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 ممخص الدراسة

 الدراسة :ىدفت       
معرفة مدل فاعمية برنامج قائـ عمى أبعاد المنيج التكعيبي لعالج صعكبات تعمـ إلى 

 .مبة الصؼ الرابع لممعاقيف بصريان العمـك لدل ط
 أداة الدراسة:   
.اختبار تشخيصي    لصعكبات تعمـ العمـك

 عينة الدراسة:
جميع طمبة الصؼ الرابع األساسي في مركز النكر لممعاقيف بصريان التابع  تـ تطبيؽ الدراسة عمى

 (طالب.3(طالبات ك)5الة الغكث بغزة كالبالغ عددىـ )لكك

  منيج الدراسة:
 .اعتمدت الباحثة المنيج شبو التجريبي

 :نتائج الدراسة أىم
( بيف متكسطي درجات α≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 

.  الطمبة المعاقيف بصريان في االختبار القبمي كالبعدم لصعكبات التعمـ في العمـك
 أىم توصيات الدراسة:

 بناءن برامج قائمة عمى أبعاد المنيج التكعيبي لجميع مقررات العمـك الدراسية, -1
ككذلؾ بالنسبة لجميع المراحؿ الدراسية المختمفة, بما يكاكب التقدـ العممي 

 كالتطكر اليائؿ التكنكلكجي كاىتمامات الطمبة.
 كممات مفتاحية: 
, أبعاد المنيج التكعيبي, المنيج التكعيبي,)فاعمية برنامج ,  صعكبات تعمـ العمـك

 الصؼ الرابع, المعاقيف بصرياى(.
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بالمغة النجميزيةممخص الدراسة   
 

Stdy Amis: 

 
To find out how effective the programme is based on the dimensions of 

the bicubic method to treat difficulties in science learning among students 

in the fourth grade for the visually impaired. 

 

The survey tool: 

Diagnostic test for learning disabilities. 

 

Sample study: 
The study was applied to all fourth grade students basic Al Noor 

Centre for visually impaired UNRWA's Gaza and (5) students 

and (3) students. 

 

Study: 

The researcher adopted curriculum almost demo. 

 

The most important results of the study: 
Statistically significant differences at the level of (≥α 0.05) 

among middle-grades students visually test tribal walbadi 

learning in science. 

 

The main recommendations of the study: 
1-building programmes based on the dimensions of the bicubic 

method of all decisions of the academic science, as well as for 

all grades, to keep pace with scientific progress and 

technological sophistication and interests of students. 

 

Keywords: 
(The effectiveness of the 

programme, curriculum, bicubic cubic curriculum, learningscien

ce, grade 4, visually). 
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 إىداء
 .المحظة ىذه في معي كجكدىا تمنيت لطالما التي الطاىرة أمي ركح إلى
 مف إلى..  انتظار بدكف العطاء عممني مف إلى..  كالكقار بالييبة اهلل كممو مف إلى

 حاف قد ثماران  لترل عمرؾ في يمد أف اهلل مف أرجك..  افتخار بكؿ أسمو أحمؿ
لى الغد كفي اليـك بيا أىتدم نجـك كمماتؾ كستبقى انتظار؛ طكؿ بعد قطافيا  كا 
 ..األبد
  . العزيز كالدم

 إلى مف تتسابؽ الكممات لتخرج معبرة عف مكنكف ذاتيا 
 مف عممتني كعانت الصعاب ألصؿ إلى ما أنا فيو 

 كعندما تكسكني اليمـك أسبح في بحر حنانيا ليخفؼ مف آالمي
 ".كجداف" الحبيبة أختي تمدني لـ التي أمي الحياة معنى معيا عرفت مف إلى
 أخي كالنكر الذكاء شعمة إلى ضحكتو في كالسعادة..  بعينيو التفاؤؿ أرل مف إلى
 .إبراىيـ.أ

 .اهلل بعد كمالذم كقكتي سندم إلى
 .أنفسيـ عمى آثركني مف إلى
 .الحياة عمـ عٌممكني مف إلى
خكتي أخكاتي الحياة مف أجمؿ ىك ما لي أظيركا مف إلى  .كا 

 لك مر عمى أرض قاحمة  أحبكـ حبان 
 .لتفجرت منيا ينابيع المحبة

 كما بخطكة خطكة الدرب سرت كمعيما صغيرة حقائب حممنا أف منذ رافقاني مف إلى
 .ميند.أ أخي ابف ك محمد.د الحبيب اخي اآلف حتى يرافقاني يزاال

 

 



 ٔ 
 

 شكر وتقدير
 العارفيف حمد أحمده يعمـ, لـ ما اإلنساف عمـ بالقمـ, عمـ الذم العالميف, رب هلل الحمد      

 أف إال أممؾ كال كاالمتناف, كالتكفيؽ حساف,كاإل الفضؿ صاحب فيك لفضمو, كالشاكريف بنعمتوك 
 محمد  سيدنا معمـ البشرية عمى كأسمـ كأصمي كنجاح, كتكفيؽ كفالح, سداد مف بو حباني ما عمى ,شكران  هلل أسجد

 كبعد: ..الكراـ كصحبو آلو كعمىصمى اهلل عميو وسمم" "
نياأ  قكؿ مف انطالقا لذكيو كشكرىـ, بالفضؿ عتراؼفاإل الكممات, في الشكر تجسيد محاكلة ...صعبة لمحاكلة كا 

 عنقي طكؽ الذم بالجميؿ أحمد كعرفانان  ركاه } " الناس يشكر ل من اهلل يشكر ل {اهلل "صمى اهلل عميو كسمـ"  رسكؿ
 فييا, كالعامميف العميا الدراسات كعمادة برئيسيا ممثمةن  كالتقدـ العمـ منارة سالميةاإل الجامعة إلى االمتناف بعظيـ أتقدـ
 .ىذه الدراسة إجراءات إلتماـ تسييالت مف لي قدمكه لما

 ؿ فترة الدراسة كلـ تأؿاكأتقدـ بخالص شكرم كتقديرم لممربية الفاضمة األستاذة الدكتكرة/فتحية المكلك كالتي رافقتني طك 
فجزاىا اهلل خيران  كصبرىا عمي كتيسير اإلجراءات كالنصيحة الصادقة, جيدان كلـ تبخؿ عمي بإرشاداتيا كتكجيياتيا,

 .كلقد كاف شرفان لي بإشرافيا عمى رسالتي كبحثي كزادني ىذا شرفان  كجعمو في ميزاف حسناتيا.
قتو كجيده لمساعدتي في التحكيـ داخميان تقدـ بالشكر كالعرفاف كالتقدير لكؿ مف أعطى مف ك أكما ال يسعني أف 

 قدمكه مف نصائح كتكجييات في تحكيـ أدكات الدراسة. كخارجيان لما
ستاذ الفاضؿ :ياسيف النكنك جانبي ككاف نعـ المرشد كالمشرؼ األإلى كأتكجو بالشكر كاالحتراـ لكؿ مف ساندني ككقؼ 

 كلمف أضاء حياتي كمستقبمي.
 الغكث الدكلية, بككالة مركز النكر لتأىيؿ المعاقيف بصريان  في اإلخكة كاألخكات إلى ميؽالع كتقديرم شكرم أكجو كما

لى األستاذة نسريف الحافي   كأخص البحث, ىذا إلنجازً  تسييالت مف لي قدمكه لما كرابطة الفنانييف الفمسطينييف  ,كا 
لى  بالذكرً   .بالذكر الدكتكر الفاضؿ عبد الكريـ الدىشافذاعة القرآف الكريـ التعميمية كأخص إأ.راجي النعيزم كا 

تي لقضاءً  قىدىماهي  تىغىبَّرتٍ  مف لكؿ   الكافرً  بالشكرً  أتقدـى  أفٍ  أنسى كال  بالذكرً  كأخص   رسالتي إنجاحً  في كمساعىدىتي حاجى
سالـ ناريماف ككجداف  أخكاتي الحبيبات: سالـ  العزيزات كالصديقات ناجي الضبة,كا   .البطنيجيأسماء عبدالحي كا 

إلى الميندس محمد جحا كالميندس محمكد كأحمد  ا, كثمرة جيدىاكجو جؿ شكرىتإال أف  دراسةال هأبى ىذتكفي الختاـ 
لى مدير مركز النكر األستاذ الفاضؿ محمد فرحات, فجزاىـ اهلل خير الجزاء, كالشكر لكؿ مف  الشرفا كصالح الدربي كا 

 كد.أسيـ في إخراج ىذا البحث إلى حيز الكج
 اهلل بفضؿ إال المرحمة ليذه يصؿ أف كاف ما إذ إنجازه, لىإ كفقني أف اهلل أحمد المتكاضع العمؿ ىذا نياية كفي

 .الصادقة كمعكنتيـ الكافر بعمميـ أسيمكا الذيف العمـ, أىؿ مف عباده بفضؿ ثـ كتكفيقو,
 فيو كاف كما كتعالى, سبحانو اهلل فمف صكاب مف فيو كاف فما قصكر, أك نقص مف يخمك ال نسانيإ عمؿ كأم كىك
 .البشر عباده سمات مف سمة النقص كجعؿ بالكماؿ لنفسو تفرد الذم اهلل كالحمد كالشيطاف, نفسي فمف خطا مف

 التوفٌق ولً وهللا

 الباحثة
 نجوان ناجي الضبة
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 الفصل الول
 خمفية الدراسة

 مقدمة: 1-1

كتأثيرىا في العممية التعميمية ,يقكـ العالـ المعاصر عمى االىتماـ بالمستجدات التربكية 
ية التعميمية عمى أنيا عممية مفي القرف الحادم كالعشريف بأىمية التحكؿ مف رؤية العم التعممية 

كتدريب التالميذ عمى حفظ المعمكمات دكف استيعابيا, كالنظر إلييا عمى أنيا عممية تعميـ  ,تمقيف
التالميذ عمى كيفية تكظيؼ المعمكمات التي يتعممكنيا مف أجؿ تعميؽ فيميـ, كمساعدتيـ عمى 

 .إيجاد معنى جديد لما يتعممكنو

لى الصكرة الحديثة إكقد مرت عممية تطكير المنياج المدرسي بعدة مراحؿ حتى انتقمت 
 ,كتشترط مشاركتو الفاعمة في المكقؼ التعميمي ,لمعممية التعميمية التي تجعؿ مف المتعمـ محكران 

الذم اقترحو The Cubic Curriculum كمف المقترحات لتطكير المنياج التكعيبي 
Waragg,E.C.1997)). 

فيك يتككف  (Waragg)ية لممنيج الدراسي متعدد األبعاد ككفقان لرؤ  ان تصكر  ذم يكضحكال
, كؿ كجو يتككف مف عدة أبعاد ىي التي تعطيو شكؿ المكعب, بحيث يتضمف همف ثالثة كجك 

كالبعد الثالث لممنيج  بعدان خاصان بالمكضكعات الدراسية, كبعدان خاصان بأساليب التعميـ كالتعمـ
ا التنظيـ المنيجي كبذلؾ يقكـ ىذIssues Cross – Curriculum  يتناكؿ القضايا عبر المنيج

اؿ مع القضايا عبر نحك فعٌ عمى المكضكعات  تـ دمجمكاقع الحالي, حيث اؿ لعمى تطكير فعٌ 
 .جديدةمرتكزة عمى فيـ كتطبيؽ لمداخؿ تعميـ كتعمـ بحيث تككف المنيج, 

(Burton, & Brundrett, 2005: 33) 
إعداد المتعمميف لما يرتكز المنيج التكعيبي عمى أربعة فركض أساسية تدكر حكؿ كما 

كبذلؾ يكفر المنيج التكعيبي أساليب متعددة لتكظيفيا في القاعات , ينظر إليو عمى أنو المستقبؿ
 .( Rupainiene, 2005:48) الدراسية مف خالؿ استراتيجيات متعددة 

كبأنفسيـ, كذلؾ بشكؿ  وكيتيح ىذا التنظيـ المنيجي لمتالميذ القياـ بأنشطة تجريبية كمعممي
 ,ؽ التعميـ كالتعمـائردم أك في مجمكعات عمؿ صغيرة, كما يظير أىمية استخداـ حزمة مف طر ف

كأساليبيا المتمركزة حكؿ المتعمـ, مثؿ: حؿ المشكمة, كدكرة التعميـ, كعصؼ الذىف, ككضع 
األيدم  في األنشطة العممية كغيرىا مف الطرقات التابعة مف الخصائص الجيدة المميزة لممقررات 

 . (Rupainiene, 2006:57) راسية المنظمة كالمنفذة كفقان لممنيج التكعيبيالد



3 
 

( 2012دراسة السيد )منيا كيذكر أف الدراسات التي اىتمت بالمنيج التكعيبي محدكدة , ك  
بيف المجمكعة  كمف أىـ نتائجيا كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات التالميذ المعاقيف بصريان 

د فرؽ داؿ ك كج(  كمف نتائجيا 2008ة البغدادم )التجريبية كالضابطة لصالح التجريبية  , كدراس
بالنسبة لمقياس القبمي كالقياس البعدم مما يظير أف تالميذ المجمكعة الضابطة قد  إحصائيان 

يكلكجية , كدراسة اكتسبكا المعرفة المتضمنة إلى كحدة الجياز العصبي كاكتسابيـ المفاىيـ الب
فاؽ إلى حد كبير مجمكعات التحكـ  ان أظيرت النتائج أف ىناؾ تحسنالتي ( 1997كرامارسكي )

 في مختمؼ مقاييس اإلنجاز لمرياضيات.

 كتطكير القدرات إلى التأىيؿ تو أف الشخص العادم يحتاج في بداية حيامما ال شؾ فيو ك 
ذكم مف الجميع أيضان أف األفراد  عمى كال يخفى ,ذاتوحتى يتمكف مف بناء نفسو كاالعتماد عمى 

كبذلؾ فيـ يحتاجكف إلى خدمات خاصة ,االحتياجات الخاصة ىـ أفراد يختمفكف عف العادييف 
كىذه الخدمات تككف ذات طابع فردم لكؿ فرد فييـ حتى يستطيعكا  ,بيـ ليس كخدمات العادييف 
 .فسيـبناء ذكاتيـ كاالعتماد عمى أن

 كليـ حقكؽه ,ليـ كيانيـ ككرامتيـ الشخصية  ان ذكم الحاجات الخاصة أفرادف األفراد كك 
ألنو  ,ز عمى اإلنسافيتركيتـ الالتأىيؿ  مراكز كفي ,كحاجات متعددة يجب تمبيتيا قدر اإلمكاف

ىك الشخص المستيدؼ مف عممية التأىيؿ حيث يعتبر شكؿ مف أشكاؿ الضماف االجتماعي 
 (.9: 2003 لمفرد ذكم االحتياجات الخاصة )الذارع,

كقد  التربية الخاصة ,في ميداف  ميمةمجاؿ صعكبات التعمـ مف المجاالت التبر عكي     
رف العشريف في بداية الستينات عمى كجو بدأ االىتماـ بيذا الميداف في النصؼ الثاني مف الق

كذلؾ مف أجؿ تقديـ الخدمات التربكية كالبرامج العالجية لفئة مف األطفاؿ يتعرضكف  ,التحديد
ألنكاع مختمفة مف الصعكبات التي تؤدم إلى الفشؿ التعميمي أك التيرب مف المدرسة إذا لـ يتـ 

 صطمح األطفاؿ ذكم صعكبات التعميـ.كيطمؽ عمى ىذه الفئة م ,مكاجيتيا ك التغمب عمييا

ذكم صعكبات التعمـ, بمثابة النافذة التي يطؿ منيا  لألطفاؿالمثيرات الحسية المقدمة  د  تعك 
عمى العالـ الخارجي, كما تساعد الحكاس عمى االرتقاء بمستكل ذكاء الطفؿ باعتبارىا المراحؿ 

 (.4: 2005 ة لعقمو )دكيدار,ساسية لمعارفو كالمداخالت الرئيساأل

بية الخاصة سابقان منصبان عمى أشكاؿ اإلعاقات األخرل, كاإلعاقة ر كاف اىتماـ الت 
العقمية, كالسمعية, كالبصرية, كالحركة, كلكف سبب ظيكر مجمكعة مف األطفاؿ األسكياء في 
نمكىـ العقمي كالسمعي كالبصرم, كالحركي, كالذيف يعانكف مف مشكالت تعميمية, فقد بدأ 
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في  خاصةو بمظاىر صعكبات التعمـ ك  إلىيز في ىذا الجانب بيدؼ التعرؼ كف في التركالمختص
 الجكانب األكاديمية كالحركية كاالنتقالية.

يف في ميداف لذا فإف مجاؿ صعكبات التعمـ مف المجاالت التي شغمت المربيف كالباحث
ف تالميذ المدرسة, نو يتعرض لدراسة الخصائص المميزة لقطاع كبير مإالتربية الخاصة, إذ 

طبيعة تمؾ الصعكبات التي يعانكف منيا كأسس استراتيجيات كأساليب التدخؿ  إلىكالتعرؼ 
 العالجي كالتدريس.

, كدراسة غانـ (2011بصعكبات التعمـ دراسة سعد )كمف الدراسات التي اىتمت 
(, 2002), كدراسة عيسى (2004, كدراسة الناقة )(2009(, كدراسة عبد المجيد )2010)

 ( .2000كالناقة )

فما يحتاجو ىؤالء التالميذ ىك كجكد بيئة تعميمية كدعـ دراسي مالئميف, كرعاية فردية 
مناسبة لمتعامؿ مع نكاحي القكة كالتركيز عمييا, كتعزيزىا, كمعرفة مكاطف الضعؼ لدييـ لتعميميـ 

يات التعميمية أك األساليب التي الميارات األساسية التي يحتاجكف إلييا, باإلضافة إلى االستراتيج
 (.13: 2009سكؼ تساعد في دراستيـ كفقان لقدراتيـ الفعمية )بطرس, 

لقد القت اإلعاقة البصرية اىتمامان كاسعان لدل أكساط عمماء التربية الخاصة, كالعامميف 
ة ( , كدراس2012( , كدراسة مطراف )2016كدراسة زيداف ) بيا, فقد قامت الدراسات العديدة

 (.2002( ,كدراسة مصالحة )2004( , كدراسة العكة )2009( , كدراسة الديف )2011سعد )
كالتي أثبتت عدـ اختالؼ الطفؿ الكفيؼ عف الطفؿ العادم مف حيث القدرة عمى التكيؼ 

إذا تقبمو المجتمع, كمنحو فرصة إلثبات قدراتو, كلقد أفرز الكاقع الكثير مف  خاصةو كباالجتماعي, 
العمماء  كلقد اىتـالتي أثبتت قدرة الكفيؼ عمى الحصكؿ عمى المراتب العممية , النماذج 
تكفير الكسائؿ كالسبؿ التي مف شأنيا تسييؿ تقديـ البرامج التربكية لألفراد المعكقيف ل بدراساتيـ
و مف التنقؿ مف مكاف كذلؾ الفرص التي تمكنٌ  ,الت الطباعة كاألجيزة اإللكتركنيةآفيناؾ بصريان, 

مساعدة الكفيؼ لالنخراط في الحياة العادية الطبيعية فنراىـ ك  ,آلخر دكف االعتماد عمى اآلخريف
: 2000ينادكف بضركرة دمج المكفكفيف في الحياة العادية كمنحيـ الفرصة لحياة أفضؿ )عبيد, 

11.) 

كمف خالؿ مالحظة الباحثة كاىتماميا بيذا المجاؿ كمالحظات المشرفيف في مركز النكر 
كاستطالع آراء بعض أىالي الطمبة أفادكا بمكاجية أبنائيـ لصعكبات في  لرعاية المكفكفيف بصريان 

كبناء برنامج لعالج صعكبات  ,تعمـ مبحث العمكـ مما دفع الباحثة لتبني أبعاد المنيج التكعيبي
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صكرة , كبذلؾ تتحدد  مشكمة الدراسة ب تعمـ العمكـ لدل طمبة الصؼ الرابع لممعاقيف بصريان 
 كاضحة.

 مشكمة الدراسة: 1-2

 تتحدد مشكمة الدراسة في طرح السؤاؿ الرئيس التالي:

قــائم عمــى أبعــاد المــنيج التكعيبــي لعــالج صــعوبات تعمــم العمــوم لــدى طمبــة برنــامج  فاعميــة مــا
 ؟الصف الرابع المعاقين بصريًا 

 وتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 الالزمة لعالج صعكبات تعمـ العمـك لدل طمبة الصؼ الرابع؟أبعاد المنيج التكعيبي  ما -

ما البرنامج القائـ عمى ابعاد المنيج التكعيبي لعالج صعكبات تعمـ العمكـ لدل طمبة الصؼ  -
 الرابع المعاقيف بصريا ؟

التشخيصي  في االختبارطمبة الىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات  -
 القبمي كالبعدم لصعكبات التعمـ؟

ىؿ يحقؽ البرنامج القائـ عمى أبعاد المنيج التكعيبي لعالج صعكبات تعمـ العمكـ لمصؼ  -
 ؟ ( معامؿ الكسب عند بالؾ1.2الرابع األساسي معدؿ كسب ال يقؿ عف )

 أىداف الدراسة: 1-3

 تيدف الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية :

 تحديد أبعاد المنيج التكعيبي الالزمة لبناء برنامج لعالج صعكبات تعمـ العمكـ  -

 بناء برنامج قائـ عمى أبعاد المنيج التكعيبي لعالج صعكبات تعمـ العمكـ. -

معرفة مدل كجكد فركؽ في االختبار التشخيصي لمعمكـ قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج المقترح  -
 . في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي

 قياس مدل فاعمية البرنامج المقترح في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي.  -
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 فروض الدراسة: 1-4

 لإلجابة عن أسئمة الدارسة تم صياغة الفروض التالية:

بيف متكسطات درجات الطمبة         )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -
الستخداـ البرنامج القائـ  لعز تي  صعكبات التعمـل في االختبار القبمي كالبعدمالمعاقيف بصريان 

 .عمى أبعاد المنيج التكعيبي 
يحقؽ البرنامج المعتمد عمى أبعاد المنيج التكعيبي في عالج صعكبات تعمـ العمكـ لمصؼ   -

 . ( كما يقاس معدؿ الكسب عند بالؾ1.2الرابع األساسي معدؿ كسب ال يقؿ عف )

 أىمية الدراسة: 1-5

 الدراسة في الجوانب التالية:تكمن أىمية 

مما يفيد  ,المعاقيف بصريان  صعكبات تعمـ العمكـ لدلالدراسات التي تناكلت  ؿتعد مف أكائ  -
 .كمعممي العمكـ القائميف عمى مراكز تعميـ المعاقيف بصريان 

لتكعيبي المنيج ا عمى أبعاد قائمان جان لبناء مناىج العمكـ كتنظيميا كتنفيذىا برنامقدـ الدراسة ت -
االستفادة منو في تطكير مناىج العمـك , حيث يمكف  ( ـ1997) Waraggالذم اقترحو 

 لعالج صعكبات التعمـ لدل الطمبة .

معمكمات عف الصعكبات التي يكاجييا معممك ليف عف مناىج العمكـ ؤ لممستكفر  الدراسة  -
, مما  بشكؿ خاصالعمكـ في الصؼ الرابع بشكؿ عاـ, كمعممك العمكـ لمفئات الخاصة 

 .يساعد في تطكيرىا كاالرتقاء بمستكاىا لمتغمب عمى صعكباتيا

يفيد طمبة  لصعكبات تعمـ العمـك لمطمبة المكفكفيف بصريان  تشخيصيان  تكفر الدراسة اختباران  -
 الدراسات العميا إلعداد أدكاتيـ لمبحث .

 حدود الدراسة: 1-6

 سكؼ تجرم الدراسة في إطار الحدكد التالية:
ـ بناء البرنامج لكحدة " الكيرباء كالمغناطيسية " مف كتاب العمكـ لمصؼ : تالحد الموضوعي -

لدل الطمبة المعاقيف لعالج صعكبات تعمـ العمكـ في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي الرابع 
 بصريان.

 غزة التابع لككالة الغكث الدكلية.-لتأىيؿ المعاقيف بصريان  : مركز النكرالحد المكاني -
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 لممعاقيف بصريان. األساسي طمبة الصؼ الرابع :الحد البشري -

 .(ـ2016 – 2015 ): الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسيالحد الزماني -

 مصطمحات الدراسة: 1-7

 :تعرفيا الباحثة إجرائيا عمى النحك التاليمف خالؿ اطالع الباحثة عمى األدب التربكم, 

 الفاعمية:-

مػػدل األثػػر الػػذم يمكػػف أف يحدثػػو برنػػامج قػػائـ عمػػى أبعػػاد المػػنيج التكعيبػػي فػػي عػػالج صػػعكبات 
كيحػػدد حجػػـ األثػػر إحصػػائيان عػػف طريػػؽ معامػػؿ بػػالؾ ,تعمػػـ العمػػكـ لػػدل الطمبػػة المعػػاقيف بصػػريان 

 لمكسب المعدؿ .

 البرنامج: -

عمػػى أبعػػاد المػػنيج ,ا مجمكعػػة مػػف الخبػػرات المتنكعػػة تشػػمؿ معػػارؼ كمفػػاىيـ كأنشػػطة يػػتـ بناؤىػػ 
 . التكعيبي تقدـ بالحاسكب بقصد عالج صعكبات تعمـ العمكـ لدل الطمبة المكفكفيف بصريان 

 المنيج التكعيبي:  -

ىك تصكر لممنيج الدراسي متعدد  Waragg (9:1997)كتتبنى الباحثة في دراستيا تعريؼ 
ىي التي تعطيو شكؿ المكعبات , , كؿ كجو يتككف مف عدة أبعاد هاألبعاد, يتككف مف ثالثة كجك 

بحيث يتضمف بعدان خاصان بالمكضكعات الدراسية, كبعدان خاصان بأساليب التعميـ كالتعمـ, كالبعد 
 .  الثالث يتناكؿ القضايا عبر المنيج

 صعوبات التعمم في العموم: -

بكحدة  ىي المشكالت التي تعيؽ التمميذ عمى تعمـ معارؼ كمفاىيـ كأنشطة العمكـ المتضمنة
 ( كتقاس بقدرة الطالب عمى إجابة األسئمة باالختبار التشخيصي المعدٌ الكيرباء كالمغناطيسية)

 %.50لذلؾ بمعدؿ  خصيصان 
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 :المعاقين بصرياً  -

كيحتاجكف كيطمؽ عمييا اسـ قارئ بريؿ  ,ىي فئة المكفكفيف الذيف يستخدمكف أصابعيـ لمقراءة
كيدرسكف بمركز النكر لتأىيؿ المعاقيف  ,التدريس كالمناىجإلحداث تعديالت خاصة عمى أساليب 

 . بصريان 
 يٍ تبذأ انتٙ ٔفهسطٍٛ  فٙ  انذَٛا  األساسٛت  انًزحهت صفٕف أحذ :األساسً الرابع الصف  -

 .( سُٕاث11-9) بٍٛ يا فّٛ انتهًٛذ عًز ٔٚتزأس األساسٙ، انزابع حتٗ األٔل انصف
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 الفصل الثاني 2
 اإلطار النظري

 

 .المنيج التكعيبي  -المحور األول  2-1
 .بصرياً  ممعاقينلصعوبات تعمم العموم  -المحور الثاني  2-2
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 الفصل الثاني
 ريــــار النظـــاإلط

نظران لتقدـ كتطكر كسائؿ االتصاالت الحديثة كالتكنكلكجية في حياتنا اليكمية, ككاف ليا 
مف ىذا  ككاف لمعممية التعميمية نصيبه  ,الكبير في تحسيف كتطكير الكثير مف جكانب الحياة األثري 

التقدـ التكنكلكجي اليائؿ الذم غير مف مسار عممية التعميـ كالتعمـ كمف دكر كؿ مف المعمـ 
رت دكر لى المعمـ الميسر المسيؿ, كغيٌ إكالمتعمـ فغير مف دكر المعمـ الممقف الشارح المكضح 

في العممية التعميمية, كذلؾ  لى الطالب المتفاعؿ النشط المتعمـ ذاتيان إمقف السمبي تلطالب مف الما
كطريقة عرضيا كتقديميا  ,الحاؿ في المناىج حيث تأثرت كؿ مف أىدافيا كمحتكاىا كأنشطتيا

 كتقكيميا بما يناسب الكضع الحالي كالتقدـ العممي التكنكلكجي.
مف االتجاه نحك المناىج الدراسية كتغييرىا  التطكر المعرفي كاف البدى كلمكاكبة مجتمع التقدـ ك 

فكاف مف أحدث كجيات النظر في المناىج الدراسية ىي المنيج التكعيبي الذم يتـ بناؤه كتحقيقو 
 مف قبؿ المجتمع.

كىي المنيج التكعيبي كصعكبات التعمـ  ,كيتضمف ىذا الفصؿ شرحان الىـ مصطمحات الدراسة
 لممعاقيف بصريان.

 المنيج التكعيبي: -المحور األول 2-1

 مفيوم المنيج: 2-1-1
تكجد آراء عديد لممنيج التربكم كاختالفات بيف الخبراء كالتربكييف حكؿ مفيـك المنيج فبعض 

م لممنيج, الباحثيف حاكلكا كضع تعريؼ محدد لممنيج في مفيكمو الضيؽ كىك المفيـك التقميد
كىك المفيـك الحديث لممنيج, كما أف  ,بينما حاكؿ البعض اآلخر تحديد مفيكمو الكاسع كالعريض

كالمفيكـ الحديث لممنيج لمعرفة  ,بيف المفيكـ التقميدم ض اآلخر مف الباحثيف حكؿ المكاءمةالبع
 أثر ذلؾ عمى العممية التعميمية.

[ كفي قكؿ ابف عباس رضى 48المائدة, سكرة ] (ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجالُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم )المنيج لغة: 

 "لم يمت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم حتي ترككم عمى طريق ناىجة"اهلل عنو: 

 (.300: 14, ج2003الطريؽ الكاضح )ابف منظكر, 
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ؽ الكاضح, ف كممة منياج الكاردة في اآلية الكريمة, كقكؿ ابف عباس رضى اهلل عنو تعني الطريإ
( مشتقة في Curriculumنجميزية الدالة عمى المنياج ىي )كناىجة تعني كاضحة, كالكممة اإل

غريقية إنيا كممة أ(, كالتي تعني ميداف السباؽ, كما Carrereاألصؿ مف الكممة الالتينية )
 (.13: 1998)عمى,  يجيا الفرد حتي يصؿ إلى ىدؼ معيف,صؿ تعني الطريقة التي يناأل

نيا تقتصر عمى الناحية العقمية قميدم لممنيج مف حيث إنظران لالنتقادات التي كجيت لممفيكـ الت
مف نمك التمميذ, كتيتـ بالمادة الدراسية أكثر مف االىتماـ بالمتعمـ, كييمؿ ميكؿ التالميذ 
كحاجاتيـ كاىتماماتيـ, كيقتصر التقكيـ عمى التحصيؿ , كظيفة المعمـ األساسية ىي نقؿ 

لمعمكمات كتدريب التالميذ مما يحرمو مف فرص النمك الميني, عدـ ارتباط المنيج بمشكالت ا
الى انعزاؿ المدرسة عف المجتمع,  حاكؿ قادة التربية تطكير المنيج.  لالبيئة المحمية مما أد

 فقدمكا العديد مف التعريفات لمتكصؿ إلى مفيـك حديث لممنيج تتمثؿ فيما يمي:

 ,( أنو خطة تتككف مف مجمكعة مف العناصر المترابطة34:2013تعريؼ طالفحة )  -
كالمتكاممة ذات العالقات المتبادلة كالتي تسير ضمف خطكات مرتبة متتالية لتحقيؽ 

 أىداؼ المنيج .
( بأنو مجمكع الخبرات المربية التي تييئيا لمتالميذ داخميا أك 25:2013كعرفو الككيؿ ) -

ك الشامؿ في جميع الجكانب ) العقمية , الثقافية , خارجيا بقصد مساعدتيـ عمى النم
لى تعديؿ سمككياتيـ يؤدم إ النفسية , االجتماعية , الجسمية , النفسية , كالفنية ( نمكان 

 ىداؼ المنشكدة.كيعمؿ عمى تحقيؽ األ
( ىك كؿ الخبرات التي يكتسبيا التمميذ تحت إشراؼ المدرسة 17:2012كيعرفو بحرم )  -

 خارجو. ؼ أـ7أكاف داخؿ الصكتكجيييا سكاء 
( بأنو نظاـ متكامؿ مف الحقائؽ كالمعايير كالقيـ اإلنسانية 35: 2012كما كعرفو محمد ) -

الثابتة كالمعارؼ كالخبرات كالميارات اإلنسانية المتغيرة التي تقدميا أية مؤسسة تربكية 
مكانياتو بغرض كؿ حسب قدراتو  -إلى المتعمميف منيا أك تييئتيا ليـ أك ترشدىـ إلييا كا 

بما  متكامالن  شامالن  كتحقيؽ نمكىـ نمكان  ,إحداث تعمـ أك تعديؿ أك تغيير في سمككياتيـ
 يتكافؽ مع غايات التربية في مجتمعيـ .
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 ,( بأنو مجمكعة مف الخبرات التربكية التي تييؤىا المدرسة26: 2012ك يعرفو حسف ) -
عمى النمك الشامؿ كعمى تعديؿ شرافيا بقصد مساعدتيـ إكيقكـ بيا التالميذ تحت 

 سمككيـ.
( أنو نسؽ مفتكح يتضمف مجمكعة مف العناصر كالمككنات 78:2011كعرفو محمد )  -

كالتي تسير كفؽ خطكات متسمسمة لتحقيؽ أىداؼ  كالمتكاممة كظيفيان  المترابطة تبادليان 
 المنيج.

 اتفقوا عمى أن المنيج بمفيومو الحديث: الباحثين مما سبق يتضح أن معظم

 ييتـ بجميع جكانب النمك الشامؿ لمطفؿ. -
 ييتـ بالتكجيو السميـ كتعديؿ السمكؾ لمتالميذ. -
 يساعد التالميذ عمى اكتساب الخبرات المربية مف خالؿ تفاعميـ مع بيئتيـ. -
 يعمؿ عمى ربط المنيج بمشكالت البيئة المحمية. -
لتالميذ كاستعداداتيـ كنكاحي القكة كالضعؼ لدييـ كيراعي يعمؿ عمى اكتشاؼ قدرات ا -

 الفركؽ الفردية بينيـ.

تعريفات المنيج , كلـ يكجد اتفاؽ عمى تعريؼ كاحد محدد لو , فمنيا  أيضان  تعددت كاختمفت كقد 
ما ىك مناسب في سياؽ محدد أكثر مف تعريفات أخرل, ككؿ ىذه التعريفات يقصد بيا المنيج 

, كلكنو ليس سمي المقرر مف خالؿ كثيقة المنيج , كىك المنيج الممارس ظاىريان المدرسي الر 
 مف المناىج ىما: المنيج الخفي كالمنيج الرسمي . الكحيد بؿ ىناؾ نكعاف

كتعرؼ الباحثة المنيج بأنو مجمكع الخبرات كاألنشطة التربكية المخطط ليا بعناية, لتنفيذىا  
ج دراسية منظمة, تسعى لتحديد أىداؼ تحقؽ نكاتج التعمـ داخؿ المدرسة كخارجيا, عبر برام

 المطمكبة, كالمحددة سمفان في ظؿ األىداؼ العامة لمتربية في المجتمع.
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                                                  :عناصر المنيج التربوي 2-1-2
 

                       

 األهداف التعلٌمٌة
 

  المنهج مخططو ومنفذو 

 )المدخالت( 

 التقٌٌم    

 الطالب                              

 )المخرجات( المحتوى 

 

 األنشطة والخبرات 

 

 ( عناصر المنياج1-2شكل رقم )

 (22:2006)الضبع ، 

 أىداؼ المنيج التربكم. -
 محتكم المنيج )المقررات الدراسية, مفاىيميا, كطرؽ التفكير فييا(. -
 ككسائؿ تنظيـ المحتكم في صكرة أنشطة كخبرات تعميمية تعممية يمكف تطبيقيا.أساليب  -
 التقكيـ النيائي(. -التقكيـ )التقكيـ أثناء التنفيذ -

مما سبؽ يتبيف أف عناصر المنيج تتحدد باالىتماـ بالمتعمـ كنكاتج التعمـ المرجك تحقيقيا, 
المتكازف, كامتالؾ الخبرات كالميارات التي لى مساعدة المتعمميف عمى النمك الشامؿ إكييدؼ 

كمف ثـ تخرج ىذه األنشطة بيف التأكيد عمى اليكية, كالتكاصؿ مع المجتمع  ,تؤىميـ لمحياة
 يسمح ليـ بالتعامؿ مع المتغيرات. كتصكر مستقبمي لما ينبغي أف يصمكا إليو مف إعداد كاؼو 

 المنيج التكعيبي : 2-1-3

حقيقي, بحيث يستطيع أم فرد اكتشاؼ أبعاد المنيج يبسط المنيج التكعيبي العالـ ال
 التكعيبي, كالتعامؿ مع ىذه األبعاد بيسر كسالسة.

كالحقيقة أف مصطمح المنيج التكعيبي متسعان لمدرجة التي تجعؿ ما يحدث داخؿ أك خارج 
أية محادثة خاصة صغيرة بيف  ت مظمة المنيج, لذا ينبغي اعتبارالمدرسة يمكف أف يقع تح
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, بمثابة جزء التكبيخ فيي انت تستحؽ النقد أـميذ بعيدان عف نظر كسمع المعمميف, كسكاء كالتال
 (.388: 2004)ابراىيـ,  مف المنيج التكعيبي

 تاريخو: 

في الماضي كانت ىناؾ بعض الكثائؽ التي يزعـ البعض أنيا كثائؽ المناىج الدراسية, 
التمميذ تغطيتيا مف ت التي كاف مف المتكقع كالتي لـ تكف تزيد عمى ككنيا قائمة مف المكضكعا

عمى مدل فترة معينة مف الزمف, ىذه المكضكعات تـ كضعيا مف قبؿ الخبراء في شكؿ قائمة 
 .(Haynes, 2010: 54)محتكيات 

 تسعةاألبعاد لممنيج الدراسي مككف مف نمكذج ثنائي  (Hmi)اقترحت  ـ(1985)كفي عاـ 
كالرياضية, مجاالت لمتعمـ كالخبرة )الجمالية كاإلبداعية كاإلنسانية كاالجتماعية, كالمغكية كاألدبية, 

كأربعة عناصر مف )التعمـ  ,العممية, كالركحية, كالتكنكلكجيةالبدنية, ك , ك كاألخالقية, كالمادية
 .Lewis, 2002:39)(Alexander,2005:16)).كالمعارؼ, كالمفاىيـ, كالميارات, كالمكاقؼ(

تفسػػيران كاسػػعان جػػدان مػػف المػػنيج الدراسػػي ليشػػمؿ البرنػػامج الرسػػمي  HMIكبػػذلؾ فقػػد قػػدمت         
ؽ التػػػػدريس, كالتنظػػػػيـ, كالتقيػػػػيـ, كالعناصػػػػر الخارجيػػػػة عػػػػف ائػػػػكغيػػػػر الرسػػػػمي مػػػػف المحتػػػػكل, كطر 

المنػػاىج الدراسػػية التػػي تسػػيـ فػػي أخالقيػػات المدرسػػة, كالقضػػية ىنػػا ىػػي أف المنػػاىج لػػيس مجػػرد 
محتػػكل/ مقػػرر دراسػػي, كلكػػف ىػػك كػػؿ الخبػػرات التػػي يكتسػػبيا التمميػػذ فػػي المدرسػػة, كىػػذا يشػػمؿ 

بأنػػو يشػػمؿ كػػؿ شػػيء يػػتـ  Jacksonريفػػو بكاسػػطة منطقػػة كبيػػرة مػػف المػػنيج الخفػػي, كالػػذم تػػـ تع
 .(Cohen : 2005, 30)تعممو دكف أف ييدرس عمى كجو التحديد أك عمدان 

كعميػػو, فػػإف نجػػاح التالميػػذ فػػي المػػدارس يعتمػػد كثيػػران عمػػى تعمميػػـ, كالعمػػؿ مػػع المػػنيج         
يتعمػػؽ بػػالقيـ كاالتجاىػػات الخفػػي كمػػا ىػػك الحػػاؿ مػػف المنػػاىج التعميميػػة الرسػػمية, كالمػػنيج الخفػػي 

 كاألخالقيات كاألعراؼ كالعالقات كاالنضباط كالجكانب التنظيمية لممدرسة.

لمػػا سػػبؽ مػػف خػػالؿ اقتػػراح نمػػكذج "المػػنيج  ان إضػػافي ان محػػكر  Wragg ـ(1997)كقػػد اقتػػرح        
( ...الػخ.. مكضػكعات )اإلنجميزيػة, كالرياضػية, كالعمػكـ 10التكعيبي" ثالثي األبعػاد كالمكػكف مػف 

أسػػػاليب لمػػػتعمـ كالتعمػػػيـ  سػػػتةك , قضػػايا عبػػػر المنػػػاىج الدراسػػػية )المكاطنػػػة, المغػػة, كغيرىػػػا(  8ك 
 .(Cohen: 2005, 31))التحدث, االكتشاؼ, تقميد, ممارسة, كغيرىا( 



15 
 

أف المنيج ينبغي أف يستيدؼ التعميـ مػف أجػؿ المسػتقبؿ, فػإذا  Wragg ـ(1997)كيرل         
ف ميمة المػربيف ىػك نقػؿ أك ,كاف يينظر إلى المناىج الدراسية عمى أنيا مجمكعة مف المكضكعات 

لتمبيػة الكثيػر مػف المتطمبػات  ال شؾ فيو أف ذلؾ سيككف غير كػاؼو  محتكياتيا إلى المتعمميف فمما
نمػػػا ينبغػػػي أف يبنػػػى المػػػنيج التػػػي مػػػف شػػػأنيا أف تكاجػػػو ىػػػؤال ء المتعممػػػيف فػػػي المسػػػتقبؿ القػػػادـ, كا 

مختمػػػػؼ الصػػػػفات الشخصػػػػية التػػػػي سػػػػتككف ضػػػػركرية فػػػػي المسػػػػتقبؿ عمػػػػى باإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ 
 كاستراتيجيات التعميـ/ التعمـ التي قد تشكؿ جزءان ال يتجزأ مف المنيج الدراسي .

 مفيوم المنيج التكعيبي: 2-1-4
 

 

 

 

 

 

 لرؤية  منيج التكعيبي وفقاً ( مخطط ال2-2شكل )

wragg ,1997:3)) 
المنيج التكعيبي بثالثة محاكر, ككؿ محكر مف المكعب    waragg (1997:21)كحدد -

(, كاألبعاد الثالثية ىي 2يقدـ جانبان مختمفان مف جكانب المنيج الدراسي كما في الشكؿ )
 كاآلتي:

تعمميا كتدريسيا كالعمـك : أم ما يجرم Subjectالمكضكعات التي يتـ تدرسييا  -
 كالرياضيات كاالنجميزية كالفنكف كالمكسيقي .. الخ.

: التي يتـ اكتسابيا عبر Cross Curriculum issuesالقضايا المشتركة عبر المنيج  -
تعميـ كتعمـ المنيج كالمكاطنة, المغة, التخيؿ, التفكير, التنمية الفردية كالتنمية الجمالية, 

 كالكعي السياسي.



16 
 

: التي يتـ تكظيفيا في المكاقؼ Teaching & Learningأساليب التعميـ كالتعمـ  -
 التدريسية مثؿ الحديث, االكتشاؼ, الفريؽ, المالحقة, التقميد, الممارسة.

 

اىتـ العديد مف الباحثيف بتحديد مفيكـ المنيج التكعيبي كفيما يمي عرض تعريفات المنيج 
 التكعيبي كالتالي:

( بأنو تصكر ثالثي األبعاد لتطكير المنيج, يربط بيف تنظيـ 123:2012فيعرفو السيد ) -
كتنفيذ محتكل كحدة معينة , كاالستراتيجيات المختمفة التي يمكف استخداميا لعالج 

 كلتنمية االستيعاب لمفاىيمي كبعض ميارات عمميات العمـ ., صعكبات تعمـ التالميذ 
بأنو تصكر لمتطكر المنيجي لبناء كتنظيـ كتخطيط  (65: 2008كعرفو البغدادم ) -

ثالثة محاكر يراعي فييا أكجو  ذا تكعيبيان  مجسمان  كتنفيذ محتكم كأنشطة, كيأخذ شكالن 
يعني خر نتيجة قابميتو لتغير أكضاع مستكياتو بما لتكامؿ بيف مفردات كؿ محكر مع اآلا

يذ مف قبؿ كؿ مف المعمـ ط التنفكالحذؼ كتغيير خط, ضافة اتصافو بالمركنة كقابمية اإل
 كالتمميذ.

بأنو كؿ تعمـ مخطط كمدرؾ متضمف رؤية   Rupainiene( 2005) كيعرفو أيضان  -
لممستقبؿ, يتبني محتكم مجمكعة مف المكضكعات, كتطكير كفاءة األطفاؿ مف خالؿ 

 التعمـ المتكامؿ كاتقاف طرؽ التعميـ كالتعمـ التي تثير التعمـ مدل الحياة.
تكافر بػأنو نمكذج ثالثي األبعاد لرؤية المنيج كمكعب ي  Kliminskas( 2004) كعرفو -

ة ىي المكاد الدراسية كالقضايا المشتركة بيف المناىج الدراسية فيو كجكد ثالثة أبعاد رئيس
كالقضايا التي تؤثر في نمك األطفاؿ العامة كاالستراتيجيات المختمفة لمتعميـ كالتعمـ التي 

منيجية في التعمـ الذم يحدث داخؿ  ا, كالتي تساعد في أف ىناؾ نظرةن يمكف استخدامي
 أك خارج المدرسة.

 Kliminskasلـ يضع تعريفان لممنيج التكعيبي, لكنو يتفؽ مع   Wraggيتضح مما سبؽ أف 
كالبغدادم في أنو نمكذج ثالثي األبعاد يأخذ شكؿ مكعب تتمثؿ في المكاد الدراسية كالقضايا 

ف المناىج الدراسية كاالستراتيجيات المختمفة لمتعميـ كالتعمـ التي يمكف استخداميا المشتركة بي
 بشكؿ متكامؿ كمترابط.
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في عدـ تحديد أبعاد لممنيج التكعيبي في تعريفو, بؿ جعمو تعمـ مخطط  Rupainieneكاختمؼ 
 كمدرؾ متضمف رؤية لممستقبؿ.

 ,( لممنيج التكعيبي2008) البغدادمك  Wraggتعريؼ  مع الباحثة في دراستيا كتتفؽ -
 كىك تصكر لمتطكر المنيجي لبناء كتنظيـ كتخطيط كتنفيذ محتكم كأنشطة, كيأخذ شكالن 

ثالثة محاكر يراعي فييا أكجو التكامؿ بيف مفردات كؿ محكر مع  اذ تكعيبيان مجسما ن 
ضافة ابمية اإلكق,خر نتيجة قابميتو لتغير أكضاع مستكياتو بما يعني اتصافو بالمركنة اآل

 كالحذؼ كتغيير خطط التنفيذ مف قبؿ كؿ مف المعمـ كالتمميذ.
ىك أكبر مف برنامج تعميمي بأىدافو  التكعيبي كفي ضكء ما سبؽ فإف المنيج       -

مجمكعة مف األنشطة التربكية كالتنظيمية في يتضمف ؽ تدريسو فيك ائكمحتكياتو, كطر 
مفيكـ متعدد األبعاد, كىذا يتسؽ مع تصكر  التكعيبي المدرسة كخارجيا, كبالتالي المنيج

العديد مف الباحثيف حكؿ أف المنيج ىك التعمـ الذم تـ التخطيط لو كتكجييو مف قبؿ 
 خارج المدرسة. ـبشكؿ فردم, داخؿ أ ـكاف يتـ ذلؾ في مجمكعات أأالمدرسة, سكاء 

 

 أىداف المنيج التكعيبي: 2-1-5
ييدؼ المنيج التكعيبي لتكفير خبرات التعمـ التي تمكف التالميذ مف تطكير المعرفة العممية, حيث 

كيصبح متعمـ ,يتمكنكا مف المشاركة باألنشطة القائمة عمى المعرفة المتغيرة بسرعة في المجتمع 
     مدل الحياة في المجاالت المختمفة, كييدؼ ىذا التنظيـ المنيجي كما ذكرىا          

(112-106 :1997 (Warragg :كما يمي 

كالمدل ,تكفير فرص عادلة لمجميع, كليس فقط لبضعة تالميذ مف حيث سمكؾ التالميذ  -
 الذم يعطي لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمكارد كالكتب كالتجييزات.

بتحفير المعمميف عمى  قد يساعد ليس فقط بالنظر في الممارسة الحالية, كلكف أيضان  -
 ؽ جديدة كغير عادية لتجميع المكضكعات.ائر ابتكار ط

 كسابيا لممتعمـ.إتنمية الفيـ كالحكار عند المتعمـ أكثر مف مجرد  -
أف ىذه العممية يمكف أف تستمر الى  في الغالب الى عممية التعميـ, حتىنقؿ التركيز  -

 ماال نياية عمى أساس مدل الحياة.
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مف شأنيا أف تككف ضركرية لمساعدة إظيار الطبيعة المتعددة الجكانب لمتعميـ التي  -
 المتعمميف عمى التكيؼ مع أنفسيـ كالمجتمع في المستقبؿ.

الجمع بيف المتعمـ كأنماط التعمـ مف ناحية, كمف ناحية أخرل فإنو يعطي األفضمية  -
 لعمميات التعميـ التي يمكف أف يتحمميا عند بناء منيج فريد مف نكعو.

حتكل, ك)كيؼ نعمـ( أم طرؽ التدريس, ك)مف نعمـ( أم التركيز عمى )ماذا نعمـ( أم الم -
 التمميذ, كذلؾ بتنمية جكانب شخصيتو.

ترل الباحثة أنو في ظؿ المنيج التكعيبي ال يسمح لممعمميف كالمتعمميف كالميتميف بشؤكف التربية ك 
بفحص أحكاؿ المدرسة, كقد يصؿ  بفحص خبرات التالميذ المدرسية فقط, بؿ يسمح ليـ أيضان 

 لى دراسة المجيكد القكمي التربكم في جميع أبعاده.إمر األ

حيث يمكف ألم فاحص متابعة العمؿ في أحد الفصكؿ لفترة زمنية طكيمة, ليرل كيؼ تبدك 
 الحياة المدرسية في المكاد كالمكضكعات العممية المختمفة كعبر األنشطة الجماعية أك الفردية.

 مميزات المنيج التكعيبي: 2-1-6

 لمنيج التكعيبي فيما يمي:تتضح مميزات ا

يقدـ طريقة تمكف مف رؤية المنيج مف زكايا متعددة, كبخاصة تمؾ التي تتعمؽ بالمكاد  -
ىداؼ التربكية, كاألسباب التي تربط بيف المكاد التدريسية كطرائؽ التعميـ التدريسية, كاأل

 (.170: 1999كالتعمـ )عبيد كآخركف, 
الحالي, حيث أف المكضكعات مدمجة عمى نحك  يقدـ ىذا النمكذج تكقع ممتاز لمكاقع -

فعاؿ مع القضايا عبر المنيج, كمرتكزة عمى فيـ آمف كتطبيؽ لمداخؿ تعميـ كتعمـ 
 .( Burton, Bundrett, 2005: 33منفتحة )

أف أبعاد المنيج التكعيبي يمكف أف تساعد عمى نحك مباشر في الممارسة الناجحة في  -
 ,Rupainieneتعمـ التي نأخذىا مف خالؿ المكاد الدراسية )الحياة مثؿ محتكم التعميـ كال

2005). 
كيتيح دكران  ,يتسـ بأنو مفتكح النيايات كيعطي فرص لمنمك الفردم كالجماعي لمتالميذ -

لكؿ مف المعمـ كالتالميذ في استكماؿ بناء خبرات المنيج بأنفسيـ كتطكيره كتنفيذه 
 .(58: 2008)البغدادم, 
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فال تككف المعرفة عمى حساب اكتشاؼ الميارات أك ذاتيا يعطي كافة األبعاد األىمية  -
 .(59: 2008العمميات )البغدادم, 

 (59: 2008يركز عمى الطرؽ التي تكلد دافعية لمتفكير )البغدادم,  -
خريف كبناء منظكمات كقدرة عمى التعاطي مع اآل ,يكسب التالميذ ميارات اجتماعية -

 (.59: 2008يـ لدييـ )البغدادم, داخمية مف الق
تمارس أنشطة التعميـ كالتعمـ مف خاللو كعممية اجتماعية, حيث أف التعميـ بالضركرة ىك  -

مف  ان كتدريس ان رشادإال أنو يحتاج إفعؿ مشحكف بالجيد مف خالؿ الجانب الفردم لمتالميذ 
بعضيـ البعض إلحداث النمك فيكتسبكف قيـ العمؿ التعاكني كالتفكير الجمعي كاالعتماد 

 .(60: 2008المتبادؿ )البغدادم, 
كترل الباحثة أنو بناء عمى ما سبؽ مف خالؿ المنيج التكعيبي التنبؤ بالتطكرات المستقبمية أك 

 ريس في سياقات معينة.منع المشاكؿ كالتي غالبان ما ترتبط بأنكاع معينة مف التد

 تصميم المنيج التكعيبي: 2-1-7
, بما في ذلؾ  يجب النظر في المناىج المدرسية عدة أبعاد إلعداد التالميذ لمستقبؿ معمـك
المكضكعات الدراسية التي يتـ تدريسيا كأساليب التعميـ كالتعمـ, كتمؾ الصفات كالخصائص التي 

 يبي بالتفصيؿ كالتالي:, كسنتناكؿ أبعاد المنيج التكعان تجعؿ منا بشر 

 الموضوعات الدراسية: -البعد األول 
شارة يسمط ىذا البعد الضكء عمى المكاد الدراسية المرجكة في الجدكؿ الزمني لممدرسة, كتجدر اإل

عمى أف المكاد الدراسية المبنية في نمكذج المنيج التكعيبي ال تعني أف ىذا ما ينبغي تكافره في 
المثالي, ألنيا مجرد أمثمة تكضيحية تـ تجميعيا مف العناكيف المستخدمة المنيج النمكذجي أك 

 .( wragg, 1997: 39) حياف عند كضع جدكؿ زمني لممدرسةفي كثير مف األ

ة بالمكضكعات غير تمؾ المبنية بنمكذج المنيج التكعيبي, لذلؾ مف الممكف كضع قائمة رئيس
دات شيرية أك نصؼ فصمية, بحيث تككف عمى سبيؿ المثاؿ, يمكف استخداـ عناكيف مف كح
 (.Haynes, 2010: 56قائمة مف عدد مف المكضكعات لمقرر لمدة عاـ )
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مف كجية نظر الباحثة يتضح أف البعد األكؿ بشكؿ رئيس يغطي الكـ اليائؿ مف المعرفة 
 لى الجيؿ التالي بكسائؿ مختمفة.إلييا المعممكف لينقمكىا إنسانية التي يحتاج اإل

  قضايا عبر المنيج:  -الثانيالبعد 
ف التعقيد المتزايد لممجتمع البشرم في الحاضر كالمستقبؿ يتطمب التطكير ليس فقط في معرفة إ

في الصفات كالخصائص الشخصية, مثؿ التصميـ كالخياؿ  طفاؿ كفيميـ, كلكف أيضان األ
اىج الدراسية بشكؿ كالمركنة كالقدرة االجتماعية, كمف ثـ يركز ىذا البعد عمى النظر في المن

رئيس عمى طكؿ القنكات التي تعكس قضايا تطكير الصفات الشخصية كاالجتماعية التي يمكف 
 خراف في الخمفية.األ يفأف تنطبؽ عمى العديد مف السياقات, مع البعد

القضايا عبر المنيج بأنيا جكانب التعميـ كالتعمـ التي ال تقتصر  Newton( 2008: 96كيرل )
جؿ التنمية المستدامة, كىك ما يتفؽ أكاحد فقط, مثؿ ميارات التفكير كالتعميـ مف عمى مكضكع 

مف خالؿ تكضيحو بأنيا تتضمف المفاىيـ المشتركة بيف جميع  Bazargan( 2004: 25معو )
المكضكعات التي تكفر فرصان لمتركيز عمى جكانب أخرل مف شخصية الطفؿ, فإذا تـ تجاىؿ 

كبالتالي مكضع شؾ, ,مفاىيـ مثؿ التكاصؿ االجتماعي فإف تنمية الطفؿ تككف غير مكتممة 
ىداؼ نة, استقالؿ الفرد عادة ما تككف بيف األكبالتالي فإف مفاىيـ مثؿ عمـ الجماؿ, المكاط

 كالمثؿ العميا لمخططي المناىج, كلكف نادران ما يعالجيا المعممكف.

 كفي البعد الثاني يتـ التركيز أكثر عمى بعض الميارات مثؿ:

 المغة والتصال: -
ارتباطان كثيقان نما ىي أداة لمتفكير, فالمغة كالتفكير يرتبطاف ا  كالمغة ليست فقط كسيمة لالتصاؿ, ك 

كىما مف أىـ المياـ الرئيسة لممعمـ لمساعدة التالميذ عمى فيـ ما يقكمكف بو أك يقكلكنو, كعندما 
يتعمـ التالميذ المغة, فإنيـ ال ينخرطكف ببساطة في نكع كاحد مف بيف كثير مف التعميـ, بؿ إنيـ 

 .(Alexander, 2005: 6يتعممكا أسس التعميـ نفسيا )

ث حجة قكية عمى أف الدراسة النشطة لمعمـك تساعد التالميذ عمى تنمية التفكير, كتقدـ البحك 
لى ذلؾ فإف قراءة ككتابة العمكـ تساعد عمى تنمية إكالمغة, كزيادة كفاءتيـ في القراءة, كباإلضافة 
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 اؿ يعتمد عمى مياراتف تعميـ كتعمـ العمكـ الجيد الفعٌ إكتعزيز المفاىيـ العممية المطمكبة, بؿ 
 .(Mckee, 2005: 1) لغكية قكية

في ىذا البعد الثاني مف المنيج التكعيبي, فإف المغة ىي كاحدة مف القنكات األكثر حيكية, حيث 
 نيا تتسرب في كؿ ركف مف األبعاد األخرل.إ

 التالميذ مف خالؿ: الباحثة أنو يمكف تنمية المغة لدلكترل 

 .دم أك مجمكعاتالتحدث كاالستماع الذم يقـك بو التالميذ فرا -
 .التحقؽ ما اذا التالميذ يكاجيكف صعكبة مع أم جانب مف جكانب المغة التي يحتاجكنيا -
 .أنشطة الترابط بيف العمـك كالكتابة -

 التفكير: -
ستمارس  لى الذات, لذلؾ فإف المغة حتمان إحياف لغة صامتة, تحدث التفكير في كثير مف األ

متي ىـ  خصكصان الشباب, يتحدثكف بصكت عاؿو  تأثيرىا عمى التفكير, كبعض المتعمميف
في التفكير, حيث يستطيع معظـ المتعمميف  قكيان  يفكركف بشأف قضية, كما أف الصكر تمعب دكران 

عطائيا تسمية إاستحضار صكر عقمية لمكجكه كالمكاقع كاألشكاؿ المجردة التي قد ال يتمكنكف مف 
لتفكير في مجاالت مختمفة كالرياضيات, كالتاريخ ضية مدركة, كمف ثـ فإف تطكير القدرة عمى الق

كالعمكـ كاستدعاء  المعمكمات عند الحاجة لحؿ المشاكؿ, كمف أجؿ التحميؿ النقدم, ىذه كميا 
 عناصر حيكية مف التعميـ التي تتمكج عبر حدكد المكضكعات كاستراتيجيات التدريس.

نيا تساعد أ, كما ان ضركري ان ير تعد أمر لذلؾ فإف القدرة عمى التفكير بطرؽ في بيئة سريعة التغ
 رئيسيان  ليو باعتباره ىدفان إعمى فيـ مفتاح تنظيـ المفاىيـ في مختمؼ المكضكعات, كمف ثـ ينظر 

أف التفكير مرتب في  Taba, Bloomبعض المربيف مثؿ  في معظـ الفصكؿ الدراسية, كقد رأل
ف ىناؾ ما يسمي بمستكيات إمات, ثـ تسمسؿ ىرمي الذم ىك في أبسط مستكياتو استدعاء المعمك 

التفكير العميا مثؿ: التجميع كالتعريؼ, كالتكقع, كصنع االستدالالت, كتأسيس التعميمات, 
 .(wragg, 1997: 64كالتقكيـ, كحؿ المشكالت )

 التالميذ مف خالؿ: تنمية ميارات التفكير لدلكترل الباحثة أنو يمكف 
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مف أف فيميـ  تي يجب تنميتيا لدييـ, كذلؾ انطالقان تعريؼ التالميذ بميارات التفكير ال -
 .لمميارة تتيح لو ممارستيا بكعي دكف مشاىدتيا

عادة صياغة كتنظيـ أنشطة الكحدة بإبراز ميارات عمميات التعمـ المتضمنة في النشاط إ -
 التالميذ مف خالؿ ممارستيـ ليذه األنشطة. تنميتيا لدلكالعمؿ عمى 

نشطة أية مف حيث استخداـ الميارات التي يتـ تنميتيا خالؿ تنفيذ التقكيـ بأنكاعو لو أىم -
 الدرس بكضع التمميذ في مكاقؼ تسمح لو باستخداـ تمؾ الميارات كمف ثـ تنميتيا لديو.

ضافة قضيتيف ميمتيف يمكف التركيز عمييما في البعد كجية نظر الباحثة فإنو باإلمكاف إمف 
 الثاني ىما:

 .الدرس بالكاقع: كىي ربط المواطنة . أ
كتعرؼ اصطالحا بأنيا عالقة بيف فرد كدكلة كما يحددىا قانكف تمؾ الدكلة كبما تتضمنو 

 تمؾ العالقة مف كاجبات كحقكؽ في تمؾ الدكلة.
فمثال: ربطت الباحثة مكضكع الكيرباء بكاقع المجتمع الذم يعيشو التمميذ كالمعاناة التي 

 بائي.يكاجييا مف جراء انقطاع التيار الكير 
: كيمكف تعريفو اصطالحا بأنو نشاط نفسي تحدث مف خاللو عمميات تركيب التخيل   . ب

دراؾ, كبيف الصكر العقمية التي تشكمت مف خالؿ الخبرات كدمج بيف مككنات الذاكرة كاإل
 الماضية.

كىك قضية ميمة يعتمد عمييا التمميذ المكفكؼ أكثر مف غيره مف التالميذ المبصريف في 
 يدكر حكلو.دراؾ ما إ
 أساليب التعميم والتعمم -البعد الثالث: 
أف المعمميف كالتالميذ عمى حد سكاء يستفيدكف مف استخداـ  Marsh (2004: 47-48يؤكد) 

مجمكعة مف طرؽ التدريس, كمف ثـ فمف الضركرم أف يتـ استخداـ مجمكعة متنكعة مف الطرؽ 
التي عمى األقؿ ترتبط بشكؿ كثيؽ ف يتعرض جميع التالميذ في بعض المداخؿ ألمتأكد مف 

 بطرقيـ المفضمة لمتعمـ.

كىذا ىك السبب في أنيا تشكؿ  ,مف المنيج الدراسي ميمان  كىذه االستراتيجيات أصبحت جزءان 
البعد الثالث لممنيج التكعيبي, فيي ليست فقط كسيمة إليصاؿ المعمكمات كاستغالليا في الدافعية, 
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نماذج كممارسات يمكف أف تؤثر عمى مدل عقكد عديدة في  يضان أكتكجيو كتشكيؿ المكاقؼ فإنيا 
 كيؼ يمكف أف يكاصمكا تعمميـ, أك يجعمكنو كراء ظيكرىـ.

 لى الفئات التالية:إؽ التدريس ائطر  wragg (1997: 71كقد صنؼ )

 .ؽ قائمة عمى التحدث كالشرحائطر  -
 .ؽ قائمة عمى االكتشاؼائطر  -
 .ؽ قائمة عمى التدريس باألسئمةائطر  -
 ؽ قائمة عمى عمؿ المجمكعات أك فرؽ العمؿ.ائطر  -

 :التحدث والشرح -
يمتمؾ المعممكف مف المعارؼ كالميارات التي ينبغي أف ينقمكنيا لمجيؿ القاـ, كالطريقة الشائعة 

ما تككف مصحكبة  لعمؿ ذلؾ ىي التحدث كالشرح, حيث تنقؿ المعمكمات مباشرة كالتي كثيران 
مف النشاط لتعزيز ما  جكبة إلشراؾ التالميذ أك نكعان سئمة كاألبالتفسير كالشرح, كسمسمة مف األ

 تاحة الفرصة لمتالميذ لمممارسة الشخصية.إيجرم نقمو عف طريؽ 

 كمف السمات الرئيسة لمشرح الفعاؿ تكافر عنصر الكضكح كالذم يشتمؿ عمى:

 ة.ىناؾ ركابط بيف األفكار الرئيسف كضكح الييكؿ: ذلؾ بأف يكك  -
 مف التجريد. جدان  اليكضكح المغة: بأف ال تككف الكممات كالعبارات عمى مستكم ع -
الصكت حتي ال يصاب المتعمـ بالممؿ,  لكضكح الصكت: مف خالؿ عدـ ثبات مستك  -

 .wragg & Brown( 2001: 56-57)مع استخداـ اإليماءات 
 Newton( 2008: 46ث كالشرح العديد مف المميزات عند) كلطرؽ التدريس القائمة عمى التحد

 منيا :

 تكفير فرص مفيدة لتنمية فيـ التالميذ في المغة العممية. -
 .تسمح لممعمـ باكتشاؼ اىتمامات تالميذه العممية كجعميـ يتحدثكف عنيا -
 .تسمح لمتالميذ بالتعبير عف افكارىـ -
 .سئمةتسمح لمتالميذ بطرح األ -
 .دلةلى األسباب كاألإمب كاالستماع تسمح لمتالميذ بط -
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 كينبغي عند استخداـ طرؽ التدريس القائمة عمى التحدث كالشرح مع التالميذ مراعاة ما يمي:

 .ك المفيـكأمعرفة ما لدل التالميذ بالفعؿ حكؿ المكضكع  -
 .استخداـ سجؿ لغكم مناسب مع اختيار معقكؿ مف الكممات كالعبارات المناسبة لمسياؽ -
 ,wragg & Brown)مزيد عف المفاىيـ الخطأ كتكفر معمكمات قيمة قبؿ الشرح معرفة ال -

2001: 13). 
لمتالميذ لكي يصبحكا متعمميف مدل  التحدث كالشرح مف المميزات الميمةيتضح مما سبؽ أف 

 .أف تككف دقيقة ككاقعية , كأيضان د ليا أف تنفذ بطريقة مدركسة جيدان الحياة كالبى 

 :الكتشاف -
لى جانب ميميا إحداث المحيطة بيـ, ففضكليـ الطبيعي لى األشياء كاألإعندما يتعرض التالميذ 

ساس الالـز لمتشكيؿ التدريجي لممفاىيـ كالعالقات فيما بينيا, كىذا العفكم لالكتشاؼ, تكفر األ
 ,Bazarganيجابي مع الكاقع في مجممو )تاحة الفرصة لمتمميذ لمتفاعؿ اإلإالمفاىيـ تعمؿ عمى 

2004: 241). 

كفي ىذا الصدد يكضح بياجيو أف التالميذ يتعممكف مف خالؿ التفاعؿ مع العالـ, حيث يبدأ 
سئمتيـ, فيكفر ليـ فرصة لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تساعده أاالستكشاؼ بفضكؿ التالميذ ك 

ذا كانت ىذه ا  لى ما يفيمو العقؿ, ك إ عمى صنع المعني, كيضيؼ التمميذ الخبرة المكتسبة حديثان 
الخبرة ال تتناسب مع ما يفيمو, فإف التمميذ يستكعب خبرتو الجديدة مف خالؿ تغيير ما يعتقد 

 (Loxley & etal, 2010: 36ىك, فيـ يتعممكف مف خالؿ خبراتيـ )

ثارة لى اإلإخر فالمتعمميف بحاجة ترل الباحثة أف التحدث كالشرح كاالكتشاؼ, يكمؿ كؿ منيما اآل
ككذلؾ  ,لمتعامؿ مع الكاقعية , كما أنيـ بحاجة التي تأكيد ما يقاؿ كىـ بحاجة أيضان لكي يعرفكا

االفتراضية كالتأممية, قامت الباحثة بدمج التحدث كاالكتشاؼ كأسمكب كاحد ممكف استخدامو في 
 التدريس ضمف البعد الثالث لممنيج التكعيبي.
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 :التدريس باألسئمة -
إلى أف األسئمة  في تعميـ كتعمـ العمكـ إضافةن  ميمان  مما ال شؾ فيو أف األسئمة تمعب دكران  

 أية حاؿ مف األىمية أف يسأؿ معممككالبحث عف اإلجابات ىي محكر العمكـ نفسيا كلذلؾ عمى 
 .(Amos, 2004: 5كيشجعكا تالميذىـ أنفسيـ كي يسألكا األسئمة ) أسئمة العمكـ

سئمة التي تربط ما يطرحكف األ التي يطرحيا التالميذ ميمة لتعمميـ, ألنيا غالبان  األسئمة كأيضان 
عطاء معمكمات لممعمـ حكؿ ما يكافح إألسئمتيـ  خرل, ككذلؾ يمكف أيضان أبيف تجربة كاحدة ك 

, تمؾ األ خاصةو بسئمة ك جؿ فيمو, لذلؾ نحف بحاجة لتشجيع طرح األأالتالميذ مف  سئمة في العمـك
عمى  ف يككف قادران أجابة عمييا مف قبؿ البحث العممي, كىذا يتطمب مف المعمـ اإل التي يمكف

ال سيتـ تثبيط التالميذ )سئمة عمى نحك فعٌ التعامؿ مع األ -Harler & etal, 2003: 28اؿ كا 
29). 

 منيا:  ) 2001wragg & Brown: 7-8غراض كثيرة كما ىي عند  )أسئمة كلطرح األ

 .ك مفيكـ معيفأثارة االىتماـ كالتركيز كالفضكؿ حكؿ مكضكع إ -
 .معيف ك مفيكـأاالىتماـ عمى قضية معينة ك لتركيز  -
 .لتشخيص صعكبات معينة تحكؿ دكف تعمـ التمميذ -
ف يشارؾ في الدرس, كتقدير قيمة تمؾ المشاركة ألمتكاصؿ مع المجمكعة التي يتكقع  -

 .عضاء المجمكعةأالعمنية مف قبؿ جميع 
ف ىذا سكؼ يساعد في أشراؾ التالميذ في عممية االستنتاج المعرفي عمى افتراض إ -

 .تنمية ميارات التفكير
 خريف في المجمكعةآعضاء أتنمية التفكير كالتعميؽ مف قبؿ التالميذ عمى ردكد مف  -

د ساليب التعميمية التقميدية المعتادة عنف طريقة التدريس باألسئمة مف ضمف األأترل الباحثة 
ألف المكفكؼ يعتمد عمى ىذا  ,سمكب المالحظة كالتقميد كالممارسةأضافت أمعظـ المعمميف, لذا 

سئمة مع سمكب طرح األأثر كبير في جذب انتباه التمميذ مف أسمكب بشكؿ كبير, لما لو مف األ
 الطمبة. للى الممؿ كالرتابة لدإذا اعتمد عميو المعمـ بشكؿ كبير يؤدم إخير العمـ بأف األ
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 :المجموعة وفريق العمل -
عداد ميـ لممستقبؿ, كلكف رغـ ذلؾ إخريف المعرفة كالخبرة ىي بمثابة القدرة عمى مشاركة اآل
نسانية نفسيا, فيناؾ مف العبي الفريؽ ف يتفاكت في الجكدة كالحياة اإلأفالعمؿ الجماعي يمكف 

عضاء الفريؽ مف خالؿ عضكيتيـ في المجمكعة, كىناؾ أمف لدييـ القدرة عمى تعزيز جيكد كؿ 
لى التعاكف مف خالؿ تشكيو إف يثبط المجمكعة منذ البداية بسبب االفتقار أغيرىـ ممف يمكف 
مف الجماعية, كمجمكعات العمؿ  ك عف طريؽ السعي لألنانية بدالن أخريف, صكرة مساىمات اآل

لمسياؽ, كالمكاقؼ كالعضكية,  ا تختمؼ كفقان نيإفي مجاؿ التعميـ ليست في جكىرىا جيدة, بؿ 
 عف طريقة تدريسو. كمكقؼ المعمـ فضالن 

لى فرص لمتحدث حكؿ ما يتعممكنو إكمف ثـ فإف التالميذ في المرحمة االبتدائية مف التعمـ بحاجة 
ف يتعممكا مف بعضيـ البعض مف خالؿ العمؿ في أمف تفكيرىـ, كيمكف  جؿ جعمو جزءان أمف 

فضؿ مجمكعات, فأحيانا تككف مجمكعات متجانسة كغير متجانسة, فاألخيرة ىي األك أزكاج أ
كالمعمـ ىك قائد كمنظـ لممجمكعات. ,كبر قدرة ذلؾ ألف األقؿ قدرة سيتعمـ مف األلمتعمـ, ك 

(Dean, 2005: 47). 

ف يعطي التالميذ فرصة لما فيو لمناقشة أكأثناء العمؿ في مجمكعات العمؿ الجماعي ينبغي 
لمالحظات كالخيارات كالقرارات كالنتائج كيجب أف يسمج ليـ بالكقت الكاؼ لمفيـ كالتفكير مف ا

 ,Mchee & ogleعماليـ. )ى تقييـ أعضاء المجمكعة عمأخالؿ المناقشة كيمكف تشجيع 
2005: 74) 

 كىناؾ العديد مف مميزات التعمـ في سياؽ جماعي منيا:

 .كنية كالتعمـ باألقرافمساعدة التالميذ عمى العمؿ بصكرة تعا -
 .يمكف التالميذ مف احتراـ نقاط القكة كالضعؼ لدم االخريف -
يحفز التالميذ عمى تطكير ذاتيـ, كاالستقالؿ كاحتراـ الذات, كممارسة القيادة كاالشتراؾ  -

 .في صنع القرار
 .التالميذ ليعزز ميارات التفكير العميا لد -
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المفاىيـ الجيدة, كالمشاركة في حؿ يسمح لمتالميذ لمقياـ بدكر نشط في تشكيؿ  -
 المشكالت كالتصدم لممفاىيـ الخطأ كسكء الفيـ.

ألنيا تعزز تنمية المغة  ,ف تككف فعالةأعمى ما سبؽ يمكف لمجمكعات العمؿ الجماعي  كبناءن 
كالتكاصؿ بيف التالميذ, كاستخالص االستنتاجات مف المالحظات كالتجارب, ككذلؾ يتميز العمؿ 

 نو كاضح كمنظـ كفيو تكازف بيف مسؤكلية الفرد كالجماعة بغض النظر عف سمبياتو.الجماعي بأ

بعاد ف تختار األأكيمكف عند بناء المنيج الدراسي  كبما أف نمكذج المنيج التكعيبي ليس مغمقان 
لمسياؽ في المدرسة, فقد افترضت الباحثة مكضكعات  المفضمة كالتسميات في كؿ بعد كفقان 

لى نتاجات إكمسميات لألبعاد الثالثة تتفؽ مع طبيعة الفئة المستيدفة ككاقع الدراسة كتؤدم 
لفضؿ, ك أتعميمية  ى تطكير الكفاءات لمتالميذ مف خالؿ المكضكعات عبر القضايا المشتركة, ا 

 الحياة.ساليب مختمفة لمتعميـ كالتعمـ مدم أتقاف ا  ك 

 وقد قامت الباحثة بتصميم المنيج التكعيبي في الدراسة كما يمي :

 :ةول/ الموضوعات الدراسية الرئيسالبعد األ         

 .الكيرباء كالمغناطيسية -
 :البعد الثاني/ القضايا المشتركة التي يمكن التركيز عمييا

 المكاطنة: ربط بالكاقع. -
 .يجاد فكرة عقمية مماثمةإعتماد عمى )لممكفكفيف( اإل التخيؿ: يعد ميـ جدان  -
 .سئمة مثيرة لمتفكيرأالتفكير:  -
 .المغة: تكاصؿ الطمبة مع بعضيـ البعض -

 :البعد الثالث/ أساليب التعميم والتعمم
 .لمكصكؿ لمفكرة -تحدث كاكتشؼ: الحديث عف المعمكمات -
 .تكاصؿ مع الفريؽ: مشاركة الزمالء بالعمؿ الجماعي -
 .ظةالحظ: التخيؿ كالمالح -
 .التقميد كالممارسة: بناء فكرة مماثمة كممارستيا -
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 المحور الثاني: صعوبات تعمم العموم لدي الطمبة المعاقين بصريًا: 2-2

 صعوبات تعمم العموم: 2-2-1
تعتبر صعكبات التعمـ مف المجاالت الحديثة نسبيان مقارنة مع مجاالت التربية األخرل, حيث 

جسدية أك جسمية, كما أف معدؿ الذكاء لدييـ متكسط ظير نكع مف الطمبة ال يعانكف آية إعاقة 
, كىك ة أك نفسية, إال أف تحصيميـ متدفو أك أعمى مف المتكسط, كال يعانكف مف مشكالت اجتماعي

 بعكس ما كاف متكقعان منيـ كالسبب كراء ذلؾ مشكمة صعكبات التعمـ.

بات التعمـ بيدؼ تقديـ الخدمات باألفراد الذيف ينتمكف لفئة صعك  ان كمف ثـ فقد بدأ االىتماـ كاضح
التربكية كالبرامج العالجية ليـ, كقد استشارات تمؾ الفئة انتباه كثير مف العمماء كالمتخصصيف في 
مجاالت مختمفة مثؿ: التربية, كعمـ النفس التربكم, كعمـ األعصاب, كعمـ النفس المغكم, 

كمف ثـ أطمقت عمى  ,ـ في دراستياكالطب, كعمـ النفس الفسيكلكجي .. إلخ, مما دفعيـ لإلسيا
الخمؿ الكظيفي البسيط في المخ,  طمحات عديدة مف بينيا األفراد ذككىذه الفئة مف األفراد مص

صعكبات  ت اإلدراكية, كأخيران األفراد ذككاإلعاقا كك اإلصابات المخية, كاألفراد ذككاألفراد ذ
 التعمـ.

 لمفيوم صعوبات التعمم: يمي عرض وفيما

 صعوبات التعمم:مفيوم 

 كفيما يمي عرضان لبعضان منيا كالتالي:األكاديمية تعدد تعريفات صعكبات التعمـ 

( بأنيا مجمكعة غير متجانسة مف األفراد ذكم 19:2013فيعرفيا العريشي كآخركف ) -
في العمميات النفسية الداخمية ,  ذكاء متكسط أك فكؽ المتكسط , كيظيركف اضطرابان 

كالتي يظير أثرىا في انخفاض مستكل تحصيميـ الفعمي عف تحصيميـ المتكقع في مجاؿ 
التذكر (, كربما ترجع الصعكبة  –االدراؾ  –أك أكثر مف المجاالت النمائية )االنتباه 

كما أف  لدييـ إلى الخمؿ أك االضطراب في كظائؼ نصفي المخ المعرفية كاالنفعالية ,
كانت ) سمعية أـ بصرية أـ حركية (  سكاءن ىؤالء األفراد ال يعانكف مف مشكالت حسية  

كال يعانكف مف حرماف    بيئي كال يعانكف مف اضطرابات  كأنيـ ليسكا متخمفيف عقميان 
ثار تقدير تمؾ الصعكبة عمى تقدير الفرد آك اعتالؿ صحي . كتختمؼ أانفعالية حادة 
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كذلؾ باختالؼ درجة حدة أك شدة مثؿ ىذه ,تة التربكية كالمينية لذاتو كعمى أنشط
 الصعكبة .

في العمميات العقمية أك النفسية األساسية  ( بأنيا اضطرابه 44:2011كيعرفيا العزالي ) -
كحؿ المشكمة يظير صداه في عدـ  ,دراؾ كتككيف المفيـك كالتذكرالتي تشمؿ االنتباه كاإل

لكتابة كالحساب كما يترتب عميو سكاء في المدرسة االبتدائية القدرة عمى تعمـ القراءة كا
 فيما بعد مف قصكر في تعمـ المكاد الدراسية المختمفة . ـأساسا أ

( بأنيا مصطمح عاـ يصؼ مجمكعة مف األفراد في 28:2011يكسؼ ) كيعرفيا أيضان  -
ان بيف أم عمر ليسكا متجانسيف في طبيعة الصعكبة أك مظيرىا يظيركف تباعدان كاضح

ـ المتكقع كبيف أدائيـ الفعمي في مجاؿ أك أكثر مف المجاالت األكاديمية , كربما يأدائ
ترجع الصعكبة لدييـ إلى االضطراب في كظائؼ المخ المعرفية كاالنفعالية كيتمتعكف 

عاقات المختمفة) العقمية, بمناخ اجتماعي ثقافي تعميمي معتدؿ, كال يعانكف مف أم اإل
الجسمية, السمعية ,البصرية( , كأيضان ال يعانكف مف اضطرابات انفعالية االنفعالية , 

حادة أك اعتالؿ صحي كيظير عمييـ بعض الخصائص السمككية المشتركة كالنشاط 
حساس بالدكنية , كلذلؾ فيـ يحتاجكف لطرؽ الحركي الزائد ,كقصكر االنتباه , كاإل

 تدريس مختمفة.
في كاحدة أك  يـ األطفاؿ الذيف يظيركف اضطرابان ( بأن26: 2010كعرفتيا عمي كحسف ) -

أكثر مف العمميات النفسية المتعمقة بالمغة المنطكقة أك المكتكبة كالتي تظير بشكؿ 
كحؿ المسائؿ الحسابية مما يترتب  ,كاضح في ميارات اإلصغاء كالتفكير كالقراءة كاليجاء

 عميو قصكر في تعمـ المكاد الدراسية المختمفة . 
( بتعريؼ خاص يتمثؿ ب: نسبة ذكاء عادية + تدني 21:2009ا بطرس )كيعرفي -

 مستكل التحصيؿ + مظاىر سمككية معينة = طفؿ ذكم صعكبات تعمـ.
نسبة ذكاء عالية + تدني مستكل التحصيؿ + مظاىر سمككية معينة = طفؿ ذكم  -

 صعكبات تعمـ.
بأنيا العكائؽ التي تحد مف المشاركة في  West Wood (10:2008)وكما عرفيا  -

 المناىج الدراسية.



31 
 

ف صعكبات التعمـ ىي بمثابة عائؽ يحكؿ دكف تكصؿ أمما سبؽ يتضح أف الجميع اتفؽ عمى 
لى انخفاض تحصيميـ الدراسي, كمف ثـ ال تتحقؽ إلى التعمـ المطمكب مما يؤدم إالتالميذ 

في  عريشي  , كعمي , كالعزالي في أنيا اضطرابان األىداؼ المرجكة, فاتفؽ كال مف يكسؼ , كال
العمميات العقمية أك النفسية التي تشمؿ اإلدراؾ كاالنتباه كالتذكر , كاتفؽ يكسؼ كالعريشي في 

 بياف أسباب الخمؿ كاالضطراب .

ف ذكم أكاختمؼ بطرس في كضعو تعريؼ خاص لصعكبات التعمـ عبارة عف معادلة بيف فييا 
كيمتد إلى المستكل العادم ,ع مستكل ذكائيـ  فكؽ مستكل التخمؼ العقمي صعكبات التعمـ يق

 كالمتفكؽ , كتكجد لدل المتفكقيف كالمكىكبيف , كيصاحبيا سمككيات معينة . 

كفي ضكء ذلؾ عرفت الباحثة صعكبات التعمـ بأنيا: المشكالت التي تعيؽ التمميذ عمى تعمـ 
سئمة  جابة األإكتقاس بقدرة الطالب عمى ,ف معارؼ كمفاىيـ كأنشطة متضمنة لمكضكع معي

 لذلؾ. % باالختبار التشخيصي المعد خصيصان 50بمعدؿ 

 أىمية دراسة صعوبات التعمم: 2-2-2
 (184:2012لى عدد مف األسباب أكجزىا السيد) إترجع أىمية دراسة صعكبات التعمـ 

 :        فيما يمي

التمميذ ينتج عنيا مشكالت نفسية سمبية تعيؽ تعممو, كمشكالت فقداف  إف صعكبات التعمـ لدل
الثقة بالنفس, كالتكتر, كالخجؿ كفقداف الدافعية كاالىتماـ الضركرييف إلنجاز المياـ الدراسية 

 عمى المستكم النفسي كاالجتماعي. ـكمسايرة زمالئيـ سكاء عمى المستكم الدراسي, أ

لى ضعؼ التحصيؿ األكاديمي مما يجعؿ مف إيذ تؤدم التالم إف صعكبات التعمـ لدل -
كؿ منيـ تمميذان مشكالن, ذا تصكر سالب عف ذاتو, كذا خصائص شخصية كمعرفية 

 سالبة, حيث يتسـ باالندفاعية كضعؼ القدرة عمى التعمـ.
االىتماـ بدراسة صعكبات التعمـ يساعد عمى معرفة أسبابيا ككسائؿ عالجيا مبكران,  -

أسباب ىذه الصعكبات عند بداية ظيكرىا لدم التالميذ يساعد عمى عالج  إلىفالتعرؼ 
 كيزيد نسبة التحسف في عالج ىذه الصعكبات لدييـ.,صعكبات التعمـ مبكران 
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كالتي تطكير ىذا المجاؿ ,االىتماـ بدراسة صعكبات التعمـ يؤدم لزيادة فيمنا لمتعمـ  -
 الحيكم.

صعكبات التعمـ تكمف في ككنيا تنتشر بيف جميع فئات بناءن عمى ما سبؽ فإف أىمية دراسة 
التالميذ في الصؼ الدراسي الكاحد, فيي تقؼ حائالن يعيؽ تعمـ التالميذ, كقد تؤدم بيـ الى 
التسرب مف المدرسة كانقطاعيـ عف الدراسة, كعدـ مكاصمة التعميـ, مما يؤدم الى زيادة نسبة 

نمية البشرية كاالجتماعية كاالقتصادية, في حاؿ عدـ األمية, كالتي ىي أكبر عقبة في طريؽ الت
 ؽ المناسبة.ائالكشؼ عنيا مبكران كعالجيا بالطر 

 تصنيف صعوبات التعمم: 2-2-3
تعتبر مشكمة صعكبات التعمـ مف المشكالت المحيرة, كغير الكاضحة بشكؿ كبير لألخصائييف, 

حية أك أكثر مف النكاحي حيث إف التمميذ لديو قدرات عقمية كالعادييف, كلكنو يخفؽ في نا
ليؾ تصنيؼ صعكبات التعمـ. )عفانة كآخركف,  (.281 -282: 2007األكاديمية كغيرىا, كا 
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 ( تصنيف صعوبات التعمم 3-2شكل )

 (23:2011)ابراىيم واحمد،  

 صعوبات التعمم النمائية: -
التكافؽ الدراسي كىي صعكبات تتعمؽ بنمك القدرات العقمية كالعمميات الحسابية المسئكلة عف 

لمتمميذ, كتكافقو الشخصي كاالجتماعي كالميني, كتشمؿ صعكبات االنتباه, اإلدراؾ, التفكير, 
 التذكر, حؿ المشكالت.

خطكات التعمـ كبدكنو ال يحدث اإلدراؾ, كما يتبعو مف  كمف المالحظ أف االنتباه ىك أكلى
حدل تمؾ العمميات االضطرابات في إ عمميات عقمية مؤداىا في النياية التعمـ, كما يترتب عمى

التمميذ في المكاد الدراسية المرتبطة بالقراءة, كالكتابة كغيرىا. كتظير  مف انخفاض مستكل
 .(22:2011حمد, أبراىيـ ك إ) فؿ عادة في مرحمة ما قبؿ المدرسة,صعكبات التعمـ لدم الط

 صعوبات التعلم

صعوبات التعلم 
 األكادٌمٌة

 التهجئة والتعبٌر والكتابة -  

 المهارات الحسابٌة -

 المهارات القرائٌة -

 المهارات الكتابٌة -

 

صعوبات التعلم 
 النمائٌة

 الصعوبات األولٌة

 االنتباه -

 الذاكرة -

 اإلدراك -

 الصعوبات الثانوٌة

 التفكٌر -

 اللؽة الشفهٌة -
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ساس المميد لمصعكبات ( أف ىذه الصعكبات النمائية تعد األ68:2008عبد الحميد ) كيرل
 األكاديمية فيما بعد.

 صعوبات التعمم األكاديمية:  -
كتتمثؿ في ضعؼ األداء االكاديمي, كذلؾ مثؿ الضعؼ في القراءة كالكتابة كالحساب كالتيجئة 
كالتعبير الكتابي, كىي نتيجة كمحصمة لصعكبات التعمـ النمائية, كتظير ىذه الصعكبات لدم 

 رسة.األطفاؿ في مرحمة المد

كفي الحقيقة تكجد عالقة بيف صعكبات التعمـ النمائية, كصعكبات التعمـ األكاديمية, فكؿ صعكبة 
تكجد بالضركرة تعمـ نمائية قد تكجد صعكبة تعمـ أكاديمية, كليس كؿ صعكبة تعمـ أكاديمية قد 

 .(20:2010)غانـ  صعكبة تعمـ نمائية,

ات يمكف التدخؿ في سبيؿ الحد منيا, ( أف ىذه الصعكب23:2011حمد )أبراىيـ ك إكيرم 
 كاإلقالؿ مف اآلثار السمبية التي يمكف أف تترتب عمييا.

 :أسباب صعوبات التعمم 2-2-4
تعددت الدراسات التي تناكلت مكضكع صعكبات التعمـ, كأرجعت معظـ ىذه الدراسات أسباب تمؾ 

لى صعكبة إلى نظاـ التدريس نفسو, أك إلى طبيعة المتعمـ كميمو لمتعمـ, باإلضافة إالصعكبات 
المادة الدراسية نفسيا, أك قد يككف السبب المعمـ نفسو, كغيره مف األسباب, كالتي مف خالليا 
تجعؿ فئة ىؤالء الطالب في تأخر دراسي مستمر, ما لـ تزؿ ىذه الصعكبات, فقد يككف 

كمنيا المعقد, كيمكف تمخيص لصعكبات التعمـ أسباب عديدة منيا البسيط كالذم يزكؿ بسيكلة, 
 أسباب صعكبات التعمـ كالتالي:

 أسباب عضوية بيولوجية: -
إف نظرية أكرتكف تؤكد عمى أف السيادة المخية )سيطرة أحد النصفيف الكركييف بالمخ عمى 

كالتي تعتبر مسؤكلة عف حدكث صعكبة  ,اآلخر( تعتبر عالمة مف عالمات المشكالت العصبية
 (.24:2011أحمد,براىيـ ك إالتعمـ )

لى عدد مف العكامؿ إصابة الدماغ كالي تعني تمؼ في عصب الخاليا الدماغية إكترجع 
البيكلكجية كأىميا: التياب السحايا, أك التياب الخاليا الدماغية, كالحصبة األلمانية, كنقص 
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اف, )الركس المبكرة, أك تعاطي األـ لمعقاقير,األكسجيف, أك صعكبة الكالدة, أك الكالدة 
209:2001). 

 أسباب وراثية أو جينية: -

قد يزداد معدؿ حدكث صعكبات التعمـ بيف األطفاؿ في بعض األسر التي ليا تاريخ مرضي لمثؿ 
كىك األمر الذم يمكف أف يدعـ فكرة كجكد دكر لمعامؿ الكراثي في ىذا الصدد.  ,ىذه الصعكبات

التعمـ يككف مكجكدان لدم %( مف صعكبات 35-20ف ما نسبتو )إحيث أشارت الدراسات 
%( في حالة ككف األخكيف تكأميف. 100 -65اإلخكة, ككذلؾ فإف ىذه النسبة ترتفع مف )

 (51:2011)الغزالي, 

 أسباب تتعمق بتموث البيئة: -
لى صعكبات التعمـ بسبب تأثيره الضار عمى إؤدم تكجد العمماء أف التمكث البيئي مف الممكف أف 

كىي مف المكاد الممكثة لمبيئة التي تؤثر  ,ناؾ مادة الكانديكـ كالرصاصنمك الخاليا العصبية, كى
عمى الجياز العصبي, كقد أظيرت الدراسات أف الرصاص الناتج عف احتراؽ البنزيف كالمكجكد 

لى كثير مف صعكبات التعمـ )مصطفي, إكذلؾ في مكاسير مياه الشرب مف الممكف أف يؤدم 
60:2005). 

 التغذية: الحرمان البيئي وسوء -
في السنكات األكلي مف حياة  خاصةو كبحيث أف نقص التغذية كالحرماف البيئي كاالجتماعي, 

حساس المبكر, كعدـ تعرض الطفؿ لممثيرات الحسية يضعؼ مف مدركاتو, الطفؿ, كضعؼ اإل
 .(140:2000كىما أكبر العكامؿ المؤثرة في صعكبات التعمـ عند األطفاؿ )القاسـ, 

 مية:المؤثرات الجس -
 حد اإلعاقة .المتمثمة في ضعؼ البصر كضعؼ السمع الذم ال يصؿ ل

 المؤثرات النفسية: -
لى تراجع في الذاكرة البصرية, أك تأخر في المغة كالنطؽ, أك اضطرابات االنتباه, إكالتي تعكد 

 كانعكاسات ذلؾ نفسيان عمى الطالب.كالقدرات التفكيرية غير المناسبة, 

 (.22:2010)غانـ,  
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 أسباب تتعمق ببيئة الطالب: -
مف أسباب صعكبات التعمـ المتعمقة باألسرة: حجـ األسرة, ككذلؾ دخميا, كسكء معاممة اآلباء 
لألبناء كعدـ رعايتيـ كالبيئة المدرسية المتعمقة بسمكؾ المدرس كطريقة التدريس غير المناسبة, 

الطالب كزمالئو, كعدـ القدرة عمى  لى سكء العالقة بيفإكعدـ جاذبية المادة الدراسية باإلضافة 
الجسمية  العمؿ الجماعي, كؿ ىذه األسباب كالتي يترتب عمييا مجمكعة مف العكامؿ الكظيفية أك

 .(22:2010)غانـ,  تساىـ في صعكبات التعمـ,

كضركرة لتشخيص األطفاؿ ذكم صعكبات  ,كاستنادان لما سبؽ فإف دراسة أسباب صعكبات التعمـ
 ط لعالجيا في ضكء تمؾ األسباب.التعمـ لكضع خط

 تشخيص وعالج صعوبات التعمم: 2-2-5
البرامج يعتبر تشخيص ذكم صعكبات التعمـ مف أىـ المراحؿ التي يبني عمييا إعداد كتصميـ 

يحدد لنا نكع الصعكبة التي يكاجيا كؿ طفؿ, كالطريقة العالجية  نوالتربكية العالجية, حيث ءا
تعمـ لدل التمميذ الخاصة بيذا النكع مف الصعكبات, فعادة ما يشتبو المعمـ بكجكد صعكبة في ال

التمميذ عجز عممي في أداء كاجباتو المدرسية, مع صعكبة في التعمـ  عندما يالحظ لدل
عمييا غيره خريف أك الضعؼ في أداء أنكاع مف السمكؾ يقدر كاالكتساب تفكؽ معظـ التالميذ اآل

 العقمي, كيالحظو المعمـ مف خالؿ التدريبات كاالمتحانات كاألنشطة. مف نفس العمر كالمستكل

تشخيصيـ في ككنيا البكابة الرئيسة التي ك ,فتكمف أىمية قياس الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة 
الطمبة غير القادريف, بما فييـ ذكم الصعكبات التعميمية,  فئات تدخؿ مف خالليا لمتعرؼ إلى

كمعمـ التربية  ,مما يستدعي تكفير أدكات قياس كتشخيص مناسبة, يستطيع كؿ مف المعمـ العادم
تعميمية كالعالجية الخاصة أف يتعرؼ مف خالليا الى ىؤالء الطمبة, كتقديـ الخدمات التربكية كال

 .(299:2000خركف,)عبد اليادم كآالمناسبة ليـ,

(       69-70:2011) الغزاليىناك ست مراحل لتشخيص صعوبات التعمم حددىا 
 (2009:  52-51كالسيد)
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 الطمبة ذوي األداء التحصيمي المنخفض: التعرف إلى -
المطمكبة أك كيظير ىذا في أثناء العمؿ المدرسي اليكمي أك مستكم تنفيذ الكاجبات المنزلية 

 سبكعية أك الشيرية أك الفترية.األدرجات االختبارات 

 مالحظة سموك التالميذ في المدرسة: -
خارجو مثالن كيؼ يقرأ؟ ما نكع األخطاء التعبيرية التي يقع فييا؟  سكاء داخؿ الفصؿ الدراسي أـ

 كىكذا.

 التقويم غير الرسمي لسموك التمميذ: -
معاف كاالىتماـ, كيسأؿ عف كيقكـ بو المعمـ الذم يالحظ سمكؾ الطفؿ أك التمميذ بمزيد مف اإل

كيدرس خمفيتو األسرية كتاريخو التطكرم مف كاقع السجالت كالبطاقات المتاحة  ,ظركؼ معيشتو
كيبحث مع باقي المدرسيف مستكياتو التحصيمية في المكاد التي  ,بالمدرسة كيسأؿ زمالءه عنو

 يدرسكنيا لو.

 قيام فريق الخصائيين يبحث حالة التمميذ: -
خصائي القياس النفسي, المادة, كاألخصائي االجتماعي, كأ لفريؽ كالن مف مدرسيضـ ىذا ا

 كالمرشد النفسي, كالطبيب الزائر.

 كتابة نتائج التشخيص: -
كخصائصو الجسمية كالنفسية  ,في صكرة تقرير شامؿ يتعمؽ بالمشكمة كأبعادىا كالتمميذ

كسائؿ  -جماعة األقراف -المدرسة -سرةئة التي يعيش فييا كتؤثر فيو )األكاالجتماعية كالبي
 المساجد(. -اإلعالـ

 تحديد الوصفة العالجية والبرنامج العالجي المطموب: -
 جرائية يسيؿ تنفيذىا كقياس مدم فاعميتيا.كذلؾ بصياغتيا في صكرة إ

 أدوات القياس النفسي والتربوي المستخدمة في التشخيص: 2-2-6
شاممة عف الطمبة المعنييف لمكصكؿ الى لى جمع بيانات كمعمكمات إتيدؼ عممية التشخيص 

كضع برنامج تربكم تعميمي مناسب, مف خالؿ استخداـ كسائؿ كأدكات قياس متعددة حددىا 
 ( كما يمي :2008: 37-31األحرش كالزبيدم )
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 دراسة الحالة: -
خصائي كمعممي صعكبات التعمـ بمعمكمات متنكعة عف نمك التالميذ مف لى تزكيد األإكتيدؼ 
مع البيانات كالمعمكمات مف أسرة الطالب, كمف أىـ األسئمة المتعقمة بتاريخ الحالة خالؿ ج
 كالتالي:

أسئمة تتعمؽ بصحة الطالب, عمره, األحداث غير العادية التي مر بيا خالؿ عممية  . أ
 الكالدة, كالفحكصات التي أجريت لو كنتائجيا.

 حؿ عمره.أسئمة تتعمؽ بعممية النمك التي مر بيا الطالب خالؿ مرا . ب
أسئمة متعمقة بالنشاطات كمسؾ القمـ, كالسيطرة عميو, ككتابة االسـ, التبكؿ الالإرادم,  . ت

 النشاط الزائد.. إلخ.
 المالحظة: -

كىي مف األساليب التقكيمية التي يمكف استخداميا مف قبؿ األسرة, كالمعمـ بتدريب بسيط 
كالمرتبط بتاريخ معيف كظرؼ كتسجيؿ السمكؾ المستيدؼ  ,كيستكجب في ىذا األسمكب تحديد

 بيئي, كىناؾ طرؽ متعددة لقياس السمكؾ كىي:

 تسجيؿ تكرار السمكؾ: كىي أكثر الطرؽ شيكعان لقياس السمكؾ غير المرغكب فيو. . أ
تسجيؿ العينة الزمنية: كىي مالحظة حدكث أك عدـ حدكث السمكؾ خالؿ عينات زمنية  . ب

لى فكاصؿ زمنية متساكية تمامان كأف تككف إ إذ يقـك المالحظ بتقسيـ فترة المالحظة الكمية
 ( دقيقة.30, 25, 20, 15كؿ )

تسجيؿ مدة حدكث السمكؾ: كىي الطريقة التي تيتـ بمالحظة مدة حدكث السمكؾ, ىؿ   . ت
 ىي طكيمة أك قصيرة.

لى أجزاء متساكية مف إتسجيؿ الفكاصؿ الزمنية: كىي تعتمد عمى تقسيـ فترة المالحظة  . ث
مف كؿ دقيقة لتسجيؿ السمكؾ المستيدؼ, أما بقية  ثكافو  10ؤخذ الكقت الكمي كأف ت

 يككف فييا تسجيؿ. فالثانية (  50)
 المقابمة: -

عندما تككف المقابمة  خاصةو بستشارة, ك رشاد أك العالج أك اإلتيدؼ المقابمة التي التشخيص أك اإل
ذا كانت جماعية فيفترض أف يككف العدد محدكدان كتككف المشكالت متشابية, كاألعمار  فردية, كا 
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كيستطيع أف يتكمـ بحرية كأماف,  ,لى جك المقابمة يراعى أف يككف ىادئان إمتقاربة, باإلضافة 
 د انتياء المقابمة.كيمكف تسجيؿ أك تدكيف المادة التي حصؿ عمييا أثناء المقابمة أك بع

 مقننة.الغير اختبارات التحصيؿ المقننة ك  -
 اختبارات القدرات العقمية. -
 اختبارات التكيؼ االجتماعي. -
 االختبارات التشخيصية. -

تعد االختبارات التشخيصية أداة ىامة لمكشؼ عف الصعكبات في تعمـ مادة معينة, كالتي تيدؼ 
كعة أك مجمكعات الطمبة, كالذم يأتي في نياية لتحديد نقاط الضعؼ كالقكة لمطالب أك لمجم

مرحمة تعميمية, كبداية مرحمة أخرل, حيث يتـ مف خاللو تحديد المكاضيع المطمكب عالجيا 
جراءاتيا قبؿ االنتقاؿ   لى المرحمة التعميمية التالية.إكا 

 أساليب عالج صعوبات التعمم: 2-2-7

 لعالج صعكبات التعمـ:( أف مف الطرؽ المستخدمة 2005: 148-143يرم ككا فحة )

 التدريب القائم عمى تحميل الميمة: -
كيقصد بيا التدريب المباشر عمى ميارات محددة كضركرية ألداء ميمة معطاة لمطالب, كىي مف 

 االستراتيجيات التي يستخدميا معممك ذكم صعكبات التعمـ كتقـك عمى ما يمي:

 تحديد األىداؼ. . أ
 تتناسب مع الطفؿ.تجزئة الميمة الى عناصر صغيرة  . ب
 يحدد المعمـ الميارات التي يمكف لمطالب القياـ بيا. . ت
يبدأ المعمـ التدريب بالميارة الفرعية التي لـ يتقنيا الطالب ضمف مجمكعة الميارات  . ث

 الفرعية المتسمسمة لمميارة التعميمية.

قد التأكد مف أنو ىذه الطريقة سيمة يستطيع بيا المعمـ مراقبة الطالب, كالسير معو حسب قدرتو, ك 
 .(119:2011)الغزالي, انجز الميمة المراد تعمميا,
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 التدريب القائم عمى العمميات النفسية )التأثير العصبي(: -
خصائي, فإذا لـ يتـ تصحيح يتطمب ىذا األسمكب تحديد العجز النمائي مف قبؿ المعمـ أك األ

يعتمد عمى افتراض أنو إذا كاف في  ذلؾ العجز فإنو يمكف أف يستمر في كبح عممية التعمـ, كما
اإلمكاف تدريب العيف مثالن عمى التثبيت ثالث أك أربع مرات عمى الخط الكاحد حتي يصبح 

 الطفؿ أسرع في القراءة.

كيعتبر ىذا التدريب جزءان مف منياج مرحمة ما قبؿ المدرسة حيث ال يعترض أحد عمى تدريس 
لنظر باالستماع كالمقارنة كالفيـ لما يسمعكف, األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة عمى ا
الت التي تمثؿ قدرات تعمـ ليو, أك لحؿ المشكإكيتكممكف, كيعمكنو, كيحفظكنو, كما ينتبيكف 

 .(164:2009)السيد , نمائية,

 تكنولوجيا التدريس العالجي: -
التعميـ يغض النظر عف أسمكب التدريس الذم يستخدمو المدرس فمف الضركرم تطبيؽ مبادئ 

 المعركفة كتكنكلكجيات التدريس, كالتي يمكف إجماليا بما يمي:

 اكتشاؼ الحاجات الخاصة بالطالب. . أ
 تطكير أىدافان سنكية كأىدافان تعميمية قصيرة المدل. . ب
 تحميؿ الميمة التي سيتـ تعمميا. . ت
 الطالب كالكيفية التي سيدرس بيا. تصميـ التعميـ في مستكل . ث
 المالئمة لمطالب.اختيار المكافآت  . ج
 خطاء.عداد الدرس بشكؿ يجنب الطالب الكقكع في األإ . ح
 تكفير التعميـ الزائد. . خ
 تكفير تغذية راجعة. . د
 تحديد مدل تقدـ الطالب. . ذ
 أسموب بناء خفض المثيرات: -

فالطالب مفرط النشاط أك مشتت االنتباه ال يستطيع أف يتخذ أم قرار خاص بو إال بعد أف يتعمـ 
كذلؾ مف ,أف يعمؿ المدرس عمى تخفيض المثيرات الثانكية  قياـ بذلؾ, كلذلؾ ال بدى تمامان كيفية ال
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كيمكف خفض المثيرات عف طريؽ إجراء  ,أجؿ زيادة تركيز التمميذ عمى المكضكع المراد تعممو
 التعديالت التالية:

 عكازؿ الصكت لمجدراف كاألسقؼ. . أ
 تغطية حجرات الدراسة بالسجاد. . ب
 ذة لمضكء(.نكافذ معتمة )غير منف . ت
 اغالؽ خزائف الكتب كالمالبس في حجرة الدراسة. . ث
 الحد مف استخداـ المكحات البيانية كالنشرات الحائطية. . ج
استخداـ مقسمات داخؿ الفصؿ ذات ثالث أركاف يكضع فييا الطفؿ الكاجب المطمكب  . ح

 منو.

طبية كنفسية كخدمات  ,لى تعميـ مالئـإترل الباحثة أف الطمبة ذكك صعكبات التعمـ يحتاجكف 
ذا لـ تقدـ ىذه الخدمات في الكقت المناسب, فإف مشكالت نفسية حادة قد تظير  كاجتماعية, كا 
كتتطكر كتؤدم إلحباطات كثيرة كعكاقب كخيمة, مع ذلؾ فإنو يمكف التأكيد بأف المساعدة إذا 

 لى درجة ما, كعمى جميع الجيات التيإقدمت حتي كلك قدمت في كقت متأخر فإنيا تخدـ 
 كخصكصان األسرة كالمدرسة تقديـ المساعدة حسب الدكر الذم يرسـ لو. ,تتفاعؿ مع الطفؿ

 صعوبات التعمم في العموم: 2-2-8

ذكم صعكبات  مف كقيمة لمتالميذ ,تعتبر مادة العمـك مف أكثر المكاد الدراسية فائدة       
ألنيا تكسع خبراتيـ المحدكدة كتمدىـ بالمعارؼ كالميارات الالزمة لحياتيـ كتنمي لدييـ  ,التعمـ

 نشطة التعمـ المممكسة كاليدكية.أميارات حؿ المشكالت مف خالؿ 

 ,كبذلؾ فتعميـ العمكـ يحسف مف مقدرة ذكم صعكبات التعمـ عمى حؿ مشكالتيـ    
نيـ المتعمميف العادييف, كتمكينيـ مف الميارات عطاء الفرصة لممشاركة االجتماعية مع أقراا  ك 

التعميمية األساسية في معالجة بعض أكجو القصكر لدييـ, كعمى ذلؾ يجب تدريب المتعمميف 
, كالتي تعمؿ بدكرىا عمى تحسيف التحصيؿ  عمى أساليب تعميمية متباينة لتعمـ مادة العمـك

سمكبيـ ألالستراتيجية المفضمة أك  كيترتب عمى تدريب ذكم صعكبات التعمـ تبعان  ,الدراسي
كأنماطيـ المفضمة في معالجة المعمكمات, قدرة المتعمميف عمى تخطي ما لدييـ مف صعكبات 

 فيصبحكا قادريف عمى استخداـ الميارات الضركرية لتحسيف تحصيميـ الدراسي.
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, إال      ف تدريس العمكـ ال أ كعمى الرغـ مف ازدياد االىتماـ بعمكـ المستقبؿ كمنيا مادة العمـك
يزاؿ يعاني مف بعض أكجو القصكر التي تجعؿ المتعمميف ال يشترككف بصكرة فعالة في الحكارات 
كالمناقشات الجماعية التي تعزز مف القدرات المعرفية كالتحصيمية لدييـ خاصة مف يعانكف مف 

 (.209: 2011حمد, أبراىيـ, ك إصعكبات في التعمـ )

( أف العديد مف المتعمميف لدييـ صعكبات تعمـ synthia , 2000: 30كيرل سنيثيا كآخركف )
, فيـ يعانكف مف استخداـ الحكاس في تعمـ المبادئ العممية, كتعمـ المصطمحات  في مادة العمـك

 العممية, ككذلؾ رؤية التطبيقات العممية خالؿ مكاقؼ الحياة.

ا ما تناكؿ تشخيص الصعكبات جريت عدة دراسات في مجاؿ صعكبات تعمـ العمكـ فمنيأكقد 
عدادية, كالقميؿ فقط, كمنيا ما عني بالتشخيص كتقديـ العالج منيا ما ىك لممرحمة األساسية اإل

جريت لمتحقؽ مف أ( 2000ممف اىتمكا بالمرحمة األساسية الدنيا عمى سبيؿ المثاؿ دراسة البنا )
عديؿ بعض األنماط المعرفية لمتالميذ كت ,ثراء الكسيمي عمى التحصيؿفعالية التدريس باستخداـ اإل

المتفكقيف ذكم صعكبات تعمـ العمكـ بالمرحمة اإلعدادية كقد قدـ البرنامج عالجي لصعكبات تعمـ 
 العمكـ.

( لتشخيص كعالج ذكم صعكبات التعمـ في مادة العمكـ, كذلؾ لطمبة 2000كدراسة الغناـ )
( بدراسة لتنمية الميارات التعاكنية 2000الصؼ الخامس االبتدائي, كقاـ كؿ مف حسف كمحمد )

كالتحصيؿ الدراسي لمتالميذ ذكم صعكبات التعمـ في مادة العمكـ لطمبة  ,كالقدرة عمى اتخاذ القرار
 الصؼ الخامس االبتدائي.

جريت لمتحقيؽ مف أثر برنامج تدريبي لمتغمب عمى صعكبات تعمـ أ( فقد 2002ما دراسة فراج )أ
جراىا أكالتي ,( 2005عدادية, كفي دراسة دينكر )دل تالميذ المرحمة اإلمفاىيـ مادة العمكـ ل

قرانيـ ألى مستكل إبيدؼ النيكض بمستكل المتعمميف ذكم صعكبات التعمـ في مادة العمكـ 
 عدادم.العادييف في التحصيؿ الدراسي لتالميذ كتمميذات الصؼ الثاني اإل

النمط المسيطر في معالجة المعمكمات لدل  إلىجريت لمتعرؼ أ( فقد 2005دراسة عبد الكاحد)
كمستكل حدة صعكبة التعمـ مقارنة  ,فراد ذكم صعكبات تعمـ مادة العمكـ تبعان لنكع الجنساأل

 عدادم.بالعادييف, مف تالميذ الصؼ الثاني اإل
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( دراسة لمكشؼ عف فعالية برنامج قائـ عمى نمكذج "دف" 2006جرل المغازم, كخميفة )أك 
عمـ في التحصيؿ الدراسي لدل ذكم صعكبات التعمـ لمادة العمكـ لتالميذ كتمميذات ألساليب الت

 عدادم.الصؼ األكؿ اإل

( بإجراء دراسة لمتحقؽ مف فعالية برنامج متعدد الكسائط قائـ عمى نظرية 2006كقامت قرني )
تالميذ الصؼ الذكاءات المتعددة لتنمية التحصيؿ الدراسي لذكم صعكبات التعمـ في مادة العمكـ ل

 عدادم.األكؿ اإل

في ضكء ما سبؽ ترل الباحثة أيضان أف صعكبات تعمـ العمكـ لممرحمة األساسية االبتدائية لـ 
ذا ما قكرنت بغيرىا مف المراحؿ التعميمية إتخط بقدر كاؼو مف االىتماـ مف قبؿ الباحثيف 

 المتكسطة كالعميا.

 ( كالتالي: 1999:  54-32الح )   كيمكف تمخيص صعكبات تعمـ العمـك كما يراىا ص

صعكبات متعمقة بتدريب المعمـ أثناء الخدمة كنمكه الذاتي: كقمة برامج التدريب, كقصر  -1
مدة الدكرات التدريبية التي تعقد أثناء العاـ الدراسي, كضعؼ االرتباط بيف برامج التدريب 

لمختمفة, كتدني مستكل )الدكرات( كالتدريس, كقمة البرامج التي تمبي حاجات المعمميف ا
 برامج التدريب الحالية كغيرىا.

صعكبات متعمقة بتنفيذ األنشطة العممية التي يحتكييا المنياج: كنقص األجيزة كاألدكات  -2
كالمكاد الالزمة, عدـ تكفر الكقت الكافي لمقياـ بجميع التجارب, كاكتظاظ الصفكؼ 

 تنفيذ بعض األنشطة. بالطمبة, أك ارتفاع العبء التدريسي لممعمـ, كصعكبة
صعكبات متعمقة بتقكيـ تعمـ الطمبة: منيا عدـ مراعاة االستمرارية في التقكيـ, كجكد  -3

 تقكيـ ال يتناكؿ جميع جكانب التعمـ, كغيرىا.
: كربط المعرفة العممية بحاجات الطمبة, ك  -4 عداد ا  صعكبات متعمقة بأساليب تدريس العمـك

فردية, كالتنكع في أساليب كطرائؽ التدريس في أنشطة تعميمية تناسب قدرات الطمبة ال
الحصة الكاحدة حسب حاجات الطمبة, كاختيار أسمكب التدريس المناسب لمحتكل درس 

بداعي لدل الطمبة, يصحح الكاجبات البيتية, سمكب التفكير العممي كاإلأمعيف, كتنمية 
كالت الصحية ىداؼ تدريس العمـك بالمشأكضع خطط عالجية لمضعفاء تحصيميان, ربط 
 كالبيئية, تنظيـ التفاعؿ المفظي أثناء التدريس.
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متعمقة باألىداؼ العامة لتدريس العمكـ كالمناىج كالكتب المدرسية منيا الالصعكبات  -5
ىداؼ الخاصة لكؿ كحدة دراسية, معرفة األىداؼ العامة لتدريس العمكـ في فمسطيف, كاأل

فركؽ الفردية بيف الطمبة, كمدل شمكؿ كمدل شمكؿ االىداؼ الخاصة لتدريس العمكـ لم
ىداؼ العامة لتدريس العمـك لممجاؿ المعرفي, كاالنفعالي كالنفس حركي, مدل مالئمة األ

أساليب عرض المادة العممية في كتب العمكـ لمفركؽ الفردية بيف الطمبة, مدل ارتباط 
 محتكل كتب العمـك بفركع المعرفة األخرل ذات العالقة.

ىناؾ ندرة في الدراسات التي بينت الصعكبات التعميمية لمادة العمكـ لطمبة الصفكؼ األساسية 
األربعة األكلى عمى مستكل الكطف عمى حد عمـ الباحثة, كذلؾ العتقاد الكثير مف أنو ال تكجد 

ة ف الصعكبات التعميمية مقتصرة عمى القراءة كالكتابإصعكبات تعمـ لمعمـك ليذه المرحمة, بؿ 
 كالرياضيات كغيرىا.

 صعوبات تعمم العموم لدى المعاقين بصريًا: 2-2-9
ة في ات الرئيسكذلؾ ألف اإلبصار يعتبر مف القنك  ,عاقات البصرية إلى خبرات محدكدةتؤدم اإل

ىك أف الخبرات  تحقيؽ المعمكمات كالحصكؿ عمييا مف البيئة, كالذم يجعؿ المكقؼ أكثر تعقيدان 
ف معظـ الخبرات  أالإالتربكية في الصؼ العادم أك النظامي تكصؼ بأنيا بصرية كبغض النظر 

التي يعٌمـ بيا الطمبة مكف بنفس الطريقة عمٌ يتفقكف عمى أف الطمبة المعاقيف بصريان يجب أف يي 
كية المبادئ التربجراء بعض التعديالت مع االحتفاظ بتطبيؽ إلى إالمبصريف, كلكف المعمـ يحتاج 
ىك أف الطمبة المعاقيف بصريان يعتمدكف أكثر عمى الحكاس األخرل  العامة نفسيا كالفارؽ الرئيس

 (.333: 2006المعمكمات )الزريقات, في اكتسابيـ 

مف المتفؽ عميو أف الطمبة المعاقيف بصريان ال يصنفكف ضمف ذكم صعكبات التعمـ, فيـ كغيرىـ 
التي يعمـ بيا الطمبة المبصريف, كلكف  نفسيا إلشارة إليو فيعممكف الطريقةمف العادييف كما سبؽ ا

لدييـ صعكبات تعمـ كغيرىـ مف العادييف في القراءة كالكتابة مف خالؿ )آلة بريؿ(, كالرياضيات, 
 كالعمـك كباقي المكاد األخرل التي يدرسكنيا.

العمكـ لدل الطمبة المعاقيف بصريان كحظ أف قمة مف الباحثيف اىتمكا بعالج صعكبات تعمـ كقد لي 
 حيث تـ االىتماـ بصعكبات تعمـ القراءة كالكتابة كالرياضيات.
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كألف العمـك تنمي القدرة عمى التفكير العممي السميـ, كليس المعرفة كالتصنيؼ فقط, كيتكقؼ مدل 
كالخبرات التي ثارة نجاح الطالب في المادة التعميمية عمى طريقة عرض المادة كالتعديؿ كنكع اإل

 تعطي المعنى المطمكب.

كىنالؾ العديد مف المكضكعات التي يتـ تناكليا مف خالؿ مادة العمكـ كالتي تيـ الطمبة المعاقيف 
لة كمكثفة مثؿ النظافة الشخصية, كالمناخ, جراءات معدٌ إبصريان, كتحتاج ىذه المكضكعات إلى 

ذاتية كغيرىا, كبكجو عاـ فما يتـ تعميمو لمطالب كالفصكؿ األربعة, كالقضايا المتعمقة بالعناية ال
المبصر يشبو ما يتـ تعميمو لمطالب المعاؽ بصريان, كلكف األسمكب م التعميـ كالطريقة كطبيعة 

 (.170: 2009التغذية الراجعة تختمؼ )الحديدم, 

لطمبة فعمى المعمـ أف يككف قادران عمى اختيار كتصميـ الكسيمة أك النشاط الذم يتالءـ مع ا
المفاىيـ  مر حيكم إليصاؿ المفاىيـ العممية ليـ إال أف ىناؾ بعضى أالمعاقيف بصريان, ألف ذلؾ 

كلكي  ,كسجيف كالطاقة, كغيرىايضاحيا لمطالب الكفيؼ مثؿ الجاذبية كالحريؽ, كاألإالتي يصعب 
يعرؼ المعمـ في التربية الخاصة كيفية تدريس العمـك عميو أف يتذكر أف يتسمسؿ في التدريس 

 عبر المراحل التالية:

مرحمة االستكشاؼ: حيث يتـ عرض المثيرات المطمكبة بعناية إلثارة فكر الطالب,  -1
كعرض بعض األسئمة ذات العالقة بالمكضكع إلتاحة فرص االستكشاؼ بقميؿ مف 

 جيو.التك 
كيعبركف عنيا لكحدىـ في  ,ف عددان قميالن مف األطفاؿ يكتشفكف المفاىيـأمرحمة التفسير:  -2

لى التفسير كالمالحظات كشرح إكلكف األطفاؿ اآلخريف يحتاجكف  ,المرحمة األكلى
 المفاىيـ.

مرحمة التطبيؽ: كفييا تتاح الفرص لألطفاؿ لتكظيؼ المعمكمات التي تـ اكتسابيا في  -3
)الحديدم,  يان كتقكيميا ككتابة تقارير عنيا,السابقة عف طريؽ تطبيقيان عممالمراحؿ 
2009 :171.) 

كمف خالؿ استطالع رأم الباحثة لمعممي العمكـ في مركز النكر لممعاقيف بصريان تـ تحديد 
 مجمكعة مف صعكبات التعمـ لمطمبة المعاقيف بصريان منيا فيما يمي:
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 .قدرة الطالب عمى التخيؿ محدكدة -1
 عدـ القدرة عمى تصكر بعض المفاىيـ . -2
 صعكبة تنفيذ بعض األنشطة كالتجارب العممية لخطكرتيا عمى الطمبة. -3
 شكاؿ المجردة.صعكبة تمييز الرمكز الشكمية كاأل -4
قمة تكفر النماذج كالمجسمات التي تمثؿ المفاىيـ البصرية في مكضكعات المنيج مثؿ  -5

 محيطات كغيرىا.مفاىيـ الطيكر كالحيكانات كالجباؿ كال
 صعكبة الربط بيف النماذج التعميمية كاألصؿ الداؿ عميو. -6
 مكانات كقدرات الكفيؼ.إاحتكاء المنياج المدرسي عمى مقررات ال تتناسب مع  -7
عدـ مكاكبة استخداـ الكسائؿ التعميمية التكنكلكجية الحديثة التي تساعد في تعكيض  -8

ألف الكسائؿ التكنكلكجية المحكسبة الحديثة  ,كتؤدم الى زيادة حصيمتو المعرفية,الكفيؼ 
تساعد في فيـ الطالب لدركسو بما يالئـ مع قدرات الكفيؼ كحكاسو المتبقية كبصفة 

 خاصة الممس كالسمع.

تتعمؽ بمعمـ الكفيؼ حيث يقع عمى عاتقو مياـ  ف ىناؾ صعكباتو أكمما ال شؾ فيو  
كمسئكليات كثيرة, فيك بحاجة ألف يدرؾ بأف كؼ البصر يفرض قيكدان معينة عمى الطالب 

لى تفيـ كصبر كعميو أف يقدـ لو المساعدة في كثير مف المكاقؼ التي تعترض سبيمو إتحتاج 
بسعادتو كحبو لو كبأنو راضو عنو, في حياتو المدرسية, كخير ما يقدمو لو ىك أف يشعره 

سئمة كتنمية قدراتو العقمية في التفكير كالتخيؿ لمساعدتو في كييتـ بعممية تعميمو المفاىيـ األ
 نجاز الذم يجب تحقيقو .تحقيؽ اإل
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 الفصل الثالث 3
 الدراسات السابقة 

 .المنيج التكعيبيب متعمقةدراسات  -المحور األول 3-1
 .والطمبة المعاقين بصرياً تعمم الصعوبات ب متعمقةدراسات  المحور الثاني: 3-2
 .تعقيب عمى الدراسات السابقة 3-3
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 مقدمة:

الباحثة عمى العديد مف الدراسات كاألبحاث العربية كاألجنبية السابقة كاألدبيات  اطمعت
كبتمؾ  ,"التعميـ كالتعمـ" بشكؿ عاـ المتكفرة التي تناكلت الصعكبات التي تكاجو العممية التربكية

الصعكبات التي تكاجو عممية تعمـ العمـك لمصؼ الرابع لمطمبة المعاقيف بصريان في ضكء أبعاد 
كمعرفة طرؽ التمكف مف مكاجيتيا  ,كذلؾ بيدؼ الكقكؼ عمى ىذه الصعكبات ,لمنيج التكعيبيا

 :إلى محكريفكالتغمب عمييا ما أمكف كقد تـ تصنيفيـ 
 دراسات تناولت المنيج التكعيبي -المحور األول. 

 مكون من قسمين -ثانيالمحور ال 

 العمومصعوبات تعمم ب متعمقةدراسات  -

 .المعاقين بصرياً دراسات متعمقة ب -

كىنا تعرض الباحثة بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة الحالية كالتي 
تـ االستفادة منيا , كتـ ترتيب الدراسات السابقة مف األحدث لألقدـ, كيمي ذلؾ تعقيب يكضح 

 مدل االستفادة مف ىذه الدراسات في كؿ محكر. 

 قة بالمنيج التكعيبي.الدراسات المتعم  -:ألولالمحور ا 3-1

 Maria and  Holmes Finch (:2013دراسة ماريا وىولمز فينشي) -1

نمكذج خميط  "المنيج التكعيبي" لكشؼ عف التنمية المتكاممة لألسرة باستخداـاىدفت الدراسة إلى 
عف كجكد  متعدد المستكيات المتعدد األبعاد الذم يشتمؿ عمى أبعاد قياس متعددة, فضالن 
 مككنة مف مجمكعات فرعية متعددة في عدد السكاف. تـ تطبيؽ ىذا النمكذج عمى عينة كطنية

الذيف أتمكا الرياضيات كالمغة االختبارات.  بالكاليات المتحدة الصؼ الثالث ( طالبان مف طمبة20)
ثر اكتماال بشأف يكفر معمكمات أك "المنيج التكعيبي"كتبيف نتائج التحميؿ أف نمكذج متعدد األبعاد

 الطبيعة مف التنمية المتكاممة لألسرة مف فصؿ النماذج ذات بعد كاحد.

 (:2012دراسة السيد ) -2
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ر منيج العمكـ لتالميذ المرحمة االبتدائية العادييف يأثر تطك  إلى ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ
كالمعاقيف بصريان في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي مف أجؿ عالج صعكبات التعمـ, كتنمية 

 العمـ.  اتكتنمية بعض ميارات عممي فاىيمياالستيعاب الم

كاألخرل ضابطة مف كقد اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي لتشمؿ مجمكعتيف إحداىما تجريبية 
معاقيف إحداىما تجريبية كاألخرل  مف كمجمكعتيف( تمميذ, 20مككنة مف ) التالميذ العادييف

كقد استخدـ الباحث تحميؿ محتكل  (تمميذ,10مككنة مف ) ضابطة مف التالميذ المعاقيف بصريان 
في محافظة  يان كاختبار تحصيمي, كتككنت العينة مف طمبة الصؼ الرابع العادييف كالمعاقيف بصر 

 . الفيكـ

ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات التالميذ 
 العادييف بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة لصالح التجريبية. 

 Marshall(:2011دراسة مارشال) -3

تعميـ المغة الثانية في تحسيف ىدفت الدراسة إلى البحث في دكر النماذج المدمجة لبرنامج      
مستكيات الكفاءة كالتحصيؿ في المغة لدل طالب االبتدائي خاصة باستخداـ المنياج التكعيبي 

, كقد استخدـ الباحث منيج األساليب المختمطة الذم ضـ" المنيج بكندا كالمعتمد عمى المشركع
 ةلصؼ السابع مككنة مف ثالثكعينة مف ا تالكمي كالنكعي" كاختبارات قبمية كبعدية كاستبانا

ككانت أىـ النتائج تشير إلى أف الفصكؿ التجريبية  ,بكندا صفكؼ صؼ ضابطة كصفيف تجريبية
كثبات التعمـ عمى مدار الكقت. ,مع اختالفات بسيطة في نحك المغة  نفسو كالضابطة أدكا األداء

الصفكؼ المدمجة( مدلميف كقد أبدل الطالب تفضيؿ لتصميـ البرنامج في المجمكعة التجريبية )
كأعزل  معظـ الطالب قيمك أنفسيـ بتقييـ ذاتي أفضؿ مف السنكات السابقة, بأسباب تربكية لذلؾ.

 المجمكعة التجريبية ذلؾ إلى فترات التدريس األطكؿ كأشاركا إلى أنيا عززت إكماؿ المياـ,
  كالمشاريع المتعمقة كالنشاطات التكاصمية. كالعمؿ الجماعي,

 (:2008دراسة البغدادي) -4

 "لكحدة  في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء كتنظيـ الكحدة الدراسية
الجياز اليضمي" المقررة عمى تالميذ الصؼ الثاني مف الحمقة الثانية لمتعميـ األساسي في 

لى لمتعميـ األساسي لكي تناسب تالميذ الصؼ السادس مف الحمقة األك  ,بيكلكجيا جسـ اإلنساف
عينة الدراسة تتضمف معارؼ كأنشطة بيكلكجية.  طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف تالميذ 

طالبان مقارنة  37مككنة مف  الصؼ السادس مف الحمقة األكلى لمتعميـ األساس "مجمكعة تجريبية"
مككنة مف  ضابطة"ساس "مجمكعة بعينة مف تالميذ الصؼ الثاني مف الحمقة الثانية لمتعميـ األ
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استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي في جمع كتحميؿ أدبيات بمحافظة الفيكـ طالبان 37
كذلؾ لمعرفة فعالية الكحدة الدراسية . كقاـ الباحث ,الدراسة كما استخدمت المنيج شبو التجريبي 

الدراسة أنو اليكجد فرؽ عداد اختبار اكتساب المفاىيـ البيكلكجية المتضمنة. كما أظيرت نتائج إب
فراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مف المقارنة بيف أحصائيان بيف متكسط درجات التالميذ إداؿ 

حصائيان إمتكسطي الدرجات لحساب قيمة "ت"لتالميذ المجمكعة الضابطة كانو يكجد فرؽ داؿ 
عة الضابطة قد اكتسبكا بالنسبة لمقياس القبمي كالقياس البعدم مما يظير أف تالميذ المجمك 

 كاكتسابيـ المفاىيـ البيكلكجية.  ,المعرفة المتضمنة إلى كحدة الجياز العصبي

 Bazagan(:2004دراسة بازقان) -5

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية المنياج التكعيبي متعدد األبعاد عمى تالميذ ما قبؿ المدرسة 
المنيج الشمكلي الكمي المعتمد عمى المنيج  ,كقد استخدـ الباحث بكندا كلممرحمة االبتدائية

نتاج المكاد التعميمية عممية ديناميكية لكي يكتسب ا  ك  ,التكعيبي كقد أكصت الدراسة أف يتبع ابتكار
 ,الطفؿ فيـ جديد ألساسيات الفف كالعمكـ ,كلكي يتـ تكجيو االنتباه إلى التفاعؿ بيف الفنكف كالعمكـ

نسانية كما أكصت بضركرة تطكير عتبر أساس لمحضارة اإلنساف القيمية التي تكخصائص اإل
شخصية الطفؿ الكمية التي سكؼ تؤثر عمى جميع المككنات مثؿ قدرة الطالب عمى التعبير عف 

 نتاجيا.إعادة إنفسو ,كاقترح سياسة بناء المعرفة المعرفة بدالن مف 

 Turnbull(:1998) دراسة ترنبول -6

فعالية المنياج التكعيبي عند تطبيقو في تدريس المغة الفرنسية ىدفت الدراسة إلى فحص مدل 
ربعة مدرسيف لغة األساسية في مدرسة في كندا حيث تقارف الدراسة بيف المناىج التربكية األ

فرنسية لمصؼ التاسع كقد استخدـ الباحث منيج دراسة الحالة الختبار قبمي كبعدم كاستبانات 
ربعة فصكؿ أكاستطالع رأم كعينة مككنة مف أربع مدرسيف في ,قبمية كبعدية كاختبارات تحصيؿ 

لمدة ثمانية أسابيع ينفذ كؿ منيـ نفس الكحدة التعميمية معتمدان عمى مبادئ المنيج التكعيبي. 
عمى  معمميف عمى أنيـ معتمدكف 2تصنيؼ  لييا الدراسة: تـإككانت أىـ النتائج التي تكصمت 
اعتمادان, كقد حصؿ طالب الفصكؿ المعتمدة عمى المنياج المنياج التكعيبي كاآلخريف أقؿ 

التكعيبي عمى عالمات أعمى في االختبار مف طالب الفصكؿ األقؿ اعتمادان عمى المنيج 
التكعيبي في اختبارات التحصيؿ كالكفاءة في المغة الفرنسية ,كقد أشارت بيانات االستطالع أف 

ف أف تؤدم لنتائج مرضية مف حيث المغة الفرنسية, البرنامج المعتمد عمى المنيج التكعيبي ممك
كمف حيث األىداؼ التعميمية, كلكف لـ يكجد دليؿ عمى أنيا تؤدم لنتائج مرضية مف حيث 

 األىداؼ الثقافية . 
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 Mevarech and Kramarski (:1997دراسة ميفرتشي وكرامارسكي) -7

رياضيات في الصفكؼ غير المتجانسة ىدفت الدراسة إلى تصميـ كسيمة تعميمية مبتكرة لتدريس ال
الطالب في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي كقد اعتمدت  كالتحقيؽ إثارة عمى الرياضيات كعمى

كىك يتألؼ مف  ,الدراسة عمى األسمكب الذم يستند إلى النظريات الحالية في اإلدراؾ االجتماعي
 كمنيجية تقديـ التغذية المرتدة دراكية كالتفاعؿ بيف األقراف,إثالثة عناصر مترابطة: أنشطة 

 دخاؿ مفاىيـ جديدة,إ) الراجعة ( اإلصالحية )اإلثراء( يتـ استدعاء ىذا األسمكب لمتحسيف, كىي 
تقانيا,)التحقيؽ كاإلثراء(. البحث إاالستجكاب, كمراجعة كتقميؿ الصعكبات كالحصكؿ عمى 

دىما عمى تحميالت متعمقة يتضمف دراستيف طبقت عمى عينة مف طمبة الصؼ السابع يركز أح
حققت تنمية المنطؽ الرياضي لمطالب كقد  كاألخرللممعمكمات المعالجة لظركؼ التعمـ لمطمبة, 

فاؽ إلى حد كبير مجمكعات التحكـ في مختمؼ  ان كبير  ان أظيرت النتائج لمدراستيف أف ىناؾ تحسن
 نجاز لمرياضيات.مقاييس اإل

 يج التكعيبيبالمن المتعمقةالتعميق عمى الدراسات  3-1-1

 من خالل العرض السابق يتضح ما يمي:

 بالنسبة ألىداف الدراسة -1

تنكعت أىداؼ دراسات ىذا المحكر حيث ىدفت بعض الدراسات إلى تقييـ بيانات االختبار  -
 (.2013لكجكد فرؽ عاممة البند لتطكير األداة كالتحقؽ مف صحتيا كدراسة ماريا كىكلمز فينشي)

ر منيج العمكـ لتالميذ المرحمة يأثر تطك  إلىالتعرؼ (إلى 2012كما ىدفت دراسة السيد ) -
االبتدائية العادييف كالمعاقيف بصريان في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي مف أجؿ عالج 

 العمـ. اتكتنمية بعض ميارات عممي فاىيميصعكبات التعمـ, كتنمية االستيعاب الم

( إلى البحث في دكر النماذج المدمجة لبرنامج تعميـ المغة 2011مارشاؿ)ىدفت دراسة  -
الثانية في تحسيف مستكيات الكفاءة كالتحصيؿ في المغة لدل طالب االبتدائي خاصة 

 باستخداـ المنياج التكعيبي كالمعتمد عمى المشركع.

اليضمي" المقررة  الجياز إلى بناء كتنظيـ الكحدة الدراسية"( 2008أما دراسة البغدادم ) -
عمى تالميذ الصؼ الثاني مف الحمقة الثانية لمتعميـ األساسي في بيكلكجيا جسـ اإلنساف لكي 

 .تناسب تالميذ الصؼ السادس مف الحمقة األكلى لمتعميـ األساسي

( معرفة فاعمية المنياج التكعيبي متعدد األبعاد عمى تالميذ ما 2004ىدفت دراسة بازقاف ) -
 ة كلممرحمة االبتدائية.قبؿ المدرس
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( عند stern( إلى فحص مدل فعالية المنياج التكعيبي ؿ)1998كما ىدفت دراسة ترنبكؿ) -
 تطبيقيا في تدريس المغة الفرنسية األساسية في مدرسة في كندا .

( إلى تصميـ كسيمة تعميمية مبتكرة لتدريس 1997أما دراسة ميفرتشي ككرامارسكي) -
 الطالب. غير المتجانسة كالتحقيؽ إثارة عمى الرياضيات كعمى الرياضيات في الصفكؼ

 دراسات ىذا المحكر في استخداـ المنيج التكعيبي لبناء الكحدة كبالنسبة لدراسة الباحثة فقد اتفقت
 .فمـ تتفؽ أم مف الدراسات في ىدؼ مكحد تطبيقيةمع الدراسة الحالية أما مف الناحية ال

 بالنسبة لممنيج: -2

كحظ أف معظـ ىذه راض المناىج التي استخدمتيا الدراسات السابقة في ىذا المحكر ,لي باستع -
الدراسات اتبعت المنيج التجريبي, أما الدراسات التي اتبعت المنيج الكصفي مع شبو التجريبي 

(. كالدراسة الكحيدة التي 2008بالعدد الكمي لمدراسات كدراسة البغدادم) كرنتفنجدىا قميمة إذا ماقي 
(, كقد اتبعت دراسة السيد 2013استخدمت المنيج الكصفي ىي دراسة ماريا كىكلمز فينشي)

شبو ( المنيج شبو التجريبي.كاتفقت الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات في اختيار المنيج 2012)
 الدراسة.التجريبي لتحقيؽ أىداؼ 

 بالنسبة ألدوات الدراسة: -3

اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى استخداـ االختبار التحصيمي كاستطالع الرأم كأدكات  -
 لجمع البيانات.

 طالعفقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بعمؿ اختبار تحصيمي قبمي كبعدم كاست -
 رأم لتحقيؽ اليدؼ المطمكب.

 لعينة الدراسة بالنسبة -4

تنكعت العينات حسب مكضكع الدراسة فعندما كاف اليدؼ تقييـ بيانات االختبار لكجكد فرؽ  -
( كانت عينة الدراسة مككنة مف طمبة الصؼ الثالث كما في دراسة ماريا DIFعاممة البند )
 (.2013كىكلمز فينشي)

يذ المرحمة االبتدائية كانت العينة أثر تطكير منيج العمكـ لتالم إلىكعندما كاف اليدؼ التعرؼ  -
 (.2012مككنة مف طمبة الصؼ الرابع العادييف كالمعاقيف بصريان كدراسة السيد)

كعندما كاف اليدؼ البحث في دكر النماذج المدمجة كانت العينة مككنة مف طمبة الصؼ  -
 (.2011السابع كدراسة مارشاؿ)
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كانت العينة مككنة مف طمبة الصؼ الثاني كعندما كاف اليدؼ بناء كتنظيـ كحدة دراسية  -
 (.2008كدراسة البغدادم)

كعندما كاف اليدؼ معرفة فاعمية المنياج التكعيبي كانت العينة مككنة مف طمبة ماقبؿ  -
 (.2004المدرسة كالمرحمة االبتدائية كدراسة بازقاف)

كعندما كاف اليدؼ فحص مدل فعالية المنياج التكعيبي كانت العينة مككنة مف أربع مدرسيف  -
 (.1998كدراسة ترنبكؿ)

كعندما كاف اليدؼ تصميـ كسيمة تعميمية مبتكرة كانت العينة مككنة مف طمبة الصؼ السابع  -
 (.1997كدراسة ميفرتشي ككرامارسكي)

طمبة المرحمة  مف عينة اختيارىا في دراساتال ىذه مع اتفقت الحاليةالدراسة  تككف كبذلؾ -
 االبتدائية.

 بالنسبة لنتائج الدراسة:

فنجد نتائج  اختمفت نتائج الدراسة كؿ حسب فركضو التي يسعى لمتحقؽ مف مدل صحتيا, -
 ( ىي األقرب ىدفان مف الدراسة الحالية.2008( كدراسة البغدادم)2012السيد)

في ىذا المجاؿ ستستفيد منيا الباحثة كسيسترشد منيا في تفسير نتائج إال أف نتائج الدراسات 
 الدراسة الحالية.

 أوجو استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:

 بناء اإلطار النظرم. -

 اختيار منيج الدراسة كىك المنيج التجريبي بشكؿ عاـ. -

 النتائج كمناقشتيا كتقديـ التكصيات. تفسير -
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 :المعاقين بصرياً  الطمبة وتعمم الدراسات متعمقة بصعوبات : نيالثاالمحور  3-2

 :دراسات متعمقة بصعوبات تعمم العموم -أولً 

 (:2011)سعددراسة  -1

الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف التالميذ ذكم صعكبات تعمـ العمـك  ىدفت ىذه الدراسة إلى
كالعادييف في مككنات الذاكرة العاممة ,كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي, كتككنت عينة الدراسة 

(تمميذان عاديان, 25( تمميذان مكزعيف عمى مجمكعتيف المجمكعة األكلى تتككف مف )50مف )
 ( تمميذان ذك صعكبة تعمـ عمكـ في المرحمة االعدادية,25ف )كالمجمكعة الثانية تتككف م

, بطارية الذاكرة العاممة  كاستخدمت الباحثة اختبار ذكاء مبرمج كاختبار تحصيمي في العمـك
حصائية بيف أداء إلييا كجكد فركؽ ذات داللة إككانت أىـ النتائج التي تكصمت  ,المبرمجة

 . التحصيمي كاختبار الذكاءمجمكعات الدراسة في االختبار 

 (2010دراسة غانم) -2
في عالج صعكبات تعمـ  ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محكسب بالخرائط المفاىيمية

( 62الفيزياء لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم حيث تـ تجريب البرنامج عمى عينة مككنة مف )
( 33( طالبان مجمكعة تجريبية, ك)29طالبان مف طالب الصؼ الحادم عشر بغزة مقسميف إلى )

ختبار تحصيمي طالبان مجمكعة ضابطة, كاستخداـ الباحث المنيج التجريبي كقد استخدـ الباحث ا
ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة  كتحميؿ محتكل لمكحدة.

كالمجمكعة التجريبية عمى االختبار البعدم لصالح  ,إحصائية بيف أداء المجمكعة الضابطة
 المجمكعة التجريبية.

 (:2009)عبد المجيددراسة  -3
مة بصعكبات تعمـ العمكـ الشائعة لدل الطالب المتفكقيف تقديـ قائكقد ىدفت ىذه الدراسة إلى 

عداد تصكر مقترح الستراتيجيات التدريس كفقان لمذكاءات المتعددة  بالصؼ األكؿ اإلعدادم كا 
بيدؼ التغمب عمى تمؾ الصعكبات عند الطالب كاستخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي 

طالبان كطالبة ممف يعانكف مف صعكبات تعمـ  (120)كالمنيج التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف 
كتحميؿ محتكل كمقابالت شخصية مع الطالب كمقياس  ,العمكـ كقد استخدـ الباحث اختبار ذكاء

تقدير المعمـ لمخصائص السمككية المرتبطة بصعكبات التعمـ كاختبار تشخيصي, ككانت أىـ 
حصائية بيف أداء مجمكعات الدراسة إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إالنتائج التي تكصمت 

 .في االختبار التحصيمي كاختبار الذكاء
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 (2004راسة الناقة )د -4

ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح لعالج صعكبات تعمـ الكيمياء العامة لدل طمبة الجامعة 
 اإلسالمية بغزة. 

كحدات الكيمياء العامة )ب( المقررة عمى طمبة المستكل األكؿ  كاستخدـ الباحث تحميؿ محتكل
, كاختبار تشخيصي, كاختبار تحصيمي, كتككنت عينة الدراسة مف ) ( طالبة, 55في كمية العمـك

 ( طالبة. 50كاألخرل ضابطة كيبمغ عددىا )

تكسطي ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف م
درجات تحصيؿ الطالبات في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة 

 الضابطة. 

ككما تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تحصيؿ الطالبات 
منخفضات التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة الالتي تعانيف مف صعكبات 

 لكيمياء العامة )ب( لصالح المجمكعة التجريبية. في تعمـ ا
 (:2002دراسة عيسى ) -5

صعكبات تعمـ المناىج الفيزيائية التي تكاجو طمبة الصؼ العاشر  إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
 األسباب التي تؤدم إلى ىذه الصعكبات مف كجية نظر المعمميف كالطمبة, إلىكالتعرؼ 

ل كتاب الفيزياء المقرر لمصؼ العاشر األساسي لتحديد المفاىيـ استخدـ الباحث تحميؿ محتك 
بة ككما استخدـ اختبار تحصيمي كاستبانة لممعمميف, كالطمبة, كقد ابتع المنيج ك التي تشكؿ صع

مستكل تحصيؿ الطمبة أف  ككانت مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الكصفي التحميمي. 
لالختبار التحصيمي )التشخيصي( متدني, كما تكصمت الدراسة إلى أنو ال يكجد اختالؼ ذك 

 داللة إحصائية في مجالت الصعكبة بيف مرتفعي التحصيؿ إال في حالة المعمـ. 
 (:2000دراسة الناقة ) -6 

جو عممية تعمـ الكيمياء في الصعكبات األكثر إلحاحان كالتي تكا إلىلى التعرؼ إىدفت الدراسة 
لدل طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة كاستخدـ الباحث اختبار بكميتيو العـك كالتربية  كؿالمستكل األ

الصعكبات التي تكاجو الطبة في تعمـ الكيمياء العامة كتككنت  إلىتحصيمي كاستبانة لمتعرؼ 
كقد اتبع ( طالبة. 92بان ك )( طال72( طالبان كطالبة مقسميف إلى )164عينة الدراسة مف )

 الباحث المنيج الكصفي.
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ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فرك ذات داللة إحصائية بيف مستكل صعكبة 
تعمـ الكيمياء مف جيتي المدرسيف كالطمبة في نقرات االستبانة, ككما تكصمت الدراسة إلى كجكد 

صعكبات في تعمـ الكيمياء كبيف الطمبة المتفكقيف فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ال
 تحصيميان كالمنخفضيف تحصيميان لصالح المنخفضيف تحصيميان. 

 دراسات متعمقة بالمعاقين بصريًا: -ثانياً 

 (:2016دراسة زيدان) -1

عمى تنمية   JAWSك NVDAىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدل فعالية استخداـ برنامجي 
التحصيؿ لدل طالبات ذكم اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بغزة, كما ىدفت إلى معرفة 
اتجاىات كمدل تقبؿ ىؤالء الطالبات ليذه البرامج, حيث طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مككنة 

كىي تمثؿ كؿ مجتمع الدراسة مف طالبات اإلعاقة البصرية بالجامعة  ,طالبات ((10مف 
اإلسالمية بغزة, كاتبعت الباحثة التصميـ شبو التجريبي ذات المجمكعة الكاحدة بحيث خضعت 
طالبات المجمكعة الختبار قبمي كمف ثـ خضعت نفس طالبات المجمكعة لمتعمـ بكاسطة 

ثـ بعد ذلؾ خضعت نفس طالبات المجمكعة الختبار بعدم, كما   JAWSك NVDAبرنامجي 
كذلؾ قبؿ كبعد تدريس المساؽ, كلإلجابة عف أسئمة  ,ه نحك البرامجطبقت الباحثة مقاييس اتجا

الدراسة تـ جمع البيانات كمعالجتيا إحصائيان مف خالؿ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
( لعينتيف مستقميتيف, كما أظيرت T- testلعينتيف مرتبطتيف, كقيمة )Wilcoxonالمعيارية كقيمة 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيؿ التابع لبرنامج  نتائج الدراسة أنو: ال
NVDA  جدان عمي تحصيؿ  ان بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم, مع العمـ بأف حجـ األثر كاف كبير

الطالبات ذكم اإلعاقة البصرية, ككما تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم  JAWSمقياس االتجاه التابع لبرنامج 

 حيث أظير تحسنان في مستكل أداء أفراد العينة التجريبية في التطبيؽ البعدم. 

 :(2015دراسة الباز) -2

كميارات المناىج المكسعة لممعاقيف بصريان الي ينبغي  ,ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد معارؼ
تصميميا في مناىج العمـك "األنشطة العممية" لمصفكؼ األكلى مف التعميـ االبتدائي.كقد اتبعت 

س قبمي كبعدم كقد الباحثة المنيج شبو التجريبي ليشمؿ مجمكعتيف تجريبية كضابطة ذات قيا
استخدمت الباحثة اختبار في المفاىيـ العممية لكحدة"جسـ اإلنساف" لتالميذ الصؼ األكؿ 
االبتدائي المعاقيف بصريان.كما استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة لمميارات الحسية لتالميذ الصؼ 

حافظة بكرسعيد ( تالميذ في م9األكؿ االبتدائي المعاقيف بصريان,كتككنت عينة الدراسة مف )
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لييا الدراسة كجكد فركؽ بيف متكسطي درجات إسماعمية ككانت أىـ النتائج التي تكصمت كاإل
تالميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار المناىج العممية لصالح 

 المجمكعة التجريبية.
 (:2015دراسة حسن) -3

باستخداـ مدخؿ القصة عمى تحصيؿ  "القكة كالطاقة" ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريس كحدة
 ,التالميذ المكفكفيف بالصؼ الرابع االبتدائي لمحتكل تمؾ الكحدة.كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي

كشبو التجريبي ليشمؿ مجمكعة كاحدة ذات قياس قبمي كبعدم,كقد استخدـ الباحث اختبار 
عداد إميذ المكفكفيف بالصؼ الرابع االبتدائي مف "القكة كالطاقة" لمتال تحصيمي في محتكل كحدة

كتككنت عينة  كما استخدـ مقياس االتجاىات العممية لمتالميذ المكفكفيف بالصؼ الرابع, الباحث,
لييا إتالميذ بمدرسة النكر لممكفكفيف ككانت أىـ النتائج التي تكصمت  (6الدراسة مف)

متكسطي الرتب لدرجات تالميذ المجمكعة حصائية بيف إالدراسة:التكجد فركؽ ذات داللة 
 .التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي

 :(2012دراسة مطران ) -4

أثر كحدة إلكتركنية ناطقة مقترحة في تنمية التحصيؿ المعرفي  إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
سي كاتجاىاتيـ نحكىا كمدل في مبحث التكنكلكجيا لدعـ الطمبة المكفكفيف بالصؼ التاسع األسا

كتـ اختيار عينة قصدية مف مدرسة النكر كاألمؿ لممكفكفيف كتككنت عينة الدراسة  االحتفاظ بيا,
إناث,حيث قاـ الباحث ببناء كحدة إلكتركنية ناطقة 7 ذككر 8طالبان كطالبة ,حيث كانكا 15مف

عداد مقياس اتجاه لمطمبة لتدريس مادة التكنكلكجيا كقد طبؽ عمييا اختبار تحصيمي,كقاـ بإ
المكفكفيف نحك ىذه الكحدة ,كما أنو طبؽ أيضان اختبار تحصيمي لكحدة الشبكات بمادة 

كذلؾ لمالءمتو ألىداؼ الدراسة مما أسفر عنيا النتائج  ,كقد اتبع المنيج التجريبي التكنكلكجيا,
في القياس القبمي كالقياس التالية :الفركؽ دالة إحصائيان بيف درجات طمبة المجمكعة التجريبية 

البعدم لمتحصيؿ كلصالح القياس البعدم كفي ىذا إشارة إلى إف استخداـ الكحدة اإللكتركنية أكثر 
يجابية. كما عكست نتائج الدراسة اتجاىات الطمبة نحك التحصيؿ استخداـ الكحدة ا  فاعمية ك 

 اإللكتركنية الناطقة في تعمـ مبحث التكنكلكجيا. 

 :(2011دراسة سعد ) -5

فاعمية برنامج كمبيكترم مقترح في تنمية بعض ميارات  إلىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
التفكير الفمسفي لدل الطالب المكفكفيف بالصؼ األكؿ الثانكم كمدل فاعمية البرنامج في تنمية 

م يجابية لدييـ, كلقد اشتممت عينة الدراسة عمى كؿ طالب الصؼ األكؿ الثانك االتجاىات اإل
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طالبان كطالبة, حيث طبقت الباحثة  14كالمككنة مف  اإلسكندريةبمدارس المكفكفيف بمحافظة 
كذلؾ مف خالؿ استخداـ برنامج ,اختبار ميارات التفكير الفمسفي كمقياس اتجاه نحك مادة الفمسفة 

كمبيكترم , كلقد لتبعت في دراستيا المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي كذلؾ لمالءمتو 
ألىداؼ الدراسة, مما أسفر عنيا النتائج التالية :كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات 
المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لصالح القياس البعدم كالذم يشير إلى فاعمية 

يكتر البرنامج الكمبيكترم في تنمية بعض ميارات التفكير الفمسفي . حجـ تأثير برنامج الكمب
كاالتجاه نحك مادة  ,المقترح كاف كبيران بصفة عامة عمى كؿ مف بعض ميارات التفكير الفمسفي

 .الفمسفة لدل الطالب المكفكفيف بالصؼ األكؿ الثانكم

 :(2009دراسة الدين ) -6

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برمجية تعميمية محكسبة مقارنة مع الطريقة االعتيادية 
في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع األساسي المعاقيف بصريان في مادة العمكـ, كلقد اشتممت عينة 

طالبان كطالبة كقد تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف , مجمكعة تجريبية بمغ عدد 31الدراسة عمى 
 طالبان كطالبة(16) طالبان كطالبة, كالمجمكعة الضابطة كالتي بمغ عدد طالبيا  15يا طالب
, كلقد طبقت الباحثة برمجية تعميمية محكسبة تضمنت الكحدة األكلى في مادة العمـك  ردفباأل

عمى أفراد  ان تحصيمي ان لمصؼ الرابع األساسي عمى المجمكعة التجريبية , كما طبقت اختبار 
كذلؾ لمالءمتو لتحقيؽ ألىداؼ  ,بو التجريبيشكلقد اتبعت الباحثة المنيج المجمكعتيف , 

حصائيان في تحصيؿ طمبة الصؼ إالدراسة, مما أسفر عنيا النتائج التالية . كجكد فركؽ دالة 
باستخداـ لطريقة التدريس لصالح التعمـ  لعز الرابع األساسي لممعاقيف بصريان في كحدة العمـك تي 

حصائيان في تحصيؿ أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة إالبرمجية . عدـ كجكد فركؽ دالة 
 ألم مف الجنسيف أك إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس .  لتعز 
 م:(2004)دراسة الُعكة  -7

صعكبات تعمـ الرياضيات لدل تالميذ المرحمة األساسية الدنيا  إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
معاقيف بصريان".  كالكشؼ عف داللة الفركؽ بيف  –"الصفكؼ األكؿ كالثاني كالثالث االبتدائي 

 أفراد عينة الدراسة طبقا لمتغيرات النكع االجتماعي كدرجة اإلبصار. 

أنكاع المعرفة الرياضية المتضمنة  إلىتعرؼ كتمثمت أداة الدراسة في التالي: تحميؿ المحتكل لم
في كتب الرياضيات المقررة عمى الصفكؼ األكؿ كالثاني كالثالث االبتدائي مف المرحمة األساسية 
الدنيا.  كاستخداـ استبانة الستطالع رأم معممي الرياضيات في الصفكؼ الثالثة الدنيا مف التعميـ 

عداد االختبارات ال الخاصة بصفكؼ المرحمة األساسية الدنيا الثالثة.  شخصية تاألساسي. كا 
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كتككنت عينة الدراسة مف جميع تالميذ المرحمة األساسية المعاقيف بصريان كالمسجميف في مركز 
كاتبعت الباحثة المنيج ـ.2004 – 2003النكر لتأىيؿ المعاقيف بصريان بغزة لمعاـ الدراسي 

د صعكبات عديدة كمتنكعة تكاجو تالميذ المرحمة كقد خمصت نتائج الدراسة إلى كجك   الكصفي ,
 األساسية الدنيا المعاقيف بصريا في تعمـ مكضكعات الرياضيات. 

 م:2002دراسة مصالحة  -8

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع المعاقيف بصريان لعناصر الثقافة 
كمدل تكافر عناصر الثقافة العممية بعناصرىا  ,العممية المتضمنة في كتب العمكـ المدرسية

)المعرفة العممية, عمميات العمـ, االتجاه نحك العمـ, القيـ العممية( في الكتب العممية المقررة 
لممرحمة الدنيا.  كتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي, كقد شممت عينة الدراسة طمبة الصؼ 

 ,ـ2001-2000مركز النكر لتأىيؿ المعاقيف بصريان الرابع المعاقيف بصريان المسجميف في 
  كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي,إناث. (9)ك ان ذككر  (14)طالبان كطالبة كمنيـ  (23)كعددىـ 

كقد خمصت نتائج الدراسة أف الكتب بمجمميا تركز عمى المعرفة العممية بشكؿ كاضح, كتيمؿ 
قضايا التفاعؿ المشترؾ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كاالتجاىات كالقيـ العممية بصكرة جمية, 
ية أما عمميات العمـ فكاف مدل تناكليا ليس بالمستكل المطمكب كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائ

بيف متكسطات درجات الطمبة المعاقيف بصريان عمى اختبار الثقافة العممية بأبعادىا )المعرفة 
عزل لمعامؿ االجتماعي ذكر العممية, عمميات العمـ, االتجاه نحك مادة العمكـ, القيـ العممية( تي 

 كأنثى, كنكع اإلعاقة البصرية مبصر جزئي ككفيؼ كمي. 

 :ثانيلالتعميق عمى دراسات المحور ا 3-2-1

كبناء  ,مف العرض السابؽ ليذه الدراسات التي بينت صعكبات تعمـ العمكـ في المراحؿ المختمفة
 عمى النحك التالي.برامج كاستراتيجيات لعالج ىذه الصعكبات لخصت الباحثة أىـ ما تضمنتو 

 بالنسبة لألىداف: -1

كشؼ عف مدل فعالية اللقد تنكعت الدراسات بتنكع أىدافيا, فالدراسات التي ىدفت إلى  -
كدراسة , استخداـ البرامج التكنكلكجية كمكاقع االنترنت التي تقدـ خدمات التربية الخاصة

(,كدراسة 2010(,كدراسة غانـ)2011(,كدراسة سعد)2012(,كدراسة مطراف)2016زيداف)
 (.2009الديف)

الكيمياء العامة كما ىدفت بعض الدراسات إلى بناء برامج مقترحة لعالج صعكبات تعمـ  -
 . (2010,كدراسة غانـ)(2004كدراسة الناقة )
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الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف التالميذ كذكم صعكبات تعمـ العمكـ ىدفت بعض الدراسات إلى  -
(, كدراسة 2009(,كدراسة عبد المجيد)2000الناقة)  (,كدراسة2011كالعادييف كدراسة سعد)

 (.2002(, كدراسة عيسى)2004العكة)
مدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع المعاقيف بصريان فت بعض الدراسات إلى معرفة ىدكما  -

 (.2002لعناصر الثقافة العممية المتضمنة في كتب العمـك كدراسة مصالحة)
كميارات المناىج المكسعة لممعاقيف بصريان التي  ,ىدفت بعض الدراسات إلى تحديد معارؼ -

 (.2015باز)ينبغي تصميميا في مناىج العمـك كدراسة ال
كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر تدريس كحدة باستخداـ مدخؿ القصة عمى تحصيؿ  -

 (.2015التالميذ المكفكفيف كدراسة حسف)
لدل الطمبة المعاقيف  كبالنسبة لدراسة الباحثة فإنيا ركزت عمى الصعكبات الخاصة بالتعمـ -

  بصريان.
 بالنسبة لممنيج: -2

كحظ أف معظـ ىذه التي استخدمتيا الدراسات السابقة في ىذا المحكر, لي باستعراض المناىج  -
(, كدراسة 2016تجريبي كمف ىذه الدراسات دراسة زيداف)الدراسات اتبعت المنيج ال

دراسة (, 2009(, كدراسة الديف)2010(,كدراسة غانـ)2011(,كدراسة سعد)2012مطراف)
 .(2004الناقة)

كمف ىذه الدراسات دراسة الناقة  ,منيج الكصفيكىناؾ بعض الدراسات استخدمت ال -
 (.2002(,كدراسة مصالحة)2002(,كدراسة عيسى)2004(,كدراسة العكة)2000)
كقد اتفقت دراستيف عمى استخداـ المنيج شبو التجريبي كالمنيج الكصفي كدراسة  -

 .(2015(,كدراسة حسف)2015,كدراسة الباز)(2009(,كدراسة عبد المجيد)2011سعد)
التجريبي لتحقيؽ أىداؼ  شبو ت الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات في اختيار المنيجكاتفق -

 الدراسة. 
 بالنسبة ألدوات الدراسة: -3

اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى استخداـ االستبانة كاالختبار التحصيمي كأدكات لجمع  -
ريبي كىي قميمة, فكانت أداة البيانات ماعدا الدراسات التي اتبعت المنيج التجريبي أكشبو التج

(, 2012)مطرافدراسة  (,2015دراسة الباز) الدراسة فييا عبارة عف اختبار تحصيمي كما في
 (,2009(, كدراسة الديف )2000(, كدراسة الناقة)2010غانـ)(, كدراسة 2011سعد)كدراسة 

 (.2002(, كدراسة عيسى)2002(, كدراسة مصالحة)2004كدراسة الناقة)
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عمى عمؿ  (2015,كدراسة حسف)(2011(, كدراسة سعد)2016اتفقت دراسة زيداف)بينما  -
 اختبار كمقياس اتجاه.

( عمى عمؿ اختبار ذكاء كاختبار 2011(,كدراسة سعد)2009عبد المجيد) كاتفقت دراسة -
 تحصيمي كمقياس تقدير المعمـ.

دت الباحثة في ىذه فقد اعتم ,كنظران لطبيعة الدراسة الحالية التي تحاكؿ معرفة الصعكبات -
الدراسة عمى بناء اختبار تشخيصي صمـ لتشخيص الصعكبات التي تكاجو الطمبة المعاقيف 

 في الصؼ الرابع.  بصريان 

 بالنسبة لعينة الدراسة: -4

صعكبات التعمـ  إلىدما كاف اليدؼ التعرؼ نتنكعت العينات حسب مكضكع الدراسة, فع -
(, كدراسة 2015دراسة حسف) االبتدائية كما فيمبة المرحمة كانت العينة مككنة مف ط

 (.2002(,كدراسة مصالحة)2004(,كدراسة العكة)2009دراسة الديف ) (,2015الباز)
( عمى 2009(, كدراسة عبد المجيد)2011(,كدراسة سعد)2012كما ركزت دراسة مطراف)  -

 عدادية.عينة مف طمبة المرحمة اإل
(, كدراسة 2011الثانكية كما في دراسة سعد)كالبعض ركز عمى عينة مف طمبة المرحمة  -

 (.2002(,كدراسة عيسى)2010غانـ)
( عمى طمبة 2000(, كدراسة الناقة)2004(,كدراسة الناقة)2016كما ركزت دراسة زيداف) -

 المرحمة الجامعية.
طمبة المرحمة  مف عينة اختيارىا في دراساتال ىذه مع اتفقت الحاليةالدراسة  تككف كبذلؾ  -

 االبتدائية.
 بالنسبة لنتائج الدراسة: -5

اختمفت نتائج الدراسة كؿ حسب فركضو التي يسعى لمتحقؽ مف مدل صحتيا فتكصمت  -
( إلى كجكد فركؼ ذات داللة إحصائية في مقياس االتجاه لصالح التطبيؽ 2016دراسة زيداف)

 البعدم.

اسة سعد (,كدر 2012دراسة مطراف)(,ك 2015دراسة الباز)ككما تكصمت نتائج  -
(, كدراسة 2004(, كدراسة الناقة)2009(, كدراسة عبد المجيد)2010(,كدراسة غانـ)2011)

حصائية بيف درجات طمبة المجمكعة التجريبية لصالح إ( إلى كجكد فركؽ دالة 2000الناقة)
 المقياس البعدم.
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ؼ حصائيان في تحصيؿ طمبة الصإ( إلى كجكد فركؽ دالة 2009كما تكصمت دراسة الديف) -
 عزل لطريقة التدريس لصالح التعمـ باستخداـ البرمجية.الرابع المعاقيف بصريان تي 

(, إلى كجكد صعكبات عديدة كمتنكعة تكاجو تالميذ المرحمة 2004تكصمت دراسة العكة) -
 األساسية المعاقيف بصريان في تعمـ الرياضيات.

المعرفة العممية بشكؿ  ف الكتب بمجمميا تركز عمىأ(, 2002كتكصمت نتائج دراسة مصالحة) -
 كاضح كتيمؿ قضايا التفاعؿ المشترؾ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كاالتجاىات كالقيـ العممية.

حصائية بيف إ(, إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 2015كما تكصمت نتائج دراسة حسف) -
بعدم لالختبار متكسطي الرتب لدرجات تالميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كال

 التحصيمي.

 أوجو استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:

 بناء اإلطار النظرم.  -

 اختيار منيج الدراسة كىك المنيج التجريبي بشكؿ عاـ.  -

 اختيار أدكات الدراسة كىي االختبار التشخيصي كتحميؿ المحتكل.  -

 تحديد نكع المعالجات اإلحصائية المناسبة لمدراسة.  -

 النتائج كمناقشتيا كتقديـ التكصيات.  تفسير -
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 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة 3-3

بعد استعراض الدراسات السابقة كما تـ تفصيمو مف نقاط اتفاؽ كاختالؼ مع الدراسة الحالية  -
 في الدراسات السابقة التي تناكلت المنيج التكعيبي.  كالدراسات السابقة, تبيف أف ىناؾ ندرةن 

ضة أك استراتيجيات ك الدراسات عمى قياس مدل فعالية االستراتيجيات أك البرامج المفر تركز  -
 ,الخرائط المعرفية في عالج صعكبات التعمـ, كتستفيد الباحثة مف دراسة ىذه البرامج

كاالستراتيجيات في القدرة عمى تصميـ كبناء برنامج عالجي يعالج بو الصعكبات التي تكاجو 
 صريان. الطمبة المعاقيف ب

, كقد تناكؿ المحكر ييفرئيس محكريفالدراسة الحالية اختمفت عف غيرىا في أنيا تناكلت  -
بصعكبات تعمـ العمكـ ني بالمنيج التكعيبي , كاىتـ المحكر الثا تاألكؿ دراسات اىتم
 بفركعيا المختمفة. 

الكصفي  تنكعت الدراسات السابقة في المجتمع المستخدـ تبعان لميدؼ, فاستخدمت المنيج -
 , كقد استخدمت الدراسة الحالية المنيج التجريبي.  كالمنيج التجريبي, كالمنيج شبو التجريبي

اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات التي اىتمت بتناكؿ صعكبات التعمـ كاإلعاقة  -
 صعكبات التعمـ الخاصة بالطمبة المعاقيف.  إلىالبصرية في التعرؼ 

ت السابقة ما بيف طمبة كمعمميف كبرامج تعميمية, كأجيزة تكنكلكجية تنكعت عينات الدراسا -
 كبرامج عالجية.  

أثبتت معظـ الدراسات السابقة أف البرامج العالجية التي تقدـ إلى الطمبة في المراحؿ  -
المختمفة ناجحة مف ناحية كظيفتيا التعميمية, كمفيدة في تحسيف عممية التعميـ كالتعمـ, كما 

 كىي بحاجة إلى تطكير كمعالجة دائمة.  , أنيا ال تخمك مف بعض القصكر كالضعؼ 

 سابقة في أماكف مختمفة في فمسطيف , مصر, أمريكا, األردف. أجريت الدراسات ال -

في مجاؿ معالجة صعكبات التعمـ باستخداـ بأنيا األكلى مف نكعيا ,تميزت الدراسة الحالية  -
 المنيج التكعيبي.

ف إبرنامج محكسب خاص بالطمبة المكفكفيف كيمكف استخدامو لمطمبة العاديف حيث تصميـ  -
  الطالب الكفيؼ كالمعمـ كاألىؿ.البرنامج تشاركي مابيف 
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 أوجو استفادة الباحثة من الدراسات السابقة: 
 بناء اإلطار النظرم.  -

 اختيار منيجية الدراسة كعينتيا.  -

 اختيار أدكات الدراسة ثـ بنائيا.  -

 تفسير النتائج كتحميميا.  -
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 الفصــل الرابع 4
 الطريقة واإلجراءات

 

 الدراسة منيج 4-1

 الدراسة مجتمع 4-2

 الدراسة أداة 4-3

 المستخدمة اإلحصائية األساليب 4-4
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  الفصـل الرابـع
 الطريقة واإلجراءات

تستعرض الباحثة في ىذا الفصؿ بالتفصيؿ اإلجراءات التي قامت بيا, مف حيث تحديد 
الدراسة ككيفية اختيارىا, كمتغيرات المنيج المستخدـ في الدراسة, كتحديد مجتمع الدراسة, كعينة 

الدراسة, كالخطكات التي مرت بيا أدكات الدراسة, كما تستعرض الباحثة خطكات تطبيؽ الدراسة 
 .ميدانيان, كاألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات كتحميميا

 : دراسةمنيج ال 4-1
مت الباحثة المنيج استخدفي ضكء طبيعة البحث كاليدؼ منو, كطبيعة متغيراتو, 

 بتصميـ المجمكعة الكاحدة باختبار قبمي كبعدم. التجريبي

 :مجتمع الدراسة 4-2
مػػف جميػػع طمبػػة الصػؼ الرابػػع األساسػػي فػػي مركػػز النػػكر لممعػػاقيف تكػكف مجتمػػع الدراسػػة 

, مع األخذ بعيف االعتبػار (طالب3(طالبات ك)5الة الغكث بغزة كالبالغ عددىـ )بصريان التابع لكك
جكد مراكز تعميمية تأىيمية تقدـ خدماتيا ليذه الفئة في مجتمعنا الفمسطيني بقطاع غزة عمى عدـ ك 

 كجو التخصيص عدا مركز النكر لتأىيؿ المعاقيف بصريان .

 :الدراسة اةأد 4-3
. اختبار تشخيصي-1  لصعكبات تعمـ العمـك

 . لصعوبات تعمم العموم التشخيصي الختبار -أولً 

كاختػارت ىػذا النػكع  ,, مف نكع االختيار مف متعػددان مكضكعي ان اختبار قامت الباحثة بإعداد  
لخمػكه مػػف التػأثير بذاتيػة المصػػحح, كلتغطيتػو جػزء كبيػر مػػف المػادة العمميػة المػػراد  االختبػاراتمػف 

اختبػػار الطمبػػة فييػػا, كاسػػتخدمتو الباحثػػة كأحػػد مؤشػػرات لمعرفػػة كجػػكد فػػركؽ بػػيف القيػػاس القبمػػي 
 كالبعدم.
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 ختبار:بناء الخطوات 

 تحديد المادة الدراسية:-1

كىػػي  ,كىػػي الكحػػدة الدراسػػية التػػي تػػـ اختيارىػػا مػػف كتػػاب العمػػـك لمصػػؼ الرابػػع األساسػػي
 الكحدة الثانية)الكيرباء كالمغناطيسية( لمفصؿ الدراسي األكؿ. 

 تحديد اليدف من الختبار:-2

المعػاقيف لصؼ الرابع األساسي ا تشخيص صعكبات التعمـ لدل طمبةىدؼ االختبار إلى 
مسػػػػتكيات كىػػػػي األنسػػػػب  سػػػػتةفقػػػػرات االختبػػػػار مسػػػػتكيات فػػػػي الكحػػػػدة الثانيػػػػة , كتشػػػػمؿ بصػػػػريان 

كذلػػؾ بعػػد عرضػػيا عمػػى المحكمػػيف, كىػػي )التػػذكر, الفيػػـ, التطبيػػؽ, التحميػػؿ,  دراسػػةلمكضػػكع ال
ألجػػػزاء المحتػػػكل  التركيػػػب, التقػػػكيـ( كتػػػـ تصػػػميـ جػػػدكؿ مكاصػػػفات, بحيػػػث تػػػكزع األكزاف النسػػػبية

  الدراسي, كمستكيات األىداؼ المراد قياسيا.

 (1-4جدول رقم )
 :جدول مواصفات الختبار التشخيصي لطمبة الصف الرابع األساسي في وحدة الكيرباء والمغناطيسية

الوزن النسبي 
لمستويات 
 األىداف

الوزن النسبي 
 لمموضوعات

 %7تطبيق %35فيم   %28تذكر 
 مستويات عميا

 %100المجموع
 %7تقويم %7تركيب %17تحميل

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

أىمية الكيرباء 
 42% 21 2% 1 2% 1 8% 4 2% 1 16% 8 12% 6 %43في حياتنا

التيار والدارة 
 58% 29 4% 2 4% 2 10% 5 4% 2 20% 10 16% 8 %57الكيربائية

 %100المجموع
14 %28 18 %36 3 %6 9 %18 3 %6 3 %6 50 %100 
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 إعداد البنود الختيارية:-4

 مف نمطالن, ا( سؤ 50الدراسات السابقة الخاصة ببناء االختبار المككف مف )استفادت الباحثة مف 
 ار مف متعدد, كقد راعت الباحثة عند صياغة البنكد االختيارية ما يمي:ياالخت

 غكيان, كعمميان.أف تككف البنكد سميمة لي  -
 كاضحة كبعيدة عف الغمكض كالمبس . -
 ممثمة بجدكؿ المكاصفات المحكـ . -
 قياس سمكؾ كاحد يتضمف فكرة كاحدة فقط .قادرة عمى  -
( 6) كقد تـ عرضو عمى مجمكعة مف المختصيف بالمناىج كطرؽ تدريس العمكـ ممحؽ رقـ -

 لمتأكد مف صدقو كشمكليتو.
 :كتابة تعميمات الختبار-5

رشادات لمطالبات في الصفحة األكلى ممحؽ رقـ ) ,قامت الباحثة بتقديـ عدة تعميمات (, 7كا 
 عمى:كاشتممت 
 .عدد فقرات االختبار 
 .طريقة اإلجابة عف فقرات االختبار 
 .(3ممحؽ رقـ ) مفتاح إجابة لالختبار 

 تجريب الختبار:-6
الذيف  قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف طمبة الصؼ الخامس

( طالبان 14ككانت العينة مككنة مف ) ,درسكا الكحدة سابقان بمركز النكر لتأىيؿ المعاقيف بصريان 
 كقد تـ التطبيؽ قبؿ البدء بالتجربة بأسبكع كقد ىدفت العينة االستطالعية إلى:

 تحديد زمف االختبار. -
 الصعكبة, كمعامؿ التمييز لفقرات االختبار. معامؿ إيجاد -
 التأكد مف صدؽ االختبار, كذلؾ بحساب معامالت االتساؽ الداخمي. -
 االختبار.حساب ثبات  -
 تحديد زمن الختبار:-7

تـ حساب زمف تأدية الطالبات لالختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف استجابة أكؿ 
( دقيقة, بينما زمف استجابة 135طالبة انتيت مف االستجابة عمى فقرات االختبار حيث بمغ )

( 140الزمنيف يساكم )( دقيقة, لذا فقد كاف متكسط 145آخر طالبة عمى فقرات االختبار بمغ )
 دقيقة, كىك الزمف المناسب لالستجابة عمى أسئمة االختبار.
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 تصحيح الختبار:-8

تػػـ تصػػحيح االختبػػار بكضػػع عالمػػة كاحػػدة لكػػؿ فقػػرة كػػـ فقػػرات االختبػػار فػػي حػػاؿ كانػػت 
( درجػة, 50-0اإلجابة صحيحة, حيػث تكػكف الدرجػة التػي حصػؿ عمييػا الطالػب محصػكرة بػيف )

 (.5ممحؽ رقـ ) ( فقرة في صكرتو النيائية50ختبار مف )حيث تككف اال

 صدق الختبار: -9

( إلػى أف الصػدؽ ىػك "أف تقػيس األداة مػا كضػػعت 104: 2007كيشػير األغػا كاألسػتاذ )
فػػي الحكػػـ  ميمػػةلقياسػػو فقػػط دكف أم زيػػادة أك نقصػػاف" كيمثػػؿ صػػدؽ االختبػػار إحػػدل الكسػػائؿ ال

 عمى صالحيتو, كتحققت الباحثة مف صدؽ االختبار باستخداـ طريقتيف كىما كالتالي:

 صدق المحكمين:-

عرضػػو عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذكم ك إعػػداد االختبػػار فػػي صػػكرتو األكليػػة  تػػـ
جػػراء التعػػديالت الالزمػػة, ذلػػؾ السػػتطالع آرائيػػـ ك  ,(1ممحػػؽ رقػػـ )االختصػػاص  كمالحظػػاتيـ, كا 

حيث السالمة المغكية, كمدل شمكلية المفاىيـ لكحدة الدراسة , كمدل انتماء فقػرات االختبػار, مف 
%, حيث 85عمى آراء المحكميف التي بمغت نسبة اتفاقيـ عمى مفردات االختبار  اءن نكتـ تعديمو ب

 ترل الباحثة أف ىذه نسبة معقكلة العتماد الفقرات في االختبار.

 :صدق التساق الداخمي-

ـ التحقؽ مف صدؽ االختبار عف طريؽ تطبيؽ االختبار المعد عمى عينة استطالعية ت
( طالبان كطالبة, كتـ حساب معامؿ االرتباط )بيرسكف( بيف درجات كؿ فقرة مف 14مككنة مف )
( كالجدكؿ spss, كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )ختبار, كالدرجة الكمية لالختبارفقرات اال

 :ذلؾالتالي يكضح 
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 (2-4الجدول رقم )
 :الدرجة الكمية لالختبارمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات الختبار مع 

 معامل الرتباط رقم السؤال المستوى معامل الرتباط رقم السؤال المستوى

 التذكر

1 0.811 

 الفيم

15 0.796 

2 0.767 16 0.821 

3 0.876 17 0.885 

4 0.751 18 0.907 

5 0.657 19 0.733 

6 0.800 20 0.778 

7 0.811 21 0.667 

8 0.947 22 0.960 

9 0.543 23 0.907 

10 0.876 24 0.796 

11 0.782 25 0.734 

12 0.876 26 0.821 

13 0.876 27 0.687 

14 0.782 28 0.796 

 التطبيق
33 0.766 29 0.548 

34 0.690 30 0.907 

35 0.680 31 0.885 

 التحميل

36 0.915 32 0.821 

37 0.682 

 التركيب
45 0.636 

38 0.928 46 0.710 

39 0.924 47 0.645 

40 0.846 

 التقويم
48 0.775 

41 0.760 49 0.775 

42 0.888 50 0.703 

43 0.799 

44 0.928 

 0.661( = 0.01)( ٔعُذ يستٕٖ دالنت 12**ر انزذٔنٛت عُذ دررت حزٚت )

 0.532( = 0.05( ٔعُذ يستٕٖ دالنت )12*ر انزذٔنٛت عُذ دررت حزٚت )
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  .(0.05,0.01يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

مالت االرتباط بيف درجة كؿ مستكل تـ حساب معا لمستكيات التعمـكلمتأكد مف التناسؽ الداخمي 
 :الجدكؿ التاليكالدرجة الكمية لالختبار كما ىك مكضح في 

 (3-4جدول )
 :معامالت ارتباط درجات ميارات الختبار بالدرجة الكمية لالختبار

 مستوى الدللة معامل الرتباط الميارات
 0.0.دالة عند  0.929 التذكر

 0.0.دالة عند  0.890 الفيـ

 0.0.دالة عند  0.552 التطبيؽ

 0.0.دالة عند  0.566 التحميؿ

 0.0.دالة عند  0.786 التركيب

 0.0.دالة عند  0.701 التقكيـ

 0.661( = 0.01( ٔعُذ يستٕٖ دالنت )12**ر انزذٔنٛت عُذ دررت حزٚت )

 0.532( = 0.05( ٔعُذ يستٕٖ دالنت )12*ر انزذٔنٛت عُذ دررت حزٚت )

أف معامالت ارتباط ميارات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار  الجدكؿ السابؽيتضح مف    
( مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لميارات 0.01, (0.05حصائيان عمى مستكل الداللة إدالة 

 االختبار.

 :اروالتمييز لفقرات الختب صعوبةحساب معامالت ال-10

 :الصعوبة معامل -١

 مػف سػؤاؿ كػؿ عمػى أجػابكا الػذيف األفػراد لعػدد المئكيػة النسػبة" الصػعكبة بمعامػؿ يقصػد
 50%, حيث تمثؿ كؿ مجمكعة كالدنيا العميا المحكيتيف المجمكعتيف مف إجابة صحيحة االختبار

 بالمعادلة كيحسب ,( أفراد 7مف أعداد العينة االستطالعية, فيككف عدد األفراد في كؿ مجمكعة )
 (170ص:1998عمياف,؛: )الزيكد :التالية
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 صعكبة الفقرة = درجة
 مجموع اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة

 
 عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة

 :زييالتم معامل -٢
 (171ص:1998عمياف,؛التمييز لمفقرات كفقان لممعادلة التالية : )الزيكد تتـ حساب معامال

 معامؿ تمييز الفقرة =
عدد اإلجابات الصحيحة في  –العميا عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة 
  المجموعة الدنيا

 عدد أفراد إحدى المجموعتين
 (4-4)جدول 

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الختبار
 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م
1 0.36 0.43 26 0.36 0.71 
2 0.29 0.57 27 0.29 0.57 
3 0.36 0.71 28 0.36 0.43 
4 0.29 0.57 29 0.43 0.57 
5 0.57 0.29 30 0.36 0.71 
6 0.43 0.57 31 0.36 0.43 
7 0.36 0.43 32 0.43 0.57 
8 0.36 0.71 33 0.57 0.29 
9 0.36 0.71 34 0.36 0.43 
10 0.29 0.57 35 0.57 0.29 
11 0.36 0.43 36 0.43 0.57 
12 0.36 0.43 37 0.43 0.29 
13 0.43 0.29 38 0.36 0.71 
14 0.36 0.43 39 0.29 0.57 
15 0.43 0.29 40 0.50 0.43 
16 0.36 0.71 41 0.43 0.57 
17 0.43 0.57 42 0.36 0.43 
18 0.36 0.71 43 0.29 0.57 
19 0.29 0.57 44 0.36 0.71 
20 0.36 0.43 45 0.29 0.29 
21 0.57 0.29 46 0.71 0.29 
22 0.29 0.57 47 0.57 0.29 
23 0.36 0.71 48 0.50 0.43 
24 0.43 0.29 49 0.57 0.29 
25 0.43 0.29 50 0.57 0.29 

 0.49 معامل التمييز متوسط 0.40 معامل الصعوبةمتوسط 
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   بيف تتراكح االختبار فقرات جميع صعكبة درجات أف الجدكؿ السابؽ مف يتبيف
 الباحثة تبقي النتائج كبيذه ,( 0.40متكسط معامؿ الصعكبة الكمي ) ككاف ( ,0.71 -( 0.29

الفقرات, حيث كانت معامالت  صعكبة درجة مستكلمناسبة ل كذلؾ االختبار, فقرات جميع عمى
 االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراكحت إذ, 0.80كأقؿ مف 0.20 الصعكبة أكثر مف 

 كقد كالدنيا, العميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتمييز0.71-0.29) بيف السابقة المعادلة استخداـ بعد
 أكثر بمغ إذا معامؿ التمييز القياس عمـ كيقبؿ 0.49)) الكمي التمييز معامؿ متكسط بمغ
 .االختبار جميع فقرات عمى الباحثة تبقي كبذلؾ( 272, 2008)أبك دقة,  (0.20)مف

 ثبات الختبار: -11
كيقصد بو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس 

إيجاد معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية كتـ  عديدة,الظركؼ"كيحسب معامؿ الثبات بطرؽ 
 التالي:عمى النحك  20سكف  ريتشارد-كككدر
 طريقة التجزئة النصفية: -أولً 

بطريقة التجزئة  ختبارستطالعية لحساب ثبات االتـ استخداـ درجات العينة اال
,حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفيف, الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية النصفية
ثـ جرل تعديؿ  ,كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف مستكل مف مستكيات االختبار,لكؿ 

 .سبيرماف بركافالطكؿ باستخداـ معادلة 

 (43: 2000)عفانة ,  

كىك معامؿ مرتفع يطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى   0.896معامؿ الثبات الناتج  ككاف
  مجتمع الدراسة.

 Richardson and Kuder:  20ريتشارد سىن  -طزيقة كىدر -ثاويا  

استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات, كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات 
لمدرجة الكمية لالختبار ككؿ  20االختبار, حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشارد سكف

 يكضح ذلؾ :  كالجدكؿ التاليالتالية: طبقان لممعادلة 
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 :عدد أفراد العينة الستطالعيةن             

وىي قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق الختبار عمى   0.966لمعادلة يكون معامل الثبات وبتطبيق 
 مجتمع الدراسة.

 (4-5) مجدول رق
 :20التباين ومعامل كودر ريتشارد سون 

 20معامل كودر ريتشارد شون  2ع 
 0.966 230.64 الدرجة الكمية لالختبار

 ,(0.966لالختبػار ككػؿ كانػت ) 20ريتشػارد شػكف  أف معامػؿ كػكدر الجػدكؿ السػابؽيتضح مف 
 كىي قيمة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. 

 خطوات بناء البرنامج المحوسب القائم عمى أبعاد المنيج التكعيبي:

عمى بعض الدراسات السابقة التي شممت برامج مشابية نكعان ما,مثؿ  االطالعبعد 
 (,2008(,)البابا,2008)أبكحميمة, (,2009)العرايشي, (,2009)العطار, (,2010)العربيد,
 (.2006أبككرد,(,)2007(,)الشاعر,2008)أبكشقيركحسف, (,2008)شاىيف,

 لعالج صعوبات تعمم العموم لدى الطمبة المعاقين بصريًا: المحوسب البرنامج
 الكيرباء والمغناطيسية لوحدة المحوسب البرنامج إعداد خطوات: 

عداد بتصميـ الباحثة قامت قائـ عمى أبعاد المنيج التكعيبي لعالج صعكبات  محكسب برنامج ,كا 
 مف بمجمكعة البرنامج ىذا مرٌ  كلقد تعمـ العمكـ لدل طمبة الصؼ الرابع المعاقيف بصريان ,

 كتابة مرحمة البرنامج, مرحمة إعداد كىي المراحؿ األساسية األربعة إلنتاج البرمجيات, ,المراحؿ
 .تحكيـ البرنامج, مرحمة إعداد دليؿ المعمـ مرحمة , البرنامج إنتاج كمرحمة البرنامج سيناريك
 :المراحؿ ىذه مف مرحمة لكؿ تفصيمي شرح يمي كفيما
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 :اإلعداد مرحمة -1

 :التالية المياـ نجازإ تضمنت التي المرحمة كىي

 اختيار في كاستخداميا بكضكح, المحكسب البرنامج لمكضكع التعميمية األىداؼ صياغة 
 .كالتقكيـ كالتماريف كاألمثمة األنشطة

 بتحميؿ محتكل الكحدة  الباحثة قامت كلقد محتكل كحدة الكيرباء كالمغناطيسية, تحميؿ
 (.10(رقـ ممحؽ كفؽ أبعاد المنيج التكعيبي

 كؿإلجراء  المناسب الكقت تكزيع بيدؼ البرنامج, يتضمنيا سكؼ التي الدركس تخطيط 
شمكلية  يتيح بما درس كؿ محتكل كصياغة العرض, لشاشات التنسيؽ كمراعاة درس

دركس كتقسيـ  عدة إلى البرنامج محتكل بتقسيـ الباحثة قامت كىنا كدقتو العرض
الدرس األول :الكيرباء في حياتنا، والدرس الثاني:   :كىي الدركس إلى عدة أجزاء

 .(10.كتـ تقسيـ الدركس إلى عدة أجزاء ممحؽ رقـ) التيار الكيربائي والدارة الكيربائية
 

 كىي كالتالي لمدرس األكؿ: 
 أىمية الكيرباء في حياتنا -الجزء األكؿ. 
 استخداـ األجيزة الكيربائية-الجزء الثاني. 
 ماىي الكيرباء -الجزء الثالث. 
 اختبر معمكماتؾ-الجزء الرابع. 

 الدرس الثاني:

 التيار الكيربائي -الجزء األكؿ. 
 مككنات الدارة الكيربائية -الجزء الثاني. 
 مككنات المصباح كالسمؾ الكيربائي -الجزء الثالث. 
 الكيرباء ليا ثمف -الجزء الرابع. 
 اختبر معمكماتؾ -الجزء الخامس. 
 باألصكات , كالمتمثمة البرنامج, يتضمنيا أف ينبغي التي التعميمة الكسائؿ تحديد  

إمكانات  مف كاالستفادة  لخ,إ ...... الفيديك, كمقاطع عممية, لتجارب كالمحاكاة كالحركة
 .المتعددة الحاسكب
 كالعمؿ الطمبة لمستكل كالمالئمة البرنامج يتضمنيا أف ينبغي التي التعميـ طرائؽ تحديد  
 .تنكعيا عمى
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 لمطالب الفرصة تاحةإ بيدؼ متكقع, تعميمي مكقؼ لكؿ المصاحبة األنشطة تحديد  
 الفاعمية. تحقيؽ لضماف تنظيميا عمى كالعمؿ حياتية مكاقؼ في كتكظيفيا الفعالة, بالمشاركة

 الطالب نفكر عدـ يضمف بما لمتعمـ, الطالب دافعية استثارة كاستراتيجيات ؽائطر  تحديد  

 في المتعددة الكسائط في التنكع خالؿ مف كذلؾ الزمنية, كألعمارىف لحاجاتيف كمناسبتيا منيا,
 .كحركة كصكرة, صكت, مف البرنامج

 لمتعزيز جيد كمدخؿ الطالب أداء استخداـ ككذلؾ الراجعة, كالتغذية التعزيز ؽائطر  تحديد 
 كسائؿ في كالتنكع , التعزيز طرؽ في التنكع البرنامج ىذا في الباحثة راعت كقد الراجعة, كالتغذية
 .المستمرة لمطالب الراجعة التغذية تقديـ بيدؼ المختمفة التقكيـ
 المشاركة عمى الطالب لحث البرنامج يتضمنيا أف ينبغي التي األسئمة أنكاع تحديد 

 عف االبتعاد كضركرة ,لألىداؼ مراعاتيا لألسئمة السميمة الصياغة مف التأكد مع بفاعمية,

 البرنامج أسئمة معظـ الباحثة كضعت ذلؾ ضكء كفي طكيمة, إجابات تستمـز التي األسئمة

 .األخرل التدريبات متعدد( كبعض مف نكع )االختيار مف

  .كالختامي القبمي اإلختبار ككذلؾ ,البرنامج لمكضكع المالئمة التقكيـ كسائؿ تحديد
 :ىي التقويم من أساليب ثالثة الباحثة اتبعت وقد

 البدء قبؿ الطالب مستكل تحديد يتـ األسئمة ىذه خالؿ مف :القبمي التقويم أسموب 
 .االختبار ىذا في درجتو معرفة خالؿ بالدراسة مف

 كمف متنكعة أسئمة ىيئة عمى بنائي تقكيـ درس كؿ يتخمؿ حيث :البنائي التقويم أسموب 
 .األخرل األطر إلى االنتقاؿ مف تتمكف األسئمة ىذه عمى الطالب إجابة خالؿ          

 تتـ ختامي تقكيـ البرنامج دركس مف درس كؿ نياية في يكجد :الختامي التقويم أسموب 
 في كيكجد كما بدراستو, قاـ الذم الدرس لميارات الطالب  إتقاف مدل تحديد مف خاللو

 كمف البرنامج, يتضمنيا التي الميارات جميع عمى يشتمؿ ختامي تقكيـ نياية البرنامج
 .البرنامج في النيائي الطالب تحصيؿ مستكل يمكف معرفة خاللو
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 :البرنامج سيناريو كتابة مرحمة -2

 كفقان  بالتفصيؿ البرنامج شاشات مف شاشة كؿ مككنات كصؼ كتابة فييا تـ التي المرحمة كىي
 أخرل إلى شاشة مف اإلنتقاؿ ككيفية ,الشاشات تمؾ ربط طرؽ كصؼ مع الباحثة أعدتيا لنماذج
 كحدات إلى التعميمية المادة بتقسيـ الباحثة قامت كلقد لمبرنامج, الكامؿ الييكؿ مجمميا في لتككف
 تعزيز تغذية راجعة, استجابات, مثيرات, معمكمات مف إطار كؿ كيتككف, إطار منيا كؿ صغيرة
 فيديك, مقاطع لتجربة, محاكاة مثؿ مشكؽ كعرض معمكمات إعطاء تـ البرنامج ىذا كفي فكرم,

 بمقارنة كذلؾ ,الحاسكب طريؽ الطالب عف عنو يجيب بتقكيـ متبكعة أمثمة ثـ أناشيد, قصص, 
 اإلجابة حالة في المناسب التعزيز بالجياز, كتقديـ المخزنة الصحيحة باإلجابة الطالب إجابة

 إتقاف مدل لتحديد ختامي تقكيـ ىناؾ ختاـ البرنامج كفي التالية الخطكة إلى االنتقاؿ ثـ الصحيحة
 .الكحدة في المدركسة لمميارات الطالب

 : البرنامج انتاج مرحمة -3
 ,بخطكة خطكة السابقة بالمرحمة إعداده تـ الذم البرنامج سيناريك تنفيذ فييا يتـ التي المرحمة كىي

 كقد تضمنت عدة خطكات كىي كالتالي:

 .auditionبرمجيات الصكت  -
 .photoshopبرمجيات إعداد النصكص كالصكر  -
 برمجيات الفيديك كالصكر المتحركة . -
 . iliustratorبرمجيات التصميـ -
 ( الخاص Macromedia Flash player8برمجيات المحاكاة كقد استخدمت برمجية)  -

 المتعددة . الكسائط برامج بإنتاج

 :يمي ما المحكسب البرنامج إنتاج عند الباحثة راعت كلقد
  .عمييا الحصكؿ طالب كؿ (يستطيعCDمرنة ) أقراص عمى متكفر البرنامج يككف أف -
 ال بحيث ,كباستخداـ الكيبكرد الماكس استخداـ عبر كذلؾ ,البرنامج مع التعامؿ سيكلة -

 .المختمفة الحاسكب ميارات في السابقة الطالب المعرفة مف يتطمب
 .البرنامج مف كالخركج الدخكؿ سيكلة -
 .دراستو يريد الذم الدرس اختيار لمطالب يتيح -
 .البرنامج يتضمنيا التي كالتدريبات األسئمة في التنكع -
 .صحيحة ـأ خاطئة اإلجابة كانت سكاء التعزيز أساليب تنكع -
 .استثناء دكف األسئمة جميع حؿ الطالب لجميع يتيح -
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 نموذج تخطيط البرنامج التعميمي بالوسائط المتعددة:

)بالكسائط المتعددة( عمى أسمكب النظـ: كىك عبارة عف  حاسكبتعتمد عممية تصميـ برامج ال
كتعتمد عمى  ,خطة عامة لعممية كمية مككنة مف عدة عمميات فرعية متفاعمة كمتتابعة كمتسمسمة

 بعضيا البعض لتحقيؽ ىدؼ محدد أك مجمكعة أىداؼ محددة.

البرنامج التعميمي نتاج ا  كمف نماذج تصميـ التعميـ التي تـ االستعانة بيا في عمميات تصميـ ك 
 بالكسائط المتعددة )نمكذج جيركلد كيمب(.

 (:Kempنموذج كيمب )

ة في عممية يف االعتبار جميع العناصر الرئيسيتصؼ نمكذج كيمب بالنظرة الشاممة التي تأخذ بع
التخطيط لمتعميـ, أك التدريب بمستكياتو المختمفة, كيساعد ىذا النمكذج المعمميف في رسـ 

ستراتيجيات التعميـ بما في ذلؾ تحديد األساليب كالطرؽ, كالكسائؿ التعميمية مف المخططات ال
 (.172: 2012)الركاضية كآخركف,  ,أجؿ تحقيؽ أىداؼ المساؽ أك المقرر

 اليدف من النموذج:

كىك مف  ,يمكف استخداـ نمكذج كيمب في تصميـ كحدة تعميمية أك برنامج تعميمي متكامؿ
 (.173: 2012ركاضية كآخركف, )ال ,النماذج المختبرة
 شكل النموذج:

استخدـ كيمب ليذا النمكذج الشكؿ البيضاكم, حيث كضع العنصر األكؿ مف عناصره في مركز 
 .(173: 2012)الركاضية كآخركف, ,كحكلو العناصر التسعة كأحاطو بالتقكيـ كالمراجعة,النمكذج

 خصائص نموذج كيمب:

تكجد نقطة بداية محددة, كبالتالي يمكف البدء مف أم  المركنة التامة عند تطبيقو, حيث ال -
عنصر, كحسب ظركؼ المكقؼ, كيسير فيو القرد بالترتيب الذم يشعر أنو مناسب لحالتو, 
ك أكما أنو سمح بإجراء التعديالت الالزمة في اختيار العناصر أك ترتيب معالجتيا بالحذؼ 

 اإلضافة أك التعديؿ حسبما تفتضيو الضركرة.
االعتماد المتبادؿ بيف عناصره العشرة, فأم قرار بشأف أم عنصر مف العناصر يؤثر  -

 بالضركرة في بقية العناصر األخرل.
 ة في عممية التدريس.بعيف االعتبار كؿ العناصر الرئيسيتصؼ بالشمكلية التي تأخذ  -
لمراجعة في جراء التقكيـ كاإلى إكجكد عنصر التقكيـ كالمراجعة حكؿ العناصر العشرة يشير  -

 أم كقت خالؿ عممية التصميـ.
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 مكونات نماذج كيمب:

صمم كيمب نموذجو من ثماني خطوات تتناسب مع جميع أنواع ومراحل التعميم، كما لخصيا 
(Kemp ،1984:وتتمثل في الخطوات التالية ،) 

 الغايات التعميمية كاألىداؼ العامة لكؿ مكضكع مف المكضكعات. إلىالتعرؼ  -
 المتعمـ كأنماط التعمـ المالئمة. تحديد خصائص -
لى سمكؾ التعمـ المتكقع إجرائية تشير إتحديد كصياغة األىداؼ التعميمية صياغة سمككية  -

 أف يؤديو المتعمـ.
 تحديد المحتكم كالكحدات التعميمية الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ. -
 المتعمـ في مكضكع التعمـ. لإعداد أدكات التقكيـ القبمية التي تحدد الخبرات السابقة لد -
 اختيار كتصميـ نشاطات التعميـ كالتعمـ كالكسائؿ التعميمية الالزمة. -
 تحديد الخدمات التعميمية المساندة كطبيعتيا. -
كباقي عناصر المكقؼ التعميمي. )اشتيكه كعمياف,  ,تحديد أساليب تقكيـ تعمـ الطالب -

2010 :60- 61.) 
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 يمب الثماني لتصميم البرامج التعميميةنموذج جيرولد ك: (1-4الشكل )

 (:1991ويتكون ىذا النموذج من عشر خطوات عمى النحو التالي كما لخصيا )كيمب، 

 تحديد حاجات التعمـ كالغايات كالمعكقات كاألكلكيات. -
اختيار المكضكعات أك ميمات العمؿ المطمكب معالجتيا, كاألىداؼ العامة كالمناسبة  -

 لممكضكعات.
 محتكم المكضكع كتحميؿ الميمات المرتبطة بالغايات كاألىداؼ.تحديد  -
 تحديد خصائص المتعمميف. -
لى سمكؾ التعمـ إتحديد كصياغة األىداؼ التعميمية صياغة سمككية إجرائية تشير  -

 المتكقع أف يؤديو المتعمـ.
 تصميـ نشاطات التعمـ كالتعميـ. -

المراجعة 
المستمرة 

 والتؽذٌة الراجعة

الؽاٌات 
األهداؾ 

 العامة
أنماط التعلم 

 وخصائص
 المتعلمٌن

 األهداؾ
 التعلٌمٌة

المحتوي 
 التعلٌمً

التقوٌم 
 القبلً

نشاطات 
التعلٌم 
 والتعلم
 والوسائل

الخدمات 
التعلٌمٌة 
 المساندة

أسالٌب 
 التقوٌم
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 ة.اختيار مصادر التعمـ التي تساند األنشطة التعميمي -
 تحديد خدمات الدعـ أك المساندة. -
 إعداد أدكات تقكيـ التعمـ. -
إعداد االختبارات القبمية لمعرفة استعداد المتعمميف لدراسة المكضكع. )الركاضية  -

 (.175 -174: 2012كآخركف, 

مكانية حذؼ أم جزئية مف وقد استخدمت الباحثة ىذا النموذج : لسيكلة استخدامو كلبساطتو, كا 
 تقديـ أك تأخير أم جزئية, حيث تـ:جزئياتو أك 

 تمخيص األىداؼ العامة في دليؿ المعمـ. -
 .هتـ تحديدىا لكؿ درس عمى حد فقد أما األىداؼ السمككية التعميمية -
كبالنسبة لخصائص المتعمميف تـ مراعاتيا في إعداد كتصميـ البرنامج كتكفير المعززات  -

 المناسبة التي تناسب أطفاؿ المرحمة العمرية.
أك عرضيا كمسمكعة ذكرت في البرنامج عمى شكؿ مادة مقركءة  حتوي المادة:م -

 بالمحاكاة.
 : في بداية كؿ درس كمتطمب سابؽ.القياس القبمي -
 كالمحاكاة. ناشيدقصص كاألتـ استخداـ البرنامج الشامؿ عمى ال نشاطات التعمم: -
 في نياية الدرس. : تنكعت ما بيف التككيني لكؿ ىدؼ تعميمي كالختاميأساليب التقويم -
 تـ تحديد الكحدة كالمكضكعات التي تشمميا الكحدة كاممة. الموضوعات: -
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 على الىحى التالي: ويبيه المخطط التالي سيز تىفيذ البزوامج التعليمي

 :التعليمي البزوامج سيز خطىات يىضح سهمي مخطط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخطط سيمي يوضح خطوات سير البرنامج المحوسب2-4) شكل رقم

 

 

 البداٌة

 ول:جزاء الدرس األأ

أًْٛت انكٓزباء فٙ حٛاتُا -انزشء األٔل 

َٙاستخذاو -انزشء انخا

 األرٓشة انكٓزبائٛت.

ياْٙ  -انزشء انخانج

 انكٓزباء

اختبز -انزشء انزابع

 يعهٕياتل

 

هداف العامة األ

 للبرنامج
 الدرس األول الدرس الثانً

فٌلم كرتون بعنوان العلم 

 نور
 قائمة الترفٌه الوحدة الثانٌة

 أجزاء الدرس الثانً:

انتٛار انكٓزبائٙ -انزشء األٔل 

َٙيكَٕاث انذارة  -انزشء انخا

 انكٓزبائٛت

يكَٕاث  -انزشء انخانج

 انًصباس ٔانسهل انكٓزبائٙ

انكٓزباء نٓا حًٍ -انزشء انزابع 

اختبز  -انزشء انخايس

 يعهٕياتل

 

رسالة تعرٌف 

 بالبرنامج

 دخول

 قصص أناشٌد
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 تشغيؿ يتـ فعندما المحكسب, البرنامج سير خطكات تكضح أف أرادت الباحثة  السابؽ الشكؿ في
 :التالية بالمراحؿ يمر البرنامج

 كاسـ الرسالة كعنكاف كشعارىا اإلسالمية الجامعة اسـ تتضمف كىي :بالبرنامج تعريف رسالة
 .الباحثة
 التي األيقكنات خالؿ مف لمبرنامج مدخالن  تعتبر الشاشة كىذه :لمبرنامج ةالرئيس العناوين قائمة

 : التالية األكامر تحكم

 يتـ خاللو كمف الدراسية لمكحدة المككنة الدركس أسماء عمى يحتكم األمر كىذا :الدروس عناوين

 .الدراسية الكحدة محتكل إلى الدخكؿ
 لمبرنامج. العامة لألىداؼ يكصؿ األمر ىذا :البرنامج أىداف

ناشيد كقد تـ كاألخرل لأل,كاحدة لمقصص  بيا قائمتاف شاشة إلى يؤدم األمر ىذا قائمة الترفيو:
 اختيار األناشيد بالتشاكر مع الطالب.

 فيمـ بعنكاف العمـ نكر "خاص بالطمبة المكفكفيف"  إلى يؤدم األمر ىذا فيمم كرتون:

 أىداف فيمم الكرتون:
 لمساعدتو عمى تقبؿ اعاقتو. الثقة في نفس التمميذ المعاؽ بصريان  - أ
 االرتقاء بتقدير الذات. - ب
 الشاشات يكضح  (10)رقـ كالممحؽ عاقة البصريةحساس باإلالتقميؿ مف أثر ضغكط اإل - ت

 .السابقة
 البرنامج:مرحمة تحكيم  -4

كقد أخذت آراء المحكميف  ,(3تـ عرض البرنامج عمى مجمكعة مف المحكميف انظر ممحؽ رقـ )
كقبؿ بناء  كمقترحاتيـ بعيف االعتبار ثـ أجريت بعد ذلؾ مجمكعة مف التعديالت عمى البرنامج.
ألساسية في البرنامج تـ الرجكع إلى المختصيف لشرح كيفية بناء البرنامج كالتركيز عمى العناصر ا

عداد البرنامج.,إعداده   كتضميف أبعاد المنيج التكعيبي في تصميـ كا 
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 :مرحمة دليل المعمم -5
 قائمة برمكز البرنامج. -
 األىداؼ السمككية الخاصة بكؿ درس. -
 شرح متسمسؿ لكؿ درس. -
 اإلطار العاـ لمبرنامج. -
 أساليب التقكيـ. -
 (.10) انظر ممحؽ رقـ  الكسائؿ كاألجيزة المستخدمة. -

 :المحوسب البرنامج لستخدام المعمم دليل
دب التربكم كالدراسات السابقة في كيفية إعداد دليؿ المعمـ قامت الباحثة باالطالع عمى األ

 ليسترشد لممعمـ البرنامج استخداـ دليؿ بإعداد الباحثة باستخداـ برنامج الكسائط المتعددة فقامت
 :الدليؿ ليذا عرض يمي كفيما البرنامج منيا يتككفالتي  التدريسية لمكحدة تدريسو في بو

 :البرنامج دليل

 :المحوسب لمبرنامج النظري العام اإلطار -أولً 

  :البرنامج عنوان

قائـ عمى أبعاد المنيج التكعيبي لعالج صعكبات تعمـ العمكـ لدل طمبة الصؼ  فاعمية برنامج
 .الرابع المعاقيف بصريان 

  :البرنامج أىداف

 (7) . رقـ ممحؽ المحكسب البرنامج في ذكرىا تـ كقد :لمبرنامج العامة األىداف

 :البرنامج لتدريس الزمنية المدة

 . الرابع لمصؼ العمـك كتاب مف الكحدة الدراسية)الكيرباء كالمغناطيسية( محتكل صياغة تـ

يستغرؽ  كسكؼ , المدرسي الكتاب في كما المكضكعات طرح في التسمسؿ مراعيان  األكؿ الجزء
  مف بيا المعمكؿ اإلشرافية كالخطة المدرسي الجدكؿ حسب حصص  (10)مدة البرنامج تنفيذ

 ككالة الغكث.
  :البرنامج استخدام مبررات
  .الكقت كقمة الفردية كالفركؽ المشكالت لبعض حالن  يككف أف يمكف -
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 كالعمؿ كالتعاكف الفريؽ بركح كالعمؿ التربية أىداؼ مف العديد تحقيؽ في يساعد -
 .الجماعي

  .نجازكاإل العمؿ عمى كيحمسيـ الطالب كيجذب كأىمية فائدة أكثر التعميـ أسمكب يجعؿ -
 .الطمبة سالمة تضمف كآمنة سيمة بطريقة العممية إمكانية إجراء التجارب يكفر -
         المصدر فقط المعمـ تعتبر ال التي الحديثة التدريس ألساليب الحاسكب برنامج مناسبة -

 .المعمكمة عمى لمحصكؿ الكحيد
  .كالفكرية العقمية الطالب قدرات تنمية في كبيره  دكره  ليا الحاسكب برامج -
يساعد في شرح العديد مف الصكر المكجكدة في الكتاب عمى شكؿ قصص بحيث يسيؿ  -

 ,فيـ محتكل الصكرة كيقـك بشرح الدرس بطريقة بسيطة تنقؿ لمطالب محتكل الكتاب
 يتخيمو كأنو يشاىده أمامو.كتجعمو 

 :البرنامج استخدام كيفية
 فرديان  تعممان  يككف أف يمكف )أنو بمعنى كالمعمـ كاألىؿ الطالب قبؿ مف يستخدـ أف يمكف البرنامج

 .جماعيان( أك

 ,أم جزء يريده مف يبدأ أف يستطيع بحيث إمكانياتو حسب البرنامج شاشات بيف الطالب ينتقؿ
 كيستطيع أف ينتقؿ بيف الدركس كيختار الجزء الذم يرغب في االستماع إليو.

 قصة-تقكيـ-فيديك -أنشكدة)مثؿ مختمفة كظائؼ ليا التي األزرار بعض عمى البرنامج يحتكم
 .(8)  رقـ ممحؽ .بو خاصة كظيفة لو منيا ككؿ ........

 :الدراسة خطوات

 :النظري الجانب -أولً 

 الدراسة بمجاؿ المرتبطة السابقة كالبحكث كالدراسات التربكية األدبيات عمى االطالع -1
 .التالية المحاكر كفي النظرم اإلطار كتابة أجؿ مف كذلؾ ,الحالية

 .المنيج التكعيبي -
 صعكبات تعمـ العمكـ لدل الطمبة المعاقيف بصريان. -

 :التالييف المحكريف في السابقة لمدراسات تحميمية دراسة إعداد -2
 .المنيج التكعيبي تناكلت دراسات -
 صعكبات التعمـ لدل الطمبة المعاقيف بصريان  تناكلت دراسات -
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 .السابقة الدراسات عمى التعقيب -
 :التجريبي الجانب -ثانياً 

 لمصؼ العمـك مبحث في الكيرباء كالمغناطيسية لكحدة المحكسب البرنامج كتصميـ إعداد -1
 . الرابع
الرأم كتنفيذ  إلبداء المحكميف مف مجمكعة عمى عرضو خالؿ مف المحكسب البرنامج ضبط -2

 .المقدمة االقتراحات كفؽ التعديالت
 الكيرباء كالمغناطيسية لكحدة تشخيصي قبمي كبعدم لتحديد صعكبات التعمـ اختبار إعداد -3
 كثباتو صدقو تقدير طريؽ عف لالستخداـ صالحيتو مف كالتأكد الرابع, لمصؼ العمـك مبحث في

 .مقترحاتيـ ضكء في كتعديمو ,المحكميف مف مجمكعة عمى بعرضو
تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف طمبة الصؼ الخامس لمتأكد مف الصدؽ كالثبات  -4

 كمدل صعكبة الفقرات كمعامؿ تمييزىا.
تقدمت الباحثة بطمب رسمي مف ككالة الغكث لممكافقة عمى تطبيؽ أدكات الدراسة في مركز  -5
 (12لنكر لتأىيؿ المعاقيف بصريان بغزة ممحؽ رقـ )ا

 قامت الباحثة بنفسيا بتطبيؽ البرنامج المقترح عمى طمبة الصؼ الرابع المكفكفيف. -6

 )مجمكعة الدراسة(.:العينة أفراد اختيار-7

 كحدة تدرس (ب الرابع شعبة) طالب الصؼ مف طالب (8) كعددىا التجريبية المجمكعة
النكر لتأىيؿ المعاقيف  بمدرسة الحاسكب مختبر في المحكسب بالبرنامج كالمغناطيسيةالكيرباء 
 .بصريان 
 .التجريبية المجمكعة عمى المحكسب البرنامج تطبيؽ -
 .التجريبية المجمكعة طالب عمى بعدم بشكؿ االختبار تطبيؽ -
كتحميميا ثـ عرض النتائج كمناقشتيا  ,قامت الباحثة بتصحيح اإلجابات كجمع البيانات -

 كتفسيرىا في ضكء فركض الدراسة.
 كضع التكصيات كالمقترحات المناسبة في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج. -
 :الدراسة تطبيق
 الدراسة التجريبية مف طالب الصؼ الرابع األساسي. مجتمعاختارت الباحثة  -
عمى الطالب كتحديد الصعكبات التي  11/2015/ 7تطبيؽ االختبار القبمي يـك السبت  -

 في كحدة الكيرباء كالمغناطيسية. تكاجو الطالب
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تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف طمبة الصؼ الخامس لمتأكد مف صدؽ  -
 االختبار كثباتو كمدل صعكبة الفقرات كمعامؿ تمييزىا.

 كذلؾ , 11/2015/ 8يـك األحد الدراسة  لتجربة الفعمي الباحثة بنفسيا بالتطبيؽ بدأت  -
 :التالية الخطكات خالؿ مف

 كأىميتيا الدراسة مف باليدؼ الطالب تعريؼ. 
 كطريقة المحكسب, البرنامج مع التعامؿ بكيفية التجريبية المجمكعة طالب عريؼت 

 جياز عمى لمطالب البرنامج عرض خالؿ مف ذلؾ تـ كقد  األجيزة عمى التشغيؿ, كىـ
 الطالب استفسارات عمى كالرد كالتكضيح بالشرح الباحثة قامت ذلؾ كأثناء الحاسكب

 .(13)رقـ ممحؽ
 بمدرسة الخاص الحاسكب مختبر في التجريبية مجمكعةطالب ال عمى الدراسة تطبيؽ تـ 

 .الباحثة بكاسطة النكر لتأىيؿ المعاقيف بصريان 
 (2016-2015الدراسي) العاـ مف األكؿ الدراسي الفصؿ في الدراسة تجربة تطبيؽ تـ 

 .أسبكعيان  حصص ثالث بمعدؿ شير تقريبان  الدراسة حيث استغرؽ تطبيؽ
, تـ تدريس الجزء 11/2015/ 11إلى تاريخ  11/2015/ 9األسبكع األكؿ مف تاريخ  -

 .األكؿ كالثاني كالثالث مف الدرس األكؿ "الكيرباء في حياتنا" 
, تـ تدريس  11/2015/ 17تاريخ إلى  11/2015/ 15سبكع الثاني مف تاريخ األ -

الجزء الرابع مف الدرس األكؿ كالجزء األكؿ كالثاني مف الدرس الثاني "التيار الكيربائي 
 كالدارة الكيربائية".

,تـ تدريس  11/2015/ 24إلى تاريخ  11/2015/ 22األسبكع الثالث مف تاريخ  -
 .الجزء الثالث كالرابع كالخامس مف الدرس الثاني 

طبيؽ الدراسة الحظت الباحثة حماس الطالب الستخداـ البرنامج  حيث ظيرت كأثناء ت -
اإلجابة عف األسئمة المطركحة,كما زاد حب الطالب لمادة  اعمة لمطالب فيالمشاركة الف

 العمكـ.
كذلؾ لمعرفة أثر استخداـ البرنامج  .تطبيؽ االختبار البعدم عمى المجمكعة التجريبية -

 مكفكفيف.عمى طمبة الصؼ الرابع ال
كتحميميا ثـ عرض النتائج كمناقشتيا  ,قامت الباحثة بتصحيح اإلجابات كجمع البيانات -

 كتفسيرىا في ضكء قركض الدراسة.
 (.spssتحميؿ كاستخراج النتائج بكاسطة ) -
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 :األساليب اإلحصائية المستخدمة 4-4

بيانات في معالجة  SPSS لتحقيؽ أىداؼ الدراسة, استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي
 الدراسة التالية:

 وفيما يمي األساليب المستخدمة في الصدق والثبات:

 معامؿ االرتباط بيرسكف: لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار. -1

 معادلة سبيرماف براكف لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -2

 .ثبات االختبار إليجاد :20ريتشارد سكف -ككدرطريقة معادلة  -3
 حصائي لمنتائج فيي كما يمي:األساليب المستخدمة في التحميل اإلأما 

 ر كيمكككسكف لمكشؼ عف الفركؽ لعينتيف مرتبطتيف.اختبا -1

 مربع معامؿ )إيتا( لمتحقؽ مف فاعمية البرنامج. -2

 .لمتأكد مف فاعمية البرنامج معدؿ الكسب لبالؾ -3
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 الفصل الخامس 5
 وتفسيرىا نتائج الدراسة

 
 وتفسيره األول بالسؤال المتعمقة اإلجابة 5-1
 وتفسيره الثاني بالسؤال المتعمقة اإلجابة 5-2
 وتفسيره الثالث بالسؤال المتعمقة اإلجابة 5-3
 وتفسيره الرابع بالسؤال المتعمقة اإلجابة 5-4
 والمقترحات التوصيات 5-5
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 الفصل الخامس
 ومناقشتيا نتائج الدراسة

يتناكؿ ىذ الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الباحثة, كالمتعمقة بيدؼ الدراسة 
" في معالجة بيانات الدراسة, كسيتـ spssالمتمثؿ في "" حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي " 

عرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا, ككذلؾ مناقشة النتائج كتفسيرىا كفي ضكئيا كضعت 
 كعة مف التكصيات كالمقترحات.الباحثة مجم

 السؤال األول:اإلجابة المتعمقة ب 5-1

ما أبعاد المنيج التكعيبي الالزمة لعالج  "ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى :
 صعوبات تعمم العموم لدى طمبة الصف الرابع؟
لالزمػػة لعػػالج بتكضػػيح كشػػرح أبعػػاد المػػنيج التكعيبػػي اكلإلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ قامػػت الباحثػػة 

, كذلػػػػؾ كفقػػػػان لمبنػػػػكد المكضػػػػحة فػػػػي الفصػػػػؿ الثػػػػاني مػػػػف فصػػػػكؿ الدراسػػػػة صػػػػعكبات تعمػػػػـ العمػػػػكـ
  .28-23صفحة

 :الثانيالسؤال اإلجابة المتعمقة ب 5-2

ما البرنامج القائم عمى أبعاد المنيج  "مف أسئمة الدراسة عمى :  الثانيينص السؤاؿ  
 ؟طمبة الصف الرابع األساسيوم لدى التكعيبي لعالج صعوبات تعمم العم

ببناء برنامج قائـ عمى أبعاد المنيج التكعيبي كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباحثة 
 لعالج صعكبات تعمـ العمكـ, كذلؾ كفقان لمخطكات المكضحة في الفصؿ الرابع مف فصكؿ الدراسة

 . 97-87صفحة

 :الثالثالسؤال اإلجابة المتعمقة ب 5-3
ىل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مسـتوى "مف أسئمة الدراسة عمػى:  الثالثينص السؤاؿ 

(α≤0.05 بـــين متوســـطي درجـــات الطمبـــة المعـــاقين بصـــريًا فـــي الختبـــار القبمـــي والبعـــدي )
 ؟العموم لصعوبات تعمم

توجـد فـروق ذات دللـة إحصـائية ل  :التػالي كلإلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثػة بصػياغة الفػرض
( بـين متوسـطي درجـات الطمبـة المعـاقين بصـريًا فـي الختبـار القبمـي  α≤0.05عند مسـتوى )
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 كاالنحرافػػػاتيكضػػػح المتكسػػػطات الحسػػػابية  التػػػالي كالجػػػدكؿ، العمـــوم والبعـــدي لصـــعوبات تعمـــم
 المعيارية في االختبار القبمي كالبعدم.

 (1-5جدول )
 (8في القياسين القبمي والبعدي)ن=  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية

 

 القياس البعدي القياس القبمي

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي النحراف المعياري المتوسط الحسابي

 0.535 13.500 1.195 3.500 التذكر

 1.808 15.875 1.553 7.875 الفيم

 0.463 2.750 0.518 0.375 التطبيق

 1.598 7.375 1.458 2.875 التحميل

 0.463 2.750 0.707 0.750 التركيب

 0.518 2.625 0.463 0.750 التقويم

 2.997 44.875 2.949 16.125 الدرجة الكمية لالختبار

كجكد فركؽ بيف المجمكعة التجريبية في القياس البعدم مقارنة  السابؽيتضح مف الجدكؿ 
كتحديد كجية داللة الفركؽ  ,بالقياس القبمي لصالح القياس البعدم كلمتحقؽ مف النتائج السابقة

بيف القياسيف القبمي كالبعدم لمتكسطات درجات المجمكعة التجريبية استخدمت الباحثة اختبار 
داللة ىذه الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية,  إلىلمتعرؼ  Wilcoxon,Tكيمكككسكف الالبارمترم 

"  في القياسيف القبمي Zكفيما يمي جدكؿ يكضح نتائج الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية كقيمة"
 كالبعدم لممجمكعة التجريبية لممقياس.
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 (2-5جدول )
 (8في  القياسين القبمي والبعدي)ن=( Zدللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وقيمة)

مستوى  "Zقيمة " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد القياس 
 الدللة

 قبمي /بعدم التذكر
 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

2.536 
 

دالة عند 
 36.000 4.500 8 الرتب المكجبة 0.05

   0 التساكم

 قبمي /بعدم الفيم
 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

2.536 
 

دالة عند 
 36.000 4.500 8 الرتب المكجبة 0.05

   0 التساكم

 قبمي /بعدم التطبيق
 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

2.565 
 

دالة عند 
 36.000 4.500 8 الرتب المكجبة 0.05

   0 التساكم

 قبمي /بعدم التحميل
 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

2.375 
 

دالة عند 
 28.000 4.000 7 الرتب المكجبة 0.05

   1 التساكم

 قبمي /بعدم التركيب
 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

2.558 
 

دالة عند 
 36.000 4.500 8 الرتب المكجبة 0.05

   0 التساكم

 قبمي /بعدم التقويم
 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

2.588 
 

دالة عند 
 36.000 4.500 8 الرتب المكجبة 0.05

   0 التساكم

 قبمي /بعدم الدرجة الكمية لالختبار
 0.000 0.000 0 الرتب السالبة

2.527 
 

دالة عند 
 36.000 4.500 8 الرتب المكجبة 0.05

   0 التساكم

كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية لمدرجات التي حصمت  الجدكؿ السابؽ يتضح مف
" بيف القياسيف لمستكيات Zعمييا المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم, ككانت كقيمة"

(, 2.588(,)2.558(,)2.375(,)2.565(, )2.536(, )2.536االختبار كانت عمى التكالي )
 لتطبيؽ البعدم.( كىي قيـ دالة إحصائيان لصالح ا2.527)

η 2قامت الباحثة بإيجاد حجـ التأثير بحساب مربع إيتا "
 "  باستخداـ المعادلة التالية 

 : (20: 0222)عفانة,
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Z2 
= η 2 

Z2  + 4 

 (283: 2011:)حسف, η 2يكضح حجـ قيمة   التاليكالجدكؿ المرجعي 

 (3-5جدول )
 التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثيرالجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم 

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير

η 2 2020 2020 2002 2002 

كلقد قامػت الباحثػة بحسػاب حجػـ تػأثير العامػؿ المسػتقؿ )البرنػامج القػائـ عمػى أبعػاد المػنيج 
 ηيكضح حجـ التأثير بكاسػطة كػؿو مػف " التاليالتكعيبي( عمى العامؿ التابع )االختبار( كالجدكؿ 

2 " . 
 (4-5الجدول )

 " لمدرجة الكمية لالختبار إليجاد حجم التأثير η 2" و "Zقيمة "

 حجـ التأثير Z Z2 Z2  + 4 η 2 المستكل

 كبير جدان  0.617 10.432 6.432 2.536 التذكر

 كبير جدان  0.617 10.432 6.432 2.536 الفيم

 كبير جدان  0.622 10.579 6.579 2.565 التطبيق

 كبير جدان  0.585 9.640 5.640 2.375 التحميل

 كبير جدان  0.621 10.545 6.545 2.558 التركيب

 كبير جدان  0.626 10.698 6.698 2.588 التقويم

 كبير جدان  0.615 10.384 6.384 2.527 الدرجة الكمية لالختبار
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 .جدان أف حجـ التأثير كبير  السابؽ يتضح مف الجدكؿ

 أبعاد جميع عمى جدان  ان كبير  كاف "أبعاد المنيج التكعيبي عمى القائـ البرنامج تأثير" أف يدؿ كىذا
أبعاد  عمى القائـ البرنامج فاعمية إلى يشير مما لالختبار, الكمية الدرجة كعمى المعرفي االختبار

 ابع المعاقيف بصريان.صعكبات تعمـ العمـك لدل طمبة الصؼ الر  عالج المنيج التكعيبي في

 : رابعالالسؤال اإلجابة المتعمقة ب 5-4
البرنامج المعتمد عمى أبعاد المنيج ىل يحقق  "مف أسئمة الدراسة عمى :  الخامسينص السؤاؿ 

ــع األساســي معــدل كســب ل يقــل عــن  ــوم لمصــف الراب ــم العم التكعيبــي فــي عــالج صــعوبات تعم
 ؟ ك(كما يقاس معدل الكسب عند بال 2.3)

يحقق البرنامج المعتمد عمى  :التالي كلإلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض
وبات تعمـم العمـوم لمصـف الرابـع األساسـي معـدل كسـب ل أبعاد المنيج التكعيبي فـي عـالج صـع

 . كمعدل الكسب عند بال  من (2.3يقل عن )

كلإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا الفػػػرض قامػػػت الباحثػػػة بإيجػػػاد معػػػدؿ الكسػػػب بحسػػػاب معػػػدؿ الكسػػػب 
 لبالؾ "  باستخداـ المعادلة التالية:

 

 (392 :3122)حسن,
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 يكضح معدؿ الكسب لبالؾ : التالي كالجدكؿ

 (4-5الجدول )
  :معدل الكسب لبالك لميارات الختبار والدرجة الكمية لالختبار

عدد  المستوى
 الفقرات

المتوسط 
 القبمي

المتوسط 
 البعدي

الفرق بين 
 المتوسطين

نسبة الكسب 
 المعدل

 1.67 10.00 13.50 3.50 14 التذكر
 1.23 8.00 15.88 7.88 18 الفيم
 1.70 2.38 2.75 0.38 3 التطبيق
 1.23 4.50 7.38 2.88 9 التحميل
 1.56 2.00 2.75 0.75 3 التركيب
 1.46 1.88 2.63 0.75 3 التقويم

 1.42 28.75 44.88 16.13 50 الدرجة الكمية لالختبار

لدل عينة البحث ىي لبالؾ أف نسبة الكسب المعدؿ  الجدكؿ السابؽيتضح مف خالؿ نتائج 
(, كمف ثـ يمكف 1.2كىك )حدده بالؾ تتعدل الحد األدنى الذم  جيدة( , كىى نسبة 1.42)

عالج صعكبات تعمـ العمكـ لمصؼ الرابع في كبيرة القكؿ أف البرنامج قد حقؽ فاعمية بدرجة 
 .األساسي
 :التالية لألسباب نتائج الدراسة الباحثة وتعزو

 مبسطة بصكرة المعمكمات تقديـ عمى أبعاد المنيج التكعيبي عمى القائـ البرنامج قدرة -1
 .الخاصة الحتياجاتيـ كفقان  كعرضيا الطمبة, بيف الفردية الفركؽ كيراعي كمنظمة,

 الحاسكب عمى المتعددة الكسائط باستخداـ المبرمجة التعميمية المادة عرض طريقة تقـك -2
 الصعب. إلى البسيط مف كمتسمسؿ متدرج بشكؿ المعمكمات بتقديـ

 الغرفة بعكس لالىتماـ كالمثير النشط الصفي المناخ تكفير عمى المحكسب البرنامج قدرة -3
 .الصفية التقميدية

 . ىدؼ كؿ حكؿ متنكعة أسئمة تقكيـ عمى أبعاد المنيج التكعيبي عمى القائـ البرنامج احتكاء -4

 سعادتيـ في الكبير لو األثري  كاف المحكسبة البرمجية باستخداـ التعمـ نحك الطمبة اندفاع -5
 .التدريس في الطريقة لحداثة العمؿ أثناء كمتعتيـ
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جعؿ  عمى المناسبة القدرة امتمؾ لمطمبة أبعاد المنيج التكعيبي المقدـ عمى القائـ البرنامج أف -6
ثارة كمتعة تشكيؽ عناصر مف يحتكيو لما الطمبة إلى أقرب التعميمية العممية كتنكيع أساليب  كا 

 . التدريس مالئمة لمطمبة المكفكفيف

 بيف الفردية الفركؽ مراعيان  كمنظمة مبسطة بصكرة المعمكمات تقديـ عمى البرنامج قدرة -7
 .الطمبة

مف  االنتياء بعد الفكرية الراجعة كالتغذية كالمستمر, المباشر كالتعزيز الطمبة, بيف التفاعؿ -8
 .مباشرة اإلجابة

كالمالئمة لحاجات , نامج البر تطبيؽ أثناء اعتمدتيا التي المختمفة التدريسية تيجياتاالسترا-9
 تعمـ صعكبات عالج في ساىـ مما لمدركس, الطمبة فيـ ر فيكبيه  رتأثيه  لو كاف كالذم المكفكفيف
 العمكـ.

 (2012) (, كدراسة عكض2013) كىذا ما يتفؽ مع, دراسة البرعي
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 والمقترحات التوصيات 5-5

 :الدراسة توصيات

 تكصي ذلؾ عمى كبناءن  قائـ عمى أبعاد المنيج التكعيبيال البرامج فاعمية الدراسة نتائج مف يتضح
 مف باالستفادة الباحثة

 :التالية كتكجو التكصيات البرنامج

بناء برامج قائمة عمى أبعاد المنيج التكعيبي لجميع مقررات العمكـ الدراسية, ككذلؾ بالنسبة  -
المراحؿ الدراسية المختمفة, بما يكاكب التقدـ العممي كالتطكر اليائؿ التكنكلكجي لجميع 

 كاىتمامات الطمبة.
 التعميمية الدركس برامج تفعيؿ أىمية حكؿ لمعممي الطمبة المكفكفيف عمؿ ككرش ندكات عقد -

 ياتكظيف طرؽ إلى التعرؼ لىإ تيدؼ القائمة عمى أبعاد المنيج التكعيبي لتصميـ المناىج,
 .البرامج المحكسبة كتكظيفيا عدادا  ك  كأىميتيا

 مف لالستفادة االعاقات البصرية مدارس في الالزمة كالتقنيات كالمستمزمات األدكات تكفير -
 .لدييـ في عالج صعكبات التعمـ يجابيإ أثر مف ليا لما , التكنكلكجية المستحدثات

 كاالىتماـ التدريس أساليب تنكيع اىتماـ معممي المعاقيف بصريان بصعكبات التعمـ كأىمية -
 لعالجيا. التعميمية البرامج باستخداـ

تطكير الصفات الشخصية كاالجتماعية  الدراسية بالقنكات التي تعكس قضاياربط المناىج  -
 المكاطنة كالمغة كالتفكير كالتخيؿ. لمطالب مثؿ :

 :الدراسة مقترحات

  نقترح القيام ببعض الدراسات التالية:في ضوء أىداف الدراسة الحالية ونتائجيا يمكن أن 

 .الدراسية المكاد في مختمؼ في عالج صعكبات التعمـ  تعميميةال البرامج فاعمية -
 .بداعي اإل التفكير تنمية في المنيج التكعيبي فاعمية -
 الطمبة تحصيؿ تنمية في المحكسبة القائمة عمى أبعاد المنيج التكعيبي البرامج استخداـ أثر -

 .العمـك لبعض مكضكعات التعمـ صعكبات ذكم
 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجعو  المصادر قائمة 6
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 المراجع:المصادر و قائمة 

 المصادر: -أولً 

 القرآف الكريـ. -1
 السنة النبكية. -2

 العربية: المراجعثانيًا: 

 عوبات التعمم النمائية وأثرىا عمى القراءة(. ص2011ابراىيـ, سميماف كأحمد, ىاني) -1
 , مصر.1إيترؾ لمطباعة كالنشر, ط والكتابة والرياضيات والعموم.

مكتبة االنجمك , 1. طدراسات في المنيج التربوي المعاصر (.2004ابراىيـ, مجدم) -2
 االمريكية.

بيركت, دار احياء التراث العربي, مؤسسة التاريخ  .لسان العرب .(1999) ابف منظكر -3
 .14الجزء. مادة نيج. , باب النكف.(3) العربي, ط

الرابع,  , المجمدالعرب لسان(. ت.د) مكـر بف محمد الديف جماؿ الفضؿ منظكر, ابي ابف -4
 .المعارؼ .دار 3564 ص,  قرأ مادة

أثر استخداـ برنامج بالكسائط المتعددة يكظؼ . (2008) أبك حميمة, جياد أحمد السبع -5
الخامس األساسي في مادة األحداث المتناقضة في تنمية التنكر الغذائي لدل طالب الصؼ 

.  , الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشورة العمـك
,  2ط, فعال لتعمم واإلجراءات المفاىيم الصفي والتقويم القياس (2008). دقة, سناء أبك -6

 .كالتكزيع لمنشر آفاؽ دار: غزة
(. تقييـ مكاقع االنترنت التي تقدـ خدمات 2012أبك شعيرة, محمد, أبك خاطر, عبداهلل ) -7

التربية الخاصة مف كجية نظر طالب التربية الخاصة في جامعة الممؾ عبد العزيز تبعان لعدد 
, كمية التربية المتخصصة, جامعة الممؾ عبد العزيز, المجمة الدولية التربويةمف المتغيرات, 

 .6, العدد1المجمد
البرمجة  ميارة اكتساب في المتعددة الكسائط مجياتبر  أثر (2006). كرد, إيياب أبك -8

, ماجستير رسالةالعاشر,  الصؼ طالبات لدل التكنكلكجيا مادة نحك كاالتجاه األساسية
 ., غزةاإلسالمية الجامعة

 , مصر.1أكتكبر, ط7جامعة  صعوبات التعمم.(.2008األحرش, يكسؼ كالزبيدم, محمد) -9
دار  , عماف.والممارسة النظرية التعميم تكنولوجيا. (2010)كعمياف, ربحي اشتيكة, فكزم -11

 .صفاء
 , غزة.3, طمقدمة في تصميم البحث التربوي (.2003األغا, إحساف كاألستاذ, محمكد) -11
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فعالية برنامج محكسب باستخداـ المدخؿ المنظكمي لتنمية . (2008البابا, سالـ سامي) -12
رسالة ماجستير غير  األساسي. المفاىيـ العممية كاالحتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ العاشر

 , الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطيف.منشورة
تطكير منيج األنشطة العممية لمصفكؼ الثالث األكلى مف التعميـ . (2015) الباز, مركة -13

االبتدائي في ضكء المناىج المكسعة لممعاقيف بصريان كأثره في تنمية المفاىيـ العممية 
-89, 5, العدد 18, كمية التربية, المجمد مجمة التربية العممية كالميارات الحسية لمتالميذ.

124. 
 , عماف.1دار صفاء, ط .أسسو وتحميمو المنيج التربوي (.2012بحرم, منى) -14
طمبة  لدل القراءة تعمـ صعكبات لعالج محكسب برنامج فاعمية .(2013)  اهلل البرعي, عبد -15

 ., غزةاإلسالمية التربية, الجامعة , كميةماجستير رسالةاألساسي,  الثالث الصؼ
 , عماف.1دار المسيرة, ط .تدريس األطفال ذوي صعوبات التعمم(.2008بطرس, بطرس) -16
 دار المسيرة.: عماف ،تدريس األطفال ذوي صعوبات التعمم .(2009بطرس, حافظ بطرس ) -17
ما بيف (.فاعمية تشكيؿ مناىج العمكـ في مرحمة التعميـ األساسي في2008البغدادم, محمد) -18

 .80-57(, 1(, العدد)24, المجمد)مجمة كمية التربية حمقتيو كفقان لنمكذج المنيج التكعيبي.
(.فعالية اإلثراء الكسيمي في التحصيؿ كتعديؿ أنماط التفضيؿ المعرفي 2000البنا, حمدم) -19

مجمة كمية التربية لمتالميذ المتفكقيف ذكم صعكبات تعمـ العمـك بالمرحمة اإلعدادية, 
 .42-1(, 43, جامعة المنصكرة, العدد )منصورةبال

 , عماف.3دار الفكر, ط .مقدمة في العاقة البصرية(.2009الحديدم, منى) -21
(.أثر استخداـ مدخؿ القصة في تدريس العمكـ عمى التحصيؿ كتنمية 2015حسف, سعيد) -21

التفكير االستداللي كاالتجاىات العممية لدل التالميذ المكفكفيف بالصؼ الرابع االبتدائي. 
 .102-47, 2, العدد18, كمية التربية, المجمدمجمة التربية العممية

تطبيقات باستخدام برنامج , ي والتربوياإلحصاء النفس (.2011حسف, عبدالحميد) -22
spss18  .دار الفكر العربي. القاىرة 

(. فاعمية برنامج باستخداـ الكمبيكتر لتجييز المعمكمات في تحسيف 2005خميفة, كليد ) -23
رسالة دكتوراه غير عمميتي الجمع كالطرح لدل األطفاؿ المتخمفيف عقميان)القابميف لمتعمـ(, 

 بالزقازيؽ, جامعة الزقازيؽ.كمية التربية منشورة، 
(.أثر استخداـ إستراتيجية خرائط المفاىيـ في التحصيؿ كاالتجاه نحك 2005دنيكر, يسرل)  -24

مجمة كمية التربية مادة العمكـ لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ذكم صعكبات التعمـ, 
 .89-50(, 1(, العدد)8, المجمد)العممية
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اـ برمجية تعميمية في تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع (. أثر استخد2009الديف, ىيفاء ) -25
, كمية التربية, جامعة اليرمكؾ, رسالة ماجستيراألساسي المعاقيف بصريان في مادة العمكـ. 

 األردف.
, طتكنولوجيا وتصميم التدريس(. 2012الركاضية, صالح)  -26  .1, زمـز
 .التربية الخاصةسيكولوجية األطفال غير العاديين مقدمة في (.2001الركساف, فاركؽ) -27

 , عماف.5دار الفكر, ط
 عماف. دار افكر. ,تأىيل ذوي الحتياجات الخاصة .(2003الزارع, نايؼ ) -28
دار  .المفاىيم األساسية واإلعتبارات التربوية .العاقة البصرية(.2006الزريقات, ابراىيـ) -29

 , عماف.1المسيرة, ط
عمى تنمية التحصيؿ   JAWSك NVDAأثر استخداـ برنامجي  .(2016زيداف, إيماف) -31

نحكىما لدل طالبات ذكم اإلعاقة البصرية في الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة.  كاالتجاه
 , كمية التربية, جامعة األزىر, غزة.رسالة ماجستير غير منشورة

, الرياض, مكتبة التربية في والتقويم القياس مبادئ (1998). كعمياف, ىشاـ الزيكد, فيمي -31
 .كالتكزيع لمنشر الرشد

(. تصميـ برنامج كمبيكتر كقياس فاعميتو في تنمية بعض ميارات التفكير 2011سعد, رانيا) -32
رسالة ماجستير  الفمسفي كاالتجاه نحك المادة لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم المكفكفيف.

 , كمية التربية, جامعة اإلسكندرية, مصر.غير منشورة
لعاممة بيف العادييف كذكم صعكبات تعمـ العمـك مف (. الفركؽ في الذاكرة ا2011سعد, ىبة) -33

, كمية التربية, جامعة قناة السكيس, رسالة ماجستير منشورة تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 مصر.

(. فاعمية تدريب الطالبات عمى ميارات التعمـ فكؽ المعرفة ضمف 2008السعدم, انتصار) -34
مجمة  .كفي اتجاىاتيف نحك مادة العمكـميمات عممية حقيقية في فيميف لممفاىيـ العممية 

 .156-133(, 25جامعة اإلمارات العربية المتحدة, العدد) –كمية التربية 
تطكير منيجي العمكـ لتالميذ المرحمة االبتدائية العادييف كالمعاقيف  (.2012السيد, تامر)  -35

يعاب المفاىيمي بصريان في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي لعالج صعكبات التعمـ كتنمية االست
, مصر.رسالة دكتوراه غير منشورةكبعض ميارات عمميات العمـ.   , جامعة الفيـك

(. أثر برنامج تدريبي لبعض إستراتيجيات اإلنتباه االنتقائي في التذكر 2004السيد, منى) -36
 المجمة المصرية لمدراساتالصريح كفي التذكر الضمني لدل األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ, 

 .394-321(, مكتبة االنجمك األمريكية, 45(, العدد)14المجمد ) ,النفسية
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(. فعالية برنامج بالكسائط المتعددة قائـ عمى منحى النظـ في تنمية 2008) شاىيف, آالء -37
رسالة ماجستير غير  ساسي.ميارات تكصيؿ التمديدات الكيربائية لدم طالبات التاسع األ

 ية بغزة., كمية التربية, الجامعة اإلسالممنشورة
 مستكل عمى المتعددة بالكسائط برنامج فاعمية (2007). كحسف, منير شقير, محمد  -38

 الجامعة مجمةاألساسي,  التاسع الصؼ طمبة لدل التكنكلكجيا مادة في التحصيؿ
 .األكؿ, غزة عشر, العدد السادس المجمد, )النسانية الدراسات)اإلسالمية

الصعكبات التعميمية في تدريس مادة العمكـ كما يراىا معممك  .(1999) صالح, ابراىيـ -39
, كمية رسالة ماجستير غير منشورةالصفكؼ األساسية األربعة األكلى في محافظة نابمس, 

 التربية, جامعة النجاح الكطنية, فمسطيف.
 مكتبة االنجمك: القاىرة, 1. طالمناىج التعميمية.صناعتيا وتقويميا(.2006الضبع, محمكد) -41

 االمريكية.
 الرضكاف لمنشر,., 1. طالمناىج تخطيطيا تطويرىا تنفيذىا (.2013طالفحة, حامد)  -41
(.فعالية برنامج تدريبي باستخداـ األنشطة الالصفية في تنمية 2008عبد الحميد, أشرؼ) -42

مجمة عمم النفس المعاصر والعموم الكفاءة االجتماعية لدل التالميذ ذكم صعكبات التعمـ, 
(, 19, يصدرىا مركز البحكث النفسية, كمية اآلداب, جامعة المينا, المجمد)اإلنسانية
 .250-183أكتكبر, 

 , عماف.1دار المسيرة, ط .تصميم المنيج المدرسي (.2011عبد العظيـ, ريـ) -43
 فاعمية استخداـ استراتيجيات التدريس القائمة عمى الذكاءات. (2009عبد المجيد, ممدكح) -44

 المتعددة في التغمب عمى صعكبات تعمـ العمكـ لدل الطالب المتفكقيف بالمرحمة االعدادية.
 .124-69(, 151(, العدد)100, المجمد)الجمعية المصريةمجمة 

 , عماف.1دار كائؿ لمطباعة, ط .بطء التعمم وصعوباتو(.2000عبد اليادم كآخركف) -45
 مكتبة األنجمك األمريكية, القاىرة. .تنظيمات معاصرة لممنياج (.1999عبيد, ابراىيـ) -46
 عماف. دار الصفاء. ،المبصرون بآذانيم والمعاقون بصريا .(2000عبيد, ماجد السيد ) -47
 , عماف.1دار صفاء, ط .صعوبات التعمم وكيفية التعامل معيا(.2009عبيد, ماجدة) -48
 ., عماف1دار صفاء, ط .صعوبات التعمم وكيفية التعامل معيا(.2009عبيد, ماجدة) -49
(.فعالية برنامج قائـ عمى نمكذج دنألساليب التعمـ في 2006عجاج, خيرم كخميفة, كليد) -51

المؤتمر تحصيؿ مادة العمكـ كاالتجاه نحكىا لدل المتعمميف ذكم صعكبات التعمـ كالعادييف, 
 .511-463, جامعة طنطا, دور كميات التربية في التطوير والتنمية السنوي الخامس
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أثر تكظيؼ الكسائط المتعددة في تدريس مادة العمكـ عمى تحصيؿ  .(2009العرايشي, أيمف) -51
, جامعة أـ رسالة ماجستير غير منشورة تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في مدينة جازاف.

 القرل, جازاف, المممكة العربية السعكدية.
ميارات حؿ (.أثر برنامج بالكسائط المتعددة في تنمية المفاىيـ ك 2010العربيد, محمد جماؿ) -52

, الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة المسألة الفيزيائية لدل طالب الصؼ الحادم عشر.
 اإلسالمية, غزة, فمسطيف.

 , عماف.1دار المسيرة, ط .تربية وتعميم ذوي صعوبات التعمم(.2011العزالي, سعيد) -53
تعمـ  صعكبات بعض لعالج المتعددة بالكسائط عالجي برنامج أثر (2009). العطار, أنكر -54

 التربية, الجامعة , كميةماجستير رسالةاألساسي,  الثامف الصؼ طمبة لدل الصرؼ مبحث
 .االسالمية, غزة

حجـ التػأثير كاستخدماتو لمكشؼ عف مصداقية النتائج في البحكث  (.2000عفانة, عزك) -55
 (.3عدد), المجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينيةكالدراسات التربكية النفسية, 

مكتبة  .استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعميم العام(.2007عفانة, كآخركف)  -56
 , غزة.1الطالب الجامعي, ط

(.صعكبات تعمـ الرياضيات لدل تالميذ المرحمة األساسية الدنيا 2004العكة, مناؿ ) -57
 اإلسالمية بغزة. , الجامعةرسالة ماجستير غير منشورةلممعاقيف بصريان بمركز النكر ػ غزة, 

دار المناىج,  .صعوبات التعمم بين النظرية والتطبيق(.2008عمي, إيماف كحسف, ىناء) -58
 عماف.

برنامج عالجي لصعكبات تعمـ بعض الميارات الجغرافية لدل طالب  (.1997عمي, محمد) -59
 , كمية التربية, جامعة الزقازيؽ, مصر.رسالة ماجستير الصؼ األكؿ الثانكم.

 كالكتابي القرائي الضعؼ عالج في مقترحة استراتيجية فعالية (2012). عبده عكض, أحمد  -61
مجمة األساسي,  التعميـ مف التاسع الصؼ تالميذ بعض لدل العربية المغة في كالتحصيمي

 .األكؿ, مايك , الجزء(73) المنصكرة, العدد , جامعةالتربية كمية
صعكبات تعمـ المفاىيـ الفيزيائية لدل طمبة الصؼ العاشر في  (.2002عيسى, حاـز ) -61

 , الجامعة اإلسالمية بغزة.رسالة ماجستير غير منشورةمحافظات غزة, 
أثر برنامج محكسب بالخرائط المفاىيمية في معالجة صعكبات تعمـ . (2010غانـ, خالد) -62

ية التربية, الجامعة , كمرسالة ماجستير غير منشورة الفيزياء لطالب الصؼ الحادم عشر.
 االسالمية, غزة.
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(. فعالية التدريس بإستراتيجية التعمـ التعاكني في التحصيؿ كتنمية 2000الغناـ, محرز)  -63
عمميات العمـ األساسية لدل تالميذ المرحمة اإلبتدائية ذكم صعكبات التعمـ في مادة العمكـ, 

 .31-1(, 44جامعة المنصكرة, العدد) مجمة كمية التربية بالمنصورة،
(.أثر برنامج تدريبي لمتغمب عمى صعكبات تعمـ مفاىيـ مادة العمكـ لدل 2002فراج, كائؿ) -64

, معيد الدراسات كالبحكث التربكية, رسالة ماجستير غير منشورةطالب المرحمة اإلعدادية, 
 جامعة القاىرة.

 , عماف.1دار صفاء, ط .أساسيات صعوبات التعمم(.2000القاسـ, جماؿ ) -65
(.أثر استخداـ دائرة التعمـ المصاحبة لألنشطة اإلثرائية في تدريس العمـك 2000زبيدة) قرني, -66

عمى اكتساب المفاىيـ العممية كتنمية أنماط التعمـ كالتفكير لدل كؿ مف المتفكقيف كالعادييف 
(, 3, جامعة عيف شمس, المجمد)مجمة التربية العمميةبالصؼ الخامس االبتدائي, 

 .231-179(, 2العدد)
, 2. دار المسيرة, طصعوبات التعمم والخطة العالجية المقترحة(. 2005ككافحة, تيسير) -67

 عماف.
نتاج المواد السمعبصرية (.2000كيمب, جيركلد) -68 ترجمة عبد التكاب شرؼ  .تخطيط وا 

 الدار الدكلية لالستثمارات الثقافية. مصر. الديف.
, 1دار صفاء, ط .يارات والضطراباتصعوبات التعمم بين الم(.2011عمي, محمد) محمد -69

 عماف.
 , عماف.1دار المسيرة, ط .أسس المناىج المعاصرة (.2012محمد, طاىر) -71
( .مدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع المعاقيف بصريان لعناصر 2002مصالحة, عبد اليادم ) -71

الجامعة , رسالة ماجستير غير منشورةالثقافة العممية المتضمنة في كتب العمكـ المدرسية 
 اإلسالمية غزة.

 , عماف.1. دار صفاء, طصعوبات التعمم(.2005مصطفى, رياض) -72
(. أثر كحدة إلكتركنية ناطقة مقترحة في تنمية التحصيؿ المعرفي في 2012مطراف, دانية ) -73

مبحث التكنكلكجيا لدل الطمبة المكفكفيف لمصؼ التاسع األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا كمدل 
 , غزة: الجامعة اإلسالمية. ماجستير غير منشورة رسالةاالحتفاظ بيا, 

 األساسي الصؼ الثامف تعمـ لصعكبات عالجي أسمكب فاعمية .1989)المفتي, محمد)  -74
 المناىج اعداد غائبة في كصيغ آفاؽ. األول المؤتمرالصحيحة,  األعداد لمكضكع
 .198 كطرؽ التدريس, يناير لممناىج المصرية الجمعية االسماعيمية .كتطكيرىا

 .المصرية األنجمك مكتبة . , القاىرةالرياضيات تعميم في قراءات. )1989 (المفتي, محمد -75
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 الثانية, دار , الطبعةالنفس وعمم التربية في والتقويم القياس .(2005). ممحـ, سامي -76
 .كالتكزيع, عماف, األردف لمنشر المسيرة

(. صعكبات تعمـ الكيمياء لدل طمبة كمية العمكـ بالجامعة اإلسالمية 2000الناقة, صالح ) -77
 , الجامعة اإلسالمية, غزة.رسالة ماجستير غير منشورةبغزة, 

(. برنامج مقترح لعالج صعكبات تعمـ الكيمياء العامة لدل طمبة 2004الناقة, صالح ) -78
 , جامعة عيف شمس.منشورة رسالة دكتوراه غيرالجامعة اإلسالمية بغزة, 

 .دار المسيرة, 6. طأسس بناء المناىج وتنظيماتيا(.2013الككيؿ, حممي كالمفتي, محمد) -79
(.أنماط معالجة المعمكمات لذكم صعكبات تعمـ مادة العمكـ في إطار 2005يكسؼ, سميماف) -81

الة رسنمكذج التخصص الكظيفي لمنصفيف الكركييف بالمخ لتالميذ المرحمة االبتدائية, 
 , جامعة قناة السكيس.باإلسماعميةكمية التربية ماجستير غير منشورة، 

, 1دار المسيرة, ط .والنفعالية الجتماعيةذوو صعوبات التعمم (.2011يكسؼ, سميماف) -81
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  (1ممحق رقم )

 لالختبار التشخيصي المحكمينأسماء السادة 

 مكان العمل الدرجة العممية اسم المحكم الرقم
 الجامعة اإلسالمية أستاذ أ.د محمد عسقكؿ -1
 الجامعة اإلسالمية أستاذ أ.د محمد أبكشقير -2
 جامعة األزىر أستاذ د.عطا دركيشأ. -3
 جامعة األقصى أستاذ د.محمكد األستاذأ. -4
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارؾ د.صالح الناقة -5
 جامعة القدس المفتكحة أستاذ مشارؾ د عبداهلل عبد المنعـ -6
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د.محمد أبك عكدة -7
 مديرة التربية كالتعميـ ماجستير أ.سمية الجمؿ -8
 مديرة التربية كالتعميـ ماجستير أ.حناف أبكسكراف -9
 مديرة التربية كالتعميـ ماجستير أ.إياد العشي -10

 لمبرنامج المحوسب أسماء السادة المحكمين
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د.محمكد الرنتيسي -1
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د.مجدم عقؿ -2
 جامعة األقصى أستاذ مساعد حسف النجارد. -3
 كالتعميـمديرية التربية  أستاذ مساعد محمكد برغكتد. -4
 مديرية التربية كالتعميـ أستاذ مساعد رحمة عكدةد. -5
 تركيا-جامعة ازمير أستاذ مساعد د.نكرىاف الضبة -6
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 (2ممحق رقم )

 :التشخيص المعد لمصف الرابع الختبارجابة إ

 رمز اإلجابة رقم السؤال رمز اإلجابة رقم السؤال
 أ -26 د -1
 ب -27 أ -2
 أ -28 ج -3
 ب -29 د -4
 أ -30 ب -5
 د -31 ج -6
 ج -32 ج -7
 د -33 ج -8
 ج -34 ب -9
 ب -35 ب -10
 د -36 أ -11
 أ -37 ج -12
 د -38 أ -13
 ج -39 أ -14
 أ -40 أ -15
 ب -41 ج -16
 أ -42 د -17
 ج -43 د -18
 ب -44 ج -19
 ج -45 ب -20
 ب -46 د -21
 أ -47 ج -22
 ب -48 أ -23
 د -49 د -24
 ج 50 ب -25
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 (3ممحق رقم )
 :التشخيص المعد لمصف الرابع الختبارإجابة مفتاح 

 رمز اإلجابة رقم السؤال رمز اإلجابة رقم السؤال
1-  26-  
2-  27-  
3-  28-  
4-  29-  
5-  30-  
6-  31-  
7-  32-  
8-  33-  
9-  34-  
10-  35-  
11-  36-  
12-  37-  
13-  38-  
14-  39-  
15-  40-  
16-  41-  
17-  42-  
18-  43-  
19-  44-  
20-  45-  
21-  46-  
22-  47-  
23-  48-  
24-  49-  
25-  50  
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 (4ممحق رقم )
 خطوات بناء اختبار تشخيصي وفقا لجدول المواصفات  لمصف الرابع 

 الفصل الدراسي األول في مادة العموم

 
 " الكيرباء في حياتنا" ك" التيار الكيربائي كالدارة الكيربائية" لدرسي تحميل محتوى- أولً * 

 الوزن النسبي لمستويات األىداف  -* ثانيا 
 100× ىداؼ في ذلؾ المستكلعدد األ    الكزف النسبي لألىداؼ = 

 ىداؼ لممكضكعات متكاممةمجمكع األ     
 

 فيم تذكر مستويات األىداف
 مستويات عميا

 %100المجموع
 تقويم تركيب تحميل تطبيق

 29 2 2 5 2 10 8 عدد األىداف
 %100 %7 %7 %17 %7 %35 %28 الوزن النسبي لألىداف

 
 الوزن النسبي لمموضوعات الدراسية  -*ثالثا 

 100×  عدد الحصص الالزمة لتدريس المكضكع=  الوزن النسبي لمموضوع
 عدد الحصص الالزمة لتدريس المكضكعات كاممة                            
 %43"الكيرباء في حياتنا " = - الوزن النسبي لمدرس األول
 %57" التيار الكيربائي كالدارة الكيربائية " = - الوزن النسبي لمدرس الثاني

 
  :إعداد جدول المواصفات -رابعا

                  سؤاالن  50*عدد األسئمة /
 درجة              50*  مجمكع الدرجات /

 دقيقة 40*  الزمف /
 نكع األسئمة /اختيار مف متعدد  *

 *لحساب عدد فقرات األسئمة حسب الكزف النسبي لممكضكعات حسب المستكيات
 الوزن النسبي ألىداف الموضوع× الوزن النسبي لمدرس  × العدد الكمي لألسئمة 
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 (5رقم )ممحق 
 اختبار تشخيصي في مادة العموم لموحدة الثانية لمفصل الدراسي الول لمصف الرابع

 اسم التمميذ/...................................         الدرجة:......... .2
   -ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :

 كل ما يمي من استخدامات الكيرباء ماعدا :  -1
  ب. التسخيف   أ. اإلضاءة 

 د. جذب األجساـ الصمبة   ج. نقؿ المعمكمات 
 من أنواع الكيرباء : -2

  ب. الخمية الشمسية   أ. الكيرباء الساكنة 
 د. المكلدات   ج. البطاريات 

 أحد األجيزة التالية يعتبر مصدرًا من مصادر الكيرباء :  -3
  ب. المصابيح الكيربائية   أ. المحركات الكيربائية 

 د. السخانات الكيربائية   لدات الكيربائية ج. المك 
 جميع األجيزة اآلتية تستخدم فييا البطاريات ماعدا :  -4

  ب. مصباح اليد   أ. الراديك 
 د. مصباح الكيركسيف   ج. اآللة الحاسبة 

 البطارية ليا :  -5
  ب. قطب مكجب كآخر سالب  أ. قطباف مكجباف 
 د. ليس ليا أقطاب   ج. قطباف سالباف 

 شكل الموضح أمامك يحول الطاقة الكيربائية الى: ال -6
 أ. الحركية 

 ب. الضكئية 
 ج. حرارية  

 د. كيميائية "تفاعمية" 
 جميع ما يمي من مكونات الدارة الكيربائية ماعدا :  -7

  ب. سمؾ نحاس  أ. بطارية 
 د. مفتاح كيربائي  ج. مصباح زيت 

 جميع المواد التالية موصمة لمكيرباء ماعدا :  -8
  ب. جسـ اإلنساف  أ. األلمنيـك 

 د. مسمار الحديد  ج. مسطرة الخشب 
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 المادة المستخدمة في تصنيع األغمفة الخارجية لألجيزة الكيربية  :  -9
  ب. البالستيؾ   أ. الحديد 
 د. الذىب   ج. النحاس

 
 أحد المكونات اآلتية ل يعتبر من مكونات المصباح الكيربائي :  -10

                        ب. بطارية               أ. زجاجة 
 د. قاعدة           ج. لكلب 

 المواد التي ل تسمح بمرور التيار الكيربائي تعرف بـ :  -11
  ب. المكصمة   أ. العازلة   
 د. الغير العازلة  ج. المعدنية  
 جميع المواد التالية عازلة لمكعرباء ماعدا: -12

 جسـ اإلنساف         د.الحرير ج.        الخشب             ب.البالستيؾأ.   
 وظيفة المفتاح الكيربائي: -13
 ب.إصدار الشحنات الكيربائية  إغالؽ كفتح الدارة الكيربائية                 أ.

 د.كصؿ الدارة الكيربائية   ج. فتح الدارة الكيربائية فقط                  
 دارة مغمقة: انتقال الشحنات الكيربائية من نقطة ألخرى في -14

 ب.الدارة الكيربائية               أ. التيار الكيربائي
 د. الكيرباء                                         ج. التكيرب

 يفضل عدم إلقاء البطاريات مع النفايات ألنيا :  -15
 أ. تحتكم عمى مكاد سامة كتسبب تمكث                ب.ألنيا تسبب حريؽ  

 د. تصدر شحنات كيربائية                            تماسان كيربائيان ج. تسبب 
 تنقل الكيرباء من محطة توليد الكيرباء إلى المنازل بواسطة :  -16

 د. أنابيب بالستيكية  ج. أسالؾ كيربائية  ب. أنابيب ألمنيـك  أ. أنابيب نحاس 
 ريق : جياز يستخدم لتحول الطاقة الكيربائية إلى طاقة ضوئية عن ط -17

  ب. فرف الغاز   أ. السخاف الشمسي 
 د. المصباح الكيربائي   ج. الثالجة 

 الدينمو يحول الطاقة :  -18
  ب. الحركية إلى ضكئية     أ. الكيربائية إلى حركية 

 د. الحركية إلى كيربائية    ج. الكيربائية إلى ضكئية 
 من الجيزة التي ل تشتغل بالكيرباءىي :  -19

  ب. الحاسكب   أ. التمفاز 
 د. المدفأة الكيربائية  ج. مدفأة الكيركسيف 
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 انتقال كمية من الشحنات في دارة كيربائية مغمقة:-20
 المغناطيس        ب.التيار الكيربائي     ج.قطب كيربائي         د.مصدر كيربيأ.
 تتميز طريقة تسخين الماء الحديثة عن الطريقة القديمة: -21

 القديمة تكفر الكقت كالجيد.أ.   الطريقة 
 لى الكقت كالجيد كتمكث الجك.إب.  الطريقة القديمة تحتاج 
 لى كقت كجيد أقؿ.إج.  الطريقة الحديثة تحتاج 

 لمبيئة. قؿ تمكثان أد.  الطريقة الحديثة 
 لكي تنتقل الشحنات الكيربائية خالل الدارة فإنيا تحتاج إلى:-22

 ب. دارة كيربائية مفتكحة      أ. بطارية كمفتاح كيربائي فقط
 د. مفتاح كيربائي كمصباح فقط      ج. دارة كيربائية مغمقة

جميع ما يمي من القواعـد التـي يجـب إتباعيـا لتجنـب حـدوث صـدمة كيربائيـة أو تمـاس كيربـائي  -23
 ما عدا:

 ب.عدـ إدخاؿ أجساـ غريبة في مقبس الكيرباء     أ. تسمؽ أعمدة الكيرباء
 د. عدـ تطيير الطائرة قرب أسالؾ الكيرباء   عف أسالؾ الكيرباء المكشكفة ج. االبتعاد

 في الشكل المقابل الجزء الناقص في الدارة الكيربائية التالية ىو :     -24
                   .أ. البطارية  

  .ب. سمؾ التكصيؿ 
         .ج. المفتاح الكيربائي 
 .د. المصباح الكيربائي 

 
في الشكل المقابل المصباح الكيربائي في الدارة الكيربائية التالية ل يضيء ألن الدارة الكيربائية -25

 مسارىا :  
                            .أ. مكاد مكصمة  

  .ب. مكاد مكصمة كمكاد عازلة 
  .ج. يشتمؿ عمى ممعقة حديد 
  .د. يشتمؿ عمى ممعقة ذىب

 يصنع سمك المصباح من مادة التنجستين ألنو:-26
 أ.يسمح بمركر التيار الكيربائي .

 ب. ال يسمح بمركر التيار الكيربائي.
 ج.ألنو متيف ال ينقطع.
 د.  ألنو يضيئ بسرعة.
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 تغطى اسالك الكيرباء بمادة البالستيك ألنيا :-27

    أ. ألنيا مكصمة كغير عازلة لمكيرباء.
 مكصمة كعازلة لمكيرباء.ب. ألنيا غير 

    ج. ألف البالستيؾ ينصير بسرعة. 
 د. جميع ما سبؽ.

 المفتاح الكيربائي ميم في الدارة الكيربائية. -28
 إلضاءة المصباح الكيربائي.   أ.

 ب.  إلضاءة السمؾ.

 ج.  لشحف البطارية.
 د. لتسخيف السمؾ.

 يزداد ثمن فاتورة الكيرباء بسبب:-29
 االستيالؾ لمكيرباء.أ. قمة 

 ب. كثرة االستيالؾ لمكيرباء.
 ج. الرتفاع سعر الكيرباء.

 د. لكثرة عدد السكاف.
 ل نممس أجيزة ومقابس الكيرباء وأيدينا مبمولة:- 30

 أ.لتجنب حدكث صدمة كيربائية.
 ب. ألف الماء غير مكصؿ لمكيرباء.

 ج.حتى ال تنكسر أيدينا.
 الكيربائية.د. حتى ال تتسخ األجيزة 

 سبب عدم استخدام عدد كبير من األجيزة الكيربائية عمى مقبس واحد في آن واحد:-31
 أ.ألنو يؤدم إلى ارتفاع درجة حرارة األسالؾ.

 ب. تمؼ األجيزة.
 ج. حدكث حريؽ بالمنزؿ.
 د. جميع ما سبؽ صحيح.

 لترشيد استيالك الكيرباء في المنزل:-32
 أ. نترؾ باب الثالجة مفتكحان.

 ب. نترؾ المصابيح مضاءة ليالن كنياران.
 ج. نستخدـ السخاف الشمسي لتسخيف الماء.

 د. نترؾ التمفاز مفتكحا ليالن كنياران.
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 يمكن استخدام البطاريات في كثير من األجيزة مثل:-33

 .أ.المذياع
 .ب. المصباح اليدكم)الكشاؼ(

 .ج.لعبة األطفاؿ
 .د.المكلدات

 تسبب حدوث صدمة كيربائية ما عدا:من الممارسات التي -34
               .أ. تالمس أسالؾ كيربائية مغطاة

 ب. انقطاع التيار الكيربائي.
       الكقت نفسو.ج. تشغيؿ عدد مف األجيزة الكيربائية عمى نفس المقبس كفي 

 د. تشغيؿ جياز كاحد عمى  المقبس .
 كثرة استيالكنا لمكيرباء يؤدي إلى:-35

     .ثمف فاتكرة الكيرباء أ.نقص
    .ب. زيادة ثمف فاتكرة الكيرباء

   .ج. نقص ثمف المنتكجات المختمفة 
 .د.تمكث البيئة 
 من األسباب الحقيقية لنقطاع التيار الكيربائي في غزة جميع ما يمي عدا: -36

 .أ. كثرة االستيالؾ
 .ب. الحصار اإلسرائيمي لغزة

 .مقطاعج. قمة كميات الكقكد الداخمة ل
 د. كثرة كميات الكقكد.

 المصباح الكيربائي  في الدارة ل يضيء إذا : -37
 .أ. انقطع سمؾ التكىج 

  .ب. أغمقت الدارة 
  .ج. كضعنا ممعقة مف الحديد 
 د. كضعنا ممعقة مف النحاس.

 عند وضع جرس كيربائي متصل بدارة كيربائية مغمقة فإننا نالحظ أن:-38
 أ. الجرس يضيئ.

 السمؾ يضيئ.ب. 
 ج. السمؾ ينقطع.

 د. مركر التيار الكيربائي كيقرع الجرس. 
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 الرسم الذي أمامك يدل عمى :   -39

   .أ. تحكؿ الكيرباء إلى حرارة 
 .ب. زيادة استيالؾ الكيرباء  
 .ج. ترشيد استيالؾ الكيرباء 

             .د. الطاقة الشمسية غالية الثمف
 الكيربائية بقطعة من الخشب فإن:عند وصل الدارة -40

 .أ. المصباح اليضيئ
 .ب. المصباح يضيئ

 .ج. ينقطع السمؾ
 .د.يتمؼ حجر البطارية

 عند إضافة ممعقة بالستيك إلى الدارة الكيربائية فإننا نالحظ أن:-41
 أ.   ينقطع السمؾ.

 ب. المصباح اليضيئ.
 ج. يتمؼ حجر البطارية.

 د. المصباح يضيء.
 المسطرة البالستيكية بشعرك لعدة مرات فإنك نالحظ:عند دلك -42

 أ. سماع طقطقة.
 ب. حدكث انفجار.
 ج. احتراؽ الشعر.

 د. رؤية ضكء.
 ماذا يحدث لواستخدمنا البطارية الجافة بدل البطارية البطارية السائمة في السيارة:-43

 أ. تزيد سرعة السيارة.
 ب. تقؿ سرعة السيارة.
 ج. ال تعمؿ السيارة.

 تضيء السيارة. د.
 ماذا يمكن ان نقترح لترشيد استيالك الطاقة الكيربية في المدرسة:-44

 أ. استخداـ الشمكع.
 ب. إطفاء األنكار بعد إنتياء الدكاـ المدرسي.

 ج. استخداـ المكلدات .
 د. استخداـ الحطب بدالن مف الكيرباء.
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 إذا أردنا عمل دارة كيربائية يضيء فييا المصباح فإننا نحتاج إلى : -45

 أ.  مصباح , سمؾ نحاسي مكصكؿ بقطعة مف الخشب, بطارية كمفتاح.
 ب.  مصباح ,سمؾ نحاسي مكصكؿ بممعقة مف البالستيؾ, بطارية كمفتاح.

 ج. مصباح  ,سمؾ نحاسي , مفتاح  , بطارية .
 .  د. مصباح , سمؾ نحاسي , مفتاح

 يضيء المصباح الكيربائي في الدارة الكيربائية رقم  :  -46
 
 
 
 

 ب.                          ج.                               د.          أ .                        
 القتراح المناسب لتقميل استيالك الكيرباء ىو:-47

 اء .أ. عمؿ حممة تكعية لترشيد استيالؾ الكيرب
 ب. زيادة أثماف الكيرباء .

 ج. قطع التيار عف بعض المناطؽ لعدة ساعات.
 د. تقميؿ أثماف الكيرباء.

 عند مالحظة غطاء المقبس الكيربائي مكسور التصرف المالئم ىو:-48
 أ. أسرع كأغطيو . 

 ب. أسرع كأخبر كالدم .
 ج. ألفو بشريط الصؽ.

 .د. ال أخبر أحد كأىرب بعيدان 
 

 التصرف األفضل إذا أصيب أحد بصدمة كيربائية في المنزل.-49
 أ.أسرع كأمسؾ بيده لسحبو.

 عنو. ب. أىرب بعيدان 
 ج. أسكب عميو الماء

 د. أقـك بفصؿ التيار الكيربائي عف المنزؿ:
 أقترح طريقة آمنة لمتخمص من البطاريات التالفة ب -50

 ب. تكسيرىا             أ. حرقيا        
 تجميعيا كالتخمص منيا بطرؽ صحية          د. غسمياج. 
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 (6ممحق رقم )
 الختبار التشخيصي حول المحكمين السادة آراء استطالع

 
 

 المحترم --------------------------- / السيد
 

 ,,, كبعد طيبة تحية
 
قائـ عمى أبعاد برنامج  "" مكضكعيا عممية بدراسة براىيـ الضبة إنجكاف ناجي / الباحثة تقـك

  "" المنيج التكعيبي لعالج صعكبات تعمـ العمكـ لدل طمبة الصؼ الرابع المعاقيف بصريان 
 . التربية في الماجستير درجة عمى لمحصكؿ

 العمكـ  صعكبات تعمـ إلى لمتعرؼ تشخيصي اختبار إعداد الدراسة ىذه متطمبات مف كاف ك
 . تالميذ الصؼ الرابع تكاجو التي

 : حيث مف االختبار ىذا تحكيـ سيادتكـ مف الباحثة كترجك
 .عمميان  االختبار فقرات صحة مدل-١
 . الدراسية المناىج في الكاردة لمصعكبات االختبار تمثيؿ مدل -2
 .االختبار فقرات في البدائؿ صياغة صحة مدل -٣
 .الجيد االختبار لمعايير مراعاتيا -4
 

 واإلضافة الحذف حيث من تعديالت بأي الباحثة ترحب و
 

 تعاكنكـ حسف عمى لكـ كشكران 
 

 إشراف/أ.د فتحية المولو
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 ( 7ممحق رقم )
 :بصرياً  المعاقين الرابع الصف لتالميذ المعد التشخيصي الختبار أىداف

 
 :اآلتية السموكية األىداف قياس التشخيصي الختبار من يتوقع

 

 .يتعرؼ أىمية الكيرباء في حياتنا -1
 .يسمي األغراض التي تستخدـ فييا الكيرباء -2
 .يربط بيف أسماء األجيزة الكيربية كاستخداماتيا -3
 .يذكر أنكاع الكيرباء -4
 .يذكر مصادر الكيرباء -5
 .يصؼ أشكاؿ البطاريات ك حجكميا -6
 .تستخدـ فييا البطارياتيسمي بعض األجيزة التي  -7
 .يقارف بيف طرؽ اإلضاءة كالتسخيف كنقؿ الرسائؿ كغيرىا قديما كحديثان  -8
 .يكضح مفيـك كؿ مف أ. الكيرباء  ب. التكيرب -9

 .يكضح مفيـك التيار الكيربائي -10
 .يسمي مككنات الدارة الكيربائية كفائدة كؿ منيا -11
 .يكضح مفيـك الدارة الكيربائية -12
 .مى الرسـ المعطىيعيف أجزاء الدارة ع -13
 .يرسـ دارة كيربائية باألشكاؿ كالرمكز -14
 .يبني دارة كيربائية -15
 .يستنتج مف خالؿ النشاط العممي أجزاء مككنات السمؾ الكيربي -16
 .يتعرؼ أجزاء المصباح الكيربي -17
 .يعيف أجزاء المصباح عمى رسـ معطى -18
 .يميز بيف الدارة المفتكحة كالدارة المغمقة -19
العممي مفيكـ كؿ مف المادة المكصمة كالمكاد العازلة في  يستنتج مف خالؿ النشاط -20

 .المنزؿ
 .يصنؼ المكاد إلى مكصمة كعازلة -21
 .يتعرؼ مدل خطكرة استخداـ الكيرباء بطرؽ غير صحيحة -22
 .يتعرؼ أىـ القكاعد الكاجب مراعاتيا لتجنب أخطار الكيرباء -23



121 
 

 .يصمـ شعارات كرسكمات لمكقاية مف خطكرة الكيرباء -24
 .رشيد استيالؾ الطاقة الكيربائيةيكضح مفيكـ ت -25
 ..يشرح كيؼ تعمؿ الدارة الكيربائية18 -26
 يجابية لترشيد استيالؾ الطاقة.إيقترح سمككات  -27
 .ينقد السمككات التي تيدر الطاقة الكيربائية -28
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 (8ممحق رقم )
 البتدائي الرابع لمصف المعد التشخيصي الختبار تعميمات

 
 :..............................................الشعبة......................... التمميذ اسم

 
 الختبار: تعميمات

 
االبتدائي الكحدة  كتاب الصؼ الرابع في الكاردة الصعكبات لتشخيص االختبار ىذا صمـ -1

 . األكؿ الجزء) الثانية
 يتككف االختبار مف خمسكف فقرة اختيار مف متعدد.- 2
 إجابة عمى تدؿ ج ب, , أ الحركؼ ك , األسئمة أرقاـ ىي ---- , ١, ٢, ٣, ٤ األرقاـ -3

 . المحتممة البدائؿ
 .) الصحيحة اإلجابة عمى الداؿ الحرؼ كتابة منؾ المطمكب -4
ذا اإلجابات, تخمف ال -5  أسئمة, مف يميو ما إلى انتقؿ األسئمة, أحد عف اإلجابة تعرؼ لـ كا 

 . اإلجابة عف البحث في الكقت تضيع ال حتى
 .لؾ يؤذف أف قبؿ اإلجابة في تبدأ ال -6
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 ( 9ممحق رقم )
 في الصف الرابع تالميذ تواجو التي الصعوبات حول العموم معممي آراء استطالع

 الوحدة الثانية " الكيرباء والمغناطيسية" تعمم

 : انًعهًت أختٙ / انًعهى أخٙ
 ...... ٔانسالو انتحٛت بعذ
انصف  تاليٛذ تٕارّ انتٙ انصعٕباث إنٗ نهتعزف بذراست َزٕاٌ َارٙ انضبت  / انباحخت تقٕو

 .(ٔحذة انكٓزباء ٔانًغُاطٛسٛتتعهى  فٙ ) ) بصزٚا   انًعاقٍٛ انزابع 
 : انتانٙ انسؤال عهٗ باإلرابت يشكٕرا   انتكزو فانزراء

انٕحذة انخاَٛت "انكٓزباء  تعهى فٙ بصزٚا   انًعاقٍٛ انتاليٛذ ٕٚارٓٓا انتٙ انصعٕباث يا "

 .ٔانًغُاطٛسٛت"

 :" فٙ َظزك ٔرٓت يٍ
الصف 

 الدراسً
الصعوبات التً ٌواجهها الطالب فً الوحدة الثانٌة"الكهرباء 

 والمغناطٌسٌة"
 تخيؿ بعض األجيزة الكيربائية. - الرابع

 تصكر معرفة بعض المفاىيـ. -
 نشطة المكجكدة في الدرس.ممارسة األ -
 أنكاع الكيرباء كمصادر الكيرباء. بٍٛالتمييز  -
 معرفة أشكاؿ كأحجاـ البطاريات كاستخداماتيا. -
 .معرفة الغرض مف استخداـ بعض األجيزة الكيربائية -
 .التعرؼ عمى أسماء بعض األجيزة الكيربائية -
 التعرؼ عمى نكع العمؿ الذم تقـك بو بعض األجيزة الكيربائية -
 كقديمان. المقارنة بيف طرؽ تسخيف الماء حديثان  -
 المقارنة بيف طرؽ اضاءة المصباح قديمان كحديثان  -
 .المقارنة بيف طرؽ نقؿ الرسائؿ قديمان كحديثان  -

 التمييز بيف التيار الكيربائي كالدارة الكيربائية. - 
 التمييز بيف الكيرباء كالتكيرب. -
 التعرؼ عمى مككنات الدارة الكيربائية. -
 الدارة كأييا ال تضيئ.التمييز بيف الحاالت التي تضيئ فييا  -
 التمييز بيف الدارة المغمقة كالدارة المفتكحة. -
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 رمكز الدارة الكيربائية. إلىالتعرؼ  -
 مككنات السمؾ الكيربائي. إلىالتعرؼ  -
 تركيب المصباح الكيربائي. التعرؼ إلى -
 التمييز بيف المكاد المكصمة كالمكاد العازلة. -
 كيربائية.معرفة الممارسات التي تسبب حدكث صدمة  -
 معرفة القكاعد التي يجب اتباعيا لتجنب حدكث الصدمة الكيربائية. -
 .تنفيذ التجارب ككتابة المالحظة كاالستنتاج -
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 (10) ممحق رقم
 دليل المعمم المساعد لمبرنامج الذي أعدتو الباحثة

استخدام البرنامج بكل ٌتضمن هذا الملحق دلٌالً حتى ٌتمكن المعلم/ المعلمة من 

حٌث إن البرنامج مصمم لوحدة الكهرباء والمؽناطٌسٌة فً مادة العلوم  سهولة,

 الجزء األول0-للصؾ الرابع األساسً

 وٌتضمن الدلٌل ما ٌلً:

 الخطة الزمنٌة المقترحة لتدرٌس الوحدة المختارة0-أوالً 

 تحدٌد األهداؾ العامة للوحدة0 -ثانٌاً 

 البرنامج )اإلطار العام للبرامج(0نبذة عن -ثالثاً 

 شرائح عرض لدروس الوحدة 0-رابعاً 

 0االطار النظري للدروس-خامساً 

 0تحلٌل الدروس وفق أبعاد المنهج التكعٌبً -سادساً 

 الستخدام البرنامج ٌجب أن ٌتوفر ماٌلً:-سابعاً 

 Flash0جهاز حاسوب بحٌث ٌتوفر فً برنامج -

 لصوت والفٌدٌو فً مجلد واحد0ٌجب وضع البرنامج مع ملفات ا -

 أسالٌب التقوٌم: -ثامناً 

الهدؾ من عملٌة التقوٌم هو معرفة مدى تحقق األهداؾ بحٌث ٌتم معالجة نقاط 

 وتعزٌز نقاط القوة حٌث استخدمت الباحثة ثالثة أنواع من التقوٌم وهً: ,الضعؾ

جدٌد وذلك قبل البدء بالدرس ال ,:وٌكون فً بداٌة الدرسالتقوٌم القبلً -

 والمناقشة والشرح واألنشطة0

وٌكون أثناء شرح الدرس وبعد االنتهاء من كل هدؾ  التقوٌم التكوٌنً: -

 سلوكً محدد0

وذلك بعد االنتهاء من  ,وٌكون فً نهاٌة الدرس التقوٌم البعدي)الختامً(: -

 المناقشة واألنشطة0
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 ٌلً: وٌتضمن الدلٌل ما

 :وحدة الكهرباء والمغناطٌسٌةالخطة الزمنٌة المقترحة لتدرٌس  -أولً 

 :الخطة الزمنٌة المقترحة لتدرٌس وحدة الكهرباء والمؽناطٌسٌة

 عدد الحصص الدروس عنوان الوحدة الوحدة

 
 

 الثانٌة

 
 

 الكهرباء والمؽناطٌسٌة

الدرس األول: الكهرباء فً 
 حٌاتنا

2 

 التٌار الدرس الثانً:
 الكهربائً والدارة الكهربائً

5 

 9 الحصصمجموع 

 

 األهداف العامة للوحدة:تحدٌد  -ثانٌاً 

 ٌتعرؾ أهمٌة الكهرباء فً حٌاتنا ومجاالت استخدامها0 -0

 ٌتعرؾ إلى طرق الحصول على الكهرباء0 -0

 0ٌوضح المقصود بكل من:التكهرب, التٌار الكهربائً, الدارة الكهربائٌة -3

 ٌبنً دارات كهربائٌة بشكل صحٌح0 -2

 0المواد الموصلة والمواد العازلةٌقارن بٌن  -5

 ٌتتبع بعض القواعد الصحٌة للوقاٌة من أخطار الكهرباء0
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 :نبذة عن البرنامج )اإلطار العام للبرنامج( -ثالثاً 

 

 :ة للبرنامجالواجهة الرئٌس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرائح عرض لدروس الوحدة  -رابعاً 

 -الدرس األول:

 -:أجزاء الدرس األول
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 الدرس الثانً:

 :أجزاء الدرس الثانً
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 :اإلطار النظري لدروس الوحدة الثانٌة خامساً:

 الوحدة الثانية
 المغناطيسيةو  الكيرباء

 
 :الطمبة مرحبًا بكمأبنائي 

عمػػػى نطػػػاؽ كاسػػػع فػػػي الكقػػػت الحاضػػػر, كالكيربػػػاء نعمػػػة إذا أحسػػػف  تسػػػتخدـ الكيربػػػاء كالمغػػػانط
 اإلنساف استخداميا, كنقمة إذا لـ يحسف استخداميا.

فمػػػػا الكيربػػػػاء ككيػػػػؼ نحصػػػػؿ عمييػػػػا؟ كمػػػػا مجػػػػاالت اسػػػػتخداماتيا؟ ككيػػػػؼ نعمػػػػؿ عمػػػػى ترشػػػػيد 
 استيالكيا؟ كما خصائص المغناطيس؟ ككيؼ يمكف عمؿ مغانط صناعية؟

 أىداف الوحدة:

 ع من الطالب/ة بعد النتياء من دراسة ىذه الوحدة أن يكون قادرًا عمى أن:يتوق

 .يتعرؼ أىمية الكيرباء في حياتنا كمجاالت استخداميا 

 .يذكر طرؽ الحصكؿ عمى الكيرباء 

 .يكضح المقصكد بكؿ مف: التكيرب, كالتيار الكيربائي, كالدارة الكيربائية 

 .يبني دارات كيربائية بشكؿ صحيح 

  بيف المادة المكصمة كالمادة العازلة.يقارف 

 .يتيح لبعض القكاعد الصحيحة الكقاية مف أخطار الكيرباء 

 

 أجزاء الدرس األول
 .في حياتناأىمية الكيرباء -الجزء األكؿ 

 .استخداـ األجيزة الكيربائية -الجزء الثاني

 .ماىي الكيرباء -الجزء الثالث
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 .اختبر معمكماتؾ -الجزء الرابع

 األول:الدرس 

 الجزء األول

 في حياتناأىمية الكيرباء 

 أمامنا مجمكعة مف الرسكمات في مكاقع مختمفة إلحدل المدف.

 قصة كؿ صكرة )استمع إليَّ جيدان كركز(. إلىدعكنا اآلف نتعرؼ : أعزائي الطمبة

 أحباب اسمع ركز ىكس ىكس ىكس(. ... )أصحاب

 -الصورة األولى:

يصػػػعد إلػػػى بيتػػػو فكجػػػد المصػػػعد الكيربػػػائي ال يعمػػػؿ فتسػػػاءؿ عػػػف  فػػػي أحػػػد األيػػػاـ أراد محمػػػد أف
 .السبب

 )صكت الكلد :اكككه لماذا تعطؿ المصعد مالذم حدث(

 -الصورة الثانية:

ذا ال يعمػؿ الحاسػكب؟ أرادت سماح أف تقكـ بحؿ كاجباتيا عمى الحاسػكب فمػـ يعمػؿ فتسػاءلت لمػا
  . متعطؿ)صكت حاسكب(

 .اسكب ما الذم حدث()صكت سماح: لماذا تعطؿ الح

 الصورة الثالث:

 أراد عمر أف يضيء ليرل األشياء مف حكلو ففكجئ لماذا ال يضيء المصباح؟

 )صكت طقطقة مفاتيح(. 

 .)صكت عمر: لماذا تعطؿ المصباح ما الذم حدث(
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 -الصورة الرابعة:

ال يعمػؿ مجفػؼ أراد أبك سامي الخركج إلى عممو فأمسؾ بمجفػؼ الشػعر فمػـ يعمػؿ فتسػاءؿ لمػاذا 
 الشعر؟  )صكت مجفؼ الشعر(.

 .ما الذم حدث( ؟خرت لماذا ال يعمؿ المجفؼأصكت أبك سامي: يا اليي لقد ت

 -الصورة الخامسة:

 كاف الجكر باردان فأراد أبك صالح أف يشعؿ المدفأة فتساءؿ لماذا ال تعمؿ المدفأة؟

 (.ال تعمؿ )صكت مفتاح 

 ت المدفأة اني أشعر بالبرد الشديد)صكت أبك صالح :اكككه لماذا تعطم

 .ما الذم حدث(

 الصورة السادسة:

أراد الجػػد أف يشػػاىد برنامجػػو المفضػػؿ فػػي التمفػػاز فتسػػاءؿ لمػػاذا ال يعمػػؿ 
 التمفاز؟

 .)صكت مفتاح ال يعمؿ(

 ما الذم حدث( ؟)صكت الجد : يا اليي لماذا ال يعمؿ التمفاز

 -الصورة السابعة:

 لقد تأخر األكالد عف المدرسة ما ىذا االزدحاـ؟ 

 )صكت ازدحاـ(.

مػػا الػػذم  ؟كالد: لقػػد تأخرنػػا عػػف المدرسػػة مػػا ىػػذا االزدحػػاـ لمػػاذا تعطمػػت اشػػارة المػػركر)صػػكت األ
 حدث(؟؟
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 -الصورة الثامنة:

... )ال  صكت ماكينات العمؿ )فجأة يتكقؼ الصػكت( ... العمػاؿ جميعػان 
في المصػنع لقػد تكقفػت اآلالت عػف العمػؿ( لمػاذا نتاج البضائع إنستطيع 

 ما الذم حدث؟؟ تكقؼ العمؿ في المصنع؟

  مػػػاذا حػػػدث فػػػي تمػػػؾ المدينػػػة؟ لمػػػاذا تعطػػػؿ كػػػؿ شػػػيء؟ ... أحسػػػنتـ أجػػػؿ لقػػػد انقطػػػع التيػػػار
 الكيربائي.

 .ما السبب في ذلؾ؟ ... أحسنتـ أنت رائعكف إنو الحصار الذم يمارسو االحتالؿ الصييكني 

 ية الكيرباء؟ما ىي أىم

 نعـ ... رائع ...

 تخدمنا في مختمؼ نكاحي الحياة. -1
 تكفر الكقت كالجيد. -2

 واآلن أعزائي الطمبة دعونا نعدد بعض أسماء األجيزة الكيربائية التي نستخدميا في:

 المنزؿ: مجفؼ الشعر, الحاسكب. -1
 المدرسة: الحاسكب, المسجؿ, الميكركفكف, السماعات. -2
 شارات المركر.إالشارع: المصابيح, أعمدة اإلنارة,  -3
 المصنع: اآلالت. -4

 أجؿ كفي جميع أماكف العمؿ:

 أصحاب المين: -ول:لى النشاط األ إعزائي الطمبة ننتقل أدعونا اآلن 

ؾ كؿ اإلجابة الصػحيحة ثػـ شػارؾ زمػالءاآلف  عزيزم الطالب فكر بنفسؾ ثـ تشاكر مع زميمؾ ح
النشػػػاط التػػػالي .....عػػدد أسػػػماء أصػػػحاب ميػػف يتعطمػػػكف عػػػف عمميػػػـ  اإلجابػػة كىكػػػذا مػػػف خػػالؿ

 ,بسبب انقطاع التيار الكيربائي ,كأسماء األجيزة الكيربائية التي يستخدمكنيا:
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 األجيزة التي يستخدميا ما اسـ صاحب المينة
 مجفؼ الشعر     الحالؽ
 الحاسكب         السكرتير
 ماكينة الخياطة    الخياط

 اآلالت             العامؿ في المصنع
 مكنسة كيربائية    ربة البيت

 إذان تعممنا أعزائي الطمبة أف الكيرباء تخدمنا في مختمؼ نكاحي حياتنا.

 أعماؿ كثيرة نقكـ بيا يكميان تحتاج إلى أجيزة كيربائية.

 أماكف عممنا. نستخدـ األجيزة الكيربائية في: البيت, كالمدرسة, كالشارع, كالمصنع, كفي

 أعزائي الطمبة ننتقل إلى النشاط الثاني: اآلن دعونا

 اآلف أعزائي الطمبة دعكنا نستمع إلى ىذه القصة. ثـ نجيب عف األسئمة التي تمييا:ك 
 

 ::.. يوم من مذكرات صحفي..:: 

كتػػب صػػػحفي يقػػكؿ: فػػػي ذلػػؾ اليػػػـك المػػاطر, صػػػحكت فػػي الصػػػباح عمػػى صػػػكت جػػرس البػػػاب, 
 لبائع الحميب الذم يحضره يكميان.فتحت الباب 

 ألستمع إلى نشرة األخبار الصباحية. ,ككضعت الحميب في الثالجة, ثـ فتحت التمفاز

 دخمت الحماـ آلخذ حمامي الصباحي مستمتعان بالماء الساخف الذم يكف ره لي السخاف الكيربائي.

 لسبت مالبسي بعد كي يا, كجفٌفت شعرم بمجفؼ الشعر.

مػػػدفأة الكيربائيػػػة أشػػػرب الحميػػػب, كآكػػػؿ قطعػػػة مػػػف الخبػػػز المحٌمػػػص بػػػالمحٌمص جمسػػػت قػػػرب ال
كبت سيارتي, كأدرت مفتاح المذياع متكجيان إلى عممي في الصحيفة ر الكيربائي. نزلت بالمصعد ك 

 التي أعمؿ بيا, كالتي يتكفر فييا أجيزة طباعة, كحاسكب حديث.

 دحاـ السير نتيجة تعطؿ إشارات المركر.أمضيت كقتان أكثر مف المعتاد في الطريؽ؛ بسبب از 
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 /واآلن أبنائي الطمبة دعونا نستذكر بعض األجيزة الكيربائية التي استعمميا الصحفي

 )التمفاز, كالسخاف الكيربائي, كمجفؼ الشعر, المدفئة الكيربائية, كالمصعد(. 

 أي األجيزة استخدميا الصحفي داخل البيت، وأييا خارجو؟

 مفاز, كالسخاف الكيربائي, مجفؼ الشعر, المدفأة الكيربائية, المصعد.داخؿ البيت: الت .1
 خارج البيت: المذياع, الحاسكب, أجيزة طباعة. .2

ــو مــن الوقــت  ــرت عمي ــم وف ــدون ىــذه األجيــزة، وك ــاة الصــفي ب ــل حي ــب تخي ــزي الطال واآلن عزي
 والجيد.؟ 

 صؼ لنا ما تخيمتو

 التقويم    

 الصحيحة:السؤال األول: اختار اإلجابة 

 تستخدـ االجيزة الكيربائية في: -1
 جميع ماسبؽ(-د -عالج المرضى-ج -اإلضاءة-ب -الطيي -) أ

 السؤال الثاني أميز بين العبارة الصحيحة من الخاطئة بنعم او ل

  )    ال ( بدكف الكيرباء تككف حياتنا أفضؿ    
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 الثاني الجزء

 استخدام األجيزة الكيربائية

 وأحبائي الطمبة نتعرف عمى مجالت استخدام الكيرباء في حياتنا: دعونا اآلن أبنائي

 بماذا يخدمنا الفرف؟ نعـ أحسنت. الفرن: .1
 نستخدـ الكيرباء إلشعاؿ الفرف لطيي الطعاـ.

 : ما ىي الخدمات التي يقدميا التمفاز؟ رائع.التمفاز .2
كتبػادؿ المعػارؼ نستخدمو فػي نقػؿ المعمكمػات كاالتصػاؿ كالتكاصػؿ مػع البيئػات المختمفػة 

 كالمعمكمات.
 : فيـ تستخدـ ماكينة التصكير؟ ماكينة التصوير .3

 تستخدـ في الطباعة كتكفر الكقت كالجيد عمى الكثيريف.
 األشعة السينية: بماذا يستخدـ جياز األشعة؟ جياز تصوير .4

 يستخدـ في الكشؼ عف األمراض كعالجيا.
 ؟: كيؼ تخدمنا مدينة المالىياأللعاب في المالىي .5

 ساعدت في الترفيو كالتركيح عف النفس ألعداد كثيرة.
 : فيـ تستخدـ الغسالة؟الغسالة .6

 تعمؿ عمى غسؿ المالبس كتجفيفيا كتكفير الكقت كالجيد.
 : ما ىي الخدمات التي تقدميا ماكينة الغزؿ كالنسيج؟والنسيج الغزل ماكينة .7

 تعمؿ عمى صناعة الخيكط كمف ثـ القماش بكميات كبيرة.
 : ما ىي الفائدة التي تعكد عمينا مف الحاسكب؟الحاسوب .8

 يقـك بتبادؿ المعمكمات كاالتصاؿ كالتكاصؿ في جميع أنحاء العالـ في كقت قصير.
 : لماذا نستخدـ المدفئة؟المدفئة .9

 تستخدـ في التدفئة في فصؿ الشتاء كتعطي الحرارة كالدؼء دكف أف تمكث البيئة.
 ائدة التي تعكد عمينا مف المصابيح الضكئية؟: ما الفالكيربائية المصابيح .10
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تسػػػػتخدـ فػػػػي اإلنػػػػارة كاإلضػػػػاءة بشػػػػكؿ مميػػػػز كجميػػػػؿ ككاضػػػػح حيػػػػث تنيػػػػر لنػػػػا األمػػػػاكف 
 المظممة.

 دعونا اآلن أبنائي األعزاء ننتقل الى النشاط الثالث

بمسػػاعدة زميمػػؾ فكػػر ثػػـ زاكج ثػػـ شػػارؾ ك تعػػرؼ عمػػى األمػػاكف التػػي تكجػػد فييػػا الكيربػػاء كأسػػماء 
 ألجيزة الكيربائية في كؿ مكاف عمى حدة كنكع العمؿ الذم يقـك بو كؿ جياز:ا

 : باعتقادؾ ما ىي األجيزة التي تستخدـ في البيت؟البيت .1
 أجؿ, المصباح. كفيما يستخدـ؟ في اإلضاءة.

 كىناؾ أجيزة أخرل أيضان في البيت.
 الشارع؟: ما ىي أسماء األجيزة المكجكدة في دعونا ننتقل إلى الشارع .2

 نعـ إشارات المركر.
 .دعونا اآلن نتحدث عن األجيزة الموجودة في المستشفى .3

 أحسنت رائع: جياز األشعة كيقـك بتشخيص األمراض كمف ثـ عالجيا.
 ما ىي األجيزة المستخدمة؟تخيل أنك في مزرعة دواجن  .4

 ممتاز.... مصابيح كيربائية .. كفيما تستخدـ؟
 ة الحجـ تتغذل ليالن كنياران.أحسنت ... إلنتاج دكاجف كبير 

 : ما ىي األجيزة المكجكدة في المدرسة؟المدرسة .5
دخاؿ درجات الطالب كالتكاصؿ مػع  جياز الحاسكب الذم يعمؿ عمى تبادؿ المعمكمات كا 

 أكلياء األمكر.
 : ما ىي األجيزة التي تكجد في مكتب البريد؟مكتب البريد .6

رساليا كاستقباليا.نعـ إنيا آلة الطباعة ... تقـك بطباعة   الرسائؿ كا 
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 عزيزم الطالب ... باعتقادؾ لماذا يعاني أىمنا في قطاع غزة مف مشكمة انقطاع التيار الكيربائي؟

 نعـ ... إنو الحصار الذم يمارسو االحتالؿ الصييكني.

 رائع ... كايضان االسراؼ في استيالؾ الكيرباء.

 أحسنت ... قمة الكقكد االصطناعي.

 . تآمر الدكؿ العربية كاإلسرائيمية لمضغط عمى القضية الفمسطينية.ممتاز ..

 التقويم

 أختار االجابة الصحيحة السؤاؿ األكؿ:
 

 المدفأة الكيربائية( -مدفأة الكيركسيف -الحاسكب –المختمؼ مف األجيزة التالية ىك: )التمفاز -1

 حركية(-د -صكتية -ج -حرارية -ب -ضكئية -المدفأة تحكؿ الطاقة الكيربائية إلى :) أ -2
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 الجزء الثالث

 ماىي الكيرباء

 أبنائي الطمبة .... 

 اآلن دعونا نتعرف عمى ماىية الكيرباء التي سيمت حياتنا وجعمتنا نعيش برفاىية؟

 )صكت طفؿ يمشط شعره صكت طقطقة(

 كآخر يسير عمى سجادة, كآخر يممس مقبض الباب المعدنية في يكـ جاؼ.

 ماذا تسمي ىذه الطقطقة؟باعتقادؾ 

 أجؿ ... إنيا الكيرباء السككنية.

 ما ىي الكيرباء السككنية؟

 نعـ ىي تنتج عف كجكد شحنات كيربائية عمى تمؾ األجساـ.

 اآلف ىيا بنا نتعرؼ عمى كيفية شحف الجسـ بالكيرباء السككنية.
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 كاآلف عزيزم الطالب سننتقؿ لمنشاط الرابع

 جرب بنفسؾ

 : أحضر قصاصات كرؽ, مسطرة بالستيؾ.اتالمواد واألدو 

 خطكات العمؿ:

 أدلؾ المسطرة البالستيكية بشعرؾ لمرات عديدة. .1
 أقرب الطرؼ المدلكؾ مف المسطرة مف قصاصات الكرؽ. .2
 ماذا تالحظ؟ .3

 أحسنت التصاؽ قصاصات الكرؽ بالمسطرة البالستيكية.

 ما تفسير ذلك؟

أجػػؿ ينػػتج عػػف عمميػػة دلػػؾ المسػػطرة بالشػػعر تصػػبح مشػػحكنة بالكيربػػاء؛ أم يتكلػػد عمييػػا كيربػػاء 
سػػككنية, كعنػػد تقريػػب المسػػطرة مػػف قصاصػػات الػػكرؽ فػػإف المسػػطرة تػػؤثر عمػػى قصاصػػات الػػكرؽ 

 فتجذبيا.

 س: باعتقادؾ عزيزم الطالب ىؿ الكيرباء السككنية تستطيع تشغيؿ أجيزة المنزؿ؟

 تستطيع تشغيؿ أجيزة المنزؿ.أحسنت: إنيا ال 

 إذف فكيؼ نحصؿ عمى الكيرباء التي تخدمنا في حياتنا اليكمية؟

 دعكنا اآلف نتعرؼ عمى مصادر الكيرباء أال كىي:

 البطاريات. .1
 المكلدات الكيربائية. .2

  سنبدأ اآلف بالمصدر األكؿ أال كىك البطاريات 
التيػار الكيربػائي كليػا حجػـك كأشػكاؿ سؤاؿ/ما ىي البطارية؟ نعػـ أحسػنت /إنيػا أحػد مصػادر 

 مختمفة
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 المس البطارية الجافة مف الخارج/ مما تتككف البطارية؟ 
 لمبطارية طرفاف احداىا مستكم كاآلخر بارز 

 المسو .... الطرؼ البارز ىك القطب المكجب كالطرؼ المستكم ىك القطب السالب
بطاريػة كلمبطاريػػة قطبػػاف  اذف عزيػزم الطالػػب لمبطاريػة طرفػػاف يسػػمى كػؿ طػػرؼ بقطػػب ال

أحػػدىما يسػػمى القطػػب السػػالب  كيعطػػى اشػػارة )ش( كىػػي كىػػي اشػػارة النػػاقص اك الطػػرح 
 كاآلخر يسمى القطب المكجب كيعطى اشارة )+( كىك اشارة الجمع .

 كاآلف أعزائي الطالب دعكنا نتعرؼ عمى استخدامات البطارية:

 ستخدـ داخؿ المنزؿ كخارجو:انيا تستخدـ في كثير مف األجيزة الصغيرة التي ت

 المصابيح اليدكية. .1
 لعبة األطفاؿ. .2
 مذياع مع بطاريات. .3
 آلة حاسبة. .4

 ىناؾ نكع خاص مف البطاريات لتزكيد السيارة بالكيرباء تعرؼ بػ )البطاريات السائمة(.

 كاآلف عزيزم الطالب اختبر نفسؾ؟؟

 أذكر أسماء أدكات كيربائية تحتكم عمى بطاريات؟

 المذياع. .1
 الساعة. .2
 رمكت التمفاز. .3
 آلة حاسبة. .4

 دعكنا اآلف ننتقؿ إلى المصدر الثاني مف مصادر الكيرباء أال كىك المكلدات:
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 س: باعتقادك من أين نحصل عمى الكيرباء المستخدمة داخل المنازل وخارجيا؟

مػف محطػة  نعـ إنيا المكلدات الكيربائية المكجكدة في محطات تكليد الكيربػاء التػي تنقػؿ الكيربػاء
 تكليد الكيرباء إلى المنازؿ كالمصانع بكاسطة أسالؾ كيربائية.

عزيزم الطالب احزر مف إلقاء البطاريات مػع النفايػات, ألنيػا تحتػكم عمػى مػكاد سػامة جػدان تمػكث 
 البيئة, كقد تتسرب إلى التربة, كتمكث المياه الجكفية.

لػػتخمص منيػػا بطريقػػة صػػحيحة, كمػػا فػػي بعػػض الػػدكؿ يجػػب أف تجمػػع البطاريػػات التالفػػة, كيػػتـ ا
 يحدث في بعض الدكؿ المتقدمة.

 التقويم
 السؤال األول:أختار اإلجابة الصحية

 من أنواع الكيرباء : -2
  ) أ ك ب ( معان  د.البطاريات      ج.الكيرباء المتحركة      ب.الكيرباء الساكنة     أ.

 يفضل عدم إلقاء البطاريات مع النفايات ألنيا :  -3
  ) أ ك ب ( معان  د.تسبب تماسان كيربائيان    ج.تسبب تمكث البيئة ب.تحتكم عمى مكاد سامة  أ.

 أحد األجيزة التالية يعتبر مصدرًا من مصادر الكيرباء :  -4
 السخانات الكيربائية  د. المكلدات الكيربائية ج.المصابيح الكيربائية  ب.المكتكرات الكيربائية  أ.
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 الجزء الرابع

 ر معموماتكاختب

 واآلن عزيزي الطالب اختبر معموماتك:

 السؤاؿ األكؿ: تيستخدـ األجيزة الكيربائية في أماكف كأغراض عدة

 عدد أمثمة ألجيزة كيربائية كالغرض مف استخداميا كنكع العمؿ الذم تقـك بو

 مف أككف لنكتشؼ معا اسـ الجياز الكيربائي: ىيا بنا عزيزم الطالب نمعب لعبة

 جياز أحكؿ الكيرباء الي حرارة لتدفئة المنزؿ في فصؿ الشتاء فمف أككف؟؟أنا  -1
 نعـ أحسنت انيا المدفأة  .....)صكت مدفاة (

 أنا جياز أقـك بتحكيؿ الكيرباء الى ضكء كأنير لكـ الظالـ فمف أككف؟؟ -2
 نعـ أحسنت انو المصباح   )صكت اضاءة مصباح(

 بتيكية المنزؿ في فصؿ الصيؼ فمف اككف ؟؟أنا جياز أحكؿ الكيرباء الى حركة كأقـك  -3
 نعـ احسنت انيا المركحة    )صكت مركحة(

 

كاآلف عزيزم الطالب سكؼ ننتقؿ الى السؤاؿ الثاني: قارف بيف الطريقتيف المستخدمتيف لتنفيذ كؿ 
 مف األعماؿ اآلتية:

 لدينا صكرتيف لكؿ طريقة 

 ألف()

 خيف المستخدـ قديماالصكرة االكلى ::تكضح لنا نكع طريقة التس

 أحضر الحطب يا ابنتي لنشعؿ النار لتسخيف الماء

 الصكرة الثانية : تكضح لنا نكع طريقة التسخيف المستخدـ حديثا

 صؿ سخاف الماء بالتيار الكيربائي لنحصؿ عمى ماء ساخف
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 اذف عزيزم الطالب حدد ما نكع التسخيف المستخدـ في الصكرتيف قديما كحديثا؟

 ولى تسخين الماءالطريقة ال 

 تسخين الماء:

 : بالحطب.                                    قديماً 

 : بالجياز الكيربائيحديثاً 

 )باء(

 

عزيزي الطالب لدينا صورتين الصورة الولى قديما والثانية حديثا ركز واستمع جيـدا لتحـدد نـوع 
 الضاءة في الصورتين؟؟

 الضاءة قديماالصورة الولى توضح لنا نوع 

 لقد غابت الشمس أشعل مصباح الكاز يا ابنتي

 الصورة الثانية توضح لنا نوع الضاءة حديثا

 أشعل مصباح الكيرباء يا ابنتي

 اذن عزيزي الطالب ما نوع الضاءة في الصورتين قديما وحديثا؟؟؟

 إضاءة المصباح:

 : مصباح الكازقديما

 : مفتاح كيربائيحديثاً 

 جيم((
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 الطالب لدينا صكرتيف كؿ كاحدة منيـ تكضح لنا آلية نقؿ الرسائؿ قديما كحديثاعزيزم 

 الصكرة االكلى تكضح لنا نقؿ الرسائؿ قديما 

 احمد اربطالرسالة في قدـ الحمامة 

 الصكرة الثانية تكضح لنا نقؿ الرسائؿ حديثا

 اكتب رسالة كارسميا عبر الفاكس

 استخدـ فييا نقؿ الرسائؿ قديما كحديثا؟؟؟ اذف عزيزم الطالب ما نكع الطريقة التي

 نقل الرسائل:

 : الحماـ الزاجؿ.قديماً 

 : البريد ػ الفاكسحديثاً 

 واآلن سوف ننتقل الى السؤال الثالث: ما مصدر الكيرباء في كل مما يمي:

 مذياع يستمع إليو المزارع في حقل الزيتون. .1
 أجؿ أحسنت ... إنيا البطارية الجافة.

 .جرس المدرسة .2
 رائع ... إنيا الكيرباء.

 بوق مع بائع الخضار المتجول. .3
 نعـ إنيا البطارية.

 الحافمة. .4
 أجؿ غنيا بطارية سائمة.

 التمفاز. .5
 إنيا المكلدات.
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 الدرس الثانً

 التٌار الكهربائً والدارة الكهربائٌة

 

 أجزاء الدرس الثانً:

 والدارة الكهربائٌةالجزء األول: التٌار الكهربائً 

 الجزء الثانً: مكونات الدارة الكهربائٌة والمصباح

 الجزء الثالث: المواد الموصلة والمواد العازلة

 الجزء الرابع: الدارة الكهربائٌة فً المنزل والحذر عند استخدام الكهرباء

 الجزء الخامس: اختبر معلوماتك
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 الجزء الول

 والدارة الكهربائٌةالتٌار الكهربائً 

 عزٌزي الطالب:

 أجب من خبرتك السابقة عن األسئلة التالٌة

 ماهً أهمٌة الكهرباء فً حٌاتنا؟ رقم واحد :

 رائع: نستخدمها فً االضاءة وفً تسخٌن الماء وفً نقل الرسائل وفً التدفئة

 

 ما مصادر الكهرباء؟ اثنان :: رقم

 ئٌة0المولدات الكهربا -0البطارٌات  -0أحسنت0

 

 : ما مفهوم الكهرباء؟رقم ثالثة

 نعم000هً عبارة عن شحنات متحركة

 

فبعد أن تعرفت بنً على ماهٌة الكهرباء سوف نتعرف الٌوم على مفهوم التٌار 

 الكهربائً والدارة الكهربائٌة ومكوناتها

 هً عبارة عن شحنات متحركة إذن الكهرباء/

 هو شحن الجسم بشحنة كهربائٌة والتكهرب/

 فكٌف تنتقل هذه الشحنات من طرف الى آخر 

 واآلن عزٌزي الطالب استمع وركز

استؤذن أحمد بسإال المعلم باألمس أردت تشؽٌل المذٌاع فتسؤلت عن ؟؟ كٌؾ تنتقل 

 الشحنات الكهربائٌة من المقبس الى المذٌاع من خالل السلك؟

سوؾ نتعلمه فً ضحك المعلم  وشكره على سإاله  وقال أحسنت سإال رائع هذا ما 

 هذا الٌوم 00
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 ولمعرفة ذلك هٌا بنا لنجرب بؤنفسنا0

 أحضر بمساعدة والدتك أو معلمك

 مفتاح كهربائ0ً -سلك نحاسً –مصباح صؽٌر مع قاعدته  -بطارٌة

 خطوات العمل:

عزٌزي الطالب استخدم األدوات السابقة لتحصل على دارة كهربائٌة محاوالً إضاءة 

 المصباح

 دقائق30المصباح لمدة المس بٌدك  -

 بالمفاجؤةبم تشعر اآلن؟                                 صوت ٌوحً  -

 نعم أشعر بحرارة المصباح -

 إذن ماذا تستنتج؟؟ -

 أحسنت رائع

 نستنتج أن المصباح ٌضٌئ عندما تكون الدارة مؽلقة0

 (2واآلن اعزائً الطلبة دعونا ننتقل الى النشاط رقم واحد)

الطالب  تحسس الدارات التالٌة لتتعرؾ على الحاالت التً ال ٌضٌئ واآلن عزٌزي 

 فٌها المصباح

  الدارة رقم واحد:

 بمساعدة معلمك أو والدك أحضر أسالك نحاسٌة وبطارٌة ومصباح

قم بتوصٌل أحد طرفً البطارٌة بسلك مع المصباح والطرؾ اآلخر بسلك مفصول 

 عن المصباح

 هل تشعر بالحرارة؟ ال تشعر تشعر؟دقائق ,بم 3تحسس المصباح لمدة 

 إذن المصباح ال ٌضٌئ ألن الدارة مفتوحة0
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 الدارة رقم اثنان:

مفتاح -مصباح -بطارٌة -بمساعدة معلمك أو والدك أحضر )أسالك نحاسٌة

 كهربائً(

قم بتوصٌل الطرؾ الموجب للبطارٌة بسلك موصول بالمصباح ومن نفس الطرؾ 

 وسلك ثالث ٌصل بٌن المصباح والمفتاح أوصله بسلك آخر متصل بمفتاح

 دقائق 3تحسس المصباح لمدة 

 بم تشعر؟ هل شعرت بحرارة؟ ال تشعر بالحرارة !!

إذن المصباح ال ٌضٌئ  لماذا؟؟؟؟ نعم الن جمٌع األسالك متصلة بطرؾ البطارٌة 

 الموجب ولم ٌتصل بالطرؾ اآلخر؟؟

 

 الدارة رقم ثالثة:

مفتاح -مصباح -بطارٌة -)أسالك نحاسٌة بمساعدة معلمك أو والدك أحضر

 كهربائً(

قم بتوصٌل الطرؾ السالب للبطارٌة بسلك موصول بالمصباح ومن نفس الطرؾ 

أوصله بسلك آخر متصل بمفتاح وسلك ثالث ٌصل بٌن المصباح والمفتاح بحٌث 

 تكون الدارة مؽلقة0

 دقائق3تحسس المصباح لمدة 

 عر بالحرارة!!بم تشعر ؟ هل شعرت بالحرارة؟  ال تش

 اذن المصباح ال ٌضٌئ  لماذا؟؟

 ألن جمٌع األسالك متصلة بالقطب السالب ولم تتصل بالطرؾ اآلخر؟
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 الدارة رقم أربعة:

مفتاح -مصباح -بطارٌة -بمساعدة معلمك أو والدك أحضر )أسالك نحاسٌة

 كهربائً(

الموجب  صل سلك المصباح بالقطب السالب والسىلك المتصل بالمفتاح بالقطب

 بحٌث تكون الدارة مؽلقة0

 دقائق3تحسس المصباح لمدة 

 بم تشعر ؟ هل شعرت بالحرارة؟  نعم شعرت بحرارة

 إذن أضاء المصباح0

 الدارة رقم خمسة:

مفتاح -مصباح -بطارٌة -بمساعدة معلمك أو والدك أحضر )أسالك نحاسٌة

 كهربائً(

وصٌل القطب السالب بسلك قم بتوصٌل القطب الموجب للبطارٌة بالمفتاح وقم بت

منفصل عن المصباح واحرص على أن ٌكون السلك المتصل بالمفتاح منفصل عن 

 المصباح0

 دقائق3تحسس المصباح لمدة 

 بم تشعر ؟ هل شعرت بالحرارة؟  ال !!لماذا ؟؟

 ألن المصباح ؼٌر متصل بالدارة 0

 

 ما تفسٌر ذلك 

الكهربائٌة من أحد طرفً البطارٌة إلى ممتاز أضاء المصباح نتٌجة مرور الشحنات 

 اآلخر عبر األسالك فً مسار مؽلق ٌسمى هذا االنتقال بالتٌار الكهربائً

 بالدارة الكهربائٌةكما ٌسمى المسار المؽلق الذي تنتقل فٌه الشحنات الكهربائٌة 
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 واآلن عزٌزي الطالب أجب حسب فهمك

 من أنااا؟؟

 مسار مؽلق تنتقل فٌه الشحنات الكهربائٌة  -0

 اووووه لقد عرفناك أنت الدارة الكهربائٌة

 

 انتقال الشحنات الكهربائٌة من نقطة إلى أخرى فً دارة كهربائٌة مؽلقة  -0

 نعم نعم لقد عرفناك أنت التٌار الكهربائ0ً

 التقوٌم

 التقويم : مالحظة يوضع بعد الجزء األول

 إلجابة الصحيحةالسؤاؿ األكؿ: اختار ا

 أحد المكونات اآلتية ل يعتبر من مكونات الدارة الكيربائية الكيربائي :  -1
 التيار الكيربائيد.  ج. مصباح كيربائي  ب. السمؾ  أ.البطارية

 من اكون السؤال الثاني:

 انتقاؿ الشحنات الكيربائية مف نقطة آلخرل في دارة كيربائية مغمقة.فمف أككف -1
 التيار الكيربائيأحسنت أنا 

 ىي المسار المغمؽ الذم تنتقؿ فيو الشحنات الكيربائية -2
 احسنت أنا الدارة الكيربائية
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 الجزء الثانً

 مكونات الدارة الكهربائٌة والمصباح

 واآلن أحبائً دعونا نستمع ونردد هذه النشٌدة

 الدائرة الكهربائٌة

 الدارة الكهربائٌة                                         هً هً هً

 مصباح ومفتاح                                       وسلك وبطارٌة

 اخفظو كالمً بسرعة                                  ٌا اوالد

 

 واآلن دعونا ننتقل أحبائً إلى مكونات الدارة الكهربائٌة:

 للنشٌدأجب من خالل فهمك 

 ما هً مكونات الدارة الكهربائٌة؟؟؟

 إجابة صحٌحة أحسنت000000

 تتكون الدارة من مصباح ومفتاح و سلك و بطارٌة 

 

 تحسس عزٌزي الطالب  مكونات الدارة بمساعدة معلمك أو والدٌك 

 واآلن فكر معً جٌداً ماذا ٌحدث إذا

 إذا لم نصل المصباح بمصدر كهربائً )بطارٌة( ؟ -0

 اإلجابة//ال ٌضًء الن المصباح ٌحتاج إلى الكهرباء لٌعمل0

 

إذا وصلنا أحد قطبً البطارٌة بؤحد طرفً المصباح والقطب الثانً بالطرؾ  -0

 الثانً للمصباح؟

اإلجابة// ٌضًء المصباح ألن الدارة أصبحت مؽلقة فسمحت للشحنات 

 الكهربائٌة أن تدور فً مسار مؽلق 0
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 إذن نستنتج أن:

الكهربائٌة المؽلقة هً ///    التً تسمح للشحنات الكهربائٌة بالدوران الدارة  -

 فً مسار مؽلق0

والدارة الكهربائٌة المفتوحة هً///  التً ال تسمح للشحنات الكهربائٌة  -

 بالتحرك فٌه ألن المسار مفتوح0

 سؤل محمد معلمة : كٌؾ ٌمكننا التحكم فً فتح الدارة الكهربائٌة وؼلقها؟

 م: هناك شًء بسٌط ٌسمى القاطعة الكهربائٌة 0 أجاب المعل

 المعلم: أحسنتم جمٌعاً ٌا أعزائً وبارك هللا فٌكم

 نشاط 

واآلن بمساعدة معلمك تحسس مكونات الدارة لتتعرؾ على رموز الدارة كما فً 

 المجسمات التالٌة ثم صفها لنا

 واآلن أجب عزٌزي الطالب بعد مشاورة زمٌلك فً اإلجابة عما ٌلً:

 ما رمز المصباح الكهربائً؟؟ السإال األول:

نعم 000أبدعت عزٌزي الطالب 00000انها دائرة بداخلها نصؾ دائرة ولها شرطتان عن 

 الٌمٌن وعن الٌسار خارجتان من طرفٌها0

 

 السإال الثانً: ما رمز القاطعة الكهربائٌة؟

عزٌزي  000ثالث قطع مستقٌمة والوسطى متصلة بالثالثة ومنفصلة عن  نعم 00رااائع

 األولى والوسطى متحركة ألعلى وألسفل

 السإال الثالث: ما رمز البطارٌة؟

نعم 000أحسنت عزٌزي 000 قطعتٌن مستقٌمتٌن بشكل أفقً بٌنهما مسافة, وفً هذه 

واآلخرى كبٌرة المسافة قطعتٌن مستقٌمتٌن  بشكل عمود بحٌث إحداهما صؽٌرة 

 متصلتان بطرفً القطعتٌن0

 السإال الرابع: ما رمز سلك التوصٌل؟

 نعم 000أحسنت 0000قطعة مستقٌمة 
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 ::عزٌزي الطالب اكتشف بنفسك لتتعرف على مكونات كل من

 السلك الكهربائً -0

 المصباح فً الدارة الكهربائٌة -0

 سنبدأ أوالً بتركٌب السلك:

 تحسس مكوناتهأحضر سلكاً  كهربائٌاً وتفحص و

 كم عدد أجزاإه؟ -

 نعم00إنه ٌتكون من جزأٌن مهمٌن أحدهما داخلً واآلخر خارج000ً           

 من ٌصؾ لنا الجزء الداخلً؟ -

 أحسنت 00إنه عبارة عن سلك مصنوع من النحاس وهو موصل للكهرباء           

 من ٌصؾ لنا الجزء الخارجً؟ -

تؽطً السلك النحاسً وهو ؼٌر رائع000إنه مصنوع من مادة بالستٌكٌة و

 موصل للكهرباء0

 دعونا اآلن أبنائً الطلبة نكتشف تركٌب المصباح فً الدارة الكهربائٌة.

أحضر بنً مصباحاً كهربٌاً وبمساعدة معلمك أو والدك تحسس أجزاء المصباح 

 وتعرؾ علٌها0

ومن ثم نعم ٌوجد أسفل المصباح جزء بارز ٌسمى قاعدة المصباح لنبدأ من أسفل //

 لولب المصباح 0

 تحسس الجزء الزجاجً المنتفخ إنه ٌسمى زجاجة المصباح -

بمساعدة معلمك افصل الجزء الزجاجً وتحسس الجزء الداخلً // نعم إنه  -

 سلك التوهج0

 عزٌزي الطالب فكر معً بمساعدة زمٌلك ثم أجب من أنا؟؟ 

ؼطاء , الداخلً وهو عبارة عن سلك نحاسً والخارجً أتكون من جزئٌن -0

 من البالستٌك

 أحسنت000)إنه السلك الكهربائً(0

 عبارة عن سلك متوهج ٌحٌط به انتفاخ زجاجً وفً نهاٌته لولب وقاعدة  -0
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 أحسنت 0000)نعم أنا المصباح(

 تخٌل لو انقطع سلك توهج المصباح ماذا ٌحدث؟ مع ذكر السبب؟ -

 وحةإجابة رائعة0000نعم ال ٌضًء المصباح وذلك ألن الدارة تصبح مفت

 

 (3والن اعزائً الطلبة دعونا ننتقل الى النشاط: رقم اثنان)

عزٌزي الطالب بمساعدة معلمك تحسس الدارات الكهربائٌة التالٌة وبٌن 

الدارات المفتوحة من المؽلقة ووضع المصباح هل هو ٌضًء أم ال 

 ٌضًء؟؟

 أحسنت0 000الدارة مفتوحة  والمصباح ال ٌضًء0 -0

 والمصباح ٌضًء0رائع 000الدارة مؽلقة   -0

 نعم 000الدارة مفتوحة والمصباح ال ٌضًء0 -3

 أحسنت000الدارة الكهربائٌة مؽلقة والمصباح ٌضٌئ  -2

 التقوٌم 

 اختار الجابة الصحيحةالسإال األول:

 جميع المواد التالية عازلة لمكيرباء ما عدا:  -0

 د.الحرير          جسـ اإلنسافج.     ب. البالستيؾ        أ. الخشب

 مكونات المصباح الكيربائي :  نأحد المكونات اآلتية ل يعتبر م -0 

 ج. لكلب المصباح    د. قاعدة المصباح       . بطارية المصباحأ. زجاجة المصباح  ب

 : المصباح الكيربائي ل يضيء إذا -4
جميع ما سبؽ  .دفتحت الدارة الكيربائية  ج.انكسرت زجاجتو  ب.انقطع سمؾ التكىج  أ.

 صحيح

 

 الجزء الثالث

 المواد الموصلة والمواد العازلة

 واآلن عزٌزي الطالب فكر معً.؟؟

استعملنا أسالك توصٌل فً الدارات الكهربائٌة السابقة مصنوعة من النحاس فهل 

 ٌمكن استعمال أسالك مصنوعة من مواد أخرى؟



154 
 

 (4واآلن أحبائً دعونا ننتقل إلى النشاط رقم ثالثة )

 دعونا اآلن نكتشؾ بؤنفسنا ونجرب استعمال مواد أخرى

 احضر عزٌزي الطالب األدوات التالٌة

)ؼمد المصباح(, قاطعة, خٌوط من الصوؾ   -مصباح مع قاعدته -) بطارٌة

والحرٌر, مسطرة بالستٌك , قطعة نقود معدنٌة ,مسطرة خشب, مسمار حدٌد 

 ,ملعقة بالستٌكٌة , سلك نحاس0ً(

 خطوات العمل:

 أركب دارة كهربائٌة كما فً الشكل أعاله0 -

ب( وأالحظ هل ٌضًء -أضؾ إلى الدارة الكهربائٌة خٌط حرٌر )أ -

 المصباح000

 استبدل خٌط الحرٌر بقطعة نقود معدنٌة وأالحظ المصباح0 -

أجرب باقً المواد ثم أالحظ فً أي الحاالت )ٌضًء( المصباح أو )ال  -

 ٌضًء(0

 فً حالة قطعة الخشب؟ -0

 ٌضًء المصباح0 0أحسنت النعم000

 فً حالة سلك من النحاس0؟ -0

 نعم 000ٌضًء المصباح

 

 فً حالة سلسة من الذهب؟ -3

 نعم000ٌضًء المصباح0

 فً حالة ملعقة البالستٌك؟ -2

 نعم ال ٌضًء المصباح0

اكتشفنا عزٌزي الطالب من خالل األنشطة السابقة أن المصباح أضاء عند استخدام 

بعض المواد فً الدارة ولم ٌضًء عند استخدام بعضها اآلخر , أي هناك مواد 

تسمح للتٌار الكهربائً بالمرور منها بسهولة وتسمى بالمواد الموصلة ومنها النحاس 
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الكهربائً بالمرور خاللها, وتسمى  والذهب وهناك مواد أخرى ال تسمح للتٌار

 بالمواد العازلة مثل البالستٌك والخشب0

 

 واآلن عزٌزي فكر واكتشف؟؟

 لماذا تؽطى األسالك الكهربائٌة بمادة بالستٌكٌة؟

رائع إجابة صحٌحة 00الن البالستٌك مادة عازلة وتمنع حدوث تماس كهربائً 

 وصدمة كهربائٌة0

 فكر معً من أكون؟؟

 مح بمرور التٌار الكهربائً فٌها فمن أكون؟؟مواد تس -0

 أجل000إنها المواد الموصلة 0

 مواد ال تسمح بمرور التٌار الكهربائً فٌها؟ -0

 أجل انها المواد العازلة

 

 عزٌزي الطالب فسر معً::

 ٌعتبر جسم اإلنسان موصل للكهرباء -0

فً جسم  ⅔نعم 00إجابة رائعة الن الماء مادة موصلة للكهرباء وٌشكل الماء  

 االنسان 

 فاحذر بنً واحترس من أن تلمس األسالك المكشوفة أو مقبس الكهرباء وٌدك مبللة0

 انتبه بنً واعلم أن

 الماء مادة موصلة -0

 الهواء مادة عازلة0 -0
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ن انقطاع الكهرباء هٌا بنا نناقش عزٌزي الطالب أهلنا  فً قطاع غزة ٌعانون م

 هذه القضٌة

ٌفضل وجود مولدات كهربائٌة خاصة تعمل عند انقطاع الكهرباء فً بعض  -

 المإسسات مثل المستشفٌات والمدارس

 نعم 

فً المشفى //المرضى ٌحتاجون إلى أجهزة كهربائٌة تمنحهم الحٌاة مثل  -0

حالة عدم وجود مولدات مصابو الحروب فعند انقطاع التٌار الكهربائً فً 

ٌموت الكثٌر من المرضى الذٌن ٌعٌشون على األجهزة كما ٌعانً أهالً 

 قطاع ؼزة من هذه المشكلة0

فً المدرسة// تستخدم المولدات لتوفٌر بٌئة تعلٌمٌة مناسبة وفعالة مثل  -0

 استخدام التكنولوجٌا واضاءة المصابٌح فً الؽرؾ الصفٌة0

  التقويم

 ن أكونالسؤال األول: م

 ----المكاد التي تسمح بمركر التيار الكيربائي ىي : -0

 أحسنت...أنا المكاد المكصمة 

 المكاد التي التسمح بمركر التيار الكيربائي فييا ىي: -0

 راااائع....أنا المكاد العازلة
 السؤال الثاني:أميز بين الجابة الصحيحة من الخاطئة بنعم او ل

 ( جسـ اإلنساف مكصؿ لمتيار الكيربائي ) نعـ  .0

 السؤاؿ الثالث:اختار االجابة الصحيحة 
 جميع المواد التالية موصمة لمكيرباء ماعدا :  -2

 مسمار الحديد  د.     مسطرة الخشب ج.جسـ اإلنساف    ب.األلمنيكـ     أ.
 تصنع األغمفة الخارجية لألجيزة الكيربائية من :  -0
 الذىب  د.النحاس              ج.         البالستيؾ .ب الحديد        أ.
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 الجزء الرابع

 الدراة الكهربائٌة فً المنزل والحذر عند استخدام الكهرباء

 

 عزٌزي الطالب دعنا اآلن نتعرف على أهمٌة الدارة الكهربائٌة فً المنزل.

 إلٌك بنً هذه المعلومات التً سبق أن تعرفنا علٌها

 الكهربائٌة تسري فً األسالك عندما تكون الدارة مؽلقة0الشحنات  -0

فً كل دارة ٌوجد مصدر كهربائً وجهاز كهربائً ٌصل بٌنهما أسالك  -0

 توصٌل كهربائٌة0

أٌضا ٌوجد للبطارٌة نقطتا توصٌل كما ٌوجد لكل من المقبس والجهاز  -3

 الكهربائً نقطتا توصٌل0

 األجهزة الكهربائٌةعزٌزي الطالب انتبه جٌداً واكتشؾ كٌؾ تعمل 

عند تشؽٌل الجهاز الكهربائً نوصل نقطتٌن التوصٌل للجهاز مع نقطتً التوصٌل 

للمقبس وعندما نضؽط على مفتاح التشؽٌل فً الجهاز الكهربائً فإننا نؽلق الدارة 

 الكهربائٌة فٌعمل الجهاز

 عزٌزي الطالب 

لتً قد تسبب حدوث شارك زمٌلك فً معلوماتك وتعاون معه لتستنتج الممارسات ا

 صدمة كهربائٌة تإدي الً الموت أو االصابة بآالم حروق0

 نعم أحسنت

تشؽٌل عدد من األجهزة الكهربائٌة فً نفس الوقت, وعلى نفس المقبس  -0

ٌإدي الى ارتفاع درجة حرارة األسالك الكهربائٌة ,مما ٌسبب تلؾ هذه 

 األجهزة, أو حدوث حرٌق فً المنزل0

 من لدٌه اجابة أخرى

نعم 0000عند تالمس سلكٌن كهربائٌٌن مكشوفٌن فً أسالك الدارة الكهربائٌة  -0

ٌحدث تماساً كهربائٌاً ٌنتج عن ارتفاع درجة حرارة األسالك الكهربائٌة 

 تإدي الى حدوث حرائق
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عزٌزي الطالب اآلن بالتعاون مع زمٌلك اقترح ممارسات تجعلنا نتجنب حدوث 

 صدمة أو تماس كهربائً

 سالك الكهرباء المكشوفة 0ابتعد عن أ - أ

 ال ندخل اجساماً ؼرٌبة فً مقبس الكهرباء0  - ب

 ال نلمس أجهزة ومقابس الكهرباء وٌدنا مبلولة0 - ج

 ال أطٌر طائرتً قرب األسالك الكهربائٌة0 - د

 ال أتسلق أعمدة الكهرباء0 - ه

 عزٌزي الطالب  اشرح هذه العبارة فكر واكتشؾ وزاوج وشارك زمٌلك اإلجابة 

 ذه العبارة(:  الكهرباء لها ثمن)ماذا تعنً به

 أحسنت رائع

ٌعنً أن انتاج الكهرباء ٌكلؾ أمواالً كثٌرة وكمٌة الطاقة التً تنتجها محطة  -

 الكهرباء محدودة0

 تحتاج محطة الكهرباء إلى وقود صناعً مستورد ٌكلؾ أمواالً طائلة -

 سؤال//فكر وأجب 

 لماذا ال تعمل محطة الكهرباء فً ؼزة طوال الٌوم؟؟

أحسنت000ذلك ألن االحتالل ٌمنع دخول الوقود الصناعً إلى ؼزة كما أن معبر 

 رفح مؽلق طوال الوقت0

ٌتؤثر ثمن المنتوجات المختلفة والخدمات العامة بثمن الكهرباء  عزٌزي الطالب

فمثالًإعداد رؼٌؾ الخبز ٌحتاج إلى كهرباء بدءاً من طحن الحبوب وعجن الدقٌق ثم 

 ن األلٌة التً تعمل بالكهرباءخبزه بواسطة األفرا

 ( 5واآلن عزٌزي الطالب دعنا ننتقل الى النشاط رقم خمسة)

فكر واكتشؾ وشارك زمٌلك فً وضع حلول لتقلٌل قٌمة فاتورة الكهرباء وتوفٌر 

 0الطاقة الكهربائٌة وترشٌد استهالكها

 أحسنت ال تفتح باب الثالجة بكثرة ولوقت طوٌل0 -0

 الشمس نهارا0ً رااائع 000نستفٌد من ضوء -0

 ممتاز000نستخدم السخان الشمسً لتسخٌن الماء 0 -3

 ال تضًء مصابٌح المنزل اال عندما نحتاجها0 -2
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 إطفاء األجهزة الؽٌر ضرورٌة0 -5

 فصل األجهزة بمجرد االنتهاء من استخدامها0 -0

 شكراً لكم جمٌعاً على هذه االقتراحات الرائعة0

 التقويم 
 الصحيحةالسؤاؿ االكؿ :أختار االجابة 

 جميع ما يمي من القواعد التي يجب إتباعيا لتجنب حدوث صدمة كيربائية أو تماس كيربائي  ما عدا: -1

 ب.عدـ إدخاؿ أجساـ غريبة في مقبس الكيرباء         أ. تسمؽ أعمدة الكيرباء

 د. عدـ تطيير الطائرة قرب أسالؾ الكيرباء            االبتعاد عف أسالؾ الكيرباء المكشكفةج. 

 السؤال الثاني:أميز بين الجابة الصحيحة من الجابة الخاطئة بنعم أول:

 )   ال  ( ترشيد استيالؾ الكيرباء يزيد مف ثمف فاتكرة الكيرباء   -0
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 الجزء الخامس

 اختبر معلوماتك

 معلوماتكواآلن عزٌزي الطالب اختبر 

 السإال األول:

 فكر والعب لعبة من أنا؟؟

 انتقال الشحنات الكهربائٌة من نقطة إلى أخرى فً دارة كهربائٌة مؽلقة فمن أنا ؟؟؟ - أ

 نعم 0000أحسنت انه التٌار الكهربائً                        

 مواد التسمح بمرور التٌار الكهربائً فمن أنا؟؟؟ - ب

 نعم 00000أحسنت انها المواد العازلة 0          

مسار مؽلق ٌتكون من مواد موصلة تنتقل خالله الشحنات الكهربائٌة إلى  -ج    

 التٌار الكهربائ0ً

 السؤال الثانً:

 عزٌزي الطالب فكر وأجب

 ماذا تفعل فً المواقف التالٌة::

 سلك المكواة فً بٌتك مكشوفاً؟؟ إذا وجدت - أ

 ائع    أقوم بإبالغ والدي لٌقوم بإصالحه0نعم 0000رااا

 سلكاً كهربائٌاً مقطوعاً فً الشارع؟ إذا وجدت - ب

 نعم  0000أحسنت    أقوم بتحذٌر المارة فً الشارع ثم أبلػ شركة الكهرباء0

 ؼطاء المقبس الكهربائً مكسور؟ إذا وجدت  -ج

 أحذر أفراد األسرة وأبلػ والدي لٌصلحه أو ٌؽٌر الؽطاء0    نعم 0000راااائع

 السؤال الثالث:

  

 واآلن عزٌزي الطالب استمع إلى مشكلة رٌم

أؼلقت رٌم الدارة الكهربائٌة التً تظهر فً الشكل , ولكن المصباح لم ٌضًء, ماذا 

 تتوقع أن ٌكون السبب؟؟
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 نعم0000رااااائع أحسنت

 ما ٌلً: أتوقع أن ٌكون السبب أحد

 أن تكون البطارٌة  تالفة )ؼٌر صالحة(0 -0

 سلك التوهج فً المصباح الكهربائً مقطوع0 -0

 أحد األسالك الكهربائٌة مقطوع من الداخل0 -3

 أن ٌكون المفتاح الكهربائً تالؾ )ؼٌر صالح(0 -2
 

 السؤال الرابع:

 مؽلقة0تحسس بمساعدة معلمك أو والدتك الجزء الناقص فً كل دارة مما ٌؤتً حتى تصبح 

 نعم رائع000الدارة األولى تحتاج إلى سلك توصٌل من البطارٌة للمصباح 0 أ

 

 نعم أحسنت00 الدارة الثانٌة تحتاج الى المصباح فً موقعه 0 ب

 نعم رائع 00الدارة الثالثة تحتاج إلى بطارٌة -ج      

 نعم أحسنت 000الدارة الرابعة تحتاج إلى أسالك التوصٌل  -د      

 السؤال الخامس:

 فكر عزٌزي الطالب واختر االقتراح المناسب لحل هذه المشكلة

لقد زاد استهالك الكهرباء فً منطقة معٌنة بشكل كبٌر ,فتقدمت شركة الكهرباء 

 باالقتراحات اآلتٌة لتقلٌل االستهالك:

 زٌادة أثمان الكهرباء - أ

 قطع التٌار الكهربائً عن هذه المنطقة لعدة ساعات فً الٌوم0 - ب

 توعٌة لترشٌد استهالك الكهرباء0عمل حملة  - ت

 أي القتراحات السابقة تعد مناسبة؟ أوضح ذلك

 نعم 000أحسنت عزٌزي

عمل حملة توعٌة لترشٌد استهالك الكهرباء ألنه هو  االقتراح المناسب هو ::

 االقتراح الذي سٌحل المشكلة بشكل دائم0
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 :الرابع األساسً فً مادة العلوم الفصل الدراسً األول  فً ضوء أبعاد المنهج التكعٌبًتحلٌل الدرس األول للصف  -سادساً :

 
 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 أمامنا مجمكعة مف الرسكمات في مكاقع مختمفة إلحدل المدف.
 قصة كؿ صكرة )استمع إليَّ جيدان كركز(. إلىدعكنا اآلف نتعرؼ : أعزائي الطمبة

 أحباب اسمع ركز ىكس ىكس ىكس(. ... )أصحاب
 الصورة األولى:

 بيتو فكجد المصعدفي أحد األياـ أراد محمد أف يصعد إلى 
 ال يعمؿ فتساءؿ عف السبب  الكيربائي 

 (؟)صكت الكلد :اكككه لماذا تعطؿ المصعد ماذا حدث
 

 الصورة الثانية:
 أرادت سماح أف تقكـ بحؿ كاجباتيا عمى الحاسكب فمـ يعمؿ

 متعطؿ  فتساءلت لماذا ال يعمؿ الحاسكب؟ )صكت حاسكب(. 
 الذم حدث()صكت سماح: لماذا تعطؿ الحاسكب ما 

 
 

الكهرباء 
 المؽناطٌسٌة

 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 الصورة الثالث:
 أراد عمر أف يضيء ليرل األشياء مف حكلو ففكجئ لماذا ال يضيء المصباح؟

 )صكت طقطقة مفاتيح(. 
 (؟)صكت عمر: لماذا تعطؿ المصباح ما الذم حدث

 
 
 

 الصورة الرابعة:
الخػػركج إلػػى عممػػو فأمسػػؾ بمجفػػؼ الشػػعر فمػػـ يعمػػؿ فتسػػاءؿ لمػػاذا ال أراد أبػػك سػػامي 

 يعمؿ مجفؼ الشعر؟  )صكت مجفؼ الشعر(.
 صكت أبك سامي: يا اليي لقد تاخرت لماذا ال يعمؿ

 (؟ما الذم حدث ؟المجفؼ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 الصورة الخامسة:
 أبك صالح أف يشعؿ المدفأة فتساءؿ لماذا ال تعمؿ المدفأة؟كاف الجكر باردان فأراد 

 (.ال تعمؿ )صكت مفتاح 
 )صكت أبك صالح :اكككه لماذا تعطمت المدفأة اني أشعر بالبرد

 الشديد  ما الذم حدث؟( 
 
 

 الصورة السادسة:
أراد الجد أف يشاىد برنامجػو المفضػؿ فػي التمفػاز فتسػاءؿ لمػاذا 

 ال يعمؿ التمفاز؟
 مفتاح ال يعمؿ()صكت 

 ليي لماذا ال يعمؿ التمفاز ما الذم حدث(إ)صكت الجد : يا 
 

  
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 /أسالٌب التعلٌم والتعلمالبعد الثالث  البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 الصورة السابعة:
 لقد تأخر األكالد عف المدرسة ما ىذا االزدحاـ؟ 

 )صكت ازدحاـ(.
 )صكت االكالد: لقد تأخرنا عف المدرسة ما ىذا االزدحاـ 

 ما الذم حدث(؟؟لماذا تعطمت اشارة المركر 
 
 

 الصورة الثامنة:
صػػػػكت ماكينػػػػات العمػػػػؿ )فجػػػػأة يتكقػػػػؼ الصػػػػكت( ... العمػػػػاؿ 
جميعا ... )ال نستطيع انتاج البضػائع فػي المصػنع لقػد تكقفػت 

مػػا الػػذم  اآلالت عػف العمػػؿ( لمػػاذا تكقػػؼ العمػؿ فػػي المصػػنع؟
 حدث؟؟

 

  
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

  تعطػػؿ كػػؿ شػػيء؟ ... أحسػػنتـ أجػػؿ لقػػد انقطػػع مػػاذا حػػدث فػػي تمػػؾ المدينػػة؟ لمػػاذا
 التيار الكيربائي.

  ما السبب فػي ذلػؾ؟ ... أحسػنتـ أنػت رائعػكف إنػو الحصػار الػذم يمارسػو االحػتالؿ
 الصييكني.

 ما  أىمية الكيرباء؟
 نعـ ... رائع ...

 تخدمنا في مختمؼ نكاحي الحياة. .1
 تكفر الكقت كالجيد. .2

الطمبــة دعونــا نعــدد بعــض أســماء األجيــزة الكيربائيــة التــي نســتخدميا  واآلن أعزائــي
 في:

 المنزؿ: مجفؼ الشعر, الحاسكب. .1
 المدرسة: الحاسكب, المسجؿ, الميكركفكف, السماعات. .2
 الشارع: المصابيح, أعمدة اإلنارة, اشارات المركر. .3
 .أجؿ كفي جميع أماكف العمؿ   المصنع: اآلالت. .4

 

  
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 دعونا اآلن اعزائي الطمبة ننتقل الى النشاط الول: أصحاب المين:
ؾ اإلجابػة كىكػذا كؿ اإلجابػة الصػحيحة ثػـ شػارؾ زمػالءاآلف ىيا فكر بنفسؾ ثػـ تشػاكر مػع زميمػؾ حػ

مف خالؿ النشاط التػالي .....عػدد أسػماء أصػحاب ميػف يتعطمػكف عػف عمميػـ ,بسػبب انقطػاع التيػار 
 الكيربائي ,كأسماء األجيزة الكيربائية التي يستخدمكنيا:

 
 األجيزة التي يستخدميا ما اسـ صاحب المينة

 مجفؼ الشعر    )صكت مجفؼ( الحالؽ
 الحاسكب        )صكت حاسكب( السكرتير
 ماكينة الخياطة   )صكت ماكينة خياطة( الخياط

فػػػػػػػػػػػػػي اآلالت            )صػػػػػػػػػػػػػكت الػػػػػػػػػػػػػة  العامؿ في المصنع
 المصنع(

 مكنسة كيربائية   )صكت مكنسة( ربة البيت
 

 إذان تعممنا أعزائي الطمبة أف الكيرباء تخدمنا في مختمؼ نكاحي حياتنا.
 أعماؿ كثيرة نقـك بيا يكميان تحتاج إلى أجيزة كيربائية.

 نستخدـ األجيزة الكيربائية في: البيت, كالمدرسة, كالشارع, كالمصنع, كفي أماكف عممنا.
 

  
 
√ 
 

  
 
√ 
 

 
 
√ 
 

  
 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 الطمبة ننتقل إلى النشاط الثاني: أعزائي اآلن دعونا
 اآلف أعزائي الطمبة دعكنا نستمع إلى ىذه القصة. ثـ نجيب عف األسئمة التي تمييا:ك 

 

 ::.. يوم من مذكرات صحفي..:: 
كتػب صػػحفي يقػكؿ: فػػي ذلػؾ اليػػـك المػاطر, صػػحكت فػي الصػػباح عمػى صػػكت جػػرس 

 الباب, فتحت الباب لبائع الحميب الذم يحضره يكميان.
 ككضعت الحميب في الثالجة, ثـ فتحت التمفاز ألستمع إلى نشرة األخبار الصباحية.

دخمت الحماـ آلخذ حمامي الصػباحي مسػتمتعان بالمػاء السػاخف الػذم يػكف ره لػي السػخاف 
 الكيربائي.

 لسبت مالبسي بعد كي يا, كجفٌفت شعرم بمجفؼ الشعر.
ؿ قطعػػة مػػف الخبػػز المحٌمػػص بػػالمحٌمص جمسػػت قػػرب المػػدفأة الكيربائيػػة أشػػرب الحميػػب, كآكػػ

الكيربػػػائي. نزلػػػت بالمصػػػعد ككبػػػت سػػػيارتي, كأدرت مفتػػػاح المػػػذياع متكجيػػػان إلػػػى عممػػػي فػػػي 
 الصحيفة التي أعمؿ بيا, كالتي يتكفر فييا أجيزة طباعة, كحاسكب حديث.

أمضيت كقتان أكثر مف المعتاد فػي الطريػؽ؛ بسػبب ازدحػاـ السػير نتيجػة تعطػؿ إشػارات 
 المركر.

 

  
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

واآلن أبنـــائي الطمبــــة دعونـــا نســــتذكر بعـــض األجيــــزة الكيربائيـــة التــــي اســــتعمميا 
 /الصحفي

 )التمفاز, كالسخاف الكيربائي, كمجفؼ الشعر, المدفئة الكيربائية, كالمصعد(. 
 أي األجيزة استخدميا الصحفي داخل البيت، وأييا خارجو؟

الشػػعر, المػػدفأة الكيربائيػػة,  داخػػؿ البيػػت: التمفػػاز, كالسػػخاف الكيربػػائي, مجفػػؼ .1
 المصعد.

 خارج البيت: المذياع, الحاسكب, أجيزة طباعة. .2
واآلن عزيـزي الطالـب تخيـل حيــاة الصـفي بـدون ىـذه األجيــزة، وكـم وفـرت عميـو مــن 

 الوقت والجيد.؟ 
 صؼ لنا ما تخيمتو
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 خطوات التنفٌذ آلٌة الشرح و

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 الكيرباء في حياتنا:دعونا اآلن أبنائي وأحبائي الطمبة نتعرف عمى مجالت استخدام 
 بماذا يخدمنا الفرف؟ نعـ أحسنت. الفرن: .1

 نستخدـ الكيرباء إلشعاؿ الفرف لطيي الطعاـ.
 الخدمات التي يقدميا التمفاز؟ رائع. : ما التمفاز .2

نستخدمو في نقؿ المعمكمات كاالتصاؿ كالتكاصؿ مػع البيئػات المختمفػة كتبػادؿ 
 المعارؼ كالمعمكمات.

 : فيـ تستخدـ ماكينة التصكير؟ ماكينة التصوير .3
 تستخدـ في الطباعة كتكفر الكقت كالجيد عمى الكثيريف.

 األشعة السينية: بماذا يستخدـ جياز األشعة؟ جياز تصوير .4
 يستخدـ في الكشؼ عف األمراض كعالجيا.

 : كيؼ تخدمنا مدينة المالىي؟األلعاب في المالىي .5
 اد كثيرة.ساعدت في الترفيو كالتركيح عف النفس ألعد

 : فيـ تستخدـ الغسالة؟الغسالة .6
 تعمؿ عمى غسؿ المالبس كتجفيفيا كتكفير الكقت كالجيد.

  
 
√ 
 

 
 
√ 
 

 
 
√ 
 

 
 
√ 
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 خطوات التنفٌذ آلٌة الشرح و

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 
 : ما ىي الخدمات التي تقدميا ماكينة الغزؿ كالنسيج؟والنسيج الغزل ماكينة .7

 تعمؿ عمى صناعة الخيكط كمف ثـ القماش بكميات كبيرة.
 الحاسكب؟: ما ىي الفائدة التي تعكد عمينا مف الحاسوب .8

يقػػـك بتبػػادؿ المعمكمػػات كاالتصػػاؿ كالتكاصػػؿ فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ فػػي كقػػت 
 قصير.

 : لماذا نستخدـ المدفئة؟المدفئة .9
تسػػتخدـ فػػي التدفئػػة فػػي فصػػؿ الشػػتاء كتعطػػي الحػػرارة كالػػدؼء دكف أف تمػػكث 

 البيئة.
 : ما الفائدة التي تعكد عمينا مف المصابيح الضكئية؟الكيربائية المصابيح .10

تسػػػتخدـ فػػػي اإلنػػػارة كاإلضػػػاءة بشػػػكؿ مميػػػز كجميػػػؿ ككاضػػػح حيػػػث تنيػػػر لنػػػا 
 األماكف المظممة.
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 :دعونا اآلن أبنائي األعزاء ننتقل الى النشاط الثالث
األمػاكف التػي تكجػد فييػا الكيربػاء  ؾ فكر ثـ زاكج ثػـ شػارؾ ك تعػرؼ إلػىبمساعدة زميم

كأسػػػماء األجيػػػزة الكيربائيػػػة فػػػي كػػػؿ مكػػػاف عمػػػى حػػػدة كنػػػكع العمػػػؿ الػػػذم يقػػػكـ بػػػو كػػػؿ 
 جياز:
 : باعتقادؾ ما ىي األجيزة التي تستخدـ في البيت؟البيت .1

 أجؿ, المصباح. كفيما يستخدـ؟ في اإلضاءة.
 كىناؾ أجيزة أخرل أيضان في البيت.

 : ما ىي أسماء األجيزة المكجكدة في الشارع؟الشارعدعونا ننتقل إلى  .2
 نعـ إشارات المركر.

 .دعونا اآلن نتحدث عن األجيزة الموجودة في المستشفى .3
 أحسنت رائع: جياز األشعة كيقـك بتشخيص األمراض كمف ثـ عالجيا.

 
 

 

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

  
√ 
 

 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 ما ىي األجيزة المستخدمة؟تخيل أنك في مزرعة دواجن  -4
 ممتاز.... مصابيح كيربائية .. كفيما تستخدـ؟

 أحسنت ... إلنتاج دكاجف كبيرة الحجـ تتغذل ليالن كنياران.
 األجيزة المكجكدة في المدرسة؟ : ما المدرسة -5

دخػػاؿ درجػػات الطػػالب  جيػػاز الحاسػػكب الػػذم يعمػػؿ عمػػى تبػػادؿ المعمكمػػات كا 
 كالتكاصؿ مع أكلياء األمكر.

 األجيزة التي تكجد في مكتب البريد؟ : ما مكتب البريد -6
رساليا كاستقباليا.نعـ إنيا آلة   الطباعة ... تقكـ بطباعة الرسائؿ كا 

 

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

  
√ 
 

 
√ 
 

 



174 
 

 
 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

عزيزم الطالب ... باعتقادؾ لماذا يعاني أىمنا في قطاع غزة مف مشكمة انقطاع التيار 
 الكيربائي؟

 نعـ ... إنو الحصار الذم يمارسو االحتالؿ الصييكني.
 رائع ... كايضان االسراؼ في استيالؾ الكيرباء.

 أحسنت ... قمة الكقكد االصطناعي.
 ممتاز ... تآمر الدكؿ العربية كاإلسرائيمية لمضغط عمى القضية الفمسطينية.

 

 أبنائي الطمبة .... 
 ماىية الكيرباء التي سيمت حياتنا وجعمتنا نعيش برفاىية؟ اآلن دعونا نتعرف إلى

 )صكت طفؿ يمشط شعره صكت طقطقة(
 اؼ.كآخر يسير عمى سجادة, كآخر يممس مقبض الباب المعدنية في يـك ج

 باعتقادؾ ماذا تسمي ىذه الطقطقة؟
 أجؿ ... إنيا الكيرباء الككنية.

 ما ىي الكيرباء الساكنة؟
 نعـ ىي تنتج عف كجكد شحنات كيربائية عمى تمؾ األجساـ.

 كيفية شحف الجسـ بالكيرباء الككنية. اآلف ىيا بنا نتعرؼ إلى

  
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
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 .كاآلف عزيزم الطالب سننتقؿ لمنشاط الرابع
 .جرب بنفسؾ

 المكاد كاألدكات: أحضر قصاصات كرؽ, مسطرة بالستيؾ.
 خطكات العمؿ:

 أدلؾ المسطرة البالستيكية بشعرؾ لمرات عديدة. .1
 أقرب الطرؼ المدلكؾ مف المسطرة مف قصاصات الكرؽ. .2
 ماذا تالحظ؟ .3

 أحسنت التصاؽ قصاصات الكرؽ بالمسطرة البالستيكية.
 ما تفسير ذلك؟

أجؿ ينتج عف عممية دلؾ المسطرة بالشعر تصبح مشحكنة بالكيربػاء؛ أم يتكلػد عمييػا كيربػاء 
سػػػككنية, كعنػػػد تقريػػػب المسػػػطرة مػػػف قصاصػػػات الػػػكرؽ فػػػإف المسػػػطرة تػػػؤثر عمػػػى قصاصػػػات 

 الكرؽ فتجذبيا.
 س: باعتقادؾ عزيزم الطالب ىؿ الكيرباء السككنية تستطيع تشغيؿ أجيزة المنزؿ؟

 تستطيع تشغيؿ أجيزة المنزؿ.أحسنت: إنيا ال 
 إذف فكيؼ نحصؿ عمى الكيرباء التي تخدمنا في حياتنا اليكمية؟

 مصادر الكيرباء أال كىي: دعكنا اآلف نتعرؼ إلى
 البطاريات. .1
 المكلدات الكيربائية. .2
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

  .سنبدأ اآلف بالمصدر األكؿ أال كىك البطاريات 
سػػػؤاؿ/ما ىػػػي البطاريػػػة؟ نعػػػـ أحسػػػنت /إنيػػػا أحػػػد مصػػػادر التيػػػار الكيربػػػائي كليػػػا 

 .حجـك كأشكاؿ مختمفة
 المس البطارية الجافة مف الخارج/ مما تتككف البطارية؟ 

 لمبطارية طرفاف احداىا مستكم كاآلخر بارز 
الطػػرؼ البػػارز ىػػك القطػػب المكجػػب كالطػػرؼ المسػػتكم ىػػك القطػػب المسػػو .... 

 .السالب
ذف عزيزم الطالب لمبطارية طرفاف يسمى كؿ طرؼ بقطب البطارية كلمبطارية قطباف  إ

ك الطرح أشارة الناقص إأحدىما يسمى القطب السالب  كيعطى اشارة )ش( كىي كىي 
 رة الجمع .شاإكاآلخر يسمى القطب المكجب كيعطى اشارة )+( كىك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 البطارٌات

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
 

 
√ 
 

 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 استخدامات البطارية: ف أعزائي الطالب دعكنا نتعرؼ إلىكاآل
 نيا تستخدـ في كثير مف األجيزة الصغيرة التي تستخدـ داخؿ المنزؿ كخارجو:إ

 المصابيح اليدكية. .5
 لعبة األطفاؿ. .6
 مذياع مع بطاريات. .7
 آلة حاسبة. .8

 تعرؼ بػ )البطاريات السائمة(.ىناؾ نكع خاص مف البطاريات لتزكيد السيارة بالكيرباء 

 

 كاآلف عزيزم الطالب اختبر نفسؾ؟؟
 أذكر أسماء أدكات كيربائية تحتكم عمى بطاريات؟

 المذياع. .5
 الساعة. .6
 رمكت التمفاز. .7
 آلة حاسبة. .8

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
 

 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم القضاٌا المشتركةالبعد الثانً/ 

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 المكلدات: الثاني مف مصادر الكيرباء أال كىيدعكنا اآلف ننتقؿ إلى المصدر 

 المنازل وخارجيا؟س: باعتقادك من أين نحصل عمى الكيرباء المستخدمة داخل 

نعـ إنيا المكلدات الكيربائيػة المكجػكدة فػي محطػات تكليػد الكيربػاء التػي تنقػؿ الكيربػاء 
 مف محطة تكليد الكيرباء إلى المنازؿ كالمصانع بكاسطة أسالؾ كيربائية.

ر مػف إلقػاء البطاريػات مػع النفايػات, ألنيػا تحتػكم عمػى مػكاد سػامة عزيزم الطالب احذ
 البيئة, كقد تتسرب إلى التربة, كتمكث المياه الجكفية.جدان تمكث 

فػػػػي بعػػػػض الػػػػدكؿ يجػػػػب أف تجمػػػػع البطاريػػػػات التالفػػػػة, كيػػػػتـ الػػػػتخمص منيػػػػا بطريقػػػػة 
 صحيحة, كما يحدث في بعض الدكؿ المتقدمة.

 
 
 
 
 
 

 
 المولدات

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 واآلن عزيزي الطالب اختبر معموماتك:
 .السؤاؿ األكؿ: تيستخدـ األجيزة الكيربائية في أماكف كأغراض عدة

 .ألجيزة كيربائية كالغرض مف استخداميا كنكع العمؿ الذم تقـك بوعدد أمثمة 
 اسـ الجياز الكيربائي: مف أككف لنكتشؼ معان  ىيا بنا عزيزم الطالب نمعب لعبة

لػػػي حػػػرارة لتدفئػػػة المنػػػزؿ فػػػي فصػػػؿ الشػػػتاء فمػػػف إأنػػػا جيػػػاز أحػػػكؿ الكيربػػػاء  -4
 أككف؟؟

 نيا المدفأة  .....)صكت مدفاة (إنعـ أحسنت 
 لى ضكء كأنير لكـ الظالـ فمف أككف؟؟إأنا جياز أقـك بتحكيؿ الكيرباء  -5

 .ضاءة مصباح(إنو المصباح   )صكت إنعـ أحسنت 
أنػػا جيػػاز أحػػكؿ الكيربػػاء الػػى حركػػة كأقػػـك بتيكيػػة المنػػزؿ فػػي فصػػؿ الصػػيؼ  -6

 .ككف ؟؟أفمف 
 .نيا المركحة    )صكت مركحة(إحسنت أنعـ 

 

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

قػػػػػػارف بػػػػػػيف الطػػػػػػريقتيف كاآلف عزيػػػػػػزم الطالػػػػػػب سػػػػػػكؼ ننتقػػػػػػؿ الػػػػػػى السػػػػػػؤاؿ الثػػػػػػاني: 
 تية:المستخدمتيف لتنفيذ كؿ مف األعماؿ األ

 .لكؿ طريقة  لدينا صكرتاف
 ألف()

 كلى ::تكضح لنا نكع طريقة التسخيف المستخدـ قديمان الصكرة األ
 .أحضر الحطب يا ابنتي لنشعؿ النار لتسخيف الماء

 الصكرة الثانية : تكضح لنا نكع طريقة التسخيف المستخدـ حديثان 
 .صؿ سخاف الماء بالتيار الكيربائي لنحصؿ عمى ماء ساخف

 ذف عزيزم الطالب حدد نكع التسخيف المستخدـ في الصكرتيف قديما كحديثا؟إ
 

 ولى تسخين الماءالطريقة األ 
 تسخين الماء:

 : بالحطب.                                    قديماً 
 : بالجياز الكيربائيحديثاً 

 

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

  
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 )باء(
 ركـز واسـتمع جيـداً  والثانيـة حـديثاً  ولى قديماً الصورة األ  ا صورتانعزيزي الطالب لدين

 ضاءة في الصورتين؟؟لتحدد نوع اإل
 ضاءة قديماً ولى توضح لنا نوع اإلالصورة األ 

 لقد غابت الشمس أشعل مصباح الكاز يا ابنتي
 ضاءة حديثاً الصورة الثانية توضح لنا نوع اإل
 أشعل مصباح الكيرباء يا ابنتي

 ؟؟؟وحديثاً  ضاءة في الصورتين قديماً لب ما نوع اإلذن عزيزي الطاإ
 إضاءة المصباح:

 .: مصباح الكازقديما
 .: مفتاح كيربائيحديثاً 

 
 
 
 

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

  
√ 
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 آلٌة الشرح و خطوات التنفٌذ

البعد األول 
/الموضوعات 

 الدراسٌة

 التعلٌم والتعلمالبعد الثالث /أسالٌب  البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

تحدث  اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق

قلد  لحظ
 ومارس

 جيم(
 كحديثان  كؿ كاحدة منيـ تكضح لنا آلية نقؿ الرسائؿ قديمان  عزيزم الطالب لدينا صكرتاف

 . كلى تكضح لنا نقؿ الرسائؿ قديمان الصكرة األ
 .الرسالة في قدـ الحمامة  حمد اربطأ

 .الصكرة الثانية تكضح لنا نقؿ الرسائؿ حديثان 
 .رسميا عبر الفاكسأاكتب رسالة ك 

 ؟؟؟كحديثان  ذف عزيزم الطالب ما نكع الطريقة التي استخدـ فييا نقؿ الرسائؿ قديمان إ
 

 نقل الرسائل:
 : الحماـ الزاجؿ.قديماً 
 .: البريد ػ الفاكسحديثاً 

 
 
 
 

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

  
√ 
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 الشرح و خطوات التنفٌذ آلٌة
البعد األول 

/الموضوعات 
 الدراسٌة

 البعد الثالث /أسالٌب التعلٌم والتعلم البعد الثانً/ القضاٌا المشتركة

 اللغة التفكٌر التخٌل المواطنة
تحدث 
 واكتشف

تواصل 
مع 

 الفرٌق
 لحظ

قلد 
 ومارس

 كل مما يمي:لى السؤال الثالث: ما مصدر الكيرباء في إواآلن سوف ننتقل 
 مذياع يستمع إليو المزارع في حقل الزيتون. .1

 أجؿ أحسنت ... إنيا البطارية الجافة.
 جرس المدرسة. .2

 رائع ... إنيا الكيرباء.
 بوق مع بائع الخضار المتجول. .3

 نعـ إنيا البطارية.
 الحافمة. .4

 أجؿ غنيا بطارية سائمة.
 التمفاز. .5

 إنيا المكلدات.
 

   
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

  
√ 
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 (11) ممحق رقم
  محوسب تعميمي برنامج تحكيم بطاقة

 

 غزة - اإلسالمٌة الجامعة
 العلٌا الدراسات عمادة

 كلٌة التربٌة
 التدرٌس وطرائق المناهج قسم

 
 

قائم على أبعاد المنهج التكعٌبً لعالج صعوبات تعلم  تعلٌمً برنامج تحكٌم / الموضوع

 .للصف الرابعالعلوم 
 ورعاه,, هللا حفظه .....................................................................ة/ السٌد

 

اَطالقا  يًا تٕصم إنّٛ انذراساث ٔاألبحاث انتزبٕٚت يٍ أٌ أسهٕب انتذرٚس 

 المحوسبة فعال فً العملٌة التعلٌمٌة0بًساعذة انبزايذ 

برنامج قائم على أبعاد المنهج التكعٌبً لعالج صعوبات "فقد عملت الباحثة على بناء 
,وقد استمد هذا البرنامج مادته  "تعلم العلوم لدى طلبة الصف الرابع المعاقٌن بصرٌاً 

العلمٌة من الوحدة الثانٌة بعنوان "الكهرباء والمؽناطٌسٌة" من كتاب العلوم العامة للصؾ 
 علم العلوم لدى الطلبة0حث أثر فعالٌته فً عالج صعوبات توذلك لب ,األولالرابع الجزء 

وألهمٌة رأٌكم فً تحدٌد مدى صدق البرنامج فإن الباحثة تتشرؾ بؤخذ رأٌكم حول 
 مالحظات علٌه , يوإبداء أ,البرنامج 
 من حٌث:

 
 .األساسً رابعال الصؾ طلبة لدى البرنامج مناسبة

0لألنشطة اللؽوٌة الصٌاؼة سالمة
00التعلٌمً البرنامج وضوح مدى

وتسعد الباحثة أن تتوجه لكم بخالص الشكر والتقدٌر لصدق تعاونكم وتقدٌم مالحظاتكم فً 
 خدمة البحث العلمً والمساهمة فً تحسٌن تدرٌس مادة العلوم والتحصٌل لدى الطالب0

 
 

 ةالباحث        
 نجوان ناجً ابراهٌم الضبة
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 (12) ممحق رقم
 تسييل ميمة طالب ماجستير اتخطاب
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 ( 13) ممحق رقم
 صور أثناء تطبيق البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور أثناء تطبيق الختبار التشخيصي

 

 

 

 

 


