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 ءإهدا
 فييم   وتعالى انوسبح اهلل قال لمن هذا هدي جهديأ: 

 (24)اإلسراء : }      َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيرا  *{

 ( 169)آل عمران :     }وَن َوََل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّه َأْمَوات ا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُ *{

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب *{  ( 10)الزمر :                                       }ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ

 وأخص منيم: وعطاء لكي أصل إلى ىذه المحظة أساتذتي الكرام إلى الذين بذلوا كل جيد  

 ار ريان .* قدوتي األولى الدكتور الشهيد : نز 

 . الدكتور عبد اهلل عبد المنعم  من عممني النجاح والصبر* 

 . دكتور صالح الناقةالستاذ من عممني العزيمة واإلصرار مشرفي الفاضل األ* 

 المؤلؤة المنيرة في سماء الجامعة اإلسالمية األستاذة الدكتورة : فتحية صبحي المولو .* 

 سةإلى كل من ساعدني في إنجاز ىذه الدرا : 

 ابتسامأختي العزيزة في دولة اإلمارات وأخص منهم إخواني وأخواتي * 

 زميالتي العزيزات* 

 

 ىذا العمل المتواضع أىدي
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 وتقدير شكر

المبتػدئ  ... الحمػد هلل المسػتحؽ لمحمػد كالءنػاء .... المتفضػؿ عمػى عبػاده بجزيػؿ المكاىػب كالعطػاء
سػػيد المرسػػميف  ت السػػماء كالصػػالة كالسػػالـ عمػػىبػػالنعـً قبػػؿ اسػػتحماقيا مػػف خيػػرات األرض كبركػػا
 .. .كخاتـ النبييف محمد صمى اهلل عميو كسمـ أما بعد

 الكجكد، حيز إلى الدراسة بتمؾ أخرج ءـ ، كأتأمؿ ألبحث كالبياف؛ لإلسالـ، ىداني الذم هلل فالحمد
 أعانني، الذم شيء، كؿ قبؿ تعالى هلل فالشكر عممني، بما كالمسمميف ينفعني أف تعالى فأسألو
 كبعد البحث، ىذا أداء مف مكنني ما كالمدرة، ، كالعافية ، الصحة أسباب مف لي كىيأ ، ككفمني
تباع  ، تعالى شكره  " المَّو يىْشكيري  الى  النَّاسى  يىْشكيري  الى  مىفْ " :المائؿ كسمـ عميو اهلل صمى الحبيب سنةكا 
 لعمادة  غزة، ا   م ي الجامعي ألخالؽكا العمـ لمنارة شكرم أقدـ (1122/2الترمذم ) ركاه

 أشكرىـ ،األفاضل ال در سةلأ ا ذ ها لطر  المجاق  لق م ال ر  ي، لكم ي العم ا،  الدرا ات
 عنا كؿ خير . اهلل فجزاىـ العمـ، كطمبة الباحءيف طريؽ لتمييد جيكدىـ جميعان عمى

 اإلشراؼ بمبكلو عميَّ  لتفضمو ؛ناقة كأخص بجزيؿ الشكر كالعرفاف األستاذ الدكتكر / صالح أحمد ال
رشاد نصح مف إليَّ  أسدل كلما رسالتي، عمى  قطافيا، كحاف الدراسة نضجت حتى ، كتكجيو كا 
 .العمـ لطمبة ذخران  كجعمو كرعاه اهلل حفظو

كاألستاذة الدكتكرة  ،ةالمجعم ع د محمد ع دةاهلل الدكتكر  :المناقشة لجنة ألعضاء مكصكؿ كالشكر
 ليـ فكاف كالزلؿ، الخمؿ مفيا لتصفيت ؛ا عءراتي كتممسا ا الدراسةأءري المذاف يةالملللف ح يةص ح

خراجييا إلتمام عمي الفضؿ  .صكرة أفضؿ عمى اكا 

أمد  يمافالكر َّ كالدمإلى مف زرعكا التفاؤؿ في دربي كقدمكا لي المساعدات كالتسييالت ككؿ الشكر 
 د أسرتي .جميع أفراالشكر مكصكؿ لاهلل في عمرييما ، ك 

 نصائح مف كلما قدمكه ، ككقت جيد مف بذلكه لما المحكميف ؛ السادة إلى بالشكر كأتمدـ كما
األستاذ محمد ك 4 األستاذ مكسى شياب ،  منيـ بالذكر كأخص الدراسة، أدكات تحكيـ في كتكجييات
 األستاذة ىبو الغميظ .ك  األستاذ عاطؼ البرش ،ك أبك ندل ، 
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لتمدير إلى مديرة مدرسة حميمة السعدية األساسية العميا )أ( الميندسة 4 حناف كأتمدـ بجزيؿ الشكر كا
لى جميع أعضاء الييئة التدريسية في ىذه المدرسة لما قدمكه مف  أءناء تطبيؽ تسييالت مطيرة كا 

 أدكات الدراسة عمى العينة االستطالعية .

لى كأقدـ شكرم إلى مديرة مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية العميا  )أ( األستاذة  4 آماؿ البيارم كا 
 أءناء تطبيؽ الدراسة لمدة شير كنصؼ .لتعاكنيـ كمد يد العكف جميع أعضاء الييئة التدريسية 

 مباشر بعيد، أك قريب مف لدراسةا ىذه إتماـفي   فضؿ لو كاف مف لكؿ كالعرفاف بالشكر أتمدـ كما
 إليو كصمت ما إلى الدراسة ىذه إليصاؿ جيدان  بذؿ أك نصح قدـ أك شجعني كمف مباشر، غير أك
 .نتائج مف

ةلاهللةمنةلراءةالقصد

 ال احثية:ة غر دةحملدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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ةممخصةالدرا ي

كميػػػارات حػػػؿ  اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػدعائـ التعميميػػػة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أءػػػر 
 :ةال ؤالةالرئ  يةاآل يالدراسة في المسألة الفيزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة كتحددت مشكمة 

اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػدعائـ التعميميػػػة فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ كميػػػارات حػػػؿ المسػػػألة الفيزيائيػػػة لػػػدل مػػػا أءػػػر 
 ؟ طالبات الصؼ العاشر بغزة 

ة ئميةالفرع يةاآل  ية:ل  فرعةعنةال ؤالةالرئ  يةاأل

 ؟ ما المفاىيـ الفيزيائية الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ العاشر في كحدة قكانيف الحركة 1 -

فػي كحػدة قػكانيف  العاشػر الصػؼ طالبػات لػدل تنميتيػا الكاجػب الفيزيائيػة المسػألة حػؿ ميػاراتمػا 2 - 
  ؟ الحركة

المجمكعػة  طالباتات طالبات المجمكعة التجريبية ك متكسطي درج بيف إحصائيان  دالة فركؽ تكجد ىؿ 3 -
 الضابطة  في المياس البعدم الختبار المفاىيـ الفيزيائية ؟  

عمػى تنميػة المفػاىيـ  η" (.14≤  )"مربػع تػأءير يحمػؽ اسػتخداـ اسػتراتيجية الػدعائـ التعميميػة قػكة ةىؿ 4 -
 الفيزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة ؟

طالبػػات  ك درجػػات طالبػػات المجمكعػة التجريبيػػةمتكسػطي  بػػيف إحصػػائيان  دالػة ؽفػػرك  تكجػػد ىػؿ 5 -
 المجمكعة الضابطة في المياس البعدم الختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية ؟  

عمػى تنميػة ميػارات  η" (.14≤  )"مربػع تػأءير ىػؿ يحمػؽ اسػتخداـ اسػتراتيجية الػدعائـ التعميميػة قػكة  6 -
 ية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة ؟حؿ المسألة الفيزيائ

 التجريبػي كالمػنيج شػبو المحتػكل ، لتحميؿ الكصفي المنيج  :المنيجيف الدراسة ىذه في الباحءة استخدمت
) المفػاىيـ الفيزيائيػة ةالتػابع المتغيػر عمػى ة (يػاسػتراتيجية الػدعائـ التعميم( المسػتمؿ المتغيػر أءػر لميػاس

 طالبػات مػف ( طالبػة68مػف ) مككنة عينة عمى الدراسة تطبيؽ تـ ( حيثكميارات حؿ المسألة الفيزيائية 
كالتعمػيـ  التربيػة لمديريػة الصػؼ العاشػر فػي مدرسػة نسػيبة بنػت كعػب األساسػية العميػا )أ( لمبنػات التابعػة

، ككزعػت العينػة عشػكائيان عمػى مجمػكعتيف إحػداىما تجريبيػة ـ  2012-2013الدراسػي  لمعػاـ غػزة شػماؿ
 . ( طالبة34، كاألخرل ضابطة كعددىا ) طالبة (34كعددىا )

" قػكانيف  الءالءػة لمكحػدة المحتػكل تحميػؿ كلجمػع بيانػات الدراسػة ، أعػدت الباحءػة ءػالث أدكات ، ىػي 4 أداة
العمػـك العامػة لمصػؼ العاشػر كذلػؾ لتحديػد قائمػة بالمفػاىيـ الفيزيائيػة التػي تتضػمنيا كتػاب  مػف الحركػة "
، كاختبػػار ميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة . كتػػـ التأكػػد مػػف ممفػػاىيـ الفيزيائيػػة بػػار لكمػػا أعػػدت اختالكحػدة ، 
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صػػدؽ األدكات بعرضػػيا عمػػى لجنػػة التحكػػيـ ، كقػػد طبمػػت الباحءػػة أدكات الدراسػػة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية 
 . ( طالبة مف طالبات الصؼ العاشر بمدرسة حميمة السعدية األساسية العميا )أ( لمبنات30مككنة مف )

، حيػث تػـ   (spss )اإلحصػائية عػف طريػؽ برنػامج المعالجػات باسػتخداـ كتحميميػا البيانػات جمػع تػـ كقػد
االختبار، كتـ  ءبات معامؿ إليجاد النصفية ، التجزئة كطريمة ،  (21 )ريتشاردسكف ككدر استخداـ معادلة
 -T خدـ اختبػار)ت(كأيسػت االختبػار، فمػرات مػف فمػرة لكػؿ التمييػز كمعامػؿ الصػعكبة حسػاب معامػؿ

independent sample test كتػـ حسػاب كالتجريبيػة ، الضػابطة المجمكعتيف أداء بيف لتحديد الفركؽ 
(d) التابع . المتغير عمى المستمؿ تأءير المتغير حجـ إليجاد 

 ؛ لمتأكػد بالدراسػة البػدء قبػؿ كميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة المبمػي الفيزيائية المفاىيـ اختبارم تطبيؽ كتـ
( حصػة ، كبعػد االنتيػاء مػف تطبيػؽ 26( أسابيع بكاقػع )6كاستغرؽ تنفيذ الدراسة ) المجمكعتيف، تكافؤ مف

 كميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة عمػى المجمػكعتيف الفيزيائيػة المفػاىيـ اختبػارمتػـ تطبيػؽ االسػتراتيجية ، 
 . كالتجريبية الضابطة

ة : اآل ي عن الدرا ي ج ائ  أ فرت لقد

طالبػات  درجػات متكسػط بػيف(  α≥ 05.0) داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد 1. 
لصػالح المجمكعػػة  الفيزيائيػة البعػدم المفػاىيـ اختبػار فػي الضػابطة كالمجمكعػة المجمكعػة التجريبيػة

  .التجريبية

طالبػات  جػاتدر  متكسػط بػيف(  α≥ 05.0) داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػد2.  
لصػػالح  البعػدم ميػػارات حػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة اختبػار فػػي الضػابطة كالمجمكعػػة المجمكعػة التجريبيػػة
 المجمكعة التجريبية .

(  ≥14.بميمػة ) الفيزيائيػة المفػاىيـ اختبػار فػي كبيػر تػأءير حجػـ الػدعائـ التعميميػة اسػتراتيجية تحمػؽ3.  
 مماسان بمربع إيتا .

بميمػة  ميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة اختبػار فػي كبيػر تػأءير حجػـ الػدعائـ التعميميػة ةاستراتيجي تحمؽ4.  
 ( مماسان بمربع إيتا . ≥14.)

ة:أقمها ال لص ات، من عدد لضع  م ،ةج ائ  من الدرا ي إل ه  لصمت ما ضلء في

 مة كخصكصان الفيزياء ،العمكـ العا لتدريس كمدخؿ تعميميةالدعائـ ال استراتيجية باستخداـ االىتماـ ضركرة
 االسػتراتيجيات إحدل باعتبارىا الءانكم، التعميـ كحتى األساسية بدءان بالمرحمة المراحؿ التعميمية جميع في

 المفاىيـ كميارات حؿ المسألة الفيزيائية كأحد أىداؼ تدريس الفيزياء . في تنمية الفعالة
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ةقائميةالمح ل ات

ةالصفحيةالمح لى

 بة.نيةمرآال اآلية

 جة.اإلىداء

ق -دة.كتمدير شكر  

ز -كة.سةدراال ممخص  

ؿ -ح .المحتكيات قائمة  

ف -ـ .الجداكؿ قائمة  

 س .األشكاؿ قائمة

 ع .المالحؽ قائمة

 الفصل األول : خلفية الدراسة

 2 -5 .سةدراال ممدمة

 6 .سةدراال  مشكمة

 7 .سةدرافرضيات ال

 7 .سةدراأىداؼ ال

 8 .سةدراأىمية ال

 8 .سةدراحدكد ال

 9 .سةدرامصطمحات ال
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 الفصل الثاني : اإلطار النظري

 11 -31 : استراتيجية الدعائم التعليمية :األول المحور

 11-15 النظرية البنائية . 

 12 االفتراضات االبستمكلكجية لمبنائية .

 13 أسس التعميـ البنائي .

 13-15 تيارات النظرية البنائية .

 15-20 لبنائية االجتماعية .النظرية ا

 16 المالمح األساسية لمنظرية البنائية االجتماعية .

 17-19 مراحؿ منطمة النمك المريبة .

 20 مميزات الفيـ المكسع لمنطمة النمك المريبة .

 21-22 ستراتيجية الدعائـ التعميمية .اماىية 

 23 أنكاع الدعائـ التعميمية .

 23 ية .أشكاؿ الدعائـ التعميم

 24 العالقة بيف منطمة النمك المريبة كالدعائـ التعميمية .

 24 خصائص استراتيجية الدعائـ التعميمية .

 25 أىمية استراتيجية الدعائـ التعميمية .

 26-29 مراحؿ تنفيذ استراتيجية الدعائـ التعميمية .

 31 سمبيات استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميمية .
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 32-41 لثاني : المفاهيم الفيزيائية :المحور ا

 32-33 تعريؼ المفيكـ .

 33 أىمية تعمـ المفاىيـ .
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ةاأللل الفصل

ةالدرا ي خمف ي

ة:مقدمي

عصػػر الءػػكرة العمميػػة ، ك االنفجػػار المعرفػػي اليائػػؿ ، لػػذا تسػػعى معظػػـ يسػػمى العصػػر الحػػالي 
المسػػتمبؿ ، كتػػدرؾ ىػػذه الػػدكؿ أف السػػبيؿ ليػػذا لمكاجيػػة تحػػديات  ان جيػػدان دكؿ إلػػى إعػػداد أفرادىػػا إعػػدادالػػ

في تعمـ العمػـك ،  ةصاخأءر،  مبحنا في حاجة ممحة لتعمـ فعاؿ كذاإلعداد ىك التربية كالتعميـ ، فمد أص
كالتػػي تتميػػز بكجػػكد المفػػاىيـ المجػػردة لػػذلؾ ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لتطبيػػؽ اسػػتراتيجيات التػػدريس الحديءػػة ، 

 . ىك محكر العممية التعميميةكالتي تؤكد عمى أف المتعمـ 

فالعمكـ مع الرياضيات يشكالف ءنائيان في مجػاؿ تمػدـ المجتمعػات كتطكرىػا كنمكىػا ك اسػتمراريتيا 
كالناميػػػة ، كترجمػػػت ذلػػػؾ اإليمػػػاف إلػػػى كاقػػػع  بػػػذلؾ كػػػؿ المجتمعػػػات المتمدمػػػة فػػػي التنػػػافس، ك لمػػػد آمنػػػت

ائػػػؽ كأسػػػاليب تعكػػػس طبيعػػػة تمػػػؾ المػػػكاد مممػػػكس مػػػف خػػػالؿ اىتماميػػػا بتػػػدريس العمػػػـك كالرياضػػػيات بطر 
    .(2009412)سعيدم ك البمكشي، كتساعد عمى تخريج أجياؿ متسمحة بالعمـ كالمعرفة كالميارة كالميمة 

عمػـ األرض كالبيئػػة ، ك عمػـ الكيميػاء ، ك العمػكـ العامػة تشػتمؿ 4 عمػػـ األحيػاء ، مػف المعػركؼ أف 
بػػو ، كخصكصػػان فػػي العصػػر الحػػالي  االىتمػػاـيجػػب  ، تػػدريسفػػي اليمءػػؿ فرعػػان ميمػػان  كعمػػـ الفيزيػػاء الػػذم

، كيحكليػػػػا إلػػػػى نمػػػػاذج  تمريػػػػب المفػػػػاىيـ المجػػػردة الػػػذم يتميػػػػز بالتمػػػػدـ التكنكلػػػكجي الػػػػذم ييسػػػػر عمميػػػةك 
 محسكسة يمكف لممتعمـ تعمميا بسيكلة كاالحتفاظ بيا لفترة زمنية طكيمة .

طبيعيػة فػي ككننػا كمػف حكلنػا كيمػـك بدراسػتيا فالفيزياء ىي العمـ الطبيعػي الػذم ييػتـ بػالظكاىر ال
كتفسػػيرىا ، كتعتبػػر الفيزيػػاء الماعػػدة األساسػػية التػػي تبنػػى عمييػػا العمػػـك الطبيعيػػة األخػػرل كعمػػـ الكيميػػاء 

، إف جماؿ الفيزيػاء يػأتي مػف بسػاطة النظريػات الفيزيائيػة كالعػدد المميػؿ كالفمؾ كعمـ األرض )الجيكلكجيا( 
 فالمعادالت كاالفتراضات يمكػف أف تغيػر كتكسػع نظرتنػا كمفيكمنػا لمحيػاة مػف حكلنػا  مف المفاىيـ الرئيسية

 ( .13:2010)إسماعيؿ، 

بالرغـ مف الجمكد الذم تمءمو الفيزياء ، فإنيا تتصؼ بالمتعػة كالجمػاؿ عنػد دراسػتيا فيػي تحتػاج 
، فيػي تتنػاكؿ دراسػة الحاليػة ، كربػط المفػاىيـ بالحيػاة كىػذا مػا تسػعى لتحميمػو ال لمزيد مف تمريب المفاىيـ

عمـ الميكانيكا الػذم يعػد مػف أقػدـ العمػـك الفيزيائيػة كالػذم يػدرس حركػة كحدة " قكانيف الحركة " التي تتبع 
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، إف حركة مركبة فضائية مف األرض نحك المريخ مءالن ، كتحديد مسارىا كزمػف كصػكليا ، كمػا األجساـ 
ا ، كعند كصؼ حركة الجسـ فنحف نتعامؿ مع فرع الكينمتيكا إلى ذلؾ مف حسابات يتبناىا عمـ الميكانيك

أحػػد فػػركع الميكانيكػػا ، فػػي حػػيف أننػػا نتعامػػؿ مػػع فػػرع الػػديناميكا عنػػدما نػػربط حركػػة الجسػػـ بػػالمكة المػػؤءرة 
 ( . 13:2006عميو )الربضي، 

أف يػربط أف يتعمـ المػتعمـ بنفسػو ، ك إيجابية المتعمـ ، لذلؾ يجب ف العصر الحالي يركز عمى كأل
معمكماتػػو الجديػػدة بالمعمكمػػات السػػػابمة المكجػػكدة لديػػو ، كمػػف المؤكػػػد أف النظريػػة البنائيػػة باسػػػتراتيجياتيا 

   .  المختمفة تخدـ العمـ في تحميؽ ىذا اليدؼ

تتضػمف البنائيػة أف المعرفػة تبنػى مػف الخبػرة ، كالػتعمـ تفسػير شخصػي لمعػالـ، كىػك عمميػة حيػث 
ي عمى الخبرة ، كيجب أف يحدث في مكقؼ حميمي، كاالختبار يجػب أف ينػدمج نشطة لعمؿ المعنى المبن

كيتكامؿ مع الميمة في أنشطة التعمـ غير المنفصمة . كىذا كمو يتطمب ابتداع مناىج عمكـ كاستراتيجيات 
 .تدريس تتكاءـ مع عمميات التعمـ لدل األطفاؿ كاألفراد المتعمميف لتنشيط المعرفة، كاكتسابيا ، كفيميا

 ( 2007420 )زيتكف، 

ي مجػػاؿ تػدريس العمػـك كظيػػرت العديػد مػف االسػػتراتيجيات فػ تعػددت تطبيمػات نظريػػة البنائيػةلمػد 
 نمػكذج بكسػنرك نمكذج التحميؿ البنائي، ك  النمكذج الكاقعي ،ك ، (V) نمكذج الشكؿ : في ىذا الصدد منيا

، التػدريس المفصػؿ نمػكذجك التعمـ البنائي، نمكذج ك ،  ستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمةكاكزمالئو، 
التػي ك اسػتراتيجية الػدعائـ التعميميػة ،  لفيجكتسػكياالجتماعيػة منظرية البنائيػة لكمف االستراتيجيات التابعة 

يتـ مف خالليا تمديـ المساعدة كالدعـ لمطالب في بداية تعمميػـ كحسػب احتياجػاتيـ إلتمػاف الػتعمـ ، كمػف 
لػػى أف ينعػػدـ ليصػػبح الطالػػب معتمػػدان عمػػى نفسػػو ، كبيػػذا يتحمػػؽ مفيػػكـ الػػتعمـ ءػػـ يتنػػاقص ىػػذا الػػدعـ إ

 .الذم تسعى لتحميمو جميع استراتيجيات التدريس الحديءة الفعاؿ 

التعميميػة ىػي أحػد التطبيمػات التربكيػة لمنظريػة البنائيػة التػي تفتػرض أف  كترل حافظ أف استراتيجية الدعائـ 
ـ العميؽ يحدث مف خالؿ          .(:5  2006 )حافظ، إتاحة الفرصة لمطالب لربط المعرفة الجديدة بما تعممكه مسبمان التعم
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 دراسػػة فػي التػػدريس مءػؿ4 اسػػتراتيجية الػدعائـ التعميميػػة ظيػػرت العديػد مػػف الدراسػات التػػي اىتمػت بلمػد 
2011) WarwickandMercer ) الػػدعائـ التعميميػػة ك شاشػػة اسػػتخداـ  أءػػرىػػدفت إلػػى كصػػؼ لتػػي ا

اسػتخداـ اسػتراتيجية ىػدفت إلػى معرفػة فعاليػة ( 2009، كدراسة أبك زيد ) الشرح التفاعمية في تعمـ العمكـ
 (2009 ،دراسػة )السػيد أمػيفك ،  السماالت التعميمية في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد في تدريس العمػكـ

فاعميػػة اسػػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة فػػػي تنميػػة ميػػارات البرىػػػاف الرياضػػي لػػػدل لتحمػػػؽ مػػف ىػػدفت إلػػى ا
ىدفت  ( 2004، كدراسة الجندم كأحمد ) المرحمة اإلعداديةفي الطالب ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات 

 كدراسػة ، ـأءر السماالت التعميمية في تنميػة التحصػيؿ كالتفكيػر التكليػدم كاالتجػاه نحػك العمػك إلى معرفة 
Fretz et. Al  (2004)  المكديػػكالت التعميميػػة  اسػػتخداـ النمذجػػة كإلػػى التحمػػؽ مػػف فاعميػػة  ىػػدفت

 . كدعائـ تعميمية في تدريس العمكـ

، ، كالمػػكانيف ، كالنظريػػات تشػكؿ المفػػاىيـ الماعػػدة األساسػية لمػػتعمـ األكءػػر تمػػدمان كػتعمـ  المبػػادئ 
أكيػػد عمييػػػا فػػي كافػػة المراحػػػؿ ، كالت سػػيايجػػػب االىتمػػاـ بتدريلؾ ، لػػذتحميػػػؽ تعمػػـ فعػػاؿ فيػػي تسػػيـ فػػي 

الدراسية ككافة المكاد التعميمية ، كعمى الرغـ مػف تأكيػد االتجاىػات التربكيػة الحديءػة عمػى أىميػة المفػاىيـ 
كسابيا لمطالب ، إال أف العديد مف المعمميف ال يدرككف ىذه األىمية .  كضركرة تعميميا كا 

عممية مف أىـ نكاتج التعمػيـ التػي بكاسػطتيا تيػنظـ المعرفػة فػي صػكرة ذات معنػى ، تعد المفاىيـ ال
فيػػي تمءػػؿ العناصػػر المنظمػػة كالمبػػادئ المكجيػػة ألم معرفػػة عمميػػة يػػتـ اكتسػػابيا فػػي أم مكقػػؼ تعميمػػي 

لمػتعمـ كبالتالي أصبح اكتساب الطالب ليذه المفاىيـ ىدفان رئيسيان مف أىداؼ التعمـ لككنيا تزيد مػف قػدرة ا
عمى تفسير العديد مف الظكاىر الطبيعية كتساعده عمػى تصػنيؼ العديػد مػف األشػياء كاألحػداث كالمكاقػؼ 

 ( . 456  2006كتجمعيا في فئات يسيؿ تعمميا )طمبة، 

فػػي ضػػكء ىػػذه األىميػػة التػػي تحتميػػا المفػػاىيـ العمميػػة كضػػركرة اكتسػػابيا بطريمػػة صػػحيحة فممػػد 
ىػػدفت التػي  (2011دراسػة عػػكض )ي اىتمػػت بتػدريس المفػػاىيـ منيػا 4  ظيػرت العديػد مػػف الدراسػات التػ

اسػػتخداـ اسػػتراتيجية تػػدريس مبنيػػة عمػػى نظريػػة الػػذكاءات المتعػػددة فػػي تحصػػيؿ المفػػاىيـ إلػػى معرفػػة أءػػر 
ىػػدفت إلػػػى معرفػػة أءػػػر اسػػتخداـ نمػػػكذج (  2007كدراسػػة طمبػػػة ) ،الفيزيائيػػة لػػدل طمبػػػة الصػػؼ العاشػػػر

سكشػػػماف عمػػػى تحصػػػيؿ المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة كتنميػػػة المػػػدرات المعرفيػػػة كالكجدانيػػػة التػػػدريب االستمصػػػائي ل
ىػػدفت إلػػى معرفػػة أءػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيتيف قػػائمتيف  ( 2006، كدراسػػة الخريسػػات )لمتفكيػػر االبتكػػارم 

 طكدراسة قطي  ،عمى البنائية في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية كميارات التفكير لدل طالب الصؼ العاشر
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فػي اكتسػاب V ىدفت إلى معرفة أءر معالجة المعمكمات كالتدريس بطريمتي دكرة الػتعمـ ك أشػكاؿ ( 2006)
 أءػػػػر اسػػػػتخداـ ىػػػػدفت إلػػػػى معرفػػػػة( 2004محمػػػػد )ك دراسػػػػة ، المفػػػػاىيـ الفيزيائيػػػػة كتنميػػػػة عمميػػػػات العمػػػػـ

ات تعمػػػـ المفػػػاىيـ اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات الفيػػػـ المرائػػػي كالتغمػػػب عمػػػى صػػػعكب
 .الفيزيائية

كمما ال شؾ فيػو أف حػؿ المسػألة الفيزيائيػة مػف أىػـ المشػكالت التػي تكاجػو المعمػـ كالمػتعمـ عمػى 
كما يعتبر حؿ المسألة مػف أىػـ األنشػطة التػي تتحمػؽ مػف خالليػا األىػداؼ التعميميػة ، إذ أف حدو سكاء ، 

المػػػدرات التحميميػػػة ، كتنمػػػي المػػػدرة عمػػػى تطبيػػػؽ  حػػػؿ المسػػػألة ينمػػػي المػػػدرات العمميػػػة لمطػػػالب كبػػػاألخص
لػذلؾ البػد المعرفة في مكاقؼ جديدة كتساعد عمى تعمـ المفاىيـ كالحمائؽ كالتعميمات المرتبطة بالمسألة ، 

، كتسػييؿ الصػعاب التػي تكاجػو أف تتضاعؼ الجيكد لتنمية ميارات حؿ المسألة الفيزيائيػة لػدل الطػالب 
 . ة المتعمـ أءناء حؿ المسأل

ر الكسػػائؿ المناسػػبة لمػػتعمـ كالتػػي يجػػب تػػكفيلػػتعمـ أم ميػػارة أنػػو ( 20064304 ) الربيعػػي، يػػرل 
تتضػػمف تحديػػد شػػكؿ كمحتػػكل العمميػػة التعميميػػة بمػػا تحتكيػػو مػػف مػػدخالت كمخرجػػات كمػػا تتضػػمنو ىػػذه 

ب لتػدريس الخطكة مف تحديد لمحتكل الممرر الدراسي كطرائؽ التػدريس المناسػبة ككضػع التخطػيط المناسػ
  الميارات كالتي يمكف أف تساعد المتعمـ عمى تحميؽ النتائج المرجكة مف التعمـ.

التي  2010)دراسة العربيد)  الفيزيائية 4  مف الدراسات التي اىتمت بتنمية ميارات حؿ المسألةك 
 لدللفيزيائية ىدفت إلى معرفة أءر برنامج بالكسائط المتعددة عمى تنمية المفاىيـ كميارات حؿ المسألة ا

أءػػر اسػػتخداـ المحاكػػاة ىػػدفت إلػػى معرفػػة  (2009الصػػـ ) دراسػػة ك،  عشػػر الحػػادم الصػػؼ طػػالب
عميػػاف   دراسػػة ك،  فػػي تنميػػة ميػػارة حػػؿ المسػػائؿ الفيزيائيػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ الءػػاني الءػػانكم  الحاسػكبية
 مختبػػر الفيزيػػاء فػػي اسػػتخداـ المنحػػى المنظػػكمي لتػدريس مػػادةىػػدفت إلػػى  معرفػػة أءػر  (2009) كآخػركف

كدراسػػػػػة ،  تحصػػػػػيؿ المفػػػػػاىيـ كميػػػػػارات حػػػػػؿ المسػػػػػألة الفيزيائيػػػػػة لػػػػػدل طمبػػػػػة السػػػػػنة الجامعيػػػػػة األكلػػػػػى
اسػػػػتراتيجية حػػػػؿ المشػػػػكالت فػػػػي تنميػػػػة المفػػػػاىيـ إلػػػػى معرفػػػػة أءػػػػر اسػػػػتخداـ ت ىػػػػدف (2007)الحياصػػػػات

معرفػة أءػر األنشػطة  ىػدفت إلػى Selcuk & etal ( 2008) كدراسػة،  كميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة
العممية كالمنظمات المتمدمة في تنميػة ميػارات حػؿ المسػائؿ كفيػـ المفػاىيـ الفيزيائيػة  لػدل طمبػة المرحمػة 

 . الجامعية المتكسطة
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 ميػػػػارات حػػػػؿ المسػػػػألة ، ك ممػػػػا سػػػػبؽ نسػػػػتنتج أف تعمػػػػيـ الفيزيػػػػاء يػػػػتـ مػػػػف خػػػػالؿ تنميػػػػة المفػػػػاىيـ 
الحاليػة ، فمػد تيحػدث اسػتراتيجية الػدعائـ التعميميػة تعمػـ فعػاؿ فػي  الدراسػة تركػز عميػو، كىذا مػا  الفيزيائية

ء ك تجعميػػا محببػػة لػػدل سػػيؿ تػػدريس الفيزيػػاميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة كبالتػػالي تي ، ك تنميػػة المفػػاىيـ 
  .المتعمميف 

ةمشكميةالدرا ي:

حيث في التدريس  ةعتياديمعممات العمكـ لمطريمة اال برزت مشكمة الدراسة مف مالحظة استخداـ
ؤدم كىػػذا يػػ . أف المعممػػة تسػػتخدـ أسػػمكب المناقشػػة بطريمػػة خاطئػػة فتركػػز عمػػى فئػػة معينػػة مػػف الطالبػػات

دارس كفي إلى عدـ فيـ الطالبات لممفاىيـ ، أك فيميا بطريمة خاطئة ، كظير ذلؾ كاضحان في معظـ الم
لػػػذلؾ كػػػاف مػػػف صكصػػػان عمػػػـ الفيزيػػػاء ، كانػػػت العمػػػكـ جػػػزءان مػػػف ىػػػذه المػػػكاد كخك . جميػػػع المػػػكاد تمريبػػػان 
اسػػػتراتيجية الػػػدعائـ التعميميػػػة ، فيػػػي مػػػػف مءػػػؿ فػػػي التػػػدريس اسػػػتراتيجيات حديءػػػة  الضػػػركرم اسػػػتخداـ 

المجػػردة ، كأيضػػان تنمػػي ميػػارات حػػؿ المسػػألة  االسػػتراتيجيات التػػي تسػػاعد عمػػى تنميػػة المفػػاىيـ الفيزيائيػػة 
حيػػث تبنػػى المعرفػػة الجديػػدة بنػػاءن عمػػى الخبػػرة السػػابمة المكجػػكدة الفيزيائيػػة بطريمػػة  تعاكنيػػة اجتماعيػػة ، ب

 . لدل المتعمـ حكؿ مكضكع التعمـ

ةلعم هة  محلرةمشكميةالدرا يةفيةال ؤالةالرئ  يةاآل ية:ة

مػػا أءػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ كميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة لػػدل 
 ؟ شر بغزةطالبات الصؼ العا

ةل  فرعةعنةةال ؤالةالرئ سةاأل ئميةاآل  ي:

 ما المفاىيـ الفيزيائية الكاجب تنميتيا لدل طالبات الصؼ العاشر في كحدة قكانيف الحركة؟ 1-

فػي كحػدة قػكانيف  العاشػر الصػؼ طالبػات لػدل تنميتيػا الكاجػب الفيزيائيػة المسػألة حػؿ ميػاراتمػا 2- 
  ؟ الحركة

المجمكعة طالبات متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية ك  بيف إحصائيا دالة فركؽ تكجد ىؿ 3-
  ؟  عدم الختبار المفاىيـ الفيزيائيةالضابطة في المياس الب
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عمػى تنميػة المفػاىيـ  η" (.14≤  )"مربػع  تأءير يحمؽ استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميمية قكةةىؿ 4- 
 بغزة ؟الفيزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر 

متكسػطي درجػات طالبػات المجمكعػة  ( بػيف α≥ 05.0) مسػتكل عنػد إحصػائيا دالػة فػركؽ تكجػد ىػؿ5- 
 في المياس البعدم الختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية ؟   المجمكعة الضابطة طالبات التجريبية ك 

عمػى تنميػة ميػارات  η" (.14≤  )"مربػع  تػأءير يحمػؽ اسػتخداـ اسػتراتيجية الػدعائـ التعميميػة قػكةةىؿ 6-
 حؿ المسألة الفيزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة ؟

ةفرلضةالدرا ية:

متكسػطي درجػات طالبػات المجمكعػة  ( بيف α≥ 05.0) مستكل عند إحصائيا دالة ال تكجد  فركؽ - 1
 .التجريبية كالمجمكعة الضابطة في المياس البعدم الختبار المفاىيـ الفيزيائية 

عمػػى تنميػػة المفػػاىيـ  η" (.14≤  )"مربػػع تػػأءير مػػؽ اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة قػػكة ال يح 2-
 الفيزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة .

متكسػطي درجػات طالبػات المجمكعػة  ( بيف α≥ 05.0) مستكل عند إحصائيا دالة ال تكجد  فركؽ 3- 
  .م الختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائيةالتجريبية كالمجمكعة الضابطة في المياس البعد

عمػى تنميػة ميػارات حػؿ  η" (.14≤)"مربػع تػأءير ال يحمؽ استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميمية قكة  4-
 المسألة الفيزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة .

ةأقدافةالدرا ي:

                                                                                                                                                                                  ة4               اآلتيتسعى ىذه الدراسة إلى تحميؽ األىداؼ 

ؼ العاشػػر الكاجػػب تنميتيػػا لػػدل طالبػػات الصػػالفيزيائيػػة  المسػػألة حػػؿ ك ميػػاراتتحديػػد المفػػاىيـ  1-
 في كحدة قكانيف الحركة.  األساسي

أءػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ الفيزيائيػػة لػػدل طالبػػات الصػػؼ معرفػػة  2-
 العاشر بغزة.
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معرفػػػة أءػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػدعائـ التعميميػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات حػػػؿ المسػػػألة الفيزيائيػػػة لػػػدل  3- 
 عاشر بغزة .طالبات الصؼ ال

 :ةةأقم يةالدرا ي

 ، المنيػاج كاضعي تفيدائـ التعميمية استراتيجية الدعتمديـ معمكمات خاصة بتسيـ ىذه الدراسة في  1- 
حيػث يمكػف  مسػاعدة خطػط كبػرامج كضػع عنػد أك العمػـك العامػة ، منيػاج كتطػكير صػياغة عنػد كذلػؾ

 . ةات استراتيجية الدعائـ التعميميإعداد المناىج كفؽ خطك 

التػي دعػت إلػى تنكيػع ر متطمبػات العصػلاسػتجابة ك  ، تعتبر ىذه الدراسػة اسػتكماالن لجيػكد البػاحءيف  2- 
فاقان جديدة لمبحث في آ، كما كتفتح  طرؽ التدريس كاستخداـ االستراتيجيات الحديءة مءؿ الدعائـ التعميمية

 .   استراتيجيات النظرية البنائية 

 كدليالن لممعمـ ، قد يفيد لميارات حؿ المسألة الفيزيائية ، كاختباران  الفيزيائية ، يـلممفاى اختباران  تكفر 3-  
 إعػداد عنػد تػدريس العمػكـ مجػاؿ فػي فيكالبػاحء العميػا، الدراسػات كطمبػة العمػـك العامػة ، يكمعممػ يمشرف

 .أدكات البحث
ةحدلدةالدرا ي:

عميمية في تنمية المفاىيـ كميارات حؿ المسألة أءر استخداـ استراتيجية الدعائـ الت:ةةالحدةالملضلعي1. 
 الفيزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة .

 . شماؿ غزةمحافظة الكاقعة في ك  األساسية العميا)أ( لمبناتبنت كعب مدرسة نسيبة الحدةالمكاجية:ةة2.

 .  ـ 2012/2013تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي  : الحدةالزماجي3. 

عينة تجريبية كأخرل ضابطة مف طالبػات الصػؼ العاشػر األساسػي مػف مدرسػة نسػيبة  :ةالحدةال شري4.
 األساسية العميا)أ( لمبنات .بنت كعب 

 -كحػػدة قػػكانيف الحركػػة مػػف كتػػاب العمػػـك لمصػػؼ العاشػػر اقتصػػرت الدراسػػة عمػػى  الحةةدةاألكةةاد مية:ة5.
 .الجزء األكؿ 
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ة:ةمصطمحاتةةالدرا ي

       4 إجرائياقامت الباحءة بتعريؼ المصطمحات اآلتية 

مجمكعة )اإلجراءات ( الخطكات كالحركػات التػي يمػـك بأدائيػا 4  ا  را  ج يةالدعائمةال عم م ي -
التػدرج فػي  تمػديـ المسػاعدة كالػدعـ لمطالبػة ، إلػى أف تصػبح  يػايػتـ مػف خاللل الفصػؿ المعمـ داخػؿ غرفػة

عمميػػة تعمػػـ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة كميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة التػػي تتضػػمنيا   معتمػػدة عمػػى نفسػػيا فػػي
 .كحدة قكانيف الحركة لمصؼ العاشر

قامػػػت إذ الميمػػػة التعميميػػػة المػػػراد تنفيػػػذىا  اتحتاجيػػػالػػػدعائـ التػػػي فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة  ال احثةةةيا ةةة خدمتة
متػػى ؟ أيػػف ؟ لمػػاذا ؟ ) كممػػات 4  مءػػؿ التأمػػؿ كالتفكيػػر كىػػي تمميحػػات محسكسػػة، ك باسػػتخداـ التمميحػػات 

كتمميحػات التنظػػيـ الػذاتي لمتفكيػػر بصػكت مرتفػػع ، كاسػتخداـ التمميحػػات المفظيػة ، كاألنشػػطة ( ، كيػؼ ؟ 
المسػػػػػاندة ، مءػػػػػؿ اسػػػػػتخداـ الحاسػػػػػب شػػػػػريكان لممعمػػػػػـ كالكسػػػػػائط التعميميػػػػػة كالتكضػػػػػيحات العمميػػػػػة ككػػػػػذلؾ 

كالػػتعمـ التعػػاكني ، كتعمػػيـ  األسػػئمة ، كالتغذيػػة الراجعػػة ، اسػػتخدمت االسػػتراتيجيات المعرفيػػة مءػػؿ 4 طػػرح
  .الرفاؽ ، ك الكممات المفتاحية ، كالتكضيح كالتكسع في المصطمحات كالمفاىيـ ، كالتنبؤ كحؿ المشكالت

 تصكر عممي يمكف مف خاللو تحديد فيما إذا كاف مف الممكف إعطاء التسمية أك المصطمح المفهلمة: -
تتضمنيا كحدة " قكانيف الحركة " لمصؼ العاشر األساسي ، بناءن عمػى خصػائص كصػفات لممفاىيـ التي 

تحصيؿ المفاىيـ بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالػب يماس كتتضمف المفيـك كداللتو المفظية ك  ،المفاىيـ 
 .                      المفاىيـ الفيزيائيةاختبار في 

 دراسة الظكاىر الطبيعية كتحميميا كتفسير أسبابيا .العمـ الذم ييتـ ب عممةالف ز اءة:ة-

اآلتيػة )تكحيػد كحػدات  الميػارات العمميػةقػدرة الطالبػة عمػى اسػتخداـ ة:ةمهاراتةحةلةالم ةأليةالف ز ائ ةي- 
اإلجابػة عػف األسػئمة كالتأكػد  –تحديد المانكف المستخدـ  –تحديد المطمكب  –تحديد المعطيات  –المياس 

التي تتضمنيا كحدة قػكانيف فيزيائية ال أءناء حؿ المسائؿكاجيو تؾ الغمكض الذم فمف صحة الحؿ ( في 
 . في كتاب العمـك الجزء األكؿ لمصؼ العاشر   الحركة

 تبدأ كالتي ، العاـ التعميـ مراحؿ مف األساسية المرحمة صفكؼ أحد الصفةالعاشرةاأل ا ية:ة-

 سنة. ((15-16 بيف  ما الفصؿ ىذا في بالطال أعمار ك تتراكح العاشر، األكؿ حتى الصؼ مف 



ة
ة
ة

ةالثاجي الفصل
ةالجظري ا طار

 
 ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية.ة :األلل المحلرة
 ة.المفاق مةالف ز ائ يةة :الثاجي المحلرة
 ةمهاراتةحلةالم ألية.ة :الثالث المحلرة
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ةالفصلةالثاجي

ةا طارةالجظري

 4تتضمف التي الدراسة مفصالن لمحاكر عرضان  الفصؿ ىذا في الباحءة تناكلت

كأىميتيػا فػي تػدريس  كخطكاتيػا كأىػدافيا كأسسػيا ماىيتيػا الػدعائـ التعميميػة، اسػتراتيجية :األلل المحةلر
 . صعكباتيا كأىـ العمـك كتمكيميا

 .مكيمياكت،  كمراحميا،  كأىميتيا،  كخصائصيا ،أنكاعيا4  الفيزيائية المفاىيـ يتضمف  :الثاجي المحلر

 . 4 تعريفيا ، كأىميتيا ، كخطكاتيا ، كصعكبات تعمميا ميارات حؿ المسألة يتضمف  :الثالث المحلر

 4كفيما يمي تكضيح لكؿ محكر 

  Educational  Scaffolding Strategyا  را  ج يةالدعائمةال عم م يةةةالمحلرةاأللل:

ديءػػة فػػي التػػدريس ، كالتػػي تسػػتمد أصػػكليا ة إحػػدل االسػػتراتيجيات الحيػػاسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميم
مف النظرية البنائية االجتماعية ، لذلؾ البد مف نبذة مختصرة عف النظرية البنائية ءـ البنائية االجتماعيػة 

 قبؿ الحديث عف استراتيجية الدعائـ التعميمية .

ة:الجظر يةال جائ يةة1.

الذم بدأ في بحث الظكاىر الفسيكلكجي العالـ قامت ىذه النظرية في ألمانيا عمى يد ) فكنت ( 
كأىـ ما يميز تفكير  ، كفي أمريكا كاف )تنشر( خير ممءؿ ليذه المدرسة. النفسية بالطريمة التجريبية 

 . أصحاب ىذا المذىب أنيـ لـ يعنكا بالسمكؾ الظاىرم بمدر ما كانكا يعنكف بتحميؿ الخبرات الشعكرية

 ( 22 2004:)محمد،  

 فإف 4 النظرية البنائية  كمع تعدد ركاد 

نظرية متكاممة كمنفردة حكؿ النمك المعرفي لدل األطفاؿ ، كليذه النظرية شػماف أساسػياف  كضع بياجيو" 
 الحتمية المنطمية . 1.  مترابطاف 4

ةةةةةةةةةةةةةة.ةالبنائية            2.

ة(186 4 2002  زيتكف، )ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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ةتةاال   ملللج يةال جائ ية:االف راضا2. 

 ؽ تصكر االبستمكلكجية البنائية حكؿ مشكمة المعرفة كقضاياىا مف افتراضيف أساسييف4            مينط

؛ فالمعرفة كما يراىا البنائيكف، ال تكتسب بطريمػة سػمبية بػؿ يػتـ اكتسػابيا عػف  يركز عمى المعرفة األلل:
ؿ نشػاطو كتفاعمػو مػػع العػالـ الػذم حكلػو كاكتسػابو لمخبػػرات طريػؽ بنائيػا مػف قبػؿ المػتعمـ نفسػػو كمػف خػال

 المختمفة.

؛ كتضمف المدرة عمػى التكيػؼ مػع عػالـ الخبػرة كنفعيتيػا لممػتعمـ  4 يركز عمى كظيفة عممية المعرفةالثاجي
 .(209:2003  )الزغكؿ، كليس مف خالؿ مطابمتيا لمكاقع

 4ال جائ يةالجظر يةم ادئةة3.

ةة4التي ترتكز عمييا البنائية كىي مف المبادئ األساسية ان عددة( 27:2004)ذكر محمد

اعتبرت االستبطاف منيجيا كاالستبطاف بالنسػبة ليػذه المدرسػة مسػتمد مػف الفيزيػاء الفسػيكلكجيا كلػيس  1.
 مف الفمسفة .

ـ رأت البنائية أف عمـ النفس يجب أف يركز عمى دراسة العمؿ اإلنساني كاىتمت بما ىػك عػاـ كلػذلؾ لػ 2.
جاىمػت دراسػة تبدراسػة مػا ىػك غيػر سػكم بمعنػى آخػر إلى دراسة الفركؽ الفردية كمػا أنيػا لػـ تيػتـ تمتفت 

 المصابيف باالضطرابات النفسية كالعممية .

  .قدـ كؿ مف فكنت كتنشر مسممتيف أساسيتيف ليذه المدرسة كىما الضبط كالتحميؿ كأكدا عمى التجديد 3.

مية لعمػـ الػنفس يجػب أف نحصػؿ عمييػا مػف خػالؿ االسػتبطاف فػي ظػركؼ اعتمد كنشر أف المادة العم 4.
 تجريبية صادقة .

 اعتبرت البنائية أف النفس كالجسـ نسماف متكازياف . 5.

مبػػادئ النظريػػة البنائيػػة تػػرتبط بالجانػػب النفسػػي لممػػتعمـ ، كىػػذا يتناسػػؽ مػػع 4    ةةرىةال احثةةيةأن
 عمػػػى الجانػػػب الػػػداخمي لممػػػتعمـ فيػػػك المسػػػئكؿ عػػػف بنػػػاء  تعتبػػػر أف بنػػػاء المعرفػػػة يعتمػػػدافتراضػػػاتيا فيػػػي 

معرفتو ، كتعتمد عمى تفاعمو مع بيئتو المحيطة ، فكمما تفاعؿ المتعمـ مع بيئتو الخارجية كامتمؾ الحكافز 
 الداخمية لمتعمـ زادت معرفتو .
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ة:ةةأ سةال عم مةال جائية4.

   (140:2002) 4 زيتكف تيأي يمكـ التعميـ البنائي عمى مجمكعة مف األسس أىميا ما

ة.ةالتكجيو غرضية التعمـ عممية بنائية نشطة كمستمرة ك:ةةألالًة

تتييأ لمتعمـ أفضؿ الظركؼ عنػدما يكاجػو المػتعمـ بمشػكمة أك ميمػة حميميػة كاقعيػة كفػي ىػذا إشػارة  :ةثاج اًة
 ستراتيجية كيتمي المتضمنة التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة.اإلى 

 مية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية تفاكض اجتماعي مع اآلخريف.تتضمف عم :ةثالثاًة

 المعرفة المبمية لممتعمـ شرط أساسي لبناء تعمـ ذم معنى. را عًاة:

لجػكىرم مػػف عمميػة الػػتعمـ ىػك إحػػداث تكيفػات تتػػكاءـ مػع الضػػغكط المعرفيػة الممارسػػة االيػػدؼ  :ةخام ةاًة
 . عمى خبرة المتعمـ

يؤكػد عمػى ضػركرة تػكفير الظػركؼ المناسػبة لمػتعمـ ، كأف أفضػؿ التعمػيـ البنػائي أف  حثةي رىةال ا
عطػػاؤه الفرصػػة ليتعامػػؿ مػػع ىػػذا المكقػػؼ ، ككػػذلؾ فػػإف  ىػػذه الظػػركؼ كضػػع المػػتعمـ فػػي مكقػػؼ محيػػر كا 

مػػػا المعرفػػة تراكميػػة البنػػاء لػػػذلؾ يجػػب تحديػػد المعرفػػػة السػػابمة لممػػتعمـ كربطيػػا بالمعرفػػػة الجديػػدة ، كىػػذا 
 يعرؼ بمراجعة الخبرات السابمة . 

ة :ال جائ ي الجظر ي   ارات5. 

نظران لإلقباؿ الكبيػر عمػى النظريػة البنائيػة ، كمػا قدمتػو مػف تطػكر فػي مجػاؿ التػدريس كتعػدد األفكػار 
إلػػػى عػػػدة تيػػػارات (50:2003-60) زيتػػػكف ، كزيتػػػكفقسػػػميا التػػػي تناكلتيػػػا ، كعرفانػػػان بحػػػؽ ركادىػػػا فمػػػد 

  4 كاآلتي

 ةال   طي   جائ يال : 

 تبنػى بصػكرة المعرفػة أف إلػى يشػير كالػذم "بياجيػو" كضعو الذم المبدأ في التيار ىذا مالمح تتجسد
 فػي دكرنا جكىرينػا لممػتعمـ السػابمة المعرفػة تمعػب كىنػا البيئػة مػف سػمبينا يتمماىػا كال المػتعمـ يػد عمػى نشػطو
 البسػيط مػف كتػدرج األفكػار تعاقػب عمى أساسنا يرتكز ـالتعم نظاـ أف كما ، الجديدة لممعرفة النشط البناء
 . البسيطة البنائية عمييا يطمؽ أف د"فيمجالسر " جعؿ الذم ىك ىذا يككف كربما ،مد المع إلى
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 ةالجذر ي ال جائ ي: 

 مػع فييا الفرد يتكيؼ ديناميكية تكيؼ عممية يعد ما شيء عمى التعرؼ أف التيار ىذا أصحاب يرل
 الخبػرات ترتيػب تػدفؽ فػي تسػاعد الماضػي خبػرات مػف المبنيػة العمميػة فػالبني ،يػؽتطبلم قابمػة تفسػيرات
 مػع التكيػؼ العمميػة لمحاكلػة البنػى ىػذه مءػؿ تتغيػر عمميػا فػي البنػى ىػذه تفشػؿ عنػدما كلكػف المسػتمرة
 . الجديدة الخبرات

تركػز  لػـ جذريػةال البنائيػة أف كمػا لممعرفػة كبػافو  المػتعمـ عمػى منصػب التركيػز أف سػبؽ ممػا كيتضػح
 .التعمـ عممية في كمؤءر البيئة عمى

 االج ماع ي ال جائ ي:  

 كتتضػمف الػتعمـ بعمميػة يمػكـ عنػدما اجتماعيػة بيئػة فػي يعػيش المػتعمـ أف التيػار ىػذا أصػحاب يػرل
 كاألصػدقاء، المعمػـ، فػييـ بمػا المػتعمـ عمػى مباشػر بشػكؿ يؤءركف الذيف األفراد لممتعمـ االجتماعية البيئة
 مػف المعرفػة بنػاء عمػى يركػزكف التيػار ىػذا أصػحاب أف المالحػظ كمف معيـ سيتعامؿ الذيف األفراد ؿكك

 .التعاكني كالتعمـ بالتعمـ االجتماعي كاالىتماـ التفاعؿ خالؿ

 ةالثقاف ي ال جائ ي: 

 بسػياؽ عميػو يطمػؽ فيمػا الػتعمـ لمكقػؼ االجتماعيػة البيئػة كراء مػا إلػى التيػار ىػذا أصػحاب يتجػو
 أف االتجاه ىذا منظرك كيرل  .كلغة كأعراؼ كديانات كتماليد عادات مف يتضمنو كما الءمافية، أءيراتالت
ػا يبنػي بيكلػكجي ككجػكد بػؿ لممعمكمػات كمعػالج لػيس لمعمػؿ جديػد مفيػكـ ىػك إليػو نحتاج ما  يتكاجػد نظامن

 التفاعػؿ سػييؿلت المسػتخدمة الرمزيػة كاألنظمػة األدكات كفػي الفػرد ىػذا ذىػف فػي متسػاكية بصػكرة
 .كالءمافي االجتماعي

 ةالجقد ي ال جائ ي: 

 البعد إلييما تضيؼ كلكنيا كالءمافية االجتماعية البيئة ظؿ في المعرفة بناء إلى النمدية البنائية تنظر
 إليو،  ترمي ما كانجاز تحميؽ مف البنائية تتمكف حتى البيئات ىذه تشكيؿ إلى اليادؼ كاإلصالح النمدم
 التحػاكر خػالؿ مػف دائمػة التسػاؤؿ متفتحػة عمميػة تنمية عمى العمؿ أجؿ مف النمدية النظرية مف كيستفاد
 .كالتأمؿ
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 ةال فاعم ي ال جائ ي: 

 لمبعػد ككفمنػا الخػاص، كالبعػد العػاـ البعػد بعػديف، خػالؿ مػف يحػدث الػتعمـ أف التيػار ىػذا منظػرك يرل
 الػذم المػادم العػالـ مػع التعامػؿ عمػى قػادريف فيككنػك  عنػدما المعرفػة ببنػاء يمكمػكف المتعممػيف فػإف العاـ
 يمػكـ عنػدما تبنػى المعرفػة أف إلػى يشػير الخػاص البعػد أف حػيف فػي األفػراد مػف غيػرىـ كمػع ، بػو يحػيط

ذا ، التعمـ عممية أءناء كأفكارىـ تعامالتيـ في بالتأمؿ المتعممكف  يككف البعديف ىذيف مف المتعمـ تمكف كا 
 المدرة المتعممكف يكتسب أف عمى التفاعمية البنائية كتركز ، الجديدة بالمعرفة يمةالمد المعرفة ربط بممدكره
قنػاع اآلخػريف النمدم، كالتفكير المعرفية التراكيب بناء عمى  مػع كالتعامػؿ االستمصػاء كممارسػة بػررائيـ كا 

 المػديـ يفبػ التفاعػؿ كخمػؽ كاالستكشػاؼ التجريػب عمػى كالمػدرة االجتمػاعي، كالتفػاكض المفيػكمي التغيػر
 كالجديد.

 ا ج اج ي ال جائ ي: 

 مذ الػتعمـ صػكر مػف صػكرة إال ىػي مػا الجديػدة المعرفػة بنػاء أف عمػى اإلنسػانية البنائيػة تؤكػد
 مػف كذلػؾ المعرفػة لتمػؾ معنػى ذك تعمػـ حػدث إذا المػتعمـ لػدل تبنػى الجديػدة المعرفػة أف حيػث ، المعنػى
 التػي المعرفيػة العمميػات أف عمػى اإلنسػانية البنائيػة دكتؤكػ ،مة السػاب المػتعمـ معػارؼ مػع ربطيػا خػالؿ
 خبػرة ليـ ليس الذيف المبتدئكف يكظفيا التي نفسيا ىي ، خارقة أعماالن  ينتجكف الذيف المحترفكف يكظفيا
 بػيف عالقات تككيف طريؽ عف المعرفة بناء إلى الفرد يمجأ الحالتيف كمتا في إذ ، المجاؿ ىذا في كاسعة

 التػي النفسػية العمميػات فػإفلػذا  ؛ سػابمة معرفيػة تراكيػب تشػكؿ كالتػي األخػرل كالمفػاىيـ دةالجدي المفاىيـ
 خالليػا مػف يػتـ التػي االبسػتمكلكجية العمميػات نفػس ىي كجديد خاص معنى ببناء خالليا مف الفرد يمكـ
 .الجديدة المعرفة بناء

بػػالمتعمـ ، كلكػػف أكءرىػػا تفػػاعالن  أف تيػػارات النظريػػة البنائيػػة تػػرتبط بالبيئػػة المحيطػػة  ةةرىةال احثةةي
كتأءيران في المتعمـ ىي البنائيػة االجتماعيػة ، حيػث أف الػنفس البشػرية تميػؿ لمتفاعػؿ االجتمػاعي كالتعػاكف 

نجاز المياـ التعميمية .  في تحميؽ كا 

ةالجظر يةال جائ يةاالج ماع يةلف جل  كيةة6.

ىك عالـ نفسي ك  (1896-1934كي )العالـ ليؼ سكمينكفيتش فيجك تسمؤسس ىذه النظرية ىك 
 ـ فػي بيمكرسػػيا كنػاؿ شػػيادة األدب مػػف جامعػة مكسػػكك عػػاـ 1896 تعميمػي ركسػػي األصػؿ كلػػد سػػنة 

، عمػػـ الػػنفس، الفمسػػفة كالفنػػكف ، طػػكر  عمػػـ االجتمػػاع ـ ، كقػػرأ عمػػى نحػػك كاسػػع فػػي عمػػـ المغػػة ، 1917
ـ 1924 ، عمػؿ عػاـ  عمى تطكير عػرؼ الطفػؿتتبع مراحؿ التطكير اإلنساني مستندان ك  ، النظرة الكراءية
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فػي معيػػد عمػػـ الػػنفس بمكسػػكك، كاشػػترؾ فػػي تطػػكير بػػرامج تعميميػػة بشػػكؿ كاسػػع ك خاصػػة تعمػػيـ األطفػػاؿ 
 الصـ ك البكـ ، ك كاف مف أعمالو نظرية الءمافة االجتماعية ، ك لـ تعرؼ النظرية في الغرب حتى عاـ 

( عامػا اءػر إصػابتو 38ـ عػف عمػر ينػاىز )1934 نة ، ك تكفي سػ 1962ـ كلـ تنشر حتى عاـ 1958
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.ة(Blunden , 2001 : 1) بمرض السؿ

ةاأل ا  يةلجظر يةل فةف جل  كىة:ةالم محة7.

كطبمان   يرل فيجكتسكي أف لمفرد مستكييف مف التطكر أك النمك يتفاعالف مع التعمـ منذ الميالد .
مػػف خػػالؿ التفاعػػؿ يتمػػدـ الطفػػؿ ، ممػػا يسػػمى بالمسػػتكل الفعمػػي لمنمػػك ، لنظريتػػو الػػتعمـ يسػػبؽ النضػػج ، ك 

 .  إلى ما يسمى بالمستكل المحتمؿ لمتطكر كبيف ىذيف المستكييف يكجد مستكل النمك الحدم

ة( 137:2003 )زيتكف ، كزيتكف،  

 لفػػػػرد التفاعػػػػؿ االجتمػػػاعي لػػػو دكر ميػػػـ فػػػي اكتسػػػاب ا تمػػػكـ نظريػػػة فيجكتسػػػكي عمػػػى اعتبػػػار أف       
( ، كالتػػي ZPDمنطمػػة النمػػك المريبػػة المركزيػػة )ى لممعرفػػة ، كممػػا يؤكػػد ذلػػؾ أف  فيجػػك تسػػكي ركػػز عمػػ

يمكف تنميتيا بالتفاعؿ االجتماعي مع شخص بالغ أك قريف أكءر خبرة ، كليػذا سػكؼ نمػـك بإلمػاء الضػكء 
إيجػاده كتحميمػو مػػف  ىلػػإ (vygotsky)منطمػة النمػك المريبػػة المركزيػة.ككنيا مػا يسػػعي فيجػك تسػكي  عمػى

 . ( 31:2009 ،خالؿ نظريتو  )ضيير

ةZone of proximal Development (ZPDمجطقيةالجملةالقر  يةالمركز ية)ة8. 

حدد الذم ي zone of actual development(ZAD)يف مستكل النمك الحميمي المسافة بىي 
مف خالؿ حؿ مشكمة تحػت تكجيػو بػالغ حدد كبيف مستكل النمك الممكف الذم ي بالحؿ المستمؿ لممشكمة ،

 ( . 15:2004 أك بالتعاكف ما بيف نظراء أكءر قدرة )فيجكتسكي،

حيث أف منطمة التطكير الحػالي  (ZPD)( حدكد منطمة النمك المريبة المركزية 1يكضح الشكؿ )
(ZCD) Zone of current Development خػالؿ المتعمـ إليو أف يصؿ يمكف الذم المستكل تمءؿ 

 يصػؿ أف المسػافة المحتمػؿكىػي (ZPD) المركزيػة  المريبػة النمػك منطمػة ك ، مسػتممة بصكرة مشكمة ؿح
 ل حػدكد تحػدد  ZPD ل لخارجيػةكالحافػة ا ، الميمػة نجػاح بعػد قػدرة أكءػر نظيػر بمسػاعدة المػتعمـ إلييػا

(ZCD)  جديدة. (Harland, 2003:265)  
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ة(1شكلة)

ةلمركز يةحدلدةمجطقيةالجملةالقر  يةا

المػػػكؿ بػػػأف 4 النظريػػػة البنائيػػػة االجتماعيػػػة تؤكػػػد عمػػػى دكر الػػػتعمـ التعػػػاكني ك ممػػػا سػػػبؽ يمكػػػف 
التفاعؿ اإلجتماعي بيف المتعمميف لنمؿ المػتعمـ مػف المسػتكل النمػك الممكػف إلػى مسػتكل النمػك الحميمػي ، 

 كىذا ما تنادم بو نظريات التعمـ الحديءة.

ةالمركز ي:ةالجملةالقر  يمراحلةمجطقيةة9.

ة:أف مراحؿ منطمة النمك المريبة المركزية ىي Tharp & Gallimore (36-35:1988 )يرل 

ةالم اعدةمنةاآلخر نةاألكثرةقدرةة:األداءةة1.

البالغيف أك األقراف األكءػر قػدرة ألداء الميمػة قبػؿ االنشػغاؿ  عمىفي ىذه المرحمة يعتمد األطفاؿ 
عمػػر الطفػػؿ ك طبيعػػة الميمػػة، ك بػػذلؾ يكػػػكف  عمػػىكع المسػػػاعدة بيػػا بمفػػردىـ، ك ىنػػا تعتمػػد كميػػة ك نػػ

 تنشيط اتساع ك تعاقب منطمة النمك المريبة في المتناكؿ.
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ة:ةاألداءةالم اعدةالذا ية2.

معرفػة المسػئكليات ك المكاعػد الالزمػة ، فيػذه المسػئكليات التػي قسػمت  إلػىينتمؿ الطفػؿ فػي ىػذه المرحمػة 
، فالنشػاط الػذم يتطمػب السػيطرة عمييػا كاممػة  كحػده صبح اآلف بإمكػاف الطفػؿسابما بيف الطفؿ ك البالغ أ

انجازه بمساعدة اآلخريف يمكف أف ينجزه الطفػؿ لكحػده ، فأنمػاط النشػاط التػي مارسػيا الطفػؿ لحػؿ مشػكمة 
ففي ىذه المرحمة  .أصبحت بعد ذلؾ بينو ك بيف نفسو  التفاعؿ بينو ك بيف الناسعمى معينة كانت مبنية 

 نجز الطفؿ الميمة بدكف مساعدة اآلخريف، ك لكف ىذا ال يعني أنو تـ تطكير أداء الطفؿ بشكؿ كامؿ.ي

ة:ةداءةلة ص حة مقائ ًاة)ةال ث  ت(  طلرةاألة3.

مرحمػػة متطػػكرة بحيػػث يسػػتطيع أداء ميمػػة بشػػكؿ  إلػػىفػي ىػػذه المرحمػػة ينتمػػؿ الطفػػؿ فػػي منطمػػة نمػكه 
ة في ىذا الكقت تعتبر معرقمة ك مزعجػة . فػاألداء ىنػا لػـ يعػد المساعد أفكامؿ ك بدكف مساعدة ، حيث 

ءباتػو ك  عمػىيطكر بؿ يتطػكر، فمػد كصػفو فيجػك تسػكي بءمػار التطػكير ككصػفو أيضػا بأنػو تحجػر داللػة 
 بعده عف التغيير بفعؿ المكل العممية ك االجتماعية.

 :ةة(ZDPملةالقر  يةالمركز ية)ةالعلدةةلمخمفةمنةخ لةمجطقيةالجةإلىإزالية مقائ يةاألداءة ؤدية4. 

نطمػػة النمػػك إف عمميػػة الػػتعمـ عنػػد األفػػراد تتكػػكف مػػف ىػػذه الخطػػكات المتسمسػػمة نفسػػيا ك المنظمػػة لم
مسػػاعدة الػذات ك بتكػػرار ىػذه الخطػػكات مػرة تمػػك  إلػىاالنتمػاؿ مػػف مسػاعدة اآلخػػريف  المريبػة المركزيػػة ، ك

ا مف حياة األفراد يتكفر لدييـ تكليفة مف التنظيـ مف قبػؿ األخرل تنمك قدرات جديدة عند الفرد ففي فترة م
الؾ تمػػليػػة . ك عنػػدما ينتيػػي الفػػرد مػػف االعمميػػات ذات الصػػيغة اآل إلػػىاآلخػػريف ، ءػػـ التنظػػيـ الػػذاتي ، 

خػػالؿ منطمػػة النمػػك المريبػػة المركزيػػة  أخػػرلأدائيػػا ، ك يسػػتطيع أف يعػػكد مػػره  عمػػىالميػػارة تتطػػكر قدرتػػو 
جديدة ك ىكذا تستمر دكرة منطمة النمك المريبػة المركزيػة السػتمالؾ الميػارات ك اكتسػاب الستمالؾ ميارة 
 ( .  2كيمكف تكضيح مراحؿ تككيف منطمة النمك المريبة المركزية بالشكؿ رقـ ) . المعرفة المتراكمة
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ة( 2الشكلة)

 ((ZPDمراحلة كل نةمجطقيةالجملةالقر  يةالمركز ية

مراحػؿ  االنتمػاؿ بػيففعػاؿ يجػب التػدرج مػع المػتعمـ عنػد ( أنو لتحميػؽ تعمػـ 2رقـ ) نالحظ مف الشكؿ
التأكػػد مػػف تحميػػؽ كأف ال ننمػػؿ المعمػػـ مػػف مرحمػػة ألخػػرل إال بعػػد  ، تكػػكيف منطمػػة النمػػك المريبػػة المركزيػػة

 .ة يالتعميمالسابمة ، كىذا التدرج يمكف تحميمو بتطبيؽ استراتيجية الدعائـ  المرحمة
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ةWells(23:1999-24):ةةالمركز ي القر  ي الجمل لمجطقي المل ع مفهال  زاتمم10. 

 :تتميز بما يأتي  المركزية المريبة النمك منطمة أف يتضح

ميػارة أك اسػتيعاب  إتمػاف تطػكير عمميػة فػي مشػاركة األفػراد فييػايػتـ  حالػة أم عمػى تطبيميػا يمكػف1. 
 .مكضكع معيف 

 . مشترؾ معيف بنشاط ارتباطيـ أءناء شاركيفالم بيف التفاعؿ عمى مبنية 2. 

 مرحمػة كمػع المػتعمـ تحميميػا إلػى يسػعى التػي األىػداؼ مػع التماشػي يجػب فييػا التعمػيـ حتػى يػتـ 3.
 إمكانيػة كزيػادة األىػداؼ تمػؾ مػف تحميػؽ يمكنانػو المػذيف كالمسػاعدة بالتكجيػو الفػرد بتزكيػد كذلؾ ،التطكر
 .المستمبمية  مشاركتو

   مػف مسػاىمات كاحػد كػؿ كيػتعمـ اآلخػريف يسػاعد كاحػد فكػؿ ، معمػـ تعيػيف يتطمػب ال ييػاف الػتعمـ4. 
 . اآلخريف

      كػأداة فػي الحمػان  اسػتعماليا يمكػف يدكيػة مصػنكعات عنيػا ينػتج كاألعمػاؿ النشػاطات بعػض5. 
  .أخرل نشاطات

 .كالمعرفة ةكالميار  اليكية تطكير إلى كيؤدم المتعمـ سمات عمى يحتكم فييا التعمـ6. 

 المسػتمبمي، فػي العمػؿ المشػاركيف مسػاىمة إمكانيػة مدل في متعددة تغييرات عمى يحتكم فييا التعمـ 7.
 ىػك االجتماعي كالعمـ ، النشاط التي تتكسط كالممارسات كاألدكات تنظيميا جية مف اإلدراكية كالتراكيب

  .النشاط ىذا فيو يحدث الذم

 فيذا المعرفية، تعميد التنظيمات زيادة مف التطكير بو يتميز ما بالرغـ محددة، نياية لمتطكير يكجد ال8. 
      يتغيػراف المػذيف الخاصػة كاألمػاكف فػي األكقػات السػائدة المػيـ عمػى يعتمػد كىػذا تمػدمان، ذاتػو حػد فػي

 .ءابت بشكؿ

 فعاؿ المركزية ضركرية لتحميؽ تعمـ  المريبة المميزات السابمة لمنطمة النمك4   رىةال احثيةأن

كعميؽ ، كتحتاج لتطبيؽ استراتيجيات تدريسية حديءػة تعتمػد عمػى المػتعمـ كىػذا مػا يتػكفر فػي اسػتراتيجية 
 الدعائـ التعميمية .
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ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ي11.

ة  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:ةاماق ية12. 

كسػيتـ عرضػيا  ، تعميميػةالػدعائـ ال يةالستراتيج تعريفات عدة إلى السابمة كالدراسات التربكم األدب يشير
 كاآلتي 4

 سػػػتراتيجية تبنػػػى عمػػػى تخطػػػيط مػػػنظـ لعػػػدد مػػػف المكاقػػػؼ اأنيػػػا 4 " 17) 4(2009 تعرفيػػػا أبػػػك زيػػػد
 –العػػػركض التكضػػػػيحية العمميػػػػة  –التعميميػػػة يسػػػػتخدـ فييػػػا المعمػػػػـ األنشػػػػطة المسػػػاندة ) الكمبيػػػػكتر 

 الطػػػالبة التحصػػػيؿ كميػػػارات التفكيػػػر لػػػدل بيػػػدؼ تنميػػػكسػػػماالت كدعػػػائـ  (النمػػػاذج كالمجسػػػمات 
 . " كمساعدتيـ عمى إنجاز مياـ جديدة

 ( بأنيػػػا  " مجمكعػػػة مػػػف المءيػػػرات التػػػي يمػػػدميا المعمػػػـ لمتمميػػػذ حتػػػى  9:2009)السػػػيد أمػػػيف  يعرفيػػػا
يشخص مكقؼ الػتعمـ بشػكؿ يسػاعده عمػى االنػدماج بنفسػو كاختيػار اإلجػراءات المناسػبة لمتعامػؿ مػع 

ة.النتيجة المرغكبة كالتحمؽ منيا " الكصكؿ إلى  المكقؼ بيدؼ

 تعممػػػان  الطػػػالب( أنيا4"اسػػػتراتيجية يسػػػتخدميا المعمػػػـ فػػػي تعمػػػيـ (695:2004الجنػػػدم كأحمػػػد  تعرفيػػػا
عميمان ، حيث ينتمي المعمـ العناصر الفعالة مف خبرات الحياة اليكميػة كمػف الكتػاب المدرسػي كالمػكاد 

ميػػذ كميػػارات التفكيػػر كالتأمػػؿ كسػػماالت أك كسػػنادات تعميميػػة تسػػاعد العمميػػة كالخبػػرات السػػابمة لمتال
التمميػػػذ عمػػػى عبػػػكر الفجػػػكة بػػػيف مػػػا يعػػػرؼ كمػػػا يسػػػعى إلػػػى معرفتػػػو كتكصػػػمو إلػػػى أف يصػػػبح متعممػػػان 

 مستمالن " .

 ( أف 4 "السنادات التعميمية ماىي إال معرفة تمدـ لممػتعمـ لتسػاعده عمػى عبػكر 95:2003)يرل زيتكف
 ما يعرؼ كما يسعى إلى معرفتو أك ما ال يعرؼ ".الفجكة بيف 

 ( أنيا 4 "أداة تحميمية لكصؼ تفاعالت المتعمميف في ضكء تنمية 20000 :220)عبد الكريـ  تعرفيا
منطمة النمك التمريبػي لالختالفػات بػيف المسػتكل األدنػى المكجػكد عنػد المػتعمـ كبػيف المسػتكل األدائػي 

دكرة لءالءة عناصر ىي 4 التكجيو كالتحميؿ كتمديـ المسػاعدة  /  المحدد بيدؼ التعمـ كذلؾ مف خالؿ
 الدعـ " .

  كيعرفيػاDickson et. al.,   27:1993) 4 " التسمسػؿ المنػتظـ لممحتػكل كالمػكاد كالميػاـ كالمعمػـ )
 كاألقراف في سبيؿ تمديـ دعـ كمساندة لتحسيف التعمـ " .
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  (26:1992)كيعرفيػا Rosenshine & Mristerاؿ مػف الػدعـ الػذم يمدمػو المعمػـ أك أم 4" أشػك
 لتخطي الفجكة بيف قدراتيـ الحالية كاليدؼ المنشكد مف التعمـ".  الطالبتمميذ آخر لمساعدة 

  كيعرفيػاEnglert et. Al 28:1991))" 4  تمػديـ العػكف الػكقتي الػذم يحتاجػو المػتعمـ فػي كقػت مػا
تمكنػو كتؤىمػو لمكاصػمة الػتعمـ بمفػرده ليصػبح  أءناء التعمـ لكي يكتسب بعض الميارات كالمدرات التػي

 متعممان مستمالن " .

ة:ةأ ي حظةمنةال عر فاتةال ا قيةماة ج

جميع التعريفات تؤكد عمى ضركرة تمديـ المسػاعدة إلػى الطػالب عنػد تعمػـ معمكمػات كميػارات جديػدة  1.
 أك فكؽ مستكاىـ ، كأف ىذه المساعدة مؤقتة .

تعمـ متنكعػػة بحسػػب مػػا يحتاجػػو المكقػػؼ التعميمػػي ، كمؤقتػػة بمعنػػى ضػػركرة المسػػاعدة التػػي تمػػدـ لممػػ 2.
 التدرج في إلغاء ىذه المساعدة لمكصكؿ إلى المتعمـ المستمؿ.

شراؼ .دكر استراتيجية الدعائـ التعميمية تؤكد عمى الدكر اإليجابي لممتعمـ ، كأف 3.  المعمـ تكجيو كا 

ت التعميمية كالبعض اآلخر يسمييا السػنادات التعميميػة ، بعض التعريفات تطمؽ عمييا مسمى السماال 4.
( أف تسػػميتيا بالػػدعائـ أفضػػؿ كذلػػؾ  44 2009 )السػػيد أمػػيفالػػدعائـ التعميميػػة . كيػػرل  اكالػػبعض يسػػميي

 ب اآلتية 4لألسبا

  ( سماالتلفظة ) أفضؿ تربكيان مف  ( دعائـلفظة ) مف الناحية التربكية فإف. 

  كىػػذا مػػا   ؿ بعػػد ذلػػؾ ،ك اإلشػػارة إلػػى أنيػػا مؤقتػػة كأنيػػا تػػز ىنػػا ىػػك (  السػػمالة) الغػػرض مػػف لفظػػة
 . ( الدعائـ) لفظة  تؤديو

  ( سماالتلفظة  )تفرؽ بيف مف يضعيا كمف يستخدميا )فعامؿ البنػاء ىػك الػذم يضػعيا كىػك  ال
 الدعائـ .لفظة نفسو مف يستخدميا ( عمى عكس 

كذلػؾ ألنيػا  ؛( ة يالتعميمراتيجية الدعائـ است) مع السيد أميف في أف تسمى ب   ف ةال احثي
 مكاصمة التعمـ كاكتساب الميارات كالمفاىيـ الجديدة .في المتعمـ كمساندتو  مساعدة تمدـ لدعـ
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ةأجلاعةالدعائمةال عم م ية:13.
 أربعة أنكاع لمدعائـ التعميمية ىي Wang  ( (47: 20064يحدد

ات التنفيذية ، كالمػكاد كاألجيػزة الالزمػة لالنتيػاء مػف الميمػة الدعائـ اإلجرائية 4 تحدد مجمكعة الخطك  1.
 ة .يالتعميم

الػػػدعائـ المفاىيميػػػة 4 كتتمءػػػؿ فػػػي تحديػػػد الخطػػػكات ، كالمػػػكاد الالزمػػػة إلتمػػػاف الطالػػػب لممفػػػاىيـ التػػػي  2.
 .مةطات التفصيمية إلنجاز ىذه المية ، كيمكف استخداـ خرائط المفاىيـ كالمخطيتتضمنيا الميمة التعميم

الدعائـ االستراتيجية 4 كيتـ مف خالليا اقتراح مجمكعة مف الطػرؽ البديمػة إلنجػاز الميمػة التعميميػة ،  3.
 ككذلؾ مساعدة المتعمـ عمى اختيار أفضؿ ىذه الطرؽ .

عمػػػى تنميػػػة تفكيػػػرىـ فػػػي األىػػػداؼ التعميميػػػة ، كرصػػػد دعػػػائـ مػػػا كراء المعرفػػػة 4 تسػػػاعد المتعممػػػيف  4.
دراؾ نماط المكة كالضعؼ أءناء تنفيذ الميمة التعميمية .عمميات العمـ الخ  اصة بيـ ، كا 

، Vسػػة الػػدعائـ اإلجرائيػػة ، كخػػرائط المفػػاىيـ كنمػػكذج الشػػكؿ فةةيةقةةذهةالةةدراال احثةةيةلا ةة خدمتة
 ككذلؾ دعائـ ما كراء المعرفة .

ةأشكالةالدعائمةال عم م ية:ة14.

   سػػػػتراتيجية فػػػػي كػػػػف لممعمػػػـػ أف ينفػػػػذ اال( أنػػػػو يم 698:2004-699)الجنػػػػدم كأحمػػػػد  كػػػػؿو مػػػػفرل تػػػػ
 شكميف ىما 4

األدكات التعميمية المساعدة 4 كتشتمؿ عمى التمميحػات التأمػؿ كالتفكيػر كىػي تمميحػات محسكسػة مءػؿ  1.
كممات 4 متى ؟ أيف ؟ لماذا ؟ كيؼ ؟ كتمميحات التنظيـ الذاتي لمتفكيػر بصػكت مرتفػع كتسػمى بسػنادات 

اسػػػػتخداـ البطاقػػػػات التعميميػػػػة ، كاسػػػػتخداـ التمميحػػػػات المفظيػػػػة ، كاألنشػػػػطة  مػػػػا كراء المعرفػػػػة ، ك كػػػػذلؾ
      المسػػػاندة ، مءػػػؿ اسػػػتخداـ الحاسػػػب شػػػريكان لممعمػػػـ كالكسػػػائط التعميميػػػة كالتكضػػػيحات العمميػػػة كالمجسػػػمات

 كالنماذج .

التجسػػػير ،  اسػػػتراتيجيات معرفيػػػة 4 كتشػػػتمؿ عمػػػى النمذجػػػة ، كطػػػرح األسػػػئمة ، كالتغذيػػػة الراجعػػػة ، ك 2.
كالمتشابيات كاإلرشاد ، كالتعمـ التعاكني ، كتعميـ الرفاؽ ، ك الكممات المفتاحية ، كالتكضيح كالتكسع فػي 

 المصطمحات كالمفاىيـ ، كتمخيص المكضكع الممركء ، كالتنبؤ كحؿ المشكالت .

ة التعميميػة بالدمج بػيف الشػكميف السػابميف حسػب مػا تحتاجػو الميمػفي ىذه الدراسة  قامتةال احثي
       التأمػػػػػػؿ كالتفكيػػػػػػر كىػػػػػػي تمميحػػػػػػات محسكسػػػػػػة مءػػػػػػؿ ، ك قامػػػػػػت باسػػػػػػتخداـ التمميحػػػػػػات إذ المػػػػػػراد تنفيػػػػػػذىا 
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كتمميحات التنظيـ الذاتي لمتفكير بصكت مرتفػع ، كاسػتخداـ ( ، متى ؟ أيف ؟ لماذا ؟ كيؼ ؟ ) كممات 4 
شػػػػريكان لممعمػػػػـ كالكسػػػػائط التعميميػػػػة التمميحػػػػات المفظيػػػػة ، كاألنشػػػػطة المسػػػػاندة ، مءػػػػؿ اسػػػػتخداـ الحاسػػػػب 

 كالتكضيحات العممية ككذلؾ استخدمت االستراتيجيات المعرفية مءؿ 4 طػرح األسػئمة ، كالتغذيػة الراجعػة ،
كالتعمـ التعاكني ، كتعميـ الرفاؽ ، ك الكممات المفتاحية ، كالتكضيح كالتكسػع فػي المصػطمحات كالمفػاىيـ 

 ، كالتنبؤ كحؿ المشكالت .

 4ال  را  ج يةالدعائمةال عم م ية لالفم ف ي الفكر ي  ساأل15.

 ألكؿ مػػػػػرة فػػػػػي دراسػػػػػة لػػػػػكد  Scaffolding Educationalظيػػػػػر مصػػػػػطمح الػػػػػدعائـ التعميميػػػػػة 
Wood Brune كركس Ross ككاف ىدفيا التكصؿ إلى دكر المعمـ في جعػؿ الطفػؿ أك (1976 ) عاـ

 (. 4368 2005قدراتو الفردية )قطامي، المتعمـ المبتدئ قادران عمى حؿ المشكمة التي تفكؽ

التعميميػػة تكظيػػؼ لمدرسػػة التفكيػػر المتعمػػؽ لفيجكتسػػكي كالتػػي تؤكػػد عمػػى فكػػرتيف ميمتػػيف الػػدعائـ تعتبػػر 
 . 85:2003) ،  زيتكف)  ، كفكرة النمك التمريبي الدعائـذات عالقة بالبعد االجتماعي لمتعمـ ىما 4 فكرة 

ة:قر  يةلةالدعائمةال عم م يةالجملةال الع قية  نةمجطقية16.

ىناؾ إجماع عاـ عمى أف النظرية النفسية االجتماعية كالءمافية لفيجكتسكي كنظرية منطمة النمػك 
التمريبػػي يمػػءالف بػػؤرة مفيػػـك اسػػتراتيجية الػػدعائـ ، مػػع أف التفسػػيرات كالتحمػػيالت لمكسػػائؿ المحػػددة التػػي 

عمػػاؿ مفيػػكـ تتعمػؽ بيػػا الػدعائـ التعميميػػة تختمػؼ ، فػػإف ىػذه  السمسػػمة مػف فيػػـ الػدعائـ كتطبيػػؽ مباشػر كا 
فيجكتسػكي فػي التعمػيـ مػف خػػالؿ منطمػة النمػك التمريبػي تضػيؽ كجيػػة النظػر التػي تمػكؿ إف فكػرة الػػدعائـ 

 ( . 23:2006 تعكس جزئيان ءراء فكرة منطمة النمك التمريبي لفيجكتسكي )حافظ،

ةية: خصائصةا  را  ج يةالدعائمةال عم مة17.

 إلى ءماف خصائص لمدعائـ التعميمية ىي 4  (701:2004 ) ر الجندم كأحمدتشي

 تعطي إرشادات كتكجييات كاضحة لممتعمميف . 1.

 تبرز كتكضح الغرض مف تعمـ مكضكع ما كمتطمبات التعمـ المطمكبة . 2.

 تضمف استمرار المتعمميف في المياـ التعميمية . 3.

 ات مف خالؿ طرح األسئمة .تعطي فرصة لمطالب بالتنبؤ بالتكقع 4.
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 تكجو الطالب إلى مصادر المعرفة كمصادر التعمـ الجديدة . 5.

 لدل المتعمميف . االحباطاتتممؿ مف عدـ التحديد كالمفاجرت ك  6.

 تستمطب جيد المتعمميف في التركيز عمى مكضكع الدرس . 7.

 تكلد قكة دفع لمتعمـ كحماس المتعمميف . 8.

ةل عم م يةفية در سةالعملمة:أقم يةالدعائمةا18. 

الطالػب فيػي إلػى بأنيا تتػدرج فػي تحكيػؿ الػدعـ مػف المعمػـ تتمءؿ أىمية الدعائـ في تعميـ العمكـ 
تسػػعى إليجػػاد المػػتعمـ المسػػتمؿ ، كمػػا أنيػػا تشػػجع الػػتعمـ بػػاألقراف كالػػتعمـ التعػػاكني ، كىػػذا مػػا تنػػادم بػػو 

 النظريات الحديءة في التعميـ .

إطار عمؿ لمتدريس باستخداـ الدعائـ التعميمية Davis &Linn ( (837- 819:2000 كقد قدـ
 يتمخص في النماط اآلتية 4يكضح أىميتيا ك 

 تجعؿ المفاىيـ العممية المجردة مممكسة كيمكف لممتعمميف رؤيتيا أءناء عمميات التفكير كالتأمؿ. 1.

 تسيؿ الكصكؿ إلى العمـ كتجعمو متاحان لممتعمميف . 2.

 أءناء تدريس العمكـ . الطالبدعمان اجتماعيان لجميع تعطي  3.

مءؿ المعمػـ كذلػؾ مػف خػالؿ المشػاركة الفعالػة لمطالػب عمى استخداـ النمكذج التعميمي تشجع الطالب  4.
 .ب داخؿ منطمة النمك المريبة لديوأءناء ممارسة النشاط مما يؤدم إلى تحسيف جيد الطال

عممة تدفعػػو إلػػى إنجػػاز ميمػػات ذات معنػػى كتشػػجعو عمػػى إنتػػاج تتطمػػب ميػػاـ تتحػػدل المػػدرات المسػػت 5.
 تفسيرات متعددة .

 تعتبر بناءن متطكران لممعرفة العممية .6. 
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ةمراحلة جف ذةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:19. 

 4 تي( إلى مراحؿ تمديـ الدعائـ التعميمية بالشكؿ اآل (2005 :37يشير قطامي1. 

 

 

 
 
ة
ة
 
 
 

ة(ة3شكلة)

 مراحلة قد مةالدعائمةال عم م ي

 ( أف لمدعائـ التعميمية ست مراحؿ ىي 46:20004-48) يرل إبراىيـ 2.

ةألاًلة:ةأجشطيةماةق لةال دءةفيةال عممةلقية:

 يفترض أف تنفذ ءالءة أنشطة قبؿ البدء في التعمـ كىي 4

مـ ، بمعنػى أف الػدعائـ التعميميػة التأكد مف أف المعمكمات بالكتاب المدرسي مناسبة لمػدرات المػتع - أ
ينبغػػػي أف تكػػػكف مناسػػػبة لمسػػػتكل نمػػػك المػػػتعمـ ، كلمػػػد أكػػػد كػػػؿ مػػػف "بالينكػػػار كبػػػراكف " كمعيمػػػا 
أف "فيجكتسكي " عمى دكر المدرس في التكجيو الستخداـ ىذه الدعائـ عنػد ىػذه الخطػكة ، كال بػد 

 طالب .يتأكد المعمـ مف كجكد معمكمات أساسية كخمفية عممية لدل ال

تكػػكيف دعػػائـ محػػددة تسػػاعد الطمبػػة عمػػى تعمػػـ ميػػارة التفكيػػر ، كىػػذا مػػا يطمػػؽ عميػػو المعينػػات  - ب
المعرفيػػة ، كىػػي االقتراحػػات الخاصػػة بميػػارة معينػػة التػػي مػػف شػػأنيا مسػػاعدة الطالػػب عمػػى بنػػاء 
 جسر أك دعامة في سبيؿ تجاكز الفجكة بػيف قدراتػو كاليػدؼ المطمػكب مءػؿ ميػارة تكػكيف األسػئمة

 أك قراءة فمرة أك إدراؾ عالقات .

 قدمةالمعممةدعمًاة
 ك  راًة

 

 ج ظرةلكأنةال عم مة قعة
  حتة  طرةةالمعممة

  قم لةدرجيةالدعم

 زدادةدرجية  طرةة
 ةه عممةالم عممةعمى

 طرةةالمعممة  دجىة 
 ل زدادة  طرةةالم عممة

إ قانةالم عممةلممهمية
 عجاصرقاةلال  طرةةعمى



27 

 

التحكـ في مدل الصعكبة عف طريؽ البدء بالمكاد البسيطة كزيادة الصعكبة تػدريجيان أك تعمػـ كػؿ  - ت
 خطكة عمى حدة ، كاليدؼ مف كراء ذلؾ ىك تمكف المتعمـ مف البدء بالمستكل المناسب.

ةثاج ًا:ةأجشطيةعرضةاال  را  ج اتةالمعرف ية:ةل  ضمنة:ة

الخطػكات كالعمميػات الفكريػػة فػي المسػائؿ غيػػر الكاضػحة ، كيحػدث ذلػػؾ عػف طريػؽ أمءمػػة تمءيػؿ  - أ
 عممية .

التفكير الجيرم كمما تـ اتخػاذ قػرار ، كالتفكيػر الجيػرم ىػك تمءيػؿ العمميػات الفكريػة أءنػاء تطبيػؽ  - ب
الفكريػة  بتمءيػؿ العمميػة عمػـة ، يمكػف أف يمػـك الماالستراتيجية ، فعندما يتعمـ الطالب تككيف أسئم

المتمءمة في البدء بأداة االستفياـ مءؿ كيؼ ؟ لماذا ؟ كعندما يتعمـ الطالب استراتيجية التمخيص 
 يمكف أف يمـك المدرس بالتفكير الجيرم كمما تـ اختيار المكضكع .

التنبػػؤ بأخطػػاء الطمبػػة المحتممػػة كتصػػحيحيا قبػػؿ الكقػػكع فييػػا ، كيظيػػر ىػػذا التنبػػؤ عنػػد عػػرض  - ت
 مشكمة .ف فمرة أك استخراج عناصر أك كتابة سؤاؿ أك تشخيص تمخيص أك تككي

ةثالثًاة:ة لج هةممار اتةالط بةفيةالملاقفةالجد دةة:

ات أك تمػػديـ ينػػتمػػديـ تمميحػػات أك التػػذكير بالمعيسػػمى التػػدريب المكجػػو الػػذم يتمءػػؿ فػػي  كىػػك مػػا
 لتػدريس بكاسػطة الطػالب ءػػـاقتراحػات ، أك تحسػيف مكاقػؼ ، أك تبريػر إجابػات ، كيػتـ ذلػؾ عػف طريػؽ  ا

كعػػػرض أمءمػػػة ناقصػػػة السػػػتكماليا مػػػف الطمبػػػة ك كتييئػػػة يرة ، غصػػػتػػػكجيييـ ، أك العمػػػؿ فػػػي مجمكعػػػات 
 البطاقات التكجييية ليسجؿ فييا بعض المعينات .

ةرا عًاة:ة ه ئيةالفرصيةلمط بة ال غذ يةالراجعيةل صح حةإجا  همة أجف همة:

قػكائـ تػدقيؽ لمطػالب مػف أجػؿ تمػكيـ أعمػاليـ بأنفسػيـ ، أك كيمكف أف يتـ ذلػؾ عػف طريػؽ تمػديـ 
ى التمخػيص تدريبيـ مف قبؿ مدرسييـ كذلؾ باستخداـ ىذه المكائـ ، كىذا أمر ينمي االستماللية كالمدرة عمػ

 . خريفكاحتراـ كجية نظر اآل

ةخام ًاة:ة ه ئيةالفرصيةلمطم يةلم در بةالم  قلةعمىةأمثميةجد دةة:

كالتعزيز مف أجػؿ ربػط اإلجػراءات كالعمميػات ببعضػيا ، كبعػد  دعـنشطة الكيتضمف ذلؾ بعض أ
تكجييػػات كالمسػػاعدات مػػف جيػػة ذلػػؾ تػػتـ نمػػؿ المسػػئكلية تػػدريجيان ، كفػػي ىػػذه الخطػػكة قػػد يػػتـ تمخػػيص ال

ب إلى مستمع جيد كمتعاطؼ ، كفي خطكة أخػرل يمػارف الطػال عمـمف م عمـ، كيتـ تحكيؿ دكر الم عمـالم
 . عمـذج مف إعداد المأعماليـ بنمك 
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ة اد ًاة:ة عم مةعمم يةال ط   ةعمىةأمثميةلملاقفةجد دةة:

إف عمميػػػة التػػػدريب الكاسػػػعة كالشػػػاممة عمػػػى مػػػكاد متنكعػػػة سػػػكاء عمػػػى شػػػكؿ منفػػػرد أك أزكاج أك 
مجمكعػػات ليػػا كظيفػػة أخػػرل ىػػي التعمػػيـ عمػػى ممابمػػة مكاقػػؼ مختمفػػة حيػػث تنفصػػؿ االسػػتراتيجيات عمػػى 

ستراتيجية المراءات تخدـ ربط االمية كتطبؽ بسيكلة عمى أنكاع مختمفة مف المراءات كىذه مالبساتيا األص
 مع مجمكعة غنية مف المضاميف .

بػراىيـمتشػابية مراحؿ استراتيجية الدعائـ التعميمية :ة رىةال احثيةأنة الجنػدم  ك عنػد المطػامي كا 
( لتنفيػػػػذ 20044702نػػػػدم ، كأحمػػػػد، الجلػػػػذلؾ فػػػػإف الباحءػػػػة تتبنػػػػى الخطػػػػكات التػػػػي حػػػػددتيا )ة، كأحمػػػػد

 استراتيجية الدعائـ التعميمية كقد تـ إعداد دليؿ المعمـ كفؽ ىذه الخطكات كىي 4

ة:  قد مةالجملذجةال در  ية:ةألالًة

 كىذه المرحمة تتضمف الخطكات اآلتية 4

  استخداـ التمميحات كالدالالت كالتساؤالت. - أ

 ة المتضمنة في الميمة.يرم لمعمميات كالميارات العمميالج التفكير - ب

  كتابة الخطكات التي سكؼ تتبع في أداء الميمة. - ت

  إعطاء نمكذج لتعمـ الميارات العممية كالعمميات المستيدفة. - ث

ة: الممار يةالجماع يةالملجهية:ةثاج اًة

 كىذه المرحمة تتطمب مف المعمـ أف 4

  مع رفيمو ءـ في مجمكعات صغيرة. جعؿ الطالب يعمؿي - أ

  أخطاء الطالب كالعمؿ الفكرم عمى تصحيحيا.مالحظة ك رصد  - ب

   .لطرح األسئمة ككذلؾ االستفسار الذاتي عند أداء الميمة تكجيو الطالب - ت

ة :ةممار يةملجهيةلمح لىةعمميةلمهامةم جلعية:ةثالثاًة

ة تحت إشراؼ المعمـ. لمياـ كاألنشطة لمجمكعات الطالبممارسة ا -ةأ

  في تدريس تبادلي. يشترؾ المعمـ مع الطالب -ةب
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 : إعطاءةال غذ يةالراجعية:ةرا عاًة

  .لمعمـ تغذية راجعة مصححة لمطالبيعطي ا - أ

  كالتي تتضمف جميع خطكات أداء الميمة.حيح يستخدـ المعمـ قكائـ التص - ب

  تمديـ نماذج ألعماؿ معدة سابمان. - ت

  في تمكيـ عممو بنماذج معدة سابمان. مساعدة الطالب - ث

  عة الذاتية.الستخداـ المراج إتاحة الفرصة لمطالب - ج

ة: طالبز ادةةم ؤلل اتةالة:ةخام اًة

ة كالتعزيز مف أجؿ ربط اإلجراءات كالعمميات ببعضيا. دعـ يتضمف ذلؾ بعض أنشطة ال -ةأ

  .العمؿ عمى إلغاء الدعـ الممدـ لمتمميذ تدريجيا - ب

  . طالبمراجعة أداء ال - ت

ة:طالبةم  قميةلكلةإعطاءةممار يةة:ة اد اًة

  طبيؽ لميمة أخرل كمءاؿ جديد.يعمؿ المعمـ عمى تيسير الت - أ

  يعطي المعمـ فرصان لمتالميذ لممارسة التعمـ بطريمة مكءفة كشاممة . - ب

 :ال عم م ي ئمالدعا  قد م عجد مهمي اع  ارات20. 

 الفعالة التمنيات بعض يستخدمكا أف ممعمميفل يمكفأنو 4  ((2006 :37الدكاىيدم يرل 
 :كىي التعميمية الدعائـ تمديـ عند

 الكفاءة فيذا يحسف المساعدة مف بمميؿ يؤدكىا أف يمكف التي المياـ أكالن  لمطالب قدـ  :الءمة رفع -ةأ
 .لمطالب الذاتية

 مسػتكل اإلحبػاط مػف تممػؿ الخطػكة فيػذه  :السػريع النجػاح إلنجػاز كافيػة بمسػاعدة الطػالب زكد -ةب
 .التالية الخطكة إلى لمتمدـ مدفكعيف يبمكا بأف لمطالب كتضمف

 فأنيػـ يشػبيك  فيشػعرك  عندما أكبر بجدية يعممكف قد فالطالب  :أنفسيـ لمساعدة الطالب اترؾ -ةت
 .نظائرىـ
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 .معينة ميارة تعميمو عند الطالب تجيد ال :السأـ تفادل -ةث

 ة.لمميمة الطالب إتماف عند كامؿ بشكؿ ءـ تدريجي بشكؿ الدعائـ تزيؿ كيؼ فكر -ةج

ة:أ يةعجدة قد مةالدعائمةماة راعا هاةل رىةال احثيةأنةمنةأقمةاالع  اراتةال ية جبةم

  . المستكل العممي كالعمرم لممتعمميفالمحتكل الدراسي كمع تمديـ الدعائـ التي تتناسب مع ة1.

 تناسبو . أنياأف يمـك المتعمـ بالمشاركة في اختيار الدعائـ التعميمية كالتي يرل 2. 

 التنكيع في الدعائـ التعميمية الممدمة لممتعمـ ، 3.

 .إدخاؿ تكنكلكجيا الحاسكب المعتمدة عمى الصكت كالصكرة عند تمديـ الدعائـ التعميميةضركرة  4.

 (4لشكؿ )باالدعائـ التعميمية لمتعمـ باستخداـ  جابةستسرعة اال ( (221:2000عبد الكريـ  مخصي

 
 
 
 
 

ةالمعممةةم اعدةةالم عممة:     
ة   ج بةل خ  فاتة  نةماةلدىة

ةلم  هدفةالم عممةلاةةةةةة
رشادةالم عمم نة:                                                     لا طيةةةةةةةةةةةةةة ةح ثة  لج هةلا 

ة   ج  لاةلم اعدةةالمعممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ةطر ةال در سةةةةالل ائلةال عم م ي

ةلالمعممةةةةةةةةةةةة
ة ع  رةملجهًاةخ لةالمهمي -ةةةةة
  جقلةالم ئلل يةلمم عممة در ج اًةة-ةةةةة
 

ة(4شكلة)
  الدعائمةال عم م يلم عممة رعيةاال  جا ية

يمخػػػػص اسػػػػتراتيجية الػػػػدعائـ التعميميػػػػة مػػػػف حيػػػػث مراحميػػػػا ، كدكر المعمػػػػـ  (4نالحػػػػظ أف شػػػػكؿ )   
ة                                                  لصفية .كالمتعمـ ، كآلية تطبيميا داخؿ الغرفة ا

ة حم لةملقفةالم عمم نة:

ةفيةضلءةاالخ  فة  نةالم  لى

ةالملجلدةلم  لىةاألداءةالم  هدف
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 الدعائمةال عم م ية:مم زاتةا  خدامةا  را  ج يةة21. 

عمػػى أسػػاس التفػػاعالت االجتماعيػػة بػػيف المتعممػػيف كالمعمػػـ ، كبػػيف المتعممػػيف كأقػػرانيـ األكءػػر خبػػرة  قائمػػة
المغػة الشػفيية كالكتابيػة ، حيػث تعػد المغػة ىػي  مف خالؿ األنشطة  التعاكنية ، التي ترتكز عمػى اسػتخداـ

 األداة السيككلكجية لمحديث كالتفكير. 

، كتمخػػيص ، كالػػذم كفرتػػو اسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة عمػػى شػػرح  ،يسػػيـ التفكيػػر بصػػكت مرتفػػع 2- 
 لمفاىيـ الفيزيائية التي تتضمنيا كحدة قكانيف الحركة .ا كتفسير

كأقرانو ىدفيا أف ينشػىء لػدل المػتعمـ الػكعي  طالب، كالطالب بيف المعمـ كالة مف االتصاؿ تشكؿ دكر   3-
 بما يؤديو المعمـ كما يمكلو ، مما يعمؿ عمى إعادة التنظيـ المفاىيمي لديو .

لـ تعمؿ فمط عمى تمديـ كـ مف المساعدة بؿ تعمؿ عمى التأكيد عمػى تحػكؿ المسػاعدة الممدمػة إلػى  4 -
 ستمؿ كالذاتي .المتعمـ إلى األداء الم

تعمػػؿ عمػػى ربػػط المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ببعضػػيا الػػبعض كذلػػؾ مػػف خػػالؿ مراجعػػة المتطمبػػات السػػابمة ،  5-
 كاستخداـ الدعائـ التي تناسب تدريس المفيـك . 

 ال عم م ية:ةالدعائما  را  ج يةا  خدامة م  اتة22. 

ـ مف المميزات المتعددة ، كالخدمات اإليجابية التي تمدب ية إال أنو يكجو ستراتيجية الدعائـ التعميماميا الرغ
 ( .2006 :32 )حافظ ةة 4 لسمبياتكباقي االستراتيجيات التعميمية كمف أبرز ىذه ا سمبياتإلييا بعض ال

سػػػػنادات لمكاجيػػػػة  تحتػػػػاج إلػػػػى كقػػػػت طكيػػػػؿ فػػػػي إعػػػػداد كتحضػػػػير دركس ذات كسػػػػائؿ دعػػػػـ ك - أ
 احتياجات كؿ فرد عمى حده.

 ستراتيجية.يبان جيدان لتنفيذ ىذه االدرب تدر تحتاج لمعمـ مت - ب

 المتعمـ ىك محكر عممية التعمـ ، كدكر المعمـ محدكد . - ت

                                                           . تحتاج لمعمـ خبير باإلدارة الصفية كلديو المدرة عمى ضبط الصؼ ، كالسيطرة عميو - ث

عتبػػر إيجابيػػة كلػػيس تمكػػف التغمػػب عمييػػا ، بػػؿ إف بعضػػيا ي السػػمبيات السػػابمة4  َّأف  ةةرىةال احثةةي
 سمبية مءؿ أف المتعمـ ىك محكر عممية التعمـ ، كدكر المعمـ محدكد ، ككذلؾ إذا اشترؾ 

 الطالب في إعداد الدعائـ التي تناسبيـ فإف ىذا يممؿ مف كقت كجيد المعمـ .
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  4 المفاق مةالف ز ائ ية :الثاجي المحلر

، كاالىتمػاـ بالمفػاىيـ  لمفاىيـ العممية أحد االتجاىات المعاصرة في تػدريس العمػكـيعتبر تدريس ا
العمميػػػة نػػػابع مػػػف ككنيػػػا تحمػػػؽ معنػػػى لممػػػادة العمميػػػة بعكػػػس مككنػػػات العمػػػـ األخػػػرل كالحمػػػائؽ كالمػػػكانيف 

   ، إذ  ـكتشػػير بعػػض الدراسػػات الحديءػػة إلػػى أىميػػة المفيػػـك العممػػي فػػي البنيػػة العمميػػة لممػػتعم . كالنظريػػات
    أف المفيػػػػـك غالبػػػػا مػػػػا يسػػػػتمر فػػػػي الػػػػذاكرة البعيػػػػدة لممػػػػتعمـ ممػػػػا يكسػػػػب المػػػػتعمـ احتفاظػػػػا طػػػػكيال بالمػػػػادة 

 . ( 53:1999)المحيسيف،  العممية

اليػدؼ الػذم يسػعى إليػو كػؿ معمػـ ، كنظػران ألف جميػع عممػاء  كتنمية المفاىيـ لدل الطمبة ى َّإف 
ج تحتيا المفاىيـ الفيزيائية ، فمػا يتعمػؽ بالمفػاىيـ العمميػة مية كالتي يندر التربية يتحدءكف عف المفاىيـ العم
 لػػذلؾ فػػإف الباحءػػة تحػػدءت فػػي ىػػذا الفصػػؿ عػػف المفػػاىيـ العمميػػة مػػف ، ينطبػػؽ عمػػى المفػػاىيـ الفيزيائيػػة 

  يا.حيث 4 التعريؼ ، الصفات ، الخصائص ، األنكاع ، طرؽ التدريس ، طرؽ بنائيا ، كصعكبة تعمم
ةعر فةالمفهلمة:ة 1. 

كمتفػؽ عميػو لممفيػـك كلكػف جػرت عػدة محػاكالت لتمػديـ في الحميمة ال يكجد تعريؼ محدد كجامع 
 تعريؼ لممفيـك ، منيا 4

 السمة المميزة أك الصفة التي تتكفر في جميع "  4 المفيكـ ىك ( 98:2012)عفانة كآخركف عرؼ ي
 ."األمءمة الدالة عمى ذلؾ المفيكـ

 مجمكعػػة مػػف األشػػياء أك الرمػػكز أك " 4  ( بأنػػو(37:2012 اسػػـ كعبػػد الصػػاحبيعرفػػو كػػؿو مػػف ج
األىداؼ الخاصة التي تـ تجميعيا معػان عمػى أسػاس مػف الخصػائص المشػتركة كالتػي يمكػف الداللػة 

مػكجز يشػير إلػى مجمكعػة مػف الحمػائؽ أك  دميػفيك كممة أك تغيػر تجر عمييا باسـ أك رمز معيف . 
ث يككف الفرد صكرة ذىنية تمكنو مف أف يتصكر مكضكع ما حتى لك لػـ يكػف األفكار المتماربة بحي

 . " لديو اتصاؿ مباشر مع المكضكع أك المضية ذات العالقة

 مجمكعػػػة مػػف األشػػػياء أك الرمػػػكز أك الحػػػكادث " ( المفيػػـك بأنػػػو 4  35:2011)السػػػيد عمػػػي  يعػػرؼ
المشتركة ، كالتػي يمكػف اإلشػارة الخصائص أك الصفات  التي تـ تجميعيا معان عمى أساسالخاصة 

 . "إلييا برمز أك اسـ معيف

 4  (22:2009 يعرؼ عادؿ عبارة عف العالقة التي تربط بيف عدة حمائؽ . أك ىك تجريد "( المفيـك
لمعناصر المشتركة بيف عدة مكاقػؼ أك حمػائؽ كال يمتصػر المفيػـك عمػى شػكؿ الكممػة بػؿ يػدؿ عمػى 

 ."مضمكنيا كما تعنيو 
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 كممػػػة أك مصػػػطمح أك عمميػػػة أك عبػػػارة تشػػػير إلػػػى " 4  ( المفيػػػـك أنػػػو30:2009)شػػػؼ تعػػػرؼ النا
 . " مجمكعة صفات أك خصائص تعطي معنىن كفيمان خاصييف

 اسػـ أك رمػز أك لفػظ خػالؿ مػف عنػو يعبػر عممػي تصػكر"  : ( بأنػو  (9:2006زايػدة  أبػك يعرفػو 
 تجاىػؿ مػع أكءػر أك مشػتركة صػفة فػي تشػترؾ الحػكادث أك الكائنػات أك مػف األشػياء لمجمكعػة
 ."األخرل  الصفات

 فكرة تختص بظاىرة معينة أك عالقة أك استنتاج عممي  "4 ( المفيكـ أنو (53:2004عرؼ سالمة ي
 ."يعبر عنيا عادة بكاسطة كممة مف الكممات أك مصطمح معيف 

 خاصػية دتجريػ عف ينشأ التعميمات مف نكع أك عممي تككيف"  : بأنو (109:2002) زيتكف يعرفو 
 الخاصػية ىػذه تعػزؿ حيػث ، الخاصػية ىػذه منيػا كػؿ فػي يتػكفر متعددة جزئية مف حاالت أكءر أك
ا تعطي ك الحاالت ىذه مف أم بيا في يحيط مما ا أك اسمن  ." مصطمحن

ةمنةخ لةال عر فاتةال ا قيةلممفهلمة  ضحةلم احثيةماة مي:

 المفيكـ تجريد عممي. 1.

 مف الخصائص المشتركة .المفيـك يجمع بيف مجمكعة  2.

 المفيـك يميز بيف األشياء . 3.

 :ة المفاق م  عّمم أقم ي2. 

 4      تيةىمية المفاىيـ  في النماط اآلأ (95-494 (1988لخص سعادة  

                                              ..                       بصػػػكرة سػػػميمة الطػػػالبتػػػؤدم المفػػػاىيـ إلػػػى المسػػػاىمة الفاعمػػػة فػػػي تعمػػػـ  1-
                                    ..                  عمى تنظيـ عدد ال يحصى مف المالحظات كالمدركات الحسية  الطالبتساعد  2-
                    ..                عمى التعامؿ بفاعمية مع المشكالت الطبيعية ك اإلجتماعية لمبيئػة الطالبتساعد 3- 
 تممؿ مف ضركرة إعادة التعمـ .    4-

 خر أكمف مرحمة تعميمية ألخرل.  مف صؼ آل الطالبمـ خالؿ انتماؿ تساىـ في حؿ صعكبات التع 5-

    كتسػػتخدـ فػػي الغالػػب لتحػػػدد لنػػا عالمنػػا الػػػذم تمػػدـ المفػػاىيـ كجيػػة نظػػػر كاحػػدة لمحميمػػة أك الكاقػػػع ، 6-
 فيو  .   نعيش
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األدكات الميمة لمتدريس بطريمة االستمصاء ، ألنيا تؤدم إلى طرح األسػئمة ذات  تعتبر المفاىيـ مف 7-
 ما ، أك بيانات ما ، مف أجؿ جعميا ذات معنى .العالقة بتجربة ما ، أك بمعمكمات 

تسػػاعد المفػػاىيـ عمػػى تنظػػيـ الخبػػرة العمميػػة ، حيػػث يمػػرأ األفػػراد المعمكمػػات الػػكفيرة كيمػػركف بخبػػرات  8-
 كغير مباشرة كذلؾ عف طريؽ استخداـ الكسائؿ التعميمية . عديدة مباشرة

عمػػػى البحػػػث عػػػف معمكمػػػات كخبػػػرات إضػػػافية ، كفػػػي تنظػػػيـ  الطػػػالبتسػػػيـ المفػػػاىيـ فػػػي مسػػػاعدة  9-
 الخبرات التعميمية ضمف أنماط معينة تسمح بالتنبؤ بالعالقات المتطكرة .

اىيـ أف تممػػػؿ مػػػف التعمػػػيـ يمكف لممفػػػالمفػػػاىيـ ليػػػا أىميػػػة كبػػػرل فػػػي التعمػػػيـ فػػػ4 أف   ةةةرىةال احثةةةي
كىذا يحتاج عمى الحفظ الصـ لممفيـك دكف فيمو سنا إذ يعتمد الطالب الذم ينتشر كءيران في مدار المفظي 

 لتطبيؽ استراتيجيات تدريس حديءة مءؿ استراتيجية الدعائـ التعميمية .

 4 فيةالمصطمحةح ىةجطم ةعم هةمفهلماللاجبة لافرقاةالصفاتةة3.

 ( ءالث سمات لممفيـك ىي 4 (22:2009  عادؿ يذكر

 التمييز 4 أم أنو يصنؼ األشياء كالمكاقؼ كيميز بيا. 1.

 التعميـ 4 ال ينطبؽ عمى مكقؼ كاحد بؿ عمى مجمكعة مكاقؼ . 2.

 الرمزية 4 فيك يرمز لخاصية أك مجمكعة مف الخكاص . 3.

لفيزيائيػة التػي تػـ تحديػدىا بنػاءن عمػى ىذه الصفات تػكفرت فػي قائمػة المفػاىيـ ا 4  رىةال احثيةأن
 . ، كتـ التركيز عمييا عند إعداد دليؿ المعمـ كفؽ استراتيجية الدعائـ التعميمية تحميؿ المحتكل

ةمة:ةاق خصائصةالمف4. 

 .أحداث حسية  ك خصائص حسية مميزة المفاىيـ عبارة عف تعميمات تنشأ مف خالؿ تجريد بعضة1.

 ينيا عمى الخبرة السابمة التي يكتسبيا الطفؿ مف خالؿ األسرة كالفرصتعتمد المفاىيـ في تكك  2.

التعميميػػة التػػي يتعػػرض ليػػا كيضػػاؼ إلػػى ىػػذا أف ىنػػاؾ جكانػػب انفعاليػػة كجكانػػب إدراكيػػة تػػرتبط بتكػػكيف  
 المفاىيـ كالمدركات .
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نمػا رمػز Hالمفاىيـ رمزية لػدل الفػرد فمػءالن الرمػز ) 3.  يمءػؿ عنصػر ( لػيس مجػرد حػرؼ ىجػاء بسػيط كا 
 الييدركجيف .

 الخصائص بعضيتـ انتظاـ المفاىيـ في تنظيمات أفمية أك رأسية ، فالتنظيـ األفمي يدؿ عمى كجكد  4.

 المشتركة كلكف نظران الختالفيا في بعض الصفات فيأتي ىذا التنظيـ الرأسي .

درات العمميػػػػة ألف كػػػػؿ طفػػػػؿ يختمػػػػؼ عػػػػف اآلخػػػػر مػػػػف حيػػػػث المػػػػ ؛ال يمتمػػػػؾ األطفػػػػاؿ نفػػػػس المفيػػػػـك  5.
 كالخبرات التعميمية .

تتغير المفػاىيـ مػف البسػيط إلػى المعمػد كمػف المحسػكس إلػى المجػرد ، كأف الكقػت الػذم تسػتغرقو ىػذه  6.
 التغيرات يعتمد عمى ذكاء الطفؿ كفرص التعمـ المتاحة .

 .المفيكـ العاـالتي يتككف منيا أف يتعمـ بعض المفاىيـ الخاصة لكي يتعمـ الطفؿ مفيـك عاـ البد  7.

تػػؤءر المفػػػاىيـ عمػػى التكافػػػؽ الشخصػػي كاالجتمػػػاعي لمطفػػؿ ، فالمفػػػاىيـ اإليجابيػػة تمػػػكد إلػػى السػػػمكؾ  8.
 اإليجابي ، أما المفاىيـ غير اإليجابية فإنيا تمكد إلى السمكؾ السمبي .

 . (55:2004-56تتككف الكءير مف المفاىيـ بدكف كعي )بطرس،  9.

المفاىيـ تركز عمى الخبرة السابمة لممتعمـ كىذا شػرط أساسػي يجػب أف خصائص    حظةال احثي
فمفيػػـك الكءافػػة يػػرتبط ) أف ينتبػػو لػػو كػػؿ معمػػـ فينػػاؾ العديػػد مػػف المفػػاىيـ التػػي تػػرتبط بمفػػاىيـ سػػابمة ليػػا 

 .  ( بمفيكميف سابميف ىما 4 الكتمة كالحجـ

 4ةأجلاعةالمفاق م5. 

 (59:2004-60) بطرس4  كاآل ي ا هااك   أ اس عمى المفاق م "ف جل  كي"  صجف 

 مػع الظػركؼ كتفاعمػو الحيػاة، بمكاقؼ لممتعمـ اليكمي االحتكاؾ نتيجة تنمك ىي : ال مقائ ي المفاق مة1.
،  :مءؿ الصدفة، طريؽ عف الفرد كيتعمميا بو، المحيطة  .البركدة الحرارة ، النجـك

 مػف تعميمي ممصػكد مكقؼ في الفرد تكاجد تيجةن اكتسابيا يتـ التي المفاىيـ ىي : العمم ي المفاق مة2.
 المكة ، الكتمة . :مءؿ الدراسة، حجرة في يحدث كما خارجي، جانب مف أك ذاتو، الفرد جانب
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 ة(ةالمفاق مةمنةح ثةالمصدرةإلىة: (53:2004  ميةة صجف

الحسػػػػية كىػػػػي المفػػػػاىيـ المسػػػػتمدة مباشػػػػرة مػػػػف المالحظػػػػة المباشػػػػرة أك الخبػػػػرة مح ل ةةةةية:ةمفةةةةاق مةة1.
 كيستخدـ ألفاظان محسكسة مءؿ مفيكـ العدسة .

كىػػػي تجريػػػد يتكػػػكف مػػػف تحديػػػد عػػػدد مػػػف الخػػػكاص أك الصػػػفات كتعطػػػي اسػػػمان أك  مفةةةاق مةمجةةةردةة:2. 
 مصطمحان قائمان عمى المالحظة غير المباشرة مءؿ مفيكـ الذرة .

 (39:1992- 38) نشكاف خصائصها أل  كل جها أ اس عمى ال صج ف   

 . كىي التي تشتؽ مف المدركات الحسية مءؿ 4 النبات ، كالحمض  طية:    ممفاق ة1.

 كىي التي تشتؽ مف المفاىيـ البسيطة مءؿ 4 الكءافة ، كالجاذبية . : اق مةمرك ية)ع ئق ية(مفة2.

 كىي التي تشتؽ مف خصائص تطبيمية مءؿ 4 الفماريات ، كالالفماريات .  :مفاق مة صج ف ية3.

 كىي التي تشتؽ مف العمميات مءؿ 4 الترسيب ، كالتمطير .  : اتةمفاق مةعممة4.

تدريسيا فيمكننػا الجمػع بػيف التصػنيفات الءالءػة ييسيؿ التصنيؼ السابؽ لممفاىيـ أف   رىةال احثي
 مفيـك الخمية ىك مفيكـ عممي ، محسكس ، كبسيط . 4 لتحديد نكع المفيكـ فمءالن 

ةقلاعدة عممةالمفهلمة:6 . 

تمػػؾ المكاعػػد التػػي يتحػػدد بيػػا  4 ىػػية( أف قكاعػػد تعمػػـ المفيػػكـ(36:2011-37يد عمػػيذكػػر السػػة
 أمءمة المفيكـ مف )ال أمءمتو ( كتتمءؿ في 4

كتعني تطبيؽ صفة مميزة معينة عمى مءير ما ليكػكف مءػاالن عمػى المفيػكـ ، كمفيػكـ قاعدةةا ث اتة:ةة1.
 الصالبة أمءمة عمى المفيكـ .المادة الصمبة حيث تعد كؿ األشياء التي تتضمف صفة 

 كتعنػػػي تػػػكفر صػػػفتيف ، أك أكءػػػر معػػػان فػػػي المءيػػػر ليكػػػكف مءػػػاالن عمػػػى  قاعةةةدةةاالق ةةةرانةألةال جم ةةةعة:ة2.
المفيػػـك ، كمفيػػكـ الءػػدييات حيػػث يعػػد الحيػػكاف منيػػا إذا تػػكفرت فيػػو فػػي آف كاحػػد مجمكعػػة مػػف الصػػفات 

 . نةدـ الحار ، كالغدد الءديية ، كحمؿ األجالمميزة كال

كتعني تطبيؽ صفات مميػزة منفصػمة ، أك غيػر ممترنػة  قاعدةةال ضم نةاالجفصاليةألة)ال ق راجي(ة:ة3.
بالمءيرات لتشكؿ أمءمة لممفيـك ، كليذه الماعدة نمط صكرتو )إما / أك ( كمفيكـ حالة المػادة فيػي إمػا أف 

 تككف صمبة ، أك سائمة ، أك غازية . 
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تػػكفر صػػفة مميػػزة معينػػة إذا تػػكفرت صػػفة مميػػزة أخػػرل لتحديػػد أمءمػػة  كتعنػػي كجػػكبقاعةةدةةالشةةرطة:ةة4.
المفيكـ ، كليذه الماعدة ، نمط صكرتو )إذا كاف ... فإف ...( فإذا تضمف المفيػـك صػفتيف مميػزتيف مءػؿ 
)أ( ، )ب( فإف ىذه الماعدة تشترط الصيغة اآلتية 4 إذا حػدءت )أ( ، إذف يجػب أف تحػدث )ب( . أمػا إذا 

فميس شرط أف تحدث )أ( . فمفيـك الطفك إذا كانت كءافػة الجسػـ أقػؿ مػف كءافػة السػائؿ فػإف حدءت )ب( 
                          الجسػػػػػػـ يطفػػػػػػك ، إال أف طفػػػػػػك الجسػػػػػػـ ال يعنػػػػػػي بالضػػػػػػركرة أف تكػػػػػػكف كءافتػػػػػػو أقػػػػػػؿ مػػػػػػف كءافػػػػػػة السػػػػػػائؿ

 ) ظاىرة التكتر السطحي ( .

بػادؿ بػيف صػفتيف مميػزتيف بحيػث إذا تػكفرت أم منيمػا كتعني تكفر شرط متقاعدةةالشرطةالمزدلجة:ةة5.
ذا فمػػط ...فػػإف ...( فػػإذا  تػكفرت األخػػرل حتمػػان لتحديػػد أمءمػة المفيػػكـ ، كليػػذه الماعػػدة نمػط صػػكرتو )إذا كا 
كػػاف المفيػػكـ متضػػمنان صػػفتيف مميػػزتيف مءػػؿ )أ( ، )ب( ، كحػػدءت الصػػفة )أ( إذف تحػػدث الصػػفة )ب( ، 

ذا حػػدءت الصػػفة )ب( تحػػدث  الصػػفة )أ( حتمػػان ، فمفيػػكـ المءمػػث المتسػػاكم األضػػالع ، عنػػدما تتسػػاكل كا 
ذا تساكت الزكايا تككف األضالع متساكية.  األضالع فإف الزكايا تككف متساكية ، كا 

أنو لتعميـ مفيكـ جديد يجب أكالن تحديد الماعدة المفاىيمية التي يندرج تحتيا المفيكـ   رىةال احثي
 ى صفات المفيكـ ، ءـ تحديد الطريمة التي ييدرس بيا المفيكـ . كذلؾ مف أجؿ التركيز عم

 ( (80:2008زيتكف :المفاق م  در س طرائ 7. 

يعتبر تككيف المفاىيـ العممية كتنميتيا لدل الطمبة ، أحد أىداؼ تدريس العمـك فػي جميػع مراحػؿ 
تفيػػد فػػي فيػػـ ىيكمػػو العػػاـ كفػػي  التعمػػيـ المختمفػػة . كمػػا تعتبػػر مػػف أساسػػيات العمػػـ كالمعرفػػة العمميػػة التػػي

انتماؿ أءر التعمـ . كليػذا فػإف تكػكيف المفػاىيـ العمميػة أك تيػذيبيا لػدل الطمبػة ، عمػى اخػتالؼ مسػتكياتيـ 
التعميمية ، يتطمب أسمكبان تدريسيان مناسبان يتضمف سالمة تككيف المفاىيـ العمميػة كبمائيػا كاالحتفػاظ بيػا . 

ذا حاكلنا تطبيؽ مبدأ تككي  ف المفاىيـ العممية في مجاؿ تعميـ كتعمـ العمـك ، فإنو يتبيف لنا ما يمي4كا 

    ىػػك األسػػمكب التدريسػػي الطبيعػػي لػػتعمـ المفػػاىيـ العمميػػة كتعميميػػا4 أم يبػػدأ4 إف المنحنػػى االسػػتمرائي  1.
راتيـ الحسية ب) معمـ العمكـ ( مع الطمبة بالحمائؽ كالمكاقؼ العممية الجزئية )األمءمة( المحسكسة )كمف خ

 دراؾ ىذه الحمائؽ أك الخصائص المميزة كمعرفة العالقة بينيا يػكجييـ )المعمػـ ( عندئػذو إالمباشرة ( ، ءـ ب
                       إلػػػػػػى فيػػػػػػـ العالقػػػػػػات أك الخصػػػػػػائص المشػػػػػػتركة بػػػػػػيف تمػػػػػػؾ الحمػػػػػػائؽ أك المكاقػػػػػػؼ حتػػػػػػى يتكصػػػػػػمكا إلػػػػػػى 

 ) المفيـك العممي( المراد تعميمو .

               ب التأكيػػػػد عمػػػػى أنػػػػو ينبغػػػػي لمعمػػػػـ العمػػػػـك أف يػػػػكفر لمطمبػػػػة بعػػػػض األمءمػػػػة اإليجابيػػػػة لممفيػػػػـك كىنػػػػا يجػػػػ
 )أمءمة المفيكـ( كأمءمة أخرل سمبية ال تدخؿ ضمف المفيكـ .
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ىك األسمكب التدريسي في تككيػد المفػاىيـ العمميػة كتنميتيػا  4إف المنحنى االستنباطي ) االستنتاجي( 2. 
تعمميػػة جديػػدة . ففػػي ىػػذا األسػػمكب ، يمػػـك معمػػـ العمػػـك  –عمػػى اسػػتخداميا فػػي مكاقػػؼ تعميميػػة  كالتػػدرب

بتمديـ المفيكـ ءـ يمدـ األمءمة أك الحمائؽ المنفصمة عميو أك يجمعيا مف إجابات الطمبة كذلؾ لمتحمؽ مف 
 . تككيف المفيـك أك تعممو

نػػد تػدريس المفػػاىيـ ، كاسػػتخداـ المنحػػى عمػى ضػػركرة البػػدء بػالمنحى االسػػتمرائي ع  ؤكةةدةال احثةةي
االستنتاجي لمتأكد مف تعمـ المتعمـ ىػذه المفػاىيـ ، كىػذا مػا تركػز عميػو اسػتراتيجية الػدعائـ التعميميػة عنػد 

 تدريس المفاىيـ .

ةخطلاتة جاءةالمفاق مة:ة8.

كػؿ مػف عند تختمؼ خطكات بناء المفاىيـ بيف العمماء كسيتـ الحديث عف خطكات بناء المفاىيـ 
 ( .5رقـ )بياجيو( كالذم يتمخص في الشكؿ ك ،  كأكزبؿ،  كبركنر ، )جانييو

ككػػػػذلؾ سػػػػنتناكؿ مراحػػػػؿ بنػػػػاء ك تكػػػػكيف المفػػػػاىيـ ك تطكرىػػػػا كفػػػػؽ اسػػػػتراتيجية فيجػػػػك تسػػػػكي نظػػػػران ألف 
 استراتيجية الدعائـ التعميمية إحدل تطبيمات النظرية البنائية االجتماعية لفيجكتسكي .

 :ةل  اج ه(،ةلألز لة،ةل رلجرة،ةة)جاج  هلجملةالمفاق مةعجدةكلةمنةةألاًلة:ةاك  اب

مػف خػالؿ  بياجيػو( ك ،  كأكزبػؿ،  كبركنػر ، جانييو)عند تتمخص خطكات اكتساب كنمك المفاىيـ 
 (5الشكؿ رقـ )
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ة(5شكل)

 ل  اج ه(،ةلألز لة،ةل رلجرة،ةةاك  ابةلجملةالمفاق مةعجدةكلةمن)جاج  ه
ة
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  راحلة جاءةلة كل نةالمفاق مةلة طلرقاةلف ةا  را  ج يةف جلة  كي:مثاج ًاة:ة

ة(  266– 4264  (2012عفانة ك آخركف 

 4 أتيف المفاىيـ ك تطكرىا ك ىي كما يحدد فيجك تسكي سبعة مراحؿ لبناء ك تككي

 مرحميةال خز نة)ةال كد سة(ة:1. 

 رياضية مف خالؿ رؤية تمؾ كىي مرحمة يستطيع فييا الطفؿ تخزيف األشياء أك األفكار ال

األشػػياء مػػف خػػالؿ مظيرىػػا الخػػارجي ك تصػػنيؼ تمػػؾ األشػػياء  عمػػىاألشػػياء بصػػريا، ك محاكلػػة التعػػرؼ 
 غيرىا .ك  الدائرةك حسب معايير بسيطة مءؿ المربع، 

 مرحميةالعقدةالم را طة:2. 

صػػيتيف أك فػػي خا كفييػػا يػػتمكف الطفػػؿ مػػف إجػػراء عمميػػات التمييػػز ك التصػػنيؼ لألشػػياء بصػػريان 
ف ىػػذه المرحمػػة تسػػمي بالعمػػد الترابطيػػة ، حيػث يمػػع أحيانػػا الطفػػؿ فػػي أخطػػاء عديػػدة نتيجػػة إأكءػر ك لػػذا فػػ

 حاسة البصر في إدراؾ األشياء ك التعامؿ معيا ك خاصة األشكاؿ الرياضية . عمىاعتماده 

ةمرحمية كل نةالمجام عة:3. 

مختمفة في الشكؿ تحت خاصػية معينػة مءػؿ يبدأ الطفؿ في ىذه المرحمة تجميع ك ضـ األشياء ال
أنيػا أعػػداد طبيعيػة بغػض النظػػر عػف أنيػا تتكػػكف مػف خانػػة أك  ىعمػ(5,19,52,1,99) كضػع األعػداد 

ف األشػياء قػد تختمػؼ فػي خػكاص معينػة ، إ، كمف ىنػا فػ 10أك أكبر مف  10خانتيف أك أنيا أصغر مف 
كضػع  كمػا يمكػف لمطفػؿ مػءالن  معػان  ، ك يضػعياا مػف خػالؿ خاصػية كاحػدة إال أف الطفؿ يصنفيا ك يميزىػ

 أنيا تمءؿ أدكات مطبخ . الصحف تحت مككف كاحدك الممعمة ، ك الشككة ، 

ةمرحميةالعقدةالم  م مي:4. 

يمكف تصػنيؼ ىػذا  ف الشيء الكاحد لو عدة صفات كيستطيع الطفؿ في ىذه المرحمة أف يدرؾ أ
لمتصػػنيؼ ك  ؿ صػػفة تصػػمح أف تكػػكف أساسػػان الشػػيء فػػي عػػدة محػػاكر فػػي ضػػكء تمػػؾ الصػػفات ، ك أف كػػ

لصػفاتو  ف ىذه المرحمة تعد مف المراحؿ المرنة التي يستطيع الطفؿ مف خالليا كضع الشيء طبمان إا فليذ
 في أكءر مف محكر ك في ضكء أكءر مف صفة.
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ةمرحميةالعقدةاالج شار ية:5. 

 مع تمؾ األشياء بكصفو  لنمؿ شيء معيف يختمؼ عف أشياء أخر كفييا يتمكف الطفؿ مف 

 يمكف أف يضع الطفؿ  سبيؿ ىذا الشيء ، ك يحمؿ مكاصفات تمؾ األشياء نفسيا ، فمءالن  عمى

مربع أك المستطيؿ يمكف تمسػيمو اعتبار أف ال ىمجمكعة مف المءمءات المختمفة عم مع أك مستطيالن  مربعان 
انتمػاؿ أءػر الػتعمـ مػف خاصػية أك  ىفؿ في ىذه المرحمة يكتسب قدرة عمأف الط لمف ىنا نر . مءمءيف  ىإل

 . مع إجراء بعض الميمات المطمكبة أخرلخكاص ى شياء مشتركة في صفات معينة إلخكاص معينة أل

ةمرحميةأش اهةالمفاق مة:ة6 .

كفييػػػا يمػػػـك الطفػػػؿ بكضػػػع المفػػػاىيـ الرياضػػػية فػػػي مجمكعػػػة كاحػػػدة فػػػي ضػػػكء تمػػػؾ المفػػػاىيـ ك 
العناصػػػػر  عمػػػػى يسػػػػتطيع أف يضػػػػع معيػػػػاران كاضػػػػحان لمحكػػػػـ الخصػػػػائص المميػػػػزة ليػػػػا ، إال أف الطفػػػػؿ ال

المشتركة لتمؾ المفاىيـ ، ك بالتالي يككف غير متأكد مف طبيعػة الميمػة التػي يمػكـ بيػا ، فمػءالن يمكػف أف 
ى أنو قاـ بكضعيا في محكر كاحد ، بمعن يضع األشكاؿ الرباعية مع بعضيا البعض بدكف أف يعي لماذا

 ستند إلييا في عممية التصنيؼ .ال يعي المياـ التي ا

ةمرحمية كل نةالمفاق مة:ة7.

كىي المرحمة األخيرة في نظرية التطكر المفيػكمي عنػد الطفػؿ ، حيػث يسػتطيع فػي ىػذه المرحمػة 
بنػاء المفيػـك ك تككينػػو أم تمكػف مػػف منطمػة األشػػياء بصػكرة كاممػة ، حيػػث يسػتطيع أف ينتمػػؿ مػف الجػػزء 

أف يعػي  عمػىو تككيف المفيـك ، كما أف الطفؿ لديػو المػدرة فػي ىػذه المرحمػة الكؿ ، ىذا ما يحتاج إلي إلى
، ك أف يبنػي الجزيئػات المككنػة  لالرغـ مف تمايزىا في خصائص أخػر  عمىخصائص األشياء المشتركة 

 قاعدة المفيكـ ك مف ىنا يعرؼ العناصر المتناقضة ك العناصر المتشابية . إلىلممفيـك لمكصكؿ 

بؽ فإنػػػو ينبغػػػي أف نركػػػز عمػػػى تسمسػػػؿ مراحػػػؿ بنػػػاء المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة ، كعػػػدـ بنػػػاءن عمػػػى ماسػػػ
االنتمػػاؿ بالطالبػػات مػػف مرحمػػة ألخػػرل إال بعػػد التأكػػد مػػف إتمػػاف المرحمػػة السػػابمة كىػػذا ييسػػر عمميػػة بنػػاء 

 المفيـك حيث أف المفاىيـ الفيزيائية التي تتضمنيا الكحدة مترابطة ، كمعتمدة عمى بعضيا .
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ة((81:2008زيتكف  ل اتة عممةالمفاق مة:صع8. 

طبيعة المفيـك العممي ، كيتمءؿ في مدل فيـ المتعمـ لممفاىيـ العممية المجردة أك المفاىيـ المعمدة أك  1.
 المفاىيـ ذات المءاؿ الكاحد ، كما في مفيـك األيكف ، كالجيف .

ـ العممية خاصة المفػاىيـ التػي تسػتخدـ الخمط في معنى المفيكـ أك في الداللة المفظية لبعض المفاىي 2.
 كمصطمحات عممية ككمغة محكية بيف الناس كما في مفيـك الزىرة ، كمفيـك الذرة .

، فمػػءالن عنػػدما يػػدرس الطالػػب مفيػػكـ االنصػػيار ، فػػإف  الءمافيػػة، ك مفيػػة الطالػػب العمميػػة الػػنمص فػػي خ 3.
الحالػػة الصػػمبة ، ك مفيػػـك الحػػرارة ، 4 مة مءػػؿ تعمػػـ ىػػذا المفيػػـك يعتمػػد عمػػى بعػػض المفػػاىيـ العمميػػة السػػاب

 الحالة السائمة ، كالتغير الطبيعي.ك 

 صعكبة تعمـ المفاىيـ العممية السابمة الالزمة لتعمـ المفاىيـ العممية الجديدة .   4.

بناءن عمى ماسبؽ نستنتج أىمية تعمـ المفاىيـ ، كأنيا الماعدة األساسػية لػتعمـ المبػادئ كالنظريػات  
كانيف ، كىي تحتاج لميارة كدقػة أءنػاء تعميميػا ألنيػا عرضػة لمعديػد مػف المفػاىيـ البديمػة التػي قػد تنػتج كالم

عف تعميميا بطريمة خاطئة ، لذلؾ يجػب تعميميػا بطريمػة االسػتمراء ، كيػتـ التأكػد مػف أف الطالػب امتمكيػا 
 في بنيتو العممية بطريمة االستنتاج .
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ة:اتةحلةالم أليةمهارةةالثالثة: المحلر
لتنميػػة المػػدرة عمػػى التفكيػػر لمػػا يءيػػره مػػف أسػػئمة كمشػػكالت تحتػػاج  خصػػبه  عمػػـ الفيزيػػاء مجػػاؿه إف 

لما يتضمنو مف مكضكعات ترتبط ارتباطان كءيمان بالبيئة . لذلؾ ك إلى حؿ كمكاقؼ كأنشطة عممية عديدة ، 
اؼ األساسػية أحػد األىػد ىػكالفيزيػاء بػؿ  مف أىػداؼ تعمػـ ىدفان أساسيان مية المدرة عمى حؿ المسائؿ فإف تن

أحػػد األىػػداؼ األساسػػية فػػي أم حصػػة  هإف بعػػض المختصػػيف فػػي تعمػػيـ العمػػـك يعتبػػر  فػػي تعمػػيـ العمػػكـ .
صػػفية أك مكقػػؼ تعميمػػي لمػػا يتضػػمنو مػػف ممارسػػات كتفكيػػر فػػي النظريػػات كالمػػكانيف الفيزيائيػػة فػػال تعمػػـ 

دكف حػػػؿ المسػػػائؿ فييػػػا ، فحػػػيف يػػػتعمـ الطمبػػػة حػػػؿ المسػػػائؿ  لممفػػػاىيـ دكف تفكيػػػر كال تفكيػػػر فػػػي الفيزيػػػاء
 ( .1:2007الفيزيائية فإنيـ يتعممكف الفيزياء )الحياصات، 

 كالمفػاىيـ الحمػائؽ الػتعمـ مءػؿ جكانػب اسػتخداـ المػتعمـ مػف تتطمػب عمميػة ميػارة المسػألة حػؿ إف
 تختمػؼ بيػا خاصػة ميػاراتامػتالؾ  تتطمػب كمػا كاختبارىػا الفػركض صػياغة فػي كالمػكانيف كالعالقػات
 :كماة أ ية المهارة  عر ف  م لعم ه المسألة طبيعة باختالؼ

 " األداء السيؿ الدقيؽ المائـ عمى الفيـ لما يتعممو اإلنساف حركيان كعمميان مػع تػكفير الكقػت كالجيػد
 . (310:2003)المماني كالجمؿ،  "كالتكاليؼ

  رة عمػػػى أداء أعمػػػاؿ حركيػػػة بسػػػيكلة كدقػػػة ( الميػػػارة بأنيػػػا 4 " المػػػد67:2005)يعػػػرؼ خطابيػػػة
 كتكافؽ مع الظركؼ المتغيرة ". كتتضمف ءالءة عناصر ىي 4 

 عنصر اإلحساس.         1-

 عنصر الدقة .         2-

 عنصر الزمف .         3-

 الميارة ىي المدرة عمى إنجػاز الميػاـ العمميػة بدقػة كسػرعة ،  (349:2009تعرؼ المكلك كاألغا )
مػػب الفيػػـ كحسػػف التصػػكر عنػػد تغيػػر العكامػػؿ المػػؤءرة فػػي أدائيػػا ، كمراعػػاة التتػػابع فػػي كىػػي تتط

 استخداـ األدكات لتحميؽ اليدؼ المراد تحميمو .

  إتمػاف منػو بدقػة المطمػكب الفػرد يػؤدم أف " تعنػي ( أف الميػارة 62:2002)يػرل اليكيػدم(  )
 ." ممكف جيد كبأقؿ كسرعة

 .ترؾ في أف الميارة تعبر عف الدقة كالسرعة نالحظ أف التعريفات السابمة تش

 



44 

 

ةة:ةمفهلمةالم ألية1.

 :  اآلتي منيا نذكر بالمسألة الخاصة التعريفات تعدد إلى التربكم األدب يشير

 الحؿ في منو التفكير تتطمب المتعمـ بو يمر جديد " مكقؼ : بأنيا44:2011) )ماضي  تعرفيا 
 . " التعميمي لممكقؼ حؿ إلى كالكصكؿ

  أك  حاجػة يعتػرض طػارئ مكقػؼ ( أف المسػألة ىػي 4 " كػؿ(158:2010كسػميماف  عػريفج ليػر
 ."حال كيتطمب الفرد حاجات مف أكءر

  يستدعي حؿ إلى كيحتاج الفرد يكاجو جديد مكقؼ كؿ ( أنيا 4 " 26:2007)كعرفتيا البشيتي 
 ".جديدان  تعممان  الحؿ ينتج التفكير، كىذا مف عالية درجة

  المسألة ىي 4 مكقؼ جديد كمتميز يكاجو الفػرد كال يكػكف لػو عنػده (165:2007يعرؼ حمداف )
 حؿ جاىز في حينو ، مءؿ معرفة الكقت بالنسبة لألطفاؿ في سف الخامسة أك السادسة .

نالحػػظ أف جميػػع التعريفػػات السػػابمة تؤكػػد عمػػى أف المسػػألة مكقػػؼ جديػػد كغػػامض بالنسػػبة لممػػتعمـ ، 
مػػع العمػػـ بأنػػو لػػيس كػػؿ سػػؤاؿ يحتػػاج إلػػى إجابػػة ىػػك ىػػذه المسػػألة ،  كيحتػػاج لتفكيػػر لحػػؿ الغمػػكض فػػي

ءالءة شركط يجب أف يتكفر في المكقؼ حتى يطمؽ عميو مسألة  ) 91:2007)سالمة  مسألة ، فمد ذكر
 كىذه الشركط ىي 4

 أف يككف لمشخص ىدؼ محدد ككاضح يشعر بكجكده كيسعى لتحميمو.  1-

ىدفػػػو ، كىػػػذه العرقمػػػة ال تزيميػػػا عػػػادات الشػػػخص كردكد فعمػػػو ىنػػػاؾ مػػػا يمنػػػع ميضػػػيو نحػػػك تحميػػػؽ  2-
  . العادية

 اتضاح المكقؼ لمشخص حيث يرل مشكمتو كيحدد معالميا . 3-

 :ةالم ألي مهاراتةحل عر فة2.  

  في التفكير منو تتطمب ما مشكمة مكاجية عمى المتعمـ قدرة : ىي 45:2011) )تعرفيا ماضي 
 . " كالكفاءة كالسرعة اإلتماف مف رجة عاليةبد ليا الممكنة الحمكؿ إيجاد

  المعطيػات  تحديػد عمػى المػتعمـ قػدرةأف ميػارات حػؿ المسػألة ىػي 4 " (75:2000)يػرل عفانػة
   " .الممكنة الحمكؿ إلى الكصكؿ في الرياضية مياراتو كاستخداـ العممية المسألة مف كالمطمكب



45 

 

 ىرة أك المكتكبػػػػة التػػػػي ينفػػػػذىا الطالػػػػب " اإلجػػػػراءات الظػػػػا( أنيػػػػا 4 147:2007 ) يعرفيػػػػا طمبػػػػة
 لمكصكؿ إلى الحؿ " . 

ةحلةالم ائلة:ةأقم ية عممةمهاراتةة3.

( عػددان مػف األىػداؼ المرجػك تحميميػا أءنػاء تعمػـ 534:2009-533)ذكر البمكشػي كأمبػك سػعيد 
 4 كىي ميارات حؿ المسألة 

 ية .عمى استيعاب المفاىيـ كتطبيؽ المكانيف العمم الطالبمساعدة  1.

 عمى تفسير كءير مف الظكاىر الطبيعية . الطالبمساعدة  2.

 . الطالبتنمية العمميات العممية العميا لدل  3.

 االستداللية . الطالبتنمية قدرات  4.

 تنمية المدرة عمى الترتيب كالتنظيـ عند استرجاع المعمكمات . 5.

 كصؿ إلى حؿ المسائؿ .نفسيـ في التعمى أ الطالبتنمية الءمة بالنفس كاعتماد  6.

التغمب عمى مشكمة محدكدية السعة العممية ، حيث تتطمب المسألة الفيزيائية متطمبات ذىنية قد تفكؽ  7.
 قدرة المتعمـ عمى معالجتيا .

 تنمية الذكاءات المتعددة ، حيث يتـ تنمية 4  8.

ي أك الظػػرؼ الكيميػػائي أك الػػذكاء البصػػرم الفراغػػي 4 كذلػػؾ عنػػد التػػدرب عمػػى تخيػػؿ المكقػػؼ الفيزيػػائ -
، فكءيػػر مػف المسػػائؿ تعػرض مكقفػػان مػػا ، كيتطمػب حميػػا إنتػاج رسػػـ تخطيطػػي الػذم تتحػػدث عنػو المسػػألة 

لػذلؾ المكقػػؼ ، فيمػـك المػػتعمـ بتحكيػؿ المكقػػؼ الفيزيػائي الػػذم قػد يتخيمػػو بصػفتو ءالءيػػة األبعػاد إلػػى رسػػـ 
 تخطيطي ءنائي األبعاد . 

4 ال شػػػػؾ أف حػػػػؿ المسػػػػائؿ فػػػػي العمػػػػـك ىػػػػك مػػػػف صػػػػمب الػػػػذكاء المنطمػػػػي  الػػػػذكاء المنطمػػػػي الرياضػػػػي -
 الرياضي ، كأساسو الداعـ لتنميتو كتطكيره .
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الػػذكاء المغػػكم 4 كيػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ محاكلػػة التعبيػػر عػػف خطػػكات الحػػؿ لفظيػػان ، ككػػذلؾ عنػػد كتابػػة  -
 المعنى الفيزيائي أك الكيميائي لنتائج المسألة .

تمءػػػؿ ذلػػػؾ حػػػيف يتعامػػػؿ المػػػتعمـ مػػػع مسػػػائؿ مػػػف الطبيعػػػة ، خاصػػػة عنػػػدما تكػػػكف الػػػذكاء الطبيعػػػي 4 ي -
 ممركنة بصكر طبيعية ، أك مكقؼ مف الطبيعة .

اليػد عنػد رسػـ الرسػػـك التخطيطيػة كالرسػـك البيانيػة المصػػاحبة اسػػتخداـ الػذكاء الحركػي 4 يتمءػؿ بميػارة  -
 لكءير مف المسائؿ .

عمميػة  الم ألية،ةللذلكة جبةالجظرةإلىةأجهاةعمم ةيةمماة   ة  ضحةأقم ية جم يةمهاراتةحل
فشػؿ الطالػب فػي حػؿ المسػألة  كيرجع تحتاج إلى تدريب ، فيذه الميارات ليست مجرد ناتج نيائي لمتعمـ 

ينػتج ف ميػؿ السػعة العمميػة فػكؽ طاقتيػايؤدم إلى تحمما إلى زيادة كمية المعمكمات المتطمبة لحؿ المسألة 
 .  ر في تمؾ السعةعنو تمميؿ حيز التفكي

ة((249:2001-250الصادؽ :ةةائلحلةالم ة)خطلاتة(ةمهاراتة4.

  سػػتراتيجية عامػػة لحػػؿ المشػػكالت تعتمػػد عمػػى مجمكعػػة مػػف األسػػئمة المتتابعػػة فػػي اكضػػع بكليػػا
نحػك الحػؿ الصػحيح لممشػكمة ، كقػد  الطػالبخطكات محددة بشكؿ محكـ لتكجيػو مسػارات تفكيػر 

 ان ألربع مراحؿ ىي 4 حدد بكليا استراتيجيتو تبع

  فهمةالمشكمية.1. ةة

ةلضعةالخطية.ة  2.

ة.ة جف ذةالخطي  3. 

 .ةمراجعيةالحلة  4. 

  Understanding the problemالمرحميةاألللى:ةفهمةالمشكمية.

 ؟ )المجيكؿ( ما ىك المطمكب -

 ؟ )البيانات( ما ىي المعطيات -

 ؟ وىؿ مف الممكف التحمؽ من ؟ ما ىك الشرط -
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 أـ متناقض؟ غير كاؼ ؟ أـؿ الشرط كاؼ لتحديد المجيكؿ؟ىؿ ىك كاؼ ى -

 . كدكف عميو المالحظات المناسبة ارسـ شكال ، -

 ؟ ىؿ يمكنؾ كتابة ذلؾ . أفصؿ األجزاء المختمفة لمشرط -

ةDevising planالمرحميةالثاج ي:ةلضعةالخطية.

مشػػػكالت  إلػػػى تحتػػػاج كقػػػد ؿ ،ف المعطيػػػات كالمجيػػػك العالقػػػة بػػػي بإيجػػػادفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة عميػػػؾ 
ذا مساعدة ؛  تحصؿ عمى خطة لمحؿ. أفنو يجب عميؾ إالعالقة ف إيجادلـ تستطع  كا 

 ؟ نفس المشكمة في صكرة أكءر كضكحان  أك ، ىؿ رأيت ىذه المشكمة مف قبؿ -

 ؟ ىؿ تعرؼ نظرية أك خكارزمية يمكف أف تفيدؾ -

  المجيكؿ. انظر لممجيكؿ كتذكر مشكمة مألكفة لديؾ ليا نفس -

 ؟ ىؿ تستطيع قكليا بطريمة مختمفة صياغة المشكمة ؟ إعادةىؿ تستطيع  -

 تحؿ مشكمة أخرل ذات صمة بيا. أفلـ تستطع حؿ المشكمة التي أمامؾ حاكؿ  إذا -

ىػػػؿ اسػػػػتخدمت كػػػؿ الشػػػػركط؟ ىػػػؿ أخػػػػذت فػػػي اعتبػػػػارؾ كػػػػؿ  ىػػػؿ اسػػػػتخدمت كػػػؿ البيانػػػػات ؟ -
 ؟ االعتبارات المكجكدة في المشكمة

ةCarrying out the planمرحميةالثالثي:ة جف ذةالخطي.ال

 . كؿ خطكة نفذ خطتؾ مختبران   -

 ؟ صحتيا إءباتىؿ تستطيع  ؟ ىؿ تستطيع بكضكح التأكد مف صحة كؿ خطكة -

ةLooking backالمرحميةالرا عي:ةمراجعيةالحل.

 اختبر صحة الحؿ الذم حصمت عميو. -

 ؟ ستطيع التأكد مف الناتج العددمىؿ ت ؟ ىؿ تستطيع التأكد مف النتيجة -

 ؟ ىؿ تستطيع استنتاج النتيجة بطريؽ مختمفة -

 ؟ ىؿ تستطيع استخداـ النتيجة أك الطريمة في حؿ مشكمة أخرل -
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 ة(ةمهاراتةحلةالم ألية الشكلةاآل ية:ةة349:2008ة) حددةزجكجي

 

 

ة(6شكلة)ةةةةةة

 مهاراتةحلةالم ألي

 ة:ةاآل يك الف ز ائ ي الم ألي حل اتمهارة(305:2002) حددةز  لنة  جماة

 :ةالم ألي م غ رات  حد د 1- 

  .يافيم ك المسألة قراءة - 

  .رمزية صكرة في المطمكب ك المعطيات تحديد - 

 . أمكف إف المسألة رسـ  -

ة:ةالم ألي لحل ال خط ط 2-

  .  المناسبة اإلستراتيجية اختيار  -



49 

 

  . المستخدـ المانكف تحديد - 

 :ةالحل خطي ذ جف  3- 

 . الكحدات تكحيد ك التحكيالت إجراء -

  . المانكف في التعكيض -

  .الحسابية العمميات تنفيذ -

ة:ةالحل  ف  ر ل مراجعي 4- 

 . الحؿ خطكات مراجعة - 

 .  الحؿ تفسير -

 . الحؿ تصميـ -

ة:قي ل المهارات من مجملعي عمى ا فقلا قد ال ر ل  ن أن جرى     ما عمى  جاءًة 

 . أفعؿ أف أريد افيم التفكير 1.

 . لممسألة الصحيحة المراءة 2.

 . الرسـ مع السؤاؿ تمخيص 3.

 .رمكز شكؿ عمى المعطيات كتابة 4.

 البعض . بعضيا مع المعطيات( المتشابية )مف المتغيرات كضع 5.

 المسألة . مف المطمكب تحديد 6.

 . المياس كحدات تكحيد 7.

 . مناسبة لمحؿاختيار االستراتيجية ال8.  

 . لمحؿ المناسب المانكف كتابة  9.

 . المانكف في التعكيض 10.

 . تنفيذ العمميات الحسابية11. 
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 . كتفسيره الحؿ خطكات مراجعة 12.

 ل مةعرضةمجملعيةالمهاراتةال ا قيةعمىةمجملعيةمنةالمحكم نةل حد دةالمهاراتةالف ز ائ ي
 حركة كقد تكصمكا إلى الميارات اآلتية 4 في كحدة قكانيف ال ان كتكافر  األكءر ضركرةن 

 الػػب عمػػى كتابػػة كحػػدات الميػػاس التػػيقػػدرة الط 4  4 كتيعػػرؼ إجرائيػػان أنيػػاة لح ةةدةلحةةداتةالق ةةاس1 - 
 تتضمنيا المسألة المفظية بحيث تككف متجانسة كمتناسبة مع بعضيا .

طالػػب عمػػى تحكيػػؿ المسػػألة قػػدرة ال  4  4 كتيعػػرؼ إجرائيػػان أنيػػا ك ا ةةيةالمعط ةةاتةعمةةىةشةةكلةرمةةلز2 - 
 المفظية الكبيرة إلى معطيات بسيطة عمى شكؿ رمكز دالة عمى المفاىيـ التي تتضمنيا المسألة.

قػدرة الطالػب عمػى تحديػد المشػكمة الرئيسػية التػي تتضػمنيا  4  كييعرؼ إجرائيان أنو : حد دةالمطملبة3 - 
 المسألة المفظية .

 قدرة الطالب عمى كتابة المانكف   4  كييعرؼ إجرائيان أنو:ةةالقاجلنةالم  خدمةفيةالحلةك ا ية4 -

 الذم سكؼ يستخدمو في حؿ المشكمة التي تتضمنيا المسألة .

 قدرة الطالب عمى التعكيض   كتيعرؼ إجرائيان أنيا4  :ةا جا يةعنةاأل ئميةلال أكدةمنةصحيةالحل5 - 

 د مف صحة الحؿ.في المانكف ، كاإلجابة عف األسئمة ، ءـ قيامو بالتأك

كىػي تعبػر عػف دراسػية ، كىذه الميارات أساسػية كضػركرية لحػؿ أم مسػألة فيزيائيػة تكجػد فػي أم مرحمػة 
 ميارات كقدرات عممية منظمة تنمؿ الطالبة إلى مستكل عالي مف التفكير .

 ( (167:2007حمداف :ة لاجهةالطم يةفيةحلةالم أليال يةصعل اتةال5. 

ضػػػعؼ حصػػػيمة المػػػراءة . ككجػػػكد عػػػادات سػػػيئة فػػػي المػػػراءة باإلضػػػافة إلػػػى  عػػػدـ الػػػتمكف مػػػف ميػػػارة 1-
 الطالب مف المفردات المغكية .

عمػى تمييػز الحمػائؽ الكميػة ، كالعالقػات المتضػمنة فػي اإلخفاؽ في استيعاب المسػألة ، كعػدـ المػدرة  2-
 المسألة كتفسيرىا .

 عدـ المدرة عمى تحميؿ المسألة إلى عناصرىا . 3-

 كبة في اختيار الخطكات التي ستتبع في حؿ المسألة .الصع 4-
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عػػػدـ الػػػتمكف مػػػف المبػػػادئ كالمػػػكانيف كالمفػػػاىيـ العمميػػػة كميػػػارات العمميػػػات الحسػػػابية كمعػػػاني بعػػػض  5-
 المصطمحات .

 عدـ المدرة عمى اختبار األساليب المناسبة كاستذكار المعمكمات األساسية . 6-

التمدير مف أجؿ الحصكؿ عمى جكاب سريع كعدـ تشجيع المعمػـ ضعؼ قدرة الطالب عمى التخميف ك  7-
 لمطالب عمى ذلؾ .

أنةالصعل اتةال ا قية  عرضةلهاةالطالبةفيةأيةمادةة،ةل مكنة جاًءةعمىةما   ةججدة
 الصعكبات اآلتية عند تعمـ مادة الفيزياء 4 إضافي

 ا.تحديد الكميات الفيزيائية كرمكزىا ككحدات قياسيعدـ المدرة عمى • 
 المسألة إلى رسـ تخطيطي مبسط. ترجمةعدـ المدرة عمى • 
 تحديد المكانيف الالزمة لحؿ المسألة.عدـ المدرة عمى • 
 تحديد المعنى الفيزيائي لمناتج النيائي لممسألة.صعكبة • 
 تعممو الطالب في الحياة اليكمية.تطبيؽ ما عدـ • 

 : أ يةةماةالف ز ائ يةحلةالم ائلةفييةصعل الم   اتةأنةمنة جاًءةعمىةما   ةججدةةةةةةةة

 مدرسػػػػػي دكف حػػػػؿ المسػػػػائؿ األخػػػػػرل.اقتصػػػػار المعممػػػػيف عمػػػػػى حػػػػؿ األمءمػػػػة الػػػػػكاردة فػػػػي الكتػػػػاب ال1. 
 ..                                   تفكيػرال التدريس التي تنمي ميػارات اتاستخداـ استراتيجيعدـ  2.
 . ائي لمناتج النيائي لممسألةيعمى المعنى الفيز عدـ تأكيد المعممكف  3.

 في استنتاج المفاىيـ كالمكانيف الفيزيائية . االعتماد عمى المعمـ كعدـ إشراؾ الطالب 4.

 الفصؿ بيف المادة كالطريمة كعدـ ربط المفاىيـ ببيئة المتعمـ . 5.

 دلرةالمعممةفية جم يةمهاراتةحلةالم ألية:ة6.

 فاالمعلم واو الايي ٌحادد ابسالوب المتعلمٌن عند سألةالم حل مهارات تنمٌة فً دور مهم لمعلمل

، كقػد أشػار , وتتناسب مع المهارات المراد تنمٌتهاا  التً تناسب المستوى العقلً للطالب واالستراتٌجٌة
( إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف اإلرشػػػادات التػػػي عمػػػى المعمػػػـ إتباعيػػػا لتنميػػػة قػػػدرة (190:2010 عػػػريفج كسػػػميماف

 إلرشادات ىي 4 الطالب عمى حؿ المسائؿ كىذه ا

 . التحمي بركح التفكير ، كالتأمؿ ، كالصبرفي مساعدتيـ  1-

 يشجعيـ عمى إعادة صياغة المسألة بمغتيـ الخاصة . 2-



52 

 

 عمى استحضار المعمكمات كاألفكار التي تساعدىـ عمى حؿ المسألة . يحءيـ 3-

 حيا .يساعدىـ عمى رسـ المسألة كتكضيحيا باألشكاؿ ، أك إنشاء نمكذج يكض 4-

 يساعدىـ في تجريب أكءر مف حؿ لمكصكؿ إلى الحؿ المنشكد . 5-

يسػػاعدىـ مػػػف خػػػالؿ التممػػػيح أك اإلشػػػارة إلػػػى أبػػرز العالقػػػات كالنظريػػػات التػػػي تػػػرتبط بيػػػا المسػػػألة ،  6-
 كاختيار ما يناسب منيا . 

 
ةل مكنةإضافيةا رشاداتةاآل  يةعجدةال عاملةمعةمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ ية:ة

 إعداد كسيمة تعميمية ءابتة تكضح كحدات قياس الكميات الفيزيائية ككيفية التعامؿ معيا. 1-

 تشجيع التعمـ الجماعي ، كتكزيع الطالب عمى مجمكعات متجانسة . 2-

 تشجيع التعمـ المصغر ، كالتعمـ بالحاسكب . 3-

شراؾ الطالبتنكيع االسترا 4-  ة كاألسئمة التي تناسبيـ .في اختيار األمءم تيجيات التدريسية ، كا 

 .         تمسيـ المسألة إلى أجزاء ، لمتدرج في الحؿ 5-

مف خالؿ العػرض السػابؽ نسػتنتج أف ميػارات حػؿ المسػألة تسػاعد المػتعمـ عمػى التفكيػر كالبحػث 

بأسػػػمكب عممػػػي مػػػنظـ يسػػػاعده عمػػػى إيجػػػاد العالقػػػة بػػػيف المعطيػػػات كالمطمػػػكب ، كبالتػػػالي إيجػػػاد الحػػػؿ 

لممشكمة التي تعترضػو ، حيػث أف ىػذه المشػكمة تمءػؿ لديػو حالػة مػف عػدـ االتػزاف العممػي ، كأف المناسب 

المعمػػػـ يمػػػع عميػػػو دكر كبيػػػر فػػػي نمػػػؿ المػػػتعمـ إللػػػى حالػػػة االسػػػتمرار العممػػػي ك كذلػػػؾ باسػػػتخداـ الػػػدعائـ 

 التعميمية المناسبة .

 



ة

ة

 ثالثال الفصل

 اتةال ا قيالدرا 

 

 ةاللتةا  را  ج يةالدعائمةال عم م يالمحلرةاألللة:ةةدرا اتة ج. 

 ة.ةالمحلرةالثاجية:ةةدرا اتة جاللتةالمفاق مةالف ز ائ ي

 الف ز ةةةاءفةةةيةةالمحةةةلرةالثالةةةثة:ةدرا ةةةاتة جاللةةةتةمهةةةاراتةحةةةلةالم ةةةألي



ةالفصلةالثالث

ةالدرا اتةال ا قي

تنمية المفاىيـ  فيالدعائـ التعميمية أءر استخداـ استراتيجية  معرفة إلى تسعى الحالية الدراسة إف
 الدراسات  عمى باالطالع قامت الباحءة كلذلؾ كميارات حؿ المسألة لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة ؛

مراجعػة  كبعػد الدراسػة ، أدكات النظػرم كتحديػد اإلطػار إعداد في منيا لالستفادة المجاؿ؛ ىذا في السابمة
 عمى العاـ التعميب ءـ كمف محاكر، ءالءة إلى تصنيفيا تـ ، الدراسة بمكضكع السابمة المتعممة الدراسات

 صػنفت كقػد ، السػابمة كالدراسػات الدراسػة الحاليػة بػيف كاالخػتالؼ االتفػاؽ مػدل المحػاكر؛ إلبػراز تمػؾ
 :اآلتي النحك الدراسة عمى محاكر

ة.ةالمحلرةاألللة:ةةدرا اتة جاللتةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ي

ة.ةالمفاق مةالف ز ائ يةالمحلرةالثاجية:ةةدرا اتة جاللت

ة.الف ز اءةةفيةالمحلرةالثالثة:ةدرا اتة جاللتةمهاراتةحلةالم ألي

ةالمحلرةاألللة:ةةالدرا اتةال ية جاللتةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ي

ة:(ة2011)Raes et. Al درا يةة1.

ر مكاقػػع الكيػػب الػػدعائـ التعميميػػة الممدمػػة عبػػاسػػتراتيجية ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة أءػػر اسػػتخداـ 
اختػػػار عينػػػة  ك،  شػػػبو التجريبػػػي اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج. فػػػي تنميػػػة ميػػػارات حػػػؿ المسػػػألة الفيزيائيػػػة 

عشكائية تمءمت بأربع شعب مف طمبة الصؼ التاسع كالعاشر بمدرسة الفممنكيػة الءانكيػة ببمجيكػا كقػد مءػؿ 
الدعائـ التعميمية الممدمػة عبػر مكاقػع المجمكعة التجريبية بءالث شعب4 األكلى تدرس المحتكل باستخداـ 

( ، الءانية تػدرس المحتػكل باسػتخداـ الػدعائـ التعميميػة التػي يمػدميا المعمػـ كعػدد 72الكيب كعدد طمبتيا )
( ، كالءالءػػة تػػدرس المحتػػكل باسػػتخداـ الػػدعائـ التعميميػػة الممدمػػة عبػػر مكاقػػع الكيػػب بمسػػاعدة 97طمبتيػػا )

استخدـ الباحث ( .63ءمت المجمكعة الضابطة بشعبة كاحدة عدد طمبتيا )( كمي 101المعمـ كعدد طمبتيا )
تحميؿ المحتكل كاختبار ميارات حؿ المسألة . أظيرت نتائج الدراسػة كجػكد فػركؽ دالػة ة 4  اآلتياألدكات 

 4  اآلتيإحصائيان في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات حؿ المسألة  لصالح المجمكعة التجريبية ك
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 .المجمكعة التي درست المحتكل باستخداـ الدعائـ التعميمية التي يمدميا المعمـ 4 أكالن 

 .المجمكعة التي تدرس المحتكل باستخداـ الدعائـ التعممية الممدمة عبر مكاقع الكيب بمساعدة المعمـ  4 ءانيان 

يف المجمكعػػػة بينمػػا ال تكجػػػد فػػركؽ دالػػػة إحصػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػدم الختبػػػار ميػػارات حػػػؿ المسػػألة بػػػ
 الضابطة كالمجمكعة التي درست المحتكل باستخداـ الدعائـ التعميمية الممدمة عبر مكاقع الكيب .

ة(ة: Warwick and Mercer (2011 درا ي2. 

الػػػدعائـ التعميميػػػة ك شاشػػػة الشػػػرح التفاعميػػػة فػػػي تعمػػػـ اسػػػتخداـ  أءػػػرىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى كصػػػؼ 
( معمػػػػـ لممرحمػػػػة 12عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ) ، كتككنػػػػتالكصػػػػفي   المػػػػنيج افالعمػػػػـك . كقػػػػد اسػػػػتخدـ الباحءػػػػ

4 تحميػػػؿ المحتػػػكل ، كبطاقػػػة  اآلتيػػػةاألدكات  افنجمتػػػرا ، اسػػػتخدـ الباحءػػػإاالبتدائيػػػة بمدرسػػػة ابتدائيػػػة فػػػي 
 المالحظة .

 4أظيرت نتائج الدراسة 4 مف خالؿ المالحظة تبيف أف المعمـ يتحكـ في الحصة بطريمتيف  

 .شاشة الشرح التفاعمي لدرس المحتكل الممرر عمى الطالب  األكلى 4 استخداـ

الءانيػػػة 4 تمػػػديـ الػػػدعائـ المناسػػػبة لممحتػػػكل باسػػػتخداـ شاشػػػة الشػػػرح التفػػػاعمي كفػػػي ىػػػذه الطريمػػػة الحػػػظ  
 الباحءاف تفاعؿ الطالب مع المحتكل كسيادة مفيـك التنظيـ الذاتي كالتكاصؿ اإليجابي بيف الطالب .

ة(ة: Wong and Hew (2010 درا ية3. 

المػػدكنات كالػػدعائـ التعميميػة فػػي تنميػػة الميػػارات المرائيػػة  ىػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة أءػر اسػػتخداـ
( طالػب 18عينػة الدراسػة مػف ) ، كتككنػت التجريبػي المػنيج  اففي المغة اإلنجميزية . كقد اسػتخدـ الباحءػ

اف أداتػػػيف ، اسػػػتخدـ الباحءػػػ رةفػػػي سػػػنغافك  مػػػف طػػػالب الصػػػؼ الخػػػامس بمدرسػػػة ابتدائيػػػة ( طالبػػػة18ك)
 اختبار لمياس الميارات الكتابية ، كالممابمة . لمدراسة ىما4

الختبػار قيػاس الميػارات الكتابيػة أظيرت نتائج الدراسة 4 كجكد فركؽ دالة إحصائيان في التطبيؽ البعدم  
مرائية في تنمية الميارات الميمية في لصالح المجمكعة التجريبية كىذا يعني فاعمية استراتيجية الدعائـ التع

  . المغة اإلنجميزية
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ة:(ة 2009درا يةأ لةز دة)ة4.

اسػػتخداـ اسػػتراتيجية السػػماالت التعميميػػة فػػي تنميػػة التحصػػيؿ ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة فعاليػػة 
ج المػنيك  فػي الدراسػة الميدانيػة شبو التجريبياستخدمت الباحءة المنيج . كالتفكير الناقد في تدريس العمـك 
اختػػػارت عينػػػة عشػػػكائية تمءمػػػت بشػػػعبتيف مػػػف طػػػالب الصػػػؼ الءػػػامف ك الكصػػػفي فػػػي الدراسػػػة النظريػػػة ، 

  ان ( طالب43قممشاة بالفيكـ إحداىا مءمت المجمكعة التجريبية كعدد طالبيا  )، ك بمدرستي قميانة اإلعدادية 
4   اآلتيػػػةاألدكات  اسػػػتخدمت الباحءػػػة . ان ( طالبػػػ40كاألخػػػرل مءمػػػت المجمكعػػػة الضػػػابطة كعػػػدد طالبيػػػا )

  ختبار التحصيمي كاختبار التفكير الناقد.اال

كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار التحصػػػيؿ كاختبػػػار 4 أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة 
التفكيػػػر الناقػػػد لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة كىػػػذا يعنػػػي فاعميػػػة اسػػػتراتيجية الػػػدعائـ التعميميػػػة فػػػي تنميػػػة 

.التحصيؿ كال  تفكير الناقد في تدريس العمـك

ة(ة:2009درا يةال  دةأم نة)5. 

فاعميػػػة اسػػػػتراتيجية الػػػدعائـ التعميميػػػػة فػػػي تنميػػػػة ميػػػارات البرىػػػػاف ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػػى التحمػػػؽ مػػػػف 
ك اسػػتخدـ الباحػػث  . المرحمػػة اإلعداديػػةفػػي الطػػالب ذكم صػػعكبات تعمػػـ الرياضػػيات الرياضػػي لػػدل 

تمءمػػت بشػػعبتيف مػػف طػػالب الصػػؼ التاسػػع بمدرسػػة  قصػػديةتػػار عينػػة اخ ، ك المػػنيج شػػبو التجريبػػي
( مػف 7( ممسػمة إلػى  )14إحداىا مءمت المجمكعة التجريبية كعػدد طالبيػا  ) التؿ اإلعدادية الجديدة

( مػػف الطػػالب العػػادييف كاألخػػرل مءمػػت المجمكعػػة الضػػابطة 7ك ) الطػػالب ذكم صػػعكبات الػػتعمـ ،
(مف الطالب  العادييف. 7ك) ( مف الطالب ذكم صعكبات التعمـ ،7(ممسمة إلى )14كعدد طالبيا )

 . اختبار ميارات البرىاف الرياضيك  أداة تحميؿ المحتكل ، كتككنت أدكات الدراسة مف
فػركؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح المجمكعػة التجريبيػة بػيف متكسػط  كجػكد 4 نتائج الدراسػة أظيرت 

كسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ البعػػػػدم درجػػػػات تالميػػػػذ المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كمت
الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات الختبػػار ميػػارات البرىػػاف الرياضػػي ممػػا أءبػػت فاعميػػة اسػػتراتيجية 

 .البرىاف الرياضي
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ة:ة(2006درا يةحافظة)ة6.

حصػػػيؿ فػػػي تنميػػػة التىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أءػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية السػػػنادات التعميميػػػة 
. كاختػػػارت عينػػػة  التجريبػػػي كاسػػػتخدمت الباحءػػػة المػػػنيج  فػػػي ممػػػرر األحيػػػاء . الدراسػػػي كالتفكيػػػر الناقػػػد

المدينػة المنػكرة ءػالث شػعب مءمػت فػي ت الصػؼ العاشػر عنمكدية عشكائية تمءمػت بسػت شػعب مػف طالبػا
طة كعدد طالباتيا ( طالبة كءالث شعب مءمت  المجمكعة الضاب93المجمكعة التجريبية كعدد طالباتيا  )

 . االختبار التحصيمي كاختبار التفكير الناقد كتككنت أدكات البحث مف( طالبة ، 90)

عدـ كجكد فػركؽ دالػو إحصػائيان فػي التطبيػؽ البعػدم الختبػار التحصػيؿ الدراسػي 4  أظيرت نتائج الدراسة
االسػتنتاج( كمػا أظيػرت  -ط االسػتنبا -االفتراضػات  -عند المستكيات الدنيا لبمكـ في كؿو مػف )المعرفػة 

النتائج كجكد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي التطبيػؽ البعػدم الختبػار ميػارات التفكيػر الناقػد لصػالح المجمكعػة 
التجريبيػػػػة كىػػػػذا يعنػػػػي عػػػػدـ فاعميػػػػة اسػػػػتراتيجية الػػػػدعائـ التعميميػػػػة فػػػػي تنميػػػػة التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي عنػػػػد 

 ت التفكير الناقد. المستكيات الدنيا لبمـك كفاعميتيا في تنمية ميارا

ة(:2006)ةWangدرا يةةة7.

ىدفت الدراسة إلى كصؼ مدل استخداـ الدعائـ التعميمية في تدريب معمميف ما قبؿ الخدمػة فػي 
( طالػب 16. كتككنت عينة الدراسة مػف )الكصفي . كاستخدـ الباحث المنيج تصميـ المكاقع اإللكتركنية 

4  اآلتيػػػةاسػػػتخدـ الباحػػػث األدكات  رؽ الكاليػػػات المتحػػػدة ،معمػػػـ مػػػف كميػػػة التربيػػػة فػػػي جامعػػػة جكرجيػػػا شػػػ
 االستبياف ، كبطاقة تمييـ منتج .ك الممابمة ، ك المالحظة ، 

مف خالؿ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا بكاسطة أدكات الدراسة تبيف أف الدعائـ  4 أظيرت نتائج الدراسة
لكتركنية لػذلؾ فيػـ يشػجعكف اسػتخداـ الػدعائـ التعميمية ساعدت المشاركيف كسيمت عمييـ تصميـ مكاقع إ

جرائية ، ك التعميمية بأنكاعيا المختمفة ) مفاىيمية ،   فكؽ معرفية (.ك ا 

 MacGregor & Lou 4 (2005 ) درا ية8.

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أءػػػر تمػػػديـ الػػػدعائـ التعميميػػػة عبػػػر المكاقػػػع اإللكتركنيػػػة فػػػي اكتسػػػاب 
اختػار  ، ك التجريبػي كقد استخدـ الباحث المػنيج  ضكع انمراض الحيكانات .المعرفة العممية المتعممة بمك 

بكاليػػة لكيزيانػػا فػػي الكاليػػات عينػػة عشػػكائية تمءمػػت بشػػعبتيف مػػف طػػالب الصػػؼ الخػػامس بمدرسػػة ابتدائيػػة 
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كاألخػػػػرل مءمػػػػت  ، ان ( طالبػػػػ26إحػػػػداىا مءمػػػػت المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كعػػػػدد طالبيػػػػا  ) المتحػػػػدة األمريكيػػػػة
  4 اختبػػار تحصػػيمي ، اآلتيػػة، اسػػتخدـ الباحػػث األدكات  ان طالبػػ (26الضػػابطة كعػػدد طالبيػػا ) المجمكعػػة
 . كبطاقة المالحظة ،  الممابمة

أف تمػػديـ الػػدعائـ التعميميػػة عبػػر المكاقػػع اإللكتركنيػػة حسػػف مػػف تػػذكر الطػػالب 4 أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة  
ل ، كمػا أف التعامػؿ مػع المكاقػع اإللكتركنيػة ، لممعمكمات ، ك تطبيؽ المعرفة المكتسػبة فػي مجػاالت أخػر 

كأنظمػػة المالحػػة اإللكتركنيػػة ، تػػؤدم إلػػى زيػػادة قػػدرة الطػػالب عمػػى تحديػػد مكػػاف المعمكمػػات ، كالحصػػكؿ 
 عمييا كتطبيميا.

ة(ة: 2004درا يةالججديةلأحمدة)ة9.

لتكليػدم كاالتجػاه أءر السماالت التعميمية في تنميػة التحصػيؿ كالتفكيػر اىدفت الدراسة إلى معرفة 
اختػارت عينػة عشػكائية تمءمػت بشػعبتيف مػف طالبػات ك ، التجريبػي اسػتخدمت الباحءػة المػنيج. نحك العمػكـ 

الصؼ الءػامف بمدرسػة الشػيماء بمنطمػة مصػر الجديػدة إحػداىا مءمػت المجمكعػة التجريبيػة كعػدد طالباتيػا  
اسػػػػتخدمت الباحءػػػػة  ( طالبػػػػة .40)( طالبػػػػة  كاألخػػػػرل مءمػػػػت المجمكعػػػػة الضػػػػابطة كعػػػػدد طالباتيػػػػا 40)

  ختبار التحصيمي كاختبار ميارات التفكير التكليدم كممياس االتجاه.4  ممياس التعمـ كاال اآلتيةاألدكات 

كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار التحصػػػيؿ كاختبػػػار  4 أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة
لتجريبيػة ككػػذلؾ أظيػرت النتػػائج كجػكد فػػركؽ دالػة إحصػػائيان ميػارات التفكيػر التكليػػدم لصػالح المجمكعػػة ا

فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لمميػػاس الػػتعمـ كمميػػاس االتجػػاه كىػػذا يعنػػي فاعميػػة اسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة فػػي 
.  تنمية التحصيؿ كالتفكير التكليدم كاالتجاه نحك العمـك

ة(ة:2004)ة Fretz et. Alدرا يةة10.

المكديػكالت التعميميػة كػدعائـ تعميميػة  اسػتخداـ النمذجػة كمػؽ مػف فاعميػة ىدفت الدراسة إلػى التح
اختػػػار عينػػػة عشػػػكائية تمءمػػػت بشػػػعبتيف مػػػف  ك،  التجريبػػي اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج. فػػي تػػػدريس العمػػػـك 

طػػالب الصػػؼ السػػابع بمدرسػػة إعداديػػة غػػرب مدينػػة ميشػػغاف بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إحػػداىا مءمػػت 
( 16كاألخرل مءمت المجمكعة الضػابطة كعػدد طالبيػا )  ان ( طالب15جريبية كعدد طالبيا  )المجمكعة الت

 تحميؿ المحتكل كاختبار تحصيمي . 4   اآلتيةاستخدـ الباحث األدكات .ان طالب
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كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لالختبػػػار التحصػػػيمي لصػػػالح 4 أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة 
 ة كىذا يعني فاعمية استراتيجية الدعائـ التعميمية في تدريس العمكـ .المجمكعة التجريبي

 (ة: Levin et. Al (2004 درا ي11. 

الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تعمػػيـ التنظػػيـ الػػذاتي مػػف خػػالؿ  ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة أءػػر اسػػتخداـ
 ، كتككنػػت لتجريبػػيا العمػػؿ التعػػاكني كذلػػؾ خػػالؿ تػػدريس عمػػـ الجينػػات . كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج 

العاشر مف طالب قسـ األحياء  التاسع ك الصفيمف طالب  ( طالبة33ك) ان ( طالب29عينة الدراسة مف )
 بمدرسة ءانكية في الكاليات المتحدة األمريكية، أداة الدراسة ىي االختبار التحصيمي .

ككػػذلؾ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تعمػػيـ التنظػػيـ الػػذاتي ، فاعميػػة 4 أظيػػرت النتػػائج  
التعميميػة كالمجمكعػة التػي تعممػت بػدكنيا  ـئالتي تعممت باستخداـ الػدعاداللة إحصائية بيف المجمكعة 

ىػػك جػػذب االنتبػاه ، كتكجبػػو المعمػػـ لمعرفػػة األىػػداؼ الخاصػػة  ـئفػي اكتسػػاب المعرفػػة ، كأف دكر الػػدعا
 . بالطالب

ة(ة:2000درا يةإ راق مة)12. 

اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تنميػػة السػػجايا العمميػػة إلػػى معرفػػة أءػػر  ىػػدفت الدراسػػة
المػػػػنيج ك  فػػػػي الدراسػػػة الميدانيػػػة شػػػبو التجريبػػػياسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػػنيج . كاالتجػػػاه نحػػػك دراسػػػة الفمسػػػػفة

اختػػػار عينػػػة عشػػػكائية تمءمػػػت بشػػػعبتيف مػػػف طػػػالب الصػػػؼ العاشػػػر  ك الكصػػػفي فػػػي الدراسػػػة النظريػػػة ،
تي أبك صكير الءانكية المشتركة كسرابيكـ الءانكيػة المشػتركة باإلسػماعيمية إحػداىا مءمػت المجمكعػة بمدرس

 . ان ( طالبػػ38كاألخػػرل مءمػػت المجمكعػػة الضػػابطة كعػػدد طالبيػػا )  ان ( طالبػػ38التجريبيػػة كعػػدد طالبيػػا  )
مػػة كمميػػاس االتجػػاه نحػػك مميػػاس السػػجايا العمميػػة لطػػالب الءانكيػػة العا4   اآلتيػػةاسػػتخدـ الباحػػث األدكات 

  دراسة الفمسفة .

كجكد فركؽ دالػة إحصػائيان فػي التطبيػؽ البعػدم لمميػاس السػجايا العمميػة كمميػاس 4 أظيرت نتائج الدراسة 
االتجػػاه لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة كىػػذا يعنػػي فاعميػػة اسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تنميػػة السػػجايا 

 . الفمسفةالعممية كاالتجاه نحك دراسة 
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ةال عم  ةعمىةالدرا اتةال ية جاللتةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

كمتغيػر مسػتمؿ  اعتمادىػا تناكلت استراتيجية الػدعائـ التعميميػة عمػى التي جميع الدراسات  اتفمت
 عرض ىذه كبعد أىميتيا كضركرة التعرؼ عمى خطكاتيا لتطبيميا داخؿ غرفة الفصؿ ، عمى يدؿ كىذا ،

 :اآلتي تبيف اساتالدر 

ة الج  يةلألقدافة:ةألاًلة:

 4  تياستخدمت الدراسات السابمة الدعائـ التعميمية ألغراض مختمفة تـ تمسيميا كاآل

( ،  2009، كدراسة أبك زيػد ) ( Warwick and Mercer (2011 تنمية التحصيؿ مءؿ 4 دراسة  1.
 (2004)، كدراسة الجندم كأحمػد MacGregor & Lou (2006 )( ، كدراسة 2006ك دراسة حافظ )

 . Fretz et. Al  (2004) ، كدراسة

( كالتي ىػدفت إلػى تنميػة ميػارات حػؿ المسػألة 2011)Raes et. Al تنمية الميارات مءؿ 4 دراسة   2.
فػي المغػة كالتػي ىػدفت إلػى تنميػة الميػارات المرائيػة  ( Wong and Hew (2010 الفيزيائيػة ، كدراسػة

( ىػػػدفت إلػػػى تنميػػػة ميػػػارات البرىػػػاف الرياضػػػي ، أمػػػا دراسػػػة 2009راسػػػة السػػػيد أمػػػيف )د اإلنجميزيػػػة ، ك
2004) Levin et. Al  فيػػدفت إلػػى اسػػتخداـ الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تعمػػيـ التنظػػيـ الػػذاتي كالػػتعمـ )

 التعاكني .

 Wang(2006. )التدريب عمى تصميـ المكاقع اإللكتركنية كدراسة   3.

 . (2000دراسة إبراىيـ )مية كاالتجاه كتنمية السجايا العم4. 

مءػػؿ 4 اتفمػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات التػػي اسػػتخدمت الػػدعائـ التعميميػػة لتنميػػة الميػػارات 
دراسػة السػيد أمػيف  ، ك ( Wong and Hew (2010 ( ، كدراسػة2011)Raes et. Al دراسػة  

الػػدعائـ التعميميػػة لتنميػػة ميػػارات حػػؿ  ( كاختمفػػت مػػع جميػػع الدراسػػات فػػي اسػػتخداميا اسػػتراتيجية2009)
 المسألة الفيزيائية باإلضافة لممفاىيـ .

 

 



61 

 

ةثاج ًاة:ة الج  يةلممجه ة:

كدراسة  ، Wong and Hew (2010) استخدمت معظـ الدراسات السابمة المنيج التجريبي كدراسة1. 
،  ( 2004، كدراسػة الجنػدم كأحمػد ) MacGregor & Lou (2006 )( ، كدراسػة 2006حػافظ )
 .( Levin et. Al (2004( ، كدراسة2004)  Fretz et. Al كدراسة

  دراسػةك  ، Wang(2006)دراسػة ك بػيالتجري شػبو الدراسػات السػابمة المػنيج بعػض اسػتخدمت 2. 
2011) Warwick and Mercer  ). 

بك زيػد (،  كدراسة أ2011)Raes et. Alدراسة   مءؿ 4الكصفي  الدراسات المنيج بعض استخدمت3. 
 ( .2000( ، ك دراسة إبراىيـ )2009( ، ك دراسة السيد أميف ) 2009)

دراسػػػػة ك التجريبػػػػيشػػػػبو اتفمػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع الدراسػػػػات السػػػػابمة فػػػػي اسػػػػتخداميا لممػػػػنيج 
Wang(2006) ،  2011دراسػةك) Warwick and Mercer  )لمتحمػؽ مػف أءػر اسػتخداـ  ، كذلػؾ

 بناء قائمة المفاىيـ الفيزيائية.لاستخداـ المنيج الكصفي ك مفاىيـ الفيزيائية ، الدعائـ التعميمية في تنمية ال

ةثالثًا:ة الج  يةلمع جية:  

( ، Warwick and Mercer (2011  دراسػةدراسات اختارت العينة مف المرحمػة االبتدائيػة مءػؿ 4 . 1
 .  MacGregor & Lou (2006 )( ، كدراسة Wong and Hew (2010كدراسة

( ، ك دراسة السػيد أمػيف  2009راسات اختارت العينة مف المرحمة اإلعدادية مءؿ 4 دراسة أبك زيد )د 2.
 . Fretz et. Al (2004) (، كدراسة2004( ، كدراسة الجندم كأحمد )2009)

( ، كدراسػة حػافظ 2011)Raes et. Alدراسػات اختػارت العينػة مػف المرحمػة الءانكيػة مءػؿ4 دراسػة   3.
 ( .2000دراسة إبراىيـ ) (، ك Levin et. Al (2004اسة ( ، كدر 2006)

 . Wang(2006)دراسة  في كما الجامعية مف المرحمة دراسات اختارت العينة.  4

  4 اتفمت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات في تناكليا لعينة مف طالبات الصؼ العاشر مءؿ

 ( ، ك Levin et. Al (2004كدراسػة ( ، 2006( ، كدراسػة حػافظ )2011)Raes et. Al دراسػة  
 ( .2000دراسة إبراىيـ )
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ةرا عًاة:ة الج  يةلألدلاتة:

 :كأغراضيا  أىدافيا باختالؼ السابمة الدراسات أدكات تنكعت

( ، ك  دراسػة 2011)Raes et. Al اختبػار الميػارات مءػؿ 4 دراسػة   الدراسػات بعػض اسػتخدمت 1.
 ( . 2004أحمد )( ، كدراسة الجندم ك 2009السيد أميف )

( ، كدراسػػة حػػافظ  2009دراسػػة أبػػك زيػػد ) اختبػػار تحصػػيمي مءػػؿ 4 الدراسػػات بعػػض اسػػتخدمت 2.
 . Fretz et. Al  (2004) ، كدراسة ( Levin et. Al (2004( ، كدراسة 2006)

 . (2000مماييس االتجاه كدراسة إبراىيـ ) الدراسات بعض استخدمت3.  

                                             4 4                                  كالممابمػػػػة مءػػػػؿ ة المالحظػػػػةبطاقػػػػ الدراسػػػػات بعػػػػض اسػػػػتخدمت4. 
 ( ، كدراسػة Wong and Hew (2010، كدراسػةWarwick and Mercer (2011)  دراسػة

(2006) MacGregor & Lou  ك دراسة ،Wang(2006) . 

دراسػة   سات السػابمة فػي اسػتخداميا اختبػاران لمميػارات مءػؿ 4اتفمت الدراسة الحالية مع بعض الدرا
 Raes et. Al(2011( ك  دراسػػة السػػيد أمػػيف ، )2004( ، كدراسػػة الجنػػدم كأحمػػد )2009  ، )

 كاختمفت في استخداميا اختبار المفاىيـ باإلضافة الختبار الميارات .

ة الج  يةلج ائ ةالدرا ي:ة:ةخام اًة

سػػابمة فعاليػػة اسػػتخداـ الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تنميػػة الميػػارات المختمفػػة أظيػػرت جميػػع الدراسػػات ال
فػي المغػة ( ، ك الميػارات المرائيػة 2011)Raes et. Al كدراسػة   مءؿ 4 ميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة

ميػارات البرىػاف الرياضػي كدراسػة السػيد أمػيف  (، ك Wong and Hew (2010 دراسػةاإلنجميزيػة ك
فاعميػػة اسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة فػػي تنميػػة مسػػتكيات  ( فأءبتػػت2006حػػافظ ) راسػػة( ، أمػػا د2009)

أءبتػػت  ( Levin et. Al (2004. ككػػذلؾ دراسػة التفكيػر العميػا، كعػدـ تأءيرىػػا فػي المسػتكيات الػدنيا 
كأف دكر  الدعائـ التعميمية في تعميـ التنظػيـ الػذاتي ، كعػدـ كجػكد فاعميتيػا فػي اكتسػاب المعرفػة ،فاعمية 

 الدعامات ىك جذب االنتباه ، كتكجبو المعمـ لمعرفة األىداؼ الخاصة بالطالب .
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ةماةا  فادتة هةالدرا يةالحال يةمنةدرا اتةالمحلرةاألللة:

 بناء اإلطار النظرم . 1-

 كيفية استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميمية في تنمية المفاىيـ كميارات حؿ المسألة الفيزيائية  2-

 إعداد دليؿ لممعمـ كفمان الستراتيجية الدعائـ التعميمية . 3-

  .كعينتيا الدراسة منيجية اختيار 4-

 . النظرم اإلطار تءرم لتيا كالمراجع المصادر إلى التعرؼ 5-

ةالمحلرةالثاجية:ةالدرا اتةال ية جاللتةالمفاق مةالف ز ائ ية:

ة(ة:2011 درا يةعلضة)ةة1.

اسػتخداـ اسػتراتيجية تػدريس مبنيػة عمػى نظريػة الػذكاءات المتعػددة ة أءػر ىدفت الدراسة إلػى معرفػ
اختػػار ك  ،التجريبػػي اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج  .فػػي تحصػػيؿ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر 

تمءمػػت بػػأربع شػػعب مػػف طػػالب الصػػؼ العاشػػر  بمدرسػػتي ذكػػكر مخػػيـ عمػػاف اإلعداديػػة  قصػػديةعينػػة 
ناث الزى، األكلى  كر اإلعدادية الءانية بعماف ، كميءمت المجمكعة التجريبية بشعبتيف عدد طالب الشعبة كا 
ءمػػػت المجمكعػػػة الضػػػابطة  24( طالػػػب ، كعػػػدد طالبػػػات الشػػػعبة الءانيػػػة ) 38األكلػػػى ) ( طالبػػػة ، كمػػػا مي

تخدـ اسػ ( طالبػة . 27، كعدد طالبات الشعبة الءانيػة )  ان ( طالب38بشعبتيف عدد طالب الشعبة األكلى )
 .ختبار تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائيةأداة مسح الذكاءات المتعددة ، كا 4اآلتية الباحث األدكات 

كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة  أظيػػػرت  نتػػػائج الدراسػػػة 4
يس المبنيػػػة عمػػػى نظريػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية التػػػدر لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف درسػػػكا المحتػػػكل ب

 الذكاءات المتعددة .

ة:ة(ة2010درا يةأحمدة)ةة2.

فػػػي تحصػػػيؿ المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة  المعمػػػؿ االفتراضػػػيأءػػػر اسػػػتخداـ  ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة
اسػتخدـ كاكتساب ميارات التفكير العميا كالدافعية نحك تعمـ العمكـ لدل طالبات الصؼ الءالث اإلعػدادم. 

اختػػار عينػػة عشػػكائية تمءمػػت بشػػعبتيف مػػف طػػالب ك  ،التجريبػػي الكصػػفي ك المػػنيج شػػبو الباحػػث المػػنيج
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الصؼ التاسع األساسي  بمدرسة عمي بف أبي طالػب  باإلسػكندرية إحػداىا مءمػت مجمكعػة تجريبيػة عػدد 
اسػػتخدـ الباحػػث األدكات  ( طالبػػة.45( طالبػػة كاألخػػرل مجمكعػػة ضػػابطة كعػػدد طالباتيػػا )45طالباتيػػا )

 اختبار المفاىيـ الفيزيائية ، اختبار ميارات التفكير العميا ، كممياس الدافعية نحك تعمـ العمكـ . 4 اآلتية

كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ،  أظيػػرت  نتػػائج الدراسػػة 4
 كاختبار ميارات التفكير العميا لصالح المجمكعة التجريبية .

ة:ة( 2010  يةعزمية)دراةة3.

 ك تصػميـ عمػى التربيػة كميػة طػالب لتدريب ممترح برنامج فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
اختػار ك  ،التجريبػي استخدـ الباحث المػنيج  .الفيزيائية المفاىيـ لبعض الكمبيكترية المتحركة الرسكـ إنتاج

البػػة مػػف طػػالب شػػعبة التعمػػيـ األساسػػي كط ان ( طالبػػ24عينػػة عشػػكائية كمجمكعػػة تجريبيػػة عػػدد أفرادىػػا )
اختبػار  4اآلتية استخدـ الباحث األدكات  عمكـ كرياضيات مف الفرقة الءالءة بكمية التربية بجامعة حمكاف .

 تحصيمي لممفاىيـ الفيزيائية ك بطاقة تمييـ منتج .

ألسمكب التعمـ الذاتي  ( لمبرنامج الممترح كفمان 0.01كجكد أءر داؿ عند مستكل ) 4 أظيرت  نتائج الدراسة
نتػػػاج الرسػػػكـ المتحركػػػة الكمبيكتريػػػة لػػػبعض المفػػػاىيـ  فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ األساسػػػية المتعممػػػة بتصػػػميـ كا 

 الفيزيائية لصالح التطبيؽ البعدم .

ة:ة(ة2008درا يةال ل مم  نة)ةةة4.

زيائيػػػة ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أءػػػر التػػػدريس بطريمػػػة حػػػؿ المشػػػكالت فػػػي تغييػػػر المفػػػاىيـ الفي
اختػػار عينػػة عشػػكائية تمءمػػت بشػػعبتيف مػػف طػػالب الصػػؼ ك  ،التجريبػػي اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج  .البديمػػة 

التاسػػػع األساسػػػي  بمدرسػػػة الجبييػػػة بعمػػػاف إحػػػداىا مءمػػػت مجمكعػػػة تجريبيػػػة تػػػدرس المحتػػػكل باسػػػتخداـ 
لمحتكل باستخداـ كاألخرل مجمكعة ضابطة تدرس ا ان ( طالب25استراتيجية حؿ المشكالت كعدد طالبيا )

 اختبار الكشؼ عف المفاىيـ البديمة .استخدـ الباحث  . ان ( طالب25الطريمة االعتيادية كعدد طالبيا )

 المجمكعػة طػالب لػدل البديمػة المفػاىيـ نسػب بػيف إحصػائية دالػة فػركؽ كجػكد أظيػرت  نتػائج الدراسػة4
 التجريبية . المجمكعة لصالح الضابطة ك المجمكعة التجريبية
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ة:(ةة 2008درا يةقط طة)ة5. 

أءر اسػتخداـ المختبػر الجػاؼ فػي اكتسػاب المفػاىيـ الفيزيائيػة كميػارات  ىدفت الدراسة إلى معرفة
اختػػػار عينػػػة قصػػػدية تمءمػػػت بشػػػعبتيف مػػػف طػػػالب ك  ،التجريبػػػي اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج  التفكيػػػر العميػػػا.

مءمػػت مجمكعػػة تجريبيػػة تػػدرس  الصػػؼ التاسػػع األساسػػي  بمدرسػػة سػػعد بػػف أبػػي كقػػاص بعمػػاف إحػػداىا
كاألخػرل مجمكعػة ضػابطة تػدرس المحتػكل  ان ( طالب30المحتكل باستخداـ المختبر الجاؼ كعدد طالبيا )

اختبار المفاىيـ  4 اآلتيةاستخدـ الباحث األدكات  .ان ( طالب31باستخداـ الطريمة االعتيادية كعدد طالبيا )
 ا .الفيزيائية ، كاختبار ميارات التفكير العمي

كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ،  أظيػػرت  نتػػائج الدراسػػة 4
اسػػػتخداـ المختبػػػر كاختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر العميػػػا لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف درسػػػكا المحتػػػكل ب

  الجاؼ .

ة(ة:2008)ةAdelah&Sopiah درا يةةة6.

اسػػتخداـ المحاكػػاة الحاسػػكبية كالػػتعمـ التعػػاكني فػػي تنميػػة التفكيػػر أءػػر  ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة
اختػػار عينػػة عشػػكائية ك  ،التجريبػػي اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج شػػبو  .العممػػي  كفيػػـ مفػػاىيـ قػػكانيف الغػػازات 

( كتػـ تمءيػؿ 4-16تمءمت بءالث شعب مف طالب المدارس الذكية في ماليزيا تراكحت أعمػارىـ مػا بػيف )
كتػػػدرس باسػػػتخداـ المحاكػػػاة الحاسػػػكبية  ان ( طالبػػػ90التجريبيػػػة بشػػػعبتيف األكلػػػى عػػػدد طالبيػػػا ) المجمكعػػػة

كتػػػدرس المحتػػػكل باسػػػتخداـ  ان ( طالبػػػ90كمجمكعػػػات الػػػتعمـ التعػػػاكني المتجانسػػػة، كالءانيػػػة عػػػدد طالبيػػػا )
بة كاحػػدة المحاكػػاة الحاسػػكبية كمجمكعػػات الػػتعمـ التعػػاكني المتجانسػػة ، ك مءػػؿ المجمكعػػة الضػػابطة بشػػع

اختبػػار ميػػارات التفكيػػر ، اختبػػار فحػػص  4 اآلتيػػةاسػػتخدـ الباحػػث األدكات  . ان ( طالبػػ90عػػدد طالبيػػا )
 استبياف لمياس اتجاه الطالب نحك التعمـ التعاكني .ك قكانيف الغازات ، 

 كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر ، 4 أظيػػػرت  نتػػػائج الدراسػػػة
اختبػار فحػػص قػػكانيف الغػػازات ، ك اسػتبياف قيػػاس اتجػػاه الطػػالب نحػك الػػتعمـ التعػػاكني لصػػالح المجمكعػػة 
التجريبيػػة التػػي درسػػت المحتػػكل باسػػتخداـ المحاكػػاة الحاسػػكبية كمجمكعػػات الػػتعمـ التعػػاكني المتجانسػػة ءػػـ 

 . التعاكني المتجانسة المجمكعة التي درست المحتكل باستخداـ المحاكاة الحاسكبية كمجمكعات التعمـ
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ة(ة:ة2007درا يةطم ية)ةة7.

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة أءػػر اسػػتخداـ نمػػكذج التػػدريب االستمصػػائي لسكشػػماف عمػػى تحصػػيؿ 
 اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج  .المفػػػػاىيـ الفيزيائيػػػػة كتنميػػػػة المػػػػدرات المعرفيػػػػة كالكجدانيػػػػة لمتفكيػػػػر االبتكػػػػارم 

بشػػػعبتيف مػػػف طػػػالب الصػػػؼ العاشػػػر  بمدرسػػػة بتمػػػدة الءانكيػػػة  تمءمػػػت قصػػػديةاختػػػار عينػػػة ك  ،التجريبػػػي
كاألخػرل مءمػت المجمكعػة  ان ( طالب32بمحافظة المميكبية إحداىا مءمت المجمكعة التجريبية كعدد طالبيا )

االختبػػػار التحصػػػيمي لممفػػػاىيـ  4 اآلتيػػػةاسػػػتخدـ الباحػػػث األدكات  . ان ( طالبػػػ33الضػػػابطة كعػػػدد طالبيػػػا )
 ار المدرات المعرفية لمتفكير االبتكارم كممياس المشاعر االبتكارية .الفيزيائية ك اختب

كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لالختبػػار التحصػػيمي لممفػػاىيـ  4 أظيػػرت  نتػػائج الدراسػػة
الفيزيائيػػة ك اختبػػار المػػدرات المعرفيػػة لمتفكيػػر االبتكػػارم كمميػػاس المشػػاعر االبتكاريػػة لصػػالح المجمكعػػة 

 .استخداـ نمكذج التدريب االستمصائي لسكشمافتجريبية الذيف درسكا المحتكل بال

ة:(ة 2007الغم ظة)ةدرا ية8. 

 ك عشر الحادم الصؼ طمبة لدل الفيزيائية لممفاىيـ البديمة التصكراتتحديد ىدفت الدراسة إلى 
 مفكاختارت عينو عشكائية ،  التحميمي الكصفي المنيج . استخدمت  الباحءةالمادة نحك باالتجاه عالقتيا
طالػب كطالبػة . ( 200عػدد أفرادىػا ) غػزة قطػاع شػماؿ مػدارس بعػض فػي عشػر الحػادم الصػؼ طمبػة

 البديمػة لممفػاىيـ الفيزيائيػة  كمميػاس لمتصػكرات تشخيصػي اختبػار 4اآلتيػة اسػتخدمت الباحءػة األدكات 
 االتجاه نحك مادة الفيزياء.

 دكف المسػتكل الطمبػة لػدل نحكىػا االتجػاه ك الفيزيائيػة المفػاىيـ باكتسػا مسػتكل4  أظيرت نتائج الدراسة
 .  α = 0.05 إحصائية داللة مستكل عند 80% المطمكب

ة:(ة 2007) درا يةقط طة9.  

ىدفت الدراسة إلى معرفة أءر دمج ميارات التفكير في المحتكل عمى اكتساب المفػاىيـ الفيزيائيػة 
تمءمػػػت بشػػػعبتيف مػػػف  قصػػػديةاختػػػار عينػػػة ك  ،التجريبػػػي ث المػػػنيج اسػػػتخدـ الباحػػػ .كاالتجاىػػػات العمميػػػة 

طالب الصؼ التاسع األساسي بمدرسة أبك بكػر الءانكيػة بعمػاف إحػداىا مءمػت المجمكعػة التجريبيػة كعػدد 
اسػػتخدـ الباحػػث  . ان ( طالبػػ33كاألخػػرل مءمػػت المجمكعػػة الضػػابطة كعػػدد طالبيػػا ) ان ( طالبػػ34طالبيػػا )
 ار المفاىيـ الفيزيائية كممياس االتجاىات العممية.اختب 4 اآلتيةاألدكات 
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كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة  4 أظيػػػرت  نتػػػائج الدراسػػػة
كمميػػاس االتجاىػػات العمميػػة لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة كالػػذيف درسػػكا كفػػؽ المحتػػكل المػػدمج بميػػارات 

 التفكير .

ة(ة:ة2006ر  اتة)درا يةالخة10. 

ىدفت الدراسة إلػى معرفػة أءػر اسػتخداـ اسػتراتيجيتيف قػائمتيف عمػى البنائيػة فػي اكتسػاب المفػاىيـ 
اختػار ك  ،شػبو التجريبػي اسػتخدـ الباحػث المػنيج  .الفيزيائية كميارات التفكير لػدل طػالب الصػؼ العاشػر

عمػػي بػػف أبػػي طالػػب الءانكيػػة تمءمػػت بشػػعبتيف مػػف طػػالب الصػػؼ العاشػػر  بمدرسػػة اإلمػػاـ  قصػػديةعينػػة 
لمبنيف باألردف إحداىا مءمت مجمكعة تجريبية تدرس المحتكل باسػتخداـ اسػتراتيجية حػؿ المشػكالت كعػدد 

كاألخرل مجمكعة تجريبية تدرس المحتكل باستخداـ االكتشاؼ المكجو كعػدد طالبيػا  ان ( طالب39طالبيا )
 ك اختبار ميارات التفكير .، تبار المفاىيـ الفيزيائية اخ 4 اآلتيةاستخدـ الباحث األدكات  . ان ( طالب37)

كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ك  4 أظيػػرت  نتػػائج الدراسػػة
اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية حػػػؿ اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف درسػػػكا المحتػػػكل ب

 المشكالت .

ة(ة:ة 2006ا يةعزمية)درةةة11.

 ك تصػميـ عمػى التربيػة كميػة طػالب لتدريب ممترح برنامج فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
اختػار ك  ،التجريبػي استخدـ الباحث المػنيج  .الفيزيائية المفاىيـ لبعض الكمبيكترية المتحركة الرسكـ إنتاج

 الفرقػة مػف العممػي المجػاؿ شػعبة طالبات ( طالبة مف24عينة عشكائية كمجمكعة تجريبية عدد أفرادىا )
اختبػار تحصػيمي  4 اآلتيػةاستخدـ الباحػث األدكات  عماف. سمطنة بالرستاؽ التربية بكمية الرابعة ك الءالءة

 بطاقة تمييـ منتج .، ك لممفاىيـ الفيزيائية 

 بتصػميـ المتعممػة األساسية المفاىيـ إكساب في الممترح التدريب فاعمية برنامج 4 أظيرت  نتائج الدراسة
نتاجك   الفيزيائية . المفاىيـ المتحركة لبعض الرسكـ ا 
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ة:ة( 2006 درا يةقط طة)ةةة12.

فػي V ىػدفت الدراسػة إلػى معرفػة أءػر معالجػة المعمكمػات كالتػدريس بطريمتػي دكرة الػتعمـ ك أشػكاؿ 
 قصػديةاختػار عينػة ك  ،تجريبػيال استخدـ الباحػث المػنيج  .اكتساب المفاىيـ الفيزيائية كتنمية عمميات العمـ 

تمءمػػت بػػأربع شػػعب مػػف طػػالب الصػػؼ العاشػػر بمدرسػػتي أـ قصػػير كالممػػابميف الءانكيػػة لمبنػػيف بعمػػاف ، كقػػد 
 ان ( طالبػػ35مءػػؿ المجمكعػػة التجريبيػػة بشػػعبتيف إحػػداىا تػػدرس المحتػػكل باسػػتخداـ دكرة الػػتعمـ كعػػدد طالبيػػا )

ك مءػؿ المجمكعػة الضػابطة بشػعبتيف األكلػى  ان ( طالبػ37كعدد طالبيػا ) V أشكاؿكاألخرل تدرس باستخداـ 
اختبػػػار  4 اآلتيػػػةاسػػػتخدـ الباحػػػث األدكات  .ان ( طالبػػػ36ك الءانيػػػة عػػػدد طالبيػػػا ) ان ( طالبػػػ34عػػػدد طالبيػػػا )

 المفاىيـ الفيزيائية ك اختبار عمميات العمـ .

تبػػار المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ك كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الخ 4 أظيػػرت  نتػػائج الدراسػػة
اختبػػار عمميػػات العمػػـ لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة الػػذيف درسػػكا كفػػؽ معالجػػة المعمكمػػات بينمػػا ال تكجػػد 
فركؽ دالة إحصائيان في التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ الفيزيائية ك اختبار عمميات العمـ تعزل لطريمػة 

 ( .V دكرة التعمـ ك أشكاؿ التدريس )

 4 (2006  )  Campbell 13.ة درا ية 

اسػػػتخداـ نمػػػكذج دكرة الػػػتعمـ الخماسػػػية فػػػي فيػػػـ طػػػالب الصػػػؼ ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أءػػػر 
 ،التجريبػػي اسػػتخدمت الباحءػػة المػػنيج  .الخػػامس  لمفػػاىيـ المػػكة كالحركػػة كاتجاىػػاتيـ نحػػك مػػادة الفيزيػػاء 

لخامس بمدرسة ابتدائية في فمكريدا الكسطى اختارت عينة عشكائية تمءمت بشعبتيف مف طالبات الصؼ اك 
بالكاليات المتحدة األمريكية إحػداىا مءمػت مجمكعػة تجريبيػة تػدرس المحتػكل باسػتخداـ نمػكذج دكرة الػتعمـ 

كطالبة كاألخرل مجمكعة ضػابطة تػدرس المحتػكل باسػتخداـ الطريمػة  ان ( طالب22الخماسية كعدد طمبتيا )
اختبػػػار مفػػػاىيـ المػػػكة  4اآلتيػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث األدكات  كطالبػػػة. ان لبػػػ( طا23االعتياديػػػة كعػػػدد طمبتيػػػا )
 كالحركة ، كممياس االتجاه .

كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة  4 أظيػػػرت  نتػػػائج الدراسػػػة
 .رة التعمـ الخماسيةكممياس االتجاه لصالح المجمكعة التجريبية الذيف درسكا  المحتكل باستخداـ دك 
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ة:ة( 2004درا يةمحمدةة)ةة14.

اسػػتراتيجيات مػػا كراء المعرفػػة فػػي تنميػػة ميػػارات الفيػػـ  أءػػر اسػػتخداـ ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة
اسػػتخدمت  الباحءػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي . المرائػػي كالتغمػػب عمػػى صػػعكبات تعمػػـ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة 

اختارت عينة عشكائية تمءمت بشعبتيف ك  لتطبيؽ أدكات البحث ، التجريبي في الدراسة النظرية ، ك المنيج
مف طالبػات الصػؼ العاشػر بمدرسػتي الءانكيػة الجديػدة ، كأـ المػؤمنيف الءانكيػة بمدينػة المنصػكرة  إحػداىا 

( 40مءمػػػت مجمكعػػػة تجريبيػػػة تػػػدرس المحتػػػكل باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفػػػة كعػػػدد طالباتيػػػا )
( 45كاألخػػػرل مجمكعػػػة ضػػػابطة تػػػدرس المحتػػػكل باسػػػتخداـ الطريمػػػة االعتياديػػػة كعػػػدد طالباتيػػػا )طالبػػػة 
 اختبار الفيـ المرائي ، اختبار المفاىيـ الفيزيائية ، كاستبانو . 4 اآلتيةاستخدمت الباحءة األدكات  طالبة.

الفيػـ المرائػي، كاختبػار  كجكد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي التطبيػؽ البعػدم الختبػار أظيرت  نتائج الدراسة 4
اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء اسػػػتخداـ المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالػػػذيف درسػػػكا المحتػػػكل ب

 المعرفة .

ة(ة:ة2003درا يةطم ية)15.  

 ىدفت الدراسة إلػى التعػرؼ عمػى مػدل فعاليػة نمػاذج الػتعمـ لػدل بركنػر )االسػتمبالي ،االنتمػائي ،
اختار عينة ك  ،التجريبي استخدـ الباحث المنيج  .نظمة ( عمى تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية المكاد غير الم

عشػػكائية تمءمػػت بػػأربع شػػعب مػػف طػػالب الصػػؼ العاشػػر بمدرسػػة بتمػػدة الءانكيػػة بمحافظػػة المميكبيػػة، كقػػد 
بالي ، مءػػؿ المجمكعػػة التجريبيػػة بػػءالث شػػعب ،الشػػعبة األكلػػى تػػدرس المحتػػكل باسػػتخداـ النمػػكذج االسػػتم

الشػػعبة الءانيػػة تػػدرس باسػػتخداـ النمػػكذج االنتمػػائي ، كالشػػعبة الءالءػػة تػػدرس باسػػتخداـ نمػػكذج المػػكاد غيػػر 
، ك مءػػؿ المجمكعػػة الضػػابطة بشػػعبة كاحػػدة عػػدد طالبيػػا  ان ( طالبػػ32المنظمػػة كعػػدد طػػالب كػػؿ شػػعبة )

ك العممػػػي كاختبػػار تحصػػػيؿ اختبػػار بياجيػػػو لمراحػػؿ النمػػ 4 اآلتيػػةاسػػتخدـ الباحػػػث األدكات  ( طالػػب.32)
 المفاىيـ الفيزيائية .

 كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة 4 أظيػػػرت  نتػػػائج الدراسػػػة
درست المحتكل باستخداـ النمكذج االستمبالي ءـ المجمكعة التي درسػت لصالح المجمكعة التجريبية التي 

االنتمػػائي ءػػـ المجمكعػػة التػػي درسػػت المحتػػكل باسػػتخداـ نمػػكذج المػػكاد غيػػر المحتػػكل باسػػتخداـ النمػػكذج 
 المنظمة.
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ة:(ة2002) ةع  ىدرا يةةة16.

صػػعكبات تعمػػـ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة التػػي تكاجػػو طمبػػة الصػػؼ العاشػػر تحديػػد ىػػدفت الدراسػػة إلػػى 
 باحػػػث المػػػنيج . اسػػػتخدـ الكالتعػػػرؼ عمػػػى أسػػػباب ىػػػذه الصػػػعكبات مػػػف كجيتػػػي نظػػػر المعممػػػيف كالطمبػػػة 

( طالبػػػة مػػػف  260ك ) ( طالػػػبو 240كاختػػػار عينػػػة عشػػػكائية طبميػػػة تككنػػػت مػػػف ) الكصػػػفي التحميمػػػي ،
4  اآلتيػػةاألدكات  اسػػتخدـ الباحػػث ( معممػػة . 22( معممػػان ، ك )  48مػػدارس غػػزة كتككنػػت العينػػة مػػف ) 

 تحميؿ المحتكل ، اختبار تشخيصي تحصيمي ، ك استبانو. 

أم أف ىنػػػػاؾ ،  يان طمبػػػػة لالختبػػػار التشخيصػػػػي كػػػاف متػػػػدنأف مسػػػػتكل تحصػػػيؿ ال كتكصػػػمت الدراسػػػػة إلػػػى
قامػػت الدراسػػة بتحديػػد أسػػباب ىػػذه ، ك صػػعكبات فػػي تعمػػـ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر 

 الصعكبات .

ة(ة:2001) Cavas درا ية17.  

لفيزيائيػػػػة المتعممػػػػة اسػػػػتخداـ الحاسػػػػكب فػػػػي اكتشػػػػاؼ المفػػػػاىيـ اىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى معرفػػػػة أءػػػػر 
اختػػار عينػػة عشػػكائية ك  ،التجريبػػياسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي كالمػػنيج  .بمكاضػػيع السػػرعة كالتسػػارع

فػػػي مماطعػػػة أزميػػػر التركيػػػة إحػػػداىا مءمػػػت بمدرسػػػة إعداديػػػة تمءمػػػت بشػػػعبتيف مػػػف طػػػالب الصػػػؼ السػػػابع 
 طالػبو ( 123كعػدد طالبيػا ) كاألخرل مجمكعػة ضػابطة،  طالبو  (123مجمكعة تجريبية كعدد طالبيا )

   .أداة لمدراسة اختبار المفاىيـ الفيزيائية استخدـ الباحث 

يائيػػػة كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار المفػػػاىيـ الفيز  4 أظيػػػرت  نتػػػائج الدراسػػػة
 الذيف درسكا  المحتكل باستخداـ الحاسكب .لصالح المجمكعة التجريبية 

ة(ة:ة 2000الكر مة)درا يةع دة18.  

ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية التدريس كفمان لنظريتػي بياجيػو ك فيجكتسػكي فػي تحصػيؿ بعػض   
المفاىيـ الفيزيائية كالمدرة عمى التفكير االستداللي الشػكمي لػدل طالبػات الصػؼ العاشػر . كقػد اسػتخدمت 

شػػػعب مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ العاشػػػر  اختػػػارت عينػػػة عشػػػكائية تمءمػػػت بػػػءالثالباحءػػػة المػػػنيج التجريبػػػي ، ك 
بمدرسة السػمحدار كمدرسػة مصػر الجديػدة كمدرسػة مصػر الجديػدة العامػة كقػد مءمػت المجمكعػة التجريبيػة 

( طالبػػة ، كمءمػػت المجمكعػػة 103( طالبػػة كاألخػػرل عػػدد طالباتيػػا )97بشػػعبتيف إحػػداىا عػػدد طالباتيػػا )
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4 االختبػػػػار  اآلتيػػػػةدكات مت الباحءػػػػة األ( طالبػػػػة . اسػػػػتخد88الضػػػػابطة بشػػػػعبة كاحػػػػدة عػػػػدد طالباتيػػػػا )
 التحصيمي ، كاختبار المدرة عمى التفكير االستداللي الشكمي .

إحصػػائية فػػي االختبػػار التحصػػيمي بػػيف متكسػػط درجػػات  ةات داللػػذ 4 كجػػكد فػػركؽ أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة
ـ نظريتي بياجيو ك طالب المجمكعة التحريبيو كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة الضابطة يعزم إلى استخدا

إحصػائية فػي اختبػار المػدرة عمػى التفكيػر االسػتداللي  ةات داللػذككجػكد فػركؽ ، فيجكتسكي فػي التػدريس 
الشكمي بيف متكسػط درجػات طػالب المجمكعػة التحريبيػو كمتكسػط أقػرانيـ فػي المجمكعػة الضػابطة يعػزم 

 إلى استخداـ نظريتي بياجيو ك فيجكتسكي في التدريس.

ةالدرا اتةال ية جاللتةالمفاق مةالف ز ائ ية:ةال عم  ةعمى

 كمتغيػر تػابع، الفيزيائيػة المفػاىيـ اعتمػاد، عمػى الفيزيائيػة  المفػاىيـ تناكلػت التػي جميع الدراسات  اتفمت
كسػاب تنميػة أىميػة عمػى يػدؿ كىػذا  عػرض ىػذه كبعػد المتعممػيف، عنػد الفيزيائيػة المفػاىيـ كتصػحيح كا 

 :اآلتي تبيف الدراسات

ة:ة:ة الج  يةلألقدافةألالًة

ىػػػدفت بعػػػض الدراسػػػات إلػػػى تحديػػػد الصػػػعكبات كالتصػػػكرات البديمػػػة التػػػي تكاجػػػو الطالػػػب كالمعمػػػـ فػػػي 1.
( ، كدراسة محمػد  2007الغميظ ) (، كدراسة 2008دراسة السكيممييف )  تدريس المفاىيـ الفيزيائية مءؿ 4

االسػتراتيجيات لػى معرفػة أءػر بعػض إ( .كما ىدفت بعػض الدراسػات 2002)  عيسىدراسة ك ( ،  2004)
( ك دراسػػػة  2010دراسػػػة أحمػػػد ) ، ك (2011 عػػػكض )التدريسػػية فػػػي تنميػػػة فيػػـػ المفػػاىيـ الفيزيائيػػػة كدراسػػػة 

كدراسػة طمبػة  ،  Adelah &Sopiah (2008) ، كدراسػة (  2008( ، كدراسػة قطػيط ) 2010 عزمػي )
، كدراسػة  2006) ، ك دراسػة قطػيط )  (2006( ، كدراسة الخريسػات )2007) ( ، كدراسة قطيط  2007)

  Cavas ( ، كدراسػة 2003دراسػة طمبػػة ) ، كCampbell (2006) ( ، كدراسػػة  2006عزمػي )
 . (  2000دراسة عبد الكريـ )( ، ك 2001)

اسػتخدمت البػرامج يا تنميػة المفػاىيـ الفيزيائيػة فبعضػ تنكعت االسػتراتيجيات التدريسػية المسػتخدمة فػي 2.
كدراسػة عزمػي Adelah &Sopiah (2008 ، ) كدراسػة ،(  2010 دراسػة عزمػي )ة مءػؿ 4 المحكسػب

،   ( 2010كبعضػيا اسػتخدـ المختبػر  مءػؿ 4 دراسػة أحمػد )cavas (2001 . ) ( ، كدراسػة  2006)
الصػعكبات  تحديػدب( 2002) عيسىدراسة ك ( ، (2007الغميظ  كقامت دراسة ، ( 2008كدراسة قطيط )
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دمجػػػت ميػػػارات التفكيػػػر فػػػي المحتػػػكل  (2007)يمػػػة لممفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة ، كدراسػػػة قطػػػيط كالتصػػػكرات البد
لمتحمػػؽ مػػف فاعميتيػػا فػػي تػػدريس المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ، معظػػـ الدراسػػات اسػػتخدمت اسػػتراتيجية كاحػػدة فػػي 

     ( اسػػػػتخدمت اسػػػػتراتيجية الػػػػذكاءات المتعػػػػددة ، ك دراسػػػػة السػػػػكيممييف 2011عػػػػكض )التػػػػدريس كدراسػػػػة 
اسػػتخدمت نمػػكذج دكرة  Campbell (2006) ( اسػػتخدمت اسػػتراتيجية حػػؿ المشػػكمة ، كدراسػػة 2008)

(  2007دراسػػػػة طمبػػػػة ) ك اسػػػػتخدمت اسػػػػتراتيجية مػػػػاكراء المعرفػػػػة ، ((2004الػػػػتعمـ ، كدراسػػػػة محمػػػػد 
( اسػػتخدمت نمػػكذج الػػتعمـ  2003دراسػػة طمبػػة ) كاسػػتخدمت نمػػكذج التػػدريب االستمصػػائي لسكشػػماف ، 

( ، ك دراسػػػة  2006دراسػػػة الخريسػػػات ) بركنػػػر ، كبعضػػػيا اسػػػتخدـ  أكءػػػر مػػػف اسػػػتراتيجية مءػػػؿ 4 لػػػدل
 ( .  2000دراسة عبد الكريـ )ك ( ،  2006 قطيط ) 

اتفمػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات التػػي اسػتخدمت اسػػتراتيجية كاحػػدة لتنميػػة المفػػاىيـ الفيزيائيػػة 
،  Campbell (2006 ) كدراسػة ( ، 2008يممييف ) (، ك دراسػة السػك 2011 مءػؿ 4 دراسػة عػكض )

( كاختمفػػػت مػػػع جميػػػػع  2003دراسػػػة طمبػػػة ) ك( ،  2007دراسػػػة طمبػػػة ) ك ( ،(2004كدراسػػػة محمػػػد 
 الدراسات في استخداميا استراتيجية الدعائـ التعميمية .

ةثاج ًاة:ة الج  يةلممجه ة:

   ك دراسػػة عزمػػي ،  (2011 اسػػة عػػكض )اسػػتخدمت معظػػـ الدراسػػات السػػابمة المػػنيج التجريبػػي كدر 1. 
( ،  2007، كدراسػة طمبػة ) (  2008، كدراسػة قطػيط ) ( 2008( ، ك دراسة السػكيممييف )  2010 )

                        ( ،  2006، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )(2006)( ، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط 2007كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط )
 (.  2000راسة عبد الكريـ )د، ك ( 2003دراسة طمبة )، ك  Campbell (2006 ) كدراسة

، ك    Adelah &Sopiah (2008) التجريبػي ، كدراسػة شػبو المػنيج  الدراسػات بعض استخدمت2.  
 . ( 2006دراسة الخريسات )

 ( .2002)  عيسىدراسة ك ( ،  2007الغميظ ) مءؿ 4 دراسةالكصفي  الدراسات المنيج بعض استخدمت3. 

دراسػة  مءػؿ 4 لكصػفي باإلضػافة إلػى المػنيج شػبو التجريبػي ،ا الدراسػات المػنيج بعػض اسػتخدمت  4.
 .  ( 2010أحمد )
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دراسػة محمػد  مءػؿ 4  الكصػفي باإلضػافة إلػى المػنيج التجريبػي ، الدراسػات المػنيج بعػض اسػتخدمت  5.
 Cavas (2001. ) ( ، كدراسة 2004)

لتجريبي لمتحمػؽ مػف أءػر اشبو اتفمت الدراسة الحالية مع الدراسات السابمة في استخداميا لممنيج 
استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميمية في تنمية المفاىيـ الفيزيائية ، ككػذلؾ اسػتخداـ المػنيج الكصػفي فػي 

محمػػػد  بنػػػاء قائمػػػة المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة الكاجػػػب تنميتيػػػا لػػػدل طالبػػػات الصػػػؼ العاشػػػر ، كمػػػا فػػػي دراسػػػة 
 Cavas (2001. ) ( ، كدراسة 2004)

ةج  يةلمع جية:ثالثًاةة:ة ال

 .Campbel (2006 ) دراسات اختارت العينة مف المرحمة االبتدائية مءؿ 4 دراسة 1.

 ( ، ك دراسػػة السػػكيممييف  2010دراسػػات اختػػارت العينػػة مػػف المرحمػػة اإلعداديػػة مءػػؿ 4 دراسػػة أحمػػد ) 2.
 Cavas (2001. ) ( ، كدراسة 2007) ( ، كدراسة قطيط   2008( ، كدراسة قطيط ) 2008) 

 Adelah، كدراسػة  (2011 دراسػات اختػارت العينػة مػف المرحمػة الءانكيػة مءػؿ  4 دراسػة عػكض ) 3. 
&Sopiah (2008، ) ( ك دراسػػػة 2007كدراسػػػة طمبػػػة ، ) ( كدراسػػػة الخريسػػػات  2007الغمػػػيظ ، )
دراسػة ك  ،(  2003( ، ك دراسػة طمبػة )2004محمػد  )ك دراسػة ( ، 2006، كدراسة قطػيط ) ( 2006)
 . (  2000دراسة عبد الكريـ )ك ( ، 2002) سىعي

  ( 2006 عزمي )، ك دراسة  ( 2010 عزمي )دراسة   في كما الجامعية مف المرحمة دراسات اختارت العينة.  4

دراسػػة اتفمػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع معظػـػ الدراسػػات فػػي تناكليػػا لعينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ العاشػػر مءػػؿ 4 
ك دراسػة ( ، 2006) ، كدراسػة قطػيط 2006)، كدراسػة الخريسػات )2007)كدراسػة طمبػة ) ، (2011عػكض )
 .  (  2000دراسة عبد الكريـ )ك ( ، 2002)  عيسىدراسة ك  ،(  2003( ، ك دراسة طمبة )2004محمد  )

ةرا عًاة:ةة الج  يةلألدلاتة:

 :كأغراضيا  أىدافيا باختالؼ السابمة الدراسات أدكات تنكعت

ك دراسػة  ( ، 2008دراسة السػكيممييف )  اختبار المفاىيـ الفيزيائية مءؿ 4 تالدراسا بعض استخدمت 1.
  .Cavas (2001) ( ، كدراسة2002)  عيسىدراسة ك  ،(  2003( ، ك دراسة طمبة ) 2004محمد  )
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 دراسة  المفاىيـ الفيزيائية مءؿ 4 اختباران لمميارات بجانب اختبار الدراسات بعض استخدمت 2.

 كدراسة  Adelah &Sopiah (2008، )كدراسة ( ،   2008كدراسة قطيط )،  (2011 عكض )

 . (  2000دراسة عبد الكريـ )ك ( ،  2006) ، كدراسة قطيط  ( 2006الخريسات )

مءػؿ 4 دراسػة طمبػة المفػاىيـ الفيزيائيػة  بجانػب اختبػارممػاييس االتجػاه  الدراسػات بعػض اسػتخدمت3. 
 كدراسة( ،  2007) ( ، كدراسة قطيط  2007الغميظ ) دراسة( ، ك  2010( ، كدراسة أحمد ) 2007)

( 2006) Campbell. 

  عزمػي دراسػة مءػؿ 4  المفػاىيـ الفيزيائيػة  بجانػب اختبػار بطاقػة المالحظػة الدراسػات بعػض اسػتخدمت4.
 ( . 2006 عزمي )، ك دراسة  ( 2010 )

 اختباران لممفاىيـ ، بجانب  اتفمت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابمة في استخداميا

 كدراسة ( ،   2008كدراسة قطيط )،  (2011 دراسة عكض )اختبار الميارات مءؿ 4 

Adelah &Sopiah (2008، ) ( 2006كدراسػة الخريسػات )  دراسػة ك ( ،  2006) ، كدراسػة قطػيط
 . (  2000عبد الكريـ )

 :خام ًاة:ة الج  يةلمج ائ ة

بات كالتصػػكرات البديمػػة التػػي تكاجػػو الطػػالب كالمعممػػيف أءنػػاء تػػدريس حػػددت بعػػض الدراسػػات الصػػعك  1.
( ،  2004( ، كدراسػة محمػد  ) 2007الغمػيظ ) (، كدراسػة 2008دراسػة السػكيممييف )  الفيزيػاء مءػؿ 4

 ( .2002)  عيسىدراسة ك 

مءػؿ 4 لفيزيائية االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في تنمية المفاىيـ ا الدراسات فاعمية معظـأءبتت  2.
( ، كدراسػػة قطػػيط  2010 ( ، ك دراسػػة عزمػػي ) 2010دراسػػة أحمػػد ) ، ك (2011 دراسػة عػػكض )

 ( ، كدراسػػة قطػػيط  2007، كدراسػػة طمبػػة ) Adelah &Sopiah (2008) (، كدراسػػة  2008)
( ،   2006( ، كدراسػة عزمػي ) 2006 ( ، ك دراسة قطيط )  2006( ، كدراسة الخريسات ) 2007)
دراسػة عبػد ( ، ك 2001) Cavas ( ، كدراسػة 2003دراسػة طمبػة ) ، ك Campbell (2006 ) دراسةك 

 (.  2000الكريـ )
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ةماةا  فادتة هةالدرا يةالحال يةمنةدرا اتةالمحلرةالثاجية: 

 بناء اإلطار النظرم . 1-

 الكحدة. في اتنميتي المفاىيـ الفيزيائية المراد قائمة لتحديد استخداـ أداة تحميؿ المحتكل؛ 2-

 بناء اختبار المفاىيـ الفيزيائية. 3- 

 .كعينتيا الدراسة منيجية اختيار 4-

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة . 5-

ة:ةف ز اءالمحلرةالثالثة:ةالدرا اتةال ية جاللتةمهاراتةحلةالم ائلةفيةال

: (2012) Culbertson1- درا يةة 

الفيزيائيػة  سألةـ النمذجة التعميمية في تنمية ميارات حؿ المإلى معرفة أءر استخدا الدراسة ىدفت
اختار عينة عشكائية تمءمت بشعبتيف مف طػالب الصػؼ العاشػر ك   ، التجريبي استخدـ الباحث المنيج  .

بمدرسػػة غػػرب كاليػػة أريزكنػػا بالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إحػػداىا مءمػػت مجمكعػػة تجريبيػػة كعػػدد طالبيػػا 
اسػػػتخدـ الباحػػػث اختبػػػار  . ( طالبػػػان (94كاألخػػػرل مجمكعػػػة ضػػػابطة كعػػػدد طالبيػػػا   ،  (( طالػػػبو (263)

 .ميارات حؿ المشكمة الفيزيائية 

سػػألة ميػػارات حػػؿ المأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة 4 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار 
 نمذجة .باستخداـ ال لصالح المجمكعة التجريبية التي درست المحتكل الفيزيائية

: (2010 ةالعر  دة)درا ية  -2 

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أءػػػر برنػػػامج بالكسػػػائط المتعػػػددة عمػػػى تنميػػػة المفػػػاىيـ كميػػػارات حػػػؿ 
كالمػنيج  التجريبػي اسػتخدـ الباحػث المػنيج  .عممػي عشػر الحػادم الصػؼ طػالب لػدلالمسػألة الفيزيائيػة 

الصػػػؼ الحػػػادم عشػػػر بمدرسػػػة دار األرقػػػـ تمءمػػػت بشػػػعبتيف مػػػف طػػػالب  قصػػػديةاختػػػار عينػػػة ك  البنػػػائي ،
كاألخػرل مءمػت المجمكعػة  ان ( طالبػ18النمكذجية لمبنيف إحداىا مءمػت المجمكعػة التجريبيػة كعػدد طالبيػا )

اختبػار المفػاىيـ الفيزيائيػة كاختبػار  4 تيةاستخدـ الباحث األدكات اآل. ان ( طالب19الضابطة كعدد طالبيا )
  ميارات حؿ المسألة الفيزيائية.
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كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة  4 أظيػػػرت  نتػػػائج الدراسػػػة
 كاختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية لصالح المجمكعة التجريبية يعزل لمبرنامج المستخدـ .

ة(ة:2009)ةعجلة أ لةدرا ية3-

 ميارات حؿ المسألة تنمية في الذاتي لتساؤؿا استراتيجية استخداـىدفت الدراسة إلى معرفة أءر 
اختػار عينػة التجريبػي ، ك  . اسػتخدـ الباحػث المػنيج  عشػر بغػزة الحػادم الصػؼ لػدل طػالب الكيميائيػة

إحػداىا  لممكىػكبيف الءانكيػة عشػكائية تمءمػت بشػعبتيف مػف طػالب الصػؼ الحػادم عشػر بمدرسػة عرفػات
 اي ( طالبػ31كعػدد طالبيػا ) الػذاتي اسػتراتيجية التسػاؤؿمءمػت مجمكعػة تجريبيػة تػدرس المحتػكل باسػتخداـ 

 . ان ( طالبػػػ31كاألخػػػرل مجمكعػػػة ضػػػابطة تػػػدرس المحتػػػكل باسػػػتخداـ الطريمػػػة االعتياديػػػة كعػػػدد طالبيػػػا )
 . الكيميائية المسألة حؿ ميارات اختبار استخدـ الباحث

ختبػػار ميػػارات حػػؿ المسػػألة كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي التطبيػػؽ البعػػدم ال 4 أظيػػرت  نتػػائج الدراسػػة
 .الذاتي  التساؤؿ الذيف درسكا المحتكل باستخداـ استراتيجيةلصالح المجمكعة التجريبية  الكيميائية

ة (ة:2009الصمة)ةدرا ية4-

فػػػي تنميػػػة ميػػػارة حػػػؿ المسػػػائؿ   أءػػػر اسػػػتخداـ المحاكػػػاة الحاسػػػكبيةىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة 
.  لءػانكم عممػي فػي محافظػة صػنعاء، كاتجاىػاتيـ نحػك مػادة الفيزيػاءالفيزيائية لػدل طمبػة الصػؼ الءػاني ا

اختػػار عينػػة عشػػكائية تمءمػػت بشػػعبتيف مػػف طػػالب اسػػتخدـ  الباحػػث المػػنيج البنػػائي كالمػػنيج التجريبػػي ، ك 
إحػداىا مءمػت مجمكعػة تجريبيػة تػدرس المحتػكل  لممكىكبيف الءانكية الصؼ الءاني الءانكم بمدرسة عرفات

( طالبػػػان كاألخػػػرل مجمكعػػػة ضػػػابطة تػػػدرس المحتػػػكل 41كعػػػدد طالبيػػػا )  اكػػػاة الحاسػػػكبيةباسػػػتخداـ المح
اختبػػػػار  4 آلتيػػػػة. اسػػػػتخدـ الباحػػػػث األدكات ا( طالبػػػػان 36باسػػػػتخداـ الطريمػػػػة االعتياديػػػػة كعػػػػدد طالبيػػػػا )

 ميارات حؿ المسائؿ الفيزيائية ، كممياس االتجاه نحك مادة الفيزياء. 

كد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لمميػػػاس ميػػػارة حػػػؿ المسػػػائؿ كجػػػ أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة 4
الفيزيائيػػػة ، كمميػػػاس االتجػػػاه نحػػػك مػػػادة الفيزيػػػاء  لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالػػػذيف درسػػػكا المحتػػػكل 

 باستخداـ المحاكاة الحاسكبية .

 



77 

 

ة(ة:2009)ةعم انةلآخرلنةةدرا ية5-

 المنحػػى المنظػػكمي لتػػدريس مػػادة مختبػػر الفيزيػػاء فػػياسػػتخداـ ىػػدفت الدراسػػة إلػػى  معرفػػة أءػػر 
تحصػػيؿ المفػػاىيـ كميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة لػػدل طمبػػة السػػنة الجامعيػػة األكلػػى فػػي جامعػػة البممػػاء 

اختػػار عينػػة عشػػكائية تمءمػػت بشػػعبتيف مػػف التجريبػػي ، ك  التطبيميػػة فػػي األردف . اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج 
العمػػـك األساسػػية فػي جامعػػة البممػػاء التطبيميػػة تخصػػص تكنكلكجيػػا معمكمػػات طمبػة السػػنة األكلػػى فػػي قسػػـ 

( طالبػان 28كعػدد طمبتيػا ) إحػداىا مءمػت مجمكعػة تجريبيػة تػدرس المحتػكل باسػتخداـ المنحػى المنظػكمي 
( 26كطالبػػة ،  كاألخػػرل مجمكعػػة ضػػابطة تػػدرس المحتػػكل باسػػتخداـ الطريمػػة االعتياديػػة كعػػدد طمبتيػػا )

المفػاىيـ الفيزيائيػة كاختبػار ميػارات حػؿ المسػألة  4 اختبػار تيػةاألدكات اآل اسػتخدـ الباحػث بػة.طالبػان كطال
 الفيزيائية .

كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار المفػػاىيـ الفيزيائيػػة  4 أظيػػرت  نتػػائج الدراسػػة 
الػػػذيف درسػػػكا المحتػػػكل باسػػػتخداـ  لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة الفيزيائيػػػة كاختبػػػار ميػػػارات حػػػؿ المسػػػألة

 .المنحى المنظكمي 

(2008)ة : مل ىةةدرا ي  -6 

تطػػكير مػػنيج الكيميػػاء بالمرحمػػة الءانكيػػة فػػي فمسػػطيف فػػي ضػػكء احتياجػػات ىػػدفت الدراسػػة إلػػى 
 اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج  .المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني لتنميػػػػة المفػػػػاىيـ الكيميائيػػػػة كميػػػػارات حػػػػؿ المشػػػػكالت 

ار عينػػة عشػػكائية تمءمػػت بشػػعبتيف مػػف طالبػػات الصػػؼ العاشػػر إحػػداىا مءمػػت المجمكعػػة اختػػك  ،التجريبػػي
( 45األخػػػرل مءمػػػت المجمكعػػػة الضػػػابطة كعػػػدد طمبتيػػػا ) كطالبػػػة ك ان ( طالبػػػ45التجريبيػػػة كعػػػدد طمبتيػػػا )

شػكمة اختبػار المفػاىيـ الكيميائيػة كاختبػار ميػارات حػؿ الم 4 آلتيةاستخدـ الباحث األدكات ا كطالبة. ان طالب
  الكيميائية.

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان في التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ الكيميائية  4 نتائج الدراسةأظيرت 

كاختبػػػار ميػػػارات حػػػؿ المشػػػكمة الكيميائيػػػة لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت المحتػػػكل الػػػذم قػػػاـ 
عداده الباحث .   بتطكيره كا 
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 : (2008 ) Selcuk & etal 7- يدراة 

اسػتراتيجية حػؿ المشػكالت فػي تنميػة المفػاىيـ كميػارات إلػى معرفػة أءػر اسػتخداـ  الدراسة  ىدفت
اختار عينة عشكائية تمءمت بشعبتيف مف ك  ،شبو التجريبي استخدـ الباحث المنيج  حؿ المسألة الفيزيائية.

( 37بيػػة كعػػدد طمبتيػػا )طمبػػة سػػنة أكلػػى بالجامعػػة الكطنيػػة فػػي أزميػػر بتركيػػا إحػػداىا مءمػػت مجمكعػػة تجري
األدكات  اسػتخدـ الباحػػث ( طالبػان كطالبػة.37طالبػان كطالبػة ،  كاألخػرل مجمكعػة ضػابطة كعػػدد طمبتيػا )

 تحصيمي لممفاىيـ الفيزيائية  كاختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية . 4 اختبار تيةاآل

بعػػػدم الختبػػػار المفػػػاىيـ  كاختبػػػار جػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ ال أظيػػػرت  نتػػػائج الدراسػػػة 4 
استراتيجية حؿ  الذيف درسكا المحتكل باستخداـلصالح المجمكعة التجريبية  الفيزيائية ميارات حؿ المسألة

 . المشكمة

 4  8- درا يةالح اصاتة(2007)

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أءػػػر األنشػػػطة العمميػػػة كالمنظمػػػات المتمدمػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات حػػػؿ 
 اسػػػػتخدـ الباحػػػث المػػػػنيج  .يػػػـ المفػػػػاىيـ الفيزيائيػػػة  لػػػػدل طمبػػػة المرحمػػػة الجامعيػػػػة المتكسػػػطةالمسػػػائؿ كف
اختػػػار عينػػػة عشػػػكائية تمءمػػػت بػػػءالث شػػػعب مػػػف طمبػػػة كميػػػة السػػػمط الجامعيػػػة المتكسػػػطة فػػػي ك  ،التجريبػػػي

كطالبػة ( طالػب 40جامعة البمماء التطبيمية كقد مءمت المجمكعة التجريبية بشعبتيف إحػداىا عػدد طمبتيػا )
( 39كطالبػة ك مءمػت المجمكعػة الضػابطة بشػعبة كاحػدة عػدد طمبتيػا ) ان ( طالبػ40كاألخرل عػدد طمبتيػا )

اختبػػار فيػػـ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة كاختبػػار ميػػارات حػػؿ  4 آلتيػػةاسػػتخدـ الباحػػث األدكات ا ك طالبػػة . ان طالبػػ
  . المسائؿ الفيزيائية

ائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػ 4 نتػػػائج الدراسػػػةأظيػػػرت 
كاختبػػػار ميػػػارات حػػػؿ المسػػػألة الفيزيائيػػػة لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت  باسػػػتخداـ األنشػػػطة 

 العممية ك المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ المنظمات المتمدمة .

ة(ة:(2007ةشرفةدرا ية9-

ر اسػػػتراتيجيتي )ميػػػتس ك كدكػػػكؾ ( فػػػي تنميػػػة ميػػػارات حػػػؿ المشػػػكمة ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تمصػػػي أءػػػ
الكيميائيػػػة كصػػػياغة المعادلػػػة الكيميائيػػػة كخفػػػض مسػػػتكل قمػػػؽ المشػػػكمة الكيميائيػػػة النػػػاتج عػػػف أداء كممارسػػػة 

اختػار عينػة عشػكائية تمءمػت التجريبي ، ك  . استخدـ الباحث المنيج عمميات حميا لدل طالب الصؼ العاشر 
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بػاألزىر، كقػد  مػف طػالب الصػؼ العاشػر بمعيػد قػكرص ، أبػك رقبػة ، كسػاقية أبػك شػعرة الءانكيػةبػءالث شػعب 
( 30كعػدد طالبيػا ) مءػؿ المجمكعػة التجريبيػة بشػعبتيف إحػداىا تػدرس المحتػكل باسػتخداـ اسػتراتيجية كدكػكؾ 

كمءػػػؿ المجمكعػػػة ،  ان ( طالبػػػ30كاألخػػػرل تػػػدرس المحتػػػكل باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية ميػػػتس كعػػػدد طالبيػػػا ) ان طالبػػػ
اسػػػتخدـ  . ان ( طالبػػػ30الضػػػابطة بشػػػعبة كاحػػػدة تػػػدرس المحتػػػكل باسػػػتخداـ الطريمػػػة االعتياديػػػة كعػػػدد طالبيػػػا )

بنػاء كصػياغة المعادلػة الكيميائيػة ، مميػاس حػؿ المشػكمة الكيميائيػة ،  ميػارات 4 اختبار آلتيةاألدكات ا الباحث
 . كممياس قمؽ حؿ المشكمة الكيميائية

كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار ميػػػارات بنػػػاء  4 ئج الدراسػػػةأظيػػػرت  نتػػػا 
 استراتيجيتي كصياغة المعادلة الكيميائية لصالح المجمكعة التجريبية الذيف درسكا المحتكل باستخداـ 

 .)ميتس كدككؾ (

ة(ة:2006)ةطم يدرا يةة10-

المعرفػي فػي تصػحيح التصػكرات البديمػة  اسػتخداـ خػرائط الصػراعىدفت الدراسة إلى  معرفػة أءػر 
لػػبعض المفػػاىيـ كميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة لػػدل طػػالب الصػػؼ العاشػػر. اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج 

اختػار عينػة عشػكائية تمءمػت بشػعبتيف مػف طػالب الصػؼ العاشػر بمدرسػة التجريبػي ، ك  الكصفي كالمػنيج
كعػدد  المحتػكل باسػتخداـ خػرائط الصػراع المعرفػي بتمػدة الءانكيػة إحػداىا مءمػت مجمكعػة تجريبيػة تػدرس 

( طالبػػان ،  كاألخػػرل مجمكعػػة ضػػابطة تػػدرس المحتػػكل باسػػتخداـ الطريمػػة االعتياديػػة كعػػدد 33طالبيػػا )
العمميػػػػػة البديمػػػػة لممفػػػػػاىيـ  اختبػػػػار التصػػػػكرات4  تيػػػػػةاألدكات اآل اسػػػػػتخدـ الباحػػػػث ( طالبػػػػان.36طالبيػػػػا )

 لمسألة الفيزيائية .الفيزيائية  كاختبار ميارات حؿ ا

فػركؽ كػذلؾ جػكد كجػكد العديػد مػف التصػكرات البديمػة حػكؿ المفػاىيـ الفيزيائيػة  أظيرت  نتػائج الدراسػة 4 
لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة  الفيزيائيػػة دالػػة إحصػػائيان فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار ميػػارات حػػؿ المسػػألة

 . يخرائط الصراع المعرف الذيف درسكا المحتكل باستخداـ

ة:ةف ز اءاللتةمهاراتةحلةالم ائلةفيةالال عم  ةعمىةالدرا اتةال ية ج

اتفمت جميع الدراسات التي تناكلت ميارات حؿ المسائؿ عمى اعتماد ميارات حؿ المسألة متغير 
 تبيف الدراسات ىذه عرض تابع ، كىذا يدؿ عمى أىمية تنمية ميارات حؿ المسألة عند المتعمميف ، كبعد

  :اآلتي
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ة:ةلاًلة:ة الج  يةلألقدافأ

، سػػية فػػي تنميػػة ميػػارات حػػؿ المسػػألة ىػػدفت جميػػع الدراسػػات إلػػى معرفػػة أءػػر بعػػض االسػػتراتيجيات التدري 1.
كدراسػػة ، Culbertson (2012) دراسػػة فمعظػـػ الدراسػػات تناكلػػت ميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة مءػػؿ4

                           ،  (2009) يػػػػػػػػػػػػػػػػاف كآخػػػػػػػػػػػػػػػػركفعم  دراسػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ك (2009الصػػػػػػػػػػػػػػػػـ ) دراسػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ك 2010)العربيػػػػػػػػػػػػػػػػد) 
( ، 2006) طمبػة ك دراسػة،   (2007)دراسػة الحياصػات  ، ك  Selcuk & etal ( 2008) كدراسػة

( ، ك (2009 عجػػكة أبػػكدراسػػة  4 كبعػػض الدراسػػات تناكلػػت اسػػتراتيجية حػػؿ المشػػكمة فػػي الكيميػػاء مءػػؿ
 . Ferreire ( 2004)كدراسة ،  ((2007 شرؼ دراسة ، ك (2008)مكسى  دراسة

تنكعػػػػت االسػػػػتراتيجيات التدريسػػػػية المسػػػػتخدمة فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات حػػػػؿ المسػػػػألة فػػػػبعض الدراسػػػػات  2.
( ، كبعضػػػيا 2009الصػػػـ ) دراسػػػة ، ك 2010))  اسػػػتخدمت البػػػرامج المحكسػػػبة مءػػػؿ 4 دراسػػػة العربيػػػد

طػػكرت مػػنيج  (2008)مكسػػىكدراسػػة ( ، 2006) طمبػػة دراسػػةك اسػػتخدـ خػػرائط الصػػراع المعرفػػي مءػػؿ 4 
الكيميػػػاء لمتحمػػػؽ مػػػف فاعميتػػػو فػػػي تنميػػػة ميػػػارات حػػػؿ المشػػػكمة الكيميائيػػػة ، معظػػػـ الدراسػػػات اسػػػتخدمت 

( اسػتراتيجية التسػاؤؿ الػذاتي ، كاسػتخدمت (2009 استراتيجية كاحدة في التدريس مءؿ 4  دراسػة أبكعجػكة
 عميػاف كآخػركف  كاسػتخدمت دراسػةاسػتراتيجية حػؿ المشػكالت ، Selcuk & etal ( 2008) دراسػة 

، كبعػػػض  Culbertson (2012)( المنحػػػى المنظػػػكمي ، كتػػػـ اسػػػتخداـ النمذجػػػة فػػػي دراسػػػة 2009)
اسػػػػتخدمت المنظمػػػػات  (2007)دراسػػػػة الحياصػػػػات الدراسػػػػات اسػػػػتخدمت أكءػػػػر مػػػػف اسػػػػتراتيجية مءػػػػؿ 4

س ككدككؾ ، بينمػا دراسػة ( استخدمت استراتيجية ميت(2007شرؼ المتمدمة كاألنشطة العممية ، ك دراسة
(2004 )  Ferreire . استخدمت المصة العممية كاألنشطة التعميمية كأسمكب الحكار 

اتفمػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع معظػػـ الدراسػػات السػػابمة فػػي تناكليػػا لميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة 
  دراسػة ك ، (2009الصػـ ) دراسػة ، ك 2010)، كدراسػة العربيػد) Culbertson (2012)دراسػة   4مءػؿ

 دراسةك ،  (2007) دراسة الحياصاتك ، Selcuk & etal ( 2008) كدراسة ، (2009) عمياف كآخركف
 ( ، كاختمفت مع جميع الدراسات في استخداميا استراتيجية الدعائـ التعميمية .2006) طمبة

ةثاج ًاة:ة الج  يةلممجه ة:

 أبك دراسة، ك  Culbertson (2012)  كدراسة استخدمت بعض الدراسات السابمة المنيج التجريبي 1.

 دراسة  ، ك (2008)مكسى  دراسة ، ك (2009) عمياف كآخركف  دراسة، ك  (2009) عجكة 
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 . Ferreire  ( 2004)( ، كدراسة 2007) شرؼ دراسة ، ك  (2007)الحياصات

   Selcuk & etal ( 2008). التجريبي ، كدراسة شبو المنيج  الدراسات بعض استخدمت2. 

      مءػؿ 4 دراسػة العربيػد البنػائي باإلضػافة إلػى المػنيج التجريبػي ، الدراسػات المػنيج بعػض اسػتخدمت3.
 .  (2009الصـ ) دراسة ، ك 2010)) 

 طمبػة دراسػةمءػؿ 4  الكصػفي باإلضػافة إلػى المػنيج التجريبػي ، الدراسػات المػنيج بعػض اسػتخدمت 4. 
(2006 ). 

التجريبي لمتحمػؽ مػف أءػر شبو دراسات السابمة في استخداميا لممنيج اتفمت الدراسة الحالية مع ال
استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميميػة فػي تنميػة ميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة ، ككػذلؾ اسػتخداـ المػنيج 
الكصػػػفي لتحديػػػد الميػػػارات الفيزيائيػػػة الكاجػػػب تنميتيػػػا لػػػدل طالبػػػات الصػػػؼ العاشػػػر ، كمػػػا فػػػي دراسػػػة 

.(2008 ) Selcuk &  

ةثالثًاة:ة الج  يةلمع جية:

 . Ferreire  ( 2004) دراسات اختارت العينة مف المرحمة االبتدائية مءؿ 4 دراسة1. 

كدراسػػػة ،  Culbertson (2012)دراسػػػات اختػػػارت العينػػػة مػػػف المرحمػػػة الءانكيػػػة مءػػػؿ  4 دراسػػػة 2. 
،  (2008)مكسػى  دراسػة ، ك (2009الصػـ ) دراسػة ك ( ،2009) عجكة أبكدراسة  ، 2010)العربيد) 

 . ((2006 طمبةك دراسة   (2007) شرؼ دراسة  ك

، ك دراسػة  (2009) دراسػة عميػاف كآخػركف  فػي كمػا الجامعػة طػالب مػف دراسػات اختػارت العينػة3. 
(2008 ) Selcuk & etal (2007)، ك دراسة الحياصات. 

  دراسػة ة مػف طالبػات الصػؼ العاشػر مءػؿ 4 اتفمػت الدراسػة الحاليػة مػع معظـػ الدراسػات فػي تناكليػا لعينػ
(2012) Culbertson (2007) شرؼ دراسة ، ك (2008)مكسى  ، ك دراسة  . 

ةرا عًاة:ة الج  يةلألدلاتة: 

 :كأغراضيا  أىدافيا باختالؼ السابمة الدراسات أدكات تنكعت
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 ،Culbertson (2012)   ميارات حؿ المسألة كدراسة اختبار الدراسات بعض استخدمت1. 

 . (2009) عجكة أبك ك دراسة

دراسػػة  ميػػارات حػػؿ المسػػألة مءػػؿ 4  اختبػػاران لممفػػاىيـ بجانػػب اختبػػار الدراسػػات بعػػض اسػػتخدمت2. 
 ( 2008)، ك دراسة  (2008)مكسى  ك دراسة،  (2009) دراسة عمياف كآخركف، ك  2010)العربيد) 

Selcuk & etal 2006 مبةطك دراسة  ،   (2007)، ك دراسة الحياصات)). 

مءػؿ دراسػة الصػـ ميػارات حػؿ المسػألة  بجانػب اختبػارممػاييس االتجػاه  الدراسػات بعػض اسػتخدمت3. 
 ( .2007)شرؼ ( ، كدراسة2009)

اتفمػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابمة فػػػي اسػػػتخداميا اختبػػػاران لممفػػػاىيـ ، بجانػػػب 
 (2009) دراسة عمياف كآخركف، ك  2010)سة العربيد) اختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية مءؿ 4 درا

 ،   (2007)، ك دراسة الحياصات Selcuk & etal ( 2008)، ك دراسة  (2008)مكسى  ك دراسة، 
 .((2006 طمبةك دراسة 

ةخام ًاة:ة الج  يةلمج ائ ة:

حػػػػؿ االسػػػػتراتيجيات التدريسػػػػية المسػػػػتخدمة فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات  أءبتػػػػت جميػػػػع الدراسػػػػات فاعميػػػػة
 م الختبار ميارات حؿ المسائؿ .                              د، كتبيف ذلؾ في التطبيؽ البعالمسألة

ةماةا  فادتة هةالدرا يةالحال يةمنةدرا اتةالمحلرةالثالثة:

 بناء اإلطار النظرم . 1-

 الكحدة. في تياتنمي ميارات حؿ المسألة الفيزيائية المراد لتحديد استخداـ أداة تحميؿ المحتكل؛ 2-

 بناء اختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية . 3- 

 .كعينتيا الدراسة منيجية اختيار 4-

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة . 5-
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ةال ا قي الدرا ات عمى عام عق بة

 :يأتي ما السابمة تبيف الدراسات استعراض بعد

 باسػتخداـ الفكػر االىتمػاـ تزايػد عمػى يػدؿ ممػا ينػة،متبا زمنيػة فتػرات فػي السػابمة الدراسػات أجريػت 1.
  .التربكية العممية في البنائي

ك  المسػتخدمة االسػتراتيجية بػيف لمممارنػة التجريبػيشػبو المػنيج  السػابمة اسػتخدمت معظػـ الدراسػات 2.
 جريبػيالت شػبو اسػتخدمت الباحءػة المػنيج الدراسػة الحاليػة حيػث مػع يتفػؽ ما ىذا ك  .االعتيادية الطريمة
 التػي الضػابطة المجمكعػة الػدعائـ التعميميػة ك بكاسػطة تعممػت التػي التجريبيػة المجمكعػة بػيف لمممارنػة
 التمميدية. بالطريمة تعممت

تنكعػػت العينػػة بػػيف الدراسػػات السػػابمة ، فمنيػػا مػػا تناكلػػت المرحمػػة االبتدائيػػة ، أك اإلعداديػػة ، كلكػػف  3.
 . ية كىذا يتفؽ مع الدراسة الحاليةمعظـ الدراسات تناكلت المرحمة  الءانك 

تنكعت أدكات الدراسة في الدراسات السابمة ، لكف معظميا اتفؽ عمػى أداة االختبػار ، كىػذا يتفػؽ مػع 4. 
 .الدراسة الحالية كالتي استخدمت تحميؿ المحتكل ، كاختبارم المفاىيـ  كميارات حؿ المسألة الفيزيائية 

 بػوا قامػت مػ كىػذا لممعمػـ دلػيالن  اسػتخدمت الػدعائـ التعميميػة يالتػ السػيما الدراسػات بعػض صػممت5. 
اسػتخداـ الػدعائـ التعميميػة فػي شػرح كحػدة قػكانيف  كيفيػةيكضػح  لممعمػـ دليػؿ تصػميـ سػيتـ حيػث الباحءػة
  .الحركة

الػدعائـ التعميميػة فػي التػدريس ، كتنميػة الميػارات المختمفػة  اسػتخداـ فاعميػة السػابمة الدراسػات أءبتػت6. 
 . ميارات حؿ المسألة ، كالميارات المرائيةك

ةا  فادتةال احثيةمنةالدرا اتةال ا قي

 .النظرم اإلطار بناء1. 

  التجريبي .شبو ساعدت في اختيار منيج الدراسة كىك المنيج  2.

 . دراسةساعدت في اختيار عينة ال3. 
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 . (ر ميارات حؿ المسألة الفيزيائيةاختبا –اختبار المفاىيـ  – ) تحميؿ المحتكل بناء أدكات الدراسة 4.

 ساعدت في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.  5.

 المساىمة في تفسير النتائج الحالية .6. 

ة :ال ا قي الدرا ات عن الحال ي  هةالدرا ي  م زت ما

ميميػة فػي اسػتراتيجية الػدعائـ التع اسػتخدمت أنيػا فػي الدراسػات السػابمة عػف الدراسػة الحاليػة تميػزت1. 
 حؿ المسألة الفيزيائية. ميارات ك تنمية المفاىيـ 

العمػـك  كتػاب لكحػدة "قػكانيف الحركػة" مػف تناكليػا فػي السػابمة الدراسػات عػف الحاليػة الدراسػة تميػزت 2.
 . 2013/2012الفصؿ األكؿ لمعاـ  في كطبمت  )األكؿ الجزء(لمصؼ العاشر العامة

 عينػة مػف شػممت حيػث كمجتمعيػا، العينػة طبيعػة فػي السػابمة اتالدراسػ عػف الحاليػة الدراسػة تميػزت 3.
 كالتعمػيـ لػكزارة التربيػة التابعػة الحككميػة المػدارس فػي العاشػر الصػؼ طالبػات كىػف ، الفمسػطينية البيئػة
  .غزة محافظة شماؿ في الفمسطينية العالي



ة
ةالفصةةلةالرا ع
ةإجراءاتةال حث

 

 

 ةمجه ةالدرا ية. 
 ةم غ راتةالدرا ية. 
 ة.ة صم مةالدرا ية
 ة.ةمج معةالدرا ية
 ة.ةع جيةالدرا ية
 ةأدلاتةالدرا ية. 
 ةالمعالجيةا حصائ ي.ة
 خطلاتةالدرا ية.ة 
ة



ةالفصةلةالرا ةع
 إجةةةراءاتةال ةحةث

يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ إجػػراءات البحػػث التػػي اتبعتيػػا الباحءػػة لإلجابػػة عػػف أسػػئمة الدراسػػة كاختبػػار 
المتبػػػع فػػػي الدراسػػػة، ككصػػػؼ لمجتمػػػع كعينػػػة الدراسػػػة كأسػػػمكب  فركضػػػيا ءػػػـ الحػػػديث عػػػف مػػػنيج البحػػػث

اختيارىػػػا، كبيػػػاف خطػػػكات بنػػػاء أدكات الدراسػػػة، كاسػػػتخراج صػػػدقيا كءباتيػػػا، كاتسػػػاقيا الػػػداخمي كالتصػػػميـ 
جرائيا، كالمعالجة اإلحصائية  التجريبي، كضبط المتغيرات، كما يحتكم الفصؿ عمى كيفية تنفيذ الدراسة كا 

 : السابمة لمعناصر ان كصف يمي تحميؿ البيانات، كفيما التي استخدمت في

ةمجه ةالدرا ية:

ةاتبعت الباحءة في ىذه الدراسة 4

 4  اللصفي ألاًلة:ةالمجه 

 عمػى منيػا يمكػف الحصػكؿ حاليػان  مكجػكدة قضػية أكدث حػ أك رةظػاى يػدرس الػذم المػنيج " كىك
 (.2003483كاألستاذ،  غااأل("  فييا الباحث تدخؿ دكف البحث، أسئمة عف تجيب معمكمات

حيث قامت الباحءة بتحميؿ محتكل الكحدة الءالءة " قكانيف الحركة " مف كتاب العمـك الجزء األكؿ 
  .لمصؼ العاشر األساسي ، كذلؾ لتحديد المفاىيـ الفيزيائية ك ميارات حؿ المسألة التي تتضمنيا الكحدة

ةثاج ًاة:ةالمجه ةش هةال جر  ية:

متعمااد ومواا وط  تغٌاارفػػي تحكمػػو بمتغيػػرات التجربػػة فيػػك "  التجريبػػيلمػػنيج ىػػك مػػنيج يشػػبو ا

 ويا فً آثار من التغٌر ويا عن ٌنتج ما ومالحظة الدراسة موووع للظاورة أو للواقع المحددة للشروط

 المتغٌار ماا عادا الواقاع أو الظاورة على تؤثر التً المتغٌرات كل لو ط محاولة مع الظاورة أو الواقع

،  83:2003)، ديػاب")آخار تاا ع متغٌار علاى ابثار وايا لقٌااس ويلاك أثاره دراساة الماراد  اًالتجرٌ
تصػػميـ ال يمتػػـز " اختيػػار عينػػة التجربػػة ، فيػػك فػػيالمػػنيج شػػبو التجريبػػي عػػف المػػنيج التجريبػػي كيختمػػؼ 

ـك عمػى بتمسيـ مجمكعات التجربة باستخداـ التعييف العشكائي بعكس التصميـ التجريبي الحميمػي الػذم يمػ
ف المنيج شبو التجريبي ىك األكءػر لذلؾ فإ، 219:2010) عالـ،  التعييف العشكائي لممجمكعات " ) أبك

مالئمػػة لممكضػػكع  قيػػد الدراسػػة، حيػػث تػػـ إتبػػاع أسػػمكب تصػػميـ المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة بحيػػث 
بينمػػا ية الػػدعائـ التعميميػػة كفػػؽ خطػػكات اسػػتراتيجالدراسػػية   تتعػػرض المجمكعػػة التجريبيػػة تدريسػػان لمكحػػدة

 تتممى المجمكعة الضابطة تدريسان لمكحدة الدراسية نفسيا بالطريمة االعتيادية .
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ة :الدرا ي م غ رات

ة.ة( تياديةع، كالطريمة اال استراتيجية الدعائـ التعميمية( التدريس  طريمة  :الم  قل الم غ ر -ةأ
 :ل  ضمنةعامم نةقماةال ا عة الم غ ر -ةب

 الفيزيائية.المفاىيـ  1-

ةميارات حؿ المسألة الفيزيائية. 2-

حيث أخضعت الباحءة المتغير المستمؿ في ىذه الدراسة كىك " استخداـ استراتيجية الػدعائـ التعميميػة 
" لمتجربػػة لميػػاس أءػػره عمػػى المتغيػػر التػػابع األكؿ كىػػك " المفػػاىيـ الفيزيائيػػة" كالمتغيػػر التػػابع الءػػاني كىػػك " 

ةالفيزيائية " لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي. ميارات حؿ المسألة

  صم مةالدرا ية:

)التجريبيػة كالضػابطة( كقػد  مجمػكعتيفمل المبمػي كالبعػدم التصػميـ الدراسػة الباحءة في ىذه اتبعت
لمتجربػة ، ةقامػت بإخضػاع المتغيػر المسػتمؿ ) اسػتراتيجية الػدعائـ التعميميػة ( ءػـ ، تـ التأكد مف تكافؤىما

ره عمى المتغيريف التابعيف ) المفاىيـ الفيزيائية كميػارات حػؿ المسػألة ( لػدل طالبػات المجمكعػة كقياس أء
عمػى  اميػاس أءرىػلالتجريبية ، أما المجمكعػة الضػابطة فمػد درسػت المحتػكل باسػتخداـ الطريمػة االعتياديػة 

 .المتغيريف التابعيف

ةمج معةالدرا ية:

عاشػر األساسػي بمحافظػة شػماؿ غػزة لمعػاـ الدراسػي يتككف مجتمع الدراسة مف طالبػات الصػؼ ال
 . ( طالبة3113حيث بمغ عدد الطالبات ) 2013/2012

ة:ةع جيةالدرا ي

( طالبة مف طالبػات الصػؼ العاشػر األساسػي بمدرسػة نسػيبة بنػت 68تككنت عينة الدراسة مف )
، ـ  (2013/2012لدراسػي )كعب الءانكية العميا )أ( لمبنات بمدينة جباليا في محافظة شماؿ غػزة لمعػاـ ا

كتـ اختيار مف الصؼ العاشر، شعب و  حيث يكجد بالمدرسة أربع قصديةكتـ اختيار ىذه المدرسة بصكرة 
حػداىما عشػكائيان كمجمكعػة تجريبيػة تػدرس المفػاىيـ الفيزيائيػة فػي إكتػـ تعيػيف ، بطريمػة عشػكائية شعبتيف 
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خػرل ضػابطة تػدرس دعائـ التعميمية، كالمجمكعة األاستراتيجية التطبيؽ كحدة )قكانيف الحركة( مف خالؿ 
 أفراد العينة . تكزيع يكضح  1-4)في نفس الكحدة بالطريمة االعتيادية، كالجدكؿ رقـ ) فيزيائيةالمفاىيـ ال

ة(1-4جدللةرقمة)

ةأفرادةع جيةالدرا يةلممجملعيةال جر   يةلالضا طي

ة

ة:ةأدلاتةالدرا ي

ةاآلتية 4 األدكات الباحءة استخدمت فرضياتيا مف الدراسة كالتحمؽ أسئمة عف لإلجابة

 أداة تحميؿ المحتكل . 1- 

 ية .اختبار المفاىيـ الفيزيائ 2- 

 اختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية. 3- 

ةألاًل:ةأداةة حم لةالمح لىة:

يمصد بتحميؿ المحتكل " مجمكعة إجراءات يمػـك بيػا مصػمـ التعمػيـ يسػاعده خبيػر المػادة لتجزئػة 
الميمات التعميمية إلى العناصر التي تتككف منيا حتػى الكصػكؿ إلػى األجػزاء ، أك العناصػر السػابمة مػف 

يػػػة المعرفيػػػة التػػػي يمتمكيػػػا المػػػتعمـ ، كيػػػنجـ عػػػف عمميػػػة التحميػػػؿ الكصػػػكؿ إلػػػى قائمػػػة تتضػػػمف تمػػػؾ البن
فػػي أجزائيػػا بشػػكؿ  كالتػػدريجالعناصػػر ، كاألجػػزاء ، كأشػػكاؿ كخػػرائط تكضػػح كيفيػػة تعمػػـ أجػػزاء المحتػػكل ، 

ة4 تيةت اآليؿ المحتكل كفمان لمخطكا. كقامت الباحءة بتحم (2009 :143  ،الياشميك عطية  (متسمسؿ 

ة

ة

 النسبة المئوية العدد مجموعات الدراسة المدرسة

نسيبة بنت كعب الثانوية 

 العليا )أ( للبنات

 50% 34 الوا طةالمجموعة 

 50% 34 المجموعة التجرٌ ٌة

 100% 68 المجموع
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  :ال حم ل من الهدفة1-

كميػارات حػؿ  المفظيػة، كداللتيػا الفيزيائيػة ،  المفػاىيـ تحديػد إلػى المحتػكل تحميػؿ عمميػة تيػدؼ
 . المسألة الفيزيائية بكحدة قكانيف الحركة ، مف كتاب العمـك الجزء األكؿ ، لمصؼ العاشر األساس

 :ةال حم ل ع جية2-

الءالءػػة ) قػػكانيف الحركػػة ( مػػف كتػػاب العمػػـك الجػػزء األكؿ ، لمصػػؼ شػػممت عينػػة التحميػػؿ الكحػػدة 
( يبػػيف الفصػػكؿ التػػي تتضػمنيا الكحػػدة كعػػدد الحصػػص كالصػػفحات لكػػؿ 2-4العاشػر األساسػػي كجػػدكؿ )

فصؿ كفؽ خطة تكزيع ممرر مبحث العمـك العامة لمصػؼ العاشػر األساسػي الفصػؿ األكؿ لمعػاـ الدراسػي 
 ة التربية كالتعميـ بغزة.كالذم تعده كزار  2012/2011

ة(2-4جدللةرقمة)

ةالفصللةال ية  ضمجهاةلحدةة)قلاج نةالحركي(ةلعددةالحصصةلالصفحاتةلكلةفصل

ة

ة

ة

ة

ة

 

 

 

 

 

 اسم الفصل الفصل
عدد 

 الصفحات

عدد حصص 

 التدريس

 8 10 الكميات الفيزيائية وقياسها األول

 8 10 الحركة االنتقالية لألجسام الثاني

 4 7 تالحركة بتسارع ثاب الثالث

الحركتان االهتزازية  الرابع

 والدائرية

9 6 

 26 36 المجموع
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 :ال حم ل لحدةة3-

 بسػيكلة، كيعطػي كالميػاس لمعػد إخضػاعيا يمكػف التػي المحتػكل كحػدات  :التحميػؿ بكحػدة يمصػد
 ، الكممػة  :ءػؿ، م الكميػة النتػائج تفسير في الباحث تفيد دالالت إبرازىا تكرارىا أك أك غيابيا أك كجكدىا

       ممػاييس المسػاحة كالػزمف أك ، المفػردة أك ، الشخصػية أك ، المكضػكع أك ، الفمػرة أك ، الجممػة أك
عمييػا فػي رصػد  تعتمػد تحميػؿ ككحػدة الصػفحة كاختػارت الباحءػة ، 161:2012)  العظػيـ، كعبػد محمػد)

 فئات التحميؿ .

 4ال حم ل فئات4- 

أك  كممػة تكػكف كقػد فييػا، التحميػؿ كحػدات كضػع يػتـ التػي كيػةكالءان الرئيسػة العناصػر"   :كىػي
 المحتػكل فييػا، صػفات مػف صػفة كػؿ كضػع كيػتـ كغيرىػا، ميػارات أك مفػاىيـ، أك قػيـ، أك مكضػكع،
 (. 272:2004 طعيمة،( " أساسيا عمى كتصنؼ

 خػالؿ مػف إعػدادىا التػي تػـ اإلجرائيػة الفيزيائيػة كتعريفاتيػا المفاىيـ  :ىي الدراسة ىذه في التحميؿ فئات
 ميارات حؿ المسألة الفيزيائية التي تتضمنيا الكحدة . كذلؾك  ، المحتكل تحميؿ

 :ال  ج ل لحدةة5- 

( كقػػد 89 4  2003كىػػي أصػػغر كحػػدة يظيػػر مػػف خالليػػا تكػػرار الظػػاىرة )شػػحاتة كالنجػػار ،
 تسجيؿ.اعتمدت الباحءة في ىذه الدراسة الصفحة التي تظير فييا فئات التحميؿ ككحدة لم

 :ال حم ل عمم ي ضلا طة6-

 الجزء األكؿ الكحدة الءالءة   العمـك لمصؼ العاشر،  محتكل كتاب ضكء في تـ التحميؿ   1-

 " قكانيف الحركة " .    

 تـ استبعاد أسئمة التمكيـ الكاردة في نياية كؿ فصؿ.   2-

 يشتمؿ التحميؿ عمى األنشطة كالتجارب العممية .   3-

 كميارات حؿ المسألة الفيزيائية. الفيزيائية لممفاىيـ اإلجرائية التعريفات ضكء في يؿالتحم تـ  4-
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 :المح لى  حم ل أداة صد ة7-

كىػػك صػػالحية أسػػمكب الميػػاس الػػذم يتبعػػو الباحػػث لميػػاس ظػػكاىر المحتػػكل التػػي يػػراد قياسػػيا ، 
حميؿ صػالحان لترجمػة الظػاىرة كتكفيره المعمكمات المطمكبة في ضكء أىداؼ التحميؿ ، بمعنى أف يككف الت

 (.4199  2009التي يحمميا الباحث بأمانة ) عطية كالياشمي  ، 

كقد تـ تمدير صدؽ األداة باالعتماد عمى المحكميف ، حيػث عرضػت األداة فػي صػكرتيا األكليػة 
عمى مجمكعػة مػف ذكم االختصػاص فػي المنػاىج كطػرؽ تػدريس العمػـك ، كمشػرفي كمعممػي الفيزيػاء مػف 

( كذلؾ لمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لألداة كمراجعػة فئػات التحميػؿ ، كفػي ضػكء 6الخبرة ممحؽ رقـ )ذكم 
أراء المحكمػػيف قامػػت الباحءػػة بػػإجراء التعػػديالت الالزمػػة عمػػى قائمػػة المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ، كميػػارات حػػؿ 

 المسألة.

 :المح لى  حم ل أداة ث اتة8-

 الزمف كالءبات عبر الءبات :ىما الءبات، مف نكعيف باستخداـ الباحءة قامت التحميؿ أداة ءبات لتحديد
 األفراد كفيما يمي تكضيح ليذيف النكعيف 4 عبر

 الث اتةع رةالزمنة: -ةأ
تػػـ التأكػػد مػػف ءبػػات التحميػػؿ مػػف خػػالؿ حسػػاب االتسػػاؽ عبػػر الػػزمف ، حيػػث قامػػت الباحءػػة بتحميػػؿ 

عداد قائمة بالمفاىيـ الفيزيائي ، ءػـ أعػادت  2012ة التي تتضمنيا في شػير مػايك محتكل الكحدة الءالءة كا 
، كمػف ءػـ تػـ تحديػد 2012التحميؿ مرة ءانيػة بعػد أربعػة أسػابيع مػف التحميػؿ األكؿ كذلػؾ فػي شػير يكنيػك 
ة4 اآلتيمعامؿ الءبات بيف التحميميف ، باستخداـ معادلة ىكلستي كالتي تأخذ الشكؿ 

 نماط االتفاؽ                                                       

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعامؿ الءبات =                        

 نماط االتفاؽ +نماط االختالؼ                                                

 ( :204   2009،الياشميك  عطية)

ةةالزمف نتائج ءبات تحميؿ المحتكل عبرة( يكضح 3-4جدكؿ رقـ )
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ة(3-4لةرقمة)جدل

 ج ائ ةث اتة حم لةالمح لىةع رةالزمن

 التحليل األول التحليل عبر الزمن
التحليل 

 ثانيال

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 معامل الثبات االختالف

 0.93 3 43 43 40 المفاهيم الناتجة

 

كىػذا يػػدؿ عمػى ءبػػات عػاؿ لمتحميػػؿ ، ( ،  (0.93( أف معامػػؿ الءبػات بمػػغ 3-4يتضػح مػػف الجػدكؿ )
 اءن عمى ىذه النتائج تـ تحديد قائمة المفاىيـ الفيزيائية .كبن

 :ةث اتةال حم لةع رةاألفراد -ةب
كيمصد بو مدل االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي تكصمت إليو الباحءة كبيف نتائج التحميؿ التي تكصؿ 

مة السعدية إلييا مختصكف في مجاؿ تدريس العمـك ، كقد قامت معممة العمـك لمصؼ العاشر بمدرسة حمي
عػػداد قائمػة بالمفػاىيـ الفيزيائيػػة كداللتيػا المغكيػة كالتػػي تضػمنتيا كحػدة " قػػكانيف  "مػريـ تايػو " ، بالتحميػؿ كا 

كتػػػـ تحديػػػد نمػػػاط االتفػػػاؽ كاالخػػػتالؼ بػػػيف التحميمػػػيف كذلػػػؾ لحسػػػاب معامػػػؿ الءبػػػات باسػػػتخداـ ، الحركػػػة" 
 كل عبر األفراد4( يبيف نتائج تحميؿ المحت4-4معادلة ىكلستي ، كالجدكؿ )

ة(4-4جدللةرقمة)

 األفرادج ائ ةث اتة حم لةالمح لىةع رة

 معلمةتحليل ال تحليل الباحثة التحليل عبر األفراد
نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 معامل الثبات االختالف

 
 المفاهيم الناتجة

 
43 47 43 4 0.91 

 معامػؿ متكسػط ف، كبػذلؾ فػإ( (0.91( أف معامػؿ الءبػات بمػغ  4-4) رقػـ يتضػح مػف الجػدكؿ
المفػاىيـ  قائمػة تحديػد تػـ عميػو كبنػاء ، الباحءػة إلييػا تطمػئف عاليػة نسػبة كىػي (92 .0) بمػغ  الءبػات

 .(121-125صفحة ) كما ىك مكضح فيزيائيان  ( مفيكما( 43 التي تتككف مف  الفيزيائية ،
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ةثاج ًاة:ةاخ  ارةالمفاق مةالف ز ائ ي:

 كاختػارت ،ذك األربػع بػدائؿ  متعػدد مف االختيار مطن مف مكضكعي اختبار ببناء الباحءة قامت
 4(  (121:2008أبك دقة  في جاءت كما اآلتية لألسباب مف االختبارات النكع ىذا

 .تعدد استخداماتيا كقدرتيا عمى قياس التفكير  1.

 يؤدم إلى تفسيرات أكءر صدقان في المحتكل لمدرجة .ك لممحتكل تكفر تمءيالن جيدان  2.

 د المعمـ بمعمكمات تشخيصية قيمة تساعد في تحسيف تعمـ الطمبة.تزك  3.

 .يمكف السيطرة عمى درجة صعكبة فمرات االمتحاف مف خالؿ تغيير درجة اتساؽ البدائؿ 4.

 4مػف  1، كتكػكف الفرصػة  3إذا كػاف عػدد البػدائؿ  3مػف  1بالنسبة لمتخميف فالفرصة ىي  5.
 .  4إذا كاف عدد البدائؿ 

 ءبات عاؿ، ألف زيادة عدد البدائؿ يشبو في تأءيره زيادة طكؿ االختبار . مستكل ال 6.

 سيمة اإلجابة بالنسبة لمطمبة . 7.

 قميمة الغمكض . 8.

( فمرة مػف نمػط ) االختيػار مػف متعػدد(، ذك األربعػة 50كتككف االختبار في صكرتو األكلية مف )
 .( درجة 50يائية )بدائؿ ، خصصت لكؿ فمرة درجة كاحدة ، لتصبح الدرجة الن

ةخطلاتة جاءةاخ  ارةالمفاق مةالف ز ائ ية:

ةة:الدرا  ية المادة  حد د1- 

العمػـك الجػزء األكؿ لمصػؼ العاشػر ،  كتاب مف ) قكانيف الحركة ( الءالءة الكحدة الباحءة اختارت
الحركػػة ك اـ ، الحركػػة االنتماليػػة لألجسػػك ،ةةالكميػػات الفيزيائيػػة كقياسػػيا:ة)كىػػي ممسػػمة إلػػى أربعػػة فصػػكؿ 

 (ة.ةكالدائرية االىتزازيةالحركتاف ل،ةةبتسارع ءابت
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ة:االخ  ار من  حد دةالهدف2- ة

ييدؼ االختبار إلى قياس مدل اكتساب طالبات الصؼ العاشر لممفاىيـ الفيزيائية المتضمنة في 
    رفيػػػة كىػػػي4 عمػػػى أربعػػػة مسػػػتكيات مػػػف مسػػػتكيات بمػػػـك المع االختبػػػار كحػػػدة " قػػػكانيف الحركػػػة "، كيشػػػتمؿ

 عمػػػى تكفرىػػػا فػػػي الكحػػػدة الدراسػػػية التحميػػػؿ( كقػػػد تػػػـ اختيارىػػػا بنػػػاءن ك التطبيػػػؽ ، ك الفيػػػـ ، ك )التػػػذكر ، 
ة. (5-4رقـ )بناءن عمى جدكؿ المكاصفات في صكرتو األكلية ، كقد تـ إعداد االختبار الممصكدة 

ة(5-4جدللةرقمة)

ةالمفاق مةالف ز ائ ي اخ  ار ملاصفات جدلل

ةلىالمح 

ةم  ل اتةاألقدافةلثقمهاةالج  ي
ة%100ةالمجملع

ة%ة 26ال حم لة%ة 18ال ط   ة%ة22الفهمة %ة34ال ذكرة

عددة
ةاأل ئمي

اللزنة
ةالج  ي

عددة
ةاأل ئمي

اللزنة
ةالج  ي

عددة
ةاأل ئمي

اللزنة
ةالج  ي

عددة
ةاأل ئمي

اللزنة
ةالج  ي

عددة
ةاأل ئمي

اللزنة
ةالج  ي

الكم اتةالف ز ائ ية
ة%ة30

5 10 % 3 6 % 3 6 % 4 8% 15 30% 

ةالحركيةاالج قال ي
30% 

5 10% 3 6% 3 6 % 4 8 % 15 30 % 

حركية   ارعةثا تةال
 % 16 8 % 4 2 % 2 1 % 4 2 %6 3ة%ة16

الحرك انةاالق زاز ية
 % 24 12 % 6 3 % 4 2 % 6 3 %8 4ة%ة24لالدائر ية

 %100 50 %  26 13 %  18 9 % 22 11 34 17ة%100المجملعة
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( ؿ التحميػػك التطبيػػؽ ، ك الفيػـػ ، ك ذكر ، مػػد تػـػ تكزيػػع مفػػردات األسػػئمة عمػػى بمػػـك المعرفيػػة كىػػي 4 ) التػػل
كقد تـ اختيارىا بناءن عمى تكفرىا في الكحدة الدراسية الممصكدة كذلػؾ بعػد الميػاـ بتحميػؿ المحتػكل كالجػدكؿ رقـػ 

 ( يكضح ىذا التكزيع 4-6)

ة(4ة(6-الجدللةرقمة

ةمفرداتةاأل ئميةعمىةم  ل اتةاألقدافجدللة لضحة لز عة

 المستوى
عدد 
 الفقرات

 أرقام األسئلة
النسبة 
 المئوية

 17 تذكر

 

15 -13 – 9 – 6 -1 35 - 34 - 32- 27- 23 - 18 - 17 – 16 - 

41                          - 43 - 44 -45 

%34 

 11 فهم

 

50-47-42 – 36 – 31 – 29 – 28 – 24 – 12 – 7 – 2 
%22 

 9 تطبيق

 

49 – 40 – 37- 25 – 21- 20 -11- 4 -3 
%18 

 13 تحليل

 

48- 46 -39 -38 -33 -30 -26 -22-19 -14-10 -8 -5 
%26 

 
 المجموع

50 %100 

ة

ةص اغيةفقراتةاالخ  ار:ةة3-

( سؤاؿ مف نكع اختيار مف متعدد، 50قامت الباحءة بصياغة فمرات االختبار بحيث يتككف مف )
الصػحيحة كالبػاقي خطػأ إال أنيػا ممنعػة  اإلجابػة يمءػؿ منيػا كاحػد بػدائؿ، كأربػع ممدمػة مػف السػؤاؿ يتكػكف

ةظاىريان كتسمى الممكىات أك المشتتات.

 4 لضعة عم ماتةاالخ  ارة4-

عػػػدادىا عمػػػػى كرقػػػة منفصػػػمة فػػػي كػػػراس االختبػػػار، ك تشػػػػتمؿ  تػػػـ صػػػياغة تعميمػػػات االختبػػػار كا 
 تعميمات االختبار عمى 4

 .كالمدرسة ، كالشعبة ، االسـ : ىي البة ،بالط خاصة بيانات - أ

 تكضيح اليدؼ مف االختبار . - ب
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تعميمات خاصة باإلجابة عف فمرات االختبار 4 حيث تـ إعطاء فكرة مبسطة عف طريمة  - ت
 الحؿ مدعمة بمءاؿ تكضيحي .

 .البدائؿ كعدد الفمرات ، عدد :كىي االختبار، بكصؼ خاصة تعميمات - ث

 ( .3ممحؽ ) االختبار تصحيح عند بو شادلالستر  ؛ اإلجابة مفتاح إعداد - ج

 4ل خ  ار األلل ي الصلرة5- 

 كاحد بدائؿ فمرة أربعة لكؿ فمرة، (50) عمى اشتمؿ بحيث األكلية صكرتو في االختبار إعداد تـ
عمى مجمكعة مف المحكميف  صكرتو األكلية عرضو في تـ االختبار فمرات كتابة كبعد فمط، صحيح منيا

 كمشرفي كمعممي الفيزياء مف ذكم الخبرة . المناىج كطرؽ تدريس العمكـ ، ذكم االختصاص في

ةال جر يةاال  ط ع يةل خ  ارة:ة6-

 أة.ة جر بةاالخ  ارة:ةةة

تػػـ تجريػػب االختبػػار عمػػى عينػػة اسػػتطالعية عشػػكائية ممػػف سػػبؽ ليػػـ دراسػػة الكحػػدة ، كليػػـ نفػػس   
لبػػػة مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ العاشػػػر بمدرسػػػة ( طا30كتككنػػػت العينػػػة مػػػف ) .خصػػػائص المجتمػػػع األصػػػمي 

حميمػػػػة السػػػػعدية األساسػػػػية العميػػػػا ) أ ( لمبنػػػػات ، بمحافظػػػػة شػػػػماؿ غػػػػزة ،  ككػػػػاف اليػػػػدؼ مػػػػف التجربػػػػة 
 االستطالعية ما يمي 4

 زمف االختبار . تحديد 1.

 حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار . 2.

 مييز .تحميؿ فمرات االختبار لحساب معامالت الصعكبة كالت 3.

 حساب ءبات االختبار . 4.

ةبة.ة حد دةزمنةاالخ  ارة:

ةلزمف الحسابي المتكسط طريؽ عف عف االختبار  الزمف المحدد لإلجابة حساب تـ

 االختبػار، عػف أجػبف طالبػات خمػس أكؿ زمػف حساب تـ حيث االستطالعية، طالبات التجربة تمديـ
ةالتػي الزمنيػة المػدة فكانػت عػددىف، عمػى ممسػكما عنػو أجػبف طالبػات خمػس آخػر زمػف مضػافا إليػو
 ( دقيمة .  (45 تساكم الطالبات استغرقتيا
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 4جة.ة صح حةاالخ  ارة

حيػث حػددت درجػة كاحػدة  ، فمراتػو عمػى االسػتطالعية العينػة طالبػات إجابػة بعػد االختبػار تصػحيح تـ -
كالدرجػػػة الػػػدنيا لالختبػػػار ، ( درجػػػة 50لكػػػؿ فمػػػرة مػػػف فمػػػرات االختبػػػار لتصػػػبح الدرجػػػة النيائيػػػة لالختبػػػار)

ة.)صفر( 

 أعدت الباحءة مفتاحان مءمبان لتصحيح استجابات أفراد العينة االستطالعية . -

مػف الػدرجات دقػة قامت بتصحيح األكراؽ بالمفتاح المءمب ، كأعيدت عممية التصحيح مرة ءانية لمتأكد  -
 قبؿ تحميميا .

 . البات صد الدرجات الخاـ لمطان، كتـ ر رتبت أكراؽ اإلجابة ترتيبان تنازلي -

ةصد ةاالخ  ارةة7-

( كاقتصرت الباحءػة عمػى 97:2003) ككافحة ،  " لمياسو كضع ما قياس االختبار " : بو يمصد
ة. ؽ المحكميف كصدؽ االتساؽ الداخميصد4 ىما ف الصدؽ حيث أنيما يفياف بالغرض نكعيف م

ةألاًلة:ةصد ةالمحكم نة:

ذكم االختصػػاص فػػي تػػـ عرضػػو عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف تو األكليػػة بعػػد إعػػداد االختبػػار فػػي صػػكر 
، كمشرفي كمعممي الفيزياء مف ذكم  ( كذلؾ السػتطالع 6الخبرة ممحؽ رقـ )المناىج كطرؽ تدريس العمـك

 4 آرائيـ حكؿ مدل

 تحميميا  تمءيؿ فمرات االختبار لألىداؼ المراد. 

 تغطية فمرات االختبار لممحتكل . 

 ختبار لغكيان كعمميان صحة فمرات اال . 

  األساسمناسبة فمرات االختبار لمستكل طمبة الصؼ العاشر . 

 .مدل انتماء الفمرات إلى كؿ بعد مف أبعاد االختبار 

ة:ةلقدةأ دىةالمحكملنة عضةالم حظاتةلاآلراءةفيةاالخ  ارةمجها

 إعادة الصياغة لبعض األسئمة . 

 الباتلمغة بحيث تتناسب لمستكيات الطتبسيط ا . 

 .كقد قامت الباحءة بتعديؿ االختبار كفمان آلراء المحكميف  . اختصار بعض األسئمة
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 4ثاج ًاة:ةصد ةاال  ا ةالداخمية
 درجػة ، ككػذلؾ الكميػة االختبػار كدرجػة األىػداؼ، مسػتكيات مػف كؿ درجات بيف االرتباط قكة  يمصد بو "

كتػـ ، (  :516 2011 ،) حسػف  "  إليػو تنتمػي التػي الكمػي األىػداؼ بمسػتكل االختبػار مػف فمػرات فمػرة كػؿ ارتباط
 مف طالبة (30) مف مككنة استطالعية عمى عينةمو بتطبي لالختبار الداخمي االتساؽ صدؽ مف لتحمؽا

 مػف فمػرات االختبػار، فمػرة كػؿ درجات بيف ارتباط بيرسكف معامؿ حساب كتـ الدراسة ، عينة أفراد خارج
 .لالختبار الكمية كالدرجة

                                       :الف ز ائ ةةي المفةةاق م الخ  ةةار الكم ةةي لالدرجةةي فقةةرة كةةل درجةةي  ةة ن االر  ةةاط عامةةلمة1-
 كمػا لالختبػار كىػي الكميػة الدرجػة مػع االختبػار فمػرات مػف فمػرة كػؿ درجػة ارتبػاط معامػؿ تػـ حسػاب
ة4 (7-4رقـ ) الجدكؿ يكضحيا

 (7-4الجدللةرقمة)
ةالمفاق مةالف ز ائ يةالخ  ارالخ  ارةمعةالدرجيةالكم يةقراتةامعاملةار  اطةف

 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 التذكر

1 **0.531 

 التذكر

43 *0.456 

الت
ق
طبي

 

3 *0.381 

الت
حليل

 

5 **0.727 

6 *0.450 44 *0.415 4 **0.648 8 **0.866 

9 **0.468 45 **0.774 11 0.058 10 **0.765 

13 **0.506 

 الفهم

2 **0.692 20 **0.496 14 **0.788 

15 **0.751 7 **0.518 21 **0.728 19 **0.578 

16 0.292 12 **0.577 25 **0.767 22 **0.489 

17 **0.687 24 **0.661 37 **0.640 26 *0.445 

18 *0.455 28 **0.712 40 **0.490 30 0.091 

23 **0.467 29 0.258 49 **0.670 33 0.103 

27 **0.504 31 **0.603 

 

38 0.153 

32 0.210 36 **0.630 39 **0.734 

34 *0.376 42 *0.409 46 0.310 

35 **0.680 47 *0.407 
 

48 **0.594 

41 **0.582 50 **0.466  

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )**

 0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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( 0.05،0.01يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف جميػػع الفمػػرات دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة )
كأصػبح  ا( حيػث قامػت الباحءػة بحػذفي 46، 38، 33، 32، 30،  29 ،  16، 11رقػـ ) فمػراتعػدا ال

  .( فمرة 42االختبار بصكرتو النيائية مككنان مف )

ة:الف ز ائ ية المفاق م الخ  ار لمجالها الكم ي لالدرجي فقرة كل   ن االر  اط معاملة2-

حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف قامػػت الباحءػػة بلمتأكػػد مػػف التناسػػؽ الػػداخمي لمجػػاالت االختبػػار 
 (5-4اؿ مف مجاالت االختبار كالدرجة الكمية لالختبار كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ) درجة كؿ مج

ة(8-4جدللة)

ةالمفاق مةالخ  ارمجاالتةاالخ  ارة الدرجيةالكم يةمعام تةار  اطةدرجاتة

ةم  لىةالدالليةمعاملةاالر  اطةم  لىةال عمم

 دالة عند0.01 0.921**ةال ذكر

 دالة عند0.01 0.807**ةالفهم

 دالة عند0.01 0.789**ةال ط   

 دالة عند0.01 0.834**ةال حم ل

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )**
 0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28*ر الجدكلية عند درجة حرية )

لالختبػػار دالػػة ( أف معػػامالت ارتبػػاط مجػػاالت االختبػػار بالدرجػػة الكميػػة 5-4يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
 ( مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لمجاالت االختبار .0.01عمى مستكل الداللة ) إحصائيان 

ة: االخ  ار فقراتة حم لة8-

العينػة  طالبػات عمػى الفيزيائيػة ) قػكانيف الحركػة ( المفػاىيـ اختبػار تطبيػؽ بعػد الباحءػة قامػت
ة: عمى التعرؼ بيدؼ كذلؾ االختبار ةأسئم عمى الطالبات إجابات نتائج بتحميؿ االستطالعية

 ة.االختبار فمرات مف فمرة لكؿ الصعكبة معامؿ
 ة. االختبار فمرات مف فمرة لكؿ التمييز معامؿ
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  :الصعل ية معاملة 1-

  مف خالؿ المعادلة اآلتية 4  الصعكبة معامؿ مكف حسابي

 

 كجدت االختبار فمرات مف فمرة لكؿ الصعكبة معامؿحساب ك  السابمة المعادلة بتطبيؽ
 الصعكبة  معامؿ ( ككاف متكسط (0.31-0.81تراكحت ما بيف الصعكبة أف معامالت الباحءة
لمناسبة مستكل  كذلؾ االختبار، فمرات جميع عمى الباحءة تبمي النتائج كبيذه ،  (0.62)الكمي
 . 0.80كأقؿ مف 0.20 صعكبة الفمرات، حيث كانت معامالت الصعكبة أكءر مف  درجة

ة:ال م  ز معامل2- 

 : ةاآلتي المعادلة كفؽ االختبار فمرات مف فمرة لكؿ التمييز معامؿ حسابقامت الباحءة ب      

 التمييز= معامؿ
 (ص(د -ص((ع

 حيث 4
 ف

 .صحيحة إجابة العميا المجمكعة مف الفمرة عمى أجابكا الذيف عدد ) = ) ص ع 

 .صحيحة إجابة الدنيا المجمكعة مف الفمرة عمى أجابكا الذيف عدد ) = د ) ص  

 .الفئتيف إحدل في الطالب عدد     =ف       

 بيف السابمة لمعادلةا استخداـ بعد االختبار لفمرات التمييز معامالت جميع تراكحت

        الكمي  التمييز معامؿ بمغ متكسط كقد كالدنيا، العميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتمييز0.38-0.75)
 (448:2008كآخركف، )الكيالني ( 0.20مف) أكءر بمغ إذا معامؿ التمييز المياس ك يمبؿ عمـ (0.60) 

يبػيف معػامالت الصػعكبة كالتمييػز  9-4))جػدكؿ ر ، كالاالختبػا جميػع فمػرات عمػى الباحءػة تبمػي كبػذلؾ 
 لفمرات االختبار .

 معامؿ الصعكبة  =         
     ة صحيحةالطالب الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابعدد 

 مجمكع الطالب                   (162:2008، أبك دقة)
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ة(9-4جدللة)

ةالمفاق مةالف ز ائ يةاخ  ارة يةلال م  زةلكلةفقرةةمنةفقراتمعام تةالصعلة

 معامالت الصعوبة م
معامالت 
 التمييز

 معامالت الصعوبة م
معامالت 
 التمييز

1 0.75 0.50 22 0.38 0.75 

2 0.69 0.38 23 0.69 0.63 

3 0.31 0.38 24 0.44 0.38 

4 0.69 0.63 25 0.69 0.63 

5 0.50 0.75 26 0.44 0.63 

6 0.63 0.75 27 0.63 0.75 

7 0.69 0.63 28 0.69 0.38 

8 0.50 0.75 29 0.63 0.75 

9 0.69 0.63 30 0.75 0.50 

10 0.69 0.63 31 0.69 0.63 

11 0.31 0.63 32 0.50 0.50 

12 0.56 0.63 33 0.56 0.63 

13 0.50 0.75 34 0.63 0.50 

14 0.69 0.63 35 0.63 0.75 

15 0.75 0.50 36 0.75 0.50 

16 0.63 0.75 37 0.81 0.38 

17 0.75 0.50 38 0.63 0.50 

18 0.50 0.75 39 0.75 0.50 

19 0.69 0.63 40 0.69 0.63 

20 0.63 0.75 41 0.38 0.75 

21 0.69 0.63 42 0.75 0.50 

 0.60 المتوسط الكلي لمعامل التمييز 0.62 المتوسط الكلي لمعامل الصعوبة
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ة
ة10-4)جدللةرقمة)

ةفقراتةاخ  ارةالمفاق مةالف ز ائ ية عدةال عد لةجدللةملاصفاتة لز ع
 المستوى

عدد 
 الفقرات

 أرقام الفقرات
النسبة 
 المئوية

 
 تذكر

15 

 

15 -13 – 9 – 6 -1  23 – 18 -17-  -27  - 34 -35  - 41 -43  
- 44 - 45 

%35.7 

 
 فهم

10 

 

50 – 47- 42 – 36 – 31 – 28 – 24 – 12 – 7 – 2 

 

%23.8 

 
 

 تطبيق
8 

 

49 – 40 – 37- 25 – 21- 20 – 4 -3 
%19 

 9 تحليل

 

48 -  39  - 26 – 22 -19 -14 -10 – 8 – 5 

 

%21.4 

 
 المجموع

 
42 %100 

 

ة:ةTest Reliability ث اتةاالخ  ارةة9-

 حيػث نفسو، مع تناقضو كعدـ المياس، في اتساقو أك االختبار دقة  :بأنو ءبات االختبار رؼيع
االختبػار، أك  نفػس فػي منيػا قريبة درجة أك النتائج، نفس عمى الفرد نفس حصؿ إذا ءابتان  يعتبر الممياس

تػـ حسػاب ك  ( 514:2011، حسػف(مػرات متتاليػة  تطبيمػو عنػد متماءمػة أك متكافئة أسئمة مف مجمكعات
معامػػؿ الءبػػػات الختبػػػار المفػػػاىيـ الفيزيائيػػػة بعػػػد تطبيمػػو عمػػػى العينػػػة االسػػػتطالعية بطريمتػػػي التجزئػػػة 

ة4 اآلتيعمى النحك  21ريتشارد سكف  -النصفية كككدر

ةألاًل:ةطر قيةال جزئيةالجصف ي:

حيػث  تـ استخداـ درجات العينػة االسػتطالعية لحسػاب ءبػات االختبػار بطريمػة التجزئػة النصػفية،
قامػػت الباحءػػػة بتجزئػػة االختبػػػار إلػػػى نصػػفيف، الفمػػػرات الفرديػػػة ممابػػؿ الفمػػػرات الزكجيػػػة لكػػؿ مسػػػتكل مػػػف 
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مستكيات االختبار، كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف، ءـ جرل تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة 
 4 آلتيالتي تأخذ الشكؿ ا سبيرماف بركاف

ةرة              2

 + ر  1
 (263:2005 ،ممحـ)ر4 معامؿ الءبات األصمي لالختبار                        حيث

 
 ( يكضح معامالت ءبات مستكيات االختبار114-4كالجدكؿ ) 

 
ة(11-4 جدللة)
ةالمفاق مةالف ز ائ يةاخ  ارمعام تةث اتةم  ل اتة

 المستوى

 

 عدد الفقرات

 

 معامل الثبات

 

 0.825 *15 تذكر

 

 0.800 10 فهم

 

 0.770 8 تطبيق

 

 0.837 *9 التحليل

 

 0.933 42 االختبار الكلي

 
 تـ استخداـ معادلة جتماف ألف النصفيف غير متساكييف* 

   سبيرماف / معادلة باستخداـ الطكؿ تعديؿالءبات بعد  معامؿ يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف            

 تطمئفبذلؾ  . الءبات مف عالية بدرجة يتمتع االختبار أف يدؿ عمى ( كىذا( 0.933كاف  براكف

ة.كدقتو  االختبار صالحية كتظير عمييا،ةالحصكؿ َّ تـ التي ائجالنت صحة إلى الباحءة 

 الءبات المعدؿ  =



124 

 

 Richardson and Kuder:ةة21ر  شاردة لنةة-ثاج ًا:ةطر قيةكلدر

اسػػتخدمت الباحءػػة طريمػػة ءانيػػة مػػف طػػرؽ حسػػاب الءبػػات، كذلػػؾ إليجػػاد معامػػؿ ءبػػات االختبػػار، 
لمدرجػػة الكميػػة لالختبػػار ككػػؿ طبمػػان لممعادلػػة  21حصػػمت عمػػى قيمػػة معامػػؿ كػػكدر ريتشػػارد سػػكف  حيػػث
 ( يكضح ذلؾ 4 12-4ة 4  كالجدكؿ )اآلتي

ةك

 1ة-ك
-1] 

ةمة(ة–مة)ةكة

كة2ع  

 (266:2005)ممحـ، ةةةةةةة4  التبايف 2عأف 4  ـ  4  المتكسط        ؾ  4 عدد الفمرات        حيث

ة(12-4الجدللة)

ةلم  ل اتةاخ  ارةالمفاق مةالف ز ائ ية21معاملةكلدرةر  شاردة لنة

 21معامل كودر ريتشارد سون  م 2ع ك المستوى

 0.826 10.767 13.082 15 تذكر

 0.774 5.967 7.482 10 فهم

 0.763 4.133 5.706 8 تطبيق

 0.849 5.533 8.671 9 التحليل

 0.928 26.400 98.455 42 االختبار الكلي

 

لالختبػػػػار ككػػػػؿ كانػػػػت  21كف سػػػػمعامػػػػؿ كػػػػكدر ريتشاردقيمػػػػة ؿ السػػػػابؽ أف يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدك 
تأكػدت الباحءػة لمػد عمػى عينػة الدراسػة.  ( كىي قيمة عالية تطمػئف الباحءػة إلػى تطبيػؽ االختبػار0.928)

 .فمرة (42) مككف مفأصبح االختبار في صكرتو النيائية  ، ككءباتومف صدؽ اختبار المفاىيـ الفيزيائية 

 

 

 

[ 
ة=ة21ةر



125 

 

 ثالثًا:ةاخ  ارةمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ ي:

 المسػألة حػؿ ميػارات تنميػة عمػى الػدعائـ التعميميػة أءػر لميػاس ان اختبػار  قامػت الباحءػة بإعػداد
 :ة اآلتي الخطكاتت بنكد االختبار كفؽ َّ، كأعدالفيزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر 

ة:االخ  ار من الهدف  حد دة1-

الفيزيائيػة  المسػألة حػؿ لميػارات العاشر الصؼ طالبات اكتساب مدل معرفة إلى باراالخت ييدؼ
ةالتي تتضمنيا كحدة قكانيف الحركة .

ة جاءةقائميةمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ ي:ة2-

 ، )الصػـ دراسػة ك  2009 )، )عابػد كدراسػة السػابمة الدراسػات إلػى قامػت الباحءػة  الرجػكع  
 تزيتػكف ، كمػف ءػـ حصػر  كمػاؿ ك بكليػا لجػكرج المسػألة حػؿ ميػارات ئمػةقا إلػىرجعػت ( ،  ك  2009

يا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصػاص فػي المنػاىج تميارات حؿ المسألة الفيزيائية كعرض
اإلضػافة  ك الحػذؼ ك التعػديؿ بعػد كطػرؽ تػدريس الفيزيػاء، كمشػرفي كمعممػي الفيزيػاء ذكم الخبػرة ، ك

  :ىي الفيزيائية المسألة لحؿ أساسية ميارات 5 عمى كمتحت قائمة إلىتكصمت 

 تكحيد كحدات المياس .1. 

 2. كتابة المعطيات عمى شكؿ رمكز .

 3.  تحديد المطمكب .   

 4.  كتابة المانكف المستخدـ في الحؿ .

 . كؿاإلجابة عف األسئمة كالتأكد مف صحة الحم 5.

حيث كزعت  فمرة (19ناء االختبار الذم يتككف مف )بقامت الباحءة ببناءن عمى الميارات السابمة 
 يكضح ذلؾ4 10-4) األسئمة حسب عدد األىداؼ التعميمية المتعممة بكؿ ميارة كالجدكؿ )

 

 

 



126 

 

ة(13-4جدللةرقمة)

ةاخ  ارةمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ يجدللةملاصفاتة

 المهارة
عدد فقرات 

 االختبار
 النسبة المئوية%

 21.05 4 توحيد وحدات القياس

 15.79 3 كتابة المعطيات

 15.79 3 تحديد المطلوب

 26.32 5 كتابة القانون المستخدم

اإلجابة عن األسئلة والتأكد 

 من صحة الحل
4 21.05 

 100.00 19 المجموع

ة

 3- ص اغيةفقراتةاالخ  ارة:

، كقد راعت الباحءة عند  قامت الباحءة بصياغة فمرات االختبار مف نكع األسئمة الممالية الممننة        
 صياغة الفمرات أف تككف 4

 شاممة لممحتكل األىداؼ التربكية المراد قياسيا . -

 تمءيؿ فمرات االختبار لميارات حؿ المسألة المراد قياسيا . -

 كاضحة كبعيدة عف الغمكض كالمبس . -

  .كالمغكية العممية الدقة تراعي -

 سيمة كمالئمة لمستكل الطالبات. -

 4 اتةاالخ  ارلضعة عم مة4-

عدادىا عمى  تشتمؿ تعميمػات كرقة منفصمة في كراس االختبار، ك تـ صياغة تعميمات االختبار كا 
 االختبار عمى 4

 .كالمدرسة كالشعبة، االسـ، :كىي بالطالبة ، خاصة بيانات - أ
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 االختبار .ىدؼ  حديدت - ب

 سئمة .، ككيفية اإلجابة عف األالفمرات  عدد :كىي االختبار، بكصؼ خاصة تعميمات - ت

ةال جر يةاال  ط ع يةل خ  ارة:ة5-

 أة.ة جر بةاالخ  ارة:ةةة

، كليػـ  تجريب االختبار عمى عينة استطالعية عشكائية ممف سػبؽ ليػـ دراسػة الكحػدةب قامت الباحءة
( طالبة مف طالبات الصؼ العاشر بمدرسة 30كتككنت العينة  مف ) .نفس خصائص المجتمع األصمي 

دؼ مػػػػػف التجربػػػػػة اسػػػػػية العميػػػػػا )أ ( لمبنػػػػػات ، بمحافظػػػػػة شػػػػػماؿ غػػػػػزة ،  ككػػػػػاف اليػػػػػحميمػػػػػة السػػػػػعدية األس
 4  أتياالستطالعية ما ي

 حساب ءبات االختبار .1-  

 زمف االختبار . تحديد 2- 

 حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار .  3-

 تحميؿ فمرات االختبار لحساب معامالت الصعكبة كالتمييز .  4-

ةالخ  ارة:بة.ة حد دةزمنةا

 حساب المتكسط طريؽ عف عف أسئمة االختبار  الزمف المحدد لإلجابة حسابقامت الباحءة ب      
 عف أجبف طالبات خمس أكؿ زمف حساب تـك  ، االستطالعية طالبات التجربة تمديـ لزمف الحسابي
 دةالمػ فكانػت عػددىف، عمػى ممسػكما عنػو أجػبف طالبػات خمػس آخػر زمػف مضػافا إليػو االختبػار،
  ( دقيمة.  (40 تساكم الطالبات استغرقتياةالتي الزمنية

ة4جة.ة صح حةاالخ  ارة

، حيػث حػددت درجػة   فمراتػو عمػى االسػتطالعية العينػة طالبػات إجابػة بعػد االختبػار تصػحيح تـ  
بار كالدرجة الدنيا لالخت، ( درجة 23كاحدة لكؿ فمرة مف فمرات االختبار لتصبح الدرجة النيائية لالختبار)

ة. ، كذلؾ ألف الميارة الخامسة تتككف مف أربع فمرات كلكؿ فمرة درجتيف )صفر(

دقػة يدكيان، كأعيدت عمميػة التصػحيح مػرة ءانيػة لمتأكػد مػف االختبار أكراؽ قامت الباحءة بتصحيح   -
 الدرجات قبؿ تحميميا .

 لمطالبات.الدرجات الخاـ  ترصدتنازليان، ك  أكراؽ اإلجابة ترتيبان الباحءة رتبت  -
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ةصد ةاالخ  ارة:ة-6

( كاقتصػرت الباحءػة 97:2003)ككافحػة ،    " لمياسػو كضػع مػا قيػاس االختبػار " : بػو يمصػد
 .ؽ المحكميف كصدؽ االتساؽ الداخميصد 4  ىما مف الصدؽ حيث أنيما يفياف بالغرضعمى نكعيف 

ةألاًلة:ةصد ةالمحكم نة:ة

ضػػػو فػػػػي عمػػػى مجمكعػػػػة مػػػف المحكمػػػػيف ذكم بعػػػد إعػػػداد االختبػػػػار فػػػي صػػػػكرتو األكليػػػة تػػػػـ عر 
( كذلػػؾ 6االختصػاص فػي المنػاىج كطػػرؽ التػدريس ، كمشػرفي كمعممػي الفيزيػػاء ذكم الخبػرة ممحػؽ رقػـ )

 الستطالع آرائيـ حكؿ مدل4

  اتحميميتمءيؿ فمرات االختبار لألىداؼ المراد . 
 .تغطية فمرات االختبار لممحتكل 
 .صحة فمرات االختبار لغكيان كعمميان 
 مستكل طالبات الصؼ العاشر األساسمناسبة فمرات االختبار ل . 
  كؿ بعد مف أبعاد االختبارلمدل انتماء الفمرات . 

ةلقدةأ دىةالمحكملنة عضةالم حظاتةلاآلراءةفيةاالخ  ارةمجها:

 .إعادة الصياغة لبعض األسئمة 
  طالبات ال لمستك تناسب تبسيط المغة بحيث. 
 اختصار بعض األسئمة . 

الميػػارة ، كيػػتـ تصػػحيح فمػػرة ( 19ء تمػػؾ اآلراء بمػػي االختبػػار فػػي صػػكرتو النيائيػػة مككنػػان مػػف )فػػي ضػػك 
 .كليا درجة  التأكد مف صحة الحؿفمرة  ، ك كليا درجة كاحدة حؿ السؤاؿكفمرتيف فمرة لالخامسة 
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 4ثاج ًاة:ةصد ةاال  ا ةالداخمية

 درجػة الكميػة، ككػذلؾ االختبػار كدرجػة ألىداؼ،ا مستكيات مف كؿ درجات بيف االرتباط يمصد بو " قكة
تـػ ( ، ك  :516 2011إليػو " ) حسػف  تنتمػي التػي الكمػي األىػداؼ بمسػتكل االختبػار مػف فمػرات فمػرة كػؿ ارتبػاط

 التحمؽ مف ذلؾ بحساب معامؿ بيرسكف  .

 :ةةائ يمهاراتةحلةالم أليةالف ز  الخ  ار الكم ي لالدرجي فقرة كل درجي   ن االر  اط معاملة1-

 الكميػة الدرجػة مػع االختبػار فمػرات مػف فمػرة كػؿ درجػة ارتبػاط معامػؿ حسػابقامػت الباحءػة ب
 يكضح ذلؾ .( 11-4لالختبار ، كالجدكؿ )

 

ة(14-4الجدللة)
ةمعاملةار  اطةدرجيةكلةفقرةةمنةفقراتةاالخ  ارة الدرجيةالكم يةلممجال

 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 المهارة
رقم 
 الالسؤ

معامل 
 االرتباط

 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

س
ت القيا

حدا
حيد و

تو
ب 0.500** 1 
طلو

حديد الم
ت

سئلة والتأكد  0.905** 1 
أل
ن ا

ع
جابة 

إل
ا

حل
حة ال

ص
ن 
م

 

1 **0.912 

2 **0.861 2 **0.891 2 **0.861 

3 **0.732 3 **0.947 3 **0.926 

4 **0.864 

خد
ست
ن الم

كتابة القانو
 م

1 **0.764 4 **0.928 

ت
طيا

كتابة المع
 

1 **0.582 2 **0.725    

2 **0.757 3 **0.722    

3 **0.822 4 **0.823    

   5 **0.650    

 
 

 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.361 ( =0.05( كعند مستكل داللة )28*ر الجدكلية عند درجة حرية )

 

معامػؿ ارتبػاط درجػة كػؿ فمػرة مػف فمػرات االختبػار بالدرجػة الكميػػة يتضػح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف 
ة .(0.01، 0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) لممجاؿ الذم تنتمي إليو
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  :مهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ ية الخ  ار لمجالها الكم ي لالدرجي فقرة كل   ن االر  اط معاملة2-

ةأكد مف التناسؽ الداخمي لمجاالت االختبار تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿلمت

 . (15-4مجاؿ مف مجاالت االختبار كالدرجة الكمية لالختبار كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )

ة(15-4جدللةرقمة)

ةمعام تةاالر  اطة  نةدرجيةكلةمجالةلالدرجيةالكم يةل خ  ار

 داللة اإلحصائيةال معامل االرتباط المجال

 0.01 0.536** توحيد وحدات القياس

 0.01 0.641** كتابة المعطيات

 0.01 0.788** تحديد المطلوب

 0.01 0.817** كتابة القانون المستخدم

 0.01 0.900** اإلجابة عن األسئلة والتأكد من صحة الحل

 
 0.463( = 0.01( كعند مستكل داللة )28ر الجدكلية عند درجة حرية )**

 0.361( = 0.05( كعند مستكل داللة )28*ر الجدكلية عند درجة حرية )
 

(  أف معػػامالت ارتبػػاط درجػػات مسػػتكيات االختبػػار بالدرجػػة الكميػػة  15-4يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
 ( مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لمستكيات االختبار .0.01عند مستكل داللة ) إحصائيان لالختبار دالة 

ة: االخ  ار اتفقرةة حم لة7-

 العينػة االسػتطالعية طالبػات عمػىميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة  اختبػار تطبيػؽ بعػد الباحءػة قامػت
ة: عمى التعرؼ بيدؼ كذلؾ االختبار أسئمة عمى الطالبات إجابات نتائج بتحميؿ

 ة.االختبار فمرات مف فمرة لكؿ الصعكبة معامؿ

 االختبار فمرات مف فمرة لكؿ التمييز معامؿ . 
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ة :الصعل ية معاملة1-

  مف خالؿ المعادلة اآلتية 4  الصعكبة معامؿ مكف حسابي

 الطالب الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة صحيحةعدد                        

 ( 162:2008، أبك دقة)       مجمكع الطالب                                                      

 الباحءػة كجػدت االختبػار فمػرات مػف فمػرة لكػؿ الصعكبة معامؿ ك إيجاد السابمة المعادلة بتطبيؽ
 كبيػذه ، (0.57)الكمػي الصػعكبة معامؿ ( ككاف( 0.31-0.75تراكحت ما بيف الصعكبة معامالت أف 

 .االختبار صعكبة مستكل لتدرج كذلؾ االختبار، فمرات جميع عمى الباحءة تبمي النتائج

ة:ال م  ز معامل – ٢

 :ةاآلتي المعادلة كفؽ االختبار فمرات مف فمرة لكؿ التمييز معامؿ حساب تـ

 التمييز= معامؿ
 ص((د -ص((ع

 
 ف

 .صحيحة إجابة العميا المجمكعة مف الفمرة عمى أجابكا الذيف عدد ) = ) ص ع 

 .صحيحة إجابة الدنيا المجمكعة مف الفمرة عمى أجابكا الذيف عدد ) = د ) ص  

 .الفئتيف إحدل في الطالب عدد     =ف       

             بػيف السػابمة المعادلة استخداـ بعد االختبار لفمرات التمييز معامالت جميع تراكحت
 ( كيمبؿ0.55) الكمي التمييز معامؿ بمغ كقد كالدنيا، العميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتمييز 0.25-0.75)

 تبمػي ( كبػذلؾ 448:2008كآخػركف، ( )الكيالنػي( 0.20مػف أكءػر بمػغ إذا معامػؿ التمييػز الميػاس عمػـ
يبػيف معػامالت الصػعكبة كالتمييػز  ((16-4، كالجػدكؿ  ( فمػرة19االختبػار ) جميػع فمػرات عمػى الباحءػة

ة.لفمرات االختبار 

ة
ة

ة
ة

 معامؿ الصعكبة  =
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 (16-4جدللةرقمة)

ةمهاراتةحلةالم أليةاخ  ارفقراتةلمعام تةالصعل يةلال م  زة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ة
 
 
ة:ةtest Reliabilityث اتةاالخ  ارةة8-ة

 نفسػو، مػع تناقضػو كعػدـ الميػاس، فػي اتسػاقو أك االختبػار دقػة  :بأنػو يعػرؼ ءبػات االختبػار
 نفػس فػي منيػا قريبػة درجػة أك النتػائج، نفػس عمػى الفػرد سنفػ حصػؿ إذا ءابتػا يعتبػر المميػاس حيػث

   514:2011)حسػف ،(مرات متتالية تطبيمو عند متماءمة أك متكافئة أسئمة مف االختبار، أك مجمكعات
و عمػػػى العينػػػة الفيزيائيػػػة بعػػػد تطبيمػػػ ميػػػارات حػػػؿ المسػػػألةاب معامػػػؿ الءبػػػات الختبػػػار كتػػػـ حسػػػ ،

ة. 21سكف  ريتشارد -ككدر ةاالستطالعية بطريم

ة
ة
ة
ة
ة

 م
معامالت 

 الصعوبة
 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م التمييز معامالت

1 0.31 0.38 11 0.44 0.38 

2 0.56 0.63 12 0.56 0.38 

3 0.50 0.75 13 0.75 0.25 

4 0.56 0.63 14 0.63 0.75 

5 0.69 0.63 15 0.69 0.38 

6 0.31 0.38 16 0.59 0.56 

7 0.63 0.75 17 0.66 0.69 

8 0.69 0.38 18 0.38 0.75 

9 0.69 0.63 19 0.53 0.69 

10 0.63 0.50    

معامل الصعوبةمتوسط  معامل التمييز متوسط 0.57   0.55 
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 Richardson and Kuder:ةة21ر  شاردة لنةة-طر قيةكلدر
اسػػتخدمت الباحءػػة طريمػػة ءانيػػة مػػف طػػرؽ حسػػاب الءبػػات، كذلػػؾ إليجػػاد معامػػؿ ءبػػات االختبػػار، 

ر ككػػػؿ طبمػػػان لممعادلػػػة لمدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػا 21حيػػث حصػػػمت عمػػػى قيمػػػة معامػػػؿ كػػػكدر ريتشػػػارد سػػػكف
 4 اآلتية

 

 

 

 أف 4  حيث

 (266:2005ممحـ،  )    4  التبايف 2ع  ـ  4  المتكسط         ؾ  4 عدد الفمرات        

ة( يكضح ذلؾ 184-4كالجدكؿ)

ة(17-4الجدللة)

ةالف ز ائ يةلم  ل اتةاخ  ارةمهاراتةحلةالم ألية21معاملةكلدرةر  شاردة لنة

 21معامل كودر ريتشارد سون  م 2ع ك المهارة

 0.740 1.633 2.171 4 وحدات القياس توحيد

 0.756 2.233 1.151 3 كتابة المعطيات

 0.901 2.433 1.151 3 تحديد المطلوب

 0.786 3.133 3.154 5 كتابة القانون المستخدم

 0.894 4.733 8.892 8 اإلجابة عن األسئلة والتأكد من صحة الحل

 0.902 13.533 40.533 23 المجموع

( 0.902لالختبػار ككػؿ كانػت )21 السػابؽ أف معامػؿ كػكدر ريتشػارد شػكف  يتضػح مػف الجػدكؿ
 كىي قيمة عالية تطمئف الباحءة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. 

، ك أصػػػبح االختبػػػار فػػػي  وك ءباتػػػاختبػػػار ميػػػارات حػػػؿ المسػػػألة تأكػػػدت الباحءػػػة مػػػف صػػػدؽ لمػػػد 
حيػػث أف الميػػارة الخامسػػة تػػـ تصػػميحيا  ( درجػػة23( فمػػرة مكزعػػان عمػػى )19) مكػػكف مػػفصػػكرتو النيائيػػة 

 (  4.  ممحؽ رقـ ) بحيث تككف ىناؾ درجة لحؿ السؤاؿ ، كدرجة ءانية لمتأكد مف صحة الحؿ 

ة
ةكة

ة1ة-ك
ة=ة21ةر

ةمة(ة-مة)ةكةة

 ك2عةةة
 [ةة1-]
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ض طةالم غ راتةق لة دءةال جر بة:ة  

انطالقػان مػػف الحػػرص عمػػى سػػالمة النتػػائج ، كتجنبػػان آلءػػار العكامػػؿ الدخيمػػة التػػي يتكجػػب ضػػبطيا 
، تىبنىت الباحءة طريمػة المجمكعتػاف  ا لمكصكؿ إلى نتائج صالحة قابمة لالستعماؿ كالتعميـكالحد مف آءارى

التجريبية كالضابطة باختباريف قبؿ التجربة ، كيعتمد عمى تكافؤ كتطابؽ المجمكعتيف مف خالؿ االعتماد 
يرات أك العكامؿ لذا عمى االختيار العشكائي ألفراد العينة ، كممارنة المتكسطات الحسابية في بعض المتغ

 4آلتية قامت الباحءة بضبط المتغيرات ا
ةفيةمادةةالعملمةالعامية:ةةاال  را  ج ي كافؤةمجملع يةالدرا يةق لة ط   ةة-1
ةة

ة(18-4جدللة)
فيةمادةةفيةم غ رةال حص لةةمجملع يةالدرا يق مية"ت"ةلم  لىةالدالليةلم عرفةإلىةالفرل ة  نة

ة ج ياال  را ق لة ط   ةالعملمة

 

 2.66( = 0.05( كمستكل داللة )66قيمة )ت( عند درجة حرية )* 

( عػػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػػائية بػيف المجمػكعتيف التجريبيػػة 19-4يتضػح مػف الجػدكؿ )
قبػػؿ بػػدء التجربػػة كىػػذا يعنػػي أف المجمػػكعتيف ةكالضػػابطة فػػي متغيػػر التحصػػيؿ فػػي مػػادة العمػػكـ العامػػة 

.  متكافئتيف في مادة العمـك

العام:ةةةفيةال حص لة ط   ةاال  را  ج ي كافؤةمجملع يةالدرا يةق لةة- 2 

ة(19-4جدللة)
فيةم غ رةال حص لةالعامةق لةمجملع يةالدرا يةق مية"ت"ةلم  لىةالدالليةلم عرفةإلىةالفرل ة  نة

ةاال  را  ج ي ط   ة

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  "ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

التحصيل 
 العام

 0.086 15.806 71.049 34 تجريبية

 

0.932 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 15.749 71.377 34 ضابطة

 2.66( = 0.05( كمستكل داللة )66قيمة )ت( عند درجة حرية )* 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  "ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

التحصيل في 
مادة العلوم 

 العامة

 0.221 14.703 74.882 34 تجريبية

 

0.826 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 14.986 74.088 34 ضابطة
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( عػػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػػائية بػيف المجمػكعتيف التجريبيػػة 20-4يتضػح مػف الجػدكؿ )
يعني أف المجمكعتيف متكافئتيف  كالضابطة في متغير التحصيؿ في التحصيؿ العاـ قبؿ بدء التجربة كىذا

 في التحصيؿ العاـ.

ق ةةلةا ةة خدامةالةةدعائمةال عم م ةةيةفةةيةاخ  ةةارةالمفةةاق مةالف ز ائ ةةيةالمعةةدةةالدرا ةةي كةةافؤةمجمةةلع يةة3-
ةلمدرا ي:

ة(20-4)جدللة
ةفيةاالخ  ارةالق ميةلممفاق مةالف ز ائ يمجملع يةالدرا يةج ائ ةاخ  ارة"ت"ةةلممقارجية  نة

 المتوسط العدد مجموعةال المتغير
االنحراف 
 المعياري

 " ت "
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 تذكر
 0.353 0.925 4.147 34 تجريبية 

 

0.725 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 1.711 4.265 34 ضابطة 

 فهم
 1.787 0.929 2.500 34 تجريبية 

 

0.079 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 1.099 2.059 34 ضابطة 

 تطبيق
 1.754 0.904 1.176 34 تجريبية 

 

0.084 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 1.155 1.618 34 ضابطة 

 تحليل
 1.553 1.099 1.941 34 تجريبية 

 

0.125 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 1.656 2.471 34 ضابطة 

الدرجة 

 الكلية

 1.052 1.793 9.765 34 تجريبية 

 

0.297 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 3.105 10.412 34 ضابطة 

 
 2.66( = 0.05( كمستكل داللة )66قيمة )ت( عند درجة حرية )* 
 

( أنػػػػو ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة 19-4يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )
(α=0.05 بيف طالبات المجمكعػة الضػابطة كطالبػات المجمكعػة التجريبيػة فػي أبعػاد االختبػار كالدرجػة )

ةكعميو فإف المجمكعتيف متكافئتيف في االختبار المبمي لتنمية المفاىيـ.الكمية لالختبار، 

ة

ة
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حةةةلةالم ةةةأليةمهةةةاراتةق ةةةلةا ةةة خدامةالةةةدعائمةال عم م ةةةيةفةةةيةاخ  ةةةارةالدرا ةةةية كةةافؤةمجمةةةلع يةة4-ة
 الف ز ائ يةالمعدةلمدرا ي:

ة(21-4)جدللة
ةلمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ يةفيةاالخ  ارةالق ميمجملع يةالدرا يةج ائ ةاخ  ارة"ت"ةةلممقارجية  نة

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 " ت " المعياري

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 توحيد وحدات القياس
 1.426 0.627 0.971 34 تجريبية 

 

0.158 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 0.729 1.206 34 ضابطة 

 تحديد المعطيات
 0.316 0.866 0.912 34 تجريبية 

 

0.753 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 0.657 0.853 34 ضابطة 

 تحديد المطلوب
 1.011 1.189 1.735 34 تجريبية 

 

0.316 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 1.211 1.441 34 ضابطة 

 تحديد القانون المستخدم
 0.961 0.707 1.500 34 تجريبية 

 

0.340 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 0.544 1.353 34 ضابطة 

اإلجابة عن األسئلة 

 والتأكد من صحة الحل

 0.535 0.674 1.029 34 تجريبية 

 

0.594 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 0.686 1.118 34 ضابطة 

 الدرجة الكلية
 0.355 2.285 6.147 34 تجريبية 

 

0.724 

 

غير دالة 
 إحصائيا  

 1.784 5.971 34 ضابطة 

 
 2.66( = 0.05( كمستكل داللة )66قيمة )ت( عند درجة حرية )

 
( عػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة 20-4يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )

(α=0.05 بػيف طالبػات المجمكعػة الضػػابطة كطالبػات المجمكعػة التجريبيػة فػػي أبعػاد االختبػار كالدرجػػة )
 الكمية لالختبار، كعميو فإف المجمكعتيف متكافئتيف في االختبار.
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ةخطلاتةالدرا ية:

 4آلتيةفركضيا اتبعت الباحءة الخطكات ا لإلجابة عف تساؤالت الدراسة كالتأكيد مف صحة

االطالع عمى األدب التربكم كمراجعة نتائج الدراسات كالبحكث السابمة فػي مجػاؿ الدراسػة ) الػدعائـ 1- 
 .التعميمية ،المفاىيـ الفيزيائية ، ك ميارات حؿ المسألة الفيزيائية ( 

 لمصؼ العاشر. العمكـ العامة كتاب مف  )قكانيف الحركو( الءالءة الكحدة محتكل تحميؿ2- 

إعداد قائمة بالمفاىيـ الفيزيائية ، كأخرل بميارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة المتضػمنة فػي كتػاب العمػـك  3-
ى مجمكعػػة مػػف لمصػػؼ العاشػػر األساسػػي كالمناسػػبة لممسػػتكل العمػػرم كالعممػػي لمطالبػػات، ءػػـ عرضػػيا عمػػ

 المحكميف كمشرفي مبحث الفيزياء العامة لمصؼ العاشر.

بعرضػو عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف كمشػرفي  صػدقو كتحديػد الفيزيائيػة، المفػاىيـ اختبػار إعػداد4- 
 .مبحث الفيزياء العامة لمصؼ العاشر 

مكعػػة مػػف بعرضػػو عمػػى مج   صػػدقو كتحديػػد ميػػارات حػػؿ المسػألة الفيزيائيػػة ،  اختبػػار إعػداد 5-
 المحكميف كمشرفي مبحث الفيزياء العامة لمصؼ العاشر.

مجمكعػة  عمػى عرضػو خالؿ مف كتحكيمو، استراتيجية الدعائـ التعميمية ضكء في المعمـ دليؿ إعداد 6-
  .كالمعمميف كالمشرفيف، كالخبراء، المتخصصيف، مف

 (.7) رقـ في مدارسيا ممحؽ الحصكؿ عمى مكافمة مف كزارة التربية كالتعميـ لتطبيؽ الدراسة 7-

 مف االستطالعية العينة عمى كميارات حؿ المسألة الفيزيائية ، ، الفيزيائية المفاىيـ اختبارم تطبيؽ 8-
 الدراسة . نفس مجتمع

تحميػػػػؿ نتػػػػائج االختبػػػػار المطبػػػػؽ عمػػػػى العينػػػػة االسػػػػتطالعية كتحديػػػػد معػػػػامالت الصػػػػعكبة كالتمييػػػػز   9-
 كتعديميما بناء عمى النتائج .كاالرتباط لكال االختباريف 

 تحديد عينة الدراسة كالمتمءمة بالمجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة . 10-
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اختيػػػار المػػػنيج  شػػػبو التجريبػػػي المػػػائـ عمػػػى التصػػػميـ التجريبػػػي الحميمػػػي لممجمكعػػػة الضػػػابطة مػػػع  11-
 . بعدم –اختبار قبمي 

يف، كرصػد النتػػائج، كتحميميػػا إحصػائينا لمتحمػػؽ مػػف تطبيػؽ االختبػػار المبمػػي عمػى طالبػػات المجمػػكعت 12-
 . تكافؤ مجمكعتي الدراسة

تػػدريب معممػػة العمػػـك لتػػدريس الكحػػدة الممترحػػة لممجمكعػػة التجريبيػػة باسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػدعائـ  13- 
دءان التعميميػة كفػؽ دليػؿ المعمػـ الػذم أعدتػو الباحءػػة ، كتػدريس المجمكعػة الضػابطة بالطريمػة االعتياديػة بػػ

     حصػػة بكاقػػع ( (26حيػػث اسػػتغرؽ تطبيػػؽ الدراسػػة 2012/11/29) إلػػى 2012/10/10مػػف تػػاريخ )
 كفيما يمي كصفان لما تـ تدريسو في كؿ أسبكع 4 حصص أسبكعيان )  5)

كقياسػػػيا كأنظمػػػة الميػػػاس المعركفػػػة كتػػػـ البػػػدء بالكميػػػة  الكميػػػات الفيزيائيػػػة كأنكاعيػػػا4 األسػػػبكع األكؿ * 
حصػػػص كقػػػد الحظػػػت الباحءػػػة اسػػػتياء  خمػػػسالطػػػكؿ ، اسػػػتغرؽ تػػػدريس ىػػػذه المكاضػػػيع األساسػػػية كىػػػي 

حيػث أنيػف اعتبػرف كالبػدء باختبػار قبػؿ دراسػة الكحػدة ، الطالبات مف تغيير اآللية المتبعة في التػدريس ، 
ستراتيجية ىك تضييع لمكقت كخاصػة أف االمتحانػات كطنيػة ككػؿ مػا ييػـ فػي األمػر ىػك الأف تطبيؽ ىذه 

 كليس الكيؼ . الكـ

* األسػػػبكع الءػػػاني 4 اسػػػتخداـ الكرنيػػػة كالميكركميتػػػر فػػػي قيػػػاس أقطػػػار أبعػػػاد األجسػػػاـ ، ءػػػـ تػػػـ تػػػدريس 
الكميػػات األساسػػية )الكتمػػة ، كالػػكزف ( ، ءػػـ متجػػو المكضػػع ، كالمسػػافة كاإلزاحػػة كفػػي ىػػذا األسػػبكع بػػدأت 

ككجػػػكد ركح التعػػاكف كالمنافسػػة بػػػيف نظػػرة الطالبػػات تتغيػػػر كخصكصػػان مػػع تػػػكفير أدكات الميػػاس الالزمػػة 
تضػػمر مػػف بعػػض الطالبػػات كذلػػؾ لحرمػػانيف مػػف المجمكعػػات ، كاسػػتخداـ الحاسػػكب ، لكػػف كػػاف ىنػػاؾ 

 حصص الرسـ كالرياضة لتدرس الطالبات في ىذا األسبكع ءماف حصص عمـك  .

س ىػػذه المكاضػػيع األسػػبكع الءالػػث 4 السػػرعة المتكسػػطة كالسػػرعة المحظيػػة  ،  ءػػـ التسػػارع كاسػػتغرؽ تػػدري
أربػػع حصػػص كفػػي ىػػذا األسػػبكع أصػػبحت العالقػػة إيجابيػػة كالنظػػرة جيػػدة ليػػذه اإلسػػتراتيجية كخصكصػػان 

 عندما تمدـ الطالبات لالمتحاف النصفي ككانت عالمات الطالبات مميزة .

األسبكع الرابع 4 الحركة بتسارع ءابت ، كالسمكط الحر كاستغرؽ تدريس ىذه المكاضػيع خمػس حصػص ، 
تميز ىذا الفصؿ بكءرة المسائؿ الفيزيائية ، فكانت البداية صعبة عمى الطالبات ءـ تـ تطبيؽ إستراتيجية ك 
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الدعائـ التعميمية كبتطبيػؽ ميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة السػابؽ ذكرىػا بػدأت األمػكر تتحسػف بالمشػاركة 
 الجماعية ، كالتكسع في األفكار التي تضمنتيا المكاضيع الدراسية .

. اسػتغرؽ األسبكع الخامس 4 الحركة االىتزازية ، كالحركة التكافمية البسيطة ، كالحركة الدائرية المنتظمػة 
تػػدريس ىػػػذه المكاضػػػيع أربػػػع حصػػػص ، كتميػػػزت بالمشػػاركة كالنشػػػاط حيػػػث أف ىػػػذه المكاضػػػيع تضػػػمنت 

 ت .ممطع فيديك ككذلؾ تجارب عممية شيمة ، ءـ تـ تطبيؽ االمتحاف البعدم عمى الطالبا

 . 2012/12/1تطبيؽ اختبار المفاىيـ الفيزيائية عمى طالبات المجمكعتيف بعديان بتاريخ  14-

 2012/12/2تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية عمى طالبات المجمكعتيف بعديان بتاريخ  15-
 .لتفسيرىا  رصد النتائج  كتحميميا باستخداـ المعالجات اإلحصائية 16-

 مجمكعة مف التكصيات كالممترحات في ضكء النتائج التي سيتـ الحصكؿ عمييا. تمديـ 17-

ةالمعالجيةا حصائ ية:

كالمعركفة باسـ  SPSSاستخدمت الباحءة في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  
Statistics  Package For Social Science تخداميا في إجراء التحميالت اإلحصػائية التػي تػـ اسػ
 ة 4اآلتيفي ىذه الدراسة كالمتمءمة في األساليب اإلحصائية 

 إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي . Pearson  "تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف "  1-

تػػػـ اسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػبيرماف بػػػركاف لمتجزئػػػة النصػػػفية المتسػػػاكية، كمعادلػػػة جتمػػػاف لمتجزئػػػة 2- 
 اد معامؿ الءبات .النصفية غير المتساكية إليج

 ( .3(، كرقـ )1لفحص الفرضية رقـ ) T.test independent sampleاختبار  3-

 إليجاد حجـ التأءير. dمعامؿ إيتا، ك 4- 

 . 21تـ استخداـ معادلة ككدر ريتشاردسكف  5-



ة

ة
ة

ةالفصلةالخامس
ةج ائ ةالدرا يةلمجاقش ها

ة
 ةة.رقال ف   مجاقش ها األلل  ال ؤال الم عمقي الج ائ ة
 ة.ل ف  رقا مجاقش ها الثاجي  ال ؤال الم عمقي الج ائ ة
 ة.ل ف  رقا مجاقش ها الثالث  ال ؤال الم عمقي الج ائ ة
 ة.ل ف  رقا مجاقش ها الرا ع  ال ؤال الم عمقي الج ائ ة
 ة.ل ف  رقا مجاقش ها الخامس  ال ؤال الم عمقي الج ائ ة
 ة لص اتةالدرا ية.ة
 مق رحاتةالدرا ية.ة 

ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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ةج ائ ةالدرا يةلمجاقش ها
ة

عػػػرض تفصػػػيمي لمنتػػػائج التػػػي تػػػـ التكصػػػؿ إلييػػػا مػػػف خػػػالؿ تطبيػػػؽ أدكات فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ يػػػتـ 
الدراسػة، باإلضػػافة إلػػى تفسػػير كمناقشػة مػػا تػػـ التكصػػؿ إليػو مػػف نتػػائج مػػف خػالؿ اإلجابػػة عمػػى تسػػاؤالت 

 الدراسة كالتحمؽ مف فركضيا4

ةهاة:ج ائ ةال ؤالةاألللةلمجاقش 

مةةاةالمفةةاق مةالف ز ائ ةةيةاللاجةةبة جم  هةةاةلةةدىة "يػػنص السػػؤاؿ الءػػاني مػػف أسػػئمة الدراسػػة عمػػى4  
ةطال اتةالصفةالعاشرةفيةلحدةةقلاج نةالحركية؟ة"

لإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا التسػػػاؤؿ  قامػػػت الباحءػػػػة بػػػاالطالع عمػػػى األدب التربػػػكم كالدراسػػػات السػػػػابمة 
  "قػكانيف الحركػة " الءالءػة الكحػدة محتػكل بتحميػؿ الباحءػة مػتالمتعممػة بمكضػع الدراسػة الحاليػة ، حيػث قا

تحديػد المفػاىيـ الفيزيائيػة الكاجػب تنميتيػا بالنسػبة ل العاشػر؛ لمصػؼ األكؿ الجػزء كتػاب العمػـك العامػة مػف
لطالبات ىذه المرحمة ، حيث تـ حصر ىذه المفػاىيـ كعرضػيا عمػى مجمكعػة مػف المختصػيف ، كالخبػراء 

، لمتأكػػد مػػف صػػحتيا كشػػمكليتيا ، كمػػف أجػػؿ التعػػديؿ ، كالحػػذؼ أك ةتػػدريس العمػػكـ فػػي المنػػاىج كطػػرؽ
بداء الرأم. كبعد جمعيا كرصدىا ؛ تكصمت الباحءة إلى  المفاىيـ الفيزيائية ( مفيكـ مف 43)اإلضافة ، كا 

 (1-5)رقـ جدكؿ المكضحة في ال

ة(1-5جدللة)

 قائميةالمفاق مةالف ز ائ ي

 الدالليةالمفظ ي المفهلمةالف ز ائي الفصل

 

 

 األكؿ

 

 

 1-عمـ الفيزياء
عمػػػـ يبحػػػث فػػػي تفسػػػير الظػػػكاىر الطبيعيػػػة كالمشػػػاىدات فػػػي الكػػػكف 

 الذم نعيش فيو .

 الكميات التي ييعبر عنيا بميـ ليسيؿ فيميا كاستخداميا. 2-الكميات الفيزيائية

 3-الكميات الفيزيائية 

سيةاألسا  

 كميات فيزيائية ال يكجد كميات فيزيائية أبسط منيا.

 



122 

 

 الدالليةالمفظ ي المفهلمةالف ز ائي الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 األكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكميات الفيزيائية  -4
 المشتمة

كميػػػػات فيزيائيػػػػة يعبػػػػر عنيػػػػا بداللػػػػة كميػػػػة أك أكءػػػػر مػػػػف الكميػػػػات 
 األساسية .   

الكميات الفيزيائية  -5
 المياسية ) العددية(

 كميات فيزيائية ييعبر عنيا بعدد ككحدة قياس .

الفيزيائية  الكميات -6
 المتجية

 كميات فيزيائية  ييعبر عنيا بعدد  ككحدة قياس كاتجاه .

ممارنة كمية فيزيائية بكميػة فيزيائيػة أخػرل معياريػة متفػؽ عمييػا مػف  7-المياس الفيزيائي
 نفس النكع كتسمى كحدة المياس .

 قياس األداة بدقة قيمة معيارية متفؽ عمييا . ةمعايرة األدا 8-

نظػػاـ قيػػاس دكلػػي مػػف كحداتػػو األساسػػية 4 الطػػكؿ كيمػػاس بػػالمتر ،  ظاـ الدكليالن9-
 الكتمة كتماس بالكيمك غراـ ، كالزمف يماس بالءانية .

نظاـ قياس دكلي مف كحداتػو األساسػية 4 الطػكؿ كيمػاس بالسػنتيمتر  النظاـ الغاكسي10- 
 ، الكتمة كتماس بالغراـ ، كالزمف يماس بالءانية .

نظػػاـ قيػػاس دكلػػي مػػف كحداتػػو األساسػػية 4 الطػػكؿ كيمػػاس بالمػػدـ ،  ظاـ اإلنجميزمالن 11-
 الكتمة كتماس بالصنج ، كالزمف يماس بالءانية .

 المسافة بيف نمطتيف كيماس بكحدة المتر. الطكؿ 12-

 المتر المعيارم13- 

 

المسػػػافة بيػػػت عالمتػػػيف  عمػػػى قضػػػيب معػػػدني مصػػػنكع مػػػف سػػػبيكة 
 كـ محفكظ في درجة صفر سمسيكس .البالتيف كاإلريدي

طكؿ المسار الذم يمطعو الضكء في الفراغ خػالؿ فتػرة زمنيػة قػدرىا ةالمتر الضكئي14- 
ةجزءان مف الءانية . 299,792,458جزء كاحد مف 
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 الدالليةالمفظ ي المفهلمةالف ز ائي الفصل

 

 

 

 

 

 األكؿ

      15-الكرنية 
أداة قياس تستخدـ لميػاس أبعػاد األجسػاـ الداخميػة كالخارجيػة كتمػيس 

 رقميف عشرييف عمى األقؿ .ألقرب  بكحدة السنتيمتر 

أداة قياس تستخدـ لميػاس أبعػاد األجسػاـ الداخميػة كالخارجيػة كتمػيس  الميكركميتر 16-
 بكحدة السنتيمتر ألقرب ءالءة أرقاـ عشرية عمى األقؿ 

 ممدار ما يحتكيو الجسـ مف مادة كتماس بالكيمكغراـ. الكتمة -17

 قكة جذب األرض لألجساـ . الكزف18-

الكيمكغراـ 19-
 المعيارم

 

كتمػػػػػة أسػػػػػطكانة مػػػػػف البالتػػػػػيف كاإلريػػػػػديـك ارتفاعيػػػػػا يسػػػػػاكم قطرىػػػػػا 
 ممـ محفكظة في مكتب األكزاف في فرنسا .33كيساكم 

 الءانية المعيارية20- 

 

ضػػػػعفان مػػػػف الػػػػزمف  9,192,631,770الفتػػػػرة الزمنيػػػػة التػػػػي تكػػػػاف  
كييف مػػػػػف بػػػػػيف مسػػػػػت Cs133الػػػػػالـز النتمػػػػػاؿ إلكتػػػػػركف ذرة السػػػػػيزيـك 

 مستكيات الطاقة في الذرة .

 

 

 

 الءاني

 

 

 

الحركة التي يتغير فييا مكضع الجسـ في الفضاء خالؿ فتػرة زمنيػة  الحركة االنتمالية21-
 محددة في اتجاه محدد .

 نمطة معمكمة ينسب إلييا مكضع الجسـ . نمطة اإلسناد 22- 

و بػػػػالخط المسػػػػتميـ المنطمػػػػؽ مػػػػف نمطػػػػة المتجػػػػو الػػػػذم يمكػػػػف تمءيمػػػػ متجو المكضع23- 
 اإلسناد إلى مكضع ذلؾ الجسـ .

 طكؿ المسار الحميمي الذم يسمكو الجسـ خالؿ حركتو . المسافة 24-

ةالمتجو الكاصؿ مف نمطة البداية إلى نمطة النياية .ةاإلزاحة25-
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 الدالليةالمفظ ي المفهلمةالف ز ائي الفصل

 

ة

 الءاني

 التي يمطعيا الجسـ خالؿ كحدة الزمف .اإلزاحة  السرعة 26-

 السرعة27- 
 المتكسطة

 المعدؿ الزمني لمتغير في اإلزاحة .

 السرعة في لحظة ما. السرعة المحظية  28-

 التغير في سرعة الجسـ بالنسبة لمزمف . التسارع29- 

 الءالث

معػػػدؿ التغيػػػر فػػي سػػػرعة الجسػػػـ بالنسػػبة لمػػػزمف ءابتػػػان خػػػالؿ كيكػػكف  التسارع الءابت 30-
 حركتو ممداران كاتجاىان .

لحرالسمكط ا حركػػة األجسػػاـ المريبػػة مػػف سػػطح األرض كالسػػاقطة باتجاىيػػا تحػػت       31-   
 تأءير الجاذبية األرضية مع إىماؿ مماكمة اليكاء .

 

 

 

 

 

 الرابع

 

 

 

 

 

حركػػػػػة دكريػػػػػة يتحػػػػػرؾ فييػػػػػا الجسػػػػػـ الميتػػػػػز عمػػػػػى جػػػػػانبي مكضػػػػػع  الحركة االىتزازية32-
ركػة إلػى أحػد الجػانبيف مسػاكيان االستمرار بالتناكب ، كيككف زمػف الح

 زمف الحركة في الجانب اآلخر .

 أقصى مسافة يصؿ إلييا الجسـ الميتز بعيدان عف مكضع سككنو . سعة االىتزاز33- 

الػػزمف الػػذم  يحتاجػػو الجسػػـ لكػػي يتحػػرؾ مػػف نمطػػة مػػا كيعػػكد إلييػػا  الزمف الدكرم34- 
 ءانية .

 الجسـ الميتز في الءانية الكاحدة .عدد الدكرات التي يعمميا  التردد -35

المكة التي تعمػؿ عمػى إعػادة الكتمػة المربكطػة فػي النػابض الحمزكنػي  قكة االسترجاع -36
 إلى مكضع االستمرار الذم كانت عميو  كتتناسب طرديان مع اإلزاحة 

الحركة التكافمية  -37
 البسيطة

سػػـ الميتػػز حركػػة اىتزازيػػة فػػي خػػط مسػػتميـ يتناسػػب فييػػا تسػػارع الج
 طرديان مع ممدار اإلزاحة كمعاكسان ليا في االتجاه .
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 الرابع

 

قابميػػة النػػابض لمرجػػػكع إلػػى طكلػػو األصػػػمي عنػػد زكاؿ المػػكة المػػػؤءرة  ضمركنة الناب -38
 عميو .

حد مركنة   -39
 نابضلا

 

حػػػد معػػػػيف مػػػف الزيػػػػادة فػػػي الطػػػػكؿ بحيػػػث ال يسػػػػتطيع النػػػػابض إذا 
و األصمي بؿ يبمى عند طكلػو تجاكز ىذا الحد مف العكدة إلى كضع

 الجديد .

الزمف الدكرم  -40
 لمبندكؿ البسيط

الػػػزمف الػػػذم يحتاجػػػو البنػػػدكؿ لالنتمػػػاؿ مػػػف طػػػرؼ مػػػا إلػػػى الطػػػرؼ 
 اآلخر كالعكدة إلى الطرؼ األكؿ .

الحركة الدائرية  -41
 المنتظمة

 حركة األجساـ في مسار دائرم بسرعة ممدارىا ءابت .

الزمف الدكرم  -42
حركة الدائرية لم

 المنتظمة

الػػزمف الػػػذم يسػػتغرقو الجسػػػـ فػػي الػػػدكراف دكرة كاممػػة حػػػكؿ المسػػػار 
 الدائرم كالرجكع إلى النمطة التي بدأ منيا .

تسػػػارع يكػػػكف دائمػػػان باتجػػػاه مركػػػز المسػػػار الػػػدائرم الػػػذم يػػػدكر فيػػػو  التسارع المركزم -43
 .الجسـ ، كيككف ىذا التسارع متعامدان مع اتجاه السرعة 

أف المفاىيـ الفيزيائية المتضمنة فػي كحػدة قػكانيف الحركػة بمػغ عػددىا ( 1-5)يتضح مف الجدكؿ 
( مفيكمػان، كعػدد 20( مفيكمان ، مكزعة عمػى أربػع فصػكؿ ، بحيػث بمػغ عػدد مفػاىيـ الفصػؿ األكؿ ) 43)

كمفػاىيـ الفصػؿ  ( مفيػكـ ،2( مفاىيـ ، بينما بمغ عػدد مفػاىيـ الفصػؿ الءالػث ) 9مفاىيـ الفصؿ الءاني )
( مفيـك ، كىذه المفػاىيـ أساسػية كضػركرية لطالبػات الصػؼ العاشػر ك يجػب امتالكيػا 12الرابع عددىا )

 في بيئة الطالب المعرفية عند االنتياء مف تدريس الكحدة .
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 لمجاقش هاة:الثاجيةج ائ ةال ؤالة

 اللاجةب الف ز ائ ةي ليالم ةأ حةل مةاةمهةارات "يػنص السػؤاؿ الءالػث مػف أسػئمة الدراسػة عمػى 4  
ةالعاشرةفيةلحدةةقلاج نةالحركية؟ة الصف طال ات لدى  جم  ها

لإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا التسػػػاؤؿ  قامػػػت الباحءػػػة بػػػاالطالع عمػػػى األدب التربػػػكم كالدراسػػػات السػػػابمة المتعممػػػة  
رضػيا عمػى تـ تحديد قائمة الميػارات كعك  . يارات حؿ المسألة الفيزيائيةلبناء قائمة م ؛ع الدراسة ك بمكض

، كمناسػبتيا لألىػداؼ المحػػددة لمتأكػد مػف صػحتيا  ؛ ، فػي المنػاىج كطػرؽ التػدريس مجمكعػة المختصػيف
 .(2-5)ات المكضحة في الجدكؿ ميار ال، كبعد التعديؿ تـ التكصؿ إلى قائمة  ليا

 جدلل (5-2)

 مهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ ي

 ال عر فةا جرائي المهارة الرقم

قػػػدرة الطالػػػب عمػػػى كتابػػػة كحػػػدات الميػػػاس التػػػي تتضػػػمنيا المسػػػألة  المياس تكحيد كحدات 1.
 المفظية بحيث تككف متجانسة كمتناسبة مع بعضيا .

.2 
كتابػػػػػة المعطيػػػػػات عمػػػػػى 

 شكؿ رمكز
قػػػدرة الطالػػػب عمػػػى تحكيػػػؿ المسػػػألة المفظيػػػة الكبيػػػرة إلػػػى معطيػػػات 

 سألة.بسيطة عمى شكؿ رمكز دالة عمى المفاىيـ التي تتضمنيا الم

قػػدرة الطالػػب عمػػى تحديػػد المشػػكمة الرئيسػػية التػػي تتضػػمنيا المسػػألة  تحديد المطمكب 3.
 المفظية .

.4 
المسػػتخدـ  كتابػػة المػػانكف

 في الحؿ

قػػػدرة الطالػػػب عمػػػى كتابػػػة المػػػانكف الػػػذم سػػػكؼ يسػػػتخدمو فػػػي حػػػؿ 
 المشكمة التي تتضمنيا المسألة .

 

.5 
 اإلجابػػػػػػػة عػػػػػػػف األسػػػػػػػئمة

 مف الحؿ كالتأكد

قػػدرة الطالػػب عمػػى التعػػكيض فػػي المػػانكف ، كاإلجابػػة عػػف األسػػئمة ، 
 ءـ قيامو بالتأكد مف صحة الحؿ.
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أف ميػػػارات حػػػؿ المسػػػألة الفيزيائيػػػة المػػػراد تنميتيػػػا لػػػدل الطالبػػػات   (2-5)يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ          
تحديػػػد  –مػػػى شػػػكؿ رمػػػكز كتابػػػة المعطيػػػات ع –تتركػػػز فػػػي خمػػػس ميػػػارات ىػػػي )تكحيػػػد كحػػػدات الميػػػاس 

ؿ ( ، كأف اإلجابػة عػف األسػئمة كالتأكػد مػف صػحة الحػ -كتابة المػانكف المسػتخدـ فػي الحػؿ   –المطمكب 
 ميا عند حؿ أم مسألة فيزيائية .يجب امتالكيا كتطبيك  ،ىذه الميارات أساسية 

ةلمجاقش هاة:الثالثةج ائ ةال ؤالة
م ل ةطيةدرجةاتة  ة ن إحصةائ اًة دالةي فةرل   لجةد قةل"يػنص السػؤاؿ الرابػع مػف أسػئمة الدراسػة عمػى 4 

المجملعةةيةالضةةا طيةةفةةيةالق ةةاسةال عةةديةالخ  ةةارةالمفةةاق مةطال ةةاتةطال ةةاتةالمجملعةةيةال جر   ةةيةلة
 دالػة فػركؽ ال توجاد :ةاآلتػيالفػرض الصػفرم بفحػص عػف السػؤاؿ قامػت الباحءػة لإلجابػة  الف ز ائ ةية؟
كطالبػػات طي درجػػات طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة متكسػػ بػػيف ( α≥ 05.0) مسػػتكل عنػػد إحصػػائيان 

 المجمكعة الضابطة في المياس البعدم الختبار المفاىيـ الفيزيائية .
  ( يكضح ذلؾ.3-5ينتيف مستممتيف كالجدكؿ )صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعكلفحص 

ة(3-5الجدللة)
فيةطال اتةمجملع يةالدرا ية  نةم ل طاتةدرجاتةةق مية"ت"ةلم  لىةالدالليةلم عرفةإلىةالفرل 
ةالخ  ارةالمفاق مةالف ز ائ يال ط   ةال عدية

االجحرافة الم ل ط العدد المجملعي ال عد
ق مية ق مية"ت" المع اري

 الدالليةم  لى الداللي

ة ذكر
 4.826 1.996 11.882 34  جر   ية عدي

 
0.000 

 
داليةإحصائ ًاةعجدة

 2.897 8.971 34 ضا طية عدي 0.01

ةفهم
 9.298 1.598 7.853 34  جر   ية عدي

 
0.000 

 
داليةإحصائ ًاةعجدة

 1.981 3.794 34 ضا طية عدي 0.01

ة ط   
 9.357 0.657 5.588 34ة جر   ية عدي

 
0.000 

 
داليةإحصائ ًاةعجدة

 2.022 2.176 34 ضا طية عدي 0.01

ة حم ل
 6.228 1.579 6.853 34ة جر   ية عدي

 
0.000 

 
داليةإحصائ ًاةعجدة

 1.946 4.176 34 ضا طية عدي 0.01

ةالدرجيةالكم ي
 8.977 3.786 32.176 34  جر   ية عدي

 
0.000 

 
داليةإحصائ ًاةعجدة

 7.441 19.117 34 ضا طية عدي 0.01
 2.00( = α≤0.05( كعند مستكل داللة )66قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )*

    2.66( =α≤0.01( كعند مستكل داللة )66*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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ة  ضحةمنةالجدللةال ا  ةأنة:

الدرجػػة الكميػػة لالختبػػار عنػػد  فػػيقيمػػة "ت" المحسػػكبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدكليػػة فػػي جميػػع الميػػارات ك 
(، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات α≤0.01مسػػػػتكل داللػػػػة )

المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار تعمػػـ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ، كبػػذلؾ 
بيف متكسػطات  إحصائيةركؽ ذات داللة تكجد فأم أنو نرفض الفرضية الصفرية كنمبؿ الفرضية البديمة، 
 درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح 

ة:أنةا  را  ج يةالدعائمةال عم م يةةل عزلةال احثيةذلكةإلىالمجمكعة التجريبية، 

عمػػى أسػػاس التفػػاعالت االجتماعيػػة بػػيف المتعممػػيف كالمعمػػـ ، كبػػيف المتعممػػيف كأقػػرانيـ األكءػػر  قائمػػة1- 
التعاكنية ، التي ترتكز عمى استخداـ المغة الشػفيية كالكتابيػة ، حيػث تعػد المغػة  الؿ األنشطة خبرة مف خ

 ىي األداة السيككلكجية لمحديث كالتفكير. 

، كتمخػػيص ، كالػػذم كفرتػػو اسػػتراتيجية الػػدعائـ التعميميػػة عمػػى شػػرح  ،سػػيـ التفكيػػر بصػػكت مرتفػػع ي2- 
 كحدة قكانيف الحركة . لمفاىيـ الفيزيائية التي تتضمنياا كتفسير

الػكعي كأقرانو ىدفيا أف ينشػىء لػدل المػتعمـ  طالب، كالطالب ة مف االتصاؿ بيف المعمـ كالتشكؿ دكر   3-
 مما يعمؿ عمى إعادة التنظيـ المفاىيمي لديو .، بما يؤديو المعمـ كما يمكلو 

حػكؿ المسػاعدة الممدمػة إلػى لـ تعمؿ فمط عمى تمديـ كـ مف المساعدة بؿ تعمؿ عمى التأكيد عمػى ت 4 -
 .المتعمـ إلى األداء المستمؿ كالذاتي 

تعمػػؿ عمػػى ربػػط المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ببعضػػيا الػػبعض كذلػػؾ مػػف خػػالؿ مراجعػػة المتطمبػػات السػػابمة ،  5-
 كاستخداـ الدعائـ التي تناسب تدريس المفيـك . 

كػػد مػػف إتمػػاف الطالػػب لممرحمػػة السػػابمة ، تركػػز خطكاتيػػا عمػػى عػػدـ االنتمػػاؿ مػػف مرحمػػة ألخػػرل إال بعػػد التأ 6-
   .كبالتالي ال ننتمؿ لمفيـك جديد إال بعد إتماف المفيـك السابؽ ، كبيذا فالدعائـ التعميمية تؤكد عمى التعمـ باإلتماف

Raes et. Al(2011 ، ) دراسػة   مػع تتفػؽ ىػذه النتػائج أف نجد السابمة ساتلدراا إلى كبالنظر
 فعاليػة اسػتخداـفػي إءبػات  ( ،2009دراسػة السػيد أمػيف ) (، ك Wong and Hew (2010 دراسػةك 

فاعميػػػة اسػػػتراتيجية الػػػدعائـ  أءبتػػػتالتػػػي ( 2006حػػػافظ ) دراسػػػةكتختمػػػؼ مػػػع ، التعميميػػػة فػػػي التػػػدريس 
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   ككػػػػذلؾ دراسػػػػة  ،التعميميػػػػة فػػػػي تنميػػػػة مسػػػػتكيات التفكيػػػػر العميػػػػا، كعػػػػدـ تأءيرىػػػػا فػػػػي المسػػػػتكيات الػػػػدنيا 
2004) Levin et. Al )  الدعائـ التعميمية في تعميـ التنظيـ الػذاتي ، كعػدـ فاعميتيػا أءبتت فاعمية التي

فػي اكتسػػاب المعرفػػة ، كأف دكر الػػدعامات ىػػك جػػذب االنتبػاه ، كتكجبػػو المعمػػـ لمعرفػػة األىػػداؼ الخاصػػة 
 بالطالب .

ةلمجاقش هاة:ةرا عج ائ ةال ؤالةال

 حقة ةا ة خدامةا ة را  ج يةالةدعائمةةىػؿ"ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسػة عمػى 4  
 جم ةةيةالمفةاق مةالف ز ائ ةةيةلةدىةطال ةةاتةالصةفةالعاشةةرةةفةية (≥14.)ة"η"مر ةعة ةةأث رةال عم م ةيةقةلةة

ةة؟ غزة

ة حقةةةة ةا ةةةة خدامةال :اآلتػػػػيالفػػػػرض الصػػػػفرم  فحػػػػصبػػػػة عػػػػف السػػػػؤاؿ قامػػػػت الباحءػػػػة بكلإلجا
 جم يةالمفاق مةالف ز ائ يةلةدىةطال ةاتةةفية (≥14.)ة"η"مر عة أث رةا  را  ج يةالدعائمةال عم م يةقلةة

ة.الصفةالعاشرة غزةة

 4 تية "  باستخداـ المعادلة اآل η 2كلإلجابة عف الفرضية قامت الباحءة بحساب مربع إيتا "

t2       
= η 2 

t2 + df 

                           (     430:2012)محمد كعبد العظيـ،                                                

 d  ،η 2 4( حجـ كؿ مف قيمة  4-5كيكضح الجدكؿ المرجعي )

ة(4-5جدللة)
 الجدللةالمرجعيةالمق رحةل حد دةم  ل اتةحجمةال أث رة الج  يةلكلةمق اسةمنةمقا  سةحجمةال أث ر

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير جدا   كبير متوسط صغير

d 0.2 0.5 0.8 1.1 

η 2 0.01 0.06 0.14 0.20 
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ة

لمد قامت الباحءة بحساب حجـ تأءير العامؿ المسػتمؿ )الػدعائـ التعميميػة( عمػى العامػؿ التػابع 
ة". η 2 " ،  "d( يكضح حجـ التأءير بكاسطة كؿو مف "5-5) اختبار المفاىيـ ( كالجدكؿ )

 (5-5الجدللة)
ةلممفاق مةالف ز ائ يلاالخ  ارةالكميةةاخ  ار اتة"ةلحجمةال أث رةلكلةمنةم  لةd"ةلة"ةη 2ق مية"ت"ةلة"

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" المهارة

 ك ٌر جدا   1.188 0.261 4.826 تذكر

 ك ٌر جدا   2.289 0.567 9.298 فهم

 ك ٌر جدا   2.304 0.570 9.357 تطبيق

 ك ٌر جدا   1.533 0.370 6.228 تحليل

 ك ٌر جدا   2.210 0.550 8.977 الدرجة الكلية

 

فػي  أف حجػـ التػأءير 5-5 )يتضػح مػف الجػدكؿ )4-5)  كبنػاءن عمػى الجػدكؿ المرجعػي  )     
كبيػػذا نػػرفض الفرضػػية الصػػفرية ، كنمبػػؿ ، (0.20) كافػػة المجػػاالت كفػػي الدرجػػة الكميػػة كػػاف أكبػػر مػػف 

لػػػنفس كيعػػكد ذلػػػؾ  ،االسػػػتراتيجية أءػػرت عمػػػى تحصػػػيؿ الطالبػػات بشػػػكؿ كبيػػػرالفرضػػية البديمػػػة  ، أم أف 
 دراسػػة   مػػع ، كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة كمناقشػػتو الرابػػع ذكرىػػا فػػي اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ  التػػي تػػـاألسػػباب 

Raes et. Al(2011 ، ) 2010 دراسػةك) Wong and Hew ( ،2009دراسػة السػيد أمػيف ) (، ك 
ميػة فػي تنميػة مسػتكيات فاعميػة اسػتراتيجية الػدعائـ التعمي أءبتػتالتػي ( 2006حػافظ ) دراسػةكتختمؼ مػع 

أءبتػت التػي  ( Levin et. Al (2004ككػذلؾ دراسػة  ،التفكير العميا، كعدـ تأءيرىا في المسػتكيات الػدنيا 
الػػػدعائـ التعميميػػػة فػػػي تعمػػػيـ التنظػػػيـ الػػػذاتي ، كعػػػدـ فاعميتيػػػا فػػػي اكتسػػػاب المعرفػػػة ، كأف دكر فاعميػػػة 

 األىداؼ الخاصة بالطالب . الدعامات ىك جذب االنتباه ، كتكجبو المعمـ لمعرفة
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ةلمجاقش ها:ةلخامساج ائ ةال ؤالة

م ل ةطية  ة ن إحصةائ اًة دالي فرل   لجد قل "مف أسئمة الدراسة عمى 4  خامسينص السؤاؿ ال
مهةاراتةالمجملعيةالضا طيةةفيةالق اسةال عديةالخ  ارةطال اتةدرجاتةطال اتةالمجملعيةال جر   يةلة

 دالػة فػركؽ ال توجاد  :اآلتػيالفػرض الصػفرم  فحػصلإلجابػة عػف السػؤاؿ تػـ  ؟ةحلةالم أليةالف ز ائ ي"
كالمجمكعػة طي درجػات طالبػات المجمكعػة التجريبيػة متكسػ بػيف ( α≥ 05.0) مسػتكل عنػد إحصػائيان 

ة. ميارات حؿ المسألة الفيزيائية البعدم الضابطة في المياس البعدم الختبار

ة( يكضح ذلؾ.6-5ت" لعينتيف مستممتيف كالجدكؿ )ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "كلفحص ةةة

ة(6-5الجدللة)

مجملع يةةال اتطالفرل ة  نةم ل طاتةدرجاتةةلم عرفةإلىةلم  لىةالدالليةق مية"ت"
ةالف ز ائ يةالخ  ارةمهاراتةحلةالم أليال ط   ةال عديةالدرا يةفية

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

ة قيم

 الداللة
 مستوى الداللة

توحيد وحدات 

 القياس

 5.392 1.167 3.029 34 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

دالة إحصائيا  عند 

 1.260 1.441 34 ضابطة بعدي 0.01

 كتابة المعطيات
 5.961 0.783 2.412 34 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

دالة إحصائيا  عند 

 0.958 1.147 34 ضابطة بعدي 0.01

 يد المطلوبتحد
 3.831 0.409 2.882 34 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

دالة إحصائيا  عند 

 1.279 2.000 34 ضابطة بعدي 0.01

كتابة القانون 

 المستخدم

 7.595 1.234 4.147 34 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

دالة إحصائيا  عند 

 1.350 1.765 34 ضابطة بعدي 0.01

اإلجابة عن 

األسئلة والتأكد 

 ن صحة الحلم

  8.119 2.347 6.353 34 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

دالة إحصائيا  عند 

 2.012 2.794 34 ضابطة بعدي 0.01

 الدرجة الكلية
 8.110 4.576 18.824 34 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

دالة إحصائيا  عند 

 5.240 9.147 34 ضابطة بعدي 0.01

 2.00( =  α≤0.05( كعند مستكل داللة )66قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )*
  2.66( = α≤0.01( كعند مستكل داللة )66*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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   ضحةمنةالجدللةال ا  ةأنة:
قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية في جميع الميارات كفي الدرجة الكمية لالختبار 

عمػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات  (، كىػػػذا يػػػدؿ0.01عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )
المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار ميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة ، 

بػيف متكسػطات  إحصػائيةكبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية كنمبؿ الفرضية البديمة، تكجد فػركؽ ذات داللػة 
كمػا كنالحػظ مػف الجػدكؿ أف قيمػة كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبيػة، درجات المجمكعتيف التجريبية 

 4 آلتيةكتعزك الباحءة ذلؾ إلى األسباب ا%( 80مرتفعة كأف كفاءة الطريمة أكبر مف )

بعػػػادىف كجيػػػو مسػػػار التفكيػػػر عنػػػد الطالبػػػات عممػػػت اسػػػتراتيجية الػػػدعائـ التعميميػػػة عمػػػى ت 1- عػػػف كا 
 ركرية  أك أخطاء حؿ المسألة المتكررة كالمعركفة .ضالغير المعمكمات أك العالقات 

الدعائـ التعميمية تسير جنبان بجنب مع تفكير الطالبة في حؿ المسألة الفيزيائية حيث تعمؿ عمػى  2-
ميػػػارات حػػػؿ زيػػػادة قػػػدرتيا عمػػػى أف تشػػػخص مكقػػػؼ الػػػتعمـ تشخيصػػػان صػػػحيحان دقيمػػػان؛ ك أف تختػػػار 

 التعمـ المطركحة . الجة مشكمةمعالمسألة التي تعمؿ عمى  
الدعائـ التعميمية احد تطبيمات أفكار فيجك تسػكي عػف الػتعمـ االجتمػاعي كمنطمػة النمػك الكشػيؾ 3- 

بحيػث تصػؿ بػو إلػى أف يكػكف مػتعمـ  طالػبالتي تعمؿ عمى تمديـ المسػاعدة األفضػؿ كالمناسػبة لكػؿ 
مػؿ مسػئكلية الػتعمـ كاالسػتمالؿ استراتيجي يصؿ إلػى الكفػاءة كاالسػتماللية فػي أداء الميػاـ كمػف ءػـ تح

 .في التفكير كالكصكؿ إلى مرحمة التنظيـ الذاتي لمتعمـ 
 لطالباتعممت الدعائـ التعميمية عمى أعطاء إرشادات كتكجييات كاضحة بحيث تضمف تكجيو ا 4-

مػػف االحباطػػات إلػػى الخطػػكات المتتاليػػة فػػي الميمػػة كبػػذلؾ فيػػي تضػػمف اسػػتمراره فييػػا كمػػا أنيػػا تممػػؿ 
 في الكصكؿ إلى األىداؼ المحددة. تي تعيؽ  الطالباتال

و كالتي يعمؿ المعمـ مػف خالليػا طالبتعمؿ الدعائـ التعميمية عمى زيادة المناقشات بيف المعمـ ك  5 -
 .حؿ المسألة  عمى الكصؼ ، كالتكضيح ، كذكر التفاصيؿ ، كالتعميؽ أءناء

فاعميػػػة االسػػػتراتيجيات الحديءػػػة فػػػي تنميػػػة كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج الدراسػػػات التػػػي أءبتػػػت 
 دراسػػة عميػػاف كآخػػركف، ك  2010)دراسػػة العربيػػد) ميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة لػػدل الطػػالب مءػػؿ 4 

  .Selcuk & etal ( 2008) ، ك دراسة  (2008)مكسى  دراسةك ،  (2009)
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ةلمجاقش هاة:ةةل ادسج ائ ةال ؤالةا

قةةةلة حقةةة ةا ةةة خدامةا ةةة را  ج يةالةةةدعائمة "راسػػػة عمػػػى 4 مػػػف أسػػػئمة الد دسيػػنص السػػػؤاؿ السػػػا 
فية جم يةمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ يةلةدىةطال ةاتةالصةفة (≥14.) ة"η"مر عة أث رةال عم م يةقلةة
ة؟ةالعاشرة غزةة

ة حقةةةة ةا ةةةة خدامةال : اآلتػػػػيالفػػػػرض الصػػػػفرم  فحػػػػصكلإلجابػػػػة عػػػػف السػػػػؤاؿ قامػػػػت الباحءػػػػة ب
فةية جم ةيةمهةاراتةحةلةالم ةأليةالف ز ائ ةية (≥14.) ة"η"مر عة أث رةقلةةةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ي

"   η 2كلإلجابػػة عػػف الفرضػػية قامػػت الباحءػػة بحسػػاب مربػػع إيتػػا  " .لةةدىةطال ةةاتةالصةةفةالعاشةةرة غةةزةة
 " .η 2 " ،  "d( يكضح حجـ التأءير بكاسطة كؿو مف "7-5كالجدكؿ )

ة(7-5الجدللة)

ةلمهاراتةحلةالم أليةال أث رةلكلةمنةمهاراتةاالخ  ارةلاالخ  ارةالكمية"ةلحجمd"ةلة"ةη 2ق مية"ت"ةلة"

 المهارة
قيمة 

 "ت"
 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة 

 ك ٌر جدا   1.327 0.306 5.392 توحيد وحدات القياس

 ك ٌر جدا   1.467 0.350 5.961 تحديد المعطيات

 ك ٌر جدا   0.943 0.182 3.831 تحديد المطلوب

 ك ٌر جدا   1.870 0.466 7.595 قانون المستخدمتحديد ال

اإلجابة عن األسئلة 

 والتأكد من صحة الحل
 ك ٌر جدا   1.996 0.499 8.111

 ك ٌر جدا   1.996 0.499 8.110 الدرجة الكلية

 

فػػي كافػػة  أف حجػػـ التػػأءير 7-5)يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )4-5) كبػػالرجكع إلػػى الجػػدكؿ المرجعػػي )  
كبيذا نػرفض الفرضػية الصػفرية ، كنمبػؿ الفرضػية  ،(0.20) الكمية كاف أكبر مف المجاالت كفي الدرجة 

كيعػكد ذلػؾ  ،البديمة  ، أم أف االستراتيجية أءرت عمى الطالبات في تنمية ميارات حؿ المسألة الفيزيائية 
نتػائج  لنفس األسباب التي تـ ذكرىا في اإلجابة عف السؤاؿ السادس  كمناقشػتو ، كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع

الدراسات التي أءبتت فاعمية االستراتيجيات الحديءة في تنمية ميارات حؿ المسألة الفيزيائية لػدل الطػالب 
، ك  (2008)مكسػػػى  ك دراسػػػة،  (2009) دراسػػػة عميػػػاف كآخػػػركف، ك  2010)العربيػػػد)  دراسػػػة مءػػػؿ 4
 .((2006 ةطمبك دراسة  ،   (2007)، ك دراسة الحياصات Selcuk & etal ( 2008)دراسة 
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 ال لص اتة:ة

، فمد أءبتت استراتيجية الدعائـ التعميمية تأءيرىا في تنمية المفاىيـ في ضكء نتائج الدراسة الحالية       
فإف الباحءة تكصي باألمكر اآلتية 4  كميارات حؿ المسألة الفيزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة ،  

 العمكـ العامة كخصكصان الفيزياء ، لتدريس ة كمدخؿيئـ التعميمالدعا استراتيجية باستخداـ االىتماـ 1.
 االستراتيجيات إحدل باعتبارىا الءانكم، التعميـ كحتى األساسية بدءان بالمرحمة المراحؿ التعميمية جميع في

 .يائية كأحد أىداؼ تدريس الفيزياءالمفاىيـ كميارات حؿ المسألة الفيز  في تنمية الفعالة

 ما يماءؿ بشكؿ كتدريبات أنشطة تنفيذ، ك ستراتيجية الدعائـ التعميمية استخداـ مميف عمى اتدريب المع2. 
 .االستراتيجية أنشطة كتدريبات مف تنفيذه تـ
 ارسنا باعتبارىا مف أىـ أىداؼ تعميـ الفيزياء .في مدالفيزيائية  حؿ المسألةاالىتماـ بتنمية ميارات 3.
خاصة مف خالؿ أفكار النظريات التربكية  لعمكـ العامةكمناىج ا تطكير المناىج الدراسية عمكمان  4.

الحديءة مءؿ أفكار فيجك تسكي التي تيتـ بالمستكيات العميا في التفكير كفي نفس الكقت تراعي الفركؽ 
 .   الطالبالفردية بيف 

 في المستكل معت باعتبارىا مختمفة، تدريس كمداخؿ استراتيجيات خالؿ مف المفاىيـ بتنمية االىتماـ 5.
 .المعرفية البنية ىـر مف الءاني

ةالمق رحاتة:ة
 إجراء المزيد تمترح فإنيا الباحءة، إلييا تكصمت التي كالنتائج الحالية الدراسة أىداؼ ضكء في

ة:اآلتية المجاالت في كالدراسات البحكث مف
ة.مختمفةال التفكير ميارات تنمية الدعائـ التعميمية عمى استراتيجية أءر دراسة1. 
ةالذكاكات المتعددة . تنمية الدعائـ التعميمية عمى استراتيجية أءر دراسة2. 
 دراسة ممارنة بيف استراتيجية الدعائـ التعميمية كاالستراتيجيات الحديءة لتحديد أييما أكءر3. 

 فاعمية في تنمية المفاىيـ كميارات حؿ المسألة الفيزيائية .
 .تنمية ميارات حؿ المسألة  عمى مختمفة اتيجياتاستر  مداخؿ تكظيؼ أءر دراسة 4.
  لممفػاىيـ البديمػة التصػكرات تعػديؿ اسػتراتيجية الػدعائـ التعميميػة فػي تكظيػؼ أءػر دراسػة 5. 

 .الفيزيائية 
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ةقائميةالمراجع:

 القرآنةالكر مة جز لةالعز زةالحك م.ة 
 صح حةال خارية 
 الك بةالعر  ي 

اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػدعائـ التعميميػػػة فػػػي تنميػػػة السػػػجايا العمميػػػة أءػػر  4 ( 2000إبراىيـ،إبػػراىيـ )1. 
        ،مجمةةةةيةكم ةةةةيةال ر  ةةةةيةة الزقةةةةاز  ، كاالتجػػػػاه نحػػػػك دراسػػػػة الفمسػػػػفة لػػػػدل تالميػػػػذ الصػػػػؼ األكؿ الءػػػػانكم

 .(35)العدد 
،عمػػػػاف 4 دار صػػػػفاء لمنشػػػػر 1ط مفةةةةاق مةفةةةةيةالف ز ةةةةاءةالحد ثةةةةية.( 4 2010إسػػػماعيؿ ، إبػػػػراىيـ )2. 
 تكزيع .كال

، غػزة 4  2. ط الق اسةلال قل مةالصفيةالمفاق مةلا جراءاتةل عممةفعةال( 4 2008أبك دقة ، سناء )3. 
 دار آفاؽ لمنشر .

 الك م ائ ةي مهةاراتةالم ةألي  جم ي في الذا ي ال  اؤل ا  را  ج يأثرة (20094أبك عجكة، حسػاـ )4. 
 كرة ،الجامعة اإلسالمية،غزة/فمسطيف.رسالة ماجستير غير منش ،عشر الحادي الصف لدىةط ب

أءػػر اسػػتخداـ المعمػػؿ االفتراضػػي فػػي تحصػػيؿ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة كاكتسػػاب ( 4 2010أحمػػد ، آمػػاؿ ) 5.
مجميةدرا اتةفية .ميارات التفكير العميا كالدافعية نحك تعمـ العمكـ لدل طالبات الصؼ الءالث اإلعدادم

 ( .6( ، عدد)13، مجمد ) العملمةال ر ل ي

فعال ية رجام ة الل ائطةالم عددةةل جم يةالمفاق مةلالةلعيةالصةحيةفةية( 4 2006أبك زايدة ، حاتـ ) 6.
    . رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، الجامعػػػة اإلسػػػالمية،  العمةةةلمةلةةةدىةطم ةةةيةالصةةةفةال ةةةادسةاأل ا ةةةي

 / فمسطيف. غزة

التةال عم م ةةيةفةةية جم ةةيةال حصةة لةفعال ةةيةا ةة خدامةا ةة را  ج يةال ةةقا( 4 2009أبػػك زيػػد، إينػػاس )7. 
. رسػالة ماجسػتير  لال فك رةالجاقةدةفةية ةدر سةالعمةلمةلةدىة  م ةذةالحمقةيةالثاج ةيةمةنةال عمة مةاأل ا ةي

 جامعة الفيـك ،مصر . غير منشكرة ،

، المػػاىرة 4 دار 1ط :ةمجةةاق ةال حةةثةفةةيةالعمةةلمةالجف ةة يةلال ر ل ةةية.( 2010أبػػك عػػالـ ، رجػػاء ) 8.
 عات .النشر لمجام
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 .غزة ،3 ط .ال ر لي ال حث  صم م في مقدمية (2003) :محمكد كاألستاذ، إحساف األغا، 9.

، 3ط.ةة)الفة حةالك  ةر( لز اد ةه الصةغ ر الجةامع صةح ح (1988) : الػديف ناصر محمد األلباني، 10.
 .اإلسالمي المكتب :بيركت ،2 ج

رائةة ة ةةدر سةالعمةةلمةمفةةاق مةل ط  قةةاتةطة( 20094عبػػد اهلل ك البمكشػػي ، سػػميماف) أمبكسػػعيدم ، 11.
ة، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 4 عماف .1ط .عمم ية

دراسػػػػة التفاعػػػػؿ بػػػػيف بعػػػػض أسػػػػاليب الػػػػتعمـ (4 2004أمينػػػػة السػػػػيد الجنػػػػدم كنعيمػػػػة حسػػػػف أحمػػػػد ) 12.
 كالسػػماالت التعميميػػة فػػي تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر التكليػػدم كاالتجػػاه نحػػك العمػػـك لػػدل تمميػػذات الصػػؼ

ة.ة،المؤتمر العممي السادس الجمع يةالمصر يةلممجاق ةلطر ةال در س . الءاني اإلعدادم

 الم أليةاالح فاظ حل مهارات  جم ي في الم عددة الل ائل ا  خدام أثرة4 (2007ىند) البشيتي ، 13.
       ، ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،الجامعػػة اإلسػػالمية الخةةامسةاأل ا ةةي الصةةف طال ةةات لةةدى  هةةا
 فمسطيف. / غزة

،  1ط  جم ةةيةالمفةةاق مةلالمهةةاراتةالعمم ةةيةألطفةةالةمةةاةق ةةلةالمدر ةةي.( 4 2004بطػرس ، بطػػرس ) 14.
 لمنشر كالتكزيع . المسيرةعماف4 دار 

:ةماق ةةةيةالمفةةاق مةلأ ةةةال بة صةةح حةالمفةةةاق مةة(2012، أشػػكاؽ كعبػػد الصػػػاحب ، إقبػػاؿ) جاسػػـ 15.
 .ةنشر ك التكزيع، عماف4 دار الصفاء لم1ط المخطلءةة.

ا ةة را  ج يةال ةةجاداتةال عم م ةةيةلأثرقةةاةفةةيةال حصةة لةالدرا ةةيةلال فك ةةرة( 4 2006أفنػػاف) ، حػػافظ 16.
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر لةةدىةطال ةةاتةالصةةفةاألللةالثةةاجليةفةةيةمقةةررةاألح ةةاءة المد جةةيةالمجةةلرة الجاقةةد
 السعكدية. ، جامعة طيبة ،منشكرة

  رجةام   ط  قةاتة ا ة خدام لال ر ةلي الجف ةي ا حصةاء (2011 ) : الحميػد عبػد عػزت حسػف، 17.
SPSS 18  العربي الفكر دار : . الماىرة. 

، عمػاف 4 دار المنػاىج  1. ط مفاق مةأ ا  يةفةيةالعمةلمةلالر اضة ات( 4 2007حمداف ، فتحي ) 18.
 لمنشر كالتكزيع .

 



137 

 

 لمتمدمة في تنمية ميارات حؿ أءر األنشطة العممية كالمنظمات ا( 4 2007الحياصات ، محمد ) 19.
 ، مجمد  مجميةال ر  يةالعمم ي. المسائؿ كفيـ المفاىيـ الفيزيائية لدل طمبة المرحمة الجامعية المتكسطة

 ( .2( ، عدد )10)
أءػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيتيف تدريسػػػيتيف قػػػائمتيف عمػػػى البنائيػػػة فػػػي ( 4 2006الخريسػػػات ، سػػػمير ) 20.

مجمةةية.ةةة كميػػارات التفكيػػر لػػدل طػػالب الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي األردفاكتسػػاب المفػػاىيـ الفيزيائيػػ
ة.ة(57( ، عدد)26، المجمكعة)القراءةةلالمعرفية

 .، عماف 4 دار المسيرة لمنشر ك التكزيع1ط :ة عم مةالعملمةلمجم ع.ة(2011خطابية ، عبداهلل ) 21.

ف جل  ةةةكيةفةةةيةاك  ةةةابة عةةةضةفعال ةةةيةال ةةةدر سةلفقةةةًاةلجظر ةةةية( 4 2006الدكاىيػػػدم ، عزمػػػي) 22.
. رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ، كميػة التربيػة ، الجامعػة  المفاق مةال  ئ يةلةدىةطال ةاتةجامعةيةاألقصةى

 اإلسالمية ، غزة .
 .آفاؽ مكتبة : غزة لأ ال  ه أدلا ه-العممي ال حث مجاق :ةة( 2003 )سييؿ ، دياب  23 .
، عمػاف 4 اليػازكرم 1ط ا  يةفيةالف ز ةاءةالجامع ةية.الم ادئةاأل ( 4 2006الربضي ، عماد )  24 .

 لمنشر كالتكزيع .

عػػالـ الكتػػب الحػػديث  4 ،إربػػد1. طةطرائةة ةلأ ةةال بةال ةةدر سةالمعاصةةرة (20064الربيعي،محمػكد ) 25.
 لمنشر كالتكزيع.

ة.ة، فمسطيف 4 دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع1ط :ةجظر اتةال عممة.ة(2003الزغكؿ ، عماد ) 26.
سػػتراتيجية ممترحػػة فػػي المػػدرة عمػػى حػػؿ المسػػائؿ الكيميائيػػة لػػدل افاعميػػة ( 4 2008زنكنػػة ، عمػػي ) 27.

 ( .36( ، العدد)2، المجمد ) مجميةالف حة،ةالعرا .  طالب الصؼ السادس العممي

، المػاىرة 4 1. طا  را  ج اتةال در سةرؤ يةمعاصرةةلطر ةال عم مةلال عمم:(2003زيتكف، حسػف ) 28.
 لكتاب لمنشر.عالـ ا
  ،1. طالةة عممةلال ةةدر سةمةةنةمجظةةلرةالجظر ةةيةال جائ ةةي: (2003زيتػػكف، حسػػف كزيتػػكف ، كمػػاؿ)29. 

 الماىرة 4 عالـ الكتاب لمنشر.
  ، عماف 4 دار الشركؽ لمنشر.1. طأ ال بة در سةالعملمةة:(2008زيتكف، عايش ) 30. 
دار  4 عمػػػاف ،1. ط  ةةةدر سةالعمةةةلمةالجظر ةةةيةال جائ ةةةيةلا ةةة را  ج ات(20074عػػػايش ) ، زيتػػػكف31. 

 . الشركؽ لمنشر كالتكزيع
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  .، الماىرة 4 عالـ الكتب لمنشر1ط .ة:ة در سةالعملمةلمفهمةرؤ ية جائ ية(2002زيتكف ، كماؿ )32. 

 ةةةدر سةمفةةةاق مةالمغةةةيةالعر  ةةةيةلالر اضةةة اتةلالعمةةةلمة 4 (1988جػػػكدت كيكسػػػؼ،جماؿ) ، سػػػعادة 33.
 . دار الجيؿ 4 يركتب ،1ط . لال ر  يةاالج ماع ي

، عمػػاف 4  1. ط  جم ةةيةالمفةةاق مةلالمهةةاراتةالعمم ةةيةلطةةر ة در  ةةها( 4 2004سػػالمة ، عػػادؿ )34. 
 دار الفكر لمنشر كالتكزيع .

، عمػػػػاف 4 دار 1. ط أ ةةةةال بة ةةةةدر سةالعمةةةةلمةلةالر اضةةةة ات( 4 2007سػػػػالمة، عبػػػػد الحػػػػافظ )35. 
 اليازكرم لمنشر ك التكزيع . 

أءػػر التػػدريس بطريمػػة حػػؿ المشػػكالت فػػي تغييػػر المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ( 4 2008منػػذر) السػػكيممييف ، 36.
 ( 3عدد )( ،14، مجمد ) مجميةدرا اتة ر ل يةلاج ماع ي.  البديمة لطالب مرحمة التعميـ األساسي العميا

لر اضةيةفاعم يةا  را  ج يةالدعائمةال عم م يةفية جم يةمهةاراتةال رقةانةا( 4 2009أميف) ، السيد 37.
، بحػث منشػكر فػي مجمػة كميػة التربيػة  لدىةال  م ذةذليةصعل اتة عممةالر اضة اتة المرحمةيةا عداد ةي

 باإلسماعيمية ، جامعة قناة السكيس.

، عمػاف 4 دار المسػيرة لمنشػر 1ط :ةمل لعيةالمصطمحاتةال ر ل ةية.ة(2011السيد عمي ، محمػد) 38.
 ك التكزيع . 

 . اججم ةزي لالجف  يةعر ي ال ر ل ي المصطمحات :ةمعجمة(2003) ينػبز  كالنجار، حسف شحاتو،39. 
 . المبنانية المصرية الدار : الماىرة ،2 ط

فعالية بعض االستراتيجيات التعميمية في تنمية ميػارات حػؿ المشػكمة ة(20074شرؼ ، عبد العميـ ) 40.
مجمةةيةال ر  ةةية .ةكم األزىػػرمالكيميائيػػة كصػػياغة معادلتيػػا كخفػػض قمميػػا لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ الءػػان

 ( .1( ، عدد)10، مجمد ) العمم ي

ةفةةية جم ةةيةمهةةاراتةفةةيةحةةلةةأثةةرةا ةة خدامةالمحاكةةاةةالحا ةةل  ي( 4 2009عبػػد المطيػػؼ ) الصػػـ، 41.
رسػالة ماجسػتير  ،الم ائلةالف ز ائ يةلةدىةطم ةيةالصةفةالثةاجيةالثةاجليةلا جاقةا همةجحةلةمةادةةالف ز ةاء

 . اليمف ء،غير منشكرة ، جامعة صنعا
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أثةةرةا ةة خدامةإ ةة را  ج يةالةة عممةال لل ةةديةفةةيةعةة جةال صةةلراتةال د مةةية(4 2009ضػػيير، خالػػد ) 42.
رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة،   غةةزة. لةة عضةالمفةةاق مةالر اضةة يةلةةدىةطةة بةالصةةفةالثةةامنةاأل ا ةةي

 الجامعة اإلسالمية، غزة/ فمسطيف.

، المػػػاىرة 4 دار الفكػػػر 1ط العمةةةلمةا ج ةةةاج ية.ة:ة حم ةةةلةالمح ةةةلىةفةةةي( 2004طعيمػػػة ، رشػػػدم ) 43.
 العربي .

فعاليػػة خػػرائط الصػػراع المعرفػػي فػػي تصػػحيح التصػػكرات البديمػػة لػػبعض ( 4 2006طمبػػة ، إييػػاب ) 44.
( ، 9، مجمػد )مجميةال ر  يةالعمم ةية.  المفاىيـ كحؿ المسألة الفيزيائية لدل طالب الصؼ األكؿ الءانكم

 . ( 1عدد )

أءػػػر اسػػػتخداـ نمػػػكذج التػػػدريب االستمصػػػائي لسكشػػػماف عمػػػى تحصػػػيؿ  ( 20074إييػػػاب )طمبػػػة ،  45.
المفاىيـ الفيزيائية كتنمية المدرات المعرفية كالالمعرفية )الكجدانيػة( لمتفكيػر اإلبتكػارم لػدل طػالب الصػؼ 

 ( . 1( ، عدد )10، مجمد ) مجميةال ر  يةالعمم ي .األكؿ الءانكم 

المػكاد  –االنتمػائي  –أءر استخداـ نماذج التعمـ لدل بركنر ) االسػتمبالي 4 ( 2003طمبة ، إيياب ) 46.
 . (4)( ، عدد6، مجمد ) مجميةال ر  يةالعمم ي.  لدل طالب الصؼ األكؿ الءانكمغير المنظمة ( 

فعاليػػػة التػػػدريس كفمػػػان لنظريتػػػي بياجيػػػو ك فيجكتسػػػكي فػػػي تحصػػػيؿ ة( 20004عبػػػد الكػػػريـ ، سػػػحر) 47.
 الفيزيائيػػة كالمػػدرة عمػػى التفكيػػر االسػػتداللي الشػػكمي لػػدل طالبػػات الصػػؼ األكؿ الءػػانكم ،بعػػض المفػػاىيـ 

، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة ، اإلسػػماعيمية، المةةؤ مرةالعممةةيةالرا ةةعة:ةال ر  ةةيةالعمم ةةيةلمجم ةةعة
  .المجمد األكؿ 

يةالمفةةةاق مةلمهةةةاراتةحةةةلةأثةةةرة رجةةةام ة الل ةةةائطةالم عةةةددةةفةةةية جم ةةة( 4 2010محمػػػد ) العربيػػػد، 48.
 الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشكرة ، ،لدىةط بةالصفةالحاديةعشرالم أليةالف ز ائ ية

 فمسطيف. / غزة

، عمػاف 4 دار 1ط :ةطر ة در سةالعملمةلالر اضة ات.ة(2010عريفج ، سامي كنايؼ ، سميماف ) 49.
ة.ةصفاء لمنشر ك التكزيع
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نتػػػاج ة4(2006عزمػػػي، نبيػػػؿ ) 50. فاعميػػػة برنػػػامج ممتػػػرح لتػػػدريب طػػػالب كميػػػة التربيػػػة عمػػػى تصػػػميـ كا 
( 13، مجمػد ) .ةمجميةدرا اتة ر ل يةلاج ماع يةالرسكـ المتحركة الكمبيكترية لبعض المفاىيـ الفيزيائيػة

 ( .2، عدد)

نتػاج  أءر استخداـ برنامج ممترح كفمان ألسمكب التعمـ الػذاتي فػي تصػميـة(20104عزمي ، نبيؿ  ) 51. كا 
المجمكعػػة  مجمةةيةدرا ةةاتة ر ل ةةيةلاج ماع ةةية، .الرسػػكـ المتحركػػة الكمبيكتريػػة لػػبعض المفػػاىيـ الفيزيائيػػة

 (.160( ، عدد)67)

، 1ط:ةا  را  ج اتة در سةالر اض اتةفيةمراحلةال عم مةالعةام.ة(2012عفانة ، عزك ك آخػركف ) 52.
 عماف 4 دار الءمافة لمنشر كالتكزيع .

 حػؿ لتنميػة ميػارات التكػاممي المنحػى عمػى قػائـ ممتػرح برنػامج فاعميػة : (2000): زكعػ ، عفانػة 53.
 العمم ةي ال ر  ةي – الرا ةع العممةي المةؤ مر ، األساسػي السػابع الصػؼ طالبػات لػدل العمميػة المسػائؿ
 . أغسطس 3  –يكليك  31 ، اإلسماعيمية ، العممية لمتربية المصرية الجمعية ، األكؿ المجمد لمجم ع،

أءر استخداـ المنحػى المنظػكمي فػي تحصػيؿ المفػاىيـ الفيزيائيػة (4 2009عمياف ، شاىر كآخركف ) 54.
 مجميةدرا اتةفيةالعملمةال ر ل ي .ةكحؿ المسألة الفيزيائية لدل طمبة جامعة البمماء التطبيمية فػي األردف

 ( .2( ، عدد)36، مجمد )

ة تدريس مبنية عمى نظريػة الػذكاءات المتعػددة فػي أءر استخداـ استراتيجي( 4 2011، أمؿ ) عكض 55.
،  العمةةلمةال ر ل ةةيةفةةيمجمةةيةدرا ةةاتة. ةتحصػيؿ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي

 ( .1عدد) ( ،38مجمد )
صعل اتة عممةالمفاق مةالف ز ائ يةلدىةطم يةالصفةالعاشرة محافظةاتة( 4 2002عيسى ، حاـز ) 56.
ة/ فمسطيف . اجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، غزة. رسالة م غزة
 عشةرةالحةادي الصف طم ي لدى الف ز ائ ي لممفاق م ال د مي ال صلرات( 4   2007،ىبة ) الغميظ 57.
ةرسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسالمية،غزة/فمسطيف. ،الف ز اءةجحلةمادة  اال جاه ع ق ها ل

مجمةةيةترجمػػة 4كسػيـ الكػردم، :ةمجطقةيةالجمةةلةالممكجةيةمقار ةةيةجد ةدة.( 2004فيجػك تسػكي.ؿ.س) 58.
 14-17.، مركز المطاف ، راـ اهلل ،العدد الخامس عشر، ص رؤىة ر ل ي

أءػػر اسػػتخداـ المختبػػر الجػػاؼ فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ الفيزيائيػػة كميػػارات ( 4 2008قطػػيط، غسػػاف )59. 
 .(3( ،عدد)11، مجمد ) مجميةال ر  يةالعمم ي.  في األردفالتفكير العميا لدل طالب المرحمة األساسية 
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أءػػر دمػػج ميػػارات التفكيػػر فػػي المحتػػكل فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ الفيزيائيػػة ( 4 2007قطػػيط، غسػػاف ) 60.
 (،10، مجمػػد ) .ةمجمةةيةال ر  ةةيةالعمم ةةيكاالتجاىػػات العمميػػة لػػدل طػػالب المرحمػػة األساسػػية فػػي األردف

 ( .4عدد)
فػػػي  Vأءػػر معالجػػة المعمكمػػػات كالتػػدريس بطريمتػػي دكرة الػػتعمـ كأشػػكاؿ ( 4 2006)قطػػيط، غسػػاف  61.

 اكتساب المفاىيـ الفيزيائيػة كتنميػة عمميػات العمػـ لػدل طػالب الصػؼ األكؿ الءػانكم العممػي فػي األردف .
 ( .3( ،عدد)11، مجمد ) مجميةال ر  يةالعمم ي

.  ل بةالق ةاسةلال شةخ صةفةيةال ر  ةيةالخاصةيالق اسةلال ق  مةلأ ا( 4 2003ككافحة ، تيسير ) 62.
 ، عماف 4 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع . 1ط 

 جامعػة منشػكرات ،ةلال عمة م الة عمم فةي لال قةل م :ةالق ةاسة (2011 )كآخػركف اهلل عبػد الكيالنػي، 63.
 .األردف :عماف السماؽ أـ المفتكحة، المدس

ةالمجةةةاق مةالمصةةةطمحاتةال ر ل ةةةيةلالمعرف ةةةيةفةةةية:ةمعجةةة(2003الممػػاني، أحمػػػد كالجمػػؿ ، عمػػػي ) 64.
ة.ة، الماىرة 4 عالـ الكتب لمنشر ك التكزيع2ط لطر ةال در س.

، فمسػطيف 4 مكتبػة 2طة:ة در سةالعملمةفيةال عم مةالعةامة.ة(2009المكلك، فتحية كاألغا ،إحسػاف ) 65.
 الطالب الجامعي ، الجامعة اإلسالمية .

رةمخططاتةال عةارضةالمعرفةيةفةية جم ةيةالمفةاق مةلمهةاراتةحةلةالم ةأليةأث(4 2011ماضي ، إيمػاف  ) 66.
 / فمسطيف. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، غزة اللراث يةلدىةطال اتةالصفةالعاشرة.

فعاليػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء المعرفػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات الفيػػػـ ة( 20044محمػػػد، زبيػػػدة ) 67.
مجمةيةكم ةية.  تغمػب عمػى صػعكبات تعمػـ المفػاىيـ الفيزيائيػة لػدل طػالب الصػؼ األكؿ الءػانكمالمرائي كال

 ( .56، عدد ) ال ر  ية المجصلرةة

، المػاىرة 1ط . طر ة در سةالر اض اتةجظر اتةل ط  قةات( 4 2001محمد الصادؽ ، إسماعيؿ ) 68.
 4 دار الفكر العربي .

 ،2 ط . ا ج اج ي العملم المجه ةفي مح لى :ة حم لة(2012ريـ ) العظيـ، كعبد اهلل عبد محمد، 69.
 .كالتكزيع لمنشر المسيرة دار : عماف
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 ، عماف4 دار الءمافة لمنشر كالتكزيع . 1. ط جظر اتةال عمم( 4 2004محمد ، محمد )70. 

ة ، المدينػػة المنػػكرة4 مكتبػػػ 1. ط  ةةدر سةالعمةةلمة أصةةة لةل حةةد ث( 4 1999المحيسػػيف ، إبػػراىيـ )71. 
 العبيكات .

 المسػيرة دار : ، عمػاف2 ط . الةجفس لعمةم ال ر  ي في لال قل م الق اس (2005) : سػامي ممحـ، 72.
 .كالتكزيع لمنشر

 طةل رةمةجه ةالك م ةاءة المرحمةيةالثاجل ةية فم ةط نةل جم ةيةالمفةاق مة( 4 2008مكسى ، عبػداهلل ) 73.
. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر  مج مةةعةالفم ةةط جيالك م ائ ةةيةلمهةةاراتةحةةلةالمشةةك تةفةةيةضةةلءةاح  اجةةاتةال

 منشكرة، جامعة عيف شمس ، مصر .

، عماف 4 دار المناىج لمنشر 1. ط المفاق مةالعمم يةلطرائ ة در  ها( 4 2009الناشؼ ، سممى ) 74.
 .ةك التكزيع

 .، عماف 4 دار الفرقاف لمنشر ك التكزيع2ط :ةالجد دةفية عم مةالعملم.ة(1992نشكاف، يعمكب ) 75.

، عمػاف 4 دار البدايػة 1. طا جاقاتة ر ل يةفيةأ ال بة در سةالعمةلمةة( 20094عادؿ ، محمد ) 76.
 .ةلمنشر ك التكزيع

 حم ةلةمح ةلىةمجةاق ةالمغةيةالعر  ةيةرؤ ةية(4   2009الياشمي ، عبػد الػرحمف كعطيػة ، محسػف ) 77.
 ، عماف 4 دار صفاء لمنشر كالتكزيع . 1. ط جظر يةل ط  ق ي

 ، اإلمارات 4 دار الكتاب الجامعي . 1. ط مهاراتةال در سةالفعال( 4 2002يدم ، زيد )اليك  78.

 ، غزة 4 مركز المناىج .1، ج1. ط العملمةالعاميك ابة( 4 2005كزارة التربية كالتعميـ ) 79. 

 ، عماف ، دار الفكر . .ةجظر اتةال عممةلال عم م( 2005يكسؼ محمكد قطامي ) 80.
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ة(1ممح ة)
ةاأل ا ي العاشر لمصف لحدةةقلاج نةالحركي في الف ز ائ ي المفاق م اخ  ار

 ..................اسـ الطالب 4 ..............................                     المدرسة 4 

ةكبركاتو اهلل كرحمة عميكـ السالـة:الطال ية عز ز ي

مسػتكل تحصػيمؾ لممفػاىيـ  اختبػار إلػى تيػدؼ التػي األسػئمة مػف مجمكعػة النمػكذج ىػذا فػي عميػؾ نعرض
 ذك مف متعػدد نكع االختيار مف سؤاالن  (50) عميؾ يعرض حيث ،" قكانيف الحركة " كحدة  في الفيزيائية

 اإلجابػة مفتػاح كرقػة باإلضػافة إلػى (،9 صػفحة) (إلػى2صػفحة) مف صفحات (8 ) في رات،اختيا (4 )
 .اإلجابة مفتاح كرقة في اإلجابة المخصصة خانة إشارة في كضع منؾ يطمب حيث ،(10) الصفحة في

 :االخ  ار  عم مات

 االختبار. مف كاممة نسخة عمى حصكلؾ مف تأكدم   -

  .األسئمة عف جميع أجب ءـ عنيا اإلجابة قبؿ كعناية بدقة عبارة كؿ اقرئي -  

 إشارة. مف أكءر يشمؿ الذم السؤاؿ إجابة تمغى  - 

 . ة ، كلكؿ إجابة صحيحة درجة كاحدةدرجتؾ في االختبار عبارة عف مجمكع إجاباتؾ الصحيح - 

  .درجتؾ في االختبار ستخضع لمتحميؿ اإلحصائي الخاص بالباحث كال تحتسب في تحصيمؾ - 

 الكزف          –ج      المكة  -ب   الكتمة   -سمى 4 أ تقكة جذب األرض لألجساـ  الة لض حي:مث

 4كاآلتي تحت الخانة )ب ( × (  اإلجابة الصحيحة في المءاؿ السابؽ ىي ) ب( فنضع ) 

 رقمةال ؤال
ةاإلجابة المختارة الصحيحة

 
 د ج بةأ

   ×  س
    ة
    ة

ةشاكر نةلكةح نة عالجكة

  ال احثية:ة غر دةحملدةةةةةةةة
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ةفيةلحدةةقلاج نةالحركيةرةالمفاق مةالف ز ائ يةالصلرةةاأللل يةالخ  ا

ة(ةدق قية45زمنةاالخ  ارة)ة

 ....................الدرجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .........ال يالط ا م

 بيف المكسيف 4 ما اختر اإلجابة الصحيحة م

ةلمشةاقداتةفةةيةالكةةلنةالةذيةجعةة شةعم ةةهةقةةلةالعمةمةةالةةذية  حةةثةفةية ف ةة رةالظةةلاقرةالط  ع ةةيةلا1- 
 )ة ذكرة(ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:ةةعمم

 الفيزياء -ب  الجيكلكجيا -أ 
 الكيمياء -د  األحياء -ج 
 )ةفهمة(ة :ألجهاةاال م  مىةالكم اتةالف ز ائ يةالمش قية هذاةة2-

ة )ة ط   ة(ة الكم اتةالف ز ائ يةاأل ا  يةفيةقاجلنةالكثافية=ةالك مي/الحجم:ة 3-

 الحجـ  -ب  الكتمة  -أ 
 الكتمة كالحجـ -د  الكءافة -ج 
ة)ة ط   ة(ةعجميةالجاذ  ية:×ةالكم اتةالف ز ائ يةالق ا  يةفيةقاجلنةالقلةة=ةالك ميةة4-

 عجمة الجاذبية -ب  المكة  -أ 
 الكتمة كالمكة  -د  الكتمة -ج 
ةةماة م زةالكم اتةالف ز ائ يةالم جهيةعنةالكم اتةالف ز ائ يةالق ا  يةأجهة ع رةعجها:ةة5-

ةةةةةةةة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 تشتؽ مف الكميات األساسية -ب  كءيرة العدد -أ 
 ) أ+ ب( صحيح  -د يعبر عنيا بعدد ككحدة قياس -ج   

 )ة حم لة(ةةةةةةةبكحدة قياس   -ب  بعدد  -أ 
 باتجاه -د  بعدد ككحدة قياس  -ج 
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مقارجيةكم يةف ز ائ ية كم يةف ز ائ يةأخرىةمع ار ةيةم فة ةعم هةاةمةنةجفةسةالجةلعةةل  ةمىةلحةدةةة6-
ة)ة ذكرة(ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالق اس:ةةةةةةةة

 المياس الفيزيائي -ب  معايرة األداة -أ 
 المياس التربكم -د  الكميات الفيزيائية  -ج 
 سةاألداةة دقيةق ميةمع ار يةم ف ةعم ها:ة)ةفهمة(ق اة7-

 ريميس الطكؿ بالسنتيمت -ب  يميس الزمف بالءانية -أ 
 )ب+ج( معان  -د  يميس الكتمة بالغراـ -ج 

الم افية  نةع م ة نةةعمةىةقضة بةمعةدجيةمصةجلعةمةنة ة  كيةال   ة نةلا ر ةد لمةمحفةلظةفةية9- 
 )ة ذكرة(ةة4 درجيةصفرة م  لسةفيةمركزةالمقا  سةلالملاز نة فرج ا

 المتر المعيارم   -ب     المتر -أ 

 السنتيمتر المعيارم   -د المتر الضكئي   -ج

 )ة حم لة(ة4    م زةالم كرلم  رةعنةاللرج ية أجهة-10

         لمياس أبعاد األجساـ الداخمية  أداة  -أ 

 يميس ألقرب ءالءة أرقاـ عشرية -د   أداة لمياس أبعاد األجساـ الكبيرة  -ج   

ة )ة ط   ة(ة4 الق اسةالذية دلةعم هةاللرج يةفيةالشكلةالمقا لة-11

ة

 

 

  دقة األداة    -أ      

 معايرة المياس              -ج    

 معايرة األداة  -ب   

 المياس الفيزيائي    -د    

  )ة حم لة(   م زةالجظامةالغال يةعنةالجظامةالدللية أجهة:ةة8-

 أداة لمياس أبعاد األجساـ الخارجية  -ب

 متر  13.22-ب                 سـ13 . 27  -أ
     سـ 5.8 -د                  ممـ13 . 22 -ج
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ةل    نةلا ر د لمةفيةصجاعيةالك ملةغرامةالمع اريةألجهاة:ة)ةفهمة(   خدمة   كيةاة-12

 تبمى كتمتيا ءابتة -ب  رخيصة الءمف  -أ 
 تتأءر باألحكاؿ الجكية -د  مماكمة لمصدأ  -ج 
ة   خدمةالم زانةالزج ركيةفيةق اسة:ة)ة ذكرة(ة-13

 كزف األجساـ -ب  كتمة األجساـ -أ 
 األبعاد الخارجية لألجساـ -د  عجمة الجاذبية األرضية -ج 
جمةلعجدةصعلدهةإلةىةجها ةية50 حملةم  م ةلقميةأحدةالج الةالمر فعيةمعهةقطعية كرةك م هاةة-14

م ةرةقةةامة ق ةاسةك م هةاةمةةرةةثاج ةيةفلجةدةقطعةةية3000 الج ةلةالةذية ر فةعةعةةنة ةطحةاألرضةحةلالية
 (ال كرة:)ة حم لة

 تزداد كتمتيا   - ب تمؿ كتمتيا - أ
 ابتةتبمى كتمتيا ء -د      يبمى كزنيا ءابت  -ج    

ضةعفًاةمةنةالةةزمنةالة زمةالج قةالةإلك ةةرلنةةذرةةةة9,192,631,770الف ةرةةالزمج ةيةال ةية كةةاف ةة-15
ة  نةم  ل  نةمنةم  ل اتةالطاقيةفيةالذرةةة:ةةةةةة)ة ذكرة(ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة133 ةCsال  ز لمة

 الدقيمة المعيارية - ب الساعة المعيارية  - أ
 الساعة الضكئية  -د    ياريةالءانية المع  -ج   

 )ة ذكرة( : منةأجماطةةالحركيةة-16

 الحركة االنتمالية -ب  الحركة الدائرية -أ 

 جميع ما ذكر -د  الحركة االىتزازية -ج 

ة)ة ذكرة(ة4 الحركيةال ية  غ رةف هاةملضعةج مةةفيةةف رةةزمج يةمحددةةفيةا جاهةمحددة-17

 جميع ما ذكر  -د    الحركة االىتزازية    -ج       

ة

 الحركة االنتمالية  -ب الحركة الدائرية      -أ
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ةةةةةةةةةالم جهةالذية مكنة مث مهةة الشعاعةالمجطم ةمنةجقطيةا  جادةإلىةملضعةالج مة:ةةة-18

 )ة ذكرة(ةةةةةةةةةةةةةالمسافة -ب  السرعة  -أ 
 الحركة اإلنتمالية -د  متجو المكضع -ج 
 :ة)ة حم لة(الزمنةة– مثلةةالم احية حتةمجحجىةال رعيةةة-19

 الزمف - ب السرعة   - أ
 اإلزاحة   -د     التسارع  -ج   

 

ةةةةة            

ة           

  

ة  الي:منةالشكلةال ا  ةالم افيةال ية حركهاةال اصة 

 كـ 150 –ب                 كـ             100  -أ    

 صفر                                   -كـ                             د   200  -ج   

ةمنةالشكلةةإزاحيةال اصة  الي:ةة)ة ط   ة(ةة21-

ة)ة ط   ة(

 

 

 

 كـ غربان  150 -ب  كـ غربان  100 -أ 
 صفر -د  كـ شرقان  200 -ج 
 ة  م زةا زاحيةعنةالم افية أنةةة-22

 كحدة قياسيا متر  -كمية قياسية                                ب     - أ 

 تعبر عف حركة الجسـ  -كمية متجية                               د     -ج  

    

 

 كم100

 

 

 

 

 غرب

       -20    

 كم100 شرؽ       

 (ةا زاحية:ة)ة حم ل

http://www.google.ps/imgres?imgurl=http://img382.imageshack.us/img382/6532/schoolbus.jpg&imgrefurl=http://hajyhassoob.ahlamountada.com/t1491-topic&usg=__lbdf5kIXf4jq3z1W2jc4eKpwqEA=&h=202&w=392&sz=26&hl=ar&start=14&zoom=1&tbnid=I8XivUr9DuGEZM:&tbnh=84&tbnw=163&ei=IgsDUMbbO-j34QT_lqiBCA&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B5%2B%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A9%26hl%3Dar%26sa%3DX%26imgrefurl%3Dhttp://www.w-enter.com/forum/f116/t19077/%26imgurl%3Dhttp://www.w-enter.com/forum/attachment.php%25253Fattachmentid%25253D19441%252526stc%25253D1%252526d%25253D1207673262%26w%3D600%26h%3D300%26sig%3D106730610358438209747%26ndsp%3D24%26biw%3D1366%26bih%3D674%26tbs%3Dsimg:CAESEgl97iKdg6vVHSH4NdV8zIPxow%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=685&vpy=383&dur=3126&hovh=161&hovw=313&tx=171&ty=94&sig=106730610358438209747&page=1&ved=1t:429,r:13,s:0,i:118&biw=1366&bih=674
http://www.google.ps/imgres?imgurl=http://img382.imageshack.us/img382/6532/schoolbus.jpg&imgrefurl=http://hajyhassoob.ahlamountada.com/t1491-topic&usg=__lbdf5kIXf4jq3z1W2jc4eKpwqEA=&h=202&w=392&sz=26&hl=ar&start=14&zoom=1&tbnid=I8XivUr9DuGEZM:&tbnh=84&tbnw=163&ei=IgsDUMbbO-j34QT_lqiBCA&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B5%2B%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A9%26hl%3Dar%26sa%3DX%26imgrefurl%3Dhttp://www.w-enter.com/forum/f116/t19077/%26imgurl%3Dhttp://www.w-enter.com/forum/attachment.php%25253Fattachmentid%25253D19441%252526stc%25253D1%252526d%25253D1207673262%26w%3D600%26h%3D300%26sig%3D106730610358438209747%26ndsp%3D24%26biw%3D1366%26bih%3D674%26tbs%3Dsimg:CAESEgl97iKdg6vVHSH4NdV8zIPxow%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=685&vpy=383&dur=3126&hovh=161&hovw=313&tx=171&ty=94&sig=106730610358438209747&page=1&ved=1t:429,r:13,s:0,i:118&biw=1366&bih=674
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ةا زاحيةةال ية قطعهاةالج مةخ لةلحدةةالزمن:ة)ة ذكرة(ةة-23

 السرعة -ب  اإلزاحة -أ 
 التسارع -ج 

 همة(لحدةةق اسةال رعي:ة)ةفةة-24
 متجو المكضع -د 
 

  
  

ثاج ةيةفةإنة ةرع هاةة20م ةرةخة لة100إذاة حركتةدراجية ا جاهةالشر ةفقطعتةم افيةقةدرقاةةة-25
 )ة ط   ة( الم ل طية  الي:

 ـ/ ث 30 -ب  ـ/ ث50  -أ 
 ـ/ ث5  -د  ـ/ ث40  -ج 
ة  م زةال رعيةالمحظ يةعنةال رعيةالم ل طية أجها:ة)ة حم لة(ةة-26

 ياسيا ـ/ث  كحدة ق -ب  2كحدة  قياسيا ـ/ ث -أ 
 تساكم اإلزاحة عند أم لحظة /الزمف -د   تساكم اإلزاحة الكمية /الزمف    -ج    

 لصفةال غ رةفية رعيةالج مةمعةالزمنة:ة)ة ذكرة(ةةة-27

 السرعة المتكسطة -ب  التسارع -أ 
 المكة -د  السرعة المحظية -ج 
 )ةفهمة(ة4   ارعةالج مةعجدماةةةة-28

 و مع الزمفتتناقص سرعت -ب  تتساكل سرعتو مع الزمف -أ 
 )ب+ج(صحيح -د  تتزايد سرعتو مع الزمف -ج 
 لحدةةق اسةال  ارعة:ة)ةفهمة(ةة-29

 -2ـ . ث -ب  2ـ / ث -أ 
 صحيح )أ+ب( -د  2ـ.ث -ج 

 

 1-ـ/ث -ب  ـ.ث -أ 
 متر -د  1-ـ.ث  -ج 
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ة      جم عةماة ميةمنةخصائصةالشكلةالمجالرةماعداة:ةةة)ة حم لة(ة-30

ة     ا تة هذاةاال مةألنة:ة)ةفهمة(  مىةال  ارعةالثةة-31 

 معدؿ تغير سرعة الجسـ بالنسبة لمزمف ءابتة خالؿ حركتو ممداران .   -أ   ةةةة

 معدؿ تغير سرعة الجسـ بالنسبة لمزمف ءابتة   خالؿ حركتو اتجاىان .   -ب     

 كاتجاىان .معدؿ تغير سرعة الجسـ بالنسبة لمزمف ءابتة   خالؿ حركتو ممداران     -ج      

 معدؿ تغير المسافة التي يمطعيا الجسـ بالنسبة لمزمف ءابتة   خالؿ  حركتو ممداران .  -د       

 يةمنةمعادالتةالحركية   ارعةثا ت:ة)ة ذكرة(اآل  المعادليةةة-32

 +  ت ز 1=  ع 2ع  -ز                           ب +  ج  1=  ع 2عةة-أةةةةةةةة

2ع    -د                    2زج  1/2ز +  1ؼ =  ع   -ج      
1=  ع2

 ؼج 2+ 2

   ثاج ةيةإلةىة2.5 م/ث،ةل صةلة ةرع هاةخة لة1.5  حةركة ة ارةة  ةرعيةا  دائ ةيةمقةدارقاةةة-33
 )ة حم لة( م/ثةعمىةفرضةأنةال غ رةفيةال رعيةكانةمج ظمًاةفإنةم ل طةةال  ارعة  الي:20

 طم ةعمةىةحركةيةاألج ةامةالقر  ةيةمةنة ةطحةاألرضةلال ةاقطية ا جاقهةاة حةتة ةأث رةالجاذ  ةيةة34-
ةاألرض يةمعةإقمالةمقالميةالهلاءة:ة)ة ذكرة(

 التسارع المركزم  -ب      السمكط الحر  -أ    

 التسارع الءابت   -د       الحركة الدائرية   -ج   

 

 الجسـ متحرؾ -ب  التسارع صفر -أ 
 الجسـ ساكف -د  السرعة منتظمة -ج 

 صفر -ب  2ـ / ث 2 -أ 
 2ث ـ /4  -د  2ـ / ث 3 -ج 

 الموضع   

 الزمن
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ة ا جاهةمركزةاألرضة  الي:ةةة)ة ذكرة(ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ارعةالجاذ  يةاألرض ي  -35

  قلة  ارعةالجاذ  يةاألرض يةكمماةار فعجاةألعمىةألنةقلةةالجاذ  يةاألرض ية:ة)ةفهمة(ةةة-36

 األرضتزيد البتعادنا عف مركز   -ب  تمؿ البتعادنا عف مركز األرض -أ 
 تبمى ءابتة دكف تغير   -د     تتضاعؼ البتعادنا عف مركز األرض -ج   

أرادةشخصةأنة جدةار فاعة رجة،ةفأ قطةحجرًاةمةنةأعمةىةال ةرجةفةإذاةلصةلةالحجةرةإلةىةاألرضةة- 37
 )ة ط   ة( ثلانة،ةفإنةار فاعةال رجة  الي:5 فية

 متر 120  -ب  متر115  -أ 
 متر 130  -د  متر 122,5 -ج 

 

ةعادالتةالحركيةلم قلطةالحرةعنةمعادالتةالحركية   ارعةثا تة أنة:ة)ة حم لة(  م زةمةة-38

 التسارع ءابت  -ب  المسافة متغيرة -أ 
 ) أ+ ب ( صحيح  -د  السرعة النيائية متغيرة  -ج 
 جم عةماة ميةمنةأمثميةالحركيةاالق زاز يةماعداة:ة)ة حم لة(ةة-39

 دقات قمب اإلنساف -ب  لعبة اليكيك -أ 
 حركة الدراجة اليكائية -ج 
 

 حركة ذرات المادة في الجزيئات -د 

ة:ة)ة ط   ة(ةاآل ي مثلةالشكلةة-40
ة

ةالزمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ة
ة

 ىيرتز 1/6حركة اىتزازية ترددىا   -متر              ب  9حركة اىتزازية سعتيا    -أ       ةة

 )ب+ج( صحيح   -د   متر                  20 حركة اىتزازية سعتيا   -ج     

 2ـ/ث 8.9  -ب  ـ/ث                         9.8 -أ 
 ـ/ث8.9   -د  2ـ/ث 9.8  -ج 

20 

10 

0 

3 6        9                  
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ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة

   مىةعددةالدلراتةال ية حدثهاةالج مةالمه زةفيةالثاج يةاللاحدةة:ة)ة ذكرة(  -41

 الزمف الدكرم   -سعة االىتزاز                                  ب     -أ  ةةةة

 الطكؿ المكجي   -التردد                                          د     -ج     

 

زاح هةفيةالحركيةال لافق يةال   طي:ة)ةفهمة(  -42     كلنةالع قية  نة  ارعةالج مةالمه زةلا 

 عكسية  -طردية                              ب     -أ  ةةةة

زاحتو -د       مداران كعكسية اتجاىان طردية م    -ج     التكجد عالقة بيف  تسارع الجسـ الميتز كا 

القلةةال ية عملةعمىةإعادةةالك ميةالمر لطيةفيةالجا ضةالحمزلجيةإلىةملضعةاال  قرارةةةة-ة43
 الذيةكاجتةعم هةةل  جا بةطرد ًاةمعةا زاحية:ة)ة ذكرة(

 كة التماسؾق   -قكة التالصؽ                               ب    -أ  ةةةةة

 قكة التجاذب بيف الجزيئات      -قكة االسترجاع                             د     -ج     

 قا م يةالجا ضةلمرجلعةإلىةطللهةاألصميةعجدةزلالةالقلةةالمؤثرةةعم هةة:ة)ة ذكرة( ة-ة 44

 مركنة النابض   -ءابت النابض                             ب     -أ        

 حد مركنة النابض   -د         قكة االسترجاع                        -ج       

 

 حدةمع نةمنةالز ادةةفيةالطللة ح ثةالة   ط عةالجا ضةإذاة جالزةقذاةالحدةمنةالعلدةة45-
ةلىةلضعهةاألصمية لة  قىةعجدةطللهةالجد دة:ة)ة ذكرة(إ

 حد ءبات النابض  -  ب                             قكة االسترجاع    - أ     

 الحركة التكافمية البسيطة -حد مركنة النابض                           د -ج     
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ة)ة حم لة(ة أجهاة:ةاالق زاز ي  م زةالحركيةالدائر يةعنةالحركيةة46-

 ليا زمف دكرم  -ب   ليا تردد                                          -أ      

 تككف في مسار دائرم   -نمط مف أنماط الحركة                          د    -ج       

الزمنةالذية   غرقهةالج مةفيةالدلرانةدلرةةكامميةحةللةالم ةارةالةدائريةلالرجةلعةإلةىةالجقطةيةةة-47
ةال يةة دةأةمجها:ةةةة)ةةفهمةة(ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 سعة االىتزاز   -ب         التردد                               -أ ةةة

 الزمف الدكرم لمحركة الدائرية المنتظمة   -د         ف الدكرم لمبندكؿ البسيط       الزم    -ج  

ة  م زةةالزمنةالدلريةلمحركيةالدائر يةعنةةالزمنةالدلريةلم جدللةال   طة أجه:ة)ة حم لة(ةةة-48

                                    الزمف الالـز إلتماـ دكرة في مسار دائرم -ب                  كحدة قياسو ءانية      -أ      

 الزمف الذم يحتاجو الجسـ لكي يتحرؾ مف نمطة كيعكد إلييا مرة ءانية    -ج    

 )أ+ب( صحيح  -د    

كةمةفةإنة ةرعية6400  ةاعيةفةإذاةعممةتةأنةجصةفةقطرقةاةة24 دلرةاألرضةحللةجف هاةكةلة  -49
 )ة ط   ة(4   ج مةعمىة طحهاة  الية

 كـ/ساعة ×633,3  -ب                               كـ/ساعة      ×533,3  -أ       

 كـ/ساعة ×833,3  -د                                كـ/ساعة     ×733,3   -ج     

ة  مىةال  ارعةالمركزية هذاةاال مةألجهة:ة)ةفهمة(ةة-50

 خاص بدكراف الككاكب حكؿ الشمس -ب                    قيمتو ءابتة               -أ        

 الشيء مما ذكر -يككف باتجاه مركز المسار الدائرم الذم يدكر فيو الجسـ      د    -ج       

ة
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ة(2ممح ةرقمة)

ةفيةلحدةةقلاج نةالحركيةالصلرةةالجهائ يةالخ  ارةالمفاق مةالف ز ائ ية

ة(ةدق قية45زمنةاالخ  ارة)ة

   ................الدرجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ............... يالطال  ا م

 بيف المكسيف 4 ما اختر اإلجابة الصحيحة م

ة:ةةةفيةالكلنةالذيةجع شةعم هةقلةعممةالذية  حثةفية ف  رةالظلاقرةالط  ع يةلالمشاقداتالعممة1- 

 )ة ذكرة(ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 الفيزياء -ب  الجيكلكجيا -أ 
 الكيمياء -د  األحياء -ج 
 )ةفهمة(ة ألجهاةاال م  مىةالكم اتةالف ز ائ يةالمش قية هذاةة2-

ة )ة ط   ة(ة ز ائ يةاأل ا  يةفيةقاجلنةالكثافية=ةالك مي/الحجم:الكم اتةالف ة 3-

 الحجـ  - ب الكتمة  - أ
 الكتمة كالحجـ  -د   الكءافة  -ج  

ة)ة ط   ة(ةعجميةالجاذ  ية:×ةالكم اتةالف ز ائ يةالق ا  يةفيةقاجلنةالقلةة=ةالك ميةة4-

 عجمة الجاذبية - ب المكة  - أ
 الكتمة كالمكة     -د   الكتمة  -ج  

ةةماة م زةالكم اتةالف ز ائ يةالم جهيةعنةالكم اتةالف ز ائ يةالق ا  يةأجهة ع رةعجها:ةة5-

 تشتؽ مف الكميات األساسية - ب كءيرة العدد - أ
 ) أ+ ب( صحيح  -د يعبر عنيا بعدد ككحدة قياس -ج   

 (ة()ة حم لةةةةةةةبكحدة قياس   - ب بعدد  - أ
 باتجاه  -د   بعدد ككحدة قياس   -ج  
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مقارجيةكم يةف ز ائ ية كم يةف ز ائ يةأخرىةمع ار ةيةم فة ةعم هةاةمةنةجفةسةالجةلعةةل  ةمىةلحةدةة6- 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)ة ذكرة(ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالق اس:ةةة

 المياس الفيزيائي - ب معايرة األداة - أ
 المياس التربكم  -د   الكميات الفيزيائية   -ج  

 ا:ة)ةفهمة(ق اسةاألداةة دقيةق ميةمع ار يةم ف ةعم هة7-

 يميس الطكؿ بالسنتيمتر - ب يميس الزمف بالءانية - أ
 ب+ج( معان )  -د   يميس الكتمة بالغراـ  -ج  

الم افية  نةع م ة نةةعمةىةقضة بةمعةدجيةمصةجلعةمةنة ة  كيةال   ة نةلا ر ةد لمةمحفةلظةفةية9- 
 )ة ذكرة(ةة4 درجيةصفرة م  لسةفيةمركزةالمقا  سةلالملاز نة فرج ا

 المتر المعيارم   -ب     المتر - أ

 السنتيمتر المعيارم   -د المتر الضكئي   -ج

 )ة حم لة(ة4  اللرج ية أجه  م زةالم كرلم  رةعنةة-10

 أداة لمياس أبعاد األجساـ الخارجية -ب   أداة لمياس أبعاد األجساـ الداخمية          -أ   

 يميس ألقرب ءالءة أرقاـ عشرية  -د أداة لمياس أبعاد األجساـ الكبيرة  -ج  

ةجهاة:ة)ةفهمة(   خدمة   كيةال    نةلا ر د لمةفيةصجاعيةالك ملةغرامةالمع اريةألةة-11

 تبمى كتمتيا ءابتة  -ب رخيصة الءمف   -أ  
 تتأءر باألحكاؿ الجكية  -د مماكمة لمصدأ  -ج 

 
 

  دقة األداة    -أ      

 معايرة المياس              -ج    

 معايرة األداة  -ب   

 المياس الفيزيائي    -د    

  )ة حم لة(   م زةالجظامةالغال يةعنةالجظامةالدللية أجهة:ةة8-
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ة   خدمةالم زانةالزج ركيةفيةق اسة:ة)ة ذكرة(ة-12

 كزف األجساـ  -ب كتمة األجساـ  -أ  
 األبعاد الخارجية لألجساـ  -د عجمة الجاذبية األرضية  -ج 

جمةلعجدةصعلدهةإلةىةجها ةية50  ةلقميةأحدةالج الةالمر فعيةمعهةقطعية كرةك م هاةحملةم  مة-13
م ةرةقةةامة ق ةاسةك م هةاةمةةرةةثاج ةيةفلجةدةقطعةةية3000 الج ةلةالةذية ر فةعةعةةنة ةطحةاألرضةحةلالية

 (ال كرة:)ة حم لة

 تزداد كتمتيا   - ب تمؿ كتمتيا    -أ  
 تبمى كتمتيا ءابتة -د      يبمى كزنيا ءابت  -ج  

ضةعفًاةمةنةالةزمنةالة زمةالج قةالةإلك ةرلنةةذرةةة9,192,631,770 الف رةةالزمج يةال ية كةاف ةةة-14
ة  نةم  ل  نةمنةم  ل اتةالطاقيةفيةالذرةةة:ةةةةةة)ة ذكرة(ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة133ةCsال  ز لمة

 الدقيمة المعيارية  -ب الساعة المعيارية   -أ   
 الساعة الضكئية  -د ياريةالءانية المع - ت
ة)ة ذكرة(ة4 الحركيةال ية  غ رةف هاةملضعةج مةةفيةةف رةةزمج يةمحددةةفيةا جاهةمحددة-15

 الحركة االنتمالية  -ب الحركة الدائرية      -أ

 الحركة االىتزازية     -ج

ةالم جهةالذية مكنة مث مهةة الشعاعةالمجطم ةة- 16

 

 

 

 الزمنة:ةةة–حجىةال رعية مثلةةالم احية حتةمجةة-17

 الزمف   -ب                    السرعة          -أ 

 اإلزاحة -د            التسارع                -ج 

 جميع ما ذكر   -د

 

 

 

 ةةة)ة ذكرة(ةةةةةمنةجقطيةا  جادةإلىةملضعةالج مة:ة

  السرعة  -أ 
 متجو المكضع                 -ب 

  لمسافةا  -ب                
 الحركة االنتمالية -د                

 
  

 

 ( حم لة)ة
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ة           

ة          

  

ة  الي:منةالشكلةال ا  ةالم افيةال ية حركهاةال اصة 

 كـ 150 –كـ                            ب  100  -أ    

 صفر                                   -كـ                             د   200  -ج   

ةمنةالشكلةةإزاحيةال اصة  الي:ةة)ة ط   ة(ةة19-

ة)ة ط   ة(

 

 

 

 كـ غربان  150  -ب  كـ غربان  100  -أ  
 صفر  -د  كـ شرقان  200  -ج 

 ة  م زةا زاحيةعنةالم افية أنةةة-20

 كحدة قياسيا متر  -كمية قياسية                                ب     -أ   

 تعبر عف حركة الجسـ  -د         كمية متجية                            -ج  

ةيةةال ية قطعهاةالج مةخ لةلحدةةالزمن:ة)ة ذكرة(ا زاحةة-21

 

 السرعة -ب اإلزاحة  -أ
 التسارع -ج

 لحدةةق اسةال رعي:ة)ةفهمة(ةة-22
 متجو المكضع -د
 

 1-ـ/ث -ب ـ.ث  -أ
 متر  -د -1ـ.ث   -ج

 كم100

 

 

 

 

 كم100 غرب

 ا زاحية:ة)ة حم لة(

       - 18    

 شرؽ       

http://www.google.ps/imgres?imgurl=http://img382.imageshack.us/img382/6532/schoolbus.jpg&imgrefurl=http://hajyhassoob.ahlamountada.com/t1491-topic&usg=__lbdf5kIXf4jq3z1W2jc4eKpwqEA=&h=202&w=392&sz=26&hl=ar&start=14&zoom=1&tbnid=I8XivUr9DuGEZM:&tbnh=84&tbnw=163&ei=IgsDUMbbO-j34QT_lqiBCA&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B5%2B%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A9%26hl%3Dar%26sa%3DX%26imgrefurl%3Dhttp://www.w-enter.com/forum/f116/t19077/%26imgurl%3Dhttp://www.w-enter.com/forum/attachment.php%25253Fattachmentid%25253D19441%252526stc%25253D1%252526d%25253D1207673262%26w%3D600%26h%3D300%26sig%3D106730610358438209747%26ndsp%3D24%26biw%3D1366%26bih%3D674%26tbs%3Dsimg:CAESEgl97iKdg6vVHSH4NdV8zIPxow%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=685&vpy=383&dur=3126&hovh=161&hovw=313&tx=171&ty=94&sig=106730610358438209747&page=1&ved=1t:429,r:13,s:0,i:118&biw=1366&bih=674
http://www.google.ps/imgres?imgurl=http://img382.imageshack.us/img382/6532/schoolbus.jpg&imgrefurl=http://hajyhassoob.ahlamountada.com/t1491-topic&usg=__lbdf5kIXf4jq3z1W2jc4eKpwqEA=&h=202&w=392&sz=26&hl=ar&start=14&zoom=1&tbnid=I8XivUr9DuGEZM:&tbnh=84&tbnw=163&ei=IgsDUMbbO-j34QT_lqiBCA&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B5%2B%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A9%26hl%3Dar%26sa%3DX%26imgrefurl%3Dhttp://www.w-enter.com/forum/f116/t19077/%26imgurl%3Dhttp://www.w-enter.com/forum/attachment.php%25253Fattachmentid%25253D19441%252526stc%25253D1%252526d%25253D1207673262%26w%3D600%26h%3D300%26sig%3D106730610358438209747%26ndsp%3D24%26biw%3D1366%26bih%3D674%26tbs%3Dsimg:CAESEgl97iKdg6vVHSH4NdV8zIPxow%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=685&vpy=383&dur=3126&hovh=161&hovw=313&tx=171&ty=94&sig=106730610358438209747&page=1&ved=1t:429,r:13,s:0,i:118&biw=1366&bih=674
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ثاج ةيةفةإنة ةرع هاة20 م ةرةخة لة100إذاة حركتةدراجية ا جاهةالشر ةفقطعتةم افيةقةدرقاةةة-23
 )ة ط   ة( ل طية  الي:الم 

 ـ/ ث 30 -ب ـ/ ث 50  -أ  
 ـ/ ث5  -د ـ/ ث  40-ج  

ة  م زةال رعيةالمحظ يةعنةال رعيةالم ل طية أجها:ة)ة حم لة(ةة-24

 كحدة قياسيا ـ/ث   -ب 2كحدة  قياسيا ـ/ ث -أ     
 مفتساكم اإلزاحة عند أم لحظة /الز   -د تساكم اإلزاحة الكمية /الزمف -ج        

 لصفةال غ رةفية رعيةالج مةمعةالزمنة:ة)ة ذكرة(ةةة-25

 السرعة المتكسطة -ب التسارع  -أ
 المكة -د السرعة المحظية -ج

 )ةفهمة(ة4   ارعةالج مةعجدماةةةة-26

 تتناقص سرعتو مع الزمف  -ب تتساكل سرعتو مع الزمف  -أ
 )ب+ج(صحيح  -د تتزايد سرعتو مع الزمف -ج
ة       ارعةالثا تة هذاةاال مةألنة:ة)ةفهمة(  مىةالةة-27 

 معدؿ تغير سرعة الجسـ بالنسبة لمزمف ءابتة خالؿ حركتو ممداران .   -أ   ةةةة

 معدؿ تغير سرعة الجسـ بالنسبة لمزمف ءابتة   خالؿ حركتو اتجاىان .   -ب     

 ممداران  كاتجاىان .معدؿ تغير سرعة الجسـ بالنسبة لمزمف ءابتة   خالؿ حركتو    -ج      

 معدؿ تغير المسافة التي يمطعيا الجسـ بالنسبة لمزمف ءابتة   خالؿ  حركتو ممداران .  -د       

 طم ةعمةىةحركةيةاألج ةامةالقر  ةيةمةنة ةطحةاألرضةلال ةاقطية ا جاقهةاة حةتة ةأث رةالجاذ  ةيةة28-
ةاألرض يةمعةإقمالةمقالميةالهلاءة:ة)ة ذكرة(

 السمكط الحر  -أ    

 الحركة الدائرية -ج  

 التسارع المركزم  -ب     

 التسارع الءابت -د    
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ة  ارعةالجاذ  يةاألرض ية ا جاهةمركزةاألرضة  الي:ةةة)ة ذكرة(ةةةةةةةةةةةةةةةةة  -29

ة

 

 رض يةكمماةار فعجاةألعمىةألنةقلةةالجاذ  يةاألرض ية:ة)ةفهمة( قلة  ارعةالجاذ  يةاألةةةة-30

 تزيد البتعادنا عف مركز األرض  -ب   تمؿ البتعادنا عف مركز األرض -أ 
 تبمى ءابتة دكف تغير   -د    تتضاعؼ البتعادنا عف مركز األرض -ج

صةلةالحجةرةإلةىةاألرضةأرادةشخصةأنة جدةار فاعة رجة،ةفأ قطةحجرًاةمةنةأعمةىةال ةرجةفةإذاةلةة- 31
 )ة ط   ة( ثلانة،ةفإنةار فاعةال رجة  الي:5 فية

 متر 120  -ب  متر 115 -أ 
 متر 130  -د  متر 122,5 -ج

ةجم عةماة ميةمنةأمثميةالحركيةاالق زاز يةماعداة:ة)ة حم لة(ةة-32

 دقات قمب اإلنساف  -ب  لعبة اليكيك  -أ 
 ذرات المادة في الجزيئاتحركة   -د  حركة الدراجة اليكائية  -ج

 
ة:ة)ة ط   ة(ةاآل ي مثلةالشكلةة-33
ة

ةالزمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ة
ة
ةىيرتز 1/6حركة اىتزازية ترددىا   -متر           ب  9حركة اىتزازية سعتيا  -أ

 )ب+ج( صحيح   -متر       د  20 حركة اىتزازية سعتيا   -ج        

 2ـ/ث 8.9 -ب  ـ/ث                         9.8 -أ

 ـ/ث8.9   -د  2ـ/ث 9.8 -ج

 الموضع

20 

10 

0 

3 6        9                  
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ة 

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

ة

 

 :ة)ة ذكرة(ة  مىةعددةالدلراتةال ية حدثهاةالج مةالمه زةفيةالثاج يةاللاحدة  -34

 الزمف الدكرم   -سعة االىتزاز                                  ب     -أ  ةةةة

 الطكؿ المكجي   -التردد                                          د     -ج     

زاح هةفيةالحركيةال لافق يةال   طي:ة)ةفهمة(  -35    كلنةالع قية  نة  ارعةالج مةالمه زةلا 

 عكسية  -طردية                              ب     -أ  ةةةة

زاحتو  -د       طردية ممداران كعكسية اتجاىان         -ج     التكجد عالقة بيف  تسارع الجسـ الميتز كا 

القلةةال ية عملةعمىةإعادةةالك ميةالمر لطيةفيةالجا ضةالحمزلجيةإلىةملضعةاال  قرارةالذيةةةة-ة36
 ل  جا بةطرد ًاةمعةا زاحية:ة)ة ذكرة(ةكاجتةعم هة

 قكة التماسؾ   -قكة التالصؽ                               ب    -أ  ةةةةة

 قكة التجاذب بيف الجزيئات      -قكة االسترجاع                             د     -ج     

 المؤثرةةعم هةة:ة)ة ذكرة(قا م يةالجا ضةلمرجلعةإلىةطللهةاألصميةعجدةزلالةالقلةة ة-ة 37

 مركنة النابض   -ءابت النابض                             ب     -أ        

 حد مركنة النابض   -د         قكة االسترجاع                        -ج       

لىةلضعهةإ حدةمع نةمنةالز ادةةفيةالطللة ح ثةالة   ط عةالجا ضةإذاة جالزةقذاةالحدةمنةالعلدةة38-
ةاألصمية لة  قىةعجدةطللهةالجد دة:ة)ة ذكرة(

 حد ءبات النابض  -  ب                             قكة االسترجاع    - أ     

 الحركة التكافمية البسيطة -حد مركنة النابض                           د -ج     

حللةالم ارةالدائريةلالرجلعةإلىةالجقطيةال يةةةالزمنةالذية   غرقهةالج مةفيةالدلرانةدلرةةكامميةة-39
ة دةأةمجها:ةةةة)ةةفهمةة(ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 سعة االىتزاز   -التردد                                    ب    -أ ةةة

 الزمف الدكرم لمحركة الدائرية المنتظمة   -د      الزمف الدكرم لمبندكؿ البسيط             -ج  
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ة  م زةةالزمنةالدلريةلمحركيةالدائر يةعنةةالزمنةالدلريةلم جدللةال   طة أجه:ة)ة حم لة(ةةة-40

 كحدة قياسو ءانية                                          -أ      

 الزمف الالـز إلتماـ دكرة في مسار دائرم -ب     

 يتحرؾ مف نمطة كيعكد إلييا مرة ءانية  الزمف الذم يحتاجو الجسـ لكي   -ج    

 )أ+ب( صحيح  -د    

كةمةفةإنة ةرعية6400  ةاعيةفةإذاةعممةتةأنةجصةفةقطرقةاةة24 دلرةاألرضةحللةجف هاةكةلة  -41
 )ة ط   ة(4   ج مةعمىة طحهاة  الية

 كـ/ساعة ×633,3  -كـ/ساعة                                   ب  ×533,3  -أ       

 كـ/ساعة ×833,3  -كـ/ساعة                                  د   ×733,3   -ج     

ة  مىةال  ارعةالمركزية هذاةاال مةألجهة:ة)ةفهمة(ةة-42

 الشمس خاص بدكراف الككاكب حكؿ –قيمتو ءابتة                                ب   -أ        

 الشيء مما ذكر -يككف باتجاه مركز المسار الدائرم الذم يدكر فيو الجسـ      د    -ج       

ة

ة

ة

ةمعة مج ا يةلكمة ال لف  

ة غر دةحملدة

 

 

 



164 

 

ة(3ممح ةرقمة)

ةالف ز ائ ي المفاق م الخ  ار الجملذج ي ا جا ي مف اح

ة.................:ةالمدر يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة:ة..............................ةيةا مةالطال 

 :ة.............ةالشع ية    : ...........................…                      صفالة
 :الصحيحة اإلجابة أمام(   إشارة ) ضعي اإلجابة صحة من تأكدك بعد الطالبة عزيزتي

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  
 السؤاؿ

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  البدائؿ
 السؤاؿ

 البدائؿ
ةدةجةبةأةدةجةبةأ

1     22     
2     23     
3     24     
4     25     
5     26     
6     27     
7     28     
8     29     
9     30     

10     31     
11     32     
12     33     
13     34     
14     35     
15     36     
16     37     
17     38     
18     39     
19     40     
20     41     
21     42     
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ة(4ممح ةرقمة)

ةاخ  ارةمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ ي

ةة:الطال ية عز ز ي

ةكبركاتو اهلل كرحمة عميكـ السالـ

حػؿ  لميػارات  مدل امتالكػؾ راختبا إلى تيدؼ التي األسئمة مف مجمكعة النمكذج ىذا في عميؾ نعرض
ميػارات  5 مكزعة عمػى  سؤاالن  (19) عميؾ يعرض حيث ،" قكانيف الحركة " كحدة  في الفيزيائيةالمسألة 

الممػالي الممػنف حيػث يطمػب منػؾ اإلجابػة عػف األسػئمة نػكع  مف، كيتفرع عف كؿ ميارة عددان مف األسئمة 
 .حسب المطمكب فمط 

 :االخ  ار  عم مات

 االختبار. مف كاممة نسخة عمى حصكلؾ مف تأكدم   -

  .األسئمة عف جميع أجب ءـ عنيا اإلجابة قبؿ كعناية بدقة عبارة كؿ اقرئي -  

 .ال تككف إجابتو حسب المطمكب  الذم السؤاؿ إجابة تمغى  - 

 . درجتؾ في االختبار عبارة عف مجمكع إجاباتؾ الصحيحة ، كلكؿ إجابة صحيحة درجة كاحدة - 

 جتػػػػؾ فػػػػي االختبػػػػار ستخضػػػػع لمتحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي الخػػػػاص بالباحػػػػث كال تحتسػػػػب فػػػػي تحصػػػػيمؾدر  - 
  األكاديمي .

 

ةشاكر نةلكةح نة عالجك

ةال احثية:ة غر دةحملدة

ة

ة
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ةاخ  ارةمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ ي

ة: ةالمطملب ح ب ياآل   األ ئمي عن أجب

ةي:اآل   األ ئمي في الق اس لحدات لحدة: ألالًة

سـ 700 كيمك مترات ءـ رجعت نحك الغرب مسافة  5ت دراجة مف مكاف ما نحك الشرؽ مسافة تحرك 1.
 ؟المسافة التي تحركتيا الدراجة احسب 

 

 

 ؟لمدة ساعة احسب إزاحتو  2ـ/ث  2سـ/ث كبتسارع ممداره 4 انطمؽ جسـ بسرعة ابتدائية ممدارىا 2. 

 

 

 كبعد مركر زمف معيف كصمت سرعتيا إلى  2 ـ/ث 300تحركت سيارة مف السككف كبتسارع ممداره 3. 
 ؟ دقيمة جد الزمف الذم استغرقتو السيارة أءناء حركتيا كـ/12

 

 

كيمػػك متػػر كشػػكىد كىػػك يػػرتطـ بسػػطح المػػاء فػػي قػػاع البئػػر بعػػد  20أسػػمط حجػػر فػػي بئػػر مػػاء عممػػو  4.
سػػرعة ارتطػػاـ احسػػب  2ـ/ث 10 دقػػائؽ بإىمػػاؿ مماكمػػة اليػػكاء كبفػػرض أف عجمػػة الجاذبيػػة األرضػػية 3

 ؟ الحجر بالماء
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ةة:ياآل   األ ئمي في عمىةشكلةرملزةالمعط اتاك بةة: ثاج اًة

اسػػتخدـ قائػػدىا الفرامػػؿ  2ـ/ث  4ـ/ث كبعجمػػة منتظمػػة تناقصػػية ممػػدارىا 30 تسػػير سػػيارة بسػػرعة 1. 
 ؟ متر احسب الزمف الذم استغرقتو السيارة حتى تكقفت 400إليمافيا فتكقفت بعد مسافة 

 

 

 ؟متر مف سطح األرض احسب زمف كصكؿ الجسـ إلى األرض 20سمط جسـ مف فكؽ برج ارتفاعو 2. 

 

 

نيػكتف كضػع ىػذا النػابض عمػى طاكلػة ممسػاء كءبػت  15سػـ إذا شػد بمػكة 10 يستطيؿ نابض بممدار 3. 
سػـ ءػـ تػرؾ احسػب ءابػت 15 كجػـ ءػـ ضػغط بممػدار 2أحد طرفيو بينما ربط الطرؼ الءػاني بجسػـ كتمتػو 

 ؟ بضالنا

 

 

 : ياآل   األ ئمي من عمىةشكلةرملزةالمطملباك بةة: ثالثاًة

 ـ/ث خػالؿ 20 بدأت سيارة حركتيا مف السػككف ءػـ تسػارعت بانتظػاـ إلػى أف كصػمت سػرعتيا إلػى 1. 
 ؟ ني ، أكجد التسارع الذم تحركت بو السيارة ككذلؾ المسافة التي قطعتيا خالؿ ىذه الفترة الزمنيةءكا10
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 ؟ءكاني ، احسب اصطداـ ارتفاع البرج  5سـ سمكطان حران مف برج فكصؿ األرض بعد سمط ج2. 

 

 

ـ/ث . احسػب  20متػر بسػرعة خطيػة ءابتػة ممػدارىا  2.5جسـ يتحرؾ في مسار دائرم نصؼ قطره 3. 
 ممدار التسارع المركزم ؟

 

 

ة:ياآل   األ ئمي حل في الم  خدم القاجلن حددة: را عاًة

كالػػػػزمف الػػػػالـز  ـ/ث 3×108الشػػػػمس كاألرض إذا عممػػػػت أف سػػػػرعة الضػػػػكء  احسػػػػب المسػػػػافة بػػػػيف1. 
 ؟ دقائؽ8 لكصكؿ الضكء إلى األرض مف الشمس ىك 

 

 

 جد سرعتيا النيائية إذا عممت أف إزاحة الشاحنة  2ـ/ث 1انطممت شاحنة مف السككف بتسارع ممداره 2. 
 ؟ متر200

 

 

 25 ، جػد إزاحػة الدراجػة عنػدما بمغػت سػرعتيا  2/ثـ 3ـ/ث كتسػارعيا 5 دراجػة سػرعتيا االبتدائيػة 3. 
 ؟ـ/ث 
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 10ءػػكاني فػػإذا عممػػت أف تسػػارع الجاذبيػػة األرضػػية  6 سػػمط جسػػـ سػػمكطان حػػران ككصػػؿ األرض بعػػد4. 
 ؟الذم سمط منو الجسـ  االرتفاعجد  2ـ/ث

 

 

 ؟ ـ/ث 5متران بسرعة  30أكجد الزمف الدكرم كالتردد لجسـ يدكر في دائرة نصؼ قطرىا 5. 

 

 

ة:ةالحل صحيةمن  أكد ل ياآل   األ ئمي عن خام ًا:ةأجب

ـ/ث خػالؿ  40ـ/ث خالؿ فترة زمنية ، ءـ زادت سرعتيا فتحركػت بسػرعة  20تحركت سيارة بسرعة 1. 
 30متػػر شػػماالن ، خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة قػػدرىا  900فتػػرة زمنيػػة أخػػرل ، فػػإذا قطعػػت السػػيارة إزاحػػة ممػػدارىا 

 تكسطة لمسيارة ؟ أكجد السرعة الم .ءانية

 

 

 

 

فكصػمت سػرعتو بعػد  فتػرة زمنيػة إلػى  2ـ/ث1.5 راكب دراجة بدأ حركتو مف السككف بعجمػة منتظمػة 2. 
 ـ/ث ، احسػب الػزمف الػذم  اسػتغرقتو الدراجػة حتػى تكقفػت عممػان بػأف المسػافة الممطكعػة تسػاكم  7.5

 ؟ متر18.75
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احسب سػرعة  2ـ/ث 10 مة الجاذبية األرضية متر فإذا كانت عج  45سمط حجر في بئر ماء عممو 3.
 الحجر قبؿ اصطدامو بماع البئر ؟

 

 

 

 

دقيمػػػة كأف ارتفاعػػػو عػػػف سػػػطح  90إذا عممػػػت أف قمػػػران صػػػناعيان يػػػدكر حػػػكؿ األرض دكرة كاممػػػة كػػػؿ  4.
أكجد سرعة دكراف الممر عممان بأف نصؼ قطر الكرة  2ـ/ث8.94 ـ ، كتسارعو المركزم  2×105األرض

 متر ؟ 64×105ساكماألرضية ي
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ة(5ممح ةرقمة)
ة طاقية حك مةأدلاتةالدرا ي

ة
   مةاهللةالرحمنةالرح م

 حفظو اهلل،،، --------------------------------------السيد / 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

ةالملضلع:ةطمبة حك م

  ج يةالةةةدعائمةال عم م ةةةيةفةةةية جم ةةةيةأثةةةرةا ةةة خدامةا ةةة را تمػػػـك الباحءػػػة بدراسػػػة عمميػػػة بعنػػػكاف4
. كذلػؾ لمحصػكؿ المفاق مةلمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ يةلةدىةطال ةاتةالصةفةالعاشةرة غةزة

 عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية.كعميو أرجك مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ4

 .فيزيائية اختبار المفاىيـ ال 1.

                                                                         .  تحميؿ المحتكل  2.
 اختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية.3. 

ةفيةضلءةخ ر كمةفيةقذاةالمجالةمنةح ث:

 صياغة عبارات االختبار. 
 مطابمتو لممنياج. 
 مالئمة البدائؿ لكؿ فمرة مف فمرات االختبار. 
  ما تراه مناسبلالحذؼ، اإلضافة، التعديؿ. 
  انتماء األسئمة الفرعية لميارات حؿ المسألة الخمسة. 
 . السالمة المغكية كالتربكية 

 

ةشاكر نةلكمةح نة عالجكم

ةدة غر دةحملةال احثي:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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ة(6)ةرقمةممح 
ةأدلاتةالدرا يقائمية أ ماءةال ادةةمحكمية

ةالدرجيةالعمم يةالعملمكانةةاال مةالرقم
منػػػػػػػاىج كطػػػػػػػرؽ  -دكتػػػػػػػكرأسػػػػػػػتاذ  الجامعة اإلسالمية  أ.د. فتحية المكلك .1

 التدريس

منػػػػػػاىج كطػػػػػػرؽ  - دكتػػػػػػكرأسػػػػػػتاذ  الجامعة اإلسالمية   أ.د. عزك عفانة .2
 التدريس

د. عبػػػػػػػػػػػػػد اهلل عبػػػػػػػػػػػػػد  .3
 المنعـ

 دكتكراه في البحث العممي ممر رئاسة جامعة المدس المفتكحة

ماجسػػػػتير منػػػػػاىج كطػػػػرؽ تػػػػػدريس  شماؿ غزة –مديرية التربية كالتعميـ  كسى شيابأ. م .4
 العمكـ

مدرسػػػػة نسػػػػيبة بنػػػػت كعػػػػب الءانكيػػػػة  أ. ىبة الغميظ .5
 العميا )أ( لمبنات 

ماجسػػػػتير منػػػػػاىج كطػػػػرؽ تػػػػػدريس 
 العمكـ

 دبمػػػػكـ عػػػػالي فػػػػي المنػػػػاىج كطػػػػرؽ شماؿ غزة –مديرية التربية كالتعميـ  ندل  أ. محمد أبك .6
 التدريس

 أحياء  -بكالكريكس  مدرسة أسامة بف زيد أ. عاطؼ البرش .7
 فيزياء -بكالكريكس  مدرسة أسامة بف زيد منصكر صالحأ.  .8
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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ة(7)رقمةممح ة

ة  ه لةمهميةال احثيةفية ط   ةالدرا ي
ة

 
ة
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ة(8ممح ةرقمة)

لفقًاةةمعدةالعاشر لمصف األلل جزءالعملمةالعاميةال ك اب من الثالثي اللحدة ل در س المعمم دل ل
ةال  را  ج يةالدعائمةال عم م ي

ة:ةالمقدمية

 ،بعد أما ,  محمد الخٌر ال شرٌة معلم على والسالم والصالة العالمٌن رب هلل الحمد

يعد دليؿ المعمـ كتابان مكمػالن لكتػاب الطالػب ، حيػث يحػدد لممعمػـ الخطػكط العريضػة التػي سػكؼ يسترشػد 
يمتػػو التدريسػػية . كلمػػد تػػـ إعػػداد ىػػذا الػػدليؿ لكػػي يعػػيف المعمػػـ عمػػى تػػدريس كحػػدة " قػػكانيف بيػػا إلتمػػاـ م

الحركػة " باسػتخداـ إسػتراتيجية الػدعائـ التعميميػة بيػػدؼ تنميػة المفػاىيـ كميػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػػة ، 
لدعائـ التعميمية كذلؾ كيككف دكر المعمـ ىك المياـ بمجمكعة مف الخطكات اإلجرائية كاألنشطة مستخدمان ا

لمسػػاعدة الطالػػب عمػػى عبػػػكر الفجػػكة بػػيف مػػا يعػػػرؼ كمػػا ال يعػػرؼ مػػف حمػػػائؽ كمعمكمػػات ككػػذلؾ إءػػػارة 
  ل  كلنةدل لةالمعممةمنةالعجاصرةاآل  ي:، تفكيرىـ

 .أىداؼ دليؿ المعمـ 1-

  .مختصرة عف استراتيجية الدعائـ التعميميةةنبذة2- 

 .لمكحدة العامة األىداؼ 3-

 .المختارة الكحدة لتدريس الممترحة الزمنية لخطةا 4-

كميػارات حػؿ المسػألة  المفػاىيـ تنمػي بطريمػة الػدعائـ التعميميػة تيجيةتراباسػ الػدركس كتنفيػذ تخطػيط5- 
 يمي4  ما عمى درس كؿ خطة تضمنت حيث العاشر الصؼ طالبات لدل الفيزيائية 

 .درس لكؿ السمككية األىداؼأ. 

 ة في كؿ درس .ب. المفاىيـ المتضمن

 .األنشطة لتنفيذ المطمكبة األدكاتج. 

 .الدرس تنفيذ ءاتجراإد. 
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 ق. أساليب تمكيـ الدرس .                             

 .ك . تحديد الكاجبات البيتية 

ة:ةأقدافةدل لةالمعممة1.

ة رىةال احثيةأنة إمكانةقذاةالدل لةإفادةةالمعممةفية:

 كدقيؽ . صحيح بشكؿ تحميميا مرادال التعميمية األىداؼ صياغة 

 لمطالب لتعميميا المعمـ يسعى التي العممية المادة تحديد . 

 المعرفػي كالجانػب الػزمف مراعػاة مػع العممي لممحتكل المناسبة التعممية التعميمية األنشطة تحديد 
 لمطالب .

 المنشكدة  التعميمية األىداؼ لتحميؽ الالزمة كالمكاد األدكات كتجييز تحديد. 

 التعميمية . األىداؼ تحميؽ مدل عمى لمتعرؼ المناسبة التمكيـ أساليب تحديد 

 المعرفي . التعارض لمخططات كفما الكحدة مكضكعات تدريس 

 لمكحدة التعميمية األىداؼ لتحميؽ المناسبة الزمنية الخطة كضع . 

ة  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:ةاج ذةةمخ صرةةعنة2. 

 م ية:ة عر فةالدعائمةال عم 

 :إحػػدل اسػػتراتيجيات النظريػػة البنائيػػة االجتماعيػػة لفيجكتسػػكي كيػػتـ مػػف   عرفهةةاةال احثةةيةإجرائ ةةًاة
التدرج في  تمديـ المساعدة كالدعـ لمطالبة ، إلى أف تصبح معتمدة عمػى  ستراتيجيةخالؿ ىذه اال

تػػي تتضػػمنيا  كحػػدة نفسػػيا فػػي عمميػػة تعمػػـ المفػػاىيـ الفيزيائيػػة كميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة ال
 قكانيف الحركة لمصؼ العاشر. 

ةأقم يةالدعائمةال عم م يةفية در سةالعملمة:

  لػى الطالػب فيػي إتتػدرج فػي تحكيػؿ الػدعـ مػف المعمػـ تتمءؿ أىمية الدعائـ في تعميـ العمكـ بأنيا
ذا مػا تنػادم تسعى إليجاد المتعمـ المستمؿ ، كما أنيا تشجع التعمـ باألقراف كالتعمـ التعاكني ، كى

 بو النظريات الحديءة في التعميـ .
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ةأقم يةالدعائمةال عم م يةفية در سةالعملمةفيةالجقاطةاآل  ي:ة مخص 

 تجعؿ المفاىيـ العممية المجردة مممكسة كيمكف لممتعمميف رؤيتيا أءناء عمميات التفكير كالتأمؿ. 1.

 تسيؿ الكصكؿ إلى العمـ كتجعمو متاحان لممتعمميف . 2.

 أءناء تدريس العمكـ . الطالبتعطي دعمان اجتماعيان لجميع  3.

تشجع الطالب ليصبح مستخدمان لمنمكذج التدريسي مءمو مءؿ المعمـ كذلؾ مف خالؿ المشػاركة الفعالػة  4.
 .ب داخؿ منطمة النمك المريبة لديولمطالب أءناء ممارسة النشاط مما يؤدم إلى تحسيف جيد الطال

المػػدرات المسػػتعممة تدفعػػو إلػػى إنجػػاز ميمػػات ذات معنػػى كتشػػجعو عمػػى إنتػػاج تتطمػػب ميػػاـ تتحػػدل  5.
 تفسيرات متعددة .

 تعتبر بناءن متطكران لممعرفة العممية .6. 

 خطلاتة جف ذةإ  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ة:  قد مةالجملذجةال در  يةألاًلة:

 كىذه المرحمة تتضمف الخطكات اآلتية 4

  لدالالت كالتساؤالت.استخداـ التمميحات كا - أ

  التفكير الجيرم لمعمميات كالميارات العممية المتضمنة في الميمة. - ب

  كتابة الخطكات التي سكؼ تتبع في أداء الميمة. - ت

  إعطاء نمكذج لتعمـ الميارات العممية كالعمميات المستيدفة. - ث

ة: الممار يةالجماع يةالملجهيثاج ًاة:ة

 كىذه المرحمة تتطمب مف المعمـ أف 4

  يجعؿ الطالب يعمؿ مع رفيمو ءـ في مجمكعات صغيرة. - أ

  مالحظة ك رصد أخطاء الطالب كالعمؿ الفكرم عمى تصحيحيا. - ب
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   .تكجيو الطالب لطرح األسئمة ككذلؾ االستفسار الذاتي عند أداء الميمة - ت

ة ممار يةملجهيةلمح لىةعمميةلمهامةم جلعية:ثالثًاة:ة

ة الب تحت إشراؼ المعمـ.ممارسة المياـ كاألنشطة لمجمكعات الط -ةأ

  يشترؾ المعمـ مع الطالب في تدريس تبادلي. - ب

 : إعطاءةال غذ يةالراجعيةرا عًاة:

  يعطي المعمـ تغذية راجعة مصححة لمطالب. - أ

  كالتي تتضمف جميع خطكات أداء الميمة.حيح يستخدـ المعمـ قكائـ التص - ب

  تمديـ نماذج ألعماؿ معدة سابمان. - ت

  عممو بنماذج معدة سابمان. مساعدة الطالب في تمكيـ - ث

  إتاحة الفرصة لمطالب الستخداـ المراجعة الذاتية. - ج

ة: ز ادةةم ؤلل اتةال مم ذخام ًاة:ة

ة يتضمف ذلؾ بعض أنشطة التدعيـ كالتعزيز مف أجؿ ربط اإلجراءات كالعمميات ببعضيا. -ةأ

  .العمؿ عمى إلغاء الدعـ الممدـ لمتمميذ تدريجيا - ب

  مراجعة أداء التمميذ . - ت

ة:  إعطاءةممار يةم  قميةلكلة مم ذة اد ًاة:

  يعمؿ المعمـ عمى تيسير التطبيؽ لميمة أخرل كمءاؿ جديد. - ت

  يعطي المعمـ فرصان لمتالميذ لممارسة التعمـ بطريمة مكءفة كشاممة . - ث

 : لملحدة العامي األقدافة3.

 قادران عمى أف 4المعمـ الفاضؿ 4 يتكقع بعد االنتياء مف تدريس الكحدة أف يككف الطالب/ة 

 . ييعرؼ عمـ الفيزياء1. 

 . ييعرؼ الكميات الفيزيائية2. 
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 . يصنؼ الكميات الفيزيائية3. 

 . يعطي أمءمة لكميات فيزيائية أساسية4.

 . ييعدد الكميات الفيزيائية األساسية5. 

 . يفسر سبب تسمية الكميات الفيزيائية المشتمة بيذا االسـ 6.

  .يزيائية مشتمة  يعطي أمءمة لكميات ف 7.

   .يمارف بيف الكميات الفيزيائية األساسية كالكميات الفيزيائية المشتمة 8. 

                       . ييعرؼ الكميات الفيزيائية المياسية 9.

 .  يعطي أمءمة لكميات فيزيائية قياسية10. 

 . يفسر سبب تسمية الكميات الفيزيائية المتجية  بيذا االسـ 11.

 . يعطي أمءمة لكميات فيزيائية متجية12. 

                          .يمارف بيف الكميات الفيزيائية المياسية كالكميات الفيزيائية المتجية 13. 

 . يذكر تعريؼ المياس الفيزيائي14. 

 . يكضح  الممصكد بمعايرة األداة15. 

 . يعدد الكحدات األساسية في النظاـ الدكلي16.

 . بيف النظاـ الغاكسي كالنظاـ الدكلي مف حيث كحدات قياس الطكؿ ، كالكتمة يمارف 17. 

 . يمارف  بيف النظاـ الدكلي كالنظاـ اإلنجميزم مف حيث كحدات قياس الطكؿ ، كالكتمة 18. 

 .يمارف بيف النظاـ الغاكسي كالنظاـ اإلنجميزم مف حيث كحدات قياس الطكؿ ، كالكتمة 19.

 .ييعرؼ الطكؿ  20.

 . ييعرؼ المتر المعيارم 21.
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 . يفسر سبب استخداـ سبيكة البالتيف كاإلريديـك في صناعة المتر المعيارم22. 

 . يعرؼ المتر الضكئي23. 

 . يمارف بيف المتر الضكئي كالمتر المعيارم24. 

 .يسمي  األدكات المستخدمة في قياس األبعاد الصغيرة لألجساـ  25.

 . سيستخدـ الكرنية في الميا26.

 . يمارف بيف أجزاء الكرنية كأجزاء الميكركميتر27. 

 . يذكر كظيفة الميكركميتر28. 

 . يستخدـ الميكركميتر في المياس29. 

 . يمارف بيف الكرنية ك الميكركميتر مف حيث دقة المياس 30.

 . يفسر سبب ضبط صفر الميزاف قبؿ استخدامو31. 

 . ريؼ ككحدة المياسيمارف بيف الكتمة كالكزف مف حيث التع 32.

 . يعرؼ الكيمكغراـ المعيارم33. 

 . يعرؼ الءانية المعيارية34. 

 . يفسر سبب استخداـ ذرة السيزيـك في تعريؼ الءانية المعيارية35. 

 . يعدد أنماط الحركة36. 

 . يعرؼ الحركة االنتمالية 37.

 . يحدد نمطة اإلسناد عمى الرسـ 38.

 . كنمطة البدايةيمارف بيف نمطة اإلسناد 39. 

 . ييعرؼ متجو المكضع40. 
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 . يحدد المسافة التي يمطعيا الجسـ  مف الرسـ 41.

 . يحدد  اإلزاحة التي يتحركيا الجسـ  مف الرسـ42. 

 . يمارف  بيف المسافة كاإلزاحة43. 

 . ييعرؼ السرعة44. 

 . يستنتج  كحدة قياس السرعة45. 

 . تكسطةيحؿ  مسائؿ رياضية عمى السرعة الم 46.

 . يفسر سبب تسمية السرعة المحظية بيذا االسـ 47.

 . يمارف بيف السرعة المحظية كالسرعة المتكسطة48. 

 . ييعرؼ  التسارع49. 

 . يستنتج  كحدة قياس التسارع 50.

 . يحؿ مسائؿ رياضية عمى التسارع51. 

 . يمارف  بيف كحدة قياس السرعة ككحدة قياس التسارع52. 

 . تسمية التسارع الءابت بيذا االسـ سببيفسر 53. 

 . تعدد معادالت الحركة بتسارع ءابت54. 

 . يطبؽ معادالت الحركة بتسارع ءابت في حؿ المسائؿ الفيزيائية55. 

 ييعرؼ السمكط الحر .56. 

  . يذكر قيمة تسارع الجاذبية األرضية57. 

 .فعنا ألعمى يفسر سبب انخفاض قيمة تسارع الجاذبية األرضية كمما ارت58. 
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 . يميز العالقة بيف السرعة كالزمف مف خالؿ الر سـ البياني 59. 

 . يمارف  بيف معادالت الحركة بتسارع ءابت كمعادالت السمكط الحر60. 

 .في حؿ بعض المسائؿ الفيزيائية الحر يطبؽ معادالت الحركة لمسمكط 61. 

 . ييعرؼ الحركة االىتزازية62. 

 . الحركة االىتزازية بيذا االسـيفسر سبب تسمية 63. 

 . يمارف بيف الحركة االىتزازية كالحركة االنتمالية64. 

  .الرسـ  حدد سعة االىتزاز مف خالؿي65.  

                                                                                                            . يمارف بيف الزمف الدكرم كالتردد66.

 . ييعرؼ التردد67. 

 . يذكر كحدة قياس التردد68. 

 .   يحؿ مسائؿ عمى العالقة بيف الزمف الدكرم كالتردد69. 

 .       ييعرؼ قكة االسترجاع70. 

 .         ستنتج مفيكـ  الحركة التكافمية البسيطةي 71.

 . ييعرؼ مركنة النابض72. 

 .    ييعرؼ حد المركنة لمنابض  73.

 .   يميز بيف حد مركنة النابض كقكة االسترجاع74. 

  .                                                              يستنتج مفيـك الزمف الدكرم لمبندكؿ البسيط75. 

        .                                                               ييعرؼ الحركة الدائرية المنتظمة 76.

  .                                                        يمارف بيف الحركة الدائرية المنتظمة كالحركة االىتزازية 77.

 . يحؿ مسائؿ رياضية عمى  الحركة الدائرية المنتظمة78. 
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 مة .يستنتج مفيـك الزمف الدكرم لمحركة الدائرية المنتظ79.  

                                  . الدكرم لمحركة الدائرية المنتظمة كالزمف الدكرم لمبندكؿ البسيط مارف بيف الزمفي80. 

 . يفسر سبب تسمية التسارع المركزم بيذا االسـ 81.

ة.ةيكضح العالقة بيف التسارع المركزم كالزمف الدكرم 82.

ةكيات بمكـ كاآلتي 4ىدؼ ممسمة عمى مست 82مالحظة 4 العدد الكمي لألىداؼ = ةةةةةةة

 ىدؼ .  28مستكل التذكر  1.

 ىدؼ . 18مستكل الفيـ  2.

 ىدؼ . 15مستكل التطبيؽ  3.

 ىدؼ . 21مستكل التحميؿ 4. 

" قػكانيف الحركػة " حسػب دليػؿ المعمػـ لمبحػث العمػـك لمعػاـ  كحػدة لتػدريس الممترحػة الزمنيػة الخطػة 4.
 .ـ  2012 – 2013الدراسي 

ةعددةالحصصةملضلعالةعددةالحصصةالملضلع

 1ةال  ارع 2ةالكم اتةالف ز ائ يةلأجلاعها

ق ةةةةاسةالكم ةةةةاتةالف ز ائ ةةةةية
ةلأجظميةالق اس

 2ةالحركية   ارعةثا ت 2

 2ةال قلطةالحر 2ةالكم يةاأل ا  ية)الطللة(

الكم ةةةةيةاأل ا ةةةة ية)الك مةةةةية
ةلاللزنة(

 2ةالحركيةاالق زاز ي 2

 2ةالحركيةال لافق يةال   طي 1ةم جهةالملضع

 2ةالحركيةالدائر يةالمج ظمي 2ةالم افيةلا زاحي

ال رعيةالم ل ةطيةلال ةرعية
ةالمحظ ي

ةة 2
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ةالفصلةاأللل

ةالدرسةاألللة:ةالكم اتةالف ز ائ ي

ة:أقدافةالدرسة

 . عرؼ عمـ الفيزياءتي .  1

 . صنؼ الكميات الفيزيائيةت 2. 

 . عدد الكميات الفيزيائية األساسيةتي  3.

      . ية الكميات الفيزيائية المشتمة بيذا االسـفسر سبب تسمت 4.

 . فسر سبب تسمية الكميات الفيزيائية المتجية  بيذا االسـت 5.

   .مارف بيف الكميات الفيزيائية المياسية كالكميات الفيزيائية المتجية ت6. 

الكميػػػات   -ألساسػػػية الكميػػػات الفيزيائيػػػة ا –الكميػػػات الفيزيائيػػػة  –عمػػػـ الفيزيػػػاء  المفةةةاق مةالم ضةةةمجية:
 الكميات الفيزيائية المتجية .  -المياسية  الكميات الفيزيائية -الفيزيائية المشتمة 

 الحاسكب لعرض الكميات األساسية . الل ائلةالم اعدةة:

ةخطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 المتطمبات السابمة لمطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4 يتـ مراجعة

 عدد بعض الظكاىر كالمشاىدات التي تحدث في الككف ؟ 1.

 ما اسـ العمـ المختص بتفسير ىذه الظكاىر ؟ 2.

 تخيؿ لك أف دكاف البماؿ بدكف ميزاف ىؿ يستطيع تحديد كمية المادة المباعة ؟ 3.
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تمػػكؿ لمبػائع ؟ يػػتـ تحديػد الممػح بكميػػة فيزيائيػة فمػػا الممصػكد بالكميػػات لػك أردت أف تشػترم ممػػح مػاذا  4.
 الفيزيائية ؟ 

ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

مف خالؿ مراجعة المتطمبات السابمة تستنتج الطالبات عنكاف الدرس كىك 4 الكميات الفيزيائيػة كتسػأؿ  -أ
 powerتب التكقعات عمى السبكرة ، ءػـ تمػدـ عػرض المعممة ماذا تتكقًع أف تتعمـ عف ىذا الدرس ؟ كتك

point  4 يتضمف المفاىيـ المطمكب تنميتيا مف خالؿ الدرس كىي 

 عمـ يبحث في تفسير الظكاىر الطبيعية كالمشاىدات في الككف الذم نعيش فيو .4  عمـ الفيزياء 1. 

 ا كاستخداميا.الكميات التي ييعبر عنيا بميـ ليسيؿ فيمي4  الكميات الفيزيائية  2.

 كميات فيزيائية ال يكجد كميات فيزيائية أبسط منيا. 4 الكميات الفيزيائية األساسية3.  

  .كميات فيزيائية يعبر عنيا بداللة كمية أك أكءر مف الكميات األساسية4  الكميات الفيزيائية المشتمة 4. 

 ييعبر عنيا بعدد ككحدة قياس .كميات فيزيائية 4  الكميات الفيزيائية المياسية ) العددية( 5.

 كميات فيزيائية  ييعبر عنيا بعدد  ككحدة قياس كاتجاه .4  الكميات الفيزيائية المتجية6. 

ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

ة.ةكيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية

 كضح الممصكد بكؿو مف 4 

 ؟ عمـ الفيزياء 1.

 ؟ يات الفيزيائية المشتمةالكم2. 

 ؟ الكميات الفيزيائية المياسية 3.

 ؟ الكميات الفيزيائية المتجية 4.
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ةال أملةلال فك رة:ة-ةج

 *عممي لما يمي 4 

 تسمى الكميات الفيزيائية المشتمة بيذا االسـ . 1.

 عدد الكميات األساسية أقؿ مف عدد الكميات المشتمة . 2.

 ة المتجية بيذا االسـ .تسمى الكميات الفيزيائي 3.

 ة إلى كميات فيزيائية أساسية كأخرل مشتمة اآلتي* صنؼ الكميات الفيزيائية 

 طكؿ قمـ الرصاص ، عمر الككف ، سرعة الفيد ، كتمة الكتاب .

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 4( كتمسـ الطالبات إلى ءالث مجمكعات كاآلتي 1تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 المجمكعة األكلى 4 تناقش األسئمة المتعممة بمفيكمي عمـ الفيزياء كالكميات الفيزيائية .

المجمكعػػة الءانيػػة 4 تنػػاقش األسػػئمة المتعممػػة بمفيػػكمي الكميػػات الفيزيائيػػة األساسػػية ك الكميػػات الفيزيائيػػة 
 المشتمة .

يزيائيػػة المياسػػية ك الكميػػات الفيزيائيػػة المجمكعػػة الءالءػػة 4 تنػػاقش األسػػئمة المتعممػػة بمفيػػكمي الكميػػات الف
 المتجية .

ة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:را عاًة

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 * كتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة لتعميـ النمكذج المصحح .

 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 ة في كراسة الطالبات 4اآلتيسئمة اإلجابة عف األ
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 * عدد الكميات الفيزيائية األساسية ؟

 * قارف بيف الكميات الفيزيائية المياسية كالكميات الفيزيائية المتجية ؟

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

ة عػػف تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم مػػف خػػالؿ اختبػػار قصػػير يتضػػمف اإلجابػػ
 األسئمة اآلتية 4

 * لماذا تعتبر السرعة كمية فيزيائية مشتمة كمتجية في نفس الكقت ؟

 * حدد الكميات األساسية في المكانيف اآلتية 4

 السرعة =  -أ 

 

 الكءافة =  -ب

ةال قل مةالخ امية:

 * عدد أنكاع الكميات الفيزيائية مع ذكر مءاؿ عمى كؿ نكع ؟

ةاللاجبةال   ية:

 . : 71، ص  2س 4 * 

 

 

 

 

 

 المسافة

 الزمف

 ةكتمال

 حجـال
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ةق اسةالكم اتةالف ز ائ يةلأجظميةالق اسةالدلل ي:ةةثاجيالدرسةال

  :أقدافةالدرسة

 . ذكر تعريؼ المياس الفيزيائيت.  1

 . كضح  الممصكد بمعايرة األداةت 2. 

  . مف حيث كحدات قياس الطكؿ ، كالكتمةأنظمة المياس مارف  بيف ت 3.

س الفيزيػػػائي ، معػػػايرة األداة ، النظػػػاـ الػػػدكلي ، النظػػػاـ الغاكسػػػي  ، النظػػػاـ الميػػػا المفةةةاق مةالم ضةةةمجية:
 اإلنجميزم .

 .أنظمة المياس الحاسكب لعرض الل ائلةالم اعدةة:

ةخطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 البات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمط

 ؟عرؼ الكميات الفيزيائية المشتمة  1.

 ؟كـ عدد الكميات الفيزيائية األساسية  2.

 ؟ قارف بيف الكميات الفيزيائية المياسية كالمتجية 3.

ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

تمػػكؿ لػػك طيمػػب منػػي تحديػػد عػػرض تضػػع المعممػػة المتػػر عمػػى الطاكلػػة كتبػػدأ بػػالتفكير بصػػكت مرتفػػع ف -أ
الحػػائط فمػػػاذا أفعػػػؿ ؟ يمكننػػػي أف أحػػػدد العػػػرض باسػػتخداـ المسػػػطرة ، أك باسػػػتخداـ عصػػػا محػػػدد طكليػػػا 
مسبمان ، كلكف ىذا غير دقيؽ لػك كنػتـ مكػاني فمػاذا سػتفعمكف ؟ تتكصػؿ الطالبػات إلػى أف عػرض الحػائط 

ض الحائط بالمتر فالمتر أداة قياس دكلية متفؽ يمكف قياسو بالمتر . فتمكؿ المعممة نعـ يمكف ممارنة عر 
 .يسمى بالمياس الفيزيائي  عمييا ، كىذا ما
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ممارنػة كميػة فيزيائيػة بكميػة فيزيائيػة أخػرل معياريػة متفػؽ عمييػا مما سبؽ تيعرؼ المياس الفيزيػائي بأنػو 4 
 مف نفس النكع كتسمى كحدة المياس .

 . داة بدقة قيمة معيارية متفؽ عميياقياس األأنيا 4  معايرة األداةكتكضح مفيـك 

يتضمف أنظمة المياس الءالءة كعرض الكحدات األساسية لكؿ نظػاـ  power pointتمدـ المعممة عرض 
 .كمف خالؿ العرض تمارف الطالبات بيف ىذه األنظمة 

ةاللحداتةاأل ا  ي الجظام

 

 الدكلي 1.

 . يماس بالمتر4 الطكؿ 

 . تماس بالكيمك غراـ4 الكتمة 

 يماس بالءانية .4 الزمف 

 

 الغاكسي 2.

  . يماس بالسنتيمتر4 الطكؿ 

 .تماس بالغراـ 4 الكتمة 

 يماس بالءانية .4 الزمف 

 

 اإلنجميزم 3.

 يماس بالمدـ  4الطكؿ 

 تماس بالصنج 4 الكتمة 

 يماس بالءانية . 4 الزمف

 

ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

 تطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات ك 

 كضح الممصكد بكؿو مف 4 * 
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 ؟ ئيالفيزيا المياس 1.

 ؟ معايرة األداة2. 

 * عدد الكحدات األساسية في النظاـ الدكلي لممياس ؟

 * عدد صفات كحدة المياس ؟

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج

 *عممي لما يمي 4 

 .ال يعد ضبط صفر الميزاف معايرة 1.

 .ـ الميزاف ذك الكفتيف لكيؿ الخضار بينما اليصمح لكيؿ الذىبيستخد 2.

 ماىي الكمية األساسية المشتركة بيف أنظمة المياس الدكلية ؟ * 

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 كاآلتي 4 كتمسـ الطالبات إلى مجمكعتيف (2تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 .المياس الفيزيائي كمعايرة األداة متعممة بمفيكميالمجمكعة األكلى 4 تناقش األسئمة ال

  بالممارنة بيف أنظمة المياس الدكلية . المجمكعة الءانية 4 تناقش األسئمة المتعممة

ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 ى السبكرة لتعميـ النمكذج المصحح .* كتابة اإلجابة الصحيحة عم

 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 ة في كراسة الطالبات 4اآلتياإلجابة عف األسئمة 
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 أكمؿ الفراغ 4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المياس الفيزيائي ىك ممارنة -أ

 ك                 ك      مف أنظمة المياس الدكلية               -ب

 ك                 ك         ص كحدة المياس         مف خصائ -ج

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

 تمـك المعممة بإعطاء الفرصة لمطالبات لمتعمـ الفردم مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية 4

 * حدد الكميات األساسية في المكانيف اآلتية 4كضح الممصكد بالمفاىيـ اآلتية 4* 

 مياس الفيزيائي .ال -أ 

 معايرة أداة المياس . -ب

 * اكتب تمريران عف عمؿ مؤسسة المماييس كالمكاييؿ في فمسطيف ؟

ةال قل مةالخ امية:

 ؟الكحدات األساسية في أنظمة المياس الدكلية * عدد 

ةاللاجبةال   ية:

 .: 71، ص 3* س 4 
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ة(الكم اتةاأل ا  ية)الطلل:ةثالثالدرسةال

  :أقدافةالدرسة

 .عرؼ الطكؿ تي .  1

 . عرؼ المتر المعيارمتي  2. 

 . فسر سبب استخداـ سبيكة البالتيف كاإلريديـك في صناعة المتر المعيارمت 3.

 .سمي  األدكات المستخدمة في قياس األبعاد الصغيرة لألجساـ ت 4.

 . ستخدـ الميكركميتر في المياست 5.

 . دقة المياسمارف بيف الكرنية ك الميكركميتر مف حيث ت 6.

 الميكركميتر . –الكرنية  –المتر المعيارم  –الطكؿ  المفاق مةالم ضمجية:

 –الكرنيػػة   -الحاسػػكب لعػػرض األجػػزاء التػػي تتكػػكف منيػػا الكرنيػػة ك الميكركميتػػر الل ةةائلةالم ةةاعدةة:
 .المتر  –الميكركميتر 

ةخطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ةحد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ةألاًلة:ة 

 يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4

 عرؼ الكميات الفيزيائية ؟ 1.

 ما ىي الكميات الفيزيائية األساسية ؟ 2.

 ما كحدات قياس الكميات الفيزيائية األساسية ؟ 3.
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ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

 أ المعممة الدرس بطرح األسئمة اآلتية 4تبد -أ

 كـ طكلؾ ؟  1.

 كـ طكؿ الممـ ؟2.  

 ما الممصكد بالطكؿ ؟ ك ما كحدة قياسو ؟3. 

 كيؼ نميس الطكؿ ؟4. 

 أيف يكجد المتر المعيارم ؟ 5.

 لماذا يصنع المتر المعيارم مف سبيكة البالتيف كاإلريديكـ ؟6. 

 ما ىك تعريفؾ لممتر المعيارم ؟ 7.

 تعريؼ المفاىيـ اآلتية 4 تتكصؿ الطالبات إلى خالؿ اإلجابة عف األسئمة السابمة  مف

 .أك مضاعفاتو المسافة بيف نمطتيف كيماس بكحدة المتر4 الطكؿ 1.  

المتر المعيارم المسافة بيت عالمتػيف  عمػى قضػيب معػدني مصػنكع مػف سػبيكة البالتػيف كاإلريػديـك  2. 
 محفكظ في درجة صفر سمسيكس .

المتػػر الضػػكئي طػػكؿ المسػػار الػػذم يمطعػػو الضػػكء فػػي الفػػراغ خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة قػػدرىا جػػزء كاحػػد مػػف 3.
 جزءان مف الءانية . 299,792,458

تمدـ المعممة فيديك تعميمي بكاسطة الحاسكب يعرض األجزاء التي تتككف منيػا الكرنيػة ككيفيػة اسػتخداميا 
ض األجػػػزاء التػػػي يتكػػػكف منيػػػا الميكركميتػػػر ككيفيػػػة تمػػػدـ فيػػػديك تعميمػػػي آخػػػر يعػػػر كػػػذلؾ فػػػي الميػػػاس ، ك 

 استخدامو في المياس . 

اد كػػرة باسػػتخداـ الكرنيػػة ءػػـ قيػػاس أبعػػاد الكػػرة باسػػتخداـ تمػػـك المعممػػة بمشػػاركة الطالبػػات فػػي قيػػاس أبعػػ
 الميكركميتر كالممارنة بيف المراءتيف لتحديد أييما أدؽ في المياس .
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ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

 لخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية كيتـ في ىذه ا

 * كضح الممصكد بكؿو مف 4 

 ؟ الطكؿ 1.

 ؟ المتر المعيارم2. 

 ؟ سمي بعض األدكات المستخدمة في قياس أبعاد األجساـ* 

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج

 *عممي لما يمي 4 

 .لمتر المعيارم تستخدـ سبيكة البالتيف كاإلريديـك في صناعة ا1. 

 .الميكركميتر أكءر دقة في المياس مف الكرنية2.

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 ( كتمسـ الطالبات إلى مجمكعتيف كاآلتي 34تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 .الطكؿ كالمتر المعيارم  المجمكعة األكلى 4 تناقش األسئمة المتعممة بمفيكمي

 . باستخداـ الكرنية ك الميكركميتر تناقش األسئمة المتعممة المجمكعة الءانية 4

ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 * كتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة لتعميـ النمكذج المصحح .

 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 ة في كراسة الطالبات 4اآلتيابة عف األسئمة اإلج
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 أكمؿ الفراغ4

 كيماس بكحدة               .       المسافة بيف              ىك  الطكؿ -أ

 متر ، بينما السنتيمتر فيساكم               .     الديكامتر يساكم               -ب

 ركيب؟ * قارف بيف الميكركميتر ك الكرنية مف حيث الت

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

اختبػػار قصػػير يتضػػمف اإلجابػػة عػػف  تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم مػػف خػػالؿ
 األسئمة اآلتية 4

 حدد البعد الداخمي لمممـ باستخداـ الكرنية ؟* 

 * حدد البعد الداخمي لمممـ باستخداـ الميكركميتر ؟

 راءتيف ؟* قارف بيف الم

ةال قل مةالخ امية:

 ؟قارف بيف المتر المعيارم كالمتر الضكئي * 

 * اذكر كظيفة كؿو مف 4 

 الكرنية . -أ

 الميكركميتر . -ب

ةاللاجبةال   ية:

 : 71، ص   4* س 4
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ةالكم اتةاأل ا  ية)الك مية،ةلالزمنة(:ةةرا عالدرسةال

  :أقدافةالدرسة

 . ث التعريؼ ككحدة المياسمارف بيف الكتمة كالكزف مف حيت . 1

 .الكيمكغراـ المعيارمعرؼ تي  2. 

 .عرؼ الءانية المعياريةتي   3.

 .فسر سبب استخداـ ذرة السيزيـك في تعريؼ الءانية المعياريةت 4.

 . الءانية المعيارية – الكيمكغراـ المعيارم – الكزف – الكتمة المفاق مةالم ضمجية:

 ميزاف زنبركي . –ميزاف ذك كفتيف  –الكيمكغراـ المعيارم  الحاسكب لعرض الل ائلةالم اعدةة:

ةخطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4

 ما ىي الكميات الفيزيائية األساسية ؟ 1.

 ما كحدات قياس الكميات الفيزيائية األساسية ؟ 2.

 لماذا تستخدـ سبيكة البالتيف كاإلريديـك في صناعة المتر المعيارم ؟ 3.

ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

 4اآلتييتـ عرض الدرس مف خالؿ التفكير بصكت مرتفع ك -أ

يمكننػػػي أف أسػػػتخدـ ؟ يػػػزاف فمػػػاذا أفعػػػؿعنػػػدما أحتػػػاج إلعػػػداد كيمػػػك مػػػف األرز كال يكجػػػد فػػػي البيػػػت م 1.
 زجاجة سعة لتر كأمألىا باألرز .

 ماذا نسمي كيمك األرز ؟ كتمة األرز أـ كزف األرز . 2.
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 ما الفرؽ بيف الكزف كالكتمة ؟3.   

 كيؼ يمكف تحكيؿ الكتمة إلى كزف ؟ 4.

 تغير كزنيا أـ كتمتيا ؟ اترمي المعممة قطعة نمكد ألعمى كتسأؿ أييم 5.

تضع كمية مف الممح عمى الميزاف ذك الكفتيف كتحدد كتمتيػا ، كتضػع قػكة عمػى الميػزاف الزنبركػي         
كتحػػدد كزنيػػا فيسػػتنتج الطالبػػات أف كتمػػة األجسػػاـ تحػػدد باسػػتخداـ الميػػزاف ذك الكفتػػيف بينمػػا كزنيػػا فيحػػدد 

 باستخداـ الميزاف الزنبركي . 

 مح فما الممصكد بالكيمك غراـ المعيارم؟ عندما نذىب لمبماؿ نمكؿ لو أعطني كيمك م* 

 

 

الػزمف ميػـ لإلنسػاف ، ككػػؿ عمػر اإلنسػاف عبػارة عػػف سػاعات يضػيعيا العديػد مػػف النػاس فيمػا ال ينفػػع * 
تىػػاًف كقػػد حػػذرنا رسػػكلنا الكػػريـ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ فمػػاؿ 4  ْغبيػػكفه ًنْعمى ػػا مى ًءيػػره ًفيًيمى ةي النَّػػاًس4 ًمػػفى كى ػػحَّ الصِّ

جاء في الصحة كالفراغ فصؿ ال عيش إال عيش اآلخرة / كتاب الرقاؽ / باب ما ركاه البخارم  (كىاْلفىرىاغي 
فما ىك تعريفؾ لمزمف ؟ كما كحدة قياسو ؟ عػدد بعػض مضػاعفات الءانيػة ؟ كػـ  ،41232 ص 6412/ 

دقيمة في السػاعة ؟ كػـ ءانيػة فػي الدقيمػة ؟ مػا تعريفػؾ لمءانيػة المعياريػة ؟ لمػاذا تيسػتخدـ ذرة السػيزيكـ فػي 
   تعريؼ الءانية المعيارية ؟

بكاسطة الحاسكب أكؿ كيمك  تعرض المعممة
 معيارم تـ صناعتو كتسأؿ 4

 كـ يساكم قطر االسطكانة المجاكرة ؟1.   

 مما تصنع ىذه االسطكانة ؟ 2.

 ماذا تسمى الشكؿ المجاكر؟ كماذا تيعرفو ؟ 3.

 كيمك غراـ المعيارم ؟أيف يكجد ال 4.

 

http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
http://forum.hwaml.com/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%76%62%2e%6e%6f%6f%72%2d%61%6c%79%61%71%65%65%6e%2e%63%6f%6d%2f%74%32%34%30%31%37%2f
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 الفترة الزمنية التي تكاف  بعد اإلجابة عف األسئمة السابمة تيعرؼ الطالبات الءانية المعيارية بأنيا 

بػػػيف مسػػػتكييف مػػػف  Cs133ضػػػعفان مػػػف الػػػزمف الػػػالـز النتمػػػاؿ إلكتػػػركف ذرة السػػػيزيكـ  9,192,631,770
 مستكيات الطاقة في الذرة .

ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

 تمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مس

 * كضح الممصكد بكؿو مف 4 

 ؟ الكتمة 1.

 ؟ الكزف2. 

 الءانية المعيارية ؟3.

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج

 *عممي لما يمي 4 

 استخداـ الميزاف ذك الكفتيف لمياس كتؿ األجساـ بينما النابض لمياس أكزانيا.1. 

 في تعريؼ الءانية المعيارية . تستخدـ ذرة السيزيكـ 2.

 4* احسب 

 كرقة . 500كغـ كعدد أكراقو  2,5كتمة كرقة كاحدة بالميممغراـ مف كتاب كتمتو   -

 كـ/ ساعة . 50سرعة الجسـ بالمتر / ءانية إذا كانت سرعتو   -

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 لى مجمكعتيف كاآلتي 4( كتمسـ الطالبات إ4تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 المجمكعة األكلى 4 تناقش األسئمة المتعممة بمفيكمي الطكؿ كالمتر المعيارم .

 المجمكعة الءانية 4 تناقش األسئمة المتعممة باستخداـ الكرنية ك الميكركميتر. 
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ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 ا كرقة العمؿ .* مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتي

 * كتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة لتعميـ النمكذج المصحح .

 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 ة في كراسة الطالبات 4اآلتياإلجابة عف األسئمة 

 أكمؿ الفراغ 4

 .                ككحدة قياس الكزف              كحدة قياس الكتمة   -أ

 .ءانية                    يكجد في اليكـ -ب

 ءانية .            تساكم الميمي ءانية   - ج

 * قارف بيف الكتمة كالكزف مف حيث التعريؼ ككحدة المياس ؟

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

 اإلجابة عف األسئمة اآلتية 4 الفردم مف خالؿتمـك المعممة بإعطاء الفرصة لمطالبات لمتعمـ 

 يحدث لكتمة قطعة السكر إذا صعدنا بيا لمممر ؟ ماذا* 

 نيكتف عمى جسـ ما احسب كتمتو ؟ 15أءرت قكة ممدارىا * 

ةال قل مةالخ امية:

 ؟الكتمة كالكزف* قارف بيف 

 * اذكر كظيفة كؿو مف 4 

 الميزاف الزنبركي . -ب         . الميزاف ذك الكفتيف -أ

ة: 71، ص   1س 4 اللاجبةال   ية:
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 لثاجية:ةالحركيةاالج قال يةلألج امالفصلةا

ةم جهةالملضعة،ةالم افيةلا زاحي:ةةللالدرسةاألة

  :أقدافةالدرسة

 . عدد أنماط الحركةت. 1

 . عرؼ الحركة االنتماليةتي  2. 

 . عرؼ متجو المكضعتي   3.

 . حدد المسافة التي يمطعيا الجسـ  مف الرسـت 4.

 . الرسـ حدد  اإلزاحة التي يتحركيا الجسـ  مفت5. 

 . مارف  بيف المسافة كاإلزاحةت6. 

 .اإلزاحة  –المسافة  –متجو المكضع  –الحركة االنتمالية  المفاق مةالم ضمجية:

الحاسػكب لعػرض  – بنػدكؿ بسػيط – لعبة عمى ىيئة سيارة أطفاؿ تتحػرؾ بػالريمكت الل ائلةالم اعدةة:
 .تعريؼ المفاىيـ التي يتضمنيا الدرس

ةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:ةخطلاتة جف ذةالدرس

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4

 ؟ىؿ جميع األجساـ المكجكدة عمى سطح األرض ساكنة 1.

 تسير بيا السيارة ؟تعرض المعبة كتشغميا أماـ الطالبات كتسأؿ ما نكع الحركة التي  2.

 تكجو انتباه الطالبات لحركة عجالت السيارة كتسأؿ ما نكع الحركة التي تسير بيا عجالت السيارة ؟ 3.

 تحرؾ البندكؿ أماـ الطالبات كتسأؿ ما نكع الحركة التي يتحرؾ بيا البندكؿ؟ 4.
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ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

تستنتج الطالبات أف لمحركة ءالءة أنماط ىي 4 الحركة االنتمالية  مف خالؿ مراجعة المتطمبات السابمة -أ
 . ، االىتزازية ، كالدائرية

ترسـ المعممػة عمػى األرض نمطتػيف كتطمػب مػف إحػدل الطالبػات الكقػكؼ فػكؽ النمطػة األكلػى بينمػا تمػؼ 
؟ ا الطالبػػة األكلػػى الطالبػة الءانيػػة فػػكؽ النمطػػة الءانيػػة كتسػػأؿ المعممػػة مػاذا تسػػمى النمطػػة التػػي تمػػؼ فكقيػػ

تتحرؾ الطالبة باتجاه السبكرة كتسأؿ المعممة ماذا تسػمى المتجػو الػذم تحركتػو الطالبػة انطالقػان مػف نمطػة 
تطمػػػب المعممػػػة مػػػف الطالبػػػة الءانيػػػة الرجػػػكع إلػػػى النمطػػػة التػػػي بػػػدأت منيػػػا ءػػػـ  اإلسػػػناد باتجػػػاه السػػػبكرة  ؟

 تسأؿ4؛

 احسب المسافة التي تحركتيا الطالبة ؟ 1.

 احسب اإلزاحة التي تحركتيا الطالبة ؟ 2.

 يتضمف تعريؼ المفاىيـ التي يتضمنيا الدرس كىي Power point  4تمدـ المعممة عرض 

الحركػػة التػي يتغيػػر فييػا مكضػع الجسػػـ فػي الفضػػاء خػالؿ فتػرة زمنيػػة محػددة فػػي الحركػة االنتماليػة 4  1.
 .اتجاه محدد

 ييا مكضع الجسـ .نمطة معمكمة ينسب إل4 نمطة اإلسناد  2.

المتجػػو الػػذم يمكػف تمءيمػػو بػػالخط المسػػتميـ المنطمػػؽ مػف نمطػػة اإلسػػناد إلػػى مكضػػع 4 متجػو المكضػػع  3.
 ذلؾ الجسـ .

 طكؿ المسار الحميمي الذم يسمكو الجسـ خالؿ حركتو .4  المسافة 4.

 المتجو الكاصؿ مف نمطة البداية إلى نمطة النياية .4 اإلزاحة  5.

ة:ةطرحةاأل ئمية-ب

 كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية 

 * كضح الممصكد بكؿو مف 4 
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 .الحركة االنتمالية  1.

 متجو المكضع . 2. 

 المسافة .  3.

 اإلزاحة . 4.

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج 

 كـ . 15كـ ، ءـ تحرؾ باتجاه الشرؽ  10تحرؾ شخص باتجاه الشماؿ  *

 أ. ارسـ متجو المكضع لحركة الشخص كحدد نمطة اإلسناد عمى الرسـ ؟ 

 ب . مف الرسـ حدد المسافة كاإلزاحة التي تحركيا الشخص ؟ 

 قارف بيف المسافة كاإلزاحة ؟ * 

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 ( كتمسـ الطالبات إلى مجمكعتيف كاآلتي 54تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 .نمطة اإلسناد كمتجو المكضع  مجمكعة األكلى 4 تناقش األسئمة المتعممة بمفيكميال

 . بالممارنة بيف المسافة كاإلزاحة  المجمكعة الءانية 4 تناقش األسئمة المتعممة

ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 تابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة لتعميـ النمكذج المصحح .* ك

 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 ة في كراسة الطالبات 4اآلتياإلجابة عف األسئمة 

 4اختر رمز اإلجابة الصحيحة مما بيف المكسيف * 
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 لصفر(. نمطة اجينطمؽ متجو المكضع مف ) أ. نمطة البداية     ب. نمطة اإلسناد      -أ

متػػر ، فػػأتـ دكرتػػيف كنصػػؼ الػػدكرة فػػإف المسػػافة التػػي  4جسػػـ يتحػػرؾ فػػي مسػػار دائػػرم طػػكؿ قطػػره  -ب
 (ـ   12,56 .ج     ـ     31,4ب.        ـ 25,12يتحركيا الجسـ تساكم 4 ) أ. 

                    ـ ءػػـػ رجعػػػت لػػػنفس النمطػػػة فػػػإف اإلزاحػػػة تسػػػاكم 504تحركػػػت سػػػيارة فػػػي اتجػػػاه الغػػػرب فمطعػػػت مسػػػافة  - ج
 (ـ   50.ج             ـ 100 ب.    ) أ. صفر    

 اذكر أشكاؿ الحركة مع ذكر مءاؿ عمى كؿ نكع ؟* 

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

اإلجابػػة عػػف اختبػػار قصػػير يتضػػمف تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم مػػف خػػالؿ 
 األسئمة اآلتية 4

 ب المسافة كاإلزاحة التي قطعيا الجسـ في األشكاؿ اآلتية 4احس* 

 ـ                       كـ 2                    كـ 2

 كـ 4            

 متر نحك الغرب ؟  25* ارسـ متجو المكضع لشخص تحرؾ      

ةال قل مةالخ امية:

 إزاحة الفيد ، كالمسافة التي قطعيا.كـ إلى الشماؿ ، جد  4كـ إلى الشرؽ ءـ  3إذا تحرؾ فيد * 

ة: 81، ص   2س 4   اللاجبةال   ية:

ة

ة

ة

ة

 سـ 7 ـ
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ةال رعيةالم ل طيةلال رعيةالمحظ ي:ةةثاجيالدرسةال

   :أقدافةالدرسة

 . عرؼ السرعةتي . 1

 . حؿ  مسائؿ رياضية عمى السرعة المتكسطةت 2. 

 . فسر سبب تسمية السرعة المحظية بيذا االسـت  3.

 . السرعة المحظية كالسرعة المتكسطة مارف بيفت 4.

 السرعة المحظية . –السرعة المتكسطة  –السرعة  المفاق مةالم ضمجية:

 .ساعة إيماؼ  الل ائلةالم اعدةة:

ةخطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 مطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4يتـ مراجعة المتطمبات السابمة ل

 ؟قارف بيف الكميات المتجية كالكميات المياسية  1.

 ماذا يسمى التغير في اإلزاحة بالنسبة لمزمف ؟ 2.

 عمؿ 4 السرعة كمية فيزيائية متجية  3.

ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

ابمة مػػف غرفػػة الفصػػؿ كتنتيػػي عنػػد مصػػمى تعمػػد المعممػػة مسػػابمة جػػرم بػػيف طػػالبتيف بحيػػث تبػػدأ المسػػ -أ
 الطالبات كتكزع خطة سير المسابمة كاآلتي 4

 تبدأ الطالبات المسابمة مف غرفة الفصؿ كتكمؼ إحدل الطالبات بتسجيؿ زمف البدء في المسابمة .1. 
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تتجو الطالبات نحك غرؼ اإلدارة كيممف بمرع الجرس مػع كجػكد طالبػة تسػجؿ زمػف كصػكؿ الطػالبتيف  2.
 مجرس .ل

 .  إلى المصمىتتجو الطالبتيف نحك المصمى حيث تتكاجد طالبة تسجؿ زمف كصكؿ الطالبتيف  3. 

تكمؼ إحدل الطالبات بتسجيؿ الزمف الذم اسػتغرقتو الطالبػة األكلػى عنػد قطعيػا نصػؼ المسػافة بػيف 4. 
 غرفة الصؼ كالجرس المدرسي .

لطالبػػة الءانيػػة عنػػد قطعيػػا نصػػؼ المسػػافة بػػيف تكمػػؼ طالبػػة أخػػرل بتسػػجيؿ الػػزمف الػػذم اسػػتغرقتو ا 5.
 الجرس المدرسي كالمصمى .

 بعد انتياء الخطكات السابمة تسجؿ المعممة البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا كاآلتي 4

 زمف الكصكؿ لممصمى زمف الكصكؿ لمجرس زمف البدء 

 8:34 8:27 8:15 الطالبة األكلى

 8:36 8:25 8:15 الطالبة الءانية

تخدـ المعممة التفكير بصكت مرتفع كتسأؿ مف الفائزة ؟ إف الطالبػة الءانيػة قرعػت الجػرس قبػؿ الطالبػة تس
األكلػى ، كلكػف الطالبػػة األكلػى كصػػمت لممصػمى قبػػؿ الطالبػة الءانيػة فكيػػؼ يمكننػا تحديػػد الفػائزة ، تعطػػي 

لسػرعة المتكسػطة لكمتػا فرصة لمطالبات كتسمع إجاباتيف ءػـ تتكصػؿ مػع الطالبػات إلػى أنػو يجػب تحديػد ا
 الطالبتيف ، تمـك الطالبات بحساب السرعة المتكسطة كمنيا نجد أف الطالبة األكلى ىي الفائزة .

تسأؿ المعممة الطالبة الرابعة كـ السرعة التي تـ حسابيا عندما قطعػت الطالبػة األكلػى نصػؼ المسػافة * 
 ما بيف غرفة الفصؿ كالجرس المدرسي ؟ 

لخامسة كـ السرعة التي تـ حسابيا عندما قطعت الطالبة الءانية نصؼ المسافة ما بػيف تسأؿ الطالبة ا* 
 غرفة الجرس المدرسي كالمصمى ؟

 * ماذا تسمى السرعة التي قامت الطالبتيف بحسابيا ؟ كما تعريفؾ ليذه السرعة ؟

 * متى تمترب السرعة المتكسطة مف السرعة المحظية ؟ كمتى تساكييا ؟
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 يتضمف تمخيص لما سبؽ شرحو كاآلتي Power point  4عرض  تمدـ المعممة

 .2ككحدة قياسيا ـ/ثالتي يمطعيا الجسـ خالؿ كحدة الزمف 4 اإلزاحة السرعة  -

 المعدؿ الزمني لمتغير في اإلزاحة . 4 السرعة المتكسطة -

 السرعة في لحظة ما.4  السرعة المحظية -

 ة كمما صغرت الفترة الزمنية .تمترب السرعة المتكسطة مف السرعة المحظي -

 تتساكل السرعة المتكسطة ك السرعة المحظية عندما تؤكؿ الفترة الزمنية إلى الصفر . -

ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

 كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية 

 * كضح الممصكد بكؿو مف 4 

 . السرعة 1.

 . طةالسرعة المتكس 2. 

 .  السرعة المحظية 3.

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج

 قارف بيف السرعة المتكسطة كالسرعة المحظية ؟* 

 ؟ 1-أءبت أف كحدة قياس السرعة تساكم ـ.ث* 

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 ( كتمسـ الطالبات إلى مجمكعتيف كاآلتي 64تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 . السرعة كالسرعة المتكسطةتناقش األسئمة المتعممة بمفيكمي المجمكعة األكلى 4 

 . السرعة المحظية كالسرعة المتكسطة  بيف عالقةالمجمكعة الءانية 4 تناقش األسئمة المتعممة بال
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ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة لتعميـ النمكذج المصحح . * كتابة

 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 ة في كراسة الطالبات 4اآلتياإلجابة عف األسئمة 

 اختر رمز اإلجابة الصحيحة مما بيف المكسيف 4* 

 المعدؿ الزمني لمتغير في إزاحة الجسـ مع الزمف ىك 4      -أ

 (المكة . جالسرعة               ب.        التسارع       ) أ.   

 ث يساكم 4 س فإف سرعتيا بالمتر/ كـ/ 20سيارة سرعتيا  -ب

 (  /ثـ 15 .ج              /ثـ10ب.              /ثـ 5) أ.  

 ـ 10 ـ/ث فكـ الزمف الذم استغرقتو إذا قطعت مسافة 50سيارة سرعتيا  - ج

 ( ءانية  1/5.ج              اف ءك  10ب.              ءكاف 5 ) أ. 

 متى تساكم السرعة المتكسطة السرعة المحظية ؟* 

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم مػػف خػػالؿ اختبػػار قصػػير يتضػػمف اإلجابػػة عػػف 
 األسئمة اآلتية 4

 كالزمف لسيارة ،* الرسـ اآلتي يمءؿ العالقة بيف المكضع 

 ادرس الشكؿ كأجب عف األسئمة أدناه .

 ما سرعة السيارة في الفترة أب .  -أ

 .  جما سرعة السيارة في الفترة ب  -ب
 صؼ حركة السيارة حتى الدقيمة الءامنة . -ج

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

40 

30 

20 

10 

 المووع

   12    10    8    6    4    2 الزمن
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ةال قل مةالخ امية:

 ـ/ث جد السرعة المتكسطة؟  20ث إلى  5تحركت سيارة مف السككف ككصمت سرعتيا بعد مركر  *

ةاللاجبةال   ية:

 : 81، ص  5* س 4 
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 :ةالحركية   ارعةثا تةالفصلةالثالث

ةالحركة بتسارع ءابت:ةةللالدرسةاألة

  :أقدافةالدرسة

 . تسمية التسارع الءابت بيذا االسـفسر سبب ت. 1

 . معادالت الحركة بتسارع ءابت تذكر 2. 

 . طبؽ معادالت الحركة بتسارع ءابت في حؿ المسائؿ الفيزيائيةت  3.

 .التسارع الءابت  المفاق مةالم ضمجية:

 .خارطة مفاىيمية الحاسكب لعرض  الل ائلةالم اعدةة:

ةدعائمةال عم م ية:خطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةال

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4

 كضح الممصكد بكؿو مف 4  1.

 أ . اإلزاحة .

 ب . السرعة المتكسطة .

 ج . التسارع .

 . 2-= ـ . ث 2أءبت صحة العالقة اآلتية ـ / ث 2.

ة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:ثاج ًاة

 تمـك المعممة بعرض الخارطة المفاىيمية اآلتية بكاسطة الحاسكبمراجعة المتطمبات السابمة  بعد -أ
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ة

ة

سػػػو ، ءػػػـ تشػػػتؽ مػػػف خػػػالؿ العػػػرض السػػػابؽ تسػػػتنتج الطالبػػػات مفيػػػـك التسػػػارع الءابػػػت ككحػػػدة قيا        
 معادالت الحركة بتسارع ءابت كتكتبيا عمى السبكرة كفي الكراسة .

ةطرحةاأل ئمي:ة-ب

 كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية 

 عرؼ التسارع الءابت ؟* 

 أذكر كحدة قياس التسارع الءابت ؟  *

 

   رعيةم غ رةة)ةال  ارع(

ة  ارعةثا ت   ارعةم غ ر

معدؿ التغير في سرعة الجسـ كفيو يككف 
داران كاتجاىان بالنسبة لمزمف ءابتان خالؿ حركتو مم

. 

 أك

 أك

ةاألج امة

   كلنة:ةة

 

ة اكجي م حركي
 

 أك

 

  سرعة ثا تة 
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ةال أملةلال فك رة:ة-ةج 

 سمى التسارع الءابت بيذا االسـ .عمؿ 4 ي* 

 * ماذا نعني بمكلنا 4 

 . 2ـ / ث  5جسـ يتحرؾ بتسارع منتظـ = أ.  

 ءكاني . 3ـ / ث كؿ  5سرعة جسـ تزداد بمعدؿ ب . 

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 ( كتمسـ الطالبات إلى مجمكعتيف كاآلتي 74تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 .التسارع الءابت  كلى 4 تناقش األسئمة المتعممة بمفيكـالمجمكعة األ

 .  بحؿ أسئمة التسارع الءابتالمجمكعة الءانية 4 تناقش األسئمة المتعممة 

ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 سبكرة لتعميـ النمكذج المصحح .* كتابة اإلجابة الصحيحة عمى ال

 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 كراسة 4الفي  جيب الطالبة عف األسئمة اآلتيةبتطبيؽ ميارات حؿ المسألة الفيزيائية تي 

، أكجػد السػرعة النيائيػة إذا عممػت أف إزاحػة الجسػـ  2ـ / ث1انطممت شػاحنة مػف السػككف بتسػارع =  -أ
 سـ . 2000

ـ  4  ـ ، إذا بػدأت مػف السػككف كتسػارعت بمعػدؿ  50ف الالـز لسيارة لكػي تمطػع مسػافة أكجد الزم -ب
 . 2/ دقيمة

 ز( . أكجد السرعة االبتدائية ، كالتسارع .2+ 5= 2 يتحرؾ جسمان طبمان لمعالقة )ع - ج
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  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

مػػف خػػالؿ اختبػػار قصػػير يتضػػمف اإلجابػػة عػػف تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم 
 األسئمة اآلتية 4

 اآلتية 4 * صؼ المنحيات

  

             

ـ/ ث صػػدمت ىػػدفان ءابتػػان فغاصػػت مسػػافة  400تتحػػرؾ رصاصػػة فػػي خػػط مسػػتميـ أفمػػي بسػػرعة *      
دؼ بتسػارع ءابػت سـ حتى سكنت داخؿ اليدؼ ، عمػى فػرض أف الرصاصػة تتحػرؾ داخػؿ اليػ 25قدرىا 

 سـ داخؿ اليدؼ. 9أكجد سرعتيا عندما تككف قد غاصت مسافة قدرىا 

ةال قل مةالخ امية:

ؼ ( حيث ع السرعة بالمتر / ءانيػة . )ؼ( المسػافة        64+5  يتحرؾ جسـ طبمان لمعالقة )ع  = *
 بالمتر . أكجد 4 

 سارع أ( السرعة االبتدائية                           ب( الت

 ث مف بدء الحركة 6ءكاني مف بدء الحركة       د( السرعة بعد  6ج( المسافة بعد 

ة: 88، ص   1س 4  اللاجبةال   ية:

 

 

 

 

 

 الزمف

 ؼ التسارع

 2ز

 ع

 ز
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ةال قلطةالحر:ةةلثاجيالدرسةا

  :أقدافةالدرسة
 عرؼ السمكط الحر .تي 1. 
 .فسر سبب انخفاض قيمة تسارع الجاذبية األرضية كمما ارتفعنا ألعمى ت 2. 
 . ميز العالقة بيف السرعة كالزمف مف خالؿ الر سـ البيانيت 3. 
 . مارف  بيف معادالت الحركة بتسارع ءابت كمعادالت السمكط الحرت 4. 
 .في حؿ بعض المسائؿ الفيزيائية الحر طبؽ معادالت الحركة لمسمكط ت 5. 

 . السمكط الحر المفاق مةالم ضمجية:

الحاسػكب لعػرض معػادالت الحركػة  – صػندكؽ خشػبي –صػاص قمػـ ر  –قمـ جاؼ  الل ائلةالم اعدةة:
 .بتسارع ءابت ، كمعادالت السمكط الحر

ةخطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4

 صكد بكؿو مف 4 كضح المم 1.

 .التسارع أ . 

 . التسارع الءابتب . 

 .عددم معادالت الحركة بتسارع ءابت  2.

ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

تترؾ المعممة قمـ الجاؼ يسمط مف يػدىا كتنػاقش الطالبػات كيػؼ سػمط بعد مراجعة المتطمبات السابمة  -أ
 كطو ؟ ما ىك تعريفؾ لمسمكط الحر ؟الممـ ؟ ماىي السرعة االبتدائية لمممـ عند سم

 كتسأؿ تمسؾ صندكؽ خشبي  كاألخرلءـ تكمؼ المعممة إحدل الطالبات بمسؾ قمـ رصاص ، 

 المعممة ، عند إلماء الصندكؽ أييما يصؿ األرض أكالن الممـ أـ الصندكؽ ؟ ءـ تمكـ الطالبتاف 
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 بإسماط الممـ كالصندكؽ فتستنتج الطالبات أف 4 

 ندكؽ يصالف األرض في كقت كاحد ألف ليما نفس الكءافة .الممـ كالص 1.

 . 2ـ/ث 9.8تتسارع األجساـ الساقطة سمكطان حران بنفس الممدار كيساكم  2.

 powerلمممارنة بيف معادالت الحركة بتسارع ءابت كمعادالت السمكط الحر تمدـ المعممة عػرض       
point   معادالت السمكط الحر فتستنتج الطالبػات أف ممػدار يشتمؿ عمى معادالت الحركة بتسارع ءابت ك

ءابػػت كيسػػاكم عجمػػة الجاذبيػػة األرضػػية ، كأف   السػػرعة االبتدائيػػة التسػػارع فػػي معػػادالت السػػمكط الحػػر 
 تساكم صفر .

ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

 كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية 

 ؟ لحرالسمكط ا* عرؼ 

 ؟عجمة الجاذبية األرضية أذكر كحدة قياس   *

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج 

 * عمؿ 4 

 تصؿ األجساـ المتماءمة في الكءافة سطح األرض في نفس الزمف عند سمكطيا معان. .1

 تسمط الريشة في زمف أكبر مف سمكط حجر . 2.

 يمؿ تسارع الجاذبية األرضية كمما ارتفعنا إلى أعمى . 3.

ة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:ةثالثاًة

 ( كتمسـ الطالبات إلى مجمكعتيف كاآلتي 84تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 .السمكط الحر المجمكعة األكلى 4 تناقش األسئمة المتعممة بمفيكـ

 . مرتبطة بمعادالت السمكط الحر  المجمكعة الءانية 4 تناقش األسئمة المتعممة بحؿ أسئمة
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ةءة غذ يةراجعيةمصححي:را عًاة:ةإعطا

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 * كتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة لتعميـ النمكذج المصحح .

 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 راسة 4بتطبيؽ ميارات حؿ المسألة الفيزيائية تيجيب الطالبة عف األسئمة اآلتية في الك

ـ/ ث أكجد ارتفاع الطائرة عف سػطح  49* سمط صندكؽ مف طائرة فكصؿ إلى األرض بسرعة ممدارىا 
 .األرض 

 ـ احسب 4 490* ترؾ حجر ليسمط مف السككف مف سطح برج يرتفع عف األرض 

      .أ( الزمف الالـز حتى يصؿ الحجر سطح األرض

 ب(  سرعة الحجر عندما يرتطـ بسطح األرض .

 ـ / ث احسب 4 98جسـ مف سطح األرض إلى أعمى بسرعة ابتدائية قدرىا  * قذؼ

 أ( أقص ارتفاع يصؿ إليو الجسـ .

 ب( الزمف الالـز حتى يصؿ الجسـ إلى أقصى ارتفاع . 

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

اإلجابػػة عػػف  تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم مػػف خػػالؿ اختبػػار قصػػير يتضػػمف
 األسئمة اآلتية 4

 4تمءؿ سمكط حرالمنحيات اآلتية  أم مف* 

  

 ز             

 ؼ ع

 2ز

 ؼ

 2ز

 ؼ

 2ع
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( ـ/ث مف ارتفاع )ؼ( متر تحت تأءير قكة الجاذبيػة األرضػية ككصػؿ 1إذا سمط جسـ بسرعة )ع*      
تػػي يمكػػف أف تطبػػؽ عمػػى ( اكتػػب معػػادالت الحركػػة ال2إلػػى األرض بعػػد زمػػف قػػدره )ز( ءانيػػة بسػػرعة )ع

 حركة الجسـ . 

ةال قل مةالخ امية:

ءػكاني ليصػؿ إلػى سػطح األرض ، عممػان  5تػرؾ حجػر ليسػمط رأسػيان إلػى أسػفؿ مػف قمػة بنػاء فاسػتغرؽ * 
 احسب 4 2ـ/ ث 9,8باف تسارع الجاذبية األرضية 

 أ( أقصى ارتفاع يصؿ إليو الجسـ .

 ب( الزمف الالـز لذلؾ .

ة: 88، ص   42 س  اللاجبةال   ية:
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 الفصلةالرا عة:ةالحرك انةاالق زاز يةلالدائر ي

ةالحركة االىتزازية:ةةللالدرسةاألة

  :أقدافةالدرسة
 . عرؼ الحركة االىتزازيةتي  1.
 . مارف بيف الحركة االىتزازية كالحركة االنتماليةت 2. 
                                                                                  الرسـ .                      حدد سعة االىتزاز مف خالؿت3. 
 . عرؼ الترددتي  4. 
 .   حؿ مسائؿ عمى العالقة بيف الزمف الدكرم كالترددت 5. 

 .ساعة إيماؼ –الزمف الدكرم  –التردد  –سعة االىتزاز  –الحركة االىتزازية  المفاق مةالم ضمجية:

 .حامؿ  –كتمة خشبية  –نابض حمزكني لم اعدةة:الل ائلةا

ةخطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4

 ؟ عدد أنماط الحركة 1.

 ذكر أمءمة عمييا ؟عرؼ الحركة االنتمالية ؟ كا 2.

ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

 تمدـ المعممة الدرس باستخداـ قصة قصيرة ىي 4  -أ

كػاف فػػي قػػديـ الزمػػاف فتػػاة تػدرس فػػي الصػػؼ العاشػػر كاسػػميا " مػالؾ " طمبػػت منيػػا كالػػدتيا أف تمعػػب مػػع 
الؾ كأخػػػػذت أختيػػػػا أختيػػػػا الصػػػػغيرة " نػػػػكر" عمػػػػى األرجكحػػػػة المكجػػػػكدة فػػػػي حديمػػػػة المنػػػػزؿ ، فػػػػذىبت مػػػػ

ككضػػػعتيا عمػػػى األرجكحػػػة كبػػػدأت تػػػدفعيا لألمػػػاـ ، فتعػػػكد األرجكحػػػة لمخمػػػؼ حػػػكؿ مكضػػػعيا األصػػػمي ، 
فكرت مالؾ في حركة األرجكحة كتػذكرت أف حركػة األرجكحػة تشػبو حركػة أمػكاج البحػر كأنيػا تيكػكف قمػـ 

 طرحت مالؾ   لتالياكقيعاف ، قررت مالؾ أف تسأؿ معممة العمـك عف ىذه الحركة ، كفي اليـك 
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 مالحظاتيا عمى معممة العمـك ءـ قالت ليا 4 

الحظػت أف حركػة األرجكحػة يا معممتي لمد تعرفنا عمػى الحركػة االنتماليػة كالمػكانيف المرتبطػة بيػا كلكننػي 
 ليست مءاالن عمى الحركة االنتمالية فيؿ يمكننا التعرؼ عمى الحركة التي تمءميا الحركة االىتزازية.

نعػػـ يػػا مػػالؾ كالمػػؾ صػػحيح كمالحظاتػػؾ جيػػدة ، فيػػؿ يمكنػػؾ رسػػـ األرجكحػػة كتمءيػػؿ المعممػػة 4 قالػػت  
 حركة األرجكحة باستخداـ األسيـ . 

شػػكرت المعممػػة مػػالؾ كقالػػت ىػػذا النػػكع مػػف الحركػػة يسػػمى الحركػػة االىتزازيػػة ، فممػػاذا تسػػمى اىتزازيػػة ؟ 
ة االىتزازيػػة ؟ مػػاذا تسػػمى أقصػػى مسػػافة عػػدد بعػػض األمءمػػة عمػػى ىػػذه الحركػػة ؟ مػػا ىػػك تعريفػػؾ لمحركػػ

 تصؿ إلييا األرجكحة ؟ 

مءػػػاالن عمػػػى الحركػػػة االىتزازيػػػة ؟ تعػػػرض المعممػػػة نػػػابض حمزكنػػػي ، كتسػػػأؿ ىػػػؿ تعػػػد حركػػػة النػػػابض * 
النابض لكي يتحرؾ مف نمطة كيعكد إلييا كتسأؿ ماذا ب الزمف الذم يستغرقو احسساعة إيماؼ لـ تستخد

المعممػة بعػد عػدد دكرات النػابض فػي الءانيػة الكاحػدة ، كتسػأؿ مػاذا نسػمي ىػذا  يسمى ىذا الزمف ؟ كتمػكـ
 المفيكـ ؟ كما كحدة قياسو ؟ 

* تمػػـك المعممػػة بتءبيػػت النػػابض الحمزكنػػي فػػي الحامػػؿ ، كتعمػػؽ بػػو ءمػػؿ مءبػػت فػػي أسػػفمو مؤشػػر ، كفػػي 
ركػػػو ، فػػػنالحظ أف أسػػػفؿ المؤشػػػر قطعػػػة زجػػػاج مغطػػػاة بالشػػػحبار األسػػػكد ، ءػػػـ تسػػػحب الءمػػػؿ ألسػػػفؿ كتت

  .  الحركة االىتزازية يتـ تمءيميا بمكجة تمءؿ إزاحة الءمؿ عف مكضع استمراره في أزماف متعاقبة

 بناء عمى ما سبؽ تيعرؼ الطالبات المفاىيـ اآلتية 4  

حركة دكرية يتحرؾ فييا الجسـ الميتز عمى جانبي مكضػع االسػتمرار بالتنػاكب ، 4  الحركة االىتزازية1. 
 ف زمف الحركة إلى أحد الجانبيف مساكيان زمف الحركة في الجانب اآلخر .كيكك 

 أقصى مسافة يصؿ إلييا الجسـ الميتز بعيدان عف مكضع سككنو .4 سعة االىتزاز 2. 

 الزمف الذم  يحتاجو الجسـ لكي يتحرؾ مف نمطة ما كيعكد إلييا ءانية .4  الزمف الدكرم3. 

 .، كيماس بالييرتزعمميا الجسـ الميتز في الءانية الكاحدة عدد الدكرات التي ي4  التردد4. 
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ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

 كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية 

 كضح الممصكد بالمفاىيـ اآلتية 4 * 

 . الحركة االىتزازية1 .

 . سعة االىتزاز2. 

 . الزمف الدكرم3. 

 . التردد4. 

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج

 تعتبر دقات قمب اإلنساف مءاؿ عمى الحركة االىتزازية .* عمؿ 4 

 استنتج العالقة بيف الزمف الدكرم كالتردد ؟ *

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 ( كتمسـ الطالبات إلى مجمكعتيف كاآلتي 94تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 .ي الحركة االىتزازية ، كسعة االىتزاز سئمة المتعممة بمفيكمالمجمكعة األكلى 4 تناقش األ

 . بمفيكمي الزمف الدكرم ،  كالترددالمجمكعة الءانية 4 تناقش األسئمة المتعممة 

ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 يحة عمى السبكرة لتعميـ النمكذج المصحح .* كتابة اإلجابة الصح

ة

ة
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 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 عف األسئمة اآلتية في الكراسة 4اإلجابة 

 * أكمؿ الفراغات اآلتية 4 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءانية فإف التردد يساكم  0.1إذا كاف الزمف الدكرم لجسـ ميتز  1-

اسػػػػتمراره   كتكػػػػكف عنػػػػد مكضػػػػع   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تكػػػػكف سػػػػرعة الجسػػػػـ الميتػػػػز عنػػػػد أقصػػػػى إزاحػػػػة لػػػػو 2-
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أما تسارع الجسـ عند مكضع االستمرار فيساكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم مػػف خػػالؿ اختبػػار قصػػير يتضػػمف اإلجابػػة عػػف 
 األسئمة اآلتية 4

 

    

 

ةال قل مةالخ امية:

ة

ة
ة

ءػؿ حركػة جسػـ عمػؿ دكرتػيف كنصػؼ دكره حػكؿ مكضػع اسػتمراره . كمػف الرسػـ ارسـ المنحنى الػذم يم* 
 احسب الزمف الدكرم كالتردد .

* اكتب العالقة الرياضية التي تبيف عالقة إزاحة الجسـ الميتز حكؿ مكضع استمراره مع الزمف مكضػحان 
 مدلكالت الرمكز . 

ة: 97، ص   4س 4  اللاجبةال   ية:

 ما اسـ الحركة التي يمءميا الشكؿ المجاكر ؟

 مف الشكؿ احسب 4 

 أ( سعة االىتزاز .

 ب( زمف الدكرة .

 ج( التردد . 

 د( إزاحة الءمؿ .
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ةال لافق يةال   طيالحركية:ةةلثاجيالدرسةا

  :أقدافةالدرسة
 .       قكة االسترجاععرؼ تي 1. 
 .         ستنتج مفيكـ  الحركة التكافمية البسيطةت 2. 
 . مركنة النابض عرؼتي  3. 
 .   حد المركنة لمنابض  عرؼتي  4.
 .    ميز بيف حد مركنة النابض كقكة االسترجاعت 5. 

  المفاق مةالم ضمجية:
 .حد مركنة النابض  –مركنة النابض  –الحركة التكافمية البسيطة  –ع قكة االسترجا

 كحامؿ . –مسطرة مترية  –نابض حمزكني  –أءماؿ  الل ائلةالم اعدةة:

ةخطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 بات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمطال

 عددم أنماط الحركة مع ذكر مءاؿ عمى كؿ نكع . 1.

 كضح الممصكد بكؿو مف 4  2.

 .الحركة االىتزازية أ . 

 .سعة االىتزازب . 

 ج . الزمف الدكرم .

 . د. التردد
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ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

لفرصة لمطالبات لمالحظة ما يحدث عند سػحب أك ضػغط تستخدـ المعممة النابض الحمزكني كتترؾ ا -أ
كتمة مربكطة بالنابض الحمزكني المءبت مف الطػرؼ اآلخػر كتكضػح ذلػؾ بالرسػـ عمػى السػبكرة ، ءػـ تمػـك 

 مجمكعة مف المكل كتعمميا في النابض كاحدة تمك األخرل فتستنتج الطالبات اآلتي 4  بإحضارالمعممة 

 نكع مف أنكاع الحركة االىتزازية .الحركة التكافمية البسيطة  1.

 في الحركة التكافمية يككف اتجاه التسارع معاكسان لإلزاحة  2.

 كمما زاد ممدار المكة المؤءرة عمى النابض زاد طكؿ النابض .  3.

 اتجاه المكة المؤءرة عمى النابض يككف باتجاه مكضع االستمرار .  4.

ربكطة في النابض الحمزكني إلػى مكضػع االسػتمرار الػذم كانػت المكة التي تعمؿ عمى إعادة الكتمة الم 5.
 . قكة االسترجاعتسمى عميو  كتتناسب طرديان مع اإلزاحة 

 رة عميو كىذا يسمى مركنة النابض النابض الحمزكني يحاكؿ استرجاع طكلو األصمي بإزالة المكة المؤء 6.

د معػػيف مػػف الطػػكؿ بحيػػث ال يسػػتطيع عنػػد إضػػافة المزيػػد مػػف المػػكل يصػػؿ النػػابض الحمزكنػػي إلػػى حػػ 7.
 . حد المركنة لمنابضالعكدة إلى طكلو األصمي بؿ يتشكه كيسمى 

عند قسمة ممدار المكة المؤءرة عمى النابض عمى ممدار الزيػادة فػي طػكؿ النػابض نحصػؿ عمػى ءابػت  8.
ع  ممػػدار النػػابض كىػػذا نػػص قػػانكف ىػػكؾ حيػػث أف ممػػدار المػػكة المػػؤءرة عمػػى النػػابض تتناسػػب طرديػػان مػػ

إلءبػػات ىػػذه العالقػة عمميػػان تكصػػمت الطالبػػات  93( صػفحة 9الزيػادة فػػي طػػكؿ النػابض كبتطبيػػؽ نشػػاط )
 إلى الشكؿ اآلتي 4 
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ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

 4 كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية 

 كضح الممصكد بكؿو مف 4 * 

 ية البسيطة .أ . الحركة التكافم

 ب . قكة االسترجاع .

 ج . مركنة النابض .

 د. حد مركنة النابض .

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج 

 * عمؿ 4 

 الجسـ الميتز في الحركة التكافمية البسيطة يككف أكبر ما يمكف عند أقصى إزاحة لو .. تسارع 1

 .الحصكؿ عمى طكؿ جديد لمنابض عند زيادة استطالتو  2.

 .ىكؾ إزاحة الجسـ تعاكس قكة االسترجاع في قانكف  3.

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 ( كتمسـ الطالبات إلى مجمكعتيف كاآلتي 4 10تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

 ي الحركة التكافمية البسيطة ك قكة االسترجاع.المجمكعة األكلى 4 تناقش األسئمة المتعممة بمفيكم

 . بمفيكمي مركنة النابض كحد مركنة النابض  اقش األسئمة المتعممةالمجمكعة الءانية 4 تن

ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 * كتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة لتعميـ النمكذج المصحح .
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 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 عف األسئمة اآلتية في الكراسة 4اإلجابة 

 أكمؿ الفراغات اآلتية 4 * 

 اتجاه اإلزاحة كيككف باتجاه     في الحركة التكافمية البسيطة تسارع الجسـ                 – أ

    كيكػػػكف تسػػػارعو         فػػػي الحركػػػة التكافميػػػة البسػػػيطة تكػػػكف المػػػكة أكبػػػر مػػػا يمكػػػف عنػػػد                - ب
 ما يمكف .

  يعيف قانكف ىكؾ مف العالقة  -ج

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم مػػف خػػالؿ اختبػػار قصػػير يتضػػمف اإلجابػػة عػػف 
 األسئمة اآلتية 4

 كيؼ تءبت أف تسارع الجسـ عند مكضع االستمرار يساكم صفر ؟*  

 ربة كيؼ يمكف تعييف ءابت النابض ؟* كضح بالتج

ةال قل مةالخ امية:

 تعتبر الحركة التكافمية البسيطة حركة اىتزازية اذكر بعض خصائصيا ؟* 

 * اذكر نص قانكف ىكؾ كاذكر الصيغة الرياضية لو ؟

ة: 88، ص   2س 4  اللاجبةال   ية:
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ةال جدللةال   ط:ةةلثالثالدرسةا

  :أقدافةالدرسة
 ب البندكؿ البسيط . تكضح تركي1. 
 .                                                            ستنتج مفيـك الزمف الدكرم لمبندكؿ البسيطت 2. 

  المفاق مةالم ضمجية:
 الزمف الدكرم لمبندكؿ البسيط . –البندكؿ البسيط 

 كحامؿ . -إيماؼ ساعة  –مسطرة مترية  –كرة معدنية  –خيط طكيؿ  الل ائلةالم اعدةة:

ةخطلاتة جف ذةالدرسةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4

 كضح الممصكد بكؿو مف 4  1.

 . التكافمية البسيطةأ . الحركة 

 .الزمف الدكرم ب . 

 اكتب العالقة بيف الزمف الدكرم كالتردد ؟ 2.

ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

تصنع المعممة كبمساعدة الطالبات نمكذج لبندكؿ بسيط ، كذلػؾ بػربط الكػرة المعدنيػة فػي خػيط طكيػؿ  -أ
ى كتمتػػو ميممػػة ، ءػػـ تسػػحب الكػػرة مسػػافة جانبيػػة صػػغيرة كتتركيػػا ، تمػػـك المعممػػة برسػػـ حركػػة البنػػدكؿ عمػػ

 السبكرة كتسأؿ الطالبات 4 

 ما نكع الحركة التي تمءميا حركة البندكؿ البسيط ؟ 1.

باستخداـ ساعة إيماؼ تحسب الزمف الالـز النتماؿ البندكؿ البسػيط مػف طػرؼ مػا إلػى الطػرؼ اآلخػر  2.
 كالعكدة إلى الطرؼ األكؿ ءـ تسأؿ ماذا يسمى ىذا الزمف ؟ 
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  الدكرم لمبندكؿ البسيط كطكؿ البندكؿ ؟ اكتب ىذه العالقة رياضيان ؟ ما نكع العالقة بيف مربع الزمف 3.

يمكف حسػاب قيمػة باستخداـ العالقة الرياضية بيف مربع الزمف الدكرم لمبندكؿ البسيط كطكؿ البندكؿ  8.
تكصمت الطالبػات كبتنفيذ ىذا النشاط   94( صفحة 10بتطبيؽ نشاط )ذلؾ ك تسارع الجاذبية األرضية ، 

 شكؿ اآلتي 4 إلى ال

 

ة
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ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

 كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئمة عمى شكؿ مناقشة شفكية 4 

 * كضح الممصكد بكؿو مف 4 

 . البندكؿ البسيط أ . 

 . الزمف الدكرم لمبندكؿ البسيطب . 

 ؿ البسيط ؟* اكتب العالقة الرياضية التي تكضح عالقة الزمف الدكرم بطكؿ البندك 

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج

 * عمؿ 4 

دكرات كال نكتفػي بػزمف  10باستخداـ البندكؿ البسػيط نمػيس زمػف  اذبية األرضيةتسارع الجعند قياس . 1
 دكرة كاحدة .

 متر .  2سـ أفميان فإذا عممت أف طكؿ البندكؿ  40* أزيحت كرة بندكؿ عف مكضع سككنيا مسافة 

 كؿ البسيط ؟ احسب الزمف الدكرم لمبند

ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 عمى شكؿ مجمكعات . 94( صفحة 10يتـ في ىذه المرحمة ، تنفيذ نشاط رقـ )

ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 تعميـ النمكذج المصحح .* كتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة ل
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 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 اإلجابة عف األسئمة اآلتية في الكراسة 4

 * أكمؿ الفراغات اآلتية 4 

 معمؽ في طرفو اآلخر                كتمتو       يتككف البندكؿ البسيط مف               –أ 

      كيا فإنيا تتحرؾ البندكؿ مسافة صغيرة ءـ تر  عند جذب كرة –ب 

 العالقة التي تمءؿ الزمف الدكرم لحركة البندكؿ البسيط ىي   -ج

  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم مػػف خػػالؿ اختبػػار قصػػير يتضػػمف اإلجابػػة عػػف 
 4 سؤاؿ اآلتيال

ـ خػيط طكيػؿ ، كػرة معدنيػة ، مسػطرة متريػة ، سػاعة إيمػاؼ ، كضح خطكات العمؿ الالزمػة السػتخدا*  
 كحامؿ لتعييف تسارع الجاذبية األرضية ، ءـ ارسـ شكالن تخطيطيان لمنتائج التي تحصؿ عمييا ؟ 

ةال قل مةالخ امية:

 عدد أجزاء البندكؿ البسيط ؟* 

 ؟كضح العالقة بيف التسارع كطكؿ البندكؿ البسيط * 

ة.ة: 97، ص   7س 4  اللاجبةال   ية:
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ةالحركيةالدائر يةالمج ظمي:ةةالرا عالدرسة

                                                                       :أقدافةالدرسة
 . عرؼ الحركة الدائرية المنتظمةتي  1. 
 مة .ستنتج مفيـك الزمف الدكرم لمحركة الدائرية المنتظت 2. 
 . لتسارع المركزم بيذا االسـفسر سبب تسمية ات  3.

  المفاق مةالم ضمجية:
 . التسارع المركزم - الزمف الدكرم لمحركة الدائرية المنتظمة –الحركة الدائرية المنتظمة 

نمػػكذج خشػػبي يمءػػؿ حركػػة  –الحاسػػكب لعػػرض ممطػػع فيػػديك عػػف الحركػػة الدائريػػة  الل ةةائلةالم ةةاعدةة:
 .الككاكب حكؿ األرض

ةلف ةا  را  ج يةالدعائمةال عم م ية:خطلاتة جف ذةالدرسة

ةألاًلة:ة حد دةالخمف يةالعمم يةلمطال اتة:ة

 يتـ مراجعة المتطمبات السابمة لمطالبات مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية 4

 4  اذكر مءاالن عمى كؿو مف 1.

 أ . الحركة التكافمية البسيطة .

 .الحركة االىتزازية  ب .

 الحركة االنتمالية . -ج

 ؟ؼ الممر الصناعي عر  2.

ةثاج ًاة:ة قد مةالجملذجةال در  ية:

بعػد مراجعػة المتطمبػػات السػابمة تعػرض المعممػػة فيػديك تعميمػػي يكضػح الحركػة الدائريػػة كيعػرض بعػػض -أ
حركػة بأنيػا  الدائرية المنتظمةاألمءمة المرتبطة بيا ، كمف خالؿ الفيديك التعميمي تيعرؼ الطالبات الحركة 

 دائرم بسرعة ممدارىا ءابت .األجساـ في مسار 
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تشير المعممة إلى المنكات الفضائية ، كتكضح أنيا ناتجػة عػف دكراف األقمػار الصػناعية حػكؿ األرض * 
حركػػػة ، كأف حركػػػة ىػػػذه األقمػػػار تعتبػػػر مءػػػاالن عمػػػى الحركػػػة الدائريػػػة ، ءػػػـ تعػػػرض نمػػػكذج خشػػػبي يمءػػػؿ 

ألرض يبػػدأ مػػف نمطػػة معينػػة كيعػػكد إلييػػا الككاكػػب حػػكؿ األرض ، كتبػػيف أف دكراف كككػػب عطػػارد حػػكؿ ا
لمحركة الدائرية يـك ، كىذا ما يسمى الزمف الدكرم  87,96مرة أخرل كأف ىذا الدكراف يستغرؽ زمنان قدره 

 .  المنتظمة

* ترسـ المعممة عمى السبكرة حركة عجؿ السيارة ، كالذم يعتبر مءاالن عمى الحركة الدائرية ، كيتبيف مػف 
ممػػدار سػػرعة ىػػذا العجػػؿ ءابتػػة بينمػػا اتجػػاه السػػرعة يتغيػػر بػػيف لحظػػة كأخػػرل ممػػا يجعػػؿ خػػالؿ الرسػػـ أف 

يتناسػػب الجسػػـ يتسػػارع باتجػػاه مركػػز المسػػار الػػدائرم مككنػػان مػػا يسػػمى بالتسػػارع المركػػزم ، كىػػذا التسػػارع 
عكسػػيان مػػع الػػػزمف الػػدكرم ، ءػػـ تضػػػيؼ عمػػى الرسػػـ المكجػػػكد عمػػى السػػبكرة جسػػػـ يتحػػرؾ حركػػة تكافميػػػة 
بسػػيطة عمػػى قطػػر المسػػار الػػدائرم ، فتسػػتنتج الطالبػػات أف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف الحركػػة التكافميػػة البسػػيطة 

 كالحركة الدائرية ، كأف جزء مف الحركة الدائرية لمجسـ يمكف التعبير عنو بالحركة التكافمية البسيطة .

ةطرحةاأل ئمية:ة-ب

 مة عمى شكؿ مناقشة شفكية 4 كيتـ في ىذه الخطكة تمكيـ مستمر لمطالبات كتطرح األسئ

 * كضح الممصكد بكؿو مف 4
 . الحركة الدائرية المنتظمةأ . 

 . الزمف الدكرم لمحركة الدائرية المنتظمة ب .

 .  التسارع المركزمج . 

ةال أملةلال فك رة:ة-ةج

 * عمؿ 4 

 يسمى التسارع المركزم بيذا االسـ .. 1

 كة البندكؿ البسيط مبينان أكجو التشابو كاالختالؼ ؟قارف بيف الحركة الدائرية المنتظمة كحر * 
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ةثالثًاة:ةالممار يةالجماع يةالملجهية:

 ( كتمسـ الطالبات إلى مجمكعتيف كاآلتي 4 11تكزع المعممة كرقة عمؿ رقـ )

الزمف الدكرم لمحركػة  ، ك الحركة الدائرية المنتظمة يالمجمكعة األكلى 4 تناقش األسئمة المتعممة بمفيكم
 .لدائرية المنتظمةا

 . التسارع المركزم ، ك الحركة الدائرية المنتظمة المجمكعة الءانية 4 تناقش األسئمة المتعممة بحؿ أسئمة

ةرا عًاة:ةإعطاءة غذ يةراجعيةمصححي:

 * مراجعة خطكات التعمـ كاإلجابة عف األسئمة التي تضمنتيا كرقة العمؿ .

 تعميـ النمكذج المصحح .* كتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة ل

 خام ًاة:ةز ادةةم ئلل يةالطال ات:

 اإلجابة عف األسئمة اآلتية في الكراسة 4

 اختر رمز اإلجابة الصحيحة مما بيف المكسيف 4* 

    في الحركة الدائرية المنتظمة تككف السرعة المماسية لمجسـ  4                                                         -أ

 . متغيرة الممدار كءابتة االتجاه (           ج) أ. ءابتة الممدار كاالتجاه   ب. ءابتة الممدار كمتغيرة االتجاه   

 حجر مربكط بخيط كيدكر حركة دكرانية منتظمة في مستكل أفمي فإذا قطع الخيط فإف الحجر4-ب

               أقػػػػؿ كتػػػو حػػػػكؿ المركػػػز بسػػػػرعةيسػػػػتمر بحر ب. يسػػػتمر بحركتػػػػو حػػػكؿ المركػػػػز بػػػنفس السػػػػرعة     ) أ.  
 (  يتحرؾ بخط مستميـ باتجاه السرعة الخطية      د. يسمط مباشرة عمى األرض .ج

 إذا تحرؾ جسـ حركة دائرية بسرعة خطية ءابتة كزيدت سرعتو إلى الضعؼ فإف التسارع 4     - ج

 (اؿ       د.   تمؿ لمربعأمء 4يزداد  .ج        يمؿ لمنصؼ ب. يزداد لمضعؼ      ) أ. 
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  اد ًاة:ةالممار يةالم  قميةلمطال ات:

تمػػـك المعممػػة بإعطػػاء الفرصػػة لمطالبػػات لمػػتعمـ الفػػردم مػػف خػػالؿ اختبػػار قصػػير يتضػػمف اإلجابػػة عػػف 
 4 ةاآلتي سئمةاأل

 عندما يتحرؾ جسـ في مسار دائرم بسرعة خطية ءابتة . ما سبب التسارع المركزم ؟*  

ـ  100متران بتسارع مركزم ممػداره  4كجـ يتحرؾ حكؿ محيط دائرة طكؿ نصؼ قطرىا  1 * جسـ كتمتو
 أكجد السرعة الخطية ؟  2/ ث 

ةال قل مةالخ امية:

متػران احسػب زمػف الػدكرة لمجسػـ إذا كػاف تسػارعو  16يتحرؾ جسـ في مسػار دائػرم طػكؿ نصػؼ قطػره * 
 . 2ـ / ث  100المركزم 

 .ة: 97، ص 2س 4  اللاجبةال   ية:
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ة(9ممح ةرقمة)

ةدل لةالطالبةل  ضمنةألرا ةعمل

 1لرقيةعملة

ةا مةالدرسة:ةالكم اتةالف ز ائ يةلأجلاعها

                                                                               اليكـ4...............             التاريخ4................               الصؼ4..............                                 

ة  ية:ةملةالفراغاتةاآلال ؤالةاأللل:ةأك

 العمـ الذم يبحث في تفسير الظكاىر الطبيعية كالمشاىدات في الككف ىك عمـ -1

 عدد الكميات الفيزيائية األساسية  -2

 ك                     بينما            مف أمءمة الكميات الفيزيائية األساسية             -3

 ك    مف أمءمة الكميات الفيزيائية المشتمة                         

ة________________________________________

ةاآل ية:ال ؤالةالثاجية:ةأكملةالجدللة

 الكميات الفيزيائية المتجية الكميات الفيزيائية العددية كجو الممارنة
كميػػات فيزيائيػػة يعبػػر عنيػػا بعػػدد  التعريؼ -1

 ك
 

كميػػات فيزيائيػػة يعبػػر عنيػػا بعػػدد 
 ك

 ك                              
   سبب التسمية -2

   مءاؿ -3
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 2لرقيةعملة

ةا مةالدرسة:ةق اسةالكم اتةالف ز ائ يةلأجظميةالق اس

 .......               الصؼ4..............   اليكـ4...............             التاريخ4.........

ة:ةال ؤالةاألللة:ةاك بةا مةالمصطمحةالعممي

ممارنة كمية فيزيائية بكمية فيزيائية أخرل معيارية متفؽ عمييا مف نفس النكع  كتسػمى كحػدة الميػاس    -1
{                  } 

 {                  }قياس األداة بدقة قيمة معيارية متفؽ عمييا    -2

ة__________________________________________

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ؤالةالثاجية:اذكرةال  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
                        ال يعد ضبط صفر الميزاف معايرة                                     -1

     السبب 4...............................................................                       
ال يصمح الشريط المترم لمياس المسافة بف غزة كرفح                                            -2

 .........                    السبب 4......................................................

ة__________________________________________ةةة

ةال ؤالةالثالثة:ةقارنة  نةلحداتةق اسةالكم اتةاأل ا  يةفيةأجظميةالق اسةالدلل ية

ةلحدةةالق اسةالكم يةاأل ا  ي

 النظاـ اإلنجميزم النظاـ الغاكسي النظاـ الدكلي 

    الطكؿ

    الكتمة

    فالزم
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 3لرقيةعملة

ةا مةالدرسة:ةالكم اتةالف ز ائ يةاأل ا  ي)الطلل(

 اليكـ4...............             التاريخ4................               الصؼ4..............   

ةال ؤالةاألللة:ةاك بةا مةالمصطمحةالعممية:ة

 {                  } المسافة بيف نمطتيف كيماس بكحدة المتر -1

المسافة بيف عالمتيف  عمى قضيب معدني مصنكع مف سبيكة البالتيف كاإلريديكـ محفكظ فػي درجػة  -2
 {                  }  صفر سمسيكس

 233,232,452طكؿ المسار الذم يمطعو الضكء في الفراغ خالؿ فترة زمنية قدرىا جزء كاحد مف   -3
 {                  }  جزءان مف الءانية

أداة قيػػاس تسػػتخدـ لميػػاس أبعػػاد األجسػػاـ الداخميػػة كالخارجيػػة كتمػػيس بكحػػدة السػػنتيمتر ألقػػرب رقمػػيف  -4
 {                  }  عشرييف عمى األقؿ

أداة قيػػاس تسػػتخدـ لميػػاس أبعػػاد األجسػػاـ الداخميػػة كالخارجيػػة كتمػػيس بكحػػدة السػػنتيمتر ألقػػرب ءالءػػة  -5
 {                   }  أرقاـ عشرية عمى األقؿ

 

ةال ؤالةالثاجية:اك بةا مةالجهازةلالقراءةةال ية دلةعم هاةف ماة مية:

                

ة
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 4لرقيةعملة

ةا مةالدرسة:ةالكم اتةالف ز ائ يةاأل ا  ي)الك ميةلالزمن(

 ..   اليكـ4...............             التاريخ4................               الصؼ4............

ة:ةال ؤالةاألللة:ةاك بةا مةالمصطمحةالعممي

ممارنة كمية فيزيائية بكمية فيزيائية أخرل معيارية متفؽ عمييا مف نفس النكع  كتسػمى كحػدة الميػاس    -1
{                  } 

 {                  }قياس األداة بدقة قيمة معيارية متفؽ عمييا    -2

ممػػـ محفكظػػة فػػي مكتػػب 33تػػيف كاإلريػػديـك ارتفاعيػػا يسػػاكم قطرىػػا كيسػػاكم كتمػػة أسػػطكانة مػػف البال -3
 {                  }األكزاف في فرنسا 

ضػػػعفان مػػػف الػػػزمف الػػػالـز النتمػػػاؿ إلكتػػػركف ذرة                          9,192,631,770 الفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػي تكػػػاف    -4
 {                  }قة في الذرة بيف مستكييف مف مستكيات الطاCs 133السيزيـك 

ةال ؤالةالثاجية:اذكرةال  بة

 . تستخدـ سبيكة البالتيف كاإلريديـك في صناعة الكيمكغراـ المعيارم -1

 السبب 4 ....................................................................................

تػػؿ األجسػػاـ بينمػػا يسػػتخدـ الميػػزاف النػػابض )الزنبركػػي( لميػػاس يسػػتخدـ الميػػزاف ذك الكفتػػيف لميػػاس ك -2
 .أكزانيا

 السبب 4 ....................................................................................

 . تستخدـ ذرة السيزيـك لمياس الءانية المعيارية -3

 ...........................................السبب 4 .........................................

 



237 

 

 5لرقيةعملة

ةا مةالدرسة:ةالم افيةلا زاحي

 اليكـ4...............             التاريخ4................               الصؼ4..............        
                                                                                                        

ةياآل  ال ؤالةاأللل:ةأكملةالفراغاتة

 ك                ك  أنماط الحركة ءالءة ىي                -1

 الحركة التي يتغير فييا مكضع الجسـ في فترة زمنية محددة كفي اتجاه محدد تسمى -2

 المنطمؽ مف             إلى                                متجو المكضع ىك المتجو الذم يمكف تمءيمو ب -3

 إذا تحرؾ جسـ مف نمطة )أ( ءـ عاد إلى النمطة )أ( تككف إزاحتو -4

ة__________________________________________

ة:ةةدللجارنة  نةالم افيةلا زاحيةح بةالال ؤالةالثاجية:ةق

 اإلزاحة المسافة كجو الممارنة
 تعريؼال -1
 

   

   كحدة المياس -2

   التصنيؼ -3
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 6لرقيةعملة

ةال رعيةالم ل طيا مةالدرسة:ة

 اليكـ4...............             التاريخ4................               الصؼ4..............   

ة(ةأمامةالع ارةةالخاطئية:×)ة(ةأمامةالع ارةةالصح حيةلع ميضعةع مية)ةال ؤالةاألللة:

 كمما صغرت الفترة الزمنية تمترب السرعة المتكسطة مف السرعة المحظية )     ( -1ة

 السرعة المتكسطة تساكم السرعة المحظية عندما تؤكؿ الفترة الزمنية إلى الصفر )     ( -2 

 )     (    -1كحدة قياس السرعة المحظية ىي ـ.ث -3

ة__________________________________________

ةال ؤالةالثاجية:ة

ة  ط   ةمهاراتةحلةالم أليةأجبةعنةاأل ئميةاآل  ية:

ث ، احسػػػػب السػػػػرعة  20ـ خػػػػالؿ  1000تحركػػػػت سػػػػيارة باتجػػػػاه الشػػػػماؿ فمطعػػػػت مسػػػػافة ممػػػػدارىا  1.
 المتكسطة ؟

 

 

تكسػط تسػارع ـ / ث جػد م 20ءػكاني إلػى  5تحركت سػيارة مػف السػككف ككصػمت سػرعتيا بعػد مػركر  2.
 السيارة .
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 7لرقيةعملة

ةالحركية   ارعةثا تا مةالدرسة:ة

 اليكـ4...............             التاريخ4................               الصؼ4..............        

                                                                                                        

ةياآل  ال ؤالةاأللل:ةأكملةالفراغاتة

خػالؿ حركتػو               ػػػػػػفي التسارع الءابت يككف معدؿ التغير في سرعة الجسػـ بالنسػبة لمػزمف   -1
                                          ػػػػػػػػػ ك    ػػػػػػػػ

 كحدة قياس التسارع الءابت ىي  -2

ة__________________________________________

ةال ؤالةالثاجية:ة

ة  ط   ةمهاراتةحلةالم أليةأجبةعنةاأل ئميةاآل  ية:

 5ءػػـ تكقفػت بعػػد مػػركر زمػػف ممػػداره  2ـ / ث 2أكجػد السػػرعة االبتدائيػػة لسػػيارة تتحػرؾ بتسػػارع ممػػداره  1.
 ؟ءانية 

 

 

 ـ / ث احسب 4 25 مغت سرعتو ءانية ، حيث ب 50بدأ قطار مف السككف بتسارع ءابت لمدة  2.

 ب( المسافة التي قطعيا المطار .      .أ( تسارع المطار 
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 8لرقيةعملة

ةال قلطةالحرةا مةالدرسة:ة

 اليكـ4...............             التاريخ4................               الصؼ4..............   

ةال ؤالةاألللة:ة

 اقطة سمكطان حران بنفس الممدار ؟ كضح ذلؾ ىؿ تتساقط األجساـ الس 1.

 

 كضح كيؼ يمكف أف يصؿ الحجر كالريشة إلى األرض في نفس الكقت ؟ 2.

ة__________________________________________

ة:ةثاجيال ؤالةال

د بجمع عينة البيانات التالية أءناء استخدامو لجياز السمكط الحر . ساعد الطالب فػي إيجػا قاـ طالب1. 
 األرضػية مػف ىػػذه البيانػات ، ءػـ احسػػب الػزمف الػالـز لكػػي يتحػرؾ إلزاحػة قػػدرىا قيمػة تسػارع الجاذبيػػة 

 سـ . 50

 1 0.9 0.8 0.6 0.4 اإلزاحة بالمتر

 0.456 0.431 0.406 0.352 0.289 الزمف بالءانية

 

رع الجاذبيػة األرضػية ـ / ث . عممان بػأف تسػا 58.8قذؼ جسـ رأسيان إلى أعمى بسرعة ابتدائية قدرىا  2.
 احسب 4  2ـ/ ث 9.8

 قصى ارتفاع يصؿ إليو الجسـ .             ب( الزمف الالـز لذلؾ .أ( أ
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 9لرقيةعملة

ةالحركيةاالق زاز يا مةالدرسة:ة

 اليكـ4...............             التاريخ4................               الصؼ4..............

ة:ةاك بةا مةالمصطمحةالعمميال ؤالةاألللة:ة

حركة دكرية يتحرؾ فييا الجسـ الميتز عمى جانبي مكضع االستمرار بالتناكب ، كيككف زمف الحركة  -1
 {                  } إلى أحد الجانبيف مساكيان زمف الحركة في الجانب اآلخر

   {                  }أقصى مسافة يصؿ إلييا الجسـ الميتز بعيدان عف مكضع سككنو -2

 {                  }الزمف الذم  يحتاجو الجسـ لكي يتحرؾ مف نمطة ما كيعكد إلييا ءانية   -3

 {                  }  عدد الدكرات التي يعمميا الجسـ الميتز في الءانية الكاحدة -4

ة__________________________________________

 

ة:ةال ؤالةالثاجية

سػػـ . ارسػػـ  5كػػة اىتزازيػػة فمطػػع دكرتػػيف كنصػػؼ ، فػػإذا عممػػت أف سػػعة اىتػػزازه بمغػػت تحػػرؾ جسػػـ حر 
 منحنى جيبي يمءؿ ىذه الحركة ، ك مف الرسـ احسب زمف الدكرة كترددىا ؟
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 10لرقيةعملة

ةالحركيةال لافق يةال   طيا مةالدرسة:ة

 الصؼ4..............           اليكـ4...............             التاريخ4................    

ة:ةال ؤالةاألللة:ةاك بةا مةالمصطمحةالعممي

حركة اىتزازية في خط مستميـ يتناسب فييا تسارع الجسـ الميتز طرديػان مػع ممػدار اإلزاحػة كمعاكسػان  -1
 {                  }ليا في االتجاه 

الحمزكني إلى مكضع االستمرار الػذم كانػت  المكة التي تعمؿ عمى إعادة الكتمة المربكطة في النابض -2
   {                  } عميو  كتتناسب طرديان مع اإلزاحة

  {                  }قابمية النابض لمرجكع إلى طكلو األصمي عند زكاؿ المكة المؤءرة عميو -3

ف العػػكدة إلػػػى حػػد معػػيف مػػػف الزيػػادة فػػي الطػػػكؿ بحيػػث ال يسػػتطيع النػػػابض إذا تجػػاكز ىػػذا الحػػػد مػػ -4
 {                  }  كضعو األصمي بؿ يبمى عند طكلو الجديد

ة__________________________________________

ة:ةال ؤالةالثاجية

 ة اآلتيقاـ طالب بتجربة لتعييف ءابت نابض حمزكني ، كجمع البيانات 

 100 80 60 40 20 المكة بالنيكتف

 50 40 32 19 10 االستطالة بالسنتيمتر

 اإلزاحة( كاحسب قيمة ءابت النابض . –ساعد الطالب في رسـ منحنى )المكة 
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 11لرقيةعملة

ةالحركيةالدائر يةالمج ظميا مةالدرسة:ة

                                                                               اليكـ4...............             التاريخ4................               الصؼ4..............                                 

ة  ية:ةال ؤالةاأللل:ةأكملةالفراغاتةاآل

 مف أمءمة األجساـ التي تتحرؾ حركة دائرية  -1

  يككف اتجاه التسارع المركزم نحك              مركز المسار الدائرم . -2

        مع مربع الزمف الدكرم .             تناسب ممدار التسارع المركزم ي 3-

ة__________________________________________ 

ةال ؤالةالثاجية:ة

ة  ط   ةمهاراتةحلةالم أليةالف ز ائ يةأجبةعنةال ؤالةاآل ية:ة

كيمػك متػر مػف سػطح األرض  600قمر صناعي يدكر حكؿ األرض في مسار دائػرم تمريبػان عمػى ارتفػاع 
مداريػػة كزمػػف الػػدكرة باعتبػػار تسػػارع كيمػػك متػػر فاحسػػب سػػرعتو ال 6400ا كػػاف نصػػؼ قطػػر األرض فػػإذ

 . 2ـ / ث 10الجاذبية األرضية 
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Abstract 

        This study aimed at investigating the effect of using educational scaffolding 

strategy on developing the concepts and the skills of the students in answering 

physical issue for the tenth graders in Gaza. 

        The main question in this study is : " What is the effect of using 

educational scaffolding strategy on developing the concepts and the skills of the 

students in answering physical issue for the tenth graders in Gaza?"  

     The following sub questions were derived as follows:   

1- What are the physical concepts intended to be developed for the tenth graders 

in the rules of dynamism unit? 

2 - What are the skills in answering the physical issue that needed to be 

developed for the tenth graders in the rules of dynamism unit? 

3 - Are there statistically significant differences in the means scores of the 

experimental group and the controlled group  in the post test of the physical 

concepts test? 

4- Does the use of educational scaffolding strategy achieve  the power of "ῃ" 

square (≥.14) on developing physical concepts for the tenth graders in Gaza? 

5 - Are there statistically significant differences in the means scores of the 

experimental group  and the controlled group  in the post test of the physical 

skills test in answering the physical issue? 

6- Does the use of educational scaffolding strategy achieve  the power of " η " 

square (≥.14) on developing physical skills in answering the physical issue for 

the tenth graders in Gaza? 

     The researcher adopted the descriptive approach to analyze the content 

and the semi experimental approach to find the effect of  the  dependent 

variable (educational scaffolding strategy) on the independent variable 

(physical concepts and skills in answering the physical issue), The study was 

implemented on the study sample of (68) female students in the tenth grade 

at Nosaiba high basic school (A) in North Gaza Directorate of Education 

2012-2013, The sample was randomly distributed over two groups the 

experimental and the controlled of (34)students each. 

     In order to collect the data, the researcher prepared three 

instruments as: 



ii 

 

a-Content analysis for unit three" the rules of dynamism" available in the 

tenth grade science textbook so as to define the physical concepts included in 

this unit. 

b-The test of the physical concepts. 

 c- skills in answering the physical issue test. 

       The validity of the instruments was checked by the referee panel and 

through a pilot study  of (30) female students in Halema Al Saadia high basic 

school "A". 

            The data was collected and analyzed by (Spss) programme , 

Kodared Richardson (21) , spilt half to find the reliability of the test, variable 

discrimination to find the discrimination for each paragraph, T-independent 

sample to find the differences between the two groups and (d) to find the 

effect size for the independent variable on the dependent variable.   

 To check the equality of the groups, the pre tests of physical concept and 

skills were applied and the study lasted for (6) weeks at (26) sessions. The 

post tests of physical concept and skills were applied at the end of the 

experiment on the two groups (experimental and controlled). 

     The results were as follows: 

   1-There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the means 

scores of the experimental group  and the controlled group  in the post test of 

the physical concepts test in favor of the experimental group. 

2-There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) in the means 

scores of the experimental group  and the controlled group  in the post test of 

the physical skills test in favor of the experimental group. 

3- The use of educational scaffolding strategy  achieved  big size effect at 

(≥.14) measured by Eta Square in the test of physical concepts. 

4-The use of educational scaffolding strategy  achieved  big size effect at 

(≥.14) measured by Eta Square in the test of physical skills in answering the 

physical issue. 

     In the light of the results, the study recommended as:   

The importance of using the educational scaffolding strategy as an access for 

teaching science especially the physics in all the stages and  for all subjects as 

it considered one of the effective strategy in developing the concepts and skills 

in answering the physical issue and that one aims of teaching physics.    
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