدراسات �الرغم من أهم�ة المفاه�م العلم�ة في 

ما ورد  وال�حوث في التر��ة العلم�ة إلى وجود �عض الصعو�ات في تعلم العلوم وتعل�مها ومنها

  :)90- 89ص ص م،2009 ،أمبو سعید� والبلوشي، ()40ص م،2011(خطای�ة،  في

  المعقدة.طب�عة المفهوم العلمي من حیث فهم الطالب للمفاه�م المجردة أو  .1

الخل� في معنى المفهوم أو الداللة اللفظ�ة ل�عض المفاه�م العلم�ة خاصة المفاه�م التي  .2

 تستخدم �مصطلحات علم�ة وأ�ضًا في نفس الوقت �لغة متداولة بین الناس مثل الزهرة.

 الخل� بین المفاه�م العلم�ة المتقابلة مثل: التأكسد واالختزال. .3

ثیر من المصطلحات ذات الدالالت المت�اینة مثل التوتر كاحتواء الدرس الواحد على ال .4

 السطحي وقوة التوتر السطحي.

ضرورة التأكید على أهم�ة تعلم المفهوم في ظل االنفجار المعرفي الهائل،  ال�احثةوتر� 

ف�لما زادت المعارف، زادت الحاجة إلى تصن�فها �صورة مفاه�م تسهل على الطالب است�عابها 

وتعلمها �ش�ل متتا�ع في مراحل التعل�م، ولذلك البد من االستفادة من النماذج التعل�م�ة وطرق 

لتنظ�م المحتو� �ش�ل متكامل، مما دعا ال�احثة الستخدام نظام الفورمات التدر�س الحدیثة 

4mat  الذ� �ساعد الطل�ة على ر�� ما تعلموه سا�قًا مع المفاه�م الجدیدة، ور�� المفاه�م �المواد

  المختلفة و�البیئة التي �ع�ش فیها.
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  المحور الثالث: 

 Scientific Thinkingالتف�یر العلمي 

األخر�، حیث حث من السمات التي تمیز االنسان عن غیره من الكائنات  التف�یر سمة

نسان على التف�یر في ملكوت هللا، وجعل التف�یر من السمات الممیزة ألصحاب القرآن الكر�م اإل

العقول الراجحة، فل�س هناك دین أعطى العقل والتف�یر مساحة �بیرة مثل الدین اإلسالمي، 

ُل اآلیَاِت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  : ىحیث قال تعال ، وقد حث القرآن الكر�م 24][یونس: .  َكذَِلَك نُفَِصّ

ا َخلََق   على التأمل والتدبر والتف�یر في موضع آخر في قوله تعالي أََولَْم یَتَفَكَُّروا فِي أَنفُِسِھم ۗ مَّ

ُ السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْینَُھَما إِالَّ    8]. [الروم:  بِاْلَحقِّ �َّ

  :Thinkingأوًال: التف�یر 

حظي موضوع التف�یر �اهتمام العدید من ال�احثین والمر�ین، حتى �ات من أكثر 

الموضوعات دراسة و�حثًا في مجال علم النفس التر�و�، وقد اهتمت الكثیر من المدارس الف�ر�ة 

أكثر قدرة على مواجهة الصعو�ات  والتر�و�ة والفلسف�ة بتنم�ة التف�یر لكي �ص�ح الفرد

  مناحي الح�اة. ىالمش�الت التي تعترض طر�قه في شتو 

  من خالل اطالع ال�احثة على األدب�ات التر�و�ة وجدت العدید من تعر�فات التف�یر تذ�ر منها:

التف�یر �أنه ع�ارة عن عمل�ة عقل�ة �ستط�ع المتعلم عن طر�قها  م)1995عرف بیبر ("

  )176ص م،2012عمل شيء ذ� معنى من خالل الخبرة التي �مر بها". (أبو عاذرة، 

) التف�یر �أنه ع�ارة عن مفهوم معقد یتألف من ثالثة 40ص ،م2003و�عرف سعادة (

حل المش�الت، واألقل تعقیدًا �الفهم  عناصر تتمثل في العمل�ات المعرف�ة المعقدة، وعلى رأسها

والتطبی�، �اإلضافة لمعرفة خاصة �محتو� المادة، مع توفر االستعدادات والعوامل الشخص�ة 

  تلفة والس�ما االتجاهات والمیول.المخ

) التف�یر �أنه هو العمل�ة الذهن�ة التي یتم بواسطتها 23ص ،م2003و�عرف عبید وعفانة (

اء، وذلك �الر�� بین واقع الشيء والمعلومات السا�قة عن ذلك الشيء، الح�م على واقع األش�

  مما یجعل التف�یر عامًال هامًا في حل المش�الت.

) التف�یر �أنه سلسلة من النشاطات العقل�ة 28ص ،م2010وقد عرفا الحالق وطع�مة (

مفهوم مجرد التي �قوم بها الدماغ عندما یتعرض لمثیر ما عن طر�� حاسة أو أكثر، وهو 

  ینطو� على نشاطات غیر مرئ�ة وغیر ملموسة.
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التف�یر �أنه "عمل�ة عقل�ة متواصلة �قوم بها اإلنسان    )24ص م،�2013عرف طافش (و 

ما دام عقله سل�مًا، وخاصًة عن مواجهة مش�لة أو حین یرغب في تحقی� م�سب، وتتأثر بثقافة 

  وتفیده في حل مش�الته".�ه،  اإلنسان وخبراته و�یئته و�الظروف المح�طة

أن معظم التعر�فات السا�قة اتفقت على أن التف�یر هو عمل�ة ذهن�ة أو  ال�احثةوتر� 

  نشا� عقلي، �حدث عندما یواجه الفرد مش�لة معینة، و�قوم بتحلیلها للوصول إلى حل.

  ماه�ة التف�یر:

  ):179-176صص  ،م2012تندرج عدة حقائ� توضح ماه�ة التف�یر �ما حددتها (أبو عاذرة، 

  أوًال: التف�یر خاص�ة لإلنسان

�قول ابن خلدون أن الف�ر هو الخاص�ة ال�شر�ة التي تمیز بها ال�شر عن غیره من 

ه من مش�الت وقضا�ا لو لإلنسان فهو دائم التف�یر ف�ما حالحیوان، فالتف�یر عمل�ة مالزمة 

�ون  �عتبر التف�یر غیر محدودس�اس�ة واجتماع�ة وعلم�ة �حثًا عن الحلول المناس�ة لها، و 

بداع. ف�التف�یر تكون إنسان�ة اإلنسان وهو خاص�ة جوهر�ة اإلنسان قادر على الخل� واإل

لإلنسان وأفعال ال�شر القائمة على التف�یر استولت على العالم وأص�ح مسخرًا له وهذا معنى 

  .30][ال�قرة: "  اْألَْرِض َخِل�َفةً ِإنِّي َجاِعٌل ِفي  االستخالف المشار إل�ه في قوله تعالي "

  ثان�ًا: التف�یر عمل�ة تنظ�م وعالقة 

�عتبر مفهوم وعمل�ة التنظ�م ومفهوم العالقة من أهم العناصر الجوهر�ة في محتو� 

تعر�ف التف�یر، إذ �صعب فهم نشاطات وعمل�ات التف�یر دون فهم وتفسیر عمل�ات التنظ�م 

بین أجزاء  بین عناصر وم�ونات الموقف المراد فهمه أو المعرفي وعمل�ة إدراك العالقات

  .المش�لة المراد حلها

  ثالثًا: التف�یر عمل�ة ترت�� �المش�الت

یر� علماء النفس أن التف�یر مرت�� بوجود مش�لة، والمش�لة وجود الفرد في موقف معین 

�عمل العقل  له غرض یود الوصول إل�ه و�وجد هناك عائ� أو حائل، فالتف�یر �حدث حینما

  للتغلب على المش�لة التي تواجهه في هذا الموقف.

  را�عًا: التف�یر عمل�ة ونشا� عقلي
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ن اختلف في تحدید وظ�فة هذا النشا� أو هذه إ التف�یر هو عمل�ة أو نشا� عقلي و 

العمل�ة، فهو �ستخدم الرموز محل األش�اء واألحداث، أو قد �ستخدم نشا� في حل مش�لة أو 

  أو محاولة فهم موضوع و�جعل للح�اة معنى، وعمل�ة واع�ة وال تتم �معزل عن البیئة. اتخاذ قرار

  خامسًا: التف�یر مفهوم معقد

التف�یر مفهوم معقد ینطو� على أ�عاد وم�ونات متشابهة تع�س الطب�عة المعقدة للدماغ 

ل�ات حیث یتضمن أش�اء متعددة �ما أنه �قود إلى نتاجات مختلفة، و�تضمن مهارات وعم

واستراتیج�ات عقل�ة �ستخدمها الفرد في تعامله وأدائه على المهمات، �ما أن نشاطات التف�یر 

  تختلف حسب طب�عة المهمة وحسب قدرة الفرد على الق�ام بهذه العمل�ات والنشاطات.

  خصائص التف�یر:

ص  م،2009خرون (آالعتوم و  ت فيعقل�ة معرف�ة �عدة خصائص �ما وردیتمیز التف�یر �عمل�ة 

 :)21-20ص

التف�یر سلوك متطور ونمائي یختلف في درجته ومستو�اته من مرحلة عمر�ة إلى مرحلة   .1

 أخر�، فهو سلوك تطور� یتغیر �مًا ونوعًا ت�عًا لنمو الفرد وتراكم خبراته.

  التف�یر سلوك هادف، فهو ال �حدث في فراغ أو �ال هدف. .2

 �التف�یر اإلبداعي والناقد وغیره.التف�یر �أخذ أش�ال أو أنما� عدیدة  .3

التف�یر الفعال هو التف�یر الذ� یوصل إلى أفضل المعاني والمعلومات المم�ن  .4

 استخالصها.

التف�یر مفهوم نسبي فال �عقل لفرد أن �صل إلى درجة الكمال في التف�یر أو أن �حق�  .5

 و�مارس جم�ع أنواع التف�یر.

ز�ة، �م�ة، منطق�ة، م�ان�ة، ش�ل�ة، لكل منها �حدث التف�یر �أش�ال مختلفة لفظ�ة، رم .6

 خصوص�ة.

 أنما� التف�یر:

نم� التف�یر �أنه الطر�قة التي یتعامل بها الفرد مع المعلومات من  �Baron 1995عرف �ارون 

  )29ص ،م2009حوله ف�ما �حق� أهدافه وهو یتأثر �سمات الفرد الشخص�ة. (غانم، 

  التف�یر من حیث فعالیته إلى نمطین:) 62-60صص  ،م2003صنف سعادة (
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: نم� التف�یر الفعال: وهو ذلك النم� الذ� ال یتحق� إال ضمن توفر شرطین مهمین، األول أوالً 

استخدام أفضل المعلومات المتوفرة من حیث دقتها و�فایتها وعالقتها �الموضوع المطروح 

تف�یر الفعال استخدام مهارات للنقاش، والثاني ات�اع منهج�ة علم�ة سل�مة. و�تطلب نم� ال

  التف�یر المتنوعة واستراتیج�اتها المختلفة بدرجة عال�ة من الكفاءة.

: نم� التف�یر غیر الفعال: وهو ذلك النم� من التف�یر الذ� ال یت�ع منهج�ة واضحة أو ثان�اً 

قة دق�قة، و�قوم على مغالطات أو افتراضات �اطلة، أو متناقضة، أو ادعاءات ل�س لها عال

  �الموضوع، أو إعطاء أح�ام متسرعة.

  مستو�ات التف�یر: 

�قسم التف�یر إلى عدة مستو�ات لها عالقة �مراحل النمو العقلي عند الفرد �ما یلي �ما ذ�رها 

 )27-25صص  م،2009(عبد العز�ز، 

المستو� الحسي: وهو صفة تف�یر األطفال و�دور حول أش�اء محسوسة وال �صل إلى   .1

  ار العامة والمعاني الكل�ة.مستو� األف�

المستو� التصو�ر�: وهو شائع عند األطفال أكثر من الك�ار و�ظهر دور التف�یر الصور�  .2

إذا جاز التعبیر عند األطفال عن طر�� األلعاب اإلیهام�ة �اإلضافة ألحالم ال�قظة، وقد 

  �ستخدمه الراشدون لحل �عض مش�التهم.

التف�یر التصور�، و�عتمد على معاني األش�اء، وما �قابلها التف�یر المجرد: وهو أرقى من  .3

من ألفا� أو أرقام وال �عتمد على األش�اء الماد�ة المجسمة، وهو یتقدم و�تطور مع تطور 

 اللغة.

التف�یر �القواعد والم�اد�: والمقصود �القواعد والم�اد� والمفاه�م التي تساعدنا على فهم  .4

 عتماد علیها في تف�یرنا العلمي.قوانین الطب�عة التي �م�ن اال

 أسالیب تعل�م التف�یر:

  )189ص ،م2012هناك ثالثة أسالیب لتعل�م وتنم�ة مهارات التف�یر �ما ذ�رتها أبو عاذرة (

  التعل�م المثیر للتف�یر: وهذا األسلوب یدعو إلى تنم�ة مهارات التف�یر �صورة غیر م�اشرة

من خالل إیجاد البیئة التعل�م�ة التي تستثیر دون تسم�ة مهارات محددة للتف�یر وذلك 

التف�یر وتساعد على تنم�ة مهاراته من خالل استراتیج�ات في التدر�س �ستخدمها المعلم في 

  داخل الصف.



34 

  تعل�م التف�یر: وذلك من خالل تعل�م التف�یر �ش�ل م�اشر من خالل برامج ومقررات

  اس�ة.مخصصة لمهارات التف�یر ومستقلة عن المواد الدر 

  التعل�م المعتمد على التف�یر: وذلك من خالل الدمج والتكامل بین مهارات التف�یر ومحتو�

المادة الدراس�ة �حیث یتم تعل�م مهارات التف�یر والمحتو� في وقت واحد، وتعد مهارة التف�یر 

نه المراد تعل�مها جزءًا من الحصة الدراس�ة، و�صمم المعلم درسه وف� المنهج المقرر و�ضم

 المهارة التي تتناسب مع محتو� الدرس.

 أسلوب التعل�م المعتمد على التف�یر في دراستها الحال�ة. ال�احثةوقد استخدمت 

 معوقات التف�یر: 

تشیر العدید من المراجع إلى عدد من المعوقات أو األس�اب أو الحاالت التي تؤد� إلى 

  )39-37صص  ،م2009فشل التف�یر ومن أهمها �ما ذ�رها العتوم وآخرون (

  انخفاض المثابرة والطموح.و ، �ة للتعلمتدني مستو� الدافع .1

  تدني الثقة �النفس، واستخدام المهارات الخاطئة في مواقف التعلم الصفي. .2

عدم القدرة على تحو�ل األف�ار إلى سلو��ات عمل�ة أو لفظ�ة تحد من الوصول إلى اإلتقان  .3

 أو تولد اإلحساس �اإلح�ا�.

 القدرة على التر�یز وتشتت االنت�اه تعد من أكثر مع�قات التف�یر.عدم  .4

تر�یز المناهج والكتب المدرس�ة على مبدأ حشو العقول �المعلومات والمعارف المختلفة  .5

�فیل بتنم�ة التف�یر وتطو�ره، دون اللجوء إلى أنشطة محددة تعمل على تنم�ة التف�یر 

 �مختلف مستو�اته.

ستق�ال�ة آل�ة، دون إعطاء المعلومات �قدمها للمتعلم �طر�قة علم �ناقل لالتر�یز على دور الم .6

 المتعلمین فرصة لترتیب األف�ار وتنظ�مها، وطرح األسئلة والتف�یر العمی� �المادة.

ت�این تعار�ف التف�یر ومهاراته واألنشطة واالستراتیج�ات الفعالة في تنمیته بین المختصین  .7

على ممارسات المعلمین واهتمامهم نحو تعل�م التف�یر والتدر�ب  والمعلمین، مما ینع�س سل�اً 

 عل�ه.

عدم االهتمام والتدر�ب الكافي الذ� یتلقاه طل�ة �ل�ات التر��ة وتأهیل المعلمین على طرائ�  .8

ل�ة واستراتیج�ات تعل�م التف�یر، واالنتقال من دراسة التف�یر �طر�قة نظر�ة إلى طر�قة عم

 ن مهاراتهم إلى طلبتهم في المستقبل.و ن والمتدر�و المعلم تطب�ق�ة، لینقل هؤالء
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المعتقدات الخاطئة حول التعلم التلقائي والذاتي لمهارات التف�یر دون بذل جهد إضافي،  .9

 اعتقادًا أن مثل هذه المهارات هي نتیجة حتم�ة لعمل�ة التعلم األكاد�مي.

 Scientific Thinkingثان�ًا: التف�یر العلمي 

یر العلمي تف�یر العلماء �الضرورة، فالعالم �ف�ر في مش�لة متخصصة، تنتمي ل�س التف�

في الغالب إلى میدان ال �ستط�ع غیر المتخصص أن یخوضه، أما التف�یر العلمي الذ� نقصده 

فال ینصب على مش�لة متخصصة �عینها، أو حتى على مجموعة من المش�الت التي �عالجها 

لغة علم�ة أو رموز ر�اض�ة خاصة، وال �قتضي أن ��ون ذهن العلماء، وال  �فترض معرفة ب

المرء محتشدًا �المعلومات العلم�ة، إنما هو نوع من التف�یر المنظم الذ� �م�ن أن نستخدمه في 

قاتنا شؤون ح�اتنا الیوم�ة، أو النشا� الذ� نبذله حین نمارس أعمالنا المهن�ة المعتادة أو في عال

  )6-5صص  ،م1990بنا. (ز�ر�ا،  �المح�مع الناس ومع العالم 

  مفهوم التف�یر العلمي:

) التف�یر العلمي �أنه "العمل�ة العقل�ة التي یتم �موجبها 49ص م،�2011عرف مصطفي (

  حل المش�الت أو اتخاذ قرارات �طر�قة علم�ة من خالل التف�یر المنظم المنهجي". 

العمل�ة التي �عتمد فیها الفرد على أسالیب ) فعرفه �أنه تلك 352ص ،م2011سل�مان (أما 

تتالءم مع طب�عة الظاهرة مثل: المالحظة الواع�ة والتجر�ب بهدف فهم الظاهرة وتفسیرها 

  والتعرف على أس�ابها.

) التف�یر العلمي �أنه " عمل�ة عقل�ة إراد�ة رمز�ة 195ص م،2012وتعرف أبو عاذرة (

ا من آثارها، ُتستثار عند مواجهة مش�لة معینة، وتنطل� منظمة، ال ُتدرك م�اشرة بل �ستدل علیه

من تفاعل الخبرة الحس�ة الح�ة مع الخبرات القد�مة، على نحو ُ�م�ن من الوصول إلى فهم 

  المش�لة وتقس�م عناصرها مما یؤد� إلى حلها".

) أنه "مجموعة من العمل�ات المتتال�ة إذا ت�عها الفرد تؤد� 67ص ،م2013طافش ( ه�عرف

�ه إلى معرفة جدیدة، وتتدرج هذه العمل�ات من المالحظة والق�اس إلى الوعي �المش�لة وال�حث 

عن طرق لحلها، وٕالى تفسیر الب�انات المتجمعة وص�اغة تعم�مات منها وصوًال إلى بناء نموذج 

  تعدیله".أو اخت�ار نموذج موجود و نظر� 

نشا� عقلي �ستخدمه اإلنسان في معالجة المش�الت الیوم�ة عن �أنه  ال�احثةوتعرفه 

  طر�� ال�حث مستخدمًا أسلوب علمي منظم.
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  سمات التف�یر العلمي: 

(طافش،  ،)353-352صص  م،2011)، و (سل�مان، 44-15صص  م،�1990حدد (ز�ر�ا، 

  سمات التف�یر العلمي: )68-67صص  م،2013

التراكم�ة: ومعناها أن الحق�قة ال تكف عن التطور فهي نسب�ة متغیرة و�الوقت نفسه مطلقة  .1

  تفرض نفسها على العقول وتغیرها �أخذ ش�ل التراكم �حیث یبنى الجدید على القد�م.

التنظ�م: أ� أننا ال نترك أف�ارنا تسیر �طر�قة حرة طل�قة، وٕانما نرتبها �طر�قة محددة   .2

ن التف�یر العلمي یتم وف� خطوات منظمة تبدأ �المالحظة وتنتهي أ ، أ�وننظمها عن وعي

  �الوصول إلى الحل.

الشمول�ة وال�قین: حیث تشمل المعرفة العلم�ة التي تم التوصل إلیها على جم�ع أمثلة  .3

 الظاهرة �صورة �قین�ة ال تحتمل الشك.

ة و�ستخدم رموز ومصطلحات الدقة والتجر�د: حیث �ستخدم ال�احث األلفا� �معانیها الحق�ق� .4

 واضحة �عیدة عن الغموض وال تقبل التأو�ل.

 ال�حث عن األس�اب التي أدت إلى وجود الظاهرة موضوع الدراسة بتوظیف األدلة المنطق�ة. .5

صح�حة والتطهر من المعارف الغیر موثقة والتي قد تقود إلى الغیر است�عاد المعلومات  .6

 المنهجي. الخطأ، وهذا ما أسماه د��ارت الشك

االعتماد على المالحظة الحس�ة �مصدر للحقائ� العلم�ة، حیث أن العالم �ستمد حقائقه  .7

 العلم�ة من المالحظة الحس�ة الم�اشرة.

 التكم�م وهو التعبیر عن خصائص الظواهر �صورة رقم�ة. .8

 الموضوع�ة وهي تجرد ال�احث من الصفات الذات�ة. .9

�طة �ظاهرة ما ثم التوصل إلى قانون �م�ن التعم�م وهو دراسة �عض النماذج المرت .10

 تعم�مه على �اقي الظواهر المختلفة التي لم تدخل إطار ال�حث. 

 خطوات التف�یر العلمي:

 ) خطوات التف�یر العلمي ومراحله:220-218صص  ،م2011ذ�رت (غ�ار� وأبو شعیرة، 

  الشعور �المش�لة وتحدیدها: .1
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العدید من المش�الت التي تحتاج إلى الدراسة وال�حث، تحتو� المجاالت المعرف�ة المختلفة على 

وأول خطوات التف�یر العلمي هي أن �شعر الفرد �المش�لة و�نت�ه إلیها و�در�ها، وتتضمن هذه 

  الخطوة:

 إدراك وجود المش�لة.  .أ

  والتمییز بین المش�الت الهامة والغیر هامة.   .ب

 تحدید المش�لة وص�غتها في صورة سؤال رئ�سي.   .ج

 المش�لة إلى عناصرها الرئ�س�ة وٕادراك العناصر المؤثرة فیها.تحلیل    .د

 جمع الب�انات والمعلومات المرت�طة �المش�لة: .2

  �قوم الفرد بهذه الخطوة بجمع الب�انات المتعلقة �المش�لة �طرق عدة مثل:

 استخدام المراجع والمصادر مثل الكتب الموثوقة.  .أ

  ة أو مالحظة وغیرها.استخدام وسائل الق�اس الموضوع�ة، عمل مقابل  .ب

 التمییز بین المعلومات المرت�طة �المش�لة والمعلومات الغیر متصلة بها.  .ج

القدرة على االستن�ا� لالنتقال من العام إلى الخاص واستنتاج الجزئ�ات من الكل�ات، �ذلك   .د

 القدرة على االستقراء لالنتقال من الخاص إلى العام واستنتاج الكل�ات من الجزئ�ات.

ة على تصنیف المعلومات والب�انات التي جمعت في مجموعات بناًء على القدر   .ه

 الخواص المشتر�ة بینها.

 فرض الفروض واخت�ار أنسبها: .3

�صوغ الفرد �عض الفروض، التي هي حل مقترح للمش�لة، و�ن�غي أن تكون هذه 

 الفروض �س�طة ولكل منها إجا�ة صح�حة واحدة وأن تفسر أس�اب المش�لة.

 الفروض: اخت�ار صحة .4

في هذه الخطوة یختار الفرد من األسالیب المناس�ة للتحق� من �ل فرض من فروضه، 

 حیث �قوم بتصم�م تجارب مح�مة الض��.

 تفسیر الب�انات والوصول إلى حل المش�لة: .5
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وتتضمن هذه الخطوة تنظ�م الب�انات في جداول أو رسومات ب�ان�ة، وٕاجراء �عض 

لب�انات والوقوف على نواحي قصورها، معرفة الفروض المقبولة العمل�ات علیها، وتقو�م هذه ا

 والغیر مقبولة ومعرفة الفروض التي تتجوز الب�انات المتاحة ولكنها �انت ضرور�ة.

  استخدام النتائج أو التعم�مات في مواقف جدیدة. .6

لمام االنسان المتعلم بخطوات التف�یر العلمي السا�قة ال �ضمن له أن �ط�قها في إإن 

الح�اة، فین�غي أن یتوفر لد�ه الرغ�ة واالستعداد والدافع لتطبی� الطر�قة العلم�ة في التف�یر لحل 

مشاكله، وهذا االستعداد الذهني الذ� یجعل الفرد یتصرف �طر�قة علم�ة في المواقف واألحداث 

  )221صص  ،م2011ما �سمى �االتجاه العلمي. (غ�ار� وأبو شعیرة،  وهو

  المقومات األساس�ة للتف�یر العلمي:

  ) المقومات األساس�ة للتف�یر العلمي وهي:206-205صص  م،2012ذ�رت أبو عاذرة (

  أوًال: قواعد أساس�ة

  وتتمثل في النقا� التال�ة:

ة، وهذه المعط�ات هي استخدام معط�ات الخبرة الحس�األمبیر�ق�ة: �قوم التف�یر العلمي على   .أ

دراكها بواسطة اآلخر�ن، وأنها قابلة للتكرار و�م�ن التحق� منها، أ� أن إمعارف �م�ن 

  التف�یر العلمي یتناول األحداث الطب�ع�ة �الدراسة وال�حث ول�س األحداث الخراف�ة.

االستدالل المنطقي �صورت�ه ممارسة االستدالل المنطقي: �ستخدم التف�یر العلمي   .ب

االستقرائي واالستن�اطي، فمن دراسة ومالحظة �عض الحاالت �صل إلى قاعدة عامة أو 

  مبدأ عام، �ذلك �م�ن أن نطب� قاعدة على حالة أو مثال جدید لم یدخل ضمن الدراسة.

التش�ك أو التساؤل: �قوم التف�یر العلمي على ممارسة التش�ك أو التساؤل ف�ما لد�   .ت

الشخص من معتقدات مرت�طة �الظاهرة موضوع الدراسة، وفي النتائج التي توصلت إلیها 

دراسات سا�قة، و�قود هذا التش�ك إلى المز�د من الموضوع�ة في دراسة الظواهر، وٕالى 

 ال�حث عن األس�اب واألدلة المناس�ة لفهم الظاهرة ودراستها، مما �ضیف جدیدًا للعلم.

 رثان�ًا: مهارات التف�ی

هي نشا� عقلي �مارسه الفرد بواسطته ��تسب المعلومات و�حل المش�الت و�تخذ 

  القرارات، ومن هذه المهارات: المالحظة، التساؤل، المقارنة ....
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  ثالثًا: سمات الشخص�ة

یتصف �ل من �ستخدم التف�یر العلمي �حب االستطالع، والنضج العقلي، والشغف 

لمثابرة، والموضوع�ة، ومرونة الف�ر، والنظام، والواقع�ة، لحل األلغاز، وفحص المتناقضات، وا

  وقبول االحتماالت ودراستها.

 ):Science Processesمفهوم مهارات التف�یر العلمي (عمل�ات العلم 

تعرف عمل�ات العلم �أنها مجموعة من القدرات والعمل�ات العقل�ة ومهارات التقصي 

، م2010العلمي الخاصة الالزمة لتطبی� طرق العلم والتف�یر العلمي �ش�ل صح�ح (ز�تون، 

  )100ص

ن القدرة على استخدام عمل�ات أقدرات متعلمة ومهارات عقل�ة، إذ و�شیر برونر على أنها 

الفرد المتعلم تمثل المعلومات ومعالجتها، وٕاجراء خطوة عقل�ة وراء المعلومات  العلم یتطلب من

األساس�ة المعطاة، و�ؤ�د جانی�ه أن عمل�ات العلم هي أساس التقصي واالكتشاف. (أبو عاذرة، 

  )196ص م،2012

  خصائص عمل�ات العلم: 

واالكتشاف العلمي ) أن عمل�ات العلم هي أساس االستقصاء 100ص م،2010یر� (ز�تون، 

  وهي تتمیز �ما یلي:

أنها عمل�ات تتضمن مهارات عقل�ة محددة �ستخدمها العلماء، واألفراد والطل�ة لفهم الظواهر  .1

  الكون�ة.

  أنها سلوك محدد للعلماء �م�ن تعلمها أو التدرب علیها. .2

لیوم�ة أنها عمل�ات �م�ن تعم�مها ونقلها في الح�اة، إذ إن العدید من مش�الت الح�اة ا .3

 �م�ن تحلیلها واقتراح الحلول المناس�ة لها عند تطبی� مهارات عمل�ات العلم.

وتقسم عمل�ات العلم إلى نوعین، هما: عمل�ات العلم األساس�ة، وعمل�ات العلم التكامل�ة، 

 وذلك على النحو التالي: 

: وهي عشر مهارات وعمل�ات علم�ة Basic Science Processesعمل�ات العلم األساس�ة  .1

، الق�اس observationأساس�ة تأتي في قاعدة هرم تعلم العمل�ات، وهي: المالحظة 

measuring التصنیف ،classifying االستنتاج ،deducting االستقراء ،inducting ،

، واستخدام using numbers، واستخدام األرقام predicting، التنبؤ inferring االستدالل
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، االتصال (التواصل) using space-time relationshipsالعالقات الم�ان�ة والزمان�ة 

communicating.  

وهي خمس عمل�ات علم�ة  Integrated Science Processes :عمل�ات العلم التكامل�ة .2

�ة، متقدمة، وأعلى مستو� من عمل�ات العلم األساس�ة في هرم تعلم مهارات العمل�ات العلم

، التعر�فات interpretingوتسمى أح�انًا عمل�ات العلم التجر�ب�ة، وهي: تفسیر الب�انات 

، وفرض controlling variables، وض�� المتغیرات defining operationallyاإلجرائ�ة 

ص  ،م2010. (ز�تون، experimenting، التجر�ب formulating hypothesesالفرض�ات 

 )101-100ص

) أن عمل�ات العلم األساس�ة هي ثمان�ة وهي: 35م، ص2009في حین أشارا (اللولو واألغا، 

دام العالقات الم�ان�ة ، واستخالمالحظة، الق�اس، التصنیف، االستنتاج، التنبؤ، واستخدام األرقام

تفسیر . في حین أن عمل�ات العلم المتكاملة هي خمسة وهي: ، االتصال (التواصل)والزمان�ة

  ، التجر�ب.ب�انات، التعر�فات اإلجرائ�ة، وض�� المتغیرات، وفرض الفرض�اتال

  :Basic Science Processesعمل�ات العلم األساس�ة 

  observationالمالحظة   .أ

وهي انت�اه مقصود منظم ومضبو� للظواهر أو األحداث �غ�ة اكتشاف أس�ابها وقوانینها، 

و�التالي تحتاج إلى تدر��ات عمل�ة البد من التدر�ب وهي تتطلب تخط�طًا واع�ًا من قبل الفرد، 

؛ �ما تستلزم الفرد �استخدام حواسه المختلفة أو االستعانة �أدوات وأجهزة علم�ة أخر�، علیها

ولكي تؤد� المالحظة هدفها في عمل�ة االستقصاء العلمي یجب أن تكون: منظمة ومضبوطة، 

حت ظروف مختلفة، وأن تسجل �أسرع ما �م�ن ، وشاملة لعدد من الحاالت توموضوع�ة ودق�قة

مثال: أن �الح� ارتفاع عمود الزئب� مع . )102ص ،م2008عقب المالحظة الم�اشرة. (ز�تون، 

  ز�ادة درجة الحرارة.

أن المالحظة عمل�ة مهمة جدًا لل�حث العلمي وتدر�س العلوم، فهي أساس  ال�احثةوتر� 

  والتفسیر وغیرها.لعقل�ة �التصنیف الكثیر من العمل�ات ا

  measuringالق�اس   .ب

یتصف العلم �الدقة والموضوع�ة وللوصول إلى ذلك البد من استخدام أدوات ق�اس 

ومواز�ن وأجهزة علم�ة تزود ال�احث �المعلومات �صورة مجردة ودق�قة، وال یتم ذلك إال من خالل 

تعلم مهارات تناول األدوات واستخدامها، فالق�اس هو ع�ارة عن استعانة ال�احث �أدوات معینة 

 تشخ�ص الظاهرة.  تساعده على
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و�تضمن الق�اس المقارنة حیث �ستط�ع ال�احث المقارنة بین ظاهرتین أو أكثر: بتحدید 

وحدات معینة ق�اس�ة �م�ن مالحظتها على الظاهرتین والخروج بنتائج عامة، و�ذ�ر "جود" أن 

قارنة الق�اس تدر�ب الطل�ة على استخدام أدوات ق�اس ومواز�ن وأدوات تشر�ح، �ما یتضمن الم

 )202ص ،م2012بین األش�اء �استخدام وحدات معینة. (أبو عاذرة، 

 classifyingالتصنیف   .ج

تتضمن عمل�ة التصنیف ق�ام الطل�ة بتصنیف المعلومات والب�انات التي تم و�تم جمعها 

إلى فئات أو مجموعات معینة اعتمادًا على خواص ومعاییر مشتر�ة بینها. وتتضمن مهارة 

التصنیف مهارات أخر� �ما في مهارة " التمییز" التمییز بین األش�اء المختلفة ومهارة "المقارنة" 

 )103ص م،2008لش�ه واالختالف بین األش�اء أو المواد المختلفة. (ز�تون، لمعرفة ا

) أن التصنیف مهارة ضرور�ة للطالب ل��ون قادرًا على 60ص م،2005أشار أبو جاللة (

اختزال المعلومات والمعارف المتدفقة في العصر الحالي نتیجة لثورة المعلومات إلى نقا� 

  محددة.

فهي تتمثل �القدرة على الق�ام بجمع األش�اء أن عمل�ة التصنیف مهمة جدًا  ال�احثةوتر� 

  في مجموعات بناًء على الخصائص المشتر�ة التي تمیزها معًا.

   deductingاالستنتاج   .د

وهي عمل�ة عقل�ة یتم فیها االنتقال من العام إلى الخاص، ومن الكل�ات إلى الجزئ�ات. 

  أن �ستنتج العوامل التي تؤثر على �م�ة الحرارة.. مثال: )103ص م،2008(ز�تون، 

) أن االستنتاج هو قدرة الطالب العقل�ة على الوصول إلى نتائج 1993وقد ذ�ر (ز�تون، 

جزئ�ة �نتیجة للمالحظات الموجودة، وتدر�ب الطالب على االستنتاج �ساعده في تفسیر 

وصل إلى أس�اب حدوث هذه المالحظات التي �حصل علیها من خالل التجارب العلم�ة والت

 )201ص م،2012المالحظات. (أبو عاذرة، 

   inductingاالستقراء   .ه

وهي عمل�ة عقل�ة یتم فیها االنتقال من الخاص إلى العام، ومن الجزئ�ات واألمثلة إلى 

 )103ص ،م2008العموم�ات (ز�تون، 

 inferringاالستدالل   .و
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وهي عمل�ة تهدف إلى وصول المتعلم إلى نتائج معینة تعتمد على أساس من األدلة 

والحقائ� المناس�ة الكاف�ة، ومن هنا �حدث االستدالل عندما �ستط�ع الطالب أن یر�� مالحظاته 

ومعلوماته المتوافرة عن ظاهرة ما �معلوماته السا�قة عنها، ف�قوم �عد ذلك بإصدار ح�م معین 

 )103ص م،2008ه المالحظات أو �عممها. (ز�تون، �فسر �ه هذ

 predictingالتنبؤ   .ز

وهي عمل�ة عقل�ة تتضمن قدرة الطالب على استخدام معلوماته السا�قة أو المالحظة 

. مثال: أن یتن�أ )104ص ،م2008للتنبؤ �حدوث ظاهرة أو حادثة ما في المستقبل. (ز�تون، 

  طو�لة. �انفجار ال�الون عند وضعه في الشمس لمدة

و�عرفه مارزانو �أنه عمل�ة توقع نتائج معینة من موقف معین، بناًء على المعلومات 

الموجودة لد� الطالب والتغذ�ة الراجعة المتعلقة �صحة تلك المعلومات، و�عتبر التنبؤ م�مًال 

 )201ص م،2012الستراتیج�ات الفهم. (أبو عاذرة، 

  using numbersاستخدام األرقام   .ح

عقل�ة تهدف إلى ق�ام الطالب �استخدام األرقام الر�اض�ة �طر�قة صح�حة  وهي عمل�ة

على الق�اسات والب�انات العلم�ة التي یتم الحصول علیها عن طر�� المالحظة أو األدوات 

ة واألجهزة العلم�ة األخر�. �ما تتضمن هذه المهارة استخدام الرموز الر�اض�ة والعالقات العدد�

. مثال: أن �حسب �م�ة الحرارة )104ص ،م2008(ز�تون،  ة المختلفةبین المفاه�م العلم�

  المفقودة أو الم�تس�ة.

 using space-time relationshipsاستخدام العالقات الم�ان�ة والزمان�ة   .�

وهي عمل�ة عقل�ة م�ملة الستخدام األرقام، تتطلب العالقات الر�اض�ة والقوانین والقواعد 

العلم�ة التي تعبر عن عالقات م�ان�ة أو زمان�ة بین المفاه�م العلم�ة ذات العالقة. (ز�تون، 

  )104ص م،2008

 communicatingاالتصال (التواصل)   .�

العلم�ة إلى علوماته الق�ام بنقل أف�اره أو موتتضمن هذه العلم�ة مساعدة الطالب على 

اآلخر�ن، وذلك من خالل ترجمتها إما شفه�ًا أو �تاب�ًا إلى جداول أو رسومات ب�ان�ة، أو لوحات 

علم�ة أو تقار�ر �حث�ة. �ما تتضمن هذه العلم�ة تدر�ب الطل�ة على مهارات التعبیر العلمي 

اقشة مع اآلخر�ن، والقراءة العلم�ة الناقدة، ومهارة بدقة ووضوح، وحسن االستماع واالصغاء والمن

  )104ص م،�2008تا�ة التقار�ر وال�حوث العلم�ة. (ز�تون، 
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أن عمل�ات العلم األساس�ة البد أن یتدرب علیها التالمیذ جیدًا و��تسبونها  ال�احثةتشیر 

 في المرحلة األساس�ة.

   Integrated Science Processes: عمل�ات العلم التكامل�ة

  interpretingتفسیر الب�انات   .أ

وتشمل هذه العمل�ة تفسیر المعلومات والب�انات التي جمعها أو �قوم بتجم�عها والحظها 

لیها، وذلك في ضوء إنتائج والب�انات التي تم التوصل وصنفها الطالب، و�ذلك تفسیر ال

  )105ص م،2008ة التي رجع إلیها. (ز�تون، المعلومات التي �متلكها الطالب، أو الخلف�ة العلم�

) أن مهارة تفسیر الب�انات تتضمن القدرة على 203ص م،2012وأضافت أبو عاذرة (

المالحظة والتصنیف والمقارنة ووضع المعلومات في مجموعات وجداول، وفي ضوء ذلك 

من التدر�ب �ستط�ع تحدید مد� صدق الفرض�ة قید ال�حث، وتحتاج هذه المهارة على المز�د 

 في توظیف المعلومات لتفسیر الظواهر.

  defining operationallyالتعر�فات اإلجرائ�ة   .ب

وتتضمن تعر�ف المفاه�م أو المصطلحات العلم�ة تعر�فًا غیر قاموسي، بل تعر�فًا إجرائ�ًا 

إما: بتحدید المفهوم أو المصطلح �سلسة من اإلجراءات العمل�ة، أو ب�ان ��ف�ة ق�اسه. (ز�تون، 

  )105ص ،م2008

 controlling variablesض�� المتغیرات   .ج

�قصد بها قدرة المتعلم على إ�عاد أثر المتغیرات والعوامل األخر� عدا العامل التجر�بي و 

�حیث یتم�ن من الر�� بین المتغیر التجر�بي (المستقل) وأثره في المتغیر التا�ع. (ز�تون، 

 )105ص م،2008

مة لض�� عمل�ة ) أن عمل�ة ض�� المتغیرات ها203ص م،2012وأضافت أبو عاذرة (

ث�ات الفرض�ات والتوصل للحقائ�، و�ي یتم ذلك البد من تحدید العوامل إ، حتى یتم التجر�ب

التي تؤثر على الظاهرة ودراستها، وتحدید المتغیر التجر�بي الذ� �م�ن أن �حدث تغییرًا في 

  .المتغیرات التا�عة لظاهرة معینة

  formulating hypothesesفرض الفرض�ات د. 
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وتتضمن قدرة المتعلم على اقتراح حل أو تفسیر مؤقت لعالقة محتملة بین متغیر�ن، أو 

إجا�ة محتملة ألسئلة الدراسة، و�شتر� في اقتراح الفرض�ة أن تكون قابلة لالخت�ار والمعالجة 

  )105ص م،2008وال�حث. (ز�تون، 

�اغة ) أنه عندما یتم تدر�ب الطالب على ص202ص م،2012أضافت أبو عاذرة (

الفرض�ات فإن ذلك یؤد� إلى السمو بتف�یرهم إلى مرحلة أرقى من مجرد التعامل مع الواقع إلى 

 تطو�ره، واكتشاف بواطن األمور مما �ساعد في إعدادهم �علماء و�احثین.

  experimentingالتجر�ب   .ه

وتعتبر عمل�ة التجر�ب أعلى العلم�ات العلم�ة وأكثرها تقدمًا ألنها تتضمن عمل�ات العلم 

األساس�ة والتكامل�ة، وهي تتطلب تدر�ب الطالب وقدرته على إجراء التجارب العلم�ة بنجاح، 

�حیث تتكامل فیها طرق العلم وعمل�اته من حیث: التخط�� للق�ام �التجر�ة، وجمع الب�انات، 

الفرض�ات واخت�ارها، وض�� المتغیرات ... ثم الوصول إلى النتائج وتفسیرها تفسیرًا ووضع 

علمي مناس�ًا وٕاصدار االح�ام او االستنتاجات العلم�ة المناس�ة وفقًا لنتائج الدراسة 

  )106ص م،2008واستنتاجاتها. (ز�تون، 

بنفسه مما یز�د  أن مهارة التجر�ب تعامل الطالب ��احث یتوصل للمعرفة ال�احثةوتر� 

من ثقته بنفسه، و�ؤد� إلى �قاء المعرفة وسهولة استذ�ارها والتوصل إلیها �سهولة عند الحاجة 

وقد اختارت �عض من العمل�ات األساس�ة والتكامل�ة �ما یتناسب مع موضوعات الوحدة  إلیها.

  المختارة والمستو�ات العمر�ة للطال�ات.

اكتساب القدرة على ممارسة هذه العمل�ات حیث إنها على ضرورة  ال�احثةمما سب� تؤ�د 

 عمل�ات متقدمة الكتشاف المعلومات واستقصائها وال �م�ن االستغناء عنها في حل المش�الت.

  مهارات التف�یر العلمي �هدف لتدر�س العلوم والتر��ة العمل�ة:

ن ��ون أیجب  اكتساب الطل�ة عمل�ات العلمیؤ�د التر�و�ون في التر��ة العلم�ة على أن 

ن عمل�ات العلم تتكامل مع الطر�قة العلم�ة في ال�حث إدر�س العلوم، حیث هدفًا رئ�س�ًا لت

والتف�یر العلمي. وإلجراء التجارب أو النشاطات العلم�ة، �حتاج الفرد إلى هذه المهارات العقل�ة 

  )101ص م،2008الخاصة. (ز�تون، 

فقد أكد �عض التر�و�ین أن تدر�ب التالمیذ على األسلوب العلمي في التف�یر واكسابهم 

المهارات المناس�ة من أهم أهداف تدر�س العلوم، وال یخفى على أحد أن األدب التر�و� یجمع 
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في تدر�س العلوم على أن تدر�س العلوم یهدف إلى تحقی� غا�ات وأهداف ومن أهمها مساعدة 

  كتساب عمل�ات العلم.الطل�ة على ا

ضمنت توتعتمد �عض الدول األجنب�ة التف�یر العلمي هدفًا رئ�س�ًا لتدر�س العلوم، فقد 

أهداف تدر�س العلوم في ال�ا�ان للمرحلة المتوسطة تطو�ر قدرات التالمیذ واتجاهاتهم نحو 

ر�س ف تدال�حث في الطب�عة من خالل المالحظة والتجر�ب، أما في الفلبین فقد احتوت أهدا

�ات العقل�ة التال�ة (المالحظة، االستنتاج، لمفًا �ممارسة التالمیذ العادالعلوم لمرحلة االبتدائ�ة أه

  ).198ص ،م2012الق�اس، التصنیف، ض�� المتغیرات، التعر�فات اإلجرائ�ة، ...) (أبو عاذرة، 

ثة لتدر�س مما تقدم یتضح أن تطو�ر مهارات التف�یر لد� التالمیذ من األهداف الحدی

العلوم، فالتلمیذ ال �حتاج فق� إلى المعلومات، فهي ال تساو� الكثیر بجانب المهارات العلم�ة 

المعلومات �ص�ح فردًا قادرًا على العطاء  هلمنظم، ومن خالل اكتساب الفرد هذفي التف�یر ا

  �فعال�ة، و�ص�ح قادرًا على حل مش�الته التي تواجهه في ح�اته الیوم�ة.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الدراسات السا�قة
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  الفصل الثالث

  الدراسات السا�قة

) في تنم�ة المفاه�م 4MATتهدف الدراسة الحال�ة إلى معرفة فعال�ة نظام الفورمات (

قامت ال�احثة طال�ات الصف السا�ع األساسي، ولذلك لد� العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي 

�االطالع على العدید من الدراسات السا�قة في هذا المیدان، و�عد مراجعة الدراسات السا�قة التي 

  اطلعت علیها ال�احثة قامت بتقس�مها إلى ثالث محاور وهي:

  )4MATدراسات تناولت نظام الفورمات( المحور األول:

  دراسات تناولت المفاه�م العلم�ة المحور الثاني:

  دراسات تناولت مهارات التف�یر العلمي ر الثالث:المحو 
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  المحور األول: 

  )4MATدراسات تناولت نظام الفورمات (

  ):م2016دراسة القشطان ( .1

) والتعلم التولید� في 4MATهدفت الدراسة إلى معرفة مد� فعال�ة نموذجي الفورمات (

هداف الدراسة استخدمت أ ف التاسع األساسي �غزة، ولتحقی� حل المسائل اللفظ�ة في العلوم للص

) طال�ة من طال�ات الصف التاسع 90ال�احثة المنهج التجر�بي، وقد تكونت عینة الدراسة من (

األساسي، تم تقس�مهم إلى ثالث مجموعات، التجر�ب�ة األولى (التدر�س �استخدام نموذج 

) طال�ة، والتجر�ب�ة الثان�ة (التدر�س �استخدام نموذج 30الفورمات) وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

) طال�ة، والمجموعة الضا�طة (درست �الطر�قة 30) وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (التعلم التولید�

ف الدراسة أعدت ال�احثة اخت�ار اهدأ ) طال�ة، ولبلوغ 30التقلید�ة) وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

ائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات المسائل اللفظ�ة، وأسفرت نت

درجات الثالث مجموعات في اخت�ار المسائل اللفظ�ة لصالح المجموعتین التجر�بیتین، وعدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعتین التجر�بیتین في اخت�ار حل 

  المسائل اللفظ�ة.

 ):Irfan, Almufadi, Brisha, 2016دراسة ( .2

) في تنم�ة 4MATاستقصاء أثر التدر�س �استخدام نظام الفورمات (هدفت الدراسة إلى 

طالب المرحلة الجامع�ة، ولتحقی� كاد�مي واالتجاه نحو االقتصاد الهندسي لد� األالتحصیل 

) طال�ًا 80هداف الدراسة استخدم ال�احثون المنهج التجر�بي، وقد تكونت عینة الدراسة من (أ 

، تم تقس�مهم إلى مجموعتین، المجموعة التجر�ب�ة (التدر�س من طالب السنة األخیرة في الكل�ة

)، والمجموعة الضا�طة (درست �45استخدام نموذج الفورمات) وقد بلغ عدد الطالب فیها (

ال�احثون ف الدراسة أعد اهدأ ) طال�ًا، ولبلوغ �35الطر�قة التقلید�ة) وقد بلغ عدد الطالب فیها (

في  4matاخت�ار للتحصیل  ومق�اس لالتجاه، وأسفرت نتائج الدراسة فعال�ة نظام الفورمات 

 التأثیر على تحصیل الطالب واتجاهاتهم في �ل�ة الهندسة.

 :م)2015دراسة عبد السالم ( .3

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر التدر�س �استخدام نموذجي و�تلى للتعلم البنائي وم�ارثي 

) في تنم�ة االست�عاب المفاه�مي والدافع�ة نحو تعلم مادة الفیز�اء 4MATلدورة التعلم الطب�ع�ة (

هداف الدراسة استخدم ال�احث أ ملكة العر��ة السعود�ة، ولتحقی� لطالب الصف األول الثانو� �الم
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�مهم إلى ، تم تقس) طال�اً 96المنهج الوصفي والمنهج التجر�بي، وقد تكونت عینة الدراسة من (

ثالث مجموعات، التجر�ب�ة األولى (التدر�س �استخدام نموذج و�تلى للتعلم البنائي) وقد بلغ عدد 

)، والتجر�ب�ة الثان�ة (التدر�س �استخدام نموذج م�ارثي لدورة التعلم الطب�ع�ة 32الطالب فیها (

4MAT) عدد الطالب فیها  وقد بلغ ) طال�ًا، والمجموعة الضا�طة30) وقد بلغ عدد الطالب فیها

ف الدراسة أعد ال�احث اخت�ار االست�عاب المفاه�مي ومق�اس للدافع�ة، اهدأ ) طال�ًا، ولبلوغ 34(

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات الثالث 

التجر�بیتین، لصالح المجموعتین ومق�اس الدافع�ة  مجموعات في اخت�ار االست�عاب المفاه�مي 

في  وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات المجموعتین التجر�بیتین

، ووجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات اخت�ار االست�عاب المفاه�مي

 .لصالح المجموعة التجر�ب�ة األولىالمجموعتین التجر�بیتین في مق�اس الدافع�ة 

 :م)2014دراسة الت�ان ( .4

والتدر�س الت�ادلي  )4mat(ستقصاء أثر توظیف استراتیجیتي الفورمات هدفت الدراسة إل

في تنم�ة مهارات التف�یر التأملي في العلوم للصف الثامن األساسي �غزة، ولتحقی� أهداف 

طال�ة من  )82الدراسة ات�عت ال�احثة المنهج ش�ه التجر�بي، حیث تكونت عینة الدراسة من (

الصف الثامن األساسي في مدرسة الماجدة وسیلة بن عمار ب للبنات، تم تقس�مهم إلى طال�ات 

) 41شعبتین التجر�ب�ة األولى (درست �استخدام نظام الفورمات) وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

) 41طال�ة والتجر�ب�ة الثان�ة (درست �استخدام التدر�س الت�ادلي) وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

ولبلوغ أهداف الدراسة استخدمت ال�احثة اخت�ار مهارات التف�یر التأملي، وتوصلت  طال�ة،

الدراسة إلى فعال�ة توظیف استراتیج�ة التدر�س الت�ادلي في م�حث العلوم العامة لد� طال�ات 

  الصف الثامن األساسي.

 ): م2014دراسة النع�مي ( .5

تحصیل تلمیذات المرحلة  ) في4MATثر نموذج م�ارثي (أهدفت الدراسة إلى معرفة 

االبتدائ�ة واتجاهاتهم نحو مادة الر�اض�ات، ولتحقی� أهداف الدراسة ات�عت ال�احثة المنهج 

بتدائ�ة في �غداد، تم ) طال�ة من مدرسة الشف� اال72التجر�بي حیث تكونت عینة الدراسة من (

) طال�ة(درست 36ها (وقد بلغ عدد الطال�ات فی مجموعتین المجموعة التجر�ب�ة ىتقس�مهم إل

) طال�ة حیث درست �36استخدام النموذج)، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

س تحصیلي، �ما أعدت مق�ا ف الدراسة أعدت ال�احثة اخت�ارداهأ �الطر�قة التقلید�ة، ولبلوغ 

تلمیذات  ىق تلمیذات المجموعة التجر�ب�ة علتفو  ىلإ لق�اس االتجاه، وتوصلت الدراسة

 4mat ، �ذلك أظهرت النتائج أن نظام الفورماتفي االخت�ار التحصیلي المجموعة الضا�طة

 .أسهم في تش�یل اتجاهات إیجاب�ة لد� طال�ات المجموعة التجر�ب�ة
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 :م)2013دراسة ع�اس وآخرون ( .6

تینسون  اكتساب  -نموذجي م�ارثي ومیرل ألدراسة إلى استقصاء أثر استخدام هدفت ا

المفاه�م األح�ائ�ة واست�قائها لد� طال�ات الصف األول المتوس�، ولتحقی� أهداف الدراسة 

) طال�ة، وتم تقس�مهم على 96استخدم ال�احثون المنهج التجر�بي، حیث تكونت عینة الدراسة (

نموذج م�ارثي) وقد بلغ عدد الطال�ات ألتجر�ب�ة األولى (درست �استخدام ثالث مجموعات، ا

تینسون) وقد بلغ عدد  –نموذج میرل أتجر�ب�ة الثان�ة (درست �استخدام ) طال�ة، وال32فیها (

) طال�ة، ولبلوغ 32) طال�ة، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (32الطال�ات فیها (

أهداف الدراسة استخدام ال�احثون اخت�ار اكتساب المفاه�م و أعید االخت�ار �عد أسبوعین لق�اس 

الحتفا� �المادة، وتوصلت الدراسة إلى تفوق المجموعتین التجر�بیتین على المجموعة الضا�طة ا

في اكتساب المفاه�م األح�ائ�ة واست�قائها، �ما أظهرت تفوق المجموعة التجر�ب�ة األولى على 

 المجموعة التجر�ب�ة الثان�ة في اكتساب المفاه�م األح�ائ�ة واست�قائها.

 :م)2012( دراسة زهران وع�اش .7

) في التدر�س على 4MATهدفت الدراسة الستقصاء أثر استخدام نموذج الفورمات(

تحصیل طال�ات الصف السادس األساسي في العلوم، وتحسین اتجاهاتهن نحوها في مدارس 

و�الة الغوث الدول�ة في األردن. وقد استخدمت ال�احثتان المنهج التجر�بي في الدراسة، وقد 

) طال�ة. وقد وزعت العینة إلى مجموعتین: إحداهما تجر�ب�ة 72الدراسة من (تكونت عینة 

بینما درست  ،4matالتجر�ب�ة �طر�قة نموذج الفورماتواألخر� ضا�طة. ودرست المجموعة 

المجموعة الضا�طة �الطر�قة االعت�اد�ة. وقد طب� اخت�ار تحصیلي ومق�اس لالتجاه، وتوصلت 

داللة إحصائ�ة بین متوسطات تحصیل المجموعة التجر�ب�ة الدراسة الي وجود فروق ذات 

والضا�طة لصالح المجموعة التجر�ب�ة، �اإلضافة إلى تحسین اتجاهات طل�ة المجموعة 

  التجر�ب�ة نحو مادة العلوم وحصتها �ش�ل واضح.

 ):Oves, 2012دراسة ( .8

في تحصیل الطالب في  4MATهدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدر�س �استخدام نظام 

مادة الجبر ومستو�ات تحقی� التحصیل، وقد استخدم ال�احث المنهج التجر�بي في الدراسة، وقد 

) طالب من طالب الصف الثامن. ولتحقی� أهداف الدراسة أعد 165تكونت عینة الدراسة من (

ن متوسطات ال�احث اخت�ار تحصیلي، وتوصلت الدراسة الي وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بی

تحصیل المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة لصالح المجموعة التجر�ب�ة، �اإلضافة إلى أن طالب 

 المجموعة التجر�ب�ة حققت إنجازات أكثر على مستو� التعلم الكامل.
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 ):م2011دراسة أحمد( .9

هدفت الدراسة إلعداد تصور لمنهج الدراسات االجتماع�ة في ضوء نموذج 

على تحصیل المفاه�م وتنم�ة العادات العقل�ة والحس الوطني لد�  ) وأثره4MATالفورمات(

تالمیذ الصف األول االعداد�، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدمت ال�احثة المنهج الوصفي 

) طالب من تالمیذ الصف األول 68والمنهج ش�ه التجر�بي، وقد تكونت عینة الدراسة من (

) 34ر�ة �محافظة الواد� الجدید، تم تقس�مهم إلى (االعداد� �مدرسة م�ارك اإلعداد�ة المشت

هداف الدراسة أ لب في المجموعة الضا�طة، ولبلوغ ) طا34طالب في المجموعة التجر�ب�ة، و(

وطني، وقد ط�قت ال�احثة اخت�ار للمفاه�م الوطن�ة، واخت�ار للعادات العقل�ة، ومق�اس للحس ال

حصائ�ة بین متوسطات درجات تالمیذ وجود فروق ذات داللة إ أظهرت نتائج الدراسة

المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م الوطن�ة ��ل  والعادات العقل�ة ومق�اس 

 الحس الوطني لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 ):م2011دراسة الج�او� ( .10

هدفت الدراسة الستقصاء أثر استخدام نموذج م�ارثي في تنم�ة التحصیل الدراسي لد� 

ال�ات الصف الرا�ع في مادة الفیز�اء، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدم ال�احث المنهج ط

) 30) طال�ة، تم تقس�مهم إلى مجموعتین بواقع (60التجر�بي، حیث تكونت عینة الدراسة من (

طال�ة في المجموعة التجر�ب�ة (درست �استخدام نموذج م�ارثي)، والمجموعة الضا�طة 

دراسة أعد ) طال�ة، ولبلوغ أهداف ال30قلید�ة) وقد بلغ عدد الطال�ات فیها ((درست �الطر�قة الت

، و�انت من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین ال�احث اخت�ار تحصیلي

 متوسطات تحصیل المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 ):م2010دراسة عبجل ( .11

في اكتساب المفاه�م ) 4MATالستقصاء أثر استخدام نموذج الفورمات (هدفت الدراسة 

طال�ات الصف الثاني المتوس� في مادة التار�خ العر�ي اإلسالمي، وقد استخدمت  �التار�خ�ة لد

) طال�ة من طال�ات الصف الثاني 70ال�احثة المنهج التجر�بي، وقد تكونت عینة الدراسة من (

حداهما عشوائ�ة درست إت، وقد تم تقس�مهم الي مجموعتین للبناالمتوس� من مدرسة الحر�ة 

واألخر� ضا�طة درست �الطر�قة االعت�اد�ة، وقد ط�قت ال�احثة اخت�ار  4mat بنظام الفورمات

تفوق طال�ات المجموعة التجر�ب�ة  ىلإ�م التار�خ�ة، وتوصلت الدراسة تحصیلي الكتساب المفاه

  على طال�ات المجموعة الضا�طة في اخت�ار اكتساب المفاه�م التار�خ�ة.
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 :م)2009دراسة فلم�ان ( .12

التحصیل الدراسي  ى) عل4MATثر تطبی� نظام الفورمات (أمعرفة  ىلإهدفت الدراسة 

والتف�یر االبتكار� للطال�ات في مادة اللغة اإلنجلیز�ة، استخدمت ال�احثة المنهج ش�ه التجر�بي، 

) طال�ة من طال�ات الصف الثاني الثانو� القسم العلمي في 86وقد تكونت عینة الدراسة من (

ضا�طة وقد بلغ عدد الثانو�ة الثالثة والعشر�ن �م�ة، وقد اختارت ال�احثة فصلین �مجموعة 

) طال�ة، 44) طال�ة، وفصلین �مجموعة تجر�ب�ة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها(42الطال�ات فیها (

ولتحقی� أهداف الدراسة استخدمت ال�احثة اخت�ار تحصیلي ومق�اس تورانس للتف�یر اإلبداعي، 

التحصیل والتف�یر في تنم�ة  فعال جزئ�اً  4mat و�انت أهم نتائج الدراسة �أن نظام الفورمات

 االبتكار� في مادة اللغة اإلنجلیز�ة. 

 ),Tatar & Dikici 2009دراسة ترتر ود��ي ( .13

) في تدر�س العمل�ات الثنائ�ة 4MATتحدید فعال�ة نظام الفورمات ( ىلإهدفت هذه الدراسة 

 ) طال�اً 58وخواصها في الر�اض�ات، استخدم ال�احثان المنهج التجر�بي، تكونت عینة الدراسة من (

تم وقد شعبتین واحدة تجر�ب�ة واألخر� ضا�طة  ىلإطالب الصف التاسع، تم تقس�مهم من 

�اض�ة �اإلضافة هداف الدراسة تم استخدام اخت�ار المعرفة الر أ توز�عهم �ش�ل عشوائي، لتحقی� 

  في تدر�س العمل�ات الثنائ�ة. 4mat ظهرت النتائج فاعل�ة نظام الفورماتألمق�اس لالتجاه و 

  :م)2007دراسة راجي( .14

ثر أنموذجي دان�ال وم�ارثي في اكتساب المفاه�م أالتعرف على  ىهدفت الدراسة إل

العلم�ة واالتجاه نحو مادة العلوم لد� تلمیذات الصف الخامس االبتدائي وقد اشتملت العینة 

واألخر� ضا�طة، ت، مجموعتین تجر�بیتین، یذة مقسمة إلى ثالث مجموعا) تلم78على(

المجموعة التجر�ب�ة األولى درست �استخدام أنموذج دان�ال، والمجموعة التجر�ب�ة الثان�ة درست 

لتحقی� أهداف للطر�قة االعت�اد�ة،  وفقاً  درستج م�ارثي، والمجموعة الضا�طة �استخدام أنموذ

لنتائج هم اأ االتجاه نحو مادة العلوم، و�انت ومق�اس  تحصیل�اً  أعدت ال�احثة اخت�اراً  الدراسة

تفوق المجموعة التجر�ب�ة التي درست �استخدام أنموذج م�ارثي على المجموعتین التجر�ب�ة التي 

درست �استخدام أنموذج دان�ال والضا�طة التي درست �الطر�قة التقلید�ة، وتفوق المجموعة 

عة التجر�ب�ة التي درست �استخدام أنموذج دان�ال في اكتساب المفاه�م العلم�ة على المجمو 

بین المجموعة  إحصائ�اً  داالً  الضا�طة التي درست �الطر�قة التقلید�ة، ولم تظهر النتائج فرقاً 

التجر�ب�ة األولى التي درست �استخدام أنموذج دان�ال والمجموعة الضا�طة في متوسطي درجات 

  االتجاه نحو مادة العلوم.
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  تعقیب على دراسات المحور األول:

) خلصت ال�احثة إلى ما 4MATالتي تناولت نظام الفورمات ( من العرض الساب� للدراسات

  یلي:

 :النس�ة لألهداف�  

اعتمدت معظم الدراسات وال�حوث التي سب� عرضها على نظام الفورمات (أو نظام  - 

 ,Irfan& Almufadi& Brisha) تقل وحید للدراسة �دراسة �ل من:م�ارثي) �متغیر مس

و(أحمد،  )،م2012)، و(زهران وع�اش، م2014(النع�مي،  )،Oves, 2012و( )،2016

 &Tatar، و(م)2009)، و(فلم�ان، م2010، و(عبجل، م)2011، و(الج�او�، م)2011

Dikici, 2009.(  

مع 4mat في حین هدفت �عض الدراسات إلى التعرف على فعال�ة نظام الفورمات  - 

، م)2015، (عبد السالم، م)2016متغیر مستقل آخر �دراسة �ل من: (القشطان، 

  .م)2007)، و(راجي، م2013)، (ع�اس وآخرون،م2014و(الت�ان، 

 :النس�ة للعینة المختارة�  

اختارت الدراسات عینة من طالب المدارس، ال�عض من طالب المرحلة االبتدائ�ة  - 

، م)2011، و(الج�او�، م)2012)، و(زهران وع�اش، م�2014دراسة �ل من: (النع�مي، 

  .م)2007و(راجي، 

وال�عض اختار عینة الدراسة من طالب المرحلة اإلعداد�ة �دراسة �ل من: (القشطان،  - 

، و(عبجل، م)2011)، و(أحمد، 2013م، و(ع�اس وآخرون، م)2014)، (الت�ان، 2016

  .)Oves, 2012(و، )Tatar and Dikici, 2009)، و(م2010

  ،م2015وال�عض اختار عینة الدراسة من طالب المرحلة الثانو�ة �دراسة: (عبد السالم ،(

 Irfan& Almufadi& Brisha, 2016) ،()م2009و(فلم�ان، 

 :النس�ة ألدوات الدراسة�  

استخدمت �عض الدراسات اخت�ارات لق�اس التحصیل المدرسي مع وجود أداة اخر�  - 

 )،Oves, 2012)، و((Irfan& Almufadi& Brisha, 2016أح�انًا �دراسة �ل من: 

، و(فلم�ان، م)2011، و(الج�او�، م)2012)، و(زهران وع�اش، 2014(النع�مي، 

  .م)2009
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في حین استخدمت �عض الدراسات اخت�ار لق�اس المفاه�م في مواد مختلفة مثل دراسة  - 

، م)2011)، و(أحمد، م2013، و(ع�اس واخرون، م)�2015ل من: (عبد السالم، 

  ).م2007، و(راجي، م)2010و(عبجل، 

) اخت�ار للمعرفة الر�اض�ة مع مق�اس Tatar and Dikici, 2009واستخدمت دراسة ( - 

  اخت�ار لق�اس مهارات التف�یر التأملي. م)2014لالتجاه، واستخدمت دراسة (الت�ان، 

  ) اخت�ار لحل المسائل اللفظ�ة.م2016في حین استخدمت دراسة (القشطان،  - 

 :النس�ة لمنهج الدراسة�  

، و(عبد م)2016ات�عت معظم الدراسات المنهج التجر�بي �دراسة �ل من: (القشطان،  - 

)، و(زهران وع�اش، 2013خرون، آ)، و(ع�اس و م2014، و(النع�مي، م)2015السالم، 

  .)Tata rand Dikici, 2009)، و(م2010)، و(عبجل، 2011)، و(الج�او�، 2012

في حین ات�عت �عض الدراسات المنهج الش�ه تجر�بي �دراسة �ل من: (الت�ان،  - 

  م).2009، و(فلم�ان، م)2011، و(أحمد، م)2014

 :النس�ة للنتائج�  

أثبت معظم الدراسات فاعل�ة نظام م�ارثي أو الفورمات في تحقی� األهداف الموضوعة،  - 

  هاتهم وتنم�ة �عض وأثرها في اكتساب المعرفة وتحسین أداء الطل�ة أو اتجا

أظهرت أن نظام الفورمات فعال  م)2009أنواع التف�یر، في حین وجدت دراسة (فلم�ان، 

  جزئ�ًا في تنم�ة التحصیل والتف�یر االبتكار� في مادة اللغة اإلنجلیز�ة.

اتفقت هذه الدراسة مع جم�ع الدراسات السا�قة في المتغیر المستقل (نظام الفورمات)  - 

  بدراسة أثره على المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي في مادة العلوم.لكنها تمیزت 
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  المحور الثاني: 

  دراسات تناولت المفاه�م العلم�ة:

  :م)2015دراسة أبو جلنبو ( .1

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج وودز في تنم�ة المفاه�م ومهارات التف�یر 

ادس األساسي في العلوم العامة، ولتحقی� أهداف الدراسة الناقد لد� طال�ات الصف الس

) طال�ة من 72استخدمت ال�احثة المنهج الوصفي والمنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

حیث تم تقس�مهم طال�ات الصف السادس األساسي في مدرسة بنات خان یونس االبتدائ�ة (د)، 

درست �استخدام النموذج وقد بلغ عدد الطال�ات فیها  المجموعة التجر�ب�ة ىإلى شعبتین األول

داف لتحقی� أه) طال�ة، و 36) طال�ة، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (36(

، وتوصلت الدراسة لمهارات التف�یر الناقدللمفاه�م العلم�ة واخت�ار  الدراسة أعدت ال�احثة اخت�ار

ین متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة ب ىلإ

  اخت�ار المفاه�م العلم�ة واخت�ار مهارات التف�یر الناقد لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 :م)2015دراسة السحار ( .2

لمفاه�م معرفة أثر استخدام أسلو�ي األلعاب ولعب األدوار في تنم�ة ا ىلإهدفت الدراسة 

طالب الصف الثالث األساسي، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدم  �العلم�ة �مادة العلوم لد

) طال�ًا  (84ال�احث المنهج الوصفي التحلیلي و المنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من

من طالب الصف الثالث األساسي من مدرسة تونس األساس�ة، حیث تم تقس�مهم إلى ثالث 

ال�ًا، المجموعة التجر�ب�ة األولى  درست �استخدام ) ط28مجموعات �التساو� في �ٍل منها (

أسلوب األلعاب التعل�م�ة، والمجموعة التجر�ب�ة الثان�ة درست �استخدام أسلوب لعب األدوار، 

 أهداف الدراسة أعد ال�احث اخت�اروالمجموعة الضا�طة درست �الطر�قة التقلید�ة، و لتحقی� 

فوق المجموعتین التجر�بیتین على المجموعة الضا�طة ت ىلإاه�م العلم�ة، وتوصلت الدراسة للمف

في اخت�ار المفاه�م العلم�ة، وتفوق المجموعة التجر�ب�ة الثان�ة التي درست �استخدام لعب 

  األدوار على المجموعة التجر�ب�ة األولى التي درست �استخدام أسلوب األلعاب.

 ):م2014دراسة عبد هللا ( .3

فاعل�ة توظیف نموذج میرل وتینسون في تنم�ة المفاه�م هدفت الدراسة إلى الكشف عن 

العلم�ة وعمل�ات العلم في العلوم لد� طالب الصف الرا�ع األساسي، ولتحقی� أهداف الدراسة 

) طال�ًا من طالب الصف الرا�ع 62استخدم ال�احث المنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (
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المجموعة  ىحیث تم تقس�مهم إلى شعبتین األول، األساسي في مدرسة دار األرقم التعل�م�ة

) طالب، والمجموعة 31التجر�ب�ة  درست �استخدام النموذج وقد بلغ عدد الطالب فیها (

 أهداف الدراسة أعد ال�احث اخت�ار) طالب، و لتحقی� 31الضا�طة وقد بلغ عدد الطالب فیها (

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة  ىلإ، وتوصلت الدراسة لعمل�ات العلمللمفاه�م العلم�ة واخت�ار 

بین متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م العلم�ة واخت�ار 

 عمل�ات العلم التف�یر لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 :م)2014دراسة �یوان ( .4

التعرف على أثر استخدام التشبیهات في بناء المفاه�م العلم�ة وتنم�ة  إلىهدفت الدراسة 

مهارات التف�یر العلمي لد� طالب الصف الرا�ع األساسي في مدارس محافظة نابلس، ولتحقی� 

) طال�ًا 60أهداف الدراسة استخدمت ال�احثة المنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

حیث تم ألساسي في مدرسة ذ�ور عصیرة الشمال�ة األساس�ة، من طالب الصف الرا�ع ا

المجموعة التجر�ب�ة  درست �استخدام استراتیج�ة التشبیهات وقد  ىتقس�مهم إلى شعبتین األول

) 30) طالب، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطالب فیها (30بلغ عدد الطالب فیها (

تف�یر للمفاه�م العلم�ة واخت�ار لمهارات ال ة اخت�ارداف الدراسة أعدت ال�احثطالب، و لتحقی� أه

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات  ىلإالعلمي، وتوصلت الدراسة 

المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م العلم�ة واخت�ار مهارات التف�یر العلمي 

 لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 :م)2013دراسة األغا ( .5

ثر توظیف استراتیج�ة عظم السمك في تنم�ة المفاه�م أاستقصاء  ىلإهدفت الدراسة 

العلم�ة ومهارات التف�یر الناقد في علوم الصحة والبیئة لد� طال�ات الصف العاشر األساسي، 

ولتحقی� أهداف الدراسة استخدم ال�احث المنهج الوصفي و المنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة 

) طال�ًا من طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة �مال ناصر الثانو�ة 70(الدراسة من 

للبنین، حیث تم تقس�مهم إلى شعبتین األولي المجموعة التجر�ب�ة  درست �استخدام استراتیج�ة 

) طالب، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطالب فیها 35المماثلة وقد بلغ عدد الطالب فیها (

للمفاه�م العلم�ة واخت�ار لمهارات  أهداف الدراسة أعد ال�احث اخت�ارقی� ) طالب، و لتح32(

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات  ىلإتف�یر الناقد، وتوصلت الدراسة ال

المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م العلم�ة واخت�ار مهارات التف�یر الناقد 

  �ب�ة.لصالح المجموعة التجر 
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 ):م2013دراسة مهنا ( .6

الكشف عن فاعل�ة استراتیج�ة ش�ل البیت الدائر� في تنم�ة المفاه�م  ىلإهدفت الدراسة 

العلم�ة ومهارات التف�یر المنظومي في العلوم الح�ات�ة لد� طال�ات الصف الحاد� عشر في 

عینة الدراسة من غزة، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدمت ال�احثة المنهج التجر�بي وتكونت 

) طال�ة من طال�ات الصف الحاد� عشر �مدرسة �شیر الر�س الثانو�ة للبنات (أ) ، حیث 68(

درست �استخدام استراتیج�ة ش�ل البیت  عبتین األولي المجموعة التجر�ب�ةتم تقس�مهم إلى ش

الطال�ات ) طال�ة، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد 36الدائر� وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

للمفاه�م العلم�ة واخت�ار  داف الدراسة أعدت ال�احثة اخت�ارلتحقی� أه) طال�ة، و 32فیها (

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  ىلإ�یر المنظومي، وتوصلت الدراسة لمهارات التف

متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م العلم�ة واخت�ار مهارات 

 لتف�یر المنظومي لصالح المجموعة التجر�ب�ة.ا

 :م)2012دراسة الحراحشة ( .7

ثر استراتیج�ة المماثلة في اكتساب المفاه�م العلم�ة هدفت الدراسة إلى استقصاء أ 

ومستو� أداء عمل�ات العلم األساس�ة لد� تالمیذ الصف الخامس األساسي في قص�ة المفرق، 

ال�احثة المنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة التي تم ولتحقی� أهداف الدراسة استخدمت 

) طال�ة من طال�ات الصف الخامس األساسي في مدرسة بلعما 64اخت�ارها �طر�قة قصد�ة من (

درست �استخدام استراتیج�ة المجموعة التجر�ب�ة  ىحیث تم تقس�مهم إلى شعبتین األولاألساس�ة 

) طال�ة، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات 32یها (المماثلة وقد بلغ عدد الطال�ات ف

للمفاه�م العلم�ة واخت�ار  داف الدراسة أعدت ال�احثة اخت�ارلتحقی� أه) طال�ة، و 32فیها (

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  ىلإصلت الدراسة لمستو� أداء عمل�ات العلم، وتو 

طة في اخت�ار المفاه�م العلم�ة ومستو� أداء متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�

 عمل�ات العلم لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 ):م2012دراسة الجد�ة ( .8

الكشف عن فاعل�ة توظیف استراتیج�ة التخیل الموجه في تنم�ة  ىلإهدفت الدراسة 

طال�ات الصف التاسع، واستخدمت  �لتأملي في مادة العلوم العامة لدالمفاه�م ومهارات التف�یر ا

) تلمیذة من مدرسة التفاح األساس�ة 77ال�احثة المنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

�غزة، حیث تم تقسمیهم إلى مجموعتین األولى، المجموعة التجر�ب�ة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها 

ال�ة،  وقد أعدت ) ط37ات فیها ()طال�ة، والمجموعة الثان�ة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�40(
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وجود  ىلإف�یر التأملي، وتوصلت الدراسة للمفاه�م العلم�ة واخت�ار لمهارات الت ال�احثة اخت�ار

فروق دالة إحصائ�ة بین المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م واخت�ار مهارات 

  التف�یر التأملي لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

  ):م2012رضوان (دراسة  .9

 هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام ق�عات التف�یر في تنم�ة المفاه�م العلم�ة ومهارات

طال�ات الصف الثامن، واستخدمت ال�احثة المنهج الوصفي  �اتخاذ القرار في مادة العلوم لد

ي المجموعة ) طال�ة ف40) طال�ة بواقع (80والمنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

قلید�ة، وقد أعدت ) طال�ة في المجموعة الضا�طة حیث درست �الطر�قة الت40التجر�ب�ة و(

 ىلإاتخاذ القرار، وتوصلت الدراسة للمفاه�م العلم�ة، �ما أعدت مق�اس لمهارات  ال�احثة اخت�ار

 وجود أثر فعال في تنم�ة مهارات التف�یر العل�ا ومهارات اتخاذ القرار.

  ):Tsai & Hsu & Wang, 2012ج وآخرون (دراسة وان .10

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعل�ة دمج م�اد� التفسیر الذاتي في لع�ة تعل�م�ة لتسهیل تعلم 

واكتساب طالب الصف الثالث لمفاه�م الضوء والظل، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدم ال�احثون 

طال�ًا من طالب الصف الثالث األساسي ) 88المنهج التجر�بي، حیث تكونت عینة الدراسة من (

من مدرستین في مدینة تایوان، حیث تم تقس�مهم إلى مجموعتین: مجموعة تجر�ب�ة تكونت من 

) طالب وطال�ة، ولبلوغ أهداف الدراسة 44) طالب وطال�ة، ومجموعة ضا�طة تكونت من (44(

و�انت أهم نتائج الدراسة أن التعلم أعد ال�احثون اخت�ار للمفاه�م واخر الست�قائها وأ�ضًا مقابلة، 

القائم على اللع�ة التي نفذت في هذه الدراسة �ان لها تأثیر إیجابي على تسهیل اكتساب 

  الطالب للمفاه�م العلم�ة المرت�طة �الظل والضوء.

 ):م2010دراسة جبر ( .11

تنم�ة ثر توظیف استراتیج�ة دورة التعلم فوق المعرف�ة في أمعرفة  ىلإهدفت الدراسة 

طال�ات الصف العاشر، واستخدم ال�احث المنهج  �ف�یر ال�صر� �العلوم لدالمفاه�م ومهارات الت

) طالب في المجموعة التجر�ب�ة والتي 45) طال�ا، بواقع (90التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

 حیث درست �الطر�قة) طالب في المجموعة الضا�طة 45و( ة،درست �استخدام االستراتیج�

، �ما أعد اخت�ار لق�اس مهارات أعد ال�احث اخت�ار تحصیلي لبلوغ أهداف الدراسةو  ،ةالتقلید�

فاعل�ة استخدام االستراتیج�ة في تنم�ة المفاه�م ومهارات  ىلإتف�یر ال�صر�، وتوصلت الدراسة ال

 التف�یر ال�صر�.
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  ):م2010دراسة الشو��ي ( .12

معرفة أثر توظیف المدخل المنظومي في تنم�ة المفاه�م ومهارات  ىلإهدفت الدراسة 

التف�یر ال�صر� �الفیز�اء لد� طال�ات الصف الحاد� عشر، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدمت 

) طال�ة من طال�ات الصف الحاد� 68ال�احثة المنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

 ىحیث تم تقس�مهم إلى شعبتین األول الثانو�ة أي مدرسة زهرة المدائن عشر األساسي ف

) طال�ة، 32درست �استخدام المدخل المنظومي وقد بلغ عدد الطال�ات فیها ( المجموعة التجر�ب�ة

داف الدراسة أعدت تحقی� أهل) طال�ة، و 36والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

وجود  ىلإتف�یر ال�صر�، وتوصلت الدراسة للمفاه�م العلم�ة واخت�ار لمهارات ال ال�احثة اخت�ار

فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار 

  المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر ال�صر� لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 ):م2008دراسة ال�ا�ا ( .13

معرفة أثر برنامج محوسب �استخدام المدخل المنظومي على تنم�ة  ىلإهدفت الدراسة 

المفاه�م العلم�ة واالحتفا� بها لد� طل�ة الصف العاشر األساسي، ولتحقی� أهداف الدراسة 

) طال�ًا وطال�ة من طل�ة 140استخدم ال�احث المنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

ر�ج، حیث تم تقس�مهم إلى مجموعتین ضا�طة وتجر�ب�ة الصف العاشر األساسي في مخ�م الب

) طال�ًا، 35للطالب، وأ�ضًا مجموعتین ضا�طة وتجر�ب�ة للطال�ات، وقد بلغ قوام �ل مجموعة (

 للمفاه�م العلم�ة، أظهرت نتائج الدراسة فاعل�ة أهداف الدراسة أعد ال�احث اخت�ارولتحقی� 

 طل�ة الصف العاشر األساسي. �لم�ة واالحتفا� بها لدمفاه�م العالمحوسب في تنم�ة ال البرنامج

 ):م2008دراسة الع�سو� ( .14

البنائ�ة في اكتساب المفاه�م  Vمعرفة أثر توظیف استراتیج�ة الش�ل  ىلإلدراسة هدفت ا

العلم�ة وعمل�ات العلم لد� طالب الصف السا�ع األساسي، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدم 

) طالب من طالب الصف السا�ع 78ال�احث المنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

 ىشعبتین األولحیث تم تقس�مهم إلى األساسي من مدرسة ذ�ور الفالح اإلعداد�ة لالجئین (أ) 

�استخدام االستراتیج�ة المقترحة وقد بلغ عدد الطالب فیها  التجر�ب�ة درست المجموعة

أهداف لتحقی� و ) طالب، 38)طالب، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطالب فیها (40(

وجود  ىلإعمل�ات العلم، وتوصلت الدراسة للمفاه�م العلم�ة واخت�ار ل الدراسة أعد ال�احث اخت�ار

فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار 

 المفاه�م العلم�ة واخت�ار عمل�ات العلم لصالح المجموعة التجر�ب�ة.
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 ):م2008دراسة قشطة ( .15

معرفة أثر توظیف استراتیج�ات ما وراء المعرفة على تنم�ة المفاه�م  ىلإهدفت الدراسة 

العلم�ة والمهارات الح�ات�ة �العلوم لد� طل�ة الصف الخامس األساسي، ولتحقی� أهداف الدراسة 

) طالب 67استخدم ال�احث المنهج الوصفي والمنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

حیث تم تقس�مهم ألساسي في مدرسة ذ�ور االبتدائ�ة (ب) لالجئین من طالب الصف الخامس ا

درست �استخدام استراتیج�ات ما وراء المعرفة وقد بلغ المجموعة التجر�ب�ة  ىإلى شعبتین األول

) طالب، و 37) طالب، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطالب فیها (37عدد الطالب فیها (

رات الح�ات�ة، وتوصلت للمفاه�م العلم�ة واخت�ار للمها احث اخت�ارأهداف الدراسة أعد ال�لتحقی� 

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة  ىلإالدراسة 

 والضا�طة في اخت�ار المفاه�م العلم�ة واخت�ار المهارات الح�ات�ة لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 ):م2007دراسة األغا ( .16

معرفة أثر استخدام استراتیج�ة المتشابهات في اكتساب المفاه�م  ىلإهدفت الدراسة 

العلم�ة واالحتفا� بها في مادة العلوم لد� طال�ات الصف التاسع األساسي �غزة، ولتحقی� 

) طال�ة من 80أهداف الدراسة استخدمت ال�احثة المنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

اسع األساسي �مدرسة حسن سالمة اإلعداد�ة حیث تم تقس�مهم إلى شعبتین طال�ات الصف الت

) طال�ة، والمجموعة الضا�طة وقد (40األولي المجموعة التجر�ب�ة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها 

اه�م للمف داف الدراسة أعدت ال�احثة اخت�ار) طال�ة، ولتحقی� أه40بلغ عدد الطال�ات فیها (

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات  ىلإاسة العلم�ة، وتوصلت الدر 

المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م العلم�ة لصالح المجموعة التجر�ب�ة، ووجود 

فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوس� درجات المجموعة التجر�ب�ة في التطبی� ال�عد� الفور� 

 عز� الستخدام االستراتیج�ة.والتطبی� المؤجل لنفس االخت�ار ت

 ):Rule & Furletti, 2004دراسة روول وفیرلتي ( .17

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام صنادی� التشبیهات الش�ل�ة والوظ�ف�ة في 

تعل�م المفاه�م العلم�ة مقابل طر�قة المحاضرة التقلید�ة، وقد استخدم ال�احثان المنهج التجر�بي، 

) تلمیذًا من تالمیذ الصف العاشر بإحد� مدراس نیو�ورك، وقد 32الدراسة من (وتكونت عینة 

تم تقس�مهم إلى شعبتین في �ٍل منهما نفس العدد من التالمیذ، ولتحقی� أهداف الدراسة أعد 

ال�احثان اخت�ار للمفاه�م العلم�ة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین 

 ن التجر�ب�ة والضا�طة لصالح المجموعة التجر�ب�ة.متوسطي المجموعتی



61 

  :تعقیب على دراسات المحور الثاني

  من العرض الساب� للدراسات التي تناولت المفاه�م العلم�ة خلصت ال�احثة إلى ما یلي:

 :النس�ة لألهداف�  

اعتمدت معظم الدراسات وال�حوث التي سب� عرضها على المفاه�م العلم�ة �متغیر تا�ع  - 

  اختالف أسالیب ووسائل التدر�س �متغیرات مستقلة و�انت �التالي:مع 

هدفت �عض الدراسات إلى استخدام نموذج وودز في تنم�ة المفاه�م ومهارات التف�یر  - 

  م).2015الناقد �ما في دراسة (أبو جلنبو، 

) إلى استخدام أسلو�ي األلعاب ولعب األدوار في م�2015ما هدفت دراسة (السحار،  - 

) نموذج میرل م2014تنم�ة المفاه�م العلم�ة، في حین استخدمت دراسة (عبد هللا، 

تینسون في تنم�ة المفاه�م العلم�ة وعمل�ات العلم، في حین هدفت دراسة (�یوان، 

عمل�ة، في حین إلى استخدام التشبیهات لتنم�ة المفاه�م ال م)2007و(األغا،  م)2014

استراتیج�ة عظم السمك لتنم�ة المفاه�م ومهارات  م)2013استخدمت دراسة (األغا، 

فاستخدمت استراتیج�ة البیت الدائر� لتنم�ة  م)2013التف�یر الناقد، أما دراسة (مهنا، 

  المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر المنظومي.

دام استراتیج�ة المماثلة لتنم�ة ) إلى استخم2012في حین هدفت دراسة (الحراحشة،  - 

) الستخدام م2012المفاه�م العلم�ة وعمل�ات العلم األساس�ة، وهدفت دراسة (الجد�ة، 

استراتیج�ة التخیل الموجه لتنم�ة المفاه�م ومهارات التف�یر التأملي، أما دراسة (رضوان، 

خاذ القرار، في ) استخدمت ق�عات التف�یر لتنم�ة المفاه�م العلم�ة ومهارات اتم2012

) لمعرفة فعال�ة دمج م�اد� التفسیر Tasi& Hsu& Wang, 2012حین هدفت دراسة (

  الذاتي في لع�ة تعل�م�ة لتسهیل اكتساب مفاه�م الضوء والظل.

استخدمت دورة التعلم الفوق معرف�ة لتنم�ة المفاه�م ومهارات  م)2010ودراسة (جبر،  - 

 م)2008) و(ال�ا�ا، م2010(الشو��ي،  التف�یر ال�صر�، في حین استخدمت دراسة

) الستخدام 2008المدخل المنظومي لتنم�ة المفاه�م، في حین هدفت دراسة (الع�سو�، 

  في تنم�ة المفاه�م وعمل�ات العلم. Vاستراتیج�ة الش�ل 

هدفت الستخدام استراتیج�ات ما وراء المعرفة لتنم�ة  م)2008أما دراسة (قشطة،  - 

) استخدمت Rule& Furletti, 2004مهارات الح�ات�ة، أما دراسة (المفاه�م العلم�ة وال

  صنادی� التشبیهات الش�ل�ة والوظ�ف�ة في تعل�م المفاه�م.
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 :النس�ة للعینة المختارة�  

اختارت الدراسات عینة من طالب المدارس، ال�عض من طالب المرحلة االبتدائ�ة  - 

، م)2014، و(عبد هللا، م)2015، و(السحار، م)�2015دراسة �ل من: (أبو جلنبو، 

)، Tasi& Hsu& Wang, 2012)، و (م2012)، و(الحراحشة، م2014و(�یوان، 

  ).م2008و(قشطة، 

وال�عض اختار عینة الدراسة من طالب المرحلة اإلعداد�ة �دراسة �ل من: (الجد�ة،  - 

  م)2007)، و(األغا، م2008، و(الع�سو�، م)2012)، و(رضوان، م2012

، م)2013الدراسة من طالب المرحلة الثانو�ة �دراسة: (األغا،  وال�عض اختار عینة - 

)، م2008)، و(ال�ا�ا، م2010)، و(الشو��ي، م2010، و(جبر، م)2013و(مهنا، 

  .)Rule& Furletti, 2004(و

 :النس�ة ألدوات الدراسة�  

اتفقت �ل الدراسات على استخدام اخت�ار المفاه�م العلم�ة مع وجود أداة أخر� أح�انًا  - 

أ�ضًا اخت�ار  م)2013و(األغا،  م)�2015التالي: حیث استخدمت دراسة (أبو جلنبو، 

 م)2014و(�یوان،  م)2014مهارات التف�یر الناقد. في حین استخدمت دراسة (عبد هللا، 

) اخت�ار لمهارات التف�یر العلمي أو عمل�ات م2008ع�سو�، ) و(الم2012و(الحراحشة، 

  العلم.

) اخت�ار مهارات التف�یر المنظومي، في حین م2013واستخدمت دراسة (مهنا،  - 

) مهارات التف�یر التأملي، واستخدمت دراسة (جبر، م2012استخدمت دراسة (الجد�ة، 

) فقد م2008دراسة (قشطة، مهارات التف�یر ال�صر�، أما  م)2010) و(الشو��ي، م2010

  استخدمت اخت�ار للمهارات الح�ات�ة.

، م)2014)، و(�یوان، م2014وتتف� هذه الدراسة مع دراسة �ل من (عبد هللا،  - 

في استخدامها اخت�ار للمفاه�م العلم�ة  م)2008)، و(الع�سو�، م2012و(الحراحشة، 

  واخت�ار لمهارات التف�یر العلمي.

 :النس�ة لمنهج الدراسة�  

)، و(عبد م2015ات�عت معظم الدراسات المنهج التجر�بي �دراسة �ل من: (أبو جلنبو،  - 

)، Tasi& Hsu& Wang, 2012، (م)2012، (الجد�ة، م)2013، و(مهنا، م)2014هللا، 

، م)2008، و(الع�سو�، م)2008، و(ال�ا�ا، م)2010، و(الشو��ي، م)2010و(جبر، 

  .)Rule& Furletti, 2004(، وم)2007و(األغا، 
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في حین ات�عت �عض الدراسات المنهج الش�ه تجر�بي �دراسة �ل من: (السحار،  - 

و(رضوان،  م)،2012، و(الحراحشة، م)2013، و(األغا، م)2014، و(�یوان، م)2015

  .م)2008)، و(قشطة، م2012

  �النس�ة للنتائج:

أثبت معظم الدراسات السا�قة فاعل�ة الستراتیج�ات التدر�س�ة المقترحة وتفوق  - 

المجموعات التجر�ب�ة في اكتساب المفاه�م العلم�ة وتعلمها واست�قائها على المجموعات 

، م)2010، و(الشو��ي، م)2010، و(جبر، م)2012الضا�طة �ما في دراسة (الجد�ة، 

  . م)2007، و(األغا، م)2008)، و(الع�سو�، م2008و(ال�ا�ا، 

واتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السا�قة في تناولها للمفاه�م العلم�ة، �ما اتفقت في  - 

المنهج حیث استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التجر�بي �ما في دراسة 

هي ، إال أنها اختلفت في االستراتیج�ة المستخدمة في الدراسة و م)2015(أبو جلنبو، 

) وأثرها في تنم�ة المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي في 4MATنظام الفورمات (

 العلوم لد� طال�ات الصف السا�ع األساسي.
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  المحور الثالث: 

  التف�یر العلمي:مهارات دراسات تناولت 

  ): م2015دراسة أبو سلم�ة ( .1

الرؤوس المرقمة في تنم�ة المفاه�م ثر توظیف استراتیج�ة أهدفت الدراسة إلى معرفة 

ف الخامس األساسي �غزة، ولتحقی� طل�ة الص �رات التف�یر العلمي في العلوم لدالعلم�ة ومها

هداف الدراسة ات�ع ال�احث المنهج الوصفي والمنهج التجر�بي، حیث اختار ال�احث عینة م�ونة أ 

ب) حیث بلغ عدد الطالب من طالب الصف الخامس األساسي من مدرسة االمام الشافعي (

، واألخر� ضا�طة ) طال�اً 40) طال�ا مقسمین في شعبتین األولي تجر�ب�ة وقد بلغ قوامها (79(

عد ال�احث اخت�ار للمفاه�م العلم�ة واخت�ار أ ، ولتحقی� أهداف الدراسة اً ) طال�39وقد بلغ قوامها (

روق ذات داللة إحصائ�ة بین هم نتائج الدراسة وجود فأ مهارات التف�یر العلمي، و�ان من ل

متوس� درجات المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م والتف�یر العلمي لصالح 

  المجموعة التجر�ب�ة.

  ):م2015دراسة سالم ( .2

) في تنم�ة H-4التعرف على فعال�ة برنامج مقترح في ضوء نموذج ( ىإلهدفت الدراسة 

�مادة العلوم لد� طال�ات الصف الثامن األساسي �غزة، المهارات الح�ات�ة وعمل�ات العلم 

ولتحقی� أهداف الدراسة استخدمت ال�احثة المنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من 

حیث تم ) طال�ة من طال�ات الصف الثامن األساسي �مدرسة حمامة األساس�ة للبنات �غزة 88(

) طال�ة، (44وقد بلغ عدد الطال�ات فیها المجموعة التجر�ب�ة  ىتقس�مهم إلى شعبتین األول

داف الدراسة أعدت لتحقی� أه) طال�ة، و 44والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

وجود فروق ذات  ىلإعمل�ات العلم، وتوصلت الدراسة ل ال�احثة اخت�ار للمهارات الح�ات�ة واخت�ار

جات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المهارات داللة إحصائ�ة بین متوسطي در 

  الح�ات�ة واخت�ار عمل�ات العلم لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 :م)2015دراسة العطار ( .3

اضي المعزز د�سون االفتر أثر استخدام برنامج أ ىهدفت الدراسة إلى التعرف عل

ال�ات الصف التاسع األساسي ط �تنم�ة مهارات التف�یر العلمي لد ى�العروض التوض�ح�ة عل

) طال�ة قام 86استخدم ال�احث المنهج الش�ه تجر�بیي، ووقد تكونت عینة الدراسة من ( �غزة،

) طال�ة واألخر� ضا�طة 43حداهما تجر�ب�ة وقد بلغ قوامها (إشعبتین  إلىال�احث بتقس�مهم 
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اد اخت�ار لق�اس مهارات ال�احث بإعدولتحقی� أهداف الدراسة قام ) طال�ة، 43و�لغ قوامها (

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة لصالح المجموعة  أهمالتف�یر العلمي، و�ان من 

  التجر�ب�ة في اخت�ار مهارات التف�یر العلمي ��ل.

  ):م2015دراسة نصار ( .4

معرفة أثر استخدام استراتیج�ة خرائ� التف�یر في تنم�ة مهارات التف�یر  إلىهدفت الدراسة 

لوم لد� طالب الصف العاشر، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدم عالناقد وعمل�ات العلم �ال

) طالب من طالب الصف العاشر 70ال�احث المنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

المجموعة  ىحیث تم تقس�مهم إلى شعبتین األول، اس�ة بفي مدرسة رودلف فلتر األس األساسي

) 35درست �استخدام استراتیج�ات ما وراء المعرفة وقد بلغ عدد الطالب فیها (والتي التجر�ب�ة  

أهداف الدراسة ) طالب، و لتحقی� 35طالب، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطالب فیها (

وجود إلى مل�ات العلم، وتوصلت الدراسة لمهارات التف�یر الناقد واخت�ار لع أعد ال�احث اخت�ار

فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار 

  مهارات التف�یر الناقد واخت�ار عمل�ات العلم لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 :م)2014دراسة أبو �لوب ( .5

معرفة أثر توظیف األناشید و األلعاب التعل�م�ة في تنم�ة المفاه�م  إلى هدفت الدراسة

و�عض عمل�ات العلم األساس�ة لد� طل�ة الصف الثالث األساسي في العلوم العامة �غزة، 

ولتحقی� أهداف الدراسة استخدمت ال�احثة المنهج الوصفي والمنهج الش�ه التجر�بي وتكونت 

وطال�ة من طال�ات الصف الثالث األساسي �مدرسة الشاطئ ) طالب 100عینة الدراسة من (

حیث تم تقس�مهم إلى ثالث مجموعات، مجموعة تجر�ب�ة أولى بلغ عدد  ،االبتدائ�ة المشتر�ة ب

) طالب وطال�ة درست �استخدام توظیف األناشید، ومجموعة تجر�ب�ة ثان�ة بلغ عدد 34أفرادها (

ام توظیف األلعاب التعل�م�ة، ومجموعة ضا�طة و�لغ ) طالب وطال�ة درست �استخد34أفرادها (

للمفاه�م العلم�ة  داف الدراسة أعدت ال�احثة اخت�ار) طالب وطال�ة، ولتحقی� أه32عدد أفرادها (

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي  إلىوتوصلت الدراسة  واخت�ار لعمل�ات العلم،

درجات المجموعتین التجر�ب�ة األولى والثان�ة في اخت�ار المفاه�م واخت�ار عمل�ات العلم لصالح 

  المجموعة التجر�ب�ة الثان�ة، حیث أظهرتا المجموعتین تفوقًا على المجموعة الضا�طة.
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 :م)2014دراسة الز�ناتي ( .6

معرفة أثر استراتیج�ة المحطات العلم�ة في تنم�ة عمل�ات العلم  إلىلدراسة هدفت ا

ومهارات التف�یر التأملي في العلوم لد� طال�ات الصف التاسع األساسي في خانیونس، ولتحقی� 

أهداف الدراسة استخدمت ال�احثة المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج الش�ه التجر�بي وتكونت 

ن طال�ات الصف التاسع األساسي في مدرسة عبد القادر ) طال�ة م48عینة الدراسة من (

المجموعة التجر�ب�ة درست  ىحیث تم تقس�مهم إلى شعبتین األولالحسیني األساس�ة للبنات 

) طال�ة، والمجموعة �24استخدام استراتیج�ة المحطات التعل�م�ة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

داف الدراسة أعدت ال�احثة اخت�ار لتحقی� أهال�ة، و ) ط24الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

وجود فروق ذات  إلىأملي العلم�ة، وتوصلت الدراسة لمهارات التف�یر الت لعمل�ات العلم واخت�ار

داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار عمل�ات العلم 

 المجموعة التجر�ب�ة. واخت�ار مهارات التف�یر التأملي لصالح

 :م)2013دراسة العامود� ( .7

منهاج العلوم �مضامین االعجاز العلمي في  � ثراء محتو إهدفت الدراسة لمعرفة أثر 

طالب الصف السا�ع  �ف�یر العلمي والم�اد� العلم�ة لدالقران الكر�م في تنم�ة مهارات الت

األساسي �غزة، وقد استخدم ال�احث المنهج التحلیلي لتحلیل المنهج الدراسي، والمنهج التجر�بي، 

) طال�ا من طالب الصف السا�ع �مدرسة ذ�ور ج�ال�ا اإلعداد�ة، 62وقد شملت الدراسة على (

 .) طال�اً 31من () طال�ا وتكونت المجموعة الضا�طة 31حیث تكونت المجموعة التجر�ب�ة من (

خت�ار للم�اد� ولتحقی� أهداف الدارسة قام ال�احث بإعداد اخت�ار مهارات التف�یر العلمي وا

ثراء الوحدة الدراس�ة �مضامین االعجاز العلمي في إهم نتائج الدراسة فاعل�ة أ العلم�ة، و�ان من 

  القران الكر�م في تنم�ة مهارات التف�یر العلمي والم�اد� العلم�ة.

  ):,Gramlunglert & Chaijaroan 2012دراسة جملیونجلیرت وتشجارون ( .8

دراسة التف�یر العلمي للمتعلمین الذین یتعلمون �استخدام نموذج  إلىهدفت هذه الدراسة 

لبناء المعرفة مع تعز�ز التف�یر العلمي، استخدم ال�احثان المنهج التجر�بي، و�انت عینة الدراسة 

السادس، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدم ال�احثان نموذج بناء  ) طالب من طالب الصف50(

ن أهم نتائج الدراسة أ مقابلة للتف�یر العلمي، و�ان من المعرفة وتعز�ز التف�یر العلمي واستمارة 

  التف�یر العلمي �مر �أر�ع مراحل وهي: التحق� والتحلیل واالستدالل وتقد�م الحجج.
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  ):م2012دراسة عوض هللا ( .9

على تنم�ة المفاه�م  5E' sهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتیج�ة ال�اءات الخمس 

طال�ات الصف السا�ع ألساسي �غزة، ولتحقی� أهداف  �لعلم�ة وعمل�ات العلم �العلوم لدا

الدراسة استخدمت ال�احثة المنهج الوصفي والمنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من 

ال�ات الصف السا�ع األساسي من مدرسة بنات خانیونس اإلعداد�ة (ج) ) طال�ة من ط76(

وقد بلغ عدد الطال�ات فیها المجموعة التجر�ب�ة  ىحیث تم تقس�مهم إلى شعبتین األوللالجئین ، 

لتحقی� أهداف ) طال�ة، و 39) طال�ة، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها ((37

 إلىدراسة للمفاه�م العلم�ة و اخت�ار لعمل�ات العلم، وتوصلت ال �ارت ال�احثة اختالدراسة أعد

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في 

  اخت�ار المفاه�م العلم�ة واخت�ار عمل�ات العلم لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 :م)2012دراسة القادر� ( .10

تف�یر المیتا معرفي معرفة فاعل�ة تدر�س الفیز�اء �استخدام مهارات الهدفت الدراسة إلى 

تنم�ة المفاه�م الفیز�ائ�ة ومهارات التف�یر العلمي لد� طل�ة قسم الفیز�اء في جامعة و في اكتساب 

آل البیت، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدم ال�احث المنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة 

حیث سنة ثان�ة فیز�اء �قسم الفیز�اء في جامعة آل البیت،  � وطال�ة من مستو  ) طالب64من (

المجموعة التجر�ب�ة درست �استخدام مهارات التف�یر المیتا  ىتم تقس�مهم إلى شعبتین األول

) 34) فرد، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد األفراد فیها ((30معرفي وقد بلغ عدد األفراد فیها 

� أهداف الدراسة أعد ال�احث اخت�ار تحصیلي في المفاه�م الفیز�ائ�ة ومق�اس فرد، و لتحقی

لمهارات التف�یر العلمي، وأظهرت نتائج الدراسة فاعل�ة تدر�س الفیز�اء �استخدام مهارات التف�یر 

في حین لم ، المیتا معرفي في التحصیل في المفاه�م الفیز�ائ�ة وفي تنم�ة مهارات التف�یر العلمي

فروق في مستو� التحصیل في المفاه�م الفیز�ائ�ة وفي تنم�ة مهارات التف�یر العلمي  تظهر

 ترجع للتفاعل بین طر�قة التدر�س والنوع االجتماعي.

 :م)2011دراسة أبو جحجوح وحسونة ( .11

،  وتحدید معاییر »الو�ب«هدفت الدراسة إلى تحدید معاییر موقع التعل�م اإللكتروني عبر 

والكشف عن فاعل�ة التعل�م اإللكتروني في تنم�ة التف�یر العلمي وفي  أسالیب التوج�ه،

نهج البنائي والمنهج ، وقد ات�ع ال�احثان الم»�الو�ب«االتجاهات نحو التعل�م اإللكتروني 

) طال�ًا وطال�ة من طالب وطال�ات جامعة األقصى تم 69( تكونت عینة الدراسةو ، التجر�بي

موعة التجر�ب�ة (درست �استخدام موقع التعل�م االلكتروني عبر تقس�مهم إلى مجموعتین، المج
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طالب وطال�ة والمجموعة  )34الو�ب الموجه �الفیدیو) وقد بلغ عدد الطالب والطال�ات فیها (

هداف الدراسة أ ) طالب وطال�ة،  ولتحقی� 35وقد بلغ عدد الطالب والطال�ات فیها ( الضا�طة

هم نتائج الدراسة: تحدید مجموعة من أ التف�یر العلمي ومق�اس االتجاهات، و�انت أعدا اخت�ار 

فاعل�ة التعل�م و ، ومعاییر أسالیب المساعدة والتوج�ه ، »�الو�ب«معاییر موقع التعل�م اإللكتروني 

اإللكتروني الموجه �الفیدیو في تنم�ة التف�یر العلمي واالتجاهات نحو التعل�م اإللكتروني عبر 

 ».الو�ب«

  ):م2011دراسة الطو�ل ( .12

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظیف أسلوب الدراما في تنم�ة المفاه�م العلم�ة وعمل�ات 

العلم �مادة العلوم لد� طالب الصف الرا�ع األساسي، ولتحقی� أهداف الدراسة استخدمت 

طال�ات الصف الرا�ع  ) طال�ة من80ال�احثة المنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

المجموعة  ىلى شعبتین األولاألساسي من مدرسة عمواس األساس�ة، حیث تم تقس�مهم إ

) طال�ة، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات (40وقد بلغ عدد الطال�ات فیها التجر�ب�ة 

للمفاه�م العلم�ة و اخت�ار  داف الدراسة أعدت ال�احثة اخت�ارلتحقی� أهو ) طال�ة، 40فیها (

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات  إلىعمل�ات العلم، وتوصلت الدراسة ل

المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م العلم�ة واخت�ار عمل�ات العلم لصالح 

  المجموعة التجر�ب�ة.

 ):م2011دراسة ق�اجة ( .13

فاعل�ة تدر�س مختبر الفیز�اء �استخدام استراتیج�ة خارطة هدفت الدراسة إلى استقصاء 

في تنم�ة مهارات التف�یر العلمي لد� طل�ة السنة الجامع�ة األولى، ولتحقی� أهداف  Vالش�ل 

) طالب وطال�ة 48الدراسة استخدم ال�احث المنهج الش�ه التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

اختیرت احداهما قصد�ًا لتكون المجموعة التجر�ب�ة و�لغ في جامعة القدس انتظموا في شعبتین 

) طالب وطال�ة، أما المجموعة الضا�طة فقد بلغ عدد الطالب 24عدد الطالب والطال�ات فیها (

تف�یر لمهارات ال أهداف الدراسة أعد ال�احث اخت�ارلتحقی� ) طالب وطال�ة، و 24والطال�ات فیها (

فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطي درجات  وجود إلىالعلمي، وتوصلت الدراسة 

 المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار مهارات التف�یر العلمي لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 :م)2010دراسة القطراو� ( .14

معرفة أثر استخدام استراتیج�ة المتشابهات في تنم�ة عمل�ات العلم  إلىهدفت الدراسة 

ومهارات التف�یر التأملي في العلوم لد� طالب الصف الثامن األساسي، ولتحقی� أهداف 
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) طال�ًا من طالب 64الدراسة استخدم ال�احث المنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

عبتین لوة الثانو�ة للبنین، حیث تم تقس�مهم إلى شالصف الثامن األساسي �مدرسة عین الح

) طال�ًا، والمجموعة الضا�طة وقد بلغ (32وقد بلغ عدد الطالب فیها  المجموعة التجر�ب�ة ىاألول

أهداف الدراسة أعد ال�احث اخت�ار لعمل�ات العلم لتحقی� ) طال�ًا، و 32عدد الطالب فیها (

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  إلىلت الدراسة ف�یر التأملي، وتوصلمهارات الت واخت�ار

متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار� عمل�ات العلم ومهارات التف�یر 

 التأملي لصالح المجموعة التجر�ب�ة.

 ):Aktamis & Ergin, 2008دراسة ( .15

تقصي أثار تدر�س مهارات التف�یر العلمي لطالب الصف السا�ع  إلىهدفت الدراسة 

لتعز�ز قدرتهم االبداع�ة العلم�ة وتحصیلهم واتجاهاتهم تجاه مادة العلوم، ولتحقی� أهداف الدراسة 

) طال�ًا من طالب الصف 40استخدم ال�احثون المنهج التجر�بي وتكونت عینة الدراسة من (

ئ�ة موجودة في منطقة بوجا في تر��ا، حیث تم تقس�مهم إلى السا�ع األساسي �مدرسة ابتدا

) طال�ًا، والمجموعة الضا�طة (20وقد بلغ عدد الطالب فیها بتین األولي المجموعة التجر�ب�ة شع

هداف الدراسة أعد ال�احثون مق�اس لالتجاه لتحقی� أ ) طال�ًا، و 20وقد بلغ عدد الطالب فیها (

تعل�م المهارات العمل�ة زادت إنجازات الطالب أن  إلىت الدراسة بداع العلمي، وتوصللإل ومق�اس

وابداعاتهم العلم�ة، لكنها لم تحرز أ� تقدم على اتجاهاتهم تجاه مادة العلوم مقابل الطر�قة التي 

  تر�ز على المعلم.

 :م)1997دراسة اللولو ( .16

تحصیل  ىعلهج العلوم �مهارات تف�یر علمي ثراء منإثر أمعرفة  إلىة هدفت الدراس

الطل�ة، وقد استخدمت ال�احثة المنهج التجر�بي، اختارت ال�احثة عینة الدراسة من مدرستین 

) طال�ا وطال�ة من �167معس�ر البر�ج حیث تم اخت�ار أر�عة فصول دراس�ة عدد طلبتها (

مجموعة تجر�ب�ة واألخر  احداهمإاسي، فصالن دراس�ان في �ل مدرسة الصف السا�ع األس

ل واخت�ار مهارات تف�یر عدت ال�احثة اخت�ار تحصیأ ة ضا�طة، ولتحقی� أهداف الدراسة مجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین طل�ة المجموعة  و�انت من أهم نتائج الدراسةعلمي،  

التحصیل، �ذلك وجود فروق ذات  � صالح المجموعة التجر�ب�ة في مستو التجر�ب�ة والضا�طة ل

للجنس لصالح  � ال�ات في المجموعة التجر�ب�ة تعز تحصیل الطالب والط داللة إحصائ�ة بین

 الطال�ات.
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  تعقیب على دراسات المحور الثالث:

و عمل�ات العلم أي تناولت مهارات التف�یر العلمي من العرض الساب� للدراسات الت

  خلصت ال�احثة إلى ما یلي:

 :النس�ة لألهداف�  

اعتمدت معظم الدراسات وال�حوث التي سب� عرضها على مهارات التف�یر العلمي أو 

عمل�ات العلم �متغیر تا�ع مع اختالف أسالیب ووسائل التدر�س �متغیرات مستقلة ما عدا دراسة 

)Aktamis & Ergin, 2008 ثار تدر�س الطالب مهارات التف�یر العلمي لتعز�ز آ) هدفت لتقصي

  اإلبداع�ة وتحصیلهم واتجاهاتهم نحو مادة العلوم.قدرتهم 

  و�انت �التالي:

هدفت �عض الدراسات إلى استخدام استراتیج�ة مقترحة في تنم�ة المفاه�م ومهارات  - 

، و(عوض م)2014)، و(أبو �لوب، م2015التف�یر العلمي �ما في دراسة (أبو سلم�ة، 

) فهدفت لمعرفة فاعل�ة م2012ادر�، ). أما دراسة (القم2011، و(الطو�ل، م)2012هللا، 

تدر�س الفیز�اء �استخدام التف�یر المیتا معرفي في تنم�ة المفاه�م الفیز�ائ�ة ومهارات 

  التف�یر العلمي.

إلى التعرف على فعال�ة برنامج مقترح في ضوء نموذج  م)�2015ما هدفت دراسة (سالم،  - 

)4-H ،في تنم�ة المهارات الح�ات�ة وعمل�ات العلم، في حین استخدمت دراسة (العطار (

مهارات التف�یر العلمي،  برنامج أد�سون االفتراضي المعزز �العروض على تنم�ة م)2015

في تنم�ة مهارات V أثر استراتیج�ة الش�ل  ستقصاءالفهدفت  م)2011أما دراسة (ق�اجة، 

إلى استخدام خرائ� التف�یر في  م)2015دفت دراسة (نصار، التف�یر العلمي، في حین ه

 م)2014تنم�ة مهارات التف�یر الناقد وعمل�ات العلم، في حین استخدمت دراسة (الز�ناتي، 

استراتیج�ة المحطات التعل�م�ة في تنم�ة عمل�ات العلم ومهارات التف�یر التأملي، أما 

ثراء محتو� منهاج العلوم �مضامین إفهدفت لمعرفة أثر  )م2013دراسة (العامود�، 

  االعجاز العلمي في القرآن الكر�م في تنم�ة مهارات التف�یر العلمي والم�اد� العلم�ة.

) إلى دراسة التف�یر العلمي ,Gramlunglert & Chaijaroan 2012في حین هدفت دراسة ( - 

(أبو جحجوح  للمتعلمین الذین یتعلمون �استخدام نموذج لبناء المعرفة، وهدفت دراسة

لتحدید معاییر موقع التعل�م االلكتروني وتحدید معاییر أسالیب التوجه  م)2011وحسونة، 

والكشف عن فاعل�ة التعل�م االلكتروني في تنم�ة مهارات التف�یر العلمي وفي االتجاهات، 

) استخدمت استراتیج�ة المتشابهات لتنم�ة عمل�ات العلم م2010أما دراسة (القطراو�، 
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ثراء منهج إلمعرفة أثر  م)1997اللولو، (ارات التف�یر التأملي، في حین هدفت دراسةومه

  العلوم �مهارات التف�یر العلمي على تحصیل الطل�ة.

 :النس�ة للعینة المختارة�  

اختارت الدراسات عینة من طالب المدارس، ال�عض من طالب المرحلة االبتدائ�ة �دراسة  - 

 & Gramlunglert 2012)، و(م2014، و(أبو �لوب، م)�2015ل من: (أبو سلم�ة، 

Chaijaroan, ،م)2011)، و (الطو�ل  

وال�عض اختار عینة الدراسة من طالب المرحلة اإلعداد�ة �دراسة �ل من: (سالم،  - 

، و(عوض م)2013، و(العامود�، م)2014، و(الز�ناتي، م)2015)، و(العطار، م2015

  .م)1997)، و(اللولو، Aktamis & Ergin, 2008و(، م)2010)، و(القطراو�، م2012هللا، 

  )م2015وال�عض اختار عینة الدراسة من طالب المرحلة الثانو�ة �دراسة: (نصار،  - 

  ف�انت من طالب الجامعات. م)2011، و(ق�اجة، م)2012أما دراسة (القادر�،  - 

 :النس�ة ألدوات الدراسة�  

لتف�یر العلمي أو عمل�ات العلم مع اتفقت معظم الدراسات على استخدام اخت�ار مهارات ا - 

) و(أبو م2015وجود أداة أخر� أح�انًا �التالي: حیث استخدمت دراسة (أبو سلم�ة، 

أ�ضًا اخت�ار المفاه�م العلم�ة  م)2011و(الطو�ل،  م)2012) و(عوض هللا، م�2014لوب، 

تخدمت اخت�ار فاس م)�2012اإلضافة الخت�ار مهارات التف�یر العلمي أما دراسة (القادر�، 

اخت�ار  م)2011المفاه�م الفیز�ائ�ة. في حین استخدمت دراسة (أبو جحجوح وحسونة، 

  التف�یر العلمي ومق�اس لالتجاهات.

مهارات التف�یر  م)2010و(القطراو�،  م)2014الز�ناتي، في حین استخدمت دراسة ( - 

فقد استخدمت اخت�ار للمهارات الح�ات�ة، أما دراسة  م)2015التأملي، أما دراسة (سالم، 

فقد استخدمت اخت�ار لمهارات التف�یر الناقد، أما دراسة (العامود�،  م)2015(نصار، 

فقد أضافت  م)1997فقد أضافت اخت�ار الم�اد� العلم�ة، أما دراسة (اللولو،  م)2013

  اخت�ار تحصیل.

) أنها استخدمت مق�اس لالتجاه Aktamis & Ergin, 2008في حین تمیزت دراسة ( - 

  .ومق�اس لإلبداع العلمي

 :النس�ة لمنهج الدراسة�  
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)، و(نصار، م2015ات�عت �عض الدراسات المنهج التجر�بي �دراسة �ل من: (أبو سلم�ة،  - 

)، و(القطراو�، ,Gramlunglert & Chaijaroan 2012)، و(م2013)، و(العامود�، م2015

. في حین ات�عت دراسة (أبو م)1997) و(اللولو، Aktamis & Ergin, 2008، و(م)2010

  المنهج البنائي والتجر�بي. م)2011جحجوح وحسونة، 

، م)2015في حین ات�ع ال�عض اآلخر المنهج الش�ه تجر�بي �دراسة �ل من: (سالم،  - 

، و(عوض هللا، م)2014، و(الز�ناتي، م)2014، و(أبو �لوب، م)2015و(العطار، 

  .م)2011)، و(ق�اجة، م2011)، و(الطو�ل، م2012، و(القادر�، م)2012

 :النس�ة للنتائج�  

ستراتیج�ات التدر�س�ة المقترحة وتفوق المجموعات الأثبت معظم الدراسات السا�قة فاعل�ة ل - 

التجر�ب�ة في اكتساب مهارات التف�یر العلمي وعمل�ات العلم على المجموعات الضا�طة 

  ). م2015)، و(سالم، م2015ة، �ما في دراسة (أبو سلم�

واتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السا�قة في تناولها لمهارات التف�یر العلمي أو عمل�ات  - 

العلم، �ما اتفقت في المنهج حیث استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج 

ة ، إال أنها اختلفت في االستراتیج�م)2015التجر�بي �ما في دراسة (أبو سلم�ة، 

) وأثرها في تنم�ة المفاه�م العلم�ة 4MATالمستخدمة في الدراسة وهي نظام الفورمات (

 ومهارات التف�یر العلمي في العلوم لد� طال�ات الصف السا�ع األساسي.

  على فصل الدراسات السا�قة: العام تعقیبال

منه ال�احثة من في ضوء ما تم عرضه من الدراسات السا�قة �محاورها المختلفة وما استفادت 

الدراسات السا�قة وما استخلص من نقا� تمیز ونقا� اتفاق واختالف بین الدراسة الحال�ة 

  والدراسات السا�قة �ما یلي:

  أوجه االتفاق بین هذه الدراسة والدراسات السا�قة:

في مادة العلوم العامة �متغیر مستقل  يلم�ارث )4mat( تستخدم هذه الدراسة نظام الفورمات .1

 م)2009)، ودراسة (فلم�ان، م2010، ودراسة (عبجل، م)2012مثل دراسة (زهران وع�اش، 

  منهج الدراسة هو المنهج التجر�بي الذ� �ماثل معظم الدراسات السا�قة. .2
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اتفقت الدراسة الحال�ة مع الدراسات السا�قة من حیث الهدف في تنم�ة المفاه�م العلم�ة  .3

م)، 2015، دراسة (أبو سلم�ة م)،2012ومهارات التف�یر العلمي �دراسة دراسة (عوض هللا، 

 .م)2014، دراسة عبد هللا، م)2014، دراسة (�یوان، م)2008دراسة (الع�سو�، 

�عض الدراسات في أنها استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي تتف� الدراسة الحال�ة مع  .4

، حیث قامت �ات�اع المنهج م)2015، (أبو سلم�ة، م)2015التجر�بي �دراسة (عبد السالم، 

الوصفي التحلیلي لتحدید قائمة المفاه�م العلم�ة ومن ثم ق�اس فعال�ة نظام الفورمات من 

 خالل إت�اعها المنهج التجر�بي.

الدراسات السا�قة االخت�ارات �أدوات للدراسة وهذا تتف� معه الدراسة  استخدمت معظم .5

  الحال�ة حیث أعدت ال�احثة اخت�ارًا للمفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي.

صممت غالب�ة الدراسات دل�ًال للمعلم لتوض�ح خطوات الدراسة وف� االستراتیج�ات  .6

علم من إعداد ال�احثة یوضح بخطوات توجیه�ة المستخدمة والدراسة الحال�ة استخدمت دلیل م

��ف�ة تدر�س وحدة الحرارة في ح�اتنا من �تاب العلوم للصف السا�ع �استخدام نظام 

 الفورمات.

 ما اختلفت �ه هذه الدراسة عن الدراسات السا�قة:

في  )4mat(تمیزت الدراسة الحال�ة عن الدراسات السا�قة في أنها استخدمت نظام الفورمات  .1

 نم�ة المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي في العلوم.ت

تمیزت الدراسة الحال�ة عن الدراسات السا�قة في حجم العینة ومجتمعها �حیث شملت عینة  .2

من البیئة الفلسطین�ة وهي طال�ات الصف السا�ع األساسي في المدارس الح�وم�ة التا�عة 

  ة.لوزارة التر��ة والتعل�م في مدیر�ة شرق غز 

 مد� استفادة ال�احثة من الدراسات السا�قة:

 بناء قائمة المفاه�م العلم�ة. - 1

  بناء قائمة مهارات التف�یر العلمي. - 2

 بناء وتنظ�م اإلطار النظر�. - 3

 بناء أدوات الدراسة. - 4

 بناء دلیل المعلم. - 5
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 التعرف على العدید من الكتب والمجالت العلم�ة التي تثر� الدراسة. - 6

 اإلحصائ�ة المناس�ة.اخت�ار أنسب األسالیب  - 7
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  الفصل الرا�ع

  الطر�قة واإلجراءات

یتضمن هذا الفصل عرضًا للطر�قة واإلجراءات التي قامت بها ال�احثة من أجل اإلجا�ة 

عن تساؤالت الدراسة والتحق� من فروضها، وقد اشتمل على منهج الدراسة ومجتمع الدراسة 

والعینة، وأدوات الدراسة وخطوات إعدادها وصدق وث�ات األدوات، وض�� المتغیرات والمعالجات 

  ي استخدمت في تحلیل الب�انات، وف�ما یلي تفصیل لذلك: اإلحصائ�ة الت

  منهج الدراسة:

  :التحلیلي المنهج الوصفي .1

استخدمت ال�احثة المنهج الوصفي من خالل أسلوب تحلیل المحتو�، حیث قامت بتحلیل 

محتو� الوحدة الثامنة (الحرارة في ح�اتنا) في �تاب العلوم الصف السا�ع األساسي وذلك لتحدید 

هو المنهج الذ�  التحلیلي فاه�م ومهارات التف�یر العلمي المتضمنة ف�ه، والمنهج الوصفيالم

 م،2006یهتم بدراسة الظاهرة �ما هي �الواقع، ومن ثم �عمل على وصفها وصفًا دق�قًا (ملحم، 

  ).369ص

 المنهج التجر�بي: .2

المنهج التجر�بي في هذه الدراسة، وهو المنهج الذ� �قوم ال�احث  استخدمت ال�احثة أ�ضاً 

من خالله بتحدید مختلف الظروف والمتغیرات التي تخص ظاهرة ما، والس�طرة على تلك 

الظروف والمتغیرات والتح�م بها، و�قوم ال�احث بتطو�ع واحد او أكثر من المتغیرات المستقلة 

ة تأثیرها على المتغیرات التا�عة ومن ثم ق�اس مثل تلك الموجودة في مش�لة ال�حث �غرض معرف

كثر )، حیث إن المنهج التجر�بي هو األ109-108صص  ،م2008التأثیرات (قندیلجي، 

  .مالءمة لموضوع هذه الدراسة

  مجتمع الدراسة:

یتكون مجتمع الدراسة من جم�ع طال�ات الصف السا�ع األساسي في المدراس الح�وم�ة 

م وال�الغ 2016-2015في مدیر�ة شرق غزة التا�عة لوزارة التر��ة والتعل�م في العام الدراسي 

  م. 2016 – 2015) طال�ة حسب إحصائ�ة وزارة التر��ة والتعل�م لعام 2368عددهن (
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  :عینة الدراسة

، والتي بها �الصورة القصد�ةو� األساس�ة أ �احثة �اخت�ار مدرسة فهمي الجرجاقامت ال

) شعب أساس�ة، لتطبی� الدراسة، وتم اخت�ار المجموعتین التجر�ب�ة 5) طال�ة، في (167(

والضا�طة عن طر�� التخص�ص العشوائي حیث تم اخت�ار إحداهما �حیث تمثل المجموعة 

) طال�ة، 30) وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (4MATالفورمات ( التجر�ب�ة ودرست �استخدام نظام

  .) طال�ة31واألخر� تمثل المجموعة الضا�طة وقد بلغ عدد الطال�ات فیها (

 التصم�م التجر�بي للدراسة:

  ات�عت ال�احثة التصم�م التجر�بي المعتمد على مجموعتین (تجر�ب�ة وضا�طة) �ما یلي: 

  لعینة الدراسة التصم�م التجر�بي ):4.1(جدول 

  االخت�ارات ال�عد�ة  طر�قة التدر�س  االخت�ارات القبل�ة  المجموعة

  التجر�ب�ة

  )5السا�ع (

  طال�ة 30

اخت�ار المفاه�م 

  العلم�ة

  

اخت�ار مهارات 

 التف�یر العلمي

نظام الفورمات 

)4MAT(  اخت�ار المفاه�م العلم�ة  

اخت�ار مهارات التف�یر 

  العلمي
  الضا�طة

  )4السا�ع (

  طال�ة 31

  الطر�قة العاد�ة

 :أدوات الدراسةمواد و 

الدراسة ومواد لإلجا�ة عن أسئلة الدراسة والتحق� من فرض�اتها قامت ال�احثة بإعداد أدوات 

 التال�ة:

  اخت�ار المفاه�م العلم�ة .1

 اخت�ار مهارات التف�یر العلمي .2

  دلیل المعلم .3

 أوًال: اخت�ار المفاه�م العلم�ة

المفاه�م العلم�ة لد� طل�ة الصف السا�ع األساسي �استخدام نظام لما �ان تنم�ة 

) هدفًا من أهداف الدراسة، ف�ان البد من بناء اخت�ار للمفاه�م العلم�ة ولبناء 4MATالفورمات (

االخت�ار قامت ال�احثة بتحلیل محتو� وحدة الحرارة في ح�اتنا من �تاب العلوم للصف السا�ع 
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فاه�م العلم�ة المتضمنة. وُ�عرف تحلیل المحتو� على أنه أسلوب �قوم األساسي لتحدید تلك الم

 ،م2008على وصف دقی� النصوص الم�تو�ة أو المسموعة المراد تحلیلها (عل�ان وغن�م، 

 ). 57ص

  أداة تحلیل المحتو�:

  استخدمت ال�احثة أداة تحلیل المحتو� لتحدید قائمة المفاه�م العلم�ة وتكونت هذه األداة:

  الداللة اللفظ�ة للمفاه�م −

  الهدف من التحلیل −

  عینة التحلیل −

  وحدة التحلیل −

  فئة التحلیل −

  ضوا�� عمل�ة التسجیل −

قامت ال�احثة �حصر المفاه�م العلم�ة وداللتها اللفظ�ة الواردة في الداللة اللفظ�ة للمفاه�م: 

  )2في ملح� رقم (وحدة الحرارة في ح�اتنا في �تاب العلوم للصف السا�ع األساسي الواردة 

تهدف عمل�ة تحلیل المحتو� إلى تحدید المفاه�م العلم�ة، وداللتها اللفظ�ة الهدف من التحلیل: 

 "الحرارة في ح�اتنا".في وحدة 

شملت عینة التحلیل وحدة الحرارة في ح�اتنا من �تاب العلوم العامة الجزء الثاني عینة التحلیل: 

عینة التحلیل على یبین الموضوعات التي تتضمنها الوحدة، حیث احتوت  )4.2(والجدول 

 :ل النسبي لكل درس من دروس الوحدةتحدید الثقوقد تم�نت ال�احثة ل�ة الدروس التا

  الدروس المتضمنة في وحدة الحرارة في ح�اتنا جدول یوضح ):4.2جدول (

  الثقل النسبي لكل درس من دروس الوحدةو  

  الثقل النسبي  األهدافعدد   الدرس  م

  %18 8  درجة الحرارة  1

  %24 12  �م�ة الحرارة  2

  %27  13  تمدد المواد �الحرارة  3

  %31 15  انتقال الحرارة عبر المواد 4

  %100  48  المجموع
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  وحدة التحلیل: 

) �أنها أصغر جزء من 201م، ص2012وٌتعرف وحدة التحلیل �ما وردت في (�حر�، 

المحتو� یخضع للتحلیل، وتعد الكلمة والف�رة والفقرة والمساحة والزمان والشخص�ة الوحدات 

 وحداتقد تصل إلى صفحة تعتمد علیها التقلید�ة للتحلیل، وقد اختارت ال�احثة الفقرة التي 

  التحلیل.

  فئة التحلیل: 

�فئات التحلیل هي "مجموعة العناصر التي تستخدم في تصنیف المضمون  إن المقصود

ص  م،2011ووصفه وتحدد على أساس نوع المضمون ومحتواه وأهدافه" (الهاشمي وعط�ة، 

)، وقد اعتبرت ال�احثة فئة التحلیل في هذه الدراسة المفاه�م العلم�ة وتعر�فاتها 204-203ص

 تحلیل المحتو�. اإلجرائ�ة التي تم إعدادها من خالل 

  ضوا�� عمل�ة التحلیل: 

  للوصول إلى تحلیل دقی� تم وضع ضوا�� لعمل�ة التحلیل تتمثل في التالي:

 الفصل الدراسي الثاني- التحلیل في ضوء �تاب العلوم العامة للصف السا�ع األساسي-

  وحدة "الحرارة في ح�اتنا".

 .التحلیل في إطار المحتو� والتعر�ف اإلجرائي للمفهوم  

 .است�عاد أسئلة التقو�م الواردة في نها�ة �ل فصل و�ل وحدة 

 .شتمل التحلیل على الهوامش واألنشطة والجداول والرسومات� 

�عتمد صدق التحلیل على صدق أداة تحلیل المحتو�، وهو أن صدق أداة تحلیل المحتو�: 

لمح�مین، حیث تم تق�س األداة ما وضعت لق�اسه، وقد تم تقدیر األداة �االعتماد على صدق ا

)، وذلك للتأكد من 1عرضها في صورتها األول�ة على مجموعة من المختصین في ملح� رقم (

الصدق الظاهر� لألداة وٕابداء المالحظات علیها، وفي ضوء ذلك قامت ال�احثة بتعدیل ما ُطلب 

 ).2تعدیله �حسب اتفاق المح�مین، والصورة النهائ�ة للمفاه�م العلم�ة في ملح� رقم (

  ث�ات أداة التحلیل:

  لتحدید ث�ات التحلیل قامت ال�احثة �استخدام نوعین من الث�ات وهما:

  الث�ات عبر الزمن: .1
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حیث قامت ال�احثة بتحلیل محتو� الوحدة الثامنة "الحرارة في ح�اتنا" في اخر شهر فبرایر 

�مثل نتائج  )4.3(م، والجدول 2016م ثم أعادت ال�احثة التحلیل في منتصف شهر مارس 2016

  التحلیل في المرتین:

  نتائج عمل�ات التحلیل عبر الزمن: )3.4جدول (

المفاه�م 

  الناتجة

  معامل الث�ات  نقا� االختالف  نقا� االتفاق  التحلیل الثاني  التحلیل األول

21  23 21 2 0.91 

 

  ).202ص م،2012ثم قامت ال�احثة �حساب معامل الث�ات �ما وردت المعادلة في (�حر�، 

  معامل الث�ات=
  عدد مرات االتفاق

  الكلي عدد الفئات

وهذا یدل على أن معامل الث�ات للمفاه�م العلم�ة مرتفع، وهذا  0.91معامل الث�ات = 

یدلل على أن أداة التحلیل تتمتع �معامالت ث�ات مرتفعة، مما �طمأن ال�احثة على صالح�ة 

  األداة لكي تخدم أهداف الدراسة.

  األفراد:الث�ات عبر  .2

قامت ال�احثة �حساب الث�ات من خالل حساب االتساق عبر األفراد، حیث تم حساب 

مد� االتفاق بین نتائج التحلیل التي توصل إلیها ال�احث، و�ین نتائج التحلیل لمعلمة علوم 

حسب معادلة (هولستي) تعمل في مدارس و�الة الغوث لالجئین، وقام �حساب معامل لث�ات 

  التال�ة: 

C.R   =                      2M              ،229ص م،2011(الهاشمي وعط�ة(            

     N1+N2                    

  حیث:

   C.Rتعني معامل الث�ات :  

M     عدد مرات االتفاق :  

N1مجموع الفئات التي حللها المحلل األول :  

N2                                                   مجموع الفئات التي حللها المحلل الثاني :  
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) یبین 4.4وقد أسفرت النتائج عن وجود اتفاق �بیر بین عملیتي التحلیل والجدول (

  یوضح ذلك:

  جدول یوضح تحلیل المحتو� من قبل ال�احث ومعلم أخر: )4.4جدول (

المفاه�م 

  الناتجة

  معامل الث�ات  نقا� االختالف  نقا� االتفاق  تحلیل المعلم  تحلیل ال�احث

23  20 20 3  0.93  

  

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول الساب� �أن معامل الث�ات للمفاه�م العلم�ة بلغ 

)، وهذا یدل على أن األداة تتمتع �معامالت ث�ات مرتفعة، مما �طمئن ال�احثة 0.93(

 تخدم أهداف الدراسة.الستخدامها لكي 

  اخت�ار المفاه�م العلم�ة:

  خطوات بناء االخت�ار:

حیث اختارت ال�احثة الوحدة الثامنة "الحرارة في ح�اتنا" من �تاب تحدید المادة الدراس�ة:  .1

وهي مقسمة إلى فصلین، �ل فصل ع�ارة - الجزء الثاني–العلوم الصف السا�ع األساسي 

  إلیهم.عن درسین �ما سب� اإلشارة 

ُحدد الهدف من االخت�ار في أنه �ق�س مد� امتالك طال�ات الصف الهدف من االخت�ار  .2

 السا�ع األساسي ل�عض المفاه�م العلم�ة.

أعدت ال�احثة جدول تحدید المستو�ات التي �ق�سها االخت�ار وجدول المواصفات:  .3

التحلیل السا�قة، حیث ) مستفیدًة من نتائج 4.5المواصفات �ما هو موضح في جدول رقم (

تحدید األوزان النسب�ة تم تحدید المستو�ات التي �ق�سها االخت�ار وتحدید األهداف السلو��ة و 

  .) فقرة من نوع االخت�ار من متعدد40وشمل االخت�ار على (، لكل هدف
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  مواصفات اخت�ار المفاه�م العلم�ة لوحدة الحرارة في ح�اتنا): 4.5جدول (

  فقرة)  40االخت�ار(عدد فقرات 

  المستو� 

  

 الموضوع

  المجموع  العل�ا مستو�اتال  التطبی�  الفهم التذ�ر

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

  7  %18  - -  1 %3  2  %4  4  %11  درجة الحرارة

  10 %24  2 %6  4 %10  2 %4  2  %4 �م�ة الحرارة

تمدد المواد 

 �الحرارة
6%  2  17% 7  - -  4%  2  27% 11  

  12 %31  4  %11  - -  5 %12  3  %8 انتقال الحرارة

 29%  11 37% 16%  13% 5 21% 8  100% 40  

قامت ال�احثة �االطالع على األدب التر�و� بناء االخت�ار التحصیلي للمفاه�م العلم�ة:  .4

، وقامت ببناء م)�2008دراسة (الع�سو�،  السا�قة ذات العالقة �موضوع الدراسةوالدراسات 

 ) فقرة أساس�ة.40غ عدد فقراته �صورته األول�ة (قد بلو  خت�ارالا

 إعداد الصورة األول�ة: .5

 أعدت ال�احثة عددًا من األسئلة ت�عًا للتالي:

 األساسي.�حیث تكون فقرات األسئلة مناس�ة لطال�ات الصف السا�ع  - 

  وضوح الفقرات والمطلوب فیها. - 

 مناس�ة محتو� الفقرة لمحتو� مادة العلوم للصف السا�ع األساسي. - 

و�عد االلتزام �عدد األسئلة في جدول المواصفات تم التوصل إلى الصورة األول�ة 

 .خت�ارلال

 �عد تحدید عدد الفقرات وص�اغتها، قامت ال�احثة �ص�اغة�تا�ة تعل�مات االخت�ار:  .6

تعل�مات االخت�ار التي تهدف إلى شرح ف�رة اإلجا�ة عن االخت�ار في أ�س� صورة مم�نة، 

 وقد راعت ال�احثة عند وضع تعل�مات االخت�ار ما یلي:

 ب�انات خاصة �الطال�ة، وهي: االسم، والمدرسة، والصف، والعمر، والشع�ة. - 
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  ت.تعل�مات خاصة بوصف االخت�ار، وهي: عدد الفقرات، وعدد الصفحا - 

 تعل�مات خاصة �اإلجا�ة عن جم�ع الفقرات. - 

قامت ال�احثة بتطبی� االخت�ار على عینة تطبی� االخت�ار على عینة استطالع�ة:  .7

) طال�ة من طال�ات الصف 39استطالع�ة من خارج عینة الدراسة الفعل�ة، وقد بلغ قوامها (

�عد أن قامت ال�احثة الثامن األساسي من نفس المدرسة التي ُط�قت فیها الدراسة، وذلك 

�مراجعة الوحدة مع الطال�ات خالل حصتین، وذلك إلیجاد مد� مناس�ة االخت�ار لطال�ات 

 الصف السا�ع األساسي، وحساب الصدق والث�ات ومعامالت السهولة والصعو�ة لالخت�ار.

تم حساب زمن تأد�ة االخت�ار عن طر�� المتوس� الحسابي لزمن تحدید زمن االخت�ار:  .8

م العینة االستطالع�ة، ف�ان زمن متوس� المدة الزمن�ة التي استغرقتها أفراد العینة تقد�

 ) دق�قة حسب القانون التالي: 45االستطالع�ة (

  =زمن إجا�ة االخت�ار
  زمن إجا�ة أول خمس طال�ات + زمن إجا�ة آخر خمس طال�ات

10  

 

أن تكون جم�ع فقراته  قامت ال�احثة بتصم�م االخت�ار وحرصت علىتصح�ح االخت�ار:  .9

) فقرة من نوع 40وتساؤالته واضحة، وتحتمل إجا�ة واحدة، و�انت عدد فقراته ع�ارة عن (

) لإلجا�ة 1) لإلجا�ة الخاطئة، و(0اخت�ار من متعدد، وات�عت ال�احثة طر�قة الترمیز (

  ) درجة.40الصح�حة، حیث �انت مجموع درجات االخت�ار العل�ا (

  ه�م العلم�ة:خصائص اخت�ار المفا

  أوًال: معامالت الصدق الخت�ار المفاه�م العلم�ة

للتحق� من معامالت الصدق لالخت�ار، قامت ال�احثة �حساب الصدق �طر�قتین وهما، 

  صدق المح�مین وصدق االتساق الداخلي، وسوف تعرض �التفصیل �التالي:

  صدق المح�مین .1

�عد إعداد االخت�ار في صورته األول�ة تم عرضه على مجموعة من المح�مین من ذو� 

االختصاص في المناهج وطرق التدر�س، ومشرفي ومعلمي مادة العلوم من ذو� الخبرة وقد بلغ 
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 في)، و 1) وذلك الستطالع آرائهم حول االخت�ار، الوارد ذ�رهم في ملح� رقم (12عددهم (

  النقا� المتف� علیها.ضوء أراءهم تم تعدیل 

 صدق االتساق الداخلي .2

�قصد �االتساق الداخلي مد� اتساق �ل فقرة من فقرات االخت�ار مع الدرجة الكل�ة 

لالخت�ار، وعل�ه تم حساب معامالت االرت�ا� لبیرسون بین فقرات االخت�ار والدرجة الكل�ة 

ارت�ا� الفقرات �الدرجة الكل�ة لالخت�ار، و�ما أن االخت�ار ینقسم  �خت�ار، وذلك لمعرفة مدلال

إلى أر�عة مستو�ات (محاور)، فقد تم حساب معامالت االرت�ا� بین المجال والدرجة الكل�ة 

  لالخت�ار، وهي �التالي: 

 

  رمعامالت االرت�ا� بین فقرات اخت�ار المفاه�م العلم�ة والدرجة الكل�ة لالخت�ا: )4.6جدول (

  مستو� الداللة  معامل االرت�ا�  الرقم  مستو� الداللة  معامل االرت�ا�  الرقم

1  **.482 .002 21 **.412 .009 

2 **.501  .001 22 **.661 .000 

3 **.540 .000 23 **.661 .000 

4 *.391 .014 24 **.463 .003 

5 *.355 .026 25 .164// .319 

6 **.522 .001 26 **.515 .001 

7 **.582 .000 27  **.491 .002 

8 *.340 .034 28 **.424 .007 

9 **.482 .002 29 *.405 .011 

10 **.433 .006 30 **.415 .009 

11 **.728 .000 31 **.626  .000 

12 **.529 .001 32 **.460 .003 

13 *.372 .020 33 **.545 .000 

14 *.364 .023 34 **.501 .001 

15 *.333 .038 35 **.518 .001 

16  *.375 .019 36 *.352 .028 

17 **.422  .007 37 *.365 .022 

18 *.376 .018 38 **.472 .002 



85 

19 **.707 .000 39 **.652 .000 

20 **.577 .000 40  .025// .881 

 // غیر دالة                05.* دالة عند            0.01** دالة عند 

 )37ودرجة حر�ة α≥ (0.05 )) عند (0.325ق�مة ر الجدول�ة تساو� (

 )37ودرجة حر�ة α≥ (0.01 )) عند (0.418ق�مة ر الجدول�ة تساو� (

صائ�ًا عند یتضح من الجدول الساب� أن معظم فقرات اخت�ار المفاه�م العلم�ة دالة إح

الصدق ، وهذا یدلل على أن اخت�ار المفاه�م العلم�ة یتمتع بدرجة عال�ة من 0.01 داللة � مستو 

تجعل ال�احثة مطمئنة إلى صالح�ة تطبی� االخت�ار على عینة الدراسة، ما عدا الفقرات التال�ة 

، أما الفقرات 0.05داللة  ) فهي دالة عند مستو� 4,5,8,13,14,15,16,18,29,36,37(

) فقرة والصورة 38) فهي غیر دالة لذلك تم حذفها من االخت�ار ل�ص�ح عدد فقراته (25,40(

  ).�3ة لالخت�ار �عد حذف الفقرات وتعدیل السادة المح�مین في ملح� (النهائ

  معامالت االرت�ا� بین المجال والدرجة الكل�ة لالخت�ار: )4.7جدول (

  مستو� الداللة  معامل االرت�ا�  � المستو 

  000.  885.**  التذ�ر

  000. 956.** الفهم

  000. 725.** التطبی�

  000. 826.** العل�ا مستو�اتال

 // غیر دالة               05.*  دالة عند        0.01** دالة عند 

 � االخت�ار التحصیلي دالة عند مستو یتضح من الجدول الساب� أن جم�ع محاور 

)، وهذا یدل على أن االخت�ار 0.956-0.725)، حیث تراوحت معامالت االرت�ا� ما بین (0.01(

ال�احثة مطمئنة إلى صالح�ة تطب�قه على عینة یتمتع بدرجة عال�ة من الصدق، مما یجعل 

 الدراسة.

 ثان�ًا: حساب معامالت الصعو�ة والتمییز

  معامل الصعو�ة: 

تش�ل عمل�ة حساب معامل الصعو�ة لكل فقرة من فقرات االخت�ار عمل�ة هامة وضرور�ة 

عرف النجار في بناء االخت�ار ألنها تسهم في الح�م علي صالح�ة الفقرة ومناسبتها للق�اس، و�ُ 

  ) معامل الصعو�ة �أنه النس�ة المئو�ة لمن أجابوا على السؤال إجا�ة خاطئة 256ص ،م2010(
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  = معامل الصعو�ة للفقرة

  عدد الذین أجابوا إجا�ة خاطئة

  عدد المفحوصین أو عدد الذین حاولوا اإلجا�ة عن السؤال

وتم حساب معامل الصعو�ة لكل فقرة من فقرات االخت�ار �حیث تحذف الفقرة التي تقل 

، و�حتف� �الفقرة التي معامل صعو�تها ما 0.85، والتي تز�د صعو�تها عن 0.25صعو�تها عن 

  )347م، ص 2005(أبو عالم، ). 0.85-0.25بین (

  معامل التمییز:

ن إمییز بین األفراد، وهو دلیل على على التُ�عرف معامل التمییز على أنه قدرة السؤال 

  )254ص م،�2010ان السؤال صادقًا ف�ما �ق�سه بدلیل قدرته على التمییز (النجار، 

) أن معامل التمییز للفقرة �شیر إلى درجة 256-254صص  م،2010و�شیر عالم (

تمییزًا مرتفعًا، تمییز الفقرة بین الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصیل، فإذا �انت الفقرة ممیزة 

فإن الطالب مرتفعي التحصیل یجیبون علیها إجا�ة صح�حة، بینما ال یجیب علیها الطالب 

  منخفضي التحصیل.

 م،2010و�من حساب معامل التمییز من خالل المعادلة التال�ة �ما وردت في (النجار، 

  ):259ص

  معامل التمییز =

عدد اإلجا�ات الصح�حة من المجموعة  –عدد اإلجا�ات الصح�حة من المجموعة العل�ا 

  الدن�ا

  عدد أفراد إحد� المجموعتین  

مما سب� نستنتج أنه �عتبر معامل التمییز موج�ًا إذا �ان عدد الذین أجابوا إجا�ات 

صح�حة على فقرات االخت�ار من المجموعة العل�ا أكثر من الذین أجابوا إجا�ات صح�حة من 

معامل التمییز سال�ًا إذا �ان عدد المجیبین من المجموعة الدن�ا أكبر المجموعة الدن�ا، و�عتبر 

من عدد المجیبین من المجموعة العل�ا، وٕاذا �ان عدد المجیبین من المجموعتین إجا�ة صح�حة 

  متساو� فإن معامل التمییز �ساو� صفر.

)، والفقرة 1-،  1)  أن معامل التمییز یتراوح ما بین (+259ص م،2010أشار (النجار، 

 تعد فقرة مقبولة وممیزة، والفقرة التي �قل معامل تمییزها عن  0.25التي یز�د معامل تمییزها عن 
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فإنها تحتاج إلى إعادة النظر أو الحذف، و�ذلك الحال مع الفقرات سال�ة معامل التمییز،   0.25

فما فوق،  0.5تمییز لها وعمومًا  �م�ن القول �أن الفقرات تكون جیدة التمییز إذا �ان معامل ال

) ضع�فة 0.13-0.0و�م�ن اعت�ار الفقرات ذات معامالت التمییز السال�ة أو التي تتراوح بین (

) مقبولة 0.39-0.20و�نصح �است�عادها، والفقرات ذات معامالت التمییز التي تتراوح بین (

تف� بها، والجدول جیدة، و�ح 0.39و�م�ن تحسینها، والفقرات ذات معامالت التمییز أعلى من 

  یبین معامل الصعو�ة والتمییز لكل فقرة من فقرات االخت�ار.) 4.9( رقم

  معامل الصعو�ة والتمییز لكل فقرة من فقرات اخت�ار المفاه�م العلم�ة )4.8(جدول 

  معامل التمییز  معامل الصعو�ة  رقم السؤال  معامل التمییز  معامل الصعو�ة  رقم السؤال

1  0.28 0.45 21 0.26 0.45 

2 0.26 0.45 22 0.28 0.73 

3 0.33  0.64 23 0.28 0.82 

4 0.26 0.45 24 0.69  0.45 

5  0.28 0.27 25 0.72 0.18 

6 0.28  0.36 26 0.26 0.55 

7 0.31 0.64 27 0.31 0.55 

8 0.41  0.36 28 0.69 0.64 

9 0.28 0.64 29 0.26 0.45 

10 0.26 0.45 30 0.62 0.45 

11 0.28 0.73 31 0.41 0.73 

12 0.26 0.73 32 0.44 0.45 

13 0.59 0.36 33 0.44  0.73 

14 0.26 0.27  34 0.26 0.45 

15 0.69 0.27 35 0.59 0.64 

16 0.28 0.36 36 0.44 0.36 

17 0.38 0.45 37 0.62 0.45 

18 0.44 0.45 38 0.44 0.64 

19 0.26  0.73 39  0.49 0.82 

20 0.26 0.64 40 0.59 -0.09 
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) و�انت 27) و(15( نالح� من الجدول الساب� أن أعلى معامل صعو�ة في الفقرة رقم

ها في االخت�ار، حیث أن داللفقرات التي تم اعتم�النس�ة ) 0.38، و�متوس� بلغ ( )0.69ق�مته (

) �التالي تعد جم�ع الفقرات جیدة، 0.69-0.26جم�ع ق�م معامل الصعو�ة تتراوح ما بین (

سال�ًا له ) فإن معامل التمییز 40ما عدا سؤال ( أن معامالت التمییز جم�عها موج�ةونالح� 

) على أعلى ق�مة لمعامل 23,39، وقد حصل السؤالین (وقد تم حذفه في عمل�ة التأكد من صدقه

) فقد بلغ 25ما عدا سؤال () 0.73-0.27)، و�اقي الق�م تراوحت من (0.82التمییز وتساو� (

) وقد تم حذفه في عمل�ة التأكد من صدقه، �التالي �عتبر متوس� 0.18له (معامل التمییز 

  وحسب ما ذ�ر سا�قًا تعد جم�ع الق�م مقبولة.) 0.53(معامل التمییز للفقرات التي تم اعتمادها 

 ثالثًا: معامالت الث�ات

�قصد بث�ات االخت�ار أن �عطي هذا االخت�ار نفس النتیجة لو تم إعادة توز�ع نفس 

االخت�ار أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشرو�، وقد تحققت ال�احثة من ث�ات االخت�ار 

، ونتائجهم 20ر�تشاردسون  - �طر�قتین، وهما: طر�قة التجزئة النصف�ة ومن خالل معادلة �ودر

  الي:موضحة من خالل الت

  معامالت الث�ات �طر�قة التجزئة النصف�ة:

تم حساب معامالت الث�ات من خالل التجزئة النصف�ة، حیث تم قسمة بنود االخت�ار إلى 

نصفین وتم حساب معامل االرت�ا� بین مجموع فقرات النصف األول، ومجموع فقرات النصف 

)، 860.لكل�ة لالخت�ار بهذه الطر�قة (الثاني لالخت�ار، فقد بلغ معامل االرت�ا� لبیرسون للدرجة ا

)، وهذا دلیل �افي على 925.براون المعدلة أص�ح معامل الث�ات( - و�استخدام معادلة سبیرمان

  أن االخت�ار یتمتع بدرجة ث�ات عال�ة. 

  :  )Kuder- Richardson( 20ر�تشاردسون  -معامالت الث�ات من خالل معادلة �ودر

  )213ص م،2010التال�ة:        (الع�سي،  20ر�شاردسون  -بتطبی� معادلة �ودر

  = )  20KR(الث�ات 

  ن

 -  

  )س) × مجـ (ص  -1(

  2ع  1 -ن 

  

  حیث:
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 ن: عدد فقرات االخت�ار

  ص: معامل الصعو�ة 

  س: معامل السهولة

  : ت�این العالمات الكل�ة لالخت�ار 2ع

) وهي ق�مة مناس�ة 0.91معامل الث�ات �ساو� ( عند استخدام المعادلة السا�قة �ان

 للدراسة لالطمئنان بها.

 الصورة النهائ�ة لالخت�ار:

  عد أن تأكدت ال�احثة من صدق وث�ات االخت�ار أص�ح االخت�ار جاهزًا �صورته النهائ�ة�

یبین أرقام األسئلة التي ) 4.9والجدول رقم ( ).3) فقرة �ما هو في ملح� (38وم�ونًا من (

 تق�س �ل مهارة من مهارات التف�یر العلمي التي �ق�سها االخت�ار.

  جدول یوضح أرقام األسئلة التا�عة لكل مهارة من مهارات التف�یر : )4.9جدول (

 العلمي التي �ق�سها االخت�ار

 

  

  ثان�ًا: اخت�ار مهارات التف�یر العلمي

لما �ان تنم�ة مهارات التف�یر العلمي لد� طل�ة الصف السا�ع األساسي �استخدام نظام 

هدفًا من أهداف الدراسة، ف�ان البد من بناء اخت�ار لمهارات التف�یر العلمي  4mat الفورمات

ولبناء االخت�ار قامت ال�احثة بتحلیل محتو� وحدة الحرارة في ح�اتنا من �تاب العلوم للصف 

  .لمهارات التف�یر العلمي وتحدید الوزن النسبيالسا�ع األساسي لتحدید تلك المهارات المتضمنة 

  أرقام األسئلة التا�عة لها  عدد الفقرات  ستو� الم

  11-1 11  التذ�ر

 15 الفهم

12-17 ،19 ،20 ،

22،25 ،26 ،27 ،28 ،

29،30.  

  34، 32، 31، 21، 18 5 التطبی�

 7 المستو�ات العل�ا
24 ،23 ،33 ،35 ،36 ،

37 ،38  
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استخدمت ال�احثة أداة تحلیل المحتو� لتحدید قائمة مهارات التف�یر المحتو�:  أداة تحلیل

  العلمي المتضمنة في الدراسة وتكونت هذه األداة:

تهدف عمل�ة تحلیل المحتو� إلى تحدید قائمة مهارات التف�یر العلمي الهدف من التحلیل: 

الجزء –للصف السا�ع األساسي  المتضمنة في وحدة الحرارة في ح�اتنا من �تاب العلوم العامة

  الثاني.

شملت عینة التحلیل وحدة الحرارة في ح�اتنا من �تاب العلوم العامة الجزء عینة التحلیل: 

 الثاني.

 تم اتخاذ الهدف �وحدة لتحلیل مهارات التف�یر العلمي.وحدة التحلیل: 

 التف�یر العلمي.  اعتبرت ال�احثة فئة التحلیل في هذه الدراسة هي مهاراتفئة التحلیل: 

للوصول إلى تحلیل دقی� تم وضع ضوا�� لعمل�ة التحلیل تتمثل في ضوا�� عمل�ة التسجیل: 

  التالي:

 الفصل الدراسي الثاني- التحلیل في ضوء �تاب العلوم العامة للصف السا�ع األساسي-

  وحدة "الحرارة في ح�اتنا".

  لمهارات التف�یر العلمي.التحلیل في إطار المحتو� العلمي والتعر�ف اإلجرائي  

 .شتمل التحلیل على الهوامش واألنشطة والجداول والرسومات ولم �شمل أسئلة التقو�م� 

 صدق أداة تحلیل المحتو�:

�عتمد صدق التحلیل على صدق أداة تحلیل المحتو�، وهو أن تق�س األداة ما وضعت 

یث تم عرضها في صورتها لق�اسه، وقد تم تقدیر األداة �االعتماد على صدق المح�مین، ح

)، وذلك للتأكد من الصدق الظاهر� 1األول�ة على مجموعة من المختصین في ملح� رقم (

لألداة وٕابداء المالحظات علیها، وفي ضوء ذلك قامت ال�احثة بتعدیل ما ُطلب تعدیله �حسب 

  اتفاق المح�مین.

  ث�ات أداة التحلیل:

  الث�ات عبر الزمن: .1

لتقدیر ث�ات أداة التحلیل اعتمدت ال�احثة على الث�ات عبر الزمن حیث قامت ال�احثة 

م ثم أعادت  2016بتحلیل محتو� الوحدة الثامنة "الحرارة في ح�اتنا" في اخر شهر فبرایر 
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م لمهارات التف�یر العلمي، والجدول التالي �مثل 2016ال�احثة التحلیل في منتصف شهر مارس 

  ل في المرتین:نتائج التحلی

  نتائج عمل�ات التحلیل عبر الزمن ):4.10(جدول 

  نقا� االختالف  نقا� االتفاق  التحلیل الثاني  التحلیل األول  المهارات

 1 10 11  10  المالحظة

 1 14 15  14 االستنتاج

 1 4 5  4 تفسیر الب�انات

 1 4 4  3 استخدام األرقام

 4 5 9  5 التنبؤ

 8 37 44  36 المجموع الكلي

 

  ).202م، ص2012ثم قامت ال�احثة �حساب معامل الث�ات �ما وردت المعادلة في (�حر�، 

  معامل الث�ات =

  عدد مرات االتفاق

  عدد التصن�فات الكلي

  

وهذا یدل على أن معامل الث�ات للمهارات مرتفع، وهذا یدلل على  0.82معامل الث�ات = 

ن ال�احثة على صالح�ة األداة لكي مرتفعة، مما �طمئع �معامالت ث�ات أن أداة التحلیل تتمت

  تخدم أهداف الدراسة.

متضمنة في الدراسة، �ما في ثم أوجدت ال�احثة الثقل النسبي لمهارات التف�یر العلمي ال

  التالي: (4.11)جدول 

  لكل مهارةلحرارة في ح�اتنا والثقل النسبي وحدة ادرجة توافر مهارات التف�یر العلمي في : )4.11جدول (

  االستنتاج  المالحظة  المحتو�   م
تفسیر 

  الب�انات

استخدام 

  االرقام
  المجموع  التنبؤ

 11 1 1 2 4  3  درجة الحرارة  1

 11 2 3 2 4  0  �م�ة الحرارة 2

 10 3 0 0 4  3  تمدد المواد �الحرارة 3
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  12  3 0 1 3  5  انتقال الحرارة 4

 44 9 4  5 15  11 المجموع

  %100  %21  %9  %11  %34  %25 مهارةالثقل النسبي لكل 

  

وأ�ضًا قامت ال�احثة �حساب الثقل النسبي للفصول حسب تكرار مهارات التف�یر العلمي 

  :)4.12(نة �الدراسة �ما في الجدول فیها المتضم

  الثقل النسبي للفصول حسب تكرار مهارات التف�یر العلمي المتضمنة في الدراسة :)4.12(جدول 

  النسبي للمهاراتالثقل   الدرس

  %24  درجة الحرارة

 %26  �م�ة الحرارة

  %23  تمدد المواد �الحرارة

  %27  انتقال الحرارة

  %100  المجموع الكلي

  اخت�ار مهارات التف�یر العلمي:

  خطوات بناء االخت�ار:

  تحدید المادة الدراس�ة: .1

العلوم الصف السا�ع حیث اختارت ال�احثة الوحدة الثامنة "الحرارة في ح�اتنا" من �تاب 

وهي مقسمة إلى فصلین، �ل فصل ع�ارة عن درسین �ما سب�  - الجزء الثاني–األساسي 

  اإلشارة إلیهم.

 تحدید قائمة مهارات التف�یر العلمي: .2

�االعتماد على نتیجة تحلیل المحتو� الخاص �مهارات التف�یر العلمي، تم اختار خمس 

ي: مهارة المالحظة، ومهارة االستنتاج، ومهارة تفسیر مهارات لتنمیتها و�شملها االخت�ار، وه

 الب�انات، ومهارة استخدام األرقام، ومهارة التنبؤ.

 الهدف من االخت�ار .3

ق�اس مد� اكتساب طال�ات الصف السا�ع األساسي لمهارات التف�یر العلمي موضع 

 الدراسة في وحدة الحرارة في ح�اتنا.
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 مي:الوزن النسبي لمهارات التف�یر العل .4

حساب رات التف�یر العلمي مستفیدًة من الخت�ار مها حساب الوزن النسبيقامت ال�احثة �

) جدول حساب 4.12)، ومستفیدًة من جدول (4.11الثقل النسبي للمهارات �ما في جدول رقم (

قرات من فقرات ) ف27الثقل النسبي للمهارات المتضمنة في الدراسة، وشمل االخت�ار على (

 .متعدد االخت�ار من

  اخت�ار مهارات التف�یر العلمي لوحدة الحرارة في ح�اتنا الوزن النسبي: )4.13جدول (

  فقرة) 27(عدد فقرات االخت�ار 

  المستو� 

 

 الموضوع

  المجموع  التنبؤ  استخدام االرقام  تفسیر الب�انات االستنتاج  المالحظة

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

الثقل 

  النسبي

عدد 

  البنود

درجة 

  الحرارة
7%  2  9% 2  4%  1  2% 1  2% 1  24% 7 

�م�ة 

 الحرارة
-  -  9%  2 5%  1  7% 2  5% 1  26%  6 

تمدد 

المواد 

 �الحرارة

7%  2  9% 2 - -  -  -  7%  2  23% 6 

انتقال 

 الحرارة
11%  3  7%  2 2% 1  -  -  7%  2  27%  8 

  27 %100  6 %21  3 %9  3 %11 8 %34  7  %25 المجموع

 

 ص�اغة فقرات االخت�ار: .5

�عد أن قامت ال�احثة �االطالع على األدب التر�و� والدراسات السا�قة التي تناولت 

، قامت ببناء م)2014م) ودراسة (أبو �لوب، 2015(أبو سلم�ة، �دراسة  مهارات التف�یر العلمي

االخت�ار واختارت أن تكون فقراته من نوع اخت�ار من متعدد ل�عده عن ذات�ة المصحح، و�لغ 

 ) فقرة أساس�ة، وتم ص�اغة فقرات االخت�ار �حیث تكون:27عدد فقراته �صورته األول�ة (

 .سل�مة من الناح�ة اللغو�ة والعلم�ة وشاملة للمحتو� العلمي المختار 

 المرجو تنمیتها. ممثلة لمهارات التف�یر العلمي  
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 .محددة وواضحة وخال�ة من الغموض 

 .مناس�ة للمستو� العمر� للطال�ات 

 ) وتأخذ البدائل التي تعقب �ل بند االحرف 5-4-3-2-1تأخذ البنود االخت�ار�ة األرقام (  

  .د) –ج - ب –(أ 

 وضع تعل�مات االخت�ار: .6

تعل�مات االخت�ار التي تهدف �عد تحدید عدد الفقرات وص�اغتها، قامت ال�احثة �ص�اغة 

إلى شرح ف�رة اإلجا�ة عن االخت�ار في أ�س� صورة مم�نة، وقد راعت ال�احثة عند وضع 

 تعل�مات االخت�ار ما یلي:

 .ب�انات خاصة �الطال�ة، وهي: االسم، والمدرسة، والصف، والعمر، والشع�ة 

 تعل�مات خاصة بوصف االخت�ار، وهي: عدد الفقرات، وعدد الصفحات.  

 .تعل�مات خاصة �اإلجا�ة عن جم�ع الفقرات 

 إعداد الصورة األول�ة: .7

) فقرة لكل فقرة أر�ع بدائل 27في ضوء ما سب� تم وضع االخت�ار، حیث اشتمل على (

واحد منها فق� الصح�ح، و�عد �تا�ة فقرات االخت�ار تم عرضه على مجموعة من المح�مین من 

 تهم حول:) أخذ مالحظا1ذو� االختصاص (ملح� رقم 

 مد� مناس�ة األوزان النسب�ة للفصول الوحدة ومهارات التف�یر العلمي 

 مد� مالئمة الفقرات لطال�ات الصف السا�ع األساسي  

  ًسالمة األسئلة علم�ًا ولغو�ا 

 وضوح الصور واألش�ال 

و�عد تعدیل السادة المح�مین أص�ح االخت�ار جاهزًا للتطبی� على العینة االستطالع�ة 

 .)27عدد فقراته (ل�ص�ح 

 تطبی� االخت�ار على عینة استطالع�ة: .8

قامت ال�احثة بتطبی� االخت�ار على عینة استطالع�ة من خارج عینة الدراسة الفعل�ة، وقد 

) طال�ة من طال�ات الصف الثامن األساسي من نفس المدرسة التي ُط�قت فیها 39بلغ قوامها (
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�مراجعة الوحدة مع الطال�ات خالل حصتین، وذلك إلیجاد الدراسة، وذلك �عد أن قامت ال�احثة 

  مد� مناس�ة االخت�ار لطال�ات الصف السا�ع األساسي، وحساب الصدق والث�ات لالخت�ار.

 تحدید زمن االخت�ار: .9

تم حساب زمن تأد�ة االخت�ار عن طر�� المتوس� الحسابي لزمن تقد�م العینة 

) 25من�ة التي استغرقتها أفراد العینة االستطالع�ة (االستطالع�ة، ف�ان زمن متوس� المدة الز 

  دق�قة حسب القانون التالي: 

  زمن إجا�ة االخت�ار = 
   اتطال� خمس+ زمن إجا�ة اتطال� خمس زمن إجا�ة أول

10  

  تصح�ح االخت�ار: .10

قامت ال�احثة بتصم�م االخت�ار وحرصت على أن تكون جم�ع فقراته وتساؤالته واضحة، 

) فقرة من نوع اخت�ار من متعدد، 27إجا�ة واحدة، و�انت عدد فقراته ع�ارة عن (وتحتمل 

) لإلجا�ة الصح�حة، حیث �انت 1) لإلجا�ة الخاطئة، و(0وات�عت ال�احثة طر�قة الترمیز(

 ) درجة.27مجموع درجات االخت�ار العل�ا (

 خصائص اخت�ار مهارات التف�یر العلمي:

  مهارات التف�یر العلمي أوًال: معامالت الصدق الخت�ار

للتحق� من معامالت الصدق لالخت�ار، قامت ال�احثة �حساب الصدق �طر�قتین وهما، 

  صدق المح�مین وصدق االتساق الداخلي، وسوف تعرض �التفصیل �التالي:

  صدق المح�مین .1

�عد إعداد االخت�ار في صورته األول�ة تم عرضه على مجموعة من المح�مین من ذو� 

في المناهج وطرق التدر�س، ومشرفي ومعلمي مادة العلوم من ذو� الخبرة وقد بلغ االختصاص 

)، وعلى 1) وذلك الستطالع آرائهم حول االخت�ار، الوارد ذ�رهم في ملح� رقم (12عددهم (

  ضوء أراءهم تم تعدیل النقا� المتف� علیها.

 صدق االتساق الداخلي .2



96 

تم حساب معامالت االرت�ا� لبیرسون بین فقرات االخت�ار والدرجة الكل�ة لالخت�ار، وذلك 

لمعرفة مد� ارت�ا� الفقرات �الدرجة الكل�ة لالخت�ار، و�ما أن االخت�ار ینقسم إلى خمسة مهارات 

 لي: (مجاالت)، فقد تم حساب معامالت االرت�ا� بین المجال والدرجة الكل�ة لالخت�ار، وهي �التا

  معامالت االرت�ا� بین فقرات اخت�ار مهارات التف�یر العلمي والدرجة الكل�ة لالخت�ار: )4.14جدول (

  مستو� الداللة  معامل االرت�ا�  الرقم  مستو� الداللة  معامل االرت�ا�  الرقم

1  **.785 .000 16 0.142// .389 

2 **.686  .000 17 **.515 .001 

3  **.415 .009  18  **.711 .000 

4 *.395 .013 19 .232//  .156 

5 **.756 .000 20 **.627 .000 

6  **.786 .000  21  **.777 .000  

7 **.812  .000  22  **.796 .000 

8 **.411  .009  23 ** .728 .000 

9 **.520 .001 24 **.529 .001  

10 **.451 .004 25 **.427 .007 

11  **.731 .000 26 *.323 .039 

12  **.587 .000 27 **.734 .000 

13 **.523 .001   

14 **.622 .000 

15 **.474 .002 

  // غیر دالة                   05.*  دالة عند           0.01** دالة عند 

  37)ودرجة حر�ة α≥ (0.05 )) عند (0.325ق�مة ر الجدول�ة تساو� (

 )37ودرجة حر�ة α≥ (0.01 )) عند (0.418ق�مة ر الجدول�ة تساو� (

ر العلمي دالة إحصائ�ًا یتضح من الجدول الساب� أن معظم فقرات اخت�ار مهارات التف�ی

، وهذا یدلل على أن اخت�ار مهارات التف�یر العلمي یتمتع بدرجة عال�ة  0.01داللة � عند مستو 

ا عدا من الصدق تجعل ال�احثة مطمئنة إلى صالح�ة تطبی� االخت�ار على عینة الدراسة، م

) فهي غیر 16,19، أما الفقرات (0.05داللة  � ) فهي دالة عند مستو 4,8,26الفقرات التال�ة (

  ) فقرة.25دالة لذلك تم حذفها من االخت�ار ل�ص�ح عدد فقراته (
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  معامالت االرت�ا� بین المجال والدرجة الكل�ة لالخت�ار :)4.15جدول (

  مستو� الداللة  معامل االرت�ا�  المهارة

  000.  881.**  مهارة المالحظة

  000. 914.** مهارة االستنتاج

  000. 699.** مهارة تفسیر الب�انات

  000. 727.** مهارة استخدام األرقام

  000. 896.** مهارة التنبؤ

 // غیر دالة           05.*  دالة عند           0.01** دالة عند 

)، حیث 0.01( � االخت�ار دالة عند مستو �ع محاور یتضح من الجدول الساب� أن جم

)، وهذا یدل على أن االخت�ار یتمتع بدرجة 0.699-0.896تراوحت معامالت االرت�ا� ما بین (

 عال�ة من الصدق، مما یجعل ال�احثة مطمئنة إلى صالح�ة تطب�قه على عینة الدراسة.

 ثان�ًا: معامالت الث�ات

ن، وهما: طر�قة التجزئة النصف�ة ومن خالل تحققت ال�احثة من ث�ات االخت�ار �طر�قتی

  ، ونتائجهم موضحة من خالل التالي:20ر�تشاردسون  - معادلة �ودر

  معامالت الث�ات �طر�قة التجزئة النصف�ة:

، فقد بلغ معامل االرت�ا� لبیرسون لتجزئة النصف�ةتم حساب معامالت الث�ات من خالل ا

براون المعدلة أص�ح  - )، و�استخدام معادلة سبیرمان896.للدرجة الكل�ة لالخت�ار بهذه الطر�قة (

  )، وهذا دلیل �افي على أن االخت�ار یتمتع بدرجة ث�ات عال�ة. 92.معامل الث�ات(

  :  )Kuder- Richardson( 20ر�تشاردسون  -معامالت الث�ات من خالل معادلة �ودر

  )213ص م،2010التال�ة:        (الع�سي،  20ر�شاردسون  -بتطبی� معادلة �ودر

  = )  20KR(الث�ات 

  ن

 -  

  س) )× مجـ (ص -1(

  2ع  1 -ن 

  

) وهي ق�مة مناس�ة للدراسة 0.94عند استخدام المعادلة السا�قة �ان معامل الث�ات �ساو� (

  لالطمئنان بها.
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  الصورة النهائ�ة لالخت�ار:

  صورته النهائ�ة �عد أن تأكدت ال�احثة من صدق وث�ات االخت�ار أص�ح االخت�ار جاهزًا�

یبین أرقام األسئلة التي ) 4.16والجدول رقم ( ).4() فقرة �ما هو في ملح� 25وم�ونًا من (

 تق�س �ل مهارة من مهارات التف�یر العلمي التي �ق�سها االخت�ار.

  جدول یوضح أرقام األسئلة التا�عة لكل مهارة من مهارات التف�یر : )4.16جدول (

 االخت�ارالعلمي التي �ق�سها 

 

  

  ثالثًا: إعداد دلیل المعلم:

إعداد دلیل المعلم: وذلك من خالل مراجعة الدراسات التي تناولت نظام ال�احثة بقامت 

بتنظ�م محتو� وحدة "الحرارة حیث قامت ، و�ذلك دلیل المعلم للدراسات السا�قة، 4mat الفورمات

) حصة، وحددت لكل درس أهدافه السلو��ة، واألدوات والمواد 17في ح�اتنا" وتوز�عها على (

 )، �حیث �شتمل على التالي:5دلیل المعلم في ملح� ( الالزمة، وص�غ

 عنوان الدرس −

 األهداف السلو��ة للدرس: −

حیث �م�ن للمعلم أن �ق�س مد� تحق� هذه األهداف �عد �ل درس، و�م�نه مالحظة 

 أداء الطالب أثناء ق�امهم �األنشطة العمل�ة.

 األدوات والمواد المستخدمة: −

قامت ال�احثة بتحدید األدوات والمواد الالزمة لكل درس، وعملت على اخت�ار المواد التي 

�م�ن الحصول علیها �سهولة سواء نتیجة توافرها �المدرسة، أو التي �م�ن الحصول علیها من 

  أرقام األسئلة التا�عة لها  عدد الفقرات  المهارة

  .14، 7، 5، 4، 3، 2، 1 7  المالحظة

 7 االستنتاج
6 ،8 ،9 ،10 ،12 ،13 ،

15.  

  .18، 17، 16 3 تفسیر الب�انات

  .21، 20، 19 3 استخدام األرقام

  .25، 24، 23، 22، 11 5 التنبؤ
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البیئة المحل�ة، �اإلضافة إلى محاولة توفیر �عض األدوات ��م�ات مناس�ة لیتم استخدامها من 

 لطال�ات أنفسهم.قبل ا

 خطة السیر في الدرس −

وذلك من خالل تنفیذ مراحل النظام األر�عة وهي: المرحلة التأمل�ة، ومرحلة بلورة المفهوم، 

  ومرحلة التجر�ب النش�، ومرحلة الخبرات الماد�ة المحسوسة.

  ض�� تكافؤ مجموعات الدراسة:

  وقد تم التأكد من تكافؤ المجموعتین �التالي:

  افؤ بین المجموعتین في المفاه�م العلم�ة:: التكأوالً 

وذلك عن طر�� تطبی� اخت�ار المفاه�م العلم�ة �عد عرضه على عدد من المح�مین 

) فقرة من أسئلة االخت�ار من 38)، وقد اشتمل االخت�ار على (1الوارد أسمائهم في ملح� رقم (

  ) التالي:4.17الجدول رقم ( ) لهما �ما هو موضح فيt- testمتعدد، وقد �انت نتائج اخت�ار (

) لعینتین مستقلتین للتأكد من تكافؤ المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة t- testنتائج اخت�ار ( :)4.17(جدول 

  في األداء على اخت�ار المفاه�م العلم�ة للصف السا�ع األساسي

  العدد  المجموعة
المتوس� 

  الحسابي

االنحراف 

  المع�ار� 

t  

  المحسو�ة

الداللة 

 sigاإلحصائ�ة 

 5.2  6.6 30  التجر�ب�ة
0.951  0.345 

 4.6  5.4 31 الضا�طة

 59) ودرجة حر�ة α=0.05عند ( 2.000الجدول�ة تساو�   tق�مة 

  

الجدول�ة، وأن ق�مة الداللة اإلحصائ�ة   tالمحسو�ة أصغر من ق�مة   tنالح� أن ق�مة 

)α) ( � فروق دالة إحصائ�ًا عند مستو  وجد)، وهذا �عني أنه ال ت0.05) أكبر منα≥0.05 بین (

متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في الصف السا�ع األساسي في االخت�ار، 

 ن المجموعتین متكافئتین.أ�عني  وهذا

 ًا: التكافؤ بین المجموعتین في مهارات التف�یر العلمي:ن�ثا
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) فقرة من 25العلمي وقد اشتمل على (وذلك عن طر�� تطبی� اخت�ار مهارات التف�یر 

) لهما �ما t- testأسئلة االخت�ار من متعدد للمهارات المعن�ة �الدراسة، وقد �انت نتائج اخت�ار (

  ) التالي:4.18هو موضح في الجدول رقم (

والضا�طة ) لعینتین مستقلتین للتأكد من تكافؤ المجموعتین التجر�ب�ة t- testنتائج اخت�ار (: )4.18جدول (

  في األداء على اخت�ار مهارات التف�یر العلمي للصف السا�ع األساسي

  العدد  المجموعة
المتوس� 

  الحسابي

االنحراف 

  المع�ار� 

t  

  المحسو�ة

الداللة 

 sigاإلحصائ�ة 

 3.03  4.2 30  التجر�ب�ة
0.49 0.961  

 3.33  4.19 31 الضا�طة

  59ودرجة حر�ة) α=0.05عند (2.000الجدول�ة تساو�  t ق�مة 

الجدول�ة، وأن ق�مة الداللة اإلحصائ�ة  t المحسو�ة أصغر من ق�مة  t نالح� أن ق�مة 

)α) ( � جد فروق دالة إحصائ�ًا عند مستو )، وهذا �عني أنه ال تو 0.05) أكبر منα≥0.05 بین (

متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في الصف السا�ع األساسي في االخت�ار، 

 وهذا �عني أن المجموعتین متكافئتان.

م 2016-2015: استأنست ال�احثة بنتائج اخت�ار العلوم للفصل الدراسي األول للعام الدراسي ثالثاً 

 ).4.19(وخاصة للمجموعات المستهدفة، و�انت النتائج �ما في جدول 

ائي للفصل األول في مادة متوس� درجات المجموعات التجر�ب�ة والضا�طة في االخت�ار النه: )4.19جدول (

  t testونتائج اخت�ار  م2015-2016العلوم من العام الدراسي 

  العدد  المجموعة
المتوس� 

  الحسابي

االنحراف 

  المع�ار� 

t  

  المحسو�ة

الداللة 

 sigاإلحصائ�ة 

  16.7  69.2 30  التجر�ب�ة
0.23  0.815  

  17.8  70.2 31 الضا�طة

 59) ودرجة حر�ةα=0.05عند (2.000الجدول�ة تساو�  t ق�مة 

الجدول�ة، وأن ق�مة الداللة اإلحصائ�ة  t المحسو�ة أصغر من ق�مة  t نالح� أن ق�مة 

)α) ( � جد فروق دالة إحصائ�ًا عند مستو )، وهذا �عني أنه ال تو 0.05) أكبر منα≥0.05 بین (
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�عني أن وهذا الضا�طة في الصف السا�ع األساسي متوسطي درجات المجموعتین التجر�ب�ة و 

  المجموعتین متكافئتان.

و�هذا تطمئن ال�احثة إلى أن المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة متكافئتان قبل بدا�ة تطبی� 

  أدوات الدراسة.

  :الدراسة خطوات

هدفت ال�احثة من هذه الدراسة التعرف على أثر توظیف نظام الفورمات على تنم�ة 

طال�ات الصف السا�ع األساسي، ولتحقی� أهداف قامت المفاه�م ومهارات التف�یر العلمي لد� 

  ال�احثة �الخطوات التال�ة:

االطالع على الدراسات وال�حوث السا�قة المتعلقة �األسالیب واالستراتیج�ات المستخدمة  .1

  لتحسین تدر�س العلوم.

 الوقوف على أهم�ة تدر�س المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي وأهم�ة ذلك �النس�ة .2

تناولها في الدراسات السا�قة و��ف�ة  �ي ح�اته الیوم�ة، والوقوف على مدلإلنسان ف

  تدر�سها في الواقع.

تحلیل محتو� الوحدة المتضمنة في الدراسة واستخراج المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر  .3

 العلمي.

 .اوتعدیله االدراسة وتح��مهومواد إعداد أدوات  .4

وهي ع�ارة عن: أسئلة  �راسة أنشطة الطالبقامت ال�احثة بإعداد  :إعداد دلیل الطالب .5

تقو�م قبل�ة، وأسئلة تقو�م تكو�ن�ة، وأسئلة تقو�م ختام�ة، حیث یتم توز�ع هذه األوراق 

 .)6على الطال�ات وذلك لإلجا�ة عنها، وهو في صورته النهائ�ة في ملح� رقم (

تطبی� الدراسة في مدرسة فهمي الجرجاو�  التوجه لوزارة التر��ة والتعل�م للموافقة على .6

  األساس�ة أ.

تطبی� أدوات الدراسة على العینة االستطالع�ة �عد مراجعة الوحدة لمدة حصتین، ومن  .7

 ثم تصح�ح االخت�ار وحساب معامالت الصدق والث�ات ومعامالت الصعو�ة والتمییز.

تجر�ب�ة والضا�طة، ابتداًء قامت ال�احثة بتدر�س الوحدة الدراس�ة بنفسها للمجموعتین ال .8

 م2016- 4- 2من یوم   السبت المواف� 
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حصص أسبوع�ًا، حیث انتهت یوم  6-4)حصة، وذلك �معدل ( 20استغرقت التجر�ة  .9

 م. 28-4-2016الخم�س المواف� 

م، 30/4/2016ط�قت ال�احثة اخت�ار المفاه�م العلم�ة ال�عد� یوم السبت المواف�  .10

 م. 2/5/2016لعلمي ال�عد� یوم االثنین المواف� واخت�ار مهارات التف�یر ا

استخدمت ال�احثة المعالجات االحصائ�ة لمعالجة النتائج بواسطة البرنامج االحصائي  .11

)SPSS.( 

 حصائ�ًا وتفسیرها.إرصد النتائج ومعالجتها  .12

 تقد�م التوص�ات والمقترحات بناًء على نتائج الدراسة. .13

 :األسالیب اإلحصائ�ة

الدراسة وتقنین أدوات الدراسة استخدمت ال�احثة المعالجات اإلحصائ�ة  الخت�ار فرض�ات

  التال�ة:

  معادلة هولستي لحساب معامل ث�ات التحلیل. .1

استخدام معامل الصعو�ة لحساب معامل صعو�ة �ل فقرة من فقرات االخت�ار �عد  .2

  التطبی� على العینة االستطالع�ة.

ة على التمییز وذلك �عد التطبی� على استخدام معامل التمییز لحساب قدرة �ل فقر  .3

 العینة االستطالع�ة.

 استخدام معامل ارت�ا� بیرسون لحساب معامل االتساق الداخلي. .4

استخدام طر�قة التجزئة النصف�ة لحساب معامالت ث�ات االخت�ارات وتعدیلهم �استخدام  .5

 براون. -معادلة سبیرمان

 وذلك إلیجاد معامل الث�ات لالخت�ارات. 20ر�تشاردسون  - استخدام معادلة �ودر .6

) لعینتین مستقلتین وذلك لحساب الفروق بین المجموعتین T- testاخت�ار "ت" ( .7

 الضا�طة والتجر�ب�ة في المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي.

تعود حساب حجم التأثیر إیتا للمعرفة هل الفروق التي تم الحصول علیها حق�ق�ة أم  .8

  .خر� ل�س لها عالقة �متغیرات الدراسةلعوامل آ



 

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة وتفسیرها

  

  

  

  

  

  

  

  



104 

  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة (تحلیلها ومناقشتها)

یهدف هذا الفصل إلى اإلجا�ة عن أسئلة الدراسة وعرض النتائج التي تم توصل إلیها �عد 

اإلحصائ�ة وتفسیرها ومناقشتها في ضوء الدراسات السا�قة، ثم تقد�م �عض  إجراء المعالجات

  التوص�ات والمقترحات.

  اإلجا�ة عن أسئلة الدراسة:

  اإلجا�ة عن السؤال األول: 

  طال�ات الصف السا�ع األساسي؟ �فاه�م العلم�ة المراد تنمیتها لدما الموالذ� نصه: 

المفاه�م العلم�ة المناس�ة وداللتها اللفظ�ة أهم جا�ة عن هذا السؤال تم تحدید ولإل

المتضمنة في �تاب علوم للصف السا�ع األساسي من خالل تحلیل المحتو�، حیث أفاد في 

  تحدید المفاه�م العلم�ة على نحو ما جاء في الفصل الرا�ع من الدراسة الحال�ة.

من صحة  وتم وضع هذه المفاه�م في قائمة، ثم تم عرضها على المح�مین للتأكد

التعر�فات اإلجرائ�ة، وقد أخذت ال�احثة �التعد�الت التي أقرها السادة المح�مون، والتي تناسب 

طل�ة الصف السا�ع األساسي، و�ذللك تمت اإلجا�ة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، 

  ):�5.1ما في جدول (ة للمفاه�م العلم�ة والصورة النهائ�

  العلم�ة): قائمة المفاه�م 5.1جدول (

  الداللة اللفظ�ة  المفاه�م  الفصل

  الفصل األول:

  درجة الحرارة

  درجة الحرارة
ق�مة عدد�ة تعبر عن سخونة األجسام أو برودتها وهي 

  صفة من صفات المادة.

  الجسم الفاقد للحرارة
نقصان درجة حرارة الجسم �سبب اتصاله بجسم أقل 

  .حرارة

  الجسم الم�تسب للحرارة
حرارة الجسم �سبب اتصاله بجسم أكثر ز�ادة درجة 

  سخونة.
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  الداللة اللفظ�ة  المفاه�م  الفصل

  أداة تستخدم لق�اس درجة حرارة األجسام.  میزان الحرارة

  التدر�ج المئو� 

تدر�ج یتحدد بنقطتین من صفر (درجة تجمد الماء) 

إلى مائة (درجة غل�ان الماء) و�تم تقس�م المسافة الى 

  �ل منها درجة. ىجزء و�سم 100

  تزان الحرار� اإل
انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم ال�ارد إلى 

  أن تتساو� درجة حرارة �ل منهما.

  �م�ة الحرارة

  �م�ة الحرارة

ش�ال الطاقة وهي تعبیر عن مقدار أهي ش�ل من 

  الطاقة التي ��تسبها الجسم أو �فقدها عند تغیر 

  درجة حرارته.

  الحرارة النوع�ة
جم من المادة  �1م�ة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

  .درجة مئو�ة واحدة

  السعر الحرار� 
جم من الماء  �1م�ة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

  .درجة مئو�ة واحدة

  الغذاء المتوازن 
هو الغذاء الذ� یتكون من األصناف الغذائ�ة �حیث 

  الحرار�ة�مد الجسم �الكم المطلوب من السعرات 

الفصل الثاني: 

  تمدد المواد �الحرارة

  تمدد المواد �الحرارة
خاص�ة فز�ائ�ة للمادة تتمدد فیها المواد مع ز�ادة 

  الحرارة وتن�مش مع نقصان درجة الحرارة

  شذوذ الماء
ظاهرة فیز�ائ�ة تحدث في الماء �حیث یزداد حجم الماء 

    0س�4انخفاض درجة الحرارة دون 

  الحرارةمنظم 

أداة تتكون من شر�� ثنائي الفلز تستخدم في األجهزة 

الكهر��ة الحرار�ة لتنظ�م درجة حرارتها �ما في الثالجة 

  والم�واة.

  التوصیل الحرار� 
انتقال الحرارة عبر المواد الصل�ة من الطرف الساخن 

إلى الطرف ال�ارد �سبب التصادمات الجز�ئ�ة في 
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  الداللة اللفظ�ة  المفاه�م  الفصل

  الجسم الصلب.

جیدة التوصیل المواد 

  للحرارة
  هي المواد التي تنتقل عبرها الحرارة �سهولة.

المواد ردیئة التوصیل 

  للحرارة
  هي المواد التي ال تنتقل عبرها الحرارة �سهولة.

  العزل الحرار� 
استخدام مواد لها خواص عازلة للحرارة تساعد على 

  الحد من تسرب الحرارة

انتقال الحرارة عبر 

  المواد

  انتقال الحرارة �الحمل

الطر�قة التي تنتقل فیها الحرارة عبر المواد السائلة 

 ىحیث تتحرك الجز�ئات الساخنة ألعلوالغاز�ة 

  والجز�ئات ال�اردة ألسفل.

  اندفاع جز�ئات الحمل المائع من أسفل إلى أعلى  ت�ارت الحمل الصاعدة

  من أعلى إلى أسفلاندفاع جز�ئات الحمل المائع   ت�ارات الحمل الها�طة

  شعاع الحرار� اإل
الطر�قة التي تنتقل فیها الحرارة في الفراغ وفي جم�ع 

  االتجاهات و�سرعة عال�ة تساو� سرعة الضوء.

  أداة تستخدم لحف� حرارة السوائل أطول فترة مم�نة.  الثیرموس

  التدفئة المر�ز�ة
تطبی� النتقال الحرارة �اإلشعاع وت�ارات الحمل في 

  .الماء الساخن والتوصیل

  

لطالب وطال�ات الصف السا�ع یتضح من قائمة المفاه�م أّنها مفاه�م أساس�ة وضرور�ة 

ن �متلكونها، و�تعرفون علیها من خالل دراستهم لهذه الوحدة في هذه المرحلة ألنهم أالبد 

الفلسطیني منهج حلزوني �حتاجونها في المراحل التعل�م�ة الالحقة، ونحن نعلم أّن طب�عة المنهج 

في المرحلة الثانو�ة  � االعداد�ة سیتم تدر�سها مرة أخر  أ� أن المفاه�م التي تدرس في المرحلة

  �ش�ل أوسع. 

  :عن السؤال الثاني اإلجا�ة

  طال�ات الصف السا�ع األساسي؟ �لتف�یر العلمي المراد تنمیتها لدما مهارات اوالذ� نصه: 

قامت ال�احثة �استخراج مهارات التف�یر العلمي لوحدة الحرارة في لإلجا�ة عن هذا السؤال 

، وهي � و ح�اتنا من �تاب علوم الصف السا�ع األساسي الجزء الثاني �استخدام تحلیل المحت
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خمسة مهارات وهي (المالحظة، االستنتاج، تفسیر الب�انات، استخدام األرقام، التنبؤ)، وتم 

رات التف�یر العلمي ات الدراسة، وتم وضعها في قائمة مهاالحدیث عنها �ش�ل مفصل في إجراء

  ):5.2( �ما في جدول

  قائمة مهارات التف�یر العلمي المتضمنة في الدراسة لوحدة الحرارة في ح�اتنا في : (5.2)جدول 

  �تاب العلوم للصف السا�ع األساسي

  الداللة اللفظ�ة  المهارة  م

 المالحظة 1
والحقائ� المتعلمة عبر الحواس م�اشرة وال تتضمن ع�ارة عن المعلومات 

  تفسیر، یجب أن تتصف �الدقة والموضوع�ة.

 االستنتاج  2
القدرة على شرح أو تفسیر المالحظات التي �الحظها بناء على خبراته السا�قة 

  لى التعم�مات العلم�ة.إتخالص النتائج وص�اغتها والتوصل أو القدرة على اس

 تفسیر الب�انات  3

هي عمل�ة استخدام أنما� الب�انات المختلفة في تفسیر الب�انات المختلفة في 

تفسیر النتائج التي تم الحصول علیها، أو إعادة تفسیر الب�انات بناًء على 

  المعلومات الجدیدة المستخلصة من التجر�ة.

 استخدام األرقام  4

الحصول  استخدام الطالب لألرقام �طر�قة صح�حة مع الق�اسات التي یتم

علیها عن طر�� األدوات واألجهزة واستخدام الرموز الر�اض�ة والعالقات 

  العدد�ة بین المفاه�م.

 التنبؤ  5
عمل�ة توقع ما س�حدث مستق�ًال على أساس الخلف�ة المعرف�ة أو الخبرات أو 

  المالحظات السا�قة أو الب�انات المتوفرة المرت�طة بتلك الظاهرة أو الحدث

  

  عن السؤال الثالث: اإلجا�ة 

بین متوس� درجات  α≥0.05 � فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو هل توجد والذ� نصه: 

  خت�ار المفاه�م العلم�ة؟لتطبی� ال�عد� الطال�ات المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في ا

  وانبثقت منه الفرض�ة التال�ة:

متوس� درجات طال�ات بین  α≥0.05 � فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو ال توجد 

  خت�ار المفاه�م العلم�ة.ال التطبی� ال�عد� المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في

مستقلتین �ما هو موضح في ) لعینتین t-testوالخت�ار صحة هذه الفرض�ة، تم استخدام اخت�ار (

  التالي: )5.3(الجدول 
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  ) لعینتین مستقلتین للمقارنة بین متوسطات درجات طال�ات t-testنتائج اخت�ار ( ):5.3(جدول 

  المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار المفاه�م العلم�ة

  المتوس�  دالعد  المجموعة  � المستو 
االنحراف 

  المع�ار� 
t  الداللة 

 التذ�ر
  1.9667 8.833  30  التجر�ب�ة

3.539 
دالة عند 

 2.594 6.742  31 الضا�طة 0.01

 الفهم
 2.771 10.667  30  التجر�ب�ة

3.134 
دالة عند 

 3.426 8.161  31  الضا�طة 0.01

 التطبی�
 1.085 3.167  30  التجر�ب�ة

3.094 
دالة عند 

  1.045 2.323  31 الضا�طة  0.01

 مستو�اتال

 العل�ا

 1.407 4.533  30  التجر�ب�ة
4.609 

دالة عند 

 1.062 3.065  31  الضا�طة 0.01

 6.014 27.200  30  التجر�ب�ة االخت�ار ��ل
4.098 

دالة عند 

 7.091  20.290  31 الضا�طة 0.01

  2.000) تساو� α≥0.05داللة ( � ) ومستو 59الجدول�ة عند درجة حر�ة ( tق�مة 

  2.660) تساو� α≥0.01داللة ( � ) ومستو 59الجدول�ة عند درجة حر�ة ( tق�مة 

یتضح من الجدول الساب� أن متوس� درجات المجموعة التجر�ب�ة في االخت�ار ��ل بلغ 

لصالح 6.91 بینهما  والفرق 20.290 ومتوس� درجات المجموعة الضا�طة بلغ  27.200

) المحسو�ة t) لعینتین مستقلتین وجد أن ق�مة (t- testالمجموعة التجر�ب�ة، و�استخدام اخت�ار (

) والتي تساو� α=0.01الق�مة أكبر من ق�متها الجدول�ة عند مستو� داللة (وهذه 4.098 هي 

للمجموعتین ، ولذا �م�ن القول �أنه توجد فروق دالة احصائ�ًا بین متوسطي الدرجات 2.660

)، وهذا α=0.01االخت�ار ��ل لصالح المجموعة التجر�ب�ة عند مستو� داللة ( � على مستو 

ونقبل الفرض�ة البدیلة بوجود فرق بین المجموعتین التجر�ب�ة  یجعلنا نرفض الفرض�ة الصفر�ة

  الكلى الخت�ار المفاه�م العلم�ة. � ح المجموعة التجر�ب�ة على المستو والضا�طة لصال

أما على �ل مستو� منفرد، فنالح� في مستو� التذ�ر أن متوس� درجات المجموعة التجر�ب�ة 

، وفي 2.091والفرق بینهما  6.742طة �ساو� ومتوس� درجات المجموعة الضا� �8.833ساو� 

لصالح المجموعة  0.844مستو� التطبی� �ان الفرق بین متوسطي درجات المجموعتین  �مقدار 

لصالح  0.844التجر�ب�ة، مستو� التطبی� �ان الفرق بین متوسطي درجات المجموعتین  �مقدار 

وسطي درجات المجموعتین  �مقدار المجموعة التجر�ب�ة، وفي مستو� الفهم �ان الفرق بین مت
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لصالح المجموعة التجر�ب�ة و�النس�ة للعمل�ات العل�ا ف�ان الفرق بین متوسطي درجات  2.506

) لعینتین مستقلتین t-testلصالح المجموعة التجر�ب�ة، و�تطبی� اخت�ار ( 1.468 المجموعتین

لمستو� التطبی�،  3.094لمستو� التذ�ر، و 3.539) المحسو�ة لكل مستو� هي:  �tنت ق�مة (

) tلمستو� العمل�ات العل�ا، وأن هذه الق�م أكبر من ق�مة ( 4.609لمستو� الفهم، و   3.134و

، و�ذا �م�ن القول �أنه توجد فروق 2.660) والتي تساو� α=0.01داللة ( � الجدول�ة عند مستو 

التذ�ر والفهم ة والضا�طة في مستو� في متوسطي الدرجات بین طال�ات المجموعتین التجر�ب�

   ).α=0.01العل�ا، وأن هذه الفروق دالة إحصائ�ًا عند مستو� داللة( مستو�اتوالتطبی� وال

في تدر�س وحدة الحرارة في ح�اتنا على  4mat حجم تأثیر استخدام نظام الفورماتولحساب 

  )42ص م،2000تنم�ة المفاه�م العلم�ة، استخدمت ال�احثة المعادلة التال�ة: (عفانة، 

    

  

  ) التالي:5.4ومعتمدًة على الق�م المرجع�ة المقترحة لحجم األثر والموضحة في جدول رقم (

  الق�م المرجع�ة لحجم األثر :(5.4)جدول

  حجم األثر  األداة المستخدمة

(  

  �بیر جداً   �بیر  متوس�  صغیر

0.01  0.06 0.14 0.20 

 

  ) التالي:5.5و�انت النتائج �ما هو موضح في جدول (

  على تنم�ة المفاه�م العلم�ة 4mat حساب حجم تأثیر التدر�س �استخدام نظام الفورمات: )5.5جدول (

  حجم التأثیر )T  )2  المستو� 

 �بیر 0.17  3.539  التذ�ر

 �بیر 0.14  3.134  الفهم

 �بیر 0.14  3.094  التطبی�

 �بیر جداً   0.26  4.609  العل�ا مستو�اتال

  �بیر جداً  0.88  21.7  االخت�ار ��ل
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�ان  4amt ام الفورماتیتضح من الجدول الساب� أن حجم تأثیر التدر�س �استخدام نظ

 العمل�ات العل�ا�بیر جدًا على مستو� �ل من التذ�ر والفهم والتطبی� و  � على مستو  �بیر

  .واالخت�ار ��ل

  التعقیب على نتیجة السؤال الثالث وتفسیرها:

من خالل الفرض األول لل�حث، أشارت النتائج إلى تفوق المجموعة التجر�ب�ة التي 

على المجموعة الضا�طة في اكتساب المفاه�م العلم�ة  4mat درست �استخدام نظام الفورمات

في وحدة (الحرارة في ح�اتنا)، فجم�ع المستو�ات حققت فروق بین متوسطي درجات  المتضمنة

المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة لصالح المجموعة التجر�ب�ة، وأن هذه الفروق �انت دالة 

أسس  4mat لنتیجة متوقعة ألن نظام الفورمات)، وهذه اα=0.01إحصائ�ًا عند مستو� داللة (

أن معظم الطال�ات قد تعلمن �الطر�قة التي  ظامعلم حیث �فترض النة أنما� التعلى مراعا

ی� �فضلنها، مما یثیر دافع�ة معظم الطال�ات للتعلم واالهتمام �المادة التعل�م�ة، �ذلك تطب

 نعل�م، �اإلضافة إلى حسن است�عابهللت نأد� إلى ز�ادة دافعیته نالطال�ات للتجارب المقررة معه

الفهم خاصة، ومن األس�اب  � حسن أدائهم في االخت�ار على مستو أد� إلى  للمادة التعل�م�ة مما

األخر� التي �م�ن أن �عز� إلیها تفوق المجموعة التجر�ب�ة هو التنوع في طرائ� التدر�س 

واألنشطة، حیث أن ذلك عمل على شد انت�اه الطال�ات أثناء حصة العلوم مما أد� إلى فهمهم 

طة مثل إجراء التجارب والتخیل جم�عها �انت لها تأثیر في الدماغ �ش�ل أفضل، �ما تنوع األنش

أما �النس�ة للمستو�ات العل�ا فقد �انت الفروق دالة عند مستو�  الست�عاب المعلومات وتمثلها.

ر�� وذلك �سبب مشار�ة الطال�ات الفعالة وق�امهم �عمل�ات التحلیل والتر�یب و  )α=0.01(داللة 

  وتوظیف ما تم تعلمه في الح�اة.المعرفة �البیئة 

  اإلجا�ة عن السؤال الرا�ع:

بین متوس� درجات  α≥0.05 � فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو هل توجد والذ� نصه: 

  خت�ار مهارات التف�یر العلمي؟لتطبی� ال�عد� الطال�ات المجموعة التجر�ب�ة والضا�طة في ا

  وانبثقت منه الفرض�ة التال�ة:

بین متوس� درجات طال�ات المجموعة  α≥0.05 � ذات داللة إحصائ�ة عند مستو  فروق ال توجد 

  خت�ار مهارات التف�یر العلمي.لتطبی� ال�عد� الالتجر�ب�ة والضا�طة في ا

) لعینتین مستقلتین �ما هو موضح في t-testوالخت�ار صحة هذه الفرض�ة، تم استخدام اخت�ار (

  ) التالي:6.5الجدول (
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) لعینتین مستقلتین للمقارنة بین متوسطات درجات طال�ات المجموعتین t-testنتائج اخت�ار (: )6.5جدول (

  التجر�ب�ة والضا�طة في اخت�ار مهارات التف�یر العلمي

  المتوس�  العدد  المجموعة  المهارة
االنحراف 

  المع�ار� 
t  الداللة 

 المالحظة
 0.996 5.200 30  التجر�ب�ة

4.33  
دالة 

 1.91 3.596  31  الضا�طة  0.01عند

 االستنتاج
 1.192 5.400  30  التجر�ب�ة

3.691 
دالة 

 1.477 4.139  31  الضا�طة 0.01عند

تفسیر 

 الب�انات

 0.712 2.333  30  التجر�ب�ة
2.580 

دالة 

 0.873 1.807  31  الضا�طة 0.05عند

استخدام 

 األرقام

 0.587 2.000  30  التجر�ب�ة
 غیر دالة 1.106

 1.15 1.741  31  الضا�طة

  التنبؤ
 0.837 3.700  30  التجر�ب�ة

4.126 
دالة 

 1.142  2.645  31  الضا�طة 0.01عند

 االخت�ار ��ل
 3.491 18.533  30  التجر�ب�ة

4.489 
دالة 

 4.336  14.000  31  الضا�طة 0.01عند

 2.000) تساو� α≥0.05داللة ( � ) ومستو 59الجدول�ة عند درجة حر�ة ( tق�مة 

 2.660) تساو� α≥0.01داللة ( � ) ومستو 59الجدول�ة عند درجة حر�ة ( tق�مة 

یتضح من الجدول الساب� أن متوس� درجات المجموعة التجر�ب�ة في االخت�ار ��ل بلغ 

لصالح 4.533 بینهما  والفرق  14.000 ومتوس� درجات المجموعة الضا�طة بلغ 18.533

) المحسو�ة t) لعینتین مستقلتین وجد أن ق�مة (t- testالمجموعة التجر�ب�ة، و�استخدام اخت�ار (

) والتي تساو� α=0.01وهذه الق�مة أكبر من ق�متها الجدول�ة عند مستو� داللة (4.489 هي 

سطي الدرجات للمجموعتین ، ولذا �م�ن القول �أنه توجد فروق دالة احصائ�ًا بین متو 2.660

)، وهذا α=0.01ب�ة عند مستو� داللة (االخت�ار ��ل لصالح المجموعة التجر� � على مستو 

یجعلنا نرفض الفرض�ة الصفر�ة ونقبل الفرض�ة البدیلة بوجود فرق بین المجموعتین التجر�ب�ة 

  الكلى الخت�ار مهارات التف�یر العلمي. � ح المجموعة التجر�ب�ة على المستو والضا�طة لصال

حظة أن متوس� درجات أما على مستو� �ل مهارة على حدة، فنالح� في مهارة المال

والفرق  3.596ومتوس� درجات المجموعة الضا�طة �ساو�  5.200المجموعة التجر�ب�ة �ساو� 
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ولصالح  1.261، ومهارة االستنتاج �ان الفرق بین متوسطي المجموعتین �مقدار 1.604بینهما 

صالح ول 1.055المجموعة التجر�ب�ة، ومهارة التنبؤ �ان الفرق بین متوسطي المجموعتین 

) المحسو�ة لكل t) لعینتین مستقلتین �نت ق�مة (t-testالمجموعة التجر�ب�ة، و�تطبی� اخت�ار (

لمهارة التنبؤ، وأن  4.126لمهارة االستنتاج، و3.691 ، و4.33مهارة على حدة: مهارة المالحظة 

، 2.660) والتي تساو� α=0.01داللة ( � ) الجدول�ة عند مستو tجم�ع هذه الق�م أكبر من ق�مة (

و�ذا �م�ن القول �أنه توجد فروق في متوسطي الدرجات بین طال�ات المجموعتین التجر�ب�ة 

والضا�طة في مهارات المالحظة واالستنتاج والتنبؤ، وأن هذه الفروق دالة إحصائ�ًا عند مستو� 

   ).α=0.01داللة(

درجات المجموعة التجر�ب�ة  أما على مستو� مهارة تفسیر الب�انات، فنالح� أن متوس�

، 0.526والفرق بینهما  1.807ومتوس� درجات المجموعة الضا�طة �ساو�  �2.333ساو� 

) t) لعینتین مستقلتین �نت ق�مة (t-testولصالح المجموعة التجر�ب�ة، و�تطبی� اخت�ار (

) α=0.05(داللة  � ) الجدول�ة عند مستو tوأن هذه الق�مة أكبر من ق�مة (  2.580المحسو�ة هي

، و�ذا �م�ن القول �أنه توجد فروق في متوسطي الدرجات بین طال�ات 2.000والتي تساو� 

المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في مهارة تفسیر الب�انات، وأن هذه الفروق دالة إحصائ�ًا عند 

  ).α=0.05مستو� داللة(

جموعة التجر�ب�ة مهارة استخدام األرقام، فنالح� متوس� درجات الم � أما على مستو 

، 0.259والفرق بینهما  1.741ومتوس� درجات المجموعة الضا�طة �ساو� 2.000   �ساو�  

) t) لعینتین مستقلتین �نت ق�مة (t-testولصالح المجموعة التجر�ب�ة، و�تطبی� اخت�ار (

) α=0.05داللة ( � ) الجدول�ة عند مستو tوأن هذه الق�مة أصغر من ق�مة (1.106المحسو�ة هي 

، و�ذا �م�ن القول �أنه ال توجد فروق في متوسطي الدرجات بین طال�ات 2.000والتي تساو� 

  ).α=0.05المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة في مهارة استخدام االرقام عند مستو� داللة(

في تدر�س وحدة الحرارة في ح�اتنا على  4mat ولحساب حجم تأثیر استخدام نظام الفورمات

  )42ص  م،2000التف�یر العلمي، استخدمت ال�احثة المعادلة التال�ة: (عفانة،  تنم�ة مهارات

    

  

   )3.5(م حجم األثر والموضحة في جدول رقومعتمدًة على الق�م المرجع�ة المقترحة ل

  ) التالي:5.7و�انت النتائج �ما هو موضح في جدول (
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  مهارات التف�یر على تنم�ة  4mat رماتحساب حجم تأثیر التدر�س �استخدام نظام الفو  ):5.7(جدول 

  صغیر )T  )2  المهارة 

 جداً  �بیر 0.24  4.33  المالحظة

 �بیر 0.19  3.691  االستنتاج

 متوس� 0.10  2.580  تفسیر الب�انات

 جداً  �بیر 0.22  4.126  التنبؤ

 جداً  �بیر 0.25  4.489  االخت�ار ��ل

 ستخدام نظام الفورمات �ان �بیر�ایتضح من الجدول الساب� أن حجم تأثیر التدر�س 

و�ان و�بیر على مستو� مهارة االستنتاج، �ل من مهارة المالحظة والتنبؤ،  � على مستو جدًا 

  حجم تأثیره على مستو� مهارة تفسیر الب�انات متوسطًا.

  التعقیب على نتیجة السؤال الرا�ع وتفسیرها:

ف السا�ع �استخدام ي ح�اتنا للصنالح� من النتائج السا�قة أن تدر�س وحدة الحرارة ف

قد حق� الهدف منه على صعید الطر�قة ��ل، وعلى صعید �ل مهارة من  4mat نظام الفورمات

المهارات، فمهارة المالحظة ومهارة االستنتاج  ومهارة التنبؤ حققوا أكبر فروق بین متوسطي 

وأن هذه الفروق دالة عند  درجات المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة لصالح المجموعة التجر�ب�ة،

على المجموعة التجر�ب�ة،  اً یر �انت �ب 4mat )، وأن حجم تأثیر نظام الفورماتα=0.01مستو� (

وهذه نتیجة متوقعة �سبب مشار�ة الطال�ات بإجراء التجارب �أنفسهم ومالحظة التغیرات 

  والتوصل الستنتاجات وق�امهم �عمل تنبؤات ل�عض النتائج أح�انًا.

ى صعید �ل من مهارة تفسیر الب�انات ف�انت هناك فروق بین متوسطي أما عل

) و�حجم α=0.05المجموعتین التجر�ب�ة والضا�طة و�انت هذه الفروق دالة عند مستو� داللة (

حیث أن الطال�ات لم  4mat یجة جیدة الستخدام نظام الفورماتوتعتبر هذه النت متوس�تأثیر 

مع مثل هذه المهارة �ش�ل واضح، إضافة إلى أن االهتمام ��ون تتعود في الساب� على التعامل 

  على التفسیر العلمي السببي ول�س التفسیر الذ� یر�ز على الب�انات المتاحة.

أما في مهارة استخدام األرقام فدلت نتائج المقارنة بین متوسطي درجات المجموعتین 

التجر�ب�ة والضا�طة على وجود فروق لصالح المجموعة التجر�ب�ة ولكن هذه الفروق غیر دالة 
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) �حیث �م�ن القول أنه ال یوجد أثر لهذه الطر�قة على α=0.05إحصائ�ًا عند مستو� داللة (

و�م�ن أن تفسر هذه النتیجة �أن هذه المهارة تعتمد �ش�ل أساسي على المهارة هذه المهارة، 

الر�اض�ة عند الطال�ات وهي من المهارات التي یوجد بها ضعف شدید في بلدنا، إضافة إلى أن 

  نظام الفورمات ال یر�ز �ثیرًا على مثل هذه المهارة.

على  4mat یر نظام الفورماتبوجه عام أشارت نتائج الدراسة الحال�ة إلى أن حجم تأث

تنم�ة المفاه�م العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي لد� طال�ات الصف السا�ع في وحدة (الحرارة في 

  مما یوضح فعال�ة التدر�س وفقًا للنظام وتفوقه على الطر�قة التقلید�ة. جداً  ح�اتنا) �بیر

) وتوصلت إلى 2015وقد اتفقت هذه النتیجة مع نتائج الدراسة التي قام بها (عبد السالم، 

فعال�ة التدر�س �استخدام نموذج م�ارثي في تنم�ة االست�عاب المفاه�مي في مادة الفیز�اء، 

) التي توصلت إلى تفوق المجموعة التجر�ب�ة األولى 2013ونتائج دراسة (ع�اس واخرون، 

�استخدام نموذج م�ارثي) على المجموعة التجر�ب�ة الثان�ة (التي درست �استخدام (التي درست 

تینسون) في اكتساب المفاه�م األح�ائ�ة واست�قائها ، ونتائج دراسة(زهران وع�اش، - نموذج میرل 

) التي توصلت إلى فعال�ة استخدام نموذج الفورمات في التدر�س على تحصیل الطال�ات 2012

) التي توصلت إلى تفوق المجموعة التجر�ب�ة التي 2007نتائج دراسة (راجي، في العلوم ، و 

درست �استخدام أنموذج م�ارثي على المجموعتین التجر�ب�ة التي درست �استخدام أنموذج 

التي ) 2009دان�ال والضا�طة التي درست �الطر�قة التقلید�ة، وتختلف مع دراسة (فلم�ان، 

  فعال جزئ�ًا مع اختالف المادة التدر�س�ة. 4mat توصلت إلى أن نظام الفورمات
  

  توص�ات الدراسة:

في ضوء ما توصلت إل�ه الدراسة من نتائج، وفي ضوء حدود الدراسة ومنهجها تقدم 

ال�احثة مجموعة من التوص�ات التي �م�ن أن تساهم في الوصول بنتائج الدراسة إلى التطبی� 

  العملي في میدان تدر�س العلوم، وف�ما یلي عرض لهذه التوص�ات: 

في تنم�ة المفاه�م العلم�ة ومهارات فعالیته اسة لفورمات الذ� أثبتت الدر االستعانة بنظام ا .1

من مادة العلوم  التف�یر العلمي في وحدة الحرارة في ح�اتنا في تدر�س موضوعات أخر� 

  العامة للصفوف المختلفة.

لطالب �ل�ة التر��ة وتدر�بهم على استخدامه سواء في التر��ة  4mat تدر�س نظام الفورمات .2

 المیدان�ة أو �عد تخرجهم.
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النظر في تنظ�م وص�اغة محتو� مادة العلوم العامة في المراحل التعل�م�ة المختلفة  .3

 لتطو�رها لتتضمن موضوعات علم�ة تساعد المعلم على استخدام النماذج التدر�س�ة الحدیثة.

 :مقترحات الدراسة

بناًء على نتائج الدراسة تقترح ال�احثة �عض القضا�ا ال�حث�ة األخر� لمواصلة مسیرة 

  ل�حث العلمي في هذا المجال ومنها:ا

في تنم�ة أنواع أخر� من مهارات التف�یر العلمي أو نوع  4mat أثر استخدام نظام الفورمات .1

  آخر من التف�یر.

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحال�ة في مود دراس�ة أخر� ولمراحل دراس�ة أخر�. .2

لمعرفة العوامل  4mat فورماتدراسة تقو�م�ة تحلیل�ة لل�حوث التي تمت على نظام ال .3

 والشرو� والمحددات الالزمة لنجاح النظام في التدر�س.

دراسة وصف�ة للكشف عن أسالیب التعلم لد� الطال�ات ومد� مالئمة طرق وأسالیب  .4

 التدر�س الحال�ة في مواجهة التنوع.

أنما� التعلم  يها �طر�قة تراعتقو�م مناهج العلوم للمراحل الدراس�ة �حیث یتم إعادة بنائ .5

 المختلفة.
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  المصادر والمراجع
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكر�م

  المراجع العر��ة: -أوالً 

 .أسالیب تدر�س العلوم للصفوف األر�عة األولى (النظر�ة والتطبی�). م)2009إبراه�م، لینا. (

  عمان: م�ت�ة المجتمع العر�ي.

. فاعل�ة التعلم اإللكتروني الموجه �الفیدیو م)2011وحسونة، إسماعیل. ( جحجوح، �حیيأبو 

المجلة الفلسطین�ة للتر��ة في تنم�ة التف�یر العلمي واالتجاهات نحوه لد� طل�ة الجامعة. 

، الموقع: 2016مارس  3تار�خ االطالع:  ،186-137 ،)5(3، المفتوحة من �عد
h�p://www.qou.edu/arabic/magazine/openEdu/issued3_5/research5 .pdf   

الجدید في تدر�س تجارب العلوم في ضوء استراتیج�ات . م)2005( جاللة، ص�حي.أبو 

  االمارات: م�ت�ة الفالح للنشر والتوز�ع. .التدر�س المعاصرة

أثر استخدام نموذج وودز في تنم�ة المفاه�م ومهارات التف�یر . م)2015جلنبو، صفاء. (أبو 

(رسالة ماجستیر غیر الناقد لد� طال�ات الصف السادس األساسي في العلوم العامة 

  منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

أثر توظیف استراتیج�ة الرؤوس المرقمة في تنم�ة المفاه�م . م)2015سلم�ة، محمد. (أبو 

(رسالة  العلم�ة ومهارات التف�یر العلمي �العلوم لد� طالب الصف الخامس األساسي �غزة

  ماجستیر غیر منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

عمان: دار الثقافة للنشر  .االتجاهات الحدیثة في تدر�س العلوم. م)2012عاذرة، سناء. (أبو 

  والتوز�ع.

أثر توظیف األناشید واأللعاب التعل�م�ة في تنم�ة المفاه�م . م)�2014لوب، أماني. (أبو 

 و�عض عمل�ات العلم األساس�ة لد� طل�ة الصف الثالث األساسي في العلوم العامة �غزة

  الجامعة اإلسالم�ة، غزة. (رسالة ماجستیر غیر منشورة).

http://www.qou.edu/arabic/magazine/openEdu/issued3_5/research5 .pdf
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في الدافع�ة  caseو��س  4mat. أثر أنموذجي الفورمات م)2015ز�نب ومحمد، �ان. (أحمد، 

مجلة �ل�ة التر��ة األساس�ة العلم�ة لد� طال�ات الصف الرا�ع العلمي في مادة الفیز�اء. 

  .111- 87، )(22، عللعلوم التر�و�ة واإلنسان�ة/جامعة �ابل

). تصور مقترح لمنهج الدراسات االجتماع�ة في ضوء نموذج الفورمات م2011أحمد، صفاء. (

وأثره على تحصیل المفاه�م وتنم�ة العادات العقل�ة والحس الوطني لد� تالمیذ الصف 

، 166-200 )،(35، عمجلة الجمع�ة التر�و�ة للدراسات االجتماع�ةاألول اإلعداد�. 

الموقع:  م،2016مایو  6تار�خ االطالع: 

//search.mandumah.com/Record/106722 http: .  

أثر استخدام استراتیج�ة المتشابهات في اكتساب المفاه�م العلم�ة . م)2007األغا، إ�مان. (

(رسالة ماجستیر غیر منشورة).  واالحتفا� بها لد� طال�ات الصف التاسع األساسي �غزة

  الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

توظیف استراتیج�ة عظم السمك في تنم�ة المفاه�م العلم�ة  أثر. م)2013األغا، ض�اء الدین. (

 ومهارات التف�یر الناقد في علوم الصحة والبیئة لد� طالب الصف العاشر األساسي

  (رسالة ماجستیر غیر منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

وتطب�قات طرائ� تدر�س العلوم مفاه�م . م)2009أمبو سعید�، عبد هللا والبلوشي، سل�مان. (

  . عمان: دار المسیرة للنشر والتوز�ع.عمل�ة

برنامج محوسب �استخدام المدخل المنظومي لتنم�ة المفاه�م العلم�ة . م)2008ال�ا�ا، سامي. (

(رسالة ماجستیر غیر منشورة). الجامعة واالحتفا� بها لد� طل�ة الصف العاشر 

  اإلسالم�ة، غزة.

  عمان: دار صفاء للنشر والتوز�ع. .(أسسه وتحلیله) المنهج التر�و� ). م�2012حر�، مني. (

أثر استخدام إستراتیج�ة المتناقضات في تعدیل التصورات البدیلة . م)2006البلب�سي، اعتماد. (

(رسالة ماجستیر غیر ل�عض المفاه�م العلم�ة لد� طال�ات الصف العاشر األساسي 

  منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة، فلسطین.
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أثر استخدام استراتیجیتي الفورمات والتدر�س الت�ادلي على تنم�ة . م)2014إ�مان(الت�ان، 

رسالة ماجستیر غیر (. مهارات التف�یر التأملي في العلوم للصف الثامن األساسي �غزة

  جامعة األزهر، غزة. ).منشورة

مر�ز القطان . رام هللا، فلسطین: أنما� التعلم (النظر�ة والتطبی�)جابر، ل�ان وقرعان، مها. 

 .لل�حث والتطو�ر التر�و� 

.  أثر أنموذج م�ارثي في التحصیل الدراسي لد� طال�ات الصف م)2011الج�او�، �ان. (

-759)، (19 4، مجلة جامعة �ابل / العلوم اإلنسان�ةالرا�ع العلمي في مادة الفیز�اء. 

780.  

تنم�ة المفاه�م ومهارات  أثر توظیف دورة التعلم فوق المعرف�ة على. م)2010جبر، �حیي. (

(رسالة ماجستیر غیر منشورة).  التف�یر ال�صر� في العلوم لد� طل�ة الصف العاشر

  الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

. فاعل�ة توظیف استراتیج�ة التخیل الموجه في تنم�ة المفاه�م ومهارات م)2012الجد�ة، صف�ة(

غیر  رسالة ماجستیر(األساسي. التف�یر التأملي في العلوم لد� طال�ات الصف التاسع 

  الجامعة اإلسالم�ة، غزة. منشورة).

  عمان: دار الف�ر. .تعل�م التف�یر مفاه�م وتطب�قات. م)2005جروان، فتحي. (

. أثر استراتیج�ة المماثلة في تدر�س العلوم في اكتساب المفاه�م م)2012الحراحشة، �وثر. (

  .449-411)، 2(28، مجلة جامعة دمش�العلم�ة ومستو� أداء عمل�ات العلم األساس�ة. 

. عمان: دار المسیرة للنشر اللغة والتف�یر الناقد. م)2010( الحالق، علي وطع�مة، رشد�.

  والتوز�ع.

  عمان: دار المسیرة للنشر والتوز�ع. .تعل�م العلوم للجم�ع. م)2011خطای�ة، عبد هللا. (

تدر�س العلوم في مراحل ). م1996الخلیلي، خلیل؛ وحیدر، عبد اللطیف؛ و�ونس، محمد. (

  . اإلمارات: دار القلم للنشر والتوز�ع.التعل�م العام
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العلم�ة واالتجاه أثر أنموذجي دان�ال وم�ارثي في اكتساب المفاه�م . م)2007راجي، ز�نب. (

 د�توراه غیر منشورة).رسالة ( نحو مادة العلوم لد� تلمیذات الصف الخامس االبتدائي

  ، �غداد.جامعة �غداد

). أثر استخدام استراتیج�ة ق�عات التف�یر في تنم�ة المفاه�م العلم�ة م2012رضوان، سناء(

غیر  رسالة ماجستیر(ومهارات اتخاذ القرار لد� طال�ات الصف الثامن األساسي �غزة. 

  الجامعة اإلسالم�ة، غزة. منشورة).

 م:2016أبر�ل  4تار�خ االطالع:  . عالم المعرفة.التف�یر العلمي). م1990( ز�ر�ا، فؤاد.

https://www.goodreads.com/ebooks/ download/5899954  

) على تحصیل MAT 4). أثر استخدام نموذج الفورمات (م2013زهران، أمل وع�اش، امال. (

مجلة جامعة القدس طال�ات الصف السادس األساسي في مادة العلوم واالتجاهات نحوها. 

  .159-182)، 4(1، المفتوحة لأل�حاث والدراسات التر�و�ة والنفس�ة

  عمان: دار الشروق. .). أسالیب تدر�س العلومم2004ز�تون، عا�ش(

  عمان: دار الشروق. .). النظر�ة البنائ�ة واستراتیج�ات تدر�س العلومم2007ز�تون، عا�ش(

  . رام هللا: دار الشروق للنشر والتوز�ع.أسالیب تدر�س العلوم. م)2001ز�تون، عا�ش. (

  رام هللا: دار الشروق للنشر والتوز�ع. .أسالیب تدر�س العلوم. م)2008ز�تون، عا�ش. (

رام هللا:  .االتجاهات العالم�ة المعاصرة في مناهج العلوم وتدر�سه). م2010ز�تون، عا�ش. (

  دار الشروق للنشر والتوز�ع.

أثر استراتیج�ة المحطات العلم�ة في تنم�ة عمل�ات العلم ومهارات ). م2014الز�ناتي، فداء. (

(رسالة  العلوم لد� طال�ات الصف التاسع األساسي في خانیونسالتف�یر التأملي في 

  ماجستیر غیر منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

) في تنم�ة المهارات H-4فعال�ة برنامج مقترح في ضوء نموذج (. م)2015سالم، حنان. (

(رسالة  الح�ات�ة وعمل�ات العلم �مادة العلوم لد� طال�ات الصف الثامن األساسي �غزة

  ماجستیر غیر منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة.
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أثر استخدام أسلو�ي األلعاب ولعب األدوار في تنم�ة المفاه�م . م)2015السحار، هشام. (

(رسالة ماجستیر غیر منشورة).   العلم�ة �مادة العلوم لد� طالب الصف الثالث األساسي

  الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

  رام هللا: دار الشروق للنشر والتوز�ع. .تدر�س مهارات التف�یر. م)2003سعادة، جودت. (

  عمان: دار الشروق. .تدر�س مهارات التف�یر. م)2011سعادة، جودت. (

القاهرة: عالم  .التف�یر (أساس�اته وأنواعه، تعل�مه وتنم�ة مهاراته). م)2011سل�مان، سناء. (

  الكتب.

المتعددة السائدة وأنما� التعلم المفضلة لد� طل�ة معه علوم الذ�اءات . م)2013شافعة، آمنة. (

جامعة الحاج لخضر (رسالة ماجستیر غیر منشورة).  وتقن�ات النشاطات البدن�ة والر�اض�ة

 �اتنة. الجزائر.

أثر توظیف المدخل المنظومي في تنم�ة المفاه�م ومهارات التف�یر ). م2010الشو��ي، فداء. (

(رسالة ماجستیر غیر منشورة).  لد� طال�ات الصف الحاد� عشرال�صر� �الفیز�اء 

  الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

ماه�ة المفاه�م وأسالیب تصح�ح المفاه�م . م)2012الصاحب، إق�ال وجاسم، أشواق. (

  . عمان: دار صفاء للنشر والتوز�ع.المخطوءة

عمان: دار جهینة للنشر  .مهاراته)تعل�م التف�یر (مفهومه، أسالی�ه، . م)2013طافش، محمود. (

  والتوز�ع.

أثر توظیف أسلوب الدراما في تنم�ة المفاه�م العلم�ة وعمل�ات العلم . م)2011الطو�ل، ر�هام. (

الجامعة (رسالة ماجستیر غیر منشورة).  �مادة العلوم لد� طالب الصف الرا�ع األساسي

  اإلسالم�ة، غزة.

أثر اثراء محتو� منهاج العلوم �مضامین االعجاز العلمي في . م)2013العامود�، نضال. (

القرآن الكر�م في تنم�ة مهارات التف�یر العلمي والم�اد� العلم�ة لد� طالب الصف السا�ع 

  (رسالة ماجستیر غیر منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة.األساسي �غزة 
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ستخدام انموذجي م�ارثي ومیرل . أثر ام)2013ع�اس، أمیرة ومغیر، ع�اس وجواد، ابتسام. (

مجلة تینسون اكتساب المفاه�م األح�ائ�ة واست�قائها لد� طال�ات الصف األول المتوس�. - 

  .179-225 )،(11، ع�ل�ة التر��ة األساس�ة/جامعة �ابل

. أثر استخدام نموذج م�ارثي في اكتساب المفاه�م التار�خ�ة لد� م)2010عبجل، مني. (

  ).23(، ع مجلة د�اليالمتوس�، طال�ات الصف الثاني 

. أثر التدر�س بنموذجي و�تلى للتعلم البنائي وم�ارثي لدورة م)2015عبد السالم، فتح هللا. (

) في تنم�ة االست�عاب المفاه�مي والدافع�ة نحو تعلم الفیز�اء 4MATالتعلم الطب�ع�ة (

)، (3 18 التر��ة العلم�ة،مجلة لطالب الصف األول الثانو� �المملكة العر��ة السعود�ة. 

104-57.  

  عمان: دار الثقافة للنشر والتوز�ع. ه.تعل�م التف�یر ومهارات. م)2009عبد العز�ز، سعید. (

أثر توظیف نموذج میرل وتینسون في تنم�ة المفاه�م العلم�ة . م)2014عبد هللا، معتصم. (

(رسالة ماجستیر غیر  وعمل�ات العلم في العلوم لد� طالب الصف الرا�ع األساسي

  منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

عمان: دار المسیرة للنشر  .التقو�م الواقعي في العمل�ة التدر�س�ة). م2010الع�سي، محمد. (

  والتوز�ع.

. الكو�ت: م�ت�ة الفالح للنشر التف�یر والمنهاج المدرسي). م2003عبید، ول�م وعفانة، عزو. (

  والتوز�ع.

تنم�ة مهارات التف�یر (نماذج . م)2009(. لجراح، عبد الناصر؛ و�شارة، موف�عدنان؛ واالعتوم، 

  . عمان: دار المسیرة2. �نظر�ة وتطب�قات عمل�ة)

أثر استخدام برنامج اد�سون المعزز �العروض التوض�ح�ة على ). م2015العطار، محمد. (

(رسالة ماجستیر  األساسي �غزةتنم�ة مهارات التف�یر العلمي لد� طال�ات الصف التاسع 

  غیر منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

  . عمان: دار المسیرة للنشر والتوز�ع.تقو�م التعلمم). 2005أبو عالم، رجاء. (
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. عمان: دار التدر�س والتعلم �الدماغ ذ� الجانبین. م)2009عفانة، عزو والج�ش، یوسف. (

 الثقافة للنشر والتوز�ع.

). حجم التأثیر واستخداماته في الكشف عن مصداق�ة النتائج في م2000عفانة، عزو. (

  .58-29)، 3(4، مجلة ال�حوث والدراسات التر�و�ة الفلسطین�ةال�حوث التر�و�ة والنفس�ة. 

. عمان: دار تدر�ب معلم العلوم وفقًا للنظر�ة البنائ�ةم). 2012العفون، ناد�ة وم�اون، حسین. (

  صفاء للنشر والتوز�ع.

عمان: دار المسیرة  .الق�اس والتقو�م التر�و� في العمل�ة التدر�س�ة. م)2010عالم، صالح. (

  للنشر والتوز�ع.

عمان: دار صفاء للنشر  .تر��ة الدماغ ال�شر� وتعل�م التف�یر. م)2012علوان، عامر. (

  والتوز�ع.

النظر�ة والتطبی� األسس –أسالیب ال�حث العلمي ). م2008عل�ان، ر�حي وغن�م، عثمان. (

  : دار صفاء للنشر والتوز�ع.. عمان- العملي

عمان:  .مناهج العلوم الطب�ع�ة وطرق تدر�سها: النظر�ة والتطبی�). م2010عل�ان، شاهر. (

  دار المسیرة للنشر والتوز�ع.

على تنم�ة المفاه�م  5E' sأثر استراتیج�ة ال�اءات الخمس . م)2012عوض هللا، مني. (

(رسالة ماجستیر  العلم�ة وعمل�ات العلم �العلوم لد� طال�ات الصف السا�ع األساسي �غزة

  غیر منشورة). جامعة األزهر، غزة.

البنائ�ة في اكتساب المفاه�م العلم�ة  Vأثر استراتیج�ة الش�ل م). 2008الع�سو�، توفی�. (

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، وعمل�ات العلم لد� طالب الصف السا�ع األساسي �غزة

  الجامعة اإلسالم�ة، غزة.

البنائ�ة في اكتساب المفاه�م العلم�ة  Vأثر استراتیج�ة الش�ل . م)2008الع�سو�، توفی�. (

(رسالة ماجستیر غیر منشورة). األساسي �غزة  وعمل�ات العلم لد� طالب الصف السا�ع

  الجامعة اإلسالم�ة، غزة.
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أثر برنامج قائم على أنما� التعلم لتنم�ة مهارات التف�یر الر�اضي لد� . م)2012ه�ة. (العیلة، 

جامعة (رسالة ماجستیر غیر منشورة). طال�ات الصف الر�اع األساسي �محافظات غزة 

  األزهر، غزة.

  عمان: دار الثقافة للنشر والتوز�ع. .مقدمة في تدر�س التف�یر. م)2009غانم، محمود. (

  . عمان: دار المجتمع العر�ي.أساس�ات في التف�یر. م)2011غ�ار�، ثائر وأبو شعیرة، خالد. (

عمان: دار �افا العلم�ة  .معاییر البناء للمنهاج وطرق تدر�س العلوم. م)2013الفالح، فخر�. (

  للنشر والتوز�ع.

فعال�ة نظام فورمات في التحصیل الدراسي والتف�یر االبتكار� ). م2009فلم�ان، ند�. (

(رسالة د�توراه غیر منشورة).   لطال�ات الصف الثاني الثانو� �م�ة في مادة اللغة اإلنجلیز�ة

  جامعة ام القر�، السعود�ة.
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  (رسالة ماجستیر غیر منشورة). الجامعة اإلسالم�ة، غزة. الصف السا�ع

  عمان: دار البدا�ة. .تنم�ة مهارات التف�یر. م)2011مصطفى، مصطفى. (

. أهم�ة المفاه�م العلم�ة في تدر�س العلوم وصعو�ات تعلمها. م)2014مصطفي، منصور. (

  .108- 88 )،(8، ع/جامعة الواد�مجلة الدراسات وال�حوث االجتماع�ة

عمان: دار المسیرة للنشر  .مناهج ال�حث في التر��ة وعلم النفس. م)2006ملحم، سامي. (

 والتوز�ع.

فاعل�ة استراتیج�ة ش�ل البیت الدائر� في تنم�ة المفاه�م العلم�ة . م)2013مروة. (مهنا، 
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  والتوز�ع.
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  عمان: دار الحامد للنشر والتوز�ع.

  عمان: دار الفرقان. .الجدید في تعل�م العلوم. م)2001نشوان، �عقوب. (
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نماذج من أسئلة العلوم ضمن دراسة التوجهات ). م2009وزارة التر��ة والتعل�م الفلسطین�ة. (

. غزة: دائرة الق�اس ) للصف الثامنTIMSS 2007الدول�ة في الر�اض�ات والعلوم (

  والتقو�م.

النتائج األول�ة لطل�ة فلسطین في دراسة التوجهات ). م2011وزارة التر��ة والتعل�م الفلسطین�ة. (
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  مواد وأدوات الدراسةأسماء السادة مح�مي : )1ملح� (
  

  م�ان العمل  التخصص  الدرجة العلم�ة  االسم  م

  أستاذ د�تور  أ.د. عزو إسماعیل عفانة  1
مناهج وطرق تدر�س 

  الر�اض�ات
  الجامعة االسالم�ة

  الجامعة االسالم�ة  تكنولوج�ا التعل�م  د�تورأستاذ  د. محمد أبو شقیرأ.  2

  د�تورأستاذ  د. عطا درو�ش.أ  3
مناهج وطرق تدر�س 

  علوم
  جامعة األزهر

 أستاذ مشارك محمد عبد المنعمأ.د. عبد هللا   4
مناهج وأسالیب ال�حث 

 العلمي

جامعة القدس 

 المفتوحة

  أستاذ د�تور أ.د. محمود األستاذ  5
مناهج وطرق تدر�س 

  علوم
  جامعة األقصى

  الجامعة االسالم�ة  مناهج وطرق تدر�س  د�تورأستاذ  د. صالح الناقةأ.  6

 د�تورستاذ أ د. �حیى أبو جحجوحأ. 7
وطرق تدر�س مناهج 

 علوم
 جامعة األقصى

  مناهج وطرق تدر�س  ماجستیر أ. �اسین عبده  8
 –مشرف علوم 

  مدیر�ة شرق غزة

  إدارة تر�و�ة  ماجستیر أ. إ�اد النب�ه  9
 –مشرف علوم 

  مدیر�ة شرق غزة

  أح�اء  ��الور�وس أ. فوز� غزال  10
مشرف علوم في وزارة 

  التر��ة والتعل�م

  ��م�اء  ��الور�وس  أ. سناء سرحان  11
مدرسة في مدرسة 

  فهمي الجرجاو� أ

  مناهج وطرق تدر�س  ماجستیر  م�سرة أبو عو�ل  .أ 12

مدیر قسم الصحة 

وزارة التر��ة  -النفس�ة

  والتعل�م
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  قائمة المفاه�م العلم�ة: )2ملح� (

  الداللة اللفظ�ة  المفاه�م  الفصل

  الفصل األول:

  درجة الحرارة

  درجة الحرارة
تعبر عن سخونة األجسام أو برودتها وهي  ق�مة عدد�ة

  صفة من صفات المادة.

  الجسم الفاقد للحرارة
نقصان درجة حرارة الجسم �سبب اتصاله بجسم أقل 

  .حرارة

  الجسم الم�تسب للحرارة
ز�ادة درجة حرارة الجسم �سبب اتصاله بجسم أكثر 

  سخونة.

  األجسام.أداة تستخدم لق�اس درجة حرارة   میزان الحرارة

  التدر�ج المئو� 

تدر�ج یتحدد بنقطتین من صفر (درجة تجمد الماء) 

إلى مائة (درجة غل�ان الماء) و�تم تقس�م المسافة الى 

  �ل منها درجة. ىجزء و�سم 100

  تزان الحرار� اإل
انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم ال�ارد إلى 

  أن تتساو� درجة حرارة �ل منهما.

  الحرارة �م�ة

  �م�ة الحرارة

ش�ال الطاقة وهي تعبیر عن مقدار أهي ش�ل من 

  الطاقة التي ��تسبها الجسم أو �فقدها عند تغیر 

  درجة حرارته.

  الحرارة النوع�ة
جم من المادة  �1م�ة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

  .درجة مئو�ة واحدة

  السعر الحرار� 
جم من الماء  �1م�ة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

  .درجة مئو�ة واحدة

  الغذاء المتوازن 
هو الغذاء الذ� یتكون من األصناف الغذائ�ة �حیث 

  �مد الجسم �الكم المطلوب من السعرات الحرار�ة
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  الداللة اللفظ�ة  المفاه�م  الفصل

الفصل الثاني: 

  تمدد المواد �الحرارة

  تمدد المواد �الحرارة
تتمدد فیها المواد مع ز�ادة خاص�ة فز�ائ�ة للمادة 

  الحرارة وتن�مش مع نقصان درجة الحرارة

  شذوذ الماء
ظاهرة فیز�ائ�ة تحدث في الماء �حیث یزداد حجم الماء 

    0س�4انخفاض درجة الحرارة دون 

  منظم الحرارة

أداة تتكون من شر�� ثنائي الفلز تستخدم في األجهزة 

حرارتها �ما في الثالجة الكهر��ة الحرار�ة لتنظ�م درجة 

  والم�واة.

  التوصیل الحرار� 

انتقال الحرارة عبر المواد الصل�ة من الطرف الساخن 

إلى الطرف ال�ارد �سبب التصادمات الجز�ئ�ة في 

  الجسم الصلب.

المواد جیدة التوصیل 

  للحرارة
  هي المواد التي تنتقل عبرها الحرارة �سهولة.

المواد ردیئة التوصیل 

  للحرارة
  هي المواد التي ال تنتقل عبرها الحرارة �سهولة.

  العزل الحرار� 
استخدام مواد لها خواص عازلة للحرارة تساعد على 

  الحد من تسرب الحرارة

انتقال الحرارة عبر 

  المواد

  انتقال الحرارة �الحمل

الطر�قة التي تنتقل فیها الحرارة عبر المواد السائلة 

 ىالجز�ئات الساخنة ألعلحیث تتحرك والغاز�ة 

  والجز�ئات ال�اردة ألسفل.

  اندفاع جز�ئات الحمل المائع من أسفل إلى أعلى  ت�ارت الحمل الصاعدة

  اندفاع جز�ئات الحمل المائع من أعلى إلى أسفل  ت�ارات الحمل الها�طة

  شعاع الحرار� اإل
الطر�قة التي تنتقل فیها الحرارة في الفراغ وفي جم�ع 

  االتجاهات و�سرعة عال�ة تساو� سرعة الضوء.

  أداة تستخدم لحف� حرارة السوائل أطول فترة مم�نة.  الثیرموس

  التدفئة المر�ز�ة
تطبی� النتقال الحرارة �اإلشعاع وت�ارات الحمل في 

  .الماء الساخن والتوصیل
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  خطاب تح��م اخت�ار المفاه�م العلم�ة: )3ملح� (

 اإلســــــالم�ة_ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزةالجامعــــة 

  شؤون ال�حث العلمي الدراســـــات العلیـــــــا

  �لیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التر�یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  تدر�ــسقســـــــم مناهــــــــج وطــــــــــــــــــــــــرق 

  حفظه هللا ورعاه------------------------السید األستاذ/ الد�تور 

  الموضوع: تح��م اخت�ار

  السالم عل��م ورحمة هللا و�ر�اته: 

  تقوم ال�احثة: روال شر�ف محمد غزال بإجراء �حث تر�و� �عنوان:

العلمي �مادة العلوم ) في تنم�ة المفاه�م ومهارات التف�یر 4matأثر توظیف نظام الفورمات (

  العامة لد� طال�ات الصف السا�ع األساسي �غزة

�متطلب تكمیلي بهدف الحصول على درجة الماجستیر من قسم المناهج وطرق التدر�س من 

�ل�ة التر��ة �الجامعة اإلسالم�ة، ولهذا الغرض فقد أعدت ال�احثة اخت�ار للمفاه�م العلم�ة الواردة 

تنا) من منهاج العلوم الفلسطیني للصف السا�ع األساسي، ونظرا لما في وحدة (الحرارة في ح�ا

 ارغب �االستنارة �آرائ�م الق�مة.تتمتعون �ه من الخبرة في مجال ال�حث التر�و� وتدر�س العلوم 

  لذا یرجى التكرم بإبداء الرأ� �الحذف واالضافة والتعدیل وتسجیل مالحظاتكم من حیث:

 ها العلم�ة ووضوحها مع وضوح االش�ال والصور.ص�اغة ع�ارات االخت�ار ودقت  

 مناس�ة البدائل لكل فقرة من الفقرات.، مالئمة األسئلة للمستو�ات المعرف�ة التي تق�سها  

 .شمول�ة األسئلة للمفاه�م العلم�ة الواردة في قائمة المفاه�م 

 شاكر�ن لكم حسن تعاون�م وداعین المولى عز وجل ان یجعله في میزان حسناتكم

 وتفضلوا �قبول فائ� االحترام والتقدیر

  ال�احثة: روال شر�ف غزال                                                                  
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 ب�انات أول�ة: .1

 الصف: السا�ع                  -------------------- اسم الطال�ة: 

 -------------------- ة: ـــــــــــــــالمدرس

  -------------------- ة: ــــــــــــــــــــالشعب

  م2016 – 2015المادة: العلوم العامة                          الفصل الدراسي الثاني لعام 

  الموضوع: اخت�ار مفاه�م في وحدة الحرارة في ح�اتنا

 )40) دق�قة                                          العالمة الكل�ة: ( 45مدة االخت�ار: (  

  تعل�مات االخت�ار: .2

 عز�زتي الطال�ة یرجى قراءة التعل�مات التال�ة قبل البدء في اإلجا�ة عن أسئلة االخت�ار.

 قومي بتعبئة الب�انات األول�ة قبل البدء �اإلجا�ة عن األسئلة.  .أ

  ) صفحات.8فقرة في ( )38یتكون االخت�ار من (   .ب

 ) فقرة.38جم�ع األسئلة من نوع اخت�ار من متعدد وهي ع�ارة عن (  .ت

 أجیبي عن جم�ع أسئلة االخت�ار في األماكن المخصصة لها على ورق األسئلة.  .ث

 قومي بتفر�غ اإلجا�ات في جدول مفتاح اإلجا�ة الموجود في الصفحة الثان�ة.  .ج

 

التي تمتلكینها، علمًا �أن نتائج هذا االخت�ار ست�قي  أرجو اإلجا�ة وفقًا لخبراتك ومعلوماتك

  سر�ة وسوف تستخدم ألغراض ال�حث العلمي.
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  اخت�ار المفاه�م العلم�ة �الصورة النهائ�ة ):3ملح� (

 الصف: السا�ع                  -------------------- اسم الطال�ة: 

  م2016-2015الدراسي الثاني لعام المادة: العلوم العامة                             الفصل 

  اختار� اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي:

ص�غة فیز�ائ�ة للمادة تمیزها عن غیرها من المواد وتعبر عن سخونة األجسام أو برودتها  .1

  هي:

 درجة الحرارة�ثافة المادة                                ب.   .أ

 ج.�م�ة الحرارة                                 د. میزان الحرارة        

 لق�اس درجة حرارة االنسان المر�ض نستخدم میزان الحرارة: .2

 الزئ�قي                                   ب. الطبي  .أ

 الصغر� والعظمي ج. الكحولي                                  د. ذو النهایتین       

. تدر�ج یتحدد بنقطتین من صفر (درجة تجمد الماء) إلى مائة (درجة غل�ان الماء) و�تم 3

  �ل منها درجة: ىو�سم جزء 100تقس�م المسافة الي 

  تدر�ج فهرنهایت                           ب. تدر�ج �لفن                                  .أ

 ج. التدر�ج المطل�                            د. التدر�ج المئو�             

انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم ال�ارد إلى أن تتساو� درجة حرارة �ل منهما  .4

 هو:  

  �م�ة الحرارة                           ب. انتقال الحرارة  .أ

 د. شذوذ الماء                            ج. االتزان الحرار�              

  غم من الماء درجة مئو�ة واحدة هي:1. �م�ة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 5

 السعر الحرار�                           ب. الحرارة النوع�ة  .أ

  ج. السعة الحرار�ة                             د. �م�ة الحرارة                                  
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 تعرف بـــ: هس 1جم من المادة  �1م�ة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  .6

 �م�ة الحرارة المفقودة                     ب. �م�ة الحرارة الم�تس�ة  .أ

 ع�ة                           د. السعة الحرار�ة                                  ج. الحرارة النو      

 أداة تتكون من شر�� ثنائي الفلز وتستخدم في تنظ�م درجة الحرارة: .7

 الثیرموس                              ب. السخان الشمسي  .أ

 ج. میزان الحرارة                             د. الثیرموستات    

ظاهرة فیز�ائ�ة تحدث في أحد السوائل �حیث یزداد حجم السائل فیها �انخفاض درجة  .8

 :هس 4الحرارة دون 

 االنتشار                                    ب. التمغن�   .أ

 ج. شذوذ الماء                                  د. االنتقال الدوراني                                     

 تسمي المواد التي تنتقل عبرها الحرارة �سهولة بـــ: .9

 مادة عازلة للحرارة                          ب. شبیهة التوصیل للحرارة  .أ

د. مواد ردیئة التوصیل للحرارة                                                    ج. مواد جیدة التوصیل للحرارة    

 . الطر�قة التي تنتقل بها الحرارة في الفراغ في جم�ع االتجاهات و�سرعة �بیرة جداً 10

 تساو� سرعة الضوء هي:

د. التصادمات                                      ج. االشعاع            الحمل                 ب. التوصیل       .أ

 . األداة التي تستخدم لحف� حرارة السوائل أطول فترة مم�نة هي:11

 المنطاد                                   ب. الثیرموس  .أ

 ج. الثیرموستات                               د. السخان الشمسي                                    

         ب ب �عد مدة زمن�ة فإن:        الجسم أ         الجسم عند مالمسة الجسم أ الي .12

  الجسم أ في حالة اكتساب حرار�   .أ

 الجسمان أ و ب في حالة اتزان حرار�   .ب

 الجسم ب في حالة فقدان حرار� �ش�ل مستمر  .ج

 الجسم ب في حالة اكتساب حرار� �ش�ل مستمر  .د

  هس 20 هس 90
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 ینصهر م�عب الجلید عند وضعه في �أس �ه عصیر ألن: .13

 درجة حرارة العصیر أكبر من درجة حرارة الجلید  .أ

 درجة حرارة الجلید أكبر من درجة حرارة العصیر  .ب

 درجة حرارة العصیر تساو� درجة حرارة الجلید  .ج

 درجة حرارة العصیر منخفضة  .د

 الرسم الب�اني الذ� �مثل العالقة بین �م�ة الحرارة و�تلة الجسم هو: .14

   .أ

   

   .ب

  

    .ج

 

    .د
 

 ن الماء:لماء في تبر�د محر�ات الس�ارات أل �ستخدم ا .15

 رخ�ص الثمن                            ب. حرارته النوع�ة �بیرة  .أ

د. ال یتأثر �حرارة األجسام االخر�                                               ج. حرارته النوع�ة قلیلة             

قام عامل الكهر�اء بتوصیل األسالك مشدودة بین األعمدة ص�فًا، ماذا تتوقعین أن  .16

 �حصل لألسالك عند حلول فصل الشتاء:

 ترتخي األسالك                              ب. تتقطع األسالك  .أ

 تتمدد األسالك                                د. تنحني األسالك ج.    

 یراعي طبیب األسنان عند حشو األسنان المر�ضة أن ��ون: .17

 تمدد الحشوة أكبر من تمدد السن        ب. تمدد الحشوة أقل من تمدد السن   .أ

 السن المر�ضة      ج. تمدد الحشوة �ساو� تمدد السن              د. حجم الحشوة �ساو� حجم    
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تم  هس 30غم في وعاء �ه ماء درجة حرارته  2سقطت قطعة نقود ذهب�ة �تلتها  .18

ثم تم رفع القطعة، ما �م�ة الحرارة التي اكتسبتها  هس 90تسخین الماء حتى درجة 

  ؟هس / غم.سعر 0.06القطعة، علما �أن الحرارة النوع�ة للفضة 

  سعر  5.1سعر                                  ب. 2.8 أ.   

 سعر 7.2سعر                                  د.   5.6ج. 

 لماذا سمیت طر�قة انتقال الحرارة في السوائل �طر�قة الحمل: .19

 �سبب ارتفاع الجز�ئات ال�اردة إلى أعلى وهبو� الجز�ئات الساخنة م�انها  .أ

 الساخنة إلى أعلى وهبو� الجز�ئات ال�اردة م�انها�سبب ارتفاع الجز�ئات   .ب

 �سبب انتقال الحرارة من الجزء ال�ارد إلى الجزء الساخن دون انتقال الجز�ئات نفسها  .ج

 �سبب انتقال الحرارة من الجزء الساخن إلى الجزء ال�ارد دون انتقال الجز�ئات نفسها  .د

  المادة التي تستخدم إلغالق ثقب في وعاء من النحاس هي: .20

 الحدید                                     ب. الفضة  .أ

 ج. النحاس                                    د. األلمونیوم                                           

 ��تسب الماء �م�ة حرارة أكبر عند تغیر درجة حرارته من: .21

  هس 80إلى  هس 15  .أ

 هس 70إلى  هس  30  .ب

 هس 90إلى  هس 45  .ج

  هس 50إلى  هس 20  .د

�صمم السخان الشمسي �حیث یدخل الماء ال�ارد من أسفل، و�خرج الماء الساخن من  .22

 أعلى وذلك ألن: 

 �ثافة الماء ال�ارد  من �ثافة الماء الساخن أقل  .أ

 الماء الساخن جم الماء ال�ارد �ساو� حجمح  .ب

 حجم الماء ال�ارد أكبر من حجم الماء الساخن                          .ج

 �ثافة الماء الساخن                          �ثافة الماء الساخن أكبر من   .د
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 عندما ینصهر الجلید في المناط� القطب�ة فإنه من المتوقع: .23

  انخفاض درجة حرارة الجو                 ب. �قاء حرارة الجو ثابتة                 .أ

 ج. تنخفض درجة حرارة الجلید                 د. ارتفاع درجة حرارة الجو                  

 الترتیب الصح�ح للمواد حسب درجة عزلها للحرارة هو: .24

 خشب-ألمنیوم- فضة- نحاس  .أ

 فضة-نحاس-ألمنیوم- خشب  .ب

 خشب-نحاس- ألمنیوم- فضة  .ج

 نحاس-فضة-خشب- ألمنیوم  .د

عندما تجلس على مسافة متر من المدفئة الكهر��ة تصل حرارة المدفئة لتالمس وجهك  .25

 عن طر��:

 د. االنتقال الدوراني         ج. االشعاع               الحمل            ب. التوصیل  .أ

 ول�س التوصیل وذلك �سبب: تنتقل الحرارة في السوائل والغازات عن طر�� الحمل .26

 اشعاع الجز�ئات  .أ

 انتقال الحرارة من جز� آلخر �التوصیل  .ب

 �عد الجز�ئات عن �عضها ال�عض في الحالة السائلة والغاز�ة  .ج

 قرب الجز�ئات من �عضها ال�عض في الحالة السائلة والغاز�ة  .د

 تنتقل الحرارة في نظام التدفئة المر�ز�ة عن طر��: .27

 ب. التوصیل                    الحمل                   .أ

 االشعاع                                     د. التوصیل والحمل واالشعاع ج.

وضعت ثالثة مالع� األولي معدن�ة والثان�ة خشب�ة والثالثة �الست���ة في ماء ساخن،  .28

 نستنتج أن األكثر سخونة �عد مرور وقت من الزمن هي: 

 ب. المعدن�ة                 الخشب�ة                  .أ

  ج. ال�الست���ة                              د. المالع� الثالث بنفس درجة الحرارة        

  من إحد� أس�اب استخدام الزئب� والكحول في صناعة مواز�ن الحرارة أنه: .29

 تمددها وتقلصها شاذ                       ب. حرارتها النوع�ة مرتفعة  .أ

تلتص� بجدران األنابیب الزجاج�ة           د. ��ون سطحها واضحا وقراءتها سهلة                                   ج.    
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 تترك مسافات بین قض�ان س�ك الحدید �سبب: .30

 اختالف نوع المادة                         ب. لسهولة الحر�ة  .أ

ج. تمدد القض�ان في فصل الشتاء             د. تمدد القض�ان في فصب الصیف                                                           

ماء) درجة حرارته  3سم100، مع ( هس 90ماء) درجة حرارته 3سم 100عند مزج ( .31

 ، فإن درجة حرارة االتزان الحرار� هي: هس 50

           هس 25ب.                                 هس   15  .أ

  هس 100د.                               ه  س  70ج.        

إذا علمت ان الحرارة النوع�ة للنحاس أقل من الحرارة النوع�ة للحدید، وتم إلقاء م�عب  .32

فإنه �عد  هس 90سم، في ماء درجة حرارته 3حدید وم�عب نحاس طول ضلع �ل منهما 

 دقائ�: 5

 ستكون درجة حرارة الحدید أكبر من درجة حرارة النحاس  .أ

 ستكون درجة حرارة النحاس أكبر من درجة حرارة الحدید  .ب

 ستكون درجة حرارة الحدید تساو� درجة حرارة النحاس   .ج

 ستكون درجة حرارة الحدید أكبر من درجة حرارة الماء  .د

 مجموعة األغذ�ة التي تمثل وج�ة إفطار صح�ة لطالب في الصف السا�ع هي:  .33
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 :في الجدول التالي �تلة قطعة الخشب هي .34

  الحرارة النوع�ة  �تلة قطعة خشب الجسم
التغیر في درجة 

  الحرارة

�م�ة الحرارة 

  الم�تس�ة

  سعر120  هس14    0.4  -  قطعة الخشب
  

 جم 24.4ب.             جم 25  .أ

  جم  42.4د.           جم 43.4ج. 

 

حرارته × التغیر في درجة الحرارة  ×إذا �انت �م�ة الحرارة الم�تس�ة = �تلة الجسم  .35

 النوع�ة هذا �عني:

 �لما قلت الحرارة النوع�ة للمادة تزداد �م�ة الحرارة  .أ

 �لما زاد التغیر في درجة الحرارة تقل �م�ة الحرارة الم�تس�ة  .ب

 النوع�ة للمادة تزداد �م�ة الحرارة الم�تس�ة�لما زادت الحرارة   .ج

 �لما زادت �تلة الجسم تقل �م�ة الحرارة الم�تس�ة  .د

 

 فإن: هس 2 إلىه س 4عند تبر�د الماء في المد� من  .36

 ب. حجمه یزداد و�ثافته تزداد            حجمه ینقص وتزداد �ثافته   .أ

  ج. حجمه یزداد و�ثافته تقل                د. حجمه ینقص و�ثافته تنقص       
 

أ� من األش�ال التال�ة �عتبر تطب�قًا لـ: عندما �سخن الغاز یزداد حجمه فیرتفع إلى أعلى  .37

  و�حل محله غاز �ارد: 
  

   

  
                   

  )ب  (                )  أ (                  

  

  

  

  )د  (                ) ج  (                  
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وضعت منال �الونات متساو�ة الحجم والش�ل على فوهة زجاجات، أ� األحواض �انت  .38

 األقل في درجة الحرارة:

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  ( أ )
  ) ب( 

  ) د(   ) ج( 
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  مفتاح اإلجا�ة للطالب الخت�ار المفاه�م العلم�ة    

  رمز اإلجا�ة  رقم السؤال  رمز اإلجا�ة  رقم السؤال

1   20  

2   21   

3    22   

4   23   

5    24   

6   25   

7    26   

8   27   

9   28   

10   29   

11   30   

12   31   

13   32    

14   33   

15   34   

16   35   

17   36   

18    37   

19   38   

  

  

  

  



143 

  مفتاح اإلجا�ة النموذج�ة الخت�ار المفاه�م العلم�ة

  رمز اإلجا�ة  رقم السؤال  اإلجا�ةرمز   رقم السؤال

 ج  20 ب  1

 أ  21 ب  2

 أ  22  د  3

 أ  23 ج  4

 ب  24  أ  5

 ج  25 ج  6

 ج  26  د  7

 د  27 ج  8

 ب  28 ج  9

 د  29 ج  10

 د  30 ب  11

 ج  31 ب  12

  ب  32 أ  13

 ب  33 أ  14

 ب  34 ب  15

 ج  35 ب  16

 ج  36 ج  17

 ج  37  د  18

 ب  38 ب  19
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  اخت�ار مهارات التف�یر العلمي خطاب تح��م: )4ملح� (

  الجامعــــة اإلســــــالم�ة_ غــــــــــــــــــــــــــــــزة

 شؤون ال�حث العلمي الدراسات العلیـــا

  �لیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التر�یـــــــــــــــــــــــــــــة

  وطـــــــــــــــــــرق تدر�سقســـــــم مناهــــــــج 

  حفظه هللا ورعاه______________________  السید األستاذ/الد�تور 

  السالم عل��م ورحمة هللا و�ر�اته: 

  تقوم ال�احثة: روال شر�ف محمد غزال بإجراء �حث تر�و� �عنوان:

العلمي �مادة ) في تنم�ة المفاه�م ومهارات التف�یر MAT 4أثر توظیف نظام الفورمات (

  العلوم العامة لد� طال�ات الصف السا�ع األساسي �غزة

تطلب تكمیلي للحصول على درجة الماجستیر من قسم المناهج وطرق التدر�س من �ل�ة م�

التر��ة �الجامعة اإلسالم�ة، ولهذا الغرض فقد أعدت ال�احثة اخت�ار لمهارات التف�یر العلمي 

اتنا) من منهاج العلوم الفلسطیني للصف السا�ع األساسي، الواردة في وحدة (الحرارة في ح�

غب �االستنارة من ر أال ال�حث التر�و� وتدر�س العلوم ونظرا لما تتمتعون �ه من الخبرة في مج

لذا یرجى التكرم بإبداء الرأ� �الحذف واالضافة والتعدیل وتسجیل مالحظاتكم من . آرائ�م الق�مة

  حیث:

  ودقتها العلم�ة ووضوحها.ص�اغة ع�ارات االخت�ار  

 مناس�ة البدائل لكل فقرة من الفقرات.، و مالئمة األسئلة للمهارة التي تق�سها 

 وضوح الصور واالش�ال.  

 شاكر�ن لكم حسن تعاون�م وداعین المولى عز وجل ان یجعله في میزان حسناتكم

                      

  ال�احثة: روال شر�ف غزال                                                 
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  ب�انات أول�ة: .1

  الصف: السا�ع                  -------------------- اسم الطال�ة: 

 ---------------------- المدرسة: 

 ----------------------- الشع�ة: 

  سنة ----------------------- العمر: 

  م2016-2015المادة: العلوم العامة                          الفصل الدراسي الثاني لعام 

  الموضوع: اخت�ار مهارات التف�یر العلمي في وحدة الحرارة في ح�اتنا

  )27مدة االخت�ار: (        ) دق�قة                                         العالمة الكل�ة: (

  االخت�ار:تعل�مات  .2

 عز�زتي الطال�ة یرجي قراءة التعل�مات التال�ة قبل البدء في اإلجا�ة عن أسئلة االخت�ار.

 قومي بتعبئة الب�انات األول�ة قبل البدء �اإلجا�ة عن األسئلة.  .أ

 ) صفحات.8) سؤاًال في (25یتكون االخت�ار من (   .ب

  ًال.) سؤا25جم�ع األسئلة من نوع اخت�ار من متعدد وهي ع�ارة عن (  .ت

 أجیبي عن جم�ع أسئلة االخت�ار في األماكن المخصصة لها علي ورق األسئلة.  .ث

 قومي بتفر�غ اإلجا�ات في جدول مفتاح اإلجا�ة الموجود في الصفحة الثان�ة.  .ج

 

 

أرجو اإلجا�ة وفقًا لخبراتك ومعلوماتك التي تمتلكینها، علمًا �أن نتائج هذا االخت�ار ست�قي سر�ة 

 ألغراض ال�حث العلمي.وسوف تستخدم 
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  العلمي �صورته النهائ�ةاخت�ار مهارات التف�یر ): 4ملح� (

 الصف: السا�ع       ----------------- : اسم الطال�ة

  م2016- 2015: العلوم العامة                             الفصل الدراسي الثاني لعام المادة

  اختار� اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي:

  عند تقر�ب �أس الجلید من مصدر الحرارة نالح�:  .1

  انصهار الجلید  .أ

 انخفاض درجة حرارة الغرفة  .ب

 انطفاء الشمعة  .ج

 انخفاض درجة حرارة الجلید  .د
 

في الش�ل المجاور دائرة �هر�ائ�ة بها مص�اح و�طار�ة وسلك نحاسي مقطوع �عد اشعال  .2

 الشمعة مدة زمن�ة قصیرة نالح�: 

 ضاءة المص�احإ  .أ

 ضاءة المص�احإعدم   .ب

 ان�ماش السلك النحاسي  .ج

 تنطفئ الشمعة  .د
 

   :تسخین الكرة �مصدر حرار� نالح� في الش�ل المقابل عند  .3

 ز�ادة حجم الكرة وعدم دخولها �الحلقة  .أ

 ز�ادة حجم الكرة ودخولها �الحلقة  .ب

 نقصان حجم الكرة وعدم دخولها �الحلقة  .ج

 ز�ادة �ثافة الكرة  .د

  عند تقر�ب شر�� ورقي من فوهة القارورة �ما في الش�ل المجاور، نالح�:   .4

 احتراق الشر�� الورقي  .أ

 ارتفاع الشر�� الورقي ألعلى  .ب

 انخفاض درجة حرارة الشر�� الورقي  .ج

 ز�ادة حجم الشر�� الورقي  .د
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  في الش�ل المقابل سلك معدني مثبت عل�ه قطع شمع تم تسخین طرف السلك نالح�: .5

 القطعة المجاورة للشمعة أوالً انصهار   .أ

 انصهار القطعة ال�عیدة عن الشمعة أوالً   .ب

 انصهار القطع �لها بنفس الوقت  .ج

 انصهار القطعة القر��ة من الشمعة فق�  .د

  

  

في الش�ل المقابل دورقین بهما ماء، تم تسخین الدورقین نفس المدة الزمن�ة على نفس  .6

لوح� أن درجة حرارة الدورق أ رة و اللهب ثم تم وضع میزان زئ�قي لق�اس درجة الحرا

  من الدورق ب نستنتج أن: ىأعل

 �م�ة الحرارة الم�تس�ة تتناسب ع�س�ًا مع الكتلة  .أ

 �م�ة الحرارة تتناسب طرد�ًا مع الكتلة  .ب

 �م�ة الحرارة الم�تس�ة تتناسب ع�س�ًا مع التغیر في درجة الحرارة  .ج

 درجة الحرارة�م�ة الحرارة تتناسب طرد�ًا مع التغیر في   .د

  

 

في الش�ل المقابل قطعة جلید تم توصیلها �قضیب معدني فوقه شمعة مشتعلة لمدة  .7

 دق�قتین أو أكثر نالح�: 

 انصهار الجلید  .أ

 انطفاء الشمعة  .ب

 انطفاء القضیب المعدني  .ج

 انصهار الحامل  .د

  

  

 

 ب أ
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من الحدید والزجاج  ن متساو�تین في الحجمتم تسخین �رتی .8

لهما نفس الكتلة إلى درجة الحرارة نفسها ثم تم وضع �ل 

منهما في �أسین �ل منهما �ه نفس الكم�ة من الماء ال�ارد 

�ما في الش�ل المجاور، �عد استخدام میزان الحرارة لوح� 

ارتفاع درجة حرارة الكأس الذ� وضعت �ه �رة الحدید �ش�ل 

 ه �رة الزجاج نستنتج أن:أكبر من الكأس الذ� وضع ف�

 �م�ة الحرارة التي اكتسبها الماء اعتمدت على نوع المادة  .أ

 �م�ة الحرارة التي اكتسبها الماء اعتمدت على �ثافة المادة  .ب

 �م�ة الحرارة التي اكتسبها الماء اعتمدت على وزن المادة  .ج

 �م�ة الحرارة التي اكتسبها الماء اعتمدت على �تلة المادة  .د
 

  الجدول المجاور نستنتج أن المادة األفضل في صنع أواني الطعام هي:�النظر إلى  .9

 األلمونیوم  .أ

 الفضة  .ب

 النحاس  .ج

 الحدید  .د

في الش�ل المقابل وضع ماء ملون في أنبوب اخت�ار داخل دورق �ه ماء ثم تم تسخین  .10

 الدورق فلوح� ارتفاع مستو� الماء الملون نستنتج: 

 ان�ماش الماء مع ارتفاع درجة الحرارة  .أ

 الماء في الدورق مع ارتفاع درجة الحرارة � انخفاض مستو   .ب

 تمدد الماء الملون مع ارتفاع درجة الحرارة  .ج

 درجة الحرارة سطح الماء في الدورق مع ارتفاع � تغیر مستو   .د

لد�ك �میتان من الماء والرمل، أعطیت الكمیتان نفس الكم�ة من الحرارة فإذا علمِت أن  .11

 الحرارة النوع�ة للرمل فماذا تتوقعین أن �حدث: الحرارة النوع�ة للماء أكبر من

 ترتفع درجة حرارة الرمل أكثر من الماء.  .أ

 ترتفع درجة حرارة الماء أكثر من الرمل.  .ب

 ترتفع درجة حرارة الماء والرمل بنفس المقدار.  .ج

 درجة حرارة الرمل �ما هي. ىرتفع درجة حرارة الماء بینما ت�قت  .د
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ثم وضعها في ماء �ارد ثم تم نقلها الي ماء ساخن تم تثبیت �الون في فوهة قارورة  .12

 فازداد حجم ال�الون نستنتج:

 تأثر المادة في الحالة الصل�ة �الحرارة  .أ

 تأثر المادة في الحالة الغاز�ة �الحرارة  .ب

 انتقال الحرارة �التوصیل  .ج

 �اإلشعاعانتقال الحرارة   .د
 

واألخر �اللون األب�ض �استخدام لوحین من النحاس، و�دهن وجه أحدهم �اللون األسود  .13

و�تثبیت قطعة نقود �ما �الش�ل. وضع مص�اح ضوئي على 

مسافة واحدة منهم ثم �عد فترة تسق� قطعة النقود الملتصقة 

  بلوح النحاس المدهون �اللون األسود، نستنتج من ذلك أن:

مقدار الطاقة الحرار�ة التي �متصها سطح معین �عتمد على   .أ

 ملمس السطح

لحرار�ة التي �متصها سطح معین �عتمد على مقدار الطاقة ا  .ب

  لون السطح

 مقدار الطاقة الحرار�ة التي �متصها سطح معین �عتمد على وزن السطح  .ج

 مقدار الطاقة الحرار�ة التي �متصها سطح معین �عتمد على حجم السطح  .د

 عند وضع الید �القرب من سطح �ارد جدًا نالح�: .14

 ارتفاع درجة حرارة الید  .أ

 ارة الیدانخفاض درجة حر   .ب

 ز�ادة �تلة الید  .ج

 ز�ادة �ثافة الید  .د

  في الش�ل المجاور عند وضع میزان الحرارة في �ٍل من الكأسین نستنتج: .15

  نقصان الق�مة العدد�ة التي نحصل علیها مع ز�ادة الحرارة  .أ

 مع ز�ادة الحرارةللمیزان ز�ادة الق�مة العدد�ة   .ب

 تساو� قراءة المیزان في �ٍل من الكأسین  .ج

 عدم اعتماد الق�مة العدد�ة التي نحصل علیها �الحرارة   .د

 

 جلید
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 هذا �عني ان: 25قام طالب بوضع میزان الحرارة في دورق �ه ماء فحصل على رقم = .16

  3غم/سم �25ثافة الماء =  .أ

 هس 25درجة حرارة الماء=  .ب

 غم�25تلة الماء =  .ج

 3سم25حجم الماء=   .د

في تجر�ة لدارسة العوامل التي تتوقف علیها �م�ة الحرارة التي ��تسبها جسم ما قام  .17

طل�ة الصف السا�ع بتجر�ة عبروا عنها �الرسم 

المجاور، فوجدوا أن الزمن الالزم لرفع درجة 

أكبر من  هس 40م من الماء الي ج 200حرارة 

جم من  200الزم لرفع درجة حرارة لالزمن ا

  الجل�سر�ن لنفس الدرجة فتوصل الطل�ة الي: 

�م�ة الحرارة التي ��تسبها الجسم تزداد �ازد�اد   .أ

 �تلته.

�م�ة الحرارة التي ��تسبها الجسم تتوقف على    .ب

 نوع مادة الجسم.  

 �م�ة الحرارة التي ��تسبها الجسم تتوقف على درجة حرارته  .ج

 زد�اد �تلته.�م�ة الحرارة التي ��تسبها الجسم تقل �ا   .د

في الش�ل المقابل �عد تسخین االنبو�ة مدة زمن�ة معینة، تم ق�اس  .18

درجة حرارة قاع االنبو�ة وفوهتها فلوح� أن درجة حرارة فوهة االنبو�ة 

 ُ�فسر ذلك �أن: هس3وأن درجة حرارة قاع األنبو�ة =  هس 50=

 الماء رد�ء التوصیل للحرارة.  .أ

 الماء جید التوصیل للحرارة.  .ب

 �ثافته مرتفعة الماء  .ج

 الماء معامل تمدده مرتفع.  .د
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ُوضع ترمومتر غیر مدرج على حامل ثم تم تثبیت بجان�ه مسطرة مدرجة �حیث ُصفر  .19

مائي تدر�جها محاذ�ا لسطح الزئب� في الترمومتر، و�غمر مستودع الترمومتر في حمام 

الزئب� �عد �ل  � ساخن، وتم تسجیل قراءة مستو 

دق�قة، ثم تم تسجیل النتائج على رسم ب�اني �ما 

 في الش�ل نستنتج من ذلك أن:

 الزئب� یتمدد تمدد حرار� منظم  .أ

 الزئب� یتمدد تمدد حرار� شاذ  .ب

 الحرارة النوع�ة للزئب� مرتفعة  .ج

 معامل تمدد الزئب� أقل من معامل تمدد الماء  .د

) درجات مئو�ة 5الماء لترتفع درجة حرارته (جم من  �100م�ة الحرارة التي ��تسبها  .20

 ھي: هس  سعر / غم. 1إذا علمت أن الحرارة النوع�ة للماء = 

 سعر 400  .أ

 سعر500  .ب

 سعر600  .ج

 سعر700  .د

جم 500إذا علمت ان �م�ة الحرارة االزمة لرفع درجة حرارة قطعة من الحدید �تلتها  .21

 سعر فان ق�مة الحرارة النوع�ة للحدید هي:   0021هي  هس 20لغا�ة 

 هسسعر / جم   .0950  .أ

 هسسعر / جم   0.056  .ب

 هسسعر / جم  0.12  .ج

 هسسعر / جم   1  .د

في الش�ل المقابل لو قمت بتقر�ب الجسم س من الجسم  .22

  ص فماذا تتوقعین أن �حدث: 

  انتقال الحرارة من الجسم س إلى الجسم ص   .أ

 الجسم س انتقال الحرارة من الجسم ص إلى  .ب

 ال �حدث انتقال حرار� بینهما  .ج

 �حدث انتقال حرار� في �ال االتجاهین  .د
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یبین الش�ل المقابل أر�عة قض�ان من مواد مختلفة متماثلة في الحجم، وهذه القض�ان  .23

�ة من مدخلة بإح�ام في أسفل الوعاء، وقد الصقت على أطراف القض�ان �م�ات متساو

لمواد �ما في الجدول التالي إذا علمت أن موصل�ة اغلي، مالشمع ثم ملئ الوعاء �ماء 

 ن ینصهر منها الشمع أوال: أفأ�  من القض�ان تتوقعین 

 الفضة  .أ

 النحاس  .ب

 االلمنیوم  .ج

 الحدید   .د

ماذا تتوقعین أن �حدث عند وضع قطعة معدن�ة  .24

 صل�ة على اللهب:

 �قصر طولها  .أ

 �قل حجمها  .ب

 یزداد حجمها  .ج

 تزداد �ثافتها  .د

 �الهواء في الشمس لفترة من الزمن فمن المتوقع:تم وضع �الون مملوء  .25

 ان�ماش ال�الون   .أ

 انفجار ال�الون   .ب

 ز�ادة �تلته  .ج

 ال یتأثر ال�الون   .د
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  مفتاح اإلجا�ة للطالب الخت�ار مهارات التف�یر العلمي

  رمز اإلجا�ة  رقم السؤال  رمز اإلجا�ة  رقم السؤال

1   14   

2   15   

3    16   

4   17   

5    18   

6   19   

7    20    

8   21   

9   22   

10   23   

11   24   

12   25   

13     
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  مفتاح اإلجا�ة النموذج�ة الخت�ار مهارات التف�یر العلمي

  رمز اإلجا�ة  رقم السؤال  رمز اإلجا�ة  رقم السؤال

 ب  14 أ  1

 ب  15 أ  2

 ب  16  أ  3

 ب  17 ب  4

 أ  18  أ  5

 أ  19 ب   6

  ب  20  أ  7

 ج  21 أ  8

 ج  22 ب  9

 أ  23 ج  10

 ج  24 أ  11

 ب  25 ب  12

   ب  13
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  :)5ملح� (

  دلیل المعلم لوحدة الحرارة في ح�اتنا

  

  

  

  

  إعداد ال�احثة:

  روال شر�ف غزال
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  مقدمة:

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم علي الرسول األمین، أما �عد:

  هللا و�ر�اته: أخي المعلم / أختي المعلمة السالم عل��م ورحمة

إن دلیل المعلم الذ� بین ید��م والمختص بوحدة "الحرارة في ح�اتنا" المقررة على الصف السا�ع 

األساسي في الفصل الدراسي الثاني، �قدم �عض االرشادات التي توضح وتساعد في تسهیل 

  ثناء تدر�س�م للوحدة، و�تضمن الدلیل ما یلي:أالعمل 

 ) 4نبذة عن نظام الفورماتmat( 

 ) 4تخط�� وتنفیذ الدروس من خالل نظام الفورماتmat طر�قة تنمي المفاه�م العلم�ة� (

طالب وطال�ات الصف السا�ع األساسي حیث تضمنت  �ومهارات التف�یر العلمي لد

 �ل خطة درس على ما یلي: 

o األهداف السلو��ة لكل درس 

o األدوات المطلو�ة لتنفیذ األنشطة العمل�ة 

o الدرس إجراءات تنفیذ 

o تحدید أسالیب التقو�م 

o تحدید الواج�ات المنزل�ة 

o  أوراق عمل للطل�ة 

  

  أتمنى ان �حق� الدلیل أهدافه و�ساعد�م في تنفیذ الوحدة الثامنة �استخدام

   ،،)،4matنظام الفورمات ( 

  وهللا الموف�.

  ال�احثة: روال غزال
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 ):4matأوًال: نبذة عن نظام الفورمات (

تعل�مي لتنظ�م دروس الفصول األر�عة من �تاب العلوم للصف السا�ع ع�ارة عن نموذج 

األساســي، والــذ� �ســیر فــي دورة تعلــم ر�اع�ــة مــن مراحــل متتا�عــة بتسلســل ثابــت وهــي المرحلــة 

األولـــى: المالحظـــة التأمل�ـــة، المرحلـــة الثان�ـــة: بلـــورة المفهـــوم، المرحلـــة الثالثـــة: التجر�ـــب النشـــ�، 

 ت الماد�ة المحسوسة.المرحلة الرا�عة: الخبرا

 ):4matخطوات التدر�س من خالل نظام الفورمات(ثان�ًا: 

  مراحل التدر�س من خالل النظام وهي:

المرحلــة األولــى: المالحظــة التأمل�ــة: یــوفر المعلــم فــي هــذه المرحلــة الفرصــة للتلمیــذ لالنتقــال  -1

معهــم بب�ــان ق�مــة  مــن الخبــرات الماد�ــة المحسوســة إلــى المالحظــة التأمل�ــة و �فضــل البــدء

خبرات التعلم ومن ثم منحهم الوقت الكتشاف المعنى المتضمن في هذه الخبرات، وفي ذلك 

  ما �سوغ سبب التعلم و یتلخص ما �قوم �ه المعلم هنا �النقا� اآلت�ة :

 ب�ان ق�مة خبرات التعلم التي ستتم في الدرس.  −

 التأكد من أن للدرس أهم�ة شخص�ة �النس�ة للمتعلم. −

 جاد بیئة تعلم تعین التالمیذ في اكتشاف األف�ار دون أن یتم تقو�مهم. إی −

المرحلــة الثان�ــة: بلــورة المفهــوم: ینتقــل المــتعلم مــن المالحظــة التأمل�ــة إلــى بلــورة المفهــوم مــن  -2

خالل مالحظاته و�تم التدر�س في هذه المرحلة �الش�ل التقلید� لما �قوم �ـه المعلـم، و�م�ـن 

  �ه المعلم هنا �النقا� اآلت�ة :تلخ�ص ما �قوم 

 ـتزو�د التالمیذ �المعلومات الضرور�ة. −

 تقد�م المفاه�م �طر�قة منظمة.      −

 تشج�ع التالمیذ على تحلیل الب�انات وتكو�ن المفاه�م. −

: ینتقــــل التلمیــــذ مــــن مرحلــــة بلــــورة المفهــــوم إلــــى التجر�ــــب المرحلــــة الثالثــــة: التجر�ــــب النشــــ� -3

�فلـح التالمیـذ العـادیون فـي هـذه المرحلـة �ثیـرا وهـي تمثـل الوجـه العملـي والممارسة الیدو�ـة و 

للعلـم و دور المعلــم فـي هــذه المرحلـة هــو تقـد�م األدوات والمــواد الضـرور�ة، وٕاعطــاء الفــرص 

  للتالمیذ �ي �مارسوا العمل �أیدیهم و یتلخص ما �قوم �ه المعلم هنا �النقا� اآلت�ة :

 �النشاطات. فسح المجال للتالمیذ �الق�ام −

 متا�عة أعمال التالمیذ وتوجیههم. −
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: ینتقــل التلمیــذ فــي هــذه المرحلــة مــن التجر�ــب المرحلــة الرا�عــة: الخبــرات الماد�ــة المحسوســة -4

النشــ� إلــى الخبــرات المحسوســة و�ــدمج التلمیــذ المعرفــة مــع خبراتــه الذات�ــة وتجار�ــه، فیوســع 

جدیــدة، و�ســتخدم األف�ــار فــي أشــ�ال مختلفــة مفاه�مــه الســا�قة و�طــور هــذه المفــاه�م �صــورة 

  و�م�ن تلخ�ص ما �قوم �ه المعلم في هذه المرحلة �النقا� اآلت�ة:

 السماح للتالمیذ �اكتشاف المعاني والمفاه�م �العمل. −

 تحد� التالمیذ �مراجعة ما قد حدث.   −

 ).  297-294: 1996 وآخرون، تحلیل الخبرات �معاییر األصالة والمالءمة (الخلیلي −

 : األهداف العامة للوحدة ثالثاً 

توضــــح المقصــــود �المفــــاه�م التال�ــــة: (درجــــة الحــــرارة، �م�ــــة الحــــرارة، الســــعر، الحــــرارة  −

 تزان الحرار�، السعة الحرار�ة، التوصیل، الحمل، االشعاع).ع�ة، اإلالنو 

 تستخدم الترمومتر لق�اس درجة حرارة السوائل استخدامًا صح�حا. −

 تؤثر في �م�ة الحرارة التي ��تسبها جسم ما أو �فقدها. توضح العوامل التي −

 تحل مسائل ر�اض�ة على �م�ة الحرارة والسعة الحرار�ة. −

 تخط� لوج�ة طعام تمد �الطاقة الحرار�ة الالزمة. −

 ن المادة تتمدد �السخونة وتتقلص �البرودة في جم�ع حاالتها.أتتبین  −

 ددها عند التسخین.ن المواد المختلفة تتفاوت في مقدار تمأتوضح  −

 تصنف طرق انتقال الحرارة. −

 تعدد �عض التطب�قات العمل�ة لتمدد المواد. −

 تقدر عظمة الخال� س�حانه وتعالي. −

  



 

  )4matتنفیذ خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

  

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

  في ح�اتنا) الوحدة: الثامنة (الحرارة
الفصل: األول (الحرارة ودرجة 

  الحرارة)
  الدرس: األول

  تار�خ التنفیذ: 2عدد الحصص:   الموضوع: درجة الحرارة

  : دراسة مفهوم درجة الحرارة و��ف�ة ق�اسهاالهدف العام

  األهداف السلو��ة:

  .توضح العالقة بین درجة الحرارة وسخونة المادة .1

  المئو�، الجسم الم�تسب للحرارة، الجسم الفاقد. ، التدر�جتعرف درجة الحرارة .2

  .تذ�ر أهم�ة میزان الحرارة .3

  .تعدد �عض أنواع مواز�ن الحرارة .4

 .تفسر سبب استخدام میزان الحرارة الزئ�قي لق�اس درجة حرارة غل�ان الماء ول�س میزان الحرارة الكحولي .5

  تزان الحرار�.تعرف اإل .6

  .تزان الحرار� تحل مسائل على اإل .7

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

  أن تصنف مصادر الطاقة. .1

أن تعدد �عض مصادر الطاقة  .2

  الطب�ع�ة والصناع�ة.

 ، ............. ............ اذ�ر� مصادر الطاقة المختلفة .1

...........،  مصادر الطاقة الطب�ع�ة والصناع�ةعدد� �عض  .2

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

  :ماء ساخن، ماء ، جلید، مصدر حرارة (لهب بنسن)، �ؤوس زجاج�ة، مواز�ن حرارةالوسائل التعل�م�ة

  السبورة والط�اشیر، فاتر، ماء �ارد
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

  توضح العالقة

بین درجة 

الحرارة 

وسخونة 

  .المادة

  

المرحلة األولى: المالحظة 

  التأمل�ة 

تقوم المعلمة بتقس�م الطال�ات في 

، وتحاول جذب مجموعات

  انت�اههم من خالل التالي:

عز�زتي الطال�ة تأملي في فصل 

الصیف وفصل الشتاء في رأ�ك 

�ماذا یختلفان عن �عضهما 

تستمع المعلمة إلجا�ات ال�عض؟ 

مجموعة الطال�ات ثم تضع 

ال�ارد والماء �ؤوس من الماء 

 وتسأل عز�زتي الطال�ة الساخن

�ماذا تشعر�ن عند وضع یدك في 

لمسي إ�ٍل منها؟ عز�زتي الطال�ة 

بیدك األولى �أس �ه قطعة ثلج 

و�یدك الثان�ة �أس �ه ماء ساخن 

ماذا تالحظین؟ ماذا حدث لیدك 

عند وضعها في الماء ال�ارد 

لماذا سخنت  والماء الساخن؟

ن الماء ال�ارد ید�ٍك عند نقلها م

  إلى الماء الساخن؟

  

تقوم  −

الطال�ات 

�االنت�اه 

إلى 

المعلمة 

وتنفیذ ما 

 طلب منهم

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) في 1(

ورقة 

 العمل.

تعرض �ل  −

مجموعة 

  نتائجها

  شفهي:

هل تستط�عین تحدید درجة  .1

 حرارة جسم طفل مر�ض؟

لماذا ترتفع درجة حرارة ید�ِك  .2

عند لمس �وب �ه ماء 

 ساخن؟

�لما زادت سخونة المادة هذا  .3

انخفاض) - دلیل على (ارتفاع

  درجة حرارتها.

تعرف درجة  −

، الجسم الحرارة

الم�تسب، 

  الجسم الفاقد

تعرف االتزان  −

  الحرار� 

تحل مسائل  −

تزان على اإل

 الحرار� 

  المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم

الحظتي عز�زتي الطال�ة أنه 

�لما زادت سخونة األجسام زادت 

درجة الحرارة، إذن ما هو تعر�ف 

درجة الحرارة تقوم المعلمة 

�االستماع إلى إجا�ات الطال�ات 

وتقوم ��تا�ة التعر�ف على 

وتطرح المعلمة سؤال ، السبورة

ما هي وحدة ق�اس درجة  برأ�ك

تعرف  −

الطال�ات 

درجة 

الحرارة، 

الجسم 

م�تسب ال

للحرارة 

والجسم 

الفاقد، 

اكتبي المفهوم العلمي الدال على 

  الع�ارات التال�ة:

 سخونة عن تعبر عدد�ة ق�مة .1

 وهي برودتها أو األجسام

(     .المادة صفات من صفة

( 

 الجسم حرارة درجة نقصان .2

 أقل بجسم اتصاله �سبب

 (   ) .سخونة
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

في أ� اتجاه تنتقل الحرارة،   

في �ل حالة مما سب�؟   الحرارة

 الید في �ل حالة؟ ىوماذا تسم

جسام تكتسب حرارة؟ أ� أ� األ

و�تم النقاش  جسام تفقد حرارة؟األ

إلى أن یتم تعر�ف الجسم 

الم�تسب للحرارة والجسم الفاقد 

 الحرار�، تزان، ومفهوم االللحرارة

ثم توجه المعلمة سؤال للطال�ات 

�ماذا نق�س درجة الحرارة؟ 

وماهي أنواع مواز�ن الحرارة؟ 

ولإلجا�ة عن هذین السؤالین 

معلمة إلى المرحلة تنتقل ال

  الثالثة.

  

 تزاناال

 الحرار�.

تحل �عض  −

المسائل 

على 

 تزاناال

 الحرار� 

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) في 2(

ورقة 

  العمل.

 الجسم حرارة درجة ز�ادة .3

 أكثر بجسم اتصاله �سبب

 (     ) .سخونة

حدد� اتجاه انتقال الحرارة   .أ

، ودرجة في األش�ال التال�ة

 :الحرار�  تزانحرارة اال

 

 

  

تستخدم میزان  −

الحرارة لق�اس 

درجة حرارة 

 األجسام.

میزان  تعرف −

الحرارة، 

التدر�ج 

  المئو�.

تذ�ر أهم�ة  −

  .میزان الحرارة

  المرحلة الثالثة: التجر�ب النش�

تضع المعلمة بین أید� الطال�ات 

�أس �ه ماء فاتر و�أس أبرد 

وتطلب منهم تقدیر  منه قل�الً 

�یف  درجة حرارة �ل �أس،

�م�ن أن نقدر درجة حرارة 

إلى أن یتوصل  الكأس بدقة؟

عدم مناس�ة  ىلإالطال�ات 

األید� لتقدیر درجة الحرارة 

 وتطرح �عض األسئلة مثل ما

 ىاتجاه انتقال الحرارة؟ ماذا �سم

 ماذا �سمىالجسم في �ل حالة؟ 

التدر�ج المستخدم في المیزان؟ 

هل لد�ِك تعر�ف؟ وتقوم المعلمة 

ثم تضع ف مع الطال�ات، �التعر�

بین أیدیهم عدة �ؤوس زجاج�ة 

تقوم  −

الطال�ات 

�ق�اس 

حرارة عدة 

�ؤوس 

زجاج�ة 

مختلفة 

 الحرارة.

تعرف  −

میزان 

الحرارة، 

التدر�ج 

 المئو�.

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

 ما المقصود �المصطلح التالي:

تدر�ج یتحدد بنقطتین من  −

درجة تجمد الماء) (صفر 

إلى مائة (درجة غل�ان الماء) 

 100و�تم تقس�م المسافة إلى 

 جزء و�سمي �ل منها درجة

   )( 

ما أثر درجة الحرارة على  −

أو  ارتفاع الزئب� في المیزان

  انخفاضه؟

ما العالقة بین الق�مة العدد�ة  −

التي نحصل علیها من 

المیزان ودرجة حرارة الماء 

  في �ل حالة؟

  

 هس10 هس100
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

منها ما �حتو� على ماء درجة 

حرارته متوسطة، وماء �ه جلید، 

وماء ساخن، وعدة مواز�ن حرارة 

وتطلب منهم ق�اس درجة حرارة 

  .�أس �ل

  

) في 3(

ورقة 

  العمل.

  

تعدد �عض  −

أنواع مواز�ن 

 .الحرارة

تفسر سبب  −

استخدام میزان 

الحرارة الزئ�قي 

لق�اس درجة 

حرارة غل�ان 

الماء ول�س 

میزان الحرارة 

  .الكحولي

الماد�ة المرحلة الرا�عة: الخبرات 

  المحسوسة

تسمح المعلمة �اكتشاف المعاني 

والمفاه�م �العمل من خالل 

إعطاء مجموعة الطل�ة مواز�ن 

طلب منهم ق�اس درجة تحرارة و 

طرح �عض األسئلة تحرارتهم، و 

  مثل:

اذ�ر� �عض أنواع مواز�ن 

  الحرارة:

غیر  أخر� هل توجد تدر�جات 

  ا�حثي عنها. التدر�ج المئو�؟

هار م�عب �ما تفسر�ن انص

الجلید عند وضعه في �أس 

  عصیر؟

عللي: استخدام میزان الحرارة 

الزئ�قي لق�اس درجة حرارة الماء 

  المغلي ول�س الكحولي؟

اذ�ر� �عض األمور التي یجب 

مراعاتها عند استخدام میزان 

الحرارة لتقدیر درجة حرارة جسم 

  شخص مر�ض.

تجیب  −

الطال�ات 

على نشا� 

 ).4رقم (

تجیب  −

 الطال�ات

على أسئلة 

التقو�م 

  الختامي

   عللي:

انصهار م�عب الجلید عند  −

 وضعه في �أس �ه عصیر؟

استخدام میزان الحرارة  −

الزئ�قي لق�اس درجة حرارة 

  الماء المغلي ول�س الكحولي؟

اذ�ر� �عض األمور التي  −

یجب مراعاتها عند استخدام 

میزان الحرارة لتقدیر درجة 

  حرارة جسم شخص مر�ض.
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   الختامي:التقو�م 

، االتزان درجة الحرارة، میزان الحرارة، التدر�ج المئو�  عرفي:

  .الحرار� 

  الزئب� في الترمومتر: � ماذا تالحظین على مستو   .أ

  المالحظة:    

  االستنتاج:    

 : تم استخدام میزان الحرارة الكحولي لق�اس درجة حرارة الماء المغلي؟ماذا �حدث لو  .ب

 الواجب المدرسي:

  األمور الواجب مراعاتها عند استخدام میزان الحرارة:اذ�ر� �عض  −

 صفي العالقة بین اتجاه انتقال الحرارة من جسم آلخر، ودرجة حرارة �ل منهما.  −

 .حدد� درجة غل�ان الماء ودرجة تجمده −

 

  

  )4matتنفیذ خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

  الثامنة (الحرارة في ح�اتنا)الوحدة: 

الفصل: األول 

(الحرارة ودرجة 

  الحرارة)

  لثانيالدرس: ا

  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص:   �م�ة الحرارةالموضوع: 

  : دراسة مفهوم �م�ة الحرارة والتعرف على �عض العوامل التي تؤثر علیهاالهدف العام

  األهداف السلو��ة:

 الحرارة ودرجة الحرارة �م�ة بین العالقة تشرح −

 الحرارة ودرجة الحرارة �م�ة بین تقارن  −

  الحرارة، السعر الحرار�  �م�ة تعرف −

 الحرارة �م�ة علیها تعتمد التي �عض العوامل توضح −

 الزمن ثبوت مع الكتلة اختالف عند �ؤوس مجموعة من األعلى الحرارة درجة ذو الكأس تختار −

 نفس لهما اللهب على وضعت الدوارق  من مجموعة من أكبر الحرارة �م�ة ��تسب الذ� الدورق  تختار −
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  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

  مختلفة زمن�ة لفترات ولكن االبتدائ�ة الحرارة

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

  أن تعرف درجة الحرارة. .1

 أن تذ�ر وحدة ق�اس درجة الحرارة .2

أن تعدد �عض العوامل التي تعتمد  .3

  الحرارةعلیها �م�ة 

 عرفي درجة الحرارة .1

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

 وحدة ق�اس درجة الحرارة هي: ............ . .2

تعتمد �م�ة الحرارة على .................. ،  .3

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

�رتین لهما نفس ، ماء، مصدر حرارة (لهب بنسن)، �ؤوس زجاج�ة، میزان حرارة زئ�قيالوسائل التعل�م�ة: 

 .السبورة والط�اشیر، الكتلة من الزجاج والخشب

  

  

  

  

  

  

األهداف 

  السلو��ة

  الخبرات واألنشطة
  التقو�م

  دور الطالب  دور المعلم

 تشرح −

 العالقة

 �م�ة بین

 الحرارة

 ودرجة

  الحرارة.

المرحلة األولى: المالحظة 

  التأمل�ة 

تأملي عز�زتي الطال�ة عند 

وضع �أس �ه ماء على اللهب 

فإنه �سخن فماذا �حدث له؟ 

  لماذا؟إذن ارتفعت درجة حرارته 

تسمح المعلمة للطال�ات 

�االستجا�ات المتنوعة 

وتستعرض إجا�اتهم وتترك لهم 

مجاًال للتأمل في أف�ارهم 

  وخبراتهم لمعرفة مد� صحتها.

هذا �عني  ثم تخرج بخالصة أنه

تقوم الطال�ات  −

�االنت�اه إلى المعلمة 

 وتنفیذ ما طلب منهم

تنفذ الطال�ات نشا�  −

) في ورقة 1رقم (

  العمل.

  شفهي:

لما ترتفع درجة حرارة  −

الماء عند وضعه على 

  اللهب؟
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األهداف 

  السلو��ة

  الخبرات واألنشطة
  التقو�م

  دور الطالب  دور المعلم

نه اكتسب �م�ة من الحرارة فما أ

   تعر�فك لكم�ة الحرارة؟

  

  

 تعرف −

 �م�ة

الحرارة، 

السعر 

  الحرار�.

  بلورة المفهوم المرحلة الثان�ة:

توضح المعلمة أن الماء اكتسب 

�م�ة من الحرارة علي ش�ل 

طاقة حرار�ة وتقوم المعلمة 

ببلورة المفهوم وص�اغته مع 

الطال�ات و�تابته على السبورة 

ثم تطرح سؤال ماهي وحدة 

ق�اس �م�ة الحرارة، ما هو 

؟ وتقوم الحرار�  تعر�فك للسعر

�ص�اغة التعر�ف مع الطال�ات 

  .ته على السبورةو�تاب

  

تعرف الطال�ات  −

�م�ة الحرارة، السعر 

 الحرار�.

تنفذ الطال�ات نشا�  −

) في ورقة 2رقم (

  العمل.

اكتبي المفهوم العلمي الدال 

  على الع�ارات التال�ة:

 اش�ال من ش�ل هي .1

 عن تعبیر وهي الطاقة

 التي الطاقة مقدار

 أو الجسم ��تسبها

 درجة تغیر عند �فقدها

 (      ) .حرارته

 الالزمة الحرارة �م�ة .2

 غم1 حرارة درجة لرفع

 مئو�ة درجة الماء من

 واحدة. (            )

  

  

  

 تقارن  −

 �م�ة بین

 الحرارة

 ودرجة

 الحرارة

 تعرف −

 �م�ة

الحرارة، 

السعر 

  الحرار� 

 توضح −

�عض 

المرحلة الثالثة: التجر�ب 

  النش�

تضع المعلمة بین أید� 

وتطلب منهم الطال�ات األدوات 

) في 5) ونشا� (4تنفیذ نشا� (

  الكتاب المدرسي.

أوًال: استنتاج العالقة بین �م�ة 

الحرارة ودرجة الحرارة وعالقة 

  �م�ة الحرارة ��م�ة الماء:

تحضر المعلمة األدوات 

للطال�ات �مساعدة الطال�ات 

وتطلب منهم بوضع في �أس 

تنفذ الطال�ات نشا�  −

) ونشا� رقم 4رقم (

) في الكتاب 5(

المدرسي، وتنفذ 

) في ورقة 3نشا� (

  العمل.

  

أمامك �أسان زجاج�ان   .أ

متماثالن بهما �م�ة 

غیر متساو�ة من 

الماء ولهم نفس درجة 

الحرارة تم تسخینهم 

دقائ� ثم تم  5لمدة 

 ق�اس درجة الحرارة:

أیهما أعلى في درجة  .1

 الحرارة؟

ما العالقة بین �م�ة  .2

 الحرارة ودرجة الحرارة؟

ما العالقة بین �م�ة  .3
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األهداف 

  السلو��ة

  الخبرات واألنشطة
  التقو�م

  دور الطالب  دور المعلم

 العوامل

 التي

 تعتمد

 علیها

 �م�ة

  الحرارة

ماء قلیل، و�الكأس زجاجي 

اآلخر �م�ة أكبر وتطلب منهم 

التسخین نفس المدة الزمن�ة 

  .وق�اس درجة حرارة �ل �أس

ثان�ًا: استنتاج العالقة بین 

�م�ة الحرارة واالرتفاع في 

تطلب المعلمة درجة الحرارة: 

من الطال�ات بوضع �م�ات 

متساو�ة من الماء في �أسین 

زجاجین �حیث تكون درجتهما 

دائ�ة متساو�ة وتطلب منهم االبت

التسخین فترات زمن�ة مختلفة ثم 

  .ق�اس درجة الحرارة لكل �أس

ثم تطلب منهم االجا�ة على 

  ).3نشا� رقم (

  الحرارة والكتلة؟

�أسان لهما نفس  .4

الكتلة ودرجة حرارتهما 

االبتدائ�ة متساو�ة 

 هس 20وتساو� 

أیهما ��تسب �م�ة 

 حرارة أكثر:

�أس تم تسخینه    .أ

 هس 88لدرجة حرارة 

  هس 50أم إلى 

 تختار −

 الكأس

 درجة ذو

 الحرارة

 األعلى

 من

 مجموعة

 �ؤوس

 عند

 اختالف

 مع الكتلة

 ثبوت

  الزمن.

المرحلة الرا�عة: الخبرات 

  الماد�ة المحسوسة

تسمح المعلمة �اكتشاف 

المعاني والمفاه�م �العمل من 

خالل طرح �عض األسئلة 

  المرت�طة �ح�اتهم مثل:

 100عللي: ترتفع درجة حرارة 

مل من الماء �ش�ل أكبر من 

لتر من الماء عند تسخینهم إلى 

  ؟نفس المدة الزمن�ة

تجیب الطال�ات على  −

 ).4نشا� رقم (

على تجیب الطال�ات  −

أسئلة التقو�م 

  الختامي

   عللي:

عند تسخین كتل  .1
مختلفة من الماء في 

دوارق متماثلة الحجم 
ثم قیاس درجة 

دقائق،  5حرارتھا بعد 
أي الكؤوس األعلى في 

 درجة الحرارة:

    .أ

 

 

      .ب
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  التقو�م الختامي:

 اختار� اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي:

�غم لدرجة حرارة  1إذا علمت أن الزمن الالزم لرفع درجة حرارة �تلة من الحدید مقدارها  .1

�غم لنفس  0.5ساو� ضعف الزمن الالزم لرفع درجة حرارة �تلة حدید مقدارها  هس 30

 درجة الحرارة نستنتج أن:

 �م�ة الحرارة تتناسب طرد�ًا مع �تلة الجسم  .أ

 الجسم �م�ة الحرارة تتناسب ع�س�ًا مع �تلة  .ب

 �م�ة الحرارة تتناسب طرد�ًا مع درجة الحرارة  .ج

 �م�ة الحرارة تتناسب ع�س�ًا مع درجة الحرارة  .د

تم وضع دورقین زجاجین بهما ماء على الغاز لهما نفس درجة الحرارة االبتدائ�ة وتم تسخین  .2

 : نإدقائ� ف 10دقائ�، والدورق الثاني  4الدورق األول مدة زمن�ة قدرها 

   أقل األول الدورق  اكتسبها التي الحرارة �م�ة  .أ

 أكبر الثاني الدورق  اكتسبها التي الحرارة �م�ة  .ب

 أقل الثاني الدورق  فقدها التي الحرارة �م�ة  .ج

 أكبر األول الدورق  التي فقدها الحرارة �م�ة  .د

�ه ماء أم دورق  3سم 50أیهما �حتاج مدة تسخین أكبر ل�صل إلى درجة الغل�ان دورق �ه  −

 ماء؟ ولماذا؟�ه  3سم�100ه 

  واجب منزلي:ال

  - أمام الع�ارة الخطأ: (×) ) أمام الع�ارة الصح�حة، واشارة ضعي إشارة ( −

o  ًا مع التغیر في درجة الحرارة ( تتناسب �م�ة الحرارة التي تكتسبها المادة أثناء التسخین ع�س�.( 

o  لدرجة معینة أكبر�لما �انت �تلة الجسم أكبر �لما �انت �م�ة الحرارة الالزمة لتسخینه )(. 
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  )4matتنفیذ خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

  الوحدة: الثامنة (الحرارة في ح�اتنا)
الفصل: األول (الحرارة ودرجة 

  الحرارة)
  لثالثالدرس: ا

  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص:   �م�ة الحرارةالموضوع: 

  : التعرف على العوامل التي تؤثر على درجة الحرارةالعامالهدف 

  األهداف السلو��ة:

 تعرف الحرارة النوع�ة للمادة −

 تشرح العالقة بین �م�ة الحرارة ونوع المادة −

 والسعر الحرار�  النوع�ة الحرارة بین تقارن  −

  المفقودة أو الم�تس�ة الحرارة �م�ة تحسب −

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

  أن تعرف �م�ة الحرارة .1

  أن تذ�ر وحدة ق�اس �م�ة الحرارة .2

 عرفي �م�ة الحرارة .1

  وحدة ق�اس �م�ة الحرارة هي: _______________ .2

 .السبورة والط�اشیر الوسائل التعل�م�ة:

  

  

  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  الطالبدور   دور المعلم

  المرحلة األولى: المالحظة التأمل�ة   

تأملي عز�زتي الطال�ة في فصل 

الصیف على شاطئ ال�حر �سخن 

الرمل �ش�ل أسرع من ماء ال�حر 

تسمح المعلمة تتوقعین لماذا؟ 

ستجا�ات المتنوعة للطال�ات �اإل

وتستعرض إجا�اتهم وتترك لهم مجاًال 

للتأمل في أف�ارهم وخبراتهم لمعرفة 

  مد� صحتها.

إذن ترتفع درجة حرارة الرمل �ش�ل 

أكبر ألن �م�ة الحرارة التي ��تسبها 

�عتمد على نوع  أكبر وهذا بدوره

�الحرارة النوع�ة  ىالمادة أو ما �سم

تقوم  −

الطال�ات 

�االنت�اه إلى 

  المعلمة

-  
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  الطالبدور   دور المعلم

للمادة فما تعر�فك للحرارة النوع�ة 

  للمادة؟

  

تعرف الحرارة  −

 النوع�ة للمادة

 بین تقارن  −

 النوع�ة الحرارة

 والسعر الحرار� 

  

  المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم

تقوم المعلمة والطال�ات �استنتاج 

حدة و تعر�ف الحرارة النوع�ة للمادة و 

، و�تابتهم على السبورة هاق�اس

وضرب �عض األمثلة على الحرارة 

النوع�ة للمواد �ما في الجدول 

لب ثم تط، الموضح �الكتاب المدرسي

منهم تحدید العوامل التي تعتمد علیها 

�م�ة الحرارة التي �فقدها الجسم أو 

 تزاناال، ثم تعرف مفهوم ��تسبها

  الحرار� مرة اخر�.

تعرف  −

الطال�ات 

�م�ة 

الحرارة، 

السعر 

 الحرار�.

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) في 1(

ورقة 

  العمل.

اكتبي المفهوم العلمي 

  الدال على الع�ارات التال�ة:

�م�ة الحرارة الالزمة  −

غم 1لرفع درجة حرارة 

 مئو�ةمن المادة درجة 

 (           ) واحدة

−  

عدد� العوامل التي  −

تعتمد علیها �م�ة 

الحرارة التي ��تسبها 

 جسم ما.

قارني بین الحرارة  −

النوع�ة والسعة 

 الحرار�ة

  عرفي االتزان الحرار�  −

تشرح العالقة  −

بین �م�ة الحرارة 

 ونوع المادة

 

 �م�ة سبتح −

 الم�تس�ة الحرارة

 المفقودة أو

  

  المرحلة الثالثة: التجر�ب النش�

الستنتاج العالقة بین �م�ة الحرارة 

  ونوع المادة:

) في 6تنفیذ نشا� (تطلب منهم  −

الكتاب المدرسي واستنتاج 

العالقة بین �م�ة الحرارة والحرارة 

 النوع�ة.

تطلب المعلمة من الطال�ات  −

تحدید العوامل التي تعتمد علیها 

�تم ص�اغة و �م�ة الحرارة 

العالقة ر�اض�ًا وحل مثال 

  .علیها

  

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) في 6(

الكتاب 

المدرسي، 

وتنفذ نشا� 

) في 2(

ورقة 

  العمل.

  

سق� خاتم ذهب �تلته   .أ

غم في وعاء ماء 30

ثم  هس20درجة حرارته 

ُسخن الماء حتى 

م الغل�ان ثم رفع الخات

احسبي من الماء. 

�م�ة الحرارة التي 

علمًا  اكتسبها الخاتم

�أن الحرارة النوع�ة 

سعر  0.03 =للذهب 

  ؟5/غم. س
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  الطالبدور   دور المعلم

المرحلة الرا�عة: الخبرات الماد�ة   

  المحسوسة

تسمح المعلمة �اكتشاف المعاني 

والمفاه�م �العمل من خالل أن تضع 

المعلمة بین ید� الطال�ات قطعة من 

من النحاس وتطلب  األلمنیوم وقطعة

منهم تسخینهم إلى نفس درجة الحرارة 

ثم وضع �ل قطعة في �أس �ه ماء 

�ارد ثم تطلب منهم ق�اس درجة 

  الحرارة ومناقشة مالحظاتهم.

ثم طرح �عض األسئلة المرت�طة 

  �ح�اتهم مثل:

  عللي: 

ترتفع درجة حرارة الرمل أكثر   .أ

من درجة حرارة الماء المعرضین 

  لنفس الظروف.

تجیب  −

الطال�ات 

على نشا� 

 ).3رقم (

تجیب  −

الطال�ات 

على أسئلة 

التقو�م 

  الختامي

  عللي:

تسخن �عض الصخور  −

عند شروق الشمس 

أسرع من غیرها في 

  الم�ان نفسه.

  

  

  التقو�م الختامي:

 اختار� اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي:

 الحرارة التي ��تسبها جسم ما؟أ� من العوامل اآلت�ة ل�ست من العوامل التي تتوقف علیها �م�ة  −

 طول المادة  .أ

 �تلة المادة  .ب

 الحرارة النوع�ة للمادة  .ج

 درجة حرارة المادة  .د

، فإذا علمِت أن الحرارة النوع�ة للماء هي هس90إلى  هس10غم من الماء من 1000سخن  −

 ما �م�ة الحرارة التي اكتسبها الماء؟، هسعر/غم. س1
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 الواجب المنزلي:

 تعتمد علیها �م�ة الحرارة التي ��تسبها جسم ما.عدد� العوامل التي  −

  ثم سخن الماء  هس25جم وضعت في ماء درجة حرارة  50قطعة نقد�ة من الفضة �تلتها

 .هس95حتى درجة 

 التي اكتسبتها القطعة؟ احسبي �م�ة الحرارة −

  

  )4matتنفیذ خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

  عامةالمادة: علوم   الصف: السا�ع  المدرسة:

  الوحدة: الثامنة (الحرارة في ح�اتنا)
الفصل: األول (الحرارة ودرجة 

  الحرارة)
  لرا�عالدرس: ا

  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص:   �م�ة الحرارةالموضوع: 

  : التعرف على الغذاء المتوازن، وتحسب السعرات الغذائ�ة للطعام.الهدف العام

  األهداف السلو��ة:

  المتوازن  الغذاء تعرف −

  غذائ�ة معینة لوج�ة الغذائ�ة السعرات تحسب −

  الحرار�ة السعرات من الیوم�ة الحاجة تؤمن غذائ�ة وج�ة تؤلف −

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

  أن تعرف السعر الحرار�  .1
السعر الحرار�:  عرفي .1

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

  .ppt، عرض السبورة والط�اشیر التعل�م�ة:الوسائل 

 

  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

  

أن تعرف أهم�ة  −

  توازن الغذاء

  المرحلة األولى: المالحظة التأمل�ة 

تأملي عز�زتي الطال�ة في صور 

هل  pptالطعام المعروضة عبر 

تستط�عین تصن�فه؟ ما أهم�ة هذا 

الغذاء؟ لماذا علینا التنو�ع في 

  األطعمة الغذائ�ة؟

  

تقوم  −

الطال�ات 

�االنت�اه 

إلى 

 المعلمة.

تنفذ  −

الطال�ات 

 شفهي:

ما أهم�ة أن نوازن في  -

  غذاؤنا؟
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

نشا� رقم 

) في 1(

 ورقة العمل

  

 الغذاء تعرف −

  المتوازن 

 السعرات تحسب −

 لوج�ة الغذائ�ة

  معینةغذائ�ة 

  المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم

تقوم المعلمة �مناقشة الطال�ات في 

، وتبین أن ء المتوازن مفهوم الغذا

الغذاء هو مصدر الطاقة الحرار�ة 

علي ش�ل سعرات حرار�ة، و�تم 

إعطاء أمثلة على �عض األطعمة 

مع ب�ان �م�ة السعرات الحرار�ة 

م منها. وتبین المعلمة ج100لكل 

البد أن �أخذ من الغذاء ما  أن الفرد

�عط�ه الطاقة الالزمة لحاجته 

الیوم�ة، و��ان أن هذه الحاجة 

تختلف من سن آلخر، ومن جنس 

آلخر، وٕاعطاء مثال علي الطاقة 

، الالزمة في سنهم للذ�ور واإلناث

ثم تقوم المعلمة �طلب منهم حساب 

جم  �200م�ة السعرات الغذائ�ة ل

  من الخبز، الب�ض.

  

  

  

 تعرف −

الطال�ات 

الغذاء 

 المتوازن.

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) في 2(

ورقة 

  العمل.

اكتبي المفهوم العلمي الدال 

  على الع�ارات التال�ة:

هو الغذاء الذ� یتكون  −

من األصناف الغذائ�ة 

�حیث �مد الجسم �الكم 

المطلوب من السعرات 

(               الحرار�ة 

( 

تناول طالب في وج�ة  −

جم من لحم 200الغداء 

جم من 300الغنم، و

الخبز، ما مقدار السعرات 

الحرار�ة التي حصل 

  علیها من الوج�ة؟

 وج�ة تؤلف −

 تؤمن غذائ�ة

 الیوم�ة الحاجة

 السعرات من

  الحرار�ة

  المرحلة الثالثة: التجر�ب النش�

�عد أن تم تعر�ف الغذاء المتوازن 

تطلب المعلمة من الطال�ات 

�محاولة ترتیب �عض األطعمة 

حسب �م�ة السعرات التي تمدنا بها 

وذلك �االستعانة �الجدول المرف� 

في الكتاب المدرسي، ثم تطلب 

تنفذ نشا�  −

) في 3(

ورقة 

  العمل.

  

خططي لوج�ة إفطار،  −

ووج�ة غداء، ووج�ة 

عشاء تؤمن لِك الحاجة 

الیوم�ة من السعرات 

الحرار�ة مستعینة �الكتاب 

  المدرسي.
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

منهم التجر�ب لتخط�� وج�ة 

إفطار، ووج�ة غداء، ووج�ة عشاء 

ات تؤمن الحاجة الیوم�ة من السعر 

  .الحرار�ة في عمرهم

المرحلة الرا�عة: الخبرات الماد�ة   

  :المحسوسة

تسمح المعلمة �اكتشاف المعاني 

مناقشة والمفاه�م من خالل 

الطال�ات في نوع�ة طعامهم 

وهنا  .ومستو� تحقی� توازن ف�ه

تطلب المعلمة من الطال�ات 

تلخ�ص ما توصلوا إل�ه من خبرات 

  جدیدة �ش�ل شفهي.

�حتاج الفرد وتطرح سؤال: عللي: 

في فصل الشتاء إلى تناول 

  الحلو�ات �ش�ل �بیر.

تجیب  −

الطال�ات 

على نشا� 

 ).4رقم (

تجیب  −

الطال�ات 

أسئلة  على

التقو�م 

  الختامي

صل الشتاء �فضل تناول ففي 

 غذاء �حتو� علي: 

 خبز، شا�، جبن  .أ

 خبز، فاكهة، ب�ض  .ب

خبز، ز�دة، مر�ى،   .ج

 حلیب.

خبز، حمص،   .د

 طماطم

  

 التقو�م الختامي: −

 .الغذاء المتوازن عرفي:  −

 �حتاج الفرد في فصل الشتاء إلى تناول الحلو�ات �ش�ل �بیر. عللي: −

 الواجب المنزلي: −

 خططي مع زم�التك لوج�ة إفطار مع حساب �م�ة السعرات الحرار�ة اإلجمال�ة للوج�ة. −

 

  

  )4matتنفیذ خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

الوحدة: الثامنة (الحرارة في 

  ح�اتنا)
  لخامسالدرس: ا  ة)الماد(الحرارة و  لثانيالفصل: ا

  التنفیذ:تار�خ  1عدد الحصص:   تمدد المواد �الحرارةالموضوع: 

  : التعرف على تمدد المواد �الحرارة وان�ماشها �البرودةالهدف العام
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  األهداف السلو��ة:

 أن تذ�ر أثر الحرارة على األجسام. −

  �البرودة وان�ماشها �الحرارة الصل�ة المواد تمدد تشرح −

  االتجاهات جم�ع في تتمدد الصل�ة المواد أن توضح −

  للحرارة اكتسابها عند الصل�ة المواد على تطرأ التي التغیرات تمیز −

  الحدید س�ك قض�ان بین مسافات ترك سبب تفسر −

 �الحرارة الصل�ة االجسام تمدد على العمل�ة التطب�قات �عض تذ�ر −

  معدن�ة. �رة تسخین عند تتغیر التي العوامل تمیز −

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

 .الحرارةأن تعرف درجة  −

 .أن تعرف �م�ة الحرارة −

أن تذ�ر وحدة ق�اس درجة  −

  .الحرارة

عرفي درجة الحرارة: ...............................................  −

. 

 عرفي �م�ة الحرارة: .............................................. . −

  وحدة ق�اس درجة الحرارة هي .................... . −

  .جهاز الكرة والحلقة، ماسك، مصدر للحرارة، سلك فلز�  ل التعل�م�ة:الوسائ

  

األهداف 

  السلو��ة

  الخبرات واألنشطة
  التقو�م

  دور الطالب  دور المعلم

أن تذ�ر  −

أثر الحرارة 

على 

  األجسام.

المرحلة األولى: المالحظة 

  التأمل�ة 

عز�زتي الطال�ة انظر� من 

الش�اك وتأملي في أسالك 

الهاتف والكهر�اء فإنها 

تبدو مرخ�ة و�ذلك الس�ك 

الحدید�ة فلم ذلك؟ هل 

تتوقعین لماذا؟ �المقابل 

نجد تلك األسالك نفسها 

مشدودة في فصل الشتاء 

�م تفسر�ن ذلك؟ یتم 

النقاش حول ما تم طرحه 

ثم تفسر المعلمة �ش�ل 

ذلك یتعل�  عام قائلًة ان

بتأثیر الحرارة حیث أنها 

تقوم  −

الطال�ات 

�االنت�اه 

إلى 

 المعلمة.

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) في 1(

  ورقة العمل

 شفهي:

  �یف تؤثر الحرارة في األجسام؟ -
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األهداف 

  السلو��ة

  الخبرات واألنشطة
  التقو�م

  دور الطالب  دور المعلم

لها آثار مختلفة ومنها 

تمدد األجسام عند 

تسخینها، وتقلص األجسام 

عند تبر�دها. فماذا �قصد 

  بذلك؟ 

 تمدد تشرح −

 المواد

 الصل�ة

 �الحرارة

 وان�ماشها

 �البرودة

 تمیز −

 العوامل

 تتغیر التي

 تسخین عند

  معدن�ة. �رة

المرحلة الثان�ة: بلورة 

  المفهوم

تتناقش المعلمة مع 

الطال�ات في مفهوم تمدد 

المواد �الحرارة وان�ماشها 

�البرودة، فعند تسخین 

األجسام الصل�ة یزداد 

حجمها وتتمدد في جم�ع 

ات، وعندما تبرد االتجاه

تتقلص في جم�ع 

  االتجاهات.

تعرف  −

الطال�ات 

تمدد المواد 

 �الحرارة.

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) في 2(

ورقة 

  العمل.

اكتبي المفهوم العلمي الدال على الع�ارات 

  التال�ة:

خاص�ة فز�ائ�ة للمادة تتمدد فیها  −

المواد مع ز�ادة الحرارة وتن�مش مع 

  (            ) نقصان درجة الحرارة

 توضح −

 عمل�ًا أن

 المواد

 الصل�ة

 في تتمدد

 جم�ع

  االتجاهات

 تمیز −

 التغیرات

 تطرأ التي

 المواد على

 عند الصل�ة

 اكتسابها

  للحرارة

  

المرحلة الثالثة: التجر�ب 

  النش�

تحضر المعلمة األدوات 

وتجهز الم�ان وتوضح 

للطال�ات الخطوات المراد 

ات�اعها والهدف من 

  النشا�.

القسم األول: تتبین أن 

المواد الصل�ة تتمدد عند 

  تسخینها.

طلب المعلمة من ت

 )1الطال�ات اجراء نشا� (

تعر�ة سلك فلز�  حیث یتم

ق�اس طوله، إشعال و رف�ع 

مصدر للحرارة وتسخینه 

تنفذ نشا�  −

) في 3(

ورقة 

  العمل.

  

عند ق�امك بتسخین ماذا تالحظین  −

تالحظین عندما السلك الفلز�؟ وماذا 

 ؟قمتي بتبر�ده مرة آخر� 

 

تم تسخین �رة  −

الحدید �ما في 

الش�ل على 

 5اللهب لمدة 

  دقائ�؟

  __________________ المالحظة:

  _________________ االستنتاج:
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األهداف 

  السلو��ة

  الخبرات واألنشطة
  التقو�م

  دور الطالب  دور المعلم

ق�اس طوله  مدة زمن�ة، ثم

مرة آخر�، ثم ا�عاد اللهب 

  ومالحظة الفرق.

القسم الثاني: تتبین أن 

الصل�ة تتمدد في المواد 

  جم�ع االتجاهات.

طلب المعلمة من ت

 )2الطال�ات اجراء نشا� (

إدخال الكرة في حیث یتم 

  الحلقة 

تقوم الطا�ات بتسخین الكرة 

ثم محاولة إدخالها في 

  لتالح� الفرق.، الحلقة

  

  

  

 سبب تفسر −

 مسافات ترك

 قض�ان بین

 الحدید س�ك

 �عض تذ�ر −

 التطب�قات

 على العمل�ة

 جساماأل تمدد

 الصل�ة

  �الحرارة

المرحلة الرا�عة: الخبرات 

  :الماد�ة المحسوسة

تسمح المعلمة �اكتشاف 

المعاني والمفاه�م �العمل من 

خالل إعطاء الطال�ات 

أسالك من فلز آخر والق�ام 

بتسخینهم ومالحظة تفاوت 

المواد الصل�ة في مقدار 

تمددها. وتناقش المعلمة في 

�عض التطب�قات المرت�طة 

رارة بتمدد المواد الصل�ة �الح

مثل: عللي تترك مسافات 

  ة؟بین قطع الجسور المعدن�

تجیب  −

الطال�ات 

على نشا� 

 ).4رقم (

تجیب  −

الطال�ات 

على أسئلة 

التقو�م 

  الختامي

استخدم طالب مسطرة فلز�ة لق�اس  −

طول الجسم، و�انت المسطرة ساخنة، 

  فهل ��ون ق�اسه دق�قًا؟

  

  التقو�م الختامي: 

 أح�انًا عند تناول المشرو�ات ال�اردة أو الساخنةتسق� حشوة االسنان عللي:  −
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 یتم تر�یب أسالك الهاتف مرخ�ة إلى حد ما عللي: −

 اختار� اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي: −

مع غطاء معدني مح�م لوعاء زجاجي �م�ن ان �ص�ح سهل الفتح إذا وضع الوعاء  −

 ن السبب هو:أغطائه في ماء ساخن. نستنتج 

 ان�ماش الوعاء الزجاجيالماء الساخن یؤد� إلى   .أ

 الماء الساخن یؤد� إلى ان�ماش الغطاء المعدني  .ب

 الماء الساخن یؤد� إلى تمدد الوعاء الزجاجي أكثر من تمدد الغطاء المعدني  .ج

 الماء الساخن یؤد� إلى تمدد الغطاء المعدني أكثر من تمدد الوعاء الزجاجي  .د

  الواجب المنزلي:

ا ثقب، هل �غل� الثقب في الطنجرة �استخدام إذا �ان لد�ك طنجرة من األلمنیوم به −

 األلمنیوم أم النحاس؟ لماذا؟

 تترك مسافات بین قض�ان الس�ك الحدید�ة عللي: −

  

  )4matخطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

الوحدة: الثامنة (الحرارة في 

  ح�اتنا)
  لسادسالدرس: ا  )والمادة(الحرارة  لثانيالفصل: ا

تمدد المواد السائلة الموضوع: 

  �الحرارة
  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص: 

  : التعرف على تمدد المواد السائلة �الحرارة.الهدف العام

  األهداف السلو��ة:

 توضح مفهوم تمدد المواد السائلة �الحرارة وان�ماشها �البرودة −

 توضح المقصود �ظاهرة شذوذ الماء −

 تستنتج عمل�ًا تمدد المواد �الحرارة وان�ماشها �البرودة. −

  �الحرارة والغاز�ة السائلة المواد تمدد على العمل�ة التطب�قات �عض تعدد −

  والكحولي الزئ�قي الحرارة میزان خصائص تعدد −

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

أن توضح المقصود بتمدد  .1

رة وان�ماشها المواد �الحرا

ماذا �قصد بتمدد المواد �الحرارة:  .1

...........................................  
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  �البرودة

أنبو�ة ، مصدر حرار� ، حوض تسخین، سدادة من المطا�، ماء عاد� وملون ، دورق صغیر الوسائل التعل�م�ة:

 .ماء �غلي، میزان حرار� ، زجاج�ة مفتوحة الطرفین

  

  

  السلو��ةاألهداف 
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

  المرحلة األولى: المالحظة التأمل�ة   

عز�زتي الطال�ة أمامك ماء �غلي 

تأملي ماذا حدث عند وضع میزان 

الحرارة الذ� �حتو� على سائل 

ذن ارتفع إالزئب� في الماء المغلي، 

عمود الزئب�، ما هو سبب صعود 

ذن عند مالمسة خزان إالزئب�؟ 

الزئب� للماء الساخن أد� ذلك إلى 

ز�ادة حجم الزئب� ومن ثم تقل �ثافته 

فیرتفع إلى أعلى، وهذا ما �سمى 

تمدد المواد السائلة �الحرارة فما 

  تعر�فك لتمدد المواد السائلة �الحرارة؟ 

  

تقوم  −

الطال�ات 

�االنت�اه إلى 

  المعلمة.

مالحظة استجا�ات 

  الطال�ات

مفهوم  توضح −

تمدد المواد 

السائلة �الحرارة 

وان�ماشها 

 �البرودة

توضح المقصود  −

�ظاهرة شذوذ 

  الماء

  

  المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم

تتناقش المعلمة مع الطال�ات في 

مفهوم تمدد المواد السائلة �الحرارة 

وان�ماشها �البرودة، فعند تسخین 

األجسام السائلة یزداد حجمها وتقل 

وعندما تبرد �قل حجمها �ثافتها، 

وتز�د �ثافتها. �عد ذلك تقوم المعلمة 

بب�ان أن الماء له حالة استثنائ�ة وأنه 

نه أفي مد� معین �سلك سلوك شاذ و 

�طل� على ذلك �شذوذ الماء و�تم 

  تعر�ف الظاهرة. 

تعرف  −

الطال�ات 

تمدد المواد 

السائلة 

�الحرارة، 

 شذوذ الماء.

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

في ) 1(

  ورقة العمل.

تمدد ماذا �قصد بــــ:  −

المواد السائلة �الحرارة 

 وان�ماشها �البرودة.

ظاهرة شذوذ عرفي  −

  .الماء

 شفهي:تنفذ نشا�  −  المرحلة الثالثة: التجر�ب النش�تستنتج عمل�ًا  −
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  السلو��ةاألهداف 
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

تمدد المواد 

�الحرارة 

وان�ماشها 

  �البرودة.

طلب المعلمة من الطال�ات بإجراء ت

) في الكتاب المدرسي ثم تناقش 3(

الطال�ات النتائج التي یتم  مع

  التوصل إلیها.

) في 2(

  ورقة العمل.

  

ما أثر الحرارة على  −

  الماء؟

 �عض تعدد −

 التطب�قات

 على العمل�ة

 المواد تمدد

 والغاز�ة السائلة

 �الحرارة

 خصائص تعدد −

 الحرارة میزان

 الزئ�قي

  والكحولي

المرحلة الرا�عة: الخبرات الماد�ة 

  المحسوسة

تقوم المعلمة بتلخ�ص ما تم التوصل 

�اكتشاف المعاني  تسمحإل�ه، و 

والمفاه�م من خالل مناقشة الطال�ات 

ب�عض موضوعات مرت�طة �ح�اتهم 

مثل: ماذا تالحظین عند وضع 

زجاجة ماء في الثالجة مدة طو�لة؟ 

ثم تناقش المعلمة الطال�ات في أننا 

نقوم �ق�اس درجة حرارة الماء أو 

لمر�ض �میزان حرارة االنسان ا

�حتو� سائل الزئب� و�ستخدم المیزان 

الكحولي لق�اس درجة حرارة السوائل 

منخفضة الحرارة لماذا استخدمنا هذه 

السوائل؟ لماذا ال �ستخدم الماء 

  لذلك؟

تجیب  −

الطال�ات 

على نشا� 

 ).3رقم (

تجیب  −

الطال�ات 

على أسئلة 

التقو�م 

  الختامي

اكتبي مثال من ح�اتك  −

(تطبی� عملي)  الیوم�ة

على تمدد المواد 

 السائلة �الحرارة

  

  

 التقو�م الختامي:

  أكملي ما �أتي: 

 عند انخفاض درجة حرارة السائل فإن حجمه ______ و�ثافته______. .1

 فإن حجمه____ و�ثافته____. هس  2إلى  هس 4 من عندما تنخفض درجة حرارة الماء  .2

 مواز�ن الحرارة ول�س الماء؟عللي: �ستخدم الزئب� والكحول في صناعة  −

  الواجب المنزلي:

          اكتبي مثال من ح�اتك الیوم�ة (تطبی� عملي) على تمدد المواد السائلة �الحرارة −
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  )4matتنفیذ خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

الوحدة: الثامنة (الحرارة في 

  ح�اتنا)
  لسا�عالدرس: ا  )المادة(الحرارة و  ثانيالفصل: ال

  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص:   تمدد المواد �الحرارةالموضوع: 

  : التعرف على أثر الحرارة على المواد السائلةالهدف العام

  األهداف السلو��ة:

 توضح المقصود بتمدد المواد الغاز�ة �الحرارة  −

 الفیز�ائ�ة للغازتوضح أثر الحرارة على �عض الصفات  −

  تفسر ز�ادة حجم ال�الون عند ارتفاع درجة الحرارة −

  تشرح مبدأ عمل المنطاد −

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

أن تعرف تمدد المواد السائلة  .2

  �الحرارة

تمدد المواد السائلة �الحرارة:  عرفي .2

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

  ن.حوض تسخی، �الون ، ماء ساخن وماء �ارد، قارورة �الست���ة الوسائل التعل�م�ة:

  

  

  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

 المرحلة األولى: المالحظة التأمل�ة   

عز�زتي الطال�ة تأملي عند وضع 

�الون منفوخ في الشمس ماذا 

تتوقعین أن �حدث بناًء على تأثر 

المواد �الحرارة؟ نالح� ازد�اد حجم 

ال�الون إلى أن ینفجر إذن ما السبب 

  في ذلك؟ 

تقوم  −

الطال�ات 

�االنت�اه إلى 

  المعلمة.
مالحظة استجا�ات 

  الطال�ات

  

توضح المقصود  −

بتمدد المواد 

  از�ة �الحرارةالغ

 المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم

تتناقش المعلمة مع الطال�ات في 

مفهوم تمدد المواد الغاز�ة �الحرارة 

وان�ماشها �البرودة، فعند تسخین 

المواد الغاز�ة یزداد حجمها وتقل 

تعرف  −

الطال�ات 

تمدد المواد 

الغاز�ة 

 �الحرارة.

تمدد ماذا �قصد بــــ:  −

�الحرارة  غاز�ةالمواد ال

 وان�ماشها �البرودة.
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�ثافتها، وعندما تبرد �قل حجمها 

  وتز�د �ثافتها.

تنفذ الطال�ات  −

نشا� رقم 

) في ورقة 1(

  العمل.

توضح أثر الحرارة  −

على �عض 

الصفات الفیز�ائ�ة 

 للغاز

تفسر ز�ادة حجم  −

ال�الون عند 

ارتفاع درجة 

  الحرارة

 المرحلة الثالثة: التجر�ب النش�

المعلمة من الطال�ات بإجراء تطلب 

على  خت�ار أثر الحرارة) ال4نشا� (

ثم  ؟حجم الغاز مالحظة ماذا �حدث

  تقوم بتقی�م مالحظاتهم.

تنفذ نشا�  −

) في 2(

  ورقة العمل.

  

ما أثر الحرارة على  −

  المواد الغاز�ة

تشرح مبدأ عمل  −

  المنطاد

المرحلة الرا�عة: الخبرات الماد�ة 

 المحسوسة

�اكتشاف المعاني تسمح المعلمة 

والمفاه�م من خالل طرح �عض 

إعطاء أمثلة واقع�ة على تمدد المواد 

�الحرارة مثل المنطاد وتقوم �شرح 

  .��ف�ة عمله

تجیب  −

الطال�ات 

على نشا� 

 ).3رقم (

تجیب  −

الطال�ات 

على أسئلة 

التقو�م 

  الختامي

وضحي مبدأ عمل  −

 المنطاد.

اكتبي مثال من ح�اتك  −

 الیوم�ة (تطبی� عملي)

على تمدد المواد 

  الغاز�ة �الحرارة

  التقو�م الختامي:

 أمام اإلجا�ة الخاطئة ف�ما �أتي: (×) ضعي إشارة (/) أمام اإلجا�ة الصح�حة واشارة 

  �عتبر �الون المنطاد مثاًال جیدًا على تمدد المواد الغاز�ة �الحرارة (          ) .1

 (           )             عند تسخین المواد الغاز�ة تقل سرعة الجز�ئات     .2

 ینقص حجم المواد الغاز�ة عند ارتفاع درجة حرارتها            (           ) .3

  

  )4matتنفیذ خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

الوحدة: الثامنة (الحرارة في 

  ح�اتنا)
  لثامنالدرس: ا  )المادة(الحرارة و  ثانيالفصل: ال

  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص: تطب�قات على تمدد الموضوع: 
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  المواد �الحرارة

  : التعرف على �عض تطب�قات تمدد المواد �الحرارةالهدف العام

  األهداف السلو��ة:

 أن تذ�ر أهم�ة تمدد المواد �الحرارة وان�ماشها �البرودة.  −

 تعرف منظم الحرارة −

 الحرارةتوضح مبدأ عمل منظم  −

  توضح مبدأ عمل السخان الشمسي −

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

أن تعدد �عض التطب�قات  .1

  على تمدد المواد �الحرارة

عدد �عض التطب�قات على تمدد المواد في ح�اتنا 

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

  .شر�� ثنائي الفلز، للحرارةمصدر  الوسائل التعل�م�ة:

  

  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

أن تذ�ر أهم�ة تمدد 

المواد �الحرارة 

  وان�ماشها �البرودة

المرحلة األولى: المالحظة 

 التأمل�ة 

عز�زتي الطال�ة تأملي في 

ح�اتك الیوم�ة فهناك العدید من 

التطب�قات على تمدد المواد 

�الحرارة، فمن تعدد لي �عضهم، 

�عتبر السخان الشمسي ومنظم 

الحرارة(الثیرموستات) من 

تطب�قات تمدد المواد �الحرارة، 

  فما المقصود بهم؟ 

تقوم الطال�ات  −

�االنت�اه إلى 

 المعلمة.

ت تنفذ الطال�ا −

نشا� رقم 

) في ورقة 1(

  العمل.

اذ�ر� أهم�ة خاص�ة تمدد المواد 

  �الحرارة وان�ماشها �البرودة

  

تعرف منظم  −

 الحرارة

توضح مبدأ  −

عمل السخان 

  الشمسي

  المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم

تتناقش المعلمة مع الطال�ات في 

م الحرارة والسخان المقصود �منظ

ل�ة عمل آالشمسي وتشرح 

ل�ة آالسخان الشمسي وتترك 

عمل الثیرموستات لتوضحها في 

  .المرحلة الالحقة

تعرف  −

الطال�ات تمدد 

المواد الغاز�ة 

 �الحرارة.

تنفذ الطال�ات  −

) 2نشا� رقم (

في ورقة 

  العمل.

اكتبي المفهوم العلمي الدال 

 على الع�ارات التال�ة:

أداة تتكون من شر�� ثنائي  −

األجهزة الفلز تستخدم في 

الكهر��ة الحرار�ة لتنظ�م درجة 

حرارتها �ما في الثالجة 

 (        ) والم�واة.

وضحي مبدأ عمل السخان  −
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

  الشمسي:

توضح مبدأ  −

عمل منظم 

  الحرارة

  المرحلة الثالثة: التجر�ب النش�

تطلب المعلمة من الطال�ات 

في الكتاب ) 5بإجراء نشا� (

) في 3المدرسي وحل نشا� (

واالستماع إلى ورقة العمل 

النتائج التي تم الحصول علیها 

ن أوذلك من خالل  وتقو�مها.

�قوموا بتسخین سلك ثنائي الفلز 

  .وتمر�ره فوق اللهب

تنفذ نشا�  −

) في ورقة 3(

  العمل.

  

وضحي مبدأ عمل منظم  −

 الحرارة:

عند تسخین الشر�� ثنائي  −

الفلز �ما �الرسم فان 

 الشر��:

یتمدد   .أ

لألمام 

و��قى 

     مستوٍ 

 یتمدد و�تقوس لألسفل  .ب

 یتمدد و�تقوس لألعلى   .ج

  ین�مش للخلف و��قى مستوٍ   .د

المرحلة الرا�عة: الخبرات   

  الماد�ة المحسوسة

تطلب المعلمة بتلخ�ص ما تم 

التوصل من خبرات جدیدة من 

  خالل عمل المجموعات.

تجیب  −

الطال�ات على 

نشا� رقم 

)4.( 

تجیب  −

الطال�ات على 

أسئلة التقو�م 

  الختامي

�عض األجهزة  اذ�ر�  −

الكهر�ائ�ة التي تحتو� على 

  منظم الحرارة.

  

  التقو�م الختامي:

 اختار� اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي:

 تعتمد ف�رة منظم الحرارة في األجهزة الكهر�ائ�ة على ظاهرة: −

  تمدد المواد الصل�ة �الحرارة.  .أ

 توصیل المواد الصل�ة للحرارة.  .ب

 تفاوت تمدد السوائل �الحرارة.   .ج
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 تفاوت تمدد األجسام الصل�ة �الحرارة.  .د

  ما عدا: ،جم�ع ما یلي من التطب�قات العمل�ة على ظاهرة تمدد المواد �الحرارة −

 المنطاد  .أ

 الثیرموس   .ب

 السخان الشمسي   .ج

 میزان الحرارة.  .د

  الواجب المنزلي:

o (الثیرموستات)عرفي منظم الحرارة 

o يوضحي ال�ة عمل السخان الشمس  

 

  

  )4matنظام الفورمات ( تنفیذ خطة تدر�س�ة وف�

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

الوحدة: الثامنة (الحرارة في 

  ح�اتنا)
  لتاسعالدرس: ا  )المادةالفصل: األول (الحرارة و 

انتقال الحرارة الموضوع: 

  عبر المواد الصل�ة
  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص: 

  الحرارة عبر المواد الصل�ة.: التعرف على طر�قة انتقال الهدف العام

  األهداف السلو��ة:

 تعدد طرق انتقال المواد 

 توضح المقصود �التوصیل  

  تبین المقصود �العزل الحرار�  

 تصنف المواد الصل�ة حسب توصیلها للحرارة  

  مثلة على المواد الموصلة والمواد العازلة للحرارةأتعطي 

  المواد الصل�ةتستنتج عمل�ًا طر�قة انتقال الحرارة عبر 

 لتستنتج عمل�ًا تفاوت المواد الصل�ة في توصیلها للحرارة  

 ترتب مجموعة من المواد حسب عزلها للحرارة  

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

  أن تعرف االتزان  عرفي االتزان
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  الحرار�......................................................  الحرار� 

 .ساعة وقف، ماء، جهاز توصیل الحرارة، شمع، لهب، قطعة جلید، قضیب معدني أو ملعقةالوسائل التعل�م�ة: 

  

  

  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

  المرحلة األولى: المالحظة التأمل�ة   

عز�زتي الطال�ة تأملي عند وضع 

مامك في �أس أم�عب الثلج الذ� 

الماء ماذا �حدث له؟ وعند معلقة 

معدن�ة في ماء ساخن ماذا �حدث 

لها؟ عز�زتي جم�ع هذه المشاهدات 

تشیر إلى أن الحرارة انتقلت من 

جسم آلخر وهذا یتم طرق مختلفة، 

نتقال الحرارة في فما هي طرق ا

المواد؟ وما تعر�فك النتقال الحرارة 

 في المواد الصل�ة؟ 

  

تقوم  −

الطال�ات 

�االنت�اه إلى 

المعلمة 

وتنفذ ما 

 طلب منهم

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) في 1(

ورقة 

  العمل.

مالحظة استجا�ات  −

  الطال�ات

  

تعدد طرق انتقال  −

 المواد

توضح المقصود  −

  �التوصیل

تبین المقصود  −

  �العزل الحرار� 

تصنف المواد  −

الصل�ة حسب 

  توصیلها للحرارة

مثلة أتعطي  −

على المواد 

الموصلة والمواد 

  العازلة للحرارة

  المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم

ناقش المعلمة مع الطال�ات في ت

مفهوم انتقال الحرارة �التوصیل 

وتذ�ر �عض األمثلة الدالة على 

المفهوم مثل ماذا �حدث لشو�ة عند 

وضعها في طب� ساخن؟ وتطلب 

)، ثم 2نشا� (منهم اإلجا�ة عن 

تشرح المعلمة ��ف�ة حدوث 

التوصیل، وتوضح المعلمة أن 

المواد تختلف في توصیلها للحرارة 

أنه تم تصنیف المواد الصل�ة و 

حسب درجة توصیلها للحرارة إلى 

مواد جیدة التوصیل ومواد ردیئة 

التوصیل. ثم تطرح المعلمة سؤال 

تعرف  −

الطال�ات 

التوصیل 

الحرار�، 

العزل 

الحرار�، 

جیدة المواد 

وردیئة 

التوصیل 

 للحرارة.

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) في 2(

اكتبي المفهوم العلمي الدال 

  على الع�ارات التال�ة:

 المواد عبر الحرارة انتقال .1

 الطرف من الصل�ة

 ال�ارد الطرف إلى الساخن

 التصادمات �سبب

 الجسم في الجز�ئ�ة

  (          )  .الصلب

 تنتقل التي المواد هي .2

(           .�سهولة الحرارة عبرها

( 

استخدام مواد لها خواص  .3

عازلة للحرارة تساعد على 

(          الحد من تسرب الحرارة

(  
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

ماذا �قصد �العزل الحرار�؟ 

وتتناقش مع الطال�ات حول المفهوم، 

  و�تم التوصل إلى التعر�ف.

ورقة 

  العمل.

قارني بین المواد جیدة  −

 التوصیل وردیئة

التوصیل للحرارة، من 

، وٕاعطاء حیث التعر�ف

  مثال. 

تستنتج عمل�ًا  −

طر�قة انتقال 

الحرارة عبر 

 الصل�ةالمواد 

تستنتج عمل�ًا  −

تفاوت المواد 

الصل�ة في 

  توصیلها للحرارة

  المرحلة الثالثة: التجر�ب النش�

بإجراء تطلب المعلمة من الطال�ات 

 ) في الكتاب المدرسي6( نشا�

للتعرف على ��ف�ة انتقال الحرارة في 

طلب منهم ثم ت ،األجسام الصل�ة

لتستنتج عمل�ًا  )7اجراء نشا� (

الصل�ة في توصیلها  تفاوت المواد

الطال�ات بإجراء نشا� للحرارة، 

  .تفاوت المواد الصل�ة في توصیلها

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) 7) و(6(

في الكتاب 

المدرسي، 

وتنفذ نشا� 

) في 3(

ورقة 

  العمل.

  

ترتب مجموعة  −

من المواد حسب 

  عزلها للحرارة

المرحلة الرا�عة: الخبرات الماد�ة 

  المحسوسة

مة �اكتشاف المعاني تسمح المعل

وجعل الخبرات محسوسة من خالل 

مناقشة الطال�ات في �عض األمور 

المرت�طة �ح�اتهم مثل صناعة أواني 

، الطبخ من األلمونیوم ول�س الحدید

وتطلب منهم ترتیب �عض المواد 

حسب عزلها للحرارة، وتطلب 

المعلمة من الطال�ات بتصم�م جهاز 

اء للعزل الحرار� �مشروع بیتي سو 

من خالل العمل الفرد� أو 

  الجماعي.

تجیب  −

الطال�ات 

على نشا� 

 ).4رقم (

تجیب  −

الطال�ات 

على أسئلة 

التقو�م 

  الختامي

تستخدم مقا�ض عللي: 

�الست���ة لصناعة أواني 

 الطبخ.
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  التقو�م الختامي:

 الفراغ: أكملي

 تصنف المواد الصل�ة حسب توصیلها للحرارة إلى  ....................

 .و.........................

  :المواد جیدة التوصیل للحرارة هي

 .......................مثل....................................

 :المواد ردیئة التوصیل للحرارة هي  ..........................

 ................................مثل

  في توصیلها للحرارة. ......................المواد الصل�ة 

  انتقال الحرارة عبر المواد الصل�ة من الطرف الساخن للطرف ال�ارد هي

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

 طة تنتقل الحرارة في المواد الصل�ة بواس

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

 

  ث �عد فترة من الزمن ن �حدأفي الش�ل المجاور ماذا تتوقعین

______________________ 

  

 :الواجب المنزلي

 اذ�ر� �عض المواد ردیئة التوصیل للحرارة مبینًة استخدامات �ل منها في ح�اتنا. −

   

خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات تنفیذ  

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

الوحدة: الثامنة (الحرارة في 

  ح�اتنا)
  لعاشرالدرس: ا  )المادةاألول (الحرارة و  الفصل:

انتقال الحرارة الموضوع: 

  عبر المواد السائلة والغاز�ة
  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص: 

  : التعرف على طر�قة انتقال الحرارة عبر المواد السائلة والغاز�ة.الهدف العام
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 األهداف السلو��ة:

   والغازاتتوضح ��ف�ة انتقال الحرارة في السوائل 

 توضح المقصود �الحمل 

 .تستنتج عمل�ًا طر�قة انتقال الحرارة �الحمل عبر المواد السائلة والغاز�ة 

 .تستنتج أن الماء رد�ء التوصیل للحرارة  

 تقارن بین ت�ارات الحمل الصاعدة والها�طة.  

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

 توصیل أن تعرف ال

  الحرار� 

  عرفي التوصیل

  الحرار�......................................................

خرز ملون أو ، �أس زجاجي �بیر، میزان حرارة، ماء، ملق� خشبي، لهب، أنبوب اخت�ارالوسائل التعل�م�ة: 

  .شر�� ورقي، قارورة �الست�ك، نشارة خشب

  

  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  قو�مالت
  دور الطالب  دور المعلم

  المرحلة األولى: المالحظة التأمل�ة:  

عز�زتي الطال�ة تأملي في المادة في 

الحالة الصل�ة والسائلة والغاز�ة هل 

جز�ئات المادة متراصة في �ل 

إذن إنها غیر  الحاالت؟ نعم

ن تنتقل الحرارة أمتراصة. فهل �م�ن 

�التوصیل في المواد السائلة والغاز�ة 

�ما في الحالة الصل�ة؟ هل �م�ن 

للجز�ئات أن تنتقل الحرارة في الحالة 

حول  الصل�ة والسائلة نتیجة االهتزاز

 � خر أموقعها؟ إذن هناك طر�قة 

تنتقل بها الحرارة، ماهي هذه 

  الطر�قة؟ 

تقوم  −

الطال�ات 

�االنت�اه إلى 

المعلمة 

وتنفذ ما 

 طلب منهم

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

في  )1(

ورقة 

  العمل.

مالحظة استجا�ات  −

  الطال�ات

  

توضح ��ف�ة  −

انتقال الحرارة 

في السوائل 

 والغازات

توضح المقصود  −

  المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم

تتناقش المعلمة مع الطال�ات في 

مفهوم انتقال الحرارة �الحمل وتقوم 

بتعر�فه هي والطال�ات وتطلب منهم، 

ثم تشرح المعلمة المقصود �الحمل، 

تعرف  −

 الطال�ات  

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

اكتبي المفهوم العلمي الدال 

  على الع�ارات التال�ة:

 فیها تنتقل التي الطر�قة −

 المواد عبر الحرارة

 حیث والغاز�ة السائلة
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  قو�مالت
  دور الطالب  دور المعلم

ثم تناقش الطال�ات "إن المواد   �الحمل

الصل�ة تختلف في توصیلها للحرارة 

أما المواد السائلة فتعد ردیئة 

  .التوصیل للحرارة

  

) في 2(

ورقة 

  العمل.

 الجز�ئات تتحرك

 ألعلي الساخنة

 ال�اردة والجز�ئات

  (            ) .ألسفل

�یف تنتقل الحرارة في  −

ئلة والغاز�ة المواد السا

  عبر الحمل؟

تستنتج عمل�ًا  −

طر�قة انتقال 

الحرارة �الحمل 

عبر المواد 

 السائلة والغاز�ة.

 

تستنتج أن الماء  −

رد�ء التوصیل 

  للحرارة.

  المرحلة الثالثة: التجر�ب النش�

تطلب المعلمة من الطال�ات  .1

) في الكتاب 8بإجراء نشا� (

للتعرف على ��ف�ة المدرسي 

  انتقال الحرارة في المواد السائلة 

تطلب المعلمة من الطال�ات  .2

) في الكتاب 9بإجراء نشا� (

تستنتج أن الماء رد�ء لالمدرسي 

 التوصیل للحرارة.

الطال�ات تطلب المعلمة من  .3

) في الكتاب 10بإجراء نشا� (

المدرسي للتعرف على طر�قة 

  انتقال الحرارة في الغازات.

تنفذ  −

الطال�ات 

نشا� رقم 

) 9) و(8(

) في 10و(

الكتاب 

المدرسي، 

وتنفذ نشا� 

) في 3(

  ورقة العمل.

  ) في ورقة العمل3نشا� (

تقارن بین  −

ت�ارات الحمل 

الصاعدة 

  .والها�طة

المرحلة الرا�عة: الخبرات الماد�ة 

  المحسوسة

تسمح المعلمة �اكتشاف المعاني من 

الطال�ات خالل العمل وذلك �مناقشة 

عند ق�امك بوضع ماء لعمل �أس 

شا� �یف �غلي الماء؟ هل 

تالحظین فقاعات هواء تصعد 

ألعلى؟ هذا یدلل على ماذا؟ وهنا 

تشیر المعلمة إلى أن ت�ارات الحمل 

  .نوعان وتوضحهما

تجیب  −

الطال�ات 

على نشا� 

 ).4رقم (

تجیب  −

الطال�ات 

على أسئلة 

التقو�م 

  الختامي
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  التقو�م الختامي:

 ضعي صح أمام اإلجا�ة الصح�حة وخطأ أمام اإلجا�ة الخاطئة ف�ما یلي:  .أ

 (       )       تنتقل الحرارة في السوائل من المناط� ال�اردة للمناط� الساخنة 

 (       ) انتقال الحرارة في المواد السائلة ال یتطلب انتقال الجز�ئات من م�انها 

  التوصیل للحرارة                (       )�عتبر الماء �غیره من السوائل رد�ء 

 (       )               تنتقل الحرارة في المواد السائلة والغاز�ة بواسطة الحمل 

 ب. عللي: یدعي الحمل �النقل الدوراني للحرارة: 

  .............................................................................اإلجا�ة:      

  الواجب المنزلي:

  عرفي: الحمل، ت�ارات الحمل الها�طة والصاعدة.

  

  )4matتنفیذ خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

  لحاد� عشرالدرس: ا  )المادةالفصل: األول (الحرارة و   الوحدة: الثامنة (الحرارة في ح�اتنا)

  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص:   في الفراغانتقال الحرارة الموضوع: 

  : التعرف على طر�قة انتقال الحرارة في الفراغ.الهدف العام

 األهداف السلو��ة:

  تعرف اإلشعاع 

  و امتصاص المواد للحرارةأشعاع إتعدد العوامل التي �عتمد علیها 

 شعاعتستنتج عمل�ًا عمل�ة اإل 

 تقارن بین الحمل واالشعاع والتوصیل  

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

  أن تعدد طرق انتقال الحرارة

  التي درست.

  عد� �عض طرق انتقال الحرارة عبر المواد

  ......................و ................................ .

  قطع معدن�ة صغیرة، دهان أسود، شمعة، عل�ة فلز�ةالوسائل التعل�م�ة: 
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

المرحلة األولى: المالحظة   

  التأمل�ة:

عز�زتي الطال�ة تأملي في �عد 

األرض عن الشمس ومع ذلك 

تصل إلینا حرارتها، فهل 

تعتقدین أن هناك جز�ئات 

 سوف تهتز في م�انها ناقلةً 

إلینا الحرارة أم تعتقدین أن هناك 

ت�ارات حمل تنشأ؟ إذن ما الذ� 

یجعل أشعة الشمس تصل إلینا؟ 

  دعینا نف�ر معًا. 

تقوم الطال�ات  −

�االنت�اه إلى 

  المعلمة.

مالحظة استجا�ات  −

  الطال�ات

  

 تعرف اإلشعاع −

العوامل تعدد  −

التي �عتمد 

علیها اشعاع 

و امتصاص أ

  المواد للحرارة

  الثان�ة: بلورة المفهومالمرحلة 

تتناقش المعلمة مع الطال�ات 

في مفهوم اإلشعاع وتقوم 

، ثم بتعر�فه هي والطال�ات

تشرح المعلمة �یف �حدث 

اإلشعاع، ثم تناقش الطال�ات 

في العوامل التي تعتمد علیها 

  إشعاع األجسام للحرارة

تعرف  −

الطال�ات 

االشعاع 

وتجیب عن 

األسئلة 

الموجهة إلیها  

الطال�ات  تنفذ −

نشا� رقم 

) في ورقة 1(

  العمل.

اكتبي المفهوم العلمي الدال 

  على الع�ارات التال�ة:

الطر�قة التي تنتقل فیها الحرارة 

في الفراغ وفي جم�ع االتجاهات 

و�سرعة عال�ة تساو� سرعة 

  (          ) الضوء.

عدد� العوامل التي تعتمد علیها 

  اشعاع األجسام للحرارة.

عمل�ًا عمل�ة تستنتج 

  االشعاع

المرحلة الثالثة: التجر�ب 

  النش�

تقوم المعلمة من خالل العرض 

) في 11العملي بتنفیذ نشا� (

  الكتاب المدرسي. 

تنفذ الطال�ات  −

نشا� رقم 

) في 11(

الكتاب 

المدرسي، 

وتنفذ نشا� 

) في ورقة 2(

 العمل.

  ) في ورقة العمل3نشا� (
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  األهداف السلو��ة
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

  

  

تقارن بین  −

الحمل 

واالشعاع 

  والتوصیل

  

المرحلة الرا�عة: الخبرات 

  الماد�ة المحسوسة

تسمح المعلمة �اكتشاف 

المعاني من خالل مناقشة 

الطال�ات في �عض األمور التي 

تحدث في ح�اتهم مثل: عندما 

تجلسین �القرب من المدفأة 

وتقوم �یف تنتقل الحرارة إل�ِك؟ 

  بتخل�ص ما تم التوصل إل�ه.

تجیب  −

الطال�ات 

على نشا� 

 ).3قم (ر 

تجیب  −

الطال�ات 

على أسئلة 

التقو�م 

  الختامي

عندما تضعین یدِك  أكملي:

أسفل مص�اح فإن الحرارة تنتقل 

من خالل 

._____________ 

  ) في ورقة العمل3نشا� (

 :التقو�م الختامي

 ضعي صح أمام اإلجا�ة الصح�حة وخطأ أمام اإلجا�ة الخاطئة ف�ما یلي:

  أكثر من السطوح الخشنة                           (      )السطوح الناعمة تشع حرارة 

 (      ) السطوح ذات األلوان الغامقة تمتص حرارة أكثر من السطوح ذات األلوان الفاتحة 

 جسام منخفضة الحرارة      (     األجسام مرتفعة الحرارة تشع حرارة �ش�ل أقل من األ ( 

  الواجب المنزلي:

  .......................................................................... شعاع:عرفي اإل

  

  

  )4matتنفیذ خطة تدر�س�ة وف� نظام الفورمات (

  المادة: علوم عامة  الصف: السا�ع  المدرسة:

  لثاني عشرالدرس: ا  )المادةالفصل: األول (الحرارة و   الوحدة: الثامنة (الحرارة في ح�اتنا)

  تار�خ التنفیذ: 1عدد الحصص:   تطب�قاتالموضوع: 

  : التعرف على تطب�قات انتقال الحرارة عبر الموادالهدف العام

 األهداف السلو��ة:

 أن تعدد �عض التطب�قات على انتقال الحرارة عبر المواد 
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 تعرف الثیرموس 

   ل�ة عمل التدفئة المر�ز�ةآتوضح 

 توضح المبدأ العلمي للثیرموس  

  ق�اس الخبرات السا�قة: أكملي الفراغ:   الخبرات السا�قة

 .أن تعدد طرق انتقال الحرارة  

  عدد� طرق انتقال الحرارة عبر المواد ......................و

................................ و ............................ 

.  

 ، السبورة والط�اشیر.ثیرموسالوسائل التعل�م�ة: 

  

  

  السلو��ةاألهداف 
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

أن تعدد �عض 

التطب�قات على 

انتقال الحرارة عبر 

  المواد

المرحلة األولى: المالحظة 

  التأمل�ة:

عز�زتي الطال�ة تأملي في عظمة 

الخال� وقدرته وابداعه لم یخل� 

شيء في هذا الكون عبثا، تأملي 

هل �م�نِك  في طرق انتقال الحرارة

�عض تطب�قات انتقال أن تذ�ر� ل

الح�اة؟ نعم عز�زتي الحرارة في 

�الثیرموس  ىفهناك ما �سم

والتدفئة المر�ز�ة وهي تطب�قات 

موجودة في معظم البیوت فما 

المقصود �الثیرموس؟ وما مبدأ 

عمل التدفئة المر�ز�ة؟ ومن هنا 

 تنتقل المعلمة للمرحلة الالحقة.

  

تقوم الطال�ات  −

�االنت�اه إلى 

  المعلمة.

عدد� �عض  −

التطب�قات على انتقال 

  الحرارة عبر المواد

  

تعرف  −

الثیرموس، 

 التدفئة المر�ز�ة

ل�ة آتوضح  −

عمل التدفئة 

 المرحلة الثان�ة: بلورة المفهوم

تتناقش المعلمة مع الطال�ات 

�مفهوم الثیرموس وتقوم بتعر�فه 

هي والطال�ات، ثم تشرح المعلمة 

مبدأ عمل التدفئة المر�ز�ة، ثم 

تعرف  −

الطال�ات 

الثیرموس 

والتدفئة 

المر�ز�ة 

اكتبي المفهوم العلمي 

  الدال على الع�ارات التال�ة:

 حرارة لحف� تستخدم أداة

 .مم�نة فترة أطول السوائل

(       )  
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  السلو��ةاألهداف 
  الخبرات واألنشطة

  التقو�م
  دور الطالب  دور المعلم

 المر�ز�ة

  

تناقش الطال�ات في خطوات عمل 

  .التدفئة المر�ز�ة

وتجیب عن 

األسئلة 

 الموجهة إلیها  

تنفذ الطال�ات  −

) 1رقم (نشا� 

في ورقة 

  العمل.

 الحرارة النتقال تطبی�

 الحمل وت�ارات �اإلشعاع

والتوصیل  الساخن الماء في

(       )  

  

توضح المبدأ العلمي 

  للثیرموس

  التجر�ب النش� المرحلة الثالثة:

تكون قد طلبت المعلمة من 

الطال�ات بوضع ماء ساخن جدًا 

أو �ارد جدًا في ثیرموس وتكون قد 

قامت �ق�اس درجة حرارته 

�استخدام میزان الحرارة ثم تطلب 

المعلمة من �ل طال�ة أن تقوم 

�ق�اس درجة حرارة الماء في 

  .الحصة وتحدثنا عن مالحظاتها

تنفذ الطال�ات  −

م نشا� رق

) في 11(

الكتاب 

المدرسي، 

وتنفذ نشا� 

) في ورقة 2(

  العمل.

ماء ساخن وضع في  −

ثیرموس درجة حرارته 

فمن المتوقع  هس 100

أن تكون درجة حرارته 

ساعات  �5عد 

 –هس52– هس100(

 ) هس 20–هس120

  

المرحلة الرا�عة: الخبرات الماد�ة   

 المحسوسة

تسمح المعلمة �اكتشاف المعاني 

مناقشة الطال�ات في من خالل 

�عض األمور التي تحدث في 

ح�اتهم مثل: متي تقوم والدتك 

�استخدام الثیرموس؟ ما بدیل 

التدفئة المر�ز�ة الذ� نستخدمه 

في بیوتنا؟ ما أفضل نظام التدفئة 

  المر�ز�ة أم المدفئة؟

تجیب  −

الطال�ات على 

نشا� رقم 

)3.( 

تجیب  −

الطال�ات على 

أسئلة التقو�م 

  الختامي

تجیب على األسئلة 

  المطروحة

  

 التقو�م الختامي:

  رتب مراحل آل�ة عمل نظام التدفئة المر�ز�ة؟   .أ



195 

  [.......] تنقص �ثافة الماء و�زداد حجمه ف�صعد أعلى المرجل    

  [.......] تفقد المشعات الحرار�ة الحرارة �طر�قة اإلشعاع    

  [.......] یدخل الماء الفاتر إلى غرفة المرجل لتسخینه    

  [.......] یتم تعو�ض النقص في الماء �استخدام مصدر خارجي    

  [.......] یخرج الماء الساخن من فتحة أعلى المرجل ومنه ألنابیب التدفئة    

  [.......] یدخل الماء إلى أنابیب التدفئة ومنه إلى المشعات داخل الغرف    

  [.......] �عود الماء �عد فقدان الحرارة �اإلشعاع عبر أنابیب التدفئة إلى المرجل   

 عللي لما �أتي:  .ب

  ًون السطح الخارجي للوعاء الداخلي للثیرموس ناعمًا ومصقوال�� 

 

  ءعاء الخارجي في الثیرموس هوایوجد بین الوعاء الداخلي والو 

  

 الواجب المنزلي: 

 وضح مبدأ عمل الثیرموس: 

 

 

 



 

  

  

  

  : )6ملح� (

  �راسة وأنشطة الطالب 

  
  

  إعداد ال�احثة: 

  روال شر�ف غزال
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  ): درجة الحرارة1ورقة عمل (

قادرًا على تحقی� األهداف  عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون 

  التال�ة:

  .توضح العالقة بین درجة الحرارة وسخونة المادة .1

  ، التدر�ج المئو�، الجسم الم�تسب للحرارة، الجسم الفاقد.تعرف درجة الحرارة .2

  .تذ�ر أهم�ة میزان الحرارة .3

  .تعدد �عض أنواع مواز�ن الحرارة .4

درجة حرارة غل�ان الماء ول�س میزان تفسر سبب استخدام میزان الحرارة الزئ�قي لق�اس  .5

 .الحرارة الكحولي

 تعرف االتزان الحرار�. .6

 .تحل مسائل على االتزان الحرار�  .7

 

  الفراغ:  الخبرات السا�قة: أكمل 

 ، ............. ............ مصادر الطاقة المختلفة اذ�ر .1

  ...........، ............ . مصادر الطاقة الطب�ع�ة والصناع�ة�عض  عدد .2

  

  )/ المالحظة التأمل�ة:(1نشا� رقم 

 تحدید درجة حرارة جسم طفل مر�ض؟ هل تستط�ع .4

 لماذا ترتفع درجة حرارة ید�ِك عند لمس �وب �ه ماء ساخن؟ .5

  انخفاض) درجة حرارتها.-�لما زادت سخونة المادة هذا دلیل على (ارتفاع .6

  )/ بلورة المفهوم:2نشا� رقم (

 تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

 درجة الحرارة، الجسم الم�تسب للحرارة والجسم الفاقد للحرارة. عرف  .أ

 وحدة ق�اس درجة الحرارة هي: ................... .  .ب

  أ� األجسام تكتسب حرارة وأیهما �فقد حرارة في الحاالت التال�ة:  .ج

 �وب عصیر �ه ثلج .1
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 �وب ساخن في یدك .2

 :مع تحدید درجة االتزان الحرار�  اتجاه انتقال الحرارة في األش�ال التال�ة حدد  .د

1.  

 

 

2.  

 

  

  

  )/ التجر�ب النش�:3نشا� رقم (

  قم أنت وزمالئك �ق�اس درجة حرارة �ؤوس �ه ماء مختلف درجة حرارته:

 ما المقصود �المصطلح التالي:

درجة تجمد الماء) إلى مائة (درجة غل�ان الماء) و�تم تقس�م المسافة (تدر�ج یتحدد بنقطتین من صفر  −

 (        )  جزء و�سمي �ل منها درجة 100إلى 

  ما أثر درجة الحرارة على ارتفاع الزئب� في المیزان أو انخفاضه؟  .أ

  جة حرارة الماء في �ل حالة؟ما العالقة بین الق�مة العدد�ة التي نحصل علیها من المیزان ودر   .ب

  

  

  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:4نشا� رقم (

 .عنها ا�حث المئو�؟ التدر�ج غیر آخر�  تدر�جات توجد هل −

�عض األمور التي یجب مراعاتها عند استخدام میزان الحرارة لتقدیر درجة حرارة جسم شخص  اذ�ر −

  مر�ض.

   :علل

 الكحولي؟ ول�س المغلي الماء حرارة درجة لق�اس الزئ�قي الحرارة میزان استخدام −

  عصیر؟ �أس في وضعه عند الجلید م�عب انصهار −

  

  

  

 5س10 5س100

 5س70  5سصفر 
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  التقو�م الختامي:

  .، االتزان الحرار� : درجة الحرارة، میزان الحرارة، التدر�ج المئو� عرف  .أ

  ماذا تالحظین على مستو� الزئب� في الترمومتر:  .ب

  المالحظة:     

  االستنتاج:     

تم استخدام میزان الحرارة الكحولي لق�اس درجة حرارة  :ماذا �حدث لو  .ت

 الماء المغلي؟
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  ): �م�ة الحرارة2ورقة عمل (

عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف 

  التال�ة:

 الحرارة ودرجة الحرارة �م�ة بین العالقة تشرح .1

 الحرارة ودرجة الحرارة �م�ة بین تقارن  .2

  الحرارة، السعر الحرار�  �م�ة تعرف .3

 الحرارة �م�ة علیها تعتمد التي �عض العوامل توضح .4

 ثبوت مع الكتلة اختالف عند �ؤوس مجموعة من األعلى الحرارة درجة ذو الكأس تختار .5

 الزمن.

  الفراغ:  الخبرات السا�قة: أكمل 

 .......................................... ............ عرفي درجة الحرارة .1

  وحدة ق�اس درجة الحرارة هي: ............ .2

  

  )/ المالحظة التأمل�ة:(1نشا� رقم 

  الش�ل المقابل:  تأمل

  �أس �ه ماء على اللهب:  تالح�

 ماذا حدث للماء عند تعر�ضه للحرارة:  .1

  العالقة بین درجة الحرارة و�م�ة الحرارة:  وضح .2

  )/ بلورة المفهوم:2نشا� رقم (

  تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

 .�م�ة الحرارة، السعر الحرار� : عرف .1

 وحدة ق�اس �م�ة الحرارة هي : ................ .2
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  )/ التجر�ب النش�:3نشا� رقم (

  في الكتاب المدرسي ثم أجب: 5و 4قم أنت وزمالئك �اجراء نشا� 

متماثالن بهما �م�ة غیر متساو�ة من الماء ولهم نفس درجة الحرارة تم أمامك �أسان زجاج�ان   .أ

 دقائ� ثم تم ق�اس درجة الحرارة: 5تسخینهم لمدة 

 أیهما أعلى في درجة الحرارة؟ .1

 هل زود �ل �أس �الكم�ة نفسها من الحرارة؟ .2

 �یف �م�ن ز�ادة درجة الكأس اآلخر لتساو� درجة حرارة الكأس اآلخر؟ .3

 �م�ة الحرارة ودرجة الحرارة؟ ما العالقة بین .4

 ما العالقة بین �م�ة الحرارة والكتلة؟ .5

دقائ� وسخن ب لمدة  5 أمامك �أسان زجاج�ان متماثالن بهما نفس الكم�ة من الماء سخن أ لمدة  .ب

 دقائ�: 10

 أیهما أعلي في درجة الحرارة؟ .1

 هل الكتلة متساو�ة؟ .2

 هل �م�ة الحرارة متساو�ة؟ .3

  �االرتفاع في درجة الحرارة؟ما عالقة �م�ة الحرارة 

  

  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:4نشا� رقم (

 مل من الماء �ش�ل أكبر من لتر من الماء عند تسخینهم إلى نفس المدة  100: ترتفع درجة حرارة علل

 ؟الزمن�ة

  دقائق، أي  5عند تسخین كتل مختلفة من الماء في دوارق متماثلة الحجم ثم قیاس درجة حرارتھا بعد
 الكؤوس األعلى في درجة الحرارة، ولماذا

    .أ

 

 

     .ب

 

 

    .ج
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  التقو�م الختامي:

 اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي: اختار

�ساو�  هس �30غم لدرجة حرارة 1إذا علمت أن الزمن الالزم لرفع درجة حرارة �تلة من الحدید مقدارها  .1

 �غم لنفس درجة الحرارة نستنتج أن: 0.5ضعف الزمن الالزم لرفع درجة حرارة �تلة حدید مقدارها 

 �م�ة الحرارة تتناسب طرد�ًا مع �تلة الجسم  .أ

 �م�ة الحرارة تتناسب ع�س�ًا مع �تلة الجسم  .ب

 �م�ة الحرارة تتناسب طرد�ًا مع درجة الحرارة  .ج

 الحرارة�م�ة الحرارة تتناسب ع�س�ًا مع درجة   .د

تم وضع دورقین زجاجین بهما ماء على الغاز لهما نفس درجة الحرارة االبتدائ�ة وتم تسخین الدورق  .2

 : دقائ� فان 10دقائ�، والدورق الثاني  4األول مدة زمن�ة قدرها 

   أقل األول الدورق  اكتسبها التي الحرارة �م�ة  .أ

 أكبر الثاني الدورق  اكتسبها التي الحرارة �م�ة  .ب

 أقل الثاني الدورق  فقدها التي الحرارة �م�ة  .ج

 أكبر األول الدورق  التي فقدها الحرارة �م�ة  .د

 3سم�100ه ماء أم دورق �ه  3سم 50أیهما �حتاج مدة تسخین أكبر ل�صل إلى درجة الغل�ان دورق �ه  −

 �ه ماء؟ ولماذا؟
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  ): �م�ة الحرارة3ورقة عمل (

هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة 

  التال�ة:

 تعرف الحرارة النوع�ة للمادة −

 تشرح العالقة بین �م�ة الحرارة ونوع المادة −

 والسعر الحرار�  النوع�ة الحرارة بین تقارن  −

 المفقودة أو الم�تس�ة الحرارة �م�ة تحسب −

  الفراغ:  الخبرات السا�قة: أكمل 

 .......................................... ............ الحرارة�م�ة  عرف .1

  وحدة ق�اس �م�ة الحرارة هي: ............ .2

  

  )/ بلورة المفهوم:1نشا� رقم (

  تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

  المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة: اكتب

 (           ) واحدة مئو�ةمن المادة درجة غم �1م�ة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  −

 الحالة التي تتساو� عندها �م�ة الحرارة المفقودة مع الم�تس�ة           (            ) −

 العوامل التي تعتمد علیها �م�ة الحرارة التي ��تسبها جسم ما. عدد  .أ

  .بین الحرارة النوع�ة والسعة الحرار�ة قارن   .ب
  

  النش�:)/ التجر�ب 2نشا� رقم (

  في الكتاب المدرسي ثم أجب: 6قم أنت وزمالئك بإجراء نشا� 

دقائ�، ثم تم وضع �ل �رة في  5تم تسخین �رتین متساوتین في الكتلة من الحدید والخشب لمدة   .أ

 �أسین بهما نفس الكم�ة من الماء ال�ارد ولنفس المدة الزمن�ة، ثم تم ق�اس درجة الحرارة:

 حرارته �ش�ل أكبر؟أ� الكأس ین ارتفعت درجة  .1

 هل زود �ل �أس بنفس �م�ة الحرارة؟ .2

 ما عالقة ذلك بنوع المادة؟ .3

ثم ُسخن الماء حتى الغل�ان ثم رفع  هس20غم في وعاء ماء درجة حرارته 30سق� خاتم ذهب �تلته   .ب

 0.03 =علمًا �أن الحرارة النوع�ة للذهب  �م�ة الحرارة التي اكتسبها الخاتم احسبالخاتم من الماء. 

  هسعر /غم. س
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  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:3نشا� رقم (

 علل: 

 .تسخن �عض الصخور عند شروق الشمس أسرع من غیرها في الم�ان نفسه 

 .ترتفع درجة حرارة الرمل أكثر من درجة حرارة الماء المعرضین لنفس الظروف 

  أكمل الخارطة المفاه�م�ة التال�ة:

  

 
  

  

  التقو�م الختامي:

  اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي: اختار

 أ� من العوامل اآلت�ة ل�ست من العوامل التي تتوقف علیها �م�ة الحرارة التي ��تسبها جسم ما؟ −

 طول المادة  .ه

 �تلة المادة  .و

 الحرارة النوع�ة للمادة  .ز

 درجة حرارة المادة  .ح

سعر/غم. 1أن الحرارة النوع�ة للماء هي  ، فإذا علمتهس90إلى  هس10غم من الماء من 1000سخن  −

 ما �م�ة الحرارة التي اكتسبها الماء؟، هس

......................................................................................... 
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  ): �م�ة الحرارة4ورقة عمل (

عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف 

  التال�ة:

 أن تعرف أهم�ة توازن الغذاء. .1

  المتوازن. الغذاء تعرف .2

  غذائ�ة معینة. لوج�ة الغذائ�ة السعرات تحسب .3

 الحرار�. السعرات من الیوم�ة الحاجة تؤمن غذائ�ة وج�ة تؤلف .4

  الفراغ:  الخبرات السا�قة: أكمل 

  : ...........................................الحرار�  السعر عرفي.1

  

  )/ المالحظة التأمل�ة:1رقم (نشا� 

  عز�ز� الطالب تأمل الصور التال�ة وأجب عن األسئلة التال�ة:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عز�ز� الطالب تأمل في صور الطعام المعروضة:
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 تصن�فه؟  هل تستط�ع  .أ

 ما أهم�ة هذا الغذاء؟   .ب

  لماذا علینا التنو�ع في األطعمة الغذائ�ة؟  .ج

  

  المفهوم:)/ بلورة 2نشا� رقم (

  تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

  اكتب المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة:

  (   ) الحرار�ة السعرات من المطلوب �الكم الجسم �مد �حیث الغذائ�ة األصناف من یتكون  الذ� الغذاء هو −

 التي الحرار�ة السعرات مقدار ما الخبز، من جم300و الغنم، لحم من جم200 الغداء وج�ة في طالب تناول −

 الوج�ة؟ من علیها حصل

  

  )/ التجر�ب النش�:3نشا� رقم (

وج�ة إفطار، ووج�ة غداء، ووج�ة عشاء تؤمن الحاجة الیوم�ة من للتخط�� قم أنت وزمالئك بإجراء نشا� �ا

�یلو  �2200یلو سعر، واالناث �حتاجون 2700علمًا �أن الذ�ور في مثل عمرك �حتاجون السعرات الحرار�ة 

  سعر یوم�ًا �االستعانة �الجدول المرف�:

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

  

  الطعام
�م�ة الحرارة 

  (�یلو سعر)
  الطعام

�م�ة الحرارة 

  (�یلو سعر)

 354  أرز 159  ب�ض دجاج

 279  خبز 149  سمك

 49  برتقال 750  ز�دة

 354  فول 157  لحم غنم

 42  جزر 59  لبن

 376  حمص 64  حلیب �قر

   25  بندورة 283  جبنة
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  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:4نشا� رقم (

  اإلجا�ة الصح�حة ف�ما یلي: اختار

 صل الشتاء �فضل تناول غذاء �حتو� علي: ففي  .1

 خبز، شا�، جبن  .أ

 خبز، فاكهة، ب�ض  .ب

 خبز، ز�دة، مر�ى، حلیب.  .ج

 حمص، طماطم خبز،  .د

 �حتاج الفرد في فصل الشتاء إلى تناول الحلو�ات �ش�ل �بیر. :علل .2

  

  التقو�م الختامي:

 .الغذاء المتوازن عرفي:  −

 �حتاج الفرد في فصل الشتاء إلى تناول الحلو�ات �ش�ل �بیر. :علل −

.........................................................................................  
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  ): تمدد المواد الصل�ة �الحرارة5ورقة عمل (

عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف 

  التال�ة:

 تذ�ر أثر الحرارة على األجسام.  .1

  �البرودة وان�ماشها �الحرارة الصل�ة المواد تمدد تشرح .2

  االتجاهات جم�ع في تتمدد الصل�ة المواد أن توضح .3

  للحرارة اكتسابها عند الصل�ة المواد على تطرأ التي التغیرات تمیز .4

  الحدید س�ك قض�ان بین مسافات ترك سبب تفسر .5

 �الحرارة الصل�ة االجسام تمدد على العمل�ة التطب�قات �عض تذ�ر .6

 معدن�ة. �رة تسخین عند تتغیر التي العوامل تمیز .7

  الفراغ:  الخبرات السا�قة: أكمل 

 عرف درجة الحرارة: ............................................... . −

 عرف �م�ة الحرارة: .............................................. . −

  وحدة ق�اس درجة الحرارة هي .................... . −

  

  )/ المالحظة التأمل�ة:1نشا� رقم (

عز�ز� الطالب تأمل 

الصورة التال�ة وأجب عن 

  األسئلة التال�ة:

  

  

عز�ز� الطالب تأمل في 

أسالك الهاتف والكهر�اء 

  في فصل الصیف: فإنها تبدو مرخ�ة

  تتوقع لماذا؟ هل   .أ

  على األجسام؟�یف تؤثر الحرارة   .ب
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  )/ بلورة المفهوم:2نشا� رقم (

  تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

  المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة: اكتب

  )    (       خاص�ة فز�ائ�ة للمادة تتمدد فیها المواد مع ز�ادة الحرارة وتن�مش مع نقصان درجة الحرارة −

  )/ التجر�ب النش�:3نشا� رقم (

 ) في الكتاب المدرسي وأجب عن التالي:1وزمالئك بتنفیذ نشا� ( قم أنت −

 ؟عند ق�امك بتسخین السلك الفلز�؟ وماذا تالحظین عندما قمتي بتبر�ده مرة آخر� ماذا تالح�  −

i. ) في الكتاب المدرسي وأجب عن التالي:2قم أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� ( 

  دقائ�؟ 5ة تم تسخین �رة الحدید �ما في الش�ل على اللهب لمد −

  ____________________________ المالحظة:

  ____________________________ االستنتاج:

  ....................  ج. عندما تسخن األجسام فإنه یز�د .............. و تقل

  

  

  

  

  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:4نشا� رقم (

  فهل ��ون ق�اسه دق�قًا؟استخدم طالب مسطرة فلز�ة لق�اس طول الجسم، و�انت المسطرة ساخنة،   .أ

إذا �ان لد�ك طنجرة من األلمنیوم بها ثقب، هل �غل� الثقب في الطنجرة �استخدام األلمنیوم أم   .ب

 النحاس؟ لماذا؟

  ؟تترك مسافات بین قض�ان الس�ك الحدید�ة :علل  .ج
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  التقو�م الختامي:

  اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي: اختار

 تسق� حشوة االسنان أح�انًا عند تناول المشرو�ات ال�اردة أو الساخنة: علل −

 یتم تر�یب أسالك الهاتف مرخ�ة إلى حد ما :علل −

ء مع غطائه في ماء غطاء معدني مح�م لوعاء زجاجي �م�ن ان �ص�ح سهل الفتح إذا وضع الوعا −

 ن السبب هو:أساخن. نستنتج 

 الماء الساخن یؤد� إلى ان�ماش الوعاء الزجاجي  .ه

 الماء الساخن یؤد� إلى ان�ماش الغطاء المعدني  .و

 الماء الساخن یؤد� إلى تمدد الوعاء الزجاجي أكثر من تمدد الغطاء المعدني  .ز

  .عدني أكثر من تمدد الوعاء الزجاجالماء الساخن یؤد� إلى تمدد الغطاء الم  .ح
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  تمدد المواد السائلة �الحرارة ):6ورقة عمل (

عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف 

  التال�ة:

 توضح مفهوم تمدد المواد السائلة �الحرارة وان�ماشها �البرودة .1

 توضح المقصود �ظاهرة شذوذ الماء .2

 �البرودة.تستنتج عمل�ًا تمدد المواد �الحرارة وان�ماشها  .3

 �الحرارة والغاز�ة السائلة المواد تمدد على العمل�ة التطب�قات �عض تعدد .4

 والكحولي الزئ�قي الحرارة میزان خصائص تعدد .5

  الفراغ:  الخبرات السا�قة: أكمل 

  ماذا �قصد بتمدد المواد �الحرارة: ............................................ −

  

  المفهوم:)/ بلورة 1نشا� رقم (

  تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

  المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة: اكتب

 الحرارة (         )   درجة نقصان مع وتن�مش الحرارة ز�ادة مع المواد فیها تتمدد للمادة فز�ائ�ة خاص�ة −

  .هس4 دون  الحرارة درجة �انخفاض الماء حجم یزداد �حیث الماء في تحدث فیز�ائ�ة ظاهرة −
  

  )/ التجر�ب النش�:2نشا� رقم (

�اخت�ار أثر الحرارة حیث ستقوم  ) في الكتاب المدرسي وأجب عن التالي:3قم أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� (

على حجم السائل من خالل وضع ماء ملون داخل دورق صغیر واغالق فوهة الدورق �سدادة مطا� ینفذ 

 .على مستو� سطح الماء الملون مع وضع الدورق في حوض تسخینمنها أنبوب زجاجي، مع وضع إشارة 

 ماذا حدث لسطح الماء الملون في األنبوب مع استمرار التسخین؟ −

 ما أثر الحرارة على الماء الملون؟ −

  �عد رفع الدورق وتر�ه جان�ًا ماذا حدث الرتفاع عمود الماء −

  
  

  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:3نشا� رقم (

  . من ح�اتك الیوم�ة (تطبی� عملي) على تمدد المواد السائلة �الحرارةاكتب مثال  −
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  التقو�م الختامي:

  أكمل ما �أتي: 

 عند انخفاض درجة حرارة السائل فإن حجمه ______ و�ثافته______. .3

 فإن حجمه____ و�ثافته____. هس 2إلى  هس 4من عندما تنخفض درجة حرارة الماء  .4

 في صناعة مواز�ن الحرارة ول�س الماء؟ : �ستخدم الزئب� والكحولعلل .5
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  تمدد المواد الغاز�ة �الحرارة): 7ورقة عمل (

  عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف التال�ة:

 توضح المقصود بتمدد المواد الغاز�ة �الحرارة .1

 الصفات الفیز�ائ�ة للغازتوضح أثر الحرارة على �عض  .2

 تفسر ز�ادة حجم ال�الون عند ارتفاع درجة الحرارة .3

 تشرح مبدأ عمل المنطاد .4

  الفراغ:  الخبرات السا�قة: أكمل 

  ماذا �قصد بتمدد المواد السائلة �الحرارة: ............................................ −

  )/ بلورة المفهوم:1نشا� رقم (

  وأجب عن التالي:تا�ع مع معلمك 

  اكتب المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة:

  )     ( الحرارة درجة نقصان مع وتن�مش الحرارة ز�ادة الغاز�ة مع المواد فیها تتمدد للمادة فز�ائ�ة خاص�ة −

  )/ التجر�ب النش�:2نشا� رقم (

�اخت�ار أثر الحرارة حیث ستقوم  التالي:) في الكتاب المدرسي وأجب عن 3قم أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� (

ق�ام بتثبیت �الون في فوهة قارورة �الست���ة ووضعها في ماء ساخن جدًا، الخالل الغاز من على حجم 

  ومالحظة ماذا �حدث، ثم وضعها في ماء �ارد واالنتظار فترة من الزمن ومالحظة ماذا �حدث.

 ؟ماء ساخنعند تثبیته في قارورة في  ل�الون ماذا حدث ل −

 ؟عند تثبیته في قارورة في ماء �ارد ل�الون ماذا حدث ل −

 وضح أثر الحرارة على المواد الغاز�ة؟ −

  عندما �سخن الغاز یز�د حجمه وتقل ................. . −

  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:3نشا� رقم (

 . لحرارة�ا غاز�ةاكتب مثال من ح�اتك الیوم�ة (تطبی� عملي) على تمدد المواد ال −

  وضح مبدأ عمل المنطاد −

  التقو�م الختامي:

 أمام اإلجا�ة الخاطئة ف�ما �أتي: (×) إشارة (/) أمام اإلجا�ة الصح�حة واشارة  ضع

 �عتبر �الون المنطاد مثاًال جیدًا على تمدد المواد الغاز�ة �الحرارة (          ) .1

  (           )        عند تسخین المواد الغاز�ة تقل سرعة الجز�ئات          .2

  ینقص حجم المواد الغاز�ة عند ارتفاع درجة حرارتها            (           ) .3
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  ): تمدد المواد الصل�ة �الحرارة8ورقة عمل (

عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف 

  التال�ة:

 حرارة وان�ماشها �البرودة.أن تذ�ر أهم�ة تمدد المواد �ال −

 تعرف منظم الحرارة −

 ةتوضح مبدأ عمل منظم الحرار  −

 توضح مبدأ عمل السخان الشمسي −

  الفراغ:  الخبرات السا�قة: أكمل 

 عدد �عض التطب�قات على تمدد المواد في ح�اتنا.................................... −

  

  

  )/ المالحظة التأمل�ة:1نشا� رقم (

الطالب تأمل الصور التال�ة وأجب عن عز�ز� 

  األسئلة التال�ة:

  

  

أهم�ة خاص�ة تمدد المواد  اذ�رعز�ز� الطالب 

  في ح�اتنا الیوم�ة �الحرارة وان�ماشها �البرودة

  

  )/ بلورة المفهوم:2نشا� رقم (

  تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

  المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة:اكتب 

تتكون من شر�� ثنائي الفلز تستخدم في األجهزة الكهر��ة الحرار�ة لتنظ�م درجة حرارتها �ما في أداة  −

 (        ) الثالجة والم�واة.

  مبدأ عمل السخان الشمسي: وضح −
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  )/ التجر�ب النش�:3نشا� رقم (

 ) في الكتاب المدرسي وأجب عن التالي:5قم أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� (

 :ثنائي الفلز وتمر�ره فوق اللهب ومالحظة أ� الفلز�ن یتمدد أكثربتسخین سلك قم   .أ

 مبدأ عمل منظم الحرارة: وضح  .ب

 عند تسخین الشر�� ثنائي الفلز �ما �الرسم فان الشر��:  .ج

     یتمدد لألمام و��قى مستوٍ   .أ

 یتمدد و�تقوس لألسفل  .ب

 یتمدد و�تقوس لألعلى   .ج

 ین�مش للخلف و��قى مستوٍ   .د

  

  

  الخبرات الماد�ة المحسوسة:)/ 4نشا� رقم (

م �عض األجهزة الكهر�ائ�ة التي تحتو� على منظ أذ�ر  .أ

 .................................................................................... الحرارة

 :الزجاج نأ هو والسبب ین�سر فانه سم��ة زجاج�ة �أس في ساخن شا� وضع عند  .ب

  ل�س مما سب�) - للحرارة التوصیل جید- �الحرارة یتمدد ال - للحرارة التوصیل (رد�ء    

  التقو�م الختامي:

 اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي: اختار

 تعتمد ف�رة منظم الحرارة في األجهزة الكهر�ائ�ة على ظاهرة: −

 تمدد المواد الصل�ة �الحرارة.  .أ

  توصیل المواد الصل�ة للحرارة.  .ب

 تفاوت تمدد السوائل �الحرارة.   .ج

 تفاوت تمدد األجسام الصل�ة �الحرارة.  .د

 ، ما عدا:على ظاهرة تمدد المواد �الحرارة جم�ع ما یلي من التطب�قات العمل�ة −

  المنطاد  .أ

 الثیرموس   .ب

 السخان الشمسي   .ج

  میزان الحرارة.  .د
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  انتقال الحرارة عبر المواد الصل�ة): 9ورقة عمل (

منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف عز�ز� الطالب/ یتوقع 

  التال�ة:

 أن تعدد طرق انتقال المواد 

 توضح المقصود �التوصیل 

  تبین المقصود �العزل الحرار�  

 تصنف المواد الصل�ة حسب توصیلها للحرارة  

 تعطي امثلة على المواد الموصلة والمواد العازلة للحرارة 

 انتقال الحرارة عبر المواد الصل�ة تستنتج عمل�ًا طر�قة 

 لتستنتج عمل�ًا تفاوت المواد الصل�ة في توصیلها للحرارة 

 ترتب مجموعة من المواد حسب عزلها للحرارة 

  الخبرات السا�قة: أكمل الفراغ:  

  عرف االتزان الحرار�.................................... −
  

  )/ المالحظة التأمل�ة:1نشا� رقم (

  عز�ز� الطالب تأمل الصورة التال�ة وأجب عن األسئلة التال�ة:

 ماذا تتوقع أن �حدث للثلج عند وضعه في �أس �حتو� ماء ساخن؟ .1

 ما اتجاه انتقال الحرارة؟ .2

  ماذا لو تم وضع شو�ة في طب� الماء الساخن؟ �یف انتقلت الحرارة إلیها؟ .3

  

  )/ بلورة المفهوم:2نشا� رقم (

  عن التالي: تا�ع مع معلمك وأجب

  المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة: اكتب

انتقال الحرارة عبر المواد الصل�ة من الطرف الساخن إلى الطرف ال�ارد �سبب التصادمات الجز�ئ�ة في  −

  الجسم الصلب. (          ) 

  هي المواد التي تنتقل عبرها الحرارة �سهولة. (          ) −
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 (          ) خواص عازلة للحرارة تساعد على الحد من تسرب الحرارةاستخدام مواد لها  −

 بین المواد جیدة التوصیل وردیئة التوصیل للحرارة، من حیث التعر��، وٕاعطاء مثال. قارن  −

  المواد ردیئة التوصیل  المواد جیدة التوصیل  وجه المقارنة

      التعر�ف

        مثال
  

  )/ التجر�ب النش�:3نشا� رقم (

 ) في الكتاب المدرسي وأجب عن التالي:6أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� (قم   .أ

  ب��ء أطراف السلكبتسخین سلك معدني طو�ل والح� انتقال الحرارة إلى قم 

 ماذا تستنتج: .........................................................

 

 عن التالي) في الكتاب المدرسي وأجب 7قم أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� (  .ت

بتسخین قضیب ألمونیوم وقضیب نحاس وقضیب خشبي  قممن خالل جهاز توصیل الحرارة أو إن لم یتوافر 

 ثم أجب عن التالي:والح� الفرق 

 یهما �سخن أوًال؟أقض�ان مختلفة على مصدر حرار�؟ العند ق�امك بتسخین ماذا تالح�  −

 .................ماذا تستنتج....................................... −

  صنف المواد حسب توصیلها للحرارة؟ قضیب الخشب �سخن؟ هل  −

  

  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:4نشا� رقم (

  تستخدم مقا�ض �الست���ة لصناعة أواني الطبخ.علل: 

 :هي الحرارة انتقال طر�قة فان القضیب فان معدن�اً  قضی�اً  �حمي رجل −

  الدوراني) االنتقال - االشعاع -الحمل -(التوصیل            

  التقو�م الختامي:

 الفراغ: كملأ

 ..........................تصنف المواد الصل�ة حسب توصیلها للحرارة إلى .................... و 

 .....المواد جیدة التوصیل للحرارة هي: ....................................مثل.................. 

 ................................المواد ردیئة التوصیل للحرارة هي: .......................... مثل 

 .المواد الصل�ة ...................... في توصیلها للحرارة 
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  انتقال الحرارة عبر المواد الصل�ة من الطرف الساخن للطرف ال�ارد هي

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

 ..................................... تنتقل الحرارة في المواد الصل�ة بواسطة 

 

 أن �حدث �عد فترة من الزمن  في الش�ل المجاور ماذا تتوقع

............................................ 
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  الحرارة عبر المواد السائلة والغاز�ةانتقال ): 10ورقة عمل (

عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف 

  التال�ة:

 توضح ��ف�ة انتقال الحرارة في السوائل والغازات 

 توضح المقصود �الحمل 

 ز�ة.تستنتج عمل�ًا طر�قة انتقال الحرارة �الحمل عبر المواد السائلة والغا 

 .تستنتج أن الماء رد�ء التوصیل للحرارة 

 .تقارن بین ت�ارات الحمل الصاعدة والها�طة 

  الخبرات السا�قة: أكمل الفراغ:  

  ....................................التوصیل الحرار� عرف  −

  

  )/ المالحظة التأمل�ة:1نشا� رقم (

عز�ز� الطالب تأمل الصورة 

األسئلة التال�ة وأجب عن 

  التال�ة:

تأمل المادة في الحالة الصل�ة 

والسائلة والغاز�ة هل جز�ئات 

  المادة متراصة في �ل الحاالت؟

  فهل �م�ن ان تنتقل الحرارة في المواد السائلة والغاز�ة �التوصیل �ما في الحالة الصل�ة؟ 

  هتزاز حول موقعها؟هل �م�ن للجز�ئات أن تنتقل الحرارة في الحالة الصل�ة والسائلة نتیجة اال

  إذن هناك طر�قة آخر� تنتقل بها الحرارة، ماهي هذه الطر�قة؟ 

  

  )/ بلورة المفهوم:2نشا� رقم (

  تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

  المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة: اكتب

 ىاخنة ألعلالجز�ئات السالطر�قة التي تنتقل فیها الحرارة عبر المواد السائلة والغاز�ة حیث تتحرك  −

 (            ) والجز�ئات ال�اردة ألسفل

  �یف تنتقل الحرارة في المواد السائلة والغاز�ة عبر الحمل؟ −
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  )/ التجر�ب النش�:3نشا� رقم (

 ) في الكتاب المدرسي 7قم أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� (  .أ

  وأجب عن التالي:مراق�ة حر�ة النشارة في الماء، و بتسخینه  قمبوضع نشارة خشب ملونة وخف�فة في وعاء �ه ماء، ثم 

 ماذا �حدث لنشارة الخشب الموجودة فوق اللهب م�اشرة؟ −

 ماذا �حدث للقطع التي ارتفعت؟ −

 ماذا تتوقع أن �حدث لو أطفأنا اللهب؟ −

 ؟جماذا تستنت −

  ) في الكتاب المدرسي8قم أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� (  .ب

  وأجب عن التالي:وضع ماء في أنبو�ة اخت�ار وتقوم بتعر�ض الطرف العلو� من األنبوب للهب مع تمییل قلیل، 

 بلمس الطرف السفي لألنبوب، ماذا تالح�؟ مق −

 قم بلمس الطرف العلو� لألنبوب، ماذا تالح�؟ −

 ما درجة الحرارة في قاع وفوهة األنبوب؟ −

 ماذا تستنتج؟ −

  ) في الكتاب المدرسي10ا� (قم أنت وزمالئك بتنفیذ نش  .ج

وأجب تثبیت شمعة في وس� قعر قارورة �الست���ة واشعال الشمعة، ثم تقر�ب شر�� ورقي من فوهة القارورة،  قم

  عن التالي:

 ماذا حدث للشر�� الورقي عند تقر��ه؟ −

  ماذا تستنتج؟ −

  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:4نشا� رقم (

  والها�طة:قارن بین ت�ارات الحمل الصاعدة 

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

  

  التقو�م الختامي:

 ضع صح أمام اإلجا�ة الصح�حة وخطأ أمام اإلجا�ة الخاطئة ف�ما یلي:  .أ

 (       )       تنتقل الحرارة في السوائل من المناط� ال�اردة للمناط� الساخنة 

 (       ) انتقال الحرارة في المواد السائلة ال یتطلب انتقال الجز�ئات من م�انها 

 (       )                عتبر الماء �غیره من السوائل رد�ء التوصیل للحرارة� 

 (       )               تنتقل الحرارة في المواد السائلة والغاز�ة بواسطة الحمل 

 الحمل �النقل الدوراني للحرارة:  ى: یدع. عللب

  اإلجا�ة: .........................................................................................
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  انتقال الحرارة في الفراغ): 11ورقة عمل (

  التال�ة:عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف 

 تعرف اإلشعاع 

 تعدد العوامل التي �عتمد علیها اشعاع او امتصاص المواد للحرارة 

 تستنتج عمل�ًا عمل�ة االشعاع 

 تقارن بین الحمل واالشعاع والتوصیل. 

  الخبرات السا�قة: أكمل الفراغ:  

  ....................................دد �عض طرق انتقال الحرارة عبر المواد ع −
  

  )/ بلورة المفهوم:1نشا� رقم (

  تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

  اكتب المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة:

  (  ) ت و�سرعة عال�ة تساو� سرعة الضوءالطر�قة التي تنتقل فیها الحرارة في الفراغ وفي جم�ع االتجاها −

  العوامل التي تعتمد علیها اشعاع األجسام للحرارة. عدد −
  

  )/ التجر�ب النش�:2نشا� رقم (

 ) في الكتاب المدرسي 7قم أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� (  .أ

وأجب مراق�ة حر�ة النشارة في الماء، و بتسخینه  قمبوضع نشارة خشب ملونة وخف�فة في وعاء �ه ماء، ثم 

  عن التالي:

 ماذا �حدث لنشارة الخشب الموجودة فوق اللهب م�اشرة؟ −

 ارتفعت؟ماذا �حدث للقطع التي  −

 ماذا تتوقع أن �حدث لو أطفأنا اللهب؟ −

 ؟جماذا تستنت −

  ) في الكتاب المدرسي11قم أنت وزمالئك بتنفیذ نشا� (  .ب

تثبیت قطع معدن�ة بواسطة مصهور الشمع على عل�ة فلز�ة إحد� جانبیها مدهون �اللون األسود، حیث قم ب

  وأجب عن التالي:ثم إشعال شمعة في وسطها، 

 المعدن�ة؟ماذا حدث للقطع  −

 ؟أیهما سق� أوالً  −

 ما حالة المادة بین لهب الشمعة والجدار الفلز� للعل�ة؟ −

  ماذا تستنتج؟ −
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  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:3نشا� رقم (

  ل..................عندما تضعین یدِك أسفل مص�اح فإن الحرارة تنتقل من خال أكمل:

  أكمل حسب المطلوب:

 

  

  التقو�م الختامي:

 صح أمام اإلجا�ة الصح�حة وخطأ أمام اإلجا�ة الخاطئة ف�ما یلي: ضع 

 (       )                      السطوح الناعمة تشع حرارة أكثر من السطوح الخشنة 

 (    ) السطوح ذات األلوان الغامقة تمتص حرارة أكثر من السطوح ذات األلوان الفاتحة 

 أقل من األجسام منخفضة الحرارة  (        ) األجسام مرتفعة الحرارة تشع حرارة �ش�ل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحرارة

الفراغ

الحمل
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  تطب�قات عمل�ة): 12ورقة عمل (

عز�ز� الطالب/ یتوقع منك �عد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادرًا على تحقی� األهداف 

  التال�ة:

 أن تعدد �عض التطب�قات على انتقال الحرارة عبر المواد 

 تعرف الثیرموس 

   التدفئة المر�ز�ةتوضح ال�ة عمل 

 توضح المبدأ العلمي للثیرموس  

 

  الخبرات السا�قة: أكمل الفراغ:  

  ...و........................و.................دد طرق انتقال الحرارة عبر المواد ع −

  

  )/ بلورة المفهوم:1نشا� رقم (

  تا�ع مع معلمك وأجب عن التالي:

  المفهوم العلمي الدال على الع�ارات التال�ة: اكتب

 أداة تستخدم لحف� حرارة السوائل أطول فترة مم�نة. (       ) −

  تطبی� النتقال الحرارة �اإلشعاع وت�ارات الحمل في الماء الساخن والتوصیل (       ) −

 ؟عمل التدفئة المر�ز�ةما مبدأ  −

  �یف �عمل نظام التدفئة المر�ز�ة. −

  

  )/ التجر�ب النش�:2نشا� رقم (

  اختار اإلجا�ة الصح�حة ف�ما �أتي:

 في ثیرموس مح�م االغالق ص�فًا، فمن المتوقع أن تكون  هس 15 عند وضع ماء �ارد درجة حرارته

 ساعات هي: 4درجة حرارته �عد 

 هس 10ب.                                  هس 15  .أ

  هس 100د.                                   هس 20ج. 

  

  



224 

  )/ الخبرات الماد�ة المحسوسة:3نشا� رقم (

   أكمل:

متي تقوم والدتك �استخدام الثیرموس؟ ما بدیل التدفئة المر�ز�ة الذ� نستخدمه في بیوتنا؟ ما 

 أفضل نظام التدفئة المر�ز�ة أم المدفئة؟

  

  التقو�م الختامي:

 عمل نظام التدفئة المر�ز�ة؟رتب مراحل آل�ة    .أ

  [.......] تنقص �ثافة الماء و�زداد حجمه ف�صعد أعلى المرجل    

  [.......] تفقد المشعات الحرار�ة الحرارة �طر�قة اإلشعاع    

  [.......] یدخل الماء الفاتر إلى غرفة المرجل لتسخینه    

  [.......] یتم تعو�ض النقص في الماء �استخدام مصدر خارجي    

  [.......] یخرج الماء الساخن من فتحة أعلى المرجل ومنه ألنابیب التدفئة    

  [.......] یدخل الماء إلى أنابیب التدفئة ومنه إلى المشعات داخل الغرف    

  [.......] �عود الماء �عد فقدان الحرارة �اإلشعاع عبر أنابیب التدفئة إلى المرجل   

  لما �أتي: علل  .ب

  ًون السطح الخارجي للوعاء الداخلي للثیرموس ناعمًا ومصقوال�� 

 

 یوجد بین الوعاء الداخلي والوعاء الخارجي في الثیرموس هواء 
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