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 إلى روح جدي وجدتي، رحميما اهلل...

ـُ إال بالصبِر   إلى مف أحمُؿ اسَمُو بكِؿ فخٍر، إلى مف عممني أف األعماَؿ الكبيرَة ال تت

 والعزيمِة واإلصرار، إلى مف حصَد األشواَؾ عف دربي ليميَد لي طريػَؽ العػمـ...

 إلى والدي أطاؿ اهلُل لنا في عمرِه، وألبَسُو ثوَب الصحِة، ومتَّعني ببرِه ورد َجميِمِو...
 ...يخجؿ العطاء مف عطائيا، ويعجز الثناء عف ثنائيا، ويذىب العناء بمقائيا إلى مف

 إلى مف َنَذَرْت عَمرىا مف أجِمنا... إلى التي ُدعاؤىا ِسرُّ نجاحي...

 .. إليؾ أماه ... حبًا وطاعًة وبّرًا....إلى نبع المحبة والحناف

 أشرقت فيالتي شمس المعي خطوًة بخطوة نحَو الُحمـِ الجميؿ، إلى  تإلى مف سار 

 زوجتي الغالية...شريكة حياتي، ورفيقة دربي... بكؿ الحِب إلى  حياتي... 

 إلى ربيع حياتي وقرة عيني... إبني الغالي ماجد... 

 إلى مف حُبيـ يجري في عروقي، وَيميُج بذكراىـ فؤادي...

 إلى القموِب الطاىرِة الرقيقة، إخواني األعزاء وأختي الكريمة... 

 ى رياحيِف القمِب ... أعمامي، وعماتي، وأخوالي، وخاالتي، والعائمة الكريمة...إل

... األىؿ، واألقارب، واألصدقاء...  إلى مف ساندوني بدعواتيـِ

 إلى ثرى فمسطيف الغالية، إلى الدماء الحية... دماء شيدائنا األبرار جميعًا...

لى كؿ إلى عذابات األسرى... وآالـ المجروحيف...  مف قاؿ ال الو إال اهلل وا 

 أىدي رسالتي ىذه... ثمرة جيدي وبحثي... راجيًا مف اهلل أف يتقبميا عنده، وأف ينفع 

 بيا اإلسالـ والمسمميف، إنو سبحانو نعـ المولى، ونعـ النصير.
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 د وعمػى آلػوسػيدنا محمػ، الصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، و والحمد هلل، بسـ اهلل

 أما بعد: وصحبو ومف وااله...

، }رواه أحمػػػد{ ":"ال يشػػػكُر اهلل َمػػف ال ُيشػػكُر الّنػػاس مػػف قػػوؿ رسػػوؿ اهلل انطالقػػاً  

الػػذي وفقنػػي إلتمػػاـ ىػػذا  -سػػبحانو وتعػػالى –أتوجػػو بالشػػكر والتقػػدير والعرفػػاف بعػػد اهلل 
ات العميػػا فػػي إدارتيػػا وعمػػادة الدراسػػ إلػػى الجامعػػة اإلسػػالمية ممثمػػةً  ؛الجيػػد المتوا ػػع

عمػػى إتاحػػة الفرصػػة لػػي، لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير مػػف خػػالؿ برنػػامج الدراسػػات العميػػا، 
ليػػػـ جيػػػودىـ التػػػي بػػػذلت مػػػف أجػػػؿ تسػػػييؿ ميمتػػػي كباحػػػث فػػػي جميػػػع مراحػػػؿ  شػػػاكراً 

 الدراسة.

ريس، كمػػػا أتقػػػدـ بالشػػػكر الجزيػػػؿ إلػػػى أسػػػاتذتي فػػػي قسػػػـ المنػػػاىج وطػػػرؽ التػػػد
خبراتيـ، وكاف ليـ الف ؿ بعػد اهلل فػي وصػولي واستفدت مف الذيف نيمت مف عمميـ، 

 ليذه المرحمة.

، صػالح أحمػد الناقػة/ الفا ػؿ كما وأتقدـ بخالص الشكر والتقدير إلى الػدكتور
بالػػدعـ والمسػػاندة؛ فكػػاف نعػػـ  نية، وأمػػدّ ف ػػؿ بقبػػوؿ اإلشػػراؼ عمػػى ىػػذه الدراسػػالػػذي ت

منػػذ أف كػػاف مو ػػوع الدراسػػة فػػي مراحمػػو األولػػى؛ إلػػى أف خرجػػت  ،المرشػػد والموجػػو
 ،عمػػػػى السػػػػير بخطػػػػى ثابتػػػػة مسػػػػتنيرة نيممػػػػا سػػػػاعد إلػػػػى حيػػػػز الوجػػػػود،الدراسػػػػة ذه ىػػػػ

 الغالية القيمة، فجزاه اهلل عني خير الجزاء. وتوجيياتمستعينًا ب

 كما يطيب لي أف أتوجو بالشكر والتقدير إلى ع وي لجنة المناقشة:
 فتحية صبحي المولو. :ةالفا م ةالدكتور  األستاذة

 محمد فؤاد أبو عودة. والدكتور الفا ؿ:
فػػي تنقػػيق وتقيػػيـ ىػػذه  ثمػػيفٍ  ، وعمػػى مػػا بػػذاله مػػف جيػػدٍ الدراسػػةلقبوليمػػا مناقشػػة ىػػذه 

 ، كي تصبق عمى أحسف وجٍو ليا.الدراسة
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مػف دعػـ أتقدـ بوافر الشكر والعرفاف إلى السادة المحكميف، لما قدموه لي و كما  
ومسػػػاعدة، الػػػذيف لػػػـ يبخمػػػوا عمػػػّي بعمميػػػـ ووقػػػتيـ وتوجييػػػاتيـ، فميػػػـ منػػػي كػػػؿ الشػػػكر 

 والتقدير.

لتعاونػو البّنػاء معػي فػي  ؛رياض سميماف الفػراكما يطيب لي أف أشكر األستاذ/        
أشػػكر األسػػتاذ/ حػػاتـ خالػػد كمػػا و  ،اسػػات األجنبيػػة إلػػى المغػػة العربيػػةرجمػػة بعػػض الدر ت

مػػف الدراسػػة ُلغويػػًا، فبػػارؾ اهلل فييمػػا وجعمػػو كبيػػر ذي سػػاعدني بتػػدقيؽ جػػزء ، الػػالغمبػػاف
   في ميزاف حسناتيما.

خػواني، وأخ ،الغاليػة وزوجتػي أما أسرتي؛ والدي العزيز، وأمي الحنونة،    ،تػيوا 
فميػـ منػي كػؿ الحػب والتقػدير، عمػى مػا بػذلوه مػف  ؛وجميع األىؿ واألقػارب واألصػدقاء

 .حيز الوجود إلى –بعد توفيؽ اهلل  –الدراسة عاء ودعـ كي تخرج ىذه ودُ  تشجيعٍ 

نجػازه، إذ مػا اهلل العظػيـ أف وفقنػي إلػى إ دُ وفي نياية ىذا العمؿ المتوا ع أحَمػ
كاف لو أف يصؿ ليذه المرحمة إال بف ؿ اهلل وتوفيقو، ثـ بف ؿ عباده مف أىؿ العمػـ، 

نجػاز ة، والتػي كػاف ليػا أكبػر األثػر فػي إادقالذيف أسيموا بعمميـ الوافر ومعػونتيـ الصػ
خراجيا عمى أحسف ما يراـالدراسة ذه ى ، وىو كأي عمؿ إنسػاني ال يخمػو مػف نقػص وا 

مػف خطػأ  فيػو أو قصور، فما كاف فيو مػف صػواب فمػف اهلل سػبحانو وتعػالى، ومػا كػاف
 فمػػف نفسػػي والشػػيطاف، والحمػػد هلل الػػذي تفػػرد لنفسػػو بالكمػػاؿ وجعػػؿ الػػنقص سػػمة مػػف

 سمات عباده البشر.
 

 واهلل ولي التوفيق
 

 

 الباحث: 

   ساهر ماجد فياض
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 ممخص الدراسة

إلى معرفة أثر توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط  ىدفت ىذه الدراسة
الصؼ التفكير البصري في مادة العموـ لدى طمبة ميارات المفاىيـ الفيزيائية و  في تنميةالذىنية 
 .بغزة األساسيالرابع 

المحطات  استراتيجيتيأثر توظيؼ ما "ددت مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي:حيث حُ 
في تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري في مادة العمـو  والخرائط الذىنية العممية

  ؟"غزةاألساسي ب لرابعالصؼ ا لدى طمبة
 

 

 األسئمة الفرعية التالية:ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس 
 

ما المفاىيـ الفيزيائية التي تت منيا وحدة الكيرباء والمغناطيسية الواجب تنميتيا لدى طمبة  .1
 الصؼ الرابع األساسي؟

ما ميارات التفكير البصري الواجب تنميتيا في مادة العمـو العامة لدى طمبة الصؼ الرابع  .2
 األساسي؟

( بيف متوسطات α ≥ .0.5عند مستوى داللة ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةىؿ  .3
درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى في 

 ؟اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس

بيف متوسطات  (α ≥ .0.5)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4
درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى في 

 ؟اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس

بيف متوسطات درجات  (α ≥ .0.5)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ  .5
ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار طمبة المجموعة ال ابطة 

 ؟المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس

بيف متوسطات  (α ≥ .0.5)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ  .6
ي درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية ف

 ؟اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس
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بيف متوسطات  (α ≥ .0.5)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ توجد فروؽ  .7
درجات طمبة المجموعة التجريبية متوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى و 
 تعزى الستراتيجية التدريس؟الثانية في اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي 

 بيف متوسطات (α ≥ .0.5)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ توجد فروؽ  .8
درجات طمبة المجموعة التجريبية متوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى و 

 الثانية في اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس؟

تـ تطبيؽ  التجريبي، حيثشبو المنيج ئمة الدراسة استخدـ الباحث أس ولإلجابة عف
ذكور  مدرسةب األساسيالصؼ الرابع  ( طالبًا مف طالب99)الدراسة عمى عينة مكونة مف 

موزعيف عمى ، ـ (4102-4102لمعاـ الدراسي ) بمحافظة خاف يونسخزاعة اإلعدادية لالجئيف 
 اً طالب( 24)ىا أفراد وعدد أولى تجريبيةمجموعة دراسية تـ اختيارىـ عشوائيًا،  مجموعاتثالث 
 وادرس اً طالب( 22وعدد أفرادىا )ثانية تجريبية  مجموعة، و المحطات العمميةوفؽ استراتيجية  درسوا

الطريقة وفؽ درسوا  اً طالب (20وعدد أفرادىا ) ابطة ، ومجموعة الخرائط الذىنيةوفؽ استراتيجية 
 .االعتيادية

ىي: أداة تحميؿ المحتوى لموحدة الثانية و ثالث أدوات، وتمثمت أدوات الدراسة في 
واختبار المفاىيـ )الكيرباء والمغناطيسية( مف كتاب العموـ العامة لمصؼ الرابع األساسي، 

، واختبار ميارات التفكير البصري مف نوع اختيار مف متعدد ( فقرة21) وعدد فقراتو الفيزيائية
ؿ المعمـ كما قاـ الباحث بإعداد دلي، مف نوع اختيار مف متعدد ( فقرة أي اً 21) وعدد فقراتو

في التدريس، وكذلؾ دليؿ المعمـ الخاص بتوظيؼ  المحطات العمميةالخاص بتوظيؼ استراتيجية 
لدراسة عمى مجموعة مف المحكميف وبعد عرض أدوات ا ،في التدريس الخرائط الذىنيةاستراتيجية 

استطالعية  عمى عينة ، وميارات التفكير البصريالفيزيائية المفاىيـ يَ اختبار  تـ تطبيؽ الخبراء؛و 

الطمئناف مف صدؽ وثبات وذلؾ لمتأكد وا ؛مف خارج عينة الدراسة اً طالب( 21مكونة مف )
تـ استخداـ بعض االختبارات  ،أسئمة الدراسة واإلجابة عفمتحقؽ مف صحة الفروض ولاالختبار، 

ومعادلة مربع إيتا، ، (Independent Sample T - Test) االحصائية المناسبة وأىميا اختبار
، وطريقة التجزئة النصفية (Kuder-Richardson  20) 20ريتشاردسوف – ومعادلة كودر

(Split-Half Coefficient). 
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 وتحميؿ البيانات أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:وبعد تطبيؽ أدوات الدراسة 
 

درجات المجموعة التجريبية األولى التي درست  بيف متوسط  إحصائيةفروؽ ذات داللة  توجد .0
 درجات المجموعة ال ابطة التي درست بالطريقة ومتوسط المحطات العمميةستراتيجية با

لصالق أفراد  ميارات التفكير البصري، واختبار اختبار المفاىيـ الفيزيائيةفي االعتيادية 
 المجموعة التجريبية األولى.

درجات المجموعة التجريبية الثانية التي درست  سطفروؽ ذات داللة إحصائية بيف متو توجد  .4
، ومتوسط درجات المجموعة ال ابطة التي درست بالطريقة الخرائط الذىنيةباستراتيجية 

فراد لصالق أالتفكير البصري ميارات ائية، واختبار المفاىيـ الفيزياختبار االعتيادية في 
 المجموعة التجريبية الثانية.

تأثير كبير في تنمية  اوالخرائط الذىنية ليمالمحطات العممية أظيرت النتائج أف استراتيجيتي  .2
لدى طمبة الصؼ الرابع  في مادة العموـ المفاىيـ الفيزيائية، وميارات التفكير البصري

 .األساسي

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات المجموعة التجريبية األولى، ودرجات المجموعة  توجد .2
، التجريبية الثانية في اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي، في مستوى الميارات العميا عند بموـ
 لصالق طمبة المجموعة التجريبية األولى التي درست باستخداـ استراتيجية المحطات العممية.

 

د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات المجموعة التجريبية األولى ودرجات المجموعة توج .2
التجريبية الثانية في اختبار ميارات التفكير البصري البعدي في ميارتي إدراؾ العالقات 
، لصالق طمبة المجموعة التجريبية األولى التي  البصرية، واستنتاج المعنى مف الشكؿ والرسـو

 ـ استراتيجية المحطات العممية.درست باستخدا
 

 

أف يستخدـ المعمـ استراتيجيات ىادفة  رورة ب وفي  وء ىذه النتائج أوصت الدراسة        
مثؿ استراتيجية المحطات العممية، واستراتيجية الخرائط الذىنية لما ليـ مف أثر كبير في تنمية 

 رورة تدريب المعمـ عمى استخداـ الطمبة، و ارات التفكير البصري لدى المفاىيـ الفيزيائية، ومي
 ذلؾ.توفير كافة اإلمكانات الالزمة لو  ،االستراتيجيتيفىاتيف 
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Abstract 
 

      This study aims to investigate the impact of employing two strategies 

of scientific stations and mental maps in developing physical concepts 

and visual thinking skills in science among primary fourth-graders in 

Gaza. 

 

      The study problem was identified by the following main question:  

What is the impact of employing two strategies of scientific stations 

and mental maps in developing physical concepts and visual thinking 

skills in science among primary fourth-graders in Gaza?    
 

 

Branching from the main question the following sub-questions: 
 

1. What are the physical concepts contained in the unit of electricity 

and magnetism that  needed to be developed for the primary fourth-

graders? 

2. What are the visual thinking skills  that should be developed in the 

subject of General Science at the primary fourth-graders? 

3. Are there significant differences at the level of (0.05 ≥ α) between 

the mean scores of students in the control group and the mean scores 

of the first experimental group students in the post physical concepts 

test attributed to the strategy of teaching? 

4. Are there significant differences at the level of (0.05 ≥ α) between 

the mean scores of students in the control group and the mean scores 

of the first experimental group students in the post visual thinking 

skills test attributed to the strategy of teaching? 

5. Are there significant differences at the level of (0.05 ≥ α) between 

the mean scores of students in the control group and the mean scores 

of the second experimental group students in the post physical 

concepts test attributed to the strategy of teaching? 

6. Are there significant differences at the level of (0.05 ≥ α) between 

the mean scores of students in the control group and the mean scores 

of the second experimental group students in the post visual thinking 

skills test attributed to the strategy of teaching? 

7. Are there significant differences at the level of (0.05 ≥ α) between 

the mean scores of the first experimental group students and the 

mean scores of the second experimental group students in the post 

physical concepts test attributed to the strategy of teaching? 
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8. Are there significant differences at the level of (0.05 ≥ α) between 

the mean scores of the first experimental group students and the 

mean scores of the second experimental group students in the post 

visual thinking skills test attributed to the strategy of teaching? 

       To answer the study questions the researcher used the quasi-

experimental approach, where the study was applied to a sample of (96)  

students from the primary fourth graders school of Khuza'a male prep 

refugee school  of Khan Younis governorate in the scholastic year (2014-

2015), spread over three study groups were selected randomly, the first 

experimental group counted (32) students have studied by the scientific 

stations strategy, and a second experimental counted (33) students have 

studied by the mental maps strategy, and a control group counted (31) 

students have studied by the traditional way. 
 

      The study tools are presented in  three tools: content analysis of the 

second unit (electricity and magnetism) from the book of general science 

basic fourth grade, and the physics concepts test which was (40) items 

from multiple-choice type, and visual thinking skills test which was (40) 

items from multiple-choice type, as well the researcher set up a teacher's 

guide for employing scientific stations strategy in teaching, as well as a 

private teacher's guide employing mind maps strategy in teaching, and 

after presenting  the study tools to a group of referees; the two tests of 

physical concepts, and visual thinking skills were applies on a pilot study 

of (40) students from outside the study sample to make sure and 

confidence of the validity and reliability of the test, and to validate the 

hypotheses and answer questions of the study, he used some appropriate 

statistical tests, the most important test (Independent Sample T - Test), 

the equation ETA Square, and the equation of (Kuder-Richardson 20), 

and (Split-Half Coefficient). 

 

After the application of the study tools and data analysis, the results 

of the study showed the following: 
 

1. There are statistically significant differences between the mean scores 

of the first experimental group studied by the scientific stations 

strategy and the mean scores of the control group which studied by the 

traditional way in the test physical concepts, and the test of visual 

thinking skills in favor of the first experimental group. 

2. There are statistically significant differences between the mean scores 

of the second experimental group studied by the mental maps strategy, 

and the mean scores of the control group which studied by the 

traditional way in  the test physical concepts, and the test of visual 

thinking skills in favor of the second experimental group. 
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3. The results showed that the two strategies of scientific stations and 

mental maps have a significant impact in the development of physical 

concepts and visual thinking skills in the Science subject of the 

primary fourth graders. 

4. There are statistically significant differences between the scores of the 

first experimental group and scores of the second experimental group 

in the physics concepts posttest, in the high-level at Bloom taxonomy, 

in favor of the first experimental group which studied by using 

scientific stations strategy. 

5. There are significant differences between the scores of the first 

experimental group and the second experimental group scores in 

visual thinking skills posttest in the two skills of recognizing visual 

relations, and concluding meaning through shapes and drawings, in 

favor of the first experimental group which studied by using scientific 

stations strategy. 

 

        In the light of these results the study recommended that the teacher 

should use purposeful strategies such as scientific stations strategy, and 

the strategy of mental maps due to their significant impact in the 

development of the physical concepts and visual thinking skills among 

students, also the study recommended by use these two strategies, and 

provide every necessary resources for it. 
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 الفصؿ األوؿ
 خمفية الدراسة

 مقدمة:
 

يعيش اإلنساف في القرف الحادي والعشريف تطورًا مذىاًل وسريعًا في شتى مجاالت الحياة،        
وتطبيقاتيا مف  روريات ويتميز العصر الحالي بأنو عصر العمـ بحيث أصبحت العموـ الطبيعية 

الحياة، ولقد ازدادت المعرفة في ىذا العصر حيث أصبق يسمى بعصر االنفجار المعرفي، عصر 
ثورة االتصاالت والعقوؿ اإللكترونية، عصر الصواريخ ومركبات غزو الف اء واكتشاؼ أسرار 

 الت.ولد في كؿ لحظة عشرات األفكار الجديدة في شتى المجاالكوف وخفاياه، حيث تُ 

ومواكبًة لعصر االنفجار المعرفي فإف عممية التربية والتعميـ تشيد في السنوات األخيرة        
لتشمؿ تحديث محتوى تطورًا سريعًا بصفة عامة، وفي مجاؿ العموـ الطبيعية بصفة خاصة، 

 المنياج، وطرؽ وأساليب التدريس أي ًا. 

راتيجيات حديثة تنبع مف النظرية البنائية، والتي ولتحقيؽ أىداؼ التربية و ع التربويوف است      
تعد مف أبرز المستجدات التربوية التي لقيت اىتماـ متزايد مف قبؿ التربوييف، حيث أدت إلى 
إعادة النظر في المناىج الدراسية، والعمؿ عمى تطويرىا، بحيث تت مف مفاىيـ ومعارؼ وأنشطة 

استراتيجية المحطات العممية، واستراتيجية لبنائية: ومف ىذه االستراتيجيات ا، مختمفة وميارات
 الخرائط الذىنية. 

"  Denise J,. Jonesالمحطات العممية والتي قاـ بتصميميا دينيس جونز" استراتيجيةوُتعد       
الحديثة نسبياً، والتي تمثؿ أحد أشكاؿ التنوع  ة( مف االستراتيجيات التدريسيـ1997) في العاـ

والتميز ألساليب وطرؽ التدريس، بؿ واألنشطة التعميمية المختمفة، حيث يتحوؿ فييا شكؿ الفصؿ 
عف الشكؿ التقميدي  إلى بعض الطاوالت التي يطوؼ حوليا مجموعات الطمبة وفقًا لنظاـ محدد، 

كؿ منيا محطة تعميمية مزودة بأدوات ومواد تعميمية وأوراؽ عمؿ لممارسة ميمة تعميمية  وتعتبر
 مف أنواع األنشطة التعميمية المختمفة والمتنوعة، فيناؾ العديد مف المحطات مثؿ: المحطة عكنو 

، السمعية البصرية الُصورية، والمحطة القرائية، والمحطة االستكشافية، والمحطة االستقصائية
 ومحطة متحؼ الشمع، ومحطة الػ )نعـ( والػ )ال(.  ،االستشارية االلكترونية، والمحطة والمحطة

 

http://learningcenter.nsta.org/search.aspx?author=Denise%20Jaques%20Jones
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المحطات العممية في تنوع الخبرات العممية والنظرية، ف اًل عف تنمية  استراتيجيةوتسيـ       
التعمـ، (، وتؤكد عمى الدور النشط لمطمبة في 285:  9..2عمميات العمـ )أمبوسعيدي والبموشي، 

مف خالؿ توزيع الطمبة بشكؿ مجموعات يقوموف بالتجواؿ عمى عدد مف المحطات بيدؼ إجراء 
وحؿ مسألة أو لقاء مع خبير،  ،أو قراءة مو وع في محطة أخرى ،تجربة عف مو وع الدرس

؛ ألف الطالب يمارس االستكشاؼ (برونر االستكشافية)وبذلؾ تستند المحطات العممية إلى نظرية 
بدوره  (بياجيو) لى نظريةا  ، و معيناً  يجري التجربة العممية أو عف طريؽ قراءتو مو وعاً وىو 

لمومة مبتعدا عف الحفظ والتمقيف و الفاعؿ في الحصوؿ عمى المع  (سكماف االستقصائي)ى أنموذج ا 
 (2: 2.12. )الباوي والشمري، (النعـ والاّل )عف طريؽ المحاورة والنقاش وتساؤالت 

المحطات العممية في  استراتيجيةولقد أثبتت نتائج العديد مف الدراسات أىمية استخداـ       
 : تحسيف عممية التعمـ وفاعميتيا في تحصيؿ المعرفة العممية لمطمبة واتجاىيـ نحو التعمـ مثؿ

(، ودراسة الباوي 2.12(، ودراسة الشيباوي )2.14(، ودراسة العنبكي )2.14دراسة الزيناتي )
 .(Ocak, 2010)ودراست أوكاك ، (.2.1(، ودراسة األطرقجي )2.12ري )والشم

ولتنمية التفكير لدى الطمبة في ظؿ ىذا االنفجار المعرفي أصبق مف ال روري استخداـ       
استراتيجيات تدريسية تيتـ بالقدرات العقمية لمطالب، لذلؾ حاوؿ العمماء ابتكار استراتيجيات جديدة 

 (Tony) Buzanيمكف أف تستفيد مف القدرات العقمية الكامنة لمطالب، ومف ثـ ابتكر توني بوزاف
أو خرائط العقؿ كما يطمؽ عمييا البعض، فقد أكد  Mind Maps))ما ُيعرؼ بالخرائط الذىنية 

وىي  ،( أف الخريطة الذىنية مف أف ؿ الطرؽ لترتيب وتنظيـ األفكار134 :7..2توني بوزاف )
مجيزة الحتياجات المخ فيي ال تشمؿ ألفاظ وأرقاـ ومتتابعات وخطوات، ولكف تشمؿ أي ًا عمى 
يقاع بصري ووعي مكاني، أي أنيا تستغؿ فصي المخ وتستفيد مف قدرات الفصيف.  ألواف وأبعاد وا 

سوـ، مستخدمة األلواف والر وتعتبر الخريطة الذىنية أداة فكرية لتصنيؼ وتنظيـ األفكار       
وتعتمد عمى تكويف مفيوـ أساسي ورئيسي في مركز الخريطة، وتتشعب منو عدة مفاىيـ فرعية، 
ويتـ تحديدىا إما بكممات أو رموز أو صور، وبيذه الطريقة فإنيا تعكس أسموب عمؿ دماغ 
اإلنساف، واستثمار طاقاتو كاممة بنصفيو األيمف واأليسر إ افة إلى تزويد الطالب بطرؽ جديدة 

تعة لحفظ واستدعاء المعمومات، واستعماليا لتحسيف الذاكرة، وزيادة التركيز واإلبداع والتخيؿ، مم
 وبالتالي توفر أف ؿ السبؿ الستخداـ موارد الطالب الذىنية.   
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الخرائط الذىنية في تدريس  استراتيجيةولقد أثبتت العديد مف الدراسات أىمية استخداـ        
(، ودراسة 2.13دراسة السيد ) :وأثبتت فاعميتيا في تدريسيا ومف ىذه الدراساتالمواد المختمفة 

ودراسة منتصر (، Adodo, 2013ودراسة أدودو )(، 2.13)  يير(، ودراسة 2.13الغامدي )
  (.2.11(، ودراسة حوراني )2.12ودراسة يوسؼ )(، 2013) وأحمد

ويعتبر تكويف المفاىيـ العممية وتنميتيا لدى الطمبة أحد أىداؼ تدريس العموـ في جميع       
رفة العممية التي تفيد فيـ ىيكمو المراحؿ العممية المختمفة، كما تعتبر مف أساسيات العمـ والمع

عمى طمبة فإف تكويف المفاىيـ العممية أو تيذيبيا لدى ال ، وليذاالعاـ وفي انتقاؿ أثر التعمـ
اختالؼ مستوياتيـ التعميمية، يتطمب أسموبًا تدريسيًا مناسبًا يت مف سالمة تكويف المفاىيـ العممية 

 (.8: 1..2ىا واالحتفاظ بيا. )زيتوف، ءوبقا

وعمـ الفيزياء ىو أحد المجاالت الميمة في العموـ العامة إذ أنو يتناوؿ مفاىيـ ذات صمة       
ا العمـ بأنو ذو طبيعة مفاىيمية؛ ألنو يتدرج  تحتو العديد مف المفاىيـ بحياة اإلنساف، ويتصؼ ىذ

التي تمثؿ المبنات األساسية لفيـ طبيعة ىذا العمـ، وأي ًا تشكؿ مصدر صعوبة في تعمميا 
 (. 2010وأكدتو دراسة العربيد ) ،(2004وتعميميا وىذا ما أكده زيتوف )

مًا في حياتنا، وىي مف أقرب العموـ إلينا والتي ترتكز ىا المفاىيـ الفيزيائية دوراً  وتمعب      
عمييا الني ة العممية الحديثة، فيي ليست بالعمـ الجاؼ كما يتصور البعض إذا ما قدمت المادة 
العممية بطريقة مشوقة؛ تعمؿ عمى تحقيؽ اإلبداع عند الطالب، بحيث تربط المفاىيـ ببع يا 

وعر يا بأسموب  ،ترابط بيف المعرفة والميارة والوجدافالبعض في إطار متكامؿ، كما يراعى ال
مقبوؿ لدى المتعمميف، مع التركيز في كيفية استكشاؼ المفاىيـ الفيزيائية، وبذلؾ يصبق تدريس 

 العموـ عامة والمفاىيـ الفيزيائية خاصة لمحياة ال لممدرسة.

درة العقمية التي يجب أف يتمتع حيث أف تعمـ المفاىيـ الفيزيائية يتطمب مستوى عاٍؿ مف الق      
دراؾ العالقات فيما بينيا، فإذا نظرنا و بيا المتعمم ف حتى يكونوا قادريف عمى استيعابيا وتحميميا وا 
عمى نحو وظيفي عمى تزويد المتعمميف بيا  نجد االىتماـ منصباً  المفاىيـ الفيزيائيةإلى تدريس 

مفككة يصعب عمى المتعمـ استيعابيا واالحتفاظ مما يؤدي إلى حفظيا واستظيارىا فجعميا مفاىيـ 
        .جيدةالبد مف اختيار أسموب تدريسي جيد لتقديـ ىذه المفاىيـ بصورة كاف لذلؾ  ؛بيا
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تباع استراتيجيات تدريسية حديثة لتنمية المفاىيـ الفيزيائية اولقد قاـ الكثير مف الباحثيف ب        
مت استراتيجية االستقصاء ( حيث استخد2014دراسة قباجة ) :لدى الطمبة، ومف ىذه الدراسات

(، ودراسة PDEODEحيث استخدمت استراتيجية ) (2.14، ودراسة العمراني والكروي )التأممي
 .( حيث استخدمت استراتيجية الجدوؿ الذاتي2.12الجيوري )

ويعتبر التفكير وتوجييو ىدؼ أساسي ال يحتمؿ التأجيؿ، ويجب أف يكوف في صدارة           
األىداؼ التربوية ألي مادة دراسية، ألنو وثيؽ الصمة بكافة المواد الدراسية وما يصاحبيا مف 

 (7: 3..2 طرؽ تدريس ونشاط ووسائؿ تعميمية وعمميات تقويمية. )حبيب، 

عد التفكير البصري مف النشاطات والميارات العقمية التي تساعد المتعمـ في الحصوؿ عمى ويُ      
قراءة األشكاؿ والصور والخرائط، وتفسيرىا وتمييزىا المعمومات، بحيث تكوف لو القدرة عمى 

دراؾ العالقات فيما بينيا، واستنتاج المعنى منيا  .وتحميميا بصريًا، وا 

ري وانطػػػالؽ الخيػػػاؿ الػػػذىني دوًرا بػػػارًزا فػػػي اإلبػػػداع واالبتكػػػار، وقػػػد ويمعػػػب التفكيػػػر البصػػػ      
اسػػتخدـ العديػػد مػػف العممػػاء ىػػذا النػػوع مػػف التفكيػػر البتكػػاراتيـ، فقػػد اسػػتخدـ فػػاراداي ىػػذا النػػوع مػػف 
التفكير حيث كوف فكرتو عػف خطػوط المجػاؿ الكيربػائي بأنيػا أربطػة مػف المطػاط، فػالمفكر القػادر 

     عمى طريقة التفكير البصري. اً عتادة يمكف أف يكوف معتاًدا أساسغير معمى و ع ترابطات 
 (58 - 57: 5..2)عبيد،                                                                   

 

ومع تسارع البحث في آليات تطوير ميارات التفكير العممي وطرؽ تنميتو كاف لمتفكير         
دراسة األسمر  :البصري دورًا بارًزا في اىتمامات الباحثيف حيث تناولتو عدد مف الدراسات منيا

(، 2.13(، ودراسة أبو زايدة )2.13(، ودراسة العشي )2.14(، ودراسة األسطؿ )2.14)
 (.2009ودراسة شعت )(، 2.12(، ودراسة رجب )2.12لكحموت )ودراسة ا

 

المقابالت التي أجراىا الباحث مع بعض معممي ومعممات العمـو العامة ومف خالؿ         
وكمدرس عمـو لمصؼ الرابع  بمدارس خاف يونس، ومف خالؿ عمؿ الباحث في الميداف التربوي

كمًا مف الصعوبات والمشكالت، والتي مف أبرزىا: الحظ أف تدريس مادة العمـو يواجو ، األساسي
بحفظ مادة العموـ العامة وخصوصًا المفاىيـ   عؼ التفاعؿ بيف الطالب والمادة، وقياـ الطمبة

كما وأف ىناؾ  عفًا في قدرة الطالب عمى ، بينيافيما الفيزيائية بطريقة منفصمة دوف الربط 
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عوبة في تفسير وتمييز وتحميؿ الصور والرسـو ممارسة ميارات التفكير البصري، ويواجيوف ص
دراؾ العالقات فيما بينيا واستنتاج المعنى منيا،  كما أف ىناؾ عددًا كبيرًا واألشكاؿ البصرية، وا 

، لكوف المعمـ ىو المصدر الرئيس مادة العموـ صعبة ومجردة ومعقدةمف الطالب يشعروف بأف 
ض مع االتجاىات التربوية الحديثة ومتطمبات العصر لممعرفة، والمتعمـ مجرد متمٍؽ، وىذا يتناق

 الحالي، التي تدعو إلى إيجابية المتعمـ، وتعزيز التعمـ القائـ عمى إعماؿ العقؿ والتفكير.

ولقد الحظ الباحث أنو رغـ االىتماـ بدراسة أثر الطرائؽ التدريسية المختمفة، إال أف        
المحطات العممية والخرائط الذىنية  استراتيجيتيالدراسات السابقة لـ تحاوؿ اكتشاؼ أثر توظيؼ 

في تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري في مادة العموـ لدى طمبة الصؼ الرابع 
األساسي بغزة، وىو ما تحاوؿ الدراسة الكشؼ عنو، ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة منسجمة مع 
، وىناؾ العديد مف المنطمقات  الدعوة إلى استخداـ أحدث الطرؽ الفعالة في تدريس العمـو

 والدواعي التي دعت الباحث إلى توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط الذىنية:
راسة استجابة لمتطور العممي والتكنولوجي في مجاؿ المعرفة عامة ومجاؿ تدريس أتت ىذه الد -

 العموـ عمى وجو الخصوص.
 أىمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري في تدريس العموـ. -
تفعيؿ دور المتعمـ بحيث يكوف ركيزة ميمة في العممية التعميمية التعممية مف خالؿ المشاركة   -

 باألفكار والتأمؿ والمالحظة.
.المحطات العممية والخرائط الذىنية استراتيجيتيقمة الدراسات السابقة التي تناولت  -

 

 مشكمة الدراسة:

توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية ما أثر ": التالي الرئيس السؤاؿ في المشكمة تتمثؿ
لدى  في مادة العمـو وميارات التفكير البصريوالخرائط الذىنية في تنمية المفاىيـ الفيزيائية 

 ؟"طمبة الصؼ الرابع األساسي بغزة
 

 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤاؿ ىذا مف ويتفرع

ما المفاىيـ الفيزيائية التي تت منيا وحدة الكيرباء والمغناطيسية الواجب تنميتيا لدى طمبة  .1
 الصؼ الرابع األساسي؟
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ما ميارات التفكير البصري الواجب تنميتيا في مادة العمـو العامة لدى طمبة الصؼ الرابع  .2
 األساسي؟

( بيف متوسطات α ≥ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ىؿ  .3
درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى في 

 ؟لفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريساختبار المفاىيـ ا

بيف متوسطات درجات  (α ≥ .0.5)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4
طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى في اختبار 

 ؟ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس

بيف متوسطات درجات  (α ≥ .0.5)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ  .5
طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار 

 ؟المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس

بيف متوسطات درجات  (α ≥ .0.5)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ  .6
طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار 

 ؟ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس

درجات بيف متوسطات  (α ≥ .0.5)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ توجد فروؽ  .7
درجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية في متوسطات التجريبية األولى و طمبة المجموعة 

 اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس؟

درجات  بيف متوسطات (α ≥ .0.5)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ توجد فروؽ  .8
مجموعة التجريبية الثانية في درجات طمبة المتوسطات طمبة المجموعة التجريبية األولى و 

 اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس؟
 

 :الدراسة فروض
 

 ولإلجابة عف أسئمة الدراسة فقد تـ صياغة الفر يات عمى النحو التالي:
 

درجات  متوسطات بيف (α ≥.0.5)عند مستوى داللة   توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال 10
درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى في اختبار متوسطات طمبة المجموعة ال ابطة و 

 المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.
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درجات  متوسطات بيف (α ≥.0.5)عند مستوى داللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 20
لمجموعة التجريبية األولى في اختبار درجات طمبة امتوسطات طمبة المجموعة ال ابطة و 

 ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.

درجات  متوسطات بيف (α ≥.0.5)عند مستوى داللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 30
درجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار متوسطات طمبة المجموعة ال ابطة و 

 يزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.المفاىيـ الف

درجات  متوسطات بيف (α ≥.0.5)عند مستوى داللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 40
درجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار متوسطات طمبة المجموعة ال ابطة و 

 ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.

درجات  متوسطات بيف (α ≥.0.5)عند مستوى داللة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةال  50
درجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية في متوسطات طمبة المجموعة التجريبية األولى و 

 اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.

درجات  متوسطات بيف (α ≥.0.5)لة عند مستوى دالال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  60
درجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية في متوسطات طمبة المجموعة التجريبية األولى و 

 اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.

 
 

 أىداؼ الدراسة: 
 

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:     
 

في تنمية المفاىيـ والخرائط الذىنية المحطات العممية  استراتيجيتيتوظيؼ أثر التعرؼ إلى  10
 .  مبة الصؼ الرابع األساسي بغزةالفيزيائية وميارات التفكير البصري في مادة العمـو لدى ط

 األساسي. مبة الصؼ الرابعتحديد المفاىيـ الفيزيائية المراد تنميتيا لدى ط  20

 األساسي. مبة الصؼ الرابعتحديد ميارات التفكير البصري المراد تنميتيا لدى ط  30

تيف المجموع مبةالوقوؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات ط 40
ي المفاىيـ الفيزيائية، وميارات التفكير البصري ، والمجموعة ال ابطة في اختبار التجريبيتيف

 تعزى لطريقة التدريس.
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الوقوؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طمبة المجموعة  50
المفاىيـ الفيزيائية  يالتجريبية األولى ودرجات طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار 

 وميارات التفكير البصري تعزى لطريقة التدريس.

 
 

 :الدراسة أىمية

 ة كما يمي:يالناحية النظرية والتطبيقوتت ق أىمية الدراسة مف خالؿ    
 

 وتكمف في النقاط التالية: األىمية النظرية لمدراسة الحالية : 
 

0-   
المحطات العممية والخرائط الذىنية وأثرىما عمى تنمية المفاىيـ  استراتيجيتيتتناوؿ  -

الفيزيائية وميارات التفكير البصري حيث ما زالت ىناؾ ندرة في الدراسات التي اىتمت 
 بيذه المتغيرات.

المحطات العممية  استراتيجيتيمحاولة اإلسياـ في تقديـ إطار نظري حوؿ مفيوـ كؿ مف  -
 وميارات التفكير البصري. ،فاىيـ الفيزيائيةوالم ،والخرائط الذىنية

   
 وتكمف في النقاط التالية  :ة التطبيقية لمدراسة الحاليةاألىمي: 

 

المحطات العممية  استراتيجيتيالدراسة وا عي المناىج في تصميـ وت ميف قد تفيد ىذه  -
 والخرائط الذىنية في كتاب العمـو العامة لمصؼ الرابع األساسي. 

، وذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى إعداد ورشات عمؿ مشرفي مبحث العموـ العامةيستفيد قد  -
 ؛ لمعممي المبحث وتدريبيـ عمى توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط الذىنية

 ا.متنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري مف خالليل

األساسي في االستفادة مف المحطات قد تفيد ىذه الدراسة معممي ومعممات الصؼ الرابع  -
 العممية والخرائط الذىنية المصممة لموحدة الثانية )الكيرباء والمغناطيسية(.

قد يستفيد و واختبار لميارات التفكير البصري  ،توفر الدراسة اختبار لممفاىيـ الفيزيائية -
 .طمبة الدراسات العميا والبحث العممي امنيم

يساعدانو في توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط  توفر الدراسة دليميف لممعمـ -
الذىنية في تدريس الوحدة الثانية )الكيرباء والمغناطيسية( مف مادة العموـ العامة لمصؼ 

 الرابع األساسي.
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 الدراسة: مصطمحات

 : يميالباحث عمى األدب التربوي، قاـ بتعريؼ مصطمحات الدراسة إجرائيًا كما  إطالعمف خالؿ 

 :المحطات العمميةاستراتيجية  10
  
محطة نشطة، وتتكوف مف عدة محطات، ولكؿ استراتيجية تدريسية تقوـ عمى مجموعة مف األ"

ميارة أو نشاط يختمؼ عف المحطة األخرى، ويتـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعات صغيرة، 
مما يتيق لكؿ طالب بتأدية جميع  ؛ويتنقموف خالؿ وقت محدد مف محطة إلى أخرى بالتناوب
 النشاطات عبر تجوالو بشكؿ دوري عمى جميع المحطات".

 

 : استراتيجية الخرائط الذىنية 20
 

 

في ورقة مخطط بصري غير خطي لممفاىيـ واألفكار تعتمد عمى رسـ تدريسية  استراتيجية"
 ،والرموز ،والكممات ،ويحتوي عمى الرسومات ،شبكي في كافة االتجاىاتمنظـ و بشكؿ واحدة 

بحيث  ،لمستوياتيا مف األكثر شمولية إلى األقؿ شمولية وتتدرج المعمومات في المخطط تبعاً 
 ".وسيمة التذكر ،وجميمة ،طريقة مختصرةيتـ عر يا ب

 

 :المفاىيـ الفيزيائية 30
 

صورة ذىنية ذات خصائص جوىرية مميػزة لمظػواىر الفيزيائيػة المت ػمنة فػي وحػدة الكيربػاء " 
 ،وتتكػػوف مػػف اسػػـ وداللػػة لفظيػػة ،أو رمػػوز ،أو مصػػطمحات ،وقػػد تكػػوف أسػػماء ،والمغناطيسػػية

وتقػػاس بالدرجػػػة التػػي يحصػػػؿ عمييػػػا الطالػػب فػػػي اختبػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة الػػذي تػػػـ إعػػػداده 
 .خصيصًا لذلؾ"

 

 :ميارات التفكير البصري 40
 

والرسػػػػػومات واألشػػػػػكاؿ  فيػػػػػـ الصػػػػػورقػػػػػراءة و  المتمثمػػػػػة فػػػػػي العقميػػػػػةالعمميػػػػػات مجموعػػػػػة مػػػػػف "
دراؾ  ،وتفسػيرىا ،وتمييزىػا ،التو يحية المت ػمنة بوحػدة )الكيربػاء والمغناطيسػية( وتحميميػا، وا 

وتقاس بالدرجػة التػي ، والتعبير عنيا بمغة وا حة ،واستنتاج المعنى منيا ،العالقات فيما بينيا
 .يحصؿ عمييا الطالب باالختبار المعد ليذا الغرض"
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دراؾ   حيث أف االختبار اشتمؿ عمى الميارات اآلتية: القراءة البصرية، والتمييز البصري، وا 
 العالقات المكانية، وتفسير المعمومات، وتحميؿ المعمومات، واستنتاج المعنى.

 

 الصؼ الرابع األساسي: 50
 

فػي  مػر الطالػبحد صفوؼ المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ العاـ، ويكوف متوسػط عأىو "
 ".ىذا الصؼ عشر سنوات

 

 :الدراسة حدود

 ذكػػور خزاعػػة مدرسػػة - مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة -خػػاف يػػونس: محافظػػة الحػػد المكػػاني 10
  .الجئيفل اإلعدادية

  -(2014مػػػف العػػػاـ الدراسػػػي  وؿ: طبقػػػت ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي األالحػػػد الزمػػػاني 20

(20150 

 الصؼ الرابع األساسي. طالبىذه الدراسة عمى عينة مف  : طبقتالحد البشري 30

: اقتصػػػػػر الباحػػػػػث فػػػػػي تطبيػػػػػؽ دراسػػػػػتو عمػػػػػى الوحػػػػػدة الثانيػػػػػة )الكيربػػػػػاء الحػػػػػد المو ػػػػػوعي 40
 والمغناطيسية(،  مف مقرر العمـو العامة لمصؼ الرابع األساسي )الجزء األوؿ(. 

ظيؼ اسػتراتيجيتي المحطػات العمميػة والخػرائط الذىنيػة فػي تنميػة : تحديد أثر تو الحد األكاديمي 50
.المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري في مادة العمـو لدى طمبة الصػؼ الرابػع األساسػي
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 الفصلْالثاني

ْاإلطارْالنظري
. 
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 الفصؿ الثاني 

 اإلطار النظري

محػاور رئيسػة، حيػث تنػاوؿ  أربعةوفقًا لمو وع الدراسة فقد قّسـ الباحث اإلطار النظري إلى  
ني اسػػتراتيجية تنػػاوؿ المحػػور الثػػاو ، واسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػةالمحػػور األوؿ النظريػػة البنائيػػة 

بالحػديث  رابػعفيما انتيى المحور ال المفاىيـ الفيزيائية،تناوؿ المحور الثالث بينما الخرائط الذىنية، 
 عف ميارات التفكير البصري.

 :واستراتيجية المحطات العممية ية البنائيةر المحور األوؿ: النظ

التربوي خالؿ العقديف الما ييف تحواًل رئيسيًا في رؤيتو لعمميتي التعميـ والتعمـ، شيد البحث       
المػػتعمـ، مثػػؿ:  وفحػػوى ذلػػؾ ىػػو التحػػوؿ مػػف التركيػػز عمػػى العوامػػؿ الخارجيػػة التػػي تػػؤثر فػػي تعمػػـ

شخصػػيتو، حماسػػو، تعزيػػزه ... إلػػخ( وبيئػػة الػػتعمـ، والمػػنيج، ومخرجػػات الػػتعمـ، متغيػػرات المعمػػـ )
وغيػػر ذلػػؾ مػػف العوامػػؿ، إلػػى التركيػػز عمػػى العوامػػؿ الداخميػػة التػػي تػػؤثر فػػي المػػتعمـ، وخاصػػة مػػا 
يجري داخؿ عقمو، مثؿ: معرفتو السابقة، سعتو العقميػة، نمػط معالجتػو لممعمومػات، دافعيتػو لمػتعمـ، 

كػاذب أو السػطحي" تعممو وأسموبو المعرفي. أي أنو تـ االنتقاؿ مػف "الػتعمـ اله، أسموب أنماط تفكير 
 التوجو الحقيقي لمتعمـ"."التعمـ ذي المعنى" أو " ػػإلى ما يسمى ب

حالليػػا (Constructivismوقػػد واكػػب ذلػػؾ التحػػوؿ ظيػػور مػػا سػػمي بنظريػػة "البنائيػػة"        ( وا 
(، ويمكننػػػا أف (Congnitivism(، والنظريػػػة المعرفيػػػة (Behaviorismمحػػػؿ النظريػػػة السػػػموكية 

نقوؿ إف البحث عف معنى أو تعريؼ محػدد لمبنائيػة يعػد فػي حػد ذاتػو إشػكالية عويصػة حيػث نعمػـ 
أف المعاجـ الفمسػفية والنفسػية والتربويػة قػد خمػت مػف إشػارة لمػادة البنائيػة، باسػتثناء المعجػـ الػدولي 

مػػا يفيػػد أنيػػا: "رؤيػػة فػػي نظريػػة الػػتعمـ، ونمػػو الطفػػؿ، قواميػػا أف الطفػػؿ يكػػوف لمتربيػػة الػػذي عرفيػػا ب
". )زيتػػػوف وزيتػػػوف، الخبػػػرة نتيجػػػة تفاعػػػؿ قدراتػػػو الفطريػػػة مػػػع؛ نشػػػطًا فػػػي بنػػػاء أنمػػػاط التفكيػػػر لديػػػو

2..3 :17) 

وُيجِمػػػع فالسػػػفة التربيػػػة بػػػأف البنائيػػػة ىػػػي نمػػػوذج فػػػي الػػػتعمـ، وليػػػا ىػػػدؼ مشػػػترؾ ىػػػو بنػػػاء       
المعرفػػة مػػف قبػػؿ الطالػػب مػػف خػػالؿ خبراتػػو السػػابقة وربطيػػا بػػالخبرات الحقيقيػػة التػػي تواجيػػو فػػي 

 ((Faryadi, 2009: 170وبذلؾ يصبق لمتعمـ معنى مدى الحياة.  ؛حياتو
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 النظرية البنائية: مفيـو

أو  ما يت منو المفيـو مف معافٍ  ال يوجد تعريؼ محدد لمنظرية البنائية يحوي بيف ثناياه كؿ      
الفمسفة المتعمقة بالتعمـ، ائية حاولوا تعريفيا عمى أنيا: "عمميات نفسية، إال أف بعض منظري البن

عممية استقباؿ الخاص عمى أفكار جديدة"، أو ىي "والتي تفترض حاجة المتعمميف لبناء فيميـ 
مع خبرتيـ السابقة وبيئة معرفتيـ اآلنية تحوي إعادة بناء المتعمميف لمعاني جديدة داخؿ سياؽ 

الكيفية التي يتـ مف ( فعرفا البنائية عمى أنيا "Airasian & Walsh، أما إيراسيف وولش )التعمـ"
 (212: 2..2زيتوف، ) قمية، وتطويرىا، واستخداميا".خالليا اكتساب العمميات الع

المعرفة مف قبؿ المتعمـ نفسو فمسفة قائمة عمى بناء ( بأنيا: "2008 : 12)األسمر  ويرى -
وىي  ،بطريقة فاعمة وذات معنى مف خالؿ خبراتو السابقة أو التفاوض االجتماعي مع األقراف

تؤكد في أساسيا عمى الدور النشط لممتعمـ في وجود المعمـ الميسر والمساعد عمى بناء 
 ".المعنى بشكؿ سميـ في بيئة تساعد عمى التعمـ

ي عمى إعادة بناء عممية استقباؿ تنطو بأنيا: " (115: 6..2)دة ويرى السعدني والسيد عو  -
جديدة داخؿ سياؽ معرفتو اآلنية وخبرتو السابقة وبيئة التعمـ حيث تمثؿ كؿ مف المتعمـ معاٍف 

 خبرات الحياة الواقعية، والمعمومات السابقة، إلى جانب بيئتو مناخ التعمـ".
عبارة عف عممية استقباؿ لمتراكيب المعرفية الراىنة، ( أف البنائية: "212: 2..2ويرى زيتوف ) -

يحدث مف خالليا بناء المتعمميف لتراكيب ومعاني معرفية جديدة مف خالؿ التفاعؿ النشط بيف 
 تراكيبيـ المعرفية الحالية ومعرفتيـ السابقة وبيئة التعمـ".

ف منظومة عالقات عبارة عبأنيا: " (.42: 1..2عرفيا ليفي شتراوس المذكور في ناصر )ويُ  -
وقواعد تركيب متبادلة تربط بيف مختمؼ حدود المجموعة الواحدة بحيث يتحدد المعنى الكمي 
لممجموعة مف خالؿ المعنى العاـ لمعناصر ذاتيا، وأف البنائية تتسـ بيذا بطابع المنظومة، 

 ".وتتألؼ مف عناصر يستنتج تغير إحداىا بتغير العناصر األخرى

إحدى نظريات التعمـ المعرفي التي تؤكد عمى الدور ": بأنيا( 192: 3..2) عرفيا أبو زيدوتُ  -
النشط لممتعمـ في بنائو لمعرفتو مف خالؿ خبراتو السابقة والتفاوض االجتماعي مع األقراف، 
في وجود المعمـ الميسر والمساعد في بناء المعنى بصورة صحيحة مف خالؿ النشاطات 

 .مختمفة"جارب والطرؽ التدريسية الوالت
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نظرية تربوية يقوـ فييا المتعمـ بتكويف ( بأنيا: "17 -16: 6..2عودة )بينما عرفيا أبو  -
نفسو إما بشكؿ فردي أو كوف معرفتو بمعارفو الخاصة التي يخزنيا بداخؿ عقمو، وأف المتعمـ يُ 

عمى معارفو الحالية وخبراتو السابقة، حيث أف المتعمـ يقوـ بانتقاء وتحويؿ  بناءً  ،جمعي
المعمومات وتكويف الفر يات واتخاذ القرارات معتمدًا عمى البنية المفاىيمية التي تمكنو مف 

 ."القياـ بذلؾ، وذلؾ في وجود المعمـ الميسر لمعممية التعميمية

أنػو ال يوجػد اخػتالؼ جػوىري بػيف التعريفػات السػابقة حػوؿ مفيػـو  ممػا سػبؽ الباحث ويستنتج
 : فؽ التعريفات السابقة عمى ما يميالنظرية البنائية، وتت

 الدور النشط لممتعمـ، فيو محور العممية التعميمية. -

 المعمـ ىو الميسر والمساعد في بناء المعنى بشكؿ سميـ في بيئة تساعد عمى التعمـ. -

معمومػػػاتيـ و  السػػػابقة فػػػي فيػػػـ وتفسػػػير خبػػػراتيـ ف أفكػػػارىـ وخبػػػراتيـيسػػػتخدمو  المتعممػػػوف -
 الجديدة.

 

فمسفة تربوية، يقوـ مف خالليػا المػتعمـ بتوظيػؼ خبراتػو السػابقة : "البنائية بأنيا الباحث عرؼوي  
مػػػف أجػػػؿ بنػػػاء وتطػػػوير تراكيػػػب معرفيػػػة جديػػػدة فػػػي وجػػػود البيئػػػة  ؛والحاليػػػة فػػػي المواقػػػؼ التعميميػػػة

 ".المعمـ الميسر لمعممية التعميميةالصفية المناسبة لمتعمـ، و 
 

 :لتي تقـو عمييا النظرية البنائيةاألسس والمبادئ ا

   مػػػػف الكبيسػػػػي وحسػػػػػوف  كػػػػؿٌ  التػػػػي ذكرىػػػػاائيػػػػة عمػػػػى األسػػػػس والمبػػػػػادئ تقػػػػوـ النظريػػػػة البن       
 : وىي (2.1 :5..2القاسـ والشرقي )و  ،(.5 :2.14)

 تبنى النظرية عمى التعمـ وليس عمى التعميـ. -
التعمـ عممية نشطة، حيث يستخدـ المػتعمـ معرفتػو السػابقة لبنػاء فيػـ ذي معنػى وشخصػي  -

 لممحتوى الجديد الذي يشكؿ بؤرة التعمـ.
 تركز عمى التعمـ التعاوني. -
التنبؤ، واإلبداع، واالبتكار، والتحميؿ، والتركيب، وغيػر ية مثؿ مالتركيز عمى العمميات العم -

 ذلؾ مف العمميات العقمية الراقية.
 تشجع عمى البحث واالستقصاء لممتعمميف. -
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 تأخذ في االعتبار كيؼ يتعمـ المتعمـ واألخذ بقناعاتو واتجاىاتو. -
 المتعمـ ىو صاحب الدور اإليجابي النشط في عمميو تعممو. -
 المعرفة والمعاني الخاصة بو، حيث تبنى المعرفة مف الخبرة.يبني المتعمـ  -
 يجب تصميـ المتعمـ في و عيات حقيقية واقعية. -
تكامؿ التقويـ وشموليتو ليشمؿ االختبارات والميمات والواجبات البيتية والنشاطات األخرى  -

 التي يقـو بيا المتعمـ وأف تؤكد عمى أداء المتعمـ ودرجة فيمو.
 واالىتماـ بكيؼ يتعمـ الطالب. ،ف كمبدعيفعؿ المتعمميتج -
 تؤكد عمى الدور الناقد لمخبرة في التعمـ وحب االستطالع. -
 لممتعمـ لمتفكير في األسئمة ولبناء العالقات بيف األحداث. إعطاء وقت انتظار كاؼٍ  -
 تشجع المتعمميف عمى االشتراؾ في المناقشة مع المعمـ أو فيما بينيـ. -
 رص المناسبة لبناء المعرفة الجديدة واالستفادة مف الخبرات.تزود المتعمميف بالف -

 

 ػػد الفكػػرة السػػمبية التػػي تجعػػؿ المعمػػـ محػػور ىػػذه األسػػس والمبػػادئ  أف وممػػا سػػبؽ يت ػػ       
ومشػارؾ  ،محور العمميػة التعميميػةوجعؿ المتعمـ  ،تعمـ مفيد إكسابأساسية في العممية التعميمية، و 

، فػػي وجػػود المعمػػـ الميسػػر، والموجػػو، نشػػط وفعػػاؿ فػػي بنػػاء المعرفػػة الجديػػدة لديػػو واالسػػتفادة منيػػا
 .والمشرؼ

األعمػػاؿ واألنشػػطة التػػي يقػػوـ بيػػا المػػتعمـ معتمػػدًا عمػػى نفسػػو، أو يشػػارؾ بػػأف ويػػرى الباحػػث      
تكػػوف أبقػػى أثػػرًا وأكثػػر فائػػدًة مػػف تمػػؾ  النظريػػة البنائيػػةالمنبثقػػة مػػف  سػػتراتيجياتاالفييػػا مػػف خػػالؿ 

يسػػتوجب عمػػى المعممػػيف تػػدريس الطمبػػة وفػػؽ ؛ لػػذا األعمػػاؿ التػػي يقػػـو لػػو شػػخص آخػػر بإنجازىػػا
بفعاليػات تعميميػة تجمػب ليػـ الطمبػة دمػج فػي  كبيػرٍ  دورٍ مػف  المػا ليػ؛ استراتيجيات النظرية البنائيػة

 .التعميمي ، وتجعميـ أكثر انخراطًا في الموقؼاستمتاعًا أكثر

وىمػػا تتمػػثالف  ،فػػي ىػػذه الدراسػػةلمػػتعمـ البنػػائي اسػػتراتيجيتيف  توظيػػؼوقػػد وقػػع االختيػػار عمػػى      
، وسػنتطرؽ فػي ىػذا الفصػؿ إلػى استراتيجية الخػرائط الذىنيػةو استراتيجية المحطات العممية، في: 

 .تو يحًا مفصاًل لكؿ منيما

 



 
02

 Scientific Station Strategy :المحطات العممية استراتيجية

إف االتجػػػاه المعاصػػػر فػػػي تػػػدريس العمػػػـو يؤكػػػد عمػػػى أف التطػػػور المعرفػػػي ييػػػدؼ إلػػػى فيػػػـ        
محتوى العمـ، واألساليب التي يتبعيا العمماء في الوصوؿ إلػى ىػذا المحتػوى، والطرائػؽ التػي يمكػف 

ميػة التعمي أف تتبع في تدريسو، ولقد أولػى التربويػوف اىتمامػًا متزايػدًا فػي السػنوات األخيػرة باألنشػطة
 التي تجعؿ الطالب محور العممية التعميمية التعممية. 

 
 

وتأتي استراتيجيات التعمـ النشط استجابة لحاجة قائمة في مجاؿ التربية والتعميـ، تتمثؿ في        
وخبػػرات  إمكانػػاتوالمػػدربيف إلػػى أدلػػة عمميػػة تعيػػنيـ فػػي عمميػػـ المت ػػمف اسػػتثمار طمبػػة حاجػػة ال

، مميػػات التخطػػيط والتنفيػػذ والتقػػويـالعمػػؿ كفريػػؽ فػػي عو  ،توليػػد األفكػػاريفيػػا فػػي وتوظ ،الجماعػػات
 اسػتراتيجيةكثيرة منيا  استراتيجياتفقد ظيرت  ؛العممية في استراتيجيات التدريس ونتيجة لمتطورات
 المحطات العممية.

 

كمػا أنػو العمميػة فػي العمػوـ،  الػدروس تػدريس فػي الممتعػةالطػرؽ  مف االستراتيجية عتبر ىذهوتُ      
 والحركة والتغيير المتعة مف جواً  الفصؿ عمى وت في ،تخداميا في الدروس النظرية أي اً يمكف اس

(9:283..2،البموشيو  أمبوسعيدي). لمتعمـ دافعيتيـ وزيادة ،الالزمة، لتحريؾ دماء المتعمميف



 ؛"Denise J,. Jones"جػونز سيدينػ بتصػميميا قػاـ والتػي العمميػة المحطات استراتيجية عدوتُ      
 واإلمكانػات المعػدات مػف يكفػي مػا وجػود لعػدـ وذلػؾ التعميمية؛ األنشطة ممارسة عدـ عمى لمتغمب
 التػي التدريسػية االستراتيجيات مف االستراتيجية ىذه وتعد المتاحة، الموارد قمةبسبب  الطمبة لجميع
 قػػراءة أو ،معمميػػة األنشػػطة ىػػذه أكانػػت سػػواء المختمفػػة بصػػورىا التعمميػػة، األنشػػطة بممارسػػة تيػػتـ

طالع،  العمميػة األنشػطة ممارسة االستراتيجية ىذه تحقؽ كما وغيرىا،...بحثية أو ،استكشافية أو وا 
 األنشػطة، ىػذه ممارسػة فػي تسػتخدـ التػي الماديػة اإلمكانػات تػوفير عمى تعمؿ وكذلؾ ؛طمبةال لكؿ

 لطبيعػة ووفقػاً ، الفصؿ داخؿطمبة ال وعدد الدرس لطبيعة وفقاً  المحطات عدد اختيار لممعمـ ويمكف
 (Denise J., Jones, 2007) .العممي بالمحتوى الموجودة األنشطة

 

  ماىية استراتيجية المحطات العممية:
يشير األدب التربوي والدراسات السابقة إلى عدة تعريفات الستراتيجية المحطات العممية، ويعرض 

 الباحث بع يا عمى النحو اآلتي:  
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 فييا تدريس ينتقؿ طريقة: "بأنيا (Denise Jones ,2007 ,16-21)دينيس جونز عرفيا  -

 مما يتيق لممتعمميف تأدية  كؿ ؛فى مجموعات صغيرة عبر سمسمة مف المحطات الطمبة

ويمكف لممحطات أف تدعـ تدريس  المختمفة، المحطات عمى التناوب عبر األنشطة المختمفة
ويمكف  المفاىيـ المجردة، ف اًل عف المفاىيـ التي تحتاج إلى قدر كبير مف التكرار،

 ". تغطي مفيوـ واحد، أو عدة مفاىيـ لممحطات أف

تدريسية تتمثؿ في مجموعة مف المحطات يقـو  استراتيجيةأنيا: "ب (12: 3..2) زكيوترى  -
بالمرور عمييا وممارسة األنشطة التعميمية الموجودة بكؿ منيا، والتي قد تكوف  الطمبة

وغيرىا، مما يتيق لمتالميذ مف . ..صرية صورية، أو الكترونيةاستقصائية، استكشافية، أو ب
عي ( ممارسة بعض عمميات العمـ، والتفكير اإلبدا6-4خالؿ العمؿ في مجموعات صغيرة )

 ".العموـوزيادة دافعيتيـ لتعمـ 

استراتيجية تدريسية تقوـ عمى مجموعة مف األنشطة أنيا: "ب( 8: 2.11)الشمري عرفيا و  -
العممية المتنوعة التي ي عيا المعمـ والتي ينفذىا الطمبة دوريًا وبالتعاقب عمى طاوالت 

سمسؿ زمني يتناسب بغية تحقيؽ أىداؼ معينة وفؽ ت ؛محددة في الصؼ أو المختبر
 ". وطبيعة األنشطة

( لـ يذكرا تعريفًا محددًا لممحطات 285-283 :2.11) سعيدي والبموشيأمبو الباحثاف أما  -
مجموعة مف الطاوالت المتباعدة داخؿ غرفة الصؼ أو ": العممية، إال أنيما وصفاىا بأنيا

وكؿ طاولة تعد محطة عممية تعرض المادة العممية فييا بصورة أنشطة متنوعة،  ،المختبر
المتعمميف بالمرور عمى ىذه المحطات بشكؿ متعاقب والتفاعؿ مع ىذه  وتقـو مجموعة

األنشطة والتزود بالمعمومات والمعارؼ بأنفسيـ وبإشراؼ المعمـ، وتعتمد في تدريس الدروس 
 . "العممية في العموـ كما يمكف اعتمادىا في الدروس النظرية أي اً 

 
 

تدريسية تقوـ عمى مجموعة مف األنشطة  استراتيجية: "بأنياإجرائيًا عرفيا الباحث وي        
وتتكوف مف عدة محطات ولكؿ محطة ميارة أو نشاط يختمؼ عف المحطة  ،العممية

وينتقموف خالؿ وقت محدد مف محطة  ،األخرى، ويتـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعات صغيرة
و بشكؿ دوري والمما يتيق لكؿ طالب بتأدية كؿ النشاطات عبر تج ؛إلى أخرى بالتناوب
 ".عمى جميع المحطات
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 : ىداؼ استراتيجية المحطات العمميةأ

أهماألهدافالتًٌمكنتحقٌقها(285- 283 :9..2)سعيدي والبموشيأمبو استعرض        

 :استراتٌجٌةالمحطاتالعلمٌةوهًأثناءتنفٌذ

؛ واإلمكانػػػػات المتاحػػػػةوالمػػػػواد  أو مشػػػػكمة نقػػػػص األدوات ،التغمػػػػب عمػػػػى قمػػػػة المػػػػوارد المتاحػػػػة 10
لعػػدـ وجػػود مػػا يكفػػي مػػف المعػػدات لممارسػػة األنشػػطة التعميميػػة، وعمػػى عػػدـ ممارسػػة األنشػػطة 

المحطػات العمميػة يػتـ و ػع مػواد كػؿ تجربػة عمػػى  السػتراتيجيةحيػث أنػو وفقػًا  ،الطمبػةلجميػع 
المحطػػػة  طاولػػػة مسػػػتقمة تحمػػػؿ عنوانػػػًا معينػػػًا، ويقػػػوـ المتعممػػػوف فػػػي مجموعػػػاتيـ  بزيػػػارة ىػػػذه

جراء التجربة، وىكذا فال يمـز توفير مواد وأدوات بعدد أفراد المجموعات.  وا 

المعمػػػـ السػػػتخداـ العػػػروض العمميػػػة أمػػػاـ  أفقػػػد يمجػػػ ،التغمػػػب عمػػػى سػػػمبيات العػػػروض العمميػػػة 20
وقػد يقػـو المعمػـ بإشػراؾ  ،لمتغمب عمى قمة اإلمكانات الماديػة المتػوفرة إلجػراء التجػارب ؛الطمبة
المشاىدة فقط،  الطالبوفى كؿ األحواؿ فدور  ،أو غيره في إجراء العرض العممي الطمبةأحد 

بدور إيجابي في ممارسة التجػارب واألنشػطة بأنفسػيـ،  لطالبأما في المحطات العممية يقـو ا
والتفاعػػػؿ مػػػع المػػػواد واألدوات بصػػػورة مباشػػػرة، وىنػػػا يتػػػدرب المتعممػػػوف عمػػػى عػػػدد أكبػػػر مػػػف 

 خاصة عممية التجريب التي يمارسونيا بأنفسيـ.عمميات العمـ، و 

فػػػي الفصػػػؿ إلػػػى  الطمبػػػةبعػػػد تقسػػػيـ  :إ ػػػفاء المتعػػػة والتغييػػػر والحركػػػة فػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي 30
مجموعات، وتصميـ المحطات العممية وتوزيعيا عمى طاوالت متباعدة في غرفة الفصؿ، تقـو 

رسػة النشػاط المطمػوب فييػا والتفاعػؿ معيػا ومما ،كؿ مجموعة بالمرور عمى كؿ محطة عممية
، أو مشػػاىدة أو قػػراءة مػػادة عمميػػة ،بػػإجراء تجربػػة الطػػالبفقػػد يقػػـو  ،حسػػب اسػػميا وطبيعتيػػا

مادة تعميمية عمى شريط فيديو، ثـ اإلجابة عف عدد مػف األسػئمة المطموبػة فػي كػؿ محطػة، ال 
شؾ أف ىذا المرور والتحرؾ ي فى جوًا مف المتعة والتغيير والحركة في غرفة الفصؿ، ويتيق 

 وتغيير الجمسة التقميدية عمى كرسي الدراسة. ،عقوليـ تحريؾ أجسادىـ مع لمطالب

فرصػة لزيػادة جػودة  المحطات العممية استراتيجيةجودة المواد التعميمية المعرو ة: تتيق  زيادة 40
والتػي يػتـ فييػا توزيػع المػواد  االعتياديػةالمواد والعينات المعرو ػة، ففػي الطريقػة االستكشػافية 

واألدوات والعينات عمى كؿ مجموعة، ي طر المعمـ أحيانًا إلى إنتاج نسخ مػف الصػور، وفػى 
ـ صغيرة حتى يوفر في تكاليؼ إنتاج ىذه المواد، فال يستطيع إنتاج صور مكبرة وممونػة أحجا
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المحطػػػات العمميػػػة يمكػػػف إح ػػػار أو إنتػػػاج  اسػػػتراتيجيةولكػػػف فػػػي  ،بعػػػدد مجموعػػػات الفصػػػؿ
ليتفاعػػؿ وو ػػعيا فػػي محطػػة واحػػدة فقػػط،  ،أو صػػور مكبػػرة وممونػػة وأصػػمية ،العينػػات الحيػػة

 دد مف األسئمة المتعمقة بيا.ع فالطالب معيا، ويجيبوا ع

ف تنوع الخبرات العممية والنظريػة: يػتـ تصػميـ المحطػات العمميػة بحيػث تتنػوع الخبػرات فييػا بػي 50
، فتكوف محطػة خاصػة بػإجراء تجربػة عمميػة، وثانيػة لقػراءة قراءة واستكشاؼ وتجريب واستماع

مػػادة عمميػػة، وثالثػػة لمشػػاىدة مقطػػع مػػف فػػيمـ تعميمػػي، ورابعػػة السػػتخراج مػػادة مػػف االنترنػػت، 
وخامسػػػة لالسػػػتماع إلػػػػى تسػػػجيؿ صػػػوتي، وسادسػػػػة إلنتػػػاج عمػػػؿ فنػػػػي باسػػػتخداـ الصمصػػػػاؿ 

   سػػابعة لطػػرح أسػػئمة عمػػى خبيػػر كتصػػميـ نمػػوذج لجػػزيء أو تػػرابط جزيئػػات فػػي مػػادة معينػػة، و 
)المعمػػػـ مػػػثاًل(، ويػػػتـ تصػػػميـ جميػػػع ىػػػذه المحطػػػات بحيػػػث تعػػػالج كػػػؿ واحػػػدة منيػػػا جػػػزء مػػػف 

 المحتوى العممي لمدرس.

المصػػػادر العمميػػػة اسػػػتخداـ المحطػػػات العمميػػػة  اسػػػتراتيجيةعػػػرض المصػػػادر األصػػػمية: تتػػػيق  60
فيح ػػػر المعمػػػـ وغيرىػػػا،  ،تثقيفيػػػةوال ،والنشػػػرات العمميػػػة ،والقػػػواميس ،ة كالموسػػػوعاتمياألصػػػ

مرجعًا أصميًا، وي عو عمى طاولة إحدى المحطات، وعندما تمر عميو مجموعػات المتعممػيف؛ 
يقومػػػوف بتصػػػفحو واإلجابػػػة عػػػف األسػػػئمة التابعػػػة لػػػو، وىكػػػذا تػػػتـ تنميػػػة التفاعػػػؿ المباشػػػر مػػػع 

 در مختمفة.وتنمية ميارة استخراج المعمومات والتفسيرات مف مصا ،المصادر األصمية

فػػػي المحطػػػات العمميػػػة تنميػػػة مختمػػػؼ عمميػػػات العمػػػـ  اسػػػتراتيجيةتنميػػػة عمميػػػات العمػػػـ: تتػػػيق  70
الحصػػة الواحػػدة، ويعتمػػد ىػػذا عمػػى طبيعػػة النشػػاط الموجػػود فػػي كػػؿ محطػػة، فينػػاؾ األنشػػطة 

 ، وغيرىا.ستنتاجيةواإل، والقرائية، واالستكشافية، االستقصائية

االجتمػػػػاعي، و  ،البصػػػػري المكػػػػانيو طبيعػػػػي، والفراغػػػػي، الػػػػذكاء الك: تنميػػػػة الػػػػذكاءات المتعػػػػددة 80
 المغوي.و الحركي، و المنطقي الريا ي، و 

 

تنميػػة أنػػواع  تعمػػؿ عمػػىبػػأف اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة لباحػػث ممػػا سػػبؽ يسػػتنتج او         
 القػػرار... اتخػػاذو الناقػػد، والتفكيػػر عي، اإلبػػداوالتفكيػػر مػػف التفكيػػر: مثػػؿ التفكيػػر العممػػي، مختمفػػة 
خػػػالؿ وزيػػػادة دافعيػػػتيـ لمػػػتعمـ مػػػف  ،، وتعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة اىتمػػػاـ الطػػػالب بالمػػػادة الدراسػػػيةوغيرىػػػا

 .المختمفة ممارسة العديد مف أنواع األنشطة التعميمية
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  :العممية أنواع المحطات

 كػؿ طبيعػة تصػميميا عمػى فػي تعتمػد العمميػة، المحطػات تطبيقػات مػف مختمفػة أنػواع ىنػاؾ      

 وطبيعة المتعمميف، مع طبيعة يتالءـ نموذج لتصميـ المختمفة األنواع ىذه بيف الدمج ويمكف درس،

-286 :9..2)البموشػيأمبوسػعيدي و وصػنؼ  ،محطػة كػؿ فػي المتػاح والوقػت العمميػة، المفػاىيـ

 المحطات العممية عمى النحو التالي: (291
 

  :االستكشافية/ االستقصائية ةالمحط 10

 تنفيذىا يستغرؽ ال معينة تجربة إجراء تتطمبوالتي  ،المعممية باألنشطة المحطةىذه  وتختص

إلقاء مكعب مف  أخرى ومراقبة التفاعؿ الناتج، أومثؿ إ افة مادة إلى مادة  طوياًل، وقتاً 
، أو توصيؿ دائرة كيربية بسيطة، أو حساب حجـ المكعبالخشب في مخبار مدرج بو ماء ل

 ثـ عباد الشمس لمتعرؼ عمى األحماض والقمويات واألمالح، ومفاختبار محموؿ بورؽ 

  .المصاحبة األسئمة مف عدد عمى اإلجابة
 

 :القرائية المحطة 20
نشػرة  مػف االنترنػت، أو مػف أو ،ورقػة مػف كمقػاؿ قرائيػة ة عمميػةمػاد فييػا ىػذه المحطػة يو ػع

 الموجػودة المادة بقراءة الطمبة كتاب، ويقوـ أو موسوعة مف مادة عممية، أو مطبوعة أو عممية

 فكػويف نوعيػة مػف المتعممػيف يسػتطيعو والمتعمقػة بمو ػوع الػدرس، وذلػؾ بيػدؼ ت المحطػة فػي
االعتماد عمى أنفسيـ في الحصوؿ عمى المعمومات، ولدييـ القدرة عمػى اسػتخراج المعرفػة مػف 

وسػيط كػالمعمـ  مصادرىا األصمية، ويمتمكوف ميارات االستقاللية في التعميـ بدوف الحاجة إلػى
 األسػئمة مػف عػدد عمػى اإلجابػة ثػـ أو الكتػاب المدرسػي، ممػا يزيػد مػف دافعيػتيـ لمػتعمـ، ومػف

 المصاحبة.
 

 :االستشارية المحطة 30

ُتعد ىذه المحطة مخصصة لمخبراء، فيقؼ المعمـ خمؼ ىذه المحطػة، أو اسػتقداـ زائػر كخبيػر 
وصػوؿ الطمبػة ليػذه المحطػة متخصص )ميندس أو طبيب( لو عالقة بمو وع الدرس، وعنػد 

يمكنيـ أف يسألوا أية أسئمة يقترحونيا بحيث تتعمؽ بمو وع الدرس في صورة مناقشة؛ فيمكف 
 عندئٍذ توسيع مداركيـ حوؿ الجوانب المختمفة لممادة العممية التي لـ يستطيعوا فيميا.
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ورية المحطة 40  :الص 
تتميز ىذه المحطات بوجود عدد مف الصور أو الرسومات، يتصفحيا الطمبة ويجيبوف عمى 
األسئمة المتعمقة بيا، وُتعد المحطات الصورية فرصة لعرض عدد مف الصور التي يصعب 
توفيرىا لكؿ مجموعة، وىنا قد يستعيف المعمـ بموسوعة عممية، أو ممصؽ جاىز، أو حكاية 

التي تعنى بتحويؿ المو وعات العممية إلى قصص مصورة، مصورة مف إحدى المجالت 
 فتساعد الطمبة عمى تقريب المفاىيـ العممية والخبرات المحسوسة إلى أذىانيـ.

 
 

 :السمعية/ بصرية المحطة 50
 

في ىذه المحطة يمكف و ع جياز تسجيؿ أو فيديو لمشػاىدة فػيمـ تعميمػي ذو صػمة بمو ػوع 
يشػػػػاىدوف المػػػػادة العمميػػػػة المعرو ػػػػة، ويجيبػػػػوف عػػػػف األسػػػػئمة الػػػػدرس، إذ يسػػػػتمع الطمبػػػػة أو 

 المصاحبة في أوراؽ العمؿ، ويمكف لممعمـ تصميـ المادة العممية بمساعدة بعض الطمبة.
 

 :االلكترونية المحطة 60

أو  ،P.P) ) تقػديمي عػرض بمشػاىدة الطمبػة ويقػوـ حاسػوب جيػاز ىػذه المحطػة يو ػع فػي
 عػف اإلجابػة ثػـ الػدرس، أو يقومػوف بالبحػث فػي االنترنػت، بمو ػوع مرتبطػةأفػالـ تعميميػة 

  .العممية ليذه المادة المصاحبة األسئمة
 

 : محطة متحؼ الشمع 70
سواء داخؿ الفصؿ أو خارجو، تقمص شخصية  الطمبةفى ىذه المحطة يطمب المعمـ مف أحد 

عمميػػة، مثػػؿ أحػػد العممػػاء ويرتػػدى مالبػػس العصػػر الػػذي يعػػيش فيػػو العػػالـ إذا كػػاف مػػف عممػػاء 
العػػػرب والمسػػػمميف، ومػػػػف األف ػػػؿ أف تكػػػوف أمامػػػػو نمػػػاذج مػػػف كتبػػػػو، أو األجيػػػزة التػػػي قػػػػاـ 

عمميػػػػة مرتبطػػػػة  باختراعيػػػا، أو صػػػػور تحكػػػػى أىػػػـ انجػػػػازات ىػػػػذا العػػػالـ، ويتحػػػػدث عػػػػف مػػػادة
 .بمو وع الدرس نفسو

 

 : محطة النعـ والال 80
بشػػػكؿ كبيػػػر جػػػدًا،  الطمبػػػةتعتبػػػر ىػػػذه المحطػػػة مػػػف المحطػػػات الممتعػػػة والمثيػػػرة لمتفكيػػػر لػػػدى 

فيح ر المعمـ تجربة بسيطة، ويقؼ ىو عند تمؾ المحطػة، أو يػدرب طالبػًا عمػى ذلػؾ، وتقػوـ 
والمػػػواد المعرو ػػػة، ثػػػـ يقػػػوـ بػػػإجراء  المجموعػػػة التػػػي تصػػػؿ ليػػػذه المحطػػػة بػػػتفحص األدوات
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التجربة ومشاىدة ما يحدث، ولمحصوؿ عمػى تفسػير لمػا حػدث تبػدأ المجموعػة بطػرح عػدد مػف 
األسئمة عمى المعمـ أو الطالب أو المكمؼ بالوقوؼ عند تمؾ المحطة، شرط أف تكوف إجاباتيا 

 إما )نعـ( أو )ال(.
 

 :مراكز التعمـ 90

العمميػػػة لتصػػبق مراكػػز لتفعيػػػؿ التكامػػؿ بػػػيف المػػواد الدراسػػػية، تطػػوير طريقػػػة المحطػػات  يمكػػف
جتماعيػًا، مختمفػة مثاؿ يػتـ معالجػة المو ػوع مػف نػواحٍ فعمى سبيؿ ال : دينيػًا وريا ػيًا وعمميػًا وا 

والدراسػػػػات  ،والمغػػػػة العربيػػػػة ،والريا ػػػػيات ،ولمعمػػػػوـ ،فيكػػػػوف ىنػػػػاؾ مركػػػػز لمتربيػػػػة اإلسػػػػالمية
 وغيرىا. ...والمغة اإلنجميزية ،اإلجتماعية

 

  مراكز الذكاءات المتعددة:  1.0

يمكف تطوير طريقة المحطات العممية لتخاطب الذكاءات المتعددة، فيمكف مثاًل تصميـ ثمانية 
: مركػػز الػػذكاء المغػػوي، ؿ مو ػػوع معػػيف، وتشػػمؿ ىػػذه المراكػػزمراكػػز لمػػذكاءات المتعػػددة حػػو 

 الطبيعي. والبصري المكاني، و والمنطقي، والحركي، واإليقاعي، والشخصي، واإلجتماعي، 

 

 اختيار المحطات العممية التالية:  في ىذه الدراسة تـو   
 

 

  .المحطة القرائية 10
 .المحطة االستكشافية 20

 .المحطة الصورية 30

 .المحطة االلكترونية 40

 :اآلتية لألسباب وذلؾ   
 .المتوافرة اإلمكانات حيث مف المقرر الكتاب محتوى تالئـ ألنيا -

 .فييا التحكـ يمكف محطات أربع مف أكثر ال يستوعب الدراسي المختبر -

 إلييا. نحتاج التي واألجيزة المواد توفير يمكف -

 .وميارات التفكير البصري ،المفاىيـ الفيزيائية تنمية في ىـاتس أف بأنيا يمكف الباحث توقع -
 

 تنفيػػذ فػػي اتبعػت التػػي الدراسػػي الصػؼ داخػػؿ العمميػة المحطػػات توزيػػع (2-1)رقػـ  الشػػكؿ ويو ػق
 البحث. تجربة
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  (2-1)شكؿ رقـ 
 داخؿ الصؼ الدراسي العممية توزيع المحطات

 


















 

وفػػؽ مػػا داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ بإمكػػاف المعمػػـ أف يرتػػب المحطػػات العمميػػة : ويػػرى الباحػػث أنػػو     
سػػػواء كػػػاف مػػػع عقػػػارب السػػػاعة أو  ػػػد عقػػػارب ) يريػػػد، وبإمكانػػػو أف يختػػػار االتجػػػاه الػػػذي يريػػػد

 الساعة( باالتفاؽ مع الطمبة.
 

 

 

 التجاىات الفكرية الستراتيجية المحطات العممية: ا

ألدبيات التربويػة والدراسػات السػابقة المتعمقػة باسػتراتيجية المحطػات بعد إطالع الباحث عمى ا     
 منيا: ،ميةاستراتيجية المحطات العموجد أف ىناؾ اتجاىات فكرية عديدة اعتمدت عمييا  ،العممية

  االتجاه البنائي: 10

المعممػػػػيف  وعمػػػػى ،االتجػػػػاه عمػػػػى أىميػػػػة أف يبحػػػػث الطمبػػػػة عػػػػف المعػػػػارؼ بأنفسػػػػيـ ايؤكػػػػد ىػػػػذ
وتشجعيـ عمى الوصوؿ إلػى  ،وتقديـ أحداث تتحدى تفكيرىـ ،مساعدتيـ عمى تو يق أفكارىـ

العممية التعميمية عممية  أفتفسيرات متعددة لمظواىر المختمفة، وىذا ما ركز عميو بياجيو عمى 
و ػرورة اسػتثمار ، فييػا عنػد التػدريس البػدء بالنشػاط الحسػي قبػؿ المغػوي ىبحػث وتنقيػب يراعػ

 (24: .2.1 عريفج وسميماف،)ائؿ التعميمية في خدمة التعمـ. الصؼ والوس

تجعػػؿ مػف الطمبػة محػػورًا  ،أف مػػا تػوفره المحطػات العمميػػة بأنواعيػا المختمفػة ويػرى الباحػث        
والتحرر مف التمركز  ،مف خالؿ تعاونيـ مع بع يـ البعض العممية، أساسيًا في بناء المعرفة

 حوؿ الذات، وىذا ما يتفؽ مع ما ينادي بو االتجاه البنائي.

  

 المعلم 

 الب  ة الطاتجاه حرك

 

 الب  ة الطاتجاه حرك

 

 اتجاه 
 حركة

 الطالب   

 

 تجاه ا
 حركة

 الطالب   

 المحطة القرائية

 

 المحطة الصورية

 

 المحطة االلكترونية

 

 لمحطة االستكشافيةا

 



 
42

 :االتجاه االستكشافي 20

 

األفكػػػار الػػػتعمـ باالكتشػػػاؼ يسػػاعد الطمبػػػة عمػػػى اكتشػػػاؼ "أف  (127 :8..2)يػػرى الكبيسػػػي 
والحموؿ بأنفسيـ، وىذا بدوره يولػد عنػدىـ شػعورًا بالر ػا والرغبػة فػي مواصػمة الػتعمـ، ويفسػق 

 ."ليـ المجاؿ الكتشاؼ أفكار جديدة بأنفسيـ
الطمبػػة فػػي طريقػػة االكتشػػاؼ ال تعطػػى ليػػـ خبػػرات " أف (1.5 :2.11)وي ػػيؼ مصػػطفى 

نمػػا يبػػذلوف جيػػدًا حقيقيػػًا فػػي اكتسػػابي ا وذلػػؾ باعتمػػاد عمميػػاتيـ العقميػػة مثػػؿ الػػتعمـ كاممػػة، وا 
 ."المالحظة، والتجريب، والتفسير

 

ال تقتصر عمى وجوده في المحطػة  معموماتمتعمـ لمعممية اكتشاؼ الأف الباحث  ويرى     
ات ، بػػؿ تكمػػف أي ػػًا فػػي المحطػػالعمميػػةواألنشػػطة االستكشػػافية مػػف خػػالؿ قيامػػو بالتجػػارب 

ممػا  ؛اؼ فػي كػؿ ىػذه المحطػات، حيػث يمػارس عمميػة االكتشػااللكترونيةالقرائية والصورية و 
 في الوصوؿ إلى بناء المعرفة العممية بأنفسيـ. يساعده

 
 

  االتجاه االستقصائي: 30
 

نادى باالستقصاء كونُو أف ؿ الطرائػؽ إلحػداث تعمػـ  بأف برونر( 3.2 :1..2)ذكر الحيمة 
العممػي قوامو الفيـ، فاالستقصاء مف أكثر أساليب التدريس الحديثة فاعمية في تنميػة التفكيػر 

 ممارسة طرائؽ العمـ وعممياتو وممارسة االستقصاء بأنفسيـ.لدى الطمبة، إذ يتيق أماميـ 

 أىـ مميزات االستقصاء عمى النحو اآلتي:  (39 -37: 6..2)وبيف محجوب    
 يركز عمى الطالب أكثر مف المعمـ. -

 يحرر الطمبة مف سمبيتيـ عف طريؽ التجريب واالعتماد عمى النفس. -

يوفر التعمـ باالستقصاء الدوافع الخارجية لمتعمـ، ف اًل عف الدوافع الداخمية التي تنقؿ الطالب  -
خارجي إلى التعزيز الداخمي الذي يكسب الطالب الشعور في تعمميـ لالستقصاء مف التعزيز ال

 بالثقة.

ي صػػػوغ المشػػػكالت فػػػي  ػػػوء ألنػػػو يركػػػز عمػػػى اشػػػتراؾ الطالػػػب فػػػ ؛يتجنػػػب المسػػػتوى المفظػػػي -
 فيميـ ليا.
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 :العممية طرائؽ تطبيؽ استراتيجية المحطات

 : وىي ،العممية المحطات استراتيجية استخداـ لتنظيـ طرؽ رئيسية ثالث ىناؾ

 :المحطات كؿ عمى الطواؼ 10

 المجموعات مجموعات، وتبدأ الطالب إلى وتقسيـ ،مختمفة تصميـ محطات يمكف لممعمـ

مثاًل،  دقائؽخمس  يصؿ إلى وقتاً  ويحدد محطة، عمى مجموعة المحطات، كؿ عمى بالتوزيع
إلى المحطة التي  باالنتقاؿفتبدأ كؿ مجموعة  ،التالية المحطة إلى باالنتقاؿ الطالب يأمر ثـ

ثـ  تقع عمى يمينيا، أو عمى يسارىا، حسب القانوف الذي ي عو المعمـ في بداية الحصة،
 المجموعات تتمكف كؿ حتى وىكذا خمس دقائؽ،  الجديدة المحطة عند تمكث كؿ مجموعة

ويبدأ المعمـ بمناقشة ورقة  أماكنيا، إلى المجموعات ترجع بعدىا المحطات، جميع زيارة مف
 العمؿ، ونتائج المجموعات في كؿ محطة، ثـ يغمؽ المعمـ النشاط.

 : المحطات نصؼ عمى الطواؼ 20

المحطػات  عػدد اختصػارفيمجػأ المعمػـ إلػى  خمػس دقػائؽ، مػف أكثػر وقتاً  األنشطة بعض تحتاج
ويسػتغرؽ المكػوث عنػد كػؿ  متشػابيتيف، اثنتػيف كػؿ النصػؼ، وىنػا يػتـ تصػميـ محطػات إلػى

 .دقائؽ عشروقت أقصاه محطة 

 : المجزأ التعميـ 30

 فيتوزع المبعوث، دور أو عمى األقؿ المعمـ دورل الطالب ولعب الوقت، الختصار فرصة ىناؾ

مػف أع ػاء  ع ػو كػؿ حيػث يػزور المختمفػة، محطػاتال عمػى الواحػدة أع ػاء المجموعػة
 قػاـ بمػا طالب كؿ ويدلي ،المحدد الوقت انتياء بعد ثـ يجتمعوف فقط، واحدة المجموعة محطة

، سػعيدي والبموشػي)أمبو  .الخبػرات يتبػادلوف الوقػت ىػذا وفػي التػي زارىػا المحطػة فػي وشاىده بو
2..9:292)

 وذلؾ لألسباب اآلتية: ؛باختيار الطريقة األولى )الطواؼ عمى كؿ المحطات( وقاـ الباحث       

 ألنيا تالئـ طبيعة البحث مف حيث نوعية المحطات العممية التي تـ تصميميا. -

ب باكتساب مما يتيق الفرصة لكؿ طال ؛ألف المجموعة بكامؿ أع ائيا تمر عمى كؿ محطة -
 مما قد يساعد عمى رفع مستوى التحصيؿ لدييـ. المعرفة العممية بنفسو؛
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استمرارية حركة المجموعات عمى المحطات العممية تساعد عمى عممية التواصؿ والحوار بيف  -
  مما قد يسيـ في تنمية الميؿ نحو العمـو لدى الطمبة. ؛المجموعات

 

 قبؿ البدء في الدوراف عمى المحطات المختمفة: كيفية تقسيـ الطالب 

 ،إلػى مجموعػات طػالبالالبػد مػف تقسػيـ أنػو  (Denise J., Jones, 2007) دينػيس جػونس يػرى
 : كما يمي داخؿ المجموعة طالبوتحديد دور كؿ 

المسئوليات الخاصة بو استكماؿ كافػة أوراؽ العمػؿ فػي حػيف يػتـ اسػتكماؿ : وتشمؿ مسجؿ -
المجموعة باقي األنشطة التعاونية، وتمخيص مجموعة القرارات أو النتائج التي تػـ التوصػؿ 

 إلييا بتوافؽ اآلراء.

: وتشػمؿ المسػئوليات الخاصػة بػو الحصػوؿ عمػى أوراؽ العمػؿ، وجميػػع شػخص المعمومػات -
 ويسأؿ المعمـ عف التو يحات.الكتب أو الصور، 

: وتشػػػػػمؿ المسػػػػػئوليات الخاصػػػػػة بػػػػػو الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى األدوات والمػػػػػواد شػػػػػخص التمػػػػػويف -
بػػالغ المعمػـ عػف الحػوادث أو المػػواد  لممجموعػة، وعػودة جميػع المػػواـز عنػد االنتيػاء منيػا، وا 

 الغير متوفرة. 

أف عمػػؿ ىػػذه : وتشػػمؿ المسػػئوليات الخاصػػة بػػو مراقبػػة مسػػتوى الوقػػت، والتأكػػد مػػف نقيػػب -
 المجموعة اكتمؿ، واإلشراؼ عمى تنظيؼ كؿ محطة قبؿ الدورية إلى المحطة التالية.

 كؿ محطة. فيقيادة المجموعة حتى تتـ الميمة وىو مسئوؿ عف قائد المجموعة:  -

 

 المحطات العممية: استراتيجية آلية التدريس وفؽ

(، ي ػع الباحػػث 9..2والبموشػػي ) مبوسػعيديأ(، و 2..7) Jonesاعتمػادًا عمػػى مػا اقترحػػو       
 :وىي ،الصؼ الدراسيلتطبيؽ استراتيجية المحطات العممية في  ؛الخطوات التالية

   

يقػػـو المعمػػـ بتجييػػز األدوات والمػػػواد الالزمػػة لكػػؿ محطػػة مػػػف المحطػػات المختمفػػة قبػػؿ بدايػػػة  10
 الدرس.

لتييئػػػة الطػػػالب وجػػػذب انتبػػػاىيـ، ويػػػتـ إبالغيػػػـ بمػػػا ىػػػو  ؛يعػػػرض المعمػػػـ مقدمػػػة عػػػف الػػػدرس 20
 مطموب مف المجموعات القياـ بو عند تجواليا عمى المحطات العممية المختمفة.
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 ي ع المعمـ أوراؽ عمؿ كؿ محطة عمى المحطات العممية المختمفة. 30

 ( طالب. 6 -4بيف ) أعدادىاو  ،يتـ تشكيؿ المجموعات 40

عمػػى المحطػػات العمميػػة المختمفػػة، ويطمػػب مػػف كػػؿ مجموعػػة  يبػػدأ المعمػػـ بتوزيػػع المجموعػػات 50
تنفيػػذ أوراؽ عمػػؿ كػػؿ محطػػة عمميػػة، ويػػتـ احتسػػاب الوقػػت عمػػى أال يتجػػاوز المكػػوث فػػي كػػؿ 

 ( دقائؽ. 5محطة أكثر مف )

( دقائؽ مف مكوث المجموعات في المحطات العممية المختمفػة، يعمػف المعمػـ 5بعد مرور كؿ ) 60
محطػػػة، ويطمػػب مػػػف المجموعػػات بػػػالتحرؾ إلػػى المحطػػػة التاليػػػة  انتيػػاء مػػػدة المكػػوث فػػػي كػػؿ

 حسب االتجاه المتفؽ عميو مع الطمبة )مع عقارب الساعة(.

 يطمب المعمـ مف الطمبة الرجوع إلى أماكنيـ بعد االنتياء مف التجواؿ عمى كؿ المحطات. 70

 واإلجابػػػػة عػػػػفمت إلييػػػػا كػػػػؿ مجموعػػػة، يبػػػدأ المعمػػػػـ بمناقشػػػػة المعمومػػػات والنتػػػػائج التػػػػي توصػػػ 80
 تساؤالت الطمبة.

يقػػػـو المعمػػػػـ بكتابػػػػة أسػػػػئمة التقػػػػويـ الختػػػػامي عمػػػى السػػػػبورة، ويطمػػػػب مػػػػف الطمبػػػػة كتابتيػػػػا فػػػػي  90
 . يـمعلإلجابة عف األسئمة، ومف ثـ يناقشيا  ( دقائؽ5كراساتيـ، ويتـ إعطائيـ وقتًا زمنيًا )

 

 المحطات العممية: استراتيجيةمميزات استخداـ 

العمميػة تتمثػؿ فػي ( بأف مميزات استخداـ استراتيجية المحطات 22 - 21: 2.13ذكرت زكي )    
 : النقاط التالية

 ،وأجيػػزة المعامػػػؿ ،وأجيػػزة الكمبيػػوتر ،االسػػتفادة مػػف جميػػع المػػوارد المتاحػػة مثػػؿ: الكتػػب 10
 .وغيرىا والمواد الكيميائية والمعممية... ،واألدوات ،والوسائؿ التعميمية

مف خػالؿ  الطالبالتي يكتسبيا  والنظرية العممية تنوع الخبرات في تسيـ العممية المحطات 20
فيكتسب خبػرات حسػية مباشػرة تعػد مػف أف ػؿ أنػواع الخبػرات التػي  ،إجراء التجارب بنفسو

 .المرحمة االبتدائية الحصوؿ عمييا في المحطات المختمفة لطمبةيمكف 

 .ةالطمبالحد مف المشكالت السموكية التي تكوف لدى بعض  30

بخبػػرات حسػػية واكتشػػافيـ المعمومػػات مػػف خػػالؿ االستقصػػاء تجعػػؿ التعمػػيـ  الطمبػػةمػػرور  40
 والتعمـ أبقى أثرًا.
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ألنواع االكتشاؼ ينمى لدييـ مستوى الثقػة بػالنفس، والقػدرة عمػى الحصػوؿ  الطمبةممارسة  50
عمػػى المعمومػػات، واكتشػػافيا بأنفسػػيـ يؤكػػد المنحػػى البنػػائي فػػي الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة، 

 وىذا ما تنادى بو االتجاىات الحديثة في التعميـ والتعمـ.

المرحمػة  طمبػةة لػدى لعمػـ األساسػيا عمميػات ميػارات المحطػات العمميػة تعمػؿ عمػى تنميػة 60
التنبػػػػؤ، و االتصػػػػاؿ، و االسػػػػتنتاج، و عمميػػػػات المالحظػػػػة،  الطمبػػػػةيمػػػػارس حيػػػػث  ،االبتدائيػػػػة

 وغيرىا. ...التصنيؼو 

تجعمػو  ،المعرفػة، وممارسػة عمميػات العمػـ ممارسة الطالب لػدور العػالـ فػي الحصػوؿ عمػى 70
 ويقدر جيود العمماء.   ،يقدر العمـ

مثػػؿ  ،ينمػػى لػػدييـ العديػػد مػػف الميػػارات االجتماعيػػة فػػي مجموعػػات تعاونيػػة الطمبػػةعمػػؿ  80
 وغيرىا. ...الرأي اآلخرو  ،وتقبؿ الرأي ،ومشاركة اآلخريف ،التعاوف

المتعػػة التػػي يشػػعر بيػػا المػػتعمـ مػػف خػػالؿ المحطػػات العمميػػة تنمػػى لديػػو اتجاىػػات موجبػػة  90
.   نحو العمـ ومادة العمـو

داـ أكثػػػػر مػػػػف نػػػػوع مػػػػف األنشػػػػطة يمكػػػف تنػػػػاوؿ مفيػػػػـو واحػػػػد بػػػػأكثر مػػػػف طريقػػػة وباسػػػػتخ  1.0
 . الطمبةوترابطًا داخؿ أذىاف  وأكثر فيماً  ،مما يجعؿ التعمـ أكثر متعة؛ التعميمية

 

  الباحث المميزات التالية الستخداـ استراتيجية المحطات العممية:وي يؼ   

الطمبػة عمػى تتػيق إشػراؾ جميػع تؤكد عمى الدور النشط لمطمبة في العممية التعميمية التعممية، و  -
 اختالؼ مستوياتيـ العقمية والتحصيمية.

 ميارات التفكير البصري لدى الطمبة.المفاىيـ الفيزيائية و تعمؿ عمى تنمية  -

 تعمؿ عمى زيادة الدافعية لدى الطمبة، وتشد انتباىيـ واىتماميـ نحو التعمـ. -
 تسيؿ عممية تذكر المعمومات، وبالتالي بقاء أثر التعمـ لفترات طويمة.  -

 .تتيق لمطمبة ممارسة عمميات االستكشاؼ، واالستقصاء، واالستدالؿ، واالستنتاج -

 تنمي ميارات االتصاؿ والتواصؿ بيف الطمبة والمعمـ، وبيف الطمبة أنفسيـ. -

 تدريب الطمبة عمى بناء المعرفة بأنفسيـ وعدـ تمقييا مف المعمـ. -
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 Mind Maps Strategy :الخرائط الذىنيةاستراتيجية : انيالمحور الث

عرؼ ويُ  الذىنية في نياية الستينات، الخارطة مبتكر ىو( Tony Buzan)بوزاف  توني يعتبر     
بأستاذ الذاكرة، وىو صاحب سجؿ حافؿ باألعماؿ والكتابات المميزة فػي حقػؿ الػذاكرة، وىػو وا ػع 

، ومػػػف أىػػػـ انجازاتػػػو الػػػذاكرةمتعػػػددة األسػػػاليب لتقويػػػة والتػػػي تعتبػػػر أداة التفكيػػػر  ،الخػػػرائط الذىنيػػػة
 تصميـ برامج كمبيوتر خاصة بالخرائط الذىنية.  

والخريطػػػة الذىنيػػػة ىػػػي وسػػػيمة تعبيريػػػة عػػػف األفكػػػار والمخططػػػات بػػػداًل مػػػف االقتصػػػار عمػػػى      
وتسػتخدـ  ،الكممات فقط، حيث تستخدـ الفػروع الصػور واأللػواف والرسػومات فػي التعبيػر عػف الفكػرة

وتعتمد عمى الذاكرة البصرية في رسـ تو يحي سيؿ المراجعة  ،خداـ الذاكرةكطريقة مف طرؽ است
 والتذكر بقواعد وتعميمات ميسرة.

 بيف تمايز وجود بوزاف الدماغ األيمف واأليسر، فيرى يوتعمؿ الخرائط الذىنية عمى ربط جانب     
التفكيػػر اإلبػػداعي، والتفكيػػر ىػػو المسػػئوؿ عػػف  األيمػػف لمػػدماغ، فالجانػػب واأليسػػر األيمػػف الجػػانبيف

أمػا الجانػب األيسػر فيػو يخػتص بالكممػات،  .واأللواف ،الفراغي، والذكاء البصري المكاني، والتخيؿ
. وىػػذا يتطمػػب البحػػث عػػف طريقػػة تػػدريس لتفكيػػر الخطػػي المتتػػابع، والتحميػػؿواألرقػػاـ، وا ،والمنطػػؽ

طػرؽ التػي تسػاعد عمػى تحسػيف كفػاءة لػذلؾ فيػي تعتبػر مػف ال ؛تربط بيف الجانبيف األيمف واأليسػر
 الربط بيف جانبي الدماغ. 

يراف زايدؿ ويرى الباحثوف روجر سب      ((Sperry, Ornstein & Zaidelري وروبرت أرنشتايف وا 
 أف الدماغ يتعامؿ بصورة أف ؿ مع المعمومات إذا تمت مراعاة كال جانبيو األيمف واأليسر. 

 (477 :9..2 البموشي،و  سعيديأمبو )                                                       
 

أي الكممػة، والصػورة، والعػدد،  .إف الخريطة الذىنية تسخر النطاؽ الكامؿ لميارات قشرة المػخ    
والمنطؽ، واإليقاع، والموف، واإلدراؾ المكاني مف خالؿ تقنية فاعمة وفريدة، وىي بيذا تمػنق الفػرد 

 (1.5 :.2.1بوزاف وبوزاف، ئية لمعقؿ. )حرية التجوؿ والتوغؿ في اآلفاؽ الالنيا
 

يمة يستخدميا الدماغ لتنظػيـ ( بأنيا وس3.1 :6..2وتعد الخرائط الذىنية كما أشار محمود )    
الذي ؽ واسعًا أماـ التفكير اإلشعاعي األفكار وصياغتيا بشكؿ يسمق بتدفؽ األفكار، ويفتق الطري

 يعني انتشار األفكار مف المركز إلى كؿ االتجاىات.
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 تعريؼ الخرائط الذىنية: 

 ، ويعرض الباحثلمخرائط الذىنيةيفات يشير األدب التربوي والدراسات السابقة إلى عدة تعر 
 بع يا عمى النحو اآلتي:  

تقػػديـ المعمومػػات لمطالػػب بطريقػػة منظمػػة ": ( الخػػرائط الذىنيػػة بأنيػػا7: 2.13عرفػػت  ػػيير ) -
ومرتبة بحيث تساعده عمى التخطيط والتعمـ والتفكير البناء، وىي تعتمد عمػى رسػـ وكتابػة كػؿ 

ز والتػذكر، بحيػػث يجمػػع فييػػا بػػيف مػا نريػػد عمػػى ورقػػة واحػػدة بطريقػة مرتبػػة تسػػاعد عمػػى التركيػػ
ممػا يسػاعد عمػى ربػط الشػيء  ؛الجانب الكتابي المختصر بكممات معدودة مع الجانب الرسػمي

 المراد تذكره برسمة معينة". 

وسػػيمة تسػػاعد عمػى التخطػػيط والػػتعمـ والتفكيػر البنػػاء، وىػػي ( بأنيػا: "2012 : 22ويػرى سػػميـ ) -
ورقػػة واحػػدة بطريقػػة مرتبػػة تسػػاعدؾ عمػػى التركيػػز  تعتمػػد عمػػى رسػػـ وكتابػػة كػػؿ مػػا تريػػده عمػػى

والتذكر، وتشمؿ مفيوـ رئيسي أو مركػزي تتفػرع منػو األفكػار الرئيسػية وتتػدرج فييػا المعمومػات 
 ". وتحتوى عمى رموز وألواف ورسومات ،مف األكثر شمواًل إلى األقؿ شموالً 

دور حوؿ فكرة مركزية عبارة عف شكؿ تخطيطي ي( بأنيا: "133: 2.11عرفيا إسماعيؿ )ويُ  -
رئيسية واحدة، ويكوف تصميميا عنكبوتي، حيث تكوف الفكرة الرئيسية في الوسط وتخرج منيا 

 ،(structure tree) وتأخذ الطابع البنائي الشجري ،التفريعات بشكؿ مشع مف جميع الجيات
عمى ويتـ تمثيؿ العالقات بيف المفاىيـ عف طريؽ كممات أو عبارات وصؿ يتـ كتابتيا 

 ".ويمكف أف تنتيي بمثاؿ تو يحي ،ميفالخطوط التي تربط بيف أي مفيو 

أداة لمتفكيػػػػػر البصػػػػػري تسػػػػػاعد فػػػػػي إنتػػػػػاج رسػػػػػـو : "( بأنيػػػػػا468: .2.1عرفيػػػػػا الرفػػػػػاعي )ويُ  -
وتو يق العالقات بينيا بعػد  ،تو يحية لتمثيؿ وترابط األفكار والمفاىيـ والتعميمات الريا ية

يص بصػورة والتمخػ ،واالسػتدعاء ،والتركيب ،والفيـ ،تحديد الفكرة الرئيسية، وتساعد في التحميؿ
 ".وتولد أفكار جديدة ،أف ؿ

مطالب استراتيجية تدريس يستخدميا المعمـ لتقديـ المعمومات ل( بأنيا: "11: 9..2وترى وقاد ) -
تساعده عمى تنظيـ بنائو المعرفي، وتساعده عمػى تػدفؽ األفكػار بشكؿ مرتب ومنظـ، وبالتالي 

والفيػػـ التفصػػيمي لممفػػاىيـ مػػف جيػػة، ووسػػيمة يسػػتخدميا الطالػػب فػػي تمخػػيص المعمومػػات مػػف 
وتتفػرع  ،بحيث تتمركز الفكرة الرئيسية في المنتصؼ (A4)جية أخرى، بشكؿ منظـ في ورقة 

 صور والرموز".منيا األفكار الفرعية مستخدميف األلواف وال
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مخطػػط بصػػري غيػػر تعتمػػد عمػػى رسػػـ تدريسػػية  اسػػتراتيجية: "بأنيػػا إجرائيػػاً  ويعرفيػػا الباحػػث      
ويحتػوي عمػى  ،شػبكي فػي كافػة االتجاىػاتمػنظـ و بشػكؿ فػي ورقػة واحػدة خطي لممفاىيـ واألفكػار 

لمستوياتيا مف األكثر شمولية  وتتدرج المعمومات في المخطط تبعاً  ،والرموز ،والكممات ،الرسومات
  ".وسيمة التذكر ،وجميمة ،ريقة مختصرةبحيث يتـ عر يا بط ،إلى األقؿ شمولية

 

 

 أىداؼ بناء الخرائط الذىنية: 
 

أىداؼ بنػاء الخػرائط الذىنيػة عمػى النحػو  (476-473: 9..2أمبوسعيدي والبموشي )يذكر       
 :التالي

 

تميػػػز الخارطػػػة الذىنيػػػة وتؤىميػػػا لمبقػػػاء مػػػدة أطػػػوؿ فػػػي : فينػػػاؾ خصػػػائص االحتفػػػاظ بػػػالتعمـ 10
 الذاكرة طويمة المدى.

لذىنيػػة عنػػد محاولػػػة االسػػتيعاب: تتعػػدد فػػرص زيػػػادة االسػػتيعاب والفيػػـ عنػػد بنػػػاء الخارطػػة ا 20
عف المفاىيـ والمعمومات بالصور والرموز، كما أف مػف محفػزات الفيػـ العمػؿ المتعمـ التعبير 

وتصػػػنيؼ المعمومػػات التػػػي تنتمػػي إلػػػى  شػػػكؿ أفػػرع وأغصػػاف، عمػػى تنظػػيـ المعمومػػػات عمػػى
 المحتوى كؿ حسب الفرع أو الغصف الذي ينتمي إليو.

تنميػػة اإلبػػػداع: يعتبػػػر بنػػػاء الخػػػرائط الذىنيػػػة فرصػػػة لممارسػػػة التفكيػػػر اإلبػػػداعي، مػػػف خػػػالؿ  30
ابتكػػار الشػػكؿ العػػاـ لمخريطػػة والتػػي تعتبػػر منظومػػة لتنظػػيـ المعمومػػات وتوزيعيػػا وتصػػنيفيا،  

 وابتكار رسومات ورموز لممعمومات المفظية. 

لخػػػرائط الذىنيػػػة، حيػػػث يسػػػتمتعوف : يجػػػد المتعممػػػوف متعػػػة بالغػػػة فػػػي بنػػػاء اوالتغييػػػرالمتعػػػة  40
بػػالتمويف والرسػػـ والتصػػميـ، وممػػا ال شػػؾ فيػػو أنػػو بالمتعػػة يتفػػتق الػػذىف لمػػتعمـ، ويقبػػؿ عمػػى 

 معالجة المعمومات بصورة مالئمة.

التكامػػػؿ مػػػع الفنػػػوف: تقػػػـو الخػػػرائط الذىنيػػػة بالػػػدمج بػػػيف العمػػػـو وعػػػدد مػػػف المػػػواد التدريسػػػية  50
ظيػػار وذلػػ ؛األخػػرى كالريا ػػيات والفنػػوف ؾ بيػػدؼ إ ػػفاء المتعػػة عمػػى العمميػػة التعميميػػة، وا 

 إبداعات الطمبة الفنية، وتوظيؼ الفف في تنظيـ وتبسيط المعرفة العممية.

قػػوة التركيػػػز: حيػػػث يصػػؿ المػػػتعمـ عنػػػد بنائػػو لمخارطػػػة الذىنيػػػة إلػػى أعمػػػى درجػػػات التركيػػػز،  60
رطػة الذىنيػة وتحويػؿ المػادة ويتفاعؿ ذىنيًا بصػورة كبيػرة مػع المػادة العمميػة عنػد تصػميـ الخا

 المفظية إلى رسـو ورموز وصور.
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تنظيـ وترتيب األفكار والمعمومات: تعتبر الخارطة الذىنية منظمًا تخطيطيًا تنتظـ فيو المادة  70
العمميػػة واألفكػػار والمعمومػػات بصػػورة فنيػػة وبصػػرية تتػػيق لممػػتعمـ الفرصػػة لمتفاعػػؿ مػػع المػػادة 

 العممية.

خارطة الذىنية تجمع بيف المغة والكممات والعمميات المنطقية والتحميمية ربط جانبي الدماغ: ال 80
وبػػيف اإلبػػداع والصػػور والتركيػػب وحتػػى التخيػػؿ، لػػذلؾ تعتبػػر مػػف الطػػرؽ التػػي تسػػاعد عمػػى 

 تحسيف كفاءة الربط بيف جانبي الدماغ، أو التدريس لكؿ الدماغ.

المتعممػػػوف كثيػػػرًا مػػػع عمميػػػة بنػػػاء  انػػػدماج المتعممػػػيف بفاعميػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة: ينػػػدمج 90
الخػػػرائط الذىنيػػػة، ظاىريػػػًا وذىنيػػػًا، ويسػػػتمتعوف كثيػػػرًا، ويجػػػدوف فػػػي ىػػػذا النشػػػاط تغييػػػرًا عػػػف 

 الروتيف االعتيادي.

مراعػػػاة أنمػػػاط الػػػتعمـ المختمفػػػة: تتنػػػوع أنمػػػاط الػػػتعمـ التػػػي تػػػتـ مراعاتيػػػا أثنػػػاء بنػػػاء الخػػػرائط   1.0
اة الطمبػػة بطيئػػي الػػتعمـ، كمػػا تػػتـ مراعػػاة الطمبػػة الػػذيف الذىنيػػة، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تػػتـ مراعػػ

يتعممػػػػػوف عنػػػػػدما يعممػػػػػوف بأيػػػػػدييـ )الحػػػػػركييف(، وأولئػػػػػؾ الػػػػػذيف يتعممػػػػػوف بواسػػػػػطة الكممػػػػػات 
 )المغوييف(، والذيف يتعمموف بواسطة الصور والرموز واألشكاؿ )البصرييف(.

إل ػفاء مسػحة شخصػية عمػى المسحة الشخصية: تتػيق الخارطػة الذىنيػة فرصػة لممتعممػيف   110
الخارطة عند تصميميا، فمممتعمـ الحرية الكاممة في ابتكار التصػميـ الػذي يريػد، والسػبب فػي 
 ؛ذلػػؾ ىػػو أف المػػتعمـ يصػػمـ ىػػذه الخارطػػة لتسػػاعده ىػػو شخصػػيًا عمػػى التػػذكر واالسػػتيعاب

 لذلؾ فإف المسحة الشخصية قد تساىـ بصورة أكبر عمى تحقيؽ ىذا الغرض.

مػػػد عمػػػى تقػػػويـ األداء: بػػػدؿ االعتمػػػاد فقػػػط عمػػػى اختبػػػارات تعالتكػػػويني المسػػػتمر المالتقػػػويـ   120
الورقػػة والقمػػـ، فػػإف الفصػػوؿ التػػي تطبػػؽ الػػتعمـ باالستقصػػاء تتػػيق فرصػػة لممعمػػـ لكػػي يالحػػظ 

ويقػػيـ مػػدى اسػػتيعابيـ لممفػػاىيـ العمميػػة، ومػػدى تمكػػنيـ مػػف الميػػارات  ،طالبػػو أثنػػاء عمميػػـ
 ؿ مستمر.المعممية والعقمية بشك

 تنمية الذكاءات المتعددة، ومنيا:   130

 الكممات الموجودة عمى الخارطة. وىوالمغوي: الذكاء  -  

 والشكؿ الكمي لمخارطة. ،واألشكاؿ ،والرموز ،الصورويشمؿ البصري: الذكاء  -  

 ميارات الرسـ والتنسيؽ والتمويف.ويتمثؿ في الحركي: الذكاء  -  

 المعمومات ودقتيا وتصنيفاتيا وكذلؾ استخداـ األرقاـ. المنطقي: منطقيةالذكاء  -  
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 الفوائد التربوية لمخريطة الذىنية:

 : تربوية لمخرائط الذىنية تتمثؿ في( أف أىـ الفوائد ال26: 8..2يذكر عبد الرحمف )    
 تسييؿ عمميات الفيـ واالستيعاب. -

 تنشيط الذىف وتقوية الذاكرة والتركيز. -

 وتوظيؼ المعمومات.فاعميتيا في استخداـ  -

ثراء الموقؼ التعميمي. -  تتيق التعميـ والتعمـ مف خالؿ المعب وا 

 تقدـ نظرة شمولية لممو وعات الدراسية. -

 تشجع المتعمميف عمى التفكير وحؿ المشكالت. -

 تساعد عمى تنمية ميارات التمثيؿ والتصور المكاني لدى المتعمميف. -

 المتعمميف.تسمق بمراعاة الفروؽ الفردية بيف  -

وأجيػػػزة عػػػرض  ،تسػػػاعد عمػػػى توظيػػػؼ التقنيػػػة الحديثػػػة فػػػي التعمػػػيـ مثػػػؿ أجيػػػزة الكمبيػػػوتر -
 الشرائق والشفافيات.

 تساعد عمى تنظيـ البيئة المعرفية لدى المتعمميف. -

 تساعد المعمميف عمى إعداد االختبارات المختمفة. -
 

 منيا: ،كثيرةوالمتعمـ بفوائد  ( أف الخرائط الذىنية تعود عمى المعمـ143: 7..2ذكر ىالؿ )و 
 

 : لمخريطة الذىنية بالنسبة لممتعمـ: الفوائد التربوية أوالً 
 رفع القيد عف تفكير المستيدؼ أو الطالب. -

 تحريؾ الذىف وتقوية الذاكرة والتركيز بشكؿ أكبر. -

 استخداـ المعمومات بشكؿ كؼء وفي الوقت المطموب. -

 تنشيط الطاقة. -

 المعب والمرح. إتاحة التعميـ مف خالؿ -

 تقديـ نظرة شمولية لمو وع كبير. -

 تشجيع عمى حؿ المشاكؿ مف خالؿ طرؽ إبداعية جديدة. -

 أداة لتعميؽ الفيـ. -

 تنظيـ البناء المعرفي والمياري. -
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 المراجعة لممعمومات السابقة والسريعة. -

تسػمة سيولة تذكر البيانات والمعمومات الواردة في المو وع مػف خػالؿ تػذكر األشػكاؿ المر  -
 في أذىانيـ.

 رسـ صورة كمية لجزيئات المو وع التفصيمي. -

 المعمومات المكونة لممو وع.عمميف في اإلبداع الفني لتو يق تنمي ميارات المت -

 : الفوائد التربوية لمخريطة الذىنية بالنسبة لممعمـ: ثانياً 

الػػػرأس، توظيػػػؼ التقنيػػػات الحديثػػػة فػػػي التعمػػػيـ والػػػتعمـ كالحاسػػػوب، وجيػػػاز العػػػرض فػػػوؽ  -
 وغيرىا. ...والشرائق، والتسجيالت األخرى

فتسػػاعد فػػي شػػدة التركيػػز، وتسػػيؿ فيمػػو  ،تقمػؿ مػػف الكممػػات المسػػتخدمة فػػي عػػرض الػدرس -
 بو وح مف قبؿ المتعمميف.  

إذ إف كػػػؿ مػػػنيـ يرسػػػـ صػػػورة خاصػػػة لممو ػػػوع بعػػػد  ،مراعػػػاة الفػػػروؽ الفرديػػػة عنػػػد الطمبػػػة -
 مشاىدة خريطة الشكؿ الذي تو حو حسب قدراتو ومياراتو.

 إعداد االختبار المدرسي، وذلؾ مف خالؿ و وح الجزيئات التفصيمية لممو وعات. -

 تمخيص المو وع عند عر و الممخص السبوري. -

 توثيؽ البيانات والمعمومات مف مصادر بحثية مختمفة. -

 

فػي  كبيػرةً  لخػرائط الذىنيػة أىميػةً السػتراتيجية اأف بػ الباحث يستنتجبناًء عمى ما تقدـ و         
تػػػدريس المػػػواد المختمفػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ، بػػػارز وكبيػػػر فػػػي  دورٌ ، وليػػػا الجوانػػػب التربويػػػة والتعميميػػػة

 العمميػػة التعميميػػة التعمميػػةتسػػييؿ فيػػي تعمػػؿ عمػػى  ؛بشػػكؿ خػػاص مػػادة العمػػوـ العامػػة وتػػدريس
فػي أقػؿ  مػف خػالؿ توصػيؿ المعمومػات والتوصػؿ إلييػا بسػيولة ويسػر ،لكؿ مف الطالب والمعمـ

 ،وقػتوأي معمومات جديػدة فػي أي مكػاف  إ افةكما أنيا تتيق لممتعمميف ، وقت وجيد ممكنيف
عمػػى ـ وتشػػجعي، وتنشػػيط الػػذىف اإلبػػداععمػػى الطمبػػة تحفػػز أنيػػا كمػػا ، ـبػػذاتيوتزيػػد مػػف ثقػػتيـ 

عمػػػى توظيػػػؼ  لػػػدييـ ميػػػارات التفكيػػػر المختمفػػػة، والقػػػدرةوتنمػػػي  ،ر واآلراء الجديػػػدةتوليػػػد األفكػػػا
ار طاقػات الطمبػة لتطػوير قػدراتيـ اسػتثم، كما أنيا تعمػؿ عمػى بشكؿ جيد واإلخراجميارة الرسـ 

لذا يمكف لمعممي العمـو اإلفػادة . وبذلؾ تجعؿ التعمـ والتفكير أكثر فاعمية ،واإلبداعية ،الدراسية
 .ىذه االستراتيجية بتوظيفيا في عرض دروسيـمف 
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 لذىنية:االخرائط  استراتيجيةخطوات تطبيؽ 

 طريؽ إتباع عف وذلؾ التدريس في الذىنية الخرائط استراتيجية بتطبيؽ القياـ لممعمـ يمكف      
 :، وىي(479 - 477: 9..2 البموشي،و  أمبوسعيدي)التي أدرجيا الخطوات 

 المو وع، لعنواف البصرية المالمق بعض إ افة يمكنؾ :المنتصؼ في الخارطة عنواف  ع 10
 خارطة ترسـ كنت فإف الرسـ، ذلؾ منتصؼ في في المنتصؼ، وتكتبو العنواف ترسـ كأف
 .المنتصؼ في كبيرة ترسـ عيًنا مثال، العيف عف ذىنية

 فمثالً  الرئيسي بالمو وع المتعمقة الفرعية العناويف بحصر قـ :الفرعية العناويف احصر 20
 طرؽو  العيف، وظائؼ العيف، أجزاء: مثالً  لتبيف فروًعا منيا أف تفرع يمكنؾ العيف لمو وع
 .المتعمقة مف الموا يع وغيرىا التي تواجييا، األخطارو  حمايتيا،

 الذىنية، الخارطة قراءة أثناء االنسيابية مراعاة ىو ذلؾ مف اليدؼ :مائمة الخطوط اجعؿ 30
 .الزوايا عديمة المائمة الخطوط تتبع العيف تستسيؿ أف حيث

 سرعة عمى وتساعد لمعيف، أسيؿ ألنيا الخطوط فوؽ الكتابة يف ؿ :الخطوط فوؽ اكتب 40
 .أسفمو أو الخط بجانب الكتابة كانت لو وال مانع في الذىف، الخارطة ترسيخ

 بالصور عنيا التعبير أو الكممات رسـ يعمؿ :الرموز أو بالصور عنيا عبر أو الكتابة ارسـ 50
 الطريقة في بالتفكير بنفسو يقوـ  المتعمـ أف الدماغ، وبما جانبي بيف الربط عمى الرموز أو

 بطبع يقوـ فإنو ذلؾ الرمز، وأثناء أو تمؾ الصورة برسـ يقوـ ثـ الكممة، عف لمتعبير الصورية
 .ذىنو فيالذىنية  الخارطة ثـ ومف الصورة تمؾ

 لونياً  مصنفة النيائية الصورة تكوف بذلؾ معينة، لونية مسحة فرع لكؿ أعط :األلواف استخدـ 60
 التعمـ عمى يساعد واأللواف الكممات تناغـ أف كما تخزينيا واسترجاعيا، عمى الدماغ فيسيؿ
 (.الكممات) ، واأليسر(األلواف) األيمف جانبي الدماغ، لكال

 فيمكف الفروع، بعض في الداخمة العناصر عدد عف لمتعبير األرقاـ استخدـ :األرقاـ ارسـ 70
 .والشبكية ،والمشيمية ،الصمبة: العيف طبقات عف لمتعبير (3) رسـ الرقـ مثالً 

 .بيا وتستمتع قبوالً  أكثر تصبق حتى :فنية مسحة أ ؼ 80
 .عمييا نظرة بإلقاء قـ ذىنؾ، في الخارطة ترتسـ حتى :الخارطة عمى نظرة ألؽ 90

 

  غ.المختمفة في كؿ متكامؿ في الدما أجزاؤىامباشرة بعد االنتياء منيا، وذلؾ لتتجمع  -أ
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 ا.دىبعد يـو مف إعدا -ب
 أسبوع.بعد  -ج
  .بعد شير -د

 
 

 أدوات الخرائط الذىنية: 
 

بد مف توافر عدد مف األدوات ال ،حتى يكتمؿ إعداد الخريطة الذىنية بصورة صحيحة      
 :6..2محمود ) الذىنية، وقد لخصيايمكننا االستعانة بيا لتدويف المالحظات عند رسـ الخريطة 

 : ( فيما يمي3.5-3.7
األسيـ: ويتـ االستعانة بيا لتو يق كيفية تواصؿ األفكار المتناثرة بأجزاء مختمفة مف شكؿ  10

 ما، ويكوف السيـ إما أحاديًا أو مزدوج الرأس، ويشير إلى اتجاىات أمامية أو خمفية.
 

 
 

 

، وعالمات التعجب، وعالمات االستفياـ، وجميع أدوات الرمز: يمكف االستعانة  20 بالنجـو
 اإلشارة األخرى، إلى جانب الكممات لتو يق العالقات واألبعاد األخرى.

 

                                                     
 

 

 

القطع الت، والدوائر، و األشكاؿ اليندسية: بعض األشكاؿ اليندسية كالمربعات، والمستطي 30
 ، يتـ االستعانة بيا لإلشارة إلى مساحات.إلخ .الناقصة..

 

 
 

 

 

األشكاؿ اإلبداعية: يأتي اإلبداع نتيجة لالستعانة باألبعاد الثالثية في األشكاؿ الزخرفية،  40
 التي تتناسب والمو وع التي تو ق فيو.

مساعدة إبداعية في تعميؽ  كونيا منشطة لمذاكرة، وأداةأللواف: تكمف الفائدة في استخداميا لا 50
 الربط في الدماغ، وتساعد في تحديد الفواصؿ بيف المساحات الرئيسة في تصميـ ما.

 

 !   ؟ 
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نيا أف تسيـ داعية مف أكثر األدوات التي مف شأويعد استخداـ األلواف والصور والرموز اإلب     
اد تسيـ في تحريؾ في حيف أف وجود الكممات المفتاحية واألعد ،في تحريؾ فص الدماغ األيمف

وبالتالي يعمؿ الدماغ  ؛الفص األيسر، وبالتالي وجودىما مجتمعاف يسيـ في تحريؾ الفصيف
 اإلنساني في أف ؿ حاالتو.   

 

 : والخرائط الذىنية الخرائط المفاىيميةمقارنة بيف 

ىػػػػػي  )المعرفيػػػػػة( بػػػػػأف الخريطػػػػػة المفاىيميػػػػػة( 2.5: 7..2عبيػػػػػدات وأبػػػػػو السػػػػػميد )رى يػػػػػ       
تعمػػـ حػػيف ي ػػعيا الطالػػب  اسػػتراتيجيةاسػػتراتيجية تػػدريس يسػػتخدميا المعمػػـ، وىػػي يمكػػف أف تكػػوف 

بنفسػػو، وىػػي مجػػرد تنظػػيـ الطالػػب لمػػادة الػػدرس مػػف أجػػؿ تو ػػيحيا، بينمػػا الخريطػػة الذىنيػػة ىػػي 
رؤيػػة الطالػػب لمػػادة الػػدرس، وىػػي خريطػػة إبداعيػػة تمثػػؿ رؤيػػة الطالػػب لممػػادة الدراسػػية والعالقػػات 
والػروابط التػي يقيميػا بنفسػو بػيف أجػزاء المػادة، وىػي عبػارة عػف عمػؿ مالحظػات ومػذكرات خاصػػة 

(Making Notes( وليس مجرد أخذ مالحظات ،)Taking Notes  .) 

(أوجااالال ااابلوابياااتخفباااٌناليااارا طالمفاهٌمٌاااة47 - 45: 9..2بٌنماااابٌناااتو ااااد)

:الذهنٌةعلىالنحوالتالًواليرا ط

   :أواًل: أوجو الشبو
 كالىما أداة لمتفكير والتعمـ. -
 كالىما يعتمد عمى مبدأ نظرية أوزبؿ التعمـ ذي معنى. -
 كالىما منظمات تخطيطية بصرية. -
 كالىما تعتمد في بنائيا عمى المفاىيـ العممية. -
 كالىما أداة تساعد عمى سرعة التعمـ. -
 كالىما تراعي الفروؽ الفردية. -
 التعمـ. كالىما تساعد بطيئي -
 كالىما تساعد عمى التمخيص وتركيز المعمومات. -
 كالىما تساعد عمى رؤية المو وع بشموؿ. -
 كالىما أداة سيمة لممراجعة، وتثبيت المعمومات. -
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 : ثانيًا: أوجو االختالؼ


 (2-1)جدول 

 االختالف بٌن الخرائط المفاهٌمٌة والخرائط الذهنٌة عند وقاد 
 

 وجو المقارنة
 

 المفاىيميةالخرائط 
 

 الخرائط الذىنية
 

 

 مسمياتيا
 

خرائط المفاىيـ، خرائط المعرفة، خرائط 
 شجرية 

 

خرائط التفكير، خرائط الذاكرة، خرائط العقؿ، 
 خرائط الذىف

 

 
 
 

 الشكؿ العاـ

المفيـو العاـ في أعمى يكوف ىرمي بحيث 
 الخريطة وتميو المفاىيـ األقؿ عمومية فاألقؿ

 

شعاعي بحيث تكوف الفكرة العامة في 
المنتصؼ واألفكار الفرعية منتشرة منيا في كؿ 

  االتجاىات

 
 
 

 التكويف
تعتمد عمى العالقات بيف المفاىيـ وبع يا 
في أحد فروع المعرفة بحيث يصؿ بيف ىذه 
المفاىيـ كممات رابطة تو ق العالقة بيف 

 ىذه المفاىيـ

أو ما يسمى تعتمد عمى التفرعات الشجرية 
 (Tree structureبتركيب الشجرة )

 
 االعتماد

تعتمد عمى المفاىيـ وترتيبيا والروابط بيف 
 المفاىيـ

تعتمد عمى البنية المعرفية ككؿ مف مفاىيـ 
أي تحميؿ المحتوى ، وقواعد ومبادئ ونظريات

 ككؿ
 

 

 المفاىيـ

إبراز المفاىيـ المجردة التي في النص 
ظيار العالقات          الموجودة بينيا فقطوا 

 ) تعتمد عمى المفاىيـ وترتيبيا فقط(

إبراز المفاىيـ بتفاصيميا التي في النص 
براز  ظيار العالقات الموجودة بينيا، وا  وا 

ظروؼ امتداداتيا وتحوالتيا وتحديد العمميات وال
)وتعتمد عمى ، التي تؤدي إلى تمؾ التحوالت

 لممو وع( التفسير والتحميؿ لمجزيئات المكونة
 

 تتكوف مف
مفاىيـ عممية، كممات ربط، روابط عر ية، 

 األمثمة
مفاىيـ عممية، روابط بيف المفاىيـ، حقائؽ، 

الصور، و نظريات، ونستخدـ في ذلؾ الخياؿ، 
 األلواف  و ، الرسـوو األشكاؿ، و الرموز، و 

 
 الشموؿ

ىي خريطة مكتممة، وىي أقؿ شمولية مف 
الشكؿ اليرمي  الخريطة الذىنية وتعتمد عمى

 فقط

أشمؿ  يوى ناقصة يمكف استكماليا بشكؿ دائـ،
ر يمكف أف ت ـ أكثو مف الخريطة المفاىيمية، 

تحميؿ أو  شجرية أوخريطة مفاىيمية أو مف 
 تدفؽ أو فقاعات أو دائرية



 
28

 

 

الخرائط المفاىيمية متشابية خاصة إذا  التشابو
 و عيا المعمـ

يمكف  لكؿ طالب خريطة ذىنية خاصة بو، ال
 إيجاد خريطتيف متشابيتيف

 
 

 ال يمكف استخداميا إال مف قبؿ صاحبيا واإلفادة منيايا يمكف ألي شخص فيم اإلفادة منيا
 

 

 فيـ النص
ال تسيؿ فيـ النص ألنيا تعتمد عمى 

 المفاىيـ المجردة فقط 
تسيؿ فيـ النص ألنو يبنى عمى طبيعة الذاكرة 

 البشرية
 

 

 التفكير
)تفكير محدد( تمتـز بحدود  مقيدة التفكير

 الدرس
غير مقيدة التفكير)تفكير متشعب تحوي 

 عالقات جديدة( 
  

يعمػؿ عمػى تنميػة تفكيػر بأف استخداـ الخرائط الذىنية  وبناًء عمى ما سبؽ يستنتج الباحث       
الػػدماغ بشػػكؿ أكبػػر مػػف اسػػتخداـ الخػػرائط المفاىيميػػة، حيػػث أف الخػػرائط الذىنيػػة يسػػتخدميا الطمبػػة 

أي تفػتق  ،االتجاىػات إلى جميػع مف المركز لتنظيـ األفكار وصياغتيا بشكؿ يسمق بتدفؽ األفكار
يتػيق لمعقػؿ البشػري اسػتيعاب ال الطريؽ واسعًا أماـ التفكيػر اإلشػعاعي، واسػتخداـ الخػرائط الذىنيػة 

ف األلواف واألبعاد فقط كما ىو الحاؿ في الخرائط المفاىيمية، بؿ يت ماألرقاـ والكممات والخطوط 
   .التخيالتو  والرموز والصور

 

 مميزات استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية:  
 

 ، منيا:الستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية ( بعض المميزات3.3: 6..2) محمود ذكر    
 و وح الفكرة الرئيسية في المو وع. -

 متتابعة.ربط الفكرة الرئيسية باألفكار األساسية بصورة  -

 تساعد عمى االستدعاء والمراجعة لألفكار والمو وعات بصورة شاممة وفعالة. -

 تمكف مف اكتشاؼ مو وعات وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة الرئيسة. -

 تتميز بالنيايات المفتوحة التي تسمق لمعقؿ أف يعمؿ اتصاالت جديدة بيف األفكار. -

 

 مميزات، منيا: ( بعض ال59 - 58: 9..2وي يؼ توني بوزاف )   
 توفير الوقت. -

 تنظيـ وتو يق األفكار. -

 توليد أفكار جديدة. -

 الحصوؿ عمى المعمومات عف األشياء. -
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 تحسيف الذاكرة والتركيز إلى أقصى حد. -

 تحفيز الذىف عمى المزيد مف اإلبداع. -

 السماح لمعيف بالنظر إلى المو وعات مف جميع جوانبيا. -

 االستمتاع بتكويف خرائط العقؿ. -
 

 : ( بعض المميزات، منيا115: 2013وي يؼ الغامدي )    
 ترتيب األفكار وتنظيميا. -

 الترابط المشترؾ عمى أسس وروابط فكرية وعممية. -

 الوحدة الفكرية المترابطة. -

 التكامؿ المنظـ لممحتوى العممي. -

 التدرج والتسمسؿ المنطقي والال منطقي. -

 الحرية الفكرية واالستنتاجية. -

 شمولية لممو وع.تكويف رؤية  -

 تنمية اإلبداع واالبتكار والتخيؿ. -

 تنمية ميارات التفكير. -
    

 وي يؼ الباحث المميزات التالية الستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية: 
 

 تتيق لممعمـ والطالب تمخيص المعمومات بطريقة مبسطة وسيمة. 10

 والتحصيمية.تتيق إشراؾ جميع الطمبة عمى اختالؼ مستوياتيـ العقمية  20
 .واإلبداعيتعمؿ عمى تنمية التفكير التخيمي  30

 تعمؿ عمى زيادة الدافعية لدى الطمبة، وتشد انتباىيـ واىتماميـ نحو التعمـ. 40
تق ػػػي عمػػػى عوامػػػؿ ال ػػػجر والممػػػؿ، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ إيجػػػاد جػػػو تعممػػػي ممػػػيء بالمتعػػػة  50

 والتشويؽ.
مى الدور اإليجابي والفعػاؿ لمطالػب تعمؿ عمى زيادة ثقة الطمبة بأنفسيـ، حيث أنيا تؤكد ع 60

 في العممية التعميمية التعممية، وذلؾ مف خالؿ إشراكو في تصميـ الخرائط.
 تستثير الدماغ وتفعؿ كامؿ قدراتو. 70

 التفكير في التفكير(.بة عمى عمميات ما وراء المعرفة )تشجع الطم 80
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  Physical Concepts :: المفاىيـ الفيزيائيةثالثحور الالم
 

مف أساسيات المعرفة التي يجب التأكيد عمييا لمواجية التوسع السػريع تعد المفاىيـ العممية       
ًا في فمسفة تدريس العمػوـ، لمفاىيـ العممية أصبق ىدفًا رئيسفي العموـ والمعارؼ، كما أف تدريس ا

العمميػة واختصػارىا  مف أىـ نواتج العمـ التي يتـ بواسطتيا تنظػيـ المعرفػةوتعتبر المفاىيـ العممية 
 ونموىا، وتطويرىا، أىمية كبيرة في بناء المعرفة العممية،ولممفاىيـ العممية  .ت معنىفي صورة ذا

 وىي بداية التنمية الذاتية والفكرية لدى المتعمـ.
 

 : تعريؼ المفيـو
مجػػردة، تعػػددت التعريفػػات لممفيػػـو لمػػا لػػو مػػف أىميػػة كبيػػرة، فمػػف التربػػوييف مػػف يعتبػػره فكػػرة      

 :  ه صورة عقمية، ومف ىذه التعريفاتومنيـ مف يعتبره تكويف عقمي، ومنيـ مف يعتبر 
 

مجموعػػػة مػػػف التصػػػورات الذىنيػػػة التػػػي يكونيػػػا الطالػػػب ( بأنػػػو: "8 :2.14) ُيعرفػػػو الغمػػػري -
لممفػػاىيـ المرتبطػػة بمو ػػػوع مػػا، والتػػػي تمكنػػو مػػف فيميػػػا وتفسػػيرىا وتوظيفيػػػا فػػي مواقػػػؼ 

 ".وتتكوف مف جزأيف، اسـ وداللة لفظية ،جديدة

عقمػػي يعبػػر عنػػو مػػف خػػالؿ لفػػظ أو رمػػز أو  تصػػور: "( بأنػػو.3: 6..2عرفػػو أبػػو زايػػدة )يُ و  -
أو الحوادث تشترؾ في صفة مشتركة أو أكثر مع  ،أو الكائنات ،اسـ لمجموعة مف األشياء
 تجاىؿ الصفات األخرى".

مجردة تشير إلى شيء لػو صػورة فػي الػذىف، وقػد  فكرة: "وبأن( 24: 5..2اليويدي )ويرى  -
 ".الفكرة المجردة اسمًا يدؿ عمييا ىذه ىتعط

مجموعػػػػة أو صػػػػنؼ مػػػػف األشػػػػياء أو الحػػػػوادث أو : "( بأنػػػػو39 :5..2عرفػػػػو خطايبػػػػة )ويُ  -
والتي تميزىا عف غيرىا  ،الرموز الخاصة التي تجمع معًا عمى أساس خصائصيا المشتركة

 األخرى".مف المجموعات واألصناؼ 

ىػػػػػو ذلػػػػػؾ التصػػػػػور أو التجريػػػػػد العقمػػػػػي : "( بأنػػػػػو1.9 :2..2بكػػػػػري والكسػػػػػواني )ويػػػػػرى ال -
 لمصفات المشتركة بيف مجموعة مف الخبرات أو الظواىر". 

أبنيػػػة عقميػػػة : "( المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة بأنيػػػا6: ...2يوسػػػؼ وتػػػاج الػػػديف )وعػػػرؼ الباحثػػػاف  -
يكونيػػػػا الفػػػػرد نتيجػػػػة إدراكػػػػو وفيمػػػػو لمعالقػػػػات القائمػػػػة بػػػػيف الظػػػػواىر واألحػػػػداث الطبيعيػػػػة 
والفيزيقيػػػة، والحقػػػائؽ المرتبطػػػة بيػػػا، يػػػتـ التعبيػػػر عنيػػػا بصػػػياغات مجػػػردة تجمػػػع الخطػػػوط 
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المشػػتركة بػػػيف العديػػػد مػػف ىػػػذه العالقػػػات وتمػػؾ الحقػػػائؽ، وتتكػػػوف مػػف أسػػػماء أو رمػػػوز أو 
 ا مدلوالت وا حة وتعريفات محددة، تختمؼ في درجة شموليا وعموميتيا".مصطمحات لي

 : ث بأنيا تتفؽ في أف المفيوـومف خالؿ التعريفات السابقة يرى الباح   
 عقمية.صورة ذىنية و  10

 .مجموعة أفكار 20

 .فكرة مجردة أو تجريد لمعناصر المشتركة 30

 .اسـ أو مصطمق يدؿ عمى صفة ما 40
 

صػػورة ذىنيػػة ذات خصػػائص جوىريػػة " :ئيػػًا بأنيػػاالفيزيائيػػة إجرا عػػرؼ الباحػػث المفػػاىيـوي   -
مميػزة لمظػػواىر الفيزيائيػػة المت ػػمنة فػػي وحػدة "الكيربػػاء والمغناطيسػػية"، وقػػد تكػػوف أسػػماء، 
أو مصػػطمحات، أو رمػػوز، وتتكػػوف مػػف اسػػـ وداللػػة لفظيػػة، وتقػػاس بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ 

 الذي تـ إعداده خصيصًا لذلؾ".عمييا الطالب في اختبار المفاىيـ الفيزيائية 
 

 أنواع المفاىيـ: 

التػػػػػي تناولػػػػػت المفػػػػػاىيـ مػػػػػف حيػػػػػث وظيفتيػػػػػا،  الػػػػػرؤىتصػػػػػنيفات عديػػػػػدة لممفػػػػػاىيـ حسػػػػػب ىنػػػػػاؾ 
 وخصائصيا، والمثيرات المكونة ليا، والعالقة بيف مكوناتيا.

 : تصنيؼ المفاىيـ عمى أساس وظيفتيا:أوالً     
وىػي  ،وتيدؼ إلى وصػؼ الدراسػة وتسػييميا: خاصة بتصنيفات األحداث واألشياء مفاىيـ 10

عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف المثيػػرات تجمعيػػا صػػفات مشػػتركة وتعطػػي اسػػمًا أو عنوانػػًا مثػػؿ 
 مفيـو التأكسد.

عالقػػات بػػيف مفيػػوميف أو مفػػاىيـ تعبػػر عػػف قػػوانيف وعالقػػات: وىػػي تقػػرر بعػػض أنػػواع ال 20
 العالقة بيف الزمف واإلزاحة.: السرعة تحتاج أكثر، مثؿ

مفػػاىيـ مبنيػػة عمػػى فػػروض وتكوينػػات ذىنيػػة: وتقػػـو عمػػى ىػػذه المفػػاىيـ بعػػض النظريػػات  30
 :4..2قػالدة، مثػؿ: النظريػة الجزيئيػة.  ) العممية التي تيتـ بتفسير العالقات أو القػوانيف،

1.1- 1.3) 
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 ( المفاىيـ عمى أساس وظيفتيا إلى ثالثة أقساـ ىي: Bellaوقد قسـ بيال )     
وتقػػـو عمػػى أسػػاس تصػػنيؼ الحقػػائؽ  :(Concepts Classificaion) مفػػاىيـ تصػػنيفية 10

ع ػو فػي إلى نماذج أو فئات منتظمة، وتبرز ىػذه المفػاىيـ الشػيء أو الحػدث عمػى أنػو 
 : األكسجيف مف الالفمزات.عائمة لو نفس الخصائص مثؿ

ويشتؽ ىذا النوع مف الػربط بػيف أحػداث   :(Correlation Conceptsية )مفاىيـ ارتباط 20
 مالحظات نوعية، وىو ينطوي عمى التنبؤ. أو

وىػػي مفػػاىيـ ال تقػػـو عمػػى المالحظػػة  :(The Critical Conceptsمفػػاىيـ نظريػػة ) 30
وتجعػػؿ مػػف السػػيؿ تفسػػير الوقػػائع واألحػػداث وشػػرحيا فػػي نظػػـ، وينطػػوي ذلػػؾ  ،المباشػػرة

االنتقاؿ مف المعموـ إلى المجيوؿ، وىي ناتجة عػف التفكيػر المجػرد، ويسػتدؿ  عمى عممية
 (91 - .9: 1986الديب، طة األيونية.  )عمييا بأثرىا مثؿ الراب

 
 

 : تصنيؼ المفاىيـ عمى أساس خصائصيا:ثانياً 
 :درجة التجرد: وتشمؿ ما يمي 10

 مفيـو )الزىرة(.: وىي المفاىيـ التي ليا أمثمة محسوسة، مثؿ مفاىيـ حسية -
وال تعتمػػػػد عمػػػػى  ،ليػػػػا أمثمػػػػة محسوسػػػػة : وىػػػػي المفػػػػاىيـ التػػػػي لػػػػيسمفػػػػاىيـ مجػػػػردة -

 المالحظة المباشرة، مثؿ مفيوـ )الذرة(.

درجة التعقيد: تختمؼ المفاىيـ لعدد األبعاد المسػتخدمة والالزمػة لتعريفيػا، فالمفػاىيـ التػي  20
والمفػاىيـ التػي تقػـو عمػى أبعػاد كثيػرة تسػمى تقوـ عمى أبعاد قميمة تسمى مفػاىيـ بسػيطة، 

 مفاىيـ معقدة.

يـ درجة التمايز: تعتبر المفاىيـ العممية محػددة ودرجػة التمػايز فييػا مرتفعػة بعكػس المفػاى 30
 (39 - 38: 8..2عواد، )سيئة التحديد شبو الطبيعية. 

 

 : تصنيؼ المفاىيـ عمى أساس المثيرات المكونة ليا: ثالثاً 
ة: وىي مفاىيـ تنمو نتيجة الحتكاؾ الفرد بمواقؼ الحياة المختمفة وتفاعمو مع مفاىيـ تمقائي 10

 ظروؼ البيئة المحيطة بو.

مفػػاىيـ عمميػػة: وىػػي مفػػاىيـ تنمػػو نتيجػػة لتييئػػة المواقػػؼ التعميميػػة سػػواء مػػف جانػػب الفػػرد  20
 المتعمـ أو مف مصدر خارجي، أي تكتسب بطريقة مقصودة أثناء مراحؿ التعمـ.
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 :1998قطامي، االستعدادات. )وجدانية: وىي مفاىيـ تتعمؽ بالميوؿ واالتجاىات و مفاىيـ  30
165) 

 : تصنيؼ المفاىيـ عمى أساس العالقة بيف مكوناتيا: رابعاً 

 : ـ الربط والفصؿ والعالقة كما يميوفييا ميز برونر بيف مفاىي      

(: وىي مفاىيـ إ افية وتعرؼ بالعناصر Conjunctive Conceptsمفاىيـ الربط ) 10
المشتركة بيف مجموعة مف المواقؼ أو األشياء أو األحداث، وتت مف الصفات المتعددة 

: مفيوـ المادة ىي كؿ ما لو كتمة ويشغؿ وتمؾ المفاىيـ تدرؾ بالحواس، مثؿلألشياء، 
 حيزًا مف الفراغ. 

المتبادلة بيف صفات ألبعاد (: وتعرؼ باDiconjunctive Conceptsمفاىيـ الفصؿ ) 20
، مثؿ : مفيوـ التكافؤ ىو عدد مف االلكترونات المفقودة أو المكتسبة في المستوى المفيـو
 الخارجي لمذرة.

 ،(: وىي تت مف العالقات بيف األشياءRelational Conceptsمفاىيـ عالقية ) 30
صائص خوتعبر عف عالقة معينة بيف خاصيتيف أو أكثر مف . واألحداث ،والمواقؼ

، مثؿ ( الموجبة أعمى H: مفيوـ المحموؿ الحام ي حيث يكوف تركيز أيونات )المفيـو
 (29: 1999الدمرداش، ( السالبة. )OHمف أيونات الييدروكسيد )

 

 :أساليب تعمـ المفاىيـعمميات و 
 يتـ تعمـ المفاىيـ باستخداـ عمميتيف ىما: 

 الترابط المفظي بيف المثير واالستجابة.(: وفييا يستخدـ Discriiminationالتمييز ) 10

قػػػالدة، ) .مثمػػػة المفيػػػوـ: وفييػػػا يػػػتـ ادراؾ الصػػػفة المشػػػتركة أل(Generalizationالتعمػػػيـ ) 20
2..4 :1.8) 

 : أما أساليب تعمـ المفاىيـ فيي

وفيػػو يبػػدأ الطػػالب أو المعمػػـ بػػالمواقؼ الجزئيػػة واألمثمػػة المحسوسػػة  :األسػػموب االسػػتقرائي .1
.  والحقائؽ ثـ عف طريؽ إدراؾ العالقات والخصائص المشتركة يتكوف المفيـو
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ويمكػف أف  ،الطمبػةمػف  باألمثمػةتمثػؿ فػي تقػديـ التعريػؼ متبوعػًا وي :األسموب االسػتنباطي .2
المعمومػػػات الخاصػػػة بػػػالمفيـو ومػػػف  نسػػػتخدـ طريقتػػػي االسػػػتنباط واالسػػػتقراء معػػػًا لعػػػرض

 (85 :1999الممكف استخداـ كؿ طريقة عمى ِحده. )زيتوف، 

 

 : شروط تعمـ المفاىيـ  
، ويعػػػرض إبػػػراىيـ لكػػػي يػػػتعمـ الطالػػػب المفػػػاىيـ يحتػػػاج إلػػػى التوجيػػػو والوسػػػيمة والوقػػػت     

 ي:وى ،( بعض الشروط األساسية الالزمة لبناء المفيـو لدى المتعمـ2.9 :2..2)
 أف يكوف لدى المتعمـ المعمومات ال رورية والميارة والخبرة لكي يتعمـ المفيـو الجديد. -

 أف يكوف الطالب متحفزًا إلى حد الرغبة في المشاركة في النشاطات التعميمية. -

يجػػػب أف يكػػػوف لػػػدى الطالػػػب القػػػدرة الكافيػػػة عمػػػى الػػػتعمـ لكػػػي يػػػتمكف مػػػف المشػػػاركة فػػػي  -
 األنشطة التعميمية.

يعطػػى الطالػػب بعػػض التوجييػػات لكػػي يحػػافظ عمػػى الباعػػث والحػػافز لكػػي يكػػوف  يجػػب أف -
 التعميـ فعااًل وموجيًا.

أو  ،أو النمػػػػاذج المجسػػػػمة ،يجػػػػب أف يجيػػػػز الطالػػػػب بػػػػبعض الوسػػػػائؿ التعميميػػػػة كالكتػػػػب -
 لتقريب المفاىيـ إليو حسيًا. ؛األقالـ

التعميميػة ليكتشػؼ بنفسػو يجب أف يعطى الطالب الوقت الكافي لكي يشارؾ فػي النشػاطات  -
 ألف التعمـ عممية نمو تقود تدريجيًا إلى االستجابة المناسبة مف حيث المستوى. ؛المفيوـ

 

 : المفاىيـ الفيزيائيةتدريس أىمية 
 

 : نياإ( إلى أىمية المفاىيـ حيث 49 :1999النجدي وآخروف )يشير          
 الجزيئية.أكثر ثباتًا واستقرارًا مف الحقائؽ العممية  -

 الزمة لتكويف المبادئ والقوانيف والنظريات العممية. -

 ليا عالقة كبيرة بحياة الطالب أكثر مف الحقائؽ العممية المباشرة. -

 تعتبر أحد مداخؿ بناء المناىج الدراسية. -

 تساعد عمى التعمـ الذاتي والتربية العممية مدى الحياة. -

 أسيؿ تذكرًا مف الحقائؽ العممية. -
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 : فاىيـ الفيزيائية فيما يمي( إلى أىمية تدريس الم21 -22: 2212ويشير العربيد )           
 

 تنمي لدى الطالب حب االستطالع واالستكشاؼ والبحث أكثر عف المعمومة. -

  .متميزةشخصية عممية تنمي لدى الطالب التفكير العممي مما يؤدي إلى صقؿ  -

وبالتػػػالي يجعػػػؿ الطالػػػب يفسػػػر الكثيػػػر مػػػف تعمػػػـ المفػػػاىيـ يػػػربط الطالػػػب بالحيػػػاة العمميػػػة،  -
 الظواىر الطبيعية.

 الفيـ الصحيق لممفاىيـ يمكف ويسيؿ لمطالب الطريؽ نحو حؿ المسألة الفيزيائية. -

 

 :   برونر أىمية المفاىيـ فيما يميكما أو      
 

 تقمؿ مف تعقد البيئة إذا أنيا تصنؼ ما ىو موجود مف أشياء ومواقؼ. -

 تعرؼ بيا األشياء الموجودة في البيئة.تعد الوسائؿ التي  -

 تقمؿ الحاجة إلى إعادة التعمـ عند مواجية أي موقؼ جديد. -

 تساعد عمى التوجيو والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط. -

 تسمق بالتنظيـ والربط بيف مجموعات األشياء واألحداث. -

 تساعد في فيـ وتفسير كثير باألشياء التي تسير االنتباه في البيئة. -

 مف القدرة عمى استخداـ المعمومات في مواقؼ حؿ المشكالت.تزيد  -

 (..1: ...2، صادؽ)الشربيني و تزيد االىتماـ بمادة العمـو وتزيد مف الدافعية لتعمميا. -

 
 

ينبغػي لممعمػـ أف يقػوـ بتوجيػو المػتعمـ نحػو المفػاىيـ  بأنػو يػرى الباحػث تقػدـبناًء عمى ما و       
وفػػي تنميػػة قدراتػػو عمػػى التفسػػير المنطقػػي  ،الفيزيائيػػة التػػي تسػػاعده فػػي بنػػاء المعرفػػة العمميػػة لديػػو

 والتي تيمو في حياتو اليومية. ،ة بوالمحيطوحؿ المشكالت  ،والظواىر الحياتية لألشياء
 

 :تنمية المفاىيـ الفيزيائية
 

إف تنميػة المفػاىيـ الفيزيائيػة لػدى الطمبػة مػف أىػـ األىػداؼ التدريسػية فػي العمػـو والفيزيػػاء،        
ويتطمػب ذلػؾ مػف المعمػـ اسػتخداـ أسػاليب وطػػرؽ حديثػة ومتنوعػة ل ػماف بنػاء المفيػـو الفيزيػػائي 

 لتنميػػػة المفػػػاىيـ( بعػػػض الطػػػرؽ واألسػػػاليب 19 -18: .2.1بصػػػورة سػػػميمة، وقػػػد ذكػػػر العربيػػػد )
 :  منيا ،الفيزيائية
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- .  استخداـ برامج الوسائط المتعددة والوسائؿ التعميمية المناسبة لتدريس المفيـو

التنويػػع فػػي اسػػتخداـ األسػػاليب كػػأف يسػػتخدـ المػػدرس األسػػموب االسػػتقرائي تػػارة واألسػػموب  -
 االستنتاجي تارة أخرى، حتى ال يحدث ممؿ لدى الطالب.

 مبة في تنمية المفاىيـ الجديدة.استغالؿ الخبرات السابقة لدى الط -

 إعطاء الطالب أمثمة متنوعة ل ماف تكويف المفيـو لدى الطمبة. -

 حث الطمبة عمى البحث واالستكشاؼ عف المعمومات بطرؽ واسعة. -

 ربط المفيـو ببيئة الطالب حتى يكوف استيعابيا أكبر لدى الطمبة. -

ة، فمػػف األف ػػؿ إجػػراء التجػػارب إذا كػػاف المفيػػـو يمكػػف إيصػػالو عػػف طريػػؽ التجربػػة العمميػػ -
.  العممية، لما ليا مف أثر فعاؿ في التكويف الراسخ لممفيـو

 

تباع الطرؽ واألسػاليب السػابقة مػف أجػؿ بناًء عمى ما سبؽ أنو بإمكاننا ا الباحثويرى       
والخػػرائط  ظيػػؼ اسػػتراتيجيتي المحطػػات العمميػػةتنميػػة المفػػاىيـ الفيزيائيػػة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تو 

 الذىنية في العممية التعميمية التعممية.
 

 : صعوبات تعمـ المفاىيـ الفيزيائية
  إف تعمـ المفاىيـ الفيزيائية يعد مف األىداؼ الرئيسة التي يسعى المعمـ لتحقيقيا، إال أف      

 : يمي ( ما4..2يورد منيا )سالمة،  ،ىناؾ العديد مف الصعوبات التي تواجو المعمـ لتحقيؽ ذلؾ
: حيث تتفاوت المفاىيـ العممية وتتراوح ما بيف المحسوس والمجرد،  - مستوى التجريد لممفيـو

 في استيعابو وفيمو.وكمما زاد مستوى التجريد لممفيوـ، زادت الصعوبة 

 المفاىيـ البديمة والتصورات الخاطئة الموجودة في بنية الطالبة المعرفية. -

عممية، لبناء مفاىيـ عممية جديدة عمييا، إذ إف   عؼ المتطمبات السابقة مف مفاىيـ -
عممية تعمـ المفاىيـ العممية تراكمية البناء وبعض المفاىيـ تحتاج لمتطمبات سابقة في 

 منظومة الطالب المعرفية لفيميا واستيعابيا.

مراعاة المراحؿ العمرية والنمائية وخصائص كؿ مرحمة، وتقديـ المفاىيـ بتدرج لتتوافؽ مع  -
 الخصائص.ىذه 

الفروؽ الفردية بيف الطمبة والتي تتمثؿ في اختالؼ البيئات والمثيرات الثقافية التي يعيشيا  -
 الطالب مما ينعكس عمى خبراتو الالزمة لتقديـ المفيوـ.
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 ( إلى أف صعوبات تعمـ المفاىيـ الفيزيائية تتمثؿ فيما يمي: 22 -19: 2212ويشير العربيد ) 
 دافعيتيـ ورغبتيـ في تعمـ الفيزياء.نفور المتعمميف وعدـ  -

خمط المتعمميف لمعنى بعض المفاىيـ الفيزيائية، كأف يعرؼ القوة بأنيا الشػجاعة والصػالبة  -
وىػػي فػػي حقيقػػة األمػػر مػػؤثر خػػارجي يعمػػؿ عمػػى تغييػػر مقػػدار سػػرعة الجسػػـ المتحػػرؾ أو 

 اتجاه حركتو، وقد يغير مف شكؿ الجسـ.

س المفػػاىيـ الفيزيائيػػػة ممػػا يػػؤدي إلػػػى نفػػور المػػتعمـ وعػػػدـ إتبػػاع الطػػرؽ التقميديػػة فػػػي تػػدري -
 تعممو لممفيـو بالصورة السميمة.

 عدـ تييئة المناىج الدراسية بصورة تحبب الفيزياء لدى المتعمـ. -

تكدس منيج الفيزياء الدراسػي بػالكثير مػف المفػاىيـ الفيزيائيػة، ممػا يشػتت فيػـ المػتعمـ ليػذه  -
 التعميمية.المفاىيـ ونفوره مف العممية 

 

 ويرى الباحث بأف صعوبات تعمـ المفاىيـ الفيزيائية تتمثؿ في المحاور التالية:     
 

فيناؾ الكثير مف المفاىيـ الفيزيائية المجردة  صعوبات مرتبطة بطبيعة المفيـو الفيزيائي: 10
 أو المعقدة، والتي ليس مف السيؿ فيميا وتعمميا.

الكثير مف المعمميف يواجيوف صعوبة كبيرة في حيث أف  صعوبات مرتبطة بالمعمـ: 20
إيصاؿ المفاىيـ الفيزيائية لمطمبة بالطريقة السميمة التي يسيؿ عمى الطمبة استيعابيا 

 وفيميا.

حيث تختمؼ الصورة الذىنية التي يشكميا كؿ متعمـ عف صعوبات مرتبطة بالمتعمـ:  30
واختالؼ البيئات  ،لطمبةبسبب الفروؽ الفردية بيف ا؛ اآلخر حوؿ المفيوـ المطروح

 والمثيرات الثقافية التي يعيشيا كؿ طالب، واختالؼ الخبرات التي يمروف بيا.

حيث أف المادة العممية مكتظة بالمفاىيـ الفيزيائية التي  صعوبات مرتبطة بالمادة العممية: 40
يفائيا حقيا في الشرح والتفسير، وقد تؤدي  قد ال تمكف المعمـ مف اإلحاطة بيا جميعًا وا 

 إلى العزوؼ عف دراستيا.

فالكثير مف المعمميف يستخدموف الطريقة التقميدية في  :بطريقة التدريسصعوبات مرتبطة  50
تدريس المفاىيـ الفيزيائية، وال يتبعوف الطرؽ واألساليب الحديثة والوسائؿ التعميمية 

 التي تثير تفكير وانتباه الطمبة. المالئمة لتعمـ المفيوـ
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 Visual Thinking Skills :: ميارات التفكير البصريرابعلر االمحو 

 

يعتبر العقؿ البشري أجمؿ نعمة وىبيا اهلل عزوجؿ لإلنساف، وىو ما يميز اإلنساف عف غيػره       
مف المخموقات، ووظيفة العقػؿ ىػي التفكيػر والتفكػر، والتفكيػر يمعػب دورًا جوىريػًا فػي حيػاة اإلنسػاف 

أنػػػا أفكػػػر إذف أنػػػا فيمسػػػوؼ ديكػػػارت مقولتػػػو الشػػػييرة: "لما ػػػي قػػػاؿ الوفػػػي كافػػػة نشػػػاطاتو، وفػػػي ا
وىػي  ،ويعد )أرسطو( مف أوائؿ المفسريف لعممية التفكير في  وء مبػادئ االرتبػاط العامػة ،موجود"

 ( أوؿ مف نادى  بدراسة التفكير بطريقة منطقية.Deweyالتشابو والت اد والتجاور، ويعد ديوي )
 

 تعريؼ التفكير: 
الرتباطو بكؿ شيء في الحياة، وذلؾ عمى مستوى الما ي  ؛لقد تعددت التعريفات لمتفكير      

 ؛والحا ر والمستقبؿ بالنسبة لألحداث أيًا كانت طبيعتيا وىويتيا وظروفيا وتداعياتيا وتحميميا
 :اَ اصطالحلغًة و لذلؾ ال يوجد تعريؼ موحد لمتفكير، ومف ىنا ال بد مف تناوؿ مفيـو التفكير 

 

 التفكير لغة:  
األشياء التفكير في المغة مشتؽ مف مادة )الِفكر( بكسر الفاء، وىو إعماؿ النظر في        
، (3.7 :1998كير وىو التأمؿ )ابف منظور، والتفكر اسـ التف(، 394 :9..2الفيروز أبادي، )

ويقولوف: فكر في مشكمة وىو إعماؿ العقؿ في المعموـ لموصوؿ إلى معرفة المجيوؿ، والتفكير 
 (698: 1972) المعجـ الوسيط،  .مياأي أعمؿ عقمو فييا ليتوصؿ إلى ح

 

 التفكير اصطالحًا: 
 ، عمى  األدبيات التربوية التي تناولت مفيوـ التفكير، وجد الباحث كمًا كبيرأ طالعاالبعد      
 التعريفات التي تناولتو، والتي كاف منيا: ومتنوعًا في  ،وىائالً 
عممية شعورية واعية تنطمؽ مف الخبرات ( التفكير بأنو: "35: 2.14األسمر )عرفت  -

وتحتاج إلى الخبرات السابقة التي يمتمكيا الفرد، وغايتيا مساعدة الفرد عمى فيـ  ،الحسية
 الموقؼ والتعامؿ معو بطريقة عممية سميمة".

عممية عقمية خفية مستمرة ودائمة، إلشباع حاجات : "( بأنو13: 2.13)صياـ بينما عرفو  -
 ورغبات اإلنساف، أو اإلجابة عف التساؤالت التي يواجييا في حياتو".

 ما يقـو بو الدماغ مف فعؿ".( بأنو: "57: 7..2وأبو السميد ) داتعرفو عبيويُ  -
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عبارة عف سمسمة مف ": التفكير بأنو ( فقد عرفا.2: 2.12أما العفوف وعبد الصاحب ) -
النشاطات العقمية التي يقـو بيا الدماغ عند تعر و لمثير استقبمو عف طريؽ واحدة أو 

 أكثر مف الحواس الخمس".
العمميات العقمية الراقية التي ال يستطيع الحيواف القياـ : "( بأنو33: 2.11سميماف )عرفو وتُ  -

 ".واالستقراء والتعميـ واالستنتاج كالحكـ والتجريد ؛بيا
عممية ذىنية، يقوـ بيا الفرد عندما تواجيو مشكمة في ( بأنو: "38: 2.11طافش )عرفو وتُ  -

مما يساعده عمى تحميؿ المشكمة وربط جزيئاتيا بالما ي  ؛في موقؼ تعميمي وحياتو، أ
والمستقبؿ والربط بيف واقع الشيء والمعمومات السابقة حتى يتوصؿ إلى حؿ المشكمة 

 بطريقة عممية سميمة".
نشاط ذىني يقوـ بو اإلنساف عندما : "التفكيربأف ( 19: 9..2عبد اليادي وعياد ) ويرى -

حيث يحاوؿ الوصوؿ إلى الحموؿ المناسبة، وقد يستخدـ يتعرض لموقؼ ما، أو مشكمة ما 
 ."التفكير لتحقيؽ ىدؼ معيف

العممية الذىنية التي يتـ بواسطتيا الحكـ عمى : "بأنو( 23: 3..2فانة )عبيد وع عرفويُ و  -
؛ مما والمعمومات السابقة عف ذلؾ الشيءواقع األشياء، وذلؾ بالربط بيف واقع الشيء 

 . "ىامًا في حؿ المشكالتيجعؿ التفكير عاماًل 
 

عندما يواجو عممية ذىنية منظمة وىادفة، يقوـ فييا الفرد " :بأنوالتفكير  الباحث عرؼوي       
مما يدفعو لتحميؿ ىذه المشكمة إلى عناصرىا  ؛مشكمة تعتر و وليس ليا حؿ جاىز لديو

سابقة  ومعمومات خبراتمف  بيف ىذه العناصر، وتوظيؼ ما لديو األساسية، وتحديد العالقة
 إلشباع رغباتو واحتياجاتو".و  ؛لالستفادة منيا في حؿ ىذه المشكمة ؛حاليةالخبرات الوربطيا ب

 

 : خصائص التفكير
إلى  (53 – 51: 2.11) سميمافجمة، وأشار ص خصائالتفكير كعممية عقمية معرفية ب يتميز   

 بع يا عمى النحو التالي:
 التفكير نشاط عقمي غير مباشر. -
 يعتمد عمى ما استقر في ذىف اإلنساف مف معمومات عف القوانيف العامة لمظاىرات. -
 ينطمؽ مف الخبرة الحسية ولكنو ال ينحصر فييا وال يقتصر عمييا. -
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 يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنشاط العممي واالجتماعي لإلنساف. -
ي شكؿ انعكاس لمعالقات والروابط بيف الظاىرات واألحداث واألشياء ف التفكير -

 لفظي"رمزي".
 التفكير دالة شخصية فالتفكير اإلنساني جزء ع وي وظيفي مف بنية الشخصية ككؿ. -
يشتمؿ عمى مجموعة مف العمميات والميارات المعرفية في النظاـ المعرفي كالتذكر والفيـ  -

دراؾ العالقات والنقد والتقييـ.  والتخيؿ واالستنباط والتحميؿ وا 
تـ وفؽ عوامؿ داخمية تؤدي إلى السموؾ الذي يحؿ المشكمة أو ينشأ مف عوامؿ خارجية وي -

 يوجييا نحو الحؿ أو اتخاذ القرار المناسب نحوىا.
 يعد التفكير مف أىـ محددات بناء شخصية اإلنساف. -
 عممية التفكير يمكف مالحظتيا وقياسيا والتعرؼ عمى مدى نموىا. -
 التفكير سموؾ ىادؼ ال يحدث في فراغ أو بال ىدؼ. -
 سموؾ تطوري يزداد تعقيدًا مع نمو الفرد، وتراكـ خبراتو. -
الكماؿ في التفكير أمر غير ممكف في الواقع، ويمكف الوصوؿ إلى درجة عالية مف  -

 التفكير الفعاؿ عف طريؽ التدريب.
يتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي ت ـ الزماف "فترة التفكير" والموقؼ، أو  -

 الذي يدور حولو التفكير. المناسبة، والمو وع
 ... إلخ(.)لفظية، رمزية، مكانية، شكمية، يحدث التفكير بأنماط مختمفة -
مفيوـ التفكير مثمو مثؿ بقية المفاىيـ التي تمر عمى اإلنساف ويتفاعؿ معيا بصورة  -

عادية، ويستدؿ عميو بالسموؾ الظاىري الذي يصدر عف الفرد كالكالـ، والحركات، 
 نفعاالت.واإلشارات، واال

إف لمتفكير مستويات متعددة كؿ منيا يدؿ عمى قدرة الفرد عمى تنظيـ معموماتو وتكامؿ  -
 خبراتو إلدراؾ عالقة أو حؿ مشكمة أو اتخاذ قرار.

 التفكير يمكف تنميتو عف طريؽ التدريب عمى مياراتو.   -
 

 :أىمية التفكير
دب التربوي والعديد مف مى األوبعد إطالع الباحث عال شؾ أف لمتفكير أىمية كبيرة،      

 : ث إلى أف أىمية التفكير تتمثؿ فيتوصؿ الباحتناولت التفكير ومياراتو، الدراسات السابقة التي 
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 .والقدرة عمى اتخاذ القرارات ،التالطالب ميارات حؿ المشكيكسب  -

 وتفسير الظواىر الحياتية.  ،يمكف الطمبة مف اكتشاؼ أسرار الطبيعة -
 عمى التنبؤ. الطالبمما يساعد  ؛السابقة لمتالميذ بالخبرات الحالية والمستقبميةيربط الخبرات  -

 يساعد الطمبة عمى الراحة النفسية مف خالؿ التكيؼ مع األحداث والمتغيرات مف حوليـ. -
 القدرة عمى التفكير الجيد يساعد الطمبة عمى خوض مجاالت التنافس بشكؿ فعاؿ.  -
دراؾ ما يدور في ممارسة التفكير يزيد مف  - القدرات العقمية لممتعمميف، ويساعدىـ عمى فيـ وا 

 البيئة المحيطة بيـ.
 يمعب دورًا بارزًا في التخيؿ، والتصور، واإلبداع، واالبتكار. -

دراجو في قائمة الباحث  رىوي       في  وء ما تقدـ أف إقرار تعميـ التفكير في المدارس، وا 
 مفكر. واعٍ  مف أجؿ إنشاء جيؿ ؛ية ال يمكف االستغناء عنياالمواد الدراسية يعد  رورة تربو 



 : التفكير أنواع
 

 : أنواع التفكير فيما يمي( 39 :2.12)العفوف وعبد الصاحب،  أوردت     
 التفكير العممي. -
 التفكير الناقد. -
 .اإلبداعيالتفكير  -
 التفكير المنطقي. -
 التفكير االستداللي. -
 التفكير التقاربي. -
 المنظومي.التفكير  -
 التفكير البصري. -
 التفكير ما بعد المعرفة. -
 التفكير الحاذؽ. -
 التفكير التأممي. -

 

الباحث  ىالتفكير البصري، فقد رأميارات محاورىا  ىحدإونظرًا ألف ىذه الدراسة تتناوؿ في      
 بشيء مف التفصيؿ. ومياراتو أف يتحدث عف التفكير البصري
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 :   تعريؼ التفكير البصري

تعددت تعريفات التفكير البصري الذي يعتبر أحد أنواع التفكير الميمة والمالزمة لمطالب      
 :، ومف ىذه التعريفاتالدراسةمراحؿ طيمة 

 ،وتفسيرىا ،واألشكاؿ البصرية ،القدرة عمى فيـ الصور: "( بأنو46: 2.13فو العشي )عر تُ  -
يجاد العالقات فيما ،وتمييزىا  ".والتعبير عنيا بمغة وا حة ،بينيا وا 

 

عممية عقمية تمكف الفرد مف القدرة عمى إدراؾ العالقات : "( بأنو43: 2.12عرفو الكحموت )وتُ  -
وترجمتيا بمغة مكتوبة أو  ،واستنتاجيا ،وتحميميا ،المكانية، وتفسير األشكاؿ والصور والخرائط

 ".نطوقةم
 

قدرة الفرد عمى التعامؿ مع المواد : "ىو ريالبص ( أف التفكير35: .2.1) الشوبكيرى وت -
وتفسير  ،بحيث تكوف لو القدرة عمى إدراؾ العالقات المكانية ،ً وتمييزىا بصريا ،المحسوسة
 واستنتاج المعنى بيا". ،وتحميميا، كذلؾ تفسير الغموض ،المعمومات

 

الدماغ البشري سمسمة مف العمميات العقمية التي يقوـ بيا : "( أنو58: 2.13ويرى أبو زايدة ) -
عند تعر و لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ حاسة البصر، حيث تساعد ىذه العمميات الفرد في 

واسترجاعو  ،ذاكرةالوصوؿ إلى المعنى الذي يحممو ىذا المثير، واالستجابة لو، وتخزينو في ال
 ".منيا عند الحاجة

 

تحميؿ لمحتوى شكؿ معيف تراه ما يتـ في العقؿ مف : "( بأنو22: 2010كما عرفو مشتيى ) -
 العيف أو يتخيمو الفرد في ذىنو، والتعبير عف ىذا التحميؿ بمغة مفيومة".

 

منظومة مف العمميات تترجـ قدرة صري بأنو: "( فقد عرؼ التفكير الب25: 6..2)ميدي أما  -
وتحويؿ المغة البصرية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة  ،الفرد عمى قراءة الشكؿ البصري

 ."منطوقة، واستخالص المعمومات منو لفظية مكتوبة أو
 

قدرة عقمية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية : "( بأنو45: 3..2عفانة ووليـ ) عرفوويُ  -
بيف ما يراه البصرية، حيث يحدث ىذا النوع مف التفكير عندما يكوف ىناؾ تنسيؽ متبادؿ 

المتعمـ مف أشكاؿ ورسومات وعالقات وما يحدث مف ربط ونتاجات عقمية معتمدة عمى الرؤيا 
 . "والرسـ المعروض
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لتعريفات السابقة لمتفكير أف ىناؾ عناصر مشتركة بيف اب يستنتج الباحثمما سبؽ و      
 :وتتمثؿ فيما يمي ،البصري

 .عممية عقمية وذىنية –
 .لحسيةمرتبط بالجوانب ا –
 .عممياتيت مف منظومة مف ال –
 قائـ عمى ترجمة المثيرات المعرو ة إلى لغة منطوقة أو مكتوبة. –

منظومة مف : "بأنو إجرائياً  في  وء ما سبؽ يمكف لمباحث تعريؼ التفكير البصريو       
 ،وتمييزىاشكاؿ والصور والخرائط، عمى قراءة األطمبة تترجـ قدرة ال التي، الذىنية العمميات
يجاد العالقات فيما بينيا، والتعبير عنيا ،وتحميميا بصرياً  ،وتفسيرىا مغة لفظية مكتوبة أو ب وا 

 ".واستنتاج المعنى ،امنطوقة، واستخالص المعمومات مني



 : ريأدوات التفكير البص

( 179: 2.12) العفوف وعبد الصاحب، أوردتيا يمكف تمثيؿ الشكؿ البصري بثالث أدوات     
 :ما يميفي

 ،ولكف في أغمب األحياف ىي النوع الغالي ،: وىو الطريؽ األكثر دقة في االتصاؿالصور 10
 واألكثر صعوبة في الحصوؿ عمييا. ،والم يع لموقت

وىي األكثر شيوعًا واستعمااًل في االتصاؿ رغـ أنيا تكوف أكثر  ،: مثمث بالكممات فقطالرموز 20
 تجريدًا.

ويستخدميا الفناف التخطيطي لتصور األفكار، وتصور الحؿ المثالي، الرسوـ التخطيطية:  30
ورسـو اعتباطية، فالرسـو  ،ورسومات متعمقة بمفيوـ ما ،وتشمؿ رسومات متعمقة بالصورة

واستعماؿ ىذه األشياء  ،المتعمقة بالصور تكوف ذات اعترا ات سيمة التمييز لجسـ أو فكرة
بالتفصيؿ باستخداـ قصاصات مطبوعة أو  كصور ظميو يكتب عمييا لمحة عف الجسـ

والرسومات المتعمقة بالمفيوـ تزيؿ نفس قدر التفصيؿ والتجديد في أغمب األحياف  ،بالحاسوب
 لجسـ ما سيؿ التمييز.
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والرموز االعتباطية رموز مجردة حممت في خياؿ مدرب كطريؽ ترى منو العالقات بيف األفكار 
وتت مف  ،بالصور المفظية التي تمخص األفكار الرئيسة لفقرة ماوتسمى التخطيطات االعتباطية 

 . إلخ.  وخرائط شبكية .. ،خططات انسيابيةوم ،الرسومات االعتباطية أشكاؿ ىندسة
 

 (2-2)شكؿ رقـ 
 أدوات التفكير البصري 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ميارات التفكير البصري: 

دراسة  :وعدد مف الدراسات السابقة مثؿ ،مف خالؿ إطالع الباحث عمى األدب التربوي     
(، .2.1(، ودراسة مشتيى )2.11(، ودراسة طافش )2.12الكحموت )(، ودراسة 2.13العشي )

 تتمثؿ في:  ،(، حدد الباحث مجموعة مف ميارات التفكير البصري.2.1ودراسة الشوبكي )

القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الشكؿ أو الصورة المعرو ة،  :ميارة القراءة البصرية 10
 وىي أدنى ميارات التفكير البصري.

القدرة عمى التعرؼ إلى الشكؿ أو الصورة، وتمييزىما عف  :ميارة التمييز البصري 20
 الصور األخرى.األشكاؿ أو 

القدرة عمى  رؤية عالقة التأثير والتأثر مف بيف مواقع  :ميارة إدراؾ العالقات المكانية 30
 الظاىرات المتمثمة في الشكؿ أو الصورة المعرو ة.

 أدوات التفكٌر البصري

 الرسومالتيطٌطٌة الرموز الصور

 رسوماتاعتباطٌة رسوماتصورٌة رسوماتالمفهوم
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قدرة الطمبة عمى فيـ الرموز واإلشارات المت منة في الشكؿ  :ميارة تفسير المعمومات 40
عطاء قيمة عممية ليا  رىا.يالمعمومات المرسومة وتفسق يوتو  ،وا 

في التركيز عمى التفاصيؿ الدقيقة واالىتماـ  طمبةقدرة ال :ميارة تحميؿ المعمومات 50
 بالبيانات الجزئية والكمية.

جديدة، والتوصؿ إلى مفاىيـ  عمى استخالص معافٍ  القدرة :ميارة استنتاج المعنى 60
محصمة ، وتعتبر معرو ةومبادئ عممية مف خالؿ الشكؿ أو الصورة أو الخريطة ال

 لمخطوات الخمس السابقة.
 

 (2-3)شكؿ رقـ 
 ميارات التفكير البصري 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بأف التفكير البصري عبارة عف منظومة ليا مدخالت تتمثؿ في الشكؿ البصري،  ويرى الباحث
وعمميات تتمثؿ في معالجة الشكؿ بميارات التفكير البصري، ومخرجات تتمثؿ في ترجمة الشكؿ 

 ذلؾ.  يو ق (2-4)رقـ  إلى لغة مكتوبة أو منطوقة، والشكؿ

 تفسير المعمومات. 4

 تحميؿ المعمومات. 5

 التمييز البصري. 2

 القراءة البصرية .1

 استنتاج المعنى. 6

 

 عرض الشكل أو النموذج البصري

 إدراؾ العالقات المكانية. 3



 
29

 (2-4)شكؿ رقـ 
 منظومة التفكير البصري 

 

 
 

 

                                                                                  

 

 

 

 
 

 

 : مميزات التفكير البصري
 : منيا ،عدة مميزات لمتفكير البصري ( أف ىناؾ27: 6..2يرى ميدي )

 يحسف مف نوعية التعمـ ويسرع مف التفاعؿ بيف الطمبة. -
 يزيد مف االلتزاـ بيف الطمبة. -
 جديدة لتبادؿ األفكار.يدعـ طرؽ  -
 يسيؿ مف إدارة الموقؼ التعميمي. -
 يساىـ في حؿ الق ايا العالقة بتوفير العديد مف خيارات الحؿ ليا. -
 يعمؽ التفكير وبناء منظورات جديدة. -
 ينمي ميارات حؿ المشكالت لدى الطمبة. -

 أف مف مميزات التفكير البصري ما يمي:  وي يؼ الباحث
 

 المختمفة.لدراسية يناسب كافة المراحؿ ا -
 يساعد عمى تو يق المفاىيـ المراد تعميميا لمطمبة. -
 يمعب دورًا ىامًا في بقاء أثر التعمـ واسترجاع المعمومات بسرعة. -
 التفسير، والتحميؿ، واالستنتاج. المالحظة، و  يعمؿ عمى تنمية عمميات العمـ المختمفة مثؿ: -

 مخرجات عملٌات  مدخالت

 القراءةالبصرٌة 10

 التمٌٌزالبصري 20

 المكانٌةإدراكالعخ ات 30

 تفسٌرالمعلومات 40

 تحلٌلالمعلومات 50

 استنتاجالمعنى 60

 

 لغةلفظٌةمكتوبةأومنطو ة ال كلالبصري البصريمهاراتالتفكٌر
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النظرية البنائية وخالصة القوؿ وبعد عرض محاور الدراسة األربعة، وىي:         
استراتيجية المحطات العممية، واستراتيجية الخرائط الذىنية، والمفاىيـ الفيزيائية، وميارات و 

أف ىناؾ عالقة تربط بيف تمؾ المحاور ببع يا البعض،  يتبيف لمباحث ،التفكير البصري
مف االستراتيجيات المنبثقة مف النظرية  والخرائط الذىنية عمميةالمحطات التي فاستراتيجي
في تو يق المفاىيـ الفيزيائية، وذلؾ مف خالؿ أدوات التفكير  وتسيـ كؿ منيما البنائية،

تعمؿ عمى تنمية ميارات  وخرائط، والتيالبصري المستخدمة مف صور وأشكاؿ ورسومات 
 .بشكؿ مباشر األدواتة مع ىذه التفكير البصري وذلؾ مف خالؿ تعامؿ الطمب

         

وذلؾ  ؛وأىداؼ تدريس العموـ تيفاالستراتيجي اتيفكما أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف ى        
يجابية العممية التعميمية برمتيا، واكتساب المفاىيـ  افا تحثملكوني عماؿ العقؿ وا  عمى التفكير وا 

والحقائؽ وغرس القيـ واالتجاىات االيجابية مف خالؿ العمؿ التعاوني، وتبادؿ اآلراء 
وتخمصيـ مف السمبية في  ،الطمبة عمى التفكير افا تشجعمإلى أني باإل افةوالمعمومات، 

يما دور كبير في دمج الطمبة بفعاليات وأنشطة تعميمية تجمب ليـ ، ولالموقؼ التعميمي
 . استمتاعًا أكثر، وتجعميـ أكثر انخراطًا في المواقؼ التعميمية
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

عمى متغيرات الدراسة  دـ مف أبحاث ودراسات أجريتالدراسات السابقة ىي نتاج ما قُ 
، سواء أكاف ذلؾ داخؿ الوطف أـ خارجو، وفي ىذا الفصؿ استعرض الباحث أىـ تمؾ الحالية

وذلؾ ، ىـ نتائجياوخطواتيا، وأ ،والمنيج المتبع فييا ،وأىدافيا ،مو وعاتيا الدراسات، مبيناً 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية، حيث قاـ الباحث بعرض تمؾ  ؛لالستفادة منيا والبناء عمييا

 :يوى أربعة محاور إلى السابقة لمتسمسؿ الزمني، كما وقّسـ الباحث الدراسات الدراسات تبعاً 

 

 :استراتيجية المحطات العممية: دراسات تناولت وؿالمحور األ 
  

 (2214) الزيناتيدراسة  .1
 

 ،ستراتيجية المحطات العممية في تنمية عمميات العمـأثر ا إلىالتعرؼ ىدفت ىذه الدراسة        
ولتحقيؽ  ،خاف يونسوميارات التفكير التأممي في العمـو لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي في 

لتحميؿ وحدة  ؛الوصفي التحميمي والمنيجالمنيج شبو التجريبي، ة باحثاتبعت الىدؼ الدراسة 
 (48)تكونت عينة الدراسة مف قد ، و العمـو العامة لمصؼ التاسع كتابالتفاعالت الكيميائية مف 

 يني األساسية لمبنات، وتـ تقسيـ العينةعشوائيًا مف مدرسة عبد القادر الحسف ، تـ اختيارىةً طالب
، واألخرى ة( طالب24تكونت مف )و  ،االعتياديةبالطريقة  درستإلى مجموعتيف إحداىما  ابطة 

ت او تمثمت أدقد و ، ة أي اً طالب (24)وتكونت مف  ،ة المحطات العمميةباستراتيجي درستتجريبية 
( فقرة، واختبار لميارات التفكير التأممي 26مف )المؤلؼ في إعداد اختبار لعمميات العمـ ة الدراس

 : وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في( فقرة، 29مف )المؤلؼ 
ومعادلة جتماف والتجزئة  ،(21وف، ومعادالت كودر ريتشاردسوف )ارتباط بيرسمعامالت استخداـ 
ومف أىـ النتائج التي  ،لقياس حجـ التأثير إيتاومعامؿ مربع ، ( (T. Testاختبارو ، النصفية

بيف متوسطي مجموع  (0.05)عند مستوى الداللة  توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائياً 
وفي  ،االختبار البعدي لعمميات العمـدرجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في 

 .، لصالق المجموعة التجريبيةاالختبار البعدي لميارات التفكير التأممي
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 (2214)دراسة العنبكي  .2

 ،عمى التحصيؿستراتيجية المحطات العممية التدريس باأثر  التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة        
، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة الصؼ الخامس االبتدائي طالباتواالستبقاء في مادة العموـ العامة لدى 

عشوائيًا  ف، تـ اختيارىطالبةً  (58)تكونت عينة الدراسة مف قد ، و ياتبعت الباحثة المنيج التجريب
إلى  ف، وتـ تقسيمي)العراؽ(ابعة لممديرية العامة لتربية بابؿ ابتدائية الحمة لمبنات التمف مدرسة 
، واألخرى تجريبية عتياديةبالطريقة اال فدرس طالبةً  (29)وتشمؿ  إحداىما  ابطة :مجموعتيف
 إعداد تمثمت أدوات الدراسة فيقد و  ،باستراتيجية المحطات العممية فدرس طالبة (29)وتشمؿ 
بعد  وقد ُأعيد تطبيقو ثانيةً ، ( فقرة.2ذي فقرات مو وعية البناء تكوف مف ) تحصيمياختبار 

 عالـ سابؽ لطالباتإفاصؿ زمني مدتو واحد وعشروف يومًا لكال المجموعتيف مف غير 
، وتمت معالجة لقياس مقدار استبقاء تعمـ المفاىيـ العممية بعد مرور تمؾ المدة ؛المجموعتيف

لعينتيف ، ( (T. Testاختباراستخداـ  :أساليب إحصائية متنوعة تمثمت فيالبيانات باستخداـ 
، ومف أىـ النتائج يزومعامؿ الصعوبة ومعامؿ التمي ،(20كودر ريتشاردسوف ) ، ومعادلةمستقمتيف

بيف متوسطي  (0.05)التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
في المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في االختبار البعدي  طالباتمجموع درجات 

 .ر البعدي في االستبقاء لصالق المجموعة التجريبيةوفي االختبا التحصيؿ

 

 (2213) دراسة زكي .3
 

 

دريس العموـ عمى المحطات العممية في ت استراتيجيةأثر  التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة         
 طمبةوالدافعية نحو تعمـ العموـ لدى  ،والتفكير اإلبداعي ،وتنمية عمميات العمـ ،التحصيؿ المعرفي

 تكونت عينة الدراسة مفقد و  ،التجريبيالمنيج شبو ة باحثاتبعت الو ، الصؼ الرابع االبتدائي
، يمثؿ )مصر( فصميف مف فصوؿ الصؼ الرابع االبتدائي بمدرسة الزىور بمحافظة سوىاج

باستخداـ استراتيجية المحطات  درسوا طالبًا وطالبةً ( 30)مف  المؤلفةجريبية ىما المجموعة التأحد
بالطريقة  درسوا وطالبةً  طالباً ( 30) مف المؤلفة ويمثؿ الفصؿ اآلخر المجموعة ال ابطة العممية،

عمميات العمـ، اختبار ، و معرفي تحصيمياختبار في إعداد ة ت الدراساو تمثمت أدقد و  االعتيادية،
،  تواختبار ميارا وتمت معالجة البيانات التفكير اإلبداعي، ومقياس الدافعية نحو تعمـ العمـو
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معامؿ ألفا كرونباخ، ومعامالت ارتباط استخداـ  :باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في
ومف  ،حساب معامؿ التمييز عف طريؽ معادلة جونسوفوتـ ، ومعادلة كوىف وآخروفبيرسوف، 

بيف  (0.05)أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
، تحصيميلااالختبار المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في  مبةمتوسطي مجموع درجات ط

 التفكير اإلبداعي لصالق المجموعة التجريبية. تعمميات العمـ، واختبار ميارااختبار و 
 

 

 (2212)دراسة الشيباوي  .4
 

التدريس باستراتيجية المحطات العممية عمى أثر  التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة         
 باحثال اتبعو ، المتوسط في الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿوالذكاء البصري المكاني  ،التحصيؿ
طالب الصؼ األوؿ المتوسط  مف اً طالب (60)تكونت عينة الدراسة مف قد ، و التجريبي المنيج

تقسيميـ عشوائيًا عمى  تـ، و التابعة لممديرية العامة لمتربية الديوانية ابف سينا(بمدرسة )متوسطة 
( 30وتكونت مف ) ،لقرعة لتمثؿ المجموعة التجريبيةاختيرت أحدىما عشوائيًا بطريقة امجموعتيف، 

تكونت مف محطات العممية، واألخرى  ابطة طالبًا درسوا المادة المقررة باستخداـ استراتيجية ال
مكوف مف  اختبار تحصيميفي ة ت الدراساو تمثمت أدوقد دية، بالطريقة االعتيا ( طالبًا درسوا.3)
( فقرة 24مف )المؤلؼ  ، واختبار الذكاء البصري المكاني( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد.3)

إحصائية متنوعة تمثمت وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب  مف نوع االختيار مف متعدد،
 (،Microsoft excelوبرنامج ) (،spss-10استخداـ الحقبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) :في

ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا ومعامؿ التمييز، ومعامؿ الصعوبة، والمتوسط الحسابي، 
بيف متوسطي مجموع درجات  (0.05)عند مستوى الداللة  الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائياً 

الذكاء البصري اختبار ، و تحصيميلااالختبار طالب المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في 
 المكاني لصالق المجموعة التجريبية.

 
 

 

 (2212) يدراسة الباوي و الشمر  .5
 

ـ يات العممالمحطات العممية في تنمية عم استراتيجيةأثر  التعرؼ إلىىدفت ىذه الدراسة        
تكونت عينة الدراسة قد ، و اتبعت الدراسة المنيج التجريبيو ، لدى طالب معاىد إعداد المعمميف

قسموا عمى و  ،تـ اختيارىـ عشوائياً  ،ب معيد إعداد المعمميف في بعقوبةمف طالطالبًا  (48)مف 



 
90

الستراتيجية المحطات العممية،  وفقاً درسوا  اً ( طالب24تمثؿ ) تجريبية إحداىما :مجموعتيف
وقد تمثمت أداة الدراسة في  وفقًا لمطريقة االعتيادية،درسوا  اً ( طالب24وتمثؿ )  ابطة خرىواأل

، وتمت معالجة ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد36مف )المؤلؼ  اختبار عمميات العمـإعداد 
ألفا كرونباخ لحساب معادلة استخداـ  :تمثمت فيالبيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة 

امؿ التمييز لمفقرة معادلة معو ، ( (T. Testاختبارو ، امؿ الثبات الختبار عمميات العمـمع
معادلة و ، حساب فعالية البدائؿو مو وعية، معادلة معامؿ الصعوبة لمفقرة الو ، المو وعية

، كما لحسابية، واالنحرافات المعياريةوالمتوسطات ا، ىولستي لحساب معامؿ ثبات التصحيق
مف فر ية لمعالجة البيانات الخاصة بالتكافؤ وعند التحقؽ   (spss)اعتمدت الدراسة عمى برنامج

عند مستوى الداللة  ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائياً البحث، 
في والمجموعة ال ابطة لتجريبية بيف متوسطي مجموع درجات طالب المجموعة ا (0.05)
 .العمـ لصالق المجموعة التجريبية عمميات اختبار

 
 (2212) طرقجيدراسة األ .6

 
 

المحطات العممية في إكساب طمبة الصؼ الثاني الكشؼ عف أثر ىدفت ىذه الدراسة        
اتبع الباحث ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة  ،االستداللي وتنمية تفكيرىـ ،متوسط المفاىيـ الحاسوبيةال

مف طمبة الصؼ الثاني  ًا وطالبةً طالب (151)تكونت عينة الدراسة مف قد و  المنيج التجريبي،
، (متوسطة أبي بكر الصديؽ لمبنيف، ومتوسطة خولة بنت األزور لمبنات)المتوسط في مدرستي 

لذكور، ت مجموعتاف تجريبيتاف مف الطمبة )مجموعة مف اتخذوتـ توزيعيـ إلى أربع مجموعات، وا
ستراتيجية المحطات العممية، ومجموعة مف اإلناث(، حيث درستا مادة الحاسوب باستخداـ ا

ت مجموعتاف  ابطتاف مف الطمبة )مجموعة مف الذكور، ومجموعة مف اإلناث(، حيث واتخذ
لممفاىيـ في إعداد اختبار ة ت الدراساو تمثمت أدقد و ، درستا مادة الحاسوب بالطريقة االعتيادية

وتكوف التفكير االستداللي ، واختبار ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد30وتكوف مف )اسوبية الح
وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد، 16مف )

(، .2ومعادلة كودر ريتشاردسوف )، ثنائي االتجاهتحميؿ التبايف استخداـ  :متنوعة تمثمت في
والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ  ومعامؿ التمييز، ومعامؿ الصعوبة،ومعادلة فعالية البدائؿ، 
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بيف متوسطي التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا ومف أىـ النتائج  المعياري،
اختبار المفاىيـ الحاسوبية، المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في  مبةمجموع درجات ط

 التفكير االستداللي، لصالق المجموعة التجريبية.اختبار و 
 

 

 

 (2211) شمريدراسة ال .7
 
 

الكشؼ عف أثر استراتيجيتي المحطات العممية ومخطط البيت الدائري ىدفت ىذه الدراسة        
ولتحقيؽ  ،وتنمية عمميات العمـ لدى طالب معاىد إعداد المعمميف ،في تحصيؿ مادة الفيزياء
ًا مف طالب طالب (72)مف تكونت عينة الدراسة قد و  ،التجريبيالمنيج ىدؼ الدراسة اتبع الباحث 

محافظة ديالى لمعاـ الدراسي ب الصؼ الثالث في معيد إعداد المعمميف في بعقوبة
 : لكؿ مجموعة ( طالباً 24) بواقع ثالث مجموعات متساوية إلى ـ، وتـ تقسيمي(2.11/.2.1)

باستراتيجية المحطات العممية، والثانية مجموعة تجريبية  يااألولى مجموعة تجريبية أولى تـ تدريس
بالطريقة ا تـ تدريسيوالثالثة مجموعة  ابطة  باستراتيجية مخطط البيت الدائري، اثانية تـ تدريسي

( 38) قرة:( ف44كوف مف )متحصيمي  في إعداد اختبارة ت الدراساو تمثمت أدقد و ، ةاالعتيادي
 عمميات العمـواختبار  ( فقرات مقالية،6منيا فقرات مو وعية مف نوع االختيار مف متعدد، و)

وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب ، مف نوع االختيار مف متعدد ( فقرة36تكوف مف )و 
واختبار ادلة ألفا كرونباخ، وتحميؿ التبايف األحادي، معاستخداـ  :إحصائية متنوعة تمثمت في

ومف أىـ  ،توكي، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومعادلة ىولستي، ومعامؿ التمييز، ومعامؿ الصعوبة
صالق المجموعة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ لالنتائج التي توصمت ليا الدراسة 

 .لصالق المجموعة التجريبية األولى، وفي تنمية عمميات العمـ التجريبية الثانية
 

 (Bulunuz & Jarrett, 2010سة بولنز وجاريت )درا .8
 

أثر المحطات العممية المسندة إلى النشاط العممي في تشكيؿ  إلىالتعرؼ ىدفت الدراسة         
المفاىيـ العممية لدى الطمبة الذيف سيصبحوف معممي الصفوؼ االبتدائية حوؿ مفاىيـ عمـو 

كساب معممي العموـ لممرحمة االبتدائية ميارات استخداـ المحطات العممية األرض والف اء، و  ا 
) لماذا تحدث ة في عمـ األرض والف اء وىي أربعة مفاىيـ عمميوتوظيفيا وقياس أثرىا في تنمية 
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 ،لدى تالميذ المرحمة االبتدائية( ةالفصوؿ، وأطوار القمر، ودورة الصخور، والزالزؿ األر ي
قاـ الباحثاف بتدريب  المنيج الوصفي، والمنيج التجريبي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسةاتبعت الدراسة و 

عينة مف الطمبة ومف ثـ قاـ المعمموف بتدريس  ،مجموعة مف معممي العموـ في الجامعة األمريكية
متخرجًا مف السنة الثانية في البرنامج الح ري في جامعة تقع في  طالباً  (29عددىـ )بمغ 

ومقاالت الحظة مفتوحة، م بطاقةالدراسة في  تاو تمثمت أدوقد ، الجنوب الشرقي لمواليات المتحدة
 ( (T. Testختبار، وكانت أىـ األساليب اإلحصائية المستخدمة احوارية لممعمميف المشاركيف

، ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة تشير إلى محطة تعميميةمرتبطة بعد كؿ ال لمعينات
لدييـ تدني في الفيـ التصوري لمفاىيـ األرض وعموـ الف اء التي تدرس لخدمة المعمميف في اأف 

المحطات العممية كاف أكثر فعالية في  الستراتيجية، وممارسة معممي العموـ في المدرسة االبتدائية
 وأكثر تأثيرًا في إكساب تالميذىـ ىذه المفاىيـ. ،ةالعممي فيميـ لممفاىيـ

 
 (Ocak, 2010دراسة أوكاؾ ) .9

 

 التحصيؿعمى  الكشؼ عف مدى فعالية المحطات العمميةىدفت ىذه الدراسة       
واالستبقاء )القدرة عمى التذكر( في العموـ والتكنولوجيا لدى طمبة المدارس  ،األكاديمي
 وطالبةً  اً ( طالب.4مف )تكونت عينة الدراسة قد و التجريبي، اتبعت الدراسة المنيج و االبتدائية، 

ـو مدينة مف مدرسة فيطمبة الصؼ الخامس االبتدائي مف  ( الواقعة شرؽ Erzurum) أرُ رُّ
 وطالبةً  اً ( طالب.2تجريبية تكونت مف ) إحداىما تقسيـ العينة إلى مجموعتيف: تـو ، تركيا

 وطالبةً  اً ( طالب.2 ابطة تكونت مف ) واألخرىدرسوا وفقًا الستراتيجية المحطات العممية، 
درسوا وفقًا لمطريقة االعتيادية، وكاف عدد الطالب مساويًا لعدد الطالبات في كؿ مجموعة، 

إعداد اختبار تحصيمي أكاديمي، وتـ حساب القدرة عمى التذكر الدراسة في  تاو تمثمت أدوقد 
( أسابيع مف انتياء 6)االستبقاء( مف خالؿ إعادة تطبيؽ االختبار التحصيمي نفسو بعد مدة )

المتوسط الحسابي،  :منياوتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة التجربة، 
(، ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود  (T. Testواختبارواالنحراؼ المعياري، 

( بيف متوسطي مجموع درجات طمبة 0.5.عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً فروؽ 
المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في اختبار التحصيؿ، واختبار االستبقاء، لصالق 

 المجموعة التجريبية.
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  (2212) دراسة الخياط و بمباس .01
 

تأثير استخداـ أسموب المحطات وفؽ التعمـ التعاوني والذاتي  إلىالتعرؼ ىدفت الدراسة        
 اتبعت الدراسة المنيجو ، بعض الميارات األساسية بكرة اليد( في إكساب مري )المتبعواألسموب اال

طالب السنة الدراسية األولى لمعيد الريا ة في أربيؿ مف  تكونت عينة البحثقد ، و التجريبي
( 16بواقع ))تجريبيتيف و ابطة(  تـ تقسيميـ إلى ثالث مجموعاتو ، ( طالباً 48والبالغ عددىـ )

، حيث درست المجموعة التجريبية األولى بأسموب المحطات وفؽ التعمـ لكؿ مجموعة طالباً 
والمجموعة  ،والمجموعة التجريبية الثانية درست بأسموب المحطات وفؽ التعمـ الذاتي ،التعاوني
تمثمت أدوات الدراسة في االختبارات الميارية وقد ، ي المتبعبطة درست باألسموب االمر ال ا

استخدـ الباحثاف األساليب و ، التصويب(، الطبطبة ،المناولة واالستالـ) المحددة في كرة اليد
لمعينات  ( (T. Testالوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، واختبار :اإلحصائية المتمثمة في

وقد أشارت النتائج ، ((L.S.Dمعنوي  ، واختبار األقؿ فرؽاالتجاه ، وتحميؿ تبايف أحاديةطالمتراب
تفوؽ أفراد المجموعة التجريبية األولى عمى أفراد المجموعة التي توصمت إلييا الدراسة إلى 

التصويب(،  ،الطبطبة ،المناولة واالستالـ)في ميارات  التجريبية الثانية وأفراد المجموعة ال ابطة
 تفوؽ أفراد المجموعة التجريبية الثانية عمى أفراد المجموعة ال ابطةوأي ًا أشارت النتائج إلى 

 (.في ميارة )الطبطبة
 

 
 

 التعميؽ عمى دراسات المحور األوؿ:
 

 مف حيث أغراض الدراسة وأىدافيا: -
استخداـ استراتيجية  فاعميةأثر و تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة إلى التعرؼ عمى       

عمميات العمـ في تنمية متغيرات مختمفة، فنجد مثال أثر استخداميا في تنمية ) المحطات العممية
 التحصيؿ المعرفي وتنمية عمميات العمـ والتفكير، عمميات العمـ، وميارات التفكير التأممي

القدرة عمى { ؿ واالستبقاء، التحصيؿ وعمميات العمـ، التحصياإلبداعي والدافعية نحو تعمـ العموـ
، التحصيؿ والذكاء البصري المكاني، التحصيؿ  }التذكر ، االستبقاءو األكاديمي في مادة العمـو

المفاىيـ الحاسوبية والتفكير االستداللي، مفاىيـ عممية في عمـ األرض والف اء، بعض الميارات 
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(، ودراسة الباوي والشمري (2014 األساسية بكرة اليد(، وذلؾ بالترتيب كما في دراسة الزيناتي
(، ودراسة 2.14(، ودراسة العنبكي )2.11(، ودراسة الشمري )2.13(، ودراسة زكي )2.12)

بولنز (، ودراسة 2.12، ودراسة األطرقجي )(Ocak, 2010أوكاؾ )(، ودراسة 2.12الشيباوي )
 (.  .2.1س )، ودراسة الخياط وبمبا(Bulunuz & Jarrett, 2010) وجاريت

 

بػػػأف معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة تناولػػػت أثػػػر توظيػػػؼ اسػػػتراتيجية المحطػػػات  ويالحػػػظ الباحػػػث     
 تنمية التحصيؿ الدراسي وعمميات العمـ. فيالعممية 

بالنسبة لمدراسة الحالية فقد توافقت مػع الدراسػات السػابقة فػي معرفػة أثػر توظيػؼ اسػتراتيجية و      
الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي المتغيػػػرات التابعػػػة وىػػػي المفػػػاىيـ المحطػػػات العمميػػػة، ولكنيػػػا اختمفػػػت مػػػع 

 .وميارات التفكير البصري ،الفيزيائية
 

 

 مف حيث منيج الدراسة: -
المنيج التجريبػي لتطبيػؽ أدوات الدراسػة،  في المحور األوؿ استخدمت جميع الدراسات السابقة

المػػنيج شػػبو التجريبػػي، فقػػد اسػػتخدمتا  ،(2.13ودراسػػة زكػػي ) ،(2.14دراسػػة الزينػػاتي )مػػا عػػدا 
 التجريبي.شبو منيج تتفؽ الدراسة الحالية مع ىاتيف الدراستيف في استخداميا لمو 

 
 

 مف حيث العينة: -
( 2.14غالبية الدراسات السابقة تناولت العينة مف طمبة المدارس مثؿ دراسة الزيناتي )    

( مف 2.14العنبكي ) دراسةتناولت العينة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي، بينما كانت 
( مف طالب الصؼ الرابع األساسي، 2.13زكي ) طالبات الصؼ الخامس االبتدائي، ودراسة

الشمري بينما تناولت دراستي ، لمتوسط( مف طالب الصؼ األوؿ ا2.12ودراسة الشيباوي )
راسة دتناولت ، و مف طالب معاىد إعداد المعمميف العينة (2.12الباوي والشمري )(، و 2.11)

 Bulunuz مف طمبة الصؼ الثاني المتوسط، ودراسة بولنز وجاريت )العينة ( 2.12األطرقجي )

& Jarrett, 2010 )  الطمبة المتخرجيف مف السنة و معممي العموـ في الجامعة األمريكية مف
( مف طالب الصؼ Ocak, 2010دراسة أوكاؾ )و ، الثانية في البرنامج الح ري في الجامعة

مف طالب السنة الدراسية األولى لمعيد  (.2.1)االبتدائي، ودراسة الخياط و بمباس  الخامس
 .الريا ة في أربيؿ
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أمػػا الدراسػػة الحاليػػة فتكونػػت عينتيػػا مػػف طػػالب المػػدارس )الصػػؼ الرابػػع األساسػػي( كغالبيػػة  
الدراسػػة  ( فػي أنيػػا تناولػت عينػة2.13، وتتفػؽ الدراسػػة الحاليػة مػع دراسػػة زكػي )الدراسػات السػابقة

 مف طالب الصؼ الرابع األساسي.
 

 

 مف حيث األدوات: -
وىػػػي  ،تنوعػػػت أدوات الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي المحػػػور األوؿ تبعػػػا لتنػػػوع وتعػػػدد المتغيػػػرات فييػػػا

 كالتالي:

، تػػأممي( اسػػتخدمت اختبػػار لعمميػػات العمػػـ واختبػػار لميػػارات التفكيػػر ال2.14دراسػػة الزينػػاتي )
( اختبػػػػارًا Ocak, 2010(، ودراسػػػػة أوكػػػػاؾ )2.14كػػػػؿ مػػػػف دراسػػػػة العنبكػػػػي ) بينمػػػػا اسػػػػتخدمت

( أربػػػع أدوات لمدراسػػػة ىػػػي اختبػػػار تحصػػػيمي معرفػػػي، 2.13دراسػػػة زكػػػي )واسػػػتخدمت  تحصػػػيميًا،
واختبػػار عمميػػات العمػػـ، واختبػػار ميػػارات التفكيػػػر اإلبػػداعي، ومقيػػاس الدافعيػػة نحػػو تعمػػـ العمػػػوـ، 

تحصػػػػػيمي واختبػػػػػػار الػػػػػذكاء البصػػػػػري المكػػػػػػاني،  اختبػػػػػار تخدمت( اسػػػػػػ2.12ودراسػػػػػة الشػػػػػيباوي )
واسػػتخدمت دراسػػة األطرقجػػي ( اختبػػار عمميػػات العمػػـ، 2.12دراسػػة البػػاوي والشػػمري )واسػػتخدمت 

ودراسػػػػػػة بػػػػػػولنز وجاريػػػػػػت ( اختبػػػػػػار المفػػػػػػاىيـ الحاسػػػػػػوبية واختبػػػػػػار التفكيػػػػػػر االسػػػػػػتداللي، 2.12)
(Bulunuz & Jarrett, 2010 اسػتخدمت )ومقػاالت حواريػة لممعممػيف  حظػة مفتوحػةبطاقػة مال

( استخدمت اختبار تحصيمي واختبار عمميات العمػـ، ودراسػة 2.11،  ودراسة الشمري )المشاركيف
 ( استخدمت االختبارات الميارية المحددة في كرة اليد..2.1الخياط وبمباس )

وىػػػي أداة تحميػػػؿ محتػػػوى أمػػػا وبالنسػػػبة لمدراسػػػة الحاليػػػة فقػػػد اسػػػتخدمت ثػػػالث أدوات لمدراسػػػة      
 وحدة )الكيرباء والمغناطيسية(، واختبار المفاىيـ الفيزيائية، واختبار ميارات التفكير البصري.

 
 

 :نتائجمف حيث ال -

أثبتت معظـ الدراسات السابقة في ىذا المحور فاعمية استخداـ استراتيجية المحطات العمميػة       
التػػي درسػػت باسػػتراتيجية تفػػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التػػدريس، حيػػث أشػػارت فػػي نتائجيػػا إلػػى 

 التي درست بالطريقة االعتيادية. عمى المجموعة ال ابطةالمحطات العممية 
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 ما استفاده الباحث مف دارسات المحور األوؿ:
 كيفية تصميـ المحطات العممية المختمفة. -

كيفيػػػة إعػػػداد اإلطػػػار النظػػػري الخػػػاص باسػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػة، والنقػػػاط الواجػػػػب  -
 ت مينيا حتى يكوف اإلطار النظري متكاماًل مممًا باستراتيجية المحطات العممية. 

 بناء دليؿ المعمـ وفؽ استراتيجية المحطات العممية. -
 اختيار األساليب االحصائية المناسبة لمدراسة. -

 ائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة. مقارنة النت -

 
 

 :بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في المحور األوؿ ختمفتما ا
ربطت ىذه الدراسة بيف تدريس العموـ باستخداـ استراتيجية المحطات العممية وتنمية  -

 المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري.
 حجـ العينة. -
 الوحدة الدراسية المختارة. -
 الفترة الزمنية التي أجريت فييا الدراسة. -
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 :الخرائط الذىنية: دراسات تناولت استراتيجية نيالمحور الثا
  

 (2213) سيدالدراسة   .1
   

الخرائط الذىنية غير اليرمية  استراتيجيةاستخداـ  فاعميةإلى  التعرؼىدفت ىذه الدراسة         
وبقاء أثر التعمـ في  ،وتنمية التحصيؿ ،في تصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية

شبو التجريبي استخدمت الباحثة المنيج و  ،لبات المرحمة الثانوية بالسعوديةمادة األحياء لدى طا
( طالبة مف 60مف ) الدراسةتكونت عينة قد و ، المجموعتيف المتكافئتيف )ال ابطة والتجريبية( وذ

إلى مجموعة تجريبية  فتـ تقسيميو بمدرسة التربية األىمية لمبنات، طالبات الصؼ الثاني الثانوي 
ف باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية غير اليرمية، ومجموعة  ابطة درس ( طالبة30تشمؿ )
تصورات الالدراسة في اختبار  مثمت أدواتتوقد  ،درسف بالطريقة االعتيادية طالبة( 30) تشمؿ

وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية ، تحصيمي، واختبار البديمة لممفاىيـ العممية
(، ومعامؿ التمييز، ومعامؿ السيولة، 21معادلة كودر ريتشاردسوف ) :متنوعة تمثمت في

 (، (T. Testواختبارطريقة إعادة تطبيؽ االختبار، و والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، 
( 0.01ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

في اختبار التصورات والمجموعة ال ابطة بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية 
 ي لصالق المجموعة التجريبية.، واالختبار التحصيمالبديمة لممفاىيـ العممية

 

 (2213) الغامديدراسة  .2
 

الخرائط الذىنية في تنمية الحس  استراتيجيةاستخداـ  فاعميةالتعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة      
ومف أجؿ تحقيؽ ىذا  ،الصؼ السادس االبتدائي طالبى لد ،والتحصيؿ الريا ي ،العددي

ًا مف ( طالب34تكونت عينة البحث مف )قد و ، التجريبيشبو  اليدؼ استخدمت الباحثة المنيج
تـ تقسيميـ عودية االبتدائية بمحافظة الباحة، طالب الصؼ السادس االبتدائي بالمدرسة الس

، ومجموعة درسوا باستخداـ الخرائط الذىنية ( طالباً 18تجريبية تشمؿ ) عشوائيًا إلى مجموعة
الدراسة في  تمثمت أدواتوقد ، لطريقة االعتياديةتخداـ ادرسوا باس ( طالباً 16) ابطة تشمؿ 

الصؼ السادس  لطالبة اختبار التحصيؿ الريا ي في وحدة العمميات عمى الكسور العشري
الصؼ  طالبالحس العددي في وحدة العمميات عمى الكسور العشرية ل اختبار، و االبتدائي
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اختبار  :إحصائية متنوعة تمثمت فيوتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب السادس االبتدائي، 
واختبار ليفيف لتجانس التبايف، ومعادلة  ،( (T. Testاختبارو  (،Shapiro-Wilkويمؾ ) -شابيرو

ومف بيرسوف، ومعادلة سبيرماف براوف، ومعامؿ التمييز، ومعامؿ السيولة، والمتوسط الحسابي، 
( بيف 0.01داللة إحصائية عند مستوى )وجود فروؽ ذات  أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

اختبار التحصيؿ الريا ي، المجموعة ال ابطة في و المجموعة التجريبية  طالبمتوسط درجات 
 .اختبار الحس العددي لصالق المجموعة التجريبيةو 

 
 

 (Adodo, 2013أدودو ) اسةدر  .3
 

استراتيجية تعمـ ذاتي عمى  أثر الخرائط الذىنية باعتبارىاالتعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة         
 ومف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ اتبعت الدراسة ،تحصيؿ الطالب في العمـو األساسية والتكنولوجيا

تكونت عينة البحث قد ، و لمتكافئتيف )ال ابطة والتجريبية(المجموعتيف ا وشبو التجريبي ذالمنيج 
تـ و ، ( بنيجيرياOndoالثانوية بوالية )طمبة العموـ في المدارس مف  طالبةً طالبًا و ( 120مف )

بواقع ، و ( طالبًا وطالبةً .6عمى مجموعتيف بالتساوي حيث شممت كؿ مجموعة ) توزيعيـ عشوائياً 
 درستتجريبية المجموعة ال، المجموعة األولى تمثؿ لكؿ مجموعة ( طالبةً .3و) اً ( طالب.3)

المحتوى  ابطة درست المجموعة الوالمجموعة الثانية تمثؿ ، باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية
العموـ األساسية اختبار تحصيمي في  الدراسة في تمثمت أدواتوقد ، االعتياديةنفسو بالطريقة 

التغاير  وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في تحميؿ، والتكنولوجيا
وتشير  ،(0.05) عند مستوىتصنيؼ متعدد ال حميؿ وت(، (ANCOVAالمصاحب الثنائي 

تحصيؿ  تحسيفأف استراتيجية الخرائط الذىنية أدت إلى  إلىالنتائج التي توصمت ليا الدراسة 
وينبغي  ،ممتعمميف والميارات اإلبداعيةلالتفكير النقدي و  ،الطمبة في العموـ األساسية والتكنولوجيا

  باعتبارىا نيجًا أف ؿ لتعميـ العموـ األساسية والتكنولوجيا.استخداميا في الفصوؿ الدراسية 
 

 (2213) بني فارس دراسة .4
 

 خرائط العقؿ في اكتساب المفاىيـ استراتيجيةالدراسة استقصاء أثر استخداـ ىذه ىدفت     
 ،في المدينة المنورة التاريخية، وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحمة المتوسطة

ذو المجموعتيف المتكافئتيف )ال ابطة شبو التجريبي منيج ـ الباحث الاستخدولتحقيؽ ىدفيا 



 
71

بمدرسة ( طالبًا مف طالب الصؼ األوؿ المتوسط 65)تكونت عينة الدراسة مف قد و ، والتجريبية(
 اختيارىـ بطريقة عشوائية بسيطة، تـو  ،(2.12/2.13لمعاـ الدراسي )عبد القدوس األنصاري 

 استراتيجيةباستخداـ  وادرس( طالبًا 33تشمؿ )مجموعة تجريبية  :توزيعيـ في مجموعتيفوتـ 
وقد  ،ةاالعتياديستخداـ الطريقة باوا درس( طالبًا 32تشمؿ ) ابطة  خرائط العقؿ، ومجموعة

( فقرة مف نوع اختيار مف .4مف )المؤلؼ  اختبار لممفاىيـ التاريخيةتمثمت أدوات الدراسة في 
وتمت معالجة البيانات  ،( فقرة42مف ) المؤلؼ لميارات التفكير اإلبداعي آخراختبار ، و متعدد

والمتوسط  ،معادلة كرونباخ ألفااستخداـ  :باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في
النتائج عمى  أشارتو  ،يفلعينتيف مستقمت(  (T. Testالحسابي، واالنحراؼ المعياري، واختبار

بيف متوسطي درجات طالب  (0.05) وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة
البعدي لكؿ مف اختبار  ال ابطة في القياس  ةػالمجموعة التجريبية ودرجات طالب المجموع

 المجموعة التجريبية.  لصالقميارات التفكير اإلبداعي اختبار المفاىيـ التاريخية، و 
 

 (2213)  ييردراسة  .5
 

توظيؼ الخرائط الذىنية في التكنولوجيا لتنمية ميارة التفكير  ىدفت ىذه الدراسة إلى        
الوصفي استخدمت الباحثة المنيج و  ،والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ،المنظومي
قد ، و لتحميؿ الوحدة الثانية مف كتاب التكنولوجيا لمصؼ التاسع، والمنيج التجريبي ؛التحميمي

بمدرسة آمنة بنت  التاسع األساسيمف طالبات الصؼ  ( طالبةً 62تكونت عينة البحث مف )
 باستخداـ الخرائط الذىنية ة درسف( طالب30إلى مجموعة تجريبية تشمؿ ) فتـ تقسيميو وىب، 

 بالطريقة االعتياديةالمحتوى نفسو ( طالبة درسف 32ومجموعة  ابطة تشمؿ )، غير اليرمية
وتمت لمتفكير المنظومي واختبار لقياس التحصيؿ،  الدراسة في اختبار تمثمت أدواتوقد ، السائدة

معامؿ ارتباط بيرسوف، استخداـ  :معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في
ئة النصفية غير لمتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة جتماف لمتجز  فاو بر سبيرماف ومعامؿ ارتباط 

إليجاد حجـ التأثير،  (d) لعينتيف مستقمتيف، ومعامؿ إيتا و ( (T. Test، واختبار التائيالمتساوية
( 0.05ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في اختبار ميارات  بيف
 واختبار التحصيؿ لصالق المجموعة التجريبية. ،التفكير المنظومي
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 (2213) منتصر وأحمددراسة  .6
 

فاعمية تدريس استراتيجية الخرائط الذىنية إلكترونيًا عمى التعرؼ إلى  ىذه الدراسة ىدفت       
المعممة بجامعة أـ القرى في  وء معايير جودة  ريس لدى الطالبة/وتنمية ميارات التد ،التحصيؿ

طالبات مف تكونت عينة الدراسة قد و استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، و  ،التعميـ اإللكتروني
 تـ تقسيميفو الفرقة الثالثة بقسـ االقتصاد المنزلي بكمية التربية لمبنات بالميث )جامعة أـ القرى(، 

باستخداـ  ( طالبة درسف45) مف تجريبيةتكونت المجموعة الو تجريبية و ابطة، مجموعتيف إلى 
ف رسدطالبة ( 45وتكونت المجموعة ال ابطة مف ) ،إلكترونياً  الخرائط الذىنيةاستراتيجية 

لمادة طرؽ تدريس اختبار تحصيمي ثمت أدوات الدراسة في تموقد ، عتياديةباستخداـ الطريقة اال
وبطاقة المالحظة لمالحظة أداء الطالبة/ المعممة وتقييـ ( فقرة، 36مكوف مف )االقتصاد المنزلي 

وتمت معالجة البيانات باستخداـ  ،بنداً  ((58مف  ةلمؤلفامياراتيا التدريسية أثناء التدريس المصغر 
المتوسط الحسابي، معامؿ ارتباط بيرسوف، و استخداـ  :أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في

لعينتيف مستقمتيف لمعالجة الفروؽ بيف المجموعتيف، (  (T. Testواإلنحراؼ المعياري، واختبار
بيف متوسطي درجات  (0.1.عند مستوى داللة ) ذات داللة إحصائية وجود فروؽالنتائج  أظيرت

وفي  ،طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في الدرجة الكمية لمتحصيؿ الدراسي
 لصالق المجموعة التجريبية.الدرجة الكمية لمقياس البعدي لميارات التدريس وذلؾ 

 

   (Riswanto & Putra, 2012) بوترادراسة ريسوانتو و  .7
 

فاعلٌةاستراتٌجٌةاليرا طالذهنٌةعلىالتحصٌلالكتابًالكشؼ عف ىدفت ىذه الدراسة         

المنيج التجريبي القائـ  باحثافاتبعت الولتحقيؽ ىدؼ الدراسة  ،ٌااندونٌسلدىالطلبةفًبنغولو
مف طمبة  طالبًا وطالبةً  (66)تكونت عينة الدراسة مف قد و ، تصميـ قبمي وبعدي لمجموعتيفعمى 

( بأندونيسيا، SMAN 3 Bengkuluالسنة األولى بالمرحمة الثانوية )الصؼ العاشر( بمدرسة )
(، وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف بالتساوي 2.11/2.12طبؽ البحث في السنة الدراسية )و 

( 18( طالبًا و)15مجموعة تجريبية تكونت مف ) إحداىما، ( طالبًا وطالبةً 33لتمثؿ كؿ مجموعة )
( 13مجموعة  ابطة تكونت مف ) واألخرىباستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية،  درسوا طالبةً 

في إعداد ة ت الدراساو تمثمت أدقد و ، االعتياديةباستخداـ الطريقة  درسوا ( طالبةً .2طالبًا و)
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 :ت فيوتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثماختبار لميارة الكتابة، 
ومف أىـ النتائج التي (، والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري،  (T. Testاستخداـ اختبار
المجموعة  الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي مجموع درجات طمبةتوصمت ليا 

 .اختبار ميارة الكتابة البعدي لصالق المجموعة التجريبيةالتجريبية والمجموعة ال ابطة في 
 
 

 (2212)يوسؼ دراسة  .8
 

فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية التفكير التعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة         
المنيج  استخدـ الباحثو  ،وبعض وميارات عادات العقؿ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،التخيمي
 الثاني اإلعداديمف طالبات الصؼ  ( طالبةً 98مف ) تكونت عينة الدراسةقد ، و التجريبيشبو 

 تـ تقسيميفو ، بجميورية مصر العربية محافظة األقصرب بناتبمدرسة أرمنت الحيط اإلعدادية 
باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية، ومجموعة  ف( طالبة درس49إلى مجموعة تجريبية تشمؿ )

ذ تجربة الدراسة في الفصؿ وتـ تنفي ،االعتياديةبالطريقة  ف( طالبة درس49 ابطة تشمؿ )
أعد الباحث ثالث أدوات لمدراسة تمثمت وقد ، ( ـ2.11/2.12مف العاـ الدراسي ) ثانيالدراسي ال

وتمت في قائمة ميارات العادات العقمية، ومقياس التفكير التخيمي، واختبار ميارات عادات العقؿ، 
 لكسب المعدؿا دلةمعااستخداـ  :فيمعالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت 

 (، (T. Testواختبار التائي، ومعامؿ الصعوبة، واالنحراؼ المعياري، المتوسط الحسابي، و لبالؾ
( 0.01ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

مقياس التفكير بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في 
 لصالق المجموعة التجريبية.عادات العقؿ البعدي اختبار ميارات و  ،التخيمي البعدي

 
 

 (2211) حورانيدراسة  .9
 

ية في تحصيؿ طمبة الصؼ الخرائط الذىن استراتيجيةأثر التعرؼ إلى  ىذه الدراسة ىدفت       
 ،في مدينة قمقيمية وفي اتجاىاتيـ نحو العموـ في المدارس الحكومية ،مادة العموـالتاسع في 

تكونت عينة الدراسة مف أربع شعب بمغ عدد الطمبة قد و استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، و 
 إحداىما :إلى مجموعتيف يميـقسوتـ ت ،تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية البةً ( طالبًا وط117فييا )
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 ،باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية وادرس ( طالبةً 27( طالبًا و).3مف )تكونت تجريبية 
وقد درسوا باستخداـ الطريقة االعتيادية،  ( طالبةً 27( طالبًا و )33 ابطة تكونت مف ) واألخرى

فقرة، ومقياس االتجاه نحو العمـو  (36)تمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي مكوف مف 
 :وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في ،فقرة( (26مكوف مف 
 طريقة التجزئة النصفية، ومعامؿ كرونباخ ألفا، واستخداـ تحميؿ التغاير المصاحباستخداـ 

(ANCOVA)،  مات الطمبة تعزى الالنتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا لمتوسطات ع أظيرتو
ف متوسطات عالمات الذكور فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمجنس بي ، ووجودالتدريس لطريقة
بالنسبة لالتجاىات فقد أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا لمتوسطات الفروؽ ، و واإلناث

يوجد أثر داؿ  لـو ، القبمي والبعديبيف متوسط اتجاىات الطمبة عمى مقياس االتجاه نحو العموـ 
 .متفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنسلإحصائيًا يعزى 

 

 (2211) مقمددراسة   .12
 

فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية المعززة بالوسائط المتعددة التعرؼ إلى  ىذه الدراسة ىدفت       
 طالباتوتنمية التفكير االستداللي لدى  ،في تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي

وقد  ،اتبعت الدراسة المنيج التجريبي التربوي ذو المجموعتيف المتكافئتفو المرحمة اإلعدادية، 
الصؼ الثاني اإلعدادي بمدرسة الشيخ سالـ  طالباتمجموعة مف تكونت عينة الدراسة مف 

تـ تقسيـ العينة المختارة إلى و  ،ـ 2011)/2010) الدراسي معاـل محافظة سوىاجدادية باإلع
، المعززة بالوسائط المتعددة تجريبية درست باستخداـ الخرائط الذىنية إحداىما :مجموعتيف

اختبار سة وىما استخدمت الباحثة أداتيف لمدراوقد  ،االعتيادية ابطة درست بالطريقة  خرىواأل
اختبار و  والفيـ، والتطبيؽ(، ،في الثالثة مستويات األولى لممجاؿ المعرفي )التذكر تحصيمي

المتوسط  :منياوتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة  ،التفكير االستداللي
النتائج وجود فروؽ  أظيرتو   (،T. Test) الحسابي، ومعامؿ الصعوبة، ومعامؿ التمييز، واختبار

المجموعة ال ابطة في  طالباتالمجموعة التجريبية و  طالباتبيف متوسطي درجات دالة إحصائيًا 
ختبار التفكير االستداللي بشقيو )االستنباطي وكذلؾ ال تطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي،ال

  المجموعة التجريبية.( لصالق طالبات واالستقرائي
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 :نيثاالتعميؽ عمى دراسات المحور ال
 

 مف حيث أغراض الدراسة وأىدافيا: -
الخرائط استخداـ استراتيجية  فاعميةأثر و تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة إلى التعرؼ عمى        

التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ الذىنية في تنمية متغيرات مختمفة، فنجد مثال أثر استخداميا في تنمية )
وتصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية، الحس العددي والتحصيؿ الريا ي، 

المفاىيـ التاريخية وميارات التفكير اإلبداعي، التحصيؿ وميارة التفكير صيؿ الدراسي، التح
التفكير التخيمي وبعض ميارات التحصيؿ الكتابي، المنظومي، التحصيؿ وميارات التدريس، 

، التحصيؿ المعرفي وتنمية التفكير االستداللي (، عادات العقؿ، التحصيؿ واالتجاه نحو العمـو
ودراسة أدودو (، 2.13ودراسة الغامدي )، (2.13)رتيب كما في دراسة السيد وذلؾ بالت

(Adodo, 2013 ،)( ودراسة منتصر 2.13(، ودراسة  يير )2.13ودراسة بني فارس ،)
ودراسة يوسؼ ، (Riswanto & Putra, 2012) بوتراودراسة ريسوانتو و (، 2.13وأحمد )

  (.2.11) (، ودراسة مقمد2.11حوراني )(، ودراسة 2.12)
 

 

 الخػرائط الذىنيػةبأف معظـ الدراسات السابقة تناولت أثػر توظيػؼ اسػتراتيجية  ويالحظ الباحث     
 تنمية التحصيؿ الدراسي. في

بالنسبة لمدراسة الحالية فقد توافقت مػع الدراسػات السػابقة فػي معرفػة أثػر توظيػؼ اسػتراتيجية و      
الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي المتغيػػػػرات التابعػػػػة وىػػػػي المفػػػػاىيـ ، ولكنيػػػػا اختمفػػػػت مػػػػع الخػػػػرائط الذىنيػػػػة

 .وميارات التفكير البصري ،الفيزيائية
 

 

 مف حيث منيج الدراسة: -
تنوعػػت الدراسػػات السػػابقة فػػي المػػنيج المتبػػع لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة، فمنيػػا مػػف اتبعػػت      

ودراسػػػة  ،(2.13ودراسػػػة  ػػػيير ) (،2.13دراسػػػة منتصػػػر وأحمػػػد ) :المػػػنيج التجريبػػػي مثػػػؿ
مقمػػد  (، ودراسػػة2.11حػػوراني )ودراسػػة  (،Riswanto & Putra, 2012) بػػوتراريسػػوانتو و 

ودراسػػػػة (، 2.13دراسػػػػة السػػػػيد ) :ومنيػػػػا مػػػػف اتبعػػػػت المػػػػنيج شػػػػبو التجريبػػػػي مثػػػػؿ، (2.11)
(، ودراسػة Adodo, 2013(، ودراسػة أدودو )2.13ودراسػة بنػي فػارس )(، 2.13الغامػدي )
 (.2.12يوسؼ )

 وبالنسبة لمدراسة الحالية فقد استخدمت المنيج شبو التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
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 مف حيث العينة: -

( 2.13) سػػػيدغالبيػػػة الدراسػػػات السػػػابقة تناولػػػت العينػػػة مػػػف طمبػػػة المػػػدارس مثػػػؿ دراسػػػة ال   
 ( مػػػف طػػػالب2.13) الغامػػػدي، بينمػػػا كانػػػت دراسػػػة المرحمػػػة الثانويػػػةتناولػػػت العينػػػة مػػػف طالبػػػات 

ودراسػة مػف طمبػة المرحمػة الثانويػة،  (Adodo, 2013ودراسػة أدودو )األساسػي،  لسػادسالصػؼ ا
( 2.13) ػػيير ، ودراسػػة المرحمػػة المتوسػػطة فػػي المدينػػة المنػػورة( مػػف طػػالب 2.13) بنػػي فػػارس

  (Riswanto & Putra, 2012) بػوتراريسػوانتو و ودراسػة طالبػات الصػؼ التاسػع األساسػي، مػف 
(، ودراسػػػة مقمػػػد 2.12وتناولػػػت كػػػؿ مػػػف دراسػػػة يوسػػػؼ )طمبػػػة السػػػنة األولػػػى بالمرحمػػػة الثانويػػػة، 

( مػف طمبػة الصػؼ 2.11( العينة مف طالبات الصؼ الثاني اإلعػدادي، ودراسػة حػوراني )2.11)
أمػػػا الدراسػػػة ( مػػػف طالبػػػات جامعػػػة أـ القػػػرى، 2.13التاسػػػع األساسػػػي، ودراسػػػة منتصػػػر وأحمػػػد )

 عينتيا مف طالب المدارس )الصؼ الرابع األساسي( كغالبية الدراسات السابقة. الحالية فتكونت
 

 

 مف حيث األدوات: -

 كالتالي:وىي تنوعت أدوات الدراسات السابقة تبعا لتنوع وتعدد المتغيرات فييا       
( استخدمت اختبار التصورات البديمة لممفاىيـ العممية واختبػار تحصػيمي، 2.13دراسة السيد )

( اختبػػار التحصػػيؿ الريا ػػي واختبػػار الحػػس العػػددي،  بينمػػا 2.13واسػػتخدمت دراسػػة الغامػػدي )
( اختبػػػػار تحصػػػػيمي، واسػػػػتخدمت دراسػػػػة بنػػػػي فػػػػارس Adodo, 2013أدودو )اسػػػػتخدمت دراسػػػػة 

واسػػتخدمت دراسػػة  ػػيير  اختبػار ميػػارات التفكيػػر اإلبػداعي،يـ التاريخيػػة و ( اختبػار المفػػاى2.13)
( 2.13)( اختبار لمتفكير المنظومي واختبار تحصيمي، واستخدمت دراسػة منتصػر وأحمػد 2.13)

 ,Riswanto & Putra) بػوترااختبار تحصيمي وبطاقػة مالحظػة، واسػتخدمت دراسػة ريسػوانتو و 
( قائمػة ميػارات العػادات العقميػػة 2.12( اختبػار لميػارة الكتابػة، واسػتخدمت دراسػة يوسػؼ )2012

( 2.11دراسػػػة حػػػوراني )واسػػػتخدمت  العقػػػؿ، التخيمػػػي واختبػػػار ميػػػارات عػػػاداتومقيػػػاس التفكيػػػر 
تحصػيمي  اختبػار( 2.11) مقمػددراسػة اسػتخدمت اختبار تحصػيمي ومقيػاس االتجػاه نحػو العمػوـ، و 

 واختبار التفكير االستداللي.
 

 لمدراسة.استخدمت االختبار التحصيمي كأداة الدراسات السابقة  غالبيةبأف  ويالحظ الباحث     

 وحػػدة محتػوى تحميػؿ أداة :وىػي ،أمػا وبالنسػبة لمدراسػة الحاليػة فقػد اسػػتخدمت ثػالث أدوات لمدراسػة
 البصري. ميارات التفكير واختبار الفيزيائية، المفاىيـ )الكيرباء والمغناطيسية(، واختبار
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 :نتائجمف حيث ال -
الخػرائط الذىنيػة أثبتت معظـ الدراسػات السػابقة فػي ىػذا المحػور فاعميػة اسػتخداـ اسػتراتيجية       

التجريبيػػة التػػي درسػػت اسػػتراتيجية فػػي التػػدريس، حيػػث أشػػارت فػػي نتائجيػػا إلػػى تفػػوؽ المجموعػػة 
 الخرائط الذىنية عمى المجموعة ال ابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

 
 

 دارسات المحور األوؿ: ما استفاده الباحث مف
 المختمفة. الخرائط الذىنيةكيفية تصميـ  -

، والنقػػػػاط الواجػػػػب الخػػػػرائط الذىنيػػػػةكيفيػػػػة إعػػػػداد اإلطػػػػار النظػػػػري الخػػػػاص باسػػػػتراتيجية  -
 . كاماًل مممًا باستراتيجية الخرائط الذىنيةت مينيا حتى يكوف اإلطار النظري مت

 .نيةالخرائط الذىبناء دليؿ المعمـ وفؽ استراتيجية  -
 المناسبة لمدراسة. اإلحصائيةاختيار األساليب  -

 مقارنة النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة.  -

 

 :بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في المحور األوؿ ختمفتما ا
وتنمية  ،الخرائط الذىنيةربطت ىذه الدراسة بيف تدريس العمـو باستخداـ استراتيجية  -

 وميارات التفكير البصري. ،المفاىيـ الفيزيائية
 حجـ العينة. -
 الوحدة الدراسية المختارة. -
 الفترة الزمنية التي أجريت فييا الدراسة. -
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 :المفاىيـ الفيزيائية: دراسات تناولت ثالثالمحور ال
  

 (2215) الزيديدراسة  .1
  

 ،الفيزيائيةأثر استعماؿ أنموذج ثيميف في اكتساب المفاىيـ التعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة       
، التجريبي المنيجاتبعت الدراسة و وتنمية التفكير العممي لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط، 

 ؼ الثاني المتوسط مف ق اء الشطرةمف طالبات الص ( طالبةً 55) عينة الدراسة مف تكونتقد و 
، وتـ بناتمف ثانوية االماـ الصادؽ )عميو السالـ( لم عشوائياً تـ اختيارىف و محافظة ذي قار، ب

باستخداـ أنموذج )ثيميف(،  درسف ( طالبةً 28) تجريبية تشمؿ إحداىما تقسيميف إلى مجموعتيف:
ت او تمثمت أدوقد  ،باستخداـ الطريقة االعتيادية درسف ( طالبةً 27) تشمؿ ابطة  خرىواأل

واختبار لتنمية التفكير  ( فقرة،48) مف المؤلؼاب المفاىيـ الفيزيائية اكتس اختبارفي ة الدراس
وتمت معالجة البيانات باستخداـ ، ( فقرة مف نوع اختيار مف متعدد25)مف  ؤلؼالعممي الم
معامؿ الصعوبة، ومعامؿ ارتباط و استخداـ معامؿ التمييز،  :إحصائية متنوعة تمثمت فيأساليب 

(، 20ارتباط بيرسوف، ومربع كاي، ومعادلة كودر ريتشاردسوف )بوينت بايسيريؿ، ومعامؿ 
ومف أىـ  براوف، ومعادلة كوبر، -(، ومعادلة سبيرماف (T. Testاالختبار التائياستخداـ و 

بيف  (0.05)النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
اختبار درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة ال ابطة في  متوسط

 لصالق المجموعة التجريبية.المفاىيـ الفيزيائية، واختبار تنمية التفكير العممي 

 
 (2214) عمياف والشورىدراسة  .2

 

المفاىيـ  خداـ حقيبة تعميمية محوسبة في تحصيؿىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر است      
، وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طمبة المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية ،الفيزيائية

( طالبًا يدرسوف مادة 57) تكونت عينة الدراسة مفقد و ، التجريبيالمنيج شبو  دراسةاتبعت الو 
أحداىما تمثؿ  :وتـ توزيعيـ عمى مجموعتيف ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطةو الفيزياء، 

باستخداـ الحقيبة التعميمية المحوسبة، درسوا  ( طالباً 29المجموعة التجريبية وبمغ عدد أفرادىا )
باستخداـ طريقة التدريس ( طالبًا درسوا 28واألخرى تمثؿ المجموعة ال ابطة وبمغ عدد أفرادىا )

واختبار ميارات التفكير  ،المفاىيـ الفيزيائيةاختبار ي إعداد فة ت الدراساو تمثمت أدوقد  ،االعتيادية
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معادلة وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في استخداـ العممي، 
ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة  ،تحميؿ التبايف األحاديو (، 20كودر ريتشاردسوف )

درجات أفراد المجموعة  بيف متوسط (0.05)ستوى الداللة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند م
واختبار ميارات  ،التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة ال ابطة في اختبار المفاىيـ الفيزيائية

 التفكير العممي لصالق أفراد المجموعة التجريبية.
 

 (2214)العمراني والكروي دراسة  .3
 

( في اكتساب PDEODE)فاعمية التدريس باستراتيجية  الكشؼ عفىدفت ىذه الدراسة       
قد و ، التجريبي المنيج دراسةاتبعت الو ، ية لدى طالب الصؼ الثاني المتوسطالمفاىيـ الفيزيائ

، وتـ متوسطة حبيب ابف مظاىر لمبنيفقصديًا مف  وااختير  ،( طالباً 60) تكونت عينة الدراسة مف
أحداىما تمثؿ المجموعة التجريبية وبمغ عدد أفرادىا  :عمى مجموعتيفبصورة عشوائية توزيعيـ 

واألخرى تمثؿ المجموعة ال ابطة وبمغ (، PDEODE) باستخداـ استراتيجية درسوا ( طالباً .3)
ة ت الدراساو تمثمت أدوقد  ،االعتياديةباستخداـ طريقة التدريس ( طالبًا درسوا 30عدد أفرادىا )

( فقرة مف نوع اختيار مف 45اكتساب المفاىيـ الفيزيائية، حيث بمغ عدد فقراتو ) اختبارفي إعداد 
معادلة استخداـ  :وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في، متعدد

استخداـ و  معامؿ التمييز، والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري،و (، 20كودر ريتشاردسوف )
ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة  (، (T. Testاالختبار التائي 

درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط  بيف متوسط (0.05)عند مستوى الداللة  إحصائياً 
المجموعة لصالق المفاىيـ الفيزيائية اكتساب درجات أفراد المجموعة ال ابطة في اختبار 

 .( (PDEODEلتي درست باستخداـ استراتيجية ا التجريبية
 

 (2214) الخزرجيدراسة  .4
 

( المعرفي في تحصيؿ المفاىيـ Vأنموذج ) فاعميةالتعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة       
 المنيج دراسةاتبعت الو ، لثاني المتوسطلدى طالب الصؼ ا ، واتجاىاتيـ العمميةالفيزيائية
اختيرت قصديًا مف متوسطة تبارؾ لمبنيف  ،( طالباً 50) مف تكونت عينة الدراسةقد و ، التجريبي

بصورة وتـ توزيعيـ في قسـ تربية الدجيؿ التابعة إلى المديرية العامة لتربية صالح الديف، 
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( Vأنموذج )باستخداـ درسوا  ( طالباً 25) بية وتشمؿتجري إحداىما :عمى مجموعتيفعشوائية 
تمثمت وقد  ،باستخداـ الطريقة االعتيادية( طالبًا درسوا 25)  ابطة وتشمؿ ألخرىواالمعرفي، 

( فقرة .4المفاىيـ الفيزيائية، حيث بمغ عدد فقراتو )تحصيمي في  اختبارفي إعداد ة ت الدراساو أد
( فقرة وىو مقياس 36وأي ًا مقياس االتجاىات العممية المؤلؼ مف )مف نوع اختيار مف متعدد، 

وتمت معالجة  وقد تبناه الباحث، (bileh & zakhariades , 1975بناه وطوره كؿ مف )
معادلة كودر ريتشاردسوف استخداـ  :البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في

واالختبار  والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري،معامؿ الصعوبة، و معامؿ التمييز، و (، 20)
ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند  (، (T. Testالتائي

درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد  بيف متوسط (0.05)مستوى الداللة 
التحصيمي البعدي، وفي مقياس االتجاىات العممية البعدي ختبار االالمجموعة ال ابطة في 
  .لصالق المجموعة التجريبية

 
 (2214)دراسة قباجة  .5

 

 أثر استخداـ استراتيجية االستقصاء التأممي في اكتسابالتعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة       
، وتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في فمسطيف ،المفاىيـ الفيزيائية

 ،وطالبةً  ( طالباً 146تكونت عينة الدراسة مف )قد ، و شبو التجريبي المنيجاتبعت الدراسة و 
مف مدرسة التسامق األساسية لمبنيف، ومدرسة شيداء الناصرة األساسية لمبنات، قصديًا  وااختير 

، مف كؿ مدرسة شعبتاف إحداىما  ابطة وانتظموا في أربع شعب ،فمسطيفمحافظة بيت لحـ/ ب
، وبمغ عدد تجريبية درست باستراتيجية االستقصاء التأممي خرىواأل ،درست بالطريقة االعتيادية

تمثمت أدوات وقد ، ( طالبة33( طالبًا و).4، مقسمة إلى )طالبًا وطالبةً  (73)كؿ مجموعة  أفراد
، وأي ًا ( فقرة مف نوع اختيار مف متعدد24)مف  المؤلؼ المفاىيـ الفيزيائيةختبار االدراسة في 

، وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب ( فقرة.3مف ) ةالمؤلف العممية االتجاىاتاستبانة 
معامؿ الصعوبة، والمتوسط و معامؿ التمييز،  استخداـ معادلة :إحصائية متنوعة تمثمت في

(، ومعامؿ ANCOVA) الثنائي المصاحب وتحميؿ التغايرالحسابي، واالنحراؼ المعياري، 
ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة ، ارتباط بيرسوف، وكرونباخ ألفا
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بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط  (0.05)  إحصائيا عند مستوى الداللة
مية االتجاىات العممية مقياس تنالمفاىيـ الفيزيائية، و  اختباردرجات أفراد المجموعة ال ابطة في 

 .لصالق المجموعة التجريبية

 

 (2212)اسة الجيوري در  .6
 

( في K.W.L.Hفاعمية استراتيجية الجدوؿ الذاتي ) الكشؼ عفىدفت ىذه الدراسة      
وميارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصؼ الثامف  ،تنمية الفيـ العميؽ لممفاىيـ الفيزيائية

 الدراسة مفتكونت عينة قد و ، التجريبيشبو المنيج  دراسةاتبعت الو ، األساسي بسمطنة عماف
( طالبًا مف طالب الصؼ الثامف األساسي بمدرسة االماـ خنبش لمتعميـ األساسي بوالية 120)

تجريبية وتشمؿ  إحداىما ى مجموعتيف:تـ تقسيـ العينة إلو المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، 
 ( طالباً .6) وتشمؿ ابطة  ألخرى(، واK.W.L.Hباستخداـ استراتيجية )( طالبًا درسوا .6)

الفيـ العميؽ اختبار في ة ت الدراساو تمثمت أدوقد  باستخداـ الطريقة االعتيادية،درسوا 
( .6مف ) ؤلؼمقياس ميارات ما وراء المعرفة المو ( فقرة، 25مف ) مؤلؼلممفاىيـ الفيزيائية ال

استخداـ معامؿ  :في صائية متنوعة تمثمتوتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحفقرة، 
ومعادلة  لعينتيف مستقمتيف، ( (T. Test، واالنحراؼ المعياري، واالختبار التائي كرونباخ ألفا

النتائج وجود فروؽ دالة  ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ، أظيرت مربع إيتا لقياس حجـ التأثير،
التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة  بيف متوسط (0.05)إحصائيا عند مستوى الداللة 

درجات أفراد المجموعة ال ابطة في اختبار الفيـ العميؽ لممفاىيـ الفيزيائية، وفي مقياس 
 ميارات ما وراء المعرفة لصالق أفراد المجموعة التجريبية.

 

 (2212)القادري  دراسة .7

 كؿ لدى الفيزيائية المفاىيـ لتعمـ االبستمولوجية التصورات تقصي إلى ىذه الدراسة ىدفت       
اتبعت الدراسة و  ،في األردف البيت آؿ جامعة في الفيزياء بقسـ والطمبة ،التدريس ىيئة أع اء مف

تكونت قد ، و ((Mixed Method Researchمنيج المختمط )كمي نوعي( وبالتحديد المنيج 
 بقسـ وطالبةً  طالباً  (103)و ،فيزياءال تدريس ىيئةمف أع اء  اً ع و  (11عينة الدراسة مف )

 في األولى تمثمت :أداتاف استخدـ الباحث ىدؼ الدراسة ولتحقيؽ، البيت آؿ بجامعة الفيزياء
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وتمت معالجة  ،أسئمة( 5) مف تألفت موجية مقابمة صحيفة الثانيةو  ،فقرة (.2) مف تألفت استبانة
استخداـ معامؿ كرونباخ ألفا، والمتوسط  :صائية متنوعة تمثمت فيالبيانات باستخداـ أساليب إح

الحسابي، واالنحراؼ المعياري، والنسب المئوية، واختبار ماف وتني، وتحميؿ التبايف الالباراميتري 
 ىيئة ألع اء االبستمولوجية التصورات دقة مستوى أف االستبانة نتائج أظيرتو  كروسكاؿ واليس،
 قسـ في التدريس ىيئة أع اء أف أظيرت كما ،إجمالي بشكؿ متوا عة كانت التدريس والطمبة
 مف ( مجاالت4في ) دقة أكثر الفيزيائية المفاىيـ لتعمـ ابستمولوجية تصورات الفيزياء يممكوف

 دراستيـ أثناء لمطمبة التعميمي المستوى ارتفاع أف إلى النتائج أشارت كما ،مجاالت (6أصؿ )
 فقد المقابمة نتائج أما، االبستمولوجية تصوراتيـ دقة مستوى في تؤثر ال الجامعة في لمفيزياء
 لتعمـ دقة أكثر تصورات ابستمولوجية يممكوف تدريس ىيئة أع اء مف البحث أفراد أف أظيرت
 االستبانة. عمى تحميؿ إجاباتيـ نتائج إلييا أشارت التي النتائج مف الفيزيائية المفاىيـ

 

 (2212) سميف وصاحبدراسة  .8
 

خداـ أنموذج فراير في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية لدى إلى معرفة أثر استىدفت ىذه الدراسة 
ذي المجموعات المتكافئة  التجريبيالمنيج  دراسةاتبعت الو ، طالبات الصؼ الثاني المتوسط

 ( طالبةً 47) تكونت عينة الدراسة مفقد و وذي االختبار البعدي الكتساب المفاىيـ الفيزيائية، 
تـ و اني المتوسط في إحدى المدارس النيارية التابعة لمديرية ميساف، مف طالبات الصؼ الث

تيرت قصديًا مف ثانوية الشيماء لمبنات، موزعة بيف شعبتيف دراسيتيف أخ الدراسةاختيار عينة 
باستخداـ  فدرس( طالبة 24وتشمؿ ) ( لتمثؿ المجموعة التجريبيةبالتعييف العشوائي شعبة )أ

وفؽ الطريقة  فدرس ( طالبة23وتشمؿ )أنموذج فراير، وشعبة )ب( لتمثؿ المجموعة ال ابطة 
( 45)مف  المفاىيـ الفيزيائية المؤلؼاختبار في إعداد ة ت الدراساو تمثمت أدوقد  االعتيادية،

نوعة وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متفقرة مف نوع االختيار مف متعدد، 
ومف أىـ  لعينتيف مستقمتيف غير متساويتيف، (T-test)ختبار التائي الاتمثمت في استخداـ 

بيف  (0.05)النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة ال ابطة في  متوسط
 المفاىيـ الفيزيائية لصالق أفراد المجموعة التجريبية.اختبار 
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 (2211) السعديدراسة  .9
 

فاعمية معمؿ العمـو االفترا ي ثالثي األبعاد في تحصيؿ التعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة     
المرحمة  طمبةوتنمية االتجاه نحو إجراء التجارب افترا يَا لدى  ،المفاىيـ الفيزيائية المجردة

ًا مف ( طالب69) تكونت عينة الدراسة مفقد و ، التجريبيالمنيج  دراسةاتبعت الو ، الثانوية
 موعتيف:تـ تقسيـ العينة إلى مجو ، محافظة األقصر/ مصربطالب مدرسة أرمنت الثانوية 

بعاد، باستخداـ معمؿ العمـو االفترا ي ثالثي األ( طالبًا درسوا 35) وتشمؿتجريبية  إحداىما
ومعمؿ العمـو عتيادية باستخداـ الطريقة اال( طالبًا درسوا 34)  ابطة وتشمؿ واألخرى
، فقرة( 30مف ) ؤلؼالمالمجردة المفاىيـ الفيزيائية اختبار  ةت الدراساو تمثمت أدوقد  ،التقميدي

وتمت معالجة البيانات ( فقرة، .7مف ) ؤلؼالم جاه نحو إجراء التجارب افترا ياً مقياس االتو 
والمتوسط معامؿ كرونباخ ألفا، استخداـ  :إحصائية متنوعة تمثمت فيباستخداـ أساليب 

 (T-test)االختبار التائي الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ، و 
ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا  ومعادلة مربع إيتا لقياس حجـ التأثير، ،لعينتيف مستقمتيف

درجات أفراد  بيف متوسط (0.05)صائيا عند مستوى الداللة الدراسة وجود فروؽ دالة إح
 المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة ال ابطة في اختبار المفاىيـ الفيزيائية

 لصالق أفراد المجموعة التجريبية. وفي مقياس االتجاه نحو إجراء التجارب افترا ياً  ،المجردة
 

 

 (2212)دراسة عسيري   .12
 

 

ىدفت ىذه الدراسة التحقؽ مف مدى فاعمية استخداـ برنامج حاسوبي مقترح قائـ عمى       
ومف أجؿ ات المرحمة الثانوية بمنطقة عسير، الوسائط المتعددة لتنمية المفاىيـ الفيزيائية لدى طالب

حث لتحميؿ محتوى مو وع الب ؛تحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي
، وكذلؾ استخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمعرفة فاعمية البرنامج استخراج المفاىيـ الفيزيائيةو 

لدى طالبات الصؼ  الحاسوبي المقترح القائـ عمى الوسائط المتعددة في تنمية المفاىيـ الفيزيائية
 –مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي  ( طالبةً 80تكونت عينة البحث مف )قد ، و الثاني الثانوي

، ولقد درست المجموعة التجريبية الوحدتيف وعة التجريبية والمجموعة ال ابطةيمثمف المجم عممي 
، بينما درست المجموعة القائـ عمى الوسائط المتعددةمف خالؿ البرنامج الحاسوبي المقترح 
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تمثمت أداة الدراسة في اختبار قد و ، عتياديةنفسو لموحدتيف بالطريقة االال ابطة المحتوى 
، الدائرية( لمصؼ الثاني الثانوي الحركة)زيائية بوحدتي )الشغؿ والطاقة( ومي لممفاىيـ الفيتحصي

( 0.01ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
بعدي الختبار المفاىيـ الفيزيائية عند كؿ بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف في التطبيؽ ال

 مستوى مف المستويات المعرفية الستة لبمـو مجتمعة لصالق المجموعة التجريبية.

 
 

 :لثالثالتعميؽ عمى دراسات المحور ا
 

 مف حيث أغراض الدراسة وأىدافيا: -
استخداـ العديد تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة في المحور الرابع إلى التعرؼ عمى فاعمية        

مف الدراسات لنماذج واستراتيجيات مختمفة في تنمية المفاىيـ الفيزيائية، فنجد مثال أثر استخداـ 
( المعرفي، V(، وأنموذج ) (PDEODE، وحقيبة تعميمية محوسبة، واستراتيجيةأنموذج ثيميف)

 التصوراتو (، K.W.L.Hاستراتيجية الجدوؿ الذاتي )و واستراتيجية االستقصاء التأممي، 
االبستمولوجية، وأنموذج فراير، ومعمؿ العموـ االفترا ي ثالثي األبعاد، وبرنامج حاسوبي مقترح 

، ودراسة عمياف (2015)وذلؾ بالترتيب كما في دراسة الزيدي  ،قائـ عمى الوسائط المتعددة(
ودراسة (، 2.14(، ودراسة الخزرجي )2.14(، ودراسة العمراني والكروي )2.14والشورى )
(، ودراسة سميف وصاحب 2.12(، ودراسة القادري )2.12(، ودراسة الجيوري )2.14قباجة )

 ( ..2.1(، ودراسة عسيري )2.11(، ودراسة السعدي )2.12)
 

والخػػرائط اسػػتراتيجيتي المحطػػات العمميػػة  بينمػػا ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر توظيػػؼ     
 ئية.الذىنية في تنمية المفاىيـ الفيزيا

 
 

 مف حيث منيج الدراسة: -
الزيػدي  دراسػة :التجريبػي، مثػؿالمنيج في المحور الرابع استخدمت  الدراسات السابقة غالبية  

(، ودراسػػػػػة القػػػػػادري 2.14(، ودراسػػػػػة الخزرجػػػػػي )2.14، ودراسػػػػػة العمرانػػػػػي والكػػػػػروي )(2015)
(، ودراسػػػػػػػة عسػػػػػػػيري 2.11(، ودراسػػػػػػػة السػػػػػػػعدي )2.12(، ودراسػػػػػػػة سػػػػػػػميف وصػػػػػػػاحب )2.12)
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( المػػػنيج المخػػػتمط )كمػػػي نػػػوعي(، واتفقػػػت الدراسػػػة 2.12(، واسػػػتخدمت دراسػػػة القػػػادري ).2.1)
(، 2.12ودراسػة الجيػوري )، (2.14ودراسػة قباجػة )  (،2.14مع دراسة عميػاف والشػورى ) الحالية

 التجريبي.شبو منيج مل ـفي استخدامي
 

 

 مف حيث العينة: -

(، 2.15دراسػػة الزيػػدي ) :مثػػؿ ،غالبيػػة الدراسػػات السػػابقة تناولػػت العينػػة مػػف طمبػػة المػػدارس  
مف طالبات الصؼ الثػاني المتوسػط ، بينمػا دراسػة  ( تناولتا العينة2.12ودراسة سميف وصاحب )

مػػف طػػالب الصػػؼ الثػػاني تناولتػػا العينػػة ( 2.14ودراسػػة الخزرجػػي ) ،(2.14العمرانػػي والكػػروي )
مػف العينػة ( 2.11) (،  ودراسة السعدي2.14عمياف والشورى )دراسة  وتناولت كؿ مف المتوسط،
الثػػاني مػػف طالبػػات الصػػؼ تناولػػت العينػػة ( .2.1) عسػػيريدراسػػة بينمػػا  المرحمػػة الثانويػػة، طػػالب

 مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ السػػػادس األساسػػػي، ودراسػػػة العينػػػة (2.14دراسػػػة قباجػػػة )تناولػػػت و الثػػػانوي، 
 أع ػػػاء( مػػػف 2.12)القػػػادري ودراسػػػة  طػػػالب الصػػػؼ الثػػػامف األساسػػػي،( مػػػف 2.12)جيػػػوري ال

 بجامعة آؿ البيت باألردف. الفيزياء بقسـ والطمبة التدريس ىيئة
طػػػالب الصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي الػػػذي لػػػـ تتناولػػػو الدراسػػػة الحاليػػػة فتكونػػػت عينتيػػػا مػػػف  بينمػػػا 

 الدراسات السابقة في المحور الثالث.
 

 

 األدوات:مف حيث  -

وىػػي ، تبعػا لتنػػوع وتعػدد المتغيػػرات فييػا ت الدراسػات السػػابقة فػي المحػػور الثالػثتنوعػت أدوا  
 كالتالي:
 اختبػػػػار (2.14، ودراسػػػػة عميػػػػاف والشػػػػورى )(2.15) دراسػػػػة الزيػػػػدياسػػػػتخدمت كػػػػؿ مػػػػف    

دراسػة كؿ مف ، بينما استخدمت لتنمية ميارات التفكير العممي، واختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية
( اختبػار .2.1(، ودراسػة عسػيري )2.12، ودراسػة سػميف وصػاحب )(2.14) العمراني والكػروي

تحصػػيمي فػػي المفػػاىيـ  اختبػػار( 2.14)الخزرجػػي دراسػػة واسػػتخدمت ، اكتسػػاب المفػػاىيـ الفيزيائيػػة
المفػػػػػاىيـ ختبػػػػػار ا( اسػػػػػتخدمت 2.14الفيزيائيػػػػػة، ومقيػػػػػاس االتجاىػػػػػات العمميػػػػػة، ودراسػػػػػة قباجػػػػػة )

الفيػػـ اختبػػار ( 2.12، بينمػػا اسػػتخدمت دراسػػة الجيػػوري )العمميػػة االتجاىػػاتاسػػتبانة و الفيزيائيػػة، 
( 2.12العميؽ لممفاىيـ الفيزيائية، ومقيػاس ميػارات مػا وراء المعرفػة، واسػتخدمت دراسػة القػادري )
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المجػردة،  ( اختبار المفػاىيـ الفيزيائيػة2.11، واستخدمت دراسة السعدي )مقابمة صحيفةاستبانة، و 
 ومقياس االتجاه نحو إجراء التجارب افترا يًا.

 المفػاىيـ واختبػار المحتػوى، تحميػؿ فػي أداةثالث أدوات متمثمػة ىذه الدراسة بينما استخدمت       
 البصري. ميارات التفكير واختبار الفيزيائية،

 
 

 :نتائجمف حيث ال -

فاعميػػة االسػػتراتيجيات والنمػػاذج المتبعػػة فػػي أثبتػػت معظػػـ الدراسػػات السػػابقة فػػي ىػػذا المحػػور      
 .تنمية واكتساب المفاىيـ الفيزيائية

 

 

 :ثالثما استفاده الباحث مف دارسات المحور ال

 بناء أدوات الدراسة الحالية. -
 المناسبة لمدراسة. اإلحصائيةاختيار األساليب  -

 مقارنة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة مع الدراسات السابقة. -

 تفسير النتائج وتحميميا. -
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 :ميارات التفكير البصري: دراسات تناولت رابعالمحور ال  
  

 (2214)دراسة األسمر  .1
 

( في تنمية PDEODEأثر استخداـ االستراتيجية البنائية )التعرؼ إلى ىدفت الدراسة          
وميارات التفكير البصري في الريا يات لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي  ،المفاىيـ اليندسية

تكونت عينة الدراسة مف قد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي، و و بغزة، 
بصورة قصدية مف طالبات الصؼ الثامف األساسي في مدرسة رابعة  فتـ اختيارى ( طالبةً 55)

 تشمؿتجريبية و  إحداىما :إلى مجموعتيف فالعدوية األساسية المشتركة بمحافظة رفق، وتـ تقسيمي
( 28) وتشمؿ ابطة  خرىاأل(، و PDEODE) باستخداـ االستراتيجية البنائيةدرسف  ( طالبة 27)

تمثمت أدوات الدراسة في اختبار لممفاىيـ اليندسية وقد ، االعتياديةباستخداـ الطريقة  درسف طالبة
( فقرة، وتمت معالجة 32مف ) ؤلؼمال( فقرة، واختبار لميارات التفكير البصري .3مف ) ؤلؼمال

(، 20استخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف ) :البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في
توسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ الصعوبة، ومعامؿ التمييز، ومعادلة ىولستي، والم

لممجموعات المستقمة، ومف  (T-test)ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومعادلة سبيرماف براوف، واختبار 
بيف  (0.05)أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

ي اختبار المفاىيـ اليندسية، لبات في المجموعتيف ال ابطة والتجريبية فمتوسطي درجات الطا
 اختبار ميارات التفكير البصري لصالق المجموعة التجريبية.و 

 
 (2214) األسطؿدراسة  .2

 

، الكشؼ عف فعالية توظيؼ الرسـو اليزلية في تنمية التحصيؿ الدراسيىدفت الدراسة          
خاف وميارات التفكير البصري لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي في مادة العموـ بمحافظة 

( طالبة تـ 67تكونت عينة الدراسة مف )قد ، و شبو التجريبي المنيجمت الدراسة استخدو ، يونس
االبتدائية سييال  يمدرسة بنبالخامس األساسي بصورة قصدية مف طالبات الصؼ  فاختيارى

درسف  ( طالبةً  35) تشمؿتجريبية و إحداىما  :إلى مجموعتيف ف، وتـ تقسيميلالجئيف المشتركة "أ"
، عتياديةباستخداـ الطريقة االدرسف  ( طالبةً 32) وتشمؿ، وأخرى  ابطة الرسوـ اليزليةباستخداـ 

( فقرة، 35مكوف مف ) تحصيمي اختبارمحتوى، و التحميؿ أداة  تمثمت أدوات الدراسة فيوقد 
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( فقرة، وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب 34لميارات التفكير البصري مكوف مف )واختبار 
، اط لمتحقؽ مف صدؽ االختبار وثباتومعامالت االرتباستخداـ  :إحصائية متنوعة تمثمت في

 (T-test)(، واختبار 21كودر ريتشاردسوف ) ومعامؿ الصعوبة، ومعامؿ التمييز، ومعادلة
ب لبالؾ لمتعرؼ عمى فعالية استخداـ سكومعدؿ ال ،، ومعادلة مربع إيتاةلممجموعات المستقم

ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى  الرسوـ اليزلية،
االختبار بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعتيف ال ابطة والتجريبية في  (0.05)الداللة 

 ر ميارات التفكير البصري لصالق المجموعة التجريبية.اختباو ، التحصيمي

 
 

 (2213) عشيالدراسة  .3
  

 ،الكشؼ عف فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المبادئ العممية وىدفت الدراسة        
استخدمت و ، بغزةساسي في مادة العموـ وميارات التفكير البصري لدى طالب الصؼ السادس األ

( طالبًا مف 92تكونت عينة الدراسة مف )قد و ، بيالمنيج شبو التجرياسة الدر  الباحثة في ىذه
 :، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيفبطريقة القرعة اختيارىـ عشوائياً  تـ ،طالب الصؼ السادس

 تشمؿ ابطة و تمثؿ المجموعة الخرى األو  ،( طالباً  47) وتشمؿإحداىما تمثؿ المجموعة التجريبية 
عممية، واختبار واختبار المبادئ ال ،تمثمت أدوات الدراسة في أداة تحميؿ المحتوىوقد ، ( طالباً 45)

استخداـ  :، وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت فيالتفكير البصري
، ييز، ومعامؿ الصعوبة، ومعامؿ التموطريقة التجزئة النصفية ،(21معادلة كودر ريتشاردسوف )

، (T-test)  ، واختباراالتساؽ الداخمي لفقرات االختباراالرتباط لحساب معامالت ومعامالت 
ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند  ،ومعادلة مربع إيتا
بيف متوسطي درجات الطالب في المجموعتيف ال ابطة والتجريبية في  (0.05)مستوى الداللة 

 .البصري لصالق المجموعة التجريبيةاختبار المبادئ العممية وفي اختبار ميارات التفكير 

 
 (2213) أبو زايدةدراسة  .4

  
فاعمية استخداـ كتاب تفاعمي محوسب في تنمية ميارات  التعرؼ إلىالدراسة  ىذه ىدفت        

في  الباحث  استخدـو ، التفكير البصري في التكنولوجيا لدى طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة
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( طالبًا مف طالب الصؼ 120تكونت عينة الدراسة مف )قد و ، بيىذه الدراسة المنيج التجري
 ، وتـ تقسيـحيث اختارىا الباحث بطريقة قصدية ،درسة بيت الىيا األساسية لمبنيفمف مخامس ال

( طالبًا  60) ابمغ عددىداىما تمثؿ المجموعة التجريبية و إح :إلى مجموعتيفعينة الدراسة عشوائيًا 
( 60) ابمغ عددىو  ابطة تمثؿ المجموعة الوأخرى درسوا باستخداـ الكتاب التفاعمي المحوسب، 

قائمة ميارات التفكير البصري، تمثمت أدوات الدراسة في وقد ، االعتياديةدرسوا بالطريقة  طالباً 
نتاج الكتاب التفاعمي ، واختبار ميارات التفكير البصري، ودليؿ المحوسب وقائمة معايير تصميـ وا 

، وتمت معالجة البيانات باستخداـ المعمـ الستخداـ الكتاب التفاعمي المحوسب في التدريس
ومعادلة مربع ، ف مستقمتيفلعينتي (T-test)اختباري استخداـ متنوعة تمثمت ف أساليب إحصائية

ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا  ،لمعرفة حجـ التأثير إيتا
المجموعة التجريبية والمجموعة بيف متوسطي درجات طالب  (0.01)عند مستوى الداللة 

 .لصالق المجموعة التجريبيةال ابطة في اختبار التفكير البصري 
 

 (2213)دراسة أبو داف  .5
 

التعرؼ عمى أثر توظيؼ النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور إلى ىدفت الدراسة        
وميارات التفكير البصري لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي بغزة،  ،عمى تنمية التحصيؿ

 بةً ( طال60تكونت عينة الدراسة مف )قد و بي، استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريو 
 تـرابع في مدرسة الرافديف األساسية )أ( التابعة لمديرية غرب غزة، الصؼ ال الباتمف ط

( 30) وتشمؿإحداىما تمثؿ المجموعة التجريبية  :إلى مجموعتيف فتقسيمي عشوائياً، وتـ اختيارىف
تمثمت أدوات الدراسة في أداة وقد ، بةً ( طال30)تشمؿ  ابطة و تمثؿ المجموعة الوأخرى  ،ةً طالب

لوحدة الكسور العادية مف كتاب الريا يات لمصؼ الرابع األساسي )الجزء تحميؿ المحتوى 
، وتمت التفكير البصريميارات  تحصيمي في وحدة الكسور العادية، واختبار واختبار، الثاني(

معادلة ىولستي لحساب استخداـ  :مت فيمعالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمث
لحساب معامؿ الثبات لالختبار ( 21معادلة كودر ريتشاردسوف )معامؿ الثبات لتحميؿ المحتوى، و 

 (T-test)واختبار  ومعامؿ التمييز، ،، ومعامؿ الصعوبةالتحصيمي،  ومعامؿ ارتباط بيرسوف
مف أىـ النتائج التي توصمت ليا إليجاد حجـ التأثير، و  لممجموعات المستقمة، ومعادلة مربع إيتا
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طالبات درجات  بيف متوسط (0.05)الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة في اختبار التحصيؿ البعدي، واختبار ميارات التفكير 

 .لصالق المجموعة التجريبيةالبصري البعدي 
 

 (2212) الكحموتدراسة  .6
 

 توظيؼ استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاىيـإلى الكشؼ عف فاعمية ىدفت الدراسة        
، وميارات التفكير البصري في الجغرافيا لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزةالجغرافية، 

تكونت قد و بي، شبو التجرياستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج و 
حادي عشر في مدرسة فيد األحمد الصباح الصؼ ال الباتمف ط بةً ( طال76عينة الدراسة مف )

إلى  فتقسيميو عشوائياً، اختيارىف  ، تـالثانوية لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميـ شرؽ غزة
( 38) تشمؿوأخرى  ابطة و  ،ةً ( طالب38) تشمؿثؿ المجموعة التجريبية و إحداىما تم :مجموعتيف

 المفاىيـ الجغرافية، واختبار ، واختبارت الدراسة في أداة تحميؿ المحتوىتمثمت أدواوقد ، بةً طال
 :، وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت فيالتفكير البصريميارات 

ييز، ومعامؿ ، ومعامؿ التموطريقة التجزئة النصفية ،(20استخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف )
إليجاد حجـ التأثير، d) ) و لممجموعات المستقمة، ومعادلة مربع إيتا (T-test)، واختبار الصعوبة

مف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة و ومعامؿ الكسب لبالؾ لمكشؼ عف فاعمية االستراتيجية، 
طالبات المجموعة درجات  بيف متوسط (0.05)وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

لصالق ميارات التفكير البصري ي المفاىيـ الجغرافية و التجريبية والمجموعة ال ابطة في اختبار 
 .المجموعة التجريبية

 

 (2212)دراسة رجب  .7
 

 تنمية في لممادة الدقائقي التمثيؿ استراتيجية فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت         
 األساسي التاسع الصؼ طالبات لدى العموـ في البصري وميارات التفكير ،المفاىيـ الكيميائية

قد و والمنيج الوصفي التحميمي،  ،ريبيالتجشبو  في ىذه الدراسة المنيج ةالباحث تاستخدمو  بغزة،
التاسع األساسي مف مدرسة السيدة رقية الصؼ  الباتمف طة ( طالب70تكونت عينة الدراسة مف )

 إلى العينة وزعت حيث العممي األساسية لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميـ غرب غزة،
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وقد ، طالبةً ( 35)وتشمؿ   ابطة واألخرى ،طالبةً ( 35) وتشمؿ تجريبية إحداىما :مجموعتيف
، ( فقرة37مف ) المؤلؼيـ الكيميائية اختبار لممفاىو  أداة تحميؿ المحتوى، راسة فيأدوات الد تمثمت
، وتمت معالجة البيانات باستخداـ ( فقرة24مف )بار لميارات التفكير البصري المؤلؼ واخت

(، ومعامؿ التمييز، 21استخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف ) :أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في
 ،االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار، ومعامالت االرتباط لحساب معامالت ومعامؿ الصعوبة

لقياس  عادلة مربع إيتا، وملعينتيف مستقمتيف (T-test)بار واخت ومعامؿ بالؾ لمكسب المعدؿ،
د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجو  ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة حجـ األثر،

وال ابطة في االختبار البعدي لممفاىيـ  تجريبيةتيف الفي المجموع الباتدرجات الط يمتوسط
 .لصالق المجموعة التجريبية الكيميائية وكذلؾ في االختبار البعدي لميارات التفكير البصري

 

 (2211) طافشدراسة  .8
 

الريا ي عمى تنمية برنامج مقترح في ميارات التواصؿ أثر  التعرؼ إلىىدفت الدراسة          
، وميارات التفكير البصري لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ،التحصيؿ الدراسي

اختيروا  ( طالبةً 74تكونت عينة الدراسة مف )قد ، و الدراسة المنيج شبو التجريبياستخدمت و 
 ، وتـبطريقة عشوائية مف طالبات الصؼ الثامف األساسي مف مدرسة عيف جالوت األساسية

ؿ المجموعة إحداىما تمث في كؿ مجموعة، ( طالبةً 37بالتساوي بواقع ) إلى مجموعتيف فتقسيمي
، عتياديةباستخداـ الطريقة االدرسف وأخرى  ابطة  البرنامج المقترح،باستخداـ درسف التجريبية 

رات ( فقرة، واختبار لميا.3مف )المؤلؼ  التحصيؿ الدراسيتمثمت أدوات الدراسة في اختبار وقد 
وتمت معالجة البيانات باستخداـ  محتوى،الوأداة تحميؿ  ( فقرة،.3مف ) المؤلؼالتفكير البصري 

(، ومعادلة ىولستي، 21استخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف ) :أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في
ومعامؿ والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ االرتباط، وطريقة التجزئة النصفية، 

، ومف (T-test، واختبار ت )ماف ويتني لمجموعات صغيرةاختبار التمييز، و  الصعوبة، ومعامؿ
بيف  (0.05)أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

، يالتحصيؿ الدراسمتوسطي درجات الطالبات في المجموعتيف ال ابطة والتجريبية في اختبار 
 لصالق المجموعة التجريبية.في التطبيؽ البعدي اختبار ميارات التفكير البصري و 
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 (2212)دراسة جبر  .9
 

 دورة التعمـ فوؽ المعرفية في تنمية استراتيجيةإلى معرفة أثر توظيؼ ىدفت الدراسة         
استخدـ الباحث و ، يوـ لدى طمبة الصؼ العاشر األساسوميارات التفكير البصري بالعم ،المفاىيـ

تكونت عينة الدراسة مف وقد ، ريبي تصميـ قبمي وبعدي لمجموعتيفالتج في ىذه الدراسة المنيج
مف مدرسة الشييد  بصورة عشوائيةتـ اختيارىـ  عاشر األساسي،( طالبًا مف طالب الصؼ ال80)

لمجموعة ؿ اإحداىما تمث :، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيفمحمد يوسؼ النجار الثانوية لمبنيف
راسة في تمثمت أدوات الدوقد ، ( طالباً 40)وتشمؿ وأخرى  ابطة  ،ً ( طالبا40) تشمؿالتجريبية و 

، واختبار العممية مفاىيـ، واختبار ال(مدخؿ إلى الكيمياء الع وية)  وحدةلأداة تحميؿ المحتوى 
 :عة تمثمت في، وتمت معالجة البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنو البصري التفكيرميارات 

، ومعامالت (، ومعامؿ التمييز، ومعامؿ الصعوبة21استخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف )
لممجموعات   (T-test) بار، واختاالتساؽ الداخمي لفقرات االختباراالرتباط لحساب معامالت 

د وجو  ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة لمعرفة حجـ التأثير، عادلة مربع إيتا، ومالمستقمة
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 

بار ميارات التفكير البصري اختو  ،ال ابطة في اختبار المفاىيـ العممية أقرانيـ في المجموعة
 فية.دورة التعمـ فوؽ المعر  استراتيجية ى لتوظيؼتعز 

 

 (2212) الشوبكيدراسة   .12
 

 ،المفاىيـ تنمية في المنظومي المدخؿ توظيؼ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت        
في ىذه  ةالباحث تاستخدمو ، عشر الحادي الصؼ طالبات لدى بالفيزياء البصري التفكير وميارات

الحادي الصؼ  الباتمف طة ( طالب68تكونت عينة الدراسة مف )قد و  ،ريبيالتج الدراسة المنيج
 تجريبية إحداىما :مجموعتيف عمى العينة وزعت حيث ،رة المدائف الثانوية )أ(عشر في مدرسة زى

راسة في أداة تمثمت أدوات الدوقد ، طالبةً ( 36)وتشمؿ   ابطة واألخرى ،طالبةً ( 32) وتشمؿ
، وتمت معالجة البصري التفكيرميارات ، واختبار الفيزيائية مفاىيـ، واختبار التحميؿ المحتوى

(، 21استخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف ) :البيانات باستخداـ أساليب إحصائية متنوعة تمثمت في
االتساؽ الداخمي ، ومعامالت االرتباط لحساب معامالت ومعامؿ التمييز، ومعامؿ الصعوبة
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لمكشؼ عف لمعرفة  عادلة مربع إيتا، وملممجموعات المستقمة (T. test) بار، واختلفقرات االختبار
د فروؽ ذات وجو  ومف أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة ،فعالية التدريس بالمدخؿ المنظومي

داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانيـ في 
لصالق  ميارات التفكير البصري باراختو  الفيزيائية، ال ابطة في اختبار المفاىيـ المجموعة

 .المجموعة التجريبية
 

 

 :رابعالتعميؽ عمى دراسات المحور ال
 

 مف حيث أغراض الدراسة وأىدافيا: -
إلى التعػرؼ عمػى فاعميػة اسػتخداـ العديػد  لرابعتنوعت أىداؼ الدراسات السابقة في المحور ا      

البنائيػػة مػػثال أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات )، فنجػػد ميػػارات التفكيػػر البصػػريمػػف الدراسػػات فػػي تنميػػة 
"PDEODE"برنػػامج بالوسػػائط المتعػػددة، وكتػػاب تفػػاعمي محوسػػب، والنمػػاذج ، و رسػػـو اليزليػػة، وال

والبيػػت الػػدائري، والتمثيػػؿ الػػدقائقي، وبرنػػامج مقتػػرح فػػي ميػػارات التواصػػؿ الريا ػػي، ، المحسوسػػة
(، 2.14) األسػمروذلؾ بالترتيب كما في دراسػة  ،(ودورة التعمـ فوؽ المعرفية، والمدخؿ المنظومي

 أبػو داف(، ودراسػة 2.13) أبػو زايػدة(، ودراسػة 2.13) العشػي(، ودراسة 2.14) ألسطؿودراسة ا
ودراسػػة ، (2.11) طػػافشودراسػة ، (2.12) رجػػبودراسػة  ،(2.12) الكحمػػوت(، ودراسػة 4102)

 .(.2.1) الشوبكيودراسة ، (.2.1) جبر
 

المحطػػات العمميػػة والخػػرائط  إلػػى معرفػػة أثػػر توظيػػؼ اسػػتراتيجيتي ىػػذه الدراسػػةبينمػػا ىػػدفت       
 .ميارات التفكير البصريتنمية الذىنية في 

 

 مف حيث منيج الدراسة: -
الدراسػػػػات  غالبيػػػػةفػػػػي المحػػػػور الرابػػػػع فػػػػي منيجيػػػػة الدراسػػػػة، ف الدراسػػػػات السػػػػابقةتنوعػػػػت    

(، 2.14(، ودراسػػػػة األسػػػػطؿ )2.14)األسػػػػمر  ، مثػػػػؿ دراسػػػػةالتجريبػػػػيشػػػػبو المػػػػنيج اسػػػػتخدمت 
(، ودراسػػػة طػػػافش 2.12(، ودراسػػػة رجػػػب )2.12(، ودراسػػػة الكحمػػػوت )2.13ودراسػػػة العشػػػي )

(، ودراسػػة 2.13اسػػتخدمت المػػنيج التجريبػػي مثػػؿ دراسػػة أبػػو زايػػدة )وبعػػض الدراسػػات (، 2.11)
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اليػة اسػتخدمت والدراسػة الح .(.2.1(، ودراسة الشوبكي ).2.1(، ودراسة جبر )2.13أبو داف )
 الدراسات السابقة. غالبيةالتجريبي كشبو المنيج 

 
 

 مف حيث العينة: -

( 2.14)سػػػمر غالبيػػػة الدراسػػػات السػػػابقة تناولػػػت العينػػػة مػػػف طمبػػػة المػػػدارس مثػػػؿ دراسػػػة األ  
( مػػػف 2.14)األسػػػطؿ األساسػػػي، بينمػػػا كانػػػت دراسػػػة  ثػػػامفتناولػػػت العينػػػة مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ ال

، ( مف طالب الصؼ السادس األساسي2.13) عشياألساسي، ودراسة ال طالبات الصؼ الخامس
( مػػف 2.13الصػػؼ الخػػامس األساسػػي، ودراسػػة أبػػو داف )( مػػف طػػالب 2.13) أبػػو زايػػدةودراسػػة 

( مػػف طالبػػات الصػػؼ الحػػادي عشػػر، 2.12طالبػػات الصػػؼ الرابػػع األساسػػي، ودراسػػة الكحمػػوت )
( مف طالبات 4100ساسي، ودراسة طافش )( مف طالبات الصؼ التاسع األ2.12ودراسة رجب )

( مػػػف طػػػالب الصػػػؼ العاشػػػر األساسػػػي، ودراسػػػة .2.1الصػػػؼ الثػػػامف األساسػػػي، ودراسػػػة جبػػػر )
أمػػا الدراسػػة الحاليػػة فتكونػػت عينتيػػا مػػػف ( مػػف طالبػػات الصػػؼ الحػػادي عشػػر. .2.1الشػػوبكي )

 طالب المدارس )الصؼ الرابع األساسي( كغالبية الدراسات السابقة.
 
 

 حيث األدوات:مف  -

واتفقػت  ،تبعػا لتنػوع وتعػدد المتغيػرات فييػا رابعتنوعت أدوات الدراسات السابقة في المحور ال  
 كالتالي:وىي ثالث أدوات لمدراسة لمعظـ الدراسات في استخداميا 

بػػػار لميػػػارات التفكيػػػر واختلممفػػػاىيـ اليندسػػػية، ( اسػػػتخدمت اختبػػػار 2.14) ألسػػػمردراسػػػة ا   
(، ودراسػػة 2.13، ودراسػػة أبػػو داف )(2.14) األسػػطؿدراسػػة كػػؿ مػػف ، بينمػػا اسػػتخدمت البصػػري
، واختبػػػػار أداة تحميػػػػؿ المحتػػػػوى، واختبػػػػار تحصػػػػيميأدوات لمدراسػػػػة ىػػػػي  ثػػػػالث (2.11طػػػػافش )

واختبػػػػار ( أداة تحميػػػػؿ المحتػػػػوى، 2.13)دراسػػػػة العشػػػػي واسػػػػتخدمت لبصػػػػري، ميػػػػارات التفكيػػػػر ا
قائمػػة  ( اسػػتخدمت2.13) أبػػو زايػػدة، ودراسػػة ميػػارات التفكيػػر البصػػري، واختبػػار المبػػادئ العمميػػة

نتػػػاج الكتػػػاب التفػػػاعمي المحوسػػػب، واختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري ، ودراسػػػة معػػػايير تصػػػميـ وا 
المحتػػوى، واختبػػار المفػػاىيـ الجغرافيػػة، واختبػػار ميػػارات  ( اسػػتخدمت أداة تحميػػؿ2.12الكحمػػوت )

( اسػتخدمت اختبػار المفػاىيـ الكيميائيػة، واختبػار ميػارات 2.12ب )ودراسة رجػالتفكير البصري،  
 ( استخدمت أداة تحميؿ المحتوى، واختبار المفاىيـ العمميػة،.2.1ودراسة جبر ) التفكير البصري،
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( اسػػػتخدمت أداة تحميػػػؿ المحتػػػوى، .2.1ودراسػػػة الشػػػوبكي ) واختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري،
 ، واختبار ميارات التفكير البصري.واختبار المفاىيـ الفيزيائية

 

 تحميؿ أداة( في أدوات الدراسة  المتمثمة في .2.1واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الشوبكي )      
 .البصري ميارات التفكير واختبار الفيزيائية، المفاىيـ واختبار ،محتوىال
 
 

 مف حيث النتائج: -

عف فاعمية األساليب واالستراتيجيات والبرامج  السابقة في ىذا المحور أسفرت نتائج الدراسات     
 .في تنمية ميارات التفكير البصري المتبعة

 

 :لرابعما استفاده الباحث مف دارسات المحور ا

 بناء أدوات الدراسة الحالية. -
 اختيار األساليب االحصائية المناسبة لمدراسة. -

 الدراسة مع الدراسات السابقة.مقارنة النتائج التي توصمت إلييا  -

 تفسير النتائج وتحميميا. -
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الدراسات السابقة: فصؿ التعميؽ العاـ عمى  

تنميػػػة المفػػػاىيـ اتفقػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي سػػػبؽ ذكرىػػػا فػػػي  10
واختمفػػػت عنيػػػا فػػػي أف ىػػػذه الدراسػػػة تناولػػػت توظيػػػؼ  وميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري، ،الفيزيائيػػػة

)الجػزء األوؿ( لمصػؼ  العمػـو العامػةفػي مػادة  المحطات العممية والخرائط الذىنيػة استراتيجيتي
 .األساسيالرابع 

 

، والػػػبعض اآلخػػػر اسػػػتخداـ المػػػنيج التجريبػػػيفػػػي منيجيػػػة الدراسػػػة فبع ػػػيا الدراسػػػات تنوعػػػت  20
عمى مجموعتيف متكػافئتيف )تجريبيػة و ػابطة(، وتتفػؽ  افالقائم استخدـ المنيج شبو التجريبي

التجريبػي، وتختمػؼ معيػا شػبو الدراسات السابقة في اسػتخداميا المػنيج بعض ىذه الدراسة مع 
  ابطة(.مجموعتاف تجريبيتاف، ومجموعة في أنيا اعتمدت عمى ثالث مجموعات متكافئة )

 

تحميػػػؿ أداة اسػػػتخداـ عمػػػى ، واتفػػػؽ العديػػػد منيػػػا فػػػي الدراسػػػات السػػػابقة تنوعػػػت أدوات الدراسػػػة 30
والػذي تكػوف  وأداة اختبار ميارات التفكير البصػري، ،المحتوى، وأداة اختبار المفاىيـ الفيزيائية

 .( فقرة.4مف )كؿ منيما 
 

التعمػػػيـ األساسػػػي واإلعػػػدادي طمبػػػة  ة عينػػػات مختمفػػػة تنوعػػػت مػػػا بػػػيفشػػػممت الدراسػػػات السػػػابق 40
الصػػؼ الرابػػع األساسػػي بمحافظػػة  طػػالبت عينػػة ىػػذه الدراسػػة مػػف تكونػػوحتػػى الثػػانوي، بينمػػا 

 .طالب( 96وبمغ عدد أفرادىا ) ،خاف يونس
 

اتبعت بعض الدراسات السابقة المنيج شبو التجريبػي؛ لممقارنػة بػيف االسػتراتيجيات المسػتخدمة  50
 يبي.، وىذا ما يتفؽ معو الباحث، حيث استخدـ المنيج شبو التجر االعتياديةوالطريقة 

 

تتفؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أنيا استخدمت المنيج الوصػفي التحميمػي  60
(، ودراسػػػػة 2.12(، ودراسػػػػة الكحمػػػػوت )2.13(، ودراسػػػػة العشػػػػي )2.14األسػػػػطؿ ) كدراسػػػػة
(، ودراسػػػػػػة الزينػػػػػػاتي 2.13ودراسػػػػػػة  ػػػػػػيير ) (،.2.1(، ودراسػػػػػػة عسػػػػػػيري )2.12رجػػػػػػب )

حيث قاـ الباحث باتباع المنيج الوصفي التحميمي؛ لتحديػد قائمػة المفػاىيـ الفيزيائيػة (، 2.14)
 .(الكيرباء والمغناطيسية)المت منة في وحدة 

 

وجػد الباحػث نػدرة فػي الدراسػات السػػابقة التػي تناولػت اسػتراتيجيتي المحطػات العمميػة والخػػرائط  70
حسػب عمػـ الباحػث( لكونيػا اسػتراتيجية ) الذىنية، وأخص بالذكر استراتيجية المحطات العمميػة

 حديثة في التدريس. 
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 ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة: 
 

تميػػػػػزت الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة فػػػػػي أنيػػػػػا تناولػػػػػت أربعػػػػػة متغيػػػػػرات متمثمػػػػػة فػػػػػي متغيػػػػػريف مسػػػػػتقميف            10
)اسػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػة، واسػػػتراتيجية الخػػػرائط الذىنيػػػة(، ومتغيػػػريف تػػػابعيف )المفػػػاىيـ 

 الفيزيائية، وميارات التفكير البصري(. 
 

)الكيربػػػػػػاء  الثانيػػػػػػة وحػػػػػػدةمتناوليػػػػػػا لتميػػػػػػزت الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة عػػػػػػف الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة فػػػػػػي  20
التػػػي يواجػػػو و ، األوؿوالمغناطيسػػػية( مػػػف كتػػػاب العمػػػوـ العامػػػة لمصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي الجػػػزء 

  ؛ لكونيا وحدة دراسية مف عمـ الفيزياء. في استيعابيا وفيمياجمة الطمبة صعوبة ومعوقات 
 

يتي المحطات العممية والخػرائط تميزت الدراسة الحالية بيدفيا وىو معرفة أثر توظيؼ استراتيج 30
الذىنيػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ الفيزيائيػػة وميػػارات التفكيػػر البصػػري فػػي مػػادة العمػػـو لػػدى طػػالب 

 الصؼ الرابع األساسي.
 

دليػػؿ  :ف لممعمػػـ وىمػػادليمػػيتميػػزت ىػػذه الدراسػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي أنيػػا احتػػوت عمػػى  40
المعمػػػـ باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػة، ودليػػػؿ المعمػػػـ باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الخػػػرائط 

 الذىنية.
 

أداة تحميػػػؿ المحتػػػوى، واختبػػػار  :تميػػػزت ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي أنيػػػا اسػػػتخدمت ثػػػالث أدوات وىػػػي 50
 المفاىيـ العممية، واختبار ميارات التفكير البصري.
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 الفصلْالرابع
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 الفصؿ الرابع
 إجراءات الدراسة

 

يت مف الفصؿ الرابع عر ػًا إلجػراءات الدراسػة، وىػي: مػنيج الدراسػة، ومجتمػع الدراسػة، 
وعينػػػة الدراسػػػة، وأدوات ومػػػواد الدراسػػػة، ومتغيػػػرات الدراسػػػة، و ػػػبط متغيػػػرات الدراسػػػة، وخطػػػوات 

 ت اإلحصائية المستخدمة.الدراسة اإلجرائية، وأىـ المعالجا
 

 منيج الدراسة:

قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ المػػػنيج شػػػبو التجريبػػػي فػػػي تنفيػػػذ أدوات الدراسػػػة، وتطبيػػػؽ التجربػػػة 
لمكشػػػؼ عػػػف أثػػػر توظيػػػؼ اسػػػتراتيجيتي المحطػػػات العمميػػػة، والخػػػرائط الذىنيػػػة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ 

 الفيزيائية وميارات التفكير البصري لدى طمبة الصؼ الرابع.
وىو منيج يتـ فيو التحكـ في المتغيرات المؤثرة فػي ظػاىرة مػا، باسػتثناء متغيػر واحػد يقػـو الباحػث 

 (217 :...2بتطويعو وتغييره بيدؼ تحديد وقياس تأثيره عمى الظاىرة مو ع الدراسة. )ممحـ، 
 

 :الدراسةتصميـ 

وذلػػػػؾ  ،متكافئػػػة بعػػػدي( لػػػثالث مجموعػػػػات -اسػػػتخدـ الباحػػػث التصػػػػميـ التجريبػػػي )قبمػػػػي
عمػى مجموعػات الدراسػة التجريبيػة، حيػث  المحطات العمميػة والخػرائط الذىنيػة بتطبيؽ استراتيجيتي

(، بينمػػػػا درسػػػػت المجموعػػػػة المحطػػػػات العمميػػػػةدرسػػػػت المجموعػػػػة التجريبيػػػػة األولػػػػى باسػػػػتراتيجية )
سػػػػتيا (، فيمػػػػا اسػػػػتمرت المجموعػػػػة ال ػػػػابطة دراالخػػػػرائط الذىنيػػػػةالتجريبيػػػػة الثانيػػػػة باسػػػػتراتيجية )

 والشكؿ التالي يو ق مخطط تصميـ الدراسة: االعتيادية.بالطريقة 

 لمدراسة التجريبي التصميـ: (4-1) شكؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
المجموعة 

 التجرٌبٌة األولى
 

 
المجموعة 

 التجرٌبٌة األولى
 

 
المجموعة 

 ثانٌةالتجرٌبٌة ال
  

المجموعة 

 الضابطة
 

 

 

االختبارات  

 القبلٌة

 

 

 

االختبارات  
 البعدية

 

 
المجموعة 

 ثانٌةالتجرٌبٌة ال
  

المجموعة 

 الضابطة
 

 
استراتٌجٌة 

 المحطات العلمٌة
 

 
استراتٌجٌة 

 الخرائط الذهنٌة
  

الطرٌقة التقلٌدٌة 

 االعتٌادٌة
 

 

 

مقارنة  
 النتائج
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 مجتمع الدراسة:

يتكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف جميػػػع طمبػػػة الصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي المقيػػػديف بمػػػدارس وكالػػػة       
(، والبػػػػالغ عػػػػددىـ 2.15/ 2.14الغػػػػوث الدوليػػػػة بمحافظػػػػة خػػػػاف يػػػػونس خػػػػالؿ العػػػػاـ الدراسػػػػي )

يو ػػػق  (4-1)( طالبػػػة. والجػػػدوؿ رقػػػـ 2498( طالبػػػًا، و)2893( طالػػػب وطالبػػػة، مػػػنيـ )5391)
 مجتمع الدراسة باختالؼ متغير الجنس:

 

 ، والمديرية: مجتمع الدراسة باختالؼ متغير الجنس(4-1)الجدوؿ رقـ 
 اإلجمالي شرؽ خاف يونس خاف يونس الجنس
 2893 1595 1298 ذكور

 2498 1322 1176 إناث

 5391 2917 2474 اإلجمالي

 (2014المصدر/ وزارة التربية والتعميـ )
 

 الدراسة:عينة 
 

قػػاـ الباحػػث باختيػػار مدرسػػة )ذكػػور خزاعػػة اإلعداديػػة( بطريقػػة قصػػدية، وذلػػؾ لعػػدة أسػػباب        
أىميا عمؿ الباحث في ىذه المدرسة، واالىتماـ واالستعداد الػذي أبدتػو اإلدارة المدرسػية فػي تػوفير 

الصػػؼ الرابػػع  كافػػة اإلمكانػػات لتطبيػػؽ التجربػػة، ثػػـ قػػاـ باختيػػار عينػػة مػػف ثػػالث شػػعب مػػف طمبػػة
األساسي في المدرسة، وقاـ بتوزيعيا بشكؿ عشوائي إلى ثػالث مجموعػات، األولػى تجريبيػة أولػى، 
والثانيػػػة تجريبيػػػة ثانيػػػة، والثالثػػػة مجموعػػػة  ػػػابطة. والجػػػدوؿ التػػػالي يو ػػػق عينػػػة الدراسػػػة حسػػػب 

 المجموعة:
 تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعات: (4-2)الجدوؿ رقـ 
 النسبة المئوية العدد المجموعة

 32.30 31 المجموعة ال ابطة

 33.33 32 المجموعة التجريبية األولى

 34.37 33 المجموعة التجريبية الثانية

 100.0 96 اإلجمالي
 

 الدراسة:ومواد أدوات 
 

قاـ الباحث باستخداـ عدة أدوات لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، وكانت ىػذه األدوات عبػارة عػف: 
بطاقة تحميؿ محتوى لموحدة الثانية "الكيربػاء والمغناطيسػية" فػي  ػوء المفػاىيـ الفيزيائيػة وميػارات 



 
99

ي عر ػًا التفكير البصري، واختبار المفاىيـ الفيزيائية، واختبار ميارات التفكيػر البصػري، وفيمػا يمػ
 ليذه األدوات وخصائصيا:

 

 أواًل: بطاقة تحميؿ محتوى لموحدة الثانية.
 

مف مقرر العمـو  الكيرباء والمغناطيسيةبإعداد بطاقة لتحميؿ محتوى وحدة  الباحث قاـ
(، وذلؾ 2.14/2.15األساسي خالؿ العاـ الدراسي ) الرابعطمبة الصؼ )الجزء األوؿ( لالعامة 

تصميـ الباحث في  استعافالتي تت منيا الوحدة، ولقد  الفيزيائيةبيدؼ الكشؼ عف المفاىيـ 
 بطاقة تحميؿ المحتوى ببعض األدبيات التربوية السابقة، والبحوث ذات العالقة.

 

 اليدؼ مف التحميؿ:
 

تيدؼ عممية تحميؿ وحدة الكيرباء والمغناطيسية مف مقرر العموـ إلى تحديد المفاىيـ 
الفيزيائية التي تت منيا، وذلؾ بيدؼ ت مينيا في اختبار المفاىيـ الفيزيائية، وكذلؾ لمساعدة 

 .الباحث في إعداد الدروس وتطبيؽ التجربة
 

 عينة التحميؿ:
 

المفردات التي تخ ع لعممية التحميؿ، كتابًا، أو يقصد بعينة تحميؿ المحتوى: جميع 
مقااًل، أو غير ذلؾ، وبناًء عمى ذلؾ فإف عينة التحميؿ كانت عبارة عف الوحدة الثانية "الكيرباء 
 والمغناطيسية" مف مقرر العموـ العامة لطمبة الصؼ الرابع األساسي وتشمؿ الوحدة أربعة دروس.

 

 وحدة التحميؿ:
 

ميؿ: أصغر جزء في المحتوى، ويختاره الباحث ليخ عو لمعد والقياس، ويقصد بوحدة التح
ويعتبر تكراره ذو داللة محددة في رسـ نتائج التحميؿ، وقد تكوف وحدة التحميؿ كممة، أو مو وع، 
، أو مفردات، أو مقاييس، وقد تكوف وحدة التحميؿ فقرة، وعمى مستوى الدراسة الحالية تـ  أو رسـو

 حدة أساسية لمتحميؿ، حيث قد يكوف المفيوـ عبارة عف كممة واحدة.اعتماد الكممة لو 
 

 فئة تحميؿ المحتوى:
 

يرى العديد مف التربوييف بأف فئة التحميؿ قد تكوف الكممة ذاتيا، أو مو وعًا ما، أو قيـ، 
كفئة لتحميؿ  الفيزيائيالمفيوـ  الباحث ىيـ، أو حقائؽ، أو غير ذلؾ، وحددأو ميارات، أو مفا

 وى الوحدة الدراسية.محت
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 إجراءات تحميؿ المحتوى:
 

 راسات السابقة ذات العالقة، وقاـتـ اإلطالع عمى مجموعة مف األدبيات التربوية، والد
 :)الكيرباء والمغناطيسية(باإلجراءات التالية في عممية تحميؿ محتوى وحدة  الباحث

 تحديد عينة، وفئة، ووحدة تحميؿ المحتوى. -1
التحميؿ عمى جميع العناصر التي تت منيا الوحدة، بما في ذلؾ التدريبات، تمت عممية  -2

 واألنشطة، وأساليب التقويـ.
 تـ االعتماد عمى بطاقة لتحميؿ محتوى، تـ تصميميا وفقًا ألغراض الدراسة الحالية. -3
طبؽ التحميؿ عمى الوحدة الثانية مف مقرر العموـ العامة لطمبة الصؼ الرابع األساسي، وتـ  -4

 رصد النتائج في استمارة معدة خصيصًا لعممية تحميؿ المحتوى.
 التأكد مف صدؽ وثبات عممية تحميؿ المحتوى. -5

 

 صدؽ أداة تحميؿ المحتوى:
 

يقصد بصدؽ أداة تحميؿ المحتوى بأف تقيس األداة ما و عت ألجؿ قياسو، بمعنى آخر 
ي وحدة الكيرباء والمغناطيسية، ولمتأكد أف تكوف األداة قادرة عمى قياس تكرار المفاىيـ الفيزيائية ف

مف صدؽ أداة تحميؿ المحتوى قاـ الباحث بعرض األداة عمى مجموعة مف المختصيف بالمناىج 
 وطرؽ تدريس العموـ العامة، وقاـ بتعديميا وفقًا لتوصيات لجنة التحكيـ، ومقترحاتيـ.

 بات بطاقة تحميؿ المحتوى:ث
 

أعيد تحميميا عدة مرات، نتائج وعدـ تغيرىا بشكؿ جوىري لو الثبات يعني االستقرار في ال
طريقة الثبات عبر األفراد، والثبات الباحث ويقاس ثبات بطاقة تحميؿ المحتوى بعدة طرؽ استخدـ 

وقاـ مدرس العموـ العامة بنفس ، الكيرباء والمغناطيسيةتحميؿ محتوى وحدة تـ عبر الزمف، حيث 
عيؿ موسى( بتحميؿ المحتوى الستخالص المفاىيـ الفيزيائية محمود إسما المدرسة وىو )أ.

 معادلة ىولستي لقياس ثبات أداة تحميؿ المحتوى. واستخدـ الباحث، المت منة
 

      معامؿ الثبات = 

     
 

 حيث أف:
(C12.عدد الفئات التي اتفؽ عمييا في مرتي التحميؿ :) 
(C1 + C2 مجموع عدد الفئات التي حممت في :).المرتيف 
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 الثبات عبر األفراد: -1
 

 : يو   ثبات تحميؿ المحتوى لممفاىيـ الفيزيائية عبر األفراد(4-3)الجدوؿ رقـ 
 معامؿ الثبات نقاط االتفاؽ معمـتحميؿ ال الباحثتحميؿ 

44 39 37 2.89 

( 37مف الجدوؿ السابؽ يت ق بأف نقاط االلتقاء بيف تحميؿ الباحث وتحميؿ المعمـ كانت )
 %(، وىي نسبة مرتفعة نسبيًا.89مفيومًا، وعميو فإف معامؿ الثبات يساوي )

 الثبات عبر الزمف: -2
 : يو   ثبات تحميؿ المحتوى لممفاىيـ الفيزيائية عبر الزمف(4-4)الجدوؿ رقـ 

 معامؿ الثبات نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األوؿ
44 41 37 2.871 

( 37نقاط االلتقاء بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ الثاني كانت ) مف الجدوؿ السابؽ يت ق بأف
 %(، وىي نسبة مرتفعة نسبيًا.8701مفيومًا، وعميو فإف معامؿ الثبات يساوي )

 نتائج عممية التحميؿ:
 

تـ اإلطالع عمى وحدة الكيرباء والمغناطيسية ومف ثـ ُطبقت بطاقة تحميؿ المحتوى، 
( مفيومًا فيزيائيًا، تـ ت مينيا في اختبار المفاىيـ الفيزيائية الُمعد 37فأسفرت النتائج عف وجود )

 خصيصًا ليذه الدراسة. 
 

 ثانيًا: اختبار المفاىيـ الفيزيائية.
 

قاـ الباحث باإلطالع عمى األدبيات التربوية السابقة، وبعض البحوث، وكتب القياس 
الفيزيائية، كما استعاف بنتائج تحميؿ  والتقويـ التربوي، بيدؼ و ع مواصفات الختبار المفاىيـ

محتوى وحدة الكيرباء والمغناطيسية، ثـ إعداد جدوؿ مواصفات واألوزاف النسبية لكؿ مستوى مف 
مستويات بموـ الدنيا والعميا، حسب نتائج تحميؿ المحتوى، وقاـ بإعداد اختبارًا يت مف أربعة 

 مستويات تتناسب مع طبيعة فئة الدراسة.
 

 وترميز االختبار:تصحي  

( فقرة، تتوزع عمى أربعة مستويات مف .4تكوف االختبار في صورتو النيائية مف )
ميارات التفكير الدنيا والعميا، وكاف االختبار مف نوع اختيار مف المتعدد لمناسبتو لطبيعة البحث، 
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(، .تأخذ الترميز ) (، بينما اإلجابة الخاطئة1والجدير بالذكر أف اإلجابة الصحيحة تأخذ الترميز )
 ( درجة..4وعميو فإف الدرجة الكمية لالختبار تساوي )

 جدوؿ المواصفات:

قاـ الباحث بإعداد جدوؿ مواصفات لمساعدتو عمى بناء اختبار المفاىيـ الفيزيائية في 
 وحدة الكيرباء والمغناطيسية، وكانت النتائج كالتالي:

والنسبية لممفاىيـ الفيزيائية في وحدة الكيرباء : يو   األوزاف العديدة (4-5)الجدوؿ رقـ 
 والمغناطيسية

 الدروس
المجموع  مستويات عميا تطبيؽ فيـ تذكر الميارات

 %20 %12.5 %25 %42.5 الوزف النسبي الكمي
 9 2 1 2 4 23% الكيرباء في حياتنا

التيار الكيربائي والدارة 
 الكيربائية

%40 7 4 2 3 16 

 9 2 1 2 4 23% المغناطيس

 6 1 1 2 2 14% المغناطيس الصناعي

 40 8 5 10 17 100% اإلجمالي

( فقرة، تتوزع عمى أربعة .4يو ق أف االختبار يتكوف مف ) (4-5)الجدوؿ السابؽ رقـ 
مستويات وىي: تذكر، وفيـ، وتطبيؽ، ومستويات عميا، وكانت النسبة األكبر لمدرس الثاني وىو 

 والدارة الكيربائية(.)التيار الكيربائي 

 :الفيزيائيةإعداد اختبار المفاىيـ 

في  الفيزيائيةقاـ الباحث بااللتزاـ بما ورد في جدوؿ المواصفات في بناء اختبار المفاىيـ 
التي وردت في وحدة  الفيزيائية، وكاف االختبار يشمؿ جميع المفاىيـ الكيرباء والمغناطيسيةوحدة 

كؿ كافة مستويات بموـ التي تتوفر بالوحدة، وحسب أوزانيا النسبية. ، ويشالكيرباء والمغناطيسية
( فقرة، مف نوع اختيار مف المتعدد، وتـ مراعاة مجموعة مف ال وابط .4واشتمؿ االختبار عمى )

 في إعداد االختبار وتطبيقو، وكاف أىميا:
، وذلؾ بحسب ورودىا في وحدة الكيرباء  -1 شموؿ االختبار لكافة مستويات بمـو

 والمغناطيسية.
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 مطابقة االختبار لجدوؿ المواصفات الذي أعده الباحث. -2
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة. -3
 مناسبة االختبار لطبيعة طمبة الصؼ الرابع وقدراتيـ، ومياراتيـ. -4
 التأكد مف سالمتو المغوية، وو وح عباراتو. -5
 احتماؿ اإلجابة الصحيحة واحد. -6
 االستطالعية لمتأكد مف صدؽ فقراتو وثبات نتائجو.تطبيؽ االختبار عمى العينة  -7

 :الفيزيائيةالتطبيؽ االستطالعي الختبار المفاىيـ 

عمى عينة استطالعية مف طمبة الصؼ  الفيزيائيةاختبار المفاىيـ قاـ الباحث بتطبيؽ 
بتدريس حيث قاـ الباحث  ،الثانية )الكيرباء والمغناطيسية(وحدة الاألساسي سبؽ ليـ دراسة  الرابع

طالب مدرسة )ذكور خزاعة اإلعدادية لالجئيف( الوحدة الثالثة وبعد االنتياء منيا تـ تدريسيـ 
الوحدة الثانية )الوحدة المستيدفة(، ولقد قاـ الباحث بتأجيؿ تدريس الوحدة الثانية لحيف انتياء 

ثانية؛ وذلؾ مف المعمـ اآلخر مف مدرسة )ذكور بني سييال اإلعدادية "ب"( مف تدريس الوحدة ال
، تـ اختيارىـ بشكؿ ( طالباً .4رة عف )وكانت العينة االستطالعية عباأجؿ التطبيؽ االستطالعي، 

، وذلؾ لمتأكد )ذكور بني سييال اإلعدادية "ب"( التابعة لوكالة الغوث الدوليةعشوائي مف مدرسة 
يجاد معامالت السيولة، وال تأكد مف صدؽ االختبار، مف سالمة االختبار، وقدرتو التمييزية، وا 

 ، ولتحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى العينة الفعمية.وثبات نتائجو

 :اختبار المفاىيـ الفيزيائيةصدؽ 

يقصد بالصدؽ مدى قدرة اختبار المفاىيـ الفيزيائية عمى قياس ما و ع ألجؿ قياسو، 
االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا مف حيث "( الصدؽ بأنو 465: .2.1ويعرؼ أبو عالـ )

مناسبتيا ومعناىا وفائدتيا، لذا فإف الصدؽ يبيف مدى صالحية استخداـ درجات المقياس في 
 وقد تأكد الباحث مف صدؽ االختبار مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات:"، القياـ بتفسيرات معينة

 صدؽ المحكميف:

ألولية عمى مجموعة مف المختصيف بعموـ قاـ الباحث بعرض االختبار في صورتو ا
التربية خاصة بمجاالت القياس والتقويـ، والمناىج وطرؽ التدريس، وبعض أساتذة العموـ لمصؼ 
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الباحث بتعديؿ فقراتو وفقًا  ومف ثـ قاـ، صي في اإلحصاء التربوياألساسي، واختصا الرابع
 يو ق االختبار في صورتو النيائية. (2لمقترحات لجنة التحكيـ، والممحؽ رقـ )

 (:Internal Consistency Validityصدؽ االتساؽ الداخمي )
 

يقصد بالصدؽ الداخمي لالختبار "مدى قدرة فقرات االختبار عمى قياس ما و عت ألجؿ 
قياسو"، ويتـ ىذا األمر مف خالؿ احتساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار 

يبيف صدؽ االتساؽ الداخمي  (4-6)الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو الفقرة. والجدوؿ رقـ  والدرجة
 لالختبار:

 يو   معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار المفاىيـ الفيزيائية (4-6)الجدوؿ رقـ 
 والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو

 مستوى الداللة االرتباطمعامؿ  ـ. مستوى الداللة معامؿ االرتباط ـ.
(0.01دالة عند ) 0.764** 1 (0.01دالة عند ) 0.836** 21   

(0.01دالة عند ) 0.684** 2 (0.01دالة عند ) 0.755** 22   

(0.01دالة عند ) 0.741** 3 (0.01دالة عند ) 0.636** 23   

(0.01دالة عند ) 0.623** 4 (0.01دالة عند ) 0.679** 24   

(0.01عند )دالة  0.584** 5 (0.05دالة عند ) 0.379* 25   

(0.01دالة عند ) 0.795** 6 (0.01دالة عند ) 0.748** 26   

(0.01دالة عند ) 0.674** 7 (0.01دالة عند ) 0.408** 27   

(0.01دالة عند ) 0.689** 8 (0.05دالة عند ) 0.343* 28   

(0.01دالة عند ) 0.558** 9 (0.01دالة عند ) 0.587** 29   

(0.01دالة عند ) 0.444** 10 (0.05دالة عند ) 0.335* 30   

(0.01دالة عند ) 0.690** 11 (0.01دالة عند ) 0.635** 31   

(0.05دالة عند ) 0.365* 12 (0.01دالة عند ) 0.606** 32   

(0.01دالة عند ) 0.583** 13 (0.01دالة عند ) 0.455** 33   

(0.01دالة عند ) 0.788** 14 (0.05عند ) دالة 0.391* 34   

(0.01دالة عند ) 0.656** 15 (0.01دالة عند ) 0.502** 35   

(0.01دالة عند ) 0.703** 16 (0.01دالة عند ) 0.433** 36   

(0.01دالة عند ) 0.639** 17 (0.01دالة عند ) 0.601** 37   

(0.01دالة عند ) 0.709** 18 (0.01دالة عند ) 0.498** 38   

(0.01)دالة عند  0.594** 19 (0.01دالة عند ) 0.678** 39   

(0.01دالة عند ) 0.767** 20 (0.01دالة عند ) 0.564** 40   

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )38*ر الجدولية عند درجة حرية )



 
012

يو ق بأف جميع قيـ االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات  (4-6)الجدوؿ رقـ 
 0.5.(، وىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )38حرية )

(، وعميو فإف االختبار وفقراتو تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب، وأف جميع الفقرات 0.1.أو 
يو ق معامالت االرتباط بيف كؿ  (4-7)جؿ قياسو. والجدوؿ رقـ قادرة عمى قياس ما و عت أل

 مستوى مف مستويات االختبار، والدرجة الكمية لفقراتو:
: يو   معامالت بيف كؿ مستوى مف مستويات اختبار المفاىيـ الفيزيائية والدرجة (4-7)الجدوؿ رقـ 

 الكمية لفقراتو
 الداللةمستوى  معامؿ االرتباط الفقرات المستوى
-29-27-25-24-21-18-14-11-8-2-1 تذكر

31-32-34-36-38-40 
(0.01دالة عند ) 0.626**  

(0.01دالة عند ) 0.721** 30-28-22-20-16-13-12-10-7-6 فيـ  

(0.01دالة عند ) 0.599** 37-33-23-15-4 تطبيؽ  

(0.01دالة عند ) 0.707** 39-35-26-19-17-9-5-3 مستويات عميا  

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38الجدولية عند درجة حرية )**ر 
 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )38*ر الجدولية عند درجة حرية )

يو ق أف جميع قيـ االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات  (4-7)الجدوؿ رقـ 
 االختبار الكمي.(، وىذا يدلؿ عمى تناسؽ مستويات االختبار مع 38حرية )

 حساب زمف االختبار:
 

إجابػػة مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى زمػػف  الفيزيائيػػةبحسػػاب زمػػف اختبػػار المفػػاىيـ  الباحػػثقػػاـ 
 ، حسب المعادلة التالية:ة طالبآخر خمس إجابة ، وزمفخمسة طالبأوؿ 

  زمف إجابة أوؿ خمسة طالب   زمف إجابة آخر خمسة طالبزمف االختبار = 
  

 

 ( دقيقة.45االختبار يقارب مف زمف حصة دراسية واحدة )وكاف زمف 
 

 معامالت السيولة/ الصعوبة:
 

عػػػف طريػػػؽ اختبػػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة  فقػػػراتمػػػف  فقػػػرةلكػػػؿ السػػػيولة  معامػػػؿحسػػػاب  تػػػـ
، ويػػتـ احتسػػاب معػػامالت السػػيولة لفقػػرات االختبػػار الصػػحيحةحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي لإلجابػػة 

: 8..2( )أبػػػو دقػػػػة، 0.20( أو تقػػػؿ عػػػف )0.80التػػػي تزيػػػد سػػػيولتيا عػػػف )بيػػػدؼ حػػػذؼ الفقػػػرات 

 :باستخداـ المعادلة التالية (، وتـ حساب معامالت السيولة.17
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عدد الطمبة الذيف أجابوا عف المفردة إجابة صحيحة
عدد الطمبة  الكمي

 معامؿ السيولة  

 (169: 8..2)أبو دقة، 

 معامؿ التمييز:

حساب معامؿ التمييز لفقرات أي اختبار ىو التعرؼ عمى إف اليدؼ األساسي مف 
الفقرات ال عيفة والفقرات القوية مف حيث القدرة عمى التمييز بيف مف اكتسب المفيوـ أو اكتسب 
الميارة والذي لـ يكتسبيا، وىو يستخدـ لمحكـ عمى قدرة االختبار في التمييز بيف قدرات الطمبة، 

 .ت التمييز بيدؼ حذؼ ال عيؼ منيادوف غيرىـ، ويتـ احتساب معامال
 

( أف الفقرات ال عيفة ىي التي يكوف معامؿ تمييزىا أقؿ 172: 8..2وترى أبو دقة ) 
( أف معامؿ التمييز يجب أف ال يقؿ عف 4.8: 1995، بينما يرى )العساؼ، (0.20مف )

فيزيائية المفاىيـ ال، وقاـ الباحث باحتساب معامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار (0.30)
 عمى الخطوات التالية: ولمدرجة الكمية بناءً 

 

 .مف األعمى إلى األدنى الطمبةدرجات  ترتيب -1
أي مػا . الػدنياتمثؿ الػدرجات ( %27)، ات العمياتمثؿ الدرج (%27)الدرجات إلى مجموعتيف:  تقسيـ -2

( .4العينة االسػتطالعية )طالب مف العينة االستطالعية(، حيث أف إجمالي عدد أفراد  11يعادؿ )
 طالب.

 .حدةفي كؿ مجموعة عف كؿ مفردة عمى  الذيف أجابوا إجابة صحيحة الطمبةعدد  تحديد -3
 :التاليةتطبيؽ المعادلة  -4

س ع  س  دمعامؿ التمييز يساوي: 
  ف  

  

 
 

 حيث أف:  س ع = عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا.
 س د = عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا.            
             

  
 ف =  عدد الطالب في إحدى المجموعتيف. 

 (172: 8..2)أبو دقة، 
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، يو ق معامالت السيولة، ومعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات (4-8)والجدوؿ رقـ 
 لفقراتو:اختبار المفاىيـ الفيزيائية، والدرجة الكمية 

 

: يو   معامالت السيولة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار المفاىيـ الفيزيائية (4-8)الجدوؿ رقـ 
 والدرجة الكمية لفقراتو

 معامؿ التمييز السيولةمعامؿ  ـ. معامؿ التمييز السيولةمعامؿ  ـ.
1 0.40 0.54 21 0.57 0.42 

2 0.50 0.60 22 0.70 0.42 

3 0.52 0.57 23 0.40 0.49 

4 0.57 0.60 24 0.47 0.36 

5 0.45 0.42 25 0.52 0.48 

6 0.52 0.49 26 0.52 0.42 

7 0.35 0.69 27 0.52 0.45 

8 0.45 0.66 28 0.42 0.46 

9 0.65 0.47 29 0.65 0.65 

10 0.47 0.63 30 0.50 0.71 

11 0.65 0.37 31 0.47 0.47 

12 0.47 0.61 32 0.52 0.40 

13 0.60 0.60 33 0.60 0.78 

14 0.45 0.46 34 0.47 0.56 

15 0.40 0.42 35 0.55 0.54 

16 0.67 0.65 36 0.35 0.60 

17 0.47 0.51 37 0.52 0.65 

18 0.30 0.57 38 0.65 0.47 

19 0.45 0.39 39 0.57 0.66 

20 0.62 0.54 40 0.52 0.59 

يو ق أف جميع معامالت السيولة كانت مناسبة، حيث تراوحت ما  (4-8)الجدوؿ رقـ 
 (.051.(، وبمغ متوسط معامؿ السيولة لجميع فقرات االختبار ).07.إلى  .03.بيف )

(، وتراوحت ما بيف .03.كما يو ق الجدوؿ بأف معامالت التمييز كانت أعمى مف )
(، وىي 0534.مية لالختبار )(، وكاف متوسط معامؿ التمييز لمدرجة الك078.إلى  036.)

 معدالت مناسبة، وعميو فإف اختبار المفاىيـ الفيزيائية يتمتع بقدرة تمييز مناسبة.
 

 :فيزيائيةثبات اختبار المفاىيـ ال
 

 

يقصد بالثبات االستقرار في النتائج؛ لو تـ إعادة االختبار عدة مرات عمى نفس الفئة 
تحت نفس الظروؼ والشروط المواتية، ويقصد بالثبات دقة المقياس أو اتساقو حيث يعتبر 



 
018

المقياس ثابتًا إذا حصؿ نفس الفرد عمى نفس الدرجة أو درجة قريبة منيا في نفس االختبار أو 
(، ولحساب ثبات 481: .2.1ات المتكافئة عند تطبيقو أكثر مف مرة )أبو عالـ، مجموعة الفقر 

 االختبار قاـ الباحث باستخداـ الطرؽ التالية:
 

 (:Spilt Half Method) طريقة التجزئة النصفية

فقػرات و إلػى فقػرات فرديػة الرتػب،  االختبار ومسػتوياتوتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ 
واحتساب معامؿ االرتباط بينيما، ومف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف لتصػحيق زوجية الرتب، 

( وذلؾ حسب المعادلة: Spearmen- Brown Coefficientالمعامؿ )
1

2

R

R  في حػاؿ تسػاوي

طرفػػي االرتبػػاط، أو معادلػػة جتمػػاف فػػي حػػاؿ عػػدـ تسػػاوي طرفػػي االرتبػػاط وذلػػؾ حسػػب المعادلػػة: 

21
2

2

1

2

2















ع

 التالي: (4-9)نت النتائج كما في الجدوؿ رقـ ، وكاعع

 

الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمستويات اختبار المفاىيـ  تمعاماليو   : (4-9)الجدوؿ رقـ 
 الفيزيائية والدرجة الكمية لفقراتو

 تصحي  االرتباط معامؿ االرتباط عدد الفقرات االختبار
 0.860 0.758 17 تذكر

 0.836 0.718 10 فيـ

 0.715 0.559 5 تطبيؽ

 0.770 0.626 8 مستويات عميا

 0.918 0.849 40 الدرجة الكمية
 

يت ق بأف معامالت االرتباط بػيف الفقػرات فرديػة الرتػب، والفقػرات  (4-9)مف الجدوؿ رقـ 
 (.0758. – 0559.زوجية الرتب لكافة مستويات االختبار مرتفعة وتراوحت ما بيف )

(، وكانػػػػػت معػػػػػامالت الثبػػػػػات 0849.وبمػػػػػغ معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط لمدرجػػػػػة الكميػػػػػة لالختبػػػػػار ) 
(، وبمغ معامػؿ الثبػات لمدرجػة الكميػة لالختبػار 086. – 0715.لمستويات االختبار تتراوح ما بيف )

 (، وىو معدؿ مرتفع نسبيًا.0918.)
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 (:Kuder- Richardson  20) ريتشاردسوف –معادلة كودر طريقة 
معامؿ ثبات أي اختبار تحصيمي أو  إيجادفي حالة كودر ريتشاردسوف تستخدـ معادلة 

عمى فقرات االختبار ككؿ، وكذلؾ  الطالبتعتمد ىذه المعادلة عمى درجة تبايف استجابات و غيره، 
ذا كاف عددىا كبيرًا  عمى عدد فقراتو، فكمما كاف عدد الفقرات قمياًل انخفض تجانس االختبار، وا 

 :، والمعادلة ىياالختبارارتفع تجانس 

فث  =  
ف  

   [
التبايف الكمي لدرجات االختبار  نسبة اإلجابات الصحيحة في نسبة اإلجابات الخاطئة 

التبايف الكمي لدرجات االختبار
 ] 

 (..2: 9..2)المنيزؿ،         
 حيث ف: عدد فقرات االختبار.

 

 (:Kuder-Richardson  20) معادلة كودر ريتشاردسوفيو ق نتائج  (4-.1)رقـ والجدوؿ 

 لمدرجة الكمية: يو   معامؿ الثبات بطريقة كودر ريتشاردسوف (4-.1)الجدوؿ رقـ 
 الفيزيائيةختبار المفاىيـ ال

اختبار المفاىيـ 
 الفيزيائية

 معامؿ كودر ريتشاردسوف تبايف الدرجات متوسط الدرجات عدد الفقرات

4. 28.5 84.82 0.882 

يت ػػػػق بػػػػأف معامػػػػؿ الثبػػػػات باسػػػػتخداـ معادلػػػػة كػػػػودر  (4-.1)مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ 
 عينة الدراسة.%(، وىو معامؿ مناسب لتطبيؽ االختبار عمى .8802ريتشاردسوف يبمغ )

 
 

 ثالثًا: اختبار ميارات التفكير البصري.
قاـ الباحث باالطالع عمى األدبيات التربوية السابقة، كما تـ االطالع عمى وحدة الكيرباء 
والمغناطيسية، ومف خالؿ عمػؿ الباحػث كمػدرس لمعمػوـ العامػة لطمبػة الصػؼ الرابػع األساسػي، تػـ 

تنميتيا لدى الطمبػة والتػي تت ػمنيا الوحػدة الثانيػة، وكانػت  تحديد ميارات التفكير البصري الواجب
تمؾ الميارات عبارة عف ست ميارات رئيسة، وتت مف مجموعػة مػف األسػئمة الفرعيػة، قػاـ الباحػث 
بت مينيا في االختبار المعد خصيصًا لمدراسة الحالية، وكاف اختبار ميارات التفكير البصػري فػي 

فقرة، موزعة كما بالجدوؿ التالي عمػى الميػارات التػي قػاـ الباحػث  (.4صورتو النيائية عبارة عف )
 بتحديدىا:
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 يو   وصؼ اختبار ميارات التفكير البصري: (4-11)الجدوؿ رقـ 
 النسبة المئوية عدد الفقرات الفقرات الميارات

1-2-7-9-15-23-36 القراءة البصرية  7 17.5 

 22.5 9 38-27-24-22-18-10-6-5-3 التمييز البصري

 15.0 6 39-34-28-21-16-12 إدراؾ العالقات المكانية

 15.0 6 35-33-31-25-20-8 تفسير المعمومات البصرية

 12.5 5 40-32-29-14-11 تحميؿ المعمومات البصرية

 17.5 7 37-30-26-19-17-13-4 استنتاج المعنى مف األشكاؿ

 100.0 40 40 – 1 ميارات التفكير البصري

 

 وترميز االختبار:تصحي  

( فقرة، تتوزع عمى ست ميارات رئيسة .4كاف االختبار في صورتو النيائية عبارة عف )
مف ميارات التفكير البصري، وكاف االختبار مف نوع اختيار مف المتعدد لمناسبتو لطبيعة البحث، 

(، .تأخذ الترميز )(، بينما اإلجابة الخطأ 1والجدير بالذكر أف اإلجابة الصحيحة تأخذ الترميز )
وتـ مراعاة مجموعة مف ال وابط في  ( درجة،.4وعميو فإف الدرجة الكمية لالختبار تساوي )

 إعداد االختبار وتطبيقو، وكاف أىميا:

ميارات التفكير البصري التي تت منيا وحدة الكيرباء شموؿ االختبار لكافة  10
 .والمغناطيسية

 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة. 20
 مناسبة االختبار لطبيعة طمبة الصؼ الرابع وقدراتيـ، ومياراتيـ. 30
 ح عباراتو.و التأكد مف سالمتو المغوية، وو  40
 احتماؿ اإلجابة الصحيحة واحد. 50
اختيار األشكاؿ والرسوـ مف البيئة المحمية لمطالب، أو تمؾ التي وردت في دروس الوحدة  60

 الثانية "وحدة الكيرباء والمغناطيسية".
 االختبار عمى العينة االستطالعية لمتأكد مف صدؽ فقراتو وثبات نتائجو.تطبيؽ  70
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 التطبيؽ االستطالعي الختبار ميارات التفكير البصري:

( طالبػًا  .4تـ تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصري عمػى عينػة اسػتطالعية مكونػة مػف )
تػػـ اختيػػارىـ بشػػكؿ مػػف طمبػػة الصػػؼ الرابػػع األساسػػي ممػػف درسػػوا وحػػدة الكيربػػاء والمغناطيسػػية، 

)ذكور بني سييال اإلعداديػة "ب"( التابعػة لوكالػة الغػوث الدوليػة، وذلػؾ لمتأكػد عشوائي مف مدرسة 
ومعػػػامالت مػػػف سػػػالمو االختبػػػار، ومناسػػػبتو لطبيعػػػة العينػػػة، والتأكػػػد مػػػف صػػػدقو، وثبػػػات نتائجػػػو، 

السيولة، ومعامالت التمييز، واحتساب الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار عمى العينة الفعمية، واتبػع 
 الباحث ألجؿ ذلؾ مجموعة مف اإلجراءات الميدانية.

 

 :اختبار ميارات التفكير البصريصدؽ 

 اختبار ميارات التفكير البصري مف خالؿ عدة طرؽ واتبع الباحثمف صدؽ  تأكدتـ ال
 مجموعة مف اإلجراءات: ألجؿ ذلؾ

 

 صدؽ المحكميف:

قاـ الباحث بعرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة مف المختصيف بعموـ 
التربية خاصة بمجاالت القياس والتقويـ، والمناىج وطرؽ التدريس، وبعض أساتذة العموـ لمصؼ 

وفقًا  الباحث بتعديؿ فقراتو قاـومف ثـ ، سي، واختصاصي في اإلحصاء التربوياألسا الرابع
 يو ق االختبار في صورتو النيائية. (4، والممحؽ رقـ )لمقترحات لجنة التحكيـ

 

 (:Internal Consistency Validityصدؽ االتساؽ الداخمي )

يقصد بالصدؽ الداخمي لالختبار مدى قدرة فقرات االختبار عمى قياس ما و عت ألجؿ 
قياسو، ويتـ ىذا األمر مف خالؿ احتساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار 

يبيف صدؽ االتساؽ الداخمي  (4-12)والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو الفقرة. والجدوؿ رقـ 
  :لالختبار
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 ميارات التفكير البصرييو   معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار  (4-12)الجدوؿ رقـ 
 والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط ـ. مستوى الداللة معامؿ االرتباط ـ.
(0.01دالة عند ) 0.459** 1 (0.01دالة عند ) 0.470** 21   

(0.05دالة عند ) 0.391** 2 (0.01دالة عند ) 0.600** 22   

(0.01دالة عند ) 0.434** 3 (0.05دالة عند ) 0.354* 23   

(0.01دالة عند ) 0.592** 4 (0.05دالة عند ) 0.359* 24   

(0.01دالة عند ) 0.464** 5 (0.05دالة عند ) 0.351* 25   

(0.01دالة عند ) 0.451** 6 (0.05)دالة عند  0.331* 26   

(0.01دالة عند ) 0.460** 7 (0.05دالة عند ) 0.383* 27   

(0.01دالة عند ) 0.463** 8 (0.05دالة عند ) 0.375* 28   

(0.01دالة عند ) 0.536** 9 (0.01دالة عند ) 0.407* 29   

(0.01دالة عند ) 0.514** 10 (0.01دالة عند ) 0.543** 30   

(0.01دالة عند ) 0.617** 11 (0.01دالة عند ) 0.433** 31   

(0.01دالة عند ) 0.492** 12 (0.05دالة عند ) 0.374* 32   

(0.01دالة عند ) 0.665** 13 (0.01دالة عند ) 0.626** 33   

(0.01دالة عند ) 0.486** 14 (0.05دالة عند ) 0.442** 34   

(0.01دالة عند ) 0.497** 15 (0.01دالة عند ) 0.418** 35   

(0.01دالة عند ) 0.573** 16 (0.01دالة عند ) 0.548** 36   

(0.05دالة عند ) 0.380* 17 (0.01دالة عند ) 0.588** 37   

(0.01دالة عند ) 0.471** 18 (0.01دالة عند ) 0.425** 38   

(0.01دالة عند ) 0.689** 19 (0.05دالة عند ) 0.370* 39   

(0.01دالة عند ) 0.517** 20 (0.01)دالة عند  0.456** 40   

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )38*ر الجدولية عند درجة حرية )

 

يو ق بأف جميع قيـ االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند  (4-12)الجدوؿ رقـ 
االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (، وىذا يدلؿ عمى أف جميع معامالت 38درجات حرية )

(، وعميو فإف االختبار وفقراتو تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب، وأف جميع 0.1.أو  0.5.)
يو ق معامالت  (4-13)الفقرات قادرة عمى قياس ما و عت ألجؿ قياسو. والجدوؿ رقـ 

 جة الكمية لفقراتو:االرتباط بيف كؿ ميارة مف ميارات اختبار التفكير البصري، والدر 
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 يو   معامالت االرتباط بيف كؿ ميارة مف ميارات التفكير البصري: (4-13)الجدوؿ رقـ 
 والدرجة الكمية لفقراتو

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط الميارات
(0.01دالة عند ) 0.730** القراءة البصرية  

(0.01دالة عند ) 0.611** التمييز البصري  

(0.01دالة عند ) 0.597** العالقات المكانيةإدراؾ   

(0.01دالة عند ) 0.685** تفسير المعمومات البصرية  

(0.01دالة عند ) 0.634** تحميؿ المعمومات البصرية  

(0.01دالة عند ) 0.714** استنتاج المعنى مف األشكاؿ  

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )38**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )38*ر الجدولية عند درجة حرية )

يو ق أف جميع قيـ االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات  (4-13)الجدوؿ رقـ 
(، وىذا يدلؿ عمى تناسؽ ميارات اختبار ميارات التفكير البصري مع الدرجة الكمية 38حرية )

 لالختبار.
 

 حساب زمف االختبار:

مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى زمػػف  ميػػارات التفكيػػر البصػػريبحسػػاب زمػػف اختبػػار  الباحػػثقػػاـ 
 ، حسب المعادلة التالية:خمسة طالبآخر إجابة ، وزمف إجابة أوؿ خمسة طالب

  زمن إجابت أول خمست طالب   زمن إجابت آخر خمست طالبزمف االختبار = 

  
 

 ( دقيقة.45دة )وكاف زمف االختبار يقارب مف زمف حصة دراسية واح
 

 معامالت السيولة/ الصعوبة:

عػف طريػؽ  اختبار ميارات التفكير البصري فقراتمف  فقرةلكؿ السيولة  معامؿحساب  تـ
، ويػػتـ احتسػػاب معػػامالت السػػيولة لفقػػرات االختبػػار الصػػحيحةحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي لإلجابػػة 
: 8..2)أبػػػو دقػػػة،  (0.20)( أو تقػػػؿ عػػػف 0.80سػػػيولتيا عػػػف )بيػػػدؼ حػػػذؼ الفقػػػرات التػػػي تزيػػػد 

 :باستخداـ المعادلة التالية (، وتـ حساب معامالت السيولة.17
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عدد الطمبة الذيف أجابوا عف المفردة إجابة صحيحة
عدد الطمبة الكمي

 معامؿ السيولة  

 (169: 8..2)أبو دقة، 

 معامؿ التمييز:

التعرؼ عمى إف اليدؼ األساسي مف حساب معامؿ التمييز لفقرات أي اختبار ىو 
الفقرات ال عيفة والفقرات القوية مف حيث القدرة عمى التمييز بيف مف اكتسب المفيوـ أو اكتسب 
الميارة والذي لـ يكتسبيا، وىو يستخدـ لمحكـ عمى قدرة االختبار في التمييز بيف قدرات الطمبة، 

: 8..2بو دقة )دوف غيرىـ، ويتـ احتساب معامالت التمييز بيدؼ حذؼ ال عيؼ منيا، وترى أ

، بينما يرى )العساؼ، (0.20( أف الفقرات ال عيفة ىي التي يكوف معامؿ تمييزىا أقؿ مف )172
، وقاـ الباحث باحتساب معامالت (0.30( أف معامؿ التمييز يجب أف ال يقؿ عف )4.8: 1995

ولمدرجة الكمية بناء عمى الخطوات  ميارات التفكير البصريالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار 
 التالية:
 .مف األعمى إلى األدنى الطمبةدرجات  ترتيب -1
تمثؿ الدرجات ( %27)تمثؿ الدرجات العميا،  (%27): الدرجات إلى مجموعتيف تقسيـ -2

مف العينة االستطالعية(، حيث أف إجمالي عدد أفراد العينة  اً طالب 11أي ما يعادؿ ). الدنيا
 .اً ( طالب.4االستطالعية )

 .حدةفي كؿ مجموعة عف كؿ مفردة عمى  الذيف أجابوا إجابة صحيحة الطمبةعدد  تحديد -3
 :التاليةتطبيؽ المعادلة  -4

س ع  س  دمعامؿ التمييز يساوي: 
  ف  

  

 
 

 حيث أف:  س ع = عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا.
 س د = عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا.            
             

  
 ف =  عدد الطالب في إحدى المجموعتيف. 

 (172 :8..2)أبو دقة، 
، يو ق معامالت السيولة، ومعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات (4-14)والجدوؿ رقـ 

 لفقراتو:اختبار ميارات التفكير البصري، والدرجة الكمية 
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ميارات التفكير : يو   معامالت السيولة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار (4-14)الجدوؿ رقـ 
 والدرجة الكمية لفقراتو البصري

 معامؿ التمييز السيولةمعامؿ  ـ. معامؿ التمييز السيولةمعامؿ  ـ.
1 0.64 0.60 21 0.54 0.56 

2 0.38 0.33 22 0.67 0.68 

3 0.47 0.68 23 0.58 0.54 

4 0.69 0.54 24 0.64 0.34 

5 0.38 0.70 25 0.56 0.51 

6 0.52 0.56 26 0.58 0.60 

7 0.67 0.39 27 0.67 0.53 

8 0.33 0.65 28 0.56 0.74 

9 0.36 0.68 29 0.58 0.63 

10 0.44 0.51 30 0.69 0.50 

11 0.33 0.69 31 0.50 0.45 

12 0.69 0.42 32 0.69 0.60 

13 0.42 0.37 33 0.64 0.42 

14 0.72 0.50 34 0.61 0.33 

15 0.61 0.60 35 0.53 0.38 

16 0.50 0.67 36 0.64 0.60 

17 0.64 0.62 37 0.61 0.46 

18 0.54 0.54 38 0.33 0.54 

19 0.64 0.43 39 0.61 0.42 

20 0.58 0.57 40 0.55 .065 

يو ق أف جميع معامالت السيولة كانت مناسبة، حيث تراوحت ما  (4-14)الجدوؿ رقـ 
(، وىي نسب 056.(، وبمغ متوسط معامؿ السيولة لجميع فقرات االختبار )072.إلى  .03.بيف )

 مناسبة.

(، وتراوحت ما بيف .03.كما يو ق الجدوؿ بأف معامالت التمييز كانت أعمى مف )
(، وىي معدالت 054.تمييز لمدرجة الكمية لالختبار )(، وكاف متوسط معامؿ ال074.إلى  033.)

 مناسبة، وعميو فإف اختبار ميارات التفكير البصري تتمتع بقدرة تمييز مناسبة.
 

 :ميارات التفكير البصريثبات اختبار 

يقصد بالثبات االستقرار في النتائج، لو تـ إعادة االختبار عدة مرات عمى نفس الفئة 
والشروط المواتية، ولحساب ثبات االختبار قاـ الباحث باستخداـ الطرؽ تحت نفس الظروؼ 

 التالية:
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 (:Spilt Half Method) طريقة التجزئة النصفية

فقػرات و إلػى فقػرات فرديػة الرتػب،  االختبار ومسػتوياتوتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ 
معادلة سبيرماف براوف لتصػحيق  زوجية الرتب، واحتساب معامؿ االرتباط بينيما، ومف ثـ استخداـ

( وذلؾ حسب المعادلة: Spearmen- Brown Coefficientالمعامؿ )
1

2

R

R  في حػاؿ تسػاوي

طرفػػي االرتبػػاط، أو معادلػػة جتمػػاف فػػي حػػاؿ عػػدـ تسػػاوي طرفػػي االرتبػػاط وذلػػؾ حسػػب المعادلػػة: 

21
2

2

1

2

2
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 التالي: (4-15)نت النتائج كما في الجدوؿ رقـ ، وكاعع

ميارات الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمستويات اختبار  تمعاماليو   : (4-15)الجدوؿ رقـ 
 والدرجة الكمية لفقراتو التفكير البصري

 تصحي  االرتباط معامؿ االرتباط عدد الفقرات االختبار
 0.771 0.631 7 القراءة البصرية

 0.838 0.727 9 التمييز البصري

 0.825 0.702 6 إدراؾ العالقات المكانية

 0.741 0.589 6 تفسير المعمومات البصرية

 0.748 0.600 5 تحميؿ المعمومات البصرية

 0.750 0.613 7 استنتاج المعنى مف األشكاؿ

 0.902 0.822 40 الدرجة الكمية

يت ػػػػق بػػػػأف معػػػػامالت االرتبػػػػاط بػػػػيف الفقػػػػرات فرديػػػػة الرتػػػػب،  (4-15)مػػػػف الجػػػػدوؿ رقػػػػـ 
 – 0589.والفقػػػػرات زوجيػػػػة الرتػػػػب لكافػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر البصػػػػري مرتفعػػػػة وتراوحػػػػت مػػػػا بػػػػيف )

(، وكانت معامالت الثبات لميارات 0822.( وبمغ معامؿ االرتباط لمدرجة الكمية لالختبار )0727.
(، وبمػػغ معامػؿ الثبػات لمدرجػة الكميػة لالختبػػار 0838. – 0741.التفكيػر البصػري تتػراوح مػا بػيف )

 (، وىو معدؿ مرتفع نسبيًا.09.2.)
 

 (:Kuder- Richardson  20) ريتشاردسوف –معادلة كودر طريقة 
معامؿ ثبات أي اختبار تحصيمي أو  إيجادفي حالة كودر ريتشاردسوف تستخدـ معادلة 

عمى فقرات االختبار ككؿ، وكذلؾ  الطالبتعتمد ىذه المعادلة عمى درجة تبايف استجابات و غيره، 
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ذا كاف عددىا كبيرًا  عمى عدد فقراتو، فكمما كاف عدد الفقرات قمياًل انخفض تجانس االختبار، وا 
 :، والمعادلة ىياالختبارارتفع تجانس 

فث  =  
ف  

   [
التبايف الكمي لدرجات االختبار  نسبة  اإلجابات الصحيحة في نسبة اإلجابات الخاطئة 

التبايف الكمي لدرجات االختبار
 ] 

 (..2: 9..2)المنيزؿ،  
 حيث ف: عدد فقرات االختبار.

 (:Kuder-Richardson  20) معادلة كودر ريتشاردسوفيو ق نتائج  (4-16)رقـ والجدوؿ 

 لمدرجة الكمية: يو   معامؿ الثبات بطريقة كودر ريتشاردسوف (4-16)الجدوؿ رقـ 
 الختبار ميارات التفكير البصري

اختبار المفاىيـ 
 الفيزيائية

 معامؿ كودر ريتشاردسوف التبايف الكمي متوسط الدرجات عدد الفقرات

4. 24.7 93.67 0.897 

يت ػػػػق بػػػػأف معامػػػػؿ الثبػػػػات باسػػػػتخداـ معادلػػػػة كػػػػودر  (4-16)مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ 
 %(، وىو معامؿ مناسب لتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.86ريتشاردسوف يبمغ )

 

 : المعمـ باستخداـ استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط الذىنيةدليالرابعًا: 

 استخداـ وكيفية ،ئيةالنظرية البنا باستراتيجيات الخاص التربوي األدب عمى االطالع بعد
 يعرفو حيث المعمـ، دليؿ بإعداد الباحث قاـ ؛"المحطات العممية والخرائط الذىنية" استراتيجيتي

 وفؽ المستيدفة الدروس لتنفيذ المعمـ بيا يقوـ التي المرتبة المتسمسمة الخطوات": بأنو إجرائياً 
 التفكير البصري مياراتالفيزيائية، و المفاىيـ  تنمية بيدؼ وذلؾ ؛النظرية البنائية استراتيجيات

 ".األساسي الرابع لمصؼ العموـ بمقرر الخاصة

  :الدليؿ إعداد

باستخداـ استراتيجية المحطات العممية، ودليؿ المعمـ المعمـ  دليؿ بإعداد الباحث قاـ لقد       
( الكيرباء والمغناطيسية) الوحدة الثانية بعنواف باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية؛ لتدريس

 :يمي ما  وء في وذلؾ األساسي، الرابع لمصؼ
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 .باستراتيجيتي المحطات العممية والخرائط الذىنية الصمة ذات التربوية األدبيات مراجعة -
 المحطات العممية استراتيجية بدراسة اىتمت التي السابقة والبحوث الدراسات استطالع -

 .الخرائط الذىنية واستراتيجية
 .األساسي الرابع الصؼلطالب  المناسبة لممفاىيـ الفيزيائية النيائية القائمة إعداد -
 .األساسي الرابع الصؼلطالب  المناسبة التفكير البصري لميارات النيائية القائمة إعداد -

 التفكير البصري. مياراتالمفاىيـ الفيزيائية، و  تنمية ىو ذلؾ مف واليدؼ
 

 :التالية المكونات يفدليمكٌؿ مف ال ت مف وقد
 

 .المقدمة -
 .المستيدفة الدروس لتدريس الزمني التوزيع -
 .المستيدفة الدروس مف درس بكؿ الخاصة السموكية األىداؼ -
 .التنفيذ في المقترحة التعميمية والوسائؿ التمييد -
 كؿ مف االستراتيجيتيف.استخداـ أثناء  والمعمـ الطالب مف كؿ دور -
 كؿ مف االستراتيجيتيف. استخداـ في المتبعة الخطوات كيفية تحديد -
 .المناسبة التقويـ ووسائؿ العمؿأوراؽ  -

 في والمتخصصيف المحكميف مف مجموعة عمى مابعر ي الباحث قاـ المعمـ دليال إعداد وبعد
 : وء في التدريس وطرؽ المناىج

 

 .يفالدليم في وردت التي العممية المادة صحة -
 .المو وعات وترابط وترتيب العرض أسموب سالمة -
 .لممو وع االستراتيجية مناسبة -
 .مناسباً  يراه المحكـ ما وا  افة حذؼ -
 .محتواه مع مو وع لكؿ المقرر الزمف توافؽ مدى -

 
 

 إجراء وبعدالدليميف،  جودة لتحسيف المحكميف السادة بآراء باألخذ الباحث قاـ ذلؾ وبعد
 في)باستراتيجية المحطات العممية(  المعمـ دليؿ أصبق المحكميف، السادة بيا قاـ التي التعديالت
 صورتو في)باستراتيجية الخرائط الذىنية(  المعمـ دليؿ، و (6) رقـ ؽحالمم وفؽ النيائية صورتو
 (.7) رقـ ؽحمالم وفؽ النيائية
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 متغيرات الدراسة:

والخرائط الذىنية قاـ الباحث باختيار عنواف الدراسة: أثر توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية، 
في تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري، وعميو تـ تحديد متغيرات الدراسة حسب 

 الشكؿ التالي:

 .المتغيرات المستقمة: توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط الذىنية 
  تنمية ميارات التفكير البصري. –المتغيرات التابعة: تنمية المفاىيـ الفيزيائية 

 

 :متغيرات الدراسة بط 

قاـ الباحث ب بط بعض المتغيرات لعزو التغير في تحصيؿ ودرجات الطمبة لطريقة 
 التدريس المستخدمة، كالتالي:

 

  بط متغير العمر:

قاـ الباحث برصد أعمار طمبة المجموعات الثالث، بيدؼ  بط متغير العمر، والتأكد 
فروؽ في متوسط أعمار المجموعات الثالث، واستخدـ اختبار ت لمفروؽ بيف  أنو ال توجد

 ( يو حاف النتائج:4-18(، والجدوؿ رقـ )4- 17مجموعتيف. والجدوؿ رقـ )

ت لمفروؽ بيف متوسط أعمار المجموعة ال ابطة ومتوسط  : يو   نتائج اختبار(4-17)الجدوؿ رقـ 
 أعمار المجموعة التجريبية األولى

المتوسط  العدد المجموعة فالبيا
 الحسابي

االنحراؼ 
قيمة  قيمة ت المعياري

(Sig.) 

 العمر
 0.38 9.64 31 المجموعة ال ابطة

1.605 0.114 
 0.913 9.929 32 "1المجموعة التجريبية "

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )61)ت الجدولية عند درجات حرية 

(، 0.5.( أكبر مف مستوى الداللة ).Sig( يو ق أف قيمة االحتماؿ )4-17الجدوؿ رقـ )
وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في متوسط أعمار المجموعتيف ال ابطة 

 والتجريبية األولى.
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لمفروؽ بيف متوسط أعمار المجموعة ال ابطة ومتوسط ت  : يو   نتائج اختبار(4-18)الجدوؿ رقـ 
 أعمار المجموعة التجريبية الثانية

 العدد المجموعة البياف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 قيمة ت المعياري

قيمة 
(Sig.) 

 العمر
 0.38 9.64 31 المجموعة ال ابطة

0.134 0.894 
 0.645 9.66 33 "2المجموعة التجريبية "

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )62عند درجات حرية ) ت الجدولية
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )

(، 0.5.( أكبر مف مستوى الداللة ).Sig( يو ق أف قيمة االحتماؿ )4-18الجدوؿ رقـ )
المجموعتيف ال ابطة  وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في متوسط أعمار

 والتجريبية الثانية.
 

  بط متغير التحصيؿ العاـ:

قاـ الباحث برصد درجات طمبة المجموعات الثالث في مختمؼ المواد الدراسية، بيدؼ 
 بط متغير التحصيؿ العاـ، والتأكد أنو ال توجد فروؽ في متوسط درجات المجموعات الثالث، 

موعة ال ابطة والمجموعة التجريبية األولى والمجموعة واستخدـ اختبار ت لمفروؽ بيف المج
 ( يو حاف النتائج:4 - .2(، والجدوؿ رقـ )4 - 19التجريبية الثانية. والجدوؿ رقـ )

ت لمفروؽ بيف متوسط التحصيؿ العاـ لممجموعة ال ابطة  : يو   نتائج اختبار(4-19)الجدوؿ رقـ 
 األولىومتوسط التحصيؿ العاـ لممجموعة التجريبية 

المتوسط  العدد المجموعة البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
قيمة  قيمة ت المعياري

(Sig.) 
التحصيؿ 
 العاـ

 9.37 29.077 31 المجموعة ال ابطة
0.217 0.715 

 0.7337 29.71 32 "1المجموعة التجريبية "

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )61الجدولية عند درجات حرية )ت 

(، 0.5.( أكبر مف مستوى الداللة ).Sig( يو ق أف قيمة االحتماؿ )4-19الجدوؿ رقـ )
وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في التحصيؿ العاـ لدى أفراد المجموعة ال ابطة 

 األولى.وأفراد المجموعة التجريبية 
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ت لمفروؽ بيف متوسط التحصيؿ العاـ لممجموعة ال ابطة  : يو   نتائج اختبار(4-22)الجدوؿ رقـ 
 ومتوسط التحصيؿ العاـ لممجموعة التجريبية الثانية

 العدد المجموعة البياف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 قيمة ت المعياري

قيمة 
(Sig.) 

التحصيؿ 
 العاـ

 9.37 29.077 31 المجموعة ال ابطة

1.182 0.242 
 6.76 27.133 33 "2المجموعة التجريبية "

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )

(، 0.5.مستوى الداللة )( أكبر مف .Sig( يو ق أف قيمة االحتماؿ )4-.2الجدوؿ رقـ )
وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في التحصيؿ العاـ لدى أفراد المجموعة ال ابطة 

 وأفراد المجموعة التجريبية الثانية.
 

 :في مبحث العمـو بط متغير التحصيؿ 

قاـ الباحث برصد درجات طمبة المجموعات الثالث في مبحث العموـ العامة، بيدؼ 
، والتأكد أنو ال توجد فروؽ في متوسط درجات المجموعات   بط متغير التحصيؿ في مادة العمـو

( والجدوؿ 4 - 21الثالث، واستخدـ اختبار ت لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف. والجدوؿ رقـ )
 ( يو حاف النتائج:4 - 22رقـ )

التحصيؿ في مادة العمـو لممجموعة ت لمفروؽ بيف متوسط  : يو   نتائج اختبار(4-21)الجدوؿ رقـ 
 ال ابطة ومتوسط التحصيؿ في مادة العموـ لممجموعة التجريبية األولى

المتوسط  العدد المجموعة البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
قيمة  قيمة ت المعياري

(Sig.) 
التحصيؿ 
 في العموـ

 10.8 23.76 31 المجموعة ال ابطة
0.189 0.851 

 10.32 24.26 32 "1"المجموعة التجريبية 

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )

(، 0.5.( أكبر مف مستوى الداللة ).Sig( يو ق أف قيمة االحتماؿ )4-21الجدوؿ رقـ )
فروؽ دالة إحصائيًا في متوسط التحصيؿ في مادة العموـ لدى أفراد وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد 

 المجموعة ال ابطة وأفراد المجموعة التجريبية األولى.
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ت لمفروؽ بيف متوسط التحصيؿ في مادة العمـو لممجموعة  : يو   نتائج اختبار(4-22)الجدوؿ رقـ 
 الثانية ال ابطة ومتوسط التحصيؿ في مادة العموـ لممجموعة التجريبية

 العدد المجموعة البياف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 قيمة ت المعياري

قيمة 
(Sig.) 

التحصيؿ 
 في العموـ

 10.8 23.76 31 المجموعة ال ابطة
0.376 0.708 

 10.45 22.76 33 "2المجموعة التجريبية "

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )62الجدولية عند درجات حرية )ت 

( أكبر مف مستوى الداللة .Sig( يو ق أف قيمة االحتماؿ )4-22الجدوؿ رقـ )
(، وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في متوسط التحصيؿ في مادة العمـو 0.5.)

 المجموعة التجريبية الثانية.لدى أفراد المجموعة ال ابطة وأفراد 
 

 تكافؤ المجموعات:

قاـ الباحث بالتأكد مف تكافؤ المجموعات في اختبار المفاىيـ الفيزيائية، واختبار ميارات 
التفكير البصري مف خالؿ التأكد مف الفروؽ في متوسطات درجات المجموعات الثالث في 

 مجموعتيف. والجداوؿ التالية تعرض النتائج:التطبيؽ القبمي باستخداـ اختبار ت لمفروؽ بيف 

: اختبار ت لمفروؽ بيف متوسط درجات المجموعة ال ابطة والمجموعة التجريبية (4-23)الجدوؿ رقـ 
 األولى في التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ الفيزيائية

المتوسط  العدد المجموعة البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
قيمة  قيمة ت المعياري

(Sig.) 
اختبار المفاىيـ 

 الفيزيائية
 3.46 12.645 31 المجموعة ال ابطة

0.041 0.967 
 4.62 12.687 32 "1المجموعة التجريبية "

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )

، (0.5.)( أكبر مف مستوى الداللة .Sigيو ق أف قيمة االحتماؿ ) (4-23)الجدوؿ رقـ 
وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات درجات المجموعة ال ابطة 

 ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية األولى في التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ الفيزيائية.
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: اختبار ت لمفروؽ بيف متوسط درجات المجموعة ال ابطة والمجموعة التجريبية (4-24)الجدوؿ رقـ 
 الثانية في التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ الفيزيائية

المتوسط  العدد المجموعة البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
قيمة  قيمة ت المعياري

(Sig.) 
اختبار المفاىيـ 

 الفيزيائية

 

 المجموعة ال ابطة
 

31 12.645 5.9 
1.24 0.072 

 3.7 11.1 33 "2المجموعة التجريبية "

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )

، (0.5.)( أكبر مف مستوى الداللة .Sigيو ق أف قيمة االحتماؿ ) (4-24)الجدوؿ رقـ 
وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات درجات المجموعة ال ابطة 

 ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ الفيزيائية.

وعة ال ابطة والمجموعة التجريبية : اختبار ت لمفروؽ بيف متوسط درجات المجم(4-25)الجدوؿ رقـ 
 األولى في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصري

المتوسط  العدد المجموعة البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
قيمة  قيمة ت المعياري

(Sig.) 
اختبار ميارات 
 التفكير البصري

 5.91 14.81 31 المجموعة ال ابطة
0.931 0.355 

 4.73 15.2 32 "1"المجموعة التجريبية 

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )

، (0.5.)( أكبر مف مستوى الداللة .Sigيو ق أف قيمة االحتماؿ ) (4-25)الجدوؿ رقـ 
فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات درجات المجموعة ال ابطة وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد 

ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية األولى في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير 
 البصري.

: اختبار ت لمفروؽ بيف متوسط درجات المجموعة ال ابطة والمجموعة التجريبية (4-26)الجدوؿ رقـ 
 الختبار ميارات التفكير البصري الثانية في التطبيؽ القبمي

المتوسط  العدد المجموعة البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
قيمة  قيمة ت المعياري

(Sig.) 
اختبار ميارات 
 التفكير البصري

 5.91 14.81 31 المجموعة ال ابطة
0.931 0.355 

 3.697 13.67 33 "2المجموعة التجريبية "

 (1.999( تساوي )0.05مستوى داللة )(، 62ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )
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، (0.5.)( أكبر مف مستوى الداللة .Sigيو ق أف قيمة االحتماؿ ) (4-26)الجدوؿ رقـ 
وىذا يدلؿ عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات درجات المجموعة ال ابطة 

توسطات درجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير وم
 البصري.
 

 طوات الدراسة اإلجرائية:خ

تسعى الدراسة إلى الكشؼ عف أثر توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط 
العموـ العامة لدى طمبة الذىنية في تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري في مادة 

الصؼ الرابع األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة خاف يونس، ولتحقيؽ األىداؼ قاـ 
 الباحث بمجموعة مف الخطوات اإلجرائية، وىي:

االطالع عمى األدبيات التربوية السابقة، والبحوث ذات العالقة باستراتيجيات الدراسة،  10
 ارات التفكير البصري.والمفاىيـ الفيزيائية، ومي

 صياغة مشكمة الدراسة الحالية، وأسئمتيا، وفرو يا. 20
 اختيار وحدة "الكيرباء والمغناطيسية" مف مقرر العمـو العامة لمصؼ الرابع األساسي. 30
 إعداد بطاقة لتحميؿ محتوى وحدة الكيرباء والمغناطيسية. 40
ب تنميتيا لدى طمبة الصؼ الرابع تحديد المفاىيـ الفيزيائية، وميارات التفكير البصري الواج 50

 األساسي.
 إعداد اختبار المفاىيـ الفيزيائية في  وء قائمة المفاىيـ الفيزيائية. 60
 إعداد اختبار ميارات التفكير البصري في  وء قائمة ميارات التفكير البصري. 70
إعداد دليؿ لممعمـ في استخداـ استراتيجية المحطات العممية، ودليؿ آخر في استخداـ  80

 استراتيجية الخرائط الذىنية؛ لتدريس الوحدة الثانية "الكيرباء والمغناطيسية".
عرض أدوات ومواد الدراسة عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في المناىج وطرؽ  90

التدريس، والمتخصصيف في تدريس العموـ؛ وذلؾ لمعرفة آرائيـ في أدوات ومواد الدراسة، 
تـ التعديؿ في أدوات ومواد الدراسة، وو عيـ في صورىـ  وبناًء عمى اآلراء والمالحظات

 النيائية. 
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قبؿ البدء بتنفيذ الدراسة تـ التأكد مف جاىزية األدوات، والمواد، وأوراؽ العمؿ الالزمة  1.0
 لتطبيؽ التجربة. 

اختيار عينة الدراسة، وتقسيميا إلى ثالث مجموعات، مجموعة  ابطة، ومجموعة تجريبية  110
 تجريبية ثانية.أولى، ومجموعة 

تطبيؽ اختبار المفاىيـ الفيزيائية، واختبار ميارات التفكير البصري عمى العينة قبؿ  120
 التجربة.

تدريس المجموعة التجريبية األولى باستخداـ استراتيجية المحطات العممية، وتدريس  130
عة المجموعة التجريبية الثانية باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية، وتدريس المجمو 

 ال ابطة بالطريقة التقميدية االعتيادية.
ـ، واستغرؽ تنفيذ الدروس مدة ثالثة أسابيع 18/11/2014تـ البدء بتطبيؽ الدراسة بتاريخ  140

ونصؼ، حيث أنو تـ تدريس كؿ مجموعة أربع حصص في كؿ أسبوع، وكاف ىناؾ تفاعؿ 
تراتيجيتي المحطات إيجابي ودافعية وا حة مف الطمبة أثناء تطبيؽ الدروس باستخداـ اس

 العممية والخرائط الذىنية.
تطبيؽ اختبار المفاىيـ الفيزيائية، واختبار ميارات التفكير البصري عمى مجموعات الدراسة  150

 بعد التجربة.
مقارنة النتائج باستخداـ األساليب اإلحصائية، واإلجابة عف أسئمة الدراسة، والتحقؽ مف  160

 فرو يا.
 .المناسبة والمقترحاتصياغة التوصيات  170

 
 

 اإلحصائية: معالجاتال

برنامج رزمة التحميؿ اإلحصائي لمعموـ االجتماعية قاـ الباحث بإدخاؿ البيانات وترميزىا إلى 
(SPSS( المعروؼ باسـ )Statistical Package for Social Science) ثـ تـ استخداـ ،

 ومنيا االختبارات االستداللية:مجموعة مف االختبارات اإلحصائية المناسبة، منيا الوصفية، 

 (.Frequencies and Percentageالتكرارات والنسب المئوية ) -
 .االختبار وثبات نتائجومعامالت االرتباط: لمتحقؽ مف صدؽ  -
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: لمتعرؼ عمى ثبات نتائج االختبار (Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
 .التحصيمي

 .عمى االختبار التحصيمي الطمبة(: لمتعرؼ عمى متوسط درجات Meanالمتوسط الحسابي ) -
(: لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف مجموعتيف Independent Sample T - Testاختبار ) -

 مستقمتيف.
(: لمتعرؼ عمى ثبات نتائج Kuder-Richardson  20) ريتشاردسوف –كودرمعادلة  -

 االختبار.
 (: لمتعرؼ عمى حجـ تأثير توظيؼ االستراتيجيات.2معادلة مربع إيتا ) -
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 الفصلْاخلامس

ْنحائجْالدراسةْوجفسريها
ْ

 .اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ 

 .اإلجابة عف السؤاؿ الثاني 

 .اإلجابة عف السؤاؿ الثالث 

 .اإلجابة عف السؤاؿ الرابع 

 .اإلجابة عف السؤاؿ الخامس 

  السؤاؿ السادس.اإلجابة عف 

 .اإلجابة عف السؤاؿ السابع 

 .اإلجابة عف السؤاؿ الثامف 

  توصيات الدراسة. 

  مقترحات الدراسة. 
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 الفصؿ الخامس

 وتفسيرىا نتائج الدراسة
 

تيػػدؼ الدراسػػة لمعرفػػة أثػػر توظيػػؼ اسػػتراتيجيتي المحطػػات العمميػػة، والخػػرائط الذىنيػػة فػػي 
تنميػػػة المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة وميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري فػػػي مػػػادة العمػػػـو لػػػدى طمبػػػة الصػػػؼ الرابػػػع 
األساسػػي، ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قػػاـ الباحػػث بمجموعػػة مػػف اإلجػػراءات الميدانيػػة، وأعػػَد اختبػػارًا 

راء فػػػػي المفػػػػاىيـ الفيزيائيػػػػة، واختبػػػػارًا فػػػػي ميػػػػارات التفكيػػػػر البصػػػػري، وطبػػػػؽ االختبػػػػارات قبػػػػؿ إجػػػػ
التجربة، وقاـ بتطبيؽ االختبارات بعد تطبيؽ التجربة، ويت مف الفصؿ الخامس اإلجابة عف أسئمة 

 الدراسة، والتحقؽ مف فرو يا.

اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ األوؿ والػػذي يػػنص عمػػى: مػػا المفػػاىيـ الفيزيائيػػة التػػي تت ػػمنيا وحػػدة 
 ع األساسي؟الكيرباء والمغناطيسية الواجب تنميتيا لدى طمبة الصؼ الراب

لإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ األوؿ قػػاـ الباحػػث بإعػػداد بطاقػػة لتحميػػؿ محتػػوى الوحػػدة الدراسػػية، ثػػـ 
 :(5-1)قاـ بتحديد المفاىيـ الفيزيائية ودالالتيا المفظية، وكانت النتائج كما بالجدوؿ رقـ 

 (5 -1)الجدوؿ رقـ 
المفاىيـ الفيزيائية التي تت منيا وحدة الكيرباء والمغناطيسية والواجب تنميتيا لدى طمبة الصؼ  

 الرابع األساسي ودالالتيا المفظية
 الػداللة المفظية المفاىيـ الفيزيائية ـ.
 

1 
 شحنات كيربائية متحركة في اتجاه محدد الكيرباء المتحركة

 

2 
 شحنات كيربائية تنتج عمى األجساـ وتبقى ثابتة في مكانيا لفترة زمنية  الكيرباء السكونية

 اكتساب الجسـ شحنة كيربائية التكيرب 3
 انتقاؿ الشحنات الكيربائية مف نقطة إلى أخرى في دارة كيربائية مغمقة التيار الكيربائي 4
 المسار المغمؽ الذي تنتقؿ فيو الشحنات الكيربائية  الدارة الكيربائية 5
 الدارة الكيربائية التي تسمق بمرور الشحنات الكيربائية مف خالليا  الدارة الكيربائية المغمقة 6
 الدارة الكيربائية التي ال تسمق بمرور الشحنات الكيربائية مف خالليا  الدارة الكيربائية المفتوحة 7
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8 
المػػػوارد التػػػي نحصػػػؿ عمػػػى الكيربػػػاء مػػػف خالليػػػا وتتمثػػػؿ فػػػي البطاريػػػات،  الكيرباءمصادر 

 والمولدات الكيربائية، والخاليا الشمسية بأشكاليا وأحجاميا المختمفة

 

9 
، وليػػػا قطبػػػػاف لكيربػػػائي ليػػػا حجػػػـو وأشػػػكاؿ مختمفػػػةأحػػػد مصػػػادر التيػػػار ا البطاريات

 قة الكيميائية إلى كيربائية أحدىما سالب واألخر موجب، وتقـو بتحويؿ الطا
 

10 
 البطاريات الجافة

أحػػد مصػػادر التيػػار الكيربػػائي وتتكػػوف مػػف مػػواد جافػػة وتسػػتخدـ فػػي تشػػغيؿ 
 األجيزة الصغيرة داخؿ المنزؿ وخارجو مثؿ اآللة الحاسبة والمذياع

 البطاريات السائمة 11
أحػػػد مصػػػادر التيػػػار الكيربػػػائي وتتكػػػوف مػػػف محمػػػوؿ سػػػائؿ وتسػػػتخدـ فػػػي  

 تشغيؿ السيارات

 المولد الكيربائي 12
أحد مصادر التيار الكيربائي الذي يمد المنازؿ والمصػانع بالتيػار الكيربػائي 

أسػػالؾ كيربائيػػة ويقػػـو بتحويػػؿ الطاقػػة الحركيػػة إلػػى  بكميػػات كبيػػرة بواسػػطة
 كيربائية

 

13 
 الكيربائيالمصباح 

جياز تتحوؿ فيو الطاقة الكيربائية إلى طاقة  وئية وىو عبػارة عػف انتفػاخ 
 زجاجي يحتوي عمى سمؾ توىج ولولب وقاعدة 

 السمؾ الكيربائي 14
سػػػمؾ مصػػػنوع مػػػف مػػػادة جيػػػدة التوصػػػيؿ لمتيػػػار الكيربػػػائي مثػػػؿ النحػػػػاس،  

 ومغطى بمادة بالستيكية ال توصؿ الكيرباء

15 
 الكيربائيةالقاطعة 

 ) المفتاح الكيربي (
 أداة تتحكـ في فتق وغمؽ الدارة الكيربائية 

 المواد التي تسمق بمرور التيار الكيربائي فييا  المواد الموصمة 16

 المواد التي ال تسمق بمرور التيار الكيربائي فييا المواد العازلة 17
 

 الصدمة الكيربائية 18
تسرب عدد كبيػر مػف الشػحنات الكيربائيػة إلػى جسػـ اإلنسػاف قػد تػؤدي إلػى 

 الموت أو اإلصابة بآالـ وحروؽ 
 تالمس سمكيف كيربائييف مكشوفيف في أسالؾ الدارة الكيربائية التماس الكيربي 19

 استخداـ الطاقة الكيربائية حسب الحاجة بغرض توفير الطاقة الكيربائية  ترشيد استيالؾ الكيرباء 20

 المقابس الكيربائية 21
األمػػاكف التػػي توصػػؿ بيػػا األجيػػزة الكيربائيػػة المنزليػػة لمحصػػوؿ عمػػى التيػػار 

 الكيربائي ويغمفيا مادة عازلة مف البالستيؾ

 اليواء أو بو غاز خامؿغالؼ زجاجي يحيط بسمؾ التوىج ومفرغ مف  زجاجة المصباح 22

 يتوىج عند مرور التيار الكيربائي فيو التنجستفسمؾ مصنوع مف مادة  سمؾ التوىج 23

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86
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 المغناطيس 24
 

يعػػػػرؼ أحػػػػدىما بالقطػػػػب الشػػػػمالي واألخػػػػر قطعػػػػة مػػػػف الحديػػػػد ليػػػػا قطبػػػػاف 
 بالقطب الجنوبي، ويقـو بجذب مواد معينة مثؿ الحديد

 

 المغانط الطبيعية 25
مغػػػانط اكتشػػػفيا اإلنسػػػاف فػػػي بعػػػض الصػػػخور وتظيػػػر عمػػػى شػػػكؿ حجػػػارة 

 سوداء

 مغانط صنعيا اإلنساف مف الحديد بأشكاؿ وأحجاـ مختمفة  المغانط الصناعية 26

 منطقة في طرؼ المغناطيس تتركز فييا قوة جذب المغناطيس  المغناطيسقطب  27

28 
القطب الشمالي 
 لممغناطيس

أحػػػد أقطػػػاب المغنػػػاطيس الػػػذي يتجػػػو نحػػػو الشػػػماؿ الجغرافػػػي عنػػػدما يكػػػوف 
 المغناطيس حّر الحركة

29 
القطب الجنوبي 
 لممغناطيس

يكػػػوف  أحػػد أقطػػػاب المغنػػػاطيس الػػػذي يتجػػػو نحػػػو الجنػػػوب الجغرافػػػي عنػػػدما
 المغناطيس حّر الحركة

 أداة تحتوي إبرة مغناطيسية، وتستخدـ في تحديد االتجاىات األربعة   البوصمة 30

الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي عف طريؽ دلػؾ طػرؼ قطعػة حديػد بأحػد  التمغنط بالدلؾ 31
 طرفي المغناطيس عمى أف يكوف الدلؾ في اتجاه واحد

32 
 التمغنط بالكيرباء

 المغناطيس الكيربي() 
تحػوؿ قطعػػة مػف الحديػػد إلػى مغنػػاطيس عنػد مػػرور تيػار كيربػػائي فػي سػػمؾ 

 ممفوؼ حوليا

 المغناطيس المؤقت 33
المغنػػػػاطيس الكيربػػػػائي الػػػػذي يفقػػػػػد قدرتػػػػو عمػػػػى الجػػػػػذب عنػػػػد فػػػػتق الػػػػػدارة 

 الكيربائية 

34 
التجاذب والتنافر 
 المغناطيسي

ر ) تتباعػػػػد ( واألقطػػػػاب المختمفػػػػػة األقطػػػػاب المغناطيسيػػػػػة المتشابيػػػػػة تتنافػػػػػ
 تتجاذب ) تتقارب ( 

 قطعة مف الحديد تصؿ بيف قطبي المغناطيس لممحافظة عمى قوتو  الحافظة الحديدية 35

 المواد التي يجذبيا المغناطيس، وال تخترقيا قوتو، ومصنوعة مف الحديد المواد المغناطيسية 36

 المواد الغير مغناطيسية 37
ال يجػػػذبيا المغنػػػاطيس، وتخترقيػػػا قوتػػػو، وغيػػػر مصػػػنوعة مػػػف  المػػػواد التػػػي

 الحديد
 

يو ػق أف المفػاىيـ الفيزيائيػة التػي تت ػمنيا وحػدة الكيربػاء والمغناطيسػية  (5-1)الجدوؿ 
مفيومًا، قاـ الباحث بت مينيا في اختبار المفاىيـ الفيزيائية وذلؾ حسب ورودىػا  (37)عبارة عف 

وتكراراتيػػػا فػػػي الوحػػػدة الدراسػػػية، وبنػػػاًء عمػػػى جػػػدوؿ مواصػػػفات ينقسػػػـ إلػػػى أربعػػػة دروس، وأربعػػػة 
 مستويات مف ميارات التفكير الدنيا والعميا.
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كيػر البصػري الواجػب تنميتيػا فػي اإلجابة عف السؤاؿ الثاني والػذي يػنص عمػى: مػا ميػارات التف
 مادة العمـو العامة لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي؟

لإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الثػػاني قػػاـ الباحػػث بػػاالطالع عمػػى األدبيػػات التربويػػة، وعمػػى محتػػوى 
مو ػػػوعات وحػػػدة الكيربػػػاء والمغناطيسػػػية، ثػػػـ قػػػاـ بتحديػػػد سػػػت ميػػػارات رئيسػػػة لميػػػارات التفكيػػػر 

يو ػػػق الميػػػارات الرئيسػػػة  (5-2)يػػػد دالالتيػػػا المفظيػػػة. والجػػػدوؿ التػػػالي رقػػػـ البصػػػري، وقػػػاـ بتحد
 ودالالتيا المفظية:

 (5 -2)الجدوؿ رقـ 
قائمة ميارات التفكير البصري الرئيسة الواجب تنميتيا لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي ودالالتيا 

 المفظية
 الػداللػػػة الػمػفػظػيػػػة الميػػػػػارة ـ.

القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الشكؿ أو الصورة المعرو ة، وىي أدنى ميارات  البصرية القراءة 1
 التفكير البصري.

 القدرة عمى التعرؼ إلى الشكؿ أو الصورة، وتمييزىما عف األشكاؿ أو الصور األخرى. التمييز البصري 2

3 
 إدراؾ العالقات
 المكانية

القدرة عمى  رؤية عالقة التأثير والتأثر مف بيف مواقع الظاىرات المتمثمة في الشكؿ أو 
 الصورة المعرو ة. 

4 
 تفسير المعمومات

 البصرية
عطاء قيمة عممية ليا  قدرة الطمبة عمى فيـ الرموز واإلشارات المت منة في الشكؿ وا 

 وتو يق المعمومات المرسومة وتفسيرىا.

5 
 اتتحميؿ المعموم
 البصرية

 قدرة الطمبة في التركيز عمى التفاصيؿ الدقيقة واالىتماـ بالبيانات الجزئية والكمية.

6 
مف  استنتاج المعنى

 األشكاؿ والرسـو
القدرة عمى استخالص معاني جديدة، والتوصؿ إلى مفاىيـ ومبادئ عممية مف خالؿ 

 لمخطوات الخمس السابقة.الشكؿ أو الصورة أو الخريطة المعرو ة، وتعتبر محصمة 

 ميارات التفكير البصري

ألشكاؿ المتمثمة في قراءة وفيـ الصور والرسومات وا عقميةمجموعة مف العمميات ال
)الكيرباء والمغناطيسية(، وتمييزىا، وتفسيرىا، وتحميميا، التو يحية المت منة بوحدة 

دراؾ العالقات فيما بينيا، واستنتاج المعنى منيا،  والتعبير عنيا بمغة وا حة، وتقاس وا 
 .بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب باالختبار المعد ليذا الغرض

يو ػػػق أف ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري الواجػػػب تنميتيػػػا لػػػدى طمبػػػة الصػػػؼ  (5-2)الجػػدوؿ 
الرابع األساسي في مادة العموـ العامة عبارة عف سػت ميػارات رئيسػة، قػاـ الباحػث بتعريفيػا تعريفػًا 

 جرائيًا، وشرحيا مف خالؿ اإلطار النظري، وتـ ت مينيا في اختبار ميارات التفكير البصري.إ
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ىؿ والذي ينص عمى:  الثالثاإلجابة عف السؤاؿ 
( بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة α ≥ 0.00داللة )

 ؟المجموعة التجريبية األولى في اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس

 التالية: األولىقاـ الباحث بصياغة الفر ية  الثالثلإلجابة عف السؤاؿ 

( بيف α ≥ 0.00داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفر ية األولى: ال توجد فروؽ ذات 
متوسطات درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية 

 األولى في اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.
 

 Independent Samplesوتـ استخداـ اختبار )ت( لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف )

T test يو ق النتائج: (5-3)(. والجدوؿ رقـ 

 (5 -3)الجدوؿ رقـ 
اختبار ت لمفروؽ بيف درجات المجموعة ال ابطة ودرجات المجموعة التجريبية األولى في التطبيؽ  

 البعدي الختبار المفاىيـ الفيزيائية
اختبار المفاىيـ 

المتوسط  العدد المجموعة الفيزيائية
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 التذكر
 3.284 9.13 31 المجموعة ال ابطة

5.693 0.000 
 2.982 13.625 32 "1" المجموعة التجريبية

 الفيـ
 1.897 5.259 31 المجموعة ال ابطة

5.89 0.000 
 1.841 8.032 32 "1" المجموعة التجريبية

 التطبيؽ
 1.388 3.517 31 المجموعة ال ابطة

2.21 0.031 
 1.129 4.219 32 "1" المجموعة التجريبية

 مستويات عميا
 1.623 4.033 31 المجموعة ال ابطة

5.56 0.000 
 1.636 6.313 32 "1" المجموعة التجريبية

 الدرجة الكمية
 6.812 21.936 31 المجموعة ال ابطة

6.01 0.000 
 6.737 32.188 32 "1" المجموعة التجريبية

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.658( تساوي )0.01(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتوى الداللػػػػة .Sigيو ػػػػق أف قػػػػيـ ) (5-3)الجػػػػدوؿ رقػػػػـ 
( االحتماليػػػة لمدرجػػػة الكميػػػة أقػػػؿ مػػػف مسػػػتوى .Sig( لكافػػػة مسػػػتويات بمػػػوـ، وكانػػػت قيمػػػة )0.5.)
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(، كمػػا كانػػت قػػيـ )ت( المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة لكافػػة المسػػتويات، 0.1.الداللػػة )
ولمدرجػػػة الكميػػػة، وىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى أنػػػو توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف درجػػػات المجموعػػػة 

فػػػروؽ تعػػػزى السػػػتراتيجية التػػػدريس فػػػي ال ػػػابطة، ودرجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى، وىػػػذه ال
اختبػػار المفػػاىيـ الفيزيائيػػة البعػػدي، حيػػث درسػػػت المجموعػػة ال ػػابطة بالطريقػػة االعتياديػػة، فيمػػػا 

 درست المجموعة التجريبية األولى باستخداـ استراتيجية المحطات العممية.

مثيػرة لػدوافع  بػأف اسػتراتيجية المحطػات العمميػة اسػتراتيجية تػدريس شػيقة وىنا يرى الباحث
الطالػػب، حيػػث ينتقػػؿ مػػف خالليػػا مػػف محطػػة إلػػى أخػػرى، حػػيف يتأكػػد المعمػػـ بػػأف الطالػػب اكتسػػب 
المفيوـ الحالي، وتتيق طريقة واستراتيجية المحطات العممية فرصػة لممعمػـ إلعػادة تنظػيـ الػدروس، 

مػدى اكتسػابيـ مف خالؿ عمميتي التعميـ والتعمـ، حيث أنػو يتعػرؼ عمػى سػرعة ودقػة أداء الطمبػة و 
 لممفاىيـ الفيزيائية التي تعمموىا، ويوظؼ ذلؾ في المفاىيـ والمواقؼ التعميمية الالحقة.

 

تفاعؿ الطالب أثناء تدريس وحدة الكيرباء والمغناطيسػية ودافعيػتيـ نحػو  كما الحظ الباحث       
 ادة العموـ بشكؿ خاص.التعمـ، السيما وأنو تكوف لدييـ اتجاىات ايجابية حوؿ البيئة المحيطة، وم

وانعكسػػػت مميػػػػزات التػػػػدريس بالمحطػػػػات العمميػػػػة عمػػػػى أداء الطمبػػػػة فػػػػي اختبػػػػار المفػػػػاىيـ 
الفيزيائيػػة، فأصػػبق لػػدييـ قػػدرات فػػي اسػػترجاع المعمومػػات، والخبػػرات والمفػػاىيـ التػػي تعمموىػػا فػػي 

 مواقؼ تعميمية جديدة، وربط المفاىيـ والمعمومات الجديدة، بخبراتيـ السابقة.

والتي  (Bulunuz & Jarrett, 2010) بولنز وجاريتذه النتائج تتفؽ مع نتائج دراسة وى
أشارت إلى أف استراتيجية المحطات العممية ليا أثر في تشكيؿ المفػاىيـ العمميػة، وتتفػؽ أي ػًا مػع 

( والتػػي أكػدت عمػػى أف اسػػتراتيجية المحطػات العمميػػة ليػا أثػػر فػػي 2012نتػائج دراسػػة األطرقجػي )
( 2011)الشػػمري ة المفػػاىيـ الحاسػػوبية والتفكيػػر االسػػتداللي، وتتفػػؽ أي ػػًا مػػع نتػػائج دراسػػة تنميػػ

والتي أكدت عمى أف استراتيجية المحطات العممية ليا أثر فػي تنميػة عمميػات العمػـ، كمػا تتفػؽ مػع 
: جية المحطػات العمميػة، مثػؿنتائج معظـ دراسات المحػور األوؿ والتػي أشػارت إلػى فاعميػة اسػتراتي

البػػػاوي  (، ودراسػػػة2012) الشػػػيباوي (، ودراسػػػة2013) زكػػػي (، ودراسػػػة2014)العنبكػػػي، دراسػػػة 
مػع األخػذ بػاختالؼ أنػواع المحطػات العمميػة  (Ocak, 2010)أوكاك ودراسة (، 2012) والشمري

 المستخدمة، والميارات واألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا.
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ىؿ والذي ينص عمى:  الرابعاإلجابة عف السؤاؿ 
بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة  (α ≥ 2.25)داللة 

المجموعة التجريبية األولى في اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية 
 ؟التدريس

 التالية: الثانيةقاـ الباحث بصياغة الفر ية  الرابعلإلجابة عف السؤاؿ 
بيف  (α ≥ 2.25)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الثانية: ال الفر ية 

متوسطات درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية 
 األولى في اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.

 Independent Samplesوتـ استخداـ اختبار )ت( لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف )

T test النتائج: يو ق (5-4)(. والجدوؿ رقـ 
 (5 -4)الجدوؿ رقـ 

اختبار ت لمفروؽ بيف درجات المجموعة ال ابطة ودرجات المجموعة التجريبية األولى في التطبيؽ 
 البعدي الختبار ميارات التفكير البصري

ميارات التفكير 
المتوسط  العدد المجموعة البصري

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 البصريةالقراءة 
 1.91 5.226 31 المجموعة ال ابطة

2.79 0.007 
 1.314 6.375 32 "1" المجموعة التجريبية

 التمييز البصري
 2.045 6.388 31 المجموعة ال ابطة

4.673 0.000 
 1.024 8.282 32 "1" المجموعة التجريبية

إدراؾ العالقات 
 المكانية

 1.203 4.613 31 المجموعة ال ابطة
3.91 0.000 

 0.67 5.563 32 "1" المجموعة التجريبية

تفسير المعمومات 
 البصرية

 1.361 3.42 31 المجموعة ال ابطة
5.12 0.000 

 1.078 5 32 "1" المجموعة التجريبية

تحميؿ المعمومات 
 البصرية

 1.449 2.968 31 المجموعة ال ابطة
3.75 0.000 

 1.12 4.188 32 "1" المجموعة التجريبية

 استنتاج المعنى
 2.077 4.388 31 المجموعة ال ابطة

5.03 0.000 
 0.911 6.407 32 "1" المجموعة التجريبية

ميارات التفكير 
 البصري

 7.896 27.003 31 المجموعة ال ابطة
5.32 0.000 

 4.968 35.813 32 "1" المجموعة التجريبية

 (1.999( تساوي )0.05داللة ) (، مستوى61ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.656( تساوي )0.01(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )
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( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتوى الداللػػػػة .Sigيو ػػػػق أف قػػػػيـ ) (5-4)الجػػػػدوؿ رقػػػػـ 
( لكافػػة ميػػارات التفكيػػر البصػػري والدرجػػة الكميػػة لالختبػػار، كمػػا كانػػت قػػيـ )ت( المحسػػوبة 0.1.)

 مف قيمة )ت( الجدولية لكافة الميارات، ولمدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصري. أكبر
 

وىػػذا يػػدلؿ عمػػى أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػات المجموعػػة ال ػػابطة، 
ودرجػات المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى، فػػي اختبػػار ميػػارات التفكيػػر البصػػري البعػػدي، وىػػذه الفػػروؽ 

تيجية التػػدريس، حيػػث درسػػت المجموعػػة ال ػػابطة بالطريقػػة االعتياديػػة، فيمػػا درسػػت تعػػزى السػػترا
 المجموعة التجريبية األولى باستخداـ استراتيجية المحطات العممية. 

 

بػػأف المحطػػات العمميػػة ومػػا تحتػػوي مػػف وسػػائؿ تجػػذب االنتبػػاه وتثيػػر حػػافزه  يػػرى الباحػػثو 
نحو التعمـ، استطاعت أف تنمي القدرات العقمية لدى الطمبة، وأف ترفػع مسػتوى تحمميػـ لممسػئولية، 
كما أكسبتيـ التعاوف في فيـ الرسوـ واألشػياء مػف حػوليـ، وولػدت لػدييـ حػافز الػتعمـ الػذاتي الػذي 

ؿ فػػػي الرقػػػي بمسػػػتوى ميػػػاراتيـ فػػػي قػػػراءة الرسػػػـو واألشػػػكاؿ البصػػػرية، وتمييزىػػػا، أثػػػر بشػػػكؿ فعػػػا
عطػػاء أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف التفسػػيرات حوليػػا، ومحاولػػة تحميػػؿ الشػػكؿ بشػػكؿ مناسػػب، وبالتػػالي  وا 

 استنتاج المعاني الواردة أو استنتاج المعاني التي يمكف استخالصيا مف المحطات العممية.

اتيجية المحطات العمميػة تحتػاج إلػى جيػد كبيػر مػف المعمػـ، إال أنػو ورغـ أف استخداـ استر 
تػػػوفر عميػػػو الوقػػػت فػػػي إكسػػػاب الطمبػػػة المعػػػارؼ، والميػػػارات المختمفػػػة، خاصػػػة ميػػػارات التفكيػػػر 

 البصري. وىذا أثر في قدرات الطمبة وأدائيـ عمى اختبار ميارات التفكير البصري.

( والتػػي أشػػارت إلػػى أف اسػػتراتيجية 2.12) ويالشػػيبا وىػػذه النتػػائج تتفػػؽ مػػع نتػػائج دراسػػة
المحطات العممية ليا أثر في تنمية التحصػيؿ والػذكاء البصػري المكػاني فػي الفيزيػاء، وتتفػؽ أي ػًا 

( والتي أكػدت عمػى أف اسػتراتيجية المحطػات العمميػة ليػا أثػر فػي 2.14) الزيناتي مع نتائج دراسة
( والتي أكدت عمػى 2.12) األطرقجي مع نتائج دراسة تنمية ميارات التفكير التأممي، وتتفؽ أي اً 

 .أف استراتيجية المحطات العممية ليا أثر في تنمية المفاىيـ الحاسوبية والتفكير االستداللي

كمػػا تتفػػؽ مػػع نتػػائج معظػػـ دراسػػات المحػػور األوؿ والتػػي أشػػارت إلػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية  
 زكػي ، ودراسػة(Bulunuz & Jarrett, 2010) دراسػة بػولنز وجاريػت :المحطػات العمميػة، مثػؿ

 البػاوي والشػمري ودراسػة، (Ocak, 2010) أوكػاؾ(، ودراسػة 2.14)العنبكػي (، ودراسػة 2.13)
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مع األخذ باختالؼ أنواع المحطات العممية المستخدمة، والميارات واألىداؼ التي تسعى  (2.12)
 لتحقيقيا. 

 

 العمميةالكشؼ عف حجـ األثر الستراتيجية المحطات 

ولمكشػػػؼ عػػػف أثػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة 
وميارات التفكير البصري؛ قاـ الباحث باحتساب معامالت مربع إيتػا مػف خػالؿ إيجػاد الفػروؽ بػيف 

 التطبيؽ القمبي والتطبيؽ البعدي لممجموعات التجريبية ومف ثـ استخداـ المعادلة التالية: 

 
 

 

 
 

 ومقارنة النتائج مع جدوؿ المحؾ المرجعي لقيمة مربع إيتا وحجـ التأثير التالي:
 

 صغير متوسط كبير كبير جداً  التأثير
 02. .014 .0.6 0.01. (2مرجع )

 

الفيزيائيػػػة، يبػػػيف حجػػػـ األثػػػر فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة الختبػػػار المفػػػاىيـ  (5 -5)والجػػػدوؿ رقػػػـ 
 والدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصري كالتالي:

 (5 -5)الجدوؿ رقـ 
قيمة مربع إيتا لقياس أثر توظيؼ استراتيجية المحطات العممية في تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات 

 التفكير البصري

المتوسط  المجموعة التجريبية األولى
 القبمي

المتوسط 
 مربع إيتا (Tقيمة ) البعدي

 0.81 13.5 32.1875 12.687 اختبار المفاىيـ الفيزيائية

 0.9 16.956 35.812 15.200 اختبار ميارات التفكير البصري

( يو ػػػػق أف قيمػػػػة مربػػػػع إيتػػػػا عمػػػػى اختبػػػػار المفػػػػاىيـ الفيزيائيػػػػة بمػػػػغ 5 - 5الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )
حجـ التػأثير كػاف كبيػرًا جػدًا،  (، وىذا دليؿ عمى أف.02.(، وىو معدؿ مرتفع، وأعمى مف )081.)

أي أف استراتيجية المحطات العممية ليا أثر كبير جدًا في تنمية المفاىيـ الفيزيائية في مػادة العمػوـ 
 العامة.

fdt

t

.2

2
2




 حيث أف:    
   2t= .مربع قيـ ت المحسوبة 
  2 =.نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع 

fd. =.درجات الحرية 
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بأف حجـ التأثير مرتفعًا نتيجة استخداـ استراتيجية المحطات العممية، والتػي  ويرى الباحث
جعمت الطالب أكثر قدرة عمى تناوؿ المفيوـ بكافة خصائصػو، فتحسػف سػواء عمػى مسػتوى التػذكر 

 أو الفيـ أو التطبيؽ أو المستويات العميا.

(، وىو أي ًا معدؿ 09.وبمغ مربع إيتا لحجـ األثر عمى اختبار ميارات التفكير البصري )
 (..02.مرتفع وأعمى مف )

ويػػػرى الباحػػػث بػػػأف حجػػػـ التػػػأثير كبيػػػرًا السػػػتخداـ المحطػػػات العمميػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات  
التفكير البصري ألنيا تتيق لمطالب التخيؿ وفرص التأمؿ في األشكاؿ والتفكير فييا بشكؿ منطقػي 

اؼ العالقػات وتحميػؿ المعمومػات وتفسػيرىا عممي بصري، لتمييز الرسوـ واألشكاؿ والصور، واكتش
واستنتاج المعاني والمفاىيـ مف خالليا وربطيا بخبراتو السابقة، كما الحظ الباحث تفاعػؿ الطػالب 
مع طريقة التدريس باسػتخداـ المحطػات العمميػة، فأصػبحت المػادة شػيقة وىػذا سػاعد الطػالب عمػى 

 اكتساب ميارات في التفكير البصري.

 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند السؤاؿ الخامس والذي ينص عمى: ىؿ اإلجابة عف 
بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات  (α ≥ 2.25)مستوى داللة 

طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية 
 ؟التدريس

 الخامس قاـ الباحث بصياغة الفر ية الثالثة التالية:لإلجابة عف السؤاؿ 

بيف  (α ≥ 2.25)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفر ية الثالثة: ال 
درجات طمبة المجموعة التجريبية  متوسطات درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات

 الثانية في اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.

 Independent Samplesوتـ استخداـ اختبار )ت( لمفروؽ بيف مجموعتيف مستقمتيف )

T test يو ق النتائج: (5-6)(. والجدوؿ رقـ 
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 (5 -6)الجدوؿ رقـ 
درجات المجموعة ال ابطة ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيؽ اختبار ت لمفروؽ بيف 

 البعدي الختبار المفاىيـ الفيزيائية
اختبار المفاىيـ 

المتوسط  العدد المجموعة الفيزيائية
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 التذكر
 3.29 9.12 31 المجموعة ال ابطة

4.305 0.000 
 3.61 12.85 33 "2" المجموعة التجريبية

 الفيـ
 1.90 5026 31 المجموعة ال ابطة

4.971 0.000 
 2.20 7.82 33 "2" المجموعة التجريبية

 التطبيؽ
 1.40 3.51 31 المجموعة ال ابطة

1.823 0.073 
 1.12 4.10 33 "2" المجموعة التجريبية

 مستويات عميا
 1.62 4.03 31 المجموعة ال ابطة

2.899 0.005 
 1.55 5.20 33 "2" المجموعة التجريبية

 الدرجة الكمية
 6.81 21.94 31 المجموعة ال ابطة

4.450 0.000 
 7.52 29.97 33 "2" المجموعة التجريبية

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.656( تساوي )0.01(، مستوى داللة )62)ت الجدولية عند درجات حرية 

( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتوى الداللػػػػة .Sigيو ػػػػق أف قػػػػيـ ) (5-6)الجػػػػدوؿ رقػػػػـ 
( االحتماليػة لمدرجػة الكميػة .Sig( لكافة مستويات بموـ عدا مستوى التطبيػؽ، وكانػت قيمػة )0.1.)

أكبر مف قيمة )ت( الجدولية لكافة (، كما كانت قيـ )ت( المحسوبة 0.1.أقؿ مف مستوى الداللة )
المسػػػتويات، ولمدرجػػػة الكميػػػة عػػػدا مسػػػتوى التطبيػػػؽ، وىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى أنػػػو توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة 
إحصػػائية بػػيف درجػػات المجموعػػة ال ػػابطة، ودرجػػات المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة، وىػػذه الفػػروؽ 

عػػػػدي، حيػػػػث درسػػػػت المجموعػػػػة تعػػػػزى السػػػػتراتيجية التػػػػدريس فػػػػي اختبػػػػار المفػػػػاىيـ الفيزيائيػػػػة الب
ال ػػػػابطة بالطريقػػػػة االعتياديػػػػة، فيمػػػػا درسػػػػت المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة باسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية 

 الخرائط الذىنية.

ويرى الباحث بأف استراتيجية الخرائط الذىنية ترسخ لدى الطمبة المفاىيـ التي يتعممونيا، 
 واكتساب المفاىيـ.كما أنيا تعتبر طريقة شيقة تدفعيـ نحو المعرفة، 

تفاعؿ الطمبة أثناء الحصة الدراسية أثناء تطبيؽ الدروس باستخداـ  كما الحظ الباحث
الخرائط الذىنية، والخرائط الذىنية ىي استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ النشط التي تت مف 
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ائط الذىنية مف تفاعؿ المعمـ مع طمبتو، وأف المتعمـ ىو جوىر العممية التعميمية، كما أف الخر 
أدوات تقوية الذاكرة، واسترجاع المعمومات، وتوليد األفكار الجديدة، وتساعد عمى استخداـ شقي 
الدماغ بشكؿ عممي سميـ، وتتيق لممتعمـ ترتيب أفكاره ومعموماتو، وبالتالي يمكنو االحتفاظ بيذه 

 جديدة.المعمومات التي تتجمع لتشكؿ لديو المفاىيـ العممية والفيزيائية ال
 

كما أف الخرائط الذىنية أساسًا عبارة عف رسوـ وخطوط وأسيـ تتيق لمطالب ربط المفاىيـ 
 ببع يا، وىذا يفيد في احتفاظ المتعمـ بالمفاىيـ التي اكتسبيا وتعمميا في مواقؼ تعميمية سابقة.

 

و السيمية وىي تعتبر أداة لتو يق العالقة بيف المفاىيـ المختمفة سواًء الخرائط اليرمية أ
ف كانت متداخمة، وىذا يجعؿ  المتسمسمة بشكؿ ُيمكف المتعمـ مف التمييز بيف ىذه المفاىيـ حتى وا 
المتعمـ أكثر قدرة عمى استرداد ىذه المفاىيـ واستنتاج عالقتيا بالمفاىيـ الجديدة، وىذه الفوائد 

مبة في اختبار المفاىيـ والمميزات الستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية انعكست عمى أداء الط
 الفيزيائية البعدي.

 

كما أف المعمـ يصبق أكثر قدرة عمى تنظيـ البيئة الصفية، وتوفر عميو الوقت والجيد، 
خاصة إف كانت تمؾ الخرائط مثيرة لالنتباه، وجذابة الشكؿ، حيث راعى الباحث عنصري التشويؽ 

 ة.واإلثارة عند تصميـ الدروس باستخداـ الخرائط الذىني
 

( والتػي أشػارت إلػى أف اسػتراتيجية 2.13) بنػي فػارس وىذه النتائج تتفػؽ مػع نتػائج دراسػة
الخرائط الذىنية ليا أثر في تنميػة المفػاىيـ التاريخيػة وميػارات التفكيػر اإلبػداعي، وتتفػؽ أي ػًا مػع 

تصػويب  ( والتي أكدت عمى أف استراتيجية الخرائط الذىنيػة ليػا أثػر فػي2.13) السيد نتائج دراسة
 حػػػوراني التصػػػورات البديمػػػة لممفػػػاىيـ العمميػػػة والتحصػػػيؿ الدراسػػػي، وتتفػػػؽ أي ػػػًا مػػػع نتػػػائج دراسػػػة

( والتػػي أكػػدت عمػػى أف اسػػتراتيجية الخػػرائط الذىنيػػة ليػػا أثػػر فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الدراسػػي .2.1)
.  واالتجاه نحو العمـو

 

إلػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية كمػػا تتفػػؽ مػػع نتػػائج معظػػـ دراسػػات المحػػور الثػػاني والتػػي أشػػارت 
يوسػػػػػؼ (، ودراسػػػػػة 2.13) الغامػػػػػدي (، ودراسػػػػػة2013)ظييػػػػػر دراسػػػػػة  :الخػػػػػرائط الذىنيػػػػػة، مثػػػػػؿ

ريسػوانتو ودراسػة ، (Adodo, 2013) أدودو(، ودراسػة 2.13)منتصػر وأحمػد (، ودراسػة 2.12)
مػع األخػذ بػاختالؼ أنػواع الخػرائط الذىنيػة المسػتخدمة، ( Riswanto & Putra, 2012) وبػوترا

 والميارات واألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا. 
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ىؿ والذي ينص عمى:  السادساإلجابة عف السؤاؿ 
بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات  (α ≥ 2.25)مستوى داللة 

طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية 
 ؟التدريس

 

 التالية: الرابعةقاـ الباحث بصياغة الفر ية  السادسلإلجابة عف السؤاؿ 
 

بيف  (α ≥ 2.25)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال الفر ية الرابعة: 
متوسطات درجات طمبة المجموعة ال ابطة ومتوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية 

 الثانية في اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.
 

 Independent Samplesمستقمتيف )وتـ استخداـ اختبار )ت( لمفروؽ بيف مجموعتيف 

T test يو ق النتائج: (5-7)(. والجدوؿ رقـ 
 (5 -7)الجدوؿ رقـ 

اختبار ت لمفروؽ بيف درجات المجموعة ال ابطة ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في التطبيؽ 
 البعدي الختبار ميارات التفكير البصري

ميارات التفكير 
المتوسط  العدد المجموعة البصري

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 القراءة البصرية
 1.91 5.226 31 المجموعة ال ابطة

2.7 0.009 
 1.362 6.334 33 "2" المجموعة التجريبية

 التمييز البصري
 2.045 6.388 31 المجموعة ال ابطة

4.17 0.000 
 1.278 8.152 33 "2" المجموعة التجريبية

إدراؾ العالقات 
 المكانية

 1.203 4.613 31 المجموعة ال ابطة
1.524 0.133 

 0.984 5.031 33 "2" المجموعة التجريبية

تفسير المعمومات 
 البصرية

 1.361 3.42 31 المجموعة ال ابطة
3.75 0.000 

 1.171 4.607 33 "2" المجموعة التجريبية

تحميؿ المعمومات 
 البصرية

 1.449 2.968 31 ال ابطةالمجموعة 
3.234 0.002 

 1.09 4 33 "2" المجموعة التجريبية

 استنتاج المعنى
 2.077 4.388 31 المجموعة ال ابطة

2.64 0.011 
 1.278 5.516 33 "2" المجموعة التجريبية

ميارات التفكير 
 البصري

 7.896 27 31 المجموعة ال ابطة
3.92 0.000 

 5.76 33.637 33 "2" المجموعة التجريبية

 (1.999( تساوي )0.05(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.656( تساوي )0.01(، مستوى داللة )62ت الجدولية عند درجات حرية )
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( االحتماليػػػػة كانػػػػت أقػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتوى الداللػػػػة .Sigيو ػػػػق أف قػػػػيـ ) (5-7)الجػػػػدوؿ رقػػػػـ 
البصػػػػري والدرجػػػػة الكميػػػػة لالختبػػػػار، عػػػػدا ميػػػػارة إدراؾ العالقػػػػات ( لكافػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر 0.5.)

المكانيػػة، كمػػا كانػػت قػػيـ )ت( المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة لكافػػة الميػػارات، ولمدرجػػة 
الكمية الختبار ميارات التفكير البصػري، عػدا ميػارة إدراؾ العالقػات المكانيػة، وىػذا يػدلؿ عمػى أنػو 

صػائية بػػيف درجػػات المجموعػػة ال ػابطة، ودرجػػات المجموعػػة التجريبيػػة توجػد فػػروؽ ذات داللػػة إح
الثانيػػة، فػػي اختبػػار ميػػارات التفكيػػر البصػػري البعػػدي، وىػػذه الفػػروؽ تعػػزى السػػتراتيجية التػػدريس، 
حيػػث درسػػت المجموعػػػة ال ػػابطة بالطريقػػػة االعتياديػػة، فيمػػػا درسػػت المجموعػػػة التجريبيػػة الثانيػػػة 

 ئط الذىنية.باستخداـ استراتيجية الخرا

بػػأف اسػػتراتيجية الخػػرائط الذىنيػػة تحقػػؽ تػػأثير فػػي مسػػتوى الطمبػػة وقػػدراتيـ  ويػػرى الباحػػث
العقمية السيما وأنيا طريقة شيقة وتحتوي عمى رسوـ ومخططات لممفاىيـ التي وردت في الدروس، 
؛ كمػػػا أنيػػػا تشػػػجعيـ عمػػػى جمػػػع أكبػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف المعمومػػػات الالزمػػػة لفيػػػـ الخريطػػػة الذىنيػػػة

 وبالتالي الكتساب المفاىيـ الفيزيائية الواردة فييا.

وراعى الباحث أف تكوف تمؾ الخرائط مفيومػة ووا ػحة، وجذابػة ممػا أتػاح لمطػالب فػرص 
دراؾ العالقػة بػيف  التأمؿ فييا، وقراءة م مونيا، وتفسيرىا، والتمييز بينيا وبيف الخرائط األخرى، وا 

نية الواحدة، وبيف الخريطػة الذىنيػة والخػرائط السػابقة، ممػا أثػر المفاىيـ المتواجدة في الخريطة الذى
في قدرتػو البصػرية، وقدرتػو عمػى التفكيػر بصػريًا فػي ىػذه الخػرائط، وىػذا انعكػس عمػى أداء الطمبػة 

 في اختبار ميارات التفكير البصري البعدي.
 

اتيجية ( والتػػػي أشػػػارت إلػػػى أف اسػػػتر 2.13)ظييػػػر  وىػػػذه النتػػػائج تتفػػػؽ مػػػع نتػػػائج دراسػػػة
الخرائط الذىنيػة ليػا أثػر فػي تنميػة ميػارة التفكيػر المنظػومي والتحصػيؿ الدراسػي، وتتفػؽ أي ػًا مػع 

( والتػػي أكػػدت عمػػى أف اسػػتراتيجية الخػػرائط الذىنيػػة ليػػا أثػػر فػػي تنميػػة 2.11)مقمػػد نتػػائج دراسػػة 
( والتي أكدت 2.12) يوسؼ التفكير االستداللي والتحصيؿ المعرفي، وتتفؽ أي ًا مع نتائج دراسة

عمػػى أف اسػػتراتيجية الخػػرائط الذىنيػػة ليػػا أثػػر فػػي تنميػػة التفكيػػر التخيمػػي وبعػػض ميػػارات عػػادات 
 العقؿ.
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كمػػا تتفػػؽ مػػع نتػػائج معظػػـ دراسػػات المحػػور الثػػاني والتػػي أشػػارت إلػػى فاعميػػة اسػػتراتيجية 
 دودو(، ودراسػػػػػػة أ2.13)الغامػػػػػػدي (، ودراسػػػػػػة 2.13)السػػػػػػيد دراسػػػػػػة  :الخػػػػػػرائط الذىنيػػػػػػة، مثػػػػػػؿ

(Adodo, 2013) ريسػوانتو (، ودراسػة 2.11)حوراني (، ودراسة 2.13)منتصر وأحمد ، ودراسة
مػع األخػذ بػاختالؼ أنػواع الخػرائط الذىنيػة المسػتخدمة،  ( Riswanto & Putra, 2012)وبػوترا 

 والميارات واألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا. 

 

 الكشؼ عف حجـ األثر الستراتيجية الخرائط الذىنية

ولمكشػػػػؼ عػػػػف أثػػػػر اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية الخػػػػرائط الذىنيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المفػػػػاىيـ الفيزيائيػػػػة 
وميارات التفكير البصري؛ قاـ الباحث باحتساب معامالت مربع إيتػا مػف خػالؿ إيجػاد الفػروؽ بػيف 

 التطبيؽ القمبي والتطبيؽ البعدي لممجموعات التجريبية ومف ثـ استخداـ المعادلة التالية: 

 
 

 

 
 

 ومقارنة النتائج مع جدوؿ المحؾ المرجعي لقيمة مربع إيتا وحجـ التأثير التالي:
 

 صغير متوسط كبير كبير جداً  التأثير
 02. .014 .0.6 0.01. (2مرجع )

 

الفيزيائيػػػة، يبػػػيف حجػػػـ األثػػػر فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة الختبػػػار المفػػػاىيـ  (5 -8)والجػػػدوؿ رقػػػـ 
 والدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير البصري كالتالي:

 (5 -8)الجدوؿ رقـ 
قيمة مربع إيتا لقياس أثر توظيؼ استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات 

 التفكير البصري

المتوسط  المجموعة التجريبية الثانية
 القبمي

المتوسط 
 مربع إيتا (T)قيمة  البعدي

 0.84 13.44 29.941 11.10 اختبار المفاىيـ الفيزيائية

 0.897 16.76 33.367 13.67 اختبار ميارات التفكير البصري

fdt

t

.2

2
2




 حيث أف:    
   2t= .مربع قيـ ت المحسوبة 
  2 =.نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع 

fd. =.درجات الحرية 
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(، وىػػو 084.( يو ػق أف قيمػػة مربػػع إيتػا عمػػى اختبػػار المفػاىيـ بمػػغ )5 - 8الجػدوؿ رقػػـ )
 تنمية المفاىيـ العممية لدى الطمبة.(، أي أف خرائط المفاىيـ لو أثر كبير جدا في .02.أكبر مف )

( أف قيمػػة مربػػع إيتػػا لحجػػػـ األثػػر فػػي تنميػػة ميػػػارات 5 - 8كمػػا يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ رقػػػـ )
( وىػػذا يػػدلؿ عمػػى أف الخػػرائط الذىنيػػة ليػػا .02.(، وىػػو أعمػػى مػػف )0897.التفكيػػر البصػػري بمػػغ )

لػػػدى طمبػػػة الصػػػؼ الرابػػػع أثػػػر كبيػػػر جػػػدًا فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري فػػػي مػػػادة العمػػػوـ 
 األساسي.

بأف الخرائط الذىنية تعد طريقة تػدريس واسػتراتيجية تقػوـ عمػى أسػاس إعػداد  ويرى الباحث
الػػتعمـ بتركيػػب لػػو معنػػى، وأف أي مو ػػوع أو مفيػػـو أو ميػػارة يجػػب أف تقػػدـ لمطمبػػة بشػػكؿ فكػػرة 
عامػػػػة، ثػػػػـ نقػػػػؿ المعرفػػػػة الجزئيػػػػة، وبػػػػذلؾ تعػػػػزز قػػػػدرات الطمبػػػػة بشػػػػكؿ تػػػػدريجي، وتثيػػػػر انتبػػػػاىيـ 

ىيـ والميػػػارات الجزئيػػػة. وتتػػػيق لممعمػػػـ فرصػػػًا الكتشػػػاؼ األخطػػػاء الشػػػائعة واىتمػػػاميـ بتنػػػاوؿ المفػػػا
عادة تنظيـ التعميـ بما يتفؽ مع قدرات الطمبة ومياراتيـ لذا كاف حجـ تأثيرىا مرتفعًا.  وا 

 

ذات داللة إحصائية عند مستوى ىؿ توجد فروؽ اإلجابة عف السؤاؿ السابع والذي ينص عمى: 
درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى ومتوسطات درجات بيف متوسطات  (α ≥ 2.25)داللة 

طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية 
 التدريس؟

 التالية: لإلجابة عف السؤاؿ السابع قاـ الباحث بصياغة الفر ية الخامسة

بيف  (α ≥ 2.25)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال الفر ية الخامسة: 
متوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى ومتوسطات درجات طمبة المجموعة 

 التجريبية الثانية في اختبار المفاىيـ الفيزيائية البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.
 

 Independent Samplesف مستقمتيف )وتـ استخداـ اختبار )ت( لمفروؽ بيف مجموعتي

T test .) يو ق النتائج: (5-9)والجدوؿ رقـ 
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 (5 -9)الجدوؿ رقـ 
اختبار ت لمفروؽ بيف درجات المجموعة التجريبية األولى ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في 

 التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الفيزيائية
اختبار المفاىيـ 

المتوسط  العدد المجموعة الفيزيائية
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 تذكر
 2.982 13.625 32 "1" المجموعة التجريبية

0.945 0.348 
 3.607 12.849 33 "2" المجموعة التجريبية

 الفيـ
 1.841 8.032 32 "1" المجموعة التجريبية

0.423 0.674 
 2.201 7.819 33 "2" المجموعة التجريبية

 التطبيؽ
 1.129 4.219 32 "1" المجموعة التجريبية

0.457 0.649 
 1.129 4.091 33 "2" المجموعة التجريبية

 مستويات عميا
 1.636 6.313 32 "1" المجموعة التجريبية

2.862 0.006 
 1.551 5.182 33 "2" المجموعة التجريبية

 الدرجة الكمية
 6.737 32.189 32 "1" المجموعة التجريبية

1.267 0.210 
 7.529 29.941 33 "2" المجموعة التجريبية

 (1.998( تساوي )0.05(، مستوى داللة )63ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.656( تساوي )0.01(، مستوى داللة )63ت الجدولية عند درجات حرية )

 

كانػػػت أكبػػػر مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة ( االحتماليػػػة .Sigيو ػػػق أف قػػػيـ ) (5-9)الجػػػدوؿ رقػػػـ 
(، 0.1.( لكافػػة مسػػتويات بمػػوـ، عػػدا المسػػتويات العميػػػا، فكانػػت أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػػة )0.5.)

(، كمػػا كانػػت قػػيـ 0.5.( االحتماليػػة لمدرجػػة الكميػػة أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة ).Sigوكانػػت قيمػػة )
المسػتويات العميػا فكانػت قيمػة )ت( المحسوبة أقؿ مػف قيمػة )ت( الجدوليػة لكافػة المسػتويات، عػدا 

)ت( المحسػػػوبة أكبػػػر مػػػف قيمػػػة )ت( الجدوليػػػة، وىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى أنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة 
إحصائية بيف درجات المجموعة التجريبية األولى، ودرجات المجموعة التجريبية الثانية فػي اختبػار 

.المفاىيـ البعدي، لكف ظيرت فروؽ بيف المجموعتيف في مستوى الم  يارات العميا عند بمـو
 

 

بأف المحطات العممية فػي ىػذا الجانػب أتاحػت فرصػًا لمطمبػة لمتفكيػر فػي مػا  ويرى الباحث
وراء تذكرىـ ومعرفتيـ وتطبيقيـ، وتجػاوزت إلػى مسػتويات أعمػى مػف التحميػؿ والتركيػب لممعمومػات 

 والخبرات والمفاىيـ التي اكتسبوىا.
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 فػػي الحصػػوؿ عمػػى المعرفػػة، ويمػػارس عمميػػات العمػػـكمػػا أف الطالػػب يمػػارس دور العػػاِلـ 
، حيػػػػث يمػػػػارس عمميػػػػات: المالحظػػػػة، تنوعػػػػةأثنػػػػاء مػػػػروره عمػػػػى المحطػػػػات العمميػػػػة الم المختمفػػػػة

واالسػػػػػػػػػتنتاج، واالتصػػػػػػػػػاؿ، والتنبػػػػػػػػػؤ، والتصػػػػػػػػػنيؼ، واالستكشػػػػػػػػػاؼ، واالستقصػػػػػػػػػاء، واالسػػػػػػػػػتدالؿ، 
 واالستنتاج... وغيرىا.

 

كما وأنو مف خػالؿ اسػتراتيجية المحطػات العمميػة يمكػف لمطالػب تنػاوؿ مفيػـو واحػد بػأكثر 
مف طريقة، وباستخداـ أكثر مػف نػوع مػف األنشػطة التعميميػة؛ ممػا يجعػؿ الػتعمـ أكثػر متعػة، وأكثػر 

 فيمًا وترابطًا داخؿ أذىاف الطمبة. 
 

 

ذات داللة إحصائية عند مستوى والذي ينص عمى: ىؿ توجد فروؽ  اإلجابة عف السؤاؿ الثامف
درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى ومتوسطات درجات  بيف متوسطات (α ≥ 2.25)داللة 

طمبة المجموعة التجريبية الثانية في اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية 
 التدريس؟

 

 التالية: السادسةقاـ الباحث بصياغة الفر ية  الثامفلإلجابة عف السؤاؿ 
 

بيف  (α ≥ 2.25)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفر ية السادسة: ال 
متوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية األولى ومتوسطات درجات طمبة المجموعة 

 التجريبية الثانية في اختبار ميارات التفكير البصري البعدي تعزى الستراتيجية التدريس.

 

 (،Independent Samples T testوتـ استخداـ اختبار )ت( لمفروؽ بيف مجموعتيف )
 يو ق النتائج: (5-.1)والجدوؿ رقـ 
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 (5 -12)الجدوؿ رقـ 
اختبار ت لمفروؽ بيف درجات المجموعة التجريبية األولى ودرجات المجموعة التجريبية الثانية في 

 التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري
ميارات التفكير 

المتوسط  العدد المجموعة البصري
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) 

 القراءة البصرية
 1.314 6.375 32 "1" المجموعة التجريبية

0.125 0.901 
 1.362 6.334 33 "2" المجموعة التجريبية

 التمييز البصري
 1.024 8.282 32 "1" المجموعة التجريبية

0.451 0.654 
 1.278 8.152 33 "2" المجموعة التجريبية

إدراؾ العالقات 
 المكانية

 0.67 5.563 32 "1" المجموعة التجريبية
2.543 0.013 

 0.984 5.031 33 "2" المجموعة التجريبية

تفسير المعمومات 
 البصرية

 1.078 5 32 "1" المجموعة التجريبية
1.410 0.163 

 1.171 4.607 33 "2" المجموعة التجريبية

تحميؿ المعمومات 
 البصرية

 1.12 4.188 32 "1" المجموعة التجريبية
0.684 0.496 

 1.09 4 33 "2" المجموعة التجريبية

 استنتاج المعنى
 0.911 6.407 32 "1" المجموعة التجريبية

3.229 0.002 
 1.278 5.516 33 "2" المجموعة التجريبية

ميارات التفكير 
 البصري

 4.968 35.813 32 "1" المجموعة التجريبية
1.629 0.108 

 5.76 33.637 33 "2" التجريبيةالمجموعة 

 (1.998( تساوي )0.05(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )
 (2.656( تساوي )0.01(، مستوى داللة )61ت الجدولية عند درجات حرية )

 

( االحتماليػػة كانػػت أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة .Sigيو ػػق أف قػػيـ ) (5-.1)الجػػدوؿ رقػػـ 
ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري والدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار، عػػػدا ميػػػارتي إدراؾ العالقػػػات ( لكافػػػة 0.5.)

المكانية، وميارة استنتاج المعنى، كما كانت قيـ )ت( المحسوبة أقؿ مف قيمة )ت( الجدولية لكافػة 
الميػػارات، عػػدا ميػػارتي إدراؾ العالقػػات المكانيػػة، وميػػارة اسػػتنتاج المعنػػى، ىػػذا يػػدلؿ عمػػى أنػػو ال 

فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى ودرجػػػات المجموعػػػة  توجػػػد
التجريبيػػػػػة الثانيػػػػػة فػػػػػي اختبػػػػػار ميػػػػػارات التفكيػػػػػر البصػػػػػري البعػػػػػدي تعػػػػػزى السػػػػػتراتيجية التػػػػػدريس 
المستخدمة، لكف ظيرت فروؽ في ميارتي إدراؾ العالقات البصػرية، واسػتنتاج المعنػى مػف الشػكؿ 

لصػػػػالق طمبػػػػة المجموعػػػػة التجريبيػػػة األولػػػػى التػػػػي درسػػػػت باسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية  والرسػػػوـ، وكانػػػػت
 المحطات العممية.
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بأف استراتيجية المحطات العممية تميزت عف استراتيجية الخرائط الذىنية في  ويرى الباحث
ميارتي إدراؾ العالقات البصرية واستنتاج المعنى مف الشكؿ والرسػوـ؛ وذلػؾ ألف الرسػـو والصػور 

ألشكاؿ التي تناولتيا المحطات العممية أكثر مف الرسـو والصور واألشكاؿ التي تناولتيا الخرائط وا
الذىنيػػػة، كمػػػا وأف المحطػػػات العمميػػػة المختمفػػػة تنقػػػؿ الطمبػػػة إلػػػى بيئػػػة أكثػػػر واقعيػػػة مػػػف الخػػػرائط 

الؿ إجػراء الذىنية، حيث أنيا تسيـ في تنوع الخبرات العممية والنظرية التي يكتسبيا الطالب مف خ
التجػػارب بنفسػػو، وكانػػت عينػػة الدراسػػة التػػي درسػػت بالمحطػػات العمميػػة أكثػػر تفػػاعاًل وانخراطػػًا فػػي 

 الموقؼ التعميمي؛ لكوف الطالب يمارس االستكشاؼ واالستقصاء وعمميات العمـ المختمفة.

: كمػػا وأنػػو فػػي اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة تػػـ االسػػتفادة مػػف جميػػع المػػوارد المتاحػػة مثػػؿ
 الكتب، وأجيزة الكمبيوتر، وأجيزة المعامؿ، والوسائؿ واألدوات التعميمية... وغيرىا.

وتتميػػز المحطػػات العمميػػة بأنيػػا تتػػيق لمطالػػب حريػػة التفكيػػر بمسػػتوى أعمػػى مػػف الخػػرائط 
 الذىنية؛ مما يجعؿ الطالب يحمؿ المواقؼ التعميمية المختمفة، ويستنتج معمومات جديدة.
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 :الدراسةتوصيات 

 :في  وء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي

 ػػرورة أف يسػػتخدـ المعمػػـ اسػػتراتيجيات ىادفػػة مثػػؿ المحطػػات العمميػػة، والخػػرائط الذىنيػػة  10
لمػػػا ليمػػػا مػػػف أثػػػر فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ لػػػدى الطمبػػػة، وتعزيػػػز قػػػدراتيـ فػػػي فيػػػـ العالقػػػات 

دراكيا، واستنتاج المعنى منيا.  البصرية، وا 
تدريب المعمـ عمى اسػتخداـ اسػتراتيجيتي المحطػات العمميػة والخػرائط الذىنيػة؛ لمػا  رورة  20

 ليما مف أثٍر كبيٍر في تنمية المفاىيـ الفيزيائية، وميارات التفكير البصري.
المحطػػات العمميػػة  اسػػتراتيجيتيتػػوفير كافػػة اإلمكانػػات الالزمػػة لمعمػػـ العمػػـو فػػي اسػػتخداـ  30

 والخرائط الذىنية.
يشػػارؾ المعمػػـ طمبتػػو فػػي إعػػداد وسػػائؿ المحطػػات العمميػػة، والخػػرائط الذىنيػػة،  ػػرورة أف  40

 وتنفيذىا.
التركيػب  - رورة تنفيذ الدروس التي تحتوي أىدافيا عمى المستويات العميا لبموـ )التحميؿ 50

التقويـ( باستخداـ استراتيجية المحطات العممية؛ والتي مف شأنيا الرقي بتمؾ المستويات  –
 وتنميتيا.

 ػػػرورة تنفيػػػذ الػػػدروس التػػػي تحتػػػوي عمػػػى ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري المتمثمػػػة فػػػي إدراؾ  60
العالقػػات المكانيػػة واسػػتنتاج المعنػػى مػػف الشػػكؿ والرسػػـو باسػػتخداـ اسػػتراتيجية المحطػػات 

 العممية؛ والتي مف شأنيا الرقي بتمؾ الميارات وتنميتيا.
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 :الدراسة مقترحات

 في  وء النتائج التي توصؿ إلييا الباحث فإنو يقترح ما يمي: 

 ػػرورة إجػػراء دراسػػات تسػػتيدؼ توظيػػؼ اسػػتراتيجية الخػػرائط الذىنيػػة فػػي مباحػػث ومػػواد  10
 دراسية أخرى، ومقارنتيا باستراتيجيات التدريس االعتيادية.

مبحػث  رورة إجػراء دراسػات تسػتيدؼ توظيػؼ اسػتراتيجية المحطػات العمميػة فػي تػدريس  20
 العمـو العامة والمواد الدراسية األخرى، ومقارنتيا باستراتيجيات التدريس االعتيادية.

إجػػراء دراسػػات توظػػؼ المحطػػات العمميػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة، أو التكنولوجيػػة، أو  30
 غيرىا لدى طمبة الصؼ الرابع، وطمبة المراحؿ الدراسية األخرى.

ميػة فػي تنميػة ميػارات التفكيػر عمػى اخػتالؼ أنواعيػا إجراء دراسات توظؼ المحطػات العم 40
 خاصة التفكير البصري لدى طمبة الصؼ الرابع وطمبة المراحؿ الدراسية األخرى.

إجػػػراء دراسػػػات توظػػػؼ الخػػػرائط الذىنيػػػة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ العمميػػػة، أو التكنولوجيػػػة، أو  50
 .غيرىا لدى طمبة الصؼ الرابع، وطمبة المراحؿ الدراسية األخرى

إجػػراء دراسػػات توظػػؼ الخػػرائط الذىنيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر عمػػى اخػػتالؼ أنواعيػػا  60
خاصػػػػة التفكيػػػػر البصػػػػري لػػػػدى طمبػػػػة الصػػػػؼ الرابػػػػع وطمبػػػػة المراحػػػػؿ الدراسػػػػية األخػػػػرى.
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 مراجع الدراسة

 المصادر 
 القرآف الكريـ )تنزيؿ العزيز الحكيـ(. -

 

 لعربية: : المراجع اأوالً 
 

 

 العمـو في البصري التفكير شبكات استخداـ فاعمية". (2006) عمي عبد اهلل إبراىيـ، 10
 المرحمة طالب لدى البصري التفكير وميارات مستويات جانييو المعرفية لتنمية

، المستقبؿ ورؤى الحا ر تحديات العممية التربية العاشر، العممي المؤتمر ."المتوسطة
يوليو  30 ، الجمعية المصرية لمتربية العممية، كمية التربية، جامعة عيف شمس،1المجمد 

 .6..2/ أغسطس1   -

، 1ط إدارتػػو("، -مياراتػػو -ماىيتػػوالتػػدريس الفعػػاؿ )(. "2..2إبػػراىيـ، مجػػدي عزيػػز ) 20
 .، القاىرة: جميورية مصر العربيةنجمو المصريةمكتبة األ

أبوالفضلجمالالدٌنابنمنظور 30 ،(1998 "لسان العرب"(. الجزء2ط، دار.1، ،

 إحياء التراث العربي، بيروت: لبناف.
أثر توظيؼ النماذج المحسوسة في تدريس وحدة (. "2013أبو داف، مريـ عبد ) 40

الكسور عمى تنمية التحصيؿ وميارات التفكير البصري لدى طالبات الصؼ الرابع 
: غزة ،، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشورةاألساسي بغزة". 

 .فمسطيف

المفاىيـ واإلجراءات لتعمـ القياس والتقويـ الصفي " (.8..2) إبراىيـ أبو دقة، سناء 50
 .: فمسطيفغزة ،، دار آفاؽ لمنشر والتوزيع2". طفعاؿ

"فاعمية كتاب تفاعمي محوسب في تنمية ميارات  (.2013أبو زايدة، أحمد عمي ) 60
. رسالة التفكير البصري في التكنولوجيا لدى طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة"

 .: فمسطيفغزة ،الجامعة اإلسالمية، كمية التربية، ماجستير غير منشورة

"فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاىيـ (. 6..2أبو زايدة، حاتـ يوسؼ ) 70
غير ". رسالة ماجستير والوعي الصحي في العمـو لدى طمبة الصؼ السادس األساسي

 منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة: فمسطيف.
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برنامج مقترح لتصويب التصورات الخطأ لبعض مفاىيـ "(. 3..2) أبو زيد، لمياء شعباف 80
االقتصاد المنزلي وفقًا لممدخؿ البنائي الواقعي وتعديؿ اتجاىات طالبات شعبة التعميـ 

دراسات في المناىج وطرؽ مجمة  بحث منشور،". بكمية التربية بسوىاج ونحوه االبتدائي
 ..9، العدد الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس –التدريس

، 6ط. مناىج البحث في العمـو النفسية والتربوية"(. ".2.1أبو عالـ، رجاء محمود ) 90
 .العربية مصرجميورية دار النشر لمجامعات، القاىرة: 

استخداـ النموذج البنائي في تدريس الريا يات  أثر". (6..2)سميـ محمد  عودة، أبو 1.0
نمية ميارات التفكير المنظومي واالحتفاظ بيا لدى طالب الصؼ السابع عمى ت

: غزة ،، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةغير منشورةماجستير  رسالة ."األساسي بغزة
 .فمسطيف

 الصؼ طالبات تحصيؿ عمى النشط التعمـ سموبأ أثر". (8..2)سمية  ىداؼ، أبو 110
 في العمـو نحو وميوليف العمـو مادة في العممية المفاىيـ لبعض األساسي الرابع

 .: فمسطيفغػزة ،األزىر جامعةكمية التربية، منشورة،  غير ماجستير رسالة ."غزة محافظة

"فاعمية تنوع استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ  (.7..2أحمد، عبد اليادي عبد اهلل ) 120
تصاد لدى طالب النشط في تدريس االقتصاد عمى التحصيؿ واالتجاه نحو دراسة االق

في المناىج وطرؽ  دراساتمجمة بحث منشور، المرحمة الثانوية بسمطنة عماف". 
 ..12، العدد الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس –التدريس

"فعالية توظيؼ الرسـو اليزلية عمى التحصيؿ  (.2014األسطؿ، وفاء عبد الكريـ ) 130
الدراسي وميارات التفكير البصري لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي في مادة 

، ، كمية التربية، جامعة األزىرغير منشورة رسالة ماجستير العمـو بمحافظة خاف يونس".
 .: فمسطيفغزة

 الذىنية الخرائط عمى قائـ تدريبي برنامج فاعمية" .(2.11)إبراىيـ  ىشاـ إسماعيؿ، 140
 التالميذ لدى المفظية الريا ية المشكالت حؿ ميارة تحسيف في المعرفة وراء ما وميارات

جميورية مصر  -بنيا جامعةالتربية/  كمية مجمة، بحث منشور. "التعمـ صعوبات ذوي
 (.186 – 128) ص ص، 88 العدد، 22 المجمد، العربية
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( في PDEODEأثر استخداـ االستراتيجية البنائية )(. "2014األسمر، آية رياض ) 150
تنمية المفاىيـ اليندسية وميارات التفكير البصري في الريا يات لدى طالبات الصؼ 

 ،، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشورةالثامف األساسي بغزة". 
 .: فمسطيفغزة

مـ في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ أثر دورة التع(. "8..2األسمر، رائد يوسؼ ) 160
، رسالة ماجستير غير منشورة العممية لدى طمبة الصؼ السادس واتجاىاتيـ نحوىا".

 .: فمسطيفغزة ،كمية التربية، الجامعة اإلسالمية

أثر المحطات العممية في إكساب طمبة الصؼ (. "2.12األطرقجي، محمود عمار ) 170
". رسالة ماجستير غير ية وتنمية تفكيرىـ االستدالليالثاني متوسط المفاىيـ الحاسوب

 منشورة، كمية التربية، جامعة الموصؿ: العراؽ.

، 3ط تصميـ البحث التربوي".مقدمة في  (. "3..2األغا، إحساف واألستاذ، محمود )  180
 فمسطيف.: غزةمطبعة الرنتيسي لمطباعة والنشر، 

طرائؽ تدريس العمـو مفاىيـ " .(2009) البموشي، سميمافعبد اهلل و  مبوسعيدي،أ 190
 : األردف.عماف، لمنشر والتوزيع والطباعة ، دار المسيرة1". طوتطبيقات عممية

المحطات العممية في تنمية  استراتيجية"أثر . (2012)الباوي، ماجدة والشمري، ثاني  2.0
مجمة جامعة كركوؾ عمميات العمـ لدى طالب معاىد إعداد المعمميف". بحث منشور، 

 (.1128 – 1.93، ص ص )3، العدد 7، المجمد لمدراسات اإلنسانية

، دار 2. طأساليب تعميـ العمـو والريا يات"(. "2..2البكري، أمؿ والكسواني، عفاؼ ) 210
 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف: األردف.

(2013بني فارس، محمود جمعة ) 220 خرائط العقؿ في اكتساب  استراتيجيةأثر استخداـ ".
ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحمة المتوسطة في  المفاىيـ التاريخية وتنمية

"المدينة المنورة ، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية بحث منشور،.
 .(94 – 59، ص ص )4، العدد 21المجمد 

الرياض: ترجمة مكتبة جرير، ، 7. طالعقؿ"كيؼ ترسـ خريطة (. "2009بوزاف، توني ) 230
 .المممكة العربية السعودية
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الرياض: ترجمة مكتبة جرير، ، 6ط "خريطة العقؿ".(. .2.1بوزاف، توني وبوزاف، باري ) 240
 .المممكة العربية السعودية

 دورة التعمـ فوؽ المعرفية عمى تنمية استراتيجيةأثر توظيؼ (. "2010جبر، يحيى ) 250
". طمبة الصؼ العاشر األساسي وميارات التفكير البصري في العمـو لدىالمفاىيـ 

 .: فمسطيفغزة ،الجامعة اإلسالمية كمية التربية، ،رسالة ماجستير غير منشورة

( في K.W.L.H(. "فاعمية استراتيجية الجدوؿ الذاتي )2.12الجيوري، ناصر عمي ) 260
ا وراء المعرفة لدى طالب الصؼ الثامف تنمية الفيـ العميؽ لممفاىيـ الفيزيائية وميارات م

، (ASEP) مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفساألساسي بسمطنة عماف". 
 (.58-12، ص ص )2.12ديسمبر، 2، الجزء 32العدد 

 ، دار الفكر1ط ".اتجاىات حديثة في تعميـ التفكير" .(2003حبيب، مجدي عبد الكريـ ) 270
 العربية. مصرجميورية : القاىرة، لمنشر والتوزيع العربي

الخرائط الذىنية في تحصيؿ  استراتيجيةأثر استخداـ (. "2011حوراني، حنيف سمير ) 280
طمبة الصؼ التاسع في مادة العمـو وفي اتجاىاتيـ نحو العمـو في المدارس الحكومية 

، وطنية، كمية التربية، جامعة النجاح ال". رسالة ماجستير غير منشورةفي مدينة قمقيمية
 فمسطيف.نابمس: 

، دار الكتاب 1". ططرائؽ التدريس واستراتيجياتو. "(1..2محمود )الحيمة، محمد  290
 ، اإلمارات العربية المتحدة.لمنشر والتوزيع الجامعي

( المعرفي في تحصيؿ المفاىيـ Vفاعمية أنموذج )". (2.14الخزرجي، نصيؼ جاسـ ) 3.0
مجمة  بحث منشور، واتجاىاتيـ العممية". الفيزيائية لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط

 (.567 – 535، ص ص )18، العدد 18، المجمد جامعة تكريت آداب الفراىيدي/

 البصري التفكير عمى الكتروني موقع فاعمية" .(2006) حسف وميدي، نائمة الخزندار، 310
 المؤتمر األقصى". بجامعة التربية كمية طالبات لدى المتعددة الوسائط والمنظومي في

 : شمس عيف جامعة ،(العربي اإلنساف وبناء التعميـ مناىج)عشر  الثامف العممي
 .العربية مصر جميورية

، دار المسيرة لمنشر 1ط تعميـ العمـو لمجميع".(. "5..2خطايبة، عبد اهلل محمد ) 320
 والتوزيع والطباعة، جامعة اليرموؾ: األردف.



 
022

"تأثير أسموب المحطات وفؽ التعمـ التعاوني  .(2010) حامد وبمباس، فداء الخياط، 330
مجمة عموـ بحث منشور، ". والذاتي في اكتساب بعض الميارات األساسية بكرة اليد

 (.164 – 134ص ص )، 2، العدد 3، المجمد التربية الريا ية

 .  ، الكويت، مكتبة الفالح4". طمقدمة في تدريس العمـو(. " 1999الدمرداش، صبري ) 340

، دار العمـ لمنشر 3". طاالتجاه المعاصر في تدريس العمـو(. " 1986فتحي )الديب،  350
 .الكويتوالتوزيع، 

 تنمية في لممادة الدقائقي التمثيؿ استراتيجية "فاعمية(. 2012)حمدي رجب، أمؿ  360
 التاسع طالبات الصؼ لدى العمـو في البصري التفكير وميارات المفاىيـ الكيميائية

: غزة ،الجامعة اإلسالمية كمية التربية، ،رسالة ماجستير غير منشورة. بغزة" األساسي
 .فمسطيف

 الذىنية والخرائط المتعددة الذكاءات استراتيجيات "فعالية(. .2.1محمد ) أحمد الرفاعي، 370
 التح يرية السنة طالب لدى الجبر محتوى معايير عمى القائـ التحصيؿ تحسيف في

جميورية  -طنطا ةجامع /التربية كمية مجمة. اإلسالمية" سعود بف محمد االماـ بجامعة
 (.481 – 457) ص ص، 42 العدد ،مصر العربية

 نواتج وتقويـ واالستراتيجيات المفيـو النشط التعمـ". (2.12) محمود عقيؿ رفاعي، 380
 .العربية مصرجميورية : اإلسكندرية لمنشر، الجديدة الجامعة دار ."التعمـ

المحطات العممية في تدريس  استراتيجية. "أثر استخداـ (2013زكي، حناف مصطفى ) 390
التفكير اإلبداعي والدافعية نحو ؿ المعرفي وتنمية عمميات العمـ و العمـو عمى التحصي

بحث غير منشور، كمية التربية تعمـ العمـو لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي". 
 . العربية مصرجميورية بسوىاج: 

". سمسمة أصوؿ تصميـ التدريس رؤية منظومية"(. 4110زيتوف، حسف حسيف ) 4.0
، الكتاب الثاني، عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، القاىرة: جميورية مصر 0التدريس، المجد

 العربية.

التعميـ والتدريس مف (. "3..2زيتوف، حسف حسيف و زيتوف، كماؿ عبد الحميد ) 410
، القاىرة: جميورية مصر ـ الكتب لمنشر والتوزيع، عال1". طمنظور النظرية البنائية

 .العربية
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، دار الشػػػروؽ لمنشػػػر 3". طأسػػػاليب تػػػدريس العمػػػـو(. "1999زيتػػػوف، عػػػايش محمػػػود ) 420
 والتوزيع، عماف: األردف.

، دار الشروؽ لمنشر 2". طأساليب تدريس العمـو(. "4112زيتوف، عايش محمود ) 430
 والتوزيع، عماف: األردف. 

، عالـ 1. طتدريس العمـو لمفيـ رؤية بنائية ""(. 2..2عبد الحميد )زيتوف، كماؿ  440
 .، القاىرة: جميورية مصر العربيةالكتب لمنشر والتوزيع

أثر استعماؿ أنموذج ثيميف في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية " (.2015الزيدي، فاطمة عبيد ) 450
مجمة كمية بحث منشور،  وتنمية التفكير العممي لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط".
، العدد 1، المجمد العراؽ -التربية األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية/ جامعة بابؿ

 (.288 – 268) ، ص ص19

460 ( فداءمحمود . "أثر استراتيجية المحطات العممية في تنمية عمميات (2014الزٌناتً،
التاسع األساسي في العمـ وميارات التفكير التأممي في العمـو لدى طالبات الصؼ 

: غزة ،، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشورةقطاع غزة".
 .فمسطيف

 لمنشر الشروؽ دار ."والتطبيؽ النظرية بيف النشط التعمـ". (6..2) وآخروف سعادة 470
 .األردف: عماف والتوزيع،

العممية مداخميا التربية "(. 6..2)ء ي، عبد الرحمف والسيد عودة، ثناالسعدن 480
جميورية مصر ، دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع، القاىرة: 1ط واستراتيجياتيا".

 .العربية

(. "فاعمية معمؿ العمـو االفترا ي ثالثي األبعاد في 2.11السعدي، الغوؿ السعدي ) 490
ى تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية المجردة وتنمية االتجاه نحو إجراء التجارب افترا يًا لد

جميورية  -جامعة أسيوط /مجمة كمية التربيةبحث منشور، تالميذ المرحمة الثانوية". 
 (.497 – 448، ص ص )2، جزء 2، العدد 27، المجمد مصر العربية

. "وطػرؽ تدريسػيا تنمية المفػاىيـ والميػارات العمميػة(. "4..2سالمة، عادؿ أبو العز ) 5.0
 عماف: األردف.دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، ، 0ط
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 في الذىنية الخرائط عمى القائـ النشط التعمـ "فاعمية(. 2.12) عبد اهلل إبراىيـ سميـ، 510
 الصؼ تالميذ لدى الناقد والتفكير الجغرافي الفيـ لتنمية االجتماعية الدراسات تدريس
 -االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية مجمةبحث منشور، . االعدادى" األوؿ

 (.46-15) ص ص، 44 العدد ،العربية مصرجميورية 

."التفكير: أساسياتو وأنواعو.. تعميمة وتنمية مياراتو".(2.11)سميماف، سناء محمد 520
 عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، القاىرة: جميورية مصر العربية.،1ط

ثر استخداـ أنموذج فراير في "أ. (2012) الحسيف صاحب، رشا عبدو  سميف، زيد بيموؿ 530
مجمة ، بحث منشور ."ساب المفاىيـ الفيزيائية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسطتاك

 (.119-88) ، ص ص91 العدد ،العراؽ -العمـو التربوية والنفسية

الخرائط الذىنية غير اليرمية  استراتيجيةفاعمية استخداـ "(. 2013السيد، سوزاف محمد ) 540
في تصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية وتنمية التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ 

مجمة التربية ". بحث منشور، في مادة األحياء لدى طالبات المرحمة الثانوية بالسعودية
 (.111-61، ص ص )2، العدد 16، المجمد العربية مصرجميورية  -العممية

نمػػػو المفػػػاىيـ العمميػػػة لنطفػػػاؿ/ برنػػػامج (." ...2ؽ، يسػػػرية )ربيني، زكريػػػا وصػػػادالشػػػ 550
 مصػػرجميوريػػة ". دار الفكػػر العربػػي، القػػاىرة: مقتػػرح وتجػػارب لطفػػؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة

 .العربية

العاشػر  منياج الصػؼ محتوى اليندسة الفراغية في إثراء(. "9..2شعت، ناىؿ أحمػد ) 560
، كميػة التربيػة، الجامعػة رسالة ماجستير غير منشورة". البصرياألساسي بميارات التفكير 

 .: فمسطيفغزة ،اإلسالمية

"أثػػػر اسػػػتراتيجيتي المحطػػػات العمميػػػة ومخطػػػط البيػػػت  (.2011الشػػػمري، ثػػػاني حسػػػيف ) 570
الػػدائري فػػي تحصػػيؿ مػػادة الفيزيػػاء وتنميػػة عمميػػات العمػػـ لػػدى طػػالب معاىػػد إعػػداد 

 ورة، كمية التربية، جامعة بغداد: العراؽ.رسالة دكتوراه غير منشالمعمميف". 

"أثػػر التػػدريس باسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة عمػػى  (.2012الشػػيباوي، ماجػػد صػػريؼ ) 580
 التحصػػيؿ والػػذكاء البصػػري المكػػاني فػػي الفيزيػػاء لػػدى طػػالب الصػػؼ األوؿ المتوسػػط".

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة القادسية: العراؽ.
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"فاعمية برنامج مقترح في  وء مبادئ نظرية تيريز  (.2013ميند يوسؼ )صياـ،  590
TRIZ  لتنمية التفكير اإلبداعي في مادة التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ السابع

: غزة ،منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةغير رسالة ماجستير  األساسي".
 .فمسطيف

"توظيؼ الخرائط الذىنية لتنمية ميارة التفكير المنظومي  (.2013 يير، غادة محمد ) 6.0
. رسالة ماجستير غير والتحصيؿ في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي"

 .: فمسطيفغزة ،، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةمنشورة

"أثر برنامج مقترح في ميارات التواصؿ الريا ي عمى  (.2011طافش، إيماف أسعد ) 610
تنمية التحصيؿ العممي وميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصؼ 

: غزة رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر،الثامف األساسي بغزة". 
 .فمسطيف

"أثر توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية (. 2.12العالوؿ، رنا فتحي ) 620
. يا ية لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي بمحافظة غزة"ميارات حؿ المسألة الر 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة: فمسطيف.
 لتنميػة الجغرافيػة الذىنيػة الخػرائط اسػتخداـ أثػر" .(8..2) الرشػيد عبػد أحمد الرحمف، عبد 630

 دراسات ."اإلعػدادي األوؿ الصؼ تالميذ لدى الدراسي والتحصيؿ المكاني التصور قدرات
جتماعية تربوية  (.47-11) ص ص، 4 العدد، 14 المجمد، العربية مصرجميورية  –وا 

، دار 1ط. "استراتيجيات تعمـ ميارات التفكير"(. 9..2عبد اليادي، نبيؿ و عياد، وليد ) 640
 األردف. :وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف

 المؤتمر العممي ".ومنظومة اإلبداعفسيولوجيا العقؿ البشري " .(2005عبيد، وليـ ) 650
 الخامس حوؿ المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ نحو تطوير منظومة التعميـ في

 50..2/ أبريؿ 17–16 ، جامعة عيف شمس،الوطف العربي، مركز تطوير تدريس العمـو

مكتبو  ،1ط. "التفكير والمنياج المدرسي"(.  3..2عبيد، وليـ وعفانة، عزو اسماعيؿ ) 660
 .، الكويتلمنشر والتوزيع الفالح

دار ، 1ط. "الدماغ والتعميـ والتفكير"(. 7..2عبيدات، ذوقاف و أبو السميد، سييمة ) 670
 .األردف :الفكر لمنشر والتوزيع، عماف
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"استراتيجيات التدريس في القرف الحادي  (.7..2عبيدات، ذوقاف وأبو السميد، سييمة ) 680
، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف: 1طوالعشريف / دليؿ المعمـ والمشرؼ التربوي". 

  األردف.

"أثر برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية المفاىيـ (. .2.1العربيد، محمد جماؿ ) 690
رسالة ماجستير غير . وميارات حؿ المسألة الفيزيائية لدى طالب الصؼ الحادي عشر"

 .: فمسطيفغزة ،، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةمنشورة

 طرؽ تدريس الريا يات. "(.2.1)عريفج، سامي سمطي وسميماف، نايؼ أحمد  7.0
."  ، عماف: األردف.  لمنشر والتوزيع ، دار صفاء1ط والعمـو

مكتبة العبيكاف  المدخؿ إلى البحث في العمـو السموكية".. "(1995)العساؼ، صالق  710
 والتوزيع، الرياض: المممكة العربية السعودية.

"برنامج حاسوبي مقترح قائـ عمى الوسائط المتعددة  .(2007)نورة عبد اهلل  عسيري، 720
. رسالة لتنمية المفاىيـ الفيزيائية لدى طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة عسير"

 .خالد: المممكة العربية السعودية جامعة الممؾ كمية التربية، منشورة،غير ماجستير 

فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المبادئ (. "2.13العشي، دينا إسماعيؿ ) 730
طالب الصؼ السادس األساسي في مادة العمـو  العممية وميارات التفكير البصري لدى

: غزة ،منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةغير رسالة ماجستير . "العامة بغزة
 .فمسطيف

التفكير أنماطو ونظرياتو "(. 2.12العفوف، نادية حسيف وعبد الصاحب، منتيى مطشر ) 740
 .األردف :دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، 1ط. "وأساليب تعميمو وتعممو

". "اتجاىات وتطبيقات حديثة في المناىج وطرؽ التدريس(. 2.11عمي، محمد السيد ) 750
 والتوزيع والطباعة، عماف: األردف.، دار المسيرة لمنشر 1ط

أثر استخداـ حقيبة تعميمية ". (2.14) الشورى، محمد أحمدو  عمياف، شاىر ربحي 760
محوسبة في تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طمبة المرحمة 

 ،اليمف - والتقنية المجمة العربية لمتربية العممية. "الثانوية في المممكة العربية السعودية
 (.17-2)، ص ص 2العدد 
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فاعمية التدريس باستراتيجية . "(2.14العمراني، عبد الكريـ والكروي، حيدر ) 770
(PDEODE."في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط )  بحث

، ص ص 34، العدد 1، المجمد/ جامعة الكوفةمجمة مركز دراسات الكوفةمنشور، 
(382–4.1.) 

أثر التدريس باستراتيجية المحطات العممية عمى . "(2.14العنبكي، وفاء عبد الرزاؽ ) 780
 التحصيؿ واالستبقاء في مادة العموـ العامة لدى تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي".

، مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية/جامعة بابؿبحث منشور، 
 (. 1.1 – 82، ص ص )15د ، العد1المجمد 

فاعمية استخداـ أسموب التعمـ التعاوني في إكساب (. "8..2عواد، وائؿ عبد الفتاح ) 790
". رسالة المفاىيـ العممية وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب المرحمة اإلعدادية

 .العربية مصرجميورية منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ: غير ماجستير 

)الغامدي، إبراىيـ 8.0 2013محمد الخرائط الذىنية في تنمية الحس  استراتيجيةفاعمية "(.
مجمة تربويات  ."العددي والتحصيؿ الريا ي لدى تالميذ  الصؼ السادس االبتدائي

 (.179 –1.5، ص ص  )2، العدد 16، المجمد جميورية مصر العربية –الريا يات 

توظيؼ نموذج درايفر في تعديؿ التصورات الخاطئة أثر (. "4102الغمري، زاىر محمد ) 810
". رسالة ماجستير غير منشورة، لممفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ العاشر األساسي

 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة: فمسطيف.

، المنصورة: ، مكتبة اإليماف1". طالقاموس المحيط(. "9..2الفيروز أبادي، مجد الديف ) 820
 .العربية جميورية مصر

(. "التصورات اإلبستمولوجية لتعمـ المفاىيـ الفيزيائية لدى 2012القادري، سميماف أحمد ) 830
أع اء ىيئة التدريس وطمبة قسـ الفيزيػاء بجامعة آؿ البيت في األردف". بحث منشور، 

 .  31، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العددالمجمة الدولية لنبحاث التربوية
"المنيج المدرسي لممفاىيـ، المكونات، (. 5..2وجيو والشرقي، محمد راشد )القاسـ،  840

 .، الرياض: المممكة العربية السعودية، مكتبة الممؾ فيد الوطنيةالفمسفات"
اإلستقصاء التأممي في اكتساب  استراتيجية(. "أثر استخداـ 2.14قباجة، زياد محمد ) 850

مية لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في المفاىيـ الفيزيائية وتنمية االتجاىات العم
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مجمة دراسات نفسية وتربوية: منبر تطوير الممارسات النفسية فمسطيف". بحث منشور، 
 (.218-2.3، ص ص )12، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، عدد والتربوية

، دار الشروؽ 1". طسيكولوجية التعمـ والتعميـ الصفي(. "1998قطامي، يوسؼ ) 860
 والنشر، عماف: األردف.لمطباعة 

(2008قطيط، غساف يوسؼ ) 870 أثر استخداـ المختبر الجاؼ في اكتساب المفاىيـ ".
 بحث منشور،.الفيزيائية وميارات التفكير العميا لدى طالب المرحمة األساسية في األردف"

 .3، العدد 11، المجمد مجمة التربية العممية

". دار المعرفة الجامعي، في تدريس العمـواألساسيات (. "4..2قالدة، فؤاد سميماف ) 880
 .العربية مصرجميورية اإلسكندرية: 

طرائؽ تدريس الريا يات أساليبو )أمثمة . "(8..2حميد ) الكبيسي، عبد الواحد 890
 .: األردف، مكتبو المجتمع العربي، عماف1". طومناقشات(

يا يات وفؽ "تدريس الر (. 2.14الكبيسي، عبد الواحد حميد وحسوف، إفاقة حجيؿ ) 9.0
اإلعصار العممي لمنشر والتوزيع، عماف: ، دار 1". طاستراتيجيات النظرية البنائية

 األردف.

البيت الدائري في  استراتيجيةفاعمية توظيؼ " .(2012)آماؿ عبد القادر  الكحموت، 910
تنمية المفاىيـ وميارات التفكير البصري بالجغرافيا لدى طالبات الصؼ الحادي عشر 

 .: فمسطيفغزة ،الجامعة اإلسالمية كمية التربية، منشورة، غير رسالة ماجستيربغزة". 

"تنويع التدريس في الفصؿ دليؿ المعمـ لتحسيف (. 8..2كوجؾ، كوثر حسيف وآخروف ) 920
. مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية طرؽ طرؽ التعميـ والتعمـ في مدارس الوطف العربي"

 بيروت: لبناف. ،في الدوؿ العربية

حياء التراث، المعجـ الوسيط(: 1972مجمع المغة العربية ) 930 ، اإلدارة العامة لممعجمات وا 
الزيات، حامد عبد القادر، محمد عمي  أحمد ، إخراج إبراىيـ مصطفى،2-1دار الدعوة ج 

 النجار.

". "(6..2) محجوب، عباس 940 لمنشر  ، عالـ الكتاب الحديث0. ططرائؽ تدريس العمـو
 .األردف: عماف والتوزيع،



 
091

"تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعميـ (. 6..2محمود، صالح الديف عرفو ) 950
 عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، القاىرة: جميورية مصر العربية.". التفكير وتعممو

"فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية ميارات (. .2.1مشتيى، أحمد مجدي ) 960
. رسالة سالمية لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي"التفكير البصري في التربية اإل

 .: فمسطيفغزة ،منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةغير ماجستير 

لمنشر  البداية، دار 1. ط"استراتيجيات تعميـ التفكير". (2.11)مصطفى، نمر مصطفى  970
 ، عماف: األردف.والتوزيع

الخرائط الذىنية المعززة بالوسائط فاعمية استخداـ " .(2011)سحر عبد اهلل  مقمد، 980
المتعددة في تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية التفكير 

 كمية التربية، . رسالة ماجستير غير منشورة،االستداللي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية"
 .العربية مصرجميورية جامعة سوىاج: 

رة لمنشر ي". دار المسالتربية وعمـ النفس مناىج البحث في" .(...2ممحـ، سامي ) 990
 والتوزيع والطباعة، عماف: األردف.

 تدريس . "فاعمية(2.13)محمد  السيد إيناس عبد الوىاب وأحمد، أماني منتصر، 0..1
 الطالبة لدى التدريس ميارات وتنمية التحصيؿ عمى إلكترونياً  الذىنية الخرائط استراتيجية
 مجمة، بحث منشور .اإللكتروني" التعميـ جودة معايير  وء في القرى أـ بجامعة المعممة
 الجزء، .4 العدد، السعوديةالمممكة العربية  –النفس وعمـ التربية في عربية دراسات

 (.69-12) ص ص، 1

، جامعة الشارقة:  1ط مبادئ القياس والتقويـ في التربية".(. "9..2المنيزؿ، عبد اهلل ) 1.10
 اإلمارات العربية المتحدة.

فاعمية استخداـ برمجيات تعممية عمى التفكير البصري " .(2006)حسف ربحي  ميدي، 1.20
. رسالة ماجستير والتحصيؿ في تكنولوجيا المعمومات لدى طالبات الصؼ الحادي عشر"

 .: فمسطيفغزة ،الجامعة اإلسالمية كمية التربية، منشورة،غير 

دار وائؿ لمطباعة والنشر، ، 1. طفمسفات التربية"(. "1..2ناصر، إبراىيـ ناصر ) 1.30
 عماف: األردف.
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"(. "1999النجدي، أحمد وعبد اليادي، منى وراشد، عمي ) 1.40 . المدخؿ في تدريس العمـو
 .العربية مصرجميورية ، القاىرة: لمنشر والتوزيع دار الفكر العربي

ميارات التعمـ السريع )القراءة السريعة والخريطة (. "7..2ىالؿ، محمد عبد الغني ) 1.50
، القاىرة: جميورية مصر ، مركز تطوير األداء والتنمية لمنشر والتوزيع0ط الذىنية(".

 .العربية

، دار الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع: 1ط معمـ العمـو الفعاؿ".(. "5..2اليويدي، زيد ) 1.60
 .العربية المتحدة اإلمارات

اإلدارة العامة  وي".الكتاب التربوي اإلحصائي السن(. "2.14وزارة التربية والتعميـ ) 1.70
 لمتخطيط والمناىج.

فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية عمى تحصيؿ بعض (. "2009وقاد، ىديؿ أحمد ) 1.80
. مو وعات مقرر األحياء لطالبات الصؼ األوؿ ثانوي الكبيرات بمدينة مكة المكرمة"

 السعودية.منشورة، كمية التربية، جامعة أـ القرى: المممكة العربية غير رسالة ماجستير 

فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية التفكير " .(2012) السعدي الغوؿ يوسؼ، 1.90
 بحث منشور،". التخيمي وبعض ميارات عادات العقؿ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

، ص ص 7العدد ، جامعة أسيوط كمية التربية بالوادي الجديد/ -المجمة العممية
(135-213.) 

فاعمية استراتيجية مقترحة " (....2إسماعيؿ وتاج الديف، إبراىيـ محمد )يوسؼ، ماىر  11.0
قائمة عمى بعض نماذج التعمـ البنائي وخرائط أساليب التعمـ في تعديؿ األفكار البديمة 
حوؿ مفاىيـ ميكانيكا الكـ وأثرىا عمى أساليب التعمـ لدى معممات العموـ قبؿ الخدمة 

 .77، الرياض، العدد جمة رسالة الخميج العربيم .بالمممكة العربية السعودية"
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ْاملالحق
ْ

 سةأسماء السادة المحكميف ألدوات الدرا. 

  الصورة النيائية الختبار المفاىيـ الفيزيائية. 

  مفتاح اإلجابة عف األسئمة النيائية الختبار المفاىيـ الفيزيائية. 

  الصورة النيائية الختبار ميارات التفكير البصري. 

  مفتاح اإلجابة عف األسئمة النيائية الختبار ميارات التفكير البصري. 

   ؿ العمػػػ باسػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػة وأوراؽدليػػػؿ المعمػػػـ لتػػػدريس الوحػػػدة

 .الخاصة بو

  المحطات القرائية لجميع الدروس. 

  دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة باستراتيجية الخرائط الذىنية. 

  صور تطبيؽ الدراسة باستخداـ استراتيجية المحطات العممية. 

  صور تطبيؽ الدراسة باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية. 

  .كتاب تسييؿ ميمة الباحث مف الجامعة إلى وكالة الغوث الدولية 
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(1محؽ رقـ )م  

 قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدوات الدراسة

 ـ االسـ العممية الدرجة التخصص مكاف العمؿ
 

 1 أبو جحجوح  محمد يحيى  أستاذ مشارؾ العمـومناىج وطرؽ تدريس  جامعة األقصى

 2 الزعانيفعبد ربو جماؿ  دكتوراه العمـوتدريس  مناىج وطرؽ  جامعة األقصى

 3 موسى صقر حمس  دكتوراه عمـومناىج وطرؽ تدريس ال جامعة األقصى

 4 جابر حسف األشقر  أستاذ مساعد  عمـومناىج وطرؽ تدريس ال جامعة األقصى

 5 عطواف حسيف أسعد  أستاذ مساعد  ريا ياتمناىج وطرؽ تدريس ال جامعة األقصى

 6 السر خميس خالد  دكتوراه   ريا ياتال مناىج وطرؽ تدريس جامعة األقصى

 7 منير إسماعيؿ أحمد دكتوراه ريا يات مناىج وطرؽ تدريس ال جامعة األقصى

 8 خالد فايز عبد القادر  دكتوراه ريا ياتمناىج وطرؽ تدريس ال جامعة األقصى

 9 موسى محمد جودة  دكتوراه ريا ياتمناىج وطرؽ تدريس ال جامعة األقصى

 12 إبراىيـ حامد األسطؿ  دكتوراه ريا ياتمناىج وطرؽ تدريس ال الجامعة اإلسالمية

 11 عزمي عطية الدواىيدي ماجستير مناىج وطرؽ تدريس العموـ   جامعة األقصى 

ـ. مدرسة كماؿ 
 12 حمداف يوسؼ األغا  ماجستير مناىج وطرؽ تدريس العموـ  ناصر الثانوية

وكالة مشرؼ تربوي/ 
 13 محمد يوسؼ العطار  ماجستير مناىج وطرؽ تدريس العمـو الدولية الغوث

وكالة مشرؼ تربوي/ 
 ماجستير مناىج وطرؽ  تدريس العمـو الغوث الدولية

 

إسماعيؿ عبد الرحمف 
 كالب

14 

مديرية مشرؼ تربوي/
 15 إبراىيـ رم اف رم اف بكالوريوس عمـو )كيمياء( خاف يونسشرؽ 

مدرسة مصطفى 
  حافظ االبتدائية

 16 خ ر فتحي فداء  بكالوريوس معمـ عمـو لمصؼ الرابع

معف  مدرسة
 17 محمود إسماعيؿ موسى  بكالوريوس معمـ عمـو لمصؼ الرابع االبتدائية لمبنات

 مدرسة ذكور خزاعة
  اإلعدادية لالجئيف

 18 محمد سامي أحمد  بكالوريوس معمـ عمـو لمصؼ الرابع

بني سييال  مدرسة
 19 محمد عطا الحالؽ  بكالوريوس معمـ عمـو لمصؼ الرابع االبتدائية المشتركة أ



 
092

 (2ممحؽ رقـ )
 الصورة النيائية الختبار المفاىيـ الفيزيائية

 

 الجزء األوؿ( -الصؼ الرابع األساسي )مبحث العمـو اختبار المفاىيـ الفيزيائية لطالب 
 اسـ الطالب:.............................................................................

 .....  الصػػػػػػؼ: ...............................................................المدرسة: 
 

 : ورحمة اهلل وبركاتو السالـ عميكـ :الطالبعزيزي 
ىيـ الفيزيائية بالوحدة ييدؼ االختبار الذي بيف يديؾ إلى قياس مدى قدرتؾ عمى استيعاب المفا

 )الكيرباء والمغناطيسية( في مادة العموـ العامة.الثانية 

بأف ىذا  واإلجابة عمى فقرات االختبار، عمماً  ،نرجو منؾ قراءة تعميمات االختبار بكؿ عناية ودقة

نما لغرض البحث العممي، شاكريف لكـ حسف  ،االختبار ليس لو عالقة بالدرجات المدرسية وا 

 تعاونكـ.

 تعميمات االختبار:
 ( فقرة مف نوع اختيار مف متعدد.40يتكوف االختبار مف ) 
 .اقرأ كؿ عبارة بدقة وعناية قبؿ اإلجابة عنيا 
 صحيحة عميؾ أف ت ع دائرة حوليا. لكؿ فقرة أربعة خيارات بينيا إجابة واحدة فقط 
  عمى أسئمة االختبار: اإلجابةالمثاؿ التالي يو ق كيفية 

 :عداماجميع ما يمي مف مغذيات البناء   

 العسؿ             أ: المحـو  

 د: البقوليات                       ج: الحميب   
 

 

 واآلف استعف باهلل ثـ ابدأ باإلجابة
 أطيب األماني بالتوفيؽمع 

 :الباحث

 ساىػر ماجد فػيػاض  

 :ب 
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املفاهيم الفيزيائية  اختبار

     وؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي ع دائرة ح  : 
 

  :      بمرور التيار الكيربائي فييا ىي المواد التي تسم  .1
 

 ب. الموصمة                                        أ. العازلة    
 

 د. المطاطية                                     ج. البالستيكية   
 

 

   :وأشكاؿ وأحجاـ مختمفة أحد مصادر التيار الكيربائي وليا قطباف .2
 

 

 ب. الخاليا الشمسية                     المولدات الكيربائية                  . أ
 

 د. المصابيق الكيربائية                                              ج. البطاريات    
 

 

 :                 ماعداتستخدـ البطاريات الجافة في تشغيؿ األجيزة التالية  .3
 

 

 ب. اآللة الحاسبة        اليدوي                        المصباح . أ
 

 د. المذياع                                  ج. الثالجة          
 

      :لتحديد االتجاىات األربعة نستخدـ .4
 

 

 ب. الياتؼ                                     البوصمة    . أ
 

 د. الساعة     دية                          ج. الحافظة الحدي   
 

       : ماعداجميع ما يمي مف خصائص أقطاب المغناطيس   .5
 
 

            ب. يطمؽ عمييا أطراؼ المغناطيس         تتركز فييا قوة جذب المغناطيس          . أ
     

 ت عؼ فييا قوة جذب المغناطيس د.         تتجو نحو الشماؿ والجنوب الجغرافي     ج.    

 

 :   بػتسمى عممية انتقاؿ الشحنات الكيربائية مف نقطة إلى أخرى في دارة كيربائية مغمقة  .6
 

 
 

 ب. الصدمة الكيربائية                الدارة الكيربائية                        . أ
 

 القاطعة الكيربائية د.                           ج. التيار الكيربائي              
 

 

 :   ىيالشحنات الكيربائية الغير قادرة عمى الحركة والتي ال تستطيع تشغيؿ األجيزة الكيربائية  .7
 
 

 
 

 ب. الكيرباء السكونية     التيار الكيربائي                           . أ
 

 د. الدارة الكيربائية       ج. الكيرباء المتحركة                          
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 :                               التكيرب ىو .8
 
 
 
 

 

 فقد الجسـ شحنة كيربائية     .ب         أ. انتقاؿ الشحنات الكيربائية عبر موصؿ      
 

 د. شحنات كيربائية ثابتة في مكانيا لفترة زمنية       ج. اكتساب الجسـ شحنة كيربائية              
 

 

           :الدارة الكيربائية المفتوحة في أنيا تتميز الدارة الكيربائية المغمقة عف .9
           

 

 

 أحد مكوناتيا ال يمرر التيار الكيربائي   .ب   تسمق بمرور التيار الكيربائي خالليا           .أ   
 

 د. ال تحتوي عمى أسالؾ توصيؿ        ج. ال تسمق بمرور التيار الكيربائي خالليا        
 

 

 :                            ىو المغمؽ الذي تنتقؿ فيو الشحنات الكيربائيةالمسار  .12
  
 
 
 
 
 
 

 ب. الدارة الكيربائية                               أ. التيار الكيربائي                 
 

 د. القاطعة الكيربائية        ج. الصدمة الكيربائية                         
 

 

 :                        ماعدانحصؿ عمى الكيرباء مف المصادر التالية  .11
  
 

 ب. المصابيق الكيربائية                                              أ. البطاريات            
 

 د. الخاليا الشمسية                            ج.  المولدات الكيربائية          
 

 :                   قة الكيربائية إلى طاقة  وئية ىوالذي تتحوؿ فيو الطاالجياز  .12
 

 

 السخاف الشمسي                                   ب. فرف الغاز          . أ
 

 د. المصباح الكيربائي                     ج. المروحة                        
 
 

          :  اإلنساف مف ناعية ىي مغانط صنعياالمغانط الص .13
 

 

 ب. الحجارة السوداء              أ. األلمنيوـ                              
 

 النحاس د.          الحديد                                  ج.   

 :                ي تشغيؿ السيارات بالبطارياتتسمى البطاريات التي تستخدـ ف .14
 
 

 السائمة          ب.   أ.  الجافة                                                

 

 د. الغازية                                                                                                                                ج. التالفة  
 

\ 
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    :كيربائيًا نستخدـ ناعة مغناطيساً لص .15
                                 

 

 
 

 ب. مصباح ومفتاح كيربائي وبطارية                         أ. سمؾ نحاسي ومفتاح كيربائي وبطارية         

 

   د. بطارية وسمؾ نحاسي ومصباح         ج. سمؾ نحاسي ومفتاح كيربائي ومصباح        
 

                                                       :ف ىذا يعني أف الدارة الكيربائيةالمصباح الكيربائي في الدارة الكيربائية فإإذا أ اء  .16

   
    

 ب. موصمة بشكؿ خطأ                                     أ. مفتوحة            

 

 د. تحتوي عمى بطارية فارغة                                       ج. مغمقة           
 

 :       ماعداجميع المواد التالية عازلة لمتيار الكيربائي   .17
  
 

 ب. مسطرة خشب                                                 أ. ورؽ مموف                
 

 د. مسطرة حديد     ج.  مسطرة بالستيؾ                                 
 

 

 :ما يكوف المغناطيس حّر الحركة ىوقطب المغناطيس الذي يتجو نحو الشماؿ الجغرافي عند .18
 

 

 ب. الشمالي     الغربي                                         .أ
 

          د. الشرقي     ج. الجنوبي                                           
 

 يتميز المغناطيس المصنوع بواسطة الدلؾ عف المغناطيس الكيربائي في أنو مغناطيس:  .19
 

 

 مؤقت  .بدائـ                                               . أ

 

 د. ال يفقد قدرتو عمى الجذب عند تسخينو                                                         ج. قوتو  عيفة     

 
 

 :     التجاذب والتنافر المغناطيسي أف مف خصائص .22
 

 
 

 األقطاب المتشابية والمختمفة تتنافر .ب    أ. األقطاب المختمفة تتنافر والمتشابية تتجاذب         
 

 د. األقطاب المتشابية والمختمفة تتجاذب             والمتشابية تتنافراألقطاب المختمفة تتجاذب ج.  
 
 

     : نات الكيربية إلى جسـ اإلنساف بػتسمى عممية تسرب عدد كبير مف الشح .21
 

 
 

 ب. التماس الكيربائي                   أ. الكيرباء السكونية                               

 

 د. المقابس الكيربائية                                                     ج. الصدمة الكيربائية                  
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 :المغناطيس الكيربائي الذي يفقد قدرتو عمى الجذب عند فت  الدارة الكيربائية ىو المغناطيس .22
 
 
 

 

 

 ب. الدائـ                                                                                                                أ. الطبيعي           
 

 المؤقت  د.                                             ج. الحجري           
       

 

 لمتحكـ في فت  وغمؽ الدارة الكيربائية نستخدـ :          .23
 

 

 ب. القاطعة الكيربائية              أ. البطارية                                    
          د. المصباح الكيربائي                                              ج. السمؾ الكيربائي    

 

  : اح الكيربائي ومفرغ مف اليواء ىوالذي يحيط بسمؾ توىج المصبالغالؼ الزجاجي  .24
  
 

 ب. لولب المصباح                   أ. زجاجة المصباح                               

 

 د. سمؾ المصباح        ج. قاعدة المصباح                                
 

   :اسـ إلى مغناطيس بواسطة التيار الكيربائييطمؽ عمى عممية تحوؿ قطعة مف الحديد  .25
 
 

 ب. التمغنط بالدلؾ                   التمغنط بالتأثير                             .أ
 

 د. التمغنط بالكيرباء                                              ج. التمغنط بالحرارة             
 

 

 :       بالنسبة لممواد المغناطيسيةحيحة إحدى الجمؿ التالية ص .26
 

 

                                             ب. تخترقيا قوة المغناطيس                    أ. مصنوعة مف النحاس                        

 د. ال يجذبيا المغناطيس           ج. مصنوعة مف الحديد                         

 

 : المقصود بترشيد استيالؾ الكيرباء .27

        

 

 ب. استخداـ الطاقة الكيربائية بكثرة         أ. استخداـ الطاقة الكيربائية حسب الحاجة        

 

 د. اإلفراط في استخداـ الكيرباء          ج. إ اءة المصباح الكيربائي لياًل ونيارًا         
 

 

عند دلؾ مسطرة بالستيكية بالصوؼ وتقريبيا مف قصاصات الورؽ فإنيا تنجذب لممسطرة  .28
 بسبب: 

 

 

 

 ب. الكيرباء السكونية     التيار الكيربائي                                 أ.   
 

 د. الخاصية المغناطيسية        ج. الكيرباء المتحركة                             
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\ 
          :         الكيرباء المتحركة عبارة عف .29

 

     ب. شحف الجسـ بشحنة كيربائية           أ. شحنات كيربائية ثابتة في مكانيا لفترة زمنية    

 د. شحنات كيربائية تسري في اتجاه محدد        ج. شحنات كيربائية تنتج عمى بعض األجساـ      
       

 

                                                 : في دلؾ طرؼ قطعة حديد بأحد طرفي المغناطيس عمى أف يكوف الدلؾالتمغنط بالدلؾ ىو  .32
 

 

 اتجاىاف ب.          اتجاه واحد                                  . أ
 

 د. عدة اتجاىات                                            ثالث اتجاىات     ج.   

 

 :ير عمى شكؿ حجارة سوداء ىي مغانطالمغانط التي اكتشفيا اإلنساف في بعض الصخور وتظ .31
 

 ب. صناعية                                            أ. مؤقتة                
 
 

 د. كيربائية          ج. طبيعية                                        
 

      : عممية تالمس سمكيف كيربائييف مكشوفيف في أسالؾ الدارة الكيربائية بػ تسمى .32
 

   

 ب. التماس الكيربائي              التيار الكيربائي                         .أ
 

 د. التكيرب                     ج. الصدمة الكيربائية                      
        

 

       :     دـالكيربائية المنزلية نستخلتشغيؿ األجيزة  .33
           

 

 

 ب. المولدات الكيربائية               البطاريات الجافة                         . أ
 

 د. البطاريات التالفة            ج. الكيرباء السكونية                          
 

 

 

 : ى قوتو تسمىقطبي المغناطيس لممحافظة عمالقطعة المصنوعة مف الحديد والتي تصؿ بيف  .34
 
 

 

 ب. المغناطيس المؤقت                        أ. الحافظة البالستيكية                      
 

 د. الحافظة الحديدية         ج. المغناطيس الحجري                            
 

         

 
 
 
 

       :               صحيحة بالنسبة لممولد الكيربائي أي العبارات التالية .35

 

 ب. يحوؿ الطاقة الحركية إلى كيميائية        أ. يحوؿ الطاقة الكيربائية إلى حركية              
 

 د. يحوؿ الطاقة الكيميائية إلى كيربائية         ج. يحوؿ الطاقة الحركية إلى كيربائية          
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 :               بالموادتسمى المواد التي ال يجذبيا المغناطيس وتخترقيا قوة المغناطيس  .36
 

 

 ب. المغناطيسية                         أ. الغير مغناطيسية             
 

 د. الكيربائية                                             الحديدية         ج.   
 

 لتوصيؿ الكيرباء مف محطة توليد الكيرباء إلى المنازؿ نستخدـ:            .37
 
 
 

                                                                                                                                                        

 

 أ. أنابيب نحاسية                                      ب. أسالؾ كيربائية   
 

 د. أنابيب معدنية                                                                                                   ج. أنابيب بالستيكية 

 
 
 

 :لمحصوؿ عمى التيار الكيربائي بػ الكيربائية المنزليةتسمى األماكف التي توصؿ بيا األجيزة  .38
 
 

 

 ب. المقابس الحديدية           أ. المقابس النحاسية                                 
 

 د. المقابس الكيربائية             ج.  المقابس الذىبية                       
 

 

       :    ماعداجميع ما يمي مف خصائص سمؾ توىج المصباح الكيربائي  .39

 

 ب. يصنع مف مادة التنجستف       يعمؿ عمى إ اءة المصباح                .أ
 

 د. يتوىج عند مرور التيار الكيربائي فيو                              ج. يصنع مف النحاس            
        

 
 
 
 

 :ما يكوف المغناطيس حّر الحركة ىوالمغناطيس الذي يتجو نحو الجنوب الجغرافي عندقطب  .42
 

 

 ب. الشمالي                                                    أ. الشرقي    
 

 الغربي د.                                                       الجنوبي ج.   
          

 
 
 
 ا
 
 ف





 انتيت األسئمة
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 (3ممحؽ رقـ )
 عف األسئمة النيائية الختبار المفاىيـ الفيزيائية اإلجابةمفتاح 

 

 الصحيحة  اإلجابة رقـ السؤاؿ  الصحيحة  اإلجابة رقـ السؤاؿ 
 

ب 1
 

ج 21

 

ج 2
 

د 22

 

ج 3
 

ب 23

 

أ 4
 

أ 24

 

د 5
 

د 25

 

ج 6
 

ج 26

 

ب 7
 

أ 27

 

ج 8
 

ب 28

 

أ 9
 

د 29

 

ب 10
 

أ 30

 

ب 11
 

ج 31

 

د 12
 

ب 32

 

ج 13
 

ب 33

 

ب 14
 

د 34

 

أ 15
 

ج 35

 

ج 16
 

أ 36

 

د 17
 

ب 37

 

ب 18
 

د 38

 

أ 19
 

ج 39

 

ج 20
 

ج 40
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 (4ممحؽ رقـ )
 الصورة النيائية الختبار ميارات التفكير البصري 

 

 الجزء الثانً( -العلوم الصف الرابع األساسً )مبحث  طالبل مهارات التفكٌر البصرياختبار 

...................:.........................................................................طالباسمال

.الصــــــف:..............................................................................:درسةالم

 وبركاتو . . وبعػػػػد :  اهلل ورحمة عميكـ السالـالطالب،  عزيزي

نية بالوحدة الثا البصري التفكير لميارات اكتسابؾ مدى قياس إلى يديؾ بيف الذي االختبار ييدؼ
 .لمصؼ الرابع األساسي ( في مادة العموـ العامةوالمغناطيسيةالكيرباء )

 بأف ىذا عمماً  واإلجابة عمى فقرات االختبار، ،ودقة عناية بكؿ االختبار تعميمات قراءة نرجو منؾ
نما ،المدرسية بالدرجات عالقة لو ليس االختبار ، شاكريف لكـ حسف العممي البحث لغرض وا 
 تعاونكـ.

 :االختبار تعميمات

 متعدد مف اختيار نوع مف فقرة (40) مف االختبار يتكوف. 
 

 عنيا اإلجابة قبؿ وعناية بدقة فقرة كؿ اقرأ. 

 األسئمة عف اإلجابة الخرائط قبؿ و واألشكاؿ لمصور جيداً  انظر. 

 رمزىا حوؿ دائرة ت ع أف وعميؾ فقط صحيحة واحدة إجابة بينيا خيارات أربعة فقرة لكؿ. 

  عمى أسئمة االختبار اإلجابةالمثاؿ التالي يو ق كيفية : 

 :الجياز الشكؿ المقابؿ يمثؿ  
 العصبي                  التنفسي .أ  
 البولي  .د            الي مي       

 

 واآلف استعف باهلل ثـ ابدأ باإلجابة                    
 مع أطيب األماني بالتوفيؽ                      

 :الباحث

 ساىػر ماجد فػيػاض 

 

 

 .ب

 ج.
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البصري التفكري مهارات اختبار

اإلجابة الصحيحة فيما يميوؿ رمز  ع دائرة ح  : 
 

 :                                                                          إلىيشير الرسـ المقابؿ  -1
 

 
 

 قاطعة كيربائية       -ب           مولد كيربائي           -أ
 

   دارة كيربائية  -د           بطارية سائمة            -ج  
 

 :                                                                 جميع األشكاؿ المقابمة عبارة عف -2
   

 مفاتيق كيربائية        -ب      بيق كيروسيف          مصا -أ   
 

 مصابيق كيربائية -د     ابيق زيت               مص -ج   
 
 

  :                                                   ما عداجميع األشكاؿ التالية بطاريات جافة  -3
 

 

    -د              -ج               -ب         - أ
 

 

          :                                 الدارة الكيربائية مف خالؿ الشكؿ المقابؿ نستنتج أف -4
  

 موصمة بشكؿ خطأ   -ب                      مغمقة              - أ
 

    تحتوى عمى بطارية فارغة -د       فتوحة                      م -ج   
 

 

  :                                        ىياألداة التي تستخدـ في فت  وغمؽ الدارة الكيربائية  -5
 

 

  -د          -ج            -ب           - أ
 

 

                                                        ؟   شكاؿ التالية يمثؿ رمز البطاريةأي األ -6
 

 

     -د           -ج             -ب           -أ    
 
 

 

 األداة في الشكؿ المقابؿ تمثؿ:                                                                     -7
 

 
 

 جرس كيربائي       -ب                      بوصمة          -أ
             

 مغناطيس الكيربائي -د       حافظة الحديدية                  -ج 
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 :                                 ي يء فييا المصباح الكيربائي ىي الكيربائية التيالدارة  -8
 
 

                                                              

                             
                                             

 

 
   

  -ب                                               - أ
 
 

 
 
 
 
 
 

          -د                                              -ج     
 

 :                                                                      الشكؿ المقابؿ يشير إلى -9
    

 

 سمؾ توصيؿ             -ب                      بطارية          -أ
 

 مصباح كيربائي  -د                 قاطعة كيربائية        -ج
 

 

    :                                               عداماجميع ما يمي مواد يجذبيا المغناطيس  -12

  -د          -ج       -ب         - أ
 

 

 :                                            المصباح يمثؿ رقـالمقابؿ : لولب في الشكؿ  -11
 

 
 
 

 

 (                                     2) -ب                                (     1)-أ
  

 (4) -د                               (     3)  -ج  
                           

 الجزء الناقص في الدارة الكيربائية المجاورة حتى تصب  مغمقة وي يء فييا المصباح ىو:                 -12
   

 مصباح كيربائي           -ب                          بطارية   - أ
 

 سمؾ توصيؿ  -د              مفتاح كيربائي         -ج  
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           :  لسمؾ بقطبي البطارية فإف المسمارطرفي ا: عند توصيؿ في الشكؿ المقابؿ -13
 

 

 يزداد حجمو -ب                رادة الحديدال يجذب ب- أ
 

 ال يتأثر بالتيار الكيربائي  -د         جذب برادة الحديديتمغنط وي- ج
 

 

 

            :   الطاقة الكيربائية إلى  وئية ىو : الجزء الذي يحوؿفي الشكؿ المقابؿ -14
       

 قاعدة المصباح         -ب   صباح                    لولب الم-أ
 

 سمؾ توىج المصباح        -د          زجاجة المصباح            -ج  
 

 
 

                                                                      الشكؿ المقابؿ يمثؿ رمز:  -15
 

 
 

  المصباح الكيربائي  -ب               القاطعة الكيربائية    -أ    
 

 سمؾ التوصيؿ     -د                         البطارية   -ج     
 
 

 

 

 : لم يء فييا المصباح الكيربائي ىيالدارة الكيربائية ا -16
                   

 

                                    
 

  -ب                                                     - أ

 
                                             

              -د                                                          -ج   
 
 

 

       :         ( فإنو يحدث2( مف المغناطيس رقـ )1عند تقريب المغناطيس رقـ ) -17
 

 

 تجاذب  -ب         تنافر                 - أ
 

 تقارب  -د       مس                 تال -ج
 

 

 :              طاقة حرارية ىوة الكيربائية إلى الجياز الكيربائي الذي يقـو بتحوؿ الطاق -18
 

 

   -د            -ج            -ب             -أ   
 

 

  

 

 

 

جش


(1) 

شج


(2) 
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   حرؾ خالد مغناطيس أسفؿ صفيحة عمييا دبابيس فمـ تتحرؾ الدبابيس، مف المتوقع أف تكوف  -19
 : مصنوعة مفالصفيحة 

 

  
 

 الخشب  -الحديد                         ب- أ
     

 زجاجال -د       الحديد                   -ج        
   
    

 
 

 

                                              : مصنوعة مفالشكؿ المقابؿ يمثؿ أسالؾ تستخدـ في التوصيالت الكيربائية ألنيا  -22
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 (5ممحؽ رقـ )
 ميارات التفكير البصريعف األسئمة النيائية الختبار  اإلجابةمفتاح 

 

 الصحيحة  اإلجابة رقـ السؤاؿ  الصحيحة  اإلجابة رقـ السؤاؿ 
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 (6ممحؽ رقـ )

 دليؿ المعمـ وفؽ استراتيجية المحطات العممية
 

غــزة–الجامعــةاإلسخمٌــة

عمـــادةالدراســـاتالعلٌــــــا

كـلـٌــــــــــــــةالتـربـــٌــــــــة

 سمالمناهجوطرقالتدرٌس

 ...............................................................  حفظو اهللالسيد الفا ؿ /  
 :دالسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ، وبعػ

 المو ػػوع / تحكيػـ دلػيػؿ المعػمػـ                         
المحطات العممية والخرائط الذىنية في  استراتيجيتيأثر توظيؼ " يقـو الباحث بإجراء دراسة بعنواف:

ى طمبة الصؼ الرابع األساسي تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري في مادة العمـو لد
وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في كمية التربية قسـ المناىج وطرؽ التدريس، وليذا  ؛"بغزة

ؼ بتحكيمكـ لو في  وء خبراتكـ في ىذا الجانب مف الغرض أعد الباحث دليؿ المعمـ، والذي يتشر 
 النواحي التالية: 

 صحة المادة العممية التي وردت في الدليؿ. -
 سالمة أسموب العرض وترتيب وترابط المو وعات. -
 لممو وع. االستراتيجيةمناسبة  -
 حذؼ وا  افة ما ترونو مناسبا. -
 مدى توافؽ الزمف المقرر لكؿ مو وع مع محتواه. -

 

مرفػػػػؽ لسػػػػيادتكـ دليػػػػػؿ المعمػػػػـ لتنميػػػػة المفػػػػػاىيـ الفيزيائيػػػػة وميػػػػارات التفكيػػػػػر البصػػػػري باسػػػػػتخداـ 
 المحطات العممية. استراتيجية

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ ولكـ وافر التقدير واالحتراـ ،،،
 الباحث:
 ساىػر ماجد فػياض 

 

 :الشخصية لممحكـ البيانات
 ....................الدرجة العممية: .....    ..............سـ:...........................اال

 ...............كاف العمؿ: ........................  م: .........................التخصص
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 :المقدمة
يعيش اإلنساف في القرف الحادي والعشريف تطورًا مذىاًل وسػريعًا فػي شػتى مجػاالت الحيػاة،        

وتطبيقاتيا مف  روريات  يةويتميز العصر الحالي بأنو عصر العمـ بحيث أصبحت العمـو الطبيع
أصػػبق يسػػمى بعصػػر االنفجػػار ، ولقػػد ازدادت المعرفػػة زيػػادة ىائمػػة فػػي ىػػذا العصػػر حيػػث الحيػػاة

 الحاجػػة فػإف لػػذا والمفػاىيـ؛ المعػارؼ والمعمومػػات مػػف ىائػؿ كػػـ أمػاـ المػػتعمـ أصػبق ولقػػد ،المعرفػي
 بتنشػئتو الكفيمػة الػتعمـ وأسػاليب أساليب التػدريس، في والتجديد التطوير خالؿ مف بيده لألخذ ممحة

عداده  .والمفاىيـ المعرفة والمعمومات في المتسارع التطور ىذا ليواكب وا 
 

 أثػر وميارات التفكير البصري ليا المفاىيـ الفيزيائية لتدريس المناسبة االستراتيجية اختيار إف     
 أكبػػر الطالػب اشػتراؾ كػػاف كممػا وعمومػاً  التعميميػة، المػػادة مػف األىػػداؼ المنشػودة تحقيػؽ فػي كبيػر
 وفعػاال ايجػابي فييا الطالب يكوف التي التدريس استراتيجيات ومف أف ؿ، االستراتيجية كانت كمما
 .المحطات العممية استراتيجية وعصره واقعو مع عقمو متكيفاً  إعماؿ عمى وقادراً 

 

يساعدؾ في تدريس الوحدة الثانية تدريسيًا  دليالً  يديؾ بيف : ن عالمعممة أختي /أخي المعمـ     
في مبحث العمـو العامة لطمبػة الصػؼ الرابػع األساسػي، وذلػؾ باسػتخداـ  )الكيرباء والمغناطيسية(،

المحطػػات العمميػػة، لتنميػػة المفػػاىيـ الفيزيائيػػة وميػػارات التفكيػػر البصػػري وفػػؽ األىػػداؼ  اسػػتراتيجية
 :الدليؿ عمى ىذا ت مف المرجوة مف تمؾ الوحدة، وقد

 .المحطات العممية استراتيجية عف نبذة 10
 المحطات العممية. باستراتيجيةتعريؼ  20
 .المحطات العممية استراتيجية آلية التدريس وفؽ 30
 نبذة عف المفاىيـ الفيزيائية المراد تنميتيا. 40
 .تنميتيا المراد البصري التفكير ميارات عف نبذة 50
 .المختارة الوحدة لتدريس المقترحة الزمنية الخطة 60
 الفيزيائيػػػة المفػػػاىيـ تنمػػػي المحطػػػات العمميػػػة بطريقػػػة باسػػػتراتيجية الػػػدروس وتنفيػػػذ تخطػػػيط 70

 كػػؿ خطػػة ت ػػمنت حيػػث الرابػػع األساسػػي الصػػؼ طمبػػة لػػدى البصػػري وميػػارات التفكيػػر
 :ما يمي عمى درس

 تحميؿ محتوى المادة التعميمية لكؿ درس. -
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 .درس لتدريس المو وعات المت منة في كؿ السموكية األىداؼ -
 .الوسائؿ التعميمية المستخدمة -
 .درس خطوات تنفيذ وتدريس المو وعات المت منة في كؿ -
 :ت مف وقد التقويـ أساليب تحديد -     

 المعرفية الطالب بنية في السابقة الخبرات لتحديد: القبمي التقويـ. 
 العمؿ سير عف راجعة تغذية لتقديـ: التكويني التقويـ. 
 المرجوة األىداؼ تحقيؽ مدى عمى لمحكـ: الختامي التقويـ. 
 البيتية الواجبات تحديد. 



رشػادات اجتيػادات يقػدـ فإنػو يديؾ، بيف الدليؿ ىذا ي ع إذ والباحث          المجػاؿ لػؾ ويتػرؾ وا 
بػداعاتؾ وخبراتػؾ إلظيار قػدراتؾ  إلػى الجديػد إ ػافة أو المتنوعػة األنشػطة أو البػدائؿ و ػع فػي وا 

 .المحتوى
 

 : دليؿ المعمـأىداؼ 
 :حيث مف المعمـ إفادة في الدليؿ ىذا يسيـ أف يمكف
 سميمة. سموكية بصورة وصياغتيا تحقيقيا المأموؿ التعميمية األىداؼ تحديد -
 لمطالب. تعميميا المراد العممية المادة تحديد -    
 لمطالب. وعقمياً  وزمنياً  عممياً ... الدراسي لممحتوى المناسبة التعميمية األنشطة تحديد -    
 المنشودة. التعميمية األىداؼ لتحقيؽ الالزمة واألجيزة واألدوات المواد تحديد -    
 لمطالب. التعميمي المردود مف التحقؽ بغية المناسبة التقويـ أساليب اختيار -    
 العممية.المحطات  الستراتيجية وفقاً  الدراسية الوحدة مو وعات تدريس -    
 المناسب. الوقت في التعميمية األىداؼ تحقيؽ عمى يعيف زمني جدوؿ و ع -    

 

 المحطات العممية: استراتيجية عف نبذة
 يػػػتـ عمميػػػة أنشػػػطة مجموعػػػة ت ػػػـ اسػػػتراتيجية عػػػف عبػػػارة بأنيػػػا العمميػػػة المحطػػػات توصػػػؼ      

 بأنيػػا المحطػػات ىػػذه وصػػؼ ويمكػػف أنفسػػيـ، الطمبػػة قبػػؿ مػػف المختبػػر الصػػؼ أو داخػػؿ ممارسػػتيا
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 معػػيف ليػػا نشػػاط محطػػة تعػػد طاولػػة وكػػؿ المختبػػر أو الصػػؼ غرفػػة داخػػؿ الطػػاوالت مػػف مجموعػػة
 .معيناً  ىدفاً  يحقؽ

 بشكؿ الطمبة توزيع خالؿ مف التعمـ، في لمطمبة النشط الدور عمى العممية المحطات وتؤكد       
 أو الػدرس مو ػوع عػف تجربػة إجػراء بيػدؼ المحطػات مػف عػدد عمى يقوموف بالتجواؿ مجموعات

            أكػػػػػػػػده مػػػػػػػػا وىػػػػػػػػذا خبيػػػػػػػػر، مػػػػػػػػع لقػػػػػػػػاء أو وحػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػألة أخػػػػػػػػرى محطػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مو ػػػػػػػػوع قػػػػػػػػراءة
 والنظريػة، العمميػة تنػوع الخبػرات فػي تسيـ العممية المحطات فأب ( 9..2 ،والبموشي أمبوسعيدي)
 . العمـ عمميات تنمية عف الً  ف

 البنػػػائي : االتجػػػاهمميػػػة عمػػػى ثػػػالث اتجاىػػػات فكريػػػة وىػػػيالع المحطػػػات اسػػػتراتيجية وتعتمػػػد       
 االستقصائي.    واالتجاه االستكشافي واالتجاه
 يمػػػػارس الطالػػػػب ألف االستكشػػػػافية؛ برونػػػػر نظريػػػػة إلػػػػى العمميػػػػة المحطػػػػات تسػػػػتند ؾوبػػػػذل       

 بياجيػو نظريػة والػى معينػا، مو ػوعا قراءتػو طريػؽ عػف أو العممية يجري التجربة وىو االستكشاؼ
 سػػػػكماف أنمػػػػوذج والػػػػى والتمقػػػػيف الحفػػػػظ عػػػػف المعمومػػػػة مبتعػػػػدا عمػػػػى الحصػػػػوؿ فػػػػي الفاعػػػػؿ بػػػػدوره

 .والال( )النعـ وتساؤالت والنقاش المحاورة طريؽ عف االستقصائي
 

 

  :المحطات العممية استراتيجيةريؼ ػتع
 

تدريسػػية تقػػـو عمػػى مجموعػػة مػػف األنشػػطة العمميػػة وتتكػػوف مػػف عػػدة محطػػات  اسػػتراتيجية"ىػػي    
ولكػػػؿ محطػػػة ميػػػارة أو نشػػػاط يختمػػػؼ عػػػف المحطػػػة األخػػػرى، ويػػػتـ تقسػػػيـ الطمبػػػة إلػػػى مجموعػػػات 
صغيرة وينتقموف خالؿ وقت محدد مف محطة إلى أخرى بالتناوب مما يتػيق لكػؿ طالػب بتأديػة كػؿ 

 ".مى جميع المحطاتوالو بشكؿ دوري عالنشاطات عبر تج
         

 المحطات العممية: استراتيجية آلية التدريس وفؽ
(، ي ػع الباحػػث 9..2سػعيدي والبموشػػي )أمبو (، و 2..7) Jonesاعتمػادًا عمػػى مػا اقترحػػو       

 :  الصؼ الدراسيالخطوات التالية لتطبيؽ استراتيجية المحطات العممية في 

والمػػواد الالزمػػة لكػػؿ محطػػة مػػف المحطػػات المختمفػػة قبػػؿ بدايػػة يقػػـو المعمػػـ بتجييػػز األدوات  10
 الدرس.
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يعػػػرض المعمػػػـ مقدمػػػة عػػػف الػػػدرس لتييئػػػة الطػػػالب وجػػػذب انتبػػػاىيـ، ويػػػتـ إبالغيػػػـ بمػػػا ىػػػو  20
 مطموب مف المجموعات القياـ بو عند تجواليا عمى المحطات العممية المختمفة.

 ة المختمفة.ي ع المعمـ أوراؽ عمؿ كؿ محطة عمى المحطات العممي 30

 ( طالب. 9 -2يتـ تشكيؿ المجموعات ويف ؿ أف تكوف غير متجانسة وأعدادىا بيف ) 40

يبػػدأ المعمػػـ بتوزيػػع المجموعػػات عمػػى المحطػػات العمميػػة المختمفػػة، ويطمػػب مػػف كػػؿ مجموعػػة  50
بتنفيذ أوراؽ عمؿ كؿ محطة عمميػة، ويػتـ احتسػاب الوقػت عمػى أال يتجػاوز المكػوث فػي كػؿ 

 ( دقائؽ. 2محطة أكثر مف )

( دقػػػائؽ مػػػف مكػػػوث المجموعػػػات فػػػي المحطػػػات العمميػػػة المختمفػػػة، يعمػػػف 2بعػػػد مػػػرور كػػػؿ ) 60
المعمػػـ انتيػػاء مػػدة المكػػوث فػػي كػػؿ محطػػة، ويطمػػب مػػف المجموعػػات بػػالتحرؾ إلػػى المحطػػة 

 التالية حسب االتجاه المتفؽ عميو مع الطمبة )مع عقارب الساعة(.

 أماكنيـ بعد االنتياء مف التجواؿ عمى كؿ المحطات.يطمب المعمـ مف الطمبة الرجوع إلى  70

يبػػػدأ المعمػػػـ بمناقشػػػة المعمومػػػات والنتػػػائج التػػػي توصػػػمت إلييػػػا كػػػؿ مجموعػػػة، واإلجابػػػة عمػػػى  80
 تساؤالت الطمبة.

يقػػػـو المعمػػػـ بكتابػػػة أسػػػئمة التقػػػويـ الختػػػامي عمػػػى السػػػبورة، ويطمػػػب مػػػف الطمبػػػة كتابتيػػػا فػػػي  90
 ( دقائؽ لإلجابة عف األسئمة، ومف ثـ يناقشيا معيـ. 2نيًا )كراساتيـ، ويتـ إعطائيـ وقتًا زم





 المحطات العممية: استراتيجيةالمفاىيـ الفيزيائية المراد تنميتيا باستخداـ 

المفػػػػاىيـ الفيزيائيػػػػة ىػػػػي صػػػػورة ذىنيػػػػة ذات خصػػػػائص جوىريػػػػة مميػػػػزة لمظػػػػواىر الفيزيائيػػػػة       
تكػوف أسػماء أو مصػطمحات أو رمػوز وتتكػوف مػف المت منة في وحدة الكيرباء والمغناطيسية وقد 

اسـ وداللة لفظية وتقاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب فػي اختبػار المفػاىيـ الفيزيائيػة الػذي 
 تـ إعداده خصيصًا لذلؾ.

( مفيـو 37الخرائط الذىنية عددىا ) استراتيجيةوالمفاىيـ الفيزيائية المراد تنميتيا باستخداـ 
وىي: )الكيرباء المتحركة، الكيرباء السكونية، التكيرب، التيار الكيربائي، الدارة الكيربائية، 
الدارة الكيربائية المغمقة، الدارة الكيربائية المفتوحة، مصادر الكيرباء، البطاريات، البطاريات 
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سمؾ الكيربائي، القاطعة الجافة، البطاريات السائمة، المولد الكيربائي، المصباح الكيربائي، ال
الكيربائية )المفتاح الكيربائي(، المواد الموصمة، المواد العازلة، الصدمة الكيربائية، التماس 
الكيربائي، ترشيد استيالؾ الكيرباء، المقابس الكيربائية، زجاجػة المصبػػاح، سمؾ التوىج، 

يس، القطب الشمالي المغناطيس، المغانط الطبيعية، المغانط الصناعية، قطب المغناط
لممغناطيس، القطب الجنوبي لممغناطيس، البوصمة، التمغنط بالدلػؾ، التمغنط بالكيرباء 
)المغناطيس الكيربائي(، المغناطيس المؤقت، التجاذب والتنافر المغناطيسي، الحافظة 

 الحديدية، المواد المغناطيسية، المواد الغير مغناطيسية(.
 
 المحطات العممية: استراتيجيةمراد تنميتيا باستخداـ ميارات التفكير البصري ال 

 وتفسػػير المكانيػػة العالقػػات ؾاإدر  عمػػى القػػدرة مػػف الفػػرد تمكػػف عقميػػة عمميػػةىػػو : التفكٌررر البصررري
 .منطوقة أو مكتوبة بمغة وترجمتيا واستنتاجيا وتحميميا ئطاوالخر  والصور األشكاؿ

 

 ويشمؿ التفكير البصري الميارات اآلتية:
 

القراءة البصرية: وتعنػي القػدرة عمػى تحديػد أبعػاد وطبيعػة الشػكؿ أو الصػورة المعرو ػة، وىػي  .1
 أدنى ميارات التفكير البصري.

التمييز البصري: وتعني القدرة عمى التعرؼ إلى الشكؿ أو الصورة، وتمييزىما عف األشكاؿ أو  .2
 الصور األخرى.

عالقػػة التػػأثير والتػػأثر مػػف بػػيف مواقػػع الظػػاىرات المكانيػػة: القػػدرة عمػػى  رؤيػػة  إدراؾ العالقػػات .3
 .ثمة في الشكؿ أو الصورة المعرو ةالمتم

شػػػػارات تو ػػػػق الفجػػػػػوات  .4 تفسػػػػير المعمومػػػػات: وتشػػػػير إلػػػػى أف الرسػػػػـ يحتػػػػوي عمػػػػى رمػػػػوز وا 
 والغموض في الشكؿ وتو ق المعمومات المرسومة وتفسرىا.

تفاصػػيؿ الدقيقػػة واالىتمػػاـ بالبيانػػات تحميػػؿ المعمومػػات: وتعنػػي قػػدرة الفػػرد فػػي التركيػػز عمػػى ال .5
 الجزئية والكمية.

اسػػػتنتاج المعنػػػى: وىػػػي تعنػػػي القػػػدرة عمػػػى اسػػػتخالص معػػػاني جديػػػدة، والتوصػػػؿ إلػػػى مفػػػاىيـ  .6
ومبػػادئ عمميػػة مػػف خػػالؿ الشػػكؿ أو الصػػورة أو الخريطػػة المعرو ػػة مػػع مراعػػاة ت ػػمف ىػػذه 

 السابقة.الخطوة لمخطوات السابقة، إذ أنيا محصمة لمخطوات الخمس 
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 :الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة المختارة  

 

 الدرس
 

 عنواف الدرس
 

 ) المو وعات (  أجزاء الدرس
 

عدد 
 الحصص

 
 األوؿ 

 
الكيرباء في 

 حياتنا

 1 أىمية الكيرباء واألجيزة التي تعمؿ بيا
 1 مجاالت استخداـ الكيرباء/ أنواع الكيرباء

 1 مصادر الكيرباء
 
 

 
 الثاني

 
 

 
 التيار الكيربائي 
 والدارة الكيربائية

 

 1 التيار الكيربائي والدارة الكيربائية 
 1 مكونات الدارة الكيربائية

 1 مكونات السمؾ الكيربائي + المصباح الكيربي
 1 المواد الموصمة والمواد العازلة

 1 خطورة الكيرباء وترشيد استيالكيا
 
 

 الثالث

 
 

 المغناطيس
 1 المغناطيس

 1 أقطاب المغناطيس
 1 مغناطيس لممواد المختمفةالاختراؽ قوة 

 
 الرابع

 

المغناطيس 
 الصناعي

 1 طرؽ الحصوؿ عمى المغناطيس الصناعي 
 1 العوامؿ المؤثرة عمى قوة المغناطيس

 

 13 مجموع الحصص
 























 
089









 

 (3): عدد الحصص


  (األول)الكهرباءفًحٌاتناللدرسالتعلٌمٌةالمادةمحتوىتحلٌل
 

 

 

 ع تحقيقيا بعد نياية الدرس األوؿاألىداؼ المتوق: 
 أىمية الكيرباء في حياتنا.   يتعرؼ إلى  -
 يعطي أمثمة ألجيزة كيربائية تتحوؿ فييا الطاقة الكيربائية إلى أشكاؿ أخرى مف الطاقة. -
 يذكر أسماء بعض األجيزة الكيربائية الموجودة في كؿ مف البيت والمدرسة. -
 يذكر أسماء بعض األجيزة الكيربائية التي يستخدميا أصحاب الميف المختمفة. -
 يسمي بعض األغراض التي تستخدـ فييا الكيرباء. -
 يربط بيف أسماء بعض األجيزة الكيربائية واستخداماتيا. -
 اء.يتعرؼ إلى أنواع الكيرب -
 يعدد مصادر الكيرباء. -
 يصؼ أشكاؿ البطاريات و حجوميا. -
 المولد الكيربائي.يتعرؼ إلى  -
 يسمي بعض األجيزة التي تستخدـ فييا البطاريات. -

 
 

  :المفاىيـ العممية الرئيسية 
 .الكيرباء السكونية -
 .الكيرباء المتحركة -
 .ءمصادر الكيربا -
 .البطاريات -
 .البطاريات الجافة -
 .السائمةالبطاريات   -

 الدرس األوؿ: الكيرباء في حياتنا
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 المولد الكيربائي.  -
 

 

 الحقائؽ العممية الواردة: 
 الكيرباء نوعاف ساكنة ومتحركة. -
 : قطب موجب و قطب سالب.لمبطارية قطباف -
 البطاريات أنواع منيا سائمة وجافة. -
 نحصؿ عمى الكيرباء مف عدة مصادر أىميا البطاريات والمولدات الكيربائية. -
 داخؿ المنازؿ و خارجيا مف المولدات الكيربائية.نحصؿ عمى الكيرباء المستخدمة  -
 البطاريات تحتوي عمى مواد سامة تموث البيئة. -

 
 

 :التعميمات الواردة 
 

 الكيرباء تمعب دورًا ىامًا في جميع مجاالت الحياة.  -
 تتحوؿ الطاقة الكيربائية في األجيزة الكيربية مف شكؿ إلى آخر. -
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



ولالدرس:األ

 

 أىمية الكيرباء واألجيزة التي تعمؿ بياالمو وع: 


 (1عدد الحصص: )


 

 


 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:    
 أىمية الكيرباء في حياتنا.     يتعرؼ إلى . 1
 . يعطي أمثمة ألجيزة كيربائية تتحوؿ فييا الطاقة الكيربائية إلى أشكاؿ أخرى مف الطاقة.2
 . يذكر أسماء بعض األجيزة الكيربائية الموجودة في كؿ مف البيت والمدرسة.3
 المختمفة.. يذكر أسماء بعض األجيزة الكيربائية التي يستخدميا أصحاب الميف 4






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




الكتػػاب المدرسػػي، السػػبورة، طباشػػير، جيػػاز حاسػػوب، أوراؽ عمػػؿ، مروحػػة، مػػدفأة، مكػػواة، مصػػباح 
 كيربائي، لوحات كتابية تشير إلى أىمية الكيرباء. 






 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

 طبيعة الحياة بدوف كيرباء. يشرح


 

 كيؼ تتوقع الحياة بدوف كيرباء؟




 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، 
وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 

األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف عمى 
 نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي:



 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 


 
 

 

 القرائية
 

 

إلى أىمية  يطمع الطالب في ىذه المحطة عمى بعض الموحات الكتابية التي تشير
ويناقش الطالب ىذه الموحات مع بع يـ البعض، ويجيبوف عف  ،الكيرباء في حياتنا

 األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
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 االستكشافية
 

 

يقوـ الطالب باستكشاؼ تحوالت الطاقة الكيربائية إلى صور أخرى مف الطاقة عف 
وباستخداـ مجموعة مف األدوات المتوافرة طريؽ متابعة خطوات عمؿ ىذه المحطة، 
ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه  ،عمى الطاولة والمو حة في ورقة  العمؿ

 المحطة في ورقة العمؿ.
 
 

 الصورية
 

 

يطمع الطالب في ىذه المحطة عمى العديد مف الصور المتعمقة باألجيزة الكيربائية 
 الموجودة في البيت والمدرسة، ويجيبوف عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ.  

 

 اإللكترونية
 

عمى الطالب فتق الفيديو المتعمؽ بأسماء وجد في ىذه المحطة جياز حاسوب، و ي
يستخدميا أصحاب الميف المختمفة، ثـ يجيبوف عف األسئمة  األجيزة الكيربائية التي

 المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.










 التقوٌم الختامً 


 

 :بالكممة المناسبة فيما يمي أكمؿ الفراغ -1
 .................دـ فييا الكيرباء ..............و...............ومف األماكف التي تستخ- أ
 مف األمثمة عمى األجيزة الكيربائية الموجودة في البيت ......... و ......... و ......... - ب
طاقة .................... وتقـو يقوـ المصباح الكيربائي بتحويؿ الطاقة الكيربائية إلى  -ج

 ................ بتحويؿ الطاقة الكيربائية إلى حرارية.
 : اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيفاختر  -2

 

 مف األمثمة عمى األجيزة الكيربائية التي يستخدميا النجار: - أ
 ( األسنافكرسي طبيب   -الحاسوب   -المنشار الكيربائي   -مجفؼ الشعر )          

 الجياز الكيربائي الذي يقـو بتحويؿ الطاقة الكيربائية إلى طاقة حركية ىو:  - ب
(الثالجة  -المدفأة   -كيربائي  المصباح ال  -المروحة  )          




 النشاط البٌتً




 الكتابالمدرسً.من48)  (صفحة)1سإال) -


أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، 
المحطات، يطمب المعمـ والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع 

مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 
 مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.
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 ( 1ورقة عمؿ رقـ )
  الكيرباء في حياتنا.  :عنواف الدرس 
  أىمية الكيرباء في حياتنا واألجيزة التي تعمؿ بيا.يتعرؼ إلى   :اليدؼ العاـ لمدرس 
  أجب عف السؤاؿ التالي  :المتطمبات األساسية : 

 ؟كيؼ تتوقع الحياة بدوف كيرباء -
....................................................................................... 

 




  لمحطة القرائية: اأوالً 


 

 : ، أجب عف السؤاؿ التاليالقرائيةة : مف خالؿ مرورؾ بالمحطعزيزي الطالب         
 : الخاطئة ( أماـ العبارة)×( أماـ العبارة الصحيحة، وعالمة  √ ع عالمة )  -

 

 )     (  الكيرباء ىامة جدًا في حياة اإلنساف.- أ
 )     (  تستخدـ األجيزة الكيربائية في البيت فقط.- ب
 (  لمكيرباء دور كبير في تقدـ الدوؿ والشعوب.   )    - ج
 (  تستطيع المصانع أف تعمؿ بدوف كيرباء.   )    -د 

 



  لمحطة االستكشافية: اثانياً 


 

    مروحة، مدفأة، مصباح كيربائي، مكواة.  :واألدواتالمواد 
  اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيفتتبع خطوات العمؿ التالية، ثـ اختار   :خطوات العمؿ:     

 :لطاقة الكيربائية تحولت إلى طاقةقـ بتشغيؿ المروحة، نالحظ أف ا  -1
 (. كيميائية  –حركية    –حرارية    –) وئية  

 

 :لطاقة الكيربائية تحولت إلى طاقةقـ بتشغيؿ المدفأة والمكواة، نالحظ أف ا  -2
 (.صوتيو  –حرارية    –مغناطيسية   –حركية ) 

 

 :لطاقة الكيربائية تحولت إلى طاقةقـ بتشغيؿ المصباح الكيربائي، نالحظ أف ا  -3
 (.مغناطيسية  –كيميائية    –حركية   - وئية ) 
 

  :مما سبؽ نستنتج أف
ىناؾ العديد مف األجيزة الكيربائية التي تتحوؿ فييا الطاقة الكيربائية إلى أشكاؿ أخرى مف 

 ............... و ............... و.........اقة، مثؿ المروحة  و ....الط
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 لصورية ًا: المحطة الثثا
 



 : عزيزي الطالب      
   : لفراغ بالكممة المناسبة فيما يميمف خالؿ مرورؾ بالمحطة الصورية، أكمؿ ا      
....... ............ و ...لتي نستعمميا في البيػت  .مف األمثمة عمى األجيزة الكيربائية ا -1

 ................. و ...................و.....و
 

 ربائية التي نستعمميا في المدرسة: ................ مف األمثمة عمى األجيزة الكي -2
 ...........  .......... و .............و  
 

........  .........:مػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػى األجيػػػػػزة الكيربائيػػػػػة التػػػػػي نسػػػػػتعمميا فػػػػػي الشػػػػػارع  -3
 ..................  و..




 




  لمحطة االلكترونية: ااً رابع




 : عزيزي الطالب        
 : التالياإللكترونية، أكمؿ الجدوؿ مف خالؿ مرورؾ بالمحطة        

 
 األجيزة الكيربائية التي يستخدميا اسـ صاحب المينة

 النجار
 

 
 

 الحداد
 

 
 الطبيب

 

 
 الحالؽ

 

 
 

 الخياط
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



ولالدرس:األ

 

 / أنواع الكيرباءمجاالت استخداـ الكيرباءالمو وع: 


 (1عدد الحصص: )


 

 


 األهداف السلوكٌة


 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 

 . يسمي بعض األغراض التي تستخدـ فييا الكيرباء.1
 . يربط بيف أسماء بعض األجيزة الكيربائية واستخداماتيا.2
 . يتعرؼ إلى أنواع الكيرباء.3






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




 المدرسي، السبورة، جياز حاسوب، أوراؽ عمؿ، قصاصات ورؽ، مسطرة بالستيؾالكتاب 


 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة


 

عػػػض األجيػػػزة الكيربائيػػػة التػػػي بيعػػػدد أسػػػماء 
 تعمؿ بالكيرباء.

 

 أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة: 
مػػػػف األمثمػػػػة عمػػػػى األجيػػػػزة التػػػػي تعمػػػػؿ بالكيربػػػػاء 

 .......و........و.........و........و.........
 



 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات


يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، 
واإلجابػػة وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، 

عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف 
 نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي:

 عمؿ مجموعات الطالب  المحطة 
 

 
 

 

 القرائية
 

 
 

الكيرباء في حياتنا، والموجودة يطمع الطالب في ىذه المحطة عمى مجاالت استخداـ 
(، ويتناقش الطالب مع بع يـ البعض في ىذه 43في الكتاب المدرسي صفحة )

 المجاالت، ثـ يجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
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 االستكشافية

 

يقوـ الطالب باستكشاؼ مفيـو الكيرباء السكونية عف طريؽ متابعة خطوات العمؿ 
المحطة االستكشافية الموجودة في ورقة  العمؿ، وباستخداـ مجموعة مف األدوات في 

 المتوفرة عمى الطاولة والمو حة في ورقة العمؿ، ويجيبوف عف األسئمة المحددة.
 
 

 الصورية

 
 

األجيزة الكيربائية يطمع الطالب في ىذه المحطة عمى العديد مف الصور المتعمقة ب
 عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ. ، ثـ يجيبوفواستخداماتيا

 

 اإللكترونية

 

يوجػد فػػي ىػذه المحطػػة جيػاز حاسػػوب وعمػػى الطػالب فػػتق الفيػديو المتعمػػؽ باسػػتخداـ 
    األجيزة الكيربائية، ثـ يجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.











 التقوٌم الختامً 


 : بالكممة المناسبة أكمؿ الفراغ  -1
 ............اء في مجاالت عدة منيا ............. ، .............. ، ..تستخدـ الكيرب

 

 : ( أماـ العبارة الخاطئة× المة ) ( أماـ العبارة الصحيحة، وع √ ع عالمة )  -2
 

)   ( الكيرباء السكونية عبارة عف شحنات كيربائية ثابتة ال تستطيع تشغيؿ األجيزة - أ
 الكيربائية.

 )    (  تستخدـ الثالجة في غسيؿ المالبس.- ب
 )    ( يستخدـ التمفاز في نقؿ المعمومات.  -ج      

 

 : سماع طقطقة عندما نمشط شعرنا في يوـ جاؼ.بـ تفسر -3







 النشاط البٌتً
 

 ؟واستخداماتيا ،مسة أجيزة كيربائيةاذكر أسماء خ -
                                           

 

العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات 
والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب المعمـ 
مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 

 ميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.مجموعة عند تجواليا عمى ج
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 (2ورقة عمؿ رقـ )
  مجاالت استخداـ الكيرباء.  :عنواف الدرس 
  مجاالت استخداـ الكيرباء وأنواعيا.يتعرؼ إلى   :اليدؼ العاـ لمدرس 
   أكمؿ العبارة التالية  :األساسيةالمتطمبات : 
 مف األمثمة عمى األجيزة التي تعمؿ بالكيرباء ........... و........... و............. -

 
 
 





  لمحطة القرائية: اأوالً 




  : القرائية، أجب عف السؤاؿ التالي : مف خالؿ مرورؾ بالمحطةعزيزي الطالب      

 ػػػػػ  تستخدـ الكيرباء في مجاالت عدة، اذكر خمسة منيا؟      
 

1- ............................................... 
2- ................................................. 
3- ................................................. 
4- ................................................. 
5- ................................................. 

 

 



  لمحطة االستكشافية: اثانياً 




    قصاصات ورؽ، مسطرة بالستيؾ.  :المواد واألدوات 
    خطوات العمؿ:    

 أدلؾ المسطرة البالستيكية بشعري لمرات عديدة. -1
 أقرب الطرؼ المدلوؾ مف المسطرة مف قصاصات الورؽ. -2
؟  تالحظماذا  -3

........................................................................... 
 مما سبؽ نستنتج أف:   

 

 نحصؿ عمى الكيرباء السكونية بطريقة ........................ -1
 .......... ال تستطيع تشغيؿ أجيزة المنزؿ.الكيرباء ......... -2
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 لصورية ًا: المحطة الثثا
 

 : الصورية، أجب عف السؤاؿ التالي : مف خالؿ مرورؾ بالمحطةعزيزي الطالب
 :   ربائية التاليةفيـ تستخدـ األجيزة الكي     









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









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

 


 



  االلكترونيةلمحطة : ااً رابع




 نستعمؿ الكيرباء في أماكف كثيرة لمقياـ بأعماؿ مختمفة.
 : كؿ منيا مستعينًا بالجدوؿ اآلتي مثااًل واحدًا عمىاكتب       



 العمؿ الذي يقـو بو اسـ الجياز المكاف
 اإل اءة  بيت
   شارع

   مستشفى
  مصابيق كيربائية مزرعة دواجف
   مدرسة
   بريدمكتب 
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



ولالدرس:األ

 

 مصادر الكيرباءالمو وع: 


 (1عدد الحصص: )


 
 
 



 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:  
 يعدد مصادر الكيرباء. 10
 حجوميا.يصؼ أشكاؿ البطاريات و  20
 المولد الكيربائي.يتعرؼ إلى  30
 يسمي بعض األجيزة التي تستخدـ فييا البطاريات. 40






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




 ، أوراؽ عمؿ.مختمفةوسائمة الكتاب المدرسي، السبورة، طباشير، جياز حاسوب، بطاريات جافة 


 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

الكيربػػػػاء  يقػػػػارف بػػػػيف
السػػػػػػكونية والكيربػػػػػػاء 

 المتحركة.



 فيما يمي: × ( ( أو عالمة )  √ ع عالمة ) 
)   ( الكيرباء المتحركة ىي شحنات كيربائية ساكنة تنتج عمى األجساـ..1

 .)   ( يمكننا تشغيؿ األجيزة الكيربائية مف خالؿ الكيرباء السكونية.2


 


 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، 
وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 

وعػف عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات 
 نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي:



 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 


 
 
 

 القرائية
 

وتو ق أىـ  ،يطمع الطالب في ىذه المحطة عمى مادة مكتوبة عف مصادر الكيرباء
المصادر التي نحصؿ عمى الكيرباء مف خالليا، ويتناقش الطالب فيما بينيـ، ثـ 

 يجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
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 االستكشافية
واستخداماتيا، وذلؾ مف  ،وخصائصيا ،يقوـ الطالب باستكشاؼ أنواع البطاريات

خالؿ مجموعة مف األدوات المتوافرة عمى الطاولة والمو حة في ورقة العمؿ، 
 يجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.و 

 
 

 الصورية
 

 

والتي  ،عمى العديد مف الصور المتعمقة بمصادر الكيرباء مف خالليايطمع الطالب 
مف الصعب عمينا إح ارىا إلى غرفة الصؼ مثؿ المولدات الكيربائية بأشكاليا 

 وأحجاميا المختمفة، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.

 
 اإللكترونية

ومػػا عمػػى الطػػالب إال فػػتق الفيػػديو المتعمػػؽ  ،يوجػػد فػػي ىػػذه المحطػػة جيػػاز حاسػػوب
بأسػماء بعػض األجيػزة التػي تسػتخدـ فييػا البطاريػات، ويجيبػوف عػف األسػئمة المتعمقػػة 

                                                     بيذه المحطة في ورقة العمؿ.













 التقوٌم الختامً




 : فيما يمي أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة -1
 ............و.........اء مف عدة مصادر أىميا ..............نحصؿ عمى الكيرب- أ
 ............................البطاريات نوعاف ........................ و - ب
 لمبطاريات قطباف أحدىما .................. واألخر ................... -ج         
 نحصؿ عمى الكيرباء في المنازؿ والمصانع مف خالؿ ........................ -د         

 

 : اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيفاختر  -2
 البطاريات التي تستخدـ في السيارات تسمى بطاريات: - أ

 ( ليس مما سبؽ  -غازية   -سائمة   -جافة )    
 

 مف األمثمة عمى األجيزة الكيربائية التي يتـ تشغيميا بواسطة البطاريات:- ب
 ( جميع ما سبؽ  -المصباح اليدوي   -المذياع    -ألعاب األطفاؿ  )     

 






 النشاط البٌتً




 ( مف الكتاب المدرسي.49(  صفحة )4(  + سؤاؿ )3سؤاؿ ) -


بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ 
والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب المعمـ 
مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 

 يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا 
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 (3ورقة عمؿ رقـ )
  مصادر الكيرباء  :عنواف الدرس 
   مصادر الكيرباء. يتعرؼ إلى   :لمدرساليدؼ العاـ 
  أكمؿ العبارات التالية  :المتطمبات األساسية : 
 الكيرباء نوعاف  .................... و .......................  -1
الكيرباء ............. ىي شحنات كيربائية تسري في اتجاه محدد وتستطيع تشغيؿ   -2

 األجيزة الكيربائية.
 

 




  لمحطة القرائية: اأوالً 


 
 

 

 : األسئمة التاليةلقرائية، أجب عف : مف خالؿ مرورؾ بالمحطة اعزيزي الطالب      
نحصػػػػؿ عمػػػػى الكيربػػػػاء مػػػػف عػػػػدة مصػػػػادر أىميػػػػا ....................   :أكمػػػػؿ الفػػػػراغ -1

 و ......................  و...................
 

 : الذي تشير إليو العبارات التاليةالعممي اكتب المفيـو  -2
 

طباف أحدىما ... ( أحد مصادر التيار الكيربائي ليا ق....................... )- أ
 موجب واآلخر سالب، وليا حجـو وأشكاؿ مختمفة.

 

...... ( أحد مصادر التيار الكيربائي الذي يمد المنازؿ ...) .................- ب
 والمصانع بالتيار   الكيربائي بكميات كبيرة بواسطة أسالؾ كيربائية. 


 

 




  لمحطة االستكشافية: اثانياً 




 بطاريات جافة وسائمة بأشكاؿ وأحجاـ مختمفة.   :المواد واألدوات 

   خطوات العمؿ:    

 ؟لموجودة عمى الطاولة، ماذا تالحظتفحص البطاريات المختمفة ا    
 ىؿ ليا أنواع وأحجاـ وأشكاؿ مختمفة .............   
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  :مما سبؽ نستنتج أف   
 ............................البطاريات نوعاف ........................ و  -1
 لمبطاريات قطباف أحدىما .................... واألخر ................... -2
 تستخدـ البطاريات .................. في تشغيؿ األجيزة الصغيرة مثؿ ألعاب األطفاؿ.  -3
 تستخدـ البطاريات .................. لتزويد السيارة بالكيرباء. -4



 




 لصورية لمحطة اًا: الثثا
 



: مػػػف خػػػالؿ مػػػرورؾ بالمحطػػػة الصػػػورية، ومشػػػاىدة الصػػػور المتعمقػػػة بمصػػػادر  عزيػػػزي الطالػػػب
 :  لكيرباء، أجب عف األسئمة التاليةا

 : أماـ العبارة الخاطئة× ( المة ) ( أماـ العبارة الصحيحة، وع √ ع عالمة )  -1
 

 )     (  المولد الكيربائي لو أشكاؿ وأحجاـ مختمفة.- أ
 )     (  تحتوى محطة توليد الكيرباء عمى مولدات كيربائية. - ب

 

 : مصدر الكيرباء في الصور التالية اكتب اسـ -2










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



 




  لمحطة االلكترونية: ااً رابع
 

 : ا في البيت، وتحتوي عمى بطارياتاكتب أسماء أجيزة وأدوات كيربائية نستعممي -1
 

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

 

 : يف ؿ عدـ إلقاء البطاريات مع النفايات. بـ تفسر ما يمي -2
 …………………………….………………….……………………: التفسير    
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 (5عدد الحصص: )
 

 تحميؿ محتوى المادة التعميمية لمدرس الثاني )التيار الكيربائي والدارة الكيربائية( 
 

 تحقيقيا بعد نياية الدرس الثاني األىداؼ المتوقع: 
 

 يميز بيف الكيرباء والتكيرب. -
 .يو ق مفيـو التيار الكيربائي -
 يو ق مفيـو الدارة الكيربائية. -
 والدارة الكيربائية المغمقة.يميز بيف الدارة الكيربائية المفتوحة  -
 يسمي مكونات الدارة الكيربائية. -
 يعيف أجزاء الدارة عمى الرسـ المعطى. -
 يذكر وظيفة كؿ جزء مف أجزاء الدارة الكيربائية. -
 .يرسـ دارة كيربائية باألشكاؿ والرموز -
 .يبني دارة كيربائية -
 يذكر مكونات السمؾ الكيربي. -
 يذكر أجزاء المصباح الكيربي. -
 بأ عما يحدث إذا انقطع سمؾ التوىج.يتن -
 .يعيف أجزاء المصباح عمى رسـ معطى -
 يو ق مفيـو المواد الموصمة. -
 يو ق مفيـو المواد العازلة. -
 يصنؼ المواد إلى موصمة وعازلة. -
 يفسر سبب صناعة األجزاء التي نممسيا مف األجيزة مف مواد عازلة. -
 يحة.يتعرؼ مدى خطورة استخداـ الكيرباء بطرؽ غير صح -
 يتبع بعض القواعد الصحية لموقاية مف أخطار الكيرباء. -

 الدرس الثاني: التيار الكيربائي والدارة الكيربائية
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 يصمـ شعارات ورسومات لموقاية مف خطورة الكيرباء. -
 يو ق مفيوـ ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية. -
 يقترح بعض األساليب لترشيد استيالؾ الكيرباء. -

 
  :المفاىيـ العممية الرئيسية 

 الكيرباء، التكيرب، التيار الكيربائي، الدارة الكيربائية، الدارة الكيربائية المفتوحة، الدارة     
  ة الكيربائية المغمقة، السمؾ الكيربائي، المصباح الكيربائي، سمؾ توىج المصباح، زجاج    
 عازلة، التماس ، المواد الموصمة، المواد الالمصباح، القاطعة الكيربائية )المفتاح الكيربائي(    
 الكيربائي، الصدمة الكيربائية، ترشيد استيالؾ الكيرباء.     

 

 الحقائؽ العممية الواردة: 
 

 يسمى المسار المغمؽ الذي تنتقؿ فيو الشحنات الكيربية بالدارة الكيربية. -
 يسري التيار الكيربائي في دارة كيربية مغمقة. -
 مفتوحة.ال تنتقؿ الشحنات الكيربية في دارة كيربية  -
 عند قطع سمؾ التوىج في المصباح ال ي ئ المصباح الكيربائي. -
 يصنع الجزء الداخمي مف السمؾ مف النحاس. -
 تغطى األسالؾ الكيربية بمادة عازلة. -
 جسـ اإلنساف وماء الحنفية مواد موصمة لمكيرباء. -
 اليواء مادة عازلة لمكيرباء. -
 عند تالمس سمكيف كيربييف  مكشوفيف يحدث تماس كيربي.  -

 

 :التعميمات الواردة 
 .يةائالممارسات الخاطئة في استخداـ الكيرباء تؤدي إلى حدوث صدمة كيرب -
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانًالدرس:

 

 الكيربائي والدارة الكيربائيةالمو وع: التيار 


 (1عدد الحصص: )


 

 


 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 يميز بيف الكيرباء والتكيرب. 10
 .يو ق مفيـو التيار الكيربائي 20
 يو ق مفيـو الدارة الكيربائية. 30
 المغمقة.يميز بيف الدارة الكيربائية المفتوحة والدارة الكيربائية  40






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




الكتاب المدرسي، السبورة، طباشير، جياز حاسوب، بطارية، أسالؾ توصيؿ نحاس مصباح صػغير 
 مع قاعدتو، مفتاح كيربائي، أوراؽ عمؿ

 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

يعدد مصادر الكيرباء 
 المتحركة.

 

 الصحيحة مما بيف القوسيف: مف مصادر التيار الكيربائي:اختر اإلجابة 
 كؿ ما ذكر صحيق( -الخاليا الشمسية -المولدات الكيربائية -)البطاريات



 
 



 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




مجموعػػة، يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ 
وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 
عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف 

 نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي:



 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 


 
 

 

 القرائية
 

 

 بالكيرباءيطمع الطالب في ىذه المحطة عمى مجموعة مف التعريفات اليامة المتعمقة 
وتتمثؿ ىذه التعريفات في كؿ مف: الكيرباء، التكيرب، التيار الكيربائي، الدارة 

 الكيربائية، وبعد ذلؾ يجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
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 االستكشافية
 

 

( مف الكتاب المدرسي، 50( صفحة )1يقوـ المعمـ بتوجيو الطالب إلى تنفيذ نشاط )
ليتعرفوا إلى  ؛بتنفيذ النشاط باالستعانة باألدوات الموجودة عمى الطاولةويقوـ الطمبة 

؟ ولمتوصؿ إلى مفيوـ التيار الكيربائي، ة التي ي ئ فييا المصباح، ولماذاالحال
 عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ. البومف ثـ يجيب الط

 
 

 الصورية
 

 
 

المتعمقة بالدوائر الكيربائية  يطمع الطالب في ىذه المحطة عمى مجموعة مف الصور
 المفتوحة والمغمقة، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.

 
 

 اإللكترونية
 

 

في ىذه المحطة يشاىد الطالب فيديو متعمؽ بكيفية وسبب إ اءة المصباح 
إذا الكيربائي في المنزؿ عند ال غط عمى المفتاح الكيربائي، وكذلؾ ماذا يحدث 

كانت الدارة الكيربائية مفتوحة، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة 
 العمؿ.

 















 التقوٌم الختامً 





 ؟والتكيربما الفرؽ بيف الكيرباء  -1
 

 : الذي تشير إليو العبارات التاليةاكتب المفيـو العممي  -2
 

 المسار المغمؽ الذي تنتقؿ فيو الشحنات الكيربائية.  ........() ..............  -أ         
        ........ ( انتقاؿ الشحنات الكيػربائية مف نقطة إلى أخػرى في دارة ) ............. -ب      

 كيربائية مغمقة.
 ؟ا تكوف الدارة الكيربائية مفتوحة؟ لماذاىؿ ي ئ المصباح عندم -3
 ؟وحة والدارة الكيربائية المغمقةقارف بيف الدارة الكيربائية المفت -4






 النشاط البٌتً




 ( مف الكتاب المدرسي. 62( فرع )أ + ج(  صفحة )1سؤاؿ ) -


أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، 
المحطات، يطمب المعمـ والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع 

مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 
 مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.
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 ( 4ورقة عمؿ رقـ )

  التيار الكيربائي والدارة الكيربائية.  :عنواف الدرس 
  التعرؼ عمى بعض المفاىيـ اليامة المتعمقة بالكيرباء.  :اليدؼ العاـ لمدرس 
  لتاليةأكمؿ العبارة ا  :المتطمبات األساسية : 

 مف مصادر التيار الكيربائي .................... و ..................... -
 

 




  القرائيةلمحطة : اأوالً 
 

 أماـ العبارة الخاطئة: × ( ( أماـ العبارة الصحيحة، وعالمة )  √ ع عالمة )         
 

 )     (  التكيرب ىو اكتساب الجسـ شحنات كيربائية.- أ
 )     ( الدارة الكيربائية ىي المسار المفتوح الذي تنتقؿ فيو الشحنات الكيربائية.- ب

 )     ( التيار الكيربائي ىو انتقاؿ الشحنات الكيربائية مف نقطة إلى أخرى في       -ج         
 دارة مغمقة.                        

 




  لمحطة االستكشافية: اثانياً 


 

 بطارية، مصباح كيربائي صغير مع قاعدتو، أسالؾ ، الكتاب المدرسي  :المواد واألدوات 
 ، مفتاح كيربائي.                            توصيؿ     

   خطوات العمؿ:    

( صفحة     1صؿ الدوائر الكيربائية كما ىي مو حة باألشكاؿ الخمسة في نشاط )  -1
 ( مف الكتاب المدرسي.50)

 ؟ ..............أي حالة أ اء المصباح الكيربائي في -2
 ؟ ............................................................................. لماذا

  :مما سبؽ نستنتج أف   
المصباح الكيربائي في الشكؿ رقـ ......... أ اء نتيجة مرور ................... مف  -1

 أحد  طرفي البطارية إلى األخر عبر ................ في مسار مغمؽ. 
المصباح  ... وال ي ئ.......كانت الدارة الكيربائية ...... صباح الكيربائي إذاي ئ الم -2

 إذا كانت الدارة الكيربائية ..................... الكيربائي
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 لصورية ًا: المحطة الثثا
 

 

 عزيزي الطالب: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة الصورية ومشاىدتؾ العديد مف الصور لدوائر          
 كيربائية مفتوحة ومغمقة:     
 : لكممات الموجودة داخؿ المستطيالتأكمؿ العبارات اآلتية باستخداـ ا    













 ............الدارة الكيربائية ........          الدارة الكيربائية  ......................         
 ...........المصباح الكيربائي ......          لمصباح الكيربائي ...................     ا   











 .......لدارة الكيربائية .............ا         ....................        الدارة الكيربائية  .
 صباح الكيربائي ................الم         ..................         المصباح الكيربائي   


 




  لمحطة االلكترونية: ااً رابع
 

 فسر ما يمي:  : بعد مرورؾ بالمحطة االلكترونية،عزيزي الطالب     


 ؟الكيربي فتاحي في المنزؿ عند ال غط عمى المائي يء المصباح الكيرب  -1   
 …………………………………………………………………… …التفسير:        

  ؟ا كانت الدارة الكيربائية مفتوحةإذي يء المصباح الكيربي ال   -2   

 ………………………………..……………………………………التفسير:       
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانًالدرس:

 

 مكونات الدارة الكيربائيةالمو وع: 


 (1عدد الحصص: )


 
 
 



 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:   
 يسمي مكونات الدارة الكيربائية. -1
 يذكر وظيفة كؿ جزء مف أجزاء الدارة الكيربائية. -2
 يعيف أجزاء الدارة عمى الرسـ المعطى. -3
 .يرسـ دارة كيربائية باألشكاؿ والرموز -4
 يفسر عدـ إ اءة المصباح الكيربائي مع أف الدارة الكيربائية موصمة بشكؿ سميـ. -5




 

 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




 الكتاب المدرسي، السبورة، طباشير، جياز حاسوب، دارة كيربائية، أوراؽ عمؿ   


 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

 اكتب المفيـو العممي الذي تشير إليو العبارة التالية: عرؼ الدارة الكيربائية.يُ  
المسارالمغلقالذيتنتقلفٌلال حناتالكهربا ٌة.{.…….………}



 


 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، 
كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة  وعمػى

عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف 
 نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي:



 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 

 
 

 لقرائيةا
 

 

يتعرؼ الطالب في ىذه المحطة عمى مكونات الدارة الكيربائية، وذلؾ مف خالؿ 
( مف الكتاب المدرسي، ويتناقش 51قراءة فقرة )مكونات الدارة الكيربائية( صفحة )

 الطالب فيما بينيـ ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
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 االستكشافية
 

 

يوجد عمى الطاولة في ىذه المحطة دارة كيربائية، وعمى الطالب إتباع الخطوات في 
ورقة العمؿ ومف خالؿ ىذه الخطوات يستكشفوف وظيفة كؿ جزء مف أجزاء الدارة 

 الكيربائية، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
 

 

 الصورية

 

المحطة عمى مجموعة مف الصور المتعمقة برموز مكونات  يطمع الطالب في ىذه
 الدارة الكيربائية، ويجيبوف عمى األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.

 
 

 اإللكترونية
 

 

يوجد في ىذه المحطة جياز حاسوب حيث يقوـ الطالب بتشغيؿ برنامج البوربوينت 
المصباح الكيربائي بالرغـ مف أف ومشاىدة األسباب التي تؤدي إلى عدـ إ اءة 

 الدارة الكيربائية مغمقة، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.















 التقوٌم الختامً 




 ؟مكونات الدارة الكيربائيةأذكر  -1
 : فيما يمي اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيفاختر  -2

 : ي فتق وغمؽ الدارة الكيربائية ىوالجزء الذي يتحكـ ف- أ
 سمؾ توصيؿ (   -البطارية   -المفتاح الكيربائي   -) المصباح الكيربائي 

 : مد الدارة الكيربائية بالطاقة ىوالجزء الذي ي - ب
 البطارية (   -المصباح الكيربائي   -سمؾ توصيؿ   -) المفتاح الكيربائي 

 يرمز لممفتاح الكيربائي في الدوائر الكيربائية بالرمز:   -ج         
                (  -       -              -     ) 

 

 :ارة الكيربائية عمى الشكؿ التالياكتب أسماء أجزاء الد -2








 النشاط البٌتً


 ( مف الكتاب المدرسي.63( صفحة )4سؤاؿ ) -

 

 

أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، 
المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب المعمـ والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع 

مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 
 مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.
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 ( 5ورقة عمؿ رقـ )
 

  مكونات الدارة الكيربائية.  :عنواف الدرس 
  التعرؼ عمى مكونات الدارة الكيربائية ووظيفة كؿ جزء فييا.  :اليدؼ العاـ لمدرس 
  الذي تشير إليو العبارة التالية اكتب المفيـو العممي  :المتطمبات األساسية : 

 ) .......................... ( ىي المسار المغمؽ الذي تنتقؿ فيو الشحنات الكيربائية. -
 

 
 

 




  لمحطة القرائية: اأوالً 
 

عزٌزيالطالب:منيخلمروركبالمحطةالقرا ٌة،أجبعنالسإالالتالً:

 ؟الكهربا ٌةاذكرمكوناتالدارة-


0. ...................................... 
 

4. ...................................... 

2. ...................................... 

2. ......................................

 




  لمحطة االستكشافية: اثانياً 


 

  دارة كيربائية.  :المواد واألدوات 
   خطوات العمؿ:    

 تفحص الدارة الكيربائية الموجودة في ىذه المحطة.  -1
 ............ارة الكيربائية، ىؿ أ اء المصباح؟ أغمؽ المفتاح الكيربائي في الد -2
 ؟ ............يربائي مفتوحًا، ىؿ أ اء المصباحاجعؿ المفتاح الك  -3
 اح؟ ........ استثني البطارية مف الدارة الكيربائية، ثـ أغمؽ الدارة، ىؿ ي ئ المصب -4

 

 :مما سبؽ نستنتج أف   
 الجزء الذي يقوـ بفتق وغمؽ الدارة الكيربائية يسمى ................................. -
 وظيفة .......................... ىي إمداد الدارة الكيربائية بالطاقة. -
 الدارة الكيربائية.تقـو ...................... بنقؿ الشحنات الكيربائية إلى جميع أجزاء  -
 وظيفة المصباح الكيربائي ىي ............................. -
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 لصورية ًا: المحطة الثثا
 

 عزيزي الطالب: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة الصورية، أجب عف األسئمة التالية:        
 اكتب األجزاء عمى الرسـ في الشكؿ التالي:   -1












 الشكؿ يمثؿ ....................................                                    
 

 : التاليأكمؿ الجدوؿ  -2
 

 الجزء
 

 

 الرمز


 البطارية


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






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







 سمؾ توصيؿ




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



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









 



  لمحطة االلكترونية: ااً رابع




عزيزي الطالب: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة االلكترونية ومشاىدة مقطع فيديو يو ق كيفية  -
 ارسـ دارة كيربائية بالرموز، مع كتابة األجزاء عمى الرسـ.رسـ دارة كيربائية بالرموز. 

 











 

 


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

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



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



................................ 
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانًالدرس:

 

 المو وع: السمؾ الكيربائي والمصباح الكيربائي


 (1عدد الحصص: )


 




 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 يذكر مكونات السمؾ الكيربائي. .0
 يذكر أجزاء المصباح الكيربي. .4
 يتنبأ عما يحدث إذا انقطع سمؾ التوىج. .2
 معطى.يعيف أجزاء المصباح عمى رسـ  .2






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




الكتػػػاب المدرسػػػي، السػػػبورة، طباشػػػير، جيػػػاز حاسػػػوب، مصػػػباح كيربػػػائي، أسػػػالؾ كيربائيػػػة، شػػػفرة،    
 أوراؽ عمؿ 



 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 
 
 
 

 .عدد مكونات الدارة الكيربائيةيُ  -
 يميز رموز عناصر الدارة الكيربائية. -


 أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة فيما يمي:
 تتكوف الدارة الكيربائية مف .....و....و.....و.... .1
. يرمػػػػػػػز لمبطاريػػػػػػػة بػػػػػػػالرمز ..... ويرمػػػػػػػز لممصػػػػػػػباح 2

 الكيربائي بالرمز ........ 


 


 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح 
وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 
عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف 

 عمى المحطات كما يمي:نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات 


 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 

 
 

 القرائية

 
 

في ىذه المحطة يقرأ الطمبة بعض المعمومات المتعمقة بكؿ مف السمؾ الكيربائي، 
         جيبوف عف األسئمة الموجودة في ورقة العمؿ.يُ  والمصباح الكيربائي، ومف ثـَ 
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 االستكشافية
 

 

 

مكونات كؿ مف السمؾ الكيربائي والمصباح الكيربائي مف يتعرؼ الطالب عمى 
خالؿ االستعانة باألدوات المتوفرة في ىذه المحطة وتنفيذ األنشطة المتعمقة بيا 
ليستكشفوا مكونات كؿ مف السمؾ الكيربائي والمصباح الكيربائي، ويجيبوف عف 

                                      األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
 

 الصورية

 
 

يطمع الطمبة عمى الكثير مف الصور المتعمقة بكؿ مف األسالؾ الكيربائية والمصابيق 
 الكيربائية وأشكاليـ المختمفة، ومف ثـ يجيبوف عف األسئمة المحددة في ورقة العمؿ.

 

 اإللكترونية

 

األسالؾ الكيربائية يشاىد الطمبة مقطع فيديو صغير متعمؽ بصناعة كؿ مف 
 والمصابيق الكيربائية، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.














 التقوٌم الختامً 





 أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة:   -0
يتكوف السمؾ الكيربائي مف جزء داخمي مصنوع مف ................. وجزء خارجي - أ

 مصنوع مف ...................
 .............و .........و..............و .......كوف المصباح الكيربائي مف ....يت- ب
 غالؼ زجاجي يحيط بسمؾ التوىج ومفرغ مف اليواء.......................... ىو   -ج       
 يصنع سمؾ التوىج مف مادة  ............................ -د       

 

 :صباح الكيربائي عمى الشكؿ التالياكتب أسماء أجزاء الم -4














 النشاط البٌتً




 ؟ يحدث إذا انقطع سمؾ توىج المصباح؟ ولماذاماذا  -

 

     ( ……………..….) 
   (………..…….….  ) 

     (……….……..….  ) 
 (………………….  )

أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، 
جميع المحطات، يطمب المعمـ والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى 

مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 
 مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.
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 ( 6ورقة عمؿ رقـ )
 

 

  مكونات السمؾ الكيربائي والمصباح الكيربائي.  :عنواف الدرس 
  يصؼ مكونات كؿ مف السمؾ الكيربائي، والمصباح الكيربائي.  :اليدؼ العاـ لمدرس 
  أكمؿ العبارات التالية  :المتطمبات األساسية : 
 تتكوف الدارة الكيربية مف .............. و............. و............ و.............. -1
 يستخدـ المصباح الكيربائي في ...................... -2

 
 





  لمحطة القرائية: اأوالً 




 اكتب المفيـو العممي الذي تشير إليو العبارات التالية: -1
) ............................. ( ىو سمؾ مصنوع مف مادة موصمة لمتيار الكيربي - أ

 ومغطى بمادة  بالستيكية ال توصؿ الكيرباء. 
) ............................. ( عبارة عف انتفاخ زجاجي يحوي سمؾ توىج ولولب - ب

 وقاعدة، ويستخدـ في إ اءة المنازؿ.
 

 قة الكيربائية إلى طاقة  وئيةز الذي تتحوؿ فيو الطااختر اإلجابة الصحيحة: الجيا -2
 (المصباح الكيربائي  –الغسالة   –السخاف الكيربائي   –المروحة )ىو: 

 




  لمحطة االستكشافية: اثانياً 


    

    أسالؾ توصيؿ، شفرة، مصباح كيربائي.  :المواد واألدوات 
    خطوات العمؿ   : 
 مـ يتكوف السمؾ؟ حاوؿ نزع المادة العازلة المغمفة لمسمؾ،تفحص سمؾ توصيؿ نحاسي،  -1

 سمؾ التوصيؿ يتكوف مف جزء داخمي مصنوع مف ....................    نستنتج أف:
 وجزء خارجي مصنوع مف ...................                 

 تفحص المصباح الكيربائي مف الخارج ومف الداخؿ. -2
 

الكيربائي يتكوف مف أربعة أجزاء ىي ......................  و المصباح  أف:نستنتج     
 .........................   و ......................... و ............................
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 لصورية ًا: المحطة الثثا
 



 : اء عمى الرسـ في األشكاؿ التاليةاكتب األجز  -0

 

   :الشكؿ المقابؿ يمثؿ  -أ    
        ................. ........ 

 

 

       
 

 

         

 

 








 .تغمؼ أسالؾ الكيرباء بمادة بالستيكية  فسر ما يمي:  -2
 ………………………………...………..…………………………… :التفسير    

 




  لمحطة االلكترونية: ااً رابع
 

 : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يميعزيزي الطالب: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة االلكترونية،      
 

 جميع ما ذكر(. -القاعدة  -سمؾ التوىج  -مف مكونات المصباح الكيربائي )الزجاجة  -1
 

 األلمنيوـ(. -الذىب   -التنجستف   -يصنع سمؾ التوىج في المصباح مف )النحاس  -2
 :ي المصباح الكيربائي فإف المصباحإذا انقطع سمؾ التوىج ف -3
 إ اءتو تزداد(.  -ال ي يء   -ي يء   -)إ اءتو تقؿ        
 : ي يء، فمف المتوقع أف يكوف السببأغمقت ريـ الدارة الكيربائية ولكف المصباح لـ  -4
 جميع ما ذكر(.   -أسالؾ التوصيؿ تالفة  -سمؾ توىج المصباح مقطوع  -)البطارية فارغة       

 

 

  الشكؿ المقابؿ يمثؿ: -ب
   ......................... 
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانًالدرس:

 

 المو وع: المواد الموصمة والمواد العازلة


 (1عدد الحصص: )


 




 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 يو ق مفيـو المواد الموصمة. .1
 يو ق مفيـو المواد العازلة. .2
 يصنؼ المواد إلى موصمة وعازلة. .3
  يفسر سبب صناعة األجزاء التي نممسيا مف األجيزة مف مواد عازلة. .4






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




حديد،  سمؾ السبورة، طباشير، جياز حاسوب، بعض المواد الموصمة )قطعة نقود معدنية، مسمار 
نحاسػػػػي(، بعػػػػض المػػػػواد العازلػػػػػة )خػػػػيط مػػػػف الصػػػػوؼ والحريػػػػػر، قطعػػػػة خشػػػػب، ممحػػػػاة، مسػػػػػطرة 

 بالستيؾ(، أوراؽ عمؿ


 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
يميػػػػز بػػػػيف الػػػػدارة الكيربائيػػػػة المفتوحػػػػة والػػػػدارة 

 الكيربائية المغمقة.
الدارة الكيربائية: انظر األشكاؿ اآلتية وحدد حالة




 


 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات


يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، 
وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 

المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف عمى األسئمة 
 نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي:



 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 


 
 
 

 القرائية
 

ومفيػـو  يطمع الطمبػة عمػى بعػض المعمومػات المتعمقػة بتعػػريؼ المػادة، وأنػواع المػواد،
.     كؿ مف المواد الموصمة والمواد العازلة، ويجيبوف عمى األسئمة في ورقة العمؿ  
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 االستكشافية
 

 

( مف الكتاب المدرسي 52( صفحة )3يقـو المعمـ بتوجيو الطالب إلى تنفيذ نشاط )
 ويقوـ الطالب بتنفيذ النشاط باالستعانة باألدوات الموجودة عمى الطاولة ليتعرفوا إلى
المواد التي توصؿ الكيرباء، والمواد العازلة التي ال توصؿ الكيرباء، ويجيبوف عف 

 األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.

 
 

 الصورية
 

 

 
 

في ىذه المحطة يتـ عػرض الكثير مف الصور لدوائر كيربائية تحتوى عمى مواد 
الطمبة عمى الدوائر الكيربائية موصمة لمكيرباء  وكذلؾ مواد عازلة لمكيرباء ليتعرؼ 

التي ي ئ فييا المصباح الكيربائي، وكذلؾ الدوائر الكيربائية التي ال ي ئ فييا 
    المصباح الكيربائي، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.

 
 

 اإللكترونية
 

 

المواد الموصمة في ىذه المحطة يشاىد الطالب فيديو متعمؽ بتطبيقات عمى 
لمكيرباء، والمواد العازلة لمكيرباء، وكيفية استغالؿ ىذه المواد في حياتنا، ويجيبوف 

 عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.















 التقوٌم الختامً 




 : الذي تشير إليو العبارات التاليةاكتب المفيـو العممي  -1
 ) ........................... (  المواد التي تسمق بمرور التيار الكيربائي فييا.. أ

 

 ) ..........................  (  المواد التي ال تسمق بمرور التيار الكيربائي فييا.. ب
 
 

 أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة :  -2
 ..... و .............. و ..... و .......مف األمثمة عمى المواد الموصمة لمكيرباء .- أ
 .... و ............. و ......... و ...لمكيرباء ......مف األمثمة عمى المواد العازلة - ب






 النشاط البٌتً




 التعريؼ، ذكر أمثمة. :الموصمة والمواد العازلة مف حيثقارف في جدوؿ بيف كؿ مف المواد   


أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، 
د، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب المعمـ والموجو، والمرش

مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 
 مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.
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 ( 7ورقة عمؿ رقـ )
 

  المواد الموصمة و المواد العازلة. :عنواف الدرس 
  :يميز بيف المواد الموصمة والمواد العازلة لمكيرباء عمميًا.  اليدؼ العاـ لمدرس 
  أكمؿ العبارة التالية  :المتطمبات األساسية : 
 ........................ و ....... و....... و .....تتكوف الدارة الكيربية مف ..........  -

 
 





  لمحطة القرائية: اأوالً 
 

 :الذي تشير إليو العبارات التاليةاكتب المفيـو العممي    
 ) ............................. ( المواد التي تسمق بمرور التيار الكيربائي فييا. -1
 ) ............................. ( المواد التي ال تسمق بمرور التيار الكيربائي فييا. -2


 




  لمحطة االستكشافية: اثانياً 


 

   بطارية، مصباح كيربي، خيط مف الصوؼ والحرير، مسطرة بالستيؾ،   :واألدواتالمواد                                                      
 قطعة خشب، مسمار حديد، سمؾ نحاسي.     

 

   تتبع الخطوات التالية، ومف ثـ أكمؿ الجدوؿ المرفؽ.   :خطوات العمؿ 

 ي. ائمفتاح كيرب، بطارية، مصباح كيربائي كوف دارة كيربية مف -1
 ……….....؟ لكيربيىؿ ي يء المصباح ا، ؿ خيط الحرير في الدارة الكيربيةص  -2
 ( مع باقي المواد المذكورة حسب الجدوؿ. 2كرر الخطوة رقـ )  -3




 

 

 




 

  :نستنتج أف مما سبؽ
 الحديد والنحاس مواد .................. لمتيار الكيربائي.   -1
 خيط الحرير والبالستيؾ والخشب مواد ............... لمتيار الكيربائي. -2

 

 لـ ي يء المصباح  أ اء المصباح  اسـ المادة  
 ……………… ………………خيط مف الحرير
 ……………… ……………… مسطرة بالستيؾ
 ……………… ……………… مسمار حديد
 ……………… ……………… قطعة خشب
 ……………… ……………… سمؾ نحاسي
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 لصورية ًا: المحطة الثثا
 



 

 عزيزي الطالب: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة الصورية، أجب عف األسئمة التالية:  

 

 

 : عند إغالؽ المفتاح الكيربائيالمقابؿفي الشكؿ  -1
 ىؿ ي يء المصباح الكيربائي عند توصيؿ 

 السمؾ الكيربائي بسمسة مف الذىب؟ ..........
  ؟ لماذا
 .................................................................................... 
  

 البالستيؾ،إذا تـ استبداؿ سمسمة الذىب بسمسمة مف  -2
 ؟  ...................ىؿ ي يء المصباح الكيربائي

 ؟ لماذا
....................................................................................   

 





 



  لمحطة االلكترونية: ااً رابع




 يمي: بـ تفسر  كاًل مما: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة الصورية، عزيزي الطالب   
 

 تصنع مقابض األدوات الكيربائية مف البالستيؾ. -1  
 …………………....………………………………………………….التفسير:    

 

 .  تصنع أسالؾ الكيرباء مف النحاس -2   
 : …………………….………..…………………………………………… التفسير    
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانًالدرس:

 

 المو وع: خطورة الكيرباء وترشيد استيالكيا


 (1عدد الحصص: )


 










 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 يتعرؼ مدى خطورة استخداـ الكيرباء بطرؽ غير صحيحة. .1
 يو ق مفيـو التماس الكيربائي. .2
 ورسومات لموقاية مف خطورة الكيرباء.يصمـ شعارات  .3
 يو ق مفيوـ ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية. .4
 يقترح بعض األساليب لترشيد استيالؾ الكيرباء. .5






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




 الكتاب المدرسي، السبورة، طباشير، جياز حاسوب، لوحات كتابية، أقالـ، أوراؽ عمؿ


 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة




بػػػػػيف المػػػػػواد الموصػػػػػمة والمػػػػػواد العازلػػػػػة قػػػػػارف ي
 لمكيرباء



قارف في جدوؿ بػيف المػواد الموصػمة والمػواد العازلػة 
 لمكيرباء، مف حيث التعريؼ، أمثمة. 

 


 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة،  يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة
وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 
عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف 

 لمحطات كما يمي:نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى ا


 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 


 
 
 

 القرائية

 

يقرأ الطالب بعض المعمومات المتعمقة بخطورة الكيرباء، ويطمع الطالب عمى بعض 
القواعد الصحية لموقاية مف أخطار الكيرباء، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه 

                                                           المحطة في ورقة العمؿ.
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 االستكشافية
 

 
 

يقوـ المعمـ بمشاركة الطالب في تنفيذ النشاط المدرج في ورقة العمؿ، وباالستعانة 
باألدوات الموجودة عمى الطاولة، الكتشاؼ مفيوـ التماس الكيربائي، واألخطار التي 

                 األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.يسببيا، ويجيبوف عف 
 
 

 

 الصورية

 
 

يطمع الطالب في ىذه المحطة عمى الكثير مف الصور التي تدؿ عمى أخطار 
وكذلؾ عمى التصرفات الخاطئة التي يقوـ بيا بعض األشخاص واأل رار  ،الكيرباء

        التي تسببيا ليـ، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
 

 

 اإللكترونية
 

 

في ىذه المحطة يشاىد الطالب فيديو يو ق مفيوـ ترشيد استيالؾ الطاقػة، وبعػض 
لترشػػيد اسػػتيالؾ الكيربػػاء، ويجيبػػوف عػػف األسػػئمة المتعمقػػة األمػػور الواجػػب مراعاتيػػا 

 بيذه المحطة في ورقة العمؿ.












 التقوٌم الختامً 




 

 : العبارات التاليةالذي تشير إليو اكتب المفيـو العممي  -1
تسرب عدد كبير مف الشحنات الكيربية إلى جسـ اإلنساف قد )  ....................(  .أ

 تؤدي إلى الموت أو اإلصابة بآالـ وحروؽ.
تالمس سمكيف كيربائييف مكشوفيف في أسالؾ الدارة )......................(  .ب

 الكيربائية.
 استخداـ الطاقة الكيربائية حسب الحاجة. ) .....................(  . ج

 

 عدد بعض القواعد التي ال بد مف إتباعيا لتجنب حدوث صدمة كيربائية أو تماس كيربي. -2
 اذكر بعض االقتراحات لترشيد استيالؾ الكيرباء. -3






 النشاط البٌتً




 (.63( مف الكتاب المدرسي صفحة )5سؤاؿ رقـ ) -


أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، 
المعمـ  والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب

مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 
 مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.
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 (8ورقة عمؿ رقـ )
 

   خطورة الكيرباء وترشيد استيالكيا.  :الدرسعنواف 
  التعرؼ عمى خطورة الكيرباء وطرؽ ترشيد استيالكيا.  :اليدؼ العاـ لمدرس 
  الذي تشير إليو العبارات التاليةأكتب المفيـو العممي   :المتطمبات األساسية : 
 ( المواد التي تسمق بمرور التيار الكيربائي مف خالليا. ..........................)  -1

 ( المواد التي ال تسمق بمرور التيار الكيربائي مف خالليا. ..........................)  -2

 
 





  لمحطة القرائية: اأوالً 


 

 : أماـ العبارة الخاطئة× ( المة ) ( أماـ العبارة الصحيحة، وع √ ع عالمة )  -
 

 تسبب لنا الكيرباء أ رارًا بالغة إذا لـ نستعمميا بحذر.)     (  قد  -1
 )     (  يجب عمينا أخد الحيطة والحذر عند استخداـ الكيرباء. -2
 )     (  إذا تسربت الكيرباء إلى جسـ اإلنساف فإف ذلؾ أمر عادي. -3
 ( تشغيؿ عدد كبير مف األجيزة في نفس الوقت وعمى نفس المقبس قد يسبب حريؽ.   )   -4
 (  يف ؿ أف نممس أجيزة ومقابس الكيرباء ويدنا مبمولة.  )    -5

 

 



  لمحطة االستكشافية: اثانياً 


 

    (، أسالؾ كيربائية، شفرة. ارية سائمة )بطارية دراجة ناريةبط  :المواد واألدوات  
     خطوات العمؿ   : 

 الموجب لمبطارية.صؿ السمؾ األوؿ بالقطب السالب لمبطارية، والسمؾ الثاني بالقطب  -1
 انزع المادة العازلة عف السمؾ الكيربائي بواسطة الشفرة. -2
 ....... ...........؟..............ماذا يحدث، السمؾ األوؿ يالمس السمؾ الثاني اجعؿ -3

 :مما سبؽ نستنتج أف    
 الكيربائية..... ( تالمس سمكيف كيربائييف مكشوفيف في أسالؾ الدارة ) ...................    

 
 

 .صمـ ثالثة شعارات لموقاية مف خطورة الكيرباء 

1- ................................................................................... 
2- ................................................................................... 
3- ................................................................................... 
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 لصورية ًا: المحطة الثثا
 

 

 عزيزي الطالب: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة الصورية، أجب عف األسئمة التالية:       
 قاـ أحمد بتوصيؿ العديد مف األجيزة الكيربائية عمى نفس المقبس، كما ىو مو ق بالشكؿ  -1

 

 المجاور: 
 

 .......قاـ بو أحمد؟ ........ ىؿ يعجبؾ العمؿ الذي- أ
 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف:  -ب    
 عند تشغيؿ عدد كبير مف األجيزة في نفس الوقت وعمى نفس      

 

 :يؤدي إلىالمقبس فإف ذلؾ قد     
 

 (جميع ما ذكر -حريؽ في المنزؿ  - تمؼ ىذه األجيزة   -ارتفاع درجة حرارة األسالؾ )     
   

 

 عند تالمس سمكيف مكشوفيف في أسالؾ الدارة الكيربائية -2
 ...........  ؿ المقابؿ فإنو يحدث...........كما في الشك

 ..............ينتج عف ارتفاع درجة حرارة ............  
 وتؤدي إلى حدوث حرائؽ.  

 
 انظر الصورة المقابمة ثـ اكتب المفيـو العممي:  -3
 ....... ( ىي تسرب عدد كبير مف الشحنات الكيربائية) ..............  

 ؽ.إلى جسـ اإلنساف قد تؤدي إلى الموت أو اإلصابة بآالـ وحرو    
 




 



  لمحطة االلكترونية: ااً رابع




 :  لكترونية، أجب عف السؤاؿ التالي: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة االعزيزي الطالب      
 اقترح بعض األساليب التي تؤدي إلى ترشيد استيالؾ الكيرباء. -
1- .................................................................................... 
2- .................................................................................... 
3- .................................................................................... 
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 (3): عدد الحصص

 (المادة التعميمية لمدرس الثالث )المغناطيستحميؿ محتوى  
 

 ع تحقيقيا بعد نياية الدرس األوؿاألىداؼ المتوق: 
 

 عرؼ المغناطيس. يُ  -
 يميز بيف المغانط الطبيعية والمغانط الصناعية. -
 يتعرؼ أشكاؿ المغناطيس الصناعي. -
 مف بعض خصائص المغناطيس.يتحقؽ عمميًا  -
 يعطي أمثمة لمواد يجذبيا المغناطيس. -
 يعطي أمثمة لمواد ال يجذبيا المغناطيس. -
 يستنتج أف قوة المغناطيس تتركز في قطبيو. -
 يتعرؼ إلى أقطاب المغناطيس الشمالي والجنوبي. -
 يستنتج أف األقطاب المتشابية تتنافر والمختمفة تتجاذب. -
 يصؼ تركيب البوصمة. -
 استخدامات البوصمة.يتعرؼ إلى  -
 . عرؼ المواد المغناطيسيةيُ  -
 و ق المقصود بالمواد الغير مغناطيسية.ي -
 يستكشؼ بعض المواد التي تخترقيا قوة المغناطيس. -
 يستكشؼ بعض المواد التي ال تخترقيا قوة المغناطيس. -

 

  :المفاىيـ العممية الرئيسية 
  ة، قطب المغناطيس، القطب الشماليالمغانط الصناعيالمغناطيس، المغانط الطبيعية،     
 ، المواد التجاذب والتنافر المغناطيسي، البوصمةالقطب الجنوبي لممغناطيس،  لممغناطيس،    
 .المغناطيسية، المواد الغير مغناطيسية    

 

 الدرس الثالث: المغناطيس
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 الحقائؽ العممية الواردة: 
 

 لمغانط نوعاف طبيعية وصناعية.ا -
 مف الحديد.يصنع المغناطيس الصناعي  -
 يجذب المغناطيس المواد المصنوعة مف الحديد والنيكؿ والكوبمت. -
 لممغناطيس قطباف قطب شمالي وقطب جنوبي. -
 تتركز قوة جذب المغناطيس عند القطبيف وتنعدـ في الوسط. -
 جنوبا. –إذا ترؾ المغناطيس حر الحركة فإنو يتجو شماال  -
 تحتوي البوصمة عمى إبرة مغناطيسية. -
 غناطيس الصناعي مف الحديد.يصنع الم -
 تستخدـ البوصمة في تحديد االتجاىات األصمية األربعة. -
 تصنع عمبة البوصمة مف مواد ال يجذبيا المغناطيس. -

 

 :التعميمات الواردة 
 

 قوة جذب المغناطيس تخترؽ المواد التي ال يجذبيا المغناطيس. -
 األقطاب المغناطيسية المتشابية تتنافر واألقطاب المغناطيسية المختمفة تتجاذب.   -

 

 :المبادئ الواردة 
 

كمما اتجينا نحو وسط المغناطيس تقؿ قوة الجذب المغناطيسية وكمما اتجينا نحو طرفي  -
 المغناطيس تزداد قوة الجذب. 
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثالثالدرس:

 

 المغناطيسالمو وع: 


 (1عدد الحصص: )


 






 األهداف السلوكٌة


 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 عرؼ المغناطيس. يُ  .1
 .غانط الطبيعية والمغانط الصناعيةيميز بيف الم .2
 يتعرؼ أشكاؿ المغناطيس الصناعي. .3
 مف بعض خصائص المغناطيس.يتحقؽ عمميًا  .4
 يعطي أمثمة لمواد يجذبيا المغناطيس. .5
 يعطي أمثمة لمواد ال يجذبيا المغناطيس. .6



 


 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




الكتػػػػاب المدرسػػػػي، السػػػػبورة، طباشػػػػير، جيػػػػاز حاسػػػػوب، أوراؽ عمػػػػؿ، مغػػػػانط صػػػػناعية، إبػػػػرة، زر 
 حجر، خشب، زجاجبالستيؾ، مقص، ممحاة، برغي، مسمار، ورؽ مموف، 

 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

يػػػػػػذكر األداة المسػػػػػػتخدمة لمتمييػػػػػػز بػػػػػػيف سػػػػػػمؾ 
مصػػػػػػػنوع مػػػػػػػف الحديػػػػػػػد وسػػػػػػػمؾ مصػػػػػػػنوع مػػػػػػػف 

 األلمنيوـ

 
 

مػػػػا ىػػػػي األداة التػػػػي تسػػػػتخدميا لتميػػػػز بػػػػيف السػػػػمؾ 
 المصنوع مف الحديد والسمؾ المصنوع مف األلمنيوـ

 


 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، 
وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 

عمؿ المحطػات وعػف  عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء
 نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي:



 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 


 
 
 

 القرائية
 

يطمع الطالب عمى بعض المعمومات المتعمقة بتعػريؼ المغناطيس، وأنواعو، ومفيوـ 
المحطة في ورقة العمؿ.كؿ نوع منيما، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه   
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 االستكشافية
 

 

 
 

يقـو الطالب بإتباع الخطوات المحددة في ورقة العمؿ لتنفيذ النشاط المتعمؽ بخاصية 
الجذب لممغناطيس، وذلؾ باالستعانة باألدوات الموجودة عمى الطاولة ليكتشفوا المواد 

ويجيبوف عف األسئمة  التي يجذبيا المغناطيس، والمواد التي ال يجذبيا المغناطيس،
 المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.

 

 
 الصورية

 

 
 

في ىذه المحطة يتـ عػرض الكثير مف الصور لدوائر كيربائية تحتوى عمى مواد 
موصمة لمكيرباء وكذلؾ مواد عازلة لمكيرباء ليتعرؼ الطمبة عمى الدوائر الكيربائية 

الدوائر الكيربائية التي ال ي ئ فييا التي ي ئ فييا المصباح الكيربي وكذلؾ 
      المصباح الكيربي، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.

 
 

 اإللكترونية

 

يتـ تشغيؿ فيديو متعمؽ بتطبيقات عمى المواد الموصمة لمكيرباء، والمواد العازلة 
 لطالب عمى األسئمة المحددة.لمكيرباء، وكيفية استغالليا في حياتنا، ومف ثـ يجيب ا















 التقوٌم الختامً 




 : الذي تشير إليو العبارات التاليةاكتب المفيـو العممي  -1
قطعة مف الحديد ليا قطباف يعرؼ أحػدىما بالقطػب عبارة عف ) ................... (  .أ

 الشمالي واألخر بالقطب الجنوبي، ويقـو بجذب مواد معينة مثؿ الحديد.
 

) ...................( ىي المغانط التي اكتشفيا اإلنساف فػي بعػض الصػخور وتظيػر .ب
 عمى شكؿ حجارة سوداء الموف.

 

صػػػنعيا اإلنسػػػاف بأشػػػكاؿ وأحجػػػاـ وقػػػوى جػػػذب المغػػػانط التػػػي )................... (   -ج
 مختمفة.

 
 

 عدد بعض المواد التي يجذبيا المغناطيس، وبعض المواد التي ال يجذبيا المغناطيس. -2
2- 




 النشاط البٌتً




 ؟ ا تستخدـ لتتمكف مف إخراج اإلبرةسقطت إبرة حديد في حفرة عميقة، فماذ -


أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، 
والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب المعمـ 

بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ 
 مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.
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 ( 9ورقة عمؿ رقـ )
 

 

  خصائص المغناطيس :عنواف الدرس. 
  يكتشؼ المواد التي يجذبيا وال يجذبيا المغناطيس عمميًا.  :اليدؼ العاـ لمدرس 
  أجب عف السؤاؿ التالي  :المتطمبات األساسية : 
ما ىي األداة التي تستخدميا لتميز بيف السمؾ المصنوع مف الحديد والسمؾ المصنوع مف  -

 ................................................................األلمنيوـ. 
 

 




  لمحطة القرائية: اأوالً 
 

 :الذي تشير إليو العبارات التاليةاكتب المفيـو العممي       
 

عبارة عف قطعة مف الحديد ليا قطباف يعرؼ أحدىما ........... ( ..) ......... -0
 مواد معينة مثؿ الحديد.بالقطب الشمالي واألخر بالقطب الجنوبي، ويقـو بجذب 

) ...................... ( مغانط اكتشفيا اإلنساف في بعض الصخور وتظير عمى  -4
 شكؿ حجارة سوداء.

 مختمفة. اإلنساف مف الحديد بأشكاؿ وأحجاـ...... ( مغانط صنعيا ) ................ -2
 

 




  لمحطة االستكشافية: اثانياً 


 

   إبرة، طباشير، ورؽ مموف، مسامير، أزرار بالستيؾ، مقص حديد،   :المواد واألدوات 
 .، مسطرة حديد، قطعة زجاج، دبابيسممحاة، براغي، خشب، حجر      

 

    خطوات العمؿ:    
 قرب أحد طرفي المغناطيس مف جميع المواد الموجودة عمى الطاولة. ماذا تالحظ ؟   -1
 سجؿ مالحظاتؾ في الجدوؿ التالي.   -2

 

 
 
 


 

 المواد التي ال تنجذب لممغناطيس   المواد التي تنجذب لممغناطيس  
 
 

………..... ، .........…………  
 

…………......... ، ......……… 
 

…………......... ، ......……… 
 

 
 

….. ، ................……………… 
 

………........ ، ..........………… 
 

………........ ، ..........………… 
 

 



 
421

 :نستنتج أفما سبؽ 
 

………… و………… و………… و………… بعض المواد تنجذب لممغناطيس مثؿ  -1
 .مواد مغناطيسيةوىي  مصنوعة مف ................  وتسمى 

….....……  و ...….....…  و ….…...…  بعض المواد ال تنجذب لممغناطيس مثؿ   -2
 .مواد غير مغناطيسيةوتسمى  

 


 




 لصورية ًا: المحطة الثثا
 



  :الصورية أجب عف األسئمة التالية : مف خالؿ مرورؾ بالمحطةعزيزي الطالب   
 : غانط التالية إلى طبيعية وصناعيةصنؼ الم  -1
 
 
 

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

 أماـ العبارة الخاطئة : × ( ( أماـ العبارة الصحيحة، وعالمة )  √ ع عالمة )   -2

 : طبيعية وصناعية.المغانط نوعاف)     (   - أ
  مختمفة.)     (  لممغناطيس أشكاؿ، وأحجاـ، وقوى جذب  - ب
 )     ( المغانط الصناعية تظير عمى شكؿ حجارة سوداء.  -ج
 )     (  يجذب المغناطيس المواد المصنوعة مف الحديد.  -د   

 
 




  لمحطة االلكترونية: ااً رابع
   

  :لكترونية أجب عف األسئمة التالية: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة االعزيزي الطالب     
 سقطت مجموعة مف الدبابيس في كأس ماء عند خياط ، كيؼ يخرجيا دوف سكب الماء  -1

 أو إدخاؿ يده في الكأس؟ 
 .…..………………......…………………………………………..…… 

 

 المسامير بسرعة إذا تبعثرت منو.  كيؼ يجمع النجار الدبابيس و  -2
 

    …………………………………………….………..……………………… 
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثالثالدرس:

 

 أقطاب المغناطيسالمو وع: 


 (1عدد الحصص: )











 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 يتعرؼ إلى أقطاب المغناطيس الشمالي والجنوبي. .1
 المغناطيس تتركز في قطبيو.يستنتج أف قوة  .2
 يستنتج أف األقطاب المتشابية تتنافر والمختمفة تتجاذب. .3
 يصؼ تركيب البوصمة. .4
استخدامات البوصمة.يتعرؼ إلى  .2




 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




الكتػػاب المدرسػػي، السػػبورة، طباشػػير، جيػػاز حاسػػوب، عػػدة مغناطيسػػات، دبػػابيس حديديػػة أو بػػرادة 
 أوراؽ عمؿحديد، خيط، 

 

 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

 يتعرؼ خاصية الجذب لممغناطيس.



 فيما يمي: × ( ( أو عالمة )  √ ع عالمة ) 
 ( مف خواص المغناطيس جذب كؿ المواد.   .) 1
 .)    ( المغناطيس نوعاف: طبيعي وصناعي.2



 


 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




يقوـ المعمـ بالتمييد لمدرس، ويشرح طبيعة عمؿ كؿ محطة، ويوزع ورقة عمؿ لكؿ مجموعة، وعمى 
كػػؿ مجموعػػة زيػػارة جميػػع المحطػػات، والمكػػوث عنػػد كػػؿ محطػػة مػػدة خمػػس دقػػائؽ، واإلجابػػة عمػػى 

وعػف نيايػة األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بػدء عمػؿ المحطػات 
 الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي:



 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 


 

 القرائية
 

 

يتعرؼ الطالب في ىذه المحطة عمى أقطاب المغناطيس، وعمى مفيومي القطب 
المتعمقة الشمالي لممغناطيس، والقطب الجنوبي لممغناطيس، ويجيبوف عف األسئمة 

                                                     بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
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 االستكشافية
 

 

 
 

( وذلؾ 1يقوـ الطالب بإتباع الخطوات المحددة في ورقة العمؿ لتنفيذ نشاط )
باالستعانة باألدوات الموجودة عمى الطاولة ليستنتجوا أيف تتركز قوة المغناطيس، وأف 

 ت عؼ قوة المغناطيس، ويجيبوف عمى األسئمة المحددة ليذا النشاط. 
  (2وكذلؾ يقوـ الطالب بإتباع الخطوات المحددة في ورقة العمؿ لتنفيذ نشاط )

وذلؾ باالستعانة باألدوات الموجودة عمى الطاولة ليكشفوا عالقة قطبي المغناطيس 
 ببع يما البعض، ومف ثـ يجيبوف عمى األسئمة المحددة ليذا النشاط.

 
 

 الصورية

 

في ىذه المحطة يتـ عػرض الكثير مف الصور المتعمقة بأقطاب المغناطيس، 
                المحطة في ورقة العمؿ.ويجيبوف الطالب عف األسئمة المتعمقة بيذه 

 
 

 اإللكترونية
في ىذه المحطة يشاىد الطالب فيديو يتعمؽ بالبوصمة مف حيث شكميا، وتركيبيا، 

 واستخداماتيا، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.















 التقوٌم الختامً 


 : ( أماـ العبارة الخاطئة ×( أماـ العبارة الصحيحة، وعالمة )  √ ع عالمة )  -1
 

 )     (  تتركز قوة جذب المغناطيس عند القطبيف، وتكاد تنعدـ في المنتصؼ.- أ
 نحو الشرؽ والغرب.)     (  قطبي المغناطيس يتجياف دومًا - ب
 )     (  األقطاب المغناطيسية المتشابية تتجاذب. -ج  

 

 أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة:  -2
يتجاذب المغناطيساف عند تقريب القطب الشمالي لممغناطيس األوؿ مف القطب - أ

 ...............  لممغناطيس الثاني.
 

 والمختمفة ...............األقطاب المغناطيسية المتشابية .............. - ب
 تستخدـ ...................... لتحديد االتجاىات األربعة. -ج      






 النشاط البٌتً


 ( مف الكتاب المدرسي.70صفحة )1 + 2 + 3 + 4) األسئمة ) -

بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ 
والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب المعمـ 
مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 

 يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا 
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 ( 10ورقة عمؿ رقـ )
  أقطاب المغناطيس :عنواف الدرس. 
  يكتشؼ العالقة بيف أقطاب المغناطيسات المختمفة.  :اليدؼ العاـ لمدرس 
  أكمؿ العبارات التالية  :المتطمبات األساسية : 
 مغانط .................. المغانط نوعاف: مغانط ................ و   -1
 يقـو المغناطيس بجذب المواد المصنوعة مف .................  -2
 





  لمحطة القرائية: اأوالً 




 أكمؿ الفراغ: لممغناطيس قطباف: .................... و .....................  -1
 

 اكتب المفيـو العممي الذي تشير إليو العبارات التالية : -2
 

) ............................. ( ىػػػػو قطػػػػب المغنػػػػاطيس الػػػػذي يتجػػػػو نحػػػػو الشػػػػماؿ  -أ
 الجغرافي عندما يكوف المغناطيس حّر الحركة.

.......................... ( ىو قطب المغناطيس الذي يتجو نحو الجنوب ) - ب
 الجغرافي عندما يكوف المغناطيس حّر الحركة.

 

اختر اإلجابة الصحيحة:عند إلقاء قطعة خشب صغيرة في حوض بو ماء، وو ع فوقيا  -3
 مغناطيس خفيؼ فإف قطعة الخشب تتوقؼ عف الحركة ويستقر المغناطيس في االتجاه: 

 الشمالي والجنوبي(   -الجنوبي والشرقي   -الشمالي والغربي  -الشرقي والغربي )


 



  لمحطة االستكشافية: اثانياً 


 

   :مغناطيس، دبابيس أو برادة حديد، مغناطيس معمؽ حر الحركة )أ(،     المواد واألدوات 
 مغناطيس آخر )ب(.      
    :خطوات العمؿ     
 ( 1نشاط رقـ) :أقطاب المغناطيس 

 أقرب المغناطيس مف الدبابيس أو برادة الحديد الموجودة عمى الطاولة، ىؿ يجذبيا؟ ..... -     
 أيف تتركز قوة جذب المغناطيس؟  -     

 

 مما سبؽ نستنتج أف:  
 .................... وتكاد تنعدـ في ....المغناطيس عند ...........جذب تتركز قوة  -
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 ( 2نشاط رقـ): .عالقة قطبي المغناطيس ببع يما البعض 

 اتبع الخطوات التالية وسجؿ مالحظاتؾ في الجدوؿ المرفؽ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) تجاذب أـ تنافر ( يحدث  نوع القطب 
 …………………  شمالي مع شمالي

 ………………… جنوبي مع جنوبي  
 ………………… شمالي مع جنوبي 
 ………………… جنوبي مع شمالي 

 مما سبؽ نستنتج أف:   
 

 ………………واألقطاب المختمفة …………… األقطاب المغناطيسية المتشابية  -
 

 




 لصورية ًا: المحطة الثثا
   

 (.  6 – 1مف ) في الشكؿ المقابؿ اذكر أنواع األقطاب       

0- …………..……              2- ……………… 
      3- ………….……              4- ……….……… 

      5 - …………….…               6- ……………… 


 




  لمحطة االلكترونية: ااً رابع




    عزيزي الطالب، بعد مشاىدتؾ لمفيديو في المحطة االلكترونية، أجب عف األسئمة التالية:      

 ؟ما ىي استخدامات البوصمة -1
......................................................................................... 

 
 

 ؟ ما ىي مكونات البوصمة -2
......................................................................................... 

 

 ؟ ماذا يحدثالثاني، القطب الشمالي لممغناطيس مف  األوؿقرب القطب الشمالي لممغناطيس  -0

 ؟ ماذا يحدثالثاني،  مف القطب الجنوبي لممغناطيس األوؿقرب القطب الجنوبي لممغناطيس  -4
 

 ؟ ماذا يحدثالثاني،  لممغناطيسف القطب الجنوبي م األوؿقرب القطب الشمالي لممغناطيس  -2
 ؟ماذا يحدثالثاني، مف القطب الشمالي لممغناطيس  األوؿ قرب القطب الجنوبي لممغناطيس -2
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثالثالدرس:

 

 مغناطيس لممواد المختمفةالاختراؽ قوة المو وع: 


 (1عدد الحصص: )


 

 

 األىداؼ السموكية
 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:    

 . ُيعرؼ المواد المغناطيسية .1
 و ق المقصود بالمواد الغير مغناطيسية.ي .2
 يستكشؼ بعض المواد التي تخترقيا قوة المغناطيس. .3
 يستكشؼ بعض المواد التي ال تخترقيا قوة المغناطيس. .4

 

 الوسائؿ التعميمية المستخدمة
لػػوح زجػػاجي، ، مغنػػاطيس قػػويالكتػػاب المدرسػػي، السػػبورة، طباشػػير، جيػػاز حاسػػوب، أوراؽ عمػػؿ، 

 قطعة كرتوف، قطعة خشب، قطعة بالستيؾ، مسامير حديد، قطعة مف الحديد.
 

 البنود االختبارية  المتطمبات السابقة 
 
 

 

 يذكر أسماء المواد التي يجذبيا المغناطيس.
يجػػػػػػػػػػػػذبيا يعػػػػػػػػػػػػدد بعػػػػػػػػػػػػض المػػػػػػػػػػػػواد التػػػػػػػػػػػػي ال 

 المغناطيس.

 :لفراغ بالكممة المناسبة فيما يميأكمؿ ا
 يجذب المغناطيس المواد المصنوعة مف ...... .1
مػػػػػػػف األمثمػػػػػػػة عمػػػػػػػى المػػػػػػػواد التػػػػػػػي ال يجػػػػػػػذبيا  .2

 المغناطيس ..........و........و .........
 

 المحطات العممية الستراتيجيةخطوات تطبيؽ الدرس وفقًا 
لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد 

وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 
عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف 

 مر المجموعات عمى المحطات كما يمي:نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف ت
 عمؿ مجموعات الطالب المحطة 
 
 القرائية

المواد حسب قوة جذب واختراؽ  أنواعة بات المتعمقيطمع الطالب عمى بعض المعموم
يقرأ و  حيث أنيا نوعاف: مواد مغناطيسية ومواد غير مغناطيسية ،المغناطيس ليا

.       في ورقة العمؿ حددةاألسئمة المع منيما، ويجيبوف عف مفيوـ كؿ نو الطالب   
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 االستكشافية
 

 

يذ النشاط المتعمؽ بخاصية قـو الطالب بإتباع الخطوات المحددة في ورقة العمؿ لتنفي
، وذلؾ باالستعانة باألدوات لبعض المواد المختمفة لمغناطيسجذب واختراؽ قوة ا
قوة المغناطيس، وأي ًا المواد التي تخترقيا المواد  كتشاؼال ؛الموجودة عمى الطاولة

، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في التي ال تخترقيا قوة المغناطيس
 ورقة العمؿ.

 
 الصورية

 

صور متعمقة باختراؽ القوة المغناطيسية لممواد المختمفة، في ىذه المحطة يتـ عػرض 
األسئمة المتعمقة بيذه يجيبوف عف تستثير تفكير الطالب عند رؤيتيا، ومف ثـ 

                                                           المحطة في ورقة العمؿ.
 
 اإللكترونية

، ومف اختراؽ قوة المغناطيس لممواد المختمفةيتـ تشغيؿ فيديو متعمؽ بتطبيقات عمى 
 ثـ يجيب الطالب عمى األسئمة المحددة.

  
 
 
 

 
 التقويـ الختامي 

 

 أكمؿ جدوؿ المقارنة التالي حسب المطموب:        
 

 المواد الغير مغناطيسية المواد المغناطيسية وجو المقارنة
 

 

 التعريؼ

 

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

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

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

 

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

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

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

 
 

 أمثمة
 

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

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

 

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

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

 
 

 
 النشاط البيتي

 ماذا يحدث عند تحريؾ مغناطيس أسفؿ لوح بالستيكي منثور عميو دبابيس صغيرة؟ ولماذا؟ -

الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، أثناء وجود مجموعات 
والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب المعمـ 
مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 

 عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب. مجموعة
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 ( 11ورقة عمؿ رقـ )
 

   لممواد المختمفة. مغناطيسالقوة اختراؽ  :الدرسعنواف   
  وبع يا ،تسم  بنفاذ القوة المغناطيسية يكتشؼ أف بعض المواد  :اليدؼ العاـ لمدرس 

 . يسم   بنفاذ القوة المغناطيسيةاآلخر ال
  أكمؿ العبارات التالية  :المتطمبات األساسية : 

 

 مف األمثمة عمى المواد التي يجذبيا المغناطيس .............. و............... 10

 ....... و.................. و...مف األمثمة عمى المواد التي ال يجذبيا المغناطيس  20
 

 أواًل: المحطة القرائية 
 

 :الذي تشير إليو العبارات التاليةاكتب المفيـو العممي       
المواد التي يجذبيا المغناطيس، وال تخترقيا قوتو، ) ........................ (  -1

 ومصنوعة مف الحديد.
المواد التي ال يجذبيا المغناطيس، وتخترقيا قوتو، وغير ) ........................ (  -2

 مصنوعة مف الحديد. 
 

 

 ثانيًا: المحطة االستكشافية 
 

   بالستيؾ، قطعة ،قطعة خشب ،قطعة كرتوف ،لوح زجاجي ،مغناطيس قوى :المواد واألدوات        
 

 قطعة مف الحديد. ، مسامير حديد       
   خطوات العمؿ   :  
 . مسامير الحديد فوؽ لوح الزجاج ع  -1
 . لوح الزجاج و الحظ حركة المساميرحرؾ المغناطيس تحت  -2
 ث.يحد ف ثـ الخشب والحظ مااستبدؿ لوح الزجاج بقطعة البالستيؾ ثـ قطعة الكرتو  -3
 استبدؿ قطعة الكرتوف بقطعة مف الحديد والحظ ما يحدث لممسامير.   -4

  
 
 
 
 
 

 مسامير  ال تتحرؾ ال تتحرؾ المسامير   المادة  
 ……………… ……………… لوح الزجاج

 ……………… ……………… قطعة  الكرتوف
 ……………… ……………… قطعة الخشب
 ……………… ……………… قطعة البالستيؾ
 ………………… ……………… قطعة الحديد
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 االستنتاج:
أعمى قطعة تتحرؾ معو عندما تكوف مجموعة المسامير نحو المغناطيس و تنجذب  .1

   و........... و............... ......... و..........
أعمى قطعة  تتحرؾ معو عندما تكوفال مجموعة المسامير نحو المغناطيس و ال تنجذب  .2

........... 
 ................ال تنفذ خالؿ المواد و  ............. القوة المغناطيسية تنفذ خالؿ المواد  .3

 

 الثًا: المحطة الصورية ث
 

  :، أجب عف األسئمة التاليةالصورية خالؿ مرورؾ بالمحطة : مفعزيزي الطالب      
 ختر اإلجابة الصحيحة: ا .1

 

، مجاورحرؾ ماجد مغناطيس أسفؿ صفيحة عمييا مسامير كما ىو مو ق بالشكؿ ال
 فمـ تتحرؾ المسامير، مف المتوقع أف تكوف الصفيحة مصنوعة مف: 

 النحاس              -أ           
 الخشب              -ب   
 الحديد               -ج   

 البالستيؾ  -د           

 
   

 .البالستيؾ والبوصمة مف مادة مف األلمنيوـ أتصنع عمبة  بـ تفسر: .2
 

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

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

 

 رابعًا: المحطة االلكترونية 
  
  :السؤاؿ التالي: مف خالؿ مرورؾ بالمحطة االلكترونية أجب عف عزيزي الطالب     

دوف استخداـ ممعقة   .وسكر ،ومغناطيس ،وماء ،ودبابيسمف الزجاج، إذا كاف لديؾ كوب 
 ؟ يمكنؾ إذابة السكر في كوب الماء لمتحريؾ كيؼ

 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………..……………………………….…………………………… 

 الصفٌحة

 

 

 المغناطٌس

 دبابٌس
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 (2): عدد الحصص
 

 (المادة التعميمية لمدرس الرابع )المغناطيس الصناعيتحميؿ محتوى  
 

 

 تحقيقيا بعد نياية الدرس الرابع األىداؼ المتوقع: 
 

 طرؽ الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي.يتعرؼ إلى  -
 الطريقة الصحيحة لمحصوؿ عمى مغناطيس  بالدلؾ.يتعرؼ إلى  -
 يصنع مغناطيسا عف طريؽ الدلؾ.  -
 .يصنع مغناطيسا كيربائياً  -
يستنتج أف المغناطيس الكيربائي مؤقت ويفقد قدرتو عمى الجذب عند فتق الدارة  -

 ية.ائالكيرب
 يستنتج العوامؿ التي تؤثر عمى قوة جذب المغناطيس. -
 يقترح أداة لممحافظة عمى قوة المغناطيس. -
 يا لممغناطيس.يصؼ الحافظة المغناطيسية وأىميت -
 يذكر بعض استخدامات المغناطيس. -

 
  :المفاىيـ العممية الرئيسية 

 

 التمغنط بالدلؾ، التمغنط بالكيرباء، المغناطيس المؤقت، الحافظة الحديدية.    
 

 

 الحقائؽ العممية الواردة: 
 

 .، التيار الكيربائينحصؿ عمى مغناطيس صناعي بطريقتيف: الدلؾ -
 ىو مغناطيس مؤقت.المغناطيس الكيربائي  -
 الحافظة المغناطيسية تصنع مف الحديد. -
 الحافظة  المغناطيسية تحافظ عمى قوة المغناطيس. -

 الصناعيالدرس الرابع: المغناطيس 
 



 
421

 يفقد المغناطيس قوتو عمى الجذب مع مرور الزمف. -
 الحرارة والطرؽ تفقد المغناطيس قوتو المغناطيسية. -
 يدخؿ المغناطيس في تركيب الكثير مف األجيزة. -

 
 

 :التعميمات الواردة 
 

 لممغناطيس استخدامات متعددة في حياتنا. -
 
 

 :المبادئ الواردة 
 

 تزداد قوة المغناطيس الكيربي بزيادة عدد لفات سمؾ النحاس. -
 تزداد قوة المغناطيس الكيربي بزيادة التيار الكيربي المار في السمؾ النحاسي. -
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الرابعالدرس:

 

 الصناعي ناطيسالمو وع: طرؽ الحصوؿ عمى المغ


 (1عدد الحصص: )


 








 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 طرؽ الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي.يتعرؼ إلى  .1
 مغناطيس  بالدلؾ.الطريقة الصحيحة لمحصوؿ عمى يتعرؼ إلى  .2
 يصنع مغناطيسا عف طريؽ الدلؾ.  .3
 يصنع مغناطيسا كيربائيا.  .4
 ية.ائيستنتج أف المغناطيس الكيربائي مؤقت ويفقد قدرتو عمى الجذب عند فتق الدارة الكيرب .5






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة


الكتػػاب المدرسػػي، السػػبورة، طباشػػير، جيػػاز حاسػػوب، دبػػابيس، قطعػػة حديػػد أو مسػػمار، مغنػػاطيس 
 قوي، بطارية، سمؾ نحاسي معزوؿ، مسمار حديد طويؿ، أوراؽ عمؿ 






 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 
 

 
 
 
 

 يقارف بيف أنواع المغانط.

 

 المفيـو العممي فيما يمي: اكتب 
مغانط اكتشفيا اإلنساف في الصخور وتظير عمػى شػكؿ  {.……} .1

 حجارة سوداء الموف.
المغػػػػػانط  التػػػػػػي صػػػػػػنعيا اإلنسػػػػػػاف بأشػػػػػػكاؿ وأحجػػػػػػاـ  {.………} .2

 مختمفة وقوى جذب مختمفة.
 






 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، 
وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 
عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف 

 :نياية الوقت المخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي


 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 


 

 

 القرائية
 

يطمع الطالب في ىذه المحطة عمى مفيـو المغناطيس الصناعي لتذكيرىـ بو، ومف 
ثـ يقرأ الطالب المعمومات المدرجة تحت عنواف: كيؼ يمكننا الحصوؿ عمى 

 مغناطيس صناعي؟ ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
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 االستكشافية
 

 

يقػػـو الطػػالب باستكشػػاؼ مفيػػـو التمغػػنط بالػػدلؾ وطريقػػة الحصػػوؿ عمػػى مغنػػاطيس 
صػػناعي بطريقػػة الػػدلؾ عػػف طريػػؽ متابعػػة خطػػوات العمػػؿ فػػي المحطػػة االستكشػػافية 

 الموجودة في ورقة العمؿ،  وباستخداـ مجموعة مف األدوات المتوفرة عمى الطاولة 
 يبوف عف األسئمة المحددة في ورقة العمؿ.والمو حة في ورقة العمؿ، ويج

وكذلؾ يقوـ الطالب باستكشاؼ مفيوـ المغناطيس الكيربائي وخصائصػو عػف طريػؽ 
متابعػػػػػػة خطػػػػػػوات العمػػػػػػؿ فػػػػػػي المحطػػػػػػة االستكشػػػػػػافية الموجػػػػػػودة فػػػػػػي ورقػػػػػػة العمػػػػػػؿ،  
وباسػػتخداـ مجموعػػة مػػف األدوات المتػػوفرة عمػػى الطاولػػة والمو ػػحة فػػي ورقػػة العمػػؿ، 

 يجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.ومف ثـ 
 
 

 الصورية
 

 

طمع الطالب في ىذه المحطة عمى العديد مف الصور المتعمقة بالمغناطيس ي
الصناعي وطرؽ الحصوؿ عميو، حيث يتـ عرض صور لدوائر كيربائية مختمفة يتـ 

يقوـ الطالب مف خالليا صناعة مغناطيس كيربائي، ومف خالؿ ىذه الصور 
 باإلجابة عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.

 
 

 اإللكترونية

 

يوجد في ىذه المحطة جياز حاسوب وعمى الطالب فتق الفيديو المتعمؽ بالمغناطيس 
 الكيربائي، ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.


















 التقوٌم الختامً 




 اكتب المفيـو العممي الذي تشير إليو العبارة التالية:    
الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي عف طريؽ دلؾ ) .................................. (   -1

 المسمار بأحد طرفي المغناطيس عمى أف يكوف الدلؾ في اتجاه واحد.طرؼ 
) ................................ (  تحوؿ قطعة مف الحديد إلى مغناطيس عند مرور  -2

 تيار كيربائي في سمؾ ممفوؼ حوليا. 
عند المغناطيس الكيربائي الذي يفقد قدرتو عمى الجذب ) ............................... (  -3

 فتق الدارة الكيربية.





 النشاط البٌتً

 ( مف الكتاب المدرسي.75صفحة )( 3( + سؤاؿ )2سؤاؿ ) -

المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع،  أثناء وجود مجموعات الطالب في
والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب المعمـ 
مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 

 ليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.مجموعة عند تجوا
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 ( 12ورقة عمؿ رقـ )
 

  المغناطيس الصناعي. :عنواف الدرس 
  يصنع مغناطيسًا بسيطًا بالدلؾ وبالكيرباء.  :اليدؼ العاـ لمدرس 
  أكمؿ العبارات التالية :   :المتطمبات األساسية 
 و...........................نوعان.......................المغانط -0

 

 المغانط.......................اكت فهااإلنسانفًالصيوروتظهرعلى كلحجارة -4


 سوداءاللون.
 





  لمحطة القرائية: اأوالً 




اعي بطريقتػػػػػػػي .......... و مغنػػػػػػػاطيس صػػػػػػػنأكمػػػػػػػؿ الفػػػػػػػراغ: يمكننػػػػػػػا الحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى  -1
........... 

 

 :الذي تشير إليو العبارات التاليةاكتب المفيـو العممي   -2
لتي صنعيا اإلنساف بأشكاؿ وأحجاـ ) .............................. (  المغانط ا -أ

 وقوى جذب مختمفة.
 

صناعي عف طريؽ دلؾ الحصوؿ عمى مغناطيس ) ............................ (   -ب
 طرؼ المسمار بأحد طرفي المغناطيس عمى أف يكوف الدلؾ في اتجاه واحد.

 

) ............................ (  تحوؿ قطعة مف الحديد إلى مغناطيس عند مرور  -ج
 تيار كيربائي في سمؾ ممفوؼ حوليا. 

 
 




  لمحطة االستكشافية: اثانياً 




    سمؾ    ،حديد مسمار، برادة حديد دبابيس أو ،مسمار ،مغناطيس قوي  واألدوات:المواد 
      نحاسي، بطارية.     

   :خطوات العمؿ   

 : التمغنط بالدلؾ أوالً    

 ..………؟ ، ىؿ يجذبياالمسمار مف برادة الحديدطرؼ قرب  -0
 

  حرؾ المغناطيس فوؽ المسمار مف النقطة )أ( إلى النقطة )ب(  -4

 . جاور( مرة، كما ىو مو ق في الشكؿ الم30 - 40)بنفس االتجاه عدة مرات و       
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  .قرب المسمار بعد الدلؾ مف برادة الحديد والحظ ما يحدث -2
 االستنتاج: مما سبؽ نستنتج أف:

 البرادة بعد الدلؾ.  ……..……بينما  ،المسمار برادة الحديد قبؿ الدلؾ …………. أ
 في اتجاه واحد.    ….....…بطريقة ػيمكف صنع مغناطيس  . ب

 

 

 : التمغنط بالكيرباءثانياً   

  :خطوات العمؿ    
 قرب المسمار مف برادة الحديد لتختبر عدـ وجود خواص مغناطيسية فيو.  -0
لؼ السمؾ حوؿ المسمار الحديدي لفًا ، ثـ أزؿ المادة العازلة عف طرفي السمؾ النحاسي  -4

 حمزونيًا. 
 صؿ طرفي السمؾ بقطبي حجر البطارية.   -2
 …………………؟ ، ىؿ يجذبياقرب المسمار مف برادة الحديد  -2
  ماذا يحدث؟، افتق الدارة الكيربية بإبعاد طرفي السمؾ عف البطارية -2

 

 .تاليسجؿ نتائجؾ في الجدوؿ ال
 

 

 

 
 

 
 االستنتاج: مما سبؽ نستنتج أف: 

 في السمؾ الممفوؼ عميو. ……………… تنجذب برادة الحديد لممسمار عند مرور  -1
 ………………يمكف صنع مغناطيس باستخداـ   -2
يفقد قدرتو عمى الجذب عند فتق الدارة الكيربائية، لذلؾ  المغناطيس .................... -3

 يسمى بالمغناطيس .........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 ال يجذب البرادة    يجذب البرادة    الحالة  
 …………    ……..…   عند إغالؽ الدارة الكيربية

 

 …………    …..……   عند فتق الدارة الكيربية
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 لصورية ًا: المحطة الثثا
 





  :الصورية أجب عف األسئمة التالية مف خالؿ مرورؾ بالمحطة    

 ؟كيربائيي تحتاجيا لتصنع مغناطيس ما ىي األدوات الت  -1
.................... ، ..................... ، ................. ، ............... 

 : وؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي ع دائرة ح  -2
 

 : مغنط المسمار ويجذب برادة الحديدفي أي الحاالت التالية يت         








-د-ج-ب-أ



 
 




  لمحطة االلكترونية: ااً رابع


 : لصحيحة مما بيف القوسيف فيما يمياختر اإلجابة ا   

                              :                         لحصوؿ عمى مغناطيس صناعي بطريقتييمكننا ا- أ
 (.  الدلؾ والكيرباء  –رؽ والكيرباء الط  –الكيرباء والتسخيف   -الدلؾ والتسخيف )

 

 :ي يجب دلؾ المسمار بالمغناطيس فيلنحصؿ عمى مغناطيس صناع - ب
 (. جميع االتجاىات  –عدة اتجاىات  -اتجاىاف   –اتجاه واحد )     
 

 :                                                  ي يجب أف تكوف الدارة الكيربائيةلصناعة مغناطيس كيربائ -ج        
 .(رخيصة الثمف  –حجميا صغير   –ة  مغمق  –مفتوحة )                                                                                              
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 المػحػطػات العممػيػة استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الرابعالدرس:

 

 العوامؿ المؤثرة عمى قوة المغناطيسالمو وع: 


 (1عدد الحصص: )


 







 األهداف السلوكٌة
      

 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:      
 عمى قوة المغناطيس.يقترح أداة لممحافظة  .1
 يستنتج العوامؿ التي تؤثر عمى قوة جذب المغناطيس. .2
 يصؼ الحافظة المغناطيسية وأىميتيا لممغناطيس. .3
يذكر بعض استخدامات المغناطيس. .2




 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة


الكتػػػاب المدرسػػػي، السػػػبورة، طباشػػػير، جيػػػاز حاسػػػوب، مغنػػػاطيس، حافظػػػة حديديػػػة، بػػػرادة حديػػػد أو 
 دبابيس، موقد، مطرقة، أوراؽ عمؿ



 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 
 

 يذكر طرؽ صناعة مغناطيس.
 

 

 :لفراغ بالكممة المناسبة فيما يميأكمؿ ا
  ......و........ يمكف عمؿ مغناطيس صناعي بعدة طرؽ منيا:

 
 



 المحطات العلمٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات


يقػػـو المعمػػـ بالتمييػػد لمػػدرس، ويشػػرح طبيعػػة عمػػؿ كػػؿ محطػػة، ويػػوزع ورقػػة عمػػؿ لكػػؿ مجموعػػة، 
وعمػى كػؿ مجموعػة زيػارة جميػع المحطػات، والمكػوث عنػد كػؿ محطػة مػدة خمػس دقػائؽ، واإلجابػػة 
عمى األسئمة المحددة في ورقة العمؿ عف كؿ محطة، ويعمف المعمـ عف بدء عمؿ المحطػات وعػف 

 مخصص لكؿ محطة عمى أف تمر المجموعات عمى المحطات كما يمي:نياية الوقت ال


 المحطة 




 عمل مجموعات الطالب 


 

 

 القرائية
 

 

 
 

يقرأ الطالب في ىذه المحطة المعمومات المدرجة تحت العنواف التالي: العوامؿ التي 
( مف الكتاب المدرسي، ويجيبوف 73تؤثر عمى قوة المغناطيس، والموجودة صفحة )

 األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.عف 
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 االستكشافية
 

 

يقػػـو الطػػالب باستكشػػاؼ العوامػػؿ التػػي ت ػػعؼ قػػوة المغنػػاطيس عػػف طريػػؽ متابعػػة 
،  وباسػػػػتخداـ ستكشػػػػافية الموجػػػودة فػػػي ورقػػػة العمػػػؿخطػػػوات العمػػػؿ فػػػي المحطػػػة اال

العمػػػػػؿ وىػػػػػي          مجموعػػػػة مػػػػػف األدوات المتػػػػػوفرة عمػػػػػى الطاولػػػػػة والمو ػػػػػحة فػػػػػي ورقػػػػػة 
)مغنػػاطيس، حافظػػة حديديػػة، بػػرادة حديػػد أو دبػػابيس، موقػػد، مطرقػػة(، ويجيبػػوف عػػف 

 األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.
 
 

 الصورية
 

 
 

يطمع الطالب في ىذه المحطة عمى العديد مف الصور المتعمقة بالعوامؿ التي تحفظ 
قوة المغناطيس، والعوامؿ التي ت عؼ قوة المغناطيس، ومف ثـ يقوـ الطالب 

 باإلجابة عمى األسئمة في ورقة العمؿ.  

 
 

 اإللكترونية

 

ؽ يوجد في ىذه المحطة جياز حاسوب وعمى الطالب فتق الفيديو المتعم
باستخدامات المغناطيس، والتعرؼ عمى األجيزة التي تحتوى عمى مغناطيس، 

 ويجيبوف عف األسئمة المتعمقة بيذه المحطة في ورقة العمؿ.















 التقوٌم الختامً 




 ؟يمكننا الحفاظ عمى قوة المغناطيسكيؼ  -1
 

 ؟العوامؿ التي ت عؼ قوة المغناطيساذكر  -2
 

 : أماـ العبارة الخاطئة× ( المة ) ( أماـ العبارة الصحيحة، وع √ ع عالمة )  -3
 

 )     (  تزداد قوة جذب المغناطيس عند طرقو.. أ
 )     (  يفقد المغناطيس قدرتو عمى الجذب عند تسخينو.. ب
 )     (  لمحفاظ عمى قوة المغناطيس نصؿ قطبي المغناطيس بالحافظة الحديدية. ج.      
 )     ( يدخؿ المغناطيس في تركيب العديد مف األجيزة الكيربائية مثؿ الراديو.  د.      






 النشاط البٌتً




 ؟ما المقصود بالحافظة الحديدية

أثناء وجود مجموعات الطالب في المحطات العممية، يقوـ المعمـ بالتجواؿ بينيا، ويقوـ بدور المتابع، 
تجواؿ جميع المجموعات عمى جميع المحطات، يطمب المعمـ والموجو، والمرشد، وبعد االنتياء مف 

مف المجموعات الجموس في أماكنيا، ثـ يبدأ بمناقشة أوراؽ العمؿ والنتائج التي توصمت إلييا كؿ 
 مجموعة عند تجواليا عمى جميع المحطات، وأخيرًا يتـ مناقشة أسئمة التقويـ الختامي مع الطالب.
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 (13ورقة عمؿ رقـ )

   العوامؿ التي تؤثر عمى قوة المغناطيس. :عنواف الدرس 
  :يكتشؼ طرؽ فقد المغناطيس لممغنطة وطرؽ الحفاظ عميو.  اليدؼ العاـ لمدرس 
  :أكمؿ العبارة التالية:   المتطمبات األساسية 
 ………… ..…..…و  ……..….……يمكف عمؿ مغناطيس صناعي عف طريؽ ػػػػ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




  القرائيةلمحطة : اأوالً 


 

 ؟ا الحفاظ عمى قوة المغناطيس؟ كيؼىؿ يمكنن -1
…………………………………………………………..………………… 

 :الذي تشير إليو العبارة التالية اكتب المفيـو العممي -2
 

                            ) ..................... ( قطعة مف الحديد تصؿ بيف قطبي المغناطيس لممحافظة عمى       
        قوتو.                                 

 



  لمحطة االستكشافية: اثانياً 




  :موقد. ،مشبؾ ،برادة الحديد ،مطرقة ،قطعة ممغنطة مف الحديد الصمب  المواد واألدوات  
   :سجؿ نتائجؾ في الجداوؿ المرفقة.  خطوات العمؿ 

 :(1)رقـ نشاط    
 ………………………؟ ، ىؿ يجذبيابرادة الحديدالقطعة الممغنطة مف قرب   -0
 . طرقات شديدة بالمطرقة (.1)حوالي  اطرؽ القطعة الممغنطة عدة مرات  -4

 …………… ؟يجذبيا، ىؿ غنطة مف برادة الحديد  بعد طرقياقرب القطعة المم  -2
 

 

 
 

 (:2)رقـ نشاط    

 ……....... ؟ىؿ يجذبيا ،طعة أخرى ممغنطة مف برادة الحديدقرب ق -0
يصؿ لدرجة سخف طرفيا اآلخر تسخينًا طرفي القطعة الممغنطة بالمشبؾ و  امسؾ أحد  -4

 . االحمرار

 ال يجذب البرادة    يجذب البرادة    الحالة  
 …………    ………   قبؿ الطرؽ

 

 …………    ………   بعد الطرؽ 
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 …………؟ ىؿ يجذبيا ،ة مف برادة الحديد  بعد تسخينياقرب القطعة الممغنط  -2

 ال يجذب البرادة    يجذب البرادة    الحالة  
 ………    ………   تسخيفقبؿ ال

 

 ………    ………    تسخيفبعد ال

 

 ……….……و  ……………مغنطتو بػػ يفقد المغناطيس  :أفمما سبؽ نستنتج    




 




 لصورية ًا: المحطة الثثا
 

 

؟ اكتبيػػػا داخػػػؿ نػػػاطيس لمحفػػػاظ عمػػػى قوتػػػو، مػػػا اسػػػمياقػػػاـ أحمػػػد بو ػػػع قطعػػػة عمػػػى المغ -1
 الصندوؽ.












 مف خالؿ مشاىدتؾ لمصور المتنوعة، كيؼ يمكننا الحفاظ عمى قوة المغناطيس.  -2
 

 ………………………….…………….….…- أ
 

 …………………………..………………….- ب
 

 …….………………...….………………… -ج        
 

 ؟ ولماذا؟خالؿ طرقو بالشاكوش، بماذا تنصحوقاـ أحمد بالمعب بالمغناطيس مف   -3
.....................................................................................     



 




  لمحطة االلكترونية: ااً رابع
  

 لممغناطيس استخدامات عديدة، اذكر ثالثة منيا.
 ..................................................................................- أ
 ...................................................................................- ب

.................................................................................. -ج      

   

  

 

  

 

   

 
          

 مغناطيس    مغناطيس    مغناطيس   



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

 



................................
... 
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 (7ممحؽ رقـ )
 المحطات القرائية لجميع الدروس

 
 : الكيرباء في حياتنا (1المحطة القرائية رقـ )

 

 
 
 
 
 

 : مجاالت استخداـ الكيرباء  (2المحطة القرائية رقـ )
 
 
 
 
 
 

 

 : مصادر الكيرباء   (3المحطة القرائية رقـ )
 
 
 
 
 

 : التيار الكيربائي والدارة الكيربائية(4المحطة القرائية رقـ )
 
 

 

 
    

 

تستخدـ الكيرباء عمى نطاؽ واسع في العصر الحالي، وال يمكننا االستغناء عنيا، فميا 
دور كبير وىاـ في حياة اإلنساف، وتستخدـ في مجاالت متنوعة وأماكف عديدة مثؿ 

ما وجدنا ىذا التطور المنازؿ والمدارس والمصانع والمستشفيات، ولوال الكيرباء ل
 التكنولوجي المتسارع في شتى المجاالت.

 

 

تعتبر الكيرباء السبب األساسي والرئيسي في تقدـ الدوؿ في شتى المجاالت، فالكيرباء 
خدمت البشرية في مجاالت عدة منيا مجاؿ الصناعة بشتى أنواعيا وفي مجاؿ 
االتصاالت وتبادؿ المعمومات مف خالؿ الحاسوب والتمفاز، كما تستخدـ الكيرباء في 

تي تعمؿ بالكيرباء، وأي ًا تستخدـ الكيرباء في مجاؿ الطب لتشغيؿ األجيزة الطبية ال
 مجاؿ التدفئة واإل اءة والترفيو.    

 

: البطاريػػػات، ، ونحصػػػؿ عمييػػػا مػػػف عػػػدة مصػػػادر منيػػػالمكيربػػػاء أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي حياتنػػػا
والمولدات الكيربائية، والخاليا الشمسية، وتتميز البطاريات بأف ليا قطباف أحدىما موجب 

 واآلخر سالب، وجميع مصادر الكيرباء ليا أشكاؿ وأحجاـ مختمفة. 

 

الكثير منا ال يميز بيف الكيرباء والتكيرب، فكالىما مفيوماف مختمفاف، فالتكيرب عبارة 
عف شحف الجسـ بشحنة كيربائية، بينما الكيرباء عبارة عف شحنات كيربائية متحركة 

مف نقطة إلى أخرى في الشحنات الكيربائية تنتقؿ يطمؽ عمييا اسـ تيار كيربائي حيث 
   الكيربائية. مسار مغمؽ يسمى الدارة 
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 : مكونات الدارة الكيربائية(5المحطة القرائية رقـ )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

 : السمؾ الكيربائي والمصباح الكيربائي (6المحطة القرائية رقـ )
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 : المواد الموصمة والمواد العازلة(7المحطة القرائية رقـ )
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

الدارة الكيربائية ىي المسػار المغمػؽ الػذي تنتقػؿ فيػو الشػحنات الكيربائيػة، وتحتػوى جميػع 
المنازؿ عمى دوائر كيربائية مختمفة، فعندما نقـو بتشػغيؿ المصػباح الكيربػائي فػي المنػزؿ 

المفتاح الكيربائي، فتنتقػؿ الشػحنات الكيربائيػة مػف البطاريػة التػي تػزود فإننا ن غط عمى 
 البيت بالكيرباء إلى المصباح الكيربائي عف طريؽ سمؾ توصيؿ في يء المصباح.

 ىؿ عرفت إذف مكونات الدارة الكيربائية؟
 

يتحكـ في فتق وغمؽ الدارة  كيربائيالكيربائية مف أربعة أجزاء ىي: مفتاح  تتكوف الدارة
، تزود الدارة الكيربائية بالطاقة الالزمة لتشغيؿ المصباح الكيربائي بطاريةالكيربائية، و 
اس ومغطى بمادة بالستيكية ال مصنوع مف مادة موصمة لمكيرباء مثؿ النح وسمؾ توصيؿ

توصؿ الكيرباء، ومصباح كيربائي يستخدـ في إ اءة المنازؿ ويقوـ بتحويؿ الطاقة 
عف انتفاخ زجاجي يحوي سمؾ توىج ولولب الكيربائية إلى طاقة  وئية، وىو عبارة 

 .وقاعدة
 

تعرفنا في الدرس السابؽ أف السمؾ الكيربائي يتكوف مف جزء داخمي مصنوع مف 
 النحاس، وجزء خارجي مصنوع مف البالستيؾ، لماذا؟

تنقسـ المواد حسب توصيميا لمكيرباء إلى نوعيف، مواد موصمة لمتيار الكيرباء تسمق  
ومواد عازلة لمتيار بمرور التيار الكيربائي مف خالليا مثؿ الحديد، والنحاس، والذىب، 

الكيربائي)غير موصمة( ال تسمق بمرور التيار الكيربائي مف خالليا مثؿ البالستيؾ، 
لذلؾ يصنع الجزء الداخمي لمسمؾ الكيربائي مف النحاس  ؛والورؽ، والخشب، والمطاط

ألنو موصؿ لمكيرباء، ويصنع الجزء الخارجي لمسمؾ مف البالستيؾ ألنو مادة عازلة 
 لمكيرباء.
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 : خطورة الكيرباء وترشيد استيالكيا(8المحطة القرائية رقـ )
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 : المغناطيس (9رقـ ) المحطة القرائية
 

 
 
 
 

 

 
 

 : أقطاب المغناطيس(12المحطة القرائية رقـ )
 
 
 
 
 

 
 

الكيرباء تساعدنا عمى تحقيؽ انجازات كثيرة في كافة المجاالت، لكنيا تسبب لنا أ رارًا 
بالغة إذا لـ نستعمميا بحذر، لذلؾ يجب عمينا أخد المزيد مف الحيطة والحذر عند 
استخداـ الكيرباء، وىناؾ بعض الممارسات التي قد تسبب حدوث صدمة كيربائية تؤدي 

ـ وحروؽ ومف ىذه الممارسات: لمس أجيزة ومقابس الكيرباء إلى الموت أو اإلصابة بآال
ويدنا مبمولة، وكذلؾ تشغيؿ عدد مف األجيزة الكيربائية في نفس الوقت وعمى نفس 
المقبس مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة األسالؾ الكيربائية، وتمؼ ىذه األجيزة أو 

 حدوث حريؽ في المنزؿ.  
 

لقد تـ اكتشاؼ المغناطيس عندما الحظ اإلنساف أف بعض المواد الطبيعية تجذب الحديد، 
فالمغناطيس عبارة عف قطعة مف الحديد ليا قطباف أحدىما شمالي واآلخر جنوبي ويقـو 

طبيعية اكتشفيا اإلنساف في  : مغانطعينة مثؿ الحديد، والمغانط نوعافبجذب مواد م
بعض الصخور وتظير عمى شكؿ حجارة سوداء الموف، ومغانط صناعية صنعيا اإلنساف 

 مف الحديد بأشكاؿ وأحجاـ وقوى جذب مختمفة.  
 

اتجاه معيف وىو عند تعميؽ المغناطيس مف منتصفو وجعمو حر الحركة فإنو يثبت في 
االتجاه الشمالي والجنوبي وذلؾ وفقًا لممغناطيس الكبير في باطف األرض، فمممغناطيس 
قطباف أحدىا يتجو نحو الشماؿ الجغرافي ويسمى قطب شمالي، واآلخر يتجو نحو 

 الجنوب الجغرافي ويسمى قطب جنوبي.
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 المختمفةاختراؽ المغناطيس لممواد : (11المحطة القرائية رقـ )
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 : المغناطيس الصناعي (12المحطة القرائية رقـ )
 

 
 
 

 
 
 
 

 : العوامؿ المؤثرة عمى قوة المغناطيس(13رقـ )المحطة القرائية 
 

 

 

 

 

 

 

عزيزي الطالب في الدروس السابقة أف المغانط نوعاف مغانط طبيعية موجودة في  تعممت
صناعية صنعيا اإلنساف  بعض أنواع الصخور عمى شكؿ حجارة سوداء الموف، ومغانط

 ؟ كننا جعؿ مسمار الحديد مغناطيساً بأشكاؿ وأحجاـ وقوى جذب مختمفة، فكيؼ يم
: الطريقة األولى التمغنط بالدلؾ عدة طرؽ، منياعمى مغناطيس صناعي بيتـ الحصوؿ 

عف طريؽ دلؾ طرؼ المسمار بأحد طرفي المغناطيس عمى أف يكوف الدلؾ في اتجاه 
تحوؿ قطعة مف الحديد إلى  ىي التمغنط بالكيرباء ويقصد بوواحد، والطريقة الثانية 

 مغناطيس عند مرور تيار كيربائي في سمؾ ممفوؼ حوليا. 
 

 تعممنا سابقًا أف المغناطيس لو خاصية الجذب )جذب األشياء المصنوعة مف الحديد( 
 

 : ى قوة جذب المغناطيس وىي كالتاليوسنتعرؼ اآلف عمى العوامؿ التي تؤثر عم 
 

يفقد المغناطيس قدرتو عمى الجذب مع مرور الزمف،  :عوامؿ تحفظ قوة المغناطيس -1
(، وىي عبارة عف قطعة الحديدية ولممحافظة عمى قوتو نقـو باستعماؿ )الحافظة

 حديدية تصؿ بيف قطبي المغناطيس. 
قدرة وتتمثؿ في الحرارة والطرؽ، فالتسخيف يقمؿ مف  :عوامؿ ت عؼ قوة المغناطيس -2

تسخيف يفقد المغناطيس قدرتو عمى الجذب المغناطيس عمى الجذب وباستمرار ال
 ، وكذلؾ طرؽ المغناطيس يفقده القدرة عمى الجذب.نيائياً 

 

تعرفنا في الدروس الما ية بأف المغناطيس بجذب الحديد، وال يجذب الخشب والورؽ 
 والبالستيؾ والنحاس والكرتوف.

تنقسـ المواد حسب جذب واختراؽ قوة المغناطيس ليا إلى نوعيف: مواد مغناطيسية 
طيسية ال يجذبيا المغناطيس وال تخترقيا قوتو ومصنوعة مف الحديد، ومواد غير مغنا

 .يجذبيا المغناطيس وتخترقيا قوتو وىي غير مصنوعة مف الحديد
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 (8ممحؽ رقـ )

 دليؿ المعمـ وفؽ استراتيجية الخرائط الذىنية

غــزة–الجامعــةاإلسخمٌــة

عمـــادةالدراســـاتالعلٌــــــا

كـلـٌــــــــــــــةالتـربـــٌــــــــة

 سمالمناهجوطرقالتدرٌس


هللاحفظل.............................................................../الفاضلالسٌد

:لٌكمورحمةهللاوبركاتل،وبعـدالسخمع

 مـلـل المعـٌـم دلـوع / تحكٌــالموض                         

المحطاتالعلمٌةواليرا طالذهنٌةاستراتٌجٌتًأثرتوظٌف":بعنواندراسةبإجراءالباحثقومٌ

لد العلوم الفٌزٌا ٌةومهاراتالتفكٌرالبصريفًمادة المفاهٌم ىطلبةالصفالرابعفًتنمٌة

بغزة "األساسً المناهج  سم التربٌة كلٌة فً الماجستٌر درجة على للحصول وطرقوذلك

التدرٌس،ولهذاالغرضأعدالباحثدلٌلالمعلم،والذيٌت رفبتحكٌمكمللفًضوءيبراتكم

فًهذاالجانبمنالنواحًالتالٌة:

 صحةالمادةالعلمٌةالتًوردتفًالدلٌل. -

 سخمةأسلوبالعرضوترتٌبوترابطالموضوعات. -

 للموضوع.ابستراتٌجٌةمناسبة -

 مناسبا.حذفوإضافةماترونل -

 مدىتوافقالزمنالمقررلكلموضوعمعمحتواه. -


المفاااهٌمالفٌزٌا ٌااةومهاااراتالتفكٌاارالبصااريباسااتيدامدلٌاالالمعلااملتنمٌااةلسااٌادتكممرفااق

اليرا طالذهنٌة.استراتٌجٌة

وابحترام،،،التقدٌروافرولكمتعاونكمحسنلكم اكرٌن

:الباحث
ٌاضـرماجدفـساه

:للمحكمال يصٌةالبٌانات

..................................:العلمٌةالدرجة...................................:..........ابسم

 ....................................:العملمكان.....................................:التيصص
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 المقدمة:

تطػػػورًا مػػػذىاًل وسػػػريعًا فػػػي شػػػتى مجػػػاالت يعػػػيش اإلنسػػػاف فػػػي القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف          
يػػة وتطبيقاتيػػا مػػف الحيػػاة، ويتميػػز العصػػر الحػػالي بأنػػو عصػػر العمػػـ بحيػػث أصػػبحت العمػػـو الطبيع

أصػػبق يسػػمى بعصػػر ، ولقػػد ازدادت المعرفػػة زيػػادة ىائمػػة فػػي ىػػذا العصػػر حيػػث  ػػروريات الحيػػاة
 فػإف لػذا والمفػاىيـ؛ ارؼ والمعمومػاتالمعػ مػف ىائػؿ كػـ أماـ المتعمـ أصبق ولقد ،االنفجار المعرفي

 الكفيمػة الػتعمـ وأسػاليب أسػاليب التػدريس، فػي والتجديد التطوير خالؿ مف بيده لألخذ ممحة الحاجة
عداده بتنشئتو  .والمفاىيـ المعرفة والمعمومات في المتسارع التطور ىذا ليواكب وا 

 

 أثػر وميارات التفكير البصري ليا الفيزيائيةالمفاىيـ  لتدريس المناسبة االستراتيجية اختيار إف     
 أكبػػر الطالػب اشػتراؾ كػػاف كممػا وعمومػاً  التعميميػة، المػػادة مػف األىػػداؼ المنشػودة تحقيػؽ فػي كبيػر
 وفعػاال ايجػابي فييا الطالب يكوف التي التدريس استراتيجيات ومف أف ؿ، االستراتيجية كانت كمما
 .الخرائط الذىنية استراتيجية وعصره واقعو مع عقمو متكيفاً  إعماؿ عمى وقادراً 

 

تدريسيًا يساعدؾ فػي تػدريس الوحػدة الثانيػة  دليالً  يديؾ بيف : ن عالمعممة أختي/أخي المعمـ     
في مبحث العمـو العامة لطمبػة الصػؼ الرابػع األساسػي، وذلػؾ باسػتخداـ  )الكيرباء والمغناطيسية(،

المفػػاىيـ الفيزيائيػػػة وميػػارات التفكيػػػر البصػػري وفػػػؽ األىػػػداؼ ، لتنميػػػة الخػػػرائط الذىنيػػة اسػػتراتيجية
 :الدليؿ عمى ىذا ت مف المرجوة مف تمؾ الوحدة، وقد

 .الخرائط الذىنية استراتيجية عف نبذة 10
 .الخرائط الذىنية باستراتيجيةتعريؼ  20
 الخرائط الذىنية. استراتيجية آلية التدريس وفؽ 30
 تنميتيا.نبذة عف المفاىيـ الفيزيائية المراد  40
 .تنميتيا المراد البصري التفكير ميارات عف نبذة 50
 .المختارة الوحدة لتدريس المقترحة الزمنية الخطة 60
 الفيزيائيػػػػة المفػػػاىيـ تنمػػػي بطريقػػػػة الخػػػرائط الذىنيػػػة باسػػػػتراتيجية الػػػدروس وتنفيػػػذ تخطػػػيط 70

 كػػؿ خطػػة ت ػػمنت حيػػث الرابػػع األساسػػي الصػػؼ طمبػػة لػػدى البصػػري وميػػارات التفكيػػر
 :ما يمي عمى درس

 تحميؿ محتوى المادة التعميمية لكؿ درس. -
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 .درس لتدريس المو وعات المت منة في كؿ السموكية األىداؼ -
 .الوسائؿ التعميمية المستخدمة -
 .درس خطوات تنفيذ وتدريس المو وعات المت منة في كؿ -
 :ت مف وقد التقويـ أساليب تحديد -     

 المعرفية الطالب بنية في السابقة الخبرات لتحديد: القبمي التقويـ. 
 العمؿ سير عف راجعة تغذية لتقديـ: التكويني التقويـ. 
 المرجوة األىداؼ تحقيؽ مدى عمى لمحكـ: الختامي التقويـ. 
 البيتية الواجبات تحديد. 



رشػادات اجتيػادات يقػدـ فإنػو يديؾ، بيف الدليؿ ىذا ي ع إذ والباحث          المجػاؿ لػؾ ويتػرؾ وا 
بػداعاتؾ وخبراتػؾ إلظيار قػدراتؾ  إلػى الجديػد إ ػافة أو المتنوعػة األنشػطة أو البػدائؿ و ػع فػي وا 

 .المحتوى
 

 : أىداؼ دليؿ المعمـ
 :حيث مف المعمـ إفادة في الدليؿ ىذا يسيـ أف يمكف
 سميمة. سموكية بصورة وصياغتيا تحقيقيا المأموؿ التعميمية األىداؼ تحديد -
 لمطالب. تعميميا المراد العممية المادة تحديد -    
 لمطالب. وعقمياً  وزمنياً  عممياً ... الدراسي لممحتوى المناسبة التعميمية األنشطة تحديد -    
 المنشودة. التعميمية األىداؼ لتحقيؽ الالزمة واألجيزة واألدوات المواد تحديد -    
 لمطالب. التعميمي المردود مف التحقؽ بغية المناسبة التقويـ أساليب اختيار -    
 .الخرائط الذىنية الستراتيجية وفقاً  الدراسية الوحدة مو وعات تدريس -    
 المناسب. الوقت في التعميمية األىداؼ تحقيؽ عمى يعيف زمني جدوؿ و ع -    

 

 :الخرائط الذىنية استراتيجية عف نبذة
 

وىي تعمؿ عمى  الذىنية، الخارطة مبتكر ىو)   ,Buzan 1995)بوزاف  توني يعتبر          
        لمدماغ،  واأليسر األيمف الجانبيف بيف تمايز وجود بوزاف ربط جانب الدماغ األيمف واأليسر، فيرى

ىو المسئوؿ عف التفكير اإلبداعي، والتفكير الفراغي، والذكاء البصري المكاني،  األيمف فالجانب
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لتفكير الخطي ا الجانب األيسر فيو يختص بالكممات، والمنطؽ واألرقاـ، واوالتخيؿ واأللواف، أم
 ؛. وىذا يتطمب البحث عف طريقة تدريس تربط بيف الجانبيف األيمف واأليسرالمتتابع، والتحميؿ

 لذلؾ فيي تعتبر مف الطرؽ التي تساعد عمى تحسيف كفاءة الربط بيف جانبي الدماغ. 

 تـ اختيار ولقد متعددة، مو وعات تدريس في الذىنية الخرائط استراتيجية استخداـ يمكف      
بيذه  تدريسيا يتـ حتى( والمغناطيسيةالكيرباء ) وحدة األساسي، الرابع لمصؼ العموـ مادة

المفاىيـ الفيزيائية وميارات  وتطبيؽ استيعاب في صعوبة يجدوف الطالب ألف وذلؾ ،االستراتيجية
 وذلؾ لمواجيو الطالب بعض المشاكؿ في ربط موا يع الوحدة وتذكرىا. ؛التفكير البصري

 

 

  :الخرائط الذىنية استراتيجيةريؼ ػتع
 

في ورقة مخطط بصري غير خطي لممفاىيـ واألفكار تعتمد عمى رسـ تدريسية  استراتيجية"      
 ،والرموزويحتوي عمى الرسومات والكممات منظـ وشبكي في كافة االتجاىات، بشكؿ واحدة 

بحيث يتـ  ،لمستوياتيا مف األكثر شمولية إلى األقؿ شمولية وتتدرج المعمومات في المخطط تبعاً 
       ".ريقة مختصرة وجميمة وسيمة التذكرعر يا بط

    

 :الذىنية الخرائط استراتيجية تطبيؽ خطوات
 

 طريؽ إتباع عف وذلؾ التدريس في الذىنية الخرائط استراتيجية بتطبيؽ القياـ لممعمـ يمكف        
 :(479 - 477: 9..2 البموشي،و  أمبوسعيدي)التالية التي أدرجيا الخطوات 

 :المنتصؼ في الخارطة عنواف  ع .0

 وتكتبو في المنتصؼ، العنواف ترسـ كأف المو وع، لعنواف البصرية المالمق بعض إ افة يمكنؾ
 في كبيرة ترسـ عيًنا مثال، العيف عف ذىنية خارطة ترسـ كنت فإف الرسـ، ذلؾ منتصؼ في

 .المنتصؼ

 :الفرعية العناويف احصر .4
 منيا أف تفرع يمكنؾ العيف لمو وع فمثالً  الرئيسي بالمو وع المتعمقة الفرعية العناويف بحصر قـ

مف  وغيرىا التي تواجييا، األخطار حمايتيا، طرؽ العيف، وظائؼ العيف، أجزاء: مثالً  لتبيف فروًعا
 .متعمقةال الموا يع
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 :مائمة الخطوط اجعؿ .2

 تتبع العيف تستسيؿ أف حيث الذىنية، الخارطة قراءة أثناء االنسيابية مراعاة ىو ذلؾ مف اليدؼ
 .الزوايا عديمة المائمة الخطوط

 :الخطوط فوؽ اكتب .2

 في الذىف، الخارطة ترسيخ سرعة عمى وتساعد لمعيف، أسيؿ ألنيا الخطوط فوؽ الكتابة يف ؿ
 .أسفمو أو الخط بجانب الكتابة كانت لو وال مانع

 :الرموز أو بالصور عنيا عبر أو الكتابة ارسـ .2

 أف الدماغ، وبما جانبي بيف الربط عمى الرموز أو بالصور عنيا التعبير أو الكممات رسـ يعمؿ
 تمؾ الصورة برسـ يقوـ ثـ الكممة، عف لمتعبير الصورية الطريقة في بالتفكير بنفسو يقوـ  المتعمـ

 .ذىنو في الذىنية، الخارطة ثـ ومف الصورة تمؾ بطبع يقوـ فإنو ذلؾ الرمز، وأثناء أو
 :األلواف استخدـ .9

 عمى الدماغ فيسيؿ لونيا مصنفة النيائية الصورة تكوف بذلؾ معينة، لونية مسحة فرع لكؿ أعط
 الدماغ، جانبي لكال التعمـ عمى يساعد واأللواف الكممات تناغـ أف كما تخزينيا واسترجاعيا،

 (.الكممات) ، واأليسر(األلواف) األيمف

 :األرقاـ ارسـ .7

 2 رسـ الرقـ مثالً  فيمكف الفروع، بعض في الداخمة العناصر عدد عف لمتعبير األرقاـ استخدـ
 .والشبكية والمشيمية الصمبة: العيف طبقات عف لمتعبير

 :فنية مسحة أ ؼ .8

 .بيا وتستمتع قبوال أكثر تصبق حتى لمخارطة الفنية المسحات بعض بإ افة قـ
 :الخارطة عمى نظرة ألؽ .9

 .عمييا نظرة بإلقاء قـ ذىنؾ، في الخارطة ترتسـ حتى
  .مباشرة بعد االنتياء منيا، وذلؾ لتتجمع أجزاؤىا المختمفة في كؿ متكامؿ في الدماغ -أ
  .بعد يـو مف إعدادىا -ب
  .بعد أسبوع -ج
  .بعد شير -د
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 :الخرائط الذىنية استراتيجيةخداـ المراد تنميتيا باستالمفاىيـ الفيزيائية 

المفاىيـ الفيزيائية ىي صورة ذىنية ذات خصائص جوىرية مميزة لمظواىر الفيزيائية المت منة في 
وحدة الكيرباء والمغناطيسية وقد تكوف أسماء أو مصطمحات أو رموز وتتكوف مف اسـ وداللة 

ا الطالب في اختبار المفاىيـ الفيزيائية الذي تـ إعداده لفظية وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عميي
 خصيصًا لذلؾ.

 : ىي( مفيـو و 37الخرائط الذىنية عددىا ) استراتيجيةوالمفاىيـ الفيزيائية المراد تنميتيا باستخداـ 
الدارة الكيربائية، الدارة  )الكيرباء المتحركة، الكيرباء السكونية، التكيرب، التيار الكيربائي، 

البطاريات الجافة، ، مصادر الكيرباء، البطاريات ة، الدارة الكيربائية المفتوحة،الكيربائية المغمق
الكيربائية القاطعة ، السمؾ الكيربائي البطاريات السائمة، المولد الكيربائي، المصباح الكيربائي،

 ي،ائالتماس الكيرب ية،ائالمواد الموصمة، المواد العازلة، الصدمة الكيرب)المفتاح الكيربائي(، 
المغناطيس،  ،سمؾ التوىج زجاجػة المصبػػاح،المقابس الكيربائية،  ترشيد استيالؾ الكيرباء،

المغانط الطبيعية، المغانط الصناعية، قطب المغناطيس، القطب الشمالي لممغناطيس، القطب 
طيس الكيربائي(، )المغنا الجنوبي لممغناطيس، البوصمة، التمغنط بالدلػؾ، التمغنط بالكيرباء

، المواد المغناطيسية موادالتجاذب والتنافر المغناطيسي، الحافظة الحديدية، الالمغناطيس المؤقت، 
 .(الغير مغناطيسية

 

 :الخرائط الذىنية استراتيجيةميارات التفكير البصري المراد تنميتيا باستخداـ 

 وتفسػػير المكانيػػة العالقػػات ؾاإدر  عمػػى القػػدرة مػػف الفػػرد تمكػػف عقميػػة عمميػػةىػػو  :التفكيػػر البصػػري
 .منطوقة أو مكتوبة بمغة وترجمتيا واستنتاجيا وتحميميا ئطاوالخر  والصور األشكاؿ

 

 :اآلتية الميارات البصري التفكير ويشمؿ
، وىي وطبيعة الشكؿ أو الصورة المعرو ةالقدرة عمى تحديد أبعاد : وتعني القراءة البصرية .0

 البصري.أدنى ميارات التفكير 
 

، وتمييزىما عف األشكاؿ عمى التعرؼ إلى الشكؿ أو الصورة وتعني القدرة: التمييز البصري .4
 أو الصور األخرى.
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: القدرة عمى  رؤية عالقة التأثير والتأثر مف بيف مواقع الظاىرات المكانية إدراؾ العالقات .2
 المتمثمة في الشكؿ أو الصورة المعرو ة.

شارات تو ق الفجوات وتشير إ: تفسير المعمومات .2 لى أف الرسـ يحتوي عمى رموز وا 
 والغموض في الشكؿ وتو ق المعمومات المرسومة وتفسرىا.

وتعني قدرة الفرد في التركيز عمى التفاصيؿ الدقيقة واالىتماـ بالبيانات : تحميؿ المعمومات .2
 الجزئية والكمية.

، والتوصؿ إلى مفاىيـ ةعمى استخالص معاني جديد وىي تعني القدرة: استنتاج المعنى .9
ت مف ىذه ومبادئ عممية مف خالؿ الشكؿ أو الصورة أو الخريطة المعرو ة مع مراعاة 

 ، إذ أنيا محصمة لمخطوات الخمس السابقة.الخطوة لمخطوات السابقة

 

 :الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة المختارة  
 

 الدرس
 

 عنواف الدرس
 

 ) المو وعات (  أجزاء الدرس
 

عدد 
 الحصص

 
 األوؿ 

 
الكيرباء في 

 حياتنا

 1 أىمية الكيرباء واألجيزة التي تعمؿ بيا
 1 مجاالت استخداـ الكيرباء/ أنواع الكيرباء

 1 مصادر الكيرباء
 
 

 
 الثاني

 
 

 
 التيار الكيربائي 
 والدارة الكيربائية

 

 1 التيار الكيربائي والدارة الكيربائية 
 1 مكونات الدارة الكيربائية

 1 مكونات السمؾ الكيربائي + المصباح الكيربي
 1 المواد الموصمة والمواد العازلة

 1 خطورة الكيرباء وترشيد استيالكيا
 
 

 الثالث

 

 
 المغناطيس

 1 المغناطيس
 1 أقطاب المغناطيس

 1 اختراؽ قوة المغناطيس لممواد المختمفة
 
 الرابع

 

المغناطيس 
 الصناعي

 1 طرؽ الحصوؿ عمى المغناطيس الصناعي 
 1 العوامؿ المؤثرة عمى قوة المغناطيس

 

 13 مجموع الحصص
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 (3)عدد الحصص : 
  ( األوؿ )الكيرباء في حياتناتحميؿ محتوى المادة التعميمية لمدرس 

 

 األوؿ الدرس نياية بعد تحقيقيا المتوقع األىداؼ: 
 يتعرؼ إلى أىمية الكيرباء في حياتنا.    -
 األجيزة الكيربائية الموجودة في كؿ مف البيت والمدرسة.بعض يذكر أسماء  -
 يعطي أمثمة ألجيزة كيربائية تتحوؿ فييا الطاقة الكيربائية إلى أشكاؿ أخرى مف الطاقة. -
 األغراض التي تستخدـ فييا الكيرباء.بعض يسمي  -
 األجيزة الكيربائية واستخداماتيا.بعض يربط بيف أسماء  -
 يتعرؼ إلى أنواع الكيرباء. -
 يعدد مصادر الكيرباء. -
 حجوميا.يصؼ أشكاؿ البطاريات و  -
 يتعرؼ إلى المولد الكيربائي. -
 يسمي بعض األجيزة التي تستخدـ فييا البطاريات. -

 
 

 

  :المفاىيـ العممية الرئيسية 
 .الكيرباء السكونية -
 .الكيرباء المتحركة -
 .مصادر الكيرباء -
 .البطاريات -
 .البطاريات الجافة -
 .البطاريات السائمة  -
 المولد الكيربائي.  -

 الدرس األوؿ: الكيرباء في حياتنا
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 الحقائؽ العممية الواردة: 
 الكيرباء نوعاف ساكنة ومتحركة. -
 لمبطارية قطباف: قطب موجب و قطب سالب. -
 البطاريات أنواع منيا سائمة وجافة. -
 مصادر أىميا البطاريات والمولدات الكيربائية.نحصؿ عمى الكيرباء مف عدة  -
 نحصؿ عمى الكيرباء المستخدمة داخؿ المنازؿ و خارجيا مف المولدات الكيربائية. -
 البطاريات تحتوي عمى مواد سامة تموث البيئة. -

 
 

 :التعميمات الواردة 
 

 الكيرباء تمعب دورًا ىامًا في جميع مجاالت الحياة.  -
 في األجيزة الكيربية مف شكؿ إلى آخر. تتحوؿ الطاقة الكيربائية -
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



األول:الدرس

 

   أىمية الكيرباء واألجيزة التي تعمؿ بيا: المو وع


 (1عدد الحصص: )


 

 


 األهداف السلوكٌة




 الطالب في نياية الدرس أف:يتوقع مف 
 أىمية الكيرباء في حياتنا.     يتعرؼ إلى . 1
 . يذكر أسماء األجيزة الكيربائية الموجودة في كؿ مف البيت والمدرسة.2
 . يعطي أمثمة ألجيزة كيربائية تتحوؿ فييا الطاقة الكيربائية إلى أشكاؿ أخرى مف الطاقة.3






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




  LCDجياز عرض ، جياز حاسوب، طباشير، السبورةالكتاب المدرسي، 





 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

 طبيعة الحياة بدوف كيرباء. يشرح


 

 كيؼ تتوقع الحياة بدوف كيرباء؟




 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات



 

الطالب لمدرس الجديد مف خالؿ توجيييـ إلى مشاىدة الصور التو يحية يقوـ المعمـ بتييئة  -
؟ لماذا المدينة: ماذا حدث في تمؾ لمدرسي، ثـ يطرح األسئمة التالية( مف الكتاب ا40صفحة )
 ؟؟ كيؼ تتوقع حياتنا بدوف كيرباء؟ ماذا تستنتج مف ىذه الصورشيءؿ تعطؿ ك

وكيؼ  ،لبدء بمناقشتيـ في أىمية الكيرباء في حياتنابعد استماع المعمـ إلجابات الطالب، يتـ ا -
 ساىمت في حؿ العديد مف مشكالت اإلنساف.

يو ق المعمـ بأف األجيزة الكيربائية نستخدميا في أماكف متعددة منيا البيت، والمدرسة،  -
 والمصنع، ويناقش الطالب في أسماء األجيزة الكيربائية الموجودة في البيت والمدرسة.

 

تعمؿ األجيزة التي )معمـ برسـ تو يحي عمى السبورة لخريطة ذىنية عنوانيا الرئيسي يقوـ ال -
ويتفرع مف العنواف الرئيسي أسماء وصور األجيزة الكيربائية التي نستخدميا في كؿ  (،بالكيرباء

 مف البيت والمدرسة.



 
492

 يطمب المعمـ مف الطالب إعطاء أمثمة عمى األجيزة الكيربائية الموجودة في البيت.  -
ويقوـ بكتابة إجاباتيـ عمى التفرعات المرسومة عمى الشكؿ  ،يستمع المعمـ إلى إجابات الطالب -

 الموجود عمى السبورة. 
كاؿ أخرى مف يو ق المعمـ بأف ىناؾ أجيزة كيربائية تتحوؿ فييا الطاقة الكيربائية إلى أش -

الطاقة مثؿ الطاقة الحركية، وال وئية، والحرارية، ويناقش الطالب في بعض ىذه األجيزة 
 ويدونيا عمى الخريطة الذىنية عمى السبورة. ،الكيربائية، ويعطي أمثمة إ افية

( مف الكتاب المدرسي، ويطرح العديد مف 42( صفحة )2ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط ) -
 إلى أسماء األجيزة الكيربائية التي استعمميا الصحفي. األسئمة لمتوصؿ

 يقـو المعمـ بمراجعة لمدرس األوؿ )الكيرباء في حياتنا( عف طريؽ الخريطة الذىنية. -
الذىنية في كؿ حصة عف طريؽ  يو ق المعمـ بأنو في الحصص القادمة سيتـ عرض الخرائط -

السبورة في ىذه الحصة لتدريب ويو ق بأنو قاـ برسـ الخريطة الذىنية عمى   LCDجياز
 الطالب عمى رسـ الخريطة الذىنية في كراساتيـ.

 يطمب المعمـ مف الطالب رسـ الخريطة الذىنية في كراساتيـ. -
يو ق المعمـ لمطالب أف ىذه الخطوات كانت لتدريبيـ عمى رسـ خرائط ذىنية ثـ يطمب مف  -

مييا لمساتو الخاصة.كؿ طالب منيـ القياـ بعمؿ خريطة ذىنية لمدرس وي في ع





 التقوٌم الختامً 




 أذكرأسماءيمسةأجهزةكهربا ٌةتعملبالكهرباء؟ -0

 عددأسماءأجهزةكهربا ٌةتقومبتحوٌلالطا ةالكهربا ٌةإلىطا ةحرارٌة؟ -4

عددأسماءأجهزةكهربا ٌةتقومبتحوٌلالطا ةالكهربا ٌةإلىطا ةحركٌة؟ -2




  البٌتً النشاط 




 ؟يزة الكيربائية الموجودة في بيتؾعدد أسماء األج -1
 مف الكتاب المدرسي.48)  ( صفحة )1حؿ سؤاؿ ) -2
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 الخرٌطة الذهنٌة 






















 

































 


































 
 

 

   

 

 تحول 
 الكهرباء

 حركة إلى

 

 
 المكواة

 
 المروحة 

 
 الغسالة

 
 المدفأة 

 المصباح  

 تحول 
 الكهرباء

 ضوء إلى

 

 
 

  









 

 لحاسوبا  التلفاز 
 لمٌكروٌفا الثالجة

 
 لطابعةا

 تحول 
 الكهرباء

 ةارحر إلى

 

 

زة التً ـاألجه

 رباءـتعمل بالكه

 

 تحول 
 الكهرباء

 ةارحر إلى

 

 تحول 
 الكهرباء

 كةحر إلى
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



األول:الدرس

 

   مجاالت استخداـ الكيرباء/ أنواع الكيرباء: المو وع


 (1عدد الحصص: )


 
 

 


 السلوكٌةاألهداف 




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 . يسمي األغراض التي تستخدـ فييا الكيرباء.1
 يربط بيف أسماء األجيزة الكيربائية واستخداماتيا. .2
 . يتعرؼ إلى أنواع الكيرباء.3






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة


 LCDجياز عرض ، جياز حاسوب، طباشير، السبورةالكتاب المدرسي، 




 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة


 

عػػػػض األجيػػػػزة الكيربائيػػػػة التػػػػي بيعػػػػدد أسػػػػماء 
 تعمؿ بالكيرباء.

 

 : بالكممة المناسبة أكمؿ الفراغ
التػػػػػي تعمػػػػػؿ بالكيربػػػػػاء  األجيػػػػػزةمػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػى 

 .......و........و.........و........و.........




 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات



 

 يقـو المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو. -
يقـو المعمـ بمراجعة الدرس السابؽ في غ وف ثالث دقائؽ مف خالؿ طرح بعض األسئمة عمى  -

 األجيزة الكيربائية التي تعمؿ بيا. وبعض  ،الطالب لتذكيرىـ بأىمية الكيرباء
المعمـ لمطالب أف الكيرباء تخدمنا في مجاالت عدة في حياتنا، وليا استخدامات كثيرة، يبيف  -

لممناقشة في مجاالت  ؛(43ويوجييـ إلى مشاىدة الصور التو يحية في الكتاب صفحة )
 واإلجابة عمى األسئمة المطروحة. ،استخداـ الكيرباء

ات الكيرباء في حياتنا،   تو ق استخدامLCD يعرض المعمـ خريطة ذىنية بواسطة جياز  -
 والصور المدرجة عمى الخريطة الذىنية.  ،ويتـ مناقشة الطالب في المعمومات
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 يسأؿ المعمـ الطالب أسئمة مختمفة عف استخدامات الكيرباء، ويعطي أمثمة إ افية عمى ذلؾ.  -
حتى يتأكد مف أف جميع الطالب أتقنوا  ؛يستمر المعمـ في طرح األسئمة عمى الطالب -

 استخدامات الكيرباء.
( مف الكتاب المدرسي لمربط بيف أسماء األجيزة 44صفحة ) 3)ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط ) -

 الكيربائية واستخداماتيا.
يقوـ المعمـ بقراءة الخريطة الذىنية بشكؿ عاـ أماـ الطالب، ويطمب مف بع يـ قراءتيا أماـ  -

 . زمالئيـ
 يطمب المعمـ مف الطالب رسـ الخريطة الذىنية في كراساتيـ.  -
ب بأف ىناؾ ينتقؿ المعمـ إلى الجزء األخير مف الدرس وىو أنواع الكيرباء، ويو ق لمطال -

لكيرباء المتحركة، والكيرباء الساكنة، ويناقش المعمـ الطالب في مفيـو ا: نوعاف لمكيرباء وىما
( مف الكتاب المدرسي.45( صفحة )4فيذ نشاط )كؿ نوع ويو ق ذلؾ مف خالؿ تن




 التقوٌم الختامً 




 ؟االت استخداـ الكيرباء في حياتناما ىي مج -1
 : ( أماـ العبارة الخاطئة ×( أماـ العبارة الصحيحة، وعالمة )  √ ع عالمة )  -2

 

ثابتة في  الكيرباء السكونية عبارة عف شحنات كيربائية تنتج عمى األجساـ وتبقى)    ( - أ
 مكانيا لفترة زمنية.

 )    (  تستخدـ الثالجة في غسيؿ المالبس.- ب
 )    ( يستخدـ التمفاز في نقؿ المعمومات.  -ج
 )    (  تخدمنا الكيرباء في مجاالت عدة.-د     

 

 : بـ تفسر ما يمي -3
سماع طقطقة عندما نمشط شعرنا في يوـ جاؼ.





































 البٌتً نشاطال




 ؟األجيزة الكيربائية واستخداماتيااذكر أسماء بعض  -
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 الخرٌطة الذهنٌة 























 
 

 المروحة 

 التلفاز

 الثخجة

 الحاسوب

 المكواة

 تبادل المعلومات  

 

 نقل المعلومات  

 

 الترفٌه

 

 غسٌل المالبس 

 

 اإلضاءة  

 جهازتصوٌرالعظام

جهازالمنظار

 

 التدفئة

 الطهً  

 العالج    

 تشغٌل    

 جهزة األ  

 مصانعاليٌاطة

 مصانعالسٌارات الصناعة     

 مصانعالبخستٌك

 

 استخدامات

   الكهربــاء  
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



األول:الدرس

 

  مصادر الكيرباء : المو وع


 (1عدد الحصص: )


 

 
 

 


 األهداف السلوكٌة


 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 يعدد مصادر الكيرباء. .1
 يصؼ أشكاؿ البطاريات و حجوميا. .2
 إلى المولد الكيربائي.يتعرؼ  .3
 يسمي بعض األجيزة التي تستخدـ فييا البطاريات. .4






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




صػور لمولػدات كيربائيػة ، LCDجيػاز عػرض ، جيػاز حاسػوب، طباشػير، السبورة، الكتاب المدرسي
 بطاريات جافة وسائمة متنوعة الشكؿ والحجـ، مختمفة الشكؿ والحجـ



 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

يقػػػػػػػػارف بػػػػػػػػيف الكيربػػػػػػػػاء السػػػػػػػػكونية والكيربػػػػػػػػاء 
 المتحركة.





:(فٌماٌلً×(أوعخمة)√ضععخمة)

0 ) ا.)  حناتلمتحركةالكهرباء عن عبارة

ساكنةتنتجعلىاألجسام.كهربا ٌة

.)(ٌمكننات غٌلاألجهزةالكهربا ٌةمنيخل4

 الكهرباءالسكونٌة.


 


 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




 

 يقـو المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو. -
يقـو المعمـ بمراجعة الدرس السابؽ في غ وف ثالث دقائؽ مف خالؿ طرح بعض األسئمة عمى  -

 الطالب لتذكيرىـ بالدرس السابؽ. 
ة: مف أيف نحصؿ عمى بتييئة الطالب لمدرس الجديد مف خالؿ طرح األسئمة التالييقوـ المعمـ  -

؟  غسالة والثالجة والتمفازمف أيف نحصؿ عمى الكيرباء التي تقـو بتشغيؿ كؿ مف ال؟ الكيرباء
 والسيارة ؟ ،وساعة الحائط ،مف أيف نحصؿ عمى الكيرباء التي تقـو بتشغيؿ اآللة الحاسبة

المعمـ إلجابات الطالب، يتـ البدء بمناقشتيـ في مصادر الكيرباء وكيفية الحصوؿ بعد استماع  -
 ، البطاريات :عمييا، يو ق المعمـ بأنو يمكننا الحصوؿ عمى الكيرباء مف عدة مصادر أىميا
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 .، والخاليا الشمسيةوالمولدات الكيربائية
ؿ كؿ ما بحيث أنيا تشم يعرض المعمـ عمى السبورة خريطة ذىنية عنوانيا مصادر الكيرباء -

ويتفرع مف ىذا العنواف الرئيسي عناويف فرعية تتمثؿ في كؿ مف  يتعمؽ بمصادر الكيرباء،
 الخصائص.و األنواع، و : االستخدامات، الكيربائية، ويتفرع مف كؿ منيما والمولدات ،البطاريات

إلجابة عمى ( ل43يوجو المعمـ الطالب إلى مشاىدة الصور التو يحية في الكتاب صفحة ) -
 األسئمة المطروحة.

يبدأ المعمـ بالفرع الثانوي األوؿ وىو البطاريات ويناقش الطالب في أنواع البطاريات،  -
 واستخداماتيا، وبعض خصائصيا، ويسأليـ أسئمة مختمفة عف أنواع البطاريات.

 ت.يطمب المعمـ مف الطالب إعطاء أمثمة ألجيزة كيربائية يتـ تشغيميا بواسطة البطاريا -
يستمر المعمـ في طرح األسئمة عمى الطالب حتى يتأكد مف أف جميعيـ أتقنوا مصادر  -

مف بع يـ  يقـو المعمـ بقراءة الخريطة الذىنية بشكؿ عاـ أماـ الطالب، ويطمب، ثـ الكيرباء
 يطمب المعمـ مف الطالب كتابة الخريطة الذىنية في كراساتيـ.، و قراءتيا أماـ زمالئيـ

مف كؿ طالب عمؿ خريطة ذىنية لمدرس خاصة بو.يطمب المعمـ  -







 التقوٌم الختامً 




 : أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة -1
 .....باء مف عدة مصادر أىميا ............... و ............نحصؿ عمى الكير - أ
 البطاريات نوعاف ........................ و ............................- ب
 لمبطاريات قطباف أحدىما .................. واألخر ................... -ج         

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف :  -2
 لبطاريات التي تستخدـ في السيارات تسمى بطاريات:ا- أ

 ليس مما سبؽ (   -غازية   -سائمة   -) جافة    
 

 يتـ تشغيميا بواسطة البطاريات:مف األمثمة عمى األجيزة الكيربائية التي - ب
 جميع ما سبؽ (   -المصباح اليدوي   -المذياع    -) ألعاب األطفاؿ       

 

 نحصؿ عمى الكيرباء في المنازؿ والمصانع مف خالؿ: - ج       
  البطاريات الغازية(  -البطاريات السائمة   -لكيربائية المولدات ا  -) البطاريات الجافة    








 البٌتً نشاطال




 ( مف الكتاب المدرسي.49(  صفحة )4(  + سؤاؿ )3سؤاؿ ) -
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 الخرٌطة الذهنٌة 



























































































 

 

 

 مصادر الكهرباء  

 

  

  















 



تستيـدمفًتـ غـٌـلبعـضاألجهـزة

الصغٌرةمثلالمصباحالٌدويوألعاب

.واآللةالحاسبةوالمذٌاع.األطفال

 



تـستـيــدم

لـتـزوٌــد

اراتـسٌـال

والدراجات

الـنــارٌــة

 بالكهـرباء

 مولدات ال  البطارٌات 

 تعرٌفها  

 أهمها 

 أنواعها  

 تعـرٌفها تعـرٌفها

  أنواعها

 جافة     سائلة          

لعلىـصـمواردالتًنحـهًال

لفًـرباءمنيخلهاوتتمثـالكه

 البطارٌاتوالمولداتالكهربا ٌة

ارـأحدمصادرالتٌ 

ًالذيٌمدا الكهرب

المنازلوالمصانع

لتٌـارالكهربـا ًبا

بكمٌاتكبٌرة

 

 

 

أحـدمصادرالتٌـار

الكهربـا ًلهاحجوم

ولهاوأ كالميتلفة،

انأحدهماسالب طب

واأليرموجب
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 (5): عدد الحصص
 

 (الكيربائيةار الكيربائي والدارة التيالمادة التعميمية لمدرس الثاني )تحميؿ محتوى  
 

 تحقيقيا بعد نياية الدرس الثاني األىداؼ المتوقع: 
 

 يميز بيف الكيرباء والتكيرب. -
 .يو ق مفيـو التيار الكيربائي -
 يو ق مفيـو الدارة الكيربائية. -
 يميز بيف الدارة الكيربائية المفتوحة والدارة الكيربائية المغمقة. -
 يسمي مكونات الدارة الكيربائية. -
 الدارة عمى الرسـ المعطى.يعيف أجزاء  -
 يذكر وظيفة كؿ جزء مف أجزاء الدارة الكيربائية. -
 .يرسـ دارة كيربائية باألشكاؿ والرموز -
 يبني دارة كيربائية . -
 يذكر مكونات السمؾ الكيربي. -
 يذكر أجزاء المصباح الكيربي. -
 يتنبأ عما يحدث إذا انقطع سمؾ التوىج. -
 .يعيف أجزاء المصباح عمى رسـ معطى  -
 يو ق مفيـو المواد الموصمة. -
 يو ق مفيـو المواد العازلة.   -
 يصنؼ المواد إلى موصمة وعازلة. -
  يفسر سبب صناعة األجزاء التي نممسيا مف األجيزة مف مواد عازلة. -
 يتعرؼ مدى خطورة استخداـ الكيرباء بطرؽ غير صحيحة. -
 يتبع بعض القواعد الصحية لموقاية مف أخطار الكيرباء. -

 الدرس الثاني: التيار الكيربائي والدارة الكيربائية
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 رات ورسومات لموقاية مف خطورة الكيرباء.يصمـ شعا -
 يو ق مفيوـ ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية. -
 يقترح بعض األساليب لترشيد استيالؾ الكيرباء. -

 

  :المفاىيـ الفيزيائية الرئيسية 

 الكيرباء، التكيرب، التيار الكيربائي، الدارة الكيربائية، الدارة الكيربائية المفتوحة، الدارة     
 الكيربائية المغمقة، السمؾ الكيربائي، المصباح الكيربائي، سمؾ توىج المصباح، زجاجة     
 ، المواد الموصمة، المواد العازلة، التماس الكيربائية )المفتاح الكيربائي(المصباح، القاطعة    
 الكيربائي، الصدمة الكيربائية، ترشيد استيالؾ الكيرباء.    
 
 

  الواردةالحقائؽ العممية: 
 

 ية.ائيسمى المسار المغمؽ الذي تنتقؿ فيو الشحنات الكيربية بالدارة الكيرب -
 يسري التيار الكيربائي في دارة كيربية مغمقة. -
 ال تنتقؿ الشحنات الكيربية في دارة كيربية مفتوحة. -
 عند قطع سمؾ التوىج في المصباح ال ي ئ المصباح الكيربائي. -
 ؾ مف النحاس.يصنع الجزء الداخمي مف السم -
 ية بمادة عازلة.ائتغطى األسالؾ الكيرب -
 جسـ اإلنساف وماء الحنفية مواد موصمة لمكيرباء. -
 اليواء مادة عازلة لمكيرباء. -
 ي. ائييف  مكشوفيف يحدث تماس كيربائعند تالمس سمكيف كيرب -

 

 :التعميمات الواردة 
 

 .يةائكيرب الممارسات الخاطئة في استخداـ الكيرباء تؤدي إلى حدوث صدمة -
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانً:الدرس

 

  التيار الكيربائي والدارة الكيربائية : المو وع


 (1عدد الحصص: )


 

 
 



 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 والتكيرب.يميز بيف الكيرباء  .1
 .يو ق مفيـو التيار الكيربائي .2
 يو ق مفيـو الدارة الكيربائية. .3
يميز بيف الدارة الكيربائية المفتوحة والدارة الكيربائية المغمقة. .2




 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




، مصػباح صػغير بطاريػة، LCDجيػاز عػرض ، جيػاز حاسػوب، طباشػير، السبورةالكتاب المدرسي، 
 مفتاح كيربائي.، أسالؾ توصيؿ نحاسمع قاعدتو، 



 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

 يعدد مصادر الكيرباء المتحركة.

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف:
المولػدات  -مف مصادر التيار الكيربائي:)البطاريػات

 ذكر صحيق(كؿ ما  -الخاليا الشمسية -الكيربائية


 


 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات


 

يقوـ المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو، وتذكير الطالب حوؿ أىمية الكيرباء في  -
 ومصادرىا مف خالؿ المتطمب األساسي.  ،حياتنا

يقـو المعمـ بمناقشة الطالب في مفيومي الكيرباء والتكيرب، ويطمب مف بع يـ قراءة  -
 (.50يف مف الكتاب المدرسي صفحة )المفيوم

( مف الكتاب المدرسي لموصوؿ إلى مفيومي 50( صفحة )1ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط ) -
 ؟ ولماذا؟حالة أ اء المصباح التالي: في أيالتيار الكيربائي والدارة الكيربائية، ويطرح السؤاؿ 

ويقوـ بتعزيزىا ومف ثـ يناقشيـ في مفيومي التيار  ،ويستمع المعمـ إلى إجابات الطالب
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 والدارة الكيربائية. ،الكيربائي
ي رب المعمـ أمثمة لمفيـو كممة تيار بشكؿ عاـ مثؿ تيار الماء، تيار اليواء، ومف خالؿ  -

يار الكيربائي مف خالؿ عمؿ مجموعة مف الطالب إجابات الطالب يطرح المعمـ تعريؼ الت
عمى شكؿ دارة كيربائية مفتوحة مرة ومغمقة مرة أخرى ومالحظة مدى وصوؿ الرسالة مف أوؿ 

 طالب إلى أخر طالب.
( ويتوصؿ مع 4يفسر المعمـ سبب إ اءة المصباح الكيربائي في الدارة الكيربائية رقـ ) -

وىي    ،ر الكيربائية، األولى الدائرة الكيربائية المغمقةالطالب إلى أف ىناؾ نوعاف مف الدوائ
التي تسمق بمرور التيار الكيربائي مف خالليا وي ئ المصباح فييا، والثانية الدارة الكيربائية 

 وىي التي ال تسمق بمرور التيار الكيربائي مف خالليا وال ي ئ المصباح فييا.   ،المفتوحة
و ق لخريطة ذىنية عنوانيا مفاىيـ متعمقة بالكيرباء وتيقوـ المعمـ بعرض رسـ تو يحي  -

الدارة و الدارة الكيربائية، و التيار الكيربائي، و التكيرب، و الكيرباء،  :المفاىيـ الفيزيائية التالية
 الدارة الكيربائية المغمقة.و الكيربائية المفتوحة، 

والمتعمؽ بالدائرة ( مف الكتاب المدرسي، 55( صفحة )2ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط ) -
 الكيربائية المفتوحة والمغمقة.

في نياية الدرس يقوـ المعمـ بقراءة الخريطة الذىنية أماـ الطالب، ويطمب مف بع يـ قراءتيا  -
أماـ زمالئيـ، ومف ثـ يقـو بتوجيييـ إلى رسـ الخريطة الذىنية في كراساتيـ.




 التقوٌم الختامً 


 ؟والتكيربما الفرؽ بيف الكيرباء  -1
 : الذي تشير إليو العبارات التاليةالعممي المفيـو اكتب  -2

 

 ىي المسار المغمؽ الذي تنتقؿ فيو الشحنات الكيربائية.  .. (......) ......... -أ   
 .. ( انتقاؿ الشحنات الكيػربائية مف نقطة إلى أخػرى في دارة كيربائية مغمقة.) .............. -ب  

 ؟؟ ولماذاا تكوف الدارة الكيربائية مفتوحةعندمىؿ ي ئ المصباح  -3
؟الكيربائية المغمقةقارف بيف الدارة الكيربائية المفتوحة، والدارة  -2




 البٌتً نشاطال




 ( مف الكتاب المدرسي.62(  صفحة )( فرع )أ + ج1سؤاؿ ) -
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 الخرٌطة الذهنٌة 

































































































 
 

 

 

 الكهـرباء 

 التكهـرب      

  التٌار 

 الكهـربائً 

   الدارة      

 الكهـربائٌة 

وانتقالال حناتـه

الكهربا ٌةمننقطة

إلىأيرىفًدارة

 ةـلقمغـةـكهربا ٌ

 حنات

كهربا ٌة

متحركة

اتجاهفً

 محـدد

 
مفاهٌم متعلقة  

 بالكهرباء

 

 

اكتسابالجسم

   حنةكهربا ٌة

هًالمسارالمغـلـق

الـذيتـنـتـقـلفـٌــل

  ال حناتالكهربا ٌة

 نوعان 
 مفتوحة  

تسمحبمرورهًالدارةالتً  مغلقة

ال حناتالكهربا ٌةمنيخلها

 
تسمحبمرورهًالدارةالتًب

ال حناتالكهربا ٌةمنيخلها
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانً:الدرس

 

  مكونات الدارة الكيربائية  : المو وع


 (1عدد الحصص: )


 





 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 يسمي مكونات الدارة الكيربائية. .1
 يعيف أجزاء الدارة عمى الرسـ المعطى. .2
 يذكر وظيفة كؿ جزء مف أجزاء الدارة الكيربائية. .3
 .يرسـ دارة كيربائية باألشكاؿ والرموز .4
 يبني دارة كيربائية. .5






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




 دارة كيربائية، LCDجياز عرض ، جياز حاسوب، طباشير، السبورة الكتاب المدرسي،


 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

 عرؼ الدارة الكيربائية.يُ  
 المفيـو العممي الذي تشير إليو العبارة التالية:اكتب 

المساااارالمغلاااقالاااذيتنتقااالفٌااال{.…….………}

ال حناتالكهربا ٌة.


 


 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات




 

: الكيرباء، وتذكير الطالب بالمفاىيـ التاليةيقوـ المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو،  -
 الدارة الكيربائية.و التيار الكيربائي، و التكيرب، و 

يقوـ المعمـ بعرض دارة كيربائية أماـ الطالب ويسأؿ الطمبة عف مكونات الدارة الكيربائية  -
قاطعة و  سمؾ كيربائي،و بطارية،  :الطالب إلى أنيا تتكوف مف أربع أجزاء وىيليتوصؿ 

 مصباح كيربائي.و كيربائية )مفتاح كيربائي(، 
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 ،خريطة ذىنية تو ق أجزاء الدارة الكيربائية LCDيعرض المعمـ عمى السبورة عبر جياز  -
 ووظيفة كؿ جزء. ،ورموزىا ،وأشكاليا

 ووظيفة كؿ جزء. ،ورموزىا ،أشكاؿ ىذه األجزاءيقـو المعمـ بمناقشة الطالب في  -
 يقـو المعمـ بقراءة الخريطة الذىنية أماـ الطالب، ويطمب مف بع يـ قراءتيا أماـ زمالئيـ.  -
 يطمب المعمـ مف كؿ طالب رسـ الخريطة الذىنية في كراستو. -






 التقوٌم الختامً 




 :طرح األسئمة التالية  وع مف خالؿفي نياية الدرس يتـ مناقشة المو 
 ؟الدارة الكيربائيةأذكر مكونات  -1
 : اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيفاختر  -2

 : ي فتق وغمؽ الدارة الكيربائية ىوالجزء الذي يتحكـ ف- ت
 ( سمؾ توصيؿ  -البطارية   -يربائي المفتاح الك  -المصباح الكيربائي )
 : مد الدارة الكيربائية بالطاقة ىوالجزء الذي ي- ث

 ( البطارية  -المصباح الكيربائي   -سمؾ توصيؿ   -المفتاح الكيربائي )
 يرمز لممفتاح الكيربائي في الدوائر الكيربائية بالرمز:   -ج           

                (  -       -                    -     ) 
 

 :التالياكتب أسماء أجزاء الدارة الكيربائية عمى الشكؿ  -3










 





 البٌتً نشاطال




 ( مف الكتاب المدرسي.63( صفحة )4سؤاؿ ) -
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 الخرٌطة الذهنٌة 


























































































 

 مكونات        

سلك 
 توصٌل 

مصباح 

 كهربائً 

 

 بطارٌة 

 الرمز 

 الرمز 

 الرمز 

 الرمز 

  الوظٌفة 

  الوظٌفة 

  الوظٌفة 

  الوظٌفة 

 

 

 

توصٌلالكهرباء 

إلىجمٌعأجزاء

 الدارةالكهربا ٌة

تمدالدارة

 الكهربا ٌةبالطا ة

التحكمفًفتح

وغلقالدارة

 الكهربا ٌة

     اإلضاءة

 
 الـدارة 

 الكهربائٌة 



 
480

 

 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانً:الدرس

 

  السمؾ الكيربائي والمصباح الكيربائي : المو وع


 (1عدد الحصص: )







 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 يذكر مكونات السمؾ الكيربائي. .0
 المصباح الكيربي.يذكر أجزاء  .4
 يتنبأ عما يحدث إذا انقطع سمؾ التوىج. .2
يعيف أجزاء المصباح عمى رسـ معطى. .2




 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




 ، سػػمؾ كيربػػائي ، شػػفرة،LCDجيػػاز عػػرض ، جيػػاز حاسػػوب، طباشػػير، السػػبورةالكتػػاب المدرسػػي، 
 مصباح كيربائي.



 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  االختبارٌةالبنود 
 

 .عدد مكونات الدارة الكيربائيةيُ  -
 يميز رموز عناصر الدارة الكيربائية. -


 أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة فيما يمي:
.....و....و.....و.....تتكونالدارةالكهربا ٌةمن0

.ٌرماازللبطارٌااةبااالرمز.....وٌرماازللمصااباح4

الكهربا ًبالرمز........


 


 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات




يقوـ المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو، وتذكير الطالب بمفيوـ الدارة الكيربائية  -
 وأنواعيا وأجزاؤىا، ووظيفة كؿ جزء، وذلؾ مف خالؿ عرض خريطة ذىنية تو ق ىذه األمور. 

: كيؼ تصؿ الكيرباء لجديد مف خالؿ طرح السؤاؿ التالييقوـ المعمـ بتييئة الطالب لمدرس ا -
؟ ثـ يناقشيـ في مكونات السمؾ الكيربائي ويح ر سمكًا لى جميع أجزاء البيت وفي كؿ غرفةإ

 ؛كيربائيًا أماـ الطالب، ويقوـ بنزع المادة البالستيكية عنو بواسطة أداة حادة مثؿ الشفرة
جزء داخمي مصنوع مف النحاس،  :يتكوف مف جزأيفليتوصؿ الطالب إلى أف السمؾ الكيربائي 

 وجزء خارجي مصنوع مف البالستيؾ.



 
484

يناقش المعمـ الطالب في المادة التي يتـ منيا صناعة أجزاء السمؾ الكيربائي، وسبب صناعة  -
 الجزء الداخمي مف النحاس، والجزء الخارجي مف البالستيؾ.

فوا عمى مكوناتو، ومف ثـ يناقشيـ المعمـ ليتعر  ؛يعرض المعمـ أماـ الطالب مصباح كيربائي -
وأنواعيا  ،في ىذه المكونات مف خالؿ الخريطة الذىنية التي تشمؿ مفيوـ الدارة الكيربائية

السمؾ الكيربائي والمصباح الكيربائي واألجزاء التي تتكوف مف  :ومكوناتيا، وتشمؿ المكونات
 كؿ منيما مع التو يق بالصور.

 لخريطة الذىنية أماـ الطالب، ويطمب مف بع يـ قراءتيا أماـ زمالئيـ. يقـو المعمـ بقراءة ا -
يطمب المعمـ مف الطالب كتابة الخريطة الذىنية في كراساتيـ. -




 التقوٌم الختامً 




 أكملالفراغبالكلمةالمناسبة: -0

يارجً-أ وجزء ................. من مصنوع دايلً جزء من الكهربا ً السلك ٌتكون

 مصنوعمن...................

.......المصباحالكهربا ًمن............و............و..................ٌتكون-ب

.........................هوغخفزجاجًٌحٌطبسلكالتوهجومفرغمنالهواء.-ج

ٌصنعسلكالتوهجمنمادة............................-د



اكتبأسماءأجزاءالمصباحالكهربا ًعلىال كلالتالً: -4















 البٌتً نشاطال




 ؟ سمؾ توىج المصباح؟ ولماذايحدث إذا انقطع ماذا  -




 

 ( ……………..…. ) 

   (………..…….….  ) 

     (……….……..….  ) 

 (………………….  )
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 الخرٌطة الذهنٌة 



























































 

 

 الدارة الكهربائٌة 

ٌتحكمفًفتح

وغلقالدارة

 الكهربا ٌة

 زجاجةالمصباح

 بالمصباحـولـل

 جـكتوهـلـس

 دةالمصباحـاعـ  

جزءيارجً

منمصنوع

 بخستٌكال

جزءدايلً

مصنوعمن

 النحاس

 

 

 

 
 

 

 

 سا لة

 جافة

 سلك

 

 قاطعة كهربائٌة 

 
 مصباح 

  مكوناتها       

 بطارٌة     (مفتاح كهربً  )

     فتوحة م

 بتسمحبمرورالتٌارالكهربً   مغـلقة

 تسمحبمرورالتٌارالكهربً

  ٌضًءالمصباح

 بٌضًءالمصباح
 

 أنواعها  
هًالمسارالمغلـق تعرٌفها 

الذيتـنـتـقـلفـٌــل

 ال حناتالكهربا ٌة
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانً:الدرس

 

  المواد الموصمة والمواد العازلة : المو وع


(1عددالحصص:)









 األهداف السلوكٌة


 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:     
 يو ق مفيـو المواد الموصمة. .1
 العازلة. يو ق مفيـو المواد .2
 يصنؼ المواد إلى موصمة وعازلة. .3
  يفسر سبب صناعة األجزاء التي نممسيا مف األجيزة مف مواد عازلة. .4




 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




مصػػباح ، سػػمؾ نحاسػػي، LCDجيػػاز عػػرض ، جيػػاز حاسػػوب، طباشػػيرالكتػػاب المدرسػػي، السػػبورة، 
 سمسمة مف الذىب، ممعقة بالستيؾ، قطعة خشب، بطارية، مفتاح كيربائي، كيربائي



 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
يميػػػػز بػػػػيف الػػػػدارة الكيربائيػػػػة المفتوحػػػػة والػػػػدارة 

 الكيربائية المغمقة.
حالة الدارة الكيربائية: األشكاؿ اآلتية وحددانظر 






 


 الذهنٌةالخرائط  الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات






 ومناقشتو مع الطالب.  ،يقـو المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ -
يقـو المعمـ بتييئة الطالب لمدرس الجديد مف خالؿ عمؿ مراجعة بسيطة عف السمؾ الكيربائي  -

داخمي لمسمؾ الكيربائي مف : لماذا يتـ صناعة الجزء الومكوناتو، ويطرح األسئمة التالية
؟ ىؿ قةاستبدلنا السمؾ الكيربائي بقطعة مف الخشب في دارة كيربائية مغم؟ ماذا لو النحاس

ؿ سي يء المصباح ؟ ىمعمقة مف البالستيؾ؟ ماذا لو استبدلناه بسي يء المصباح الكيربائي
 ؟ الكيربائي أـ ال

( مف 56( صفحة )3بعد استماع المعمـ إلجابات الطالب، ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط ) -
 المدرسي.الكتاب 
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واألخرى  ،أحدىما تسمى مواد موصمة لمكيرباء :يو ق المعمـ بأنو ىناؾ نوعاف مف المواد -
 تسمى مواد عازلة لمكيرباء.

 

حسب توصيميا  المواد)أنواع يقوـ المعمـ بعرض رسـ تو يحي لخريطة ذىنية عنوانيا  -
مواد الموصمة والمواد ، ويتفرع مف ىذا العنواف الرئيسي عناويف فرعية تتمثؿ في اللمكيرباء(
 العازلة.

يبدأ المعمـ بالفرع الثانوي األوؿ وىو المواد الموصمة، ويتفرع مف ىذا العنواف فرعيف ثانوييف  -
 وىما التعريؼ، أمثمة.

 يقـو المعمـ بمناقشة الطالب في مفيـو المواد الموصمة، ويذكر بعض األمثمة عمييا. -
وىو المواد العازلة، ويتفرع مف ىذا العنواف فرعيف ثانوييف ينتقؿ المعمـ إلى الفرع الثانوي الثاني  -

 وىما التعريؼ، أمثمة.
يقـو المعمـ بمناقشة الطالب في مفيوـ المواد العازلة، ويذكر بعض األمثمة عمييا، ويناقشيـ  -

  أي ًا في سبب صناعة األجزاء التي نممسيا مف األجيزة مف مواد عازلة.
راءة المفاىيـ الفيزيائية المو حة في الجدوؿ وكذلؾ صندوؽ يطمب المعمـ مف بعض الطالب ق -

 (.57المعرفة المدرجاف في الكتاب المدرسي صفحة )
 يقـو المعمـ بقراءة الخريطة الذىنية أماـ الطالب، ويطمب مف بع يـ قراءتيا أماـ زمالئيـ.  -
 يطمب المعمـ مف الطالب كتابة الخريطة الذىنية في كراساتيـ. -






 التقوٌم الختامً 




 : الذي تشير إليو العبارات التاليةالعممي المفيـو اكتب  .1
 ا.مف خاللي) ....................... (  المواد التي تسمق بمرور التيار الكيربائي . أ
 .مف خاللياتسمق بمرور التيار الكيربائي ) ....................... (  المواد التي ال . ب

 -مسطرة بالستيؾ  -مسمار  -ة حديد : )إبر إلى موصمة وعازلة لمكيرباءتالية صنؼ المواد ال .2
 ورؽ مموف(  -طبشورة   -ممحاة   -برغي 

األجزاء التي نممسيا مف األجيزة الكيربائية مف مواد عازلة؟ : يتـ صناعةبـ تفسر .2




 البٌتً نشاطال




 التعريؼ، ذكر أمثمة. :حيثقارف في جدوؿ بيف كؿ مف المواد الموصمة والمواد العازلة مف  -
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 الخرٌطة الذهنٌة 
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الذهب


األلمنٌوم


 



الي ب




البخستٌك




الورق




المطاط


 

 مثـل   



أنواع المواد 

حسب توصٌلها 

 للكهرباء 

 

 رٌف ـالتع

 مثـل   التعـرٌف 

هًالمواد

التًتسمح

بمرورالتٌار

الكهربا ً

منيخلها
 

هًالمواد

التًبتسمح

بمرورالتٌار

الكهربا ًمن

يخلها
 

 موصلة     



 عازلة 
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثانً:الدرس

 

  خطورة الكيرباء وترشيد استيالكيا : المو وع


(1عددالحصص:)










 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:    
 يتعرؼ مدى خطورة استخداـ الكيرباء بطرؽ غير صحيحة. .1
 يتبع بعض القواعد الصحية لموقاية مف أخطار الكيرباء. .2
 لموقاية مف خطورة الكيرباء.يصمـ شعارات ورسومات  .3
 يو ق مفيوـ ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية. .4
 يقترح بعض األساليب لترشيد استيالؾ الكيرباء. .5




 

 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




 لوحات اإلرشادية، LCDجياز عرض ، جياز حاسوب، طباشير، السبورةالكتاب المدرسي، 


 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة




بػػػػػيف المػػػػػواد الموصػػػػػمة والمػػػػػواد العازلػػػػػة قػػػػػارف ي
 لمكيرباء



 ارنفًجدولبٌنالموادالموصلةوالموادالعازلة

للكهرباء،منحٌثالتعرٌف،أمثلة.

 


 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات



 

 يقـو المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو مع الطالب.  -
: ماذا تتوقع أف يحدث ديد مف خالؿ طرح األسئمة التاليةيقـو المعمـ بتييئة الطالب لمدرس الج -

؟ ماذا تتوقع أف ية في نفس الوقت وعمى نفس المقبسإذا قمنا بتشغيؿ عدد مف األجيزة الكيربائ
 كيربائييف مكشوفيف في أسالؾ الدارة الكيربائية ؟يحدث إذا تالمس سمكيف 

( لإلجابة عمى األسئمة 58 + 59يقـو المعمـ بتوجيو الطالب إلى القراءة في الكتاب صفحة ) -
 المطروحة.
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بعد استماع المعمـ إلجابات الطالب، يقوـ بعرض رسـ تو يحي لخريطة ذىنية عنوانيا  -
الرئيسي عناويف فرعية تتمثؿ في كؿ مف  الصدمة ، ويتفرع مف ىذا العنواف (خطورة الكيرباء)
 قواعد يجب عمينا إتباعيا لتجنب خطورة الكيرباء. و التماس الكيربائي، و يربائية، الك

 الطالب في ىذا المفيوـ. ويناقشيبدأ المعمـ بالفرع الثانوي األوؿ وىو الصدمة الكيربائية،  -
 المفيوـ.ويناقش الطالب في ىذا س الكيربائي، ينتقؿ المعمـ إلى الفرع الثانوي الثاني وىو التما -
ينتقؿ المعمـ إلى الفرع الثانوي الثالث وىو قواعد يجب عمينا إتباعيا لتجنب خطورة الكيرباء،  -

( لإلجابة 59ويقوـ المعمـ بتوجيو الطالب إلى مشاىدة الصور في الكتاب المدرسي صفحة )
 .عمى األسئمة المطروحة

ويطمب مف الطالب اقتراح أساليب  ،مفيوـ ترشيد استيالؾ الكيرباءيناقش المعمـ الطالب في  -
 لترشيد استيالؾ الكيرباء وكتابتيا في خريطة ذىنيو خاصة بو.

 قراءتيا أماـ زمالئيـ.  يـيقـو المعمـ بقراءة الخريطة الذىنية أماـ الطالب، ويطمب مف بع  -
يـ.يطمب المعمـ مف الطالب كتابة الخريطة الذىنية في كراسات -




 التقوٌم الختامً 




 :الذيت ٌرإلٌلالعباراتالتالٌةالعلمًالمفهوماكتب -0

تسااربعااددكبٌاارماانال ااحناتالكهربٌااةإلااىجسااماإلنسااان ااد)....................(.أ

 تإديإلىالموتأواإلصابةبآبموحروق.

 فًأسخكالدارةالكهربا ٌة.تخمسسلكٌنكهربا ٌٌنمك وفٌن)....................(.ب

 استيدامالطا ةالكهربٌةحسبالحاجة.)....................(.ج


 عددبعضالقواعدالتًببدمنإتباعهالتجنبحدوثصدمةكهربا ٌةأوتماسكهربا ً. -4

اذكربعضاب تراحاتلتر ٌداستهخكالكهرباء. -2




 البٌتً نشاطال




 (.63الكتاب المدرسي صفحة )( مف 5سؤاؿ رقـ ) -
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 الخرٌطة الذهنٌة األولى لهذا الدرس 




























































































 

 

 

 

 تماس كهربائً

 صدمة كهربائٌة 

كبٌرمنتسربعددهً

جسمال حناتالكهربٌةإلى

اإلنسان دتإديإلىالموت

 حروقصابةبآبمواإلأو

هوتخمسسلكٌنكهربا ٌٌن

مك وفٌنفًأسخكالدارة

الكهربا ٌة

 

 

خطورة 
 الكهرباء 

نـتجنبهـا          

 من خالل  

 بنلمسأجهزةومقابسالكهرباءوٌدنامبلولة

 

 بأتسلقأعمدةالكهرباء

 بنديلأجساماًغرٌبةفًمقبسالكهرباء

 
 أطٌرطا رتً ربأسخكالكهرباءب

 عدمت غٌلأجهزةكثٌرةعلىنفسالمقبس
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 الخرٌطة الذهنٌة الثانٌة لهذا الدرس

















































 

 (3): عدد الحصص
 

 (عميمية لمدرس الثالث )المغناطيستحميؿ محتوى المادة الت 
 

 تحقيقيا بعد نياية الدرس الثالث األىداؼ المتوقع: 
 عرؼ المغناطيس. يُ  -
 يميز بيف المغانط الطبيعية والمغانط الصناعية. -
 يتعرؼ أشكاؿ المغناطيس الصناعي. -
 يتحقؽ عمميًا مف بعض خصائص المغناطيس. -
 يجذبيا المغناطيس.يعطي أمثمة لمواد  -
 يعطي أمثمة لمواد ال يجذبيا المغناطيس. -
 يستنتج أف قوة المغناطيس تتركز في قطبيو. -
 يتعرؼ إلى أقطاب المغناطيس الشمالي والجنوبي. -
 يستنتج أف األقطاب المتشابية تتنافر والمختمفة تتجاذب. -

 الدرس الثالث: المغػناطيس
 

 



 
 

 

نقوم بترشٌد           

استهالك الكهـرباء من 

 خالل إتباع هذه القواعد

 

 

 استيـدامهـاو ـتالحاجـة

 

 ابستفادةمنضوءال مسنهاراً

 

 ابعتمادعلىمصادرالطا ةالبدٌلة

 

 عدمفتحبابالثخجةوبكثرةلو تطوٌل

 

 استيدامالحمامال مسًلتسيٌنالماء
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 . ُيعرؼ المواد المغناطيسية -
 مغناطيسية.و ق المقصود بالمواد الغير ي -
 يستكشؼ بعض المواد التي تخترقيا قوة المغناطيس. -
 يستكشؼ بعض المواد التي ال تخترقيا قوة المغناطيس. -

 

  :المفاىيـ العممية الرئيسية 
  ة، قطب المغناطيس، القطب الشماليالمغناطيس، المغانط الطبيعية، المغانط الصناعي          

  المواد المغناطيسية، التجاذب والتنافر المغناطيسي، القطب الجنوبي لممغناطيس،  لممغناطيس،    
 

  المواد الغير مغناطيسية.   
 

 الحقائؽ العممية الواردة: 
 .المغانط نوعاف طبيعية وصناعية -
 يصنع المغناطيس الصناعي مف الحديد. -
 يجذب المغناطيس المواد المصنوعة مف الحديد والنيكؿ والكوبمت. -
 لممغناطيس قطباف قطب شمالي وقطب جنوبي. -
 تتركز قوة جذب المغناطيس عند القطبيف وتنعدـ في الوسط. -
 جنوبا. –إذا ترؾ المغناطيس حر الحركة فإنو يتجو شماال  -
 تحتوي البوصمة عمى إبرة مغناطيسية. -
 يصنع المغناطيس الصناعي مف الحديد. -
 األربعة.تستخدـ البوصمة في تحديد االتجاىات األصمية  -
 تصنع عمبة البوصمة مف مواد ال يجذبيا المغناطيس. -

 

 :التعميمات الواردة 
 

 قوة جذب المغناطيس تخترؽ المواد التي ال يجذبيا المغناطيس. -
 األقطاب المغناطيسية المتشابية تتنافر واألقطاب المغناطيسية المختمفة تتجاذب.   -

 

 :المبادئ الواردة 
كمما اتجينا نحو وسط المغناطيس تقؿ قوة الجذب المغناطيسية وكمما اتجينا نحو طرفي  -

 المغناطيس تزداد قوة الجذب. 
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثالث:الدرس

 

  المغناطيس  : المو وع


(1)عددالحصص:









 السلوكٌةاألهداف 




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:    
 يعرؼ المغناطيس.  .1
 .غانط الطبيعية والمغانط الصناعيةيميز بيف الم .2
 يتعرؼ أشكاؿ المغناطيس الصناعي. .3
 يتحقؽ عمميًا مف بعض خصائص المغناطيس. .4
 يعطي أمثمة لمواد يجذبيا المغناطيس. .5
 يعطي أمثمة لمواد ال يجذبيا المغناطيس. .6






 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




زر  ،إبػرة، مغػانط صػناعية، LCDجياز عػرض ، جياز حاسوب، طباشير، السبورة الكتاب المدرسي،
 زجاج، خشب، حجر، ورؽ مموف، مسمار، برغي، ممحاة ،مقص، بالستيؾ



 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

سػػػػػػمؾ يػػػػػػذكر األداة المسػػػػػػتخدمة لمتمييػػػػػػز بػػػػػػيف 
مصػػػػػػػنوع مػػػػػػػف الحديػػػػػػػد وسػػػػػػػمؾ مصػػػػػػػنوع مػػػػػػػف 

 األلمنيوـ

 
 

مػػػػا ىػػػػي األداة التػػػػي تسػػػػػتخدميا لتميػػػػز بػػػػيف السػػػػػمؾ 
 المصنوع مف الحديد والسمؾ المصنوع مف األلمنيوـ

 
 



 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌة وفقا  الدرس  تطبٌق خطوات




 بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو مع الطالب.  المعمـ يقوـ -
يقوـ المعمـ بتييئة الطالب لمدرس الجديد مف خالؿ عرض مقدمة لمدرس الجديد والحديث معيـ  -

بأننا سوؼ نتعرؼ في ىذا الدرس عمى المغناطيس، وأنواعو، بعض خصائصو، والمواد التي 
 يجذبيا المغناطيس، والمواد التي ال يجذبيا المغناطيس.  
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نواعو، ويقرأ الطالب مفيوـ كؿ مف المغانط يناقش المعمـ الطالب في مفيوـ المغناطيس وأ -
ويشاىدوف صورًا مختمفة لممغانط مف خالؿ الخريطة الذىنية التي  ،والمغانط الصناعية ،الطبيعية

 يعر يا المعمـ.   
أسرع وأسيؿ  : ما ىيمى الطاولة، ويطرح السؤاؿ التالييقوـ المعمـ بإلقاء كمية مف المسامير ع -

 ىي األداة التي نستخدميا في جمع ىذه المسامير بسرعة.    ؟ ماالطرؽ لجمع المسامير
يستمع المعمـ إلى إجابات الطالب، ويقوـ بتوجيو أحد الطالب لجمع ىذه المسامير بواسطة  -

 المغناطيس. 
( مف الكتاب المدرسي لمتعرؼ إلى المواد التي 65( صفحة )1ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط ) -

التي ال يجذبيا المغناطيس، ويطمب المعمـ منيـ كتابتيا في الجدوؿ يجذبيا المغناطيس، والمواد 
 المرفؽ لمنشاط والموجود في الكتاب المدرسي.

قراءتيا أماـ زمالئيـ، ذىنية أماـ الطالب، ويطمب مف بع يـ يقوـ المعمـ بقراءة الخريطة ال -
ة الجذب لممغناطيس، ويطرح المعمـ العديد مف األسئمة التي تتعمؽ بالمغناطيس وأنواعو، وخاصي

 وذلؾ إلجماؿ ما تـ دراستو خالؿ الحصة الدراسية، ولتثبيت المعمومات في أذىاف الطالب.   
يطمب المعمـ مف الطالب كتابة الخريطة الذىنية في كراساتيـ. -




 التقوٌم الختامً 




 : الذي تشير إليو العبارات التاليةالعممي المفيـو اكتب  .1
المغانط التي اكتشفيا اإلنساف في بعض الصخور وتظير عمى ) .................... ( .أ

 شكؿ حجارة سوداء الموف.
المغانط التي صنعيا اإلنساف بأشكاؿ وأحجاـ وقوى جذب  ) .................... (.ب

 مختمفة.
 

 عدد بعض المواد التي يجذبيا المغناطيس. .2
 المغناطيس.اذكر بعض المواد التي ال يجذبيا  .3






 البٌتً نشاطال




 ؟ ا تستخدـ لتتمكف مف إخراج اإلبرةسقطت إبرة في حفرة عميقة، فماذ -
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 الخرٌطة الذهنٌة 




























































 

ٌجذب بعـض 

 المواد مثل 

 ة

 

 المغناطٌس 

 طبٌعٌة مغانط 

هًمغانطصنعها 

اإلنسانمنالحدٌد

بؤ كالوأحجامميتلفة

 

 مغانط صناعٌة

 ة

  تعرٌفه

 ة

 نوعان 

 ة

 ال ٌجذب            
 بعـض 
 المواد

 مثل 

  

 

هًمغانطاكت فهااإلنسان

فًبعضالصيوروتظهر

وداءـارةسـلحجـلى كـع

 

الورق

الممحاة

الكرتون

 البخستٌك

زجاج

ي ب

حجـر

 طب ورة

الحدٌد

النٌكل

الكوبلت

 الفوبذ
طعةمنعبارةعن  

 طبانالهالحدٌد

 مالًوجنوبً

وٌقومبجذبمواد

مثلالحدٌدمعٌنة

.
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الثالث:الدرس

 

  أقطاب المغناطيس  : المو وع


(1)عددالحصص:









 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 قطبيو.يستنتج أف قوة المغناطيس تتركز في  .1
 يتعرؼ إلى أقطاب المغناطيس الشمالي والجنوبي. .2
يستنتج أف األقطاب المتشابية تتنافر والمختمفة تتجاذب. .2




 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




دبػػابيس ، مغناطيسػػاف، LCDجيػػاز عػػرض ، جيػػاز حاسػػوب، طباشػػير، السػػبورةالكتػػاب المدرسػػي،   
 مغناطيس مستقيـ خفيؼ، خشب صغيرةقطعة ، حوض ماء، خيط، حديدية أو مسامير

 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 

 يتعرؼ خاصية الجذب لممغناطيس.





:(فٌماٌلً×(أوعخمة)√ضععخمة)

(منيواصالمغناطٌسجذبكلالمواد..)0

 .)(المغناطٌسنوعان:طبٌعًوصناعً.4


 


 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات




 

 يقـو المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو مع الطالب.  -
يقـو المعمـ بمراجعة الدرس السابؽ في غ وف ثالث دقائؽ مف خالؿ طرح بعض األسئمة عمى  -

تعريؼ : ما ىو ـ لمدرس الجديد، وىذه األسئمة ىيالطالب لتذكيرىـ بالدرس السابؽ، وتييئتي
المغناطيس، ما ىي أنواعو، عدد بعض المواد التي يجذبيا المغناطيس، اذكر مواد ال يجذبيا 

 ؟  طيس مف منتصفو أـ مف عند األطراؼالمغناطيس، ىؿ تمتصؽ الدبابيس بالمغنا
( مف الكتاب المدرسي لمتوصؿ لخاصية تمركز 66( صفحة )2ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط ) -

 قطبيو.قوة المغناطيس في 
( مف الكتاب المدرسي لمتعرؼ عمى أف 66( صفحة )3ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط رقـ ) -
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قطبي المغناطيس يتجياف شمااًل وجنوبًا، ويمكف تنفيذ ذلؾ بتعميؽ المغناطيس المستقيـ تعميقًا 
 حرًا مف منتصفو بواسطة خيط ومالحظة اتجاه قطبيو نحو الشماؿ والجنوب. 

أقطاب )يعرض المعمـ أماـ الطالب خريطة ذىنية متعمقة بالمو وع وعنوانيا الرئيسي  -
، ومف خالليا يقـو المعمـ بمناقشتيـ في مفيومي القطب الشمالي لممغناطيس، (المغناطيس

والقطب الجنوبي لممغناطيس، ويناقشيـ في الصور المتعمقة بقوة جذب المغناطيس المدرجة 
 ويقـو المعمـ بطرح العديد مف األسئمة المتعمقة بذلؾ.  مف الخريطة الذىنية،

 

( مف الكتاب المدرسي، والمتعمؽ بعالقة 67( صفحة )4ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط رقـ ) -
قطبي المغناطيس ببع يا البعض، ويقوـ الطالب بقراءة االستنتاج مف خالؿ الخريطة الذىنية 

 تجاذب وتنافر المغناطيس.وكذلؾ مشاىدة جميع األو اع التي تتمثؿ في 
 

يقوـ المعمـ بقراءة الخريطة الذىنية بشكؿ كامؿ أماـ الطالب، ويطمب مف بع يـ قراءتيا أماـ  -
 زمالئيـ، ويطرح المعمـ الكثير مف األسئمة لتثبيت المعمومات في أذىانيـ.

يطمب المعمـ مف الطالب كتابة الخريطة الذىنية في كراساتيـ. -




 التقوٌم الختامً 




 : أماـ العبارة الخاطئة× ( المة ) ( أماـ العبارة الصحيحة، وع √ ع عالمة )  -1
 

 )     (  تتركز قوة جذب المغناطيس عند القطبيف، وتكاد تنعدـ في المنتصؼ.-أ
 المتشابية تتجاذب.)     (  األقطاب المغناطيسية  -ج    )     (  قطبي المغناطيس يتجياف دومًا نحو الشرؽ والغرب.-ب

 

 : أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة -2
يتجاذب المغناطيساف عند تقريب القطب الشمالي لممغناطيس األوؿ مف القطب ............. - أ

 لممغناطيس الثاني.
 األقطاب المغناطيسية المتشابية .............. والمختمفة ...............- ب






 البٌتً نشاطال




 ( مف الكتاب المدرسي.70(  صفحة )3سؤاؿ )( + 2سؤاؿ )( + 1سؤاؿ ) -
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 الخرٌطة الذهنٌة 



































































 

 أقطاب المغناطٌس 
 
 

 

 قطب شمالً  
 

 

 قطب جنوبً 

هو طبالمغناطٌسالذيٌتجل

رافًعندماـالالجغـوال مـنح

 ّرالحركةـاطٌسحـٌكونالمغن

ٌتجلهو طبالمغناطٌسالذي

رافًعندماـوبالجغـوالجنـنح

 ّرالحركةـاطٌسحـٌكونالمغن

 للمغناطٌس  

 قطبان     

 

 

 عـالقــة قـطـبـً 

 المغــنـــاطٌـــس 

 ببعضهما البعض  

 

المغناطٌسٌة األقطاب 

 المتشابهة تتنافر
األقطاب المغناطٌسٌة 

 المختلفة تتجاذب

     

        

 ج  ش       ش  ج 
 

 ش    ش  ج        ج  

             

               

 ش         ج   ش  ج 
 

 ج  ش    ش  ج      
 

 تنافـر                         تجاذب      

 

 

تتركز قوة المغناطٌس     

     عند القطبٌن وتكاد 

 تنعدم فً الوسط
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 (1عدد الحصص: )   لممواد المختمفة. مغناطيسالقوة اختراؽ المو وع:  الدرس: الرابع   

 
 األىداؼ السموكية

 

 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:    
 . عرؼ المواد المغناطيسيةيُ  .1
 و ق المقصود بالمواد الغير مغناطيسية.ي .2
 يستكشؼ بعض المواد التي تخترقيا قوة المغناطيس. .3
 يستكشؼ بعض المواد التي ال تخترقيا قوة المغناطيس. .4
 

 الوسائؿ التعميمية المستخدمة
 

لػػػوح  ،قػػػوي ، مغنػػػاطيسLCDالكتػػػاب المدرسػػػي، السػػػبورة، طباشػػػير، جيػػػاز حاسػػػوب، جيػػػاز عػػػرض 
  زجاجي، قطعة كرتوف، قطعة خشب، قطعة بالستيؾ، قطعة مف الحديد، مسامير حديد.

 
 البنود االختبارية  المتطمبات السابقة 

 
 

 
 يذكر أسماء المواد التي يجذبيا المغناطيس.

 ال يجذبيا المغناطيس.يعدد بعض المواد التي 
 

 :لفراغ بالكممة المناسبة فيما يميأكمؿ ا
يجػػػػػػػػذب المغنػػػػػػػػاطيس المػػػػػػػػواد المصػػػػػػػػنوعة مػػػػػػػػف  .3

........... 
مػػػػػػػػف األمثمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػواد التػػػػػػػػي ال يجػػػػػػػػذبيا  .4

المغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطيس ...........و............و 
 .............و..............

 
 الخرائط الذىنية الستراتيجيةخطوات تطبيؽ الدرس وفقا 

 

 يقـو المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو مع الطالب.  -
المواد يقـو المعمـ بتييئة الطالب لمدرس الجديد مف خالؿ طرح بعض األسئمة مثؿ: ما ىي  -

 ىي المواد التي ال يجذبيا المغناطيس؟ ما مف أي مادة تصنع؟ ؟ التي يجذبيا المغناطيس
المواد تنقسـ إلى نوعيف حسب جذب واختراؽ قوة المغناطيس ليا، ويتـ رسـ يو ق المعمـ بأف  -



 
499

خريطة ذىنية عمى السبورة عنوانيا الرئيسي )أنواع المواد حسب جذب واختراؽ قوة المغناطيس 
 ليا( ويتفرع مف العنواف الرئيس المواد المغناطيسية، والمواد الغير مغناطيسية.

لطالب في مفيومي المواد المغناطيسية والمواد الغير مغناطيسية، ويتـ كتابة كال يناقش المعمـ ا -
 المفيوميف عمى الخريطة الذىنية.

لمتوصؿ إلى  ؛( مف الكتاب المدرسي68( صفحة )5يقـو المعمـ بمشاركة الطالب بتنفيذ نشاط ) -
يجذبيا المغناطيس  المواد التي يجذبيا المغناطيس وال تخترقيا قوتو، وكذلؾ المواد التي ال

 وتخترقيا قوتو، وذلؾ باالستعانة بالوسائؿ التعميمية المو حة سابقًا. 
يكتب الطالب أسماء المواد المغناطيسية والمواد الغير مغناطيسية التي اكتشفوىا عمى الخريطة  -

 الذىنية المرسومة عمى السبورة.
تو ق أنواع المواد حسب خريطة ذىنية جاىزة وممونة   lcdيعرض المعمـ عف طريؽ جياز -

 جذب واختراؽ قوة المغناطيس ليا.
مكونات ىذه الخريطة، ويقرأىا أماـ الطالب، ويطمب مف بع يـ يناقش المعمـ الطالب في  -

 قراءتيا أماـ زمالئيـ. 
  

 التقويـ الختامي 
 

 أكمؿ جدوؿ المقارنة التالي حسب المطموب:  -1
 الغير مغناطيسيةالمواد  المواد المغناطيسية وجو المقارنة

 

 

 التعريؼ

 

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

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

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

 

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

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

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

 
 

 أمثمة
 

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

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

 

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

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

 
 النشاط البيتي

 

 ماذا يحدث عند تحريؾ مغناطيس أسفؿ لوح بالستيكي منثور عميو دبابيس صغيرة؟ ولماذا؟ -
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 الخريطة الذىنية 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




النٌكل




الحدٌد




كوبلتال

 



الي ب




البخستٌك




الورق




الزجاج


 

 مثـل   

أنواع المواد 

حسب جذب 

واختراق قوة 

 المغناطٌس لها 

 

 رٌف ـالتع

 التعـرٌف 

 مثـل  

هًالموادالتً

ٌجذبهاالمغناطٌس

وبتيتر ها وتل

ومصنوعةمن

الحدٌد
 

هًالموادالتًب

ٌجذبهاالمغناطٌس

وتيتر ها وتل

وغٌرمصنوعة

منالحدٌد
 

 مغناطٌسٌة  

 
غٌر  

 مغناطٌسٌة
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 (2)عدد الحصص: 

 (الصناعيالمادة التعميمية لمدرس الرابع )المغناطيس تحميؿ محتوى  
 

 تحقيقيا بعد نياية الدرس الرابع األىداؼ المتوقع: 
 طرؽ الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي.يتعرؼ إلى  -
 الطريقة الصحيحة لمحصوؿ عمى مغناطيس  بالدلؾ.يتعرؼ إلى  -
 يصنع مغناطيسا عف طريؽ الدلؾ.  -
 . يصنع مغناطيسا كيربائياً  -
عمى الجذب عند فتق الدارة يستنتج أف المغناطيس الكيربائي مؤقت ويفقد قدرتو  -

 ية.ائالكيرب
 يستنتج العوامؿ التي تؤثر عمى قوة جذب المغناطيس. -
 يقترح أداة لممحافظة عمى قوة المغناطيس. -
 يصؼ الحافظة المغناطيسية وأىميتيا لممغناطيس. -
 يذكر بعض استخدامات المغناطيس. -

 

  :المفاىيـ العممية الرئيسية 
 

 .التمغنط بالدلؾ -
 .بالكيرباءالتمغنط  -
 .المغناطيس المؤقت -
 .الحافظة الحديدية -
 .البوصمة -

 

 الدرس الرابع: المغػناطيس الصناعي
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 الحقائؽ العممية الواردة: 
 .التيار الكيربائيو الدلؾ،  :نحصؿ عمى مغناطيس صناعي بطريقتيف -
 المغناطيس الكيربائي ىو مغناطيس مؤقت. -
 الحافظة المغناطيسية تصنع مف الحديد. -
 المغناطيس.الحافظة  المغناطيسية تحافظ عمى قوة  -
 يفقد المغناطيس قوتو عمى الجذب مع مرور الزمف. -
 الحرارة والطرؽ تفقد المغناطيس قوتو المغناطيسية. -
 يدخؿ المغناطيس في تركيب الكثير مف األجيزة. -

 

 :التعميمات الواردة 
 

 لممغناطيس استخدامات متعددة في حياتنا. -
 
 

 :المبادئ الواردة 
 

 بزيادة عدد لفات سمؾ النحاس.تزداد قوة المغناطيس الكيربي  -
 تزداد قوة المغناطيس الكيربي بزيادة التيار الكيربي المار في السمؾ النحاسي. -
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الرابع:الدرس

 

  المغناطيس الصناعي  طرؽ الحصوؿ عمى : المو وع


(1)عددالحصص:








 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:
 طرؽ الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي.يتعرؼ إلى  .1
 الطريقة الصحيحة لمحصوؿ عمى مغناطيس  بالدلؾ.يتعرؼ إلى  .2
 يصنع مغناطيسا عف طريؽ الدلؾ.  .3
 يصنع مغناطيسا كيربائيا.  .4
 الكيربائي مؤقت ويفقد قدرتو عمى الجذب عند فتق الدارة الكيربية.يستنتج أف المغناطيس  .5
 يذكر بعض استخدامات المغناطيس. .6








 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




سػػمؾ  ،دبػػابيس ،بطاريػػة، LCDجيػػاز عػػرض ، جيػػاز حاسػػوب، طباشػػير، السػػبورةالكتػػاب المدرسػػي، 
 قطعة حديد أو مسمار ،مغناطيس قوي، مسمار حديد طويؿ، نحاسي معزوؿ



 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 
 

 
 
 
 

 يقارف بيف أنواع المغانط.

 

 المفيـو العممي فيما يمي: اكتب 
مغػػانط اكتشػػفيا اإلنسػػاف فػػي الصػػخور  {.……} .3

 وتظير عمى شكؿ حجارة سوداء الموف.
المغػػػػػػانط  التػػػػػػي صػػػػػػنعيا اإلنسػػػػػػاف  {.………} .4

 بأشكاؿ وأحجاـ مختمفة وقوى جذب مختمفة.
 

 


 الخرائط الذهنٌة الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات


 

 يقـو المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو مع الطالب.  -
ما ىي أنواع ديد مف خالؿ طرح بعض األسئمة مثؿ: يقوـ المعمـ بتييئة الطالب لمدرس الج -

يمكننا ؟ كيؼ ؟ ما المقصود بالمغانط الصناعية؟ ما المقصود بالمغانط الطبيعيةالمغانط
 ؟كيؼ يتـ ذلؾ؟ كننا جعؿ مسمار الحديد مغناطيساً ؟ ىؿ يمالحصوؿ عمى مغناطيس صناعي

 الكيرباء.و  الدلؾ مى مغناطيس صناعي،أىميايو ق المعمـ بأف ىناؾ طرؽ عديدة لمحصوؿ ع -
أنو ب( مف الكتاب المدرسي ليستنتج الطالب 71( صفحة )1المعمـ مع الطالب نشاط )ينفذ  -
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 يمكننا الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي بطريقة الدلؾ.
خريطة ذىنية عنوانيا الرئيسي المغناطيس الصناعي،  LCDيعرض المعمـ بواسطة جياز  -

التمغنط بالدلؾ، التمغنط  ويتفرع مف ىذا العنواف الرئيسي العديد مف العناويف الفرعية منيا
بالكيرباء، استخدامات المغناطيس الصناعي، ويطمب المعمـ مف بعض الطالب قراءة تعريؼ 

 التمغنط بالدلؾ، ويو ق المعمـ الصورة المدرجة تحت ىذا المو وع.   
( مف الكتاب المدرسي ليستنتج الطالب بأنو 72( صفحة ) 2ينفذ المعمـ مع الطالب نشاط )  -

 الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي بطريقة الكيرباء.يمكننا 
 يطمب المعمـ مف بعض الطالب قراءة تعريؼ التمغنط بالكيرباء.  -
ئمة يطرح المعمـ العديد مف األسئمة حوؿ التمغنط بالدلؾ والتمغنط بالكيرباء، تتمثؿ في األس -

؟ طيس دائـمؤقت ؟ وأييما يعطي مغنا؟ أييما يعطي مغناطيس التالية: أي الطريقتيف أف ؿ
 ؟  ؿ سيبقى المسمار مغناطيسًا أـ ال؟ ىذا لو تـ فتق الدائرة الكيربائيةما

يستمع المعمـ إلجابات الطالب، ويطمب مف بع يـ قراءة طرؽ الحصوؿ عمى المغناطيس  -
 الصناعي المدرجة في الخريطة الذىنية.

 تركيب البوصمة واستخداماتيا.   و  ،استخدامات المغناطيس الصناعييناقش المعمـ الطالب في  -
ويطمب مف  ؛ليتـ تمخيص الدرس مف خالليا ؛يقوـ المعمـ بقراءة الخريطة الذىنية أماـ الطالب -

 بعض الطالب قراءتيا أماـ زمالئيـ. 
 يطمب المعمـ مف جميع الطالب كتابة الخريطة الذىنية في كراساتيـ.  -






 التقوٌم الختامً 




 : الذي تشير إليو العبارات التاليةالعممي المفيـو اكتب  -1
الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي عف طريؽ دلؾ طرؼ المسمار بأحد ..... (  )..........أ

 طرفي المغناطيس عمى أف يكوف الدلؾ في اتجاه واحد .
تحوؿ قطعة مف الحديد إلى مغناطيس عند مرور تيار كيربائي في سمؾ ...(  .....) .......ب

 ممفوؼ حوليا.
 المغناطيس الكيربائي الذي يفقد قدرتو عمى الجذب عند فتق الدارة الكيربية..( .........)...... ج








 البٌتً نشاطال


 ( مف الكتاب المدرسي.75(  صفحة )3(  + سؤاؿ )2سؤاؿ ) -
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 الخرٌطة الذهنٌة 


































































































 



 والجرسالهاتفوالمذٌاعٌباألجهزةمثلترك

رفعالصنادٌقالحدٌدٌةمنالبواير

استيراج طعةحدٌدمنكومة ش

فصلالموادالحدٌدٌةمنأكوامالنفاٌات



 التمغنط بالكهرباء                   التمغنط بالدلك           

الحصولعلىمغناطٌسصناعً          

حدٌد طعةدلكطرفعنطرٌق

لىأناطٌسعـالمغنبؤحدطرفً

ٌكونالدلكفًاتجاهواحد

 

تحـول ـطعـةمـنالحـدٌـدإلى

مغـنـاطٌـسعـنـدمـرورتـٌــار

كهربا ًفًسلكملفوفحولها.

 

 ول علٌه ــطرق الحص

          

 المغناطٌس الصناعً  

 استخداماته


 تركٌبالبوصلة

 تستيدمفًتحدٌداإلتجاهات

 تحتوىعلىإبرةمغناطٌسٌة

 مسمار حدٌد 

          

مغناطٌسمإ تألنلٌفقد درتلعلى

الجذبعندفتحالدارةالكهربا ٌة

          

مغناطٌسدا م
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 الخرائط الذىنية استراتيجيةدرس تطبيقي في مادة العمـو العامة باستخداـ 
 



الرابع:الدرس

 

  العوامؿ المؤثرة عمى قوة المغناطيس  : المو وع


(1)عددالحصص:









 األهداف السلوكٌة




 يتوقع مف الطالب في نياية الدرس أف:    
 المغناطيس.يستنتج العوامؿ التي تؤثر عمى قوة جذب  .5
 يقترح أداة لممحافظة عمى قوة المغناطيس. .6
يصؼ الحافظة المغناطيسية وأىميتيا لممغناطيس. .7




 الوسائل التعلٌمٌة المستخدمة




، حافظػػػػة مغنػػػػاطيس، LCDجيػػػػاز عػػػػرض ، جيػػػػاز حاسػػػػوب، طباشػػػػير، السػػػػبورةالكتػػػػاب المدرسػػػػي، 
 مطرقة، ليب، برادة حديد أو دبابيسحديدية، 



 


 المتطلبات السابقة 


 

 

  البنود االختبارٌة
 
 
 
 

 يذكر طرؽ صناعة مغناطيس.
 
 
 
 

 

 :لفراغ بالكممة المناسبة فيما يميأكمؿ ا
 يمكف عمؿ مغناطيس صناعي بعدة طرؽ منيا: 

 ........................ و ...................... 
 

 


 الذهنٌةالخرائط  الستراتٌجٌةوفقا الدرس  تطبٌق خطوات


 

 يقـو المعمـ بمتابعة النشاط البيتي السابؽ ومناقشتو مع الطالب.  -
أنواع : ما ىي ض األسئمة مثؿيقوـ المعمـ بتييئة الطالب لمدرس الجديد مف خالؿ طرح بع -

 ؟ىي طرؽ الحصوؿ عمى مغناطيس صناعي؟ ما ؟ ما الفرؽ بينيماالمغانط
يجابًا عمى قوة المغناطيس.يو ق المعمـ بأف ىناؾ عوامؿ تؤثر سمبًا  -  وا 
( أماـ زمالئيـ، وبعد ذلؾ يقوـ بطرح 73يطمب المعمـ مف بعض الطالب قراءة الدرس صفحة ) -

 العديد مف األسئمة حوؿ العوامؿ التي تؤثر عمى قوة المغناطيس .
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يناقش المعمـ الطالب في العوامؿ التي تحفظ قوة المغناطيس، ويو ق مفيوـ الحافظة الحديدية  -
 خالؿ عر يا أماـ الطالب. مف
 

 يناقش المعمـ الطالب في العوامؿ التي ت عؼ قوة المغناطيس، وىي الحرارة والطرؽ. -
يستمع المعمـ إلجابات الطالب، ويعرض خريطة ذىنية عنوانيا العوامؿ التي تؤثر عمى قوة  -

ي مو حة في المغناطيس، ويتفرع مف ىذا العنواف الرئيسي العديد مف العناويف الفرعية كما ى
 الخريطة الذىنية التابعة ليذا المو وع. 

 يقـو المعمـ بقراءة الخريطة الذىنية أماـ الطالب، ويطمب مف بع يـ قراءتيا أماـ زمالئيـ.  -
 يطمب المعمـ مف الطالب كتابة الخريطة الذىنية في كراساتيـ. -






 الختامً  التقوٌم




 ؟يمكننا الحفاظ عمى قوة المغناطيسكيؼ  -1
 ؟العوامؿ التي ت عؼ قوة المغناطيساذكر  -2
 : أماـ العبارة الخاطئة× ( المة ) ( أماـ العبارة الصحيحة، وع √ ع عالمة )  -3

 )     (  تزداد قوة جذب المغناطيس عند طرقو.. أ
 )     (  يفقد المغناطيس قدرتو عمى الجذب عند تسخينو.. ب
 ج. )     (  لمحفاظ عمى قوة المغناطيس نصؿ قطبي المغناطيس بالحافظة الحديدية.      

 : الذي تشير إلية العبارة التالية العمميالمفيـو اكتب  -4
 ) ......................... ( عبارة عف قطعة حديدية تصؿ بيف قطبي المغناطيس. -








 البٌتً النشاط


 ؟ المغناطيس، بـ تنصحو، ولماذا خيفإذا رأيت صديقؾ يقـو بتس -
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 الخرٌطة الذهنٌة 
































































   

                                                                        

 

 

                                                                        

 

 
 حافظةحدٌدٌة

 

معدعدماستعمال

 
تعرضلتعرضلالحافظة

 
للحرارةللطرقالحدٌدٌة  

  
 تعـرٌفها 

  شكلها

 

 الطرق 

 

 طعةحدٌدٌة

تصلبٌن طبً

 المغناطٌس

 

 

 

 

 

 العوامل     

 علىالتً تؤثـر 

 قوة المغناطٌس

 

ف ـعوامل تضع

 قوة المغناطٌس

عوامل تحفظ 

 قوة المغناطٌس

 التسخٌن 
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 (9محؽ رقـ )م

 صور تطبيؽ الدراسة باستخداـ استراتيجية المحطات العممية 
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 (12محؽ رقـ )م

  الخرائط الذىنيةصور تطبيؽ الدراسة باستخداـ استراتيجية 
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 (11محؽ رقـ )م

 كتاب تسييؿ الميمة
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