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 اءهدإ
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ِ عَلَيْهِ تَىَكهلْتُ وَِإلَيْهِ ُأوِيبُ(  )وَمَب تَىْفِيقِي ِإَله ِببَّلله
 (88 :ىكد )سكرة

الذم  كف ىذا العمؿي و ليتكى مف خبللً  بحثي أالذم جعمني  بالعمـً  عمي   و كتعالىسبحانى  اللي  لقد مف  
 .منتياه الحمدي  ه إلى أف يبمغى كاتي األكلى فأحمدى طي خي  عتبري يي 

ـي أكأصمي ك   العمـً  اتخاذً نا عمى مف حثى ,نا صمى الل عميو كسمـنا كحبيبي قدكتي  .نا الكريـعمى رسكلً  سم
 :الصبلة كالسبلـ عميوحيث قاؿ . جيادى  العمـً  التماسى  كجعؿى , عالدا  

 لو طريقان إلى الجنة" يؿ اللي ممان سى فيو عً  طريقان يمتمسي  مؾى "مف سى 
 لنفعً  جؿي سى كيي , القيامةً  يكـى  شفيعان ليى  أف يككفن  آممةن  اللً  بفضؿً  يرل النكرى  ي الصغيري ممً فيا ىك عى 

 .في ىذه األرض  هءخمفا نا الل لنككفى التي خمقى  البشريةً 
ـى  ٗإن  جناتوً  سكنيا فسيحى أك  رحميا اللي  جدتي الطاىرةي  ركحى   الحياةً  مف عممتني عم

ـي  كالدم      حفظكما الل ........ الكرا
 يي كأخكاتً إخكتً  ....... يـمف آثركني عمى أنفسً   

 متي الحبيبةعائً  ىإل

 ي الغالياتصديقاتً  .......ـيي كعممكني أف ال أضيعى  ـىي كيؼ أجدى  مف عرفتي   

 طالباتي النجيبات ىإل

 المتكاضعي  إليكـ جميعان اىدم ىذا العمؿي 

 دان كسنى  لي عكنان  ـ اللي أدامكي 

ياكـ في خدمةً كجى   شأنوً  فعةً كرً  الديفً  عمني كا 

 الباحثة
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 شكر وتقدير
  :عميو كسمـ صمى اللي  اللً  قاؿ رسكؿي  عنوي  رضي اللي  عف أبي ىريرةى 

 1اس"الن ش  ــٚشكمف ال  اللى  "ال يشكري 
 يا المتكاضعي فحالي , ماإليكي  إذا عممت أنيا مكجيةه  معبرةو  مؿو في جي  أف تصطؼى  كتعجزي  الحركؼي  قد تصمتي 
 كامتنانيبي حي  عف عميؽً التعبيرى  بأنيا لف تستطيعى  ألنيا عمى يقيفو  أف تتحدثى  خجكلةن  يا تقؼي يجعمي 

 .الكالديفً  يا أف تشكرى ميما بمغت عظمتي  الكمماتي  كىؿ تستطيعي , ماكرم لكي كشي 

 ثٟأ   :ٚجٛدٞ ش  ١برٟ ٚع  ذٚرٟ ِٚؼٕٝ د  ل  

 مى إياٌ  ؾى ياتي كدعمفي حى  ؾى بي لكجكدً عف امتناني كحي  التعبيرً  عف مجردً  يا عاجزةن حياتي بأكممً  سأقؼي 
 .الحياة ليى  لتنيرى  تيؾى عمى شفى  مةن رتسً أراىا مي  رضاه  ي إال ابتسامةي تً عادى سى  ري ني ما أنا عميو كما سً مً  ؾى معً كجى 

 ميأي  :نتياليتي كجى غى 

أف  لك اجتمعت لف تستطيعى  األدباءً  عبقريةي ,بجانبي ككقكفؾً  كحنانؾً  لف يكفي دعمؾً  الككفً  بحجـً  شكران 
 .بي كتقديرم لؾً حي  تمخصى 

 فتحية المكلك د.أ :عممتيسيدتي كمي 

أخطائي  ؾً كاحتمال كتكاضعؾً  الدائـً  كتفيمؾً  المتكاصؿً  عمى دعمؾً  أف أشكرؾً  ستطيعي أسيدتي كيؼ 
 عمكان  السماءى  كتقديران فاؽى  شيءه  لحجموً  ال يتسعي  مني شكران  سيدتي لؾً , يحياكتصحً 

 .د محمكد األستاذ مناقشان خارجيان  .أ محمد زقكت مناقشان داخميان   .د    الكراـً  المناقشةً  جنةً لى  أعضاءي 

 رسالتي المتكاضعةً  مناقشةً  بكؿً ركـ لتكرمكـ بقى أشكي 

 ..الشكرً  لكـ مني جزيؿى   ..... دني كلك بكممة تشجيعو اعى مف س إلى جميعً 
 .كجدلو أف يي  درى الذم قي  كالحبً  التقديرً  ىدم لكـ كؿى كأي 

 كالل مف كراء القصد     
 الباحثة                                                                                  
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 لخص الدراسةمُ 
يف الميتعممشعر عممية كمدخؿ في التدريس يكفر بيئة تعميمية ثرية خصبة جذابة تي استخداـ الطرائؼ ال

ييـ فكىذا بدكره يغرس , يـكمسمية كمحببة ل قةيشكبذلؾ تصبح مادة العمـك , بدراسة العمـك اإلستمتاعب
ذلؾ ل, كبذلؾ يتحقؽ أىـ أىداؼ تدريس العمـك, حك مادة العمـك كالعمـ بشكؿ عاـن ايجابيةن  اتجاىاتو 

ىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس العممي لدل 
 : التالي كقد تمحكرت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس, طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة

ما فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف 
 ساسي بززة األ

  :كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية
استخداميا كمدخؿ في تدريس العمـك لدل طالبات الصؼ الثامف  تي يمكفما الطرائؼ العممية ال .1

 ؟األساسي  بغزة
 ؟لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة جكانب الحس العممي الكاجب تكافرىاما   .2
درجات قريناتيف  كمتكسط التجريبية بيف متكسط درجات المجمكعة إحصائية ةدالل ذات فركؽ ىؿ تكجد .3

 ؟حس العمميلمالختبار الجكانب المعرفية  البعدمالتطبيؽ  في في المجمكعة الضابطة
الختبار الجكانب المعرفية لمحس العممي لدل  البعدمىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التطبيؽ  .4

 ؟ؿ في المجمكعة التجريبية كقريناتيف في المجمكعة الضابطةالطالبات مرتفعات التحصي
معرفية لمحس العممي لدل الختبار الجكانب ال البعدمىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التطبيؽ  .5

 ؟منخفضات التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كقريناتيف في المجمكعة الضابطة الطالبات
قريناتيف  درجات كمتكسط التجريبية ف متكسط درجات المجمكعةبي إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .6

 ؟حس العمميلمالجكانب الكجدانية  ستبانةال البعدمالتطبيؽ  في في المجمكعة الضابطة
( بناء عمى معامؿ الكسب لببلؾ في تنمية 1.2) ≤ىؿ يحقؽ مدخؿ الطرائؼ العممية معامؿ كسب  .7

 ؟سي بغزةالحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األسا
المتغير المستقؿ أثر كذلؾ لدراسة , المنيج شبو التجريبيكلئلجابة عف أسئمة الدراسة استخدمت الباحثة 

كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف , مى المتغير التابع )الحس العممي(كىك)مدخؿ الطرائؼ العممية( ع
, بلمة األساسية )أ( لمبنات( طالبة مف مدرسة حسف س84) طالبات الصؼ الثامف األساسي بمغ عددىا

درست الكحدة الثامنة مف  ( طالبة42تجريبية عدد طالباتيا )مجمكعة , سمت العينة إلى مجمكعتيفقي قد ك 
كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية كعدد , منياج العمـك لمصؼ الثامف بمدخؿ الطرائؼ العممية

 .( طالبة42طالباتيا )
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( 50محس العممي الذم تككف مف )الجكانب المعرفية لت الباحثة اختبار كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد
كتـ عرضيـ , ( فقرةن 40مف ) تي تككنتالحس العممي الجكانب الكجدانية لم إستبانةككذلؾ , اختياريان  بندان 

كطبقت الباحثة األدكات عمى , كد مف سبلمتيـ كصبلحيتيـ لمتطبيؽحكميف لمتأعمى مجمكعة مف المي 
تطبيقو عمى تـ  ثـ, لمتأكد مف صدقيا كثباتيا إحصائيان  ( طالبةن 40طبلعية مككنة مف )عينة است

 .المجمكعتيف قبميان كبعديان 
( لعينتيف مستقمتيف لمقارنة  متكسطات (Tلمتحقؽ مف صحة فرضيات الدراسة استخدمت الباحثة اختبارك 

ستبانةك , درجات الطالبات في اختبار الحس العممي ككذلؾ , محس العمميانية لالجكانب الكجد ا 
 ككذلؾ, ثرلقياس حجـ األ (يتاإ)كمربع , لمفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف (ماف كيتني)اختباراستخدمت 

س العممي لدل لحساب مدل فاعمية مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الح (معامؿ الكسب لببلؾ)
 .بغزة األساسي طالبات الصؼ الثامف

  :نتائج التاليةالدراسة إلى ال تكصمتكقد 
 ( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعةα=  0.05مستكل ) عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .1

 .حس العمميالجكانب المعرفية لماختبار  في قريناتيف في المجمكعة الضابطة ك التجريبية
تفعات ( بيف متكسطي درجات الطالبات مر α=  0.05مستكل ) عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .2

 .حس العمميالجكانب المعرفية لماختبار  في كقريناتيف في الضابطة التجريبية التحصيؿ في المجمكعة
( بيف متكسطي درجات الطالبات منخفضات α=  0.05مستكل ) عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .3

 .حس العمميية لمالجكانب المعرفاختبار  في قريناتيف في الضابطة ك التجريبية التحصيؿ في المجمكعة
 بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة (α=  0.05)مستكل  عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .4

 .محس العممي ل إستبانة الجكانب الكجدانية في قريناتيف في المجمكعة الضابطة ك التجريبية
تنمية الحس ( بناء عمى معامؿ الكسب لببلؾ في 1.2) دخؿ الطرائؼ العممية معامؿ كسب =يحقؽ م .5

الجكانب الكجدانية لمحس كذلؾ بالنسبة الختبار , طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزةالعممي لدل 
, أثران كبيران جدان  تحقق االعممي فاني الستبانة الجكانب الكجدانية لمحسأما بالنسبة , الحس العمميالعممي 

اج إلى كقت طكيؿ جدان لتنميتيا لدل كلكنو لـ يصؿ لدرجة الفاعمية كذلؾ ألف القيـ الكجدانية تحت
 .الطالبات

 
الباحثة بأىمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في  أكصتنتائج  مف الدراسةما أسفرت عنو في ضكء 

العمـك كزيادة دافعتييـ نحك تعمـ مكضكعات , في جذب انتباه الطمبة كبيرو  تدريس العمـك لما لو مف دكرو 
التربية  اتف أىداؼ برامج معممي العمـك بكميلعمؿ عمى أف يككف مف بيكا, ـكتنمية الحس العممي لديي

 مف أجؿ تخريج معمميف ذكم حسو يف ممارسات الحس العممي الميعممإكساب الطبلب في الجامعات 
 .عممي كبالتالي طمبة ذكم حسو , عممي
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 الفصؿ األكؿ

 خمفية الدراسة

  :دمة الدراسةمق

تتطمب , مع فجر كؿ يكـ جديد تكاجو البشرية ثكرة عممية معمكماتية كتكنكلكجية ضخمة 
أك , لمكاجيتيا كجكد قاعدة عممية قكية األساس تؤىمنا لنساير ىذا الكـ اليائؿ مف المعمكمات
عف نكتفي بالنظر مف بعيد إلى قطار المعمكمات سريع التدفؽ دكف المحاؽ بو كنتأخر بذلؾ 

 .مكاكبة التطكر العممي

كحيث أف طرؽ التدريس المستخدمة ىي الطرؽ التقميدية التي تيتـ بحشك الدماغ  
كبذلؾ تزداد الفجكة بيف ما تعممو الطالب , ال بما يفيـالميتعمـ بالمعمكمات كتيتـ غالبان بما يحفظ 
 الميعمـعمييا مف فبل يستطيع ربط المعمكمات التي يحصؿ , بالفعؿ كبيف ما يجب أف يتعممو

كلـ يشعر برغبة كدافع منو لمحصكؿ عمييا  كيفقدىا ألنو ببساطة لـ يبذؿ جيدان , تو السابقةابخبر 
كيخرج مف المدرسة إتكاليان ألنو اعتاد عمى , كبالتالي لف يستفيد منيا, كبمدل أىميتيا لحياتو

كبالتالي ال تجد , مفكران ناقدان  يجابيان أك نشطان ا  األخذ ال العطاء ال يعرؼ معنى أف يككف فعاالن ك 
 .ناسان فاعميف قادريف عمى النيكض بيا كالرفع مف شأنيااألمة أي 

في  كغايات كالمعمكمات بالمعرفة االىتماـ مف السائد ىك التحكؿ   االعتقاد أصبح لذلؾ 
كساب, الطبلب عقكؿ تنمية إلى, ذاتيا حد       بتكاركاالستنتاج كاال النقد عمى القدرة العقكؿ ىذه كا 
 تحكؿ ذلؾ كلتحقيؽ, الحياة مدل التعمـ كميارات, مياالعي  التفكير ميارات مف ذلؾ كغير, اإلبداع 

    التركيز إلى مادة عممية مف يحتكيو الدراسي كما بالمنيج االىتماـ مف التعميمية العممية محكر
 الذاكرة في كتخزينيا يمياكمعالجتيا كتنظ لممعمكمات استقبالو ككيفية, كذاتوالميتعمـ  عقؿ عمى
 .(307: 2009, كالتطبيؽ)المييي كالشافعي التذكر سيمة تصبح بحيث األجؿ طكيمة

تعمـ لديو نو مف أىـ األىداؼ التي يسعى تدريس العمكـ لتحقيقيا ىي إعداد مي أكحيث  
كمستثمران , فسوعمى بناء المعرفة بن كقادران , عان بدراسة العمكـستمتً اتجاىات ايجابية نحك العمـك كمي 

 .(23 :2006, كؿ إمكانيات عقمو الذىنية )السعدني كعكدة
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كمف أىـ العقبات التي يشكك , عقبات في كجو تحقيؽ تمؾ األىداؼ كلكف تقؼ أحيانان  
 كمعادالتو  معقدةو  ما تزدحـ بمصطمحاتو  كأنيا كثيران , ىي صعكبة مادة العمكـ منيا الطالب دائمان 

 .قربأاز ىي كقكانيف إلى األلغ صعبةو 

كحيث أف المفاىيـ العممية تتدرج بطريقة ىرمية مف الصؼ إلى الصؼ الذم يميو كتنمك  
فيي تتدرج مف الكضكح إلى , كعقميان  حسب نمك المعرفة العممية نفسيا كنضج الفرد بيكلكجيان 

 .(39 :2009)األغاكالمكلك,  كمف البسيط إلى المعقد, الغمكض

ف النفس ألستخداـ مداخؿ في تدريس العمكـ تجذب انتباه الطمبة كمف ىنا كانت الحاجة ممحة ال
كيشدىا ما لـ , كتجربة الممنكع كالبحث عف المجيكؿ, اإلستطبلعبمت عمى حب البشرية جي 

 .(65: 1989, الحبشي) منع عنوكتتكؽ لما تي  تعرفو

يجعؿ الذم , كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تدريس العمكـ 
كذلؾ مف خبلؿ استخداـ بعض , التدريس بو أكثر إثارة كأكثر فاعمية كتشكيقان بالنسبة لمتبلميذ

الطرائؼ العممية التي تشمؿ تقديـ معمكمة نادرة أك عرض مثير أك تجربة غريبة تشد انتباه 
 .(78 :1994, كامؿ)كتزيده رغبة في المعرفة  اإلستطبلعثير فيو حب الطالب كتي 

أف تعمـ العمكـ يصبح أكثر تشكيقان لممتعمـ في حاؿ كانت  (517: 2010) حمدكيعتبر أ 
فيي تساعده عمى تنمية الميكؿ كاالىتمامات , قدمة لو في صكرة طرائؼ عمميةالمعرفة المي 

 .كمعممان  كطريقةن  نحك العمـ مادةن  ان إيجابي ان كتككف لديو اتجاى

كلكنيا مكاقؼ , بو المادة العممية الجافةغمؼ زركشان تي كالطرائؼ العممية ليست غبلفان مي  
تعميمية يتـ تطعيـ الدركس العممية بيا حتى تعمؿ عمى إعادة ما انصرؼ مف التبلميذ عف 

رفة تقـك ف فمسفة الطي كذلؾ أل, الميعمـ,كتزيد مف حماس البقية الباقية التي ال تزاؿ تتبع الميعمـ
كرية التي تختمط بالدكاء فتجعمو سائغان ال عمى التشكيؽ كجذب االىتماـ فيي تشبو المادة الس

, أك يككف لو آثار جانبية)الحبشي, قمؿ ذلؾ مف مفعكؿ الدكاءيشعر مف يتناكلو بمرارتو دكف أف يي 
1989: 66). 
ة كتثمر إذا تكافرت ليا فرص التدعيـ اإليجابيات اإلتجاىكسرعاف ما تنمك تمؾ  

   بدراستيا اإلستمتاعإلى حب مادة العمكـ ك ميتعمـ اليجابية تدفع إكاالستمرار كتتحكؿ إلى ميكؿ 
 .(198 :2000, )قزامؿ
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عف خكاص السكائؿ مف خبلؿ طرفة بحر ال يغرؽ فيو المتعمـ فكـ مف المعرفة يتعمميا  
ككـ مف المتعة , كيتعمـ الكثير عف الصكت مف خبلؿ طرفة "أييا الصكت ما أعجبؾ", أحد

نما يشرب برئتيو أيضا"متعمـ عندما يعمـ أمالعقمية تحدث ل كعندما , نو "ال يشرب بفمو فحسب كا 
كعندما يعمـ أف , كأف "بإمكاف أحد الغازات إضحاكو", "يعمـ أف "العصب الحائر لـ يعد حائران 

ككذلؾ معرفة "عبلقة تحضير مركب الجمسريف , "غازان يؤجؿ الحرب العالمية لمدة سنة كاممة"
 ؟ـ إلى اكتشاؼ خطير كما ىك ىذا االكتشاؼ الخطيرككيؼ أدت "سيكة عال .بنكبة فمسطيف"

كعند تكرار أمثاؿ ىذه العركض كالمعمكمات كالتجارب كالتي يمثؿ عنصر الطرافة قاسمان  
جراء المزيد منياالميتعمـ سرعاف ما يكلد لدل , مشتركان بينيما كىذا , الرغبة في معرفة كمشاىدة كا 

 كمكاقؼ محببة إلى النفس كدركس ممتعة ساٌرةت شيء طبيعي ألنيا ارتبطت في ذاكرتو بخبرا
كسرعاف ما , لسماعو كيتميؼ لرؤيتو كيسعى لممارستو الميتعمـ كمعمـ ال تنفذ ذخيرتو مما يتكؽ 

كالكقكؼ عمى أدؽ , أغكارىا برً كسى , تتطكر ىذه الرغبة عند الطالب إلى التعمؽ في دراسة العمكـ
تدفع إلى حب العمكـ مادة كطريقة كمعممان كبالحب كتتحكؿ بذلؾ إلى ميكؿ ايجابية , أسرارىا

 .(576 :2008, الدمرداش) عد أجياالن مف العمماء الصغاركحده نستطيع أف ني 

شير العديد مف الدراسات التي أجريت في مجاؿ الطرائؼ العممية مثؿ دراسة كتي  
 ,كدراسة)كامؿ, Dimmer),1993كدراسة), (1988,كدراسة )غازم, (1988,)الكسيمي
( إلى 2011, كدراسة )الجفرم, (2010, كدراسة)الكحبلني, (1996, كدراسة )عمي (1994

 .فاعمية مدخؿ الطرائؼ العممية في تحقيؽ العديد مف أىداؼ تدريس العمكـ

مف األنشطة العقمية التي تسمح لئلنساف بالتعامؿ يعتبر الحس العممي  كحيث أف 
كيمارسيا اإلنساف عندما تكاجيو مشكمة  , كرغباتو وفكذلؾ حسب أىدا, بفاعمية مع العالـ المحيط

 .(210 :2011, )الشحرم

 الميتعمـ كيتصؼ بيا , كنستدؿ عمى كجكد الحس العممي مف خبلؿ ممارسات تدؿ عميو 
داءات الذىنية يجعؿ تمؾ الممارسات كتكرار حدكث تمؾ األ, كتصبح أداءات ذىنية بالنسبة لو
 .ميتعمـالتصبح عادة عقمية راسخة لدل 

ليست فقط امتبلؾ المعمكمة بؿ ىي معرفة كيفية العمؿ عمييا كاستخداميا عادات العقؿ  عدكتي  
إلى إنتاج المعرفة كليس استذكارىا أك إعادة إنتاجيا عمى نمط سابؽ  الميتعمـ فيي تقكد , أيضا

 .(5 :1ج, 2003, )ككستا
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عد الذم أي  (2061)مشركع ىي مف أىـ أىداؼ الميتعمـ كتنمية العادات العقمية لدل  
( أنو عندما 11: 2007حيث يكضح كطفة) (34: 2002, )زيتكفإلصبلح مناىج العمكـ 

نو يتحكؿ إلى مجتمع منتج كفعاؿ كمبدع إف, يتمكف مجتمع ما مف ترسيخ العادات العقمية
 .كخبلؽ

رل مف الحكاس ( أف الخبرة ال تتـ إال بما يي 17 :3ج, 2003)كيكضح ككستا ككاليؾ  
كبما يكجد في العقؿ فكبلىما يككف منظكمة إدراكية حسية تتحكؿ إلى أنماط كعادات عقمية 

كيمكف غرس عادات العقؿ كتشكيميا كصياغتيا كتدريب الطبلب عمييا حتى تنعكس , كفكرية
 .في السمككيات كاألداء

امتبلؾ ككبلىما مرتبط ب, كيتضح أف تنمية الحس العممي عممية مرتبطة بتنمية عادات العقؿ
 .الفرد لميارات التفكير

, جريت في مجاؿ الحس العممي مثؿ دراسة )الشحرمكتشير العديد مف الدراسات التي أي 
 Douglasكدراسة), (Audet, R, 1996كدراسة), (Ash, D, 2004كدراسة ), (2011
في  ( أف إجراء األنشطة العممية كاستخداـ الكسائؿ التعميمية في التعميـ ليا دكر كبير1994

, كأف أىمية تنمية الحس العممي تكمف في تطكير األداء الذىني لممتعمـ, تنمية الحس العممي
عمى كعي بتفكيره الميتعمـ ف يككف أك , كتدريبو عمى المركنة في التفكير, بنفسو الميتعمـ كنمك ثقة 

 .كقادران عمى ربط الخبرات السابقة بالجديدة

لى إكسابيـ عممالميتكنحف بحاجة إلى تعميـ كتدريب   يف عمى نكعية أخرل مف التفكير كا 
كأف يفكر فيما يفكر كأف يعي , كاعيان بمعمكماتو قادران عمى الفيـالميتعمـ عمميات عقمية تجعؿ 

الكجداني ألنو يؤثر في القدرة  البعدكيؼ يفكر كبحاجة إلى إلقاء المزيد مف االىتماـ عمى 
األمر الذم , يكده كمثابرتو كتحممو المسئكليةككذلؾ في مج, كاالستعداد الشخصي لممتعمـ

 .(214 :2011, كاإلثارة )الشحرم اإلستمتاعيف بالميتعممشعر يتطمب بيئة تعميمية تي 

أف استخداـ الطرائؼ العممية كمدخؿ في التدريس يكفر بيئة تعميمية ثرية خصبة  كحيث 
مادة العمكـ مشكقة كمسمية  كبذلؾ تصبح, بدراسة العمكـ ستمتاعالايف بالميتعممجذابة تشعر 
حقؽ تكىذا بدكره يغرس اتجاىات ايجابية لدل الطالبات تجاه مادة العمكـ كبذلؾ ي, كمحببة ليف

كيتضمف تييئة المكاقؼ التعميمية لتنظيـ الخبرات التي تتيح لممتعمميف , ـأىـ أىداؼ تدريس العمك 
 .ديدةفرصة تنشيط أداءاتيـ الذىنية كاالستفادة منيا في مكاقؼ ج



 

    

6 
 

الحظت تدني مستكل تحصيؿ الطالبات , كمف خبلؿ عمؿ الباحثة كمعممة لمادة العمكـ
ات المشرفيف كتقارير كزارة التربية كالتعميـ ظمبلحمف خبلؿ كذلؾ ك , كعزكفيف عف دراسة العمكـ

في  أىميتيابك بالعمكـ  إحساسيـعزكؼ الطمبة عف التخصصات العممية كتدني  إلىالتي تشير 
الباحثة تجريب تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية لمكشؼ عف  ارتأتانطبلقان مف ذلؾ ك  .الحياة

 .مدل فاعميتيا في تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة

  :مشكمة الدراسة

 - :تتحدد مشكمة الدراسة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي

في تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ  ما مدل فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية
 الثامف األساسي بغزة؟

 - :كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية

استخداميا كمدخؿ في تدريس العمكـ لدل طالبات الصؼ  التي يمكفما الطرائؼ العممية  .1
 الثامف األساسي بغزة؟

 لصؼ الثامف األساسي بغزة؟الحس العممي الكاجب تكافرىا لدل طالبات ا جكانبما  .2
 التجريبية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة إحصائية داللة ذات فركؽ ىؿ تكجد .3

 حس العممي؟لماختبار الجكانب المعرفية  في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة
إحصائية بيف متكسطي درجات الطالبات مرتفعات التحصيؿ في  ةىؿ تكجد فركؽ ذات دالل .4

في اختبار الجكانب المعرفية لمحس  كقريناتيف في المجمكعة الضابطة تجريبيةال المجمكعة
 ؟العممي

إحصائية بيف متكسطي درجات الطالبات منخفضات التحصيؿ  ةىؿ تكجد فركؽ ذات دالل .5
في اختبار الجكانب المعرفية  كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية في المجمكعة
 ؟لمحس العممي

 التجريبية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة إحصائية داللة ذات فركؽ ىؿ تكجد .6
 ؟محس العمميلالجكانب الكجدانية  استبانة في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة

بناء عمى معامؿ الكسب لببلؾ  (1.2) ≤ىؿ يحقؽ مدخؿ الطرائؼ العممية معامؿ كسب  .7
 ؟سي بغزةفي تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األسا
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  :الدراسة ضياتفر 

  - :لئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ صياغة الفركض الصفرية التالية

بيف متكسطي درجات  (α ≥ 0.05)مستكل  عند إحصائية داللة ذات فركؽ ال تكجد .1
اختبار الجكانب المعرفية  في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية طالبات المجمكعة

 .محس العمميل
بيف متكسطي درجات  (α ≥ 0.05إحصائية عند مستكل ) ةتكجد فركؽ ذات داللال  .2

في  كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية الطالبات مرتفعات التحصيؿ في المجمكعة
 .اختبار الجكانب المعرفية لمحس العممي

بيف متكسطي درجات  (α ≥ 0.05إحصائية عند مستكل ) ةال تكجد فركؽ ذات دالل .3
 كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية لبات منخفضات التحصيؿ في المجمكعةالطا

 .في اختبار الجكانب المعرفية لمحس العممي
بيف متكسطي درجات طالبات  (α ≥ 0.05)مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ ال تكجد .4

محس لالكجدانية الجكانب  استبانة في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية المجمكعة
 .العممي

( بناء عمى معامؿ الكسب لببلؾ في 1.2) ≤ال يحقؽ مدخؿ الطرائؼ العممية معامؿ كسب  .5
 .تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة

 

  :أىداؼ الدراسة

 - :تتحدد أىداؼ الدراسة كما يمي

العمكـ لدل طالبات الصؼ  تحديد الطرائؼ العممية الكاجب استخداميا كمدخؿ في تدريس .1
 .الثامف األساسي

 .الحس العممي الكاجب تكافرىا لدل طالبات الصؼ الثامف في مادة العمكـ جكانبتحديد  .2
الحس العممي المعرفية بيف المجمكعتيف التجريبية  جكانبفركؽ في بعض مدل كجكد معرفة  .3

 .مدخؿ الطرائؼ العمميةعزل الستخداـ تي  كالضابطة
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الحس العممي المعرفية بيف المجمكعتيف التجريبية  جكانبفي بعض  فركؽد مدل كجك معرفة  .4
 .مدخؿ الطرائؼ العمميةعزل الستخداـ تي  كالضابطة لدل الطالبات مرتفعات التحصيؿ

الحس العممي المعرفية بيف المجمكعتيف التجريبية  جكانبفي بعض  فركؽمدل كجكد معرفة  .5
 .مدخؿ الطرائؼ العمميةعزل الستخداـ تي  ؿكالضابطة لدل الطالبات منخفضات التحصي

الحس العممي الكجدانية بيف المجمكعتيف  جكانبفي بعض  فركؽمدل كجكد معرفة  .6
 .مدخؿ الطرائؼ العمميةتعزل الستخداـ  التجريبية كالضابطة

( بناء عمى معامؿ الكسب 1.2) ≤مدخؿ الطرائؼ العممية معامؿ كسب  معرفة مدل تحقيؽ .7
 .لحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزةلببلؾ في تنمية ا

  :أىمية الدراسة

 - :تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية

كمدخؿ يركز عمى متكاممة عف مدخؿ الطرائؼ العممية كأنكاعيا  معمكمات الدراسة تكفر .1
 حيث  مف كأىمية استخداميا فيجعؿ المقررات أكثر متعة كتعديؿ النظرة ليا, العقؿ كالكجداف

 .ككنيا تحصيمية بحتة
تكظيؼ أنماط الدراما في تدريس العمـك ات الحديثة التي تركز عمى اإلتجاى ةالدراستكاكب  .2

 .كتنمية الحس العممي مما يفيد في إقباؿ الطمبة عمى دراسة التخصصات العممية

 يفيد ممي مماالحس الع مدخؿ الطرائؼ العممية لتنمية باستخداـ لمتدريس دليبلن  الدراسة تكفر .3
 .مادة العمكـ تحضير في منو لبلستفادة يفالميعمم كالطمبة العمـك معممي

لجكانب الكجدانية لمحس ا كذلؾ استبانةتقدـ الدراسة اختباران لمجكانب المعرفية لمحس العممي ك  .4
 .فيد الباحثيف في مجاؿ مناىج كطرؽ تدريس العمكـت, العممي

تدريب المعمميف عمى  في التدريبية عدم الدكراتمي ك , العمكـ مشرفي إفادة في قد تيسيـ .5
 .العمكـ تدريس تحسيفتكظيؼ طرؽ متنكعة منيا الطرائؼ العممية في 
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  :مصطمحات الدراسة

  :تـ تعريؼ مصطمحات الدراسة إجرائيان كما يمي
 
 فاعمية:  

العممي  حدثو استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية جكانب الحسىي  مدل الكسب الذم يي 
 .قاس بمدل ببلؾ لمكسب المعدؿالمعرفية كالكجدانية لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي كيي 

 

 الطرائؼ العممية:  
-قصص عممية)الخبرات التي تتضمف عرض مثير مف خبلؿ استخداـ مف ىي مجمكعة 
يف كذلؾ بغرض جذب الميتعممبمشاركة  (مسرحيات عممية –تجارب مدىشة  -ألغاز عممية 

ثارة الدىشة كاالىتماـ عند  نتباهاإل يف كبالتالي زيادة دافعيتيـ نحك تعمـ مكضكع الميتعممكا 
 .معيف

 مدخؿ الطرائؼ العممية:  

ىك تكظيؼ الطرائؼ العممية كمقدمة كمنطمؽ لشرح دركس كحدة الضكء كالبصريات لدل 
 متعةن كذلؾ بغرض جعؿ عممية التعميـ كالتعمـ أكثر , طالبات الصؼ الثامف األساسي

 .كجاذبيةن  ان كتشكيق

 الحس العممي:  

بناء عمى اإلدراؾ , بطريقة معرفية ككجدانية الطالبةارسيا التي تمعقمية ال األنشطةعبارة عف 
الحس العممي المعرفية  جكانبتـ قياس ك .كذلؾ كصكالن لتحقيؽ اليدؼ المنشكدكالفيـ كالكعي 

التفكير حكؿ  - يا في مكاقؼ جديدةاستدعاء الخبرات الستخدام - تفعيؿ غالبية الحكاس)
 جكانبككذلؾ تـ قياس ال, باختبار الجكانب المعرفية لمحس العممي (الحس العددم - التفكير

 - اليقظة العقمية -المثابرة  – بالعمؿ العممي اإلستمتاع -العممي اإلستطبلعحب )الكجدانية 
الحس العممي  تـ قياسك , الكجدانيحس العممي الجكانب الكجدانية لم باستبانةالتحكـ بالتيكر( 

 .عمييا الطالبة باألدكات الميعدة لذلؾ خصيصان  تبالدرجات التي حصم
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 طالبات الصؼ الثامف:  

كالمكاتي أتممف , ىف الطالبات المسجبلت في المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ
 .ان ( عام14 -13دراسة سبع سنكات تعميمية ك يتراكح أعمارىف ما بيف )

 

 حدكد الدراسة:  

جراء  لتطبيؽ األساسي الثامف الصؼ طالبات مف عينة عمى الدراسة ىذه اقتصرت كا 
في مدرسة حسف  (2012 -2013)لمعاـ  الثاني الدراسي التجربة عمييا في الفصؿ

كما كاقتصرت ىذه الدراسة عمى تدريس المعمكمات الكاردة في )كحدة , )أ( لمبنات ةسبلم
 .( مف كتاب العمكـ لمصؼ الثامف األساسي لمفصؿ الدراسي الثانيالضكء كالبصريات

 .ككذلؾ اقتصرت عمى قياس الجكانب المعرفية كالكجدانية لمحس العممي
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظرم

 

  طرؽ كمداخؿ تدريس العمكـ  - :أكالن. 

  الطرائؼ العممية - :ثانيان. 

  الحس العممي  - :ثالثان. 
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 ثانيالفصؿ ال

 اإلطار النظرم

مقنو لطبلبو الذيف ينتظركف منو أف داخؿ الفصؿ يعطي العمـ بؿ يي  الميعمـكثيران ما نجد  
 .يأتييـ بكؿ شيء في المادة العممية جاىزان دكف أف يسعكا إلى الحصكؿ عميو مف العمـ كالمعرفة

يمبث أف يكلد لدييـ  كما, السمبي في الكصكؿ إلى المعرفة اإلتجاهفينشأ الطبلب كقد اكتسبكا 
يف الميعمملذلؾ يمجأ كثير مف , كالمادة الدراسية الميعمـرغبة في التكقؼ عف التعمـ كالعزكؼ عف 

كذلؾ باالعتماد عمى الدكافع الخارجية كالتعزيز المادم , إلى تشجيع الطبلب كحثيـ عمى التعمـ
ذلؾ نتيجة ككف المادة العممية ك , إال أف ىذا يجعؿ عممية التعمـ تنتيي عند حد معيف, كالمعنكم

كبالتالي ال يدرككف , المقدمة ليـ غير مرتبطة باىتماماتيـ كميكليـ كاستعداداتيـ كمطالب حياتيـ
 .أف ليا معنى

  
جعؿ ممارسة التعميـ جذابة كمشكقة لعد استخداـ التعمـ النشط إحدل المحاكالت كيي  

 الميعمـكالمتعة في العمؿ كالتفكير لكؿ مف  فيك يمثؿ مجاالن لمتسمية, بالنسبة لعممية التعمـ
كيككف التركيز فيو عمى الخبرات كالخطكات , حيث يركز عمى مبدأ التعمـ بالعمؿ, كالطالب
الذم يفيـ الطالب بكاسطتو المادة التعميمية بشكؿ , كالتشجيع عمى التعمـ العميؽ كالممارسة

كيجيب عف أسئمة , رح األسئمة المختمفةكيط, عمى شرحيا بكمماتو الخاصة يككف قادران ك , أفضؿ
كبالتالي يككف انتباىو أكثر كمشاركتو في , المعمكمات بنسبة أعمىبكفيو احتفاظ , الميعمـ

كيعمؿ جاىدان عمى حؿ المشكبلت بعد , كتعاكنو مع اآلخريف يككف أكضح, األنشطة أعمى
, اإليجابييـ باإلصغاء خبلؿ بيئة تعميمية غنية متنكعة تسمح لالتعامؿ معيا بفاعمية مف 

عمـ يشجعيـ عمى تحمؿ مسؤكلية كالتفكير الكاعي مع كجكد مي , كالمناقشة الثرية .كالحكار البناء
كيدفعيـ إلى تحقيؽ األىداؼ الطمكحة لممنيج المدرسي كالتي تركز عمى , تعميـ أنفسيـ بأنفسيـ

 .(42-41 :2006,كآخركفة عية لطالب اليـك كرجؿ الغد)سعاداكاإلبد بناء الشخصية المتكاممة
 مفيـك التعمـ النشط: - 
الميتعمـ ( التعمـ النشط بأنو فمسفة تربكية تعتمد عمى ايجابية 152:2008عرؼ ككجؾ كآخركف )ت

حيث ال يتـ , مف خبلؿ اعتماده عمى ذاتو في الحصكؿ عمى المعمكمات, في المكقؼ التعميمي
نما عمى , التركيز فيو عمى اكتساب المعمكمات  ميتعمـالطريقة كاألسمكب الذيف يتكصؿ بيما الكا 

 .ىذه المعمكمات كالميارات كالقيـ التي يكتسبيا أثناء العممية التعميمية التعممية إلى
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 مبادئ التعمـ النشط: - 

تدعـ التعمـ النشط  تيالممارسات التدريسية السميمة الك (المبادئ 37:2008تعرض بدير)
  :كما يمي

شكؿ سكاء ذلؾ داخؿ غرفة الصؼ أك خارجيا ليي  :يفالميتعممك  عمـالمي شجع التفاعؿ بيف ت .1
يف كتحفيزىـ عمى التعمـ بؿ يجعميـ يفكركف في قيميـ كخططيـ الميتعممعامبلن في اشتراؾ 

 .المستقبمية
 بشكؿكبر عندما يككف أحيث التعمـ يتعزز بصكرة  :يفالميتعممشجع عمى التعاكف بيف ت .2

الجيد الذم يتطمب التشارؾ كالتعاكف كليس التنافس  فالتدريس الجيد كالعمؿ, جماعي
 .كاالنعزاؿ

ككتابة , عمـيف ال يتعممكف مف خبلؿ اإلصغاء السمبي لممي الميتعممف :النشطالتعمـ شجع عمى ت .3
نما مف خبلؿ التحدث كالكتابة عما قد تعممكنو, المذكرات كحفظ المعمكمات غيبان  كربطو , كا 
 .في حياتيـ اليكميةبخبراتيـ السابقة بؿ كبتطبيقو 

كما يجب أف , كف بحاجة إلى أف يتأممكا فيما تعممكهالميتعمم حيث :قدـ تغذية راجعة سريعةت .4
كىذا يؤدم بدكره إلى التركيز الشديد في , وماال يعرفكنكتحديد , كالى تقييـ ما تعممكه, يتعممكه

 .مكضكع التعمـ
كما أف  كاؼو  التعمـ بحاجة إلى كقتو حيث  :(زمف + جيد = تعمـ)تكفر كقتان كافيان لمتعمـ  .5

تعني تعممان فعاالن لمتبلميذ مف  يايف بحاجة إلى تعمـ ميارات إدارة الكقت حيث أنالميتعمم
 .درب عمى كيفية استغبلؿ الكقتفالتعمـ النشط يي , عمميفكتدريسان فعاالن لممي , ناحية

ضع تكقعات عالية ألداء يـ ك المي مف  :أكثر( ضع تكقعات عالية )تكقع أكثر تجد تجاكبان ت .6
 .يف عمى محاكلة تحقيقياالميتعمميف ألف ذلؾ يساعد الميتعمم

حيث يمتمؾ  :(طرقان متعددة لمتعمـيتـ استخداـ لذلؾ )بنى عمى أساس الذكاءات المتعددة تي  .7
كيتطمب ذلؾ , في أسمكب التعمـ متعمميفكىذا يؤكد عمى اختبلؼ ال, الطمبة ذكاءات متعددة

 .ختبلؼة تراعي التعدد كاإلممارسات تدريسي
 السميمة التي تدعـ التعمـ النشط تقكـ عمى مبادئ  دريسيةيتضح مما سبؽ أف الممارسات الت

 يف أنفسيـالميتعممككذلؾ التعاكف بيف , يفالميتعممك  الميعمـكأسس منيا تشجيع التفاعؿ بيف 
خداـ طرؽ متعددة ليذا لمتعمـ كاست كاؼو  كالتدريب عمى استغبلؿ الكقت بحيث يتـ تكفير كقتو 

 .كتقديـ تغذية راجعة فكرية, أيضان كضع تكقعات عالية لنكاتج التعمـ, الغرض
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 أىمية التعمـ النشط:  

التعمـ النشط ليس مجرد مجمكعة مف األنشطة بؿ ىك اتجاه يتككف لدل كؿ مف           
فاليدؼ مف التعمـ النشط يتمثؿ أساسان في إثارة , الطمبة كالميعمميف بحيث يجعؿ التعمـ فعاالن 

مع محاكلتيـ  عادات التفكير اليكمية لدل الطمبة كي يفكركف كيؼ يتعممكف كماذا يتعممكف؟
 .(39 :2006, سعادة)ليعممكا أنفسيـ بأنفسيـ, الميمقاة عمى عاتقيـ ةزيادة مستكل المسؤكلي

تشير األبحاث العممية التي أجريت لمتعمـ النشط أف قدرة الطالب عمى التركيز تتضاءؿ بعد ك  
لتي كىذا بطبيعة الحاؿ يتمخض عنو انخفاض في كمية المعمكمات ا, دقيقة (15 –10مركر)

 –كما بينت نتائج األبحاث أىمية إشراؾ الطمبة بالعممية التعممية , يستطيع الطالب االحتفاظ بيا
كرسو التعميمية مف حيث الكـ كالنكع لما يخفؼ مف الجيد الجسدم كالنفسي كالذىني الذم يي 

 .الطمبة أثناء اشتراكيـ في الخبرات التربكية كاألكاديمية

أىمية  (29-28 :2009)كعكاد كزامؿ, (39 :2008مف بدير) كبلن  حدديي  في ضكء ما تقدـ
  :التعمـ النشط مف حيث أنو

 .في العمؿ يفمتعمميزيد مف اندماج ال .1
 .التعمـ متعة كبيجةعممية يجعؿ مف  .2
 .متعمميفتنمية العبلقات االجتماعية بيف ال .3
 .مككذلؾ يعمؽ الثقة بالنفس كالتعبير عف الرأ, ينمي الكاقعية في إتقاف العمؿ .4
 .متعمميفالالمساعدة في إيجاد تفاعؿ ايجابي بيف  .5
عند تعمـ المعارؼ الجديدة  يف السابقة خبلؿ التعمـ النشط دليبلن الميتعممتشكؿ معارؼ  .6

 .كىذا يتفؽ مع فيمنا بأف إثراء المعارؼ شرط ضركرم لمتعمـ
يـ كف خبلؿ التعمـ النشط إلى حمكؿ ذات معنى لممشكبلت التي تكاجيالميتعمميتكصؿ  .7

ألنيـ يربطكف المعارؼ الجديدة أك الحمكؿ بأفكار أك إجراءات مألكفة عندىـ كليس استخداـ 
 .حمكؿ أفراد آخريف

كف خبلؿ التعمـ النشط عمى تعزيزات كافية حكؿ فيميـ لممعارؼ الميتعمميحصؿ  .8
 .الجديدة

 جبرإف الحاجة إلى التكصؿ إلى نتائج أك التعبير عف فكرة خبلؿ التعمـ النشط تي  .9
يف عمى استرجاع معمكمات مف الذاكرة ألكثر مف مكضكع كمف ثـ ربطيا ببعضيا الميتعمم

 .المعرفةالميتعمـ كىذا يشابو المكاقؼ الحقيقية التي سيستخدـ فييا 
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يبيف التعمـ النشط لممتعمميف قدرتيـ عمى التعمـ بدكف مساعدة سمطة كىذا مف شأنو أف  .10
 .عزز ثقتيـ بذاتيـ كاالعتماد عمييايي 
بنفسو الميتعمـ يف أف يككنكا نشطيف خبلؿ الميمة التي ينجزىا الميتعمميفضؿ معظـ  .11

كبأف تككف ذات قيمة أكبر مف الميمة التي ينجزىا لو , خبلؿ التعمـ النشط أك يشترؾ فييا
 .شخص آخر

تعيد لممعمـ فيمو لدكره ك , بأنو المصدر الكحيد لممعرفة الميعمـيساعد عمى تغيير صكرة  .12
بؿ يساعده ذلؾ عمى إعادة تنظيـ خبراتو كتطكير سيرتو , س المصدر الكحيد لممعرفةبأنو لي

 .فقد يستفيد الميعمـ مف ذلؾ أف المعرفة ال حدكد ليا, المينية بما يتناسب كركح العصر
متمقيف سمبييف لممعمكمات كفي ىذا النكع مف التعمـ بايجابية كبيرة كليس  لممتعمميفنظر يي  .13

 .يميةفي العممية التعم
استخداـ أكثر مف طريقة في تعزيز قدرات التبلميذ في االعتماد عمى الذات كتنمية الثقة  .14

, المشاركة الفعالة, المناقشة, التعبير الحر)كمف ىذه الطرؽ التي يمكف استخداميا, في النفس
 .(التجربة كالبحث, االستنتاج, الربط, التحميؿ, التفكير

بؿ جعميـ قادريف عمى تحمؿ المسئكليات , ياالتيـسيـ في تكسيع مدارؾ الطمبة كخيي  .15
لمتعمميف كبالتالي إحداث محبة اكما يزيد مف دافعية , كمكاجية الصعاب كحؿ المشكبلت

 .عمـ كالمنياج الدراسي كىما طرفاف رئيساف في معادلة التعميـلممي 
 
  ماتيـ كيزيد ف التعمـ النشط ينمي قدرات الطمبة كحاجاتيـ كاىتمايتضح أبناء عمى ما سبؽ

كتنمية قدراتيـ , كيعمؿ عمى تقكية العبلقات بيف الطبلب, مف دافعيتيـ نحك التعمـ
عكدىـ عمى تحمؿ يكمساعدتيـ عمى تحقيؽ النمك الشامؿ جسميان كاجتماعيان كانفعاليان كعقميان ك 

كتييئ , كما أف أنشطة التعمـ النشط تكشؼ عف ميكؿ التبلميذ, كقيادة أنفسيـ المسئكلية
 .إلشباعيا الميعمـلفرص أماـ ا
 
  في التعمـ النشط الميعمـدكر: - 

ىك المكجو كالمرشد كالمسيؿ لمتعمـ ( بأف المعمـ في التعمـ النشط 38:2008)تذكر بدير
بحيث يكجو  فيك ال يسيطر عمى المكقؼ التعميمي كلكنو يدير المكقؼ التعميمي إدارة ذكية

منو اإللماـ بميارات ىامة تتصؿ بطرح األسئمة كىذا يتطمب , المتعمميف نحك اليدؼ منو
دراؾ المناقشات كتصميـ المكاقؼ التعميمية المشكقة كالمثيرة كغيرىا  .كا 
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  في التعمـ النشطالميتعمـ دكر:  

  :خبلؿ التعمـ النشط كما يمي الميتعمـ دكار أ( 68 :2012يعرض رفاعي )

 .مشارؾ في المكاقؼ التعميمية .1
 .ؤلفكار كاآلراء لدل اآلخريفقكـ لذاتو كناقدان لمي  .2
 .مارس أنشطة كخبرات التعمـ المختمفةيي  .3
 .عزز العمؿ التعاكني مع زمبلئويي  .4
 .ثرم المكاقؼ التعميمية مف خبلؿ إسياماتو العممية كالتربكيةيي  .5
 .طمع عمى كؿ جديدباحث لممعمكمات كالمعارؼ كمي  .6
 .برات التعمـ النشطمعايشتو لخخبلؿ شارؾ بفاعمية في تنمية نفسو كمجتمعو مف يي  .7
  أما .خبلؿ التعمـ النشط يككف محكر العممية التعميمية التعمميةالميتعمـ  أفيتضح مما سبؽ

 .كجو كالميسر لمنشاطىك المي  الميعمـ
 
 عناصر التعمـ النشط:  
  :( العناصر األساسية التي يستند عمييا التعمـ النشط كما يمي30:2009حدد عكاد كزامؿ )  

حيث يعتمد التعمـ النشط عمى استخداـ األشياء المختمفة كالتعامؿ  :ر باألشياءالعمؿ المباش .1
 .مستخدميف في ذلؾ األجساـ كالحكاس, معيا

العالـ مف حكلو الميتعمـ فالعمؿ كالممارسة كحدىما ال يكفياف لكي يفيـ  :التأمؿ بالممارسات .2
 .اط العقميالبد مف دمج النشاط الجسمي في التعامؿ مع األشياء مع النش بؿ

كده اىتماماتو فتقي , النشط دافعيتو لمتعمـ مف داخمو الميتعمـحيث يستمد  :الدافعية الداخمية .3
 .الشخصية كتساؤالتو كحاجاتو إلى االستكشاؼ كالتجريب كبناء معرفة جديدة

ف ربطيا بما إكف مشكبلت حياتية حقيقية غير متكقعة فالميتعممفعندما يكاجو  :حؿ المشكالت .4
 .ثير التعمـ لدييـ كيساعدىـ في حمياسابقان عف العالـ يي  يعرفكنو

 
 ضح مما سبؽ أف مف أىـ العناصر التي يستند عمييا التعمـ النشط ىي تكافر الدافعية يت

كذلؾ عف طريؽ التعمـ , كالتي تجعمو يتحمؿ مسئكلية تعميـ نفسو بنفسو, الذاتية لممتعمـ
 .بالعمؿ كالممارسة
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 أىداؼ تدريس العمـك: -  
لئلجابة ك  ؟السؤاؿ الميـ ما ىي أىداؼ تدريس العمكـ كالتي يسعى التعمـ النشط لتحقيقيا -

 (39 :2005كالعمرية ), (23 :2006عف ذلؾ يعرض لنا كبلن مف السعدني كعكدة )
                - :( أىداؼ تدريس العمكـ71 :2009)ككذلؾ األغا ك المكلك

  :ممية بصكرة كظيفيةمساعدة الطمبة عمى اكتساب المعرفة الع .1
أم , كتصبح كذلؾ إذا كانت كظيفية, حيث يتـ التركيز عمى المعمكمات باعتبارىا كسيمة ال غاية

المعمكمات التي ليا قيمة ىي التي تتصؿ بحاجات الفرد ف, يفالميتعممذات قيمة في حياة 
معمكمات التي كبناء عمى ذلؾ فإف اإلعداد الصحيح لممتعمميف يقتضي تزكيدىـ بال, كالمجتمع

حيث تتصؼ المعرفة العممية بقدرتيا عمى , ككمكاطنيف في المجتمع, يميـ كأفراد مف جيةتي 
كيجب أف تككف , كضبطو, ككيفية التحكـ بو, كصؼ الظكاىر كتفسيرىا كالتنبؤ بما سيحدث

 .والمعرفة التي تمقاىا الطالب كثيقة الصمة في حياتو كمرتبطة بمشكبلت المجتمع الذم يعيش في
  :يف عمى كسب ميارات مناسبةالميتعمممساعدة  .2

كذلؾ مثؿ اكتساب بعض الميارات اليدكية مثؿ)استخداـ األجيزة كاألدكات العممية كرسـ 
عداد بعض المكاد( كالميارات , كالتطبيؽ( كالميارات األكاديمية مثؿ)التنظيـ, األشكاؿ كا 

 .ط كالمشاركة(االجتماعية مثؿ )العمؿ في الجمعيات كالنكادم كالتخطي
  :تنمية االىتماـ بالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع .3

الدمج بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع عمى القائميف عمى نحك لمتربية العممية يفرض التكجو 
حيث أف العمـ أصبح جزءان ال يتجزأ مف , تدريس الميارات العممية ذات المعنىتدريس العمكـ 
فبل يمكف أف تككف ىناؾ مكاطنة جيدة في أم دكلة , سؾ لممجتمع الذم نسعى إليوالنسيج المتما

 .دكف دراسة كفيـ العمـ كالتكنكلكجيا كالعبلقات المتبادلة معيـ كمع المجتمع
  :تنمية التنكر العممي .4

كمككناتو كالقدرة , حيث مف صفات الفرد المتنكر عمميان أف يككف لديو فيـ كاضح لطبيعة العمـ
دراؾ كاضح لمعبلقة بيف , التعامؿ مع األجيزة كاألدكات التكنكلكجيةك , حؿ المشكبلتعمى  كا 

لذلؾ البد مف إعداد معمـ العمـك , العمـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا كدكرىـ في تطكر المجتمعات
يككف لديو القدرة عمى إمداد تبلميذه بالخبرة كميارات البحث كاالستقصاء أم ل, عمميان   المتنكر

 .كساب طبلبو صفات الفرد المتنكر عمميان إ
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  :كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية كاالتجاىاتتنمية القيـ  .5
كالتكاضع العممي كالتركم في  اإلستطبلعكحب , مثؿ الدقة كالمكضكعية كسعة األفؽ كالعقبلنية

 .إصدار األحكاـ
لذيف أسيمكا في يف عمى كسب صفة تذكؽ العمـ كتقدير جيكد العمماء االميتعمممساعدة  .6

 .تقدمو كتطكيره
 
  أنو البد مف العمؿ عمى تحقيؽ جميع األىداؼ السابقة معان مف السابؽ  الباحثة تستنتجك. 

ف أم ىدؼ مف ىذه األىداؼ ال يستطيع كحده أف يحقؽ اآلماؿ المعقكدة عمى كذلؾ أل
 .تدريس العمكـ بصكرة كاممة كفعالة

 مفيـك المدخؿ التدريسي: -  

كتنمك , فاىيـ العممية تتدرج بطريقة ىرمية مف الصؼ إلى الصؼ الذم يميوحيث أف الم 
فيي تتدرج مف الكضكح إلى , كنضج الفرد بيكلكجيان كعقميان , حسب نمك المعرفة العممية نفسيا

فشجع ذلؾ الباحثيف إلى أىمية استخداـ مداخؿ في تدريس , عقدكمف البسيط إلى المي , الغمكض
 .(39 :2009, )األغا كالمكلك العمكـ

ف النفس محة الستخداـ مداخؿ في تدريس العمكـ تجذب انتباه الطمبة ألكمف ىنا كانت الحاجة مي 
كيشدىا ما لـ , كالبحث عف المجيكؿ, كتجربة الممنكع, اإلستطبلعبمت عمى حب البشرية جي 

 .(65:1989,الحبشي)منع عنو كتتكؽ لما تي  تعرفو

يكجد لكؿ مدخؿ منيا الدرس الذم يناسبو كلتدريس العمـك مداخؿ متعددة حيث  
كال يكجد مدخؿ كاحد منيا يمكنو أف يحقؽ جميع , عيف عمى نجاحوكالظركؼ كاإلمكانيات التي تي 

 .(562 :2008, أىداؼ تدريس العمكـ بشمكليا كتكامميا )الدمرداش
االنطبلؽ مف مجاؿ معرفي أك  :( المدخؿ بأنو150-149 :2009عرؼ األغا كالمكلك)كيي  -

في الحياة  الميعمـعنصر ثقافي ميـ لئلنساف لمتدريس بإتباع طريقة أك أخرل إلبراز دكر 
كما يحتمؿ , كىك يحتمؿ تحقيؽ أىداؼ متعددة متنكعة, ةيكمسئكلياتو في القضايا المجتمع

 .تعمـ مكضكعات مختمفة
, سي( تعرفو بأنو إطار فكرم يستند إلى أساس نظرم تربكم أك نف138:2011أما الجفرم ) -

كمف ثـ تنظيـ ىذا , كيتطمب التدريس باستخدامو إلى اختيار المحتكل المعرفي المناسب لو
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كعرضو في ضكء األساس النظرم المنبثؽ مف المدخؿ كذلؾ مف خبلؿ استخداـ , المحتكل
 .طريقة أك أكثر مف طرؽ التدريس

يصؼ  ضيابع, ( بأنو مجمكعة مف المسممات أك االفتراضات512:2009كيعرفو الناقة ) -
أم , كالبعض اآلخر يتصؿ بعمميتي تعميميا كتعمميا, طبيعة المادة التي سنقكـ بتدريسيا
بيف  كىذه المسممات أك االفتراضات ال تقبؿ الجدؿ فيما, يصؼ عمميتي تدريسيا كتعمميا

تترابط فيما بينيا بعبلقات  أنيا كما, في المادة الدراسية كتدريسيا (المختصيف)أصحابيا
 .كثيقة

كفي , في عممية التدريس الميعمـ( بأنو طريؽ يتبعو 46:2001كيعرفانو لطؼ الل كعمي ) -
مف المتحؼ مدخبلن  الميعمـمثبلن عندما يتخذ , ىذا الطريؽ يمكف أف يستخدـ أسمكب أك أكثر

ف ذلؾ قد يرتبط بو استخداـ المحاضرة كالمناقشة كالصكر كالنماذج كالعينات إلمتدريس ف
 .يككف المدخؿ أكثر عمكمية مف الطريقةكبذلؾ , كغيرىا

 كتتفؽ التعريفات السابقة عمى أف المدخؿ التدريسي: - 
 .عبارة عف كصؼ لطبيعة المادة التي ستدرس -
بعض مف أىداؼ تدريس  طريقةحقؽ كؿ تك , يشمؿ أكثر مف طريقة مف طرؽ التدريس -

 .العمكـ
  عرؼ الباحثة المدخؿ التدريسي بأنوكبناء عمى ذلؾ تي:  

كذلؾ بغرض جعؿ عممية , يؼ الطرائؼ العممية كمقدمة كمنطمؽ لشرح دركس العمكـتكظ
 .التعميـ كالتعمـ أكثر متعة كتشكيؽ كجاذبية

 أنكاع مداخؿ تدريس العمـك:  
أبك ككذلؾ , (31:2006كالسعدني كعكدة ), (561:2008يعرض كبلن مف الدمرداش)

لتي تسيـ في تحقيؽ األىداؼ المرجكة أمثمة عمى المداخؿ ا (55 – 47:2001جبللة كعميمات)
  :مف تدريس العمكـ

  :المدخؿ التقميدم .1
ة في صكرة منظمة تسيؿ عمى الميتعممالذم يتميز بمراعاة عامؿ الكقت ,ككذلؾ تقديـ المادة 

ؤخذ عمى ىذا المدخؿ سمبية كيي , تذكر المعمكمات كاالستفادة منيا كتطبيقيا بسرعةالميتعمـ 
 .كالكتاب ىما أىـ مصادر المعرفة ـالميعمكأف الميتعمـ 
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 :المدخؿ الكشفي .2
كيعتمد عمى , أك يقرؤىا الميتعمـضفي ىذا المدخؿ كاقعية عمى المعمكمات التي يسمعيا يي  

 وفيك يجعم, عمى التكصؿ لممعرفة بنفسو الميتعمـاستخداـ مجمكعة مف األنشطة التي تساعد 
بطيئي التعمـ كمنخفضي الذكاء  متعمميفيناسب ال كلكنو قد ال, منتجان لممعرفة ال مستيمكان ليا

 .كقد تصحبو أخطار, كتكمفتو عالية, كال يناسب جميع الدركس, كيستغرؽ كقتان طكيبلن 
  :مدخؿ حؿ المشكالت .3

بمشكمة معينة يقكـ بعدىا بسمسمة مف الخطكات التي تعتمد عمى  الميتعمـيعتمد عمى مكاجية 
ربط المدرسة كما يدكر فييا مف يفيك , ى الحؿ الصحيحالكصكؿ إل العممي محاكالن  التفكير

, كيحقؽ كظيفية المعرفة, الميتعمـكيزيد مف دافعية , الحياتية الميتعمـعمؿ كنشاط بخبرات 
عندما يعجزكف عف التكصؿ  لمتعمميفسبب اإلحباط عند اكقد يي  ,يحتاج إلى كقت وكلكن
 .لمحؿ

  :المدخؿ التاريخي .4
كيفيد , مكضكعات عممية أم تحقيؽ الحاالت العممية تحقيقان تاريخيان دراسة التطكر التاريخي ل

كفيـ الظركؼ , في تنمية فيمنا لمعنى العمـ كخصائص كطبيعة العبلقة بيف العمـ كالمجتمع
كأف , تعرقموالتي االزدىار العممي فكران كتطبيقان في حياة اإلنساف أك  عمى التي تساعد

 .يفالميعممى كقت طكيؿ كال يتقنو إال القميؿ مف المعرفة تراكمية كلكنو يحتاج إل
 :المدخؿ البيئي .5

تسعى المناىج التي تبنى في ضكء ىذا المدخؿ إلى تحقيؽ أىداؼ التربية البيئية مف خبلؿ  
سيـ في تنمية مما يي , التأكيد عمى النشاط كالتطبيؽ العممي لممعارؼ المتصمة بالبيئة

 .الرشيد مع البيئة كمكاردىا مة لمطبلب لمتعامؿات كالمفاىيـ كالقدرات البلز اإلتجاى

 :مدخؿ الطرائؼ العممية .6

حيث اعتبره مف أكفأ الطرؽ , أضاؼ الدمرداش ىذا المدخؿ إلى مداخؿ تدريس العمكـ 
 .يفالميتعمملدل  اإلستطبلعكحب  انتباهإلثارة اىتماـ ك  الميعمـكالمداخؿ التي يستخدميا 

 .ةاإليجابيىتمامات كالميكؿ كيجعؿ المادة العممية مرتبطة باال

  كيتضح لمباحثة أف كؿ مدخؿ مف مداخؿ تدريس العمـك مميزاتو كعيكبو,حيث ال يكجد مدخؿ
ف التنكيع في استخداـ ألذلؾ يمكننا القكؿ ب, كاحد يمكنو أف يحقؽ أىداؼ تدريس العمكـ



 

    

20 

 

مكننا كلكف كيؼ ي, مداخؿ تدريس العمكـ ضركرم لبمكغ األىداؼ في شمكليا كتكامميا
 ؟ التحسيف مف ىذه المداخؿ في ضكء مدخؿ الطرائؼ العممية

 
 مدخؿ الطرائؼ العممية -:ثانيان 

 مداخؿ تدريس العمـككافة عالقة مدخؿ الطرائؼ العممية ب:  

( كيفية تكامؿ مدخؿ الطرائؼ العممية مع مداخؿ تدريس العمـك 78 :1994يعرض كامؿ)
  :األخرل حيث

  :تبالنسبة لمدخؿ حؿ المشكال - أ

بعض المشكبلت أك المكاقؼ في  الميتعمـ يتكامؿ مع مدخؿ الطرائؼ العممية عندما يكاجو  
فيقكـ بجمع البيانات , ثير لديو الرغبة في البحث عف حمياصكرة طرائؼ أك ألغاز تي 

الكصكؿ , اختيار أنسبيا, اختبار صحتيا, فرض الفركض, كالمعمكمات المتعمقة بالمشكمة
 .عميـ في مكاقؼ جديدة مشابيةثـ الت, إلى الحؿ

  :دخؿ الكشفيبالنسبة لمم - ب

ثيرة كالتي عمى الطبلب تجريبيا يتكامؿ مع مدخؿ الطرائؼ العممية مف خبلؿ التجارب المي 
 .كاكتشاؼ غمكضيا

  :بالنسبة لممدخؿ التاريخي - ت

ـ حبب لممتعمميف يثير اىتماماتيـ كيجذب انتباىييتـ مف خبلؿ القصة العممية كىي أسمكب مي 
 .كيزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ

  :لممدخؿ البيئيبالنسبة  - ث

يتـ التكامؿ مف خبلؿ ما يحكيو مف أىداؼ تتصؿ بالفيـ الكظيفي لممعمكمات كالتفكير  
خامات البيئة المحمية في تصميـ  اتخاذكيتـ ذلؾ مف خبلؿ , كاالتجاىاتالعممي كالميارات 

 .صدران لمتدريسالبيئة الطبيعية م اتخاذبعض الطرائؼ العممية ك 

  نو يمكف لممعمـ أف يتغمب عمى نكاقص المدخؿ الذم يستخدمو  أكيتضح مف السابؽ
 .كجعمو أكثر إثارةن كأكثر تشكيقان كذلؾ باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية



 

    

22 

 

 خصائص مدخؿ الطرائؼ العممية:  
 لمدخؿ الطرائؼ العديد مف الخصائص التي تميزه عف غيره مف المداخؿ حيث يعرض  
  :( ىذه الخصائص66 :2003ككذلؾ المبكدم ), (517 :2010مف أحمد ) كبلن 
 .كمدخؿ حؿ المشكبلت, يتكامؿ مدخؿ الطرائؼ العممية مع مداخؿ عديدة في تدريس العمكـ .1

كغيرىا مف المداخؿ التي تجعؿ , كالعركض كالتجريب العممي, كالمناقشة, كالمدخؿ التاريخي
 .بالنسبة لممتعمـ التدريس بو أكثر إثارة كفعالية

أثناء الدرس الميتعمـ عمى التقديـ الشيؽ لمدرس أك تجديد نشاط  الميعمـيساعد مدخؿ الطرائؼ  .2
 .عممية في صكرة طرائؼ أك كخاتمة مثيرة لمدرس أك عرض الدرس كامبلن 

تعمـ مف خبلؿ المعرفة المقدمة في صكرة طرائؼ عممية يعتبر تعمـ العمـك أكثر تشكيقان لممي  .3
ككف اتجاه إيجابي نحك العمـ مادة كطريقة كتي , ه عمى تنمية الميكؿ كاالىتماماتتساعد
 .كمعممان 

كذلؾ ألف الطرائؼ العممية , يخدـ ىذا المدخؿ أغراض التعمـ في مراحؿ تعميمية مختمفة .4
يمكف أف تتفاكت مف حيث التجريد كسيكلة كصعكبة الخبرات التعميمية التي تقدميا لممتعمـ 

كدكر , كاالبتدائية, كاإلعدادية, تناكلت الطرائؼ العممية في المرحمة الثانكية كىناؾ دراسات
 .الحضانة

كذلؾ مف خبلؿ قابميتو لمنقؿ كاالنتشار مف , يساعد مدخؿ الطرائؼ عمى إثراء جكانب التعمـ .5
 .تعمـ إلى آخرمي 

لطبيعية التي زلة بيف بيئة المدرسة كحياتنا اليكمية اإف مدخؿ الطرائؼ قد يسيـ في كسر العي  .6
كىذا يعني أف اإلمتاع في بيئة المدرسة ضركرة ال رفاىية , تتسـ بالرغبة في الضحؾ كالمرح

كذلؾ انطبلقان مف النظريات التربكية التي أكدت عمى ضركرة أف يككف التعمـ عممية ممتعة 
ه كاستبقاء أثر , عينو عمى استيعاب ما تعمموتي  ساٌرةف يخرج الطالب بخبرات أك , لمطالب

 .كتطبيقو في مكاقؼ جديدة
 
  مف ذلؾ أف مدخؿ الطرائؼ العممية مدخؿ مرف كمتكامؿ مع المداخؿ الباحثة ستخمص تك

كيساعد , ة مف جية أخرلالميتعممكالمادة , فيك يجمع بيف المتعة العقمية مف جية, األخرل
 .كجذابة لممتعمـمتعة كمي  ساٌرةعمـ لفترة طكيمة كذلؾ الرتباطو بخبرات تالأثر بذلؾ عمى بقاء 
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 مفيـك الطيرفة لزة: -  
اإلفادة  يتـكحتى , لؤلىمية الكبرل لمدخؿ الطرائؼ العممية كدكره البارز في تدريس العمكـ نظران 
 :يمييتضح كما رفة مفيكـ الطي  إفف الذ ,كتفعيمو داخؿ الحجرة الصفية ومن

  :طيٍرفةي  -الطيرفة 
 طيرىؼه  :كالجمع .مستحدثو عجيب كىي كؿ  شيءو , ؿى عي عمى كزف فى  ؼى ري مف الفعؿ طى  :الطيرفة لغة

 .(390: 1980, )المعجـ الكجيز
 

   مفيـك الطيرفة العممية اصطالحان:  
  ( بأنيا كؿ نشاط عممي إثرائي يصدر عف معمـ العمكـ في 139:2011عرفيا الجفرم )تي

يف نحك الميتعمم كذلؾ بقصد إثارة انتباه, لشركط معينة المكقؼ التعميمي بشكؿ مقصكد كفقان 
كالكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ , كزيادة نشاطيـ كدافعتييـ لتعممو كفيـ محتكاه, المكضكع

, األحداث المتناقضة, )القصص العممية: كمف أمثمة ىذه األنشطة, التعميمية المرجكة
 .الكممات المتقاطعة(, األلغاز الصكرية, األحداث المثيرة

 ( بأنيا كؿ ما يصدر عف 707 :2010كيعرفيا عمار كآخركف )أكمف قكؿ أك فعؿ  الميعمـ 
مما يؤدم إلى , الطالبات كتجذب انتباىيف نحك مكضكع الدرس ىتماـير اتجربة مدىشة تثي 

معرفي لدفعيف لمقياـ بعممية االكتشاؼ مف أجؿ اإلجابة عمى  اتزاففي حالة عدـ  يفكضع
 .ىشةىذه التساؤالت كمعرفة مغزل ىذه األقكاؿ كالتجارب المد

 ( بأنيا كؿ قكؿ كفعؿ يصدر مف 15:2010كتعرفيا الكحبلني )ة كيعتمد عمى الميعمم
ة مثير طريؼ الميعممحيث تعرض , جذب انتباه التمميذات في مكاقع مختمفة مف الدرس

لكنو حقيقة عممية مما يثير دافعية التمميذات لمتعمـ كيساعدىف عمى أف يكف متفاعبلت 
 .رتفاع المستكل التحصيمي لدييفأثناء المكقؼ كيعمؿ عمى ا

 ( بأنيا كؿ ما يصدر عف معمـ العمكـ مف قكؿ أك فعؿ 578 :2008كيعرفيا الدمرداش )
مف شأنو أف يثير اىتماـ تبلميذه ,كيحدث ليـ عجبان كدىشة نحك مكضكع الدرس كيدعكىـ 

 .إلى التساؤؿ عف حقيقة ىذا القكؿ كالسر الكامف كراء ذلؾ الفعؿ
  ( بأنيا القصة التي تيضحؾ كفي العادة تككف 236 :2003زايد كعثماف)ككذلؾ يعرفيا

كالقدرة عمى , كتمتاز بالقصر الشديد, كىي الحكاية الغريبة التي تضـ خبران ساران , مكتكبة
 .اإلضحاؾ معتمدة عمى قكؿ غريب
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 ( 262 :2002كيعرفيا السيد)  قدـ فيو المعمكمات كالحقائؽ بشكؿ يجذب بأنيا كعاء تي
أك  أنحك التدقيؽ فيما يقر  كيثير الدىشة كيدعك لمغرابة بحيث تكسب التبلميذ اتجاىان  باهاإلنت
 .يسمع

 أك قصة أك مكضكعان  بأنيا ضرب مف الكبلـ يحكم مكقفان  (72 :2003) كتعرفيا المبكدم
عما يثيره في النفس مف  فضبلن , غريبان كغير مألكؼ تستطيبو نفس المتمقي كتستمتع بو

 .األفعاؿك كما ينأل بيما عف الفاحش كالبذمء مف األقكاؿ , كالدىشة كاإلثارةشعكر بالعجب 
 ( بأنيا إما أف تككف كسيمة تعميمية إلثارة اىتماـ التبلميذ كجذب 24: 1996كيعرفيا عمي )

مدخؿ تدريس معيف حسب محتكل الطيرفة كطريقة كمكاف  كافمحؿ كسيمة ت أك, انتباىيـ
 .ديد مف أىداؼ تدريس العمكـكتحقؽ الع, عرضيا خبلؿ الدرس

 
 - :أف الطرائؼ العمميةبكنالحظ أف التعريفات السابقة اتفقت 

 كيدعكىـ إلى التساؤؿ , كؿ قكؿ أك فعؿ يثير انتباه الطبلب كدىشتيـ نحك مكضكع الدرس
 .عف حقيقة ىذا القكؿ كالسر الكامف كراء ذلؾ الفعؿ

 تشتمؿ عمى مثير طريؼ كغريب لكنو حقيقة عممية. 
 يف بالمتعة كاإلثارة خبلؿ دراسة العمكـالميتعممشعر ت. 
  يف نحك مكضكع التعمـالميتعممتعمؿ عمى زيادة دافعية. 
  ثرة باقية األالميتعممتجعؿ الخبرات. 
 تحقؽ العديد مف أىداؼ تدريس العمكـ. 

 
 كؿ معمكمة أك عرض مثير أك تجربة  :كبناء عمى ذلؾ تعرؼ الباحثة الطرائؼ العممية بأنيا

ثارة الدىشة كاالىتماـ عند طمبتو   اإلنتباهدىشة يقكـ بيا معمـ العمكـ بغرض جذب مي  كا 
 .كبالتالي زيادة  دافعيتيـ  نحك تعمـ مكضكع معيف

 

 الطرائؼ العممية أبعاد:  
   - :كما يمي( 322 :2007رئيسية تعرضيا مجاىد) أبعادتتضمف الطرائؼ العممية ثبلثة 

  :عنكاف الطيرفة العممية .1
في الدرس  الميتعمـكمف ثـ لف تتحقؽ اإلثارة بدكف مشاركة  لمميتعمـث يمثؿ بؤرة اإلثارة حي

 .كالتعرؼ عمى المضمكف العممي لمطرفة كما تنطكم عميو مف أفكار كمفاىيـ جديدة
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  :(متعمـقدـ لممحتكل الطيرفة )ما يي  .2
ضة مع الحقائؽ فقد يككف عبارة عف معمكمات تبدك مف كجية نظر التمميذ غريبة أك متناق

العممية أك ًسيىر العمماء أك عرض عمؿ  اإلكتشافاتمف أسرار  العممية المتعارؼ عمييا أك سران 
 .بينيا مشتركان  مثير بحيث يمثؿ عنصر الطيرفة قاسمان 

  :الميتعمـانفعاؿ  .3
كيتضح ذلؾ مف خبلؿ مشاركتو بالمكقؼ التعميمي الذم تـ عرضو كالذم تنطكم عميو الطيرفة  

 .في تكجيو ىذه االنفعاالت في التعمـ الميعمـية كمف ثـ يأتي دكر العمم
 
  لباحثة أف مدخؿ الطرائؼ العممية يشتمؿ عمى ثبلثة خطكات متتالية أكليا اكبذلؾ تستنتج

كيميو محتكل الطيرفة الذم يقدـ , الميتعمـعرض عنكاف الطيرفة العممية الذم يثير انتباه 
في  الميتعمـيأتي انفعاؿ كمشاركة  كأخيران , عركض مثيرة ة أكلمتمميذ سكاء كاف معمكمات غريب

 .المكقؼ التعميمي
 
 العممية طرائؼلمفكائد التربكية ال: - 
  يمي كما( فكائد استخداـ الطرفة في دعـ عممية التعمـ 2008: 108) Sousa يعرض سكسا 

 - :الفكائد الجسدية .1
  :كبر مف األكسجيفأتكفير كمية  - أ

كبر مف األكسجيف في مجرل الدـ لذا فاف المخ أتـ ضخ كمية عندما نضحؾ فانو ي
الكقكد )األكسجيف كالغمكككزكبلن مف عد يي حيث , مف األكسجيف ةر ييحصؿ عمى كمية كب

 .(تعمؿ بو خبليا المخ ذمال
  :إطبلؽ كمية مف االندركفيف - ب

ات عد مف المسكنإلى إفراز كمية مف مادة االندركفيف في الدـ كالتي تي الضحؾ يؤدم 
تنشط كذلؾ ك , النشاط كالحيكيةبتجعؿ الفرد يشعر ك الطبيعية المكجكدة في الجسـ 

 .اإلنتباهدرجة التركيز كبالتالي زيادة كقت  مفالفصكص األمامية في المخ مما يزيد 
  :التخفيؼ مف الكظائؼ التي يقكـ بيا الجسـ - ت

تخفؼ مف األلـ  كجد العمماء أف الطرفة تقمؿ مف الضغط الكاقع عمى الفرد كما أنيا
كتقمؿ مف ضغط الدـ كتريح تكتر العضبلت كتدعـ جياز المناعة في الجسـ ككؿ ىذه 

 .التي تدعـ عممية التعمـك النتائج مف األمكر المرغكب فييا 
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 - :الفكائد النفسية كاالجتماعية كالتعميمية .2
  :اإلنتباهجذب  - أ

ف كأل, كتركيزىـ مميفلمتععند بدء الحصة ىك جذب انتباه ا الميعمـأكؿ شيء يفعمو 
درسو بحكاية طريفة  الميعمـاإلنساف الطبيعي يحب الضحؾ لذا مف المفضؿ أف يبدأ 

 .الميتعمـتعمؿ عمى جذب انتباه 
  :تييئة مناخ ايجابي - ب

يكمان مف العاـ في ىذا الفصؿ مع بعضيـ  180سيقضكف ما يقترب مف  لمتعمميفاإف 
د في تأقمـ ىذا العدد المتزايد مف الطمبة البعض لذا فنحف بحاجة إلى إيجاد طرؽ تساع

فإنيـ  كعندما يضحؾ الطبلب معان , المختمفيف في طباعيـ كسمككياتيـ خبلؿ ىذه المدة
كما أف ركح الجماعة تظير بينيـ لذا فاف كؿ ىذه القكل , يشعركف بالترابط كاأللفة

 .ة تساعد في تييئة مناخ يساعد في دعـ عممية التعمـاإليجابي
  :ميتي حفظ المعمكمات كاسترجاعيادعـ عم - ت

عنا يعرؼ أف مشاعر المرء كانفعاالتو تؤثر عمى قدرتو عمى الحفظ كاالسترجاع لذا يجم
ة النابعة مف الضحؾ تزيد مف احتمالية تذكر الطبلب لما تعممكنو اإليجابيفاف المشاعر 

 .كقدرتيـ عمى استرجاعو في كقت الحؽ
  :االىتماـ بالصحة العقمية لكؿ فرد - ث
لقد ازداد الضغط الذم تقع تحتو المدارس كجميع العامميف بيا أكثر مف أم كقت مضى لذا  -

فاف الضحؾ لبعض الكقت يمكف أف يساعد في التخفيؼ مف ىذا الضغط كمف ىنا يجب أف 
 .شئ مف المطؼبشئ مف الجدية بينما نتعامؿ مع أنفسنا بنؤدم أعمالنا 

يدعى ىيراـ براكنيؿ استخدـ النكتة لتشخيص حالة  كمف األمكر المدىشة أف طبيبان أمريكيان  -
مقي بنكتة فإذا لـ يضحؾ المريض فتككف الجمطة في نو يي أالدماغ المصاب بجمطة حيث 

كلكنيا ال تحـر المريض مف الحكار  جانبالالجمطة في ىذا ف, األيمف مف الدماغ جانبال
 جانبالال يضحؾ عمييا ف كمف ثـ فانو, ككذلؾ التقاط مغزاىا, تحرمو مف تذكؽ النكتة
 .(261 :2002, )أبك بكر اإلستمتاعتخصص باإلبداع ك األيمف مف الدماغ ىك المي 

  :تكفر أدكات فعالة لتطبيؽ النظـ - ج
يككف كسيمة فعالة إلثارة كتذكير الطبلب  خداـ الفكاىة خفيفة الظؿ يمكف أفإف است

يف الذيف يستخدمكف الفكاىة ميعمماللذا فاف , بالقكاعد كالنظاـ دكف إثارة التكتر في الفصؿ
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ة ليـ لذا لف اإليجابيكما أف طبلبيـ يحممكف الكثير مف المشاعر , المطيفة يككنكا محبكبيف
 .بالقكاعد كالنظاـ اإللتزاـتككف أم مشاكؿ خاصة ب

 ككذلؾ , كتستمخص الباحثة مف السابؽ أف استخداـ الطرفة يزبد مف قدرة الدماغ كنشاطو
اؿ يسيـ كذلؾ ألنيا تييئ مناخ ايجابي فعٌ , باه الطبلب كزيادة تركيزىـيعمؿ عمى جذب انت

 .في سيكلة حفظ المعمكمات كاسترجاعيا
 
 أنكاع الطرائؼ العممية:  

إلى استخداميا في تدريس العمـك إلى  الميعمـيمكف تصنيؼ الطرائؼ العممية التي يمجأ 
ككذلؾ  (577 :2008اش)كالدمرد, (98: 1996) نكعيف رئيسيف كذلؾ كما كضحيا عمي

  :( كىما74 :2012صميدة )
  :طرائؼ نظرية - :أكالن 

  :كىي عبارة عف معمكمات غريبة إما أف
  :تبدك متنافرة مع الحقائؽ العممية أك متناقضة كما ىي في الكاقع بمتناقضة .1

حيث مف خبلؿ عرض الطيرفة كمناقشة التبلميذ حتى يصمكا إلى حؿ الطيرفة أك المغز 
كالطيرفة في ىذه الحالة تحقؽ العديد مف الفكائد لممعمـ , إزالة ىذا التناقض الميعمـيستطيع 

كالتمميذ فبالنسبة لممعمـ تزيؿ الممؿ الذم يشعر بو خبلؿ الدرس كتككف كسيمة لمحكار الفعاؿ 
ات العممية مثؿ الدقة العممية اإلتجاىأما بالنسبة لمتمميذ فيي تكسبو العديد مف , مع التبلميذ

 .كاستعماؿ الطريقة العممية في الكصكؿ إلى حؿ المغز, دـ التسرع في إصدار األحكاـع
  :كمف أمثمة ىذه الطرائؼ -
  مف طف الحديد ...........طف الخشب أثقؿ كزنان! 

كلكف , طف الحديد في الكزف طف الخشب يساكل تمامان  أف كيؼ يحدث ىذا فمعركؼ عمميان 
يساكل  ـ مكجكد في اليكاء يفقد مف كزنو مقداران عند تطبيؽ قاعدة أرشميدس فإف كؿ جس

ألف طف الخشب يشغؿ حجمان في اليكاء أكبر مف الحجـ  كنظران , كزف اليكاء الذم يزيحو
الذم يشغمو طف الحديد فإف الكزف الحقيقي لطف الخشب أكبر مف الكزف الحقيقى لطف 

 .الحديد
 ! بحر ال يزرؽ فيو أحد 

السكائؿ كيكمف تفسير ىذه الطرفة في أف البحر الميت  في مكضكع خكاص الميعمـيعرضيا 
بحيث ال , مياىو مالحة جدان حيث ربع محتكيات ىذا البحر عبارة عف أمبلح مذابة في مياىو



 

    

28 

 

مف مياه البحر المعتادة  كلذلؾ فإف مياه البحر الميت أثقؿ كثيران , يمكف ألم كائف أف يعيش فييا
يا كزف جسـ اإلنساف عف كزف نفس الحجـ مف الماء كليذا يستحيؿ الغرؽ فييا حيث يقؿ في

 .ممكحة األقؿ

  خاصان  خدعكؾ فقالكا ليس لمسائؿ شكالن!! 

فإنيـ يجيبكف بأنو يتخذ شكؿ  ؟عند تكجيو السؤاؿ التالي لمطمبة ماىك الشكؿ الذم يتخذه السائؿ
ىك كركم  ف الشكؿ الحقيقي ألم سائؿكذلؾ أل, اإلناء الذم يكضع فيو ما قالو الطمبة خطأ

ما أف يجرم عمى ىيئة طبقة إف السائؿ إالسائؿ ذلؾ الشكؿ لذا ف اتخاذكلكف الجاذبية تحكؿ دكف 
 .الذم يكضع فيو رقيقة إذا سكبناه مف الكعاء أك أف يأخذ شكؿ الكعاء

 صدؽ أك ال تصدؽ أنت الذم تدفئ معطفؾ الفرك ال العكس! 
يس كريـ ككضعكا آة مف األطفاؿ اشتركا مجمكع :كلتكضيح ىذه الطيرفة نعرض القصة التالية

خذ جاكيت الصكؼ الخاص بو كغطى بو أحدىـ ك أفقاـ , كريمو أكالن  آيس جائزة لمف يذكب
كمية التي عند رفاقو كشؼ عف الكبعد أف ذاب نصؼ , الخاص بو ليذكب بسرعة يس كريـاآل
السبب  ككاف ب منو شيكلكنو تفاجأ ببقائو كما ىك لـ يذ, فازك نو ذاب أمنو  كريمو ظنان   يسآ

 .يزيدىا كما تعممكف أف الجاكيت الصكؼ يحتفظ بالحرارة التي بداخمو فقط كال
  !! لممكابريف فقط 

ذلؾ بأف الماء ىك السائؿ الكحيد الذم تقؿ  تتطمب تفسيران  ذكذ الماءحقيقة عممية كىي ظاىرة ش
ذا سألنا المكابريف لماذا ىذا الشذكذ لقالك .كثافتو عند تجمده حيث بسبب ىذه , ا الستمرار الحياةكا 

ككف طبقة عازلة تحفظ الماء أسفمو في درجة حرارة كبذلؾ يي , الظاىرة يطفك الجميد عمى السطح
كنقكؿ لممكابريف ماذا لك كاف , كبذلؾ تبقى األسماؾ كغيرىا مف الكائنات الحية, فكؽ التجمد

قاع المظمـ الذم ال تصمو أشعة الجميد أثقؿ مف الماء السائؿ؟ سيقكلكف لغاص الجميد في ال
كبذلؾ سيتراكـ الجميد في القاع كلف يتمكف مف الذكباف , درجة مئكيةالشمس كتظؿ حرارتو صفر 

كبذلؾ نقكؿ لممكابريف كيؼ استطاع حاؿ الماء أف يخالؼ , كتنعدـ الحياة في المحيطات كالبحار
 يستطيع العمـ أف يجد تعميبلن  حاؿ سائر السكائؿ بحيث أصبح الجميد أخؼ مف الماء السائؿ ىؿ

 .سكل إرجاع األمر لمعناية اإلليية
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 ! ىذه المرآة أتحداؾ أف تراىا 

إف ىذا السؤاؿ يثير عجبان  ؟تطرح ىذه الطرفة سؤاالن كىك ىؿ باستطاعة أحدكـ أف يرل المرآة
ي كبد إف الشمس بازغة ف:كىذا السؤاؿ مثؿ سؤاؿ, كدىشة كيبدكف حيالو استخفافان كاستنكاران 

السماء ىؿ بإمكانؾ أف تراىا؟ كالقمر يتألؽ بنكره بدران ىؿ تستطيع إنكاره كنستطيع أف نقكؿ أف 
حيث يمكف رؤية إطار المرآة كحافتيا كاألشياء المنعكسة , المرآة الجيدة كالنظيفة ال ترل مطمقان 

 .أما المرآة نفسيا فبل يمكف رؤيتيا ما لـ تكف متسخة, فييا

  :الطرؼ التاليةككذلؾ الحاؿ مع 
 (ليس بإمكانؾ أف تغمي الماء في الماء المغمي!). 
 (!ىذه الكرقة أتحداؾ أف تحرقيا). 
 (! صدؽ أك ال تصدؽ إذا صعدت إلى القمر فأنت تحت األرض). 
 ( في نفس المحظة! صدؽ أك ال تصدؽ يسقط الجسماف الخفيؼ كالثقيؿ معان). 

 
  :ة عقميةفي ذاتيا كتمتعو كتحقؽ لو بيجالميتعمـ تشد  .2
في ىذه الحالة تستمد الطيرفة جاذبيتيا مف مضمكنيا كليس مف تناقضيا مع ما ىك منطقي أك  

  :الطيرؼ التالية الميعمـعندما يمقي  مألكؼ فمثبلن 
 !!! ليس بالفـ كحده يشرب اإلنساف 

كيؼ نشرب؟ فقد يقكؿ معظميـ كىؿ ىذا سؤاؿ يستحؽ  :إذا كجيت السؤاؿ التالي لتبلميذؾ
قرب الككب أك الممعقة المحتكية عمى السائؿ مف الفـ ثـ فعندما نشرب ني , كير؟ كلكنو يستحؽالتف

عمييا يحتاج  اعتدناكالكاقع أف ارتشاؼ السائؿ بيذه الطريقة البسيطة التي , نرتشؼ السائؿ منيا
لماذا يندفع السائؿ إلى فمنا؟ السبب ىك أننا عند الشرب يتسع القفص الصدرم , إلى تفسير

كتحت تأثير الضغط الجكم يندفع السائؿ إلى الفراغ , بذلؾ يتخمخؿ اليكاء المكجكد في الفـك 
كىكذا فإننا عمى كجو التدقيؽ ال نشرب بالفـ , الذم يككف فيو الضغط أقؿ كبذلؾ يدخؿ إلى الفـ

 .!يؤدم إلى اندفاع السائؿ نحك الفـألف تكسع الرئتيف بالذات , كحده بؿ كبالرئتيف أيضان 

 ى مشركب في التاريخ أغم!!! 
فراىنت أنيا تستطيع , نطكنيك ما ىي فيو مف العز كالثراءظير ألأف كميكباترا أرادت أف تي  مك ري 

 .نطكنيك الرىافأكعندما قبؿ , مشركبان كاحدان مقدار مائة كخمسيف ألفان مف الجنييات كمؼى أف تي 
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تيا بالمبمغ الذم راىنت عميو كأسقطتيا قدر قيميي زيف أذنييا بيما ك خمعت كميكباترا لؤلؤتيف كانت تي 
 حيث الكربكنات )الآللئ(, ذابت كتبلشت في كأس بو خؿ فتفاعمت المؤلؤة مع الخؿ كسرعاف ما

ثـ رفعت الكأس كشربت , تتحمؿ بفعؿ األحماض مثؿ الخؿ كينبعث غاز ثاني أكسيد الكربكف
فعمتيا األكلى أحالكا بينيا كبيف  كلما ىمت بكضع المؤلؤة الثانية في الكأس لتفعؿ بيا, المشركب

 .ذلؾ كأعمنكا أنيا كسبت الرىاف
  البميارسيا تصدر قرارات سياسية!!! 

كىؿ يمكف لمرض مثؿ البميارسيا أف يؤثر في األحداث ؟البميارسيا بالسياسةدكدة ما عبلقة 
 كجييا؟ ككيؼ ذلؾ؟ السياسية كيي 
كقامت قكاتيا بالتدرب عمى , أعدت الصيف العدة لغزك جزيرة فرمكزا(ـ1950)في عاـ

عدية مف عمميات العبكر في أنيار الصيف كقنكاتيا التي كانت ممكثة آنذاؾ باألطكار المي 
كفي الكقت المحدد لمغزك كاف , فأصيب معظـ الجنكد الصينييف بالعدكل, طفيمي البميارسيا

و ضركرة إلغاء الطفيمي قد أنيؾ أجساـ الجنكد إلى الحد الذم رأت السمطات الصينية بسبب
 .عممية الغزك نيائيان 

  أييا الصكت ما أعجبؾ!!! 
ـ الذم يجمس في أ, مف يسمع الصكت أكالن الجالس أماـ المتحدث في قاعة محاضرات مثبلن 

 أكالن كلكف كيؼ؟   نجد أف المستمع مف بيتو يسمع ؟بيتو كاضعان سماعة الراديك في أذنو
مميكف مرة تقريبان  صكت إلى المذياع تسبؽالتي تحمؿ ال(المكجات الكيركمغناطيسية)

 .يجمس أمامو في القاعة الصكت المنتقؿ مف المتحدث إلى مستمعو  )المكجات الميكانيكية(
  :متعمـ متعة عقمية ذاتية مثؿلمتحدث التي  ككذلؾ الحاؿ مع بعض الطرؼ العممية  -
 (!مف األىـ الميزاف أـ األكزاف). 
 (كفىناؾ غشان ال يعاقب عميو القانǃ). 
 (العصب الحائر لـ يعد حائراǃ). 
 (زكاج ذرتيفǃ). 
  (بإمكاف أحد الغازات إضحاكؾ). 
 
  :العممية اإلكتشافاتتتعمؽ بأسرار  .3

مفت ىذه األسرار بشكؿ يجذب التبلميذ لجعمتيـ العممية تكتنفيا أسرار لك غي  اإلكتشافاتكثيران مف 
  :رفةر مثاؿ ذلؾ طي يتقبمكف المعمكمات الخاصة بالكشؼ العممي بسيكلة كيس
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  اكتشاؼ الجمسريف سببان في نكبة فمسطيف!! 
 .صار فيما بعد أكؿ رئيس إلسرائيؿ الذم كاف)كايزماف( :تكمف كراء ىذه الطيرفة القصة التالية

ككانت لو بحكث في , محاضران في الكيمياء العضكية بإنجمترا قبيؿ الحرب العالمية األكلى
لما اندلعت نيراف الحرب العالمية األكلى كاف يعمؿ في مختبرات ك , الكيمياء أغدقت عميو ماالن 

نتاجو مف السكر بالتخميرتى ك , البحرية البريطانية كاحتاجت , مكف مف تحضير الجمسريف كا 
مثمة في رئيس حككمتيا)لكيد جكرج( معرفة سر تحضير الجمسريف الستخدامو في بريطانيا مي 

, قابؿكايزماف( شراءه بما يرتضي مف مي )ت عمىصناعة ما يمزميا مف مفرقعات كمف ثـ عرض
نما طالب بما ىك أفدح, كلـ يطمب العالـ الصييكني ماالن  فقد اشترط عمى الحككمة البريطانية , كا 

كمف ثـ , أف يككف ثمف بيع سر تحضير الجمسريف ىك كعد بإقامة الكطف الييكدم في فمسطيف
فبالتالي كاف تحضير , د المشئكـحيث كاف الكع )بمفكر(كزير خارجيتو جكرج()استحضر

 .الجمسريف سببان مباشران في نكبة فمسطيف
 !طقطقة باب تؤدل إلى اختراع الثرمكستات  

 ةرمكستات عمى يد جكف سبنسر حيث كاف يعمؿ في كرشثىذه الطيرفة قصة اختراع ال مترك 
ـ الكقكد بسرعة كليذا كاف الفرف يمتيك ككاف بقكـ بتغذية النار البلزمة لمحركات الكقكد , ميكانيكا

كيكمان مف األياـ سمع صكت طقطقة كراقب , كاف سبنسر يجمس بجكاره حتى ال تنطفىء النار
بشكؿ دائرم يصبح الفرف مرات كمرات حتى يعرؼ السبب كسرعاف ما اكتشؼ أف باب الفرف 

كعندما تسخف النار  ,عندما يسخف منتصفو أسرع مف الحافة فيتمدد أسرع فيحدث طقطقة
كبعدىا عمؿ سبنسر في شركة كيرباء ككانت ىناؾ , أيضا ةكمش كسط الباب كتحدث طقطقين

فتذكر سبنسر تمدد الباب مف المنتصؼ كانبعاجو , مشكمة كىى كيؼ يتـ فصؿ الكيرباء تمقائيان 
 .كحاكؿ استخداـ ىذه الفكرة مرات عديدة حتى تمكف مف اختراع جياز الثرمكستات

 
  يف البشر !ينقذ مالي......جؽبائع سي 

غمفة بإطار يثير االىتماـ حيث أنيا لك كانت عالـ ينقذ مبلييف البشر لكاف ىذا ىذه الطيرفة مي 
فضكؿ لمعرفة عبلقة الكلكف عبارة بائع سجؽ تثير , عاديان فمف طبيعة العمماء االختراعات أمران 

فبائع الصحؼ إذا  كما نبلحظو في حياتنا اليكمية دليؿ عمى ذلؾ, العممية باالكتشافاتالمحكـ 
   كالمقصكد في ىذه الطيرفة العالـ , أثناء بيع الصحؼ يرتفع معدؿ بيع الصحؼ مثيران  أذاع خبران 

 .فممنج( بعد تركو محؿ السجؽ الذم كاف يعمؿ بو كالتحاقو بالمعيد الطبي كاكتشافو لمبنسميف)
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  اكتشاؼ خطير إلىسيكة تؤدمǃ 
ريؿ في أحد أدراج مكتبو ألكاحان فكتكغرافية حساسة كضع العالـ الفرنسي بك (ـ1896)في عاـ

قطعة مف خاـ اليكرانيكـ في  كترؾ سيكان , مغمفة بكرؽ أسكد داخؿ صندكؽ مف الكرؽ المقكل
مركبات اليكرانيـك  أفكاكتشؼ ىذا العالـ , فبلحظ فيما بعد أف األلكاح قد تأثرت, نفس الدرج

كما , بلؿ الخشب كالكرؽ كغيرىما مف المكاد المعتمةتنبعث منيا باستمرار أشعة ليا قكة النفاذ خ
كبذلؾ اكتشؼ , ((Xتؤثر في األلكاح الفكتكغرافية بطريقة تشبو الطريقة التي تؤثر بيا أشعة

 .ظاىرة النشاط اإلشعاعي اليكرانيكـ
  غازان يؤجؿ حربان عالمية عامان كامالنǃ     

 (ـ1914)بلنتظار حتى عاـ لطرت ضاكلكنيا  (ـ1914)قررت ألمانيا دخكؿ الحرب في عاـ 
كلكف , حمض النيتريؾ إلىالف كيميائيييا لـ يككنكا مقتنعيف بعد بطرؽ تحكيؿ نيتركجيف اليكاء 

كبذلؾ تمكنت , نجح األلماني ىابر في تحضير النشادر صناعياي كتسمى ىذه الطريقة باسمو
 .ـ في صناعة المفرقعاتألمانيا مف صنع كؿ مف حمض النيتريؾ كنترات االمكنيكـ الستعمالي

أصبحت في غنى ك , كذلؾ مف خبلؿ تحضير النشادر صناعيان ثـ أكسدتو إلى حمض النيتريؾ
 .المفرقعات كاألسمدة إذا ما حاصرىا الحمفاءمف عف ممح الباركد كزاؿ عنيا خكؼ االفتقار 

ح حيث كاف يتـ الحصكؿ عمى حمض النيتريؾ مف مم (ـ1914)كبذلؾ دخمت الحرب العالمية
 .كلذلؾ فكرت ألمانيا في محاكلة تحكيؿ نيتركجيف اليكاء الجكم إلى حمض النيتريؾ, الباركد

  :تتعمؽ بسير العمماء كتراجميـ .4
فعند عرض , ىذا النكع مف الطرائؼ العممية قد يحمؿ أىدافان كجدانية أكثر منيا أىدافان معرفية

كىذا , ف يقكـ بو العمماء لتحقيؽ النتائجبالكفاح كالعمؿ الذم كا الميعمـبعض سير العمماء ينفعؿ 
دراؾ أف العالً ك , عمى تقدير جيكد العمماءالميتعمـ يساعد  نما ىك , ـ ليس شخصان خارقان لمعادةا  كا 
بذلؾ عمى تنمية قدراتيـ  المتعمميففتساعد , حاكؿ استثمار قدراتو لتحقيؽ أىدافو شخصه 

ات العممية مثؿ اإلتجاىالعديد مف  كاكتساب, كاعتمادىـ عمى أنفسيـ مف خبلؿ االقتداء بالعمماء
 .كعدـ التسرع في الحكـ عمى األشياء, األمانة العممية

  :كمف أمثمة تمؾ الطيرؼ
 كاألرض مع ذلؾ تدكر!!!  

كرأل مف , ككاف أكؿ مف يكجيو لمسماء )التمسككب( قرابجاليميك مف صناعة المً  العالـ طكر
 سميت باألقمار لؤلرض التابع القمر مثؿ أقمارا شترملمم كأف, سطحان مي  ليس خبللو أف القمر

ف الككاكب تدكر أككبرنيككس القائمة ب صحة نظرية إثبات مف بفضؿ المقراب كتمكفالغاليمية 
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كاألرض , يقكؿ الشمس ال األرض ىي مركز النظاـ الشمسيجاليميك ككاف , حكؿ الشمس
يا حكؿ الشمس السبب في تعاقب أما دكران, تدكر حكؿ محكرىا كىذا يسبب الميؿ كالنيار

آراء رجاؿ الكنيسة ىي فقط الصحيحة كالبد  تكفي تمؾ الفترة مف الزماف كان, الفصكؿ األربعة
يتعارض مع معتقدات ككاف اكتشافو , شديدو  كمف يخالؼ أكامرىا يتعرض لعقابو , مف األخذ بيا

كبأنيا ثابتة ال  الككفالذم ينص أف األرض ىي مركز , الكنيسة كما جاء في كتابيـ المقدس
يداعو السجف حتى كي , تدكر ؼ بصره كؿ ىذا العذاب كاف فما كاف منيـ إال تقييده بالسبلسؿ كا 

)كمع ذلؾ فاف  كلكنو ظؿ يقكؿ, مف الممكف أف ينتيي لك تخمى جاليميك عف أمانتو العممية
 .حتى مات كىك يدافع عف عممو كاكتشافاتو األرض تدكر(

 تخمص مف حاكـ مجنكف عالـ يدعي الجنكف لي!!!  
حيث كاف  ,تحكي ىذه الطيرفة معاناة العالـ الحسف ابف الييثـ مع الممؾ الظالـ الحاكـ بأمر الل

أف الضكء يسقط عمى  كتشؼاك , ابف الييثـ فحبلن مف فحكؿ العمماء الذيف نبغكا في عمـ الضكء
صدر الشعاع الضكئي لنرل ما أف العيف ىي التي تي بعكس ما كاف سائدان , الجسـ لينعكس كنراه

أياـ الخميفة أبكعمي  وشأن ـى ظي كدرس خكاص المرايا ككيفية تجمع األشعة في البؤرة كعى , حكلنا
فأحضره إلى مصر ككاف معركفان عف , يثـكسمع الحاكـ بعمـ ابف الي )الحاكـ بأمر الل(المنصكر

ابف الييثـ كسيمة لينجك مف بطش ىذا كىنا لـ يجد , فو لمدماء كقتمو لمعمماء كالمفكريالحاكـ بسفك
 .دعائو الجنكفإالحاكـ سكل 

   ام يكتشؼ أشعة لف ينساىا التاريخ!!!! نس 
كذات مرة خرج , كاف العالـ ركنتجف أستاذ لمفيزياء ككاف ىذا العالـ ينسى كثيران ما يريد فعمو

زكجتو إلى تناكؿ  دعتو, صكر فكتكغرافية كعندما رجع إلى معممو كانيمؾ في تحميضيا اللتقاط
تناكؿ ركنتجف الطعاـ أكمؿ تحميض الصكر فظيرت كميا  أفالغداء الذم نسي مكعده كبعد 

فقاؿ ركنتجف ىذا غريب , !لقد كاف في أكسطيا خياؿ مفتاح كبير مصكر معيا ةإال كاحد ةجيد
جمد كبحث عف المفتاح ككجده في داخؿ الم ؟إنني لـ أصكر مفتاحان مف أيف أتت صكرة المفتاح

الضخـ الذم كاف مكضكعان عمى مكتبو فيداه تفكيره إلى إعادة كؿ شيء إلى ما كاف عميو 
, (فكؽ الكتابالكضاءة  ةاألنبكب, المفتاح, الكتاب, )المكح الفكتكغرافي عندما غادر المعمؿ

فبذلؾ اكتشؼ كجكد أشعة خفية غير مرئية تتميز بقدرتيا , المفتاح مرة ثانيةظؿ فظيرت صكرة 
فأخذ ركنتجف يقكـ بتجارب عمى األشعة الجديدة كاإلمكانيات التي يمكف , اختراؽ األجساـعمى 

 كمف ثـ أطمؽ عمى ىذه األشعة المجيكلة أشعة, أف تخرج منيا كسرعاف ما صكر بيا عظاـ يده
X))  ألف حرؼ(X) رمز المجيكؿ. 



 

    

34 

 

  :طرائؼ عممية -ثانيان:
  :طكم عميو مف خبرة حسية كاقعية مباشرة كتشمؿأكثر الطرائؼ إثارة كتشكيؽ لمتبلميذ لما تن

    .عركض مثيرة  - أ
 .تجارب مدىشة  - ب

  :عركض مثيرة - أ
الطيرفة العممية التي تستثير التمميذ في الدرس ما يكاد يصؿ إلى حميا حتى يحرص عمى المزيد 

 كبالتالي تجعؿ لدل, الميعمـجرييا التبلميذ بمساعدة مف الطرائؼ كالعركض المثيرة التي يي 
 - :ذلؾمف أمثمة ك  .كاالبتكار اإلبداعة يؤدم إلى الميتعممالتبلميذ تكامبلن في الخبرة 

 فكؽ الماء !!!! .......المشي 
 .كثيران ما نشاىد بعكضان يمشي عمى سطح الماء في بركة كربما تندىش لعدـ غكصو في الماء

حيث يككف سطح الماء , إف السبب يرجع إلى ظاىرة التكتر السطحي لمماء ؟فما السبب يا ترل
 .ككأنو غشاء مرف مشدكد يستطيع أف يحمؿ إبرة أك بعكضة

         
 - :تجارب مدىشة - ب

  :أف الطيرفة العممية يمكف أف تككف في صكرة تثير دىشة التبلميذ مثاؿ
 المعمؽ!   ...الماء 
مقمكب ك اء ىذه التجربة أماـ التبلميذ حيث يرل التبلميذ ككب زجاجي مممكء بالم الميعمـيجرم  

إزالة ىذا  الميعمـعمى كرقة خفيفة كمعمؽ عمى اليكاء كال يسقط الماء فتثير دىشتيـ كيستطيع 
التناقض الذم اعتراىـ عندما يطمب منيـ إيجاد عبلقة الدرس كىك الضغط كما يحدث حتى 

 .يصمكا إلى تفسير عممي ليذه الظاىرة
 شمعة ال تنطفئ ! 

كالطريقة الكحيدة إلطفائيا ىي , تنطفئ بنفخ ليبيا ة الىؿ تعمـ أنو تكجد طريقة لصنع شمع
بيذه التجربة الرائعة عميؾ بإحضار قطعة قطنية كممح  كلكي تقـك, منع األكسجيف عنيا !

 ثـ لؼ ىذه القطعة المشبعة بشمعة, القطعة القطنية تتشبع بالممح اجعؿ اآلف, طعاـ كشمعة
 !؟عادية ثـ أشعؿ شمعتؾ الرائعة كحاكؿ إطفائيا

 !صحيفة ال تحترؽ بالنار 
كلكف , رمت النار فيوكأف الكرؽ يحترؽ إذا أضي , كمنا يعرؼ أف الصحيفة مصنكعة مف الكرؽ

ال تحترؽ! إننا نحتاج فقط لمحمكؿ الشبة لمقياـ بيذه  طريقتنا الكيميائية تجعؿ الصحيفة
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صحيفة في ىذا ثـ اغمس ال, قـ بإحضار محمكؿ الشبة المشبع في البداية, التجربة المسمية
اآلف حصمنا إلى أف تعكد إلى حالتيا العادية بتجفيفيا كتنشيفيا  ثـ قـ, المحمكؿ عدة مرات

 !العجيبة عمى صحيفتنا
  الطيار ...شارالفي!   
دلؾ معمقة مف الببلستيؾ ب نقكـحيث , )الساكنة( خاصة بالكيرباء االستاتيكية ةتجرب يى

ضعيا فكؽ طبؽ مممكء بحبات الفشار نثـ , ةبكاسطة قطعة مف الصكؼ حتى تكتسب شحن
ىذه  يشاىد تطاير الفشار كالسبب أف الفشار ينجذب لفترة قميمة إلى المعمقة المشحكنة كفن

الفترة تتشكؿ شحنة كيربية عمى الفشار كيستمر ىذا الكضع حتى تكتسب حبات الفشار 
 .طاير مثؿ الصكاريخكبعدىا يتنافر الفشار مع بعضو البعض كمع المعمقة فيت ,نفس الشحنة

 
 ( حيث تي 141: 2011كىناؾ تصنيؼ آخر لمطرائؼ العممية تعرضو الجفرم ) الطرائؼ قسـ

  :العممية إلى خمسة أنكاع
                        - :(scientific novels) القصص العممية .1
ت ااإلتجاىيف كغرس الكثير مف القيـ ك الميتعممالقصة تسيـ بشكؿ فعاؿ في تكجيو سمكؾ  -

كتنطمؽ معيـ إلى عالـ مميء , المرغكبة ,حيث تبلمس كمماتيا آذانيـ كمشاعرىـ كتخيبلتيـ
باألمنيات كالمغامرات المشكقة ,لما تحممو أحداثيا ,كيحممو شخكصيا مف عناصر التشكيؽ 

 .كاإلثارة كالمرح كالمعرفة
بلب لمتابعة ( بأنيا أساليب تثير الرغبة في عقؿ الط709: 2010يعرفيا عمار كآخركف )ك  -

كيمكف مف خبلليا مساعدة الطبلب عمى , الميعمـالدرس كاالىتماـ كاإلنصات كالتفاعؿ مع 
 ان كتشكيق كمتعةن  في جعؿ تعمـ العمـك أكثر إثارةن ىامان كتمعب القصة دكران , تقدير جيكد العمماء

 .كثير مف األىداؼ المرجكة في تدريس المكاد العمميةالكتحقؽ 
 ميةأنكاع القصص العم:  
  :كىي مثؿ  القصص العممية المتعمقة بسير العمماء كتراجميـ .أ 

   (!في الشكارع )عالـ يعدك عاريان 
 خائب في الكيمياء يعد رسالتيف لمدكتكراة فييا(!!) 
  :العممية  مثؿ اإلكتشافاتالقصص العممية المتعمقة بأسرار  .ب 

 (!رمكستاتث)طقطقة باب تؤدم إلى اختراع ال 
  (!شاؼ خطيركتا)سيكة تؤدم إلى 
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  :القصص العممية المتعمقة بمفيـك معيف .ج 
 .في سمؾ البمطيثر امثؿ قصة "السمكة الباكية" لتكضيح مفيـك التك

 
 (discrepant events) :األحداث المتناقضة.2

 الميتعمـ تجذب انتباه  ,مصممة أكىي أنشطة عممية تعميمية تتضمف معارؼ كمشاىد فعمية 
لديو حالة مف االختبلؿ في التكازف  كلدكت, و المتصكرة مف قبؿبتناقضيا مع أفكاره كمعارف

األمر الذم يثير دافعيتو الكتشاؼ أسباب التناقض تمؾ كتكصمو إلى فيـ أعمؽ , المعرفي
 .(الميارية -الكجدانية –كتحقؽ العديد مف أىداؼ تدريس العمكـ )المعرفية , لمعمكـ

مياـ ككسائؿ كتقنيات تعميمية تأتي مف خبلؿ أنشطة كعركض ك  الميعمـكىي ما يقدمو  -
, نتيجتيا بشكؿ يخالؼ ما تكقعو الطبلب مما يثير رغبتيـ في التعمـ كاالستقصاء )حبيب

  :كمثاؿ عمييا .(35 :2012
 صدؽ أك ال تصدؽ طف الخشب أثقؿ مف طف الحديد(!) 
 إطفاء النار بالنار(!) 
 الجميد الساخف(!) 
 (!كالثقيؿ معان في نفس المحظة )صدؽ أك ال تصدؽ يسقط الجسماف الخفيؼ. 

 
   Events  Exciting :األحداث المثيرة.3
عمى خبلؼ األحداث المتناقضة التي تستمد , تستمد األحداث المثيرة إثارتيا مف مضمكنيا 

 .إثارتيا مف تناقضيا مع المألكؼ
ة كىي جممة مف األنشطة العممية التعميمية التي تشمؿ معارؼ كمشاىد فعمية أك مصمم

كتحقؽ لو متعة , بمضمكنياالميتعمـ فتجذب انتباه , تثرل بيا مكضكعات العمـك المختمفة
  :كبيجة نفسية  مثؿ, عقمية
 (!حبة تفاح .....)الشاىد الكحيد. 
  (!يشرب اإلنساف ......)ليس بالفـ كحده. 
 (!الصحة .....)دكد. 
 (!بيف السكائؿ .....)ممنكع االختبلط. 
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  :األلزاز الصكرية.4
( بأنيا صكرة أك رسـ تمثؿ معرفة أك ظاىرة أك مكقؼ معيف تيعد 35: 2012تعرفيا الجفرم )

يف برفقة سؤاؿ أك عدد مف األسئمة التفكيرية الميتعممتعرض عمى ك , كتصمـ بطريقة مثيرة لبلنتباه
يف بالنسبة ألشياء محددة في المغز الميتعممالتي تيدؼ إلى استخراج استجابات , المنظمة
 .م لتحقيؽ اليدؼ المرجك مف استخداموالصكر 

 
 أىمية اإللزاز الصكرية: - 

  :( أىمية األلغاز الصكرية بأنيا35 :2012تعرض الجفرم )
 .نقطة بدء في تدريس العديد مف المكضكعات العممية - أ
 .يف لمحتكل لمدرس بعد االنتياء مف تدريسوالميتعمممدل فيـ  الميعمـكسيمة يقيـ بيا  - ب

 
 لصكريةأنكاع األلزاز ا:  

  :كما يمي( أنكاع األلغاز الصكرية 17: 2001يعرض عبد النبي )
يف صكرة عممية لظاىرة أك مكقؼ حقيقي أك حدث غير متكقع الميتعممأف يعرض عمى  .1

ثـ يسأليـ عف , كانكماشيا شتاءن  كصكرة ظاىرة تمدد أسبلؾ الياتؼ كالكيرباء صيفان 
 .الظاىرةتمؾ السبب الذم أدل إلى حدكث 

يف صكرتيف لظاىرة أك شكؿ عممي ما بعد أف ييحدث في إحدل الميتعممعرض عمى أف ي .2
ثـ يسأليـ عف التحكير كاالختبلؼ بيف , الصكرتيف تحكيران بسيطان لشيء ما فييا

 .الصكرتيف
لكف بينيما بعض التشابو مثؿ , يف صكرتيف لشيئيف مختمفيفالميتعممأف يعرض عمى  .3

يـ اكتشاؼ نقاط التشابو كاالختبلؼ بيف طائر كأخرل لخفاش كيطمب منلصكرة 
 .الصكرتيف

تتضمف خطأ أك , يف صكرة عممية لظاىرة أك جياز أك شكؿ ماالميتعممأف يعرض عمى  .4
 .كيطمب منيـ اكتشاؼ ذلؾ الخطأ, أخطاء مقصكدة
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 أمثمة عمى األلزاز الصكرية: - 
 ؟كجو الشبو بيف الصكرتيف ماذكر  

 

 

 

 إعداد الباحثة مف ثديياتكاع الأن عفلغز صكرم  (1-2شكؿ )

 ؟تكجد في الخمية النباتية فقط يـأيك  ؟أم العضيات تكجد في الخمية الحيكانية فقط 

 

 

 

 إعداد الباحثة مفلغز صكرم يكضح االختبلؼ بيف الخميتاف الحيكانية كالنباتية  (2-2شكؿ)
 

عرضي في  كأييـ مقطع نبات أم األشكاؿ التالية يمثؿ مقطع عرضي في ساؽ مفكر  
  ؟نبات جذر

 

 

 

 (2الشكؿ )                         (              1الشكؿ )               
 إعداد الباحثة مف االختبلؼ بيف مقطع عرضي في الجذر كالساؽ لغز صكرم يكضح( 3 -2شكؿ ) 
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 (cross words) :الكممات المتقاطعة.5
كتقمؿ مف جدية كصعكبة الحقائؽ كالمفاىيـ ىي أنشطة كتابية تحقؽ لممتعمـ بيجة عقمية 

كتسيـ في مساعدة , كالمبادئ العممية دكف أف تمس مف سبلمة مادتيا أك تقمؿ مف دقتيا
 .يف عمى تعريؼ األشياء أك المكاد تعريفان إجرائيان الميتعمم
 أمثمة عمى الكممات المتقاطعة:  

 
 

   
 

 
 

  

          

 

   

 

 

 

 

  

  

   

      

 أفمٟ
 .محطة تكليد الطاقة بداخؿ الخمية .1
 .مركز النشاطات الحيكية بداخؿ الخمية .2

 ػّٛدٞ

 .مصنع بناء البركتيف بداخؿ الخمية .1
تكجد فقط في الخمية الحيكانية كليا دكر في  .2

 .انقساـ الخمية
 عضيات تشكؿ الجياز اليضمي في الخمية  .3

 
 قاطعة إعداد الباحثةأمثمة عمى الكممات المت (4 - 2)شكؿ 

 ( 74 :2012كتضيؼ صميدة) الخياؿ العممي إلى أنكاع الطرائؼ العممية حيث:  
 - :الخياؿ العممي.6

الخياؿ العممي بأنو االنتقاؿ عبر آفاؽ الزماف كالمكاف عمى  (114: 2008يعرؼ مازف)
 .لعمـ كخياؿ الحمـفيك امتزاج بيف حقائؽ ا, عـ بالعمـ لطرؽ أبكاب المستقبؿطى أجنحة الحمـ المي 

( فيعرفانو بأنو تصكر ألحداث يمكف أف تتحقؽ في المستقبؿ 267 :2009أما المييي كنكيجي)
كتأخذ مف العمـ كالتكنكلكجيا كارتباط ذلؾ باإلنساف , كتؤسس بناء عمى مبادئ عممية سميمة

 .ليا في إطار درامي منطمقان 
 رشميدس!  يا أ .....أتحداؾ أف تزحزح األرض :كمثاؿ ذلؾ طرفة 

 .فيذه الطيرفة خياؿ عممي لكنيا ترتكز مف الناحية النظرية عمى قانكف عممي ىك قانكف الركافع
  أم مف أنكاع , يفالميتعممكتعتبر فممباف الرسـك الساخرة مف المثيرات التي تجذب انتباه

 - :الطرائؼ العممية
  :الرسـك الساخرة  أك الكاريكاتيرية .7
 .بأنيا رسـ تعبيرم يميؿ إلى اليزؿ مف كضع أك حدث معيف( 7: 2011تعرفيا فممباف) -

كيمكف استخدامو في التدريس , كيعتمد عمى فكرة إبراز ىذا الكضع أك الحدث بشكؿ معيف
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نقميا  الميعمـفيي تساعد عمى تكصيؿ الفكرة التي يريد , لتحقيؽ أغراض متعددة بشكؿ فعاؿ
 .يفالميتعممالفصؿ كتجذب انتباه  كتخمؽ أجكاء حيكية داخؿ, بسيكلة الميتعمـ إلى 

ختبلؼ جنسو كلغتو كىي تتسـ إكىي رسكـ تتمتع بقدرة فائقة عمى التأثير في المتمقي عمى  -
ىك بداخؿ الحياة في أعماقيا  فيي تعبر عف ما, بالبساطة في الطرح كالعمؽ في المضمكف

ا بقالب مف تسعى إلى تبصيرنا بكاقعنك , كليس عما ىك في سطحيا كأشكاليا الخارجية
 .(36 :2012, التشكيؽ كالخفة كالمرح )الجفرم

( بأنيا نكع مف الرسكـ الخطية التي تعتمد عمى التعبير الحر 7: 2012كتضيؼ الشربيني) -
حد الرمكز البصرية التي أكىك , لفكرة معينة لتكصيؿ الرسالة إلى المتمقي بمجرد المشاىدة

ر تعميمي يتميز بالقكة كالجاذبية كيحمؿ أكثر مف فيي مثي, كتثير حماستوالميتعمـ تشد انتباه 
 .معنى كىدؼ

 
 خصائص الرسـك الكاريكاتيرية:  

 - :( خصائص الرسـك الكاريكاتيرية كما يمي16: 2011)تعرض فممباف

 .تقدـ الحقائؽ العممية في صكرة معمكمات بصرية .1
ضبلن عف ككنيا أساسان تقدـ لممتعمـ فرص المقارنة كالتأمؿ كتمده بسبؿ التفكير اإلستنتاجي ف .2

 .معرفيان لغير القادريف عمى االستنتاج انطبلقان مف القراءة المباشرة فقط
 .تمتمؾ عنصر التشكيؽ,حيث تحمؿ مضاميف الخطاب كتيسر فيمو كتبسط المعمكمات .3
زنة ختجدد النشاط الذىني لمممتقى,فأثناء العرض يغدك عمى كعي بالمعمكمات السابقة المي  .4

 .و, فيستدعييا كيقارنيا بالمشاىد الحديثةسمفان في ذاكرت
دراؾ كتفكير كتذكر عمى المدل البعيد .5  .تنمية القدرات العقمية لممتعمـ مف إبداع كا 
 أمثمة عمى الرسـك الكاريكاتيرية: - 

 
مركب فكؽ أكسيد ك مركب الماء يكضح الفرؽ بيف صيغة ( رسـ كاريكاتيرم 5-2شكؿ )

 (185 :2011فممباف )نقبلن عف الييدركجيف 
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  نكاع الطرائؼ العمميةأل كتضيؼ الكحالني األلعاب التعميمية: - 

  :األلعاب التعميمية -8

المعبة التعميمية بأنيا نشاط ىادؼ يتضمف تحركات معينة يقـك  (27: 2005عرؼ اليكيدم) -
 .بيا الطبلب لتحقيؽ األىداؼ في مجاالتيا المختمفة المعرفية كالكجدانية كالنفسحركية

بأنيا مجمكعة مف األنشطة المنظمة كالتي تجذب انتباه  (122: 2010الحربي) كيعرفيا -
كيتطمب ذلؾ إتباع , كتثير دافعيتيـ لمتفكير بيدؼ الكصكؿ لمفكز فييا, كاىتماـ التبلميذ

القكاعد كالخطكات التي تحكـ سير المعبة كتعتمد عمى عنصر ك مجمكعة مف األنشطة 
 .المنافسة لتحقيؽ اليدؼ

 
 تخداـ األلعاب التعميميةمراحؿ اس:  

  :( أف المعبة التعميمية تمر بعدة مراحؿ كىي181: 2009) يكضح األغا كالمكلك

بدقة كيحدد قكانينيا, كأدكار التبلميذ فييا مف خبلؿ ليا  الميعمـيخطط  ثحي :مرحمة األعداد .1
 .التأكيد عمى المفاىيـ األساسية, كالمكاف المناسب لممارسة المعبة

يقكـ التبلميذ باستخداـ المعبة كالسعي لتحقيؽ اليدؼ المطمكب,كيقكـ  :ستخداـمرحمة اال .2
عطائيـ تغذية راجعةإالستجابة كؿ فريؽ مع الرد عمى  باالنتباه الميعمـ  .ستفسارات التبلميذ كا 

يفضؿ لممعمـ مشاركة التبلميذ في نجاحيـ كتقدير الجيد المبذكؿ مف كؿ  :مرحمة التقييـ .3
 .تابعة خبرات التبلميذ كطرح أسئمة متنكعة عف المفاىيـ التي تـ تناكلياف يقكـ بمأفريؽ,ك 

 
 أمثمة عمى بعض األلعاب التعميمية: - 

 -:( أمثمة لبعض األلعاب التعميمية630: 2009مبك سعيدم كالبمكشي )أيعرض 

 كيتـ ذلؾ مف خبلؿ , كالتي تستخدـ بعد االنتياء مف شرح الكحدة :لعبة مف سيربح المميكف
 .رة أسئمة كمراجعة عامة عمى الكحدةإثا
 مجمكعات  إلىالطمبة  ـسيقىذه المعبة تتـ بشكؿ جماعي مف خبلؿ ت :لعبة مف ىك 

شخصية معينة ثـ يطمب  أكيتقمص دكر عالـ معيف فرد مف كؿ مجمكعة  الميعمـكيطمب 
 .مف أفراد المجمكعة األخرل طرح عدد مف األسئمة عمى الطالب كيجيب إما بنعـ أك ال
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 ( النشاط التمثيمي إلى أنكاع الطرائؼ العممية 78: 1996كيضيؼ كامؿ )حيث:  

  :النشاط التمثيمي -9

طريؽ أشخاص يقكمكف بيذه األحداث ( بأنو تصكير لؤلحداث عف 78: 1994عرفو كامؿ)يي  -
التبلميذ ينفعمكف بأدائيـ كحركاتيـ كتصرفاتيـ باقي ف إف ان كمتميز  ان ف أداءىـ يككف جيدكأل
 .ككأنيا كاقع يجرم أماميـ, صكرة لؤلحداثالم

بأف النشاط التمثيمي يعتمد عمى محاكاة مكقؼ تعميمي  (105: 2011كتضيؼ بمجكف) -
كيتفاعؿ مع اآلخريف , حد األدكارأكيتقمص فيو كؿ متعمـ مف المشاركيف في النشاط , كاقعي

 .آخر دكر شخص أك شيء الميتعمـ كقد يتقمص , في حدكد عبلقة دكره بأدكارىـ

  كيتضح مما سبؽ: - 
كالطرائؼ , أف الطرائؼ العممية تنقسـ بشكؿ أساسي إلى نكعيف طرائؼ نظرية كعممية

, قصص الخياؿ العممي, رسكـ الساخرة أك الكاريكاتيرية, النظرية إما أف تككف قصص عممية
, شةأما الطرائؼ العممية فيي إما أف تككف تجارب مدى, لغاز صكريةأأك , كممات متقاطعة
 .نشاط تمثيمي كأ, عركض مثيرة, ألعاب تعميمية

  :كما يميمخص أنكاع الطرائؼ العممية كبناء عمى ما سبؽ تعرض الباحثة مخططان يي  -

 
 ( يكضح أنكاع الطرائؼ العممية  مف إعداد الباحثة6 -2مخطط )
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 شركط استخداـ الطيرفة العممية:  
في إثارة اىتماـ التبلميذ بمكضكع الدرس  خطئ مف يظف أف الطيرفة العممية يمكف أف تنجحمي  -

رفة العممية نظرية كانت أـ لكف لمطي , في أم كقت جرل بأم شكؿ أكعندما تعرض أك تي 
ؽ األىداؼ المرجكة يعممية مجمكعة مف الشركط كالمتطمبات األساسية التي تساعد عمى تحق

 .مف استخداـ الطرائؼ العممية
 (147 :2011كالجفرم), (593: 2008دمرداش)كمف ىذه الشركط ما كضحو كبلن مف ال -

  - :( كما يمي82 :1994ككامؿ ), (240 :2003كزايد كعثماف )
  شركط خاصة بالطيرفة نفسيا - :أكالن 
أف يككف مضمكف الطيرفة العممية كاقعيان كليس خرافيان أم أنو يمكف إثبات الطيرفة عمميان  .1

 مثؿ :عف طريؽ تجربة عرض
 في الماء المغمي!  ....لماءليس بإمكانؾ أف تغمي ا 

كذلؾ بكضع كمية مف الماء .يمكف لممعمـ أف يعرض ىذه التجربة كيثبت صحتيا أماـ التبلميذ
ككضعيا داخؿ قدر بو ماء مكضكع عمى النار بحيث ال تبلمس , النقي في زجاجة صغيرة

تبلميذ أف الماء كيبلحظ ال, الزجاجة قاع القدر أك جدرانو كيتحقؽ ذلؾ بتعميقيا في حامؿ مناسب
 .حتى عند غمياف ماء القدر كلكنو لف يغمي أبدان  في الزجاجة يسخف جدان 

أف تككف مستندة إلى حقائؽ عممية ثابتة كصحيحة مثاؿ  بدأما إذا كانت الطيرفة نظرية فبل -
  :ذلؾ  طرفة

 ال يعاقب عميو القانكف ! التي تستند إلى حقيقة دكراف األرض ........غش. 
العممية أك قصص  اإلكتشافاتإذا كانت الطيرفة العممية تتعمؽ بسر مف أسرار  كفي حالة ما -

  :العمماء كىي قصص حقيقية مثاؿ
 عاريان في الشارع!   ......عالـ يعدك  
 ما كاف مستحيبلن  ............مدرس يحقؽ :ككذلؾ طرفة  !! 

 .ياتؼ( لم1975, حيث تتحدث ىذه الطيرفة عف قصة اختراع )الكسندر جراىاـ بؿ
كمف الطرائؼ العممية ما يستند إلى الخياؿ العممي كلكف البد أف يرتكز مف الناحية النظرية  -

  :كمثاؿ ذلؾ طرفة, عمى حقائؽ أك قكانيف عممية
  يا أرشميدس! ...أتحداؾ أف تزحزح األرض 
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  :أف يككف مضمكف الطيرفة غريبان كليس جديدان فقط  إذ ليس كؿ جديد بزريب .2
  :ؾكمف أمثمة ذل

 !سمع فقطحيث أنو مف المعركؼ أف الصكت يي    رؤية الصكت. 
 يمكف أف يغرؽ في البحرال يستطيع السباحة مف  حيث أنو ! ال يغرؽ فيو أحد ......بحر. 
 فيؿ مف المعقكؿ أف تصؿ حبة المقاح إلى ساحة القضاء  !حبة لقاح ......الشاىد الكحيد

 .لكي تقكؿ كممتيا
  :حـ عميو اقتحامان تقال تي ك ف مكضكع الدرس كثيقة الصمة بو أف تككف الطيرفة نابعة م .3

  .ألنو إذا حدث ذلؾ انصرؼ التبلميذ إلييا ككاف ذلؾ عمى حساب الدرس
  :كجذابه  مثيره  رفة عنكافه أف يككف لمطي  .4

كيتطمب العنكاف المثير ميارة في  كدىشةن  حيث يمفت أذف السامع إلى متابعتيا كيثير عجبان 
يقكؿ  (حبكب المقاح تستخدـ في الكشؼ عف الجرائـ)الميعمـمف أف يقكؿ  دالن ب صياغتو فمثبلن 

أرشميدس يحاكؿ تحريؾ )يقكؿأف مف  كبدالن , في اإلثارة إمعانان  (حبة لقاح! ...الشاىد الكحيد)
ف كممة التحدم تعني اإلثارة أل (؟!يا أرشميدس ...أتحداؾ أف تزحزح األرض)يقكؿ ( األرض

 .تيجة ىذا التحدمكلفت نظر التمميذ لن
  :يف كقدراتيـ العقميةالميتعممالبد أف تتناسب الطيرفة مع استعدادات  .5
كمف نشاطيـ كايجابيتيـ في , فتزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ, كبر عدد منيـأكذلؾ لتثير اىتماـ  

 .المكاقؼ التعميمية المختمفة
  :راسةعند استخداـ الطيرفة في حجرة الد الميعمـشركط خاصة ب - :ثانيان 
عمى عكامؿ منيا  ذلؾالكقت المناسب إللقاء الطيرفة العممية كيتكقؼ  الميعمـأف يختار  .1

 .لخ(إ....خمكؿ –ممؿ )مبلءمة الطيرفة لمكقؼ الدرس أك لمحالة التي يككف عمييا التبلميذ
ك  كاضحان  الميعمـفف إلقاء الطيرفة حيث مف الضركرم أف يككف صكت  الميعمـأف يجيد  .2

رفع كخفض الصكت أثناء اإللقاء حسب ما يتطمبو عنكاف ك  ,مضمكف الطيرفةعف  معبران 
بداء عبلمات الدىشة في حالة ما إذا كاف عنكاف الطيرفة يدعك إلى الدىشة ,الطيرفة  .كا 

, )الشفرة( التي تنطكم عمييا بعض الطرائؼ في نفس الكقت الذم تقاؿ الميعمـأال يفؾ  .3
نما يؤجؿ ذلؾ إما إلتاحة الفرصة  الطيرفة إلى جمع تحتاج أك قد , لمتبلميذ لمتفكيركا 

 .زيارة مكتبات كيتـ مناقشتيا في الدرس القادـك معمكمات 
 .حتى ال تفقد الطرائؼ إثارتيا لممتعمـ, كتاب التمميذ في صكرة منفصمة الميعمـأف يقدـ  .4
 .بيف مدخؿ الطرائؼ العممية كالمداخؿ األخرلالتكاممية العبلقة  الميعمـدرؾ أف يي  .5



 

    

45 

 

  :شركط خاصة بكقت استخداـ الطيرفة - :ثالثان 
 .كفطنتو الميعمـىناؾ عدة شركط خاصة بكقت استخداـ الطيرفة ككميا ترجع إلى 

  :أال تأخذ الطيرفة كقتان أكثر مف البلـز كيتكقؼ ىذا الكقت عمى عكامؿ كثيرة منيا .1
 .مدل تحقيقيا ألىداؼ الدرس - أ
 .مدل إثارتيا الىتماـ التبلميذ - ب

 .الطيرفة العممية لمطبلب في الكقت المناسبتقديـ  .2
 .اختيار التكقيت المناسب إلزاحة الغمكض عف الطيرفة العممية أك تفسيرىا .3
 
 كتحقيؽ اليدؼ الميتعمـ في إثارة اىتماـ الطيرفة العممية حتى تنجح  وكتستخمص الباحثة أن

كاقعي كحقيقي  كمضمكنيا, المرجك مف استخداميا البد أف تككف ذات عنكاف مثير كجذاب
الكقت المناسب لعرضيا  الميعمـككذلؾ يختار , لكنو غريب كجديد كنابع مف مكضكع الدرس

 .كاختيار التكقيت المناسب إلزاحة الغمكض عف الطيرفة العممية كتفسيرىا, كيجيد إلقائيا
 

 مكقع الطيرفة العممية في دركس العمـك:  
 :2010كالكحبلني), (87: 2006ة)كالسعدني كعكد, (104: 1996)مف عمي يكضح كبلن 

( أف مكاف الطيرفة العممية في دركس 149-148: 2011ككذلؾ الجفرم), (32- 31
  :أف تككفالعممية العمـك يتكقؼ عمى الكقت البلـز إللقائيا كيمكف لمطرفة 

  :كمقدمة لمدرس .1
 .بداية الدرساىتماـ التبلميذ في  يمكف استخداـ الطيرفة العممية كمقدمة لمدرس كذلؾ إلثارة

لفؾ المغز)كىي في طبيعتيا جمسات  الميعمـكمف خبلؿ المناقشات التي تدكر بيف التبلميذ ك 
  :يتكصمكا إلى مضمكف الدرس مثاؿ ذلؾحتى لمعصؼ الذىني( 

 عالـ يعدك عاريان في الشارع ! 
العالـ عنكاف ىذه الطيرفة العممية يثير العديد مف التساؤالت لدل التبلميذ لماذا يجرم ىذا 

مف ىك ىذا العالـ؟ ما ما الحدث الجمؿ الذم اضطره ليذا؟  ؟ف ىذا العالـبيذا الشكؿ؟ أجي 
حتى يتكصمكا إلى حؿ الطيرفة التي  كذلؾ ؟التخصص الذم يعمؿ فيو؟ ما مكطف ىذا العالـ

كالتي ارتبطت باسـ ىذا العالـ كىي أيضان  قاعدة أرشميدس(ية)أصبحت بعد ذلؾ قاعدة عمم
 .درس الجديدمضمكف ال
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  ( ثـ يسأؿ تبلميذه إذا كاف مف الممكف تعكيـ !طرفة )تعكيـ العممة الميعمـعندما يعرض
 .فيجيب التبلميذ بأف ىذا ممكف إذا كاف الجسـ مجكفان , الحديد كالصمب عمى سطح الماء

كنجحت , بدأ أماميـ محاكلة تعكيـ دبكس إبرة كشفرة حبلقة عمى سطح الماء في كأسيف
حيث , كيطمب منيـ تفسيران لذلؾ, مع أف ىذه األجساـ ليست مجكفة عدة مراتالمحاكلة 

 .كانت ىذه مقدمة شيقة كجذابة لدرس عف التكتر السطحي

 لدرس المضاد الحيكم )البنسميف( كمقدمة  بائع سجؽ ينقذ حياة المبلييف! :كطرفة. 
 عند التقديـ لدرس المغناطيس           الحجر العاشؽ! :ككذلؾ طرفة. 
 عند التقديـ لدرس المكجات الصكتية   أككاب تغني! ك  !رؤية الصكت :كطرفة. 

 
  :أثناء السير في الدرس .2
الدرس بمناقشات التبلميذ الستنتاج بعض الحقائؽ كالمفاىيـ أك المبادئ العممية أك  الميعمـقد يبدأ 

الدرس نتيجة إلى كقت ينصرؼ فيو التبلميذ عف  الميعمـبعض القكانيف كالنظريات كقد يصؿ 
حيث الفركؽ الفردية بيف التبلميذ( أك أف بعض التبلميذ يككف فيـ )لئلجياد أك عدـ فيـ البعض

فيككف دكر الطيرفة في ىذه الحالة ىك إزالة ىذه , الدرس كلكف بشكؿ يعتريو بعض التشكيش
  :ؾمثاؿ ذلك  .في تكممة الدرس كفيـ جميع التبلميذ الميعمـ استمرارالعكائؽ التي تعكؽ 

  !ليس بالفـ كحده يشرب اإلنساف 
مقي بعد أف ينتيي مف عرض قكانيف الضغط يي ك عرض المدرس لمكضكع الضغط الجكم عند 

 ىذه الطيرفة تثير فضكؿ التبلميذ كحب استطبلعيـ كتمثؿ في طياتيا مفيكمان  سابقةالطيرفة ال
لتقبؿ التبلميذ  مساعدان  كتككف عامبلن  الميعمـعمميا يمكف أف يتكصؿ إليو التبلميذ بمساعدة 

 .الذيف لـ يستطيعكا متابعة الدرس في استكماؿ فيـ الدرس
 بحر ال يغرؽ فيو أحد!  يمكف إثارتيا خبلؿ شرح درس عف الكثافة :ككذلؾ طرفة. 
 يمكف استخداميا خبلؿ شرح درس عف القكة ىذه البيضة أتحداؾ أف تكسرىا! :كطرفة. 
 ذه الطيرفة مف يسمع الصكت أكال المكجكد في حيث تناقش ى !ما أعجبؾ...أييا الصكت

 .خبلؿ درس الصكتك تعرض  ؟ منزلو يسمع المذياع أـ الذم يسمع حفبلن مكسيقيان مباشرة
 ال كزف لو!....صدؽ أك ال تصدؽ  الجسـ الساقط :السقكط الحر يقكؿ أثناء شرح كفي 
  أف يثير مع تبلميذه صكر العبلقات بيف الكائنات الحية" يمكف لممعمـ درس " شرحأثناء ك

 "!...طرفة" إف غاب القط
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  في الطبيعة" يمكف لممعمـ أف يثير مع تبلميذه طرفة  المياهدرس " دكرة  شرحكأيضا أثناء    
 "!"عندما تمطر السماء سمكان 

  يمكف لممعمـ أف يذكر لتبلميذه طرفة "العناصر الكيميائية " درس" الجدكؿ الدكرم شرحكأثناء
ىي تتعمؽ بالكيميائي اإلنجميزم "جكف نيكالندز" صاحب ك , "!لمكسيقيترقص عمى السمـ ا

 ."ثمانيات نيكالندزقانكف "
  يمكف لممعمـ إثارة اىتماـ تبلميذه بقكلو" ال تمكمكا األنثى" الكراثة" درس شرحككذلؾ أثناء". 

جب ىؿ لؤلنثى دكر فعبلن في تحديد جنس المكلكد؟ىؿ باستطاعتيا أف تن:ثـ يستطرد متسائبلن 
 .ثـ يبدأ في نفي كؿ ذلؾ عمى أسس كراثية ؟لزكجيا مكلكدان حسب الجنس الذم يريده

 
  :كخاتمة لمدرس .3

أف , يمكف لممعمـ بعد االنتياء مف دركس معينة اشتممت عمى بعض المفاىيـ كالقكانيف المجردة
ارة بعض عيد جذب انتباىيـ كاىتماميـ أك تقكيـ مدل فيميـ عف طريؽ إثيجدد نشاط تبلميذه كيي 

  :كمف أمثمة ذلؾ ما يمي .الطرائؼ العممية كالتي تعتبر بمثابة خاتمة شيقة ليذه الدركس
 خطاه! ........عندما يبطئ الصكت 

كىي عكامؿ تساعد عمى , ىذه الطيرفة تحتاج إلى إجابات أصيمة كالى تخيؿ كسرعة بديية
يا التبلميذ فيفضؿ أف تناقش تنمية التفكير االبتكارم كتكظيؼ الحقائؽ كالمفاىيـ التي درس

 .إجابتيا في الدرس القادـ أك تككف تقكيمان لمدرس فتناقش في نياية الدرس
  :ككذلؾ بعض الطرؼ التالية

  البميارسيا )مع تبلميذه طرفة  الميعمـثير بعد االنتياء مف درس "دكدة البميارسيا " يمكف أف يي
 .(!تصدر قرارات سياسية

  إذا كلدت البغمة ىؿ تقـك )ثير طرفة عمـ أف يي انيف مندؿ" يمكف لممي بعد االنتياء مف درس" قك
 (!القيامة؟

 الشاىد الكحيد حبة )ثير طرفة عمـ أف يي في النبات" يمكف لممي  التكاثر" بعد االنتياء مف درس
 .( !لقاح

 (أييما أىـ الميزاف أـ األكزاف!)  تستخدـ في نياية شرح درس عف الكزف ككحدات قياسو. 
 
 



 

    

48 

 

  :الدرس كمو في صكرة طرفة عممية صياغة .4
رفة عممية لتحقيؽ اليدؼ العاـ مف حيث يمكف صياغة مكضكع الدرس كمو كتدريسو في شكؿ طي 

 .كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ محتكاه المعرفي كتقديمو بأكممو في صكرة طرفة عممية, الدرس
  :كمثاؿ ذلؾ طرفة 
   !نظرة مف تحت الماء 

 .كيتكصؿ إلى قكانينو, خبلليا درسا بأكممو عف انكسار الضكءكالتي يمكف لممعمـ أف يقدـ مف 
 ميزاف!  ........كلمطبيعة 

التبلميذ كيؼ يككف ميزاف الطبيعة؟  الميعمـحيث في درس التكازف في البيئة يمكف أف يناقش 
 .كدكرة الماء, عرض لبعض المكحات التي صمميا التبلميذ تمثؿ دكرات الغذاء في الطبيعةيتـ ك 

التكصؿ إلى التكازف العجيب القائـ بيف مخمكقات الل سبحانو كتعالى كىك  تـكي, األكسجيفكدكرة 
 .كأف تدخؿ اإلنساف ىك الذم يجعؿ ميزاف الطبيعة في خمؿ كجؿ عز مف صنع الل

 زكاج ذرتيف :ككذلؾ طرفة!  

كنية تكضح كيفية حدكث الرابطة األي حيثدرس"التفاعبلت الكيميائية"  شرحمف خبلليا يمكف 
ال  )ممح الطعاـ( كذرة الكمكر السامة لتككيف جزئ كمكريد الصكديكـ, يف ذرة الصكديكـ الحارقةب

 .ىك حارؽ كال ىك ساـ

كيتضح مما سبؽ أف الطرفة العممية ليا القدرة عمى التكيؼ مع جميع الدركس لتحافظ عمى  -
تقديميا في الغرفة  ىا أشكاالن عنداتخاذكيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ , استمرارية انتباه الطالب
أك أثناء شرح , عرض كمقدمة لمدرس كذلؾ إلثارة اىتماـ التبلميذالصفية فيي إما أف تي 

أك , في تكممة الدرس كفيـ جميع التبلميذ الميعمـالدرس إلزالة العكائؽ التي تعكؽ استمرار 
و طرفة كأحيانا يككف الدرس كم, د نشاطيـيـ مدل فيـ التبلميذ كتجديتقك لكخاتمة لمدرس 
 .متعةعممية جذابة مي 

كقد استخدمت الباحثة الطرفة العممية في ىذه الدراسة كمقدمة لمدرس كذلؾ إلثارة انتباه  -
 .كاىتماـ التبلميذ نحك مكضكع الدرس
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 األسس السيككلكجية لمطرائؼ العممية:  
 :1989) كالحبشي, (265 – 264 :2002) كالسيد, (81 :1994) يكضح كبلن مف كامؿ

  :أف مدخؿ الطرائؼ العممية يعتمد عمى األسس السيككلكجية التالية (64-65
 
  :Stimulationاإلثارة  .1

تستخدـ الطرائؼ العممية في تدريس العمكـ كمثير يحدث استجابة مميزة مف شأنيا أف تؤدم 
حيث تؤثر , إلى تحكيؿ استجابة التمميذ نحك تدريس المادة العممية إلى استجابة ايجابية

كلمطرفة , بما يقرأ أك يسمع كيميؿ إليوأثر رفة في النفس كتجعؿ القارئ أك السامع يتالطي 
كربط أجزائيا فيسيؿ عمى , كحدة مكضكعية كبداية كنياية كىذا يساعد عمى تسمسؿ فكرتيا

 .التمميذ تتبعيا دكف أف يتشتت ذىنو
  :Needsالحاجات  .2

كىي , أكغمكض يتطمب تفسيران  ,تنطكم الطرائؼ العممية عمى مشكمة تتطمب حبلن ليا
منيا تحقيؽ الذات كمحاكلة التكصؿ إلى , الميتعمـكمثيرات تؤدم إلى حاجات محددة لدل 

فيما يتعمـ كضكحان مف غمكض أك تمايزان مف إبياـ أك حبلن الميتعمـ حيث يجد , المعرفة كالفيـ
ان جديدان مف حصاد أك نتاج, لمشكمة أك خطكة في حؿ مشكمة أك حبلن جديدان لمشكمة قديمة

كاإلحساس بالنجاح بمعنى , ككذلؾ يجد إركاء لحاجات االستكشاؼ كتجربة الجديد .قديـ
 .شبعان كبانيان معرفة فكؽ معرفةكمي حببان كمي نبيان مي , الميتعمـآخر يككف التعمـ متصبلن بحياة 

  :Attention اإلنتباه .3
نظران إلى أف , ادة انتباىو التمقائيشكؿ إلى زيفي المكقؼ المن الميتعمـ تؤدم إثارة حاجات 

 .فإف انتباىو يككف عمى المكضكع نفسو, مكضكع الطيرفة يتميز بالغرابة بالنسبة لممتعمـ
, ليساعده في التكصؿ إلى تفسير الغمكض, محاكالن أف يكتشؼ أكبر قدر ممكف مف المعرفة

نحك المكقؼ التعميمي الذم عمـ الميتاستعدادان إدراكيان عامان يكجو  اإلنتباهلذلؾ يمكف اعتبار 
 .يكجد فيو

  :Motivationالدافعية  .4
الذم يعمؿ عمى زيادة  اإلنتباهكمنيا إلى , ثـ الحاجات, تؤدم الطرائؼ التعميمية إلى اإلثارة

لما تتضمنو الطرائؼ مف كسائؿ ترتبط بمكضكع الكحدة  الميعمـمف خبلؿ تخطيط الميتعمـ دافعية 
لتبسط لو العمكـ في صكرة شيقة مما يزيد دافعيتو عمى الدراسة كتعمـ , أك البرنامج الذم يدرسو
بما تضمنو مف , الميتعمـفيي تعمؿ كمثيرات تثير حاجات معينة لدل , المكضكعات األخرل



 

    

51 

 

 كتؤدم إلى زيادة انتباىو كنشاطو كمشاركتو في المكقؼ التعميمي , غمكض يتطمب تفسير
أف  كىذه األسئمة تعني أساسان , الميعمـأسئمة إلى نفسو أك إلى كبالتالي تدفع بالتمميذ إلى تكجيو 

تككف ىناؾ حركة أم , الفرد بحاجة إلى المعرفة كبالتالي تبدأ عممية جمع البيانات كالمعمكمات
ىي تمؾ التي يتحرؾ فييا , لممتعمـ إلى التعمـ كتمؾ أسمى صكرة مف صكر الدافعية في التعمـ

في حالة تعمـ مما الميتعمـ ك  الميعمـكيككف فييا كؿ مف , مشتركة في التعمـبدافعية  الميعمـك الميتعمـ 
كيرفع لممعمـ قدره بأف يجعمو متعممان دائمان متعممان رائدان كمريدان يضع , يصكف لممتعمـ ذاتو كحريتو

بعبارة أخرل يصبح التعمـ مكقؼ .يديو عمى أشيى الثمار كأنضجيا كىي نمك طبلبو كنمكه معيـ
 .ءهيحفظ لمتعمـ بيجتو كنما مما الميعمـكمسئكلية الميتعمـ ءمة بيف حرية فيو مكا

  :Positivityة اإليجابي .5
في المكقؼ التعميمي مف خبلؿ ما يتطمب منو أثناء تدريسو الكحدة أك الميتعمـ يشترؾ أف بعد 

ـ يحدث تعمـ ذاتي تحت تكجيو كتقكي, البرنامج المقترح لمكصكؿ إلى تفسير المشكمة كحميا
كمف أىـ ما يميز الطرائؼ تكفير أشكاؿ متنكعة كمتعددة مف , خبلؿ العممية التعميمية الميعمـ

في العممية  في المكقؼ التعميمي كذلؾ مف خبلؿ مشاركتو انفعاليان الميتعمـ يجابية كتفاعؿ إ
ؿ كالعم, التعميمية ليبحث كيتكصؿ إلى التفسير كالحؿ المناسب لممشكمة المتضمنة في الطيرفة

 .الميتعمـك  الميعمـعمى جعؿ عممية التعمـ قاسمان مشتركان بيف 
  :Reinforcement التعزيز .6

بما تتضمنو الطرائؼ العممية مف مشكبلت تتطمب حبلن أك غمكض يتطمب تفسيران فإنيا تعمؿ 
, كبالتالي زيادة دافعيتو, كتؤدم إلى زيادة انتباىو, الميتعمـكمثيرات تثير حاجات معينة لدل 

كمشاركتو الفعالة في المكقؼ التعميمي حتى يصؿ إلى , ذه الدافعية تؤدم إلى زيادة نشاطوكى
كبالتالي إزالة حالة التكتر التي نشأت لديو كتعتبر إزالة ىذا التكتر تعزيزان , حؿ المشكمة كتفسيرىا

كلد ر تي كتكرار حدكث حاالت التكتر كتكرار تعزيز االستجابات مف خبلؿ إزالة التكت, لبلستجابة
أما إذا كانت , كالحاجة إلى التعمؽ في دراسة العمكـ, الرغبة في معرفة المزيد منياالميتعمـ لدل 

 .فإنو يصؿ مباشرة إلى حالة التعزيز, الميتعمـالطرائؼ العممية في صكرة خبرة سابقة لدل 
 
  :مف خبلؿ الشكؿ التالي كتظير األسس السيككلكجية لمطرائؼ العممية -
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 (81: 1994, )كامؿنقبلن عف  ( األسس السيككلكجية لمطرائؼ العممية5 -2شكؿ )
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  كيتضح لمباحثة مف خبلؿ عرض األسس السيككلكجية لمطرائؼ العممية أف مدخؿ الطرائؼ
عمؿ كمثيرات تحدث حالة مف التكتر لدل يالعممية بما يحتكيو مف مشكبلت أك غمكض 

كبذلؾ , ا يؤدم إلى زيادة انتباىو التمقائيلديو مم ةككذلؾ إثارة حاجات محدد, الميتعمـ
إلزالة غمكض الطيرفة  توكيتبع ذلؾ زيادة دافعي, تساعده عمى التفكير في مكضكع الطيرفة

بصكرة مختمفة ليتمكف مف الكصكؿ الميتعمـ كىذه الدافعية تؤدم إلى إيجابية كنشاط  .العممية
أما إذا كانت ىذه , لديو إلستطبلعابدافع حب  وثـ ينتج إشباع حاجات, إلى إزالة الغمكض

 .في صكرة خبرة سابقة فيصؿ مباشرة إلى عممية التعزيزالميتعمـ الطيرفة لدل 
 
 خطكات استخداـ الطيرفة العممية:  

الخطكات الكاجب إتباعيا عند استخداـ مدخؿ  (241 – 240: 2003يعرض زايد كعثماف)
                     - :الطرائؼ العممية

  :الطيرفة العممية قبؿ عرض .1
 .ةفر إخبار الطبلب بتكقعاتؾ منيـ أثناء عرض الطي  . أ
 .إرشاد الطبلب إلى اإلصغاء أثناء عرض الطيرفة . ب
  :عند تقديـ الطيرفة العممية في الصؼ .2
 .الربط بيف خبرات الطبلب السابقة كمكضكع الطيرفة . أ
 .تقديـ الطيرفة بذكر عنكاف الطيرفة كمحتكاىا عمى الطبلب . ب
 بؤ لو عبلقة بعنكاف الطيرفةقبكؿ أم تن . ت
 .لطبلب كتحكيرىا لتككف متكافقة مع الطيرفةاتحميؿ تنبؤات  . ث
  :بعد عرض الطيرفة العممية .3
 .عند عرض الطيرفة اإلستمتاعب الميعمـإظيار انطباع  . أ
 .تكميؼ الطبلب بإبداء انطباعاتيـ عف الطيرفة . ب
 .المعمكمات عف الطيرفةاالستزادة مف يمكف طبلع الطبلب عمى الكتب التي مف خبلليا إ . ت
عمؿ برنامج , تكميؼ الطبلب بأنشطة ذات صمة بمكضكع الطيرفة مثؿ إعداد مجمة حائط . ث

 .ية الخاصة بالطيرفةممتنفيذ األنشطة الع, القياـ برحمة عممية, إذاعي مدرسي
 .تكميؼ الطبلب بتكضيح ما الذم إستفادكه مف الطيرفة . ج
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 العممية كحتى تحقؽ األىداؼ التي كضعت ألجميا جميان أنو لبلستفادة مف الطرائؼ  كيظير
أثناء  -قبؿ عرض الطرفة العممية ) ث خطكات أساسية الستخداـ الطرفةالبد مف إتباع ثبل

مؿ كؿ خطكة عمى مجمكعة مف تكتش بعد عرض الطرفة العممية( –تقديـ الطرفة العممية 
 .طكةإتباعيا في كؿ خي  الميعمـاإلجراءات الكاجب عمى 

 
 سياماتيا التربكية مميزات   :الطرائؼ العممية كا 

سيامات تربكية عظيمة, لمطرائؼ العممية مزايا عديدة كسبيا أىمية كبرل في تدريس العمـك تي , كا 
  :مف كقد أجمع عمى ىذه المميزات كبلن 

كالسيد , (65: 1989كالحبشي ), (149-148 :2011الجفرم)ك , (84: 1994كامؿ)
  :( بأف الطرائؼ العممية تتميز بأنيا575: 2008) كالدمرداش, (265 :2002)
 .تعمـ يساعده عمى التعمـ مما يزيد مف فعالية العممية التعميميةتكفر جك مناسب لممي  .1
, كتثير لديو االىتماـ فتساعده عمى التفكير العممي, الميتعمـتقدـ مادة شيقة تجذب انتباه  .2

 .كتزيد مف دافعيتو لمتعمـ
كمشاركتو انفعاليان في العممية التعميمية ليبحث كيتكصؿ إلى , ـالميتعمتساعد عمى إيجابية  .3

 .يةممالتفسير كالحؿ المناسب لممشكمة المتضمنة في الطيرفة الع
بدالن مف أف تككف عممية مف طرؼ , الميتعمـك  الميعمـتجعؿ عممية التعمـ قاسمان مشتركان بيف  .4

 .الميعمـكاحد ىك 
كحرية التعبير  اإلنتباهك , فييا كاإلصغاء إلى اآلخريف أنماطان سمككية مرغكبالميتعمـ تكسب  .5

 .كالتعاكف كالمشاركة
الميارية أك , المعرفية مف معمكمات كتفكير عمميكانت سكاء تحقؽ أىداؼ تدريس العمـك  .6

كتقدير لعظمة االنفعالية مف ميكؿ كاىتمامات كاتجاىات  كأ, مف ميارات بأنكاعيا المختمفة
 .كتقدير العمـ كجيكد العمماء, الخالؽ سبحانو كتعالى

مف خبلؿ ما تقدمو مف المعمكمات النادرة كالعركض  اإلستطبلعتثير لدل الطبلب حب   .7
كتكرار ذلؾ يكلد لدييـ الرغبة في معرفة المزيد , العممية المثيرة كالتجارب العممية الغريبة

 عمـ متمكف عمميان كتدعيـ مستمر مف مي , كدركس ممتعة, ساٌرةالرتباطيا بخبرات  منيا نظران 
سرعاف ما تنمك  اإلستطبلعكىذه الرغبة لحب , ال تنفذ ذخيرتو مما يتكؽ الطبلب لسماعو

 .إلى ميؿ لمعمكـ كمتابعة دراستيا كينمك لدل الطبلب اتجاه مكجب نحك دراسة العمكـ
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مثيرة عمى التقديـ الشيؽ لمدرس كتجديد النشاط لمتعمـ أثناء الدرس أك كخاتمة  الميعمـتساعد   .8
 .لمدرس أك عرض الدرس كمو في صكرة طرائؼ عممية ليتحقؽ الغرض مف التدريس

تساعد الطرائؼ عف طريؽ إمكانية انتشارىا كنقميا مف تمميذ إلى آخر أك مف داخؿ   .9
 .المدرسة إلى خارجيا في إثراء جكانب التعمـ لتدريس العمكـ

كالمستكيات بشرط أف تتبلءـ ال تقتصر عمى مرحمة تعميمية فيي تبلئـ كافة األعمار   .10
 .خبرتيا التعميمية مع المستكل العقمي لممتعمميف

تخفؼ مف جفاؼ المكضكعات العممية كتجريد مصطمحاتيا حيث تجعؿ المكضكعات   .11
 .يفمميتعمملالعممية شيقة كممتعة 

مة كالممؿ الذم آتسيـ في إيجاد جك مف المتعة كالحماس أثناء التعمـ كتطرد جك الس .12
 .ى أجكاء المكقؼ التعميميخيـ عميي 
يف حيث الطيرفة العممية ال تنطمؽ مف اىتمامات الميتعممتراعي الفركؽ الفردية بيف  .13

تكجد ىذه االىتمامات كتككف فإنيا , يف المتبادلة بؿ مف خبلؿ ما تحدثو مف إثارةالميتعمم
 .اىتمامان جماعيان خاصان بيا

يف مف قبؿ كتعمؿ عمى الميتعمم لتدحض األفكار كالمفاىيـ الخاطئة كالمتصكرة لد .14
 .يفالميتعممكبذلؾ تسيـ في معالجة التصكرات البديمة المتككنة لدل , تصحيحيا

 حيث أنيا, ثرة باقية األالميتعممة كتجعؿ الخبرات الميتعممتقمؿ مف معدؿ نسياف الخبرات  .15
 .ولذا ستسيـ في رفع مستكل تحصيم, مكقؼ محبب بالنسبة لممتعمـ

 .عممية بصكرة كظيفيةتككف اتجاىات  .16
ف فمسفتيا تقـك عمى التشكيؽ كجذب ألتعتبر مف أكفأ الكسائؿ لجذب انتباه الطبلب  .17

ألنو يتـ كضع عنكاف غريب كمثير حتى بالنسبة ألصعب المعمكمات كأكثرىا  كذلؾ, اإلنتباه
 .بمما يدفع الطبلب لمعرفة السر الكامف كراء ىذا العنكاف أك ذلؾ التساؤؿ الغري تجريدان 

 
  سيامات الطرائؼ العممية اىتمت بأكيظير لمباحثة ككذلؾ الميتعمـ ك  الميعمـف مميزات كا 

كاىتماميـ يف كجذب انتباىيـ الميتعممسكاء كذلؾ لزيادة دافعية  بالمكقؼ التعميمي عمى حدو 
 .كبالتالي تحقيؽ أفضؿ النتائج, مكضكع الدرسب
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  عمميةأثناء التدريس بمدخؿ الطيرفة ال الميعمـدكر:  
  :أثناء التدريس بمدخؿ الطيرفة العممية الميعمـ( دكر 266 :2002يعرض السيد )

  :مف خالؿ الطيرفة الميعمـتحديد المفيـك الرئيس الذم يركز عميو  .1
كذلؾ مف خبلؿ دراسة األىداؼ الخاصة بالمادة العممية الكاردة بالدرس كما سيترتب عمى عرض 

 .الطيرفة مف تحقيؽ ليذه األىداؼ
  :تحديد مجاؿ الطيرفة كمحتكاىا .2

بتحديد المكضكع الذم تتحدث عنو الطيرفة كالمادة العممية التي يشمميا ككيفية  الميعمـحيث يقكـ 
 .متبلميذلعرض ىذه المادة العممية كمدل مناسبتيا 

  :اختيار الطيرفة .3
ر إلى اختيار لكحة اختيار محتكل الطيرفة كصياغتو تمييدان لتقديمو لمتبلميذ كقد يمتد األم أم

 .التي تساعد عمى تقديـ الطيرفةك  L.C.Dمعينة أك مجمكعة مف األدكات أك الصكر أك جياز 
  :تحديد النقاط األساسية التي سيتـ مناقشتيا مع التالميذ .4

أم  تحديد , كتبلميذه الميعمـيتـ ذلؾ مف خبلؿ تحديد مسارات عممية التفاعؿ التي ستتـ بيف 
 .لتي ستتـ مناقشتياالنقاط األساسية ا

  :تحديد مكاف كزماف الطيرفة مف الدرس .5
ككذلؾ مكاف الطيرفة , بتحديد العنصر الدراسي الذم سيتـ تقديـ الطيرفة عنده الميعمـكىنا يقكـ 

 .الطيرفة تمؾمف الدرس كالكقت الزمني الذم سيستغرقو عرض 
  :عرض الطيرفة .6

ميارة  الميعمـففي ىذه الخطكة يجب أف يمتمؾ  كىنا تكمف الصعكبة الرئيسة في استخداـ الطيرفة
 .حتى تتحقؽ األىداؼ التي حددىا مشكقان  إلقاء الطيرفة كعرضيا عرضان 

 
 الطرائؼ العممية كعالقتيا بالقصة في القراف الكريـ: -   
القمكب فيستغميا  ىاإلسبلـ الميؿ الفطرم إلى القصة ,كماليا مف تأثير ساحر عميدرؾ  -

تربية كتكجيو ك عقيدة  فيك كتاب, ة مف كسائؿ التربية كتقكيـ السمكؾلتككف كسيمة ناجح
بكؿ أنكاع  حافؿه  مع خضكعيا لمغرض الديني سجؿه ف الكريـ آفي القر القصة ك , كىداية

ليذا كاف , اختيار دقيؽ لمحظة الحاسمة لتكجيو القمب لمعبرة كالعظة حيث يتـالتعبير الفني 
 .الكريـ مكجية لؤلغراض الدينية التي جاءت لتحقيقياأف تككف القصة في القرآف  طبيعيان 

 



 

    

56 

 

 .ف الكريـآ(أنكاع القصة المكجكدة في القر 23: 2010) مف خبلؿ ذلؾ تعرض الكحبلني -
  :القصة التاريخية .1

كىي الكاقعة المقصكدة بأماكنيا كأشخاصيا كحكادثيا مثؿ قصة مكسى عميو السبلـ ك 
 .الرجؿ الصالح

  :القصة الكاقعية .2
 .كسؼ عميو السبلـلحالة بشرية معينة كقصة يي  ض نمكذجان كىي تعر 

  :القصة التمثيمية .3
القصة التي تحكي كاقعة بذاتيا ,كلكنيا يمكف أف تقع في أية لحظة مف المحظات ,كفي 

 .أم زمف,كقصة أصحاب الجنتيف ,كقصة ابني آدـ ىابيؿ ك قابيؿ
 

 مكقع الطرائؼ مف السنة النبكية: -  
 ككاف ال يقكؿ إال حقان , عميو كسمـ ييداعب أصحابو كييقابميـ باالبتسامة كاف النبي صمى الل

ف كاف مازحان   .كا 
 كاطمبكا ليا طيرؼ الحكمة , )ركحكا عف القمكب :كقاؿ عمي بف أبي طالب رضي الل عنو 

 .فإنيا تمؿ كما تمؿ األبداف(
 كعف قتادة رضي الل عنو قاؿ:  

الل صمى الل عميو كسمـ  ف أصحاب رسكؿىؿ كا :ؿ ابف عمر رضي الل عنيمائً )سي 
 .كاإليماف في قمكبيـ أعظـ مف الجباؿ(, نعـ :قاؿ ؟يضحككف

 - :كمف أمثمة تمؾ الطرائؼ
  رضي الل عنيا أنيا قالت سمموركم عف أـ:  

 كمعو نعيماف, خرج أبك بكر في تجارة إلى بصرل قبؿ مكت النبي صمى الل عميو كسمـ بعاـ
فقاؿ , ككاف سكيبط رجبل مزاحا, ككاف نعيماف عمى الزاد, كانا شيدا بدران ك , كسكيبط بف حرممة

فمركا بقكـ فقاؿ ليـ  :قاؿ .فؤلغيظنؾ :قاؿ, حتى يجيء أبك بكر :قاؿ, أطعمني :لنعيماف
 .نعـ :تشتركف مني عبدا لي؟ قالكا :سكيبط
فبل , المقالة تركتمكهفإف كنتـ إذا قاؿ لكـ ىذه , إني حر :كىك قائؿ لكـ, إنو عبد لو كبلـ :قاؿ

ثـ أتكه فكضعكا في , فاشتركه منو بعشر قبلئص, ال بؿ نشتريو منؾ :قالكا, تفسدكا عمي عبدم
ني حر لست بعبد :فقاؿ نعيماف  أك حببلن  -عنقو عمامة  قد  :فقالكا, إف ىذا يستيزئ بكـ كا 
, كرد عمييـ القبلئص القكـ فتبع :فأخبركه بذلؾ قاؿ, فجاء أبك بكر, فانطمقكا بو .أخبرنا خبرؾ
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فضحؾ النبي صمى » :كأخبركه قاؿ, فمما قدمكا عمى النبي صمى الل عميو كسمـ, كأخذ نعيماف
 2«الل عميو كسمـ كأصحابو منو حكالن 

 يا  :كقالت لو, جاءت امرأة عجكز مف الصحابيات إلى رسكؿ الل صمى الل عميو كسمـ
ن ةى  :يا صٌمى الل عميو كسمـ قائبلن دعي الل أف يدخمني الجنة؛ فداعبإرسكؿ الل  الى يىٍدخيؿي اٍلجى

زي ؛فانصرفت العجكز باكية أخبركىا أنيا  :فقاؿ النبي صمى الل عميو كسمـ لمحاضريف, اٍلعيج 
 أم إنيا 3{َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكار ا , ِإنَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاء  } :إف الل تعالى يقكؿ, ال تدخميا كىي عجكز

 4حيف تدخؿ الجنة سيعيد الل إلييا شبابيا

 كطمب منو دابة ييسافر عمييا , جاء رجؿ مف الصحابة إلى رسكؿ الل صمى الل عميو كسمـ
إنا حاممكؾ عمى كلد  :"احممني"؛ فأراد النبي أف يمازح الرجؿ كيطٌيب خاطره فقاؿ لو :قائبل
فكلد , كسمـ كلد الناقة ليركب عميو استغرب الرجؿ كيؼ يعطيو النبي صمى الل عميو, الناقة

نما يتحٌمؿ ىذه المشقة النكؽ الكبيرة فقط؛ , الناقة صغير كال يتحٌمؿ مشقة الحمؿ كالسفر كا 
كما أصنع بكلد الناقة؟ ككاف النبي صمى الل عميو كسمـ يقصد أنو  :فقاؿ الرجؿ متعٌجبا
 5.النكؽ؟" كىؿ تمد اإلبؿ إال :فداعبو النبي قائبل, سيعطيو ناقة كبيرة

 قاؿ رسكؿ الل صمى الل عميو كسمـ :ما ركاه أبك ىريرة رضي الل عنو قاؿ:  
إنما ذىب  :فقالت ىذه لصاحبتيا, فذىب بابف إحداىما, جاء الذئب, بينما امرأتاف معيما ابناىما

فخرجتا , فقضى بو لمكبرل, فتحاكمتا إلى داكد, إنما ذىب بابنؾ :كقالت األخرل, بابنؾ أنت
فقالت , ائتكني بالسكيف أشقو بينكما :فقاؿ, فأخبرتاه, سميماف بف داكد عمييما السبلـ عمى

كالل إف سمعت » :قاؿ أبك ىريرة :قاؿ, فقضى بو لمصغرل", ىك ابنيا, ال يرحمؾ الل :الصغرل
 6.«ما كنا نقكؿ إال المدية, بالسكيف قط إال يكمئذ
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 الحس العممي   - :ثالثان 

 تراث مف الكممة ىذه أصبحت, كجدتيا كجدتيا بالعربية نقكؿ كما أك يكريكا يكريكا 
 يطمؽ أف البعض يحب كما اليندسة أبك, أرشميدس إلى يرجع كالفضؿ, التاريخ كحكـ الفيزياء
 .عميو

 رأس بو ليزيف الخالص الذىب مف تاجان  يصنع أف يريد ممكيا افك, سيراقكسة بمدة في  
 صنعو كبالفعؿ, التاج ىذا لو يصنع أف الصائغ إلى فعيد, يياإل التقرب مف كنكع اآللية حدأ

 الصائغ دثتحى  ربما وبأن الزماف ذلؾ ممكؾ كعادة الممؾ عقؿ إلى تسرب الشؾ كلكف, الصائغ
 تكف لـ, الفضة أك بالنحاس التاج كيخمط أحد باألمر يعمـ فمف الذىب بعض يأخذ بأف نفسو
 .األمر كاكتشاؼ جالتا صير إال ذلؾ مف لمتأكد كسيمة ىناؾ

 بعدـ يؤمنكف كال سحرة العمماء بأف يعتقدكف كانكا الكقت ذلؾ في الممكؾ أف يبدك كلكف  
 مف نعصي  التاج كاف إف يعرؼ فأ أرشميدس عمى فكاف, مستحيمة كانت ميما رغباتيـ تمبية

 فإ معينة مدة خبلؿ كذلؾ, بالتاج أذل أم يمحؽ أف دكف, مغشكشان  كاف أـ, الخالص الذىب
 ييأس بدأ أف إلى بأرشميدس التفكير استبد, إطبلقان  مشرقة نيايتو تبدك ال, يفعؿ كلـ انتيت
, يستحـ أف إليو كىك ران مضط نفسو كجد قراران متيكران  قرر حينيا ربما, المظممة لنيايتو كيستعد
, الحظ الماء يرتفع في الحكض كعمى جانبيو كيفيض, االستحماـ حكض إلى ينزؿ ىك كبينما

كلكف لقد أليب منظر إزاحة .لكف ما الجديد في ذلؾ فقد فاض قبؿ ذلؾ ألؼ حكض كحكضك 
 عاريان  الشارع إلى يقفز جعمتو, كاحدة فكرة عميو كسيطرت عيناه لمعتالماء خياؿ أرشميدس ك 

ف الذم كجده ىك حؿ أتدركف أ, كجدتيا كجدتيا يكريكا يكريكاصارخان  الممؾ قصر إلى ليصؿ
 ف كيؼ؟؟كلك .مشكمة التاج

حضر أرشميدس كتمتيف مف المعدف إحداىما مف الفضة كاألخرل مف الذىب كؿ منيما تساكم أ
زاح كأخذ يقيس حجـ الماء المي , كتمة التاج في الكزف ككضعيـ عمى التعاقب في كعاء مممكء بالماء

كبر أانت كاكتشؼ أف كمية الماء التي أزاحيا التاج ك, التاج(-الفضة -الذىب)في الحاالت الثبلثة
كبيذه الطريقة عرؼ أف , قؿ مف تمؾ التي أزاحتيا الفضةأك , مف تمؾ الكمية التي أزاحيا الذىب

 .ثنيفمف اإل ان مف الذىب الخالص كال مف الفضة الخالصة كلكنو كاف خميط ان التاج لـ يكف مصنكع
 .ككذلؾ اكتشؼ قانكف الطفك كاإلزاحة, كبذلؾ اكتشؼ أف التاج كاف مغشكشان 

الظاىرة التي حدثت مع أرشميدس كتحدث مع الجميع كلكنيا لـ تستكقفيـ أك تثير  إف ىذه
كذلؾ يدؿ عمى تمتعو , منا أثارت نشاطو الذىني كاىتمامو كدىشتوكلكنيا بالنسبة لعالً , انتباىيـ

كلكف ما المقصكد بالحس , بسرعة بديية كتفتح عقمي كصبر كمثابرة كبالتالي حسو عممي عاؿو 
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ـ في ظؿ عصر الثكرة حتى يسمككا سمكؾ العالً  ؟يمكف تنميتو لدل طمبتنا ككيؼ ؟العممي
 .المعمكماتية كالتكنكلكجية الضخمة

 
  مفيـك الحس لزة كاصطالحان: -  

  :الحس  لزة
شعر بو كعممو كأدركو  أممأخكذ مف أحس الشيء  (150 :1980المعجـ الكجيز)في 

 .بإحدل الحكاس
ا َأَحسَّ " :كفي قكلو تعالى - ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن َأْنَصاِري ِإَلى اللَّهِ  فَ َلمَّ    7" ِعيَسى ِمن ْ

 .بإحدل حكاسو ( أدركوأحس)
ُسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيهِ "قكلو تعالى  يكف -    8"يَا بَِنيَّ اْذَهُبوا فَ َتَحسَّ

 .كيقاؿ تحسس القـك أم تتبع أخبارىـ, تحسس( الخبر أم تطمب معرفتو)
  :الحس اصطالحان 

اإلدراؾ بإحدل الحكاس أك الفعؿ الذم تؤديو إحدل  :( الحس بأنو70: 2007ؼ الجزار)تعر  -
كىك يأتي  .أك الكظيفة النفسية الفسيكلكجية التي تدرؾ أنكاعان مختمفة مف اإلحساس, الحكاس

كالحس السميـ ىك القكة التي نميز بيا , أيضا بمعنى الحكـ أك الرأم كقكلنا الحس السميـ
 .ؿ كنقدر بيا قيمة الشيءالحؽ مف الباط

ىك أنشطة عقمية تسمح لئلنساف بالتعامؿ مع  :( بأف الحس18: 2011كترل الشحرم) -
 .العالـ المحيط  بو حسب أىدافو كخططو كرغباتو كيمارسيا اإلنساف عندما تكاجيو مشكمة

 تبعان لرأم أرسطك() :كالحس نكعاف
 .(الممس –ذكؽ تال –الشـ  –السمع  –الحكاس الخمسة الظاىرة )البصر  :حس ظاىرم .1
, الكىـ, الخياؿ, المشترؾ عف طريؽ الحكاس الخمسة الباطنة)الحس يحدث :حس باطني .2

درؾ كمن , كحافظيا ىك الخياؿ, درؾ الصكر ىك الحس المشترؾمن حيث  المتصرفة(, الحافظة
 .أما المتصرفة فيي التي تركب المعاني كتنظميا, كحافظيا الذاكرة, المعاني ىك الكىـ

 مفيـك الحس العممي:  
نو يشير إلى مصطمح اإلدراؾ المقترف إإذا أضفنا كممة عممي إلى مصطمح الحس ف     
 .كبذلؾ يككف الحس العممي, بالعمـ

                                                           
 52:  عٕسج آل ػًشاٌ 7
8
 78:  عٕسج ٕٚعف 
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( الحس العممي بأنو التفكير في صنع المعنى مف 2012 :211) Ford حيث يعرؼ -
باستخداـ طرؽ خاصة خبلؿ التركيز عمى الممارسات العممية كأنماط مف الحكار كالخطاب 

 .مثؿ التكاصؿ كالتمثيؿ مما يجعؿ ىذه الممارسات العممية ميسرة كسيمة
بأنو القدرة عمى إصدار حكـ ك انتقاء ( الحس العممي 18: 2011كتعرؼ الشحرم ) -

القرار معتمدان عمى السببية   اتخاذالطرؽ الصحيحة لمكصكؿ إلى حؿ مشكمة عممية ك 
 الميتعمـ كجكده مف خبلؿ الممارسات التي يقـك بيا  كيستدؿ عمى, كبأسرع كقت ممكف

 .عمى الفيـ كاإلدراؾ كالكعي ةالذىنية كعمميات قائم الميتعمـ كتشير أغمبيا إلى أداءات 
 
 الميتعمـ أنشطة عقمية يمارسيا  :كتتفؽ الباحثة مع الشحرم في تعريفيا لمحس العممي بأنو 

 .كصكالن لتحقيؽ اليدؼ, كاإلدراؾ كالكعي بناء عمى اإلحساس, بطريقة معرفية ككجدانية
  

 مككنات الحس العممي:  
 - اإلنتباه –اإلحساس )كىي  ( مككنات الحس العممي24 :2011تعرض الشحرم ) 

سرعة األداء كضغط  –القرار اتخاذ –األداء الذىني  -حؿ المشكبلت -الكعي –اإلدراؾ 
 .(الكقت

  :اإلحساس -1
لمجياز العصبي المركزم عف  اط المعطيات الحسية التي تردي بأنو التق (22: 2005يعرفو جمؿ )

كيحدث بطريقة غير , الجمد( –العيناف  –المساف  –اإلذف  –طريؽ المستقببلت الحسية )األنؼ 
حيث تتمقى أعضاء الحس التنبيو المناسب مف المؤثرات , كبدكف معرفة أك تكقع, مقصكدة

يمتد مف العصب الحسي إلى مراكز اإلحساس بالمخ  كتنتقؿ بو كتثير دفعان عصبيان , فتستجيب لو
 .حيث تكجد أعضاء مستقبمة خاصة بكؿ حاسة

 
 أنكاع المستقبالت الحسية: - 
  :المستقببلت الحسية إلى األنكاع التالية (23 :2005صنؼ جمؿ )  
 .مثؿ الصكت كالضكء :مستقبالت خارجية - أ
 .بيعة السمكؾ كاالستجابةما يحدث مف تفاعؿ داخمي يغير مف ط :مستقبالت داخمية - ب
 .تخص ما يحدث داخؿ العضك الحسي نفسو مف أحداث :مستقبالت ذاتية - ت
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 مراحؿ حدكث عممية اإلحساس: - 
 - :( أف عممية اإلحساس تتـ عبر عدة مراحؿ ىي132 :1993يكضح راشد )

 .فييا تصؿ التأثيرات الفيزيقية إلى عضك الحس الخارجي :المرحمة الفيزيقية .1
ينفعؿ عضك الحس بيذه المؤثرات ثـ ينتقؿ التأثير بكاسطة فييا  :فسيكلكجيةالمرحمة ال .2

 .األعصاب إلى المراكز العصبية في المخ
 .يتحكؿ التأثير الكاصؿ لممراكز العصبية إلى شعكر باإلحساس فييا :المرحمة النفسية .3

 
عمكمات التكصؿ إلى الم عمىميد لو كىك القدرة كيتضح مما سبؽ اإلحساس يسبؽ الحس كيي  -

أما الحس فيك أشمؿ مف مفيكـ اإلحساس كىك اإلدراؾ كالكعي , مف خبلؿ استخداـ الحكاس
 .القائميف عمى ما تـ اإلحساس بو

 
  :اإلنتباه -2
التعامؿ مع كميات محدكدة مف المعمكمات  ى( بأنو القدرة عم68 :2010ييعرفو العتكـ ) -

 .لحكاس أك الذاكرةالمنتقاة مف كـ ىائؿ مف المعمكمات التي تزكدنا بيا ا
كىك نكع مف التييؤ يشير إلى تكيفات حسية أك عقمية  تسيـ في إحداث استجابات إدراكية  -

نو متييئ لرؤيتو )أبك أكىكذا نقكؿ أف الشخص الذم يركز بصره عمى شئ , أك حركية
 .(143 :2004, جكيح كأبك مغمي

ئي مف المثيرات ( أف حكاس اإلنساف تستقبؿ عدد النيا22 -19 :2000يكضح جمؿ ) -
كبذلؾ نقكؿ  ,كاإلحساسات التي تسجؿ كالتي تستثير اإلنساف نسبة صغيرة مف ىذه المثيرات

ىك تركيز الشعكر عمى عمميات حسية معينة تنشأ مف المثيرات الخارجية  اإلنتباهأف 
 .أك الصادرة مف داخؿ الجسـ, المكجكدة في المجاؿ السمككي لمفرد

 
  اإلنتباهأنكاع: - 

  :اإلنتباهأنكاع  (97-96 :2010المشاعمة )يكضح 
 (, صكرةصكتثير)إلى المي الميتعمـ غـ إرادة الفرد ري  اإلنتباهحيث يتجو  :(انتباه قسرم )ال إرادم   - أ

في االختيار بيف  جيدان الميتعمـ ,كدكف أف يبذؿ لؾ عندما يككف المثير بالغ الشدةكذ
 .في الجسـ لـ مفاجئأإلى طمقة مسدس,أك  كاالنتباه,المثيرات
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رادم مف يتـ بالتركيز عمي مثير كاحد  :انتباه إرادم )انتقائي( - ب عدة مثيرات بشكؿ انتقائي كا 
المحاضرة أك الدركس القرآنية كيحتاج إلى  ىبذؿ الجيد فيو كاالستماع إلالميتعمـ يتطمب مف ك 

إلى الخبرات  حساس اإلنتباهكىذا , ليا اإلنتباهتخطيط مدركس كالى بحث عف األشياء التي يراد 
 .السابقة كالى اإلثارة

ىنا تككف الحاجة ك مثير معيف لفترة طكيمة , ىعم اإلنتباهعند مكاصمة  :انتباه متكاصؿ)مستمر( - ت
 .اإلنتباهقكية لمحتكل يجذب 

 .في سبيمو كال يبذؿ جيدان  لوإلى شيء ييتـ بو كيميؿ الميتعمـ انتباه  :(تمقائي)انتباه اعتيادم - ث
 
رادم الميتعمـ يتضح أنو لجعؿ  اإلنتباهمف أنكاع كبناء عمى ما سبؽ  - في انتباه كامؿ كا 

فإننا البد أف نقدـ لو المادة التعميمية بصكرة تمفت نظره  , كمتكاصؿ دكف إجباره عمى ذلؾ
كبالتالي يحدث تنشيط لذاكرتو , حببمتع كمي بمعنى آخر تمثؿ لو مثير مي , كتثير اىتمامو

 .يتجو بشدة نحكىاكيرغب في تذكر تمؾ المكضكعات ك 
  :اإلدراؾ -3

- ( محاكلة فيـ العالـ مف حكلنا مف خبلؿ تفسير المعمكمات  بأنو (68 :2010يعرفو العتـك
الفيـ التفسير كالترميز كالتحميؿ كالتخزيف يشمؿ ك , القادمة مف الحكاس إلى الدماغ
 .كاالستجابة الخارجية عند الحاجة

تحكيؿ االنطباعات الحسية إلى تمثيبلت بأنو عممية  (111: 2007كأيضا يعرفو الزغكؿ) -
عطاءىا المعاني الخاصة بيا, عقمية معينة مف خبلؿ تفسيرىا  .كا 

كىك إحساس , تفسير لما يحس بو الفرد ( بأنو17: 2011ككذلؾ يعرفو شقير كآخركف) -
 .في حكاسو معنىأثر يعطي لممنبو أك المكضكع الخارجي الذم 

 
 ة اإلدراؾأنكاع المثيرات التي تؤثر عمى عممي: - 

 :بنكعيف مف المثيراتأثر تي( أف اإلدراؾ 85 :2012كسالـ ), (132 :1993يكضح راشد )
 سميمان  بعدة عكامؿ فإدراؾ الفرد لؤلشياء إدراكان أثر تعتمد عمى الفرد كتت :(ذاتية)مؤثرات داخمية   - أ

إدراؾ األشياء المألكفة  حيث أف قدرة الفرد عمى, اإلنتباهبالخبرة السابقة كباالستعداد ككذلؾ بأثر يت
 .عمى المشاىد األكلى بصكرة سميمة أكثر دقة مف إدراكو لؤلشياء اعتمادان 

فإننا ال نراىا  فعندما ننظر إلى الصكرة مثبلن , درؾليا عبلقة مباشرة بالشئ المي  :مؤثرات خارجية - ب
 .كحدىا بؿ نراىا ضمف محيط يحيط بيا يسمى الخمفية كالتي تعمؿ عمى إبرازىا
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  اع اإلدراؾأنك: -  
  :( أنكاع اإلدراؾ  حسب الحاسة التي تستقبمو84 :2012يكضح سالـ )   
حيث تنتقؿ الصكرة مف شبكية , ىك فيـ المثيرات القادمة عف طريؽ البصر :إدراؾ بصرم  .أ 

 .ثـ إلى مراكز اإلدراؾ البصرم في المخ, العيف إلى العصب البصرم
لى  يتـ استقباؿ المثير)الصكت( :إدراؾ سمعي .ب  القادـ مف األذف إلى العصب السمعي كا 

 .مراكز السمع في األذف
يتـ استقباؿ المثير )الرائحة( القادمة مف األنؼ إلى العصب الشمي ثـ إلى  :إدراؾ شمي .ج 

 .مراكز الشـ في المخ
 يتـ استقباؿ المذاؽ مف المساف كيتنقؿ إلى القشرة الحسية في المخ :إدراؾ ذكقي كلمسي .د 

كبإمكاف , لمخبرة السابقة تبعان  حيث تعطي لممثيرات )المممكسات( تفسيران  كاإلدراؾ الممسي
كما يحدث أثناء الطعاـ حيث يعتبر , الشخص أف يستقبؿ أكثر مف مثير في الكقت نفسو

 .الطعاـ مثيران بصريان كشميان كذكقيان كلمسيان 
ثيرات مف خبلؿ فيك يعالج الم, ىك تركيز الشعكر في منبو ما اإلنتباهكيتضح مف ذلؾ أف  -

فيك يعالج المثيرات , أما اإلدراؾ ىك معرفة ىذا المنبو, التعرؼ عمى مككناتيا كخصائصيا
 .ميد لويسبؽ اإلدراؾ كيي  اإلنتباهف, مف خبلؿ المعرفة كالخبرات السابقة كالدافعية

  :الكعي -4
العالـ  بأنو العممية التي يستطيع عف طريقيا اإلنساف معرفة (10: 2012يعرفو الشربيني ) -

 .يكتسبيا الفرد عف طريؽ التفكير كاإلحساس, كتفسيره كىك حالة مف التيقظ في مقابؿ الغفمة
بأنو المعرفة كالفيـ كاإلدراؾ كالتقدير كالشعكر بمجاؿ  (337: 2010) ككذلؾ يعرفو إبراىيـ -

 .معيف مما يؤثر عمى تكجيو سمكؾ الفرد نحك العناية بيذا المجاؿ
يؤدم ما ىك ك يعمـ كيعرؼ كيحفظ كيتقبؿ كيؤمف بما يتقبمو  فالشخص الكاعي ىك شخص

 .مؤمف بو
  :حؿ المشكالت -5
عممية تفكيرية يستخدـ فييا الفرد ما لديو مف معارؼ  بأنيا( 95 :2011جركاف )يعرفيا  -

كتككف , جؿ االستجابة لمتطمبات مكقؼ ليس مألكؼ لوأمكتسبة سابقة كميارات مف 
 .يدؼ حؿ التناقض أك الغمكض الذم يتضمنو المكقؼاالستجابة بمباشرة عمؿ ما يست

 تطبيؽ المعارؼ عمى أساسان  يعتمد سمكؾ بأنيا (283: 2003) ككذلؾ يعرفيا زيتكف -
 كتمؾ المعارؼ تنظـ ىذه بحيث قبؿ مف تعمميا السابؽ الحؿ كأساليب كاستراتيجيات
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 يختار بحيث, قبؿ مف مألكؼ مشكؿ غير مكقؼ عمى تطبيقيا عمى يساعد بشكؿ األساليب
 مكقؼ حؿ في أساليب كاستراتيجيات مف كما اكتسبو معارؼ مف تعممو لو سبؽ ما بيف مف
 .خرآ مكقؼ في ليطبقو ما

 .كعند محاكلتنا حؿ المشكمة البد مف التركيز عمى كيفية حؿ المشكمة كليس المشكمة نفسيا -
الفضاء إلى الفضاء  كمثاؿ ذلؾ عندما بدأت ككالة الفضاء األمريكية ناسا في إرساؿ ركاد 

كجدكا أف أقبلـ الحػػػبر ال تكػػػػتب بسبب عدـ كجػػػػكد الجاذبػػػػية )الحبر ال يسيؿ بدكف جاذبية( 
 .طمبكا مف شركة مشيكرة حبلن ليذه المشكمة استغرؽ الحؿ عقد مف الزماف المشكمةلحؿ 

تحت , ريقة مقمكبةكبط, اخترعكا فييا قممان يكتب بدكف جاذبية, مميكف دكالر تكاليؼ 12ك
درجة  300كعمى أم سطح حتى عمى الكريستاؿ كفي درجة حرارة مف صفر إلى , الماء

 .مئكية ,أما الركس فاستخدمكا أقبلـ الرصاص لحؿ ىذه المشكمة

 خطكات حؿ المشكمة: -  

 - :( خطكات حؿ المشكمة كما يمي320 - 319 :2007يعرض أبك جادك ك نكفؿ )

المعيقات  ةعرفمالطمبة بحاجة إلى  حيثىذه الخطكة أىـ خطكة :ةالتعرؼ إلى كجكد المشكم -أ 
 .استيعابياك التي تقؼ أماميـ الستيعاب الدرس أك المسألة التي يحاكلكف فيميا 

يقصد بو تحديد المشكمة كصكغيا بطريقة إجرائية تحدد بالضبط ما ىك  :تعريؼ المشكمة -ب 
التالي التمكف مف كضع االستراتيجيات كب, العائؽ أك المعيقات التي تحكؿ دكف عممية الفيـ

نما لممعمـ .المبلئمة لمتعامؿ معيا فالمشكمة المعرفة كالمحددة ليست ميمة فقط لمطالب كا 
نو يتعرؼ إلى المفاىيـ كالحقائؽ التي لـ يفيميا الطمبة في أأيضا إذ تكمف أىميتيا لممعمـ في 

 .ؿ مع ىذه المشكبلت مستقببلن كبالتالي يطكر رؤية لمتعام, مختمؼ المكضكعات الدراسية
عممية تنظيـ المعمكمات عمى فيـ المبادئ تعمؿ  :تمثيؿ كتنظيـ المعمكمات حكؿ المشكمة -ج 

 .ييا المشكمةعمالتي تستند 
قياـ الطمبة بالتخطيط ككضع استراتيجية مناسبة يعمؿ بالتأكيد  :اختيار استراتيجية الحؿ -د 

 .الصحيح اإلتجاهالتمكف مف التفكير ب كبالتالي, عمى تقدميـ نحك األىداؼ المرغكبة
ا مف تنفيذ نيمكنمنطقي تقكـ بتنظيـ المعمكمات بشكؿ  :تخصيص المصادر لحؿ المشكمة -ق 

 .اإلستراتيجية
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مع طمبتو خطة عمؿ استراتيجية لحؿ المشكمة بحيث  الميعمـيطكر  :مراقبة حؿ المشكمة -ك 
دارة  الكقت بشكؿ فعاؿ كالعمؿ عمى يتمكف الطمبة مف فحص كاختبار الخطكات اإلجرائية كا 

 .تجنب الفشؿ في حؿ المشكمة قيد البحث كاالستقصاء
إلى حؿ المشكمة فيك بحاجة إلى تقكيـ الحؿ الميتعمـ بعد أف يتكصؿ  :تقييـ حؿ المشكمة -ز 

 .الذم تكصؿ إليو لمعرفة قدراتو عمى حؿ المشكمة التي كاجيتو
 

  :األداء الذىني -6
ارة عف كظائؼ ذىنية يأتي دكرىا عند كؿ مرة يجب ( أنو عب29: 2011ترل الشحرم ) -

كعميو فاف تمؾ الكظائؼ , أثناء أدائو ميمة ماالميتعمـ فييا معالجة المعمكمات في عقؿ 
 .لطبيعة الميمة كما تطمبو مف أداءات تختمؼ كفقان 

نو البد مف زيادة فاعمية استخداـ الذىف إلى أقصى طاقاتو أ( 234: 2009كيرل غانـ ) -
كيطمؽ عمى التفكير عممية ذىنية اقتصادية  , لكصكؿ إلى أقصى مستكل تفكيربيدؼ ا
 .قؿ مف العمميات كالمعرفةأتتطمب عدد عندما 

 
 مف تفكير يعتمد عمى الميتعمـ داءات الذىنية تساعد عمى نقؿ تنمية األ فكترل الباحثة بأ

لى المككف األخير مف إ يتـ االنتقاؿثـ , ة القائـ عمى التفاعؿاإليجابيالسمبية إلى نمط 
 .مككنات الحس العممي

 
  :القرار اتخاذ -7

مؿ العديد مف الميارات العقمية مثؿ ت( بأنو عممية تفكير مركبة تش342 :2010يعرفو إبراىيـ)
حكـ الثـ إصدار , كالمفاضمة بيف ىذه البدائؿ, كالبدائؿ التابعة ليا كفيميا, تحديد المشكمة

 .لبدائؿالمناسب لمكصكؿ إلى أفضؿ ىذه ا
  القرار اتخاذخطكات:  
  :كما يميالقرار  اتخاذ( خطكات 105 :2011يعرض جركاف ) 
 .تحديد اليدؼ أك األىداؼ المرغكبة بكضكح (1
 .تحديد جميع البدائؿ الممكنة كالمقبكلة لممشكمة كاآلثار التي ستترتب عمى كؿ بديؿ (2
  :المعايير التالية تحميؿ البدائؿ بعد تجميع معمكمات كافية عف كؿ منيا باستخداـ (3
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 .درجة التكافؽ بيف األىداؼ التي يحققيا البديؿ كأىداؼ الفرد - أ
 .كدرجة المخاطرة التي ينطكم عمييا, المنفعة المتحققة مف اختيار البديؿ - ب
 .المجيكد البلـز لتنفيذ البديؿ - ت
 .قيـ الفرد كمحددات المجتمع - ث

 .ترتيب البدائؿ كتحديد أفضميا لمحؿ (4
 .النيائي كتنفيذهالكصكؿ إلى القرار  (5
 
  القرار كحؿ المشكالت اتخاذالعالقة بيف: - 

  :كما يميالقرار كحؿ المشكبلت  اتخاذ( العبلقة بيف 105 :2011 (يكضح جركاف

 إجراء يتضمف ككبلىما, بحؿ كتنتيي ما بمشكمة تبدأ الخطكات مف سمسة يتضمف كبلىما -
 .نيائي قرار الكصكؿ إلى بيدؼ ارةمخت معايير ضكء في المتنكعة الحمكؿ أك لمبدائؿ تقييـ

 شافية دكف إجابة الفرد يبقى المشكمة حؿ عممية ففي, الحؿ إدراؾ ىك بينيما األساسي الفرؽ -
 بحمكؿ يبدأ الفرد القرار اتخاذ عممية كفي, لممشكمة كمعقكؿ عممي حؿ إلى يصؿ أف كيحاكؿ
 في البدائؿ تقييـ كيتـ, ليدفو المحققة الحمكؿ ىذه أفضؿ إلى الكصكؿ ميمتو كتككف ممكنة
 .المشكبلت حؿ في كما خطكة خطكة كليس,كاحدة أكدفعة متزامنة بصكرة القرار اتخاذ عممية

  فيي , القرار تأتي بعد البحث عف حؿ لممشكمة اتخاذكيتضح مف السابؽ أف عممية
 .يساعدنا التخطيط عمى الكصكؿ ألىدافناك , عممية تخطيط لحؿ المشكمة

 
  :ط الكقتسرعة األداء كضز -8

يف عمى حد سكاء الميتعمم( أف جميع العمميات السابقة تحدث لجميع 31: 2011لشحرم )تذكر ا
القرار بشأف مشكمة ما  تخاذيف في األداء كفي الكقت البلـز الالميتعممكلكف تختمؼ سرعة 

إذا  أما, عقميان  تكاجييـ حيث إذا كانت المعمكمات المطمكبة مكجكدة كمتاحة فمف تستغرؽ جيدان 
ف ذكرىا كاستدعائيا إف, كانت المعمكمات المطمكبة مكجكدة كلكنيا غير متاحة في كقت معيف

  :سريعة في حالتيف ىماالميتعمـ أطكؿ كتككف استجابة  يستغرؽ كقتان 

 .فنجده سرعاف ما يستجيب لمنفي ةعف الخبرة المطمكبالميتعمـ عدـ كجكد معمكمات عند  - أ
 .رىا مألكفة بالنسبة لممتعمـ كقد مارسيا باستمرارعندما تككف الخبرة المطمكب ذك - ب
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  :كتستخمص الباحثة مف السابؽ
ثمانية مككنات تبدأ مف استقباؿ المثيرات عف طريؽ الحكاس)اإلحساس( لو حس العممي لاأف 

كثـ تأتي عممية تفسير ذلؾ المثير , كيمييا التركيز االنتقائي عمى مثير مف بيف تمؾ المثيرات
كالبد أف تتـ , ككذلؾ حاسة السمع إلى إنصات )اإلدراؾ(, اسة البصر إلى مبلحظةكتتحكؿ فيو ح

عمى حؿ الميتعمـ كمف ثـ قدرة , (د حالة مف التيقظ لممتعمـ )الكعيالمككنات السابقة بكجك 
 ىك كآخر مككف, معالجة المعمكمات في عقمو(داءات ذىنية )أب وثـ قيام, المشكبلت التي تكاجيو

 .كالبد أف تتـ العمميات السابقة بسرعة كضغط لمكقت, لمناسبالقرار ا اتخاذ

 
 يكضح مككنات الحس العممي مف إعداد الباحثة  (8-2)شكؿ                   

 
 أىمية تنمية الحس العممي: - 

تعتبر ممارسات الحس مثؿ باقي الممارسات الحياتية األخرل يتعمميا اإلنساف كيتدرب عمييا حتى 
كسرعة انجاز المياـ , المكاقؼ المتعددة ةدقة كاإلتقاف كالمركنة في مكاجييصؿ لمستكل ال

كىذه الممارسات تعبر عف كجكد الحس كنستدؿ عميو منيا كتؤثر في الجكانب المعرفية , المطمكبة
( تعرض أىمية تنمية الحس العممي 241: 2011ف الشحرم )إكلذلؾ ف, كالكجدانية كالميارية لمفرد

  - :بأنيا تكمف في
 اتخاذعمى إدراؾ المشكبلت التي تكاجيو في حياتو اليكمية كمعالجتيا ك الميتعمـ مساعدة  .1

 .القرار المناسب بشكؿ سريع
 .بنفسوالميتعمـ نمك ثقة  .2
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 .المركنة في التفكير ىالتدريب عم .3
عمي كعي بتفكيره كمعرفتو الميتعمـ لعممياتو اإلدراكية أك نتائجو ,أم يككف الميتعمـ معرفة  .4

نجاز ميمة معينة دكف غيرىا كمتى كلماذا يستخدـ استراتيجية معينة دكف غيرىا إل بكيؼ
 .استخداـ ىذا الكعي لضبط ما يقـك بوك 
كمصطمحات , التكاصؿ باستخداـ لغة العمكـ بما تحكييا مف رمكز ىعمالميتعمـ مساعدة  .5

بشكؿ مكتكب  لمتعبير عف األفكار كالعبلقات كفيميا بشكؿ صحيح كالتعبير عنيا لآلخريف 
 .أك مف خبلؿ الحديث كالحكار

 (common sense)حيث الحس العاـ  تعمـالقضاء عمى التفكير الشائع كالعاـ لدل الم .6
دكف محاكلة , كيتسـ بالسطحية كييبنى عمى البلكعي كاإلحساس فقط, يعتمد عمى الفطرة فقط
 .بني عمى الفيـ كالكعيأما الحس العممي فإنو يعتمد عمى اإلدراؾ الم, تفسير ىذا اإلحساس

عمى معالجة المياـ المككمة لو كحؿ المشكبلت بصكرة أفضؿ كأسرع كالتغمب الميتعمـ يساعد  .7
مما ينمي لديو المثابرة كتحمؿ المسؤكلية , داءاتو الذىنيةأعمى نكاحي القصكر في 

 .كاالستقبللية كالتريث كالدقة في األداء
قادران عمى استخداـ  الميتعمـ ة العقمية بحيث يككف يعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير كاألنشط .8

 .عاداتو العقمية كمعرفتو بكفاءة
يف عمى تنمية قدراتيـ عمى استخداـ لغة العمكـ بما تحكييا مف رمكز الميتعمميساعد  .9

فنحف بحاجة إلى متعمـ لديو الكعي الكافي لما يقرأه مف نصكص عممية مع , كمصطمحات
 .نى المناسب مف خبلؿ الربط الصحيح بيف الفكرة كالمفظ كالمعنىالقدرة عمى استحضار المع

 نيا تنمي ميارات التفكير كاألنشطة كأل, نو نظران ألىمية تنمية الحس العمميأباحثة لم يتضح
أف يككف  البد, قادران عمى استخداـ عاداتو العقمية كمعرفتو بكفاءةالميتعمـ  يصبحكل, العقمية

 .و مف خبلؿ بيئة تعمـ مناسبة ترسخ ممارساتو لدل الطمبةالحس العممي ىدفان يخطط ل
 

  (العمـ لكؿ األمريكييف) 2061الحس العممي مف منظكر مشركع: - 
 ؟السؤاؿ الميـ اآلف كيؼ يمكف تنميتو  لدل طمبتنا ,مصطمح الحس العمميعمى  التعرؼبعد 
ف حركات إصبلح تعميـ الىتماـ العمماء بالبحث عف إجابة ليذا السؤاؿ ظيرت الكثير م نظران 

الذم ييدؼ إلى إصبلح تعميـ العمكـ كالتركيز عمى الترابط بيف , (2061العمكـ كمنيا مشركع )
كتشجيع ميارات , كاختزاؿ كمية المحتكل في مقررات العمكـ, العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا
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يتضمف رؤية ك , مكـ كتدريسياإلصبلح مناىج الع عالميةه  مستقبميةه  فالمشركع رؤيةه , التفكير العيميا
 .(129 :2007, كيككنكا قادريف عمى عممو )زيتكف, ما يجب عمى الطمبة أف يعرفكه

 الميتعمـ األساسية لمتنكر العممي لدل  جكانبككاف مف ضمف تكصيات ىذا المشركع تحديد ال 
  :كىي (34 :2002كالتي حددىا زيتكف )

 .أف يفيـ المفاىيـ كالمبادئ العممية .1
 مي قدراتو عمى التفكير باستخداـ الطرؽ العمميةأف ين .2
 أف يستخدـ المعمكمات كالطرؽ العممية لمتفكير مف أجؿ خير الفرد كالمجتمع .3
 .أف يستخدـ عاداتو العقمية كمعرفتو بكفاءة .4
ثقؿ مف الحشك الزائد لدماغو بالمعمكمات التي تي الميتعمـ حيث يحاكؿ ىذا المشركع االرتقاء ب -

عمى االستفادة مما تعممو مف معمكمات كاستخداميا في  ان قادر ك  عمميان  متنكرو  إلى فردو , كاىمو
 .مكاقؼ جديدة

ألنيا ليست امتبلؾ المعمكمة فقط بؿ , فيك يركز عمى ضركرة استخداـ الفرد لعاداتو العقمية -
إلى إنتاج المعرفة كليس استذكارىا أك الميتعمـ فيي تقكد , ىي معرفة كيفية استخداميا أيضان 

 .(69: 2011, عادة إنتاجيا عمى نمط سابؽ )مازفإ
نسانان في كذلؾ أل - ف الغاية مف تعميـ عادات العقؿ ىي أف يككف الطالب مبدعان كخبلقان كا 

حيث تؤكد عادات العقؿ عمى حب , ألف التفكير المبدع خاصية إنسانية, جكىر األمر
, النادم)اـ عمى المخاطركاإلقد, كصنع القرارات, كطرح المشكبلت, كالمركنة اإلستطبلع

2009 :321). 
كتكفر عادات العقؿ الكقكد البلـز لبلنشغاؿ في التفكير االستراتيجي الماىر ليتمكف المرء  -

فعادات العقؿ , مف االنشغاؿ بميارة حؿ المشكبلت أك صنع القرارات أك تحميؿ االفتراضات
نمكذج الدرس ضمف جدراف  تقدـ النزعات الضركرية لممارسة التفكير الماىر الذم يتطمبو

 .(12 :2003, الغرفة الصفية كخارجيا )ككستا ككاليؾ
 
 عادات العقؿمفيـك ما المقصكد ب  
( العادات العقمية بأنيا اتجاىات كدكافع مكجكدة لدل الفرد كالتي 397: 2006عرؼ سعيد )يي  -

ياة سكاء الميارات العقمية التي لديو بصكرة مستمرة في كؿ أنشطة الح الستخداـتدعمو 
 .كاجيتو مشكمة أـ أراد الحصكؿ عمى معرفة
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, كقدراتو الذىنية عمى تنظيـ أفكارهالميتعمـ ( بأنيا ميارة 202 :2011عرفيا صادؽ )كيي  -
نتاج ىذه األفكار حتى تصبح سمكؾ لديو يستخدمو كيستفيد منو في حياتو اليكمية  .كا 

 راسخان  يصبح كالذمالميتعمـ  سمكؾال مف نمط بأنيا( 57 :2009) العظيـ تيعرفيا عبد بينما -
 .كالشعكر التفكير في لديو اعتياديان  سمككان  كيعد أدائو عمىالميتعمـ  يتعكد حتى

خميط مف العمميات المعرفية كميارات التفكير كالمكاقؼ  بأنيا (84 :2009مي)عضيؼ كيي   -
يا مف خبلؿ كيمكف تنميت, كالتمميحات كالتجارب الماضية كالميكؿ التي يمتمكيا التمميذ

مجمكعة مف استراتيجيات التعميـ كالتعمـ باإلضافة إلى تكفير مناخ ايجابي إلشاعتيا بيف 
 .التبلميذ بحيث تصبح جزءان ال يتجزأ مف عممية التعميـ كالتعمـ كالبنية المعرفية لكؿ تمميذ

 
 كيتضح لمباحثة أف التعريفات السابقة تتفؽ عمى أف عادات العقؿ ىي:  
 .كقدراتو الذىنية عمى تنظيـ أفكارهعمـ الميتميارة  -
صبح تك سمككيات يمتمكيا الميتعمـ مف خبلؿ مجمكعة مف استراتيجيات التعميـ كالتعمـ  -

 .اعمى أدائيمـ الميتعً عندما يتعكد  ةن راسخ
خميط مف العمميات المعرفية كميارات التفكير كالمكاقؼ كالتمميحات كالتجارب الماضية  -

 .متيعمـالكالميكؿ التي يمتمكيا 
 

 خصائص عادات العقؿ: - 

  :عنى باألمكر التاليةف عادات العقؿ تي أ( ب9 :2003يكضح ككستا ككاليؾ )

 .قؿ إنتاجيةأاختيار استخداـ نمط مف السمككيات الفكرية بدالن مف أنماط أخرل  :التقييـ .1

 استشعار الرغبة كالميؿ الستخداـ نمط مف أنماط السمككيات الفكرية  :الميؿ .2

 .إدراؾ كجكد الفرص المبلئمة الستخداـ سمككيات فكرية أفضؿ مف غيرىا :اسيةالحس .3

 .امتبلؾ الميارات كالقدرات األساسية لتنفيذ السمككيات الفكرية في مكاقؼ معينة :المقدرة .4

 .كتحسيف األداء باستمرار, مكاصمة السعي لمتأمؿ في أداء نمط السمككات الفكرية :اإللتزاـ .5

نماط السمككية الفكرية في جميع األعماؿ كالقرارات كالممارسات كترقية إدماج األ :السياسة .6
 .مستكاىا كاعتبار ذلؾ سياسة عامة لممدرسة ال ينبغي القفز عنيا
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 سمات أصحاب الحس العممي:  
يف الذيف يؤدكف ممارسات الحس العممي بأصحاب الحس العممي ألنيـ الميتعممطمؽ عمى يي     

  :كما يمي( 36-35 :2011) صة  كالتي تعرضيا الشحرميمتمككف بعض السمات الخا
  :بالعمؿ العممي اإلستمتاع .1
كالمتعة في , ( بأنو االبتياج لكجكد القدرة عمى حؿ المشكبلت212 :2013تعرفو العتيبي ) -

عضبلت التي قد تككف لدل اآلخريف كالسعي كراء المي , مكاجية تحدم حؿ المشكبلت
 .كمكاصمة التعمـ مدل الحياة ,بإيجاد الحمكؿ ليا اإلستمتاعك 

  :العممي اإلستطالعحب  .2
 .كالسركر كالدىشة بالمكاقؼ كالتجارب التي يكتنفيا الغمكض كاإلبياـ اإلنبيارىك الشعكر ب -

 .(14 :2008, كىك القياـ بالتفكير بدافع ذاتي )حساـ الديف, (33 :2003, ككستا)
كاكتشاؼ كفيـ البيئة , عرفة( بأنو الفضكؿ كالرغبة في الم112: 2007كتضيؼ عكدة) -

 .كاالنجذاب نحك المثيرات الجديدة
  :المركنة في معالجة المكاقؼ .3
دائؿ كثيرة عند حؿ كطرح ب, تعني النظر إلى األفكار القديمة برؤية جديدة كخياؿ مبدع -

 .(14 :2008, حساـ الديفمشكمة كاحدة )
    كمات الجديدة التي سيتمقاىا عمى تغير أفكاره في ضكء المعم يككف الفرد قادران أف  كتعني -

 .(26 :2003, ككستا)
  :التفكير فكؽ التفكير .4
المعرفة باألنشطة كالعمميات الذىنية كأساليب التعمـ كالتحكـ الذاتي التي تستخدـ قبؿ ىك  -

 .(79 :2009, لمتذكر كالفيـ كالتخطيط كاإلدارة كحؿ المشكبلت )عمي, كأثناء كبعد التعمـ
بمعنى , مقدار تأثيره في اآلخريف ص الذكي في تفكيره كيعرؼ جيدان كتعني أف يفكر الشخ -

 .(26 :2003, ككستا)آخر قدرتنا عمى معرفة حدكد ما نعرؼ كما ال نعرؼ 
مؿ فييا كتقييميا كىك تطكير خطة عمؿ كالمحافظة عمييا في الذىف فترة مف الزمف ثـ التأ -

 .(24 :2013, العتيبيعند اكتماليا )
  :كر المجرد كتكليد األفكارالقدرة عمى التص .5

يجاد حمكؿ لممشكمة تتميز , البحث عف الجدة كالطبلقة كتقبؿ النقد بيدؼ تجكيد العمؿ كا 
 .(14 :2008, حساـ الديف) يةر اإلبتكاب
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  :تفعيؿ غالبية الحكاس .6
اكتساب المعارؼ كالخبرات مف البيئة المحيطة  ابأني (14 :2008عرفيا حساـ الديف)تي  -

 .كربطيا كجمعيا في العقؿ, بحكاس منتبية
استخداـ المسارات الحسية بيقظة كانتباه لجمع المعمكمات بأنيا  (80 :2009عمي )عرفيايي ك  -

كجميع المعمكمات تدخؿ الدماغ عبر مسارات الحكاس , كاستيعاب المككنات المحيطة بالبيئة
ألنو كمما زاد  كبر الستخداـ الحكاسأتاح فرص أف يخطط لمنشاط بحيث تي  الميعمـلذلؾ عمى 

 .مقدار التعمـ ازدادعدد الحكاس 
  :التحدث بمزة عممية .7
 ككجيات كحمكؿ كخيارات ببدائؿ التفكير عمى الفرد ( بأنو قدرة86 :2008عرفو نكفؿ )يي  -

 .المختمفة المكاقؼ مع لمتكيؼ كقابمية الحديث في طبلقة مع كمختمفة متعددة نظر

فرد عمى تكظيؼ ميارات التفكير كعمميات العمـ ( بأنو قدرة ال242 :2011كتعرفو الشحرم) -
 .أثناء الحكار العممي كاستبداؿ مفاىيـ التفكير الشائع بالمفاىيـ العممية

  :الحس العددم .8
( بأنو الجزء األساسي مف تعمـ الرياضيات كالذم يبني لدل 16 :2008تعرفو البنا كآدـ ) -

حيث , ة عند التعامؿ مع المنظكمة العدديةكالمتع, كالقدرة الحسابية, التمميذ الكفاءة الذىنية
بالعمؿ الذىني كقدرة الفرد عمى رصد  كثيقان  يعتبر مف الميارات اليامة كالتي ترتبط ارتباطان 

 .خطكات عممو الذىني

  :المثابرة .9
كاالستمرار بالتركيز فييا بكؿ انتباه حتى نيايتيا دكف , بالميمة المككمة لمفرد اإللتزاـ -

 .(55 :2010, استسبلـ )عرياف
( بأنيا مزاكلة الميمات التعميمية الصعبة كاإلصرار عمى أدائيا  74 :2009)كيعرفيا عمي -

 .راد تحقيقوحتى الكصكؿ إلى اليدؼ المي 
  :التساؤؿ كطرح المشكالت .10
, العتيبيكما ال يعرؼ )الفرد الفجكات القائمة بيف ما يعرؼ  طرح أسئمة مف شانيا أف تمؤل  

2013: 24). 
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  :يـ الذاتيالتنظ .11
عندما يككف عمى عمـ بقدرتو عمى التحكـ الميتعمـ ميارة يستخدميا بأنو ( 80: 2009عمي )يعرفو 

 –بأداء ميمة التعمـ  اإللتزاـ)كليا ميارات فرعية ىي , في أعمالو كاتجاىاتو كاىتماماتو تجاه التعمـ
 .(لمتطمبات ميمة التعمـمـ الميتعالمسيطر عمى  اإلنتباه –نحك ميمة التعمـ  اإليجابي اإلتجاه
  :القدرة عمى استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر .12
كتكظيفيا في , الخبرة المكتسبة مف المعارؼ الماضية أكالقدرة عمى استخبلص المعرفة  -

 .(61 :2012, ظركؼ كمكاقؼ حياتية أخرل )الجفرم
قميا إلى كضع ( بأنو االستخداـ األمثؿ لممعارؼ السابقة كن56 :2010كتعرفو عرياف ) -

 .يتجاكز ما تـ تعمميا فيو
كاسترجاع مخزكف المعارؼ , كىك المجكء إلى الماضي الستخبلص التجارب المشابية -

أك عمميات لحؿ , ك نظريات تسيـ في اإليضاحأكالتجارب كمصدر بيانات لدعـ اإلجابة 
 .(24 :2013, )العتيبي جديدو  كؿ تحدو 

 (أف القدرة 87 :2ج, 2003كأكد ككستا )عمى استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر تتطمب : 
ىك بناء ىيكؿ معرفي مف خبلؿ العكدة لمعمكمات سابقة كجذبيا لؤلماـ لبلستفادة  :التسقيؿ - أ

 .مف تمؾ المرجعة كإطار لدمج المعمكمات الجديدة
 .خذ التعمـ الجديد كتطبيقو عمى أكضاع أخرلأيعني  :التجسير - ب
  :التحكـ في التيكر .13
ككضع خطة عمؿ قبؿ البدء , حؿالؿ المشكبلت كالتفكير قبؿ اإلقداـ عمى التأني في ح -

 .(24 :2013, العتيبي)بالعمؿ 
نو امتبلؾ الفرد القدرة عمى التأني كالتفكير كاإلصغاء أ( 86 :2008كيعرفو نكفؿ ) -

 .الميمة مع لمتعامؿ كتطكير استراتيجيات التكجييات لمتعميمات قبؿ البدء بالميمة كفيـ
 نظر لكجيات األداء كاالستماع لتحسيف االقتراحات كقبكؿ خطة كضع عمى ةكالقدر 

 .فيميا تمامان  يتـ أف إلى فكرة حكؿ فكرم حكـ إعطاء كتأجيؿ, اآلخريف
القرار  اتخاذبأنو التأمؿ كالتركم كالتفكير قبؿ البدء في  (56 :2010كأيضا تعرفو عرياف ) -

 .(م أف يأخذ الفرد كقتو في التفكيرأ)كاليدكء  اإلنتباهأك أم تصرؼ كاالحتفاظ ب
 

جادة العمؿ  .14  .الدقة كا 
 .إدارة كتنظيـ الكقت  .15
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 .القدرة عمى التمخيص  .16
 .القدرة عمى التكسع كاإلفاضة  .17
 .استشعار المشكبلت مف حكلو  .18
 .تحمؿ المسؤكلية  .19
 .القدرة عمى االستدالؿ  .20
 .(اإلنتباهاليقظة العقمية )التركيز العالي كشدة   .21
 .(األماف الشخصي )الحرص كانخفاض درجة المخاطرةالمحافظة عمى   .22

 
  مف عادات  جزءن مما سبؽ تستنتج الباحثة أف سمات أصحاب الحس العممي ما ىي إال

ممارسات  الميتعمـ لذلؾ إذا امتمؾ , ( إلكسابيا لممتعمميف2061العقؿ التي يسعى مشركع )
 .نتجالحس العممي فانو يككف قد اكتسب بعضان مف عادات العقؿ الم

   
 عالقة الحس العممي بعادات العقؿ: -   

 عمى استخداـ العادات العقمية  كما ىي عبلقتيا بالحس العممي؟   (2061)لماذا ركز مشركع 
( لمصطمح الحس العممي 33 :2011األسئمة السابقة البد أف نذكر تشبيو الشحرم ) فلئلجابة ع

يمكف  جكانبكىك يتككف مف مجمكعة  ,بالخط المتصؿ ككؿ متعمـ يقع عند نقطة معينة منو
داءات ذىنية اكىذه الممارسات تشير إلى  جكانبترجمتيا إلى مجمكعة ممارسات مصاحبة لتمؾ ال

 .القرار فييا تخاذعند معالجتو ألم مشكمة الالميتعمـ يتبعيا 

 
 (  العبلقة بيف عادات العقؿ كالحس العممي  إعداد الباحثة9-2شكؿ )

  ممارسات الحس العممي إذا تـ تكرارىا فإنيا تصبح عمميات أدائية أف  ؽمما سبكيتضح
 .الميتعمـكبالتالي تصبح عادات عقمية لدل , آلية
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  قات نمك ممارسات الحس العممييعمي:  
  - :كما يمي نمك ممارسات الحس العممي معيقاتالعديد مف  (242 :2011تعرض الشحرم )

 .ميةبيئة الميتعمـ غير الثرية باألنشطة العم -1
 .الخبرة المحدكدة لدل الميتعمـ -2
 .الميتعمـ لضعؼ الدافعية لمنجاح كاالنجاز لد -3
 .تشتت انتباه الميتعمـ -4
 .صعكبة استدعاء المعمكمات مف الذاكرة طكيمة المدل -5
 ىرفض ذاتية الميتعمـ مما ساعد عمك عدـ إتاحة الفرصة لممتعمـ لمتعبير عف رأيو بحرية  -6

ما  فكثيران , عف المركنة في التفكير البعدكبعيد كؿ , ال يخرج عنوتقكلب الميتعمـ في إطار جامد 
كعند خركج الميتعمـ عف الخط المرسـك , يريد الميعمـ أف يسير الميتعمـ كفؽ ما خططو لو مف حمكؿ

 .لو فاف الميعمـ يحكـ عميو بالفشؿ كال يقبؿ منو أم حمكؿ أخرل خاصة بو
إلى الحس العممي فكيؼ يرسخ ممارساتو  أيضان داءات الميعمـ التدريسية كافتقاره أضعؼ  -7

 .عطيوإذا كاف ىك يفقدىا حيث أف فاقد الشيء ال يي 
 
  نو إلزالة ما يعيؽ نمك ممارسات الحس العممي لدل الميتعمـ داخؿ البيئة أكترل الباحثة

الصفية البد مف تكفير بيئة ثرية باألنشطة التعميمية التي تحثو عمى التساؤؿ كالتفكير 
كيككف الطالب فييا محكران , بدراسة العمكـ اإلستمتاعك  اإلستطبلعريب كتكلد عنده حب كالتج

نسانا مفكران , لمعممية التعميمية   كمف الممكف تحقيؽ ذلؾ كمو, كاثقان مف نفسو, ككاعيان بتفكيره كا 
يجاد األنشطة الع مية  مإذا كجد الميعمـ الفعاؿ القادر عمى إكساب طمبتو تمؾ الممارسات كا 

 .المناسبة التي تعزز تمؾ المكاقؼ
 
 مداخؿ تنمية عادات العقؿ كالحس العممي:  
االىتماـ  مف التعميمية العممية محكر بتحكيؿالميتعمـ  لدل العقمية العادات تنمية مكفي -

 ذاتو الميتعمـ  عقؿ عمى التركيز إلى كمقررات عممية مادة مف يحتكيو كما الدراسي بالمنيج
 بحيث, األجؿ طكيمة الذاكرة في كتخزينيا كتنظيميا كمعالجتيا, معمكماتلم ككيفية استقبالو

 سيمة تصبح متقدمة عقمية عادات لديو تتككف كبالتالي, كالتطبيؽ سيمة التذكر تصبح
 .(222 :2007, أبك عطايا كالبيـر (الممارسة
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لذا تعرض  (الحس العممي)ألىمية تنمية عادات العقؿ كألنيا الكؿ الذم يحكم الجزء  نظران ك  -
                                      - :( مداخؿ تنمية عادات العقؿ كالحس العممي كما يمي17 :2008لنا حساـ الديف )

  :استخداـ القصص المعبرة عف حياة الشخصيات .1
يقكـ التبلميذ باستخبلص مجمكعة  أفيمكف , حيث مف خبلؿ استعراض بعض القصص العممية

كبالتالي تبرز العادات العقمية التي مارسيا , ميز بيا أصحاب ىذه القصصمف الخصائص التي ت
 .كمف ثـ تدريب التبلميذ عمييا (العمماء)أصحاب ىذه القصص العممية 

  :األىداؼ الشخصية .2
الكثير مف العادات العقمية يمكف تعزيزىا بصكرة جيدة إذا كاف الطبلب يسعكف إلى تحقيؽ أىدافيـ 

لمعادات  يككنكا أكثر استخدامان , األفراد الذيف يتمتعكف بدافعية انجاز عاليةبمعنى آخر , الشخصية
 .كالبحث عف بدائؿ, كالميارات العقمية مثؿ كضع خطط مناسبة

  :المشكالت األكاديمية كاأللزاز .3
ألنيا ذات قكة دافعة تحرؾ , تعد مف األدكات اليامة في تدريب كتنمية كتعزيز العادات العقمية

تساعد عمى التحدم المعرفي لمعقؿ كيمكف تضمينيا بالمحتكل ف, امؿ معيا كمحاكلة حمياالفرد لمتع
. 
  :مدخؿ األساليب البصرية .4
يقكـ ىذا المدخؿ عمى استخداـ أدكات مبتكرة مرسكمة تستخدـ البصر لتعزيز كتنمية قدرات  

 .كعف طريقيا يكتسب العقؿ معنى لما سبؽ تعممو ,التخيؿ
  :مناظرة كالمناقشةالحكار السقراطي كال .5

حيث تعد أدكات أساسية لتنمية عادات العقؿ كيمكف لممعمـ أف ينظـ جمسات النقاش في صكرة 
 .يستخدـ المناقشات االستكشافية أكجماعية 

  :مدخؿ األسئمة .6
أسئمة ذات  الميعمـكيمكف أف يطرح , كىك يرتبط بمدخؿ المناظرة كالمناقشة كالحكار السقراطي

 .ف يسألكىا بأنفسيـ خبلؿ اشتراكيـ بأم مناقشةأيمكف تدريب التبلميذ عمييا ك ك , ميامستكيات عي 
 
  كيككف بذلؾ , إلى استخداـ عاداتو العقمية بكفاءةالميتعمـ نو حتى نصؿ بالفرد أترل الباحثة

عمينا أف نبدأ بداية صحيحة حتى يكتمؿ البناء , عمميو  فردان متنكران عمميان كمتمتعان بحسو 
كتكمف البداية في تعميـ الطمبة , كتعظيـو  الجميع نظرة إجبلؿو  لو شامخان ينظر كيصبح صرحان 
   ؟كيؼ يفكركف
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 ؟ما العالقة بيف الحس العممي كميارات التفكير 
لذلؾ البد مف خمؽ بيئة تعمـ غنية متعددة , دماغ اإلنساف نتيجة التفاعؿ مع البيئة تنمك

ماغ ما يجذب انتباىو مف خبلؿ بيئة تعمـ حيث إف لـ يجد الد, الحكاس منسجمة مع الدماغ
ثرية منسجمة معو كغنية بخبرات تعمـ متنكعة آمنة كمثيرة لمتحدم فسكؼ ينصرؼ عف 

 .(312 :2009,المييي كالشافعي)دقائؽ  (8-4)مكضكع التعمـ بعد فترة تتراكح مف 
كساب ( أف البيئة المدرسية الثرية ىي التي تؤدم إلى إ18-17 :2003,ككستا)كيذكر  

مارس كىذه الميارات ال تي , مثؿ التذكر كالتصنيؼ كالتنبؤ, ميارات التفكير األساسية مبةالط
كيتـ تنظيميا كاستخداميا في , استجابة لمثيرات ما كبرأمارس ضمنان لسياؽ كلكنيا تي , بمفردىا

مجرد كلكف , القرارات اتخاذمجمكعات كتتابعات تعرؼ بالعمميات المعرفية مثؿ حؿ المشكبلت ك 
بؿ يجب أف يككف  غير كاؼو الميتعمـ كجكد ىذه الميارات كتمؾ العمميات المعرفية بمفردىا لدل 

كىكذا تتككف العادة , كيككف لديو الميؿ الستخداميا, تجاه الفرص التي تستخدـ فييا يقظان الميتعمـ 
 - :العقمية أم أف العبلقة بينيـ ىرمية كالشكؿ التالي يكضح ىذه العبلقة

 
 .( يكضح العبلقة بيف عادات العقؿ كالعمميات المعرفية كميارات التفكير كالمحتكل10-2) شكؿ

 
( أف مف يمتمؾ عادات العقؿ يختمؼ عمف يمتمؾ ميارات 428: 2006كيكضح سعيد ) -

إال , نو باإلضافة إلى امتبلكو الميارات المتنكعة لمتفكير كالقدرات العقميةأإذ , التفكير فقط
 .ادة كالميؿ الستخداـ ىذه القدرات كالميارات العقمية في جميع أنشطة الحياةنو يمتمؾ اإلر أ

نو يزداد لنا إنو حيف نتقف ممارسة ميارة التفكير فأ( 93 :2005كيذكر عبيدات كأبك السميد) -
فالمفكر ييتـ بمبلحظة نفسو كىك يتخذ قراراتو كيدرسيا كيعمؿ , القرار اتخاذالكعي بعممية 

فالقرارات تصبح تمقائية دكف أف يفقد , كيفكر في طريقة تفكيره, مستمر عمى تحسينيا بشكؿ
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كيبحث عف في خيارات , فكر مرف كتمقائي كحذرفيككف المي , فكر قدرتو عمى التأمؿالمي 
القرار كيبحث عف طرؽ بديمة كيناقش قراراتو مع  اتخاذعدؿ مف طريقتو في يي ك , عديدة

 .اآلخريف
  القرارات  اتخاذقكده إلى تممارسة ميارات التفكير الميتعمـ  أف إتقافكبذلؾ يتضح لمباحثة

ف إف, القرار تعتبر آخر مككف مف مككنات الحس العممي اتخاذكحيث أف عممية , السميمة
إتقاف ممارسة ميارات التفكير باإلضافة إلى امتبلؾ اإلرادة كالميؿ الستخداـ ىذه الميارات 

 .كبالتالي امتبلؾ عادات العقؿ المنتج, يفعممالميتيقكد إلى تنمية الحس العممي لدل 
 

  ساعدة عمى نمك ممارسات الحس العممياآلليات المي: -    

( اآلليات المساعدة عمى تنمية الحس العممي عند الميتعمـ  إلى ثبلثة 47: 2011قسـ الشحرم )تي 
 - :محاكر رئيسة ىي

 :اآلليات الخاصة ببيئة التعمـ :أكال

  .لمبحث كاالستقصاء كطرح األسئمة بيئة تعمـ جذابة تدعك .1
 .راد تنميتوأم عمميات عقمية أك اتجاه يي كالمزيد مف الكقت لتنمية ممارسات الحس العممي  .2
 .مف ليساعد عمى العمؿ كاكتشاؼ المزيدآتكفير جك  .3
 .بيئة تعمـ مفتكحة تساعد عمى التعبير الحر المرف .4

 :اآلليات الخاصة باستراتيجيات التدريس :ثانيا

 .ع استراتيجيات التدريسيتنك  .1
جؿ إكسابو عادات عقمية أاستخداـ استراتيجيات تدريس تكفر فرصة لمشاركة الميتعمـ مف  .2

 .مثؿ الدقة كالمثابرة كاإلصغاء بتفيـ
 .عاؿو  تنمية الحكار التأممي عف طريؽ التفكير بصكتو  .3
كات بناء المعرفة مثؿ إيجاد ترابط بيف الخبرات العممية السابقة كالخبرات الجديدة باستخداـ أد .4

 .خرائط المفاىيـ
األيمف مف الدماغ المسئكؿ عف التفكير الفراغي أم الذم يعتمد أكثر عمى  لجانباتفعيؿ  .5

 .كيشمؿ ذلؾ التركيب كاالستدالؿ ,الرؤية
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   :اآلليات الخاصة بالميعمـ :ثالثا

 .إلى آخر عمى استراتيجيات تقكية الذاكرة تدريب الميتعمـ مف آفو  .1
 .الميتعمـ عمى العمؿ تحت الضغط تدريب .2
 .تدريب الميتعمـ عمى إدارة ذاتو .3
 .إقامة رابطة كجدانية بيف الميعمـ كالميتعمـ .4
 .خبرة الميتعمـ كالمعرفة الضمنية إثراء .5
 .تييئة مكاقؼ تعميمية مف الحياة تسمح لممتعمـ بتكظيؼ اداءاتو الذىنية كتصقؿ خبرتو .6
 .و كفحصيا ألدراؾ العبلقات بيف مختمؼ االستجابات دعكة الميتعمـ لتأمؿ استجابات أقران .7
  .تكفير قسط معيف مف الدافعية في المكقؼ التعميمي إلثارة الميتعمـ كتحفيزه .8
 .ظير حسان عمميان خمؽ ركح المبادرة لمتجريب كتشجيع الميتعمـ الذم يي  .9

 .تدريب الميتعمـ عمى إدراكو ككعيو الداءاتو الذىنية .10
 .قكيـ تفكيرهمساعدة الميتعمـ عمى ت .11

 
  كجكد , نو مف متطمبات ترسيخ ممارسات الحس العممي لدل الميتعمميفأيظير جميان لمباحثة

كتسمح لممتعمـ , معممان لو القدرة عمى تكفير بيئة تعمـ جذابة كتدعك لمبحث كاالستقصاء
  إلكساب الميتعمـ استراتيجيات التدريسكينكع في , داءاتو الذىنية كتصقؿ خبرتوأبتكظيؼ 

 .كاستدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر, عادات عقمية مثؿ الدقة كالمثابرة كاإلصغاء بتفيـ
 
  في تنمية الحس العممي الميعمـدكر: -                       

كأىـ دكر ىك التركيز عمى , يفالميتعمملو أدكار لترسيخ ممارسات الحس العممي لدل  الميعمـ
 ان دكار أ مف ىذا الدكر الرئيس يىنبيعك  (46 :2011في الشحرم)التعمـ ال عمى التدريس كما جاء 

 - :تمثمة فيأخرل مي 
داءات التدريسية كتكظيفيا مع ع األيمعالجة المحتكل الدراسي المكجكد مف خبلؿ تنك  .1

لتحكـ ا, المثابرة, جؿ إكسابو عادات عقمية مثؿ الدقةأمف  الميتعمـتكفير فرصة لمشاركة 
 .مركنة التفكيرك , ـاإلصغاء بتفي, في التيكر

إذا كانت غير صائبة كتعزيزىا إذا كانت تسير في الميتعمـ تصحيح مسارات تفكير  .2
الطريؽ الصحيح لحؿ المشكمة المعركضة عميو مع تكفير قسط مف الدافعية في المكقؼ 

 .كتحفيزهالميتعمـ التعميمي إلثارة 
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 .اهيف عمى المركنة في التفكير كفي أكثر مف اتجالميتعممتدريب  .3
 .يف عمى االندماج في المناقشة كالعمؿ الجماعيالميتعممتشجيع  .4
 .بنفسو الميتعمـكتكفير فرص لخبرات ناجحة بحيث تزداد ثقة  يفالميتعممتنمية الثقة لدل  .5
قداموالميتعمـ قبكؿ ذاتية  .6  .كمبادراتو كا 
 .بيف الخبرات العممية السابقة كالخبرات العممية الجديدة ترابط إيجاد .7
 .عاؿو  عف طريؽ التفكير بصكتو  التأمميلحكار تنمية ا .8
 .يفالميتعممالعممي لدل  اإلستطبلعتدعيـ حب  .9

 .مف المعمكمات البسيطة كعدـ تقديـ الحمكؿ الجاىزة لممشكبلت العممية كاؼو  قدرو  تقديـو  .10
كخاصة التقكيـ البنائي في أثناء ممارسة األنشطة الميتعمـ تنكيع أدكات كأساليب تقكيـ  .11

لتحديد ما يشجع عمى االستمرار مع الكضع في االعتبار أف التقكيـ ينصب كذلؾ  ,التعميمية
 .كليس عمى شخصوالميتعمـ عمى أداء 

أف يسجؿ فيو ماذا تعمـ عقب كؿ  الميتعمـبحيث يطمب مف  يفالميتعممنجاز إتفعيؿ ممؼ  .12
 .تكظيفيا في حياتو العممية ودرس مف ممارسات الحس العممي ككيؼ يمكن

عمى استيعاب النصكص العممية كفيـ المضمكف العممي بالنص  يفالميتعممرة تنمية قد .13
 .كالتعبير عنو بشكؿ صحيح سكاء كتابيان أـ شفييان 

,كعدـ تقديـ الحمكؿ  يفالميتعممتقديـ مشكبلت ذات نيايات مفتكحة تستثير تفكير  .14
 .الجاىزة لممشكبلت العممية

 .يات تقكية الذاكرةمف آفو إلى آخر عمى استراتج يفتدريب المتعمم .15
دارة ذاتو, عمى العمؿ تحت الضغط يفتدريب المتعمم .16  .كا 
 إتقافكالتي يعبر مضمكنيا عف ضركرة  تدريب المتعمميف عمى تحقيؽ المعادلة الصعبة .17

 .الذىني في اتخاذ القرار األداءمع سرعة  األداءكمؼ بو المتعممكف كدقة العمؿ المي 
 
 قداموالميتعمـ ىك قبكؿ ذاتية  ـالميعمأف أىـ أدكار  لمباحثة يظير كتدعيـ حب , كمبادراتو كا 

كمعالجة كتخزيف , كبقدرتو عمى التفكير, بنفسوالميتعمـ كبالتالي تزداد ثقة , لديو اإلستطبلع
سيـ كثيران في محاكلة دفع كالشعكر باالنجاز كالنجاح تي  ف عاطفة الحبكذلؾ أل, المعمكمات

كالتي يقع عمييا العبء األكبر في معالجة المعمكمات , كنمك الذاكرة كتنشيطيا اإلنتباه
 .يزىا لبلستدعاء عند الحاجة إليياكتجي
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 التعقيب عمى اإلطار النظرم: - 

كيتـ ذلؾ مف خبلؿ , يف أف يككف التعمـ فعاالن الميتعممتنمية الحس العممي لدل  يتطمب -
ات الجديدة اندماجا تصميـ استراتيجيات تعتمد عمى األنشطة العقمية حيث تندمج المعمكم

استخداـ كذلؾ مف خبلؿ تكفير فرص تعميمية ايجابية تعتمد عمى الميتعمـ حقيقيان في عقؿ 
 المعرفة المقدمة في صكرة طرائؼ عممية تساعدف, العمكـ في تدريس الطرائؼ العمميةمدخؿ 
 مادةن ك  كتككف اتجاه إيجابي نحك العمـ معممان , عمى تنمية الميكؿ كاالىتماماتالميتعمـ 
كسيكلة استرجاعيا بعد ذلؾ , ساعد عمى االحتفاظ بالمعمكمات ألكبر فترة ممكنةكت .كطريقةن 

كمف ثـ , االحتفاظ بيا عمى المعمكمات المراد تذكرىا أكالميتعمـ مما يؤدم إلى تركيز انتباه 
مة األمد يعمؿ عمى زيادة احتماؿ انتقاؿ المعمكمات مف الذاكرة قصيرة األمد إلى طكي اإلنتباهف

كيعمؿ عمى إعادة تنشيط المعمكمات المكجكدة في الذاكرة كالتي ترتبط بالمعمكمات الحالية 
 .كتؤدم عممية التنشيط إلى انتقاؿ المعمكمات السابقة المرتبطة بالحالية إلى منطقة الكعي

دراؾ لما اكتسبو مف معرفة كما يالميتعمـ لذلؾ ف - دكر الذم يتمتع بالحس العممي لديو كعي كا 
داءاتو الذىنية كمركنتو في أفي ذىنو مف عمميات إلى جانب قدرتو عمى التعبير عف أفكاره ك 

 .معالجة المشكبلت كسرعتو في األداء
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 لفصؿ الثالثا

 الدراسات السابقة

 

 المحكر األكؿ: - 

 .كنحكىا دراسات تناكلت مدخؿ الطرائؼ العممية

 

 المحكر الثاني: -   

 .الحس العمميدراسات تناكلت  

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة 
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة

, الحالية الدراسة بمكضكع عبلقة ليا التي الدراسات بعض استعراض الفصؿ ىذا تضمف 
  :قسميف إلى الدراسة بمكضكع عبلقتيا حسب تقسيميا جرل الدراسة ىذه نتائج لعرض كتسييبلن 

 .عمييا كالتعقيبكنحكىا  تتعمؽ بمدخؿ الطرائؼ العممية التي اساتالدر  :األكؿ المحكر

 .عمييا كالتعقيب بالحس العممي تتعمؽ التي الدراسات :الثاني المحكر

 .كالثاني األكؿ السابقيف المحكريف مف كؿ عمى العاـ ثـ يمي ذلؾ التعقيب

 الدراسات التي تتعمؽ بمدخؿ الطرائؼ العممية :المحكر األكؿ: -   

 Barma (2013)اسة در  .1
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية التعمـ النشط كذلؾ في تقديـ المفاىيـ 

 .العممية
العمكـ مع تسعة فصكؿ دراسية عمى مدل  يممارسة مدرستـ فييا دراسة  بربرة حيث أجرت

يادة دافعية مف قضايا الحياة اليكمية في محاكلة لز  مستكحاةشيكر ككانت ىذه الفكرة  4فترة 
, لتعميمية داخؿ المجتمع المدرسياالطرؽ  بأفضؿالطمبة كتقديـ بعض المفاىيـ العممية 

كأكصت الدراسة , كأسفرت الدراسة عف فاعمية التعمـ النشط في تكضيح المفاىيـ العممية
 .التعمـ النشط إلىالسعي لتحكيؿ بنية التعمـ  إلىالمجتمع المدرسي  أعضاء

 
 ( 2012دراسة صميدة  )   .2

استخداـ مكقع مصمـ عمى االنترنت قائـ عمى مدخؿ أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف  
الطرائؼ العممية في فيـ بنية عمـ الفيزياء كتنمية بعض عمميات العمـ كميارات التفكير التكليدم 

 .في جميكرية مصر العربية  لطبلب المرحمة الثانكية

لمجمكعتيف تجريبية  البعدمعمى التصميـ القبمي ك  كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ
درست مكضكعات العمـك باستخداـ برنامج مصمـ يحتكم عمى مكاقع انترنت قائمة عمى مدخؿ 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت , كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية, الطرائؼ العممية
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, كاختبار عمميات العمـ ,كير التكليدمككذلؾ اختبار ميارات التف, الباحثة اختبار تحصيمي
كتكصمت الباحثة إلى فاعمية المكقع االلكتركني القائـ عمى مدخؿ , كاختبار فيـ بنية عمـ الفيزياء

التكليدم لدل  طالبات  الطرائؼ العممية في تنمية بعض عمميات العمـ كميارات التفكير
 .ضابطةمجمكعة الالمجمكعة التجريبية مقارنة بال

 (2012ة شنكدة )دراس  .3

ىدفت الدراسة الكشؼ عف تأثير كحدة باستخداـ مسرحة المناىج لتنمية بعض القيـ لدل  
 .تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم

حيث اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع طمبة الصؼ الثاني اإلعدادم بإحدل مدارس محافظة 
عدت الباحثة لتحقيؽ أك , جيزةمتياز الخاصة بالاختيرت عينة مف تبلميذ مدرسة اإلك , الجيزة

تحمؿ  –الشكرل  –العدؿ  –التعايش مع اآلخريف  –لقيـ )األمانة اأىداؼ الدراسة مقياس 
كتكصمت الباحثة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف , التعاكف( –حب العمـ  –المسؤكلية 

تأثير كحدة مسرحة ل عزلمتكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح التجريبية ت
 .المناىج

 (  2012دراسة العالكؿ  ) .4

, تكظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط )مسرحة المنيجأثر ىدفت الدراسة إلى معرفة 
التعمـ التعاكني( في تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ , األلعاب التعميمية

 .الرابع األساسي بمحافظة غزة

( طالبة مف مدرسة 78ثة المنيج شبو التجريبي حيث تككنت عينة الدراسة مف )استخدمت الباح
( طالبة درست باستخداـ 39سمت العينة إلى مجمكعتيف تجريبية عددىا )كقي , (أ)غزة االبتدائية 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة , ( درست بالطريقة العادية39كمجمكعة ضابطة عددىا ), التعمـ النشط

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات .ختبار ميارات حؿ المسألة الرياضيةاستخدمت الباحثة ا
بيف متكسطي درجات الطالبات المكاتي درسف  ≥ α) 0.05)داللة إحصائية عند مستكل

الرياضيات باستراتيجيات التعمـ النشط كالمكاتي درسف بالطريقة التقميدية مما يؤكد فاعمية 
 .ة الميارات الرياضيةاستراتيجيات التعمـ النشط في تنمي
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 (2012دراسة حبيب ) .5

استخداـ نمكذج سكخماف )األحداث المتناقضة(عمى التحصيؿ أثر ىدفت الدراسة إلى تقصي 
ات العممية لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في المدارس اإلتجاىالدراسي كالتفكير ك 

 .الحككمية في مدينة نابمس

( طالب كطالبة مكزعيف عمى مجمكعتيف 171مف)كأجرت الباحثة الدراسة عمى عينة مككنة 
درست الكحدة المقترحة باستخداـ , ( طالبة48( طالب ك)35إحداىما تجريبية مككنة مف)

( طالبة درست الكحدة 42( طالب ك)46كأخرل ضابطة مككنة مف), نمكذج سكخماف
, تحصيميكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار , المقترحة بالطريقة التقميدية

كأظيرت الدراسة  كجكد فركؽ  .ات العمميةاإلتجاىككذلؾ مقياس , كاختبار التفكير العممي
بيف متكسط درجات طمبة الصؼ السابع في  ≥ α) 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل

ات العممية كذلؾ اإلتجاىككذلؾ مقياس , كاختبار التفكير العممي, اختبار التحصيؿ الدراسي
 .مكعة التجريبيةلصالح المج

 
  (2012دراسة الجفرم  ) .6

استخداـ غرائب صكر كرسكـ األفكار اإلبداعية لتدريس بعض أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
مكضكعات العمكـ عمى تنمية التحصيؿ المعرفي كبعض العادات العقمية لطالبات الصؼ األكؿ 

 .المتكسط بمدينة مكة المكرمة

كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى , ( طالبة84تككنت عينة الدراسة مف )حيث 
( طالبة درست مكضكعات العمـك 42لمجمكعتيف تجريبية عددىا) البعدمالتصميـ القبمي ك 

( طالبة درست 42كمجمكعة ضابطة عددىا ), بكاسطة غرائب صكر كرسكـ األفكار اإلبداعية
أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار كلتحقيؽ .مكضكعات العمكـ بكاسطة صكر كرسكـ تقميدية

ككذلؾ أعدت مقياس عادات , تحصيمي لقياس تحصيؿ الطالبات في المحتكل المعرفي لمكحدة
التفكير  -التفكير التبادلي -التحكـ بالتيكر –العقؿ يشمؿ ثماني عادات عقمية ىي )المثابرة 

االستجابة  -صكر كاالبتكارالت -تطبيؽ المعارؼ السابقة–التساؤؿ كطرح المشكبلت  –بمركنة 
الضابطة في متكسط  عمى طالبات المجمكعة التجريبيةتفكؽ إلى  لدراسةكتكصمت ا, (بدىشة

 .ككذلؾ في مقياس عادات العقؿ الثمانية المستيدفة, البعدمدرجات التحصيؿ المعرفي 
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 (2011، فممباف)دراسة  .7

التحصيؿ الدراسي كالتفكير فاعمية الرسكـ الكاريكاتكرية عمى  الكشؼ عفىدفت الدراسة 
 .اإلبداعي في مقرر العمـك لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط

   المجمكعتيف التجريبية التي درست محتكل كحدة  ااستخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذحيث 
كضابطة درست , طالبة (31)المادة كتغيراتيا كالجدكؿ الدكرم( بالرسكـ الكاريكاتكرية كعددىا)

طالبة في المدارس المتكسطة الحككمية لمبنات بمنطقة مكة  (28)قة التقميدية كعددىابالطري
مكجية لممعممات قبؿ تطبيؽ التجربة لمتعرؼ عمى مستكل تمكنيف مف  استبانةكأعدت , المكرمة

ككذلؾ اختبار , استخداـ الرسكـ الكاريكاتكرية في تدريس مقرر العمكـ لمصؼ األكؿ المتكسط
عند  يةكتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائ.س التفكير اإلبداعيكمقيا, تحصيمي
بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كقريناتيف في الضابطة ≥ α) 0.05)مستكل

ككذلؾ كجكد فركؽ في قدرات التفكير , التطبيؽ( –الفيـ  -التذكر)في مستكيات التحصيؿ
ككجكد عبلقة بيف درجات الطالبات في التحصيؿ , (األصالة-المركنة–اإلبداعي)الطبلقة 

 .التفكير اإلبداعياختبار الدراسي كدرجاتيف في 

            (2011دراسة الطكيؿ  ) .8

تكظيؼ أسمكب الدراما في تنمية المفاىيـ كبعض عمميات العمـ أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .طالبات الصؼ الرابع األساسي لبمادة العمـك لد

مجمكعة لمجمكعتيف  البعدمباحثة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك اتبعت ال
 طالبة (40ضابطة عددىا)مجمكعة ك  ,سمكب الدراماأدرست ب ( طالبة40تجريبية كعددىا)

أداة تحميؿ محتكل كحدة كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة , بالطريقة التقميديةدرست 
ككذلؾ اختبار عمميات  ,اختبار المفاىيـ العمميةك  ,ـ لمصؼ الرابعالتصنيؼ مف كتاب العمك 

متكسطي بيف ≥ α) 0.05)عند مستكل كتكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  .العمـ
اختبار كذلؾ التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية ك المجمكعة المجمكعتيف كذلؾ لصالح درجات 

 .عمميات العمـ
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 ( 2011آخركف )دراسة المكمني ك  .9

استخداـ برامج الرسكـ المتحركة العممية في اكتساب طمبة أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .المرحمة األساسية في مديرية تربية اربد لممفاىيـ العممية

تـ حيث , ( طالبة مف طمبة الصؼ السادس األساسي98(طالب ك)70تككنت عينة الدراسة مف)
كاستخدـ الباحثكف المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ , بسيطةتكزيعيـ بالطريقة العشكائية ال

كأخرل , لمجمكعتيف إحداىما تجريبية درست باستخداـ برنامج الرسكـ المتحركة البعدمالقبمي ك 
عد الباحثكف اختبار تحصيمي أكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة , ضابطة درست بالطريقة التقميدية

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية   .ة( فقر 29لممفاىيـ العممية تككف مف)
بيف متكسطي درجات المجمكعتيف في اكتساب طمبة الصؼ السادس  ≥ α) 0.05)عند مستكل 

    كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية , لممفاىيـ العممية كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية
 .فاىيـ العممية حسب متغير الجنسفي درجة اكتساب طمبة المجمكعة التجريبية لمم

 (2011دراسة  الجفرم ) .10

استخداـ الطرائؼ العممية كمدخؿ لتدريس بعض مكضكعات أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
طالبات الصؼ  لالتحصيؿ المعرفي عند مستكل التذكر كالفيـ كالتطبيؽ لدفي مقرر العمكـ 

 .األكؿ بمدارس المرحمة المتكسطة بمدينة مكة المكرمة

المنيج شبو التجريبي  استخدمتك  ,طالبة (88الدراسة عمى عينة مككنة مف) الباحثةحيث أجرت 
( طالبة درست مكضكعات 44القائـ عمى التصميـ القبمي كالبعدم لمجمكعتيف تجريبية عددىا )

ضابطة درست بالطريقة التقميدية كعددىا مجمكعة ك , العمكـ باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة عمدت الباحثة إلى إعداد اختبار تحصيمي ييدؼ إلى .لبةطا (44)

كتكصمت الباحثة إلى تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى قريناتيف .قياس تحصيؿ الطالبات
في جميع المستكيات المعرفية المراد  البعدمفي الضابطة في متكسط درجات التحصيؿ المعرفي 

 .عدا مستكل التطبيؽ≥ α) 0.05)عند مستكل  إحصائيان  داالن  قياسيا ككاف التفكؽ
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 (2011دراسة فتح اهلل ) .11

التدريس بالنمذجة مع لعب األدكار في تنمية االستيعاب أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
نحك تعمـ الكيمياء لدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ لممرحمة المتكسطة  اإلتجاهالمفاىيمي ك 
 .ة السعكديةلممممكة العربي

نحك  اإلتجاهكمقياس , عد الباحث اختبار االستيعاب المفاىيميأكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
, ( طالب268الباحث الدراسة عمى عينة مف الصؼ الثالث عددىا) لحيث أجر , العمكـ

    لثبلث مجمكعات كالبعدم كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي 
كتجريبية ثانية درست لعب , أكلى درست بطريقة بالنمذجة متبكعة بمعب األدكار تجريبية)

عدد أفراد كؿ كاف ك  (الطريقة التقميديةبكضابطة درست , األدكار متبكعة بالنمذجة
كأسفرت الدراسة عف كجكد مفاىيـ كعبلقات كيميائية تشكؿ صعكبة , ( طالب93مجمكعة)

ككذلؾ كجكد فركؽ بيف , ف مرحمة التعميـ المتكسطفي تعمميا لدل تبلميذ الصؼ الثالث م
لصالح المجمكعتيف  اإلتجاهكمقياس  المفاىيمي تبلميذ المجمكعات الثبلثة في االستيعاب

لصالح المجمكعة  اإلتجاهك المفاىيمي كجكد فركؽ في االستيعاب كذلؾ ك , التجريبيتيف
بلقة ارتباطية مكجبة بيف ككجكد ع, التجريبية التي درست لعب األدكار متبكع بالنمذجة

 .البعدمنحك تعمـ الكيمياء في التطبيؽ  اإلتجاهكمقياس  المفاىيمي االستيعاب

 (2011)دراسة بمجكف  .12
, كالتعمـ التعاكني, ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية أسمكب التعمـ النشط )لعب األدكار

ة كالجاذبية لدل طالبات في تنمية المفاىيـ العممية في مجاؿ فيزياء الحرك كالعصؼ الذىني(
 .المرحمة الثانكية

لمجمكعتيف  البعدماستخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك حيث 
تجريبية درست بعض المفاىيـ العممية في مجاؿ فيزياء الحركة كالجاذبية باستخداـ 

( طالبة, 30دىا )كالعصؼ الذىني كعد, كالتعمـ التعاكني, استراتيجيات لعب األدكار
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ ,( طالبة30كضابطة درست بالطريقة التقميدية كعددىا )

اختبار مستكل المعرفة بالمفاىيـ العممية في مجاؿ فيزياء الحركة كالجاذبية مف إعداد قاسـ 
كأسفرت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي .(1994الخطيب)

الختبار المفاىيـ  البعدمات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ درج
 .كىذا يؤكد فعالية التعمـ النشط في تدريس مفاىيـ الحركة كالجاذبية,العممية لصالح التجريبية
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 (  2010دراسة عمار كآخركف ) .13

الكتشاؼ المكجو عمى اك فاعمية استخداـ إستراتيجية الطرائؼ العممية الكشؼ عف ىدفت الدراسة 
كؿ مف التحصيؿ كعمميات العمـ لدل طالبات الصؼ الثالث اإلعدادم بالمقارنة باستخداـ 
 .الطريقة التقميدية في تدريس االقتصاد المنزلي

 البعدمكاتبع الباحثكف المنيج الكصفي ككذلؾ المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 
طالبة مف مدرسة المساعي اإلعدادية درست مكضكعات  (30لمجمكعتيف تجريبية عددىا )

حمد أكضابطة مف مدرسة محمد , العمكـ باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية كاالكتشاؼ المكجو
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحثكف .( طالبة30اإلعدادية درست بالطريقة التقميدية كعددىا )

, تطبيؽ(–فيـ -لمنزلي عند مستكيات )تذكراختبار التحصيؿ الدراسي في مادة االقتصاد ا
كأسفرت الدراسة عف , االستنتاج(–التصنيؼ –ككذلؾ اختبار عمميات العمـ األساسية )المبلحظة 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية 
كاختبار , حصيؿ الدراسيالختبار الت البعدمكالضابطة لصالح التجريبية كذلؾ في التطبيؽ 

 .عمميات العمـ األساسية

 ( 2010)دراسة  الكحالني  .14

ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية الطرائؼ العممية باستخداـ الحاسب اآللي في تدريس كحدة  
)الظكاىر الفيزيائية مف حكلنا( مف مقرر العمكـ عمى التحصيؿ لدم تمميذات الصؼ الخامس 

 .تطبيؽ( –فيـ  –عند مستكيات العمـك الدنيا )تذكر , االبتدائي بمكة المكرمة

لمجمكعتيف  البعدمحيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 
كمجمكعة ضابطة , ( تمميذ29تجريبية درست الطرائؼ العممية بكاسطة الحاسب اآللي كعددىا )

قيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار كلتح, ( تمميذ26درست بالطريقة التقميدية كعددىا)
كاستخدمت أساليب , كبرنامج لعرض الطرائؼ العممية بكاسطة الحاسكب, التحصيؿ الدراسي

كأسفرت النتائج عف كجكد  .إحصائية مثؿ المتكسطات كاالنحرافات كتحميؿ التغاير األحادم
 تيفالمجمكع بيف متكسطي درجات ≥ α) 0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

 .الضابطة كالتجريبية كذلؾ لصالح التجريبية عند مستكل التذكر كالفيـ كالتطبيؽ
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  ( 2009دراسة نصار ) .15

استخداـ األلغاز في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات كالميؿ أثر ىدفت الدارسة التعرؼ عمى 
 .نحكىا لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي بغزة

( 1407دراسة مف جميع طمبة الصؼ الرابع األساسي البالغ عددىـ )تككف مجتمع ال حيث
, ( طالب تـ اختيارىـ بصكرة قصدية مف مدرسة بيت الىيا82كتككنت عينة الدراسة مف ).طالب

لمجمكعتيف تجريبية  البعدمحيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 
قاـ الباحث بإعداد اختبار لقياس ك , ( تمميذ41عددىا )ضابطة كذلؾ ك , ( تمميذ41عددىا)

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات .كمقياس الميؿ نحك الرياضيات, ميارات التفكير الناقد
التجريبية  تيفدرجات تبلميذ المجمكع يبيف متكسط ≥ α) 0.05)داللة إحصائية عند مستكل 

 .ياس الميؿ نحك الرياضيات كذلؾ لصالح التجريبيةكفي مق, كالضابطة في اختبار التفكير الناقد

 ( 2009)دراسة القرعاف   .16

استخداـ المنحى القصصي في تدريس العمـك في تكظيؼ أثر لتعرؼ عمى اىدفت الدراسة 
كتنمية التفكير العممي كالميكؿ العممية لدل طمبة المرحمة األساسية في ضكء , المعرفة العممية

 .تحصيميـ العممي

كاختبار ميارات , اختبار تكظيؼ المعرفة العممية دراسةلتحقيؽ أىداؼ ال ةالباحث تعدأحيث 
حيث تـ , كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي, كمقياس الميكؿ العممية, التفكير العممي

تجريبية  تافمجمكعتيف مف كؿ مدرسة حيث مدرسة مؤتة األساسية بيا مجمكعك اختيار مدرستيف 
كمدرسة حسينية األساسية منيا , ( طالبة31عددىا)ك ضابطة مجمكعة ك , ة( طالب34عددىا )

كأسفرت الدراسة عف كجكد .( طالبة19كضابطة عددىا ), ( طالبة23مجمكعتاف تجريبية عددىا)
المنحى القصصي بطمبة الذيف يتعممكف ال درجاتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط 

, اختبار تكظيؼ المعرفة العممية فيلمنحى االعتيادم نظرائيـ الذيف يتعممكف با درجاتكمتكسط 
في تكظيؼ المعرفة العممية أثر  كعدـ كجكد, كميارات التفكير العممي كمقياس الميكؿ العممية

عزل لمتفاعؿ بيف المنحى التدريسي التقميدم كالتحصيؿ كفي نمك التفكير العممي لدل الطمبة يي 
كفي تنمية الميكؿ , لقصصي في تكظيؼ المعرفة العمميةى التدريسي انلممنحأثر  ككجكد, العممي

 .العممية كالتفكير العممي
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 (2009دراسة الحراحشة ) .17

نحك تعمـ العمـك  اإلتجاهاستخداـ األلعاب التعميمية عمى تنمية أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .لدل طالبات المرحمة األساسية

كاستخدمت المنيج شبو التجريبي , طالبة (84حيث أجرت الباحثة الدراسة عمى عينة مككنة مف)
لمجمكعتيف تجريبية درست باستخداـ األلعاب التعميمية  البعدمالقائـ عمى التصميـ القبمي ك 

 .( طالبة درست بالطريقة التقميدية42ضابطة تككنت مف )مجمكعة ك , ة( طالب42كعددىا )
كأظيرت الدراسة كجكد  .العمـكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة مقياس لبلتجاىات نحك 

 .التجريبيةالمجمكعة لصالح كذلؾ نحك العمـ  اإلتجاهفركؽ ذات داللة إحصائية في مقياس 

 (2009دراسة المييي ك نكيجي ) .18

ختبلؼ إستراتيجية قراءة قصص الخياؿ العممي كنمط قراءتيا إأثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
طبلب المرحمة الثانكية ذكم أنماط  لخياؿ العممي لدنحك ال اإلتجاهتنمية التخيؿ العممي ك  ىعم

 .معالجة المعمكمات المختمفة

( طالبة مف الصؼ 86اقتصرت عينة الدراسة عمى )ك المنيج التجريبي  افاستخدـ الباحثحيث 
( طالبة تمثؿ النمط 38تقسيـ العينة إلى)تـ ثـ , األكؿ الثانكم بمدرسة المعادم الثانكية لمبنات

ـ اختبار التخيؿ ااستخدتـ كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة .النمط األيسرتمثؿ ( طالبة 48ك), األيمف
كتكصؿ , كمقياس أنماط معالجة المعمكمات, نحك الخياؿ العممي اإلتجاهكمقياس , العممي

عمى المجمكعة التي قرأت  الباحثاف إلى تفكؽ الطالبات التي تمت مناقشيا ثـ قرأت القصة
قرأت التي كتفكؽ المجمكعة , ذلؾ في القدرة عمي التخيؿ العمميالقصة ثـ تـ مناقشتيا ك 

ككذلؾ تفكؽ مجمكعة طالبات , المجمكعة التي قرأت القصص فرديان  ىعم القصص جماعيان 
ف اتجاه الطالبات نحك أك , النمط األيمف عمى مجمكعة طالبات النمط األيسر في التخيؿ العممي

, إستراتيجية قراءة قصص الخياؿ العممي كنمط قراءتيابكؿ مف  كثيران أثر الخياؿ العممي لـ يت
 .ط معالجة المعمكماتانمأك 
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 (2009دراسة أكامكا كآخركف ) .19

استخداـ الرسكـ الكرتكنية بمساعدة الحاسكب عمى التحصيؿ أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
ككذلؾ محاكلة , جياالدراسي لدل طمبة الصؼ الرابع االبتدائي في مجاؿ تعميـ العمـك كالتكنكلك 

 .فيـ التصكرات الخطأ المكجكدة لدييـ

( طالبان مف طبلب الصؼ الرابع 39حيث أجرل الباحث دراستو عمى عينة عشكائية مككنة مف )
 البعدمكاستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك , االبتدائي بتركيا

أفراد المجمكعة الضابطة بالطريقة  الكرتكنية ,كدرسلمجمكعتيف تجريبية درست باستخداـ الرسـك 
( طالب مف 16إجراء مقابمة مع )كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ أداتيف ىما .التقميدية

جرل الباحث أككذلؾ , طبلب الصؼ الرابع االبتدائي لتحديد التصكرات البديمة المكجكدة لدييـ
كأسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية استخداـ  .اختبار تحصيمي تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة

 .الرسـك الكرتكنية في رفع مستكل التحصيؿ لدل الطمبة

 (   2008دراسة عمي ) .20
, استخداـ مدخمي القصص كالطرائؼ العممية عمى التحصيؿأثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 

 .يةكاكتساب تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي لبعض القيـ العمم

كاستخدمت المنيج , أجرت الباحثة دراستيا عمى عينة مف طالبات الصؼ الثاني اإلعدادمحيث 
لثبلث مجمكعات تجريبية درست المجمكعة  البعدمالتجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 

, كدرست الثانية باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية, التجريبية األكلى باستخداـ القصص العممية
كمجمكعة كاحدة , لثالثة درست باستخداـ المدخميف)القصص العممية ك الطرائؼ العممية( معان أما ا

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار تحصيمي في  .ضابطة درست بالطريقة العادية
كجكد فركؽ ذات كتكصمت إلى .كمقياس مدل اكتساب التبلميذ لبعض القيـ العممية , مادة العمكـ

بيف درجات المجمكعات التجريبية الثبلثة كدرجات  ≥ α) 0.01)حصائية عند مستكل داللة إ
كجكد فركؽ ك , تبلميذ المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي لصالح المجمكعات التجريبية

األكلى  ذات داللة إحصائية بيف درجات المجمكعة التجريبية الثالثة كدرجات تبلميذ المجمكعتيف
ـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية األكلى عدك , كالثانية

, كدرجات تبلميذ المجمكعة التجريبية الثانية كالتى درست باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية
 .ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقيـ العممية
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   ( Steinkuehler, C & Duncan, S.2008)دراسة  . 21
شؼ عف فاعمية استخداـ أسمكب األلعاب التعميمية المقدمة عبر شبكة االنترنت ىدفت الدراسة الك

 .في تنمية عادات العقؿ العممي
نو في اليكـ الذم يزداد فيو تطكر العالـ تزداد منو الحاجة في إليجاد أحيث أكضح الباحث 
 .كذلؾ عف طريؽ تنمية عادات العقؿ لدل الطبلب, مكاطنيف مثقفيف عمميان 

الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية التي درست باستخداـ أسمكب  كاستخدـ
كأجرل الباحث دراستو عمى عينة , أما الضابطة درست بالطريقة التقميدية, األلعاب عبر االنترنت

نمط مف عادات ( 12)مشارؾ في تنمية  (1087)عددىا عشكائية مف طبلب المدارس الثانكية
كاضح لؤللعاب التعميمية  المقدمة عبر االنترنت أثر كصؿ الباحث إلى كجكد كت, العقؿ العممية

 .في تنمية عادات العقؿ
 

 (  2007دراسة ركاشدة ) .22
ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية تدريس العمـك باستخداـ األسمكب القصصي في تعميـ تبلميذ 

 .الثالث األساسي
, صؼ الثالث األساسي في مدارس مديرية اربدحيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع تبلميذ ال

لمجمكعتيف تجريبية  البعدمكاستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة .( تمميذ كتمميذة73ككذلؾ ضابطة عددىا), ( تمميذ كتمميذة73عددىا)

الصفي خبلؿ التدريس باألسمكب  كبطاقة مبلحظة التفاعؿ, استخدـ الباحث اختبار تحصيمي
كتكصمت الدراسة إلى تفكؽ تبلميذ الصؼ الثالث .كاستبانة الميكؿ كاالىتمامات, القصصي

ككذلؾ تميز تفاعميـ الصفي , األساسي الذيف درسكا العمـك باألسمكب القصصي في تحصيميـ
 .مقارنة بنظرائيـ مف المجمكعة الضابطة

 
 (2007دراسة أبك الشامات ) .23

دفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية استخداـ قصص األطفاؿ كمصدر لمتعبير الفني في تنمية ى
 .ميارات التفكير اإلبداعي لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كحدتيف تضمنت كؿ كحدة قصة مف قصص األطفاؿ  الباحثة أعدت
لتعبير الفني بالرسـ لدل طفؿ ككذلؾ أعدت مقياس لتقييـ ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ ا

الباحثة عينة عشكائية مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة في مدينة مكة  كاختارت .ما قبؿ المدرسة
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كاستخدمت المنيج شبو التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي , طفؿ كطفمة (32)المكرمة عددىا 
 .( طفؿ كطفمة16دىا)ككذلؾ ضابطة عد, طفؿ كطفمة (16)لمجمكعتيف تجريبية عددىا البعدمك 

كأسفرت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أطفاؿ المجمكعتيف 
لمقياس تقييـ ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ  البعدمالتجريبية كالضابطة في التطبيؽ 

 –ع اإلفاضة كالتكسي –األصالة  –المركنة  –التعبير الفني بالرسـ عند محكر)الطبلقة 
 .( كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبيةاإلتجاهالحساسية لممشكبلت كاالحتفاظ ب

  (2007دراسة السيد )  .24 

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى فاعمية استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية المفاىيـ العممية 
 .لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة

كتككنت , سنكات (6-5)مدرسة مف سف كاشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع أطفاؿ ما قبؿ ال
حيث استخدمت , طفؿ كطفمة مف ركضة كمدرسة التحرير بمدينة أسيكط (70)عينة الدراسة مف 

( 35)لمجمكعتيف تجريبية كعددىا  البعدمالباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 
راسة أعدت الباحثة اختبار كلتحقيؽ أىداؼ الد, طفؿ كطفمة (35)كضابطة عددىا, طفؿ كطفمة

ككذلؾ مقياس استيعاب أطفاؿ الركضة لبعض المفاىيـ العممية في , المفاىيـ العممية المصكر
كتكصمت الباحثة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أطفاؿ المجمكعة .العمكـ

 .مصكرالتجريبية كالضابطة كذلؾ لصالح التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية ال

  (2006دراسة  سالـ ) .25

إستراتيجية قائمة عمى االكتشاؼ كاألحداث المتناقضة استخداـ أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
في تدريس العمـك عمى تنمية التحصيؿ كعمميات العمـ كالتفكير االبتكارم لدل تبلميذ الصؼ 

 .السادس مف مرحمة التعميـ األساسي

استخدـ المنيج ك عينة مف طبلب الصؼ السادس االبتدائي أجرل الباحث دراستو عمى حيث 
كضابطة , طالب(47)لمجمكعتيف تجريبية كعددىا  البعدمالتجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 

كمقياس عمميات , عد الباحث اختبار تحصيميأكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة , طالب (45)كعددىا 
ؿ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كتكص.ككذلؾ مقياس التفكير االبتكارم, العمـ

متكسطي درجات المجمكعتيف في االختبار التحصيمي كمقياس عمميات العمـ كمقياس التفكير 
 .االبتكارم كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية
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 (2005دراسة حميداف )  .26 

ائؿ التعميمية استخداـ القصص كاألحاجي كاأللعاب المنفذة بالكسأثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .التكنكلكجية عمى تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس األساسي في الرياضيات

كاشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع طمبة الصؼ الخامس , اتبع الباحث المنيج التجريبيحيث 
( 30مقسمة عمى مجمكعتيف تجريبية كعددىا ), ( تمميذ60كتككنت عينة الدراسة مف ).األساسي

, عد الباحث اختبار تحصيميأكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة , ( تمميذ30دىا )كضابطة كعد, تمميذ
 كتكصؿ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل , ككذلؾ برنامج تعميمي محكسب

(0.05 (α ≤  تحصيؿ في مادة البيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية .لعابكذلؾ لصالح األحاجي كالقصص كاأل, الرياضيات

 -متكسط  –عالي )بيف متكسطي المعدالت في المكاد الدراسية لمطالبات باختبلؼ فئاتيا 
, تعزل لمتفاعؿ بيف المعدؿ العاـ لممكاد الدراسية كالطريقة المستخدمة في التدريس (منخفض

 .الطمبة بطيئي التعمـ ظير فاعمية ىذه الطريقة في تدريسأكلصالح التجريبية مما 

 (2005دراسة مصالحة كعيسى ) .27

ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية برنامج مقترح في األلعاب التربكية لتنمية بعض ميارات 
 .التفكير العممي لدل تبلميذ الصؼ الثالث

اتبع الباحث المنيجاف البنائي كشبو التجريبي كاشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع طمبة حيث 
كاشتممت عينة البحث القصدية عمى مجمكعتيف األكلى , ؼ الثالث األساسي بمحافظات غزةالص

( طالبة مف مدرسة 49كالثانية عددىا ), ( طالب مف مدرسة ذككر جباليا االبتدائية47عددىا )
بإعداد برنامج مقترح يشمؿ  افكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث, بنات جباليا االبتدائية

, يحقؽ ميارة مف ميارات التفكير, األلعاب التربكية بحيث لكؿ لعبة ىدؼ محددمجمكعة مف 
إلى كجكد فركؽ ذات داللة  افالباحثكتكصؿ .كقاـ بإعداد اختبار ميارات التفكير العممي

لصالح , في ميارة المبلحظة كالتصنيؼ كالتنبؤ كاالستنتاج ≥ α) 0.05)إحصائية عند مستكل 
بيف متكسطي درجات تبلميذ  ≥ α) 0.05) كد فركؽ عند مستكلكعدـ كج, البعدمالتطبيؽ 

 .منخفضي( التحصيؿ -المجمكعتيف في اختبار ميارات التفكير العممي تعزل لمتغير)مرتفعي
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 (  Javier  ،2005دراسة ) .28

كحؿ , استخداـ الرسكـ الكاريكاتير عمى مناقشة الظكاىر الفيزيائيةأثر الكشؼ عف ىدفت الدراسة 
 .كتقييـ العمـ في مادة الفيزياء, ت العمميةالمشكبل

حيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية التي درست الظكاىر الفيزيائية 
كالمجمكعة الضابطة التي درست الظكاىر كفسرتيا .كناقشتيا كفسرتيا باستخداـ رسـك الكاريكاتير

مبلحظة ألداء الطبلب أثناء تفسيرىـ لرسكـ الكاريكاتير  كاستخدـ الباحث بطاقة.بالطريقة التقميدية
كتكصؿ الباحث إلى أف استخداـ رسكـ الكاريكاتير عنصر فعاؿ , المتعمقة بالظكاىر الفيزيائية

لتحفيز كتنشيط الفصكؿ الدراسية باعتبارىا كسيمة ساعدتيـ عمى إنتاج أفكار بديمة أكثر حكؿ 
 .تحديد كمناقشة الظكاىر الفيزيائية

 (2003)دراسة سالـ  .29

ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية إستراتيجية قائمة عمى الطرائؼ العممية كاالكتشاؼ المكجو في 
تنمية كؿ مف التحصيؿ كعمميات العمـ لدل تبلميذ  الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي في مادة 

 .العمكـ
سييف مف فصكؿ تبلميذ الصؼ ( تمميذ مف فصميف درا100حيث شممت عينة الدراسة عمى )  

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة طبؽ الباحث المنيج شبو , الرابع األساسي بمدرسة قطكر االبتدائية
( تمميذ درست باستخداـ الطرائؼ العممية 51التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية كعددىا )

تكصؿ الباحث ك  ,( تمميذ درست بالطريقة العادية49كالضابطة كعددىا ), كاالكتشاؼ المكجو
بيف متكسطات درجات  ≥ α) 0.05)إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

 .لصالح التجريبية كذلؾ  (التبلميذ في التحصيؿ عند مستكل )التذكر كالفيـ كالتطبيؽ
 

 (2003دراسة المكمني ).30

الصؼ الثالث قراءة القصص كمناقشتيا في مدل استيعاب طمبة أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .األساسي لممفاىيـ العممية

تجريبية أكلى درست )قصص مترابطة , استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعات الثبلثة
ثانية درست قصص لكحدىا كعدد تجريبية ك , طالب (32)مع تعمـ تعاكني( كعدد أفرادىا

, (طالب29أفرادىا) كعدد.كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية, طالب (31أفرادىا)
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االستيعاب العممي لقياس مدل استيعاب طمبة  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبار
كأسفرت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة .الصؼ الثالث األساسي لكحدة الماء مف حكلنا

ديدة إحصائية بيف متكسط درجات الطمبة الذيف تعممكا باستخداـ استراتيجيات التدريس الج
)مجمكعة القصص كمجمكعة القصص المترافقة مع المجمكعة التعاكنية( كالذيف لـ يستخدمكا 

كلصالح المجمكعة التي استخدمت .لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف, سكل الطريقة االعتيادية
ككذلؾ كجكد فركؽ بيف متكسط درجات , القصص المترافقة مع مجمكعات التعمـ التعاكني

 .لصالح اإلناثك ث الذككر كاإلنا

  (2001دراسة عبد النبي ) .31

استخداـ األلغاز المصكرة في تدريس العمكـ عمى تنمية ميارات أثر ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
قراءة الصكركالتحصيؿ لتبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم المعتمديف كالمستقميف عف المجاؿ 

 .اإلدراكي

ختبار األشكاؿ المختفية كىك يستخدـ لقياس األسمكب تـ اختيار مجمكعة الدراسة بتطبيؽ احيث 
جريف  –االعتماد عميو( كىك مف إعداد ثيرستكف , المعرفي )االستقبلؿ عف المجاؿ اإلدراكي

نؼ التبلميذ إلى كصي , ( تمميذ لكؿ مجمكعة40كبعد تصحيح االختبار تـ اختيار), كجيمفكرد
أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبار  كلتحقيؽ.( معتمديف عمى المجاؿ20ك) ( مستقميف20)

تحصيمي ييدؼ إلى قياس تحصيؿ التبلميذ في جكانب التعمـ المتضمنة في كحدة المادة 
اختبار لقياس مستكل األسمكب المعرفي كذلؾ ك , كاختبار لقياس ميارات قراءة الصكر, كالطاقة

االعتماد عمى  –)االستقبلؿ لؤلسمكب المعرفي أثر كتكصؿ إلى كجكد , االعتماد( –)االستقبللي 
ف المستقميف كتفكؽ المستقميف عمى المعتمديف عميو أل, المجاؿ( عمى ميارات قراءة الصكر

كاضح الستخداـ اإللغاز أثر ككذلؾ كجكد .)تحميميكف يربطكف بعض األشياء بتخيميـ الذىني(
 .ف المجاؿككذلؾ لؤلسمكب المعرفي عمى تحصيؿ التبلميذ لصالح المستقميف ع, المصكرة

 (  2001دراسة إبراىيـ دار ).32

استخداـ األلعاب التعميمية في تدريس العمكـ عمى تنمية أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .ات التعاكنية لدل تبلميذ الصؼ الخامس مف مرحمة التعميـ األساسياإلتجاى

لمجمكعتيف تجريبية  البعدماستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك حيث  
كالتي , ( طالب كطالبة مف طبلب الصؼ الخامس بمدرسة أبك رضكاف األساسية70عددىا)



 

    

98 

 

( طالب كطالبة 70كضابطة عددىا ), درست الكحدتيف المختارتيف باستخداـ األلعاب التعميمية
مجمكعة  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث.بمدرسة الحرية درسكا الكحدتيف بالطريقة التقميدية

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات .مف األلعاب التعميمية ككذلؾ مقياس لبلتجاىات التعاكنية
في التطبيؽ  تيفبيف متكسط درجات تبلميذ المجمكع≥ α) 0.05)داللة إحصائية عند مستكل

 – المساندة –ات التعاكنية اإلتجاى –عد )المساىمة ات التعاكنية في بي اإلتجاىلمقياس  البعدم
 .الشعكر بالمسئكلية( كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية –االتصاؿ  –التقدير 

 (2001دراسة القرشي ).33

حداث استخداـ رسكـ الكاريكاتير في تنمية ميارة تفسير األأثر ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
 .الجارية لدل تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم

حيث استخدـ .( تمميذ32طنطا اإلعدادية عددىا )عينة مف مدرسة  ىأجرل الباحث دراستو عم
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ .بعدم( –قبمي )الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة 

كتكصؿ إلى كجكد فركؽ ذات داللة  .الباحث اختبار لقياس ميارة تفسير األحداث الجارية
تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم في ميارة ل البعدمإحصائية بيف متكسطي درجات األداء القبمي ك 

 .تعزل الستخداـ رسـك الكاريكاتير, البعدمتفسير األحداث الجارية لصالح األداء 

 (2000دراسة سعيد ).34

استخداـ استراتيجية مقترحة في تدريس العمكـ لتنمية الخياؿ أثر ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
 .بلميذ المكفكفيفنحك مادة العمـك لدل الت اإلتجاهالعممي ك 

اختار عينة ك , حيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعة التجريبية الكاحدة 
( طالب مف الصؼ األكؿ اإلعدادم مف مدرسة النكر 12شممت), ( طالب كطالبة25عددىا)

( طالبة مف الصؼ األكؿ اإلعدادم مف مدرسة النكر كاألمؿ 13ككذلؾ شممت العينة).لممكفكفيف
نحك مادة  اإلتجاهكمقياس , عد الباحث اختبار القدرة عمى التخيؿ العمميأك , كفكفيفلمم

كأسفرت الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطية قكية مكجبة بيف القدرة عمى التخيؿ العممي .العمكـ
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في اتجاىاتيـ , نحك مادة العمكـ اإلتجاهك 

كفي اختبار , نحك مادة العمكـ اإلتجاهككجكد فركؽ بيف درجات الطمبة في مقياس , نحك العمكـ
 .البعدمالقدرة عمى التخيؿ العممي لصالح التطبيؽ 
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 (1998)دراسة السيد  .35

استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تدريس العمكـ عمى تنمية أثر ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
 .القيـ العممية

, ( تمميذان 178العشكائية مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم كعددىا ) دراسةة الحيث تككنت عين
لمجمكعتيف تجريبية  البعدمكاستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 

( 87ضابطة عددىا )مجمكعة ك , ( تمميذ91درست باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية كعددىا)
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث اختبار تحصيمي ككذلؾ  .تقميديةتمميذ درست بالطريقة ال

  ≥ α) 0.01)عند مستكل كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان , مقياس القيـ العممية
ككذلؾ في مقياس القيـ , البعدمبيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعتيف في االختبار التحصيمي 

 .العممية لصالح التجريبية
 

 (1996دراسة عمي ). 36

استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تدريس العمكـ عمى تنمية أثر  عف ىدفت الدراسة الكشؼ
 .لتبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم يةار اإلبتكالقدرة 

اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى طبلب الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدارس التعميـ العاـ بإدارة حيث 
( طالب مف فصميف فصؿ بمدرسة عمار بف 82مف)لدراسة اكتككنت عينة , مصر الجديدة

استخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ ك , كآخر بمدرسة مصر الجديدة, ياسر
, ( تمميذ درست باستخداـ الطرائؼ العممية43لمجمكعتيف تجريبية كعددىا ) البعدمالقبمي ك 

عد الباحث اختبار أحقيؽ أىداؼ الدراسة كلت.(39كضابطة درست بالطريقة التقميدية كعددىا)
المركنة(  –األصالة  –التفكير االبتكارم في العمـك لقياس قدرات التفكير االبتكارم )الطبلقة 

كاختبار البيئة المدرسية إعداد , ككذلؾ استخدـ اختبار التمميذ المبتكر إعداد )سيد خير الل(
 .tمثؿ المتكسطات كاالنحرافات كاختبار كاستخدـ أساليب إحصائية .)يسرية محمد سميماف(

بيف متكسطي درجات  ≥ α) 0.05)كتكصؿ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
 –المركنة  –لصالح التجريبية في اختبار التفكير االبتكارم بمياراتو )الطبلقة  تيفالمجمكع
 .األصالة(
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 ( 1994دراسة كامؿ ) .37

مدل فعالية استخداـ كؿ مف دكرة التعمـ كالطرائؼ العممية كالمعتاد ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
عمى اكتساب المفاىيـ البيكلكجية كعمميات العمـ كالميكؿ العممية لدل تبلميذ الحمقة األكلى مف 

 .التعميـ األساسي

كاستخدـ , حيث أجرل الباحث الدراسة عمى عينة مف طمبة الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي
كاشتممت العينة عمى مجمكعتيف تجريبيتيف درست األكلى بكاسطة مدخؿ دكرة , يج التجريبيالمن

, أكتكبر 6كالثانية بكاسطة مدخؿ الطرائؼ العممية بمدرسة , اتالميعممالتعمـ بمدرسة ممحقة دار 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد .يفالميعممالضابطة بكاسطة المدخؿ المعتاد بمدرسة ممحقة دار أما 

 –كاختبار تحصيمي لممفاىيـ البيكلكجية يشمؿ مستكيات )فيـ , الباحث مقياس الميكؿ العممية
كتكصمت .اتصاؿ( -استنتاج  -تصنيؼ –مبلحظة )مقياس عمميات العمـك , تطبيؽ( –تذكر 

, الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعات الثبلثة
بالنسبة لمتطبيؽ  ثانيةؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية األكلى كالكعدـ كجكد فرك 

ككذلؾ كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات التبلميذ لممجمكعات الثبلثة في مقياس .البعدم
 .عمميات العمـ األساسية ككؿ

 Dimmer)،1993دراسة  ).38

كفي حؿ , تنمية  التفكير اإلبداعياستخداـ الطرائؼ العممية في أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .المشكبلت الشخصية

( طالبان 62حيث أجرل الباحث دراستو عمى عينة عشكائية مف الطمبة الجامعيف مككنة مف )
لمجمكعتيف ,تجريبية  البعدمجامعيان,كاستخدـ المنيج شبو التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 

دية لممكضكعات المختارة مف الكحدة ,فيما تعرض تعرضت لمشاىدة أفبلـ فيديك دعابية ككمي
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختيار أربعة .أفراد المجمكعة الضابطة إلى مشاىدة أفبلـ كثائقية

مقاييس تابعة منيا فرعاف مف اختبارات تكرانس لمتفكير اإلبداعي كىما الصكرة المفظية كالصكرة 
 كما طكىرت الدراسة اختبار لكبلن  ,الشكمية,كمقياساف لحؿ المشكبلت الشخصية

كما , لمدعابة عمى تحسيف التفكير اإلبداعيأثر كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد .المقياسيف
اكبر في مكاجية المشكبلت مف تبلميذ المجمكعة  اظير تبلميذ المجمكعة التجريبية انجازان 

 .كذلؾ لتحسف في نمك عاداتيـ العقمية, الضابطة
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 (1992كمصطفى )دراسة محمد  .39

استخداـ الصكر المتحركة في تنمية ميارة إدراؾ العبلقات أثر ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
 .المكانية عند تبلميذ الصؼ الخامس بدكلة قطر

كاستخدـ , الصؼ الخامس مبة( طالب كطالبة مف ط120حيث تككنت عينة الدراسة مف ) 
عدد طبلبيا  لمجمكعتيف تجريبية  البعدمالقبمي ك المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ  افالباحث

( كعدد 28أما عدد طبلب المجمكعة الضابطة مف الذككر), (35( كعدد الطالبات)26)
كاختبار إدراؾ  الرسكـ المتحركةكلتحقيؽ أىداؼ لدراسة استخدـ الباحثاف برامج , (31الطالبات )

بيف  ≥ α) 0.01)ت داللة إحصائية كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذا .العبلقات المكانية
كيعزل , متكسطي درجات اختبار ميارة إدراؾ العبلقات المكانية لصالح المجمكعة التجريبية

 .الفرؽ لمتدريب بمشاىدة برامج الرسـك المتحركة

 (1991دراسة سميماف ) . 40

حصيؿ استخداـ الطرائؼ العممية في تدريس العمكـ عمى التأثر  الكشؼ عفالدراسة  تىدف
 .الدراسي كفيـ طبلب الصؼ السابع األساسي لطبيعة العمـ كالعمماء

المنيج التجريبي  ةالباحث تكاستخدم, ( طالب100العشكائية مف ) دراسةحيث تككنت عينة ال
درست طالبة ( 50لمجمكعتيف تجريبية عدد أفرادىا ) البعدمالقائـ عمى التصميـ القبمي ك 
درست بالطريقة  طالبة  (50ضابطة عدد أفرادىا )مجمكعة ك , باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية

كاختبار فيـ العمـ كالعمماء , كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار تحصيمي, التقميدية
بيف متكسط درجات  كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان .أحمد جاد الل النني()إعداد

كفي اختبار فيـ العمـ , البعدمكالضابطة في االختبار التحصيمي تبلميذ المجمكعتيف التجريبية 
 .كالعمماء لصالح التجريبية

 (1988دراسة غازم )  .41

استخداـ الطرائؼ العممية في تدريس كحدة )الحكاس في أثر ىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
مف التعميـ اكتشاؼ البيئة( عمى تحصيؿ التبلميذ كتنمية ميكليـ العممية في الصؼ السابع 

 .األساسي
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لمجمكعتيف تجريبية  البعدمحيث استخداـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ القبمي ك 
درست كحدة )الحكاس في اكتشاؼ البيئة( باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية كعدد أفرادىا 

التقميدية  بالطريقة ضابطة درست كحدة )الحكاس في اكتشاؼ البيئة(مجمكعة ك , طالب (100)
كاختبار , كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث مقياس الميكؿ العممية, ( طالب100كعددىا)

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة .تطبيؽ( –تذكر  –تحصيمي يشمؿ مستكيات )فيـ 
المجمكعة لصالح كذلؾ , تيفدرجات المجمكع يبيف متكسط ≥ α) 0.01)إحصائية عند
 .اختبار التحصيؿ العممي ككذلؾ في مقياس الميكؿ العمميةالتجريبية في 

 

 (1988دراسة الكسيمي ) .42

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى فاعمية استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تدريب تبلميذ الحمقة 
 .كتنمية اتجاىاتيـ العممية, الثانية مف التعميـ األساسي عمى التفكير العممي

استخدـ المنيج التجريبي القائـ عمى ك , تمميذ( 150مككنة مف ) اختار الباحث عينةحيث 
 .تجريبية درست بمدخؿ الطرائؼ العمميةمجمكعة  ,لمجمكعتيف البعدمالتصميـ القبمي ك 

كلتحقيؽ .( طالب في كؿ مجمكعة75بكاقع ), ضابطة درست بالمدخؿ التقميدممجمكعة ك 
كاختار , و لقياس ميارات التفكير العمميأىداؼ الدراسة استخداـ الباحث اختبار إبراىيـ كجي

التحصيؿ مستكل عد اختبار لقياس أك , ات العممية لمحمكد عكؼ المعدؿاإلتجاىالباحث مقياس 
كتكصمت الدراسة إلى  .التطبيؽ( –الفيـ  –ـ تصميمو لقياس مستكيات )التذكر تفي العمكـ 

 تيفكسط درجات المجمكعبيف مت (α ≤ 0.01)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
االختبار التحصيمي لصالح كذلؾ ك , العممي اإلتجاهكفي مقياس , في اختبار التفكير العممي

 .المجمكعة التجريبية
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 التعقيب عمى الدراسات الخاصة بمدخؿ الطرائؼ العممية: - 
  :مف حيث األىداؼ :أكال

إال أنيا , مدخؿ الطرائؼ العمميةعمى الرغـ مف أف الدراسات السابقة تحدثت في جممتيا عف  -
استخداـ مدخؿ الطرائؼ أثر اختمفت في أىدافيا فقد ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة 

, كعمميات العمـ, كفيـ طبيعة العمـ كالعمماء, العممية في تدريس العمكـ التحصيؿ الدراسي
دراسة سميماف ك , (2007كدراسة السيد ), (1996كتنمية الميكؿ العممية  مثؿ دراسة عمي )

( 2010كدراسة السيد ), (1988كدراسة غازم ), (1988)كدراسة الكسيمي, (1991)
 ( 2012كدراسة صميدة ), (2010كدراسة الكحبلني), (2011كدراسة الجفرم)

بينما ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى فاعمية األسمكب القصصي في اكتسابيـ  -
كدراسة أبك , (2003كدراسة المكمني), (2007المفاىيـ العممية مثؿ دراسة ركاشدة )

 .(2007الشامات )

كغرائب الصكر عمى تنمية , كىدفت دراسات أخرل إلى معرفة فاعمية الحكايات كاأللغاز -
, كتنمية اإلبداع, كتنمية الفيـ القرائي كالميكؿ القرائية, كالتحصيؿ, ميارة قراءة الصكر

كدراسة , (2001كدراسة عبد النبي), (2009كذلؾ مثؿ دراسة نصار), كعادات العقؿ
 .(2011كدراسة حسيف), (2012كدراسة أحمد ), (2012الجفرم )

كبالنسبة لمدراسة الحالية فإنيا تتفؽ مع الدراسات السابقة في ككنيا تبحث التعرؼ عمى  -
كلكنيا تختمؼ عنيـ في المتغير التابع فيك في الدراسة , فاعمية مدخؿ الطرائؼ العممية

 .تنمية الحس العمميالحالية 

  :بيئة كزمف الدراسات :ثانيان 

, (2007ىناؾ بعض الدراسات التي أجريت في مجتمعات عربية مثؿ دراسة السيد ) -
دراسة , (1988دراسة غازم )ك , (1988)دراسة الكسيميك , (1991)سميمافدراسة 

دراسة ك , (2011دراسة الجفرم)ك , (2010دراسة السيد )ك , (2010الشافعي )
 .(2012دراسة صميدة )ك , (2010ني)الكحبل

دراسة ك , (Javier,2005كبعضيا أجريت في مجتمعات غربية مثؿ دراسة) -
(1993,(Dimmer , دراسة ك(Steinkuehler, C & Duncan, S.2008 ). 
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         بالنسبة لمسنكات التي أجرم عمييا دراسة الطرائؼ العممية فقد كانت أقدـ دراسة مف -
كف بالرغـ مف المسافة الطكيمة بيف التاريخيف إال أف عدد كل (2012)حتى (1988)

 .كىذا يدؿ عمى الحاجة إلجراء دراسات في مجاؿ الطرائؼ العممية, الدراسات كاف قميؿ

في البيئة  -في حدكد عمـ الباحثة  -كبالنسبة لدراسة الباحثة فإنيا تعتبر الدراسة األكلى  -
 .عممية كدكره في تنمية الحس العمميالفمسطينية كالتي تناكلت مدخؿ الطرائؼ ال

  :عينات الدراسات :ثالثان 

 .(2009, أجريت بعض الدراسات عمى عينة مف الطالبات مثؿ دراسة )المييي كنكيجي -
 .(2010, كدراسة )أحمد, (2010, كدراسة )عمار كآخركف, (2009, كدراسة )القرعاف

, (1988, مثؿ دراسة )غازم أما ىناؾ بعض الدراسات التي أجريت عمى عينة مف الطبلب -
, (1998, كدراسة)السيد, (1992, كدراسة )محمد كمصطفى, (1988, كدراسة )الكسيمي
 .(2011, كدراسة )فتح الل

, ك كذلؾ أجريت بعض الدراسات عمى عينة مف الطبلب كالطالبات مثؿ دراسة )إبراىيـ دار -
, كدراسة)السيد, (2007, كدراسة )زيداف كعفانة (2003, كدراسة )المكمني, (2001
 .(2007, كدراسة )ركاشدة, (2007

  :أدكات الدراسات :رابعان 

الدراسات حيث  تمؾ فركض مع يتفؽ تنكعيا ككاف السابقة الدراسات أدكات تنكعت -
 .(2001كدراسة عبد النبي), (1991(,كدراسة سميماف)2007استخدمت دراسة الركاشدة)

كدراسة , (2007كدراسة إبراىيـ), (2004ماف)كدراسة سمي, (2007كدراسة زيداف كعفانة)
 .( اختباران تحصيميان 2010كدراسة الشافعي), (2009كدراسة أبك ىداؼ), (2010األحمدم )

  كدراسة شنكدة , ( مقياس ميارات التفكير اإلبداعي2007كاستخدمت دراسة أبك الشامات ) -
كدراسة احمد , لمفاىيمي( مقياس االستيعاب ا2007مقياس القيـ ,كدراسة السيد ) (2012)
 .مقياس الميارات الحياتية (2011ككذلؾ دراسة يكسؼ ), مقياس الميكؿ القرائية (2012)

( مقياس الحس 2011كدراسة الشحرم ), ( مقياس عادات العقؿ2012كدراسة الجفرم )
 .العممي
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نية لمحس استبانة الجكانب الكجداأما بالنسبة لمدراسة الحالية فأنيا استخدمت أداتيف ىما  -
 األكلى ككنيا الدراسة في اختمفت كلكنيا ,(2011كبذلؾ اتفقت مع دراسة الشحرم) العممي

 .العممي الجكانب المعرفية لمحس اختبار فييا كضع تـ التي – الباحثة عمـ حد عمى –

  :منيج الدراسة :خامسان 
كدراسة  ,(2012عدا دراسة حبيب ), اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي -

( فقد 2011ككذلؾ دراسة الجفرم ), (2010كدراسة األحمدم), (2007أبك الشامات )
( المنيج الكصفي 2010كاتبعت دراسة الشافعي), اتبعت المنيج شبو التجريبي

 .التحميمي

التجريبي كذلؾ لمتعرؼ شبو كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي اتبعت المنيج  -
ؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس العممي لدل طالبات عمى فاعمية تكظيؼ مدخ

 .الصؼ الثامف

  :نتائج الدراسات :سادسان 

( عف فاعمية استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية المفاىيـ 2007أسفرت دراسة السيد ) -
 .العممية

الستخداـ القصص كاألحاجي كاأللعاب أثر (عف كجكد 2005كأسفرت دراسة حميداف ) -
 .ة بالكسائؿ التعميمية التكنكلكجية عمى تحصيؿالمنفذ

(عف فاعمية إستراتيجية قائمة عمى الطرائؼ العممية كاالكتشاؼ 2003كأسفرت دراسة سبلـ ) -
 .المكجو في تنمية كؿ مف التحصيؿ كعمميات العمـ

الستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تدريس أثر ( عف كجكد 1996كأسفرت دراسة عمي ) -
 .يةر اإلبتكاتنمية القدرة العمكـ عمى 

( عف فعالية استخداـ كؿ مف دكرة التعمـ كالطرائؼ العممية 1994كأسفرت دراسة كامؿ ) -
 .كالمدخؿ المعتاد عمى اكتساب المفاىيـ البيكلكجية كعمميات العمـ كالميكؿ العممية

في استخداـ الطرائؼ العممية في تدريس كحدة )الحكاس أثر ( 1988كأسفرت دراسة غازم ) -
  .اكتشاؼ البيئة( عمى تحصيؿ التبلميذ كتنمية ميكليـ العممية
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 السابقة الدراسات مف الحالية الدراسة ما أفادت:  

 .بمدخؿ الطرائؼ العممية الخاص النظرم اإلطار بناء .1

 .الدراسة كعينة البحث منيجية اختيار .2

 كتثرم تخدـ التي ةكرسائؿ الماجستير كالدكتكرا, كالمجبلت الكتب مف العديد عمى التعرؼ .3
 .الحالية الدراسة

 عمميان  تفسيران  الحقان  الحالية الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج تفسير في المساىمة .4
 .كمكضكعياى 

  الحالية الدراسة فرضيات في اختبار التي استخدمت المناسبة اإلحصائية المعالجات تحديد .5
 .البيانات كتحميؿ
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  - :الخاصة بالحس العممي الدراسات السابقة :المحكر الثاني

 (2013دراسة عفانة ) .1
 تدريس ف فيالبعدي ذم بالدماغ التعمـ استراتيجية استخداـأثر  عمى التعرؼ الدراسة ىدفت
لى, بغزة األساسي التاسع الصؼ طالبات لدل المنتج العقؿ عادات بعض لتنمية العمـك  كا 
 .العمكـ مادة كتعميـ عمـت في تؤثر أف يمكف التي المنتج العقؿ عادات بعض تحديد

 مف الصؼ التاسع طالبات مف طالبة (80) مف عينة اختيار لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـك 
 المنيجكاستخدمت , قصدية بطريقة العينة اختيرت حيث ,اإلعدادية المغازم بنات مدرسة

 ياطالبات كعدد كالضابطة, طالبة(40) اطالباتي كعدد التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية
 عفانة مف ترجمة الدماغية السيطرة اختبار بتبني الباحثة قامتك , طالبة (40)

 اختباران  كأعدت, الطالبات عند الدماغ مف المسيطر جانبال عمى متعرؼل (2008)كالجيش
 عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدإلى  كتكصمت, المنتج العقؿ عادات بعض لقياس
األيمف  جانبال(التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطي بيف( =0.05α)مستكل

 اختبار في في الضابطة كقريناتيف (معان  جانبافال –األيسر المسيطر  جانبال –مسيطر 
 .التجريبية لصالح المنتج العقؿ عادات بعض

 
 (2013دراسة العتيبي ) .2

 ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية خرائط التفكير في تنمية عادات العقؿ كمفيكـ الذات
 .األكاديمي لدل طالبات قسـ األحياء بكمية التربية بجامعة الممؾ سعكد

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذم ك , ( طالبة90تككنت عينة الدراسة مف)حيث 
كلتحقيؽ , المجمكعة التجريبية الكاحدة كالتي درست مقرر األحياء باستخداـ خرائط التفكير

التفكير  -دات العقؿ الذم اقتصر عمى عادة )المثابرة أىداؼ الدراسة تـ استخداـ مقياس عا
ككذلؾ , الكفاح مف اجؿ الدقة( –التفكير التبادلي  –التفكير حكؿ التفكير  –بمركنة 

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة .استخدمت مقياس مفيكـ الذات األكاديمي
ككذلؾ كجكد , يكـ الذاتفي مقياس عادات العقؿ كمف البعدمإحصائية لصالح التطبيؽ 

, عبلقة ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف درجات الطالبات في مقياس عادات العقؿ
 .ككذلؾ بالنسبة لمقياس مفيـك الذات األكاديمي
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 (2012دراسة يكسؼ ) .3
ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية تدريس العمكـ باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية 

 .فكير التخيمي كبعض ميارات عادات العقؿ لدل تبلميذ المرحمة اإلعداديةالت
         كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية التي درست محتكل كحدة 

طالب مف الصؼ الثاني  (49)الصكت كالضكء( باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية كعددىا)
كأعد الباحث قائمة .طالب (49)ة درست بالطريقة التقميدية كعددىا ضابطمجمكعة ك , اإلعدادم

 –المثابرة )اختبار ميارات عادات العقؿ حيث شممت القائمة كذلؾ ك , بميارات عادات العقؿ
كتكصمت .مقياس التفكير التخيميأيضان ك , (التساؤؿ –تطبيؽ المعارؼ السابقة  –التفكير التبادلي 

بيف متكسطي درجات طالبات  ≥ α) 0.05)لة إحصائيان عند مستكلالدراسة إلى كجكد فركؽ دا
كمقياس التفكير , المجمكعة التجريبية كقريناتيف في الضابطة في اختبار ميارات عادات العقؿ

 .كفاعمية الخرائط الذىنية في تنمية ميارات عادات العقؿ عدا ميارة التفكير التبادلي.التخيمي
 

 ( 2012دراسة طراد ) .4

برنامج ككستا ككاليؾ في تنمية التفكير اإلبداعي باستخداـ أثر دراسة الكشؼ عف ىدفت ال
 .عادات العقؿ لدل طمبة المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية بجامعة بابؿ

طالب كطالبة مف المرحمة الثالثة  (60أجرل الباحث دراستو عمى عينة مككنة مف )حيث 
 2ضابطة ك 2نيج التجريبي ذم األربع مجمكعات)كقاـ باستخداـ الم, لجامعة بابؿ

أما , ( طالبة11( كلمطالبات )19)كاشتمؿ عدد أفراد المجمكعة التجريبية لمطبلب , تجريبية(
كلتحقيؽ أىداؼ .( طالبة11( طالب كلمطالبات )19عدد أفراد المجمكعة الضابطة لمطبلب )

-المركنة -بداعي)الطبلقةالدراسة قاـ الباحث بإعداد اختبار ميارات التفكير اإل
لمبرنامج التعميمي في تنمية قدرات التفكير أثر كتكصمت الدراسة إلى كجكد .(األصالة

 .المركنة( باستخداـ عادات العقؿ عمى الطبلب كالطالبات –الطبلقة  –اإلبداعي )األصالة 

 (2012دراسة خمؼ ) .5

( في ضكء أنمكذج التصميـ ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية كحدة مطكرة )المادة كتركيبيا
العكسي في تنمية الفيـ العميؽ كعادات العقؿ لدل تمميذات الصؼ األكؿ اإلعدادم في 

 .مادة العمكـ
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ككذلؾ المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف , حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
( طالبة 38فرادىا )التجريبية التي درست الكحدة باستخداـ أنمكذج التصميـ العكسي كعدد أ

( 38ضابطة درست بالطريقة التقميدية كعددىا)مجمكعة ك , مف الصؼ األكؿ اإلعدادم
ككذلؾ اختبار عادات , كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث اختبار الفيـ العميؽ, طالبة

كتكصمت الدراسة إلى .ككذلؾ بطاقة التقييـ الذاتي, العقؿ كبطاقة مبلحظة لعادات العقؿ
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في كجكد 

كبطاقة , كبطاقة التقييـ الذاتي لعادات العقؿ, كاختبار عادات العقؿ, اختبار الفيـ العميؽ
 .المبلحظة كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية

 ( 2012دراسة المزربي )  .6

لعددم كالذكاء العددم كالتحصيؿ في الرياضيات ىدفت الدراسة معرفة العبلقة بيف الحس ا
 .لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في مدينة الخميؿ

( 4193بمغ عددىـ )ك تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ السابع في مدينة الخميؿ حيث 
كلتحقيؽ أىداؼ .( طالب كطالبة169كاختيرت منيـ عينة عشكائية عددىا ), طالبا كطالبة

كاختبار الذكاء , الباحث اختبار تحصيمي لقياس التحصيؿ في الرياضياتعد أالدراسة 
كتكصمت الدراسة إلى أف .كتبنى الباحث اختبار الحس العددم لمباحث منير كرمة, العددم

كقيمة معامؿ االرتباط , (0.81)قيمة معامؿ االرتباط بيف الحس العددم كالذكاء العددم 
كقيمة معامؿ االرتباط بيف الذكاء , (0.70)ضيات بيف الحس العددم كالتحصيؿ في الريا

 .جميعيا دالة إحصائيان ( ك 0.77)العددم كالتحصيؿ ىي 

 (    2012دراسة عفانة ) .7

طالبات  لبرنامج مقترح لتنمية ميارات الحس العددم لدأثر  ىىدفت الدراسة التعرؼ عم
 .الصؼ الخامس األساسي

( طالبة مف الصؼ الخامس بمدرسة 80مف )حيث أجرت الباحثة الدراسة عمى عينة مككنة 
كاستخدمت المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية التي درست , دير البمح األساسية)ب(

( طالبة, كمجمكعة 40كعددىا ), باستخداـ البرنامج المقترح لتنمية ميارات الحس العددم
ار الحس العددم الذم عدت اختبأك .( طالبة40ضابطة درست بالطريقة التقميدية كعددىا )

كتكصمت الباحثة إلى كجكد فركؽ ذات .يشمؿ ميارتي الحساب الذىني كالتقدير التقريبي
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بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية  (α=  0.05)داللة إحصائية عند مستكل
كذلؾ كقريناتيف في الضابطة في ميارات الحس العددم )الحساب الذىني كالتقدير التقريبي( 

 .لصالح المجمكعة التجريبية

 (2012دراسة عطيفي ) .8

 .استخداـ األلعاب التعميمية في تنمية ميارات الحس العددمأثر ىدفت الكشؼ عف 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار ميارات الحس العددم )ميارات فيـ معنى ك 
العمميات أثر دراؾ ميارة إ -ميارات العمميات الحسابية عمى األعداد –كحجـ األعداد 

كأجرت الباحثة دراستيا عمى عينة مف تبلميذ .الحسابية كاستخداميا في مكاقؼ حياتية
حيث استخدمت الباحثة المنيج , تمميذ كتمميذة (100الصؼ األكؿ االبتدائي عددىا)

( 50التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية التي درست باستخداـ األلعاب التعميمية كعددىا)
كتكصمت الباحثة إلى .( طالبة50كالضابطة التي درست بالطريقة التقميدية كعددىا ) ,طالبة

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 
 .اختبار ميارات الحس العددم كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية

 ( 2012دراسة سطكحي ) .9

ي اإلحصاء كتدريسو باستخداـ النماذج اإلخبارية لكسائؿ ىدفت الدراسة إعداد مقرر ف
اإلعبلـ مع المنظمات البيانية كذلؾ لتنمية الحس اإلحصائي كعادات العقؿ كالدافعية 

 .لبلنجاز

( طالبة مف الصؼ األكؿ اإلعدادم بمنطقة 80حيث أجرت الباحثة دراستيا عمى عينة مف)
المجمكعتيف التجريبية التي درست باستخداـ  كاتبعت المنيج التجريبي ذم.شبرا التعميمية

مجمكعة ك , ( طالبة38النماذج اإلخبارية لكسائؿ اإلعبلـ مع المنظمات البيانية كعددىا )
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت , ( طالبة38ضابطة درست بالطريقة التقميدية كعددىا )

 .لدافعية لبلنجازكمقياس ا, كمقياس عادات العقؿ, الباحثة اختبار الحس اإلحصائي
كتكصمت الباحثة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف 

مقياس كذلؾ ك , كمقياس عادات العقؿ, التجريبية كالضابطة في اختبار الحس اإلحصائي
 .الدافعية لبلنجاز لصالح المجمكعة التجريبية
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 ( 2012دراسة الرباط ) .10

عمية برنامج قائـ عمى أنشطة الترابطات الرياضية لتنمية ىدفت الدراسة الكشؼ عف فا
 .ميارات الحس العددم لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي

المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية التي تدرس كحدة الكسكر  ةحيث استخدـ الباحث
مجمكعة ( تمميذ كتمميذة ,ك 42ببرنامج قائـ عمى أنشطة الترابطات الرياضية كعددىا)

تمميذ كتمميذة بإحدل مدارس محافظة  (43ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية كعددىا)
كتكصمت الدراسة إلى .اختبار الحس العددم ةالباحث تأعد لدراسةكلتحقيؽ أىداؼ ا.القميكبية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية 
 .الختبار الحس العددم لصالح المجمكعة التجريبية لبعدماكالضابطة في التطبيؽ 

 ( 2011دراسة الشحرم ) .11

ىدفت الدراسة الكشؼ عف مدل فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية ما كراء المعرفة كنظرية 
التعمـ القائـ عمى الدماغ كالنظرية البنائية لتنمية الحس العممي لدل طالبات المرحمة 

 .اإلعدادية

 اإلستمتاع :بعد كىي (21)الحس العممي تشمؿ  جكانبحثة بإعداد قائمة بقامت الباحيث 
 –الدقة  –االستشعار  –االستدالؿ كالمركنة  – اإلستطبلعحب  –السرعة  – بالعمؿ العممي
المثابرة   –اإلقداـ كالمبادرة كتحمؿ المسئكلية  –تقديـ األدلة كاإلفاضة  –التنظيـ الذاتي 

 –اليقظة العممية  –سعة الخياؿ العممي  –طبلقة األفكار العممية  –تقدير الذات  –التريث 
تفعيؿ غالبية الحكاس  –التمثيؿ  –التحدث بمغة عممية  –الحس العددم  –تنظيـ الكقت 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة نمكذجيف مف .كاستدعاء الخبرات كالربط بينيما
كنمكذج آخر يخاطب , ككلي األمر لميعمـامقياس الحس العممي  نمكذج يخاطب المكجو ك 

كبركتكككؿ لمقارنة االداءات الذىنية كعمميات تجييز , ككذلؾ أعدت بطاقة مبلحظة.الميتعمـ
كاستخدمت المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف .المعمكمات لدل الحاالت المراد قياسيا

تيجيات ما كراء ( طالبة درست مكضكعات الكحدة باستخداـ استرا42التجريبية كعددىا )
كأسفرت .( طالبة40الضابطة درست بالطريقة التقميدية كعددىا )المجمكعة ك , المعرفة

 تيفالدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكع
 .التجريبية كالضابطة في مقياس الحس العممي لصالح المجمكعة التجريبية
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 (2011، العمكدم)دراسة  .12

 االستداللي التفكير تنمية مرتفع في بصكت التفكير إستراتيجية فاعميةالكشؼ عف ت الدراسة ىدف
المتكسطة  المرحمة تمميذات التعاكني لدل العمؿ نحك اإلتجاهك ,العمـك مادة كالتحصيؿ في

 .السعكدية العربية بالمممكة

ثالث مف المرحمة ( طالبة مف الصؼ ال60حيث أجرت الباحثة الدراسة عمى عينة مككنة مف )
كاستخدمت المنيج شبو التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية التي درست محتكل , المتكسطة

, ( طالبة30مرتفع كعددىا) بصكت التفكير بإستراتيجية كحدة )المادة كتغيراتيا كالجدكؿ الدكرم(
ت اختبار كأعد, ( طالبة في المدارس المتكسطة30كضابطة درست بالطريقة التقميدية كعددىا)

, التطبيؽ( –الفيـ-التناسب-االستنباط -لقياس التفكير االستداللي بمياراتو المختمفة )االستقراء
نحك العمؿ  اإلتجاهكمقياس .التطبيؽ( –الفيـ  -كاختبار تحصيمي عند مستكيات )التذكر

ؤكلية المس-المناقشة كتبادؿ الحكار –ىي )تقبؿ أفكار اآلخريف  جكانب (4)التعاكني يدكر حكؿ
كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان .انتماء كمساعدة التمميذة لممجمكعة(-الجماعية

بيف متكسطي درجات طالبات التجريبية كقريناتيف في الضابطة في  (α ≥ 0.01)عند مستكل
ؿ نحك العم اإلتجاهكمقياس , كاالختبار التحصيمي, الختبار التفكير االستداللي البعدمالتطبيؽ 
, ككذلؾ كجكد عبلقة ارتباطية بيف درجات طالبات التجريبية في االختبار التحصيمي, التعاكني

 .نحك العمؿ التعاكني اإلتجاهكمقياس , كفي اختبار التفكير االستداللي

 (2011دراسة المشرفي كالبكاتكشني ) .13

اتيجية الحس ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية برنامج أنشطة تربكية قائـ عمى استخداـ إستر 
 .الفكاىي في تحسيف مفيـك الطفؿ اليتيـ لذاتو

حيث اشتممت عينة الدراسة , المنيج شبو التجريبي لممجمكعة الكاحدة تافالباحث تاستخدم
كأعدت .( طالبة28( طالب ك)20( طفؿ كطفمة مف األطفاؿ األيتاـ, منيـ )48عمى )

طفؿ اليتيـ,كاستخدمتا اختبار مفيـك الباحثتاف مقياس تقدير المشرفة لمفيكـ الذات لدل ال
الذات المصكر لؤلطفاؿ إعداد )إبراىيـ قشقكش( ككذلؾ أعدتا برنامج تحسيف مفيـك الطفؿ 

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات .اليتيـ عف ذاتو
تحمؿ )في  البعدمفي مقياس تقدير الذات كذلؾ لصالح  التطبيؽ  البعدمالقياس القبمي ك 

 .االستقبلؿ( –تحمؿ اإلحباط  -الفخر باإلنجاز -المسؤكلية
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 (2011دراسة غنية ) .14

ىدفت الدراسة الكشؼ عف فعالية برنامج مقترح في ضكء التعمـ البنائي في تنمية ميارات 
 .الحس العددم لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية

, يبي ذم المجمكعة التجريبية الكاحدةحيث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ككذلؾ التجر 
كلتحقيؽ , ( تمميذ كتمميذة مف الصؼ الخامس االبتدائي40حيث تككنت عينة الدراسة مف )

كتكصمت إلى كجكد فرؽ ذات .أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار ميارات الحس العددم
التطبيقيف القبمي  داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ مجمكعة الدراسة التجريبية في

 .البعدمالختبار ميارات الحس العددم كذلؾ لصالح التطبيؽ  البعدمك 

 (2011دراسة صادؽ ) .15

ىدفت الدراسة الكشؼ عف التفاعؿ بيف التعمـ المبنى عمى االستقصاء كمستكل الذكاء 
نحك العمكـ لتبلميذ الصؼ السابع  اإلتجاهكمستكل ضعؼ التحصيؿ كبعض عادات العقؿ ك 

 .ياألساس

كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي في المجمكعتيف التجريبية التي درست بالتعمـ المبني 
درست بالطريقة التقميدية كعددىا التي ضابطة الك , ( طالب40عمى االستقصاء كعددىا)

عد الباحث لتحقيؽ أىداؼ الدارسة اختبار تحصيمي في كحدة المكاد النقية أك , ( طالب38)
كتكصؿ الباحث  .نحك العمكـ اإلتجاهكمقياس , كاختبار عادات العقؿ, مخاليطكالمحاليؿ كال

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف في االختبار 
ككذلؾ , التحصيمي في كؿ مستكل مف مستكيات الذكاء المختمفة لصالح المجمكعة التجريبية

في كؿ مستكل مف مستكيات  اإلتجاهكفي مقياس , كجكد الفركؽ في اختبار عادات العقؿ
كبيف عادات العقؿ , ككذلؾ كجكد عبلقة ارتباطية بيف التحصيؿ كمستكيات الذكاء.الذكاء

ككجكد ارتباط بيف درجات التبلميذ , كمستكيات الذكاء اإلتجاهكبيف , كمستكيات الذكاء
 .نحك العمكـ اإلتجاهاس المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي كعادات العقؿ كمقي
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 Salmiza (2011 )دراسة .16

ف في تنمية الحس البعديىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف فاعمية استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم 
 .الفيزيائي لدل الطمبة

تقييـ فاعمية الدماغ كنيج لمتدريس القائـ عمى الطريقة تـ استخداـ ىذه اإلستراتيجية في حيث 
 -التنشيط )استراتيجية جانبي الدماغ سبعة خطكات رئيسية  كتشمؿ, فيزياء نيكتف(الفيزيائية )

 –فيـ الطبلب  إظيار –تعمـ النشاط بالقياـ  – التكاصؿ إجراء -رسـ الصكرة الكبيرة مف الدرس
كقد اجرل الباحث , (معاينة مكضكع جديد –استعراض كاستدعاء المعمكمات كاالحتفاظ بيا 

حيث , طالب كطالبة مف مدرستيف ثانكيتيف شماؿ ماليزيا (100)ككنة مف دراستو عمى عينة م
طالب كطالبة درست المفاىيـ الفيزيائية  (50)تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية عددىا 

طالب  (50)كضابطة عددىا , فالبعديكقكانيف نيكتف باستخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم 
عد الباحث استبانة لمكشؼ عف فاعمية أكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة .يةالطريقة التقميدكطالبة درست ب

نيج التدريس المطبؽ  أفنتائج ال كأظيرت, االستراتيجية في تنمية الحس الفيزيائي لدل الطمبة
 أفضؿ يمتمككف فيمان  اإلستراتيجيةغالبية الطبلب الذيف اتبعكا  أففي تعزيز الطبلب ك  كاف فعاالن 

 .الطريقة التقميديةنفس الدركس بقارنة مع المجمكعة التي تمقت لمعممية الفيزيائية م

 (Mark, June Cuoco، 2010)دراسة  .17

ىدفت ىذه الدراسة تكضيح أىمية عادات العقؿ الرياضية  في تنمية  ميارات التفكير الناقد  
لدل الطمبة حيث أجرل الباحث بحثو عمى عينة مف طبلب الصؼ الثامف كتكصؿ الباحث 

أف استخداـ عادات العقؿ الرياضية التي تشمؿ التفكير بمنطؽ كاالعتماد عمى السببية إلى 
ليـ دكر في تنمية التفكير الناقد عند الطمبة,  , كالتفكير المتباعد كالمتشعب في الرياضيات

تفاضؿ  –حساب مثمثات  –إحصاء  –ىندسة  –جبر )كيتـ ذلؾ في فركع عمـ الرياضيات 
تطكير عادات العقؿ الرياضية في المراحؿ المتكسطة مف التعميـ  أفحث كيرل البا, (كتكامؿ

          تعتبر ضركرة قصكل كذلؾ حتى تساعد الطبلب عمى االنتقاؿ مف تعمـ الحساب
إلى الجبر)في المراحؿ المتكسطة مف تعمـ  (في المراحؿ األكلى مف تعمـ الرياضيات)

اعد الطبلب عمى التفكير الجبرم المتقدـ  أم أف ىذه العادات الرياضية تس.الرياضيات(
نو في المراحؿ المتكسطة تعتبر أفضؿ أكذكر الباحث , كتحقيؽ الفيـ في مساؽ الجبر

المراحؿ لتطكير ميارات التفكير لدل الطمبة مف خبلؿ  التركيز عمى عادات العقؿ 
 .لمطمبة في تطكير الحس العددم لدييـ.الرياضية
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 ( 2009) دراسة المييي كالشافعي.18

ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية تصميـ مقترح لبيئة تعمـ مادة الكيمياء منسجـ مع الدماغ 
في تنمية عادات العقؿ كالتحصيؿ لدل طبلب المرحمة الثانكية ذكم أساليب معالجة 

 .المعمكمات المختمفة

ف طالبات ( طالبة م50)تككنت عينة الدراسة مف ك استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي حيث 
كتـ تكزيع العينة عشكائيان عمى مجمكعات , الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة أـ األبطاؿ الثانكية

أسمكب معالجة  -تجريبية أربعة حسب مقياس معالجة المعمكمات )أسمكب معالجة عميؽ
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة , أسمكب معالجة مسيبة( -أسمكب استبقاء الحقائؽ -منيجي

كأعد الباحثاف اختبار تحصيمي يشتمؿ , مقياس أساليب معالجة المعمكمات استخدـ الباحثاف
كتكصؿ الباحثاف إلى فاعمية .مقياس عادات العقؿ اككذلؾ أعد, مفردة مف (30)عمى 

كثيرا بأسمكب أثر النمكذج المقترح لبيئة التعمـ في تنمية عادات العقؿ كبأف النمكذج ال يت
كأف النمكذج المقترح لبيئة التعمـ المنسجـ مع الدماغ قد , معالجة المعمكمات لدل الطالبات

 .الدراسةحقؽ فاعمية في مجاؿ تحصيؿ كحدة الكيمياء الحرارية مكضع 

 (2009دراسة فتح اهلل ).19

التعمـ لمارزانكا في تنمية االستيعاب  جكانبىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية نمكذج 
 .بلميذ الصؼ السادس االبتدائيالمفاىيمي في العمـك كعادات العقؿ لدل ت

استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية التي درست كحدة الكيرباء حيث 
كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة , ( طالب41لنمكذج مارازانكا كعددىا ) كالمغناطيسية كفقان 
االستيعاب  ارعد الباحث اختبأكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ,(طالب39التقميدية كعددىا)

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة .ككذلؾ مقياس عادات العقؿ, المفاىيمي
إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار االستيعاب 

 .كمقياس عادات العقؿ كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية, المفاىيمي

 (  2010دراسة عكيضة ) .20

استخداـ لكحة المائة كخط األعداد في تنمية ميارات الحس أثر سة الكشؼ عف ىدفت الدرا
 .العددم كاألداء الحسابي لدل تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائي
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أجرل الباحث الدراسة عمى عينة مف تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائي بإدارة كفر الشيخ حيث 
كلتحقيؽ أىداؼ البحث قاـ .تدائيفي محتكل مقرر الرياضيات لمصؼ األكؿ االب, التعميمية

الباحث ببناء اختبار الحس العددم ككذلؾ اختبار األداء الحسابي الكتابي ككذلؾ أنشطة 
 فبي كأسفرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان , تنمي الحس العددم كاألداء الحسابي

ى اختبار ة لتبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمالبعديمتكسطي مجمكع الدرجات 
ككذلؾ كجكد عبلقة .األداء الحسابي الكتابي كاختبار الحس العددم لصالح التجريبية

ارتباطية بيف أداء التبلميذ عمى اختبار الحس العددم كبيف أدائيـ عمى اختبار األداء 
 .باآلخرأثر الحسابي الكتابي ككبل منيـ يؤثر كيت

 ( 2008دراسة حساـ الديف ) .21

التقكيـ( في تنمية  -االستجابة -شؼ عف فاعمية إستراتيجية )البدايةىدفت الدراسة الك
 .التحصيؿ كعادات العقؿ لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم في مادة العمكـ

كبطاقة مبلحظة لمميارات , لتحقيؽ أىداؼ الدراسة اختبار تحصيميأعدت الباحثة حيث 
كاتبعت الباحثة .مارسة عادات العقؿنحك م اإلتجاهالعقمية المككنة لعادات العقؿ,كمقياس 

 -المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية كالتي درست باستخداـ إستراتيجية )البداية
كالضابطة كالتي درست بالطريقة , ( مف مدرسة ىشاـ قنديؿ56التقكيـ( كعددىا) -االستجابة

إلى كجكد فركؽ ذات كتكصمت الدراسة  .( مف مدرسة الشييد المالكي53التقميدية كعددىا)
داللة إحصائية بيف متكسطي درجات كبلن مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار 

نحك ممارسة  اإلتجاهككذلؾ كجكد الفركؽ بالنسبة لمقياس , التحصيمي لصالح التجريبية
 .التقكيـ( -االستجابة -تعزل الستخداـ إستراتيجية )البداية, عادات العقؿ

 ( 2007البنا كآدـ )دراسة  .22

ىدفت الدراسة معرفة مدل فعالية نمكذج بايبي البنائي في تنمية الحس العددم كالقدرة عمى 
 .حؿ المشكبلت الرياضية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي

استخدمت الباحثتاف المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية كالتي درست محتكل حيث 
ككذلؾ الضابطة كالتي , ( طالبة28كفقان لنمكذج بايبي كعددىا )كحدة الكسكر العشرية 

كتـ تطبيؽ , ( طالبة28درست محتكل كحدة الكسكر العشرية كفقان لمطريقة التقميدية كعددىا )
( طالب في 26ك), ( طالب في الصؼ الخامس كمجمكعة تجريبية27الدراسة عمى )
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كاختبار القدرة , رات الحس العددمأعدت الباحثتاف اختبار مياك , الصؼ الخامس كضابطة
كأسفرت الدراسة عف تفكؽ , كفؽ نمكذج بايبي الميعمـكدليؿ , عمى حؿ المشكبلت الرياضية

كاختبار القدرة , تبلميذ المجمكعة التجريبية عمى الضابطة في اختبار ميارات الحس العددم
 .عمى حؿ المشكبلت الرياضية كذلؾ لتدريسيـ بكاسطة نمكذج بايبي

 ( 2007دراسة سميماف ) .23

ىدفت الدراسة إعداد مداخؿ تدريسية مقترحة لتنمية الحس اليندسي لتبلميذ المرحمة 
 .االبتدائية كاإلعدادية

( تمميذ مكزعيف عمى عينتيف إحداىما بالمرحمة 119حيث اشتممت مجمكعة البحث عمى) 
مجمكعة ك , (30ا)تمميذ مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية عددى (59االبتدائية عددىا)
كاألخرل بالمرحمة اإلعدادية عددىا , ( تمميذ مف معيد الرفاعي األزىرم29ضابطة عددىا)

 .( تمميذ30كضابطة عددىا) ,(30( تمميذ مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية عددىا)60)
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث اختبار تحصيمي في اليندسة كاختبار في الحس 

الباحث إلى أف المدخؿ المقترح كالمعتمد عمى األنشطة كاإلنشاءات  كتكصؿ.اليندسي
جيد في تنمية الحس اليندسي لدل تبلميذ المجمكعة أثر اليندسية كنمكذج فإف ىايؿ لو 

 .التجريبية في المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية

 (   2007دراسة شحاتة ).24

عمميات عمى األعداد قائمة عمى ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية كحدة مطكرة في ال
المعايير العالمية لتدريس الرياضيات في تنمية الحس العددم كالتحصيؿ في الرياضيات 

 .لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية

مف طبلب الصؼ الثالث االبتدائي بمدرسة  (65عمى عينة ) لدراسةتـ تطبيؽ احيث 
ـ الباحث المنيج التجريبي ذم كاستخد.محمكد عبد المطيؼ في محافظة البحيرة بمصر

( تمميذ درست كحدة 33كتككنت المجمكعة التجريبية مف ), المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
العمميات عمى األعداد التي تـ تصميميا في ضكء المعايير العالمية لتدريس الرياضيات 

, اب الذىني(الحس –حؿ المشكبلت  –باستراتيجيات التدريس المقترحة )األلعاب التربكية 
 .تمميذ درست بالطريقة التقميدية (32)كالمجمكعة الضابطة عددىا
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كتكصؿ إلى كجكد فركؽ ذات , عد الباحث اختبار الحس العددمأ الدراسةكلتحقيؽ أىداؼ 
التجريبية  تيفبيف متكسطي درجات المجمكع (α ≥0.01)داللة إحصائية عند مستكل 

الداللة , التجريبية عند ميارة تمثيؿ األعداد كالضابطة في اختبار الحس العددم لصالح
ككذلؾ , التقدير التقريبي لؤلعداد, الحساب الذىني, العمميات عمى األعداد, النسبية لؤلعداد

حؿ , التطبيؽ, كجكد الفركؽ لصالح التجريبية في االختبار التحصيمي عند مستكل الفيـ
 .المشكبلت

 (   2007دراسة العقبي ) .25

طمبة الصؼ األكؿ المتكسط باستخداـ  لتنمية الحس العددم لدأثر عف ىدفت الكشؼ 
 .استراتيجيات الحساب الذىني

اختارت ك , اتبعت الباحثة المنيج التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة باختبار قبمي كبعدمحيث 
عينة مف مدرسة متكسطة إيبلؼ لمبنات التابعة لمديرية التربية في الصدر في بغداد بطريقة 

كثـ اختارت شعبة مف شعب األكؿ المتكسط في المدرسة بطريقة عشكائية كعدد , ديةقص
( فقرة مف فقرات 13كاستخدمت الباحثة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ), ( طالبة41أفرادىا )

كتكصمت إلى أف .Tony David Potterاختبارات عالمية تقيس الحس العددم مثؿ 
عممت عمى تنمية الحس العددم لدل طالبات استخداـ استراتيجيات الحساب الذىني قد 

 .الصؼ األكؿ المتكسط

 (2006دراسة عبد الفتاح ).26

ىدفت الدراسة الكشؼ عف الحس الفكاىي لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة كاستخدامو كمدخؿ 
 .لتعديؿ بعض السمككيات الحياتية لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة

فاؿ ما قبؿ المدرسة بركضة مدرسة الحسيف أجرت الباحثة الدراسة عمى عينة مف أطحيث 
كاستخدمت الباحثة المنيج , طفؿ كطفمة (60االبتدائية بمحافظة كفر الشيخ عددىا)

كلتحقيؽ , (30( ككذلؾ ضابطة عددىا)30التجريبي ذم المجمكعتيف تجريبية عددىا)
, كركاختبار الحس الفكاىي المص, أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة مقياس الحس الفكاىي

كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات  .ككذلؾ بطاقة مبلحظة لطفؿ ما قبؿ المدرسة
داللة إحصائية في المقياس كاالختبار لصالح المجمكعة التجريبية تعزل الستخداـ مدخؿ  

 .الحس الفكاىي في تعديؿ السمككيات الحياتية
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 (2006دراسة سعيد ) .27

استقصي( عمى تنمية  –اسأؿ  –داـ إستراتيجية )حمؿ استخأثر ىدفت الدراسة لمكشؼ عف 
 .عادات العقؿ لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم مف خبلؿ مادة الكيمياء

 طالب ك (44)استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية المككنة مف حيث 
 (41)طالب ك (46)كتككنت المجمكعة الضابطة مف , طالبة مف الصؼ األكؿ الثانكم (42)

الطالبات مف مدرسة جيياف أما عينة عينة الطبلب مف مدرسة الممؾ صالح ككانت , طالبة
ات نحك امتبلؾ عادات العقؿ اإلتجاىعد الباحث مقياس أكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة , السادات

    كتكصؿ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل .كاختبار التحصيؿ في الكيمياء
(0.01  =α) كمقياس , بيف متكسط درجات المجمكعتيف في اختبار التحصيؿ الدراسي

ككذلؾ بالنسبة لمميارات , ات نحك امتبلؾ كاستخداـ عادات العقؿ لصالح التجريبيةاإلتجاى
 .التنظيـ الذاتي( –التفكير اإلبداعي  –العقمية المرتبطة بعادات العقؿ )التفكير الناقد 

 

 (Ash, D, 2004) دراسة .28

ك  كالمشتركة بيف الطبلب ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أىمية استخداـ الحكارات التعاكنية
حيث يركز عمى الحكار الذم يسيـ في محك األمية .التحدث بمغة عممية في تنمية الحس العممي

حيث , استخدـ الباحث منيج دراسة الحالةك , العممية كاالنتقاؿ مف الحس العاـ إلى الحس العممي
, )مجتمع يتحدث لغتيف معان(.الباحث عينة مف مجتمع مكسيكي يعيش في نيكيكرؾ ختارا

إلى كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث بطاقة مبلحظة ألداء الطبلب كأشارت نتائج الدراسة 
تنمية االستدالؿ كالتكاصؿ العممي مف خبلؿ  كيسيـ في, أف الحكار العممي ينمي التفكير العممي

ـ كالفيـ القرائي لممكضكعات العممية مما يؤثر عمى الثقافة العممية بشكؿ غير مباشر لغة العمك 
القدرة عمى التحدث بمغة عممية يعطي ك .كذلؾ مف خبلؿ التفكير التأممي كالحكار كالمناقشة

 .الحس العممي ينميككذلؾ 

 (2004دراسة سميماف ).29

يس اإلحصاء لتبلميذ المرحمة ىدفت الدراسة لمكشؼ عف فاعمية التعمـ النشط في تدر 
 .اإلعدادية عمى تحصيميـ كتنمية الحس اإلحصائي لدييـ
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اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع طمبة الصؼ الثاني اإلعدادم بمحافظة المنكفية حيث 
( تمميذ مف الصؼ الثاني اإلعدادم مف محافظة 195كتككنت مجمكعة الدراسة مف).كالغربية

دـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية كعددىا استخك , المنكفية كالغربية
( مف المنكفية 28الضابطة عددىا)المجمكعة أما , ( مف الغربية33ك), ( مف المنكفية54)
عد الباحث اختبار تحصيمي في اإلحصاء أكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة .( مف الغربية30ك)

إلى كجكد فركؽ ذات داللة  كتكصمت الدراسة, ككذلؾ اختبار في الحس اإلحصائي
بيف متكسطي درجات المجمكعتيف في اختبار ( α =0.01)إحصائية عند مستكل 

ككذلؾ كجكد عبلقة , الحس اإلحصائي كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبيةاختبار ك , التحصيؿ
 .ارتباطية بيف التحصيؿ كالحس اإلحصائي مما يدؿ أف تنمية الحس تحتاج إلى تعمـ نشط

 

 (2002راسة المنكفي )د   .30

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى المككنات األساسية لمحس العددم كتقصي العبلقة بيف بعض 
لى دراسة العبلقة بيف  المتغيرات مثؿ صيغة المسألة كنكع المسألة كبيف الحس العددم, كا 

 .بعض المتغيرات الشخصية كبيف الحس العددم

يف بمدينة الميعممطبلب كميتي  ( طالب مف142تككنت عينة الدراسة مف )حيث 
ككذلؾ استخدـ الباحث , كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث اختبار الحس العددم.جدة

كتكصؿ الباحث إلى أف .(1998نحك الرياضيات مف إعداد )المقكشي,  اإلتجاهمقياس 
الحس العددم يرتبط ارتباط مكجب ببعض المتغيرات الشخصية كمعدؿ التحصيؿ العاـ 

ف أك .نحك الرياضيات اإلتجاهالسنكات التي يقضييا الطالب في دراسة الرياضيات,ك  كعدد
أخطاء الطبلب جاءت مف عدـ فيميـ لبعض المفاىيـ الرياضية مثؿ مفيكـ الكسر أك قمب 
المقسكـ عميو, كالضرب في حالة قسمة كسر عمى كسر آخر, كعدـ القدرة عمى اختيار 

 .كؿ بيا عمى الجكاب الصحيحالعممية المناسبة التي يمكف الحص

 (  2001دراسة صالح ).31

ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية بعض األنشطة التعميمية في تنمية الحس العددم لدل 
 .طفؿ ما قبؿ المدرسة
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اختارت الباحثة عينة ك استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة حيث 
( طفؿ كطفمة تتراكح 30رسة سامي الباركدم عددىا )متكافئة مف البنيف كالبنات بركضة مد

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة أنشطة تعميمية في , ( سنكات6 – 5أعمارىـ مف )
كاختبار ييدؼ الكشؼ عف , ( سنكات6 – 5مجاؿ الحس العددم لطفؿ ما قبؿ المدرسة )

فيـ –ى كمقدار األعداد فيـ معن)فاعمية األنشطة المقترحة في تنمية محاكر الحس العددم
فيـ كاستخداـ  –فيـ معنى كتأثيرات العمميات الحسابية  –كاستخداـ التمثيبلت الرياضية 
كتكصمت الباحثة إلى أف ممارسة األطفاؿ لؤلنشطة التعميمية .التعبيرات الحسابية المتكافئة(

كامتبلؾ  فعاؿ في إكسابيـ القدرة عمى فيـ محاكر الحس العددمأثر المقترحة كاف لو 
 .الميارة المرتبطة بيا

 

  (2001دراسة االبيارم ).32

ىدفت الدراسة الكشؼ عف كاقع أداء الحس العددم المرتبط بالكسكر العادية كالعشرية لدل 
 .تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي

أجرل الباحث دراستو عمى عينة مف طمبة مدينة اإلسكندرية حيث اختير مف حيث 
مف الكسط عينة عددىا , ( طالب كطالبة177مف الشرؽ عينة عددىا ) محافظاتيا الثبلثة

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد .( طالب كطالبة118( كمف الغرب عينة عددىا )147)
ككذلؾ اختبار  الباحث اختبار تحصيمي لمكسكر العادية كالعشرية لمصؼ الخامس االبتدائي,

ككذلؾ مقابمة لمتعرؼ عمى االستراتيجيات  ,الحس العددم المرتبط بالكسكر العادية كالعشرية
كأسفرت الدراسة عف .التي يستخدميا التبلميذ في التقدير الحسابي كفي الحساب العقمي

كجكد فركؽ دالة إحصائيان في األداء المرتبط بكؿ مقدرة مف مقدرات الحس العددم )فيـ 
الحسابي( لصالح األعمى  المقدرة عمى التقدير -المقدرة عمى الحساب العقمي -مقدار العدد

 .تحصيبلن 

    ( Volkmann , et al 1999دراسة )  .33
ممارسة أنشطة العمكـ في تنمية عادات العقؿ العممية لدل عينة أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .مف طمبة المرحمة الثانكية
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تجريبية استخدـ الباحث المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية كالضابطة حيث درست ال
, أما الضابطة درست  دركس العمكـ مف خبلؿ ممارسة األنشطة كالتجارب في مختبر العمـك

 -المكاقؼ الشخصية–ىي )القيـ عقمية عادات  3عمى تنمية كقد ركز الباحث .بالطريقة التقميدية
إكساب الطمبة ىذه العادات مف خبلؿ استخداـ طريقة المختبر في كركز عمى .ميارات اجتماعية(

جراء التجارب العممية التي غالبان ما تييمؿ كال يقـك الطبلب بإجرائيا كذلؾ .شرح دركس العمكـ كا 
 .ألف ىذه األنشطة تكسب الطبلب ميارات يدكية كاجتماعية

 (Audet , R , 1996)دراسة   .34

استخداـ سجبلت التعمـ ككسيمة لتنمية الحس العممي لدل أثر ىدفت الدراسة الكشؼ عف 
 .الطمبة

ىي تكصيؼ يتـ بكاسطة الحاسكب لما يقكـ بو الطالب مف أنشطة  :حيث أف سجبلت التعمـ
يف في الفصكؿ الدراسية الميعممكىك يكفر كسيمة لمتكاصؿ بيف الطبلب ك , خاصة بمادة العمكـ

طفاء جك مف الفيـ التصكرم لآلخريف , كتسيؿ مف عممية صنع المعنى العممي.لبناء المعرفة كا 
دراسة حالة عمى مجمكعة مف الطبلب الذيف يدرسكف الفيزياء المتقدمة في  كأجرل الباحث

, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث بطاقة مبلحظة ألداء الطبلب, المدارس الثانكية
كتكصؿ الباحث إلى أف تبادؿ األفكار كالمبلحظات كالدفاع عف كجيات النظر المختمفة بيف 

يف أيضان عمى الميعمميف ك الميتعممساعدت , التعمـ لدل الطمبةالتبلميذ ككذلؾ استخداـ سجبلت 
كبالتالي كفرت المناخ , يفالميعممكتزيد أيضان مف التكاصؿ بيف الطبلب ك , فيـ المفاىيـ العممية

 .كصنع المفيـك لدييـ, يفالميتعممالمبلئـ لنمك الحس العممي لدل 

 (Douglas ,D ,1994دراسة  ).35

 .إستراتيجية التخيؿ العممي في تنمية الحس العممي لدل الطمبة ىدفت الكشؼ عف فاعمية

حيث أجرل الباحث الدراسة عمى عينة مف طبلب المدارس الثانكية كاستخدـ المنيج التجريبي 
درست المجمكعة التجريبية باستخداـ إستراتيجية التخيؿ ك , ذم المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

كتكصؿ الباحث إلى أف تزكيد العممية التعميمية بمناخ  ,اديةكالضابطة بالطريقة الع, العممي
تخيمي يقكد الطمبة إلى إيجاد تصكرات لمنظريات العممية كزيادة قدرة الطمبة عمى االستكشاؼ 

 .كالتخيؿ كبالتالي تنمية الحس العممي لدييـ
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 (1993Newman, etc)دراسة .36

 .عمى نمك الحس العمميىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد العكامؿ التي تساعد 

قاـ الباحث ك .الباحث دراستو عمى عينة مف طبلب الصؼ الخامس االبتدائي حيث أجرل 
مثؿ التركيز في دركس العمكـ عمى , تحديد  بعض األمكر التي تنمي الحس العممي لدل الطمبةب

عمى الحكار  في إجراؤىا ككذلؾ التركيز بارزان  إجراء التجارب العممية التي يككف لمطبلب دكران 
دراؾ الطالب لدركسو كضركرة االىتماـ ك كالمناقشة بيف الطالب كالميعمـ  التي تزيد مف فيـ كا 

 .كيربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة, بالخبرة السابقة لممتعمـ حتى يبني عمييا معرفة جديدة
تبع تطكر نمك كركز الباحث عمى أىمية المبلحظة كدكرىا في ت.كيتكلد بذلؾ تعمـ ذك معنى

 .الحس العممي مف قبؿ الميعمـ لطبلبو كمدل نجاحو في تحقيؽ  أحد أىداؼ تدريس العمكـ
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 التعقيب عمى الدراسات الخاصة بمحكر الحس العممي: - 
  :مف حيث األىداؼ :أكالن 

إال أنيا اختمفت , عمى الرغـ مف أف الدراسات السابقة تحدثت في جممتيا عف الحس العددم -
, كدراسة )صالح, (2001, فيا فقد ىدفت بعض الدراسات مثؿ دراسة )االبيارمفي أىدا
( إلى الكشؼ عف العبلقة 2012, كدراسة )المغربي, (2007, كدراسة )العقبي, (2001

كعف كاقع أداء الحس العددم المرتبط بالكسكر العادية , بيف الحس العددم كاألداء الحسابي
تنمية أثر كعف , ة التعميمية في تنمية الحس العددمكعف فاعمية بعض األنشط, كالعشرية

كعف فاعمية نمكذج بايبي في تنمية .الحس العددم باستخداـ استراتيجيات الحساب الذىني
 .الحس العددم كحؿ المشكبلت الرياضية

( إلى معرفة مدل فاعمية 2006, ( )عبد الفتاح2011, المشرفي)ككذلؾ ىدفت دراسة  -
ائـ عمى استراتيجية الحس الفكاىي في تحسيف مفيكـ الطفؿ اليتيـ برنامج أنشطة تربكية ق

 .ك كمدخؿ لتعديؿ بعض السمككيات الحياتية.لذاتو

عداد 2008, أما دراسة )خمؼ كعبد العظيـ - ( ىدفت التعرؼ عمى مفيكـ الحس التقديرم كا 
حس ( ىدفت إلى إعداد مداخؿ مقترحة لتنمية ال2007, كدراسة )سميماف, برامج لتنميتو

كدراسة , (1993Newman, etcكدراسة), (2011, كأما دراسة )الشحرم, اليندسي
(Douglas, D, 1994) ,( كدراسةAudet, R, 1996ىدفت إلى تنمية الحس العممي ). 

, الحس العممي تنمية ىدفت إلى ككنيا في السابقة الدراسات مع اتفقت الحالية الدراسة أما -
 .ؿ الطرائؼ العمميةمدخ كلكنيا تختمؼ بأنيا استخدمت

  :بيئة كزمف الدراسات ::ثانيان  

 مجتمعات مختمفة حيث أجريت بعض الدارسات في بيئات في السابقة الدراسات أجريت لقد -
       كدراسة, (Douglas,D ,1994كدراسة ), (1993Newman, etc)مثؿ دراسة غربية

(Audet , R , 1996). 

كدراسة , (2001, مثؿ دراسة )االبيارمبينما أجريت دراسات في مجتمعات عربية  -
كدراسة )خمؼ , (2012, كدراسة )المغربي, (2007, كدراسة )العقبي, (2001, )صالح

كدراسة , (2011, كدراسة)المشرفي, (2011, كدراسة)الشحرم, (2008, كعبد العظيـ
 .(2007, كدراسة )سميماف, (2006, )عبد الفتاح
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في البيئة  -في حدكد عمـ الباحثة  -بر الدراسة األكلىكبالنسبة لدراسة الباحثة فإنيا تعت -
 .الفمسطينية كالتي ىدفت تنمية الحس العممي

  :عينات الدراسات :ثالثان 

كدراسة , (2007, أجريت بعض الدراسات عمى عينة مف الطالبات مثؿ دراسة)عكدة -
كدراسة , (2012, كدراسة)عفانة, (2009, كالشافعي )المييي كدراسة, (2007, )العقبي
 .(2011, كدراسة )الشحرم, (2012, كدراسة )سطكحي, (2013, )عفانة

, أما ىناؾ بعض الدراسات التي أجريت عمى عينة مف الطبلب مثؿ دراسة )سميماف -
, )فتح الل كدراسة, (2007, كدراسة )البنا كادـ, (2007, كدراسة )شحاتة, (2004
 .(2011, كدراسة )فتح الل (2009

, بعض الدراسات عمى عينة مف الطبلب كالطالبات مثؿ دراسة )االبيارمك كذلؾ أجريت  -
, (2012, كدراسة )الرباط, (2007, كدراسة )غنية, (2011, كدراسة )المشرفي, (2001

 .(2012, المغربي)كدراسة , (2012, كدراسة )طراد

  :أدكات الدراسات :رابعان 

 , (2007كدراسة )العقبي, ,(2001صالح ,) كدراسة, (2001استخدمت دراسة )االبيارم, -
 .( اختبار الحس العددم2007, البنا كآدـ)كدراسة , (2012عفانة, )كدراسة 

عبد أما دراسة )خمؼ ك , اختبار الحس اليندسي (2007سميماف ,)ككذلؾ استخدمت دراسة  -
 .( اختبار الحس التقديرم2008 العظيـ ,

, عبد الفتاح)كدراسة, الذاتمقياس تقدير  (2011المشرفي ,)بينما استخدمت دراسة  -
 Douglasكدراسة ), (2011, الشحرم)كاستخدمت دراسة , ( مقياس الحس الفكاىي2006

D ,1994) , كدراسة(Audet, R, 1996مقياس الحس العممي ). 

 كلكف الجكانب الكجدانية لمحس العممي لقياس مقياس استخدمت قد السابقة الدراسات كؿ -
 لقياس اختباران  استخدمت أيضا أنيا في السابقة راساتالد مع الدراسة اختمفت بيذه

 .حس العمميلمالجكانب المعرفية 
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  :منيج الدراسات :خامسان 

اتبعت معظـ الدراسات المنيج التجريبي ذم المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عدا  -
كأما دراسة , ( اتبعت المنيج التجريبي ذم المجمكعة الكاحدة2001, دراسة )صالح

 .( اتبعت المنيج شبو تجريبي2011, ( كدراسة )المشرفي2010, ت)بركا

فاعمية تكظيؼ مدخؿ  لمتعرؼ التجريبي المنيج الباحثة استخدمت فقد الدراسة ىذه أما -
 .الحس العممي لتنمية العمـك تدريس الطرائؼ العممية في

  :نتائج الدراسات :سادسان 

مية الحس العممي مثؿ دراسة أظيرت بعض دراسات فاعمية بعض استراتيجيات في تن -
 , (Douglas ,D 1994كدراسة ), (1993Newman, etc) كدراسة, (2011, )الشحرم
 .(Audet , R , 1996)ك دراسة 

العقؿ  عادات تنمية في التدريس استراتيجيات بعضأثر  السابقة الدراسات بعض أظيرت -
, )سعيد كدراسة, 2008), )حساـ الديف كدراسة, (2009, عمي (دراسة مثؿ المنتج
2006). 

كأيضان أظيرت بعض دراسات كجكد عبلقة ارتباطية بيف الحس العددم كالذكاء العددم  -
تنمية أثر كعف , كعف فاعمية بعض األنشطة التعميمية في تنمية الحس العددم, كالتحصيؿ

, (2012المغربي,)كذلؾ مثؿ دراسة.الحس العددم باستخداـ استراتيجيات الحساب الذىني
 .(2001, صالح)كدراسة , (2007, العقبي)كدراسة , (2001, االبيارم)سة كدرا

 



 

    

027 

 

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة: - 

 ما أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة: - 

 ثرم الدراسة الحالية التعرؼ عمى العديد مف الكتب كالمجبلت العممية كالمراجع التي تخدـ كتي  .1
 .رم الخاص بالطرائؼ العممية كالحس العمميبناء اإلطار النظ .2
 .الحس العممي الكجدانية كالمعرفية جكانبإعداد قائمة  .3
 .تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة .4
اختيار التصميـ التجريبي المناسب ليذه الدراسة كىك التصميـ التجريبي القائـ عمى  .5

 .المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
 .محس العمميلالجكانب الكجدانية  استبانةإعداد  .6
 .استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة .7
 .المساىمة في تفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية تفسيرا مكضكعيا كعمميا  .8
 .مقارنة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة   .9

 ككذلؾ دليؿ الطالب  الميعمـ التعرؼ عمى كيفية إعداد دليؿ .10

 

 تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بالنقاط التالية:  

 .ركزت ىذه الدراسة عمى استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية .1
كىك الحس العممي لمتعرؼ عمى مدل اكتساب الطمبة  تابعان  تناكلت ىذه الدراسة متغيران  .2

 .العمميةلممارساتو نتيجة استخداـ مدخؿ الطرائؼ 
السابقة مقياسان  اتلقياس الحس العممي في حيف تناكلت الدراس الدراسة اختباران ىذه تناكلت  .3

 ان عتبر الباحثة أف دراستيا ىي األكلى )في حدكد عمميا( التي أعدت اختبار كتى , لمحس العممي
 .حس العمميلملقياس الجكانب المعرفية 

ىي طالبات الصؼ الثامف األساسي في بقت ىذه الدراسة عمى البيئة الفمسطينية ك طي  .4
 .المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ العالي
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 الطريقة كاإلجراءات

 

 منيج الدراسة. 

 تصميـ الدراسة. 

 عينة الدراسة. 

 أدكات الدراسة. 

 خطكات الدراسة. 

 األساليب اإلحصائية. 
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 لفصػؿ الرابػعا

 الطريقة كاإلجراءات

يتناكؿ األساليب اإلحصائية التي كذلؾ ك , ناكؿ ىذا الفصؿ عرضان إلجراءات الدراسةت 
تبعة كاإلجراءات المي , كتحديد عينتيا كأدكاتيا مف حيث بنائيا, استخدمت في معالجة بياناتيا

حيث ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ لمتأكد مف صدقيا كثباتيا 
  .نمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزةالعممية في ت

  :منيج الدراسة

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي كيمكف تعريفو بأنو المنيج الذم يتـ فيو 
التحكـ في المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير كاحد تقكـ الباحثة بتطكيعو كتغييره 

كذلؾ التعرؼ , (2004 :164, يد كقياس تأثيره عمى الظاىرة مكضع الدراسة )زيتكفبيدؼ تحد
عمى فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف 

 البعدمباستخداـ التصميـ التجريبي المعركؼ باسـ تصميـ االختبار القبمي ك , األساسي بغزة
 .ف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطةلمجمكعتيف متكافئتي

  :التصميـ التجريبي لمدراسة

حيث ستقـك , (التجريبية كالضابطة)يعتمد التصميـ التجريبي لمدراسة عمى تقسيـ المجمكعتيف 
كالطريقة العادية عمى , الباحثة بتطبيؽ مدخؿ الطرائؼ العممية عمى المجمكعة التجريبية

 .ذلؾ ( يكضح1 - 4الشكؿ )ك , المجمكعة الضابطة

 

 

 
  

 

  

 ي للدراسةالتجريبيوضح التصميم (  1 - 4)  الشكل

 الدراسة ألدواتالتطبيق القبلي 

المجموعة 
 الضابطة 

 

المجموعة 
 التجريبية

التدريس 
بالطريقة 

 العادية
 المعالجة  

التدريس 
بمدخل 

الطرائف 
 العلمية 

 الدراسة ألدواتي البعدالتطبيق 
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  :عينة الدراسة

( طالبة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي بمدرسة حسف سبلمة 84تككنت عينة الدراسة مف )
كذلؾ  تـ اختيار المدرسة بصكرة قصديوك , (2013/2012األساسية لمبنات لمسنة الدراسية)

ثـ جرل اختيار صفيف مف , لتي تعمؿ بيا الباحثةأنيا المدرسة احيث  لتسييؿ إجراءات الدراسة
كتـ تعييف إحداىما , بسيطة صفكؼ الثامف األساسي المكجكدة بالمدرسة بطريقة عشكائية

مجمكعة كال, باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية درست ,طالبة (42)عددىاكمجمكعة تجريبية 
( 1-4كالجدكؿ رقـ ).عتياديةبالطريقة اال تدرس, طالبة (42)عددىا األخرل كمجمكعة ضابطة

  :يكضح أفراد العينة

 (1-4جدكؿ رقـ )

 عدد أفراد عينة الدراسة لممجمكعة التجريبية كالضابطة
 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد اٌصف اٌّذسعخ

ِذسعخ دغٓ عالِخ 

 األعبع١خ ٌٍجٕبد

 50% 42 ( رجش٠ج١خ2اٌضبِٓ )

 50% 42 ( ضبثطخ3اٌضبِٓ )

 100% 84 اٌّجّٛع

  لدراسةاأدكات  
  :جرل استخداـ أداتيف لجمع البيانات ىما

 اختبار الجكانب المعرفية لمحس العممي. 
 الجكانب الكجدانية لمحس العممي إستبانة. 

 
 اختبار الجكانب المعرفية لمحس العممي:  

قامت الباحثة ببناء اختبار لقياس الجكانب المعرفية لمحس العممي ألفراد العينة في محتكل 
كقد تككف االختبار في , ء كالبصريات في العمكـ( أعد خصيصان ليذا الغرضكحدة )الضك 

كتـ اختيار ىذا النمط مف األسئمة , ( فقرة مف نمط )االختيار مف متعدد(50صكرتو األكلية مف )
  :ألنيا

 .تمكف الباحثة مف قياس مدل تحقؽ جميع األىداؼ التربكية المرتبطة بنكاتج التعمـ -
 .فييا مرتفعة درجة الصدؽ كالثبات -
 .تمتاز بسيكلة تصحيحيا إذ يمكف تصحيحيا بالمفتاح المثقب -
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 .يمكف تحميؿ نتائجيا إحصائيان  -
تقمؿ مف درجة التخميف كالسيما أنو تـ صياغة أربعة بدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار  -

 .المعد ليذه الدراسة
  :إعداد االختبار -أكالن:

طالبات الصؼ لدل معرفية في الحس العممي ييدؼ االختبار إلى قياس الجكانب ال
 :الثامف المتضمنة في كحدة " الضكء كالبصريات " كلقد تـ بناء االختبار تبعان لمخطكات التالية

 خطكات بناء اختبار الحس العممي: 

 (2011, االطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم كدراسة )الشحرمبامت الباحثة ق
كممارسات  جكانب( 9كتـ تحديد ), (2012, كدراسة )الجفرم, (2009, فتح الل)كدراسة 

ثـ تـ عرضيا , (2أنظر ممحؽ رقـ ), لمحس العممي المعرفية كالكجدانية كتعريفاتيا اإلجرائية
 .(1أنظر ممحؽ رقـ ), حكمان ( مي 21حكميف عددىـ )المي مجمكعة مف  عمى

  :بناء قائمة جكانب الحس العممي - أ
( 4الحس العممي المعرفية كقد تككنت القائمة مف ) جكانبقائمة ببعض قامت الباحثة بكضع 

 -استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر -تفعيؿ غالبية الحكاس) :كما يميكىي  معرفية جكانب
ثـ جرل صياغة أسئمة اختيار , (2ممحؽ رقـ )أنظر , (الحس العددم  -التفكير حكؿ التفكير

زعت حيث كي , ( سؤاالن 50كقد تككف االختبار مف ), فيةالمعر  الجكانبمف متعدد لقياس تمؾ 
في كتاب العمكـ لمصؼ الثامف  الكحدة الثامنة)الضكء كالبصريات(دركس  األسئمة عمى

( 4-2الجدكؿ )ك  ,كقد تـ تحديد ىذه االكزاف بناء عمى آراء معممي كمشرفي العمكـ, األساسي
  :االختبار جكانبيكضح تكزيع الفقرات عمى 

 4-2)) جدكؿ رقـ

 االختبار جكانبيكضح تكزيع الفقرات عمى 
 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ أسلبَ اٌفمشاد ػذد اٌفمشاد اٌّؼشفٟ اٌجبٔت

 26% 31 -3 31 اعزذػبء اٌخجشاد ٚسثطٙب ثبٌذبضش

 20% 31-31 31 اٌذظ اٌؼذدٞ

 24% 13-31 33 رفؼ١ً غبٌج١خ اٌذٛاط

 30% 31-13 33 اٌزفى١ش دٛي اٌزفى١ش

 100% 50 اٌّجّٛع
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  :صياغة فقرات االختبار -ب
بحيث كؿ فقرة تقيس , قامت الباحثة بصياغة فقرات االختبار مف نكع اختيار مف متعدد

كيتككف متف كؿ فقرة مف أربعة بدائؿ تتضمف إجابة صحيحة كاحدة فقط كالباقي , التابعة لو عدالبي 
 .شتتاتمكىات أك المي قنعة ظاىريان كتسمى المي خطأ إال أنيا مي 

  :راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أف تككف الفقرة كقد

  الحس العممي المعرفية جكانبالتابعة لو مف  لمجانبمثمة مي. 
 الباتسميمة لغكيان كسيمة كمبلئمة لمستكل الط. 
 مصاغة بصكرة إجرائية. 
 صياغة السؤاؿ بحيث ال يحتكم عمى أم إشارة إلى اإلجابة الصحيحة. 
 دائؿ يختار الطالب مف بينيا اإلجابة الصحيحةاختيار كؿ سؤاؿ مف أربعة ب. 
  :صياغة تعميمات االختبار -ج

عدادىا عمى كرقة منفصمة في كراس كقد تـ تكضيح , االختبار ةتـ صياغة تعميمات االختبار كا 
كركعي السيكلة كالكضكح عند صياغة ىذه , ككيفية اإلجابة عف فقراتو, اليدؼ مف االختبار

عمى عينة استطبلعية مف  يةلتجريبابؽ االختبار في صكرتو األكلية كأخيران طي , التعميمات
 .كذلؾ لحساب صدقو كثباتو, الطالبات

  :ية لالختباراإلستطالعالدراسة  -د

( طالبة مف نفس مجتمع الدراسة 40تـ تجريب االختبار عمى عينة استطبلعية عشكائية قكاميا )
  :ية ما يمياإلستطبلعمف التجربة الذيف سبؽ ليـ دراسة ىذه الكحدة ككاف اليدؼ 

 .حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لبلختبار -1
 .تحميؿ فقرات االختبار لحساب معامبلت الصعكبة كالتمييز -2
 .حساب ثبات االختبار -3
 .دراسةتحديد الزمف الذم تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة ال-4

  :تصحيح االختبار -ىػ

( درجة 50رة مف فقرات االختبار لتصبح الدرجة النيائية لبلختبار)حددت درجة كاحدة لكؿ فق
 .كالدرجة الدنيا لبلختبار )صفر(
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 .يةاإلستطبلعأعدت الباحثة مفتاحان مثقبان لتصحيح استجابات أفراد العينة  -
كأعيدت عممية التصحيح مرة ثانية لمتأكد , قامت الباحثة بتصحيح األكراؽ بالمفتاح المثقب -

 .قبؿ تحميميامف الدرجات 
 .الباتكتـ رصد الدرجات الخاـ لمط, تبت أكراؽ اإلجابة ترتيبان تنازليان ري  -

 .( سؤاؿ50كقد اشتمؿ االختبار في صكرتو األكلية عمى ), ىذا

  :تحديد زمف االختبار -ك

قامت الباحثة بتحديد الزمف المناسب لئلجابة عمى بنكد االختبار عف طريؽ حساب متكسط 
ية في اإلجابة عمى االختبار كذلؾ اإلجابة عمى اإلستطبلعغرقتيا أفراد العينة المدة التي است

  :االختبار كذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية

 متكسط زمف إجابة أكؿ خمس طالبات + متكسط زمف إجابة آخر خمس طالبات                                   
 الزمف المناسب لبلختبار=    

                       2    
 .دقيقة (60)كقد تكصمت الباحثة أف الزمف المبلئـ لئلجابة عمى بنكد االختبار ىك

  :صدؽ االختبار :ثانيان 
( الصدؽ عمى أنو " االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا مف 465:2010عرؼ أبك عبلـ)يي 

خداـ درجات كمعناىا كفائدتيا " لذلؾ فإف الصدؽ ييبيف مدل صبلحية است, حيث مناسبتيا
  :كقد تأكدت الباحثة مف صدؽ االختبار بالطرؽ التالية, االختبار في القياـ بتفسيرات معينة

  :صدؽ المحكميف .أ 
بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية تـ عرضو في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف 

العمكـ مف كمشرفي كمعممي , المحكميف مف ذكم االختصاص في المناىج كطرؽ تدريس العمكـ
  :كذلؾ الستطبلع آرائيـ حكؿ مدل (1)ممحؽ رقـ  (21ذكم الخبرة كقد بمغ عددىـ )

 تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المراد قياسيا. 
  (الضكء كالبصريات)تغطية فقرات االختبار لمحتكل الكحدة. 
  صحة فقرات االختبار لغكيان كعمميان. 
 ؼ الثامف األساسيالص الباتمناسبة فقرات االختبار لمستكل ط. 
  االختبار جكانبمف  جانبمدل انتماء الفقرات إلى كؿ. 
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 إمكانية الحذؼ كاإلضافة لفقرات االختبار. 
  :كقد أبدل المحكمكف بعض المبلحظات كاآلراء في االختبار منيا

 إعادة الصياغة لبعض األسئمة. 
 ضافة بدائؿ أخرل  .حذؼ بعض البدائؿ لمفقرات كا 

مككنان كبقي االختبار في صكرتو النيائية , تـ األخذ بمبلحظات المحكميففي ضكء تمؾ اآلراء 
 .( سؤاؿ50مف )
  :صدؽ االتساؽ الداخمي .ب 

كدرجة ارتباط كؿ فقرة  مف , يقصد بو قكة االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية لبلختبار
 .(243 :2004, نبيافال)عد الذم تنتمي إليو الفقرة فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لمبي 

كقد قامت الباحثة بإيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار بحساب معامبلت ارتباط بيرسكف بيف 
مع  جكانبككذلؾ معامبلت ارتباط ال ,درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لبلختبار

 .(4-4), (3-4) كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكليف التالييف, االختبار ككؿ
 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار  (3-4الجدكؿ رقـ )

 اٌجؼذ
سلُ 

 اٌغإاي
 اٌجؼذ ِؼبًِ االسرجبط

سلُ 

 اٌغإاي
 اٌجؼذ ِؼبًِ االسرجبط

سلُ 

 اٌغإاي
 اٌجؼذ ِؼبًِ االسرجبط

سلُ 

 اٌغإاي
 ِؼبًِ االسرجبط

ضش
ذب
ٙب ثبٌ

ط
ٚسث

د 
خجشا

ء اٌ
ػب
عزذ

ا
 

1 **0.489 

ا
ٞ
ظ اٌؼذد

ذ
ٌ

 

14 **0.698 

ط
ٛا
ذ
غبٌج١خ اٌ

 ً
رفؼ١

 

24 **0.610 
ا

ي اٌزفى١ش
ٛ
د
ٌزفى١ش 

 
36 **0.542 

2 **0.674 15 **0.602 25 **0.561 37 **0.677 

3 **0.687 16 **0.544 26 *0.317 38 **0.590 

4 *0.370 17 **0.692 27 **0.613 39 **0.626 

5 **0.494 18 **0.683 28 **0.523 40 **0.460 

6 **0.571 19 **0.765 29 **0.439 41 **0.587 

7 **0.426 20 **0.413 30 **0.643 42 **0.375 

8 **0.789 21 **0.662 31 **0.560 43 **0.688 

9 **0.478 22 **0.470 32 **0.514 44 **0.631 

10 **0.721 23 **0.632 33 **0.734 45 **0.478 

11 **0.739 
 

34 **0.829 46 **0.723 

12 **0.630 35 **0.559 47 **0.615 

13 **0.699  48 **0.554 

   
49 **0.767 

50 **0.663 

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304 ( =0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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 (0.05,0.01يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
كأف كؿ فقرة تقيس السمة التي كضعت مف  ,كىذا يدؿ عمى أف فقرات االختبار متسقة داخميان 

 .أجميا
مجاؿ االختبار تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ  جكانبكلمتأكد مف التناسؽ الداخمي ل
 .لبلختبار كالدرجة الكمية لو

 (4-4جدكؿ )

 االختبار بالدرجة الكمية لالختبار جكانبمعامالت ارتباط درجات ل

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط االختبار جكانب
 0.00دانح ػُذ  0.951** استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر

 0.00دانح ػُذ  0.898** الحس العددم

 0.00دانح ػُذ  0.930** استفعيؿ غالبية الحك 

 0.00دانح ػُذ  0.950** التفكير حكؿ التفكير

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )

الكمية لبلختبار االختبار بالدرجة  جكانب( أف معامبلت ارتباط 4-4)يتضح مف جدكؿ 
 .( مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لمجاالت االختبار0.01دالة إحصائيا عمى مستكل الداللة )

  :ثبات االختبار :ثالثا
حيث يعتبر المقياس ثابتان إذا حصؿ عمى نفس الفرد , عرؼ الثبات بأنو "دقة المقياس أك اتساقويي 

ختبار أك مجمكعات مف أسئمة متكافئة أك عمى نفس الدرجة أك درجة قريبة منيا في نفس اال
 .(481:2010 , أبك عبلـ)متماثمة عند تطبيقو أكثر مف مرة " 

( 21ريتشارد سكف -ككدر)كقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي )التجزئة النصفية( ك
  :عمى النحك التالي

  :طريقة التجزئة النصفية .1

حيث , ة لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفيةياإلستطبلعتـ استخداـ درجات العينة 
الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية لكؿ مستكل , قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفيف

ثـ جرل تعديؿ الطكؿ , كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف, مف مستكيات االختبار
 .باستخداـ معادلة سبيرماف بركاف
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 ر 2  معامؿ الثبات( = )لمعدؿالثبات ا

 .(2005 :263, )ممحـ              + ر1  

  :( يكضح معامبلت ثبات االختبار4-5كالجدكؿ )
 (4-5جدكؿ )         

 معامبلت ثبات مستكيات االختبار

 االسرجبط لجً اٌزؼذ٠ً ػذد اٌفمشاد المعرفي الجانب
ِؼبًِ اٌضجبد ثؼذ 

 اٌزؼذ٠ً

 0.896 - *31 بالحاضر استدعاء الخبرات كربطيا

 0.795 0.660 31 الحس العددم

 0.764 0.619 33 تفعيؿ غالبية الحكاس

 0.933 - *33 التفكير حكؿ التفكير

 0.953 0.910 50 الدرجة الكمية

 * تـ استخداـ معادلة جتماف الف النصفيف غير متساكييف

 ( 0.953يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي) ,ا يدؿ عمى أف كىذ
كمناسب الستخدامو لميدؼ الذم كيضع مف , االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات

 .كيسمح بتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة, أجمو
 Richardson and Kuder :21ريتشارد سكف  -طريقة ككدر .2

كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات , استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات
( لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ 21حيث حصمت عمى قيمة )معامؿ ككدر ريتشارد سكف, ختباراال

 (203 :2009, المنيزؿ) :( يكضح ذلؾ6-4كالجدكؿ ) :طبقان لممعادلة التالية

 = 1   - 21س 
 (َ –ن )َ 

ع
2
ن   

 36.911= التبايف :2ع     50=عدد الفقرات   :ؾ    15.49=المتكسط  :ـ  حيث 

 (6-4ؿ )الجدك 

 21عدد الفقرات كالتبايف كالمتكسط كمعامؿ ككدر ريتشارد سكف 

ع ن اٌّؼشف١خ  جٛأتاٌ
2
 20ِؼبًِ وٛد سس٠زشبسد عْٛ  َ 

 0.840 8.119 13.571 31 اعزذػبء اٌخجشاد ٚسثطٙب ثبٌذبضش

 0.808 5.690 8.999 31 اٌذظ اٌؼذدٞ
 0.801 8.476 9.377 33 رفؼ١ً غبٌج١خ اٌذٛاط

 0.871 7.881 19.961 33 ٛي اٌزفى١شاٌزفى١ش د
 0.951 30.167 176.679 50 اٌذسجخ اٌى١ٍخ



 

    

037 

 

( لبلختبار ككؿ كانت 21ككدر ريتشارد شكف )يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ -
 .( كىي قيمة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة0.951)

أصبح ك , حس العمميالجكانب المعرفية لم ر كبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ ك ثبات اختبا -
 .(5)نظر ممحؽ رقـ أي .( فقرة50)مككنان مف االختبار في صكرتو النيائية

 
 .حساب معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات االختبار :رابعان 

  :الصعكبة معامؿ -١

 مف سؤاؿ كؿ عمى أجابكا الذيف األفراد لعدد المئكية النسبة" الصعكبة بمعامؿ يقصد -
حيث تمثؿ كؿ مجمكعة , كالدنيا مياالعي  المحكيتيف المجمكعتيف مف إجابة خاطئة االختبار
 .طالبة 11%=27*42حيث , يةاإلستطبلعمف عدد طالبات العينة  %27

 .طالبة( 11في كؿ مجمكعة ) لطالباتفيككف عدد ا -
 معادلةكقد قامت الباحثة بحساب درجة صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ ال -

 (2005 :237 , )ممحـ :التالية

 ػذد اٌطبٌجبد اٌٍٛارٟ أججٓ ئجبثخ خطأ ػٍٝ اٌفمشح =دسجخ اٌصؼٛثخ ٌىً فمشح   
 جبثخ ػٍٝ اٌفمشحٌإل رمذِٓ ٟػذد اٌطبٌجبد اٌٍٛار

ىذا ككاف اليدؼ مف حساب درجة الصعكبة ىك استبقاء البنكد التي تتراكح درجة صعكبتيا  -
, ممحـ) كما جاء في.كحذؼ ما ىك أعمى أك أقؿ مف ذلؾ, فقط( 0.75– 0.25ما بيف )
2000: 286). 

  :التمييز معامؿ -٢

كيقصد بو الفرؽ بيف نسبة الطالبات البلتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة العميا كنسبة 
حيث قامت الباحثة بحساب , الطالبات البلتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة الدنيا

 (140 :2009, )المنيزؿ:يز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التاليةيؿ التممعام

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا  - عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجمكعة العميا معامؿ التمييز =
 عدد إحدل أفراد المجمكعتيف
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 (7-4جدكؿ )

 لصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبارمعامالت ا

 ِؼبِالد اٌز١١ّض ِؼبِالد اٌصؼٛثخ َ ِؼبِالد اٌز١١ّض ِؼبِالد اٌصؼٛثخ َ

1 0.77 0.45 26 1.01 0.36 

2 0.64 0.73 27 0.55 0.73 

3 0.59 0.64 28 0.68 0.64 

4 0.68 0.45 29 0.59 0.64 

5 0.41 0.45 30 0.50 0.82 

6 0.64 0.55 31 0.55 0.73 

7 0.77 0.45 32 0.64 0.73 

8 0.64 0.73 33 0.68 0.64 

9 0.64 0.55 34 0.73 0.55 

10 0.64 0.73 35 0.59 0.64 

11 0.55 0.73 36 0.59 0.64 

12 0.68 0.64 37 0.55 0.73 

13 0.45 0.73 38 0.64 0.73 

14 0.59 0.64 39 0.50 0.64 

15 0.59 0.82 40 0.50 0.64 

16 0.50 0.64 41 0.45 0.73 

17 0.55 0.73 42 0.41 0.45 

18 0.59 0.64 43 0.64 0.73 

19 0.64 0.73 44 0.68 0.64 

20 0.77 0.45 45 0.50 0.64 

33 0.55 0.73 46 0.64 0.73 

22 0.45 0.55 47 0.55 0.73 

23 0.59 0.82 48 0.59 0.64 

24 0.55 0.73 49 0.64 0.73 

25 0.59 0.64 50 0.50 0.64 

 0.65 معامؿ التمييز الكمي 0.59 معامؿ الصعكبة الكمي

  :( يتضح لمباحثة أف4-7مف خبلؿ قراءة جدكؿ )
 معامؿ الصعكبة  ( ككاف متكسط(0.41 - 0.80تراكحت ما بيف  الصعكبة معامبلت

كحسب ما يراه المختصكف في القياس كالتقكيـ أف فقرات االختبار يجب أف , (0.59)الكمي
متدرجة في صعكبتيا بحيث تبدأ بالفقرات السيمة كتنتيي بالفقرات الصعبة أم تتراكح  تككف

كمعامؿ الصعكبة لبلختبار ككؿ يككف في حدكد , (%80 -% 20قيمة صعكبتيا بيف )
 جميع عمى الباحثة بقيتي  كبناءن عمى ذلؾ, (339: 1982, أبك لبدة)% كما جاء في 50

حيث كانت معامبلت ,صعكبة الفقرات تكل درجةلمناسبة مس كذلؾ, االختبار فقرات
 .(0.80)( كأقؿ مف (0.20 الصعكبة أكثر مف 
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 0.36) بيف السابقة المعادلة استخداـ بعد االختبار لفقرات التمييز معامبلت جميع تراكحت 
الكمي  التمييز معامؿ بمغ متكسط كقد, كالدنيا العميا الفئتيف إجابات بيف لمتمييز (0.82 -
 (0.25)كحسب ما يراه المختصكف في القياس كالتقكيـ أف معامؿ التمييز الجيد , 0.65))

جميع  عمى الباحثة يبقكبناءن عمى ذلؾ تي , (419: 2001, فما فكؽ كما بينو )عبد اليادم
 .االختبار فقرات
  إستبانة الجكانب الكجدانية لمحس العممي : 

كفي ضكء الدراسات , ؽ أف عرضناهبعد االطبلع عمى األدب التربكم الحديث الذم سب    
الكجدانية لمحس  جكانبتـ تحديد ال, السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة التي تـ االطبلع عمييا

 –المثابرة  –اإلستمتاع بالعمؿ العممي  -)حب اإلستطبلع العممي  :كىي كما يمي, العممي
  :كفؽ الخطكات اآلتية ستبانةقامت الباحثة ببناء اال ثـ ,التحكـ بالتيكر( –اليقظة العقمية 

النسبية  كقد تـ تحديد االكزاف, ( فقرة40التي شممت )ك األكلية  افي صكرتي ستبانةاالإعداد  -
 .( يكضح ذلؾ 8-4كالجدكؿ ) ,المحكميفبناء عمى آراء لمجكانب 

 (8-4جدكؿ )
 العمميالجكانب الكجدانية لمحس  استبانةيكضح تكزيع الفقرات عمى جكانب 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ أسلبَ اٌفمشاد ػذد اٌفمشاد ٛجذأٟاٌ اٌجبٔت

 20% 0-3 0 اٌؼٍّٟ دت اإلعزطالع

 20% 33-9 0 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

 %30 31-37 7 اإلعزّزبع ثبٌؼًّ اٌؼٍّٟ

 % .33 13-31 9 اٌّضبثشح

 20% 11-11 0 اٌزذىُ ثبٌزٙٛس

 100% 11 اٌّجّٛع

 
ككيفية , اكبياف اليدؼ مني, االستبانةطبيعة عرؼ المفحكصيف ببمقدمة تي  ستبانةاالتزكيد  -

 .ااإلجابة عف مفرداتي
 بعضيـ أعضاء ىيئة تدريس في, عمى عدد مف المحكميف المختصيف ستبانةاالعرض  -

( يبيف 1كالممحؽ رقـ), العالي ككزارة التربية كالتعميـ, كجامعة األقصى, الجامعة اإلسبلمية
 .أعضاء لجنة التحكيـ

 .ت التي أكصى بيا المحكمكف حيث تـ تعديؿ صياغة بعض الفقراتبعد إجراء التعديبل -
 .( فقرة40)مككنة مفبعد صياغتيا النيائية  ستبانةاالعدد فقرات  تكقد بقي

  :تـ إعطاء لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ مقياس لبكرت الخماسي حسب الجدكؿ التالي  -
 ِؼذِٚخ ِٕخفضخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح جذا   االعزجبثخ

 0 2 3 4 5 اٌذسجخ
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( 7( درجة كالممحؽ رقـ )200-40كبذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف ) -
 .النيائية افي صكرتي ستبانةااليكضح 

  :اإلستبانةصدؽ  :أكال

( أف الصدؽ ىك تقيس األداة ما كضعت لقياسو دكف 104: 2007شير األغا كاألستاذ )يي 
  :بطريقتيف ستبانةاالد مف صدؽ قامت الباحثة بالتأكقد ك , زيادة أك نقصاف

  :صدؽ المحكميف -1
األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف  افي صكرتي ستبانةاالتـ عرض 

حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ , المتخصصيف ممف يعممكف في الجامعات الفمسطينية
, كضكح صياغاتيا المغكية ككذلؾ ,لبلستبانة كمدل انتماء الفقرات ,ستبانةاالحكؿ مناسبة فقرات 
 .االستبانةتعديؿ بعض فقرات  تـ كفي ضكء تمؾ اآلراء

  :صدؽ االتساؽ الداخمي -2
عمى عينة  ستبانةاالبتطبيؽ  لبلستبانةجرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي  -

كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف , ( طالبة40استطبلعية مككنة مف )
كذلؾ باستخداـ البرنامج , تنتمي إليو تيال لبلستبانةكالدرجة الكمية  االستبانةفقرات 

  :( يكضح ذلؾ9-4كالجدكؿ ), (SPSSاإلحصائي )
 (9-4الجدكؿ )
 كالدرجة الكمية لفقراتيا ستبانةاالمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات 

 انثؼذ
سقى 

 انغؤال
يؼايم 

 االسذثاط
 انثؼذ

سقى 

 انغؤال
يؼايم 

 االسذثاط
 انثؼذ

ى سق

انغؤا

 ل

يؼايم 

 االسذثاط
 انثؼذ

سقى 

 انغؤال
يؼايم 

 االسذثاط
 انثؼذ

سقى 

انغؤا

 ل

يؼايم 

 االسذثاط

ب 
ح

ع
ال

ط
ست

إل
ا

 
ي

م
عل

ال
 

1 **0.409 

ة
قلي

ع
ة ال

ظ
ق
الي

 

9 **0.563 

ع
متا

ست
إل

ا
 

ي
م

عل
ل ال

م
ع

بال
 17 **0.725 

ة
ر
مثاب

ال
 

24 **0.565 

ور
ه
م بالت

ك
ح

الت
 

33 **0.517 

2 **0.481 10 **0.548 18 **0.636 25 **0.590 34 **0.557 

3 **0.575 11 **0.651 19 **0.641 26 **0.571 35 **0.814 

4 **0.518 12 **0.823 20 **0.827 27 **0.529 36 **0.753 

5 **0.457 13 **0.578 21 **0.904 28 **0.697 37 **0.545 

6 **0.563 14 **0.855 22 **0.618 29 **0.840 38 **0.812 

7 **0.471 15 **0.699 23 **0.716 30 **0.541 39 **0.763 

8 **0.778  16 **0.767  
31 **0.657 40 **0.729 

32 **0.783  

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05لة )( كعند مستكل دال38*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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 اكالدرجة الكمية لفقراتي ستبانةااليبيف الجدكؿ السابؽ معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 
كبذلؾ تعتبر , (0.05,0.01)كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة 

 .صادقة لما كضعت لقياسو ستبانةاالفقرات 

  قامت الباحثة بحساب معامبلت , الكجدانية الداخمي لممجاالتكلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ
 جانبكذلؾ كؿ ك , األخرل جكانبكال ستبانةاال جكانبمف  جانباالرتباط بيف درجة كؿ 

 .( يكضح ذلؾ10-4كالجدكؿ ) لبلستبانةبالدرجة الكمية 
 (10-4الجدكؿ )

 ككذلؾ مع الدرجة الكمية لبلستبانةألخرل كالمجاالت ا ستبانةاالمصفكفة معامبلت ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت 

 اٌّجّٛع اٌٛجذأٟ اٌجبٔت
دت 

 اإلعزطالع
ا١ٌمظخ 

 اٌؼم١ٍخ
 اإلعزّزبع

 ثبٌؼًّ اٌؼٍّٟ
 اٌّضبثشح

اٌزذىُ 

 ثبٌزٙٛس
     1 0.788 اٌؼٍّٟ اإلعزطالعدت 

    1 0.711 0.897 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

   1 0.546 0.465 0.712 ثبٌؼًّ اٌؼٍّٟ اإلعزّزبع
  1 0.523 0.744 0.594 0.877 ضبثشحاٌّ

 1 0.682 0.478 0.660 0.549 0.832 اٌزذىُ ثبٌزٙٛس
  0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية ) 

بعضيا البعض كبالدرجة الكمية ترتبط ي جكانبيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع ال -
اإلستبانة كىذا يؤكد أف , (0.01ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة ) لبلستبانة

 .متع بدرجة عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخميتت

 

  :اإلستبانةثبات  :ثانيان  
لعينة كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد ا ستبانةاالأجرت الباحثة خطكات التأكد مف ثبات 

 .كىما التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ, ية بطريقتيفاإلستطبلع

  :Split-Half Coefficient   طريقة التجزئة النصفية -1
بطريقة التجزئة  ستبانةاالية لحساب ثبات اإلستطبلعتـ استخداـ درجات العينة 

ردية مقابؿ الفقرات الفقرات الف, إلى نصفيف ستبانةاالحيث قامت الباحثة بتجزئة , النصفية
ثـ جرل , حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيفلكذلؾ  ,ستبانةاالالزكجية لكؿ مجاؿ مف مجاالت 

  :( يكضح ذلؾ11-4كالجدكؿ ).تعديؿ الطكؿ باستخداـ معادلة سبيرماف بركاف
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 (11-4الجدكؿ )

 ككؿ قبؿ التعديؿ كمعامؿ الثبات بعد التعديؿ ستبانةاالككذلؾ  ستبانةاالمعامبلت االرتباط بيف نصفي كؿ مجاؿ مف مجاالت 

 ِؼبًِ اٌضجبد ثؼذ اٌزؼذ٠ً االسرجبط لجً اٌزؼذ٠ً ػذد اٌفمشاد اٌٛجذأٟ اٌجبٔت

 0.662 0.495 8 اٌؼٍّٟ اإلعزطالعدت 

 0.807 0.676 8 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

 0.699 - 7* ثبٌؼًّ اٌؼٍّٟ اإلعزّزبع

 0.910 - 9* اٌّضبثشح

 0.845 0.731 8 اٌزذىُ ثبٌزٙٛس

 0.874 0.777 40 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

 .تـ استخداـ معامؿ جتماف الف النصفيف غير متساكييف*

كىذا يدؿ عمى أف ,(0.874يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي)
 .عمى عينة الدراسة ايبدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيق تتمتع االستبانة

  :كنباخطريقة ألفا كر  -2
كذلؾ , استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات كىي طريقة ألفا كركنباخ

حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجاالت , االستبانةإليجاد معامؿ ثبات 
  :( يكضح ذلؾ12-4كالجدكؿ ), ككؿ لبلستبانةككذلؾ , االستبانة

 (12-4الجدكؿ )

 ككؿ لبلستبانة ككذلؾ  ستبانةاالخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت يكضح معامبلت ألفا كركنبا

 ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبر ػذد اٌفمشاد اٌٛجذأٟ اٌجبٔت

 0.645 8 اٌؼٍّٟ اإلعزطالعدت 

 0.866 8 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

 0.728 7 ثبٌؼًّ اٌؼٍّٟ اإلعزّزبع

 0.857 9 اٌّضبثشح

 0.838 8 اٌزذىُ ثبٌزٙٛس

 0.937 40 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

كىذا يدؿ عمى أف , (0.937)مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي  يتضح
, عمى عينة الدراسة اتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيت ستبانةاال

كيعني ذلؾ أف ىذه األداة لك أعيد تطبيقيا عمى أفراد الدراسة أنفسيـ أكثر مف مرة لكانت 
 .قريبان كيطمؽ عمى نتائجيا بأنيا ثابتةالنتائج مطابقة بشكؿ كامؿ ت

 ضبط المتزيرات قبؿ بدء التجريب:  
كتجنبان آلثار العكامؿ الدخيمة التي يتكجب , انطبلقان مف الحرص عمى سبلمة النتائج      

تىبنت الباحثة , ضبطيا كالحد مف آثارىا لمكصكؿ إلى نتائج صالحة قابمة لبلستعماؿ كالتعميـ
كيعتمد عمى تكافؤ , التجريبية كالضابطة باختباريف قبؿ كبعد التطبيؽ" طريقة "المجمكعتاف
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كتطابؽ المجمكعتيف مف خبلؿ مقارنة المتكسطات الحسابية في بعض المتغيرات أك العكامؿ كقد 
  :تـ ضبط مجمكعة المتغيرات التالية

 .الجنس .1
 .البيئة االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية .2
 .متزير التحصيؿ في العمـك  .3

 .ضبط متغير التحصيؿ في العمـك قبؿ إجراء التجربة - أ
 .ضبط متغير التحصيؿ في العمـك لدل الطالبات مرتفعات التحصيؿ قبؿ التجربة  - ب
 .ضبط متغير التحصيؿ في العمـك لدل الطالبات منخفضات التحصيؿ قبؿ التجربة  - ت

 .عد لمدراسةحس العممي القبمي المي الجكانب الكجدانية لماختبار  .4
 .مجمكعتي الدراسة قبؿ إجراء التجربة تكافؤ - أ
 .تكافؤ مجمكعتي الدراسة لدل الطالبات مرتفعات التحصيؿ قبؿ إجراء التجربة - ب
 .تكافؤ مجمكعتي الدراسة لدل الطالبات منخفضات التحصيؿ قبؿ إجراء التجربة - ت
 .العممي الستبانة الجكانب الكجدانية لمحستكافؤ مجمكعتي الدراسة في التطبيؽ القبمي  .5

 
 الجنس  متزير :أكالن 

 .حيث اختارت الباحثة عينة الدراسة مف الطالبات اإلناث لتنفيذ تمؾ الدراسة
  :البيئة االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية :ثانيان 

تـ إجراء ىذه الدراسة عمى طالبات مدرسة كاحدة مف مدينة غزة حيث أف الظركؼ االجتماعية 
 .ستكلكالثقافية كاالقتصادية مف نفس الم

 
 متزير التحصيؿ  :ثالثا
  :تكافؤ مجمكعتي الدراسة قبؿ تطبيؽ التجربة في التحصيؿ في مادة العمكـ . أ

 (13-4جدكؿ )

 نتائج اختبار"ت"  لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير التحصيؿ قبؿ التطبيؽ

 اٌّزٛعظ اٌؼذد اٌّجّٛػخ اٌّزغ١ش
االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ اٌذالٌخ "د "

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اٌزذص١ً 

فٟ ِبدح 

 اٌؼٍَٛ

 18.597 72.429 42 ذجشٚثٛح
1.160 

 
0.250 

 
غٛش دانح 

 إدصائٛا  
 18.853 67.690 42 ضاتطح

 2.00( = 0.05( كعند مستكل داللة )82*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية   )
 2.66( = 0.01مستكل داللة ) ( كعند82**قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )



 

    

044 

 

كىذا , أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية(  13-4يتضح مف الجدكؿ )
في متغير  يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

ف في التحصيؿ التحصيؿ في مادة العمكـ قبؿ بدء التجربة كىذا يعني أف المجمكعتيف متكافئتي
 .في مادة العمكـ

 
  :تكافؤ مجمكعتي الدراسة ذكات التحصيؿ المرتفع في التحصيؿ في مادة العمـك . ب

 (14-4)الجدكؿ 
 رتفعنتائج اختبار ماف كيتني  لمتعرؼ عمى الفركؽ في التحصيؿ في مادة العمكـ  بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذكات التحصيؿ الم

 اٌؼذد ٛػخاٌّجّ اٌجؼذ
ِزٛعظ 

 اٌشرت
ِجّٛع 

 اٌشرت
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ اٌذالٌخ Zل١ّخ  Uل١ّخ 

اٌزذص١ً 

فٟ ِبدح 

 اٌؼٍَٛ

 143.000 13.000 11 ِشرفؼبد اٌزذص١ً رجش٠ج١خ
غٛش دانح  0.277 1.088 44.000

 110.000 10.000 11 ِشرفؼبد اٌزذص١ً ضبثطخ إدصائٛا  
 1.96( = 0.05لة )" الجدكلية عند مستكل دالZ*قيمة "

 2.58( = 0.01" الجدكلية عند مستكل داللة )Z**قيمة "

كىذا يعني عدـ , الجدكلية (Z)قؿ مف أالمحسكبة  (Z)( أف قيمة 14-4يتضح مف الجدكؿ ) -
 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 .لتحصيؿ المرتفع في التحصيؿ في متغير التحصيؿكىذا يعني تكافؤ المجمكعتيف  ذكات ا
 
 .تكافؤ مجمكعتي الطالبات ذكات التحصيؿ المنخفض قبؿ تطبيؽ التجربة -ت 

 (15-4)الجدكؿ 

 نتائج اختبار ماف كيتني  لمتعرؼ عمى الفركؽ في التحصيؿ بيف أفراد المجمكعتيف ذكات التحصيؿ المنخفض

متكسط  العدد المجمكعة البعد
مستكل  قيمة الداللة Zقيمة  Uقيمة  مكع الرتبمج الرتب

 الداللة

التحصيؿ 
في مادة 
 العمـك

 57.500 129.500 11.773 11 التحصيؿ تجريبية اتمنخفض

 

0.205 

 

0.838 

 
غير دالة 
 123.500 11.227 11 التحصيؿ ضابطة اتمنخفض إحصائيان 

 1.96( = 0.05" الجدكلية عند مستكل داللة )Z*قيمة "

 2.58( = 0.01" الجدكلية عند مستكل داللة )Zيمة "**ق

عدـ  كيدؿ ذلؾ, الجدكلية (Z)قؿ مف أالمحسكبة  (Z)( أف قيمة 15-4يتضح مف الجدكؿ ) –
 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 .يؿ في مادة العمكـكىذا يعني تكافؤ المجمكعتيف ذكات التحصيؿ المنخفض في التحص



 

    

045 

 

  :عد لمدراسةحس العممي المي الجكانب المعرفية لماختبار  :رابعان 
 عد لمدراسةالعممي المي الجكانب المعرفية لمحس تكافؤ مجمكعتي الطالبات في اختبار  - أ

 (16-4)جدكؿ 
 المعد لمدراسةختبار القبمي لممقارنة بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اال T.testنتائج اختبار "ت"  

 ل١ّخ اٌذالٌخ " د " االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌؼذد اٌّجّٛػخ اٌّؼشفٟاٌجبٔت 
ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اعزذػبء 

اٌخجشاد ٚسثطٙب 

 ثبٌذبضش

 0.519 1.762 2.667 42 ذجشٚثٛح قثهٙ
 

0.605 
 

غٛش دانح 

 1.596 2.476 42 ضاتطح قثهٙ إدصائٛا  

 اٌذظ اٌؼذدٞ
 1.939 1.132 1.500 42 ٚثٛح قثهٙذجش

 
0.056 

 
غٛش دانح 

 1.230 1.000 42 ضاتطح قثهٙ إدصائٛا  

رفؼ١ً غبٌج١خ 

 اٌذٛاط

 0.135 1.650 1.762 42 ذجشٚثٛح قثهٙ
 

0.893 
 

غٛش دانح 

 1.581 1.810 42 ضاتطح قثهٙ إدصائٛا  

اٌزفى١ش دٛي 

 اٌزفى١ش

 0.360 1.146 1.167 42 ذجشٚثٛح قثهٙ
 

0.720 
 

غٛش دانح 

 1.276 1.071 42 ضاتطح قثهٙ إدصائٛا  

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 0.946 3.661 7.095 42 ذجشٚثٛح قثهٙ

 
0.347 

 
غٛش دانح 

 3.491 6.357 42 ضاتطح قثهٙ إدصائٛا  
 2.00( = 0.05( كعند مستكل داللة )82*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية   )

 2.66( = 0.01( كعند مستكل داللة )82د درجة حرية )**قيمة "ت" الجدكلية عن

كىذا يدؿ , أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية(16-4يتضح مف الجدكؿ ) 
 جكانبفي  عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 .تيف متكافئتيف في االختبار القبمي لمدراسةكعميو فإف المجمكع, االختبار كالدرجة الكمية لبلختبار

  :عد لمدراسةتكافؤ مجمكعتي الطالبات مرتفعات التحصيؿ في اختبار الحس العممي المي  - ب
 (17-4)الجدكؿ 

 حصيؿ المرتفعنتائج اختبار ماف كيتني لمتعرؼ عمى الفركؽ في االختبار القبمي المعد لمدراسة بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذكات الت

 اٌؼذد اٌّجّٛػخ اٌجبٔت اٌّؼشفٟ
ِزٛعظ 

 اٌشرت
ِجّٛع 

 اٌشرت
 ل١ّخ اٌذالٌخ Zل١ّخ  Uل١ّخ 

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اعزذػبء 

 اٌخجشاد

 51.500 117.500 10.682 11 انرذصٛم ذجشٚثٛحاخ يشذفؼ
 

0.604 
 

0.546 
 

غٛش دانح 

 135.500 12.318 11 انرذصٛم ضاتطح اخيشذفؼ إدصائٛا  

 ذظ اٌؼذدٞاٌ
 48.000 139.000 12.636 11 انرذصٛم ذجشٚثٛحاخ يشذفؼ

 
0.857 

 
0.392 

 
غٛش دانح 

 114.000 10.364 11 انرذصٛم ضاتطح اخيشذفؼ إدصائٛا  

رفؼ١ً غبٌج١خ 

 اٌذٛاط

 58.500 128.500 11.682 11 انرذصٛم ذجشٚثٛحاخ يشذفؼ
 

0.137 
 

0.891 
 

غٛش دانح 

 124.500 11.318 11 ٛم ضاتطحانرذص اخيشذفؼ إدصائٛا  

اٌزفى١ش دٛي 

 اٌزفى١ش

 48.000 114.000 10.364 11 انرذصٛم ذجشٚثٛحاخ يشذفؼ
 

0.928 
 

0.353 
 

غٛش دانح 

 139.000 12.636 11 انرذصٛم ضاتطح اخيشذفؼ إدصائٛا  

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 60.000 127.000 11.545 11 انرذصٛم ذجشٚثٛحاخ يشذفؼ

 
0.033 

 
0.974 

 
غٛش دانح 

 126.000 11.455 11 انرذصٛم ضاتطح اخيشذفؼ إدصائٛا  
 1.96( = 0.05" الجدكلية عند مستكل داللة )Z*قيمة "

 2.58( = 0.01" الجدكلية عند مستكل داللة )Z**قيمة "
 



 

    

046 

 

عدـ كجكد أم , الجدكلية (Z)قؿ مف أالمحسكبة  (Z)( أف قيمة 17-4يتضح مف الجدكؿ ) -
كىذا يعني , لة إحصائية بيف درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطةفركؽ ذات دال

 .عد ليذه الدراسةتكافؤ المجمكعتيف ذكات التحصيؿ المرتفع في االختبار القبمي المي 
  عد لمدراسةتكافؤ مجمكعتي الطالبات منخفضات التحصيؿ في اختبار الحس العممي المي  - ت

 (18-4)الجدكؿ 

 يتني  لمتعرؼ عمى الفركؽ في االختبار القبمي المعد لمدراسة بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذكات التحصيؿ المنخفضنتائج اختبار ماف ك 

اٌجبٔت 

 اٌّؼشفٟ
 اٌؼذد اٌّجّٛػخ

ِزٛعظ 

 اٌشرت
ِجّٛع 

 اٌشرت
 ل١ّخ اٌذالٌخ Zل١ّخ  Uل١ّخ 

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اعزذػبء 

 اٌخجشاد
 152.000 13.818 11 انرذصٛم ذجشٚثٛح اخيُخفض

35.000 1.722 0.085 
غٛش دانح 

 101.000 9.182 11 يُخفضٙ انرذصٛم ضاتطح إدصائٛا  

 اٌذظ اٌؼذدٞ
 146.000 13.273 11 انرذصٛم ذجشٚثٛح اخيُخفض

41.000 1.336 0.182 
غٛش دانح 

 107.000 9.727 11 انرذصٛم ضاتطح اخيُخفض إدصائٛا  

رفؼ١ً غبٌج١خ 

 اٌذٛاط
 135.500 12.318 11 انرذصٛم ذجشٚثٛح اخُخفضي

51.500 0.607 0.544 
غٛش دانح 

 117.500 10.682 11 انرذصٛم ضاتطح اخيُخفض إدصائٛا  

اٌزفى١ش دٛي 

 اٌزفى١ش
 133.500 12.136 11 انرذصٛم ذجشٚثٛح اخيُخفض

53.500 0.478 0.633 
غٛش دانح 

 119.500 10.864 11 انرذصٛم ضاتطح اخيُخفض إدصائٛا  

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 140.500 12.773 11 انرذصٛم ذجشٚثٛح اخيُخفض

46.500 0.925 0.355 
غٛش دانح 

 112.500 10.227 11 انرذصٛم ضاتطح اخيُخفض إدصائٛا  
   1.96( = 0.05" الجدكلية عند مستكل داللة )Z*قيمة "

 2.58( = 0.01" الجدكلية عند مستكل داللة )Z**قيمة "

عدـ كجكد  أم, الجدكلية (Z)قؿ مف أالمحسكبة  (Z)أف قيمة  (18-4يتضح مف الجدكؿ )
كىذا يعني , بطةفركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضا

 .مدراسةلذكات التحصيؿ المنخفض في التحصيؿ في االختبار القبمي المعد  تكافؤ المجمكعتيف
  لمدراسة ةمحس العممي المعدلالجكانب الكجدانية  استبانةطالبات في تكافؤ مجمكعتي ال .5

 (19-4)جدكؿ 
 ةالقبمي ستبانةااللممقارنة بيف طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في  T.testنتائج اختبار "ت"  

 ٜٛ اٌذالٌخِغز ل١ّخ اٌذالٌخ " د " االٔذشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعظ اٌؼذد اٌّجّٛػخ اٌٛجذأٟ اٌجبٔت

 اإلعزطالعدت 

 اٌؼٍّٟ

 5.393 22.881 42 رجش٠ج١خ لجٍٟ
0.084 0.934 

غٛش دانح 

 5.039 22.786 42 ضبثطخ لجٍٟ إدصائٛا  

 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ
 5.102 27.214 42 رجش٠ج١خ لجٍٟ

1.057 0.294 
غٛش دانح 

 6.013 28.500 42 ضبثطخ لجٍٟ إدصائٛا  

ثبٌؼًّ  اإلعزّزبع

 اٌؼٍّٟ

 4.282 22.905 42 جش٠ج١خ لجٍٟر
0.043 0.966 

غٛش دانح 

 5.779 22.857 42 ضبثطخ لجٍٟ إدصائٛا  

 اٌّضبثشح
 6.480 25.167 42 رجش٠ج١خ لجٍٟ

0.677 0.500 
غٛش دانح 

 4.240 25.976 42 ضبثطخ لجٍٟ إدصائٛا  

 اٌزذىُ ثبٌزٙٛس
 4.588 21.976 42 رجش٠ج١خ لجٍٟ

0.578 0.565 
 غٛش دانح

 6.572 22.690 42 ضبثطخ لجٍٟ إدصائٛا  

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 18.705 120.143 42 رجش٠ج١خ لجٍٟ

0.653 0.515 
غٛش دانح 

 18.714 122.810 42 ضبثطخ لجٍٟ إدصائٛا  
  2.00( = 0.05( كعند مستكل داللة )82*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية   )

 2.66( = 0.01( كعند مستكل داللة )82ية )**قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حر 



 

    

047 

 

كىذا يدؿ , أف قيمة "ت" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية( 19-4يتضح مف الجدكؿ )  
جكانب في  عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 ةعدالمي  ستبانةاالتكافئتيف في كعميو فإف المجمكعتيف م ,لبلستبانةكالدرجة الكمية  االستبانة
 .لمدراسة

  الميعمـإعداد دليؿ:  
حيث .راد تدريسيافي تدريس الكحدة المي  الميعمـد بو سترشً ستدؿ كيى تيب يى بأنو كي  الميعمـييعٌرؼ دليؿ 

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس العممي 
 .ثامف األساسي بغزةلدل طالبات الصؼ ال

عمـ العمكـ في تدريس الكحدة الثامنة عمـ يستعيف بو مي كلذلؾ قامت الباحثة بإعداد دليؿ مرشد لممي 
الجزء الثاني كالتي بعنكاف " الضكء كالبصريات "  –مف كتاب العمكـ لمصؼ الثامف األساسي 

مية كفؽ خطكات المدخؿ كذلؾ في ضكء استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية تـ تصميـ المادة التعمي
 .حفز لعممية التعمـبأسمكب شيؽ كمي 

  :كقد راعت الباحثة عند بناء الدليؿ ما يمي
 .االطبلع عمى األدبيات التربكية كالدراسات السابقة في ىذا المجاؿ 
 .االطبلع عمى محتكل مكضكعات العمـك لمصؼ الثامف األساسي 
 

 حيث احتكل الدليؿ عمى المككنات التالية: - 
 .قدمة عف أىمية الدليؿ كمحتكياتوم .1
 .األىداؼ العامة لمكحدة .2
 .الجدكؿ الزمني لتنفيذ الكحدة باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية .3
  الميعمـكدكر , كخطكات تنفيذىا, التعريؼ بمفيـك الطرائؼ العممية كشركط استخداميا .4

 .أثناء التدريس بيا
 - :الخطة تضمتك  رائؼ العمميةلمدخؿ الط كفقان  الكحدة دركس لتنفيذ ةرسياد خطط .5
 مكضكع الدرس, لمدرس الحصص عدد, كالتاريخ اليـك :األكلية البيانات. 
 الخبرات السابقة كقياسيا. 
 المصادر كالكسائؿ التعميمية المستخدمة لتنفيذ الدرس. 
 لمدرس السمككية األىداؼ. 

 



 

    

048 

 

  عمى قد اشتممتاألنشطة كالفعاليات لمدرس ك:  
تـ تكزيعيا عمى الطالبات قبؿ إجراء , نشطة عمميةأ تحتكم عمىصحائؼ عمؿ  -

 .كتابة المبلحظة كاالستنتاج عمييا بعد إجراء النشاطعمى الطالبات النشاط ك 
 .خبلؿ الدرس ةالميعمميا ترؼ التي عرضالط   -
كذلؾ  عمى الطالبات خبلؿ الدرس تـ عرضياي عركض البكربكينت كالصكر الت -

 .حسب كؿ درس
 ىدؼ عمى حدة التقكيـ التككيني لكؿ. 
 كيتـ , كىك عبارة عف أكراؽ عمؿ لكؿ حصة تكزع عمى الطالبات :لمدرس الختامي التقكيـ

كتصحيح , اإلجابة عمييا خبلؿ الحصة حتى يتـ تعديؿ أم خطأ في إجابة الطالبات
 .دليؿ الطالب( 9ممحؽ رقـ )أنظر  .الخطأ في فيـ الطالبات

 البيتي الكاجب. 
 

 عمـالمي  لدليؿ المحتكل صدؽ:  
 كمعممي عمى مشرفي بعرضو الباحثة أعدتو الذم الميعمـ لدليؿ المحتكل صدؽ مف التحقؽ تـ

  :حيث مف الدليؿ كمبلحظاتيـ في أرائيـ إلبداء كذلؾ, عمكـ

 السبلمة العممية كالمغكية. 
 العممي بالمحتكل األىداؼ ارتباط. 
  عدةمناسبة الطرائؼ المي. 
  الحس العممي جكانبني كالختامي( لالتككي)مدل شمكلية أسئمة التقكيـ. 
 مدل تحقيؽ األنشطة العممية لؤلىداؼ المعدة ليا. 
 لو النيائي كالشكؿ الدليؿ عمى عامة مبلحظات. 

خرج الدليؿ في صكرتو النيائية كما حيث , المحكميف السادة كثـ بعد التعديؿ كفقان لمبلحظات
 .مجمكعة التجريبيةال تدريس في استخدامو تـقد ك  (9)ممحؽك , (8)في ممحؽ 

 

 

 



 

    

049 

 

 الدراسة إجراءات:  
  :متحقؽ مف فركضيا اتبعت الباحثة اإلجراءات التاليةللئلجابة عف تساؤالت الدراسة ك 

كدراسة , االطبلع عمى البحكث السابقة كدراسة األدبيات في مجاؿ تربكيات العمكـ .1
 .البحكث التي تناكلت مكضكعي الطرائؼ العممية كالحس العممي

باحثة بطمب رسمي إلى كزارة التربية كالتعميـ  لمسماح بتطبيؽ تجربة الدراسة في تقدمت ال .2
كقد تـ الحصكؿ , 27/2/2013كذلؾ بتاريخ, لمبنات -أ–مدرسة حسف سبلمة األساسية 

 .2/3/2013عمى المكافقة بتاريخ 
استدعاء  -تفعيؿ غالبية الحكاس)الحس العممي المعرفية  جكانبإعداد قائمة ببعض  .3

    الكجدانيةكذلؾ ك  (الحس العددم  -التفكير حكؿ التفكير -رات كربطيا بالحاضرالخب
التحكـ  -اليقظة العقمية -المثابرة  –بالعمؿ العممي  اإلستمتاع -العممي اإلستطبلع)حب 

ثـ عرضيا عمى , بالتيكر(المناسبة لممستكل العمرم كالعقمي لطالبات الصؼ الثامف
 .مبحث العمكـمجمكعة مف المحكميف كمشرفي 

حس العممي الذم شمؿ لم الجكانب المعرفية المتمثمة في اختبار لدراسةإعداد أدكات ا .4
حس الجكانب الكجدانية لم ستبانةاككذلؾ , المعرفية األربعة لمحس العممي جكانبعمى ال

 .الكجدانية الخمسة لمحس العممي جكانبعمى ال تممتشاي تالعممي كال
كحدة الدراسية في ضكء لمكدليؿ الطالب  الميعمـمثمة في دليؿ تالدراسة المي  مكادإعداد   .5

  :مدخؿ الطرائؼ العممية كذلؾ مف خبلؿ
  في العمكـ المقرر دراستيا الفصؿ الثاني لمصؼ  (الضكء كالبصريات)اختيار كحدة

 .الثامف األساسي
 تحديد األىداؼ العامة كاإلجرائية لمكحدة. 
 (الضكء كالبصريات)أىداؼ كحدة  شاممة لجميعرفة عممية طي  (38) إعداد. 
 تصميـ األنشطة التعميمية في صكرة مشكبلت تثير تفكير الطالبات. 
 اختيار مصادر التعمـ المناسبة التي تساعد في تحقيؽ أىداؼ التدريس. 
 التقكيـ النيائي, إعداد خطة لتقكيـ أداء الطالبات كتشمؿ كبلن مف التقكيـ البنائي. 

لمتحقؽ  يفالميعممبؿ خبراء العمكـ كالمشرفيف التربكييف ك اسة مف قً الدر كمكاد  تحكيـ أدكات .6
 .مف صدقيا كثباتيا

جراء التعديبلت البلزمة .7  .تجربة االختبار عمى عينة استطبلعية غير عينة الدراسة كا 
 .في صكرتيا النيائية  (الدراسة مكادأدكات ك )إعداد  .8
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البيئة االجتماعية , العمر, الجنس ضبط بعض المتغيرات المتكقع تأثيرىا عمى التجربة مثؿ .9
 .قبؿ إجراء التجربة (الضكء كالبصريات)التحصيؿ السابؽ في كحدة , كالثقافية

عمى أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لمتأكد مف  قبميان  ستبانةاالك  تطبيؽ االختبار .10
 .تجربةتنفيذ الببدء التكافؤىما في الحس العممي في كحدة "الضكء كالبصريات" قبؿ 

البدء بتنفيذ التجربة حيث تـ تدريس المجمكعة التجريبية كحدة " الضكء كالبصريات "  .11
 . L.C.Dجياز كتـ عرض الطرائؼ العممية بكاسطة, باستخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية

المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية لمكحدة المتعارؼ عمييا كتتمثؿ بالشرح  تبينما درس
عطا كقد بدأت الباحثة بإجراءات تنفيذ التجربة مف يكـ , ء بعض التدريباتكاإللقاء كا 

  :حيث قامت الباحثة بما يمي  4/5/2013 إلى تاريخ   16/3/2013
انتقاؿ الضكء في  –( التطبيؽ القبمي ألدكات القياس 21/3 – 16/3األسبكع األكؿ ) 

 .أدلة عمى سير الضكء في خطكط مستقيمة –خطكط مستقيمة 
, شبو الشفافة, ( سمكؾ الضكء في األكساط )الشفافة28/3 – 23/3الثاني ) األسبكع 

 .انعكاس الضكء في كسط كاحد – (المعتمة
تكثير األخيمة في  –( صفات الخياؿ في المرآة المستكية 4/4 – 30/3األسبكع الثالث) 

 .مفيـك المرايا الكركية كأنكاعيا –المرايا المستكية 
صفات الخياؿ في المرايا  –( صفات الخياؿ في المرايا المقعرة 11/4 – 6/4األسبكع الرابع) 

 .القانكف العاـ لممرايا –المحدبة 
الكثافة الضكئية  –( انكسار الضكء بيف كسطيف شفافيف 18/4 – 13/4األسبكع الخامس) 
 .مفيـك العدسة كأنكاعيا –
ت الخياؿ في صفا –( صفات الخياؿ في العدسة المقعرة 25/4 – 20/4األسبكع السادس) 

 .القانكف العاـ لمعدسات -العدسة المحدبة 
 .اآلالت البصرية –عيكب اإلبصار –( تركيب العيف البشرية 2/5 – 27/4األسبكع السابع) 
 .ألدكات القياس البعدم( التطبيؽ 9/5 – 4/5األسبكع الثامف) 
س العممي حلم الجكانب المعرفية ألدكات القياس المتمثمة في )اختبار البعدمالتطبيؽ  .12

محس العممي( عمى الطالبات بعد االنتياء مف تدريس الجكانب الكجدانية ل استبانةككذلؾ 
رصد النتائج لمعرفة فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية لممجمكعة تـ ك , الكحدة

 .التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة
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 (طيؼ في مدينة الطرائؼبعد تنفيذ أدكات الدراسة قامت الباحثة بإعداد مسرحية بعنكاف ) .13
ممت عمى عرض جميع الطرائؼ التي تـ تناكليا في الكحدة كنفذت طالبات المجمكعة تشاكالتي 

 .(11انظر الصكر ممحؽ ).كقد أبدت الطالبات استمتاعيف بتمثيؿ األدكار, التجريبية األدكار
 .تحميؿ النتائج إحصائيان كتفسيرىا  .14
 .ئج  الدراسةكضع التكصيات كالمقترحات في ضكء نتا .15

 
 كأثناء تطبيؽ الدراسة الحظت الباحثة: - 

  مشاركة فاعمة مف جميع الطالبات كاستمتاعيف بالطرائؼ المعركضة كبالتالي تكلد حبيف
ف تككف أكظير ذلؾ جميان مف خبلؿ مطالبتيف بالمزيد مف حصص العمكـ ك .لمادة العمكـ

 .كؿ دركس العمكـ عمى شكؿ طرائؼ
 لطالبات ضعيفات التحصيؿ  سكاء خبلؿ الحصة أك في نتائج تحسف ممحكظ في أداء ا

 .البعدماالختبار 
 
 المعالجة اإلحصائية:  

 SPSSاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية  
في إجراء التحميبلت  Statistics  Package For Social Scienceكالمعركفة باسـ 

تخداميا في ىذه الدراسة كالمتمثمة في األساليب اإلحصائية التالية لمتحقؽ اإلحصائية التي تـ اس
  :ياتمف صحة الفرض

لعينتيف مستقمتيف الختبار صحة الفرض T-test independent sample))اختبار )ت(  -1
األكؿ المتعمؽ بالفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد تطبيؽ مدخؿ الطرائؼ 

 .العممية
لعينات صغيرة كذلؾ الختبار صحة  :(Mann-WhitneTest) (U)ماف كيتني اختبار  -2

الفرض الثاني كالثالث المتعمقاف بالفركؽ بيف المجمكعات الفرعية مف المجمكعتيف التجريبية 
 .كالضابطة بعد تطبيؽ مدخؿ الطرائؼ العممية

متغير المستقؿ عمى تأثير ال) لمكشؼ عف حجـ التأثير لمفركؽ الدالة إحصائيان  :معامؿ إيتا   -3
 .(المتغير التابع

لحساب مدل فاعمية مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس كذلؾ  :معامؿ الكسب لببلؾ -4
 .خامس كذلؾ الختبار صحة الفرض ال .العممي
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 الفصؿ الخامس

 كتفسيرىا مناقشتيانتائج الدراسة 

 

  نتائج الدراسة  :أكالن 
o  ىا كتفسير  مناقشتياإجابة السؤاؿ األكؿ. 
o  كتفسيرىا مناقشتياإجابة السؤاؿ الثاني. 
o  كتفسيرىا مناقشتياإجابة السؤاؿ الثالث. 
o  كتفسيرىا مناقشتياإجابة السؤاؿ الرابع. 
o  كتفسيرىا مناقشتياإجابة السؤاؿ الخامس. 
o كتفسيرىا مناقشتيا إجابة السؤاؿ السادس. 
o  كتفسيرىا مناقشتياإجابة السؤاؿ السابع. 

 
  التكصيات :ثانيان. 
  المقترحات :ثالثان. 
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 الفصػؿ الخامس

 نتائج الدراسة

كالمتعمقة بيدؼ الدراسة , التي تكصمت إلييا الباحثة النتائج أىـ الفصؿ ىذا عرض 
المتمثؿ في )فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس العممي لدل طالبات 

في معالجة بيانات  SPSSحصائي حيث تـ استخداـ البرنامج اإل (الصؼ الثامف األساسي بغزة
 ةالدراسة كتـ عرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا لكؿ فرض مف فرضيات الدراسة عمى حد

 .كتفسيرىا

  :نتائج السؤاؿ األكؿ

  :ينص السؤاؿ األكؿ عمى ما يمي

استخداميا كمدخؿ في تدريس العمـك لدل طالبات الصؼ  تي يمكفما الطرائؼ العممية ال .1
  ساسي بززةالثامف األ

, (2011,قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم كدراسة )الجفرم -
 تكصمتك , (1996,كدراسة)عمي, (2007,كدراسة)السيد, (2010,كدراسة )الكحبلني

الباحثة إلى أف الطرائؼ العممية ىي كؿ معمكمة أك عرض مثير أك تجربة مدىشة يقكـ بيا 
ثارة الدىشة كاالىتماـ عند طمبتو كبالتالي زيادة دافعيتيـ  اإلنتباهجذب  معمـ العمكـ بغرض كا 

الستخداميـ في شرح كذلؾ  ( طرفة عممية38)حيث أعدت الباحثة, نحك تعمـ مكضكع معيف
كيكضح ممحؽ .مف كتاب العمكـ لمصؼ الثامفالكحدة الثامنة )الضكء كالبصريات( دركس 
 .الميعدة لطرائؼ العمميةأمثمة عمى ا الميعمـ( دليؿ 8رقـ )

 

  :نتائج السؤاؿ الثاني

  :ينص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي

  الحس العممي الكاجب تكافرىا  لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بززة جكانبما ىي  .2
 (2011, الشحرم)قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم كدراسة  -

كبناء .(2008, كدراسة)حساـ الديف, (2009, فتح الل)كدراسة  ,(2011, كدراسة )عفانة
معرفية ككجدانية  جكانب (9الحس العممي شممت ) جكانبعمى ذلؾ أعدت الباحثة قائمة ب



 

    

054 

 

كتـ عرض القائمة عمى مجمكعة مف المختصيف بالمناىج كطرؽ , شاممة تعريفاتيا اإلجرائية
ثـ تـ , لؾ إلبداء آراؤىـ حكؿ القائمةككذلؾ مدرسي عمكـ كذ, كمشرفيف عمكـ, التدريس

معرفية كىي )تفعيؿ غالبية  جكانب( 4) عمى مؿتشاإعداد القائمة بشكميا النيائي الذم 
, الحس العددم( -التفكير حكؿ التفكير -استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر  -الحكاس
 اإلستمتاع -ميالعم اإلستطبلعكجدانية كىي )حب  جكانب( 5) عمى ت القائمةممتشاككذلؾ 

 .(2)نظر الممحؽ رقـ أي .التحكـ بالتيكر( -اليقظة العقمية -المثابرة  –بالعمؿ العممي 

  :الثالث السؤاؿ نتائج
  :ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى ما يمي 

 التجريبية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .3
  ؟محس العمميلاختبار الجكانب المعرفية  في جمكعة الضابطةكقريناتيف في الم

  :كتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي
( بيف متكسطي درجات طالبات α ≥ 0.05مستكل ) عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال 

 .حس العمميلماختبار الجكانب المعرفية  في كقريناتيف في الضابطة التجريبية المجمكعة
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب متكسط درجات الطالبات كاالنحراؼ المعيارم         

 T.testكتـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف , لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
independent sample" " , لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسطي درجات الطالبات في كؿ مف

  :( يكضح نتائج ىذا الفرض1-5كالجدكؿ ), الختبارالمجمكعتيف في ا
 (1-5الجدكؿ )

 المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار

 اٌّزٛعظ اٌؼذد ِجّٛػخ اٌجٛأت اٌّؼشف١خ
االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
ل١ّخ 

 "د"
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ خل١ّخ اٌذالٌ

اعزذػبء اٌخجشاد 

 ٚسثطٙب ثبٌذبضش

 2.536 10.238 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘
 0.00دانح ػُذ  0.000 8.899

 2.391 5.452 42 ضاتطح تؼذ٘

 اٌذظ اٌؼذدٞ
 2.465 7.143 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 0.00دانح ػُذ  0.000 7.687
 1.964 3.405 42 ضاتطح تؼذ٘

رفؼ١ً غبٌج١خ 

 اٌذٛاط

 1.864 9.452 42 ٚثٛح تؼذ٘ذجش
 0.00دانح ػُذ  0.000 8.915

 2.752 4.881 42 ضاتطح تؼذ٘

 اٌزفى١ش دٛي اٌزفى١ش
 3.774 9.262 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 0.00دانح ػُذ  0.000 7.237
 2.448 4.238 42 ضاتطح تؼذ٘

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 8.633 35.643 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 0.00دانح ػُذ  0.000 10.241
 7.104 17.976 42 ضاتطح تؼذ٘

 2.00( = 0.05( كعند مستكل داللة )82*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية  )

 2.66( = 0.01( كعند مستكل داللة )82**قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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كىذا , ( أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية1-5يتضح مف الجدكؿ )      
( كىذا يعني رفض الفرض 0.05يدؿ عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل بمعنى أنو, كقبكؿ الفرض البديؿ, الصفرم
(α =0.05)  بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كقريناتيف في المجمكعة

 .لصالح المجمكعة التجريبية ر الحس العمميالختبا البعدمالضابطة في التطبيؽ 
 - :كيتضح لمباحثة مف الجدكؿ ما يمي

 لمعينة البعدم التطبيؽ في ( أف الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي1-5)يتضح مف الجدكؿ -
 التطبيؽ في الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي مف أعمى يكى (35.643)ساكمتالتجريبية 
المحسكبة تتراكح ما بيف "ت" ككذلؾ قيـ , (17.976 (يساكم الضابطة كالذم لمعينة البعدم

( عمى مستكل داللة 2.66كبر مف قيمة "ت" الجدكلية )أ( كىي 8.915 - 7.237)
عمى جميع (0.05)عمى مستكل داللة كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان  (0.01)

الحس  -بالحاضر  كممارسات الحس العممي المعرفية )استدعاء الخبرات كربطيا جكانب
كىذا , ككذلؾ عمى االختبار ككؿ, التفكير حكؿ التفكير( -تفعيؿ غالبية الحكاس  -العددم 

تكجد فركؽ ذات داللة أنو بمعنى , يعني رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية 0.05إحصائية عمى مستكل داللة )

 .المجمكعة الضابطة في اختبار الحس العممي لصالح المجمكعة التجريبية كقريناتيف في
 

كلمتأكد مف أف الفركؽ كىي حجـ تأثير العامؿ المستقؿ )مدخؿ الطرائؼ العممية( عمى  
قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير , لحس العممي( لـ تحدث نتيجة الصدفةاالعامؿ التابع )تنمية 
ηمربع ايتامف خبلؿ حساب 

 ( 42 :2000, عفانة)  :باستخداـ المعادلة التالية 2
t2 

= η 2 
t2 + df 

لمكشؼ عف درجة التأثير لمدخؿ  كذلؾ  η 2 مف خبلؿ  dكقامت الباحثة أيضان بحساب قيمة 
 ( 672 :2003, )عصر            - :الطرائؼ العممية  باستخداـ المعادلة التالية

 
ؿ المرجعي لقيـ حجـ التأثير كمعامؿ ايتا  كما ىك ( الجدك 57 :1997كقد حدد منصكر )
  :(2-5مكضح بالجدكؿ )
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 الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير (2-5جدكؿ )

 األداح اٌّغزخذِخ
 دجُ اٌزأص١ش

 وج١ش جذا   وج١ش ِزٛعظ صغ١ش

D 0.2 0.5 0.8 1.1 
η2 0.01 0.06 0.14 0.20 

 .دة لمفركؽ= ىي القيمة المحد η 2حيث 

df   ىي درجات الحرية كتساكم =N1+N2-2 

 الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير

 (3-5جدكؿ )
ηكقيمة " ” T“يبيف قيمة 

 كحجـ التأثير " d" كقيمة "2
 T η اٌّؼشفٟ اٌجبٔت

2
 d دجُ اٌزأص١ش 

 كثٛش جذا   1.965 0.491 8.899 اعزذػبء اٌخجشاد ٚسثطٙب ثبٌذبضش

 كثٛش جذا   1.698 0.419 7.687 ٌذظ اٌؼذدٞا

 كثٛش جذا   1.969 0.492 8.915 رفؼ١ً غبٌج١خ اٌذٛاط

 كثٛش جذا   1.598 0.390 7.237 اٌزفى١ش دٛي اٌزفى١ش

 كثٛش جذا   2.262 0.561 10.241 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

η( أف قيمة 3-5يتضح مف الجدكؿ )
كبذلؾ يككف حجـ تأثير العامؿ , (0.561) 2

كبيران جدان في  (لحس العمميا قؿ )مدخؿ الطرائؼ العممية( عمى العامؿ التابع كىك )تنميةالمست
 -الحس العددم  -الحس العممي المعرفية )استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر  جكانبجميع 

 .ككذلؾ في الدرجة الكمية لبلختبار (التفكير حكؿ التفكير -تفعيؿ غالبية الحكاس 

  :بعالرا السؤاؿ نتائج

  :ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى ما يمي

بيف متكسطي درجات الطالبات مرتفعات التحصيؿ في  إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .4
حس الجكانب المعرفية لماختبار  في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية المجمكعة
  ؟العممي

  :يميكتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما 
( بيف متكسطي درجات الطالبات α ≥ 0.05مستكل) عند إحصائية داللة ذات فركؽ ال تكجد

 اختبار في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية مرتفعات التحصيؿ في المجمكعة
 .محس العمميالجكانب المعرفية ل
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( Mann-WhitneTest)كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار     
لممقارنة بيف متكسطات درجات تحصيؿ الطالبات ذكات التحصيؿ المرتفع في المجمكعتيف 

  :( يكضح نتائج ىذا الفرض4-5كالجدكؿ ), التجريبية كالضابطة في االختبار

 (4-5)الجدكؿ 

المعد  البعدمختبار كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ في اال (Z)كقيمة  (U)متكسطات الرتب كمجمكع الرتب كقيمة 
 لمدراسة بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذكات التحصيؿ المرتفع

 اٌؼذد اٌّجّٛػخ اٌّؼشفٟ اٌجبٔت
ِزٛعظ 

 اٌشرت

ِجّٛع 

 اٌشرت
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ Zل١ّخ  Uل١ّخ 

اعزذػبء اٌخجشاد ٚسثطٙب 

 ثبٌذبضش

 1.500 185.500 16.864 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدِشرفؼ
 

3.912 
 

 0.00دانح ػُذ 
 67.500 6.136 11 اٌزذص١ً ضبثطخ بدِشرفؼ

 اٌذظ اٌؼذدٞ
 3.500 183.500 16.682 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدِشرفؼ

 
3.799 

 
 0.00دانح ػُذ 

 69.500 6.318 11 اٌزذص١ً ضبثطخ بدِشرفؼ

 رفؼ١ً غبٌج١خ اٌذٛاط
 5.000 182.000 16.545 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدِشرفؼ

 
3.687 

 
 0.00دانح ػُذ 

 71.000 6.455 11 اٌزذص١ً ضبثطخ بدِشرفؼ

 اٌزفى١ش دٛي اٌزفى١ش
 3.500 183.500 16.682 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدِشرفؼ

 
3.764 

 
 0.00دانح ػُذ 

 69.500 6.318 11 اٌزذص١ً ضبثطخ بدِشرفؼ

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 2.500 184.500 16.773 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدِشرفؼ

 
3.814 

 
 0.00دانح ػُذ 

 68.500 6.227 11 اٌزذص١ً ضبثطخ بدِشرفؼ

 1.96( = 0.05" الجدكلية عند مستكل داللة )Z*قيمة "

 2.58( = 0.01" الجدكلية عند مستكل داللة )Z**قيمة "

( كىذا 0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة )Z( أف قيمة "4-5يتضح مف الجدكؿ ) -
تكجد فركؽ ذات داللة بمعنى أنو , كقبكؿ الفرض البديؿ, رض الصفرميعني رفض الف

الختبار الحس العممي بيف  البعدمفي التطبيؽ  (α  =0.05إحصائية عند مستكل)
متكسطي درجات الطالبات منخفضات التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كقريناتيف في 

 .المجمكعة الضابطة
 

  :ميما ي (4-5)كيتضح لمباحثة مف الجدكؿ

( كىك 16.773) التجريبية يساكم لمعينة البعدم التطبيؽ في الدرجة الكمية لمتكسط الرتبأف 
 يساكم الضابطة كالذم لمعينة البعدم التطبيؽ الدرجة الكمية لمتكسط الرتب في مف أعمى

كبر مف قيمة أكىي  (3.912 - 3.687" المحسكبة تتراكح ما بيف )Zككذلؾ قيـ ", (6.227)
"Z" كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان  (0.01( عمى مستكل داللة )2.58كلية )الجد 

كممارسات الحس العممي المعرفية )استدعاء  جكانبعمى جميع (0.05) عمى مستكل داللة
   . (التفكير حكؿ التفكير -تفعيؿ غالبية الحكاس  -الحس العددم  -الخبرات كربطيا بالحاضر 
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بمعنى , كىذا يعني رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ, ككذلؾ عمى االختبار ككؿ
( بيف متكسطي درجات طالبات 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل داللة )

المجمكعة التجريبية ذكات التحصيؿ المرتفع كقريناتيف في المجمكعة الضابطة في اختبار الحس 
 .العممي لصالح المجمكعة التجريبية

عمػى العامػؿ  (مػف أف الفػركؽ كىػي حجػـ تػأثير العامػؿ المسػتقؿ )مػدخؿ الطرائػؼ العمميػةكلمتأكد 
قامػت الباحثػة بحسػاب حجػـ التػأثير , لػـ تحػدث نتيجػة الصػدفة (التابع كىك )تنمية الحػس العممػي

ηحساب مربع ايتامف خبلؿ 
 ( 43 :2000, عفانة) :باستخداـ المعادلة التالية 2

Z 2 
= η 2 

Z 2 + 4 

  :كالدرجة الكمية لبلختبار جكانب( يكضح حجـ التأثير لم5-5جدكؿ )الك 
 (5-5الجدكؿ )

 " لمدرجة الكمية لبلختبار اإليجاد حجـ التأثير η 2" ك "Zقيمة "

Z Z اٌّؼشفٟ اٌجبٔت
2

 Z
2 

 + 4 η2 دجُ اٌزأص١ش 

 كثٛش جذا   0.793 19.304 15.304 3.912 اعزذػبء اٌخجشاد ٚسثطٙب ثبٌذبضش

 كثٛش جذا   0.783 18.433 14.433 3.799 ؼذدٞاٌذظ اٌ

 كثٛش جذا   0.773 17.596 13.596 3.687 رفؼ١ً غبٌج١خ اٌذٛاط

 كثٛش جذا   0.780 18.169 14.169 3.764 اٌزفى١ش دٛي اٌزفى١ش

 كثٛش جذا   0.784 18.546 14.546 3.814 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

η( أف قيمة 5-5يتضح مف الجدكؿ)
بات مرتفعات التحصيؿ في لمتكسط درجات الطال 2

كىذا يشير إلى أف مدخؿ  (0.784المجمكعة التجريبية في اختبار الحس العممي بمغت )
 .لحس العممي(ا الطرائؼ العممية لو حجـ تأثير كبير جدان عمى المتغير التابع  )تنمية

  :الخامس السؤاؿ نتائج

  :ينص السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة عمى ما يمي

بيف متكسطي درجات الطالبات منخفضات التحصيؿ  إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .5
  ؟اختبار الحس العممي في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية في المجمكعة

  :كتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي
لطالبات ( بيف متكسطي درجات اα ≥ 0.05مستكل ) عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال 

اختبار  في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية منخفضات التحصيؿ في المجمكعة
 .الحس العممي
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( Mann-WhitneTest)كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار     
لممقارنة بيف متكسطات درجات تحصيؿ الطالبات ذكات التحصيؿ المنخفض في المجمكعتيف 

  :( يكضح نتائج ىذا الفرض6-5كالجدكؿ ), ريبية كالضابطة في االختبارالتج

 (6-5الجدكؿ )

المعد  البعدمكمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ في االختبار  (Z)كقيمة  (U)متكسطات الرتب كمجمكع الرتب كقيمة 
 لمدراسة بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذكات التحصيؿ المنخفض

 ِزٛعظ اٌشرت اٌؼذد اٌّجّٛػخ المعرفي نبالجا
ِجّٛع 

 اٌشرت
 Zل١ّخ  Uل١ّخ 

ل١ّخ 

 اٌذالٌخ

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

استدعاء الخبرات 
 كربطيا بالحاضر

 177.500 16.136 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدِٕخفض
9.500 3.399 0.001 

دانح ػُذ 

 75.500 6.864 11 اٌزذص١ً ضبثطخ بدِٕخفض 0.00

 178.000 16.182 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدخفضِٕ الحس العددم
9.000 3.462 0.001 

دانح ػُذ 

 75.000 6.818 11 اٌزذص١ً ضبثطخ بدِٕخفض 0.00

تفعيؿ غالبية 
 الحكاس

 169.500 15.409 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدِٕخفض
17.500 2.840 0.005 

دانح ػُذ 

 83.500 7.591 11 اٌزذص١ً ضبثطخ بدِٕخفض 0.00

التفكير حكؿ 
 التفكير

 166.500 15.136 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدِٕخفض
20.500 2.651 0.008 

دانح ػُذ 

 86.500 7.864 11 اٌزذص١ً ضبثطخ بدِٕخفض 0.00

 185.000 16.818 11 اٌزذص١ً رجش٠ج١خ بدِٕخفض الدرجة الكمية
2.000 3.848 0.000 

دانح ػُذ 

 68.000 6.182 11 اٌزذص١ً ضبثطخبد ِٕخفض 0.00
 1.96( = 0.05" الجدكلية عند مستكل داللة )Z*قيمة "

 2.58( = 0.01" الجدكلية عند مستكل داللة )Z**قيمة " 

( كىذا يعني 0.05" دالة إحصائيان عند مستكل داللة )Z( أف قيمة "6-5يتضح مف الجدكؿ )
ذات داللة إحصائية عند تكجد فركؽ بمعنى أنو , كقبكؿ الفرض البديؿ, رفض الفرض الصفرم

الختبار الحس العممي بيف متكسطات درجات  البعدم( في التطبيؽ α  =0.05مستكل )
الطالبات منخفضات التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كقريناتيف في المجمكعة الضابطة 

 .لصالح طالبات المجمكعة التجريبية

  :ما يمي (6-5)كيتضح لمباحثة مف الجدكؿ
( كىك 16.818) ساكمتالتجريبية  لمعينة البعدم التطبيؽ في مية لمتكسط الرتبأف الدرجة الك

      يساكم الضابطة كالذم لمعينة البعدم التطبيؽ الدرجة الكمية لمتكسط الرتب في مف أعمى
كبر مف قيمة أكىي  (3.399 -  2.651" المحسكبة تتراكح ما بيف )Zككذلؾ قيـ ", (6.182)
"Z( ع2.58"الجدكلية )( 0.01مى مستكل داللة)  كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا عمى

كممارسات الحس العممي المعرفية )استدعاء الخبرات  جكانبعمى جميع (0.05)مستكل داللة
ككذلؾ , التفكير حكؿ التفكير( -تفعيؿ غالبية الحكاس  -الحس العددم  -كربطيا بالحاضر 
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بمعنى تكجد فركؽ .فرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿكىذا يعني رفض ال, عمى االختبار ككؿ
بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة  (0.05ذات داللة إحصائية عمى مستكل داللة )

التجريبية ذكات التحصيؿ المنخفض كقريناتيف في المجمكعة الضابطة في اختبار الحس العممي 
 .لصالح المجمكعة التجريبية

كىذه األمكر , ئؼ العممية طريقة تثير االىتماـ كالتشكيؽ دائمان كيتضح لمباحثة أف مدخؿ الطرا
رتفع مستكل تحصيؿ الطالبات يتزيد مف الدافعية لمتعمـ مما يزيد مف ساعات االستذكار كبالتالي 

 .منخفضات التحصيؿ في المجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة

عمى العامؿ  (مستقؿ )مدخؿ الطرائؼ العمميةكلمتأكد مف أف الفركؽ كىي حجـ تأثير العامؿ ال
قامت الباحثة بحساب حجـ التأثير , لـ تحدث نتيجة الصدفة (لحس العممياالتابع كىك )تنمية 

 ( 43 :2000, عفانة) :باستخداـ المعادلة التالية η2 مف خبلؿ حساب مربع ايتا
Z 2
 

= η 2 
Z 2 + 4
 

 .الكمية لبلختبار( يكضح حجـ التأثير لمدرجة 7-5الجدكؿ )ك 

 (7-5)جدكؿ 
 " لمدرجة الكمية لبلختبار إليجاد حجـ التأثير η 2" ك "Zقيمة "

 دجُ اٌزأص١ش Z Z2 Z2   + 4 η 2 المعرفيالجانب 

 كثٛش جذا   0.743 15.554 11.554 3.399 استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر

 كثٛش جذا   0.750 15.984 11.984 3.462 الحس العددم

 كثٛش جذا   0.668 12.064 8.064 2.840 غالبية الحكاس تفعيؿ

 كثٛش جذا   0.637 11.026 7.026 2.651 التفكير حكؿ التفكير

 كثٛش جذا   0.787 18.807 14.807 3.848 الدرجة الكمية

 

ηأف قيمة  (7 -5يتضح مف الجدكؿ )
لمتكسط درجات الطالبات منخفضات   2

( كىذا يشير إلى أف 0.787اختبار الحس العممي بمغت ) التحصيؿ  في المجمكعة التجريبية في
 .لحس العممي(ا مدخؿ الطرائؼ العممية لو حجـ تأثير كبير جدان عمى  المتغير التابع  )تنمية
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  :السادس السؤاؿ نتائج

  :ينص السؤاؿ السادس مف أسئمة الدراسة عمى ما يمي

 التجريبية البات المجمكعةبيف متكسطي درجات ط إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .6
  ؟محس العممي الجكانب الكجدانية ل استبانة في كقريناتيف في الضابطة

  :كتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي
( بيف متكسطي درجات طالبات α ≥ 0.05مستكل ) عند إحصائية داللة ذات فركؽ ال تكجد

محس الجكانب الكجدانية ل استبانةفي  ةكقريناتيف في المجمكعة الضابط التجريبية المجمكعة
 ؟العممي 

  :( يكضح نتائج ىذا الفرض8-5كالجدكؿ ) 
 (8-5الجدكؿ )

 االستبانةالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في 

 اٌّزٛعظ اٌؼذد ّجّٛػخاٌ اٌٛجذأٟ اٌجبٔت
االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
ل١ّخ 

 "د"
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ

 اٌؼٍّٟ اإلعزطالعدت 
 4.350 27.952 42 رجش٠ج١خ ثؼذٞ

 0.00دانح ػُذ  5.274
 4.044 23.119 42 ضبثطخ ثؼذٞ

 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ
 3.963 34.000 42 رجش٠ج١خ ثؼذٞ

 0.00دانح ػُذ  4.589
 5.308 29.310 42 ضبثطخ ثؼذٞ

 اٌؼٍّٟ ثبٌؼًّ اإلعزّزبع
 3.416 29.524 42 رجش٠ج١خ ثؼذٞ

 0.00دانح ػُذ  7.116
 4.125 23.643 42 ضبثطخ ثؼذٞ

 اٌّضبثشح
 5.900 35.786 42 رجش٠ج١خ ثؼذٞ

 0.00دانح ػُذ  5.512
 7.398 27.738 42 ضبثطخ ثؼذٞ

 اٌزذىُ ثبٌزٙٛس
 4.131 31.762 42 رجش٠ج١خ ثؼذٞ

 0.00دانح ػُذ  7.185
 5.438 24.190 42 ضبثطخ ثؼذٞ

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 15.264 159.024 42 رجش٠ج١خ ثؼذٞ

 0.00دانح ػُذ  7.910
 20.323 128.000 42 ضبثطخ ثؼذٞ

   2.00( = 0.05( كعند مستكل داللة )82*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية   )

 2.66( = 0.01( كعند مستكل داللة )82**قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

ىذا يدؿ ك , ( أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية8-5يتضح مف الجدكؿ )     
   كىذا يعني رفض الفرض الصفرم, (0.05عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )

(  α  =0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) بمعنى أنو, كقبكؿ الفرض البديؿ
المجمكعة قريناتيف في درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات  بيف متكسط

 .لصالح المجمكعة التجريبيةلمقياس الجكانب لمحس العممي  البعدمالضابطة في التطبيؽ 
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تي درسف محتكل الكحدة باستخداـ آلكيرجع ىذا الفرؽ إلى أف طالبات المجمكعة التجريبية ال
 .ميف يستمتعف بدراسة العمـك كيبحثف أكثر عف المعمكمات العمميةمدخؿ الطرائؼ العممية فقد جع

جراء األنشطة كالتجارب بأنفسيف اكسبيف اليقظة العقمية ك   .بدراسة العمكـ اإلستمتاعكا 
 

  :ما يمي (8-5)كيتضح لمباحثة مف الجدكؿ
 (159.024)التجريبية يساكم  لمعينة البعدم التطبيؽ الحسابي في  أف الدرجة الكمية لممتكسط

 الضابطة كالذم لمعينة البعدم التطبيؽ في الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي مف كىك أعمى
كبر أكىي  (7.185 - 4.589المحسكبة تتراكح ما بيف )"ت" ككذلؾ قيـ , ((128.000يساكم

( كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة 0.01( عمى مستكل داللة )2.66)مف قيمة "ت" الجدكلية 
كممارسات الحس العممي الكجدانية  جكانب(عمى جميع 0.05ى مستكل داللة )إحصائيا عم

التحكـ  -المثابرة  -بالعمؿ العممي  اإلستمتاع -اليقظة العقمية  -العممي اإلستطبلع)حب 
بمعنى , رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ أم, ككذلؾ عمى االختبار ككؿ.بالتيكر(

بيف متكسطي درجات طالبات  (0.05عمى مستكل داللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
المجمكعة التجريبية كقريناتيف في المجمكعة الضابطة في مقياس الجكانب الكجدانية لمحس 

 .العممي كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية
عمى  (كلمتأكد مف أف الفركؽ كىي حجـ تأثير العامؿ المستقؿ )مدخؿ الطرائؼ العممية -

قامت الباحثة بحساب حجـ , لـ تحدث نتيجة الصدفة ()تنمية الحس العممي العامؿ التابع
ηالتأثير مف خبلؿ حساب مربع ايتا

  (42 :2000, عفانة) :باستخداـ المعادلة التالية 2
t2 

= η 2 
t2 + df 

η 2كقامت الباحثة بحساب حجـ التأثير مف خبلؿ حساب مربع إيتا "
( يبيف 9-5" كالجدكؿ ) 

 - :ذلؾ

 (9-5)كؿ جد
 " كحجـ التأثيرη 2كقيمة " ” ت“يبيف قيمة 

 T η اٌٛجذأٟ اٌجبٔت
2

 d دجُ اٌزأص١ش 

 كثٛش جذا   1.165 0.253 5.274 اٌؼٍّٟ اإلعزطالعدت 

 كثٛش 1.014 0.204 4.589 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

 كثٛش جذا   1.572 0.382 7.116 ثبٌؼًّ اٌؼٍّٟ اإلعزّزبع

 ٛش جذا  كث 1.217 0.270 5.512 اٌّضبثشح

 كثٛش جذا   1.587 0.386 7.185 اٌزذىُ ثبٌزٙٛس

 كثٛش جذا   1.747 0.433 7.910 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
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كبذلؾ يككف حجـ تأثير العامؿ , η 2 (0.433)( أف قيمة 9-5يتضح مف الجدكؿ ) -
عمى العامؿ التابع )تنمية الحس العممي( كبيران جدان في (المستقؿ )مدخؿ الطرائؼ العممية

بالعمؿ العممي  اإلستمتاع –العممي اإلستطبلعحب )الحس العممي الكجدانية  انبجك جميع 
 .عد اليقظة العقمية كاف مقدار حجـ التأثير كبيران فقطعدا بي ,التحكـ بالتيكر( –المثابرة  –

 

  :السابع السؤاؿ نتائج

  :ينص السؤاؿ السابع مف أسئمة الدراسة عمى ما يمي

بناء عمى معامؿ الكسب لببلؾ  (1.2) ≤ية معامؿ كسب ىؿ يحقؽ مدخؿ الطرائؼ العمم .7
 ؟في تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة

  :كتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي
بناء عمى معامؿ الكسب لببلؾ في ( 1.2) ≤ال يحقؽ مدخؿ الطرائؼ العممية معامؿ كسب 

 .لصؼ الثامف األساسي بغزةتنمية الحس العممي لدل طالبات ا

( 10-5كالجدكؿ ), كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف
  :يكضح نتائج ىذا الفرض

 - :حس العمميالجكانب المعرفية لمبالنسبة الختبار  :أكال
 (10-5)الجدكؿ 

 البعدمفي التطبيقيف القبمي ك البات عرؼ إلى الفركؽ في بيف متكسطات درجات الطالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الداللة لمت

 اٌّزٛعظ اٌؼذد اٌّجّٛػخ اٌّؼشفٟ اٌجبٔت
االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ "د"

اعزذػبء اٌخجشاد 

 ٚسثطٙب ثبٌذبضش

 1.762 2.667 42 ذجشٚثٛح قثهٙ
 0.00دانح إدصائٛا  ػُذ  15.904

 2.536 10.238 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 اٌذظ اٌؼذدٞ
 1.132 1.500 42 ذجشٚثٛح قثهٙ

 0.00دانح إدصائٛا  ػُذ  13.222
 2.465 7.143 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 رفؼ١ً غبٌج١خ اٌذٛاط
 1.650 1.762 42 ذجشٚثٛح قثهٙ

 0.00دانح إدصائٛا  ػُذ  19.531
 1.864 9.452 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 اٌزفى١ش دٛي اٌزفى١ش
 1.146 1.167 42 شٚثٛح قثهٙذج

 0.00دانح إدصائٛا  ػُذ  13.324
 3.774 9.262 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 اٌّجّٛع
 

 3.661 7.095 42 ذجشٚثٛح قثهٙ
 0.00دانح إدصائٛا  ػُذ  18.433

 8.633 35.643 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘
 2.02(  = 0.05)( كعند مستكل داللة 41*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

  2.70=  (0.01( كعند مستكل داللة )41*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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 - :( أف10-5يتضح مف الجدكؿ )

كىك  ((35.643التجريبية يساكم  لمعينة البعدمالتطبيؽ  الحسابي في أف الدرجة الكمية لممتكسط
 ريبية كالذمالتج لمعينة التطبيؽ القبمي في الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي مف أعمى
كبر أكىي  (19.531 - 13.222المحسكبة تتراكح ما بيف )"ت" ككذلؾ قيـ , ((7.095يساكم

كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة , (0.01عمى مستكل داللة )(2.70)مف قيمة "ت" الجدكلية 
كممارسات الحس العممي المعرفية  جكانب(عمى جميع 0.05)عمى مستكل داللة  إحصائيان 

التفكير حكؿ  -تفعيؿ غالبية الحكاس  -الحس العددم  -خبرات كربطيا بالحاضر )استدعاء ال
 .كىذا يعني رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ, ككذلؾ عمى االختبار ككؿ, (التفكير

كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ مدخؿ 
كىذا يعني أف لمدخؿ الطرائؼ , البعدمد كانت الفركؽ لصالح التطبيؽ كلق, الطرائؼ العممية

 .العممية أثران في تنمية الجكانب المعرفية لمحس العممي لدل طالبات المجمكعة التجريبية
قامت الباحثة بالمعالجة اإلحصائية لنتائج , كلتحديد مدل فاعمية مدخؿ الطرائؼ العممية -

 .ا كبعديان لممجمكعػة التجريبيةتطبيؽ اختبار الحس العممي قبمي
 (27 :1991, )سيد :لمكسب المعدؿ Blackكتـ حساب الفاعمية باستخداـ معادلة ببلؾ 

 =  اٌىغت اٌّؼذي ٌجالن
َ2  – َ0 

+ 
َ2  – َ0 

 ْ– َ0 ْ 

 ىي متكسط الدرجات قبؿ التجربة لممجمكعة التجريبية :1حيث  ـ
 كعة التجريبيةىي متكسط الدرجات بعد التجربة لممجم :2ـ
 .ىي النياية العظمى لدرجات االختبار :ف

  :كيتضح ذلؾ في الجدكليف التالييف
 (11-5)جدكؿ 

 في اختبار الحس العممي البعدميبيف مدل فاعمية مدخؿ الطرائؼ العممية لدل طالبات المجمكعة التجريبية بمقارنة التطبيقيف القبمي ك 

 اٌمجٍٟ اٌّزٛعظ اٌجؼذٞاٌّزٛعظ  اٌّؼشفٟ اٌجبٔت
ِجّٛػخ 

 االعزجبثبد
ِؼبًِ اٌىغت اٌّؼذي 

 ٌجالن

 1.315 13.000 2.667 10.238 اعزذػبء اٌخجشاد ٚسثطٙب ثبٌذبضش

 1.228 10.000 1.500 7.143 اٌذظ اٌؼذدٞ

 1.392 12.000 1.762 9.452 رفؼ١ً غبٌج١خ اٌذٛاط

 1.125 15.000 1.167 9.262 اٌزفى١ش دٛي اٌزفى١ش

 1.236 50.000 7.095 35.643 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
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( أف مدخؿ الطرائؼ العممية يتصؼ بالفاعمية في تنمية الجكانب 11-5)يتضح مف جدكؿ  -
حيث بمغت قيـ الكسب المعدؿ , المعرفية لمحس العممي لدل طالبات المجمكعػػة التجريبية

دده كىك المدل الذم ح 1.2<  ( كتمؾ القيمة  1.236) البعدملدل الطالبات في التطبيؽ 
 .ببلؾ لفعالية البرامج التدريبية

 -:الجكانب الكجدانية لمحس العممي الستبانةبالنسبة  :ثانيان 
 (12 -5)الجدكؿ 

 البعدمالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ في بيف متكسطات درجات الطمبة في التطبيقيف القبمي ك 

 اٌّزٛعظ اٌؼذد ٌّجّٛػخا اٌٛجذأٟ اٌجبٔت
االٔذشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ "د"

 اٌؼٍّٟ اإلعزطالعدت 
 5.393 22.881 42 ذجشٚثٛح قثهٙ

 1.10داٌخ ئدصبئ١ب  ػٕذ  5.365
 4.350 27.952 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ
 5.102 27.214 42 ذجشٚثٛح قثهٙ

 1.10داٌخ ئدصبئ١ب  ػٕذ  6.725
 3.963 34.000 42 ٛح تؼذ٘ذجشٚث

ثبٌؼًّ  اإلعزّزبع

 اٌؼٍّٟ

 4.282 22.905 42 ذجشٚثٛح قثهٙ
 1.10داٌخ ئدصبئ١ب  ػٕذ  7.983

 3.416 29.524 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 اٌّضبثشح
 6.480 25.167 42 ذجشٚثٛح قثهٙ

 1.10داٌخ ئدصبئ١ب  ػٕذ  7.998
 5.900 35.786 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 ٛساٌزذىُ ثبٌزٙ
 4.588 21.976 42 ذجشٚثٛح قثهٙ

 1.10داٌخ ئدصبئ١ب  ػٕذ  11.508
 4.131 31.762 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
 18.705 120.143 42 ذجشٚثٛح قثهٙ

 1.10داٌخ ئدصبئ١ب  ػٕذ  11.382
 15.264 159.024 42 ذجشٚثٛح تؼذ٘

 2.02=  (0.05)داللة ( كعند مستكل 41*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

  2.70=  ( 0.01( كعند مستكل داللة )41*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

  أف( 12-5)يتضح مف الجدكؿ:  

 ((18.705التجريبية يساكم  لمعينة البعدمالتطبيؽ  أف الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي في -
التجريبية كالذم  لمعينة قبميالتطبيؽ ال في الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي مف كىك أعمى
كىي  (11.508 - 5.365المحسكبة تتراكح ما بيف )"ت" ككذلؾ قيـ , ((15.264يساكم 

عمى كجكد ذلؾ كيدؿ , (0.01( عمى مستكل داللة )2.70اكبر مف قيمة "ت" الجدكلية )
كممارسات الحس العممي  جكانب(عمى جميع 0.05عمى مستكل داللة) فركؽ دالة إحصائيان 

 –المثابرة –بالعمؿ العممي  اإلستمتاع-اليقظة العقمية  –العممي اإلستطبلعحب )جدانية الك 
رفض الفرض الصفرم كقبكؿ ذلؾ يعني ك , ككؿ االستبانةككذلؾ عمى , التيكر(التحكـ ب

كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية , الفرض البديؿ
 .البعدمكلقد كانت الفركؽ لصالح التطبيؽ , طرائؼ العمميةقبؿ كبعد تطبيؽ مدخؿ ال
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في تنمية الجكانب الكجدانية  ان أثر أف لمدخؿ الطرائؼ العممية مف ذلؾ الباحثة  ستنتج تك 
 .لمحس العممي لدل طالبات المجمكعة التجريبية

ائج قامت الباحثة بالمعالجة اإلحصائية لنت, كلتحديد مدل فاعمية مدخؿ الطرائؼ العممية -
 .قبميان كبعديان لممجمكعػة التجريبيةمحس العممي الجكانب الكجدانية ل استبانةتطبيؽ 

  :لمكسب المعدؿ Blackكتـ حساب الفاعمية باستخداـ معادلة ببلؾ  -
 = انكغة انًؼذل نثالك

 0و –  2و
+ 

 0و –  2و

 ٌ 0و –ٌ 

 يةىي متكسط الدرجات قبؿ التجربة لممجمكعة التجريب : 1حيث  ـ   
 ىي متكسط الدرجات بعد التجربة لممجمكعة التجريبية :2ـ         
 .ىي النياية العظمى لدرجات االختبار :ف          

  :(13-5) كيتضح ذلؾ في الجدكؿ
 (13-5)جدكؿ

 ستبانةافي  البعدميبيف مدل فاعمية مدخؿ الطرائؼ العممية لدل طالبات المجمكعة التجريبية بمقارنة التطبيقيف القبمي ك 
 الجكانب الكجدانية لمحس العممي

 اٌّزٛعظ اٌمجٍٟ اٌجؼذٞاٌّزٛعظ  اٌٛجذأٟاٌجبٔت 
ِجّٛػخ 

 االعزجبثبد
ِؼبًِ اٌىغت اٌّؼذي 

 ٌجالن

 0.42 40 22.881 27.952 اٌؼٍّٟ اإلعزطالعدت 

 0.70 40 27.214 34.000 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

 0.74 35 22.905 29.524 ثبٌؼًّ اٌؼٍّٟ اإلعزّزبع

 0.77 45 25.167 35.786 ٌّضبثشحا

 0.79 40 21.976 31.762 اٌزذىُ ثبٌزٙٛس

 0.68 200 120.143 159.024 اٌذسجخ اٌى١ٍخ

  (13 -5)كيتضح مف جدكؿ:  

  في تنمية الجكانب الكجدانية لمحس العممي حدث أثران أأف مدخؿ الطرائؼ العممية قد  -
كانب الكجدانية لمحس العممي لدل طالبات لـ يصؿ إلى حد الفاعمية في الج ثرىذا األ كلكفى 

حيث تراكحت قيـ الكسب المعدؿ لدل الطالبات بيف التطبيقيف القبمي , المجمكعػػة التجريبية
 .(0.79 -0.42) البعدمك 

حدث أثران كاضحان في تنمية الحس العممي بجكانبو أأف مدخؿ الطرائؼ العممية قد  ذلؾ كيدؿ -
كلكنو لـ , إلى حد الفاعمية في حالة الجكانب المعرفيةثر األ ككصؿ ىذا, المعرفية كالكجدانية

يصؿ إلى حد الفاعمية في حالة الجكانب الكجدانية كىذا شيء طبيعي بالنسبة لمجكانب 
 .الكجدانية التي يستغرؽ تنميتيا كقتان طكيبلن كمف الصعب تنميتيا بسيكلة
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  الجكانب كران كبيران في تنمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية قد لعب د يظير لمباحثة أفك
محس العممي لدل طالبات المجمكعة التجريبية مقابؿ قريناتيف في المعرفية كالكجدانية ل
 : أفىذا التفكؽ إلى  تعزك الباحثةالمجمكعة الضابطة ك 

حيث يقدـ مكضكعات , مدخؿ الطرائؼ العممية يجعؿ المكقؼ التعميمي أكثر إثارة كتشكيقان  -
شعره بالمتعة يك , مة في إطار شيؽ كجذاب كمثير لدافعية الميتعمـ كنشاطوالعمكـ بصكرة منظ

كبذلؾ يدفع الميتعمـ إلى التفاعؿ , مف خبلؿ إجراء التجارب كاألنشطة طكاؿ كقت التجريب
, كالتأمؿ أكثر سكاء في مادة التعمـ أك في تفكيره, بايجابية مع ما يقدـ لو مف معارؼ عممية

األمر الذم يجعؿ المعارؼ العممية التي يكتسبيا مف , المجيكؿؿ حكاسو الكتشاؼ فعً كيي 
خبلؿ مشاركتو اإليجابية في المكقؼ التعميمي أقؿ عرضة لمنسياف نظران لشعكره بمعناىا 

كىذه الميزة يفتقر إلييا التدريس باستخداـ , كالرتباطيا بذاكرتو بخبرات ساٌرة, كقيمتيا الحقيقية
يقدـ المحتكل المعرفي لمكضكعات العمكـ بطريقة منظمة لكنيا كذلؾ ألنو , المدخؿ التقميدم

مما يؤدم إلى سمبيتو , ال تسمح بتفاعؿ الميتعمـ تفاعبلن ايجابيان في المكقؼ التعميمي, آلية
ضعاؼ ركح المشاركة لديو لعدـ إدراؾ الميتعمـ  , كتككف المعارؼ أكثر عرضة لمنسياف, كا 

 .قيمتيا الحقيقية
كالتي تتمثؿ في تييئة , جية التي يرتكز عمييا مدخؿ الطرائؼ العمميةكحيث أف السيككلك  -

عدـ االتزاف  مكقؼ لمتعمـ يثير انتباه كدافعية الميتعمـ كيصؿ بو إلى حالة مف القمؽ أك
شباع حاجاتو تدفعو إلى تكجيو انتباىو إلى السبب الرئيس المسئكؿ عنيا إل, النفسي زالتيا كا 
كاإلستمتاع باالكتشاؼ كبالتالي تعمؿ , حب اإلستطبلع العمميكتشعره برغبة في , المثارة

بدكر ايجابي فعاؿ يناقش كيستنتج كيجرب , عمى استبداؿ الدكر التقميدم السمبي لممتعمـ
 .كيفكر فيما يفكر كيعي كيؼ يفكر, كتجعمو كاعيان بمعمكماتو كقادران عمى الفيـ, كيكتشؼ

ستبدؿ ىنا دكر الميعمـ كيي , طيا بالحاضر كتكظيفياكقادران عمى استدعاء خبراتو السابقة كرب
يثير دكافع الميتعمميف , مقف لممعمكمات إلى منظـ لممكقؼ التعميمي بجكانبو المختمفةمف مي 

كبذلؾ تصبح عممية التعمـ عممية , كيشجعيـ كيعينيـ في تكضيح المشكبلت كتفسير النتائج
كتصبح المعارؼ العممية المكتسبة , الميتعمـمشتركة فييا مكاءمة بيف مسئكلية الميعمـ كرغبة 

 .لو بالنسبة أم ذات قيمة كمعنى, مف خبلليا كظيفية في حياة الميتعمـ
( كالتي تكصمت 2011كتتفؽ النتيجة التي تكصمت ليا الباحثة مع نتائج دراسة الشحرم ) -

ي تنمية إلى فعالية برنامج مقترح في العمكـ قائـ عمى تكامؿ بعض النظريات المعرفية ف
 .الحس العممي لدل طبلب المرحمة اإلعدادية
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 بالدماغ التعمـ استراتيجية ( كالتي أسفرت عف أىمية استخداـ2013دراسة عفانة)مع ككذلؾ  -
( كالتي 2008كدراسة حساـ الديف ), المنتج العقؿ عادات بعض تنمية في الجانبيف ذم

لتقكيـ( في تنمية التحصيؿ كعادات ا -االستجابة -تكصمت إلى فاعمية إستراتيجية )البداية
 -حمؿ)( كالتي أسفرت عف أىمية استخداـ إستراتيجية 2006دراسة سعيد )كذلؾ ك , العقؿ
 .في تنمية عادات العقؿ (استقصي –اسأؿ 

 

  مخص نتائج الدراسةمي: - 
( بيف متكسطي درجات طالبات α=  0.05)مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .1

محس الجكانب المعرفية لاختبار  في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة يبيةالتجر  لمجمكعةا
 .كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية العممي

( بيف متكسطي درجات الطالبات α=  0.05)مستكل  عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .2
ر اختبا في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية مرتفعات التحصيؿ في المجمكعة

 .كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية الحس العممي
بيف متكسطي درجات الطالبات  (α=  0.05)مستكل  عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .3

اختبار  في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية منخفضات التحصيؿ في المجمكعة
 .كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية الحس العممي

بيف متكسطي درجات طالبات  (α=  0.05)مستكل  عند إحصائية اللةد ذات فركؽ تكجد .4
محس الجكانب الكجدانية ل استبانة في كقريناتيف في المجمكعة الضابطة التجريبية المجمكعة
 .كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية العممي

بناء عمى معامؿ الكسب لببلؾ في  (1.2)حقؽ مدخؿ الطرائؼ العممية معامؿ كسب = يي  .5
  .مية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزةتن

الستبانة الجكانب العممي أما بالنسبة الجكانب المعرفية لمحس كذلؾ بالنسبة الختبار 
كلكنو لـ يصؿ لدرجة الفاعمية كذلؾ , جدان  كبيران  أثران  تحقق قد اانيالعممي ف الكجدانية لمحس

 .لتنميتيا لدل الطالبات كيؿ جدان ف القيـ الكجدانية تحتاج إلى كقت طأل
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   :تكصيات الدراسة -ثانيان: -  
  :في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية مف نتائج تكصي الباحثة بما يمي

إعادة النظر في مناىج العمكـ الحالية كبناء معارفيا بحيث تساعد في تكظيؼ مدخؿ  .1
 .ـ العمكـيالطرائؼ العممية في تعم

ش عمؿ لتدريب معممي العمكـ عمى تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تدريس إعداد كر  .2
 .العمكـ ك كيفية استخداميا في البيئة الصفية

االىتماـ بتكفير الكسائؿ التعميمية كالخامات البلزمة إلعداد األنشطة المختمفة بتدريس مادة  .3
ميمية كأنشطة عممية ستيعاب مادة العمكـ بدكف كسائؿ تعإالعمكـ الف الطالب ال يمكنو 

 .كخاصة كحدة الضكء كالبصريات المطبقة في ىذه الدراسة
بحيث يصبح , في العممية التعميمية منخفضي التحصيؿ ضركرة تفعيؿ مشاركة الطبلب .4

 .الميتعمـالتعمـ متمركز حكؿ 
 .لغاز مصكرةأضركرة أف يشمؿ كتاب العمـك بعض المكاقؼ التعميمية عمى شكؿ  .5
ف مف بيف أىداؼ برنامج إعداد معممي العمكـ بكميات التربية إكساب العمؿ عمى أف يكك  .6

 جؿ تخريج معمميف ذكم حس عممي أكذلؾ مف , يف ممارسات الحس العمميالميعممالطبلب 
حث الطبلب عمى البحث عف المعرفة بأنفسيـ مف الكتب كالمراجع العممية كشبكة االنترنت  .7

 .بالعمؿ العممي تاعاإلستمك  اإلستطبلعكذلؾ لتنمية لدييـ حب 
التنكع في األساليب كاالستراتيجيات كاألنشطة المستخدمة في التدريس كخاصة التي تعتمد  .8

عمى القصة العممية كالتخيؿ العممي كاأللعاب التعميمية كذلؾ لبناء بيئة تعمـ تنمي ممارسات 
 .الحس العممي المعرفية كالكجدانية

في أثناء الخدمة ممارسات الحس العممي المعرفية يف الميعممتصميـ برامج تدريبية إلكساب  .9
 .كالكجدانية
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 :مقترحات الدراسة -ثالثا:  
 :عف إجراء دراسات تستيدؼ الكشؼتقترح الباحثة 

 .القرار اتخاذاستخداـ الطرائؼ العممية كمدخؿ لتدريس مادة العمكـ عمى ميارات أثر   .1

  .ريس مادة العمكـ عمى تنمية عادات العقؿ المنتجأثر استخداـ الطرائؼ العممية كمدخؿ لتد .2

 .أثر استخداـ الطرائؼ العممية كمدخؿ لتدريس مادة العمكـ عمى اإلتجاه نحك مادة العمكـ .3

 .كاقع استخداـ معممي العمكـ لمدخؿ الطرائؼ العممية  في تدريس مقررات العمكـ .4

العمكـ عمى مراحؿ تعميمية ابتدائية  استخداـ الطرائؼ العممية كمدخؿ لتدريس مادةأثر  .5
 .كثانكية

 .تنمية الحس العممي في استخداـ األلغاز المصكرةأثر  .6
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 المصادر كالمراجع

  أكالن المصادر

 القراف الكريـ  .1
 السنة النبكية .2
 المعجـ الكجيز  .3

 
 المراجع العربية  :ثانيان 

تخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العمكـ في فاعمية اس .(2010عاصـ ), إبراىيـ .1
القرار لدل تبلميذ الصؼ الخامس  اتخاذتنمية التحصيؿ المعرفي كالكعي الصحي كميارات 

 .385-311, 28العدد , المجمة التربكية, االبتدائي

استخداـ األلعاب التعميمية في تدريس العمـك عمى تنمية أثر .(2001إبراىيـ دار, السيد) .2
رسالة ماجستير .ات التعاكنية لدل تالميذ الصؼ الخامس مف مرحمة التعميـ األساسياىاإلتج

 .غير منشكرة, جامعة الزقازيؽ, مصر
دار  :القاىرة.الفيزياء الممتعة كالطرائؼ العممية المثيرة.(2004أبك الركس ,أيمف ) .3

 .الطبلئع , مصر
كمصدر لمتعبير الفني في فاعمية استخداـ قصص األطفاؿ .(2007أبك الشامات,العنكد ) .4

رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة .تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة
 .أـ القرل , المممكة العربية السعكدية

فعالية استخداـ مدخؿ الطرائؼ األدبية في تنمية ميارات .(2002أبك بكر,عبد المطيؼ ) .5
, (50)12, مجمة كمية التربية )جامعة بنيا( .الثانكم التذكؽ األدبي لدل طبلب الصؼ األكؿ

 .285ص - 252ص
 :عماف .النظرية كالتطبيؽبيف :تعميـ التفكير.(2007أبك جادك,صالح كنكفؿ, محمد بكر) .6

 .دار المسيرة, األردف
 .أساليب التدريس العامة المعاصرة.(2001محمد مقبؿ), صبحي كعميمات, أبك جبللة .7

 .مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع:حدةاإلمارات العربية المت
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 :عماف.المدخؿ إلى عمـ النفس التربكم.(2004سمير ), مركاف كأبك مغمي, أبك جكيح .8
 .دار اليازكرم

برنامج مقترح قائـ عمى التدريس لجانبي الدماغ  .(2007أبك عطايا, أشرؼ كبيـر , أحمد)  .9
( ,  1)10, مجمة التربية العممية .لتنمية الجكانب المعرفية في العمكـ لدل طبلب الصؼ التاسع

229-  263. 
دار النشر  :القاىرة.مناىج البحث في العمـك النفسية كالتربكية.(2010رجاء), أبك عبلـ .10

 .مصر, لمجامعات
 .األردنية الجامعة:عماف .التربكم كالتقكيـ النفسي القياس مبادئ.((1982سبع, لبدة أبك .11
مجمة  .ل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائيالحس العددم لد.(2001االبيارم,محمكد ) .12

 .147– 48, (1)12,جامعة اإلسكندرية
فاعمية إستراتيجية قائمة عمى مدخؿ الطرائؼ في تنمية بعض .(2010أحمد, أميرة ) .13

 11,العددمجمة البحث العممي في التربية .المفاىيـ الببلغية لدل طالبات المرحمة الثانكية
 .526– 511, (3)ج
مكتبة  :غزة.مقدمة في تصميـ البحث التربكم.(2007محمكد ), كاألستاذإحساف , األغا .14

 .الجامعة اإلسبلمية, الطبعة الثانية, الطالب الجامعي
مكتبة الطالب  :غزة.تدريس العمـك في التعميـ العاـ.(2009األغا, إحساف كالمكلك, فتحية) .15

 .فمسطيف, الجامعي
دار  :عماف.طرائؽ تدريس العمـك .(2009سميماف), عبد الل كالبمكشي, امبك سعيدم .16

 .األردف, المسيرة
 .األردف, دار المسيرة :عماف .التعمـ النشط.(2008كريماف ), بدير .17
فاعمية أسمكب التعمـ النشط في تنمية المفاىيـ العممية في .(2011ككثر جميؿ ), بمجكف .18

, ءة كالمعرفةمجمة القرا .مجاؿ فيزياء الحركة كالجاذبية لدل طالبات المرحمة الثانكية
 .117-95, 116العدد
فاعمية نمكذج بايبي في تنمية الحس العددم كالقدرة عمى .(2008مرفت ), البنا ,مكة كآدـ .19

مجمة دراسات في المناىج .حؿ  المشكبلت الرياضية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي
 .193  -151, (, الجزء األكؿ131العدد ) كطرؽ التدريس،

 .دار الفكراألردف:  .تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات عممية .(2011فتحي ), جركاف .20
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برنامج إثرائي مقترح في التاريخ لمطبلب المتفكقيف في  .(2007نجفة قطب ), الجزار  .21
مجمة الجمعية التربكية لمدراسات , الصؼ األكؿ الثانكم كأثره عمى تنمية الحس التاريخي لدييـ

 .114 – 67, 11العدد، االجتماعية
استخداـ الطرائؼ العممية كمدخؿ لتدريس بعض مكضكعات أثر .(2011سماح ), الجفرم .22

مقرر العمـك عمي تنمية التحصيؿ المعرفي لطالبات الصؼ األكؿ بمدارس المرحمة المتكسطة 
 .173  -133, (3)14, مجمة التربية العممية.بمدينة مكة المكرمة

سـك األفكار اإلبداعية لتدريس مقرر استخداـ غرائب صكر كر أثر .(2012سماح), الجفرم .23
العمكـ في تنمية التحصيؿ كبعض عادات العقؿ لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط بمدينة مكة 

 .المممكة العربية السعكدية, جامعة أـ القرل, رسالة دكتكراة غير منشكرة.المكرمة
عمميتي التعمـ العمميات الذىنية كميارات التفكير مف خالؿ .(2000محمد جياد ), جمؿ  .24

 . األردف, دار الكتاب الجامعي :عماف.كالتعميـ
 .اإلمارات, دار الكتاب :العيف .يرالعمميات الذىنية كميارات التفك.(2005محمد), جمؿ .25
, العدد مجمة رسالة الخميج العربي.ؿ الطرائؼ العمميةاستخداـ مدخ.(1989الحبشي, فكزم) .26

 .70-60الثبلثكف, 
تخداـ نمكذج سكخماف عمى التحصيؿ الدراسي كالتفكير اسأثر .(2012ندل), حبيب .27
جامعة , رسالة ماجستير غير منشكرة.ات العممية لدل طمبة الصؼ السابع األساسياإلتجاىك 

 فمسطيف, نابمس, النجاح الكطنية

نحك تعمـ  اإلتجاهاستخداـ األلعاب التعميمية  عمى تنمية أثر .(2009ككثر ), الحراحشة .28
 .363– 333, (1) 25، مجمة كمية التربية بأسيكط.المرحمة األساسيةالعمـك لدل طالبات 

فاعمية األلعاب التعميمية االلكتركنية عمى التحصيؿ .(2010عبيد بف مزعؿ ), الحربي .29
 .السعكدية, جامعة أـ القرل, رسالة دكتكراة غير منشكرة.التعمـ في الرياضياتأثر الدراسي كبقاء 

التقكيـ( في تنمية  -االستجابة -ية إستراتيجية )البدايةفاعم.(2008حساـ الديف, ليمى ) .30
المؤتمر العممي الثاني عشر .التحصيؿ كعادات العقؿ لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم

 .40– 1, التأثير كالتأثر( :)التربية العممية كالكاقع المجتمعي
سائؿ استخداـ القصص كاألحاجي كاأللعاب المنفذة بالك أثر .(2005ىيا),حميداف .31

رسالة .التعميمية التكنكلكجية عمى تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس األساسي في الرياضيات
 .عماف, الجامعة األردنية, ماجستير غير منشكرة
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(, فاعمية استخداـ المدخؿ البصرم المكاني في تنمية المفاىيـ 2011حناكم,زكريا ) .32
– 349, (1)27, جمة جامعة أسيكطم.اليندسية كالحس المكاني لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية

389 
كحدة مطكرة في ضكء أنمكذج التصميـ العكسي لتنمية الفيـ في .(2012حمد )أ, خمؼ .33

 -165, (1)80, مجمة جامعة المنصكرة.العمكـ كعادات العقؿ لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية
196. 
دار  :ىرةالقا.الطرائؼ العممية كمدخؿ في تدريس العمـك.(2008صبرم), الدمرداش .34

 .مصر, المعارؼ لمنشر
 .مصر ,دار الفكر العربي :القاىرة .مفاىيـ كمبادئ تربكية .(1993عمي ), راشد .35
(, برنامج قائـ عمى أنشطة الترابطات الرياضية لتنمية ميارات الحس 2012الرباط ,بييرة ) .36

, يسمجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدر .العددم لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي
 .101– 54, 186العدد 
 .المفيـك كاالستراتيجيات كتقكيـ نكاتج التعمـ :التعمـ النشط.(2012عقيؿ ), رفاعي .37
 . الجامعة الجديدة :رمص
فاعمية تدريس العمكـ باستخداـ األسمكب القصصي في تعميـ .(2007إبراىيـ ), ركاشدة .38

 .41 -15, 120عدد ال, دراسات في المناىج كطرؽ التدريس.تبلميذ الثالث األساسي
فاعمية استخداـ الطرائؼ التاريخية في تنمية بعض .(2003عيد ), مصطفي كعثماف, زايد .39

المؤتمر العممي الثالث , المفاىيـ كالميؿ لقراءة الكتب التاريخية لدم طبلب الصؼ األكؿ الثانكم
 .258 -231، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة, القراءة كبناء المعرفة –

 .دار الشركؽ, األردف :عماف.عمـ النفس المعرفي.(2007غكؿ,رافع ك الزغكؿ,عماد )الز  .40
دار  :عماف.النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمـك.(2007عايش ), زيتكف .41

 .األردف, الشركؽ
 :القاىرة.تعميـ التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقكؿ المفكرة.(2003حسف ), زيتكف .42

 .مصر, عالـ الكتب
 .األردف, الشركؽ دار :عماف.العمـك تدريس أساليب (2004).عايش, زيتكف .43
عالـ  :القاىرة, رؤية بنائية :تدريس العمـك لمفيـ.(2002كماؿ عبد الحميد ), زيتكف .44

 .مصر, الكتب
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فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى ممارسة أنشطة معرفية لزيادة كفاءة .(2012أسامة ), سالـ .45
مجمة .كاإلدراؾ لدل ذكم صعكبات التعمـ مف تبلميذ المرحمة االبتدائية تباهاإلنكفاعمية كبل مف 

 .111– 67, (2)25, دراسات عربية في التربية كعمـ النفس
إستراتيجية قائمة عمى االكتشاؼ كاألحداث المتناقضة في أثر .(2006صبلح ), سالـ .46

ارم لدل تبلميذ الصؼ السادس تدريس العمـك عمى تنمية التحصيؿ كعمميات العمـ كالتفكير االبتك
 .50  – 1, (2)9, مجمة التربية العممية, مف مرحمة التعميـ األساسي

استخداـ نماذج إخبارية بكسائؿ اإلعبلـ ألحداث جارية مع .(2012مناؿ ), سطكحي .47
المنظمات البيانية  في تدريس اإلحصاء لتنمية الحس اإلحصائي كبعض عادات العقؿ كالدافعية  

, 178العدد ، دراسات في المناىج كطرؽ التدريس.دل طبلب المرحمة اإلعداديةلبلنجاز ل
147 –200. 
 , دارالشركؽ :عماف.التعمـ النشط بيف النظرية كالتطبيؽ.(2006)جكدت كآخركف , سعادة .48

 .األردف
دار  .التربية العممية مداخميا كاستراتيجياتيا.(2006ثناء ), عبد الرحمف كعكدة, السعدني .49

 .مصر, القاىرة, لجامعيالكتاب ا
فاعمية تدريس العمـك باستخداـ استراتيجية الخرائط  .(2012السعدم ), السعدم يكسؼ .50

 الذىنية في تنمية التفكير التخيمي كبعض ميارات عادات العقؿ لدل تبلميذ المرحمة 
-135, (7)العدد , جامعة أسيكط، المجمة العممية بكمية التربية بالكادم الجديد.اإلعدادية

213. 
استخداـ استراتيجية مقترحة في تدريس العمكـ لتنمية الخياؿ أثر .(2000أيمف ), سعيد .51

المؤتمر العممي الرابع )التربية العممية .نحك مادة العمكـ لدل التبلميذ المكفكفيف اإلتجاهالعممي ك 
 .414– 369.لمجميع(

عمى تنمية عادات  استقصي –اسأؿ  -استخداـ إستراتيجية حمؿأثر .(2006أيمف ), سعيد .52
المؤتمر العممي العاشر .العقؿ لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم مف خبلؿ مادة الكيمياء

 .464– 391.)التربية العممية تحديات كرؤل المستقبؿ(
 المكجو العممية كاالكتشاؼ الطرائؼ عمى قائمة إستراتيجية فعالية.(2003أحمد ), سبلـ .53
 في األساسي التعميـ مف الحمقة األكلى تالميذ لدل عمـال كعمميات التحصيؿ مف كؿ تنمية في
 .مصر.جامعة طنطا, غير منشكرة ماجستير رسالة.العمـك مادة
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استخداـ الطرائؼ العممية في تدريس العمـك عمى أثر .(1991ماجدة حبشي ), سميماف .54
الجمعية المصرية .التحصيؿ الدراسي كفيـ طبلب الصؼ السابع األساسي لمعمـ كالعمماء

 .132– 115, 11العدد , دراسات في المناىج كطرؽ التدريس, لممناىج كطرؽ التدريس
الحس اليندسي في المرحمة االبتدائية كاإلعدادية ماىيتو .(2007سميماف,رمضاف )  .55

, الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات.المؤتمر العممي السابعكمداخؿ تنميتو , كمياراتو
100 –146. 
فاعمية التعميـ النشط في تدريس اإلحصاء لتبلميذ المرحمة  .(2004رمضاف ), سميماف .56

الجمعية المصرية لتربكيات .اإلعدادية عمى تحصيميـ كتنمية الحس اإلحصائي لدييـ
 .384– 346, )المؤتمر العممي الرابع(، الرياضيات

دار  :مصر, ترجمة خالد العامرم .العقؿ البشرم كظاىرة التعمـ.(2009ديفيد ), سكسا .57
 .الفاركؽ

استخداـ مدخؿ الطرائؼ التاريخية في تدريس التاريخ عمى أثر .(2002احمد ), السيد .58
مجمة  .التحصيؿ كتنمية بعض ميارات التفكير التاريخي لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم

 285– 252, (1)18، كمية التربية بأسيكط
األساليب لتعديؿ بعض مدل فعالية برنامج تدريبى متعدد .(1991إماـ مصطفى ), سيد .59

مجمة كمية التربية بجامعة أنماط السمكؾ غير التكيفى لدل المتخمفيف عقميان , دراسة تجريبية , 
 .560 - 527, (2)7 أسيكط ،

استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تدريس العمـك عمى أثر .(1998عبد الل ), السيد .60
 .مصر, جامعة حمكاف ,رسالة  ماجستير غير منشكرة.تنمية القيـ العممية

فاعمية استخداـ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية بعض المفاىيـ .(2007مناؿ ), السيد .61
 .مصر, جامعة أسيكط, رسالة ماجستير غير منشكرة .العممية لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة

فاعمية كحدة مطكرة في العمميات عمى األعداد قائمة عمى معايير .(2007شحاتة, محمد) .62
ة لتدريس الرياضيات في تنمية الحس العددم كالتحصيؿ في الرياضيات لدل تبلميذ عالمي

 .232 -200, 129, العددمجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس.المرحمة االبتدائية
فعالية برنامج مقترح في العمـك قائـ عمى تكامؿ بعض  .(2011إيماف), الشحرم .63

غير  ةرسالة دكتكرا .لدل طالب المرحمة اإلعداديةالنظريات المعرفية لتنمية الحس العممي 
 .مصر, جامعة عيف شمس, منشكرة
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استخداـ الرسكـ الكاريكاتكرية في تدريس الدراسات االجتماعية أثر .(2012دالية), الشربيني .64
مجمة .عمى التحصيؿ كالكعي لمشكبلت البيئة المحمية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي

 .136 -106, 40العدد , دراسات االجتماعيةالجمعية التربكية لم
فاعمية برنامج لمعبلج التكاممي في تحسيف اإلدراؾ الحسي .(2011زينب كآخركف ), شقير .65

مجمة دراسات عربية في التربية  .كخفض درجة فكبيا المدرسة لدل كفيفات محافظة الطائؼ
 .48– 15, (4)5, كعمـ النفس

ستخداـ مسرحة المناىج لتنمية بعض القيـ مف تأثير كحدة با.(2012)شنكدة , فايزة  .66
رسالة ماجستير غير منشكرة , جامعة .خالؿ مادة التاريخ لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم

 عيف شمس , مصر 
دار  :عماف.(تجارب كأنشطة كمشاىدات)مختبر في كؿ مكاف .(1998شكاىيف , خير ) .67

 .المسيرة األردف
 .دار المسيرة , األردف :عماف .تعمـ العمـكاأللعاب في .(2006خير ), شكاىيف .68
التفاعؿ بيف التعمـ المبني عمى االستقصاء كمستكل الذكاء في .(2011صادؽ, منير ) .69

مجمة  .نحك العمكـ لتبلميذ الصؼ السابع األساسي اإلتجاهالتحصيؿ كبعض عادات العقؿ ك 
 .241 -185(, 4)14, التربية العممية

تجارب عجيبة ،معمكمات مفيدة ، العاب )ترع الصزيرالمخ.(1992صالح , محمد فتحي) .70
 .مكتبة ابف سينا  :القاىرة .(ظريفة
فاعمية بعض األنشطة التعميمية في تنمية الحس .(2001ماجدة محمكد محمد ), صالح .71

 .211  - 157, (4العدد ), مجمة القراءة كالمعرفة.العددم لدم طفؿ ما قبؿ المدرسة
اـ مكقع مصمـ عمى االنترنت قائـ عمى مدخؿ الطرائؼ استخدأثر .(2012صميدة, أمؿ ) .72

العممية في فيـ الفيزياء كتنمية بعض عمميات العمـ كميارات التفكير التكليدم لطالب 
, مصر.المرحمة الثانكية  .رسالة دكتكراة غير منشكرة, جامعة الفيـك

عي باستخداـ برنامج )ككستا ككاليؾ( في تنمية التفكير اإلبداأثر .(2012طراد, حيدر ) .73
(, 1)5, مجمة جامعة بابؿعادات العقؿ لدل طمبة المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية ,

225 - 264. 
تكظيؼ أسمكب الدراما في تنمية المفاىيـ كبعض عمميات أثر .(2011)الطكيؿ , رىاـ  .74

رة , الجامعة رسالة ماجستير غير منشك .العمـ بمادة العمـك لدم طالبات الصؼ الرابع األساسي
 .اإلسبلمية , غزة
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مكتبة ابف : مصر .األلزاز السحرية كالتجارب العممية المسمية.(2001عبد الجبار,أحمد ) .75
 . سينا , القاىرة 

دار الكتب المصرية  :مؤسسة اقرأ .الفيزياء المسمية.(2010)عبد السبلـ ,محيي الديف  .76
 .مصر, الطبعة األكلى

برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية فاعمية .(2009ريـ ), عبد العظيـ .77
مجمة القراءة  .ميارات الكتابة اإلبداعية كبعض عادات العقؿ لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية

 .112-31, (94)2، كالمعرفة
الحس الفكاىي كمدخؿ لتعديؿ بعض السمككيات الحياتية .(2006)عبد الفتاح , بكسي  .78

 .رسالة دكتكراة غير منشكرة , جامعة طنطا , مصر.سةألطفاؿ ما قبؿ المدر 
استخداـ األلغاز المصكرة في تدريس العمكـ عمى تنمية أثر .(2001عبد النبي, رزؽ ) .79

ميارات قراءة الصكر كالتحصيؿ, لتبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم المعتمديف كالمستقميف عف 
 .38- 10(, 3)4, مجمة التربية العممية.المجاؿ اإلدارم

 مجاؿ التدريس في كاستخدامو التربكم كالتقكيـ القياس.(2001)نبيؿ, اليادم عبد .80
 . كالتكزيع لمنشر كائؿ دار :عماف, 2 ط.الصفي

دار ديبكنك ,  :عماف.الدماغ كالتعمـ كالتفكير.(2005عبيدات, ذكقاف كأبك السميد سييمة ) .81
 .األردف
 .المسيرة , األردفدار  :عماف .عمـ النفس المعرفي.(2010العتكـ, عدناف ) .82

 الذات العقؿ كمفيـك عادات تنمية في التفكير خرائط فاعمية.(2013كضحى ), العتيبي .83
معمـك التربكية مجمة جامعة أـ القرل ل .التربية األحياء بكمية قسـ طالبات لدل األكاديمي
 .250– 187(, 1)5, كالنفسية

عادات العقؿ كميارات الذكاء الجتماعي المطمكبة لمعمـ الفمسفة .(2010)سميرة, عرياف .84
العدد , مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس.كاالجتماع في القرف الحادم كالعشركف

154 ,40- 87. 
 .مكتبة ابف سينا, مصر :القاىرة.طرائؼ كعجائب العمـك.(1989عصاـ , منى ) .85
 البحكث العممية لنتائج األىمية لقياس إحصائية أساليب :ثراأل حجـ.(2003)رضا, عصر .86

 مناىج :التدريس لممناىج كطرؽ المصرية لمجمعية عشر الخامس العممي المؤتمر التربكية
 .674- 544, الثاني المجمد, المعاصرة لمحياة كاإلعداد التعميـ

http://ntdc.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1443069
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تنمية بعض ميارات الحس العددم لدل األطفاؿ باستخداـ .(2012زينب ), عطيفي .87
 .226– 206, (2)14، مجمة جرش لمبحكث كالدراسات, األلعاب التعميمية

حجـ التأثير كاستخدامو في الكشؼ عف مصداقية النتائج .(2000عزك إسماعيؿ ), عفانة .88
– 29, العدد الثالث, يةمجمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطين.في البحكث التربكية كالنفسية

58. 
 تدريس ف فيالبعدي ذم بالدماغ التعمـ استراتيجية استخداـأثر .(2013نداء), عفانة .89
رسالة .بززة األساسي التاسع.الصؼ طالبات لدل المنتج العقؿ عادات بعض لتنمية العمـك

 .ماجستير غير منشكرة , الجامعة اإلسبلمية , غزة

مقترح لتنمية ميارات الحس العددم لدل طالبات  برنامجأثر .(2012ىناء ), عفانة .90
 .غزة, الجامعة اإلسبلمية, رسالة ماجستير غير منشكرة.الصؼ الخامس األساسي بززة

تنمية الحس العددم لدل طبلب الصؼ األكؿ المتكسط باستخداـ .(2007الياـ ), العقبي .91
 .436-418, (21), مجمة كمية التربية األساسية.استراتيجيات الحساب الذىني

تكظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات حؿ أثر .(2012العمكؿ , رنا) .92
رسالة ماجستير غير .المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بمحافظات غزة

 .منشكرة, جامعة األزىر, غزة
فع مستكل فاعمية استخداـ استراتيجيات التفكير المتشعب  في ر .(2009كائؿ ), عمى .93

مجمة .التحصيؿ في الرياضيات كتنمية بعض عادات العقؿ لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي
 .98_ص45ص, 153العدد , دراسات في المناىج كطرؽ التدريس

لدم التالميذ  اإلبتكايةبرنامج مقترح لتنمية القدرة .(1996)عمي , محمد محمكد  .94
رسالة دكتكراة غير .مية كمدخؿ لتدريس العمـكالمرحمة اإلعدادية باستخداـ الطرائؼ العم

 منشكرة , جامعة عيف شمس , مصر 
، استخداـ مدخمي القصص كالطرائؼ العممية عمى التحصيؿأثر .(2008أحمد), عمي .95

رسالة ماجستير غير .كاكتساب تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي لبعض القيـ العممية
 .مصر, جامعة الفيكـ, منشكرة
فاعمية استراتيجية قائمة عمى الطرائؼ العممية كاالكتشاؼ .(2010حممي كآخركف ),مارع .96

المكجو في تنمية كؿ مف التحصيؿ كعمميات العمـ لدل طالبات الصؼ الثالث اإلعدادم الميني 
 .705– 638, مجمة كمية التربية النكعية بالمنصكرة, في مادة االقتصاد المنزلي
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مكتبة المجتمع العربي لمنشر ك  :بيركت .ؽ تدريس العمـكطر.(2005صبلح ), العمرية .97
 . التكزيع
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 قائمة المالحؽ
 ( 1ممحؽ رقـ): ماء السادة المحكميف قائمة بأس 

 ( 2ممحؽ رقـ):  المعرفية كالكجدانية الحس العممي جكانبقائمة 

 ( 3ممحؽ رقـ):حس العممي    لم الجكانب المعرفية جدكؿ مكاصفات اختبار 

 ( 4ممحؽ رقـ): العممي     استبانة الجكانب الكجدانية لمحسجدكؿ مكاصفات 

 ( 5ممحؽ رقـ):  حس العممي    لم نب المعرفيةالجكاالصكرة النيائية الختبار 

 ( 6ممحؽ رقـ): حس العممي    لم الجكانب المعرفيةاإلجابة النمكذجية الختبار 

 ( 7ممحؽ رقـ): العممي     استبانة الجكانب الكجدانية لمحس 

 ( 8ممحؽ رقـ):  الميعمـدليؿ  

 ( 9ممحؽ رقـ):  (أكراؽ عمؿ  كأنشطة عممية)دليؿ الطالب 

 ( 10ممحؽ رقـ):  تسييؿ ميمة الباحثة خطاب 

 ( 11ممحؽ رقـ):  صكر الطالبات أثناء تمثيؿ مسرحية )طيؼ في مدينة

 .الطرائؼ( 
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 قائمة بأسماء السادة المحكميف

 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ ـ
 جامعة األقصى مناىج كطرؽ تدريس عمـك أستاذ دكتكر محمكد األستاذ  .1
 جامعة القدس المفتكحة مناىج كطرؽ تدريس عمـك أستاذ مشارؾ  عبد المنعـعبد الل  .2
 الجامعة اإلسبلمية مناىج كطرؽ تدريس عمـك أستاذ مشارؾ صبلح الناقة  .3
 مديرية شرؽ غزة -مشرؼ تربكم مناىج كطرؽ تدريس عمـك أستاذ مساعد جكاد الشيخ خميؿ  .4
 مديرية شرؽ غزة-مشرؼ تربكم  مناىج كطرؽ تدريس عمـك ماجستير ياسيف عبدك  .5
 مديرية غرب غزة –مشرؼ تربكم  مناىج كطرؽ تدريس عمـك ماجستير سميـ زيف الديف  .6
 مديرية غرب غزة –مشرؼ تربكم  كيمياء ماجستير ركال السمؾ  .7
 مديرية غرب غزة –مشرؼ تربكم  أحياء ماجستير مراـ األسطؿ  .8

 محمد أبك ندل  .9
بكالكريكس 
 مديرية شماؿ غزة -مشرؼ تربكم ج كطرؽ تدريس عمـكمناى +دبمـك عالي

 أحياء بكالكريكس سمعاف عطا الل  .10
شرؽ غزة  نقيب  -مشرؼ الفيزياء

 يفالميعمم
 مديرية شرؽ غزة -مشرؼ تربكم عمـك عامة بكالكريكس أنكر شمداف  .11
 مديرية شرؽ غزة -مشرؼ تربكم  أحياء بكالكريكس فكزم غزاؿ  .12
 مديرية غرب غزة –مشرؼ تربكم  فيزياء بكالكريكس عماد محجز  .13
 مديرية غرب غزة –مشرؼ تربكم  أحياء بكالكريكس فايؽ قاسـ  .14

بيت حانكف  مدرسة –معمـ عمـك  كيمياء ماجستير ىايؿ الكرد  .15
 اإلعدادية

 الثانكية ناصر كماؿ مدرسة –معمـ عمـك  مناىج كطرؽ تدريس عمـك ماجستير حمداف األغا  .16
 مدرسة رامز فاخرة -نائب مدير مناىج كطرؽ تدريس عمـك جستيرما سمية أبك ىداؼ  .17
 مدرسة فيد األحمد الصباح-معممة عمـك  مناىج كطرؽ تدريس عمـك ماجستير صفية الجدبة  .18
 مدرسة دالؿ المغربي –معممة فيزياء  مناىج كطرؽ تدريس عمـك ماجستير فداء الشكبكي  .19
 مدرسة التفاح األساسية –ـ معممة عمك  أحياء بكالكريكس دنيا أبك حميد  .20
 معممة عمـك  مدرسة الكرامة األساسية فيزياء بكالكريكس ميساء مرتجى  .21
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  الحس العممي جكانبقائمة 

 بسـ الل الرحمف الرحيـ
 الجامعة اإلسبلمية بغزة 

 عمادة الدراسات العميا

 قسـ المناىج كطرؽ تدريس/ عمـك -كمية التربية

 الحس العممي جكانبيـ قائمة تحك

 حفظؾ الل...................................... :السيد الدكتكر / األستاذ

 السبلـ عميكـ كرحمو الل كبركاتو                 كبعد,,
" فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية  :تقكـ الباحثة بإجراء دراسة ماجستير بعنكاف

 ل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة "الحس العممي لد
يماننا , الحس العممي)المعرفية كالكجدانية( جكانبكمف األدكات البلزمة ليذا البحث إعداد قائمة  كا 

مف الباحثة بأىمية أخذ آراء المتخصصيف لما ليا مف دكر في إثراء مادة ىذا البحث كلما 
الحس العممي كنأمؿ  جكانبف أيديكـ قائمة تجدكف بي, لسعادتكـ مف خبرة كدراية في ىذا المجاؿ
  :مف سعادتكـ التكـر بتحكيميا مف حيث

 السبلمة العممية كالمغكية. 
  الحس العممي جكانبمدل مبلءمة التعريؼ اإلجرائي لكؿ بعد مف. 
  مدل كضكح الصياغة المغكية كسبلمتيا. 
 إمكانية تعديؿ أك حذؼ أك إضافة أك إبداء مبلحظات أخرل. 
                                 

 شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ كالل يرعاكـ                           
 ىبة الل الزعيـ :الباحثة

  :البيانات الشخصية لممحكـ

 ................ :التخصص ................ :اسـ المحكـ

 .................... :مكاف العمؿ  ................. :التخصص
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 الحس العممي جكانبة قائم

 - :الحس العممي

بناء عمى , بطريقة معرفية ككجدانيةالميتعمـ يمارسيا كالتي عقمية النشطة األف مجمكعة م 
الحس العممي  جكانبيتـ قياس سك , لتحقيؽ اليدؼ المنشكد اإلدراؾ كالفيـ كالكعي كصكالن 
 -التفكير حكؿ التفكير -حاضر استدعاء الخبرات كربطيا بال -المعرفية  )تفعيؿ غالبية الحكاس

ككذلؾ سيتـ قياس المككنات الكجدانية , العمميالجكانب المعرفية لمحس  الحس العددم( باختبار 
التحكـ بالتيكر(  -اليقظة العقمية -المثابرة  –بالعمؿ العممي  اإلستمتاع  - اإلستطبلعحب )

 .باستبانة الجكانب الكجدانية لمحس العممي
 
 الحس العممي المعرفية كالكجدانية   جكانبة بدراسات سابقة لتحديد قائمة استعانت الباحث

 ,(2009, الل كدراسة)فتح, (2011, )الشحرمكدراسة, (2012, دراسة)الجفرم مثؿ
 .(2008, دراسة)حساـ الديفكذلؾ ك 

 
 الحس العممي المعرفية جكانب: -  

 التعريؼ اإلجرائي الجانب المعرفي الرقـ

 .كتحديد المالحظات بدقة، تكظيؼ المدركات الحسية في عممية بناء المعرفة لحكاستفعيؿ غالبية ا  .1

 .تذكر المعمكمات كالمعارؼ السابقة لالستفادة منيا في مكاقؼ جديدة استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر  .2

 .القدرة عمى التفسير كمعرفة حدكد ما نعرؼ كما ال نعرؼ التفكير حكؿ التفكير  .3

 .كاكتشاؼ األخطاء العددية، القدرة عمى التعامؿ مع األرقاـ مالحس العدد  .4

 
 مبلحظات المحكـ

............................................................................................ 
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 الحس العممي الكجدانية جكانب:  
 

 التعريؼ اإلجرائي الكجداني الجانب الرقـ

 .الرغبة في االكتشاؼ كالمعرفة كتحدم المشكالت الزامضة العممي اإلستطالعحب   .1

 .أثناء التعمـ اإلنبيارالشعكر بالسركر كالدىشة ك  بالعمؿ العممي اإلستمتاع  .2

 .االستمرار في أداء نشاط ما دكف استسالـ حتى تحقيؽ اليدؼ المثابرة  .3

 .القدرة عمى اإلصزاء بتفيـ كانتباه اليقظة العقمية  .4

 .ككضع خطة لمسمكؾ المراد القياـ بو، التفكير قبؿ فعؿ نشاط ما ـ بالتيكرالتحك  .5

 
  :مالحظات المحكـ

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

...................................................................................... 
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 ختبار الجكانب المعرفية لمحس العممي جدكؿ مكاصفات ا
 

 المعرفية لمحس العممي جكانبال: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكزف النسبي أرقاـ األسئمة عدد األسئمة المعرفي البعد الرقـ

 %26 13-1 13 استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر  .1
 %20 23-14 10 الحس العددم  .2
 % 24 35 -24 12 الحكاس تفعيؿ غالبية  .3
 % 30 50-36 15 التفكير حكؿ التفكير  .4

 %100  50 المجمكع
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 استبانة الجكانب الكجدانية لمحس العممي  جدكؿ مكاصفات
 

 الكجدانية لمحس العممي جكانبال 

 
 

 الكزف النسبي أرقاـ األسئمة عدد األسئمة الكجداني البعد الرقـ

 %20 8 -1 8 العممي اإلستطبلعحب   .1

 %20 16-9 8 اليقظة العقمية  .2
 %18 23 -17 7 بالعمؿ العممي االستمتاع  .3
 %22 32-24 9 المثابرة  .4
 %20 40 -33 8 التحكـ بالتيكر  .5

 %100  40 المجمكع
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ختبار الجكانب المعرفية لمحس العمميا

 الجامعة اإلسبلمية بغزة 

 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية 

 قسـ المناىج كطرؽ تدريس/ عمـك

 العمميالجكانب المعرفية لمحس تحكيـ اختبار 

 حفظؾ الل...................................... :السيد الدكتكر / األستاذ

 ,,السبلـ عميكـ كرحمو الل كبركاتو                 كبعد
" فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس العممي لدل  :تقـك الباحثة بإجراء دراسة ماجستير بعنكاف

 طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة "
يماننا مف الباحثة بأىمية أخذ آراء المتخصصيف لما ليا , كمف األدكات البلزمة ليذا البحث اختبار الحس العممي كا 

تجدكف بيف أيديكـ اختبار , ثراء مادة ىذا البحث كلما لسعادتكـ مف خبرة كدراية في ىذا المجاؿمف دكر في إ
  :الحس العممي كنأمؿ مف سعادتكـ التكـر بتحكيمو مف حيث

  الحس العممي لمقياس المعرفي جكانبمبلءمة. 
 االختبار جكانبمدل انتماء البنكد مف عدميا ل. 
 تيامدل كضكح الصياغة المغكية كسبلم. 
 إمكانية تعديؿ أك حذؼ أك إضافة أك إبداء مبلحظات أخرل. 

 
 شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ كالل يرعاكـ

 ىبة الل الزعيـ :الباحثة

 

  :البيانات الشخصية لممحكـ

 ................ :التخصص ................ :اسـ المحكـ

 .................... :مكاف العمؿ  ................. :التخصص
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 الجامعة اإلسبلمية بغزة
 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية
 قسـ المناىج كطرؽ تدريس/ عمكـ 

 
 
 

 

 في كحدة ختبار الجكانب المعرفية لمحس العمميا
 الضكء ك البصريات

 لمصؼ الثامف األساسي
 

 إعداد الباحثة
 ىبو الل عبد الرحمف الزعيـ

 
 إشراؼ

 فتحية المكلك.د.أ
 

 ـ2013ى / 1433
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  :عزيزتي الطالبة
 السبلـ عميكـ كرحمة الل كبركاتو                  

  
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي في الكحدة 

 )  الثامنة  )الضكء كالبصريات في العمـك
ىذا االختبار ستستخدـ  أرجك اإلجابة عف أسئمة ىذا االختبار بكؿ دقة كعناية عمما باف نتائج

  :فقط ألغراض البحث العممي كليس ليا عبلقة بدرجاتؾ في المدرسة
 

  :اقرئي التعميمات التالية قبؿ الشركع باإلجابة عمى ىذا االختبار
  :تعميمات االختبار

 .ال تكتبي اإلجابة عمى كرقة األسئمة .1
 .سـ كالشعبةكاكتبي عمييا اال, اكتبي اإلجابة عمى كرقة اإلجابة المنفصمة .2
لكؿ سؤاؿ أربع إجابات , ( سؤاالن مف نكع االختيار مف متعدد50يتككف ىذا االختبار مف ) .3

 .ثبلثة منيا خاطئة ككاحدة فقط صحيحة عميؾ أف تختارييا
 .( دقيقة60مدة االختبار ) .4
 .اترًؾ السؤاؿ بدكف حؿ.في حاؿ عدـ معرفة اإلجابة .5
جاباتو جيدا كحددم اإلج .6 ثـ ضعي .ابة الصحيحة في كرقة اإلجابةاقرئي كؿ سؤاؿ كا 

 .( في مربع الرمز الداؿ عمى اإلجابة الصحيحة في كرقة اإلجابة√عبلمة )
 

  :كفيما يمي مثاال محمكال لتكضيح طريقة اإلجابة
  :جزء في العيف يعطييا لكنيا  – 1
 
 بكيةالش -القزحية             د -العدسة المحدبة         ج -القرنية        ب -أ

 د ج ب أ رقـ السؤاؿ
1   √  

 
 

 ..كلكف جزيؿ الشكر
 ىبة الل الزعيـ  :الباحثة     



 

    

214 

 

 مفتاح اإلجابة

 ....................... :اسـ الطالبة
 ..................... :المدرسة

 ....................... :الصؼ
 ..................... :الشعبة

  :أماـ اإلجابة الصحيحة ( √)صحة اإلجابة ضعي إشارة عزيزتي الطالبة بعد تأكدؾ مف 

 البدائؿ رقـ السؤاؿ البدائؿ رقـ السؤاؿ
 د ج ب أ د ج ب أ

1     26     
2     27     
3     28     
4     29     
5     30     
6     31     
7     32     
8     33     
9     34     
10     35     
11     36     
12     37     
13     38     
14     39     
15     40     
16     41     
17     42     
18     43     
19     44     
20     45     
21     46     
22     47     
23     48     
24     49     
25     50     
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ختبار الجكانب المعرفية لمحس العمميا  

 اعزذػبء اٌخجشاد ٚسثطٙب ثبٌذبضش :األٚي اٌجبٔت

  :جزء مف العيف يتحكـ في كمية الضكء الداخمة ليا .1

 
 القرنية .ب الصمبة .أ
  الشبكية .د القزحية .ج

  :إذا سقط شعاعان ضكئيان مكازيان لممحكر األصمي المرآة المقعرة فانو ينعكس .2

 
 يان لممحكر األصمي لممرآةمكاز  .ب ماران بمركز تككر المرآة .أ
  .مرتدان عمى نفسو مرة أخرل .د ماران ببؤرة المرآة .ج

 أم مف اآلالت البصرية التالية يقرب األشياء البعيدة  .3

 
 البريسككب .ب التمسككب .أ
  آلة التصكير .د الميكركسككب .ج

  :المسافة بيف قطب المرآة كبؤرتيا تسمى .4

 
 البؤرم لممرآة البعد .ب ةمركز تككر المرآ .أ
  المحكر األصمي لممرآة .د البؤرم لممرآة البعدضعؼ  .ج

  :مف صفات الصكرة لجسـ مكضكع بيف البؤرة كمركز تككر عدسة مقعرة أنيا .5

 
 حقيقية مصغرة .ب حقيقية مكبرة .أ
  كىمية مصغرة .د كىمية مكبرة .ج

 في العيف...........الفيمـ الحساس في آلة التصكير يقابؿ .6

 
 العدسة البمكرية .ب القرنية .أ
  القزحية .د الشبكية .ج

 كالتي إذا مر بيا شعاع ضكئي فإنو ال يعاني مف انكسار ، ما النقطة التي تقع في مركز العدسة .7

 
 بؤرة العدسة .ب قطب العدسة .أ
  المركز البصرم لمعدسة .د مركز تككر كجيي العدسة .ج

  :رة الكسط عمى كسر األشعة الضكئية تعنيقد .8

 
 تحميؿ الضكء في المنشكر .ب انكسار الضكء .أ

 الكثافة الضكئية .د انعكاس الضكء .ج
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  :فبْ اٌشؼبع اٌغبلظ ٠ىْٛ، ئرا عمظ شؼبػب  ػٍٝ ػذعخ ِذذثخ ٚٔفز ِٛاص٠ب  ٌٍّذٛس األصٍٟ ٌٍؼذعخ .3

 
 سج انؼذعحياسا  تثؤ .ب ياسا  تًشكض ذكٕس انؼذعح .أ

  دعح  ياسا  تانًشكض انثصش٘ نم .د يٕاصٚا  نهًذٕس األصهٙ نهؼذعح .ج

  :٠جت أْ ٠ىْٛ اٌّصذس اٌضٛئٟ، دزٝ رظٙش ِٕطمخ ظً ربَ ٚشجٗ ظً ٌجغُ ِؼزُ .00

 
 صغٛشا  ٔقشٚثا  يٍ انجغى .ب صغٛشا  ٔتؼٛذا  ػٍ انجغى .أ

  انجغىكثٛشا  ٔتؼٛذا  ػٍ  .د كثٛشا  ٔقشٚثا  يٍ انجغى .ج

  :(.......وزجذ آ٠خ فٟ دفزش اٌؼٍَٛ )٠ٕىغش اٌشؼبع اٌضٛئٟ  ِمزشثب  ِٓ اٌؼّٛد اٌّمبَ ِٓ ٔمطخ اٌغمٛط ئرا أزمً ِٓ .00

 

 .أ
ٔعظ شفاف يثم انضجاج إنٗ ٔعظ آخش  شفاف يثم 

 .انًاء
 .ٔعظ أقم كثافح ضٕئٛح إنٗ ٔعظ أكثش كثافح ضٕئٛح .ب

 .ج
قم يٍ صأٚح االَكغاس ٔعظ صأٚح انغقٕط فّٛ ذكٌٕ أ

 .فٙ انٕعظ اٜخش
 .ضٕئٛحأقم كثافح  ٔعظ أكثش كثافح ضٕئٛح إنٗ ٔعظ .د

 

  :ئرا رجّؼذ األشؼخ إٌّؼىغخ ػٓ اٌّشآح ػٍٝ دبئً فأٗ .02

 
 ٚركٌٕ خٛال ًْٔٙ .ب ال ٚركٌٕ خٛال .أ

  ٚركٌٕ خٛال خهف انًشآج .د ٚركٌٕ خٛال دقٛقٙ .ج
 ج

  :اٌجإسٞ ٌّشآح ِمؼشح أٔٙب رزىْٛ اٌجؼذجغُ ِٛضٛع ػٍٝ ثؼذ ٠غبٚٞ ِضٍٟ ِٓ صفبد اٌصٛسح  ٌ .13

 ػُذ يشكض انركٕس  .ب ػُذ انثؤسج .أ 

  تٍٛ انثؤسج ٔيشكض انركٕس .د انثؤس٘ انثؼذػهٗ تؼذ أقم يٍ  .ج
 الحس العددم :الثاني الجانب 
  :فبْ صا٠ٚخ االٔىغبس ٠ذزًّ أْ رغبٚٞ، ءِٓ اٌّبء ئٌٝ اٌٙٛا° 51ئرا عمظ شؼبع ضٛئٟ ثضا٠ٚخ عمٛط رغبٚٞ  .14

 °00 .ب °00 .أ 

  °00 .د °00 .ج
  :فبْ خ١بي اٌشّؼخ ٠ىْٛ ػٍٝ ثؼذ، ع21ُعُ ِٓ ػذعخ ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجإسٞ 31ئرا ٚضؼذ ٔغش٠ٓ شّؼخ ػٍٟ ثؼذ  15

 عى 0 - .ب عى 0 .أ 

 عى 02 - .د عى 02 .ج
 

  :فاْ ثؼذ٘ب اٌجإسٞ ٠غبٚٞ، ع٠21ُغبٚٞ ئرا وبْ ٔصف لطش رىٛس عطخ ِشآح ِمؼشح  00

 عى 00 .ب عى 0 .أ 

 عى 00 .د عى 00 .ج
 

  :اٌجإسٞ ٌٍؼذعخ اٌجؼذفبْ ، فزىْٛ خ١بال  ػٍٝ عزبسح ِىجشا  ِشربْ، عُ ِٓ ػذعخ 05ئرا ٚضؼذ عٍّٝ شّؼخ  ػٍٝ ثؼذ  01

 عى  00 - .ب عى00 .أ 

 عى 00 - .د عى 00 .ج
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  :فبْ ٔٛس لذ ٚضؼذ اٌمٍُ ػٍٝ ِغبفخ، عُ 21ٚلبعذ اٌّغبفخ ث١ٓ اٌمٍُ ٚصٛسرٗ فٛجذرٙب ، بص أِبَ ِشآح ِغز٠ٛخئرا ٚضؼذ ٔٛس لٍُ سص 02

 عى 00 .ب عى 0 .أ 

  عى 20 .د عى 00 .ج

  :٠ىْٛ طٌٛٗ اٌّزىْٛ اٌخ١بي فاْ، عُ 10اٌجإسٞ ثؼذ٘ب ِذذثخ ػذعخ ِٓ عُ 30 ثؼذ ػٍٝ عُ 3 طٌٛٗ جغّب   ئرا ٚضؼذ رغ١ُٕ 03

 
 عى 0 .ب عى  0.0  .أ

  عى 0 .د عى 0.0   .ج

  :فٟ اٌشىً اٌّمبثً صا٠ٚخ اٌغمٛط رغبٚٞ 20

 
  °00 .ب ° 00 .أ

 

 ° 30 .د  °00 .ج
 

  :فبْ ِمذاس صا٠ٚخ االٔؼىبط رغبٚٞ، ئرا عمظ شؼبع ضٛئٟ ػّٛد٠ب  ػٍٟ ِشآح ِغز٠ٛخ 20

 °45 .ب Oصفر .أ 
 180O .د 90O .ج

 

  :فبْ ثؼذ خ١بي اٌشّؼخ ٠غبٚٞ، عُ 21عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجإسٞ  61ئرا ٚضؼذ أًِ شّؼخ ػٍٝ ثؼذ  22

 عى 00 - .ب عى 00 - .أ 

 عى 00 .د عى 00 .ج
 

ضؼذ ث١ٓ ِشآر١ٓ ِغز٠ٛز١ٓ وّب فٟ اٌشىً اٌّشعَٛ ٠غبٚٞ 20  ٚ   :ػذد األخ١ٍخ اٌّزٛلؼخ ٌشّؼخ 

 
 1 .ب 0 .أ

 

 3 .د 2 .ج

 

 رفؼ١ً غبٌج١خ اٌذٛاط :اٌضبٌش اٌجبٔت 

 أٞ األٚعبط اٌزب١ٌخ ٠غّخ ثٕفبر ِؼظُ اٌضٛء اٌغبلظ ػ١ٍٗ؟ 20

 

 .أ

 

 .ب

 

 .ج

 

 .د

  

45 

50o 

http://www.str-ly.com/vb/ext.php?ref=http://www.str-ly.com/up/uploads/1355253098961.jpg
http://www.str-ly.com/vb/ext.php?ref=http://www.str-ly.com/up/uploads/1355253098961.jpg
http://www.yunphoto.net/ar/photobase/hr/hr2558.html
http://www.yunphoto.net/ar/photobase/hr/hr2558.html
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 اعزذٌٟ ػٍٝ ٘زٖ اٌمطؼخ؟، فزىٛٔذ ٌٙب صٛسح ِؼزذٌخ ِصغشح، ٚلفذ ٔذاء أِبَ ئدذٜ اٌمطغ اٌضجبج١خ اٌّشعِٛخ 20

 

 .أ

 

 .ب

 

 .ج

 

 .د

 

 
 اٌّمبثٍخ؟أٞ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ رٕطجك ػٍٝ اٌصٛسح  20

 

 .أ

انُادٛح انًُٛٗ  هٗانشخص ػ

يٍ ػذعح  جٚشذذ٘ َظاس

 يذذتح

 .ب
انشخص ػهٗ انُادٛح انًُٛٗ 

 ٚؼاَٙ يٍ قصش انُظش

 

 .ج
انشخص ػهٗ انُادٛح انٛغشٖ 

 ٚؼاَٙ يٍ قصش انُظش
 .د

انشخص ػهٗ انُادٛح انٛغشٖ 

 ٚشذذ٘ َظاسج يٍ ػذعح يقؼشج

 

 ٓ صٛسح ٌٍذ١ِخ ِغب٠ٚخ ٌٙب فٟ اٌطٛي ٌىٕٙب ِمٍٛثخ أٞ األشىبي اٌزب١ٌخ اعزخذِذ دػبء؟أِغىذ دػبء ثذ١ِزٙب ٚفىشد فٟ رى٠ٛ 21

 

 .أ

 

 .ب

 

 .ج

 

 .د

 
 

 أٞ األشىبي اٌّشعِٛخ رٕصذٙب أْ رغزخذَ ٌّشب٘ذح رٌه؟، أسادد غبدح أْ رشب٘ذ رفبػالد و١ّ١بئ١خ ِٓ خٍف جذاس فبصً 22
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23 
 ب   فأٞ اٌشعِٛبد اٌزب١ٌخ رؼجش ػّب اعزخذِزٗ آالء؟أسادد آالء أْ رصٕغ ِجٙشا  ثغ١ط

 

 .أ

 

 .ب

 

 .ج

 

 .د

  
  :فٟ اٌشىً اٌّمبثً ِشآح 00

 

 عى 00 =يذذتح َصف قطشْا .ب عى20=يذذتح تؼذْا انثؤس٘  .أ

 

 عى 20=ؼشج َصف قطشْا يق .د عى 20=يقؼشج تؼذْا انثؤس٘  .ج

 

  :اٌجغُ )ط( ِٛضٛع أِبَ ِشآٖ ِمؼشح ػٍٝ ثؼذ :فٟ اٌشىً اٌّمبثً 00

 

 ط < ع  .ب ع2ط <   .أ

 

 ع2ط=   .د ط = ع   .ج

 

02 
جبح ٠ذٚٞ ئٌٝ عطخ ٚجٙذ ٚفبء اٌضٛء ِٓ ِص، ٚضؼذ ٚفبء لطؼخ ٚسق أ١ٌَّٕٛ ٍِغبء ػٍٝ عطخ طبٌٚخ ٚثؼذ رؼز١ُ اٌغشفخ

 ؟أٞ األشىبي اٌزب١ٌخ ٠ؼجش ػٓ اٌزجشثخ اٌزٟ لبِذ ثٙب ٚفبء، اٌٛسلخ ٚسالجذ ِب ٠ذذس ٌٍضٛء إٌّؼىظ

 

 .أ

 

 .ب

 

 .ج

 

 .د

 
 

 الرسكـ التالية تدؿ عمى أف الضكء يسير في خطكط مستقيمة عدا كاحدة  00
 

 .أ

 

 .ب

 

 .ج

 

 .د

 
 

شم قمر

 س

شم

 س

رأ

 ض

 ب

 ب   م 

 س
 ص

 ب
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 أم األشكاؿ التالية يكضح العالقة بيف سمؾ الكسط الشفاؼ كمقدار الضكء النافذ  00
 

 .أ

 

 .ب

 

 .ج

 

 .د

  

ّٞ ِٕٙب ٔذصً ػٍٝ ػذد غ١ش ِذذٚد ِٓ األخ١ٍخ؟، عِٛخ ِشآربْ ِغز٠ٛزبْ ث١ّٕٙب جغُفٟ األشىبي اٌّش 00  فٟ أ

 

 .أ

 

 .ب

 

 .ج

 

 .د

 

 
 

 اٌزفى١ش دٛي اٌزفى١ش :اٌشاثغ اٌجبٔت 

00 

 

  :الحكمة مف كتابة كممة إسعاؼ بشكؿ مقمكب عمى مقدمة سيارة اإلسعاؼ

 .نرُؼكظ صٕسذٓا فٙ يشآج انغٛاسج انرٙ ذغٛش خهفٓا .ب .نرهفد اَرثاِ انُاط انًاسج .أ 

 .نٛشاْا انغائق انز٘ ٚغٛش أيايٓا تشكم يؼرذل فٙ انًشآج .د .نرركٌٕ صٕسج يقهٕتح نٓا فٙ انًشآج .ج
 

  :ففىشد أْ رضؼٙب ػٍٝ ثؼذ، رىج١ش صٛسح ٍّٔخ ثبعزخذاَ ػذعخ أسادد جٕٝ 01

 .انثؤس٘ نؼذعح يذذتح انثؼذأكثش يٍ  .ب .انثؤس٘ نؼذعح يقؼشج انثؼذأكثش يٍ  .أ 

 .انثؤس٘ نؼذعح يقؼشج انثؼذ  أقم و .د .يذذتح انثؤس٘ نؼذعح انثؼذأقم يٍ  .ج
 

 ِب اٌجٍّخ اٌزٟ ال رٕطجك ػٍٝ دبٌخ فشح؟، جخ ِٕٗدزٝ رشب٘ذ فشح اٌزٍفبص ثٛضٛح الثذ أْ رىْٛ لش٠ 02

 
 ذركٌٕ انصٕس نذٚٓا أياو شثكٛح انؼٍٛ .ب ػُذْا صٚادج فٙ ذذذب ػذعح انؼٍٛ .أ

 فشح يصاتح تقصش َظش .د ذذراج إنٗ َظاسج راخ ػذعح يذذب .ج
 

 سمك الوسط

 مقدار الضوء النافذ

 سمك الوسط

 مقدار الضوء النافذ

 سمك الوسط

 مقدار الضوء النافذ

 



 

    

200 

 

 

03 
ففغشد ، ِٕضي جبسرٙب ٌُ رشب٘ذٖ ثٛضٛح ٚػٕذِب ٔظشد ئٌٝ، ٔظشد ٔٙٝ فٟ اٌصجبح اٌجبوش ِٓ إٌبفزح فالدظذ رىْٛ اٌضجبة

  :رٌه ثأْ اٌضجبة

 
 ايرص جضء يٍ أشؼح انشًظ .ب ٔعظ يؼرى .أ

  ٚؼكظ يؼظى أشؼح انشًظ .د ٔعظ شفاف .ج

 اٌزٛل١ذ اٌصذ١خ؟ ٘ٛ اٌشىً اٌّمبثً ٠ّضً صٛسح عبػخ فٟ ِشآح ِغز٠ٛخ فّب 00

 
 2 :00 .ب 2 :20 .أ

 

 3 :20 .د 2 :00  .ج

 

 فٟ دبي رىْٛ خ١بي ِمٍٛة ِىجش ٌٍشّؼخ؟ ، أ٠ٓ ٠ىْٛ ِٛضغ شّؼخ ِٓ ػذعخ ِذذثخ 00

 تٍٛ انثؤسج ٔيشكض انركٕس .ب ػُذ انثؤسج .أ 

 نثؼذ انثؤس٘ ػهٗ تؼذ أكثش يٍ يثهٙ  .د ػُذ يشكض انركٕس  .ج
 

 اٌجإسٞ ٌّشآح ِذذثخ؟ اٌجؼذٟ ِب صفبد اٌخ١بي اٌّزىْٛ ػٕذ ٚضغ شّؼخ ػٍٝ ثؼذ أوجش ِٓ ِضٍ 02

 يقهٕب يصغش .ب يقهٕب يكثش .أ 

 يؼرذل يصغش .د يؼرذل يكثش .ج
 

  :األشؼخ اٌغبلطخ ػٍٝ اٌّشآح اٌّمؼشح رٕؼىظ ػٍٝ ٔفغٙب ػٕذِب رّش فٟ 00

 يشكض ذكٕس انًشآج .ب تؤسج انًشآج .أ 

  انًذٕس األصهٙ نهًشآج .د قطة انًشآج  .ج

00 
ِب اٌؼذعخ ، عُ ِٓ اٌّشوض اٌجصشٞ ٌٍؼذعخ 01فالدظذ رىْٛ ثمؼخ ضٛئ١خ ػٍٟ ثؼذ ، ء رٍٙٛ ثؼذعخ فٟ اٌشّظث١ّٕب وبٔذ ش١ّب

 اٌزٟ رٍٙٛ ثٙب ش١ّبء؟
 سـ20عدسة مقعرة نصؼ قطر تككرىا يساكم  .ب سـ10عدسة مقعرة نصؼ قطر تككرىا يساكم  .أ 

 سـ20قطر تككرىا يساكم  عدسة محدبة نصؼ .د سـ10عدسة محدبة نصؼ قطر تككرىا يساكم  .ج
 

  :٠شجغ عجت ٚضٛح اٌىزبثخ ثبٌطجبش١ش األث١ض ػٍٝ اٌغجٛسح اٌغٛداء ئٌٝ أْ 00

 انغثٕسج ذغًخ تُفار يؼظى انضٕء .ب انهٌٕ األتٛض ًٚرص يؼظى انضٕء .أ 

 انهٌٕ األتٛض ٚؼكظ يؼظى انضٕء ٔانغثٕسج ذًرصّ .د انغثٕسج ذؼكظ يؼظى انضٕء ج
 

 سح جغُ ِٛضٛع فٟ ثإسح اٌّشآح اٌّمؼشح؟أ٠ٓ رزىْٛ صٛ 00

 
 انثؤس٘ انثؼذػهٗ تؼذ أقم يٍ  .ب عند مركز التككر .أ

 انثؤس٘ انثؼذتؼذ ٚغأ٘ يثهٙ  ػهٗ .د ال تتككف صكرة لمجسـ .ج
 

  :ٚاعزٕزجذ أْ األشؼخ رٕؼىظ، دبٌٚذ ٔذٜ أْ رضغ رفغ١شا  ٌشؤ٠زٙب اٌٍٛدبد اإلسشبد٠خ فٟ اٌشٛاسع  ثٛضٛح 01

 
 ػٍ عطخ اليغ ٔيصقٕل .ب اَؼكاعا  يُرظًا   .أ

 يرٕاصٚح ٔفٙ اذجاِ ٔادذ .د اَؼكاعا  غٛش يُرظى  .ج
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 أٞ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ صذ١ذخ ػ١ٍّب ؟ 02

 ٚقم ذذذب ػذعح انؼٍٛ ػُذ انُظش ألجغاو تؼٛذج .ب ذذذب ػذعح انؼٍٛ تقشب أٔ تؼذ األجغاو ػُٓاأثش ال ٚر .أ 

 ٚضداد ذذذب ػذعح انؼٍٛ ػُذ انُظش ألجغاو تؼٛذج .د ذ انُظش ألجغاو قشٚثحٚقم ذذذب ػذعح انؼٍٛ ػُ .ج
 

03 
فكرت شركؽ جيدان في سر ، فالحظت تككف ألكاف الطيؼ في السماء، كانت شركؽ تمشي في يكـ ماطر في شارع المدرسة

  :ظيكر ألكاف الطيؼ في السماء كقالت أف السبب في ذلؾ
 

 شبعان تماما ببخار الماءاليكاء م .ب انعكاس الضكء .أ
 .سير الضكء في خطكط مستقيمة .د عمؿ قطرات الماء كمنشكر .ج

 

  :ِٓ صفبد اٌخ١بي اٌّٟٛ٘ اٌزٞ رىٛٔٗ اٌؼذعخ اٌّذذثخ أٔٗ 00

 
 يصغشا  ٔيؼرذال   .ب يكثشا  ٔ يؼرذال   .أ

 يصغشا  ٔيقهٕتا   .د يكثشا  ٔيقهٕتا   .ج
 

 
 انتيت األسئمة

لتكفيؽ كالنجاح مع تمنياتي لكف با  
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 ممحؽ رقـ
(6) 
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 الحس العمميالجكانب المعرفية النمكذجية الختبار  مفتاح اإلجابة

 ....................... :اسـ الطالبة
 

 ......................... :المدرسة

 ....................... :الصؼ
 

 ....................... :الشعبة

  :أماـ اإلجابة الصحيحة(√)ضعي إشارة  اإلجابةكدؾ مف صحة عزيزتي الطالبة بعد تأ

 رقـ السؤاؿ
 البدائؿ

 رقـ السؤاؿ
 البدائؿ

 د ج ب أ د ج ب أ
1     26     

2     27     
3     28     
4     29     
5     30     
6     31     
7     32     
8     33     
9     34     
10     35     
11     36     
12     37     
13     38     
14     39     
15     40     
16     41     
17     42     
18     43     
19     44     
20     45     
21     46     
22     47     
23     48     
24     49     
25     50     
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 ممحؽ رقـ
(7) 
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الجكانب الكجدانية لمحس العممي  استبانة  

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية 

 قسـ المناىج كطرؽ تدريس/ عمـك

 حس العمميلم استبانة الجكانب الكجدانيةتحكيـ 

 حفظؾ الل...................................... :السيد الدكتكر / األستاذ

 السبلـ عميكـ كرحمو الل كبركاتو                 كبعد,,
" فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية تقـك الباحثة بإجراء دراسة ماجستير بعنكاف 

 الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف بززة"
يماننا مف الباحثة, حس العمميلم استبانة الجكانب الكجدانية دراسةال هكمف األدكات البلزمة ليذ     كا 

أىمية أخذ آراء المتخصصيف لما ليا مف دكر في إثراء مادة ىذا البحث كلما لسعادتكـ مف خبرة ب
تجدكف بيف أيديكـ مقياس الحس العممي كنأمؿ مف سعادتكـ التكـر بتحكيمو , كدراية في ىذا المجاؿ

  :مف حيث
  الحس العممي لمقياس الكجداني جكانبمبلءمة. 
 االستبانة جكانبمدل انتماء البنكد مف عدميا ل. 
 مدل كضكح الصياغة المغكية كسبلمتيا. 
 إمكانية  تعديؿ أك حذؼ أك إضافة أك إبداء مبلحظات أخرل. 

 
 شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ كالل يرعاكـ                      

 يـىبة الل الزع :الباحثة
  :البيانات الشخصية لممحكـ

 ................ :التخصص  ................ :اسـ المحكـ
.................... :مكاف العمؿ  ................. :التخصص
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 الجامعة اإلسبلمية بغزة
 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية 
 قسـ المناىج كطرؽ تدريس/ عمكـ 

 
 
 
 

 

 الكجدانيةاستبانة الجكانب 
  محس العممي ل 

 
 
 

 إعداد الباحثة
 ىبو اهلل عبد الرحمف الزعيـ

 
 إشراؼ

 د فتحية المكلك.أ
 

 ـ2013ى / 1433
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
  :عزيزتي الطالبة

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو                    
 ( فقرة40يمثؿ ىذا المقياس ممارساتؾ لتنمية الحس العممي كيتككف مف ). ال يكجد إجابة صحيحة أك خاطئة

 .كاختارم األقرب إلى  سمككؾ كالتي تصفؾ أكثر, , لذلؾ صفي سمككؾ كما ىك
 كلف يتـ اإلطبلع عمي النتائج إال مف قبؿ , سيتـ استخداـ نتائج ىذا المقياس ألغراض البحث العممي فقط

 .الباحثة فقط
  تحت كاحد مف السمككيات  (√)الفقرة عميؾ بكضع إشارة اقرئي كؿ عبارة عمي حدة ثـ حددم مدل انطباؽ

 .معدكمة(, منخفضة, متكسطة, كبيرة, التي تقابميا درجة الممارسة )كبيرة جدان 
  :كفيما يمي تكضيح لذلؾ

 معدكمة منخفضة متكسطة كبيرة كبيرة جدان  الفقرة الرقـ

إذا سألت معممة العمـك سؤاالن  أفكر في اإلجابة قبؿ  1
 .رفع يدم

 
√    

 
  تعني أف الفقرة تنطبؽ عمي كتصؼ سمككي بدرجة كبيرة جدان  :كبيرة جدان. 
 تعني أف الفقرة تنطبؽ عمي كتصؼ سمككي بدرجة كبيرة  فقطن  :كبيرة. 
 تعني أف الفقرة تنطبؽ عمي كتصؼ سمككي بدرجة متكسطة :متكسطة. 
 ةتعني أف الفقرة تنطبؽ عمي كتصؼ سمككي  كلكف بدرجة منخفض :منخفضة. 
 تعني أف الفقرة ال تنطبؽ عمي كال تصؼ سمككي نيائيان  :معدكمة. 

 
 أرجك أف تقكمي بتحديد مكقفؾ مف جميع العبارات في المقياس. 
  عمي التقدير المناسب لمسمكؾ الذم تمارسينو ك ليس السمكؾ األنسب  (√)ضعي عبلمة

 مف كجية نظرؾ
 

 كلكف جزيؿ الشكر ،،،
 ىبة اهلل الزعيـ :الباحثة
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  محس العمميلالجكانب الكجدانية  استبانة
 
 الفقرات 

 درجة الممارسة

 معدكمة منخفضة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 

 العممي اإلستطالعحب  :األكؿ الجانب
      .العممية اإلكتشافاتأبحث عف قصص تتحدث عف   .1
أقـك بإجراء تجارب كأنشطة العمـك التي نأخذىا في حصص العمـك   .2

 .بنفسي
     

      .أجمع معمكمات كثيرة عف المكضكع العممي الذم يجذب انتباىي  .3
العممي التي  البعدأىتـ بدراسة الظكاىر العممية باألشياء كالمكاقؼ ذات   .4

 .تحدث مف حكلي
     

      .أرغب في البحث عف أسئمة التفكير التي تككف في كتاب العمـك  .5
      .خبلؿ االنترنت أبحث عف المزيد مف المعمكمات العممية  .6
      .ة العديد مف األسئمة عف الدركس العممية الشيقةالميعممأطرح عمى   .7
      .أبحث عف تفسير لؤلمكر العممية التي ال أفيميا  .8

 اليقظة العقمية :الثاني الجانب
      .أستمع لكجيات نظر اآلخريف عندما يتحدثكف عف قضايا عممية  .9

      .عندما يتعمؽ األمر بالمناقشات العممية أىتـ لنصائح صديقاتي  .10
      .أنصت جيدا عند شرح دركس العمـك  .11
      .أشارؾ في حصة العمـك بحرص شديد  .12
      .ة في دركس العمـكالميعممأنتبو إلى شرح   .13
أحاكؿ ربط كؿ ما أراه مف ظكاىر طبيعية حكلي بما أخذناه في دركس   .14

 .العمـك
     

      .حؿ األسئمة الصعبة في دركس العمـك أبذؿ جيدم في  .15
      .أركز في الحصة ألجمع اكبر قدر مف المعمكمات كالمعارؼ العممية  .16

 بالعمؿ العممي اإلستمتاع :الثالث الجانب
      .أتشكؽ لحؿ المزيد مف أسئمة دركس العمـك  .17
      .أشعر بارتياح في حصص العمـك الممتعة  .18
      .ممتي في إجراء تجارب العمـكأحرص عمى مساعدة مع  .19
      .ة دركس العمـك عمى شكؿ قصةالميعممأشعر بالسركر كالدىشة عندما تشرح   .20
      .أشارؾ أفراد مجمكعتي في عمؿ أنشطة لمادة العمـك  .21
      .أستمتع بإعادة تطبيؽ تجارب العمـك في البيت  .22
      .العمـكأشعر بالسعادة حيف أساعد زميبلتي في فيـ دركس   .23
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 المثابرة :الرابع الجانب
      .أجرب أكثر مف فكرة لحؿ المشكمة العممية التي تكاجيني  .24
      .أستشير صديقاتي في األسئمة العممية الصعبة  .25
      .أخصص كقتان كافيان لمذاكرة دركس العمـك  .26
      .أبذؿ جيدم في دراسة مكضكعات العمـك حتى أتفكؽ عمى زميبلتي  .27
      .أراجع دركس العمـك أكالن بأكؿ حتى ال تتراكـ الدركس  .28
      .أجتيد في فيـ دركس العمـك حتى لك كانت صعبة  .29
      .أضع أمامي ىدؼ البد أف أصؿ لو في دركس العمـك  .30
      .أحدد ما أريده بكضكح مف دركس العمـك حتى أصؿ ليدفي  .31
      .عممية الصعبة دكف يأسأحاكؿ مراران ك تكراران حؿ األسئمة  ال  .32

 التحكـ في التيكر :الخامس الجانب
ابدأ العمؿ بعد جمع المعمكمات الكافية كاستيعاب التعميمات دكف   .33

 .تسرع
     

      .أتجنب التسرع في تفسير نتائج التجارب العممية  .34
      .أتأنى أثناء مذاكرة دركس العمـك حتى أفيـ جيدان   .35
      .األسئمة المثيرة لمتفكير فييا جيدان  أشارؾ معممتي في  .36
      .أتأنى عند نشر أم خبر عممي سمعتو مف زميبلتي  .37
      .أنتقي الحؿ المناسب لمشكمتي مف عدة حمكؿ  .38
      .أراجع إجابات كرقة اختبار العمـك  قبؿ تسميميا  .39
      .أتناقش مع زميبلتي قبؿ البدء بتنفيذ الميمة لتجنب الخطأ  .40
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لكحدة الضكء كالبصريات لمصؼ الثامف الميعمـدليؿ   

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

 عمادة الدراسات العميا

 كمية التربية 

 قسـ المناىج كطرؽ تدريس/ عمـك

  الميعمـتحكيـ دليؿ  :المكضكع

 حفظؾ الل...................................... :السيد الدكتكر / األستاذ

 السبلـ عميكـ كرحمة الل كبركاتو

"فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس  :تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف
لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية    العممي لدل طالبات الصؼ الثامف بززة"

 .بالجامعة اإلسبلمية
كفقا لمدخؿ الطرائؼ العممية لذا أرجك  الميعمـا إعداد دليؿ كتتطمب الدراسة في بعض إجراءاتي

بداء كجيو نظركـ فيو مف حيث   :مف سيادتكـ التكـر بقراءة الدليؿ كا 
 السبلمة العممية كالمغكية. 
 مناسبة الطرائؼ المعدة لدركس كحدة الضكء كالبصريات. 
 كمدل ارتباط أىداؼ كؿ درس بالمكضكع, مدل صحة التحضير. 
 سئمة التقكيـمناسبة أ. 
 حذؼ أك إضافة أك إبداء أم مبلحظات أخرل. 

 ...كدمتـ عزا لنا                 
 ىبة الل الزعيـ :الباحثة

  :البيانات الشخصية لممحكـ
 ................ :التخصص ................ :اسـ المحكـ
.................... :مكاف العمؿ  ................. :التخصص
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لتدريس الكحدة الثامنة مف كتاب العمـك الجزء الثاني لمصؼ الثامف األساسي كفقان  الميعمـؿ دلي

 لمدخؿ الطرائؼ العممية
  :مقدمة

الحمد لل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف محمد)صمى الل عميو كسمـ( 
 أما بعد ,,,, الصادؽ األميف

بطمبتو إلى أقصى درجة مف الفيـ كاالستيعاب التي  ال شؾ أف كؿ معمـ يسعى جاىدا ليصؿ
فيبحث عف طرؽ كأساليب , تمكنيـ مف مكاجية المشكبلت كالمكاقؼ الحياتية بكؿ ذكاء كحكمة

ثارة اىتماـ الطمبة كتخفؼ مف جفاؼ المادة العممية كتطرد جك الممؿ في , تعمؿ عمى تشكيؽ كا 
فبل , كتشكيقو لمتعمـ الميتعمـ في إثارة دافعية كحيث أف الطرائؼ العممية ليا دكر كبير , الفصؿ

فيي أشبو , أحب إلى النفس كال أمتع مف معرفة الغريب كالطريؼ الذم يتنافى مع ما ىك مألكؼ
مط مع الدكاء فتجعمو سائغان ال يشعر مف يتناكلو بمرارتو كدكف أف تقمؿ تبالمادة السكرية التي تخ

 .مف مفعكؿ الدكاء
ة تضع الباحثة بيف يديؾ دليالن لتدريس كحدة الضكء كالبصريات كقد الميعمم/ أختي الميعمـأخي 

  :تضمف الدليؿ ما يمي
 شركط استخداميا( -جكانبال -نبذة عف الطرائؼ العممية )المفيـك 
 الكجدانية( جكانبال -المعرفية جكانبال -نبذة عف الحس العممي )المفيـك 
 تحديد األىداؼ العامة لمكحدة. 
 ية المقترحة لتدريس الكحدة المختارةالخطة الزمن. 
  تخطيط كتنفيذ الدركس باستخداـ الطرائؼ العممية بطريقة تنمي الحس العممي لدل طالبات الصؼ

  :الثامف حيث تضمنت خطة كؿ درس عمى ما يأتي
 .األىداؼ السمككية  لكؿ درس 
 .األدكات المطمكبة لتنفيذ األنشطة العممية 
  :إجراءات تنفيذ الدرس كتشمؿ 

  الميعمـالطرائؼ العممية التي يعرضيا. 
 األنشطة العممية التي يقـك بيا الطبلب. 

  :تحديد أساليب التقكيـ كقد تضمنت 
 لتحديد الخبرات السابقة في بنية الطالب المعرفية :التقكيـ القبمي. 
 يككف لكؿ ىدؼ سمككي :التقكيـ التككيني. 
 ؼ المرجكة )أكراؽ عمؿ(لمحكـ عمى مدل تحقيؽ األىدا :التقكيـ الختامي. 
  الكاجبات البيتية. 
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- :الطرائؼ العممية  

ىي كؿ ما يصدر عف معمـ العمكـ مف قكؿ أك فعؿ مف شأنو أف يثير اىتماـ تبلميذه كيحدث 
 .ليـ عجبان ك دىشة نحك مكضكع الدرس

 
 - :شركط الطرفة العممية

ابعتيا كيثير فيو عجبا يمفت انتباه السامع إلى مت.أف يككف لمطرفة عنكاف مثير كجذاب .1
 .كدىشة

 .أف يككف مضمكف الطرفة غريبان كجديدان بقدر اإلمكاف .2
أف تككف الطرفة كثيقة الصمة بالمحتكل المعرفي لممكضكع كتسيـ في تحقيؽ أىدافو  .3

 .المنشكدة
 .أف يتـ تقديـ الطرفة في الكقت المناسب .4
 .يقياالتعامؿ مع الطرفة كيتقف فنكف كقكاعد تطب الميعمـأف يجيد  .5
عف )الشفرة( التي تنطكم عمييا بعض الطرائؼ في نفس الكقت الذم تقاؿ  الميعمـأال يكشؼ  .6

 .تجرم فيو أك
 .أال تستغرؽ الطرفة كقتا أكثر مف البلـز .7
 .يف كقدراتيـ العقميةالميتعمـ أف تتناسب الطرفة مع استعدادات  .8

 
 - :الطرائؼ العممية أبعاد
 كمف ثـ تتحقؽ رغبة التمميذ في , ؿ بؤرة اإلثارة لمتمميذكالذم يمث :عنكاف الطرفة العممية

 .التعرؼ عمى المضمكف العممي لمطرفة كما تنطكم عميو مف أفكار كمفاىيـ جديدة
 
 عبارة عف معمكمات تبدك مف كجيو نظر التمميذ غريبة أك متناقضة مع  :مضمكف الطرفة

العممية أك سير العمماء أك  فاتاإلكتشاالحقائؽ العممية المتعارؼ عمييا أك سرا مف أسرار 
 .عرض عمؿ مثير بحيث يمثؿ عنصر الطرفة قاسما مشتركا بينيا

 
 أم المكاقؼ الذم تـ عرضيا كالذم تنطكم  :انفعاالت التبلميذ كمشاركتيـ بالمكقؼ التعميمي

 .في تكجيو ىذه االنفعاالت في التعمـ الميعمـعمييا الطرفة العممية كمف ثـ يأتي دكر 
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 - :الطرائؼ العمميةأنكاع 
  :إما أف تككف, كىي عبارة عف معمكمات غريبة :طرائؼ نظرية .1

 مع الكاقع كىي ليست كذلؾ, متنافرة مع الحقائؽ العممية المعركفة أك متناقضة. 
   العممية اإلكتشافاتتتعمؽ بأسرار. 
 تتعمؽ بسير العمماء كتراجميـ. 

 
ثا :طرائؼ عممية .2  .رةكىي أكثر أنكاع الطرائؼ متعة كا 

  :كتنقسـ إلى
 عركض مثيرة. 
 تجارب مدىشة. 
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 الحس العممي

  مفيـك الحس العممي: -

بناء عمى اإلدراؾ , بطريقة  معرفية ككجدانية الميتعمـ يمارسيا التي عقمية النشطة األ مجمكعة مف
 .لتحقيؽ اليدؼ المنشكد كالفيـ كالكعي كصكالن 

 
  :الحس العممي المعرفية جكانب

كتحديد , تكظيؼ المدركات الحسية في عممية بناء المعرفة :لحكاستفعيؿ غالبية ا .1
 .المبلحظات بدقة

تذكر المعمكمات كالمعارؼ السابقة لبلستفادة منيا في  :استدعاء الخبرات كربطيا بالحاضر .2
 .مكاقؼ جديدة

 .القدرة عمى التفسير كمعرفة حدكد ما نعرؼ كما ال نعرؼ :التفكير حكؿ التفكير .3

 .كاكتشاؼ األخطاء العددية, القدرة عمى التعامؿ مع األرقاـ :الحس العددم .4

 - :الحس العممي الكجدانية جكانب

العممية الرغبة في االكتشاؼ كالمعرفة كتحدم المشكبلت  :العممي اإلستطبلعحب  .1
 .الغامضة

 أثناء التعمـ اإلنبيارالشعكر بالسركر كالدىشة ك  :بالعمؿ العممي اإلستمتاع .2

 .ار في أداء نشاط ما دكف استسبلـ حتى تحقيؽ اليدؼالستمر ا :المثابرة .3

 .القدرة عمى اإلصغاء بتفيـ كانتباه :اليقظة العقمية .4

 .ككضع خطة لمسمكؾ المراد القياـ بو, التفكير قبؿ فعؿ نشاط ما :التحكـ بالتيكر .5
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 الكحدة الثامنة

 الضكء كالبصريات

 - :األىداؼ العامة

 .الضكء في كسط ما انتقاؿ يةكيفتكضح  .1
 .بعض الظكاىر المتعمقة بانتقاؿ الضكء في خطكط مستقيمة تعدد .2
 .قارف بيف سمكؾ الضكء في األكساط المختمفةت .3
 .تتكصؿ إلى قانكف انعكاس الضكء عمميان  .4
 .حدد صفات األخيمة في المرايا المستكيةت .5
 .تميز بيف المرايا المحدبة كالمقعرة .6
 .حدد صفات األخيمة في المرايا المقعرةت .7
 .فات األخيمة المتككنة في المرايا المحدبةتحدد ص .8
 .تعطي أمثمة عمى استخدامات المرايا المستكية كالكركية في حياتنا اليكمية .9

 .حؿ مسائؿ حسابية بسيطة عمى المرايا المستكية كالمرايا الكركيةت .10
 .تكضح مفيـك انكسار الضكء .11
 .قارف بيف انعكاس كانكسار الضكءت .12
 .تقارف بيف أنكاع العدسات .13
 خصائص األخيمة المتككنة في العدسات المحدبة كضحت .14
 تكضح خصائص األخيمة المتككنة في العدسات المقعرة .15
 .العدسات المحدبة كالمقعرةحؿ مسائؿ حسابية بسيطة عمى ت .16
 .تعدد أجزاء العيف البشرية كتكضح كيفية طريقة تكيفيا .17
 .ةتعرؼ بعض تطبيقات العدسات المحدبة كالمقعرة في الحياة العمميت .18
 .تعدد عيكب اإلبصار كأسبابيا كطرؽ عبلجيا .19
 .تعدد بعض اآلالت البصرية كاستخداماتيا في حياتنا اليكمية .20
 .قدر جيكد العمـ كالعمماء في تطكير حياة اإلنسافت .21
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 خطة تكزيع دركس الكحدة الثامنة )الضكء كالبصريات(

 الكحدة الفصؿ مكضكع الدرس عدد الحصص

 لضكء(األكؿ )ا انتقاؿ الضكء 2

منة
الثا

 

ات
صري

كالب
كء 
ض
ال

 

 سمكؾ الضكء في األكساط المختمفة 2

 الثاني )انعكاس الضكء( انعكاس الضكء في كسط كاحد 2

 المرايا المستكية 2

 الكركيةالمرآة  1

 صفات الخياؿ في المرايا المقعرة 2

 صفات الخياؿ في المرايا المحدبة 2

 الثالث )انكسار الضكء( شفافيف انكسار الضكء بيف كسطيف 2

 أنكاع العدسات 2

 المحدبة صفات الخياؿ في العدسات 2

 المقعرة صفات الخياؿ في العدسات 2

 تطبيقات عمى استخداـ العدسات 3

 مجمكع الحصص 24
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 (الكحدة الثامنة )الضكء كالبصريات
ة كفقان لمدخؿ الطرائؼ العممي
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 الفصؿ األكؿ -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (2) :عدد الحصص            انتقاؿ الضكء :المكضكع  األكؿ :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 تكضح الطالبة المقصكد بالمكجات الكيركمغناطيسية 

 تعطي الطالبة أمثمة ألمكاج كيركمغناطيسية. 

 ...........يطمؽ عمى األمكاج التي ليا القدرة عمى االنتشار في الفراغ .1

 .............ك...........مف أمثمتيا .2

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي - L.C.Dجياز  –آلة التصكير ذات الثقب  - ستارة -مصباح  -قطع كرتكنية  -شمعة  –الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني نشطة كالفعالياتاأل  األىداؼ السمككية
الضكء يسير تثبت بالتجربة أف  .1

 .في خطكط مستقيمة

 

  ما ىك الضكء؟ ما أىميتو لمكائنات الحية؟ :ة الطالبات في األسئمة التاليةالميعممتناقش  

 جياز  ( مف خبلؿ عرضيا عمى1طرفة ) فتعرض عمييL.C.D 

 ت في اليكاء؟ كـ تبمغ سرعة الضكء؟كيؼ ينتقؿ الضكء؟ كـ تبمغ سرعة الصك  :تناقشيف 

  (2)ة طرفة الميعممتعرض  

 ماذا اكتشؼ ؟ك مف ىك العالـ المسمـ الذم نبغ في عمـ الفيزياء كالرياضيات؟  :ناقش الطالباتت 

  (1)ة الطالبات في مبلحظتيف كاستنتاجيف مف النشاط الميعممكتناقش  58ص (1)يتـ إجراء نشاط. 

  :أكممي ما يمي

 .........سرعتو كتبمغ.....ء مكجاتيعتبر الضك  

 .......الضكء في الكسط الكاحد في خطكط ينتقؿ

  

تذكر بعض األدلة عمى سير  .2
 الضكء في خطكط مستقيمة

  أذكرم ظكاىر تدؿ عمى سير الضكء في خطكط مستقيمة؟ :ة الطالباتالميعممتناقش 

  مف خبلؿ جياز ( 3ة عمى الطالبات طرفة )الميعممتعرضL.C.D. 

عندما يقترب الجسـ مف مصدر الضكء فإف مساحة 
 .........كدرجة كضكحو........ظؿ الجسـ
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 59ص (2)إجراء النشاط  يتـ. 

 كيؼ يتككف الظؿ؟ متى نحصؿ عمى منطقة ظؿ تاـ؟ كمنطقة فكرم ما ىي إجابة المغز؟  :تناقش الطالبات
شبو ظؿ؟ متى يككف الظؿ كبيرا؟ متى يككف الظؿ صغيرا؟ ماذا استفاد العمماء مف معرفتيـ بالظؿ قديما؟ 

 ما ىي عيكب المزكلة الشمسية؟

  مف خبلؿ جياز كثـ  ( 4ة طرفة )الميعممتعرضL.C.D صكرا لظكاىر كسكؼ الشمس كخسكؼ القمر. 

 تناقش الطالبات ماذا تسمى ىذه الظكاىر؟ كما ىك سبب حدكثيا؟ 

تتككف منطقة الظؿ التاـ كشبة الظؿ عندما يككف 
 ............ك.........المصدر الضكئي

 ............يتككف الظؿ عندما يعترض الجسـ

تصمـ نمكذجا مقترحا آللة  .3
 .التصكير ذات الثقب

 

  بتكضيح كيفية صنع آلة التصكير ذات الثقب كتطمب مف كؿ مجمكعة تصميـ اآللةة الميعممتقـك. 

 ( ص3يتـ تنفيذ نشاط )60:  

   تككف فييا؟ما ىي صفات الخياؿ الم :ةالميعممتناقش 

  (5ة عمى الطالبات طرفة )الميعممتعرض. 

  كلماذا كاف يطمؽ عميو كذلؾ؟ كماذا اكتشؼ ابف الييثـ عندما  ؟ما قصة بيت األشباح :ةالميعممتناقش
  ؟كماذا أطمؽ عمى اختراعو ؟اذكرم التجربة التي قاـ بيا ابف الييثـ  ؟دخمو

مف األدلة عمى سير الضكء في خطكط 
 ............ك...........ك...............مستقيمة

 ..........يتككف في آلة التصكير ذات الثقب خياؿ

  ::البرؽ يفكز عمى الرعد في مسابقة العدكٌ  ::(1)طرفة  الطٌّرىؼ
ي سباؽ فكافؽ البرؽ ليثبت لو أفضؿ كأسرع منؾ فيؿ تتحداني ف ككقؼ يضحؾ أماـ البرؽ ساخرا أنا صكتوفصار يمشي مختاال يتباىى بسرعتو ك  بصكتواغتر الرعد 
كلـ يستطع المحاؽ بو فكقؼ عاجزا عف لـ يدركو الرعد فكفعبل تـ السباؽ كتفاجأ الرعد أف  البرؽ استطاع اف يدكر حكؿ األرض سبع مرات في الثانية , عكس كبلمو
 .الضكء أسرع مف الصكت حقان الكبلـ كقاؿ 
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  ::سطح القمر ىعم البيركني يرث أرضان  ::(2)طرفة 

ككضح كجكد فرؽ بيف , كدرس الرياضيات كالفيزياء كلو العديد مف المؤلفات في مسائؿ عممية كتاريخية كفمكية, ق 973كلد البيركني في مدينة خكارـز عاـ 
 .كنظرا إلسياماتو الكبيرة في عمـ الفيزياء كالفمؾ سميت فكىة بركانية عمي سطح القمر باسمو, سرعة الضكء كسرعة الصكت

  ::!يرافقني دائما لكنو يتخمى عني في الظالـ ::(3)طرفة 
 .(2يمكف التعرؼ عميو مف خبلؿ تنفيذ نشاط ).ال تجده في الظبلـ كلكف عندما تحتاجو, مف الذم يككف معؾ دائما, في ىذا المغز جيدان  فكرم

 
 

  ::طمب القمر يدىا كالنتيجة كسكؼ ليا كخسكؼ لو ::(4طرقة )
كلكف ىذا األمر لـ يرؽ لؤلرض التي ما لبثت أف كقفت حاجزا بيف , فكافقت الشمس كىي مكسكفة, لقمر إلى بيت اآلنسة شمس ليطمب يدىافي يـك مف األياـ  ذىب ا

 .الشمس كالقمر لتمنع سعادتيما فانخسؼ القمر حزنا
 

  ::بيت األشباح ::(5طرفة )
بيكت المدينة يقكلكف عنو )بيت األشباح( فإذا كنت بداخؿ البيت  سمع عف بيت قديـ ميجكر مف ,عندما كاف عالـ البصريات الحسف بف الييثـ" يعيش في مدينة البصرة

التجارب عمى ىذه الظاىرة حتى تبيف لو أف  كزار ابف الييثـ ىذا المنزؿ كأخذ يجرم, كقد ظيرت الصكر مصغرة مقمكبة, عمى الحائط رأيت صكر أشخاص يسيركف
مصغرة مقمكبة عمى الحائط  صكرة فإذا مر أحد في الطريؽ عمى مسافة معينة مف ذلؾ الحائط تظير لو, البيت كالشارع صؿ بيفىناؾ ثقب صغير جدا في الحائط الفا

المقابؿ الذم تسقط عميو الصكرة حتى حصؿ عمى صكرة أكضح  في بيتو حجرة مماثمة كأخذ يجرم التجارب عمى حجـ الثقب كالمسافة بيف الثقب كالجدار شيدك , اآلخر
صندكؽ صغير مطمي مف الداخؿ بالمكف بصندكؽ صغير يستطيع أف ينقمو أينما ذىب فجاء  إلىفكرة غرفة األشباح  ثـ تطكرت, األشباح" تمؾ التي رآىا في "منزؿ مف

 تكمؿ اختراع أكؿ كاميرا في تاريخكىك بذلؾ يككف قد اس, (المصقكؿالمكاجو لمثقب كضع لكحان مف الزجاج ) البعد كفي, كجعؿ في أحد جكانبو ثقبان صغيران , األسكد
 .ذات الثقب( أك القمرة بؿ اسما عمميا بسيطان ىك )الخزانة المظممة, إال أنو لـ يطمؽ عمييا اسمو, اإلنسانية

 الكاجب البيتي
 65فحة مف الكتاب المدرسي ص   4، 3، 2ؿ أجيبي عف سؤا 
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 الفصؿ األكؿ -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (2) :عدد الحصص          سمكؾ الضكء في األكساط المختمفة :المكضكع  الثاني :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 تذكر بعض األدلة عمى سير الضكء في خطكط مستقيمة. 

 تصؼ كيفية تككيف ظبلؿ لؤلجساـ. 

 ك..........مف األدلة عمى سير الضكء في خطكط مستقيمة............ 

 ك...........تتككف منطقة, عندما يككف المصدر الضكئي كبير بالنسبة لمجسـ............. 

 المصادر ك الكسائؿ
 .ككب زجاجي شفاؼ -ماء –قطعة نقكد  -أكراؽ نباتات -الكتاب المدرسي -كرؽ دفتر  -جمي   -شفافيات  – شمعة –الطباشير   –السبكرة 

 التقكيـ التككيني كالفعاليات نشطةاأل  األىداؼ السمككية
تكضح المقصكد  -1

 .بالكسط الشفاؼ
  :تناقشك , (3)ك نشاط  (2)نشاط  ك (1)نشاط  تنفيذ الطالباتة مف الميعممتطمب  

 الماء النقي؟ , ككب زجاج شفاؼ, الشفافية, الجمي, لماذا نرل قطعة النقكد في حالة النظر إلييا مف خبلؿ اليكاء  

  تفسيرىايح إجابات الطالبات ك تكضبعد ذلؾ يتـ. 

  :أكممي ما يػػمي

 ػ تسمى األكساط التي تعكس الضكء كمو ب
 ...........ػ

 ك.......مف األكساط الشفافة......... 

أف تستنتج مفيـك  -2
الكسط شبو 

 الشفاؼ

  كتناقش (1)ة بعرض طرفة الميعممتقـك:  
 ؟يفان؟ بما تفسرم ذلؾلماذا كاف غسيؿ الجارة يظير دائمان غير نظيؼ؟ متى ظير نظ 
   مف خبلؿ مجمكعات الطالبات (4)تنفيذ نشاط يتـ. 
  ىؿ تمثؿ عدة شفافيات كسطا شفافا؟ لماذا؟ ما ىي العبلقة بيف سمؾ الكسط الشفاؼ كمقدار الضكء النافذ؟  :ةالميعممتناقش

 ؟ارسمي ىذه العبلقة

  يتناسب مقدار الضكء النافذ
 .مع سيمؾ الكسط الشفاؼ......تناسبان 

 ( ؟1ماذا تعممت مف الطرفة) 

  يسمى الكسط الذم يسمح بمركر جزء مف
كمف األمثمة ......الضكء بػ
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  :كتناقش( 2كبعد ذلؾ تعرض طرفة )

  تفسيرىاكيتـ تكضيح إجابات الطالبات ك  ؟مع أف الماء كسطان شفافان لماذا يبدك قاع البحر مظمما. 

 ..........ك..........عميو

 اء المكجكدة في عدـ رؤية األشي :عممي
 .قاع بركة مياه راكدة بكضكح

تصؼ سمكؾ  -3
الضكء في األكساط 

 .المعتمة

 مف خبلؿ مجمكعات الطالبات, (5تنفيذ نشاط ) يتـ ىنا. 
  ما ىي تحك الت الطاقة في  أمثمة عمى أجساـ معتمة؟  ما المقصكد باألكساط المعتمة؟ اذكرم :ة الطالباتالميعممتناقش

  ؟تمؾ األجساـ المعتمة
  ( 3ة الطرفة )الميعممتعرض 
  الجمكس تحت أشعة الشمس في بلماذا ينصح األطفاؿ  جمد اإلنساف؟يككف مف أم أنكاع األكساط  :ةالميعمم تناقش

     الصباح الباكر؟ ما ىي عبلقة الشمس ببناء العظاـ؟ 
 األكساط ىذه سمكؾ الضكء في عمييا؟ ك كأمثمة , أنكاع األكساط المختمفة خارطة مفاىيمية تكضح مف خبلليا ترسـ الميعممة

  .كيتـ تكضيح إجابات الطالبات كمناقشتيا, المختمفة

 
 

  عند سقكط الضكء عمى جسـ معتـ
 ....أك.......فإنو

  تتحكؿ الطاقة الضكئية التي يمتصيا
 ............الجسـ المعتـ إلى طاقة

 ىكف تساعد أشعة الشمس عمى تحكيؿ الد
الذم يمـز .......في الجمد إلى

 .........بناءل

البالستيؾ 
الشفاؼ 
 الممكف

 الزجاج
 المخشف

لبقع ا
 الزيتية
عمى 
 الكرؽ

أكراؽ 
 النبات

 الخشب تالفمزا

 سمكؾ الضكء في األكساط المختمفة

 األكساط الشفافة األكساط المعتمة األكساط شبو الشفافة

كتمتص  تسمح بمركر بعض الضكء
 تسمح لمضكء بالنفاذ مف خالليا ال تسمح لمضكء بالنفاذ خالليا الباقي

الماء  اليكاء
 النقي

الزجاج 
 النقي

 مثل 
 مثل

 مثل
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 الطٌّرىؼ
  ::أصمح مف نفسؾ أكالن  ::(1)فة طر

طمة عمى الحديقة المشتركة بينيما كبيف مف خمؼ زجاج النافذة المي  قالت الزكجة مػيػشيرةن , اإلفطار كبينما يتناكالف كجبة, األكؿمنزؿ جديد كفي اليـك  إلىانتقؿ رجؿ مع زكجتو 
كبعد شير , دأبت الزكجة عمى إلقاء نفس التعميؽ في كؿ مرة ترل جارتيا تنشر الغسيؿ ك, رخيصان  البد أنيا تشترم مسحكقان , رانيما انظر يا عزيزم إف غسيؿ جارتنا ليس نظيؼجي

كنظفت لؾ , أنا نيضت مبكرا ىذا الصباح عزيزتي :فأجاب الزكج  كيؼ تغسؿ أخيران لقد تعممت  انظر كقالت لزكجيا, عمى حباؿ جارتيا اندىشت الزكجة عندما رأت الغسيؿ نظيفان 
 .زجاج النافذة التي تنظريف منيا

  ::! ليا عيكف كلكنيا ال ترل ::(2)طرفة 

 نيا ال ترل أبتتميز ك , أصبلن  فيي ال تحتاج إلى الضكء, كال تصعد إلى السطح, المظمـ سبحاف الل العظيـ ىناؾ نكع مف األسماؾ التي تعيش في قاع البحر 

 ىؿ تستطيعيف معرفة السبب؟

  ::! الشمس عامؿ بناء ::(3طرفة )

كأخيرا كجدت كظيفة في مجاؿ , كذلؾ حتى تستطيع أف تعكؿ جميع أبنائيا )سكاف الكرة األرضية(, كانت السيدة شمس المجتيدة تبحث عف كظيفة إضافية في الفترة الصباحية
 .بناء العظاـ

 .بالرغـ مف أف الماء كسط شفاؼ إال أف  قاع البحر مظمـ -   :فسرم الكاجب البيتي

 .نرل خياؿ مقمكب لمشمعة في آلة التصكير ذات الثقب-             

 كمعتمة؟                    , كشبو شفافة, اذكرم أمثمة عمى أكساط  شفافة 

  65أجيبي عف السؤاؿ الخامس ص 
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 الفصؿ الثاني -كحدة الثامنة ال              مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (2) :عدد الحصص          انعكاس الضكء في الكسط الكاحد :المكضكع  األكؿ :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 تصؼ األكساط حسب نفاذ الضكء فييا. 

 تصؼ سمكؾ الضكء في األكساط المعتمة. 

 ك...........ك...........تصنؼ األكساط حسب نفاذ الضكء فييا إلى أكساط........... 

 عند سقكط الضكء عمى جسـ معتـ فإنو........... 

 المصادر ك الكسائؿ
 .جياز ىارتؿ -الكتاب المدرسي  -منقمة  -مرآة مستكية  –مصدر ضكئي   –الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني نشطة كالفعالياتاأل  األىداؼ السمككية
  :( عمى الطالبات كبعد سردىا تناقش الطالبات1ة في بداية الحصة طرفة )الميعممرض تع  .أف تعرؼ االنعكاس -1

 ؟ فسرم ذلؾ؟ماذا فعؿ جحا؟ كلماذا؟ ىؿ ما رآه جحا صحيحان  ك ماذا شاىد جحا في البئر؟  

  كما ىي فكائد االنعكاس؟ ما ىي شركط حدكثو؟ ما المقصكد بانعكاس الضكء؟ 

  :أكممي ما يمي

 االنعكاس ىك....................... 

 ؟تخيمي ماذا سيحدث لك أف الضكء لـ ينعكس 

 .( عمى الطالبات دكف تفسير ليا2ة طرفة )الميعممتعرض   .تستنتج قانكف انعكاس الضكء -2
  ( 1تطمب مف الطالبات إجراء نشاط) تطمب  ك, كتناقشيف في مبلحظاتيف كاستنتاجيف, 67ص

 .(2منيف تفسيران لمطرفة )
 ما   ما؟مقصكد بزاكية السقكط؟ ما المقصكد زاكية االنعكاس؟ ما ىي العبلقة بينيما ال :تناقشيف

 ىك نص قانكف االنعكاس؟
  يتـ بعد ذلؾ تكضيح إجابات الطالبات كمناقشتيا. 

  :اكتبي المصطمح العممي

الزاكية المحصكرة بيف الشعاع الساقط ك العمكد المقاـ  .1
 (      ).مف نقطة السقكط

بيف الشعاع المنعكس كالعمكد المقاـ  الزاكية المحصكرة .2
 (      ).مف نقطة السقكط

 اذكرم قانكف انعكاس الضكء؟ 
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 .في مجمكعات 70ص (2)ة الطالبات لتنفيذ النشاط الميعممتكجو   .أنكاع االنعكاس قارف بيفت -3

  في حالة االنعكاس غير المنتظـ كيؼ يككف السطح العاكس؟ ككيؼ يككف اتجاه  :ةالميعممتناقش
ككذلؾ المنتظـ؟ فكرم لماذا نرل الكتابة عمى السبكرة بكضكح؟ اذكرم أمثمة  ؟كء المنعكسالض

 مف حياتؾ اليكمية عمى سطكح تعكس الضكء بانتظاـ كأخرل تشتت الضكء؟ 

 

انعكاس  كجو المقارنة
 منتظـ

انعكاس غير 
 منتظـ

   السطح العاكس
   الضكء المنعكس اتجاه

  ::!قذ القمرجحا ين ::(1)طرفة  الطٌّرىؼ

, المسكيف في الماء؟ كحاكؿ إخراجو بأف أخذ يحرؾ دلكا في الماء لعؿ القمر يعمؽ بو فتساءؿ كيؼ سقط ىذا القمر, نظر جحا في البئر فرأل صكرة القمرذات ليمة  
ذا بحجر ثقيؿ يعمؽ بالدلك الحمد لل لقد تكسرت  فصاح فرحان .القمر في السماء فرأل, جحا عمى ظيره كبينما جحا يشد الدلك بكؿ قكتو انقطع حبؿ الدلك كسقط, كا 

 .كلكني أنقذت القمر المسكيف مف الغرؽ ضمكعي

 

  ::! الضكء المرفكض ::(2)طرفة 

 .كطردتو بعيدان عنيا طمب السيد ضكء المرآةكلكف حصؿ ما ىك غير متكقع فقد رفضت , ضكء ليخطب يد اآلنسة مرآة السيدفي يـك مف األياـ تقدـ  

 .(1لنعرؼ عمينا تنفيذ نشاط )  ؟؟تستطيعكف معرفة السبب ىؿ   

 ؟ارسمي خارطة مفاىيمية تكضحي فييا نكعي االنعكاس  الكاجب البيتي

 يرل  جميع الطمبة الكتابة عمى السبكرة بكضكح :فسرم. 
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 الفصؿ الثاني -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (2) :عدد الحصص                                   المرايا المستكية                               :مكضكعال    الثاني :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
  تذكر فكائد انعكاس الضكء 
  تكضح المقصكد باالنعكاس المنتظـ 

 ك...........مف فكائد انعكاس الضكء............... 
 ...........ىك انعكاس الضكء في اتجاه كاحد بعد سقكطو عمى سطح مصقكؿ. 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي -جياز البريسككب  –منقمة  –مرآتيف مستكيتيف  –مصدر ضكئي  –الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني نشطة كالفعالياتاأل  األىداؼ السمككية
 ؟فكرم مف التي لف نفمح في إخفاء شيء عنيا :كتناقش (1ة عمى الطالبات طرفو )الميعممتعرض   تعرؼ الطالبة المرآة .1

 كعمى صفاتيف, ثـ تمسؾ الطالبات بالمرايا كتبدأ بالتعرؼ  عمى انكاع المرايا. 

 ما المقصكد بالمرآة؟ ما ىي كظيفة المرآة؟ ما ىي أنكاع المرايا؟  كيؼ تستطيعيف التميز بيف المرايا  :تناقش
 حيث الشكؿ؟ كيؼ شاىدت خيالؾ في المرايا الثبلثة؟ الثبلثة مف

  :اكتبي المصطمح العممي
 .قطعة مف الزجاج ليا سطح كاحد مصقكؿ

 .مرآة سطحيا العاكس جزء مف كرة
  :أكممي
 ..............ك...........نكعافالمرآة 

الخياؿ المتككف في المرايا  صؼت .2
 المستكية 

 

  ( مف خبلؿ المجمكعات1تنفيذ نشاط )ة بتكجيو الطالبات لالميعممتقـك. 
   (2)تقـك الطالبات بتمثيؿ طرفة. 
  ةالميعممتناقش:  
  بطكؿ كبعد( )الخياؿ  (أيف يتككف الخياؿ؟ ما ىي عبلقة )طكؿ كبعدما ىي صفات الخياؿ في المرآة المستكية؟

عمى  غريبان  ىؿ الحظت شيئان اشة؟ الجسـ؟ ىؿ تككف لمشمعة خياالن حقيقيان أـ كىميان؟ لماذا كصفنا المرآة بأنيا غش
 ؟عمى سيارة اإلسعاؼ فكرم لماذا تيكتب كممة إسعاؼ مقمكبة سيارة اإلسعاؼ؟ ما الذم لفت انتباىؾ؟

  :صفات الخياؿ في المرآة المستكيةمف 
 .................... 
 ...................... 
 ...................... 
 ....................... 
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التطبيقات عمى  عضتذكر ب .3
 .المرايا المستكية

  عمى الطالبات كمف ثـ تعرض عمى الطالبات جياز البريسككب (3)ة طرفو الميعممتعرض. 

  بالنظر مف خبلؿ البريسككب ةكمف ثـ تقـك كؿ طالب ؟مما يتركب؟ ما ىك مبدأ عممو :ةالميعممتناقش ,
 .كتسجيؿ مبلحظتيا

 كب؟ استخدامات البريسكما  :ةالميعمم تناقش 

 البريسككب؟ما ىي استخدامات 
 ................... 
 ................... 
 ................... 

فكرم لماذا تستطيعيف رؤية أكثر مف خياؿ لؾ في  :كتناقش, (4ة عمى الطالبات طرفو )الميعممتعرض   تقترح طريقة لزيادة عدد األخيمة .4
 ؟صالكف التجميؿ

  لمجمكعاتمف خبلؿ ا (2)يتـ تنفيذ نشاط. 

   بيف مرآتيف مستكيتيف  مف خبلؿ القانكف    حساب عدد األخيمة المتككنة  ةة الطالبات في كيفيالميعممكتناقش
 1 -/ ىػ  360عدد األخيمة = 

  ؟120ٍاحسبي عدد األخيمة المتككنة عندما تككف الزاكية بيف مرآتيف مستكيتيف 

حسبي عدد األخيمة المتككنة عندما تككف الزاكية ا
  :بيف المرآتيف المستكيتيف

 .30ٍ -ج    90ٍ -ب    40 -أ  

  ::! عندما تقؼ أماميا تعرؼ عنؾ كؿ شيء ::(1طرفو ) الطٌّرىؼ

 .(1لتعرفي اإلجابة نفذم نشاط ), في إجابة ىذا المغز؟ مف التي لف نفمح في إخفاء شيء عنيا مفكر 

  ::! المرآة الخادعة ::(2طرفو )

ذا بيا تمعب لعبة سخيفة..ارتدل مبلبس المدرسة كذىب ليمشط شعره أماـ المرآة, مجيدا بعد أف قضى ليمة طكيمة أماـ التمفاز استيقظ سعيد مف نكمو  تكقفي أيتيا ..كا 
 ..ذىب سعيد إلى المدرسة غاضبا فرآه  فييـ  صديقو..!! أخذ يصرخ بيا  كيتذمر كيصفيا بالمخادعة الغشاشة..قمت تكقفي..المرآة الحمقاء

  ما بؾ يا سعيد  لـ كؿ ىذا الغضب :يـفي
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 اشعر بأف بداخميا شخص آخر ..إنيا تمؾ المرآة  لقد أفقدتني صكابي إنيا تسخر مني :سعيد

  إنيا تسخر مني ..كمما رفعت ذراعي اليميف قامت برفع ذراعي اآلخر :سعيد  -  ؟! ؟لـ تقكؿ ىذا :فييـ

 نؾ ذاكرت درس العمـك باألمس لما حدث ىذا أك لسعيد ألمر بسيط عزيزم فكر فييـ قميبلن كقاؿ ا

؟!! كىؿ تسخر مني المرآة ألنني شاىدت التمفاز بدالن  :سعيد  مف أف استذكر دركس العمـك

 ؟!! ككيؼ تفسريف ما حدث؟؟؟حقاسعيد ىؿ كانت المرآة تسخر مف -..أحد أصدقائنا ىنا سيخبرؾ بما قد حدث معؾ..ضحؾ فييـ كقاؿ

  :!خالؿ الجدراف الرؤية مف ::(3طرفو )

إف ىذا لبس عجيبا كال أمرا خارقا , ما ىك خمفؾ دكف النظر لمخمؼككذلؾ رؤية , نعـ  أنا اعني ما أقكؿ ؟جدار غير شفاؼ ؟جسـ خمؼ جداررؤية  عيفىؿ تستطي 
 ؟ترل ما اسـ ىذا الجياز, إذا استخدمكا جيازا, بؿ يستطيع عممو جميع الناس, يحتاج معجزة

  ::ت األخيمة كاألصؿ كاحدتعدد ::(4طرفة )

ىؿ , كالحظت كأنت ىناؾ فكجدت أكثر مف صكرة لؾ؟ كيؼ حدث ذلؾ فأنت فرد؟ كيؼ يككف شخص كاحد كلو أخيمة كثيرة, إذا ذىبت إلى صالكف التجميؿ 
                  تستطيعيف تفسير ذلؾ؟

ذا تحرؾ الجسـ مسافة فما بع, سـ مف مرآة مستكية50إذا كضعت جسمان عمى بعد   الكاجب البيتي أكجدم , سـ مبتعدان عف المرآة20د خياؿ ىذا الجسـ عف المرآة؟ كا 
 المكقع الجديد لمخياؿ؟ كمثمي ذلؾ برسـ تخطيطي؟

  احسبي عدد األخيمة المتككنة بيف مرآتيف متكازيتيف؟ 

 مف الكتاب المدرسي 83ص 9س ك   82ص 2أجيبي عف س. 
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 الفصؿ الثاني -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (1) :عدد الحصص         المرآة المقعرة                  :المكضكع  الثالث  :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة

 يعكس...........مف الزجاج ليا ةالمرآة المستكية ىي قطع .تكضح المقصكد بالمرآة المستكية.................... 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي - L.C.Dجياز  -منقمة  –ممعقة فمزية  -مرآة مقعرة  –مرآة محدبة  –  -مصدر ضكئي  –الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني كالفعاليات األنشطة األىداؼ السمككية
 تصنؼ المرايا الكركية  .1

 

  (1, كبعد ذلؾ يتـ تنفيذ نشاط )ردكف تفسي( عمى الطالبات 1) ةة طرفالميعممتعرض. 

   ما المقصكد بالمرايا الكركية؟ ما المرآة التي  ؟ما ىي الكظيفة التي حصمت عمييا المرآة :ة الطالباتالميعممتناقش
الحظت نفسؾ فييا كبيرة؟ كأيف ىك سطحيا العاكس؟ ك ما المرآة التي الحظت نفسؾ فييا صغيرة؟ كأيف ىك سطحيا 

ككيؼ كاف عندما نظرًت لمسطح الخارجي لمممعقة؟ , خيالؾ عندما نظرًت لمسطح الداخمي لمممعقة كيؼ كاف العاكس؟ ك
 أييـ يعمؿ كمرآة محدبة كأييـ يعمؿ كمرآة مقعرة؟

  :أكممي الفراغ
 ..............المرايا الكركية ىي

 .........ك........تصنؼ المرايا الكركية إلى
 .....الممعقة في الشكؿ التالي تعمؿ عمؿ

 

 :تحدد عمى الرسـ .2
 قطب المرآة
 مركز التككر

 البؤرة
 البؤرم البعد

  ة بعرض عمى جياز الميعممتقـكL.C.D  مرايا مقعرة فييا مكضحة األجزاء عمى الرسـ. 

  ( 2تعرض عمييف طرفة). 

 درس المسمـ الذم  مركز تككر المرآة؟ ما المقصكد بالبؤرة؟ مف ىك العالـ ؟قطب المرآةالمقصكد بما  :تناقش الطالبات
 البؤرم بنصؼ قطر التككر؟ البعدالبؤرم؟ ما ىي عبلقة  البعداكتشؼ بؤرة المرآة؟ ما المقصكد بخكاص المرايا ك 

  :حددم عمى الشكؿ التالي
 قطب المرآة 
 مركز التككر 
 البؤرة 
 البؤرم البعد 
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تتبع الشعاع الساقط  .3
كالمنعكس عمى المرآة 

 .المقعرة

  ةالميعممكتناقش  (3)طالبات طرفة ة عمى الالميعممتعرض:  

  أيف يكضع مصدر الضكء في المصباح ماذا كانت أداة ارخميدس الحربية ضد الركماف؟ أيف تجمعت ىذه األشعة؟
 ؟لممرآة المقعرة أخران  اذكرم اسمان الضكئي األمامي لمسيارة؟ كلماذا؟ 

   ة عمى جياز الميعممتعرضL.C.D  نعكسة عف المرآة المقعرةيكضح األشعة الساقطة كالم عرضان. 

 رسـ ىذه األشعة في دفاترىفبالطالبات  تقـك. 

 المنعكس في الساقط ك  مسار الشعاع ارسمي
 المرايا المقعرة؟ 
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  ::!الممعقة تحصؿ عمى كظيفة أخرل ::(1)طرفو  الطٌّرىؼ

ىؿ تعرفف , في معمؿ الضكءأخرل فقد حصمت عمى كظيفة , دة ممعقة كتزكية اآلخريف ليالتفكؽ السي فنظران , تقدمت السيدة ممعقة بشيادة تخرجيا بتقدير امتياز إلى كزارة العمؿ
 .( لتتعرفي عمى الكظيفة1ما ىي الكظيفة؟ نفذم نشاط )

  ::!عالـ ادعى الجنكف ليتخمص مف حاكـ مجنكف ::(2)طرفو  

كاف عكس ما كاف سائدان , الجسـ لينعكس كنراه عمىحيث اكتشؼ أف الضكء يسقط , الضكء مف فحكؿ العمماء الذيف نبغكا في عمـ كاف العالـ المسمـ الحسف ابف الييثـ فحبلن 
 , ككيفية تجميع األشعة في البؤرة, كدرس خكاص المرايا, أف العيف ىي التي تيصدر الشعاع الضكئي لنرل ما حكلنا معركؼ قديمان 

عف الحاكـ بأمر  ان فأحضره إلى مصر ككاف معركف, , كسمع الحاكـ بعمـ ابف الييثـ كمياراتو (لحاكـ بأمر اللا)أبك عمي المنصكر الممقب بػ الخميفة  أياـ ابف الييثـ عظـ شأف ك 
 .كىنا لـ يجد ابف الييثـ كسيمة لينجك مف بطش ىذا الحاكـ سكل ادعائو الجنكف, الل بسفكو لمدماء كقتمو لمعمماء كالمفكريف

  ::!ا بالمرايا يا سيدم نستطيع إيقافي ::(3)طرفة 

كحيف عمـ الممؾ ىيرك بتحرؾ األسطكؿ الركماني أرسؿ في طمب , راقكسة عمى الساحؿ الشرقي لجزيرة صقميةيفي القرف الثالث قبؿ الميبلد ىاجمت السفف الركمانية مدينة س
 ايا يا سيدم نستطيع إيقافيا!بالمر  :رخميدس بخبث كقاؿأحينيا ابتسـ , ارخميدس كبسرعة طمب منو التفكير في طريقة لصد السفف الركمانية

سرعاف ما أقنع الممؾ بضركرة نصب مرايا عمبلقة مقعرة  أرخميدسإال أف ..رخميدس )كىك المعركؼ بأطكاره الغريبة( قد جيف فعبلن أذىؿ الممؾ مف ىذا الرد الساذج كأيقف أف 
 .باتجاه السفف الركمانية حتى تحرقيا!!! كفعبل نجحت الخطة

  :المقصكد بكؿ مفما   الكاجب البيتي

 مركز التككر؟ –البؤرم  البعد –البؤرة  –المرآة المقعرة  -المرآة المحدبة 
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 الفصؿ الثاني -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (2) :عدد الحصص        صفات الخياؿ في المرآة المقعرة : المكضكع  الرابع  :الدرس

 الخبرات السابقة قياس الخبرات السابقة
  تكضح المقصكد بالمرآة المقعرة 

 تذكر صفات الخياؿ في المرآة المستكية. 

 المرآة التي سطحيا العاكس لمداخؿ تسمى............. 

 ك..........ك............ك.............صفات الخياؿ في المرآة المستكية.......... 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي -ستارة  –مرآة مقعرة  –  -صدر ضكئي م –الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني االنشطة كالفعاليات األىداؼ السمككية
صفات الخياؿ في  تستنتج -1

 .المرآة المقعرة
 

 

 ( مف خبلؿ المجمكعات1يتـ إجراء نشاط  ) ,( 1كيتـ تعبئة الجدكؿ المرافؽ لمنشاط). 

  المتككف في المرآة المقعرة؟ متى يتككف خياالن كىميان في المرآة  ما ىي صفات الخياؿ :ةالميعممتناقش
 .تقـك الطالبات برسـ صفات الخياؿ في كؿ حالة في دفاترىفك   المقعرة؟ ك ىؿ ىك مصغر أـ مكبر؟

 ( حيث تأخذ بعض الطالبات دكر1تقـك الطالبات بتمثيؿ طرفة ) (دميةال –المرآة المقعرة  -لراكم ا – 
 .يتـ الشرح كالمناقشة مع الطالباتثـ , (الخياؿ أك الشبح

 

  حددم:  
 ؟مكقع الجسـ -
 ؟صفات الخياؿ الناتج -

تطبؽ قانكف المرايا في حؿ  -2
 .المسائؿ

 قانكف ماذا حدث لمحركؼ؟ ماذا صنعت؟ ما ىك  :ةالميعممكتناقش , (2طرفة ) بتمثيؿ الطالبات تقـك
  :كىي كالتالي البؤرم البعدك , كبعد الصكرة, جسـتكضح ليف طريقة مبسطة إليجاد بعد ال المرايا العاـ؟

 

سـ مف مرآة مقعرة بعدىا 30كضع جسـ عمى بعد 
  :سـ احسبي15البؤرم 

  س          بعد الخياؿX ص 
 = ــــــــــــــــــع 

 س + ص       

 ع Xس         
 = ـــــــــــــــ ص

 ع -س        

 ع Xس         
 =  ــــــــــــــــــس

 ع -س        

 ب   م 
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 مقدار التكبير =  :كذلؾ  تكضح كيفية إيجاد مقدار التكبير باستخداـ القانكف

  ( مف الكتاب المدرسي مع الطالبات80( صفحة )1ة مثاؿ )الميعممتحؿ. 

  مقدار تكبير الخياؿ 

  بالرسـ حددم صفات الخياؿ مستعينةن 

  ::قصة األميرة المقعرة كاألشباح األربعة ::1طرفة  الطٌّرىؼ
أنا ال تخافي  :كقاؿ ليا, رةاألميكلكف الشبح طمأف , ميرةفخافت األ, فتفاجأت بظيكر شيح كبير  يقؼ أماميا.دمية منياال قربتف, دميتيافي يـك مف األياـ كانت األميرة المقعرة تمعب ب

 .حاكلي أف تتعرفي عمى بقية إخكتي.إخكتي أكبر
 .(1لتتعرفي عزيزتي الطالبة عمى الشبح  الذم رأتو األميرة كأخكتو نفذم نشاط )

 
  ::حركؼ مقمكبة تصنع قانكنان  ::(2طرفة )

  :خبر عاجؿ 
 السبلـ عميكـ كرحمة الل كبركاتو

 أىبل بكـ مشاىدينا الكراـ
 كسيطمعنا عمى صكرة األحداث مراسمنا طريؼ, فني أف أخبركـ بحدكث كارثة في مدينة الطرائؼيؤس

كاصطدمت بيف الثبلثة ك فجأة ظيرت سيارة مسرعة لـ تر الصديقات , كأخذت تميك في الشارع, مف كتاب الحركؼ متذمرة (ع, ص, س)خرجت الصديقات الثبلثة لقد  :السيد طريؼ
 .بت السيارة صديقاتنا العزيزاتلقد قم..كحدثت الكارثة

 
 كبيني خصائصو بالرسـ؟, جدم بعد الخياؿ, سـ10بعدىا البؤرم , سـ مف مرآة مقعرة15عمى بعد , سـ2كضع جسـ طكلو   الكاجب البيتي

  مرات ما نكع المرآة؟ كما بعد الخياؿ؟ 3سـ مف مرآة فتككف لو خياؿ كىمي كمكبر بمقدار  8كضع جسـ عمى بعد 
  83ص السؤاؿ السادس مف الكتاب المدرسيأجيبي عف  

 

 ص

 س
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 الفصؿ الثاني  -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (2) :عدد الحصص                         صفات األخيمة المتككنة في المرايا المحدبة : المكضكع  الخامس :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 المقصكد بالمرآة المقعرة  تكضح 
  تعرؼ بعض المفاىيـ المتعمقة بالمرايا 
 نكتب قانكف المرايا العاـ. 

 مركز التككر, البؤرم البعد, المرآة المقعرة :عرفي. 
 قانكف المرايا العاـ؟ ياكتب 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي –ة ممعقة فمزي -–مرآة محدبة  –  L.C.Dجياز  -مصدر ضكئي  –الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني كالفعاليات األنشطة األىداؼ السمككية
تتبع الشعاع الساقط كالمنعكس في  -1

 .المرآة المحدبة
  أيف يككف السطح العاكس لممرآة المحدبة؟ أم سطح تمثؿ مف الممعقة؟ :ةالميعممتناقش 

   ة عمى جياز الميعممتعرضL.C.D  المحدبةالمنعكسة عف المرآة عرضا يكضح األشعة الساقطة ك. 

 رسـ ىذه األشعة في دفاترىفبالطالبات  تقـك. 

 ماذا يحدث لؤلشعة الساقطة عمى المرآة المحدبة؟ ما المقصكد بالبؤرة الكىمية؟  :ناقش الطالباتت
 اذكرم اسما آخر لممرآة المحدبة؟ كيؼ تتككف؟

ارسمي أشعة ساقطة كمنعكسة لجسـ مكضكع 
 أماـ مرآة محدبة؟

ميز صفات الخياؿ في المرآة ت -2
 .المحدبة

  ( عمى الطالبات1ة طرفو )الميعممتعرض. 
   ما ىي عاقبة التكبر كالغركر؟ ؟لماذا كصفنا المرآة المحدبة بالمتكبرة :ةالميعممتناقش 
  ( 1يتـ إجراء نشاط) الطالبات مف خبلؿ مجمكعات. 
  لمرآة المحدبة؟ ماذا لك غيرنا مكضع ما ىي صفات الخياؿ المتككف في ا :ة الطالباتالميعممتناقش

اذكرم صفات الخياؿ المتككف في المرأة المحدبة 
 مع الرسـ؟
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البؤرم في قانكف المرايا في حالة  البعدما ىي إشارة بعد الخياؿ ككذلؾ  الجسـ ماذا سيحدث لمخياؿ؟
 المرآة المحدبة؟ كلماذا؟

 , ( عمى الطالبات2)ة طرفو الميعممتعرض   .تذكر استخدامات المرايا المحدبة -3

 لماذا تكضع عمى جانبي السائؽ ك  ؟ما ىي الكظيفة التي حصمت عمييا المرآة المحدبة :تناقش الطالبات
 مرآة محدبة؟ اذكرم استخدامات أخرل لممرآة المحدبة؟

  كيتـ .كصفات الخياؿ المتككف فييا, ة خارطة مفاىيمية  تكضح مف خبلليا أنكاع المراياالميعممترسـ
 .إجابات الطالبات كمناقشتياتكضيح 

 
 

 ما ىي استخدامات المرآة المحدبة؟

 المرايا

 مقعرة

 المتكازية األشعة

 تنتج دائما عند

 

 تنتج عند

 ع خياؿ حقيقي مقمكب مصزر2س <  - تجمع تفرؽ
 ع خيػػػاؿ حقيقػػػي مقمػػػكب مماثػػػؿ لطػػػكؿ2س =  -

 الجسـ
 ع < س < ع خياؿ حقيقي مكبر مقمكب2 -
 س > ع خياؿ كىمي مصغر معتدؿ -

 

 خياؿ كىمي معتدؿ مصزر

 محدبة 
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  ::مرآة......عتاب ::1طرفو  الطٌّرىؼ

  :يا معشر البشر 

 .تقكلكف عني المفرقة  كتارة أخرل  المشتتة كؿ ىذا  ألنني افرؽ األشعة التي تسقط عمى سطحي العاكس 

 .التي تبلزمني دائما كلكف ىذه ىي طبيعتي

سكاء مف قريب أك مف بعيد خياالن مصغران , لجميع مف ينظر لي أعطي  دائمان   كؿ ما أقـك بو ىك أفكلكف .فانا لست متكبرة كال مغركرة, أما أف تقكلكا عني متكبرة فيذا ما ال يحتمؿ
 .تظممكنني فأنتـ..تقكلكف يماف النظر تعيدكا أف منكـ باطمة؟  أرجك باتيامات تقذفكنني فمماذا, كمعتدالن 

 

  ::عمؿ مريح براتب كبير...فرصة ذىبية ::2 طرفة

فتعجبت .الحصكؿ عمى كظيفة فعرض عمييا السائؽ راتب كبير مقابؿ اف يضعيا عمى جانبي سيارتو, قررت اآلنسة محدبة بعد تخرجيا مف جامعة الضكء لمعمـك كالتكنكلكجيا
  اتي مقابؿ ىذا الراتب الكبير؟؟المحدبة كقالت ما حاجة السائؽ لخدم

 .فكرم عزيزتي الطالبة لـ حصمت المرآة المحدبة عمى الكظيفة  المميزة عف باقي المرايا األخريات

 

 .مف الكتاب المدرسي 83 صفحة  8 س ك 7ك س 5ك س 4سأجيبي عف   الكاجب البيتي
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 صؿ الثالث الف -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (2) :عدد الحصص        انكسار الضكء بيف كسطيف شفافيف : المكضكع  األكؿ  :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 تصؼ األكساط حسب نفاذ الضكء فييا. 

 ر.تصؼ سمكؾ الضكء في األكساط الشفافة 

  ك.................ك...............يا إلىمنتيصن ؼ األكساط حسب نفاذ الضكء......... 

 مع سمؾ الكسط الشفاؼ..........يتناسب مقدار الضكء النافذ. 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي -منقمة  –ممعقة فمزية  - L.C.D جياز -زجاجي رمنشك  –ماء  –ككب زجاج شفاؼ  –قمـ رصاص  –مصدر ضكئي –الطباشير  –السبكرة 
 التقكيـ التككيني فعالياتكال األنشطة األىداؼ السمككية

 .( دكف تفسير1ة طرفة )الميعممتعرض   تكضح المقصكد بانكسار الضكء .1

 كتسجؿ مبلحظتيف كاستنتاجيف, ي مجمكعاتف (2( ككذلؾ نشاط )1نشاط ) تجرم الطالبات. 

  سار ما المقصكد بانكلماذا نرل الممعقة مكسكرة في ككب الماء؟ ككذلؾ القمـ؟  :ة الطالباتالميعممتناقش
 ما المقصكد بزاكية االنكسار؟ الضكء؟ لماذا يحدث االنكسار؟ 

  :اكتبي المصطمح العممي 

ظاىرة تغير مسار الشعاع الضكئي عند  -
 .انتقالو مف كسط شفاؼ إلى كسط آخر

الزاكية المحصكرة بيف الشعاع المنكسر  -
 .كالعمكد المقاـ مف نقطة السقكط

تحدد العالقة بيف الكثافة  .2
لمكسط كمقدار انكسار  الضكئية

 .الضكء فيو

  (2ة أماـ الطالبات طرفة )الميعممتعرض. 
  ما المقصكد  ؟كلماذا رأت السمكة الصياد بعيدان  ؟لماذا رأل الصياد السمكة قريبة :ة الطالباتالميعممتناقش

لمشعاع الضكئي بالكثافة الضكئية؟ ما ىي المادة التي كثافتيا أعمى اليكاء أـ الماء أـ الزجاج؟ ماذا يحدث 
عندما ينتقؿ مف ماء إلى ىكاء؟ ك كذلؾ إذا انتقؿ مف ىكاء إلى ماء؟ متى تقؿ زاكية االنكسار؟ كمتى تزيد؟  

 كما عبلقتيا بالكثافة الضكئية؟

ما العبلقة بيف الكثافة الضكئية لمكسط كمقدار 
 انكسار الضكء فيو؟ 
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مككف  لمرئيتستنتج اف الضكء ا .3
 .مف سبعة ألكاف

 

 دكف تفسير ليا( 4ككذلؾ طرفة ) ( 3ة عمى الطالبات طرفة )الميعمم تعرض. 
 ( 3يتـ تنفيذ نشاط )في مجمكعات. 
  كيؼ نحصؿ عمى بيض؟ ألماذا نرل السبكرة سكداء؟ كلماذا يظير الطباشير بمكف  :ة الطالباتالميعممتناقش

 .كيتـ بعد ذلؾ التفسيرما ىي ألكاف الطيؼ؟  ألكاف الطيؼ؟ 
 كعرضان آخر يكضح تجميع ألكاف الطيؼ السبعة إلى .يك يكضح تحميؿ الضكء بكاسطة المنشكرتعرض ليـ فيد

 ثـ تطمب منيـ التفسير؟.الضكء األبيض مرة أخرل

يتحمؿ الضكء األبيض إلى عدة ألكاف  :عممي
 .عند سقكطو عمى منشكر

  ::جريمة ال يعاقب عمييا القانكف ::(1طرفة ) الطٌّرىؼ
انيا قد رأت ..صرخت رؤل فزعا..كعندما كقفت فيو, فرغبت رؤل أف تنزؿ إلى حكض السباحة, ؼ الحارة  ذىبت رؤل مع عائمتيا في نزىةفي يـك مف أياـ الصي

 ؟يا ترل ما الذم حدث مع رؤل.كانتقدمام كما  عدأأرجكؾ .ماذا فعمت يا ماء بقدمام :فأخذت تبكي كتقكؿ..قدمييا كقد تضخمتا كقصرتا كأصبح شكميما مرعبا
  ::الصياد أـ السمكة مف األصدؽ  ::(2طرفة )

 .أال تعرؼ أني أريد صيدىا فتيرب, يا ليا مف سمكة غبية :فقاؿ في نفسو, كنظر فرأل سمكة قريبة مف الشاطئ بركة أسماؾكقؼ الصياد أماـ 
 مف األصدؽ بينيما؟؟.عني بعيدان يا لو مف صياد أحمؽ جاء ليصطاد كيقؼ  :أما السمكة في الماء فنظرت إلى الصياد كقالت في نفسيا

  ::   الدنيا عمى حقيقتيا حقان نرلنحف ىؿ  ::(3طرفة )
 .لتعرفي الحقيقة( 3بيض فعبل؟؟ نفذم نشاط )أىؿ ضكء الشمس  ىؿ السماء زرقاء فعبل؟ كىؿ الحقكؿ خضراء؟ كىؿ الرماؿ صفراء فعبل كما نراىا؟ 

  ::  !!  1=7 ::(4طرفة )
؟  ماذا لك طبقنا ىذه المعادلة في عالـ األلكاف؟ ىؿ ستككف ؟7ىك نفسو العدد   1ىؿ أصبح العدد , ضيات تقر بصحة ىذه المعادلةفأم ريا  1=7 كيؼ يككف
 كالعكس صحيح؟    1ىك نفسو العدد 7حاكلي أف تعرفي سر تمؾ المعادلة؟  كيؼ أف العدد .مسمكح لؾ اف تستخدمي منشكراف  زجاجياف  فقط.صحيحة

 تيالكاجب البي
 

 عند ماذا يحدث:  
  بيض عمى منشكر زجاجيأسقكط ضكء. 

 اعتراض منشكر مقمكب أللكاف الطيؼ السبعة. 
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 الفصؿ الثالث  -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (2) :عدد الحصص       ( المقعرة كالمحدبة) العدساتأنكاع   : المكضكع  الثاني  :الدرس

 قياس الخبرات السابقة بقةالخبرات السا
 تكضح المقصكد بانكسار الضكء. 

 تعرؼ مفيـك الكثافة الضكئية. 

 انوفي الكثافة الضكئية ف نتقؿ الضكء مف كسط شفاؼ إلى آخر شفاؼ مختمؼ عنوا إذا...... 

 الكثافة الضكئية ىي............. 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي - L.C.Dجياز  -عدسة مقعرة  –دبة عدسة مح –مصدر ضكئي   –الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني االنشطة كالفعاليات األىداؼ السمككية
حيث تضع كؿ , طالبة العدسة المحدبة كأخرل المقعرة كثالثة الضكء()( 1طرفة ) تقـك الطالبات بتمثيؿ  .تكضح المقصكد بالعدسات .1

 .طالبة بطاقة باسميا كرسـ يكضح شكميا

 ؟ما ىي  خصائص كؿ مف العدسة المحدبة كالعدسة المقعرة :ة الطالباتالميعمماقش تن  

  ؟لمعدسات المقعرة كالمحدبةارسمي أشكاال تكضيحية  

  :بكؿ مفما المقصكد 

 العدسة 

 العدسة المقعرة 

 العدسة المحدبة 

  :تحدد عمى الرسـ .1
 المحكر األصمي -
 مركز التككر -
 البؤرة -
 البؤرم البعد -

  ة عمى جياز الميعممتعرضL.C.D البعد.المركز البصرم, رسـ تخطيطي لمعدسة يكضح المحكر األصمي 
  :كتناقش الطالبات.المحكر الثانكم, مركز التككر, البؤرم

 البؤرم؟ ك المركز البصرم لمعدسة؟ كـ مركز تككر يكجد لمعدسة؟ لماذا؟ البعدما المقصكد ب 

  :حددم عمى الرسـ
 .المحكر االصمي -
 مركز التككر -
 البؤرة -
 البؤرم البعد -



 

    

252 

 

ترسـ الطالبة مسار الشعاع  .2
 .عمى العدسات الساقط كالمنكسر

 حيث طالبة تأخذ دكر العدسة المحدبة كأخرل دكر األشعة الضكئية, (2طرفة ) تقـك الطالبات بتمثيؿ. 

 عمى جياز  ةالميعممعرض تL.C.D ةيكضح الشعاع الساقط كالمنكسر عمى العدسة المحدبة كالمقعر  مان رس. 

  ماذا يحدث لمشعاع الساقط مكازيا لممحكر األصمي لمعدسة؟ ككذلؾ الشعاع المار بالمركز  :ةالميعممتناقش
 البصرم لمعدسة؟ كأيضان الشعاع المار ببؤرة العدسة؟

 تقـك الطالبات برسـ األشعة في دفاترىف. 

ارسمي مسار أشعة ساقطة عمى عدسة 
 محدبة؟

  محدبة  كما أنحفؾ يا مقعرة    ( ما أسمنؾ يا1طرفة )  الطٌّرىؼ

 األجمؿ  أنا :ك قالت, العدستاف المقعرة كالمحدبة فكقفت المحدبة أماـ المقعرة متفاخرةن  اتككاف مف ضمف المدعك  في يـك مف األياـ أقاـ السيد ضكء احتفاالن 

 أنا ), أنا قكامي رشيؽ كمثالي :فردت المقعرة.يداف تمشيأما أنت ع, (سميؾ مف الكسط مدبب مف األطراؼ) كمتناسؽ فانا شكمي مغزلي, منؾ يا مقعرة

 .(كلست مثمؾ سمينةرقيقة مف الكسط 

 .جمعتيـ المحدبة بعدما فرقتيـ المقعرة ( 2طرفة )

 ؟لماذا أنت حزينةماذا بؾ أيتيا األشعة؟  :فمرت عمييا السيدة المحدبة كسألتيا, جمست األشعة الضكئية حزينة باكية

 .الشمؿ مفرقةأنا كأىمي فرقتنا كأبعدتنا كىجرتنا عف أرضنا  :ردت األشعة بحزف

 .لكـ حؽ العكدةكفؿ مرة أخرل كأكأجمعؾ بيـ  شممؾ مع أىمؾ  ألـ ال تحزني سكؼ :قالت المحدبة 

 .مف الكتاب المدرسي 105صفحة  الرابع  أجيبي عف السؤاؿ  الكاجب البيتي
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 الفصؿ الثالث -دة الثامنة الكح              مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 ( 2) :عدد الحصص       صفات األخيمة المتككنة في العدسات المحدبة : المكضكع  الثالث  :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
   تعرؼ الطالبة العدسات 

 تذكر أنكاع األشعة الساقطة عمى العدسات. 

 ػة بمحدكد...........العدسات ىي أجساـ شفافة مف....... 

  بينما الشعاع المار في المركز البصرم.....لعدسة لممحكر الرئيس الشعاع الساقط مكازيان...... 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي - L.C.Dجياز  -عدسة مقعرة  –عدسة محدبة  –مصدر ضكئي  –الطباشير  –السبكرة 

 ككينيالتقكيـ الت كالفعاليات األنشطة األىداؼ السمككية
تستنتج صفات األخيمة  .1

المتككنة في العدسة 
 .المحدبة

 ( بمساعدة 1تقـك كؿ مجمكعة بإجراء نشاط )ك يتـ المناقشة كالتكضيح مع جميع الطالبات  , ةالميعمم 
 ( حيث تبدأ المسرحية بكقكؼ 1تقـك  الطالبات بتمثيؿ طرفة  ) ثبلث طالبات عمى استقامة كاحدة

الجسـ الطالبة التي تمثؿ كمف أماميا , في الكسط المحدبة  العدسةتمثؿ الطالبة التي بحيث تككف 
 .الخياؿ الطالبة التي تمثؿ كمف خمفياجنى(  )

  كالمنعكسة في كؿ حالةترسـ الطالبات مسار األشعة الساقطة. 
  ؟ما ىي أكجو الشبو ككذلؾ االختبلؼ بيف العدسة المحدبة كالمرآة المقعرة :ةالميعممتناقش 

 ؟صفات الخياؿ المتككف في العدسة المحدبة ارسمي -

 

اذكرم كجو شبو ككذلؾ كجو اختبلؼ بيف العدسة  -
 ؟المحدبة كالمرآة المقعرة

تطبؽ قانكف العدسات  .2
 .العاـ

 ؟لممراياما ىك القانكف العاـ  :تناقش الطالبات 
 المحدبة في حؿ مسائؿ عمى لمعدساتباستخداـ القانكف  الطالبات تقـك. 

 مقدار التكبير =  :يفية إيجاد مقدار التكبير باستخداـ القانكفكذلؾ  تكضح ك 
  ( مف الكتاب المدرسي مع الطالبات96( صفحة )1ة مثاؿ )الميعممتحؿ 

  سـ مف 30عمى بعد , سـ15كضع جسـ طكلو
  :احسبي, سـ 20بعدىا البؤرم , عدسة محدبة
كحددم صفات , تكبير الخياؿ, بعد الخياؿ المتككف

 بالرسـ؟ الخياؿ مستعينان 

م                  ب                                

 م           ب

 ص

 س
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  ::أمؿ الصزيرة  كحمميا الكبير ::(1طرفة ) الطٌّرىؼ

 .المحدبة ( تقؼ بعيدان عف العدسةأمؿالجسـ ) 

 سأذىب إلييا..المحدبة صديقتي العدسة...متى سأكبر كأذىب إلى الجامعة متى متى؟ آه ما ىذا, يا الل يا الل :أمؿ

 ؿ تككنيف خياالن لي؟آه يا صديقتي سمعت أنؾ تككنيف صكران لؤلجساـ في 

 .البؤرم كانظرم لي البعدتفضمي كقفي عمى بعد أكبر مف ضعؼ , عزيزتينعـ  :المحدبة العدسة

 ىؿ أنا ىكذا في نظرؾ؟!, ما ىذا يا صديقتي؟ أنا مصغرة كمقمكبة :أمؿ

 .كبرؾأسكؼ  إذا كنت بعيدة عني سأصغرؾ كأقمبؾ ككمما اقتربًت مني  :ال عميًؾ زميمتي :المحدبة العدسة

 .البؤرم البعدتفضمي كقفي عمى مركز التككر أم عمى ضعؼ 

 .ما ىذا مقمكب كنفس الطكؿ كحقيقي كلكف أريد أف أكبير :اشاىد خياليتؼ عمى مركز التككر ك تقحرؾ ك أمؿ تت

 .أم بيف مركز التككر كالبؤرة, البؤرم البعدالبؤرم كأكبر مف  البعدتفضمي كقفي قبؿ ضعؼ  :المحدبة العدسة

 متى سأصبح معتدلة في نظرؾ؟, ما ىذا مقمكبة!! كلكف الحمد لل كبيرت :ؿ تتحرؾأم

 .كما قمت اقتربي مني كسأكبرؾ كأعدلؾ :المحدبة العدسة

 .الحمد لل أنا اآلف كبيرة كمعتدلة, آه آه :أمؿ تقترب
 104صفحة أجيبي عف السؤاؿ الثاني   الكاجب البيتي
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 الفصؿ الثالث -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 ( 1) :عدد الحصص      . مقعرةصفات األخيمة المتككنة في العدسات ال : المكضكع  الثالث  :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
  تذكر أنكاع األشعة الساقطة عمى العدسات.   ا الشعاع المار في المركز البصرمبينم.....لعدسة لممحكر الرئيس الشعاع الساقط مكازيان...... 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي - L.C.Dجياز  -عدسة مقعرة  –عدسة محدبة  –مصدر ضكئي  –الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني االنشطة كالفعاليات األىداؼ السمككية
خصائص الخياؿ ترسـ  .3

المتككف في العدسة 
 .المقعرة

  ( عمى الطالبات1ة طرفة )ممالميعتعرض. 
 ( مف خبلؿ المجمكعات2يتـ ىنا تنفيذ نشاط ). 
   ما ىي صفات الخياؿ في المرآة المحدبة؟ كما ىي عبلقة المرآة المحدبة بالعدسة  :ةالميعممتناقش

 المقعرة؟ ما ىي أكجو الشبو كاالختبلؼ بينيما؟

 ؟العدسة المقعرة فيالمتككف  ارسمي صفات الخياؿ  -
جو شبو ككذلؾ كجو اختبلؼ بيف العدسة المقعرة ذكرم ك ا -

 ؟كالمرآة المحدبة

تحؿ مسائؿ حسابية  .4
 .عمى العدسات المقعرة

    ؟ما ىك قانكف العدسات العاـ :ةالميعممتناقش   
 المقعرة لعدساتافي حؿ مسائؿ عمى باستخداـ القانكف  الطالبات تقـك. 
  الف العدسة , ككذلؾ إشارة  بعد الخياؿ, نضعيا سالبةالبؤرم  البعدة الطالبات إلى إشارة الميعممتنبو

 .مقعرة كالخياؿ يككف دائما كىمي معتدؿ مصغر
  ة خارطة مفاىيمية تكضح مف خبلليا أنكاع العدسات  ككذلؾ صفات الخياؿ المتككف في الميعممترسـ

 .كيتـ مناقشة إجابات الطالبات كتكضيحيا.كؿ منيا
 

فتككف لو , سـ مف عدسة15كضع جسـ عمى بعد  -
احسبي , سـ مف العدسة 5خياؿ كىمي عمى بعد 

 ؟ثـ حددم نكع العدسة, البؤرم البعدمقدار 
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-  

  .( كراء كؿ عدسة مقعرة صكرة مصزرة1طرفة ) الطٌّرىؼ

 .كؿ مف يقؼ خمفيا   بصكرة معتدلة مصغرةستنعـ عمى  ك, فرؽ بينيـتال , قررت كزيرة العدؿ السيدة مقعرة أنيا ستعامؿ الناس سكاسية

            ؟فما ىك بعد خياؿ الشمعة, سـ 20سـ مف عدسة مقعرة بعدىا البؤرم 30كضعت شمعة عمى بعد    الكاجب البيتي

 قارني بيف العدستاف المحدبة كالمقعرة مف حيث:  

 البؤرم البعدصفات الخياؿ عندما يككف الجسـ عمى بعد اقؿ مف , التعريؼ. 

 العدسات

 محدبة

 األشعة المتكازية

 عندتنتج دائما 

 

 تنتج عند

 ع خياؿ حقيقي مقمكب مصزر2س <  - تجمع تفرؽ
 ع خياؿ حقيقي مقمكب مماثؿ لطكؿ الجسـ2س =  -
 ع < س < ع خياؿ حقيقي مكبر مقمكب2 -
 س > ع خياؿ كىمي مصزر معتدؿ -

 خياؿ كىمي معتدؿ مصزر

 مقعرة
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 الفصؿ الثالث -الكحدة الثامنة               مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (1) :عدد الحصص                                 العيف البشرية  :: المكضكع  الرابع  :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 ككف في العدسة المقعرةتتصؼ الخياؿ الم 

 محدبة كالمقعرة مف حيث سمكؾ الضكء فيياتقارف بيف العدسات ال. 

 األخيمة المتككنة في العدسة المقعرة دائما............... 

 لمضكء.............,بينما العدسة المقعرة, لمضكء.........تعتبر العدسة المحدبة 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي - L.C.Dجياز  -عدسة مقعرة  –عدسة محدبة  –مصدر ضكئي   –الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني االنشطة كالفعاليات األىداؼ السمككية
 تصؼ تركيب العيف  .1

 

  ( كمف ثـ تعرض عمي جياز 1ة عمي الطالبات طرفة )الميعممتعرضLCD  تركيب العيف
 .كطبقاتيا الثبلثة

 رنية؟ العدسة عددم طبقات العيف؟ ما ىي كظيفة الشبكية؟ القزحية؟  الق :تناقش الطالبات
المحدبة؟ ما ىي أكجو الشبو بيف العيف كالكاميرا؟ كيؼ تتـ الرؤية؟ ما ىي صفات الصكرة 
المتككنة عمى الشبكية؟ ما ىك دكر مراكز اإلبصار في المخ؟ كيتـ تفسير كتكضيح إجابات 

 .الطالبات

  :أكتبي المصطمح العممي
 ضكء الجزء األمامي الشفاؼ مف الصمبة الذم يسمح بمركر ال

 .( )عمي العيف
  طبقة رقيقة قاتمة المكف تمتص األشعة الزائدة(). 
  جسـ شفاؼ خمؼ القزحية يجمع األشعة الضكئية كيركزىا

 .( )عمي الشبكية 
تكضح المقصكد بتكيؼ  .2

 .العيف
  كمف ثـ تناقش الطالبات( 3ككذلؾ طرفة )( 2ة عمي الطالبات طرفة )الميعممتعرض:  

 متى يزيد تحدب عدسة العيف؟ك متى يقؿ تحدب عدسة العيف؟  ما المقصكد بتكيؼ العيف؟ 

 كيتـ بعد   ؟ما المشكبلت التي تصيب حاسة اإلبصار كالتي تنتشر كثيرا في مجتمعنا برأيؾ
 .ذلؾ التفسير كالمناقشة

 

 - :أكممي ما يمي
 يقؿ تحدب عدسة العيف عندما تككف األجساـ............. ,

 ............ساـكيزداد تحدبيا عندما تككف األج
 ظاىرة تغير تحدب عدسة العيف حسب قرب الجسـ  مىيطمؽ ع

 ....................أك بعده
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  ::كاميراتو التي ترافقو دائمان  الكؿ من ::(1طرفة )  الطٌّرىؼ

 ىذه األسئمة؟  مىإلجابة عىؿ حقا كمنا نممؾ كاميرات؟ كـ عددىا؟ أيف تكجد؟ ىؿ صكرتيا كاضحة؟ مـ تتككف ىذه الكاميرا؟ فكركا معي با   

 ( 2طرفة):: عينيؾ قد غمب ذكائيل::  

ر ككانت تعيشي في شبو الجزيرة العربية في منطقًة اليمامة  كتستطيعي أف ترل, ك كانت لقك ًة بصرىا تيبصري الشعرة البيضاءى في المبف, زرقاء اليمامة ىي فتاه مشيكرةه بحٌدًة البىصى

ألنيا كانت تخبر قبيمتيا بقدكميـ مف بعيد , في عدـ مقدرة األعداء عمى ىزيمة قبيمتيا ككانت قكة بصرىا سببان  (ميؿ100ثة أي اـ )أم مف مسافة الشخص المسافر عمى بيعًد ثبل 
 .كييزمكف األعداءلمحرب فيستعد قكميا 

 .تمشي كال ترل الجنكد فترل زرقاء اليمامة األشجار, ختبئ خمفيا كيمشيكي, حيث طمب مف جنكده اإلمساؾ بجذع شجرة, القتحاـ المدينة, فكر قائد األعداء في خطة ماكرة 

حضر قائد األعداء زرقاء أك .كانتصركا عمييـفجأة ف ىاجـ األعداء القبيمة أككاف نتيجة ذلؾ .فسخر منيا قكميا.يمشي قادما إلييـ ف شجران أأخبرت زرقاء اليمامة أىميا ب كفعبلن  
 .عينيؾ اليمامة كقاؿ ليا قد غمب ذكائي

 ( 3طرفة):: نظارة اينشتايف::  
 فكيؼ سيرل بكضكح , كاكتشؼ ىناؾ أف نظارتو ليست معو, كذىب ذات مرة إلى أحد المطاعـ, كاف العالـ أينشتايف ال يستغني أبدا عف نظارتو

 ((.فأنا جاىؿ مثمؾ, إنني آسؼ يا سيدم :قائبلن  نادؿعتذر الفا, يف أف يقرأىا لوابقائمة الطعاـ ليقرأىا كيختار منيا ما يريد طمب منو أينشت نادؿفمما أتاه ))ال

  :اذكرم كظيفة كبلن مف  الكاجب البيتي

 الشبكية 
 العدسة المحدبة 
 القزحية 

 ما المقصكد بتكيؼ العيف؟ 
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 الفصؿ الثالث -الكحدة الثامنة            مادة العمكـ لمصؼ الثامف  

 (1) :عدد الحصص                                                   عيكب اإلبصار : المكضكع  الخامس :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
  تكيؼ العيف تعرؼ الطالبة 
 تميز بيف العدسات المحدبة كالمقعرة 

 ماذا يقصد بتكيؼ العيف؟ 
 ماذا يحدث لمضكء في الحاالت التالية إذا سقط عمى:  

  عدسة مقعرة-   عدسة محدبة                -
 المصادر ك الكسائؿ

 .الكتاب المدرسي - L.C.Dجياز  -عدسة مقعرة  –عدسة محدبة  –الطباشير –السبكرة 
 التقكيـ التككيني االنشطة كالفعاليات األىداؼ السمككية

  :ة الطالباتالميعممتناقش   أف تعدد عيكب اإلبصار .1
  مـ يعاني ىؤالء الناس؟ ىؿ تعرفيف مشكبلت   لماذا نرل بعض الناس يمبسكف النظارة الطبية؟

 أخرل تصيب العيف؟

 ما المقصكد بعيكب اإلبصار؟ 

ترسـ مكضع الصكرة عند  .2
 اإلصابة بطكؿ النظر

 

  ة الطالباتالميعمم( كمف ثـ تناقش 1الطالبات طرفة ) ىة عمالميعممتعرض:  

 يتـ عبلجو؟  ك كيؼأيف تتككف الصكرة؟  ما ىك سبب حدكث طكؿ النظر؟ مف يصاب بو؟ 

   كترسـ الطالبات في دفاترىف طكؿ النظر قبؿ  كبعد العبلج 

 ارسمي طكؿ النظر قبؿ كبعد العبلج؟ 

 تستخدـ العدسة المحدبة في عبلج طكؿ النظر :فسرم. 

تستنتج طريقة عالج  .3
 قصر النظر

  ( كتناقش الطالبات2طرفة ) عمييف تعرض:  
  كيؼ يتـ عبلجو؟ ف تتككف الصكرة؟ أيما ىك سبب حدكث قصر النظر؟ مف يصاب بو؟ 
 ترسـ الطالبات في دفاترىف قصر النظر قبؿ  كبعد العبلج. 
 ( 2( ككذلؾ الطرفة )1تقـك الطالبات بتمثيؿ الطرفة). 

 ارسمي قصر النظر قبؿ كبعد العبلج؟ 

 تستخدـ العدسة المقعرة في عبلج قصر النظر :فسرم 
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  ::الضكء يطمب النجدة ::(1)طرفة  الطٌّرىؼ

كبينما األشعة الضكئية في , الستقباؿ ضيفتيا األشعة الضكئية مف خبلؿ بكابتيا العدسة المحدبة استعدادان , كزينت بقعتيا الصفراءلبست السيدة شبكية أجمؿ الثياب 
 , ال يكجد احد في الطريؽ يمد ليا يد العكففيي ال تممؾ الكقكد ك , فجمست األشعة حزينة في منتصؼ الطريؽ, طريقيا إلى السيدة شبكية إذ نفذ كقكد محرؾ السيارة

 .فجمست حزينة أماـ بكابة الشبكية 
تيا الشبكية كجمست كبعد تفكير قالت األشعة البد أف اطمب مساعدة صديقتي المقعرة  كفعبل جاءت السيدة مقعرة كركبت األشعة عمييا حتى كصمت بسبلـ إلى صديق

 .لترتاح في بقعتيا الصفراء
  

  ::جدم يحبني بعيدان  ::( 2)طرفة     

 .حمد أنا ىنا بجكارؾ يا جدم خذ نظارتؾ كارتدييا حتى تراني جيدان أفرد , حمدأحمد أخذ الجد ينادم أف, حمد يجمس بجكار جدهأكاف 

  :خذ يصرخأك , رفع الجد النظارةمف الزمف ثـ بعد فترة .اآلف أراؾ يا حفيدم العزيز :كقاؿ, فمبس الجد النظارة 

      حمد لـ تأتي حتى أراؾ؟ أال تحب جدؾ؟؟؟أ لماذا يا 

  :قارني بيف طكؿ النظر كقصر النظر مف حيث   الكاجب البيتي

 قصر النظر طكؿ النظر كجو المقارنة

   رؤية األشياءكيفية  

   مكاف تككف الخياؿ

   سبب المرض 

   طريقة العالج
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 الفصؿ الثالث -لثامنة الكحدة ا              مادة العمكـ لمصؼ الثامف 

 (1) :عدد الحصص                                                   اآلالت البصرية : المكضكع   السادس :الدرس

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 العدسات  تميز بيف أنكاع 
 تعدد أنكاع المجاىر. 

 أما المقعرة...........كرقيقة مف ,............العدسة المحدبة سميكة مف................ 
 ك.................ك..............مف أنكاع المجاىر................... 

 المصادر ك الكسائؿ
 .الكتاب المدرسي-كاميرا  –مجير مركب  –مقراب   - L.C.Dجياز  -–عدسة محدبة  ––الطباشير  –السبكرة 

 التقكيـ التككيني اتاالنشطة كالفعالي األىداؼ السمككية
تكضح المقصكد باآلالت  .1

 البصرية 
  ةالميعممتناقش:  

 ما المقصكد باآلالت البصرية كما دكر العدسات في صناعتيا؟ 

  :أكممي الفراغ

 ك.........مف أمثمة اآلالت البصرية...... 

لعالـ الذم رأل الجراثيـ؟ كلماذا ( عمى الطالبات ثـ تناقش الطالبات مف ا1ة طرفة )الميعممتعرض   تعدد أنكاع المجاىر .2
تـ اتيامو بالجنكف؟ مما يتككف المجير البسيط؟ كلماذا نستخدـ عدسة محدبة؟ بماذا يتميز المجير 

 البسيط عف المجير المركب؟ أيف تقع العدسة العينية كالشيئية؟ ما ىي استخدامات المجير؟  

 تسمى العدسة المحدبة مجيرا بسيطا عندما...... 

 ..............المجير فييستخدـ 

  :( كتناقش الطالبات2ة طرفة )الميعممتعرض   تذكر أىمية المقارب .3

  ما ىي قصة ىذا المقراب؟ مما يتركب المقراب؟ كما ىي استخداماتو؟ كما ىك أشير مقراب؟ ثـ
صكران لمقراب ىابؿ ككذلؾ , ة  مقراب أماـ الطالبات كتنظر الطالبات مف خبللوالميعممتعرض 
 .ر التي تـ التقاطيا بالمقرابلمصك 

 ما استخدامات المقراب؟
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تقارف بيف آلة التصكير  .4
 .كعيف اإلنساف

  ( كتناقش الطالبات3ة طرفة )الميعممتعرض:  

 ما ىي أكجو الشبو بيف العيف كالكاميرا؟ كما أكجو االختبلؼ؟ ماذا يقابؿ الفيمـ الحساس في العيف البشرية؟ 

 الكاميرا كالعيف؟ ما أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف

  ::رؤية الجراثيـ سببان في الجنكف ::(1)طرفة  الطٌّرىؼ

 الميكركسككب لكفنيكؾاخترع  1668في عاـ , صناعة العدساتككاف ييكل , حاجبان في المحكمة ـ( ككاف يعمؿ 1632عاـ ) لكفنيكؾ اليكلندمكلد العالـ 
مف  ةصغير  أجزاءاستطاع بكاسطتو مشاىدة كذلؾ  ك, الميكركبات كالجراثيـمثؿ يقة )كألكؿ مرة بالتاريخ( كرأل بكاسطتو كائنات دق, (مجير ذك عدسة كاحدة) البسيط

كاتيمو , غير أف أحدا لـ يصدقو.مف الجراثيـ بيف أسنانؾ فقط نكعان  83أما اليـك فمف المسمـ بو كجكد  :كقاؿ مقكلتو الشييرة, الحيكانات كالنباتات كراس النممة
 .أك ما يسمى بالعالـ األصغر, رل بالعيف المجردةسمع ادعائو رؤية مخمكقات ال تي  بالجنكف كؿ مف

 

  ::المقراب الذم قتؿ صاحبو ::(2طرفة )

د مف مف الزماف كانت آراء رجاؿ الكنيسة ىي فقط الصحيحة كالبفي تمؾ الفترة ك , 1564االيطالية عاـ  بيزا في مدينة كلدالذم تحكي ىذه الطيرفة معاناة جاليميك 
, مسطحا ليس القمرأف مف خبللو  كرأل, مف يكجيو لمسماء أكؿخذ جاليميك يطكر مف صناعة المقراب ككاف أك , كمف يخالؼ أكامرىا يتعرض لعقاب شديد, األخذ بيا

ككبرنيككس القائمة باف الككاكب تدكر  ريةصحة  نظ إثبات مف المقراب بفضؿ تمكفك .الغاليمية سميت باألقمار التي ك, لؤلرض التابع القمر مثؿ أقمارا لممشترم كأف
 كيا حكؿ الشمس ىندكراأما , كاألرض تدكر حكؿ محكرىا كىذا يسبب الميؿ كالنيار, ىي مركز النظاـ الشمسي األرضالشمس ال ككاف يقكؿ دائمان , حكؿ الشمس
 .األربعة الفصكؿ تعاقبالسبب في 

تقييده إال يـ فما كاف من, كبأنيا ثابتة ال تدكر, الككفمركز ىي  األرضأف الذم ينص , في كتابيـ المقدس اءكما ج يتعارض مع معتقدات الكنيسة األمركلكف ىذا  
يداعو السجف حتى كؼ بصره كؿ ىذا العذاب كاف مف الممكف أف ينتيي لك تخمى جاليميك عف أمانتو العممية  فاف األرض كمع ذلؾ)كلكنو ظؿ يقكؿ , بالسبلسؿ كا 

 .حتى مات كىك يدافع عف عممو كاكتشافاتو.(تدكر

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
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  ::عيف بال رمكش كال جفكف ::(3طرفة )

 كنرل بيا كليست بالعيف فما ىي؟ , تشبو العيف, جابة ىذا المغزفكرم معي عزيزتي  في إ

  ::(قرار كزير الطاقة)خبر عاجؿ   ::(4)طرفة 

كنمتقي اآلف .سكؼ نرل صدل الشارع حكؿ ىذا القرار.كىما االنعكاس كاالنكسار الرسميةكصمنا قبؿ قميؿ مف مصادر رسمية أف الكزير الضكء  قرر التخمي عف ميامو 
  :مع

 عدسات المناظير لف تعمؿ :ء الفمؾعمما. 
 المرايا لف تعمؿ :الحبلقيف. 
 أجيزة البريسككب لف تعمؿ :العامميف في الغكاصات. 
 المجير لف يعمؿ  :مختبر المستشفى 
 لف يرل الناس ألكاف لكحتي إذا لـ ينعكس الضكء :الرساـ. 
 كال نستطيع المعب في الشارع.لف نتمكف مف الرؤية :األطفاؿ. 

 .ميع فصائؿ الشعب االعتصاـ  أماـ المقر الكزارم حتى يتـ عدكؿ الكزير عف قراره الظالـكاتفقت ج
  :فيـ يستخدـ كؿ مف  الكاجب البيتي

 المجير -
 التمسككب -
 أكممي الفراغ:  
 .في العيف.............الفيمـ الحساس في الكاميرا يقابؿ  .1
 .في صنع المجير ك المقراب...............تدخؿ العدسات .2
 ............عندما بسيطان  بح العدسة المحدبة مجيران تص .3



 
 

 

 

 

 ممحؽ رقـ
(9) 

 - :دليؿ الطالب كيشمؿ
  األنشطة العممية المتضمنة في الكحدة الثامنة  :أكالن

 .الضكء كالبصريات
 
  أكراؽ عمؿ عبارة عف تقكيـ ختامي لدركس  :ثانيان

 .كحدة الضكء كالبصريات
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  :أكالن 
 متضمنة في الكحدة الثامنة األنشطة العممية ال

 .الضكء كالبصريات
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 انتقاؿ الضكء :الدرس

 (     الضكء يسير في خطكط مستقيمة 1نشاط )

  :اليدؼ

 .أف  تبرىف الطالبة أف الضكء يسير في خطكط مستقيمة

  :األدكات

 .مصباح  -ستارة –قطع كرتكنية متماثمة  3 -شمعة  

  :خطكات التنفيذ

 .في القطع الثبلث في نفس المكافاصنعي  ثقب  -1
 .ضعي الشمعة عمى منضدة  كأماميا القطع الكرتكنية -2
 .أشعمي الشمعة كانظرم إلييا مف خبلؿ الثقب في القطع الثبلثة -3
 سجمي مبلحظاتؾ  -4

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

 .فسرم النتائج -5
.................................................................... 
.................................................................... 
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 انتقاؿ الضكء :الدرس

 (    تككيف الظبلؿ2نشاط )

  :اليدؼ

 طالبة أف تكك ف الظبلؿ دليؿ عمى سير الضكء في خطكط مستقيمةتستنتج ال

  :األدكات

 .ستارة  -مصباح  -كتاب  

  :خطكات التنفيذ

 .أشعمي المصباح في غرفة مظممة -1
 .ضعي الكتاب في مقابؿ المصباح -2
 .قربي الكتاب مف المصباح ثـ أبعديو -3
 ؟صفي الخياؿ المتككف في كؿ حالة -4

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

 ؟ماذا تستنتجيف -5
...................................................................................... 

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

 

 



 

    

268 

 

 انتقاؿ الضكء :تابع درس

 

 الكاميرا الصندكقية().آلة التصكير ذات الثقب :(3نشاط  )

  :اليدؼ

 .الضكء يسير في خطكط مستقيمة أفأف تستنتج الطالبة  

  :األدكات

 دبكس  –شمعة  –ؼ كرؽ شفا –عمبة كرتكنية  أك معدنية 

  :خطكات العمؿ

 .اثقبي ثقبا صغيرا برأس الدبكس في احد كجيي العمبة .1
 .انزعي الكجو المقابؿ كالصقي قطعة  مف الكرؽ الشفاؼ عمى كجو العمبة المقابؿ لمثقب .2
 .كضعييا أماـ الثقب في غرفة مظممة, أشعمي الشمعة .3
 .كجيي نظرؾ نحك قطعة الكرؽ الشفاؼ .4
 ماذا تبلحظيف؟  .5

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

 
 ماذا تستنتجيف؟ .6

.................................................................................. 
.................................................................................. 
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 سمكؾ الضكء في األكساط المختمفة :الدرس

 

 (      جمي لمنظر فقط ك ليس لؤلكؿ1نشاط  )

  :اليدؼ

 .استنتاج  سمكؾ الضكء في األكساط الشفافة

  :األدكات

 .ككب مف  الزجاج الشفاؼ  -ماء نقي   -قطعة نقكد  –شفافية   –طبؽ مف الجمي  

  :خطكات التنفيذ

 .استخدمي الجمي  ككذلؾ الشفافية  لمنظر مف خبلليـ إلى  قطعة النقكد .1
  ؟ضعي قطعة النقكد في الككب الزجاجي الفارغ كانظرم لمقطعة .2
  ؟ضعي الماء في الككب الزجاجي  كانظرم لمقطعة .3
 ؟سجمي مبلحظاتؾ .4

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

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

   تفسيرؾىك ما   .5
............................................................................ 
............................................................................ 

............................................................................ 
............................................................................ 
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 .سمكؾ الضكء في األكساط المختمفة :الدرس

 خداع الشمعة :(2نشاط )

  :اليدؼ

 .استنتاج  سمكؾ الضكء في األكساط الشفافة 

  :األدكات

 ( 2شمعة عدد ), شفافية 

 . :ات التنفيذخطك 

 .ثبتي الشمعتيف مقابؿ بعضيـ البعض عمي الطاكلة بحيث يككف بينيـ مسافة معينة .1
 ضعي الشفافية في منتصؼ المسافة بيف الشمعتيف  .2
 أشعمي شمعة كاحدة مف الشمعتيف  .3
 .ضعي يدؾ عمي فتيمة الشمعة األخرل )غير المشتعمة( .4
 ماذا تبلحظيف؟ .5

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

 
 ما ىك تفسيرؾ؟  .6

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



 

    

270 

 

 .ساط المختمفةسمكؾ الضكء في األك  :تابع الدرس

 أيف اختفى الكأس؟ :(3نشاط )
 

  :اليدؼ
 استنتاج سمكؾ الضكء في األكساط الشفافة 

  :األدكات
 زيت طعاـ .كأساف أحدىما صغير كاآلخر كبير

  :خطكات التنفيذ
 .نغمر الكأس الصغير في الكأس الكبير .1
 .الكأس الكبير بالزيت نمؤل .2
 ماذا تبلحظيف؟ .3

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

 
 ما ىك تفسيرؾ؟  .4
 

.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................... 
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 ضكء في األكساط المختمفة سمكؾ ال :تابع الدرس

 

 العبلقة بيف سمؾ الكسط الشفاؼ كمقدار الضكء النافذ :(4نشاط  )

  :اليدؼ

 .استنتاج  العبلقة بيف سمؾ الكسط الشفاؼ كمقدار الضكء النافذ

  :األدكات

 .10عدد شفافيات 

  :خطكات التنفيذ

 .امسكي بشفافية كاحدة كانظرم لمطالبات مف خبلليا .1
 .رل  كضعييا فكؽ األكلى كانظرم مف خبلليماخذم شفافية  أخ .2
 .خذم أكثر مف شفافية  كضعييـ  جميعا معا  ثـ انظرم مف خبلليـ .3
 كبيف ما تشاىدينو اآلف؟  سابقان  الحظي الفرؽ بيف ما شاىدتيو  .4

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

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

 دكني استنتاجؾ .5
............................................................................ 

............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
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 مختمفةسمكؾ الضكء في األكساط ال :تابع الدرس

 

 .األكساط المعتمة :(5نشاط )
 

  :اليدؼ
 استنتاج  سمكؾ الضكء في األكساط المعتمة 

  :األدكات
 .مجمكعة مف أكراؽ النباتات, كتاب

 
  :خطكات التنفيذ

 .ضعي الكتاب أماـ عينيؾ .1
 .ارفعي الكتاب كثـ ضعي أماـ عينيؾ أكراؽ النباتات .2
 ماذا تبلحظيف؟   .3

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

 كما ىك تفسيرؾ؟  .4

............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
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 انعكاس الضكء :الدرس

 

 المرفكض()الضكء  :(1نشاط )

  :اليدؼ
 .تستنتج قانكف انعكاس الضكء 

  :األدكات
 .قمـ ليزر  –منقمة   –مرآة مستكية 
  :خطكات التنفيذ

 .ضعي المرآة المستكية بشكؿ عمكدم عمى سطح الطاكلة  في غرفة مظممة .1
 .ثبتي المنقمة في كضع أفقي عمى المرآة .2
 .كتسقط عمى المرآة, منقمةميزر كاجعمييا تبلمس سطح الكجيي حزمة ضكئية مف ضكء ال .3
قيسي باستخداـ المنقمة الزاكية المحصكرة بيف الشعاع الساقط كالعمكد المقاـ  مف نقطة  .4

 ماذا  تسمى ىذه الزاكية؟.السقكط
............................................................................ 

............................................................................ 
ثـ قيسي الزاكية المحصكرة بينو كبيف العمكد , راقبي الشعاع الضكئي المنعكس عف المرآة .5

 ماذا تسمى ىذه الزاكية؟.المقاـ  مف نقطة السقكط
............................................................................ 

............................................................................. 
 ما ىي العبلقة بيف زاكيتي السقكط كاالنعكاس؟     .6

............................................................................ 
............................................................................ 
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 انعكاس الضكء :الدرس

 المعب مع السمكفاف :(2نشاط )
  :اليدؼ

 .تصنؼ الطالبة االنعكاس
  :األدكات

 .قطعة كرؽ أبيض مقكل –كشاؼ  –كرؽ سمكفاف 
 

  :خطكات التنفيذ
 .ضعي كرؽ السمكفاف عمى الطاكلة ثـ كجيي عميو ضكء الكشاؼ .1
 المنعكس؟ صفي الضكء, استقبمي األشعة المنعكسة عمى قطعة الكرؽ .2

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

 
 .اآلف  جعدم  كرؽ السمكفاف ثـ افردييا عمى الطاكلة  كأسقطي عمييا ضكء الكشاؼ .1
 صفي الضكء المنعكس؟, شعة المنعكسة عمى قطعة الكرؽاستقبمي األ .2

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

 
 ما الفرؽ بيف الضكء المنعكس عف كؿ مف الكرقتيف؟ .3

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

 
  ارسمي شكؿ االنعكاس في الحالتيف؟ .4

............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
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 ايا المستكية المر  :الدرس

 صفات الخياؿ في المرآة المستكية :(1نشاط )

  :اليدؼ

 تستنتج  الطالبة صفات الخياؿ في المرآة المستكية  

  :األدكات

 كرؽ مربعات  – ةشمع –مرآة مستكية  

  :خطكات  التنفيذ

 ضعي الشمعة عمى كرؽ مربعات أماـ مرآة مستكية  .1
 حددم بعد الشمعة عف المرآة المستكية  .2

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

بعده(  مقارنة بالشمعة   -الحظي خياؿ الشمعة المتككف كالحظي صفاتو )طكلو  .3
 .األصؿ

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

 ؟ة  كانظرمارفعي يدؾ اليمنى أماـ المرآ .4
  ؟ماذا تبلحظيف

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

 كما ىك تفسيرؾ؟
............................................................................ 

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

............................................................................ 
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 المرايا المستكية :الدرس

 تكثير األخيمة في المرايا المستكية :(2نشاط )

  :اليدؼ

 ئ قانكف تكثير األخيمة  في المرايا المستكية تستقر  أف 

  :األدكات

 .منقمة –كرؽ أبيض  –قمـ  –مرآتيف مستكيتيف   

  :خطكات التنفيذ

 ارسمي بكاسطة المنقمة  الزكايا المكضحة في الجدكؿ  .1

كحددم  بعد ذلؾ عدد , ضعي المرآتيف بحيث تصنعاف معا الزكايا التي قمت برسميا .2
 .كؿ مرة يتـ فييا رسـ زاكية معينة األخيمة المتككنة  في

 .استنتجي قانكننا يربط بيف عدد األخيمة كمقدار الزاكية بيف المرأتيف .3

 180ٍ صفرٍ  120ٍ 90ٍ 60ٍ 45ٍ الزاكية بيف المرآتيف )ق( 

       عدد األخيمة

 

 ..............قانكف تكثير عدد األخيمة =

  ما ىي العالقة بيف زاكيتي السقكط كاالنعكاس

........................................................................................................... 
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 المرايا الكركية :الدرس

 

 محدبة أـ مقعرة  :(1نشاط )

  :اليدؼ

 .التعرؼ عمى أنكاع  المرايا الكركية

  :المكاد كاألدكات

 .فمزية مبلعؽ –مرايا كركية )مقعرة كمحدبة(  

  :خطكات التنفيذ

 خذم مرآة كركية  كانظرم لنفسؾ فييا  ماذا تبلحظيف؟ ىؿ صكرتؾ  مكبرة أـ مصغرة؟   .1

امسكي بممعقة كانظرم لنفسؾ فييا مرة مف  كجييا الداخمي كتارة أخرل مف كجييا  .2
 .الخارجي

 كيؼ يبدك شكمؾ في كؿ حالة؟  .3

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

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

 دكني استنتاجؾ 

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

 ارسمي شكبلن يكضح المرآة المقعرة ككذلؾ المرآة المحدبة؟ 
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 صفات الخياؿ في المرايا المقعرة :درسال

 (   صفات الخياؿ في المرايا المقعرة1نشاط )

  :اليدؼ

 .أف ترسـ الطالبة األخيمة المتككنة في المرآة المقعرة .1

 .أف تعدد صفات األخيمة المتككنة في المرآة المقعرة .2

  :المكاد كاألدكات

 .مسطرة  -ستارة  –شمعة   -مرايا مقعرة  بعدىا البؤرم معركؼ 

  :خطكات التنفيذ

 .المبينة في الجدكؿ التالي جكانبضعي الشمعة المشتعمة  أماـ المرآة المقعرة  كعمى ال .1
قدرم  بعد , حاكلي في كؿ حالة أف تحصمي عمى خياؿ لمشمعة  بحيث يككف كاضحا .2

 .الخياؿ عف المرآة
, صكرةكالرمز)ص( ليدؿ عمى بعد ال, استخدمي الرمز )س(  ليدؿ عمى بعد الجسـ .3

 .البؤرم البعدكالرمز )ع( ليدؿ عمى 
 ؟ارسمي صفات الخياؿ في كؿ حالة .4
 .أكتبي في الجدكؿ صفات الخياؿ الذم حصمًت عميو في كؿ حالة .5

 

 صفبد اٌخ١بي ِٛلغ اٌجغُ

  ثؼذ اٌجغُ ػٓ اٌّشآح اٌّمؼشح

  اٌجإسٞ اٌجؼذأوجش ِٓ ِضٍٟ 

  اٌجإسٞ اٌجؼذ٠غبٚٞ ِضٍٟ 

  سحث١ٓ ِشوض اٌزىٛس ٚاٌجإ

  اٌجإسٞ اٌجؼذػٍٝ ثؼذ ٠غبٚٞ 

  اٌجإسٞ اٌجؼذػٍٝ ثؼذ ألً ِٓ  
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 صفات الخياؿ في المرآة المحدبة :الدرس

 (  صفات الخياؿ في المرآة المحدبة1نشاط  )

  :اليدؼ

 ترسـ الطالبة صفات الخياؿ في المرآة المحدبة  

  :المكاد كاألدكات

 ستارة   -شمعة  –مرآة محدبة 

  :التنفيذخطكات 

 .ضعي  الشمعة المشتعمة أماـ المرآة  المحدبة كعمى أم بعد منيا .1

 حاكلي الحصكؿ عمى خياؿ لمشمعة عمى الستارة ىؿ يمكنؾ ذلؾ؟ لماذا؟ .2

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

 ىي صفاتو؟ ىؿ تريف خياؿ لمشمعة؟ ما , انظرم لممرآة المحدبة .3

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

 ؟المحدبة  ارسمي صفات الخياؿ المتككف في المرآة .4
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 انكسار الضكء :الدرس

 .االنكسار ىك السبب :(1نشاط )

  :اليدؼ

 .أف تستنتج الطالبة مفيـك انكسار الضكء

  :األدكات

 .ممعقة -قمـ رصاص –زر  –ماء  –ككب شفاؼ  

  :خطكات العمؿ

 .ضعي الزر في الككب  كتأكدم انو في الكسط .1

 .صبي الماء فكؽ الككب بتأف .2

 ماذا تبلحظيف؟.البعدانظرم إلى الككب مف  .3

 اآلف ضعي في ككب الماء القمـ؟ ماذا تبلحظيف عمى القمـ؟ .4

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

 ارفعي القمـ كضعي في الككب الممعقة ماذا حدث لمممعقة؟ .5

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

 فسرم ما حدث؟؟

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

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

........................................................................... 
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 انكسار الضكء :تابع

 القنينة المتحيزة      (2)نشاط  

  :اليدؼ 

 تكضيح ظاىرة  انكسار الضكء

  :األدكات

 CARBON   DIOXIDE  طاقة مكتكب عمييا ب –ماء  –قنينة شفافة 

  :خطكات العمؿ

 .اممئي  القنينة الشفافة بالماء .1
 .ضعي القنينة مقابؿ البطاقة .2
 .انظرم إلى البطاقة مف خبلؿ القنينة .3
 ماذا تبلحظيف؟ .4

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

.................................................................................... 
 كما ىك تفسيرؾ؟  .5

 
.................................................................................... 
.................................................................................. 
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 انكسار الضكء :تابع  درس

 
 (   تحميؿ الضكء في المنشكر3)نشاط 

 
  :اليدؼ

 .أف تستنتج الطالبة أف الضكء األبيض يتككف مف سبعة ألكاف
  :األدكات

 .مصدر ضكء ابيض  –شاشة   -منشكر ثبلثي 
  :خطكات التنفيذ

 .ضعي المنشكر عمى الطاكلة بيف مصدر الضكء األبيض كالشاشة .1
 .رفيعة مف األشعة الضكئية عمى كجو المنشكر المقابؿ لمصدر الضكءاسقطي حزمة  .2
 .حركي الشاشة بحيث يسقط عمييا الضكء الخارج مف المنشكر .3
 ماذا تبلحظيف؟  .4

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

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

 ارسمي منشكرا مكضحة  األلكاف التي حصمتي عمييا؟ .5
........................................................... 

 
 ماذا تستنتجيف؟ .6

........................................................ 
........................................................... 
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 صفات الخياؿ في العدسة المحدبة :الدرس

 صفات الخياؿ في العدسة المحدبة(   1نشاط )

  :اليدؼ

 .أف ترسـ الطالبة األخيمة المتككنة في العدسة المحدبة .1

 .أف تعدد صفات األخيمة المتككنة في العدسة المحدبة .2

  :المكاد كاألدكات

 .مسطرة  -ستارة  –شمعة   -ىا البؤرم معركؼ عدسة محدبة بعد

  :خطكات التنفيذ

 .المبينة في الجدكؿ التالي جكانبضعي الشمعة المشتعمة  أماـ العدسة المحدبة كعمى ال .1
قدرم  بعد , حاكلي في كؿ حالة أف تحصمي عمى خياؿ لمشمعة  بحيث يككف كاضحا .2

 .الخياؿ عف العدسة المحدبة
كالرمز , كالرمز)ص( ليدؿ عمى بعد الصكرة, ؿ عمى بعد الجسـاستخدمي الرمز )س(  ليد .3

 .البؤرم البعد)ع( ليدؿ عمى 
 ارسمي الخياؿ في كؿ حالة .4
 .أكتبي في الجدكؿ صفات الخياؿ الذم حصمًت عميو في كؿ حالة .5

 صفات الخياؿ مكقع الجسـ

  بعد الجسـ عف العدسة المحدبة

  البؤرم البعدأكبر مف مثمي 

  البؤرم لبعدايساكم مثمي 

  بيف مركز التككر كالبؤرة

  البؤرم البعدعمى بعد يساكم 

  .البؤرم البعدعمى بعد أقؿ مف  
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 صفات الخياؿ في العدسة المقعرة :الدرس

 (  صفات الخياؿ في العدسة المقعرة1نشاط  )

  :اليدؼ

 .أف ترسـ الطالبة األخيمة المتككنة في العدسة المقعرة .1

 .يمة المتككنة في العدسة المقعرةأف تعدد صفات األخ .2

  :المكاد كاألدكات

 ستارة   -شمعة  –عدسة مقعرة  

  :خطكات التنفيذ

 .ضعي  الشمعة المشتعمة أماـ العدسة المقعرة  كعمى أم بعد منيا -1
 حاكلي الحصكؿ عمى خياؿ لمشمعة عمى الستارة ىؿ يمكنؾ ذلؾ؟ لماذا؟ -2

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

 ىؿ تريف خياؿ لمشمعة؟ ما ىي صفاتو؟ , انظرم لمعدسة المقعرة -3
.................................................................................... 

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

 ؟ ارسمي صفات الخياؿ المتككف في العدسة المقعرة -4
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 خداع البصر

 العتب عمى النظر :(1نشاط )

 

 ماذا تبلحظيف في الصكرة؟
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 (   فحص النظر 2نشاط )

 

  ماذا تبلحظيف؟  انظرم لمصكرة 

 إذا  شاىدت صكرة رجؿ  فأنت نظرؾ سميـ. 

 إذا  شاىدت صكرة سيدة فأنت مصابة بقصر نظر. 

 ارجعي لمكراء عدة أمتار كانظرم لمصكرة  مرة أخرل ماذا تبلحظيف؟ 
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 خداع البصر :(3نشاط )

  :األدكات

 .ألكاف –قمـ رصاص  –عكد  –كرؽ مقكل 

  :خطكات العمؿ

 مى جية مف الكرؽ المقكلارسمي عصفكران ع .1

 ارسمي قفصان عمى الجية األخرل مف الكرؽ المقكل .2

 ثبتي العكد عمى الكرؽ .3

 أديرم العكد ماذا تبلحظيف  .4
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  ثانيان:  
كىي عبارة عف تقكيـ ختامي لدركس  :أكراؽ عمؿ

 .كحدة الضكء كالبصريات
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 انتقاؿ الضكء

 -1-كرقة عمؿ 

  :اختارم اإلجابة الصحيحة 
 .ف األدلة عمى سير الضكء في خطكط مستقيمةم .1
 .تككف الظؿ كشبو الظؿ-ب.كسكؼ الشمس كخسكؼ القمر - أ
 .جميع ما سبؽ-د.تككف خياؿ مقمكب لمشمعة في آلة التصكير ذات الثقب -ج

  :يتككف ظؿ كشبو ظؿ عندما يككف المصدر الضكئي.2

 ف الجسـ                                                             كبير ك بعيد ع -صغير كقريب مف الجسـ                   ب –أ 

 .صغير كبعيد عف الجسـ -كبير كقريب مف الجسـ                      د -ج 

  :الذم يميز كسكؼ الشمس عف خسكؼ القمر كجكد.3

 .القمر بيف األرض كالشمس -ب  .األرض بيف القمر كالشمس -أ

 .الشمس بيف القمر كاألرض -د .كالزىرةاألرض بيف الشمس  -ج

  :عممي لما يأتي 
 .تمكف العمماء مف تصكير آثار االنفجارات التي تحدث في الشمس كلـ يتمكنكا مف سماع صكتيا -1

 ........................................................................ :السبب

 .يككف الظؿ أقصر ما يمكف كقت الظييرة -2
 ..........................................................................  :بالسب

 .نرل البرؽ أكال ثـ نسمع صكت الرعد -3
 ..........................................................................  :السبب

 .يتككف خياؿ مقمكب لمجسـ في آلة التصكير ذات الثقب -4
 ........................................................................... :السبب
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    -2-كرقة عمؿ 

 سمكؾ الضكء في األكساط المختمفة 

 

  :قارني بيف سمكؾ الضكء في األكساط المختمفة 
 

 المعتمة شبو الشفافة األكساط الشفافة كجو المقارنة

    التعريؼ

    سمكؾ الضكء

    أمثمة عمييا

  :ماذا يحدث إذا 
 .كضع جسـ خمؼ كسط شفاؼ.1

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

 .أصبح كرؽ النبات كسط شفاؼ.2

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

  :فسرم ما يمي 
 ينصح بتعريض األطفاؿ ألشعة الشمس صباحان  .1
.................................................................. 

 قاع البحر مظمـ .2
................................................................. 
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 -3-كرقة عمؿ 

 انعكاس الضكء في كسط كاحد 

 

  :ماذا يحدث عندما 
 .يسقط ضكء عمى سطح مرآة مستكية .1

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

 .°90يسقط شعاع ضكئي  عمى سطح مرآة مستكية بزاكية  .2
.................................................................... 

  :أكتبي المصطمح العممي 
 .الزاكية المحصكرة بيف الشعاع الساقط كالعمكد المقاـ مف نقطة السقكط  (   ) .1
 .الزاكية المحصكرة بيف الشعاع المنعكس كالعمكد المقاـ مف نقطة السقكط  (   ) .2
 .زاكية السقكط = زاكية االنعكاس  (   ) .3

 

  :فسرم 
 قدرة العيف عمى رؤية األجساـ مف حكليا .1

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

 

  :ية السقكط كاالنعكاس في الشكؿ التاليما مقدار زاك  
 

 

 

 

 

 

 

 31°      
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 -4-كرقة عمؿ 

 أنكاع االنعكاس

 ماذا يمزمؾ إلحداث انعكاس منتظـ 

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

 .يرل جميع الطمبة الكتابة عمى السبكرة بكضكح :فسرم 
...................................................................................... 

  :قارني بيف االنعكاس المنتظـ كغير المنتظـ في الجدكؿ التالي 

 االنعكاس غير المنتظـ االنعكاس المنتظـ كجو المقارنة

   نكع السطح العاكس

   اتجاه الضكء المنعكس

   مثاؿ

 

  مع كتابة نكع االنعكاسارسمي الحاالت التالية  
 انعكاس عف سطح خشف .1

 

 انعكاس عف سطح أممس .2
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 -5-كرقة عمؿ 

 المرآة المستكية

  :عرفي المرآة 
.......................................................................... 

  :اختارم اإلجابة الصحيحة 
  :اجميع ما يمي مف صفات الخياؿ في المرآة المستكية ما عد .1

 .ماثؿ لطكؿ الجسـ -ب.حقيقي –أ            

 .بعد الجسـ عف المرآة يساكم بعد الخياؿ عنيا  -د.معتدؿ كمعككس جانبان  -ج          

سـ مف مرآة مستكية فإف المسافة بيف الشمعة كخياليا  20كضعت شمعة عمى بعد  .2
  :تساكم
 سـ 20 -ب   سـ 10 - أ
 سـ 40 -د   سـ 30 -ج

 جسـ مكضكع أماـ مرآة مستكية ارسمي خيالو  في الشكؿ التالي  

 

 - :فسرم 
 = 1مقدار التكبير في المرآة المستكية. 

....................................................................................... 
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 -6-كرقة عمؿ 

 تطبيقات عمى المرايا المستكية

 

  :اختارم اإلجابة الصحيحة 
  :فإف عدد األخيمة الناتجة، °90زاكية بيف المرآتيف المستكيتيف إذا كانت ال .1

   4 -د             3  -ج               2 -ب                1 –أ 

  :البريسككب تطبيؽ عمى .2
 انعكاس الضكء     -ب    المرايا المستكية      –أ 

 .جميع ما سبؽ -د  .انتقاؿ الضكء في خطكط مستقيمة -ج

  :ف المرآتيف متكازيتيف فإنوعندما تكك .3
 .يتككف خياؿ كاحد -ب  ال تتككف أخيمة       –أ 

 يتككف عدد النيائي مف األخيمة -د  يتككف خياالف       -ج

 

 ما اسـ الجياز في الشكؿ المقابؿ كاذكرم استخداماتو   
 ..........................جياز

1. ....................................... 
 

2. ........................................ 
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 -7-كرقة عمؿ

 المرايا الكركية

  :اكتبي المصطمح العممي الذم تدؿ عميو العبارات التالية 
 سطحيا العاكس جزء مف كرةك , ( سطكح مصقكلة تعكس الضكء الساقط عمييا   ) .1
 .( مرآة سطحيا العاكس جزء مف السطح الداخمي لمكرة  ) .2
 .العاكس جزء مف السطح الخارجي لمكرة ( مرآة سطحيا  ) .3
 .البؤرم في المرايا الكركية البعد( مسافة تساكم ضعؼ   ) .4
 .( المستقيـ المار بيف مركز تككر المرآة كقطبيا  ) .5

 
  :حددم المقصكد باألرقاـ التالية 
  1الرقـ.......................... 
  2الرقـ........................ 
  3الرقـ........................ 
  2ك 1المسافة بيف الرقـ.......................... 
  3ك 1المسافة بيف الرقـ........................... 

 - :ماذا يحدث إذا 

 سقط شعاع مكازيا لممحكر األصمي لمرآة مقعرة  -1

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

 شعاع مارا بمركز تككر المرآة  سقط -2

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

 سقط شعاع مارا بالبؤرة  -3

........................................................................ 
 آةيكضع المصباح الضكئي األمامي لمسيارة في بؤرة المر  :فسرم 

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

0 2 3 

 



 

    

297 

 

 -8-كرقة عمؿ 

 صفات األخيمة المتككنة في المرايا المقعرة

  :في الشكؿ المقابؿ حددم 

 صفات الخياؿ:  
 

 

  ارسمي  مسار األشعة في الشكؿ المقابؿ ثـ حددم صفات الخياؿ المتككف 
 

  

 

 - :فسرم يأتي 
 البؤرم؟ البعديككف الخياؿ في المرآة المقعرة كىميان في حاؿ كضع الجسـ عمي بعد أقؿ مف  -1

 -2............................................................................... :السبب
 ؟لممرآةالبؤرم  البعدال يتككف خياال إذا كضع جسـ عمي بعد يساكم 

 ............................................................................. :السبب

 - :ما ىك مقدار زاكية السقكط  كاالنعكاس في األشكاؿ التالية 
 

00
O

 

 

130 

         م   

     ب

  م            ب
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 -9-كرقة عمؿ 

 مسائؿ عمى المرايا المقعرة

 - :اختارم اإلجابة الصحيحة 
  :إذا تجمعت األشعة المنعكسة عف المرآة عمى حائؿ .1
 يتككف خياؿه كىميه            -ب  يقيه         يتككف خياؿه حق - أ
 يتككف خياؿ خمؼ المرآة -د  ال يتككف خياؿ     -ج  - ب
  :سـ( فإف بعدىا البؤرم يساكم 6مرآة مقعرة نصؼ قطر تككرىا  ) .2
 سـ 4 -د سـ         3 -ج  سـ     12 -سـ                     ب 6 - أ
 - :صكرة ىذا الجسـكضع جسـ بعيدان جدان عف مرآة مقعرة تككف  .3
                                 عند البؤرة -ب    البؤرم البعدأبعد مف ضعؼ  - أ
 بيف البؤرة كمركز التككر -د     عند مركز التككر -ج
  :إحدل الجمؿ التالية صحيحة لجسـ مكضكع في مركز التككر .4
 الصكرة في مركز التككر -ب   الصكرة مصغرة - أ
 الصكرة حقيقية مكبرة  -د   الصكرة في البؤرة -ج
سـ مف 7سـ بالقرب مف مرآة فتككنت لو صكرة مقمكبة طكليا 7كضع جسـ طكلو  .5

  :المحتمؿ أف تككف المرآة
 مستكية -مقعرة مستكية                 د-مقعرة           ج-محدبة            ب - أ
الذم يكضع فيو عف قطب المرآة  البعدسـ فاف 10البؤرم لمرآة مقعرة = البعدإذا كاف  .6

  :الجسـ لتككيف صكرة تقديرية ىك
 سـ 20  -سـ          د 15 -سـ             ج 10 -سـ                  ب 5 - أ

 
سـ مف مرآة مقعرة 5كضحي بالرسـ صفات خياؿ متككف لجسـ مكضكع عمي بعد  

 سـ 2بعدىا البؤرم 
 .ثـ احسبي بعد الخياؿ عف المرآة كمقدار التكبير

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

................................................................................... 
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 -10-كرقو عمؿ 

 خصائص األخيمة المتككنة في المرايا المحدبة

 

 ير إجابتؾ  اذكرم نكع المرآة المكضحة في الشكؿ مع تفس 
 

 

 

 

 ................. :نكع المرآة   .................... :نكع المرآة

 .................... :التفسير          .................... :التفسير

, سـ 20سـ أماـ مرآة محدبة بعدىا البؤرم  30د بع ىسـ عم 15كضع جسـ طكلو  
 - :اكجدم

 بعد الخياؿ المتككف -1
................................................................... 

 مقدار التكبير  -2
..................................................................... 

 صفات الخياؿ المتككف -3
.................................................................... 

  - :فسرم ما يمي 
 ة المتككنة في المرايا المحدبة تككف دائما كىمية مصغرة األخيم

 .................................................. :السبب

 )أ( )ب(
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 -11-كرقو عمؿ 

 انكسار الضكء

 

  - :أكممي الفراغ 
 

 .............الشعاع أ ب يمثؿ -1
 

 ..............الشعاع ب ج يمثؿ -2
 

 ..............( تمثؿ1الزاكية ) -3
 

 ............( تمثؿ2الزاكية ) -4
  :اكتبي المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف 
ظاىرة تغير مسار الشعاع الضكئي عند انتقالو مف كسط شفاؼ إلى كسط شفاؼ  (    ) .1

 .آخر يختمؼ عنو
 .عبارة عف قدرة الكسط الشفاؼ عمى كسر األشعة الضكئية (    ) .2
 .سر كالعمكد المقاـ مف نقطة السقكطالزاكية المحصكرة بيف الشعاع المنك (    ) .3
  - :فسرم ما يمي 
 .قرب مف مكضعيا األصمي في بركة مياهأتبدك السمكة  -1

 ....................................................... :السبب

 .زاكية االنكسار زاكية السقكط ال تساكم -2

 ....................................................... :السبب

0 

2 

 أ

 ب

 ج

 ىكاء

 ماء
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 -12 -كرقة عمؿ

 انكسار الضكء

 
 أكممي مسار األشعة مع التفسير   
 

 

 

 

 

 

       

 

 ضوء أبيض

 ىكاء

 ماء

 زجاج

 زجاج

 ماء

 ىكاء
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  -13-كرقو عمؿ 

 العدسات المحدبة كالمقعرة

  - :اكتبي المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف 
 .جسـ شفاؼ محدكد بسطحيف كركييف يككف كسطو أكثر سمكا مف طرفيو (    ) .1
 .جسـ شفاؼ محدكد بسطحيف كركييف يككف كسطو أقؿ سمكا مف طرفيو (    ) .2
 .ىك المسافة بيف المركز البصرم لمعدسة كبؤرتيا (    ) .3
 .ىك الخط الكاصؿ بيف مركزم التككر لعدسة (    ) .4
 .البؤرم لعدسة البعدعبارة عف ضعؼ  (    ) .5

 

  :في الشكؿ التالي 
 ما نكع العدسة؟ 

 
 أكممي مسار األشعة 

  

 

 

 

  - :ماذا يحدث عندما 

 لممحكر األصمي لعدسة  يسقط شعاع مكازيان  -1

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

 بالمركز البصرم لعدسة  يسقط شعاع ماراي  -2

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

 2م        2ب                  0ب             0م     2م        2ب                         0ب             0م    
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 -14-كرقة عمؿ 

 لخياؿ في العدسة المحدبةصفات ا

 - :فسرم يأتي 
 البؤرم؟ البعدبعد أقؿ مف  ىكضع الجسـ عم عنديككف الخياؿ في العدسة المحدبة كىميان  -1

 .................................................................................   :السبب

 البؤرم لمعدسة المحدبة؟ البعدبعد يساكم  ىإذا كضع جسـ عم ال يتككف خياالن  -2

 ................................................................................... :السبب

    ما أكجو كاالختالؼ بيف كؿ مف المرآة المقعرة كالعدسة المحدبة 
 أكجو الشبو:  

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

 أكجو االختبلؼ:  

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

  أكممي مسار األشعة في العدسات التالية مع ذكر خصائص الخياؿ المتككف 
 

         م                  ب                                م  

 ب

م                  ب                                م           

 ب
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 -15 -كرقة عمؿ 

 مسائؿ عمى العدسات المحدبة

  :اإلجابة الصحيحة فيما يمي اختارم 
سـ( فإف  10سـ( مف عدسة محدبة بعدىا البؤرم ) 20سـ( عمى بعد ) 3عند كضع جسـ طكلو ) (1

  :الخياؿ المتككف يككف طكلو
 سـ   6د(                 سـ 4.5ج(              سـ 3ب(          سـ 1.5أ( 

  سـ فإف بعد خيالو يساكم20البؤرم سـ(  مف عدسة محدبة بعدىا  60إذا كضع جسـ عمي بعد ) (2
 سـ 15 -( د  سـ 15ج(     سـ 30 -ب(    سـ 30أ(  + 

 
فإذا كاف حجـ .سـ مف العدسة 10كضع جسـ أماـ عدسة محدبة فتككف لو خياؿ حقيقي عمي بعد  

 البؤرم لمعدسة؟ البعداحسبي مقدار .الخياؿ مساكيا لحجـ الجسـ
..................................................................................... 

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

سـ(  10سـ( مف عدسة محدبة بعدىا البؤرم) 15سـ( عمى بعد ) 6كضع جسـ طكلو ) 
  :احسبي

 ................................................بعد الخياؿ      -1
 ................................................مقدار التكبير    -2
 .................................................طكؿ الخياؿ    -3
 ..................................حددم صفات الخياؿ المتككف  -4
 
  - :فسرم 
 كضع العدسة عمي بعد قريب منيا؟عند فحص أجساـ بكاسطة عدسة محدبة ت 

  أكضحاقترحي طريقة تساعدؾ عمى قراءة السؤاؿ بشكؿ ، قبؿ البدء باإلجابة

 .............................................................. :الطريقة

 .............................................................. :السبب
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 -16-كرقة عمؿ 

 صفات الخياؿ في العدسة المقعرة 

  :اختارم اإلجابة الصحيحة 
  :النقطة التي ال يحدث لمشعاع الضكئي المار بيا أم انكسار ىي -1

                                        ب( بؤرة العدسة                أ( قطب العدسة
 د( مركز تككر العدسة  ج( المركز البصرم لمعدسة

فإف بعد ، سـ 10بعدىا البؤرم ، سـ مف عدسة مقعرة 30بعد  ىمإذا كضع جسـ ع -2
  :خيالو يساكم

 سـ 15 د( +  سـ  5.7ج( +  سـ 5.7-ب(   سـ15-أ( 

سـ( مف  6بعد ) ىسـ( مف عدسة فتككف لو خياؿ كىمي عم18كضع جسـ عمي بعد  ) -3
 - :العدسة فتككف العدسة

 د( )ب+ ج( معان سـ          9ج( بعدىا البؤرم  ب( مقعرة  أ( محدبة

  :فسرم 
  في العدسة المقعرة   يككف الخياؿ كىميان 
 ............................................................................. :لسببا     

  :مف قارني بيف كالن  
 اٌؼذعخ اٌّذذثخ اٌؼذعخ اٌّمؼشح ٚجٗ اٌّمبسٔخ

   ٔٛع اٌجإسح

صفبد اٌخ١بي ػٕذ ٚضغ اٌجغُ 

 ١ٓ اٌجإسح ِٚشوض اٌزىٛسث

  

 ارسمي الخياؿ المتككف في العدسة التالية  كحددم صفاتو  
 

 2م        2ب                   0ب               م    
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 -17-كرقة عمؿ 

 تركيب العيف البشرية :الدرس الرابع

 

  :اكتبي األجزاء عمى الرسـ، الشكؿ التالي يمثؿ تركيب العيف البشرية 

 

  :اذكرم كظيفة كال مف 
 .......................................القرنية -1
 .........................................الصمبة -2
 .................................العدسة المحدبة -3
 ........................................القزحية -4

 

  :فسرم ما يمي 
 .تعتبر الشبكية الجزء الحساس لمضكء .1

 ........................................................... :السبب

 .طبقة المشيمية لكنيا قاتـ .2
 .......................................................... :السبب
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 -18-كرقو عمؿ 

 عيكب اإلبصار

  :اكتبي المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف 
 .عيب في اإلبصار يحدث بسبب زيادة تحدب عدسة العيف (         ) .1
 .العيف يتحكـ في كمية الضكء الداخمة ليا جزء مف (         ) .2
 .قدرة العيف عمى رؤية األجساـ القريبة كالبعيدة بكضكح (         ) .3
 .عيب في اإلبصار يحدث بسبب نقص تحدب عدسة العيف (         ) .4
 

  - :أكممي الفراغ 
 ................كيعالج بعدسة.............يحدث طكؿ النظر بسبب تككف الخياؿ -1
 ................كيعالج بعدسة.............ث قصر النظر بسبب تككف الخياؿيحد -2
 بعيدةأما عندما تككف ...........عندما تككف األجساـ قريبو فاف تحدب العيف -3

 .............فاف
 

  :قارني بيف طكؿ النظر كقصر النظر مف حيث 
 طكؿ النظر قصر النظر كجو المقارنة

   كيفية رؤية األشياء

   كاف تككف الصكرةم

   السبب

   العالج

   مف يصاب بو
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 -19-كرقة عمؿ 

 اآلالت البصرية

  :اكتبي المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف 
 .أك الصغيرة جدان  أجيزة يمكف بكاسطتيا مشاىدة األجساـ البعيدة جدان  (      ) .1
 .الحية الدقيقة جياز يتككف مف عدستيف محدبتيف ك يستخدـ لرؤية الكائنات (      ) .2
 .جياز يستخدـ لمشاىدة األجراـ السماكية كالككاكب كالنجكـ (      ) .3
 

  :أكممي الفراغ بالكممة المناسبة 
 .................فةمسا عند كضع جسـ عمى  بسيطان  تسمى العدسة المحدبة مجيران  .1
 ..........كمف أشير المقارب الفمكية.................يستخدـ المقراب الفمكي في .2
تكضع ........دسةكع, تكضع في طرفو السفمي......يتركب المجير البسيط مف عدسة .3

 .في طرفو العمكم
 .في العيف....................الفيمـ الحساس في الكاميرا يقابؿ .4
 .لؤلشياء المراد تصكيرىا....................تعمؿ آلة التصكير عمى تككيف .5

 

 ؿ ككذلؾ استخدامو اذكرم نكع الجياز المكضح بالشك 
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 .طيؼ في مدينة الطرائؼ  صكر طالبات المجمكعة التجريبية أثناء مسرحية
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Abstract 

This study aimed to reveal the effectiveness of employing the scientific humor 

approach in improving the scientific sense for the female students of grades 

eight in Gaza. 

The main question of the approach is the following:  

What is the effectiveness of employing the scientific humor approach in 

improving the scientific sense for the female students of grade "8" Gaza ? 

There are many sub-questions are branched from the main question as the   

following:  

1- What are the scientific humor to be used as an introduction in teaching 

science for the female students of grade "8" in Gaza ? 

2- What are the dimensions of the scientific sense which should be in the female 

students of Grade "8" in Gaza ? 

3- Are there any statically significant of the level at (α ≤ 0.05) between the 

experimental group's scores average and the control group's scores average in 

post application to the cognitive aspects of the scientific sense test ? 

4- Are there any statically significant differences at the level of α ≤ 0.05 in post 

application to the cognitive aspects of the scientific sense test for the high 

female students achievement in the experimental group and the control group 

and the control group in counter ? 

5- Are there any statically significant differences at the level of (α ≤ 0.05) in 

post application to the cognitive aspects of the scientific sense test for the low 

female students achievement in the experimental group and the control group 

and the control group in counter? 

6- Are there any statically significant at the level of (α ≤ 0.05)  between the 

experimental group's scores average and the control group's scores average in 

post application to the emotional aspects of the scientific sense scale ? 

7- Can the scientific humor approach achieve the gain coefficient (≤ 1.2)  based  

on the gain coefficient of Black in improving the scientific sense for female 

students of grade "8" in Gaza ? 

- The researcher used the experimental approach in order to answer the questions 

of the research , that was to study the impact effectiveness of the independent 

variable which is(scientific humor approach)on the dependant variable which 

is(the scientific sense)the study was applied on a sample of (84) of the eight 

grade female students from Hassan Salama "A" for female.The sample was 

divided into two groups ; an experimental group (42) students.who studied unit 

(8) from the science book of the grade "8"   in the scientific humor approach , and 

a control group (42 students) who studied the same unit of the same book but in 

the traditional way. 

The researcher made the test of the scientific sense which consisted of (50) 

optionally items and also the emotional scientific sense scale which consisted of  

(40) items. 



 

    

306 

 

They were showed on a group of experts to be sure of the reality of 

application.The researcher applied the items on an exploratory sample which 

consisted of (40) students to be sure of its validity and reliability , and then to be 

applied on the experimental and control groups before and after that.To be sure 

of that , the researcher used (T) test for two independent samples to compare the 

student's  scores average in the scientific sense test and also the emotional 

scientific sense scale. 

And also Mann Whitney test for the differences between two independent groups 

, Eta squared effect size , the gain coefficient for Black to account the 

effectiveness of the scientific humor approach in improving the scientific sense 

for the female students of the eighth grade. 

The study concluded the following results  

1- There are statically significant differences at the level of(α = 0.05) , between 

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

group ones in the scientific sense test. 

2- There are statically significant differences at the level of (α = 0.05 between 

the high students achievement average in the experimental group and the 

control group in the scientific sense test. 

3- There are statically significant differences at the level of α = 0.05 between 

the low students achievement average in the experimental group and the 

control group in the scientific test. 

4- There are statically significant differences at the level of α = 0.05 between 

the students of the experimental group average and the control group in the 

emotional scientific sense scale. 

5- The scientific humor approach achieves gain coefficient = 1.2 based on gain 

coefficient for Black in improving the scientific sense for the female students 

of the eighth grade in Gaza.That was for the scientific sense test but as for 

the emotional scientific scale.it achieved a greater impact , but it didn't reach 

the activity because the emotional values needed more time to develop it for 

the students. 

In the light of the results , the researcher recommended the  importance of 

applying the scientific humor approach in teaching science subject.Because it has 

a main role in paying the attention of the students and increasing their desire to 

learn science and also improving the scientific sense for them. 

And working hard to make it a main aim of the science teacher at the education 

college.Also , the students (who train as teacher) should 

 a quire the practices of the scientific sense in order to have teachers who have 

scientific sense outputs, so we can have students who have scientific sense. 
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