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  العظيم اهللا                                                                 صدق
  ) ١١ آية ( الضحى  سورة

                 



أ  

  اإلهـــــــــــــــــداء
  

  
 .. هأطال اهللا عمـر   ..والدي الكريم الحليم    ..ًكبيراً داوشجعني راش .. ًصغيراً من رعاني طفال  .. إلى  
  ..خوتي الخير الوافر الجزيل إ عني وأبنائي وهوجزا

  
وأفـرح لبـسمة    ..وأمـسح دمعـة عينيهـا       ..أقبـل قـدميها     .. من تاقت نفسي لزوم صحبتها      .. إلى  
  ..ا وأيامهاوبارك أنفاسه..رعاها اهللا ..أمي الحبيبة..بين يديها ًصاغراً وأكون عبدا..شفتيها

  
وشريكة حيـاتي   .. وشمعة مستقبلي   .. رفيقة دربي   ..عيوني الساهرة   .. القريبة   الكريمة يزوج.. إلى  

أسـعد  ..ونسمة رقيقة تداعب وجداني ..وردة متفتحة في بستاني .. حفظك اهللا لي    ..ونبع حنان أبنائي    ..
  .. رأسي ىعل ًوأدامك تاجا..وأثاب جميل صنعك ..اهللا حياتك 

  
ومـذاق الحـب    ..بلـسم الحيـاة     .. مـنذر..مهـند..أمل حياتي   ..توأم روحي   ..أبنائي الصغار   ..إلى  

  ..اللهم آمين ..في الدنيا واآلخرة .. وكتب لهم التوفيق والسعادة ..ورعاهما ..حفظهما اهللا ..والرحمة 
  

  ..اء فكانوا لي نعم الرفق.. من شاركوني طعم الحياة ..أشقاء وأصدقاء .. خواني إ..إلى 
  

  
  ..أهـدي هذا العـمل المتواضع 

  
  
  
  

 }العليم السميع أنت إنّك منا تقبل ربنا{

  

  

  

  



ب  

  تـقديرالو شـكرال

  
  :  ، والصالة والسالم على رسول اهللا القائل )لئن شكرتم ألزيدنكم و(الحمد هللا القائل في محكم كتابه 

  " . ال يشكر اهللا سالنا من ال يشكر" 

  
ل الذي ساعدني على إتمام دراستي وتحمل المصاعب في سبيل ذلك ، وتفضل علـي               بداية أشكر اهللا عز وج    

  وبعد ،... هذا العمل  بإتمام
 بالجميل لسعادة الدكتور صالح الناقة على ما بذله ويبذله من سعة صدره ، وكـريم                ً وعرفانا ً وتقديرا ًشكرا

 بتدريسي في السنة المنهجيـة وانتهـاء        ً  بدءا  ي ألفكار ً وتسديدا ً وتوجيها ًورحابة خاطره ،إرشادا   طبعه ، 
  الطـرق ،   ي ل  العقبات وسهلّ  يل ل  ذلّ ً كريما ً وإنسانا ً رحيما ً ، فقد كان أبا    ًيديه إشرافا  بإتمام رسالتي على  

  . بعلمه وأفادني
 عبد المنعم  على  قبوله باإلشراف على هـذه الدراسـة             كما يسعدني التوجه بالشكر لسعادة الدكتور عبد اهللا       

  .رشاداته وتوجيهاته الحكيمة التي ساعدتني على نجاح عملي المتواضع إ وعلى
ضلهما والشكر موصول إلى عضوي لجنة المناقشة ،الدكتورة فتحية اللولو والدكتور محمود األستاذ  ول  لتف  بقب

   .القيمة بمالحظاتهما إلثرائها الدراسة هذه مناقشة
زارة التربية والتعليم أقدم جزيل الشكر والتقدير علـى مـا           وإلى الدكتور خليل حماد ،  مدير عام المناهج  بو          

  .بذله من جهد في تدقيقه اللغوي لهذه الدراسة 
  

مدير كما أقدم امتناني وتقديري لجميع العاملين في مدرسة ذكور خان يونس اإلعدادية لالجئين وعلى رأسهم                
   .وذلك لمساعدتي في تطبيق أداة الدراسة في فصول المدرسة المدرسة 

  
ـ                   و  يإلى ذلك القلب الطيب والعيون الساهرة على راحتي  ، إلى من غمرتني بحبها وإخالصها ، إلـى زوج

نثر بين يديك أعذب همسات الشكر والعرفان على صدق المحبة وكرم العطاء فجـزاك اهللا               أ" أم مهند " الغالية
  .عني خير الجزاء 

ه في جامعتنا ، أفضل عبـارات الـشكر والتقـدير علـى             إلى جميع دعائم التعليم في بالدنا  ، والقائمين علي         
  .تيسير مهمات الطلبة على اختالف تخصصاتهم  جهودهم في

  
                                                                                             الباحث

  رامي حممد أبولبدة        
  



ج  

  
  ملخص الدراسة

  

 لدى طلبة عمليات العلمكتشافي في اكتساب مهارات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية النمط اال     
   .الثامن األساسي بغزة الصف

  :ولتحقيق هذا الهدف سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية 
  :السؤال الرئيس 

   ؟الثامن األساسي بغزة لدى طلبة الصف عمليات العلم كتشافي في اكتساب مهارات فاعلية النمط االما

  :األسئلة البحثية اآلتية ويتفرع عن هذا التساؤل 
  العلم ؟عملياتكتشافي المستخدم في اكتساب طلبة الصف الثامن مهارات  ما النمط اال -١

  ؟شافيكت المراد إكسابها لطلبة الصف الثامن باستخدام النمط االعمليات العلمما مهارات  -٢

 بـين متوسـط درجـات        ) ٠,٠٥ ≤ α(  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              -٣
عمليـات  الطالب في المجموعتين الضابطة و التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهـارات             

  ؟العلم

 بين متوسط درجات الطالب      ) ٠,٠٥ ≤ α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٤
ل في المجموعتين الضابطة و التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهـارات            مرتفعي التحصي 
  ؟عمليات العلم

 بين متوسط درجات الطالب      ) ٠,٠٥ ≤ α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٥
متدني التحصيل في المجموعتين الضابطة و التجريبية في التطبيق البعدي الختبـار مهـارات              

 ؟ عمليات العلم

 لتطبيق الدراسـة ، واختـار       ًلالجئين لتكون ميدانا  ) ب(وتم اختيار مدرسة ذكور خان يونس اإلعدادية        
 ، وقد تكونت عينة الدراسة من صفين دراسيين مـن           بالطريقة العشوائية البسيطة  الباحث عينة الدراسة    

 الـصف الثـاني      مجموعة تجريبية ، واعتبر    ًطالبا) ٣٠( ويضم   ا ، اعتبر أحدهم    الصف الثامن  طالب
تكافؤ المجموعتين من حيث العمر الزمنـي        مجموعة ضابطة ، وقد تأكد الباحث من         ًطالبا) ٣٠(ويضم  

  .والتحصيل السابق في العلوم واالختبار القبلي ألدوات الدراسة 
 ًبنـدا ) ٦٠(وقام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهي  عبارة عن اختبار عمليات العلم المكون مـن                     
س مهارة المالحظة والتصنيف والقياس واستخدام األرقام واستخدام العالقـات المكانيـة والزمانيـة              يقي

ـ              ى لجنـة مـن     واالتصال والتفسير واالستدالل والتنبؤ ، وتم التأكد من صدق أداة الدراسة بعرضها عل
 للتأكـد   ًطالبا) ٣٠(المحكمين ، وقد طبق الباحث اختبار عمليات العلم على عينة استطالعية مكونة من              

معامـل الثبـات   من الصدق والثبات ، ومعرفة مدى صعوبة الفقرات ومعامل تمييزها ، وتـم حـساب           



د  

وبطريقـة   )٠,٨٩(ختبـار   طريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامل الثبات لال        : ما ه بطريقتينلالختبار  
  .مما يؤكد ثبات االختبار ) ٠,٩٧( بلغ معامل الثبات  إذ٢١ –كودر ريتشاردسون 

وقام الباحث بتطبيق اختبار عمليات العلم كاختبار قبلي على مجموعتي الدراسة للتأكد من تكافؤهما                   
 عـن ة الفروض واإلجابـة     ، وكاختبار بعدي على مجموعتي الدراسة بعد تنفيذ التجربة ، الختبار صح           

  .أسئلة الدراسة 
لعينتين مستقلتين ، ومربع إيتا لقياس حجم تأثير النمط االكتـشافي علـى             ) ت( اختبار   استخدم الباحث و

 النتـائج   إلـى  وخلصت الدراسة    ، عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها       لإلجابةعمليات العلم   
  :التالية 

بين متوسطي درجات الطالب    ) ٠,٠٥ ≤ α(توى داللة   وجود فرق دال إحصائياً عند مس      -١
ـ  والمجموعـة الـضابطة      لنمط االكتشافي ل تعرضت   ي الت التجريبيةفي المجموعة     يالت

 . لصالح المجموعة التجريبية التقليدينمطتعرضت لل

بين متوسـط درجـات        )٠,٠٥ ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٢
في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة، فـي        طالب المرتفعي التحصيل    ال

  .اختبار عمليات العلم تُعزى لصالح طالب المجموعة التجريبية
بين متوسـط درجـات      )  ٠,٠٥ ≤ α( وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ت -٣

 في  ،طالب المنخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة        ال
 .بيةلصالح طالب المجموعة التجريليات العلم تُعزى اختبار عم

 حيث من سواء توزيعها في التوازن مراعاة و ، العلم عمليات على التركيز بضرورة الدراسة أوصت و
 علـى  بالتركيز أوصت ،كما الدراسية الوحدات و الفصول داخل تواجدها عدد أو ، الواحدة المهارة عدد

 العمرية للمرحلة المناسبة العمليات ءتواجدها وانتقا مجرد ليس و العمليات لتلك للطالب الفعلية الممارسة
  . للطلبة

  
  

  
  
  
  
  



ه  

 
  قائمة المحتويات

  
  

אא מ
  __  العنوان

  __  قرآن آريم
  أ  اإلهداء

  ب  شكر وتقدير
   د-ج  ملخص الدراسة باللغة العربية

   و-هـ   قائمة المحتويات
   ح-ز  قائمة الجداول
  ط  قائمة المالحق

  الفصل األول
  خلفية الدراسة

  ٢  مقدمة الدراسة
  ٦  مشكلة الدراسة
  ٦  فروض الدراسة

  ٧  اسةأهداف الدر
  ٧  أهمية الدراسة

  ٨  مصطلحات الدراسة
  ٩   الدراسةحدود

  الفصل الثاني
  اإلطــار النظري

  ١٢   فالتعلم باالآتشا: المجال األول
  ١٢  مفهوم التعلم باالآتشاف
  ١٣  االستقصاء واالآتشاف
  ١٧  أنماط التعلم باالآتشاف
  ١٧  أساليب التعلم باالآتشاف

  ٢٠  ء النفسالتعلم باالآتشاف عند علما
  ٢٦  عمليات العلم: المجال الثاني 

  ٢٦  تعريف عمليات العلم
  ٢٨  تصنيف عمليات العلم
  ٢٨  عمليات العلم األساسية
  ٣٤  عمليات العلم المتكاملة

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

 
  

  ٣٨  الدراسات التي اهتمت باالآتشاف:  األول المحور
  ٤٢  هتمت بعمليات العلمالدراسات التي ا:الثاني  المحور
  ٤٨  الدراسات التي اهتمت باالآتشاف وعمليات العلم: الثالث  المحور

  ٤٩  التعليق على الدراسات السابقة



و  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

 
 

  
  ٥٢  منهج الدراسة 

  ٥٢  عينة الدراسة
  ٥٣  أدوات الدراسة

  ٥٨  اختبار عمليات العلم
  ٧٣  عالجة اإلحصائيةالم

  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  ٧٥  عرض نتيجة السؤال األول
  ٧٥  عرض نتيجة السؤال الثاني

  ٧٦  عرض نتيجة السؤال الثالث 
  ٧٨  عرض نتيجة السؤال الرابع

  ٨٠  عرض نتيجة السؤال الخامس
  ٨٣  التوصيــات 

  ٨٣ المقترحــات      
  ٨٤       المراجع

  ١٧٧   ملخص الدراسة باللغة االنجليزية    



ز  

  قائمة الجداول
  

رقم 
رقم   عنوان الجدول  الجدول

  الصفحة
  ٥٤  الثامن للصف المناسبة و اختيارها تم التي عمليات العلم يوضح قائمة  ١
  ٥٦  الزمن عبر العلم عمليات تحليل ثبات نسب يوضح حساب  ٢
  ٥٧  األفراد عبر العلم عمليات تحليل ثبات نسب يبين حساب  ٣

  العلم لعمليات النسبي الوزن حسب االختبار أسئلة توزيع  ٤
  

٥٩  

  ٦٠  لالهداف في الوحدة النسبي الوزن حسب االختبار أسئلة توزيع  ٥
  ٦٣  االختبار لفقرات التمييز و الصعوبة معامالت  ٦

  ع الدرجة الكليةمعامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة االختبار م  ٧
  ٦٥  

٨  
ومستوى الداللة للتعرف إلى " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر
٦٧  

٩  
 ومستوى الداللة (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 أفراد المجموعتين التجريبية والضابطةللتعرف إلى الفروق في التحصيل بين 
٦٧  

١٠  
ومستوى الداللة للتعرف إلى " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل 
  المدرسي العام

٦٨  

١١  
 ومستوى الداللة للتعرف (Z) وقيمة (U)سطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة

  إلى الفروق في التحصيل العام  بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
  

٦٨  

١٢  

ومستوى الداللة للتعرف إلى " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في 

  العلوم
  

٦٩  

١٣  
 ومستوى الداللة (Z) وقيمة (U)طات الرتب ومجموع الرتب وقيمة متوس

للتعرف إلى الفروق في التحصيل في مادة العلوم بين أفراد المجموعتين 
  التجريبية والضابطة

٦٩  

١٤  
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

ة التي تعزى لمتغير التحصيل في االختبار بين المجموعتين الضابطة والتجريبي
  القبلي

٧٠  



ح  

رقم 

  الجدول
  عنوان الجدول

رقم 

  الصفحة

١٥  
 ومستوى الداللة (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

للتعرف إلى الفروق في التحصيل في االختبار القبلي المعد للدراسة بين أفراد 
  المجموعتين التجريبية والضابطة

٧١  

١٦  
 ومستوى الداللة (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

للتعرف إلى الفروق في التحصيل في االختبار القبلي المعد للدراسة بين أفراد 
  المجموعتين التجريبية والضابطة

٧٢  

١٧  
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  ٧٦  عمليات العلممهارات مجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار بين ال

  ٧٧  وحجم التأثيروقيمة " η 2" و  ”ت“قيمة يبين   ١٨

١٩  
 ومستوى الداللة (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

للتعرف إلى الفروق في مهارات عمليات العلم في االختبار البعدي المعد 
  راد المجموعتين التجريبية والضابطة ذوي التحصيل المرتفعللدراسة بين أف

٧٩  

  إليجاد حجم التأثيرللدرجة الكلية لالختبار ا"  η 2"و " Z"قيمة   ٢٠
  

٨٠  

٢١  
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة

  :مقدمة
  

يشهد العالم اليوم عصر العلم والتكنولوجيا واالكتشافات العلمية في عالم تـتحكم فيـه تكنولوجيـا                     
يجة لذلك يواجـه    عالم يواجه تغيرات سريعة ومتتالية في كافة جوانب الحياة ونت         ،المعلومات واالتصاالت 

المربون ورجال التربية مشكالت تتعلق بكيفية إعداد األجيال القادمة بما يؤهلهم للتعامل مع حقائق العلم               
  .والتقنيات المرتبطة به لمواجهة تحديات هذا العصر 

 ومع دخول العالم اآلن بداية األلفية الثالثة بدأت حقبة جديدة مثيرة من التقـدم نتيجـة للتطـورات                      
هذا وتدل الدراسـات    ،العلمية والتكنولوجية التي حدثت خالل الخمسين سنة األخيرة من القرن المنصرم            

على أن التقدم المتوقع في القرن الحادي والعشرين سيكون في مجال الهندسـة الوراثيـة والتكنولوجيـا                 
عاتها المختلفـة ممـا     الحيوية والتكنولوجيا البيئية بما سوف ينعكس على تطوير حياة الشعوب في مجتم           

 ولن  ،كبر للطبيعة لتنمية القدرة على حل المشكالت واالبتكار       أيتطلب االهتمام بتعليم العلوم ومحاولة فهم       
 لذلك لم يعد االهتمام مقصورا      ،يتأتى هذا إال باالهتمام باإلعداد الجيد لألجيال لمواجهة تحديات المستقبل         

ام بأهداف أخرى تعمل على تنمية المهارات المتنوعة لدى         على تحصيل المعلومات فقط بل أصبح االهتم      
ن هذه العمليات تساعد المتعلم     إحيث  ،المتعلمين مما يتطلب التركيز على مهارات التفكير العلمي المختلفة        

 العالقات السببية واالسـتدالل والتنبـؤ وإصـدار         إلىعلى التمييز بين الحقائق واالستنتاجات والتعرف       
كما تساعد مهارات التفكير المختلفة في معالجة مشكالت الحياة اليوميـة           ،األدلة الكافية األحكام في ضوء    

  . )254: 2004إبراهيم ، (للمتعلمين خارج قاعة الدرس 
نه ال توجد طريقة بعينها تمثل أفضل الطرائق لتـدريس جميـع الموضـوعات              أوعلى الرغم من         

لسيطرة ل ، محوريا  نشطا مباشرة يلعب فيها المعلم دورا    العلمية بل هناك استراتيجيات وطرائق تدريس       
 كما أن هناك استراتيجيات وطرائق تـدريس        ،على العملية التعليمية من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة       

 ،غير مباشرة يكون المعلم فيها موجها ويكون المتعلم فيها مشاركا بنسبة عالية فـي العمليـة التعليميـة                 
 في هذا النوع على ممارسة عمليات العلم المختلفة وإكـساب المتعلمـين الـسلوكيات               ويتركز االهتمام 

 ودراسـة   ،االعتماد على الذات والثقة بالنفس وبث روح التنافس والتعاون فيمـا بيـنهم            : اإليجابية مثل   
  . مع بيئته م أذاتهالعلوم تهدف إلى توفير أفضل الظروف لإلنسان للتكيف السليم سواء مع 

لما كانت المناهج الدراسية أداة لتربية الفرد القادر على التفكير العلمي الـسليم المـتفهم لطبيعـة                 و     
 لذا يجب على القائمين علـى العمليـة         ، أحد مكونات هذه المناهج    د كما أن طرائق التدريس تع     ،عصره

 تدريـسية جديـدة      والبحث عن طرائـق    ،التعليمية إعادة النظر في هذه الطرائق التي تعتمد على التلقين         
 المتعلمين في قوالب جامدة من الحفظ واالستظهار        ع يض التلقين ألن    نظرا ،لتحقيق هذه المتطلبات الملحة   

  .مما يفقدهم القدرة على الفهم والتفكير العلمي السليم 



 ٣

من الضروري تزويد التالميذ بالمعارف العلمية بصورة وظيفية حتى يتسنى للتالميذ فهم طرائـق                   و
ـ  ومن هنا كان ال بد من استخدام األساليب الحديثـة            ،حث العلمي واكتساب عمليات العلم    بوسائل ال و ي ف

 مما يتـيح لـه    ،تدريس العلوم والتي تعتمد أكثر على التعلم الذاتي وجعل التلميذ محورا للعملية التعليمية            
  .في عالم المعرفة  وبالتالي يستطيع مسايرة التطور ،فرصة التمكن من أساسيات العلم ومبادئه

ويعد التعلم باالكتشاف أحد األساليب واالستراتيجيات المستخدمة في تدريس العلوم والـذي حـاز                   
 ألنه يهتم بتزويد التالميذ بمهارات عمليات العلم وهو أحد األهـداف            ،اهتمام عدد كبير من رجال التربية     

  .الرئيسية لتدريس العلوم 
علـى أهميـة اسـتخدام      ) NAEYC(مية لتربية الطفولة المبكرة بواشـنطن          ولقد أكدت الهيئة القو   

 حيث يهتم بالخبرات الحسية المباشرة التي تـستخدم حـواس           لاالكتشاف لما له من دور في تعلم األطفا       
 ) ( الطفل كمدخل للتعلم أثناء فترة تقديم األنشطة ، ومن ثم زيادة إيجابيتـه فـي الموقـف التعليمـي     

NAEYC ,1997: 15.  
ويعد برونر أول المتحمسين لطريقة االكتشاف في التعليم والـتعلم حيـث يـرى أن التعلـيم فـي                        

 بل هو عملية تشجيع االستبصار      ،الرياضيات ليس مسألة اكتساب مجموعة من الحقائق المفصلة وحفظها        
من خالل المعلم   هر  وتعزيزه في بنية هذا الحقل الكتساب نظرة شاملة حول العالقات المتبادلة بين الظوا            

رة على   وليس نقلها له، فالغاية في التعلم ال تكمن في اكتساب الحقائق والمعلومات ذاتها بل في القد                نفسه
  . )203: 2001عطا اهللا ،(استخدامها 

أن االكتشاف هو العملية والطريقة التي يصل بها الطفل إلـى الحـل              " Brunerبرونر  "      كما يرى   
وعليه تصبح  . لذا اهتم بأسلوب الوصول إلى الحل       . ه أو الوصول إلى معلومة بعينها       أكثر من الحل نفس   

وبذلك فالتعلم باالكتشاف هو التعلم     .العملية في النهاية قدرة عقلية تنتج عن التدريب على حل المشكالت            
راية بها من   الذي يحدث كنتيجة لمعالجة المعلومات وتركيبها وتحويلها لمعلومات جديدة لم يكن للطفل د            

قبل ، ويتطلب ذلك قيام الطفل بمساعدة المعلم بأنشطة محددة تسهم في الوصول إلى االكتشافات التي يتم                 
ومن ثم يكتشف الطفل العالقة التي تربط بين المتغيرات أو اكتشاف القاعدة التي يقوم عليهـا                . تحقيقها  
  ) .101: 1994زيتون ، (الحل  

سة التي من شأنها اإلسهام في تطوير البنية المعرفية للعلم ، والكشف عـن              فاالكتشاف من المداخل الرئي   
األسرار المخبأة في هذا الكون ، األمر الذي يتفق مع مبادئ التربية العلمية الحديثة ، حيث تقـوم علـى           

نشوان ( إكساب الطالب طرائق البحث واالستكشاف للوصول إلى المفاهيم والمبادئ والنظريات العلمية              
،  1988 :54 ( .  

 فاعلية في تنمية التفكير العلمي لدى الطـالب ،          ر     كما يعتبر االكتشاف من الطرائق التدريسية األكث      
 العمليات العقلية ومهارات عمليـات التقـصي واالكتـشاف          ةألنها تتيح الفرصة أمام المتعلمين لممارس     

ز واحترامه لذاته وزيادة مـستوى طموحـه   بأنفسهم ، وكذلك بناء المتعلم من حيث ثقته وشعوره باإلنجا       
  )  120 : 1988زيتون ، .( وتطوير اتجاهاته ومواهبه اإلبداعية 



 ٤

وأهم ما يميز هذه الطريقة عن غيرها من طرائق التدريس هو أنها تنقل الدافع للتعلم من كونه خارجيـا                   
هذه الطريقة في االنتقال مـن       من خالل األنشطة التي يقوم بها الطالب ، وبالتالي تساعد            ليصبح داخليا 

التدريس القائم على الشرح والعرض إلى التدريس القائم على المشاركة اإليجابيـة فـي مواقـف حـل                  
  )  111  : 1992  ،عطا اهللا. (المشكالت 

كما ويأخذ المنحى االكتشافي هذه األهمية كونه من المداخل الرئيسة التي أفرزتها حركة المناهج الحديثة               
العائـد  ) العلم( أن عمليات االستقصاء     ر باعتبا – وما زالوا    –بو التربية العلمية لسنوات عديدة      وأيده مر 

األساسي لتدريس العلوم، حيث أصبحت عمليات االستقصاء عنوانا طبيعيا مألوفا لدراسة التربية العلمية             
ـ      ) 6 : 1992 ،عطا اهللا(  " ل مـن  فكان أوائل من نادى بأهميـة االستقـصاء كطريقـة تـدريس ك

حيث ناديا في كتابتهما بـضرورة تـوفير بيئـة مواتيـة      " Brunerبرونر "و "  Suchmanسوخمان
لالستقصاء ومسهلة له، إذ أن المعرفة المكتسبة بهذه الطريقة تمتاز باحتفاظ الفرد المتعلم بها لفترة أطول                

 لهذه المعرفة مـن مكانـة       بسبب قيامه باكتشافها وبسهولة نقلها من موقف إلى آخر إضافة إلى ما يكون            
    ).36 : 1988  غباين ، .( هامة في ذهن المتعلم 

ويتميز المنحى االكتشافي بالسعي إلظهار العلم على أنه مشروع بحث واسـتدالل يهـدف إلـى إنتـاج                  
المعرفة العلمية من خالل ممارسة الطالب أنفسهم وال يتعامل مع العلم بوصفة بنية معرفية ثابتـة مـن                  

  . عها وصحة مكوناتها حيث وقائ
     وتأتي هذه الفكرة متفقة مع رؤى المهتمين بتدريس العلوم ، حيث يرى المهتمون بتدريس العلوم أن                

  .فهم العلم ال يتم عند الطلبة إال إذا عكس هذا التدريس طبيعة العلم معرفة وطريقة 
صر من حيـث بنيتـه المعرفيـة         إلى فهم العلم المعا    - فيما هدف  -     لذا هدف تطوير تدريس العلوم    

، ومن حيث أنه نشاط إنساني متصل ال يعرف الثبات أو الجمود ، وهذا ما تؤكده                ةوطرقه وأساليبه العلمي  
حيث تؤكد أن تدريس العلوم بطريقـة البحـث واالستقـصاء           ) BSCS(لجنة مناهج العلوم البيولوجية     

 55    الديب وعميرة .( التغير والتطور والتجدديتضمن فكرة ديناميكية العلم بمعنى أنه نشاط عقلي دائم 

:1998(  
هذا وقد كانت طريقة االستقصاء في تعليم العلوم الحديثة إحدى األفكار الهامة في المناقـشات الـدائرة                 
حول تعليم العلوم، إذ تم اعتبارها مناسبة لتحقيق األهداف المتوخاة من تدريس العلوم لما لهذه الطريقـة                 

نمية مهارات االستقصاء أو االستفسار العلمي ، والتي منها مهارة المالحظة والتـصنيف             من أهمية في ت   
والمقارنة والتنبؤ والقياس والتفسير والتقدير والتصميم وتسجيل المالحظات وتفسير المعلومات وتكـوين            

  .الفرضيات واختبار صدقها 
م الحاالت ، يقوم باسـتيعاب المعلومـات        وبالنظر إلى الواقع الحالي في مدارسنا نجد أن التلميذ في معظ          

وحفظها لكي يقوم باسترجاعها في االمتحان ، وسرعان ما تتعرض هذه المعلومات للنسيان ، وهذا مـا                 
الحظه الباحث من انخفاض مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ في مبحث العلوم، وذلـك لعـدم قيـام                 

  . واعتمادهم على الحفظ والترديد دون معنى التالميذ بأي جهد في عملية اكتساب هذه المعلومات



 ٥

     وعلى ذلك فإن أية محاولة للبحث عن طرائق وأساليب تنمية التفكير لدى التالميذ وزيـادة وعـيهم                 
بعمليات واستراتيجيات تفكيرهم ، يعد من الموضوعات المهمة التي تستحق البحـث واالهتمـام بهـا ،                 

 النمط االكتشافي في اكتساب مهارات التفكير       تاسات التي استخدم  وبالرغم من أهمية ذلك إال أن كم الدر       
 حد علم الباحث ، واستنادا إلى ما سبق فقـد           ىالعلمي في تعلم العلوم قليلة جدا على المستوى المحلي عل         

شعر الباحث بالحاجة إلى إجراء هذا البحث ، وهو توظيف النمط االكتشافي في تعلم العلـوم ومعرفـة                  
المقـررة علـى    ) الحركة الموجية والصوت    ( ارات عمليات العلم وذلك من خالل وحدة        تأثيره على مه  

  . طلبة الصف الثامن األساسي بغزة 
    
  



 ٦

  :مشكلة الدراسة 
 عمليات العلـم   في اكتساب مهارات     االكتشافيفاعلية النمط   تكمن مشكلة الدراسة في الوقوف على            

 بالتالي تهدف الدراسة بشكل محدد لإلجابـة عـن الـسؤال           ، و  لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة     
 : التالي سالرئي

 لدى طلبة الصف الثامن عمليات العلمكتشافي في اكتساب مهارات ما فاعلية النمط اال 

 ؟األساسي بغزة 

  : التالية ة الفرعيالسؤال الرئيس للدراسة األسئلةتتفرع عن و
  ؟عمليات العلمة الصف الثامن مهارات كتشافي المستخدم في إكتساب طلبالنمط االا م -١

  ؟كتشافيلصف الثامن باستخدام النمط اال المراد إكسابها لطلبة اعمليات العلمما مهارات  -٢

بين متوسـطي درجـات طلبـة       ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٣
 تعـزى إلـى      العلم عملياتالصف الثامن للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار مهارات         

 ؟) التقليدي/ االكتشافي (استخدام نمط التعلم 

بين متوسـطي درجـات طلبـة       ) α≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٤
عمليات الصف الثامن المرتفعي التحصيل للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار مهارات           

  تعزى إلى  استخدام نمط التعلم ؟العلم

بين متوسـطي درجـات طلبـة       ) α≥0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        هل ت  -٥
عمليـات  الصف الثامن المتدني التحصيل للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار مهارات           

  تعزى إلى  استخدام نمط التعلم ؟العلم

  : الدراسة ضياتفر
  :تالية في ضوء األسئلة المذكورة فقد صيغت الفرضيات الصفرية ال

بين متوسطي درجات طلبة الصف     ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -١
 . تعزى إلى نمط التعلمعمليات العلمالثامن للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار مهارات 

بين متوسطي درجات طلبة الصف     ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٢
 عمليات العلـم   المرتفعي التحصيل للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار مهارات          الثامن

 .تعزى إلى نمط التعلم

بين متوسطي درجات طلبة الصف     ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٣
 لـم عمليـات الع  الثامن المتدني التحصيل للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار مهارات          

  .تعزى إلى نمط التعلم



 ٧

  :أهداف الدراسة 
  :هدفت الدراسة إلى ما يلي 

 لدى طلبة الصف الثامن     عمليات العلم التعرف إلى فاعلية النمط اإلكتشافي في اكتساب مهارات          -١
  .في مادة العلوم العامة 

  تعـود للـنمط    عمليات العلـم   داللة الفروق بين المتعلمين ككل في اختبار مهارات          الكشف عن  -٢
 . في التعلم أو للنمط التقليدياالكتشافي

 تعـود   عمليات العلم  الفروق بين المتعلمين المرتفعي التحصيل في اختبار مهارات          التعرف على  -٣
  .كتشافي في التعلم أو للنمط التقليديللنمط اال

 عمليـات العلـم    داللة الفروق بين المتعلمين المتدني التحصيل في اختبار مهارات           التعرف على  -٤
 كتشافي في التعلم أو للنمط التقليديود للنمط االتع

  :أهمية الدراسة 
  :تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي 

قد تفيد هذه الدراسة مصممي مناهج العلوم الفلسطينية في تصميم وحدات تعليمية تراعي النمط               -١
 .اإلكتشافي في التعليم الصفي 

النظر في تقييم مناهج العلوم الحالية وفقـا    عادة  إل  المسؤولين هذه الدراسة من المأمول أن تشجع      -٢
  .للنمط االكتشافي

 .مواكبة التطور التربوي في الدول المتقدمة في بناء مناهج تراعي أنماط التعلم الفردي -٣

هذه الدراسة نموذجا لمعلمي العلوم لرفع مستوى تحـصيل طلبـتهم مـن خـالل تنويـع                 قدم  ت -٤
 .استراتيجيات التدريس في التعليم الصفي

 تـصورات  تقدم بأن والتعليم التربية وزارة في  المسؤولين والعلوم موجهي تفيد هذه الدراسة قد -٥
 .مستقبالًُ العلوم مناهج وتحديث إثراء على تعينهم علمية

 وتفتح المجال أمامهم إلجراء دراسـات       قد تفيد الباحثين في مجال مناهج وطرق تدريس العلوم         -٦
  .مشابهة في صفوف أخرى أو مراحل ثانية

يتوقع أن تغني هذه الدراسة األدب التربوي المتعلق بمجال تدريس العلوم باختبار يقيس مهارات               -٧
 .عمليات العلم مما قد يفيد الباحثين كأداة دراسة أثناء قيامهم بدراسات اخرى ذات عالقة

  
  
  



 ٨

  :مصطلحات الدراسة 
  :يلي كما إجرائيا تعريفها تم وقد

 محـدد مـع     زمن المحددة في    تحقيق األهداف ني القدرة على    تع  :(Effectiveness)الفاعلية   -١
ويعرفها الباحث بأنها قياس قدرة المتعلم على اكتساب عمليات العلم            . المخرجاتمراعاة جودة   

 .مل مربع ايتا  العلم وداللتها حسب معاتوتقاس بالدرجة التي يحرزها في اختبار عمليا
  

أو  ،  يشير إلى الطرق التي يتعلم بها كل طالب بشكل أفضل :(Learning Style) التعلم نمط -٢
الصفات والسلوكيات التي تختلف من فرد إلى آخر وتختص هذه السلوكيات في  هو مجموعة من

 .المعلومات واسترجاعها والتي تؤثر بدورها على طرق التعلم معالجة
  

التعلم الذي يحدث نتيجة معالجة المتعلم   : (Discovery Learning Style)يالنمط االكتشاف -٣
ـ  جديدةالمعلومات وتركيبها حتى يصل إلى معلومات         بموضـوع الحركـة الموجيـة       ة مرتبط

 .والصوت ، وسوف يستخدم الباحث في هذه الدراسة النمط شبه الموجه

  
  

 العلماء أثناء التوصـل  يوظفها التي ةالقدرات العقلي  :(Science Processes) عمليات العلم  -٤
وسوف يقتصر الباحث على دراسة     .إلى نتائج العلم ،وأثناء الحكم والتحقق من صدق هذه النتائج         

المالحظة، التصنيف ، القياس ، استخدام األرقام ، استخدام العالقات المكانيـة            : العمليات التالية   
وتقاس بالدرجـة    .باالختبارً ، وتقاس إجرائيا   تصالاالستدالل ، التفسير ، التنبؤ، اال     والزمانية ، 

  . لذلك ًالتي يحصل عليها الطالب باالختبار المعد خصيصا
  

 وتعرف بأنها عبارة عن تنظيم األنشطة والخبرات :(Educational Unit)الوحدة الدراسية  -٥
دة السابعة  الحركة الموجية والصوت الوح    ع موضو حولالتعليمية وجوانب أنماط التعلم المختلفة      

 . من كتاب العلوم العامة للصف الثامن الجزء الثاني 

  
سـلّم  ُفـي   من المرحلة األساسية العليـا  من الثاصف هو ال: (Eighth Class)الصف الثامن -٦

 . عام ١٥ -١٤ ويتراوح العمر الزمني لطالبه، بين التعليم الفلسطيني



 ٩

  :حدود الدراسة 

  :تتحدد الدراسة بما يلي 

 من كتاب العلوم للصف الثـامن ـ   )الحركة الموجية والصوت( اسة تدريس وحدة تناولت الدر -١
 .الجزء الثاني  ـ من مرحلة التعليم األساسي

اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي في مدارس وكالـة                -٢
 ، حيث طبقت هـذه      2009/2008الغوث الدولية لتعليم الالجئين في قطاع غزة للعام الدراسي          

لالجئين، وذلك باختيار فصلين من     " ب" مدرسة ذكور خان يونس اإلعدادية       طالبالدراسة على   
 .فصول الصف الثامن 

الحركـة  " في تعلـيم وحـدة        الموجه ه شب اقتصرت هذه الدراسة على استخدام النمط االكتشافي       -٣
ألساسي في الفصل الدراسـي     المقررة في مادة العلوم العامة للصف الثامن ا       " الموجية والصوت 

 .الثاني 

تحديد قياس اكتساب الطلبة لمهارات عمليات العلم باستخدام اختبار موضوعي من نوع االختيار              -٤
 .من متعدد أعد لغرض الدراسة الحالية 

المالحظة، التصنيف ، القيـاس ، اسـتخدام األرقـام ،           : تناولت الدراسة عمليات العلم التالية       -٥
    .االستدالل ، التفسير ، التنبؤ، االتصال المكانية والزمانية ،استخدام العالقات 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  
 

 التعلم باالكتشاف:  األول جالالم ♦
 مفهوم التعلم باالكتشاف ♦

 االستقصاء واالكتشاف ♦

 أنماط التعلم باالكتشاف ♦

 أساليب التعلم باالكتشاف ♦

 لنفسالتعلم باالكتشاف عند علماء ا ♦
 

  
  

 عمليات العلم:  الثاني جالالم ♦
 تعريف عمليات العلم ♦

 تصنيف عمليات العلم ♦

 عمليات العلم األساسية ♦

 عمليات العلم التكاملية ♦
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
 ، فاالكتـشافات  ىإن االكتشاف هو أحد السمات التي ميز اهللا بها اإلنسان عن سائر الكائنات الحية األخر              

  .كانت وستكون طالما لم تقم الساعة بعد 
 من أن التلميذ يفقد كثيرا من مقوماته اإلنسانية إذا          ًولكن ماذا عن االكتشاف داخل حجرة الصف انطالقا       

 عليه أن يجلس في مكانه ليتلقى دروس وصنوف المعرفة المختلفة التي تكـال لـه             ً مهمال ًاعتبرناه كما 
م ذلك عن فهم أو دون فهم ، وبذلك سيكون من الواجب علينا أن نجعل               كي يحفظها في النهاية ، سواء ت      

  .التلميذ يتلمس ويتحسس خطاه احتراما آلدميته
وبمعنى آخر إتاحة الفرصة المناسبة كي يكتشف التلميذ بنفسه حقائق العلم المقررة عليه على أقل تقـدير         

بعينها وبخاصـة إذا كانـت تتـسم        ، ولكن قد يجد نفسه عاجزا في بعض األحيان عن اكتشاف مواقف             
  .بالحداثة أو ليس لديه الخبرة المناسبة كي تجعله يدرك جميع أبعادها 

     وحتى ال يصاب التلميذ بالملل والسام والعجز يجب أن يساعده المدرس من خالل توجيهات مباشرة               
  ).٢٥٦ :٢٠٠٤إبراهيم ، .( أو غير مباشرة إذا كان الموقف شديد الصعوبة 

ر طريقة التعلم باالكتشاف مغايرة للطرق التقليدية في تدريس العلوم ،حيث ينظر إلى دور الطالـب                تعتب
 في عملية التعليم والـتعلم      ًمن خاللها ، أنه يتلقى المعلومات من المعلم ، دون أن يكون مشاركا إيجابيا             

رح بعض التـساؤالت ،     ،أو أن مشاركته تقتصر على أشكال محدودة ،كاإلجابة عن أسئلة المعلم ، أو ط             
ففي هذه الطريقة تقع المسؤولية الكبرى في عملية التعلم         . التي ال يستطيع الوصول لإلجابة عنها بنفسه        

  . المبذول من الطالب في المساهمة في هذه العمليةدعلى الجه
  ).١٤٢ : ٢٠٠٥فرج ، ( 

عليمية ، يمكن التمييز بين مجموعتين      وانطالقا من هذه النظرة غير التقليدية لدور المتعلم في المواقف الت          
  : أساسيتين ، تتوقف كل منهما على مشاركة التالميذ في الموقف التدريسي

 .مجموعة االكتشاف ، حيث يقوم التالميذ بالعمل تحت إشراف وتوجيه المعلم  )١

مجموعة التعلم الذاتي ، حيث يقوم التالميذ بالعمل أيضا ولكن تحت إشراف محدود من جانـب                 )٢
. ( علم ، وذلك لتصحيح األخطاء التي يقع بها التالميذ ، أو لتـوجيههم الطريـق الـصحيح                الم

 ).٣٦٥: ٢٠٠٠إبراهيم ، 

  
 وأساليبه ثم  بالتعلم باالكتشاف المرتبطة المختلفة الجوانب توضيح للبحث النظري اإلطار سيتناول ولذلك

 . الجانب بهذا اهتمت التي التربوية تالكتابا و اآلراء استعراض خالل من يتناول عمليات العلم وذلك

  

  



 ١٢

  Learning by Discovery :التعلم باالكتشاف : المجال األول 
 : التعلم باالكتشافمفهوم

  :تعريفات االكتشاف في كتابات المهتمين بطرائق تدريس العلوم 
ـ   ةتعلم يحدث نتيجة لمعالج  "   ات  المعلومات وتركيبها أو تحويلها ، حتى يـصل المـتعلم لمعلوم

 والمشاهدة والترتيب والتفسير والتنبـؤ، وذلـك        طجديدة ، ويتضمن عمليات االستقراء واالستنبا     
 ).٢٠٦: ٢٠٠٨اللولو و األغا ،.( للقيام بتخمين ذكي 

نموذج تعليمي يقوم فيه الطالب باألنشطة االستكشافية بأيديهم ، وذلك بإستخدام عمليات العلـم              "  
 .لوصول إلى حل لمشكلة ما أو معرفة جديدةالعقلية ومهاراته ، في محاولة ل

 ).٣٩١: ٢٠٠٧زيتون ، ( 
 أي وسيلة يكتسب بها شخص ما معرفة ما عن طريق استخدام مصادره العقليـة أو الفيزيائيـة                 

 ).٢٥٥: ٢٠٠٤إبراهيم ، (.ليصل إلى معرفة جديدة 
اسـطتها  يعرفان االكتشاف على أنه الطريقة التـي بو " Kuslan & Stoneكوسالن وستون "  

يدرس التالميذ الظاهرة العلمية بروح العالم وطريقته ، وأنها من وجهة نظر إجرائية هي التعليم               
 :التي تتوافر فيه الصفات التعليمية التالية 

  .يستخدم التالميذ عمليات العلم مثل القياس ، التصنيف ، التنبؤ ، المالحظة والتجريب -١
 .ال يتقيد التالميذ بوقت معين  -٢
 .ت ليست موجودة في الكتب اإلجابا -٣
 .يكون من خصائص التالميذ اهتمامهم بإيجاد حلول للمشكالت -٤
 .يقترح التالميذ فرضيات لتوجيه بحثه وتنقيبهم  -٥
: ١٩٩٤نـشوان ،  .( يقترح التالميذ طرق لجمع المعلومات من خالل التجـارب المـضبوطة             -٦

١١٢.( 
ط التعلم يستخدم فيـه المـتعلم   على أنه نمط من أنما"  Kenneth Georgeكنث جورج "عرفه  

 ).١١١ :١٩٩٤نشوان ، .( مهارات واتجاهات لتوليد وتنظيم وتقويم المعلومات 
االكتشاف على أنه البحث وراء المعرفة العلمية بإستخدام األسـئلة ذات الـصلة             " نشوان"يعرف   

الختبار هـذه  بهذه المعرفة ، وما يتولد عنها من فرضيات تحتاج إلى جمع المعلومات الالزمة ،      
 .الفرضيات ، ومن ثم الوصول إلى المعرفة المطلوبة 

  ).١٩٨٨:  نشوان ، ( 
االكتشاف بأنه مجموعة النشاطات التي يقوم بهـا الفـرد لحـل مـشكلة              " Ganeجانيه  "يعرف   

 ).١٩٨٢غباين ، (  .تتضمن ظاهرة جديدة تتحدى تفكيره 
لفرد لمعلوماته السابقة أو تحويلها تحويال       بأنه إعادة تنظيم ا    االكتشاف" Brunerبرونر  " يعرف   

 .)١٩٨٢غباين ، (  .مناسبا بشكل يتمكن معه من رؤية أو استبصار عالقات جديدة 



 ١٣

 للمعلومـات التـي   مفـاجئ عملية تفكير يتم فيها تمثـل  : بأنه  Suchman '' مانخسو''عرفه و 
أصالً لديه وبين المثيـرات التـي       يستقبلها المتعلم كنتيجة للتفاعل الذي يتم بين المفهوم الموجود          

  ).١٩٨٢غباين ، ( .يتعرض لها في الموقف الجديد الذي يقوم بدراسته 

في ضوء ذلك كله يعرف الباحث االكتشاف إجرائيا بأنه نمط تعلمي نشط ، يقوم فيه الطالب بـالتعلم               
مي عقله باستخدام    ، حيث ين   ةعن طريق ممارسة األنشطة العلمية والمخبرية االستقرائية واالستنتاجي       

مهارات عمليات العلم ، وذلك حتى يصبح قادرا على نقد المعلومات ، ورؤية العالقات ، ومواجهـة                 
  .المشكالت التي تواجهه ، في محاولة إليجاد حل لها

  
  :االستقصاء واالكتشاف 

ال أن  بمعنى واحد، إ  ) االستقصاء واالكتشاف : ( بعض المختصين في تدريس العلوم مفهومي        ميستخد
وفـي هـذا   . ينظران إلى المفهومين بمعنى مختلف  " Sund & Trowbridgeصند وتروبرج " 

إن االكتشاف يحدث عندما ينشغل الفرد المتعلم بإستخدام العمليات العقلية في التأمل            : الصدد يقوالن   
تحديد مفهوم  فعلى سبيل المثال ، يمكن للطالب أن يتوصل إلى          .واكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية     

الخلية ، ومن ذلك يمكنه أن يكتشف مبدأ علميا ملخصه أن كل خلية ناتجة عن خلية سـابقة لهـا ،                     
 ، هو درس مخطط بطريقة تمكن المتعلم مـن أن يكتـشف             موالنشاط االستكشافي في تدريس العلو    

م اسـتخدام عمليـات   ولتحقيق ذلك على المتعل. بإستخدام عملياته العقلية ، المفاهيم والمبادئ العلمية     
عقلية خاصة يطلق عليها عمليات العلم ، وهي المالحظة ، القياس ، التصنيف ، االستدالل ، التنبـؤ                  

  .الخ ...
وفي مقابل ذلك ، فإن االستقصاء مبني على االكتشاف ، إذ ينبغي على الطالب أن يستخدم قدراتـه                  

وبمعنى آخر ، فإن االستقصاء ال يحـدث        االكتشافية مع أشياء أخرى تتمثل في الممارسة العملية ،          
بدون العمليات العقلية في االكتشاف ، ولكنه يعتمد بشكل رئيس على الجانـب العملـي ، وبالتـالي                  

  .يصبح االستقصاء مزيجا من عمليات عقلية ومهارات عملية 
تطلـب  وبذلك يتضح أن الطالب يجب أن يتدرب على استخدام القدرات العقلية الالزمة لالكتشاف كم             

" ومهما يكن األمـر مـن اخـتالف البـاحثين فـي           . أساسي لعمليات التقصي واالستقصاء العلمي      
، فإنه كما يبدو من األدب التربوي العلمي بوجه         " Discoveryاالكتشاف  "و  " Inquiryاالستقصاء  

  ).١٣٩ -١٣٧ : ١٩٩٦زيتون ، .( عام ، أنهما توأمان ووجهان لعملة واحدة 
  :عن االكتشاف في بعض األوجه ، كما يبينها الجدول التالي ويختلف االستقصاء 

  ).٢١٢: ٢٠٠٨اللولو و األغا ،( 
  
  
  



 ١٤

  االكتشاف  االستقصاء  وجه المقارنة

  
  الجهد

كبير نسبيا ومنظم ، ويتم 
  .بأساليب متنوعة ومعروفة

أقل نسبيا ، يتم بخطوات 
  .محددة وقد يحدث صدفة

  
  

  طبيعته

عملية شاملة متكاملة للعمل 
والحصول على النتائج تبدأ 

  .باألسئلة

عملية جزئية تتم في نهاية 
البحث ، هي نتيجة في حد 

مخرجات لعملية  ذاتها ، أو
  .البحث

  
  
  

  العمليات

+ عمليات العلم األساسية 
  العمليات التكاملية
ضبط : العمليات التكاملية مثل

المتغيرات، فرض الفروض، 
التجريب، تفسير البيانات، 

  .عريفات اإلجرائيةصياغة الت

 العلم األساسية يتضمن عمليات
  :وتشمل

المالحظة، التصنيف، 
، )الوصف(القياس،االتصال 
، استخدام االستنتاج،التنبؤ

ألرقام ، استخدام العالقات 
  .المكانية والزمانية

  .ال يوجد لها أدوات  .لها أدوات خاصة للبحث  األدوات
  

  : أهداف التعلم باالكتشاف 
  :أربعة أهداف عامة للتعلم باالكتشاف " Bell بل" يحدد 
يتعلم الطالب من خالل اندماجهم في دروس االكتشاف بعض الطرائق واألنـشطة الـضرورية               .١

 .للكشف عن أشياء جديدة بأنفسهم

 .تنمي عند الطالب اتجاهات واستراتيجيات تدريبية في حل المشكالت واالستقصاء والبحث  .٢

 على زيادة قدراتهم على تحليل وتركيب وتقـويم المعلومـات           تساعد دروس االكتشاف الطالب    .٣
 .بطريقة عقالنية

هناك إثباتات داخلية مثل الميل إلى االهتمام بالمهام التعليمية والشعور بالمتعة وتحقيق الذات عند               .٤
. ( الوصول إلى اكتشافات تحفز الطالب على التعلم بصورة أكثر فعالية وكفاءة أثنـاء الـدرس              

  ).١٤٤ :٢٠٠٥فرج ، 
  
  
  
  
  
  



 ١٥

   :االآتشافالتعلم مزايا 
  :من أهمها اآلتي لهذه الطريقة العديد من المزايا، ولعل

 .يعتبر الطالب محورا أساسيا في عمليتي التعلم والتعليم1- 

والتفسير  تنمي مهارات االستقصاء و االستكشاف واالستفسار العلمي كالمالحظة والقياس و التصنيف2- 
 .يبواالستدالل والتجر

 .تعليمية التعلميةالمواقف ال تنمي التفكير العلمي لدى الطالب عن طريق تهيئة 3 - 

 . الطالبىالعقلية لدتنمية المهارات الفكرية والعمليات  4 - 

 .استمرارية التعلم الذاتي و دافعية الطالب نحو التعلم ىتؤكد عل - 5

 .نجاز والتطورالنفسية لدى الطالب والشعور باإل تهتم ببناء الثقة 6- 

 .التعلم والتعليم  تزيد نشاط الطالب وحماسهم تجاه 7-

  ).١٣٩: ١٩٩٦زيتون ،  ( .تنمية االتجاهات و الميول العلمية وتقدير العلماء 8- 
  

  :مسوغات التعلم باالآتشاف 
 :أربعة مسوغات أخرى لطريقة التعلم باالكتشاف وهي " Bruner برونر"يقدم 

 :  العقلية)الفعالية(القوة   -١

 فهو يؤكد أن هذا النوع من التعلم يقود المتعلم إلى إنماء  ،بالتفكير فقط وتعنى أن الفرد يتعلم وينمى عقله
االنتظام بين  العقلية وذلك بتنظيم ما يواجهه من سلوك ، ليس فقط لكي يكتشف التناسق أو عدم بنيته

 . لعقل العليااألشياء وهذا يؤدى إلى التعلم الذاتي وتنمية مهارات ا

  :   الدوافع الداخلية أفضل من الخارجية-٢

 باستمرار النجاح في التقصي فإن الطالب يشعر بحالة من الرضا عن إنجازه أي إثابة ويقصد بذلك أنه

تحقق لطالبهم الرضا   وإذا أراد المعلمون لطالبهم التعلم للمتعة فيجب توجيه أنظمتهم التعليمية التي،ذاتية
 . الذاتي

  :الكتشافوا ء لالستقصاالتنفيذية تعلم النواحي -٣

 ،أن تتيح له الفرصة لكي يكتشف يقصد بذلك أن الطريق الوحيد ليتعلم الفرد إجراءات االكتشاف هو
  . ويواصل التقصي فخالل عملية االكتشاف يتعلم الطالب تدريجيا كيف ينظم

  
 
  : تساعد على بقاء أثر التعلم-٤

 لك التيـصل إليها الفرد بنفسه ويعمل تفكيره فيها تظل الذاكرة لمدة أطول من تالتي يتو فالمعلومات

الذاكرة عن األشياء التي   فاألشياء التي يستدل عليها التلميذ بنفسه تكون أكثر بقاء في،يلقنها له اآلخرون
  ).١٤٠: ١٩٩٦زيتون ، (  . تعطى له جاهزة

  : أخرى الستخدام االكتشاف في تعلم العلوم مسوغاتُباإلضافة لما سبق يرى الباحث أن هناك 



 ١٦

تغير النظر إلى مفهوم العلم ، إذ لم يعد ينظر إليه على أساس انه بنـاء ثابـت مـن الحقـائق                       .١
والمفاهيم والقوانين والنظريات فقط ، بل أصبح التركيز فيه منصبا على المحتـوى المعرفـي               

ة بين البنية المعرفية من جهة وطـرق        وطرق بحثه واستفساره أيضا ، أي على العالقة التكاملي        
 .االكتشاف واالستقصاء العلمي من جهة أخرى 

لم يعد هدف التحصيل الدراسي للمعلومات العلمية هو الهدف األسمى لتـدريس العلـوم ، بـل                  .٢
اتسعت دائرة األهداف بحيث أصبحت تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم ومساعدته على البحـث              

اكتساب عمليات العلم واالقتداء بسلوك العلماء مـن األهـداف األساسـية            واالكتشاف العلمي و  
  .ًللتربية العلمية الحديثة وتدريس العلوم أيضا

  
  : التعلم باالآتشاف أوجه القصور في

على الرغم من المميزات السابقة لطريقة التعلم باالكتشاف ، إال أنه ورد فـي األدب التربـوي العلمـي     
  :ر لهذه الطريقة التي يمكن أن يكون من بينها ما يلي بعض الحدود أو القصو

 ، مما يترتب عليها عـدم إنهـاء المقـررات           تحتاج إلى وقت طويل نسبياً بالمقارنة بالطرق العادية        -١
  .والمناهج الدراسية كما تتوقعها وزارة التربية والتعليم

وجود فروق بين الطلبة من جهة ،        تفترض أن جميع الطلبة قادرون على االستقصاء العلمي ، علما ب           -٢
وربما ضعف قدرة بعض الطلبة في مراحل معينة من عمرهم ، للقيام باالستقصاء العلمي ، واكتـشاف                 

  .المفاهيم والمبادئ العلمية 
الحرية المتاحة للتالميذ قد تخلق صعوبات كبيرة في ضبط الفصل، مما يعـوق تحقيـق األهـداف                  -٤

  .المطلوبة
الكتشاف مقدرة فائقة من جانب المعلم لعرض المواقف المشكلة أو األسئلة التفكيريـة             تحتاج طريقة ا   -٦

  .الستثارة تفكير الطلبة ، وحثهم على البحث واالستقصاء العلمي 
  .ال يمكن استخدمها في كل الموضوعات أو جميع المراحل الدراسية -٣
  ).١٤١ : ١٩٩٦زيتون ،  ( .تكلفتها المادية عالية -٥
  .استخدام هذه الطريقة في الصفوف ذات الكثافة الطالبية المرتفعة  يصعب -٦
 تحتاج هذه الطريقة إلى نوع خاص من المعلمين ، ممن تتوفر لديهم شروط القيادة الحكيمة والحـزم              -٧

  )١٤٥ : ٢٠٠٥فرج ، .( في إدارة العمل داخل الفصل الدراسي 
  

  :لتعلم باالكتشاف هي عالوة على ماسبق يعتقد الباحث أن أوجه الضعف في ا
أن التعلم باالكتشاف صعب لبعض الطلبة وخصوصا بطيئي التعلم وذلك عندما يتطلب المر القيـام                )١

 .بأنشطة كشفية مخبرية

الكم الهائل من الموضوعات العلمية التي يتناولها المنهاج الفلسطيني والتي قـد ال يكفـي الفـصل                  )٢
 .طة الزمنية ال تسمح بذلك الدراسي لتعليمها باستخدام االكتشاف أي الخ



 ١٧

 .طريقة التعلم باالكتشاف قد التتناسب مع بعض المواقف التعليمية التعلمية  )٣

 .يصعب على بعض المعلمين إدارة الصف وقيادة التالميذ أثناء استخدام االكتشاف  )٤

ب قد تفتقر بعض المدارس إلى المواد واألدوات الالزمة لتنفيذ بعض األنشطة الدراسية فـي الكتـا                )٥
  .المقرر

  
  :التعلم باالكتشافأنماط 

يختلف نمط االكتشاف تبعا الختالف نوع التوجيه وطبيعة المساعدة التي يحصل عليها المتعلم من المعلم               
  :، وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين أنماط االكتشاف التالية 

الزمـة لحلهـا بـصورة      حيث تقدم المشكلة للطالب مصحوبة بكافة التوجيهات ال       :  االكتشاف الموجه  -أ
ويعتبر هذا النوع   . لياً بعيداً عن التفكير أو حرية التصرف      آينفذ الطالب هذه التوجيهات تنفيذاً      إذ  تفصيلية،

 على استخدام األدوات واألجهزة، وهو أدني مستويات االكتشاف وغير مرغوب في التدريس إال              ًاتدريب
  .في حدود معينة

وفيه يوجه الطالب إلى بحث مشكلة معينـة، وتـوفير األدوات           ): الحر  (  االكتشاف غير الموجه     - ب
 توجيهات عن كيفية اسـتخدام األجهـزة للتوصـل          ةواألجهزة الالزمة الكتشاف الحل دون أن يزود بأي       

والمعلم مرشد له في حدود ضيقة، وهذا النوع من أرقي أنواع االكتشاف، كما يحتاج إلى وقـت                 . للحل
 يكاد يخلو منه التدريس الفعلي الذي يرتكز على توجيه ومتابعة من قبـل              طويل وتجهيزات عالية، وهو   

( .يه التي تعطي للتلميذ مع كـل نـوع        المعلم ويالحظ الفرق في أنماط االكتشاف الثالثة في كمية التوج         
  ).١٥٤: ٢٠٠٧إبراهيم ، 

 ثالث يجمع بـين     بناء على ما سبق يرى الباحث انه باإلضافة إلى النمطين السابقين يمكن افتراض نمط             
مزايا النمطين الموجه والحر ، وهو نمط يقوم على التفاعل والتعاون بين المعلم والمتعلم في المواقـف                 

د الطالب بمشكلة محددة ومعهـا بعـض التوجيهـات          االكتشاف شبه الموجه وفيه يزو    الصفية وهو نمط    
لطالب، ويحقـق الغـرض مـن       وتتاح له حرية التفكير والتصرف، وهو يناسب قدرات معظم ا         . العامة

  .استخدام المدخل الكشفي وخصوصاً في مدارسنا
  
  

  : االآتشاف  التعلمأساليب
  :الطريقة االستقرائية  ـًأوال

تتبع األمثلة أو الجزئيات وتفحـصها للتعـرف   : ً واصطالحا.  التتبع والتفحص: تعريف االستقراء لغة  
هو انتقال العقل   : واالستقراء  . أو القانون أو التعريف    وجوه الشبه والخالف للتوصل لتحديد القاعدة        إلى

  . من الحوادث الجزئية إلى القواعد و األحكام الكلية التي تنظم الحوادث والحاالت
   تبدأ بتعليم الجزئيات وتنتهي بالكليات و  ،تبدأ من األمثلة لتصل إلى القاعدة: الطريقة االستقرائية 

  .تسمى الطريقة التركيبية و



 ١٨

 : ا الطريقة االستقرائية مزاي 

     . دإلى القواععلى التلميذ البدء بالحاالت الفردية البسيطة لالنطالق سهل من األ  -١

 . التلميذ بحاجة إلى االستقراء في المرحلة األولى من الدرس -٢

 . باالستقراء نصل مع التلميذ إلى القاعدة  -٣

 .تبدأ من األمثلة لتصل إلى القاعدة  -٤

 . ما يعرض له لتماد على النفس والكشف عن حلول ود التلميذ االععت -٥

 .  أن العمل الذي يقوم به العقل يكسبه حدة ومرانا  -٦

 : عيوب الطريقة االستقرائية  

 .ال يستطيع التالميذ غير الناضجين استخدام هذه الطريقة بكفاءة  -١

 .ال يمكن استخدام هذه الطريقة في المواقف الصعبة التي تميل إلى التجريد -٢

 .رق وقتا وجهدا طويال قد يتعذر توفيرهما في ظل نظام التعليم الحالي تستغ -٣

 ).٢٥٩: ٢٠٠٤إبراهيم ،( 

 : خطوات التدريس بطريقة االستقراء  

   . ناسبة  يقوم المعلم بتحضير األمثلة وتسجيلها على السبورة  أو عرضها بوسيلة من الوسائل الم-١
  . ميذ يعمل المعلم على مناقشة األمثلة مع التال-٢
    . يتم صياغة القاعدة النهائية -٣
  . يذكر المعلم بعض التدريبات الختامية -٤

   :تنتاجيةالطريقة االس ـًثانيا 
  .تيجة  تنطبق على األمثلة الجديدة ليصل إلى ن–جزئية إلى  كلية -  يبدأ من قاعدة:  االستنتاج  
  . م بصحتها إلى حكم خاص هو انتقال العقل من قواعد أحكام عامة مسل:  االستنتاج  

 .بالجزئيات  تبدأ بتعليم الكليات وتنتهي أيتبدأ من القاعدة لتصل إلى األمثلة: الطريقة االستنتاجية 
  . القياسية أو التحليلية قةتسمى الطريو

  : نتاجية مزايا الطريقة االست 

د من فهم التالميذ  يستخدم االستنتاج في خطوة التطبيق والتقويم عندما يريد المعلم التأك-١
  . واستيعابهم للدرس 

  .  المفكر في حالة االستنتاج يعتبر مطبقاً لنتائج االستقراء-٢
  .التالميذ بحاجة لالستنتاج في مرحلة التطبيق لترسيخ القاعدة في أذهانهم -٣

 : عيوب الطريقة االستنتاجية  

  . أن مدارك التالميذ ال تتحمل دائماً القواعد العامة مباشرة  -١
ألنهم سيأخذونها مباشرة من المعلم .كتشاف القواعد العامة بأنفسهم تبعد التالميذ عن ا -٢

  .ويحفظونها 

  



 ١٩

  : يتكون االستنتاج من ثالثة مكونات و
      . قاعدة كلية مقبولة وصادقة :) القاعدة الكبرى ( المقدمة األولى ٭ 
  . الت القاعدة الكلية  حالة فردية من حا :)القاعدة الصغرى ( الثانية المقدمة ٭ 
  . على الحالة الفردية هي التوصل إلمكان انطباق القاعدة الكلية  : النتيجة  ٭
  .االستنتاج في مرحلة التطبيق لترسيخ القاعدة في أذهانهم  يحتاج -٣
  .باالستقراء نصل مع التلميذ إلى القاعدة وباالستنتاج يتمرن عليها  -٤
  ).٢٦٠: ٢٠٠٤إبراهيم ،.(عتبر مطبقا لنتائج االستقراء  المفكر في حالة االستنتاج ي-٥
  

  :شروط التعلم باالكتشاف 
 ١٩٩٦زيتون ،" (Carin & Sundكارن وصند "لكي تكون طريقة االكتشاف ناجحة وفاعلة ، يذكر 

  :أربعة شروط أساسية للتعلم بهذه الطريقة وهي ) ١٤١: 
ويفضل استخدام األسئلة السابرة .حداهم أمام الطلبة تثير تفكيرهم وتت) مشكلة(  عرض موقف  -١

 .مفتوحة النهاية 

 إعطاء الحرية للطالب لممارسة التقصي واالكتشاف ، حتى تتولد لديه القناعة والحافز الداخلي  -٢
. 

 توفير قاعدة ثقافية علمية مناسبة للطالب لتكون بمثابة انطالقة كافية للبحث واالكتشاف ، كذلك  -٣
لى عمليات العلم ومهاراته ، لكي يكون بمقدوره أن يالحظ ويقيس يجب عليه التدرب مسبقا ع

 .ويصنف ويستنتج 

 يجب على الطالب أن يمارس التعلم بالتقصي واالكتشاف عقليا وعمليا حتى يكون قادرا على  -٤
 ).١٤٢: ١٩٩٦زيتون ، . ( تقصي العلم واكتشافه 

  
  : أهدافه إال بالشروط التالية قيحقهذا ويرى الباحث أن التعلم باالكتشاف ال يؤتي ثماره وال 

ال بد من توفر خطة جيدة يبدأ بها المعلم ، وتشمل النص العلمي أو السيناريو وكذلك انتقاء  -١
 .األسئلة المناسبة بالموضوع 

 . أن يكون لدى الطالب المقدرة الكافية على ممارسة مهارات عمليات العلم  -٢

 يلتعلم ، ويفضل الحافز الداخلي على الباعث الخارجأن يتوفر لدى الطالب الدافع الداخلي نحو ا -٣
 .  حاجة خاصة للمتعلم لفي التعلم حيث يمثل األو

 .ال بد أن يزود الطلبة بمفاتيح اإلجابة في حال تعثرهم في الوصول لإلجابة الصحيحة  -٤

  
  
  
  



 ٢٠

  :دور معلم العلوم في طريقة التعليم باالكتشاف 
 للتقصي واالكتشاف ، وبالتالي اكتشاف الحلول أو تهيئة الفرصة المناسبة أمام الطلبة  -١

 .اإلجابات المناسبة لألسئلة المثارة 
 كمشكالت علمية ، سواء تلك التي )المفتوحة النهاية ( أن يختار بعض النشاطات التعليمية   -٢

 .يقترحها معلم العلوم أم الطلبة أنفسهم أم الباحثون 

 . بالطريقة التقليدية ً كبيرين مقارنةًوجهدا ًأن يأخذ في حسبانه أن التعلم يأخذ وقتا -٣

المناقشة الصفية وتبادل األسئلة والمالحظة : أن يأخذ التعلم باالكتشاف إطارا عاما يتضمن  -٤
 .والتجريب ومناقشة وتفسير المعلومات التي تم الحصول عليها 

وخاصة عندما كلما لزم األمر ، " التلميحات العلمية " أن يزود معلم العلوم الطلبة ببعض  -٥
 .يشعر المعلم أن أفكار الطلبة مشتتة أو أصابهم الملل 

أن يتوفر لدى المعلم خطة عامة إلرشاد الطلبة وتوجيههم أثناء القيام بالنشاطات العلمية  -٦
 .االستكشافية

 . توفير األدوات واألجهزة العلمية الالزمة ألغراض التعلم باالكتشاف  -٧

ونوعيتها المناسبة ، وذلك إلنجاح مسار عملية التعلم أن يتقن المعلم فن طرح األسئلة  -٨
    ).١٤٤ -١٤٣:  ١٩٩٦زيتون ، . ( باالكتشاف 

  : التعلم باالكتشاف عند علماء النفس 
   :ـ بياجيه والتعلم باالكتشافًأوال

  :مقدمة 
والخبرة وأن  بنى بياجيه نظريته في التعلم على أن النمو العقلي وبالتالي نمو المفاهيم يتوقف على النضج                

المواقف التعليمية التي ينظمها المعلم قد تسرع من نمو المفاهيم من خالل ما تتضمنه من أنشطة جديـدة                  
  ).٤٩: ٢٠٠٢  ،الطناوي (.على خبرة المتعلم تؤدي إلى استثارته معرفيا وبدرجة تفقد اتزانه المعرفي

  :اضات األساسية في نظرية بياجيه االفتر
 فـنحن   ،فل يولد فردا بإمكانات أكيدة ومحددة للتفاعل مع البيئة واكتشافها          أن كل ط   "بياجيه"يرى   -١

 .نعرف أن الطفل العادي يستطيع منذ الوالدة أن يمص ويرى ويسمع ويقبض على األشياء 

تعتبر هذه اإلمكانات البسيطة نقطة بداية لنمو تفكير األطفال ، فالطفل يتفاعل مع البيئة من خالل               -٢
 .سيطة واألساسية هذه اإلمكانات الب

 ،تكون هذه اإلمكانات واالستراتيجيات التي يمارسها الطفل أفعاال انعكاسية في بداية حياة الطفل             -٣
 فالطفل يكتشف األشياء عـن عمـد   ،ثم ال تلبث أن تصبح موضوعا للضبط المقصود من الطفل       

 .كما يجرب دائما استخدام وممارسة طرق جديدة لالكتشاف ،وقصد 



 ٢١

 فالطفل مثال ال يستطيع اكتـشاف مبـادئ الجمـع           ،ستكشاف في تسلسل منطقي   تحدث عملية اال   -٤
والطرح حتى يدرك الموضوعات الثابتة كما أن التقدم خالل هذه السلسلة من االكتشاف يحـدث               

 .ببطء وبشكل تدريجي 

 .)١٠٦ : ١٩٨٨أبو جادو ، . ( فيها الطفل في معدل النمو الذي يسير فيه أتؤثر البيئة التي ينش -٥

  
   :أهمية نظرية بياجيه من الناحية التربوية

وهـم  طـالب   يشير بياجيه إلى أنه أصبح يرى المعلم عبارة عن إطار مفيد يمكن من خالله مالحظة ال               
  :وأهمية هذه النظرية تظهر في  . يقومون بحل المشكالت وكذلك فهم العملية

زن بين الطفل والبيئة وهو أمـر       أنه لما كانت عملية النمو المعرفي تقوم أساسا على إيجاد التوا           -١
 لذا ال بد من وضع الطفل في بيئة نشطة وفاعلـة  ،يستلزم التفاعل بين الطفل والوسط المحيط به     

 .لتسهيل عملية التعلم وممارسة أساليب االكتشاف الذاتي 

 المعرفي وخصائص كل منها مصممي المنهاج على وضع مواد دراسـية            ووتساعد مراحل النم   -٢
 . العمليات العقلية ألطفال المراحل التعليمية المختلفة  طبيعةوتتفق 

توفر خصائص النمو المعرفي إمكانية وضع اختبارات تقيس مستوى النمو العقلي عند المتعلمين              -٣
  .بحيث تحل محل اختبارات الذكاء التقليدية 

  :التساؤالت التي أثارتها نظرية بياجيه 

 والى  ؟في بيئات غير البيئة التي أجرى فيها بياجيه دراساته         لهل تتناسب أفكار بياجيه مع تطور األطفا      
أي مدى يمكن للخبرة التي يكتسبها طفل في بيئة بدائية أن تساعده في حل المشكالت التـي تعرضـها                   

  ).١٢٢، ١٢١ ،١١٩ :١٩٩٨أبو جادو ،  (.؟اختبارات بياجيه للتطور المعرفي
  

لمعرفي قد أثرت بشكل عميق فـي ميـدان النمـو            يتضح أن أساليب بياجيه في كشف النمو ا        قمما سب 
 ومن الواضح أن بياجيه قد أثبت من خالل أعمالـه           ،المعرفي ، وفتحت آفاقا جديدة للبحث واالستقصاء      

الفذة بأنه أعظم الباحثين النفسيين في هذا العصر وان نظريته في النمو المعرفي هـي األكثـر شـموال                   
  .وتكامال 

   :الكتشافـ أوزوبل والتعلم باًثانيا
  :مقدمة 
 ثم ، أن هدف التعلم المدرسي هو مساعدة المتعلم على اكتساب المعلومات واالحتفاظ  بها "أوزوبل"يرى 

 تنمية عمليات التذكر ، وفي اكتساب المعلومات ي فواستثمارهانقلها إلى المواقف التعليمية الجديدة 
االت التعليم المدرسي األخرى كتخطيط المناهج فضال عن أهميتها التطبيقية في مج. والمفاهيم الجديدة 

الدراسية ، وأساليب التدريس وخاصة أسلوب التعلم القائم على االكتشاف على تالميذ المرحلة االبتدائية 
  ).٢٧٤ : ١٩٩١أبو ناهية ، . (
  



 ٢٢

  :أنواع التعلم عند أوزوبل 

ـ   ً أو اكتشافا ً إن التعلم عند أوزوبل قد يكون استقباال       د علـى أسـلوب تقـديم أو عـرض          ، وهذا يعتم
أو ذا معنى ، وذلك يعتمد علـى طريقـة معالجـة            ً المعلومات على المتعلم ، كما يمكن أن يكون صما        

  .وتناول المتعلم لهذه المعلومات 
  :وبذلك يتفاعل المستويان ليقدما أربعة أنواع من التعلم ، هي كما يلي 

 :التعلم االستقبالي ذو المعنى  -١

  من التعلم عندما يعرض المعلم على المتعلم المادة التعليمية أو أي معلومات يحدث هذا النوع 
  

في صورتها   النهائية ، بعد إعدادها وترتيبها بشكل منطقي ، أو دمجها  بخبراته الراهنة وبنيته 
  .المعرفية 

 :التعلم االستقبالي الصم  -٢

مادة التعليمية أو أي معلومات في صورتها            يتم النوع من التعلم عندما يعرض المعلم على المتعلم ال         
النهائية فيقوم باستظهارها أو حفظها كما هي دون محاولة ربطها بما لديه من خبرات أو دمجها ببنيتـه                  

ويستخدم التلميذ هذا النوع من التعلم عنـدما يكـون المعنـى            . المعرفية أو يعرضها على المتعلم فقط       
 ويبدو ذلك بشكل واضح  ،لعالقات بين المفاهيم واستخالص المعاني    غامضا أو ناقصا بحيث يقوم بتحديد ا      

  .في سلوك حل المشكلة
 :التعلم االكتشافي ذو المعنى  -٣

يحدث هذا النوع من التعلم عندما يقوم المتعلم باكتشاف المـادة التعليميـة المقدمـة لـه وفحـص                   
صة من هذه األفكار والمعلومـات       بها ثم ربط خبراته الجديدة المستخل      ،المعلومات والبيانات المتعلقة  

  .بخبراته السابقة ودمجها في بنيته المعرفية 
  :التعلم االكتشافي الصم  -٤

ويحدث هذا النوع من التعلم عندما يقوم المتعلم باكتشاف المعلومات المعروضة عليه ومعالجتها بنفـسه               
وم بحفظ هذا الحـل واسـتظهاره        للمبدأ أو القاعدة أو تعميم للفكرة ثم يق        ٍفيصل إلى حل للمشكلة أو فهم     

  . والخبرات المتوفرة في بنيته المعرفية ردون أن يربطه باألفكا
من العرض السابق نجد أن أوزوبل ال يقلل من قيمة التعلم باالكتشاف حين تبـرز أهميـة الـتعلم                        

ي التي يكون خاللهـا      فالتعلم باالكتشاف قد يكون مفيدا في السنوات األولى من التعليم األساس           ،باالستقبال
 وهو ضروري لسلوك حل المشكالت وتنمية القدرات االبتكارية  ومـع ذلـك يتعـذر                مالتالميذ المفاهي 

استخدامه كطريقة في التدريس ألنه يستغرق وقتا طويال فضال عن قلة فاعليته بالمقارنـة مـع الـتعلم                  
  ).٢٦٩ ، ٢٦٨، ٢٦٧ : ١٩٩١أبو ناهية ، . (باالستقبال 

  
  
  



 ٢٣

   : برونر والتعلم باالكتشافـًثالثا
 :مقدمة

 إسهاماً عظيماً في مجال علم النفس المعرفي، وذلك من خـالل  "Jerome Brunerجيروم برونر "أسهم 
واكتسب برونر شـهرة    . لحسي واللغة والنمو العقلي، وكيفية تعلم األطفال       واإلدراك ا  الذاكرةأبحاثه في   

واسعة على أنه مجدد في مجال المناهج والتربية، ووجه جل اهتمامه للتعليم على أساس البنية المعرفيـة                 
مستفيداً في ذلك من مزايا منهجه الحلزوني الذي يقوم على تنظيم المفهومات في مستويات متباينة مـن                 

وجاء برنامجه في العلوم اإلنسانية تحت عنـوان        . وبة، وذلك من الشكل األبسط وانتهاء باألصعب      الصع
وكان برونر رائداً في دراسة اإلدراك عند األطفال ومدافعاً قوياً عن الطريقة الظاهراتية فـي               . اإلنسان

    . التي ترى أننا ال نستطيع معرفة شيء غير الظواهر وليس الحقيقة المطلقةعلم النفس
  : برونر ثالث مراحل للنمو المعرفي هيحددوي

وتبدأ إثر الوالدة مباشرة، ويرى أن الخبرة والفعل عمليتان متكاملتـان، إذ ال             : ـ مرحلة التمثيل العملي   
  .فصل الطفل عن بيئتهيمكن 

إذ يكون بوسع الطفل تمثيل العالم عن طريق الصورة التي تعتمد فعلياً على             : ـ مرحلة التمثيل األيقوني   
  .فعله ونشاطه هو، أي الصورة الخاصة به وحده

وفيها يتعلم الطفل أن األشياء لها أسماء، وأن بوسـعه اكتـساب المهـارات              : ـ مرحلة التمثيل الرمزي   
  .اللغوية
 برونر بضرورة وجود نظرية في مجال التعليم تتكامل مع نظريات التعلم، وتعمل على رفع كفاءة                ىوناد

العملية التعليمية كماً وكيفاً من خالل تتبع األسس والخطوات الالزمة لتقديم المادة التعليميـة للمتعلمـين                
 التعلـيم  بسبب تأكيدها األساسي تكامل عمليتـي        التعليموتعد نظرية برونر نظرية في      . بصورة مناسبة 

  .التعلمو
 وضرورة بناء المنهج الدراسي محتـوى       ،وأولى برونر اهتماماً كبيراً بنمو القدرات المعرفية لدى الطفل        

 فـي  Piaget & "Ausubelل بياجيه وأوزوب"وطريقةً كي يتالءم مع خصائص النمو مثله في ذلك مثل 
  .أن كال من النضج والبيئة ذو تأثيرات جوهرية في النمو العقلي المعرفي لدى الطفل

يميز نظرية برونر أنها أعطت وزناً كبيراً للمدرس بمعنى أن مسؤولية المدرس عـن               ولعل من أهم ما   
  . ومخرجاته قد تكون أكبر من مسؤولية المتعلم لدى األطفال خاصةالتعليممدخالت 

وانتقل برونر بصورة تدريجية، من االهتمام باألبحاث المخبرية إلى االهتمام بموضوعات عملية ميدانية،             
كما ركّز على أهمية االكتـشاف باعتبـاره يقـوم           ،وركّز بصورة خاصة على كيفية تعلم العلوم العامة       

  ).٣٢٦: ٢٠٠١ملحم ،  ( .التعلمبالدافع في عملية 
  
  
  
  



 ٢٤

  :مفهوم االآتشاف لدى برونر 
تعليمية للتالميـذ ناقـصة      الذي يحدث حين تُقدم المادة ال      التعلم باالكتشاف هو    التعلميرى برونر أن         

 وهي تتضمن اكتـشاف العالقـات القائمـة بـين هـذه             ،غير مكتملة وتشجعهم على تنظيمها وإكمالها     
إن القضية األساسية عند برونر هي كيف نتمثل نحن الكبار المعرفة، ومن ثم نقدمها تقـديماً               . المعلومات

و يؤمن أنه يمكن تعليم أي مادة بصورة فعالة         فه.  حتى يتمكن هو اآلخر من تمثلها      الناشئمناسباً للمتعلم   
  .وبصورة عقلية مناسبة ألي طفل في أي مرحلة من مراحل النمو

        د برونر بشدفهـل  . ة، إذ كيف يمكن أن نعلم الطفل أي مادة وعند أي مستوى من الصعوبة             وقد انتُق
أي مستوى معقـد مـن      (حساب  يستطيع الطفل في الصف األول االبتدائي على سبيل المثال أن يتعلم ال           

وكان رده هو أنه باإلمكان تعليم الطفل جوانب ذات معنى من المادة فـي عمـر                . )المعلومات الحسابية 
وأكد برونر تطوير برامج تعليمية أكثر فعالية من خالل اختبار األطفال لها ثم تفاعلهم معها ثـم                 . معين

  .الكتشاف معنى بنية المادة التعليمية بأنفسهمواهتم أيضاً بمسألة إتاحة الفرصة للطالب . ترميزها
تناقض بين تكوين المفهوم واكتسابه، فاألشـياء فـي         ويرى برونر أن بوسع المتعلمين اكتشاف الال           

 أسماء األشياء التي يتعلمها النـاس أو        :العالم تتألف من فئات ومجموعات طبيعية، والمفهومات ببساطة       
  .لواقعأشياء مجردة غير متوافرة في ا
 بالحاسوب فتتفق مع المعرفيين اآلخرين الذين يـرون أن الطريقـة            التعليمأما تطبيقات برونر في مجال      

 يعمل بها العقل داخل الـدماغ، وهـذا يعنـي أن            التي يعمل بها البرنامج الحاسوبي تماثل الطريقة التي       
 علم النفس وأن أهمية   . االنتباه كان موجهاً إلى الطرائق التي تعمل اآللة وفقها، وليس إلى اآللة بحد ذاتها             

ي بالنسبة للحاسوب تكمن في اعتماده على تصميم نظم معرفية اصطناعية تقـوم علـى محاكـاة                 المعرف
  .جوانب المعرفة البشرية

بـوروس  "كان برونر واحداً من الباحثين الذين عارضوا السلوكية الراديكالية الجديدة التي تزعمها                  
سلوكية اختصرت كل أشكال النشاط      عالم النفس األمريكي، ألن برونر يرى أن ال        "B.F.Skinnerسكنر  

 وعملت على صرف االنتباه عن المـسائل الرئيـسة          ،التعزيزواالستجابة  والنفسي في مخططات المثير     
  .للعلوم اإلنسانية

 الشروط الخارجية التي تؤثر في الـسلوك، وتفتـرض أن كـل             التعلموتؤكد المدرسة السلوكية في          
المتعلمين متساوون بصورة أولية ولكن األحوال التي يخضعون لها تتغير، وهذا مـا يفـسر التغيـرات                 
الالحقة في السلوك، في حين تؤكد المدرسة المعرفية بالدرجة األولى البنية العقلية التي ال تتـألف مـن                  

 التعليمي  لموقفاالمعرفة السابقة للمتعلم فقط، ولكنها تتضمن أيضاً االستراتيجيات التي يوظفها لمعالجة            
  .الراهن
 ال يقتصر على جانب واحد فقط، بـل هـو خـالف             التعلمإن الخالف بين المدرستين حول عملية            

غير أن هذا الخالف ال ينفي وجـود عالقـات          . يتناول مجمل العوامل والمتغيرات المتعلقة بهذه العملية      
ظر متقاربة في كثير من األمور، وعلى سبيل المجاز يمكن اعتبارهما قائمـة مـن               مشتركة ووجهات ن  

   .الالعبين تربطهم عالقات مشتركة كما يشير إلى ذلك علماء آخرون
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 وهو بهذا المعنـى نـوع مـن         ،ويعرف برونر التعلم االكتشافي بأنه إعادة تنظيم األدلة أو تحويلها              
إلى ما هو أبعد من المعلومات المعطـاة ويـصل إلـى االستبـصار              التفكير ويحدث عندما يذهب الفرد      

  ).٣٢٨ -٣٢٧: ٢٠٠١ملحم ، ( .وتعميمات جديدة 
  :  عند برونر بين التعلم االكتشافي والتعلم االكتشافي الموجهأوجه الفرق

في التعلم االكتشافي ينظم المعلم غرفة الصف بحيث يتعلم الطالب من خالل انخراطهم النـشط                
  .يات العملية التعليمية الكتشاف المبادئ األساسية في فعال

 ويفـضل هـذا النـوع مـن         ،ن المعلم يقدم بعض التوجيهات    إأما في التعلم االكتشافي الموجه ف      
نـه يـوفر    إاالكتشاف في معظم األحيان وبدال من أن يقوم المعلم بشرح كيفية حل المشكالت ف             

 ،الحظة وصياغة الفرضيات واختبـار الحلـول      المواد المناسبة ويشجع الطالب على القيام بالم      
ية الراجعة بحيث يستفيد منها الطـالب فـي مراجعـة           ذويجب على المعلم تزويد الطالب بالتغ     

ملحـم ،   .( رار في االتجاهات التـي اختاروهـا      طرائقهم واستخدامها في تشجيعهم على االستم     
٣٢٩ : ٢٠٠١.(  

ـ ف إلى ويرى برونر أن فعاليات الخبرات التعليمية تتوق  على البنية التنظيميـة الدراسـية   ـ حد كبير 
  :  لذا يجب على المعلم أن يوجه اهتمامه إلى،وتسلسلها المنطقي وتزويد المتعلمين بالتغذية الراجعة

 ).األهداف ( الخبرات التي يجب تعلمها  .١

 ) .تخطيط المادة الدراسية ( طرق تنظيم المعلومات  .٢

 ) .ستراتيجيات التعلم ا( طرق تنظيم الخبرات التعليمية  .٣

  ) .التقويم ( طبيعة اإلثابة والتغذية الراجعة ومعدالتها  .٤
 ألنه يتضمن استجابات    ،ً فعاال ً مع برونر فيعتقد األول أن التعلم االكتشافي ليس تعلما         "سكنر"ويتعارض  

كلة بسيطة   وقد يستغرق الطلبة وقتا كبيرا في محاولة حل مش         ، على المحاولة والخطأ بدرجة كبيرة     ةقائم
 محتوى المادة الدراسية    فومن غير المتوقع من التالميذ اكتشا     . يستطيع المعلم توضيحها في عدة دقائق       

  .وبنيتها بأنفسهم 
  :التطبيقات التربوية لنظرية برونر 

لمعلم اعند تدريس الطالب في مرحلة رياض األطفال والصفوف االبتدائية الدنيا يفضل أن يفسح               )١
 وذلك بتشجيع الطالب في هذه المراحل على التعلم مـن خـالل             ،مثيل الصوري المجال أمام الت  

 .الخبرات الحسية وتصورها في أشكال مادية سهلة الفهم 

على مصمم البرامج الدراسية والمناهج أن يراعـي تقـديم المهـارات والمفـاهيم األساسـية                 )٢
نحـو نظريـة   ( ابـه   ويقول برونر فـي كت ،والضرورية للتعلم الالحق في شكل منتظم معرفي    

عليك أن تبدأ منـذ     ف إذا كنت ترغب في تعلم التفاضل والتكامل لطلبة الصف الثامن             :)التدريس  
 .الصف األول من خالل تعليم أنواع األفكار والمهارات الضرورية إلتقانها فيما بعد 
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لـذلك يجـب     ،يعتقد برونر بإمكانية تسريع النمو المعرفي بل من الضروري القيام بهذه العملية            )٣
على المعلم أن يشجع األطفال الذين يعتمدون كثيرا على الصور البصرية بان ينتقلوا إلى صياغة               

 .أفكارهم أثناء محاولتهم لحل المشكالت على صور لغوية بدال من التحليالت الذهنية 

ثيـل  على المعلم أن يتذكر أن األطفال في المراحل االبتدائية يميلون إلى اسـتخدام أشـكال التم                )٤
  ).٣٣٠: ٢٠٠١ملحم ، ( .األيقوني الصوري أحيانا ، وأشكال التمثيل الرمزي أحيانا 

 على ما سبق ، نالحظ أن عملية االكتشاف تحظى بدور هام في تدريس العلوم ، ألنها تعتبر                  ً     وبناء
ـ          ً فعاال ً ايجابيا ًأن للمتعلم دورا   سي للمنظومـة    في الموقف التعليمي التعلمي ، وبذلك هو المخرج الرئي

  .التعليمية 
 أن الطريقة االستكشافية تتخذ عدة أنماط وفقا لدرجة الحرية للمتعلم وكذلك وفقا لدرجة تـدخل                اوالحظن

  .االكتشاف الحر ، الموجه  ، وشبه الموجه: المعلم في العملية التعليمية، وهذه األنماط هي 
ه ، الذي يقوم على وضع المفاهيم العلمية فـي          ولقد تبنى الباحث في دراسته النمط االكتشافي شبه الموج        

صورة أسئلة مثيرة للتفكير ، ومن خالل هذا النمط يسترشد الطالب ببعض التوجيهات العامة من المعلم                
، التي تتمثل في كيفية استخدامهم لألدوات والمناقشات بين الطلبة وعن طريق ممارسة بعض عمليـات                

ي يخطط لها المعلم مسبقا حتى يتم التوصـل إلـى إجابـة لألسـئلة               العلم من خالل األنشطة الكشفية الت     
  .المطروحة وتعلم المفهوم 

باستخدام النمط االكتشافي شـبه الموجـه ،        ) الحركة الموجية والصوت    (  وتم تنظيم الوحدة المقترحة     
خطـوات  واستعان الباحث بنموذج لطريقة إعداد الدرس باستخدام النمط االكتشافي شبه الموجه وفـق ال             

  : التالية التي استخدامها في الدراسة 
 .عنوان الدرس في صورة سؤال رئيسي أو مجموعة أسئلة  )١

 ).جوانب التعلم المرجوة ( المفاهيم العلمية األساسية للموضوع  )٢

 .األهداف السلوكية للدرس )٣

 .المناقشة قبل إجراء النشاط الكشفي )٤

رية أو أنشطة عملية يقوم بها التلميذ، حيث يزود    وهو عبارة عن تجربة مخب    : النشاط الكشفي للتلميذ     )٥
بكافة األدوات واألجهزة الالزمة بالقيام بالنشاط مع اإلرشادات والتعليمات تحت إشـراف المعلـم ،            

 .ومن خالل النشاط يقوم التلميذ باستخدام مهارات عقلية وعلمية للوصول إلى المعرفة الجديدة

  وع الدرس أسئلة تقويمية مفتوحة النهايات لموض )٦
   (Science Processes )العلم عمليات : الثاني المجال

  : التربوي األدب في العلم عمليات تعريف
العمليات العقلية التي بها ينظم اإلنسان المالحظة ويجمع البيانات ويفرض الفـروض ويخطـط              " )١

( " لولهـا   وينفذ التجارب ،ويبني العالقات ويسعى من خاللها إلى تفسير وشرح مشكلة ونتائج ح            
 ). 1981،10 قالدة ، 
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عمليـات جمـع    ًمهارات عقلية يقوم بها الفرد من خالل البحـث واالستقـصاء ومـستخدما              "  )٢
المعلومات وتصنيفها وتكوين العالقات وتفسير البيانات والتنبؤ باألحـداث ، بغـرض تفـسير              

 ).Finley  1983," ( الظاهر واألحداث 

قلية الخاصة الالزمة لتطبيق طرق العلم والتفكير العلمـي         مجموعة من القدرات والعمليات الع    "  )٣
 ).101 :1999زيتون ، " (بشكل صحيح 

مهارات أو أنشطة عقلية يكتسبها المتعلم أثناء دراسة العلوم ، وينظم بها المالحظات ويجمـع               "  )٤
البيانات ويبني العالقات ويسعى من خاللها إلى تفسير أو شرح حدث عقلـي أو حـل مـشكلة                  

 ) .13 : 1999 ، والمهيمي وسالمة فرج" ( ه تواجه

األنشطة والمهارات المختلفة التي يستخدمها العلماء أثناء حلهم لمشكلة ما ، وذلك حتى يمكنهم              "  )٥
التوصل إلى النتائج الممكنة ، وكذلك يستخدمها العلماء للحكم على مدى صـحة هـذه النتـائج                 

  ).328 : 1999سعيد ، " ( وإمكانية تعميمها 

 وأبو عليمات( "  تلك العمليات التي يجريها الباحثون بغرض الوصول إلى معرفة علمية جديدة " )٦
  ).209 : 2001،  جاللة

األنشطة أو األفعال أو الممارسات التي يقوم بها العلماء في أثناء التوصل إلى النتائج الممكنـة                "  )٧
 2002النجدي وآخرون ،  " ( ى  للعلم من جهة ، وفي أثناء الحكم على هذه النتائج من جهة أخر            

 :70.(  

بأنها مجموعة القدرات والعمليات العقليـة الخاصـة الالزمـة          ) ١٩٩٩(ويتبنى الباحث تعريف زيتون     
  :لتطبيق طرق العلم والتفكير العلمي بشكل صحيح ، وتقسم إلى قسمين هما 

واالسـتقراء واالسـتدالل    وتضم المالحظة والقياس والتصنيف واالسـتنتاج       : ٭ عمليات العلم األساسية     
  .والتنبؤ واستخدام األرقام واستخدام العالقات المكانية والزمانية 

وهي أعلى مستوى من عمليات العلم األساسية في هرم تعلم عمليات العلـم             : ٭ عمليات العلم المتكاملة     
والتجريب وهي تضم كال من تفسير البيانات والتعريفات اإلجرائية وضبط المتغيرات وفرض الفروض             

  .واالتصال 
  

  :ة على استخدام عمليات العلم التالية / قدرة الطالب : بأنها ًويعرفها الباحث إجرائيا
 والزمانية ، االسـتدالل ،      ةالمالحظة ، التصنيف ، القياس ، استخدام األرقام ، استخدام العالقات المكاني           

  .تي تواجهه في بيئته ومجتمعه بصورة وظيفية التفسير ، االتصال ، التنبؤ ، في مواقف الحياة اليومية ال
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   :العلم عمليات تصنيف
فـي تـصنيف    ًمن خالل االطالع على األدب التربوي المتعلق بعمليات العلم، وجد الباحـث اختالفـا             

  :عناصرها يذكر منها 
 :تصنيفها إلى قسمين ، عمليات العلم األساسية وتشمل عشر عمليات هي  )١

 التصنيف ، االستنتاج ، االستقراء ، االستدالل ، التنبؤ ، استخدام األرقام ، استخدام               المالحظة ، القياس ،   
  .العالقات المكانية والزمانية ، االتصال 

وعمليات العلم المتكاملة وتشمل خمس عمليات هي تفسير البيانـات ،التعريفـات اإلجرائيـة  ،            )٢
 ).103: 1999زيتون ،. ( ضبط المتغيرات ، فرض الفروض ، التجريب 

 :عمليات العلم إلى تسع عمليات هي " كلوزماير" صنف  )٣

المالحظة ، التصنيف ، التنبؤ ، االستنتاج ، القياس ، استخدام األرقام ، اسـتخدام العالقـات المكانيـة                   
  ). 1999:688إبراهيم ، . ( والزمانية ، االتصال ، ضبط المتغيرات 

 : وهي العلوم تدريس في عملية عشرة اثنتي لىإ الدولية الغوث بوكالة التربية معهد صنفها )٤

المالحظة ، التصنيف ، االستنتاج ، التنبؤ ، القياس ، استخدام العالقات الزمانية أو المكانية ، االتـصال                  
اللولو . ( والتواصل ، صياغة الفرضيات ، التجريب ، تميز المتغيرات ، تفسير البيانات ، بناء النماذج                

،1997  : 23,24. (  
 المشاهدة ، التعريف : إلى ) 1999(للبحوث التربوية لدول الخليج  العربي المركز نفهاص )٥

، التحديد ، المقارنة ، التصنيف ، القياس ، االستنتاج ، التنبؤ ، التحقـق ، وضـع الفـروض ، عـزل                       
 .المتغيرات ، التجريب 

 : إلى  اإلدراكي النضج مراحل مع يتوافق هرمي ترتيب في "جانيه" صنفها )٦

 ،االسـتنتاج ،التعريـف   التنبـؤ  ، االتصال المكانية، أو الزمانية العالقات المالحظة،التصنيف ،استخدام

  . التجريب المتغيرات، في التحكم ، البيانات تفسير الفروض، تكوين اإلجرائي،
  ) . 2001،140 المقرم ، ( 
 أغلـب التـصنيفات   تـضمن ي شامل تصنيف ألنه  ) "  ( 1999زيتون " تصنيف على الباحث اعتمد وقد

  مثل. التصنيف  هذا على اتفقت واآلراء الدراسات معظم أن كما األخرى،
  .})٢٠٠١(ومصطفى ، ) ٢٠٠٢(والنجدي وآخرون ، ) ٢٠٠٤(وعبد المجيد ، ) ٢٠٠٠( فراج {

  : العلم عمليات عناصر
  )١٩٩١زيتون ،  ( نوعين إلى وتقسم
  (Basic Science Processes) عمليات العلم األساسية: ً أوال
  : علمية هي عمليات عشر تضم و العمليات تعلم هرم قاعدة في تأتي نسبَيا بسيطة عمليات وهي
 :Observation : المالحظة  -١

  :منها نذكر للمالحظة تعريفات عدة هناك
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ـ   اكتـشاف  بغية األمور واألحداث أ أو للظواهر ومضبوط منظم مقصود انتباه  (  اأسـبابها وقوانينه
 ).١٠٢، ١٩٩٩زيتون ، 

 باسـتخدام  وقوانينهـا  أسبابها اكتشاف أجل من األحداث أو للظواهر وضابط ومنظم مقصود انتباه 
(  المجهر مثل األخرى األجهزة مع متعاونة أو مجردة سواء البصر حاسة وخاصة المختلفة الحواس

 ).١٤ ، ١٩٩٦عفيفي ، 

(  بدقـة  الموقف في المتضمنة الوقائعو بالموضوعات اإلحاطة في حواسه استخدام على التلميذ قدرة 
 ).٢٦٧، ١٩٩٢العطار ، 

 الحواس من أكثر أو واحدة باستخدام) , Klausmeier et.al 1976 (وزمالؤه "كالوزماير" يعرفها 

 المالحظـة  الظواهر حول للمعلومات الدقيق والتسجيل معينة، ظاهرة لموضوعات الناقد القصص في

 ).١٩٩٩،٦١٤إبراهيم ، ( 

 و ، أسـبابها  اكتشاف بغية للظواهر ومضبوط منظم مقصود انتباه وهي : المالحظة أن لباحثا ويخلص
 أن و مالحظتهـا  مباشرة بعد بسرعة المالحظات تسجيل يجب و، للحواس ًواستخداما ، ًتخطيطا تتطلب

 ) لتـسجي  بمثابة وهي التدريب خالل معرفي بناء ضمن وتندمج تنظم أن ويمكن بالطبيعة تأتي المالحظة
 األخير يكون بحيث بالعقل، ترتبط التي اإلنسان حواس من  )أكثر أو ( حاسة على ما مؤثر ) وصف أو(

 وتميـز  المالحظـات،  بـين  واالخـتالف  الـشبه   أوجهوإدراك الحواس، أخطاء تصحيح عن ًمسئوال
  .األشياء على تطرأ التي والتغيرات الخصائص،

  :اآلتية لشروطا مراعاة ينبغي العلمية المالحظة وإلنجاح

  .أثناءها األمن واحتياطات وزمانها، ومكانها، ، مالحظتها يجب التي الوقائع وتحديد المناسب، التخطيط *

  .موضوعي بشكل الظاهر إحداث على أثر لها التي العوامل كل مالحظة *

  .الدقة هذه من للتأكد اإلجراءات واتخاذ وكيفاً، كماً دقيقة المالحظة تكون أن *

  .مباشرة المالحظة عقب سليمة بلغة وتسجل وفاحصة، ومنظمة، مضبوطة، المالحظة كونت أن *

  ).٧٨، ١٩٨٧رشوان ، ( 
 امتدادات أنها على األدوات لهذه والنظر المالحظة، وضبط دقة على تساعد التي األدوات استخدام *

  ).٤٩، ١٩٩٧جابر ، ( خاصة  مدركات لها ليس حسية
  

 Measuring :  القياس -٢

  : التربوي األدب في القياس عريفاتت من
 القانونية باستخدام للسمات تحديد عملية بدقة،فهو مختلفة قياس ووسائل أدوات استخدام هو القياس 

 ).١٠٢: ١٩٩٩ زيتون،( مختلفة  قياس ووسائل أدوات

 ىعل وكذلك القدرة بالكمية، متصفة مالحظاته لجعل مقننة، قياس أدوات استخدام على التلميذ قدرة 
 ).٣٠ : ٢٠٠١ شلدان،( باألدوات  الخاصة الحسابات إجراء
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 وحدة قياس من قياسها يراد كمية تحويها التي المرات عدد يمثل) صحيح أو كسري( عدد  تحديد 

 ).٥ : ١٩٨٨ جبر،( للكمية  مناسبة

 معيارية للقياس أدوات باختيار ) et.al, Klausmeier 1976(وزمالؤه  "كالوزماير" ويعرفه 

 إبـراهيم، (القياس  موضع لألشياء المعيارية الوحدات رقم تحديد في صحيحة بطريقة خدامهاواست

٦١٥: ١٩٩٩.( 

 مهـارات  وتـشمل  ، بدقـة  القياس أدوات استخدام على للتدرب تهدف عملية القياس أن الباحث ويخلص

  .الخ...... الحرارة درجات الزمن و ، ،المسافة األطوال،السرعة
  Classification : التصنيف -٣

  : منها للتصنيف تعريفات عدة هناك

 أو فئـات  إلـى  جمعها تم التي لبيانات وا المعلومات ومقارنة بتصنيف الطلبة قيام تتضمن عملية 
 ).١٠٣ : ١٩٩٩زيتون ، (مشتركة  ومعايير خواص على اعتماداً معينة مجموعات

 المشتركة الخصائص على ًءبنا ، مجموعات في األشياء وضع على القدرة تتضمن التي المهارة 
 .)٤ : ١٩٩٩ ، الضامن ( األشياء تلك تمتلكها التي

أو  لـصفات  طبقـاً  ، مجموعـات  إلـى  واألحـداث  ، والظواهر ، لتقسيم األشياء تستخدم عملية 
 ).٢٠٦: ١٩٩٩ ، محمد  ( معينة خصائص

 حـسب  فئـات  لـى إ جمعها تم التي والبيانات المعلومات تصنيف بأنه إجرائيا التصنيف الباحث ويعرف

  . العلمية للمعرفة تنظيم فهي ولذلك بينها، مشتركة معايير

  : المهارة هذه وتتطلب

  . األشياء بين المشتركة الصفات تحديد *

  . األشياء بين االختالف أوجه تحديد *

  . مستوى لكل المشتركة والصفات التصنيف مستويات عدد تحديد *

 Deducting  : االستنتاج -٤

  : التربوي ما يأتي  األدب في ستنتاجاال تعريفات من

 ، زيتـون  ( الجزئيـات  إلـى  الكليات ومن ، الخاص إلى العام من االنتقال فيها تتم عقلية عملية 
١٠٥ :١٩٩٩.( 

 ظـاهرة  عـن  المتوفرة معلوماته و مالحظاته بين الربط خاللها من الفرد يستطيع عقلية عملية 
 وبالتـالي  المالحظات هذه به يفسر معين حكم بإصدار يقوم ،ثم عنها السابقة معلوماته باستخدام
 . المناسبة الحقائق و األدلة من أساس على نتائجه إلى المتعلم يصل

  ).٢٧ : ٢٠٠٠ المجبر،( 



 ٣١

 ربـط  علـى  المتعلم قدرة يتضمن و مالحظات، مجموعة أو لمالحظة شرح إعطاء على القدرة 
 عبـد  ( .حولهـا  محددة ًأحكاما مصدراً المالحظات هذه وتغيير ، سابقة بمعلومات المالحظات

   ).٥٠: ١٩٩٣ ، العاطي

 مالحظة بعد ، الجزء إلى الكل ومن ، الخاص إلى العام من االنتقال هو االستنتاج أن الباحث ويخلص
  .)التعميم (الكل خصائص على تنطبق )المثال (الجزء خصائص أن

 Inducting : االستقراء -٥

  : ما يأتي  لتربويا األدب في االستقراء تعريفات من

  

 واألحـداث  الحقائق مجموعة  من)مبادئ و قوانين (تعميمات إلى الوصول خاللها من يتم عملية 

 ).١٨: ١٩٩٣ المفتوحة، القدس جامعة . (معينة حادثة أو بظاهرة تتعلق التي الخاصة

 و الحقـائق  مـن  مجموعـة  خالل من تعميمات إلى الوصول على التلميذ قدرة عن عبارة وهو 
: ٢٠٠١ ،  شـلدان (.التعميمـات  إلـى  الجزئية المالحظات من االنتقال أو ، الجزئية لمالحظاتا

٣٢.( 

 الكل،بعـد  إلـى  الجـزء  العام،ومن إلى الخاص من االنتقال هو االستقراء أن ى إلالباحث ويخلص
  ).تعميم( واحد كل في وضعها من  تمكننا)األمثلة(األجزاء  بين مشتركة خصائص وجود مالحظة

  

  

  Predicting : التنبؤ-٦    

  : التربوي ما يأتي  األدب في التنبؤ تعريفات من

 والتغذيـة  الطالب لدى الموجودة المعلومات على ًبناء ، معين موقف من معينة نتائج توقع عملية 
  الفهم الستراتيجيات مكمالً التنبؤ ويعتبر ، المعلومات بتلك المتعلقة الراجعة

  ).١٤١ :١٩٩٥ ، مارزانو(

 بحـدوث  للتنبـؤ  المالحظة أو السابقة معلوماته استخدام على الطالب قدرة تتضمن عقلية عملية 
 ).١٠٤: ١٩٩٩ ، زيتون (المستقبل في ما حادث أو ظاهرة

  ."السابقة الخبرة أساس على لألحداث المستقبلي الميل أو االتجاه تقدير 

   ).٦٣: ١٩٩٢ ، العبيدي(

 فـي  ذلـك  مـن  أبعد هو ما على خاللها من االستدالل و متوافرةال المعلومات أو البيانات قراءة 
 ).٤٢٨ : ١٩٩٩ ، جروان( . المجتمع أو الموضوع أو الزمان

 . علمي أساس على مبنية قائمة أدلة من تنبؤية نظرة تكوين خاللها من يتم التي العملية 

  ).١٩٩٨ ، محمد( 



 ٣٢

 وصـفها  تم حالية معلومات على المرتكز للنتائج المسبق التصور هو التنبؤ إلى أن الباحث ويخلص
  . وتفسيرها

  Using Numbers : األرقام استخدام -٧    

  : األرقام ما يأتي   استخدام تعريفات من

 ترتيبها و وقسمتها، ، جمعها و ، أشكالها و ، مدلولها معرفة و ، األعداد تسمية على الطفل قدرة 
 ).٦٦ : ١٩٨٨ ،  صالح(. ثابت تتابع في

 القياسات على ، صحيحة بطريقة الرياضية األرقام باستخدام الطالب قيام إلى تهدف عقلية عملية 
 أو األجهـزة  ، األدوات أو ، المالحظـة  طريق عن عليها الحصول يتم التي ، العلمية البيانات و

 ).١٠٤: ١٩٩٤ ، زيتون( . األخرى العلمية

 المتوسـطات  دوإيجـا  قـسمتها  و ضـربها و جمعها و األرقام ترتيب خاللها من يتم التي العملية 

 ).٦٠: ١٩٩٠ ، رمضان( . التغيير معدالت و والكسور

 وترتيبهـا  وتـسميتها  األعداد مدلول معرفة على القدرة هي األرقام استخدام أن الباحث إلى ويخلص
  . العلمية واألجهزة األدوات من القياسات أخذ عند صحيحة بطريقة بها المرتبطة التحويالت وإجراء

  Using Space – Time Relation ships : الزمانية و المكانية العالقات استخدام -٨

  : التربوي ما يأتي   األدب في الزمانية و المكانية العالقات تعريفات من

 التي العلمية القواعد و القوانين و الرياضية العالقات تتطلب األرقام الستخدام مكملة عقلية عملية 
 . العالقة ذات العلمية المفاهيم بين زمانية أو انيةمك عالقات عن تعبر

  ).٢٦٧ : ١٩٩٩ ، زيتون(

 دراسـة  تتـضمن  وهـي  الـزمن،  مع تغيرها و ، المكانية العالقات وصف تنمي لتي ا العملية 

 ).٢٠٧: ١٩٩٤، محمد (. الحركة و المتجهات و األشكال و الظالل و االتجاهات

 اتجاه أو حركة وصف أو أخرى ألجسامٍ بالنسبة سمالج وضع وصف على القدرة اكتساب عملية  
 العالقـات  علـى  ًءبنا البيانات تفسير على قادراً الطالب فيصبح آخر جسمٍ مع بالمقارنة الجسم

 ).٦: ١٩٨٣، الضامن( . الموصوفة

 المكانية العالقات عن تعبر التي الرياضية العالقات و القوانين تطبيق على القدرة 

 ).٥: ١٩٨٨ ، جبر( . الزمانية و 

العــــــالقات   وصـف  تنمي التي والعملية المهارة أنها أي الثاني التعريف الباحث ويتبنى 
األشـــكال  الظــالل و االتجاهات دراســة تتضمن وهي الزمن  ، مع تغيرها و المكانية

  .الحركة و والمتجهات

  Inferring :  االستدالل-٩

  : وي ما يأتي  الترب األدب في االستدالل تعريفات ومن



 ٣٣

 بعـضها  يتأثر التي ، المالحظات على المبنية التوضيحات من مجموعة فيها تتكون التي العملية 
 ).٦٤ : ١٩٩٨ ، صالح. (للطفل  المباشرة بالخبرة

 مجهولـة  قـضية  أو حكم الستنتاج ، صدقها ثبت قضايا أو معلومات يعالج معرفي عقلي نشاط 
 إلـى  اللجـوء  دون ذلـك  و ، جديـدة  المـستنتجة  اياالقـض  و األحكـام  تكون حيث ، مباشرة

 ).١٤ : ١٩٩٩ ، الجديان أبو .( االستنتاج و االستقراء و االستنباط على القدرة التجزئة،ويشمل

 االسـتدالل  يكـون  وقد ، التجربة أو النشاط أثناء في عليها الحصول يتم التي المالحظات تفسير 
 ، والتحـوير  التغييـر  يقبل تفسير صورة في يكون ما وعادة ، النظام أجزاء بين للعالقة توضيح
 : ٢٠٠٢ ، زيتون( . البيانات من الفئة لنفس متعددة استدالالت توجد أو أكثر بيانات تتجمع عندما

٩٤.( 

 حيث واالستنتاج واالستقراء االستنباط يشمل االستدالل أن تعريفه في " الجديان أبو " الباحث ويشارك
 مـن  الناتجة البيانات مالحظة بعد التفسيرات وضع خاللها من يتم عملية لاالستدال أن الباحث يرى

  . كافية أدلة ذات نتائج إلى للوصول واإلجراءات الحوادث

  Communication : االتصال– ١٠

  : التربوي ما يأتي  األدب في االتصال تعريفات ومن

 خـالل  مـن  وذلـك  ، اآلخرين ىإل العلمية نتائجه أو معلوماته أو أفكاره نقل على الطالب قدرة 

: ١٩٩٤زيتـون ،  ( . بحثيـة  تقارير أو بيانية رسوم أو ، الجداول إلى كتابياً أو شفوياً ترجمتها

١٠٤.(  

 أو ، المنطوقة الكلمة مثل ، متعددة رسائل باستخدام المعلومات و األفكار نقل بها يتم التي العملية 
( . التوضيحية والرسوم الرياضية المعادالت أو لخرائطا أو ، البيانية الرسوم أو ، المكتوبة الكلمة

 ).٢٠٧ :١٩٩٤ ، محمد

 آخر فرد إلى المرسل يمثل فرد من المشاعر و المعاني و األفكار نقل خاللها من يتم التي العملية 
 أو بـصرية  أو شفوية مختلفة اتصال وسائل باستخدام ، المستقبل تمثل األفراد من مجموعة أو ،

 ).٧١ : ١٩٩٦ ، بهجات( . معينة أهداف إلى للوصول لفظية،وذلك رغي أو لفظية

 راجعة، وتتمثـل  وتغذية ورسالة ومستقبل مرسل من تتكون االتصال عملية أن إلى الباحث ويخلص
 و الرياضية المعادالت أو الخرائط البيانية،أو الرسوم المكتوبة،أو الكلمة أو ، المنطوقة بالكلمة الرسالة
 الراجعـة  التغذية بنتيجة نجاح االتصال على ويحكم تقارير، أو علمية لوحات حية،أوالتوضي الرسوم
  . إيجابية أو كانت سلبية

  

  

  

  



 ٣٤

  Integrated Science Processes  :المتكاملة العلم عمليات : ثانياً

  Operational Definitions : اإلجرائية التعريفات -١

  : التربوي ما يأتي  األدب في تعريفاتها ومن
 عمليـة  أنها أي ، تفعل أو تقاس أو تالحظ أن يمكن بأوصاف النظام أو الحدث أو الجسم وصف 

  .كيفية أو كمية أكانت خاصية،سواء أو عملية يعرف أو يفعل عما بالتحديد اإلخبار

  ).٦٥: ١٩٩٢ ، العبيدي     (
 إما إجرائياً  تعريفاًبل )مفاهيمي أو( قاموسي غير تعريفاً العلمية المصطلحات و المفاهيم تعريف 

زيتون ، ( . قياسها بيان كيفية أو ، العملياتية اإلجراءات من بسلسلة المصطلح أو المفهوم بتحديد
١٠٥ : ١٩٩٤.( 

 بحيث معين مصطلح أو وقياسه لمفهوم مالحظته يمكن كامل وصف إعطاء بأنهاًإجرائيا الباحث ويعرفها
  . رآخ مفهوم أو مصطلح على الوصف هذا ينطبق ال

  Interpreting Data : البيانات تفسير -٢

  )٥٥٣ : ١٩٩٨ ، محمد(     :يالتربوي ما يأت األدب في تعريفاتها ومن
 والوصـول  ، معينة لظاهرة التجريبية النتائج أو ، المالحظات و الحقائق ترتيب على الفرد قدرة 

  . بينها والمختلفة ، المشتركة الخصائص ضوء في ، المناسبة االستنتاجات إلى
 عمليـة  أو هي ، البحث قيد الفرضية صدق مدى لتحديد ، المختلفة البيانات أنماط استخدام عملية 

 ).٨ : ١٩٩٤ ، الضامن. (التجربة  من المشتقة المعلومات تنظيم
 المحـددة  أو الظروف الشروط عن البحث أو ، األحداث تقع أجلها من التي األسباب على العثور 

 ، األمـام  إلـى  بالمعرفة العلميـة  االنطالق في يفيدنا والتفسير ، األحداث تلك وقوع تعين التي
 تـصل  التي الجسور تشيد فيها التي الظروف تدبير ويحاول ، فهمنا في القائمة الثغرات ويكشف

 ).٩٩ : ٢٠٠٢ ، زيتون. (الثغرات  تلك بين
 جمعهـا  تـم  أو بيانات ظاتمالح مجموعة على منطقية أحكام بناء على القدرة بأنها الباحث ويعرفها
 إلـى  والتوصـل  وتقديم تفسيرات العالقات وإدراك البيانات فحص على القدرة وتتضمن ، وتصنيفها
   .متوقعة مستقبلية لمشكالت بحلول التنبؤ في يساعد استنتاج

  
  Formulation Hypothesis : الفرضيات صياغة -٣

  : العملية ما يأتي    لهذه الباحثين تعريفات ومن
 أو إجابة محتملة لـسؤال  أو ، متغيرين بين محتملة لعالقة  )تفسير ( حل اقتراح على الفرد درةق 

 ).١٠٥: ١٩٩٤زيتون ، ( . المبحوثة المشكلة أو ، الدراسة أسئلة
أو  األشـياء  عـن  الفـروض  لتكـوين  االسـتنتاجات  و ، المالحظات استخدام على الفرد قدرة 

 ).٥٥٣ : ١٩٩٨، محمد( . الفروض هذه صحة ختبارا على القدرة إلى الظواهر،باإلضافة



 ٣٥

 منطقية الحلول تكون هذه بحيث ، معينة لمشكلة ذكية مؤقتة حلول طرح على القدرة بأنها الباحث ويعرفها
 . والبحث والمعالجة للقياس وقابلة ودقيقة ومعقولة

  
  
  Controlling Variables : المتغيرات ضبط -٤

  :بوي ما يأتي التر األدب في تعريفاتها ومن
 بـين  من الربط يتمكن بحيث ، التجريبي العامل عدا األخرى العوامل أثر إبعاد على المتعلم قدرة 

 ).١٠٥ :١٩٩٤ ، زيتون.( المتغيرات  باقي على وأثره ، التجريبي المتغير
 داع عزل المتغيرات و ، التجربة نتائج في تؤثر قد التي العوامل أو ، المختلفة المتغيرات تحديد 

  ).٨٧: ١٩٩٩،  إبراهيم. (التابع  المتغير على تأثيره تحديد يراد والذي ، التجريبي المتغير
 أو بطريقة الحذف وضبطها ، التابع المتغير في المؤثرة العوامل تحديد على القدرة بأنها الباحث ويعرفها
  . دراسته المراد المستقل المتغير عدا ما ، اإلدخال أو العزل
 المـستقل  غير المتغير ما ظاهرة على المؤثرة والعوامل المتغيرات من أي ضبط إهمال أو لإغفا تم وإذا

 . لدراسات مستقبلية عليها االعتماد يمكن وال ، دقيقة غير واألحكام النتائج ستكون
  
  
    Experimenting : التجريب -٥

  : التربوي ما يأتي  األدب في التجريب تعريفات ومن
 . تجريبيين متغيرين بين العالقة نوع من التأكد على الطالب قدرة توضح التي العملية 

  ).٥٥٤: ١٩٩٨ ، محمد(
   وضبط المتغيرات ، واألدوات ، المواد استخدام طريق عن الفرضية صحة اختبار عملية 

  ).٧ : ١٩٩٤،  الضامن(
 تحكمية تفرض بطريقة لقيود ، ما نظام استجابة دراسة تسهل ، محددة اصطناعية لظروف تصميم 

 بالتجربـة  دقيق يعـرف  تصميم ضمن ويسير ، العلمي المسعى من أساسياً جزءاً التجريب ويعد
 ).١٠٠ : ٢٠٠٢ ، زيتون. (الضابطة

 التي الفروض مدى صحة لتحديد الضابطة التجارب استخدام يشمل التجريب الباحث إلى أن ويخلص
  . وضعها تم

 ألنـه يـضم   تقدما أكثرها و العلمية العمليات أعلى هو التجريب أن على الباحثين من الكثير ويجمع
  . المتكاملة و األساسية السابقة العلم عمليات جميع

  
  

  



 ٣٦

 الفـرد  بها يقوم عقلية  أو قدراتمهارات أن عمليات العلم عبارة عن فناعر قد نكونعلى ما سبق ًناءوب
 وتفـسير  العالقـات  وتكوين اوتصنيفه المعلومات جمع عمليات مستخدماً واالستقصاء البحث خالل من

   .واألحداث تفسير الظواهر بغرض ، باألحداث والتنبؤ البيانات
 و المالحظـة،  : وهي عشرة عددها ةاألساسي اتالعملي : ةوتكاملي ةأساسي إلى العلم عمليات تقسيم تم وقد

 و المكانيـة  العالقات ستخداماستخدام األرقام،وا و ؤ،التنب و االستنتاج،واالستقراء، صنيف،والتّ و القياس،
  . االتصال و ، االستدالل و ، الزمانية
 صـياغة  ، البيانـات  تفسير ، اإلجرائية التعريفات : هي عمليات خمس هي التكاملية العلم عمليات بينما

:  مـا عـدا    الـسابقة  العمليـات  جميـع  ضـم  تـم  وقـد  . التجريب ، المتغيرات ضبط ، الفرضيات
 ، وبـذلك  التجريب ، المتغيرات ضبط ، الفرضيات ، صياغة اإلجرائية ، التعريفاتاالستنتاج،واالستقراء

  .العلم عمليات تحليل  أداةًتقتصر عمليات العلم على تسع عمليات فقط تشكل معا
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  الفصل الثالث

  السابقة الدراسات
  

 
 .باالكتشاف  اهتمت دراسات : األول المحور ♦
 
 .العلم بعمليات اهتمت دراسات : الثاني المجال ♦
 
  . باالكتشاف وعمليات العلم اهتمت دراسات : الثالث المجال ♦

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨

  

  الفصل الثالث
  السابقة الدراسات
  

 الدراسات على االطالع وبعد ، باالكتشاف وعمليات العلم واألجنبية العربية واألبحاث الدراسات اهتمت
  :  هي رئيسة حاورم ثالث في فهاتصني تم السابقة

  
  .باالكتشاف  اهتمت دراسات : األول حورالم -١
  
  .العلم بعمليات اهتمت دراسات : الثاني حورالم -٢
  
  . باالكتشاف وعمليات العلم اهتمت دراسات : الثالث حورالم -٣

  
  

  :باالآتشاف  اهتمت دراسات ـ األول المحور
  
  ) :٢٠٠٤(دراسة عبد العزيز  -١

  هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية وحدة مقترحة باستخدام مدخل االكتشاف شبه الموجه على كل من                  
المعتمـدين  (عمليات العلم والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لتالميذ الصف األول اإلعدادي             

ـ ًطالبـا    ) ٦٠(وقد تكونت عينة الدراسة من      . عن المجال اإلدراكي    ) والمستقلين   ن الـصف األول    م
لعمليـات  ً اإلعدادي بمدرسة طحانوب اإلعدادية بمحافظة القليوبية بمصر، ولقد أعدت الباحثة اختبـارا           

مفردة بهدف قيـاس مقـدرة الطـالب علـى أداء      ) ٣٠( عن اختيار متعدد مكون من     ةالعلم وهو عبار  
ولقـد  .  تصميم التجارب  –تنتاج   االس – التنبؤ   – التمييز   – التصنيف   –المالحظة  : عمليات العلم التالية    

 بـين   )α ≥ 0.01( أسفرت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة               
  .متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار عمليات العلم 

  ) :٢٠٠١(دراسة موسى  -٢
مقترح في تنمية مهارات التـدريس بـالعروض العلميـة               هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج       

 ) ٤٠(وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن    . االستقصائية لدى طلبة الفرقة الثالثة قسم أحياء بكلية التربية          
طالبة من جامعة طنطا بمصر تم توزيعهم لمجموعتين ضابطة وتجريبية بحيث تكونت كل مجموعة من               

احدهما بطاقة تقـويم تخطـيط       أدوات الدراسة التي تكونت من أداتين     طالبة ، ولقد أعدت الباحثة      ) ٢٠(



 ٣٩

الدروس العلمية االستقصائية واألخرى بطاقة مالحظة أداء الطلبة للعروض داخل حجرة الدراسـة فـي               
( التربية العملية ، ولقد أسفرت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة                  

α ≥ 0.05(  لمجموعتين الضابطة والتجريبية على مهارة تخطيط الـدروس لـصالح المجموعـة             بين ا
  .التجريبية 

  ) :١٩٩٧( دراسة األستاذ -٣
 أثر استخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلوم على التحـصيل الدراسـي             هدفت الدراسة إلى معرفة   

هذا وقـد تكونـت     . ب التقليدي   واإلبداع العلمي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة مقارنا باألسلو         
 الرمال ذكور بمدرسة  من أربع شعب دراسية في الصف الثامن األساسي        ًطالبا) ١٨٠(عينة الدراسة من    

 تحـصيلي  أحـدهما  اختبارين عن عبارة الدراسة أداة وكانت ، بغزة الدولية الغوث لوكالة التابعة اإلعدادية

 للفـصل  العلوم كتاب من المغناطيسية والطاقة الكهربية ةالطاق موضوعي في وذلك العلمي لإلبداع واآلخر

 وجـود  إلـى  اإلحصائية المعالجات باستخدام الدراسة توصلت ولقد .م٩٥/١٩٩٦ الدراسي العام من الثاني

 لـدى  العلوم مادة في الدراسي التحصيل مستوى في ) α=  0.05( الداللة مستوى عند إحصائيا دالة فروق

 التحـصيل  ومـستوى  ، االستقـصاء  بأسلوب يتعلمون الذين التجريبية لمجموعةا في الثامن الصف طالب

 المجموعـة  طالب ولصالح التقليدي باألسلوب يتعلمون الذين الضابطة المجموعة في أقرانهم لدى الدراسي

  . التجريبية
  
  ) :١٩٩٦(دراسة أبو قمر -٤

ء الموجه على تحصيل طلبة الصف           هدفت الدراسة إلى الوقوف على أثر استخدام طريقة االستقصا        
الثامن األساسي لمادة العلوم وعلى اتجاهاتهم نحوها ، واقتصرت الدراسة على عينة من الطلبة بلغ عدد                

طالبا وطالبة من مدارس قطاع غزة ، وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبارين أحـدهما               ) ١٨٩(أفرادها
  :لعلوم ، وأسفرت نتائج الدراسة عما يلي للمفاهيم العلمية واآلخر مقياس االتجاه نحو ا

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسطات أقرانهم فـي               .١
 .المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية 

و العلوم واتجاهـات    وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نح           .٢
 .أقرانهم في المجموعة الضابطة في مقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية 

  
  ) :١٩٩٣(دراسة زيتون  -٥

     هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر طريقة االستقصاء على تحصيل الطلبة وثبات المعرفة العلمية في               
 واقتصرت الدراسة على عينة من الطلبة بلـغ عـدد           تدريس األحياء في المرحلة الجامعية في األردن ،       

طالبا وطالبة قسموا بطريقة عشوائية إلى مجموعتين إحداهما تجريبية درست باالستقـصاء            ) ٨٨(أفرادها
واألخرى ضابطة درست بطريقة المحاضرة ، وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي من نوع               

رة ، وكشفت نتـائج الدراسـة عـن تفـوق الـتعلم بالطريقـة              االختيار من متعدد مكون من أربعين فق      



 ٤٠

بالنسبة لبقاء المعرفة العلمية    %) ١١,٨٣(االستقصائية على التعلم بالطريقة التقليدية بحوالي مرة ونصف         
  .البيولوجية وثباتها 

  
  ) :١٩٨٩ (Sidneyدراسة  -٦

علوم لطلبة الصف الخامس على          هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر طريقة االستقصاء في تدريس ال          
 ، وقد تكونت عينة الدراسة من أربع صـفوف          معدد من المتغيرات من بينها اتجاهات الطلبة نحو العلو        

طالبا قسمت عشوائيا إلى مجموعتين، وكانت أداة الدراسة عبارة عن مقياس لالتجـاه       ) ٢٠(في كل منها    
لة إحصائيا بين اتجاهات الطلبة في المجموعـة         العلوم ، أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دا         ونح

التجريبية واتجاهات أقرانهم في المجموعة الضابطة تعزى إلى استخدام طريقة االستقصاء في تـدريس              
  .العلوم 

  
  ) :١٩٨٨(دراسة نشوان  -٧

     هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام طريقة االستقصاء الموجه علـى تحـصيل طلبـة          
ة المتوسطة بمدينة الرياض للمفاهيم العلمية ، واقتصرت الدراسة على عينة من الطلبة بلغ عـدد                المرحل
طالب من صفوف األول ، الثاني والثالث المتوسط ،  وكانت أداة الدراسة عبـارة عـن                 ) ٤٠٩(أفرادها

تطاعوا تحصيل  اختبار تحصيلي للمفاهيم العلمية ، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن عدد التالميذ الذين اس             
من عدد أفراد العينة في المجمـوعتين ،        % ٥٠من المفاهيم العلمية يزيد زيادة دالة إحصائيا عن         % ٥٠

  .وكانت الزيادة أكبر لصاح المجموعة التجريبية 
  
  ) :١٩٨٧(دراسة ذياب  -٨

تدريس العلوم   المقارنة بين االستقصاء العملياتي واالستقصاء المفاهيمي في          الدراسة إلى   هذه هدفت     
طالبا وطالبة من الـصف الـسادس       ) ٤٩١(، واقتصرت الدراسة على عينة من الطلبة بلغ عدد أفرادها         

االبتدائي في مدارس وكالة الغوث باألردن ، وكانت أداة الدراسة عبـارة عـن اختبـارين تحـصيليين                   
، وأسفرت نتائج الدراسـة     أحدهما لقياس تحصيل المفاهيم العلمية واآلخر لقياس تحصيل الطرق العلمية           

  .عن تفوق الطريقين االستقصائيتين على الطريقة التقليدية في اختبار المفاهيم والطرق العلمية 
  
  
  ) :١٩٨٦(دراسة فرج  -٩

 تحديد مدى أفضلية استخدام الطريقة االستقـصائية فـي تـدريس العلـوم               الدراسة إلى   هذه هدفت     
وقد تكونت عينة الدراسـة مـن       . رنة بالطريقة التقليدية المستخدمة     بالمدارس االبتدائية في الكويت مقا    

وحـدة  "تلميذا من مدرستين ابتدائيتين ، وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار تحـصيلي فـي                ) ١١٢(
 وجود فروق دالة    نطبق على المجموعتين االستقصائية والعادية ، وأسفرت نتائج الدراسة ع         " المغناطيس



 ٤١

سطات درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسطات أقرانهم في المجموعة الـضابطة           إحصائيا بين متو  
  .في االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية التي درست باالستقصاء 

  
  ) :١٩٨٤(دراسة قموة  -١٠

 الدراسـي فـي مـدارس       لقياس أثر استخدام طريقة االستقصاء على التحصي      هدفت الدراسة إلى         
 ، حيث قارنت الباحثة بين أثر كل من طريقة االستقصاء ، المنظم المتقدم ، الطريقـة التقليديـة                   األردن

على تحصيل طلبة الصف الثاني ثانوي العلمي في المفاهيم والطرق العلمية ، واقتصرت الدراسة علـى                
اختبـارين  طالبا وطالبة ، وكانت أداة الدراسـة عبـارة عـن             )٤٧٦(عينة من الطلبة بلغ عدد أفرادها     

وأسـفرت   تحصيليين  أحدهما لقياس تحصيل مفاهيم االنكسار واآلخر لقياس تحصيل الطرق العلميـة ،             
 تفوق مجموعات الطلبة التي تتعلم باالستقصاء علـى مجموعـات المـنظم المتقـدم               ننتائج الدراسة ع  

  .والمجموعات التقليدية
  
  

  ) :١٩٨٢( دراسة غباين -١١

قوف على أثر استخدام طريقة االستقصاء فـي تحـصيل طلبـة المرحلـة              الوهدفت الدراسة إلى         
اإلعدادية للمفاهيم الفيزيائية والطرق العلمية في األردن ، واقتصرت الدراسة على عينة من الطلبة بلـغ                

طالبا وطالبة في الصف األول اإلعدادي ، وتم اختيار العينة بطريقـة عـشوائية ،               ) ٥٨٦(عدد أفرادها   
الدراسة عبارة عن اختبارين تحصيليين  أحدهما لقياس تحصيل المفاهيم العلميـة واآلخـر              وكانت أداة   

 تفوق الطريقة االستقصائية على الطريقة      نلقياس تحصيل الطرق العلمية ، ولقد أسفرت نتائج الدراسة ع         
  .التقليدية في تحصيل المفاهيم والطرق العلمية

  
  ) :١٩٨٠ (Bock & Samuelدراسة  -١٢

دفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تعلم الكيمياء بطريقة االستقصاء على النضج العقلي للطلبة وعلـى          ه
التحصيل ونسبة الذكاء ، وقد قسم الباحثان عينة الدراسة إلى مجموعتين ، إحـداهما تجريبيـة تعلمـت                  

ـ             وق مجموعـة   باالكتشاف والمجموعة األخرى تعلمت بالطريقة التقليدية ، وقد خلصت الدراسة إلى تف
االستقصاء بالمقارنة مع مجموعة المعالجة االعتيادية في مجال التحصيل المعرفـي علـى مـستويات               

  .المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل 
  

  ) :١٩٧٦ (Johnsonدراسة  -١٣
     هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام أسلوب االستقصاء على تنمية التعاون بين التالميذ               

طالبا ، وقسمت   ) ١٨٠(من أجل ذلك تم اختيار عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي بلغ عددهم              ، و 
العينة إلى ثالث مجموعات ، بحيث استخدمت المجموعة األولى الكتاب المدرسي ، أما المجموعة الثانية               



 ٤٢

لتجريب المخبـري   فاستخدمت الكتاب المدرسي والتجريب المخبري ، بينما استخدمت المجموعة الثالثة ا          
القائم على االستقصاء ، وقد استخدم الباحث أدوات للدراسة وهي عبـارة عـن اختبـارات تحـصيلية                  
وصحائف للمالحظة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن التالميذ الذين يستخدمون االستقصاء كـان تحـصيلهم              

  .رفة الصفأكبر من أقرانهم في الطريقة التقليدية ، كما أنهم يفضلون التعاون داخل غ
  

  .دراسات اهتمت باالآتشاف  :  األولحورتعليق على الم
  :في ضوء ما تقدم من دراسات وبحوث عربية وأجنبية ، يتضح ما يلي 

  . تفوق طريقة االستقصاء على الطريقة التقليدية في تعليم العلوم *
فـي اختيـار   ) ١٩٨٢(ودراسة غبـاين  ) ١٩٨٤(ودراسة قموة   ) ١٩٨٧( اتفقت كل من دراسة ذياب       *

  .أدوات الدراسة وهي اختباران أحدهما للمفاهيم العلمية واآلخر للطرق العلمية 
ودراسة ) ١٩٩٦(ر ال يوجد لمتغير الجنس أي أثر دال إحصائيا على النتائج ، وذلك في دراسة أبو قم                *

  ).١٩٨٢(ودراسة غباين ) ١٩٨٤(ودراسة قموة ) ١٩٩٣(زيتون 
   :العلم بعمليات تاهتم دراسات ـ  يالمحور الثان

  : ما ه جانبين إلى حورالم هذا دراسات تصنيف تم
   العلملعمليات تناولها مدى لتحديد المقررة الكتب محتوى بتحليل اهتمت دراسات : األول الجانب

  

 ) :2008( أبو جحجوح دراسة  -١

كتـب العلـوم    ينها في التي ينبغي تضم  إلى تحديد عمليات العلم األساسية والتكامليةالدراسة تهدف     
التعلـيم األساسـي    العمليات في كتب العلـوم لمرحلـة    األساسية، ومن ثم الكشف عن مدى توافر تلك

وصـمم أداة تحليـل    تحليل المحتوى أحد أساليب المنهج الوصـفي،   بفلسطين، وقد اتبع الباحث أسلوب
إضـافة إلـى اسـتخدام     . لمناسـبة تم التأكد من صدقها وثباتها باألساليب ا محتوى خاصة لذلك، والتي

أن  :إليهـا البحـث الحـالي    من أهم النتائج التي توصل . والنسب المئوية للمعالجة اإلحصائية التكرارات
االتـصال، تفـسير    المالحظـة،  : عمليات العلم وردت في كتب العلوم العشرة مجتمعة على النحو اآلتي

ضبط المتغيرات، التنبـؤ، فـرض      األرقام، التصنيف،البيانات، التجريب، القياس، االستدالل، استخدام
، وبنـسب مئويـة   )مـرة  ٨   ، ٤٣ ،٤٦  ، ٦٨، ٧٣، ٩٩، ١٤٨، ١٩٥، ٢٢٥، ٥٠١، ٦٢٩(الفروض 

   .على الترتيب )%٠,٤، %٢، %٢  ، %٣، %٤، %٥، %٧، %٩,٦، %١١، %٢٥، %٣١(
  
  ) :٢٠٠٦ (ومهدي عسقول دراسة -٢

 كتـب  فـي  تضمينها الواجب الفرعية ومهاراتها التفكير أنماط أهم على التعرف ىالدراسة إل هدفت     
 ومن ة بغزاألساسي العاشر الصف حتى الخامس الصف من األساسية المرحلة على المقررة التكنولوجيا

 التكنولـوجي،  التفكير لمهارات نموذج بناء ثم ومن المقررات تلك في توافرها مستويات على التعرف ثم
 كتـب  لتحليـل  أداة بنـاء  الباحثين من تطلب وقد البنائي، والمنهج الوصفي المنهج دمذلك استخ ولتحقيق



 ٤٣

 محتـوى  أن : إلـى  البحث نتائج أهم أشارت وقد ةومهاراتها الفرعي التفكير أنماط ضوء في التكنولوجيا
  ،٥٠٤( بالترتيـب   تـضمن  قد والعاشر والثامن والسابع سالخامس والساد للصفوف التكنولوجيا منهاج

 التكنولوجي للتفكير مهارات الباحثان اقترح كما التفكير، في  مهارة)٥٣٢،  ٨١٠ ، ٨٥٤ ، ٧٢٢ ،٧٥١

 مهـارات  والتواصـل،  التحليل مهارات والتأليف، التصميم ومهارات المشكالت، حل مهارات : التالية .
  .والضبط التحكم مهارات القرارات، واتخاذ التقييم

  

  ) :٢٠٠٥ (األستاذ دراسة -٣

 مـن  األساسية المرحلة في الفلسطينية العلوم مناهج تناول مدى على الوقوف الدراسة هذه استهدفت     
 المنهاج منظومة عناصر تحليل خالل من وذلك ، اإلبداع تنمية لقضايا التاسع الصف وحتى األول الصف

 تـم  ذلك وألغراض ، اإلبداعي المنظور ضوء في والتقويم واألنشطة والمحتوى األهداف تضم والتي ،
 إعداد تم القائمة تلك ضوء  وفي، لإلبداعًمظهرا) ١٢(تكونت من  اإلبداعي للمنظور معايير قائمة إعداد
 اختيارها تم دراسية وحدات ) ٩( تحليل تم كما الالزمين، الصدق والثبات لها تحقق محتوى تحليل بطاقة

 األول الصف من معين صف منهاج تمثل منه دةوح كل كانت بحيث الفلسطينية العلوم مناهج من عشوائياً
  . التاسع الصف حتى
 كهـدف  اإلبداع تتبنى الفلسطينية العلوم مناهج أن إلى التوصل تم المضمون تحليل منهج وباستخدام     
  . العلوم مناهج إبداعية على الحكم الصعب من وبالتالي ، كافية غير بدرجة ولكن تربوي

  
  ) :٢٠٠٣ (بعارة دراسة -٤

 المالحظة،والتـصنيف،  عمليـات (العلمية  العمليات على التركيز مدى استقصاء إلى الدراسة هدفت     
 في الرياضية العمليات وتطبيق والزمانية، المكانية العالقات واستخدام والقياس، واالتصال، واالستقراء،

 حـددتها  كمـا  األولـى  ألربعةا للصفوف العلوم لكتب العلمية التدريسية النشاطات في المحتواة) العلوم 
 وقـد  ، األردن في األساسي التعليم مرحلة من األولى األربعة للصفوف العلوم لمنهاج العريضة الخطوط
 كل احتوى وقد علمياً، تدريسياً نشاطاً)  ١٩٠ (على العينة احتوت فقد عينتها، من الدراسة مجتمع تكون
 العلمية التدريسية النشاطات أن الدراسة نتائج أظهرت دوق ،السبع العلمية العمليات من عملية على نشاط

 احتـوت  أن األنشطة الكتب وتبين هذه على بالتساوي تتوزع لم تحليلها تم التي العلوم كتب في المحتواة
 وعملية % )٣٩ (بنسبة االستقراء وعملية %)٨ (بنسبة التصنيف وعملية % )١١ (بنسبة المالحظة على

 للصفوف العلوم كتب أن الدراسة من أيضاً وتبين % )١٠( بنسبة القياس وعملية %) ٣٢ (بنسبة االتصال
 استخدام عمليتا وهما تحليلها، تم التي النشاطات في العلم عمليات من عمليتين على وتحت لم األولى األربعة
  .العلوم في الرياضية العمليات تطبيق وعملية والزمانية المكانية العالقات

  
  
  



 ٤٤

  ) :١٩٩٦ (الفتوح أبو دراسة -٥
 بالحلقـة  والخامس الرابع للصفين العلوم كتابي في المتضمنة األسئلة تقويم إلى الدراسة هذه هدفت     
 عام بشكل الكتابين أن إلى الدراسة توصلت وقد ، العربية مصر جمهورية في األساسي التعليم من األولى

 مرتفعة، كانت التذكر مستوى تقيس التي األسئلة عدد أن كما التفكير، من العليا المستويات أسئلة يتناوال لم
  .منخفضة كانت والتطبيق الفهم مستوى تقيس التي األسئلة عدد بينما
 (والتطبيق) % ٢٨ (والفهم ،% )٦٣,٩ (التذكر تقيس التي األسئلة نسبة كانت الرابع الصف كتاب ففي ،
 ٢٣,٥ (،والفهم )%٧٢,٥( التذكر تقيس لتيا األسئلة نسبة كانت الخامس الصف كتاب في أما ،%) ٧,٧

  .)%٤( والتطبيق ،%)
  
   ) :١٩٩٤ ( الكريم عبد دراسة -٦

 مهـارات  تنميـة  في بمصر السابع للصف لعلوم ا كتاب اهتمام مدى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت     
 يكـون  أن ينبغي ام لمعرفة يهدف موضوعياً معياراً الباحثة استخدمت وقد ، التالميذ لدى العلم عمليات
 محكـاً  الباحثـة  اعتبرته حيث ، العلم عمليات بمهارات االهتمام حيث من ، المدرسي العلوم كتاب عليه
 معظم يهمل الكتاب أن عن الدراسة  وأسفرت. العلم عمليات مهارات على الكتاب احتواء مدى على للحكم

 تـصميم  إعـادة  بـضرورة  المناهج مميمص الدراسة  وأوصت. والتكاملية منها األساسية العلم عمليات
  . المعلومات سرد أسلوب من بدالً ، العلم عمليات على يركز بحيث ، الدراسة موضع المنهاج
    :العلم عمليات مهارات أداء مستوى قياس استهدفت دراسات ـ الثاني الجانب

  ) :٢٠٠٣ ( وخطايبة الشعيلي دراسة -١
 ضـوء  في العام التعليم مرحلة في العمانيين الطلبة لدى العلم عمليات قياس إلى الدراسة هذه هدفت     

  .التراكمي والمعدل الدراسي والمستوى الجنس متغيرات
 Cronin & Padilla,1988(لـ  العلم عمليات مهارة اختبار وتعريب تطوير تم الدراسة هذه وألغراض

 ( من  تكونت  عينة على األداة تطبيق مت وقد المتعدد، االختيار نوع من فقرة)  ٣٠  (من األداة وتكونت.)
اني  اإلعدادي، اإلعدادي،والثالث األولى بالصفوف وطالبة طالبًا ) ٤٦١ انوي  والث دارس  من  العلمي  الث  م
ة  أداء في  واضحًا ضعفًا الدراسة نتائج وأظهرت . بالسلطنة العام التعليم ى  الطلب ار  عل ات  اختب م  عملي  العل

ا  ،%) ٥٠ دون( اً  الدراسة  أظهرت  آم ة  أداء في  واضحة  فروق اً  الطلب ية،  للصفوف  تبع اً  الدراس  وتبع
 تبعًا العلم عمليات اختبار على الطلبة أداء في فروق وجود عدم الدراسة أظهرت آما . الدراسية للمعدالت
  .لجنسهم

   ) :٢٠٠١ (درويش دراسة -٢
 النمـو  مستوى  على علوم،ال تدريس في العلم عمليات مدخل توظيف أثر دراسة إلى الدراسة هدفت     
 الـضرورة  اقتـضت  الغرض هذا إلى وللوصول .  تالميذ الصف السابع األساسيى لدوالتحصيل العقلي
  .المقرر الكتاب في توافرها ومدى العلم، لعمليات المعلمين ممارسة مستوى على أوالً التعرف



 ٤٥

اختيارهم بالطريقـة القـصدية مـن     تم السابع الصف تالميذ من تلميذاً ثمانين من الدراسة عينة تكونتو
 درسـت  ، وضابطة تجريبية متجانستين مجموعتين إلى قسمت حيث ،مدارس الحكومة في محافظة غزة

 مـدة  التجريب واستمر المعتاد، المدرسي المنهاج الثانية ودرست العلم، بعمليات ىالمثر المنهاج إحداهما
 وقـد  التجريـب،  فترة وبعد قبل التحصيلي، ختبارواال العقلي اختبار النمو تطبيق تم حيث شهور، خمسة
 .والضابطة التجريبية للمجموعة المتوسطات نيب الفروق داللة لمعرفة االختبارين، نتائج جمعت

 غير الفلسطينية البيئة في السابع للصف العلوم كتاب في ونوعها العلم، عمليات عدد أن النتائج وأظهرت
 إذا ونوعي كمي إثراء إلى يحتاج فالكتاب لذا العمليات، لمدخل بةالمناس الموضوعات توافر رغم مناسب

 المتوسط، دون العلم لعمليات المعلمين ممارسة مستوى أن النتائج أظهرت كما العمليات، مدخل اعتماد تم
 الـذين  التالميـذ   وتفـوق .منها البسيط وحتى العلم، عمليات لممارسة للتلميذ كاف تشجيع يوجد ال كذلك
  . باألسلوب المعتاد في النمو العقلي درسوا الذين زمالئهم على العلم بعمليات المثري العلوم نهاجم درسوا

  
  ) :١٩٩٨ ( وخطايبة رواشدة دراسة -٣

 ضوء في األردن في اإللزامية المرحلة طلبة لدى العلم عمليات مهارة استقصاء إلى الدراسة هدفت     
 والمتكاملة، األساسية العلم عمليات مهارة لقياس ومعدالً معرباً ًاراختبا الدراسة أعدت ، تعليمية متغيرات

 والثـامن  الـسادس  الصف من وطالبة طالباً ) ١٠٤٥ ( من الدراسة عينة وتكونت، ) ٣٠  (فقرات بعدد
  . الغوث ووكالة وخاصة حكومية: مرجعيات ثالث تتبع مدارس في والعاشر،

  :وأسفرت نتائج الدراسة عن 
 مـستوى  مـن  إحـصائية  داللة أقل العلم عمليات ممارسة في الدراسة عينة طلبة هاراتم مستوى إن *

 داللـة  أقل والمتوسطة، التعلم سمات من العليا الفئة من كل طلبة مهارات مستوى وإن ،% )٥٠ (النجاح
   .)%٦٠ (المقبول والمستوى% )٧٥ (الجيد المستوى من إحصائية

 المرجعيـة  أن إال العلـم،  عمليات في الطلبة مهارات مستويات ينتبا في داللة ذو أثر للجنس يكن لم *
  . العلم عمليات مهارات مستويات تباين في أثرين ذا كانا والصف للمدرسة

  ) :١٩٩٧ ( Ebouدراسة   -٤
 القـائم  العلوم منهج في شاركوا الذين العلم عمليات اكتساب في الطلبة بين الفروق دراسة إلى هدفت     
 بـشكل  المـشروع  طبق وقد Global Laboratory Project (GLP)، العلمي المختبر مشروع على

 لعينـة  العلم مهارات عن بيانات الباحث درس كما دولة، ) ٣٠ ( في مدرسة ) ٣٠٠ ( على استطالعي
 وجـنس  العلـم  عمليات اكتساب بين العالقة لدراسة المشروع هذا في المسجلين الطلبة من عشوائية غير
   .التعليمية مرحلةوال الطلبة
 أظهرت كما الزمن، مع للطلبة العلم عمليات على األداء في زيادة هناك أن إلى الدراسة توصلت وقد     
 كما الطالبات، لصالح العلم عمليات اختبار على األداء في والطالبات الطلبة أداء بين فروق وجود النتائج
 ذوي الطلبـة  لـصالح  الدراسي والصف الدراسة ةعين طلبة أداء بين إحصائية داللة ذات فروق وجدت
  .األعلى الصف



 ٤٦

  ) :١٩٩٥(الدرابيع  سةدرا -٥
 المرحلة طلبة لدى العلم عمليات تطبيقات على القدرة تطور مدى تقصي محاولة إلى الدراسة هذه هدفت

 الطلبـة،  من عينة في والعاشر السابع بين الواقعة الصفوف في التعليمي مستواهم بتطور العليا األساسية
 في العليا األساسية المرحلة طلبة من ًطالبا) ٥٧٤ (من الدراسة عينة تكونت وقد

  .)والقصر الكرك( في الحكومية المدارس بين من عشوائياً اختيرت مدرسة ) ٢٣ ( 
 تحليـل  أساليب باستخدام وعالجتها البيانات، وجمعت العلم، عمليات لقياس اختباراً الباحثة استخدمتوقد 
  : ما يأتي الدراسة نتائج بينت وقد االرتباطية، واألساليب تباينال

 تطبيـق  علـى  القدرة في )الصف (التعليمي للمستوى ) α   0.050  ≤(هناك أثر ذو داللة  •
 الـذي  والثامن السابع الصفين مستوى بين الفرق باستثناء األعلى الصف لصالح العلم عمليات

 .إحصائية داللة له يكن لم

  
 
  ) :١٩٩١  (المغربي ةدراس -٦

 تحصيلهم على العلم لعمليات اإللزامية المرحلة نهاية طلبة اكتساب أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت     
  .العلمية اتجاهاتهم وعلى العلوم في

 اختبارين واستخدمبمحافظة عمان باألردن  العاشر الصف من طالباً ) ٣٩٧ ( من الدراسة عينة وتكونت
 أن الدراسة من وتبين . للتحصيل المدرسية االختبارات نتائج واعتمدت العلمية، واالتجاهات العلم لعمليات
 ذوي الطلبـة  مـن  أعلى العلوم في تحصيلهم متوسط يكون العلم لعمليات المرتفع االكتساب ذوي الطلبة

 المرتفـع  باالكتـسا  ذوي للطلبة العلمية االتجاهات متوسط أن كما العلم، لعمليات نخفضالم االكتساب
  .العلم لعمليات المنخفض االكتساب ذوي للطلبة العلمية االتجاهات متوسط من أعلى يكون العلم لعمليات

  
  .العلم بعمليات اهتمت دراسات  :الثاني المجال على تعليق
 محتوى الكتـب  بتحليل اهتمت دراسات : األول بالجانب المتعلقة السابقة الدراسات استعراض بعد     
  : يلي ما يتضح : العلم لعمليات تناولها مدى لتحديد ةالمقرر

 فـي  مهارة ) ٥٠٤ ( يحتوي الخامس الصف أنإلى  ) ٢٠٠٦ ( ومهدي عسقول دراسة نتائج أشارت *
 والصف،  مهارة) ٧٢٢ ( على يحتوي سابعال والصف مهارة، ) ٧٥١ ( يحتوي السادس والصفر،التفكي
 العاشـر  والـصف  ،مهارة ) ٨١٠ ( على يحتوي التاسع فوالص ،مهارة ) ٨٥٤ ( على يحتوي الثامن
  .مهارة ) ٥٣٢ ( على يحتوي

 التاسع حتى األول الصف من الفلسطينية العلوم مناهج أن إلى) ٢٠٠٥ ( األستاذ دراسة نتائج وأشارت *
  .كافية غير بدرجة ولكن اإلبداع تتبنى

 للصف العلوم لكتاب المصاحبة والتدريبات األنشطة أن إلى) ١٩٩٤ ( لكريم ا عبد دراسة نتائج أشارت *
  .األساسية العلم بعمليات تهتم ال السابع



 ٤٧

 التعلـيم  مرحلـة  من األولى األربعة للصفوف العلوم كتب أن ) ٢٠٠٣ ( بعارة دراسة نتائج أشارت *
   .العلمية العمليات بعض علىِتحتو لم أنها كما منخفضة بدرجة العلم عمليات على ركزت قد األساسي

 األسئلة على ركزت والخامس الرابع للصف العلوم كتب أن ) ١٩٩٦( الفتوح أبو دراسة نتائج أشارت *
  .التفكير من العليا المستويات لقياس أسئلة تتناول ولم ،التذكر مستوى تقيس التي
 تـدني  وإلـى  الفلسطيني، المنهاج في العلم عمليات تناول قلة إلى ) ٢٠٠١ ( درويش دراسة أشارت *
 يزيـد  العلـم   بعمليات العلوم منهاج إثراء أن إلى أشارت كما العلم، لعمليات المعلمين ممارسة وىمست

  .الطلبة وتحصيل العقلي النمو مستوى
 العلوم كتب تناول قلة على  )١٩٩٤ ، الكريم عبد ؛ ٢٠٠١ ، درويش ؛ ٢٠٠٣ ، بعارة( دراسة اتفقت *

  .العلم لعمليات
 أداء مـستوى  قيـاس  اسـتهدفت  التي الدراسات : الثاني بالجانب المتعلقة ةالسابق الدراسات استعراض بعد

  :العلم ، يتضح ما يلي  عمليات مهارات
 اختبـار  على الطالب أداء في فروق وجود عدم إلى ) ٢٠٠٣ ( وخطايبة الشعيلي دراسات نتائج أشارت *

  .العلم عمليات لىع الطالب أداء في ًاواضح ًاضعف أظهرت كما للجنس، تعود العلم عمليات
 العلم عمليات مهارات أداء في واضح انخفاض إلى ) ١٩٩٨ ( وخطايبة رواشدة دراسة نتائج أشارت كما *
 عمليات في الطالب مستويات مهارات تباين في داللة ذو أثر له يكن لم الجنس أن أظهرت كما الطالب، عند
    .العلم
 العلم عمليات اختبار على والطالبات الطالب أداء بين فروق وجود) ( Ebou 1997 دراسة نتائج أظهرت *

  .الزمن مع للطالب العلم عمليات على األداء في زيادة أظهرت كما الطالبات، لصالح
 لصالح العلم عمليات تطبيق على القدرة في ًاأثر التعليمي للمستوى أن ) ١٩٩٥ ( الدرابيع دراسة أشارت *

 أنه أظهرت كما الذكور، ولصالح الجنس لمتغير إحصائية داللةي ذ أثر لوجود أشارت كما األعلى، الصف
  .تحصيله معدل زاد العلم عمليات في الطالب أداء زاد كلما
 يكون العلم لعمليات المرتفع االكتساب ذوي الطالب أن إلى ) ١٩٩١ ( المغربي دراسة نتائج أشارت كما *

  .العلم لعمليات المنخفض ساباالكت ذوي الطالب من أعلى العلوم في تحصيلهم متوسط
 أداء مستوى لقياس ًااختبار استخدمت حيث الدراسة أداة في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تشابهت *

  .العلم عمليات مهارات
 أثـر  وجـود  عدم في ) ١٩٩٨ ( وخطايبة رواشدة دراسة مع ) ٢٠٠٣ ( وخطايبة الشعيلي دراسة اتفقت*

 Ebou (1997 )دراسـة   عنهم اختلفت بينما ،العلم عمليات في الطالب مهارات مستويات تباين في للجنس
 الدرابيع عنهم دراسة واختلفت العلم، عمليات اختبار في أفضل الطالبات أداء كان حيث

   .العلم عمليات تطبيق على أقدر الذكور كان حيث ) ١٩٩٥ ( 
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  . م معًاباالآتشاف وعمليات العل اهتمت دراسات : الثالث المجال
  
  ) : ٢٠٠٥( فهمي دراسة  -١

 فعالية مخطط مقترح الستخدام االكتشاف الموجه لتنمية مهـارات          هدفت الدراسة إلى التعرف على         
وكانت أداة الدراسـة عبـارة عـن        عمليات العلم األساسية ، واالهتمامات العلمية لدى طفل الروضة ،           

لقـد تكونـت    لالهتمامات العلمية لدى طفل الروضة، و      رواآلخ مقياسين أحدهما لعمليات العلم األساسية    
 بروضة شبرا والتي تتبع إدارة      سنوات) ٦ و ٥( طفال تتراوح أعمارهم ما بين      )١٤٠(عينة الدراسة من  

مجموعة تجريبية تستخدم   :  إلى مجموعتين    ل ، وتم تقسيم األطفا    روض الفرج التعليمية بمحافظة القاهرة    
ولقد أسفرت النتائج عن وجود فـروق       . طة تستخدم الطريقة التقليدية     االكتشاف الموجه ومجموعة ضاب   

أطفال المجموعـة التجريبيـة ومتوسـطات أقـرانهم فـي            ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات     
المجموعة الضابطة في اكتساب مهارات عمليات العلم واالهتمامات العلمية لصالح المجموعة التجريبية            

.  
  
 ) :٢٠٠٤(د  الجندي و أحمدراسة -٢

 االستقصائي في تنمية عمليات العلم التكاملية       " سوشمان " أثر نموذج  هدفت الدراسة إلى التعرف على         
ـ          وكانـت أداة الدراسـة       ، ةلتالميذ الصف األول اإلعدادي المتأخرين دراسيا بالمقارنة بالطريقة التقليدي

 ٤٦ت العلم التكاملية حيث تكون األول من         لالستقصاء العلمي واآلخر لعمليا    اعبارة عن اختبارين أحدهم   
 فقرة وكذلك صممت الباحثتان مقياس لدافعية االنجاز ،ولقد تكونت عينة الدراسـة             ٣٤فقرة والثاني من    

 طالبة من مدرسة الشيماء اإلعدادية للبنـات بـالمقطم بمـصر            ٢٩: طالبة موزعين كالتالي    ) ٥٩(من  
ولقد أسفرت نتـائج الدراسـة عـن    .عدادية بنفس اإلدارة  طالبة من مدرسة جابر بن الصباح اإل      ) ٣٠(و

 بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين في اختباري االستقصاء العلمـي           ًوجود فروق دالة إحصائيا   
  . وعمليات العلم لصالح المجموعة التجريبية

  
  ) : ٢٠٠٢(دراسة البلوشي والمقبالي  -٣

ي تصميم جدول االستقصاء في تدريس العلوم على عمليات          هدفت الدراسة الحالية إلى بحث أثر التدريب ف       
طالبة بالصف التاسع من التعليم العام بسلطنة عمان و         ) ١٣٠(العلم والتحصيل ،وتكونت عينة الدراسة من       

طالبة ، وعينت لتكـون المجموعـة       ) ٦٦(قسمت هذه العينة عشوائيا في مجموعتين ، تألفت إحداهما من           
أشارت النتـائج   .وعينت لتكون المجموعة الضابطة     ) ٦٤(وعة األخرى فتألفت من     التجريبية ، وأما المجم   

إلى وجود فروق دالة لصالح المجموعة التجريبية في اختبار عمليات العلم ، بينما لم تكن هناك فروق دالـة       
  .في التحصيل الدراسي 
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   .باالآتشاف وعمليات العلم معًا اهتمت دراسات  :الثالث المجالتعليق على 
  . جميع الدراسات السابق ذكرها استخدمت أداة الدراسة نفسها وهي اختبار عمليات العلم*
 أسفرت النتائج في جميع الدراسات على فعالية التدريس باالستقصاء في العلوم على الطرق التقليدية فـي               *

  .اكتساب مهارات عمليات العلم 
طريقة التدريس المستخدمة وهي االكتشاف وفي المتغير        اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في         *

  .التابع وهو عمليات العلم 
 الذي تعانيه المكتبة التربوية العربية فـي الدراسـات           للفقر ًنظراكما تبدو الحاجة ملحة للدراسة الحالية       

عمليـات   وذلك لتنميـة    ،التي تتناول استخدام النمط االكتشافى وخاصة في تدريس العلوم في قطاع غزة           
العلم التي تفتقر إليها مناهج العلوم في بالدنا وذلك من خالل إعادة صياغة الوحدات الدراسية وجعلهـا                 

مل على عمليات العلم في أنشطتها العملية من أجل االرتقاء بمستوى فهم المتعلم للمفاهيم العلمية من                تتش
ثر التعلم واالقتداء بسلوك العلماء     أوبقاء  جل االختبار التحصيلي إلى مرحلة الفهم       أمرحلة االستظهار من    

  .في البحث والكشف عن المعرفة 
  
  : الدراسات السابقة  على  عامتعليق

  
اتفقت معظم  الدراسات السابق ذكرها في اختيار النمط االكتشافي كمتغير مستقل وعمليات العلم كمتغيـر                *

 الجانب ، واختلفت عنها في أنهـا اسـتخدمت           وقد اتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في هذا         .تابع  
  .النمط االكتشافي شبه الموجه كأحد أنماط التعلم التي تناسب قدرات الطالب في مدارسنا 

) ١٩٩٥(والـدرابيع   )  ٢٠٠٢(، والبلوشي والمقبـالي     ) ٢٠٠٤(الجندي وأحمد   : اتفقت دراسة كل من     * 
س أداة الدراسة وهي اختبار لعمليات العلم مـن نـوع           مع الدراسة الحالية في اختيار نف     ) ١٩٩١(والمغربي  

  .اختيار من متعدد 
مع الدراسة الحالية في طريقة اختيار عينة الدراسة حيث اسـتخدمت           ) ٢٠٠٤(اتفقت دراسة عبد العزيز     * 

  .تم تقسيمهم لمجموعتين بالتساوي ًطالبا) ٦٠(الباحثة الطريقة القصدية وكذلك في عدد أفراد العينة وهي 
اتفقت معظم الدراسات السابقة على االهتمام بالتحصيل الدراسي في العلوم كمتغير تابع باإلضـافة إلـى                * 

بعض المتغيرات التابعة األخرى كالطرق واالتجاهات العلمية وعمليات العلم ، وقد اتفقت الدراسة الحاليـة               
وفهمـي  ) ٢٠٠٤( عبـد العزيـز    مع هذه الدراسات في االهتمام بعمليات العلم كمتغير تابع كما في دراسة           

)٢٠٠٥. (  
مجموعة ( اتفقت معظم الدراسات السابقة على استخدام المنهج التجريبي القائم على مجموعتين متكافئتين             * 

، وقد أفاد الباحث في هذا الجانب بجعل المنهج التجريبي للدراسة الحالية قائم             ) تجريبية ومجموعة ضابطة    
وعة تجريبية تتعلم العلوم بالنمط االكتشافي شـبه الموجـه ، ومجموعـة             على مجموعتين متكافئتين ، مجم    

  .ضابطة تتعلم العلوم بالنمط التقليدي العادي 
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اهتمت معظم الدراسات السابقة بجنس الطالب كمتغير تصنيفي ، فتباينت الدراسـة الحاليـة مـع هـذه                  * 
وضحت كثير من الدراسـات فـي       الدراسات في ذلك ، وركزت في تطبيقها على الطالب الذكور ، حيث أ            

مجال علم النفس أن اكتساب عمليات العلم بصفة خاصة والتحصيل الدراسي بصفة عامة يرتبطان بطبيعـة                
  .البنى العقلية ، وهذه األخيرة ال تختلف باختالف الجنس أو العرق أو األصل أو اللون

ة الحالية ، مما يعني أن هذه الدراسـة         لم تتناول أي من الدراسات السابقة اإلجابة على فرضيات الدراس         * 
  .لها فرضياتها المخالفة لفرضيات الدراسات السابقة 

تناولت الدراسة الحالية موضوعي الحركة الموجية والصوت في العلوم كمجال لتجريب النمط االكتشافي             * 
  .شبه الموجه ، وهذين الموضوعين لم تتناولهما الدراسات السابقة 

  
   : الدراسات السابقةأوجه اإلفادة من

  :يمكن تلخيص أوجه إفادة الباحث في دراسته الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي 
 .تطوير إطار فكري عن كل من االكتشاف كنمط تعلمي وعمليات العلم  .١

تحديد التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة والمتمثلة في الفاعلية والنمط االكتشافي وعمليات            .٢
 .العلم 

تيار التصميم التجريبي المناسب لهذه الدراسة وهو التصميم التجريبي القائم على مجمـوعتين             اخ .٣
 ).مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ( متكافئتين 

 .تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة التي تستخدم في اختبار الفرضيات وتحليل البيانات .٤

 في اختبار   ً متمثال ً وثابتا ً صادقا ًحالية إعدادا إعداد أدوات قياس السمات الواردة في الدراسة ال        .٥
 . عمليات العلم تمهارا

 .ً وموضوعياً علمياًالمساهمة في تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسيرا .٦

  .التعرف على العديد من الكتب والمراجع والمجالت العلمية التي تخدم وتثري الدراسة الحالية  .٧
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  
  

  منهج الدراسة  ♦

  مجتمع الدراسة ♦

  عينة الدراسة  ♦

  أدوات الدراسة  ♦

  إجراءات الدراسة  ♦

  المعالجات اإلحصائية  ♦
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  الفصـل الرابـع

  ـدراسـةإجـراءات ال
  

 يتناول ،حيثلتحقيق األهداف اتخاذها تم التي الدراسة إلجراءات مفصالً وصفاً الفصل هذا         يتناول

 وطريقة الدراسة ألدوات على وصف أيضاً يشمل كما ، عينتها واختيار مجتمعها وتحديد الدراسة منهجية

 الدراسة لنتائج للوصول المستخدمة اإلحصائية والمعالجات الدراسة لتطبيق اإلجرائية والخطوات ، إعدادها

  : السابقة للعناصر وصفاً يلي وفيما ، وتحليلها
  :سة منهج الدرا

 باإلضافة للمنهج الوصـفي التحليلـي لتحليـل    الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي اتبع

استخدام التجربة فـي إثبـات الفـروض، أو إثبـات           "  عبارة عن    أما المنهج التجريبي فهو     :المحتوى
الفروض عن طريق التجريب، ويتخذ سلـسلة مـن اإلجـراءات الالزمـة لـضبط تـأثير العوامـل                   

 الباحث هذا المنهج من خـالل تقـسيم عينـة           استخدموقد   ) ١٩٧ : ٢٠٠٢عبيدات وآخرون،   "(األخرى
  الـنمط االكتـشافي  ، إحدى هذه المجموعات تجريبية تدرس باستخدام متكافئتين  الدراسة إلى مجموعتين  

 و األحـداث  دراسة يتناولف  بينما المنهج الوصفي التحليلي.   التقليدينمطواألخرى ضابطة تدرس بال
   . فيها التدخل دون لبالوصف والتحلي معها يتفاعل بحيث هي كما الممارسات و المتغيرات و الظواهر

  :مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثامن األساسي في مدراس الوكالة فـي قطـاع                
 ، والـذين    ٢٠٠٩-٢٠٠٨غزة، والذين يدرسون مادة العلوم في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسـي             

طالب ) ٢٢٩٠(وطالبة منهم   ً طالبا) ٤٥٧٤(سنة والبالغ عددهم       ) ١٥ -١٤( تتراوح أعمارهم ما بين     
  .طالبة) ٢٢٨٤(و

  : عينة الدراسة 

 ذكور مدرسة في المسجلين الثامن الصف طلبة من ) ٣٠ ( من مكونة استطالعية عينة اختيار         تم
 بعـد  العينة تلك على)  االختبار ( الدراسة أداة تطبيق تم حيث لالجئين عليااألساسية ال) ب(خان يونس 

 مـن  والتأكـد  للفقرات، والتمييز الصعوبة معامالت استخراج بهدف وتحكيمها األولية بصورتها إعدادها

  .وثباتها الدراسة أداة صدق
 مـن   شوائية بـسيطة   ع طالباًً بطريقة ) ٦٠(وقام الباحث بعد ذلك باختيار شعبتين عدد طالبهما         

تم اختيار المدرسة بطريقة قـصدية حيـث         و ،   لالجئيناألساسية العليا   ) ب(مدرسة ذكور خان يونس     
طالباً يمثلـون المجموعـة التجريبيـة       ) ٣٠(حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين       في هذه المدرسة،   الباحث
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من كتـاب   )  الموجية والصوت  الحركة(وقد تم اختيار وحدة      .طالباً يمثلون المجموعة الضابطة   )  ٣٠(و
  . الدراسة عليها ق الثامن لتطبيفالعلوم للص

  :الدراسة أدوات

 وأداة الثامن، الصف على المقرر العلوم كتاب محتوى لتحليل ،أداة الدراسة في أداتين استخدام تم

   : يلي كما األداتين بناء خطوات وتمت و، لعمليات العلم الطلبة اكتساب مدى لقياس اختبار
  

  :المحتوى تحليل أداة بناء :أوالً
 في التعليمية للمواد األساسية العناصر على التعرف إلى يهدف بحثي أسلوب هو المحتوى تحليل

 ١٩٨٧طعيمـة ،  ( ٠ مسبقاً محددة لمعايير وفقاً منظمة  وموضوعية  وكيفيةكمية بطريقة الطبيعية العلوم
:٢٢.(  
  

  : التالية اتبالخطو المحتوى تحليل أداة بناء مر وقد
  : العليا األساسية للمرحلة المناسبة عمليات العلمب قائمة إعداد -١

  : التالية باإلجراءات الباحث قام الثاني البحثي السؤال عن لإلجابة
" ملحق رقم  انظر( العلم تعمليا شملت قائمة في للبحث النظري اإلطار في المحددة العلم تعمليا ضمنت

٥  " .  
 في  العملياتاستخدام هذه إمكانية في آرائهم على للتعرف المحكمين من مجموعة على القائمة وعرضت *

  ٠ العليا األساسية المرحلة ب لطالتهامناسب وكذلك ،  العلمعمليات واختبار التحليل أداة إعداد
 مت) ٢٠٠٤المجيد ، عبد و ، ٢٠٠٠ ، فراج ( السابقة الدراسات والى المحكمين آراء إلى وباالستناد *

  : التالي الجدول في الموضحة ، العلم عمليات قائمة اختيار
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٤

  
   )١( جدول رقم 

  الثامن للصف المناسبة و اختيارها تم التي عمليات العلم يوضح قائمة

ـم
قـ
لر
ا

  

  التعريف اإلجرائي  العمليات

  .مهارة المالحظة   ١
أن يوجه الطالب حواسه وينتبه للظاهرة مـن اجـل معرفـة            

  .ا وتتضمن الوصف والتعبيرخصائصه

  .مهارة القياس    ٢
أن يستطيع الطالب اختيار أداة القياس المناسبة لخاصـية مـا           
للحصول على معلومات كمية عن تلك الخاصية وكذلك وحدة         

  .قياسها

  .مهارة التصنيف    ٣
أن يقوم الطالب بوضع مجموعة من البيانات في مجموعـات          

  .وفقا للخصائص المشتركة بينها

  .مهارة االستدالل    ٤
أن تتوفر للطالب القدرة على التوصل إلى معلومات جديدة من          
معلومات سابقة بطريقة ذهنيـة وبـدون تجريـب ويـشمل           

   .االستقراء واالستنباط واالستنتاج

  .مهارة التنبؤ    ٥
أن يكون له القدرة على توقع حدوث ظاهرة ما بنـاءا علـى             

ف المعلومات الجزئيـة    معلومات علمية سابقة وفي ضوء وص     
   .المرتبطة بالظاهرة

  .مهارة استخدام األرقام    ٦
أن تتوفر للطالب القدرة علـى اسـتخدام األرقـام والرمـوز            
الرياضية عند تطبيق العمليات الحسابية األساسـية بطريقـة         

   .صحيحة على بيانات أو قياسات علمية

٧  
مهارة استخدام العالقات 

  .المكانية الزمانية 

يكون للطالب القدرة علـى تطبيـق القـوانين والعالقـات         أن  
الرياضية التي تعبر عن العالقات المكانية الزمانيـة وحركـة          

   .األشياء والتغير في السرعة

 .مهارة االتصال والتواصل   ٨
أن تكون للطالب القدرة على نقل األفكار والمعلومات العلميـة          

   .انيةلآلخرين على شكل جداول إحصائية أو رسوم بي

  .مهارة التفسير    ٩
أن يفسر الطالب الظواهر الطبيعية أو األحداث تفسيرا علميـا          
أي ربط ظروف وقوع الحدث بالحدث الناتج ويـشمل ذلـك           

   .الشرح ومعرفة أسباب حدوث الظاهرة



 ٥٥

ى محتو في العلم  تأبعاد عمليا توافر مدى على الحكم التحليل عملية استهدفت : التحليل من الهدف -٢
 الـصف  طلبـة  ىالمقرر علالجزء الثاني  العلوم كتابمن  )الحركة الموجية والصوت ( السابعة ةالوحد
  . الثامن

  : التحليل عينة -٣

الثـامن فـي    الصف على المقررمن كتاب العلوم ) الحركة الموجية والصوت ( الوحدة السابعة بعنوان 
  .الفصل الدراسي الثاني 

 يتضمنه ما وليس ، الكتاب نص في فعلياً الموجودة الفقرة هي التحليل حدة و: التحليل وحدة تحديد - ٤

  ٠ علم عملية بوجود توحي ربما فكرة من النص
  : التالية  العلم تتوافر عمليا حيث من الثامن للصف العلوم منهاج محتوى  تحليل: التحليل فئة - ٥

 المكانيـة  العالقـات  استخدام ، األرقام ستخداما ، التنبؤ ، االستدالل ، التصنيف ، القياس ، المالحظة ( 
   ) .االتصال التفسير، ، والزمانية

  : التحليل عملية ضوابط - ٦
  : التحليل عملية أثناء التالية الضوابط روعيت

  . العلم لعمليات اإلجرائي التعريف إطار في التحليل يتم أن *
   .الثاني الدراسي الفصل م العلوالوحدة السابعة من كتاب محتوى التحليل يشمل أن *
  . وناقش فكر من الهوامش ،وأسئلة التقويم وأسئلة والصور التوضيحية الرسوم أيضاً التحليل يشمل أن *
  : لألداة العلمي الضبط -٧
  : التحليل أداة صدق - أ

 علـى  األولية صورتها في األداة عرضت حيث ، لألداة البنائي الصدق على باالعتماد األداة صدق قدر
 مـن  ومجموعـة  التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء من العلمية التربية في المتخصصين من مجموعة
  . التحليل عناصر ومراجعة لألداة الظاهري الصدق من للتأكد وذلك ، الموجهين

  :التحليل أداة ثبات -ب

 زميل وتحليل العلم اتلعملي الباحث تحليل بين االتفاق معامل حساب خالل من التحليل ثبات من التأكد تم
 االتفاق معامل بحساب قام ثم ومن أسابيع ثالثة بعد العلم لعمليات التحليل عملية بإعادة الباحث قام كما، له
 تأخذ  والتي)Holsti ،(1969  هولستي معادلة االتفاق معامل لحساب الباحث استخدم التحليلين، وقد بين

    :التالية  الصورة
C R = 2 M / ( N1 + N2 )     

   . الثبات  معاملC R =         :أن  حيث

                    =  Mالتحليل مرتي خالل عليها المتفق الفئات  عدد.   

             = N1 + N2 التحليل مرتي في الفئات مجموع.   

ـ  أسابيع ثالثة بفارق مرتين التحليل بعملية الباحث قام فقد العلم عمليات تحليل ثبات إليجاد  التحليـل  ينب
  : التالي الجدول في كما النتائج وكانت ، الزمن عبر الثبات نسب بحساب قام ثم ، والثاني األول



 ٥٦

  

  

   )٢ ( جدول

  الزمن عبر العلم عمليات تحليل ثبات نسب حساب يوضح  
  عـملـيـات العـلـم
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  ٤٤  ٦  ٣  ٥  ٢  ٣  ٧  ٥  ٢  ١١  األول
  ٤٦  ٦  ٤  ٦  ٣  ٤  ٨  ٤  ١  ١٠  الثاني

  ٨  ٠  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  االختالف نقاط
  ٤١  ٦  ٣  ٥  ٢  ٣  ٧  ٤  ١  ١٠  االتفاق نقاط
٩٥,٢  الثبات نسبة
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  : أن)  ٢( الجدول من نالحظ

 لهـا  يطمئن مرتفعة قيمة وهي ،)%٩١,١ (الزمن عبر ككل العلم عمليات تحليل لثبات المئوية النسبة *
 األداة الستخدام الباحث يطمئن وتجعل ، الثبات من مناسب بقدر تتمتع التحليل أداة أن على وتدل ، الباحث
  . للتحليل العلمية

 أحيانـاً  المحلـل  لشرود أو ، المقرر الكتاب في العلم عملية صياغة لطريقة إما تالفاالخ نقاط تعزى *
  . التحليل عملية في النص فقرات وليس الفكرة واعتماد

  :ثبات التحليل عبر األفراد

ويقصد بها مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصل إليها الباحث وبين نتائج التحليل التي 
صون في مجال تدريس العلوم، وقد اختار الباحث أحد المعلمين من الذين لديهم خبرة إليها المختتوصل 

، وطلب منه القيام بعملية التحليل بشكل مستقل، "الصف الثامن"في تدريس العلوم للمرحلة األساسية العليا 
 وتم ذلك وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في عمليات التحليل وهذا يدل على صدق عملية التحليل

  :يوضح ذلك ) ٣(والجدول . لتحليل المضمون(Holisti)باستخدام طريقة معامل هولستي 
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  )٣(الجدول 

  األفراد عبر العلم عمليات تحليل ثبات نسب يبين حساب
  عـملـيـات العـلـم

  المحللون
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  ٤٤  ٦  ٣  ٥  ٢  ٣  ٧  ٥  ٢  ١١  الباحث
  ٤٢  ٧  ٥  ٤  ٢  ٣  ٦  ٣  ٣  ٩  معلم العلوم

  ١٠  ١  ٢  ١  ٠  ٠  ١  ٢  ١  ٢  االختالف نقاط
  ٣٨  ٦  ٣  ٤  ٢  ٣  ٦  ٣  ٢  ٩  االتفاق نقاط
   ٩٠  الثبات نسبة
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 قيمة وهي ، %٨٨,٤ األفراد عبر ككل العلم نتائج تحليل لثبات المئوية النسبة  أن )٣( الجدول من الحظن

 الباحـث  وتجعـل  ، الثبات من مناسب بقدر تتمتع التحليل أداة أن على وتدل ، الباحث لها مرتفعة يطمئن

  . للتحليل العلمية األداة الستخدام يطمئن

  العلمنتائج تحليل المحتوى لعمليات 
  عـملـيـات العـلـم
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  : عمليات العلم  اختبار ـثانياً 

 المتضمنة عمليات العلم ألبعاد األساسيثامن ال الصف طلبة اكتساب مدى لقياس اختبار بإعداد الباحث قام
  : التالية بالمراحل االختبار مر وقد ياألساس للصف الثامن العلوم كتاب في

موجيـة  تحديد وحدة الدراسة المراد الكشف عن عمليات العلم المتضمنة في وحـدة الحركـة ال               -١
 .والصوت ومحاولة تعديلها باستخدام النمط االكتشافي

ى  للتعرف  ، الوحدة  أهداف تحليل :األوزان النسبية للتأكد  -٢ وزن  عل سبي  ال درس  في  لألهداف  الن
  ٠ االختبار في األسئلة من النسبة بنفس تمثيلها ليتم

  ألبعاد الثامنالصف ةطلب فهم مستوى على التعرف االختبار استهدف: تحديد الهدف من االختبار -٣
 .العلم عمليات

حيث استعان الباحث بالمفاهيم العلمية واألنشطة في بنـاء االختبـار           : إعداد البنود االختبارية     -٤
بنداً اختبارياً من نوع االختيار من متعدد حيث يتكون الـسؤال مـن مقدمـة               ) ٦٠(المكون من   

 يتميز ألنهاالختبارات  من النمط ار هذاوتم اختي.وأربع بدائل واحد منها يمثل اإلجابة الصحيحة
 : يلي بما

 ٠ بالشمول يتصف يجعله مما ، الدراسة محتوى مفردات من كبيرة عينة يغطي *

  .والتقويم والتركيب التحليل مثل متنوعة لقدرات قياسه *

  . المصحح ذاتية من خلوه *
  ٠ نتائجه واستخراج تصحيحه وسرعة سهولة *
 . وثباته صدقه معاملي ارتفاع *

 :يلي ما االختبار بنود صياغة عند الباحث راعى وقد -٥

o خبرة الباحث، حيث أن الباحث يعمل معلماً لنفس المادة. 

o    حيث تم إجراء المقابلة الشخصية اإلكلينيكية مع مجموعـة مـن طـالب           : المقابلة الشخصية
ـ           االصف التاسع والذين أتمو    الل طـرح    دراسة الوحدة العام الماضي كٌل على حدة، مـن خ

السؤال على الطالب وترك الحرية للطالب لإلجابة وإلعطاء التفسير والتعليـل الـذي يـراه               
 .وقد تم رصد مجموعة من عمليات العلم لديهم. مناسب

o  المجيد عبد( دراسة مثلاالطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة في هذا المجال ،  
 للتعرف وعملياته، العلم طبيعة بموضوع المتعلقة)  ٢٠٠١ ، دحالن ؛ ٢٠٠٠ ، ؛ فراج٢٠٠٤

 ضـوء  فـي  الثامن للصف العلوم مادة محتوى على واالطالع ، لقياسها األساليب على أفضل
    .األولية بصورتها الفقرات وصياغة التحليل عملية

  :وقد تم مراعاة النقاط التالية عند صياغة بنود االختبار 
  .لعلمية واللغويةأن تكون البنود تراعي الدقة ا -
  .أن تكون البنود محددة وواضحة وخالية من الغموض -
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  .أن يتكون كل بند من مقدمة تعقبها أربع بدائل وذلك لتقليل التخمين -
  . والعقلي للطالبالزمني مناسبة البند االختياري للمستوى -
 .أن تكون البدائل واضحة ومتجانسة مع المقدمة -

  . )د ج، ب، أ، (الترقيم البدائل تأخذ امبين) ٠٠٠ ،٣، ٢ ،١  (األرقام البنود تأخذ -
  : األولية بصورته االختبار  صدق -٦

سؤال، وبعـد كتابـة     ) ٦٥(في ضوء ما سبق تم إعداد االختبار في صورته األولية، حيث اشتمل على              
فقرات االختبار تم عرضهما على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص ، وتم األخـذ بـآرائهم                 

   :اتهم وإجراء التعديالت الالزمة، وأهم النقاط التي تم أخذ آراء المحكمين فيها هيومالحظ
  ٠ أجلها من وضعت التي لألبعاد الفقرات انتماء مدى •
  ٠ اللغوية السالمة مدى •
  ٠ العلمية الصحة مدى •
  للمحتوى االختبار بنود تمثيل •
 ٠ واإلضافة الحذف إمكانية •

 بعض العبارات لتكون أكثر وضوحاً، وخصوصاً البدائل والـى          قد أشار المحكمين إلى إعادة صياغة     ول
) ٥(طول االختبار، وأشاروا إلى حذف بعض الفقرات وتعديل بعضها، مما حذا بالباحث إلى حذف               

فقرة وقد تم تحديـد األوزان      ) ٦٠( ليصبح االختبار بعد التحكيم مكون من        )٦٥ـ  ٦١(  رقم   فقرات
  : والجدول التالي يوضح ذلكالمستهدفة العلم لعمليات النسبي الوزن حسب االختبار أسئلة لعددالنسبية 

  )٤(جدول رقم 
  العلم لعمليات النسبي الوزن حسب االختبار أسئلة توزيع

  الوزن
   النسبي

عدد 
 المفردات

أرقام مفردات 
  االختبار

  عمليات العلم

  المالحظة  ٧ -١  ٧  %١١,٧
  التصنيف  ١٧ -٨  ١٠  %١٦,٧
  القياس  ٢٦ -١٨  ٩  %١٥
  استخدام األرقام  ٣٠ -٢٧  ٤  %٦,٧
استخدام العالقات المكانية   ٣٥ -٣١  ٥  %٨,٣

  والزمانية
  االتصال والتواصل  ٤٣ -٣٦  ٨  %١٣,٣
  االستدالل  ٤٨ -٤٤  ٥  %٨,٣
  التفسير  ٥٤ -٤٩  ٦  %١٠
  التنبؤ ٦٠ -٥٥  ٦  %١٠
  المجموع  ٦٠  %١٠٠



 ٦٠

  :  أن)٤(نالحظ من الجدول رقم 
 ٠  العلمتمهارات عمليا على منطقياً يعاًتوز موزعة غير األسئلة عدد •

 ٠ واالتصال ، والقياس ، التصنيف : عمليات في تتركز األسئلة •

 النسبي الوزن حسب األسئلة توزيع إعادة على االتفاق وتم ، والمشرفون الباحث عنها يرضى لم لذلك
   : التالي  الجدول في كما ، المنهاج ألهداف

  )٥(جدول رقم 

  الوحدة في لألهداف النسبي الوزن حسب ختباراال أسئلة توزيع
الحركة الموجية : الوحدة السابعة 

وع  والصوت
جم
لم
ا

  مواضيع  

  الوحدة

ية
وج
لم
ة ا
رك
لح
ا

ر   
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عكا
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اج
مو
األ

  

ة 
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 ح
ت
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ية
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ت 
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وك
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واد
لم
ي ا
ف

  

٤  

  ٣٢  ٧  ٩  ٥  ١١  عدد األهداف
  ١٠٠%  %٢١,٨ %٢٨,٣  %١٥,٦  %٣٤,٣  الوزن النسبي

  ٦٠  ١٣  ١٧  ٩  ٢١  ألسئلةعدد ا

  :أن ) ٥(رقم  الجدول من حظنال   
 . تحليلها سبق التي الوحدة السابعة ألهداف النسبي الوزن تمثل االختبار أسئلة •

 . هدف ) ٣٢( الوحدة أهداف عدد •

   .سؤال)  ٦٠(عمليات العلم مهارات أسئلة عدد •
  : لالختبار االستطالعية التجربة  -٧

 االختبار تطبيق وتم ، تعليماته وصياغة ، له التجريبية الصورة إعداد تم راالختبا صدق من التأكد بعد
   :بهدف وذلك الثامن، الصف طلبة من ) ٣٠ ( من مكونة استطالعية عينة على

  ٠ االختبار عن لإلجابة الالزم الزمن تحديد •
 ٠ والتمييز الصعوبة معامل إليجاد االختبار فقرات تحليل •

 ٠ االختبار صدق إيجاد •

  .االختبار ثبات ادإيج •

  : االستطالعية التجربة نتائج

 والتمييز الصعوبة ت معامال و االختبار زمن لحساب بمؤشرات للخروج وتحليلها النتائج جمع تم
  :يلي  كما وثباته االختبار وصدق االختبار، لفقرات

  



 ٦١

  

  : االختبار زمن  حساب -٨

 زمن تحديد خالل من وذلك ، االختبار كل لىع لإلجابة الطلبة يستغرقه الذي الزمن متوسط حساب تم
 مضي بعد االختبار  طلبة خمسة أول أنهى وقد ، االختبار أسئلة على اإلجابة من طالب أول انتهاء
 أي ، دقيقة ٥٧,٥زمن االختبار متوسط فكان ، دقيقة ٦٠ مضي بعد طلبة خمسة وآخر ، دقيقة ٥٠

  . االختبار بنود من بند لكل واحدة دقيقة بمعدل
  : وضع تعليمات االختبار- ٩    

بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح فكرة 
  :اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات االختبار ما يلي

  .بيانات خاصة بالطالب وهي االسم •
  .عدد األسئلة وعدد البدائل: ف االختبار وهي تعليمات خاصة بوص •
 . تعليمات خاصة بكيفية اإلجابة عن جميع األسئلة •

   .الحل طريقة يوضح ومثال ، األولى الصفحة في لالختبار تعليمات عدة بتقديم الباحث قام •
  : تصحيح االختبار-١٠

 اإلحصائي، (SPSS)رنامج ب في الطلبة إجابات تفرغ تم حيث ، بالحاسوب االختبار تصحيح عملية تمت
 في للكل سؤا ة واحديحصل الطالب على درجة بحيث،  عليها الالزمة اإلحصاءات تطبيق خالله من وتم

) ٦٠-صفر(حال كانت اإلجابة صحيحة ، وبذلك تكون الدرجة التي حصل عليها الطالب محصورة بين               
   .فقرة) ٦٠(درجة، حيث تكون االختبار في صورته النهائية من 

  : معامل التمييز و درجة الصعوبة -١١

  بعد أن تم تطبيق اختبار عمليات العلم على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات لطلبة على 
  :أسئلة االختبار ، وبذلك بهدف التعرف على 

ابـة        طلبـة الـذين أجـابوا إج      نسبة ال  "  : و يقصد به   ،كل سؤال من أسئلة االختبار    لصعوبة  ال  درجة -
    ".النسبة المئوية للراسبين في االختبار  : "أوصحيحة عن الفقرة 

قدرة االختبار على التمييز بين الطلبة : " و يقصد به   لكل سؤال من أسئلة االختبارزمعامل التميي -
  " .الممتازين و طلبة الضعاف 

 
  ) ١٧٠ : ١٩٩٨ ، عليان و الزيود(  : للمعادلة وفقًا ةدرجة الصعوب حساب تم •

  
  

  الدنيا و العليا المجموعتين من الفقرة على الصحيحة اإلجابات مجموع                          
   %١٠٠  ×                                                        = الفقرة سهولة معامل

  المجموعتين في قرةالف عن أجابوا الذين األفراد           عدد                          
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من عدد  %)٢٧(و قد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحسب عالماتهم في االختبار التحصيلي ، و أحذ                
 طالب كمجموعة عليا ، و ذلك كمجوعة دنيا مع العلم بأنه تـم اعتبـار   ٨ ) = ٣٠  x%٢٧. (الطلبة 

 هي المناسبة الصعوبة درجات أو توياتمس أن العلماء ويعتقددرجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار، 
 جميع إجابات تتم عندما عليه يمكن الحصول الذي الصعوبة معامل قيمة بين المسافة منتصف في تقع التي

  .صحيح بشكل الفقرة على المفحوصين جميع إجابات تتم عندما وقيمته ، التخمين باستخدام المفحوصين
 وضـع  اآلخر والبعض ، % ٥٠ مساوية الفقرات لجميع الصعوبة معامالت تكون أن البعض فضل قد و

 خـاص  صعوبة معامل آخرون اقترح حين في ،% ٨٠ – ٥٠ بين ما يتراوح الصعوبة لمعامالت مدى
 صعوبتها في متدرجة تكون أن يجب االختبار فقرات أن آخر فريق يرى و ، الفقرات أنواع من نوع بكل
 – ١٠ ( بـين  صـعوبتها  قيمة تتراوح بالتالي ،و الصعبة فقراتبال تنتهي و السهلة بالفقرات تبدأ بحيث ،

 ، لبـدة  أبـو .(  % ٥٠ حدود في ككل االختبار صعوبة معدل يكون بحيث%) ٨٠- ٢٠( أو ،%) ٩٠
٣٣٩ :١٩٨٢. (  
 ، متقاربة تكون عليه الطلبة درجات فان ، جداً صعبة أسئلة من أو جداً سهلة أسئلة من االختبار تألف وإذا
 أسـئلة  مـن  اختباره يؤلف أن عليه فإن ، اختباره ثبات من يزيد أن الباحث أراد وإذا ، الثبات من وتقلل
  ).٢٨٦: ٢٠٠٠ملحم ،  %). ( ٧٥ – ٢٥(بين  صعوبتها مدى في تتراوح

  
  )١٧١ : ١٩٩٨ ، عليان و الزيود(  :التالية للمعادلة وفقاً للفقرات التمييز معامالت حساب تم  •
 

 الدنيا المجموعة في الصحيحة اإلجابات عدد – العليا المجموعة في الصحيحة اإلجابات ددع                 
                                                                       = الفقرة تمييز معامل

  المجموعتين إحدى أفراد عدد                                            
  

 التمييز درجة ارتفعت كلما أنه و ،)٠,٢٥ (عن يقل أال يجب التمييز معامل أن العلماء ظممع رأى قد و" 
 ٠,٢٥ (المـدى  هذا اعتمد الباحث وقد ،  )١٧٢ : ١٩٩٨ ، عليان و الزيود( " أفضل كانت كلما ذلك عن

    :راتالفق لتلك والتمييز الصعوبة معامالت يوضح )٦(رقم   والجدول.الفقرات لقبول كمعيار) ٠,٧٥-
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  )٦(جدول رقم 
  االختبار لفقرات التمييز و الصعوبة معامالت

رقم 

 الفقرة

  معامل

 التمييز
درجة 

الصعوبة

رقم 

الفقرة

  معامل

 التمييز
درجة 

الصعوبة
1 0.50 0.75 31 0.75 0.38 
2 0.63 0.56 32 0.63 0.44 
3 0.63 0.69 33 0.50 0.75 
4 0.75 0.63 34 0.50 0.75 
5 0.75 0.50 35 0.38 0.69 
6 0.50 0.63 36 0.63 0.31 
7 0.75 0.63 37 0.38 0.31 
8 0.63 0.44 38 0.50 0.50 
9 0.25 0.63 39 0.75 0.38 

10 0.38 0.69 40 0.38 0.31 
11 0.63 0.56 41 0.63 0.44 
12 0.50 0.50 42 0.63 0.31 
13 0.50 0.63 43 0.50 0.38 
14 0.63 0.44 44 0.75 0.50 
15 0.50 0.38 45 0.63 0.56 
16 0.63 0.69 46 0.63 0.56 
17 0.38 0.31 47 0.50 0.63 
18 0.63 0.44 48 0.63 0.56 
19 0.63 0.69 49 0.75 0.38 
20 0.50 0.75 50 0.50 0.38 
21 0.50 0.63 51 0.75 0.50 
22 0.75 0.50 52 0.75 0.50 
23 0.75 0.63 53 0.50 0.38 
24 0.50 0.63 54 0.63 0.56 
25 0.63 0.44 55 0.63 0.44 
26 0.63 0.56 56 0.50 0.63 
27 0.63 0.56 57 0.63 0.44 
28 0.63 0.56 58 0.50 0.75 
29 0.63 0.56 59 0.63 0.69 
30 0.75 0.38 60 0.50 0.63 

  :ما يلي ) ٦( رقم يتضح من الجدول
 ،) ٠,٥٩( بمتوسط بلـغ     )٠,٧٥- ٠,٢٥(بين  ت  ن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوح      إ •

 مـن التمييـز حـسبما       ل المعقو مستوىالكانت في   حيث  االختبار،   جميع فقرات    وعليه تم قبول  
  .يقرره المختصون في القياس والتقويم

  

  



 ٦٤

 
فـإن  وعليـه   ) ٠,٥٣(بمتوسط كلي بلغ    ) ٠,٧٥-٠,٣١(ن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين       إ •

 المعقول من الصعوبة حسبما يقرره المختـصون        مستوىال كانت في    يثجميع الفقرات مقبولة ح   
  . في القياس والتقويم

  

   )Test Validity ( : االختبار صدق -١٢

  ، " لقياسه وضع ما قياس على االختبار قدرة " بأنه االختبار صدق )١٥: ١٩٨٨، عبيدات ( يعرف

  : االختبار  صدق من للتأآد طريقتين الباحث استخدم قد و 

  

             :  صدق المحكمينـً أوال

االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما وضع        ف ،أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه     " يقصد به        
 في صورته األوليـة علـى       االختبارعرض  و قد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق          . لقياسه  

لمنـاهج وطـرق التـدريس وأصـول التربيـة          مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين فـي ا        
ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، حيـث قـاموا بإبـداء آرائهـم       ومتخصصين  

بعـد مـن األبعـاد األربـع        ، ومدى انتماء الفقرات إلى كل       االختبارومالحظاتهم حول مناسبة فقرات     
آلراء تم استبعاد بعض الفقـرات وتعـديل        وفي ضوء تلك ا   ،  ، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية    ختبارالل

  .فقرة) ٦٠( االختبار بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات

  

  )Internal Consistency Validity( : صدق االتساق الداخلي: ثانياً

 ، ألخرى فقرة من الفرد أداء في التجانس " بأنه الداخلي االتساق صدق) ٧٢ : ١٩٨٢ ، لبدة أبو ( يعرف

 الداخلي االتساق صدق إيجاد تم قد و " الفرد في معينة خاصية قياس في االختبار فقرات جميع اشتراك أي

ار  ، من خارج أفراد عينة الدراسة، طالبا ) ٣٠( على عينة استطالعية مكونة من االختباربتطبيق  لالختب
 ختبـار لال والدرجة الكلية    ختباروتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات اال           

  : التالي يوضح ذلكوالجدول) SPSS ( الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 



 ٦٥

  )٧(جدول رقم 
  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية 

  رقم
السؤال

 مستوى الداللةمعامل االرتباط
  رقم
 السؤال

 مستوى الداللةمعامل االرتباط

1 **0.773 0.0000 31 **0.487 0.0064 
2 **0.792 0.0000 32 **0.538 0.0022 
3 **0.724 0.0000 33 **0.708 0.0000 
4 **0.701 0.0000 34 **0.773 0.0000 
5 **0.699 0.0000 35 **0.776 0.0000 
6 *0.382 0.0371 36 **0.869 0.0000 
7 **0.655 0.0001 37 *0.406 0.0259 
8 **0.474 0.0082 38 *0.382 0.0371 
9 **0.473 0.0083 39 **0.534 0.0024 
10 **0.492 0.0057 40 *0.390 0.0331 
11 **0.493 0.0057 41 **0.492 0.0057 
12 **0.760 0.0000 42 **0.477 0.0077 
13 **0.779 0.0000 43 **0.486 0.0064 
14 **0.719 0.0000 44 **0.562 0.0012 
15 **0.583 0.0007 45 **0.610 0.0003 
16 **0.842 0.0000 46 **0.767 0.0000 
17 **0.477 0.0076 47 **0.791 0.0000 
18 **0.447 0.0132 48 *0.451 0.0123 
19 **0.454 0.0117 49 **0.643 0.0001 
20 **0.455 0.0114 50 **0.464 0.0099 
21 **0.723 0.0000 51 **0.578 0.0008 
22 **0.643 0.0001 52 **0.655 0.0001 
23 **0.516 0.0035 53 **0.464 0.0099 
24 **0.707 0.0000 54 **0.507 0.0043 
25 *0.437 0.0157 55 **0.809 0.0000 
26 **0.497 0.0052 56 **0.799 0.0000 
27 **0.560 0.0013 57 **0.540 0.0021 
28 **0.584 0.0007 58 **0.604 0.0004 
29 **0.616 0.0003 59 **0.816 0.0000 
30 **0.541 0.0020 60 **0.767 0.0000 

  ٠,٣٦١) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة   * 
  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة ** 

إحصائية عند ذو داللة كلية للمستوى ارتباطاً يتضح من الجدول جميع األسئلة ترتبط مع الدرجة ال
  .وهذا يدل على أن االختبار التشخيصي متسق داخلياً) ٠,٠١، ٠,٠٥(مستويي داللة 

  
  ( Reliability )   :االختبار  ثبات -١٣
  ) .٣٤٥ : ١٩٩٨،  عودة ( " القياس دقة " بالثبات المقصود     

  " التالميذ من نفسها المجموعة على فيها يطبق مرة آل في يبًاتقر نفسها للنتائج االختبار إعطاء " هو أو 
  ) .٢٦١ :١٩٨٢ ، لبدة أبو(
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  :ما  هطريقتينولقد قام الباحث بحساب معامل الثبات ب
   )Split Half Method (: طريقة التجزئة النصفية)  أ

 واألسئلة ذات األرقام األسئلة ذات األرقام الفردية،: حيث تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزئين     
 بين النصف األول من االختبار والنصف الثاني Pearsonالزوجية، ثم حسب معامل ارتباط بيرسون 

وبعد أن تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سيبرمان براون وجد أنها ) ٠,٨٠٥(من االختبار فوجد أنه 
  .وهذا يؤكد ثبات االختبار) ٠,٨٩٢(تساوي

  ) (Kuder and Richardson 21 Method : ٢١ نسوشارد ريت-كودرطريقة  )ب
، حيـث   ختبار من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات اال         ثالثةاستخدم الباحث طريقة    

  : ختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية  لالللدرجة الكلية ٢١كودر ريتشارد سونحصل على قيمة معامل 
 ) م–ن ( م -  ٢ن ع

 = ر أ أ
  ٢ ع)١–ن (

  التباين :  ٢عدد الفقرات             ع  : نالمتوسط             :  م  :  حيث إن  
وبتطبيـق المعادلـة    ) ٣٢١,٩٨(والتبـاين   ) ٢٨,٥٧(فقرة وقيمة المتوسط    ) ٦٠(وبما أن عدد الفقرات     

طمـئن  وهي قيمة عالية ت ) 0.970( لالختبار ككل كانت ٢١ نوالسابقة وجد أن معامل كودر ريتشاردس     
  . الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة

بذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات اختبار عمليات العلم ، و أصبح االختبار فـي صـورته النهائيـة                     و
   )٧( انظر ملحق رقم . فقرة ) ٦٠(
  

  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب 
ثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها والحد       انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنباً آل             

المجموعتـان  "  الباحـث طريقـة      بنىمن آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم، ت         
 ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجموعتين من خـالل   ،"التجريبية والضابطة باختبارين قبل وبعد التطبيق

فراد العينة، ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعـض المتغيـرات أو            أل القصدياالعتماد على االختيار    
  .وقد تم ضبط متغيرات العمر والتحصيل، العوامل

  :ضبط متغير العمر : أوالً  

، قبل بدء التجريـب واسـتخرجت متوسـطات         السجل المدرسي  من خالل    الطالبتم رصد أعمار         
  :يوضحان ذلك ) ٩ ، ٨( ن م، والجدولي٢٠٠٩األعمار ابتداء من أول يناير 

  :بين المجموعتين الضابطة والتجريبية -١

قبل البدء في   المجموعتين الضابطة والتجريبية     للتعرف على الفروق بين      (t)تم استخدام اختبار    
  :يوضح ذلك ) ٨( الجدول التجربة، و



 ٦٧

   )٨(الجدول 

إلى الفروق بين المجموعتين ومستوى الداللة للتعرف " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر

االنحراف  المتوسطالعدد مجموعة
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

 مستوى
  الداللة

 13.9200.285 30 تجريبية 

 13.9000.263 30 ضابطة 
0.2830.778 

غير دالة 
 إحصائياً

  

وهذا يعنـي   ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " ت "أن قيمة ) ٨(يتضح من الجدول    
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيـة والـضابطة، وهـذا يعنـي تكـافؤ                  

  .المجموعتين في متغير العمر
  

  :بين مجموعات منخفضي ومرتفعي التحصيل من المجموعتين الضابطة والتجريبية -٢

مجموعات منخفـضي ومرتفعـي     على الفروق بين     للتعرف   (U)مان ويتني   تم استخدام اختبار    
  :يوضح ذلك) ٩( الجدول قبل البدء في التجربة، والتحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية 

  )٩(الجدول 

 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
   منخفضي التحصيل ومرتفعي التحصيل في كل من المجموعتين التجريبية والضابطةبين أفراد

 العدد معدالت
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
  قيمة 
  الداللة

  مستوى
  الداللة

 93.5 9.35 10 منخفضي التحصيل تجريبية

 116.5 11.65 10 منخفضي التحصيل ضابطة
38.500 0.882 0.378 

  غير دالة
  إحصائياً

 103.5 10.35 10 مرتفعي التحصيل تجريبية

 106.5 10.65 10 مرتفعي التحصيل ضابطة
48.500 0.115 0.908 

  غير دالة
  إحصائياً

وهذا يعنـي   ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " Z"أن قيمة   ) ٩(يتضح من الجدول    
  ومرتفعي التحصيل في كـل مـن        التحصيل خفضيمن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد       

  .المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ تلك المجموعات في التحصيل
  

   : العامي المدرس التحصيلضبط متغير: اً ثاني

، قبـل بـدء التجريـب    الـسجل المدرسـي    من خالل    مجاميع التحصيل العام للطالب   تم رصد   
  :يوضحان ذلك ) ١١ ، ١٠(ت المدرسية للعام الماضي، والجدولين  مجامعيهم من السجالواستخرجت
  
  



 ٦٨

  : بين المجموعتين الضابطة والتجريبية-١

قبل البدء في   المجموعتين الضابطة والتجريبية     للتعرف على الفروق بين      (t)تم استخدام اختبار    
  :يوضح ذلك ) ١٠( الجدول التجربة، و

  )١٠(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى " ت"عيارية وقيمة المتوسطات واالنحرافات الم
   العاميلمتغير التحصيل المدرس

االنحراف  المتوسط العددمجموعة
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

701.900196.262 30تجريبية

684.100154.821 30 ضابطة
0.3900.698 

غير دالة 
 إحصائيا

وهـذا  ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة        " ت"أن قيمة    ) ١٠( يتضح من الجدول    
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعنـي تكـافؤ                

  . العامي المدرسالمجموعتين في التحصيل
  :تفعي التحصيل العام من المجموعتين الضابطة والتجريبيةبين مجموعات منخفضي ومر -٢

مجموعات منخفـضي ومرتفعـي     على الفروق بين     للتعرف   (U)مان ويتني   تم استخدام اختبار    
  :يوضح ذلك) ١١(الجدول قبل البدء في التجربة، والتحصيل العام في المجموعتين الضابطة والتجريبية 

  )١١( الجدول 

 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل العام  بين أفراد المجموعتين (Z) وقيمة (U)الرتب وقيمة متوسطات الرتب ومجموع 
  التجريبية والضابطة

 متوسطالعدد معدالت
 الرتب

 مجموع
 الرتب

Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
  الداللة

  مستوى
  الداللة

 86 108.6منخفضي التحصيل تجريبية
 124 1012.4منخفضي التحصيل ضابطة

31.0001.441 0.150 
الة غير د

 إحصائياً
 124 1012.4 مرتفعي التحصيل تجريبية
 86 108.6 مرتفعي التحصيل ضابطة

31.0001.452 0.146 
غير دالة 
 إحصائياً

وهـذا  ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة        " Z"أن قيمة    ) ١١( يتضح من الجدول    
روق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، وهـذا يعنـي             يعني عدم وجود ف   

  .تكافؤ تلك المجموعات في التحصيل العام



 ٦٩

   : التحصيل في مادة العلومضبط متغير: اً ثالث

،  في اختبار نصف الفصل الثاني     ٢٠٠٩   س رصد درجات الطلبة في مادة العلوم لشهر مار        تم
) ١٣ ، ١٢(  الدرجات لضبط متغير التحصيل في العلـوم، والجـدولين           خرجتقبل بدء التجريب واست   

  :يوضحان ذلك
  : بين المجموعتين الضابطة والتجريبية-١

قبل البدء في   المجموعتين الضابطة والتجريبية     للتعرف على الفروق بين      (t)تم استخدام اختبار      
  :يوضح ذلك ) ١٢( الجدول التجربة، و

  )١٢(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية " ت"ت واالنحرافات المعيارية وقيمة المتوسطا
  التي تعزى لمتغير التحصيل في العلوم

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة
 المعياري

قيمة 
"ت"  

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 12.8335.299 30 تجريبية قبلي

 13.1674.364 30 ضابطة قبلي
0.2660.791 

 دالة غير
 إحصائياً

وهـذا  ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة        " ت"أن قيمة    ) ١٢( يتضح من الجدول    
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعنـي تكـافؤ                

  .المجموعتين في التحصيل في مادة العلوم
  :يبين مجموعات منخفضي ومرتفعي التحصيل من المجموعتين الضابطة والتجريبية -٢

مجموعات منخفـضي ومرتفعـي     على الفروق بين     للتعرف   (U)مان ويتني   تم استخدام اختبار    
  :يوضح ذلك ) ١٣( الجدول قبل البدء في التجربة، والتحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية 

   )١٣(الجدول 

 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل في مادة العلوم بين أفراد (Z) وقيمة (U)الرتب ومجموع الرتب وقيمة متوسطات 

  المجموعتين التجريبية والضابطة

 العدد معدالت
  متوسط
  الرتب

  مجموع
  الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
  الداللة

  مستوى
  الداللة

 87 8.7 10 منخفضي التحصيل تجريبية

 123 12.3 10 منخفضي التحصيل ضابطة
32.000 -1.368 0.171 

  غير دالة
  إحصائياً

 129 12.9 10 مرتفعي التحصيل تجريبية

 81 8.1 10 مرتفعي التحصيل ضابطة
26.000 1.836 0.066 

  غير دالة
  إحصائياً

وهـذا  ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللـة        " Z"أن قيمة    ) ١٣( يتضح من الجدول    
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، وهـذا يعنـي                

  .تكافؤ تلك المجموعات في التحصيل في مادة العلوم
  



 ٧٠

  
  : التحصيل في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسةضبط متغير: اً رابع

  قبل بدء التجريب واسـتخرجت      لهذه الدراسة،   رصد درجات الطلبة في االختبار القبلي المعد       تم
 ، ١٤( الدرجات لضبط متغير التحصيل في االختبار القبلي في اختبار التصورات البديلة، والجـدولين              

  :يوضحان ذلك ) ١٥
  : بين المجموعتين الضابطة والتجريبية-١

قبل البدء في   يبية  المجموعتين الضابطة والتجر   للتعرف على الفروق بين      (t)تم استخدام اختبار      
  :يوضح ذلك ) ١٤( الجدول التجربة، و

   )١٤(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية التي " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  تعزى لمتغير التحصيل في االختبار القبلي

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة األبعاد
 المعياري

"ت"قيمة  قيمة  
 الداللة

 مستوى الداللة

 1.489 3.300 30 تجريبية قبلي
 مالحظة

 1.697 3.500 30 ضابطة قبلي
-0.485 0.629 

غير دالة 

 إحصائياً

 1.561 4.900 30 تجريبية قبلي
 تصنيف

 2.360 4.500 30 ضابطة قبلي
0.774 0.442 

غير دالة 

 إحصائياً
 1.322 3.667 30 يتجريبية قبل

 قياس
 1.654 3.767 30 ضابطة قبلي

0.259 0.797 
غير دالة 

 إحصائياً
 0.935 1.567 30 تجريبية قبلي

 استخدام األرقام
 1.446 1.667 30 ضابطة قبلي

0.318 0.752 
غير دالة 

 إحصائياً
  استخدام العالقات 0.884 1.667 30 تجريبية قبلي

 1.028 1.333 30 ضابطة قبلي  المكانية والزمانية
1.346 0.183 

غير دالة 

 إحصائياً
 2.030 3.533 30 تجريبية قبلي

 اتصال
 2.333 3.733 30 ضابطة قبلي

0.354 0.724 
غير دالة 

 إحصائياً
 1.343 2.300 30 تجريبية قبلي

 استدالل
 1.333 2.500 30 ضابطة قبلي

0.579 0.565 
غير دالة 

 إحصائياً
 1.495 2.800 30 تجريبية قبلي

 تفسير
 1.592 2.867 30 ضابطة قبلي

0.167 0.868 
غير دالة 

 إحصائياً
 1.270 2.800 30 تجريبية قبلي

 تنبؤ
 1.184 2.333 30 ضابطة قبلي

1.472 0.146 
غير دالة 

 إحصائياً
 مجموع 7.021 26.533 30 تجريبية قبلي

 7.303 26.200 30 طة قبليضاب 
0.180 0.858 

غير دالة 

 إحصائياً
  ٢,٠٠) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 
  ٢,٦٦) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة * 



 ٧١

وهذا يعنـي عـدم     ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " ت"أن قيمة   ) ١٤(يتضح من الجدول    
جود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ المجمـوعتين              و

  .في التحصيل في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسة
مـان  تم استخدام اختبار    :  بين منخفضي ومرتفعي التحصيل من المجموعتين الضابطة والتجريبية        -٢

مجموعات منخفـضي ومتوسـطي ومرتفعـي التحـصيل فـي            على الفروق بين   للتعرف   (U)ويتني  
  :يوضح ذلك) ١٥(الجدول قبل البدء في التجربة، والمجموعتين الضابطة والتجريبية 

  :مرتفعي التحصيل -أ
  )١٥( الجدول 

بلي المعد  ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل في االختبار الق(Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

  للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

 العدد مجموعة األبعاد
متوسط 

  الرتب

مجموع 

 الرتب
  Zقيمة  Uقيمة 

قيمة 

  الداللة
 مستوى الداللة

 مالحظة 99 9.9 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 111 11.1 10 مرتفعي التحصيل ضابطة 

44.000 0.461 0.645 
غير دالة 
 إحصائياً

 تصنيف 105 10.5 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 105 10.5 10 مرتفعي التحصيل ضابطة 

50.000 0.000 1.000 
غير دالة 
 إحصائياً

 قياس 122.5 12.25 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 87.5 8.75 10 مرتفعي التحصيل ضابطة 

32.500 1.368 0.171 
غير دالة 
 إحصائياً

استخدام  105.5 10.55 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 104.5 10.45 10 مرتفعي التحصيل ضابطة  األرقام

49.500 0.039 0.969 
غير دالة 
 إحصائياً

استخدام  124.5 12.45 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
  العالقات
 المكانية 
  والزمانية

 85.5 8.55 10  ضابطةمرتفعي التحصيل
30.500 1.549 0.121 

غير دالة 
 إحصائياً

 اتصال 85.5 8.55 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 124.5 12.45 10 مرتفعي التحصيل ضابطة 

30.50 1.504 0.133 
غير دالة 
 إحصائياً

 استدالل 81.5 8.15 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 128.5 12.85 10 مرتفعي التحصيل ضابطة 

26.500 1.853 0.064 
غير دالة 
 إحصائياً

 تفسير 109.5 10.95 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 100.5 10.05 10 مرتفعي التحصيل ضابطة 

45.500 0.354 0.723 
غير دالة 
 إحصائياً

 تنبؤ 124.5 12.45 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 85.5 8.55 10 مرتفعي التحصيل ضابطة 

30.500 1.540 0.124 
غير دالة 
 إحصائياً

 مجموع 106.5 10.65 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 103.5 10.35 10 مرتفعي التحصيل ضابطة 

48.500 0.114 0.909 
غير دالة 
 إحصائياً

  



 ٧٢

وهذا يعني عـدم    ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " Z"أن قيمة    ) ١٥( يتضح من الجدول    
راد المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكـافؤ تلـك          وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أف      

  .لعمليات العلمالمجموعات في التحصيل القبلي في االختبار المعد 
  

  : التحصيلنخفضيم -ب 
  

  )١٦( الجدول 
 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

  قبلي المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطةفي االختبار ال

 العدد مجموعة األبعاد
متوسط 

  الرتب

مجموع 

 الرتب
  Zقيمة  Uقيمة 

قيمة 

  الداللة
 مستوى الداللة

 مالحظة 95 9.5 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 115 11.5 10 منخفضي التحصيل ضابطة 

40.000 0.780 0.435 
غير دالة 
 إحصائياً

 تصنيف 102.5 10.25 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 107.5 10.75 10 منخفضي التحصيل ضابطة 

47.500 
 0.193 0.847 

غير دالة 
 إحصائياً

 قياس 83.5 8.35 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 126.5 12.65 10 منخفضي التحصيل ضابطة 

28.500 1.656 0.098 
غير دالة 
 إحصائياً

استخدام  102 10.2 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 108 10.8 10 منخفضي التحصيل ضابطة  األرقام

47.000 0.244 0.807 
غير دالة 
 إحصائياً

استخدام  89.5 8.95 10 منخفضي التحصيل تجريبية
  العالقات
 المكانية 
  والزمانية

 120.5 12.05 10  ضابطةمنخفضي التحصيل
34.500 1.241 0.215 

غير دالة 
 إحصائياً

 اتصال 91 9.1 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 119 11.9 10 منخفضي التحصيل ضابطة 

36.000 1.089 0.276 
غير دالة 
 إحصائياً

 استدالل 110.5 11.05 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 99.5 9.95 10 منخفضي التحصيل ضابطة 

44.500 0.430 0.667 
غير دالة 
 إحصائياً

 تفسير 92 9.2 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 118 11.8 10 منخفضي التحصيل ضابطة 

37.000 1.041 0.298 
غير دالة 
 إحصائياً

 تنبؤ 107 10.7 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 103 10.3 10 منخفضي التحصيل ضابطة 

48.000 0.156 0.876 
غير دالة 
 إحصائياً

 مجموع 82.5 8.25 10 نخفضي التحصيل تجريبيةم
 127.5 12.75 10 منخفضي التحصيل ضابطة 

27.500 1.710 0.087 
غير دالة 
 إحصائياً
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وهذا يعنـي عـدم     ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " Z"أن قيمة   ) ١٦(يتضح من الجدول    
جريبية والضابطة، وهذا يعني تكـافؤ تلـك        وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين الت        

  .المجموعات في التحصيل القبلي في االختبار
  
  

  : اإلحصائية  المعالجات
  : التالي  النحو على المناسبة اإلحصائية األساليب من مجموعة الباحث استخدم  

 -   نواختبارما بيرسون ارتباط معامالت الباحث استخدم الدراسة أدوات وثبات صدق من للتأكد )١
  .النصفية والتجزئة ) ٢١ ( ريتشاردسون كودر ومعادالت ويتني

لعينتين مستقلتين الختبار صحة الفرض المتعلق بالفروق بين المجموعتين التجريبية          ) ت(اختبار   )٢
 .والضابطة بعد تطبيق النمط االكتشافي في تدريس الوحدة

بالفرق بين التحـصيلين القبلـي      لعينتين مرتبطتين الختبار صحة الفرض المتعلق       ) ت(اختبار   )٣
 .والبعدي للمجموعة التجريبية

 الختبار صحة الفروض المتعلق بالفروق بين المجموعات الفرعية مـن           (U)اختبار مان ويتني     )٤
 .المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق النمط االكتشافي في تدريس الوحدة

  .ى في تدريس الوحدة  االكتشافطمعامل مربع إيتا للكشف عن فعالية النم )٥
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  الفصل اخلامس
 مناقشتها و الدراسة نتائج

  وتفسريها
  

  
  

  عرض نتيجة السؤال األول ♦

  عرض نتيجة السؤال الثاني ♦

  عرض نتيجة السؤال الثالث  ♦

  عرض نتيجة السؤال الرابع ♦

  عرض نتيجة السؤال الخامس ♦

  التوصيــات  ♦

 المقترحــات  ♦

  المراجع ♦
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  خامسلفصـل الا

  نتائج الدراسة ومناقشتها
 أجريت التي اإلحصائية المعالجات علىًبناء إليها التوصل تم التي النتائج أهم الفصل هذا يعرض

  .الدراسة أدوات خالل من بيانات من تحليله و جمعه تم ما ضوء في
   :األول السؤال نتائج

لنمط االكتشافي المستخدم في إكـساب      ما ا : ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على ما يلي        
  ؟طلبة الصف الثامن مهارات عمليات العلم 

   ) .٢٧(  لقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال في اإلطار النظري صفحة 
   :الثاني السؤال نتائج

ما هي مهارات عمليـات العلـم المـراد         : ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على ما يلي        
  ؟لثامن باستخدام النمط االكتشافي إكسابها لطلبة الصف ا

 المراد إكسابها لطلبة الصف الثامن  العلملإلجابة عن هذا السؤال تم إعداد قائمة بمهارات عمليات
 ، حيث تم االتفاق في النهاية على المهارات التي يوضحها الجدول األساسي باستخدام النمط االكتشافي

   :يالتال

ــ
رق
ال

  ائيالتعريف اإلجر  العملياتم

  .مهارة المالحظة   ١
أن يوجه الطالب حواسه وينتبه للظاهرة من اجل معرفة خصائصها وتتـضمن            

  .الوصف والتعبير

  .مهارة القياس    ٢
أن يستطيع الطالب اختيار أداة القياس المناسبة لخاصية مـا للحـصول علـى              

  .معلومات كمية عن تلك الخاصية وكذلك وحدة قياسها

   .مهارة التصنيف   ٣
أن يقوم الطالب بوضع مجموعة من البيانات في مجموعات وفقا للخـصائص            

  .المشتركة بينها

  .مهارة االستدالل    ٤
أن تتوفر للطالب القدرة على التوصل إلى معلومات جديدة من معلومات سابقة            

   .بطريقة ذهنية وبدون تجريب ويشمل االستقراء واالستنباط واالستنتاج

  .مهارة التنبؤ    ٥
أن يكون له القدرة على توقع حدوث ظاهرة ما بناءا علـى معلومـات علميـة           

   .سابقة وفي ضوء وصف المعلومات الجزئية المرتبطة بالظاهرة

  .مهارة استخدام األرقام    ٦
أن تتوفر للطالب القدرة على استخدام األرقام والرموز الرياضية عند تطبيـق            

   .يحة على بيانات أو قياسات علميةالعمليات الحسابية األساسية بطريقة صح

٧  
مهارة استخدام العالقات المكانية 

  .الزمانية 
أن يكون للطالب القدرة على تطبيق القوانين والعالقات الرياضية التي تعبر عن            

   .العالقات المكانية الزمانية وحركة األشياء والتغير في السرعة

  .مهارة االتصال والتواصل   ٨
القدرة على نقل األفكار والمعلومات العلمية لآلخـرين علـى          أن تكون للطالب    

   .شكل جداول إحصائية أو رسوم بيانية

  .مهارة التفسير    ٩
أن يفسر الطالب الظواهر الطبيعية أو األحداث تفسيرا علميا أي ربط ظـروف             
  ةوقوع الحدث بالحدث الناتج ويشمل ذلك الشرح ومعرفة أسباب حدوث الظاهر
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   :الثالث الالسؤ نتائج
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        :ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على ما يلي        

 بين متوسط درجات الطالب في المجموعتين الضابطة و التجريبيـة فـي              ) ٠,٠٥ ≤ α(  مستوى      
 . التطبيق البعدي الختبار مهارات عمليات العلم
 :بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما يلي         ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث       

 بين متوسط درجات الطـالب فـي         ) ٠,٠٥ ≤ α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         " 

 " .المجموعتين الضابطة و التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات عمليات العلم 

درجات الطالب واالنحراف المعياري لكـل مـن        تم حساب متوسط    وللتحقق من صحة هذا الفرض          
ــتخدام    ــم اس ــضابطة،  وت ــة وال ــوعتين التجريبي ــار المجم ــين  "ت" اختب ــستقلتينلعينت   م

T. test independent sample" "  للتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الطالب في كل مـن ،
  :ئج هذا الفرضنتايوضح ) ١٧(والجدول  ، عمليات العلمالمجموعتين في اختبار مهارات 

  )١٧ (الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  الضابطة والتجريبية في اختبار مهارات عمليات العلم

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة األبعاد
"ت"قيمة  المعياري  مستوى الداللة قيمة الداللة 

 1.612 3.567 30 ضابطة  مالحظة 1.392 4.833 30 تجريبية 
 ٠,٠١دالة عند  0.002 3.258

 ٠,٠١دالة عند  0.004 3.037 2.193 4.533 30 ضابطة  تصنيف 2.227 6.267 30 تجريبية 

 ٠,٠١دالة عند  0.002 3.203 2.441 4.200 30 ضابطة  قياس 1.875 6.000 30 تجريبية 

استخدام  1.303 3.600 30 تجريبية 
 ٠,٠١دالة عند  0.000 3.823 1.709 2.100 30 ضابطة   رقاماأل

  استخدام العالقات 1.088 3.300 30 تجريبية 
 ٠,٠١دالة عند  0.000 4.210 1.351 1.967 30 ضابطة   المكانية والزمانية

 ٠,٠١دالة عند  0.002 3.316 2.016 3.067 30 ضابطة  لاتصا 1.874 4.733 30 تجريبية 

 ٠,٠١دالة عند  0.000 5.072 1.031 2.200 30 ضابطة  لاستدال 0.900 3.467 30 تجريبية 

 ٠,٠١دالة عند  0.000 4.121 1.796 2.500 30 ضابطة  تفسير 1.647 4.333 30 تجريبية 

 ٠,٠١دالة عند  0.000 5.437 1.721 3.067 30 بطة ضا تنبؤ 1.048 5.067 30 تجريبية 

 ٠,٠١دالة عند  0.000 8.443 6.860 27.100 30 ضابطة   عمجمو 6.436 41.600 30 تجريبية 

  ٢,٠٠) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٨(  الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  ٢,٦٦) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة **
 

الجدولية، وهـذا يـدل علـى       " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت" يتضح من الجدول السابق أن قيمة           
بين متوسطي درجات الطـالب فـي المجموعـة         ) ٠,٠١(وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة        

التجريبية والمجموعة الضابطة بعد استخدام النمط االكتشافي في تدريس الوحـدة لـصالح المجموعـة               



 ٧٧

، ويرجع السبب في ذلك إلى فاعلية النمط االكتشافي في زيادة الدافعية لدى المتعلمـين نحـو                 ريبيةالتج
الموقف التعليمي ، حيث يقوم المتعلم باستخدام حواسه في التعامل مـع التجـارب واألنـشطة العمليـة                  

مية في جو علمـي     االستقرائية المفتوحة النهاية ، وذلك يساعد المتعلمين على اكتساب عمليات عقلية عل           
  .خالق يقوم فيه الطالب بدور العالم بعيدا عن الجو الصفي الكالسيكي الممل 

η 2"مربع إيتـا  حساب من خالل  ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير
باسـتخدام المعادلـة   "   

  :التالية
  
  

  
  

 تأثيرمستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم ال
  η 2   :األداة المستخدمة

  كبير  متوسط  صغير   :حجم التأثير

 ٠,١٤  ٠,٠٦  ٠,٠١  
  

  )١٨(جدول 
  وحجم التأثير " η 2 " قيمةو ”ت“قيمة يبين 

حجم التأثير T η 2  أبعاد عمليات العلم

 كبير 0.155 3.258 مالحظة

 كبير 0.137 3.037 تصنيف

 كبير 0.150 3.203 قياس

 كبير 0.201 3.823 استخدام األرقام
  استخدام العالقات
  المكانية والزمانية

 كبير 0.234 4.210

 كبير 0.159 3.316 اتصال

 كبير 0.307 5.072 استدالل

 كبير 0.226 4.121 تفسير

 كبير 0.338 5.437 تنبؤ

 كبير 0.551 8.443 مجموع

، ونالحظ مـن    كبيرالوحدة  النمط االكتشافي المستخدم في تدريس      أن حجم تأثير    ) ١٩ (جدوليتضح من   
الجدول أن حجم التأثير كبير في جميع مهارات عمليات العلم ، ويكون أكبر ما يمكن ما يمكن في مهارة                   
التنبؤ تليها مهارة االستدالل ثم استخدام العالقات المكانية والزمانية ثم التفسير ، بينما يتضح من الجدول                

  .أن مهارة التصنيف سجلت أقل حجم تأثير 

t2 
t2 + df=η2 



 ٧٨

المالحظة والقياس واالتصال تكاد تكون متقاربـة فـي حجـم           : كما نالحظ أن كل من المهارات التالية        
  .على الترتيب ، ويعود ذلك لما سبق ذكره في الصفحة السابقة  ) ٠,١٥٩ -٠,١٥٠ -٠,١٥٥( التأثير 

  
   :رابعال السؤال نتائج

  
د فـروق ذات فـروق داللـة        هل توج  :  من أسئلة الدراسة على ما يلي      رابعينص السؤال ال  
 بين متوسط درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجمـوعتين      ) ٠,٠٥ ≤ α( إحصائية عند مستوى    

  ؟عمليات العلم الضابطة و التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات 
 :ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما يلي               

 بين متوسط درجات الطالب      ) ٠,٠٥ ≤ α( توجد فروق ذات فروق داللة إحصائية عند مستوى         ال  " 

عمليـات   المجموعتين الضابطة و التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات           مرتفعي التحصيل في  

  ؟"  العلم
 للمقارنـة   )Mann-WhitneTest (وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار             
درجات تحصيل الطالب ذوي التحصيل المرتفع في المجموعتين التجريبية والضابطة فـي            متوسط  بين  

  :يوضح نتائج هذا الفرض) ١٩(والجدول  .باستخدام النمط االكتشافيعمليات العلم تحسين مهارات 
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   )١٩( الجدول 
الداللة للتعرف إلى الفروق في مهارات عمليات العلم في االختبار البعدي  ومستوى (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ذوي التحصيل المرتفع

 العدد المجموعة األبعاد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

  Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

مالحظ 132.5 13.25 10 يبيةمرتفعي التحصيل تجر
 77.5 7.75 10 مرتفعي التحصيل ضابطة ة

22.50
0 2.113 0.035 

دالة عند 
٠,٠٥ 

 78.5 7.85 10 مرتفعي التحصيل ضابطةتصنيف 131.5 13.15 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
23.50

0 2.024 0.043 
دالة عند 
٠,٠٥ 

 76.5 7.65 10 مرتفعي التحصيل ضابطة قياس 133.5 13.35 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
21.50

0 2.229 0.026 
دالة عند 
٠,٠٥ 

استخدام  137 13.7 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 73 7.3 10 مرتفعي التحصيل ضابطة األرقام

18.00
0 2.550 0.011 

دالة عند 
٠,٠٥ 

 141.5 14.15 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
استخدام 
  العالقات

 المكانية 
 68.5 6.85 10 مرتفعي التحصيل ضابطة والزمانية

13.50
0 2.869 0.004 

دالة عند 
٠,٠١ 

 64 6.4 10 مرتفعي التحصيل ضابطة لاتصا 146 14.6 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
9.000 3.187 0.001 

دالة عند 
٠,٠١ 

 75.5 7.55 10 مرتفعي التحصيل ضابطةلاستدال 134.5 13.45 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
20.50

0 2.310 0.021 
دالة عند 
٠,٠٥ 

 70 7 10 مرتفعي التحصيل ضابطة تفسير 140 14 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
15.00

0 2.705 0.007 
دالة عند 
٠,٠١ 

 69 6.9 10 حصيل ضابطةمرتفعي الت تنبؤ 141 14.1 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
14.00

0 2.840 0.005 
دالة عند 
٠,٠١ 

 55 5.5 10 مرتفعي التحصيل ضابطةمجموع 155 15.5 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
0.000 3.791 0.000 

دالة عند 
٠,٠١ 

و هـذا يعنـي رفـض       ) ٠,٠١(دالة إحصائياً عند مستوى داللة      " Z"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 α( ،  بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            الفرض الصفري، و قبول الفرض البديل     

بين متوسط درجات طالب المرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة               )٠,٠١ ≤
 تُعزى الستخدام النمط االكتشافي لصالح طالب المجموعـة         عمليات العلم الضابطة، في اختبار مهارات     

  .التجريبية
  :باستخدام المعادلة التالية"   η 2"أثير قام الباحث بحساب مربع إيتا وإليجاد حجم الت

Z2 
Z2  + 4 =η 2 

          
  ) .٥٧: ١٩٩٧منصور ،                                                     ( 
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  :للدرجة الكلية لالختبار يوضح حجم التأثير )٢٠ (الجدول و
  )٢٠(الجدول 

  إليجاد حجم التأثيرللدرجة الكلية لالختبار ا"  η 2"و " Z"قيمة 

 Z Z2 Z2   + 4 η 2 األبعاد
حجم 

 التأثير

 كبير 0.528 8.466 4.466 2.113 مالحظة

 كبير 0.506 8.096 4.096 2.024 تصنيف

 كبير 0.554 8.966 4.966 2.229 قياس

 كبير 0.619 10.502 6.502 2.550 استخدام األرقام

  تاستخدام العالقا

  المكانية والزمانية
 كبير 0.673 12.232 8.232 2.869

 كبير 0.717 14.155 10.155 3.187 اتصال

 كبير 0.571 9.334 5.334 2.310 استدالل

 كبير 0.647 11.319 7.319 2.705 تفسير

 كبير 0.669 12.067 8.067 2.840 تنبؤ

 كبير 0.782 18.372 14.372 3.791 مجموع

أن حجم التأثير كبير، حيث نالحظ أن مهارة عملية االتصال سـجلت            ) ٢١( الجدول   يتضح من 
أعلى قيمة في حجم التأثير وربما يعود ذلك إلى احتواء الوحدة المقترحة علـى العديـد مـن جـداول                    
المعلومات والرسوم البيانية التي يستخدمها الطالب في استقراء المعلومات منها يليهـا مهـارة عمليـة                

مهارة التصنيف التي سجلت أدنى قيمة في الجدول ، ويبرر          ًات المكانية والزمانية وأخيرا   استخدام العالق 
  .الباحث ذلك لما تتطلبه تلك المهارة من إعمال العقل في التركيز وإدراك العالقات بين األشياء 

  

   :خامسال السؤال نتائج
ت فروق داللة إحصائية عند     هل توجد فروق ذا   :  من أسئلة الدراسة على ما يلي      خامس السؤال ال  ينص

 بين متوسط درجات الطالب متدني التحصيل في المجمـوعتين الـضابطة و              ) ٠,٠٥ ≤ α( مستوى  
  ؟عمليات العلم التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات 

 :ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما يلي               
 بين متوسط درجات الطالب      ) ٠,٠٥ ≤ α(  فروق ذات فروق داللة إحصائية عند مستوى         توجدال  " 

عمليـات   المجموعتين الضابطة و التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهـارات             التحصيل في  تدنيم

  ؟ العلم



 ٨١

 للمقارنة بين Mann-Whitney Testوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 
تحسين والضابطة في تدني في المجموعتين التجريبية درجات تحصيل الطالب ذوي التحصيل المتوسط م

                   .يوضح نتائج هذا الفرض ) ٢١(والجدول  .باستخدام النمط االكتشافي العلم، ت عمليامهارات

   )٢١( الجدول 
 في االختبار عمليات العلمللتعرف إلى الفروق في مهارات  ومستوى الداللة (Z) وقيمة (U)متوسطات ومجموع الرتب وقيمة 

 البعدي المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ذوي التحصيل المتدني

متوسط  العدد معدالت األبعاد
 الرتب

مجموع 
  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 77 7.7 10 منخفضي التحصيل ضابطةمالحظة 133 13.3 10 منخفضي التحصيل تجريبية
دالة عند  0.029 2.180 22.000

٠,٠٥ 
 74 7.4 10 منخفضي التحصيل ضابطةتصنيف 136 13.6 10 منخفضي التحصيل تجريبية

19.000 2.417 0.016 
دالة عند 
٠,٠٥ 

 72 7.2 10 منخفضي التحصيل ضابطة قياس 138 13.8 10 منخفضي التحصيل تجريبية
17.000 2.550 0.011 

د دالة عن
٠,٠٥ 

استخدام  145 14.5 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 65 6.5 10 منخفضي التحصيل ضابطة األرقام

10.000 3.144 0.002 
دالة عند 
٠,٠١ 

 141.5 14.15 10 منخفضي التحصيل تجريبية
استخدام 
  العالقات
 المكانية 
 68.5 6.85 10 منخفضي التحصيل ضابطة والزمانية

دالة عند  0.005 2.814 13.500
٠,٠١ 

 76 7.6 10 منخفضي التحصيل ضابطة لاتصا 134 13.4 10 منخفضي التحصيل تجريبية
21.000 2.250 0.024 

دالة عند 
٠,٠٥ 

 71 7.1 10  التحصيل ضابطةمنخفضيلاستدال 139 13.9 10 منخفضي التحصيل تجريبية
16.000 2.675 0.007 

دالة عند 
٠,٠١ 

 75.5 7.55 10 منخفضي التحصيل ضابطة تفسير 134.5 13.45 10 منخفضي التحصيل تجريبية
20.500 2.254 0.024 

دالة عند 
٠,٠٥ 

 64.5 6.45 10 منخفضي التحصيل ضابطة تنبؤ 145.5 14.55 10 منخفضي التحصيل تجريبية
9.500 3.186 0.001 

دالة عند 
٠,٠١ 

 55 5.5 10 منخفضي التحصيل ضابطة مجموع 155 15.5 10 منخفضي التحصيل تجريبية
0.000 3.800 0.000 

دالة عند 
٠,٠١ 

و هـذا يعنـي رفـض       ) ٠,٠٥(دالة إحصائياً عند مستوى داللة      " Z"أن قيمة   ) ٢٢(يتضح من الجدول    
 α( وق ذات داللة إحصائية عند مستوى       الفرض الصفري، و قبول الفرض البديل،  بمعنى أنه يوجد فر          

بين متوسط درجات طالب المنخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة              )٠,٠٥ ≤
 تُعزى الستخدام النمط االكتشافي لصالح طالب المجموعـة         عمليات العلم الضابطة، في اختبار مهارات     

للطـالب   أثر واضح في تنمية مهارات التفكير العلمي         وهذا يعني أن النمط االكتشافي كان له      . التجريبية
يوضـح  ) ٢٢(الجدول  و.متدني التحصيل في المجموعة التجريبية مقابل أقرانهم في المجموعة الضابطة         

  .للدرجة الكلية لالختبارحجم التأثير 
  
  
  
  



 ٨٢

  )٢٢( الجدول 
  يجاد حجم التأثيرللدرجة الكلية لالختبار إل"  η 2"و " Z"قيمة 

 Z Z2 Z2  + 4 η 2 األبعاد
حجم 

 التأثير

 كبير 0.543 8.752 4.752 2.180 مالحظة

 كبير 0.594 9.843 5.843 2.417 تصنيف

 كبير 0.619 10.501 6.501 2.550 قياس

 كبير 0.712 13.886 9.886 3.144 استخدام األرقام

  استخدام العالقات

  المكانية والزمانية
 كبير 0.664 11.916 7.916 2.814

 كبير 0.559 9.061 5.061 2.250 تصالا

 كبير 0.641 11.154 7.154 2.675 استدالل

 كبير 0.559 9.080 5.080 2.254 تفسير

 كبير 0.717 14.151 10.151 3.186 تنبؤ

 كبير 0.783 18.438 14.438 3.800 مجموع

  .أن حجم التأثير كبير) ٢٣(  الجدول يتضح من
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  :سة توصيات الدرا ♦
توصي الدراسة بإعادة صياغة أهداف التربية وتدريس العلوم وغاياتها ومراجعة البرامج  -١

) الخ..المناهج والكتب والمقررات الدراسية والمصادر التعليمية وتقنياتها ( التربوية العلمية 
 .المستخدمة في التربية العلمية وتدريس العلوم 

الذاتي وجعل المتعلم دائم التساؤل ، ) النمو ( لتعلم التأكيد على دافعية التعلم واستمرارية ا -٢
فيتساءل ويفكر وينتج ويبحث ويستقصي ويكتشف بدال من استالم المعلومات وحفظها 

واستظهارها عند الحاجة تحقيقا لفعلية العلم ال اسميته أي يدرس العلم فكرا وعمال ومادة 
 .وطريقة 

: ل وتكامل عناصر التدريس الفعال الثالثة وهي تتطلب التربية العلمية وتدريس العلوم تفاع -٣
فالعقول االستقصائية وتعليم التفكير ال يتم تكوينها أو . المعلم والمتعلم والمنهاج سواء بسواء 

تنميتها بين عشية وضحاها بل تتطلب وقتا وأخذا وعطاء وتفاعال إبداعيا بين عناصر التدريس 
 .الفعال 

يمكننا اقتراح عدد عمليات العلم، دراسة الحالية من إمكانية تنمية مهارات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج ال
 :من التطبيقات التربوية والتي تتمثل فيما يلي 

 هناك مساران لتنمية مهارات التفكير العلمي األول أن يحتوي على عمليات :المحتوى الدراسي  ـ 
ذه العمليات والثاني إفراد مقررات خاصة العلم األساسية وذلك من خالل تضمين األنشطة الدراسية له

 .للتدريب على هذه العمليات خارج المحتوى الدراسي 

من خالل عقد الدورات التدريبية إلكسابهم مهارات التفكير المختلفة والتركيز على : إعداد المعلمين ـ 
ستقراء واالستنباط تكوين اتجاهات ايجابية نحو األسئلة التقويمية التي تتضمن التفسير والتحليل واال

 .واالستنتاج وإدراك العالقات عوضا عن األسئلة التي تعتمد على قياس مدى ذاكرة المتعلم 

 من خالل إبراز دور التنشئة األسرية الفاعل في تنمية مهارات :توجيه المجتمع وأولياء األمور ـ 
 وعدم اإلكراه  ترتبط ايجابيا بارتفاع التفكير لدى األبناء من منطلق أن معاملة األبناء التي تتسم بالتقبل

 .مستوى األداء العقلي لدى األبناء 

 في ضوء تناولنا لموضوع الدراسة يمكن اقتراح بعض الدراسات المؤمل :مقترحات الدراسة ♦
 :إجراءها مستقبال وهي 

 .إجراء دراسة مماثلة لتنمية مهارات التفكير العلمي لدى عينات أخرى من أفراد المجتمع *

  .ب العلوم لعمليات العلم األساسية إجراء دراسة لكشف عن مدى تضمين األنشطة التدريسية في كت*
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   المراجع
  العربية المراجعقائمة   :أوالً

  
  

ــز  .١ ــراهيم ، مجــدي عزي ــزء األول ،ط) : ٢٠٠٤(إب ــدريس الج  ،  دار ١موســوعة الت
 .األردن :المسيرة

  
  : ١الل استراتيجيات الـتعلم باالكتـشاف ، ط       التفكير من خ  ) : ٢٠٠٧(إبراهيم ، مجدي عزيز    .٢

 .عالم الكتب ، القاهرة
 

 والخامس الرابع للصفين العلوم كتابي في المتضمنة األسئلة تقويم):  ١٩٩٧ (محمد الفتوح، أبو .٣
 ، التربـوي  التقـويم  و لالمتحانات القومي المركز ، األساسي التعليم من األولى      بالحلقة
  .الخامس العدد ، األول المجلد ، التربوي   ويمللتق المصرية المجلة

 األردن         :،  دار المسيرة للنشر١علم النفس التربوي ، ط) : ١٩٩٨(أبو جادو ، صالح  .٤
   
أثر استخدام طريقة االستقصاء الموجه على تحصيل طلبـة         ) : ١٩٩٦(أبو قمر ، باسم محمد       .٥

رسالة ماجستير غير منـشورة ، كليـة         ا ، الصف الثامن لمادة العلوم وعلى اتجاهاتهم نحوه      
 .التربية ،جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين 

   .األردن ، عمان ، التربوي والتقييم النفسي القياس  مبادئ) : ١٩٨٢ ( سبع ، لبدة أبو .٦
  

 استخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلـوم علـى            أثر) :  ١٩٩٧ (حسن محمود ، األستاذ .٧
تحصيل الدراسي واإلبداع العلمي لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة مقارنا باألسلوب            ال

جامعـة أم درمـان اإلسـالمية ،     ، التربيـة  كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، التقليدي
 . السودان

  
منظـور   مـن  األساسـية  المرحلة في العلوم مناهج تقويم) :  ٢٠٠٥ (حسن محمود ، األستاذ .٨

 الثاني الجزء ، "المستقبل طموحات و الواقع تحديات بين " الفلسطيني الطفل مؤتمر ، إبداعي
 . اإلسالمية الجامعة ، التربية كلية ،

  
 النـشاطات  فـي  المحتـواة  العلميـة  العمليات على التركيز مدى) :  ٢٠٠٣ ( حسين ، بعارة .٩

 األردن في األساسي لتعليما مرحلة من األولى األربعة للصفوف العلوم لكتب العلمية التدريسية
 جامعة ، التربوية العلوم كلية .األول العدد ، عشر الثامن المجلد ، الدراسات و للبحوث مؤتة ،

 .األردن مؤتة،
  



 ٨٥

أثر التدريب على تصميم جدول االستقصاء      ) : ٢٠٠٢(البلوشي ، سليمان والمقبالي ، فاطمة       . .١٠
 تالميذ الصف التاسع منن التعليم العـام        في تدريس العلوم على عمليات العلم والتحصيل لدى       

 ، المجلد السابع ، العدد األول ، الشهر مارس          مجلة العلوم النفسية والتربوية   بسلطنة عمان ،    
. 

 جنـوب  جامعـة  ، األولى الطبعة ، المعاصرة العلوم تدريس) :  ١٩٩٦ ( رفعت ، بهجات .١١
 .       القاهرة: الكتب ،عالم الوادي

  
كانيات اإلم تنمية مركز ، المنهج و التفكير تعليم في قراءات) : ( ١٩٩٧ (جابر ، جابر .١٢

 . القاهرة   ، العربية النهضة ردا  :   البشرية
  

 التعلـيم  برنامج ، تدريسها وطرائق الصحة و العلوم ) : ١٩٩٣ ( المفتوحة القدس جامعة .١٣
  . فلسطين ، القدس ، المفتوح

المعلـم   مجلـة  ، العلمـي  التفكير مهارات تنمية و المنهاج ) :  ١٩٨٨ ( عثمان ، جبر .١٤

 . األردن ، عمان ، الدولية الغوث لوكالة العامة الرئاسة ، التربية معهد ، بالطال
  

 اإلمـارات  ، العـين  ، تطبيقـات  و مفاهيم ، التفكير تعليم ):  ١٩٩٩ ( فتحي ، جروان .١٥
 .الجامعي الكتاب دار: المتحدة العربية

  
االستقصائي ) سوشمان( أثر التدريس بنموذج    ): ٢٠٠٥(ة  الجندي ، أمنية وأحمد ، نعيم      .١٦

في تنمية االستقصاء العلمي وعمليات العلم التكاملية ودافعية االنجاز لدى تالميذ الـصف             
 ، المجلد الثامن ، العدد األول ،        مجلة التربية العلمية  األول اإلعدادي المتأخرين دراسيا ،      

  .الشهر مارس
 الوحـدة  ، المفتوحـة  القدس جامعة ، العلمي البحث اهجمن ) : ١٩٩٤ ( غازي ، حمزة .١٧

 . العلمي والبحث المعرفة ، األولى
  

 ، العـام  التعلـيم  مراحل في العلوم تدريس ) :  ١٩٩٦ ( آخرون و يوسف ، الخليلي .١٨
 . التوزيع و للنشر القلم دار : المتحدة العربية اإلمارات

  
وم  معلمي فهم لتنمية تدريبي برنامج إعداد ):  ٢٠٠١ ( حاتم ، دحالن .١٩ ة  في  العل  المرحل

 أدائهم على البرنامج هذا أثر و التكاملية عملياته و العلم لطبيعة بفلسطين العليا األساسية
 ، األقصى  جامعة و شمس عين جامعة بين المشترك البرنامج ، دآتوراه رسالة التدريسي،

  .التربية آلية
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طلبـة    عنـد  العلـم  عمليات تطبيق لىع القدرة تطور ):  ١٩٩٥ ( سميحة ، الدرابيع .٢٠
 ، منـشورة  غير ماجستير رسالة ، األردنيين الطلبة من عينة في العليا المرحلة األساسية

 .األردن ، عمان ، األردنية الجامعة

 لـدى  التحـصيل  و العقلي النمو على أثرها و العلم عمليات ) :  ٢٠٠١ ( عطا ، درويش .٢١
   العـدد  ،" التدريس طرق و المناهج في دراسات " ، غزة محافظة في السابع الصف طلبة
٧١.  

 الفالح مكتبة : الكويت ، ٤ ط ، العلوم تدريس في مقدمة) : ١٩٩٩ (صبري ، الدمرداش .٢٢

  . التوزيع و للنشر

 ط ، العلمية التربية و العلوم تدريس) :  ١٩٩٨ ( إبراهيم ، عميرة و فتحي ، الديب .٢٣
 . المعارف دار : القاهرة ٨

  
المقارنة بين االستقصاء العملياتي واالستقصاء المفـاهيمي ،        ) : ١٩٨٧(نيسة  ذياب ، أ   .٢٤

  .رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن
 ، ) العلـوم  مناهج في دراسة ( العلمي البحث و العلم ) :  ١٩٨٧ ( حسين ، رشوان .٢٥

 . الحديث الجامعي بالمكت ، اإلسكندرية ، الثالثة الطبعة
  

 طلبـة  لـدى  العلمية العمليات مهارات ):  ١٩٩٨ ( اهللا عبد ، خطايبة و إبراهيم ، رواشدة .٢٦
 اليرموك أبحاث مجلة ، تعلمية – تعليمية متغيرات ضوء في األردن في اإللزامية المرحلة

  . االجتماعية و اإلنسانية العلوم سلسلة ،

 للكتاب العامة المصرية الهيئة : القاهرة ، لعلميا التفكير ) :  ١٩٩٦ ( فؤاد ، زكريا .٢٧

. 
  

  . الشروق دار : عمان ، العلوم تدريس أساليب) :  ١٩٩٤ ( عايش ، زيتون .٢٨
 دار : عمـان  ، اإلصدار الثاني ، العلوم تدريس أساليب )  : ١٩٩٦ ( عايش ، زيتون .٢٩

  .التوزيع و للنشر الشروق
  

 دار : عمـان  ، األولـى  الطبعـة  ، لعلوما تدريس أساليب )  : ١٩٩٩ ( عايش ، زيتون .٣٠

  . التوزيع و للنشر الشروق

دراسة تجريبية في تأثير طريقة االستقـصاء علـى         ): ١٩٩٣(زيتون ، عايش محمود      .٣١
العلوم االجتماعيـة   ( دراسات  . مادة األحياء في المرحلة الجامعية       التحصيل في تدريس  

 ٢١١-٢٠١) : ٦(١١،) والتربوية

  



 ٨٧

 دار:١ ،طالتربية في والتقويم القياس مبادئ ): ١٩٩٨ ( ،هشام انوعلي فهمي ، الزيود .٣٢

 .القاهرة ، العربي الفكر

  
دار : سيكولوجية التعليم والـتعلم ، الطبعـة األولـى ، األردن       ) : ٢٠٠١(سامي ملحم    .٣٣

 .المسيرة

  
 و العلمي التفكير تنمية على المتناقضات إستراتيجية استخدام أثر ):  ١٩٩٩ ( أيمن ، سعيد .٣٤

 المؤتمر ، العلوم مادة خالل من االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى العلم عمليات عضب
  للتربية المصرية للجمعية الثالث العلمي

 العمانيين الطلبة لدى العلم عمليات قياس ):  ٢٠٠٣ ( اهللا عبد ، خطايبة و علي ، الشعيلي .٣٥
 . الرابع ، العدد التربوية ومالعل مجلة ، المتغيرات بعض ضوء في العام التعليم مرحلة في
  .قابوس السلطان جامعة ، التربية كلية

 المرحلة في العلوم تدريس في العلمي التفكير مهارات توظيف ) :١٩٩٣ ( ريم ، الضامن .٣٦
  .الغوث لوكالة العامة الرئاسة ، التربية معهد ، عمان ، االبتدائية

 : األولـى  الطبعـة  ، إلنسانيةا العلوم في المحتوى تحليل) :  ١٩٨٧ ( رشدي ، طعيمة .٣٧
 . مصر ، النشر و العربي الفكر دار

  
أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتهـا فـي العلـوم         ) : ٢٠٠٢(الطناوي ، عفت مصطفى      .٣٨

  .مكتبة األنجلو المصرية : التربوية ، القاهرة 
فعالية وحـدة مقترحـة باسـتخدام مـدخل         ) : ٢٠٠٢(عبد العزيز ، نجوى نور الدين        .٣٩

ف الموجه على كل من عمليات العلم والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم             االكتشا
 ،  رابـع  ، العدد ال   سابع ، المجلد ال   مجلة التربية العلمية  لتالميذ الصف األول اإلعدادي ،      

  .٢٠٠٤ الشهر مارس
 للـصف  العلـوم  كتاب في العلم لعمليات تحليلية دراسة ):  ١٩٩٤ ( سحر ، الكريم عبد .٤٠

 . شمس عين جامعة ،) منشورة غير ماجستير رسالة( ، اإلعدادي األول
  

 الـتعلم  متطلبـات  علـى  قـائم  برنـامج  فعالية ) :  ٢٠٠٣ ( محمد سحر ، الكريم عبد .٤١
 ، للعلـم  المعاصرة للطبيعة تصوراتهن تغيير على الخدمة قبل العلوم لمعلمات لالستخدام
  مـن  اإلسماعيلية ، فايد ، المرجان ندقف ، أفضل علمية تربية نحو السابع العلمي المؤتمر

 .الثاني المجلد ، يوليو ) ٣٠ -٢٧(
  



 ٨٨

اإلعداديـة   بالمرحلة العلوم منهج محتوى تناول مدى ):  ٢٠٠٤ ( ممدوح ، المجيد عبد .٤٢
العـدد   ، الـسابع  المجلد ، العلمية التربية مجلة لها، الطالب فهم و عملياته و العلم ألبعاد
 .سبتمبر الشهر ، الثالث

  
 علم لمدرس األكاديمي اإلعداد لتطوير مقترح برنامج):  ١٩٩٢ ( الزهرة عبد ، العبيدي .٤٣

 ، العلـم  عمليـات  و الحياتية المفاهيم على التأكيد مع بالعراق التربية كليات في األحياء
 . القاهرة ، شمس عين جامعة ، منشورة غير دكتوراه رسالة

  
 المعرفـي  البنـاء  لواقـع  تحليليـة  ةدراس) :٢٠٠٦ ( ،حسن مهدي و محمد ، عسقول .٤٤

 ، التربية لكلية األول العلمي المؤتمر ، األساسية المرحلة في الفلسطينية المناهج لمحتوى
 ٤٠ -١ ،ص األول ، المجلد ديسمبر  )٢٠ -١٩.(من األقصى ، غزة جامعة

  
دار :  ، األردن    ١ ،ط مطرق وأساليب تدريس العلو   ) : ٢٠٠١(عطا اهللا ، ميشيل كامل       .٤٥
 .لمسيرةا

  
 التحـصيل  على المفاهيم خرائط إستراتيجية استخدام فاعلية ) : ١٩٩٢ ( محمد ، العطار .٤٦

 الرابـع  للـصف  والرياضيات العلوم مادتي في األساسية العلم عمليات مهارات واكتساب
 وطـرق  للمنـاهج  المـصرية  الجمعية ، األول المجلد ، األول العلمي المؤتمر ، االبتدائي
  .التدريس

  
 . القاهرة ، العلمية التربية أصول في ) :  ١٩٩٦ ( يسري ، فيعفي .٤٧

  
 لمرحلـة  العلـوم  تدريس أساليب ) :  ٢٠٠١ ( صبحي ، جاللة أبو و محمد ، عليمات .٤٨

 . التوزيع و للنشر الفالح مكتبة ، الكويت ، ١ ط األساسي، التعليم
  

 اإلعداديـة   أثر أسلوب االكتشاف في تحصيل طلبة المرحلـة       ) : ١٩٨٢(غباين ، عمر     .٤٩
الجامعة األردنيـة ،    . رسالة ماجستير غير منشورة     . للمفاهيم الفيزيائية والطرق العلمية     

  .عمان ، األردن
 بالمملكة المتوسطة بالمرحلة العلوم منهج محتوى تناول مدى ) : ٢٠٠٠ ( محسن ، فراج .٥٠

 الثالث، المجلد ، لميةالع التربية مجلة ، لها التالميذ فهم و عملياته و العلم ألبعاد السعودية

 . الثاني العدد

 فـي  حديثة اتجاهات) :١٩٩٩( رجب ، المهيمي و الرحيم عبد ، سالمة و محمد ، فرج .٥١
 . التوزيع و للنشر الفالح مكتبة ،الكويت ،١ ط، العلوم تعلم و تعليم

  



 ٨٩

فاعلية استخدام االكتشاف الموجه في تنمية مهـارات        ) : ٢٠٠٥(فهمي ، عاطف عدلي      .٥٢
 ،  مجلة التربية العلميـة   العلم األساسية واالهتمامات العلمية لدى طفل الروضة ،         عمليات  

 .المجلد الثامن ، العدد الرابع ، الشهر ديسمبر

  
 .المطبوعات دار : اإلسكندرية ، العلوم تدريس في األساسيات) :  ١٩٨١ ( فؤاد ، قالدة .٥٣

  
المنظم المتقـدم وطريقـة     مقارنة بين طريقة االستقصاء و    ) : ١٩٨٤(قموة، ديانا سعيد     .٥٤

التعليم الصفي االعتيادي في تدريس المفاهيم الفيزيائية ، رسالة ماجستير غير منـشورة ،             
  .كلية التربية ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن 

:  ،غزة   ٢ ، ط  تدريس العلوم في التعليم العام    ) : ٢٠٠٨(اللولو، فتحية واألغا ، إحسان     .٥٥
  .مية مطبوعات الجامعة اإلسال

 الـصف  طلبـة  لدى العلمي التفكير مهارات مستوى) :  ٢٠٠٠ ( أحمد محمد ، المجبر .٥٦
 كليـة  ، منشورة غير ماجستير رسالة ، العلمي ميولهم و باستطالعاتهم عالقتها و الثامن
 .المية ، غزة اإلس الجامعة ، التربية

 مـن  كـلٍ  على يمالمفاه خرائط إستراتيجية استخدام فاعلية) :  ١٩٩٨ ( زبيدة ، محمد .٥٧

 المتـأخرين  االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى العلم عمليات بعض اكتساب و التحصيل

الحـادي   للقـرن  العلـوم  معلـم  إعداد ( يالثان العلمي المؤتمر ، العلوم مادة في دراسياً
 مركز تطوير للتربية المصرية الجمعية : الثاني المجلد ، ١٩٩٨ أغسطس١٥)  نوالعشري
  . علومال تدريس

 عمليـات  اإللزامية المرحلة نهاية طلبة اكتساب أثر) :  ١٩٩١ ( محمد علي ، المغربي .٥٨
 الجامعـة  ، ماجـستير  رسـالة  ، العلمية اتجاهاتهم على و العلوم في تحصيلهم في العلم

 . األردن ، عمان ، األردنية
  

 :عمان ، ١ ط ،األهـداف  و المبادئ ، العلوم تدريس طرق ، ) :  ٢٠٠١ ( سعد ، المقرم .٥٩
  .التوزيع و للنشر الشروق دار 

 المسيرة دار ،١ ط ، النفس وعلم التربية في والتقويم القياس ):  ٢٠٠٥ (سامي ، ملحم .٦٠
 . والتوزيع للنشر

  
 عمان ، األولى الطبعة ، النفس وعلم التربية في البحث مناهج ):  ٢٠٠٠ (ملحم،سامي .٦١

 . والتوزيع للنشر المسيرة  دار:
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حجم التأثير ، الوجه المكمل للداللة اإلحصائية ، المجلـة          ) : ١٩٩٧(ي  منصور ، رشد   .٦٢
 .٥٧المجلد السابع ص ) ١٦( المصرية للدراسات النفسية ، العدد

  
فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهـارات التـدريس         ) : ٢٠٠١(موسى ، سامية محمد      .٦٣

رابع ، العـدد الرابـع ،        ، المجلد ال   مجلة التربية العلمية  .بالعروض العلمية االستقصائية    
  ٢٠٠ديسمبر 

  
 فـي  المراجع سلسلة ، العلوم تدريس في المدخل ): ٢٠٠٢ ( آخرون و أحمد ، النجدي .٦٤

 . العربي الفكر دار : القاهرة ، النفس علم و التربية
  

أثر استخدام طريقة التعلم الذاتي باالستقصاء الموجه       ) :١٩٨٨(نشوان ، يعقوب حسين      .٦٥
العلمية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض ، رسـالة           على تحصيل المفاهيم    
 .٢٦الخليج العربي ، العدد 

  
 ، عمان ، دار الفرقان      ٣ ، ط  الجديد في تعليم العلوم     ) : ١٩٩٢(نشوان ، يعقوب حسين      .٦٦

. 

  
اتجاهات معاصرة في مناهج وطرق تدريس العلوم ،        ) : ١٩٩٤(نشوان ، يعقوب حسين      .٦٧

 .الفرقان  ، عمان ، دار ٢ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٩١

  األجنبية المراجع : ثانيًا
  

1) Ebou , K . ( 1997 ) . Does the acquisition of science processes 
skills in a project based science curriculum differ by gender ? An 
explotary study of middle and high school student experience , DA I – A 57– 
7.  

 
2)  Bock , James & Samuel, (1980) . Acomparrison Of The Effects Of An 

Inquiry- Investigative And Traditional Laboratory Program On High School 
Chemistry On Students Attitudes .Dissertation Abstracts International , 

Vol.40, No.12, June :6220 A.                                          
 

3) Leach J ., et. al., ( 1997 ) ؛ " A study of progression in learning 
about the Nature of science'' : Issues of conceptualization Education 
Vol. 19, No.2. 
 
4) Lin, Chen-yung (1995): perspectives of science Teaching 
understanding of the nature of science and attitudes towards science 
among preservice elementary teachers' in Taiwan (preservice teacher, 
china), Doctoral Dissertation University of Iawa , Dissertation Abstract , 
AAC 9433650 
 
5) Martinez – Gracia, M., Gil – Guilez , M & Osada , J . ( 2006 ) Analysis of 
Molecular Genetics Content in Spanish Secondary School 

  Textbooks , Journal of Biological Education , 40 ( 2) : 53 – 60  
     

6) Johnson , R. (1976).'' The relationship Between Cooperational Inquiry In 
Classrooms'', Journal of Research In Science Teaching,V.13,No.1:55-63.    

                                                              
 

                                            
7) Sidney ,A.(1989) .'' The Effects Of The Inquiry Methods Of Teaching Science 
On Critical Thinking Skills , Achievement And Attitudes Toward Science . 
Dissertation Abstracts International , Vol.50 :1287A. 
 
8) National Association for The Education of Young Children Teaching and 
Working with Culturally and Linguistically Different Children .Washington , 
NAEYC,1997 : 15- 18. 
 

                                                                                                             
  
  
  



 ٩٢

  

  
  
  

  مالحق الدراسة
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  )١(ملحق رقم 

   ة بأسماء المحكمين الختبار عمليات العلمقائم

   
  

  

  مكان العمل  الوظيفة  التخصص  الدرجة العلمية  اسم المحكم  .م

١  
  

  يحيى أبو جحجوح. د
  
  اعدأستاذ مس

مناهج وطرق 
  تدريس العلوم

نائب عميد كلية 
 جامعة –التربية 

  األقصى

 جامعة –كلية التربية 
  األقصى بغزة

٢  
  

  محمود األستاذ. د
  

  أستاذ مشارك
مناهج وطرق 
  تدريس العلوم

أستاذ الناهج وطرق 
 كلية –التدريس 

  التربية

 جامعة –كلية التربية 
  األقصى بغزة

٣  
  
  

  فتحية اللولو. د

  
  

  تاذ مشاركأس

  
مناهج وطرق 
  تدريس العلوم

  
عميد القبول 
  والتسجيل

  
الجامعة اإلسالمية 

  بغزة

٤  
  

  عطا حسن درويش. د
  

  أستاذ مشارك
مناهج وطرق    

  تدريس العلوم

أستاذ مشارك 
المناهج وطرق 
  تدريس العلوم

 جامعة –كلية التربية 
  األزهر

  أستاذ مساعد  حاتم دحالن. د  ٥
مناهج وطرق    

  تدريس العلوم
  مشرف تربوي

برنامج التربية 
  UNوالتعليم 

  ماجستير  إسماعيل كالب  ٦
مناهج وطرق    

  تدريس العلوم
  مشرف تربوي

برنامج التربية 
  UNوالتعليم 

  مشرف تربوي  أحياء-تربية علوم   بكالوريوس علوم  إسماعيل أبوشمالة  ٧
برنامج التربية 

 UNوالتعليم 



 ٩٤

  
  
  
    )٢(   ملحق رقم 

  

  دليل المعلم لتدريس الوحدة السابعة

  باستخدام النمط االكتشافي

  

  
  
  
  
  
  
  



 ٩٥

  
  
  

  

  

""  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــل األول   

ـــة  الحـــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــ

  "" الموجيـــــــــــــــــة   

 .الحركة الموجية  

 ج أهمية األموا 

 .أنواع األمواج  

  .األمواج المستعرضة   - أ

 .األمواج الطوليــة   -  ب

  تـردد    –  سـرعة الموجـة       –  اتـساع الموجـة         –طـول الموجـة     ( خصائص األمـواج     

 ). الموجة 

 .سلوك األمواج  

  .انعكاس األمواج   - أ

 . انكسار األمواج  -  ب
  

الصـــــــــــــوت حركـــــــــة ""  الفصــل الثانـــي    

  "" ـــــــــة    موجيـــــ

 .طبيعة الصوت و منشؤه  

 ) . الغازية – السائلة –الصلبة ( انتقال الصوت في األوساط المختلفة  

 . خصائص أمواج الصوت  

 ــات  التعليميــــــــــــةالموضوعـــــــــ

 



 ٩٦

 . سرعة الصوت في األوساط المادية المختلفة   - أ

 . تردد أمواج الصوت  -  ب

  .مدى الصوت المسموع   -  ج

 .تطبيقات على األمواج فوق السمعية  

 .اج الصوتية و استقبالها استحداث األمو 

 امتصاص الصوت –""  الصدى "" انعكاس الصوت ( سلوك موجات الصوت في المواد المختلفة  

. ( 

 . التردد الطبيعي و الرنين  

 .الصوت الموسيقي و الضجيج  

  . اآلالت الموسيقية  

  
  
 
 
  
  

  الحركة الموجية  :/ الفصل األول   
 

ـ           تك لموضـوع  الحركـة الموجيــــة            يتوقع منـك عزيـزي الطالـب بعـد دراس
  -:و إجراء النشاطات التعليمية الواردة في هذا الفصل أن تصبح قادراً على أن 

  
  . توضح مفهوم كل من الموجة والحركة الموجية  -١
  . تتعرف أهمية األمواج في حياتنا اليومية  -٢
  . مكان إلي آخر تبين أن األمواج تنقل الطاقة من -٣
تستنتج عملياً أن جزيئات المادة ال تنتقل مع الموجة بل تهتز حول موضعها  -٤

  .األصلي 
  .تفرق بين سرعة الموجة وسرعة جزيئات الوسط الناقل للموجة  -٥
  . تميز بين أنواع األمواج المختلفة  -٦

التعليميـــــــــة  األهــــــــــــداف   



 ٩٧

  .تتعرف علي خصائص األمواج و سلوكها في األوساط المختلفة  -٧
  . ومنشؤه توضح مفهوم الصوت -٨
  . تستنتج أن الصوت بحاجة إلي وسط مادي لالنتقال  -٩
  .تبين أن سرعة الصوت تختلف باختالف الوسط المادي  - ١٠
  .تتعرف خصائص الصوت وتين سلوكه في األوساط المختلفة  - ١١
 . توضح المقصود بالرنين  - ١٢

  . تتعرف الشروط الالزمة لحدوثه  - ١٣
  .دوثه توضح المقصود بالصدى وتستنتج الشروط الالزمة لح - ١٤
  .تتعرف علي بعض التطبيقات العملية لألمواج الصوتية  - ١٥
  .تفرق بين الصوت الموسيقي والضجيج  - ١٦

  
  

 الصوت حركة موجية : الفصل الثاني  
 

            الـصوت حركـة موجيـة     يتوقع منك عزيـزي الطالـب بعـد دراسـتك لموضـوع               
  -:اردة في هذا الفصل أن تصبح قادراً على أن و إجراء النشاطات التعليمية الو

  
  .تعرف الصوت  -١
  .تفسر كيف ينشأ الصوت  -٢
  .تفسر كيفية إحساس اإلنسان باألصوات المختلفة  -٣
  .تستنتج طبيعة موجات الصوت  -٤
  .تحدد العوامل المؤثرة في سرعة الصوت  -٥
  .تقارن بين سرعة الصوت في األوساط المختلفة  -٦



 ٩٨

العالقة بين سرعة الصوت في الهواء ودرجـة        ترسم رسوماً بيانية  توضح       -٧
  .الحرارة 

  .تميز بين األصوات حسب خصائص الدرجة والشدة والنوع  -٨
  . تصنف األمواج الصوتية إلى سمعية وتحت سمعية وفوق سمعية  -٩
  .تميز بين المواد حسب تأثيرها على موجات الصوت  -١٠
  .تتعرف مفهوم الصدى  -١١
  .  تقدير المسافات فييستخدم الصدى  -١٢
  .كتشف ظاهرة الرنين ت -١٣
  .تميز بين الصوت الموسيقى والضجيج  -١٤
  .تصنف اآلالت الموسيقية حسب الجزء المهتز فيها  -١٥
  .تتعرف على تطبيقات عملية لألمواج الصوتية  -١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 ٩٩

  
  
  
  األول ل الفص

  

  ة الحركـة الموجيـ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٠

  
 
 
 
 

 :موضوع الدرس على هيئة سؤال  -١

 لموجية ؟ وكيف تتكون ؟ ما هي الحركة ا-
 

 :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس  -٢

 . خط انتشار الموجة – النبضة – الحركة الدورية –    الحركة الموجية 

  : أن يعرف الطالب كال من :  األهداف اإلجرائية -٣   
   خط انتشار الموجة– النبضة – الحركة الدورية –       الحركة الموجية 

 :الوسائل التعليمية األدوات و -٤

  .  الطباشير- السبورة –الكتاب المدرسي 
   - )  :١( م نشــاط رقـــ -٥

   -:اقرأ الفقرة التاليـــــة /  عزيزي الطالب 

هل شاهدت ذات مرة تلك االهتزازات التي تحدث علي سطح بركة ماء عندما ترمي حجر               
ما يطير بها العازف كيف تهتز ؟     في البركة ؟ هل أمعنت النظر في حركة أوتار العود  عند           

إن حركة جزئيات الماء علي سطح البركة واهتزاز أوتار العود هي نماذج للحركة الموجية               
 .  

    -:لمعرفة المزيد عن تلك الموجات و الحركة الموجية  قم بإجراء النشاط التالي 
 نشاط يوضح الحرآة الموجية 

  .   قطعة فلين أو خشب صغيرة –أو حقنة    قطارة –   حوض ماء  :المواد واألدوات** 
   :خطوات العمل** 

  .  صب كمية من الماء في الحوض 
  .بواسطة القطارة ضع نقطة من الماء تسقط علي سطح الحوض 

 ضع قطعة الفلين علي سطح الماء وراقب حركتها 

  احلركــــــة املــــــوجية: الدرس األول 



 ١٠١

--------------------------------- ماذا يتكون علي سطح الماء ؟        ـ  
------------------------------------------------------
---------------------------- ماذا يحدث لقطعة الفلين ؟       ـ--------

------------  
------------------------------------------   صف حركتها ؟    

-----  
  
 هل حركة قطعة الفلين انتقالية مع الدوائر أم ال ، فسر ذلك ؟  -

 - ------ - ------ --- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 --- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

 ------ - ------ --- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -
 ----- - ------.  

  
  : أجب عما يأتي -٦

  .رميت حجرا في بركة ماء راكدة :  ماذا تتوقع أن يحدث لو -
---- - ------ - ------ - ------ --- - ------ - ------ - ------ - --

 ------ - ------ - ------ - ------ - ------ --- - ------ - ------ -
- - ------  

  ] ........ [حركة ناتجة عن اهتزاز جزيئات وسط ما :  اكتب المصطلح العلمي -
  

  - )  :٢( ـم نشــاط رقــ

   -: عزيزي الطالب قم بتنفيذ النشاط التالي -ب

.  ويل  ، قطعة شبر ملونة حبل ط:  المواد واألدوات * *

  
  :خطوات العمل ** 



 ١٠٢

  . اربط قطعة من الشبر الملون في نقطة ما على الحبل  .١

                            امسك بطرف الحبل بعد شده من الطرف اآلخر بربطه                               .٢

  . كما هو موضح بالشكل في عمود أو شده من قبل زميلك

  والى أسفل ، كيف أصبح شكل الحبل ؟أعلىحرك يدك إلى  .٣

------------------------------------.  

  راقب حركة قطعة الشبر الملون في أي اتجاه تتحرك ؟  .٤

------------------------------------.  

  ماذا يحدث بعد توقف يدك عن الحركة ؟ .٥

------------------------------------.  

  -: دون مالحظاتك في الجدول التالي  .٦

  عند توقف الحركة  اتجاه حركة الشبر  شكل الحبل بعد الحركة

   

   
 

   -: من األنشطة السابقة يتبين أن 

 . هي الحركة الناتجة من اهتزاز وسط ما : الحركة الموجية  

  . تكرار الحركة في فترات زمنية ثابتة : الحركة الدورية  

  . حركة اهتزازية لفترة قصيرة : النبضة  

  . هو االتجاه التي تتقدم فيه الموجة : خط انتشار الموجة  

هي عبارة عن حدوث اضطراب اهتزازي ينتقل من مكان إلى آخر وينـشأ هـذا               : الحركة الموجية  

  . االضطراب نتيجة اهتزاز المصدر 

  : فسر ما يلي 

  .لمرسى دون انتقالها مع األمواج ارتفاع وانخفاض السفن من مكانها عند ا

----------------------------------------------------: التفسير 

---   

  

  

  

  

  



 ١٠٣

  
  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

  ما أنواع األمواج ؟ ماالفرق بينها ؟ -
    اذكر أمثلة على أمواج في حياتنا اليومية ثم صنفها ألنواعها ؟-
 

  : التي يتناولها الدرس المفاهيم األساسية-٢

 األمواج الكهرومغناطيسية – األمواج الميكانيكية – األمواج المستعرضة –األمواج الطولية 
.  
  

  : األهداف اإلجرائية -٣    

  . أن يعرف الطالب الموجة الطولية -     
  . أن يعرف الطالب الموجة المستعرضة -     
  .وجة المستعرضة  أن يقارن بين الموجة الطولية والم-     
  . أن يصنف األمواج إلى ميكانيكية وكهرومغناطيسية -     
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  .  الطباشير- السبورة –الكتاب المدرسي 
   - )  :١( ــم نشــاط رق -٥

   - :ةاقرأ الفقرة التالي/   الطالب عزيزي

ا أم ال ، فهناك أمواج الصوت ، أمواج الضوء توجد األمواج في كل مكان من حولنا سواء أدركنا وجوده

وتمكن أهمية األمواج في استخدامها في مجاالت متعددة . ، أمواج المذياع ، والتلفاز ، وأمواج الزالزل 

  :منها

  أنــــواع األمــــــواج: الدرس الثاني 



 ١٠٤

 
  

ونتيجة لهذه األهمية الستخدام األمواج فقد صنفت حسب المميزات المشتركة بينها بناء على 
   .ر فيه الموجة بالنسبة لخط انتشارهاحركة جزيئات الوسط الذي تسي

  -:ثم أكمل    )  ٣ص(ارجع للكتاب  

  
   - )  :٢( ـم نشــاط رقـ

   -:نفذ النشاط التالي و من ثم أجب على األسئلة التي تليه  /  عزيزي الطالب 

  . قطعة شبر ملون –نابض حلزوني طويل وخفيف  : المواد واألدوات** 
  

   :خطوات العمل** 
 .اً حلزونياً طويالً خذ نابض

  .ضعه على سطح طاولة ملساء 
  .أربط قطعة شبر ملونة في حلقة ما من النابض 

  واجــــواع األمـــأن



 ١٠٥

  . من الطرف اآلخر يشدهثبت النابض من طرفه وأطلب من زميلك أن 
  .  حرك يدك بشكل دوري إلي اليسار وإلي اليمين عمودياً علي اتجاه حركة النابض 

  .ا في أي اتجاه تتحرك قطعة الشبر شد حلقات النابض باتجاهك ثم اتركه

  
  :سجل مالحظاتك في الجدول التالي 
 اتجاه حركة قطعة الشبر بعد الحركة  شكل الحبل بعد الحركة

 
  

هل تحرك قطعة الشبر باتجاه عمودي أم موازي لخط انتشار  ) ٤( في الخطوة رقم 
  الموجة ؟

----- - ------ - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - ------ - -
 --- - ------ .  

  ؟ ) ٥( كيف تتحرك قطعة الشبر في الخطوة رقم 
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

 --- - ------ .  
   أكمل العبارات التالية -:االستنتاج 

--------  بالنسبة لخط     ------------  تنقسم األمواج لقسمين حسب حركة          -١
 وفيها تتحرك الجزئيات عمودياً علي خـط        ------------- وهما األمواج      -----

    و فيها تتحرك الجزئيات بـشكل مـوازٍ لخـط      ------------االنتشار و األمواج    
  . االنتشار 

  
  
  
  



 ١٠٦

  : أجب عما يأتي -٦

  : أكمل جدول المقارنة التالي-أ
 

  األمواج الطولية  األمواج المستعرضة  وجه المقارنة

     ركة جزيئات الوسطح

     الموجة تتكون من

     مثال على الموجات

  :  ـل  أكمـ-ب

  ----------------------الشكل المقابل يمثل ) ١

  . انتشار الموجة ----------------------تهتز دقائق الوسط في )  ٢

  

   - )  :٤( ـم نشـاط رقـ

و من ثم انظر  ) ٣٨ص( لمقرر اقرأ ما ورد في الكتاب المدرسي ا/   عزيزي الطالب -أ

   -:لألشكال التالية و أكمل جدول المقارنة الذي يليه 

حركة الموجية في بعض الخصائص العامة وتتبع المبادئ والقوانين نفـسها ممـا             تشترك جميع أشكال ال   
  . طول الموجة ، اتساعها ، سرعتها ، ترددها   :يسهل دراستها ومن هذه الخصائص 

  

  الموجة الطولية  الموجة المستعرضة وجه المقارنة

    اهتزاز الجزيئات

    شكل الموجة

    طول الموجة

    سرعة الموجة في الجوامد

    حدوثها في الماء

    أمثلة على كل منها



 ١٠٧

                                                                         
  
  
  
  
  
  
   أكمل الجدول -ب

  
  
  

موجية التي  تهتز فيها جزيئات الوسط باتجاه عمودي على خط انتشار هي الحركة ال
  .الموجة 
  :انظر الشكل التالي ، ثم اجب عن األسئلة  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إحداث موجة مستعرضة باستخدام قطع فلين على سطح ماء في حوض زجاجيشكل يبين 

 
  

ضةموجة مستعر

 
  

 موجة طوليــــة

 املوجـــــــــات  املستعرضــــــــــة :ًأوال



 ١٠٨

  
  :من خالل مالحظاتك للرسم البياني السابق أكمل

 .             ---- ------ - ----   و  ------ ------ - ة المستعرضة من   تتكون الموج-أ
-------- - ------ - ------ - -----   أقصى إزاحة لدقائق الوسط إلى أعلى -ب

 --- .  
-------- - ------ - ------ - -----   أقصى إزاحة لدقائق الوسط إلى أسفل -ج

 ---- .  
اليين أو المسافة بين كل نقطتين متتاليتين         المسافة بين قمتين متتاليتين أو بين قاعين متت         -د

  وتقـاس    -------------)  بسرعة واحدة واتجاه واحـد    ( تتحركان في طور واحد     
  . بوحدات الطول 

ث حيــث تمثــل            /  المــسافة التــي تقطعهــا الموجــة فــي الثانيــة م      -ه 
  .    -----------------تي تحملها سرعة انتقال الطاقة ال

  
  
  

  . هي الحركة الموجية التي  تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة 
  

  :انظر الشكل التالي ، ثم اجب عن األسئلة  •

  
  
  
  
  
  
  
  

    سلك زنبركي باستخدام طوليةإحداث موجة شكل يبين        
  

 طــــــــــوليـــــــــــةاملوجـــــــــات  ال :ًثانيا

 



 ١٠٩

   -:أكمل العبارات التالية 
   . ---------- - --ئق الوسط من بعضها البعض يسمى بـ  تقارب دقا 
  . ---------- - -- تباعد دقائق الوسط من بعضها البعض يسمى بـ  
--------المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين هو            

----.  

  
  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

  ا اليوم ؟ ما هي خصائص األمواج التي سوف نتعلمه -
 الزمن – التردد الموجي – الطول الموجي –سرعة الموجة :   ما المقصود بكل من -

  الدوري ؟
 

  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

  . الزمن الدوري– التردد الموجي – الطول الموجي –سرعة الموجة 
  : األهداف اإلجرائية -٣    

  . أن يعرف الطالب سرعة الموجة-     
  . أن يعرف الطالب الطول الموجي لألمواج المختلفة-     
  . أن يستنتج العالقة بين التردد والزمن الدوري -     
  . أن يحل مسألة حسابية على معادلة الموجة -     
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  .  الطباشير- السبورة –الكتاب المدرسي 
  

  

  

  

  

  

  خصــائص األمـــــواج: الدرس الثالث 



 ١١٠

  

  - )  :١( ــم نشـاط رق
                               -:اقرأ الفقرة التالية /  زي الطالب عزي

  . المستعرضة من قمم وقيعان مثل أمواج الماء األمواجتنكون 
  :من خالل الشكل المقابل* 

  .  م---- ------ - ----- = طول الموجة 
  . م------- - ------ -     أو -- ------ - --=  اتساع الموجة 

  

  

    -:لشكل ثم اجب الحظ الشكل الموضح با

  الشكل المقابل يبين حركة كتلة مربوطة                                   
  بنابض حلزوني شد الكتلة واتركها فإنها تهتز

  )  . أ ، ب (  ذهاباً وإياباً بين النقطتين  
  :نسمى حركة هذه الكتلة بالحركة الدورية وعليه فإن 

  
 :أكمل الفراغ  

--- ---- قوم بتنفيذها الجسم المهتز في الثانية الواحدة يعرف بـعدد الدورات التي ي )١
---- 

 ويقاس ------ ----- الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازة كاملة يعرف بـ  )٢
 .بالثانية

  
  
  
  
  
  
  

 



 ١١١

فلو تخيلنا فتحة في حاجز تمر منها موجة كما هو موضح بالشكل فان تردد الموجة                •
  .الفتحة في الثانية يساوى عدد القمم التي تمر من هذه 

 األلمانيثانية ويطلق عليها اسم هيرتز نسبة إلى العالم         / يقاس التردد بوحدات دورة      •
 ) م ١٨٩٤ -١٨٥٧ ( hertzهيرتز 

 . بوحدة قياس التردد Hzيرمز للتردد  •

•  ) KHz (  هيرتز ١٠٠٠= الكيلو هيرتز  )Hz(  

•  ) MHz (  هيرتز ١٠٠٠٠٠٠٠= الميجا هيرتز )Hz(  

  
)            ز  ( يساوى عدد الدورات في الثانية الواحـدة والـزمن الـدوري            ) ت  ( أن التردد   وبما  

  .فان الزمن الدوري يساوى مقلوب تردد الموجة . عبارة عن زمن الدورة الواحدة  
  

  ت/ ١=   ز                 ؛ز                / ١=        ت     
  

   ..……ترمز للزمن الدوري ) ز(ترمز للتردد الموجي ، ) ت(حيث 
  )١ (المـثـ 

.             ثوان ، احسب تـردد الـشوكة الرنانـة           ١٠ دورة في    ٥٠٠٠تهتز شوكة رنانة بمعدل     
  . ثم احسبي الزمن الدوري لهذه الحركة 

  : ـل الحـ

     ثانية ١٠/   دورة ٥٠٠٠=   تردد الشوكة الرنانة -أ
  =                         ٥٠٠  = ١٠ /  ٥٠٠٠ Hz  

  التردد ) ت ( ت    حيث  / ١ =  الدوري  الزمن -ب
   ثانيــــة٠,٠٠٢  = ٥٠٠ / ١= الزمن الدوري 

  

    - :أجب عن األسئلة التالية/ و اآلن عزيزي الطالب *** 
  
  



 ١١٢

 ثانية  ،  احسب تردد الشوكة ٢٠ن قدره  ذبذبة في زم٥١٢٠  شوكة رنانة تحدث -١
  .وكذلك الزمن الدوري 

 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ ----- - ------ - -----
-- - ------ - ------   

  .ث ،   فما مقدار الزمن الدوري لها /  ذ ٨٠٠  إذا كان تردد شوكة رنانة -٢
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

 ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ ----- - ------ -
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

 ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ ----- -
 ------ - ------ - ------ .  

 ثوان ، احسب تردد نغمة الجرس  ،  ١٠في )   ذبذبة  ١٠٢٠(   يهتز جرس بمعدل -٣ 
  . وكذلك الزمن الدوري 

- - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - -----
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

 ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------.  
  - )  :٢( ـم ط رقــنشــا

  -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب 

  ما العالقة بين سرعة الموجة وترددها وطولها ؟ -
إليجاد هذه العالقة يجب عليك التعرف على المفاهيم التالية والتي سبق أن طرحت فيما 

  . سبق 



 ١١٣

رمز لها وهى عبارة عن المسافة التي قطعتها قمة ما في الثانية وي:سرعة الموجة  
  ) .   ع(بالرمز

 
  ) . ل ( وهى المسافة بين قمتين متتاليتين و يرمز  لها بالرمز :  الطول الموجي  

 
( وهو عدد القمم التي مرت من نقطة معينة في الثانية ويرمز لها :  تردد الموجة   

  ) . ت 

  تردد الموجة × طول الموجة = سرعة الموجة   : وعليه فان

  

                 ت       ×          ل   =            ع            
ويمكن تمثيلها .  وتسمى هذه العالقة بمعادلة الموجة وهى تنطبق على جميع األمواج 

  : حسب الهرم كالتالي
  

  :تمعن الهرم أمامك ثم استنبط ما يلي  

   .      ------ - ------ - ---- =  التردد -
                    

  .       ------ - ------ -=  سرعة الموجة -
  

  / عزيزي الطالب ** 

  )                                                                ٣  -  ٢  - ١( ادرس األمثلة رقم 
  .ثم اجب عن األسئلة فيما بعد  )  ٤٠ص (  من الكتاب المقرر 

  
    -:تالية أجب عن األسئلة ال/ و اآلن عزيزي الطالب *** 

 متـر؟             ٠,٣ احسب تردد موجة صوت المـذياع إذا كـان طـول موجـة صـوته      -١
  )) . ث  /  م ٣٤٠علماً بأن سرعة الصوت في الهواء تساوى (( 

 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ------ - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - ------ - ------ -



 ١١٤

 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

-- - ------ - ------  
ــا  -٢ ــلكية تردده ــة ال س ــوجي ؟            ١٠ موج ــول الم ــسب الط ــز اح ــو هيرت  كيل

  )) ثانية /  متر ٨ ١٠ × ٣,٣٣لها علماً بأن سرعة انتشار موجات الالسلكي (( 
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

 - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -----
----- - ------  

ث فاحـسب  طـول الموجـة التـي تـصدرها            /  ذ   ٨٠٠ إذا كان تردد شوكة رنانة       -٣
  ث ؟ /  م ٣٣٦إذا كانت سرعة الصوت في الهواء  حينئذ 

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

--------  
ث احـسب طـول الموجـة التـي            /  ذ   102  إذا كان تردد نغمة جـرس المدرسـة           -٤

  ث ؟/  م 340= تصدرها علماً بأن سرعة الصوت في الهواء 
---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ ----- - ------ - --

 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

----- - ------  
ث فما عدد الذبذبات  التي يعملها مصدر        /  م   ٣٢٠ إذا كانت سرعة الصوت في الهواء        -٥

  ث ؟/  ذ٦٤٠ بأن تردد المصدر هو  متر علما١٦٠ًالصوت حتى لحظة سماعه على بعد 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

------------  
  
  



 ١١٥

  
  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

وجة لدى انتقالها من وسط إلى وسط آخر يختلف خصائصه عن ماذا يحدث للم -
  خصائص الوسط األول؟ 

 التردد الموجي  ؟ – الطول الموجي –سرعة الموجة :   ماذا تتوقع أن يحدث لكل من -
  بين الوسطين

 
  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

  .انعكاس الموجة
  : األهداف اإلجرائية -٣    

  .يعرف الطالب انعكاس األمواج أن -     
  . أن يستنتج العالقة بين سرعة الموجة الساقطة وسرعة الموجة المنعكسة -     
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  .  شبرة ملونة– نابض زنبركي – الطباشير – السبورة –الكتاب المدرسي 
   - )  :١( ـم نشـــاط رقـ

  -:الية اقرأ الفقرة الت/   عزيزي الطالب -أ

  
ــة تــسمى             ــا فيمــا ســبق أن األمــواج تــسير فــي وســط مــا بــسرعة ثابت عرفن

  .سرعة الموجة وتعتمد هذه السرعة على خصائص الوسط الذي تسير فيه الموجة 
       فيــا تــرى مــاذا يحــدث للموجــة عنــد وصــولها لنهايــة هــذا الوســط وانتقالهــا     

  لوسط آخر يختلف في خواصه عن الوسط األول ؟
  -:باإلجابة على هذه األسئلة ) دون توقعاتك ( ماذا تتوقع أن يحدث 

  
  أ ـ  هل تتوقف الموجة عندما تواجه وسطاً جديداً ؟

  

  انعــكاس األمــــــواج: الدرس الرابع 



 ١١٦

------------------------------------------------------
----  

  
  ب ـ  ماذا يحدث للموجة عند الحد الفاصل بين الوسطين ؟

  
------------------------------------------------------

----  
  ج ـ  ماذا يحدث للطاقة التي تنقلها الموجة ؟

  
------------------------------------------------------

----  
                                                                  .سجل توقعاتك وللتأكد من صحتها  

                              لتتعرف أسلوب األمواج عندما تواجه وسطاً جديداً/ عزيزي الطالب  -ب
   -:قم بإجراء النشاط التالي لتقييم ما توقعته 

  .انعكاس األمواج في نابض / اسم النشاط 
  . تتعرف سلوك األمواج عندما تواجه وسطاً جديداً :الهدف من النشاط ** 
  .  نابض طويل ، قطعة شبر ملون :المواد واألدوات ** 
  :خطوات العمل ** 
خذ نابضاً طويالً وضعه على أرض مستوية ، اطلب من زميلك تثبيته من أحد طرفيه                .١

  .ثم شد باتجاهك 
النابض محدثاً نبضة مستعرضة وراقب ما يحدث للنبضة عندما تـصل           حرك طرف    .٢

  .إلى الطرف اآلخر 
كرر الخطوات السابقة محدثاً نبضة طولية والحظ ما يحدث للنبضة عنـد وصـولها               .٣

  .الطرف المثبت 
  .اسأل زميلك عما يشعر به عند وصول النبضة إلى الطرف الذي يمسك به  .٤
  
  :لي  اكتب مالحظاتك في الجدول التا-



 ١١٧

ما حدث للنبضة المستعرضة عند 

 وصولها الطرف اآلخر

ما حدث للنبضة الطولية وعند     

  صولها للطرف المثبت

شعور التلميذ عند وصول النبـضة      

  إلى الطرف الذي يمسكه

  

  

    

  
   -:من خالل قيامك بالنشاط السابق وتدوين مالحظاتك أجب عما يلي 

  في الوسط    ------------- منها      عندما تصل موجة إلى نهاية وسط فان جزءاً        -١
  . إلى الوسط الجديد ------------نفسه والجزء اآلخر

---------- والسبب   ------------- سرعة الموجتين الساقطة والمنعكسة          -٢
----  

------------ والسبب   -----------------  الطول الموجي لكل منها           -٣
----  

---------------السببعة الموجة الساقطة و     سعة الموجة المنعكسة أقل من س       -٤
----  

  
  ))  لتتأكد مما حصلت عليه من نتائج ٤١ارجع للكتاب ص              ((   

  
  :من المالحظ من التجربة السابقة 

  ) أي  تسير عكس اتجاهها ( أن النبضة تنعكس عند وصولها إلى الطرف اآلخر  •
لى أن جزءا من الطاقـة التـي تحملهـا    وان زميلك سيشعر باهتزاز في يده مما يدل ع  

  .الموجة انتقل إلى يده 
  :ولذلك يمكن القول أنه 

  
عندما تصل الموجة إلى نهاية وسط ما فان جزءا منها ينعكس فـي نفـس الوسـط             •

  .والجزء اآلخر ينفذ إلى الوسط الجديد 
وجة والجزء النافذ في الوسـط الجديـد علـى          يعتمد مقدار الجزء المنعكس من الم      •

 .خصائص الوسطين  

  .سرعة الموجة الساقطة والمنعكسة متساوية ألنهما تسيران في الوسط نفسه  •



 ١١٨

كما أنهما تتساويان في طول الموجة ألن لهما نفـس التـردد وأن سـعة الموجـة                  •
   ..المنعكسة أقل من سعة الموجة الساقطة لفقدها جزءا من الطاقة

زيزي الطالب إن لم تتوصل لإلجابة ، عليك تكرار النشاط ودراسـة المالحظـات            ع(( 
  )) مرة أخرى وطلب مساعدة معلمك أو زميلك أو والدك 

  
   -:فسر ما يلي / عزيزي الطالب 

        تطلى جـدران المالعـب المغلقـة والقاعـات الكبيـرة بـسطوح ملـساء مـن الفلـين                      
  . أو المواد البالستيكية المشتقة من البترول 

  
------------------------------------------------: التفسير  

------------------------------------------------------
--------.  

  
  
  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

  ماذا يحدث عندما تنفذ الموجة إلى وسط جديد ؟ ما هي توقعاتك ؟  -
 التردد الموجي بين – الطول الموجي –سرعة الموجة :  ماذا تتوقع أن يحدث لكل من -

 .الوسطين؟

  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

  .انكسار األمواج 
  : األهداف اإلجرائية -٣    

  .نعكاس األمواج أن يعرف الطالب ا-     
  . أن يستنتج العالقة بين سرعة الموجة الساقطة وسرعة الموجة المنكسرة -     
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  . حوض األمواج – الطباشير – السبورة –الكتاب المدرسي 

  ــواجانكســــار األمــــ: الدرس اخلامس 



 ١١٩

   - )  :١( ـم نشــاط رقـ

  -:اقرأ الفقرة التالية /   عزيزي الطالب -أ
 انعكاس األمواج أنه يطرأ تغير على اتجاه انتشار الموجة وتنعكس           الحظت عند حديثنا عن   

  . هذه الموجة في الوسط نفسه وبذلك تحافظ الموجة على سرعتها وطولها 
  ماذا يحدث عندما تنفذ الموجة إلى وسط جديد ؟ ما هي توقعاتك ؟ 

   -:دونها باإلجابة على األسئلة التالية 
 ختالف الوسط ؟هل يطرأ تغير على سرعتها نتيجة ا .١

------------------------------------------------------
----.  
 هل يحدث تغير في طول موجتها ؟ .٢

------------------------------------------------------
----.  
 ما سبب ذلك ؟ ماذا يعنى ذلك ؟ .٣

------------------------------------------------------
----.  
   -:ظ الشكل المقابل ودون مالحظاتك الح
  .ال يتغير اتجاه انتشار الموجة  
  .تنكسر الموجة في الوسط المختلف عن وسط السقوط   
  .تتغير سرعة الموجة  الساقطة عن سرعة الموجة المنكسرة  
  .يتغير طولها الموجى  

   .حوض األمواج األمواج في كساران/ اسم النشاط 
   .تنفذ إلى وسط آخر ف سلوك األمواج عندما  تتعر:الهدف من النشاط ** 
  . ماء ، حاجز ،حوض األمواج  :المواد واألدوات ** 
  :خطوات العمل ** 
 .في الحوض )  سم ١(  ضع ماء إلى عمق  .١

                      . صل القطعة المستطيلة بالمحرك  .٢
 شغل المحرك ،  ماذا تالحظ   ؟  .٣



 ١٢٠

---------------------------------------.  
  .ضع حاجزاً مستقيماً بزاوية ما في طريق هذه األمواج  .٤
 ماذا حدث لألمواج ؟  .٥

----------------------------------------------------
---.  
الحظ الزاوية التي تسقط بها األمواج على الحاجز ، قارنها بزاوية االنعكاس ، هل               .٦

  .---------------------هما متساويتان ؟ 

  
  :ل مالحظاتك في الجدول المبين  سج .٧

ما حدث عند تشغيل 
المحرك              

ما حدث عند وضع الحاجز في 
  طريق األمواج

عالقة زاوية السقوط بزاوية 
  االنعكاس

  
     -: تبين من النشاط السابق 

   بحيــث تكــون           -----------إذا قابلــت األمــواج حــاجزاً فــي طريقهــا فإنهــا 
  .    زاوية االنعكاس -----------زاوية السقوط 

  
  - )  :٢( نشــــــــــاط رقـــــــــــــم 

  
  .  تستنتج مفهوم انكسار األمواج عملياً :الهدف من النشاط ** 
  .  حوض األمواج ـ ماء ـ مثلث زجاجي  :المواد واألدوات ** 
                                                                      :لعمل خطوات ا** 

 كرر التجربة السابقة باستخدام مثلث زجاجي .١

  . بدل الحاجز داخل حوض األمواج  .٢
  .قارن بين عمق المياه فوق المثلث وعمق المياه األخرى داخل الحوض  .٣
  ماذا يحدث لألمواج ؟ .٤

 



 ١٢١

  -: تبين من النشاط السابق أن 

  . بتناقص عمق الماء ------- - ------ - سرعة أمواج الماء  

   سـرعتها     ------------عندما تمر أمواج المياه العميقة إلى المياه األقـل عمقـاً            
------ األمواج أي  أنها      ------------وبالتالي تتغير                                                       

---------------------------  .  
   / عزيزي الطالب** 

باإلضافة إلى انعكاس وانكسار األمواج فان بعض المواد لهـا القـدرة علـى امتـصاص            
  .جزء من طاقة الموجة عند مرورها فيها  

  
  فماذا تتوقع أن يحدث للطاقة الممتصة  ؟

لوسط الـذي سـقطت عليـه       أن الطاقة الممتصة تتحول إلى طاقة حرارية تقوم بتسخين ا         
  .الموجة كما هو الحال عند سقوط أشعة الشمس على سخانات المياه الشمسية  

  
   . هل لديك أمثلة أخرى ابحث في كتاب الصف األول الثانوي علمي

 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

.  
  
  
  



 ١٢٢

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
   الصوت 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    



 ١٢٣

  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

  كيف ينتقل صوتك في الهواء عند الكالم ؟ -
   ما نوع أمواج الصوت ؟ مم تتكون ؟-

  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

  . التخلخل – التضاغط –الصوت 
  : األهداف اإلجرائية -٣    

  . أن يعرف الطالب مفهوم الصوت -     
  . التخلخل  –التضاغط : ضح المقصود بكل من  أن يو-     
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

 كرة – صندوق خشبي – ة شوكة رنان– الطباشير – السبورة –الكتاب المدرسي 
  .بالستيكية

   - )  :١( نشــــــــــاط رقـــــــــــــم 

   -:اقرأ الفقرة التالية / عزيزي الطالب 

ء تتولد موجات تنتقل عبر سطح الماء فعند ضرب وتر عود مـثال يهتـز               عند رمى حجر في بركة ما     
الوتر فيؤثر على الهواء القريب منه فتجعل جزيئات الهواء في منطقة تقترب من بعـضها مكونـة مـا             
يسمى بالتضاغط وبالتالي تتباعد جزيئات الهواء في المناطق المجاورة مكونة مـا يـسمى بالتخلخـل                

  لى شكل كرة مركزها الوتر المهتز وبذلك تنتشر موجة الصوتويتحرك هذا االضطراب ع

  

  

  
  
  
  
  

 طبيعــــة الصـــوت و منشــؤه: الدرس األول 

 



 ١٢٤

  
   .التعرف على منشأ الصوت  :الهدف من النشاط ** 
    . كرة - صندوق خشبي–شوكة رنانة   :المواد واألدوات ** 
  :خطوات العمل ** 

  .ثبت شوكة رنانة على سطح صندوق خشبي أو طاولة  .١
  .بواسطة خيط على حامل علق كرة بالستيكية خفيفة وصغيرة  .٢
  .اطرق الشوكة الرنانة  .٣
  . اجعل الكرة تالمس أحد فرعى الشوكة المطروقة  .٤
  .الحظ حركة الكرة  .٥
 اطرق الشوكة الرنانة ثم امسكها بيديك ماذا تشعر ؟ .٦

----------------------------------------------------
--.  
 ك هل اهتزت لماذا ؟قرب الكرة من الشوكة المطروقة التي تمسكها بيدي .٧

----------------------------------------------------
---  

ال بد أنه بعد إجراء هذا النشاط قد استنتجت أن الـصوت ينـشأ مـن اهتـزاز األجـسام            
  . وإذا توقف االهتزاز توقف الصوت 

  :ة الخــالصـ 

 لحظي اهتزازي ينتقل في الوسط فيؤثر على األذن مسببا اإلحساس   اضطراب:الصوت  
  .بالسمع 

  .  مناطق تقارب جزيئات الوسط  :التضاغط  
  .   مناطق تباعد جزيئات الوسط  :التخلخل  

  
  -:أجب عن األسئلة التالية /  اآلن عزيزي الطالب ** 

  ماذا تستنتج عند تحسس حنجرتك أثناء الكالم  ؟  -١

 - --------- - ------ - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - ---
 ----.  



 ١٢٥

    ما نوع موجة الصوت ولماذا ؟  -٢
--- - ------ - ------ - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - ---

 ----  

   -  )  :٢( ـم نشــاط رقـ
   -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب -أ

  : انتقال الصوت  
   ) .٤٧( صفحة    ) ٥(  تنفيذ النشاط رقم  ارجع إلى كتابك المدرسي وحاول
  -:البد أنك استنتجت من النشاط أن 

  
  موجات ميكانيكية تحتاج إلى وسط مادي النتقالها وال تنتقل   :الصوت 

  .في الفراغ 

  
  والسؤال اآلن ما هي األوساط التي ينتقل خاللها الصوت ؟
  .في الهواء ال بد أنك أدركت من مشاهدتك اليومية أن الصوت ينتقل 

هل ينتقل الصوت خالل السوائل أو األجسام الصلبة ؟ لإلجابة على هذا السؤال قم بإجراء 

  -:النشاطين التاليين 

 )أ ( 

  .احضر حوض وامأله بالماء  .١
  .اطرق ملعقتين معدنتين ببعضهما داخل حوض الماء  .٢
----- - ------ - ------ - ------ ------ - ------ - -ماذا تستنتج  ؟  .٣

 ---.  
  
   ) ب( 

  .أغلق إحدى أذنيك بإصبعك وضع أذنك األخرى على ماسورة من الحديد  .١
  . اطلب من أحد أصدقائك طرق الطرف األخر للماسورة بمطرقة  .٢
هل سمعت الصوت ؟ إذا كنت سمعت الصوت فبأي وسط انتقل الصوت إلى  أذنك  .٣

 ؟ 



 ١٢٦

--- - ------ - ------ - ------ - ------ --- - ------ - ------ - ---
 ----.  

- ------ ------ - ------ - ------ - ------ - ------ نتج ؟ ماذا تست .٤
 ----.  

  لماذا طلب منك في النشاط إغالق أذنك األخرى بإصبعك ؟ -
----- - ------ - ------ - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - -

 ----.  
  من النشاطات السابقة البد أنك استنتجت 

وخـالل  ) الغـازات   ( أن الصوت عبارة عن موجات ميكانيكية تنتقل خالل الهواء          

  . السوائل وخالل المواد الصلبة و ال ينتقل خالل الفراغ 

  
  -:اقرأ الفقرة التالية / عزيزي الطالب   - ج

   ؟ ولكن كيف تسبب األصوات المنتقلة خالل األوساط المختلفة إحساسك بالسمع
ر على شكل سلسلة من التضاغطات و التخلخالت تنتش       ) مثال( ينتقل الصوت خالل الهواء     

في  جميع االتجاهات وعندما تصل إلى أذن شخص ما فإن األذن تستقبلها حتى تصل إلـى                 
قـد درسـت    ( طبلة األذن حيث تؤثر االهتزازات على طبلة األذن وتهزها بنفس التـردد             

 ومن ثم تُنقل االهتزازات إلى أجزاء األذن الداخلية حيث تـصل            )التردد في الدرس السابق   
ذن الداخلية الذي يعمل على نقل االهتزازات على شكل سياالت          إلى العصب السمعي في األ    

عصبية إلى الدماغ حيث يعمل على ترجمتها إلى أصوات وبذلك تستطيع تمييز األصـوات              
  .المختلفة 

  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٧

   -:أجب عما يلي /  و اآلن عزيزي الطالب ** 

   -:  فسر ما يلي تفسيراً علمياً دقيقاً -أ

 .رات التي تحدث في النجوم والفضاء ال نستطيع سماع االنفجا .١

- - ------ - ------ - ----- ------- - ------ - ------ - -----: التفسير 
 ----.  
 .يستخدم رواد الفضاء أجهزة خاصة للتحدث حتى لو كانوا على مسافات قريبة  .٢

- - ------ - ------ - ----- ------- - ------ - ------ - -----: التفسير 
 ----.  
 . المحيطات نستطيع سماع االنفجارات في .٣

-- - ------ - ------ - ----- ------- - ------ - ------ - ----: التفسير 
 ----.  
 .  بقدوم القطار عن طريق وضع آذانهم على السكة يتنبئونكان الناس قديما  .٤

- ------ - ------ - ----- ------- - ------ - ------ - ------ : التفسير 
 ----.  

    اشرح كيف تحس أذنك باألصوات المختلفة ؟-ب 
---- ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - --

 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
- - ------  

  

  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

  ؟ الغازية ؟ ولماذا – السائلة –الصلبة : في أي األوساط التالية ينتقل الصوت أسرع  -
  يها سرعة انتقال الصوت في وسط ما ؟  ما العوامل التي تعتمد عل-
 

  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

  . كثافة الوسط – مرونة الوسط  –سرعة الصوت 
  

 ســـــرعــة الصــــــوت: الدرس الثاني 



 ١٢٨

  : األهداف اإلجرائية -٣    

  . أن يرتب المواد بحالتها الثالثة وفقا لسرعة انتقال الصوت بها تنازليا  -     
    .تمد عليها سرعة انتقال الصوت في وسط ماتع أن يستنتج العوامل التي -     
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  . الطباشير – السبورة –الكتاب المدرسي 
   - )  :١( ـم نشــاط رقــ

  -:اقرأ الفقرة التالية / عزيزي الطالب 

   -:ـوت سرعــة الص 

واد الـصلبة ،    الغارات ، السوائل ، والم    : عرفت أن موجات الصوت تنتقل خالل األوساط        
  ترى في أي األوساط ينتقل الصوت أسرع ولماذا ؟

هما مرونة الوسـط ثـم       تتوقف سرعة انتقال الصوت خالل الوسط عل صفتين أساسيتين        

   كثافة الوسط
  :العامل األول 

 موضـع   ( األصلي  موضعها  إلى  العودة  إلى  الوسط  جزيئات  قدرة  تعنى  : الوسط  مرونة 
                                                                             االهتزازة نقل بعد اتزانها

ويمكن تشبيه الوضع بمنظر البد أنه مر عليك أو شاهدته في التلفاز وهـو طـابور مـن                  
األشخاص الذين ينقلون دالء الماء من شخص إلى الشخص الذي يليه إليصاله إلى موضع              

درة على نقل دلو الماء إلى الشخص الذي يليه ثم العـودة            كلما كان الشخص لديه الق     .معين
إلى مكانه الستقبال دلو آخر ثم نقل الماء بسرعة أكبر وهذا هو الحال مع موجات الصوت                
في األوساط الصلبة حيث تهتز جزيئات الوسط حركة اهتزازية حـول مواضـع سـكونها           

جزيئاتها أبعد عـن بعـضها   تمكنها من نقل موجات الصوت بسرعة أكبر أما في السوائل ف    
وتتحرك حركات دورانية فينتقل الصوت خاللها بسرعة أقل من سرعته في المواد الصلبة             
وطبعا جزيئات الغاز تنقل موجـة                                             الـصوت                                                    

.            بـــــسرعة أقـــــل مـــــن المـــــواد الـــــسائلة و الـــــصلبة 
وحدد سرعة الصوت خالل الهواء والماء        ) ٤٩(  ارجع إلى الكتاب المدرسي صفحة      ((  

  )) .والنحاس من الجدول 



 ١٢٩

الذي تعتمد عليه سرعة الصوت في الوسط هو كثافة الوسط و يـأتي دور              :  العامل الثاني 
اد لها نفس المرونة مثـل الغـازات أي أن          الوسط عند مقارنة سرعة الصوت في مو       كثافة

جزيئاتها ترتد                                                            إلـى موضـع                                                                 
  . اتزانها بنفس السرعة بعد مرور االهتزازة 

  كيف تتناسب سرعة الصوت مع كثافة الغاز ؟ 

ي الغـازات المختلفـة     بما أن مرونة الغازات ال تختلف عن بعضها فإن سرعة الصوت ف           
تعتمد                                     على كثافتها ، فالغاز ذو الكثافة العالية تتـزاحم                                              
جزيئاته مما يعيق انتقال موجة الصوت وتكون سرعة الصوت خالله أقـل مـن سـرعة                

  .الصوت خالل الغاز قليل الكثافة 
لجدول الذي يبـين كثافـة غـازات            وتأمل ا  )  ٤٨( ارجع إلى كتابك المدرسي صفحة      (( 

  ))  .مختلفة وسرعة الصوت خاللها 
  -:من خالل الجدول أجب عن األسئلة التالية 

 في أي الغازات  تكون سرعة الصوت أعلى ؟ ولماذا ؟ .١

------------------------------------------------------
----  
  وى سرعة الصوت في كل من غاز النيتروجين وأول أكسيد الكربون  ؟ لماذا تتسا .٢

------------------------------------------------------
----  

   -:لعلك وجدت أن 

و أن سرعة الصوت في غازي .  ألنه أقل كثافة الهيدروجينسرعة الصوت أعلى في غاز      
  . لهما نفس الكثافة  متساوية ألن النيتروجين  و أول أكسيد الكربون

  :بعد دراستك لسرعة الصوت خالل المواد المختلفة نطرح عليك التساؤل التالي 

 لإلجابة علـى هـذا التـساؤل            ؟هل تؤثر درجة حرارة الهواء على سرعة الصوت خالله        
  .  األولى واقرأ الفقرة )  ٤٨( ارجع إلى كتابك المدرسي صفحة 

  
  



 ١٣٠

ــك  اســتنتجت أن ســرعة الــصوت             ــد مــن أن ــى الب ــرة األول بعــد قراءتــك للفق
انظر إلى الشكل البياني الموضـح      (( في الهواء تعتمد على درجة الحرارة اعتماداً طردياً         

  )) . لتستنتج العالقة 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 أنه كلما زادت درجة حرارة الهواء زادت سرعة الصوت خالله والسبب يمكـن              أي

تفسيره                                         بأن الهواء الساخن يمتلك جزيئـات                             

   .طاقة يمكنها  ، نقل االهتزازة بسرعة أكبر من جزيئات الهواء البارد
  

  :اء مع درجة الحرارة حسب المعادلة وبالتالي تكون العالقة بين سرعة الصوت في الهو

  

  د  × ٠,٦ +  ٣٣١= ع 
  

هي سرعة الصوت في الهـواء عنـد        )  ث  /  م   ٣٣١ ( هي درجة الحرارة ،     ) د ( حيث
  .   س º درجة حرارة صفر

   :و اآلن عزيزي الطالب** 
  .سº  ٥٠ -٤٠ – ٣٠:  احسب سرعة الصوت عندما تكون درجة حرارة الجو -١
   .سº ٦٠ياني أعاله ، ثم لحسب بيانيا سرعة الصوت عند درجة حرارة  انظر السم الب-٢
  



 ١٣١

  
                                

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

  ؟ ما هي خصائص أمواج الصوت التي سنتعرض اليوم لدراستها -
  ؟ نوع الصوت– درجة الصوت –شدة الصوت : المقصود بكل من   ما -

  :ساسية التي يتناولها الدرس المفاهيم األ-٢

  . نوع الصوت – درجة الصوت –شدة الصوت 
  : األهداف اإلجرائية -٣    

    . خصائص أمواج الصوت أن يعدد-     
  . نوع الصوت مع التمثيل – درجة الصوت –شدة الصوت :  أن يعرف كال من -     
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

 مطرقة – شوكات رنانة مختلفة التردد - الطباشير– السبورة –الكتاب المدرسي 
  .مطاطية 

   - )  :١( ـم نشـــاط رقـ

  -:اقرأ الفقرة التالية / عزيزي الطالب 

  -:خصائص موجات الصوت  

تختلف األصوات عن بعضها فقد تكون عالية أو هادئة فبعضها ممتع وبعضها اآلخر مزعج            
أو حتى مؤلم ما الذي يجعل الصوت يختلف عن اآلخر ؟ إن السرعة ال عالقة لهـا بـذلك                   

في نفس الوسط بالسرعة ذاتها ولكن تمييز األصوات حسب صـفات            فاألصوات كلها تنتقل  
    -:مميزة وهى 
  .درجة الصوت  

  .شدة الصوت  

 . النوع 
 

  ـوت درجــة الصـ: ً أوال 

  لألصوات ؟فما المقصود بهذه الصفات المميزة 
  :للتعرف على مفهوم درجة الصوت أجر النشاط التالي 

 خصائص أمواج  الصــــــوت: الدرس الثالث 



 ١٣٢

تالحظ أن تردد كل شوكة مكتوب عند قاعدتها        (  احضر شوكات رنانة مختلفة التردد       .١
. (  

  .اطرق الشوكة الرنانة ذات التردد األقل واستمع إلى صوتها  .٢
  .اطرق الشوكة الرنانة ذات التردد األعلى واستمع إلى صوتها  .٣
  .ي طرق الشوكات ذات التردد األعلى في كل مرة استمر ف .٤

----------------------- ؟ هل تالحظ أنه كلما زاد تردد الصوت أصبح أرفع       
----   

  -:ال بد أنك استنتجت من النشاط السابق أن 

"  حـادة   "    خاصية تميز بها األذن األصوات من حيث كونها رفيعة             :درجة الصوت     
  "  . خشنة " أو غليظة  

ن درجة الصوت تعتمد على تردده  ،  كلما كان التردد عالي أصبح الصوت أرفع وأكثر                 إ
  . حدة  و درجة الصوت عالية و العكس صحيح 

 
 :علل لما يأتي  

  .صوت الرجل غيظ أما صوت المرأة حاد 
  ـوت شــدة الص:ً ثانيا 

  -:للتعرف على مفهوم شدة الصوت أجر النشاط التالي 

  .سمارين مثبتين على قطعة خشب شد خيط  متين بين م .١
  ) .اعمل نموذج وتر(  .٢
 . اجذب الخيط إلى مسافة كبيرة عن موضعه األصلي  .٣

  .استمع للصوت  .٤
  .اجذب الخيط مسافة قليلة وأتركه ثم استمع للصوت  .٥

--------------------------------هل الحظت اختالف بين الصوتين؟      
-----  



 ١٣٣

 األولى أعلى من الحالة الثانية وهذا ما نعبر عنـه           البد انك الحظت أن الصوت في الحالة      
  .بمفهوم شدة الصوت 

.            فشدة الصوت صفة تميز بهـا األصـوات مـن حيـث كونهـا عاليـة أو منخفـضة                    
   -:و بناء عل ذلك تعرف شدة الصوت على أنها 

تجة أو الواقعـة علـى وحـدة المـساحات فــي               مقدار الطاقة النا     :شدة الصوت     
  . الثانيــــــة الواحـــدة 

ولعلك الحظت من النشاط السابق أن شدة الصوت تتناسب طردياً  مـع سـعة االهتـزازة                 
  .للجسم المهتز

 وهى الخاصية المرتبطة بمصدر     نوع الصوت هناك خاصية ثالثة تميز األصوات تسمى        
درجة فصوت الشوكة الرنانة يختلف عن الـصوت        االهتزاز حتى لو تساوت الشدة وال     

  . الصادر عن وتر وصوت اإلنسان يختلف عن صوت طائر 
   -:ـة الخــالص 

  مما سبق نستنتج أن األصوات تمتاز بثالث خصائص
  

  .  وتعتمد على تردد الصوت :الدرجة  
  وتعتمد على طاقة موجة الصوت  أي سـعة  :الشدة     

  .الموجة  
ب الجسم المهتز الذي يـصدر        ويختلف حس   :النوع     

  . عنه الصوت 
  
  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

  ؟ هل تستطيع أذن اإلنسان سماع جميع األصوات -
  ؟ فوق السمعية– دون السمعية –الموجات المسموعة : المقصود بكل من   ما -

  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

  . فوق السمعية- دون السمعية –موعة  الموجات المس–المدى الصوتي 

 املــدى الصـوتـي: الدرس الرابع 



 ١٣٤

  : األهداف اإلجرائية -٣    

  . أن يعرف مفهوم المدى الصوتي  -     
  . أن يصنف األمواج حسب ترددها إلى ثالثة أنواع -     
  . الفوق سمعية في مجاالت الحياة ج أن يعدد استخدامات األموا-  
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  . الطباشير – السبورة – الكتاب المدرسي
  نطرح  عليك التساؤل التالي لتجيب عليه / عزيزي الطالب  

  هل تستطيع أذن اإلنسان سماع جميع األصوات ؟

  :لإلجابة على هذا السؤال اقرأ الفقرة التالية 

لعل التساؤل السابق أوحى إليك أن هناك أصواتاً يسمعها اإلنسان و أخرى ال يسمعها وهذا               
د العلماء أن األصوات التي تستطيع أن تؤثر على طبلة األذن فـي اإلنـسان               وج. صحيح  

أمـواج            وبالتالي تـسمى    )   ألف هيرتز    ٢٠( إلى  )   هيرتز   ٢٠( يتراوح ترددها ما بين     

  . اإلنسان فهي تستطيع هز طبلة األذن وبالتالي يسمعهاسمعية 

فهي أصوات تردداتها قليلة ال تتمكن من       )  هيرتز     ٢٠( أما األمواج التي يقل ترددها عن         
   ) .( infrasonicتحت السمعية هز طبلة األذن فال يستطيع اإلنسان سماعها وتسمى 

فهي ذات ترددات عالية ال تستطيع      )  كيلو هيرتز    ٢٠( أما األمواج التي يزيد ترددها عن       
 وتسمى أمواج     .....ألذن محاكاتها في سرعة االهتزاز وبالتالي ال يسمعها اإلنسان        طبلة ا 

  فوق سمعية

 )  Ultrasonic . (   
ومن الجدير بالذكر أن قدرة طبلة األذن على االهتزاز تضعف مع التقدم في السن لذلك نجد                

  .كبار السن ينخفض عندهم الحد األعلى لألمواج السمعية 
األمواج في تطبيقات عملية في مجاالت الطب والصناعة للتعرف على هذه           استخدم اإلنسان   

    )) .٥١ارجع إلى كتابك المدرسي واقرأ صفحة  (( التطبيقات

  

  

  

  



 ١٣٥

  

  
  
  
  
  
  
  

  :أجب عن األسئلة التالية / و اآلن عزيزي الطالب ** 

   لماذا يتميز صوت المرأة بأنه رفيع وصوت الرجل بأنه غليظ ؟-١
 - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

----  
    على ماذا تعتمد شدة الصوت ؟-٢

 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

--- - ------ - ------ - ---------- - ------ - --- ----- - ------ - --
----- - ------  

  
 هيرتـز            ١٠٠ هيرتز  ،  واهتز وتر كمان بتـردد           ١٠٠رقت شوكة رنانة ترددها      ط -٣

  بما ذا يتشابه الصوتان الناتجان  ،  وبما ذا يختلفان ؟
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------

---- - ------ - ------ - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - --
--- - ------ - ------ - ----------- - ------ - --- ----- - ------ - -

---- - ------  
   ما المقصود باألمواج السمعية ؟-٤

 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------



 ١٣٦

--- - ------ - ------ - ------ --- ----- - ------ - ------ - ------ -
----- - ------  

   اذكر تطبيقات الستخدام الموجات فوق السمعية في الطب ؟-٥
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
 ----- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------
---- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ -

----- - ------  
  

  
 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

  ؟ ماذا يحدث ألمواج الصوت إذا قابلت حاجز ما  -
ماذا يحدث ألمواج الصوت إذا انتقلت من وسط مادي إلى وسط آخر يختلف عنه في -

 .الخصائص

  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

  . صدى الصوت–ص الصوت  امتصا– انكسار األمواج –انعكاس األمواج 
  : األهداف اإلجرائية -٣    

  . أن يعرف مفهوم انعكاس أمواج الصوت  -     
  .. أن يعرف مفهوم انكسار أمواج الصوت  -     
  . أن يعدد التطبيقات العملية على انعكاس وانكسار أمواج الصوت -  
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  . كرة مطاطية -الطباشير – السبورة –الكتاب المدرسي 
   - )  :١( ـم نشـــاط رقـ

  -:اقرأ الفقرة التالية / عزيزي الطالب 

 :سلوك الصوت في المواد المختلفة   

درست في درس الحركة الموجية أن األمواج عندما تنتقل في وسط ما وتقابل حاجز فإنهـا             
لت األمواج من وسط مادي     قد ترتد إلى نفس الوسط وهذا ما يعرف باالنعكاس ، أما إذا انتق            

 ســلوك الصــوت يف املــواد املخـتلفـة: الدرس اخلامس 



 ١٣٧

واتجاهها في الوسط الجديد سوف يتغيـر وهـذا مـا يعـرف        إلى وسط آخر فان سرعتها    
  .بانكسار األمواج 

أما إذا سقطت األمواج على بعض األوساط التي تتميز بخصائص معينة فإنها تعمل علـى               
  .امتصاص طاقة الموجة وبذلك تتحول طاقة الموجة إلى نوع آخر من الطاقات 

  . وامتصاص الصوت سانعكا توضيح مفهومي :الهدف من النشاط 
  :خطوات العمل 

  ) . بالط مثال ( اقذف كرة باتجاه أرض ذات أرضية صلبة  .١
  .الحظ ارتداد الكرة إلى جهة سقوطها  .٢
  .اقذف نفس الكرة على أرض رملية  .٣
  .الحظ استقرار الكرة على الرمل وعدم ارتدادها  .٤

ط يشبه سلوك موجات الصوت عند اصطدامها بحاجز عـاكس            إن ما أجريته في هذا النشا     
  . حيث ترتد إلى جهة سقوطها أي تنعكس  

أما بعض المواد فتعمل على امتصاص طاقة الموجة الصوتية كما امتص الرمل طاقة الكرة              
الفلـين ، المطـاط ،      : تية  ومن المواد التي تمتص طاقة الموجات الصو       ،   ومنع ارتدادها   

  .السجاد 
  

  :أجب عن األسئلة التالية / و اآلن عزيزي الطالب ** 

  .تغطى جدران المسارح وقاعات المؤتمرات باإلسفنج : علل  -١
  .............و........و........من المواد الماصة للصوت : أكمل  -٢
  
  
  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

   ؟ف يحدثكي ؟ما هو صدى الصوت -
   ؟هي شروط حدوث صدى الصوت  ما -
 

  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

 ى الصــــوتصـــد: الدرس السادس



 ١٣٨

  .   ظاهرة الصدى
  : األهداف اإلجرائية -٣    

  . أن يعرف مفهوم صدى الصوت  -     
  . أن يعدد شروط حدوث صدى الصوت -     
   أن يحل مسائل حسابية على صدى الصوت-     
  .يقات عملية على صدى الصوت  أن يذكر تطب-     

  
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  . الطباشير – السبورة –الكتاب المدرسي 
  :اقرأ النص العلمي التالي / عزيزي الطالب 

  .هل سمعت صوت اآلذان يتردد أكثر من مرة وهل سمعت صوتك يتكرر في قاعة واسعة 
لماذا ال نسمع الصدى في كل إن تكرار سماع الصوت نتيجة انعكاسه يسمى الصدى 

  :هذا يقود إلى سؤال . الغرف وفى كل األحيان 
 ما هي شروط حدوث الصدى ؟    

اإلجابة على هذا السؤال تكمن في حقيقة علمية هامة أن دماغ اإلنسان ال يستطع    
)   ثانية  ٠,١( التمييز بين صوتين متالحقين إال إذا كان بينهما  فاصل زمني يزيد عن 

. 

  :ساب المسافة الالزمة لتحقيق هذا الزمن ، نستخدم العالقة لح

  

                     الزمن ×  السرعة    = المسافة   
، الزمن ) ث  /  م٣٤٠(  حيث أن السرعة هي سرعة الصوت في الهواء وعادة تساوى 

  يساوى
             ) .                                                    ثانية  ٠,١  ( 

   م٣٤  = ٠,١ ×  ٣٤٠ =   المسافةإذن تصبح
لكن هذه المسافة تلزم في رحلة الصوت للذهاب من مصدر الصوت إلى الحاجز ثم العودة 

  . م ١٧  =  ٢ / ٣٤:   ، فالبد أن تكون المسافة بين مصدر الصوت والحاجز هي 
  



 ١٣٩

 :لحساب المسافة في مسائل صدى الصوت نستخدم العالقة  

  

                          ٢ / الزمن×   السرعة  =المسافة  
  

  .  استخدم اإلنسان ظاهرة  الصدى في تقدير المسافات واألبعاد  
  : ال مثـ 

أراد طالب قياس بعد جبل عنه فأطلق صوتا من صفارة وحسب الزمن الالزم لرجوعه 
/   م٣٤٠( لصوت آنذاك ، فما بعد الجبل عن الطالب إذا كانت سرعة ا)  ثواني ٤( فكان 

  ) . ث 
  : ـل  الحـ

  ) ثواني وهو زمن الذهاب والعودة  ٤= ( الزمن 
  ث/   م ٣٤٠=  السرعة 

  الزمن × السرعة =           المسافة 
 =                    ٤ × ٣٤٠   
   م ١٣٦٠                    = 

   م  ٦٨٠ = ٢ / ١٣٦٠لكن بعد الجبل هو نصف المسافة أي  
   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عن األسئلة التالية ** 

   ما المقصود بانعكاس الصوت ؟-١
----- - ------ - ------ - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - -

----  
- - ----- ------ - ------ - ------ - ------ - -----    ما هو الصدى ؟-٢

----  
   ما هي شروط حدوث الصدى ؟-٣
  .----- ---- ------ - ------ - ------ -   -أ
  .---- ------ - ------ - ------ - -----  -ب
  .---- ------ - ------ - ------ - -----  -ج
  



 ١٤٠

  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

   ؟كيف يحدث ؟ما هو الرنين -
   ؟هي شروط حدوث الرنين  ما -
 

  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

  .   ظاهرة الرنين
  : األهداف اإلجرائية -٣    

  . أن يعرف مفهوم الرنين  -     
  . أن يعدد شروط حدوث الرنين -     
  . أن يذكر تطبيقات عملية على الرنين -     

  
 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  . الطباشير – السبورة –الكتاب المدرسي 
  

   -)  :١(م نشــاط رقــ

  -:اقرأ الفقرة التالية / عزيزي الطالب 

  :ظاهرة الرنين نفذ النشاط التالي حتى تتمكن من اكتشاف 

  .أحضر شوكتان رنانتان متماثلتان في التردد على صندوقيهما -١
  .أحضر شوكة رنانة ثالثة مختلفة في التردد على صندوقها -٢
  .ضع الشوكتين الرنانتين المتماثلتين في التردد مقابل بعضهما  -٣
  .المس كل من الشوكتين للتأكد أنهما ساكنتين  -٤
  .اُطرق إحدى الشوكتين بمطرقة -٤
  .بعد عدة ثواني امسك فرعى الشوكة المطروقة  -٥
 استمع إلى الشوكة التي لم تطرق ، هل تصدر صوتاً  ،  عالم يدل ذلك ؟  -٦

------------------------------------------------------
----  

 الرنــــني:   الدرس الســـابـع



 ١٤١

 د هل تسمع صوتاً  ؟كرر التجربة باستخدام شوكتين غير متماثلتين في الترد -٧

------------------------------------------------------
---- 

لعلك الحظت من النشاط  أنه إذا طرقت شوكة بالقرب من شوكة أخرى متماثلة معها فـي                 
وهذا مـا يعـرف     . التردد فإن الشوكة الساكنة سوف تبدأ باالهتزاز بتأثير الشوكة المهتزة           

  .بظاهرة الرنين 
ــد  ــاً            لق ــسام تلقائي ــزاز األج ــي اهت ــرنين ف ــاهرة ال ــأثير ظ ــسان ت ــرف اإلن ع

  .عند اهتزاز جسم بالقرب منها بنفس التردد الطبيعي لها 
    ولهذه الظاهرة تطبيقات في الحياة من أشهرها المثال المشهور حيث يأمر القائـد جنـوده                      

بعدم المشي بخطى منتظمـة فـوق الجـسر حتـى ال يتوافـق تـردد خطـى الجنـود            
  .مع تردد الجسر الطبيعي مما يسبب اهتزازه ثم انهياره 

قرب من جـسم آخـر                 اهتزاز جسم ساكن له تردد معين  ، بال          :ظاهرة الرنين     
  .  مهتز له التردد الطبيعي نفسه 

  
   -:أجب عن األسئلة التالية / و اآلن عزيزي الطالب ** 

   ما هو الرنين ؟-١
------------------------------------------------------

----  
  ؟  اذكر تطبيقاً عملياً على ظاهرة الرنين -٢

----- - ------ - ------ - ------ - ------ ----- - ------ - ------ - -
----  

  
  
  
  
  
  



 ١٤٢

  
  
  

 : موضوع الدرس على هيئة سؤال -١

   ؟ما هو الفرق بين الصوت الموسيقي والضجيج -
   ؟على أي أساس صنفت اآلالت الموسيقية المعروفة  -
 

  :المفاهيم األساسية التي يتناولها الدرس -٢

 اآلالت ذات – اآلالت الهوائية – اآلالت الوترية –لضجيج  ا–   الصوت الموسيقي 
  .الصفائح

  : األهداف اإلجرائية -٣    

  . أن يعرف الصوت الموسيقي  -     
  . أن يقارن بين الصوت الموسيقي والضجيج -     
  . أن يصنف اآلالت الموسيقية إلى عدة أنواع -     
   .رة الصوت الناتج عن اهتزاز األوتا أن يستنتج العوامل المؤثرة على درج-     
 أن يستنتج العوامل المؤثرة على درجة الصوت الناتج عن اهتزاز عمود الهواء في -     

  .اآلالت   الهوائية 
  

 :األدوات والوسائل التعليمية -٤

  . صور ملونة – طبلة – ناي – عود - الطباشير– السبورة –الكتاب المدرسي 
   -  :  )١(  ـم نشــاط رقــ

  -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب -أ

  الصوت الموسيقى والضجيج

.                                                            للتمييز بين الصوت الموسيقى والضجيج  
  )) . )  ٥٥( ارجع إلى الكتاب المدرسي واقرأ الفقرة األولى من الصفحة رقم ((  

   -:البد أنك استنتجت أن 
  .  يتميز بأنه حركة دورية منتظمة  :الصوت الموسيقى 
  .  فهو صوت غير دوري ال يتكرر بانتظام في فترات زمنية متتالية :الضجيج   

 الصوت املوسيقي والضجيج:   الدرس الثامن



 ١٤٣

والبد انك استنتجت أن ما يجعل كون الصوت مريح أو غير مريح لألذن أو حتـى مـؤلم                  
         هو شدة الصوت بغض النظر عـن كونـه                  ومضر                                                            

  .دورياً أو غير دوري 
  

  لماذا يلزم أصحاب العمل كعمال الحفر استخدام واقي لألذن ؟: فسر/ عزيزي الطالب 

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
------------  
  -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب -ب

  ةاآلالت الموسيقي
  .عرفت من خالل دراستك لهذا الفصل أن الصوت ينتج عن اهتزاز األجسام 

  .حتى تستطيع تصنيف اآلالت الموسيقية . هناك العديد من اآلالت الموسيقية
  

  :لنشاط التالينفذ ا

   -أحضر آالت موسيقية مختلفة مثل ناي -١
  . الخ ..........   دف -  طبلة -عود  -  مزمار

 . اطرق كل آلة أو انفخ فيها لسماع صوتها -٢

راقب طريقة االهتزاز ، و إحداث الصوت وميز ما منشأ الصوت ؟ وما هـو الجـزء                  -٣
 .المهتز 

  -:ف اآلالت في جدول  نص -٤
  

 آالت ذات صفائح وقضبان  ت وتريةآال  آالت هوائية

      

 



 ١٤٤

  
   -) : أقسام  ٣( لعلك الحظت من تنفيذ النشاط أن اآلالت تنقسم إلى 

  
 مثـل النـاي و      آالت هوائية آالت ينتج فيها الصوت من اهتزاز عمود الهواء وتسمى           

  .الشبابة والمزمار 
عـود والكمـان     مثل ال  آالت وترية آالت ينتج فيها الصوت من اهتزاز األوتار وتسمى          

  .والبيانو والربابة 
 تهتز فيها قطع جلدية أو معدنية أو قضبان مثل الطبلة و الصنجات              ذات الصفائح  آالت 
.  

  
لعلك راقبت عازف عود وهو يعزف ورأيت حركة يديه بين األوتار وكيف يعمل إصـبعه               

  .على تقصير بعض األوتار
  
لمهتز ودرجة الصوت نفذ النشاط     للتعرف على عالقة طول الوتر ا     /   عزيزي الطالب     -ج

   -:التالي 

  .شد عددا من المطاطات بين مسامير على قطعة خشب  .١
  .اجعل األوتار بأطوال مختلفة  .٢
  .  حاول جعل األوتار مشدودة بنفس المقدار  .٣
  . أطرق األوتار بنفس القوة القصير ثم األطول وهكذا  .٤

--------------------------------ماذا تالحظ على  األصوات الناتجة ؟      
----  

لعلك الحظت أن الوتر القصير يعطى صوتاً أرفع أو أكثر حدة أي درجته أعلى كما سـبق                 
  ودرست

أما الوتر األطول فيعطى صوتاً غليظاً أي تردده قليل  أي أن درجة الصوت النـاتج عـن                  
ـ              الوتر المهتز تعتمد   ا على طول الوتر كلما كان أقصر درجة الصوت تكون أعلى ، و كلم

  .كان أطول درجة الصوت تكون أقل 



 ١٤٥

هناك عاملين آخران يؤثران في درجة الصوت الناتج عن الوتر المهتز غيـر طولـه                

  -:وهما 

  

  . فكلما كان الوتر مشدوداً كان الصوت الناتج عنه أرفع مقدار شد الوتر  .١
 . فالوتر الرفيع يهتز بسرعة أكبر فيعطى صوتا درجته أعلى أي أرفع سمك الوتر  .٢
 
ــب -د ــزي الطال ــز            /  عزي ــواء المهت ــود اله ــول عم ــة ط ــى عالق ــرف عل للتع

  :في اآلالت الهوائية ودرجة الصوت نفذ النشاط التالي

  .أحضر عدة زجاجات عصير زجاجية متماثلة فارغة  .١
  .ضع في الزجاجات مقادير مختلفة من الماء  .٢
  .اجة بنفس القوة انفخ عند فوهة كل زج .٣
  .استمع إلى الصوت الناتج  .٤
 ماذا تالحظ ؟ أي الزجاجات أعطت صوتاً أرفع ، ولماذا  ؟ .٥

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

-------  
  

  لعلك الحظت

ــوتاً  ــى صـ ــصير يعطـ ــواء القـ ــود الهـ ــز             أن عمـ ــه يهتـ ــع ألنـ  أرفـ
  .بسرعة أكبر عند النفخ عليه كما هو الحال في الوتر القصير 

  

   -:أجب عن األسئلة التالية / و اآلن عزيزي الطالب ** 

  
   ما أنواع اآلالت الموسيقية مع التمثيل ؟-١

----- - ------ - ------ - ------ --- - ------ - ------ - ------ - -.  
 --- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------.  
 --- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------.  

  



 ١٤٦

   ما العوامل المؤثرة في درجة الصوت الناتج عن الوتر المهتز ؟ -٢
 --- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------.  

--- --- - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ------ - ---.  
-- - ------ - ------ - --------- - ------ - ------ - ----  

  
  :أي من األوتار التالية أسرع اهتزازاً و أعلى نغمة و أكثر رنين -٣
  
  
  
  
  

   :أي من األوتار التالية أسرع اهتزازاً و أعلى نغمة و أكثر رنين 

  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

 

 

 



 ١٤٧

  

  

  

    )٣ (  ملحق رقم

   : الوحدة السابعةتحليل محتوى

  الحركة الموجية والصوت
  



 ١٤٨

  الوحدة السابعة
  الحركة الموجية والصوت

  
   األهداف العامة-:   أوال 

  
  . يوضح الطالب مفهوم الموجة، الحركة الموجية - ١
  . يتعرف على أهمية األمواج في حياتنا اليومية - ٢
  .ل الطاقة من مكان آلخر   يبين بالتجربة أن األمواج تنق- ٣
  .   يستنتج أن جزيئات المادة ال تنتقل مع الموجة بل تهتز حول موضوعها - ٤
  . يفرق بين سرعة الموجة ، سرعة جزيئات الوسط المهتز الناقل للموجة - ٥
  .  يميز بين أنواع األمواج المختلفة - ٦
  .  يتعرف على خصائص األمواج في األوساط المختلفة - ٧
  . يوضح مفهوم الصوت و منشأه - ٨
  .  يستنتج أن الصوت بحاجة لوسط مادي لالنتقال - ٩
  .  يبين أن سرعة الصوت تختلف باختالف الوسط المادي - ١٠
  .  يتعرف على خصائص الصوت ويبين سلوكه في األوساط المختلفة - ١١
  .  يوضح المقصود بالرنين، ويحدد الشروط الالزمة لحدوثه - ١٢
  .يوضح المقصود بالصدى، ويستنتج الشروط الالزمة لحدوثه   - ١٣
  .  يتعرف على بعض التطبيقات العملية لألمواج الصوتية - ١٤
  .  يحدد استخدامات الموجات فوق الصوتية - ١٥
  .   يفرق بين الصوت والموسيقى والضجيج - ١٦
  
  
  

   األهداف السلوكية-: ثانيا 
  
  
  
  
  
  



 ١٤٩

  وكيةاألهداف السل  الفصل  الوحدة

  السابعة

الحركة 

الموجية 

  والصوت

  األول

الحركة 

  الموجية

  . يعرف الحركة الموجية -
  . يستنتج عمليا أن جزيئات المادة ال تنتقل مع الموجة بل تهتز حول موضعها -
  . يبين أهمية األمواج في حياتنا -
  . يصنف األمواج حسب اتجاه حركة جزيئات الوسط -
  . على االنتشار ونقل الطاقة  يصنف األمواج حسب قدرتها-
  . يمثل األمواج بيانيا -

  

  األهداف السلوكية  فصلال  الوحدة

  السابعة

الحركة 

الموجية 

  والصوت

  . يعدد خصائص األمواج -  األول
  . يعرف الطول الموجي -
  . يعرف اتساع الموجة -
  .يحدد طول الموجة و اتساعها من خالل الرسم البياني-
  .سرعة الموجة  يتوصل إلى مفهوم -
  . يستنتج مفهوم التردد -
  . يستنتج العالقة بين الزمن الدوري والتردد -
  . يستنتج العالقة الرياضية بين سرعة الموجة وترددها وطولها الموجي -
  . يحل مسائل حسابية على قانون سرعة الموجة -
  . يتوصل إلى مفهوم انعكاس األمواج -
  . يكتشف انعكاس األمواج عمليا -
  . يتوصل إلى مفهوم انكسار األمواج -
  . يصف حوض األمواج -
  . يستنتج قوانين االنعكاس واالنكسار باستخدام حوض األمواج -



 ١٥٠

  الثاني

الصوت 

حركة 

  موجية

  ..فية نشأة الصوت يفسر كي-
  . يستنتج طبيعة أمواج الصوت -
  . يكتشف عمليا أن الصوت ال ينتقل في الفراغ -
  . الصوت  يعرف اتساع موجة-
  . يستنتج العوامل المؤثرة في سرعة الصوت -
  . يقارن بين سرعة في كل من المواد الصلبة والسائلة والغازية -
  . يتوصل إلى مفهوم درجة الصوت -
  . يتعرف إلى مدى الصوت المسموع -
  . يعدد بعض التطبيقات العملية على األمواج فوق السمعية -
  .صوتية واستقبالها  يصف طرق استحداث األمواج ال-
  . يفسر طريقة عمل الميكروفون -
  . يتوصل إلى مفهوم صدى الصوت -
  . يستنتج مفهوم امتصاص الصوت -
  . يعرف ظاهرة الرنين -
  . يكتشف ظاهرة الرنين عمليا -
  . يقارن بين األصوات الموسيقية والضجيج -
  . يصنف اآلالت الموسيقية -

  

  

  

  

  

  

  
  



 ١٥١

  
   المحتوىتحليل: الجزء الثاني 

  
      المفاهيم العلمية-: ًثالثا   

                                     
  .هي الصور الذهنية التي ترتبط باأللفاظ من كلمات أو عبارات أو عمليات علمية : تعريف 

  ...الداللة اللفظية + االسم = المفهوم العلمي 
  : الوحدة السابعة والجدول التالي يوضح قائمة بالمفاهيم التي تناولتها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٢

  

  داللته اللفظية  المفهوم العلمي  فصلال  الوحدة

  السابعة

الحركة 

الموجية 

  والصوت

  األول

الحركة 

 الموجية

  الموجــة

  الحركة االهتزازية

  

  الصــوت

  الضــوء

  القمــة

  القــاع

  الحركـة الدورية
  النبضة 

  )االهتزازة الكاملة( 
  ةالموجة المستعرض

  

  الموجـة الطولية

  
  الموجة الميكانيكية

  كهرومغناطيسية موجة
  طـول الموجـة

  

  

  اتساع الموجة 

  )سعة االهتزازة( 

  التــردد

  الـزمن الدوري

  سرعـة الموجة

  الهيـرتز

  انعكـاس األمواج

  

  انكسـار األمواج

  . اضطراب يحدث للوسط ينتقل باتجاه معين و سرعة معينة -
  ها الجسم المهتز حول موضوع  هي الحركة التي يحدث-

  . سكونه في فترات زمنية معينة 
  . مؤثر خارجي يؤثر على األذن فيسبب اإلحساس بالسمع -
  . مؤثر خارجي يؤثر على العين فيسبب اإلحساس بالبصر -
  . أقصى إزاحة تصل إليها جزئيات الوسط إلى األعلى -
  . أقصى إزاحة تصل إليها جزئيات الوسط إلى األسفل -
  . هي الحركة التي تعيد تكرار نفسها في فترات زمنية ثابتة -
   هي الحركة التي يصنعها الجسم عندما يمر بنقطة -

  .   واحدة على اتجاه مرتين متتاليتين
   هي الموجة التي تتحرك فيها جزئيات الوسط عمودياً -

  .   على اتجاه انتشار الموجة
   في نفس اتجاه الموجة التي تتحرك فيها جزئيات الوسط-

  .  انتشار الموجة 
  . هي التي تحتاج لوسط مادي النتشارها -
  . هي التي ال تحتاج لوسط مادي النتشارها -
   المسافة بين قمتين متتاليتين، وقاعين متتاليين في الموجة -

    المستعرضة أو المسافة بين تضاغطين متتاليين أو تخلخلين
  .   متتاليين في الموجة الطولية 

   أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز مبتعداً عن -
  .  موضع  سكونه

 .عدد االهتزازات الكاملة التي يصنعها الجسم في الثانية الواحدة
  . هو الزمن الالزم لعمل اهتزازات كاملة -
  . المسافة الكلية التي تقطعها الموجة في الثانية الواحدة -
 .ات في الثانية الواحدة  وحدة قياس التردد وهو عدد االهتزاز-
   ارتداد الموجات في نفس اتجاهها عند اصطدامها بسطح-

  .   عاكس 
  . تغير مسار الموجة نتيجة انتقالها بين وسطين مختلفين -
  



 ١٥٣

  داللته اللفظية  المفهوم العلمي  فصلال  الوحدة

  زاويـة السقوط  

  

  زاويـة االنعكاس

  

  زاويـة االنكسار

بين الشعاع الساقط والعمود  هي الزاوية المحصورة -

  المقام 

  .  على سطح الفاصل 
   الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام -

  .   على السطح الفاصل 
   الزاوية المحصورة بين الشعاع المنكسر والعمود المقام -

  .  على السطح الفاصل 

  

الثاني 

الصوت 

حركة 

  موجية

  طبلـة األذن

  

  شـدة الصوت

  

  رجـة الصوتد

  

  الصـوت المسموع

  

 الموجات الفوق سمعية

  

 الموجات الدون سمعية

  

  الميكـروفون

  

  الصـدى

  الضجيـج

اآلالت الموسيقية 

  الوترية

اآلالت الموسيقية 

  الهوائية

  غشاء رقيق مرن في نهاية القناة السمعية تميز عند اصطدام -
  .  الموجات به 

  ساحات في وحدة الزمن مقدار الطاقة الواقعة على وحدة الم-
  .   و هي خاصية تعبر عن أن الصوت عالي أو منخفض 

   خاصية تعبر عن أن الصوت رفيع أو غليظ وتدل على-
  .   تردده 

   هو الذي تستطيع األذن أن تدركه وتردده محصور بين -
  .ث / ألف ذ٢٠-٢٠   
   هي موجات األصوات التي ال يستطيع أن تدركها األذن -

  .ث /ألف ذ٢٠  أكبر من 
  ألف٢٠ هي موجات األصوات التي ال تدركها األذن أقل من -

  .ث /     ذ
   جهاز يستقبل الموجات الصوتية ويحولها إلشارات كهربائية-

  .     بهدف تكبيرها 
  . تكرار سماع الصوت الناشئ عن االنعكاس -
  . أصوات غير منظمة تؤذي األذن والجهاز العصبي -
  .نتيجة اهتزاز أوتار مشدودة  آالت تصدر أصواتاً -
  
  . آالت تصدر أصواتاً نتيجة اهتزاز أعمدة هوائية مختلفة -

  



 ١٥٤

   الحقائق العلمية-: رابعا   
  

  الحقائق العلمية  فصلال  الوحدة

  السابعة

الحركة 

الموجية 

  والصوت

  األول

الحركة 

  الموجية

  . في الحركة الموجية تهتز جزيئات السائل حول موضع سكونها -
  . نسمع األصوات بآذاننا ونرى األشياء بعيوننا -
  . ال ينتقل الصوت في الفراغ بينما ينتقل في األوساط المادية -
  . في أمواج البحر تتحرك جزيئات الماء عمودياً على خط انتشار الموجة -
  .  ينشأ االضطراب نتيجة اهتزاز األجسام -
  . تتواجد األمواج في كل مكان حولنا -
  م األمواج فوق السمعية للتشخيص في العالج، االتصاالت األرضية  تستخد-

  . والفضائية واكتشاف الثروات المعدنية، السمكية و اكتشاف الطائرات في الجو
  .  يتم تحديد نوع الموجة من اتجاه حركة الوسط وخط انتشارها -
  . األمواج الميكانيكية تحتاج لوسط مادي لالنتقال -
  .مغناطيسية ال تحتاج لوسط مادي لالنتقال   األمواج الكهرو-
  .  أمواج الضوء والالسلكي أمواج وكهرومغناطيسية -
  . أمواج الصوت أمواج ميكانيكية طولية -
  .  تشترك جميع أشكال الحركة الموجبة في خصائص عامة -
  .  يقاس طول الموجة بالمتر -
  .تساعها   تتناسب مقدار الطاقة التي تنقلها الموجة مع مربع ا-
  .  تعتمد سرعة الموجة على خصائص الوسط الذي تنتقل فيه -
  .  تتوقف سرعة الموجة على طول الموجة وترددها -
  .  تعتمد سرعة الموجة على خصائص الوسط  الذي تسير فيه -
  .  تنعكس النبضات الموجية عند اصطدامها بسطح عاكس -
  .  الوسط العاكس يمتص جزء من طاقة الموجة -
  .  تتغير سرعة الموجة عند انتقالها بين سطحين مختلفين -
  .  تناقص سرعة األمواج تناقص عمق الماء -
    بعض المواد لها القدرة على امتصاص جزء من طاقة الموجة عند مرورها-

  .    فيها 
  .  تحول الطاقة الممتصة في المواد السابقة لطاقة الحرارة -
  

  



 ١٥٥

  يةالحقائق العلم  فصلال  الوحدة

  السابعة

الحركة 

الموجية 

  والصوت

الثاني 

الصوت 

حركة 

  موجية

  . يستطيع الخفاش أن يطير ليالً -
  .  يستطيع الدولفين تجنب األشياء التي في أمامه -
  .  اهتزاز جسم على سطح بركة يولد موجات تنتقل على سطح الماء -
  .  اهتزاز جسم في الهواء يولد موجات صوتية -
  صدر من داخل فم اإلنسان ينتج عن اهتزاز األوتار الصوتية  الصوت الذي ي-

  .     الموجودة في الحنجرة
  . الصوت نتيجة اهتزاز األجسام حدث  ي-
   . وتخلخالت  الصوت موجات طولية تتكون من تضاغطات-
    عندما تصل الموجة الصوتية لألذن تهتز الطبلة وباقي أجزاء األذن ثم تنتقل-

  .    إلى الدماغ 
  .  اتساع الموجة الصوتية يدل على مدى علو الصوت أو انخفاضه -
  .  تعتمد سرعة الصوت على مرونة الوسط وكثافته -
  .  سرعة الصوت في المواد الصلبة أعلى منها في السوائل -
  .  سرعة الصوت في السوائل أكبر منها في الغازات -
  .  كلما قلت كثافة الوسط زادت سرعة الصوت فيه -
  .سرعة الصوت في الغازات تعتمد على كثافتها  -
  . تدل شدة الصوت على مقدار الطاقة التي يحملها أي مقدار اتساع موجته -
  .  تدل درجة الصوت على تردد الموجة الصوتية -
  .  صوت الرجل غليظ أي تردده منخفض -
  .  صوت المرأة والطفل حاد أي تردده عالي -
  .ث /ألف ذ٢٠-٢٠ورة ترددها بين   األذن تسمع األصوات المحص-
  .  تستطيع بعض الحيوانات كالكلب سماع األصوات ذات الترددات العالية -
   موجات فوق سمعية تساعده على الطيران ليالً واصطيادخفاش  يطلق ال-

  .    فريسته 
  .الميكروفون  كهربية عن طريق بتحويلها إلى إشارات الصوتجتكبير أموا  يمكن -
  . الخشنة والمستعرضة تمتص الصوت   المواد-
  .  يتكون الضجيج من أصوات ال تتكرر بحركة دورية منتظمة -
  .  تعتمد اآلالت الوترية على اهتزازات أوتار مشدودة -
  .   تعتمد اآلالت الهوائية على طول عمود الهواء المهتز داخل اآللة -
  .ية الرقيقة  تعتمد اآلالت ذات الصفائح المهتزة على اهتزاز األغش-



 ١٥٦

   القوانين والنظريات- : خامسا   
  

  القوانين والنظريات  فصلال  الوحدة

  األول

الحركة 

  الموجية

  ١=   التردد -
         الزمن الدوري

  التردد× الطول الموجي =  سرعة الموجة -

  زاوية االنعكاس=  زاوية السقوط -
   

  السابعة

الحركة 

الموجية 

  والصوت

  
الثاني 

الصوت 

ركة ح

  موجية

  .درجة حرارة الهواء  × ٠,٦+٣٣١=  سرعة الصوت في الهواء -
  )في حالة الصدى  (الزمن× السرعة = المسافة    -

                      ٢  
  

  
   األنشطة العملية-: سادسا 

  
  

  األنشطة العملية  الفصل  الوحدة

  السابعة

الحركة 

الموجية 

  األول

الحركة 

  الموجية

  . حدوث الحركة الموجية يفسر-
  . يكتشف عمليا أنواع األمواج -
  . يكتشف انعكاس األمواج في نابض -
  . يدرس سلوك أمواج الماء عمليا بمساعدة حوض األمواج -



 ١٥٧

  والصوت

  

الثاني 

الصوت 

حركة 

  موجية

  . يكتشف أن الصوت ال ينتقل في الفراغ -
  . يستنتج أن الصوت ينتقل في المواد الصلبة -
  .الصوت ينتقل في المواد السائلة  يستنتج أن -
  .باستخدام صدى الصوت يقيس المسافة بين سفحي جبلين -
  . يكتشف ظاهرة الرنين عمليا -
  .  يصنف اآلالت الموسيقية -
  . يحدث ظاهرة الرنين في األعمدة الهوائية -
  . يصنف أصوات الطيور -



 ١٥٨

   مهارات التفكير-: سابعا 
  
  

 نوع المهارة  كيرمهارات التف  الدرس  الوحدة

  األول

الحركة 

  الموجية

  . يعرف الحركة الموجية -
  . يصنف األمواج حسب اتجاه حركة جزيئات الوسط -
  . يصنف األمواج حسب قدرتها على االنتشار ونقل الطاقة -
  . يمثل األمواج بيانيا -
  . يستنتج مفهوم التردد -
  .بين الزمن الدوري والتردد  يستنتج العالقة -
  يستنتج العالقة الرياضية بين سرعة الموجة وترددها وطولها-

  .    الموجي 
  . يكتشف انعكاس األمواج عمليا -
  . يتوصل إلى مفهوم انكسار األمواج -
  

  تعريف
  تصنيف
  تصنيف
  رسم

  استنتاج
  استنتاج
  استنتاج

  
  تجريب
  تجريب

  السابعة

الحركة 

الموجية 

  والصوت

  

الثاني 

الصوت 

حركة 

  موجية

  .كيف ينشأ الصوت  يفسر -
  . يستنتج طبيعة أمواج الصوت -
  . يكتشف عمليا أن الصوت ال ينتقل في الفراغ -
  . يستنتج العوامل المؤثرة في سرعة الصوت -
  يقارن بين سرعة في كل من المواد الصلبة والسائلة والغازية-
  . يصف طرق استحداث األمواج الصوتية واستقبالها -
  .يكروفون  يفسر طريقة عمل الم-
  . يتوصل إلى مفهوم صدى الصوت -
  . يستنتج مفهوم امتصاص الصوت -
  . يعرف ظاهرة الرنين - 
  . يكتشف ظاهرة الرنين عمليا -
  . يقارن بين األصوات الموسيقية والضجيج -
  . يصنف اآلالت الموسيقية -
  

  تفسير
  استنتاج
  تجريب
  استنتاج
  مقارنة
  وصف
  تفسير
  تعريف
  استنتاج
  تعريف

  ريبتج
  مقارنة
  تصنيف

  



 ١٥٩

   األدوات والمواد الالزمة- : ثامنا 
  
  

  األدوات والمواد  الدرس  الوحدة

  األول

الحركة 

  الموجية

   حوض األمواج – ورق رسم بياني - شبر ملون –نابض 
  السابعة

الحركة 

الموجية 

  والصوت

  

الثاني 

الصوت 

حركة 

  موجية

   –ميكروفون  – شوك طعام – مفرغة هواء – ناقوس –جرس كهربي 
  .زجاجات عصير . آالت موسيقية – شوك رنانة –ساعة إيقاف 

 

  

  
  
  

 رقم الصفحة  الصف  المفاهيم  الدرس  الوحدة

  األول

الحركة 

  الموجية

                
  السابعة

الحركة 

الموجية 

  والصوت

  

الثاني 

الصوت 

حركة 

  موجية

  الصوت
  انتقال الصوت

  التلوث الضوضائي

 الخامس

 الخامس

  سالخام

٣٩  
٤٠  
٤١  

 
 
  
  

   الدراسة السابقة من السنوات السابقة-: تاسعا     



 ١٦٠

  
     )٤(  ملحق رقم 

  عمليات العلمتحكيم قائمة مهارات : الموضوع 

  
  ،،، حفظه اهللا --------------------------------------/ السيد 

  

  ،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  
ي تنمية التفكيـر    فاعلية وحدة مقترحة قائمة على النمط االكتشافي ف       " يقوم الباحث بدراسة علمية بعنوان      

وذلك للحصول على درجة الماجستير من الجامعة اإلسـالمية         ، " العلمي لدى طلبة الصف الثامن بغزة       
  .بغزة 

ولقد قام الباحث بإعداد قائمة بمهارات التفكير العلمي والتي يفترض أن يمتلكها الطالـب بعـد دراسـته      
  .الصف الثامن األساسي ، الجزء الثاني ، علوم من كتاب ال" الحركة الموجية والصوت " للوحدة السابعة 

وإذا كانت لـسيادتكم أى مقترحـات       ، إن الباحث يتشرف بأخذ رأيكم في قائمة مهارات التفكير العلمي           
  .إلضافة أو تعديل أو حذف أى فقرة من الفقرات يمكنكم ذكرها 

  
  

  

  ولكم جزيل الشكر لحسن تعاونكم

  

  

  

  
  

  الباحث                 

  أبو لبدة رامي 

  

  

  

  

  



 ١٦١

   لطالب الصف الثامن األساسيعمليات العلمقائمة بمهارات 
  

ـم
قـ
لر
ا

  

  المهـــــــــارة

جدا
ة 
هم
م

  

مة
مه

ر   
غي

مة
مه

  

١ 
أن يوجه الطالب حواسه وينتبه للظاهرة من       ( مهارة المالحظة   

  ) .اجل معرفة خصائصها وتتضمن الوصف والتعبير 
      

٢  

الب اختيار أداة القياس المناسبة     أن يستطيع الط  ( مهارة القياس   
لخاصية ما للحصول على معلومات كمية عن تلك الخاصـية          

  ) . وكذلك وحدة قياسها 

      

٣  
أن يقوم الطالب بوضع مجموعة من البيانات       ( مهارة التصنيف   

  ) .في مجموعات وفقا للخصائص المشتركة بينها 
      

٤  

وصـل إلـى    أن تتوفر للطالب القـدرة علـى الت       ( االستدالل  
معلومات جديدة من معلومات سابقة بطريقـة ذهنيـة وبـدون     

  ) .تجريب ويشمل االستقراء واالستنباط واالستنتاج 

      

٥  

أن يكون له القدرة على توقع حدوث ظاهرة ما         ( مهارة التنبؤ   
بناءا على معلومات علمية سابقة وفي ضوء وصف المعلومات         

  ) .الجزئية المرتبطة بالظاهرة 

      

٦  

أن تتوفر للطالب القدرة على استخدام      ( مهارة استخدام األرقام    
األرقام والرموز الرياضية عند تطبيـق العمليـات الحـسابية          

  ) .األساسية بطريقة صحيحة على بيانات أو قياسات علمية 

      

٧  

أن يكون للطالب   ( مهارة استخدام العالقات المكانية والزمانية      
والعالقات الرياضية التي تعبر عن     القدرة على تطبيق القوانين     

العالقات المكانية والزمانية وحركة األشياء والتغير في السرعة        
. (  

      

٨  

أن تكون للطالب القدرة على نقل      ( مهارة االتصال والتواصل    
األفكار والمعلومات العلمية لآلخـرين علـى شـكل جـداول           

  ) .إحصائية أو رسوم بيانية 

      

٩  

ن يفـسر الطالـب الظـواهر الطبيعيـة أو          أ( مهارة التفسير   
األحداث تفسيرا علميا أي ربط ظروف وقوع الحدث بالحـدث          

  ) .الناتج ويشمل ذلك الشرح ومعرفة أسباب حدوث الظاهرة 

      

  



 ١٦٢

  

     )٥(  ملحق رقم 

  مهارات عمليات العلمتحكيم اختبار : الموضوع 

  

  

-------------------------------------------------/ السيد الدكتور 

  ،،،  حفظه اهللا -------

  

  

  السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته 

  

فاعلية وحدة مقترحة قائمـة علـى الـنمط         " رامي أبو لبدة بإجراء بحث تربوي بعنوان        /  يقوم الباحث   
وذلـك للحـصول علـى درجـة        ، " االكتشافي في تنمية التفكير العلمي لدى طلبة الصف الثامن بغزة           

  .تير من الجامعة اإلسالمية بغزة الماجس
  :لدى ارجوا من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حيث

  .مطابقته للمهارات  •
 . مناسبته للعنوان  •

 . الحذف أو اإلضافة بما تراه مناسبا  •

  
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  

  

  
  الباحث   

  رامي أبو لبدة                                                                  

  

  
                                           



 ١٦٣

   )٦(  ملحق رقم 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  اختبار مهارات عمليات العلم 
  غزة  – اإلسالمية الجامعة
    العليا الدراسات عمادة
  ربية آلية الت

  قسم مناهج وطرق تدريس العلوم

  برآاته و اهللا رحمة و عليكم                                       السالم ... / الطالب عزيزي

  

  :باإلجابة تبدأ أن قبل التالية التعليمات اقرأ
 

 في المتضمنة العلم ألبعاد عمليات الطلبة اكتساب مدى لقياس االختبار هذا يهدف •
  .، من كتاب العلوم للصف الثامن ) الحركة الموجية والصوت  (ابعةالوحدة الس

 . عنه اإلجابة قبل بعناية السؤال اقرأ •

 . اإلجابات التخمن و األسئلة جميع عن أجب •

 . دقيقة ) ٦٠ ( لالختبار المخصص الزمن •

 اختيار عليك ، متعدد من االختيار نوع من ، بند ) ٦٠ ( من االختبار هذا يتكون •
 اإلجابة حول دائرة بوضع وذلك األربعة الخيارات من فقط  الصحيحةاإلجابة

  . الصحيحة

  : اإلجابة طريقة لتوضيح محلول مثال يلي وفيما
  

  

  

  

  الدائرة عليه وضعت الذي      الرمز ذات تالحظ كما الصحيحة فاإلجابة   

  
  تعاونك حسن على لك شكراً

  رامي أبولبدة :                                         الباحث                                        

  

   :نمركب ناتج عن اتحاد أي عنصر مع غاز األكسجي
  األكسيد -               الملح – ج              القاعدة     -ب               الحمض -أ

 

د

د



 ١٦٤

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

  
:                                                                                    ينتقل الصوت  أسرع  في   -١
  

  

  

  

  

  

  

   الخشب-د               الفوالذ    -    ج    النحاس                     -         ب المطاط                      - أ

  

  : سعة الموجة في الشكل المقابل -٢

  م ٢ -م             ب١ -أ

  م ٤ -م            د٣ -ج
  

                                                                                                                                        

  

   : تتكون الموجة الكاملة في الشكل السابق من-٣

   قاع- قمة          ب-أ

   . قاعين- قمة وقاع   د-ج

  

  : يشير السهم في الشكل المقابل إلى -٤

  األذن الوسطى  - أ

 القنوات الهاللية - ب

   قناة استاكيوس-    ج

    صيوان األذن-     د
  

  : األمواج في الشكل المقابل تمثل أمواج -٥

   الضوء-أ

   الصوت-ب

   التلفاز -ج

   المذياع -د



 ١٦٥

  

  : تحوالت الطاقة في الشكل المقابل -٦

  

            طاقة صوتية     طاقة كهربائية -أ

  

   طاقة صوتية                   طاقة مغناطيسية-ب

  

  ربائية طاقة حرارية                   طاقة كه-ج

  

   طاقة صوتية                    طاقة كهربائية-د
  

  : أي من األنابيب يعطي نغمة عالية الشدة بدرجة أكبر و أكثرها رنين عند النفخ -٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  : في الشكل المقابل المسافة بين س وص تسمى  -٨

      طول الموجة     - سعة االهتزازة                                 ب-أ

   اتساع الموجة- سرعة الموجة                             د- ج
  

  :تصنف ضمن األمواج )  x( أمواج الضوء، أمواج المذياع ، أشعة -٩

 الكهرومغناطيسية مستعرضة                      - الكهرومغناطيسية طولية                          ب-أ

   الميكانيكية مستعرضة-                     د الميكانيكية طولية            -ج
  

  : صنفت األمواج إلى أمواج ميكانيكية وكهرومغناطيسية وفقا لـ -١٠

   حاجتها لوسط مادي- اتجاه انتشارها                                    ب-أ

   سرعتها- ترددها                                            د-ج
  



 ١٦٦

  
 :اغطات وتخلخالت وقمم وقيعان في األمواج  يحدث تض-١١

   الميكانيكية          - الطولية                                            ب-أ

   الكهرومغناطيسية- المستعرضة                                       د-ج
  
  
  : في الشكل حسب ج صنفت األموا-١٢

  . الطول الموجي -أ

  .  ية السعة الموج-ب

  .                           التردد الموجي-ج

  . السرعة الموجية-د
  
  :يمكن تصنيف ما سبق وفقا لـ .  األصوات الحادة واألصوات الغليظة -١٣   

  ج + أ- نوع الصوت         د- شدة الصوت           ج- درجة الصوت          ب-أ
  

  : المفهوم المختلف مما يلي هو أمواج -١٤

   التلفاز-د.              المذياع- الصوت                ج-ب.                الضوء -أ
  
  : يستخدم الطبيب لفحص الجنين عند الحوامل موجات خاصة تصنف ضمن األمواج -١٥

  الفوق سمعية-    ب                    السمعية                                           - أ 

   ليس مما سبق- د                     سمعية                                         دون ال-ج

  

  

  : السونار ، الرادار ، الوطواط  تعمل األشياء السابقة على مبدأ -١٦

  . انكسار الصوت -أ

  . انعكاس الصوت -ب

  .                         حيود الصوت -ج

                                                                  الرنين                   -د

  : تصنف اآلالت الموسيقية في الشكل ضمن - ١٧

   اآلالت الهوائية     - اآلالت الوترية     ب-أ

  اآلالت ذات الصفائح المهتزة         - اآلالت الحديثة    د-ج

  

امواج الصوت 

امواج فوق سمعيةامواج دون سمعية امواج سمعية



 ١٦٧

  : يقاس التردد الموجي بوحدة -١٨

   أ و ب  معا-د.         ثانية / متر-ج.               ثانية / ذبذبة-ب.          الهيرتز -أ

  

   : الديسيبل هي وحدة دولية لقياس -١٩
   شدة الصوت       - السرعة الموجية           ب-أ

   سعة الصوت- شدة الضوضاء        د- ج
  
  : في الشكل المقابل طول الموجة يساوي - ٢٠

   م٦ -  بم          ٤ -أ

  م١٠ -م           د٨ -ج
                                                                

  : الطول الموجي في الشكل يساوي -٢١

   ع ل-أ

   أب     -ب

   هـ و-ج

   س ص-د
  

  

  : لقياس المسافة بين مصدر الصوت والسطح العاكس في مسائل صدى الصوت نستخدم العالقة -٢٢

  

  ز×٢/ع=  ف-ز             د/ ع-ز            ج× ع=  ف-ع          ب × ٢/ز=  ف-أ
  

  

  : أي العالقات الرياضية التالية صحيحة -٢٣

  

  ت×ع=  ل-ع        د/ت=  ل-ل              ج×ع=  ت-ل               ب×ت=  ع-أ

  

  

  

  

  

  



 ١٦٨

                        :                            في الشكل تبلغ قيمة الزاوية س -٢٤

  

                      س                        °                          ٤٠ -ب°                     ٣٠ -أ

                                ٣٠       °                      ٦٠  -د°                    ٤٥ -ج
                                                                                                                   

                                                  

  :         لدراسة خصائص الحركة الموجية نستخدم جهازا خاصا يدعى -٢٥
                                                         

 األوسيلوسكوب                    -الميكروسكوب     د-       ج   التلسكوب        -البيروسكوب         ب -أ
  

  

  :، فكم سرعة الصوت عند قمة الجبل   °٣٦ درجة الحرارة عند سطح األرض  -٢٦

  ث/ م٣٤٠ -أ

                                     ث                             /  م٣٣٧ب  

                                ث                           / م٣٣٦ -ج

  ث                                                         /  م٣٣٤- د

  جبل                                                                     

 متر وكانت سرعة الصوت في الهواء ٠،٤الطول الموجي لموجة صوتية في الهواء اذاكان -٢٧

                                                                            :ثانية فان تردد الموجة /متر   ٣٤٠

   هيرتز٣٤٤ -د    هيرتز    ٦٨٠ -    ج هيرتز      ١٣٦٠ -  ب         هيرتز     ٨٥٠ -أ

  

                                      : ثانية تكون المسافة بينهما ٢٠ صدر صوت بين جبلين سمع صداه بعد -٢٨

   متر  ٢٥٠٠ - متر             د١٧٠٠ - متر          ج٣٤٠٠ - متر        ب٦٨٠٠ -أ

        

:                                                        دقيقة يكون تردد الجسم   /  ذبذبة ٣٦٠ جسم يصنع -٢٩

   هيرتز      ٣ -   د    هيرتز        ١٢ - هيرتز            ج٩ - ب       هيرتز   ٦ -أ

             

                                                                  : الزمن الدوري    × حاصل ضرب التردد -٣٠  

               عدد غير ثابت        -    د                   ٣ -   ج                ١ -    ب             ٢ -أ

 هيرتز فاذا كانت سرعة الصوت في ١٠٠٠ مترا من شوكة رنانة ترددها ٢٠ يقف شخص على بعد - ٣١

             :موجة ..... الرجل والشوكة على الترتيب يساويعدد الموجات بينثانية فان /  متر٣٤٠الهواء تساوي 

    ٥٩ - د                    ٥٦   -ج                 ٥٥ - ب                ٥٠ -أ

سطح عاآس  

  موجة صوتية

 كم٤



 ١٦٩

       : ثانيةفان الزمن الدوري لهذا الجسم يساوي      ٢٠ ذبذبة في ٤٠٠٠ يصنع جسم مهتز-٣٢          

    ثانية -   د   ثانية        ٢٠٠ /١ - ثانية         ج٣٠٠ /١ - ثانية         ب٤٠٠ /١ -أ

  

انية كم  ث٠،٦متر من  جدار عال صوتا وسمعه مرة ثاتية بعد مضي ١٠٠ أصدر شخص يقف على بعد -٣٣

  :تبلغ سرعة الصوت في ذلك الوقت 

  ث    / م٣٣٣ -ث           د/م ٣٢٠ -ث           ج/م ٣١٥ - ب                     ث    /م٣١١ - أ

  

ث فان سرعة الصوت عند /م٣٣١اذا كانت سرعة الصوت بالهواء الجاف عتد درجة صفرسلزيوس -٣٤

    :٢٥درجة

  ث   /م ٣٤٦ -ث            د/ م٣٤٠ -ث          ج/ م٣٣٠ -بث                     / م٣٢٠ -أ

  

ث / م٣٤٠ راعي أغنام أصدرصوتا سمع صداه بعد فترة من الزمن فاذا علمت أن سرعة الصوت بالهواء - ٣٥

  :م فكم تبلغ الفترة الزمنية بين اصدار الصوت وسماع صداه ٦٨وبعد مستوى سطح الماء عن الراعي 
  
  ث٠٫١ - ث                    د٠٫٢ - ث                    ج٠٫٣ -                      ب ث         ٠٫٤ - أ

  

  :الشكل المقابل يمثل أمواج   -٣٦      

   الضوء-أ      

   الماء-ب      

   الصوت-ج      

  ب+أ- د

           
  
  
  

   )٣٩ – ٣٨ -  ٣٧( نظر للرسم و حل   ا      
  :ي الرسم أمامك   العالقة ف-٣٧       

   طردية        - عكسية                      ب-أ

   منحنية- متغيرة                     د-ج
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 : درجة مئوية ٥٠ سرعة الصوت على درجة الحرارة - ٣٨ 

  ث           / م ٣٦٠ -ث                ب/ م ٣٧٠ -أ

  /  م ٣٣٠ -ث              د/  م ٣٥٠ -ج
  

  

  

  :ث   /  م ٣٤٢  درجة الحرارة التي عندها سرعة الصوت -٣٩       

  

  س ٣٠º  -س                       بº ٢٠  -أ

  سº ٦٠ -س                        د٥٠º -ج        

  

  

  : أي االشكال يدل على العالقة بين سرعة الموجة والطول الموجي -٤٠       

  
  
  
   -                       د- ج                - ب                            -         أ

  

  

  : من الجدول المقابل يتضح أن سرعة الصوت اقل في غاز - ٤١     

   CO2 -أ

   O -ب

  CO -ج

  N2 - د

  

  : من الجدول السابق يتضح أن -٤٢

   العالقة بيت كثافة الغاز وسرعة الصوت طردية-أ

  .CO،N2 سرعة الصوت متساوية في غازي -ب

   كلما زادت كثافة الغاز قلت سرعةالصوت -ج

  وت اكبر ما يمكن في غاز الكسجين  سرعة الص-د

  

  ٣م/الكثافة كغم  ث/السرعة م  الغاز

  ١,٩٦  ٣٩٣  ثاني أكسيد الكربون

  ١,٤٣  ٤٦١  األكسجين

  ١,٢٥  ٤٩٣  أول أكسيد الكربون

  ١,٢٥  ٤٩٣  النتروجين
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نستدل .  وصول القطارات عن طريق وضع آذانهم على سكة الحديد  كان الناس يتنبئون بقرب-٤٣

  :من العبارة السابقة أن 

  . الصوت ينتقل خالل المعادن فقط -أ

  . نستطيع سماع الصوت بوضوح خالل الحديد الصلب -ب

   ينتقل الصوت أسرع ما يمكن خالل المواد الصلبة -ج

  .ال ينتقل الصوت عبر الهواء-د

  

لخلة الهواء في تجربة الجرس والناقوس يبدأصوت الجرس يقل بالتدريج حتى  عند تشغيل مخ-٤٤

  :نستنتج من ذلك أن . ينعدم

  . الصوت ينتقل في الفراغ -أ

  . الصوت ينتقل في الهواء الطلق فقط -ب

  . الصوت يحناج لوسط مادي ينتقل خالله-ج

  . أ وب صحيحان -د

  

  :ى أن  ال يسمع االنسان نبضات قلبه ، يدل ذلك عل-٤٥

   هيرتز٢٠ ترددها الموجي أقل من -أ

  . تمثل أمواج صوتية دون سمعية -ب

  . القلب سليم من األمراض-ج

   تمتص عضالت وضلوع الصدر الصوت-د

.  بعض الحيوانات لها حاسة سمع قوية مثل األرنب وبعضها له حاسة سمع عادية مثل الجمل -٤٦

  :نستنتج مما سبق 

  .سمع قوي  للحيوانات صغيرة الحجم -أ

  . لألرنب صيوان أذن كبير مقارنة بالجمل -ب

  . يستطيع األرنب سماع صوت أعداؤه من الحيوانات المفترسة فيهرب-ج

  . ب وج صحيحان -د

  

  :نستدل من العبارة السابقة على أن .  ينتقل الصوت بسرعة أكبر في الجو الرطب -٤٧

  .  الصوت ينتقل بسرعة في المناطق الصحراوية -أ

  .تزداد سرعة الصوت كلما زادت كثافة المادة  -ب

  . الجو الجاف أكثف من الجو الرطب -ج

  . الصوت ينتقل أسرع في الجو الجاف-د
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  :نستنتج من العبارة السابقة أن .  نرى البرق أوال تم نسمع الرعد -٤٨

  . الرعد أقوى من البرق -أ

  . البرق أخطر من الرعد -ب

  . الرعد ينتج من البرق -ج

  . الضوء أسرع من الصوت -د

  

  

  :كنت أنا وصديقي قرب البحر فغطس هو في الماء وناديت عليه كثيرا ولكنه لم يسمعني لماذا ؟-٤٩

  .  الماء عميق -أ

  . دخول الماء في األذنين يعيق حاسة السمع-ب

   الصوت ال ينتقل في الماء-ج

  . انكسار أمواج الصوت لدى انتقالها بين وسطين مختلفين -د

  

 في احدى المرات شغلت جهاز التسجيل وسجلت به قطعة شعريةقرأتها بصوتي وعندما أردت سماع -٥٠

  : ترى ماذا حدث ؟ ! صوتي المسجل تفاجأت بأن الصوت مختلف عن صوتي

  . لم يتم التسجيل بالطريقة الصحيحة-أ

  . أحدهم بدل شريط التسجيل بآخر-ب

  . وجودخلل فني في جهاز التسجيل -ج

  .ف الوسط الناقل للصوت في الحالتين  اختال-د

  

  : يصطاد الخفاش فرائسه أثناء الليل ألنه -٥١

  . يرى في الظالم بوضوح -أ

  . يستقبل األمواج الفوق سمعية المنعكسة عن الفريسة -ب

  . يسمع صوت الفريسةفيحدد موقعها -ج

  . حاسم الشم لديه قوية-د

  :بب  ينتقل الصوت بسرعة في األوساط الصلبة بس-٥٢

   زيادة تقارب الجزيئات-أ

   زيادة المسافات البينيةبين الجزيئات-ب

  . الحركةاالهتزازية للجزيئات -ج

   انتقال الصوت على شكل تضاغطات وتخلخالت-د
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  : يستطيع األنسان تفسير األصوات وفهمها بسبب -٥٣

    وجود قناة استاكيوس-أ

   اهتزاز طبلة األذن-ب

  اج الصوت تجميع صيوان األذن ألمو-ج

   تمييز مركز السمع بالمخ للصوت -د

  

  

 كنت أقف على الرصيف عندما جاءت سيارة اسعاف والغريبأن صوتها تغير فجأة عندما صارت -٥٤

  :محاذيةلي واستمربالتغير مع ابتعادها عني ، حدث ذلك بسبب  

  . ظاهرة الرنين  -أ

   صدى الصوت-ب

  . ظاهرة دوبلير-ج

  . انكسارالصوت -د

  

ماذا تتوقع أن . ووضعنا شوكة رنانه مهتزة بالقرب من شوكة أخرى ساكنة مساوية لها بالتردد ل-٥٥

  : يحدث ؟ 

  . ال تهتز الشوكة الساكنة-أ

   تهتز الشوكةالساكنة-ب

   تحدث ظاهرة الرنين-ج

  ).ج +ب( -د
  
  : عند ارتطام موجة صوتية بسطح عاكس فسوف يحدث التالي -٥٦ 

  . والمنعكسة مختلفتان  سرعة الموجتين الساقطة-أ
  . يطرأ تغير على التردد الموجي -ب
  .  يتغير الطول الموجي -ج
  . سعة الموجة المنعكسة أقل من سعة الموجة الساقطة -د

  
  :  اذا انتقل الصوت من الهواء الى الزجاج فانه يتوقع حدوث ما يلي -٥٧
   تقل سرعة الصوت-أ
  يقل تردد الصوت-ب
   تزداد سرعةالصوت-ج
  .ليس مما سبق  -د
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  : لو أن أمواج الماء تزداد سرعتها في المياه الضحلة فماذا تتوقع ان يحدث ؟ -٥٨
  . يحدث المد بدون جزر-أ
   يمكن ممارسة رياضة ركوب األمواج بسهولة-ب
  . يحدث تسونامي -ج
  . تنحسر مياه الشواطيء  للوراء-د
  
  
  
  
  

  :ادي تنتقل خالله فما نتيجة ذلك ؟  لو ان األمواج الكهرومغناطيسية تحتاج لوسط م-٥٩
  . نستطيع سماع انفجارات االندماج النووي بالشمس -أ
  . تحدث ظاهرة االحتباس الحراري-ب
  . تموت النباتات -ج
  . ينتقل الصوت بشكل أسرع من الضوء-د
  

ن  اذا علمت أن الصوت يزداد سرعته بازدياد درجة الحرارة فاي المدن التالية تتوقع أن تكو– ٦٠

  :سرعة الصوت بها عالية 

   غزة–أ 

   القدس-ب

   أريحا -ج

   رام اهللا-د
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  )مفتاح اإلجابة(

  الجدول هذا في الصحيحة اإلجابة رمز أنقل الطالب عزيزي
  

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  رقم السؤال 

                      رمز اإلجابة 

  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  رقم السؤال 

                       رمز اإلجابة

  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  رقم السؤال 

                      رمز اإلجابة 

  ٤٠  ٣٩  ٣٨  ٣٧  ٣٦  ٣٥  ٣٤  ٣٣  ٣٢  ٣١  رقم السؤال 

                      رمز اإلجابة 

  ٥٠  ٤٩  ٤٨  ٤٧  ٤٦  ٤٥  ٤٤  ٤٣  ٤٢  ٤١  رقم السؤال 

                      رمز اإلجابة 

  ٦٠  ٥٩  ٥٨  ٥٧  ٥٦  ٥٥  ٥٤  ٥٣  ٥٢  ٥١  رقم السؤال 

                      رمز اإلجابة 
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prediction, and to ensure the veracity of a study to the attention of a 
committee of arbitrators, the researcher has been applied to test Science 
on a sample consisting of an exploratory (30) students to ensure 
honesty and consistency, and knowledge of the difficulty of the 
paragraphs and to distinguish factor, were calculated to test the stability 
factor of two ways: the way of retail, with mid-term stability of the test 
plants (0,892) and in a manner Cooder Richardson - 21 as factor of 
stability (0,970), which confirms the    stability of the test.                                        
.     
      The researcher applied the science processes test as pre- test to 
make sure the equivalence of  the two groups of, and as post – test to 
test the validity of the hypotheses and answer the questions in the 
study.                                                                         .  
The researcher used a test (t) for independent samples, and the ETA 
square to measure the size of affection of discovery learning style  on 
the operations of science to answer questions about the study and 
verification of premises, the study concluded the    followingresults:                         
1- There are a statistically significant differences at the level of (α ≤ 
0.05) among the middle-grades students in the experimental group and 
control group after the use of discovery learning style in the teaching 
unit for the experimental group.  
2 - There are a statistically significant differences at the level of (α ≤ 
0.05) between the average levels of high-achievement students in the 
experimental group and control group students in a test of science 
processes  is attributable to the use of discovery learning style for the 
benefit of students of the experimental group.  
3- There are a statistically significant differences at the level of (α ≤ 
0.05) between the average levels of low-achievement students in the 
experimental group and control group students in a test of science 
processes is attributable to the use of discovery learning style for the 
benefit of students of the experimental group. 
      The study recommended the need to focus on the processes of 
science, and take into account balance in the distribution . 
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Abstract 
 

     This study aimed to investigate the effectiveness of discovery 
learning style on  science  processes acquisition by the eighth grade 
students in Gaza . 
 
The study tried to answer the following question : 
What is the effectiveness of discovery learning style on  science  
processes acquisition by the eighth grade students in Gaza ? 
It is divided on this question the following research questions:  
1 - What is the discovery learning style used in the eighth grade 
students to acquire the skills of science processes?  
2 - What are the skills of science processes to be giving  them the 
eighth grade students by using the discovery learning style?  
3 - Are there statistically significant differences  at the  level  of  
(α ≤ 0.05) between the average grades of students in the experimental 
and control groups in the post application of science processes test?  
4 - Are there a statistically significant differences at the level of 
 (α ≤ 0.05) between the average grades of high achiever students  in the 
experimental and control groups in the post application of science 
processes test?   
5 - Are there a statistically significant differences at the level of  
(α ≤0.05) between the average grades of low achiever students  in the 
experimental and control groups in the post application of science 
processes test?  
The sample included 60 male students in grade eight in khan younes 
preparatory school which related to the schools of UNRWA Education 
, the experimental group consisted of 30 students, and the control 
group consisted of the same number of students  .  
The researcher prepared a study tool which  was a test consists of 
(60)items  measures the skill of an observation, classification, 
measurement and use of numbers and the use of spatial and temporal 
relations, communication, interpretation, inference and 
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