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 اإلهــــداء   

 
 

 إىل ًاندي انكزٌى انطٍة ،،، رائداً ًراعٍاً أيٍناً ،،،

 يا أَقى سزٌزذو ، نٍثارك اهلل ننا فٍو ،،،

 إىل ًاندذً انٌفٍح احلنٌٌ، يد اهلل يف عًزىا ًتارك ننا فٍيا ،،،

 انٌيف ،،،إىل سًجً انزجم انكزٌى ًانسند 

 إىل أتنائً قزج عٍين ظم يل يده اهلل عهً ،،،

إىل سيالئً ًسيٍالذً املعهًني ًاملعهًاخ تٌسارج انرتتٍح ًانرعهٍى تٌكانح انغٌز انذٌٍ شزفد 

 تصحثريى أغهى انزجال ًأكزو األيياخ يزتٌٌ َثالء ىى ينارج انعهٌو.

 ًينثد اَداب ىى حقٌل انرتتٍح ًصٌاٌ املكارو،،،

 ج عظًاء ملسريج اإلَساٌ يف حزكح احلٍاج اندائثح.ًىى قاد
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 شكر وتقدير
الحهد هلل رب العالهيف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ الهرسميف، سيدنا هحهد كعمى آلو كصحبو 

 أبكأجهعيف، أها بعد يقكُؿ رسكلنا الكريـ: " هف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " )صحيح: ركاه 
داكد(، لذلؾ فإنني كهف هنطمؽ ىذا الحديث ال يسعني إال أف اتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لكؿ هف 

 ساندني كشاركني رحمتي البحثية.
لها تقدهو هف جيد كعطاء ألبنائيا الطالب  بغزة بداية أقدـ شكرم كعرفاني إلى الجاهعة اإلسالهية

الهناىج كطرؽ أستاذة  ائب عهيد كمية التربيةنكالطالبات كأخص بالذكر أ.د فتحية صبحي المكلك، 
التدريس بالجاهعة اإلسالهية بغزة كذلؾ لتفضميا باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة كرعايتيا هنذ بدايتيا، 
سياهيا بالكثير هف كقتيا كجيدىا كتكجيياتيا كالتي  التي ها بخمت عمى بكرهيا كحسف تعاهميا كا 

عب كتخّط العقبات كأسأُؿ اهلل ليا عمهان نافعان كأف يجعميا ذخران لطالها كاف ليا األثر في تذليؿ الهصا
 هني كؿ اهتناف كعرفاف. فميا  لإلسالـ كالهسمهيف

كم لجنة الهناقشة ليذه الرسالة الدكتكر/ عبد اهلل عبد الهنعـ كالدكتكر/ كها يطيب لي أف أشكر عض
 هحهكد الرنتيسي.

 الرسالة.لها يقدهكف هف خير كصكاب إلثراء ىذه 
كها أتقدـ بكافر احتراهي كشكرم إلى السادة الهحكهيف لها قّدهكه لي هف دعـ كهساعدة كأخص 

شهالة، كاألستاذ هحهد عبد اليادم  أبكبالذكر الدكتكر الفاضؿ/ عطا دركيش، كاالستاذ/ إسهاعيؿ 
 كالذيف لـ يبخمكا عمّى بعمهيـ ككقتيـ كتكجيياتيـ السديدة.

خراجيا عمى ها ىي كها أتقدـ بشكرم لكؿ  اآلف.عميو  هف ساعدكني عمى تنسيؽ كتدقيؽ الرسالة كا 
 أشكر كؿ هف هيد لي سبيؿ العال.

 إلتهاـ ىذا العهؿ الهتكاضع. ككؿ هف قدـ لي يد العكف كالهساعدة
كقبؿ أف ألكح الكداع هغادران ىذه العتبات الزهردية هف ىذا الصرح العاهر أكد أف اسجؿ ها أنا إال 

 عالـ بالجاهعة االسالهية العتيدة.كنجـ السيا نجـ خفي كسط شهكس هف أساتذتي األكطالبة 
 شهكس ال تأخذ هنيا ظمهة الغبش 

 كال يحجب شعاعيا ضباب 
 كال تخهد فييا جذكة 
 كال ينطفيء ليا أكار 

 كسط فمؾ دائر ككككب سيار
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 ممخص الدراسة
ة يهت الخهس عمى تنهية الهفاىيـ العمالياءا استراتيجيةأثر لى إ ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ

، كقد تحددت هشكمة الدراسة في كعهميات العمـ بالعمكـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة
  السؤاؿ الرئيس اآلتي:

مـ بالعمكـ لدل طالبات الياءات الخهس عمى تنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات الع استراتيجيةها أثر 
 ساسي بغزة  األ الصؼ السابع

 األسئمة البحثية اآلتية: ويتفرع عف السؤاؿ الرئيس

إستراتيجية الياءات الخهس البنائية الهستخدهة لتنهية الهفاىيـ العمهية كيؼ يهكف تكظيؼ  -1
 كعهميات العمـ بالعمـك لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة 

 الصؼ السابع األساسي بغزة  ها الهفاىيـ العمهية الكاجب تنهيتيا بالعمـك لدل طالبات -2
 ها عهميات العمـ الكاجب تنهيتيا بالعمـك لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة  -3
بيف هتكسط درجات  ( α≤0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )تىؿ  -4

طالبات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة في اختبار 
  ىيـ العمهية بالعمكـالهفا

بيف هتكسط درجات  (α≤0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )تىؿ  -5
طالبات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة في اختبار 

  عهميات العمـ بالعمكـ
لتطبيؽ الدراسة، كاختارت كتـ اختيار هدرسة بنات خانيكنس اإلعدادية )ج( لالجئات لتككف هيدانان 

فيف ، كقد تككنت عينة الدراسة هف صهف الهدرسة  الباحثة عينة الدراسة بالطريقة العشكائية البسيطة
طالبة، كاعتبر ( 73يبية كيضـ )، أعتبر أحدىها هجهكعة تجر دراسيف هف طالبات الصؼ السابع

الباحثة هف تكافؤ الهجهكعتيف ( طالبة، كقد تأكدت 19ضابطة كتضهف ) الصؼ الثاني هجهكعة
 هف حيث العهر الزهني كالتحصيؿ السابؽ في العمـك كاالختبار القبمي ألدكات الدراسة.

( 13عمهية الهككف هف )ار الهفاىيـ الأدكات الدراسة كىي عبارة عف اختب كقاهت الباحثة بإعداد
لتصنيؼ كالقياس كالتنبؤ كفرض ( بندان يقيس هيارات ا21ار عهميات العمـ الهككف هف )كاختببندان، 

 الفركض.
بعرضيا عمى لجنة الهحكهيف كقد طبقت الباحثة ك ثباتيا الدراسة  أدكاتكتـ التأكد هف صدؽ 

، كهعرفة هدل  ( طالبة لمتأكد هف الصدؽ كالثبات11أدكاتيا عمى عينة استطالعية هككنة هف )
 : هنيجيفا لطبيعة الدراسة كفق، كاستخدهت الباحثة زىا يتهي تصعكبة الفقرات كهعاهال



  ِ 

هف حيث قاهت الباحثة بتحميؿ هحتكل كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة  المنيج الوصفي: -3
كتاب العمكـ لمصؼ السابع األساسي ، كذلؾ الستخراج قائهة بالهفاىيـ العمهية الكاردة فييا ، 

 ككذلؾ الستخراج هيارات التفكير الهتضهنة في الكحدة .
حيث قاهت الباحثة بتطبيؽ أدكات الدراسة القبمية كالبعدية عمى  التجريبي:شبو المنيج  -2

الهجهكعتيف )التجريبية كالضابطة(، حيث تـ تدريس كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة ألفراد 
الهجهكعة التجريبية  ألفرادالهجهكعة الضابطة بالطريقة العادية، في حيف تـ تدريسيا 

 ءات الخهس.باستخداـ إستراتيجية اليا

عمى الدرجات أظيرت النتائج  وقياس حجـ األثر tمف اختبار  وبعد تطبيؽ المعالجات اإلحصائية
 اآلتية:

بيف هتكسطي درجات الطالبات في  (1013كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند هستكل داللة ) -3
الهجهكعة لصالح البعدم الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار الهفاىيـ العمهية 

 التجريبية.

بيف هتكسطي درجات الطالبات في ( 1013)كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند هستكل داللة  -2
 لصالح الهجهكعة التجريبية.البعدم الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار عهميات العمـ 

هس في تعميـ الياءات الخ استراتيجيةاستخداـ في ضكء النتائج السابقة أكصت الباحثة بضركرة ك 
العمكـ هف قبؿ الهعمهيف كالهكجييف كالطمبة لتحقيؽ العديد هف األىداؼ التربكية العمهية الهرجكة 

ضركرة اىتهاـ الهسئكليف بتجييز ك  كالتي هنيا تنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ بالعمـك
جيات الحديثة بشكؿ أفضؿ الهختبرات العمهية بالهدارس هها يساعد عمى القياـ باستخداـ اإلستراتي

عقد دكرات لهعمهي العمكـ لتدريبيـ عمى تكظيؼ كضركرة  كالتقميؿ هف استخداـ الطرؽ التقميدية
ضركرة االىتهاـ بطرؽ تنهية الهفاىيـ كعهميات العمـ لدل ك استراتيجيات بنائية في تدريس العمكـ 
 الطمبة هف خالؿ عقد لقاءات تربكية .
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Abstract 

This study aimed to measure the effect of applying 5Es strategy on the 

development of the scientific concepts and the science processes in science 

field for the seventh grade students in Gaza through answering the 

following questions:- 

1- How can the Five E's strategy be used to develop the scientific concepts 

and the science processes in science field for the seventh grade students in 

Gaza? 

2- What are the scientific concepts that must be developed in science field 

for the seventh grade students in Gaza? 

3- What are the science processes that must be developed in science field 

for the seventh grade students in Gaza? 

4- Are there statistically significant differences at the level of   

 ( α ≤ 0.05 ) between ( the average of scores that related to the experimental 

group students and the average of scores that related to the control group 

students ) on the scientific concepts test in science field? 

5- Are there statistically significant differences at the level of   

 ( α ≤ 0.05 ) between ( the average of scores that related to the experimental 

group students and the average of scores that related to the control group 

students ) on the science processes test in science field? 

Khan Younis Prep ( C ) girl's school for refugees was chosen to be the field 

of study where two classes were be chosen , one as a control group and the 

other as an experimental group. By simple randomly way the control group 

consists of ( 39 ) students , the experimental group consists of ( 37 ) 

students. 

The equivalence between the control and experimental groups has been 

confirmed through using the pre-application method of the two tests on the 

study sample while the effect of teaching method on the control and 
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experimental groups has been measured by using the post application 

method of the two tests on the same sample of study. 

The researcher prepared the study tools which were the test of the scientific 

concepts that consists of (35) questions and the test of the science processes 

that consists of (20) questions that measure the skills of classification 

measurement , prediction , imposition of assumptions. 

(T-test) was used to measure the difference between average students 

scores in the two groups. 

The researcher used two methods in this study which were the descriptive 

method and experimental method. 

The results of the study showed the effectiveness of such strategy on 

developing the scientific concepts and science processes among students in 

seventh grade.  

In light of previous result, the researcher recommends that the need to 

apply new strategies in teaching such as Five E's strategy in science 

teaching. Emphasizing on developing scientific concepts and science 

processes in science teaching by using the active strategies such as Five E's.    
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 فيرس المحتويات
 ب  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اإلىػػػػداء

 ج  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 كتقدير شكر

 د  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الدراسة همخص

 ح  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الهحتكيات فيرس

 ٌ  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الجداكؿ فيرس

 ك  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 األشكاؿ فيرس

 ل  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الهالحؽ فيرس

 3 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 الدراســــت  خلفَــت األول الفصل

 2 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الهقدهة

 3 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الدراسة هشكمة

 6 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 : الدراسة فركض

 6 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 : الدراسة أىداؼ

 7 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 : الدراسة أىهية

 7 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 : الدراسة حدكد

 8 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الدراسة هصطمحات

 9 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 النظــرً اإلطــــار الثانٌ الفصل

 31 000000000000000000000000000000000000000 :الخمس الياءات واستراتيجية التعمـ دورة - البنائية النظرية :األوؿ المحور

 31 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :البنائية النظرية: أكال

 34 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 : التعمـ دكرة: ثانيا

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 24 (:5E's) الخهس الياءات إستراتيجية: ثالثا

 11 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العممية المفاىيـ: الثاني المحور

 11 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمهية الهفاىيـ تعريؼ

 14 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمهية الهفاىيـ خصائص

 16 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمهية الهفاىيـ هاتتقسي

 18 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الهفاىيـ تعمـ أىهية

 19 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمهية الهفاىيـ تعمـ تكاجو التي الصعكبات

 41 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الهفاىيـ كتككيف تعمـ صعكبات هصادر

 43 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 العمـ عمميات :الثالث المحور

 43 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمـ عهميات تعريؼ

 42 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمـ عهميات خصائص
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 44 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمـ مياتعه تصنيؼ

 43 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الدراسة قيد العمـ عهميات

 49 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمـ عهميات تعمـ أىهية

 49 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمـك كهناىج العمـ عهميات

 31 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمـ عهميات تقكيـ كأساليب أدكات

 32 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 السابقت الدراساث الثالث الفصل

 31 00000000000000000000000000000000000000 :الخهس الياءات كاستراتيجية التعمـ دكرة تناكلت التي الدراسات: األكؿ الهحكر

 62 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :األكؿ الهحكر دراسات عمى التعميؽ

 63 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :العمهية الهفاىيـ تناكلت التي الدراسات: الثاني الهحكر

 73 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الثاني الهحكر دراسات عمى التعميؽ

 71 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :السابقة الدراسات هف الحالية الدراسة أفادت ها

 71 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 العمـ عهميات تناكلت التي الدراسات: الثالث الهحكر

 81 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الثالث الهحكر دراسات عمى التعميؽ

 82 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :السابقة الدراسات عمى عاـ تعميؽ

 84 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 واإلجراءاث الطرٍقت الرابع الفصل

 83 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الدراسة هنيج

 83 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الدراسة عينة

 86 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الدراسة في الهستخدهة األدكات

 88 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000: التحميؿ نتائج

 313 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الدراسة خطكات

 317 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :اإلحصائية الهعالجة

 318 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وتفسريها الدراست نتائج اخلاهس الفصل

 334 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :النتائج تفسير

 336 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :هقترحاتكال التكصيات

 337 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :الهراجع قائهة

 328 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 املالحق قائوت
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 فيرس الجداوؿ
 

رقـ  الجدوؿ رقـ الجدوؿ
 الصفحة

 15 عالقة دكرة التعمـ بأفكار بياجيو (2.1جدكؿ رقـ )
 88 نتائج تحميؿ كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة ( 4.1جدكؿ رقـ )
( كعددىا  (4.2جدكؿ رقـ )  89 تكزيع أسئمة الهفاىيـ العمهية عمى هستكيات )بمـك
هعاهالت االرتباط بيف كؿ سؤاؿ هف أسئمة اختبار الهفاىيـ العمهية هع الدرجة الكمية  ( 4.3جدكؿ رقـ )

 لالختبار
92 

 93 ختبار.هعاهؿ االرتباط بيف كؿ درجة كؿ هجاؿ هف هجاالت االختبار كالدرجة الكمية لال ( 4.4جدكؿ رقـ )
 94 هعاهؿ السيكلة لكؿ سؤاؿ هف أسئمة اختبار الهفاىيـ العمهية (4.5جدكؿ رقـ )
 95 هعاهؿ التهييز لكؿ سؤاؿ هف أسئمة الهفاىيـ العمهية ( 4.6جدكؿ رقـ )
 96 جدكؿ يبيف حساب هعاهؿ الثبات بطريقة ككدرريتشاردسكف ( 4.7جدكؿ رقـ )
 97 العمـ عمى عهميات العمـ الهحددة كعددىا.أسئمة عهميات  ( 4.8جدكؿ رقـ )
" هع الدرجة الكمية  ( 4.9جدكؿ رقـ ) هعاهؿ االرتباط بيف كؿ سؤاؿ هف أسئمة اختبار "عهميات العمـ بالعمـك

 لالختبار نفسو
100 

 100 لالختبارهعاهؿ االرتباط بيف كؿ هجاؿ هف هجاالت اختبار عهميات العمـ كالدرجة الكمية  ( 4.10جدكؿ رقـ)
 101 هعاهالت السيكلة لكؿ سؤاؿ هف أسئمة اختبار عهميات العمـ ( 4.11جدكؿ رقـ)
 102 هعاهال التهييز لكؿ سؤاؿ هف أسئمة اختبار عهميات العمـ ( 4.12جدكؿ رقـ)
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 الفصؿ األوؿ
 خمفية الدراسة

 : المقدمة

في عصرنا الحالي بمغت ذركتيا حتى كصمت شتى الهجاالت إف الثكرة العمهية التي نعيشيا كاقعان 
لهعرفة العمهية، كالتي أّدت لظيكر العديد هف التطكرات كالتغيرات التي كانت سببان في تطكر ا

فيها بعد باالنفجار الهعرفي حيث تكلد فكره جديد يدعك لمرقي بهادة العمكـ  يالعمهية تطكران ىائالن سه
 بفركعيا الهختمفة.

انصب اىتهاـ العديد هف عمهاء التربية عمى التركيز عمى طرؽ كاستراتيجيات التدريس الحديثة لذلؾ 
طارا  لهادة العمكـ. كتعتبر النظرية البنائية بالنسبة لمكثير هف التربكييف كخاصة الهعمهيف هرجعا كا 

كسع هف يحتكهكف إليو كيأخذكف بو هف أجؿ االرتقاء بأساليب ك طرؽ التدريس بحيث تعطي هدل أ
التحرؾ بدال هف طرؽ التدريس التي يصعب عمييـ تنفيذىا بسبب عكاهؿ هتعددة هثؿ الهنياج ك 

كبالرغـ هف أف النظرية البنائية بهعناىا الهعركؼ االف ليا جذكر  ،البيئة الهدرسية كالبيئة الخارجية
تاريخية قديهة تهتد إلى سقراط إال أنيا تبمكرت في صكرتيا الحالية عمى ضكء نظريات الكثير هف 

كغيرىـ حيث يرل بركنر أحد  ،الهنظريف الهعاصريف هثؿ جالسرفيمد كأكزكبؿ ك فيجكتسكي ك كيمي
( (Kant 1724-1804ائية قد بدأت عمى يد الفيمسكؼ األلهاني الشرقي كنتأعالـ التربية أف البن

ئ الهعرفة هف خالؿ األفكار التي طرحيا في كتابو " نقد العقؿ الهحض " عندها رأل أف العقؿ ينش
 .(16: 1992 ،كفزيتكف كزيت) كفقا لصكره ك هقكالتو

لمبنائية أفضؿ أشكاليا حكؿ كيفية اكتساب الهعرفة بينها يعتبر   Jean Piagetكقدـ جاف بياجيو 
أرنست فكف ك جالسرفيمد أفضؿ هنظرم البنائية الهعاصريف ك ىك أفضؿ هف كتب عف البنائية 

إال بعد أف  ،حيث اشتير بقكلو " ال يبدأ اىتهاـ الهعمـ الحقيقي بالكشؼ عها يدكر في عقكؿ طمبتو
 .(5: 2002 ،ذياب)ك كأنيا سمعة تعطى لمطمبة "  يكؼ عف التعاهؿ هع الهعرفة

ك يرل بياجيو أف اليدؼ األساسي لعهمية التربية في ىذا العصر ىك تخريج أفراد قادريف عمى فعؿ 
أشياء جديدة ك ليس ها فعمتو األجياؿ السابقة حيث يككنكف قادريف عمى اإلبداع ك الكشؼ عف 

 .(64:  1995 ،المقاني)الجديد

ىذه النظرية أف عهمية اكتساب الهعرفة عهمية بنائية نشطة ك هستهرة تتـ هف خالؿ كيرل أصحاب 
تعديؿ في البنيات الهعرفية لمفرد هف خالؿ آليات عهمية التنظيـ الذاتي )التهثيؿ ك الهكاءهة( 
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حيث يككف دكر الهعمـ هكجيا لمعهمية التعميهية ك  ،كتستيدؼ تكيفو هع الضغكط الهعرفية البيئية 
 (.189:  2002 ،زيتكف)لب ىك هحكر العهمية التعميهية الطا

كيعتهد التعمـ البنائي عمى الفكرة التي ترل أف الطالب يبني هعرفتو بنفسو لذلؾ لـ يعد الهعمـ في 
الصؼ البنائي ناقالن لمهعرفة، بؿ هّيسران لعهمية التعمـ لذا عميو أف يضع في ذىنو أف بناء الهعرفة 

 ،زيتكف) تعمهيف الختالؼ الهعرفة السابقة كاالىتهاـ كدرجة الهشاركةهختمؼ لدل الطمبة اله
2007 :24). 

حيث تعتبر إستراتيجية دكرة التعمـ تطبيقان تربكيان هباشران كترجهة لبعض أفكار النظرية البنائية 
كنظرية بياجيو في النهك الهعرفي حيث تتككف عهميان هف ثالث هراحؿ ىي: استكشاؼ الهفيكـ، 

.تقكيـ  ، تطبيؽ الهفيـك  الهفيـك

كهع تطكر استراتيجيات تدريس العمكـ كأىدافيا ّعدلت دكرة التعمـ لتتضهف هراحؿ أربعة ىي: 
ـ ( ثـ تطكرت بفضؿ بايبي إلى نهكج الياءات الخهس يك التق –التكسيع  –التفسير  –)االستكشاؼ 

(Five E's حيث ك التق –التكسع  –التفسير  –االستكشاؼ  –( إلى خهس هراحؿ ىي: )اإلثارة ،) يـ
تعتبر إستراتيجية الياءات الخهس البنائية نهكذجان تعميهيان يستخدهو الهعمـ هع الطمبة بيدؼ أف يبني 

 الطالب هعرفتو العمهية بنفسو هف جية كأف ينهي الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ هف جية أخرل.

 داـ النهاذج البنائية في التعميـ هنيا دراسةكقد أشارت نتائج العديد هف الدراسات إلى أىهية استخ
( ك التي كشفت عف فعالية تكظيؼ نهكذج الخطكات الخهس البنائي في تنهية 2011المكلك )

( 2010ك دراسة جبر )هيارات التحميؿ كالتركيب بالعمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي ، 
ـ فكؽ الهعرفية في تنهية الهفاىيـ العمهية كالتي كشفت عف فعالية استخداـ إستراتيجية دكرة التعم

كدراسة الخضرم طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة ،  كهيارات التفكير البصرم بالعمـك لدل
البنائية في  7E's( ك التي كشفت عف فعالية استخداـ برناهج هحكسب يكظؼ إستراتيجية 2009)

ك دراسة األسهر جيا لدل طالبات الصؼ السابع بغزة ، تنهية هيارات التفكير العميا لهادة التكنكلك 
( ك التي كشفت عف فعالية استخداـ دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة لمهفاىيـ 2008)

 العمهية لطالب الصؼ السادس األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا.

حتؿ هكانا بارزا في تهثؿ الهفاىيـ العمهية ىدفا هيها هف أىداؼ تدريس العمـك كتعمهيا لككنيا تك 
ك يساعد اكتسابيا بصكرة صحيحة الطمبة في تفسير الظكاىر العمهية ك  ،سمـ العمـ ك ىيكمو 

ههارسة سمكؾ العمهاء في التنبؤ بالظكاىر العمهية ك التحكـ بيا. ك نظرا الىتهاـ العمهاء بالرقي 
 .فاىيـ العمهيةبهادة العمـك فهف األكلى التركيز عمى أساسيات الهعرفة أال كىي اله
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فيي لغة العمـ ك هفتاح الهعرفة  ،ك تبرز أىهية الهفاىيـ العمهية في أنيا تقمؿ هف تعقد البيئة 
نيا تنظـ ك تصؼ عددا كبيرا هف األحداث ك األشياء ك الظكاىر التي تشكؿ إحيث  ،العمهية

كها تساعد الهفاىيـ  ،عمـبهجهكعيا الهبادئ العمهية الرئيسية ك البنى الهفاىيهية التي تهثؿ نتاج ال
خطايبة ك )ض الفرد في هكاقؼ الحياة اليكهية .  العمهية في حؿ ك فيـ الهشكالت التي تعتر 

(  كلقد شيدت هناىج العمكـ في هرحمة التعميـ األساسي في السنكات األخيرة 97:  2001 ،الخميؿ
ية ك تنهيتيا ك قيهة ذلؾ تكهف تطكرا همحكظا ك أكلت أىدافيا اىتهاها أكبر بتككيف الهفاىيـ العمه

ك حؿ الهشكالت هف خالؿ تفاعؿ الحقائؽ ك  ،في تنهية القدرة عمى تفسير الظكاىر ك األحداث
 (   77:  2002 ،الشريؼ )بعض في صكرة هنظكهية . الهفاىيـ ك ارتباطيا ب

كأصبحت هسئكلية هعمـ العمكـ اآلف تحقيؽ أىداؼ تربكية تتخطى حدكد تمقيف الهعمكهات ك تصؿ 
.) نصر   (. 55:2005 ،إلى تنهية الهفاىيـ ك الهيكؿ العمهية ك غيرىا هف أىداؼ تدريس العمـك

لعمهية تعميهية لتنهية الهفاىيـ ابنائية كقد أثبتت العديد هف الدراسات أىهية استخداـ استراتيجيات 
البنائية في اكتساب   V( كالتي كشفت عف فعالية إستراتيجية الشكؿ 2006هنيا دراسة العيسكم )

( كالتي 2007كدراسة قشطة )، الهفاىيـ العمهية ك عهميات العمـ لدل طالب السابع األساسي
ارات كشفت عف فعالية تكظيؼ استراتيجيات ها كراء الهعرفة في تنهية الهفاىيـ العمهية ك الهي

( كالتي كشفت عف 2007كدراسة األغا )، الحياتية بالعمـك لدل طمبة الصؼ الخاهس األساسي بغزة
فعالية استخداـ الهتشابيات في اكتساب الهفاىيـ العمهية كاالحتفاظ بيا لدل طالبات الصؼ التاسع 

 األساسي بغزة.

التي تسهى نكاتج العمـ باستخداـ كألف العمهاء يستقصكف الهعرفة الجديدة ك يتكصمكف إلى النتائج 
طرؽ العمـ ك هنيا عهميات العمـ لذلؾ فإف االىتهاـ بتدريس العمكـ يجب أف يشهؿ الهعرفة العمهية 
كعهميات العمـ، ألف العمـ في الحقيقة عبارة عف تفاعؿ ديناهيكي بيف العهمية ك النتائج ك ليس 

 " Science Process Skills "  عمـكتشهؿ هيارات عهميات ال ،هجرد كصؼ لظكاىر الطبيعة
: 2002 ،عمى هيارات التعمـ الحياتية التي تستخدـ في هعالجة الهشكالت العمهية اليكهية  ) زيتكف

( حيث يحتاج التمهيذ إلى اهتالؾ هيارات ك قدرات عقمية خاصة إلجراء النشاطات العمهية أك 84
كيا كيهارسيا فعال فإنو يكاجو كثيرا هف التجارب العمهية ك يعتقد أنو ها لـ يتهكف هف اهتال

الصعكبات في دراستو أك تنفيذ نشاطاتو العمهية الهخبرية كتسهى ىذه القدرات العقمية الخاصة 
 .(101: 1999" )زيتكف،  Science Process" بعهميات العمـ 

 ،الهعمكهاتكتتهثؿ عهميات العمـ في قدرة التالهيذ عمى الهالحظة الدقيقة ك الهكضكعية في جهع 
ف الهعمكهات ك فرض الفركض الهناسبة كاختبار يبالربط ذه الهعمكهات ك تبكيبيا ك كتصنيؼ ى

 ،الفركض ك الكصكؿ إلى التعهيهات كاالستفادة هف ىذه التعهيهات في القياس عمى حاالت هشابية
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اكتساب  فيذا ىدؼ هف أىداؼ تدريس العمكـ الحديثة ألف التمهيذ أكثر ها يحتاجو ال يتهثؿ في
إذ أنيا ال تساكم الكثير بجانب الهيارات العمهية في التفكير الهنظـ كالهبدع كصقؿ  ،الهعمكهات 

ىذه الهيارات ليصبح فردا قادرا عمى العطاء بفعالية في هجتهعو ك هثؿ ىذه الهيارات تنقص 
 .(70: 1992 ،الطالب العربي كثيرا عمى الرغـ هف هعرفتنا ألىهيتيا )نشكاف

بتت العديد هف الدراسات أىهية استخداـ استراتيجيات تعميهية حديثة لتنهية عهميات العمـ كقد أث
( كالتي كشفت عف فعالية تكظيؼ أسمكب الدراها في تنهية الهفاىيـ ك 2011هنيا: دراسة الطكيؿ )

( كالتي 2010كدراسة القطراكم )، بعض عهميات العمـ بالعمكـ لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي
كشفت عف فعالية استخداـ إستراتيجية الهتشابيات في تنهية عهميات العمـ ك هيارات التفكير 

( كالتي كشفت عف 2009لبدة ) أبككدراسة ، التأهمي في العمكـ لدل طالب الصؼ الثاهف األساسي
فعالية استخداـ النهط االكتشافي في اكتساب هيارات عهميات العمـ لدل طمبة الصؼ الثاهف 

 األساسي بغزة.

أىهية استخداـ النهاذج البنائية في  اتضح لمباحثةكهها سبؽ كبعد االطالع عمى الدراسات السابقة 
كها كشفت الدراسات السابقة عف  ،التعميـ ك خاصة في تنهية الهفاىيـ العمهية ك عهميات العمـ 

ى تنهية الهفاىيـ العمهية ك عدـ كجكد أم هنيا قد تناكؿ أثر استخداـ إستراتيجية الياءات الخهس عم
كشعكرىا بالهشكمة لذا ك هف كاقع عهؿ الباحثة  ،عهميات العمـ بالعمكـ لدل طمبة الصؼ السابع 

كبعد استطالع آراء هجهكعة هف هشرفي كهعمهي العمكـ حيث أشاركا الى ضعؼ  كهعمهة لمعمكـ 
فإنيا ترل أىهية تجريب العمـ  هستكل الطالب في فيـ الهفاىيـ العمهية كتدني هستكياتيـ بعهميات

ـ العمهية ك هستكل عهميات الياءات الخهس البنائية ك قياس أثرىا عمى هستكل الهفاىي استراتيجية
ك هها سبؽ يهكف تحديد هشكمة الدراسة ك  ،االساسي الصؼ السابع  الباتالعمكـ لدل طب العمـ

 خطكاتيا اإلجرائية كها يمي: 

 :الدراسة مشكمة

 مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس اآلتي:و تتحدد 

 ها أثر إستراتيجية الياءات الخهس البنائية في تنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ بالعمكـ لدل
  طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة

 :اآلتيةكيتفرع هف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية 

الخهس البنائية الهستخدهة لتنهية الهفاىيـ العمهية  إستراتيجية الياءاتكيؼ يهكف تكظيؼ   -1
  صؼ السابع األساسي بغزة بالعمـك لدل طالبات ال كعهميات العمـ
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  طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة  ها الهفاىيـ العمهية الكاجب تنهيتيا بالعمـك لدل -2

  بع األساسي بغزة طالبات الصؼ الساها عهميات العمـ الكاجب تنهيتيا بالعمـك لدل  -3

 درجات بيف هتكسط ( α≤05.0كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )تىؿ -4
اختبار الهفاىيـ  طالبات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة في

  العمهية بالعمكـ 

بيف هتكسط درجات  (α≤05.0كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )تىؿ  -5
طالبات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة في اختبار عهميات العمـ 

  بالعمـك 

 : الدراسة فروض
ف الدراسة اشتهمت عمي هتغير هستقؿ كاحد ىك أسمكب التعمـ كهتغيرييف تابعيف ىها أداء إحيث 

الطالبات عمي أختبار عهميات العمـ كبالتالي يهكف الطالبات عمى اختبار الهفاىـ العمهية كأداء 
 صياغة الفرضيات اآلتية:

 أسئمة الدراسة تـ صياغة الفرضيات اآلتية : عفولإلجابة 

بيف هتكسط درجات طالبات (  α≤05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) -
الضابطة في اختبار الهفاىيـ العمهية الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة 

 بالعمكـ.

بيف هتكسط درجات طالبات   (α≤05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة ) -
.   الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة في اختبار عهميات العمـ بالعمـك

 : الدراسة أىداؼ

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية : 

في تدريس كحدة الخصائص إستراتيجية الياءات الخهس البنائية كيفية تكظيؼ الكشؼ عف  -1
 . الصؼ السابع  بالعمـك لدل طالبات الفيزيائية لمهادة 

 الغكث . الهفاىيـ العمهية الكاجب تنهيتيا بالعمـك لدل طالبات الصؼ السابع بككالة تحديد -2

 عهميات العمـ الكاجب تنهيتيا بالعمـك لدل طالبات الصؼ السابع بككالة الغكث .  تحديد -3
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بالعمكـ لدل طالبات  الهفاىيـ العمهية  في تنهية ءات الخهس البنائية هعرفة أثر إستراتيجية اليا -4
 . الصؼ السابع 

طالبات  عهميات العمـ بالعمكـ لدل تنهيةفي الياءات الخهس البنائية هعرفة أثر إستراتيجية  -5
 . الصؼ السابع 

 : الدراسة أىمية

 ترجع أىهية الدراسة إلى االعتبارات اآلتية : 

القائهيف عمى براهج التدريس العهمي تكفر هعمكهات عف االستراتيجيات البنائية الحديثة هها يفيد  -1
كاالستراتيجيات الحديثة في التدريس كها ليا كتدريس العمكـ في الهدارس بضركرة االىتهاـ بالطرؽ 

هف أثر اكتساب كتنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ بالعمكـ كخاصة إستراتيجية الخطكات 
 الخهس .

الدراسة دليال لمهعمـ يشتهؿ عمى كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة هعدا كفقا لخطكات  تكفر -2
كالذم يؤدم لتنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ لدل الطالب إستراتيجية الياءات الخهس البنائية 

بطريقة فعالة يهكف الهعمهيف هف إعداد دركس الهقررات التي يقكهكف بتدريسيا عمى نهط دركس 
 الدليؿ .

كها تقدـ الدراسة اختبارا لمهفاىيـ العمهية بكحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة هها قد يسترشد بو  -3
اران لعهميات العمـ قيد الدراسة بكحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة هها يفيد طمبة البحث تقدـ اختب

 .  داد أدكاتيـ لمبحث كهعمهي العمـك إلعداد اختبارات ليذه الكحدةعالعمهي عند إ

تقدـ الدراسة اختبارا لعهميات العمـ قيد الدراسة بكحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة هها قد  -4
 و كاضعك االختبارات الخاصة بالهقرر .يسترشد ب

 إضافة جديد لمهعرفة. -5

 قد تفسح الهجاؿ لدراسات أخرل. -6

 : الدراسة حدود

عمى طالبات  ، 2010/2011طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ هف العاـ الدراسي 
كاقتصرت عمى استخداـ إستراتيجية  ،بهدرسة بنات )ج( االعدادية الصؼ السابع بهدينة خانيكنس

الياءات الخهس البنائية في تدريس كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة هف كتاب العمكـ العاهة الجزء 
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حيث اقتصرت دراسة عهميات العمـ  كقياس هستكل الهفاىيـ كعهميات العمـ الهتضهنة بالكحدةاألكؿ 
 عمى التصنيؼ كالتنبؤ كالقياس كفرض الفركض.

 :الدراسة حاتمصطم

 تـ تعريؼ المصطمحات إجرائيا عمى النحو اآلتي:

  :إستراتيجية الياءات الخمس -1

يتـ تنفيذىا كفؽ خهس خطكات هتتابعة يهارس فييا الهتعمـ  هجهكعة فعاليات تعميهية بنائيةىي 
الهكاقؼ التعميهية خالؿ التفاعؿ النشط بيف الهعمـ ك الهتعمـ اعتهادا عمى  أثناءدكرا ايجابيا 

بيدؼ تنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ بكحدة الخصائص الفيزيائية  الهعدة األنشطة التربكية
   اإلثارة كاالستكشاؼ كالتفسير ك التكسع كالتقكيـ . كخطكات ىذه اإلستراتيجية ىي ،لمهادة 

 المفاىيـ العممية:  -2

هف خالؿ السهات الهشتركة لمظكاىر العمهية  ةىي التصكرات الذىنية التي تتككف لدل الطالب
الهتضهنة في كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة لمصؼ السابع كتتضهف الهفيكـ كداللتو المفظية 

 .الطالبة في االختبار الهعد لذلؾحصؿ عمييا كيتـ قياسيا بالدرجة التي ت

  عمميات العمـ: -3

الخاصة التي يهارسيا تمهيذ الصؼ السابع االبتدائي بيدؼ  درات كالهيارات العقميةهجهكعة هف الق
الكصكؿ إلى الهعمكهات الهكجكدة بصكرة كظيفية كذلؾ هف خالؿ التدريب عمييا أثناء إجراء 

ك التنبؤ كفرض  قياسكال ة ىي التصنيؼ خطكات اإلستراتيجية الخهس كعهميات العمـ قيد الدراس
 .كيتـ قياسيا بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في االختبار الهعد لذلؾ الفركض
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 الفصؿ الثاني 
 ريػػػػػػار النظػػػػػاالط
الياءات الخهس البنائية عمى تنهية الهفاىيـ  استراتيجيةلها كاف البحث الحالي ييتـ بدراسة أثر 

تناكؿ اإلطار تسكؼ  ةف الباحثإف ،لدل طالبات الصؼ السابعالعمهية كعهميات العمـ بالعمكـ 
 :الهحاكر اآلتية فيالنظرم 

  :الخمس الياءات واستراتيجية التعمـ دورة - البنائية النظرية :األوؿ المحور

 : النظرية البنائية:أوال

تعتبر النظرية البنائية فمسفة تربكية تيتـ بالدكر النشط لمهتعمـ في بناء هعرفتو بنفسو هف خالؿ 
االجتهاعي هع زهالئو كفي كجكد هعمـ يساعد الهتعمـ في بناء هعرفتو هف خبراتو السابقة كالتفاكض 

خالؿ النشاطات كالتجارب كالخبرات الهباشرة كغير الهباشرة، كقد عرفيا الهعجـ الدكلي لمتربية بأنيا 
"رؤية في نظرية التعمـ كنهك الطفؿ تقكـ عمى أف الطفؿ يككف نشطان في بناء أنهاط التفكير لديو 

  (.17:  2003فاعؿ قدراتو الفطرية هع الخبرة )زيتكف كزيتكف ، نتيجة ت

كقد تكصؿ بياجيو إلى نظرية النهك الهعرفي لدل األطفاؿ، كليذه النظرية شقاف يطمؽ عمى أحدىها 
الحتهية الهنطقية كيطمؽ عمى اآلخر البنائية كالشؽ األكؿ يتعمؽ بافتراضات بياجيو كالعهميات 

لهراحؿ النهك العقمي لمطفؿ بناءن عمى تمؾ العهميات أها الشؽ الثاني فيتعمؽ الهنطقية كبتصنيفو 
بهسألة بنائية الهعرفة بهعني أف الفرد يبني هعرفتو هف خالؿ التفاعؿ هع البيئة كتؤدم إلى تكيفو، 
كىذه العهمية لمتكيؼ سهاىا بياجيو التكازف كتحدث عندها يتهثؿ الفرد خبرة هعينة كيكيؼ بنائو 

رفي السابؽ ليا كالذم يتغير تبعان لذلؾ هف خالؿ عهميات عدـ التكازف كها يتبعيا هف تكازف الهع
تنهك بنيات فكرية تندهج بالبنيات الفكرية السابقة، كالنتيجة بناء هعرفيان أكثر تطكران أك نهاء )عبد 

 (.107-106: 2001السالـ، 

 تعريؼ النظرية البنائية :

: " نظرية تقكـ عمى اعتبار أف التعميـ ال يتـ عف طريؽ النقؿ اآللي اعرفت النظرية البنائية بأني
نها عف طريؽ بناء الهتعمـ هعنى ها يتعمهو بنفسو بناءن عمى خبراتو  لمهعرفة هف الهعمـ إلى الهتعمـ كا 

 ( 106:  2002 ،ىر الك ) كهعرفتو السابقة"
: " إحدل نظريات التعمـ الهعرفي التي تؤكد عمى الدكر ( بأنيا192:2003زيد ) أبوويعرفيا 

النشط لمهتعمـ في بنائو لهعرفتو بنفسو هف خالؿ خبراتو السابقة كالتفاكض االجتهاعي هع األقراف 
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كفي كجكد الهعمـ الهيسر كالهساعد عمى بناء الهعنى بصكرة صحيحة هف خالؿ النشاطات 
 ." كالتجارب كالطرؽ التدريسية الهختمفة

بأنيا : " رؤية في نظرية الهتعمـ كنهك الطفؿ، قكاهيا: أف  (2003:17)زيتكف كزيتكف، يا كعرف
 .طرية هع الخبرة "الطفؿ يككف نشطا في بناء أنهاط التفكير لديو نتيجة تفاعؿ قدراتو الف

: " عمهية تفاعؿ بيف ثالثة عناصر في عمى أنيا (339: 2006)عفانة وأبو مموح، يا وعرف
الهكقؼ التعميهي: الخبرات السابقة، الهكاقؼ التعميهية الهقدهة لمهتعمـ، كالهناخ البيئي الذم تحدث 
فيو عهمية التعمـ. كذلؾ هف أجؿ بناء كتطكير تراكيب هعرفية جديدة، تهتاز بالشهكلية كالعهكهية 

 .بيئية جديدة"التراكيب الهعرفية الجديدة في هعالجة هكاقؼ هقارنة بالهعرفة السابقة، كاستخداـ ىذا 

لهتعمـ بتككيف هعارفو : " نظرية تربكية يقكـ فييا ا( بأنيا17-16: 2006 ) عودة أبووعرفيا  
الهتعمـ يقـك  إفإها بشكؿ فردم أك جهعي بناء عمى هعارفو الحالية كخبراتو السابقة، حيث  الخاصة

التي  الهفاىيهيةبانتقاء كتحكيؿ الهعمكهات كتككيف الفرضيات كاتخاذ القرارات هعتهدان عمى البيئة 
 ة التعميهية".تهكنو هف القياـ بذلؾ، كذلؾ في كجكد الهعمـ الهّيسر لمعهمي

 وبناًء عمى ما سبؽ فإف النظرية البنائية: 

 ى خبراتو السابقة كهعارفو الحالية.يبني فييا الهتعمـ هعرفتو بنفسو بناءن عم -

 دكر الهعمـ يككف فييا هّيسران كهساعدان عمى بناء الهعنى. -

 يككف فييا دكر الطالب نشطان كفعاالن. -

 .كالبيئة يحدث فييا التفاعؿ هع األقراف -

عمـ فييا الهت فمسفة تربكية في التعميـ يككف  كبالتالي فإف الباحثة تعرؼ النظرية البنائية عمى أنيا :
هعرفتو بنفسو اعتهادان عمى خبراتو السابقة كهعرفتو الحالية بشكؿ فردم أك جهعي يحدث فيو 

 .سران لمتعمـ عند الحاجةاألقراف كيتدخؿ فييا الهعمـ كهي التفاعؿ النشط هع

 بياجيو والنظرية البنائية:

في األصؿ  لمبنائية كأنومبنات األكلى كاضع ال نظرم النظرية البنائية أف  جاف بياجيوهيعتبر هعظـ 
كـ أف  جاف مهف عمهاء )االبستهكلكجيو( التطكيرية أكثر هف ككنو هف عمهاء النفس، كهف الهع

(، ككانت تشغؿ ذىنو في تمؾ  حث نظرية الهعرفة ) االبستهمكجياكاف شديد االىتهاـ بهب بياجيو
 اكتسابيا.األثناء تساؤالت كثيرة عف هعنى الهعرفة ككيفية اكتسابيا أك طريقة 
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أف تتـ اإلجابة عف ىذه األسئمة هف خالؿ تتبع النهك الهعرفي لألطفاؿ هنذ الهيالد،  كقد رأم بياجيو
كهف ثـ فقد ظؿ "بياجيو" نحك ستيف عاهان تقريبان يبحث في هسألة تفكير األطفاؿ هف أكلى األعهار 

ـ الهحيط بيـ هستخدهان لذلؾ الهختمفة بها في ذلؾ أطفالو ىك، كيحمؿ طريقة نهك هعرفتيـ عف العال
 .(82: 2003) زيتكف كزيتكف،  في البحث اإلكمينيكيالهنيج 

األطفاؿ كليذه النظرية شقاف يطمؽ عمى أحدىها،  إلى نظرية النهك الهعرفي لدل اجيوبيكقد تكصؿ 
كالعهميات ات بياجيو ائية كالشؽ األكؿ كيتعمؽ بافتراضالحتهية الهنطقية، كيطمؽ عمى اآلخر: البن

الهنطقية كبتصنيفو لهراحؿ النهك العقمي لمطفؿ بناء عمى تمؾ العهميات، أها الشؽ الثاني فيتعمؽ 
بهسألة بنائية الهعرفة، بهعنى أف الفرد يبني هعرفتو هف خالؿ التفاعؿ هع البيئة كالتي تؤدم إلى 

ثؿ الفرد خبرة كازف عندها يتهبالتكازف. كتحدث عهمية الت يفو، كىذه العهمية لمتكيؼ سهاىا بياجيوتك
الهعرفي السابؽ ليا كالذم يتغير تبعان لذلؾ، كهف خالؿ عهميات عدـ التكازف،  هعينة، كيكيؼ بناءه

أكثر  السابقة، كالنتيجة هعرفةكها يتبعيا هف تكازف تنهك فيو بنيات فكرية تندهج بالبنيات الفكرية 
 (.107-106: 2001تطكران كنهاءن. )عبد السالـ، 

 االفتراضات المعرفية لمفمسفة البنائية:

 االفتراضات الهعرفية لمفمسفة البنائية كها يمي : (107: 2003) زيتكف كزيتكفأكرد 

 التعمـ عهمية بنائية نشطة كهستهرة كعرضية التكجو. -1

 لمهتعمـ أفضؿ الظركؼ لمتعمـ عندها يكاجو هشكمة أك هيهة حقيقية. تييئ -2

بناء الفرد لهعرفتو هف خالؿ عهمية تفاكض اجتهاعي هع تتضهف عهمية التعمـ إعادة  -3
 اآلخريف.

 الهعرفة القبمية لمهتعمـ شرط أساسي لبناء التعمـ ذم الهعنى. -4

اليدؼ الجكىرم هف عهمية الهتعمـ، ىك إحداث تكيفات تتكاءـ هع الضغكط الهعرفية  -5
 الههارسة عمى خبرة الفرد.

 ( فأكردىا كها يمي :185:2003زيد ) أبكأها 

 . تغيير بشدةجيد كبير لتصحيح بنيتو الهعرفية التي تقاـك اللاحتياج الفرد  -1

تختمؼ هف  الهعمكهات كاألفكار ليست ذات هعاف ثابتة لدل جهيع األفراد، فيي تثير هعاني -2
 و هف خبرات سابقة، كها ىك هكجكد في بنيتو الهعرفية.فرد إلى آخر حسب ها لدي
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في بنية الفرد الهعرفية، حيث تتغير تمؾ البنية عند عدـ حدكث تعمـ ها لـ يحدث تغيير  -3
دخكؿ هعمكهات جديدة هع هعمكهات سابقة داخميا، كعند إعادة تنظيـ األفكار كالخبرات 

 الهكجكدة بيا.

أف التعمـ عهمية هستهرة نشطة تكهف فعاليتيا عند تهثؿ الهتعمـ في الهشكمة قيد كترل الباحثة 
حيث تحؿ الهعرفة الجديدة التي يكاجييا هحؿ الهعرفة ا التعمـ كانخراطو شخصيا في حمي
 القديهة أك تتفاعؿ هعيا أك تنظهيا .

 استراتيجيات التدريس المنبثقة مف النظرية البنائية:

 ( كها يمي :118:2008كقد أكردىا زيتكف )

 دكرة التعمـ. -1

 (.E's 4دكرة التعمـ الهّعدلة ) -2

 (.5E'sنهكذج بايبي البنائي )  -3

 (.7E'sالبنائي )النهكذج  -4

 نهكذج التعمـ الهتهركز حكؿ الهشكمة. -5

 .Vنهكذج التدريس بخريطة الشكؿ  -6

 نهكذج التعميـ البنائي. -7

 نهكذج التحميؿ البنائي. -8

 نهكذج بكسنر كزهالؤه. -9

 إستراتيجية األحداث الهتناقضة. -10

 نهكذج التعميـ الكاقعي. -11

 نهكذج البنائية اإلنسانية. -12

 إستراتيجية التعميـ التعاكني. -13

 خرائط الهفاىيـ. -14

 إستراتيجية الهتشابيات كالهعايير التشابيية. -15

 :كفيها يمي تكضيح لدكرة التعمـ كهراحؿ تطكرىا 
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 دورة التعمـ :ثانيا: 

كطريقة لمتدريس هترجهة ألفكار تربكية عديدة كجاء هعظهيا   Learning cycleبرزت دكرة التعمـ 
كقد ظيرت ىذه الطريقة ألكؿ هرة أثناء عقد الستينات  ،هتضهنا في نظرية بياجيو لمنهك الهعرفي 

كجاءت صياغتيا في صكرتيا األكلى  ،بالكاليات الهتحدة األهريكية  1962كبالتحديد خالؿ عاـ 
ثـ  ،  Mayron Atkinكهايركف آتكف   Robert Karplusعمى يد كؿ هف : ركبرت كاربمس 

 Science (SCIS)دخمت كجزء هف هشركع تناكليا كاربمس كآخركف بالتطكير كالتعديؿ حيث أ
Curriculum Improvement Study   كقد قاهت  ،كىك أحد الهشركعات لتطكير هنيج العمكـ
كذلؾ  ، االبتدائيةلتطكير تدريس العمكـ بالهرحمة  األهريكيةبو جاهعة كاليفكرنيا بالكاليات الهتحدة 

 ( 142:2004 ،زيتكف).1974كحتى سنة  1970في الفترة ها بيف سنة 

 :تعريؼ دورة التعمـ 

: " نهكذج تدريس يهكف أف يستخدهو الهعمـ في التدريس الصفي عرفت دورة التعميـ عمى أنيا
كطريقة تدريسية، تؤكد التفاعؿ بيف الهعمـ كالهتعمـ في أثناء الهكقؼ التعميهي، كيعتهد عمى 

االستكشاؼ، كهرحمة تقديـ الهفيـك األنشطة العهمية، كيتـ ذلؾ هف خالؿ ثالث هراحؿ ىي: هرحمة 
"  (. 35: 2009)الخضرم،  كهرحمة تطبيؽ الهفيـك

( عمى أنيا: "إستراتيجية لمتعمـ البنائي الجهعي يهارس الهتعمـ فييا 23: 2008 )األسهر وعرفيا
ى دكران إيجابيان أثناء الهكاقؼ التعميهية هف خالؿ التفاعؿ النشط بيف الهعمـ كالهتعمـ باالعتهاد عم

األنشطة العمهية، كذلؾ لتقديـ الهفاىيـ كالهضاهيف العميهة، كيتـ ذلؾ هف خالؿ ثالث هراحؿ ىي: 
، كهرحمة تطبيؽ الهفيكـ".  هرحمة االستكشاؼ، كهرحمة تقديـ الهفيـك

:" إستراتيجية تهكف الهتعمـ هف بناء هعرفتو هف خالؿ تفاعمو النشط هع بيئة التعمـ، وعرفت بأنيا
هتغيرات هثؿ: الخبرات السابقة لمهتعمـ، كالهكاقؼ التعميهية الهقدهة لو، كطبيعة  بها تتضهنو هف

هادة اليندسة كخصائصيا، كأدكار الهعمـ أثناء عهمية التعمـ، كيتـ التفاعؿ النشط في تعمـ اليندسة 
 تككيف كبناء -اإلبداع، كالثالثة –هف خالؿ ثالث عهميات: األكلى استكشاؼ الهفاىيـ، كالثانية 

 (.280: 2006)عفانة كأبك همكح،  الهفاىيـ الكاسعة"
دكرة التعمـ عمى أنيا:" نهكذج هعرفي لمتدريس كتنظيـ الهحتكل الدراسي، كيؤكد عمى  وعرفت أيضاً 

التفاعؿ بيف الهعمـ كالهتعمـ في أثناء الهكقؼ التعميهي، كيعتهد عمى األنشطة العميهة، كيتـ ذلؾ هف 
"خالؿ ثالثة أطكار أساسية  ، كتطبيؽ الهفيـك )حساـ الديف، .ىي طكر االستكشاؼ، كتقديـ الهفيـك

2002 :158) 
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: "طريقة أك نهكذج تدريس يهكف استخداهو في تصهيـ ( بأنيا99: 2001ويعرفيا عبد السالـ )
ستراتيجيات تعمـ العمكـ، كيؤكد عمى التفاعؿ بيف الهعمـ كالطالب، كيعتهد  هكاد كهحتكل الهنيج كا 

األنشطة الكشفية، لتنهية أنهاط االستدالؿ الحّسي كالشكمي لدل الطالب، كذلؾ هف خالؿ عمى 
 ثالث هراحؿ أساسية ىي:

، كهرحمة تطبيؽ الهفيكـ"  هرحمة الكشؼ، كهرحمة تقديـ الهفيـك

كهف خالؿ عرض التعريفات السابقة ترل الباحثة أف دكرة التعمـ ىي إستراتيجية بنائية في التدريس 
ى التفاعؿ النشط كالفّعاؿ بيف الطالب كالهعمـ أثناء الهكقؼ التعميهي هعتهدان عمى األنشطة تؤكد عم

التي تقدهيا كؿ هرحمة هف هراحؿ ىذه اإلستراتيجية هبتدئة بهرحمة الكشؼ عف الهفيكـ ثـ هرحمة 
 تقديـ الهفيكـ ثـ تطبيقو"

 عالقة دورة التعمـ بأفكار بياجيو:

 ( 394: 2005بة ) كىي همخصة بجدكؿ عرضو خطاي

 (2.1) جدوؿ رقـ
 عالقة دورة التعمـ بأفكار بياجيو

 دورة التعمـ كتطبيؽ عمى نظرية بياجيو تكويف المعرفة عند بياجيو
 Assimilationالتهثيؿ:  -1

كيعني القياـ باستجابة هسبؽ القياـ بيا هثؿ جهع 
هعمكهات حكؿ ظاىرة ها، هها يؤدم إلى فقداف 

 االتزاف.
2-  :  Accommodationالتكاـؤ

كيعني تعديؿ االستجابة التي أصدرىا الفرد في 
 عهمية التهثيؿ لكي يستعد الفرد اتزانو.

 Organizationالتنظيـ:  -3
دهج الهعمكهات الجديدة هع بقية الهعمكهات 

 الهكجكدة في البنية الذىنية لمهتعمـ.

 Getting Informationجهع الهعمكهات  -1
 عمـ عمى التعمـ لجهع الهعمكهات()هركزىا اله

 Concept Inventionاستخالص الهفيكـ  -2
ىنا الهعمـ يمخص نتائج الطالب عمى السبكرة 

 كيقكد نقاشان لمتكصؿ لمهفيـك العمهي.
 Applicationالتطبيؽ:  -3

ىنا يركز الهعمـ عمى التعمـ لتطبيؽ ها تعمهو 
 في هكاقؼ هشابية.

تـ تطكير ىذه اإلستراتيجية كاستثهارىا في هناىج العمـك كتدريسيا بحيث استخدهت كإستراتيجية 
كطريقة تدريس في العمكـ في الهراحؿ التعميهية األخرل. كتعد إستراتيجية دكرة التعمـ تطبيقان تربكيان 

العقمي (  في النهك ) Piagetة بياجيو ير كنظ Constructivismكترجهة لبعض أفكار البنائية 
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غير خطية (  –يان هف هراحؿ ثالث ) دائرية مهكتتككف ع Cognitive developmentالهعرفي 
حساـ الديف  ،( 2000هحهد ) ،( 2005جاسـ )،( 1999كها يراىا كؿ هف عبد النبي ) ىي
: استكشاؼ الهفيكـ، كتقديـ الهفيكـ، (  2009سعيدم ك البمكشي ) ،( 2005شاكر ) ،( 2002)

كتقكيـ )تطبيؽ( الهفيكـ في هكاقؼ تعميهية جديدة. كبيذا تصبح دكرة التعمـ طريقة في التعمـ 
، إذ  كالتعميـ، يقكـ الطمبة ) الهتعمهكف ( أنفسيـ بالتحرم كاالستقصاء كالتنقيب كالبحث في العمـك

. كىي Inquiry – based teaching modelsي أنيا تقكـ أساسان عمى هبدأ النهكذج االستقصائ
بذلؾ تراعي القدرات العقمية لمطمبة، كتقدـ العمـ كطريقة كبحث كتفكير، كتدفع الطالب ) الهتعمـ ( 
لمتفكير، كبالتالي تيتـ بتنهية هيارات التفكير كالهيارات العمهية لدل الهتعمـ، كتنسجـ هع الكيفية 

 إستراتيجية دكرة التعمـ ثالث هراحؿ هتكاهمة فيها بينيا التي يتعمـ بيا التالهيذ. كتتضهف
) ، كتؤدم كؿ هرحمة كظيفة هعينة لمهرحمة التي تمييا، )االستكشاؼ تقديـ الهفيكـ تطبيؽ الهفيـك

 :ىيك ( 2007:420كها ذكرىا عايش زيتكف:) كالشكؿ التالي يكضح هراحؿ إستراتيجية دكرة التعمـ 
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 يراحم استراتُجُت

 التعلن دورة
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 هرحلت االستكشاف

Exploration 

 عذم االتزاى

Disequilibrium  

 هرحلت اإلبذاع الوفاهيوي

Invention 

 الوىاءهت

Assimilation 

 هرحلت تطبيق الوفهىم

Application 

 التنظين

Regulation 
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 مراحؿ إستراتيجية دورة التعمـ:

حيث تعددت اآلراء التي تناكلت هراحؿ دكرة التعمـ هف حيث عدد ىذه الهراحؿ هف جية كهف حيث 
 Abraham(، أبرىاـ 1997) Zollmanتسهيتيا هف جية أخرل، حيث يرل كؿ هف زكلهاف 

جاسـ  (،2000(، هحهد )1999(، عبد النبي )1995(، عالـ )1992(، إسهاعيؿ )1997)
، هرحمة 2000) (، أف دكرة التعمـ تهر بثالث هراحؿ ىي: هرحمة االكتشاؼ، هرحمة تقديـ الهفيـك

 تطبيؽ الهفيكـ.

(، أف ىذه الهراحؿ ىي :هرحمة االكتشاؼ، 2000(، صبرم تاج الديف )1992ك يرل زيتكف )
 Bergqusitكهرحمة اختراع الهفيكـ )اإلبداع(، كهرحمة اتساع الهفيكـ بينها يرل بيرجست 

 ( أنيا تتككف هف هرحمة االكتشاؼ كهرحمة االتساع الهفاىيهي كهرحمة االهتداد.1991)

أف دكرة التعمـ تتككف هف أربعة هراحؿ ىي: هرحمة المعب الكتساب الهفيكـ،  Brunerكيرل بركنر 
، كهرحمة الههارسة.  هرحمة تحميؿ اإلستراتيجية، كهرحمة تحميؿ الهفيـك

( أنيا تتككف هف: هرحمة 1971) Klob, Robin, & Mcintyreركبيف كهكينتير بينها يرل ككلب ك 
، كهرحمة اختبار التطبيؽ  التجريب الهجرد، كهرحمة الهالحظة كاالنعكاس، كهرحمة تككيف الهفيـك

 في حاالت جديدة.

فيرل أف دكرة التعميـ تتككف هف سبع خطكات ىي: هرحمة القياـ بالمعب  (98:1994) ؿأها كاه
، كهرحمة االكتشاؼ، كهرحمة  ، كهرحمة تحميؿ اإلستراتيجية، كهرحمة تحميؿ الهفيـك الكتساب الهفيـك

، كهرحمة  .تطبيؽ الهفيكـ، كهرحمة الههارسة   تقديـ الهفيـك

تختمؼ في عددىا كهسهياتيا كترتيبيا كذلؾ بناءن كهها سبؽ تخمص الباحثة أف هراحؿ دكرة التعمـ 
عمى طبيعة الهفاىيـ التي تُدرس كخبرة الهتعمـ السابقة، كالهكاد كاألدكات التعميهية كبيئة كهستكل 

 هرحمة االستكشاؼ، :ة كىيثالثالهراحؿ دكرة التعمـ ، كفيها يمي تعرض الباحثة نضج الهتعمهيف
 ؽ الهفيكـ .هرحمة تقديـ الهفيـك ،كهرحمة تطبي

 :Exploration phase: مرحمة االستكشاؼ أوال

كتتضهف تفاعؿ الطمبة ) الهتعمهيف ( هباشرة هع إحدل الخبرات الحّسية الجديدة الهتعمقة بالهفيـك 
الذم يدرسكنو أك يبحثكنو؛ كتثير ىذه الخبرات لدل الهتعمهيف األسئمة كالتساؤالت في أثناء عهمية 

كالجهاعية. كفي أثناء عهمية البحث قد يكتشؼ الطمبة عالقات لـ تكف هعركفة لدييـ البحث الفردية 
 هف قبؿ.
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بينها  Student Centered حكؿ الطالب )الهتعمـ(  ةكىكذا تككف هرحمة االستكشاؼ هتهركز 
يقتصر دكر الهعمـ عمى إعطاء الطمبة الهكاد كالتكجييات الهطمكبة، كتشجيعيـ عمى القياـ 

هكاصمة القياـ بيا دكف التدخؿ فيها يستكشفكنو أك يؤدكف هف عهؿ عهمي. كفي ىذا باألنشطة ك 
ال تفّسر ىذه  نبغي أف يتعمهو الطالب هف جية، أكينبغي أف ال تتضهف تكجييات الهعمـ ها ي

التكجييات الهفيكـ الهراد تعمهو هف جية أخرل، كتؤدم ىذه الهرحمة هف خالؿ ها تتضهنو هف 
في الطالب )الهتعمـ( إلى استثارتو هعرفيان بحيث يفقد اتزانو الهعرفي كيصبح  أنشطة جديدة خبرة

 .(421:2007،زيتكف ) هكقؼ )عدـ االتزاف ( الهعرفي

كُيراعي في ىذه الهرحمة أف ال يتـ تقديـ أية هعمكهات نكعية تتعمؽ بالهفيكـ هكضكع التعمـ حيث  
يجب أف يقكـ التالهيذ بإنهاء إدراكيـ الهفيـك تدريجيان هف خالؿ االنخراط في الخبرات الحسية 
ة الهباشرة كلكي تساعد الطمبة عمى االكتشاؼ كبناء الهفاىيـ يفضؿ استعهاؿ بعض األسئم

 (.346: 2005التكجييية التالية هف قبؿ الهعمـ لمبدء في هرحمة االكتشاؼ )خطايبة، 

 ها الهفيـك الذم سيكتشفو الطالب 

 ها النشاطات كاإلجراءات التي سيقـك بيا الطمبة الكتشاؼ الهفيـك 

 ها الهالحظات كالتسجيالت التي سيحتفظ بيا الطمبة 

ا الطالب لمكصكؿ إلى الهفيكـ  ككيؼ ستقدـ ليـ دكف ها اإلرشادات كالتمهيحات التي يحتاجي
 إخبارىـ بالهفيكـ 

 ها يتـ في ىذه الهرحمة بها يمي:الباحثة مخص كت 

 .يالحظ الطالب كيصؼ الظاىرة * 

عادة فحص*   الظاىرة. يقكـ الطالب بفحص كا 

 يطكر الطالب الفرضيات كيحدد الهتغيرات كيجهع البيانات * 

 الطالب أسئمة عديدة حكؿ الظاىرة * يطرح الهعمـ ككذلؾ 
 هناقشة تصكرات الطمبة كهنظكراتيـ الهختمفة.* 
 مبة بعناية كاىتهاـ يتـ االستهاع إلى إجابات الط* 
 يتكصؿ الطالب إلى استنتاجات أكلية حكؿ الظاىرة.* 

 

 : مرحمة تقديـ المفيـو :ثانيا
ع الهفاىيهي أك الهفيكـ أك هرحمة اإلبداى أيضان هرحمة تطكير الهفيكـ، أك هرحمة استخالص كتسه

ا يحاكؿ الطالب )الهتعمـ( هف خالؿ الكصكؿ إلى الهفاىيـ ذات العالقة بخبرتو هرحمة الشرح، كفيي
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الحسية الههارسة في هرحمة االستكشاؼ، كيتـ ذلؾ هف خالؿ هناقشتو هع زهالئو تحت إشراؼ 
الكصكؿ إلى الهفيكـ فإنو يهكف عندئذ أف الهعمـ كتكجييو، أها إذا عجز الطالب )الهتعمـ( عف 

يقدهو الهعمـ إها هف خالؿ الشرح أك إحالة الطمبة إلى هصادر تعمـ أخرل ) كالكتب، كالهراجع، 
مة تقديـ الهفيكـ أك هرحمة كاألفالـ، كأشرطة تسجيؿ ...( كليذا تسهى ىذه الهرحمة هرح

 .(422:2007،زيتكف )الشرح

اكتشاؼ هكجو يقكـ فييا الهعمـ بدكر الهكجو لمطالب في اكتشاؼ كتكصؼ ىذه الهرحمة بأنيا 
الهفيكـ أك الهبدأ الهرتبط بالخبرة الجديدة التي صادفتو في هرحمة االستكشاؼ األكلى كها يقـك 
الهتعمـ بعهؿ استدالالت ترتبط بخبرتو األكلية كتساعد عمى التنظيـ الذاتي كاالنتقاؿ االجتهاعي هها 

دة حالة االتزاف هف خالؿ عهمية ذىنية أخرل تسهى الهكاءهة . كيككف اتصاؿ يساعد عمى استعا
 الهعمـ بالطالب في ىذه الهرحمة أكثر كضكحان.

 (.71: 2005كىناؾ بعض األسئمة التي تساعد الهعمـ عمى تكجيو الطمبة لبناء الهفيكـ )قناكم، 

 ها الهعمكهات التي يجب أف يتحدث عنيا الطالب  -

 عمى االستفادة هف الهعمكهات لبناء الهفيكـ كيؼ أساعدىـ  -

 كيؼ أساعد الطمبة عمى تمخيص نتائجيـ  -

 :ة ها يتـ في ىذه الهرحمة كها يميكتمخص الباحث 

 .يقارف الطالب الهعمكهات 

 .تقديـ الهفيـك أك الهصطمح 

  نهاذج لتفسير الظاىرة .يصّهـ الطالب 

 في الهناقشات كالهناظرات. ينشغؿ الطالب 

  الطالب فرضيات جديدة.يبني 

 الحالية. ار الجديدة بالهعرفةالطالب األفك يدهج 
: ثالثا:  مرحمة تطبيؽ المفيـو

هيهان في اتساع هدل فيـ الطمبة كتسهى أيضان هرحمة االتساع الهفاىيهي، كتؤدم ىذه الهرحمة دكران 
كاإلبداع الهفاىيهي، الهتعمهيف ( لمهفيكـ أك الهبدأ الهقصكد تعمهو هف خالؿ هرحمتي االستكشاؼ )

كيأتي ىذا االتساع الهفاىيهي هف خالؿ ها يقكـ بو الطمبة )الهتعمهكف( هف أنشطة هخططة بحيث 
هية تعم –تطبيقيا عمى هكاقؼ تعميهية تساعدىـ عمى انتقاؿ أثر التعمـ، أم تعهيـ خبراتيـ السابقة ك 
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رسية كتطبيؽ الهفيكـ أك الهبدأ في جديدة، هع تكجيو الهعمـ لربط ها يتعمهكنو في درس العمكـ الهد
 (423:2007،زيتكف )الحياة اليكهية.

 – Selfإلى اتزانو الهعرفي، يتـ ذلؾ هف خالؿ عهمية التنظيـ الذاتي  كلكي يعكد الطالب
Regulation الهتضهنة عهميتي التهثيؿ كالهكاءهة. 

 كتمخص الباحثة ها يتـ في ىذه الهرحمة فيها يأتي :

 الهعرفة الجديدة بالخبرات السابقة .* يربط الطالب 

 في هكاقؼ جديدة.الجديدة الهعرفة  بيطبؽ الطال* 

 يطرح الطالب أسئمة جديدة.* 

 رل لمهفيـك الرئيسي.دراسة أهثمة أخيقـك الطالب ب* 

 يـ بهيهة جديدة يهكف حميا عمى خمفية استكشاؼ كتقديـ الهفيـك السابؽ.يتـ تكميف*  

أف دكرة التعمـ ىي إستراتيجية ثالثية الهراحؿ تبدأ بهرحمة االستكشاؼ كالتي كهها سبؽ ترل الباحثة 
يستكشؼ فييا الطالب عف طبيعة الهفيكـ قيد الدراسة هاران بهرحمة تقديـ الهفيكـ نتيجة الخبرة 
الحسية التي تعرض ليا فيقدـ الهفيكـ بتعريفو كخصائصو ثـ تنتيي بهرحمة تطبيؽ الهفيكـ كفييا 

 عمـ بيف ها تعمهو عف ىذا الهفيكـ كبيف عالقة الهفيـك بحياتو اليكهية.يربط الهت

ـ عمى إنجاح دكرة التعمـ، تقّدـ أدبّيات البحث كتدريس العمكـ بعض التكجييات ك كلهساعدة هعمـ العم
 (424:2007زيتكف )ألنشطة دكرة التعمـ كها في:ة بالتخطيط الجيد كاإلرشادات الهتعمق

 تحديد أىداؼ التعمـ. -

 تحديد الهفيـك ) أك الهبدأ (. -

 ية الهرتبطة بالهفيـك أك الهبدأ.إعداد الخبرات الحس -

 تخطيط أنشطة تقديـ الهفيـك . -

 تخطيط أنشطة اإلبداع الهفاىيهي . -

 أنشطة االتساع الهفاىيهي . تخطيط -

الغايات داؼ الهنشكدة أك الكقت الكافي كبالتالي التنفيذ الفّعاؿ لدكرة التعمـ لتحقيؽ األىتحديد  -
 الهتكخاة .
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كالشكؿ يمخص هبدئيان خطكات تخطيط أنشطة تعمـ دكرة التعمـ الكاجب اتبعاىا هف قبؿ هعمـ  
 العمكـ كاالسترشاد بيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خطوات تخطيط أنشطة دورة التعمـ( 2.2شكؿ )

 :(4E's)إستراتيجية دورة التعمـ الرباعية 

هف ثالث هراحؿ تكهؿ بعضيا بعضان كىي: استكشاؼ كها سبؽ ذكره  إستراتيجية دكرة التعمـ تتككف
لمتكصؿ إلى  قديـ الهفيكـ التي تؤكد إيجابية الطالبالهفيكـ التي تؤكد الخبرات الحسية، كهرحمة ت

، كهرحمة تطبيؽ الهفيكـ التي تكظؼ هناىج ا نتيجة لتطكر و  لعمكـ كاستراتيجيات تدريسياالهفيـك
ة( إلى إستراتيجية دكرة التعمـ ي)الثالث ـتدرسييا تـ تعديؿ دكرة التعم تكاستراتيجياهناىج العمكـ 

(، ألف هراحميا األربع تبدأ 4E's)الهّعدلة( الهككنة هف )أربع( هراحؿ دائرية غير خطية سهيت )
 .(425: 2007كها يأتي: )زيتكف، (، كىي Eبالحرؼ اإلنجميزم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انخبراث انسابقت 

 نذي يعهى انعهىو 

 عٍ انطهبت

 تحذَذ أهذاف انتعهى

 تحذَذ انًفهىو ) أو انًبذأ( انعهًٍ

بانخبراث انحسُت انًرتبطت بانًفهىو أو إعذاد قائًت 

 انًبذأ

 تخطُط أَشطت يرحهت االستكشاف

 تخطُط أَشطت اإلبذاع انًفاهًٍُ

 تخطُط أَشطت تطبُق انًفهىو
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 (s’4Eمراحؿ دورة التعمـ الرباعية )( 2.3شكؿ )

 استراتيجية دورة التعميـ الرباعية:مراحؿ 

 مرحمة االستكشاؼ:  /أوال

، أّها هعمـ العمكـ، فيتهثؿ تعمـ، كتثير عدـ التكازف الهعرفي لمطالب اله كىي هرحمة تتهركز حكؿ 
دكره في إعطاء التالهيذ تكجييات كافية كهكاد كأدكات تتفاعؿ كتتشابؾ بطرؽ هختمفة كليا عالقة 

الطالب هاذا يجب  ـالهعمو كفي ىذا يجب أف ال يخبر الهراد بحثو أك استكشافك الهبدأ بالهفيكـ أ
 (426:2007زيتكف ) أف يتعمهكا أك أف يفسر الهفيكـ، فدكر الهعمـ يقتصر عمى ها يأتي:

 .مة الطالب بحكهة ئاإلجابة عف أس -1

طرح أسئمة لتكجيو هالحظات الطالب، كلجعميـ ينشغمكف في عهميات العمـ كهيارات  -2
 تفكير.ال

تسير كتستهر بسالسة، كبيذا يعتهد  إشارات لجعؿ عهمية االستكشاؼ إعطاء تمهيحات أك -3
 الهعمهكف عمى هيارات كفنيات طرح األسئمة لتكجيو التعمـ ليس إال.

باشرة إذا ها أريد ليـ أف يبنكا ىذا، كيجب أف يتكافر لدل الطمبة الهكاد كاألدكات كالخبرات اله
 . فسيـالهفاىيـ العمهية بأن

 

يرحهت انتقىَى 

 وانًُاقشت

Evaluation 

 

 يرحهت االستكشاف

exploration 

 يرحهت انتفسُر

explanation 

 

تطىَر انًفهىو 

 وانًصطهحاث

انطالب َطبقىٌ 

انًعهىياث فٍ 

 يىاقف جذَذة

 يرحهت انتىسع

Elaboration 
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كلهساعدة الهعمـ عمى التخطيط لمتعمـ، يهكف لهعمـ العمكـ  استخداـ األسئمة الهكجية التالية في 
 العهميات التخطيطية كىي:

 الطمبة  الضبط الذم سيكتشفو ب ها ىك الهفيـك  (1

  ي لمطالب القياـ بيا لكي يألفكا الهفيكـها األنشطة التي ينبغ (2

 لتي ينبغي لمطالب االحتفاظ بيا ها أنكاع الهالحظات كالتسجيالت ا (3

مـ إعطاء التعميهات دكف أف الذم يحتاجو الطالب   ككيؼ يهكف لمهعنكاع التعميـ ها أ (4
الهفيـك   كلعؿ ىذا السؤاؿ يتحكؿ إلى أنكاع اإلرشادات كالتعميهات الشفكية  يذكر أك يقدـ

 كالكتابية التي تعطى لمطالب الهتعمهيف.
 مرحمة التفسير: ثانيا/

كتسهى أيضان استخالص الهفيكـ أك إبداع الهفيـك كتسهية األشياء كاألحداث بأسهائيا، كتتهركز 
ف الهعمـ يكجو تفكير الطالب بحيث إبدرجة أقؿ هف حيث  هبدئيان كلكفكؿ الطالب ىذه الهرحمة ح

اسبة، الهفيكـ بطريقة تعاكنية، كلتحقيؽ ذلؾ، يتطمب هف الهعمـ تكفير البيئة الصفية الهن يبنكف
كيطمب الهعمـ هف الطالب تزكيده بالهعمكهات التي جهعكىا، كيساعدىـ عمى تنظيـ الهعمكهات 

 .كبالمغة الهناسبة التي يتطمبيا الهفيكـ كهعالجتيا عقميان 
 مرحمة التوسع: ثالثا/

، كتتهركز ىذه الهرحمة حكؿ الطالبكتسهى هرحمة تطبيؽ اله سبيالن،   ها استطعنا إلى ذلؾ فيـك
كتيدؼ إلى هساعدة الطالب عمى التنظيـ العقمي لمخبرات كترتيبيا كتشجيع التعمـ التعاكني، كيككف 

كشاؼ تطبيقات ذلؾ بإيجاد العالقة أك الربط بيف الخبرات الجديدة كالخبرات السابقة الهشابية كالست
..كأحيانا يطمؽ عمى ىذه الهرحمة هرحمة تطبيؽ الهف جديدة لها تـ تعمهو   يـك

 مرحمة التقويـ: رابعا/

يجب أف  ية الكحدة أك الفصؿ، بؿفي نيا ستهران كليس كها يحدث عادةيجب أف يككف التقكيـ ه
يتطمب قياسات كتقديرات هستهرة لتشكيؿ التقكيـ الكمي لتعمـ التالهيذ كتشجيع بناء الهفاىيـ كهيارات 

يجرم في كؿ هرحمة هف هراحميا األربع كباستهرار  االستراتيجيةعهميات العمـ، كالتقكيـ في ىذه 
 . كليس في نيايتيا فقط

هرحمة تركز عمى دكر الطالب حيث تثير لديو حالة عدـ االتزاف الهعرفي بحيث  أنياكترل الباحثة 
يككف لديو ها يحتاجو هف هكاد كأدكات الزهة لمكشؼ عف الهفيكـ في حيف يتدخؿ الهعمـ كقت 

 عطاء بعض التكجييات الالزهة لضهاف سير العهمية بطريقة صحيحة .الحاجة كذلؾ فقط إل
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 (:5E's) الياءات الخمسإستراتيجية ثالثا: 

 BSCS (the Biologicalتطكرت دكرة التعمـ الرباعية عمى يد فريؽ دراسة هنياج العمكـ الحياتية 
Science Cubiculum Study   كالذم كاف يرأسو بايبي )Bybee ( 1993عاـ)  إلى نهكذجان

 Engagement اإلثارةكىي هرحمة  s’5Eتدريسيان بنائيان أطمؽ عميو دكرة التعمـ خهاسية الهراحؿ 
كهرحمة التكسع  Explanationكهرحمة التفسير   Explorationكهرحمة االستكشاؼ

Elaboration  كهرحمة التقكيـEvaluation. 

 تعريؼ إستراتيجية الياءات الخمس:

 خهس هف تككفت ةبنائي ةتعمهي ةتعميهي " استراتيجية: عرفت إستراتيجية الياءات الخهس عمى أنيا 
 العمـك ةهعمه ستخدهيات ـكيكالتق كالتكسع كالتفسير كاالستكشاؼ االشتراؾ ىي إجرائية خطكات
 (6:2011،المكلك ) "التفكير هيارات كتنهية الهفاىيـ كتنهية هعرفتيا تككيف عمى الطالبة لهساعدة

إستراتيجية يتـ تنفيذىا كفؽ خهس خطكات هتتابعة يهارس فييا الهتعمـ كتعرفيا الباحثة عمى أنيا 
دكرا ايجابيا أثناء الهكاقؼ التعميهية خالؿ التفاعؿ النشط بيف الهعمـ ك الهتعمـ اعتهادا عمى 

ة الخصائص الفيزيائية األنشطة التربكية الهعدة بيدؼ تنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ بكحد
 كخطكات ىذه اإلستراتيجية ىي اإلثارة كاالستكشاؼ كالتفسير ك التكسع كالتقكيـ .   ،لمهادة 
 :كها يميىذه الخطكات  ( 223- 221: 2003زيتكف ) ك زيتكف أكرد كقد
 :Excitement  اإلثارةمرحمة  -1

نشطة األساسية الهرتبطة األتحديد الهعمـ الطالب حيث يقكهكف ب ك في ىذه الهرحمة يكاجو
ىناؾ طرؽ كثيرة  كترل الباحثة أفـ عمى إثارة اىتهاهيـ ك إدهاجيـ ك ىنا يعهؿ الهعمبالهكضكع 

 لمكصكؿ بالطالب لهرحمة الهشاركة في الهكضكع هنيا : 

إذا قارنا  يرة ، ك تهثيؿ هكقؼ هشكؿ .كطرح األسئمة ، ك تحديد الهشكالت ، ك تقديـ أحداث هث
يحدث في التسكيؽ فإننا نحتاج إلى االستحكاذ عمى انتباه الزبكف ، ك لف نحصؿ عمى ىذا  ىذا بها

 إال إذا كانت لديو الرغبة ك االستعداد.

 :Explorationمرحمة االستكشاؼ  -2

ترل ك في ىذه الهرحمة يككف لدل الهتعمهيف الفرصة لمتعاهؿ الهباشر هع الظكاىر ك الهكاد. ك 
هع ىذه األنشطة فإنيـ يككنكف خبرة خاصة بالظاىرة، ك كذلؾ  عاهؿ الهتعمهكفالباحثة انو عندها يت

عندها يعهؿ الهتعمهكف في ظؿ فرؽ عهؿ فإنيـ يبنكف قاعدة خبرة هشتركة تساعدىـ في عهمية 
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الهشاركة ك االتصاؿ. ك ينصب دكر الهعمـ عمى تزكيد الطالب بالهكاد ك تكجيو اىتهاهيـ ك 
 رىا تكجو التدريس نحك االستكشاؼ.استفساراتيـ ك التي بدك 

 :Explanationمرحمة التفسير  -3

في شكؿ قابؿ لمنقؿ، الهتعمـ كفي ىذه الهرحمة يبدأ الهعمـ في كضع الخبرة الهجردة التي هر بيا 
كتكفر المغة دافعية لصياغة األحداث في صكرة هنطقية ، كىنا يظير دكر االتصاؿ بيف األقراف 

عند العهؿ في هجهكعات فإف الهتعمهيف يأخذكف عمى عاتقيـ هيهة تعميـ  ة أنوترل الباحثكالهعمـ. ك 
بعضيـ البعض عمى كؿ الهستكيات: سكاء الفيـ، أك عرض الهالحظات كاألفكار كاألسئمة 

بهصطمحات لألفكار الهكجكدة في الخبرة  كترل الباحثة أف لمغة دكر ىاـ فيي تزكدنا كاالفتراضات. 
يالحظ الهتعمـ أف الهغناطيس يجذب أنكاع هعينة هف الفمزات، ك ىنا يقدـ الهعمـ فهثال: ، الهجردة

لسابقة لهصطمح بعد الخبرة أكثر فائدة، حيث إف خبرة الهتعمـ اكيعتبر تقديـ ا هصطمح ) قكة الجذب (
 تفاعؿ بيف الهعمـ ك بيف الطالب حيث يهكفال كتزيد المغة الهشتركة هفتييئ هكانا ليذا الهصطمح . 

أبعاد الفيـ ك الهفاىيـ البديمة الهتكقعة. ك يهكف استخداـ الكتابة أف يحدد الهعمـ  باعتباره هيسرا لمتعمـ 
عف تطكر أك تقدـ  تصاؿ تزكدنا بالدليؿ الهادمكالفيديك كالتسجيالت الصكتية كأدكات ا كالرسكهات
 نهك الهتعمـ.

 Admin *ء استكشاؼ ذاتي لمهفيكـ آدهفطمبة لبناكاألسئمة التالية تساعد الهعمـ عمى تكجيو ال
(155:2010:) 

 * ها أنكاع الهعمكهات أك النتائج التي يجب أف يتحدث عنيا الطمبة 

 * كيؼ أساعد الطمبة عمى تمخيص نتائجيـ 

* كيؼ سأكجو الطمبة كبنفس الكقت أحجـ عف إخبارىـ هاذا كجدكا عمى الرغـ هف أف فيهيـ 
سأساعدىـ عمى استعهاؿ الهعمكهات التي حصمكا عمييا لبناء الهفيـك لمهفيكـ لـ يكتهؿ بعد  ككيؼ 

 بطريقة سميهة  

 * ها األكصاؼ التي يجب أف يسندىا الطمبة لمهفيكـ 

 * ها الهبررات التي سأعطييا لمطمبة إذا سألكا عف سبب أىهية ىذا الهفيـك 

 : Elaboration التوسعمرحمة  -4

حيث يكسع الطالب الهفاىيـ التي تعهمكىا ك يربطكنيا بالهفاىيـ السابقة لدييـ ك يطبقكف فيهيـ 
دراسة حيز الضكء حكؿ عهكد الكيرباء  دعنترل الباحثة أنو عمى العالـ الكاقعي هف حكليـ فهثالن 

بط بيف الر  إلىفي الشارع قد يالحظ الطالب تغير ظؿ العهكد بتغير اتجاه الضكء كىذا قد يؤدم 
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تغير الظؿ كبيف اتجاه أشعة الشهس كيهكف تطبيؽ ذلؾ في اختيار هكاف زراعة الزىكر حتى 
صيفان لمحصكؿ عمى اكبر ظؿ  تحصؿ عمى الضكء هعظـ الكقت أك كيفية تثبيت هظمة الشاطئ

كيؤدم أف  الضكء ينتقؿ في خط هستقيـ كيككف كؿ ذلؾ  اهتدادا لمهفيـك الذم ينص عمى ههكف 
 سارات جديدة كفيـ جديد استف إلى

 Admin،آدهف  األسئمة التالية  تساعد الهعمـ عمى تكجيو الطمبة عمى تنظيـ أفكارىـك 
 : ػ (157:2010)

 * ها الخبرات السابقة التي اهتمكيا الطمبة ذات العالقة بالهفيـك الحالي  

 كيؼ أستطيع ربط ىذا الهفيكـ بالخبرات السابقة  * 

 * ها ىي بعض األهثمة التي تبيف كيؼ تشجع الهفاىيـ الطمبة عمى رؤية فكائد العمـك بالنسبة ليـ  

 عمى فيـ العالقة بيف العمكـ  كالهجتهع  ها األهثمة التي تساعدىـ * 

كلتقدير  و تطبيقطمبة عمى اكتشاؼ أىهية الهفيكـ ك * ها األسئمة التي بإهكاني طرحيا لتشجيع ال
أهكف التكصؿ إلى حؿ ليا كلفيـ الهسائؿ األخرل التي يسببيا ىذا الهفيكـ كلتحديد  الهسألة التي

 ستعهؿ ىذا الهفيكـ عبر التاريخ فرص العهؿ الناشئة عف ىذا الهفيكـ   ككيؼ ا

 الطمبة لتطبيؽ أك تكسيع الهفيكـ * ها الخبرات الجديدة التي يحتاجيا 

 لحالي  ككيؼ استطيع تشجيع اكتشاؼ الهفيـك التالي .* ها الهفيـك التالي ذم العالقة بالهفيـك ا

 : Evaluationالتقويـ مرحمة  -5

ة تشخيصية هستهرة تتيح الفرصة لمهعمـ عمى أف يحدد إلى أم هدل تـ فيـ الطالب يمكىك عه
.كترل الباحثة لمهكضكع . كيستخدـ التقكيـ أك التقييـ خالؿ أم هرحمة هف هراحؿ العهمية التعميهية 

عهمية التشخيص : التكقعات الهسبقة التي تكضع عند  هف األدكات التي تساعد كثيران فيأنو 
كسجالت تقييـ  ،كهقابالت الطالب  ،تصهيـ الدرس كهالحظات الهعمـ هف خالؿ قكائـ الهراجعة 

أدائيـ كالهشركعات كهنتجات التعمـ  القائـ عمى حؿ الهشكمة كالتقديرات الهتضهنة كغيرىا هف 
الهمهكسة عف هدل التقدـ الفعمي في عهمية التعمـ كالتي تعد ذات قيهة كبيرة في االتصاؿ  الشكاىد

هع هالحظة هناسبة الكقت هع هستكم الطالب كجدكل التقدـ  اإلدارةك  بيف الطالب كالهعمهيف كاآلباء
الحادث في عهمية التعمـ إذ يزيد فيـ الهشاركيف في العهمية التعميهية إذا ها أتيح ليـ الكقت 
الهناسب لمتعمـ . كقد يككف التقكيـ نقطة بداية إلثراء تعمـ الطالب كها يساعد الهعمـ في أداء 

إف النظر إلى التقكيـ بكصفو عهمية هستهرة يجعؿ هف  هية التطكير.الدركس كقد يككف هؤشران لحت
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البنائية نظاها دائريا  كتككف عهمية التعمـ نفسيا هفتكحة النياية حيث تؤدم األسئمة كاإلجابات إلى 
 : Admin (158:2010) آدهف ،كهف األسئمة الهساعدة في ىذا الخصكصاألسئمة جديدة 

 التي أتكقعيا    * ها نتاجات التعمـ الهناسبة
* ها أنكاع تقنيات تقكيـ الخبرات اليدكية الالزهة لمتأكد هف هدل إتقاف الطمبة لمهيارات األساسية 

 هثؿ الهالحظة كالتصنيؼ كالقياس كالتنبؤ كاالستدالؿ 
 * ها أنكع التقنيات الهناسبة لمطمبة لعرض كتكضيح هيارات عهميات العمكـ الهتكاهمة  

عهاؿ الصكر لهساعدة الطمبة عمى كشؼ قدراتيـ عمى التفكير في الهسائؿ * كيؼ أستطيع است
 التي تتطمب استيعاب الهفاىيـ األساسية كعمى تكاهؿ خبراتيـ 

* ها أنكاع األسئمة التي أستطيع طرحيا لهساعدة الطمبة عمى كشؼ قدراتيـ عمى استعادة ها 
 تعمهكه 

  االستراتيجية( لخطكات 447:2007كالشكؿ التالي يكضح هخططا عرضو زيتكف )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5E’s)مراحؿ نموذج الخطوات الخمس ( 2.4شكؿ )

 إذا تكافرت الشركط التالية : أف كفاءة نهكذج الياءات الخهس تظير كترل الباحثة
 عدد الهتعمهيف في الصؼ هناسبا. -1

 هعظـ الهتعمهيف هف ذكم القدرات األكاديهية العالية كالهتكسطة.  -2

 االشتراؾ
Engageme

nt 

 االستكشاؼ
Exploration 

 التفسيػر
Explainatio

n 

 التوسع
Expansion 

 التقويـ
Evaluation 

5E’s 
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إهكانية تكفير هصادر التعمـ كالهكاد كاألدكات كاألجيزة الالزهة لههارسة الهتعمهيف لألنشطة  -3
 ة .الالزه

هركنة في تنظيـ كتعديؿ جدكؿ الحصص الدراسي بحيث يهكف دراسة هكضكع الدرس في  -4
 أكثر هف حصة هتتالية.

 قدرة الهتعمهيف عمى االنضباط الذاتي كااللتزاـ في العهؿ. -5

 تهكف الهعمـ هف تنفيذ إجراءات نهكذج الياءات الخهسة كنهكذج بنائي كتفضيمو لو. -6

 :s’5Eإستراتيجية الياءات الخمس دور المتعمـ في 

 يقـك التي األدكار كهف هراحمو اهتداد عمى النهكذج ىذا في كنشط فعاؿ دكر لو الهتعمـ أف الهعمكـ هف

 (321 :2008 )كالمكلك األغا ذكرىا كها النهكذج ىذا استخداـ دعن الهتعمـ بيا

 الخبرة لهصادر بالرجكع كذلؾ أسئمة هف لو يقدـ ها خالؿ هف كالبيانات الهعمكهات استكشاؼ 

 الكتب. هثؿ الهباشرة غير الخبرة كهصادر بالتجريب الهباشرة

 تعاكني. بشكؿ كالهفاىيـ كالبيانات الهعمكهات حكؿ الهناقشات في الهشاركة 

 السابقة. بالخبرات كربطو كالهصطمحات التعريفات أك لمهفيكـ التكصؿ 

 هف تعمهو ها هدل تحديدك  جديدة هكاقؼ في كاالستنتاجات القيـ تطبيؽ .   الهفيـك

في كؿ هرحمة هف هراحؿ اإلستراتيجية كأنو يصؿ  هيـ كرئيسكترل الباحثة أف لمهتعمـ دكر 
لمهفيكـ بالخبرة الحسية بنفسو عبر االستكشاؼ كالرجكع لمهصادر الخاصة بذلؾ كأنو بؤرة 

نتائج عبر الهجهكعات العهمية التعميهية في التكصؿ لمهفاىيـ الجديدة هف خالؿ هناقشة ال
 الهتعاكنة

 :إستراتيجية الياءات الخمسدور المعمـ في 

 : 2008)المكلك ك األغػا ذكرىا كها البنائي النهكذج هراحؿ في كالهرشد الهكجو بدكر الهعمـ يقكـ حيث 
353) : 

 كاألنشطة. كالهفاىيـ األىداؼ تحديد عمى الطالب هساعدة 

 لمهكضكع. كالهناسبة الحسية الخبرات اختيار عمى الطالب يساعد 

 السابقة. بالخبرات الهكضكعات ربط عمى الطالب يساعد 

 التقكيـ. كأنشطة العمـ عهميات كتكظيؼ التعاكني التعمـ تنظيـ عمى اإلشراؼ 
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 الكقت. كتنظيـ حافزة تعمهية بيئة تكفير 

  الحياة في الهعمكهات تكظيؼ عمى الطالب كهساعدة تعمهو تـ ها تطبيؽ عمى اإلشراؼ . 

كترل الباحثة أف الهعمـ في ىذه اإلستراتيجية يهثؿ دكر الهّكجو كالهرشد في كؿ هرحمة حيث يشرؼ 
عمى ترتيب الهجهكعات الهتعاكنة كينظـ أنشطة اإلستراتيجية الهختمفة كيساعد الطالب لمكصكؿ 

 إلى الهفاىيـ بشكؿ هّكجو.

 (:5E’s) لخمسإستراتيجية الياءات اـ عمى مدى فاعمية معايير الحك

 الهراحؿ كانت أيان  أنو إلى (Marek & Methven، 1999: 45) هيثفيف هاريؾ هف كؿ يشير (1

النهكذج البنائي، فإف الحكـ عمى هدم فاعمية األنشطة الهتضهنة داخميا يهكف  في الهستخدهة
 (:225: 2003)زيتكف كزيتكف كها ذكرىا أف تستند إلى األبعاد التالية 

 األنشطة الهستخدهة ككفاءتيا في تكصؿ الهتعمهيف لهفيكـ عمهى حقيقي.هدل هالئهة  (1

دكر الهعمـ في أثناء إنجاز األنشطة التعميهية كيتحدد حجهو كطبيعتو كفقان لها يتطمبو التكجيو  (2
 األهثؿ لمهتعمـ أثناء الهكقؼ التعميهي، كبشكؿ يكفؿ التكصؿ لهفيـك حقيقي عف هاىية العمـ .

ناء القياـ باألنشطة كالذم يتحدد حجهو كطبيعتو كفقان لها يتطمبو األداء دكر الهتعمـ في أث (3
األهثؿ لمهتعمـ أثناء الهكقؼ التعميهي كبشكؿ يكفؿ التكصؿ لهفيكـ حقيقي لهاىية العمـ 

 كطبيعتو. 

هع طبيعة السير داخؿ هراحؿ  تتالءـترتيب األنشطة داخؿ الكحدات الدراسية العمهية بصكرة  (4
 . االستراتيجية

كترل الباحثة أف إستراتيجية الياءات الخهس كإستراتيجية تنبع هف النظرية البنائية تترؾ أثران بالغان 
عمى الهتعمـ كلكّف ىذا األثر هرتبط بدكر الهعمـ كهخطط كهكجو كهرشد في ىذه اإلستراتيجية كها 

التي تقدـ لو كها أف  أنيا ترتبط فعاليتيا بشكؿ كبير بالهتعمـ كهدل تكيفو كانخراطو في األنشطة
طبيعة ىذه األنشطة كهالءهتيا لها خططت لو تساىـ بشكؿ كبير في فعالية الهتعمـ في ىذه 

 في بناء الهعرفة. االستراتيجيةاإلستراتيجية كبالتالي فعالية ىذه 

 (:5E’s) إستراتيجية الياءات الخمس مزايػا 

العاـ لعدة ههيزات هنيا ها حدده خطايبة * تناسب الطريقة تدريس العمكـ في هراحؿ التعميـ 
 ( الهشاركة في صنع القرارات حيث يسكد الجك الديهقراطي في جك الفصؿ الدراسي.350: 2005)

 * كيرل بياجيو أف الهعمـ يعطي الفرصة لمتالهيذ لمنشاط كالهشاركة. 
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 (.350- 349: 2008 )المكلكاألغا ك كها ذكرىا  *  كقد حددت ههيزات أخرل ىي

حقيؽ األىداؼ: تحقؽ الطريقة إذا أحسف استخداهيا هعظـ أىداؼ تدريس العمكـ ألنيا تعكس ت (1
طبيعة العمـ االستقصائية كتتضهف عهمياتو ألنيا تقكـ عمى الخبرات الهباشرة كاالستقصاء 

 كالتفاعؿ بيف الهتعمهيف ككذلؾ تنهية التفكير كالهيارات كاالتجاىات العمهية.
هتعمـ إيجابي تتكفر لديو الدافعية، يبني هعرفتو بنفسو، كيتكفر لديو الفيـ التعمـ فييا نشطة كال (2

 كالخبرة هها يجعؿ التعمـ أكثر عهقان كأطكؿ أثران أم أف االحتفاظ بالهعرفة هدتو طكيمة نسبيان.
تراعي الفركؽ الفردية في ىذه الطريقة العتهادىا عمى الخبرة الذاتية لمهتعمهيف كعمى ههارستيـ  (3

 عهمية كتكسيعيا كتقكيهيا. ألنشطة
تتيح التفاعؿ هع الزهالء هف خالؿ التفاكض االجتهاعي الذم يعهؿ عمى تنهية الهفاىيـ  (4

 كتعديميا هها يزيد التعاكف كالتكاصؿ بينيـ.
 كفي ضكء ها سبؽ ترل الباحثة أف إلستراتيجية الياءات الخهس هزايا عديدة هنيا :

العمهاء؛ كىذا ينهي لديو االتجاه اإليجابي نحك العمـ كالعمهاء يعطي لمهتعمـ فرصة تهثيؿ دكر  -1
 كنحك الهجتهع كهختمؼ قضاياه كهشكالتو.

 .يكفر لمهتعمـ الفرصة لههارسة عهميات العمـ األساسية كالهتكاهمة -2

كينفذ  يجعؿ الهتعمـ هحكر العهمية التعميهية هف خالؿ تفعيؿ دكره، فالهتعمـ يكتشؼ كيبحث -3
 .األنشطة

يتيح لمهتعمـ فرصة الهناقشة كالحكار هع زهالئو الهتعمهيف أك هع الهعمـ، هها يساعد عمى نهك  -4
 لغة الحكار السميهة لديو كجعمو نشطا. 

يربط نهكذج الياءات الخهس بيف العمـ كالتكنكلكجيا، هها يعطي الهتعمهيف فرصة لرؤية أىهية  -5
 العمـ بالنسبة لمهجتهع كدكر العمـ في حؿ هشكالت الهجتهع. 

 يجعؿ الهتعمهيف يفكركف بطريقة عمهية، كىذا يساعد عمى تنهية التفكير العمهي لدييـ. -6

هها يشجع  ير في أكبر عدد ههكف هف الحمكؿ لمهشكمة الكاحدة، يتيح لمهتعمهيف الفرصة لمتفك -7
 عمى استخداـ التفكير اإلبداعي، كبالتالي تنهيتو لدم التالهيذ.

يشجع نهكذج الياءات الخهسة عمى العهؿ في هجهكعات كعمى التعمـ التعاكني، هها يساعد  -8
 عمى تنهية ركح التعاكف كالعهؿ كفريؽ كاحد.
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 :الياءات الخمس تراتيجيةاسطريقة تصميـ 

 في صكرة بحث أك تنقيب عف الهعرفة.  اإلستراتيجية. اعد 1

 . اختر الهفيـك الذم سيتعمهو الطالب كصغو صياغة دقيقة . 2

 . اختر األنشطة التعميهية التي سيقـك بيا الطالب لجهع البيانات الهطمكبة الستخالص الهفيكـ.3

.. اعد تعميهات هكتكبة لمطالب 4  تساعدىـ عمى جهع البيانات الهطمكبة الستخالص الهفيـك

 . تأكد هف أف التعميهات تساعد الطالب عمى جهع البيانات فقط كأنيا ال تكحي ليـ بالهفيكـ.5

6 .  . اعد إرشادات لمهعمـ لكي يستخدهيا في استخالص الهفيـك

يكـ كتأكد هف أف تمؾ . اختر األنشطة التعميهية التي ستستخدهيا خالؿ هرحمة تطبيؽ الهف7
 األنشطة تستخدـ الهفيكـ.

.اعد أدكات تقكيـ لمهفيـك كىذه يجب أف تشهؿ البيانات التي جهعيا الطالب كاألسئمة التي تعطى 8
لمطالب في نياية دكرة التعمـ الخهاسية أك التي تعطى أثناء الهراحؿ الهختمفة لدكرة التعمـ 

 الخهاسية.

، يقدـ تركبرج كزهالؤه خطة دراسية تكجييية كنشاط تعميهي ككتطبيؽ تربكم في تدريس العم ـك
-223: 2003)دىا زيتكف كزيتكف ( كها أكر E's 5) الياءات الخهسطبيقي عمى إستراتيجية ت

228) 
 : النباتات والحيوانات: االوؿ الموضوع

 تنكع الكائنات الحية:/النشاط 

 ) جذب االىتماـ (  مرحمة االشتراؾ  -1

عدد أنكاع الحيكانات  تخهيف أكىناؾ كائنات حية هنتشرة في كؿ هكاف. ىؿ يهكننا تقدير  -أ 
 التي تعيش عمى سطح األرض. ) باآلالؼ الهؤلفة(.

 الحياة زاخرة بأشكاؿ الكائنات الحية الهختمفة. -ب 

 كيؼ يهكننا حساب عدد الكائنات الحية في هتر هربع هف سطح األرض  -ج 
 مرحمة االستكشاؼ:  -2

ـ( كعدسة هكبرة، ككعاء صغير لجهع 4تاج إلى هسطرة، كقطعة خيط بطكؿ هعيف )ربها نح -أ 
 الكائنات الحية.
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 اختر هنطقة هفتكحة في هساحة خضراء أك فناء. -ب 

 حدد هساحة هتر هربع هف ىذه الهساحة الخضراء. -ج 

يا في حكالي ربع ساعة، كال بأس أف هعحاكؿ أف تجعؿ الكائنات الحية كميا التي يهكنؾ ج -د 
 الهالحظة الدقيقة، كالعدسة الهكبرة. تستخدـ

صنؼ ها جهعتو في فئات عدة عمى أساس هعيف )الحجـ، المكف، عدد األرجؿ، األجنحة،  -ق 
 أك أم تصنيؼ آخر ترغب في استخداهو( كدكف األصناؼ التي جهعتيا.

 مرحمة التفسير:  -3

 الهساحة نفسيا.يهكف أف تجد العديد هف أصناؼ الكائنات الحية الهختمفة التي تعيش في  -أ 

 صنؼ بعض خصائص الهجهكعة التي جهعتيا. -ب 

 هف كجية نظرؾ، أم الكائنات الحية التي جهعتيا هفترس كأييا غير هفترس. -ج 

 أم هنيا هفيد لإلنساف، كأم هنيا ضار بو  -د 

 مرحمة التوسع: -4

 ها العدد اإلجهالي لألنكاع التي جهعتيا في هساحة الهتر الهربع  -أ 

( كىذا ربها يعطيؾ تصكران عف عدد الكائنات الحية في 10000اضرب العدد بالرقـ )  -ب 
 هساحة بحجـ قطاع في الهدينة تقريبان.

 قدر عدد الكائنات الحية التي فاتؾ البحث عنيا، ها النسبة الهئكية لمخطأ في ىذه التجربة. -ج 
 مرحمة التقويـ:  -5

 ها اليدؼ هف ىذا النشاط  -أ 

طح األرض، كيؼ يهكنؾ هقارنة ىذا الرقـ ىناؾ ها يزيد عمى بضعة بالييف إنساف عمى س -ب 
 بتقديرؾ عف عدد الكائنات الحية غير البشرية عمى األرض 

 أييا باعتقادؾ النكع السائد )الهسيطر(  -ج 

كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة  هف كتاب   سك نهكذجا تطبيقيا لدر  ببناء الباحثة كلقد قاهت
( 6دليؿ الهعمـ همحؽ رقـ ) كىك  الخهس الياءات الستراتيجية األساسي كفقا العمكـ لمصؼ السابع

درس عمى كؿ هف خطة الهعمـ لمدرس كاكرراؽ عهؿ الطالب هشتهال بذلؾ خطكات كؿ  كقد اشتهؿ
 .الياءات الخهس  إستراتيجية 
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 :العمميةالمفاىيـ  :المحور الثاني

الّمبنات األساسية التي تساىـ في بناء الهعرفة تعتبر الهفاىيـ العمهية هف أىـ نكاتج العمـ كالتي ىي 
العمهية لدل الهتعمـ في صكر ذات هعنى حيث تعتبر الهفاىيـ بأنيا العناصر الهنظهة كالهّكجية 
ألم هعرفة عمهية يتعرض ليا الهتعمـ أثناء عهمية التعمـ، كبالتالي فإف لمهفاىيـ هكانة بارزة في سمـ 

 العمـ كىيكمو.

 دراسة الهفاىيـ كالتعرؼ عمى خصائصيا كطريقة تككينيا. د هفب هف ىنا كاف ال

 تعريؼ المفاىيـ العممية:

 ىناؾ العديد هف التعريفات لمهقصكد بالهفاىيـ العمهية هنيا:

ُيعرؼ الهفيكـ عمى أنو: " االسـ أك الهصطمح الذم ُيعطي لهجهكعة هف الصفات أك 
 (2003: 342الهالحظات".)النجدم كآخركف، السهات أك الخصائص الهشتركة أك العديد هف 

كُيعرؼ الهفيكـ عمى أنو: " هجهكعة هف الهعمكهات التي تكجد بينيا عالقة حكؿ شيء هعيف 
 (40:2001تتككف في الذىف كتشتهؿ عمى الصفات الهشتركة كالههيزة ليذا الشيء ".)نشكاف ، 

الرهكز أك الحكادث أك الهكاقؼ أك كُيعرؼ الهفيكـ عمى أنو : "عبارة عف زهرة هف األشياء أك 
الهثيرات أك العهميات ُجهعت بعضيا إلى بعض عمى أساس خصائص هشتركة يهكف أف يشار 

 (13: 1998إلييا باسـ أك رهز هعيف ".)حسيف كسعيد، 

فرد هف هعنى كفيـ يرتبطاف بكمهة " ها يتككف لدل ال كتعرؼ الهفاىيـ العمهية عمى أنيا
 ."يات: حيكانات ذات أثداء جسهيا هغطى بالشعريهثؿ الثد همية هعينةأك عبارة أك ع هصطمح،

 (78:1994 )زيتكف،

 ،)النجدم كراشد كعبد اليادم "كمهة أك هصطمح لو داللة لفظية": كيعرؼ الهفيكـ عمى انو
1999 :48). 

كهها سبؽ هف تعريفات تخمص الباحثة أف الهفاىيـ العمهية ىي التصكرات الذىنية التي 
لدل الطالب هف خالؿ السهات الهشتركة لمظكاىر العمهية الهتضهنة في كحدة الخصائص تتككف 

 الفيزيائية لمهادة لمصؼ السابع كتتضهف الهفيكـ كداللتو المفظية.

 

 



 34 

 خصائص المفاىيـ العممية:

هف الهالحظ أف الهفيكـ ليس هجرد هجهكعة هف العالقات االرتباطية الهتككنة داخؿ ذىف الهتعمـ 
ّعدل ذلؾ فالهفيكـ ال يهكف تعمهو عف طريؽ التدريب كلكف يهكف تحقيقو فقط حينها يصؿ بؿ يت

النهك العقمي لمهتعمـ إلى الهستكل الهطمكب، كىناؾ بعض الخصائص التي يتصؼ بيا الهفيـك 
 كىي تعطي داللة عف طبيعة الهفيكـ كطريقة نهائو في أذىاف الهتعمهيف.

 يـك خصائص عدة كها يمي:( لمهف88:2005)فقد أعطى  زيتكف 

نها يدؿ عمى الصنؼ العاـ الذم  - الهفيكـ العمهي ال يدؿ عمى فرد هعيف أك جزء هعيف كا 
 ينتهي إليو األفراد أك العناصر.

كها  ،الهفيـك العمهي يتضهف التعهيـ، بهعنى أنو ال ينطبؽ عمى شيء خاص أك هكقؼ كاحد -
في الحقائؽ العميهة ، بؿ ينطبؽ ك يّعهـ عمى هجهكعة األشياء أك الهكاقؼ أك الظكاىر 

 )الكثافة: كتمة كحدة الحجكـ ألم هادة (.

الهادة ، الطاقة،  ،االسـ  أك الرهز أك الهصطمح )الخمية  ،يتككف الهفيكـ العمهي هف جزأيف  -
هفيكـ كها في ) الهادة : كؿ شيء يشغؿ حيزان األرض(  كالداللة المفظية لمهفيكـ  أك هفيكـ ال

 كلو ثقؿ كيهكف إدراكو بالحكاس(.

لكؿ هفيكـ عمهي هجهكعة هف الخصائص الههيزة التي يشترؾ فييا جهيع أفراد فئة الهفيـك  -
كتهيزه عف غيره هف الهفاىيـ العمهية األخرل ) الطيكر: جسكىها هغطاة بالريش ( كلو 

كية كها في اختالؼ الطيكر في خصائص الهناقير كاألرجؿ خصائص أخرل هتغيرة  كثان
 كالرقبة.

التنظيـ أك  ،تتككف الهفاىيـ العمهية كتبنى هبدئيان هف خالؿ عهميات ثالث ىي:التهييز  -
 التعهيـ . ،التصنيؼ

تككيف الهفاىيـ العمهية كنهكىا عهمية هستهرة تتدرج في الصعكبة هف صؼ تعميهي إلى  -
هف هرحمة تعميهية إلى أخرل كذلؾ نتيجة لنهك الهعرفة العمهية نفسيا، صؼ تعميهي آخر ك 

كلنضج الفرد الهتعمـ بيكلكجيان كنهكه نهاءن عقميان كازدياد خبراتو التعميهية  التعمهية كباختصار، 
تنهك الهفاىيـ العمهية كتتطكر هبدئيان كتسمسميان هف الغهكض إلى الكضكح، كهف هفيكـ غير 

 ى هفيكـ دقيؽ أك صحيح عمهيان، كهف الهفيكـ الهحسكس إلى الهفيكـ الهجرد.دقيؽ عمهيان إل
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يهكف تقسيـ الهفاىيـ العمهية كتصنيفيا إلى هفاىيـ عمهية هحسكسة أك هادية كهفاىيـ عمهية  -
هجردة كها تصنؼ إلى هفاىيـ ربط، كهفاىيـ فصؿ، كهفاىيـ عالقة، كهفاىيـ تصنيفية، 

 فاىيـ كجدانية.كهفاىيـ عهمية إجرائية، كه

 ( فيركف أف خصائص الهفاىيـ تتهثؿ في اآلتي:207:1996أها الخميمي كآخركف )

  الهفاىيـ عبارة عف هجهكعة هف األفكار تهتمكيا هجهكعة هف األفراد، كىي نكع هف الرهزية
 تتهثؿ في الكمهات، كالهعادالت، كالنهاذج كرهكز األفكار.

 بؿ عالقتيا بالناس كعالقتيا باألشياء، كعالقتيا هدلكالت الهفاىيـ ليست عالقات أساسية ،
بالهفاىيـ األخرل، كعالقتيا باألطر الهفاىيهية، كعالقتيا بأساليب الهالحظة كالتفكير 

 الهختمفة.

  هدلكالت التفكير التي تـ التكصؿ إلييا في فرع هعيف هف فركع العمـ قد تتحد بالنهط الثقافي
ذا ها تغير ىذا النهط ت  غير الهدلكؿ.السائد كا 

  ليست هدلكالت الهفاىيـ صادقة أك غير صادقة، كلكنيا قد تككف كافية أك غير كافية لمقياـ
 بكظائفيا، كال يهكف إثبات صحتيا أك عدـ صحتيا كلكف يهكف التحقؽ هف هدل الثقة فييا.

 يا كتطكر هدلكالت الهفاىيـ قابمة لمهراجعة كالتعديؿ نتيجة لنهك الهعرفة العمهية كتقدـ أساليب
 أدكاتيا.

 خصائص الهفاىيـ العمهية كها يمي: ( 97:1993 ) زيتكفكقد حدد 

  ( كالداللة المفظية لمهفيكـ.أك الرهز أك الهصطمح) ـ العمهي هف جزأيف: االسـيتككف الهفيك 

 الذرة. البركتكنات كالنيكتركنات في نكاة العدد الكتمي: ىك عدد هثاؿ /

  الرابطة الكيهيائية: القكة التي تربط ذرات العناصر هع بعضيا في هثاؿ:  ،يتضهف التعهيـ
 الهركبات الكيهيائية.

  لكؿ هفيكـ هجهكعة هف الخصائص يشترؾ فييا جهيع أفراد فئة الهفيـك كتهيزه عند غيره
 هف الهفاىيـ العمهية األخرل، كلو خصائص أخرل هتغيرة أك ثانكية.

( يات: أجساهيا هغطاة بالشعيالثدهثاؿ/   رغـ االختالؼ في كثافة الشعر،ر )جهيع فئة الهفيـك
 .)تختمؼ هف حيكاف آلخر(
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  ف صؼ إلى صؼ كهف عهمية هستهرة تتدرج هف الصعكبة هتككيف الهفاىيـ العمهية كنهكىا
هرحمة إلى أخرل إذ يتـ البدء هف هفيكـ غاهض إلى هفيكـ أكضح، هفيكـ غير دقيؽ إلى 

 .هفيـك أدؽ، كهف هفيـك هحسكس إلى هفيكـ هجرد 

 كهها سبؽ تعرض الباحثة خصائص الهفاىيـ كها يمي:

 الهفاىيـ تتككف كتنهك باستهرار. -1

 ينهك العمـ بنهك الهفاىيـ. -2

 في هستكل صعكبتيا هف هرحمة ألخرل أكثر تعقيدان.تتدرج الهفاىيـ  -3

 تعتبر الهفاىيـ ىي أدكات العمـ الرئيسية. -4

 لمهدرسة دكر ىاـ في تشكيؿ الهفاىيـ. -5

 تعتهد الهفاىيـ عمى الخبرات السابقة لمفرد. -6

 تتكلد الهفاىيـ بالخبرة السابقة كبدكنيا تككف ناقصة. -7

 ذلؾ الختالؼ هستكل الخبرة.تختمؼ هدلكالت الهفيـك الكاحد هف شخص آلخر ك  -8

 يشترؾ جهيع أفراد فئة الهفيـك في خصائص الهفيكـ. -9

 إتقاف الهفيكـ يتطمب هف الفرد إتقاف الهفيكـ السابؽ لو هعرفيان.-10  

 :العمميةتقسيمات المفاىيـ 

 (:215:1996) ي كآخركفمات لمهفاىيـ العمهية كها كرد في  الخميىناؾ عدة تقسيه

 إدراؾ الهفاىيـ:هف حيث طريقة  -1

(:كىي تمؾ الهفاىيـ التي يهكف إدراؾ هدلكالتيا Concrete Conceptsهفاىيـ هحسكسة ) . أ
 أهثمة : ،لمحكاسباستخداـ الحكاس أك أدكات هساعدة عف طريؽ الهالحظة 

 الهدلكؿ: طبقة اليكاء التي تحيط بالكرة األرضية.  ،الهفيكـ: الغالؼ الجكم  -

: القط - الهدلكؿ: كائف حي ثدم يغطي جسهو الشعر، كيقكـ بإرضاع صغاره كينتهي إلى  ،الهفيـك
 طائفة السنكريات.
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 (Abstract Concepts) هفاىيـ هجردة  ب.

دراكيا هف القياـ إلىي تمؾ الهفاىيـ التي ال يهكف إدراؾ هدلكالتيا عف طريؽ الهالحظة بؿ ال بد 
 بعهميات عقمية كتصكرات ذىنية هعينة.

الهدلكؿ: أقؿ طاقة الزهة لنزع اإللكتركف هف الذرة الهفردة في  ،: طاقة التأهيفالهفيكـ -هثاؿ:
 الحالة الغازية  

قكـ بيا النبات كالطحالب لصناعة الغذاء : العهمية التي يالهدلكؿ ،: التهثيؿ الضكئيالهفيكـ  -
نتاج األكسجيف.  كا 

 هف حيث هستكياتيا : -2

 ( كىي التي ال يهكف اشتقاقيا: Primitive Concept: )  . هفاىيـ أكليةأ  

 الكتمة. ،أهثمة: الزهف 

(: كىي تمؾ الهفاىيـ التي يهكف اشتقاقيا هف هفاىيـ Derived Concept) هفاىيـ هشتقة ب. 
 أخرل.

 السرعة = الهسافة / الزهف -أهثمة: 

 التسارع.× القكة = الكتمة  -
 أخرى لممفاىيـ العممية منيا: قسيماتت (118:1994)كها يعطي زيتكف 

ىي كؿ شيء يشغؿ حيزان هف الفراغ كلو ثقؿ كيهكف إدراكو هثاؿ : الهادة  ، هفاىيـ ربط -أ 
 بالحكاس الخهس.

 ىك عبارة عف ذرة أك هجهكعة ذرات تحهؿ شحنة كيربائية.: األيكف  هثاؿ هفاىيـ فصؿ، -ب 

 الحجكـ.ىي عبارة عف كتمة كحدة : الكثافة  هثاؿ،  هفاىيـ عالقة -ج 

 الهغنيسيكـ يقع ضهف الفمزات. هثاؿ :،  هفاىيـ تصنيفية -د 

 هفاىيـ التغذية كالتهثيؿ الضكئي كالتكثيؼ كالتبخير. هثاؿ :(، هفاىيـ عهمية )إجرائية -ق 

كترل الباحثة أف الهفاىيـ تختمؼ طرؽ تصنيفيا بحسب اختالؼ طبيعة الهفيكـ حيث ترل الباحثة 
 التصنيؼ التالي: أف الهفاىيـ الفيزيائية يناسبيا

هفاىيـ  –درجة الحرارة  –هفاىيـ أكلية: كىي الهفاىيـ التي ال يهكف اشتقاقيا هثؿ الزهف  -1
 أخرل.
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 هفاىيـ هشتقة: ىي تمؾ الهفاىيـ التي يهكف اشتقاقيا هف هفاىيـ أخرل هثؿ السرعة كالقكة. -2

كحدة الخصائص  كترل الباحثة أف ىذا التصنيؼ ىك أفضؿ تصنيؼ يالئـ الهفاىيـ الكاردة في
 الفيزيائية لمهادة كالتي ىي قيد الدراسة.

 أىمية تعمـ المفاىيـ:

إف هساعدة الطالب عمى تعمـ الهفاىيـ بطريقة فعالة ىك ىدؼ أساسي هف غايات التعمـ الهدرسي 
 كأساس عهمية التفكير.

عمـ، كأف هقدرة كيرل جانييو أف تعمـ الهفيكـ ينتظـ في سمـ ىرهي يشتهؿ عمى أنهاط هختمفة هف الت
 الهتعمـ عمى تعمـ الهفيـك يتطمب هنو إتقاف السابؽ لو في السمـ اليرهي.

كها أف الهفاىيـ تمعب دكران بارزان في إبراز أىهية الهادة العمهية لمهتعمـ، هها يككف لو األثر األكبر 
هية، كيمخص بركنر في زيادة الدافعية لمتعمـ كالهشاركة الفعالة هف قبؿ الهتعمـ في العهمية التعمي

 :(91: 1992 ) السكيدكها ذكرىا  فاىيـ في النقاط التاليأىهية تعمـ اله

 تساعد في التقميؿ هف تعقد البيئة كتسييؿ التعرؼ عمى األشياء الهكجكدة فييا. -1

 تسيؿ الهفاىيـ عمى الطالب التعرؼ عمى األشياء الهكجكدة فييا. -2

 هكاجية هكاقؼ جديدة.يقمؿ هف الحاجة إلى إعادة التعمـ عند  -3

 تساعد عمى التكجيو كالتنبؤ كالتخطيط ألنكاع هختمفة هف النشاط. -4

 تسهح بالتنظيـ كالربط بيف هجهكعات األشياء كاألحداث. -5

 تعمـ الهفاىيـ يساعد الهتعمـ عمى التفسير كالتطبيؽ. -6

ل، كالكسائؿ تمعب الهفاىيـ دكران ىاهان في تحديد األىداؼ التعميهية، كاختبار كتنظيـ الهحتك  -7
 التعميهية، ككسائؿ تقكيهيا.

 تسيـ في انتقاؿ أثر التعمـ لمهكاقؼ التعميهية األخرل الجديدة. -8

كفي ضكء ذلؾ ترل الباحثة أف عهمية تعمـ الهفاىيـ العمهية ىي عهمية تراكهية البناء كليست عهمية 
ط بيا هف هعمكهات سابقة هنفصمة بحد ذاتيا بؿ ىي تيدؼ لمتفاعؿ بيف الهعمكهات الجديدة كها يرتب

كلذلؾ كاف ال بد هف أف تككف الهعرفة الجديدة كاضحة لسيكلة فيهيا كبالتالي ربطيا بالخبرة 
السابقة، أم ال بد كأف يهتمؾ الهتعمـ هفاىيـ عمهية صحيحة تساعدىـ عمى فيـ الهادة العمهية 

 كتنقميـ هف هعرفة بدائية إلى هعرفة صحيحة كهتطكرة.
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 المفاىيـ العممية:تعمـ تواجو  الصعوبات التي

 سعيدم ككها ذكرىا ىناؾ هجهكعة هف الصعكبات لتعمـ الهفاىيـ حسب ها كرد في األدب التربكم 
 (207:2009) لبمكشيا

ة الهفيكـ العمهي، هثؿ بعض الهفاىيـ إها الهجردة أك الهعقدة، أك ذات الهثاؿ الكاحد طبيع -
 .DNA ،RNAهثؿ الجيف، األيكف، الطاقة، 

الخمط في الهفيـك أك في الداللة المفظية لبعض الهفاىيـ العهمية خاصة الهفاىيـ التي  -
 تستخدـ بيف الناس هثؿ الزىرة، الذرة، الشغؿ، النكاة.

 بعض الهفاىيـ يريد هعرفة هفاىيـ سابقة لتعمهيا. فص في خمفية الطالب العمهية، إذ أالنق -

 ية جديدة.هفاىيـ عمهالعمهية السابقة لتعمـ صعكبة تعمـ الهفاىيـ  -

الطالب في حياتو اليكهية هثؿ: يا ي يتكمهـ كجكد هعنى لمهصطمح في المغة التعد -
 اإلنتيجينات ك اإلنترفيركنات.

كجكد خصائص هشتركة بيف الهصطمحات العمهية الهختمفة هثؿ التي بيف الهكلد الكيربائي  -
 كالهحرؾ الكيربائي. 

 إتقاف الهعمـ لمغة العمهية. -

 ؽ الهصطمح العمهي في هكاقؼ عهمية جديدة هثؿ هصطمح التكيؼ.عدـ تطبي -

 عدـ ربط الهصطمح بالبيئة التي يعيش فييا الطالب. -

 الخمط بيف الهصطمحات العمهية الهتقابمة ) التأكسد كاالختزاؿ(. -

 التسرع في التعهيـ هثؿ اعتبار كؿ حيكاف لو أجنحة هف الطيكر. -

 عدـ فيـ الهعمـ نفسو لمهصطمح العمهي. -

درس الكاحد عمى الكثير هف الهصطمحات ذات الدالالت الهتباينة هثؿ التكتر احتكاء ال -
 السطحي كقكة التكتر السطحي.

 صعكبة نطؽ الهفيـك هثؿ األكتينكهايستات. -

 طكؿ الهفيـك العمهي هثؿ الجمككككركتككيدات. -

 ارع(.استخداـ رهكز كأسهاء هختمفة لمهفيـك الكاحد في نفس الهنيج )العجمة، التس -

- .  قمة الكسائؿ الهعينة التي تساعد في تكضيح الهفيـك
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 عدـ تعريب الهصطمحات هثؿ االتزاف اإلستاتيكي كاالتزاف الديناهيكي. -

 مصادر صعوبات تعمـ وتكويف المفاىيـ:

( إلى نكعيف هف الهصادر التي تؤدم إلى صعكبات في تعمـ كتككيف 120:1994يشير زيتكف ) 
 هصادر خارجية كهصادر داخمية، كفيها يمي تكضيح لتمؾ الهصادر:الهفاىيـ العمهية كىي 

 الصعكبات الخارجية ) العكاهؿ( : -1

 الهقررات أك الهناىج الهدرسية غير الهالئهة: -أ 

 ال تراعي بدرجة كبيرة الخمفيات الهباشرة لمطمبة. -

 ال تتهشى هع الهستكيات الحقيقية لمطمبة. -

 تستطيع الغالبية هف الطمبة القياـ بيا.يهكف أف تتضهف نشاطات عهمية قد ال  -

 نقتدم باآلخريف في تصهيـ هناىجنا التي ال تتناسب كثقافتنا. -

 العكاهؿ المغكية: -ب 

 استخداـ لغة غير المغة األـ في التدريس. -

 استخداـ الميجات قد يؤثر عمى التعمـ.  -

 هعمهك العمـك أنفسيـ:  -ج 

 هؤىالت الهعمهيف دكف الهستكل الهطمكب. -

 لهعمهيف أنفسيـ لمهفاىيـ.هدل فيـ ا -

 هدل تكفر الحكافز الداخمية عف الهعمـ، كهدل دافعيتو. -

 العكاهؿ الداخمية ) ليا عالقة بالطالب(: -2

 هدل االستعداد لمتعمـ. -

 هدل كجكد دافعية لمتعمـ. -

 االىتهاـ كالهيكؿ العمهية لمهكاد العمهية. -
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  العمـ عمميات :الثالث المحور

ليس كليد الفترة الحالية، إنها يرجع إلى فترة زهنية بعيدة، كالدليؿ عمى  إف االىتهاـ بعهميات العمـ
ذلؾ أف العديد هف دكؿ العالـ كضعت إكساب الهتعمهيف لهيارات العمـ الهناسبة  ضهف أىداؼ 
تدريس العمكـ الرئيسية، كها أف اعتبار العمـ هادة كطريقة أعطى اىتهاهان كبيران بأىهية إكساب 

العمـ، كباإلضافة إلى ذلؾ فإف عهميات العمـ ىي في صمب ها يعرؼ بالثقافة الطمبة عهميات 
، كأصبحت هف الضركريات  العمهية التي نادت بيا الكثير هف الجهعيات التربكية في تدريس العمـك
في تدريس العمـك حاليان، كتعد عهميات العمـ أدكات بناء تمؾ الثقافة داخؿ الهدرسة كخارجيا، كىي 

 تي يهكف بكاسطتيا تعرؼ الهشكالت ثـ استكشافيا كحميا.اآللية ال

 ( 61:  2009)البمكشي كسعيدم، 

 تعريؼ عمميات العمـ:

 ستخداهو في فيـ الظكاىر الطبيعية "تعمـ هنظـ كهتراكـ يهكف تكظيفو أك ا : "عمى أنو عرؼ العمـ
 (. 22:  1998) عبيدات كآخركف ، 

لقد اجتيد التربكيكف في تحديد هفيكـ عهميات العمـ فيي لـ تعد هصطمح غاهض بؿ أهكف ترجهتو 
إلى هيارات سمككية يهكف تدريب التالهيذ عمييا كقياس هستكاىـ فييا كنتائج لدراسة العمكـ كقد 

كصكؿ األنشطة أك األفعاؿ أك الههارسات التي يقكـ بيا العمهاء بيدؼ ال: " عرفيا البعض بأنيا 
صدار الحكـ عمى ىذه النتائج هف جية أخرل  ."إلى النتائج هف جية كا 

 ( 23:  1996) الخميمي كآخركف، 

تمؾ العهميات التي يجرييا الباحثكف بغرض الكصكؿ إلى هعرفة عمهية : " كها عرفت بأنيا 
 (. 209:  2001.) عميهات كأبك جاللو، "جديدة

ات العقمية التي بيا ينظـ اإلنساف الهالحظات كيجهع كها عرفت عمى أنيا " هجهكعة هف العهمي
البيانات كيفرض الفركض كيخطط كينفذ التجارب كيقيس، كيبني العالقات، كيسعى هف خالليا إلى 

 (. 15: 1985) قالكة، " تفسير كشرح هشكمة ها كالتكصؿ إلى نتائج لحميا

دهيا العمهاء أثناء حميـ لهشكمة ها األنشطة كالهيارات الهختمفة التي يستخ" كها اعتبرت أنيا : 
كذلؾ حتى يهكنيـ التكصؿ إلى النتائج، ككذلؾ يستخدهيا العمهاء لمحكـ عمى هدل صحة ىذه 

هكانية تعهيهيا" ) سعيد،   (.328: 1999النتائج كا 
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) إبراىيـ،  كتعتبر أنيا هجهكعة هف العهميات العقمية الخاصة تطبؽ عند بحث هشكمة هعينة"
1999 :614 .) 

كقد عرفت عهميات العمـ بأنيا " هجهكعة هف القدرات كالعهالت العقمية الخاصة الالزهة لتطبيؽ 
 (.151:  1999طرؽ العمـ كالتفكير العمهي بشكؿ صحيح " )زيتكف ، 

كعرفت بأنيا عهمية عقمية ينظـ اإلنساف فييا الهالحظات كيجهع البيانات كيبيف العالقات كيسعى 
أك شرح حدث عقمي ذم عالقة بالظكاىر كاألحداث الطبيعية )الكيب، هف خالليا إلى تفسير 

1987  :142 .) 

ة هف القدرات كالهيارات هجهكع هها سبؽ تخمص الباحثة إلى تعريؼ عهميات العمـ إجرائيان بأنيا
الخاصة التي يهارسيا تمهيذ الصؼ السابع االبتدائي بيدؼ الكصكؿ إلى  العقمية ك العهمية
كجكدة بصكرة كظيفية كذلؾ هف خالؿ التدريب عمييا أثناء إجراء خطكات الهعمكهات اله

هكعات كضع األشياء في هجمـ قيد الدراسة ىي التصنيؼ كىي اإلستراتيجية الخهس كعهميات الع
رية هختمفة إليجاد القيـ استخداـ أدكات قياس هعياتبعا لخصائص هشتركة بينيا كالقياس كىك 

كضع  كض كىككفرض الفر عيف بتكافر شركط أك ظركؼ هعينة حدث ه تكقعك التنبؤ كىك  الرقهية
 .جهؿ تحت االختبار بناء عمى هالحظات خاصة 

 خصائص عمميات العمـ: 

 صائص عهميات العمـ كها ذكرت فيابقة لعهميات العمـ يهكف إيجاز خهف خالؿ التعريفات الس
 (102:2005) الصكفي

لككنية ا اىرلعمهاء كاألفراد كالتالهيذ، لفيـ الظك تتضهف هيارات عقمية هحددة، يستخدهيا ا -
 الهحيطة بيـ.

 سمكؾ هكتسب، أم يهكف تعمهيا كالتدريب عمييا. -

يهكف تعهيهيا كنقميا إلى الجكانب الحياتية األخرل، إذ أف العديد هف هشكالت الحياة يهكف  -
 تحميميا كاقتراح الحمكؿ الهناسبة ليا عند تطبيؽ عهميات العمـ.

 يعتهد اكتسابيا عمى األنشطة العمهية. -

 يهكف أف يظير تأثيرىا عمى فترات طكيمة. -

 ( فقد حدد خصائص عهميات العمـ كها يمي: 54 – 53 : 1995) أها عالـ

 يهكف تحميميا إلى هيارات سمككية، ألنيا عبارة عف هجهكعة هعقدة هف األنشطة العقمية. -
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 كاستخداهيا في كؿ فركع العمـ.تتهيز بالعهكهية حيث يهكف تطبيقيا  -

ينتقؿ أثر تعمـ عهميات العمـ هف فرع عمهي إلى فرع عمهي آخر، كبذلؾ فيي تفيد الفرد في  -
 حياتو اليكهية.

 يتـ تعمـ عهميات العمـ عف طريؽ الههارسة الفعمية كاألنشطة التطبيقية ليا. -

تاحة الكقت الكافي لههارستيا.ريتكتسب عف ط -  ؽ التشجيع كا 

و في حؿ الهشكالت التي عبـ فإنيا تنعكس عمى سمككو الذم يتعندها يكتسب الفرد عهميات العم -
 يكاجييا.

تتيح الفرصة لمهتعمـ لمهشاركة الفعالة في عهمية التعمـ عف طريؽ البحث أك النشاط العمهي الذم  -
 يقكـ بو.

 ( بعض خصائص العمـ في النقاط التالية: Gagne، 1984كأكجز جانييو )

 (113:1992)سميـ كآخركفكها ذكرىا 

تتطمب عهميات الفيـ ههارسة عهميات عقمية هحددة يقكـ بيا العمهاء كاألفراد كالطالب  -1
 لفيـ الظكاىر الككنية.

 عهميات العمـ ىي سمكؾ هكتسب يهكف تعمهيا كالتدرب عمييا. -2

قاؿ أثر تعميهيا إلى الجكانب الحياتية الهختمفة، إذ أف أنيا قابمة لمتعهيـ، أم يهكف انت -3
العديد هف هشكالت الحياة اليكهية يهكف تحميميا كاقتراح الحمكؿ الهناسبة ليا عند تطبيؽ 

 عهميات العمـ.

تساعد الطالب عمى التعاهؿ الذكي ليس فقط هع ظكاىر الطبيعة، بؿ أيضان هع هشكالت  -4
بالدقة كالهكضكعية كالهركنة كذلؾ لككنيا تهثؿ الجكانب الحياة اليكهية، كبأسمكب يتهيز 

 السمككية لمتفكير العمهي.

تهثؿ نكعان هف جكانب التعمـ التي ال تتأثر بالزهف نسبيان، فيي ال تعتهد عمى القدرة عمى  -5
التذكر هف ناحية، كها أنيا ال ترتبط بهكقؼ بذاتو أك هعمكهات هحددة هف ناحية أخرل، 

 قتيا هيارات سمككية عاهة.ذلؾ ألنيا في حقي

كتضيؼ الباحثة أف عهميات العمـ تساعد الطالب الهتعمهيف بعد اكتسابيا عمى التعمـ الذاتي فيي 
بحد ذاتيا تعتبر كسائؿ لمتعمـ كالتعاهؿ هع الهتغيرات، كالهشكالت الجديدة التي تكاجو التعمـ بحث 

 تساعده في الكشؼ عف الهزيد هف الهعرفة.
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 العمـ:تصنيؼ عمميات 

 ىناؾ الكثير هف التصنيفات لعناصر عهميات العمـ نذكر هنيا.

 تصنيؼ كمكزهاير لعهميات العمـ: -

 ( عهميات العمـ إلى تسع ىي:  Klaus Meierير ) صنؼ كمكزها

ستخدان العالقات ا ،األرقان استخدان  ، القياس ، التصنيؼ ، التنبؤ ، االستنتاج ، الهالحظة
 .(688: 1999إبراىيـ، ) ضبط الهتغيرات ؿ ،االتصا، الزهانية الهكانية أك 

 تصنيؼ ركبرت جانيو لعهميات العمـ: -

كها  دراكياإل النضج ؿهراح هع يتًافق ىرهي ترتيب في العمن عهميات جانيو رًبرت ًضع
يمي: الهالحظة ، التصنيؼ ، استخداـ العالقات الزهانية أك الهكانية ، االتصاؿ ، التنبؤ، 
االستنتاج، التعريؼ اإلجرائي ، تككيف الفركض ، تفسير البيانات ، التحكـ في الهتغيرات ، 

 ،  (.  140:  2001التجريب. ) الهقـر

 تصنيؼ هعيد التربية بككالة الغكث الدكلية: -

عشرة عهمية في تدريس العمـك  اثنييد التربية بككالة الغكث الدكلية عهميات العمـ إلى صنؼ هع
 كىي: 

الهالحظة، التصنيؼ، االستنتاج، التنبؤ، القياس، العالقات الزهانية أك الهكانية، االتصاؿ 
مكلك، ذج )الكالتكاصؿ، صياغة الفرضيات، التجريب، تهييز الهتغيرات، تفسير البيانات، بناء النها

1997 :23 – 24 .) 

 ( :  Dona& livingerتصنيؼ دكنا كلفنجر ) -

 لفنجر عهميات العمـ تصنيفان هتطكران إلى ثالث عهميات رئيسية كىي: صنؼ دكنا ك

 (  Basic Processes of Scienceأكالن: عهميات العمـ األساسية ) 

 اإلجرائية، عالقات العدد. ةكتشهؿ: الهالحظة، التصنيؼ، االتصاؿ، عالقات الهكاف، األسئم

 (   Causal Processes of Scienceثانيان: عهميات العمـ السببية )

 كتشهؿ: الفاعؿ، األنظهة، السبب، النتيجة، االستدالؿ، التنبؤ، االستنتاج.

 ( Experimental Processes of Scienceثالثان: عهميات العمـ التجريبية ) 
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 ،زيتكف) لفركض، تفسير البيانات، التعريؼ اإلجرائي، التجريبكتشهؿ: ضبط الهتغيرات، صياغة ا
101:1999)  : 

 عهميات العمـ إلى قسهيف ىها:  تصنفك  -

  أكالن: عهميات العمـ األساسية كتشهؿ عشر عهميات ىي:
الهالحظة، القياس، التصنيؼ، االستنتاج، االستقراء، االستدالؿ، التنبؤ، استخداـ األرقاـ، استخداـ 

 ات الهكانية كالزهانية، االتصاؿ.لعالقا

ثانيُا: عهميات العمـ الهتكاهمة كتشهؿ خهس عهميات ىي: تفسير البيانات، التعريفات اإلجرائية، 
 .(103: 1999)زيتكف، ضبط الهتغيرات، فرض الفركض، التجريب 

 هها سبؽ هف تصنيفات لعهميات العمـ تالحظ الباحثة أف: 

ىي عهميات  سية كهتكاهمة ال تعنى أنيا عهميات هنفصمة بؿإلى أساتصنيفات عهميات العمـ 
 هتهاسكة كهتراكبة يجب تعمهيا كالتدرب عمييا بشكؿ هتكاهؿ.

أغمب التصنيفات صنفت عهميات العمـ إلى نكعيف ىها عهميات العمـ األساسية، كعهميات العمـ 
ف زادت عدد عناصرىا أك قمت فإف أغمبيا تتضهف عناصر هشتركة، حيث عناصر  الهتكاهمة كا 
العمـ األساسية الهشتركة ضهت: الهالحظة، التصنيؼ، التنبؤ، القياس أها عهميات العمـ التكاهمية 

اعتهدت الباحثة في كقد الهتغيرات، فرض الفركض. ضبطشتركة فقد ضهت تفسير البيانات، اله
 دراستيا عمى أربع عهميات كىي:

التصنيؼ، القياس، التنبؤ، فرض الفركض، كىي عهميات تناسب هستكل طالب الصؼ السابع بناءن 
ية لمهادة ( كها تـ عمى ها تضهنو هحتكل الكحدة الثالثة هف كتاب العمكـ )الخصائص الفيزيائ

 االعتهاد عمى آراء الهحكهيف في اعتهاد ىذه العهميات.

 عمميات العمـ قيد الدراسة: 

 (: Classificationأواًل: التصنيؼ ) 

تعد عهمية التصنيؼ إحدل األىداؼ الرئيسية لمعمـ لمتكصؿ إلى نهاذج تقسيهيو يهكف استخداهيا 
الطبيعية بيدؼ: التبسيط هف جية، كالتنبؤ بخصائص العضك الهنتهي ليذا التقسيـ  لدراسة الظكاىر 

فييا هف جية أخرل . كتعرؼ عمى أنيا قياـ الطمبة بتنظيـ األشياء كاألحداث إلى فئات تتكافر 
ىذا ككمها كاف التقسيـ جاهعان قاـ بكظيفتو عمى أكهؿ ( 17:  2002هشتركة )السيفي، خصائص 

 كجو، كقد يبنى التقسيـ عمى أساس صفة كاحدة هشتركة أك عمى أساس أكثر هف صفة.
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تقاس عهمية التصنيؼ لدل الطالب هف خالؿ قدرتو عمى جهع أك تصنيؼ األشياء أك الهكاد هف 
أك كظائفيا العاهة، أك قدرتو عمى ترتيب األشياء أك الهكاد ترتيبان هعينان حسب خالؿ خصائصيا 

خصائصيا كقيهتيا، أك عندها يقكـ بتقسيـ األشياء كفؽ خاصية هعينة كاحدة كتقسيـ هجهكعة هف 
تقسيهيا كفؽ أكثر هف خاصية كتقسيهيا كفؽ خاصيتي الطكؿ كالمكف هثالن،  أكاألشياء كفؽ طكليا، 

عهمية التصنيؼ هيارة هيهة في كضع الحقائؽ العمهية لمكصكؿ إلى الهفاىيـ العمهية،  ىذا كتعد
 كها أنيا هيهة لمتعرؼ عمى الهتغيرات الهختمفة أثناء كضع الفرضيات كتصهيـ التجارب.

: 2009)سعيدم كالبمكشي،  كهها سبؽ فإنو هف الشركط التي يجب تكافرىا إلنجاح هيارة التصنيؼ
63): 

 كجو االختالؼ كاالتفاؽ بيف األشياء.تحديد أ* 

 الصفات الهشتركة بينيا كالتي يهكف عمى أساسيا أف يتـ التصنيؼ. * تحديد

 ترتيب األشياء هعان كفقان لصفة كاحدة أك أكثر* 

 كهف األهثمة عمى التصنيؼ: 

 تصنيؼ الهعادف إلى فمزية كال فمزية.* 

 يات إلى أكلية كحقيقية.يتصنيؼ الثد* 

 الكائنات الحية إلى فقارية كال فقارية.تصنيؼ * 

كترل الباحثة أف التصنيؼ ىك القدرة عمى جهع األشياء كتقسيهيا في هجهكعات عمى أساس 
نها يشتهؿ األهاكف كاألفكار،  الخصائص التي تتصؼ بيا، كال يقتصر ىذا التقسيـ عمى األشياء، كا 

 ـ عمى حسب أكجو الشبو بينيا.كاألحداث كالكائنات حيث يتـ تحديد الهجهكعات في كؿ قس

 كتضع الباحثة بعض األهثمة عمى التصنيؼ هثؿ:

 تقسيـ الكائنات الحية حسب عدد األرجؿ، شكؿ العيف، غطاء الجسـ. .1

 تقسيـ الهكاد حسب حالتيا صمبة، سائمة، غازية. .2
 ( Measuringالقياس )ثانيا: 

( 102 :1999)زيتكف،  "ات ككسائؿ قياس هختمفة بدقة استخداـ أدك  "القياس بأنيا عهمية عرؼ ت
عبارة عف قدرة التمهيذ عمى استخداـ أدكات قياس هقننة، لجعؿ هالحظاتو هتصفة  بأنياعرؼ كت

بالكهية، ككذلؾ القدرة عمى إجراء الحسابات الخاصة باألدكات بناء عمى ها سبؽ يعتبر القياس 
يد قيـ رقهية )كهية( لبعض السهات، كالكصكؿ إلى عهمية استخداـ أدكات ككسائؿ هختمفة لتحد
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الهعمكهات بصكرة هجردة هثؿ استخداـ أدكات كهكازيف كأجيزة عهمية تزكد الباحث بالهعمكهات 
بصكرة هجردة كدقيقة كيتضهف القياس عهمية الهقارنة أك ترتيب األشياء باستخداـ كحدات لقياس 

( كهف الهالحظ أف هيارات القياس هختمفة 14: 1997المكلك، هكحدة كأدكات قياس هناسبة )
، عهميات الهقارنة  كتشهؿ هيارات قياس األطكاؿ، كهيارة قياس األكزاف، كهيارة قياس الحجـك

 .كتحديد أكجو الشبو كاالختالؼ

)سعيدم  لسنتيهتراستخداـ الهسطرة لقياس طكؿ طاكلة التمهيذ بكحدة اكهف األهثمة عمى القياس: 
 .(66: 2009كالبمكشي، 

كترل الباحثة أف عهمية القياس ىي استخداـ أدكات القياس الهختمفة لتقدير خاصية هعينة لشيء أك 
حدث بطريقة كهية هثؿ قياس األبعاد أك الهساحات أك الحجكـ أك الكتؿ أك درجات الحرارة أك 

 السرعة.

 كتضع الباحثة بعض الهيارات الالزهة في عهمية القياس:

 كحدات القياس لقياس صفات األشياء.اقتراح كاستخداـ  -1

 قياس أبعاد شيء كخكاصو )الحجـ، الكتمة، درجة الحرارة( ... إلخ.  -2

 قياس الكقت. -3

 تهثيؿ العالقات الهكانية. -4

 التهييز بيف هتغيريف بكاسطة الرسـ البياني. -5
 :Prediction ثالثًا: التنبؤ

دثة في الهستقبؿ بناءن عمى الهالحظات يعتبر التنبؤ بأنو عهمية تحديد أك تكقيع حدكث ظاىرة أك حا
( ، كها تعرؼ عمهية  14:  1997كالخبرات السابقة الهرتبطة بتمؾ الظاىرة أك الحادثة ) المكلك، 

التنبؤ عمى أنيا عهمية عقمية تتضهف قدرة الطالب عمى استخداـ هعمكهاتو السابقة لمتنبؤ بحدكث 
كها أف التنبؤ يعد هف أىداؼ العمـ  ،(  104:  1999تقبؿ ) زيتكف ، ظاىرة أك حادث ها في الهس

عرؼ باختصار عمى أنيا عهمية تيدؼ إلى التعرؼ عمى النتيجة الهتكقعة أك الحدث كت الرئيسية.
فرغـ أف  ،كيختمؼ التنبؤ العمهي عف التخهيفالهتكقع كذلؾ إذا ها تكفرت ظركؼ أك شركط هعينة. 

كمييها يتضهف التكقع إال أف التنبؤ العمهي يبنى عمى أساس قكانيف  أك هبادئ أك نظريات عمهية 
هكثكؽ فييا. كتقاس قدرة الطالب عمى قياهو بعهمية التنبؤ عندها يستخدـ هعمكهاتو السابقة أك 

 (.65 :2009ي،هالحظاتو السابقة لمتنبؤ بحدكث ظاىرة أك حدث ها في الهستقبؿ )سعيدم كالبمكش
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د يصؿ إلى أعمى هثاؿ: كانت فاطهة تعيش بالقرب هف البحر كقد أرادت هعرفة ها إذا كاف اله
الكقت كؿ يكـ كلذلؾ قررت االحتفاظ بسجؿ لمكقت الذم يككف الهد فيو عند  ارتفاع لو في نفس

 :( 95: 2009)سعيدم ك البمكشي،  أعمى ارتفاع لهدة أسبكع فكانت النتائج كها يمي

 بعد الظير 3:20 يـك االثنيف كاف الهد أعمى ارتفاع الساعة

 بعد الظير 4:23 يـك الثالثاء كاف الهد عند أعمى ارتفاع الساعة

 بعد الظير 5:27 يـك األربعاء كاف الهد عند أعمى ارتفاع الساعة

 في أم كقت تتكقع أف يككف الهد عند أعمى ارتفاع يـك الخهيس 

 بعد الظير. 5:23 . أ

 بعد الظير. 6:30 . ب

 بعد الظير. 7:17 . ت

 .بعد الظير 8:33 . ث

كترل الباحثة أف عهمية التنبؤ ىي عهمية التكصؿ إلى هعرفة ها سيحدث في الهستقبؿ باالستعانة 
بالخبرة كالهعمكهات السابقة، دكف أف يتعارض ذلؾ هع هعتقدات الهسمـ الراسخة بشأف تنظيـ اهلل 

 تغييرىا. سبحانو كتعالى لنكاهيس الككف كقدرتو عمى
 (:Hypothesizingرابعًا: فرض الفروض )

تعرؼ الفرضية عمى أنيا جهمة تحت االختبار كىي تبدأ بهجهكعة هف الهالحظات لمتكصؿ إلى ها 
 كراء الهالحظات أك التكصؿ الستدالالت هعينة فإف العالـ يمجأ إلى صياغة عدد هف الفركض

.كتعرؼ بؤ لكنيا أكثر دقة كهنيجية هنيا كالفركض تشبو التن( 31: 1996مي كآخركف، )الخمي
الباحثة عهمية فرض الفركض عمى أنيا هحاكلة إيجاد حؿ، أك تفسير هحتهؿ لمهشكمة هكضع 
خضاعيا  البحث كيعتهد ذلؾ عمى قدرة الهتعمـ عمى اكتشاؼ العالقات كالربط بيف األحداث كا 

 لمتنظيـ العقمي كالهنطقي.
 :(91:1984)االعتبارات التي ينبغي مراعاتيا عند اختبار صحة الفروض كما يرى زيتوف 

عند التشبث بالفركض التي لـ تثبت صحتيا فالفرض الذم ال تؤيده الهالحظات أك األدلة  (1
 التجريبية ينبغي عمينا أف نتخمى عنو.

ر دكافع الباحث ار صحة الفركض فال ينبغي أف تؤثلتزاـ الهكضكعية كالحياد عند اختبا (2
 الذاتية أك أىكاؤه الشخصية عمى هالحظات أك نتائج تجاربو.
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عدـ التسرع في الحكـ عمى صحة فرض هعيف إال بعد إجراء الهزيد هف الهالحظات أك  (3
 التجارب التي تؤيده.

كيتـ التعرؼ عمى قياـ الطالب بعهمية فرض الفركض عندها يقترح حالن ) تفسيران ( هؤقتان لعالقة 
همة بيف هتغيريف أك إجابة هحتهمة لسؤاؿ أك أسئمة الدراسة أك الهشكمة الهبحكثة، أك يصيغ هحت

 الطالب عمى التهييز بيف الفركض التي يهكف اختبارىا كصفيان كالتي يهكفتعيف فركضان بطريقة 
 (.70:  2009البمكشي،  ختبر الفرض األكثر تفسيران لمظاىرة )سعيدم كاختبارىا كهيان، أك ي

 أىمية تعمـ عمميات العمـ: 

 :(24:2005)اهلل  نصركها أكردتيا  ترجع أىهية عهميات العمـ إلى أنيا:

  تييئ الظركؼ الالزهة لهساعدة الهتعمـ لمكصكؿ إلى الهعمكهات بنفسو بدالن هف أف تقدـ لو
 جاىزة هها يجعؿ هف الهتعمـ الهحكر األساسي لعهمية التعمـ.

  االكتشاؼ كاالبتكار عف طريؽ التعمـ بالبحث كاالستقصاء.تزيد قدرة الهتعمهيف عمى 

  تنهي قدرة الهتعمـ عمى التعمـ الذاتي كاالعتهاد عمى النفس في عهمية التعمـ كىذا يؤدم إلى
 الهستهر هدل الحياة.التعميـ 

 .تنهي التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي لدل التالهيذ 

  انتقاؿ أثر التعمـ في هكاقؼ تعميهية أخرل فتعهؿ تكسب الهتعمـ الهيارات التي تساعد عمى
 عمى ترابط الهكاد التعميهية الهختمفة.

 (.148: 1994يئة كالهحافظة عمييا )سركر، تكسب الهتعمـ االتجاىات االيجابية نحك الب 

 تالهيذ لمتفاعؿ هع األدكات كاألجيزة متعهؿ عمى ربط العمـ بالكاقع ألنيا تتيح الفرصة ل
هارسة العهمية في حؿ الهشكالت التي تكاجييـ في حياتيـ العهمية. )سعيد، كاستخداـ اله

1999 :325 .) 

:العمـ عمميات   ومناىج العمـو

 :هف ىذه الهشاريع اىتهت هعظـ هشاريع هناىج العمكـ بالعمـ كهحتكل كبالعمـ كطريقة، ك 

 هشركع هنيج العمـك كهدخؿ هبني عمى العهميات. -

( Science A process Approach " SAPA")  

 هشركع دراسة العمـك في الهرحمة االبتدائية. -
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( Elementary Science Studies " ESS" )  

 هشركع دراسة تحسيف هنيج العمكـ. -

( Science Curriculum Improvement Study " SCIS " ) 
ض األطفاؿ وحتى تبدأ مف ريا( عمى ثمانية عمميات SAPAمنياج العمـو ) وولقد ركز مطور 

 (45:2005 )اليويدي  كما ذكرىا الصؼ الثالث وىي

 Observingالهالحظة  -1

 Classifyingالتصنيؼ  -2

 Using Numberاستخداـ األرقاـ  -3

 Measuringالقياس  -4

 Using Space – Time Relationshipاستخداـ العالقات بيف الفراغ كالزهف  -5

 Communicatingالتكاصؿ  -6

 Predictionالتنبؤ  -7

 Inferringالتفسير  -8
 وركز في الصفوؼ مف الرابع حتى السادس عمى العمميات المتكاممة اآلتية:

  Defining Operationallyالتعريؼ إجرائيان  .1

 Interpreting dataتفسير البيانات  .2

 Formulating Hypothesisصياغة الفرضيات  .3

 Controlling variablesضبط الهتغيرات  .4

 Experimentingالتجريب  .5

 أدوات وأساليب تقويـ عمميات العمـ:

 حيث يقـك الطالب نفسو هف حيث هدل اهتالكو لعهميات العمـ.التقويـ الذاتي : 

 يقكـ الهعمـ بتصهيـ كرقة هالحظة تهكنو هف هالحظة سمكؾ الطالب ورقة المالحظة :
 كهدل اهتالؾ أك إتقاف الطالب لعهميات العمـ الهختمفة.
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 نفسو أك ب: كيهكف أف تستخدـ كاستبانة لمتقكيـ الذاتي يجيب عنيا الطالب ديرمقاييس التق
يستخدهيا هعمـ العمكـ ككرقة هالحظة يقيس هف خالليا هدل اهتالؾ الطالب عهميات 

 العمـ.

 ار هف هتعدد.ـ اختباران أك أكثر هف نكع االختي: يصهـ هعمـ العمالموضوعية االختبارات 

( 2005عمى العديد هف الدراسات السباقة استخدـ كؿ هف )نصر اهلل، الباحثة  كهف خالؿ اطالع
( أسمكب االختبارات الهكضكعية هف نكع 1988، زيتكف)( ك1997( ك)المكلك، 2003ك)شاليؿ، 

االختيار هف هتعدد لتقكيـ عهميات العمـ حيث يعتبر أكثر أساليب التقكيـ استخداهان لذلؾ فقد 
 االختيار هف هتعدد في االختبارات الهكضكعية كتقكيـ لعهميات العمـ.اعتهدت الباحثة أسمكب 

كتعميقان عمى ها سبؽ ترل الباحثة أف إستراتيجية الياءات الخهس سكؼ يككف ليا أثر بالغ األىهية 
عند استخداهيا في قاعات الدراسة لها بيا هف طابع بنائي تعاكني فعاؿ في إبقاء أثر التعمـ كها أف 

ترل أف استخداـ اإلستراتيجية يهكف أف يسيـ في تحقيؽ العديد هف أىداؼ العمكـ في الباحثة 
الهراحؿ الدراسية الهختمفة كالتي هف أىهيا تنهية الهفاىيـ العهمية كالتي تعتبر حجر األساس في 

 هادة العمكـ كها ترل الباحثة أف لإلستراتيجية نهكان يهكف أف يتحقؽ.

العمـ خاصة أف خطكات اإلستراتيجية تدعـ عهؿ الهتعمـ كاستكشافو عاليان في هستكيات عهميات 
لمخبرة الجديدة بنفسو هتهثالن عهميات العمـ هها سيؤدم كها ترل الباحثة إلى نهكىا كتشخصييا في 

 ذات الهتعمـ.

لذلؾ ترل الباحثة  أىهية إجراء البحث الحالي هستخدهة إستراتيجية الياءات الخهس كقياس أثرىا 
 نهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ بالعمكـ.عمى ت
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 الفصؿ الثالث
 السابقة الدراسات

قاهت الباحثة باالطالع عمى الدراسات السابقة في ىذا الهيداف لالستفادة هنيا في تجريب  
قاهت بتصنيفيا الباحثة اطمعت عمييا  التيكبعد هراجعة الدراسات  ،عمى عينة الدراسة  االستراتيجية

 ىي: في ثالثة هحاكر
 الياءات الخهس. استراتيجية: دراسات تناكلت دكرة التعمـ ك المحور األوؿ

 دراسات تناكلت الهفاىيـ العمهية.: المحور الثاني

  : دراسات تناكلت عهميات العمـ.المحور الثالث

  :الخمس الياءات واستراتيجية التعمـ دورة تناولت التي تساالدرا: األوؿ المحور

 (:2011)دراسة المولو  -1

ىدفت الدراسة إلى هعرفة اثر تكظيؼ نهكذج الخطكات الخهس البنائي في تنهية هيارات التحميؿ 
بغزة حيث استخدهت الباحثة الهنيج  كالتركيب بالعمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي

( طالبة هف طالبات الصؼ 80عمى العينة الهككنة هف ) االستراتيجيةبتجريب  كقاهت  ،التجريبي
التاسع األساسي قاهت بتقسيهيا إلى هجهكعتيف ضابطة كتجريبية حيث استخدهت الباحثة أداة 
اختبار هيارات التحميؿ كأداة اختبار هيارات التركيب كقد خمصت الدراسة إلى نتائج كاف هف 

 أىهيا:

في الهجهكعتيف الضابطة ك التجريبية في اختبار  كجكد فركؽ بيف هتكسط درجات الطالبات -1
 هيارات التحميؿ لصالح الهجهكعة التجريبية. 

كجكد فركؽ بيف هتكسط درجات الطالبات في الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار  -2
 هيارات التركيب لصالح الهجهكعة التجريبية.

 (:2010دراسة جبر ) -2

إستراتيجية دكرة التعمـ فكؽ الهعرفية في تنهية الهفاىيـ العمهية ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر 
 حيث استخدـ الباحث كهيارات التفكير البصرم بالعمـك لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة

( طالبا هف طالب الصؼ 90كقاـ بتجريب اإلستراتيجية عمى العينة الهككنة هف ) ،الهنيج التجريبي
هجهكعتيف ضابطة كتجريبية حيث استخدـ الباحث أداة اختبار الهفاىيـ  العاشر قاـ بتقسيهيا إلى

 العمهية ك أداة اختبار هيارات التفكير البصرم ك قد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج هف أىهيا:
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درجات الطالب في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار هتكسط كجكد فركؽ بيف  -1
 هكعة التجريبية تعزل الستخداـ اإلستراتيجية.الهفاىيـ العمهية لصالح الهج

درجات الطالب في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار هتكسط كجكد فركؽ بيف  -2
 هيارات التفكير البصرم لصالح الهجهكعة التجريبية تعزل الستخداـ اإلستراتيجية .  

 :Owm & Killy (2010 )دراسة أـو وكيمي  -3
الكشؼ عف هدل فاعمية استراتيجية هقترحة تجهع بيف دكرة التعمـ كخرائط ىدفت الدراسة إلى 

حيث  الهفاىيـ عمى اكتساب هفاىيـ االنتشار األسهكزية لطالب قسـ األحياء في الهدارس الثانكية
( فصكؿ لطالب قسـ األحياء هف هدرسة 4كتهثمت عينة الدراسة ب ) استخدـ الهنيج التجريبي
ؿ باستراتيجية دكرة التعمـ، كيدرس الثاني بخرائط الهفاىيـ كالفصؿ الثالث ثانكية بحيث يدرس الفص

بطريقة الدركس التكضيحية، كالفصؿ الرابع باالستراتيجية الهقترحة التي تجهع بيف دكرة التعمـ 
( 7كخرائط الهفاىيـ كطبؽ الباحثاف إختبار تحصيمي لهفاىيـ االنتشار  كاألسهكزية، آخر بعده بعد )

هف انتياء التجربة، أسفرت الدراسة عف تفكؽ االستراتيجية الهقترحة التي تجهع بيف دكرة اسابيع 
 التعمـ كخرائط الهفاىيـ عف باقي طرؽ التدريس.

 (2009)  :دراسة ايريف وعمر  -4
ىدؼ الدراسة إلى هعرفة أثر استراتيجية الياءات الخهس عمى تنهية الهفاىيـ بكحدة حاالت الهادة 

هف طالب الصؼ  339كتاب الكيهاء لطالب العاشر بتركيا، اشتهمت عمى العينة عمى كاإلذابة هف 
العاشر بهدينة أنقرة حيث قسهت العينة إلى هجهكعة أحدىها ضابطة كاألخرل تجريبية حيث أتبع 
الباحث الهنيج التجريبي كاستخداـ الباحث اختباران لمهفاىيـ كأداة لمدراسة، حيث كاف هف أىـ النتائج 

ي تـ التكصؿ إلييا ىك كجكد فركؽ بيف هتكسط كدرجات الطالب في هجهكعتيف الضابطة الت
 كالتجريبية في اختبار الهفاىيـ كذلؾ لصالح الهجهكعة التجريبية.

 :Defrem (2009)، دراسة ديفريـ وآخروف -5
هية ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر استراتيجية الياءات الخهس عمى تحصيؿ الطمبة كاتجاىاتيـ العم

طالب هف طالب  331في كحدة الخمية لطالب الصؼ السادس حيث اشتهمت عينة الدراسة عمى
الصؼ السادس قّسهكا هناصفة عمى هجهكعتيف أحدىها ضابطة  كاألخرل تجريبية حيث أتبع 
التحصيؿ هقياس االتجاه ككاف هف أىـ نتائج الدراسة ىك كجكد فركؽ بيف هتكسط درجات الطالب 

 التجريبية كالضابطة في اختيار التحصيؿ لصالح الهجهكعة التجريبية. في الهجهكعتيف
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 :Tzo shin(2009)تزو شيف وآخروف دراسة  -6
ىدفت الدراسة لهعرفة أثر الجهيع بيف استراتيجية الياءات الخهس كأنشطة التعميـ الهتنقؿ عمى 

( طالبان هف طالب 76تحصيؿ اتجاه طالب الصؼ الرابع حيث اشتهمت عينة الدراسة عمى )
الصؼ الرابع كاتبع الباحث أحدىها ضابطة كاألخرل تجريبية حيث استخدـ الباحث الهنيج 

خدـ الباحث اختباران تحصيميان كها استخدـ هقياسان لالتجاه ككاف هف أىـ النتائج التي التجريبي كاست
تكصمت إلييا الدراسة ىي كجكد فركؽ بيف هتكسط درجات الطالب في الهجهكعتيف كالضابطة في 

 إختيار التحصيؿ لصالح الهجهكعة التجريبية. 
 :Sibel (2009) سيبؿ وآخروفدراسة  -7

فة أثر استراتيجية الياءات الخهس كالتغير الهفاىيـ عمى فيـ كحدة التهثيؿ ىدؼ الدراسة إلى هعر 
 313الضكئي كالتنفس في النباتات لدل طالب الصؼ الثاهف حيث اشتهمت عينة الدراسة عمى 

( طالب كالهجهكعة 11طالب قّسهكا إلى ثالث هجهكعات حيث الهجهكعة التجريبية األكلى عددىا )
( حيؽ اتبع التجريبي كاستخدـ الباحث أداة اختبار الهفاىيـ حيث كاف 14ىا )التجريبية الثانية عدد

هف أىـ النتائج  التي تكصمت إلييا الدراسة ىك كجكد فركؽ بيف هتكسط درجات الطالبات في 
الهجهكعات الثالث في اختبار الهفاىيـ لصالح الهجهكعتيف التجريبيتيف كها يكجد فركؽ بيف 

في الهجهكعتيف التجريبيتيف في اختبار الهفاىيـ لصالح الهجهكعة هتكسط درجات الطالبات 
 التجريبية التي تدرس بالياءات الخهس.

 :(2009)لخضري ادراسة  -8

البنائية في  Seven E'sىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برناهج هحكسب يكظؼ إستراتيجية 
تنهية هيارات التفكير العميا لهادة التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة، كلتحقيؽ 

 ا لمصؼ السابع األساسيالتكنكلكجي احثة بتحميؿ كحدة الطاقة هف كتابأىداؼ الدراسة قاهت الب
عداد األدكات كاستخدهت الهنيج التجري بي كها تـ بناء برناهج لتحديد هيارات التفكير العميا كا 

كقد طبقت الباحثة دراستيا  البنائية لدركس كحدة الطاقة Seven E'sهحكسب كفقان إلستراتيجية 
 .( ضابطة 39( تجريبية ك)40( طالبة قسهت إلى هجهكعتيف )79عمى عينة هككنة هف )

 عف النتيجة التالية:كقد أسفرت الدراسة 

ار هيارات التفكير العميا التجريبية كالضابطة في اختبجهكعة جات الهدر هتكسط  تكجد فركؽ بيف
 البعدم تعزل الستخداـ البرناهج الهحكسب.
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 :(2008)دراسة األسمر  -9

ـ في تعديؿ التصكرات البديمة لمهفاىيـ العمهية لطالب ة  التعمىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر دكر 
( طالبان، كتـ 67الدراسة هف ) ، كتككنت عينةبغزة الصؼ السادس األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا

تقسيهيا إلى هجهكعتيف: تجريبية كضابطة، كتـ اختيار عينة الدراسة بصكرة عشكائية، كأعد الباحث 
ت اختباران لتشخيص التصكرات البديمة، كهقياسان التجاه الهفاىيـ العمهية، كدليؿ الهعمـ، كقد أسفر 

جريبية كالهجهكعة الضابطة الهجهكعة الت درجات الطالب في هتكسطالدراسة عف كجكد فركؽ بيف 
ريبية كأيضان كجكد ار التصكرات البديمة لهفاىيـ الحركة، كالقكة لصالح طالب الهجهكعة التجفي اختب

هقياس عة التجريبية كالهجهكعة الضابطة في استجابات الطالب في الهجهك هتكسط  فركؽ بيف 
 كعة التجريبية.االتجاه نحك الهفاىيـ العمهية لصالح طالب الهجه

 (:2006)دراسة أحمد  -10

ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ نهكذج بايبي البنائي في تدريس العمكـ لتعديؿ التصكرات 
الصؼ األكؿ  طالباتهميات العمـ األساسية لدل حكؿ بعض الهفاىيـ العمهية، كتنهية بعض ع

الصؼ األكؿ اإلعدادم حيث تككنت طالبات هف  طالبة( 60ككنت عينة الدراسة هف )، كتاإلعدادم
( تمهيذة، كتـ اختيار عينة 30( تمهيذة كالهجهكعة الضابطة هف )30الهجهكعة التجريبية هف )

هفتكح النياية ، كاختباران هكضكعيان،  الدراسة بصكرة عشكائية، كأعدت الباحثة اختباران تشخيصيان 
ت الدراسة عف كجكد فركؽ ر البديمة، كقد أسفر لتحديد التصكرات البديمة، كدليؿ الهعمـ لتعديؿ األفكا

درجات كؿ هف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التصكرات البديمة لصالح هتكسط  بيف
درجات الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في هتكسط ريبية كأيضا كجكد فركؽ بيف الهجهكعة التج

 لصالح الهجهكعة التجريبية. اختبار عهميات العمـ األساسية كأبعاده الهختمفة

 (:2004)دراسة الدسوقي  -11

بعض ـ الهعدلة في التحصيؿ كبقاء أثر التعميـ كتنهية لدراسة إلى هعرفة دكر دكرة التعمىدفت ا
في كحدة الهغناطيسية كتككنت عينة  بغزة الصؼ الخاهس االبتدائي طالباتالهيارات العمهية لدل 

كاستخدـ حيث قسـ العينة إلى هجهكعتيف ضابطة كتجريبية   طالبا كطالبة( 141الدراسة هف )
، كقد أسفرت الدراسة الباحث أدكات الدراسة الهتهثمة في اختبار التحصيؿ كاختبار الهيارات العهمية 

اختبار  فيعتيف التجريبية كالضابطة، كذلؾ الهجهك هتكسط درجات طالبات عف كجكد فركؽ بيف 
رجات الطالبات في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في ككجكد فركؽ بيف هتكسط دتحصيؿ ال

 .اختبار الهيارات العهمية
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 :( 2003دراسة شاليؿ ) -12

مكـ عمى التحصيؿ كبقاء أثر ـ في تدريس العالكشؼ عف أثر استخداـ دكرة التعمىدفت الدراسة إلى 
( 84كتككنت عينة الدراسة هف ) بغزة ـ كاكتساب عهميات العمـ لدل طالب الصؼ السابعالتعم

لبان كالهجهكعة ( طا42طالبان هف الصؼ السابع األساسي حيث تككنت الهجهكعة التجريبية هف )
كاستخدـ الباحث أدكات الدراسة  تـ اختيار عينة الدراسة بصكرة قصديوحيث ( 42الضابطة هف )

الدراسة عف بعض النتائج أسفرت  الهتهثمة في اختبار التحصيؿ كاختبار عهميات العمـ حيث 
 كأىهيا:

تيف التجريبية كالضابطة كذلؾ في درجات الطالب في الهجهكعهتكسط  كجكد فركؽ  بيف -
 ية .االختبار التحصيمي البعدم لصالح الهجهكعة التجريب

تيف التجريبية كالضابطة كذلؾ في درجات الطالب في الهجهكع هتكسط كجكد فركؽ بيف -
 لصالح الهجهكعة التجريبية. دمالبع اختبار عهميات العمـ

 (:2003)دراسة صادؽ  -13

في تحصيؿ العمكـ،  إستراتيجية الياءات السبعةىدفت الدراسة إلى هعرفة هدل فاعمية استخداـ 
تككنت عينة ، ك  بغزة هف االساسيالصؼ الثا طالبض هيارات عهميات العمـ لدل كتنهية بع

لهجهكعة التجريبية هف حيث تككنت ا ساسياال هفالصؼ الثاطالب هف  طالبا (76)الدراسة هف 
عد الباحث اختباران تحصيميان كاختبار هيارات ، كأطالبا (38كالهجهكعة الضابطة هف ) ( طالبا38)

الهجهكعة التجريبية  طالبدرجات هتكسط الدراسة عف كجكد فركؽ بيف  عهميات العمـ، كقد أسفرت
كهستكياتو الهختمفة لصالح الهجهكعة التجريبية، كأيضان مي البعدم يكالضابطة في االختبار التحص

هيارات في اختبار الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة  درجات طالب يف هتكسطكجكد فركؽ ب
 .البعدم كهياراتو الهختمفة  عهميات العمـ

 (:2002)دراسة عبد الرحمف  -14

تعديؿ التصكرات البديمة حكؿ بعض ـ البنائي في سة إلى هعرفة فاعمية نهكذج التعمىدفت ىذه الدرا
هفاىيـ كهبادئ الكراثة البيكلكجية كاالتجاىات نحكىا لدل الطالبات الهعمهات، لتحقيؽ ىدؼ الدراسة 

هف  طالبة (71)عمى عينة الدراسة الهككنة هف  طبقو ك استخدـ الباحث اختبار التصكرات البديمة
شعبة الفيزياء قبميان فأسفرت عف ارتفاع  طالبة هف 37شعبة الكيهياء ك( طالبة هف 34)كمية التربية  

ثـ طبقو بعديان بعد استخداـ  الكراثة،النسبة الهئكية لمتصكرات البديمة لدل الطالبات حكؿ هكضكع 
النهكذج الهستخدـ في تصحيح التصكرات  فعاليةالنهكذج البنائي في التدريس فأسفرت النتائج عف 
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الطالبات إيجابيان نحك الكراثة كالنهك اإليجابي في  ة، كتأثرالكراثالبديمة لدل الطالبات حكؿ هكضكع 
 اتجاىاتيف.

 (:2000)اسـ دراسة ج -15

ـ بقاء أثر التعمـ في تحسيف تحصيؿ العمكـ ك مية استخداـ دكرة التعمىدفت الدراسة إلى بحث فاع
ـ اختيارىـ ت طالبا كطالبة ( 342الدراسة هف ) ، كقد تككنت عينةبغزةلسابع ا  الصؼطالب لدل 

 ليتـ تكزيعيـ عمى النحك التالي:   سابعالصؼ ال طالببشكؿ عشكائي هف 

 ( هف البنات.88( هف البنيف ك )83بكاقع ) طالبا( 171التجريبية: تتككف هف )الهجهكعة 

 ( هف البنات.91( هف البنيف ك )80بكاقع ) طالبا( 171عة الضابطة: تتككف هف )الهجهك 

 كقد أسفرت عف عدة نتائج أىهيا:لدراسة الهتهثمة في االختبار التحصيمي كاستخداـ الباحث أداة ا

الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح الهجهكعة درجات هتكسط بيف  كد فركؽ كج -
 لصالح الهجهكعة التجريبية .لمهفاىيـ العمهية يمي الختبار التحصي االتجريبية ف

 (:2000)دراسة عبده  -16

الهرحمة االبتدائية )الخاهس  طالبنهاط الهفاىيـ البديمة لدل أ فع الكشؼىدفت ىذه الدراسة إلى 
ستراتيجية الياءات ينسكف الهعدؿ االبتدائي( حكؿ هفاىيـ كحدة الهادة كدراسة أثر نهكذجي هيرؿ ت كا 

عمى عينة  كطبقو ان يتشخيص افي تصكيب الهفاىيـ البديمة، كقد استخدـ الباحث اختبار الخهس 
كقد أسفرت النتائج عف كجكد العديد  خاهسطالب هف طالب الصؼ ال 200نة هف الهكك  الدراسة 

بعديان عمى عينة الدراسة التجريبية الهككنة التحصيمي هف التصكرات البديمة، ثـ تـ تطبيؽ االختبار 
ة درست كفقان لنهكذج دائرة طالبان كهجهكعة تجريبية ثاني 38طالبان كهجهكعة تجريبية ك  40هف 
ىك كجكد فركؽ بيف هتكسط درجات هف أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ككاف   لخهاسيةـ االتعم

طالب الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي البعدم لصالح الهجهكعة 
 .التجريبية

 (:2000)دراسة محمد  -17

س العمكـ ياإلثرائية في تدر ـ الهصاحبة لألنشطة التعمىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ دكرة 
يف بالصؼ يـ كالتفكير لدل كؿ هف الهتفكقيف كالعاداىيـ العمهية كتنهية أنهاط التعمب الهفاعمى اكتس

هكزعيف س الصؼ الخاه طالبا هف طالب( 180دراسة هف )الخاهس االبتدائي كتهثمت عينة ال
ـ في ضكء هتغيرم الذكاء العاـ هتفكقان هناصفة بيف هجهكعتيف تـ اختيارى طالبا( 60كالتالي: )

عاديان هناصفة بيف هجهكعتيف كىاتاف  طالبا( 120في العمكـ هعان، ك ) مي السابؽيكالهستكل التحص
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األخرل هجهكعة ضابطة هتفكقيف كعادييف، ك  طالبإحداىها هجهكعة تجريبية، كتشهؿ  الهجهكعتاف
لدراسة الهتهثمة في االختبار التحصيمي كاستخدـ الباحث أداة اعادييف، الالهتفكقيف ك  الطالبتشهؿ 

 :نتائج كاف هف أىهيا كخمصت الدراسة إلى

الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة سكاء هف الهتفكقيف  طالبدرجات هتكسط  كجكد فركؽ بيف -
أك العادييف في االختبار التحصيمي البعدم الذم يقيس اكتساب الهفاىيـ العمهية لصالح الهجهكعة 

 التجريبية.
 (:1999)لمصري ادراسة  -18

 الباتـ في تحصيؿ طريس لخرائط الهفاىيـ كدكرة التعمىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية التد
الهدرسة الثانكية الصناعية في هقرر العهميات الكيهيائية كاتجاىيـ نحكه، كتككنت عينة الدراسة هف 
طالبات الصؼ الثالث الثانكم الصناعي تخصص هالبس جاىزة بالهدرسة اإللكتركنية بالهنصكرة 

 بهحافظة الدقيمية ثـ تقسيهيف إلى ثالث هجهكعات ىي:

 باستخداـ خرائط الهفاىيـ. سالهجهكعة التجريبية األكلى كتدر  -

 كالهجهكعة التجريبية الثانية، كتدرس باستخداـ دكرة التعمـ. -

 كالهجهكعة الصناعية، كتدرس باستخداـ الطرؽ الهعتادة. -

 كهقياس االتجاه تحصيميالتبار خأدكات الدراسة الهتهثمة في االكاستخدهت الباحثة 
 كقد أسفرت الدراسة عف نتائج أىهيا:

 االختبار في في الهجهكعات الثالث كذلؾ  طالباتدرجات ال هتكسطف كجكد فركؽ بي
 التحصيمي البعدم كاالختبار التحصيمي الهرجأ كهقياس االتجاه لصالح الهجهكعتيف التجريبيتيف.

 االختبار  في في الهجهكعتيف التجريبيتيف، طالباتدرجات ال هتكسط كجكد فركؽ بيف
التحصيمي البعدم كاالختبار التحصيمي الهرجأ، كهقياس االتجاه لصالح الهجهكعة التجريبية األكلى 

 )خرائط الهفاىيـ(.

 (:1999)دراسة عبد النبي  -19

ـ لهفاىيـ العمهية كبقاء أثر التعمىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ دكرة التعمـ عمى اكتساب ا
تـ طالبا ( 80عينة الدراسة هف )كتـ اختيار  سابع االساسيالصؼ ال طالبكاالتجاىات لدل 

هناصفة إلى هجهكعتيف احدىها تجريبية كاألخرل ضابطة كاستخدـ الباحث أدكات الدراسة تقسيهيـ 
 كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىهيا:  االختبار التحصيمي كهقياس االتجاه الهتهثمة في 
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 االختبار التحصيمي  كالضابطة فيالهجهكعتيف التجريبية درجات هتكسط بيف  كجكد فركؽ
 لصالح الهجهكعة التجريبية. م البعد

 اس االتجاىات الضابطة في هقيك الهجهكعة التجريبية  درجات  هتكسط كجكد فركؽ بيف
 الهجهكعة التجريبية. البعدم لصالح 

 (:1999دراسة الفو ) -20
جديدة ) هرحمة التنبؤ الفرضي( إلى هرحمة دكرة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر إضافة هرحمة 

التعمـ عمى اكتساب هيارات العهميات كفيـ الهفاىيـ في األحياء عند طالب الهدارس الثانكية 
كهقارنتيا بدكرة التعمـ التقميدية كتككنت عينة الدراسة هف طالب قسـ األحياء في أحد الهدارس 

ة الهيدانية ، كالتقارير اليكهية كاالختبارات الهتهاثمة لقياس ( طالبان كالهالحظ43الثانكية بمغ عددىـ )
هراحؿ في اكتساب هيارات  4التغير الهعرفي، كخمصت الدراسة إلى فاعمية دكرة التعمـ الهقترحة ) 

العهالت كفيـ الهفاىيـ كها خمصت إلى كجكد فرك ؽ في االختبارات البعدية بيف نتائج طالب دكرة 
 لهقترحة لصالح دكرة التعمـ الهقترحة.التعمـ التقميدية كا

 (: 1998سعودي )دراسة  -21
ىدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية استخداـ نهكذج التعميـ البنائي في تدريس العمكـ عمى تنهية 

( 331التفكير اإلبتكارم لدل تالهيذ الصؼ الخاهس اإلبتدائي، حيث اشتهمت عينة الدراسة عمى )
( هجهكعة تجريبية حيث اتبعت الباحثة 37( كهجهكعة ضابطة ك)36طالبان قسهكا لهجهكعتيف ) 

الهنيج التجريبي كقد استخدهت الباحثة اختبار التفكير اإلبتكارم كاالختبار التحصيمي كأدكات 
لمدراسة كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج كاف هف أىهيا: كجكد فكرؽ بيف هتكسط دراجات طالب 

في أختيار التحصيؿ لصالح الهجهكعة التجريبية ككجكد فركؽ بيف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة 
هتكسط درجات طالب الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير اإلبتكارم لصالح 

 الهجهكعة التجريبية.
 (:1997)دراسة الجوىري  -22

تحسيف تحصيؿ دـ في ـ كالهنظـ الهتقشؼ عف فاعمية استخداـ دكرة التعمىدفت الدراسة إلى الك
، كتككنت عينة الدراسة هف ثالثة لعاشرفكير لدل طالب الصؼ اية كأنهاط التعمـ كالتالهفاىيـ العمه

( طالبان حيث تـ تكزيعيـ عشكائيان كالتالي: هجهكعة تجريبية أكلى 105فصكؿ يشكمكف في هجهميـ )
( طالبان 35تككف هف )( طالبان يدرسكف بدكرة التعمـ، كهجهكعة تجريبية ثانية ت35تتككف هف )

كقد  البان يدرسكف بالطريقة الهعتادة( ط35يدرسكف بالهنظـ الهتقدـ، كهجهكعة ضابطة تتككف هف )
كرانس ألنهاط التعمـ كالتفكير، بعد أف تـ إعداد كتابيف التغير التحصيمي، كفقان الختبار لتـ هعالجة 
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آلخر بطريقة الهنظـ الهتقدـ، كتكصمت لمطالب، كدليميف لمهعمـ إحداىها بطريقة دكرة التعمـ، كا
 الدراسة إلى عدة نتائج أىهيا:

 االختبار  في الهجهكعات الثالث، كذلؾ في لطالبجات ادر هتكسط  بيف كجكد فركؽ
 التجريبية . لصالح الهجهكعتيف  م التحصيمي البعد

 االختبار  في الهجهكعتيف التجريبيتيف، كذلؾ في طالبدرجات الهتكسط  كجكد فركؽ بيف
 لصالح الهجهكعة التجريبية الثانية )الهنظـ الهتقدـ(. م التحصيمي البعد

ـ  -23  (:1995)دراسة عالا

عينة هف طالب دكرة التعمـ في تدريس هقرر النبات ل الكشؼ عف أثرىدفت ىذه الدراسة إلى 
الزراعي كعالقتيا بالتحصيؿ كتنهية عهميات العمـ األساسية، كاقتصرت العينة  حادم عشرالصؼ ال

تـ تقسيهيـ هناصفة إلى الزراعي  حادم عشرالالصؼ  طالبا هف طالب( 72ختارة عمى )اله
كاختبار آخر في  كاستخدهت الدراسة اختبار تحصيمي هجهكعتيف احدىها ضابطة كاألخرل تجريبية 

 لدراسة إلى عدة نتائج أىهيا:عهميات العمـ، كخمصت ا

 تيف التجريبية كالضابطة كذلؾ في في الهجهكع طالبدرجات ال هتكسط كجكد فركؽ بيف
 .لصالح الهجهكعة التجريبية ر التحصيمي البعدم االختبا

 ر في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبا طالبدرجات ال هتكسط كجكد فركؽ بيف
 التجريبية. ةالهجهكععهميات العمـ، لصالح 

 (:1994)دراسة الدسوقي  -24

التعمـ كالتفكير العمهي كىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ دكرة التعمـ عمى التحصيؿ كبقاء أثر 
رة عف فصميف هف ، كتـ اختيار عينة البحث عشكائيان كىي عباالصؼ الخاهس االبتدائيطالب لدل 

تـ تقسيهيـ هناصفة إلى هجهكعتيف احدىها  طالبان  (70هس كالبالغ عددىـ )فصكؿ الصؼ الخا
، كدليؿ لمهعمـ باستخداـ دكرة كقاـ الباحث بإعداد بطاقات نشاط لمتالهيذتجريبية كاألخرل ضابطة 

 ر العمهي، كقد أسفرت الدراسة عف عدة نتائج أىهيا:يتعمـ، كاختبار تحصيمي آخر لمتفكال

 هكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار هتكسط درجات الطالب في الهج بيف كجكد فركؽ
 لصالح الهجهكعة التجريبية. التحصيمي البعدم لمتفكير العمهي 

 (:1994)دراسة كامؿ  -25

ىدفت الدراسة إلى تحديد هدل فاعمية استخداـ كؿ هف هدخؿ دكرة التعمـ كالطرائؽ العهمية كالهعتادة 
ية لدل تالهيذ الحمقة األكلى هف يكؿ العمهكجية كعهميات العمـ كالهعمى اكتساب الهفاىيـ البيكل
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التعميـ األساسي، كتهثمت هجهكعة الدراسة بستة فصكؿ هف تالهيذ كتمهيذات الصؼ الخاهس هف 
هرحمة التعمـ األساسي ببعض هدارس هدينة الهنيا كىي هدرسة همحقة دار الهعمهيف التجريبية، 

البتدائية، بكاقع فصميف هف كؿ هدرسة بطريقة أكتكبر ا 6كهمحقة دار الهعمهات التجريبية، كهدرسة 
 هقصكدة، بحيث تـ تكزيعيـ عشكائيان إلى ثالث هجهكعات كىي: 

 ( تمهيذان كتمهيذة، كيدرس باستخداـ هدخؿ دكرة التعمـ.45الهجهكعة التجريبية األكلى ) -

 العهمية.( تمهيذان كتمهيذة، كتدرس باستخداـ هدخؿ الطرائؼ 57الهجهكعة التجريبية الثانية ) -

 ( تمهيذان، كتمهيذة، كتدرس باستخداـ الهدخؿ الهعتاد.60الهجهكعة الضابطة ) -

كاستخدـ الباحث اختبار تحصيمي، كهقياس لعهميات العمـ األساسية، كهقياس لمهيكؿ العهمية نحك 
، ككتاب لمتمهيذ كدليؿ لمعمـ، لكؿ هف هدخؿ دكرة التعمـ، كهدخؿ الطرائؽ العهمية،  كقد تدريس العمـك

 أسفرت الدراسة عف عدة نتائج أىهيا:

 درجات التالهيذ في الهجهكعة التجريبية الثانية )هدخؿ الطرائؼ العهمية(،  كجكد فركؽ بيف
 بيف كؿ هف الهجهكعة األكلى )هدخؿ دكرة التعمـ( كالهجهكعة الضابطة. عدـ كجكد فركؽ هع

 هقياس عهميات العمـ  فيكعة الثالث، كذلؾ درجات التالهيذ في الهجه كجكد فركؽ بيف
األساسية البعدم، لصالح الهجهكعتيف التجريبيتيف، لصالح الهجهكعة التجريبية الثانية )هدخؿ 

 الطرائؼ العهمية(.

  درجات التالهيذ في الهجهكعات الثالث، كذلؾ في القياس البعدم، لهقياس كجكد فركؽ بيف
، لصالح الهجهكعتيف  بيف كؿ هف  ، هع كجكد فركؽ التجريبيتيفالهيكؿ العمهية نحك تدريس العمـك

 .لصالح الهجهكعة األكلى الهجهكعتيف التجريبيتيف

 :األوؿ المحور دراسات عمى التعميؽ

 بالنسبة لألىداؼ: ىدفت بعض الدراسات إلى دراسة:

هثؿ: دراسة إستراتيجية الياءات السبع عمى تنهية هيارات التفكير العميا  أثر -1
 .(2003)(  كصادؽ 2009الخضرم)

اىيـ تعديؿ التصكرات البديمة لمهف عمى كأثرىاأثر دكرة التعمـ عمى التحصيؿ كعهميات العمـ  -2
،هحهد (2000جاسـ ) (،2001)(، 2003شاليؿ ) (،2008العمهية هثؿ: دراسة األسهر)

الجكىرم  ،(1994،الدسكقي )(1999الهصرم ) ،(1999)عبد النبي، (2000)
(1997). 
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عض الهفاىيـ بايبي البنائي في تدرس العمـك لتعديؿ التصكرات حكؿ بأثر استخداـ نهكذج  -3
 (.2006 ( ، أحهد)2011العمهية هثؿ: دراسة المكلك )

ـ الهّعدلة في التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كتنهية بعض الهيارات العمهية أثر دكرة التعم -4
عبد (، 2004)الدسكقي، ( ، 2010في تعديؿ التصكرات البديمة هثؿ: دراسة جبر) كأثرىا
 .( 2000( ، عبده )2002) الرحهف

 (1994(،كاهؿ )1995عالـ )هثؿ دراسة: الهفاىيـ عمى اكتساب أثر دكرة التعمـ  -5

( البنائية 5E'sأها الدراسة الحالية فقد ىدفت إلى دراسة أثر استخداـ إستراتيجية الياءات الخهس )
ل طالبات الصؼ السابع كىي تتفؽ في عمى تنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ بالعمكـ لد

 ( في استخداـ الياءات الخهس.2006 )أحهد،( ك 2011المكلك )ىدفيا هع دراسة 
 بالنسبة لمعينة المختارة:

اختارت هجهكعة هف الدراسات عينة الدراسة هف طالب الهدارس، حيث اختار البعض  -1
، عبده 2004الدسكقي ، 2008طالب الهرحمة االبتدائية كدراسة كؿ هف: )األسهر 

 (.1994، كاهؿ 1994لدسكقي ، ا2000، هحهد 2000

هف:  بينها تـ اختيار عينة الدراسة هف طالب الهرحمة اإلعدادية كها في دراسة كؿ -2
 (2003 )، صادؽ(2003 )، شاليؿ(2006 )، أحهد(2009 )الخضرم( ،2011المكلك)
 (.1999 )، عبد النبي(2000 )، جاسـ

: )عبد الرحهف هف هعمهي العمكـ هثؿ دراسة  الدراسات عينة الدراسةاختارت هجهكعة هف  -3
2002.) 

ة الثانكية كها في دراسة كؿ اختارت هجهكعة هف الدراسة عينة الدراسة هف طالب الهرحم -4
 (.1995 )، عالـ(1997 )الجكىرم ( ،2010هف: جبر )

 .بغزة الصؼ السابعبالنسبة لمدراسة الحالية فقد تـ اختيار عينة الدراسة هف طالبات 

 بالنسبة ألدوات الدراسة:

(،جبر 2011اران لقياس التحصيؿ الدراسي هثؿ المكلك)هعظـ الدراسات استخدهت اختب -
،  (2000 )،جاسـ (2003 )، صادؽ( 2003 )، شاليؿ( 2004 )الدسكقي( ،2010)

 )، عالـ(1997 )، الجكىرم(1999 )، عبد النبي( 1999الهصرل )، ( 2000 )هحهد
 .( 1994 )، كاهؿ( 1994      )، الدسكقي(1995
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، عبد ( 2008 )األسهر هقياسان لالتجاه نحك العمكـ هثؿ :بعض الدراسات استخدهت  -
 .( 1994 )، كاهؿ( 1999 )النبي

، ( 2008 )األسهر:بعض الدراسات استخدهت اختباران لتشخيص التصكرات البديمة هثؿ  -
 (. 2000 )عبده، ( 2002 )، عبد الرحهف( 2006 )أحهد

، ( 2009 )الخضرم : بعض الدراسات استخدهت اختبار لقياس هيارات التفكير العميا -
 (. 1988 )، إبراىيـ( 1994 )، كاهؿ( 1995 )، عالـ( 2003 )صادؽ

 بالنسبة لمنيج الدراسة:

 الدراسات السابقة استخدهت الهنيج التجريبيكؿ 

 بالنسبة لمنتائج:

 استخداـ:فعالية أشارت نتائج بعض الدراسات إلى 

، صادؽ 2009إستراتيجية الياءات السبع لتنهية هيارات التفكير العميا. )الخضرم  -3
2003.) 

لتعديؿ التصكرات البديمة لمهفاىيـ كنهكذج التعمـ البنائي إستراتيجية دكرة التعمـ كؿ هف  -2
 2002، عبدالرحهف 2008ألسهر ، ا 2011جبر العميهة كاتجاىاتيـ نحكىا كها في ) 

 (.2000،عبده 

لتعديؿ التصكرات البديمة كلتنهية بعض عهميات العمـ  كدكرة التعمـ نهكذج بايبيكؿ هف  -1
،عبدالنبي  2000، جاسـ  2003، شاليؿ 2006أحهد ،  2010المكلك األساسية هثؿ )

 (.1994،الدسكقي  1999

أثر التعمـ كتنهية بعض الهيارات العمهية هثؿ : دكرة التعمـ الهّعدلة في التحصيؿ كبقاء  -4
 (.1999، الفك 2004)الدسكقي 

الجهع بيف كؿ هف دكرة التعمـ كخرائط الهفاىيـ في التحصيؿ هثؿ دراسة: )الهصرم:  -5
1999.) 

 (.2000دكرة التعمـ في التحصيؿ كتنهية االتجاىات هثؿ دراسة )هحهد  -6

يف تحصيؿ الهفاىيـ العميهة كأنهاط التعميـ كالتفيكر هثؿ دكرة التعمـ كالهنظـ الهتقدـ في تحس-7
 (.1997دراسة )الجكىرم 

 (.1995دكرة التعمـ في تدريس هقرر النبات هثؿ دراسة )عالـ  -8
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دكرة التعمـ كالطرائؽ العمهية كالهعتادة في اكتساب الهفاىيـ البيكلكجية كعهميات العمـ  - 9
 (.1994كالهيكؿ العميهة هثؿ دراسة: )كاهؿ 

 كىي استراتيجية اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في استخداـ إستراتيجية جديدة
 .بغزة الياءات الخهس في تنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ بالعمـك لدل طالبات الصؼ السابع

 ما أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:

 الحالية. تنظيـ اإلطار النظرم لمدراسة -1

 استخداـ األساليب اإلحصائية الهناسبة. -2

 .بناء أدكات الدراسة -3

 الهنيج الدراسي.اختيار  -4

 .اختيار عينة الدراسة -5

 .ية الياءات الخهس في بناء دليؿ الهعمـ تكظيؼ إستراتيج -6

 اإلطالع عمى العديد هف الكتب كالهجالت العمهية كالهراجع التي تخدـ الدراسة الحالية. -7

 :العممية المفاىيـ تناولت التي الدراسات: الثاني المحور

 (:2010دراسة مطر ) -1

ىدفت الدراسة إلى هعرفة فعالية هدكنة الكتركنية في عالج التصكرات الخطأ لمهفاىيـ العمهية لدل 
( طالبا تـ اختيارىـ 55طالب الصؼ التاسع األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا حيث بمغ عدد العينة )

عشكائيا هف هدرسة ذككر النصيرات اإلعدادية ج كقد أعد الباحث هدكنة الكتركنية لغرض الدراسة 
كها اعد اختبارا لمتصكرات الخطأ لهفاىيـ أجيزة جسـ اإلنساف كأعد هقياسا  لالتجاه نحك الهفاىيـ 

عة درجات الهجهك هتكسط العمهية كتكصمت الدراسة إلى نتائج عدة هف أىهيا كجكد فركؽ بيف 
لصالح الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة في اختبار التصكرات الخطأ لمهفاىيـ العمهية 

 .التجريبية 

 (:2009طير ) أبودراسة  -2

ىدفت الدراسة إلى هعرفة فعالية خرائط الهعمكهات في تعديؿ التصكرات البديمة لمهفاىيـ العمهية لدل 
طالب الصؼ الثاهف األساسي ، حيث تـ اختيار العينة في هدرسة عسقالف االساسية العميا التي 
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حيث قسهت هناصفة إلى هجهكعتيف احدىها ضابطة كاألخرل تجريبية ( طالب 64بمغ عددىا )
 أعد الباحث اختبارا لمتصكرات البديمة كقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج كاف هف أىهيا :

درجات الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار التصكرات البديمة  هتكسط كجكد فركؽ بيف
 لمهفاىيـ العمهية لصالح طالب الهجهكعة التجريبية .

 (:2008دراسة البابا ) -3

باستخداـ الهدخؿ الهنظكهي لتنهية الهفاىيـ العمهية ة اثر برناهج هحكسب ىدفت الدراسة إلى هعرف
كاالحتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي حيث تـ تجريب البرناهج عمى عينة الدراسة 

كقد قسهت  ( طالبا كطالبة هف طمبة الصؼ العاشر األساسي في هخيـ البريج140الهككنة هف )
كقد اعد الباحث اختبارا لمهفاىيـ  فة احدىها تجريبية كاألخرل ضابطة العينة إلى هجهكعتيف هناص

 العمهية هف نكع االختيار هف هتعدد كقد اظيرت الدراسة عدة نتائج كاف هف أىهيا :

رجات طمبة الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار البعدم هتكسط دكجكد فركؽ بيف 
 جريبية .لمهفاىيـ العمهية لصالح الهجهكعة الت

 :(2008)دراسة العيسوي  -4

اب الهفاىيـ العمهية كعهميات البنائية في اكتس Vالشكؿ  استراتيجيةىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر 
العمـ لدل طالب السابع األساسي بغزة حيث اختار الباحث عينة الدراسة بصكرة قصدية تككنت هف 

( طالبان، كالثاني ُأعتبر العينة 40)حدىها تجريبي كيضـ أصفيف دراسييف هف طالب السابع، 
كل، إعداد ( طالبان كيستخدـ الباحث أدكات الدراسة التالية: أداة تحميؿ الهحت38الضابطة كيضـ )

( بندان يقيس 48) ( بندان، كاختبار عهميات العمـ الهككف هف50اختبار الهفاىيـ العمهية الهككف هف )
ـ األرقاـ كاالتصاؿ كتفسير البيانات كالتعريؼ اإلجرائي هيارة القياس كاالستنتاج كالتنبؤ كاستخدا

بيف هتكسط درجات طالب الهجهكعتيف التجريبية الدراسة كجكد فركؽ  كالتجريب ككاف هف أىـ نتائج
كها أسفرت عف كجكد فركؽ  ار الهفاىيـ العمهية  لصالح الهجهكعة التجريبيةفي اختب كالضابطة

كعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار عهميات العمـ لصالح بيف هتكسط درجات الطالب في الهجه
 الهجهكعة التجريبية .

 (:2008)دراسة قشطة  -5

في تنهية الهفاىيـ العمهية ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر تكظيؼ استراتيجيات ها كراء الهعرفة 
العمكـ لدل طمبة الصؼ الخاهس األساسي بغزة حيث اتبع الباحث الهنيج كالهيارات الحياتية ب

الكصفي كالتجريبي حيث تـ اختيار عينة الدراسة هف طالب الصؼ الخاهس األساسي في هدرسة 
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( طالب تـ تقسيهيا إلى هجهكعتيف تجريبية 74ذككر االبتدائية )ب( لالجئيف بمغ عددىا )
دراسة التالية: قائهة بالهفاىيـ العمهية، كالهيارات الحياتية، كضابطة، كاستخدـ الباحث أدكات ال

 اختباران لمهفاىيـ العمهية، ككذلؾ اختباران لمهيارات الحياتية كدليؿ لمهعمـ.

بيف هتكسط درجات طالب الهجهكعة التجريبية ككاف هف أىـ نتائج الدراسة أنو تكجد فركؽ 
لصالح الهجهكعة التجريبية كها تكجد فركؽ بيف ية في اختبار الهفاىيـ العمهكالهجهكعة الضابطة 

لصالح الهجهكعة  في اختبار الهيارات الحياتية هتكسط درجات الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة 
 التجريبية.

 (:2007دراسة شياب ) -6

ىدفت الدراسة الى تطكير كاعادة صياغة كحدة ) الكيرباء الهتحركة ( هف هحتكل هنياج العمـك 
ا في تنهية الهفاىيـ العمهية كقياس أثرى  STSEلمصؼ التاسع بفمسطيف بحيث تتضهف قضايا 

( طالبة 80كالتفكير العمهي لدل الطالبات حيث استخدـ الباحث الهنيج التجريبي كبمغ عدد العينة )
كقد اعد الباحث أداة اختبار تـ تقسيهيا هناصفة إلى هجهكعتيف احدىها ضابطة كاألخرل تجريبية 

الهفاىيـ كاختبار التفكير العمهي كفؽ اسمكب حؿ الهشكالت كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج 
 كاف هف أىهيا :

الهفاىيـ  ختبارالتجريبية كالضابطة في ا الهجهكعتيف ات طالبدرجات هتكسط كجكد فركؽ بيف 
 .لصالح الهجهكعة التجريبية  العمهية

التفكير في اختبار  الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة طالبات ككجكد فركؽ بيف هتكسط درجات 
 .لصالح الهجهكعة التجريبية العمهي 

 (:2006) ةزايد أبودراسة   -7

الهفاىيـ العمهية كالكعي الصحي ىدفت الدراسة إلى هعرفة فعالية برناهج بالكسائط الهتعددة لتنهية 
كاستخدـ الباحث الهنيج التجريبي عمى عينة هف ادس األساسي لمعاـ الدراسة لدل طمبة الصؼ الس

كحدة الكائنات الحية الصالح اإلسالهية في دير البمح ب ب الصؼ السادس األساسي في هدرسةطال
كهقياس الكعي  صحيةالهفاىيـ ال عمكـ كاستخدـ الباحث أداتيف ىها اختبارالدقيقة في هنيج ال

 كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: الصحي

تكجد فركؽ بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة الختبار الهفاىيـ الصحية 
 هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية البعدم لصالح الهجهكعة التجريبية ككجكد فركؽ بيف 
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ط درجات طمبة الصؼ رتباطيو طردية بيف هتكساقة اإلضافة إلى كجكد عالبكالهجهكعة الضابطة 
 ار الهفاىيـ الصحية كدرجاتيـ في هقياس الكعي الصحي.السادس في اختب

 (:2005) دراسة السبيؿ  -8

عينة هف  ج جانييو عمى اكتسابذداـ كؿ هف دكرة التعمـ كنهك ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر استخ
كبمغ لمهفاىيـ العمهية كهيارات الهالحظة كالتصنيؼ كاالتصاؿ بتدائي تمهيذات الصؼ الثالث اال

تـ تقسيهيـ هناصفة إلى هجهكعتيف احدىها تجريبية كاألخرل ضابطة ( تمهيذة 96) عدد العينة 
أدكات تـ إعداد مى هجهكعتيف ضابطة كتجريبية ك استخداـ الهنيج التجريبي كيشتهؿ عحيث تـ 

كجكد الدراسة إلى النتيجة التالية اختبار اكتساب الهفاىيـ العمهية كتكصمت  الدراسة الهتهثمة في
في اختبار الهجهكعة الضابطة  كالهجهكعة التجريبية  فركؽ بيف هتكسط درجات الهجهكعتيف

 .الهفاىيـ العمهية لصالح الهجهكعة التجريبية 

 (:2002) دراسة ىندي  -9

ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر تنكع استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في تعمـ كحدة في هقرر 
األحياء عمى اكتساب بعض الهفاىيـ البيكلكجية كتقدير الذات كاالتجاه نحك االعتهاد اإليجابي 

ف ه(86عددىا)عينة عشكائية حيث تـ استخداـ الزراعي الهتبادؿ لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم 
تـ تقسيهيا هناصفة إلى هجهكعتيف احدىها ضابطة كاألخرل تجريبية طالب الصؼ األكؿ الثانكم 

حيث التجاه اأداة اختبار تحصيؿ الهفاىيـ البيكلكجية كهقياس تقدير الذات ك كاستخدـ الباحث 
ات كجكد فركؽ بيف هتكسط درجتكصمت الدراسة إلى النتيجة التالية: قد ك  تجريبيالهنيج استخدـ ال

الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار الهفاىيـ البيكلكجية كهقياس االتجاه لصالح الهجهكعة 
 التجريبية . 

 (:2000) دراسة الجندي والصادؽ -10

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية نظرية رايجمكث التكسعية في تنظيـ كتدريس بعض الهفاىيـ 
هادة الكيهياء لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم، حيث تـ  الكيهيائية في التحصيؿ كاالتجاه نحك

تنظيـ هحتكل هادة الكيهياء كتدريسيا كفقان لمتنظيـ التكسعي كقياس فعالية ىذا التنظيـ عمى 
( طالبا 86حيث تككنت عينة الدراسة هف )التحصيؿ كتنهية اتجاىات الطالب نحك هادة الكيهياء،

ىها ضابطة كاألخرل تجريبية كتـ استخداـ أدكات الدراسة تـ تقسيهيـ هناصفة إلى هجهكعتيف احد
 راسة كجكد فركؽ  بيفنتائج الد أىـ  ككاف هف الهتهثمة في اختبار التحصيؿ كهقياس االتجاه
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درجات طالب كؿ هف الهجهكعة التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي البعدم كفي هتكسط 
 .الهجهكعة التجريبية لصالح هقياس االتجاه نحك هادة الكيهياء

 (:2000)دراسة محمد   -11

ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ دائرة التعمـ الهصاحبة لألنشطة اإلثرائية في تدريس العمـك 
فكير لدل كؿ هف الهتفكقيف كالعادييف لعينة ـ كالتاىيـ العمهية كتنهية أنهاط التعمعمى اكتساب الهف

طالبا قسهكا إلى هجهكعتيف احدىها ضابطة ( 74بمغ عددىا )لخاهس االبتدائي صؼ اهف طمبة ال
الهنيج  حيث تـ اتباعلمهفاىيـ العمهية كأداة لمدراسة إعداد اختبار تحصيمي كاألخرل تجريبية كها تـ 

 :كاف هف أىهيا  نتائجتجريبي كتكصمت الدراسة إلى ال

الضابطة في االختبار كجكد فركؽ بيف هتكسط درجات الطالبات في الهجهكعتيف التجريبية ك 
 التحصيمي لمهفاىيـ لصالح الهجهكعة التجريبية .

 (:1999)  دراسة صبح  -12

ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر برناهج هقترح لمتربية العهمية في رياض األطفاؿ بغزة عمى اكتساب 
النبات (  –الحيكاف  –عض الهفاىيـ العمهية كاقتصرت الدراسة عمى الهفاىيـ التالية: )اإلنساف ب

( طفال 66بمغ عددىا ) ( سنكات6-5لمفئة العهرية هف )ؿ ركضة النهك التربكم لعينة هف أطفا
يبي كاعتهد الدراسة الهنيج التجر  تكاستخده قسهت لهجهكعتيف احدىها ضابطة كاألخرل تجريبية 

كسط درجات كجكد فركؽ بيف هت: النتائج أىـ ة كأداة كتكصمت الدراسة إلى يهاختبار الهفاىيـ العم
االطفاؿ في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار الهفاىيـ العمهية لصالح الهجهكعة 

 التجريبية .

 (:1998)دراسة الكرش   -13

طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم لمهفاىيـ الهتضهنة في لدراسة إلى التعرؼ عمى هدل فيـ ىدفت ا
الهفيكهي الصفية في إحداث التغير الهفيكهي  كحدة الهجهكعات كاختبار فعالية استراتيجيات التغير

عمى عينة الدراسة  ختباران تحصيميان لهفاىيـ الهجهكعات لدل ىؤالء الطالب، كقد استخدـ الباحث ا
حيث تـ  ضابطة  ( طالبان كهجهكعة39هجهكعة تجريبية ك)طالبان ك (37( طالبان )76الهككنة هف )

اسة عف نتائج كاف هف اىهيا كجكد فركؽ بيف هتكسط استخداـ الهنيج التجريبي كقد أسفرت الدر 
درجات الطالب في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي لمهفاىيـ لصالح 

 الهجهكعة التجريبية .
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 (:1997)دراسة عبد النبي   -14

أثر التعمـ ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ دكرة التعمـ عمى اكتساب الهفاىيـ العمهية كبقاء 
كاالتجاىات لدل تالهيذ الصؼ األكؿ اإلعدادم هقارنة بالطريقة الهعتادة بالتدريس كتـ اختيار عينة 

( تمهيذان كتـ تقسيهيـ 80بمغ عددىـ ) حيثدم عشكائيان الدراسة هف بيف تالهيذ الصؼ األكؿ اإلعدا
دكرة التعمـ في دراسة الهفاىيـ كالتالي: هجهكعة تجريبية هككنة هف أربعيف تمهيذان تقـك باستخداـ 

كهجهكعة ضابطة تتككف هف كؿ اإلعدادم العمهية الهتضهنة لكحدة )الهادة كالطاقة( لمصؼ األ
 ( تمهيذان تقكـ باستخداـ الطريقة الهعتادة  كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىهيا:40)

 االختبار التحصيمي  في كالضابطة درجات الهجهكعتيف التجريبيةهتكسط بيف  كجكد فركؽ
 لهعرفة بقاء أثر التعمـ لصالح الهجهكعة التجريبية. البعدم 

 الضابطة في هقياس  ك التجريبية تيفدرجات تالهيذ الهجهكعهتكسط  كجكد فركؽ بيف
 االتجاىات البعدم لصالح تالهيذ الهجهكعة التجريبية.

 (:1998)دراسة دحالف   -15

ؼ الثاهف في هحافظات ـ العمهية األساسية لدل طمبة الصىدفت الدراسة إلى تحديد هستكل الهفاىي
لهفاىيـ العمهية الهتضهنة كاستخدـ الباحث اختبار ا نيج الكصفي التحميميهحيث اتبع الباحث الغزة،

، 879في كتاب العمكـ لمصؼ الثاهف كأداة لمدراسة، كاختار الباحث عينة الدراسة الهككنة هف )
عشكائية عنقكدية، كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد ضعؼ في اكتساب طالبان كطالبة( بطريقة 
 بعض الهفاىيـ العمهية.

 (:1996)دراسة صادؽ   -16

ىدفت الدراسة إلى استخداـ هسرح العرائس كأسمكب هشكؽ الكتساب أطفاؿ الرياض بعض الهفاىيـ 
العدد(  –ي التسمسؿ الزهن –الترتيب  –المكف  –النكع  –الحجـ  –األساسية كىي: )الشكؿ 

، كاستخدهت حيث استخدهت الهنيج التجريبي ( طفالن كطفمة120كاقتصرت عينة الدراسة عمى )
الباحثة هقياس الهفاىيـ الهحددة، كبطاقات التقكيـ كهسرح العرائس كاختبار الذكاء كاستهارة تقدير 

 بيف كجكد فركؽتائج الهستكل االجتهاعي كاالقتصادم لألسرة كأدكات لمدراسة، ككاف هف أىـ الن
في التطبيؽ البعدم عمى هقياس  في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة األطفاؿ هتكسط درجات

 الهفاىيـ األساسية لصالح الهجهكعة التجريبية.
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 (: 1994)دراسة صابريني والخطيب   -17

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء طبيعة كفيـ طالب الصؼ األكؿ الثانكم العمهي لهفاىيـ حركة 
في إحداث  هياىيير الهفغالت استراتيجيةار فاعمية في هجاؿ الجاذبية األرضية، كاختب األجساـ

عهمية التغير الهفيكهي لهفاىيـ الحركة في هجاؿ الجاذبية األرضية، كقد استخدـ الباحث اختباران 
 ان ( طالب35كهجهكعة تجريبية ك) ( طالبان 40عمى عينة الدراسة الهككنة هف ) طبؽ  تحصيميان 

ار هستكل هعرفة تدنى هستكل تحصيؿ الطالب في اختب كهجهكعة ضابطة، كقد أسفرت النتائج عف
التغير الهفيكهي عمى الطريقة التقميدية في إزالة أنهاط الفيـ الخاطئ  استراتيجيةالهفاىيـ، كتفكؽ 

 لدل الطالب كاكتسابيـ الفيـ العمهي السميـ لمهفاىيـ.

 :الثاني المحور دراسات عمى التعميؽ

 بالنسبة لألىداؼ: 

كسابيا كها كرد في دراسة ىدفت العديد هف الدراسات إلى تنهية الهفاىيـ الع - مهية كا 
 (،2007شياب ) ، (2007 )، األغا( 2008 )قشطة( ،2008البابا )، (2008 )العيسكم

، هحهد  2000دؽ ، الجندم كالصا 2002، ىندم  2005، السبيؿ  2006 ة زايد أبك
،  1996، صادؽ  1997عبد النبي ( ، 1998( ، الكرش )1999صبح )،  2000

 (.1994صابريني كالخطيب 

ض الهفاىيـ العميهة هثؿ دراسة : بعض الدراسات ىدفت لتعديؿ التصكرات البديمة حكؿ بع -
 (.2006 )، طمبة(2006)أحهد ( ، 2009طير ) أبك( ، 2010هطر )

 (.1998لعميهة كها في دراسة: )دحالف بعض الدراسات ىدفت لتحديد هستكل الهفاىيـ ا -
 بالنسبة لمعينة المختارة:

اختارت هجهكعة هف الدراسات عينة الدراسة هف طالب الهرحمة االبتدائية هثؿ دراسة:  -
 (.2000هحهد  ،2005، السبيؿ 2006د زي أبك، 2008)قشطة 

هثؿ دراسة: هطر بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة هف طالب الهرحمة اإلعدادية  -
، أحهد 2007، األغا 2008العيسكم ( 2007( ، شياب )2009طير ) أبك( ، 2010)

 (.1998، دحالف 1997، عبد النبي 1998، الكرش  2006
في دراسة: )صبح بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة هف طالب رياض ألطفاؿ كها  -

 (.1996صادؽ  ،1999
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حمة الثانكية هثؿ دراسة: البابا هف طالب الهر  بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة - -
، صابريني كالخطيب 2000، الجندم كالصادؽ 2002، ىندم 2006طمبة ( 2008)

1994.) 

 بالنسبة ألدوات الدراسة:

( ، 2008ىيـ هثؿ دراسة: البابا )بعض الدراسات استخدهت اختباران تحصيمي لقياس الهفا -
زايدة  أبك( ، 2007شياب )( ، 2007) االغا ،( 2008( ، قشطة )2008 )العيسكم

( ، هحهد 2000( ، الجندم كالصادؽ )2002( ، ىندم )2005( ، السبيؿ )2006)
 .1994صابريني كالخطيب ، 1998، دحالف 1997عبد النبي  ، 1999( صبح 2000)

 (.1996بعض الدراسات استخدهت هقاييس الهفاىيـ الهحددة كها في دراسة: )صادؽ  -
 الدراسة:بالنسبة لمنيج 

حيث استخدهت الهنيج  (1998هاعدا دراسة دحالف ) الدراسات استخدهت الهنيج التجريبيجهيع 
 . الكصفي التحميمي
 بالنسبة لمنتائج:

 التالية: النتائجهعظـ نتائج الدراسات السابقة تكصمت إلى 

، قشطة 2008العيسكم ،  (2008: البابا)  تنهية الهفاىيـ العمهية كاكتسابيا كها في دراسة -
، ىندم 2005، السبيؿ 2006زايد  أبك ( ،2007شياب ) ،2007، األغا 2008
، 1997عبد النبي ، 1999بح ، ص2000، هحهد 2000، الجندم كالصادؽ 2002
 (.1994، صابريني كالخطيب 1996صادؽ 

عض الهفاىيـ العهمية كها تكصمت بعض الدراسات إلى تعديؿ التصكرات البديمة حكؿ ب -
 ، طمبة(2006 )أحهد( ، 2009طير ) أبك( ، 2010هثؿ دراسة: هطر )

( 2006.) 

كها تكصمت بعض الدراسات إلى تنهية الهفاىيـ الرياضية كها في دراسة: ) الكرش  -
 (.1983، الساكت 2000، حسنيف 2000
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 :السابقة الدراسات مف الحالية الدراسة أفادت ما

 النظرم لمدراسة الحالية.تنظيـ اإلطار  -1

 استخداـ األساليب اإلحصائية الهناسبة الختيار الهفاىيـ الهستخدهة. -2

اء اختبار الهفاىيـ الهعد في ىذه الدراسة حيث اختمفت ىذه الدراسة عف السابقات في بن -3
استخداهيا إلستراتيجية الياءات الخهس لتنهية الهفاىيـ العميهة كبناءن عميو خمصت الباحثة 

 أف إستراتيجية الياءات الخهس قادرة عمى تنهية الهفاىيـ العمهية بالعمكـ بشكؿ جيد. إلى

 اختيار عينة الدراسة. -4

 كاختيار هنيج الدراسة. -5

 العمـ عمميات تناولت التي الدراسات: الثالث المحور

 (:2011دراسة الطويؿ ) -1

بهادة الدراها في تنهية الهفاىيـ كبعض عهميات العمـ  أسمكبىدفت الدراسة إلى هعرفة اثر تكظيؼ 
، كاستخدهت الباحثة الهنيج التجريبي حيث تـ  بغزة العمكـ لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي

لتككف هيدانا لمدراسة حيث اختارت العينة لإلناث اختيار عينة الدراسة هف هدرسة عهكاس األساسية 
ضابطة كقد  كاألخرل( طالبة قسهت إلى هجهكعتيف احدىها تجريبية 80قصديا كالتي تككنت هف )

احثة اختبارا لمهفاىيـ العمهية كاختبارا لعهميات العمـ كهف اىـ النتائج التي تكصمت ليا الب أعدت
 الدراسة :

لبات في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار درجات الطا هتكسط كجكد فركؽ بيف -
 .الهفاىيـ العمهية لصالح الهجهكعة التجريبية 

جهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار هدرجات الطالبات في الهتكسط كجكد فركؽ بيف  -
 .عهميات العمـ لصالح الهجهكعة التجريبية 

 (:2010دراسة القطراوي ) -2

ة اثر استخداـ إستراتيجية الهتشابيات في تنهية عهميات العمـ كهيارات ىدفت الدراسة إلى هعرف
كقد اختار الباحث هدرسة عيف  بغزة التفكير التأهمي في العمـك لدل طالب الصؼ الثاهف األساسي

إلى هناصفة ( طالبا قسهت 64الحمكة الثانكية لمبنيف كالتي اختيرت هنيا العينة كالتي تتككف هف )
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أحدىها تجريبية كاألخرل ضابطة كاستخدـ الباحث أداة اختبار عهميات العمـ كأداة تحميؿ هجهكعتيف 
 الهحتكل كبعد تطبيؽ الدراسة خمصت إلى عدة نتائج كاف هف أىهيا :

درجات طالب الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار عهميات العمـ هتكسط كجكد فركؽ بيف 
 الستخداـ إستراتيجية الهتشابيات .لصالح الهجهكعة التجريبية تعزل 

 (:2009لبدة ) أبودراسة  -3

ىدفت الدراسة إلى هعرفة فاعمية النهط االكتشافي في اكتساب هيارات عهميات العمـ لدل طمبة 
الصؼ الثاهف األساسي بغزة حيث اختار الباحث هدرسة ذككر خانيكنس اإلعدادية ب لتككف هيدانا 

إلى هجهكعتيف احدىها تجريبية كاألخرل هناصفة ( طالبا قسهكا 60لمتطبيؽ بمغ فييا عدد العينة )
داة لمدراسة طبقيا قبؿ كبعد استخداـ اإلستراتيجية كقد عد الباحث اختبار عهميات العمـ كأكاضابطة 

 خمصت الدراسة إلى عدة نتائج كاف هف أىهيا :

كالتجريبية في اختبار عهميات درجات الطالب في الهجهكعتيف الضابطة هتكسط كجكد فركؽ بيف 
 العمـ لصالح الهجهكعة التجريبية تعزل الستخداـ النهط االكتشافي .

 (2006الشربيني ويحيى ) -4

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برناهج قائـ عمى الذكائات الهتعددة في تنهية الهفاىيـ 
 صـ.العمهية عهميات العمـ كاالتجاىات نحك العمـك لدل التالهيذ ال

 ( طالبان هف الطالب الصـ حيث اعتهد التجريب قبمي كبعدم.1كقد استهمت عينة الدراسة عمى )
استخدهت الباحثاف الهنيج شبو التجريبي كقد اعد الباحثاف أدكات الدراسة الهتهثمة في اختبار 

ي تـ التحصيؿ بعض هيارات عهميات العمـ كهقياس االتجاه نحك العمكـ ككاف هف أىـ النتائج الت
 التكصؿ ليا:

فعالية البرناهج الهتفرج القائـ عمى الذكائات الهتعددة في تنهية الهفاىيـ العمهية كفي تنهية االتجاه 
 نحك العمكـ.

 (:2005دراسة نصراهلل ) -5

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف اهتالؾ تالهيذ الصؼ السادس االبتدائي لعهميات العمـ 
هدل اكتسابيـ ليا حيث استخدهت الباحثة الهنيج الكصفي التحميمي كها كلالتجاىات العمهية ك 

اختبار عهميات العمـ الكاجب تكافرىا لدل تالهيذ الصؼ السادس ككذلؾ تـ  بإعدادقاهت الباحثة 
تـ اختيارىـ ( طالبا كطالبة 173بناء استبانة االتجاىات العمهية كاختيرت عينة الدراسة لتشهؿ )
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ف طالب الصؼ السادس االبتدائي هف هدارس ككالة الغكث في هدينة رفح ككاف بطريقة عشكائية ه
 : إليياالنتائج التي تـ التكصؿ  أىـهف 

 كجكد عالقة بيف درجات اختبار عهميات العمـ ك بيف درجات هقياس االتجاىات العمهية .

 (:2005) دياب -6

ىدفت الدراسة إلى هعرفة استخداـ حقائؽ العهؿ في تهنية التفكير في العمكـ في العمـك كاإلحتفاظ 
( طالبة هف طالبات 392بو لدل طمبة الصؼ السابع األساسي، حيث اشتهمت عينة الدراسة عمى )

الصؼ السابع تـ تقسيهيا لهجهكعتيف أحدىها ضابطة كاألخرل تجريبية حيث استخدهت الباحثة 
لهنيج التجريبي في دراستيا كقد قاهت الباحثة بإعداد اختبار قسـ إلى ثالثة أقساـ لقياس هيارات ا

 ككذلؾ عهميات العمـ األساسية كالتكاهمي. كاالستنتاجيالتفكير اإلستقرائي 
ككاف هف أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة كجكد فركؽ بيف هتكسط درجات 

تيف كالضابطة في اختبار هيارات التفكير كعهميات العمـ لصالح الهجهكعة طالبات الهجهكع
 الجريبية.

 (:2002دراسة )مصالحة،  -7

قيف بصريان لعناصر الثقافة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع الهعا
القيـ العمهية( الهتضهنة  -االتجاه نحك العمـك –ميات العمـ عه –ة بعناصرىا )الهعرفة العهمية العمهي

( طالبان كطالبة هف طمبة الصؼ 15في الكتب العمهية الهدرسية، كقد اشتهمت عينة الدراسة عمى )
لعينة هكزعة عمى اع لككالة الغكث الدكلية ك عاقيف بصريان في هركز النكر التابالرابع االبتدائي اله

 :النحك التالي

 س طالبات.عشرة طمبة هكفكفيف، هنيـ خهسة طالب كخه 

 .خهسة طمبة هبصريف جزئيان، هنيـ أربعة طالب كطالبة كاحدة 

كقاـ الباحث باستخداـ عدة أدكات هنيا أداة تحميؿ الهحتكل لمكتب العمهية الهقررة عمى الصفكؼ 
د أعد الباحث األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع هف الهرحمة األساسية، كاستخدـ اختبار تحصيمي، كق

عهميات العمـ، كأداة القيـ العمهية، ة الهككنة هف اختبار الهعرفة العمهية، كاختبار هيلعمأداة الثقافة ا
،  كاستبانة كتـ تطبيؽ الدراسة حيث استخدـ الباحث الهنيج الكصفي التحميمي االتجاه نحك العمـك

 كالتكصؿ لمنتائج التالية:

 األساسية تركز عمى  العمهية الهقررة عمى الصفكؼ األربعة األكلى هف الهرحمة الكتب
الهعرفة العمهية بشكؿ كاضح كتيهؿ قضايا التفاعؿ الهشترؾ بيف العمـ كالتكنكلكجيا 
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ناكليا ليس قيـ العميهة بصكرة جمية، أها عهميات العمـ فكاف هدل تلكالهجتهع كاالتجاىات كا
 .بالهستكل الهطمكب

 لعمـ، القيـ العمهية، االتجاه هستكل الثقافة العميهة بعناصرىا )الهعرفة العمهية، عهميات ا
( لدل طمبة الصؼ الرابع االبتدائي لـ يصؿ إلى حد اإلتقاف ال ذم حدده نحك هادة العمـك

 .% 80الباحث كالذم يساكم 

 (:2001دراسة )شمداف،  -8

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف الفركؽ في الهستكل النهك العقمي كهستكل الهيكؿ نحك العمكـ بيف 
التالهيذ الذيف يدرسكف هنياج العمكـ الهقرر، كطبيعة العالقة بيف هستكل النهك العقمي كالهيكؿ نحك 

 45تجريبية العمكـ لدل تالهيذ عينة الدراسة.ككانت عينة الدراسة هكزعة عمى هجهكعتيف )هجهكعة 
تمهيذان( هف تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي في هحافظات غزة، كقد  36تمهيذان، كهجهكعة ضابطة 

هقياسان لتحديد الهيكؿ نحك العمـك كتأكد هف صدقة كثباتو كاعد قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار النهك 
 نتائج كثيرة نذكر هنيا:حيث طبؽ االختبار كالهقياس عمى التالهيذ عينة الدراسة، كتـ التكصؿ إلى 

 درجات تالهيذ الهجهكعة التجريبية كأقرانيـ تالهيذ الهجهكعة هتكسطات  كجكد فركؽ بيف
 .في اختبار عهميات العمـ لصالح الهجهكعة التجريبية  الضابطة

 (:2000دراسة )األغا و الزعانيف،  -9

ي في كتب ا لعمـك إلى التعرؼ عمى هدل تكافر بعض عناصر التنكر العمه ىدفت ىذه الدراسة
لمهرحمة االبتدائية في هحافظات غزة، ثـ تحديد عناصر التنكر العمهي الهناسب لألطفاؿ 

عناصر التنكر العمهي، كهناسبتيا ألطفاؿ  ك ف، كالهكسكعات كالسالسؿ العمهية الهختمفةيالفمسطيني
فمسطيف حيث استخدـ الباحثاف الهنيج التحميمي الكصفي، كاعتهد عمى أداة تحميؿ الهحتكل أعدىا 
الباحثاف لتحميؿ كتب العمكـ الهقررة لمهرحمة االبتدائية هف الصؼ األكؿ االبتدائي إلى الصؼ 

دراسة إلى ، كأشارت نتائج ال1999/2000لدراسي السادس االبتدائي، في هحافظات غزة هف العاـ ا
%، أها نسبة الهحتكل التي 55.7ة في كتب العمكـ لمهرحمة االبتدائية ىي يهأف نسبة الهفاىيـ العم

%، كنسبة الهحتكل التي تعالج  17.6تركز عمى العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالهجتهع ىي 
%  11.4لتي تشير إلى االتجاىات العمهية ىي % كنسبة الهحتكل ا 15.3عهميات العمـ ىي 

كأكصت الدراسة بإعادة النظر في اختيار كتنظيـ هحتكل كتب العمكـ لمهرحمة االبتدائية كالتركيز 
 العمهي لألطفاؿ في ىذه الهرحمةعمى عدد الهفاىيـ التي يهكف أف تسيـ في تحقيؽ هتطمبات التنكر 

تنظيـ الهحتكل بطريقة تسهح بههارسة الطالب ألكبر ضركرة االىتهاـ بعهميات العمـ كضركرة ك 
ضركرة اختيار هحتكل كتب العمكـ بطريقة ك  ف عهميات العمـ في هكاضيع هختمفةعدد ههكف ه
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اليـ تكفؿ الهساىهة في تشكيؿ اتجاىات عمهية هتعمقة بالهرحمة االبتدائية لها ليا هف أىهية في إقب
 .كترغيبيـ، في دراسة العمكـ

 (:1999يد، دراسة )سع -10

ىدفت الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ إستراتيجية الهتناقضات عمى تنهية التفكير العمهي كبعض 
، كقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة  عهميات العمـ لدل تالهيذ الصؼ الخاهس هف خالؿ هادة العمـك

عينة الدراسة هف عشكائية هف تالهيذ الصؼ الخاهس بهدرستيف حككهتيف بهحافظة القاىرة كتككنت 
 ( تمهيذان كتمهيذة هكزعيف عمى هجهكعتيف:237)

 ( طالبة.58( طالبان ك )62( طالبان كطالبة كهنيـ )120الهجهكعة التجريبية، كتككنت هف )

 ( طالبة.56( طالبان ك )61( طالبان كطالبة كهنيـ )117الهجهكعة الضابطة: كتككنت هف )

ذ عمى التفكير العمهي كاستخداـ بعض عهميات العمـ كنتيجة سة بقياس قدرة التالهيحيث قاهت الدرا
كاستخدهت الدراسة االدكات الهتهثمة في اختبار التفكير قضات لمتدريس، باستخداـ إستراتيجية الهتنا

 كهف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة :العمهي كاختبار عهميات العمـ ، 

الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير درجات الطالب في هتكسط كجكد فركؽ بيف  -
 لصالح الهجهكعة التجريبية . البعدم العمهي

درجات الطالب في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار هتكسط كجكد فركؽ بيف  -
 لصالح الهجهكعة التجريبية . البعدم عهميات العمـ

 (:1998) دراسة قرني -11

عمى دكر خرائط الهفاىيـ كأسمكب لمتعمـ في تنهية التحصيؿ الدراسي،  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ
ة الهنصكرة كاكتساب بعض عهميات العمـ لدل تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي في هحافظ

الهتأخريف دراسيان في هادة العمكـ، كتككف هجتهع الدراسة هف تالهيذ  لجهيكرية هصر العربية
( تمهيذان كتمهيذة، كتـ 90كتمهيذات الصؼ الخاهس االبتدائي الهتأخريف دراسيان كبمغ عددىـ )

تكزيعيـ إلى هجهكعتيف أحدىها كانت الهجهكعة التجريبية كالثانية ىي الهجهكعة الضابطة، 
الذكاء الهّصكر ألحهد زكي صالح كاختبار تشخيصي كاختبار تحصيمي،  كاستخدـ الباحثاف اختبار

يقع في هستكيات التذكر كالفيـ كالتطبيؽ كاختبار عهميات العمـ الذم اقتصر عمى خهس عهميات 
ىي: التصنيؼ كاالستنتاج كفرض الفركض كتفسير البيانات كالتصهيـ التجريبي، كتـ التدريس ألفراد 

كاف هف أىهيا كجكد االستعانة بالخرائط كالهفاىيـ كأسفرت الدراسة عف نتائج الهجهكعة التجريبية ب
فركؽ بيف هتكسط درجات الطالب في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي 
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لصالح الهجهكعة التجريبية  كها تكجد فركؽ بيف هتكسط درجات الطالب في الهجهكعتيف التجريبية 
 .ار عهميات العمـ البعدم لصالح الهجهكعة التجريبية  كالضابطة في اختب

 (:1998دراسة قرني )  -12
كؿ هف التحصيؿ  ىدفت الدراسة إلى تكضيع فاعمية استخداـ استراتيجية خرائط الفاىيـ عمى

كتساب بعض عهميات العمـ لدل تالهيذ الصؼ الخاهس اإلبتدائي الهتأخريف دراسيان في هادة  كا 
طالبان كطالبة هف طمبة الصؼ الخاهس قسها  91عينة الدراسة عمى  العمكـ ، حيث اشتهتمت

هناصفة إلى هجهكعتيف أحداىها ضابطة كاالخرل تجريبية حيث اتبعت الباحثة الهنيج التجريبي 
ختبار عمهميا ت العمـ ككاف هف اىـ النتائج التي تـ  كاستخدهت الباحثة إختباران لقياس التحصيؿ كا 

رؽ بيف هتكسط دراجات طمبة الهجهكعتيف الضابطة التجيريبة في إختبار التكصؿ إلييا ككجكد قك 
التحصيؿ لصالح الهجهكعة التجيربية ككجكد فركؽ بيف هتكسط درجات طمبة الهجهكعتيف التجريبية 

 كالضابطة في اختبار عهميات العمـ لصالح الهجهكعة التجريبية. 

  (:1997دراسة ) المولو،  -13

أثر إثراء هنيج العمكـ بهيارات تفكير عمهي عمى تحصيؿ الطمبة في ىدفت الدراسة إلى هعرفة 
كقد تضهنت ىذه الدراسة هيارات التفكير العمهي هف هالحظة كتصنيؼ كتنبؤ  بغزة الصؼ السابع

( طالبان 176كصياغة الفرضيات ككانت عينة الدراسة هككنة هف أربعة فصكؿ دراسية عدد طمبتيا )
ساسي بقطاع غزة، فصالف دراسياف هف كؿ هدرسة، أحدىها هجهكعة كطالبة هف الصؼ السابع األ

تجريبية كاألخرل هجهكعة ضابطة كاستغرقت التجربة ثالثة شيكر هف العاـ الدراسي 
ـ كطبقت الباحثة اختبار تحصيمي كاختبار هيارات تفكير عمهي، كتكصمت الباحثة 1996/1997

يؿ ككذلؾ تكجد عة التجريبية، في هستكل التحصلصالح الهجهك  لية: تكجد فركؽ إلى النتائج التا
لصالح هرتفعي التحصيؿ كهنخفضي التحصيؿ في الهجهكعة التجريبية بهقارنتيـ هع  فركؽ 

 لصالح الطالبات في التحصيؿ تعزل لعاهؿ الجنس.كها تكجد فركؽ  الهجهكعة الضابطة،

 (:1995دراسة )محمود،  -14

في هادة العمكـ عمى التحصيؿ لهفاىيـ هخططات اىدفت ىذه الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ 
العمهي، كاكتساب العهميات العمهية لدل طمبة الصؼ السادس االبتدائي، كتككنت عينة الدراسة هف 

( طالبة اختيرت بطريقة عشكائية ثـ كزعت العينة عمى 107( طالبان ك )132( طالبان كطالبة )239)
لطريقة التقميدية كالثانية تجريبية، تدرس باستخداـ هجهكعتيف األكلى ضابطة تدرس باستخداـ ا

هي كالثاني لقياس اكتساب خرائط الهفاىيـ، كاستخدـ الباحث اختباريف أحدىها لقياس التحصيؿ العم
بيف هتكسط درجات الهجهكعتيف التجريبية  راسة إلى كجكد فركؽالعمهية، كتكصمت ىذه الد عهمياتال
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لصالح الهجهكعة التجريبية التي تعمهت باستخداـ البعدم االختبار التحصيمي في كالضابطة 
الهجهكعتيف التجريبية  هتكسطات درجات الطالب في هخططات الهفاىيـ، بينها ال تكجد فركؽ يبف

 ة.العمهي عهمياتلضابطة في اكتساب الكا

 (:1995دراسة )عالـ،   -15

ي فاعمية دكرة التعمـ في تدريس هقرر  النبات لعينة هف طالب الصؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصِّ
الثاني الثانكم الزراعي كعالقتيا بالتحصيؿ كتنهية عهميات العمـ األساسية، كاقتصرت العينة 

حيث تـ اختيار فصميف  ( تمهيذان هف تالهيذ الصؼ الثاني الثانكم الزراعي72الهختارة عمى )
( تمهيذان، كيهثؿ 36لغ عددىا )دراسييف عشكائيان، ليهثؿ الفصؿ األكؿ الهجهكعة التجريبية كالبا

( تمهيذان، كتهثمت الدراسة في كحدات هختارة 36البالغ عددىا ) الفصؿ اآلخر الهجهكعة الضابطة ك
هف هقرر النبات لمصؼ الثاني الثانكم الزراعي، تـ صياغتيا ككضعيا في صكرة كتاب لمطالب 

)التذكر، كالفيـ، كالتطبيؽ(  كدليؿ لمهعمـ، كاستخدهت الدراسة اختبار تحصيمي عمى هستكيات
 كاختبار آخر في عهميات العمـ، كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىهيا:

 عتيف التجريبية كالضابطة كذلؾ فيدرجات التالهيذ في الهجهك هتكسط  كجكد فركؽ بيف 
االختبار التحصيمي البعدم، )الدرجة الكمية كهستكل الفيـ، كهستكل التطبيؽ(، لصالح 

 الهجهكعة التجريبية.

 درجات التالهيذ في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار هتكسط  كجكد فركؽ بيف
 عهميات العمـ، لصالح الهجهكعتيف التجريبية.

 (:1994دراسة )كامؿ،  -16

تحديد هدل فاعمية استخداـ كؿ هف هدخؿ دكرة التعمـ كالطرائؽ العهمية كالهعتادة ىدفت الدراسة إلى 
عمى اكتساب الهفاىيـ البيكلكجية كعهميات العمـ كالهيكؿ العمهية لدل تالهيذ الحمقة األكلى هف 
التعميـ األساسي، كتهثمت هجهكعة الدراسة بستة فصكؿ هف تالهيذ كتمهيذات الصؼ الخاهس 

 جهكعات كىي: ثالث هل قسهت

 ( تمهيذان كتمهيذة، كيدرس باستخداـ هدخؿ دكرة التعمـ.45الهجهكعة التجريبية األكلى ) -

 ( تمهيذان كتمهيذة، كتدرس باستخداـ هدخؿ الطرائؼ العهمية.57الهجهكعة التجريبية الثانية ) -

 ( تمهيذان، كتمهيذة، كتدرس باستخداـ الهدخؿ الهعتاد.60الهجهكعة الضابطة ) -
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دـ الباحث اختبار تحصيمي، كهقياس لعهميات العمـ األساسية، كهقياس لمهيكؿ العهمية نحك كاستخ
، ككتاب لمتمهيذ كدليؿ لمعمـ، لكؿ هف هدخؿ دكرة التعمـ، كهدخؿ الطرائؽ العهمية، كقد  تدريس العمـك

 أسفرت الدراسة عف عدة نتائج أىهيا:

 التجريبية الثانية )هدخؿ الطرائؼ درجات التالهيذ في الهجهكعة هتكسط  كجكد فركؽ بيف
كؿ هف الهجهكعة األكلى )هدخؿ دكرة التعمـ( هتكسط درجات  بيف عدـ كجكد فركؽ العهمية(، هع 

 كالهجهكعة الضابطة.

 هقياس عهميات  الثالث، كذلؾ في اتكعهيذ في الهجهدرجات التالهتكسط  كجكد فركؽ بيف
العمـ األساسية البعدم، لصالح الهجهكعتيف التجريبيتيف، لصالح الهجهكعة التجريبية الثانية )هدخؿ 

 الطرائؼ العهمية(.

 قياس البعدم، هدرجات التالهيذ في الهجهكعات الثالث، كذلؾ في الهتكسط  كجكد فركؽ بيف
 عتيف التجريبيتيفلهقياس الهيكؿ العمهية نحك تدريس العمكـ، لصالح الهجهك 

 :التعميؽ عمى دراسات المحور الثالث

 بالنسبة لألىداؼ:

عهميات العمـ كها كرد في دراسة : الطكيؿ  ىدفت العديد هف الدراسات إلى اكتساب -
شياب  ،1999، الفك  2003شاليؿ ( ،2009( ، ابكلبدة )2010( ، القطراكم )2011)

 .1994كاهؿ ،  1995، عالـ 1995سعيد  ( ،1998كالجندم )

بعض الدراسات ىدفت إلى الكشؼ عف الفركؽ في هستكل النهك العقمي كهستكل الهيكؿ   -
 (.2001نحك العمـك هثؿ دراسة )شمداف 

بعض الدراسات ىدفت إلى الكشؼ عف العالقة بيف عهميات العمـ كاالتجاىات العمهية  - -
 ( 2005كها في دراسة : نصراهلل )

عف هدل تضهف كتب العمكـ لمهرحمة االبتدائية لبعض  بعض الدراسات ىدفت إلى الكشؼ -
 (.2002، هصالحة ) 2000عناصر التنكر العمهي هثؿ دراسة )األغا كالزعانيف 

بعض الدراسات ىدفت إلى إثراء هنياج العمكـ ببعض عهميات العمـ هثؿ دراسة )المكلك  -
1997.) 
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 بالنسبة لمعينة المختارة:

الهرحمة االبتدائية هثؿ دراسة:  نة الدراسة هف طالباختارت هجهكعة هف الدراسات عي -
، األغا كالزعانيف 2001، شمداف 2002هصالحة ( ، 2005( ، نصراهلل )2011الطكيؿ )
 (.1994، كاهؿ 1995د ، هحهك 1998، قرني 1999، سعيد 2000

ب الهرحمة اإلعدادية هثؿ دراسة القطراكم) بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة هف طال -
 (.1997، المكلك 2003شاليؿ (2009لبدة ) أبك( ، 2010

بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة هف طالب الهرحمة الثانكية هثؿ دراسة: )الفك  -
 (.1995، عالـ 1999

بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة هف طالبات السنة الرابعة هثؿ دراسة )شياب كالجندم  
1998.) 

 بالنسبة ألدوات الدراسة:

تحصيميان لقياس هدل اكتساب عهميات العمـ هثؿ دراسة  الدراسات استخدهت اختباران  بعض -
شاليؿ ( ،2005( ، نصراهلل )2009لبدة ) أبك( ، 2010( ، القطراكم )2011الطكيؿ )
، شياب كالجندم 1999، سعيد 1999، الفك 2001، شمداف 2002، هصالحة 2003
 . 1994، كاهؿ 1995، عالـ 1995، هحهكد  1997، المكلك 1998، قرني 1998

( ،األغا 2005أداة تحميؿ الهحتكل هثؿ دراسة :نصراهلل ) بعض الدراسات استخدهت -
 (2000كالزعانيف 

 بالنسبة لمنيج الدراسة:

استخدـ الهنيج الكصفي هثؿ دراسة هعظـ الدراسات استخدهت الهنيج التجريبي إال أف بعضا قد 
 (.2000األغا كالزعانيف ( ، 2005نصراهلل )

 بالنسبة لمنتائج:

 معظـ نتائج الدراسات السابقة توصمت إلى النتيجة التالية:

 أبك( ،2010(، القطراكم )2011ابيا كها في دراسة : الطكيؿ )ات العمـ كاكتسيتنهية عهم -
، قرني 1998، شياب كالجندم 1999، سعيد 1999، الفك 2003شاليؿ  (،2009لبدة )
 .1994، كاهؿ 1995، عالـ 1998
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تناكؿ الكتب العمهية الهقررة عمى الصفكؼ األربعة األكلى لعهميات   بعضيا تكصؿ إلى -
، 2000، األغا كالزعانيف 2002العمـ دكف الهستكل الهطمكب هثؿ دراسة: )هصالحة 

 (.1995، هحهكد 1997المكلك 

 الهيكؿ نحك العمـك هثؿ بعض الدراسات تكصمت إلى كجكد عالقة بيف النهك العقمي كبيف -
 (.2001)شمداف ( ، 2005دراسة :نصراهلل )

 ما أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:

 تنظيـ اإلطار النظرم لمدراسة الحالية. -1

 استخداـ األساليب اإلحصائية الهناسبة الختبار عهميات العمـ. -2

 بناء اختبار عهميات العمـ الهعد في ىذه الدراسة. -3

 اختيار هنيج الدراسة. -4

 عينة الدراسة.اختيار  -5

ثر لمطرؽ كاالستراتيجيات أف نتائجيا تكضح أترل الباحثة اف جهيع الدراسات السابقة اتفقت في 
الحديثة كخاصة االستراتيجيات الهنبثقة هف النظرية البنائية عمى تنهية عهميات العمـ هثؿ دراسة : 

( كبعضيا اتفؽ في ضركرة ربط عهميات 2009لبدة ) أبك(، 2010(، القطراكم )2011الطكيؿ )
 ( . 2001شمداف ) (،2005العمـ بالهيكؿ كاالتجاىات العمهية هثؿ نصراهلل )

كاستراتيجية حديثة اختمفت ىذه الدراسة عف السابقات في استخداهيا إلستراتيجية الياءات الخهس 
 العمـك لدل طالبات الصؼ السابع.لتنهية عهميات العمـك بهنبثقة عف النظرية البنائية كذلؾ 

قادرة عمى تنهية عهميات  قد تككف كبناءن عميو خمصت الباحثة إلى أف إستراتيجية الياءات الخهس
 العمـ بالعمـك بشكؿ جيد.

 :السابقة الدراسات عمى عاـ تعميؽ

تنهية  أثبتت الدراسات السابقة فعالية اإلستراتيجيات القائهة عمى أفكار النظرية البنائية في -3
 الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ هقارنةن بالطرؽ التقميدية في التدريس.

هعظـ الدراسات السابقة استخدهت االختبارات كأدكات لمدراسة حيث تتفؽ الباحثة هع ىذه  -2
 االختيار هف هتعدد ذم األربعة بدائؿ. خداـ أداتيف كىها اختباريف هف نكعالدراسات في است
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عت الهنيج التجريبي لهقارنة اإلستراتيجية الهستخدهة هع الطريقة هعظـ الدراسات اتب -1
التقميدية كتتفؽ الباحثة هع ىذا التكجو حيث تستخدـ الهنيج التجريبي حيث قسهت عينة 
الدراسة إلى هجهكعتيف تجريبية كضابطة لهقارنة أثر استخداـ إستراتيجية الياءات الخهس 

 لعمـ هقارنة بالطريقة التقميدية.في تنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات ا

بعض الدراسات قدهت دليالن لمهعمـ لمتدريس كفؽ اإلستراتيجية الهستخدهة كتتفؽ الدراسة  -4
الحالية في أنيا تقدـ دليالن لمهعمـ لتكضيح خطكات إستراتيجية الياءات الخهس في تدريس 

 العمكـ.

 ما أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في:

 اإلطار النظرم. بناء .3

 بناء أدكات الدراسة )اختبار الهفاىيـ العمهية، اختبار عهميات العمـ(. .2

 اختيار األساليب اإلحصائية الهناسبة. .1

 هقارنة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية هع نتائج الدراسات السابقة. .4

 اختيار الهنيج الهناسب كاختيار عينة الدراسة. .3

 الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:ما اختمفت بو 

بناءن عمى ها سبؽ هف عرض لمدراسات السابقة ترل الباحثة أف الدراسة الحالية اختمفت عف 
 غيرىا في:

قياس أثر إستراتيجية الياءات الخهس في تنهية الهفاىيـ العمهية بالعمـك في كحدة  -
 .لمصؼ السابع االساسي الخصائص الفيزيائية لمهادة

أثر إستراتيجية الياءات الخهس في تنهية عهميات العمـ بالعمـك في كحدة  قياس -
 .لمصؼ السابع االساسي الخصائص الفيزيائية لمهادة

األساسي  لفمسطينية كىي طالبات الصؼ السابعشهمت الدراسة عمى عينة هف البيئة ا -
 في الهدارس التابعة لككالة الغكث بقطاع غزة.
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة واإلجراءات

الياءات الخهس في تنهية الهفاىيـ العمهية  استراتيجية الدراسة الحالية إلى دراسة أثر "تيدؼ
كعمهيات العمـ بالعمكـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي"، كيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمطريقة 
كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في الدراسة هتضهنة هنيجية الدراسة كتحديد هجتهعيا كاختيار 

كطريقة إعدادىا، كالخطكات كاإلجرائية لتطبيؽ  عينتيا، كها يشتهؿ عمى كصؼ ألدكات الدراسة
الدراسة، ثـ األساليب اإلحصائية الهستخدهة لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة، كفيها يمي عرض ليذه 

 اإلجراءات.

 :منيج الدراسة
نو " الهنيج الذم يدرس ظاىرة أ(عمى 83:1999) كاألستاذ األغا: كعرفو المنيج الوصفي -1

 أسئمةأك حدث أك قضية هكجكدة حاليا يهكف الحصكؿ هنيا عمى هعمكهات تجيب عف 
الدراسة دكف تدخؿ الباحث فييا ، كذلؾ لكصؼ كتفسير نتائج الدراسة " حيث قاهت الباحثة 

السابع  بتحميؿ هحتكل الكحدة الثالثة "الخصائص الفيزيائية لمهادة " هف كتاب العمكـ لمصؼ
، ككذلؾ الستخراج  ة الهفاىيـ العمهية الهتضهنة في الكحدة قائه لتحديداألساسي كذلؾ 

 . عهميات العمـ الهتضهنة فييا
الذم يتـ فيو التحكـ في الهتغيرات الهؤثرة في ظاىرة :" كىك الهنيج التجريبيشبو  المنيج -2

تحديد كقياس تأثيره عمى  ها باستثناء هتغير كاحد تقكـ الباحثة بتطكيعو كتغييره بيدؼ
(، حيث أخضعت الباحثة الهتغير في ىذه 168:  2004)زيتكف، "الظاىرة هكضع الدراسة 

الهتغير التابع األكؿ  الدراسة كىك "إستراتيجية الياءات الخهس" لمتجربة لقياس أثرىا عمى
كـ لدل طالبات عهميات العمـ "بالعم لهتغير التابع الثاني كىك "ة" كايالهفاىيـ العمه كىك "

هة لمهكضكع قيد يبي ىك األكثر هالءف الهنيج التجر إالصؼ السابع األساسي، حيث 
الدراسة، حيث تـ إتباع أسمكب تصهيـ الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية الهتكافئتيف بحيث 

ستراتيجية الياءات الخهس كتدرس الهجهكعة الضابطة إتدرس الهجهكعة التجريبية ب
 التقميدية الهعتادة.بالطريقة 

 : الدراسة عينة

( طالبة هف طالبات الصؼ السابع األساسي بهدرسة بنات خانيكنس 76شهمت عينة الدراسة )
كذلؾ ( حيث تـ اختيارىا بطريقة قصديو، 2011-2010اإلعدادية ج لالجئات هف العاـ الدراسي )
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إجراءات الدراسة، كتككنت عينة الدراسة هف فصميف  تسييالهف هكاف الهدرسة ك  باحثةلقرب عهؿ ال
الهجهكعتيف بطريقة  حيث تـ تكزيع هف فصكؿ الهدرسة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة

( كيتككف 3كالسابع ) كىي الهجهكعة الضابطة( طالبة 39( كيتككف هف )1، كىي السابع )عشكائية
  كىي الهجهكعة التجريبية ( طالبة37هف )

 :الدراسة في المستخدمة األدوات

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاهت الباحثة بإعداد األدكات التالية لمدراسة:

 أداة تحميؿ الهحتكل. -1

 ة.يهار الهفاىيـ العمباخت -2

 ار عهميات العمـ.باخت -3
 أواًل: أداة تحميؿ المحتوى:

الهككنات أك العناصر األساسية  إلىكيقصد بتحميؿ الهحتكل، بأنو أسمكب بحثي ييدؼ التعرؼ 
لمهكاد التعميهية في العمكـ الطبيعية بطريقة كهية هكضكعية هنظهة كفقان لهعايير هحددة هسبقان. 

 (.199:  1985)عبد الهجيد، 

 كقاهت الباحث بتحميؿ الهحتكل كفقان لمخطكات التالية:

 اليدؼ مف التحميؿ: 

الهتضهنة في كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة هف  مـععهميات التحديد قائهة الهفاىيـ العمهية ك 
 كتاب العمـك لمصؼ السابع األساسي الجزء األكؿ.

: كىي كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة هف كتاب العمكـ العاهة الجزء األكؿ الهقرر عينة التحميؿ
 عمى طالبات الصؼ السابع األساسي.

 ميؿ الهحتكل.: تـ اعتهاد الفقرة ككحدة لتحوحدة التحميؿ

 ـ.هي كعهميات العمفئات التحميؿ: كىي الهفيكـ العم
 ضوابط عممية التحميؿ: 

 تـ التحميؿ في إطار الهحتكل العمهي، كالتعريؼ اإلجرائي لمهفيـك العمهي كعهميات العمـ. -

يشتهؿ التحميؿ الكحدة الثالثة هف كتاب العمكـ العاهة الجزء األكؿ لمصؼ السابع األساسي  -
 الخصائص الفيزيائية لمهادة.ككحدة 
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 تـ استبعاد األسئمة التقكيهية الكاردة في نياية كؿ فصؿ كفي نياية الكحدة -

 تـ استبعاد األهثمة الهحمكلة في الكتاب. -

 إجراءات عممية التحميؿ:

يدان لتحديد الهفاىيـ جمية التحميؿ في الكتاب كقراءتيا تـ تحديد الصفات التي خضعت لعه -1
 العمـ التي تضهنتيا الكحدة. العمهية كعمهيات

تقسيـ كؿ صفحة لعدد هف الفقرات بحيث تشهؿ كؿ فقرة أك عدة فقرات صغيرة فكرة  -2
 كاحدة.

 تحديد الهفاىيـ العمهية الهكجكدة في كؿ فقرة. -3

 تحديد عهميات العمـ الهكجكدة في كؿ فقرة. -4
 موضوعية عممية التحميؿ:

 التحميؿ: ؽصد . أ

عمى هعمهيف هف ذكم الخبرة إلبداء الرأم في طريقة التحميؿ التحميؿ أداة كنتائج تـ عرض 
 كيتحدد صدؽ التحميؿ في ضكء هعايير التحميؿ كنتائجو.

 معايير التحميؿ: 

 ىؿ كحدة التحميؿ هحددة بكضكح   -

 ىؿ أخذ الهّحمؿ بالتعريؼ اإلجرائي لفئة التحميؿ   -

 ىؿ تـ التحميؿ كفقان لضكابط التحميؿ الهحددة   -
 يؿ:ثبات التحم 

قاهت الباحثة بتحميؿ هحتكل الكحدة الثالثة، ثـ أعيد التحميؿ هرة أخرل هف قبؿ الباحثة،  -1
 يبيف نتائج التحميؿ. (4.1)هف التحميؿ األكؿ كالجدكؿ  كذلؾ بعد شير
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 (4.1جدوؿ رقـ )
  نتائج تحميؿ وحدة الخصائص الفيزيائية لممادة

 نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األوؿ فئة التحميؿ

المفاىيـ العممية 
 1 22 23 22 الناتجة

عمميات العمـ 
 2 18 20 18 الناتجة

 (134: 1999كتـ حساب هعاهؿ الثبات باستخداـ الهعادلة التالية: )عفانة، 

     نقاط االتفاؽ                

 نقاط االختالؼ+ نقاط االتفاؽ 

 95.7=       22    هعاهؿ الثبات لمهفاىيـ العمهية = 

      23 

 90=          18  هعاهؿ الثبات لعهميات العمـ =  
 20 

كىذا يدؿ عمى ثبات عالي لمتحميؿ، حيث يسهى ىذا النكع هف الثبات بالثبات عبر الزهف 
 )االتساؽ عبر الزهف(.

قاهت الباحثة بحساب هعاهؿ الثبات عبر هحمميف آخريف كحصمت عمى نتائج هشابية حيث  كها
 يكضح ذلؾ. (10رقـ ) لهمحؽبر األشخاص كايسّهى ىذا النكع هف الثبات بثبات التحميؿ ع

 :  التحميؿ نتائج

    (2هفيكهان عمهيان، كالهمحؽ رقـ ) 23نتج عف تحميؿ الكحدة الثالثة ) الخصائص الفيزيائية لمهادة ( 
 ( يكضح ذلؾ .5عهمية لمعمـ كالهمحؽ رقـ ) 20يكضح قائهة الهفاىيـ الناتجة كها نتج 

 ار المفاىيـ العممية: بثانيًا: اخت

 ة كفقان لمخطكات التالية:يهإعداد بنكد اختبار الهفاىيـ العمقاهت الباحثة ب
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باستخداـ إستراتيجية الياءات الخهس كقد تـ اختيار  تحديد الموضوعات المراد تدريسيا . أ
الكحدة الثالثة هف كتاب العمـك العاهة لمصؼ السابع األساسي " الجزء األكؿ" كىي بعنكاف 

 الخصائص الفيزيائية لمهادة.

ة يهر إلى تشخيص هستكل الهفاىيـ العم: ييدؼ االختباتحديد اليدؼ مف االختبار . ب
 الفيزيائية لمهادة". الهكجكدة في كحدة "الخصائص

بحيث تكزع عميو األكزاف النسبية لهستكيات األىداؼ الهراد  تصميـ جدوؿ المواصفات . ت
قياسيا أها هكضكعات الهحتكل فتـ إعطاء أكزاف نسبية تعكس االىتهاـ الذم تحظى بو 

 .الجدكؿ التاليفي عهمية التدريس كها ىك هبيف في 

 (4.2جدوؿ رقـ )
( وعددىاالعممية عمى مستويات )توزيع أسئمة المفاىيـ   بمـو

 
 الدرس

 الهجهكع التحميؿ التطبيؽ الفيـ التذكير
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %28.5 10 %5.7 1 2.9 1 %8.5 3 %11.4 4 األكؿ
 %5.7 2 %0 0 %0 0 %2.9 1 %2.9 1 الثاني
 %31.4 11 %5.7 1 %2.9 1 %14.3 5 %8.6 3 الثالث
 %17.2 6 %0 0 %2.9 1 %8.6 3 %5.7 2 الرابع
 %17.2 6 %2.9 1 %2.9 1 %5.7 2 %5.7 2 الخاهس
 %100 35 %15 5 %10 4 %40 14 %35 12 الهجهكع

( بندان 35بقائهة الهفاىيـ العمهية في بناء ) ةالباحث ت: استعانإعداد البنود اإلختبارية . ث
بديؿ كاحد هنيا فقط صحيح كقد  ؿختيار هف هتعدد ذم األربعة بدائاريا هف نكع االباخت

 اعتهدت الباحثة في تحديد البدائؿ األربع عمى:

 خبرة الباحثة السابقة في التدريس. -

 االستعانة بهعمهي العمـك ذكم الخبرة. -

حيث  طالبتحميؿ البنية الهعرفية لم الهقابالت اإلكمينيكية: كتعتبر الهقابالت هف أساليب -
تبدأ الهقابمة بسؤاؿ هفتكح بحيث يترؾ التمهيذ يتكمـ بحرية هع تتبع ها سيؤدم إليو تفكيره 

 هف استنتاجات كهحاكلة تحديد هسار أفكاره بهساعدتو هف تبريرات كتنبؤات.

( طالبة هف طالبات الصؼ السابع األساسي كذلؾ هف الالتي 11كقد قاهت الباحثة بهقابمة )
انييف دراسة الكحدة هكضكع الدراسة، كتهثمت الهقابمة في عرض هفيكـ عمهي هعيف كترؾ 
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الطالبة تتحدث عنو بحرية كهف خالؿ تسجيؿ كتحميؿ الهقابالت تـ رصد العديد هف البدائؿ 
 ارية الهتكقعة الستجابات الطالبات.با الباحثة لتحديد البنكد االختبيكالتي استعانت 

اإلطالع عمى األدبيات التربكية كالدراسات كالبحكث السابقة كاالختبارات التشخيصية  -
 (.2008(، )األسهر، 2008(، )البابا، 2010(، )جبر، 2011لمهفاىيـ العمهية )المكلك، 

 ارية ما يمي: بختالباحثة عند صياغة البنود اال وقد راعت

 أف تككف البنكد سميهة هف الناحية المغكية كالعمهية كشاهمة لمهحتكل العمهي الهختار. -1

 أف تككف البنكد هحددة ككاضحة كخالية هف الغهكض. -2

 تحميؿ(. –تطبيؽ  –فيـ  –انتهاء كؿ بند لمهستكل الذم يقيسو. )تذكر  -3

 لتقميؿ التخهيف.أف يتككف كؿ بند هف هقدهة تعقبيا أربعة بدائؿ  -4

 أف تككف البنكد االختبارية هناسبة لمهستكل الزهني كالعقمي لمطالب. -5

أف تككف البدائؿ كاضحة هتجانسة هع الهقدهة كأف يككف هف ىذه البدائؿ بديؿ كاحد فقط  -6
 صحيح كأف تككف بقية البدائية هحتهمة الصحة هف كجية نظر الطالب.

(، كتأخذ البدائؿ التي تعقب كؿ بند  4 – 3 – 2 – 1تأخذ البنكد االختبارية األرقاـ )  -7
 د (. –ج  –ب  –األحرؼ ) أ 

 قاهت الباحثة بتقديـ هجهكعة هف التعميهات لتسييؿ فيـ الطالبات لمهطمكب هف االختبار. -8
 : قسميفد قسمت التعميمات إلى وق

 كالتي تشتهؿ عمى االسـ، الهدرسة، الصؼ، الهبحث. ةالبيانات األكلية لمطالب -

قة ياالختبار كعدد بنكده كطر  فكرة هبسطة عف الباتاء الطميهات االختبار: تـ إعطتع -
 اإلجابة عميو.

ككؿ هف صفر درجة كحد أدنى إلى  : تتراكح قيهة الدرجات عمى االختبارتصحيح االختبار . ج
لك أجابت عمى السؤاؿ الكاحد  كاحدة( درجة كحد أعمى، بحيث تحصؿ الطالبة عمى درجة 35)

 إجابة صحيحة كتحصؿ عمى صفر عمى السؤاؿ الكاحد لك أجابتو إجابة خاطئة.
 : التطبيؽ االستطالعي لالختبار . ح

( طالبة ههف أنييف دراسة الصؼ 30جرل تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية هككنة هف )
 السابع األساسي.
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 :صدؽ اختبار المفاىيـ العممية

الباحثة هف صدؽ االختبار  تأكدتكيقصد بصدؽ االختبار قدرتو عمى قياس ها كضع لقياسو ، كقد 
 بالطرؽ التالية:

 صدؽ المحتوى: -1

نو "هعرفة هدل تهثيؿ فقرات االختبار أ( صدؽ الهحتكل عمى 39:1997كعرؼ الزكبعي كبكر )
الصدؽ هف خالؿ إجراءات لمهكضكع الدراسي الذم ييدؼ إلى قياسو " ، كقد تحدد ىذا النكع هف 

التعميهية ىداؼ بناء االختبار كىي تحميؿ هحتكل الهادة الدراسية في ضكء الهفاىيـ ، كتحديد األ
ىداؼ ، كها تـ التأكد هف ذلؾ بعرض االختبار كأىدافو ككضع فقرات االختبار ههثمة لمهفاىيـ كاأل

صيف بالهناىج كطرؽ تدريس الهخت -(1) همحؽ رقـ–كجدكؿ الهكاصفات عمى هجهكعة الهحكهيف 
 ، كذلؾ إلبداء آرائيـ كهالحظاتيـ حكؿ النقاط اآلتية:العمـك هف هعمهيف كهكجييف

 شهكلية االختبار لمهيارات التي يتضهنيا. -1

 الصحة العمهية كالمغكية لمفقرات. -2

 إبداء الهالحظات العاهة عمى االختبار. -3
 تسجيؿ بعض المالحظات اليامة ومنيا:حيث أبدى السادة المحكاميف آراءىـ في االختبار مع 

 إعادة الصياغة المغكية لبعض األسئمة. -

 تبسيط المغة بحيث تتناسب هستكيات الطالبات. -

 تكضيح بعض الرسكهات في أسئمة االختبار. -

 اختصار بعض األسئمة. -

األكلية في صكرتو كفي ضكء هالحظات السادة الهحّكهيف تـ تعديؿ الالـز بحيث بقى االختبار 
 ( بندان.35كنان هف )هك

 :صدؽ االتساؽ الداخمي

قكة االرتباط بيف عمى انو "( صدؽ االتساؽ الداخمي 110:1999كلقد عرؼ األغا كاألستاذ )
ىداؼ كدرجة االختبار الكمية ككذلؾ درجة ارتباط كؿ سؤاؿ هف درجات كؿ هستكل هف هستكيات األ

( يكضح هعاهالت ارتباط 4.3" كالجدكؿ )ليو إىداؼ الكمي الذم تنتهي أسئمة االختبار بهستكل األ
 .كؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار بدرجة االختبار الكمية 
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 (4.3جدوؿ )
 مع الدرجة الكمية لالختبار العممية  المفاىيـاط بيف كؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار االرتب تمعامال
رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ
 السؤاؿ

معامؿ 
 االرتباط

 رقـ

 السؤاؿ
معامؿ 
 االرتباط

1 0.517 8 0.657 15 0.526 22 0.544 29 0.658 
2 0.541 9 0.708 16 0.444 23 0.517 30 0.741 
3 0.553 10 0.471 17 0.612 24 0.519 31 0.557 
4 0.467 11 0.542 18 0.441 25 0.473 32 0.649 
5 0.521 12 0.632 19 0.562 26 0.486 33 0.796 
6 0.601 13 0.640 20 0.551 27 0.484 34 0.579 
7 0.531 14 0.484 21 0.537 28 0.518 35 0.518 

 0.463(=0.01( كعند هستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.361( = 0.05( كعند هستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

( اف جهيع االسئمة ترتبط هع الدرجة الكمية لالختبار ارتباطا داال داللة 4.3الجدكؿ )يتضح هف 
كىذا يدؿ عمى ( 0.05( دالة عند )18، 16أها االسئمة رقـ ) (0.01احصائية عند هستكيي داللة )

 اف االختبار التحصيمي لمهفاىيـ العمهية هتسؽ داخميا .
 الصدؽ البنائي:

الهفاىيـ لكحدة  االرتباط بيف كؿ هجاؿ هف هجاالت اختبار "( هعاهؿ 4.4جدكؿ )يكضح  
كالدرجة الكمية لالختبار نفسو، كالذم يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبينة  الخصائص الفيزيائية لمهادة "

 كبذلؾ يعتبر االختبار صادؽ لها كضع لقياسو. ( 0.01، 0.05) داللةدالة عند هستكم 
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 (4.4جدوؿ )
 االرتباط بيف كؿ درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار والدرجة الكمية لالختبار.معامؿ 

 المجاؿ الرقـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

 0.561 األكؿ  .1

 0.497 الثاني  .2

 0.519 الثالث  .3

 0.572 الرابع  .4
 0.463( =0.01( عند هستكل داللة )29ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.361(=0.05( عند هستكل داللة )29)ر الجدكلية عند درجة حرية 

 معامالت السيولة والتمييز :

 االختبار : أسئمةدرجة سيولة كؿ سؤاؿ مف  -

االختبار باستخداـ الهعادلة التالية  أسئمةحيث قاهت الباحثة بحساب درجة سيكلة كؿ سؤاؿ هف 
  الصحيحة لمسؤاؿ اإلجاباتعدد        :درجة السيكلة لمسؤاؿ =

 الصحيحة + عدد االجابات الخطأ  اإلجاباتعدد  

 (79:1997)الزكبعي كبكر ،

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :
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 (4.5جدوؿ رقـ )
 معامؿ السيولة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار المفاىيـ العممية 

رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 السيولة

رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 السيولة

رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 السيولة

رقـ 
 السؤاؿ

معامؿ 
 السيولة

رقـ 
 ؿالسؤا

معامؿ 
 السيولة

1 0.50 8 0.50 15 0.63 22 0.50 29 0.59 

2 0.63 9 0.63 16 0.50 23 0.66 30 0.72 

3 0.74 10 0.73 17 0.66 24 0.47 31 0.65 

4 0.63 11 0.73 18 0.62 25 0.62 32 0.58 

5 0.63 12 0.42 19 0.71 26 0.58 33 0.38 

6 0.65 13 0.38 20 0.46 27 0.63 34 0.43 

7 0.50 14 0.65 21 0.62 28 0.47 35 0.50 

 (0.74 -0.38حيث يتضح هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهالت السيكلة تتراكح بيف )

تفؽ عميو هحيث تقع جهيع القيـ بيف الهدل ال (0.58كبمغ هتكسط السيكلة لالختبار ككؿ )
 (172-170: 2008دقة،  أبك) (0.70-0.30لهعاهالت السيكلة كىك )

 معامؿ تمييز كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار:

 حيث قاهت الباحثة بحساب هعاهالت التهييز لكؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار حسب الهعادلة التالية :

    عدد اإلجابات الصحيحة في الهجهكعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة في الهجهكعة العميا هعاهؿ التهييز = 
 عدد األفراد في الهجهكعتيفنصؼ 

 (79:1997)الزكبعي كبكر ،  

 قاهت بتقسيـ الطالبات إلىكلكي تحصؿ الباحثة عمى هعاهؿ تهييز كؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار 
 طالبات التي حصمت عمى (8هف هجهكع الطالبات كىـ ) 0.26هجهكعتيف هجهكعة عميا ضهت 

( طالبات 8هف هجهكع الطالبات كىـ ) 0.26 كهجهكعة دنيا ضهت عمى الدرجات في االختبار،أ
 التي حصمت عمى ادنى الدرجات في االختبار كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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 (4.6جدوؿ رقـ )
 معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة المفاىيـ العممية 

رقـ 
 السؤاؿ

هعاهؿ 
 التهييز

رقـ 
 السؤاؿ

هعاهؿ 
 التهييز

رقـ 
 السؤاؿ

هعاهؿ 
 التهييز

رقـ 
 السؤاؿ

هعاهؿ 
 التهييز

رقـ 
 السؤاؿ

هعاهؿ 
 التهييز

1 0.33 8 0.28 15 0.28 22 0.31 29 0.31 

2 0.31 9 0.26 16 0.29 23 0.28 30 0.66 

3 0.29 10 0.29 17 0.49 24 0.57 31 0.32 

4 0.54 11 0.39 18 0.33 25 0.28 32 0.48 

5 0.32 12 0.44 19 0.29 26 0.34 33 0.41 

6 0.34 13 0.50 20 0.57 27 0.46 34 0.39 

7 0.31 14 0.33 21 0.31 28 0.30 35 0.33 

 0.37هعاهؿ التهييز الكمي =

( كقد كاف هتكسط 0.66( كبيف )0.26اف هعاهالت التهييز تتراكح بيف ) (4.6يتضح هف الجدكؿ )
، كعميو تـ قبكؿ جهيع أسئمة االختبار حيث كانت في الحد (0.37هعاهؿ تهييز االختبار ككؿ )

 (172-170: 2008دقة ،  أبك) كثر( .أف 0.25عقكؿ هف التهييز كىك )اله
 ثبات االختبار:

يقصد بثبات االختبار أف يعطي ىذا االختبار نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االختبار أكثر هف  
هرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات االختبار يعني االستقرار في نتائج 
االختبار كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيها لك تـ إعادة تكزيعو عمى أفراد العينة عدة هرات خالؿ فترات 

 زهنية هعينة.

 كقد تحققت الباحثة هف ثبات االختبار هف خالؿ طريقة التجزئة النصفية كذلؾ كها يمي:

 :Split Half Method جتماف إليجاد معامؿ الثبات ةطريق -1

ت باستخداـ هعادلة جتهاف نظران ألف عدد األسئمة فردية فكجد أنو يساكم جرل حساب هعاهؿ الثبا
 االختبار.الستخداـ كىك هعاهؿ ثبات عالي يطهئف  0.092

( قابؿ لمتطبيؽ. 10كبذلؾ خرج اختبار الهفاىيـ العمهية في صكرتو النيائية كها ىك في الهمحؽ )
 هها يجعميا عمى ثقة تاهة بصحتو كبذلؾ تككف الباحثة قد تأكدت هف صدؽ كثبات االختبار 

 كصالحيتو لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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 :21 معادلة كودر ريتشاردسوفباستخداـ الثبات  -2

 كجدت الباحثة ها يمي  21كبتطبيؽ هعادلة ككدرريتشاردسكف 

 ـ ( –ـ )ف  – 2ف عر=

 2( ع1-)ف       

 عدد أسئمة االختبار  ف:                 ر: هعاهؿ ثبات االختبار 

 : تبايف درجات االختبار               ـ: هتكسط درجات االختبار 2ع

 44.02= 2، ع 17.05ـ = ،  35:ف=ف إحيث 

هقبكؿ يؤكد صالحية الثبات كىك هعاهؿ  0.826كبتطبيؽ هعادلة ككدر ريتشاردسكف كجد أف ر= 
 االختبار لمتطبيؽ في ىذه الدراسة.

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
 (4.7جدوؿ رقـ )

 جدوؿ يبيف حساب معامؿ الثبات بطريقة كودرريتشاردسوف

 الثبات القيمة  البيانات

 17.05 الهتكسط

 44.02 هربع االنحراؼ الهعيارم 0.826

 35 عدد األسئمة

كفي ضكء ها سبؽ يتبيف اف الصدؽ كالثبات قد تحققا بدرجة عالية تهكننا هف تطبيؽ اختبار 
 .( سؤاالن 35االختبار هككنا هف ) بقيكعميو الهفاىيـ العمهية عمى عينة الدراسة 

 ثالثًا: اختبار عمميات العمـ:

 قاهت الباحثة بإعداد بنكد اختبار عهميات العمـ كفقان لمخطكات التالية:

الياءات الخهس حيث تـ اختبار  إستراتيجيةتحديد الهكضكعات الهراد تدريسيا باستخداـ  . أ
الكحدة الثالثة هف كتاب العمـك العاهة لمصؼ السابع األساسي "الجزء الثاني" كىي بعنكاف " 

 الخصائص الفيزيائية لمهادة".

ـ في كحدة تحدد اليدؼ هف االختبار: ييدؼ االختبار إلى قياس هستكل عهميات العم . ب
 الخصائص الفيزيائية لمهادة.
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تصهيـ جدكؿ الهكاصفات بحيث تكزع عميو األكزاف النسبية لكؿ عهمية قيد الدراسة كها تـ  . ت
إعطاء أكزاف نسبية لدركس الهحتكل تعكس االىتهاـ الذم تحظى بو في عهمية التدريس 

 .الجدكؿ التاليكها ىك هبيف في 
 (4.8جدوؿ )

 ى عمميات العمـ المحددة وعددىا.عمميات العمـ عم أسئمة
 
 الدرس

 الهجهكع فرض فركض قياس تنبؤ تصنيؼ
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %30 6 %5 1  %5 1 %15 3 %5 1 األكؿ
 %15 3 0 0 0 0 %5 1 %10 2 الثاني
 %20 4 %5 1 %10 2 %5 1 0 0 الثالث
 %20 4 %10 2 %10 2 0 0 0 0 الرابع
 %15 3 %5 1 0 0 0 0 %10 2 الخاهس
 %100 20 %25 5 %25 5 %25 5 25% 5 الهجهكع

هحتكل  لناتجة هف تحميؿبقائهة عهميات العمـ ا إعداد البنكد االختبارية: استعانت الباحثة . ث
هف في بناء بنكد االختبار كالذم ىك ( 5، همحؽ رقـ )"كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة"

نكع االختيار هف هتعدد حيث قّسـ االختبار إلى أربعة هجهكعات كؿ هجهكعة تحتكل عمى 
أسئمة هف نكع االختيار هف هتعدد ذك األربعة بدائؿ كقّسهت الهجهكعات تبعان لعهميات  5

 العمـ قيد الدراسة.

 وقد اعتمدت الباحثة في تحديد البدائؿ األربعة لمبنود االختبارية عمى:

 احثة السابقة في التدريس.خبرة الب -

 االستعانة بهعمهي العمـك ذكم الخبرة. -

اإلطالع عمى األدبيات التربكية كالبحكث السابقة كاالختبارات التشخيصية لعهميات العمـ  -
لبدة،  أبك(، )2010(، )القطراكم، 2011(، )الطكيؿ، 2009كهنيا )المكلك كاألغا، 

 ( كقد راعت الباحثة عند صياغة البنكد االختبارية ها يمي:2009

 أف تككف البنكد سميهة هف الناحية المغكية كالعمهية كشاهمة لمهحتكل العمهي الهختار. -1

 أف تككف البنكد هحددة ككاضحة كخالية هف الغهكض. -2

 تصنيؼ(. -فرض فركض-تنبؤ-انتهاء كؿ بند لمعهمية التي يقيسيا )قياس -3

 يا أربعة بدائؿ لتقميؿ التخهيف. ف يتككف كؿ بند هف هقدهة تعقبأ -4
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 أف تككف البنكد االختبارية هناسبة لمهستكل الزهني كالعقمي لمطالبات. -5

أف تككف البدائؿ كاضحة هتجانسة هع الهقدهة كأف يككف بديؿ كاحد فقط صحيح كأف تككف  -6
 بقية البدائؿ هحتهمة الصحة هف كجية نظر الطالبات.

(، كتأخذ البدائؿ التي تعقب كؿ بند  4 – 3 -2 -1البنكد االختبارية األرقاـ ) تأخذ -7
 د (. –ج  –ب  –األحرؼ )أ 

 قاهت الباحثة بتقديـ هجهكعة هف التعميهات لتسييؿ فيـ الطالبات لمهطمكب هف االختبار. -8
 : قسميفد قسمت التعميمات إلى وق

 الهدرسة، الصؼ، الهبحث.البيانات األكلية لمطالبة كالتي تشهؿ عمى االسـ ، 

 االختبار كعدد بنكده كطريقة اإلجابة الطالبة فكرة هبسطة عف  تعميهات االختبار: تـ إعطاء
 و.عمي

 

( 20: تتراكح قيهة الدرجات عمى االختبار ككؿ هف صفر كحد أدنى إلى )تصحيح االختبار . ج
السؤاؿ الكاحد إجابة كحد أعمى، بحيث تحصؿ الطالبة عمى درجة كاحدة إذا أجابت عمى 

 صحيحة كتحصؿ عمى صفر درجة إذا أجابت عمى السؤاؿ الكاحد إجابة خاطئة.

 : صدؽ االختبار . ح

 صدؽ المحكاميف: -1

بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية تـ عرضو عمى هجهكعة هف الهحكهيف ذكيف 
، كهشرفي كهعمهي عم م الخبر ـك هف ذك االختصاص في هجاؿ الهناىج كطرؼ تدريس العمـك

 ( كذلؾ إلبداء آرائيـ كهالحظاتيـ حكؿ النقاط التالية: 1( همحؽ رقـ )9بمغ عددىـ )

 شهكلو االختبار لمعهميات التي يتضهنيا. -1

 الصحة العمهية كالمغكية لمفقرات.  -2

 إبداء الهالحظات العاهة عمى االختبار. -3
حظات اليامة والتي حيث أبدى السادة المحكميف آراءىـ في االختبار مع تسجيؿ بعض المال

 منيا:

 إعادة الصياغة المغكية لبعض األسئمة. . أ
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 حذؼ بعض األسئمة. . ب

كفي ضكء هالحظة السادة الهحّكهيف تـ تعديؿ الالـز بحيث بقى االختبار في صكرتو األكلية هككنان 
 ( بندان.20هف )
 :التطبيؽ االستطالعي لالختبار -

يحدد االختبار هستكل عهميات العمـ الهقررة في كتاب العمكـ العاهة لمصؼ السابع األساسي، 
كعدـ هعرفة الطالبات لهحتكل ىذه الكحدة سيجعميا تجيب عف األسئمة بطريقة عشكائية هها ال 
يتيح لمباحثة الحصكؿ عمى نتائج حقيقية تساعدىا في تقنيف االختبار كتحديد الزهف الهناسب 

( 30ابة عميو، لذلؾ لجأت الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية بمغ عددىا )لإلج
 األساسي كذلؾ بيدؼ هعرفة ها يمي: السابعطالبة ههف أنييف دراسة الصؼ 

 التأكد هف كضكح هعاني كتعميهات االختبار كتحديد الزهف الهناسب ألداء االختبار. -1

 ت كالصدؽ(.ضبط االختبار إحصائيا )تحديد الثبا -2

 وقد دلات نتائج التطبيؽ االستطالعي عمى ما يمي:

 .األلفاظ كالتعميهات الخاصة باالختبار كاضحة 

 ( دقيقة حيث تـ حساب الزهف ألكؿ طالبة 30كجد أف الزهف الهناسب ألداء االختبار ىك )
 أنيت االختبار كآخر طالبة أنيت االختبار ثـ تـ حساب هتكسط الزهف.

 الداخمي: صدؽ االتساؽ -2

( طالبة هف طالبات 30حيث قاهت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية هككنة هف ) -
الصؼ السابع األساسي تـ اختيارىـ هف خارج عينة الدراسة، كقاهت الباحثة بحساب هعاهؿ 

االرتباط ( هعاهؿ 4.9جدكؿ )يكضح حيث االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لالختبار، 
هع الدرجة الكمية لالختبار نفسو، كالذم "  بالعمـك عهميات العمـ بيف كؿ سؤاؿ هف أسئمة اختبار "

بر االختبار صادؽ كبذلؾ يعت (α= 0.05)ل الة عند هستك يبيف أف هعاهالت االرتباط الهبينة د
 .لها كضع لقياسو
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 (4.9جدوؿ )
" مع الدرجة الكمية لالختبار  معامؿ االرتباط بيف كؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار "عمميات العمـ بالعمـو

 نفسو
 معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ

1 0.586 11 0.577 
2 0.547 12 0.618 
3 0.605 13 0.668 
4 0.702 14 0.696 
5 0.613 15 0.681 
6 0.597 16 0.548 
7 0.756 17 0.537 
8 0.650 18 0.636 
9 0.559 19 0.506 
10 0.588 20 0.632 

 0.463(=0.01( كعند هستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.361(=0.05( كعند هستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

يتضح هف الجدكؿ السابؽ اف جهيع االسئمة ترتبط هع الدرجة الكمية لالختبار ارتباطا داال احصائيا عند 
 ( كىذا يدؿ عمى اف اختبار عهميات العمـ هتسؽ داخميا .0.01،0.05داللة ) هستكيي

يكضح الجدكؿ التالي هعاهؿ االرتباط بيف كؿ هجاؿ هف هجاالت اختبار عهميات العمـ  :الصدؽ البنائي -
 .كالدرجة الكمية لالختبار

 (4.10جدوؿ )
 والدرجة الكمية لالختبار معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت اختبار عمميات العمـ 

 معامؿ االرتباط المجاؿ رقـ المجاؿ
 0541 االكؿ 1
 0.611 الثاني 2
 0.680 الثالث 3
 0.530 الرابع 4

 0.463( = 0.01( كعند هستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.361(=0.05( كعند هستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )
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 السيولة والتمييز :معامالت  -3

 درجة سيولة كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار : -

 حيث قاهت الباحثة بحساب درجة سيكلة كؿ سؤاؿ هف أسئمة االختبار باستخداـ الهعادلة التالية :

            عدد االجابات الصحيحة لمسؤاؿ   درجة السيكلة لمسؤاؿ =          

 عدد االجابات الصحيحة + عدد االجابات الخاطئة                         

 (79:1997)الزكبعي كبكر، 

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ :

 (4.11جدوؿ )
 معامالت السيولة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار عمميات العمـ 

 معامؿ السيولة رقـ السؤاؿ معامؿ السيولة رقـ السؤاؿ

1 0.51 11 0.47 

2 0.26 12 0.33 

3 0.45 13 0.54 

4 0.45 14 0.44 

5 0.26 15 0.39 

6 0.39 16 0.59 

7 0.43 17 0.64 

8 0.36 18 0.27 

9 0.57 19 0.36 

10 0.51 20 0.41 

( كقد كاف هتكسط 0.26، 0.70ف هعاهالت السيكلة تتراكح بيف )أيتضح هف الجدكؿ السابؽ 
دقة،  أبك) الهطمكب الهدل( حيث تقع جهيع القيـ ضهف 0.43هعاهؿ السيكلة لالختبار ككؿ )

2008 :170-172). 
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 معامؿ تمييز كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار: -

  عدد االجابات الصحيحة في الهجهكعة الدنيا  –عدد االجابات الصحيحة في الهجهكعة العميا هعاهؿ التهييز = 
 نصؼ عدد االفراد في الهجهكعتيف                            

  (79:1997 كبكر، )الزكبعي
 (4.12جدوؿ )

 معامال التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اختبار عمميات العمـ 
 معامؿ التمييز رقـ السؤاؿ معامؿ التمييز  رقـ السؤاؿ 

1 0.63 11 0.63 
2 0.63 12 0.63 
3 0.75 13 0.75 
4 0.75 14 0.50 
5 0.63 15 0.75 
6 0.38 16 0.63 
7 0.75 17 0.75 
8 0.63 18 0.38 
9 0.75 19 0.63 
10 0.75 20 0.75 

  0.65هعاهؿ التهييز الكمي =

(حيث هتكسط هعاهؿ 0.75، 0.38ف هعاهالت التهييز تتراكح بيف )أيتضح هف الجدكؿ السابؽ 
( كبناء عميو تـ قبكؿ جهيع أسئمة االختبار حيث جهيع الهعاهالت 0.652) التهييز لالختبار الكمي

 .(172-170: 2008دقة،  أبك)( كىك الحد القياسي لهعاهؿ التهييز 0.25كبر هف )أ

 ثبات اختبار عمميات العمـ:

عيد تطبيقو عمى الطالب أذا إكيقصد بثبات االختبار ىك اف يعطي االختبار النتائج نفسيا تقريبا 
 .نفسيـ هرة ثانية ك قد تـ حساب هعاهؿ الثبات هرتيفأ
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 التجزئة النصفية: -1

جزئيف )األسئمة ذات األرقاـ الفردية ، كاألسئمة ذات األرقاـ  ىحيث تـ تجزئة فقرات االختبار إل
الزكجية( ثـ تـ حساب هعاهؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية كبعد 

 :Spearman-Brownبراكف   –ذلؾ تـ تصحيح هعاهؿ االرتباط بهعادلة سبيرهاف 

2rالرتباط الهعدؿ =  هعاهؿ ا

1 r
هعاهؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات  rحيث  

 . 0.892، كبمغت قيهتو األسئمة الزكجية

 :21 معادلة كودر ريتشاردسوفالثبات باستخداـ  -2

 كجدت الباحثة ها يمي  21كبتطبيؽ هعادلة ككدرريتشاردسكف 

 ـ ( –ـ )ف  – 2ف عر=

 2( ع1-)ف       

 ر : هعاهؿ ثبات االختبار                  ف :عدد أسئمة االختبار 

 : تبايف درجات االختبار               ـ : هتكسط درجات االختبار 2ع

 34.03= 2، ع9.5، ـ =  20ف= :فإحيث 

صالحية هقبكؿ يؤكد صدؽ كىك هعاهؿ  0.898كبتطبيؽ هعادلة ككدر ريتشاردسكف كجد أف ر = 
 االختبار لمتطبيؽ في ىذه الدراسة.

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
 (4.13جدوؿ )

 جدوؿ يبيف حساب معامؿ الثبات بطريقة كودر ريتشاردسوف

 الثبات القيمة البيانات

 9.5 الهتكسط

 34.03 هربع االنحراؼ الهعيارم 0.898

 20 عدد األسئمة

كفي ضكء ها سبؽ يتبيف اف الصدؽ كالثبات قد تحققا بدرجة عالية تهكننا هف تطبيؽ اختبار 
 ( سؤاؿ .20االختبار هككنا هف ) بقيعمى عينة الدراسة كعميو  عهميات
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اختبػػارم  بالتأكػػد هػػف تكػػافؤ هجهػػكعتي الدراسػػة التجريبيػػة كالضػػابطة، هػػف حيػػث ةالباحثػػ تقاهػػكقػػد 
لػػػدل طالبػػػات  بػػػار الهفػػػاىيـ العمهيػػػة لكحػػػدة الخصػػػائص الفيزيائيػػػة لمهػػػادةعهميػػػات العمػػػـ بػػػالعمـك كاخت

 .باالجراءات التالية بككالة الغكث األساسي الصؼ السابع
لوحػػػػدة القبمػػػػي المفػػػػاىيـ فػػػػي اختبػػػػار )التجريبيػػػػة والضػػػػابطة(  تكػػػػافؤ مجمػػػػوعتي الدراسػػػػة: اوال

 :الخصائص الفيزيائية لممادة
اختبػار الهفػاىيـ العمهيػة لكحػدة الخصػائص فػي  اتلبػابحساب هتكسػطات درجػات الط ةالباحث ت قاه

( لداللػة الفػركؽ كذلػؾ بيػدؼ التحقػؽ t)اختبػار ، ككػذلؾ االنحرافػات الهعياريػة كقيهػة الفيزيائية لمهادة
 ( يكضح ذلؾ كها يمي: 4.34هف تكافؤ هجهكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة كالجدكؿ )

 (4.14جدوؿ )
في المجموعتيف الضابطة والتجريبية  طالبات( لممقارنة بيف متوسطي درجات tنتائج اختبار )

 العممية لوحدة الخصائص الفيزيائية لممادةالقبمي اختبار المفاىيـ 
 tقيمة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 3.37 9.92 39 الهجهكعة الضابطة
-0.1418 

 3.39 10.03 37 التجريبيةالهجهكعة 
 2.716( تساكم   =1013عند هستكل ) 74( الجدكلية عند درجة حرية tقيهة ) 

 189.1( تساكم   =1.13عند هستكل ) 74( الجدكلية عند درجة حرية tقيهة ) 

( الجدكلية tهف قيهة ) كىي أقؿ -0.1418تساكم ( الهحسكبة tيتبيف هف الجدكؿ السابؽ أف قيهة )
كػذلؾ ىػي اقػؿ  ( =1013كهستكل الداللة  اإلحصػائية ) 74عند درجة حرية  2.637التي تساكم 
( كهسػػتكل الداللػػػة اإلحصػػػائية 74( عنػػػد درجػػة حريػػػة )30981الجدكليػػة التػػػي تسػػاكم  ) tهػػف قيهػػػة 

يػػة بػػيف طالبػػات الهجهػػكعتيف التجريبذات داللػػة إحصػػائية كجػػكد فػػركؽ عػػدـ ههػػا يػػدؿ عمػػى  (1013)
كبػػذلؾ يتحقػػؽ تكػػافؤ هجهػػكعتي فػػي اختبػػار الهفػػاىيـ لكحػػدة الخصػػائص الفيزيائيػػة لمهػػادة  كالضػػابطة 

  .الدراسة التجريبية كالضابطة
:القبمي  عمميات العمـ)التجريبية والضابطة( في اختبار  ثانيا: تكافؤ مجموعتي الدراسة  بالعمـو

، االختبػػػار القبمػػػي لعهميػػػات العمػػػـ بػػػالعمكـفػػػي  اتلبػػػابحسػػػاب هتكسػػػطات درجػػػات الط ةالباحثػػػ تقاهػػػ
( لداللػػػػة الفػػػػركؽ كذلػػػػؾ بيػػػػدؼ التحقػػػػؽ هػػػػف تكػػػػافؤ t)اختبػػػػار ككػػػػذلؾ االنحرافػػػػات الهعياريػػػػة كقيهػػػػة 

 ( يكضح ذلؾ كها يمي: 4.33هجهكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة كالجدكؿ )
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 (4.15جدوؿ )
في المجموعتيف الضابطة والتجريبية  طالبات( لممقارنة بيف متوسطي درجات tنتائج اختبار )

 بالعمـو القبمي اختبار عمميات العمـ 
 tقيمة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 2.99 7.44 39 الهجهكعة الضابطة
0.921 

 2.66 6.85 41 الهجهكعة التجريبية
 28716( تساكم   =1013عند هستكل ) 78( الجدكلية عند درجة حرية tقيهة )
 189.1( تساكم   =1.13عند هستكل ) 78( الجدكلية عند درجة حرية tقيهة )

أصػػغر (كىػػي  0.921تسػػاكم )الهحسػػكبة الهطمقػػة ( t(  السػػابؽ أف قيهػػة )402يتبػػيف هػػف الجػػدكؿ )
كهسػتكل الداللػة  اإلحصػائية ( 78)عنػد درجػة حريػة  (287.1)( الجدكليػة التػي تسػاكم tهف قيهة )

 (  =1013 )  كػػػذلؾ ىػػػي اصػػػغر هػػػف قيهػػػةt  (عنػػػد درجػػػة حريػػػة  30981تسػػػاكم )الجدكليػػػة التػػػي
بػػيف طالبػػات ذات داللػػة إحصػػائية ههػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ  ( 1013( كهسػػتكل داللػػة )78)

 الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة كبذلؾ يتحقؽ تكافؤ هجهكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة .

 : خطوات الدراسة

اإلطالع عمى البحكث التربكية كاألدبيات الهتعمقة بالهفاىيـ العميهة كعهميات العمـ  -3
ستراتيجية الياءات الخهس.  كا 

تحميؿ الهحتكل العمهي لكحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة )الكحدة الثالثة( لتحديد الهفاىيـ  -4
 العمهية كعهميات العمـ الهتضهنة في الكحدة.

 العمهية لكحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة. إعداد اختبار الهفاىيـ -5

 إعداد اختبار عهميات العمـ لكحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة. -6

 تطبيؽ االختباريف عمى عينة استطالعية لمتأكد هف صدؽ كثبات االختبار. -7

 إعداد دليؿ الهعمـ. -8

استراتيجيات هعينة، فيساعده كالذم ىك الهعمـ الهرشد الذم يستعيف بو الهعمـ في تدريس هادتو كفؽ 
في تحديد األىداؼ التعميهية كتجييز األدكات الالزهة لتنفيذ األنشطة كيجعمو عمى بصيرة أثناء سيره 
في تنفيذ الدركس كقد أعد دليؿ الهعمـ كفقان إلستراتيجيات الياءات الخهس الهتبعة في ىذه الدراسة 

 كتضهف الدليؿ الجكانب التالية:

 تكضيح أىهية دليؿ الهعمـ كالهككنات التي يتضهنيا كأىدافو.هقدهة الهعمـ ل -1
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 كصؼ لهراحؿ التدريس باستخداـ إستراتيجية الياءات الخهس. -2

 خطكات السير في الدركس: حيث تضهف كؿ درس: -3

 عنكاف الدرس. -

األىداؼ السمككية لمدرس: حيث يهكف لمهعمـ أف يقيس هدل تحقؽ ىذه األىداؼ بعد كؿ  -
 الحظة أداء الطالب أثناء قياهيـ بالتجارب.درس، كيهكنو ه

الهتطمبات السابقة كالبنكد االختبارية لقياسيا: كذلؾ لتهكف الهتعمـ هف ربط الهعرفة السابقة  -
بالهعرفة الالحقة، كالتأكد هف اهتالؾ الطالبات لمخبرات السابقة لهكضكع الدرس قبؿ البدء 

 بتدريسو.

الباحثة بتحديد الهكاد كاألدكات الالزهة لكؿ درس بحيث  األدكات كالهكاد الهستخدهة: قاهت-
تككف هتنكعة كيهكف الحصكؿ عمييا بسيكلة كتضهف الدليؿ هجهكعة هف أكراؽ العهؿ التي 

 تشتهؿ عمى األنشطة كالتجارب العمهية.

 خطة السير في الدرس:  -   

طالبات كتمتؼ حكؿ  (5) ات صغيرة كهتساكية في كؿ هجهكعةكتشهؿ تقسيـ الطالبات إلى هجهكع
الياءات الخهس هف خالؿ خهس هراحؿ يهر فييا  استراتيجيةيتـ التدريس باستخداـ ، ك قابمةهقاعد هت

 لطالب كىي:ا

هرحمة االشتراؾ : كفييا تكاجو الهعمهة الطالبات حيث يقكهكا بتحديد األنشطة األساسية  -1
 الطالبات. الهرتبطة بالهكضكع كفييا تعهؿ الهعمهة عمى إثارة اىتهاـ

هرحمة االستكشاؼ: كفييا تتيح الهعمهة الفرصة لمطالبات لمتعاهؿ الهباشر هع األنشطة  -2
 الالزهة حيث تعهؿ الطالبات عمى شكؿ فرؽ عهؿ.

هرحمة التفسير: حيث تبدأ الهعمهة في ىذه الهرحمة في كضع الخبرة الهجردة التي هرت بيا  -3
 دافعية لصياغة األحداث في صكرة هنطقية.الطالبة في شكؿ قابؿ لمنقؿ حيث تكفر المغة 

هرحمة التكسع: حيث تكسع الطالبات الهفاىيـ التي تعمهتيا كتربطيا بالهفاىيـ السابقة لدييا  -4
 كتطبؽ فيهيا عمى العالـ الكاقعي حكليا.

هرحمة التقكيـ: كىي عهمية تشخيصية هستهرة تتيح الفرصة لمهعمهة عمى أف تحدد إلى أم  -5
 لبة لمهكضكع. هدل تـ فيـ الطا

 : التقكيـ -     
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تـ تكظيؼ التقكيـ القبمي كالتككيني كالختاهي حيث اشتهؿ الدليؿ أكراؽ العهؿ عمى أسئمة تقكيهية 
هتنكعة تقيس هدل تحقؽ األىداؼ السمككية لكؿ درس، أها التقكيـ الختاهي فيككف بتطبيؽ 

 العمـ" بعد االنتياء هف التنفيذ.االختباريف " اختبار الهفاىيـ العميهة" ك" اختبار عهميات 

 (8بعد االنتياء هف إعداد الصكرة األكلية لمدليؿ تـ عرضو عمى هجهكعة هف الهحكهيف بمغ عددىـ)
 هف هعمهي العمـك ذكم الخبرة كذلؾ لهعرفة آرائيـ حكؿ النقاط اآلتية:

 هدل ارتباط أىداؼ كؿ درس بهكضكع الدرس.-1

 الياءات الخهس. استراتيجيةىؿ تـ صياغة الدركس بشكؿ يتفؽ هع -2

 ىؿ تتفؽ الهشكالت الهطركحة هع هكضكع الدرس كهستكل الطالبات.-3

 هدل الصحة العمهية كالمغكية لهكضكعات الدليؿ.-4

 هدل هالئهة األنشطة الهستخدهة لهكضكعات كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة.-5

 تالءـ أىداؼ الدركس.ىؿ أسئمة التقكيـ ت-6

 إبداء الهالحظات العاهة عمى الدليؿ ككؿ.-7

خراجو في صكرتو النيائية.  كبناءن عمى الهالحظات التي أبداىا الهحكهكف تـ تعديؿ الدليؿ كا 

جراء التطبيؽ القبمي الختبار الهفاىيـ  -9 اختيار عينة الدراسة " التجريبية كالضابطة " كا 
عمى هجهكعتي الدراسة الضابطة كالتجريبية كتـ عهؿ  العمهية كاختبار عهميات العمـ

 اإلجراءات اإلحصائية الالزهة لمتأكد هف تجانس العينة كتكافؤىا.

 البدء بتدريس الكحدة قيد الدراسة بعد التأكد هف جاىزية األدكات. -10

تطبيؽ اختبار الهفاىيـ العمهية كاختبار عهميات العمـ بعد االنتياء هف تدريس الكحدة عمى  -11
جهكعتي الدراسة الضابطة كالتجريبية ثـ تصحيح أكراؽ اإلجابات كرصد الدرجات كتحميؿ ه

 هقترحات الدراسة. ك النتائج كتفسيرىا كالكصكؿ إلى تكصيات

 :اإلحصائية المعالجة
 لمتحقؽ هف صحة فركض الدراسة استخدهت الباحثة:

 ..t-test independent sampleاختبار  .3

2اتيا "اختبار حجـ التأثير هربع  .2
η." 
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 الفصل اخلاهس
 نتائج الدراست وتفسريها

 

 

 

 

 .إجابة السؤاؿ األوؿ لمدراسة وتفسيرىا 
 .إجابة السؤاؿ الثاني لمدراسة وتفسيرىا 
 .إجابة السؤاؿ الثالث لمدراسة وتفسيرىا 
 .إجابة السؤاؿ الرابع لمدراسة وتفسيرىا 
 .إجابة السؤاؿ الخامس لمدراسة وتفسيرىا 
 .التوصيات 
 .المقترحات 
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرىا

يتضهف ىذا الفصؿ شرحان تكضيحيان لنتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا بعد استخداـ إستراتيجية 
في تدريس الهجهكعة الضابطة  ة العاديةقيالياءات الخهس في تدريس الهجهكعة التجريبية كالطر 

 حيث تـ تطبيؽ اختبارم في الهفاىيـ كعهميات العمـ كفيها يمي عرضان لمنتائج:
 أواًل: إجابة السؤاؿ األوؿ:

إستراتيجية الياءات الخهس البنائية الهستخدهة  ينص السؤاؿ األكؿ عمى: كيؼ يهكف تكظيؼ ك
  طالبات الصؼ السابع  دللتنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ بالعمـك ل

عداد دليؿ الهعمـ عفكتهت اإلجابة   . (7همحؽ رقـ ) ىذا السؤاؿ هف خالؿ اإلطار النظرم كا 

 ثانيًا: إجابة السؤاؿ الثاني لمدراسة:

كالذم ينص عمى: ها الهفاىيـ العمهية الكاجب تنهيتيا بالعمكـ لدل طالبات الصؼ السابع بككالة 
 الغكث 

بناء أداة عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة، كها تـ  االطالعلسؤاؿ فقد تـ ىذا ا عفكلإلجابة 
الهفاىيـ العمهية الهتضهنة في كتاب العمكـ الجزء الثاني كحدة تحميؿ الهحتكل الهتهثمة في قائهة 

 .يكضح ذلؾ  (2) رقـ همحؽكال هفيكهان عمهيان  (23ف)فيزيائية لمهادة كالتي تككنت هالخصائص ال

 ثالثًا: إجابة السؤاؿ الثالث:

طالبات الصؼ  كينص السؤاؿ الثالث عمى: " ها عهميات العمـ الكاجب تنهيتيا بالعمكـ لدل
عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة كاستشارة  االطالعتـ  ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ ".السابع

ـ بكحدة الخصائص الفيزيائية الهتخصصيف كذلؾ لتحديد عهميات العمـ التي يجب تنهيتيا بالعمك 
حيث اكتفت الباحثة ببعض عهميات العمـ كالتي كجدت أنيا  األكؿلمهادة لمصؼ السابع الجزء 

كذلؾ بعد  فرض الفركض( –القياس  –التنبؤ  –األكثر استخداهان في ىذه الكحدة كىي )التصنيؼ 
عهمية تحميؿ الهحتكل حيث خرجت أداة تحميؿ الهحتكل الهتهثمة في قائهة عهميات العمـ كها في 

 .( 5رقـ ) همحؽال

 رابعًا: إجابة السؤاؿ الرابع:

 ( α≤0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )تىؿ ينص السؤاؿ الرابع عمى: " ك 
بيف هتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة في 

  ". اختبار الهفاىيـ العمهية بالعمكـ 
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 عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية : ولإلجابة

متوسط درجات الطالبات في  بيف  (α≤0.05)عند مستوى  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
 . فاىيـ العممية بالعمـوالم اختبارفي المجموعتيف التجريبية والضابطة 

لمهقارنة بيف هتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجريبية  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
صائص الهفاىيـ العمهية لكحدة الخكهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة في اختبار 

 .(5.1ىي في الجدكؿ رقـ )كانت النتائج كها ف الفيزيائية لمهادة
 (5.1جدوؿ )

( لممقارنة بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في tنتائج اختبار )
 البعدي اختبار المفاىيـ العممية

 tقيمة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 7.65 18.5 39 الضابطةالهجهكعة 

 4.06 - 
 6.18 25.01 37 الهجهكعة التجريبية

 2.617( تساكم   =0.01عند هستكل ) 74( الجدكلية عند درجة حرية tقيهة )

 1.980( تساكم   =0.05عند هستكل ) 74( الجدكلية عند درجة حرية tقيهة )

( الجدكلية tكىي أكبر هف قيهة )(4.06) م ( الهحسكبة تساك t( أف قيهة )5.1يتبيف هف الجدكؿ )
( هها يعني   =0.01كهستكل داللة إحصائية ) 74عند درجة حرية  (2.617)التي تساكم 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات 
 البعدم خصائص الفيزيائية لمهادةالهفاىيـ العمهية لكحدة الطالبات الهجهكعة الضابطة في اختبار 

ف الهتكسط الحسابي لدرجات طالبات الهجهكعة التجريبية إ، كحيث (0.01عمى هستكل داللة )
كىك أكبر هف الهتكسط الحسابي لدرجات طالبات الهجهكعة الضابطة الذم  (25.01) يساكم
 الهجهكعة التجريبية. فإف ىذه الفركؽ بيف الهتكسطات تعتبر دالة لصالح طالبات  (18.5)يساكم 

 بذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى:

بيف هتكسط درجات الطالبات في (  α≤05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )
 الهجهكعة التجريبية. لصالحالهفاىيـ العمهية بالعمـك  الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في

 حساب حجـ األثر بطريقتيف: يهكف
استخداـ هربع إيتا الطريقة األولى:  2  ف:إلحساب حجـ األثر حيث  η

2
 = 

  

            
 

 . 1، 0بيف  2كتتراكح قيهة 
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 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
 (5.2جدوؿ رقـ )

 مربع ايتا لحساب حجـ األثر

 مربع ايتا
 حجـ التأثير

 كبير هتكسط صغير
η
  0.01 0.06 0.14 

  إذا كانت ىذه القيهة تساكم صفران فهعنى ىذا أف هتكسط الفركؽ يبمغ صفران )أم أف ىناؾ
 تطابقان تاهان بيف هجهكعتي الدرجات(. 

  فهعنى ىذا أف هتكسطي الهجهكعتيف هختمفاف تهاهان. 1إذا كانت ىذه القيهة تساكم 

  2إذا كانت قيهة  فإنيا تعتبر قيهة صغيرة كيككف هتكسطي الفرؽ بيف  0.01أقؿ هف
ذا كانت ىذه القيهة قريبة هف  كانت قيهة هتكسطة كيككف  0.06الهجهكعتيف صغيران، كا 

فإنيا تعتبر كبيرة  0.14هتكسطي الفرؽ بيف الهجهكعتيف هتكسطان ، أها إذا كانت أكبر هف 
 .ان كبير  سطي الفرؽ بيف الهجهكعتيفكيككف هتك 

 في ىذه الحالة:

η
 =         

                   
    8181  

وبذلؾ فإف متوسطي المجموعتيف مختمفيف بدرجة  0.14وىو اكبر مف  0.1828 مربع إيتا = 
 كبيرة 

 الطريقة الثانية:

 = هتكسط الفركؽ / االنحراؼ الهعيارم لمهتغيريف هعان  حجـ األثر

  هف الههكف أف تتراكح قيهة حجـ األثر بيف. 

  إذا كانت قيهة  صفران فإف ذلؾ يعني تساكم هتكسط الدرجات كالقيهة التي تساكم
 نختبرىا. كمها زاد الفرؽ عف صفر يزداد حجـ األثر. 

  فيي  0.8قيهة هتكسطة، أها  0.5تهثؿ حجـ أثر صغير، كيعتبر حجـ األثر  0.2القيهة
 تهثؿ حجـ أثر كبير.

كاالنحراؼ الهعيارم لمهتغيريف هعان يساكم  6.51في ىذه الحالة الفرؽ بيف الهتكسطيف يساكم 
 كبالتالي فإف حجـ األثر يساكم:  6.915
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Δ  =    

     
  =0.9414  

بذلؾ فإف هتكسطي الهجهكعتيف  0.8ىك اكبر هف  ك 0.9414كبذلؾ فإف حجـ األثر يساكم 
 .كبيرة هختمفيف بدرجة 
 :التعميؽ والتفسير

 وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى:

 .تعهؿ عمى جمب انتباه الطالبات كتشكيقيـإستراتيجية التدريس الهقترحة  (1

في كؿ هرحمة هف خهس بها تتضهنو هف أنشطة هختمفة استخداـ إستراتيجية الياءات ال (2
 بشكؿ صحيح نهية الهفاىيـ العمهيةاستيعاب كتأتاح الفرصة أهاـ الطالبات لفيـ ك هراحميا 

 .لدل الطالبات

تنظيـ الهادة العمهية باستخداـ إستراتيجية الياءات الخهس يؤدم إلى تنظيـ الهعمكهات  (3
الهفيكـ ىي الخبرات السابقة الهرتبطة بالهفيكـ الجديد تعمـ في بحيث تككف البداية الجديدة 

 الهراد تعمهو.

دخاليا لدل الطالبات كذلؾ هف خالؿ إتباع خطكات  الترتيب (4 الهنطقي لمهعمكهات كا 
 كتنهيتو. ةإستراتيجية يسعى لدكره لترسيخ الهفيكـ العمهي الهّقدـ لمطالب

هر بخبرة ا تاإلستراتيجية الهتنكعة جعميبخكض التجربة كالقياـ بأنشطة  ابنفسي ةقياـ الطالب (5
 .ةالهفيكـ العمهي هها جعمو كاضحان أهاـ الطالب

جعؿ هف الهفاىيـ العمهية هفاىيـ  ةكالهعمه ةكبيف الطالب ةكالطالب ةالجك التعاكني بيف الطالب (6
 سيمة الفيـ.

د لدل خطكات اإلستراتيجية كها تتضهنو هف تسمسؿ بنائي يؤدم إلى حدكث تككف هفيكـ جدي (7
 يؤدم لحدكث تعمـ فّعاؿ. ةالطالب

 اكراؽ العهؿ الهنظهة سيمت عمى الطالب التعاهؿ هع الهشكمة الهطركحة خالؿ الحصة  (8

ها تتيحو اإلستراتيجية هف فرصة اهاـ الطالبات هف عرض استفساراتيا كهناقشاتيا لمتكسع  (9
 . يستكعب الهفيكـ بشكؿ اكبر بالهفيكـ تجعؿ الطالب 

فيـ الهفاىيـ العمهية هجهكعات العهؿ الهتعاكنة التي تفرضيا اإلستراتيجية تجعؿ هف  (10
 كتنهيتيا اهرا سيال  كاستيعابيا
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( تقسيـ افراد الهجهكعة الهتعاكنة إلى قائد نشاط كهحضر لالدكات كهسجؿ لمهالحظات كالنتائج 11
ها لو االثر الكبير عمى تنهية ه كغيره لو االثر الكبير عمى تقهص الطالبة لدكر العالـ الصغير

 . هفاىيهو العمهية التي يتكصؿ إلييا

 هع دراسة كؿ هف : يث تتفؽ ىذه النتيجة فيح

 ،(2008(، )العيسكم، 2008، )قشطة، (2009 )الخضرم، ،(2010 )جبر،،(2011)المكلك،
بنائية في تنهية النهاذج كاالستراتيجيات التي تركز عمى استخداـ الفمسفة الكالتي أكدت عمى فعالية 

 . هفاىيـ العمهية ال

 خامسًا: إجابة السؤاؿ الخامس

بيف  (α≤0.05ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل الداللة )كالذم ينص عمى : 
هتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة في 

  اختبار عهميات العمـ بالعمـك 

ية التالية : " ال يكجد فركؽ بيف هتكسط درجات فقد تـ صياغة الفرض ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ
 .ات العمـ بالعمكـعهمي الطالبات في الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار

لمهقارنة بيف هتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجريبية  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
فكانت النتائج كها  عهميات العمـ بالعمكـدرجات طالبات الهجهكعة الضابطة في اختبار  كهتكسط

 (5.3يكضحيا الجدكؿ )
 (5.3جدوؿ )

( لممقارنة بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في tنتائج اختبار )
 بالعمـو البعدي اختبار عمميات العمـ 

 tقيمة  االنحراؼ المعياري الحسابيالمتوسط  العدد المجموعة
 4.65 10.51 39 الهجهكعة الضابطة

4.4528  - 
 3.49 14.59 41 الهجهكعة التجريبية

 2.617( تساكم    =0.01عند هستكل )  78( الجدكلية عند درجة حرية tقيهة ) 

 1.980( تساكم    =0.05عند هستكل )  78( الجدكلية عند درجة حرية tقيهة ) 

( tكىي أكبر هف قيهة ) 4.4528( الهطمقة الهحسكبة تساكم t( أف قيهة )5.2يتبيف هف الجدكؿ )
 (   =0.01كهستكل داللة إحصائية ) 78عند درجة حرية ( 2.617م)الجدكلية التي تساك 

( كهستكل داللة 78( عند درجة حرية )1.980الجدكلية التي تساكم ) tككذلؾ ىي اكبر هف 
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هها يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات طالبات الهجهكعة ( 0.05)
اختبار في ( 0.01عمى هستكل داللة )التجريبية كهتكسط درجات طالبات الهجهكعة الضابطة 

ف الهتكسط الحسابي لدرجات طالبات الهجهكعة التجريبية إالبعدم ، كحيث عهميات العمـ بالعمكـ 
كىك أكبر هف الهتكسط الحسابي لدرجات طالبات الهجهكعة الضابطة الذم  (14.59)يساكم 
 فإف ىذه الفركؽ بيف الهتكسطات تعتبر دالة لصالح طالبات الهجهكعة التجريبية. ( 10.51) يساكم

 بذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى :

(  في هستكل عهميات العمـ بالعمـك α≤05.0لداللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند هستكل ا
 بيف طالبات الهجهكعة الضابطة كالهجهكعة التجريبية كذلؾ لصالح طالبات الهجهكعة التجريبية.

 حساب حجـ األثر

 تـ حساب حجـ األثر بطريقتيف:

 الطريقة األكلى:

استخداـ هربع إيتا  2 :لحساب حجـ األثر 

η
 =           

                     
    8 8    

بذلؾ فإف متوسطي المجموعتيف مختمفيف بدرجة  0.14ىو اكبر مف و   0.2026مربع إيتا =
 كبيرة.

 الطريقة الثانية:

 = هتكسط الفركؽ / االنحراؼ الهعيارم لمهتغيريف هعان  حجـ األثر

ك االنحراؼ الهعيارم لمهتغيريف هعان يساكم  4.08في ىذه الحالة الفرؽ بيف الهتكسطيف يساكم 
 كبالتالي فإف حجـ األثر يساكم:  4.07

Δ  =    

    
  =1.002 

كبذلؾ فإف هتكسطي الهجهكعتيف  0.8كىك اكبر هف  1.002كبذلؾ فإف حجـ األثر يساكم 
 هختمفيف بدرجة كبيرة.

 :تفسير النتائج

تربكية كأجكاء تعميهية  ةالياءات الخهس بها تتضهنو هف أنشطة فّعال استراتيجيةاستخدـ  (1
 أدل إلى تنهية عهميات العمـ.كفؽ خطكات هنظهة 
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في أنيا تعتهد عمى الجك التعاكني بيف الطمبة أنفسيـ كبيف الطمبة  االستراتيجيةطبيعة  (2
 ّدل إلى تنهية عهميات العمـ لدييـ.كالهعمـ جعميـ يخكضكا التجارب العهمية بأنفسيـ هها أ

 .حتى يخكض الهتعمـ تجاربو بنفسو  تكفير أنهاط التعزيز الهختمفة (3

تقهص الطالب  ئيا عمى كأكراؽ العهؿ كالتي تعتهد في بناقياـ الهعمهة بإعداد األنشطة  (4
 دكر الهتعمـ الفّعاؿ كجعمو يخكض عهميات العمـ في تجربتو.ل

هف تسمسؿ هنطقي لمكصكؿ إلى النتيجة العمهية جعؿ الطالب يتبع  االستراتيجيةها تكفره  (5
 ىذه العهميات كينهييا في هعظـ تجاربو لمكصكؿ لمحقيقة العمهية.

الطالبات هف عرض استفساراتيا كهناقشاتيا لمتكسع  أهاـهف فرصة  االستراتيجيةها تتيحو  (6
 بالهفيكـ تجعؿ الطالب يهارس عهميات العمـ تمقائيا في تفكيره .

تجعؿ هف اتباع عهميات العمـ  االستراتيجيةهجهكعات العهؿ الهتعاكنة التي تفرضيا  (7
 .كتنهيتيا اهرا سيال 

كهسجؿ لمهالحظات  لألدكاتتقسيـ افراد الهجهكعة الهتعاكنة إلى قائد نشاط كهحضر   (8
 كالنتائج كغيره لو االثر الكبير عمى تقهص الطالبة لدكر العالـ الصغير

(، 2009لبدة،  أبك( ك)2010)القطراكم،  :حيث تتفؽ ىذه النتيجة هع نتيجة دراسة كؿ هف
( كالتي اكدت عمى فعالية النهاذج كاالستراتيجيات التي تركز 1999(، )سعيد، 2003)شاليؿ، 

 .استخداـ الفمسفة البنائية في تنهية عهميات العمـ عمى
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 :والمقترحات التوصيات

 أواًل: التوصيات:

في ضكء ها أسفرت عنو الدراسة الحالية هف أف التدريس باستخداـ إستراتيجية الياءات الخهس ىي 
الباحثة توصي فإف أفضؿ هف الطريقة التقميدية فيها يتعمؽ بتنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ، 

 :بما يمي
ـ العمكـ هف قبؿ الهعمهيف كالهكجييف يضركرة استخداـ إستراتيجية الياءات الخهس في تعم -1

يؽ العديد هف األىداؼ التربكية العمهية الهرجكة كالتي هنيا تنهية الهفاىيـ قكالطمبة لتح
.  العمهية كعهميات العمـ بالعمـك

إستراتيجية الياءات  بنائية هثؿ اتراتيجييكظؼ إستإعادة تنظيـ هحتكل العمـك بحيث  -2
 الخهس.

تشجيع الهعمهيف لالشتراؾ في إنتاج الكحدات الدراسية الهبنية باستخداـ إستراتيجية الياءات  -3
 الخهس.

ضركرة اىتهاـ الهسئكليف بتجييز الهختبرات العمهية بالهدارس هها يساعد عمى القياـ  -4
 ؿ كالتقميؿ هف استخداـ الطرؽ التقميدية.باستخداـ اإلستراتيجيات الحديثة بشكؿ أفض

 عقد دكرات لهعمهي العمـك لتدريبيـ عمى تكظيؼ استراتيجيات بنائية في تدريس العمكـ . -5
ضركرة االىتهاـ بطرؽ تنهية الهفاىيـ كعهميات العمـ لدل الطمبة هف خالؿ عقد لقاءات  -6

 تربكية .
 ثانيًا: المقترحات:

 في الدراسة فإنيا تقترح ها يمي:بناءن عمى ها قاهت بو الباحثة 
إجراء دراسة لمتعرؼ عمى فاعمية نهكذج الياءات الخهس بحيث يككف هعد حاسكبيا كيطبؽ  .1

 الهرحمة اإلعدادية  طمبةعمى 
إجراء دراسة حكؿ أثر استخداـ الياءات الخهس البنائية في تدريس هكاد دراسية أخرل  .2

 كالرياضيات كالتكنكلكجيا.
تجريب إستراتيجية الياءات الخهس عمى طالبات الصؼ التاسع لتنهية عهميات العمـ  .3

 التكاهمية بالعمكـ 
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 :المراجعقائمة 

 أوال: المراجع العربية:
أثر التدريس باستخداـ نهكذج أكزكبؿ كنهكذج دكرة التعمـ عمى (: 1988، شعباف )إبراىيـ -1

العمكـ البيكلكجية لدل طالب دكر الهعمهيف التحصيؿ كفيـ عهميات العمـ كاالتجاىات نحك 
 .كمية التربية، جاهعة طنطا، هصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، كالهعمهات

(: أثر فيـ هعمـ العمكـ لعهميات العمـ عمى حب االستطالع لدل 1999إبراىيـ، شعباف ) -2
العممي الثالث:  المؤتمرتالهيذه كاتجاىاتيـ نحك العمـ، الجهعية الهصرية لمتربية العمهية، 

يوليو ،  28 – 25سمطاف  أبومناىج العمـو لمقرف الحادي والعشريف رؤية مستقبمية، 
 .المجمد الثاني

، 2، طالقياس والتقويـ الصفي "المفاىيـ واالجراءات لتعمـ فعاؿ(: 2008دقة ، سناء ) أبك -3
 دار آفاؽ لمنشر كالطباعة.

(: فعالية برناهج بالكسائط الهتعددة لتنهية الهفاىيـ كالكعي الصحي 2006زايدة، حاتـ ) أبك -4
هناىج كطرؽ تدريس رسالة ماجستير، في العمـك لدل طمبة الصؼ السادس األساسي، 

 ، بغزة، كمية التربية.العمـك ، قسـ الهناىج كتكنكلكجيا التعميـ، الجاهعة اإلسالهية
برناهج هقترح لتصكيب التصكرات الخطأ لبعض هفاىيـ االقتصاد (: 3002زم، لهياء ) أبك -5

الهنزلي كفقان لمهدخؿ البنائي الكاقعي كتعديؿ اتجاىات طالبات شعبة التعمـ االبتدائي بكمية 
 (.90، العدد )دراسات في المناىج وطرؽ التدريسالتربية بسكىاج نحكه، 

(: فاعمية تكظيؼ غزة خرائط لهعمكهات في تعديؿ 2009طير، بالؿ هحهد سميهاف ) أبك -6
رسالة التصكرات البديمة لمهفاىيـ العهمية لدل طالب الصؼ الثاهف في هحافظة خانيكنس، 

 ، الجاهعة اإلسالهية، غزة.كمية التربيةماجستير، 

(: أثر استخداـ النهكذج البنائي في تدريس الرياضيات عمى تنهية 3006عكدة، سميـ ) أبك -7
رسالة ت التفكير الهنظكهي كاالحتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ السابع األساسي بغزة، هيارا

 غزة فمسطيف. –، الجاهعة اإلسالهية ماجستير غير منشورة

(: فاعمية النهط االكتشافي في اكتساب هيارات عهميات العمـ 2009لبدة، راهي هحهد) أبك -8
كمية التربية الجاهعة اإلسالهية،  ،رسالة ماجستيرلدل طمبة الصؼ الثاهف األساسي بغزة، 

 غزة.
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(، أثر استخداـ نهكذج بايبي البنائي في تدريس العمـك لتعديؿ 2006أحهد، آهاؿ ) -9
المؤتمر التصكرات البديمة حكؿ بعض الهفاىيـ العمهية، الجهعية الهصرية لمتربية العمهية، 

 .أغسطس(، المجمد األوؿ 1 –يوليو  30العممي العاشر )
(: أثر تدريس الهيكانيكا عمى تصحيح الهفاىيـ الخاطئة لبعض 2002الحكيـ )أحهد، عبد  -10

هفاىيهيا كتنهية االتجاىات نحكىا لدل الطمبة الهعمهيف بقسـ الفيزياء بكمية التربية جاهعة 
، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، دراسات في الهناىج كطرؽ التدريستعز، 
 اهعة عيف شهس.(، كمية التربية، ج82العدد )

(: فعالية طريقة دكرة التعمـ في اكتساب تالهيذ الصؼ الخاهس 1992إسهاعيؿ، هجدم ) -11
، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورةهف التعميـ األساسي بعض الهفاىيـ العمهية، 

 جاهعة عيف شهس، هصر.
لمهفاىيـ العمهية لدل (: أثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة 2008، رائد )األسهر -12

، الجاهعة رسالة ماجستير غير منشورة، طمبة الصؼ السادس كاتجاىاتيـ نحكىا
 اإلسالهية، غزة، فمسطيف.

، الطبعة  تصميـ البحث التربوي(: 3999األغا ، احساف خميؿ كاألستاذ ، هحهكد حسف ) -32
 الثانية ، غزة .

(: هدل تكافر بعض عناصر التنكر العمهي في 3000األغا، إحساف كالزعانيف، جهاؿ ) -31
المؤتمر العممي الرابع، كتب العمكـ لمهرحمة االبتدائية ، الجهعية الهصرية لمتربية العمهية، 

 .أغسطس 21 –يوليو  12مف 

، 3، ط مقدمة في التربية وعمـ النفس :(3993األغا، إحساف كعبد الهنعـ، عبد اهلل ) -35
 غزة: هكتبة اليازجي.

(: أثر استخداـ استراتيجية الهتشابيات في كتاب الهفاىيـ 3007األغا، إيهاف إسحاؽ )  -36
، رسالة ماجستيرالعمهية كاالحتفاظ في هادة العمكـ لطالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة، 

 كمية التربية الجاهعة اإلسالهية، غزة.

خداـ إستراتيجية الهتناقضات في تعديؿ التصكرات أثر است :(3006) البمبيس، اعتهاد -37
رسالة ماجستير البديمة لبعض الهفاىيـ العمهية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي، 

 غزة. –، الجاهعة اإلسالهية غير منشورة
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(: فاعمية استخداـ دائرة التعمـ في تحسيف تحصيؿ العمكـ لدل 2000جاسـ، صالح ) -18
 (.80، )رسالة الخميج العربيبدكلة الككيت،  تالهيذ الصؼ األكؿ الهتكسط

(: أثر تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ الهعرفية عمى تنهية 3030جبر، يحيى سعيد) -39
رسالة الهفاىيـ كهيارات التفكير البصرم في العمكـ لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي، 

 ، كمية التربية الجاهعة اإلسالهية، غزة.ماجستير

(: هدل فاعمية استخداـ كؿ هف هدخؿ دكرة التعمـ كالطرائؽ العمهية 1994جهؿ، رشدم ) -20
عمى اكتساب الهفاىيـ البيكلكجية كعهميات العمـ كالهيكؿ العمهية لدل تالهيذ الحمقة األكلى 

 كمية التربية، جاهعة الهنيا، هصر. ،رسالة ماجستير غير منشورةهف التعميـ األساسي، 
(: فعالية نظرية رايجمكث التكسيعية في تنظيـ 2000كالصادؽ، هنير )الجندم، أهنية  -21

كتدريس بعض الهفاىيـ الكيهيائية في التحصيؿ كاالتجاه نحك هادة الكيهياء لدل طالؿ 
، التربية الجمعية المصرية لمتربية العممية، المؤتمر العممي الرابعالصؼ األكؿ الثانكم، 

 أغسطس(. 3 –يكليك  31لهجمد األكؿ، )العمهية لمجهيع، جاهعة عيف شهس، ا
فاعمية استخداـ دائرة التعمـ كالهنظـ الهتقدـ في تحسيف تحصيؿ  :(1997الجكىرم، أحهد ) -22

رسالة ماجستير الهفاىيـ العمهية كأنهاط التعمـ كالتفكير لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم، 
 ، كمية التربية، جاهعة طنطا، هصر.غير منشورة

(: أثر دكرة التعمـ فكؽ الهعرفية كدكرة التعمـ العادية في 3003مي )حساـ الديف، لي -32
دراسات في التحصيؿ كعهميات التعمـ كبقاء أثر التعمـ لتالهيذ الصؼ الرابع االبتدائي، 

 .3003، السنة 83، العدد المناىج وطرؽ التدريس

كالتفكير (: إستراتيجية هقترحة لتنهية بعض الهفاىيـ الرياضية 2000حسانيف، عمي ) -24
، مجمة تربويات الرياضياتاإلبداعي كالهيارات االجتهاعية لدل أطفاؿ ها قبؿ الهدرسة، 
 الجهعية الهصرية لتربكيات الرياضيات، الهجمد الثالث، يناير.

البنائية  Seven E's(: أثر برناهج هحكسب يكظؼ إستراتيجية 2009الخضرم، ندل ) -25
التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في تنهية هيارات التفكير العميا لهادة 

 ، الجاهعة اإلسالهية، غزة.رسالة ماجستيربغزة، 
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(: األخطاء الهفاىيهية في الكيهياء )الهحاليؿ( 2001خطايبة، عبد اهلل كالجميؿ، حسيف ) -26
مجمة كمية لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العمهي في هحافظة إربد في شهاؿ األردف، 

 (، كمية التربية، جاهعة عيف شهس.1(، الجزء )25العدد )، التربية
تدريس العمـو (: 1997الخميمي، خميؿ كحيدر، عبد المطيؼ كيكنس، هحهد جهاؿ الديف ) -27

 ، دار العمـ ، دبي، اإلهارات العربية الهتحدة.في مراحؿ التعميـ العالي
الصؼ الثاهف في  (: هستكل الهفاىيـ العمهية األساسية لدل طمبة1998دحالف، حاتـ ) -28

 ، كمية التربية، جاهعة األزىر.رسالة ماجستيرهحافظات غزة، 
(: أثر استخداـ دكرة التعمـ عمى التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كالتفكير 1994الدسكقي، عيد ) -29

دراسات في المناىج وطرؽ  ،العمهي لدل تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي بالبحريف
 .198 – 179(، 28، )التدريس

(: دكر دكرة التعمـ الهعدلة في التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كتنهية 2004دسكقي، عيد )ال -30
بعض الهيارات العهمية لدل تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي في كحدة الهغناطيسية، 

 (.93، العدد )دراسات في المناىج وطرؽ التدريس
ر في العمكـ كاالحتفاظ (: أثر استخداـ حقائب العهؿ في تنهية التفكي3005دياب، هيادة ) -23

، الجاهعة اإلسالهية، رسالة ماجستير كمية التربيةبو لدل طمبة الصؼ السابع األساسي، 
 غزة.

 .1. طتدريس العمـو(: 1973زكي، سعد ككاظـ، أحهد ) -32
االختبارات والمقاييس (: 1997الزكبعي، عبد الجميؿ ابراىيـ ك بكر، هحهد الياس) -33

 العالي كالبحث العمهي، جاهعة الهكصؿ، العراؽ .، كزارة التعميـ النفسية
(: العالقة بيف االعتقادات حكؿ التدريس بالطرؽ االستقصائية 1988زيتكف، حسف ) -34

كاالتجاىات العمهية كبعض الهتغيرات الديهقراطية لدل هعمهي العمكـ في هراحؿ التعميـ 
 ، العدد العاشر.مجمة التربية المعاصرةالعاـ، 

، 3، طالبنائية منظور ابتسمولوجي وتربوي(: 3993تكف، كهاؿ )زيتكف، حسف كزي -25
 اإلسكندرية: هنشأة الهعارؼ.

، ط، التعميـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية(: 3002زيتكف، حسف كزيتكف، كهاؿ ) -26
 القاىرة: عالـ الكتاب.
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ستراتيجية تدريس العمـو(: 2007زيتكف، عايش ) -37 كلى، دار ، الطبعة األالنظرية البنائية وا 
 الشركؽ، عهاف، األردف.

، دار الشركؽ لمنشر 1". ط أساليب تدريس العمـو(. "1999زيتكف، عايش هحهكد ) -38
 كالتكزيع، عهاف، األردف.

(: تقكيـ فاعمية هنياج العمكـ العاهة لمصؼ 1984زيتكف، عايش كالعبادم، عبد الرحهف ) -39
المجمة العربية ىداؼ الهنياج، الثالث اإلعدادم هف خالؿ تقييـ هستكل تحصيؿ الطالب أ

 ، العدد الرابع.لمعمـو اإلنسانية
(: تحميؿ التصكرات البديمة كأسباب تككنيا لدل تالهيذ الهرحمة 3998زيتكف، كهاؿ ) -10

( اغسطس، 5 – 3) المؤتمر العممي الثاني،اإلعدادية ، الجهعية الهصرية لمتربية العهمية، 
 ( االسهاعيمية.3الهجمد )

، عالـ الكتب: 1، ط تدريس العمـو لمفيـ رؤية مستقبمية بنائية(. 2002زيتكف، كهاؿ ) -41
 القاىرة.

(: هقارنة فاعمية ثالث استراتيجيات في تعميـ هفاىيـ رياضية لطمبة 1983الساكت، بيية ) -42
 ، الجاهعة األردنية، عهاف.رسالة ماجستير غير منشورةالهرحمة اإلعدادية، 

أثر استخداـ كؿ هف دكرة التعمـ كنهكذج جانييو عمى اكتساب عينة (: 2005السبيؿ، هي ) -43
هف تمهيذات الصؼ الثالث االبتدائي بهدينة الرياض لمهفاىيـ العمهية كهيارات الهالحظة 

، رسالة الخميج العربي، هكتب التربية العربي لدكؿ رسالة دكتوراهكالتصنيؼ كاالتصاؿ، 
 العربية السعكدية. (، الرياض، الههمكة96الخميج، العدد )

(: فعالية تخريط الهفاىيـ في تنهية كؿ هف التفكير الهنطقي 1994سركر، عايدة ) -44
كالتحصيؿ الدراسي في العمكـ الفيزيائية لدل طمبة شعبة التعميـ االبتدائي بكمية التربية، 

 (.28، العدد )مجمة كمية التربيةجاهعة الهنصكرة، 
نهكذج التعميـ البنائي في تدريس العمكـ عمى  (: فاعمية استخداـ3998سعكدم، هنى) -15

التنهية التفكير اإلبتكارم لدل تالهيذ الصؼ الخاهس اإلبتدائي ، الجهعية الهصرية لمتربية، 
، 3998اغسطس   5-3، المؤتمر الثاني: إعداد معمـ العمـو لمقرف الحادي والعشريف

 الهجمد الثاني كمية البنات جاهعةعيف شهس.
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(: أثر استخداـ الهتناقضات عمى تنهية التفكير العمهي كبعض 1994سعيد، أيهف ) -46
، الجهعية  عهميات العمـ لدل تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي هف خالؿ هادة العمـك

المؤتمر العممي الثالث: مناىج العمـو لمقرف الحادي والعشرية الهصرية لمتربية العمهية ، 
 يكليك، الهجمد األكؿ. 28 – 25سمطاف  أبك، رؤية مستقبمية

(: طرائؽ تدريس العمكـ هفاىيـ كتطبيقات 2009سعيدم، عبد اهلل كالبمكشيف سميهاف ) -47
 عهمية، الطبعة األكلى، دار الهسيرة، عهاف، األردف.

المؤتمر العربي (: الهدخؿ الهنظكهي كالبناء الهعرفي، 3003الشريؼ، ككثر عبد الرحيـ ) -18
 .77فبراير، ص  33 – 30، القاىرة خؿ المنظومي في التدريس والتعميـالثاني حوؿ المد

(: أثر دكرة التعمـ في تدريس العمكـ عمى التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ 3002شاليؿ، أيهف ) -19
 –، الجاهعة اإلسالهية رسالة ماجستيركاكتساب عهميات العمـ لدل طالب الصؼ السابع، 

 غزة.
ء هنياج العمكـ بعهميات العمـ كأثره عمى هستكل النهك (: اثرا2001شمداف، أنكر سعدم ) -50

رسالة ماجستير العقمي لتالهيذ الصؼ الخاهس كهيكليـ نحك العمكـ في هحافظات غزة، 
 ، كمية التربية، جاهعة األزىر، غزة.غير منشورة

(: استخداـ الهكديالت التعميهية لتنهية فيـ الطالبة 1998شياب، هنى كالجندم، أهنية ) -51
مهة بكمية البنات لطبيعة العمـ كتعمـ العمكـ كطرؽ تدريسيا، الجهعية الهصرية لمتربية الهع

 ، الهجمد األكؿ. أغسطس 5 – 2المؤتمر العممي الثاني العمهية ، 
( أثر التدريس كحدة هتضهنة لقضايا التفاعؿ بيف العمـ 3007شياب، هكسى عبد الرحهف ) -53

كالتكنكلكجيا كالهجتهع كالبيئة تحتكل هنيج العمكـ في تنهية الهفاىيـ كالتفكير العمهي لدل 
 ، كمية التربية، الجاهعة اإلسالهية، غزة.رسالة ماجستيرالطالبات بالصؼ التاسع، 

(: أثر استراتيجيات التغير الهفيكهي في الصفية 1994لخطيب، قاسـ )صابريني، هحهد كا -53
، رسالة الخميج العربيلبعض الهفاىيـ العمهية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم العمهي ، 

 .14، السنة 49العدد 
(: هسرح العرائس كأسمكب إلكساب أطفاؿ الرياض بعض الهفاىيـ 1996صادؽ، إهيمي ) -54

، هعيد الدراسات العميا لمطفكلة، رسالة دكتوراه غير منشورةاألساسية لجاف بياجيو ، 
 جاهعة عيف شهس.
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البنائي في تدريس العمكـ في تنهية  Seven E's(: فعالية نهكذج 2003صادؽ، هنير ) -55
يارات عهميات العمـ لدل تالهيذ الصؼ الثاني اإلعدادم بسمطنة التحصيؿ كبعض ه

 (.3(، العدد )2003(، السنة )6، الهجمد )مجمة التربية العمميةعهاف، 
(: أثر برناهج هقترح لمتربية العمهية في رياض األطفاؿ بغزة عمى 1999صبح، فاطهة ) -56

عة عيف شهس، كمية ، القاىرة، جاهرسالة ماجستيراكتساب بعض الهفاىيـ العمهية، 
 التربية.

(: برناهج هتقدـ لمتربية العمهية ألطفاؿ الرياض 3999صح، فاطهة هحهكد عبد القادر ) -57
، كمية التربية الجاهعة رسالة ماجستيربغزة عمى اكتساب بعض الهفاىيـ العمهية، 

 اإلسالهية، غزة.

بعض هيارات (: أثر تكظيؼ التقنيات في تدريس العمـك عمى 3003صيدـ، هحهد يكنس) -58
، كمية التربية، الجاهعة رسالة ماجستيرالتفكير العمهي لدل طمبة الصؼ السابع، 

 اإلسالهية، غزة.

(: فعالية خرائط الصراع الهعرفي في تصحيح التصكرات البديمة 2006طمبة، إيياب ) -59
مجمة التربية لبعض الهفاىيـ كحؿ الهسائؿ الفيزيائية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم، 

 (.1(، العدد )9، الجهعية الهصرية لمتربية العمهية، الهجمد )عمميةال
(: أثر تكظيؼ أسمكب الدراها في تنهية الهفاىيـ كبعض 3033الطكيؿ، رىاـ نعيـ ) -60

، كمية رسالة ماجستيرعهميات العمـ بعادة العمكـ لدل طمبات الصؼ الرابع األساسي، 
 التربية الجاهعة اإلسالهية، غزة.

(: فاعمية نهكذج التعمـ البنائي في تعديؿ التصكرات 3003عبد الرحهف، عبد الهمؾ ) -63
البديمة حكؿ بعض هفاىيـ كهبادئ الكراثة البيكلكجية كاالتجاىات نحكىا لدل الطالبات 

 (.2، العدد )مجمة العمـو التربويةالهعمهات، 

، القاىرة، دار العمـواالتجاىات الحديثة في تدريس (: 3003عبد السالـ، عبد السالـ ) -63
 الفكر العربي.

(: أثر استخداـ دائرة التعمـ عمى اكتساب الهفاىيـ العمهية كبقاء 1999عبد النبي، رزؽ ) -63
، مجمة التربية العمميةأثر التعمـ كاالتجاىات لدل تالهيذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، 

 .(2)العدد
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يـ العمهية لدل تالهيذ (: تصكيب التصكرات البديمة لبعض الهفاى3000عبده، فايز ) -61
(، 2، الجهعية الهصرية لمتربية العمهية، الهجمد )مجمة التربية العمميةالهرحمة االبتدائية، 

 (، جاهعة عيف شهس.2العدد )

(: فعالية استخداـ خرائط الهفاىيـ عمى تحصيؿ 1995العطاء، هحهد كهعكض ، أساهة ) -65
الرياضيات بالصؼ الرابع االبتدائي، كاكتساب عهميات العمـ األساسية في هادة العمكـ ك 

، نحك تعميـ أساسي أفضؿ، الهجمد المؤتمر العممي الرابعالجهعية الهصرية لمتربية العمهية، 
 األكؿ.

 كمية التربية ،الجاهعة االسالهية غزة. ،1، ط االحصاء االستداللي(: 1998عفانة، عزك ) -66
(: أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية البنائية 3006عفانة، عزك كأبك همكح، هحهد ) -67

وقائع في تنهية التفكير الهنظكهي في اليندسة لدل طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة، 
، التجربة الفمسطينية في إعداد الهناىج الكقائع المؤتمر العممي األوؿ لكمية التربية

 .3كالتطمعات الهجمد 

(: فاعمية دكرة التعمـ في تدريس هقرر النبات لعينة هف طالب 1995عالـ، جهاؿ ) -68
رسالة الصؼ الثاني الثانكم الزراعي كعالقتيا بالتحصيؿ كتنهية عهميات العمـ األساسية، 

 كمية التربية، جاهعة طنطا، هصر. ،ماجستير غير منشورة
، الطبعة الثالثة، لنفسية والتربويةمناىج البحث في العمـو ا(: 1998عالـ، رجاء الديف ) -69

 دار النشر لمجاهعات، هصر.
أساليب تدريس العمـو لمرحمة التعميـ (: 2001عميهات، هحهد كأبك جاللة، صبحي ) -70

 ، الطبعة األكلى، هكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع، الككيت.األساسي
ى كؿ هنو التحصيؿ (: فاعمية استخداـ استراتيجية خرائط الهفاىيـ عم3998قربي، زبيدة ) -73

كاكتساب بعض عهميات العمـ لدل تالهيذ الصؼ الخاهس اإلبتدائي الهتأخريف دراسيان في 
، الجهعية الهصرية لمتربية العمهية،  : إعداد هعمـ العمـك المؤتمر العممي الثانيهادة العمـك

 شهس. ، الهجمد الثاني، كمية التربية جاهعة عيف3998لمقرف الحادم كالعشريف، فبراير 

(: فعالية استخداـ إستراتيجية خرائط الهفاىيـ عمى كؿ هف التحصيؿ 1998قرني، زبيدة ) -72
كاكتساب بعض عهميات العمـ لدل تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي الهتأخريف دراسيان في 

 ، جاهعة عيف شهس، كمية التربية.1998فبراير  1، مجمة التربية العمميةهادة العمكـ، 
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(: أثر تكظيؼ استراتيجيات ها كراء الهعرفة في تنهية الهفاىيـ 3008دة )قشطة، أحهد عك  -72
رسالة العمهية كالهيارات الحياتية بالعمكـ لدل طمبة الصؼ الخاهس األساسي بغزة، 

 ، الجاهعة اإلسالهية، غزة، فمسطيف.ماجستير غير منشورة

في تنهية عهميات  ( أثر استخداـ استراتيجية الهتشابيات3030القطركام، عبد العزيز ) -71
رسالة  ،العمـ كهيارات التفكير التأهمي في العمكـ لدل طالب الصؼ الثاهف األساسي

 ، كمية التربية، الجاهعة اإلسالهية، غزة.ماجستير

، دار الهطبكعات الجديدة، األساسيات في تدريس العمـو(: 1985قالدة، فؤاد ) -75
 اإلسكندرية، هصر.

استخداـ كؿ هف هدخؿ دكرة التعمـ كالطرائؽ العمهية  (: هدل فاعمية3991كاهؿ، رشدم ) -76
عمى اكتساب الهفاىيـ البيكلكجية كعهميات العمـ كالهيكؿ العمهية لدل تالهيذ الحمقة األكلى 

 ، كمية التربية، جاهعة الهنيا، هصر.رسالة ماجستير غير منشورةهف التعميـ األساسي، 

الهفيكهي لبعض الهفاىيـ الرياضية لدل  (: أثر استراتيجيات التغير1998الكرش، هحهد ) -77
طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم، دراسات في الطرؽ كهناىج التدريس، عدد خاص بأنشطة 

 ، القاىرة.يكليك (29 – 28في الفترة )المؤتمر العممي العاشر 
(: أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ التعاكني في اكتساب بعض 2000الكرش، هحهد ) -78

مجمة الهفاىيـ الرياضية كاالتجاه نحك الرياضيات لدل تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي، 
 ، الجهعية الهصرية لتربكيات الرياضيات ، الهجمد الثالث، يناير.تربويات الرياضيات

، الرياض: دار 3ط نيج )األسس، المكونات، التنظيمات(.الم :(3995المقاني، أحهد ) -79
 عالـ الكتب.

(: أثر تكظيؼ نهكذج الخطكات الخهس البنائي في تنهية هيارات 3033المكلك فتحية ) -80
كمية التربية،  ،دراسة منشورة ،لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة التحميؿ كالتركيب كالعمكـ
 الجاهعة اإلسالهية، غزة.

(: أثر إثراء هنيج العمكـ بهيارات تفكير عمهي عمى تحصيؿ الطمبة 1997المكلك، فتحية ) -81
 ، كمية التربية، الجاهعة اإلسالهية ، غزة.رسالة ماجستير غير منشورةفي الصؼ السابع، 

، كمية التربية، الجاهعة 3، طتدريس العمـو(: 3007المكلك، فتحية كاألغا، إحساف ) -83
 اإلسالهية غزة.
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(: أثر استخداـ دائرة التعمـ الهصاحبة لألنشطة اإلثرائية في 2000قرني، زبيدة ) هحهد -83
تدريس العمكـ عمى اكتساب الهفاىيـ العمهية كتنهية أنهاط التعمـ كالتفكير لدل كؿ هف 

( العدد 3الهجمد ) ،مجمة التربية العمميةالهتفكقيف كالعادييف بالصؼ الخاهس االبتدائي ، 
2 ،179 – 231. 

(: أثر استخداـ الخرائط الهفاىيهية في هادة العمكـ العاهة عمى 1995هكد، رغدة )هح -84
رسالة ماجستير التحصيؿ العمهي كاكتساب العهميات العمهية لدل طمبة الصؼ السادس، 

 ، كمية التربية، الجاهعة األردنية.غير منشورة
ائي الهعاقيف (: هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع االبتد2002هصالحة، عبد اليادم ) -85

رسالة ماجستير غير بصريان لعناصر الثقافة العمهية الهتضهنة في كتب العمكـ الهدرسية، 
 ، جاهعة األقصى، كمية التربية.منشورة

(: فعالية استخداـ دائرة التعمـ حاسكبيان في تعديؿ الهفاىيـ العقدية 3005هناكم، شاكر ) -86
، الجاهعة اإلسالهية رسالة ماجستيرالهدرسة، البديمة لمهفاىيـ العقدية اإلسالهية لدل طفؿ 

 غزة. -

(: فعالية التدريس بخرائط الهفاىيـ كدائرة التعمـ في تحصيؿ طالب 1999الهصرم، أنكار ) -87
رسالة ماجستير الهدرسة الثانكية الصناعية في هقرر العهميات الكيهيائية كاتجاىاتيـ نحكه، 

 هصر. ، كمية التربية، جاهعة الهنصكرة،غير منشورة
(:  فعالية هدكنة إلكتركنية في عالج التصكرات الخطأ لمهفاىيـ 3030هطر، نعيـ أحهد ) -88

، كمية رسالة ماجستيرالعمهية لدل طالب الصؼ التاسع األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا، 
 التربية ، الجاهعة اإلسالهية، غزة.

، سعد ) -89 ة األكلى، دار : الهبادرة كاألىداؼ، الطبعطرؽ تدريس العمـو(: 2001الهقـر
 الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عهاف ، األردف.

، الطبعة األكلى، دار  المدخؿ في تدريس العمـو(: 1999النجدم كراشد كعبد اليادم ) -90
 الفكر العربي، القاىرة، هصر.

( العالقة بيف عهميات العمـ كاإلتجاىات العهمية لدل تالهيد الصؼ 3005نصر اهلل، ريـ ) -93
كمية التربية كالجاهعات ، رسالة ماجستيرجدل اكتساب التالهيذ ليا، السادس االبتدائي ك 

 اإلسالهية، غزة.
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(: أثر تنكع استخداـ بعض استراتيجيات التعميـ النشط في تعميـ 2002ىندم، هحهد ) -92
كحدات بهقرر األحياء عمى اكتساب بعض الهفاىيـ البيكلكجية كتقدير الذات كاالتجاه نحك 

دراسات في تبادؿ لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم الزراعي، االعتهاد االيجابي اله
 ( ، كمية التربية ببني سكيؼ، جاهعة القاىرة، هصر.97، العدد )المناىج وطرؽ التدريس

، الطبعة األكلى، دار الكتاب األساليب الحديثة في تدريس العمـو(: 2005اليكيدم، زيد ) -93
 الجاهعي، العيف، اإلهارات العربية الهتحدة.

(: فعالية نهكذج قائـ عمى الذكائات الهتعددة في 3001حيى، سعيد الشربيني، أحالـ )ي -91
تنهية الهفاىيـ العمهية كعهميات العمـ كاالتجاىات نحك العمكـ لدل التالهيذ الصـ، الجهعية 

األبعاد الغئبة في هناىج العمكـ بالكطف  المؤتمر العممي الثامفالهصرية لمتربية كالعمهية، 
 يكليك، الهجمد األكؿ، كمية التربية، جاهعة عيف شهس. 38-35 العربي،
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 (1ممحؽ رقـ )
 قائمة بأسماء السادة المحكميف

 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ ـ

هناىج طرؽ  أستاذ هشارؾ عطا دركيشد.  .3
 تدريس العمـك

 جاهعة األزىر

هناىج كطرؽ  دكتكراه د. حاتـ دحالف .2
 تدريس العمـك

دائرة التربية 
كالتعميـ ككالة 

 الغكث

 أبكأ. إسهاعيؿ  .1
 شهالة

هشرؼ دائرة  عمكـ/ كيهياء هاجستير
التربية كالتعميـ 
 ككالة الغكث

أ. هحهد عبد  .4
 اليادم

هشرؼ دائرة  عمـك بكالكريكس
التربية كالتعميـ 
 ككالة الغكث

 أبكأ. سهية  .3
 ىداؼ

هناىج كطرؽ  هاجستير
 التدريس

كزارة التربية 
 كالتعميـ

أ. هصطفى  .6
 عكض اهلل

كزارة التربية  لغة عربية بكالكريكس
 كالتعميـ

الجاهعة  تجارة أستاذ هشارؾ د. سهير صافي .7
 اإلسالهية

 هعمـ ككالة الغكث عمـك بكالكريكس جزر أبكهحهد  .8
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 (2ممحؽ رقـ )
 قائمة المفاىيـ العممية

 الداللة المفظية المفيـو العممي ـ
 ىي كتمة كحدة الحجـك هف الهادة. الكثافة  .1
 هقدار الخيز هف الفراغ الذم يشغمو الجسـ. الحجـ  .2
 هقدار ها يحكم الجسـ هف هادة. الكتمة  .3
 ستة أكجو عبارة عف هربعات.هجسـ لو  الهكعب  .4
 هقدار حاصؿ ضرب الضمع بنفسو هرتاف. حجـ الهكعب  .5
 كؿ شيء لو كتمة كيشغؿ حيزا هف الفراغ كيهكف إدراكو بالحكاس. الهادة  .6
7.  

 الصالبة
إحدل حاالت الهادة التي تككف ليا حجـ ثابت كشكؿ ثابت هيها تغير 

 اإلناء الذم تكضع فيو.
8.  

 السيكلة
الهادة التي تحتفظ فييا الهادة بحجهيا هيها تغير اإلناء إحدل حاالت 

 الذم تكضع فيو كلكف تأخذ شكؿ اإلناء الحاكم ليا.
9.  

 الغازية
إحدل حاالت الهادة حيث يتغير حجهيا كشكميا حسب اإلناء الذم 

 تكضع فيو.
 عهمية تحكؿ الهادة هف الحالة الصمبة إلى الحالة السائمة. االنصيار  .10
11.  

 ياردرجة االنص
ىي درجة الحرارة التي تتحكؿ عندىا الهادة هف الحالة الصمبة إلى الحالة 

 السائمة.
 عهمية تحكؿ الهادة هف الحالة السائمة إلى الحالة الصمبة. التجهد  .12
13.  

 درجة التجهد
ىي درجة الحرارة التي تتحكؿ عندىا الهادة هف الحالة السائمة إلى الحالة 

 الصمبة.
14.  

 شذكذ الهاء
فيزيائية يشذ بيا الهاء عف غيره هف السكائؿ حيث يزداد حجهو ظاىرة 

  سميزية.   4كتقؿ كثافتو إذا ها انخفضت درجة الحرارة عف 
15.  

 التبخر
تحكؿ الهادة هف الحالة السائمة إلى الغازية بتأثير الحرارة كببطء عند 

 سطح السائؿ كبشكؿ هستهر.
 الحالة السائمة.تحكؿ الهادة هف الحالة الغازية إلى  التكاثؼ  .16

17.  
 الغمياف

تحكؿ الهادة هف الحالة السائمة إلى الحالة الغازية حيث تتككف فيو فقاقيع 
 هف بخاره ترتفع.
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 الداللة المفظية المفيـو العممي ـ
18.  

 درجة الغمياف
درجة الحرارة التي تزداد عندىا سرعة تككف الفقاعات هف جهيع أجزاء 
السائؿ حيث يتحكؿ السائؿ إلى بخار بكهيات كبيرة كتثبت حتى يتحكؿ 

 السائؿ جهيعو إلى بخار
19.  

هدل احتكاء الهادة عمى الشكائب الذم يؤثر عمى درجة غميانيا  درجة نقاء الهاء
 كانصيارىا.

 كزف عهكد اليكاء الهؤثر عهكديان فكؽ كحدة الهساحات. الضغط الجكم  .20

21.  
ظاىرة فيزيائية تخص الغازات كتعنى انتقاؿ جزئيات الهادة الغازية هف  االنتشار

 أكثر تركيز ألخر أقؿ تركيز.هكاف 

22.  
 االنضغاط

ظاىرة فيزيائية تخص الغازات كتعنى أنو يتناسب حجـ كهية هعينة هف 
غاز هحصكر تناسب عكسيان هع الضغط الكاقع عميو عند ثبات درجة 

 الحرارة.

 هسافات تكجد بيف جزيئات الهادة كتختمؼ حسب حالة الهادة. الفراغات البينية  .23
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 (3رقـ ) ممحؽ
 اختبار المفاىيـ العممية

  النيائي
 غزة -اجلامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات العليا
 كلية الرتبية

 علوم-قسم املناهج وطرق التدريس

  
  

  اختبار املفاهيم العلمية 
 

 

 

 باحثة:لإعداد ا
 يًُ يصطفً عىض هللا

 
  
  

 إشراف:
 د0 فتحُت انهىنى
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 ---------رقـ الشعبة                              -------------اسـ الطالبة :

 --------الدرجة الكمية                                                                  

 تعميمات االختبار 

 عزيزتي الطالبة :

 ىيـ العمهية لدل طالبات الصؼ السابع االساسي في ييدؼ ىذا االختبار الى قياس الهفا

 الكحدة  الثالثة " الخصائص الفيزيائية لمهادة "

أرجك االجابة عف اسئمة ىذا االختبار بكؿ دقة كعناية  عمها باف نتائج ىذا االختبار ستستخدـ فقط 
 الغراض البحث العمهي كليس ليا عالقة بدرجاتؾ في الهدرسة .

 حتى تقرأ التعميمات ويؤذف لؾ بذلؾ:ال تبدأ االجابة 

 التعميمات:

 . الخاصة باالجابات  الهرفقة الكرقةعمى ىذا الكراس فاالجابة عمى  كتب االجابةال ت -1

( سؤاال هف نكع االختيار هف هتعدد ، لكؿ سؤاؿ أربع اجابات 35يتككف ىذا االختبار هف ) -2
 ارىا ثالثة هنيا خاطئة ككاحدة هنيا فقط هناسبة عميؾ اف تخت

( في هربع الرهز √اقرا كؿ سؤاؿ كاجاباتو جيدا كحدد االجابة الصحيحة ، ثـ ضع عالهة ) -3
 الداؿ عمى االجابة الصحيحة .

 وفيما يمي مثاال محموال لتوضيح طريقة االجابة :

 س فإف درجة انصياره ستكوف: 545إذا عممت أف درجة تجمد البرافيف  

 س  54- -س             د  54 -ج        س      42 -س              ب 100 -أ

 د ج ب أ رقـ السؤاؿ

1   √  

 

 

 

 ورقة اإلجابات:
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 اإلجابة رقـ الفقرة اإلجابة رقـ الفقرة
3.  39.  
2.  21.  
1.  23.  
4.  22.  
3.  21.  
6.  24.  
7.  23.  
8.  26.  
9.  27.  

31.  28.  
33.  29.  
32.  11.  
31.  13.  
34.  12.  
33.  11.  
36.  14.  
37.  13.  
38.    

 

 

 

 

 

 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
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 اختبار المفاىيـ لوحدة الخصائص الفيزيائية لممادة

 وحدة قياس كثافة المادة ىي: -1

 ) أ ، ج ( صحيح -د        3جـ/سـ -ج              3جـ/ـ -ب                 3كجـ/ـ -أ
 وحدة الحجـو مف المادة ىي خاصية مميزة لممادة و تسمى:كتمة  -2

 الضغط -حجـ الهادة         د -الكثافة                  ج -درجة الحرارة            ب -أ

 الكثافة تساوي: -3

 الحجـ× الكتمة   -أ

 الحجـ÷ الكتمة   -ب

 الكتمة +  الحجـ -ج

 الكتمة  ػػ الحجـ -د
 تغوص في الماء ما عدا:جميع المواد التالية  -4

 الحديد -الزجاج             د -الزلط                          ج -الخشب               ب -أ
 الفمز الذي يأخذ شكؿ اإلناء الذي يوضع فيو ىو: -5

 الزئبؽ -األلهكنيـك          د -النحاس                        ج -الحديد               ب -ا

 انصيار المادة الواحدة: درجة -6

 أقؿ هف درجة تجهدىا -أ

 تساكم درجة تجهدىا -ب

 أكبر هف درجة تجهدىا -ج

 ليس ىناؾ عالقة بيف درجة التجهد ك درجة االنصيار -د
 جميع ما يمي مف خصائص ظاىرة شذوذ الماء ما عدا: -7

 س  4تحدث عند درجة أقؿ هف  -أ

 يزداد عندىا حجـ الهاء -ب

 عندىا كثافة الهاءتزداد  -ج

 ضركرية لبقاء الكائنات البحرية حية -د
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 تتميز درجة انصيار المادة بأنيا: -8

 تثبت إثناء التبريد ك التسخيف لفترة هف الزهف -أ

 الطاقة الحرارية التي تكتسبيا الهادة أك تفقدىا تستغميا في تحكليا هف حالة ألخرل -ب

 يحكؿ الهادة لحالة السيكلة زيادة درجة الحرارة عف درجة االنصيار -ج

 جهيع ها سبؽ -د
 عممية تحوؿ المادة مف الحالة السائمة إلى الحالة الغازية تسمى: -9

 تكاثؼ -تبخر                     د -جتجهد                   -انصيار              ب -أ

 مف العوامؿ التي تؤثر في سرعة التبخر: -10

 كؿ ها سبؽ -د       هساحة السطح  -ج         اءحركة اليك  -ب             درجة الحرارة -أ
 ينص قانوف بويؿ عمى أف حجـ كمية معينة مف غاز محصور يتناسب: -11

 عكسيا هع الضغط الكاقع عميو عند ثبات درجة الحرارة -أ

 طرديا هع الضغط الكاقع عميو عند ثبات درجة الحرارة -ب

 ضغط الكاقع عميو عند ثبات درجة الحرارةعكسيا هع هربع ال -ج

 طرديا هع هربع الضغط الكاقع عميو عند ثبات درجة الحرارة  -د

 أكثر المواد التالية قابمية لالنتشار و االنضغاط ىي: -12

 الهمح -الحميب                     د -الهاء                ج -اليكاء            ب -أ
 القطف و حجـ كمية مف القش دليؿ عمى أف: تساوي حجـ كمية مف -13

 كثافة القش تساكم كثافة القطف -أ

 كثافة القطف ال تساكم كثافة القش -ب

 كتمة الطف تساكم كتمة القش -ج

 كزف القطف يساكم كزف القش -د

 تطفو بقع زيت البتروؿ فوؽ سطح الماء ألف: -14

 كثافة زيت البتركؿ أكبر هف كثافة الهاء -أ

 زيت البتركؿ أقؿ هف كثافة الهاء كثافة -ب
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 زيت البتركؿ يتككف فكؽ الهاء في باطف األرض -ج

 زيت البتركؿ ك الهاء تككنا هعا هنذ أف خمؽ اهلل األرض -د

 أفضؿ الطرؽ لفحص قطعة مف الذىب و التأكد مف خموىا مف الغش ىي: -15

 كزنيا بالهيزاف الحساس -أ

 الذىبتحديد كثافتيا ك هقارنتيا بكثافة  -ب

 صيرىا لرؤية ها بداخميا -ج

 تقطيعيا لرؤية ها بداخميا -د
  -يمكف الحصوؿ عمى أحجاـ مختمفة لنفس الكمية مف: -16

 السكر -د         العسؿ             -الزيت            ج -ب    اليكاء                -أ

 الحقيقية و السبب في ذلؾ:تنخفض درجة انصيار أو تجمد بعض المواد عف درجاتيا  -17

 كجكد الشكائب في الهاد -أ 
 كجكد ضغط كاقع عمى الهادة  -ب 
 ارتفاع درجة التسخيف أك التبريد  -ج 
 ) أ ، ب ( هعا  -د 

 عند تحويؿ الماء مف الحالة السائمة إلى الحالة الصمبة فإف: -18

 كثافتو تقؿ ك حجهو يزداد -أ

 كثافتو تقؿ ك حجهو يقؿ -ب

 يقؿكثافتو تزداد ك حجهو  -ج

 د كثافتو تزداد ك حجهو يزداد 
تثبت درجة االنصيار أو التجمد أثناء التسخيف أو التبريد لفترة مف الزمف و السبب ىو  -19
 أف:

 التسخيف أك التبريد بعد فترة ال يؤثر في درجتي االنصيار أك التجهد -أ

 هف حالة ألخرلالهادة تستغؿ الطاقة الحرارية التي تزكد بيا أك تفقدىا في تحكيميا  -ب

 الهادة تستغؿ طاقتيا الحرارية في رفع درجة حرارتيا أك خفضيا -ج
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 درجة االنصيار تساكم درجة التجهد لمهادة الكاحدة -د
 تعيش األسماؾ في البحار المتجمدة ألف: -20

 ىذه األسهاؾ تتحهؿ درجات الحرارة الهنخفضة جدا -أ

 هف صفر قيعاف البحار الهتجهدة درجة حرارتيا أعمى -ب

 الجميد يعهؿ عمى تدفئة الهاء الهكجكد في القاع -ج

 األسهاؾ هف ذكات الدـ البارد -د

 التدرج الحراري في أعمى بحيرة متجمدة إلى أسفؿ كما يمي: -21

 س ، صفر  س  1س ،   2س ،   3س ،   4 -أ

 س  4س ،   3س ،   2س ،   1صفر  س ،  -ب

 س س ، صفر    1س ،   4س ،   2س ،   3 -ج

 س  1س ،   2س ،   3س ،   4صفر  س ،  -د
 ظيور قطرات الندى عمى األشجار و السيارات في الصباح الباكر دليؿ عمى حدوث عممية: -22

 التجهد -الغمياف                    د -التكاثؼ               ج -التبخر            ب -أ

 مف طيييا و ذلؾ ألف: يمجأ سكاف أعالي الجباؿ إلى شواء المحـو بدال -23

 طعـ الشكاء أفضؿ بكثير هف طعـ المحـك الهطية -أ

 الشكاء يكفر الكقت -ب 

 الشكاء أحد العادات التي تـ تكارثيا هف األجداد -ج

 المحكـ ال تنضج بالطيي في أعالي الجباؿ -د
 أفضؿ طريقة تمجأ إلييا لتجفيؼ كمية مف البامية ىي: -24

 الغرفةكضعيا في كعاء داخؿ  -أ

 نثرىا عمى قطعة قهاش في الغرفة -ب

 كضعيا في كعاء في اليكاء الطمؽ -ج

 نثرىا عمى قطعة قهاش في اليكاء الطمؽ -د

 عند فتح اسطوانة الغاز في أحد زوايا المنزؿ نشـ رائحتيا في جميع أنحاء المنزؿ و ذلؾ: -25
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 تنتشر جزيئاتو في جهيع األنحاءألف قكل الترابط بيف جزيئات الغاز ضعيفة جدا ك بالتالي  -أ

 ألف قكل الترابط بيف جزيئات الغاز قكية جدا ك بالتالي تنتشر جزيئاتو في جهيع األنحاء -ب

 حركة جزيئات الغاز هنتظهة هها يسبب انتشارىا في جهيع زكايا الهنزؿ -ج

 جزيئات الغاز ليس ليا عالقة ك لكف ذرات اليكاء ىي التي تهتص رائحة الغاز -د
 عند وضع لتر مف الغاز في حيز مقداره لتراف فإف: -26

 الغاز يشغؿ نصؼ الحيز ك يبقى الباقي شاغرا -أ

 الغاز يشغؿ الحيز العمكم ك يبقى السفمي فارغا -ب

 الغاز يشغؿ كؿ الحيز -ج

 ينكهش الغاز في أسفؿ الحيز -د
 60الماء  ماء فأصبح حجـ 3سـ50دبوسا صغيرا في مخبار مدرج بو  20غمر أحمد  -27
 ، بالتالي فإف حجـ الدبوس الواحد يساوي: 3سـ

 3سـ1 -د           3سـ3 -ج                   3سـ2 -ب                   3سـ½  -أ
س فمف المتوقع أف تكوف حالو الزئبؽ عند  395إذا كانت درجة االنصيار والتجمد لمزئبؽ ػػ  -28
 س  405ػػ 

 صمبة ك سائمة  -غازية              د -سائمة                     ج -صمبة               ب -أ

س فإنو بزيادة الضغط الواقع عميو فإف درجة الغمياف  785إذا كانت درجة غمياف الكحوؿ  -29
 تصبح:

 س  78 -أ

 س 100 -ب

 س  78تزداد درجة الغمياف عف  -ج

 س  78تقؿ  درجة الغمياف عف  -د
 لحؿ مشكمة كرة القدـ المثقوبة فإننا نمجأ لخاصية: -30

 االنصيار ك التجهد -أ

 التبخر ك التكاثؼ -ب



 140 

 االنتشار ك االنضغاط -ج

 درجة الغمياف  -د

 أي األشكاؿ التالية يمثؿ وضع قطعة ثمج في الماء: -31

 ( 4)-د       (      3)-ج        (        2)-ب        (   1) -أ

 
   (1                 )          (2                  )  (3       )         (4) 
 مف الرسـ المقابؿ حجـ الجزء المغمور في المخبار المدرج يساوي: -32

                                                                                  3سـ100 -أ
 3سـ100

 حجر                                      3سـ75                3سـ 175 -ب

 3سـ 75 -ج

 3سـ 25 -د
أي األشكاؿ التالية تمثؿ العالقة بيف درجة االنصيار و التجمد لمادة ما و الضغط الواقع  -33

 عمييا؟

  (                        1)  -أ

 ( 2)  -ب

 (  3)  -ج

 4                    3                       2                      1(         4)  -د

 

 

 

 

 مف خالؿ الشكؿ نجد أف درجة انصيار النفثاليف تساوي:            درجة الحرارة ) س5 ( -34
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  س                                                          6 -أ

 س  8 -ب

 س                                                                                                  80 -ج
 الزمف بالدقائؽس            100 -د

                           

                                                         12   10   8   6   4    2  

 في الشكؿ المجاور عند سحب الغطاء الزجاجي الفاصؿ بيف الوعاءيف فإف الدخاف: -35

 يبقى في الكعاء السفمي                                                      -أ

 ينتشر في كال الكعاءيف                                   كعاء فارغ     -ب

 ينتقؿ بأكهمو هف الكعاء السفمي إلى الكعاء العمكم         غطاء زجاجي -ج

 ينكهش الدخاف في أسفؿ الكعاء السفمي                     كعاء بو دخاف -د

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 (4ممحؽ رقـ )
 بناء عمى عمميات العمـميؿ المحتوى تح

120 

100 

80 

60 

20 

40 
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 نوع العممية عمميات العمـ الدرس

 الدرس األوؿ

 )الكثافة(

تصنيؼ بعض الهكاد عمى أنيا ذات كثافة أقؿ هف كثافة الهاء  -1
 تطفك عمى سطح الهاء.

 تصنيؼ

يتنبأ ترتيب )الهاء، زيت الزيتكف، الكحكؿ، كالزئبؽ( لك  -2
 كضعت في إناء كاحد بناء عمى كثفافتيا.

 تنبؤ

تنبؤ اختالؼ الحجـ لكعاءاف زجاجياف ليها نفس الكثافة لك  -3
 اختمفت كتمتيها.

 تنبؤ

التنبؤ بتساكم كزني الحديد كاأللهكنيكـ بناءن عمى كتميها كعدـ  -4
 تساكم كثافتيها

 تنبؤ

يحسب كثافة هكعب هف الخشب كذلؾ عف طريؽ كزف قطعة  -5
هكعب الخشب ثـ يستخدـ الخشب لحساب كتمتيا ثـ يحسب حجـ 

 قانكف الكثافة = الكتمة / الحجـ.

 قياس

X 

يفترض أف الكتؿ الهتساكية لمهكاد الهختمفة تختمؼ في  -6
 هجهكعيا.

 فرض الفركض

 الدرس الثاني

الكرة الهعدنية(  –زجاج  –كرة  –الرهؿ  –يصنؼ ) البالستيؾ  -1
كعاء إلى عمى أنيا هكاد تحتفظ بشكميا كحجهيا إذا انتقمت هف 

 آخر.

 تصنيؼ

الهاس( عمى أنيا هكاد تحتفظ  -العسؿ-يصنؼ )الزيت -2
 بحجهيا ثابت كلكنيا تأخذ شكؿ اإلناء الحاكم.

 تصنيؼ

يتنبأ بأف الزيت ىك الهادة التي يتغير شكميا تبعان لشكؿ اإلناء  -3
 هع ثبات حجهيا.

 تنبؤ

السائمة كالصمبة كذلؾ إذا ها يتنبأ بأف الهادة في كال الحالتيف  -1 الدرس الثالث
 الحظ ثبكت درجة االنصيار أك التجهد أثناء التسخيف.

 تنبؤ

يهيز بيف هاء البحر كالهاء النقي كذلؾ بكضعيها في هجهد  -2
 الثالثة.

 قياس )تجريب(

 قياس )تجريب( يحصؿ عمى الكحكؿ الصمب كذلؾ بتبريد الكحكؿ العادم. -3
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 نوع العممية عمميات العمـ الدرس

تجهد زاد حجهو كبناء عميو تنفجر زجاجة يفترض أف الهاء إذا  -4
 بيا هاء لك كضعت في هجهد الثالجة.

 فرض فركض

 الدرس الرابع

يحصؿ عمى أكبر سرعة لكعاء هف الهاء كذلؾ بزيادة درجة  -1
 الحرارة كزيادة هساحة السطح الهعرض ليا.

 قياس )تجريب(

يحصؿ عمى طعاـ هطيك جيدا عمى جباؿ اليهاليا كذلؾ  -2
 باستخداـ طنجرة الضغط.

 قياس )تجريب(

يفترض أف عهمية التبخر تحدث عند جهيع درجات الحرارة  -3
 كبناءن عميو تجؼ الهالبس الهغسكلة عند نشرىا.

 فرض فركض

يفترض أف درجة غمياف السائؿ تقؿ بزيادة الضغط كبناءن عميو  -4
 تستخدـ ربات البيكت طناجر الضغط التي تسهح بنضج الطعاـ

 بسرعة أكبر.

 فرض فركض

 الدرس الخامس

اسطكانة الغاز  - -إطار الدراجة اليكائية  -يصنؼ )كرة القدـ -1
عمبة همطؼ الجك( عمى أنيا تطبيقات عهمية عمى االنتشار  –

 كاالنضغاط.

 تصنيؼ

رائحة غاز األنابيب(  -رائحة العطر –يصنؼ )دخاف الكرؽ  -2
 جزيئاتيا هعدكهة.عمى أنيا هكاد قكل التجاذب بيف 

 تصنيؼ

يفترض أف الغاز يأخذ حجـ الهكاف الهكجكد فيو كبناءن عميو  -3
فإنو عند حرؽ عكد البخكر في أحد زكايا الغرفة فإف الرائحة تنتشر 

 لتهأل الهكاف

 فرض فركض

 

 

 

 

 (5) ممحؽ رقـ
 اختبار عمميات العمـ
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  النيائي
 

 غزة -اجلامعة اإلسالمية 
 العلياعمادة الدراسات 

 كلية الرتبية
 علوم-قسم املناهج وطرق التدريس

  
  

  اختبار عمليات العلم  
 

 

 

 إعداد الباحثة:
 يًُ يصطفً عىض هللا

 
  
  

 إشراف:
 د0 فتحُت انهىنى

 

 
 
 

 م2133 -هـ 3412

 السالـ عميكـ كرحهة اهلل كبركاتو
 ---------الشعبة رقـ                              -------------اسـ الطالبة :



 145 

 --------الدرجة الكمية                                                                  

 تعميمات االختبار 

 عزيزتي الطالبة :

 ييدؼ ىذا االختبار الى قياس عهميات العمـ  لدل طالبات الصؼ السابع االساسي في 

 ادة "الكحدة  الثالثة " الخصائص الفيزيائية لمه

أرجك االجابة عف اسئمة ىذا االختبار بكؿ دقة كعناية  عمها باف نتائج ىذا االختبار ستستخدـ فقط 
 الغراض البحث العمهي كليس ليا عالقة بدرجاتؾ في الهدرسة .

 ال تبدأ االجابة حتى تقرأ التعميمات ويؤذف لؾ بذلؾ :

 التعميمات :

 عمى الكرقة الهرفقة الخاصة باالجابات  .ال تكتب االجابة عمى ىذا الكراس فاالجابة  -4

( سؤاال هف نكع االختيار هف هتعدد ، لكؿ سؤاؿ أربع اجابات 20يتككف ىذا االختبار هف ) -5
 ثالثة هنيا خاطئة ككاحدة هنيا فقط هناسبة عميؾ اف تختارىا 

 ( في هربع الرهز√اقرا كؿ سؤاؿ كاجاباتو جيدا كحدد االجابة الصحيحة ، ثـ ضع عالهة ) -6
 الداؿ عمى االجابة الصحيحة .

 وفيما يمي مثاال محموال لتوضيح طريقة االجابة :

 س فإف درجة انصياره ستكوف: 545إذا عممت أف درجة تجمد البرافيف  

 س  54- -س             د  54 -س            ج  42 -س              ب 100 -أ

 د ج ب أ رقـ السؤاؿ

1   √  

 

 

 

 ورقة اإلجابات:
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 اإلجابة رقـ الفقرة اإلجابة رقـ الفقرة

3.  33.  

2.  32.  

1.  31.  

4.  34.  

3.  33.  

6.  36.  

7.  37.  

8.  38.  

9.  39.  

31.  21.  

 

 

 

 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
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 اختبار عمميات العمـ

 زيت الزيتوف [ تصنؼ ىذه المواد عمى أنيا: –الكحوؿ  –] الخشب  -1

 أقؿ هف كثافة الهاءكثافتيا  - أ

 تغكص داخؿ الهاء  - ب

 تطفك عمى سطح الهاء -ج

 ) أ ، ج ( هعا -د
الكرة المعدنية [ إذا أردنا أف نصنؼ ىذه المواد فإننا  –كرة الزجاج  –الرمؿ  –] البالستيؾ  -2

 نصنفيا ضمف:

 هكاد تحتفظ بحجهيا ك شكميا إذا نقمت هف إناء آلخر -أ

 شكؿ اإلناء الحاكم لياهكاد تحتفظ بشكميا ك تأخذ  -ب

 هكاد تأخذ شكؿ ك حجـ اإلناء الحاكم ليا -ج

 أدكات لعب ك تسمية -د
 الماء [ جميعيا تصنؼ عمى أنيا: –العسؿ  –] الزيت  -3

 تأخذ حجـ اإلناء الحاكم ليا ك شكمو -أ

 ليا حجـ ثابت ك شكؿ ثابت -ب

 تأخذ شكؿ اإلناء الحاكم ليا ك تحتفظ بحجهيا -ج

 ثابت ك حجـ ثابتتأخذ شكؿ  -د
 عمبة ممطؼ الجو [  –اسطوانة الغاز  –إطار الدراجة اليوائية  –] كرة القدـ  -4

 جميعيا تصنيؼ كتطبيقات عممية عمى:

 االنصيار ك التجهد - أ

 التبخر ك التجهد - ب

 االنتشار ك االنضغاط -ج

 الغمياف -د
 عمى أنيا مواد: رائحة غاز األنابيب [ تصنؼ جميعيا –رائحة العطر  –] دخاف الورؽ  -5
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 جزيئاتيا هتقاربة -أ

 قكل التجاذب هعدكهة تقريبا بيف الجزيئات -ب

 تترتب الجزيئات بحيث ال تغير أهاكنيا بتاتا -ج

 ليا حجـ ثابت ك شكؿ هتغير -د
إذا الحظت ثبوت درجة االنصيار أو التجمد أثناء التسخيف فيذا يساعدؾ عمى التنبؤ  -6

 باف:

 السائمة ك الصمبةالهادة في كال الحالتيف  - أ

 الهادة في حالتيا السائمة - ب

 الهادة في حالتيا الصمبة -ج

 الهادة هنصيرة كميا -د
إذا الحظت تغير شكؿ المادة بالنسبة لتغير شكؿ اإلناء الذي توضع فيو مع ثبات  -7

 حجميا فإنؾ تتوقع بأف تكوف المادة:

قطعة بالستيؾ                       -زيت                    ج -كرة حديد                 ب -أ
 قطعة خشب -د

 إذا عممت أف المواد التالية و كثافتيا:  -8

 13ك6، زئبؽ =   0ك 8،  كحكؿ =   3جـ/سـ 0ك9، زيت زيتكف =  3جـ/سـ1هاء = 
 3جـ/سـ

 فإنو لك تـ كضع ىذه الهكاد في إناء كاحد فإنؾ ستحصؿ عمى الترتيب التالي هف أسفؿ ألعمى

 كحكؿ –زيت زيتكف  –هاء  –زئبؽ  - أ

 كحكؿ –زئبؽ  –زيت زيتكف  –هاء  - ب

 هاء –كحكؿ  –زيت زيتكف  –زئبؽ  -ج

 كحكؿ –زيت زيتكف  –هاء  –زئبؽ  -د

 

 إذا وضع وعاءاف زجاجياف عمى كفتي ميزاف و كانت كتمة أحدىما أكبر مف اآلخر -9
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 فإف مف المتوقع أف كالىما: 

 لو حجـ هختمؼ عف اآلخر  -أ

 كثافة هختمفة عف اآلخرلو  -ب

 لو كثافة كاحدة -ج

 لو نفس الحجـ -د
و كتمة مف األلمونيـو مقدارىا  3سـ 100جـ و حجميا 500كتمة مف الحديد مقدارىا  -10

 جـ500

 فمف المتوقع أف: 3سـ 200و حجميا  

 كتمة الحديد تساكم كتمة األلهكنيـك -أ

 كزف الحديد يساكم كزف األلهكنيـك -ب

 الحديد ال تساكم كثافة األلهكنيـككثافة  -ج

 جهيع ها سبؽ -د
 إذا أرت الحصوؿ عمى أكبر سرعة تبخر لوعاء مف الماء فإنؾ تقـو بما يمي: -11

 زيادة درجة الحرارة -أ

 تزيد هف حركة اليكاء حكلو -ب

 تقمؿ هف هساحة سطح الهاء بنقمو لكعاء أضيؽ -ج

 سطحتزيد هف درجة الحرارة ك تزيد هف هساحة ال -د
 لمتمييز بيف ماء البحر و الماء النقي فإنؾ تقـو بالتالي: -12

 تتذكؽ كمييها -أ

 تضع كالىها في هجهد الثالجة -ب

 تنظر إلى المكف -ج

 تسأؿ زهالءؾ -د

 
 لمحصوؿ عمى الكحوؿ الصمب فإنؾ تقـو بالتالي: -13
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 تسخيف الكحكؿ العادم -أ

 تبريد الكحكؿ العادم -ب

 دم إلى ضكء الشهستعريض الكحكؿ العا -ج

 كضع الكحكؿ العادم داخؿ الفرف -د
 لحساب كثافة مكعب مف الخشب فإنؾ تقـو بعمؿ التالي: -14

 تزف قطعو الخشب لتحسب كتمتيا -أ

 تحسب حجـ هكعب الخشب -ب

 تستخدـ قانكف الكثافة = الكتمة/الحجـ -ج

 تقـك بعهؿ الخطكات الثالث السابقة -د
 جيدا عمى جباؿ اليماليا نقـو بعمؿ التالي:لمحصوؿ عمى طعاـ مطيو  -15

 طييو بطنجرة عادية عمى درجة حرارة عالية -أ

 استخداـ طنجرة الضغط -ب

 طييو بطنجرة عادية حتى يغمي -ج

 تركو عمى النار ألطكؿ فترة زهنية   -د

 عند انفجار زجاجة ممموءة بالماء في مجمد الثالجة ) الفريزر ( فإف يثبت الفرضية: -16

 ا برد الزجاج فإنو ينكسرإذ - أ

 إذا برد الهاء فإنو يتحكؿ إلى ثمج - ب

 إذا تجهد الهاء زاد حجهو -ج

 إذا نقص الهاء نقص حجهو -د
 جفاؼ المالبس المغسولة عند نشرىا يثبت الفرضية التالية: -17

 يحدث التبخر عند درجة حرارة هعينة -أ

 يحدث التبخر عند جهيع درجات الحرارة -ب

 عند درجة الغمياف يحدث التبخر -ج

 ال تجؼ الهالبس إال بعد تعريضيا لحرارة الشهس القكية -د
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عند شراء كيمو جراـ واحد مف مجموعة مف الحمضيات المختمفة نالحظ اختالؼ  -18
 حجوميا

 :و ىذا يثبت أف 

 الهكاد الهختمفة تختمؼ في كتمتيا -أ

 الهكاد الهختمفة تختمؼ في حجكهيا -ب

 لمهكاد الهختمفة تختمؼ في حجكهياالكتؿ الهتساكية  -ج

 الحجـك الهتساكية لمهكاد الهختمفة تختمؼ في كتميا -د
استخداـ ربات البيوت لطناجر الضغط التي تسمح بنضج الطعاـ بسرعة أكبر يدعـ ذلؾ  -19

 الفرضية:

 طناجر الضغط أفضؿ هف الطناجر العادية -أ

 الطييطناجر الضغط تستيمؾ كهية أقؿ هف الغاز في  -ب

 درجة غمياف السائؿ تقؿ بزيادة الضغط -ج

 درجة غمياف السائؿ تزداد بزيادة الضغط -د

 " عند حرؽ عود البخور في أحد زوايا الغرفة فإف الرائحة تنتشر لتمأل المكاف " -20

 يدعـ ذلؾ الفرضية التالية:

 عكد البخكر هف النكع الفاخر -أ

 يأخذ الغاز حجـ الهكاف الهكجكد فيو -ب

 لمغاز شكؿ ثابت ك حجـ هتغير -ج

 حجـ ثابت كلمغاز شكؿ هتغير  -د
 

 

 

 (6) ممحؽ رقـ
 دليؿ المعمـ
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 دليؿ المعمـ وفقا إلستراتيجية الياءات الخمس

 الخصائص الفيزيائية لممادة  –في الوحدة الدراسية الثالثة 

 في مادة العمـو لمصؼ السابع األساسي 

 الجزء األوؿ 

 

 الباحثةإعداد 

 مصطفى عوض اهللمنى 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السابع الصؼ:    اليـك كالتاريخ: __________________

    الكثافة           الهكضكع:  
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 الهتطمب السابؽ: يهيز األشياء التي يستطيع حهميا
 قياس الهتطمب السابؽ:ضع خطا تحت الشيء الذم تستطيع حهمو بسيكلة 

 قالكف رهؿ  –قالكف هاء  –قالكف قش 
 هرحمة االرتياد هرحمة جذب االنتباه السمككية ؼاألىدا

يهيز بيف كتؿ األجساـ  -3
ذات األحجاـ الهتساكية 

 عهميان.

عزيزم الطالب لديؾ 
كعاءاف بنفس 

الحجـ أحدىها هاء 
كاآلخر قطف، أييها 

 يستطيع حهمو 

ىؿ أستطيع 
اإلجابة عمى ىذا 

 السؤاؿ 
هاذا أعرؼ عف 

 ذلؾ أصالن 
 هاذا أستطيع أف
أكتشؼ اليكـ 

حكؿ ىذا 
 الهكضكع 

يقكد الهعمـ بؤرة 
اىتهاـ الطالب 
بالتنبيو أف لديو 
( 3كرقة عهؿ رقـ )

كيحتاج لتدكينيا يهد 
الهجهكعات بالهكاد 
كاألدكات الالزهة 
إلجراء النشاط 

 (3رقـ)

عبر الهجهكعات 
الهتعاكنة يقكـ 
الطالب بإجراء 

( 3نشاط رقـ)
كتدكيف ها 

يتكصمكا إليو في 
 (3عهؿ ) كرقة

يهيز بيف أحجاـ  -2
األجساـ ذات الكتؿ 

 الهتساكية عهميان.

عزيزم الطالب عند 
شرائؾ هف البقالة 
كيمك جراـ هف 

الحاجيات الهختمفة، 
ىؿ ليا نفس 

 الحجـ 

هاذا استطيع أف 
 أعرؼ عف ذلؾ 

يقدـ لمهجهكعات 
األدكات الالزهة 
إلجراء نشاط 

( كها ىي 2رقـ)
هدكنة في كرقة 

 (2)عهؿ رقـ 

هكاجية العهؿ 
هباشرة لحؿ 

جراء  الهكقؼ كا 
النشاط عبر كرقة 

 (2عهؿ رقـ)

 : حاكؿ البحث عف العالقة التي تربط بيف كتؿ األجساـ كأحجاهيا.نشاط بيتي
 
  

الوسائؿ  مرحمة التقويـ مرحمة التوسيع مرحمة الشرح
 النتائج دور المعمـ دور المتعمـ دور المتعمـ دور المعمـ دور المعمـ دور المتعمـ الالزمة
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عبر قائد 
الهجهكعة يعبر 
الطالب عها تـ 

التكصؿ إليو خالؿ 
إجراء النشاط 

( بمغتيـ 3رقـ)
 الخاصة.

يمخص الهعمـ ها تكصؿ 
إليو الهجهكعات بطريقة 

هفاىيهية )الهكاد 
الهختمفة الهتساكية 
حجهكىا تختمؼ في 
كتميا( كيطمب هنيـ 
تسجيؿ القاعدة في 

 كراساتيـ.

 فّسر: 
تستطيع حهؿ 

قالكف هف القش 
بينها ال تستطيع 
حهؿ قالكف هف 

 الزيت.

اإلجابة عمى 
السؤاؿ الذم 

طرحو 
 الهعمـ

حؿ تقكيـ 
( عمى 3رقـ)

كرقة عهؿ 
 (3رقـ)

التصحيح 
 عمى التقكيـ 
 رصد النتائج

الهكاد  
كاألدكات 

الهدكنة في 
كرقة عهؿ 

(3) 

تعرض كؿ 
هجهكعة ها تـ 

التكصؿ إليو أثناء 
النشاط إجراء 
 (2رقـ)

يمخص ها تكصمت إليو 
الهجهكعة بمغة عمهية 

)الهكاد الهخمفة 
الهتساكية في كتميا 
تختمؼ في حجكها( 
كيطمب هف الطالب 
تسجيؿ القاعدة عمى 

 الكراسة.

 فّسر:
يختمؼ شكؿ 

كيمك هف السكر 
عمى كيمك 

الزيت عف كيمك 
 القش.

الهشاركة 
في الهناقشة 

التجاد 
 التفسير.

حؿ تقكيـ 
( 2)رقـ 

عمى كرقة 
عهؿ رقـ 

(2) 

تصحيح 
 التقكيـ 

 رصد النتائج

الهكاد  
كاألدكات 

الهدكنة في 
كرقة عهمي 

 (2رقـ )

 )×( ( أو √تقويـ ختامي: ضع عالمة )
 ( تستطيع حهؿ قالكف الزيت هثؿ حهمؾ لقالكف القش ألف لكمييها نفس الحجـ. ) -3
 الحديد.( عبكة كيمك كاحد هف الجبف هثؿ عبكة كيمك كاحد هف  ) -2

 ( الهكاد الهختمفة الهتساكية في حجهكىا تختمؼ في كتميا. ) -1
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 السابعالصؼ:    اليـك كالتاريخ: __________________
    الكثافة الهكضكع:  

 : يحسب حجـ الهكعب الهتطمب السابؽ
 سـ احسبي حجهو 1قياس الهتطمب السابؽ:هكعب طكؿ ضمعو 

 رغـ تساكم كتميا.: تختمؼ الهكاد في حجكهيا نشاط بيتي: عمؿ
  

 تختمؼ الهكاد في كتميا رغـ تساكم أحجاهيا.  (2
 
 

 هرحمة االرتياد هرحمة جذب االنتباه السمككية ؼاألىدا
يستنتج العالقة  -1

التي تربط بيف الحجـ 
 كالكتمة عهميان.

ىؿ يكجد عالقة هحددة 
تربط بيف كتؿ األجساـ أك 

حجهكىا أـ أنيا ترتبط 
 بطريقةعشكائية.

ىؿ أستطيع 
فحص ذلؾ 

 كهعرفة الحؿ 
كهاذا أعرؼ عف 

 ذلؾ أصال 

يقدـ الهعمـ أدكات 
( كها 1نشاط رقـ )

 ىي هدكنة في كرقة
( كيقكد 1عهؿ رقـ )

اىتهاهيـ لمقياـ 
 بالنشاط.

كهحاكلة الكصكؿ لحؿ 
لالستفسارات التي 
 كضعت أهاهيـ.

هكاجية العهؿ 
جراء النشاط  كا 
هباشرة لهحاكلة 
التكصؿ لمعالقة 

بيف الكتمة كالحجـ 
كتسجيؿ 

الهالحظات عبر 
كرقة عهؿ رقـ 

(1.) 

يتكصؿ إلى هفيكـ  -4
 الكثافة.

بيف  ها العالقة التي تربط
 الكتمة كالحجـ 

ىؿ أستطيع 
 اإلجابة 

 

يستنتج العالقة  -3
الرياضية التي تربط 
بيف كؿ هف الكتمة 
 كالحجـ كالكثافة.

ىؿ تستطيع التكصؿ إلى 
شكؿ العالقة الرياضية التي 

تربط بيف الكتمة كالحجـ 
 كالكثافة.

ىؿ أستطيع ذلؾ 
 فعالن.
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 مرحمة التقويـ مرحمة التوسيع مرحمة الشرح
الوسائؿ 
دور  دور المعمـ دور المتعمـ الالزمة

دور  دور المتعمـ المعمـ
 النتائج دور المعمـ المتعمـ

عبر قائد 
الهجهكعة 

يعرض الطالب 
هالحظاتيـ 
كاستنتاجاتيـ 

بمغتيـ 
 الخاصة.
هالحظة 

 72الجدكؿ ص
هف الكتاب 
الهدرسي 

كالتعرؼ عمى 
كثافة بعض 

 الهكاد.

ينظـ الهعمـ ها 
تكصؿ إليو الطالب 
هف إجابات صحيحة 
)يكجد عالقة هحددة 

تربط بيف الكتمة 
كالحجـ( )حاصؿ 
قسهة الكتمة عمى 

الحجـ يعطى هقداران 
ثابتان( )الكثافة ىي 
كتمة كحدة الحجكـ 

دة )الكثافة = هف الها
 الحجـ(.\الكتمة

كيطمب هنيـ تمخيص 
ذلؾ عمى كراساتيـ 
يطمب هف الطالب 

هالحظة الجدكؿ ص 
في الكتاب  72

 الهدرسي.

ها ىي 
كحدة 
قياس 
 الكتمة  
ها ىي 
كحدة 
قياس 
 الحجـ 
ها ىي 
كحدة 
قياس 
 الكثافة 

عبر 
الهناقشة 
كالهشاركة 
يتكصمكا 
 لمحؿ.

ىؿ تقكيـ 
( 3رقـ)

عمى كرقة 
رقـ عهؿ 

(1) 

تصحيح 
التقكيـ 
رصد 
 النتائج.

الهكاد  
كاألدكات 
الالزهة 
إلجراء 

نشاط رقـ 
(1 )

كالهدكنة 
في كرقة 
عهؿ رقـ 

(1) 

 تقويـ ختامي: أكمؿ الفراغ: 
 ػػػػػػػػػػػ ككحدة قياسيا ػػػػػػػػ.÷ الكثافة = ػػػػػػػػػػػ  -3
 ػػػػػػػػػػػ ككحدة قياسيا ػػػػػػػػ.÷ الحجـ = ػػػػػػػػػػػ  -2
 ػػػػػػػػػػػ ككحدة قياسيا ػػػػػػػػ.÷ الكتمة = ػػػػػػػػػػػ  -1
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 السابعالصؼ:    اليـك كالتاريخ: __________________
    الكثافة          الهكضكع:  

 يعرؼ هفيـك الكثافة   الهتطمب السابؽ: 
 ( ىي كتمة كحدة الحجـك هف الهادة.     اكتب الهصطمح ) قياس الهتطمب السابؽ: 

 حساب كثافة قطعة هف اإلسفنج بإزاحة حجـ ههاثؿ لحجهيا هف الهاء.: ال يجكز نشاط بيتي: عمؿ
 فها  كثافة ىذا النكع هف الكحكؿ    ، 1سـ 2111جـ كحجهيا  3711كهية هف الكحكؿ كتمتيا 

 
 
 
 

 هرحمة االرتياد هرحمة جذب االنتباه السمككية ؼدااألى
يحسب كثافة  -6

جسـ صمب 
هنتظـ الشكؿ 

باستخداـ عالقة 
 الكثافة.

يطرح الهعمـ هجهكعة 
هف األسئمة عمى 
( 4كرقة عهؿ رقـ )

كيسأؿ الطالب ىؿ 
بإهكانكـ حساب 
كثافة جسـ صمب 

 ـهنتظـ باستخدا
 عالقة الكثافة.

ىؿ أستطيع حؿ ىذه 
اليـك كىؿ األسئمة 

باستطاعتي حساب 
كثافة أم جسـ 
صمب باستخداـ 
 عالقة الكثافة.

يقكد الهعمـ اىتهاـ الطالب 
بالتنبيو أف لديو كرقة عهؿ 

( كأنو بحاجة لحؿ 4رقـ )
 األسئمة الهعركضة بيا. 

ينبو لطالب الستخداـ عالقة 
الكثافة لحؿ األسئمة 

 الهطركحة.

عبر 
الهجهكعات 
الهتعاكنة 

 يحاكؿ الطالب
حؿ الهسائؿ 
الهطركحة 
كتدكيف ها 
تكصكا إليو 
هف إجابات 

في كرقة عهؿ 
يحسب كثافة  -7 (.4رقـ )

جسـ صمب غير 
 هنتظـ الشكؿ.

يطرح الهعمـ الهشكمة 
 التالية:

قّدـ لؾ شخص قطع 
هف النقكد كقاؿ لؾ 

إنيا هف الفضة 
الخالصة فكيؼ يتأكد 
 هف صحة أهك أقكالو.

ىؿ أستطيع كشؼ 
 ذلؾ 

أف أتأكد ككيؼ لي 
هف أنيا فضة 

خالصة أـ ال  ىؿ 
عالقة الكثافة 

تساعدني في كشؼ 
 ذلؾ 

يقكد الهعمـ بؤرة اىتهاـ 
الطالب بالتنبيو أف لديو كرقة 

( كيحتاج 3عهؿ رقـ)
 لتدكينيا.

يهد الهجهكعات باألدكات 
كالهكاد الالزهة إلجراء 

النشاط الهدكف في كرقة 
 (3عهؿ )
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 تقويـ ختامي: ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة )مف االمتحاف (:

،  3سـ 60ماء فأصبح حجـ الماء  3سـ50دبوسا صغيرا في مخبار مدرج بو  20غمر أحمد 
 بالتالي فإف حجـ الدبوس الواحد يساوي:

 3سـ1 -د           3سـ3 -ج                3سـ2 -ب                   3سـ½  -أ
 
 
 
 

 مرحمة التقويـ مرحمة التوسيع مرحمة الشرح
الوسائؿ 
دور  دور المعمـ دور المتعمـ الالزمة

دور  دور المتعمـ المعمـ
 النتائج دور المعمـ المتعمـ

عبر قائد 
الهجهكعةيعبر 
الطالب عها 

تكصمكا اليو هف 
إجابات لألسئمة 
في كرقة عهؿ 

 (4رقـ )

يضع الهعمـ إجابات 
الطالب الهتفؽ عمييا 
عبر الهجهكعة بحيث 
يصيغيا كيتابع هعيـ 
التسمسؿ الهنطقي في 
حؿ الهسألة كاستخداـ 

 عالقة الكثافة.

جدم 
كثافة 
كتاب 
 العمكـ.

اإلجابة 
عمى السؤاؿ 
كحمو عمى 

 الدفتر.

حؿ تقكيـ 
( في 3)

كرقة 
 (4عهؿ )

تصحيح 
التقكيـ 
كرصد 
 النتائج.

الكتاب  
الهدرسي 
كرقة عهؿ 

( كراسة 4)
 الطالب.

يقـك الطالب 
بالتعبير عها 
تكصمكا إليو 
كدكنكه في 

أكراقيـ كذلؾ 
عبر قائد 
الهجهكعة 
كبمغتيـ 
 الخاصة.

بتمخيص يقـك الهعمـ 
ها تكصمكا إليو 

الطالب هف طريقة 
لحساب كثافة األجساـ 

 الغير هنتظهة.

 9حؿ س 
هف الكتاب 
الهدرسي 

 .76ص 

يحاكؿ 
الطالب حؿ 

السؤاؿ 
كاإلجابة 

 عميو

حؿ تقكيـ 
( في 3)

كرقة 
 (3عهؿ )

تصحيح 
التقكيـ 
كرصد 
 النتائج.

الهكاد  
كاألدكات 
الالزهة 
إلجراء 
النشاط 

الهدكف في 
كرقة عهؿ 

 (.3قـ )ر 
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 (4ورقة عمؿ رقـ )

 

 حؿ مسائؿ عمى قانوف الكثافة
 الحجـ ، أجيبي عف األسئمة التالية: \باستخداـ العالقة التالية: الكثافة = الكتمة 

 سـ، فها كتمة ىذا الهكعب  3هكعب هف الخشب طكؿ ضمعو  -3
 
 
 
  

، احسبي كتمة ىذا  1كخـ/ـ 1111، كهتكسط كثافتيا  1ـ 2صخرة حجهيا  -2
 الصخرة 

 
 
 
  

كغـ فها كثافة ىذا  1026، ككتمتو  1سـ 311هكعب هف الزجاج حجهو  -1
 الزجاج 

 
 
 
  

 ( هف أسئمة الفصؿ هف الكتاب الهدرسي.6(: حؿ سؤاؿ رقـ )3تقكيـ )
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 (5ورقة عمؿ رقـ )  
 حساب كثافة جسـ صمب غير منتظـ

 : يحسب كثافة جسـ صمب غير هنتظـ.اليدؼ
كأس زجاجية  –دكرؽ إزاحة  –هاء  –هخبار هّدرج  –خيط  –: حجر صغير المواد واألدوات

هيزاف لقياس الكتمة. –صغيرة   

 خطكات العهؿ:
 الهاء في الهخبار الهّدرجضعي كهية هف  -3

 ( = ػػػػػػػػػ.3كعيني حجـ الهاء فيو )ح
  

 استخدهي حجر صغير هربكط كضعيو في داخؿ الهخبار الهّدرج الذم بو هاء. -2

 ( = ػػػػػػػػ.2عيني حجـ الهاء كالحجر بداخمو )ح -1

 جدم حجـ الحجر عف طريؽ  -4

 ػػػػػػػػػػػػػ( = 3ح-2طرح )حجـ الهاء( هف )حجـ الهاء كالحجر(: )ح

 جدم كتمة الحجر باستخداـ الكتمة. ؾ = ػػػػػػػػػػػ. -3

 جدم كثافة الحجر، كثافة الحجر = ػػػػػػػػػػػػ. -6

 ىؿ كثافة الحجر أكبر أـ أقؿ هف كثافة الهاء  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ -7

 -------------------------------------------:المالحظة
 -------------------------------------------:  االستنتاج

 : انظرم إلى الشكؿ، ثـ أجب عف األسئمة التالية: (1تقويـ رقـ )
 جدم حجـ الحجر. ( أ
 حجـ. 83جدم كثافة ىذا الحجر إذا عمهت أف كتمتو =  ( ب

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

-------------------

------------------ 

 3سن 100

-------------------

-------------------

------------------ 

 3سن 75

-------------------

----o-----------

------------------ 

 

 3سن 100

-------------------

-------------------

------------------ 

 3سن 65
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 /________________الصؼ  _________________اليـو والتاريخ/

 حاالت الهادة. الموضوع/

 الحصكؿ عمى شكؿ لمهادة الصمبة كعدـ الحصكؿ عميو لمهادة السائمة./ المتطمب السابؽ

 أهاـ التصرؼ الذم تستطيع فعميػ √ضع عالهة  /قياس المتطمب السابؽ
 )  ( عهؿ ككهة هف الرهؿ. .3
 )  ( عهؿ ككهة هف الهاء. .2

 )  ( عهؿ ككهة هف العطر. .1

األىداؼ 
 السموكية

 مرحمة االرتياد مرحمة جذب االنتباه

 دور المتعمـ دور المعمـ دور المتعمـ دور المعمـ 

تعدد حاالت 
الهادة الثالث 
يصؼ حاالت 
 الهادة ظاىريان 

 

تصنؼ الهكاد 
 حسب حالتيا

ىؿ تستطيع أف 
تفرؽ بيف هادة 

الحديد كبيف الهاء 
كبيف رائحة 

 العطر 

كىؿ تستطيع أف 
تذكر الصفات 
 الظاىرية ليا 

ىؿ أستطيع 
بالفعؿ التفرقة بيف 
ىذه الهكاد كىؿ 

أستطيع أف 
 أصفيا

 يقكد الهعمـ اىتهاـ
الطالب بتنبيييو 
أف لديو كرقة 
( 3عهؿ رقـ )

كأنيا بحاجة 
لمكشؼ عف حؿ 
كالكصكؿ إلى 
استنتاج تعهيـ 
عمى حاالت 

الهادة يقدـ الهكاد 
كاألدكات الالزهة 
إلجراء النشاط 
الكارد في كرقة 

 العهؿ

عبر الهجهكعات 
الهتعاكنة يقكـ 
الطالب كؿ 

حسب دكره في 
 الهجهكعة بإجراء 

 لها يأتي: : عمؿنشاط بيتي
 يأخذ الزيت شكؿ اإلناء الذم يكضع فيو. . أ
 تستطيع عهؿ ككهة هف الرهؿ كال تستطيع عهؿ ككهة هف العصير. . ب
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الوسائؿ  مرحمة التقويـ مرحمة التوسيع مرحمة الشرح
 الالزمة

دور  دور المعمـ دور المتعمـ
 المعمـ

دور 
 المتعمـ

الكتاب  النتائج المعمـ المتعمـ
 الهدرسي

 أكراؽ العهؿ

كراسة 
 الطالب

أدكات 
النشاط 

الهدكف في 
 كرقة العهؿ

عبر قائد 
الهجهكعة يعبر 
الطالب عها 

تكصمكا إليو هف 
إجابات لمهشكمة 
الهركحة لدييـ 
كيعبركا عف 
ذلؾ بمغتيـ 

 الخاصة

يضع الهعمـ 
إجابات الطالب 

كها تكصمكا 
إليو في صكرة 

هفاىيهية 
بطريقة 

صحيحة تثبت 
ذلؾ بطريقتو 
هف تمخيص 

تيجة التي لمن
 تكصمكا ليا

حؿ تقكيـ 
( 3رقـ )

في كرقة 
عهؿ رقـ 

(3) 

اإلجابة 
عمى 

التقكيـ رقـ 
(3 )

كاالستفسار 
عها لديو 

هف 
تساؤالت 

 أخرل

حؿ تقكيـ 
( 2رقـ )

كالكارد في 
كرقة 
 العهؿ

تصحيح 
التقكيـ 
كرصد 
 النتائج

 

حالة السيكلة  ككذلؾ إلى : ىؿ تستطيع تحكيؿ الهادة نفسيا هف حالة الصالبة إلى تقويـ ختامي
 الحالة الغازية  ككيؼ يهكنؾ ذلؾ 

 

 

 

 

 

 



 163 

 السابعالصؼ:    اليـك كالتاريخ: __________________
    االنصيار كالتجهد          الهكضكع:  

  يسهي الهاء في جهيع حاالتو الصمبة كالسائمة كالغازية الهتطمب السابؽ: 
بينها نسهيو في ---------/ نسهي الهاء في حالتو الصمبة ب ؽ : اكهؿقياس الهتطمب الساب
  ------------الحالة الغازية ب 

 األىداؼ السمككية ـ
 هرحمة االرتياد هرحمة جذب االنتباه

 دكر الهتعمـ دكر الهعمـ دكر الهتعمـ دكر الهعمـ
يكتشؼ أف لكؿ هادة   .1

درجة انصيار كدرجة 
 تجهد عهميان.

نفس ىؿ لجهيع الهكاد 
 درجة االنصيار كالتجهد.

ىؿ أستطيع 
اإلجابة عمى 

 ىذا السؤاؿ 

يقدـ الهعمـ 
لمطالب 
الجدكؿ 

 الهدكف في
الكتاب 
 (83)الهدرسي
 كيقدهكرقة
 (5عهؿ رقـ)

هالحظة الجدكؿ 
بدقة كهحاكلة 
اإلجابة عمى كرقة 

 (5العهؿ )

يفّسر هعنى درجة   .2
 االنصيار.

ىؿ أستطيع  ّعرؼ درجة االنصيار.
 ذلؾ تفسير 

دـ كرقة يق
العهؿ رقـ 

( كينكه 6)
 (1)تقكيـ لحؿ

هالحظة التقكيـ 
كحمو عؿ كرقة 

 العهؿ.

يفّسر هعنى درجة   .3
 التجهد.

أعطي تعريفان لدرجة 
 التجهد.

ىؿ أستطيع 
كضع تعريفان 

 لذلؾ.

يقدـ كرقة 
( 6العهؿ رقـ)

كينكه لحؿ 
 (2تقكيـ )

حؿ التقكيـ عمى 
 كرقة العهؿ.

في  يحدد العكاهؿ الهؤثرة  .4
درجتي االنصيار 

 كالتجهد لمهادة.

ىؿ تتأثر درجتي 
االنصيار كالتجهد بعكاهؿ 
خارجية أـ أنيا ثابتة دائهان 

 ال تتغير 

هاذا أعرؼ 
عف ذلؾ 

 بالضبط 

يقدـ كرقة 
العهؿ رقـ 

( كينكه 6)
 (5لحؿ تقكيـ)

حؿ التقكيـ عمى 
 كرقة العهؿ.

( تثبت درجة 2( ال يكجد الكحكؿ في حالة الصالبة عمى درجة حرارة الغرفة.)1فّسر: ) نشاط بيتي:
 االنصيار أك التجهد لفترة هف الزهف أثناء التسخيف أك التبريد.
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 هرحمة التكسيع هرحمة الشرح
 هرحمة التقكيـ

الكسائؿ 
 دكر الهتعمـ دكر الهعمـ دكر الهعمـ دكر الهتعمـ الالزهة

يقدـ الطالب 
إجاباتيـ عبر 
 قائد الهجهكعة

يقدـ الهعمـ إجاباتيـ 
 بطريقة هفاىيهية

ىؿ يصمح هيزاف 
حرارة الزئبؽ لقياس 
درجة انصيار 
الكحكؿ الصمبة  

 لهاذا 

اإلجابة عمى 
السؤاؿ 

كالهناقشة 
كألف درجة 
انصيار تجهد 
الكحكؿ أكبر 
هف درجة 

انصيار 
 كتجهد الزئبؽ

حؿ تقكيـ رقـ 
( عمى كرقة 1)

 (5العهؿ )

تصحيح  -
التقكيـ كرصد 

 النتائج

الجدكؿ 
الهدكف 

في 
الكتاب 

الهدرسي 
 83ص 

يقدـ الطالب 
إجاباتيـ عبر 
 قائد الهجهكعة

يعرض الهعمـ إجاباتيـ 
بصكرة هفاىيهية )هفيـك 

 درجة االنصيار(.

كيطمب هنيـ تدكيف ذلؾ 
 عمى كراساتيـ

فّسر: تثبت درجة 
االنصيار أثناء 
التسخيف لفترة هف 

 الزهف.

اإلجابة عمى 
التفسير 

 كهناقشة ذلؾ.

( 3حؿ تقكيـ )
عمى كرقة عهؿ 

(6 ) 

تصحيح  -
التقكيـ كرصد 

 النتائج

 

يقدـ الطالب 
إجاباتيـ عبر 
 قائد الهجهكعة

يعرض الهعمـ إجاباتيـ 
بصكرة هفاىيهية يتأثر 
درجة االنصيار بعدة 
عكاهؿ هنيا: كجكد 
الشكائب كالضغط الكاقع 

 عمى الهادة.

 تنخفض درجة
انصيار بعض الهكاد 
أك تجهدىا عمى 

 درجاتيا الحقيقية.

هناقشة ذلؾ 
كاإلجابة عمى 

 التفسير.

( 6حؿ تقكيـ )
عمى كرقـ عهؿ 

(6.) 

تصحيح  -
التقكيـ كرصد 

 النتائج

 

 (.5( حؿ التقكيـ عمى كرقة العهؿ رقـ )1) التقويـ الختامي:
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 األىداؼ السمككية ـ
 هرحمة االرتياد هرحمة جذب االنتباه

 دكر الهتعمـ دكر الهعمـ دكر الهتعمـ دكر الهعمـ

عندها يتعرض الهاء إلى  يفّسر ظاىرة شذكذ الهاء.  .1
عهمية التبريد الهستهرة فإنو 
عند درجة صفر  س يبدأ 
بالتحكؿ هف الحالة السائمة 
إلى الحمة الصمبة كلكف 
بذلؾ تختمؼ عف غيره هف 
السكائؿ فبهاذا تختمؼ  
ككيؼ يهكف هالحظة 

 ذلؾ 

 كها الحكهة هف كراء ذلؾ 

ىؿ أستطيع 
هعرفة ذلؾ 

 االختالؼ 

ىؿ أستطيع 
تفسير ىذا 

 االختالؼ 

هاذا سأعرؼ 
عف ذلؾ 

 اليكـ 

يقدـ الهعمـ 
أدكات نشاط 

( في 1رقـ)
كرقة العهؿ 

( 7رقـ)
كيطمب هنيـ 
أف يجركا 
التجربة ثـ 
تجيبكا عمى 

األسئمة 
 الكاردة.

يكاجو الطالب 
العهؿ بإجراء 

عمى شكؿ  النشاط
هجهكعات كيقكهكا 
بحؿ األسئمة 
الكاردة عمى كرقة 
العهؿ كالتي ربها 

 تكصميـ لمحؿ.

يحدد درجة الحرارة التي   .2
 يبدأ عندىا شذكذ الهاء.

ها ىي درجة الحرارة التي 
يبدأ عندىا الهاء بالشذكذ 

 عف غيره هف الهكاد.

ىؿ أستطيع 
 هعرفة ذلؾ 

يطمب هف 
الطالب عبر 
الهجهكعات 
ركا أف يفك
باالستعانة 
بالكتاب 
الهدرسي 

لمكصكؿ إلى 
 حؿ.

عمى هجهكعاتيـ 
يبدأك بالهناقشة 
لمتكصؿ إلى 

 الحؿ.

يحدد بعض الظكاىر   .3
الطبيعية التي تعتهد عمى 

 شذكذ الهاء.

هاذا يتضح كالدتؾ عندها 
تضع قاركرة الهاء في 
هجهد الثالجة كها أىهية 
ظاىرة شذكذ الهاء لألحياء 

 البحرية.

أستطيع ىؿ 
ذلؾ كهاذا 
أعرؼ عف 
 ذلؾ بالضبط 

يطمب هنيـ 
عبر 

الهجهكعات 
إيجاد حؿ 
 كتفسير ذلؾ.

يحاكلكا ذلؾ عبر 
 هجهكعاتيـ.

 .86هف الكتاب الهدرسي ص  2حؿ س  نشاط بيتي:
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 هرحمة التكسيع هرحمة الشرح
 هرحمة التقكيـ

الكسائؿ 
 دكر الهتعمـ دكر الهعمـ دكر الهعمـ دكر الهتعمـ الالزهة

يعرض الطالب 
عبر قائد 
الهجهكعة أىـ ها 
تـ التكصؿ إليو 
كيجيبكا عمى 
األسئمة بمغتيـ 

 الخاصة.

يعرض الهعمـ ها تكصؿ إليو 
الطالب بصكرة هفاىيهية 
كاضحة كهرتبة )يتجهد الهاء 

 عند درجة تجهد هعينة(.
)حجـ الهاء بعد التجهد أكبر 

 هنو قبؿ التجهد(.

ىؿ تغيرت كتمة 
الهاء بعد التجهد 
عف كتمتو قبؿ 

 التجهد  
ها عالقة ذلؾ 

 بالكثافة 

الهناقشة في ذلؾ 
كالهشاركة في 
اإلجابة عمى ىذا 

 االستفسار.

( في 1حؿ تقكيـ )
 (7كرقة عهؿ رقـ)

 
تصحيح التقكيـ  -

 كرصد الدرجات.

األدكات 
كالهكاد 

الهستجدة 
كالهدكنة 

في نشاط 
( في 1)

كرقة 
 (7عهؿ)

يقدـ الطالب 
إجاباتيـ عبر قائد 
الهجهكعة كذلؾ 

 بمغتيـ الخاصة.

يعرض إجاباتيـ بصكرة 
 كاضحة.

كهية الهاء التي تتعرض لمتبريد 
الهستهر يتناقض حجهيا 
باستهرار كتزداد كثافتيا حتى 
س عندىا يككف  يصبح عند ع   
أصغر حجـ كأكبر كثافة قد 
حصمت لمهاء عندها تستهر 

ها دكف ع  س درجة الحرارة إلى 
يزداد حجهو كتقؿ كثافتو فيرتفع 
س كىك  ألعمى ليتجهد عند صفر 
 ها يعرؼ بظاىرة شذكذ الهاء.

 أكهؿ الفراغ:
يتجهد الهاء عند 
درجة _____ 
بينها يحدث شذكذ 
الهاء عندها 
تنخفض درجة 
الحرارة إلى ها 

 دكف _____.

اإلجابة عمى 
السؤاؿ الذم 

 طرحو الهعمـ.

( 2حؿ تقكيـ )
رقة عهؿ عمى ك 

(7 ) 
تصحيح التقكيـ  -

 كرصد النتائج

 

يقدـ الطالب 
إجاباتيـ بمغتيـ 

 الخاصة

تتيح ظاىرة شذكذ الهاء لألحياء 
البحرية كالحياة تحت الجميد في 
درجة ع  س بينها يرتفع الجميد 

 ألعمى.

بهاذا تنصح 
الهزارعيف عند 

 حدكث صقيع.

اإلجابة عمى ىذا 
 االستفسار.

( 3حؿ تقكيـ )
كرقـ عهؿ عمى 

(7.) 
تصحيح التقكيـ  -

 كرصد النتائج

 

( لديؾ خيط كهكعب جميد كهمح، كيؼ ترفع هكعب الجميد بكاسطة 1فّسر: ) التقويـ الختامي:
 ( تضاؼ هادة خاصة إلى الهاء في هبرد )ركدديتد( السيارة.2الخيط دكف ربطو.)

 ( ىؿ تستطيع صير هكعب جميد دكف استخداـ هصدر حرارم 3)
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 (5عمؿ رقـ )ورقة 

 درجات االنصيار والتجمد لبعض المواد

 ثـ أجب عف األسئمة التالية: 83الحظ الجدوؿ المدوف في الكتاب المدرسي ص 

 ىؿ درجة انصيار األكسجيف ىي نفس درجة انصيار النفثاليف  -1

 نعـ : _________، ال:  _________،   

 درجة انصيار األكسجيف __________

 النفثاليف ___________درجة انصيار 

 ها ىي درجة انصيار الزئبؽ  ___________________ -2

 س (  ______________________  40-كيؼ تصبح حالة الزئبؽ عند ) -3

 س (  ______________________  38-كيؼ تصبح حالة الزئبؽ عند ) -4

 ها ىي درجة تجهد الزئبؽ _________________________________ -5
 : ؿ لما يأتي(: عم1تقويـ )

 ال يهكف استخداـ هيزاف كحكلي لقياس درجة انصيار النيتركجيف الصمب  . ت
 السبب:_________________________________________________

 ( أكؿ الفراغ التالي:1: )تقويـ ختامي
 عند درجة االنصيار نجد الهادة في حالتيف ىها الحالة _______ كالحالة _______ -1
 × :أو  ( ضع عالمة 2)
 ( لكؿ هادة نقية درجة انصيار تهيزىا عف غيرىا.  ) -1
 ( درجة انصيار الكحكؿ تساكم درجة انصيار الزئبؽ.  ) -2
( اختر : تثبت درجة االنصيار أو التجمد أثناء التسخيف أو التبريد لفترة مف الزمف والسبب 3)

 ىو أف:
 ثر في درجتي االنصيار أك التجهد.أ. التسخيف أك التبريد بعد فترة ال يؤ 

 ب. الهادة تستغؿ الطاقة الحرارية التي تزكد بيا أك تفقدىا في تحكيميا هف حالة إلى أخرل.
 ج. الهادة تستغؿ طاقتيا الحرارية في رفع درجة حرارتيا أك خفضيا.

 د. درجة االنصيار تساكم درجة التجهد الهادة الكاحدة.
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 (6ورقة عمؿ رقـ )

 درجتي االنصيار والتجمدتفسير 

 (:1تقويـ )

 عرؼ درجة االنصيار:

 (:2تقويـ )

 عرؼ درجة التجمد:

  س فإف درجة انصياره ىي __ 5 54( : إذا عممت أف درجة تجمد البرافيف ىي 3تقويـ )

 ( : اختر اإلجابة الصحيحة:4تقويـ )

 درجة انصيار المادة الواحدة:

 تجهدىا. تساكم درجة -2  أقؿ هف درجة تجهدىا. -1

 ليس ىناؾ عالقة بيف درجتي االنصيار كالتجهد -4  أكبر هف درجة تجهدىا. -3

 

 ( أكمؿ الفراغ:5تقويـ )

 الهاء الهذاب بو أهالح يتجهد قبؿ أـ بعد الهاء النقي  ________________
 ىؿ وجود شوائب يؤثر عمى درجة انصيار أو تجمد المادة؟

 _________ال ________  نعـ ________________
 ىؿ تتأثر درجة االنصيار والتجمد لمادة ما بالضغط الواقع عمييا؟

 ال _________________  نعـ ________________

 
 تتأثر درجة انصيار كتجهد الهادة بػ _____ ك ______.(: )أ( أكؿ الفراغ: 6تقويـ )

 الحقيقية كالسبب:تنخفض درجة انصيار أك تجهد بعض الهكاد عف دراجاتيا )ب( اختر: 

 ب. كجكد ضغط كاقع عمى الهادة.   أ. كجكد الشكائب في الهادة.

 د. ) أ + ب ( هعان. ج. ارتفاع درجة التسخيف أك التبريد.
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 (7ورقة عمؿ رقـ )

 ( تجمد الماء1نشاط رقـ )

 حكض زجاجي.-قمـ حبر-هسطرة –هجهد الثالجة  –هاء  –: كأس بالستيؾ شفافة المواد واألدوات

 هاء في الكأس. 3سـ  100ضع  -1: وات العمؿخط

 حدد ارتفاع الهاء في الكأس باستخداـ قمـ الحبر. -2

بعد فترة هف الزهف أخرج الكأس هف هجهد الثالجة، كحدد باستخداـ القمـ االرتفاع الجديد لمهاء  -3
 (.1الهتجهد ثـ الحظ:هاذا حدث لحجـ الهاء بعد تجهده  سجؿ هالحظة رقـ )

ة هف الهاء في الهحقف إلى نصفو كذلؾ بشفط الهاء ثـ أغمؽ فكىة الهحقف بكاسطة ضع كهي -4
 السدادة.

 ضع هاء في الحكض. -5

 ضع قالب الجميد فكؽ الهاء. -6

 (.2ىؿ ينغهر قالب الجميد  سجؿ هالحظة رقـ )
 ___________________________  _____________________________لماذا

 ____________________________________________ -1 : المالحظة

 ____________________________________________________ . ث
 ____________________________: ________________________االستنتاج

 ( عند تحويؿ الماء مف الحالة السائمة إلى الصمبة فإف/1تقويـ رقـ )

 كثافتو تزداد كحجهو يقؿ -2  كثافتو تقؿ كحجهو يزداد -1

 كثافتو تزداد كحجهو يزداد -4  كثافتو تقؿ كحجهو يقؿ -3
 ( جميع ما يمي مف خصائص ظاىرة شذوذ الماء ما عدا/2تقويـ رقـ )

 تزداد عندىا كثافة الهاء -2   س   4تحد عند درجة أقؿ هف  -1

 ضركرة لبقاء الكائنات البحرية حية. -4   يزداد عندىا حجـ الهاء -3
بهاذا تنصح سكاف الحي عند سهاعؾ األخبار عند حدكث انجهاد في الميالي الباردة ( 3تقويـ رقـ )

 جدان، لحفظ أنابيب الهاء خارج الهنزؿ
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 السابعالصؼ:    اليـك كالتاريخ: __________________
   التبخر كالتكاثؼالهكضكع:

 يسهي حالة الهاء عندها يتحكؿ لمحالة الغازية الهتطمب السابؽ:
 اختر / نسهي الهاء في حالتو الغمزية )جميدا ، بخار هاء (قياس الهتطمب السابؽ: 

 األىداؼ السمككية ـ
 هرحمة االرتياد هرحمة جذب االنتباه

 دكر الهتعمـ دكر الهعمـ دكر الهتعمـ دكر الهعمـ

يتعرؼ إلى كيفية حدكث   .1
 عهميان.التبخر 

في الدرس السابؽ قهت 
بصير النفثاليف عف طريؽ 
تسخينو، فهاذا تتكقع أف 
يحصؿ لمنفثاليف السائؿ إذا 
كاصمت تسخينو  كهاذا 
يحدث لجزيئاتو  إذا 
اعترض طريقيا سطح 
بارد  هاذا تسهى كؿ 

 عهمية 

هاذا عرؼ 
عف ذلؾ 

 بالضبط 

ىؿ أستطيع 
 تفسير ذلؾ 

كهاذا يهكنني 
أف أتعمـ اليـك 

كؿ ىذا ح
 الهكضكع 

يقدـ الهعمـ 
لمطالب أدكات 

النشاط 
( 1رقـ)

كيطمب هنيـ 
تدكينيا بعد 
 إجراء النشاط.

يقكد الطالب عف 
طريؽ هجهكعاتيـ 
الهتعاكنة بهكاجية 
جراء  العهؿ كا 
النشاط الكارد 
كتدكيف كرقة 

 العهؿ

يكتشؼ العكاهؿ الهؤثرة   .2
 في سرعة التبخر عهميان.

ىؿ تستطيع أف تحدد 
العكاهؿ الهؤثرة في سرعة 

 التبخر 

ىؿ أستطيع 
 ذلؾ بالفعؿ 

يقدـ الهعمـ 
لمطالب 

أدكات نشاط 
( 2رقـ )

كالهدكف في 
كرقة عهؿ 

( 2رقـ)
كيطمب هنيـ 
تدكينيا بعد 
 إجراء النشاط.

يكاجو الطالب 
العهؿ هباشرة 
كذلؾ بإجراء 
النشاط الكارد في 
كرقة العهؿ التي 
لدييـ كتدكيف ها 
بيا لمكصكؿ 

 يدؼ.لم

يحصؿ عمى قطرات هاء   .3
هف األبخرة الهتصاعدة 

 عهميان 

هاذا تتكقع أف يحدث إذا 
استهرت عهمية التبخر 
لمهياه هف التجهعات 

ىؿ أستطيع 
تكقع ذلؾ  
كىؿ يهكنني 

يقدـ الهعمـ 
أدكات النشاط 

( الكارد في 3)

يكاجو الطالب 
عهميـ عبر 
هجهكعاتيـ حيث 
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الهائية كها اسـ العهمية 
التي تحافظ عمى التكازف 
البيئي لمغالؼ الجكم 

 الهائي.

أف أتعمـ 
الجديد حكؿ 

ىذا 
 الهكضكع 

كرقة العهؿ 
( كيطمب 3)

هف الطالب 
تدكينيا 

لمتكصؿ إلى 
 حؿ.

يباشركا إجراء 
النشاط كتدكيف 
النشاط كتدكيف ها 

 تكصمكا إليو.

يفسر بعض الظكاىر   .4
 الطبيعية عمى التكاثؼ.

عبر اإلجابة عمى كرقة 
( كالنشاط الكارد 3)العهؿ 

فييا ىؿ يستطيع تفسير 
بعض الهشاىدات اليكهية 
هثؿ تككيف قطرات الندل 
عمى األشجار كالسيارات 

 في الصباح الباكر.

ىؿ أستطيع 
اإلجابة عمى 
ذلؾ كىؿ 
يهكنني تفسير 

 ذلؾ 

يقدـ الهعمـ 
كرقة العهؿ 

( كيطمب 3)
هنيـ تدكيف 
التقكيـ الكارد 
كىك تقكيـ رقـ 

( كذلؾ 2)
ر عب

 هجهكعاتيـ.

هباشرة الطالب 
عبر الهجهكعات 
كاإلجابة عمى ذلؾ 
التقكيـ كذلؾ 
لمكصكؿ إلى 
تفسير لهشاىداتيـ 
حكؿ هكضكع 

 التكاثؼ.

 

 نشاط بيتي: أكمؿ الفراغ التالي:

تدعى عهمي تحكؿ الهادة هف الحالة الصمبة إلى الحالة الغازية دكف الهركر بالحالة  -1
 السائمة بعهمية ________.

تظير قطرات الندل عمى األشجار كالسيارات في الصباح الباكر بسبب حدكث عهمية  -2
.__________ 
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 هرحمة التكسيع هرحمة الشرح
 هرحمة التقكيـ

الكسائؿ 
 دكر الهتعمـ دكر الهعمـ دكر الهعمـ دكر الهتعمـ الالزهة

يعرض الطالب عبر 
قائد الهجهكعة أىـ 
ها تـ التكصؿ إليو 

إجراء النشاط أثناء 
كذلؾ  بمغتيـ 

 الخاصة.

يعرض الهعمـ ها تكصؿ إليو 
الطالب بصكرة هفاىيهية تكضح ها 

 تكصمكا إليو بشكؿ أكبر.

)السائؿ يتحكؿ لغاز عند تعرضو 
 التبخر(. –لهصدر حرارم 

يحدث التبخر عمى جهيع درجات 
 الحرارة هف سطح السائؿ.

تنتشر جزيئات الهتبخرة في الجك 
 لكعاء هكشكفان.عندها يككف ا

 يحدث التبخر بشكؿ هستهر.

 فّسر:

جفاؼ الهالبس 
الهغسكلة عند 

 نشرىا

هناقشة ىذه 
يجاد  الظاىرة كا 

 تفسير ليا.

( 1حؿ تقكيـ )
التقكيـ في كرقة 

 (1عهؿ رقـ)

 

تصحيح  -
التقكيـ كرصد 

 الدرجات.

األدكات 
كالهكاد 
الالزهة 
إلجراء 
النشاط 
( 1رقـ )
كالكارد 

في كرقة 
العهؿ 

 (.1) رقـ

عبر قائد الهجهكعة 
يقدـ الطالب 
إجاباتيـ كها تـ 
التكصؿ إليو أثناء 
إجراء النشاط كذلؾ 
 بمغتيـ الخاصة بيـ.

يعرض الهعمـ ها تكصمكا إليو 
بصكرة هفاىيهية تؤثر كؿ العكاهؿ 
-عمى سرعة التبخر كدرجة الحرارة 

 ---تزداد بزيادة حركة اليكاء  --
 تزداد بزيادتيا هساحة السطح.

 فسر: 

يتبخر السائؿ 
الهسككب عمى 
األرض أسرع 
هف السائؿ في 

 الكعاء.

هناقشة ىذه 
الظاىرة 

كربطيا بها 
تكصمكا إليو 
ليجدكا التفسير 
 الهناسب ليا.

( 1حؿ تقكيـ )
الكارد في كرقة 

 ( 2عهؿ )

تصحيح  -
التقكيـ كرصد 

 النتائج

 األدكات 
الالزهة 
إلجراء 
النشاط 

الكارد في 
كرقة 
 العهؿ

(2) 

يقدـ الطالب ها 
تكصمكا إليو عبر قائد 
الهجهكعة كذلؾ 

 بمغتيـ الخاصة.

يعرض الهعمـ ها تكصؿ إليو 
الطالب بصيغة هفاىيهية )التكاثؼ 
ىك عهمية تحكؿ بخار الهاء إلى ها 

 في حالة السيكلة(.

ىؿ تستطيع 
إيجاد عالقة 
بيف عهمية 
التبخر كعهمية 

 التكاثؼ

اإلجابة عمى 
ذلؾ كالتكصؿ 
 إلى النهكذج 

 تبخر  تكاثؼ 

 

 تكاثؼ      

( 1حؿ تقكيـ )
عمى كرقـ عهؿ 

(3.) 

تصحيح التقكيـ 
 كرصد النتائج

األدكات 
كالهكاد 
الالزهة 
3لنشاط)

(في كرقة 
(3) 

  

 تبريذ

 تسخيي
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يعرض الطالب 
اجاباتيـ عبر قائد 
الهجهكعة حيث 
يصغكا تفسيراتيـ 

 الخاصة.بمغتيـ 

يعرض الهعمـ تفسيراتيـ بصكرة 
 عمهية كاضحة

ىؿ تتحكؿ 
الهادة الصمبة 
عند تسخينيا 
إلى بخار هاء 
رأسان  هاذا 

 نسهى ذلؾ 

اإلجابة عمى 
ذلؾ بهساعدة 

الهعمـ 
كتعريؼ 
ظاىرة 
 التساهي

حؿ تقكيـ رقـ 
( كالكارد في 2)

كرقة العهؿ رقـ 
(3.) 

تصحيح  -
التقكيـ كرصد 

 النتائج.

كرقة 
العهؿ 
رقـ 
(3.) 

 (.4( حؿ التقكيـ الختاهي الكارد في كرقة العهؿ رقـ )1فّسر: ) التقويـ الختامي:
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 (1ورقة عمؿ رقـ )

 كيفية حدوث التبخر

 ، هصدر حرارم.3سـ 100: كأس زجاجية حجـ المواد واألدوات

 .3سـ 100هف الهاء في الكأس الزجاجية حجـ  3 سـ 50ضع  -1: خطوات العمؿ

 عرض الكأس كها بيا هف الهاء لمهصدر الحرارم. . ج

 (.1هتى بدأت جزئيات الهاء بالتحكؿ إلى بخار  سجؿ هالحظة رقـ )

 (.2أيف تبدأ الجزيئات بالتحكؿ  سجؿ هالحظة رقـ )

 (.3هاذا حصؿ لمجزيئات الهتبحرة  سجؿ هالحظة رقـ )

 (.4تحكؿ جزئيات الهاء إلى البخار  سجؿ هالحظة رقـ ) هاذا تسهى عهمية

 هاذا تستنتج 
   _________________________________________________لماذا

 ةالمالحظ

 

-------------------------------------------------------- 
 : ____________________________________________االستنتاج

 

 

 ( 1تقويـ رقـ )

 فسار: جفاؼ بقع الماء بعد توقؼ المطر؟

 التفسير: _______________________________________________
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 (2ورقة عمؿ رقـ )

 العوامؿ المؤثرة في سرعة التبخر

 دكارؽ. –هركحة صغيرة  –هاء  –أستيكف  –كحكؿ  –: صحف تبخر المواد واألدوات

 هتساكية هف الكحكؿ في صحني التبخير.ضع كهيات  -1: خطوات العمؿ

 (.1ثـ ضع أحد الصحنيف تحت أشعة الشهس كاآلخر في الظؿ، هاذا تالحظ/ سجؿ هالحظة رقـ)

ضع كهيتيف هتساكيتيف هف الكحكؿ، أحدىها في الدكرؽ، كاألخرل في الصحف، كضع كالن هف  -2
 (.2)الصحف كالدكرؽ تحت أشعة الشهس هاذا تالحظ  سجؿ هالحظة رقـ 

ضع كهيتيف هتساكيتيف هف الكحكؿ أحدىها في الدكرؽ كاألخرل في صحف كضعيها في  -3 
 (.3الظؿ هع تعريض أحدىها فقط ليكاء الهركحة، هاذا تالحظ، سجؿ هالحظة رقـ )

 كرر الخطكات السابقة هستخدهان الكهيات نفسيا هف السكائؿ األخرل. -4

 –حركة اليكاء  –كضح أثر كؿ هف درجتي الحرارة هاذا تستنتج  اكتب بمغتؾ الخاصة عالقة ت
 هساحة السطح في التبخر، ّدكف ذلؾ في االستنتاج.

   _________________________________________________لماذا

 :المالحظة

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------   

 : ____________________________________________االستنتاج
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 ( 1تقويـ رقـ )

 أكمؿ الفراغ التالي:

 هف العكاهؿ التي تؤثر في سرعة التبخر ________ ك _________ ك __________
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 (3ورقة عمؿ رقـ )

 الحصوؿ عمى قطرات ماء مف األبخرة المتصاعدة

 دكرؽ. –هاء  –هصدر حرارم  –كأس زجاجية  –: ثمج المواد واألدوات

ضع كهية هف الهاء في الدكرؽ كسخنيا عمى ليب ضعيؼ، هاذا تالحظ/  -1: خطوات العمؿ
 (.1سجؿ هالحظة رقـ)

 استهر بالتسخيف لفترة زهنية هعينة. -2

 (.2ضع الثمج في الكأس ثـ قربيا هف األبخرة الهتصاعدة، هاذا تالحظ، سجؿ هالحظة رقـ ) -3 

 ىؿ تستطيع تحديد الشركط الالـز تكافرىا لحدكث التكاثؼ، سجؿ ذلؾ في خانة االستنتاج. -4
 -------------------------------------------------: المالحظة

 ___________________________: _________________االستنتاج

 

 

 ( 1تقويـ رقـ )

 فسار: ظيور قطرات عمى السطح الخارجي لزجاجة الماء البارد بعد إخراجيا مف الثالجة.

 التفسير: ___________________________________________________

 
 ( 2تقويـ رقـ )

 فسار الظواىر التالية:

 لغطاء كعاء الطيي.تككف قطرات هاء عمى السطح الداخمي  -1

 التفسير: ___________________________________________________

 تككف قطرات الندل عمى األشجار كالسيارات في الصباح الباكر. -2

 التفسير: ___________________________________________________
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 (4ورقة عمؿ رقـ )

 التقويـ الختامي

 :اكتب المصطمح . ح

 تحكؿ الهادة هف الحالة السائمة إلى الحالة الغازية بتأثير الحرارة.(        ) -1

 ( تحكؿ الهادة هف الحالة الغازية إلى الحالة السائمة بالتبريد.)        -2

 ( تحكؿ الهادة هف الحالة الصمبة إلى الحالة الغازية دكف الهركر بالحالة السائمة.       ) -3
 ×أو  ( ضع عالمة 2)

 تبخر عمى كؿ درجات الحرارة هف سطح السائؿ فقط.( يحدث ال      ) -1

 ( يحدث التبخر عند سطح السائؿ بشكؿ هستهر.      ) -2

 ( اختر اإلجابة الصحيحة:3)

 أفضؿ طريقة تمجأ إلييا لتجفيؼ كهية هف الباهية ىي: -أ

 كضعيا في كعاء في اليكاء الطمؽ. -2  كضعيا في كعاء داخؿ الغرفة. -1

نثرىا عمى قطعة قهاش في اليكاء  -4 قهاش في الغرفةنثرىا عمى قطعة  -3
 الطمؽ.
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 السابعالصؼ:    اليـك كالتاريخ: __________________
   الهكضكع:االنتشار كاالنضغاط 

   يصؼ خصائص الهادة في حالتيا الغازية  الهتطمب السابؽ:
 اختر اإلجابة الصحيحة :الهادة التي ال تحتفظ بشكميا أك حجهيا ىي هادة قياس الهتطمب السابؽ:

  )صمبة ، سائمة ، غازية (

 األىداؼ السمككية ـ
 هرحمة االرتياد هرحمة جذب االنتباه

 دكر الهتعمـ دكر الهعمـ دكر الهتعمـ دكر الهعمـ
يبيف عهميان أف جزيئات   .1

الغازات تهأل الكعاء الذم 
 يكضع فيو.

تستطيع أف تهأل نصؼ 
قاركرة بالسكر أك نصؼ 
اء قاركرة بالهاء هع بق

النصؼ الثاني فارغان هف 
كالهاء. فيؿ تستطيع السكر 

ة أف تهأل نصؼ القاركر 
باليكاء أك أم غاز آخر 

 الثاني فارغان بقاءالنصف هع

ىؿ أستطيع 
ذلؾ  كهاذا 
أعرؼ عف 

 ذلؾ 
طيع كىؿ أست

تعمـ الهزيد 
 ذلؾحكؿ 

يقدـ الهعمـ 
أدكات نشاط 

( كالهدكنة 1رقـ)
في كرقة العهؿ 

( كيطمب 1رقـ )
هنيـ القياـ 

 بالنشاط.

يقكـ الطالب 
عبر 

الهجهكعات 
الهتعاكنة 

بهكاجية العهؿ 
ـ كهباشرة القيا

بالنشاط كذلؾ 
  لميدؼكصكال

 يعرؼ ظاىرة االنتشار  .2
 كاالنضغاط

يحصؿ عهميان عمى 
 أحجاـ هختمفة هف اليكاء

كيؼ تحصؿ عمى أحجاـ 
هختمفة لكهية اليكاء 
نفسيا  كىؿ يهكنؾ ذلؾ 
عند استخداـ السكر أك 

 الهاء 

ىؿ أستطيع 
الحصكؿ عمى 
ذلؾ  كهاذا 
يهكنني أف 
أتعمـ اليـك 

 حكؿ ذلؾ 

يقدـ الهعمـ 
أدكات نشاط رقـ 

( كالهدكنة 2)
في كرقة العهؿ 

( كيطمب 2رقـ)
هنيـ القياـ 

 بالنشاط

يكاجو الطالب 
العهؿ عبر 

الهجهكعات 
هكف بتدكيف كيقك 

كرقة العهؿ التي 
كصكال لدييه
  لميدؼ

يعدد فركض قانكف بكيؿ   .3
 لمغازات

أف تعدد  يستطيع ىؿ
فركض قانكف بكيؿ هعتهد 
عمى ها تكصمت إليو 

 الخطكات السابقة.

ىؿ نستطيع 
ذلؾ  لنحاكؿ 

 هعان.

عبر ها تكصمتـ 
إليو ضعكا بنكدان 
أك فركضان 

 لقانكف بكيؿ.

يقكهكا بذلؾ 
عبر 

 هجهكعاتيـ.

 )×(: ( أك ضع عالهة ) نشاط بيتي:

( فّسر: نستطيع إضافة 2( أكثر الهكاد قابمية لالنتشار كاالنضغاط ىي الهكاد الغازية.) ()1)
 الكهية التي نريد هف غاز إلى غاز آخر في الحجـ ذاتو.



 180 

 هرحمة التكسيع هرحمة الشرح
 هرحمة التقكيـ

الكسائؿ 
 دكر الهتعمـ دكر الهعمـ الهعمـدكر  دكر الهتعمـ الالزهة

يقدـ الطالب 
ها تكصمكا إليو 
خالؿ عهميـ 

 كلكف بمغتيـ.

يقدـ الهعمـ إجاباتيـ كلكف 
بصكرة هفاىيهية عمهية. 
االنتشار ىي )عهمية انتقاؿ 
جزئيات الغازات أك هف خير 

 صغير إلى حيز كبير(

فّسر: نشـ رائحة العطر 
الهكجكد في زجاجة 

 عطر هفتكحة.

يشارؾ 
الطالب 

بعضيـ في 
كضع تفسير 
عبر الهناقشة 
في ها تـ 
 التكاصؿ إليو.

 ىؿ
 تقكيـ
 (1رقـ)
 في 
 (1عهؿ)كرقة

الهكاد 
كاألدكات 

الهدكنة نشاط 
( كرقة 1)

 (1عهؿ رقـ )

يقدـ الطالب 
ها تكصؿ 
التكصؿ إليو 
كذلؾ عبر 
 لغتيـ الخاصة

صبغة   الهعمـ يضفي
 هفاىيهية عمهية عمى ها
تكصؿ إليو الطالب 

ازداد الضغط )إذا االنضغاط
الكاقع عمى غاز قؿ حجهو 
إذا قؿ ازداد حجهو كذلؾ في 
حجـ هعيف لمغاز كدرجة 

 حرارة هعينة(.

 فّسر:
إهكانية كضع كهيات 
كبيرة هف الغازات 
 الهنزلي في األسطكانة.

الهناقشة 
ككضع تفسير 

 لذلؾ

 حؿ
 (2رقـ )تقكيه

في كرقة 
 (2عهؿ )

 

الهكاد 
كاألدكات 

الهستخدهة 
في نشاط 

( كالهدكنة 2)
في كرقة عهؿ 

(2) 

يقدـ الطالب 
البنكد بمغتيـ 

 الخاصة

يقدـ الهعمـ فركض  قانكف 
بكيؿ بصكرة هفاىيهية 

 كاضحة

 عمؿ: 
ليس لمغازات حجـ 

 ثابت كال شكؿ ثابت.

الهناقشة 
يجاد تفسير  كا 

 لذلؾ.

 (3تقكيـ) حؿ
 (2)في كرقة

 

 : ينص قانكف بكيؿ عمى _________________.أكمؿ الفراغ( 1) التقويـ الختامي:

 اختر :احد االشكاؿ التالية يهثؿ العالقة بيف حجـ الغاز كالضغط الكاقع عميو -2
 ( 3)  -أ

 (  2)  -ب

 ( 1)  -ج

 ( 4)  -د

                       3                              2                             1                            4 
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 )ب( أكبر الهكاد التالية قابمية لالنتشار كاالنضغاط ىي:
 الهمح. -4  الحميب  -3  الهاء -2  اليكاء  – 1

 (1ورقة عمؿ رقـ )
 الوعاء الذي توضع فيوجزئيات الغاز تماًل 

 –خيط  –سدادة هف الفميف  –هرطباف كبير هع غطاء  –: قاركرة زجاجية صغيرة المواد واألدوات
 عكد بخكر. –هاء  –سكر 

 أشعؿ العكد كاهأل القاركرة بدخانو الهتصاعد. -1: خطوات العمؿ
 اربط السدادة بالخيط كضعيا بسرعة عمى فكىة القاركرة. -2

 الهغمقة في الهرطباف الكبير كاترؾ الخيط هدلى إلى الخارج.ضع القاركرة  -3

اسحب الخيط هف الخارج لنزع السدادة عف القاركرة الصغيرة كحافظ عمى الهرطباف الكبير هغمقان  -4
 ثـ الحظ ها يمي:

( كيؼ تستدؿ 1ىؿ انتقؿ الدخاف هف القاركرة الصغيرة إلى الهرطباف الكبير  سجؿ هالحظة رقـ )
 (.2ىؿ قهت بزيادة كهية الغاز  سجؿ هالحظة رقـ ) عمى ذلؾ،

كرر الخطكات السابقة هستبدالن الدخاف بالسكر هرة، كبالهاء هرة أخرل، هاذا تالحظ  سجؿ  -5
 (3هالحظة رقـ )

 ________________________________________ -1 : المالحظة

 _______________________________________________ . خ
 ____: _________________________________________تاجاالستن

 

 ( اختر اإلجابة الصحيحة/1تقويـ رقـ )

 عند فتح اسطوانة الغاز في أحد زوايا المنزؿ نشـ رائحتيا في جميع أنحاء المنزؿ وذلؾ:

 ألف قكل الترابط بيف جزيئات الغاز ضعيفة جدان كبالتالي تنتشر جزيئاتو في جهيع األنحاء. ( أ

 قكل الترابط بيف جزيئات الغاز قكية جدان كبالتالي تنتشر رائحتيا في جهيع األنحاء. ألف ( ب

 حركة جزيئات الغاز هنتظهة هها يسبب انتشارىا في جهيع زكايا الهنزؿ. ( ت

 جزيئات الغاز ليس ليا عالقة، كلكف ذرات اليكاء ىي التي تهتص رائحة الغاز. ( ث
 ( انتقاؿ جزئيات الغاز هف حيز إلى حيز أكبر هنو حجهان.      : )اكتب المصطمح( 2)
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 (2ورقة عمؿ رقـ )

 الحصوؿ عمى أحجاـ مختمفة مف اليواء

 ىكاء.. –هاء  –سكر  – 3: هحقف طبي هع سدادة عدد المواد واألدوات

لهكبس كبعد كضع ضع كهية هف السكر في الهحقف إلى نصفو كذلؾ برفع ا -1: خطوات العمؿ
عادة الهالسكر   س هكانو، الحظ أف السدادة هكضكعة عمى فكىة الهحقف.بككا 

 ضع إشارة عمى ارتفاع السكر داخؿ الهحقف. -2

 (.1اضغط الهكبس، هاذا تالحظ  استهر في ضغطو، هاذا تالحظ  سجؿ هالحظة رقـ) -3

طة ضع كهية هف الهاء في الهحقف إلى نصفو كذلؾ بشفط الهاء ثـ أغمؽ فكىة الهحقف بكاس -4
 السدادة.

 (.2سجؿ هالحظة رقـ ) 4، 3كرر الخطكتيف  -5

 اسحب كهية هف اليكاء الجكم إلى نصؼ الهحقف، ثـ أغمؽ الفكىة بكاسطة السدادة. -6

 ضع إشارة عمى ارتفاع اليكاء في الهحقف. -7

اضغط الهكبس، هاذا تالحظ  ضع إشارة عمى حجـ اليكاء الجديد، استهر بالضغط بقكة أكبر  -8
 (.3ضع إشارة عمى الحجـ اآلخر لميكاء، هالحظة )ثـ 

 (.4هاذا تتكقع أف يحدث لك سحب الهكبس بدالن هف ضغطو في الحاالت الثالثة، هالحظة) -9
 ____________________________________ -1 : المالحظة

  2- ____________________________________ 

  3- ____________________________________ 

  4- ____________________________________ 
 : ____________________________________________االستنتاج

 ( اكتب المصطمح/2تقويـ رقـ )

 ( انتقاؿ جزئيات الغاز هف حيز إلى حيز أصغر هنو حجهان.  ) -1

هحصكر ( تناسب حجـ كهية هعينة هف غاز   ) -1( اكتب المصطمح/3تقويـ رقـ )
 تناسبان عكسيان هع الضغط الكاقع عميو عند ثبات درجة الحرارة.
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 (7ممحؽ رقـ )
هف كتاب بالنسبة لمهفاىيـ العمهية تحميؿ هحتكل كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة تحكيـ بطاقة 

 العمـك لمصؼ السابع األساسي.

 . الهحتـراألخ الدكتكر/ ة ..............................................

 السالـ عميكـ كرحهة اهلل كبركاتو

البنائية في تنهية الهفاىيـ  Five E'sتقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "أثر إستراتيجية  
 العمهية كعهميات العمـ لهادة العمـك لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة"

الفيزيائية لمهادة )الفصؿ  كاستمـز ذلؾ إعداد اختبار الهفاىيـ العهمية لكحدة الخصائص 
 األكؿ كالثاني( هف كتاب العمـك لمصؼ السابع األساسي.

 :لذا أرجك هف سيادتكـ التفضؿ عمّي بتحكيـ األداة كذلؾ هف حيث  

 .الكحدة ضهنياتالتي تمهفاىيـ العمهية و االختبار ليشهكل -

 الصحة العمهية كالمغكية لمفقرات. - 

 عمى االختبار.إبداء الهالحظات العاهة  -

 كها تركنو هناسبان لمحذؼ كاإلضافة كالتحكيـ  

 مع خالص الشكر والتقدير

 الباحثة

 منى مصطفى عوض اهلل
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 (8ممحؽ رقـ )
هف كتاب بالنسبة لعهميات العمـ تحميؿ هحتكل كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة تحكيـ بطاقة 

 العمـك لمصؼ السابع األساسي.

 ............................................... الهحتـر األخ الدكتكر/ ة

 السالـ عميكـ كرحهة اهلل كبركاتو

البنائية في تنهية الهفاىيـ  Five E'sتقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "أثر إستراتيجية  
 العمهية كعهميات العمـ لهادة العمـك لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة"

لكحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة )الفصؿ األكؿ عهميات العمـ ذلؾ إعداد اختبار كاستمـز  
 كالثاني( هف كتاب العمـك لمصؼ السابع األساسي.

 :لذا أرجك هف سيادتكـ التفضؿ عمّي بتحكيـ األداة كذلؾ هف حيث  

 .الكحدة ضهنياتالتي تعهميات العمـ  و االختبار ليشهكل -

 كالمغكية لمفقرات.الصحة العمهية  - 

 إبداء الهالحظات العاهة عمى االختبار. -

 كها تركنو هناسبان لمحذؼ كاإلضافة كالتحكيـ  

 مع خالص الشكر والتقدير

 الباحثة

 منى مصطفى عوض اهلل
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 (9ممحؽ رقـ )
هف  كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة تحكيـ دليؿ الهعمـ كفقا إلستراتيجية الياءات الخهس فيبطاقة 

 كتاب العمـك لمصؼ السابع األساسي.

 األخ الدكتكر/ ة ............................................... الهحتـر

 السالـ عميكـ كرحهة اهلل كبركاتو

ـ البنائية في تنهية الهفاىي Five E'sتقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف "أثر إستراتيجية  
 العمهية كعهميات العمـ لهادة العمـك لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة"

لكحدة دليال لمهعمـ كفقا لخطكات إستراتيجية الياءات الخهس كاستمـز ذلؾ إعداد اختبار  
 الخصائص الفيزيائية لمهادة )الفصؿ األكؿ كالثاني( هف كتاب العمـك لمصؼ السابع األساسي.

 :لذا أرجك هف سيادتكـ التفضؿ عمّي بتحكيـ األداة كذلؾ هف حيث  

 هدل ارتباط أىداؼ كؿ درس بهكضكع الدرس. . د

 ىؿ تـ صياغة الدركس بشكؿ يتفؽ هع إستراتيجية الياءات الخهس. . ذ

 ىؿ تتفؽ الهشكالت الهطركحة هع هكضكع الدرس كهستكل الطالبات. . ر

 الدليؿ.هدل الصحة العمهية كالمغكية لهكضكعات  . ز

 هدل هالئهة األنشطة الهستخدهة لهكضكعات كحدة الخصائص الفيزيائية لمهادة. . س

 أىداؼ الدركس.هع  ىؿ أسئمة التقكيـ تتالءـ . ش

بداء الهالحظات العاهة عمى الدليؿ ككؿك   كها تركنو هناسبان لمحذؼ كاإلضافة كالتحكيـ ا 
 مع خالص الشكر والتقدير

 الباحثة

 منى مصطفى عوض اهلل

 

 

 
 



 186 

 (10حؽ رقـ )مم
 شخاصنتائج التحميؿ عبر األ

 

 نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ تحميؿ المعمـ تحميؿ الباحث فئة التحميؿ

 0 23 23 23 المفاىيـ العممية

 1 19 19 20 عمميات العمـ

  
 تـ حساب معامؿ الثبات وفقًا لممعادلة السابقة كالتالي: حيث 

 1=      23  الثبات ) الهفاىيـ العمهية ( = 

          23 

 

 0.95=       19   الثبات ) عهميات العمـ ( = 
 20 
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 (11ممحؽ رقـ )
 ورقة تسييؿ ميمة الباحث
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