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  الفصل األول 
   خلفية الدراسة

  
  :مقدمة

 انطلقت في العالم وبسرعة عالية كانت نتاج تقدم العلوم فـي            إن الثورة التكنولوجية التي   
عالمنا المعاصر تقدما منقطع النظير، فكل يوم يخرج إلى الوجود فيض غزير من المعرفة نتيجة               

ذي نعيش  أن سمة العصر ال   النطالقة البحث العلمي واالنفجار المعرفي، ولم يعد يخفى على أحد           
ني وجود مشكالت وتحديات جديدة تواجه اإلنسان في األلفيـة          ،مما يع فيه سرعة التغير والتطور   

  .الجديدة
تؤكد الوقائع المعاصرة، وتوقعات المستقبل على أننا مقبلون على عصر جديـد             " حيث 

هائلة والتغيـرات المتزايـدة فـي عمقهـا         اليختلف اختالفا جذريا عن عالم اليوم ، فالتطورات         
  واجتماعيـاً  اقتصادياً:الحياة، ومختلف الميادين والمواقع   واتساعها وتأثيرها على مختلف جوانب      

  ).25 :1999سكران،(" وتعليمياً وسياسياً وعلمياً
وما نشاهده من تطور هائل وسـريع       ،أصبح استخدام الحاسوب ضروريا في حياتنا     ولقد  

مـن  في تكنولوجيا الحاسوب يدعونا إلى تفعيله في مجال التعليم بطريقة مبتكرة،إذ لم يعد حقـل                
 حيث إن الحاسوب هو عـصب العمليـة التنمويـة،        ،مهم فيه  حقول المعرفة إال وللحاسوب دور    

  .وهو األداة الرئيسة والسريعة في معالجة البيانات. واالقتصادية، واالجتماعية والتعليمية
إن أهم الخصائص المميزة لعصرنا هذا ليس التطـورات العلميـة والتقنيـة المدهـشة        و

ومـن هنـا ال     .لى تسارع في معدل ذالك التطور، ومدى التأثير فـي حياتنـا           فحسب، بل تعداه إ   
يستطيع الشخص تجاهل تأثير التطورات العلمية والتقنية وخصوصا تلـك المتعلقـة بتكنولوجيـا          

حيث وظِّفَ الحاسوب في مجاالت العمـل و التخصـصات          . المعلومات في جميع نواحي الحياة    
ي استخدامه،وتعلم اسـتعمال برامجـه المتنوعـة فـي          وبسبب ذلك أصبح من الضرور    .جميعها

المجاالت جميعها ومن ضمنها التعليم ونظامنا التربوي نظام متطور يواكـب التطـورات التـي               
يواجهها العالم في مجال استخدام الحاسوب حيث تم تحديث هـذا النظـام التربـوي وتعزيـزه                 

 في هذا النظام لتحـسينه، وتطـويره،        بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  لتكون عنصراً أساسيا      
وتوجيهه كي ينسجم مع التوجهات الجديدة، وما تتطلبه من إعداد جيل يساهم في بناء االقتـصاد                

  .والمجتمع المستقبلي 
التي أثرت في التعلـيم تكنولوجيـا المحاكـاة         " ومن بين تلك الثورة العلمية التكنولوجية       

االفتراضي و الـذكاء االصـطناعي و الـنظم الخبيـرة و     بالكمبيوتر وأنماط استخدامها كالواقع     
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ضرورة االستفادة من تلك التكنولوجيات الحديثة في تطوير التعليم و خدمة المعلم و المتعلم ممـا              
   ).246 :2003توفيق ،(ينعكس بالفعل على تحسين كفاءة العملية التعليمية 

لمعرفية إلى زيادة االهتمـام بمـا     وقد أدت الزيادة السريعة في االهتمام بنظريات التعلم ا        
) 1976فالفـل، (فقد ظهر في السبعينات في بحوث ، وهذا المصطلح ظهر حديثا ، وراء المعرفة  

الذي اهتم بكيفية قيام المتعلم بفهم نفسه كمتعلم أي قدرته على التخطيط والمتابعة والتقـويم لمـا                 
  .تعلمه 

أضـاف بعـدا   ) "  الميتامعرفـة –تفكير التفكير في ال  ( وبظهور مفهوم ما وراء المعرفة      
وفتح آفاقا واسعة للدراسات التجريبية والمناقشات النظريـة فـي          ،جديدا في علم النفس المعرفي      

موضوعات الذكاء والتفكير والذاكرة واالستيعاب ومهارات التعلم وقـد تطـور االهتمـام بهـذا            
مام نظرا الرتباطه بنظريـات الـذكاء       المفهوم في عقد الثمانينات وال يزال يلقى الكثير من االهت         

            ).51 :2002جراون،( حل المشكلة واتخاذ القرارتوالتعلم واستراتيجيا
تتطلب تنمية التحكم في الذات ) ما وراء المعرفة ( إن تنمية التفكير عن التفكير         

 يقوم بعدة أدوار في )مثالً (واالتصال بالذات ، ذلك ألن الشخص الذي ينشغل بحل مشكلة معينة 
  يلعب أدواراً وهو بذلك يكون مولداً لألفكار - في أوقات مختلفة -أثناء قيامه بهذا العمل فهو

ً ومراقباً لمدى التقدم الحادث ومدعماً لفكرة معينة وموجهاً لسلوك  معين  ومخططاً وناقدا
  مه منظورات يضع أماSociety of mind للوصول إلى الحل ، فهو يعمل كمجتمع للعقل 

متعددة ، ويقيم كالً منها  مقارنة باألخرى ويختار من بينها ما يراه األفضل ، وهو بذلك يكون 
مفكراً منتجاً ، وال شك أن ذلك ما يتطلبه عصر اإلنسان المتميز ، وهو التحدي الذي يواجهه 

واطن الذي مستقبل التربية التي أصبحت اآلن موضع تساؤل في القيام بدورها في إعداد الم
يمتلك ليس فقط المعرفة بل ما فوق المعرفة ، والقادر ليس فقط على التفكير بل التفكير في 

   .)92 :2003،  وعفانةعبيد(التفكير 
 هذا وضع فلسفة جديدة لتطوير التعليم ، تهدف إلى إعادة النظر في طريقة و يستدعي    

 إنما الذي يعني ؟يعني ماذا يتعلم التالميذ تفكير التالميذ منذ المراحل األولى من عمرهم ، فال 
حقاً هو أن يتعلم التالميذ كيف يفكرون  بذالك تصبح الرسالة األساسية للمنهج تيسير التعليم من 
خالل االهتمام بمضامين المنهج وأساليب التعليم والتعلم بقصد تنمية وخلق طاقات اإلبداع عند 

لومات  إلى ثقافة بناء المعلومات ومعالجتها وتحويلها من المتعلم والخروج به من ثقافة تلقي المع
 تتمثل في اكتشاف العالقات والظواهر بما يمكنه من االنتقال من مرحلة Cognitionمعرفة 

 ، والمتمثلة في التأمل في المعرفة Metacognitionالمعرفة إلى مرحلة ما وراء المعرفة 
  الظاهرة واالستدالل على أبعادها المستترة خاللوالتعمق في فهمها وتفسيرها واستكشاف أبعاد

   . )363 : 2001،الجندي، وصادق(منظومات حية من البحث والتقصي 
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مركزها القشرة المخية ، ولذلك هي خاصة باإلنسان فقط ، ) ما وراء المعرفة ( وعملية 
 مشكالتوهي القدرة على التخطيط والوعي بالخطوات واالستراتيجيات التي نتخذها لحل ال

 Metacognition ولقد حظي موضوع التفكير في التفكير والقدرة على تقييم كفاءة تفكيرنا،
فالمفكر ، طريقة جديدة في تدريس التفكيرلقليلة الماضية باعتباره  هتمام ملحوظ في السنوات ااب

أن ن  كمعلميوهذا يتطلب منامهارات واستراتيجيات ما وراء المعرفة، الجيد البد أن يستخدم 
، وفي تفكير اآلخرين أيضاً حتى ن يتعلموا كيف يفكرون في تفكيرهمنساعد التالميذ على أ

  . يتحسن تعليمهم 
، وكيف توصلوا إليها أو  يبينوا أو يشرحوا إجاباتهموحين يطلب المعلم من التالميذ أن

تراتيجيات ما وراء  فاستخدام التالميذ السا فهو يوجههم للتفكير في التفكير،يبينوا المنطق وراءه
، وبكيفية تعلمهم على " وعي بالمهمة "المعرفة يزيد من وعيهم لما يدرسونه في موقف معين 

أي نمو قدرة " وعي باألداء" إلى أي مدى تم تعلمهم و" وعي باإلستراتيجية " النحو األمثل 
  .)3-2: 2000ب، شها( وتحكمهم في هذا التعلمالتالميذ على التفكير في الشيء الذي يتعلمونه ،

 التي ينبغي تنميتها لدى يعد تنمية التفكير بأنواعه المختلفة من أهم أهداف تدريس العلومو
ابلة للمالحظة والتجريب ، وذلك على اعتبار أن التفكير منظومة معرفية متفاعلة وقالفرد

  . والتنمية
 اكتساب عدة التالميذ علىولكي يتحقق ذلك البد أن يركز تدريس العلوم على مسا

والتركيز على طرق العلم وعملياته في التفكير أو الطريقة العلمية في البحث ، األسلوب العلمي 
    . )94 : 1999زيتون ، (

يذ للقيام  ، الخبرات والمهارات التي يحتاجها التلمالتعليمكما ينبغي أن تتضمن مناهج 
ى ربط مادة العلوم بخبرات التالميذ ، وخاصة مناهج العلوم التي تعتمد علبأنشطة هادفة في بيئته

خليل ، والباز (  مع المواقف الحياتية المختلفة في حياتهم اليومية ومساعدة التالميذ على التفاعل
 ،1999 :82( .   

،  جانباً تنظيمياً ذاتياً للمتعلمتتضمن) ما وراء المعرفة ( وتشير معظم البحوث إلى أن 
، م األكثر فعالية في تنظيم تعلمهمرتفعة لما وراء المعرفة هفالتالميذ الذين يمتلكون مهارات م

ولديهم مقدرة على ضبط عمليات التعلم وتحديد ما تحتاجه مشكالت التعلم منهم ، وكذلك القدرة 
كما أن استخدام استراتيجيات ما وراء . على التوافق واالنسجام في مواقف الحياة المختلفة 

االنتقال من مستوى التعلم الكمي إلى مستوى التعلم النوعي الذي المعرفة له أهميته الكبيرة في 
                                  . )195 : 2004علي ، (باره محور العملية التعليمية يستهدف إعداد وتأهيل المتعلم باعت

 التي تستخدم في التدريس ، استراتيجيات ما وراء المعرفةمهارات ووتوجد العديد من 
 اشرح ،  سجالت التفكير ، - الحظ–، تنبأ ف الذهني ، خرائط عمليات التفكير العصمنها
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لماذا ، بماذا ، :  شارك ، أسلوب الكلمات مثل–  فكر–التساؤل الذاتي ، توليد األسئلة ، استمع 
  .   كيف ، التلخيص ، الخطوط تحت األفكار المهمة ، خرائط المعلومات ، التدريس التبادلي 

المعرفة في تحصيل العلوم ما وراء ير من الدراسات على دور استراتيجيات  كثكدوتؤ
 والتي )2000(دراسة  شهاب : ومن هذه الدراساتوتنمية مهارات عمليات العلم لدى الطالب 

أثبتت أن استراتيجيات ما وراء المعرفة لها تأثير كبير في التحصيل المعرفي ونمو مهارات 
على أن لهذه ) 2001(دراسة الجندي ، وصادق كذلك أكدت على ذلك عمليات العلم التكاملية، و

اإلستراتيجية فعالية كبيرة في زيادة المعرفة العلمية لدى التالميذ، ومن ثم زيادة قدراتهم على 
على ذلك حيث  )2005 (رمضاندراسة التحصيل، ونمو القدرات االبتكارية لديهم، وأيضا أكدت 

يات ما وراء المعرفة له أثر دال في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير اعتبرت أن استخدام استراتيج
 ما وراء المعرفة ، مهارات وبذلك تبرز الحاجة إلى أهمية تدريب التالميذ على استخدام الناقد،

حتى يمكنهم استيعاب المعارف العلمية بصورة جيدة وتنمية قدرتهم على التفكير بوجه عام 
لحياتية بوجه خاص حتى يمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية وتنمية بعض المهارات ا

  . تعامل مع متغيرات العصرويمكنهم من ال
  

 فإن مهمتها    هي التربية   السريعة أن الطريق الوحيد لمواكبة هذه التطورات العلمية      وبما   
هـذا الواقـع     ألنه منوط بالتربية أن تعد إنساناً يستطيع أن يتكيف مع            باتت أكثر صعوبة وتحدياً   

  والقيم واالتجاهـات التـي   جيل يتسلح بأكبر قدر من المعارف والمهاراتالجديد من خالل إعداد 
وتجدر اإلشـارة هنـا أن   "، ة ، وممارسة دوره بإيجابية في خدمة المجتمع     المواجهة الحي يحتاجها  

لميادين التي تخـدم    ميدان التعليم هذا الميدان األهم في ا      "التربية ال يمكن لها أن تنمو بمعزل عن         
المصلحة العامة باعتباره يساهم بشكل مباشر في بناء األجيال ولـه دوره فـي تحديـد مـستقبل      

  ).4 :2003عسقول،"(األمة
  

وحيث إن المعلم هو الركن األساسي في هذا البناء التربوي حيث أنه يمثل الجـسر الـذي                       
وفي ظل النقلة النوعية فـي مجـال الوسـائل    تعبر عليه المعرفة والقيم والمهارات إلى األجيال،  

  . عنهءوالتقنيات التعليمية وجدنا أن البعض يرى أن المعلم قد تقلص دوره أو قد تم االستغنا
يبقى المعلم الحلقة األهم في إيصال المفـاهيم إلـى           "إلى أننا إنصافا للمعلم ورفعة لشأنه نؤكد أن       
 السرد والحفظ، األمر الذي يتطلب جهدا كبيـراً فـي        الطلبة ، بطريقة تعتمد الفهم والممارسة ،ال      

  .)3: 2004يحيى وقديح،"(تحضير المادة التعليمية ، وإجراء التجارب واإلشراف على المشاريع 
وعلى اعتبار أن منهاج العلوم التطبيقية منهاجاً جديداً  في واقعنا الفلسطيني فهو بحاجـة              

وللتأكيد علـى   " هذا المنهاج على الوجه األمثل،       إلى تكوين وإعداد مدرسين قادرين على تدريس      
 معنى البد أن يشترك الطالب في العملية التعليمية التعلمية بصورة فعالـة             يحصول تعلم فعال ذ   
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 يؤدون مهاما بسيطاً ، وأن يتم التركيز علـى تطـوير مهـاراتهم          نتتعدى كونهم مستمعين سلبيي   
بما يعرفونه، والتأكيد على مشاركتهم الفاعلة فـي        األساسية وتنميتها من خالل ربط ما يتعلمونه        

النشاطات والفعاليات المختلفة من خالل النقاشات والحوار وطـرح األسـئلة واإلجابـة عليهـا               
  .)2: 2004:أبو دقة"(باإلضافة على ربط التعلم بالبيئة المحيطة وبالطالب وبحياته

هذه الدراسة والتـي مـن       أن هناك حاجة ماسة إلجراء        وجد الباحث  في ضوء ما تقدم،   
 لـدى  مهارات ما وراء المعرفةشأنها أن تحدد طبيعة العالقة بين البرنامج المقترح وتنمية بعض        

لمراحـل دراسـية    العلـوم تدريس منهاج أثناء  الباحث ومن خالل مالحظة، التاسع الصف   لبةط
ية توظيف الحاسـوب  ، واستطالع اراء معلمي العلوم لتحيد مدى أهمسنوات متتاليةثالث   ل مختلفة

  .عبر برنامج تقني يحتوي على وسائل متعددة ويستخدم طرائق تدريس مختلفة
في بناء المنهج واهتمامها على التواصل بـين         وزارة التربية والتعليم     ومن خالل حرص  

، العلم والطالب والكتاب؛ ليكون المنهاج عنصرا رئيسا في دفع عملية التنمية الشاملة في بالدنـا              
شكل حافزاً للباحث في أن يقدم هذا البرنامج التقني و ما جاء فيه من نشاطات عمليـة         مر  ذلك األ 

وفعاليات مختلفة  بعد أن اكتسبوا ولو النذر اليسير من المهارات والتـي تمكـنهم مـن القيـام                   
   .التاسع للصف العلومباألنشطة والتجارب العملية الواردة في منهاج 

تنميـة  ل توظيف البرنـامج التقنـي       تحددت في  الدراسة   ةمشكلومن هنا رأى الباحث أن      
  . التاسعة الصف لدى طلب مهارات ما وراء المعرفةبعض 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  الباحث
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  :مشكلة الدراسة 
  :السؤال الرئيس اآلتي تنحصر مشكلة الدراسة في     

 منهاج  يف  المعرفة مهارات ما وراء  القائم على أسلوب المحاكاة لتنمية بعض        ما البرنامج التقني  "  
  "؟ الصف التاسع األساسي بغزةلبةلدى طالعلوم 

  :من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع 
   لطلبة الصف التاسع األساسي في العلوم؟الواجب تنميتهاما مهارات ما وراء المعرفة  -1
طلبـة المجموعـة    بين متوسطات درجات ا في االختبار البعديلة إحصائيداوجد فروق ت هل -2

  ؟الضابطة ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية
طالب المجموعـة  بين متوسطات درجات  ا في االختبار البعديلة إحصائيداوجد فروق ت هل -3

  الضابطة ومتوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية؟
طالبات المجموعة ت درجات بين متوسطا ا في االختبار البعديلة إحصائيداوجد فروق ت هل -4 

   ؟الضابطة ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية
  

  :فروض الدراسة
بـين   في االختبار البعدي )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال  -1

  . في المجموعة التجريبيةطلبة المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطلبةمتوسطات درجات 
بـين   في االختبار البعدي )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال  -2

طالب المجموعة الضابطة ومتوسـط درجـات الطـالب فـي المجموعـة             متوسطات درجات   
  .التجريبية

 في االختبـار البعـدي   )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال "  -3
طالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطالبات فـي المجموعـة           درجات   بين متوسطات 

  .التجريبية
  

  :الدراسةأهداف 
  : أهداف الدراسة فيما يلي تحدد

 فـي   مهارات مـا وراء المعرفـة     لتنمية بعض   قائم على أسلوب المحاكاة      بناء برنامج تقني     -1
  . األساسي بغزة التاسع الصف لبة لطالعلوممنهاج 

 األساسـي   التاسع الصف   الواجب تنميتها لدى طلبة    األساسية   مهارات ما وراء المعرفة   د   تحدي -2
  .بغزة
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 تين المجمـوع داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة      الوقوف على مدى وجود فروق ذات        -3
  .مجموعتين الضابطتين في مهارات ما وراء المعرفةالو تينالتجريبي

الذكور واإلناث في مستوى مهارات   اللة إحصائية بين     الوقوف على مدى وجود فروق ذات د       -4
  .في العلوم ما وراء المعرفة

 تينالمجمـوع البـات   ططـالب و  بين متوسـط درجـات       فروق    الوقوف على مدى وجود    -5
  . في االختبار البعديبين متوسط درجاتهم وتين في االختبار القبليالتجريبي

  

  : أهمية الدراسة 
  :تيةاآل النقاط تكمن أهمية هذه الدراسة في

  : تيةقد يستفيد من الدراسة الفئات اآل: أوالً
د وضع خطط وبـرامج      ، أو عن   العلوموذلك عند صياغة وتطوير منهاج      :  المنهاج    واضعو -1

  .التاسع الصف طلبة عند مهارات ما وراء المعرفة لرفع مستوى مساعدة وإثرائية
 فـي عقـد     عاملين في حقل اإلشراف التربوي    ال قد تفيد هذه الدراسة      :ن  ون التربوي  المشرفو -2

الواردة فـي المنهـاج      تدريبهم على مهارات ما وراء المعرفة     دورات تدريبية للمعلمين من أجل      
 وطرائق تدريسها وبعض الخطط العالجية التي يمكن أن تـسهم فـي تنميـة مهاراتهـا        المقرر،

  .ومجاالتها
التي يمكـن أن     ئمة مهارات ما وراء المعرفة     في تحديد قا    هذه الدراسة  سهم  قد ت : ون المعلم -3

 أثره في تنميـة بعـض        ما أثبت  اعن طريق االسترشاد بالبرنامج التعليمي إذ     يستفيد منها المعلم    
  .مهارات ما وراء المعرفة

  

قد تشكل استجابة موضوعية لما ينادي به التربويون في الوقت الحاضـر مـن مـسايرة                : ثانياً
دريس وتجريب أساليب ونماذج تعليمية قد تؤدى إلى نتائج إيجابية فـي            االتجاهات الحديثة في الت   

 .العملية التعليمية

مهارات  ببرنامج يمكن من خالله تنمية وتطوير بعض العلومد المهتمين بمقررات  قد تزو:اًثالث
  .ما وراء المعرفة

  

   :حدود الدراسة 
  :بالحدود اآلتية  الدراسة التزمت

 طالبـات   وشعبتين من األساسي التاسع الصف    شعبتين من طلبة   على الدراسة عينة   تقتصر ا -1
-غرب غزة –لمديرية التربية والتعليم     المدارس التابعة     بمدرستين ضمن   األساسي التاسعالصف  

  ).م2008/2009 لثانيالفصل الدراسي ا(
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 التاسـع  الـصف    لبةلطتنميتها لدى ا   واجب ال مهارات ما وراء المعرفة    على بعض    تقتصر ا -2
   .الكهرباء المتحركة بكتاب العلوم للصف التاسع األساسي ةوحد الواردة في ألساسيا
  

   :مصطلحات الدراسة
 :  البرنامج التقني -1

هو إطار تعليمي يتضمن مجموعة من الخبرات المتنوعة مصممة على شـكل منظومـة          
ليميـة، وأسـاليب    معدة بطريقة مترابطة ومنظمة وتحدد أهدافه ومحتواه واألنشطة والوسائل التع         

  .التدريس والتقويم، يهدف إلى تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة الصف التاسع في غزة
  :أسلوب المحاكاة -2

هو نموذج لنظام يبسط عناصر وحدة الكهرباء المتحركة ويمكن تـوفيره فـي حجـرة               
مكن تطبيقـه فـي      المستخدم ويعطي نتائج مشابهة لما ي      تالدراسة وهو يستجيب ألوامر وقرارا    

هارات  والمقدرة على حل المشكالت من خالل نمـاذج          الواقع العملي ويهدف إلكساب المتعلم الم     
  .تحاكي الواقع تعرض للطلبة

  

    :مهارات ما وراء المعرفة-3
وقدرته على وضع خطط لتحقيق     وعي الطالب بما يقوم بتعلمه بوحدة الكهرباء المتحركة         

ـ       أسبة وتعديلها وابتكار خطط     أهدافه واختيار الخطة المنا    ى و استراتيجيات جديـدة وقدرتـه عل
مراجعة ذاته وتقييمها باستمرار، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالـب باالختبـار المعـد               

 .خصيصا لذلك
 

  :التاسع للصف العلوم منهاج -4
 األساسـي   التاسـع  للـصف    العلومكتاب  هي مجموعة المعارف والخبرات التي يشملها       

، ويقـدمها المعلـم     م2003/2004لذي أقرته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للعام الدراسي         وا
  .للطالب وتشرف عليها إدارة المدرسة

  

  :التاسعلصف ا  طلبة-5
 في المرحلـة  ونسنة والمصنف)15-14( بين م تتراوح أعماره والطالبات الذين  هم الطلبة 

  .الحكوميةمدارس الاإلعدادية في 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  

: بدأت عملیة التعل یم عن د اإلن سان م ع ب دء الحی اة وتعل م اإلن سان أول م ا تعل م ع ن طری ق الم شاھدة                 

وانعك  س ھ  ذا ال  تعلم س  لوكا ارت  د عل  ى الحی  اة  ، وفعالی  ات الطبیع  ة م  ن حول  ھ، اھدة أعم  ال والدی  ھم  ش

وب  دأت عملی  ة التعل  یم ، ی  صلح منھ  ا ویطورھ  ا لتحقی  ق الراح  ة واألم  ن والم  ستوى الجی  د م  ن الع  یش  

وتحق ق  ، لترسیخ عملیة التعلم وطرح أنواع من المعارف والخبرات والمھارات تلبي رغبات الم تعلم         

ومن خالل ھذا التعلیم استخدم المعلم قدیما أنواع من ، ذاتھ وتأكد على دوره الرائد في العمل والتغیر    

وق د كان ت ھ ذه المعین ات ولی دة اجتھ اد الكثی رین م ن         ، المعینات التعلیمیة لتدعیم دوره وتحسین أدائ ھ   

: 1998،الكل وب (علم حیث عملت نظری اتھم وأفك ارھم ف ي تح سین عملی ة التعل یم وال ت          ، علماء التربیة 

221.(  

فان أحدا ال یستطیع أن ینكر بأنھا قدیم ة ق دم   ، وفي الوسائل التعلیمیة مھما اختلفت التسمیات واآلراء      

فقصة ھابیل وقابیل وكی ف أرس ل اهللا س بحانھ وتع الى الغ راب لیقت ل        ، وحدیثة حداثة الساعة  ، التاریخ

وفي أقدم الحضارات اإلنسانیة الموغل ة ف ي   ، یھغرابا آخر ویدفنھ لیتعلم ھابیل كیف یواري سوءة أخ   

  ).29: 1990،السید(القدم 

، ونجد أن ذلك اإلنسان سجل تلك الرسومات الرائع ة ل بعض الحیوان ات الت ي كان ت تع یش ف ي زمن ھ                

وأخ اه اإلن سان ال سومري    ، في من اطق متع ددة م ن الع الم    ، على جدران الكھوف التي كان یعیش فیھا  

والفرعوني واإلغریقي وغیرھم من شعوب حضارات الع الم الت ي س ادت ف ي       واآلشوري  والفارسي    

  .القدیم من الزمان

، كم  ا أنھ  ا اقت  صادیة ، أم  ا الم  صورات فتعتب  ر م  ن أق  دم الوس  ائل الب  صریة ل  سھولة الح  صول علیھ  ا    

وقد استخدمھا البابلیون والمصریون وقدماء اإلغریق عل ى ھیئ ة رس وم    ، وعرضھا ال یتطلب أجھزة  

كم ا  ). 34: 1982،احم د وج ابر  (تصویریة على الصخور وجلود الحیوانات وأوراق البردي   وأشكال  

الرس  م الم  صور أداة دع  م وتوض  یح   ) م1166 -م1099(اس  تخدم الع  الم العرب  ي عب  د اهللا اإلدری  سي   

وأكد كومینوس على أھمیة اس تخدام ال صور ف ي تثبی ت      ). 12: 1985،الخزرجي(للمعارف المجردة   

) الع   الم المرئ   ي ف   ي ص   ور   (و أول م   ن أل   ف كتاب   ا ودعم   ھ بال   صور اس   ماه     عملی   ة اإلدراك وھ    

وھي من وس ائل التعل یم الب صریة الت ي لھ ا قیمتھ ا الجمالی ة والثقافی ة والفكری ة           ). 64: 1996،كلوب(

وتنمي ف ي الشخ صیة دق ة المالحظ ة وتت رك ف ي ال نفس          ، التي تثیر انتباه المتعلمین وتشویقھم للدرس     
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فالفھم الكام ل ل شيء مع ین یتوق ف عل ى      ، ا یدوم مدة أطول وتقلل من معدل النسیان    البشریة أثرا بعید  

  ).59: 1982،احمد وجابر(الخبرة البصریة التي بدونھا یستحیل تكوین مخطط إدراكي 

فق  د أث  رت ھ  ذه االختراع  ات  ، ق  رن االختراع  ات والعل  م والتق  دم التكنول  وجي ، ولم  ا ك  ان ھ  ذا الق  رن 

، قدمتھ للمربین من وس ائل وأجھ زة س اعدت عل ى اخت زال وق ت ال تعلم والتعل یم           العملیة التطبیقیة بما    

وم ا مختب رات   ، وجعلتھ عملیة أكث ر عمق ا وأث را ال ف ي نف وس الدارس ین فح سب ب ل ف ي الن اس كاف ة               

اللغ   ات وال   دائرة التلفزیونی   ة المغلق   ة واس   تخدام األقم   ار ال   صناعیة والمحط   ات األرض   یة لألقم   ار  

لمعارف والمھارات وإكسابھا وإتباع طرق تعلیم جدیدة بل وتطویرھا األخی ر إال     الصناعیة في نشر ا   

  .دلیل وشاھد على ذلك
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  ولالمحور األ
  البرامج التقنية

  

  :الوسائل التعلیمیة/ أوال
إل  ى لق  د أس  ھمت الوس  ائل التعلیمی  ة ب  شكل ال یختل  ف علی  ھ اثن  ان ف  ي نق  ل العملی  ة التعلیمی  ة     

فق   د عرفھ   ا  .. ولق   د تع   ددت اآلراء ح   ول مفھ   وم الوس   ائل التعلیمی   ة وص   فاتھا ومح   دداتھا   ، األم   ام

والط  رق المختلف  ة الت  ي ی  ستخدمھا المعل  م     ، بأنھ  ا األدوات والم  واد التعلیمی  ة  ) 108: 2002(س  المة

لم تعلم م ن   بحیث ینتق ل ا ، لنقل محتوى تعلیمي أو الوصول إلیھ، بخبرة ومھارة في المواقف التعلیمیة    

وكلف ة  ، وتساعده على تعلم فعال وجھد ووقت أق ل ، واقع الخبرة المجردة إلى واقع الخبرة المحسوسة 

  .ارخص في جو مشوق ورغبة نحو تعلم أفضل

وی  رى اآلخ  رون أن الوس  ائل التعلیمی  ة ھ  ي الم  واد الت  ي ت  ستخدم ف  ي حج  رات الدراس  ة أو       

محم    د ( الكلم    ات المكتوب    ة والمنطوق    ة  لت    سھیل فھ    م مع    اني  ، غیرھ    ا م    ن المواق    ف التعلیمی    ة   

  ).47: 2001،وآخرون

بأنھ ا األدوات واألجھ زة والمواق ع الت ي یوظفھ ا المعل م         : فق د عرفھ ا   ) 6: 2003(أما ع سقول  

داخ ل المدرس ة وخارجھ ا ف ي إط ار خط ة لتفعی ل دور الم تعلم وتحوی ل المج رد م ن المعلوم ات إل  ى             

  .المحسوس وتؤدي إلى تحقیق األھداف التعلیمیة

وس  ائل : وق  د ت  درج المرب  ون ف  ي ت  سمیة الوس  ائل التعلیمی  ة فك  ان لھ  ا أس  ماء متع  ددة منھ  ا        

واح  دث ، والوس  ائل التعلیمی  ة، والوس  ائل المعین  ة، والوس  ائل ال  سمعیة، والوس  ائل الب  صریة، إی  ضاح

  .تسمیة لھا تكنولوجیا التعلیم التي تعني علم تطبیق المعرفة العلمیة بطریقة منظمة

 ال شامل ت ضم جمی ع الط رق واألدوات واألجھ زة والتنظیم ات الم ستخدمة ف ي              وھي بمعناھ ا  

  .نظام تعلیمي بغرض تحقیق أھداف تعلیمیة محددة

نالحظ أن الوسائل التعلیمیة تعني باستخدام الم واد واألدوات واألجھ زة الت ي یوظفھ ا المعل م            

  .في المواقف التعلیمیة لتحقیق األھداف التربویة
  

  :دام الوسائل التعلیمیةمراحل تطور استخ
م ع زی ادة   ، ال ب ل ف ي الحی اة كلھ ا    ، لقد احدث التطور التكنولوجي تطورا في العملیة التربوی ة برمتھ ا     

ول ذا فلق د   ، المشكالت التي مرت بھ ا العملی ة تول دت األفك ار إلیج اد ط رق ووس ائل لتخط ي العقب ات              

  . وتطور المجتمعمرت الوسائل بتطور عبر عدة مراحل تبعا للتطور التكنولوجي
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 في التعلیم مرت بأربعة مراحل رئی سیة ھ ي   ابان الوسائل والتكنولوجی  )75: 2003(وقد ذكر عسقول  

  :ثم نظریة النظم ویمكن توضیحھا في التالي، ثم نظریة االتصال، ثم ا لمعینات، مرحلة الحواس

ذه المرحلة على الحواس  اعتمدت الوسائل والتكنولوجیا في التعلیم في ھ    ):الحواس(المرحلة األولى   

  .ولعلھ أول ما أطلق علیھ التعلیم البصري، التي تخاطبھا الوسیلة
  

 وفي ھذه المرحلة اعتمدت التسمیة على كون الوسائل معینات في العملیة ):معینات(المرحلة الثانیة 

درجات الن المعلم ین ی ستعینون بھ ا ف ي تدری سھم ولك ن ب        ، التعلیمیة ف أطلق علیھ ا معین ات الت دریس        

  .متفاوتة كل حسب مفھومھ لھذه المعینات وأھمیتھا بالنسبة لھ
  

 وتم االھتمام بالوسائل ف ي ھ ذه المرحل ة ألنھ ا تحق ق ات صاال ب ین المعل م               ):االتصال (ةالمرحلة الثالث 

لتحقی ق التف اھم ب ین عناص ر     ، ومن ھنا بدأ االھتمام بربط جوھر العملیة التعلیمی ة بالوس یلة      ، والمتعلم

  . االتصال التعلیمي والتي تشمل المرسل والمستقبل والرسالة وقناة االتصالعملیة
  

 لقد اكتسبت الوسیلة التعلیمیة في المرحلة الرابعة ش كال وم ضمونا متمی زا       ):النظم(المرحلة الرابعة   

وال  ذي س  اھم ف  ي نق  ل المواق  ف  ، مانطالق  ا م  ن توظی  ف أس  لوب ال  نظم ف  ي التعل  ی ، ل  م ی  سبق ل  ھ مثی  ل

  .ة من المستوى العشوائي التقلیدي إلى المستوى المخطط المنظمالتعلیمی
  

وأن الب   احثین ، وی  رى الباح  ث أن الحاج   ة والتط  ویر العلم   ي كان  ا س  ببا قوی   ا ف  ي تط   ویر الوس  ائل       

غی ر أنھ م مختلف ین ف ي ال صورة ال شكلیة للع رض        ،  جوھری ا فالمختصین لیسوا مختلفین في الت صنی   

بم  ا تخاطب  ھ م  ن ح  واس وال  بعض  . س  یلة ك  ان عن  وان المرحل  ةوجم  یعھم متفق  ون عل  ى أن تط  ور الو

  .اآلخر كانت وجھتھ في المراحل النظر إلى العملیة التربویة برمتھا وان الوسیلة جزء منھا
  

فق د  ، ونظ را لم ا یمت از ب ھ م ن ممی زات فری دة       ، ومع التقدم العلمي وتق دم الحاس وب وتط وره ال سریع       

وف  ي الن  واحي  ، فھ  و ی  ستخدم ف  ي الن  واحي التجاری  ة    ، ندخ  ل الحاس  وب معظ  م المج  االت والمی  ادی   

وال یوج  د مج  ال م  ن مج  االت الحی  اة ل  م ، وف  ي مج  االت البح  ث العلم  ي وف  ي المست  شفیات، التعلیمی ة 

  :ویرجع سبب ھذا االنتشار الواسع ألسباب عدة أھمھا، یدخلھ الحاسوب من أوسع أبوابھ

حیث یستطیع الحاسوب تنفیذ مالیین العملی ات   ، جوالحصول على النتائ  ، السرعة العالیة في المعالجة   

حی ث یق وم الحاس وب بإعط اء النت ائج وبدق ة       ، في ثانیة واحدة إضافة إلى الدقة العالیة التي یمت از بھ ا       

  ).89: 2004،سالمة(عالیة جدا تضم عشرات الخانات الكسریة
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  :برامج الحاسوب المستخدمة في التعلیم
رض م  ن اس  تخدام الحاس  وب ف  ي التعل  یم، ومھم  ا كان  ت الطریق  ة        یمك  ن الق  ول أن  ھ مھم  ا ك  ان الغ       

المستخدمة في ذل ك، فإن ھ یمك ن ت صنیف ب رامج الحاس وب الم ستخدمة ف ي التعل یم إل ى أربع ة أن واع                  

  ):31: 2008الفرع،(رئیسیة ھي

 وتستخدم ھذه الب رامج داخ ل الف صول الدراس یة، وق د ص ممت خصی صا         :البرامج التعلیمیة  - 1

ت الدراسیة والمھارات المختلفة، ومن أمثلتھا برامج الت دریب والم ران،      لتدریس الموضوعا 

  .وبرامج األلعاب التعلیمیة، وبرامج المحاكاة

وتركز ھذه البرامج بشكل أساسي على عملیة تعزی ز ال تعلم، واالس تعانة بالتغذی ة الراجع ة ل دعم            

ي تح سین عملی ة ال تعلم    عملیة التعلم، حیث یركز مصممو ھذا النوع من الب رامج عل ى دورھ ا ف             

وجعلھ ف اعال وم ؤثرا، وق د أك دت العدی د م ن الدراس ات واألبح اث الت ي أجری ت ف ي ھ ذا ال شأن                

 الباح ث  مقدرة ھذه البرامج عل ى زی ادة م ستوى تح صیل الط الب وتنمی ة مھ اراتھم، وق د اس تخد             

 .ھذه البرامج في دراستھ الحالیة

ال تصمم ف ي األس اس للطال ب ب ل لألغ راض       بالرغم من أن ھذه البرامج    :برامج التطبیقات  - 2

العامة، إال أنھا تعد أكثر أنواع الب رامج حظ ا ف ي تطبیقاتھ ا داخ ل الف صول الدراس یة، حی ث                 

یمكن استخدامھا بفاعلیة كأداة لحل الم شكالت، أو لتوض یح وتف سیر الموض وعات الدراس یة        

 ):44: 2005ضیاء الدین،(المختلفة، ومن أمثلتھا

 الت  ي یمك  ن اس  تخدامھا ف  ي كثی  ر م  ن المج  االت الدراس  یة لكتاب  ة     :لكلم  اتب  رامج معالج  ة ا -

  .التقاریر والبحوث والمقاالت

 الت  ي ت  ستخدم ف  ي دراس  ة الریاض  یات والعل  وم لتحلی  ل البیان  ات، وإج  راء      :ب  رامج الرس  وم  -

 .العملیات المختلفة علیھا وتمثیلھا بیانیا بعدة صیغ المختلفة

تبادل المعلومات، والحصول على علیھا م ن أم اكن متع ددة     وتستخدم في :برامج االتصاالت  -

 .في العالم مثل شبكة االنترنت

لق د ح دث تط  ور كبی ر ف ي مج االت تطبیق ات ال صوت وال  صورة        :ب رامج الوس ائط المتع ددة    - 3

الثابتة والمتحركة المدارة بالحاسوب، ولم یقتصر الحاس وب عل ى عملی ة ع رض الن صوص         

شاھدة عروض الفی دیو الحی ة المدعم ة ب المؤثرات ال صوتیة      والرسوم، بل تم استخدامھ في م    

وكم ا أمك ن التح دث بواس  طة الحاس وب وت سجیل ھ ذه المحادث  ات، وس ماع التوجیھ ات الت  ي         

وتتمی   ز ھ   ذه الب   رامج بق   درتھا عل   ى توظی   ف ال   صوت وال   صورة        . ی   صدرھا الحاس   وب 

  .والنصوص بشكل تفاعلي وجذاب جدا للمتعلم
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ھ ذه الب رامج بب رامج الفائ دة، أو الخدم ة للمعل م وإدارة الطال ب،         تسمى   :برامج خدمة المعلم   - 4

أي أن ھ  ذه الب  رامج تق  وم بم  ساعدة المعل  م ف  ي إنج  ازه األعم  ال االعتیادی  ة ل  ھ م  ن عم   ل            

وت  صحیح االختب  ارات، وإع  داد خط  ة الدراس  ة وتنظ  یم أن  شطة الط  الب ومراجع  ة األعم  ال   

 .الیومیة

  
  :مبررات استخدام الحاسوب في التعلیم

  :مبررات استخدام الحاسوب في التعلیم فیما یلي) 32: 1997(یلخص المشیقح

) ع   صر المعلوم   ات(وھ   ذه س   مة الع   صر الح   الي : االنفج   ار المعرف   ي وت   دفق المعلوم   ات  - 1

خ صوصا بع  د تط ور وس  ائل االت  صاالت الت ي س  اعدت عل ى البح  ث ع  ن طریق ة حف  ظ ھ  ذه       

  .المعلومات واسترجاعھا عند الضرورة

حی ث یتعام  ل الف رد م  ع ك م ھائ  ل م  ن    ، عة ف  ي الح صول عل  ى المعلوم  ات الحاج ة إل  ى ال سر   - 2

 .وكما كان الحصول علیھا أسرع وقت واقل جھد ساعده على تحقیق أھدافھ، المعلومات

والحاس  وب ،  واإلتق  ان ف  ي أداء األعم  ال والعملی  ات الریاض  یة المعق  دة  ةالحاج  ة إل  ى المھ  ار  - 3

ب  سرعة ودق  ة عالی  ة  ، والمعق  دة، الطویل  ة، نی  ةالروتی، یتمی  ز ب  أداء جمی  ع األعم  ال الح  سابیة 

مما یقل ل م ن   ، وتوفیر األیدي العاملة التي تقوم بالكثیر من األعمال اإلداریة والفنیة وغیرھا        

 .تكلفة انجاز ھذه األعمال

أو ال ذین یج دون   ، أو من یع انون تخلف ا عقلی ا ب سیطا    ، إیجاد حلول لمشكالت صعوبات التعلم   - 4

 .المشاكل في مھارات االتص

  
  :ویوجز الباحث مبررات استخدام الحاسوب في التعلیم كما یلي

یحتاج التالمیذ إلى قدر مناسب من ثقافة الحاسوب ومھارات التعامل لكي یتعام ل م ع بع ض      - 1

، وبذلك فان الدراسة من خالل الحاس وب ال تعم ل فق ط عل ى تح سین عملی ة ال تعلم          ، تطبیقاتھ

  .مع الذي نعیش فیھبل أنھا تعد الفرد بأسلوب عصري للمجت

ویجذب ، یجعل أسلوب التعلم بمساعدة الحاسوب في المدرسة أكثر فائدة وأھمیة من ذي قبل       - 2

 .إلیھا التالمیذ ویحسمھم على العمل واالنجاز 

  .یزید من القدرة على تطویر المناھج بشكل یمكن أن تصبح معھ مواكبة للتطورات الحدیثة - 3

  :لتعلیمممیزات وفوائد استخدام الحاسوب في ا

 .القدرة على تخزین واسترجاع كم ھائل من المعلومات - 1

 .القدرة على العرض المرئي للمعلومات - 2
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 .السرعة الفائقة في إجراء العلمیات الریاضیة - 3

 .القدرة على التحكم وإدارة العدید من الملحقات - 4

  
  :فوائد برامج الحاسوب التعلیمیة

 ف ي عم ان فوائ د اس تعمال ب رامج الحاس وب          الصادرة) 4-5: 1992(ذكرت مجلة الحاسوب التعلیمي   

  :التعلیمیة

دون الحاج  ة إل  ى ، إمكانی ة تق  دیم م  واد تعلیمی  ة مبرمج  ة بطریق  ة ی سھل عل  ى الم  تعلم اإلف  ادة    - 1

  .وجود المعلم

 .بحیث یكون المعلم مشرفا وموجھا لجمیع الطلبة، تغییر دور المعلم في العملیة التعلیمیة - 2

بأق ل  ، بطریق ة س ھلة  ، ئلة وتخزینھ ا عل ى أق راص الحاس وب       إدخال البیانات والمعلومات الھا    - 3

 .جھد وكلفة

وإج  راء التع  دیالت واإلض  افة علیھ  ا وإع  ادة تخزینھ  ا بك  ل ی  سر    ، س  ھولة اس  تدعاء الملف  ات  - 4

 .وسھولة

 .الدقة في استخراج للبیانات بكل دقة - 5

وقدرات ھ  فی سیر ف ي ال درس ح سب س رعتھ الذاتی ة       ، إمكانیة تحكم المتعلم بالبرمج ة التعلیمی ة    - 6

 .التعلیمیة

 .مما ینمي روح التعاون الجماعي، إمكانیة استعمال الحاسوب في المجوعات الصغیرة - 7

 .الدور العظیم الذي یتمتع بھ الحاسوب في تنمیة قدراتھ الطالب العقلیة - 8

 .تفعیل دور الطالي من خالل مشاركتھ بجلوسھ أمام شاشة الحاسوب - 9

 .التجارب العملیة واأللعاب التربویةإمكانیات الحاسوب الفنیة في إجراء -10

  :التقنيات التربوية/ ثانيا
              لقد انتشر مصطلح تقنيات التعليم منذ نحو عقدين من الزمان أو أكثر قليالً،واستخدم هذا

المصطلح في أحيان كثيرة ليحل محل مصطلحات الوسائل التعليمية،أو الوسائل السمعية البصرية            
إلى درجة غلب فيها على تفكير كثير من التربويين والمشتغلين فـي مجـال              أو الوسائل المعينة،  

التربية والتعليم أن مصطلح التقنيات التعليمية جاء لتطوير مصطلح الوسائل التعليمية لتتماشى مع             
الوسائل الحديثة،التي تم التوصل إليها نتيجة التقدم العلمي التكنولوجي الناتج عن تطبيق المعارف             

  .المتقدمةالعلمية 
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الحديث عما يدور في خلدهم من لمحـات        وفي هذا اإلطار يفرق العلماء بين مسميات عديدة عند          
أربعة تعريفات لتكنولوجيـا    ) 32:1993( التقنيات التربوية،فمثالً يعدد الكلوب    تاريخية بخصوص 

  .التربية،وتعريفاً واحداً للتقنيات التربوية،وستة عشر تعريفاً لتكنولوجيا التعليم
قد يبدو للوهلة األولى أن تعريف التقنيات التربوية سـهالً،وأنه ال           )Hunter،  1998(ويقول هنتر 

يزيد عن كونه التلفزيون،أو السينما،أو الفيديو،ولكن الحقيقـة أن التقنيـات التربويـة موضـوعاً       
ـ            :"مركباً،وكأبسط تعريف لها   ى أن التقنيات التربوية عبارة عن تطبيق جميع أنـواع العلـوم عل

  .الجانب التربوي
أن الجدل القائم حول تعريف التقنيـات لـن   ) 15:2008شمي وإسماعيل،(ويرى كالً من    

يتوقف وذلك الن تقنيات التعليم علم ال يقف عند حدود استخدام األجهزة التعليمية وصـيانتها،بل               
مجـال تقنيـات    إنه يتأثر بالتغيرات النظرية التي تواجه المجال وتطبيقاته،ولهذا كان التطور في            

التعليم موازياً للتطورات في النظريات ذات العالقة،والمتتبع للمتغيـرات التـي طـرأت علـى               
تعريفات المجال منذ العشرينيات،وحتى اآلن يلحظ كيف تأثر المجال بـالتحوالت النظريـة مـن       

  . اإلدراكية إلى المدرسة البنيويةمدرسة علم النفس السلوكية إلى المدرسة
  

  : التقنيات التربويةمراحل تطور
أن تطور مفهوم التقنيات التربوية مر بعدة مراحـل      )"17-16:2008(يرى كالً من شمي وصالح      

إلى أن وصل إلى تعريفه الحالي،هذه المراحل التطورية كان أولها حركة التعلـيم البـصري،ثم               
لمفهـوم الحـالي    حركة التعليم السمعي،ثم بعد ذلك مفهوم االتصال،ثم مفهوم النظم،وصوالً إلى ا          

  ).1994 ((AECT)الذي أقرته جمعية االتصاالت والتكنولوجيا التربوية األمريكية
  :مرحلة الحواس:أوالً

على الحواس التي تخاطبهـا الوسـيلة،وأول مـا         ):2:2006(اعتمدت التسميات كما يرى عسقول    
لتركيـز علـى   أطلق عليها التعليم البصري،ثم ظهرت تسميات أخرى مثل التعليم السمعي،ولعل ا          

حاسة واحدة سواء كانت حاسة السمع أو البصر،وإهمال باقي الحواس يعكس قصوراً بارزاً فـي               
هذه التسميات،ألن الخبرات ال ترد على عقل المتعلم عبر حاسة واحـدة،مما أدى إلـى ظهـور                 

  .ستسمية ثالثة هي التعليم السمعي البصري،إال أنها أهملت باقي الحواس كالشم والتذوق واللم
  

  :مرحلة معينات التدريس:ثانياً
اعتمدت التسمية على كون الوسائل معينات في العملية التعليمية يطلق عليها معينـات التـدريس               

علـى هـذه المرحلـة      ) 3:2006(ألن المعلمين يستعينون بها في تدريـسهم،ويالحظ عـسقول        
  . ثانوي في التعليمحصرت دور الوسيلة في إعانة المعلم على القيام بدوره،وأن دورها:أنها
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  :مرحلة االتصال:ثالثاً
ينظر لمفهوم االتصال كرحلة من مراحل تطور مفهوم التقنيات التربوية،على أنه عملية ديناميكية             

  .يتم التفاعل فيها بين المرسل والمستقبل والرسالة وقناة االتصال داخل الغرفة الصفية
  

  :مرحلة النظم:رابعاً
نهج وطريقة في العمل تسير في خطوات منظمـة وتـستخدم كـل             يقصد بأسلوب النظم إتباع م    

اإلمكانات التي تقدمها التكنولوجيا لتحقيق أهداف محددة،وتشمل المـوارد البـشرية والتعليميـة             
والوقت والمال،األمر الذي ساهم في نقل العملية التعليمية من المستوى العشوائي إلى المـستوى              

  .المخطط
  

  :العلوم السلوكية:خامساً
قدمت األهداف السلوكية مفهوماً جديداً للتقنيات التربوية ركز على سـلوك المـتعلم وظـروف               
التعلم،وفي هذه المرحلة تحول مفهوم التقنيات التربوية من المثيرات إلـى الـسلوك المعـزز،أي         

  .للتعزيز بدالً من العرض
  

  :المفهوم الحالي للتقنيات التربوية:سادساً
ات للتقنيات التربوية من الجمعيات والمؤسـسات التربويـة والنـدوات           حددت العديد من التعريف   

،حـددت  ) 1977(والمؤتمرات والمختصين بالميدان،إال أن جمعية االتصاالت التربوية والتقنيات         
مفهوم التقنيات التربوية على أنها عبارة عن عملية معقدة متكاملـة تتـضمن النـاس والطـرق                 

من أجل تحليل المـشكالت،وابتكار،وتنفيذ،وتقويم إدارة الحلـول        واألفكار واألجهزة والتنظيمات؛  
  .لتلك المشكالت التي تظهر في جميع حاالت التعلم البشرية

  
بأنها تخطيط وتنفيـذ العمليـة التعليميـة وتوظيـف كـل الوسـائل              )19:1997(ويعرفها السيد 

  . لتعليمالتعليمية،وأجهزتها للحصول على تعليم أفضل أي توظيف العلم لتحسين فن ا
  

التقنيـات التربويـة تعنـي معرفـة كيـف يـتعلم            :Christopher)،1999(ويقول كريـستوفر  
 واألسـلحة واألجهـزة     تإنها األشياء واألدوات والماكينا   .الناس،واكتشاف أفضل الطرق لتعليمهم   

إنها تلك األجهزة التقنية واالبتكارات والفعاليات والطرق والمهـارات والروتينيـات           .والتطبيقات
إنها العملية التي تبدأ بالحاجـة وتنتهـي        .االجتماعيات والنظم التي تشمل توحيد الناس واألشياء      و

  .بالحل
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التقنيات التربوية على أنها التعليم المدعم بالكمبيوتر،وهي بـدورها  ): Ray ،2002(وتعرف راي
 التعلم،ويفـرز  عبارة عن تقنية تعليم تفاعلية يستخدم فيها الحاسوب لتوفير مادة تعليمية،وأحـداث         

  .المادة التعليمية المخصصة للتفريد
  

أن التقنيات التربوية عبارة عن استخدام أكبر كم مـن األدوات          ):1999(ويقول كزرنياك وآخرون  
  .التقنية داخل الفصل؛لزيادة التعلم عند الطلبة

 
ـ              عة جـداً،  ويرى الباحث أنه من خالل استعراضه للتعريفات السابقة أن مساحة التباين بينها واس

مما أفرز العديد من األسماء والمصطلحات التي صاحبت التقنيات خالل تطورها زمنياً ومن هذه              
  :المصطلحات

  :الوسائل التعليمية.1
أنها األدوات والمواد التعليمية،والطرق المختلفة التي يستخدمها المعلـم   ):108:2002(يرى سالمة 

وى تعليمي أو الوصول إليه بحيث تنقل المتعلم من         بخبرة ومهارة في المواقف التعليمية،لنقل محت     
واقع الخبرة المجردة إلى واقع الخبرة المحسوسة،وتساعده على تعلم فعال بجهد أقـل، وبوقـت               

  .أقصر وكلفة أرخص في جو مشوق ورغبة نحو تعلم أفضل
معلـم  على أنها األدوات والمواد واألجهزة والمواقع التي يوظفهـا ال         ):6:2006(ويعرفها عسقول 

داخل المدرسة أو خارجها في إطار خطة لتفعيل دور المتعلم وتحويل المجرد من المعلومات إلى               
  .محسوس وتؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية

  
  :التكنولوجيا. 2

علوم التكنولوجيا بتعريفات متعددة للتكنولوجيا ومعظم هذه التعريفات تـستند علـى            تزخر كتب   
  ).18،2001:الزعانين(ن التكنولوجيا وأهميتهأسس ومعايير تحدد الغرض م

  
 هي كلمة إغريقية قديمـة،تتكون  (Technology)أن كلمة تكنولوجيا) 236:2003(ويرى عسقول 

 وتعني دراسة،وعليه فإن مصطلح     (Logos) وتعني مهارة فنية،كلمة     (Techno)من كلمتين هما  
  .التكنولوجيا يمكن ترجمته إلى تنظيم المهارة الفنية

  
  :ر عسقول إلى التكنولوجيا من زاويتينوينظ
الذي يقتضي التخطيط والتنفيـذ والتقـويم       )منهجية التكنولوجيا (تمثل البعد الفلسفي اإلداري   :األولى

  .ألي نشاط من أنشطة الحياة أو رافد من روافده
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ـ           )آلية التكنولوجيا (تمثل البعد المادي  :الثانية ار وهي اآللة أو الجهاز الذي يمكن توظيفـه فـي إط

  .التخطيط الستخدام الجهاز،تنفيذ االستخدام ثم تقويمه:العمليات الثالث في النقطة األولى وهي
  

هي طريقة نظاميـة تـسير وفـق المعـارف المنظمـة      :أن التكنولوجيا )22:1998(ويرى الحيلة 
وتستخدم جميع اإلمكانات المتاحة مادية كانت أم غير ماديـة بأسـلوب فعـال النجـاز العمـل               

  .فيه إلى درجة اإلتقان أو الكفايةالمرغوب 
  

أن التكنولوجيا هي تطبيق المعارف لصنع وإنتاج أشياء هادفة أو          ) 33:1988(فيما ترى اليونسكو  
مفيدة،وهي تعبر عن قدرتنا على االستخدام مواردنا لفائدة البشرية،وهي بذلك تتوخى إيجاد طرق             

  .جديدة أفضل لحل القضايا ولتأمين حاجاتنا ورفاهيتنا
  

أما مصطلح تكنولوجيا التعليم فقد انتشر في العـالم الغربـي حـديثاً نتيجـة الثـورة العلميـة                   
  ).12:1999الدبس وعليان،.(م1920والتكنولوجية التي بدأت عام 

  
بأنها المواد التعليمية والبرامج وتطبيق مبادئ التعلم وفيه يـتم تـشكيل            ) 5:1988(فيعرفها جابر 

  .يالسلوك على نحو مباشر وقصد
بأنهـا عمليـة مركبـة       " A.E.C.T" وتعرفها جمعية االتصاالت التربوية في الواليات المتحدة      

متكاملة يشترك فيها األفراد واألساليب واألفكار واألدوات والتنظيمات،بغرض تحليل المـشكالت           
 وإدارة  التي تتصل بجميع جوانب التعليم اإلنساني وإيجاد الحلول المناسبة لها ثم تنفيذها وتقويمها            

  .جميع هذه العمليات
  

  :تكنولوجيا التربية:ثالثاً
هي العمل بأسلوب منظم من أجل تخطيط وتنفيذ وتقويم جوانب العملية التربويـة وباالسـتعانة               "

  .)9: 2006،عسقول"(بكافة إمكانات التكنولوجيا بهدف بناء اإلنسان
ه وأسـاليبه مـع األجهـزة       مفهوم مركب يشترك فيه العنصر البشري بأفكار      :"وتعرف على أنها  

واألدوات والمواد بإمكانياتها للعمل على تحليل القضايا والمشكالت المتصلة بجميع جوانب النمو            
والعمل على تنفيذ تلك الحلول،وتقويم نتائجها،وإدارة جميع       .اإلنساني واقتراح الحلول المناسب لها    

  ).17:2008شمى،صالح،"(العمليات المتعلقة بها
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  :نولوجيا في التعليمالتك:رابعاً
تعني توظيف األجهزة والبرمجيات في المواقف التعليمية إلثراء أنـشطتها وتحقيـق األهـداف              "

  .)9: 2006،عسقول" (التعليمية
 بأن الفرق بين تكنولوجيـا      )12-9: 2006(وعن العالقة بين المصطلحات السابقة يرى عسقول      

التربية والتعليم،وهذا يعني أن تكنولوجيا التربيـة        التعليم يستمد من الفرق بين       االتربية وتكنولوجي 
أشمل من تكنولوجيا التعليم،أما عن العالقة بين تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا فـي  التعلـيم أن                
األولى أشمل من الثانية ألنها تنظر إلـى الموقـف التعليمـي نظـرة شـاملة لمجموعـة مـن                 

منها،أما التكنولوجيا في التعليم فهي تركز على العنصر        العناصر،والتي تمثل اآللة التعليمية جزءاً      
  .اآللي في المواقف التعليمية أي أنها فئة جزئية مضمنة في تكنولوجيا التعليم

ولما كانت الوسائل التعليمية تشمل على الوسائل اآللية وغير اآللية،فإن التكنولوجيا فـي التعلـيم               
 التي تمثلها الوسائل التعليمية في تكنولوجيا التعلـيم         أخص من الوسائل التعليمية،لذا فإن المساحة     

  .أكبر من المساحة التي تمثلها التكنولوجيا في التعليم
  :عالقة التقنيات التربوية بالوسائل التعليمية

الوسائل التعليمية عبـارة عـن أدوات وتجهيـزات         أن  ):18:2008(يرى كالً من شمي وصالح      
 التقنيات التربويـة عبـارة عـن منظومـة متكاملـة تـضم              وآالت ومعدات معينة للمعلم بينما    

اإلنسان،اآلراء،األفكار،أساليب العمـل،اإلدارة التـي تعمـل جميعهـا لرفـع كفـاءة العمليـة               (
التعليمية،فالوسائل جزء ال يتجزأ من تقنيات التعليم،أي أن العالقة بين التقنيات التربوية والوسائل             

  .لكلالتعليمية تأخذ شكل عالقة الجزء با
  
  

  :التحديات التي تواجه استخدام الوسائل والتكنولوجيا في التعليم في فلسطين  
مجموعة من التحديات التي تواجه استخدام الوسائل وتكنولوجيا        ) 25-23: 2006،عسقول(يذكر  

  :يتالتعليم وهي على النحو اآل
  :التحديات السياسية:أوالً
عدم االستقرار األمني واالجتماعي.  
وفر للباحثين في مجال الوسائل الحركة الالزمة لممارسة نشاطهم البحثي في هذا المجالال تت.  
       استخدام الوسائل يعتمد على دافعية المتعلم ومدى رغبته،ومستوى تفاعلـه وهـذه الخـصائص

  .يغيب الكثير من جوانبها في ضوء ممارسات االحتالل
   يساعد في توفير الوسائل وتيسير نقلها مـن  تقسيم المناطق الفلسطينية إلى مساحات محاصرة ال

  .منطقة ألخرى
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  :التحديات المادية:ثانياً
عدم القدرة على توفير الوسائل واألجهزة والمواد لتعليمية.  
عدم القدرة على إنتاج الوسائل التي يمكن إنتاجها محليا.  
عدم القدرة على إنشاء المباني واإلدارات التي تخص الوسائل التعليمية.  
ال تساعد في توفير المتخصصين والفنيين العاملين في ميدان الوسائل التعليمية.  
  

  :التحديات الفنية:ثالثاً
انخفاض مستوى مهارة المعلم في استخدام الوسائل التعليمية.  
التركيز على الشكلية في استخدام الوسائل.  
عدم توفير الكفاءات الفنية  
صةقلة الدورات التدريبية المتخص  

  :تحديات تربوية:رابعاً
سيادة النظرة التقليدية على الحديثة للموقف التعليمي.  
التركيز على الكم فالمعلم يسال دائما عن حجم المادة التي أنجزها عبر مراحل الزمن.  
       ال زالـت دون الحـد األدنـى         ةدرجة االهتمام باستخدام الوسائل على مستوى الروافد التعليمي 

  .المطلوب
  

  :تحديات إدارية:اُخامس
ازدحام جدول المعلم  
كثرة األعباء الملقاة على عاتق الموجهين  
متابعة استخدام المعلم للوسائل ال تخرج عن كونها مجرد سؤال يوجه إليه  
انشغال اإلدارة التعليمية باألولويات نظراً للظروف السائدة.  
  

 التـي   بنها تعكس لحد كبير األسبا    ويرى الباحث أن الكاتب قد وفق في عرض هذه التحديات أل          
األمر الذي أدى إلى جعل العملية التعليميـة عمليـة   .تقف عائقاً أمام االستخدام األمثل للتكنولوجيا     

تلقينية شكلية تهتم بالكم على حساب النوع ،وزادت على أثرها مشكالت التعليم وبات عاجزاً عن               
  .مواكبة التطور الهائل في شتى مناحي الحياة

  

  :اعي االهتمام بالتقنيات التربوية ووظائفهادو
 الدور الذي تؤديه التقنيات التربوية لمواجهـة الـضغوط          )20:2008(شمي وصالح يشرح كالً   

  :والتحديات التي تواجه المؤسسة التربوية والتي من أهمها
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             أمكن التغلب على مشكلة النقص في أعداد المدرسين وخاصة ذوي الكفاءة باسـتخدام الـدوائر 
  .التلفزيونية المغلقة في التعليم

وفرت شكليات مصغرة وأوعية متعددة لحفظ المعلومات.  
خفض تكاليف التعليم دون التأثير على نوعه.  
زيادة العائد من عملية التعليم.  
وفرت إمكانيات جيدة لتطوير المناهج والكتب وأساليب التعلم.  

  : أنها)23-20:2003خميس،(ويرى 
   التعليم ومطوريه والمعلمين على تصميم تعليم فعال وكفء باستخدام أسـلوب           تساعد مخططي

المنظومات الذي ينظر للموقف التعليمي كمنظومة واحدة متكاملة العناصر لتحقيق أهداف تعليمية            
   محددة

تحسين التعليم والتعلم وحل مشكالته.  
التغلب على مشكالت وصعوبات نقل التعليم والخبرات التعليمية.  

  :وذلك عن طريق
               تقديم خبرات ومواقف تعليمية متعددة ومتنوعة وظيفية وغنيـة بـالمثيرات المرتبطـة بحيـاة

  .المتعلمين داخل وخارج المدرسة
         تقديم الخبرات والمواقف والمثيرات التي ال يستطيع المعلم توفيرهـا فـي حجـرات الدراسـة

  .العادية،وذلك باستخدام مصادر تعلم متعددة ومتنوعة
      تقديم خبرات ومواقف بديلة عن الخبرات المباشرة بوسائل أخرى حديثة كالـسينما والتلفزيـون

  .والكمبيوتر
التغلب على مشكلتي البعد الزماني والمكاني.  
تعليم األعداد الكبيرة.  
             التغلب على مشكلة نقص الكفاءة والتجهيزات التعليمية ومصادر التعلم،وذلك عن طريق نـشر

،وتقديم الدروس النموذجية عن طريق وسـائل التعلـيم الجماهيريـة كـالتلفزيون             هذه الكفاءات 
  .وشبكات األقمار الصناعية وشبكات الكمبيوتر

      التغلب على مشكلة شرود تفكير المتعلمين،وتشتت تفكيرهم،وذلك عن طريق تـوفير المـصادر
  .المتعددة التي تجذب وتثير انتباه المتعلمين

  المناهج والمقررات،حيث يمكن عرض المنـاهج بطريقـة الرسـوم    التغلب على مشكلة تضخم 
  .التعليمية والفيديو كونفرنس والتلفزيون التعليمي
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  :البرامج التقنية/ ثالثا
  :مفهوم البرامج التقنية

 بالوسـائل   الخبرات تقـدم  مجموعة من   إعادة صياغة   :"يعرف البرنامج التقني على أنه     
  ).7 :2005حسن، " ( التعليمية ليم لتيسير حركة تحقيق األهداف في التعالتعليمية والتكنولوجيا

المخطط العام الذي يوضع في وقت سابق علـى عمليتـي التعلـيم             " ويعرف أيضاُ بأنه    
والتدريس في مرحلة من مراحل التعليم أو يلخص اإلجراءات التي تنظمها المدرسة خالل مـدة               

 التعليمة التي يجب أن يكتسبها المتعلم مرتبـة       معينة قد تكون شهر أو سنة، كما يتضمن الخبرات        
  )74: 2003اللقاني والجمل، " ( ترتيبا يتماشى مع سنوات نموهم ، وحاجاتهم ومطالبهم الخاصة

إطار تعليمي يتضمن مجموعة من الخبرات المتنوعة مصممة        : "ويعرفه الباحث على أنه   
تحدد أهدافه ومحتـواه واألنـشطة      على شكل منظومة معدة بطريقة مترابطة ومنظمة ولها إطار          

يهدف إلى تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى        . والوسائل التعليمية ، وأساليب التدريس والتقويم       
  .طلبة الصف التاسع في غزة

وقد قام الباحث ببناء البرنامج التقني الخاص لتنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة لدى              
  :تبعا المراحل اآلتية طلبة الصف التاسع األساسي بغزة م

  :مرحلة تخطيط البرنامج وتشمل :المرحلة األولى
  .تحديد األهداف العامة/ أوال
  .تحديد األهداف السلوكية/ ثانيا
  .تنظيم المحتوى الدراسي/ ثالثا
  .تحديد طرائق واستراتيجيات التدريس المنوي توظيفها في تنفيذ البرنامج/ رابعا
  .ل والمواد التعليمية الموظفة في تنفيذ البرنامج التقنياختيار وإنتاج الوسائ/ خامسا
  .تحديد أساليب تقويم البرنامج/ سادسا
  .ضبط البرنامج التقني/ سابعا

  

  :مرحلة تنفيذ البرنامج: المرحلة الثانية
حيث قام الباحث بتنفيذ الدروس الخاصة بالبرنامج كما هي موضحة في الدليل اإلرشادي             

  ).لمالحقراجع ا(الخاص بالمعلم
  

  :مرحلة التقويم:المرحلة الثالثة
حيث قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة للتحقق من أثر البرنامج وفاعليته فـي تحقيـق               

  ).راجع البرنامج التقني مفصال في المالحق(األهداف، وبهذا يجيب الباحث عن أسئلة الدراسة
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  المحور الثاني

  المحاكاة
جی ا أو ع صر التق دم العلم ي وث ورة التكنولوجی ا ب سبب           العصر الحالي یسمى عصر التكنولو    

ما ھو علیھ من تقدم سریع في شتى المجاالت والن التعلیم ھو احد األعمدة الرئیسیة التي یبنى علیھا     

المجتمع وتقدم التعلیم من تقدم المجتمع الذي یحویھ وألنھ یرتبط ارتباطا وثیقا بجمیع أنظمة المجتم ع   

فیج ب عل ى التربی ة االس تجابة     "یة والسیاسیة وال صناعیة والزراعی ة وغیرھ ا       االجتماعیة واالقتصاد 

لھذا التقدم الھائل في التكنولوجیا من خالل تطویر وظائف مؤسسات التربیة لمج اراة طبیع ة الع صر         

واالس  تجابة للتح  والت الت  ي تكت  سح مج  االت الحی   اة المختلف  ة م  ن خ  الل تع  دیل وتغیی  ر برامجھ   ا           

ھا بحیث تناسب عناصر ھذه الثورة بشكل ی سمح لألجی ال المعاص رة ب التكیف م ع      ومقرراتھا وأنشطت 

طبیعة العصر الذي یعیشون وان یستفید التعلیم من تقنیات تلك الثورة التكنولوجیة في تفعی ل أن شطتھ        

  ).245: 2003،توفیق" ( وتسھیل مھامھ وتحقیق أھدافھ 

بي تكنولوجی ا المحاك اة، الت ي أدى تق دم العل م إل ى       ومن التكنولوجیا التي أثرت في التعل یم ب شكل ایج ا        

  . تقدمھا وتنوعھا وزیادة كفاءتھا في شتى مجاالت التعلیم 

  
  :مفھوم المحاكاة 

یتح  دد مفھ  وم المحاك  اة عل  ى الم  ستوى اللغ  وي م  ن األص  ل اللغ  وي لكلم  ة محاك  اة وھ  و الفع  ل حك  ى   

 یحك ي أي ی شابھ ویماث ل وحاك اه أي      حكایة أي أت ى بمثل ھ وش ابھھ والم ضارع        –حكى الشيء   : فیقال

  ).165: 1997،مجمع اللغة العربیة(شابھھ في القول والفعل أو غیرھما 

نظ  ام ب  دیل ی  ستعمل أن  شطة بحی  ث تج  ع الم  واد      :"بینم  ا تع  رف ف  ي معج  م التقنی  ات التربوی  ة بأنھ  ا      

" ی  اتوالت  دریبات الم  ستخدمة اق  رب م  ا تك  ون إل  ى الوض  ع الطبیع  ي ال  ذي تم  ارس فی  ھ ھ  ذه العمل         

  ).240: 1997،الصوفي(

تقنی ة تعلیمی ة ت تم بمحاك اة موق ف م ن الحی اة        : "بینما تع رف ف ي مجم ع الم صطلحات التربوی ة بأنھ ا        

الحقیقی ة حی  ث یق وم الط  الب والمعلم  ون ب أداء مواق  ف تدری سیة كمحاول  ة تھ  دف إل ى جع  ل النظری  ة       

  ).321: 1998،حنا وجرجس" (موجھا علمیا وواقعیا 

، اقت  صادي ( ف  ي ق  اموس اك  سفورد بأنھ  ا أس  لوب لتقلی  د س  لوك أو موق  ف أو نظ  ام  وتع  رف المحاك  اة

عن طریق استخدام نموذج مشابھ وذلك إما لجمع المعلومات المالئمة عن النظام أو ... ) ، میكانیكي 

  ).1: 2001،باز(لتدریب أشخاص على ھذا الموقف 

تكنولوجی  ا التعل  یم بأنھ  ا عب  ارة ع  ن وتع  رف المحاك  اة ف  ي الموس  وعة العربی  ة لم  صطلحات التربی  ة و 

عم ل نم  وذج أو مث ال لموق  ف م  ن المواق ف الواقعی  ة وی  سند لك ل م  ن ی  ساھم فیھ ا دور خ  اص مح  دد       



28  

یواج  ھ فی  ھ ظ  روف ص  عبة معین  ة وعلی  ھ أن یق  وم بتق  دیم الحل  ول للم  شكالت الت  ي تواجھ  ھ ف  ي ھ  ذه       

  ).264: 2001،صبري(الظروف أو اتخاذ القرارات المناسبة 

ضا بأنھا عب ارة ع ن عم ل نم وذج أو مث ال لموق ف م ن المواق ف الواقعی ة وی سند لك ل م ن               وتعرف أی 

ی  ساھم فیھ  ا دور خ  اص مح  دد یواج  ھ فی  ھ ظ   روف ص  عبة معین  ة وعلی  ھ أن یق  وم بتق  دیم الحل   ول            

  ).264: 2001،إسماعیل(للمشكالت التي تواجھھ في ھذه الظروف واتخاذ القرارات المناسبة 

ارة عن أنشطة صممت لتمثیل الحیاة الحقیقیة وغالبا تك ون تم ارین تعلیمی ة       ویعرف المشیقح بأنھا عب   

  ).262: 1992،المشیقح(قصد منھا تمثیل األنشطة الحیاتیة بشكل كبیر 

 ھي موقف مرن یم ر ب ھ الط الب بم شكلة وی ؤدي إل ى تتابع ات        ةویرى ثورمان بان المحاكاة التعلیمی    

بلون معلوم ات ع ن الط رق والوس ائل الت ي ی ستنبطھا       من االستق صاء والق رارات واألح داث ث م ی ستق          

الموقف ویغیرون في استجاباتھم لھ ذه األح داث ل ذلك ف ان المحاك اة التعلیمی ة تق وم بم ا ھ و أكث ر م ن              

  ).Thurman،1993:75(تقدیم مظاھر مماثلة ومطابقة للموقف نفسھ 

وق  ف ح  ر حی  ث المواق  ع   بینم  ا س  ترانج یع  رف المحاك  اة بأنھ  ا موق  ف ی  شعر الم  تعلم فی  ھ ان  ھ ف  ي م      

واألح  داث ال  شبیھة ب  المواقع واألح  داث الحقیق  ة وھ  ي تظھ  ر ب  شكل كبی  ر االعتم  اد عل  ى العقالنی  ة         

  ).Strang،1997:82(والتنظیم في عرض وتنسیق المعلومات 

أما بدر فیقول أن المحاكاة طریقة لتقلید أنظمة بیئیة من الصعب دراستھا أو إحضارھا داخ ل الف صل       

  ).80: 1995،ربد(الدراسي 

: 1997،احم د (ویصف احمد المحاكاة بأنھا رم ز أو تب سیط وت شبیھ لم ا یمك ن أن یح دث ف ي الحقیق ة          

397.(  

ویع  رف الموس  ى المحاك  اة بأنھ  ا عملی  ة تمثی  ل أو نمذج  ة أو إن  شاء مجموع  ة م  ن المواق  ف تمث  یال أو   

 أس رارھا والتع رف إل ى    تقلیدا ألحداث من واقع الحیاة حتى یتیسر عرضھا والتعمق فیھا الستك شاف    

  ).582: 2001،الموسى(نتائجھا المحتملة عن قرب 

بینما السید یعرف المحاكاة بأنھا تعني صناعة نموذج لنظام م ا ی ستطیع االس تجابة ألوام ر وق رارات       

  ).60: 2000،السید(المستخدم ویعطي نتائج مشابھة لما یمكن تطبیقھ في الواقع العملي 

ھي معالجة أو تناول نموذج بطریق ة تجعل ھ یعم ل عب ر الوق ت والمك ان وب ذلك        أما بلینجر فیقول أنھا   

یمكن للفرد من خاللھا أن یدرك التفاعالت التي ال تكون واضحة بسبب تباع ده ف ي الزم ان والمك ان             

)Bellinger،2002 :1.(  

  

  :ویستخلص الباحث من التعریفات السابقة أنھا تتفق على أن
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حك م لظ اھرة أو س لوك أو لموق ف أو لحال ة أو لم شكلة أو لنظ ام        المحاكاة ھ ي عملی ة تقلی د م        - 1

  حقیقي،

  تھدف المحاكاة إلى التغلب على عامل الزمان والمكان  - 2

  .تعطي المحاكاة نفس النتائج الحقیقیة أو نتائج مشابھة لھا - 3

ناص ر  ھي نموذج لنظام ما یبسط ع"وبناء علیھ فإن الباحث یتبنى التعریف اإلجرائي التالي للمحاكاة      

الع  الم ال  واقعي ویمك  ن ت  وفیره ف  ي حج  رة الدراس  ة وھ  و ی  ستجیب ألوام  ر الم  ستخدم ویعط  ي نت  ائج     

مشابھة لم ا یمك ن تطبیق ھ ف ي الواق ع العمل ي ویھ دف إلك ساب الم تعلم المھ ارات والمق درة عل ى ح ل                

  .المشكالت

  
  :المحاكاة والنمذجة

م ا لل شيء المقل د أو ب سیطا مج ردا م ن       النموذج ھو محاكاة مجسمة ل شيء م ا، وق د یك ون مطابق ا تما         

التفاص  یل غی  ر ال  ضروریة، وق  د یك  ون عل  ى ش  كل مقط  ع، أن یمث  ل ال  شكل الظ  اھري، أو نم  وذج         

مفتوح، أو مفكك أو شفاف، وتعد المناظر المجسمة من النماذج أیضا، وللنموذج ث الث ح االت، فھ و       

 مطابق   ا ل   ھ تمام   ا  – م   صغرا ع   ن ال   شيء األص   لي   -إم   ا أن یك   ون مكب   را ع   ن ال   شيء األص   لي   

  ).341: 1996سالمة،) (206: 1998الحیلة،(

وفي ھذا المضمار یقصد بالنموذج أیضا ھو تجرید لنظام واقعي وحقیقي ما والذي یمكن عن طریق ھ     

الحصول على التنبؤات وصیاغة استراتیجیات التحكم، وعلى وجھ الخصوص ف إن النم اذج ت ستخدم            

ف ي المظ اھر المتنوع ة لنظ ام منم ذج وال ذي یمك ن أن ی ؤثر عل ى          لتحلیل واحد أو أكثر من التغیرات     

الجوان   ب األخ   رى ل   نفس النظ   ام، ولك   ي یك   ون النظ   ام مفی   دا یج   ب أن یت   سم بالواقعی   ة والب   ساطة    

  ).Law & Kelton،1991 :3(معا

ویؤكد بلنجر أن النموذج عبارة عن تمثیل مبسط لنظام عند نقطة معین ة، وعن د لحظ ة معین ة الھ دف              

ھم النظام الحقیقي، وھذا یعني أنھ ال یوجد نموذج وحید للنظ ام، حی ث توج د نم اذج عدی دة ألي          منھ ف 

نظام كل منھا یمثل جزءا منھ، وكلما قلت التفاصیل في النموذج كلما ك ان أكث ر س ھولة وأكث ر فھم ا،       

صائص وكلما زادت التفاصیل كلما زاد تعقید النموذج، وفي حال ة النم وذج الب سیط ق د یفق د بع ض خ         

  .النظام األصلي

وھذا یعني أن النموذج عبارة عن وصف منطقي لم ا یك ون علی ھ النظ ام وذل ك ب دال م ن التعام ل م ع            

النظام الحقیقي بینما المحاكاة ھي عملیة تصمیم النموذج وإعطائھ بعض االختب ارات، وذل ك لمعرف ة          

دم الوق ت، والنم اذج إم ا أن تك ون     كیف یسلك النظام الحقیقي والتنبؤ بأثر التغیرات على النظام مع تق   

ساكنة وھي التي تصف النظام ریاضیا في شكل ومعادالت ریاض یة، وإم ا أن تك ون متحرك ة والت ي           
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تع  رف بالمحاك  اة وھ  ي نم  اذج تمث  ل النظ  ام كعالق  ة ف  ي ال  زمن، وف  ي ھ  ذه النم  اذج یمك  ن التنب  ؤ              

عطاؤھ    ا للنم    وذج  بمخرج    ات النظ    ام تح    ت ت    أثیر بع    ض العوام    ل أو المتغی    رات الت    ي ی    تم إ      

  ).252: 2003توفیق،(

ویرى الباحث مما سبق أن النموذج ھو وصف منطقي لما یكون علیھ النظام وكأنھ اس تخدام وتعام ل        

مع النظام الحقیقي، بینما المحاكاة ھي عملیة تصمیم النموذج وإعطائھ بع ض االختب ارات للتأك د م ن        

  .سلوك النظام الحقیقي

مذج ة یكم الن بع ضھما ال بعض فالمحاك ة عب ارة ع ن تمثی ل ب سیط ودقی ق           فنجد ھن ا أن المحاك اة والن      

لشيء موجود في عالم الواقع وبالتالي فإن المحاكاة یجب أن تستخدم النمذجة، وبتعبی ر منھج ي آخ ر          

  .فإن المحاكاة ھي طریقة ممتازة من النمذجة وفھم العملیات االجتماعیة باستخدام الحاسب اآللي

  
  :أھمیة المحاكاة

محاكاة لم تستخدم في العصر الحدیث فقط ولكنھا استخدمت منذ آالف السنین حیث استخدم الق دماء      ال

اس تراتیجیات وتكتیك  ات ع  سكریة قائم  ة عل  ى المحاك اة للت  دریبات الع  سكریة القدیم  ة وأی  ضا أس  الیب    

وز محاكاة لمواجھ ة الع دو ف وق خ رائط تمث ل مواق ع العملی ات الت ي یحرك ون فیھ ا أش باه جن ود ورم                   

  .القوات والعتاد الحربي

وبعد الحرب العالمیة الثانیة ومع تطور الحاسب اآللي تطور اس تخدام المحاك اة، أم ا البدای ة الحقیقی ة            

الستخدام المحاكاة في التعلیم والتدریب فقد ظھرت جلیا في بدایة الستینات من القرن الع شرین حی ث     

  .)266: 1992المشیقح،(ازداد استخدامھا في التدریب

ھناك الكثیر من المؤثرات المعاصرة التي أثرت بقوة في مسار العملیة التعلیمیة ومحتواھ ا وأس الیبھا     

والت    ي أدت للعدی    د م    ن المتطلب    ات الت    ي ت    دعو إل    ى ض    رورة اس    تخدام المحاك    اة ف    ي التعل    یم     

  ):254، 2003توفیق،(منھا

ت وموض وعات الدراس ة   حیث أدى التقدم الھائل في العل م وتوس ع مج اال     : االنفجار المعرفي   - أ

مما زاد موضوعات الدراسة في المادة الواحدة وأدى إلى ت شعب مجاالتھ ا ول ذلك ك ان الب د              

للتقدم في عملیة التعلیم والتعلم حتى تواكب التقدم السریع ف ي العل م وھن ا ج اء دور المحاك اة           

  .في تسھیل حفظ واسترجاع المعرفة بكل یسر وسھولة

ع  ل التق  دم التكنول  وجي الع الم قری  ة ص  غیرة م  ن خ  الل األنظم  ة   حی  ث ج: التق دم التكنول  وجي  -  ب

ال   ضخمة الت   ي ظھ   رت مث   ل ال   شبكة العلمی   ة االنترن   ت واالت   صاالت الت   ي س   ھلت تب   ادل     

المعلومات والوصول إلى المعرفة وحت ى ی ستفید التعل یم م ن ذل ك التق دم التكنول وجي الھائ ل                 
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مكانات الضخمة لیستغلھا التعل یم لیق دمھا   تأتي ھنا أھمیة المحاكاة كي تسخر التكنولوجیا واإل    

 .المعلمین لیستخدموھا أفضل استخدام

إن الع  الم ی  شھد زی  ادة س  كانیة لوغاریتمی  ة أدت إل  ى اكتظ  اظ الف  صول       : االنفج  ار ال  سكاني  -  ت

الدراسیة بالطالب وازدحامھا بالدارسین فتبرز أھمیة المحاكاة في ت سھیل تعل م أع داد كبی رة          

 .من الطالب

م ا نعی شھ اآلن م ن اتجاھ ات وم ا ی سیطر عل ى أفكارن ا م ن فل سفات ق د            : جاه العلم ي نمو االت  -  ث

تأثرت كثیرا بالعلم وتطبیقاتھ ومن ھنا وبفضل الحرك ة العلمی ة وم ا كونت ھ ل دى األف راد م ن             

اتجاھ  ات أص  بحت الخب  رة الح  سیة ھ  ي الم  ادة األول  ى للتعل  یم وال  تعلم وأص  بحت الم  دركات    

وصول إلى الحقیق ة العلمی ة، وم ن ھن ا تب رز أھمی ة المحاك اة حی ث         الحسیة أھم من األفكار لل  

أنھا تت یح للمتعلم ین فرص ا أكث ر للتعل یم وال تعلم ع ن طری ق الح واس والممارس ة والت دریب                 

وتوسیع مجال الخبرات التي یمر فیھا المتعلم، وبذلك تستجیب لما یؤكده االتج اه العلم ي م ن     

اة م  ن أكث  ر ال  صیغ اس  تجابة لمفھ  وم الخب  رة ال  شاملة  أس  الیب ومن  اھج تعل  یم كم  ا تع  د المحاك   

 .والمتكاملة التي تتفاعل مع النشاط اإلنساني بمختلف جوانبھ

حیث أصبح المتعلم ھو محور العملیة التعلیمیة  :تطور مفھوم فلسفة التعلیم وتغیر دور المعلم        - ج

ربوی ة الحدیث ة   وتحول دور المعلم من ملقن إلى موجھ ومصمم للتعل یم ونتیج ة للتط ورات الت     

أص   بح ھ   دف التعل   یم ھ   و ال   تعلم وت   ستجیب المحاك   اة وم   ستحدثاتھا التكنولوجی   ة لجمی   ع        

التطورات في مفھوم التعلیم وتق دم إمكان ات كبی رة لل تعلم الف ردي والجم اعي حی ث ت ستجیب           

اس  تجابة كامل  ة لجع  ل التعل  یم وفق  ا لق  درات المتعلم  ین واحتیاج  اتھم، كم  ا أنھ  ا م  ن خ  الل م  ا    

م   ن إمكان   ات تدریبی   ة متنوع   ة تت   یح فرص   ا أكب   ر لتنوی   ع ط   رق الت   دریس وتبین   ي   ت   وفره 

اس  تراتیجیات تعلیمی  ة جدی  دة كم  ا أنھ  ا ق  ادرة عل  ى االس  تجابة لتحقی  ق االتج  اه الح  دیث نح  و    

 ). اآلخرینك تعلم لتشار– تعلم لتعمل – تعلم لتكون –تعلم لتعرف ( االھتمام بالتعلم،

ر السریع والتقدم التكنولوجي المتزاید یتطلب مھ ارات وظیفی ة     إن التغی : تغیر مفھوم الوظیفة    - ح

 اعالیة ومستمرة خالل الفترة المھنیة وذلك أدى لزیادة الطلب على التعلیم والت دریب فأص بح    

یندمجان معا في إطار متكامل بھدف التعلم في مجال التعلیم ال وظیفي لتنمی ة الق وى الب شریة        

 . وللتزود بالخبرات والمعارف الجدیدةوسعیھا المتواصل لتحسین مھاراتھا

من المبررات العدیدة الت ي ت ستخدم م ن أجلھ ا المحاك اة ف ي التعل یم           : تسھیل التعلیم والتدریب    - خ

 :اآلتي
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ت  ستخدم المحاك  اة حینم  ا تك  ون التج  ارب المعملی  ة مكلف  ة أو حینم  ا تك  ون األن  شطة     : التكلف  ة -

م المجموع ة الشم سیة وتتب ع م سار قم ر      الحقیقیة مستحیل تنفیذھا في غرفة الدراسة مثل نظا   

  .صناعي في مدراه حول األرض أو حركة الكواكب

تستخدم المحاكاة حینما تكون التجارب المخبریة خطی رة مث ل المف اعالت النووی ة             : الخطورة -

 .والذریة وتجارب اإلشعاع أو الغازات السامة

م  وذج الحقیق  ي إل  ى وق  ت  ت  ستخدم المحاك  اة حینم  ا یتطل  ب األم  ر دراس  ة الن : اخت  زال الوق  ت -

 ألح داث وقع ت ف ي    جطویل مثل نم وذج لنم و النبات ات أو نم وذج الجین ات الب شریة أو نم وذ        

 .الماضي

 .مثل نموذج لدراسة الذرة أو البكتیریا: الصغر -

حیث تسمح للمتدربین فیھا أن یتعاملوا مع مواقف مب سطة عل ى ال شاشة تن اظر م ا           : التدریب -

س ة مناس  ك الح ج، وت  دریب الطی ارین، ورواد الف  ضاء، وقی  ادة    یح دث ف  ي دنی ا الواق  ع، كدرا  

 .السیارات، وتدریب األطباء

 .في عرض المعلومات والبیانات والمحتوى التعلیمي عند الطلبة: التكراریة -

 .المرور بخبرة یستحیل الحصول علیھا في الحیاة العادیة -

 .الدقة والوضوح في تحدید النتائج -
  

الج   ادة والمخل   صة لإلف   ادة م   ن تكنولوجی   ا المحاك   اة وم   ستحدثاتھا   وعل   ى ال   رغم م   ن المح   اوالت  

التكنولوجیة من أجل تطویر الممارسات التعلیمیة نجد مجال التعل یم م ن أبط أ المی ادین اس تجابة لھ ذه            

عب    د (الم    ستحدثات مقارن    ة بمی    ادین أخ    رى كال    صناعة والط    ب والھندس    ة والدعای    ة واإلع    الم  

  ).278: 1996المنعم،

د أنھ في ظل المتغیرات والمؤثرات الت ي أص ابت العملی ة التعلیمی ة تب دو المحاك اة التعلیمی ة         ولكننا نج 

 بم ا تحوی ھ م ن م واد وآالت وأجھ زة      توم ستحدثاتھا التكنولوجی ة ق ادرة عل ى مواجھ ة ھ ذه المتغی را       

ومواقف تعلیمیة في نظام شامل متكام ل وم ستمر؛ ب ل أص بحت ض رورة حتمی ة إلتباعھ ا ف ي مج ال             

  .لیم والتعلمالتع
  

  :عناصر المحاكاة وأشكالھا

  :عناصر المحاكاة/ أوال
  ):83: 1995،بدر(تتكون المحاكاة من مجموعة من العناصر ھي 

  .نموذج یمثل تجریدا أو تبسیطا أو إیضاحا للموقف الحقیقي  -

 .التي تحكم سلوك النموذج)القوانین(القواعد -
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 .وسیلة التفاعل  -

 .التغذیة الراجعة -

  .یب على القرارات طریقة التعق -

  :أشكال المحاكاة/ثانیا
  ):330: 1999،النجدي وآخرون(تأخذ المحاكاة عدة أشكال منھا 

تقوم طریقة تمثیل األدوار على عمل نموذج لموقف علم ي بحی ث ی تم تناول ھ         : تمثیل األدوار  -

موق ف  بواقعیة تقربھ إلى أذھان الطالب وتعتبر تمثیل اح د المواق ف ف ي الحقیق ة تقلی د ھ ذا ال           

  .ومحاكاتھ بطریقة محدودة وبسیطة تسھل على التلمیذ فھمھا 

حی ث تك ون األجھ زة والب رامج مطابق ة لم ا یوج د ف ي الواق ع ولكنھ ا           : نموذج مطابقة الواقع    -

تكون مصغرة نسبیا مثل نموذج التدریب على الطیران أو برامج قیادة المكركب ات الف ضائیة      

جھی  زات والم  واد وأدوات ال  تحكم الت  ي توج  د ف  ي   حی  ث تك  ون غرف  ة الت  دریب بھ  ا كام  ل الت 

 .المركبة الحقیقیة 

حی ث یك ون ھن اك تن افس ب ین اثن ین أو كث ر م ن المتعلم ین ح سب            ): اللعب ة -المباراة(المسابقة -

قوانین المتفق علیھا وھذا یعطي الطالب فرصة لتداخل واالن دماج م ع بع ضھم عل ى ال رغم            

 .ي نموذج متداخل شامل لخصائص األنشطة من وجود عنصر المحاكاة ویشكلوا بالتال
  

إال ، ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھنا بالرغم من الجودة الفائقة التي تمیزت بھا نماذج المحاك اة التعلیمی ة           

أنھ ا كان ت مج رد نم اذج ثابت ة ال تقب ل أي تغیی ر وق د ك ان م ن ال سھل تمام ا محاك اة الحقیق ة لألش  یاء               

عی  ة وس  فن الف  ضاء ولك  ن النم  اذج ال یمكنھ  ا محاك  اة الواق  ع لألش  یاء     الثابت  ة للمب  اني والمن  اظر الطبی 

المتحركة كالحیوانات والب شر وقی ادة ال سیارة المتحرك ة ول ذا كان ت الكمبی وترات ھ ي األداة الوحی دة             

  ).56: 2000،كیلش(التي یمكنھا ذلك 
  

 اس  تخدام أجھ  زة بن  اءا عل  ى م  ا س  بق ی  رى الباح  ث أن المحاك  اة المركب  ة والمعق  دة والخط  رة تحت  اج    

الكمبیوتر الن العصر الحالي عصر الكمبیوتر فیستخدم في أبحاث الجامع ات والمؤس سات ب اختالف         

وظیفتھا وتخصصھا حیث تقوم باستخدام الكمبیوتر في عملیات المحاكاة ف ي الب رامج التدریبی ة وف ي             

  .لیم البحث عن حلول للمشكالت الحقیقیة مما زاد فرص استخدام المحاكاة في التع
  

  :تصنیف المحاكاة 
  :المحاكاة إلى أربعة أنواع أساسیة ھي ) 17: 1995،شوفیلد(صنف 
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 وتعم   د الطریق   ة التقلیدی   ة ف   ي التجری   ب العمل   ي ل   ضبط ومعالج   ة    :المحاك   اة التجریبی   ة  - 1

المتغیرات الختبار الفرضیات وتستخدم دوم ا ف ي المختب رات مث ل االختب ارات النف سیة وان        

  . المحاكاة التجریبیة في مواقف مختلفة یؤكد أنھا حاسمة التطابق بین نتائج

 وتقوم عادة على نماذج من النظم تسعى إلى توقع النتائج أكثر   ):التنب یة(المحاكاة التوقعیة  - 2

من تدقیق البیانات وعلى سبیل المث ال ی ستخدم الب احثون النم اذج االقت صادیة دوم ا لمحاك اة                

تب  ار اتجاھ  ات التغی  رات االقت  صادیة المتنوع  ة وم  ن     االقت  صادیات الوطنی  ة والعالمی  ة واخ  

 .الواضح أن نجاح المحاكاة ھنا یعتمد على نجاح النموذج في تكرار النظام الدولي بدقة 

 وتستخدم عادة في التدریب بھدف تقویم استجابات الف رد أو المجموع ة         :المحاكاة التقویمیة  - 3

المحاك   اة التقویمی   ة تح   اول ال   تحكم أو المؤس   سة للم   شكالت الواقعی   ة الت   ي ت   م محاكاتھ   ا و 

بالعناص  ر الجوھری  ة للم  شكالت المعنی  ة بم  ا یجع  ل الم  شاركین یجرب  ون ویع  دلون س  لوكھم  

 .وقراراتھم وما إلى ذلك 

 وھ   ي أساس   ا لتعل   یم الف   رد والمجموع   ة وت   ؤدي إل   ى تغیی   ر ال   سلوك  :المحاك   اة التعلیمی   ة - 4

لیب نموذجی ة تت ضمن تمثی ل األدوار    والمواقف المصاحبة لھ وتستخدم في ھذه المحاكاة أس ا   

وأن  واع م  ن تم  ارین المجموع  ة وی  رتبط ھ  ذا الن  وع م  ن المحاك  اة بوض  وح م  ع المحاك  اة           

 .التقویمیة وال یمكن التمییز بینھما بسھولة 

  
  :أربعة أنواع أخرى للمحاكاة یمكن إیجازھا فیما یلي ) 232: 1998،الفار( في ھذا اإلطار حدد

علق بمعالجة أشیاء فیزیائیة مادیة بغرض استخدامھا أو التعرف على      وتت :محاكاة فیزیائیة    - 1

  .ویشمل تشغیل أجھزة أو أدوات كقیادة الطائرة ، طبیعتھا 

 ویھ  دف ھ  ذا الن  وع م  ن المحاك  اة إل  ى تعل  م سل  سلة م  ن األعم  ال أو تعل  م   :محاك  اة إجرائی  ة  - 2

یب عل  ى الخط  وات بھ  دف تط  ویر مھ  ارات أو أن  شطة للت  صرف ف  ي موق  ف مع  ین كالت  در     

 .خطوات تشغیل آلة أو تشخیص األمراض في مجال تدریب األطباء

 وف  ي ھ  ذا الن  وع یك  ون للم تعلم دور أساس  ي ف  ي ال  سیناریو ال  ذي یع  رض   :محاك اة موقفی  ة   - 3

ولیس مجرد تعلم قواعد واستراتیجیات كما ھو الحال ف ي األن واع ال سابقة ف دور المعل م ھن ا            

 .تكرار المحاكاة اكتشاف استجابات مناسبة لمواقف خالل 

 وفیھ ال یؤدي المعل م أي دور ب ل یعتب ر مراقب ا ومجرب ا خارجی ا وعلی ھ           :محاكاة لعملیة ما     - 4

 .أن یالحظ ویتخیل ویربط العالقات ومن ثم یتعلم باالكتشاف الحر
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 ف ي  ةفقد ق سم المحاك اة إل ى أربع ة أنم اط طبق ا للتقنی ة الم ستخدم           ) 44: 1994،جلبرت و دوران  (أما  

 المحاك  اة – المحاك اة الریاض یة   –المحاك اة الطبیعی ة   : امج المحاك اة وم ن أھ م ھ ذه التقنی ات      بن اء برن   

  . المحاكاة الوصفیة –المنطقیة 

ففي المحاكاة الطبیعیة نجد أنھا تحتوي على تقلید واقعي وواضح للظاھرة ثم بعد ذلك یتم اختبار ھ ذا    

لة ذلك محاكاة بناء ال سفن والط ائرات وعل ى    النموذج من مختلف الجوانب ومالحظة النتائج ومن أمث  

العكس من ذلك نجد أن المحاكاة الریاضیة والمنطقیة تبحثان في تمثیل التركیب والسلوك في ص ورة      

مجردة ففي المحاكاة الریاضیة یتم تمثیل النظ ام ف ي ص ورة عالق ات عددی ة ومع ادالت ریاض یة أم ا                 

 ف ي ص ورة عالق ات منطقی ة مث ل الخوارزمی ات أم ا ف ي         في المحاكاة المنطقیة فانھ ی تم تمثی ل النظ ام       

  .المحاكاة الوصفیة فنجد أنھا تحتوي على رسم توضیحي للنظام وسلوكھ في شكل مخطط بیاني

قد قسما المحاكاة إلى ثالث فئات أساسیة تبع ا للھ دف م ن       ) 147: 1998،شتل واندریھ (بینما نجد أن    

  :استخدامھا وھي كما یلي 

 وھي تحتوي على أجھ زة إض افیة ی تم توص یلھا ب الكمبیوتر وت ستخدم ف ي               :المحاكاة الحركیة  - 1

  .التدریب ومن أمثلتھا التدریب على الطیران

 وتقوم على تناول بعض الرموز الموج ودة عل ى شاش ة الكمبی وتر والت ي      :المحاكاة اإلجرائیة   - 2

 .ئیة تحاكي تجمیع وتوصیل لبعض اآلالت ومن أمثلتھا التجارب الفیزیائیة والكیما

 وتحتوي على نماذج لظواھر غیر مرئیة ویمكن تمثیلھا في شكل مع ادالت  :المحاكاة العملیة    - 3

ریاض  یة وت  ستخدم لتف  سیر ومالحظ  ة التغی  ر ف  ي تل  ك الظ  واھر وم  ن أمثلتھ  ا محاك  اة الجھ  از     

 .الدوري في جسم اإلنسان وحركة الغازات 

  
  :ملیة إلى نوعین ھما المحاكاة الع) 165: 1990،اریكسون وریجنن(ھذا وقد قسم 

،  حی  ث تتك  رر العملی ة ف  ي ش  كل تت  ابع م  ن األح  داث   ) :المتقطع  ة(محاك اة األح  داث المنف  صلة   - 1

وع ادة یمك ن قیاس ھا كعالق ة ف ي زم ن وت سمى أحیان  ا        ، حی ث أن لك ل ح دث نقط ة بدای ة ونھای ة       

Time-Step Simulation         مھا ف ي   وفیھ ا نالح ظ أن العملی ة الت ي تق دم لھ ا محاك اة یمك ن تق دی

شكل سل سلة م ن التغی رات كمث ال عل ى ھ ذا الن وع م ن المحاك اة العملی ة تجمی ع مكون ات س یارة                  

  .داخل المصنع 

،  وتتك   رر فیھ   ا العملی   ة ف   ي ش   كل تعبی   ر ریاض   ي  ) :الم   ستمرة(محاك   اة األح   داث المت   صلة  - 2

ملی  ة ف  ي  وم  ن أمثلتھ  ا المحاك  اة الع ، والمحاك  اة المت  صلة ال تحت  وي عل  ى نقط  ة بدای  ة أو نھای  ة    

 .سریان الموائع 
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ومن خالل ما سبق یرى الباحث أن المحاكاة یمكن تقسیمھا إلى عدة أقسام وذلك ح سب الغ رض م ن        

  .استخدامھا وحسب نوع المحاكاة وحسب التقنیة المستخدمة في عمل المحاكاة وحسب الھدف منھا

  
  :مستویات المحاكاة

ة إل ى خم سة م ستویات أساس یة تبع ا للغای ة م ن           المحاك ا ) 25: 1995،ش وفیلد (وفي ھذا السیاق یق سم      

  :استخدامھا ویمكن تلخیصھا فیما یلي 

 وت  ستخدم لتعزی  ز الحق  ائق والمب  ادئ األساس  یة الت  ي ی  تم تعلیمھ  ا ب  الطرق     :المحاك  اة للوص  ف   - 1

وتمك ین  ، وتھتم أھدافھا ع ادة بنق ل أو إی صال المعلوم ات المعروف ة ف ي س یاق مح دد              ، التقلیدیة  

م  ن وص  ف وتطبی  ق ھ  ذه المعرف  ة ف  ي الح  االت      ) الفئ  ة الم  ستھدفة  (  المت  دربین المتعلم  ین أو

االختب ارات  ، المحاك اة المبرمج ة ب صیغ مكتوب ة      ، المحاك اة النموذجی ة   (المناسبة لھا ومن أمثلتھا     

  ).التشخیصیة البسیطة المعتمدة على الحاسوب

 الفئ ة الم ستھدفة م ن المتعلم ین      یمكن استخدام المحاكاة إلظھار مدى إمكانیة :ة للبرھنة   االمحاك - 2

والق صد منھ ا ت وفر نم اذج     ، أو المتدربین ف ي تطبی ق المھ ارات الت ي أدرك وا جوانبھ ا المعرفی ة         

ویك ون إم دادھم بالمعلوم ات    ، یمكن أن یقارن المتعلمون أو المتدربون فعالی اتھم أو س لوكھم بھ ا    

 . ألھداف ومعاییر األداء ویعتمد نجاح ھذا المحاكاة على مدى التوقع الدقیق، مباشرة

 انت   شر اس   تخدام ھ   ذه المحاك   اة لت   شجیع التط   ویر ف   ي المھ   ارات الفنی   ة    :المحاك   اة للممارس   ة - 3

وتعتم  د طبیع  ة ھ  ذه المحاك  اة بوض  وح عل  ى ن  وع المھ  ارة      ، واإلدراكی  ة والعالق  ات الشخ  صیة  

ق ات اإلن سانیة   فعلى سبیل المثال یستخدم تمثیل األدوار دوما لتحسین مھ ارات العال       ، المستھدفة  

م  ع ف  رص تك  رار   ، كم  ا یج  ب ت  وفیر التغذی  ة الراجع  ة ل  ألداء وتق  دیمھا بانتظ  ام للمت  دربین        ، 

 .لحین وصول المتدرب إلى المستوى المھاري المطلوب ، الممارسة والتغذیة الراجعة 

 ی  رتبط اس تخدام ھ  ذه المحاك  اة بالم  ستوى ال  سابق ویعتم  د  :المحاك اة لت  شجیع التفكی  ر والتطبی  ق  - 4

وال ، فالتفكیر ال یكفى وح ده  ، التمییز بینھما على أساس نیة المعلم والمدرب والمتعلم والمتدرب  

ف التفكیر أو التأم ل فق ط بغی ر     ، وال مج ال لنج اح أي منھم ا دون اآلخ ر       ، الممارسة تكف ي وح دھا    

 ك ذلك الممارس ة ب دون تأم ل ال یحتم ل نجاحھ ا ف ي       ، ممارسة یقود إلى الت ضلیل وع دم الواقعی ة     

 .التطبیق 

 یمث ل تط ور المھ ارات ف ي ت شجیع االبتك ار والتغیی ر ف ي المنظم ات               :المحاكاة لتحسین اإلدراك   - 5

، وب وعي وفاعلی ة   ، ولك ن القی ام ب ھ بنج اح      ، موضوعا مرغوبا ومعاصرا ف ي ب رامج التط ویر          

، وبعناص ر مھاری  ة یف  رض تكام  ل عملی  ة التط  ویر م ع جمی  ع جوان  ب التغیی  ر المؤس  سي المعق  د   

 .بما یمكنھا من السیطرة على ھذه العوامل كلھا ، ثم تحقق المحاكاة إسھاما قویا ومن 
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وف  ي ض  وء م  ا س  بق یمك  ن أن نتب  ین أن المحاك  اة التعلیمی  ة الكمبیوتری  ة یمك  ن ت  صنیفھا عل  ى أس  اس   

ی ة   طبق ا للتقن –طبیع ة الموق ف األساس ي المق دم للم تعلم      ، طبیعی ة العملی ة التعلیمی ة    : المع اییر التالی ة   

 طبقا للھدف من استخدامھا وعلی ھ فق د نج د أن المحاك اة إل ى ع دة         –المستخدمة في الموقف التعلیمي     

تصنیفات وذلك حسب المادة العلمیة،وطبیعة المتعلم، واألجھزة المستخدمة في المحاكاة،والھدف من         

  .استخدامھا
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  المحور الثالث
  ما وراء المعرفة

  :نشأة مفهوم ما وراء المعرفة
 John" جـون فالفـل  " ظهر مفهوم ما وراء المعرفة، ودخل مجال علم النفس المعرفي على يد 

Flavell  في منتصف السبعينات، ويعد التفكير ما وراء المعرفـي Metacognitive Thinking 
جـيمس  ( مـن  من أكثر موضوعات علم النفس حداثة مع انه فكرة ليست جديدة، فقد أشار كـال            

James   وديوي ،Dewey (          إلى العمليات ما وراء المعرفية في عبارات كاألمل الذاتي الشعوري
  ).207: 2004العتوم،(خالل عملية التفكير والتعلم 

 في البحث   Metacognitionأول من استخدم مصطلح ما وراء المعرفة        ) 1976فالفل،( ويعتبر  
ومون بعملية مراقبة لفهمهم الخاص واألنشطة المعرفيـة        التربوي، وقد الحظ فالفل أن األفراد يق      

األخرى أي أن ما وراء المعرفة تقود التالميذ لالختيار، وتقـوم المهـام المعرفيـة واألهـداف                 
واالستراتيجيات التي يمكن لها أن تنظم تعلمهم وغالبا ما يقع األفراد في أخطاء أثناء عملية التعلم               

ب أن يقوم التلميذ باالستفادة من هذه العمليات في تحديـد أهدافـه             نتيجة إلخفاقهم في ذلك لذا يج     
  .واالستراتيجيات التي يمكن لها أن تنظم عملية تعلمه كما يراءى له

ولقد حظي موضوع ما وراء المعرفة باهتمام ملحوظ في السنوات القليلـة الماضـية باعتبـاره                
  .يستخدم استراتيجيات ما وراء المعرفةطريقة جديدة في تدريس التفكير فالمفكر الجيد البد أن 

 من أهم المحدثات التربوية التـي     Metacognitionيتضح من ذلك أن ما وراء المعرفة        
ظهرت على الساحة التربوية لما لها من أهمية في عملية التعليم والـتعلم، ومـا وراء المعرفـة                  

ياً بعمليات ومنتجـات التعلـيم      ودراستها تساعد المعلمين في تعليم التالميذ كيف يكونوا أكثر وع         
وباإلضافة إلى كيف يمكن أن ينظموا إلحداث تعلم أفضل، وتلعب ما وراء المعرفة دورا هامـا                
وحساسا في التعليم والتعلم الناجح وإحداثه، لذا كان من المهم دراسة كيفية تنمية سلوك مـا وراء         

–لـى تطبيـق العمليـات المعرفيـة      المعرفة لدى التلميذ لتحديد كيف يمكن للتالميذ أن يصلوا إ         
 بشكل أفضل من خـالل الـسيطرة علـى مـا وراء     -العمليات التي تهتم بتحقيق وانجاز المهمة    

  .المعرفة
  

  :طبيعة ما وراء المعرفة 
 واحدا من التكوينات النظرية المعرفية المهمة في        Metacognitionيعد مفهوم ما وراء المعرفة      
 ولقـي اهتمامـا     Flavellد ظهر هذا المفهوم على يد فالفـل         وق. علم النفس المعرفي المعاصر   

 تطبيقات متعـددة    Braownملموسا على المستويين النظري والتطبيقي، وقد أجرى عليه براون          
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في مختلف المجاالت األكاديمية وتوصل من خالل هذه التطبيقات إلى األهمية البالغة لدور كـال               
  ).400: 1996الزيات،( الفعالمن المعرفة وما وراء المعرفة في التعلم

 من أعلى مستويات التفكير حيث يتطلب       - التفكير ما وراء المعرفي    -ويعد هذا النمط من التفكير    
من الفرد أن يمارس عمليات التخطيط والمراقبة والتقويم لتفكيره بصورة مستمرة كما يعد شـكال            

ـ           تخدامه لتفكيـره أي التفكيـر فـي        من أشكال التفكير الذي يتعلق بمراقبة الفرد لذاته وكيفية اس
  ).207: 2004العتوم،(التفكير

والتفكير ما وراء المعرفي هو مهارات عقلية معقدة تعد من أهم مكونات الـسلوك الـذكي فـي                  
 على جميع نشاطات    ةمعالجة المعلومات وينمو مع التقدم في العمر والخبرة وتقوم بمهمة السيطر          

ة باستخدام القدرات المعرفية للمفـرد بفاعليـة فـي مواجـه            التفكير العاملة الموجه لحل المشكل    
  ).330: 2006درار،(متطلبات التفكير

وما وراء المعرفة هي جزء مهم من القدرات اإلنسانية المساعدة على تنمية الخدمة أي انه يمكن                
و .النظر إلى ما وراء المعرفة على انه قدرة من القدرات التي تؤدي إلى زيادة خبـرة التلميـذ                   

  ).Imel،2002 :15(تشير ما وراء المعرفة إلى قدرة التالميذ على إدراك ومراقبة عمليات التعلم
ويتضح مما سبق أن ما وراء المعرفة نمطا من أنماط التفكير وليس نمطا عاديا بل نمط                
على مستوى عالي من التفكير ويعد جزءا من مؤثر في تنمية خبرات األفراد وتنمو مع التقدم في                 

  .مر ويمكن تنميتها من خالل التعليم والتدريبالع
  

  :مفهوم ما وراء المعرفة
ما فـوق  -ما وراء المعرفة: في اللغة بعدة مترادفات منها" Metacognition "استخدم مصطلح 

 التفكير حـول  - التفكير في التفكير- ما وراء اإلدراك- الميتا معرفية- ما بعد المعرفة -المعرفي
  .لخفية المعرفة ا-التفكير

  ):Cox،2005( ويطلق عليها أيضا 
  التفكير في المعرفة  -
 التعلم حول التفكير  -

 التحكم في التعلم -

 المعرفة حول المعرفة -

 التفكير في التفكير -

معرفة الفـرد لمـا يتعلـق       :  بأنها Metacognitionما وراء المعرفة    ) Flavell (ويعرف  
المتعلقة بطبيعة المعرفـة والمعلومـات      بعملياته المعرفية ونواتج تلك العمليات والخصائص       
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لديه وكل ما يتعلق بها مثل األولويات المالئمة لتعلم المعلومات أو المعطيات وتـستند إلـى                
  .التقويم النشط وضبط وتنظيم هذه العمليات في ضوء الموضوعات المعرفية أو المعطيات

  :يالحظ أن هذا التعريف يتضمن ثالث مظاهر مختلفة هي
  .د لعملياته المعرفية ونواتج تلك العملياتمعرفة الفر -
 .معرفة الفرد لألولويات المالئمة لتعلم المعلومات -

 .ضبط وتنظيم وتقويم العمليات المعرفية -

كمـا  " ما ال نعرفه  "و  " ما نعرفه "وتشير إلى ما وراء المعرفة إلى التفكير في التفكير وتحديد           
   ).Blakey & Spence،1990(أنها تعمل كمدير تنفيذي إلدارة التفكير
فإذا كانت المعرفة اإلنسانية تشير     " المعرفة حول المعرفة  "وتشير ما وراء المعرفة إلى عملية       

إلى البيانات والمعلومات المتوفرة وتعطى للفرد فإن ما وراء المعرفة اإلنسانية تـشير إلـى               
تشير إلى كيف يفكـر     المعرفة الداخلية وعمليات معالجة المعلومات داخليا فما وراء المعرفة          

  ).Zachary،2000 :92(الفرد يتحكم في عملياته
ويتضمن ما وراء المعرفة تفكير الفرد في تفكيره الخاص وتتضمن معرفة لنفسه على سـبيل          

. تحديد ما يعرفه وما تعلمه وتحديد ما يستطيع الفرد عملة لتحسين تعلمه وتحـصيله             : المثال
راك واإلحـساس بالمـشكالت وتحديـد عناصـر         وتتضمن ما وراء المعرفة مهـارات اإلد      

المشكالت والتخطيط لما يفعله لحل المشكالت ومراقبة تقدمه وتقيم نتائج تفكيره الخـاص أو              
  ).Fisher،2005 :17(نشاط حل المشكالت

  :وتشمل ما وراء المعرفة معرفة الفرد أو اعتقاداته حول ثالثة عوامل
ة معارف اآلخرين وكأنـه معـالج معرفـي         معرفته لطبيعة معرفته الخاصة به أو طبيع       -

  .للمعرفة ومعرفة مهامه واحتياجاته وكيف يحقق المطلوب في ضوء المعطيات
االستراتيجيات المعرفية التي تعمـل  : وبمعنى آخر( االستراتيجيات الالزمة ألداء المهمة      -

 ).على تحقيق األهداف 

 .م االستراتيجيات المعرفيةاستراتيجيات ما وراء المعرفة التي تعمل على مراقبة تقد -

عملية تفكير مـن    ( ويتضح من ذلك أن ما وراء المعرفة تعد رتبة عليا من عمليات التفكير              
التي تعد بأنها مـسئوله عـن   (مسئولة عن أنشطة التحكم في العمليات المعرفية     ) للرتبة العليا 

وهـي  . ليـة الـتعلم  وتعد ما وراء المعرفة مكون مهم فـي عم ) انجاز المهام الموكلة للفرد   
إذ أن . تخاطب قدرة التلميذ على التحليل والتأمل وفهم ما يمتلكه من معرفة وعمليـات تعلـم        

التالميذ الذين يميزون أي استراتيجيات تعلم مالئمة لما يتعلمونه وستخدمون في ذلك عمليات             
  .وللتأمل الذاتي دور في تحسين مهارات ما وراء المعرفة. ما وراء المعرفة



41  

بأنها تأمالت الفرد عن المعرفة أو التفكير في ما تفكر وكيـف            "ما وراء المعرفة    " تعرف كما
  ):6: 2004عبيد،(تفكر ويرتبط هذا المفهوم بثالثة أصناف من السلوك العقلي

  .معرفتنا عن عمليات فكرنا الشخصي ومدى دقتنا في وصف تفكيرنا -
د انشغالنا في عمل عقلي، مثل حـل       التحكم والضبط الذاتي ومدى متابعتنا لما نقوم به عن         -

مشكلة معينة ومراقبة جودة استخدام لهذه المتابعة في هدي وإرشاد نشاطنا الذهني فـي              
 .حل هذه المشكلة

معتقداتنا وحدساتنا الوجدانية فيما يتعلق بفكرنا عن المجال الذي نفكر فيه ومـدى تـأثير           -
 . هذه المعتقدات في طريقة تفكيرنا

ر الشخص الذي يعتقد أن الرياضيات مادة صعبة تختلف عن طريقة تفكيـر        فمثال طريقة تفكي  
الشخص الذي يعتقد بأنها مادة ممتعة وذلك عند حله لمسألة معقدة وغامـضة يظـن أنـه ال            
يستطيع حلها وأيضا تصور التلميذ حول المسائل اللفظية ومدى صعوبتها تـؤثر عنـد حـل             

  .لها وترجمتها إلى صورة رياضيةمسألة لفظية ويؤثر هذا التصور في طريقة ح
وتشير ما وراء المعرفة إلى وعي التلميذ بتفكيره وتعلمه والقدرة علـى الـتحكم، والتقـويم،            
وتنظيم عملية التعلم، فالتالميذ الذين لديهم تحكم في ما وراء المعرفة سواء من ناحية نفـسه                

 التعلم والتحـصيل األكـاديمي      أو المهمة أو اإلستراتيجية المستخدمة يزيد لديهم القدرة على        
  ).Mcmurray & Sanft،2005(وينمو لديهم مفهوما عن الذات واحترام الذات

فالتالميذ الذين هـم علـى      . هذه العبارات تعتمد على خصائص التالميذ ونظرتهم على التعلم        
وعي بما وراء المعرفة هم أكثر قدرة على معالجة ما يمتلكونه من إمكانات وقـدرات مـن                 

تحديد ذاتي أو حكم ذاتي في حل المشكلة وعملية        "فهم لديهم   . رين الذين هم أقل وعيا بها     اآلخ
وهم سيكونون قادرين على اإلشارة إلى ما، وكيف، ومتى، ولماذا يتعلمـون؟ عنـدما              " التعلم

  .ينفذون األنشطة المعرفية 
  

  :ومن خالل العرض السابق لتعريفات ما وراء المعرفة يمكن إيضاح أن
راء المعرفة تتعلق بمعرفة من نمط استبطاني لنشاط الفرد المعرفي وليس المعرفـة             ما و  -1

  .العامة التي يملكها الفرد حول الظواهر والموضوعات
تعد ما وراء المعرفة نمطا من أنماط التفكير المركب ورتبة عليا من التفكير وتتـضمن                -2

 .يم والتعلم مهارات تفكيرية عليا ، ويمكن تنميتها من خالل برامج التعل

ما وراء المعرفة تتعلق بعمليات من الدرجة الثانية أي أنها عمليات معرفية على عمليات               -3
معرفية أخرى ، أو نشاط فكري على نشاط أخر وهو المعنى الدقيق لمقطـع مـا وراء                 

)meta. ( 
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 -:يمكن تعريف ما وراء المعرفة بالتعريفات التالية  -4

  .عرفةالمعرفة عن الم: ما وراء المعرفة  -
 .التفكير حول التفكير : ما وراء التفكير  -

 .ما وراء الذاكرة  -

 .ما وراء الفهم  -

 .ما وراء المنطق  -

 .ما وراء التخطيط  -

واعتمد الباحث على مفهوم ما وراء المعرفة من منطلق انه اقرب وصـف لمعناهـا فـي أنهـا            
  .عمليات تفكير في التفكير ومعرفة حول المعرفة 

مية تظهر ممارسات كثيرة يمكن أن نقول عليها ناتجة من التفكير الما            لعل في حياتنا اليو    -5
عندما أقارن وجهـات    " ،  ..." في نظري   "،  ..." عندي فرضية   : " وراء المعرفي مثل    

أو " ،  ..." ما المعرفة التـي أحتـاج إليهـا       " ،  ..." وبذلك الخالصة   " ،  ..." النظر هذه 
مـا ال   " ،  ..." ما أعرفـه  " ،  ..." ني فكرة هكذا  ولعل" ،  ..." الفرضيات التي فيها أعمل     

  ..." .اعرفه
معرفة الفرد عن تفكيره وأسلوب ممارسته له       : " ويعرف الباحث ما وراء المعرفة بأنها        -6

والتي تتضمن عمليات تخطيط ومراقبة وتأمل وإدراك وتحكم وتقويم ومراجعة عمليـات           
أثناء دراسته لموقف من المواقـف      التفكير من أجل الوقوف على المساق الذي يسير فيه          

أي أنها معرفة من الرتبة الثانية وهي       ". وتحديد إلى أي مدى يكون في االتجاه الصحيح         
ويمكـن أن يطلـق عليـه بـالتفكير         " . إدارة عملية التفكيـر     " بذلك قدرة مسئولة عن     

 . االستراتيجي 

  
  :أهمية ما وراء المعرفة 

 يعتمد على جعل التالميذ مخازن تعبأ فيها المعلومات عن طريـق            إن النظام التعليمي القائم حالياً    
التلقين والحفظ عن ظهر قلب ، وبالتالي إلغاء ملكة العقل ناهيك عن كون المعلومة مكررة وغير                
متجددة وهذا يجعل كثيراً من التالميذ يتعلم ويحفظ بعض الحقـائق التـي يقـدمها لهـم المعلـم        

تعامل مع ما هو غير متوقع خـصوصا بعـد تخرجـه  وتركـه               والمدرسة ، لكنه ال يستطيع ال     
المدرسة ، ألنه تعود على الغير في الحصول على المعلومة بينما كان من المفترض أن يـساعده            
التعليم على أسلوب التفكير الذاتي ، والقدرة على كسب المهارات الغير مرتبطة بمعرفـة معينـة           

  ) .71: 2005:اللحيدان" ( ما وراء المعرفة " وهذا هو ما يسمى 
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لذا فإنه من الضروري مساعدة التلميذ على التفكير الذاتي والقدرة على كسب المهـارات غيـر                
المرتبطة بمعرفة معينة والتي يمكن ممارستها على معارف مختلفـة بمعنـى امـتالك معـارف      

  .وقدرات واستراتيجيات ما وراء المعرفة 
  

  :ث مسلمات هيوتنطوي النظرة الحديثة للتعلم على ثال
  .التعلم هو عملية بناء المعرفة وليس مجرد استالمها أو استيعابها جاهزة -1
التعلم عملية تعتمد على توظيف المعرفة حيث يتم استخدام المعرفة الـسابقة فـي بنـاء              -2

 .معارف جديدة

: 2001:السعيد(التلميذ واع بالعمليات المعرفية ويمكنه التحكم والتأثير بفاعلية فيما يتعلمه          -3
53.( 

وتلعب ما وراء المعرفة دورا هاما وحساسا في التعليم الناجح وإحداثه لذا يجـب الـسعي إلـى                  
دراسة كيفية تنمية ما وراء المعرفة لدى التالميذ ومساعدة التالميذ على أن يصلوا إلـى تطبيـق           

انتبـاه،  هي العمليات التي تهتم بتحقيق وانجاز المهمة من فهـم، وتـذكر، و            (العمليات المعرفية   
بــشكل أفــضل مــن خــالل الــسيطرة علــى مــا وراء المعرفــة  ) وتجهيــز المعلومــات

)Livingston،1997 :86.(  
ويتضح مما تقدم أن التعلم الذي يخاطب ما وراء المعرفة يعد أمرا ضـروريا وأحـد متطلبـات            

تـساعد  التعليم والتعلم الناجح، وما وراء المعرفة هي قدرة مهمة من القدرات اإلنـسانية التـي                
التالميذ على زيادة وعيهم بتعلمهم وبالخبرة التي يكتسبوها، ومن ثم تساعد علـى تنميـة خبـرة            

  .التلميذ
أنه إذا استطاع التالميذ إدراك تفكيرهم بصورة أعلى فأنهم بذلك يمكن لهم            ) 2000كوستا،(ويرى  

 يمكـن أن  أن يصفون ما يدور في رؤوسهم ما يعرفونه وما يحتاجونه من معرفة، وهـم أيـضا          
يصفوا خطة عملهم قبل أن يبدأو حل المشكلة، وأن يضعوا الخطوات في تسلسل ويوضحوا أيـن          
هم في هذه السلسلة أثناء حل المشكلة، وهم يمكن أن يبتعدوا عن الطرق المـسدودة أثنـاء حـل         
المشكلة، وفي النهاية يعددوا مدى نجاحهم في تحقيق الخطة الموضوعة وهـم بـذلك يمكـن أن            

  .وا الجوانب المعرفية بشكل صحيح عندما يصفوا مهاراتهم في التفكير واستراتيجياتهميطبق
إن التالميذ القادرون على السيطرة والتحكم في ما وراء المعرفة بصورة جيدة يعرفـون كيـف                

إلى أن ما   ) Thamraksa،2004(يتعلمون وما يفعلون في ظروف عملية التعلم المختلفة، ويشير          
ال تورث وإنما يمكن أن تغرس في التالميذ من خالل مواقف مباشـرة يـتم فيهـا    وراء المعرفة  
  .تقديمها للتالميذ
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ويتضح أن تنمية التفكير ما وراء المعرفة أصبح ضرورة من ضرورات عمليتي التعليم والـتعلم               
  :من منطق أنه يسعى إلى

دراسـة والمهمـة    مساعدة التالميذ على إدراك ما ال يعرفونه وما يعرفونه في أنشطة ال            -1
  .المعطاة

 .تنمية قدرة التالميذ على تصميم خطط لتعلمهم، وتنفيذها ومتابعة مدى تحقيقها ألهدافها -2

نقل القدرة على تحمل المسؤولية من المعلمين إلى التالميـذ ، وتـدريبهم علـى الـتعلم        -3
 .الذاتي

ية في عمليتـي  مساعدة التالميذ على تنمية قدراتهم على مراجعة وتنظيم أنشطتهم المعرف       -4
 .التعليم والتعلم، باإلضافة إلى الوعي بالذات وهي شرط التنظيم الذاتي

جعل التالميذ أكثر إدراكا بعمليات ونواتج التعلم، وأكثر إدراكا لتفكيرهم باإلضافة إلـى              -5
 .كيف ينظمون تلك العمليات إلحداث تعلم أفضل

 .اقف جديدةجعل التعلم أبقى أثرا وأكثر قدرة على االنتقال إلى مو -6

 .جعل التلميذ على مقدرة على وصف عمليات تفكيره وإظهاره ما يدور في رأسه -7

 .نقل عملية التعلم من حجرات الدراسة لجعلها أسلوب الحياة -8

 .تنمية خبرات التلميذ نتيجة إلدراك عمليات تفكيره -9

ـ             -10 ه وتقليـل   التقليل من صعوبات التعلم التي قد تواجه التلميذ نتيجـة إلدراكـه إلمكانيات
  .االضطرابات والضغوط النفسية التي قد تنتابه

  
   :مكونات ما وراء المعرفة

 , 28, 1995, Lindstrom( ،)288(،Bruer,1995,35 ) ( يـرى التربويـون أمثـال   
1999, Henson&Eller (              أن ما وراء المعرفة تسعى إلى توعية المتعلم بما يـستخدمه مـن ،

يب التحكم والضبط والسيطرة على عمليات التعلم أو توجيـه          أنماط تفكير في ضوء إدراكه ألسال     
ومن هذا المنطلق يرى    . جل فهم أو استيعاب مضامين التعلم       أأو تنظيم تلك العمليات ، وذلك من        

  : نقسم إلى مكونين رئيسين هماأن ما وراء المعرفة ي) 136-135 :2004عفانة والخزندار ،(
 . الوعي الذاتي بالمعرفة -أ

  .ظيم الذاتي للمعرفة  التن-ب
  يوضح ذلك) 1-2(والشكل 
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  مكونات ما وراء المعرفة
  
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  . إعطاء مخطط –.       تعديل نمط - تحديد استراتيجيات   –.   الوعي بشروط –.    إدراك خطوات - .   الوعي بالمفاهيم -
   تعديل نتاجات –.  تبديل إستراتيجية –.          وضع خطط –.     إدراك أسباب –.    معرفة نماذج - . الوعي بالمصطلحات-
  .  توضيح أخطاء–.    تحسين سياق –.         بناء خطوات –.   إعطاء مبررات –.   معرفة حلول –      .الوعي بالرموز  -
  . عمل معالجات –.     التأكيد من حل–      .القات إدراك ع –.     تحديد معايير – . معرفة تراكيب -     .الوعي بالقوانين -

  . تنظيم تفكير – .                              تهيئة ظروف–.       حل مشكالت-                                              
  )1-2(شكل 

  

  :مما سبق نجد أن 
  : الوعي الذاتي بالمعرفة  :المكون األول

  : ثالثة أنواع رئيسة من المعرفة وهي كما يلي ويتضمن هذا المكون
وهذه المعرفة تتضمن عدة أنواع من ) Conceptual Knowledge : (المعرفة المفاهيمية -1

  :المعارف وهي كما يلي 
ويعني ذلك معرفة المتعلم بالمفاهيم التي يتعامل معها وإدراكه لمكوناتهـا            : الوعي بالمفاهيم    -أ

  .يما بينها وعالقة تلك المفاهيم ف
وهي إدراك معنى المصطلحات العلمية أو الرياضية أو االجتماعيـة          :  الوعي بالمصطلحات    -ب

  . تلك المصطلحات في مضمونها هتعنيالذي أو االقتصادية أو غيرها ، و
وهي فهم وإدراك معني الرموز المجردة وماذا تعني إذا جـاءت ضـمن             :  الوعي بالرموز    -ج

   .الرموز ذات مغزى أم ال مضمون معين ، وهل تلك 
ويقصد بذلك معرفة مكونات القانون سواء أكان فـي العلـوم أو قـانون               : الوعي بالقوانين  -د

وضعي إداري أو قانون دستوري أو غيره ، ومعرفة عالقة هذا القـانون بقـوانين أخـرى ذات          
  . صلة

  : Procedural Knowledge) (المعرفة اإلجرائية  -2
  : ن أنواع مختلفة من المعارف وهي كما يلي وهذه المعرفة تتضم

 ما وراء المعرفة

 التنظيم الذاتي للمعرفة   الوعي الذاتي بالمعرفة

  المعرفة
  المفاهيمية

  المعرفة
  اإلجرائية

  المعرفة
  السياقية

إدارة 
  المعرفة

تقويم 
  المعرفة

تنظيم 
  المعرفة
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 بمعنى معرفة المتعلم بالخطوات التي قد يتبعها في وصوله للهـدف أو فـي               :إدراك خطوات    -أ
حل مسألة رياضية ما ،دون التطرق إلى الحل أو تنفيذ الخطة للوصول إلى الهدف ، بـل هـي                   

  .معرفة بإجراء شيء معين وليس تنفيذه 
إي إدراك أنواع معينة من األشكال أو المخططات التي تتعلـق بمـضمون             : معرفة نماذج    -ب

  .معين ، وذلك من خالل الوعي بخطوات تكوينها أو تنظيمها 
وهذه المعرفة تشير إلى طرق الحل لمسألة أو مشكلة معينـة سـواء أكـان                : معرفة حلول  -ج

 هنا إدراك خطـوات الحـل       لمسألة في العلوم أو مشكلة اجتماعية معينة ، حيث يستطيع المتعلم          
  . وأسلوب التعامل مع المشكلة 

 هذا ويعني وعي المتعلم بكيفية تركيب جملة معينة أو رسم نموذج محدد أو              :معرفة تراكيب    -د
  . بناء خطة معينة أو تركيب جهاز حاسوب ، أي الوعي بخطوات البناء والتراكيب 

  )  Contextual Knowledge ( المعرفة السياقية-3
  ): 138 :2004عفانة والخزندار،(تضمن هذه المعرفة ما يلي وت
أي إدراك ظروف تعلم مشكلة معينة أو إعطاء شـروط لحـدوث تعلـم أو             : الوعي بشروط    -أ

سلوك معين ، إذ ال يمكن لهذا السلوك ولهذا الموقف أن يحدث إذا لم يكـن هنـاك ظـروف أو                    
  .شروط معينة لحدوثه 

ن للمتعلم أن يفهم موقف معين إال إذا أدرك أسباب معينة لوجـود              إذ ال يمك   :إدراك أسباب    -ب
  . شيء ما 

 ويقصد بذلك وضع مبررات لحدوث ظـاهرة معينـة ، وتوضـيح نقـاط          :إعطاء مبررات    -ج
  . الضعف في تلك الظاهرة أو الموقف ، أي توضيح لماذا لم يتمكن المتعلم من حل مسألة 

ر أو وحدات للقياس ، فمثالً لكي يحث تفاعل ما ينبغـي       أي بمعنى وضع معايي    :تحديد معايير  -د
  . أن تتوفر معايير في مواد التفاعل حتى يحدث هذا التفاعل 

بمعنى فهم المسألة أو المشكلة سواء كانت نمطية أو غير نمطية ومحاولـة              : حل مشكالت -هـ  
بقاً علـى المـتعلم     حلها باستخدام إستراتيجية معينة ونعني بالمشكلة النمطية هي التي مرت سـا           

  . ويستطيع أن يستعين بخطوات الحل في مسألة مشابهة
  : التنظيم الذاتي للمعرفة : المكون الثاني 

  : ثة أنواع من المعرفة وهي كما يلييشمل هذا المكون على ثال و
  :وهي تتضمن ما يلي )  Management of Knowledge( إدارة المعرفة -1
ختيار إسـتراتيجية محـددة ذات قيمـة وفائـدة إلدارة المعرفـة             إي ا :  تحديد استراتيجيات    -أ

   .والتخطيط لها 
   حيث تتطلب إدارة المعرفة وضع خطط لتنفيذ مهمة معرفية معينة :وضع خطط  -ب
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وهذا المستوى يتطلب تكوين مجموعة من الخطوات المرتبة إلنجـاز مهمـة   : بناء خطوات    -ج
  .معينة 

فهم العالقات القائمة بين الجوانب المختلفة للموقـف المعرفـي ،    وهذا يعني   : دراك عالقات    إ -د
فال يمكن لمتعلم أن يعي المضامين المعرفية بدون أن يدرك تسلسل تلك المـضامين والعالقـات                

  .  القائمة بين مفاهيمها ومكوناتها 
الصفي  لكي يتم إنجاز المهمة وإتقانها ينبغي أن تتوفر الظروف أو المناخ          : تهيئة ظروف    -هـ  

  .المالئم لتحصيل تلك المهمة
  : وتتضمن هذه المعرفة ما يلي):  Evaluation Knowledge: ( تقويم المعرفة -2
وهذا يعني أن يقوم المتعلم بتعديل أسلوب تعلمه أو أنماط السلوك التي يستخدمها             :  تعديل نمط    -أ

  . ومحاولة تغيير هذا النمط في ضوء مبررات مقنعة 
قد يرى المتعلم أن اإلستراتيجية التي استخدمها في تحقيق أهـداف لـم              : اتيجيةتبديل إستر  -ب

تكن مفيدة في تنمية قدراته وفي تحسين مهاراته تجاه مهمة معينة أو موقف محدد ، فيلجأ المتعلم                 
  . إلى تعديل تلك اإلستراتيجية بأخرى أكثر فائدة 

في طرح أفكاره في أسـلوب محـدد ،          بعد أن يستخدم المتعلم أسلوب معين        : تحسين سياق  -ج
ويجد أن هذا األسلوب لم يكن مقنعاً أو معبراً يلجأ إلى إعادة صياغة الـسياق بـصورة أفـضل                   
باستخدام أسلوب معين في طرح المضامين الفكرية لتحسين سياق الموضوع ليـصبح جـذاباً أو               

  . مقنعاً 
 صحة موضوع أو فكـرة معينـة أو   وهو أسلوب يستخدمه المتعلم للتأكد من    :التأكد من حل     -د

   .عطاء ثقة بالخطوات التي استخدمهافرضية خاصة ، وذلك إل
  : شمل هذا النوع من المعرفة ما يليوي) :  Regulation Knowledge(:تنظيم المعرفة -3
في ضوء الكشف عن نقاط القوة والضعف ليستطيع المـتعلم إعـادة تنظـيم              :  إعادة مخطط    -أ

 التي يستخدمها في التعليم أو التفكير وذلك بعد أن يضع يده علـى أخطـاء   المخطط أو الخطوات  
  . عدم وصوله إلى األهداف المطلوبة 

 يستطيع المتعلم تعديل نتاجات معينة من خالل التغذية الراجعة المتوفرة في            :تعديل نتاجات    -ب
  . البيئة الصفية أو من خالل تعديل نفسه 

وضيح األخطاء وكيفية حدوثها أين تحدث ومتـى تحـدث ،            ويعني ذلك ت   :توضيح أخطاء    -ج
  . وذلك من أجل تالشيها والتخلص منها في تفكيره أو في أساليب التعلم التي يستخدمها 

 ويقصد بذلك إجراء معالجات فورية لخطـوات الـتعلم أو ألنمـاط التفكيـر               :عمل معالجات  -د
  . ل المتابعة والمراجعة المستخدمة في خل مسألة علمية مثالً وذلك يتم من خال
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وهذا المستوى يعد أعلى مستويات ما وراء المعرفة وهذا يعني أن يقوم المعلم             :تنظيم تفكير  -هـ
عفانة (بتنظيم تفكيره من حين آلخر بصورة شاملة ، وذلك طبقاً للظروف واألحوال التي يمر بها                

  ).142-139 :2004والخزندار،
رك ماهية عمليات التفكير وخاصة التي يـستخدمها        ويرى الباحث أن المتعلم يجب أن يد      

هو بنفسه في التعلم ، وكذلك يجب أن تكون لدى المتعلم المعلومات الكافية عـن اسـتراتيجيات                 
  . التعلم المختلفة حتى يختار أنسبها بالنسبة له ليستخدمها في المواقف التعليمية التي يمر بها 

  
     )144 :2004عفانة والخزندار،(     :ةعالقة التفكير بعمليات ما وراء المعرف

  يوضح العالقات بين مكونات التفكير وما يتفرع عنها من مهارات ) 2-2(الشكل 
  
  
  
  
  
   تخطيط - المعرفة واالستدعاء                                                                        -
   مراقبة          -                                                             االستيعاب والتفسير            -
   تقييم- المالحظة                                                                                  -
   التطبيق -
   المقارنة -
   تحديد الهدف- التحليل            -يل                 التخ- استنباط              - التصنيف       -
   توليد الحلول- التركيب           - األصالة              - استقراء              - التلخيص       -
   دراسة الحلول - التقويم             - المرونة              - تقويم                - التنظيم          -

   ترتيب الحلول- الطالقة                                    -                                           
   تقويم الحلول-                                                                                        

   اختيار الحلول-                                                                                         
  )2-2(شكل 

في الشكل السابق يتضح أن عمليات ما وراء المعرفة تعد من إحدى مكونـات التفكيـر                
وتتضمن عمليات التخطيط والمراقبة والتقييم، ولذا فإن التفكير في التفكير يعد من المراتب العليا              

أنماط تفكيرية تستعين بأنماط تفكيرية أبسط منها في تقييم عمليات          لمكونات التفكير والتي تتضمن     
  .التفكير،وذلك من خالل التفكير الناقد وحل المشكالت وغيرها

 ت التفكيرمكونا

 )ما وراء المعرفة(عمليات تفكير فوق معرفية عمليات تفكير مركبة عمليات تفكير أساسية

 اتخاذ القرار حل المشكالت التفكير اإلبداعي التفكير الناقد
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وهنا يجب أال يفهم من هذا أن عمليات التفكير هي وظائف يمكن فصلها أو عزلها عن بعـضها                  
استخدام بعـض عمليـات التفكيـر    البعض والحقيقة أنك عندما تمارس التفكير النقدي تحتاج إلى  

  .اإلبداعي أو حل المشكلة وبالعكس
  

   :تصنيفات ما وراء المعرفة 
بالنظر إلى تصنيفات الباحثين لما وراء المعرفة نجد أن منهم من صـنفها إلـى ثـالث                 

  : مجاالت ومن تلك التصنيفات
  : رات التالية وفيه صنف ما وراء المعرفة إلى المها :)1998( تصنيف مارزانو وزمالئه -1

  : وهي تتضمن: مهارات التنظيم الذاتي  - أ
  . الوعي بقرار إنجاز المهام األكاديمية -
  .  االتجاه اإليجابي نحو المهام األكاديمية -
  . ضبط االنتباه بإنجاز المهام األكاديمية -
  مثل :  المهارات الالزمة ألداء المهام األكاديمية -ب
  . المعرفة التقريرية-
  .ة اإلجرائية المعرف-
  .  المعرفة الشرطية-
  : وتشمل):التنفيذي( مهارات التحكم اإلجرائي -ج
  .  مهارات تقويم الطالب لمعارفهم قبل وأثناء وبعد المهام -
  .  مهارات التخطيط المتعمد والمتروي لخطوات واستراتيجيات إنجاز المهام -
 2005محـسن، . ( التعلم وإنجاز المهام    مهارات التنظيم الالزمة إلكمال المهام وضبط ومراقبة       -
:100(  
  : ويتضمن :تصنيف جروان -2

  مهارات التقييم  - مهارات المراقبة والتحكم      ج-مهارة التخطيط       ب  - أ

   ).50-48 :1999جروان ، (
 
   :تصنيف وليم عبيد -3

  : والذي يعتبر أن ما وراء المعرفة يتضمن ثالث صنوف من السلوك العقلي هي 
  .معرفة الفرد عن عمليات فكره الشخصي ومدى دقته في وصف تفكيره  -أ
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 التحكم والضبط الذاتي ومدى متابعة الفرد لما يقوم به عند انشغاله بعمل عقلي مثـل حـل                  -ب
مشكلة معينة ومراقبة جودة استخدام الفرد لهذه المتابعة في هدى وإرشاد نشاطه الذهني في حـل          

  . هذه المشكلة 
 الوجدانية فبما يتعلق بفكره عن المجال الذي يفكر فيه ومدى تأثير            هلفرد وحدسيا ت   معتقدات ا  -ج

  )7-6 :2000وليم ، . (هذه المعتقدات في تفكيره
  : وهناك من الباحثين من يصنفها لمجالين رئيسين مثل

  ):1998( تصنيف يور وزمالئه -1
معرفـة اإلجرائيـة ، والمعرفـة        ويشمل المعرفة التقريريـة ، وال      :التقويم الذاتي للمعرفة     -أ

  . الشرطية 
  . ويشمل التخطيط ، والتنظيم ، والتقويم  :  اإلدارة الذاتية للمعرفة-ب
  ): 1994،سكراو ودينسون( تصنيف -2

  : وفيها تم تقسيم ما وراء المعرفة إلى 
حيح وتشمل التخطيط ، وإدارة المعلومات ، والضبط والمراقبة ، وتـص :  المعرفة عن المعرفة  -

  )657 :2002سمعان،. (أخطاء التعلم والتقويم
  :من العرض السابق لتصنيفات ما وراء المعرفة نستخلص ما يلي

يجب وضع التالميذ في مواقف طبيعية ومشكالت تستدعي قيامهم بأنشطة وعمليات تفكير تنمي             -
حد محددات التفكير   لديهم استخدام أساليب التعلم والضبط والتقويم الذاتي والتي تمثل في مجملها أ           

 .الفعال 

 ما وراء المعرفة تشير إلى وعي التلميذ وإدراكه لما يقوم بتعلمه وقدرته على وضـع خطـط                  -
محددة لتحقيق الهدف من تعلمه ، وكذلك قدرته على استخدام اإلستراتيجية المناسبة لتحقيق هـذا               

يدة وكذلك قدرته على مراجعة     الهدف وإمكانية تعديل هذه اإلستراتيجية واختيار استراتيجيات جد       
 . وتقويم ذاته 

 ما وراء المعرفة مفهوم فردي خاضع  لتفكير التلميذ ذاته ، وال تحدث في غيبة عن العقـل أو           -
غفلته بل تعتمد على يقظة التلميذ ووعيه بالمدركات التي تحيط به ، وكما أنه تـساهم فـي حـل       

 .خطط  منظمة وموجهة المشكالت، وذلك لقدرتها على التحكم والسيطرة ب
 

أن ما وراء المعرفة يمكن استخدامها كإستراتيجية للـتعلم الـذاتي حيـث            ) ستيبك(ويضيف    
  :تشمل التخطيط ووضع األهداف وأنها عبارة عن مكونين هما 

   استراتيجيات ما وراء المعرفة -2 مهارات ما وراء المعرفة                    -1
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  :معرفةمهارات ما وراء ال:أوالً 
وتشير إلى الوعي بما نمتلكه من قدرات واستراتيجيات ومصادر ووسائل نحتاجها ألداء المهـام              

  )172: 2004بهلول،. (بفاعلية أكثر
  : وقد قام البعض بتحديد نوعين من مهارات ما وراء المعرفة وهما 

ا فيها مـن معرفـة    إدراك التكوينات المعرفية ، وتتكون من معرفة الفرد لعملياته المعرفية بم         -أ
نواحي القوة والضعف لديه ومعرفة االستراتيجيات المستخدمة أثناء التعلم ، وإدراك أين ومتـى              

  .تستخدم هذه االستراتيجيات 
 تنظيم المعرفة وتشمل قدرة المتعلم على التخطيط والمتابعة وتعـديل أدائـه أثنـاء الـتعلم                 -ب
  ).21 :2003الخطيب ،(

على أن المتعلم الذي يمتلك مهـارات  ) Lindstroom,1995, 30(وفي هذا الصدد أكد 
  : ما وراء المعرفة يمتاز بقدرته على 

  .  توجيه وتنظيم عملية تعلمه وتحمل مسؤوليتها -أ
  . استخدام مهارات التفكير لتوجيه تفكيره وتحسنه -ب
   اتخاذ القرارات المناسبة في مواقف حياته المختلفة -ج
المعلومات من مصادرها المختلفة سعياً وراء تحقيق مستوى أفضل مـن            التعامل بفاعلية مع     -د

  . فهم هذه المعلومات وتوظيفها في مواقف حياته اليومية 
   اختيار اإلجراءات المناسبة للموقف التعليمي الذي يمر به -هـ 

  
  :استراتيجيات ما وراء المعرفة: ثانياً 

ن اإلجراءات التي يقوم بهـا المـتعلم        مجموعة م : بأنه) 211 :2004 ، اهللا عبد(يعرفها  
بهدف تحقيق متطلبات ما وراء المعرفة وتشمل معرفة طبيعـة الـتعلم وعملياتـه وأغراضـه،                
والوعي باإلجراءات واألنشطة التي ينبغي القيام بها لتحقيق نتيجة معينة، والـتحكم الـذاتي فـي     

  .عملية التعلم وتوجيهها 
القدرة على استخدام اإلستراتيجية المعرفية في      : اعلى أنه ) 171: 2004بهلول،(ويعرفها  

تحسين ما نتعلمه من خالل صياغة أو وضع األهداف والتخطيط وكتابة المذكرات والتكـرارات              
  . والتدريب وتقوية الذاكرة والمقارنة للفهم واالستدالل والتنبؤ

  
 يقوم بها    تفكير عمليات: ويعرف الباحث استراتيجيات ما وراء المعرفة إجرائياً على أنها        

، ه المعرفي خـالل المهمـة التعليميـة   المتعلم بمساعدة المعلم وتوجيهه، تجعله على وعي بسلوك      
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وذلك من خالل وعيه بالهدف منها قبل وأثناء وبعد التعلم لتذكر المعلومات وفهمهـا والتخطـيط                
    .لذلك وحل المشكالت وباقي العمليات األخرى

ام استراتيجيات ما وراء المعرفة يتضمن ثالث عناصـر         ويرى الباحث أن التعلم باستخد    
  :رئيسية هي

  .وتتضمن معرفة طبيعة التعلم واستراتيجياته :  المعرفة -أ
  .فيشير إلى هدف النشاط :  الوعي -ب
  .فيتصل بطبيعة القرارات واألفعال التي يقوم بها المتعلم :  الضبط -ج

عليـه اسـتراتيجيات مـا وراء       األسس التي تقـوم     ) Dirkes,1985( وأوضح ديركس 
  :المعرفة وهي 

 .ربط المعلومات المكتسبة بالمعلومات السابقة  ∗

 .االختيار السليم الستراتيجيات التفكير المناسبة  ∗

  . التخطيط والمتابعة وتقويم عمليات التفكير  ∗
ولذلك فإن استراتيجيات ما وراء المعرفة هي الخطط التي نستخدمها لتوجهنا في تعلمنا ،              

هي تشمل األهداف المطلوب تحقيقها ، والتخطيط المنظم لألنشطة ، واستخدام المحك المناسـب       و
  للحكم على مدى تحقق األهداف 

بتحديد مكونين أساسين في استراتيجيات ما وراء المعرفـة         ) Klwe,1982(وقد قام كلو  
  :وهما 

 . معرفة الشخص عن تفكيره وتفكير اآلخرين -أ

  .ية توجيه وتنظيم عملية تفكيره  تفكير الشخص في كيف-ب
باستخدام مصطلح العمليات اإلجرائية ليـشير إلـى نـوع          " كلو"وبناء على ذلك فقد قام      

المعرفة ، وهي المعرفة اإلجرائية ، والتي تشمل كالً من التوجيه والتنظـيم لعمليـات التفكيـر                 
ومهارات ) Flavell(الفيل  األخرى، ولذلك فقد تشابهت كٍل من استراتيجيات ما وراء المعرفة لف          

، فعمليات التوجيه اإلجرائي تساعد الفـرد علـى اكتـساب           )Brown(ما وراء المعرفة لبراون     
  : المعلومات الخاصة بعملية تفكيره ، وهي تشمل قرارات الفرد التي تساعده على

  . التعرف على المهمة التي يقوم بها-
ز األهداف الرئيـسية والفرعيـة ، وتعـديل          مراجعة تقدمه في العمل ومدى التقدم نحو إحرا        -

  .السلوك إذا كان ذلك ضرورياً
 تقييم مدى التقدم الحالي في عمليات محددة ، ويحدث التقييم أثناء مراحل العملية المختلفة وهو                -

  . نقطة البداية والنهاية في أي عمل
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  . التنبؤ بالمخرجات الناتجة من عملية التقدم-
تنظيم اإلجرائي التوجه نحو تنظيم عملية التفكير الخاصة بكل فرد، وهـي   بينما تمثل عمليات ال  -

  ): 21 :2003الخطيب ،(تشمل قرارات الفرد التي تساعده على 
  . تحديد المصادر الالزمة إلتمام المهمة -أ
  . تحديد الخطوات المتبعة إلكمال المهمة -ب
  .  تحديد الزمن الالزم إلنجاز المهمة-ج

ذلك يرى الباحث  أن استراتيجيات ما وراء المعرفة تشير إلى قـدرة الفـرد                      وفي ضوء   
  . على توجيه وتنظيم عملياته العقلية أثناء قيامه بمهمة تعليمية جديدة ، أوحل إحدى المشكالت

  
  :ويرى الباحث أن ما وراء المعرفة تشمل

  .معرفة ما وراء المعرفة -1
 . مهارات ما وراء المعرفة  -2

من منطلق أنها هي األدوات التي تـساعد الفـرد علـي        : وراء المعرفة    استراتيجيات ما  -3
 .استخدام معرفة ما وراء المعرفة لتنمية مهارات ما وراء المعرفة 

  
  :وراء المعرفة معرفة ما/ أوال

تتضمن اإلدراك حول المعرفة باإلضافة إلى الوعي بما يمتلكه الفرد من معرفـة وعمليـات               
  )Lee،2004(معرفية 
 قدرات ما وراء المعرفة لدي التالميذ يتطلب امتالك التالميذ وإدراكهم لثالث أنـواع              وتنمية

  :من المعرفة
تشير إلي المعلومات الواقعية والفعلية المتاحة التي يجب أن يعرفهـا        : ـ المعرفة التقريرية  1

  )معرفة ما.( الفرد عن الموضوع 
 ما كيف ينفذ التلميذ الخطوات في       تشير إلى معرفة كيف يعمل شيء     :ـ المعرفة اإلجرائية    2

موقف معين علي سبيل المثال يعرف كتلة جسم وسرعته النسبية وكيف يجـري العمليـات               
  ) معرفة كيف.(الحسابية في إيجاد مجاهيل أخري كالعجلة باستخدام ما يعرفه

 تشير إلي المعرفة عن متى يستخدم إجراء أو مهارة أو إسـتراتيجية             :ـ المعرفة الشرطية  3
عينة ومتى ال تستخدم باإلضافة إلى معرفة إجراءات العمل وفق شـروط معينـة ومعرفـة     م

) معرفة متـى وكيـف      .(اإلجراء األفضل من األخر في حل المشكلة وفق الشروط المتاحة           
)Panaoura & Philippou،2004.(  
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ها تعنـي   وتشير معرفة ما وراء المعرفة إلى المعرفة المكتسبة حول العمليات المعرفية أي أن            
معرفة الفرد واعتقاداتها حول العوامل التي تسيطر علي العمليات المعرفية واإلدراكية ويشير            

إلي أن التلميذ بحاجة إلي األنواع الثالثة مـن  ). Panaoura & Philippou،2004(كل من 
  . المعرفة لحل المشكالت الرياضية 

  : ثالث أبعاد وتقسم معرفة ما وراء المعرفة إلى
 وتشير إلى معرفة واعتقادات الفرد حول نفـسه كمفكـر أو            :متغيرات الشخص  رفةـ مع 1

ويمكن أن تنمي من خـالل االسـتماع        .متعلم وما يعتقده حول عمليات تفكير الناس اآلخرين       
  .للمحاضرات 

 وتشير إلى المعرفة والمعلومات حول طبيعة المهمة المتقدمـة     :ـ معرفة متغيرات المهمة     2
ه المعرفة نحو أدائها وتزوده بالمعلومات حول احتماالت النجـاح فـي أداء       للفرد وتوجهه هذ  

الفرد الذي يكون علي إدراك بأنه يستغرق وقتا أطول لكتابـة مقـال             :مثال علي ذلك  .المهمة  
حول قضية سياسية من ذلك الوقت الذي يمكن أن يستغرقه في كتابة مقالة تروي في حفلـة                 

  .  عيد ميالد
 تشير إلى معرفة االستراتيجيات المعرفيـة ومـا وراء          :اإلستراتيجية  ـ معرفة متغيرات    3

حول استخدام مثل هـذه     )متى وكيف تؤدي األشياء؟   (المعرفية باإلضافة إلى المعرفة الشرطية    
الفرد يمكن أن يعترف بأنه يحتاج أو ال إلى فهـم الفكـرة   :علي سبيل المثال    .االستراتيجيات  

  ).Cox،2005(ل إلى االستداللالرئيسية في النص من أجل الوصو
فعندما يقول الفرد لماذا فعلت هذا العمل ؟فإذا استطاع أن يحدد لماذا فعل مثل هـذا العمـل                  
؟فانه يكون علي وعي بمعرفة ما وراء المعرفة أي انه مدرك لمتغير الشخص المتمثل فـي                

لمهمة التي يقـوم    معرفته حول ذاته ومدرك لمتغير المهمة المتمثل في معرفة طبيعة وأبعاد ا           
بأدائها وأيضا علي وعي بمتغير اإلستراتيجية التي يستخدمها ألداء المهمة ومدي نجاحها في             

أما إذا لم يستطع تحديد لماذا قام بفعل ذلك العمل فانه يكون لديه قـصور فـي                 .تحقيق هدفه 
معرفة ما وراء المعرفة بمعنى انه لديه ضـعف فـي بعـض أوكـل معـارف مـا وراء                    

  )معرفة متغيرات الشخص ومعرفة متغيرات المهمة ومعرفة متغيرات اإلستراتيجية(المعرفة
  وراء المعرفة  مهارات ما/ثانيا

توصلت بعض الدراسات التي أجريت منذ مطلع السبعينيات في القرن العشرين حول مفهـوم      
قـوم  عمليات التفكير ما وراء المعرفي إلى تحديد عدد من مهارات ما وراء المعرفة التـي ت               

بإدارة نشاطات التفكير وتوجيهها عندما ينشغل الفرد في موقف حـول المـشكلة أو اتخـاذ                
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وتركز علي المعرفة اإلجرائية المطلوبة للتنظيم الفعلي والتحكم فـي أنـشطة تعلـم              .القرار  
  .الفرد

ومهارات ما وراء المعرفة تساعد التالميذ علي التركيز علي المعلومات ذات العالقة بالمهمة             
ولذلك يمكن تصميم خطة للعمل لتحديد األهـداف المرجـوة          .لبناء فهم وتمثيل كاف للمهمة      

وهي مهارات تظهر عند التلميذ عال ومنخفض الذكاء علـي الـسواء      .ودراسة أنشطة التعلم    
وتمكـن  )Veenman & Spssns،2005(ويختلفان في كيفية توظيفها في أنـشطة الـتعلم   

ميذ من التعلم الذاتي من منطلق أنها تـساعده علـي اإلدراك            مهارات ما وراء المعرفة التال    
  ).Peter،2000(الذاتي لتفكيره وتعلمهم وتجعل التعلم فعاال ونشطا 

إلى أن الفهم والتحكم في عمليـة الـتعلم يعـد أحـد المهـارات               ) 2002أندرسون،(ويشير  
. كتـسابها الضرورية في حجرات الدراسة ويمكن للمعلمين من مـساعدة التالميـذ علـى ا             

 مهارات ما وراء المعرفة ويعملون على تنميتها لـدى          نفالمعلمون المهرة هم الذين يستخدمو    
إلى أن المعلمين يجب أن يزودوا حجرات الدراسـة       ) Thamraksa،2004(متعلميهم، ويشير 

  ).التخطيط،المراقبة،التقويم(باألنشطة الكفيلة بتحسين مهارات ما وراء المعرفة 
هارات ما وراء المعرفة من أهم أدوات التعلم الناجح، فهي تساعد التالميـذ             وبذلك نجد أن م   

على التعلم الذاتي وزيادة عملية الوعي بالتفكير وتصميم خطـط عمـل ومراقبـة تنفيـذها                
  .ويجب على المعلمين القيام بممارسة هذه المهارات لتمكين التالميذ من استخدامها. وتقويمها

ما وراء المعرفة تنمو مع تقـدمنا فـي العمـر إال أن الخبـرة     وعلى الرغم من أن مهارات    
والتعليم المقصود يلعبان دورا مهما في تنمية هذه المهارات الهامة أكثر مما يفعـل النـضج                
وحده ولذا فإنه مسئولية المعلمين أن يساعدوا علـى تنميـة مهـارات مـا وراء المعرفـة                  

إلى أن المعلمين فـي المرحلـة   ) 2000تينر وجونس،(ويشير كل من    ). 273: 1994جابر،(
المتوسطة يستطيعون أن يعلموا التالميذ مهارات ما وراء المعرفة الرئيسة، وتسهم مهـارات             

  .ما وراء المعرفة في تعلم المعرفة الجديدة بصورة عملية أكثر وبفهم أعمق
عقـدة  مهارات عقلية م  "مهارات التفكير ما وراء المعرفي على أنها        ) 1999جروان،(ويعرف

 المعلومات، وتنمو مـع التقـدم فـي العمـر         ةتعد من أهم مكونات السلوك الذكي في معالج       
والخبرة، وتقوم بمهمة السيطرة على جميع نشاطات التفكير العاملة الموجهة لحـل المـشكلة             

  ".واستخدام القدرات أو الموارد المعرفية للفرد بفاعلية في مواجهة متطلبات مهمة التفكير 
ــع ال ــصادروتجم ــن الم ــد م ــروان،(عدي ) Corliss،2005) (Meale،2005) (1999ج

)Kumer،1998) (Gama،2000) (Fowler،2003 (       على أن مهارات ما وراء المعرفـة
  :هي 
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   Planning:التخطيط/ أوال 
ويعني وضع الخطط واألهداف وتحديد المصادر الرئيسة قبل التعلم، وتشير إلـى األنـشطة              

  :ة عمليات التعلم، وتشملالمتعمدة التي تنظم كاف
  .تحديد الهدف، أو الشعور بوجود مشكلة ،وتحديد طبيعتها -1
 .اختيار إستراتيجية تنفيذ الحل -2

 .ترتيب تسلسل خطوات التنفيذ -3

 .تحديد األخطاء والصعوبات المحتملة -4

 .تحديد أساليب مواجهة هذه الصعوبات واألخطاء -5

 .تحديد الوقت الالزم للتعلم -6

 .رغوب فيها، أو المتوقعةالتنبؤ بالنتائج الم -7

   Monitoring and Controllingالمراقبة والتحكم / ثانيا
 وقدرته علـى اسـتخدام      ةوتعني وعي الفرد لما يستخدمه من استراتيجيات للتعلم أو حل للمشكل          

  .االستراتيجيات البديلة لتصحيح الفهم وأخطاء األداء
على سبيل المثال، التلميذ يمكن أن يـسأل    . علموتشير إلى األنشطة التي تسهل التقدم في عملية الت        

مـا المعلومـات    "،  "، كيف يجب أن أفعل؟    "ما المسار الصحيح للتعلم؟   "،  "ما أفعله؟ : "نفسه كالتالي 
، هـل يجـب أن   "هل يجب أن أعمل باتجاهات مختلفة؟ وكيف؟"، " المهام المعطاة؟لالمهمة إلكما 

التي يمكن أن تظهر أثناء القيام بأنشطة التعلم،        هذه بعض نشاطات المراقبة     . الخ" أعدل سرعتي؟ 
  :وتشمل
  .اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام  -1
 .الحفاظ على تسلسل الخطوات  -2

 .معرفة متى يتحقق كل هدف فرعي -3

 .تحديد معرفة متى يجب االنتقال إلى العملية التالية -4

 .اكتشاف الصعوبات واألخطاء -5

 .لتخلص من األخطاءمعرفة كيفية التغلب على العقبات، وا -6

  :التقويم: ثالثا
             وتعني القدرة على تحليل األداء واإلستراتيجيات الفعالة عقب حدوث التعلم أو حـل             

  .المشكلة، وتشير إلى تقييم الفرد لعمليات تعلمه وتتضمن تقويم تقدمه في أنشطة التعلم
ة مـن المهـارات واالسـتراتيجيات       ومهارة التقويم يمكن أن تساعد التالميذ على تنمية مجموع        

  :الضرورية التي يمكن أن تعينهم في عملية التعلم وتحسينه وتشمل 
  .تقويم مدى تحقيق الهدف -1
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 .الحكم على دقة النتائج وكفايتها  -2

 .تقويم مدى مالئمة األساليب التي استخدمها  -3

 .تقويم كيفية التغلب على الصعوبات واألخطاء  -4

 .راتيجية المستخدمة وكيفية تنفيذها تقويم فاعلية الخطة واإلست -5

  .Revisingالمراجعة: مهارة رئيسة رابعة وهي ) Lee & Baylor،2006(ويضيف 
 : Revisingالمراجعة: رابعاَ

تتضمن هذه المهارة تعديل خطة العمل الموضـوعة مـسبقاَ بخـصوص تحقيـق األهـداف ،                 
  :واإلستراتيجيات ومداخل التعلم التي استخدمت وتشمل 

  .ل خطة العمل تعدي -1
 .ربط الخبرات الجديدة بالسابقة -2

 .توسيع مجال العمل -3

وفي بيئة التعلم ما وراء المعرفية ذات الطابع الشبكي يجب على التلميذ خلق وتصميم عالقـات                 
) Lee&Baylor،2006(وخطط فعالة التي تعكس وعيه بهذه المهارات وفهمه للمهمة المطلوبـة   

اء المعرفية، واختيار اإلستراتيجية المناسبة في التعامـل مـع          إذ تساعد عمليات التخطيط ما ور     
المشكلة المطروحة على حل المشكلة ، وفي تحديد من أين يبدأ؟ وما النتائج المتوقعـة مـن أن                  
يسلك طريقاَ معيناَ؟ عالوة على مراقبة تقدمه في الوصول إلى الحـل والتعـديل مـن الخطـط                  

  ) .Corliss،2005(  بنجاح في حل مـشكالت أخـرى       واإلستراتيجيات حتى يمكن أن يستخدمها    
 فنجد مناهج العلوم والرياضيات في سنغافورة تهتم بما وراء المعرفة ومهاراتها في أثناء تنـاول             

  . المشكالت 
مهارات ما وراء المعرفة الالزمة لحل المشكلة كما هو موضح فـي            ) Gama،2000( وقد حدد      :الجدول التالي 

   )1-2(جدول 
  )Gama،2000(  ما وراء المعرفة الالزمة لجل المشكلة كما حددها مهارات

مهارات ما 
  وراء المعرفة

  وصف لمهارات ما وراء المعرفة  المهارات الفرعية

ستدعاء المعلومات السابقة من عقله اقدرته على   الوعي بمعلومته السابقة
المرتبطة بالموقف المطروح في سياق حل المشكلة 

 سابقةلى استدعاء معلومات من مشكالت وقدرته ع
مرتبطة بخصائص الموقف الحالي من أجل وضع 

  .خطة للعمل 

  التخطيط

ى ععي الفرد بدرجة فهمه بأن لديه هدفا يسوترتبط بعي بمستوى فهمه وال
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  .لتحقيقه وقدرته على وصف المشكلة  للمشكلة
  .ترتبط بوعيه بقدراته العقلية  عي بضعف أو قوة ذكائهوال

تنظيم المعلومات السابقة 
  .واستخدام مشكالت مألوفة

استخدام المعلومات السابقة والمعلومات الحالية في 
  موقف التعليم والتعلم الجديد،

  .وحل المشكلة ومقارنة المشكالت السابقة بالحالية
التفكير في اإلستراتيجيات التي تم استخدامها في   تنظيم اإلستراتيجيات

 في مواقف مشابهة وإمكانية تطبيق هذه الماضي
  .اإلستراتيجيات 

ة المراقب
  والتحكم

تنظيم العمل والقدرة على 
وضع ومتابعة وتطوير 
  .خطة العمل لحل المشكلة

 تعريف -توضيح الخطة الموضوعة للهدف
 الموقف -بالخطوات التي اتخذت نحو الهدف

 رؤية - اختيار اإلستراتيجية المستخدمة-المحدد
 تقود للنجاح في حل الخطوات التي يمكن أن

 تحديد مدى حاجة الخطة إلى تقويم -المشكلة
وتطوير تبعا للمخرجات الجزئية في الخطوات 

  .السابقة
تقويم الخطوات التي اتخذت 

  نحو الهدف
 -تحديد وتوجيه المسار الجيد في أداء أنشطة التعلم

تقويم اإلجراءات التي أخذت في الحسبان عند وضع 
  .األهداف

  التقويم

تقويم فاعلية االستراتيجيات 
  .المختارة

تعني إمكانية حكم الفرد على نفسه في إطار خبراته 
  .تعلمه

تعني تصيح خطة العمل الموضوعة مسبقا   تعديل خطة العمل  المراجعة
  بخصوص تحقيق األهداف، واالستراتيجيات

  
اء المعرفة، ويجب   وفي االتجاه اآلخر نجد أن حل المشكالت تعطي فرصة لتنمية مهارات ما ور            

على المعلمين توجيه انتباه التالميذ إلى حل المشكالت بأسلوب يقوم على توضيح مسارات حـل               
المشكلة والتفكير فيما وراء المشكلة واألبعاد المختلفة للمشكالت وفرض الفروض والتحقق مـن             

 المعرفـي  صحة هذه الفروض للوصول إلى نتيجة، وهذا ما يساعد على تنمية الوعي بمـا وراء          
 تقويم التالميذ ألنفسهم، واكتشاف الفهم      -باإلضافة إلى أهداف المحتوى   –وهذه العملية تهدف إلى     

  .والوعي بعمليات التفكير وكل ذلك يحسن عملية التعلم
وتوضح دراسات تجريبية عديدة أن التالميذ القادرين على إدراك عمليـات مـا وراء المعرفـة                

، إذ توصـلت دراسـة      )Gama،2004( مـن أقـرانهم     أداؤهم أفضل فـي حـل المـشكالت         
)Swanson،1992 (     إلى أن األطفال الموهوبين لديهم معرفة بما وراء المعرفة ومهـارات حـل
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إلـى فاعليـة   ) 2005المـزرع، (المشكالت أكثر من أقرانهم الغير الموهوبين، وتوصلت دراسة         
ــشكالت،   ــل الم ــدرات ح ــسين ق ــي تح ــة ف ــا وراء المعرف ــتراتيجيات م وتوصــلت اس

إلى تفوق أداء التالميذ الذين تلقوا تدريبا على ما وراء المعرفة في تنميـة              ) 2005محسن،(دراسة
 Brownمهارات ما وراء المعرفة على أقرانهم الذين لم ينالوا هذا التدريب، وقد وجـد بـرون                 

فكلما كان  ) ةالميتامعرفي(ارتباطا بين كفاءة التلميذ في حل المشكالت وبين مستوى الوعي بالتفكير          
 1998األعـسر، ( التي يستخدمها لحل المشكالت كان أكثر كفاءة  ت أكثر وعيا باإلستراتيجيا   ذالتلمي

:36.(  
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  الدراسات السابقة

  
  

:احملور األول 
  

  

:احملور الثاين 
 

:احملور الثالث 



61  

  الدراسات السابقة
لتنميـة بعـض   قائم على أسلوب المحاكـاة      بناء برنامج تقني    هدفت الدراسة الحالية إلى     

ا يعرض هذ لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة، و       علوم في منهاج ال   ما وراء المعرفة  مهارات  
بـاإلطالع علـى   الباحـث  قـام  ذلك لالفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، و       

وتطبيقه على  البرنامج  واالستفادة منها في إعداد     مجموعة من الدراسات السابقة في هذا الميدان،        
  .عينة الدراسة

يـسية، ومـن ثـم       من هذه الدراسات، قام الباحث بتصنيفها إلى ثالث محاور رئ          وتسهيالً لإلفادة 
  :قد جاءت محاور الدراسة على النحو اآلتيوالتعليق على محاور الدراسة، 

  

:احملور األول 
  

:احملور الثاين 
  

:احملور الثالث 
  

  .حث بعرض الدراسات حسب التاريخ من الحديث إلى القديموقد قام البا
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  . التقنية والمحوسبة جناولت توظيف البرامدراسات ت: األولالمحور 
  ):2008(دراسة شقفة . 1

 لتنميـة بعـض     في ضوء المستحدثات التقنيـة    تقني   برنامج   بناءهدفت هذه الدراسة إلى             
واستخدم  ،اج التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة        منه ياإللكترونية ف المهارات  

قام الباحث ببناء أدوات الدراسة والتي تمثلـت فـي    الباحث المنهج التحليلي والبنائي والتجريبي و     
إعـداد  ببعد أن قـام      باإلضافة إلى االختبار التحصيلي،   ،  بطاقة المالحظة للمهارات االلكترونية   

واختار  ،)الوحدة الثالثة (كترونية الواردة في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر      بالمهارات االل قائمة  
واألخـرى  ،  شـعبتين إحـداهما تمثـل المجموعـة التجريبيـة          الباحث عينة قصدية مكونة من    

 وتوصلت الدراسة إلى وجـود      ، الصف العاشر  البات من ط  طالبة) 40(،وقد بلغ عددهن    الضابطة
  .االلكترونية في تنمية المهاراتفعالية كبيرة للبرنامج التقني 

  
  ):2008(دراسة الفرع. 2

       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب ودوره فـي تنميـة مفـاهيم التربيـة                 
 لدى طلبة الصف التاسع من التعليم األساسي ،لتحقيق أهداف الدراسة اتبع             في التكنولوجيا  الوقائية

بناء اختبـار  ومحوسـب، بإعداد برنامج الباحث وقام   بي البنائي، الباحث في دراسته المنهج التجري    
طالباً وطالبة من الصف التاسـع   )180(من  حيث تكونت عينة الدراسة تحصيلي كأدوات للدراسة،  

طالبـاً  ) 90(،وزعت على مجموعتين إحداهما تجريبية وعددها   من التعليم األساسي بمحافظة رفح    
 فاعليـة   الدراسـة أظهـرت نتـائج     وقد   ،   طالباً وطالبة  )90(،واألخرى ضابطة وعددها    وطالبة

البرنامج المحوسب ودوره في تنمية المفاهيم الوقائية لدى طلبـة الـصف التاسـع مـن التعلـيم              
   .األساسي

  
  ):2007(دراسة عقل .3

 في تنمية مهارات تصميم Web CTهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج 
بة لدى طالبات كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية بغزة، واتبع          األشكال المرئية المحوس  

طالبـة فـي تخـصص      ) 19(الباحث المنهج التجريبي واختار الباحث عينة عشوائية تكونت من          
تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية بغزة، وتمثلت أدوات الدراسة فـي اختبـار التحـصيل              

حصيل الطالبات في النواحي المهارية وتوصلت الدراسة إلى وجود أثـر       وبطاقة المالحظة لتقييم ت   
  .للبرنامج لذي تم تطبيقه في زيادة مهارة الطالب المعرفية واألدائية لتصميم األشكال المحوسبة
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  ):2007(دراسة أبو طاحون .4
ي هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج مقترح قائم على النموذج البنائ             

في إكساب مهارة الرسم الهندسي بمنهج التكنولوجيا لطلبة الصف التاسـع، واسـتخدم الباحـث               
المنهج التجريبي، وقام بإعداد برنامج قائم على النموذج البنائي، واختبـار تحـصيلي، وبطاقـة               

 40(مالحظة، وطبقهما على عينة الدراسة والمكونة من فصلين دراسـيين أحـدهما تجريبيـة                
من مدرسة ذكور الرمال اإلعدادية، وقد توصلت الدراسة        )  طالب   40(خرى ضابطة   واأل) طالب

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، في جميـع              
 لصالح أفراد المجموعة    المهارات والدرجة الكلية لالختبار وبطاقة المالحظة، ولقد كانت الفروق        

 فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل المهارات قبل وبعد          لت أيضاً إلى وجود   التجريبية، وتوص 
تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي بسبب استخدام البرنامج المقترح والـذي تـم تـصميمه               

  .بواسطة النموذج البنائي وتم تدريسه لطلبة المجموعة التجريبية
  
  ) :2006(دراسة منصور  .5

الكشف عن أثر برنامج محوسب في تنميـة مهـارات التحويـل      هدفت هذه الدراسة إلى     
الهندسي لدى طالب الصف العاشر بغزة، واستخدم الباحث المنهج البنائي التجريبي وقام الباحـث           
ببناء أدوات الدراسة والتي تمثلت في اختبار لقياس مهـارات التحويـل الهندسـي، والبرنـامج                

طالباً مـن  ) 72(ر الباحث عينة قصدية مكونة من       المحوسب وفق خطوات متسلسلة منطقية،واختا    
طالب الصف العاشر من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية،وقسمت إلى شعبتين إحداهما تمثل              

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر للبرنامج المحوسب في        .المجموعة التجريبية واألخرى الضابطة   
  . لعاشرتنمية مهارات التحويل الهندسي لدى طالب الصف ا

  
  ) :2006(دراسة الحناوي .6

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم التكنولوجيا لدى طلبـة        
الصف التاسع األساسي بمدارس شمال غزة، واستخدم الباحث المنهج البنائي التجريبـي، وقـام              

طالبـاً وطالبـة تـم      ) 72 (ببناء أداة تحليل المحتوى، واختبار تحصيلي، وطبقهما على عينة من         
طالباً من طـالب الـصف التاسـع        ) 40(اختيارهم بطريقة عشوائية بواقع فصل طالب ويشمل        

طالبة من طالبات   ) 32(للبنين، وفصل طالبات ويشمل     ) أ(بمدرسة أسامة بن زيد األساسية العليا       
لـى وجـود   للبنـات، وتوصـلت الدراسـة إ      ) أ(الصف التاسع بمدرسة عمواس األساسية العليا       

  صعوبات حقيقية لتعلم التكنولوجيا لطالب الصف التاسع مقارنة بما ورد في تعريف 
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صعوبات تعلم الحاسوب، وكذلك إلى فاعلية البرنامج المقترح في عالج الصعوبات تعلم            
  .التكنولوجيا

  
  ):2005(دراسة كشكو.7

وء اإلعجاز العلمي لتنمية           هدفت هذه الدراسة إلى بناء وتجريب برنامج تقني مقترح في ض          
التفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمدينة غزة،وقد قام الباحـث  ببنـاء                 
اختبار للتفكير التأملي كأداة للدراسة،واختار الباحث عينة الدراسة من طالب وطالبـات الـصف              

احث فـي دراسـته علـى المـنهج         طالباً وطالبة،واعتمد الب  ) 70(التاسع األساسي والبالغ عددهم     
التجريبي والوصفي والبنائي،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة           

  .التجريبية،كما وأظهرت فروق ذات داللة إحصائية تعزى لصالح الطالبات
  
  ) :2005(دراسة حسن.8

تنمية مهارة العروض العملية    هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تقني ل                    
المجموعـة  (في تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة، واستخدم الباحـث المـنهج التجريبـي           

فقـرة  ) 60(، وقام ببناء أداة الدراسة المتمثلة في بطاقة المالحظة والتي تحتوى علـى              ) الواحدة
 - للعـروض العمليـة      مهارة التحـضير  ( موزعة على ثالث مهارات فرعية هي على الترتيب         

) 18(وطبقهـا علـى     )  ومهارة تقويم التعلم بالعروض العملية       -ومهارة التنفيذ للعروض العملية     
طالبة من طالبات قسم العلوم التطبيقية وتكنولوجيا التعليم والمسجالت لمساق مهارات التـدريس،             

ارة العروض العملية   وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مه           
نـسبة  قبل وبعد التطبيق لدى الطالبة المعلمة تعزى إلى البرنامج التقني، كما وأظهرت النتائج أن               

 نسبة الكـسب    وأن) 0.938(وللتقويم   )1.111( وللتنفيذ    ، )1.159(الكسب المعدل للتحضير هي     
ـ  عاليةذه النسب للكسب المعدل     وه) 1.094 (هيالمعدل للدرجة الكلية     عنـي أن للبرنـامج     ي ا مم

  .فاعلية عالية
  
  ): 2001(دراسة صيدم.9

 أثر توظيف تقنيات التعليم في تنمية مهارات للتفكير العلمي لدى            معرفة هدفت الدراسة إلى         
طالب وطالبة من طلبـة     ) 200(،وقد تكونت عينة الدراسة من      طلبة الصف السابع في مادة العلوم     
دارس النصيرات بمحافظة غزة،حيث استخدم الباحـث أداتـين         الصف السابع من مدرستين من م     

أداة تحليل المحتوى لمعرفة مهارات التفكير العلمي المتوفرة فـي الوحـدة            :لجمع المعلومات هما  
ودرجة تكرار كل مهارة،باإلضافة إلى اختبار مهارات تفكير علمي ،وقد تـم توظيـف تقنيـات                
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،وقد 2000/2001على العينة المختارة من العام الدراسي     التعليم في تنمية مهارات للتفكير العلمي       
توصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة بين متوسط درجات الطالب فـي اختبـار مهـارات                 

  .        التفكير لصالح أفراد المجموعة التجريبية
  

  :األولنظرة تحليلية على دراسات المحور 
  

  :من حيث أغراض الدراسة و أهدافها.1
 الدراسة إلى تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة الصف التاسـع فـي               هدفت هذه 

اتفقت الدراسات السابقة   لذلك فقد   منهاج العلوم من خالل برنامج تقني قائم على أسلوب المحاكاة،           
مع الدراسة الحالية من حيث المضمون، وهو توظيف البرامج التقنية لتنمية المهارات المختلفـة              

االلكترونيـة، ودراسـة    مهـارات   التنميـة    ل ،)2008،شقفة(صص،مثل دراسة   مع اختالف التخ  
ــل،( ــبة   ل،)2007عق ــة المحوس ــكال المرئي ــصميم األش ــارات ت ــة مه ــة ، تنمي ودراس
لتنميـة مهـارات   ، )2001صـيدم، (،لتنمية مهارات التحويل الهندسي، ودراسة     )2006منصور،(

  .ودراسة التفكير العلمي، 
  :ي الدراسة حيث المنهج المستخدم فمن.2

 الدراسات السابقة العربية فـي اسـتخدامها المـنهج          أغلبفقد اشتركت هذه الدراسة مع      
 ،)2008،شقفة(مثل دراسة    كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراسات،          معاً التجريبيالبنائي و   

فيما اتفقت باقي الدراسات العربية واألجنبيـة مـع الدراسـة           ،  )2005،كشكو(،  )2006منصور،(
 مـن   )2001صـيدم، (،  )2007عقل،(لحالية في استخدامها للمنهج التجريبي منفرداً مثل دراسة         ا

   .الدراسات العربية، وجميع الدراسات األجنبية
  

  :من حيث أداة الدراسة.3
) االختبار التحـصيلي (أدوات الدراسة المتمثلة في     فقد اشتركت هذه الدراسة في استخدام       

كما اختلفت  ،  )2001صيدم،( ،)2005،كشكو (،)2006،منصور(مع بعض الدراسات مثل دراسة      
  مثـل دراسـة    ) التحصيلي وبطاقـة المالحظـة     االختبار( مع بعض الدراسات حيث استخدمت    

    ).2007عقل،( ،)2008،شقفة(
  

  :من حيث مجتمع وعينة الدراسة .4
، )2005،كشكو(مع دراسة تاسع  فقد اشتركت مع هذه الدراسة في عينتها طالب الصف ال         

وقد اختلفت عن باقي الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة وعيتنها، فمنهم من طبق على عينـة                
  ، وآخر على )2008،شقفة( مثل دراسة عاشر الصف الالباتمن ط
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الجامعـات مثـل     وآخر على طلبـة    ،)2001،صيدم(طالب الصف السابع مثل دراسة      
  ).2007عقل، (دراسة

  
 
 

  : من حيث موضوع الدراسة وأهدافها.1
  

  مـا وراء المعرفـة      تنمية بعض مهارات  بناء برنامج تقني ل   تناول موضوع هذه الدراسة     
الدراسـات   بغزة، وهذا يمثل أحد أهم نقاط االخـتالف عـن            العلوم لدى طلبة الصف التاسع    في  

 السابقة لهذا الموضوع، وأن أغلـب الدراسـات قـد           السابقة، حيث لم  تطرق أي من الدراسات       
تناولت تنمية أنماط أخرى من المهارات، كتنمية مهارات التفكير المختلفـة أو تنميـة مهـارات                

 كمتغير تابع، وهـذا     ما وراء المعرفة   ولم تتناول أي من الدراسات السابقة مهارات         تكنولوجية،  
  .هتيدلل على أصالة الموضوع وحداث

  
  :ث مجتمع وعينة الدراسة من حي.2

تمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمعها في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم            
أربعـة  ، حيث تكونت عينة الدراسة من       تاسع األساسي العالي الفلسطينية بمحافظة غزة للصف ال     

) 37(د طالبهـا    أحدهما يمثل المجموعة الضابطة وعـد     للبنين  فصلين دراسيين   فصول دراسية،   
للبنـات  فصلين دراسـيين    و،  طالب) 37(، وآخر يمثل المجموعة التجريبية وعدد طالبها        طالب
مثل المجموعـة التجريبيـة   ، وآخر يطالبة) 48(ها اتبا يمثل المجموعة الضابطة وعدد طال  أحدهم

رغم مـن   ، وهي بذلك لم تتشابه مع أي من الدراسات السابقة، على ال           طالبة) 48(ها  وعدد طالبات 
  .   بعض الدراساتتشابهها جزئياً مع 

 

  : حيث المنهج المستخدم في الدراسة من.3
التجريبـي كمـنهج يناسـب     البنائي و   المنهجالوصفي التحليلي و  استخدمت هذه الدراسة    

  . والتي استخدمت مناهج أخرى اءت مختلفة لبعض الدراساتلطبيعة الموضوع، حيث ج
  

 
 

  :من حيث أداة الدراسة -4
بعـض  وهي بـذلك تتفـق مـع    ) االختبار(ه الدراسة على أداة الدراسة وهي  اعتمدت هذ 

  بعض الدراسات الدراسات السابقة باستثناء 
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  :ه االستفادة من الدراسات السابقةأوج
 

  :عدة أمور من أهمها  لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في 
 .منهج البنائي والالمنهج التجريبياهج الدراسة وهي اختيار من . 1

وتحديدها بناء على المتغيـر    اختبار ما وراء المعرفة،      الدراسة المستخدمة وهي     بناء أداة  . 2
 .التابع

 .تقديم التوصيات والمقترحات عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها، و . 3

 .تحديد نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة . 4

  .اإلجراءات المناسبة للدراسةتحديد  . 5
6 .  

    .بالمحاكاة متعلقةدراسات : : ثانيالالمحور 
  )2001(دراسة بورن. 1

) المحاكـاة (هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية استخدام التكنولوجيا الواقع االفتراضـي          
ـ              ساب المعرفـة  على اكتساب المعرفة العلمية وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية المحاكاة فـي اكت

انات في التعامل مع أي بيئـة أو أي تجربـة أو أي آلـة            د أي حدود وال إمك    العلمية وانه ال توج   
  .باستخدام الواقع االفتراضي أو المحاكاة 

  
  )2001(دراسة كارل. 2

هدفت هذه الدراسة لعمل تصور الستخدامات تطبيقات المحاكاة في التربية وفي التـسلية             
كن محاكاة تجارب    إلى انه يمكن محاكاة أي شيء باستخدام الكمبيوتر فيم         توفي الصناعة وتوصل  

معينة يقوم بها الطالب ويستمتع بالتحكم في المتغيرات ومتابعة النتائج كما انـه يمكـن تـصميم                 
محاكاة لمواقف تدريسية يتفاعل معها المعلم ويمكن محاكاة لعبة معينة يستمتع المستخدم بلعبهـا              

أو األعطال الموجودة بهـا  كما انه يمكن محاكاة اآلالت المختلفة سواء تركيبها أو كيفية تصنيعها          
وكيفية إصالحها وفي النهاية توصلت الدراسة انه ال حدود للمحاكـاة سـواء فـي التربيـة أو                  

راض الصناعية أو التسلية كما أنها وضعت تصورا لمدن بحثية كاملة ال تحتاج إلى معامـل                غاأل
  .كمبيوتر وبرامج السوفت وير وعقول مبرمجة 

  
  )2001(دراسة سنغافورة. 3

 وهـو اختـصار لكلمـات    C-VISIONSدفت هذه الدراسة إلـى تطـوير برنـامج          ه
Collaborative Virtual Interactive Simulations  ،   ويهدف هذا التطوير إلى عمل بيئـة
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تقوم على أساس التفاعل والمشاركة عن طريق الدردشـة المرئيـة أو الـصوتية أو          ، افتراضية  
فـي بنـاء نمـاذج ال     ، 3DGraphic Dimentionمج كليهما معا وقد استخدمت تطبيقات برا

 حيث يمكن للطالب أن يـتحكم فـي         ينهائية من برامج المحاكاة في الفيزياء والكيمياء والبيولوج       
األشياء كيفما شاء أو يقوم بتجربة كيميائية أو فيزيائية أو يشرح كائنا حيا أو يتجول داخل غابـة                  

 بعضهم البعض عن طريق برامج الدردشة وقد وجـد  أو محيط أو نهر ويمكن للطالب أن يفهموا  
  .أن هذا البرنامج فعاال في فهم العلوم واألنشطة العلمية سواء لألطفال الصغار أو الكبار 

  
  (Ivers&Andria,1994)اندريا  دراسة افرس و .4
ن ة البـالغي  بدى تأثير الكمبيوتر على تحصيل الطل     هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن م                

وأدائهم للمهام وذلك عند استخدام أسلوب التعليم التعاوني والتنافسي والفردي، وقد صممت لهـذه              
الدراسة دروس المحاكاة بالكمبيوتر وهي خاصـة بـالتعليم الفـردي، فـي مـادة مقدمـة فـي               

أسـلوب التعلـيم    (الكمبيوتر،حيث تم اختيار الطالب بطريقة عشوائية في أحد طرق التعليم الثالثة          
، واستخدم في هذه الدراسة استبانه تبين فهم الطالب للتعليمـات           )عاوني أو التنافسي أو الفردي    الت

واختبار تحصيلي، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن الطالب في ظروف التعليم الفردي كـانوا                
أكثر نجاحاً وكفاءة عند انجاز العمل المطلوب منهم بالمقارنة مع الطالب فـي ظـروف التعلـيم                 
التنافسي، وأن الطالب الذين تعلموا في التعليم الفردي أقل نجاحاً فـي فهـم التعليمـات مقارنـة               
بالطالب الذين استخدموا التعليم التعاوني أو التنافسي،الطالب في التعلم الفردي أكملوا التعليمـات             

  .في وقت أقل من الطالب الذين استخدموا التعليم التعاوني أو التنافسي
  
  (Omer,Petec&Ilkar, 1992)عمر وبيتك والكردراسة . 5

     هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير المحاكاة بالكمبيوتر وحل المـشكالت علـى               
تحصيل الطالب في مادة الكيمياء وكذلك على مهارات التفكير العلمي واالتجاهات نحو الكيميـاء              

لتجربة مجموعة تجريبية تـستخدم طريقـة       وذلك لطالب المدارس الثانوية، وقد استخدم في هذه ا        
المحاكاة بالكمبيوتر، وأخرى تجريبية تستخدم طريقة حل المشكالت،ثم مجموعة ضـابطة           

من طالب الصف التاسـع وقـد      ) 200(تستخدم الطريقة التقليدية ، وقد تكونت العينة من         
أدوات في   4أسابيع أو أكثر، وقد استخدمت      )9(تمت المعالجة لكل المجموعات على مدى       

هذه الدراسة تمثلت في اختبار تحصيلي في الكيمياء، واختبار مهارات تفكيـر علمـي،ثم              
اختبار االتجاهات،وأخيراً اختبار المقدرة على التفكير المنطقي، وأشارت النتائج إلـى أن            
طريقة المحاكاة بالكمبيوتر وطريقة حل المشكالت أعطت نتائج ذات قيمـة عاليـة فـي               
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بالطريقة التقليدية وفيما يخص االتجاهات     هارات التفكير العلمي وذلك مقارنة      التحصيل وفي م  
فإن طريقة المحاكاة بالكمبيوتر أعطت نتائج ذات قيمة إذا ما قورنت بالطرقة التقليدية أو طريقـة                

  .حل المشكالت
  
  )1984(دراسة شاو. 6

ـ             الكمبيوتر علـى   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر استخدام برنامج المحاكـاة ب
التحصيل واالتجاه نحو استخدام الكمبيوتر في تدريس العلوم لدى تالميذ المدارس المتوسطة وقد             
، قامت الدراسة بمقارنة اثر المحاكاة بالكمبيوتر واألنشطة المعملية وطريقة التـدريس التقليديـة              

وعة التي تـدرس    وقد وجدت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح درجات المجم           
  .بالمحاكاة باستخدام الكمبيوتر 

  
  :ثاني المحور الالتعلیق على دراسات

  
  :من حیث أغراض الدراسة وأھدافھا.1

هدفت هذه الدراسة إلى توظيف أسلوب المحاكاة من خالل برنامج تقني لتنميـة بعـض               
حاليـة مـن حيـث      ، لذلك فقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسـة ال         مهارات ما وراء المعرفة   

المضمون وهو توظيف التكنولوجيا والحاسوب لتنمية المهارات وزيادة التحصيل مـع اخـتالف             
 التي هدفت لتنمية مهارات (Omer,Petec&Ilkar, 1992)المهارات المراد تنميتها مثل دراسة 

  .التفكير العلمي والقدرة على حل المشكالت
  

  : حيث المنهج وعينة الدراسةمن.2
 تم تقـسم عينـة الدراسـة إلـى          ث والتجريبي حي  بنائينهج ال مظم الدراسات ال  اتبعت مع 

 المـستخدمة مقارنـة بـالطريق        تجريبية وأخرى ضابطة لدراسة أثر برامج المحاكاة       مجموعتين
التحليلي والبنـائي حيـث تـم       -، وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجريبي والوصفي       التقليدية  

ائية من طالب الصف التاسع األساسي وتقسيم عينـة الدراسـة إلـى             اختيار العينة بصورة عشو   
للتعـرف علـى أثـر    ) ذكور وإناث(ومجموعتين ضابطتين ) ذكور وإناث(مجموعتين تجريبيتين  

 توظيـف المحاكـاة فـي تنميـة مهـارات مـا وراء المعرفـة مقارنـة بالطريقـة التقليديـة          

(Ivers&Andria,1994)، )1984:شاو.(  
  

   :ات الدراسةبالنسبة ألدو.3
 الدراسات على استخدام اختبارات تحصيل المعرفة العلمية واختبارات للتفكير بعضاتفقت  -1

  .(Ivers&Andria,1994) مثل دراسةاستبانهبجميع أنواعه وكذلك 
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 وهي بذلك تتفق مع لمهارات ما وراء المعرفةبالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت اختباراً 
  .(Omer,Petec&Ilkar, 1992)دراسة 

  

  :ه االستفادة من الدراسات السابقةأوج
  :عدة أمور من أهمها  لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في 

 . والمنهج البنائيالمنهج التجريبياهج الدراسة وهي اختيار من . 7

 .بناء البرنامج التقني القائم على أسلوب المحاكاة . 8

  .ة المستخدمة في تطبيق البرنامجبناء أدوات التقوية والوسائل التعليمي
  

   .ما وراء المعرفةب متعلقةدراسات : المحور الثالث 
  ):2008(دراسة قشطة  .1

يـة المفـاهيم    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة على تنم            
تبعت الدراسة المنهج   وقد ا ،الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي      العلمية والمهارات   

الوصفي والتجريبي واقتصرت الدراسة على عينة من طالب الصف الخـامس األساسـي فـي               
طالب تم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبيـة       ) 74(لالجئين بلغ عددها    " ب"مدرسة ذكور االبتدائية    

فاهيم العلميـة  وضابطة، ولتحقيق أغراض الدراسة تم إعداد قائمة بالمهارات الحياتية واختباراً للم  
وكذلك اختباراً للمهارات الحياتية ودليل لمعلم وبعد التحقق مـن صـدقها وثباتهـا تـم تطبيـق                

وجد  االختبارين قبلياً وبعدياً على مجموعتي الدراسة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة،         
لمجموعة بين متوسط درجات الطالب في ا     ) α ≥ 0,05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       

لـصالح  التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلميـة             
بـين متوسـط    ) α ≥ 0,05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى       المجموعة التجريبية،   

درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة فـي             
  . لصالح المجموعة التجريبيةلمهارات الحياتيةاختبار ا

  
  ): 2007(دراسة العلوان و الغزو . 2

 ما وراء المعرفة لمهاراتهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي 
، واقتصرت الدراسة على عينة من طالب التفكير الناقد لدى طلبة الجامعةعلى تنمية مهارات 

 ، وتكونت عينة التربوية، والعلوم والعلوم،ين بن طالل في كليات اآلدابالحسوطالبات جامعة 
تم توزيعهم بالطريقة العشوائية البسيطة إلى مجموعتين في طالباً وطالبة ) 72(الدراسة من 

طالباً ) 36(بحيث أصبح هناك ) الجنس ، الكلية ، والسنة الدراسية (ضوء متغيرات الدراسة 
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، تم أغراض الدراسةجريبية ومثلهم في المجموعة الضابطة ولتحقيق وطالبة في المجموعة الت
( ى مهارات ما وراء المعرفة الثالثموقفاً تم التدريب فيها عل) 13(بناء برنامج تدريبي تضمن 

جلسة ومدة ) 16(من خالل جلسات البرنامج التي كان عددها ) ، والتقويم التخطيط، والمراقبة
    خدم الباحثان في هذه الدراسة اختباركل جلسة ساعة واحدة ، واست

"WastonoGlaser" للتفكير الناقد، وقد أشارت النتائج إلى وجود أثر للبرنامج التدريبي 
في تطوير التفكير الناقد لدى عينة الدراسة لصالح المجموعة التجريبية ، ولم تظهر النتائج 

 ومستواه الدراسي والكلية التي وجود أثر للبرنامج التدريبي يعزي إلى متغير جنس الطالب
  .ينتمي إليها

  

  ):2006(الشبل  دراسة األحمد و. 3
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات التفكير فوق المعرفي من خالل     

الشبكة العالمية للمعلومات على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكير العليا لدى طالبات 
 الباحثان المنهج شبه التجريبي ، على ضية بجامعة الملك سعود ، واستخدميامقرر البرمجة الر

مجتمع الدراسة حيث تمثل في طالبات مقرر البرمجة الرياضية في المستوى الثامن بقسم 
من طالبات مقرر طالبة ) 18(الرياضيات بجامعة الملك سعود ، وتكونت عينة الدراسة من

، وتم تقسيم العينة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين عودالبرمجة الرياضية بجامعة الملك س
) 9(جموعة ضابطة وتكونت منطالبات، واألخرى م) 9(إحداهما مجموعة تجريبية وتكونت من 

، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تحصيل طالبات
اختبار مهارات التفكير العليا البعدي  و المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار التحصيلي

  .لصالح المجموعة التجريبية
  

  ) :2005(دراسة المزرع . 4
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة إستراتيجية شكل البيت الدائري وفاعليتها في تنمية     

مهارات ما وراء المعرفة وتحصيل العلوم لدى طالبات المرحلة الثانوية ذوات السعات العقلية 
فة ، واقتصرت الدراسة على طالبات الصف الثاني الثانوي بإحدى المدارس الثانوية التابعة المختل

، وتكونت عينة الدراسة من فصلين من فصول اختيارها بطريقة قصديهلمدينة الرياض تم 
المدرسة أحدهما يمثل المجموعة التجريبية واآلخر يمثل المجموعة الضابطة ، وتم تدريس 

" والنشاطات الحيوية في الخلية " ، والخواص الفيزيائية للبروتوبالزملكيميائي التركيب ا" فصلي 
واستخدمت .هـ 1426-1425المقررين في كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 

الباحثة ثالث أدوات للدراسة تمثلت في مقياس الوعي بمهارات ما وراء المعرفة واختبار 
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، واعتمدت الباحثة المنهج ألشكال المتقاطعة لجان بسكاليونيي اتحصيلي وكذلك اختبار ف
 وأظهرت النتائج فاعلية إستراتيجية شكل البت الدائري في تنمية مهارات ما وراء ، التجريبي

المعرفة والتحصيل الدراسي لدى الطالبات ، كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير للتفاعل بين 
ا وراء المعرفة والتحصيل ري والسعة العقلية على تنمية مهارات ماستراتيجيات شكل البيت الدائ

  . الدراسي
  

  : )2005(دراسة رمضان . 5
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التفاعل بين بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة     

 األول ومستويات تجهيز المعلومات في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى تلميذات الصف
واستخدمت الباحثة في الدراسة اختباراً . اإلعدادي في مادة العلوم في وحدة المادة والطاقة 

للمفاهيم العلمية واختباراً للتفكير الناقد وكذلك مقياس مستويات تجهيز المعلومات ، واقتصرت 
جريبية عينة الدراسة على عينة من تلميذات الصف األول اإلعدادي في مدرسة مدينة نصر الت

الفصل الدراسي األول، ) 2003/2004(الموحدة بإدارة مدينة نصر التعليمية في العام الدراسي 
تلميذة ، واألخرى مجموعة ضابطة ) 46(وتكونت عينة  الدراسة من فصلين إحداهما تجريبية 

تلميذة ، وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ) 46(
موعة التجريبية التي استخدمت إستراتيجية التساؤل الذاتي ومتوسط المجموعة الضابطة التي المج

استخدمت الطريقة التقليدية في تنمية المفاهيم العلمية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة 
  . التجريبية

  
  : )2005(دراسة عبد الوهاب . 6

اتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام استر
الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى طالب الصف الثاني الثانوي 
األزهري في وحدتي خواص السوائل الساكنة وخواص السوائل المتحركة واستخدمت الباحثة في 

واقتصرت عينة الدراسة على . الدراسة اختبار تحصيل واختبار للتفكير التأملي ومقياس اتجاه 
مجموعة من طالب الصف الثاني الثانوي بمعهد بنها بنين ، وتكونت العينة من فصلين أحدهما 

طالباً ، واتبعت ) 45(طالباً واآلخر يمثل المجموعة الضابطة ) 45(يمثل المجموعة التجريبية 
ود فروق ذات داللة وجج التجريبي، وخلصت الدراسة إلى الباحثة في هذه الدراسة المنه

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار ) 0.01(إحصائية عند مستوى 
وجود فروق دالة ختلفة لصالح المجموعة التجريبية باإلضافة إلى التحصيلي البعدي بمستوياته الم

لمجموعة بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وا) 0.01(إحصائياً عند مستوى 
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وجود فروق دالة ، و الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير التأملي البعدي
 إحصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و البعدي لمقياس

  .االتجاه لصالح التطبيق البعدي 
  

  : )2005(دراسة محسن . 7
د أثر إستراتيجية مقترحة قائمة على الفلسفة البنائية لتنمية هدفت هذه الدراسة إلى تحدي

مهارات ما وراء المعرفة وتوليد المعلومات في مادة العلوم لطلبة الصف التاسع األساسي ، 
طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي بمدرسة بنات جباليا ) 85(وتكونت عينة الدراسة من 

لوكالة الغوث الدولية بغزة ، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين ، لالجئات التابعة " ب " اإلعدادية 
طالبة ، واستخدم الباحث أداتين ) 41(طالبة ومجموعة ضابطة ) 44(تجريبية وعدد طالباتها 

للدراسة تمثلت في مقياس مهارات ما وراء المعرفة واختبار توليد المعلومات في العلوم ، 
، وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة واستخدم الباحث النهج التجريبي والوصفي

إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين على اختبار توليد المعلومات البعدي لصالح 
كما أشارت أيضاً على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط . المجموعة التجريبية 

  .الح المجموعة التجريبيةدرجات طالبات المجموعتين على مقياس مهارات ما وراء المعرفة لص
  
  ):2005(دراسة خليل . 8

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير 
العلمي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في وحدة المادة والطاقة 

راتيجيات ما وراء المعرفة وهي إستراتيجية واقتصرت الدراسة على بحث فاعلية إحدى است
 متمثلة في اإلعداديالصف األول من طالبات ) 84(الباتها طعددالتساؤل الذاتي على عينة 

، وتم أخذ ، ويمثل الثاني المجموعة الضابطةطالبات فصلين إحداهما يمثل المجموعة التجريبية 
التفكير العلمي  تمثلت في اختبار تينحثي بين، واستخدمت الباحثة أداتبطريقة عشوائيةالفصلين 

، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي  نحو مادة العلومهومقياس االتجا
بين متوسطي أفراد ) 0.05(وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مجموعة التجريبية ، كما دلت النتائج  البعدي لصالح الالتفكير العلميالمجموعتين في اختبار 
بين متوسط درجات المجموعتين قي ) 0.05(على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  . والدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريبية مقياس االتجاه نحو مادة العلوم
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  : )2004(دراسة قرني . 9
دام استراتيجيات ما وراء المعرفة في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخ    

تنمية مهارات الفهم القرائي والتغلب على صعوبات تعلم المفاهيم الفيزيائية لدى طالب الصف 
األول الثانوي في وحدة قوانين نيوتن وحركة األقمار الصناعية حول األرض واقتصرت الدراسة 

إستراتيجية التساؤل الذاتي على على بحث فاعلية إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة وهي 
عينة من طالب الصف األول الثانوي متمثلة في طالبات فصلين إحداهما يمثل المجموعة 

، وتم أخذ الفصلين 203/2004التجريبية ، ويمثل الثاني المجموعة الضابطة للعام الدراسي 
ي هارات الفهم القرائ، واستخدمت الباحثة ثالث أدوات بحثية تمثلت في اختبار مبطريقة عشوائية

، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي واختبار تشخيصي واختبار تحصيلي
بين متوسطي أفراد ) 0.05(وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ما دلت النتائج على المجموعتين في اختبار الفهم القرائي البعدي لصالح المجموعة التجريبية ، ك
بين متوسط درجات المجموعتين قي ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

والدرجة الكلية لصالح ) التذكر ، الفهم ، التطبيق ( االختبار التحصيلي البعدي بمستوياته الثالثة 
 .                      المجموعة التجريبية 

  
  :)2004(سة عبد اهللا درا. 10

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة 
لتنمية الفهم القرائي والتحصيل في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في وحدة 
المادة ، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار الفهم القرائي وكذلك اختبار في التحصيل ، واقتصرت 

ة على عينة عشوائية من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة سرس الليان اإلعدادية الدراس
) 45(المشتركة بمحافظة الفيوم وتكونت العينة من فصلين أحدهما يمثل المجموعة الضابطة 

تلميذاً وتلميذة ، واستخدمت الباحثة المنهج ) 45(تلميذاً وتلميذة واآلخر يمثل المجموعة التجريبية 
وأثبتت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية . صفي والمنهج التجريبي في هذه الدراسة الو

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي لصالح 
المجموعة التجريبية ، كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة 

  .جريبية في اختبار الفهم القرائي البعدي الت
  

  ) :2004(دراسة عفانة و نشوان . 11
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في     

، ى طلبة الصف الثامن األساسي بغزةتدريس الرياضيات على تنمية التفكير المنظومي لد
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ة الصف الثامن األساسي بمدينة بيت حانون ، حيث تم اختيار واقتصرت عينة الدراسة على طلب
أربعة فصول من فصول الصف الثامن األساسي بمدرسة بيت حانون اإلعدادية للذكور ومدرسة 

، وعدد طاباً وطالبة) 83(وعة التجريبية بيت حانون اإلعدادية للبنات وكان عدد طلبة المجم
، لباحثان اختبار التفكير المنظوميلبة واستخدم اطالباً وطا) 94(طلبة المجموعة الضابطة 

وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر كبير الستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية تحصيل 
   .الطلبة وتنمية بعض أنواع التفكير 

  
  ) : 2003(دراسة الخطيب . 12
 وراء المعرفة لتعلم هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير استخدام استراتيجيات ما    

مادة العلوم في التحصيل الدراسي والتفكير الناقد لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في 
وحدتي الطاقة ، والمغناطيسية والكهربائية ، واقتصرت عينة الدراسة على تالميذ الصف 

لى مجموعتين الخامس االبتدائي بالمدارس الحكومية بمحافظة القاهرة ، تم تقسيمها عشوائياً إ
إحداهما تمثل المجموعة التجريبية وتدرس وفقاً الستراتيجيات ما وراء المعرفة واألخرى 
مجموعة ضابطة تدرس وفقاً للطريقة التقليدية ، واستخدمت الباحثة اختبار تحصيلي وآخر 
للتفكير الناقد ، وأسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً في متوسط درجات االختبار 

  التحصيلي البعدي، لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت استراتيجيات ما وراء المعرفة،
كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في اختبار 

  . التفكير الناقد البعدي 
  

  : )2002(سمعان دراسة . 13
 المعرفة وأثرها في التحصيل وانتقال أثر هدفت هذه الدراسة لتنمية مهارات ما وراء

التعلم لدى الطالب المعلم خالل مادة طرق تدريس العلوم ، وتم اختيار جميع طالب الفرقة 
والعلوم البيولوجية ) طالبا32ًمجموعة ضابطة بلغ عددها (الرابعة شعبتي العلوم الطبيعية 

، 2001/2002عيلية وذلك للعام الجامعي طالباً بكلية التربية باإلسما34مجموعة تجريبية عددها (
واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ، واستخدمت الباحثة ثالث أدوات تمثلت في اختبار 
تحصيلي ومقياس تقيم ذاتي وبطاقة مالحظة ، وأشارت النتائج إلى تفوق طالب المجموعة 

  .ابطة التجريبية في االختبار التحصيلي البعدي على طالب المجموعة الض
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  :)2001( الجندي و صادق دراسة .14  
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل 

قلية العلوم وتنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ذوي السعات الع
، ار القدرة على التفكير االبتكاري، واختبعقليالباحثان في الدراسة اختبار وقد استخدم المختلفة، 

، اسة الحالية على المنهج التجريبيواختبار األشكال المتقاطعة لجان باسكاليوني واعتمدت الدر
واقتصرت عينة الدراسة على تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة الجامعة اإلسالمية بنين 

 وتكونت عينة الدراسة من 2001/ 2000لدراسي التابعة إدارة الزيتون التعليمية في العام ا
 المجموعة التجريبية تلميذاً واآلخر يمثل) 40(فصلين أحدهما يمثل المجموعة الضابطة 

، وأسفرت النتائج على وجود فروق ذات داللة لصالح المجموعة التجريبية على تلميذاً)40(
جيات ما وراء  ذلك فعالية استراتياالختبار التحصيلي وكذلك اختبار التفكير االبتكاري ، ويبن

  . المعرفة في التدريس
  

  ): 2001(دراسة النمروطي . 15
 التدريس فوق المعرفية في إستراتيجيةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام   

، ومدى اكتسابهم لصف السابع في مدارس عمان الخاصة، واتجاهاتهم العلميةتحصيل الطلبة في ا
طالباً ) 58(ة الدراسة من وقد تكونت عين، التعلم مقارنة بالطرق التقليديةلمهارات عمليات 

، وتمثل جموعة األولى المجموعة التجريبية لتمثل الم،، قسموا عشوائياً إلى مجموعتينوطالبة
خدام إستراتيجية ما ، وقد درست المجموعة األولى باستمجموعة الثانية المجموعة الضابطةال

في مقرر " وحدة الحرارة " ين درست المجموعة الثانية بالطريقة التقليدية ، في حوراء المعرفة
، وطبق الباحث اختباراً للتحصيل، واختباراً لالتجاهات العلمية، واختبار العلوم للصف المذكور

 وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تفسير سبب عمليات التعلم،
،  وفي اكتساب مهارات عمليات العلم،ميةالصحيحة وفي اكتساب االتجاهات العلاختيار اإلجابة 

  .جريبية مقارنة بالمجموعة الضابطةتعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة الت
  

  ): Koch,2001(دراسة كوتش .16
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في     

هم القرائي في نصوص الفيزياء،وقد أعد الباحث لذلك اختباراً للفهم القرائي طبقه على تنمية الف
قبل دراستهم للوحدة التي ) طالباً ضابطة34طالباً تجريبية ، و30(طالباً ) 64(عينة مكونة من 
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ء أعدها باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة وبعد دراستهم لها، وقد دلت النتائج إلى تفوق أدا
  .طالب المجموعة التجريبية على أقرانهم من المجموعة الضابطة في اختبار الفهم القرائي

  
  : )2000(دراسة عبد الصبور . 17

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل 
 الصف الثالث اإلعدادي في العلوم وتنمية مهارات العلم التكاملية والتفكير االبتكاري لدى تالميذ

بار وحدة الصوت والضوء ، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تحصيلي في الوحدة وكذلك اخت
، ار لقياس عمليات العلم التكاملية، كما استخدم الباحث اختبللتفكير االبتكاري في العلوم

م الدراسي واقتصرت الدراسة على عينة من تلميذات روض الفرج اإلعدادية للبنات للعا
 المجموعة التجريبية وعددها  وتكونت عينة الدراسة من فصلين أحدهما يمثل،م1999/2000

وقد دلت النتائج على وجود ، تلميذة) 55(واآلخر يمثل المجموعة الضابطة وعددها تلميذة،) 58(
داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ات فروق ذ

كما دلت . ل من اختبار التحصيل واختبار التفكير الناقد البعدين لصالح المجموعة التجريبية ك
النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 

  .والمجموعة الضابطة في مقياس عمليات العلم التكاملية البعدي لصالح المجموعة التجريبية 
  

  :)Blank 2000 ( بالنكدراسة. 18
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام دورة التعلم فوق المعرفية على     

وتكونت عينة الدراسة من فصليين دراسيين من فصول الصف السابع ، . تحصيل العلوم البيئية 
معرفية ، من منهاج العلوم بدورة التعلم فوق ال) البيئة( بحيث يدرس الفصل األول وحدة علم 

ويدرس الفصل الثاني نفس الوحدة السابقة بطريقة دورة التعلم ، خالل فترة الدراسة التجريبية 
وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التي درست باستخدام دورة التعلم . والتي تقارب الثالثة شهور 

 في بقاء أثر فوق المعرفية عن المجموعة التي درست بطريقة التعلم العادية ، وكذلك فاعليتها
  .التعلم لفترة طويلة 

  
  :)Carns &Carns ,1999(كارنز وكارنز دراسة . 19
على " ما وراء المعرفة" رفة أثر مهارات الدراسة من منظورهدفت الدراسة إلى مع    

تحسين التحصيل األكاديمي لطلبة المرحلة المتوسطة ، وذلك عن طريق زيادة الكفاية الذاتية 
Self-Efficacyواستراتيجيات التعلم وأنماط " ما وراء المعرفة " وعي الذاتي بمهارات  وال
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باً من المشاركين في الدراسة أظهروا تحسناً على الط )118(وأشارت النتائج إلى أن  ،التعلم
  .سية والفرعية الختبار كاليفورنياجميع المهارات التحصيلية األسا

  
  :Sillman&Dana) (1999سلمان ودانا دراسة . 20
هدفت الدراسة إلى استخدام األمثلة كأحد استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية وعي معلم     

وتوصلت الدراسة إلى أن األمثلة أداة .المرحلة االبتدائية أثناء إعداده حول تعلم العلوم وتدريسها 
م العلوم مفيدة لمساعدة معلمي العلوم أثناء إعدادهم لتحديد بعض معتقداتهم الحقيقية حول تعل

فة كما أوصت بضرورة تشجيع المعلمين على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرتدريسها، و
  .حتى يمكنهم تعليمها لتالميذهم

  
  ): 1998( دراسة بهجات. 21
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم فوق المعرفي     

لوعي بالسلوك الغذائي الجيد لدى معلمي العلوم قبل الخدمة ، وقد على تنمية المفاهيم الغذائية وا
هني والمدخل الشامل والعصف الذ) v(استخدم استراتيجيات خرائط المفاهيم وخرائط الشكل 

كأمثلة الستراتيجيات ما وراء المعرفة ، وتوصلت النتائج إلى تفوق أفراد المجموعة التجريبية 
ات التعلم فوق المعرفي على أفراد المجموعة الضابطة في التي درست باستخدام استراتيجي

  .وعي بأنماط السلوك الغذائي الجيدتحصيل المفاهيم الغذائية وال
  

  :) Beeth ,1998 (بيثدراسة . 22
استراتيجيات التفـسير   "هدفت الدراسة إلى استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة              

الفرصة لتالميذ الصف الخامس وشرح أفكارهم عن مفهومي        إلتاحة  " والتوضيح والتساؤل الذاتي  
عدتهم علـى   القوة والحركة ومساعدتهم على مراجعة أفكارهم عن مفهومي القوة والحركة ومسا          

، كمـا   صوراتهم عن بعض المفاهيم العلميـة     ، مما أدى إلى تصحيح ت     مراجعة أفكارهم وفحصها  
 دور التالميذ أثناء عملية الـتعلم ،        منة غير   توصلت الدراسة أيضاً إلى استخدام ما وراء المعرف       

، كما أن دور المعلم تغيـر       ابية والنشاط أثناء عملية التعلم    من االستقبال السلبي للمعرفة إلى اإليج     
نـاء  بمن االعتماد الزائد على الكتاب المدرسي ومصادر المعرفة إلى دور أكثر ديناميكيـة فـي      

  . ومناقشتها وتعديلها رف مع التالميذ واستقبال أفكارهماالمع
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  ):Parker) 1998  باركردراسة. 23
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير استخدام عدة استراتيجيات في حل المشكالت     

وإكساب مهارات ما وراء المعرفة للطالب الدارسين لمادة األحياء بالصفين التاسع والعاشر من 
ة إلى أن االستراتيجيات لها فائدة في كل من تنمية ، وتوصلت الدراس"  بنات –بنين " الجنسين 

مهارات حل المشكالت وما وراء المعرفة التأملي ، كما توصلت النتائج أيضاً إلى عدم وجود 
  .مشكالت وما وراء المعرفة التأمليفروق دالة بين الجنسين في كل من القابلية لحل ال

  
  ):Lee,1997( لي دراسة. 24
لى التعرف على تأثير تكامل كل من استراتيجيات ما وراء المعرفة هدفت هذه الدراسة إ    

" مع الوسائط المتعددة في تعلم موضوع الجينات ، واستخدم الباحث لذلك عدة استراتيجيات 
، وتوصلت "شبيهات، وعمل الرسومات، واألمثلة، والتفاهيم، والتعلم من خالل األنشطةخرائط الم

لى تحسن  المفاهيم واستراتيجيات ما وراء المعرفة يمكن أن يؤدي إالنتائج إلى أن كالً من خرائط
  .التالميذ في تعلم العلوم

   
  :)Nolan ,1994(نوالن دراسة . 25
هدفت هذه الدراسة إلى عمل نموذج مقترح لتسهيل التعلم المباشر باستخدام استراتيجيات     
لعلم من خالل محتوى مناهج العلوم وراء المعرفة لمساعدة الطلبة على تعلم مهارات عمليات ا ما

لتالميذ الصف الخامس االبتدائي ، وقد جرب هذا النموذج استطالعياً للتعرف على الصعوبات 
وذج المقترح أثناء استخدامه في التدريس وكيفية التغلب على هذه الصعوبات مالتي قد تواجه الن

  .موذج المقترحقبل استخدام الصورة النهائية للن
  

  : )1992(عطا اهللا ة دراس. 26
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر طريقة التدريس ما وراء المعرفي وطريقة التدريس     

 األردن – وكالة الغوث الدولية في الزرقاءالمعرفية في تحصيل طلبة الصف الخامس في مدارس
معاً مع طريقة للمفاهيم العلمية وتحصيلهم للتفكير العلمي ، ومقارنة أثر الطريقتين السابقتين 

 وقد شملت عينة الدراسة سبعاً وعشرين شعبة صفية بعدد إجمالي ،التعلم الصف التقليدية
وقد أشارت نتائج الدراسة ، طالبة) 474(طالباً و) 682(طالباً وطالبة موزعين على ) 1156(

حصيل إلى تفوق طريقتي التدريس المعرفية ، وما وراء المعرفية على الطريقة التقليدية في ت
  . لمفاهيم العلمية والتفكير العلميالطلبة ل
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  ) :Yore&Craig) 1992دراسة يور وكريج . 27
التقديرية واإلجرائية ، " ما وراء المعرفة"هدفت هده الدراسة إلى تحديد معارف     

قراءة العلوم والكتب المقررة في العلوم ، واالستراتيجيات القرائية في : والشرطية في مجاالت 
) 108(من طلبة الصف الرابع ، و) 113(طالباً وطالبة منهم )532(علوم ، وقد شملت الدراسة ال

من طلبة الصف السابع ، ) 39(من طلبة الصف السادس و)109(من طلبة الصف الخامس و
من طلبة الصف الثامن ، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في )109(و

، كما " ما وراء المعرفة" رتفعي القدرة القرائية ومنخفضيها لمعارف مستوى امتالك الطلبة م
توصلت إلى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين الجنسين لصالح اإلناث ، وإلى عدم وجود 

  .مع تقدم الطلبة في العمر " ما وراء المعرفة" تحسن في معرف 
   

   :الثانيالتعليق على دراسات المحور 
سابق لهذه الدراسات التي اهتمت باستراتيجيات ومهارات ما وراء المعرفة من العرض ال    

  :خلص الباحث إلى ما يلي 
   : بالنسبة لألهداف

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحـصيل العلـوم                -1
عبـد  (، )2002حـسام الـدين    (،  )2001الجندي وصادق (،)2000عبد الصبور (كدراسة كل من    

عطـا اهللا   (،  )2001النمروطـي   (،  )2006األحمد والشبل   (،  )2003الخطيب  (،  )2005الوهاب  
 ,Carns &Carns1999, Lee1997(، و)2004عبـد اهللا  (، )2004حـسام الـدين  (، )1992

Blank2000 (  
 هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة على التفكير االبتكاري              -2

، 2001،الجنـدي وصـادق  2000عبد الـصبور ( التفكير األخرى وعمليات العلم كدراسة       وأنواع
حـسام الـدين     ،2007، العلوان والغزو  2005،رمضان  2006األحمد والشبل    ،2003الخطيب  

  ) Nolan1994, Yore&Craig1992(و) 2004،وعفانة ونشوان2002
لمعرفة علـى تنميـة الـوعي     هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر استراتيجيات ما وراء ا     -3

، 1998 ،  بهجـات    2004 ،قرنـي  2004الـدين  حـسام (والمفاهيم والفهـم القرائـي كدراسـة      
  ) .,Kotch2001, Sillman&Dana1999, Beeth1998(و) 2005رمضان

 هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر استراتيجيات ما وراء المعرفـة فـي التغلـب علـى          -4
  ) .2004،عبد اهللا2004قرني(كالت كدراسة كل من صعوبات تعلم المفاهيم وحل المش
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 وهدفت دراسات أخرى إلى تنمية ما وراء المعرفة من خالل اسـتراتيجيات خاصـة مثـل                 -5
وإسـتراتيجية شـكل البيـت    ) 2001سـعيد ، (إستراتيجية التعلم القائمة على االستبطان كدراسة   

ئمة على الفلسفة البنائية كدراسـة      أو من خالل إستراتيجية قا    ) 2005المزرع ، (الدائري كدراسة   
  )Parker,1998(أو من خالل عدة استراتيجيات في حل المشكالت كدراسة )2005محسن،(
  

  :بالنسبة للعينة المختارة
-بهجـات   (اختارت مجموعة من الدراسات عينة من معلمي العلوم مثل دراسة كـل مـن              -1

  ) .Sillman&Dana,1999(و) 1998

 الدراسة من طالب المدارس،البعض مـن طـالب المرحلـة           دراسات أخرى اختارت عينة    -2
 (Nolan,1994) و) 1992عطـا اهللا، (و) 2003الخطيـب، (االبتدائيـة كدراسـة كـل مـن     

Yore&Craig,1992) (و) ،(و) 2004عبد اهللاBeeth,1998 (       والبعض اآلخـر اختـار عينـة
الجنـدي  و) 2001عبـد الـصبور،   (الدراسة من طالب المرحلة اإلعدادية كدراسة كـل مـن           

) 2005محـــسن،(و) 2005رمـــضان،(و) 2004حـــسام الـــدين،(و) 2000وصـــادق،
) Parker,1998 (و) (Yore&Craig,1992 و) 2004عفانة ونـشوان، (و) 2001النمروطي،(و
البعض اآلخر اختار عينـة الدراسـة مـن    و(Blank,2000)  و(Carns &Carns,19999)و 

) 2004قرنـي، (و) 2005المـزرع، (و) 2005عبد الوهـاب،  ( كدراسة     طالب المرحلة الثانوية  
 ) .Kotch2001(و) Parker,1998( وLee,1997)(و

بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة من طلبة الجامعة والمعلمين قبل الخدمة كدراسة كل              -3
ــن  ــزو،(و) Sillman&Dana,1999(م ــوان والغ ــشبل،(و) 2007العل ــد وال ) 2006األحم

 ) . 2002سمعان،(و) 1998بهجات،(و
  

نسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من طالب المرحلة اإلعدادية الصف التاسـع               بال
) 2000عبـد الـصبور،  (و) 2005محـسن، (األساسي، وهذا يتفق مع عينة الدراسة لكـل مـن       

  ).Parker,1998(و
  

   :بالنسبة ألدوات الدراسة
عرفة العلمية واختبارات للتفكير اتفقت غالبية الدراسات على استخدام اختبارات تحصيل الم -1

  . بجميع أنواعه وكذلك اختبار لعمليات العلم
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 وهي بذلك تتفق مع لمهارات ما وراء المعرفةبالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت اختباراً 
  .) 2005،محسن(دراسة 

  
   :بالنسبة لمنهج الدراسة 

 تم تقسم عينة الدراسة إلى ثينهج التجريبي وشبه التجريبي حماتبعت معظم الدراسات ال
اإلستراتيجية المستخدمة مقارنة بالطريق  تجريبية وأخرى ضابطة لدراسة أثر مجموعتين
التحليلي والبنائي حيث تم -، وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجريبي والوصفيالتقليدية 

عينة الدراسة إلى اختيار العينة بصورة عشوائية من طالب الصف التاسع األساسي وتقسيم 
للتعرف على أثر ) ذكور وإناث(ومجموعتين ضابطتين ) ذكور وإناث(مجموعتين تجريبيتين 

  . توظيف المحاكاة في تنمية مهارات ما وراء المعرفة مقارنة بالطريقة التقليدية 
  

  :بالنسبة للنتائج 
ي تحقيق األهداف ما وراء المعرفة فومهارات أثبتت جميع الدراسات فعالية استراتيجيات  -

الموضوعة وأثرها في اكتساب المعرفة العلمية وتنمية مهارات التفكير وتحسين أداء الطلبة 
   .وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المعرفة العلمية

توظيف المحاكاة  جديدة هي طريقةاختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في استخدام  -
  .معرفةفي تنمية مهارات ما وراء ال

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري الخاص بمهارات ما -
وراء المعرفة ومراحلها ومزاياها وكما تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء دليل المعلم 

يب ودليل الطالب، وكما ساهمت الدراسات السابقة في مساعدة الباحث في اختيار األسال
  .  اإلحصائية المناسبة 
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o منهج الدراسة 

o مجتمع الدراسة 
o عينة الدراسة 

o أدوات الدراسة 

o إجراءات الدراسة 
o األساليب اإلحصائية  
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

  :مقدمة 
توضيح مفصل لكل من منهج الدراسة، عينـة الدراسـة،          صل  يتناول الباحث في هذا الف    

. أدوات الدراسة، تكافؤ مجموعتي الدراسة تطبيق الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها            
  :و فيما يلي وصف للعناصر السابقة من إجراءات الدراسة 

  :منهج الدراسة  . 1
يهـا الباحـث متغيـراً أو      استخدم الباحث المنهج التجريبي الذي يدرس ظاهرة أدخـل ف         

متغيرات جديدة أو أحدث تغيرات في أحد العوامل أو أكثر من عامل وهـو مـنهج قـائم علـى         
ولقد اتبع الباحـث المـنهج التجريبـي ،         . ، مقابل مجموعة ضابطة   تصميم المجموعة التجريبية    

وعـة  حيـث تتعـرض المجم    . لقياس المهارات الفيزيائية في مادة العلوم للصف التاسـع        وذلك  
حدة الدراسـية   التجريبية للبرنامج الذي أعده الباحث ، بينما تتلقى المجموعة الضابطة تدريساً للو           

لبعدي على كل مـن المجمـوعتين،       ستطبق أدوات البحث االختبار القبلي وا     بالطريقة التقليدية، و  
  .والمنهج البنائي لبناء البرنامج التقني

 :عينة الدراسة . 2

قصدية حيث تضمنت أربعة شعب دراسية مـن مدرسـتي          لطريقة ال ولقد اختارها الباحث با     
اليرموك للبنين ومدرسة رقية األساسية للبنات بواقع شعبتين لكل مدرسة تفرعت إلـى ضـابطة              

  :يبين ذلك) 1-4(وتجريبية والجدول 
  )1-4(جدول رقم

  توزيع عينة الدراسة

  العدد  العينة  الشعبة
  37  تجريبية ذكور  )1(الصف التاسع 

  37  ضابطة ذكور  )2(صف التاسع ال
  45  تجريبية إناث  )1(الصف التاسع 
  45  ضابطة إناث  )3(الصف التاسع 
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  :لألسباب التالية ولقد تم اختيار المدرستين بطريقة قصدية 
 . وقوع المدرستين في منطقة جغرافية واحدة- 

 . والتواصل مع المدرستينل سهولة االتصا- 

  
  :البرنامج التقني

 تعليمي يتضمن مجموعة من الخبرات المتنوعة مصممة على شـكل منظومـة         هو إطار 
معدة بطريقة مترابطة ومنظمة ولها إطار تحدد أهدافه ومحتواه واألنشطة والوسائل التعليميـة ،              

يهدف إلى تنمية بعض مهارات ما وراء لدى طلبة الـصف التاسـع   . وأساليب التدريس والتقويم   
  .في غزة

  
  :نامج التقنيمبررات بناء البر

الخـصوص إلـى إثـراء    العموم والفيزياء علـى وجـه       على وجه    العلومحاجة منهاج    •
وذلك حتى يسهل دراستها وفهمها لدى الطـالب وبنـاء           بالبرمجيات والوسائل التعليمية  

 . )2005محسن،(ودراسة ) 2008قشطة،(على نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة

لـذا تـم     الواردة في الكتـاب، علق بالمفاهيم الفيزيائيةة فهم بعض المفاهيم التي تت   صعوب •
والتـي تـساعد علـى      استخدام برنامج تقني يشتمل على طرائق واستراتيجيات تدريس         

باإلضافة إلى البرمجيات والوسـائل  استيعاب المفاهيم عن طريق عرضها بأسلوب مبسط  
  .التعليمية

 وجمـع  لعدة مراحل مختلفة   ومالعل الباحث من خالل خبرته في تدريس منهاج         مالحظات •
 المتعلقة بموضوع الدراسة تحتاج إلى إضـافة عنـصر       منهاجآراء الزمالء أن دروس ال    

ــق   ــي الطرائ ــع ف ــة مــن خــالل التنوي ــادة التعليمي ــي عــرض الم ــشويق ف الت
واالستراتيجيات،وألجل ذلك قام بعملية إعادة صياغة للـدروس لتتناسـب مـع طبيعـة              

 .البرنامج

عملي واألدائي وكثرة التمثيل سواء كان واقعيا أو بالمحاكاة الذي يـوفره             الجانب ال  أهمية •
البرنامج التعليمي، لذا يجب التركيز على ضرورة تدريس هذا المنهـاج فـي محـضنه               

 .بدال من تدريسه في الغرف الصفية العادية) الحاسوبالعلوم و مختبرات(الطبيعي أي 

 :ي بناء البرنامجعليها الباحث فعتمد االتي المنطلقات الفكرية والفلسفية 

 ات الحديثة في تعليم العلوم، من توظيف برامج حديثة مثل المحاكاةاالتجاه . 1
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في المرحلة اإلعدادية العليا من التعلـيم األساسـي، حيـث التعلـيم              خصائص الطالب  . 2
  .بالتجريب والممارسة أفضل من التلقين

 :مراحل بناء البرنامج

قائم على أسلوب المحاكاة لتنمية بعض مهارات مـا وراء          ء برنامج تقني    تهدف الدراسة إلى بنا         
 األساسي بغزة، ولهذه الغاية قام الباحث بـاإلطالع         الصف التاسع   منهاج العلوم لدى طلبة    يفالمعرفة  

ـ           تناولـت بنـاء البـرامج التعليميـة ومنهـا دراسـة          يعلى مجموعة من الدراسـات الـسابقة الت
تبع الباحث المراحل اآلتية    او.)2008(،شقفة)2005(،حسن)2006(،منصور)2007(،عابد)2007(األغا

  :عند بنائه للبرنامج التقني
   

  :المرحلة األولى
  :مرحلة التخطيط واإلعداد للبرنامج  

  :تضمن التخطيط واإلعداد للبرنامج الخطوات اآلتية
  : تحديد أهداف البرنامج

     بناء أي برنـامج يعتبـر عنـصرا ً        إن تحديد األهداف ووضعها نصب العين منذ بداية         
في عملية اإلعداد، بل يمكن اعتبار هذه األهداف معيار يتحدد بموجبه محتـوى البرنـامج      ئيساً  ر

باإلضافة إلـى طـرق      وطبيعته ونشاطاته ووسائله والتدريبات المصاحبة له وأساليبه التقويمية،       
  :نامج على النحو اآلتيالبر أهداف التدريس الخاصة التي استخدمت،وجاءت وأساليب

  
  : للبرنامجاألهداف العامة:أوالً
 التيار والجهد الكهربائيين والشحنة الكهربية والتيـار الكهربـي          مفاهيم كل من   الطالب   كتسبي -

 .وفرق الجهد الكهربي 

  .تنمية مهارة توصيل المقاومات وتوصيل األعمدة الكهربائية  -
  .نا العامة يقدر الطالب أهمية الكهرباء في حيات-
 . يميز الطالب بين أنواع الكهرباء والبطاريات واستخداماتها والغرض من كل منها-
  

  :األهداف الخاصة للبرنامج:ثانياً
  : أنى عل أن يكون قادرا بعد تنفيذ البرنامجيتوقع من الطالب

 .عرف مفهوم الشحنة و مصدرها ي. 1

عازلـــة للكهربـــاء                                         قـــارن بـــين المـــواد الموصـــلة و شـــبه الموصـــلة و الي. 2
 . من حيث حركة إلكتروناتها الحرة 
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 . وضح العالقة بين الشحنة الكهربية و شدة التيار ي. 3

 . ستخدم االميتر بشكل صحيح لقياس شدة التيار ي. 4

 .وضح مفهوم فرق الجهد الكهربي و وحدة قياسه ي. 5

 .فولتميتر بشكل صحيح لقياس فرق الجهد ستخدم جهاز الي. 6

 .حافظ على األجهزة من خالل االستخدام الصحيح لها ي. 7

 .  في إنتاج البطاريات الكهربائية قدر جهود العلماء ي . 8

ــة    ي. 9 ــاهيم اآلتي ــصود بالمف ــح المق ــة "" وض ــة –المقاوم ــلية – المقاومي                                  – الموص
 "" . األوم  –ومة المتغيرة المقا

 .ستخدم قانون أوم في حل بعض المسائل الحسابية ي . 10

 .ستنتج العالقة بين شدة التيار و فرق الجهد في موصل معين ي. 11

 .حسب المقاومة المكافئة لعدة مقاومات موصلة على التوالي ي. 12

 .وازي حسب المقاومة المكافئة لعدة مقاومات موصلة على التي. 13

 . ستنتج العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الموصل ي. 14

 . عدد أهم أنواع المقاومات الكهربية ي. 15

 .حسب قيم بعض المقاومات الكربونية بداللة ألوانها ي. 16 

 .  أنواع األعمدة الكهربائية يميز بين. 18

 . صف تركيب كل من األعمدة الكهربائية ي. 19

 .ليتي الشحن و التفريغ في األعمدة الثانوية وضح عمي. 20

 .بين كيفية شحن بطارية سيارة فارغة ي. 21

 .حدد كل من المصعد  و المهبط في كل من األعمدة الكهربية ي. 22

 .عدد األمور التي يجب مراعاتها عند عملية الشحن أو التفريغ للعمود الثانوي ي. 23

 . للعمود الكهربي عرف القوة الدافعة الكهربيةي. 24

 .صل األعمدة الكهربية بطريقة التوالي ي. 25

 .صل األعمدة الكهربية بطريقة التوازي ي. 26

 .قارن بين طريقتي التوصيل لألعمدة ي. 27
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 .بين كيفية حساب المقاومة الداخلية لعمود كهربي ي. 28

 . ذكر أثر طريقة توصيل األعمدة على شدة التيار ي. 29

  . الواط  – الجول –ضح المقصود بكل من القدرة وي. 30
 .عبر عن العالقة بين الطاقة الكهربية و القدرة و الزمن بصيغة رياضية ي. 31

 .ستنتج العالقة بين القدرة و كل من فرق الجهد و التيار و المقاومة ي. 32

 .حل مسائل حسابية على القدرة الكهربائية ي. 33

 .لمستهلكة في الدوائر الكهربية المنزلية حسب ثمن الطاقة اي. 34

 .قارن بين قدرات أجهزة كهربائية منزلية مختلفة ي. 35

 . طرق السالمة من أخطار الكهرباء يحدد. 36
  

  :تحديد محتوى البرنامج التقني:ثالثا
تم تحديد محتوى البرنامج التقني في ضوء األهداف المحددة سلفاً وكـذلك فـي ضـوء                

باإلضافة إلى احتياجات معلمـي العلـوم       " الكهرباء المتحركة "سة من الكتاب المقرر     الوحدة الساد 
  .الميدانية لمثل هذا النوع من البرامج، وقد تضمن المحتوى كافة المعلومات النظرية والعملية

    :وهيلبرنامج التقني ا مراعاتها عند اختيار محتوى التي يجبهناك مجموعة من الشروط 
  .عينةمحتوى إلى أهداف مأن يستند ال -1
  .مناسباً للخصائص العقلية والنمائية للطالبحب للمحتوى في  أن يكون النشاط المصا-2
  . متنوعةالدليل أن تكون الخبرات التي يشتمل عليها -3
  . أن تنظم الخبرات بصورة منطقية سيكولوجية-4

  

اختيـار المحتـوى    ب الباحث، قام   لبرنامجأهداف ا  وفي ضوء لسابقة،افي ضوء الشروط    و
 في اختيار المحتوى    الباحث، وقد استرشد    سهم في تحقيق هذه األهداف    والخبرات التي يمكن أن ت    
  . حول الموضوع ودراسات سابقةبما توفر له من أدبيات

على األهداف  دروس  المن  شتمل كل درس    ي بحيث على شكل دروس،    البرنامج وتم تنظيم محتوى  
، واألنشطة التعليمية ،  تعليمية، والتمهيد والمصادر والوسائل ال  ،)يقهاالمهارات المراد تحق   (السلوكية

  .أساليب التقويمو
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  :تحديد طرق واستراتيجيات التدريس التي سوف تستخدم لتنفيذ البرنامج:رابعاً
إن كل طريقة أو أسلوب من أساليب التدريس له مزاياه وله عيوبـه، فنجـد أن اختيـار            

قد يكون السبب في تحديد نجاح أو فشل تدريس مادة معينة، واختيار            األسلوب المناسب للتدريس    
 المـستوى العمـري   : األسلوب المناسب يجب أن يتوافق مع طبيعة المادة وعناصر أخرى مثل            

 من النـواقص التـي      وتستطيع الطريقة الناجحة أن تعالج كثيراً      ،للمتعلمين واإلمكانيات المتوفرة  
   .طالبال كتاب أويمكن أن تكون في المنهج أو ال

 التقني والتـي هـي       الباحث بتوظيف طرق واستراتيجيات التدريس اآلتية في تنفيذ البرنامج         وقام
  :مساندة للمحاكة وتظهرها فقط

 العروض العملية •

  المناقشة والحوار •
  طريقة التدريب والمران •
  في الحصة إلى مجموعات تتـضمن كـل    البم الط يتقستم   حيث   :طريقة التعلم التعاوني   •

 تتعاون وتتفاعل المجموعات فيما بينها في حـل األنـشطة           الب،ط) 7-6(مجموعة من   
  .المتنوعة والمناقشات وإجراء التجارب

 

  :تحديد الوسائل واألجهزة والمواد التعليمية الموظفة في تنفيذ البرنامج التقني:خامساً
لذلك و تعلم فعـال،     من شأنه أن يؤدى إلى     واختالفها،  التعليمية وسائل والمواد إن تنوع ال  

  : األنشطة والوسائل تم مراعاة اآلتياختيارتم عندما 
  . أن تكون مرتبطة باألهداف والمحتوى وأساليب التقويم.1
  .البجميع الط لفاعلةالمشاركة ال  أن تتيح فرصة.2
  .برنامج التقنيفي تحقيق أهداف البشكل مباشر  أن تسهم .3

  
  :ل اآلتية التي تساعد على إظهار المحاكاةوقد تضمن البرنامج المواد والوسائ

  : أجهزة العرض-1
 . لعرض شفافيات توضح الدارات الكهربية البسيطةO.H.P  جهاز عرض الشفافيات-

يتناسب مع عرض محتويات البرنامج من خالل الحاسوب على شاشة العرض،           : LCD  جهاز -
  .كهربيةلعرض البرامج المحوسبة التي توضح كيفية توصيل الدارات ال

  . )LAB TOP(بجهاز الحاسوب المحمول وذلك من خالل االستعانة :  الحاسوب-2
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 يحتوي الدليل على مجموعة الدروس التي أعدها الباحث بعـد عمليـة تنظـيم               : دليل المعلم  -3
كـل  محتوى الكتاب وإعادة الصياغة لبعض الدروس لتتالءم مع البرنامج التقني، وقـد تـضمن          

   :تيةالعناصر اآل الدليلدرس من دروس 
 .عنوان الدرس §

 .العامةاألهداف  §

  األهداف الخاصة  §
 . الوسائل واألدوات §

 .المحتوى التعليمي §

 .المصادر والوسائل التعليمية المقترحة §

 .إجراءات التنفيذ §

 .التقويم §

وهو عبارة عن نـشرة تعريفيـة بالبرنـامج وتتـضمن المهـارات        :الدليل اإلرشادي للطالب  -4
والخاصة بكل درس باإلضافة إلى بعض المعلومات الهامة التي يجـب أن يلـم      واألهداف العامة   

  :وقد تضمن الدليل بها الطالب،
 عنوان الدرس §

 .العامةاألهداف  §

  . األهداف الخاصة §
 . الوسائل واألدوات §

 .المحتوى التعليمي §

 .المصادر والوسائل التعليمية المقترحة §

 .إجراءات التنفيذ §

  .التقويم §
  :حقيبة تعليمية-5
  :وتضم المواد واألدوات اآلتية   
وهو عبارة عن لوحة كهربية جاهزة يتم من خاللها تجميـع الـدوائر الكهربيـة             :الكيت تعليمي -

وااللكترونية عليها عن طريق تخصيص أماكن تتناسـب مـع القطـع الكهربيـة وااللكترونيـة        
 الطالب تنفيـذ التجـارب     واألسالك  المختلفة التي أنتجت بطريقة تالءم الكيت التعليمي،ويستطيع        

  :المطلوبة بسهولة ويسر،ومن العناصر المصاحبة للكيت التعليمي
  .كالمكثفات واللمبات والمجسات والمقاومات وغيرها: عناصر كهربية-
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أسالك،بطاريات مختلفة الجهد،مصدر تيار متردد متعـدد الجهـد ومجموعـة مـن األحمـال            -
                           كالمصابيح                              

  .السماعات والطنان والمحركات- 
  .الضاغطة، الواصلة الفاصلة ، ON-OFFالعادية :المفاتيح الكهربية بأنواعها- 
  

التوصيالت، وأجهزة قيـاس     لفحص سالمة    DMMجهاز   : المصاحبة للحقيبة التعليمية   المواد
 ).يترالفولتم(وأجهزة قياس فرق الجهد) االميتر(شدة التيار

 . السبورة والطباشير الملون-

 في كتاب العلـوم     وتمثلت وتتمثل في األدلة اإلرشادية للمعلم والطالب،        :مواد تعليمية مطبوعة  -
للصف التاسع باإلضافة إلى التجارب التي سوف يقوم الطالب بتنفيذها،من خالل تقـديم الهـدف              

مع توضيح المهارات المستهدفة في كـل     من التجربة والخطوات الالزمة لتنفيذ التجارب العملية،        
  .تجربة

 وقد أعدت الشفافيات من أجل عرض المخططات لألنظمة الـواردة فـي             :الشفافيات التعليمية -
الوحدة،ليقوم الطالب باالستفادة منها في كيفية رسم المخططات التفـصيلية للـدوائر الكهربيـة              

  . وااللكترونية المكونة لهذه األنظمة
ل الدوائر الكهربية التي سوف ينفذها الطالب والتجارب العملية باإلضافة إلـى            تشم: أوراق عمل 

  .األنشطة المتنوعة التي تصاحب كل مهارة من المهارات
  
  

  :برمجيات الوسائط المتعددة
  :األفالم التعليمية. 1

 Multi Media  برنامج،والتي أعدت باستخدامستخدمها الباحثتنوعت األفالم التعليمية التي سي

Flash وقد جاءت لتحقيق األهداف اآلتية،:  
  ).Crocodile physics(برنامج فيزياء التمساح  لبرنامج، مثللتوضح بيئة العمل .أ   
  .توضح مبدأ عمل عنصر كهربي أو إلكتروني.ب
   .توضح فكرة عمل النظام.ج
 وذلك لعـرض  المخططـات   WORD:  وبرنامجPOWER POINTاالستعانة ببرنامج .2

ر والقطع الكهربية وااللكترونية،كما وتم استخدامها في عرض بعض األنشطة والتجـارب     والدوائ
  .العملية
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تحديد أساليب التقويم في البرنامج 
فهي تعطي مؤشـراً    ، تعتبر عملية التقويم عملية ذات أهمية ألي برنامج تربوي عالجي         

وتعتمد أساليب التقويم   ، مجومدى تقدم الطالب في تحقيق أهداف البرنا      ،على مدى تحقق األهداف   
يجـب   أن هناك مجموعة من المعايير التـي         الباحثيرى  على طبيعة األهداف المراد تقويمها و     
  : هيمراعاتها عند إجراء عملية التقويم و

  . العامة والخاصة التي يستهدف البرنامج تنميتهاالتقويم باألهدافوسائل وأدوات  ارتباط -1
  .خالل التنويع في أساليب التقويم من  شمول عملية التقويم-2
  .استمرارية التقويمتتابع و  -3
  

  :واستخدم الباحث األساليب اآلتية من التقويم
  :التقويم العام

حيث تم إجراء هذا النوع من التقويم قبل وبعد تطبيق البرنامج التقني،من خالل تطبيـق               
  :أدوات الدراسة، وتكون عملية التقويم على النحو التالي

  
  :قبليالتقويم ال: الً أو

اختبار قبلي ويهدف الباحث من خالله إلى الوقوف على مدى تمكن الطالب من             وذلك من خالل    
  .المهارات التي يسعى البرنامج إلى تنميتها

  :التقويم البنائي:ثانياً
 تمثل في مجموعة األسـئلة والتـدريبات والتطبيقـات        و،تنفيذ البرنامج تم هذا التقويم أثناء     و
،وهدف التي يشملها الشرح  و شطة المكتوبة وأوراق العمل المصاحبة للمهارات المراد تنميتها       واألن

  :هذا النوع من التقويم إلى
  .الكشف عن مدى تحقق األهداف بعد كل فعالية -
  . دمج الطالب في الموقف الصفي وضمان المشاركة الفاعلة -

  : التقويم النهائي: اً لثثا
وهدف إلى رصد األثـر الـذي تركـه         ء من تنفيذ البرنامج ،      تم هذا التقويم بعد االنتها    و

 تحقق األهداف الخاصـة  ىمدتطبيق البرنامج على تنمية مهارات الطالب من أجل الوقوف على      
  .بالبرنامج

  

  :وتدريس موضوعاتهالمعلم  دليل إعدادمرحلة 
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ي يتكـون منهـا     التالموضوعات   دليل للمعلم ليسترشد به في تدريس      بإعداد   لباحث ا         قام
  :ا يليمع مراعاة أن يشمل هذا النموذج على م البرنامج،

  .عنوان الدرس-
 .الهدف العام من الدرس-

 .األهداف السلوكية-

 .األساليب واألنشطة المستخدمة لتحقيق األهداف-

  .أساليب التقويم-
  .ملحق بإجابات أوراق العمل التي سيجيب عليها الطالب-
  .وذج للموقف التعليمي بمثابة مرشد للمعلم القائم بالتدريس  أن يكون هذا النموراعى

كما قام الباحث بإعداد الدليل اإلرشادي للطالب من أجل متابعة األنشطة والفعاليات الواردة فـي               
  .البرنامج التقني

أمـا المجموعـة    الوحدة السادسة من كتاب العلوم للمجموعـة التجريبيـة،          تدريس  بالباحث   قام
  .عادية بالطريقة التفدرسالضابطة 

  : الدليل في تيسير تدريس تسهمأمن الخطوات األساسية التي من و
 يهدف إلى تنمية    الدليل بأن هذا    الطالبوإعالم    الباحث بتوضيح الهدف من التجربة،     قيام-1

  .مهارات ما وراء المعرفة
    ع هيد المناسب لموضو بالتملتنفيذ الدليلبدء كل حصة من الحصص المخصصة -2    
  .سالدر     
   والتعلمالمجموعاتواألساليب المختلفة بأسلوب تنوع أساليب تنفيذ أنماط األنشطة -3    

  .    الفردي
  :أداة الدراسة 

وتم بناء االختبار للمهـارات عـن طريـق       مهارات ما وراء المعرفة   لقياس  أعد الباحث اختباراً    
  :الخطوات التالية

 لقياس مهارات ما وراء المعرفة في مادة العلوم للـصف        حيث قام الباحث بإعداد اختبارا    
  :ولقد تم بناء االختبار تبعاً للخطوات التالية ، التاسع

   : محتوى االختبار-1
 ، كمـا قـام   الفيزياء في مادة العلوم للصف التاسـع قام الباحث  بحصر موضوعات     -أ

 التي يتضمنها االختبـار     هاراتيد الم ، ومن ثم تم تحد    ة المتعلقة باالختبار  بتحديد األهداف التعليمي  
   .فقرة) 49(وكان عددها 
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  :صياغة فقرات االختبار -2
  :وقد صيغت بنود االختبار بحيث كانت

  .تراعي الدقة العلمية واللغوية -
  .محددة وواضحة وخالية من الغموض -
  . قياسهاةممثلة للمحتوى واألهداف المرجو -
  .الطالبمناسبة لمستوى  -

 ،صياغة بنود االختبار أن تكون من نوع االختيار من متعددند اعى الباحث عوقد ر
 مةئمالمن حيث االستخدام وأكثرها ،وهذا النوع من أكثر أنواع االختبارات الموضوعية مرونة
وكذلك تمت مراعاة القواعد التالية  .لقياس التحصيل وتشخيصه لمختلف األهداف المرجو تحقيقها

  :أثناء كتابة فقرات االختبار
 األبدالوقائمة من دمة وهي تطرح المشكلة في السؤال،المق: جزئينتتكون كل فقرة من  -1 

  .عددها أربعة من بينها بديل واحد صحيح فقط
 دفعة الطالبفي صفحة واحدة مرتبة عمودياً كي يراها ) السؤال وأبداله( تقع الفقرة بأكملها  -2

  .ين الصفحاتواحدة ويتمكن من المقارنة بينها دون أن يحرك بصره ب
  .تم تغيير موقع اإلجابة الصحيحة بين األبدال بأسلوب عشوائي -3
  .تم وضع العناصر المشتركة في األبدال في مقدمة الفقرة -4
  .األبدال األربعة متوازنة من حيث الطول ودرجة التعقيد ونوعية اإلجابات -5
  .ترتيب فقرات االختبار من األسهل إلى األصعبتم  -6

 االختبار وإجاباتها المحتملة، قام الباحث بمراجعتها في فقرات بعد االنتهاء من كتابة
  :ضوء ما يلي

 أن تكون ذات شكل ثابت ضماناً لتركيز الفقرات الباحث في عرض ى راع: الفقرات شكل  -
، )4(، )3(، )2(، )1( باألرقام لفقرة وبناء عليه فقد أشار الباحث إلى مقدمة االطالبانتباه 

  ).د(،)ج(، )ب(، )أ(المحتملة فقد أشار إليها بالحروف ، أما اإلجابات الخ… 
  . الباحث عند إعداد محتوى الفقرات أن تكون صحيحة علمياً ولغوياًى اعر: محتوى الفقرات -

  :وضع تعليمات االختبار-3
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بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى 
 الباحث عند وضع تعليمات ىتبار في أبسط صورة ممكنة وقد راعاالخشرح فكرة اإلجابة على 

  :االختبار ما يلي
 . وعدد الصفحاتبدالاألعدد الفقرات وعدد : تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي -1

 . تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب -2

  :الصورة األولية لالختبار -4
في صورته األولية، تشخيصي لموضوعات الفيزياء ضوء ما سبق تم إعداد اختبار في 

، وبعد كتابة فقرات ة منها فقط صحيحة واحد،فقرة، لكل فقرة أربعة أبدال) 68(حيث اشتمل على
 الستطالع آرائهم حول مدى وذلك) 2(هما على لجنة من المحكمين ملحق االختبار تم عرض

  : كلٍّ منصالحية
  .د االختبارعدد بنو -
  .مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها -
  . الوحدةمدى تغطية فقرات االختبار لمحتوى -
  . مدى صحة فقرات االختبار لغوياً -
  .مدى دقة صياغة األبدال لكل فقرة من فقرات االختبار -
 . الطالبمدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى  -

، الفقرات وحذف البعض وإضافة البعض اآلخرتعديل بعض ن إلى ووقد أشار المحكم
  .فقرة) 49( من اليصبح االختبار بعد التحكيم مكونحيث قام الباحث بتعديلها، 

  : تجريب االختبار -5
بعد إعداد االختبار بصورته األولية طبق الباحث االختبار على عينة استطالعية قوامها 

 لالختباروقد أجريت التجربة االستطالعية ي  طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس)35(
  :بهدف

  .التأكد من صدق االختبار وثباته -1
  .الختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسيةا تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة -2
 
  : االختبارأسئلةتصحيح  -6
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، لة االختبـار طالبا باإلجابة عن أسـئ ) 35(عية وعددهم بعد أن قام طلبة العينة االستطال         
قام الباحث بتصحيح االختبار حيث حددت درجة واحدة لكل فقرة ، بذلك تكون الدرجـة التـي    

درجة ، و باإلضافة إلى ذلك تم حساب عدد          ) 49 – 0( حصل عليها الطالب محصورة بين      
  . لإلجابات الخاطئة كل فقرة من فقرات االختبار تتكرارا

  
  : تحديد زمن االختبار-7

 زمن تأدية الطلبة لالختبار عن طريق متوسط الحسابي لزمن تقـديم طلبـة العينـة                  تم حساب 
االستطالعية فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية يـساوي       

  :وذلك بتطبيق المعادلة التالية . دقيقة ) 45(
  إجابة االختبار الطالب األخيرزمن + زمن إجابة الطالب األول =    زمن إجابة االختبار 

                                                   2     
  Test Validity :ختبارصدق اال -8

             : صدق المحكمين: أوالً
أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه إلى أن االختبار الصادق هو االختبار الذي " يقصد به   

 في االختبارعرض  تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق و قد. يقيس ما وضع لقياسه 
صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس 

ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، حيث ومتخصصين وأصول التربية 
بعد ، ومدى انتماء الفقرات إلى كل االختبارت قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرا

وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد ، ، وكذلك وضوح صياغاتها اللغويةختبارالمن األبعاد األربع ل
  .فقرة) 49(بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات 

  
 Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانياً

 على عينة استطالعية    االختبار بتطبيق   ختبارحقق من صدق االتساق الداخلي لال     جرى الت 
، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بـين             اطالب) 35(مكونة من   

 الذي تنتمي إليه وذلـك باسـتخدام   لالختبار والدرجة الكلية   ختباردرجات كل فقرة من فقرات اال     
  : التالية توضح ذلكوالجداول) SPSS ( ي البرنامج اإلحصائ
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  )2-4(جدول 
  له والدرجة الكلية فقرة من فقرات االختبارمعامالت االرتباط بين درجة كل 

  0.325) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 2-35(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.418 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2-35(ر الجدولية عند درجة حرية 

  ارتباطاً ذولالختبار ترتبط بالدرجة الكلية األبعاديتضح من الجدول السابق أن جميع 
تمتع بدرجة عالية من االختبار يوهذا يؤكد أن ) 0.05، 0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .االتساق الداخلي
  

 مستوى الداللة معامل االرتباط  م مستوى الداللة معامل االرتباط  م
  0.05دالة عند  0.371 26  0.01دالة عند  0.527 1
  0.01دالة عند  0.678 27  0.05دالة عند  0.396 2
  0.01دالة عند  0.466 28  0.05دالة عند  0.400 3
  0.01دالة عند  0.425 29  0.01دالة عند  0.484 4
  0.01دالة عند  0.651 30  0.01دالة عند  0.551 5
  0.01دالة عند  0.554 31  0.05دالة عند  0.414 6
  0.01دالة عند  0.726 32  0.01دالة عند  0.441 7
  0.01دالة عند  0.561 33  0.01دالة عند  0.570 8
  0.01دالة عند  0.475 34  0.05دالة عند  0.472 9
  0.01دالة عند  0.571 35  0.05دالة عند  0.389 10
  0.01دالة عند  0.458 36  0.05دالة عند  0.409 11
  0.01دالة عند  0.446 37  0.01دالة عند  0.549 12
  0.01دالة عند  0.517 38  0.05دالة عند  0.384 13
  0.01دالة عند  0.608 39  0.01دالة عند  0.487 14
  0.01دالة عند  0.479 40  0.01دالة عند  0.665 15
  0.01دالة عند  0.456 41  0.01دالة عند  0.534 16
  0.01دالة عند  0.554 42  0.01دالة عند  0.686 17
  0.01دالة عند  0.492 43  0.01دالة عند  0.694 18
  0.01دالة عند  0.451 44  0.05دالة عند  0.385 19
  0.01دالة عند  0.534 45  0.01دالة عند  0.497 20
  0.01دالة عند  0.719 46  0.01دالة عند  0.627 21
  0.01دالة عند  0.454 47  0.01دالة عند  0.529 22
  0.01دالة عند  0.484 48  0.01دالة عند  0.570 23
  0.01دالة عند  0.657 49  0.01دالة عند  0.531 24
      0.01دالة عند  0.474 25
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  : معامل التمييز و درجة الصعوبة -9
  بعد أن تم تطبيق االختبار على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات لطلبة على 

  :عرف على ، وبذلك بهدف التختبارأسئلة اال
 . لكل سؤال من أسئلة االختبار زمعامل التميي -

 .معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار  -

و قد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحسب عالمـاتهم فـي االختبـار التحـصيلي ، و أحـذ                    
ذلك كمجوعة دنيـا    كب كمجموعة عليا ، و      ال ط x 35 = ( 10%27. (من عدد الطلبة    %)27(

  . بأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار مع العلم
  

 :معامل التمييز  -

  " .قدرة االختبار على التمييز بين الطلبة الممتازين و طلبة الضعاف : " و يقصد به 
     :تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية   
    

عدد المجيبين بشكل صحصح من الفئـة العليـا                                             –   الفئة العليا    عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من     =معامل التمييز   
  عدد أفراد الفئة الدنياالفئة العليا                              عدد أفراد          

  
-4 ( والجـدول قرات االختبار، وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من ف          

  .يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار) 2
  )3-4(جدول

  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال

 م
معامالت 
 التمييز

 م
معامالت 
 التمييز

1 0.30 26 0.50 
2 0.50 27 0.70 
3 0.70 28 0.60 
4 0.50 29 0.50 
5 0.70 30 0.70 
6 0.50 31 0.70 
7 0.70 32 0.70 
8 0.70 33 0.60 
9 0.70 34 0.50 

10 0.50 35 0.50 
11 0.50 36 0.60 
12 0.70 37 0.50 
13 0.60 38 0.30 
14 0.50 39 0.40 
15 0.60 40 0.60 
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16 0.70 41 0.50 
17 0.70 42 0.60 
18 0.70 43 0.40 
19 0.60 44 0.70 
20 0.60 45 0.60 
21 0.70 46 0.60 
22 0.60 47 0.50 
23 0.70 48 0.30 
24 0.70 49 0.50 
25 0.50   

 0.58 معامل التمييز

      
-30(بـين   يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت                
كانت في الحد المعقـول  حيث االختبار،  جميع فقرات    وعليه تم قبول   ،) 0.58( بمتوسط بلغ    )70

  . من التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم
  
  : معامل الصعوبة -

النسبة المئوية   : "ويقصد به   نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرة         " و يقصد به    
    ".للراسبين في االختبار

  :  وتحسب بالمعادلة التالية
  

  x    100%  عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة      =الصعوبة معامل 
  جابةعدد الذين حاولوا اإل                                  

  
 والجـدول وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبـار،              

  .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار) 4-3(
  )4-4( جدول

  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال

معامالت  م
 الصعوبة

معامالت  م
 الصعوبة

1 0.45 26 0.75 
2 0.55 27 0.65 
3 0.55 28 0.50 
4 0.65 29 0.45 
5 0.65 30 0.65 
6 0.45 31 0.55 
7 0.55 32 0.45 
8 0.65 33 0.60 
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9 0.45 34 0.25 
10 0.45 35 0.55 
11 0.45 36 0.60 
12 0.55 37 0.65 
13 0.30 38 0.25 
14 0.75 39 0.60 
15 0.70 40 0.50 
16 0.65 41 0.35 
17 0.65 42 0.50 
18 0.65 43 0.70 
19 0.50 44 0.65 
20 0.50 45 0.50 
21 0.65 46 0.70 
22 0.50 47 0.75 
23 0.45 48 0.55 
24 0.45 49 0.75 
25 0.65   

 0.56 معامل الصعوبة الكلي

  
) 0.75- 0.25(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قـد تراوحـت بـين              

 كانت في الحـد المعقـول مـن     فإن جميع الفقرات مقبولة حيث    وعليه  ) 0.56(بمتوسط كلي بلغ    
  . الصعوبة حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم

  
 Test Reliability: االختبار  ثبات -10

 تين هماقيوذلك باستخدام طرأفراد العينة االستطالعية الختبار على اتم تقدير ثبات 
   .20طريقة التجزئة النصفية ومعامل كودر ريتشادرسون 

  
 Split Half Method : طريقة التجزئة النصفية: أوالً

النـصفية   بطريقة التجزئة    االختبارتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات        
 وكذلك درجـة النـصف الثـاني مـن          االختبارحيث احتسبت درجة النصف األول لكل فقرات        

الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باسـتخدام معادلـة               
 االختبـار وهذا يدل علـى أن  ) 0.947( فتضح أن معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية       جتمان

  .ة عالية جدا من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةتمتع بدرجي
  
   Kuder- Richardson : 20 ن ريتشارد سو-كودرطريقة : اًنيثا

، ختبار من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات اال         ثالثةاستخدم الباحث طريقة    
ختبار ككل طبقاً للمعادلة     لال للدرجة الكلية  21كودر ريتشارد سون  حيث حصل على قيمة معامل      

   : يوضح ذلك) 5-4(والجدول :  التالية 
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  ك2ع = 1   -  21ر   )  م– ك (م 
   التباين  :2ع             عدد الفقرات : ك              المتوسط :  م    : أنحيث

  
  )5-4(الجدول 

  21 نوسعدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد 
21 نمعامل كودر ريتشارد شو م  2ع ك   

 0.943 28.857 155.1261 49  المجموع

  
 لالختبـار ككـل كانـت       21 نيتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد شو        

  .  عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسةةوهي قيم) 0.943(
  

يلي ، و أصـبح االختبـار فـي         و بذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات االختبار التحص         
   )4( انظر ملحق رقم . فقرة ) 49(صورته النهائية  
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  : قبل بدء التجريب تكافؤ المجموعتينضبط 

انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها                   
"  الباحـث طريقـة      ىل والتعميم، تَبن  والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعما        

 ويعتمـد علـى تكـافؤ        وبعد التطبيق،  المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل التطبيق     
 ألفـراد العينـة ، ومقارنـة        القـصدي وتطابق المجموعتين من خالل االعتماد على االختيـار         

غيرات العمر والتحـصيل    ، وقد تم ضبط مت    المتوسطات الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامل      
  .في الرياضيات  والتحصيل في االختبار للتأكد من تكافؤ تلك المتغيرات قبل البدء بالتجربة

  :ضبط متغير العمر : أوالً 
، قبـل بـدء التجريـب واسـتخرج         السجل المدرسي    من خالل    الطلبةتم رصد أعمار    

 للتعـرف علـى    (t)ام اختبار   تم استخد ، حيث   م2008 سبتمبرمتوسطات األعمار ابتداء من أول      
يوضـح  ) 6-4(الجـدول   قبل البدء في التجربة، و    المجموعتين الضابطة والتجريبية    الفروق بين   

  :ذلك
  )6-4( الجدول 

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

 المتوسط العدد مجموعة
 االنحراف 
 المعياري

"ت"قيمة   
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.491 15.337 82  تجريبية

 0.573 15.253 82 ضابطة 
1.006 0.316 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.506 15.328 37 تجريبية ذكور

 0.561 15.231 37 ضابطة ذكور
0.781 0.437 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.484 15.345 45 يبية إناثتجر

 0.587 15.272 45 ضابطة إناث
0.643 0.522 

غير دالة 
 إحصائياً

) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة         " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا         

  .المجموعتين في متغير العمريعني تكافؤ 
   :العامتحصيل ال ضبط متغير: اً نيثا

، قبـل بـدء التجريـب    الـسجل المدرسـي    من خالل  مجاميع تحصيل للطلبة  تم رصد   
تـم  م حيـث   2008/2009 مجامعيهم من السجالت المدرسية من العـام الدراسـي           واستخرجت

قبل البـدء فـي     ضابطة والتجريبية   المجموعتين ال  للتعرف على الفروق بين      (t)استخدام اختبار   
  :يوضح ذلك) 7-4( الجدول التجربة، و
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   )7-4(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  التحصيل العاموالتجريبية التي تعزى لمتغير 

 المتوسط العدد مجموعة
 االنحراف
ي المعيار  

"ت"قيمة   مستوى الداللة قيمة الداللة 

 143.889 706.146 82 قبلي تجريبية

 150.755 683.524 82 ضابطة قبلي
 غير دالة إحصائياً 0.327 0.983

 124.333 689.324 37 تجريبية قبلي ذكور

 148.567 666.865 37 ضابطة قبلي ذكور
 غير دالة إحصائياً 0.483 0.705

 158.216 719.978 45 إناثتجريبية قبلي 

 152.820 697.222 45 ضابطة قبلي إناث
 غير دالة إحصائياً 0.490 0.694

) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة         " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
ا وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذ        

  .تكافؤ المجموعتين في التحصيل العاميعني 
  : في العلومحصيلالت ضبط متغير : ثالثا

، قبـل بـدء     السجل المدرسـي     من خالل     للطلبة في العلوم تحصيل  المجاميع  تم رصد   
م حيـث  2008/2009 مجامعيهم من السجالت المدرسية من العام الدراسي  التجريب واستخرجت 

قبل البدء فـي    المجموعتين الضابطة والتجريبية    فروق بين    للتعرف على ال   (t)تم استخدام اختبار    
  :يوضح ذلك ) 8-4(الجدول التجربة، و

  )8-4( الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  في العلوموالتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل 

 المتوسط العدد مجموعة
 االنحراف
"ت"قيمة   المعياري  مستوى الداللة قيمة الداللة 

 19.364 65.439 82 قبلي تجريبية

 20.665 63.000 82 ضابطة قبلي
 غير دالة إحصائياً 0.437 0.780

 16.412 63.514 37 تجريبية قبلي ذكور

 21.687 59.892 37 ضابطة قبلي ذكور
 غير دالة إحصائياً 0.421 0.810

 21.545 67.022 45 تجريبية قبلي إناث

 19.661 65.556 45 ضابطة قبلي إناث
 غير دالة إحصائياً 0.737 0.337
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) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة         " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
طة، وهـذا  وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضاب       

  .يعني تكافؤ المجموعتين في تحصيل الرياضيات
  :ختبار التحصيلي القبلياالضبط  : ثالثاً

تـم اسـتخدام    العينتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة، وىتطبيق االختبار عل تم  
 قبل البدء فـي التجربـة،     المجموعتين الضابطة والتجريبية     للتعرف على الفروق بين      (t)اختبار  

  :يوضح ذلك ) 9-4(الجدول و
   )9-4(الجدول 

  للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار" ت" وقيمة نتائج االختبار

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
  قيمة "ت"قيمة  المعياري

  الداللة
  مستوى
  الداللة

 1.163 2.390 82 ضابطة قبلي األول 1.297 2.183 82 يتجريبية قبل
1.078 0.283 

  غير دالة
  إحصائياً

 1.163 2.134 82 ضابطة قبلي الثاني 1.265 2.134 82 يتجريبية قبل
0.000 1.000 

  غير دالة
  إحصائياً

 1.361 2.220 82 ضابطة قبلي الثالث 1.100 2.110 82 يتجريبية قبل
0.568 0.571 

  غير دالة
  إحصائياً

 1.021 1.341 82 ضابطة قبلي رابعال 1.206 1.585 82 يتجريبية قبل
1.397 0.164 

  غير دالة
  إحصائياً

 1.235 2.256 82 ضابطة قبلي الخامس 1.180 2.354 82 يتجريبية قبل
0.517 0.606 

  غير دالة
  إحصائياً

 1.226 2.317 82 ضابطة قبلي السادس 1.298 2.512 82 يتجريبية قبل
0.990 0.324 

  غير دالة
 ياً إحصائ

 1.087 1.744 82 ضابطة قبلي السابع 0.917 1.573 82 يتجريبية قبل
1.088 0.278 

  غير دالة
  إحصائياً

 0.867 1.195 82 ضابطة قبلي الثامن 0.987 1.195 82 يتجريبية قبل
0.000 1.000 

  غير دالة
  إحصائياً

 0.770 0.780 82 ضابطة قبلي التاسع 0.720 0.890 82 يتجريبية قبل
0.943 0.347 

  غير دالة
  إحصائياً

 0.964 1.378 82 ضابطة قبلي العاشر 1.013 1.244 82 يتجريبية قبل
0.869 0.386 

  غير دالة
  إحصائياً

 5.020 17.756 82 ضابطة قبلي المجموع 4.675 17.780 82 يتجريبية قبل
0.032 0.974 

  غير دالة
  إحصائياً

) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة         " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا         

  . التحصيلي القبلي واألبعاد المكونة لهيعني تكافؤ المجموعتين في االختبار
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   )10-4(الجدول 
  للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار" ت"قيمة 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
  قيمة "ت"قيمة  المعياري

  الداللة
  مستوى
  الداللة

 1.177 1.946 37 ضابطة قبلي ذكور األول 1.316 1.865 37 تجريبية قبلي ذكور
-0.279 0.781 

  غير دالة
  إحصائياً

 1.101 1.811 37 ضابطة قبلي ذكور الثاني 1.398 2.135 37 تجريبية قبلي ذكور
1.109 0.271 

  غير دالة
  إحصائياً

 1.177 1.946 37 ضابطة قبلي ذكور الثالث 0.947 2.216 37 تجريبية قبلي ذكور
1.088 0.280 

  غير دالة
  إحصائياً

 0.833 1.027 37 ضابطة قبلي ذكور الرابع 0.996 1.297 37 رتجريبية قبلي ذكو
1.266 0.210 

  غير دالة
  إحصائياً

 1.288 1.703 37 ضابطة قبلي ذكور الخامس 1.100 2.108 37 تجريبية قبلي ذكور
1.456 0.150 

  غير دالة
  إحصائياً

 1.235 2.405 37 ضابطة قبلي ذكور السادس 1.385 2.432 37 تجريبية قبلي ذكور
0.089 0.930 

  غير دالة
 حصائياً إ

 1.013 1.405 37 ضابطة قبلي ذكور السابع 0.760 1.243 37 تجريبية قبلي ذكور
0.779 0.439 

  غير دالة
  إحصائياً

 0.848 0.946 37 ضابطة قبلي ذكور الثامن 0.894 0.919 37 تجريبية قبلي ذكور
0.133 0.894 

  غير دالة
  إحصائياً

 0.692 0.514 37 ضابطة قبلي ذكور التاسع 0.769 0.730 37 تجريبية قبلي ذكور
1.271 0.208 

  غير دالة
  إحصائياً

 0.983 1.243 37 ضابطة قبلي ذكور العاشر 1.134 1.216 37 تجريبية قبلي ذكور
0.110 0.913 

  غير دالة
  إحصائياً

 3.756 14.946 37 ضابطة قبلي ذكور المجموع 4.017 16.162 37 تجريبية قبلي ذكور
1.345 0.183 

  غير دالة
  إحصائياً

) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة         " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا         

  . التحصيلي القبلي وأبعادهي االختباريعني تكافؤ المجموعتين ف
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  )11-4( الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد

  قيمة  "ت"قيمة  المعياري
  الداللة

  مستوى
 لة الدال

 0.197 1.300 1.026 2.756 45 ضابطة قبلي إناث األول 1.235 2.444 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

 0.278 1.092 1.156 2.400 45 ضابطة قبلي إناث الثاني 1.160 2.133 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

 0.141 1.485 1.470 2.444 45 ضابطة قبلي إناث الثالث 1.215 2.022 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

 0.387 0.869 1.095 1.600 45 ضابطة قبلي إناث الرابع 1.319 1.822 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

 0.508 0.665 0.991 2.711 45 طة قبلي إناثضاب الخامس 1.216 2.556 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

 0.202 1.285 1.228 2.244 45 ضابطة قبلي إناث السادس 1.234 2.578 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

 0.409 0.830 1.076 2.022 45 ضابطة قبلي إناث السابع 0.952 1.844 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

 0.910 0.114 0.837 1.400 45 ضابطة قبلي إناث الثامن 1.011 1.422 45 جریبیة قبلي إناثت
  غير دالة
  إحصائياً

 0.883 0.147 0.769 1.000 45 ضابطة قبلي إناث التاسع 0.657 1.022 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

 0.260 1.134 0.944 1.489 45 ضابطة قبلي إناث العاشر 0.915 1.267 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

 0.346 0.948 4.769 20.067 45 ضابطة قبلي إناث المجموع 4.797 19.111 45 تجریبیة قبلي إناث
  غير دالة
  إحصائياً

) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة         " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا       وهذا يعني   

  . التحصيلي القبلي وأبعادهيعني تكافؤ المجموعتين في االختبار
  
  : خطوات الدراسة -4

  :المراحل اآلتية تتلخص خطوات الدراسة في        
  :الجانب النظري   - أ

  : في الخطوات اآلتية ت    وتمثل
  . الدراسة وإعداد الخطةتحديد مشكلة -1
 .عرض الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة -2

 . األساسيالتاسع للصف العلومكتاب الوحدة السادسة من تحليل  -3



107  

 .كتابة اإلطار النظري الخاص بموضوع الدراسة -4

  :الجانب اإلجرائي   - ب
ب تسهيل مهمة من الجامعة     حيث قام الباحث باستصدار كتا    برنامج وتنفيذه   الوتمثل في إعداد    

ية والتعليم التي أرسلته بدورها إلى مديريـة غـرب          اإلسالمية بغزة وأرسله إلى وزارة الترب     
غزة بعد موافقتها عليه واستلم الباحث الكتاب من المديرية وحدد المدارس التي سيطبق عليها              
البرنامج وهي مدرسة اليرموك األساسية العليا للبنين ومدرسة رقية األساسية العليـا للبنـات        

لوصول إلى النتائج وتفسيرها ، وتـم ذلـك    لحيث طبق البرنامج في مدة خمسة أسابيع وذلك       
  :وفق الخطوات اآلتية

  : التقنيإعداد البرنامج: أوالً 
         بعد إطالع الباحث على العديد من الدراسات التـي تناولـت خطـوات بنـاء البـرامج       

  : اتبع الخطوات اآلتيةوغيرها من الدراسات) 2005حسن،(ودراسة ) 2007،عابد(كدراسة
  :داف البرنامجتحديد أه.1

  :وقد قسم الباحث أهداف البرنامج إلى قسمين
  . األهداف العامة للبرنامج-أ
  .األهداف الخاصة للبرنامج-ب
 :تحديد محتوى العلمي للبرنامج.2

 في ضوء األهداف المحددة سابقاً،بما يتالءم مـع احتياجـات           لبرنامجتم تحديد المحتوى العلمي ل    
  .الفئة المستهدفة

  .ادة التعليميةإعداد الم. 3
  :تحديد طرق واستراتيجيات تدريس البرنامج .4

  :،على النحو اآلتي األساليب المستخدمة في تنفيذ البرنامجتتنوعوقد 
  . طريقة التدريب والمران-
  . المناقشة والحوار-
  . طريقة العروض العملية-
  :تخدمةتحديد األنشطة والوسائل التعليمية المس.5

  :شطة في العناصر اآلتيةويمكن إجمال هذه األن
محتوى البرنامج مطبوعاً،حيث اشتمل على شرح مبسط لكل درس مدعماً باألمثلة،باإلضـافة            -أ

  .إلى بعض األنشطة المصاحبة، ثم التقويم المصاحب لكل درس
  األفالم التعليمية-ب
  :المواد واألجهزة الالزمة لدراسة البرنامج-ج
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  . األدوات المخبرية في معمل العلوم-
  .األدلة اإلرشادية للمعلم وللطالب-
 باإلضافة إلى مختبرات العلوم والحاسـوب       LCD أجهزة العرض المختلفة وتمثلت في جهاز        -

  .التي سوف تستخدم في تدريس البرنامج
 المحوسب الذي يعرض مجموعة الدروس الواردة على شكل إطارات بأسلوب مشوق            ج البرنام -

  .وجذاب
  . ع األساسيكتاب العلوم للصف التاس-
  
  .البرنامجالمستخدمة في تحديد أساليب التقويم .6

  :وقد اتبع الباحث أساليب التقويم اآلتية
  .التقويم البعدي -البنائي                 جالتقويم  - التقويم القبلي                       ب-أ

  :ضبط البرنامج.7
  :تم ضبط البرنامج من خالل الخطوات اآلتية

  .برنامج على المحكمين عرض ال-
  . إجراء التعديالت الالزمة وفق آراء المحكمين-
  

 وتطلـب   وراء المعرفة  مهارات ما  لقياس   )ختباراال(أدوات الدراسة المتمثلة في     إعداد  : ثانياً  
  :ذلك ما يلي 

  .التأكد من صدق االختبار وذلك بعرضه على مجموعة من المحكمين -
 .م معادلة ألفا كرونباخحساب ثبات االختبار وذلك باستخدا -

  

  :تطبيق االختبار تطبيقا قبلياً: ثالثاً 
  .وقد قام الباحث بتطبيقه

  

  :تطبيق المحتوى: رابعاً 
  :ستلزم ذلك ما يلي او حيث قام الباحث بتطبيقه في مدة خمسة أسابيع

  .اختيار عينة الدراسة والمتمثلة في المجموعة الضابطة والتجريبية -
 .اًتطبيق االختبار قبلي -

 .تطبيق البرنامج التقني  -



109  

مهـارات مـا وراء   تطبيق االختبار بعدياً بهدف معرفة أثر البرنامج على تنمية بعـض             -
 .المعرفة

 
  

  المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة : خامساً 
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  : في هذا البحثاإلحصائية التاليةاستخدام األساليب تم 
  .T.test independent sampleار اختب -1
 .T.test paired sampleاختبار  -2
 .معامل إيتا، إليجاد حجم التأثير -3
 . "Pearson   "إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -4
،  ثبات تم استخدام معادلة جتمان للتجزئـة النـصفية غيـر المتـساوية            الإليجاد معامل    -5

  للدرجـة الكليـة  Kuder - Richardson 20 : 20 نتشارد سـو  ري-كودرطريقة و
 .ختبار كلللال
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

يتناول هذا الفصل المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق أداة البحث والمتمثلة فـي اختبـار              
طلبة الصف التاسع األساسي في مادة العلوم العامة ، وإلى أي مدى تحققـت         المهارات الفيزيائية ل  

صحة فروض البحث واإلجابة عن أسئلته، وقد تم تفسير النتائج والتوصيات والمقترحـات فـي               
  . ضوء هذه النتائج 

  

  :نتائج اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة 
  :لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على 

  "ما مهارات ما وراء المعرفة الالزمة لطلبة الصف التاسع األساسي في العلوم؟"
قام الباحث بإعداد صورة مبدئية لقائمة مهارات ما وراء المعرفة من خالل اإلطالع على األدب               
التربوي والدراسات والبحوث في مجال مهارات ما وراء المعرفة، ولقد تم  تحديد ثالثـة أبعـاد               

ات ما وراء المعرفة وهي مهارات التخطيط، والمراقبة والـتحكم، والتقـويم وتـم              أساسية لمهار 
تحليل كل بعد من تلك األبعاد إلى مهارات فرعية وذلك مـن خـالل الرجـوع إلـى المراجـع          

، ) 2008( والدراسات التي صنفت مهارات ما وراء المعرفة ومنها على سبيل الـذكر  قـشطة              
  ) .2005(Meale،ودراسة )2005(حسن ودراسة م ،)2007( ودراسة خطاب 

وبعد ذلك تم تحكيم القائمة المبدئية لمهارات ما وراء المعرفية بالرجوع إلى الـسادة المحكمـين                
والخروج بالصورة النهائية التالية من قائمة مهارات ما وراء المعرفـة التـي              ) 6( ملحق رقم   

  :لي يمكن تنميتها لدى طلبة الصف التاسع األساسي وهي كالتا
   )1-5(جدول 

  قائمة مهارات ما وراء المعرفة في الفيزياء
  المهارة  الترتيب
   تحديد الهدف، أو الشعور بوجود مشكلة وتحديد طبيعتها-  األولى
   اختبار إستراتيجية تنفيذ الحل-  الثانية
   تحديد الصعوبات واألخطاء المحتملة-  الثالثة
  ا أو المتوقعة التنبؤ بالنتائج المرغوب فيه-  الرابعة

   اإلبقاء على الھدف بؤرة االھتمام -  الخامسة
   تحدید معرفة متى یجب االنتقال إلى العملیة التالیة-  السادسة
   اكتشاف الصعوبات واألخطاء-  السابعة
   تقويم مدى تحقق الهدف-  الثامنة
   تقويم مدى مالئمة األساليب التي استخدمها-  التاسعة
  فية التغلب على الصعوبات واألخطاء تقويم كي-  العاشرة
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  :من أسئلة الدراسةثاني  الاإلجابة عن السؤالنتائج 
بـين   في االختبـار البعـدي   الة إحصائيداوجد فروق ت هل ": على ما يليسؤال الثانيينص ال 

  ."ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبيةلضابطة طلبة المجموعة امتوسطات درجات 
  :هذا السؤال تم صياغة الفرضية التاليةولإلجابة عن 

بـين   في االختبار البعـدي  )α ≤ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة تال  "     
  ."طلبة المجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية متوسطات درجات 

 T. test" لعينتـين مـستقلتين   " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم اسـتخدام اختبـار   -    

independent sample"  يوضح ذلك)  2-5(والجدول.  
  
  )2-5 (الجدول 

طلبة بين متوسطات درجات في االختبار البعدي ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  لتجريبيةالمجموعة الضابطة ومتوسط درجات الطلبة في المجموعة ا

ــراف   المتوسط العدد المجموعة     األبعاد االنح
 قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

ــستوى  مـ
 الداللة

دالة عنـد    0.000 6.652 1.286 2.024 82 ضابطة بعدي األول 1.671 3.573 82 تجریبیة بعدي
0.01 

دالة عنـد    0.000 3.981 1.222 2.293 82 بطة بعديضا الثاني 1.752 3.232 82 تجریبیة بعدي
0.01 

دالة عنـد    0.000 4.261 1.442 2.341 82 ضابطة بعدي الثالث 1.490 3.317 82 تجریبیة بعدي
0.01 

دالة عنـد    0.000 4.060 1.041 1.598 82 ضابطة بعدي الرابع 1.429 2.390 82 تجریبیة بعدي
0.01 

 الخامس 1.686 3.183 82 تجریبیة بعدي
دالة عنـد    0.000 4.824 1.410 2.012 82 ضابطة بعدي

0.01 
 السادس 1.173 3.305 82 تجریبیة بعدي
دالة عنـد    0.000 4.549 1.296 2.427 82 ضابطة بعدي

0.01 
 السابع 1.514 2.683 82 تجریبیة بعدي
دالة عنـد    0.002 3.224 1.286 1.976 82 ضابطة بعدي

0.01 
 الثامن 1.264 2.207 82 تجریبیة بعدي
دالة عنـد    0.000 4.969 0.868 1.366 82 ضابطة بعدي

0.01 
 التاسع 0.666 1.415 82 تجریبیة بعدي
دالة عنـد    0.001 3.515 0.753 1.024 82 ضابطة بعدي

0.01 
 العاشر 1.517 2.341 82 تجریبیة بعدي
دالة عنـد    0.000 4.106 1.069 1.500 82 ضابطة بعدي

0.01 
دالة عنـد    0.000 7.415 6.015 18.561 82 ضابطة بعدي المجموع 9.323 27.646 82 تجریبیة بعدي

0.01 
  α =( = 1.96 0.05( وعند مستوى داللة ) 162(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  α  = ( =2.58 0.01(وعند مستوى داللة ) 162(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  -:ن الجدول السابق أن يتضح م
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الدرجـة الكليـة    جميـع األبعـاد و    الجدولية في   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  
، وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة        )≥0.01α(عند مستوى داللة    دالة  لالختبار البعدي   

جموعـة  إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح الم           
  .التجريبية

) ت(، وهذه النسبة أكبر مـن قيمـة          ) 7,415( الكلية المحسوبة هي    ) ت  ( حيث قيمة   
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط              ) 0,01( الجدولية عند مستوى  

 ما وراء المعرفـة درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على اختبار مهارات    
ي التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية وبذلك يرفض الفـرض الـصفري ويقبـل              ككل ف 

ما مهارات  البديل، وهذا يدل على داللة الفروق وجوهريتها في تدريس الوحدة في تنمية             الفرض  
  .  األساسي تاسع لدى طالب الصف العشرة الوراء المعرفة

  
η 2"وعن طريق 

 التي تعبـر  d (Kiess, 1989: 468)أمكن إيجاد قيمة حساب قيمة "  
  : باستخدام المعادلة التاليةاألثر للفرق بين المجموعاتعن حجم 

  
2   η 2  

   
1- η 2  
   )3-5(جدول 

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم 
 )1997:منصور(التأثير

  األداة   يرحجم التأث
  كبير  متوسط  صغير  المستخدمة

η 2 0.01  0.06  0.14  
 

، ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير       أن الفروقات جوهرية بين المجموعات    وهذا يعني   
  :" η 2"يوضح حجم التأثير بواسطة ) 4-5(والجدول 
  

  )4-5 (الجدول 
  وحجم التأثير"  η 2"و " ت"قيمة 

 حجم التأثير η 2قيمة  "ت"قيمة  البعد
 كبير 0.212 6.652 األول
 متوسط 0.088 3.981 الثاني
 متوسط 0.100 4.261 الثالث
 متوسط 0.091 4.060 الرابع
 متوسط 0.124 4.824 الخامس
 متوسط 0.112 4.549 السادس
 متوسط 0.060 3.224 السابع



114  

 متوسط 0.131 4.969 الثامن
 متوسط 0.070 3.515 التاسع
 متوسط 0.093 4.106 العاشر
 كبير 0.251 7.415 موعالمج

وهذا يدل على أن أثر      في الدرجة الكلية     كبير أن حجم التأثير     السابق يتضح من الجدول    
من التباين الكلي لمستوى تنميـة المهـارات الفيزيائيـة     % ) 25( ومعنى ذلك أن     كبيرالبرنامج  

رفة في تـدريس    للطالب في المجموعة التجريبية يرجع إلى تأثير توظيف مهارات ما وراء المع           
أثبت التجارب الخاصة بتطبيق اختبار المهارات علـى كـل مـن المجمـوعتين              حيث  . العلوم  

التجريبية و الضابطة الحقاً ، قبل استخدام مهارات ما وراء المعرفة وبعد استخدام الطالب لهـا                
لـصالح  ، أن هناك فروقاً ذات داللة إحـصائية         ) الكهرباء المتحركة ( من خالل دراستهم لوحدة     

  . المجموعة التجريبية 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن استخدام البرنامج التقني لتدريس الوحدة ساعد الطـالب فـي         
إعطائهم حيزاً من الحرية سمح لهم باستثمار طاقاتهم الفعلية وشجعهم علـى وضـع أهـدافهم ،               

األهـداف ، وبالتـالي     والقدرة على تنظيم معارفهم ، وتقييم أدائهم ، والتأكد من مدى تحقيق هذه              
كان الحافز من داخل الطالب ، وليس من مصدر خارجي حيث كان  نابعاً من حبهم ودوافعهـم                  

  .الداخلية للتعلم 
  

  :من أسئلة الدراسةثالث  الاإلجابة عن السؤالنتائج 
بـين   في االختبـار البعـدي   الة إحصائيداوجد فروق ت هل ": على ما يليسؤال الثالثينص ال 

ومتوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية      لضابطة  طالب المجموعة ا  درجات  متوسطات  
".  

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية
بـين   في االختبار البعدي     )0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         تال  "        

 الطالب في المجموعة التجريبية     طالب المجموعة الضابطة ومتوسط درجات    متوسطات درجات   
".  

 T. test" لعينتـين مـستقلتين   " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم اسـتخدام اختبـار   -    

independent sample"  يوضح ذلك)  5-5(والجدول.  
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  ) 5-5(الجدول 
بين متوسطات ختبار البعدي في االومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

   في المجموعة التجريبيةالبطال المجموعة الضابطة ومتوسط درجات البطدرجات 

 المتوسط العدد المجموعة     األبعاد
ــراف  االنح

 المعياري
 قيمة الداللة "ت"قيمة 

ــستوى  مـ
 الداللة

 األول 1.627 3.514 37 تجريبية بعدي ذكور
 1.075 1.892 37 طة بعدي ذكورضاب

دالة عنـد    0.000 5.060
0.01 

 الثاني 1.813 3.135 37 تجريبية بعدي ذكور
 1.286 2.108 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.006 2.810
0.01 

 الثالث 1.449 2.892 37 تجريبية بعدي ذكور
 1.444 2.162 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.033 2.170
0.05 

 الرابع 1.301 1.973 37 ي ذكورتجريبية بعد
 0.976 1.135 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.003 3.132
0.01 

 الخامس 1.493 3.216 37 تجريبية بعدي ذكور
 1.411 1.811 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.000 4.161
0.01 

 السادس 1.350 3.108 37 تجريبية بعدي ذكور
 1.387 2.270 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.010 2.633
0.01 

 السابع 1.438 2.351 37 تجريبية بعدي ذكور
 1.435 1.676 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.047 2.023
0.05 

 الثامن 1.142 2.027 37 تجريبية بعدي ذكور
 0.866 1.162 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.000 3.669
0.01 

 التاسع 0.605 1.459 37 بعدي ذكورتجريبية 
 0.809 1.108 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.038 2.115
0.05 

 العاشر 1.481 2.027 37 تجريبية بعدي ذكور
 1.006 1.351 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.025 2.296
0.05 

 المجموع 7.203 25.703 37 تجريبية بعدي ذكور
 5.457 16.676 37 ضابطة بعدي ذكور

دالة عنـد    0.000 6.076
0.01 

  α = ( =2.00 0.05( وعند مستوى داللة )  72(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  α  =( =2.66 0.01(وعند مستوى داللة )  72(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 
  

الدرجـة الكليـة    جميع األبعاد و  جدولية في   ال" ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  
، وهذا يدل على وجـود فـروق ذات داللـة           )0.01(عند مستوى داللة    دالة  لالختبار البعدي   

إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة           
  .التجريبية

مع العديد مـن الدراسـات مثـل        حيث تتفق هذه النتيجة     وهذا يعني أن للبرنامج أثر،    
 ولقد قام الباحث بحساب حجـم التـأثير         )2005محسن(ودراسة  ) 2008شقفة(دراسة كل من    

  :"  η 2"يوضح حجم التأثير بواسطة ) 6-5(والجدول 
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  )6-5(الجدول 
  حجم التأثيرو"  η 2"و " ت"قيمة 

 حجم التأثير η 2قيمة   "ت"قيمة  البعد
 كبير 0.252 5.060 األول

 متوسط 0.094 2.810 ثانيال

 متوسط 0.058 2.170 الثالث

 متوسط 0.114 3.132 الرابع

 كبير 0.186 4.161 الخامس

 متوسط 0.084 2.633 السادس

 صغير 0.051 2.023 السابع

 كبير 0.150 3.669 الثامن

 متوسط 0.056 2.115 التاسع

 متوسط 0.065 2.296 العاشر

 كبير 0.327 6.076 المجموع

      
في كل من المهارة األولى والخامسة والثامنة كبير أما          أن حجم التأثير     السابقيتضح من الجدول    

حجم التأثير في المهارات الثالثة والرابعة والسادسة والتاسعة والعاشرة فهو متوسط بينمـا حجـم     
يـدل علـى أن   وهذا كبير الدرجة الكلية التأثير في المهارة السابعة صغير ولكن حجم التأثير في        

  .كبيرأثر البرنامج 
  

  :من أسئلة الدراسةرابع  الاإلجابة عن السؤالنتائج 
بـين   في االختبـار البعـدي   الة إحصائيداوجد فروق ت هل ": على ما يليسؤال الرابعينص ال 

ومتوسط درجـات الطالبـات فـي المجموعـة         لضابطة  طالبات المجموعة ا  متوسطات درجات   
  ."التجريبية 
  :ن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التاليةولإلجابة ع

بـين   في االختبار البعـدي      )0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         تال       " 
طالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجـات الطالبـات فـي المجموعـة            متوسطات درجات   

  ."التجريبية 
 T. test" لعينتـين مـستقلتين   " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم اسـتخدام اختبـار   -    

independent sample"  يوضح ذلك) 7-5(والجدول.  
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  )7-5 (الجدول 
بين متوسطات في االختبار البعدي ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  مجموعة التجريبية في الالطالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالباتدرجات 

 المتوسط العدد المجموعة     األبعاد
ــراف  االنح

 المعياري
 قيمة الداللة "ت"قيمة 

ــستوى  مـ
 الداللة

 األول 1.723 3.622 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.000 4.449 1.440 2.133 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
 الثاني 1.717 3.311 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.006 2.807 1.159 2.444 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
 الثالث 1.446 3.667 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.000 3.872 1.440 2.489 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
 الرابع 1.452 2.733 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.004 2.929 0.941 1.978 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
 الخامس 1.846 3.156 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.006 2.829 1.403 2.178 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
 السادس 0.991 3.467 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.000 3.896 1.216 2.556 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
 السابع 1.537 2.956 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.011 2.599 1.106 2.222 45 ضابطة بعدي إناث

0.05 
 الثامن 1.351 2.356 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.001 3.465 0.842 1.533 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
 التاسع 0.716 1.378 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.006 2.817 0.706 0.956 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
 العاشر 1.514 2.600 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.001 3.490 1.114 1.622 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
 المجموع 10.573 29.244 45 تجریبیة بعدي إناث
دالة عنـد    0.000 5.027 6.065 20.111 45 ضابطة بعدي إناث

0.01 
  α ≤ = (2.00 0.05(  وعند مستوى داللة )88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
  α  ≤ = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة )  88(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

  -:يتضح من الجدول السابق أن 
الدرجـة الكليـة    جميـع األبعـاد و    الجدولية في   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

، وهذا يدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة            )0.01(عند مستوى داللة    دالة  لالختبار البعدي   
إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعـة             

  .التجريبية
) 8-5(والجـدول   وهذا يعني أن للبرنامج أثر، ولقد قام الباحث بحساب حجـم التـأثير              

  :"  η 2"يوضح حجم التأثير بواسطة 
  
  

  )8-5(الجدول 
  وحجم التأثير"  η 2"و " ت"ة قيم

 حجم التأثير η 2قيمة   "ت"قيمة  البعد
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 كبير 0.184 4.449 األول

 متوسط 0.082 2.807 الثاني

 كبير 0.146 3.872 الثالث

 متوسط 0.089 2.929 الرابع

 متوسط 0.083 2.829 الخامس

 كبير 0.147 3.896 السادس

 متوسط 0.071 2.599 السابع

 متوسط 0.120 3.465 الثامن

 متوسط 0.083 2.817 التاسع

 متوسط 0.122 3.490 العاشر

 كبير 0.223 5.027 المجموع

     
 كبير أما   سادسة وال ثالثةفي كل من المهارة األولى وال      أن حجم التأثير     السابق يتضح من الجدول    

وهذا يـدل   كبير   الدرجة الكلية المهارات فهو متوسط ولكن حجم التأثير في        بقية  حجم التأثير في    
، ومقارنة مع حجم التأثير عند الطالب نالحظ أن هناك تطابق في كل             كبيرعلى أن أثر البرنامج     

من المهارة األولى والثانية والرابعة والتاسعة والعاشرة، ولكن يختلف حجم التـأثير فـي بقيـة                
رات الخامـسة   المهارات حيث أن حجم التأثير عند الطالب أكبر منه عند الطالبات فـي المهـا              

والثامنة، وأقل منه في المهارات الثالثة والسادسة والسابعة، ولكن يتطابق في المجمـوع الكلـي               
  .حيث حجم التأثير كبير وهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير

  
  

ويعزو الباحث ذلك إلى أن استخدام البرنامج التقني حيث أنه من خالل استخدام الطالب              
رفة استطاعوا أن يدركوا أهمية ما يتعلموه، والسبب في قيامهم باألنـشطة            لمهارات ما وراء المع   

المختلفة، وكيفية تطبيق ما تعلموه في مواقف جديدة، كذلك ساعدهم على أن يوضحوا الخطـوات      
التي اتبعوها، والعقبات التي وقفت أمامهم، وكيفية التغلب عليها، وطلب المساعدة حـين يحتـاج               

امهم بعملية التحكم في عملية تعلمهم، وهذا جعلهم أكثر تفهمـاً للمعلومـات   األمر إلى ذلك، أي قي   
كما أن المحاكاة سهلت على الطالب استيعابهم لبعض مـن مهـارات مـا     . التي قاموا بدراستها    

وراء المعرفة، وفهم الغرض مما قاموا بتعلمه، ورغبتهم في معرفة المزيد عـن الموضـوعات               
  . التي درست
  

مهم باألنشطة والتجارب اعتمدوا على أنفسهم في استخالص و بناء المعنى            فمن خالل قيا  
         باألهـداف حقـق مـستوى عـال مـن الفهـم          ، كما أن وعـيهم       وبالتالي أصبح التعلم مثمراً   
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ونمو المهارات، كما أن تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة سـاعد علـى المناقـشة وتبـادل        
حريصة كل الحرص على تفوقها على المجموعات األخرى مما         المعلومات وكانت كل مجموعة     

جعلهم يراقبوا فهمهم للمادة التعليمية وإجراء المعالجات الالزمة عـن طريـق توجيـه األسـئلة        
 حرصوا على تقييم نتائج جهودهم من أفكار ومحاولة إعـادة بنائهـا             يألنفسهم وألقرانهم وبالتال  

  : ق هذه النتيجة مع دراسة كل من وبالتالي زيادة التحصيل والفهم، وتتف
 )Sillman&Dana,1999(  ــة ــة ، )Lee,1997(، ودراس ، ) Blank,2000(ودراس

 ) 2001الجندي وصادق، (، ودراسة   ) 2000عبد الصبور،   (ودراسة   ) Koch,2001( ودراسة  
   ) . 2005محسن ،(، ودراسة  )  2007خطاب،(، ودراسة  ) 2004القرني ،(، ودراسة

  . على أهمية استخدام مهارات ما وراء المعرفة في التحصيلوالتي أكدت
  
  

 توظيف البرنامج التقني في تنمية بعض مهارات ما  أن حجم تأثيرسبق ممايتضح كما و
كما يمكن تفسير نفس النتائج على أساس أن التباين . وراء المعرفة للمجموعة التجريبية كبير 

البرنامج ( يرجع إلى المتغير المستقل ) وراء المعرفة مهارات ما ( الكلي كبير للمتغير التابع 
  . والذي سبق إثبات أنه ذو أثر كبير عليه ) التقني 

  
ولقد أثبتت النتائج  الخاصة بتطبيق اختبار مهارات ما وراء المعرفـة علـى كـل مـن        

الطالب له  المجموعتين التجريبية و الضابطة الحقاً ، قبل استخدام البرنامج التقني وبعد استخدام             
، أن هناك فروقاً ذات داللة إحـصائية لـصالح          ) الكهرباء المتحركة ( من خالل دراستهم لوحدة     

  . المجموعة التجريبية 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن مهارات ما وراء المعرفة تؤكد على الدور النشط للطلبة أثناء               

أي ذات صـلة بخبـرات المـتعلم    التعلم ، وأهمية أن تكون مهام التعلم فاعلة و مشكالته حقيقية           
  .العلمية، مما يساعد ذلك على تنمية مهارات ما وراء المعرفة لديهم 

كما ساعدتهم المناقشة في مجموعات صغيرة، ومن خالل الفصل بأكمله علـى التعـرف علـى                
اآلراء المختلفة، وتقييمها وتحديد أوجه الصواب والخطأ فيها، كذلك ساعدتهم األسئلة التي كانـت        

  في التعرف على بعـض       - أثناء الدرس والتجارب التي يجرونها أو يشاهدونها         -طرح عليهم   ت
المواقف التي يمكن أن يواجهوها أثناء تعلمهم، وهذا يؤدي إلى تنمية بعض مهـارات مـا وراء                 

  .المعرفة لديهم 
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  : وقد اتفقت  هذه النتيجة مع دراسة كل من 
عبد الوهاب (،)2002حسام الدين ( ،)2001الجندي وصادق(،)2000عبد الصبور(

حسام (،)1992عطا اهللا (،)2001النمروطي (،)2006األحمد والشبل (،)2003الخطيب (،)2005
  ) Carns &Carns1999, Lee1997, Blank2000(و) ،2004عبد اهللا(،)2004الدين

ل والتي تؤكد على استخدام مهارات واستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنميـة التحـصي       
  .  العلمي وزيادته في العلوم

  
  :تعقيب عام على نتائج الدراسة 

بعض مهـارات مـا وراء    في تنمية البرنامج التقنييرى الباحث أن النتائج أثبتت فاعلية     
مـع أنـه   حيث دلت النتائج على تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الـضابطة         المعرفة  

برنامج التقني قد ساهم في تحسين المستوى العلمي لتنمية         األصل المجموعتين متكافئتين، ولكن ال    
مهارات ما وراء المعرفة حيث أن المتعلم يبني معرفته من خالل قيامه بالعديـد مـن األنـشطة            
والتجارب العلمية تجعل التعلم ذو معنى وقائم على الفهم وبذلك تنمى بعـض المهـارات  لديـه                  

نه وتصبح جزءاً من شخـصيته فتـنعكس علـى          بشكل منظم ومتسلسل وترسخ المعرفة في ذه      
  .تصرفاته في مواقف التعليم المختلفة 

إن التدريس وفقاً للبرامج التقنية والمحاكاة يركز على النشاط في عملية التعلم،فالتالميذ يكتـشفون        
بأنفسهم ويطبقون ما يتوصلون إليه من معارف علمية في مواقف جديدة مما يساعد على اكتشاف               

كما أن المحاكاة تسهل على التالميذ استيعابهم للمهـارات وإتقـانهم           . بشكل علمي سليم    المعرفة  
  . لها، وفهم الغرض مما قاموا بتعلمه، ورغبتهم في معرفة المزيد عن الموضوعات التي درست 

  
  توصيات الدراسة ومقترحاتها

  توصيات الدراسة/ أوال 
  : كن للباحث أن يوصي بما يلي في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج يم

 المختلفة لما وراء المعرفة ، ومعرفة األسباب لمهاراتبممارسة الطالب لالمدرسة هتمام  ا-1
 بصورة المهارات وفائدتها في عملية التعلم ، حتى يمكنهم استخدام هذه مهارةوراء استخدام كل 

  .  أكثر في حياتهم اليومية 
يم العالي أن تشجع استخدام البرامج التقنية المحوسبة في التعلـيم           على وزرارة التربية والتعل    -2

  .ومعرفة كيفية استخدامها وبناؤها، إلى جانب تدريب المعلمين على استخدامها
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 ما وراء المعرفة سواء قبـل  تنمية مهاراتتدريب معلمي العلوم على      وعلى مديريات التعليم     -3
، مما يـوفر  تدريس العلوم أثناء  في نميتها لدى الطالب  تالخدمة أو أثناء الخدمة حتى يمكنهم من        

  .مواقف تعليمية مناسبة أمام التالميذ ليمكنهم من ممارسة بعض المهارات بأنفسهم
 في ضوء حاجات الطالب وواقع المختلفةمهارات  وأيضا تصميم برامج محاكاة لتنمية ال-4

  . وتحديات العصرهالمجتمع ومتطلبات
ما وراء المعرفة في مجال تـدريس       تنمية مهارات    دليل للمعلم يتناول كيفية      إعدادكما عليها    -5

  .مهارات العلوم المختلفة 
 ضرورة االهتمام بالمفاهيم والمعلومات السابقة لدى الطالب وإعطائهم الفرصة للتعبير عن -6

  . أفكارهم والتحدث عنها 
  

 : مقترحات الدراسة:ثانيا
  : رح الباحث بعض الدراسات المستقبلية اآلتية امتداداً للدراسة الحالية يقت

  . دراسة أثر توظيف المحاكاة في تنمية مهارات التفكير العليا ومهارات حل المشكالت -1
 دراسة أثر توظيف البرامج التقنية المحوسبة في تحصيل الطالب بطيء التعلم في مادة -2

  . العلوم 
هات طالب المرحلة األساسية العليا في مادة  دراسة أثر توظيف المحاكاة في تنمية اتجا-3

  .العلوم 
 دراسة أثر توظيف تنمية مهارات ما وراء المعرفة في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى طالب -4

  .المرحلة األساسية العليا  في مادة العلوم 
عليم لمعلمي العلوم بمرحلة التقائم على أسلوب المحاكاة  دراسة أثر برنامج تدريبي مقترح -5

 لدى حل المشكلةمهارات مهارات ما وراء المعرفة على تنمية  لكيفية استخدام ة العليااألساسي
  .طالبهم 

ما وراء  في فلسطين في ضوء مهارات ة العلياهج العلوم بمرحلة التعليم األساسيا تطوير من-6
  .  من خالل البرامج التقنية المحوسبة والمحاكاةالمعرفة

 ذات ما وراء المعرفةمهارات يذ المراحل التعليمية المختلفة لمتالك تالم تقويم مستويات ا-7
  .الصلة بدراسة العلوم
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ومستويات تجهيز المعلومات وتنمية المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى تلميذات الصف           

 المجلـد الثـامن، العـدد       يـة، مجلـة التربيـة العلم    ،"األول اإلعدادي في مادة العلوم    
 . األول،الجمعية المصرية للتربية العلمية

فاعلية برنامج تعليمي بمساعدة الحاسب اآللـي فـي    ): "1996(زيتون، كمال عبد الحميد    -50
تنمية األداء المعرفي لحل مسائل الوراثة والتفكير المنطقي واالتجاه نحو الحاسب لـدى             

، العدد التاسع، معهد الدراسـات       العلوم التربوية  مجلة،  "عينة من طالب الثانوية العامة    
 .التربوية

دار ، األردن  / عمـان    ، 3ط ، أساليب تـدريس العلـوم     ) : 1999( عايش  ، زيتون   -51
 .الشروق لنشر والتوزيع

نحو رؤية معاصرة لوظائف الجامعـة المـصرية علـى ضـوء        ):1999(سكران،محمد -52
رؤيـة  -تطوير التعلـيم الجـامعي    "رة  ،بحث مقدم لمؤتمر جامعة القاه    تحديات المستقبل 
 . مايو24-22، مايو"لجامعة المستقبل

وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم ، دار الفكر        ): 1996(سالمة ،عبد الحافظ محمد    -53
 .للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، األردن

 1 ط،تنمية المفاهيم والمهارات العلميـة وطـرق تدريـسها      ) : 2004( سالمة عادل    -54
 . دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان،

اتجاهات طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي نحو استخدام        ): "2004(شباط ،محمد فارس   -55
 مجلـة جامعـة دمـشق     ،" الحاسوب في العمل المخبري فـي مجـال علـم األحيـاء           

 .2006،العدد الثاني،22،المجلد

مجلـة العلـوم    ،  "لمـول أثر استخدام الحاسوب في تعلم مفهـوم ا       ): "2003(شبر،خليل -56
 .، المجلد الرابع، العدد الثاني، كلية التربية، جامعة البحرينالتربوية والنفسية

 .1دار الفكر،ط: مقدمة في تقنيات التعليم،عمان):2008(شمى، نادر وإسماعيل، سامح -57

اثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحـصيل         ) : 2000( منى عبد الصبور    ، شهاب   -58
لذي تالميـذ الـصف     اية مهارات عمليات العلم التكاملية والتفكير االبتكاري        العلوم وتنم 

  ) .3( العدد ،  ) 3( المجلد ، مجلة التربية التعليمة ، الثالث اإلعدادي 

 ، ترجمة محمد حربـي حـسن ،         المحاكاة في التدريب اإلداري   ) : 1995(شوفيلد ،آلن    -59
 .لقاهرة منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،ا

الموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا     ) : 2001(صبري ، ماهر إسماعيل      -60
 .، مكتبة الرشد، الرياضالتعليم 
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فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات البرمجة لدى معلمـي          "): 2007(عابد،عطايا   -61
 .إلسالميةكلية التربية، الجامعة ا)غير منشورة(، رسالة ماجستير "التكنولوجيا بغزة

برنامج إرشادي لتنمية مهارات الحياة لـدى المراهـق         ): 2004(محمد عبد اهللا، معتز    -62
  .، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس القاهرة الكفيف

فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة        ) : 2005( عبد الوهاب ، فاطمة       -63
تأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى طالب الـصف        في تحصيل الفيزياء وتنمية التفكير ال     

   ) . 4( ، العدد  ) 8(  ، المجلد مجلة التربية العلمية ، الثاني الثانوي األزهري
  .شمس، مصر الجديدة  -64

أثر استخدام الحاسوب في تدريس العلوم على       ): "2003(عبد الهادي، جمال الدين توفيق     -65
دراسات فـي المنـاهج     ،  "ف السادس االبتدائي   نحو العلم لتالميذ الص    هالتحصيل واالتجا 
 ).85(، عددوطرق التدريس

المستحدثات التكنولوجية في مجال التعلـيم ، طبيعتهـا         ):1996(عبد المنعم ،علي محمد    -66
 ، المجلد السادس ، الكتـاب الرابـع ، الجمعيـة           مجلة تكنولوجيا التعليم  وخصائصها ،   

 .1996ف المصرية لتكنولوجيا التعليم ، القاهرة ، خري

، الكويـت    ، 1ط ، التفكير والمناهج المدرسـي    ) : 2003( عزو، وليام وعفانة ، عبيد -67
 .مكتبة الفالح والنصر والتوزيع

المؤتمر العلمـي  المعرفة وما وراء المعرفة ، المفهوم والداللة ،  ): 2004(عبيد ،  وليم      -68
المصرية لتربويـات     ، الجمعية     الرابع حول رياضيات التعليم العام في مجتمع المعرفة       

 .الرياضيات ، نادي أعضاء هيئة التدريس ببنها 

الوسائل والتكنولوجيا في التعلـيم بـين اإلطـار         ): 2003(عسقول ،محمد عبد الفتاح      -69
 .،فلسطين، مكتبة آفاق،غزةالفلسفي واإلطار التطبيقي 

ـ        ):2006(عسقول ،محمد عبد الفتاح       -70 ار الوسائل والتكنولوجيا في التعلـيم بـين اإلط
 . مكتبة آفاق، غزة، فلسطين2، طالفلسفي واإلطار التطبيقي

 في تنمية مهارات تـصميم األشـكال   Web CTفاعلية برنامج "): 2007(عقل،مجدي -71
، "المرئية المحوسبة لدى طالبات كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة اإلسالمية بغـزة          

 .،غزةالميةكلية التربية، الجامعة اإلس)غير منشورة(رسالة ماجستير 

أثر طريقة التدريس المعرفي والفوق معرفي لطلبة المرحلة        ) :1992(عطا اهللا، ميشيل     -72
، رسالة دكتوراه غير منشورة     األساسية في تفكيرهم العلمي وتحصيلهم للمفاهيم العلمية      

  . ،الجامعة األردنية ،عمان 
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،آفاق 1 ،ط لمتعددةالتدريس الصفي بالذكاوات ا   ): 2004( عفانة ،عزو والخزندار، نائلة      -73
  . فلسطين–للنشر والتوزيع،غزة 

 أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تـدريس         ) :2004(عفانة ،عزو ونشوان، تيسير     -74
 ،الرياضيات على تنمية التفكير المنظومي لدى طلبة الـصف الثـامن األساسـي بغـزة         

لعربـي، الجمعيـة    األبعاد الغائبة في مناهج العلوم بـالوطن ا       " المؤتمر العلمي الثامن  
لية ،كلية التربيـة  يفندق المرجان ،اإلسماع   " يوليو 28-25"،  )1( ،مجلد "المصرية للتربية 
 ، جامعة عين

 اثر استراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تحـصيل            : )2004( وائل عبد اهللا    ، علي   -75
دراسات في المناهج   ، الرياضيات وحل المشكالت لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي         

  ) .96(  العدد طرق التدريس،و

 ،الطبعة الخامسة   تدريس العلوم والتربية العلمية   ): 1975(عميرة،إبراهيم والديب،فتحي  -76
 .،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر

برنامج مقترح لتدريس معلمي التكنولوجيا في مرحلة       "): 2004(غباين،إسحاق إبراهيم    -77
    رسـالة ماجـستير    ،" على احتياجاتهم التدريبيةالتعليم األساسي العليا في فلسطين بناء

 . ، كلية التربية، جامعة األزهر،غزة)غير منشورة(

فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات         ) : 2004(قرني، زبيدة    -78
الفهم القرائي والتغلب على صعوبات تعلم المفاهيم الفيزيائية لدى طالب الـصف األول             

 ).56( ،جامعة المنصورة ،عددجلة كلية التربيةم،الثانوي

برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمي لتنميـة التفكيـر    ): "2005(كشكو،عماد   -79
، رسـالة   "التأملي في العلوم لدى طلبـة الـصف التاسـع األساسـي بمدينـة غـزة               

 .كلية التربية،الجامعة اإلسالمية،غزة) غير منشورة(ماجستير

 الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنـا       –ثورة االنفوميديا   ): 2000(كليش ، فرانك     -80
 .، الكويت ) 253(؟ ترجم حسام زكريا ، عالم المعرفة  ، العددوحياتك 

تدريس لغة التفكير في تعلـيم مـن أجـل          ) : 1998(كوستا ، أرثر ومرزانو ، روبرت      -81
 .صفاء األعسر ،القاهرة، دار قباء :  ، ترجمة التفكير

 ، الهيئة العامة لشؤن المطابع االميريـة ،         المعجم الوجيز ): 1997(ة العربية   مجمع اللغ  -82
 .القاهرة 

أثر استراتيجية مقترحة قائمة علـى الفلـسفة   ) : 2005(محسن ، رفيق عبد الرحمن       -83
البنائية لتنمية مهارات ما وراء المعرفة وتوليد المعلومات لطالب الصف التاسع مـن             
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، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة،كلية التربية،جامعـة            التعليم األساسي بفلـسطين   
 .األقصى،غزة 

تقدير طلبة الكيميـاء فـي جامعـة        ):"1994(ملكاوي،فتحي حسن وعبداهللا،عبداهللا محمد    -84
المجلـة  ،"اليرموك لدرجة اكتسابهم لمهارات العمل المخبري في ضوء بعض المتغيرات         

 .،المجلد الرابع عشر، العدد الثانيالعربية للتربية

أثر برنامج محوسب في تنمية مهارات التحويـل الهندسـي          "): 2006(منصور، معين    -85
كلية التربية، الجامعـة    )غير منشورة (، رسالة ماجستير    "لدى طالب الصف العاشر بغزة    

 .،غزةاإلسالمية

برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لـدى طلبـة           "): 2001(نبهان، سعد  -86
،جامعة عين شمس، جامعـة     )غير منشورة (،رسالة دكتوراة " غزة الصف التاسع بمحافظة  

 .األقصى،غزة

كتاب التكنولوجيـا للـصف العاشـر       ): 2004(ح، إبراهيم وآخرون  ييحيى، عدنان وقد   -87
 . ، مركز المناهج ،رام اهللاألساسي
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1 
  رنامج التقنيقائمة بمھارات ما وراء المعرفة المراد تنمیتھا من خالل الب

  
  

  مھارات ما وراء المعرفة  م
  مھارات التخطیط/ أوال 

  تحدید الھدف، أو الشعور بوجود مشكلة،وتحدید طبیعتھا  1
  اختیار إستراتیجیة تنفیذ الحل   2
  تحدید الصعوبات واألخطاء المحتملة   3
   بالنتائج المرغوب فیھا، أو المتوقعةؤالتنب  4

  والتحكممھارات المراقبة / ثانیا 
  اإلبقاء على الھدف في بؤرة االھتمام   5
  تحدید معرفة متى یجب االنتقال إلى العملیة التالیة   6
  اكتشاف الصعوبات واألخطاء   7

   مھارات التقویم/ ثالثا 
  تقویم مدى تحقیق الھدف   8
  تقویم مدى مالئمة األسالیب التي استخدمھا  9

  ات واألخطاء تقویم كیفیة التغلب على الصعوب  10
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z 
 
 

 
  
  

 

 
  

   اختبارحتكيم : املوضوع 

   :بعنوان بإجراء بحث تربوي د هاني إسماعيل أبو السعو/ الباحث يقوم 
 

   ما وراء المعرفـة     قائم على أسلوب المحاكاة لتنمية بعض مهارات      برنامج تقني
 على درجـة  ل للحصو، األساسي بغزةفي منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع    
  .الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية

  

 االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا
  :حيثمن 
v مطابقته للمحتوى. 

v مناسبته للعنوان. 
v ًالحذف،اإلضافة،ما تراه مناسبا.  

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
  

  
  ...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

  باحثال                                                                 
   هاني أبو السعود
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3 
 

  مھارات التخطیط/ أوال
  تحدید الھدف/ الفرع األول

  :یستخدم األمیتر لقیاس - 1
  معا) ب ، ج  (- فرق الجھد     د-  المقاومة      ج- شدة التیار    ب-أ

  :وصیل الدوائرالكھربیة لـنتعرف على أخطار الكھرباء في ت - 2
   معرفة شدة التیار الكھربائي- توصیل األسالك بشكل صحیح      ب-أ

   معرفة نوع الدائرة الكھربیة- اتخاذ احتیاطات األمان               د-ج
  :یتم دلك قضیب األبونیت بقطعة صوف لـ - 3

   على قطعة الصوف  تولید شحنة موجبة- تولید شحنة سالبة على قطعة الصوف          ب-أ
   سحب الشحنة من قطعة الصوف- تولید شحنة موجبة على قضیب األبونیت     د-ج

 :توضع البطاریة في الدائرة الكھربیة لنتمكن من الحصول على - 4
   ممر لمرور التیار الكھربائي- مصدر للشحنات    د- تیار مستمر   ج- فرق الجھد     ب-أ

 :اسیستخدم جھاز الجلفانومتر في قی - 5
   السعة الكھربیة- مصدر للشحنات   د- فرق الجھد الكھربي   ج- المقاومة الكھربیة    ب-أ

 :یستخدم الكشاف الكھربي في التعرف على  - 6
   المقاومة الكھربیة- السعة الكھربیة    د-  نوع الشحنة الكھربیة     ج- شدة التیار    ب-أ

  اختیار استراتیجیة تنفیذ الحل/ الفرع الثاني
المقاومة الكھربیة ھي خاصیة فیزیائیة للمادة تبین ممانعتھا لمرور التیار الكھربي فیھا فأفضل  - 1

  :طریقة لمعرفة مقدارھا تكون من خالل العالقة 
  شدة التیار/فرق الجھد=  المقاومة الكھربیة -شدة التیار                     بxفرق الجھد=  القدرة-أ

  2جـ = 1جـ= جـ  -   ج                     ) م خ + م د (  ت =  ق د -ج
 6.5یتصل عمودان كھربیان مع بعضھما على التوالي وصال مع مقاومة خارجیة مقدارھا  - 2

فولت والمقاومة الداخلیة 2فولت،1.5اوم فإذا كانت القوة الدافعة لھذه األعمدة على الترتیب 
 :ل العالقةأوم یتم حساب شدة التیار من خال0.3أوم ،0.2لكل منھما 

   الشحنة الكھربیةxفرق الجھد = شدة التیار  - أ
 شدة التیار/فرق الجھد= المقاومة الكھربیة  - ب
  المقومة الداخلیة+ المقاومة الخارجیة/القوة الدافعة الكلیة=  شدة التیار-ج
  )المقاومة الخارجیة+المقومة الداخلیة (xشدة التیار=  القوة الدافعیة الكھربیة- د
ھربیة المنزلیة نالحظ أن الطاقة الكھربیة تتحول إلى عدة أشكال أخرى من في األجھزة الك - 3

أفضل طریقة لحساب . الطاقة مثل الطاقة الحركیة في المروحة والطاقة الحراریة في المدفأة
 :الطاقة المتحولة ھي

   الشحنة الكھربیةxفرق الجھد   - أ
   زمن مرور التیارxالقدرة  - ب
  المقومة الداخلیة+ المقاومة الخارجیة/لیةالقوة الدافعة الك=  شدة التیار-ج
   زمن مرور التیارx المقاومة الكھربیةx مربع شدة التیار- د
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أي جھاز كھربي لھ قدرة كھربیة معینة إذا زادت فقد یتلف الجھاز وإذا قلت ال یعمل الجھاز  - 4
 :ولتحدید قدرة أي جھاز الكھربیة فأفضل طریقة تكون من خالل العالقة

   زمن مرور التیارxالقدرة =  الطاقة المتحولة-شدة التیار                بxرق الجھدف=  القدرة-أ
                   2ت × 1ت=  جـ  -د)                     م خ +  د م(  ت = ق د  -ج

 :عند توصیل المقاومات على التوازي فإن فرق الجھد الكلي یحدد من العالقة  - 5
   الشحنة الكھربیةxفرق الجھد = شدة التیار -                              ب      2جـ  + 1جـ= جـ   -أ

  شدة التیار       xفرق الجھد= القدرة  -                   د         )م خ +  د م(  ت =   ق د -ج
   -:القوة الدافعة الكھربیة لعمود تحسب من خالل العالقة  - 6

   زمن مرور التیارxالقدرة = الطاقة المتحولة -            ب)          م خ + م د (  ت =  ق د -أ
  المقاومة/ فرق الجھد = شدة التیار  -دشدة التیار                xفرق الجھد=  القدرةج

  تحدید الصعوبات واألخطاء المحتملة/ الفرع الثالث
  :لوانھا فیكون ترتیب أ% 10كیلو أوم ونسبة الخطأ فیھا 47مقاومة كربونیة قیمتھا  - 1

   بنفسجي– فضي - أصفر – برتقالي - بنفسجي       ب– فضي – برتقالي – أصفر -أ
   فضي– برتقالي – بنفسجي – أصفر - فضي        د– أحمر – أصفر – بنفسجي -ج

 :في الشكل المقابل تكون قراءة الفولتمیتر الصحیحة - 2
   فولت     12 - ب  فولت                 8 -أ

  
   فولت21 -  د              فولت16 -ج
  

   -:Ω 7یساوي  مقدار المقاومة الكلیةفي أي األشكال التالیة  - 3
  -                          د-                           ج  -ب                             -أ

      
               

        
   -:شكل صحیح بأي الدوائر الكھربائیة التالیة موصلة  - 4

    -                           د-                          ج-                            ب-أ
  
  
  
  
   -: الشكل الصحیح لھا ھو كیلو أوم47 قیمة المقاومة الكربونیة التي  تساوي  - 5

  
   -               د           -                         ج    - ب                             - أ 
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   -:الشكل یدل على  في   میل الخط المستقیم - 6
   شدة التیار - كمیة الشحنة                              ب-أ

  
   المقاومة - فرق الجھد                               د-ج
  

  التنبؤ بالنتائج المرغوب فیھا أو المتوقعة/ الفرع الرابع 
  :شحنات الكھربیة باتجاه محدد یمكننا قیاسإذا تحركت ال - 1

   اتجاه الكھرباء- شدة المقاومة       د– التیار الكھربي     ج - شدة التیار    ب-أ
)                                          أمبیر5( و یمر فیھا تیار كھربي شدتھ)  أوم 60( مدفأة كھربیة مقاومة سلكھا - 2

   - :جھد بین طرفیھا  فرق الیمكن التنبؤ بأن
   فولت12 -        د فولت           65 - فولت                   ج300 -  ب  فولت           30 -أ

 :تعطلت الكھرباء في المنزل عندما تعطل أحد المصابیح فتكون الدارة موصلة على  - 3
  م طریقة التوصیل غیر مھ- التوالي والتوازي       د- التوالي       ج-  التوازي       ب-أ

 3 دقیقة فإذا كان فرق الجھد بین طرفیھ 20 أمبیر في سلك لمدة 1یمر تیار كھربائي شدتھ  - 4
   -:فولت فإن الطاقة الكھربائیة المستنفذة ھي 

   جول3600 -            د جول   1800 -  ج     جول           600 -  جول               ب60 -أ
 العالقة بین خاللھ التنبؤ بیمكن من الشكل المقابل  - 5

   -:أثر درجة الحرارة في مقاومة
  .  الكربون - ب                        .  النحاس -أ

  
  .المتغیرة  -د                        .  الثابتة -ج

  مھارات المراقبة والتحكم/ ثانیا 
  اإلبقاء على الھدف في بؤرة االھتمام/ الفرع األول

 : حتى نحصل علیھا بأفضل صورة یجب أن نراعيمار في سلكشدة تیار كھربي  - 1
   الجھاز المراد تشغیلھ  - نوع مادة السلك                                     ب-أ

   الشيء یؤثر علیھ- ارتفاع السلك عن األرض                        د-ج
 :الھدف من استخدام قانون أوم ھو تحدید مقدار - 2

   نوع الطاقة- كمیة الكھرباء        د- نوع المادة         ج-كھربیة      ب المقاومة ال-أ
 :حتى یفي بالغرض الذي وضع من أجلھ یوصل جھاز الفولتمیتر في الدوائر الكھربیة على - 3

   غیر مھم طریقة توصیلھ- ال یوصل بشكل مباشر     د-  التوازي         ج-  التوالي       ب-أ
   - :ینسب إلى من العدم قة ال تفنى و ال تستحدث القانون اآلتي الطا - 4

       الطاقة الكھربائیة - ب                  فرق الجھد الكھربائي-أ
   المقاومة الكھربائیة-د                    القدرة الكھربائیة   -ج

القطب السالب في بطاریة حتى تكون عندنا دارة كھربیة من بطاریة السیارة یجب أن یكون  - 5
   - :منالسیارة 

      تیك ی حمض الكبر-ب                            ألواح الرصاص   -أ
   أول أكسید الرصاص   - د                     أكسید الرصاص   ثاني-ج
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  تحدید معرفة متى یجب االنتقال إلى العملیة التالیة/ الفرع الثاني
  :بعد معرفة فرق الجھد وشدة التیار یمكن تحدید - 1

   الشحنة الكھربیة- سمك الموصل         د- المقاومة الكھربیة       ج- طول الموصل          ب-أ
تم توصیل عدة مقاومات في دارة كھربیة ووصل معھا بعد ذلك جھاز أمیتر على التوالي  - 2

 :لقیاس شدة التیار الكلي نستخدم
   معادلة التفریغ- قانون الطاقة               د- قانون المقاومات             ج- قانون أوم           ب-أ

في دارة كھربیة تم تحدید كل من المقاومة الخارجیة والمقاومة الداخلیة ویتصل فیھا عمودان  - 3
 :كھربیان على التوالي والقوة الدافعة لھذه األعمدة معروفة ، بعد ذلك یمكن تحدید

   الغرض من الدارة- شكل الدارة          د-ة          ج القوة الدافعة الكلی- نوع الدارة           ب-أ
یوجد لدیك مقاومة داخلیة ومقاومة خارجیة ومصدر تیار كھربي وأسالك ، لتكتمل ھذه الدارة  - 4

 :ولتعرف شدة التیار یجب علیك أن تضیف لھذه الدارة
   جھاز أمیتر-   د جھاز جلفانومیتر       - جھاز أمبیر          ج-  مقاومات أخرى        ب-أ

طلب منك عمل دارة كھربیة بحیث یتم الحصول على قوة دافعة كھربیة أكبر ما یكون وكان  - 5
 :المصدر الكھربي ھو أعمدة جافة ، لتحقیق ذلك نقوم  بتوصل األعمدة على

   ال تھم طریقة التوصیل-  ال توصل مباشرة         د- التوالي        ج- التوازي            ب-أ
  اكتشاف الصعوبات واألخطاء/ فرع الثالث ال

إذا المقاومة في الوسط یجب أن Ω 7في الشكل الذي أمامك مقدار المقاومة الكلیة یساوي  - 1
   -:تساوي

   أوم 7 -                   بأوم 7 / 1  -أ
                   

      أوم3 -                      د  أوم1  - ج
و في المصباح )  أمبیر 2( إذا كانت شدة التیار في المقاومة المتغیرة ابل في الرسم المق - 2

  :تساويشدة التیار في المصباح الكبیر  ف)  أمبیر 0.4( الصغیر 
   أمبیر1.2 -  أمبیر                           ب2.1 -أ

  
   أمبیر21 - أمبیر                            د12 -ج
  

                              ل سلك            یوصتفولت عند 1   )ب(  فولت وجھد النقطة 5)  أ   (إذا كان جھد النقطة - 3
     - :فلزي بین  النقطتین أ و ب فإنھ 

  یسري تیار كھربائي من ب إلى أ     -ب         ینقل تیار كھربائي من أ إلى ب       -أ
       ال یمكن تحدید ذلك بدون وجود أمیتر-د                  ال یسرى أي تیار  كھربائي  -ج
   -:  إلكترون يتولد عليه شحنة مقدارها بالكولوم 1510 × 5عندما يفقد جسم عدد  - 4   
      كولوم 4- 10 × 8 -ب                             كولوم 410×8 -أ
  
        كولوم 34 10 × 8 -د                     كولوم   40- 10 × 8 -ج 
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  : تساويأوم ) 1( شدة التیار المار في المقاومة  في الشكل المقابل - 5
   أمبیر2 - أمبیر                                  ب1 -أ

  
  
   أمبیر4 – أمبیر                                د 3 -ج
  

  مھارات التقویم/ ثالثا 
  تقویم مدى تحقق األھداف/ الفرع األول 

  :ا توصیل ملف أمیتر بمقاومة فأفضل توصیل یكون مع مقاومةإذا أردن - 1
   كبیرة على التوازي  - كبیرة على التوالي                           ب-أ

   صغیرة على التوازي- صغیرة على التوالي                        د-ج
   -:ة في الدائرة التالی) ص / س( المقاومة المتكافئة بین النقطتین  -2    

   أوم                   6/30 -                   ب أوم55 -أ
  
   أوم1/55 - أوم                  د15 -ج

  -:في الدائرة التالیة ) ب / أ (  المقاومة المتكافئة بین النقطتین -3    
   أوم 2 / 11 - أوم          ب11 / 24 -أ

  
    م أو24 / 11 - أوم                 د2 -ج

   -: التیار الكھربائي الذي یجعل عضالت القلب تنقبض بسرعة بحیث ال یعود القلب یعمل ھو -4     
   أمبیر1 -  أمبیر                  د0.01 -  أمبیر              ج0.1 -   ب  أمبیر           0.001 -أ

  تقویم مدى مالئمة األسالیب التي استخدمھا/ الفرع الثاني 
 :ل المسائل الحسابیة توجد صعوبة في عند ح - 1

   تحدید معادلة وقانون الحل- استخدام االلة الحاسبة                             ب-أ
   كیفیة حساب األرقام- التعویض باألرقام بدل الرموز                 د-ج

 :إذا طلب منك توصیل أمیتر داخل دارة كھربیة جاھزة فالمشكلة ھنا تكمن في  - 2
  أسلوب التوصیل- كیفیة التوصیل      د- مكان التوصیل        ج- طریقة التوصیل       ب-أ

  تقویم كیفیة التغلب على الصعوبات / الفرع الثالث 
  

ھناك دارات كھربیة ال تعمل مع العلم أنھا قد وصلت بشكل صحیح ، فأفضل طریقة الكتشاف  - 1
  :السبب ھي 

   تفقد توصیل األسالك في الدارة-رة                 ب تفقد أرقام المقومات غي الدا-أ
   تغییر األجھزة الموصلة في الدارة-  استخدام جھاز كشف كھربي                   د-ج

حتى تعمل المدفأة بصورة جیدة  فولت 220 أوم یعمل على فرق جھد 100سلك مدفأة مقاومھ  -2    
   -:وي قیمة التیار المار خاللھ تسایجب أن تكون 

     أمبیر                   2200 -                          ب   أمبیر         22   -أ
                         أمبیر2.2 -   أمبیر                                   د220 -ج
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 التیار  شدةحتى تعمل یجب أن تكون أوم 100 واط و مقاومتھا 400 مكنسة كھربیة قدرتھا -3     
   - :المار بھا 

   أمبیر4/ 1   - أمبیر              د4000 - أمبیر                   ج4 - أمبیر                ب2 -أ
حتى یعمل بشكل فولت 240 واط  و فرق الجھد الذي یعمل علیھ 480مجفف شعر قدرتھ  -4     

  -: شدة التیار المار بھ تساوي صحیح یجب أن تكون
     أمبیر1/4  -أمبیر                د 0.5 - أمبیر                         ج2 -یر              ب أمب4 -أ

  2.4 فولت  وصل قطباه مع مقاومة ثابتة   3   أوم  و قوتھ الدافعة  0.6عمود جاف مقاومتھ  -5     
   - :أوم فإن مقدار شدة التیار تساوي 

    أمبیر 0.18 -  أمبیر                 د 1 -أمبیر                 ج 3   - أمبیر               ب 7.2  -أ
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4 
 

 

m  
  :أختي الطالبة /  أخي الطالب 

  
      و بعد ...  السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته 
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  الباحث                                                                          

  ھاني إسماعیل أبو السعود.أ
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  : یستخدم األمیتر لقیاس- 1
  معا) ب ، ج  (- فرق الجھد     د-  المقاومة      ج- شدة التیار    ب-أ

  :نتعرف على أخطار الكھرباء في توصیل الدوائر الكھربیة لـ- 2
  ئي معرفة شدة التیار الكھربا- توصیل األسالك بشكل صحیح      ب-أ

   معرفة نوع الدائرة الكھربیة- اتخاذ احتیاطات األمان               د-ج
  :یتم دلك قضیب األبونیت بقطعة صوف لـ- 3

   تولید شحنة موجبة على قطعة الصوف - تولید شحنة سالبة على قطعة الصوف          ب-أ
  لصوف سحب الشحنة من قطعة ا- تولید شحنة موجبة على قضیب األبونیت     د-ج
 :توضع البطاریة في الدائرة الكھربیة لنتمكن من الحصول على- 4

   ممر لمرور التیار الكھربائي- مصدر للشحنات    د- تیار مستمر   ج- فرق الجھد     ب-أ
 :یستخدم جھاز الجلفانومتر في قیاس- 5

  الكھربیة السعة - مصدر للشحنات   د- فرق الجھد الكھربي   ج- المقاومة الكھربیة    ب-أ
 :یستخدم الكشاف الكھربي في التعرف على - 6

   المقاومة الكھربیة- السعة الكھربیة    د-  نوع الشحنة الكھربیة     ج- شدة التیار    ب-أ
المقاومة الكھربیة ھي خاصیة فیزیائیة للمادة تبین ممانعتھا لمرور التیار الكھربي فیھا فأفضل - 7

  : خالل العالقة طریقة لمعرفة مقدارھا تكون من
  شدة التیار/فرق الجھد=  المقاومة الكھربیة -شدة التیار                     بxفرق الجھد=  القدرة-أ

  2جـ = 1جـ= جـ  -   ج)                      م خ + م د (  ت =  ق د -ج
 اوم فإذا 6.5یتصل عمودان كھربیان مع بعضھما على التوالي وصال مع مقاومة خارجیة مقدارھا - 8

أوم 0.2فولت والمقاومة الداخلیة لكل منھما 2فولت،1.5كانت القوة الدافعة لھذه األعمدة على الترتیب 
 :أوم یتم حساب شدة التیار من خالل العالقة0.3،

   الشحنة الكھربیةxفرق الجھد = شدة التیار - ت
 شدة التیار/فرق الجھد= المقاومة الكھربیة  - ث
  المقومة الداخلیة+ المقاومة الخارجیة/افعة الكلیةالقوة الد=  شدة التیار-ج
  )المقاومة الخارجیة+المقومة الداخلیة (xشدة التیار=  القوة الدافعیة الكھربیة- د

في األجھزة الكھربیة المنزلیة نالحظ أن الطاقة الكھربیة تتحول إلى عدة أشكال أخرى من الطاقة - 9
أفضل طریقة لحساب الطاقة المتحولة . لحراریة في المدفأةمثل الطاقة الحركیة في المروحة والطاقة ا

 :ھي
   الشحنة الكھربیةxفرق الجھد  - ت
   زمن مرور التیارx القدرة  - ث
  المقومة الداخلیة+ المقاومة الخارجیة/القوة الدافعة الكلیة=  شدة التیار-ج
   زمن مرور التیارx المقاومة الكھربیةx مربع شدة التیار- د
لھ قدرة كھربیة معینة إذا زادت فقد یتلف الجھاز وإذا قلت ال یعمل الجھاز أي جھاز كھربي -10

 :ولتحدید قدرة أي جھاز الكھربیة فأفضل طریقة تكون من خالل العالقة
   زمن مرور التیارxالقدرة =  الطاقة المتحولة-شدة التیار                بxفرق الجھد=  القدرة-أ
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                   2ت × 1ت=  جـ  -د                )     م خ +  د م(  ت = ق د  -ج
 :عند توصیل المقاومات على التوازي فإن فرق الجھد الكلي یحدد من العالقة -11

   الشحنة الكھربیةxفرق الجھد = شدة التیار -                                    ب2جـ  + 1جـ= جـ   -أ
  شدة التیار       xفرق الجھد= القدرة  -                   د         )م خ +  د م(  ت =   ق د -ج

   -:القوة الدافعة الكھربیة لعمود تحسب من خالل العالقة -12
   زمن مرور التیارxالقدرة = الطاقة المتحولة -ب)                      م خ + م د (  ت =  ق د -أ

  المقاومة/ فرق الجھد = شدة التیار  -دشدة التیار                xفرق الجھد=  القدرةج
  :فیكون ترتیب ألوانھا % 10كیلو أوم ونسبة الخطأفیھا 47مقاومة كربونیة قیمتھا -13

   بنفسجي– فضي - أصفر – برتقالي - بنفسجي       ب– فضي – برتقالي – أصفر -أ
   فضي– برتقالي – بنفسجي – أصفر - فضي        د– أحمر – أصفر – بنفسجي -ج

 :في الشكل المقابل تكون قراءة الفولتمیتر الصحیحة-14
   فولت     12 - ب  فولت                 8 -أ

  
   فولت21 -  د   فولت           16 -ج
  

   - :Ω 7یساوي  مقدار المقاومة الكلیةفي أي األشكال التالیة -15
  -                          د-       ج                      -ب                             -أ

      
               

        
   -:شكل صحیح بأي الدوائر الكھربائیة التالیة موصلة -16

    -                           د-                          ج-                            ب-أ
  
  
  
  

   -: الشكل الصحیح لھا ھو كیلو أوم47  قیمة المقاومة الكربونیة التي  تساوي-17
  
   -                          د-                         ج    - ب                             - أ 
  
  
   
    

   -:ي الشكل یدل على  ف میل الخط المستقیم -18
   شدة التیار - كمیة الشحنة                              ب-أ

  
   المقاومة - الجھد                               د فرق-ج
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  :إذا تحركت الشحنات الكھربیة باتجاه محدد یمكننا قیاس-19
   اتجاه الكھرباء- شدة المقاومة       د– التیار الكھربي     ج - شدة التیار    ب-أ

)                                         أمبیر 5( و یمر فیھا تیار كھربي شدتھ)  أوم 60( مدفأة كھربیة مقاومة سلكھا-20
   - : فرق الجھد بین طرفیھا یمكن التنبؤ بأن

   فولت12 -        د فولت           65 - فولت                   ج300 -  ب  فولت           30 -أ
  :تعطلت الكھرباء في المنزل عندما تعطل أحد المصابیح فتكون الدارة موصلة على-21

   غیر مھم طریقة التوصیل- التوالي والتوازي       د- التوالي       ج-  التوازي       ب-أ
 فولت 3 دقیقة فإذا كان فرق الجھد بین طرفیھ 20 أمبیر في سلك لمدة 1یمر تیار كھربائي شدتھ -22

   -:فإن الطاقة الكھربائیة المستنفذة ھي 
   جول3600 -            د جول   1800 -  ج            جول    600 -  جول               ب60 -أ

 العالقة بینیمكن من خاللھ التنبؤ بالشكل المقابل -23
   -:أثر درجة الحرارة في مقاومة 

  .  الكربون - ب                        .  النحاس -أ
  
  .المتغیرة  -د                          .  الثابتة -ج

 : حتى نحصل علیھا بأفضل صورة یجب أن نراعيي مار في سلكشدة تیار كھرب-24
   الجھاز المراد تشغیلھ  - نوع مادة السلك                                     ب-أ

   الشيء یؤثر علیھ- ارتفاع السلك عن األرض                        د-ج
 :الھدف من استخدام قانون أوم ھو تحدید مقدار-25

   نوع الطاقة- كمیة الكھرباء        د- نوع المادة         ج-مة الكھربیة      ب المقاو-أ
 :حتى یفي بالغرض الذي وضع من أجلھھ یوصل جھاز الفولتمیتر في الدوائر الكھربیة على-26

   غیر مھم طریقة توصیلھ- ال یوصل بشكل مباشر     د-  التوازي         ج-  التوالي       ب-أ
   - :ینسب إلى من العدم ن اآلتي الطاقة ال تفنى و ال تستحدث القانو-27

       الطاقة الكھربائیة - ب                  فرق الجھد الكھربائي-أ
   المقاومة الكھربائیة-د                    القدرة الكھربائیة   -ج

سالب في بطاریة القطب الحتى تكون عندنا دارة كھربیة من بطاریة السیارة یجب أن یكون -28
   - :منالسیارة 

      تیك ی حمض الكبر-ب                            ألواح الرصاص   -أ
   أول أكسید الرصاص   - د                     أكسید الرصاص   ثاني-ج

  : بعد معرفة فرق الجھد وشدة التیار یمكن تحدید-29
   الشحنة الكھربیة- سمك الموصل         د-      ج المقاومة الكھربیة - طول الموصل          ب-أ

تم توصیل عدة مقاومات في دارة كھربیة ووصل معھا بعد ذلك جھاز فولتمیتر على التوالي  -30
 :لقیاس شدة التیار الكلي نستخدم

  فریغ معادلة الت- قانون الطاقة               د- قانون المقاومات             ج- قانون أوم           ب-أ
في دارة كھربیة تم تحدید كل من المقاومة الخارجیة والمقاومة الداخلیة ویتصل فیھا عمودان  -31

 :كھربیان على التوالي والقوة الدافعة لھذه األعمدة معروفة ، بعد ذلك یمكن تحدید
   من الدارة الغرض- شكل الدارة          د- القوة الدافعة الكلیة          ج- نوع الدارة           ب-أ
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یوجد لدیك مقاومة داخلیة ومقاومة خارجیة ومصدر تیار كھربي وأسالك ، لتكتمل ھذه  -32
 :الدارة ولتعرف شدة التیار یجب علیك أن تضیف لھذه الدارة

   جھاز أمیتر-  جھاز جلفانومیتر         د- جھاز أمبیر          ج-  مقاومات أخرى        ب-أ
حیث یتم الحصول على قوة دافعة كھربیة أكبر ما یكون وكان طلب منك عمل دارة كھربیة ب -33

 :المصدر الكھربي ھو أعمدة جافة ، لتحقیق ذلك نقوم  بتوصل األعمدة على
   ال تھم طریقة التوصیل-  ال توصل مباشرة         د- التوالي        ج- التوازي            ب-أ

إذا كانت المقاومة في الوسط یجب Ω 7كلیة یساوي في الشكل الذي أمامك مقدار المقاومة ال  -34
   - :أن تساوي

   أوم 7 -                   بأوم 7 / 1  -أ
                   

      أوم3 -                      د  أوم1  - ج
و في المصباح )  أمبیر 2( إذا كانت شدة التیار في المقاومة المتغیرة في الرسم المقابل  -35

  :تساويشدة التیار في المصباح الكبیر  ف)  أمبیر 0.4( ر الصغی
   أمبیر1.2 -  أمبیر                           ب2.1 -أ

  
   أمبیر21 - أمبیر                            د12 -ج
  

           فولت عند وصل سلك            1   )ب(  فولت وجھد النقطة 5)  أ   (إذا كان جھد النقطة -36
     - :فلزي بین  النقطتین أ و ب فإنھ 

  یسري تیار كھربائي من ب إلى أ     -ب         ینقل تیار كھربائي من أ إلى ب       -أ
       ال یمكن تحدید ذلك بدون وجود أمیتر-د                  ال یسرى أي تیار  كھربائي  -ج
   - :  إلكترون يتولد عليه شحنة مقدارها بالكولوم 1510 × 5عندما يفقد جسم عدد  -  37   
      كولوم 4- 10 × 8 -ب                             كولوم 410×8 -أ
  
        كولوم 34 10 × 8 -د                     كولوم   40- 10 × 8 -ج 
  

  : تساويأوم ) 1( شدة التیار المار في المقاومة  في الشكل المقابل -38
   أمبیر2 - أمبیر                                  ب1 -أ

  
  
   أمبیر4 – أمبیر                                د 3 -ج
  

 :إذا أردنا توصیل ملف أمیتر بمقاومة فأفضل توصیل یكون مع مقاومة -39
  

   كبیرة على التوازي  - كبیرة على التوالي                           ب-أ
   صغیرة على التوازي- لى التوالي                       د صغیرة ع-ج
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   -:في الدائرة التالیة ) ص / س( المقاومة المتكافئة بین النقطتین  - 40    
   أوم                   6/30 -                   ب أوم55 -أ

  
   أوم1/55 - أوم                  د15 -ج

  -:رة التالیة في الدا) ب / أ ( بین النقطتین   المقاومة المتكافئة- 41    
   أوم 2 / 11 - أوم          ب11 / 24 -أ

  
     أوم24 / 11 - أوم                 د2 -ج

   -:سرعة بحیث ال یعود القلب یعمل ھو التیار الكھربائي الذي یجعل عضالت القلب تنقبض ب- 42    
   أمبیر1 -  أمبیر                  د0.01 -یر              ج  أمب0.1 -   ب  أمبیر           0.001 -أ

  :أفضل طریقة لحل المسائل الحسابیة -44
   التعویض المباشر- كتابة قانون الحل باأللفاظ                   ب-أ

   كتابة قانون الحل باأللفاظ والرموز-  كتابة قانون الحل بالرموز                  د-ج
رات كھربیة ال تعمل مع العلم أنھا قد وصلت بشكل صحیح ، فأفضل طریقة ھناك دا-45

  :الكتشاف السبب ھي 
   تفقد توصیل األسالك في الدارة- تفقد أرقام المقاومات غي الدارة                 ب-أ

   تغییر األجھزة الموصلة في الدارة-  استخدام جھاز كشف كھربي                   د-ج
حتى تعمل المدفأة بصورة  فولت 220 أوم یعمل على فرق جھد 100ھ تك مدفأة مقاومسل - 46    

   -:قیمة التیار المار خاللھ تساوي جیدة یجب أن تكون 
                       أمبیر2.2 - د              أمبیر   220 -ج   أمبیر          2200 -       ب   أمبیر         22   -أ

 شدة التیار حتى تعمل یجب أن تكون أوم 100 واط و مقاومتھا 400سة كھربیة قدرتھا  مكن-47     
   - :المار بھا 

   أمبیر4/ 1   - أمبیر              د4000 - أمبیر                   ج4 - أمبیر                ب2 -أ
حتى یعمل بشكل  فولت240 واط  و فرق الجھد الذي یعمل علیھ 480مجفف شعر قدرتھ  -48     

  -: شدة التیار المار بھ تساوي صحیح یجب أن تكون
     أمبیر1/4  -أمبیر                د 0.5 - أمبیر                         ج2 - أمبیر              ب4 -أ

 فولت  وصل قطباه مع مقاومة ثابتة   3   أوم  و قوتھ الدافعة  0.6عمود جاف مقاومتھ  -49     
   -: أوم فإن مقدار شدة التیار تساوي  2.4

    أمبیر 0.18 -  أمبیر                 د 1 -أمبیر                 ج 3   - أمبیر               ب 7.2  -أ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



148  

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  رمز اإلجابة  رقم السؤال
  د  ج  ب  أ  .1
  د  ج  ب  أ  .2
  د  ج  ب  أ  .3
  د  ج  ب  أ  .4
  د  ج  ب  أ  .5
  د  ج  ب  أ  .6
  د  ج  ب  أ  .7
  د  ج  ب  أ  .8
  د  ج  ب  أ  .9

  د  ج  ب  أ  .10
  د  ج  ب  أ  .11
  د  ج  ب  أ  .12
  د  ج  ب  أ  .13
  د  ج  ب  أ  .14
  د  ج  ب  أ  .15
  د  ج  ب  أ  .16
  د  ج  ب  أ  .17
  د  ج  ب  أ  .18
  د  ج  ب  أ  .19
  د  ج  ب  أ  .20
  د  ج  ب  أ  21
  د  ج  ب  أ  .22
  د  ج  ب  أ  .23
  د  ج  ب  أ  .24
  د  ج  ب  أ  .25
  د  ج  ب  أ  .26
  د  ج  ب  أ  .27
  د  ج  ب  أ  .28

  رمز اإلجابة  رقم السؤال
  د  ج  ب  أ  .29
  د  ج  ب  أ  .30
  د  ج  ب  أ  .31
  د  ج  ب  أ  .32
  د  ج  ب  أ  .33
  د  ج  ب  أ  .34
  د  ج  ب  أ  .35
  د  ج  ب  أ  .36
  د  ج  ب  أ  .37
  د  ج  ب  أ  .38
  د  ج  ب  أ  .39
  د  ج  ب  أ  .40
  د  ج  ب  أ  .41
  د  ج  ب  أ  .42
  د  ج  ب  أ  .43
  د  ج  ب  أ  .44
  د  ج  ب  أ  .45
  د  ج  ب  أ  .46
  د  ج  ب  أ  .47
  د  ج  ب  أ  .48
  د  ج  ب  أ  .49



149  

 
6 
 

 
 

  

الدرجة   االسم  م
  العلمية

  مكان العمل  التخصص

  الجامعة االسالمية  مناهج و تكنولوجيا التعليم  أستاذ  د عزو عفانة . أ  1
مناهج وطرق تدريس   أستاذ مشارك  محمود األستاذ. د  2

  العلوم
  جامعة األقصى

مناهج وطرق تدريس   أستاذ مساعد  جمال الزعانين.د  3
  العلوم

  جامعة األقصى

مناهج وطرق تدريس   أستاذ مساعد  عطا درويش.د  4
  العلوم

  جامعة األزهر

  الجامعة اإلسالمية  هج وطرق تدريس منا  أستاذ مشارك  عبد المعطي األغا.د  5
مناهج وطرق تدريس   دكتوراه  رفيق محسن. د  6

  العلوم
 فيمشرف دائرة 
  وكالة الغوث

مناهج وطرق تدريس   ماجستير  أحمد قشطة. أ  7
  العلوم

مدارس وكالة 
  الغوث

مناهج وطرق تدريس   ماجستير   عائد الربعي0أ  8
  العلوم

مدير مركز القياس 
  والتقويم

  الحكومةمدارس   المناهج وتكنولوجيا التعليم  ماجستير  زي شقفةرم.أ  9
  مدارس الحكومة  الجغرافية السكانية  ماجستير  حسام عيد. أ  10
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   )7(ملحق رقم 

  
    ودليل الطالبأسماء السادة محكمي دليل المعلم

  
الدرجة   االسم  م

  العلمية
  مكان العمل  التخصص

هج وطرق تدريس منا  دكتوراه  رفيق محسن. د  1
  العلوم

 فيمشرف دائرة 
  وكالة الغوث

مناهج وطرق تدريس   ماجستير  أحمد قشطة. أ  2
  العلوم

مدارس وكالة 
  الغوث

مناهج وطرق تدريس   ماجستير   عائد الربعي0أ  3
  العلوم

مدير مركز القياس 
  والتقويم

  الحكومةمدارس   المناهج وتكنولوجيا التعليم  ماجستير  رمزي شقفة.أ  4
  مدارس الحكومة  الجغرافية السكانية  ماجستير  حسام عيد. أ  5
  مدارس وكالة الغوث  علوم  بكالوريوس   أحمد أبو السعود  6
  الحكومةمدارس   علوم  بكالوريوس  أسامة الزاملي  7
  مدارس الحكومة  علوم  بكالوريوس  محمد العرجا  8
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   )8(ملحق رقم 

  
  نامج التقني البرأسماء السادة محكمي 

  
الدرجة   االسم  م

  العلمية
  مكان العمل  التخصص

  الجامعة اإلسالمية  مناهج وتكنولوجيا التعليم  أستاذ مشارك  محمد أبو شقير . أ  1
  الجامعة اإلسالمية  مناهج و تكنولوجيا التعليم  ماجستير  منير حسن.أ  2
  سالميةالجامعة اإل  مناهج وتكنولوجيا التعليم  ماجستير  أدهم البعلوجي.أ  3
  الجامعة اإلسالمية  مناهج وتكنولوجيا التعليم  ماجستير  محمود الرنتيسي.أ  4
  مدارس الحكومة  مناهج وتكنولوجيا التعليم  ماجستير  رمزي شقفة.أ  5
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   )9(ملحق رقم 
 

z 
 

 
 

  
  

 
 

  

   برنامج تقينحتكيم : املوضوع 

   :بعنوان بإجراء بحث تربوي هاني اسماعيل أبو السعود / الباحث يقوم 
 

   ما وراء المعرفـة     قائم على أسلوب المحاكاة لتنمية بعض مهارات      برنامج تقني
 على درجـة  ل للحصو، األساسي بغزةدى طلبة الصف التاسع في منهاج العلوم ل   

  .الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية
  

ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا البرنامج في ضوء خبرتكم في هذا المجال 
  :حيثمن 
v مطابقته للمحتوى. 

v مناسبته للعنوان. 
v ًالحذف،اإلضافة،ما تراه مناسبا.  

  

  لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكمشاكرين 
  

  
  ...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

  
  الطالب                                                                  

    هاني أبو السعود
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  )10(ملحق رقم 
  دليل الطالب

 z 
  

  
   غــزة–الجامعة اإلسالمية 

  ات العليا ـادة الدراســـعم
  ةــــة التربيـــــكلي

  وأساليب التدريس قسم المناهج 
  

   لتنمية بعض مهاراتقائم على أسلوب المحاكاةبرنامج تقني 
  لبة لدى طعلوم منهاج الي فما وراء المعرفة
  . األساسي بغزةتاسعالصف ال
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  :عزيزي الطالب
 منهـاج العلـوم للـصف       ي لديك ف  الفيزيائيةمهارات  اليهدف هذا البرنامج إلى تنمية بعض       

،اشـتملت علـى   )وحدة الكهرباء المتحركة(التاسع،ويتكون هذا البرنامج من وحدة دراسية واحدة        
 و الدروس باإلضافة إلى بعض الفعاليات واألنشطة التي مـن شـأنها أن              مجموعة من األهداف  

  .تيسر علينا تعلم هذه الوحدة إن شاء اهللا
وسوف نستعرض في البداية بعض المفاهيم والمصطلحات الكهربية ،األمر الذي سوف يـساعدنا             

لـى  على معرفة المخططات للدارات الكهربية  بكل سهولة ويسر،ونتعرف بعدها عـن قـرب ع       
العناصر المكونة للدارة الكهربية، وسنتعرف أيضاً على كيفية اختيار األدوات والمصادر الالزمة            
لبناء الدارات الكهربية، وطريقة البناء والتركيب وبعض المبادئ األساسية لهـذه العمليـة،األمر             

كهربيـة  الذي سوف يجعلك قادراً إن شاء اهللا على تصميم وتجميع واختبار وصيانة الـدارات ال              
  .بكفاءة وإتقان

  
  :األهداف العامة للبرنامج
 منهاج  ي لديك ف  الفيزيائيةمهارات  اليهدف هذا البرنامج إلى تنمية بعض       :عزيزي الطالب 

العلوم للصف التاسع،وقد تم تحديد أهداف عامة في بداية البرنامج،ينبثق عنهـا مجموعـة مـن                
  .جاألهداف الخاصة،تلي عنوان كل درس من دروس البرنام

  :ويمكن تحديد األهداف العامة للبرنامج على النحو اآلتي
 التيار والجهد الكهربائيين والشحنة الكهربيـة والتيـار الكهربـي        على كل من   الطالب   تعرفي -

 .وفرق الجهد الكهربي 

 .تنمية مهارة توصيل المقاومات وتوصيل األعمدة الكهربائية  -

  
  :األهداف الخاصة للبرنامج

اف الخاصة من المهارات التي يهدف البرنامج إلى تنميتها والتي اشتقت من            تشكلت األهد 
قائمة المهارات التي أعدها الباحث بعد تحليل وحدة الكهرباء المتحركة من كتاب العلوم للـصف               
التاسع، وقد تضمنتها دروس البرنامج وإليك أخي الطالب عرضاً لألهداف الخاصة بالبرنامج ثـم         

  .امجعرضاً لدروس البرن
  

  :األهداف الخاصة للبرنامج:ثانياً
 .عرف مفهوم الشحنة و مصدرها ي. 1
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قـــارن بـــين المـــواد الموصـــلة و شـــبه الموصـــلة و العازلـــة للكهربـــاء                                         ي. 2
 . من حيث حركة إلكتروناتها الحرة 

  .وضح العالقة بين الشحنة الكهربية و شدة التيار ي. 3

 . ستخدم األميتر بشكل صحيح لقياس شدة التيار ي. 4

 .وضح مفهوم فرق الجهد الكهربي و وحدة قياسه ي. 5

 .ستخدم جهاز الفولتميتر بشكل صحيح لقياس فرق الجهد ي. 6

 .حافظ على األجهزة من خالل االستخدام الصحيح لها ي. 7

 .  قدر جهود العلماء ي . 8

ــصود بالمفــ  ي. 9 ــح المق ــة  وض ــة "" اهيم اآلتي ــة –المقاوم ــلية – المقاومي                                  – الموص
 "" . األوم  –المقاومة المتغيرة 

 .ستخدم قانون أوم في حل بعض المسائل الحسابية ي . 10

 .ستنتج العالقة بين شدة التيار و فرق الجهد في موصل معين ي. 11

 .لعدة مقاومات موصلة على التوالي حسب المقاومة المكافئة ي. 12

 .حسب المقاومة المكافئة لعدة مقاومات موصلة على التوازي ي. 13

 . ستنتج العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الموصل ي. 14

 . عدد أهم أنواع المقاومات الكهربية ي. 15

 .حسب قيم بعض المقاومات الكربونية بداللة ألوانها ي. 16 

ــح ي. 17 ــة   وض ــاهيم اآلتي ــصود بالمف ــة "" المق ــة –المقاوم ــلية – المقاومي                                  – الموص
 "" . األوم  –المقاومة المتغيرة 

 .  أنواع األعمدة الكهربائية يميز بين. 18

 . صف تركيب كل من األعمدة الكهربائية ي. 19

 .الثانوية وضح عمليتي الشحن و التفريغ في األعمدة ي. 20

 .بين كيفية شحن بطارية سيارة فارغة ي. 21

 .حدد كل من المصعد  و المهبط في كل من األعمدة الكهربية ي. 22

 .عدد األمور التي يجب مراعاتها عند عملية الشحن أو التفريغ للعمود الثانوي ي. 23
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 .عرف القوة الدافعة الكهربية للعمود الكهربي ي. 24

 .دة الكهربية بطريقة التوالي صل األعمي. 25

 .صل األعمدة الكهربية بطريقة التوازي ي. 26

 .قارن بين طريقتي التوصيل لألعمدة ي. 27

 .بين كيفية حساب المقاومة الداخلية لعمود كهربي ي. 28

 . ذكر أثر طريقة توصيل األعمدة على شدة التيار ي. 29

  . الواط  –  الجول–وضح المقصود بكل من القدرة ي. 30
 .عبر عن العالقة بين الطاقة الكهربية و القدرة و الزمن بصيغة رياضية ي. 31

 .ستنتج العالقة بين القدرة و كل من فرق الجهد و التيار و المقاومة ي. 32

 .حل مسائل حسابية على القدرة الكهربائية ي. 33

 .نزلية حسب ثمن الطاقة المستهلكة في الدوائر الكهربية المي. 34

 .قارن بين قدرات أجهزة كهربائية منزلية مختلفة ي. 35

 . طرق السالمة من أخطار الكهرباء يحدد. 36

  
  :دروس البرنامج

  موضوع الدرس  رقم الدرس 
  التيار والجهد الكهربائيين  الدرس األول
  المقاومة الكهربية  الدرس الثاني

  األعمدة الكهربية وطرق توصيلها  الدرس الثالث
  القدرة الكهربية  الدرس الرابع

  
وإليك عزيزي الطالب عرضاً لهذه الدروس مصحوبة بمحتوى كل درس باإلضافة إلى األنـشطة     

  .المصاحبة
  الدرس األول

  التيار والجهد الكهربائيين
 من خالل تحديد واختيار العناصر المكونة لبنـاء الـدارات           فيزيائية تنمية مهارات    :الهدف العام 

  .والهدف منهاالكهربية 
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  :األهداف الخاصة
  :يتوقع منك أخي الطالب في نهاية الدرس األول أنة تكون قادرا على أن

 .عرف مفهوم الشحنة و مصدرها ي. 1

قـــارن بـــين المـــواد الموصـــلة و شـــبه الموصـــلة و العازلـــة للكهربـــاء                                         ي. 2
 . ة من حيث حركة إلكتروناتها الحر

 . وضح العالقة بين الشحنة الكهربية و شدة التيار ي. 3

 . ستخدم األميتر بشكل صحيح لقياس شدة التيار ي. 4

 .وضح مفهوم فرق الجهد الكهربي و وحدة قياسه ي. 5

 .ستخدم جهاز الفولتميتر بشكل صحيح لقياس فرق الجهد ي. 6

 . لها حافظ على األجهزة من خالل االستخدام الصحيحي. 7

 .  قدر جهود العلماء ي . 8

  
  :محتوى الدرس

وعمـل  . وأجهزة ومصدر كهربائي  ) أسالك فلزية (  تتكون الدارة الكهربية من موصالت           
  .الجهاز في هذه الدارة مؤشر على سريات التيار الكهربائي فيها

فـي  و قبل أن نستعرض هذه العناصر نريـد أن نتعـرف علـى بعـض المبـادئ األساسـية             
  .الكهرباء،والتي سوف تساعدنا في فهم مبدأ عمل هذه العناصر

  
  :الشحنة الكهربية

  :هناك نوعان من الشحنات"يرى العالم بنيامين فرانكلين أن 
  )18: 2006الخطيب وجابر،".(األولى تعرف بالشحنات الموجبة والثانية تعرف بالشحنات السالبة

 الفراغ إما بزيادة الكهربيـة الـسالبة أو الموجبـة           تتكون الشحنة الكهربية على جسيم ما أو في       
،وعليه فإن الجسم يسمى سالب الشحنة إذا زادت الكهربية السالبة وموجـب الـشحنة إذا زادت                

تحتوي المادة على عدد كبير من الذرات التي ترتبط مع بعـضها الـبعض              "الكهربية الموجبة، و  
  : مكونات رئيسة هي3 بعدة أنواع من الروابط، وتحتوي ذرة كل عنصر على

  .وهو جسيم مشحون بكمية من الكهربية السالبة:اإللكترونات.1
  .وهو جسيم مشحون بكمية من الكهربية الموجبة: البروتونات.2
  . وهو جسيم ال يحتوي على شحنة ولذا يكون متعادل كهربياً: النيوترونات.3
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  ).20069:القواسمة، (Cوتقاس الشحنة بوحدة الكولوم ويرمز لها بالرمز
  

  :التيار الكهربي
يسري من احـد أطـراف      )االلكترونات(يعرف التيار الكهربي على أنه سيل من الشحنات السالبة        

  . ويقاس بوحدة األمبيرIالسلك إلى الطرف اآلخر،ويرمز له بالرمز 
يوجد في المدار األخير لذرات الفلزات إلكترونتات يكون ارتباطها ضعيفا بحيث يمكن اعتبارهـا              

وتتكون المادة من ماليين الذرات مما يجعل االكترونات الحرة تبدو على شـكل            . كترونات حرة ال
غيمة، فإذا تمكنا من متابعة حركة أحد هذه االلكترونات داخل قطعة من فلز، فإن حركته تكـون                 

  .عشوائية
وإذا استخدمت قطعة الفلز ذاتها موصال بين جسم مشحون واخر غير مـشحون، وتمكنـا مـن                 

  .بعة حركة اإللكترونات داخل القطعة، فإن حركتها ستكون في المحصلة باتجاه محددمتا
  :يائالجهد الكهربفرق 

يعتبر فرق الجهد بين نقطتين في موصل هي مقدار الشغل المنجز لكي يتم نقل واحد من الشحنة                 
فرق جهـد   ولكي تنتقل الشحنات الكهربية يجب ان يتوفر        .من النقطة األولى إلى النقطة األخرى     

  .كهربي يمثل القوة التي تدفع هذه الشحنات على التحرك من مكان آلخر داخل الموصل
 ويقاس بوحدة الفولت،ويمكن الحصول على فرق الجهد الكهربي         Vويرمز للجهد الكهربي بالرمز   

من مصادر متعددة مثل البطاريات ومولدات الجهـد الكهربـي ومثـال علـى ذلـك البطاريـة         
  .لمستعملة في السيارةااللكتروليتية ا

  
  :مجموعة األنشطة والفعاليات المصاحبة للدرس األول

 التيار والجهد الكهربائيين

  
  :يتوقع منك عزيزي الطالب بعد إنهاء هذه الفعالية أن تكون قادرا على  األهداف

التيار الكهربائي، شدة التيـار، فـرق الجهـد،         : توضيح المقصود بالمفاهيم االتية    . 1
 .لفولتاالمبير، وا

 .تبين العالقة بين شدة التيار وكل من الزمن وكمية الشحنة الكهربائية . 2

 .تصف العالقة بين التيار الكهربائي وفرق الجهد في الدارة الكهربائية البسيطة . 3

  .تستخدم األميتر والفولتميتر لقياس شدة التيار وفرق الجهد في الدارة الكهربية . 4
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  )1(ورقة عمل 
  

   -:أ الفقرة التالية اقر/ عزيزي الطالب 
عرفت فيما سبق أن عدد البروتونات الموجبة في نواة الذرة ألي عنصر يتساوى تمامـاً                     

مع عدد االلكترونات السالبة حول نواة هذه الذرة في الوضع الطبيعي و تعرف الذرة حينئذ بأنهـا   
 عدد البروتونـات و عـدد        التي يمكن أن يصبح فيها     تمتعادلة كهربياً و لكن هناك بعض الحاال      

   -:مشحوناً  ومن هذه الحاالت  االلكترونات غير متساوية و من ثم يصبح الجسم 
v  مثل دلك قطعة من الحرير بساق من الزجاج :  الدلك.  
v   مثل تقريب ساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبـة مـن سـاق        :  التأثير

  .زجاج غير مشحون 
v  لقرص الكشاف الكهربي مثل مالمسته ساق زجاج مشحون:  اللمس  .  

و تسمى العمليات السابقة بعمليات الشحن و يتوقف نوع الشحنة الناتجـة علـى قـوة ارتبـاط                  
الكترونات المدار األخير في الذرة بأنويتها فالشحنات السالبة تنشأ و تكون علـى الـذرات التـي     

  ، أما الـشحنات الموجبـة   ) ش -( ترتبط فيها اإللكترونات بقوة مع النواة                                      
ــات                                                  ــا االلكترونــ ــرتبط فيهــ ــي تــ ــذرات التــ ــى الــ ــشأ علــ فتنــ

  )  .ش ( + بقوة ضعيفة مع النواة 
و تعبر كمية الشحنة عن عدد اإللكترونات  المفقودة أو المكتسبة و تقاس بالكولوم و تقدر شـحنة        

       كولـــــوم  19- 10 ×  1.6  –  ساوي اإللكترون الواحد بما ي

  .عدد الكترونات الكولوم الواحد ×  مقدار الشحنة  = عدد الكترونات الشحنة 

   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عما يلي *  **
   -:  أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ

  .----------يساوي   -----------لوضع الطبيعي ألن  الذرة متعادلة كهربياً في ا-1
  . ------- و-----و------ بواسطة ثالث طرق هي  يمكن للجسم أن يصبح مشحوناً-2
   بينمـا  ----------------- األجسام التي تفقد الكترونات ينـشأ عليهـا شـحنات            -3

   . ----------------األجسام التي تكتسب االلكترونات ينشأ عليها شحنات 
 × 6المتولدة على الجسم الذي اكتسب كمية من االلكترونات تساوي            احسب  مقدار الشحنة       -ب

  )  كولوم 0 . 96: اإلجابة (  الكترون   8 10
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---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------   
 0.5 احسب عدد االلكترونات التي يفقدها جسم ليصبح مشحوناً بـشحنة موجبـة مقـدارها                -ج

الكترون  12 10 × 3 . 12: اإلجابة  (   كولوم    6- 10=  ميكروكولوم   1: كولوم مالحظة    ميكرو
 (  

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  
  

  
  

  )2(ورقة عمل 
  
  إذا تتبعت مسار أحد االلكترونات داخل قطعة من فلز حركته سوف تبـدو          / عزيزي الطالب    -أ

و آخر غير مشحون فـإن      عشوائية و إذا وضعت قطعة الفلز نفسها كموصل بين جسم مشحون            
مـن    )  2(  ،    )   1(  حركة االلكترونات تبدو و كأنها في اتجاه محدد كما يظهر في الشكل             

  . في الكتاب  ) 25(  الصفحة  
  -:أكمل العبارات التالية  / و اآلن عزيزي الطالب *  **

  .ة    بالنوا------------االلكترونات الحرة هي االلكترونات ذات االرتباط  . 1
  ------------كتروناتها على شكل   الذرات و تبدو ال-------المادة تتكون من  . 2
   .----------تتحرك االلكترونات الحرة داخل الفلز حركة  . 3
قطعة الفلز الموصلة بين جسم مشحون و آخر غير مشحون تتحرك الكتروناتها الحرة فـي     . 4

--------.  

   
   - ) :25( في الكتاب المقرر صفحة  )  1م رق(   عزيزي الطالب قم بتنفيذ النشاط -ب

   -:بعد تنفيذك لخطوات النشاط  ماذا الحظت 
عند اتصال الكشاف الكهربائي غير المشحون بالكشاف الكهربائي المـشحون فـإن ورقتـي             . 1

   مما يدل على أن جزءاً من الـشحنات انتقـل            ------------الكشاف غير المشحون    
  شاف  إلى ورقتي الك----------عبر 
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   -------  مثل ------ترونات خالله بالمادة يسمى الموصل الذي يسمح بانتقال االلك . 2
   --------------------  و ------------و     

  ------ مثـل و  ------يسمى القضيب الذي ال يسمح بانتقال الشحنات خالله بالمـادة            . 3
 .--------و

 
  : اخلالصة

 
اتجاه محدد بالتيار الكهربائي و يقوم هذا التيـار بنقـل          تسمى حركة الشحنات الكهربائية ب    

  .الطاقة الكهربية من نقطة ألخرى عبر الموصالت 
  )3(ورقة عمل

عرفت فيما سبق أن كمية الشحنة تقاس بالكولوم و أن وحدة قياس الزمن هـي       / عزيزي الطالب   
ة محددة فإنـه يعبـر   الثانية فعندما تمر كمية من الشحنات خالل مقطع من موصل في فترة زمني          

عن هذه الكمية بشدة التيار الكهربي وهي تقاس بوحدة تسمى األمبير و هناك عالقة تربط ما بين                 
  .المتغيرات الثالثة 

  )ز ( الزمن ) / ش( كمية الشحنة ) = ت( شدة التيار 
                                    

  
   -:و اآلن عزيزي الطالب اجب عما يلي *  **

)                                 ثـوان    5(  مرت خالل موصل في زمن قـدره        )   كولوم   20( مية من الكهرباء قدرها      ك -1
  )  أمبير 4: اإلجابة .                                                    ( احسب شدة التيار 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
-----------------------.  

 احسب عدد االلكترونات المارة في كل ثانية خالل مقطع موصل معين عندما يمر تيار شدته                -2
  ) .  أمبير0. 5( 
  ) الكترون 18 10 × 3.1: اإلجابة ( 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

 ثانية 1 /  كولوم 1=  أمبير 1
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 0.5(  ة مقدارها   وصل طرفاه بمقاومة خارجي   )   فولت   1.5(  عمود قوته الدافعة الكهربائية     -3
فإذا استبدلت بهذه المقاومة مقاومة أخرى مقـدارها         )   أمبير 2(  فكانت شدة تيار المارة     ) . أوم  

  .احسب شدة التيار المار في هذه المقاومة ) .                                           أوم 1( 
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

خـالل  )  أمبيـر    2(  أوجد عدد األعمدة الموصلة على التوالي التي تلزم إلرسال تيار شدته             -4
  إذا علمت أن القوة الدافعة الكهربيـة  ) أوم 22( مقاومة                               مقدارها                               

 0.5( و مقاومتـه الداخليـة      )                                          فولت   2( للعمود الواحد   
  ) .أوم 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  
  
  

  )4(ورقة عمل 
   -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب 

يستخدم لقياس شدة التيار جهاز يسمى األميتر و هو يتركب من ملـف قابـل للـدوران حـول                   
 اسطوانة من الحديد موضوعة بين قطبي مغناطيس ، مؤشر متحرك مثبت فـي مركـز الملـف          

لي أمبير و يوصل مع ملف الجهاز مقاومة صغيرة جداً علـى             أو الم  يتحرك فوق تدريج باألمبير   
  .و يوصل جهاز األميتر في الدوائر على التوالي ) كما يبين ذلك  الشكل التالي ( التوازي  

  .و هناك بعض األمور الواجب مراعاتها عند استخدام جهاز األميتر  
  .استخدام التدريج المناسب  . 1
  .معرفة القيمة الصغرى و الكبرى للتدريج  . 2
 .يوصل الجهاز في الدوائر على التوالي  . 3

    )) 30صفحة  ) 7( انظر الشكل رقم   (( 
  .يمنع وصل األميتر مباشرة مع المصدر بدون مقاومة كهربائية  . 4
  .وصل الطرف الموجب للجهاز مع الطرف الموجب للبطارية و السالب مع السالب  . 5
  . بشكل عمودي إلى مؤشر الجهاز مراعاة النظر  . 6

   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عما يلي *  **
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  -:أمام العبارات الخاطئة فما يلي) X(عالمة أمام العبارات الصحيحة  و)  P( ضع عالمة -أ
  .                      (          ) يوصل مع ملف األميتر مقاومة صغيرة على التوالي  . 1
  .                        (          )ائر الكهربية على التوالي   يوصل األميتر في الدو . 2
  .        (          )يمنع وصل األميتر مباشرة مع المصدر في وجود مقاومة كهربائية  . 3
  .         (          )توصل األقطاب المتشابهة مع بعضها لكل من األميتر و البطارية  . 4
  .                             (          )   نظر مائلة  يمكن قراءة مؤشر الجهاز بزاوية  . 5
  
    -:  فسر ما يلي -ب

  . يوصل مع ملف األميتر مقاومة صغيرة جداً على التوازي 
  ---------------------------------------------------: التفسير 

  
  )5(ورقة عمل 

  
   -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب 

قاً أن الماء ينتقل من مكان آلخر تبعاً للفرق في ارتفاع عمود الماء و يتوقف االنتقـال                 علمت ساب 
للماء بمجرد تساوي االرتفاع في كال  الجانبين و بالنسبة للحرارة فإنها تنتقل من جسم آلخر تبعاً                 

ـ         ال للفرق في درجة الحرارة بين الجسمين و يتوقف انتقال الحرارة عند تساوي درجة الحرارة لك
الجسمين أما بالنسبة للكهرباء فإنها تنتقل تبعاً للفرق في الجهد الكهربي بين الجسمين فالكهربـاء               

 13تنتقل من الجسم ذي  الجهد المرتفع إلى الجسم ذي الجهد المنخفض كما يظهر فـي الـشكل                  
ين  و لكي يستمر سريان التيار الكهربي بين الجسمين البد من وجود فرق جهد ثابت ب               32صفحة  

  .الجسمين و يمكن تزويد الدوائر الكهربية بفرق جهد ثابت عن طريق البطارية 
  

   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عما يلي ***  
    -:  أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ

   . ------------ينتقل الكهرباء  من جسم آلخر تبعاً للفرق في  . 1
 إلى  ----------------من الجسم ذي الجهد     ينتقل التيار الكهربائي بين أي جسمين        . 2

   .----------------الجسم ذي الجهد 
   .--------------- يشترط الستمرار سريان التيار الكهربي بين الجسمين وجود  . 3
  
   -:  بم تفسر ما يلي -ب
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  . وجود البطارية في معظم الدوائر الكهربية التي يسري فيها التيار 

  ---------------------------------------------------: التفسير 
  
  

  )6(ورقة عمل 
   -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب -أ

يستخدم جهاز الفولتميتر لقياس فرق الجهد الكهربائي و قياس فرق الجهد بوحدة تسمى الفولـت             
علـى  و الفولتميتر يوصل في الدوائر الكهربية على التوازي وهو يتكون من ملـف موصـول                

  .التوالي مع مقاومة كبيرة و مؤشر متحرك  
   

   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عما يلي ***  
    -:  أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ

  ------  و يوصل في الدوائر على ------------يقاس فرق الجهد  بجهاز يسمى  . 1
   .--------------وحدة قياس فرق الجهد هي  . 2
  ------ و توصل مع الملف على ------------فولتميتر مقاومة يوصل مع ملف ال . 3

  -:  بم تفسر ما يلي -ب 
  .توصيل مقاومة كبيرة مع ملف الفولتميتر على التوالي 

  ---------------------------------------------------: التفسير 
  
   -) : 33( من الكتاب المدرسي ص  ) 4( قم بتنفيذ نشاط /  عزيزي الطالب-ب

   -:بعد تنفيذ النشاط الموضح في الكتاب  ماذا الحظت 
عند فتح الدائرة كانت قراءة الفولتميتر أكبر من قراءته عند توصيل المصباح و إغالق الـدائرة                                                

  .مما يدل على أن جزءاً من الجهد استخدم في تشغيل المصباح 
  الفولتميتر ما يلي و يراعى عند استخدام جهاز 

  .اختيار التدريج المناسب  . 1
  .معرفة القيمتين الصغرى و الكبرى للتدريج  . 2
  .ضبط الجهاز على التدريج األكبر عندما يكون فرق الجهد مجهوالً  . 3
  .يوصل الجهاز دائماً على التوازي في الدوائر الكهربية  . 4
  .ينظر إلى المؤشر بشكل عمودي عند القراءة  . 5

   -:ي الطالب أجب عما يلي و اآلن عزيز***  
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وضح بالرسم دائرة كهربية تشتمل على مصدر للتيار و جهازي  أميتر و فولتميتر و مـصباح و         

  .أسالك توصيل 
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  الدرس الثاني
  المقاومة الكهربية

  .د على توصيل الكهرباءمعرفة الخصائص الفيزيائية التي تؤثر في قدرة الموا :الهدف العام
  :األهداف الخاصة

  :يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس الثاني أنة تكون قادرا على أن
ــة    ي. 1 ــاهيم اآلتي ــصود بالمف ــح المق ــة "" وض ــة –المقاوم ــلية – المقاومي                                  – الموص

 "" . األوم  –المقاومة المتغيرة 

 .ون أوم في حل بعض المسائل الحسابية ستخدم قاني . 2

 .ستنتج العالقة بين شدة التيار و فرق الجهد في موصل معين ي. 3

 .حسب المقاومة المكافئة لعدة مقاومات موصلة على التوالي ي. 4

 .حسب المقاومة المكافئة لعدة مقاومات موصلة على التوازي ي. 5

 . ومة الموصل ستنتج العوامل التي تعتمد عليها مقاي. 6

 . عدد أهم أنواع المقاومات الكهربية ي. 7

 .حسب قيم بعض المقاومات الكربونية بداللة ألوانها ي. 8 

  
  :محتوى الدرس

  و التيار الكهربي هي  ( V )لقد تعرفت في السابق على أن وحدة قياس فرق الجهد هي الفولت 
    فمن العالقة السابقة  ( A ) األمبير 

أمبير  و قد أعطيت اسم أوم تكريمـاً  / فولت = نجد أن وحدة قياس المقاومة      ) ت  / ـ  ج= م  (  
    ) .Ω(  لجهد العالم جورج سيمون أوم و يرمز لها بالرمز  

تعتبر المقاومة الكهربائية مقياسا لممانعة المادة لمرور التيار الكهربائي،وتظهر جميع المواد فـي             
يار الكهربائي، وتحسب المقاومة الكهربائية باسـتخدام قـانون      الظروف العادية مقاومة لمرور الت    

 .أوم وتقاس بوحدة األوم

  قانــــــون أوم
ترجع تسميته بهذا االسم نسبة إلى العالم جورج سيمون أوم  لذا استطاع أن يتوصـل إلـى                       

   -: العالقة التي تربط بين فرق الجهد و شدة التيار و العالقة هي  
  شدة التيار/ فرق الجهد=   ربية   المقاومة الكه
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في حالة التوصيل على التوالي تكون المقاومة الكلية تساوي مجموع المقاومات أمـا فـي حالـة         
التوصيل على التوازي فيتكون مقلوب المقاومة الكلية و تساوي  المجمـوع الجبـري لمقلـوب                

  المقاومات
  :مجموعة األنشطة والفعاليات المصاحبة للدرس الثاني

 لمقاومة الكهربيةا

  
  :يتوقع منك عزيزي الطالب بعد إنهاء هذه الفعالية أن تكون قادرا على  األهداف

 والمقاومـة   - والموصـلية  - والمقاوميـة  -المقاومة:توضح المقصود بالمفاهيم االتية   .1
 . واألوم-المتغيرة

 .تستنج العلقة بين شدة التيار وفرق الجهد في موصل معين. 2

ة المكافئة لمقاومات موصولة على التوازي وأخرى موصـولة علـى           تحسب المقاوم .3
  .التوالي

  .تستنتج العوامل التي تعتمد عليها مقاومة موصل.4
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(ورقة عمل 
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 قانون أوم

   -:عزيزي الطالب لكي تتعرف على قانون أوم قم بإجراء النشاط التالي 
   -:المواد و األدوات الالزمة *** 
    مصدر لفرق الجهد-  فولتميتر -    أميتر  -- توصيل  أسالك

  . مقاومة كربونية  معلومة القيمة 
  ))  مسجل –يمكنك الحصول عليها من أي راديو (( 

  -:خطوات العمل *** 
  .ركب الدائرة كما في الشكل  بحيث يوصل األميتر على التوالي و الفولتميتر على التوازي  -
  .  فولت 1.5ابدأ بفرق جهد قيمته  -
   ) .V )  -   ( A )سجل قراءة  كٍل من  -
  . في كل محاولة )     V )   - ( A ) غير مقدار فرق الجهد و سجل قراءة كل من  -
  .سجل القياسات التي تحصل عليها في جدول  -

  أميتر) ت (   فولت)  جـ (   رقم المحاولة
1      
2      
3      
4      

 
)                                   العمـودي   ( ني بحيث فرق الجهـد علـى محـور الـصادات             مثل القياسات على الرسم البيا    

  ) .األفقي (  وشدة التيار على محور السينات 
  س في كل حالة/  احسب قيمة ص 

   . -----------------------------------ماذا تالحظ ؟ 
  .صف العالقة بين فرق الجهد الكهربائي و شدة التيار 

---------------------------------------------------------  
 

مقـداراً  =     شدة التيـار         /      أي      فرق الجهد             ت/  جلعلك الحظت أن حاصل قسمة          
  ثابتاً     

  لقد سمي هذا الثابت بالمقاومة الكهربية فما هي المقاومة الكهربية ؟ 
)                                                المعاوقـة   ( لمـادة تبـين مـدى الممانعـة         هـي خاصـية فيزيائيـة ل       : المقاومة الكهربية 

  .التي يالقيها التيار الكهربي أثناء مروره فيها 
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  قانــــــون أوم

ترجع تسميته بهذا االسم نسبة إلى العالم جورج سيمون أوم  لذا استطاع أن يتوصل إلى العالقـة      
   -: هد و شدة التيار و العالقة هي  التي تربط بين فرق الج

  فرق الجهد/ فرق الجهد =   المقاومة الكهربية   
   -----------------------------------------و ينص قانون أوم على أن 

 ت/جـ=        م     :        و بالرموز 

 المقاومة الكهربية : ث م                             حي                                        

  فرق الجهد    :   جـ                                                                      
  شدة التيار :                                                                          ت 

  و يمكنك وضع العالقة في مثلث         
  
  
  
  

  ت  /   جـ  =  م             ،    م   /  جـ = ت      ،  ت  ×  م= حيث جـ 
  

  و التيـار   ( V )لقد تعرفت في الفصل السابق على أن وحدة قياس فرق الجهد هـي الفولـت   
    فمن العالقة السابقة  ( A ) الكهربي هي األمبير 

عطيت اسم أوم تكريمـاً  أمبير  و قد أ/ فولت = نجد أن وحدة قياس المقاومة      ) ت  / جـ  = م  (  
    ) . Ω(  لجهد العالم جورج سيمون أوم و يرمز لها بالرمز  

  :فما المقصود باألوم 
  .   أمبير 1  فولت و شدة التيار المار خالله  1مقاومة موصل فرق الجهد بين طرفيه  : األوم 

  
   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عما يلي ***  

  ة التاليةأجب عن االسئل: السؤال األول 
  ----------------------------------------: المقاومة الكهربية  هي -1
  ------------------------------------------------:  األوم هو -2
   --------------------------------------:  وحدة قياس المقاومة هي -3
  ---------------------------------- يعبر عن قانون أوم رياضياً بــ -4

    
 ت م     

ـج
ـ
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  :السؤال الثاني 
)                                       أمبيـر 4( و شـدة التيـار المـار فيـه     )  فولـت  20(  سلك موصل فرق الجهد بين طرفيه    

 .فما هي مقاومة الموصل 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  
  :السؤال الثالث 

)                                               فولـت   220( و تعمـل علـى فـرق جهـد        )    أوم    22( مكواة كهربيـة مقاومـة سـلكها        
 .فما هو شدة التيار المار في سلكها 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2(ورقة عمل 
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  : توصيل املقاومات 
ل المقاومات على التوالي و التوازي قم بتنفيـذ  عزيزي الطالب لكي تتعرف على كيفية توصي       •

 .في الكتاب المقرر  )  40(  صفحة )  6(  نشاط رقم 

 لعلك الحظت اآلتي 

  : في حالة التوصيل على التوالي :  أوالً 
   2ت  = 1ت=  شدة التيار الكلي  

   )1( شدة التيار المار في المقاومة رقم    =  1ت:   حيث 
  )   2( دة التيار المار في المقاومة رقم ش  =  2           ت
  .شدة التيار الكلي المار في الدائرة   :  ك          ت 

  و أن فرق الجهد الكلي يساوي مجموع فروق الجهد بين طرفي المقاومات 
   ) 1 ( -------------------------------------   2جـ + 1جـ  = كجـ 

   )1(  طرفي المقاومة فرق الجهد بين    :   1حيث      جـ
   ) 2( فرق الجهد بين طرفي المقاومة     :  2            جـ

  )                                        2( ---------------------------    ت       × م = سب قانون أوم  جـ ح
   ) 3 ( -------------------------    2ت ×  2م  +   1ت × 1م   =  ك  ت مم 

    نقسم المعادلة على ت 2ت  = 1ت  =  كت :   بما أن  
  ت  / 2ت ×  2م+   ت    / 1ت × 1م= ت /   ت مم 
   ) 4 ( ------------------------------------------  2م + 1م = مم 

  ) الكلية ( المقاومة المكافئة  : محيث م 
  

  اخلالصة
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  .المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات على التوالي تساوي المجموع الجبري لتلك المقاومات 
   -:و في حالة توصيل مجموعة من المقاومات فإن 

  إلخ---------------- + 3م  + 2م + 1م  = م  م
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  وازي ثانياً في حالة التوصيل على الت
   ) 1    ( ---------------   2جـ  =  1جـ =   كجـ 
   ) 2   ( ------------------  2ت  +  1ت  =  كت 

   ) 2( م  نعوض عن ت في  المعادلة /  ج = باستخدام قانون أوم ت 
   ) 3 ( ------------  2م /  2جـ = 1م / 1جـ =   مم / كجـ 

   تحصل على  2جـ  =  1  جـ =كبقسمة طرفي المعادلة على جـ حيث جـ 
     1            1            1  

   )4   ( -----------------     2م   +         1م    =      م    م 
  اخلالصة

 
 
 
 
  

  الجدول التالي يوضح الفرق بين حالتي التوصيل
   

  التوصيل على التوازي  التوصيل على التوالي  وجه المقارنة
  من مقاومة ألخرى يختلف   فرق الجهد

---- + 2جـ + 1جـ= جـ ك     
--  

  متساوي لجميع المقاومات 
ـ   =  1جـ=   جـ ك      =  2جـ

---  
المقاومـــــة 

  المكافئة 
---- + 3م  + 2م + 1م= م  م      

-  
  كبيرة 

- + 2م / 1 + 1م / 1= م م   / 1
--  

  أصغر من أصغرها 
 2ت  = 1ت=  ت ك  :  متــساوي   شدة التيار 

 =---    
ــزأ   2ت  +  1ت=   ت ك  :يتج

 +--  
  

  في حالة توصيل عدة مقاومات متساوية 
  
  
  
  

   -:ادرس هذه األمثلة ثم أجب على األسئلة التي تليها  / عزيزي الطالب ** 

في حالة التوصيل على التوالي تكون المقاومة الكلية تساوي مجموع المقاومات أما في حالـة         
التوصيل على التوازي فيتكون مقلوب المقاومة الكلية و تساوي  المجموع الجبري لمقلـوب              

  .المقاومات 

   م  × عدد المقاومات = م م :  التوالي على  عدد المقاومات /) قیمة المقاومة (  م= م م : على التوازي
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   -:احسب المقاومة المكافئة لألشكال التالية 
    ) 1( مثـــال  

  :الحـــــل 
  جميع المقاومات موصلة على التوالي 

   4م + 3م +  2م +  1  م=م م  :  إذاً 
    أوم 17 = 6 + 4 + 4 +  3=          م م  

  
    ) 2(  مثــــال 

  :الحــــــــل 
   جميع المقاومات موصلة على التوازي 

        1             1            1              1    
    3م      +      2م  +       1  م  =         م م     

  
                =     1      +      1     +       1                

                       4             3               2  
  .     أوم  13 / 12=                     م م 12 / 13=   م م    /  1  
  

    ) 3( مثـــــال 
  :الحــــل 

  ) م م (  افئة  ، موصلتان على التوازي فإن المقاومة المك2 ، م1م
   2م + 1م / 2م ×  1م= م م 

    أوم 2.4    =  10 / 24   =  6 + 4 / 6 × 4
     بالمقاومة م أ 2 ، م1يمكن استبدال م 

      أوم 11.4  =  4  +  5 + 2.4= م م 
  

ــب   ــزي الطالـــ ــر                                                             / عزيـــ ــة انظـــ ــن األمثلـــ ــد مـــ لمزيـــ
  .من الكتاب المقرر و حاول إعادة حلها من جديد  )  44( ، صفحة  ) 43( إلى األمثلة صفحة 

  
  

   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عما يلي ***  
   -:السؤال األول 



174  

  :اختر االجابة الصحيحة 
   في الشكل الذي أمامك المقاومة الكلية تساوي -1
   أوم             9  -                      ب   أوم  16 -أ

    أوم 12 -   أوم                    د18  - ج
  

   4 -3 -2في الشكل الذي أمامك أجب على 
   -: يساوي 1 فرق الجهد بين طرفي المقاومة م-2
   فولت    2.5 - فولت            ب5 -أ
   فولت 3  - فولت           د4  -ج
   -:  يساوي 2ر المار في المقاومة م شدة التيا-3
   أمبير        5 - أمبير              ب2.5 -أ
    أمبير 15 - أمبير            د5/3  -ج
   -: م المكافئة تساوي -4
   أوم   5/6 - أوم              ب6/5  -أ
   أوم 6 - أوم                 د5 -ج
  

   -:السؤال الثانـــي  
  أوجد ما يأتي  : في الشكل التالي

   المقاومة المكافئة  –أ 
-------------------------------  
-------------------------------  

   فرق الجهد الكلي -ب
-------------------------------  
-------------------------------  

   ) 3(  فرق الجهد بين طرفي المقاومة -ج
-------------------------------  

-------------------------------  
  
  

   -:السؤال الثالـــث   
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   -:في الشكل التالي ، احسب 
  . المقاومة المكافئة -أ

----------------------------------  
----------------------------------  

  . الجهد الكلي -ب
----------------------------------  

----------------------------------  
   .4 فرق الجهد للمقاومة م-ج

----------------------------------  
----------------------------------  

   .2 فرق الجهد للمقاومة م-د
----------------------------------  
----------------------------------  

   . 2 شدة التيار المار في المقاومة م-هـ
----------------------------------  

----------------------------------  
  

  السؤال الرابع 
   -:في الشكل الذي أمامك أوجد 

  . المقاومة المكافئة -أ
----------------------------------  
----------------------------------  

  
  . فولت أوجد شدة التيار الكلي 6 إذا كان فرق الجهد الكلي -ب
 ----------------------------------  

----------------------------------  
  

  
  

  السؤال الخامس 

 

 



176  

   فولت 12 أوم موصلة على التوازي و موصلة ببطارية 6أربع لمبات مقاومة كل منها 
  :احسب 

  . التيار المار بالبطارية - أ
---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------   

  . التيار المار في كل لمبة -ب
---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

  .  المقاومة المكافئة إذا وصلت على التوالي  -ج
---------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  
  

كيف يمكنك معرفة المقاومات الموصلة على التوازي أو علـى التـوالي فـي          : عزيزي الطالب   
  األشكال المختلفة 

فإن المقاومات تكون موصـلة علـى      ) تجزأ  ( يمكنك ذلك عن طريق تتبع مسار التيار إذا تفرع          
  . توالي  التوازي أما إذا لم يتفرع فالمقاومات موصلة على ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3(ورقة عمل 
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 :العوامل التي تعتمد عليها مقاومة موصل 

  
  :اقرأ النص التالي /  عزيزي الطالب 

في الظروف العادية جميع المواد مقاومة لمرور التيار الكهربي و لكن ليس جميع المواد لها نفس                
مل تـؤثر فـي مقـدار مقاومـة         المقاومة حتى المادة الواحدة ليست مقاومتها ثابتة بل هناك عوا         

   -:الموصل للتيار الكهربي و هي 
  نوع مادة المــوصل

أي تختلف مقاومة الموصل باختالف نوع المادة التي يـصنع منهـا فمـثالً مقاومـة الموصـل            
  .المصنوع من األلمونيوم تختلف عن مقاومة الموصل المصنوع من النحاس 

 بين المقاومة الكهربية و نوع مـادة الموصـل قـم            عزيزي الطالب و لكي تستنتج عملياً العالقة      
   )   . 45(  صفحة  ) 7( بإجراء نشاط 

بعد إجراء النشاط ستجد أن نوع المادة التي يصنع منها الموصل تحدد ارتباط إلكتروناتهـا فـي                 
المدار األخير ضعيفاً و العكس أي أن المواد صغيرة المقاومة تكون عالية الموصـلية و عاليـة                 

 .مة تكون قليلة الموصلية المقاو
 
 
 
 
  
  

فالعالقة عكسية بين الموصـلية و المقاوميـة حيـث إذا  كانـت الموصـلية أقـل و العكـس                                                         
  .و المخطط التالي يوضح ذلك 

  
  
  
  
  

  طول الموصل
قة بين مقاومة   تختلف مقاومة موصل مصنوع من نفس المادة باختالف طوله و لكي تستنتج العال            

  . من الكتاب المقرر  )   46( صفحة   ) 8( الموصل وطوله قم بإجراء نشاط 
  ----------------------------------------------------:تالحظ 

 هي خاصية للمادة تعبر عن قدرتها في توصـيل التيـار الكهربـي فكلمـا                :الموصلية   
  .كانت الموصلية أعلى كانت شدة التيار أكبر 

 

  .2سم1سم و مساحة مقطعه 1 هي مقدار مقاومة سلك فلزي طوله :المقاومية  
 

 منخفضة       موصلیة                           موصلیة عالیة

 عالیة  مقاومیة                                     منخفضة  مقاومیة 
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    -:بعد إجراء النشاط ستجد أن : عزيزي الطالب 
  . العالقة بين طول السلك و المقاومة عالقة طردية 

  لك زادت المقاومة و كلما كلما زاد طول الس ( 
  ) قل طول السلك قلت المقاومة 

  .العالقة بين شدة التيار و طول السلك عكسية 
  
 
  )كلما زاد طول السلك قلت شدة التيار و كلما قل طول السلك زادت شدة التيار ( 
  

  مساحة مقطع الموصل
 لكي تستنتج العالقة    تختلف مقاومة موصلين من نفس المادة باختالف مساحة مقطع كل منهما  و            

  من الكتاب المقرر   ) 47( صفحة  )  9( بين مساحة مقطع الموصل و مقاومته قم بتنفيذ نشاط 
   ------------------------------------------------ماذا الحظت ؟ 

   -:بعد إجراءك   للنشاط   البد أنك الحظت أن :  عزيزي الطالب 
 صل تزداد بزيادة مساحة المقطع شدة التيار المارة خالل المو

   .ةأي العالقة طردي
  .العالقة بين المقاومة و مساحة المقطع عالقة عكسية 

  كلما زادت مساحة المقطع قلت المقاومة 
  .و كلما قلت  مساحة المقطع زادت المقاومة 

  
  
  

  درجة الحرارة
لحرارة التي تتعرض لها ،      بعض المواد تتأثر بدرجة الحرارة فتختلف  مقاومتها باختالف درجة ا          

   -:فمثالً 
 تزداد مقاومته بازدياد درجة الحرارة : النحاس 

 و ذلك بسبب زيادة حركة االلكترونات الحرة في جميع 

 االتجاهات مما يؤدي إعاقة سريان التيار الكهربي

  . و بالتالي تزداد المقاومة 
 تقل مقاومة الكربون بازدياد درجة الحرارة  : الكربون
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 و ذلك   بسبب أن الروابط التساهمية تتكسر و يصبح 

 عدد كبير جداً من االلكترونات الحرة مما يسهل انتقالها 

 . من مكان إلى آخر و بالتالي تقل مقاومة الكربون 

  
 

 بعض المواد ال تتأثر بدرجة الحرارة تبقى مقاومتها

  . ثابتة مهما اختلفت درجة الحرارة مثل المواد العازلة 
  
 

و هناك مواد عندما تبرد إلى درجة حرارة منخفضة  جداً  تصبح مواد فائقـة التوصـيل قليلـة                
 . بعض الخزفيات – الرصاص –المقاومة مثل القصدير 

  
   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عما يلي ***  

   -:اكتب المصطـلح العلمي الدال على العبارات التالية : السؤال األول 
   ----------------   2سم1 سم و مساحة مقطعه 1ك فلزي طوله  مقدار مقاومة سل-1
   --------------- خاصية تعبر عن مدى قدرة المادة على توصيلها للتيار الكهربي  -2
  

   -:أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة : السؤال الثاني 
   العوامل التي تعتمد عليها مقاومة موصل -1

  .   ----------------------------------------- -أ  
      .                              ----------------------------------------- -ب
  .----------------------------------------- -ج
  .--------------- عندما تكون مقاومة مادة قليلة فإن موصليتها -2
  . ------------------قة  العالقة بين طول السلك و مقاومته عال-3
  .--------------- العالقة بين مقاومة السلك و شدة التيار عالقة -4
  .   مقاومته ------------- مساحة المقطع للموصل  ------------- كلما -5
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أمـام العبـارة      ) X( أمام العبارة الـصحيحة و عالمـة         ) P(  ضع عالمة   : السؤال الثالث   
   -:الخاطئة 

  .تزداد مقاومة النحاس بانخفاض درجة حرارته        )     (
  .تقل مقاومة الكربون بازدياد درجة حرارته  (       )    
  .العالقة بين مساحة المقطع للموصل و مقاومته عالقة طردية  (       )   
 . تختلف مقاومة الموصل باختالف نوع المادة التي يصنع  منها  (       )    

  
   -:فسر  ما يلي : ل الرابع السؤا

  . تزداد مقاومة النحاس بازدياد درجة الحرارة 
  ---------------------------------------------------: التفسير 

  
   -:السؤال الخامــــس 
  :اختر اإلجابة الصحيحة 

   أي األشكال التالية التي تمثل العالقة بين المقاومة و شدة التيار -1
  
  
  
  
  
  
  
  -: إحدى الجمل التالية خطأ -2
  .المواد عالية المقاومة يكون قوة ارتباط الكترونات المدار األخير قوية  -أ
  .المواد قليلة الموصلية عالية المقاومية  -ب
  . العالقة بين شدة التيار و طول السلك  طردية -ج
  . العالقة بين شدة التيار و مساحة المقطع طردية  -د

  .ماذا تفعل لتحصل على شدة تيار منخفضة في دائرة كهربية :دس الســــؤال الســا
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  
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  )4(ورقة عمل 
  

  ومـات أنواع المقـا
   -:اقرأ الفقرة التالية / عزيزي الطالب 

 10تعتبر أكثر المقاومات شيوعاً و استخداماً و قد تصل قيمتها إلـى           :   المقاومات الكربونية     -1
9 Ω.   

ــأ                                                         ــسبة الخط ــة و ن ــة المقاوم ــد قيم ــات لتحدي ــى المقاوم ــوان عل ــستخدم األل و ت
  .فيها كما يمكن تحديد قيمة المقاومة بجهاز الملتيميتر 

   -: حلقات تكون متقاربة من النهاية اليسرى حيث يمثل 4و في العادة تظهر األلوان على شكل 
  ) .خانة العشرات ( الرقم األول : اللون األول 
  ) .خانة اآلحاد ( الرقم الثاني : اللون الثاني 
   .10للعدد ) األس ( ة يمثل القو: اللون الثالث 
 .نسبة الخطأ في قيمة المقاومة : اللون الرابع 

  
  :الجدول اآلتي يبين الداللة الرقمية لأللوان 

  نسبة الخطأ  الداللة الرقمية  اللون
  __________  0  أسود 
  %1  1  بني 
  %2  2  أحمر

  %3  3  برتقالي
  %4  4  أصفر
  __________  5  أخضر
  __________  6  أزرق
  __________  7  يبنفسج
  __________  8  رمادي
  __________  9  أبيض
  %10  __________  فضي
  %5  __________  ذهبي

  %20  __________  بدون لون 
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   ) 50( صفحة  ) 10( و لحساب قيم المقاومات الكربونية قم بإجراء نشاط 
   مسجل تالف – راديو –  يمكن الحصول على مقاومات متنوعة من تلفزيون -
   -: استخدام المخطط التالي في تحديد قيمة المقاومة  -
  
  
  
  
   
 

  .إذا توفر لديك ملتيميتر قس المقاومة عن طريق وصل طرفيه بطرفي المقاومة مباشرة 
 انظر إلى األمثلة التالية ثم أجب على األسئلة التي تليها : عزيزي الطالب ** 

    ) 1(  مثـــال  
  . نسبة الخطأ احسب قيمة المقاومة التالية و

  : الحـــــل 
    -:بالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن الداللة الرقمية لكل من  

   3=            ،  برتقالي 2=       ،       األحمر 6= األزرق 
  % 10= نسبة الخطأ للون الفضي 

  
  
  
  
  
  
  

  أوم % 10  ±  62000%  = 10 ± 3 10 × 62= قيمة المقاومة 
   6200 = 62000×  % 10= نسبة الخطأ 

    .Ω 68200  =  6200 +  62000=  القيمة العليا للمقاومة  
   . Ω  55800  =  6200  – 62000=  القيمة الدنيا للمقاومة  

  
  

  = قیمة المقاومة الكربونیة 
  

                                          × 10      ±  
                                                 

 رقم اللون الثالث 

 أـــة الخطـــنسب
  رقم اللون األول

 
  رقم اللون الثاني 

 

 

  = قیمة المقاومة الكربونیة 
  

   
رقم اللون الثاني   

  
 رقم اللون األول  

     ×   10    ±       
           

        2                  6              ×   10 3    ±          10                             %
 

 رقم اللون الثالث
 

 أـــة الخطـــنسب
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    ) 2(  مثـــال  
  احسب قيمة المقاومة التالية و نسبة الخطأ 

  : الحـــــل 
    -:كل من  بالرجوع إلى الجدول السابق نجد أن الداللة الرقمية ل

             2=          ،      األحمر 1= بني 
   % 5= نسبة الخطأ للون الذهبي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Ω % 5 ± 1200 %  = 5 ± 2 10× 12= قيمة المقاومة 
  60 = 1200×  % 5= نسبة الخطأ 

    .Ω 1260   =  60 +  1200)  =   الحد األعلى للمقاومة ( القيمة العليا للمقاومة 
   . Ω  1140   =  60  – 1200)  =  الحد األدنى للمقاومة ( قيمة الدنيا للمقاومة  ال

   ) 3(   مثـــال  
   -:فما لون الحلقات فيها  % 5 كيلو أوم و نسبة الخطأ فيها 37مقاومة كربونية قيمتها 

  : الحـــــل 
   .Ω 3 10=  كيلو أوم 1

   .Ω 3 10 × 37= قيمة المقاومة / إذن 
                                                             رقم اللون الثالث        

             
        7                        3    ×                10 3      ± 5 %   
     

  ) رقم اللون الرابع (    نسبة الخطأ ون األول          رقم اللون الثاني         رقم الل
  

 

  = قیمة المقاومة الكربونیة 
  

   
رقم اللون الثاني   

  
 رقم اللون األول  

     ×   10       ±           
 نسبـــة الخطـــأ 

     

        2                    1             ×  10 2       ±                      5 %   

 رقم اللون الثالث
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  / لجدول من ا
 .و هو اللون البرتقالي  ) 3( رقم اللون األول  

 .و هو اللون البنفسجي  ) 7( رقم اللون الثاني 

 .و هو اللون البرتقالي  ) 3( رقم اللون الثالث 

 . و هو اللون الذهبي  % ) 5( نسبة الخطأ 

   -:إذن شكل و ترتيب ألوان المقاومة الكربونية كما يلي 
  
  
  
  
  
  

   ومن  أنواع المقاومات : مالحظة  
تستخدم المقاومة المتغيرة في التحكم في شدة التيار المار فـي           ) : ريوستات  ( المقاومة المتغيرة   

الدائرة الكهربية و تتغير قيمة المقاومة بتغير طولها أو مساحة مقطعها أو المادة التي تصنع منها                
 التحكم بصوت المـذياع عبـارة عـن         و يعتبر مفتاح  . و أشهرها التي تعتمد على تغيير طولها        

  . مقاومة متغيرة 
   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عما يلي ***  

   -:السؤال األول 
   -:أوجد قيم المقاومات و نسبة الخطأ فيها للمقاومات التالية 

1- -----------------------------------  
--------------------------------------  

--------------------------------------  
--------------------------------------  

2- -----------------------------------  
--------------------------------------  
--------------------------------------  
--------------------------------------  

3- -----------------------------------  
--------------------------------------  
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   -:السؤال الثاني 
  .تعرف على ألوان حلقاتها  %  3كيلو أوم و نسبة الخطأ فيها  ) 45( مقاومة قيمتها 

---------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------  
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  الدرس الثالث
  األعمدة الكهربائية  و طرق توصيلها

  .طرق توصيل المقاومات تنمية مهارات :الهدف العام
  :خاصةاألهداف ال

  :يتوقع منك أخي الطالب في نهاية الدرس الثالث أن تكون قادرا على أن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .  أنواع األعمدة الكهربائية تميز بين. 1

 . صف تركيب كل من األعمدة الكهربائية ت. 2

 .وضح عمليتي الشحن و التفريغ في األعمدة الثانوية ت. 3

 .بين كيفية شحن بطارية سيارة فارغة ت. 4

 .كل من المصعد  و المهبط في كل من األعمدة الكهربية حدد ت. 5

 .عدد األمور التي يجب مراعاتها عند عملية الشحن أو التفريغ للعمود الثانوي ت. 6

 .عرف القوة الدافعة الكهربية للعمود الكهربي ت. 7

 .صل األعمدة الكهربية بطريقة التوالي ت. 8

 .ازي صل األعمدة الكهربية بطريقة التوت. 9

 .قارن بين طريقتي التوصيل لألعمدة ت. 10

 .بين كيفية حساب المقاومة الداخلية لعمود كهربي ت. 11

 . ذكر أثر طريقة توصيل األعمدة على شدة التيار ت. 12
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  :محتوي الدرس
       الحظ العلم فولتا أن عضالت الضفدع وأعصابه قد انتفضت عندما المس قـضيبين مـن      

  .ين مختلفين تفصل بينهما ورقة غمست بمحلول ملحيفلز
ووظف العالم فولتا هذه الظاهرة غي تصميم مصدر لفرق جهد كهربائي، عرف باسـم العمـود              

الخارصين والنحاس، مغموسين في محلول حمـضي،       : البسيط، ويتكون من قضيبين فلزيين هما     
 سريان تيار كهربـائي فـي سـلك       ويحدث تفاعل كيميائي ينتج فرقا للجهد في الخلية يؤدي إلى         

  .فلزي يصل بين القضيبين
وما دام التفاعل مستمرا، تبقى الشحنات الكهربائية تتحرك بشكل مستمر، وبمعدل ثابت،وقد تـم              
تطوير أنواع مختلفة من األعمدة الكهربائية تعتمد في األساس على التفاعالت الكيميائية، وتعتمد             

  : رئيسية هيأيضا في تكوينها على ثالثة أجزاء
  .، حيث تحدث عملية التأكسد)القطب السالب(مصعد  -1
 .، حيث تحدث عملية االختزال)القطب الموجب(مهبط  -2

 .المادة الكهرلية، وهي مادة كيميائية موصلة للكهرباء -3

ومن عيوب العمود البسيط صعوبة نقله بسبب احتوائه مادة سائلة، مما يشكل خطورة انـسكاب               
  :مود، بالتالي تم تطوير أعمدة كهربائية أخرى منهاالسائل الكهرلي من الع

  )العمود األولي(العمود الجاف  -1
  :يتكون العمود الجاف مما يأتي

  ).الخارصين(وهو القطب السالب : المصعد -
 ).الكربون(وهو القطب الموجب : المهبط -

) ZnCl2( وكلوريـد الخارصـين      )NH4Cl(مزيج من كلوريد األمونيـوم      : المادة الكهرلية  -
  ).MnO2(اني أكسيد المنغنيز وث

  ).المراكم(األعمدة الثانوية  -2
  :تتكون األعمدة الثانوية من ثالثة أجزاء رئيسية كغيرها من األعمدة الكهربائيةهي

  .مجموعة ألواح الرصاص: القطب السالب -
 مجموعة ألواح ثاني أكسيد الرصاص: القطب الموجب -

  .محلول حمض الكبريتيك: المادة الكهرلية -
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  :لثجموعة األنشطة والفعاليات المصاحبة للدرس الثام

 األعمدة الكھربائیة  و طرق توصیلھا
  

  :يتوقع منك عزيزي الطالب بعد إنهاء هذه الفعالية أن تكون قادرا على  األهداف
 .تتعرف أنواع األعمدة الكهربائية وتصف تركيب كل منها.1

 .نويةتبين عمليتي الشحن والتفريغ في األعمدة الثا. 2

  .تصل أعمدة كهربائية بطريقتي التوصيل على التوالي والتوازي.3
  .تقارن بين طريقتي التوصيل لألعمدة.4
  .تبين كيفية حساب المقاومة الداخلية لعمود كهربائي.5

  
  

  )1(ورقة عمل 
  -: اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب  

مر بين طرفي الموصل و قد تـم تـصميم          ينشأ التيار الكهربي عند وجود فرق جهد ثابت و مست         
مصدر يمكن الحصول منه على فرق جهد كهربائي مستمر و سميت هذه المصادر بـشكل عـام         

في تصميم هذه المصادر العالم االيطالي اليـساندرو فولتـا           باألعمدة الكهربائية و يرجع الفضل    
 العلمي الذي تعتمد عليـه  حيث قام بتصميم أول عمود كهربائي و عرف باسم خلية فولتا و المبدأ        

هذه المصادر هو حدوث تفاعل كيميائي مستمر بين قضيبين فلـزيين مغموسـين فـي محلـول                 
فـي   حمضي باألعمدة الكهربائية حيث ينتج عنه فرق جهد يؤدي لسريان تيار كهربائي مـستمر             

   -:الموصل وقد قسمت األعمدة الكهربائية حسب تركيبها إلى عدة أنواع و هي  
  )         و الجافة –البسيطة ( عمدة األولية األ -1
 األعمدة الثانوية  -2

   -:و اآلن عزيزي الطالب أجب عما يلي ** 
  : يسري تيار كهربائي بين نقطتين في موصل عندما -*  -: اختار اإلجابة الصحيحة -أ
  .                  يتساوى الجهد بين نقطتين -أ

  أعلى من الجهد للنقطة الثانية   يكون الجهد للنقطة األولى - ب
   يكون الجهد للنقطة الثانية أعلى من الجهد للنقطة  األولى    -ج
  معاً ) ب أو ج  ( - د
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    -: أكمل العبارات التالية -ب
- بشكل مستمر و معدل--------  تتحرك الشحنات الكهربائية في       ------نتيجة وجود    -
- --------  

  . ------------فرق الجهد الكهربائي هو العالم أول من فكر في الحصول على 
   .---------- مختلفين و مغموسين في ----------يحدث التفاعل الكيميائي بين 

يـؤدي لـسريان    ----------  في األعمدة الكهربائية ينتج عنه     ------------يحدث  
  . تيار كهربائي 

  .--------------  و ------------تنقسم األعمدة الكهربائية إلى 
  

  
  )2(ورقة عمل 

  -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب  
  
  
  

حيــث تحــدث عنــده عمليــة األكــسدة                                                ) المــصعد ( و يطلــق عليــه : القطــب الــسالب 
  . و يتكون هذا القطب من قضيب فلز الخارصين 

ــب  ــب الموج ــه : القط ــق علي ــبط ال( و يطل ــزال                                                      ) مه ــة االخت ــدث عملي ــث تح حي
 .و يتكون هذا القطب من فلز النحاس 

 . و هي مادة كيميائية قابلة للتأين و موصلة للشحنات الكهربائية  : المادة الكهربائية 

لعمود البسيط و يختزل أيـون     حيث يتأكسد الخارصين معطياً االلكترونات و يصبح قطب سالب ل         
  الهيدروجين الناتج من تأين حمض الكبريتيك على قضيب النحاس فيصبح القطب الموجب للعمود 
و بذلك يتم حدوث تفاعل كيميائي في العمود البسيط باستمرار هذا التفاعل يستمر توليـد التيـار                 

عل و يمكن التعبيـر عـن هـذا    الكهربي                     في العمود البسيط حتى يتوقف التفا 
  :التفاعل الكيميائي بالمعادالت اآلتية 

                                          H2SO4      2         تأينH+   + SO4- 2  
Zn                       Zn +2 + 2 e                                
2H+    +      2e-                         H2 (g )  

  

 هو أحد أنواع األعمدة الكهربائية حيث يعتمد فـي تركيبـه علـى     :العمود البسيط    
  .ثالثة أجزاء رئيسية كغيره من األعمدة الكهربائية  

 



190  

 و صعوبات في   على الرغم من الحصول على تيار كهربي في العمود البسيط إال أن هناك عيوب             
   -:هي  استخدام هذا النوع و

   احتوائه على سائل يمكن سكبه -1
   صعوبة استخدامه-2
   االستقطاب -3
   التفاعل الموضعي -4
   الحصول على تيار ضعيف -5

   -:لي أجب عما ي/ و اآلن عزيزي الطالب ** 
   -:أكمل العبارات التالية 

  .----------  و---------  و------------ يتكون العمود البسيط من -1
- بينما عملية االختزال عند قضيب      ------------- تحدث عملية األكسدة عند قضيب       -2

---------.  
  . ------------- عند ----------- يختزل -3
   . ---------------- في العمود البسيط هي  المادة الكهربائية المستخدمة-4
  . -------- و----------- و------------ من عيوب العمود البسيط -5
   التفاعل الكيميائي------------ يتوقف  سريان تيار كهربي عندما -6
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  )3(ورقة عمل 
  -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب  

  البطاريات ) دة األولية األعم( األعمدة الجافة 
تعتمد هذه البطاريات في طريقة عملها على نفس األساس كما في األعمدة البـسيطة و                         

  .لكن االختالف يبدو في المواد التي يتركب منها كل من المصعد و المهبط و المادة الكهربائية 
مادة الكهربائية من ثـاني     حيث أن المصعد هنا من الخارصين و المهبط من عمود الكربون و ال            

أكسيد المنجنيز بشكل أساسي و كلوريد األمونيوم و كلوريد الخارصين الناتجـة مـن التفاعـل                
  .الكيميائي حيث يتأكسد الخارصين معطياً االلكترونات و يصبح قطباً سالباً للبطارية 

تالي يستمر التفاعل   و يختزل ثاني أكسيد المنجنيز على عمود الكربون و يصبح قطباً موجباً و بال             
  .الكيميائي بين القطبين و يستمر سريان التيار حتى يتوقف التفاعل الكيميائي 

و لقد طورت هذه األعمدة للحصول على شدة تيار أكبر نسبياً من األعمدة البـسيطة كمـا أنهـا                
ة تتميز بأنها ذات أحجام صغيرة و سهلة االستخدام و رغم ذلك فإن من أهم عيوب هذه األعمـد                 

أنه ال يمكن استخدامها في األجهزة التي تحتاج لتيارات كبيرة ألننا نحصل منها علـى تيـارات                 
  .صغيرة نسبياً 

  
   و دون مالحظاتك  ) 12( راء نشاط و حاول إج ) 55( عزيزي الطالب افتح الكتاب صفحة * 

   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
  -: أكمل العبارات التالية -أ

- بينما تحدث عملية     ------ -----كون األعمدة الجافة من المهبط و تحدث عنده عملية          تت
   .--------------عند  ------------

  . --------------- على عمود الكربون فيصبح قطب ------------يختزل أيون 

 ---------------------يغطى العمود الجاف من الجهة العليا بمادة 

  
    -:يأتي  علل لما -ب

 عدم استخدام األعمدة الجافة في األجهزة التي تحتاج لتيارات كبيرة ؟

  ----------------------------------------------------: السبب 
 تغطية العمود الجاف بمادة من القار ؟

 ----------------------------------------------------: السبب 

 بي دائم عند استخدام البطاريات الجافة ؟عدم الحصول على تيار كهر

  ----------------------------------------------------: السبب 
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  )4(نشاط رقم 
  -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب  
  ) المراكم الرصاصية ( األعمدة الثانوية 

ـ                   صعد و مهـبط و مـادة       تتكون األعمدة الثانوية كغيرها من األعمدة الكهربائية مـن م
كقطـب   هنا ألواح للرصاص كقطب سالب و ألواح ثاني أكسيد الرصاص          كهربائية حيث يستخدم  

  .موجب و حمض الكبريتيك كمادة كهرلية 
جميع هذه المكونات موضوعة في وعاء من البالستيك حيث يحتوي على نقطة موجبة و صفيحة               

شكل أزواج و كل زوج منها يـسمى  ثاني أكسيد الرصاص و صفيحة أخرى من الرصاص على        
  .خلية 

و كما يحدث في جميع األعمدة الكهربائية تحدث عملية أللـواح الرصـاص و تختـزل أيـون                  
و يحدث التفاعل و يتم الحـصول علـى     . الهيدروجين المتأين على ألواح ثاني أكسيد الرصاص        

 إلـى كبريتـات     تيار كهربي حيث يتوقف سريان التيار عندما تتحول جميع ألـواح الرصـاص            
  .الرصاص داخل المراكم 

  :هناك عدة مميزات لألعمدة الثانوية 
  . تزود األجهزة الكهربائية بتيارات كبيرة لحد ما -1
  . يمكن اعادة شحنها عند توقف التفاعالت الكيميائية -2

  : عزيزي الطالب 
د بالـشحن و    هل شاهدت سيارة في ورشة أثناء عملية شحن بطاريتها ؟ هل تعلم مـا المقـصو               

  التفريغ ؟
  
  

  
  . مثال على هذا النوع من المراكم بطاريات السيارات و الهواتف الخلوية 

   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
 و شدة التيار و تحوالت الطاقة       بقارن بين األعمدة البسيطة و الجافة و الثانوية من حيث التركي          

  . و امكانية  إعادة الشحن  
  المركم الرصاصي  األعمدة الجافة  األعمدة البسيطة  قارنة وجه الم

--------------  التركيب 
--------------  

-------------
-------------  

-------------
-------------  

  -------------  -------------  --------------  شدة التيار 

  . عملية تحدث عندما يتحول الرصاص إلى كبريتات رصاص : التفريغ 
عملية تحدث عند توصيل المراكم بمصدر كهربي حيـث يـتم تحويـل كبريـات               : الشحن  

 .  رصاص و يتم حدوث تفاعل كيميائي مرة أخرى و توليد تيار كهربي الرصاص إلى ألواح



193  

ــ والت تحــ
  الطاقة

--------------  -------------  -------------  

  -------------  -------------  --------------  إمكانية الشحن 
  

  )5(ورقة عمل 
  

  -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب  
عبارة عن مجموع فروق الجهد في الدائرة الكهربية و يرمز لها           : القوة الدافعة الكهربية لبطارية     

ائرة الكهربية عندما يوصل قطب البطارية      حيث يكون في الد   . تقاس بوحدة الفولت     و بالرمز ق د  
  . بنوعين من المقاومات 

  .توصل بين قطبي العمود و يرمز لها بالرمز م خ : مقاومة خارجية 
  .مقاومة داخل كل عمود كهربي و يرمز لها بالرمز م د : مقاومة داخلية 

صلتان على التـوالي  كما نالحظ أن هناك نفس التيار الكهربي يسري في المقاومتين لذلك فهما مو 
فتكون المقاومة الكلية تساوي مجموع المقاومتين و الجهد الكلي يساوي مجموع فروق الجهد في              

  الدائرة 
  : أي أن  

  م خ+ م د = م م 
  جـ خ+ جـ د = جـ ك 

  ت× م = حسب قانون أوم   جـ 
  )ت × م خ )    +  ( ت × م د = (  جـ ك 
  ) .م خ + م د ( ت = جـ ك 

  : صــــــــــــــة الخــــال
  
  
  
  
  
  
  
  

فرق الجهد بين طرفي البطارية عندما تكون الدائرة مفتوحة أو يكـون  : القوة الدافعة الكهربية    
  التيار الكهربي مساوياً صفر 

  حسب التعريف                                     كجـ= ق د  : حيث أن  
  ) خ م  +  دم ( × ت  = د ق :    إذن 

  -:ر في الدائرة من المعادلة اآلتية و من خالل القانون السابق يمكن حساب شدة التيار الما
  

   ق د     = ت 
   خم  + دم                 
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   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
   -:  اختر اإلجابة الصحيحة -أ

  :  تقاس القوة الدافعة الكهربية لموصل بوحدة -1
   الكولوم - الفولت              د-   ج األوم               -  ب األمبير           -أ

  :الكهربية باستخدام القانون  يمكن حساب القوة الدافعة -2
  ) .م خ + م د ( ت =   ق د -ب)                     م خ + ت ( م د =  ق د -أ
  ت )  م د × م خ = (  ق د -ج
  
   حل المسألة التالية -ب

وصـل قطبـاه   )   فولت 3(  قوته الدافعة الكهربائية )  أوم    0.6( عمود جاف مقاومته الداخلية     
  ما مقدار شدة التيار الكهربائي المتولد في الدائرة ؟)  أوم  2.4( دارها مع مقاومة ثابتة مق

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

    :   عرف ما يلي-ج
-------------------------------------------: القوة الدافعة الكهربية    

---------------------------------------------------------  
   جـ –ق د =      اشتق العالقة الرياضية اآلتية   م د  -د

     ت                                                
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------.  
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  )6(ورقة عمل 
  

  -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب  
ى تيار  عند انقطاع التيار الكهربي يتم استخدام البطاريات لتشغيل بعض األجهزة أو للحصول عل            

  .أن هذه األجهزة تحتاج لفرق جهد مناسب  كهربي حيث
فكيف نحصل على فرق جهد مناسب باستخدام عدة بطاريات و كيف توصل هذه البطاريات مـع               

  .بعضها للحصول على تيارات كهربية شدتها مناسبة  
  

  وللحصول على فرق جهد مناسب توصل األعمدة بالطرق اآلتية 
  .التوصيل على التوالي 

 .التوصيل على التوازي 

 .التوصيل على التضاعف 
 

  :التوصيل على التوالي : أوالً 
الغرض من توصيل أعمدة على التوالي هو الحصولى على قوة دافعة كهربائية أكبر مـن كـل                 

حتى يتم هذا التوصيل عن طريق توصيل قطب العمود األول بالعمود المخالف             و عمود على حدة  
 السالب لاللعمود األول يوصل مع القطب الموجب للعمود الثاني و هكذا            للعمود الثاني أي القطب   

  .بحيث يمر في كليهما نفس التيار 
 وتالحظ أن القوة الدافعة الكهربية للدائرة تساوي مجموع القوى الدافعة الكهربية لهذه األعمـدة                                            

  ) . ق د م  (  و يرمز لها بالرمز     
  .اول أن ترسم عدة أعمدة متصلة على التوالي ح

  
  
  

  
  : الخــــالصة 

  
  
  
  

  : عند توصيل األعمدة على التوالي تكون 
   .---------- + 4دق +  3دق  + 2 دق + 1 دق = د م  ق 
  . ------------- + 4 دم+  3دم  + 2 دم+  1د م   = د مم 
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   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
    -:   أكمل العبارات التالية -أ

  ------  و -------- و ----------لكهربية بعدة طرق منها  توصل األعمدة ا-1
   .----------------------- الغرض من توصيل األعمدة على التوالي -2
 ---------------- يتم توصيل األعمدة على التوالي عن طريق توصـيل القطـب             -3 

  .  للعمود الثاني ---------------      للعمود األول مع
 تكون القوة الدافعة الكهربية للـدائرة       --------------------- في حالة التوصيل     -4

  . ة لهذه األعمدة مساوية مجموع القوى الدافعة الكهربائي
  

    -: حل المسألة التالية – ب 
 3.6( يتصل عمودان كهربيان مع بعضهما  على التوالي وصال مع مقاومة خارجيـة مقـدارها                

و المقاومـة الداخليـة   )    فولت 3 ،   2(  فإذا كانت القوة الدافعة لهذه األعمدة بالترتيب          )  أوم  
  ) .   أوم 0.2( لكل منهما 

  : احســـب 
 . القوة الدافعة الكهربية الكلية 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

  .  المقاومة الداخلية المكافئة 
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

  .  شدة التيار -3
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  
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  )7(ورقة عمل 
  

  -:اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب  
  :التوصيل على التوازي لألعمدة الكهربية  : ثانياً  

 نقطة في حين توصـل   يتم توصيل األعمدة على التوازي بحيث توصل األقطاب الموجبة معاً في          
األقطاب السالبة معاً في نقطة أخرى ثم توصل النقطتان عند غلق الدائرة  حيـث تكـون القـوة                 
الدافعة الكهربية الكلية ألعمدة موصلة على التوازي تساوي القوة الدافعة الكهربية لعمود واحـد              

  . ارات المارة باألعمدة في الدائرة مساوياً لمجموع التي منها و يكون التيار الناتج و المتولد
  
  
  
  
  

  
  

  : الخــــالصــــــــــــــة 
  
  
  

   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
  

   -:اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي 
  

 ) فولـت   1.5(   أعمدة على التوازي القوة الدافعة الكهربية لكل عمود تـساوي     4عندما يتصل   
   -:كافئة   فإن القوة الدافعة الكهربية الم

 2 - فولـت                 د 1.5 - فولت                ج3 - فولت                  ب                  6 -أ
  فولت

  
  
  

   القوة الدافعة لعمود واحد = القوة الدافعة الكهربية الكلية  
   .----------  =  4دق  =   3دق   =  2 دق  =  1 دق =  كد ق 

  دم    =        ك دم 

                       
 عدد األعمدة 

 



198  

    -: حل المسائل التالية –ب 
 احسب القوة الدافعة الكهربية الكلية لألعمدة في الدائرة المقابلة و ماذا يسمى هذا النوع مـن                 -1

  التوصيل ؟
  

-----------------------------------  
-----------------------------------  
-----------------------------------  
-----------------------------------  
-----------------------------------.  

  
  
و المقاومـة   )   فولت   4(   يتصل عمودان على التوازي القوة الدافعة الكهربائية لكل منهما              -2

   -:احسب )   أوم 3.6( وصال مع مقاومة خارجية مقدارها  )   أوم 0.8(  ية لكل منهما الداخل
  
  .  القوة الدافعة الكلية -1

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------  

  . المقاومة الداخلية المكافئة -2
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------  
  . شدة التيار -3

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------  
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  )8(ورقة عمل 
  

  -:انتبه جيداً  /  عزيزي الطالب  
   -:ك بعض الحاالت غير مسموح فيها توصيل األعمدة على التوازي هنا
   
  
  

عند توصيل عمودين مثاليين على التوازي و تكون القوة الدافعة ألحدهما أكبر من القوة الدافعـة                
  .فسوف ينشأ تيار كبير جداً يسري في األعمدة و يتلفها .                     لآلخر 

  :تعريف هام 
  
  
  
  

عمودين لهما نفس القوة الدافعة على التوازي و كانت األقطاب متعاكـسة فينـشأ تيـاراً                                                    اتصال  
  . كبيراً جداً يؤدي إلى تلف األعمدة 

   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
  

   -:أكمل العبارات التالية 
-----------التوازي و األقطاب متعاكسة ينشأ       في حالة توصيل األعمدة الكهربائية على       

  . األعمدة  --------------------- يؤدي إلى ------
  على التوازي لهـا نفـس القـوة الدافعـة            -------------- ال يمكن توصيل مصدرين     

 .الكهربية 

  ----------------- المصدر المثالي هو المصدر الذي تكون مقاومته الداخلية مساوية 

  
  
  

  
  

  

  الحــالة األولـــى  

  صفر = هو المصدر الذي ليس لديه مقاومة داخلية للتيار الكهربي أي م د :  المثالي المصدر
 

 ــالة الثانيـــة ـالح 
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  )9(ورقة عمل 
  

  /  عزيزي الطالب  
  . لألعمدة الكهربية )  التوازي –التوالي ( لكي تتحقق عملياً من الفرق بين طريقتي التوصيل 

  . من الكتاب المدرسي  ) 61( صفحة   )   14( قم بإجراء النشاط رقم  
  :ماذا تستنتج 

 فرق -------------ا  شدة التيار بينم -------------توصيل األعمدة على التوازي     
  الجهد 

 فرق  ------------- شدة التيار بينما     -------------توصيل األعمدة على التوالي     
 .الجهد 

  
   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 

  :بم تفسر ما يلي 
 توصيل عدة أعمدة على التوالي لتشغيل المذياع ؟

  ---------------------------------------------------: التفسير 
 زيادة المقاومة الداخلية لألعمدة المتصلة على التوالي  و نقـص المقاومـة الداخليـة لألعمـدة         

 المتصلة على التوازي ؟ 

  ---------------------------------------------------: التفسير 
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  الرابعالدرس 
  القدرة الكهربية

  .مقدار تحوالت الطاقة الكهربائية في الجهاز خالل زمن معينالتعرف على  :الهدف العام
  :األهداف الخاصة

  :يتوقع منك أخي الطالب في نهاية الدرس الثالث أن تكون قادرا على أن
  . الواط  – الجول –توضح المقصود بكل من القدرة . 1
 .تعبر عن العالقة بين الطاقة الكهربية و القدرة و الزمن بصيغة رياضية . 2

 .تستنتج العالقة بين القدرة و كل من فرق الجهد و التيار و المقاومة . 3

 .تحل مسائل حسابية على القدرة الكهربائية . 4

 .تحسب ثمن الطاقة المستهلكة في الدوائر الكهربية المنزلية . 5

 .تقارن بين قدرات أجهزة كهربائية منزلية مختلفة . 6

 .ن أخطار الكهرباء تتعرف على طرق السالمة م. 7

 . تقدر جهود العلماء الذين يسعون لراحة اإلنسان و أمنه . 8

  
  :محتوي الدرس

       كل األعمال التي عملها تحتاج إلى مراجعة وبناء على المراجعة يتم تقييمها ومن خـالل               
  ذلك التقييم يتم التصحيح والتعديل 

  
  :لثثامجموعة األنشطة والفعاليات المصاحبة للدرس ال

 القدرة الكھربیة
  

  :يتوقع منك عزيزي الطالب بعد إنهاء هذه الفعالية أن تكون قادرا على  األهداف
 .تقارن بين قدرات أجهزة كهربائية منزلية مختلفة.1

 .تشتق العالقة بين القدرة الكهربائية وكل من من شدة التيار وفرق الجهد. 2

  .ةتحل مسائل حسابية على القدرة الكهربائي.3
  
  
  



202  

  )1(ورقة عمل 
  

  -: اقرأ الفقرة التالية /  عزيزي الطالب  
تعمل األجهزة الكهربائية المنزلية على مبدأ تحويل الطاقـة الكهربائيـة إلـى أشـكال مختلفـة                                                      

  )  . حفظ الطاقة ( و الذي يسمى قانون بقاء الطاقة 
 فإن مقدار من الطاقة الكهربائية يتحول لشكل آخر من أشكال الطاقة            فعند تشغيل أي آلة أو جهاز     

 و هـذا يعنـي أن       – الحركيـة    – الصوتية   – الكيميائية   – الضوئية   –منها الحرارية    و المتنوعة
  . الطاقة ال تفنى 

ال  في الدوائر الكهربية  تقوم األعمدة الكهربية بإمدادها بالطاقة التي يمكن االلكترونات من االنتق             
من القطب السالب في البطارية إلى القطب الموجب حيث تتحول هـذه الطاقـة فـي المـصباح              

تعتمد هذه الطاقة في المصباح على كمية الشحنة المنقولـة و            و الكهربي لطاقة ضوئية و حرارية    
يعبر عن العالقة بين الطاقة المتحولة و كـل مـن    وفرق الجهد حيث تتناسب طردياً مع كل منها 

    -:و فرق الجهد بالصيغة الرياضية التالية الشحنة 
  

  
ـ        : ط  /    حيث أن    : فـرق الجهـد          ،      ش   :  الطاقة المتحولة           ،       ج

  كمية الشحنة 
 في الكتاب المقرر الشتقاق الصيغة الرياضية النهائيـة و          66 انظر عزيزي الطالب صفحة      -ب

   -: شدة التيار و المقاومة و الزمن و هي التي تربط بين الطاقة المتحولة و
  

  
   استخالص الفلزات– عملية الطالء –و للطاقة الكهربية  استخدامات عديدة منها الجلفنة 

   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
  -: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ

  ------------ لصورة أخرى يسمى الطاقة ال تفنى و ال تستحدث من عدم  ويمكن تحويلها
 ---------- وتتناسب ------------ و   -----------تعتمد الطاقة المتحولة على     

 . مع كل منهما 

  . -----------------لحساب الطاقة الكهربية المتحولة تستخدم القانون 

  . ------------ و -------------- و -----------تستخدم الطاقة الكهربية 
 

  ز  × 2) ت ( ×  م  = ط 
 

     ش ×   جـ=  ط 
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   -:  فسر ما يلي -ب
 عند تشغيل مصباح كهربي فإن الطاقة الضوئية الناتجة ال تساوي الطاقة الكهربائية المتحولة ؟

  ---------------------------------------------------: التفسير 
  : حل المسألة اآلتية -ج

 2200( مقاومته  لسخان كهربائي   )  دقيقة   15(  احسب الطاقة المتحولة في سلك سخان في زمن       
  ) .  فولت 220(  يعمل على فرق جهد مقداره ) أوم 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------   
  

  )2(ورقة عمل 
  -: اقرأ الفقرة التالية /   عزيزي الطالب  -أ

  .هي المعدل الزمني لبذل الشغل : القدرة 
   -:حيث أن  

  واط ) = ثانية ( زمن )  /  جول ( شغل =  القدرة  
  . في الثانية )   جول 1( هو قدرة مقاومة جهاز تتحول فيه الطاقة الكهربائية بمعدل  : الواط 

  توجد عالقة بين الطاقة المتحولة في الجهاز و قدرة ذلك الجهاز 
   ) 68( في الكتاب المقرر صفحة  ) 15( لمعرفة ذلك قم بتنفيذ نشاط رقم 

   ) 68( بعد تنفيذك لخطوات النشاط الموضح في الكتاب المقرر صفحة 
  ماذا الحظت  ؟ *** 

  -------------------------- على المصباحين دائماً ؟ هل قيمة فرق الجهد واحدة
  ----------------------------------هل شدة إضاءة المصباحين متساوية ؟ 

  :الخالصة 
  
  
  

  
  
  

ــاءة       ــدة إضـ ــد شـ ــوئية و تعتمـ ــة ضـ ــى طاقـ ــة إلـ ــة الكهربائيـ ــول الطاقـ                                                 تتحـ
  .باح على شدة التيار و فرق الجهد المص

ك تعرف القـدرة الكهربائيـة للجهـاز    تزداد الطاقة المتحولة بزيادة شدة التيار و فرق الجهد و بناء على ذل  
  :بأنها مقدار الطاقة المتحولة في وحدة الزمن فمثالً عندما يقال قدرة المدفأة هذا يعني أن 

  . مدفأة لطاقة حرارية في وحدة الزمنالطاقة المتحولة في الهي : قدرة المدفأة 
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  عزيزي الطالب لحساب قدرة أي جهاز يمكنك استخدام العالقة 
  ت ×  جـ = القدرة 

   ) .69( ب المقرر صفحة و يمكنك الحصول على اشتقاق العالقة بالرجوع للكتا
  -: اقرأ الفقرة التالية /   عزيزي الطالب  -ب

 فولت و لكن تتفاوت قدرة هذه األجهـزة لـذلك   220تعمل جميع األجهزة في فلسطين على جهد       
يترتب علينا قبل تشغيل أي جهاز بصور فرق الجهد معرفة فرق الجهد الذي يعمل عليه الجهـاز         

الطالب اإلطالع على قدرة بعض األجهزة فـي فلـسطين مـن            حتى ال يتلف و يمكنك عزيزي       
   ) 69( مقرر صفحة الكتاب ال

  
عزيزي الطالب بعد معرفتك العالقة بين الطاقة المتحولة للجهاز و قدرته و معرفة قانون حساب               

  القدرة 
قم باشتقاق العالقـة بـين القـدرة و كـل مـن شـدة التيـار و المقاومـة و فـرق الجهـد                                      

  . باستخدام قانون أوم الذي سبق دراسته 
  : الخـــــالصـــــــــة 

  
  
  
  
  
  

  
   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
  ما المقصود بذلك ؟.  واط 1500  سخان كهربائي قدرته -أ

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------  

   -:  فسر ما يلي -ب
     يفضل استخدام مصابيح الفلورسنت بدالً من المصابيح العادية ؟-1

  ---------------------------------------------------: التفسير 
  يجب معرفة فرق الجهد الذي يعمل عليه الجهاز قبل تشغيله ؟-2

  ---------------------------------------------------: لتفسير ا

  م × ت = جــ :                   بما أن ت ×  جـ = ق                       
  جــ=     ت :                    بما أن م ×   2ت =        ق :إذن          

           م                                                                        
  م  /    2جـ=       ق :          إذن 

  

  المقاومة :  م  الجهد        ،   فرق: القدرة    ،    جـ :  ق حيث         
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احـسب  . ) فولـت    200(  تعمل على فرق جهد   )  أوم   80( ربائية مقاومة سلكها      غالية كه   -ج
  القدرة الكهربائية للغالية ؟

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  
  -: اختر اإلجابة الصحيحة -د
   -: أوم فإن شدة التيار المار بها 100 واط و مقاومتها 400 مكنسة كهربائية قدرتها -1
   أمبير 0.25  -  د    أمبير       4000 -  ج   أمبير          4 -  ب أمبير        2 -أ

 فولت فـإن شـدة التيـار    240 واط و فرق الجهد الذي يعمل عليه   480 مجفف شعر قدرته     -2
    -:المار به تساوي 

   أمبير 0.25 -   د    أمبير    0.5 -  ج أمبير             2 - أمبير            ب4 -أ
  :  جميع العالقات التالية صحيحة ما عدا -3
  جـ × م =   ق-  دم     / 2جـ=   ق -م        ج × 2ت=   ق-      بز/ ط =   ق -أ
  

 /   ماذا تتوقع أن يحدث إذا -هــ

   فولت 220 فولت مع مصدر فرق الجهد الرئيسي في فلسطين 100وصل جهاز كتب عليه 
  ----------------------------------------------------: يحدث 
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  )3(ورقة عمل 
  

  -: اقرأ الفقرة التالية /   عزيزي الطالب  -أ
تستهلك األجهزة الكهربائية المنزلية كمية من الطاقة الكهربية و التي يسجلها العداد الكهربائي في              

  .المنزل و بناء على قراءة العداد يتم تحديد ثمن الطاقة المستهلكة و دفعها لشركة الكهرباء 
ة من خالل حساب الطاقة الكهربائية المتحولة من األجهـزة  حيث يتم حساب ثمن الطاقة المستهلك     

  ) . وحدة قياس الطاقة المستهلكة ( ساعة . و ضربها                    في ثمن الكيلو واط 
   -:و ذلك حسب القوانين التالية 

  الزمن × القدر ة =  الطاقة الكهربية المتحولة -1
  ساعة . ثمن الكيلو واط × ة الطاقة الكهربية المتحول=  ثمن الطاقة -2
  

(  كمية الطاقة التي يستخدمها جهاز قدرته واط في زمن قدره ثانية واحدة يـسمى               : مالحظــة  
  ) .الجــول 

   جول 6 10 × 3.6=  كيلو واط 1
   واط 1000=  كيلو واط 1
   واط 746=  حصان 1

 لتعرف كيفيـة حـساب       )71ص  ( في الكتاب المقرر     ) 16( قم بتنفيذ نشاط    / عزيزي الطالب   
  . الطاقة الكهربائية المتحولة في المنزل 

  
   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
   -: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ

   .------------وحدة قياس الطاقة الكهربية المستهلكة 
  ---------------) ث 1( في زمن )  واط 1( كمية الطاقة التي يستخدمها جهاز قدرته 

 . واط ------------= الكيلو واط 
  
، )  واط   440( و مدفأة كهربائيـة قـدرتها       )  واط   100(  في غرفة مكتبك مصباح قدرته       -ب

  ) .  قروش 4( ساعة  . علماً بأن ثمن الكيلو واط )  ساعات 10( احسب تكلفة تشغيلها لمدة  
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------  
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  )4(ورقة عمل 
  
  -: اقرأ الفقرة التالية /   عزيزي الطالب  -أ

  -:تتعرض الدارات الكهربائية الزدياد مفاجئ في شدة التيار نتيجة 

 .العبء المفرط على األجهزة الكهربية 

 . التماس الكهربائي 

الزيادة الكهربائية تحدث أضراراً في األجهزة الكهربية ، أو حريقاً للمباني و قـد تـؤدي                و هذه   
  -:لمرور تيار كهربائي عبر جسم اإلنسان و إصابته بصدمة كهربائية قد تقتله بإحدى الطريقتين 

 .   تسبب توقف في عضالت القلب و الرئتين 

 .   تسبب حروقاً قاتلة 

لتقليل منها يتم استخدام عناصر الحماية في التمديدات المنزلية و منهـا    و لتفادي هذه األخطار و ا     
:-   
 
  
  
 
  

  :وظيفة األرضي ** 
  . حماية اإلنسان  و األجهزة الكهربائية من خطر الكهرباء 

 . زيادة سرعة استجابة أجهزة الحماية و فصل الدارة الكهربية 
 
  
  
  
 
  

ي فتحت بواسـطة المنـصهر ال بـد مـن إغالقهـا                                                  لضمان تدفق التيار الكهربائي في الدارة الت 
  . عن طريق تبديل المنصهر و ذلك باستخدام األمان الكهربائي 

  
  
  

جهزة الكهربائية باألرض و مقاومته قليلة       خط يوصل الجسم المعدني لأل     :التأريض   
  .  لألرض أوم مما يسمح بمرور تيار عالي من خالله 1جداً ال تزيد عن 

 سلك رفيع يتحمل تيار أكبر بقليل من التيار الواصل للمنزل ،  :المنصهر الكهربي 
فإذا زادت شدة التيار عن هذا الحد ترتفع درجة حرارة السلك الفلزي فينصهر و تفتح 

  . الدارة و يمنع حدوث حريق أو تلف 

ربي بصورة آلية   يقوم بفصل التيار الكه   : قاطع نصف اتوماتيكي    ( أمان كهربائي    
 .  عندما يسري تيار أكبر من القيمة المحددة
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   -:و تمم عملية الفصل بطريقتين 
ي الفلز و   التأثير الحراري للشريط ثنائي الفلز الذي ينثني عند مرور تيار شدته كبيرة فيسخن ثنائ             

  .  تتمدد احد الفلزات بمقدار مختلف عن اآلخر فيتقوس و تفتح الدارة 
التأثير المغناطيـسي الكهربـائي الـذي يجـذب قطعـة حديديـة عنـد مـرور تيـار كبيـر                                                                     

  . في سلكه كاف لجعله قادر على جذبها فتفتح الدارة الكهربية 
  

   عناصر الحماية في المنزل أيضاً و من
  
  
  
  

   -:عزيزي الطالب لضمان سالمتك من أخطار التيار الكهربي في المنزل يجب عليك 
  .عدم فصل الخط األرضي من الفيش 

  .ال تلمس جهازاً ذا أسالك كهربائية مكشوفة 
  .تأكد بأن قياس القواطع األتوماتيكية صحيح 

 .صولة بالكهرباء و يداك مبلولتان بالماء ال تلمس األجهزة الكهربائية المو

  
   -:أجب عما يلي / و اآلن عزيزي الطالب ** 
   -: اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي  -أ

  -:توصيل الغالف الفلزي للجهاز مع األرض يعرف بـــ  -1

  عاً م) ب + أ  ( - د قصر الدارة الكهربية   - التأريض      ج- التماس الكهربائي       ب-أ
  -:سلك فلزي رفيع يتحمل تيار أكبر بقليل من التيار المحدد للدارة الكهربية  -2 

    متابع نقص التيار -  القاطع نصف أتوماتيكي                       ب-أ
    المنصهر -  فاصل التيار األتوماتيكي                      د-ج
  
   -:  بما تفسرما يلي  -ب

  . كبير من األجهزة الكهربائية في مقبس واحد ينصح بعدم وصل عدد 
  ---------------------------------------------------: التفسير 

  . شعور اإلنسان أحياناً برجة كهربائية عند مالمسته للثالجة 
  ---------------------------------------------------: التفسير 

حساس يتأثر بنقص التيار و يقوم      جهاز   : ) متابع نقص التيار    ( فاصل التيار    
بفصل التيار الكهربائي عند انخفاض شدة التيار الناجمة عن تسرب جزء منه لخارج             

  . الدارة الكهربائية فتفتح الدارة 
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  . الك الضغط العالي ال تصعق الطيور عندما تقف على أس
  ---------------------------------------------------: التفسير 

  . االستعمال الغير حذر للكهرباء يؤدي إلى اإلصابة بصدمة كهربية 
  ---------------------------------------------------: التفسير 

  
   -:ي في الحاالت التالية  ماذا يحدث لإلنسان و الطير عند حدوث تماس كهربائ-ج

  
  
  
  
  
  

------------------------:    يحدث  ---------------------: يحدث  
--------------------------            ------------------------

--------------------------            ------------------------
--------------------------             -----------------------  

  
  

   -:أي الدوائر الكهربائية التالية موصلة شكل صحيح 
    -د                           -          ج              -        ب             -أ
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  )11(ملحق رقم 
  دليل المعلم

 z 
  

  
   غــزة–الجامعة اإلسالمية 

  ات العليا ـادة الدراســـعم
  ةــــة التربيـــــكلي

  وأساليب التدريس قسم المناهج 
  

   لتنمية بعض مهاراتقائم على أسلوب المحاكاةبرنامج تقني 
  لبة لدى طعلوم منهاج الي فما وراء المعرفة
  . األساسي بغزةتاسعالصف ال

  


  

 
 

  
 

 
  

  
  م2009  
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  : مقدمة 
  . الحمد هللا رب العالمين  والصالة والسالم على الرسول األمين أم بعد 

  : ة السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته / أخي المعلم 
يهدف هذا الدليل إلى توضيح ماهية البرنامج،وتقديم المعلومات واإلرشادات التي تـساعد     

الخاصة،كما يقدم مجموعة الوسائل التعليمية والبرمجيات التي تساهم        في تحقيق األهداف العامة و    
في تيسير المعلومات على الطالبة لتحقيق األهداف المرجوة،كما يقترح بعض طرائـق وأسـاليب    

  .التدريس التي يمكن توظيفها أثناء عرض دروس البرنامج
ألهـداف العامـة    وقد تم تنظيم محتوى البرنامج ودروسه،بحيث يتضمن كـل درس عرضـاً ل            

والخاصة باإلضافة إلى تمهيداً مناسباً،ويختتم كل درس بتدريبات متنوعة،وأنماط نشاط تقويميـة            
  .يطبق ما تعلموه أثناء الدرس،بهدف تأكيد الممارسة العملية

،ويرمي إلى تحديد أوجه الـتعلم المـراد        يل يصاحب الدليل اإلرشادي للطالب    وعليه فإن هذا الدل   
  .و فعالتحقيقها على نح

وقد اقتصر الباحث في إعداد هذا الدليل على العناصر الرئيسة للموقـف التعليمي،حتـى يتـيح                
  .مساحة من الحرية للتعديل واإلثراء والعمل بما يقتضيه الموقف التعليمي

  : ويتضمن الدليل على
   نبذة عن مهارات ما وراء المعرفة -1
  وما يرتبط بها من أنشطة  توجيهات عامة للمعلم بشأن تدريس الوحدة ، -2
  .  األهداف العامة للبرنامج التقني-3
   األهداف الخاصة للبرنامج التقني -4
  :  خطة السير في تدريس الوحدة وقد تضمنت خطة كل درس على ما يلي-5
   أهداف كل درس السلوكية -أ
   األدوات المطلوبة لألنشطة والتجارب -ب
   خطوات السير في الدرس -ج
  : تضمن هذا الدليل ثالثة أساليب من التقويم : التقويم  أسئلة -د
  . تقويم ذاتي قبلي لتحديد المعارف السابقة في بنية الطالب المعرفية -
 تقويم ذاتي بعدي لتحديد النمو في المعارف بعد ممارسة الدرس وتعلم كيفية تحمل مسؤولية -

  .التعلم 
  .  تقويم ختامي لتحقيق مدى أهمية الدرس -
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   ما وراء المعرفة مهاراتنبذة مختصرة عن :والً أ
جديراً بالمعلم أن يحيط بمهارات ما وراء المعرفة لما يشهده عصرنا الحالي من تطور هائل في 
مجال التكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت ، مما جعل المعلومات واالكتشافات الحديثة تتالحق 

يا عقل التلميذ عن مسايرة كل حديد وحديث في كافة تالحقاً سريعاً يعجز العقل البشري وال سم
العلوم ، فبات من الضروري إيجاد تالميذ عما قريب يصبح مواطنين لديهم القدرة على البحث 

والناظر إلى العملية التعليمية يجد أن جلها إلم يكن كلها   يركز على ملء عقل . والتقصي 
 ، مما أدى إلى وجود متعلم سلبي يعتمد على المتعلم بمعلومات وحقائق قد يغيب بعضه بعضاً

فظهرت حاجة ملحة  على المدرسة مسؤولية إعداد متعلم قادر على . التلقي وأسبه بحاطب ليل 
التحكم الذاتي في تعلمه ، ولديه الوعي الكافي بطرق التفكير التي تساعد في الحصول على 

مما أدى إلى ظهور مهارات . ة المعرفة الصحيحة ومواكباً للتطورات العلمية المتالحق
واستراتيجيات ما وراء المعرفة وهي التي تساعد التالميذ على تنمية التفكير في التفكير ، وتبين 
لهم كيفية معالجة المعلومات بصورة سليمة حتى يمكنهم أن يتعلموا تعلماً ذا معنى ، وعلى ذلك 

  : تقوم مهارات ما وراء المعرفة على األسس التالية 
  . ربط المعلومات المكتسبة بالمعلومات السابقة -1
   االختيار السليم إلستراتيجيات التفكير المناسب -2
  .  التخطيط والمتابعة وتقويم عمليات التفكير -3

وتؤكد مهارات ما وراء المعرفة على تنمية قدرة التالميذ على تحمل مسؤولية التعلم والتقويم 
  . تعليمية ، مما جعل التعلم أكثر ايجابية الذاتي ، والتحكم في العملية ال

  
  :  توجيهات عامة للمعلم بشأن تدريس الوحدة وما يرتبط بها / ثانياً 

  : عزيزي المعلم أثناء تدريسك لهذه الوحدة عليك أن تأخذ في االعتبار ما يلي 
  : توجيهات في مرحلة ما قبل التعلم  : أوالً 

ذ ثم ، مرنهم على استخدام أساليب التساؤل الذاتي وذلك ابدأ بطرح موضوع الدرس على التالمي
  ، ومن هذه األسئلة بغرض تنشيط عمليات ما وراء المعرفة 

   ما الذي يجب أن أتعلمه من هذا الموضوع ؟ -أ
   ما الذي أريد أن أعرفه عن هذا الموضوع ؟-ب
   ما الذي أعرفه عن هذا الموضوع ؟ -ج
  ؟  لماذا يعتبر موضوع الدرس مهم -د
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هو تشجيع التالميذ على وضع أهداف خاصة به : وهذه األسئلة لها غرضان ، الغرض األول 
تحفزه على للقيام بالعمل ، والتحول من أسلوب متلقي للمعلومات إلى أسلوب ايجابي في عملية 

  . التعلم 
هو التعرف على ما يمتلكه الطالب من معرفة مسبقة لربطها مع المعرفة : الغرض الثاني 

  الجديدة ويمكن معرفة ما يمتلكه الطالب من المعرفة السابقة عن طريق 
  . رسم خارطة مفاهيم -
  . كتابة فقرة يلخص فيها ما يعرفه عن موضوع الدرس -
  . شرح ما يعرفه لشخص آخر -
  .  ربط موضوع الدرس بما لدى الطالب من معرفة مسبقة -

  : مرحلة التعلم / ثانياً 
  .موعات متجانسة وغير متجانسة  وزع الطلبة في مج- 
 قم بتمرين الطالب على أساليب التساؤل الذاتي الخاص بهذه المرحلة لتنشيط عمليات ما وراء -

  المعرفة ، ومن هذه األسئلة 
  . ما هي األسئلة التي أريد أن أسألها اآلن -أ
  . هل أحتاج إلى خطة معينة لفهم هذا وتعلمه -ب
  . تمام هذا النشاط   ما الوقت الذي أحتاجه ال-ج
   اطلب من المجموعات تنفيذ النشطات والتجارب حسب تعليمات معدة مسبقاً -
  . حدد األدوات والمواد المطلوبة إجراء األنشطة والتجارب -
  .  حدد الخطوات األزمة للعمل -

ه واإلجابة من هذه األسئلة تساعد طالب الصف الخامس على نقل الخبرات التي استمدوها من هذ
  . المعلومات عبر مواضع متعددة وجديدة 

وبناء على هذه األسئلة يتم وضوح األهداف ، وذلك عن طريق تحديد المشكلة والتعرف على 
  .األفكار الرئيسية للموضوع أو النشاط  ومن ثم تنظيم المعلومات وتذكرها و توليد أفكار جديدة 

  : مرحلة ما بعد التعلم / ثالثاً 
ميذ على أساليب التساؤل الذاتي لتنشيط عمليات ما وراء المعرفة الخاصة بهذه قم بتمرين التال

  المرحلة ، ومن هذه األسئلة  
  ؟ ها أجبت عما أردت معرفته في هذا الموضوع  ما الذي تعلمته  -أ
   كيف استخدم هذا المعلومات في جوانب حياتي األخرى -ب
   ما مدى كفاءتي في هذه العملية -ج
  . بذل جهد جديد  هل أحتاج-د
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واإلجابة عن هذه األسئلة تساعد طالب الصف الخامس على تحليل المعلومات التي توصلوا إليها 
ويمكن للمعلم أن يدرب الطالب على أسلوب التساؤل الذاتي عن . وتقييمها وكيفية االستفادة منها 

 وكأنه يفكر بصوت طريق أن يعبر المعلم عن العمليات المعرفية التي قام بها لكي يصل للحل
عال ، وذلك بالتعبير عن األسئلة التي يوجهها لنفسه عند حل مشكلة ما أو التعرض لموضوع 
جديد وال يفوتنا أن ننبه أن هذه األسئلة يدرب عليها الطالب قبل وأثناء وبعد التعلم عن طريق 

هذه األسئلة أنها وأخيراً ترجع فاعلية . كتابتها في بداية كل درس حتى يتعود عليها الطالب 
توجد بناء انفعالياً ودافعياً معرفياً وذلك حين استخدام هذه األسئلة من قبل التالميذ بحيث يصبح 

  . أكثر شعوراً بالمسؤولية عن تعلمهم ، مما يؤدي إلى زيادة ايجابية التعلم لديهم 
           

  :األهداف العامة للبرنامج التقني
المهارات الفيزيائية في مقرر العلـوم لـدى طلبـة     تنمية بعض    إلى            يهدف هذا البرنامج  

الصف التاسع األساسي، وقد تم تحديد أهداف عامة في بداية البرنامج،ينبثق عنها مجموعة مـن               
  .األهداف الخاصة،تلي عنوان كل درس من دروس البرنامج

  :ويمكن تحديد األهداف العامة للبرنامج على النحو اآلتي
 التيار والجهد الكهربائيين والشحنة الكهربيـة والتيـار الكهربـي        على كل من  طالب   ال تعرفي -

 .وفرق الجهد الكهربي 

 .تنمية مهارة توصيل المقاومات وتوصيل األعمدة الكهربائية  -

  :األهداف الخاصة للبرنامج:ثانياً
  :على أن يكون قادرا بعد تنفيذ البرنامجيتوقع من الطالب

 .نة و مصدرها عرف مفهوم الشحي. 1

قـــارن بـــين المـــواد الموصـــلة و شـــبه الموصـــلة و العازلـــة للكهربـــاء                                         ي. 2
 . من حيث حركة إلكتروناتها الحرة 

 . وضح العالقة بين الشحنة الكهربية و شدة التيار ي. 3

 . ستخدم األميتر بشكل صحيح لقياس شدة التيار ي. 4

 .وضح مفهوم فرق الجهد الكهربي و وحدة قياسه ي. 5

 .ستخدم جهاز الفولتميتر بشكل صحيح لقياس فرق الجهد ي. 6

 .حافظ على األجهزة من خالل االستخدام الصحيح لها ي. 7

 .  قدر جهود العلماء ي . 8
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ــة    ي. 9 ــاهيم اآلتي ــصود بالمف ــح المق ــة "" وض ــة –المقاوم ــلية – المقاومي        – الموص
 "" . األوم  –المقاومة المتغيرة 

 .ستخدم قانون أوم في حل بعض المسائل الحسابية ي . 10

 .ستنتج العالقة بين شدة التيار و فرق الجهد في موصل معين ي. 11

 .حسب المقاومة المكافئة لعدة مقاومات موصلة على التوالي ي. 12

 .افئة لعدة مقاومات موصلة على التوازي حسب المقاومة المكي. 13

 . ستنتج العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الموصل ي. 14

 . عدد أهم أنواع المقاومات الكهربية ي. 15

 .حسب قيم بعض المقاومات الكربونية بداللة ألوانها ي. 16 

 .  أنواع األعمدة الكهربائية يميز بين. 17

 . عمدة الكهربائية صف تركيب كل من األي. 18

 .وضح عمليتي الشحن و التفريغ في األعمدة الثانوية ي. 19

 .بين كيفية شحن بطارية سيارة فارغة ي. 20

 .حدد كل من المصعد  و المهبط في كل من األعمدة الكهربية ي. 21

 .عدد األمور التي يجب مراعاتها عند عملية الشحن أو التفريغ للعمود الثانوي ي. 22

 .عرف القوة الدافعة الكهربية للعمود الكهربي ي. 23

 .صل األعمدة الكهربية بطريقة التوالي ي. 24

 .صل األعمدة الكهربية بطريقة التوازي ي. 25

 .قارن بين طريقتي التوصيل لألعمدة ي. 26

 .بين كيفية حساب المقاومة الداخلية لعمود كهربي ي. 27

 . عمدة على شدة التيار ذكر أثر طريقة توصيل األي. 28

  . الواط  – الجول –وضح المقصود بكل من القدرة ي. 29
 .عبر عن العالقة بين الطاقة الكهربية و القدرة و الزمن بصيغة رياضية ي. 30

 .ستنتج العالقة بين القدرة و كل من فرق الجهد و التيار و المقاومة ي. 31

 .ربائية حل مسائل حسابية على القدرة الكهي. 32
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 .حسب ثمن الطاقة المستهلكة في الدوائر الكهربية المنزلية ي. 33

 .قارن بين قدرات أجهزة كهربائية منزلية مختلفة ي. 34

 . طرق السالمة من أخطار الكهرباء يحدد. 35
  

كتاب من ) الكهرباء المتحركة(الوحدة السادسة وفيما يلي عرض لدروس الدليل في    
  .لتاسعصف ا للعلومال
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  )12(ملحق رقم 
  إجابات أوراق العمل في دليل الطالب

  الدرس األول
  التيار والجهد الكهربائيين

1 
  

  -:  أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ

  عدد البروتونات الموجبة   ،   عدد االلكترونات السالبة  .1
   التأثير   و  اللمس و دلك ال .2
   سالبة   ،  موجبة .3
 وم ــ كول   0.96 .4
  

2 
  

   -:  أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ
  الضعيف  .1
  غيمة    ،   ماليين .2
  عشوائية  .3
 اتجاه محدد .4
   

   -:  ماذا تالحظ -ب
   القضيب    ،    تنفرجان .1
   مونيوم  األل ، النحاس  ،    الحديد ،  الموصلة  .2
  البالستيك   ،  الزجاج   ،   العازلة .3
  
  
  

3 
 

    أمبير4        = 5 / 20=   ت /   ز                  إذن /    ش  =      ت    -1
ز                      ×  ت =      ش    -2

    كولوم 0.5      = 1×    0.5  =ش  /      إذن 
       18 10 × 6.24   ×  0.5 =    ونات عدد االلكتر  / إذن 



227  

   إلكترون 18 10×    3.12   =          عدد اإللكترونات 
4 

  

أمام العبارات  ) X( أمام العبارات الصحيحة  و عالمة  )  P(  ضع عالمة -أ
  -:الخاطئة فما يلي 

  

1.  )X(   

2.  )P  (   

3.  )X(   

4.  )P  (   

5.  )X(   
  

    - :  فسر ما يلي-ب
  .وصل مع ملف األميتر مقاومة صغيرة جداً على التوازي  ي

  جعل مقاومة األميتر صغيرة جداً حتى ال تؤثر في شدة التيار المراد قياس -1:  التفسيــر  
  .شدته 

  .جعل الجهاز يقيس تيارات أكبر مما كان يقيسها دون وجود المقاومة  -2
  

  
5  

  
   -: ات مناسبة  أكمل العبارات التالية بكلم-أ

  الجهد  .1
   المنخفض     المرتفع   ، .2
 فرق جهد ثابت  .3

   -:  بم تفسر ما يلي -ب
  . وجود البطارية في معظم الدوائر الكهربية التي يسري فيها التيار 

ألن البطارية تعمل على استمرار وجود فرق  جهد ثابت مما يعني استمرار مـرور               :  التفسير  
  .  الجهد المرتفع إلى منطقة الجهد المنخفض التيار في الدائرة من منطقة
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6 

  -:  أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ
   التوازي  ، الفولتميتر  .1
  الفولت  .2
   التوالي   ،  كبيرة  .3

  -:  بم تفسر ما يلي -ب 
 .توصيل مقاومة كبيرة مع ملف الفولتميتر على التوالي 

لمقاومة الكلية  للجهاز  مما يجعله يقيس فروقاً أكبر في الجهد لكي تزداد ا : التفسيــر 
  .الكهربي 

  
ولتميتر و مصباح و     أميتر و ف   مصدر للتيار و جهازي     ضح بالرسم دائرة كهربية تشتمل على       

     .أسالك توصيل 
  مصدر للقوة الدافعة  .1
  أميتر موصل على التوالي  .2
  فولتميتر موصل على التوازي  .3
  مصباح  .4
  صيلأسالك تو .5

  مفتاح .6
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  الدرس الثاني

  المقاومة الكهربية

  
1 

   -:أجب عن األسئلة التالية  / السؤال األول 
التي يالقيها التيار الكهربي أثناء ) المعاوقة (  خاصية فيزيائية للمادة تبين مدى الممانع -1

  .مروره فيها 
 1فولـت و شـدة التيـار المـار خاللـه             1 مقاومة موصل فرق الجهد بـين طرفيـه            -2

  .أمبير 
   األوم -3
   م  / جـ=     أو  ت  ت   ×م  =         أو   جـت    / جـ=   م -4
  

   - :الســـؤال الثانـــي 
   -:الحــــل 

  ؟؟ =   أمبير                ،  م 4=  فولت               ت 20= ج 
  

  Ω 5    =   20 =جـ        = م    
    4        ت              

  
   - :ث ــالسؤال الثال

  ؟؟=   فولت                  ت 220=  ج   أوم                 22= م 
  مبير  أ10 = 22 / 220=   م  /    جـ   =ت 

  
2 

    -:اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي  : ؤال األولـــالس
  ب  -1
  أ -2
  ج -3
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  أ -4
    - :يـــؤال الثانــالس

   - :جميع المقاومات موصلة على التوالي 
   4م+   3م +  2 م  +  1 م  = مم        -أ

   أوم 14=    3  +  5  +  2  + 4=     مم           
   فولت 84  = 6 ×  14  =   ك  ت × مم   = كجـ        -ب
   فولت 30   = 6×  5=   ت  ×  3م=  3  جـ      -ج
  

   -:ث ـــؤال الثالـــالس
  +  6 /  3×  6  =   حـنرمز للمقاومة المكافئة لهما   م   : على التوازي 2م ،  1  م   -أ

    أوم2  =  3
  .    أوم 10  =  6 + 2 + 2   = 4م + 3م  + حـم    =   مم
   فولت100  = 10 ×   10   =  ك   ت ×   م م   = كجـ       -ب
   فولت 60      = 10 ×   6=     ت   ×    4م =  4جـ      -ج
ـ م     :  علـى التـوازي        2 و م  1م  =  2جـ      -د = ) المقاومـة المكافئـة لهمـا        (   حـ
   أوم 2

  .  فولت 20 = 10  ×  2=   ت   ×  حـم =    م حـ          جـ
   2م جـ     = 1مجـ =    م حـ جـفي حالة التوصيل على التوازي الجهد متساوي  

   فولت 20   =  2جـإذاً    
    - :ؤال الرابـــعـــسال
  ؟ ؟ =  م   م-أ
  .الي  على التو 2  ، م1م

  )  أ  م  ( م   المكافئة لهما نرمز لها بالرمز
    أوم 10 = 6 + 4=    أ م 
 نرمـز للمقاومـة المكافئـة        ، و      5 على التوالي موصـلتا علـى التـوازي مـع م           4م ،    3م

   ببالرمز م لهما 
   أوم 6 = 3 + 3 =   ) 4م و  3م(  المقاومة المكافئة  م 

   5  م×     4، 3 م=     بم 
   5   م    + 4، 3 م           
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   أوم 3=        36     =  )       6  ×   6 (  =    بم  
               )6 +  6                ( 12  

     أوم 13   =  3   +  10=       ب م     +   أ م = م م 
  
   بير  أم2  =   26  =          كجـ     =كت         -ب

  13            م م                           
  

   - :س ــؤال الخامـــالس
       لكي نحسب التيار بحيث حساب المقاومة المكافئة -أ

     أوم 1.5 = 4 / 6=   )  المقاومات عدد( ن / م   = مم 
  ر  أمبي8  = 1.5  /   12   =   م  م  / ك    جـ= ت  
   الجهد متساوي لجميع اللمبات ألن التوصيل على التوازي -ب

   أمبير 2 =  6  /   12 =  م / جـ = ت /  إذن 
     أوم 24 = 6 + 6 + 6+ 6   = م  م       -ج
  

3 
  -: اُكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية /   ؤال األول ـــالس

   المقاومية -1
  صلية  المو-2

   -:أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة / ي ـــؤال الثانـــالس
  طول السلك   ،   مساحة مقطع الموصل   ، نوع المادة الموصلة  -1
  عالية  -2
  طردية  -3
  عكسية  -4
  ،   قلت  زادت    -5

أمـام    ) X( أمـام العبـارة الـصحيحة و عالمـة           ) P(  ضـع عالمـة     : السؤال الثالث   
   -:العبارة الخاطئة 

1-  )X(    
2- )P (   
3-  )X(    
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4-   )P(   
   -:فسر ما يلي / الســـؤال الرابـــع 

تزداد مقاومته بازدياد درجة الحرارة و ذلك بسبب زيـادة حركـة االلكترونـات            : التفسير  
 و بالتـالي تـزداد       الحرة في جميع االتجاهات مما يؤدي إعاقة سريان التيـار الكهربـي           

  .المقاومة 
   -:اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي /  الســــؤال الخامـــس 

    ب      -1
      ج    -2
  

  الســـؤال الســــادس 
    . عن طريق زيادة قيمة المقاومة

  
4 

   -:بالرجوع على الجدول /   الســـؤال األول 
 1-   
  
  
  
  
  
  
  

  أوم % 10  ±  5000 %  = 10  ± 2 10 × 50=  قيمة المقاومة 
    500  =  5000×   % 10= نسبة الخطأ 

    .Ω  5500  =  500  +  5000=  القيمة العليا للمقاومة  
   . 4500Ω   =  500  –  5000=  القيمة الدنيا للمقاومة  

   -:نجد أن  ) 1(  باستخدام القانون الموضح رقم - 2
  أوم % 5  ±  10 × 42 %  = 5   ± 0 10 × 42=  قيمة المقاومة 

 ، و الحد األعلى و األدنى لقيمة المقاومة بإتباع الخطوات الواردة في سؤال أوجد نسبة الخطأ
   ) . 1( رقم 

  = قیمة المقاومة الكربونیة 
  

   
رقم اللون الثاني   

  
 رقم اللون األول  

     ×   10        ±           
 نسبـــة الخطـــأ 

     

        0                     5            ×   10 2      ±                     10 %   
 

 رقم اللون الثالث 
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   -:نجد أن  ) 1(  باستخدام القانون الموضح في  رقم - 3
  أوم % 1±   4 =  % 360±  4 10  × 36=  قيمة المقاومة 

ع الخطوات الواردة في سؤال أوجد نسبة الخطأ ، و الحد األعلى و األدنى لقيمة المقاومة بإتبا
   ) .1( رقم 

   -:لى الجدول بالرجوع إ/   الســـؤال الثــــانـــي  
   %  3±  3 10 × 45=  قيمة المقاومة 

  .رقم اللون األول  و هو األصفر  ) 4( 
  .رقم اللون الثاني و هو األخضر  ) 5( 
  . رقم اللون الثالث و هو اللون البرتقالي  ) 3( 

  ، رقم اللون الرابع و هو% 3لخطأ نسبة ا
  . اللون البرتقالي 
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  الدرس الثالث
  األعمدة الكهربائية  و طرق توصيلها

1 
   -:اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي  / السؤال األول 

  معاً ) ب ، ج (  -1
 -: أكمل العبارات  التالية :  السؤال الثاني 

   . ثابت   ،   الكهربي   ،   األسالكفرق الجهد   -1
  .فولتاً  -2
  . محلول حمضي  ، فلزين  -3
  . فرق جهد كهربي  ، تفاعل كيميائي  -4
  .  أعمدة ثانوية   ، أعمدة بسيطة -5

  
2 

  -:  أكمل العبارات  التالية 
  مادة كيميائية  ،   مهبط  ،  مصعد  -1
  النحاس  ، الخارصين  -2

 س  النحا ، الهيدروجين  -3

 حمض الكبريتيك  -4

  احتوائه على سائل  ، التفاعل الموضعي  ،  االستقطاب  -5

 يتوقف التفاعل  -6
  

3 
  -: أكمل العبارات  التالية   -أ

   الخارصين  األكسدة  ،االختزال ، -1
2- Mn+ )  موجب   ،  )المنجنيز  
  القار  -3
       -:   علل لما يلي -ب
  .  تياراً ضعيفاً نوعاً ما ألن األعمدة الجافة تولد: السبب  -1
    .  لحماية العمود من الجفاف و حتى تحول دون تبخر الغازات منه: السبب  -2
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 توقف التفاعل الكيميائي الستهالك الخارصين و ذلك إذا استعمل لفترة طويلـة              : سببال -3
   . مستمرة

4 
  - :  قارن بين األعمدة البسيطة ، الجافة ،  و الثانوية 

 
وجه 
  المقارنة

  األعمدة الثانوية  األعمدة البسيطة  األعمدة الجافة

                              قط                      ب س                       الب  -1  التركیب 
  .من الخارصین المملغم 

   . قطب موجب من الكربون -2
 م  ادة كھربی  ة عجین  ة بی  ضاء   -3

م ن كلوری د األمونی وم ، وعجین ة     
 أكسید المنجنیز    سوداء من ثاني  

.  

                  بقط           ب س           ال -1
  .من الخارصین 

                   قط          ب موج          ب -2
  .من النحاس 

 م  ادة كھربی  ة عب  ارة  -3
ع     ن محل     ول حم     ض   
                          الكبریتی                                    ك 

  .في إناء زجاجي 

قطب سالب من أل واح     -1
  .الرصاص 

قط     ب موج     ب م     ن    -2
أل    واح ث    اني أك    سید  

 .الرصاص 
إناء من البالستیك ب ھ      -3

ك حم         ض كبریتی         
مخفف كم ادة كھربی ة     

.  
                               ش       دة التی       ار الناتج       ة من       ھ   شدة التیار 

    .صغیرة نوعًا ما
شدة التی ار الناتج ة من ھ       

  .صغیرة جدًا 
                 ش  دة التی  ار الناش  ئة من  ھ    

  .كبیرة نسبیًا 
تح             والت 

  الطاقة 
                   یح         ول الطاق         ة الكیمیائی         ة

   .إلى كھربیة
یح ول الطاق ة الكیمیائی ة    

   .إلى كھربیة
                 یح   ول الطاق   ة الكیمیائی   ة   

  .إلى كھربیة 

إمكانی               ة 
إع                  ادة 

  الشحن 

                    ال یمك          ن إع           ادة ش           حنھ 
   .مرة أخرى

                    ال یمك             ن إع             ادة
  .شحنھ مرة أخرى 

یمك  ن ش   حنھ ع  دة م   رات   
   . كھربي باستخدام مصدر

  
5 

   -:  اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي -أ
  ) ب   ( -2)          ج  ( -1     

  
   أوم 2.4 = خ أوم       ، م 0.6 =  د فولت         ،    م3 =  د ق-ب

   أمبير 1               =  3        =        دق =               ت 
      2.4 + 0.6           خ م  + دم                 

  . هي فرق الجهد بين طرفي البطارية و الدائرة مفتوحة :   القوة الدافعة الكهربية - ج
      )  ـ  ج- دق  =       دم :  (   اشتق العالقة الرياضية-د

                                                    ت 
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ـ           )  =    خم  (                   دق =           ت    ج
                               ت  ) خم  + دم (           

  و الضرب التبادلي  )   خم  (بالتعويض عن  
                     دق =             ت 

   ) ت /  جـ  +دم (            
   دق = جـ   + دم × ت 
   جـ – دق   = دم × ت 
   ـ ج - دق  =         دم

   ت                  
6 

  

 -: أكمل العبارات  التالية   -أ
  

   التضاعف   ،    التوازي    ،   التوالي  -1
  الحصول على قوة دافعة أكبر من كل عمود على حدة  -2
  الموجب مع القطب السالب  -3
 التوصيل على التوالي  -4
 

    -: حل المسألة التالية -ب
 -:ة الكلية القوة الدافعة الكهربي -1

  ) ألنهما موصلين على التوالي            ( 2 دق  +  1 دق  =  د م  ق     
   فولت 5  =  3  +  2 =    د م  ق     

 
   -:المقاومة الداخلية المكافئة  -2
    2 دم+  1دم   =  د م    م 

    أوم 0.4  = 0.2  + 0.2  = د م    م 
  -:  شدة التيار -3

   أمبير 1.25              =   5               =     دق =               ت 
    3.6 +  0.4            خ م  + دم                  
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7  
  

    -:اختر اإلجابة الصحيحة فما يلي  : السؤال األول
   فولت 1.5)    ج (  -1

    -:حل المسائل التالية : السؤال الثاني 
 -:حسب القوة الدافعة الكهربية الكلية  في الشكل الذي أمامك ا  - أ

  القوة الدافعة للعمود األول ، و  الثاني الموصلين على التوالي -1

             2 دق  +  1 دق  =  د م  ق 
   فولت 6  = 3  + 3  =  د م  ق 
  القوة الدافعة للعمود الثالث و الرابع الموصلين على التوالي  -2

             4 دق  +  3 دق  =  د م  ق 
   فولت6  = 3  + 3  =  د م  ق 
  .مدة المكافئة موصلة على التوازي بما أن األع 

  . فولت 6  القوة الدافعة الكهربية للدائرة تساوي إذن 
   .يسمى هذا النوع من التوصيل بالتوصيل على التضاعف

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 
   -:ازي بما أن األعمدة موصلة على التو   - ب
             2 دق  =  1 دق  =    د كق 
   فولت           4  =   د كق 

    أوم 0.4   =       0.8      =               دم    =        ك د     م 

                              
   4                 عدد األعمدة

  
   أمبير 1   =             4         =            دق  =                ت   

    3.6 + 0.4              خ م  + دم                        
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8 
  -: أكمل العبارات  التالية        

  

  تيار شدته عالية ، تلف األعمدة  -1
 مثاليين  -2

 صفر  -3
 
 

9 
  

  -:   بم تفسر ما يلي      

                                         دافعة كهربية أكبر مـن القـوة الدافعـة لكـل عمـود              للحصول على قوة   :التفسير    -1
   . شغيل المذياع على حدة مناسبة لت

                             في توصيل األعمدة على التوالي تكـون المقاومـة الداخليـة لألعمـدة مـساوية                :التفسير   
دة و بالتالي تزداد بينمـا فـي التوصـيل علـى التـوازي              مجموع المقاومات الداخلية لألعم   

  من أي مقاومة  داخلية ألي عمود على حدة و بالتالي تنقص المقاومة تكون أصغر
  
  



239  

  الرابعالدرس 
  القدرة الكهربية

1 
   -:  أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ

 قانون بقاء الطاقة  . 1

 طردياً   نة الكهربية   ، فرق الجهد  ،   كمية الشح . 2

 ز  × 2)ت ( × م = ط  . 3

   الجلفنة        ،        طالء المعادن         ، استخالص الفلزات  . 4
 

   -:فسري ما يلي  -ب
 عند تشغيل مصباح كهربي فإن الطاقة الضوئية الناتجة ال تساوي الطاقة الكهربائية المتحولة ؟

ــسير  ــستحدث  : التف ــى و ال ت ــة  ال تفن ــن                                                          الطاق ــول م ــن تتح ــدم و لك ــن الع م
  .صورة ألخرى فالطاقة المفقودة تحولت لطاقة حرارية 

  
  : حل المسألة اآلتية -ج

  
   ثانية 900 = 60 × 15=  دقيقة 15=  ز 

   فولت220=  أوم              ،            جــ 2200=  م 
  أوم 0.1     = 220=    ـ       جـ=       ت 

    2200             م               
  ز  × 2)ت ( × م =    ط 

   كيلو جول19.8=  جول 19800 = 900 × 2  )0.1(  × 2200     = 
  

2 
  .  جول 1500 الطاقة المتحولة في السخان الكهربائي لطاقة حرارية في وحدة الزمن -أ
  
   -:يلي  ما  فسر-ب
  .رسنت بدالً من المصابيح العادية يفضل استخدام مصابيح الفلو   -1

ال يحدث فقد في للطاقة المتحولة إلى طاقة ضوئية و اإلنارة في الفلورسنت أقـوى               : التفسير  
   .من المصباح العادي 

  .ذي يعمل عليه الجهاز قبل تشغيله يجب معرفة فرق الجهد ال -2
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 كهربي قدرة تختلف عن اآلخر و حفظاً للجهاز مـن التلـف حـسب               ألن لكل جهاز  : التفسير  
  .  المصدر  

 
 

  : حل المسألة اآلتية -ج
   فولت 200=  أوم                  ،          ج 80= م 

  

  أوم 2.5       =   200=        جــ       =     ت 

    80             م                  
  ت ×  جـ  =    ق   

   واط 500  = 2.5 × 200 =   ق  
  

  -:اختر اإلجابة الصحيحة  -د
  أ  .1

  ب .2

  ج  .3

  
   / ماذا تتوقع أن يحدث إذا  -هــ

   فولت 220 فولت مع مصدر فرق الجهد الرئيسي في فلسطين 100وصل جهاز كتب عليه 
                                  ال يعمل الجهاز ألن فرق الجهد أقل من الجهد الـرئيس فيتلـف الجهـاز و بالتـالي                       : يحدث  

  . يحتاج الجهاز إلى محول كهربي خافض للمحافظة على الجهاز 
  

 
3 

   -:أجب عما يلي / يزي الطالب و اآلن عز
   -: أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة -أ

  ساعة . الكيلو واط  .1
  الجول  .2
  واط 1000 .3
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، )  واط 440( و مدفأة كهربائية قدرتها )  واط 100( ه  في غرفة مكتبك مصباح قدرت-ب
  ). قروش( ساعة  . علماً بأن ثمن الكيلو واط )  ساعات 10( احسب تكلفة تشغيلها لمدة  

  الزمن × القدر ة =   الطاقة الكهربية المتحولة  في المصباح  -1
  ساعة . و واط  كيل1)  =  ساعات 10( × )  كيلو واط 0.1                     = (

  الزمن × القدر ة =   الطاقة الكهربية المتحولة  في المدفأة  -2
  ساعة .  كيلو واط 4.4)  =   ساعات 10( × )  كيلو واط 0.44               = (

  ثمن الكيلو واط ساعة × الطاقة الكهربية المتحولة =  ثمن الطاقة -3    
    قرش 21.6=   قروش  4 × ساعة.  كيلو واط 5.4                  = 

  
4 

  -:اختر اإلجابة الصحيحة  -أ 
  ب  .1

  د  .2
 

   -: فسر ما يلي -ب

ألن لكل جهاز كهربي قدرة معينة  و قدرة المكبس تصبح أكبر من تحمله فيحـدث                                                . 1
  .تماس كهربي و حريق في المكان  

  .  األسالك مما يجعلها تُشحن بالكهرباء الحتمال وجود تماس كهربي في .2

  .ألنها تقف على سلك واحد و بالتالي  ال تكمل الدارة الكهربية فال يحدث تماس  .3

  .ألن التيار الكهربي يسري خالل جسم اإلنسان و هو موصل بالتيار الكهربي  .4

    -:ت التالية  ماذا يحدث في الحاال-ج

  .قوية  يموت اإلنسان أو يصاب بصدمة كهربية -أ

  .  يصاب اإلنسان بصدمة كهربية قد تؤدي إلى موته ، أما الطير ال يصاب بأذى -ب
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  )13(ملحق رقم 
  أسماء طالب العینة التجریبیة والضابطة من مدرسة الیرموك

  

 
 

  ضابطةأسماء طالب العینة ال  م    أسماء طالب العینة التجریبیة  م
  د براوي الراعيأحمد خال  1    إبراھیم عبد الكریم احمد عطا اهللا  1
  أحمد عادل خلیل القصاص  2    أحمد خلیل عبد اللطیف الصوراني  2
  أحمد عبد الكریم موسى الزرد  3    أحمد زیاد فھمي لولو  3
  أحمد عبد اهللا سلیم اسلیم  4    أحمد شعبان أحمد عطا اهللا  4
  أحمد نافذ خلوصي مھتدى  5    أنس نبیل محمد شیخة  5
  أسامة خالد جھاد حرز  6    اأحمد سخیر محمود أبو الھو  6
  أنس نضال إسماعیل كالي  7    بكر خالد أحمد الدلو  7
  أسامة سلمان محمد اسلیم  8    بالل أیمن محمد أبو كرش  8
  باسم نائل رمضان قلجة  9    بالل محمد فارس البایض  9
  بالل رمضان اشتیوي الغفري   10    جالل یوسف محمود أبو كمیل   10
  خلیل أحمد خلیل قاسم  11    شھراويجھاد صالح صالح الم  11
  شعبان خمیس یوسف بكر  12    حازم عماد نعمان الدریملي  12
  ضیاء اإلسالم ھاني على أبو الكأس  13    حازم عماد عبد اللطیف أبو شھال  13
  عبد الرحمن محمد حمدي أبو رحمة  14    رمزي سمیح محمد شریر  14
  لیان البایضعبد السالم جمیل ع  15    زكي ماھر زكي عاشور  15
  عبد اهللا عامر عطا الحداد   16    سامي عماد علي الجرجاوي  16
  عزات رائد عزات بكر  17    سالم شكري سلیم سكیك  17
  فادي محمد عبد اهللا قنوع  18    صالح نادر عبد العزیز السعید  18
  كریم شعبان دادر  19    عبد اهللا جبر محمد قویدر  19
  مؤمن مازن محمد شلدان  20    عبد المنعم خمیس یوسف بكر  20
  محمد أسامة حسن رقیق  21    عصام اشرف محمد حمدان  21
  محمد بشیر صبري الحفني  22    علي كامل علي الشوبكي  22
  محمد جھاد كمال أبو عاصي  23    فیصل كمال عبد المعطي أبو دف  23
  محمد حسام محمد الدریملي  24    محمد حاتم رشید الشوا  24
  محمد حسن خالد أبو عاصي  25     حصیرةمحمد حسن محمد أبو  25
  محمد حیدر عبد الرؤوف العریني  26    محمد حمدي سعید المدھون  26
  محمد زیاد عبد اهللا الحویطي  27    محمد مدحت حمدان الزرد  27
  محمد عالء حسن الحایك  28    محمد منیر أیوب أیوب  28
  محمد نعمان برزق  29    محمد ناھض عبد اهللا حرز  29
  محمد ھاشم عزمي سنونو  30     ریاض سلیمان الدبیكيمحمود  30
  محمود حامد حمد القصاص  31    محمود عالء نظمي دلول  31
  محمود سعید دیاب القصاص  32    محمود عمر إسماعیل األشرم  32
  محمود غسان فھمي لولو  33    مصطفى محمد خلیل عطا اهللا  33
  بو وزنةمحمود ولید محمود أ  34    معتز زیاد علي الجرجاوي  34
  مھند ماجد ضمر االفرنجي  35    یزن ماھر سعدي خیال  35
  مھند نعیم مطیع حماد  36    یعقوب عادل یعقوب النملة  36
  ھاشم محمد أیوب أیوب  37    یوسف رامز یوسف النخالة  37
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  )14(ملحق رقم 
   والضابطة من مدرسة رقیة األساسیة العلیا للبناتأسماء طالبات العینة التجریبیة

  أسماء طالبات العینة الضابطة  م    أسماء طالبات العینة التجریبیة  م
  آالء مروان أحمد الدایة  1    آالء إیاد أكرم برزق  1
  آیة أمیر یوسف دغمش  2    آالء كمال مشھور دغمش  2
  أحالم محمد ھاني سعدي الربعي  3    إسراء محمود عبد الحلیم حسن  3
  فل سعدي زیارةأسماء نو  4    إسراء منیر قاسم المیناوي  4
  أسیل عامر محمد رحمة  5    إسالم كامل صادق دغمش  5
  أماني طارق حامد أبو شھال  6    أفنان علي محمود الدیب  6
  أماني العبد عواد دغمش  7    أمیرة فتحي داوود القرم  7
  أماني عبد الكریم إسماعیل شملخ  8    إیناس مروان رباح السوافیري  8
  سراء جابر صادق دغمشإ  9    بنان على محمود الدیب  9
  إسالم سلمي عوني أبو غنیمة  10    بدور كمال عید شملخ  10
  إسالم ھشام محمد بدوي  11    حنین عماد توفیق حمودة  11
  إیمان خالد نبیھ بدوي  12    ختام جھاد صالح أبو ھاشم  12
  إیمان محمود محمد شملخ  13    خلود نبیل خلیل دلول  13
  إیناس إسماعیل جمال عمار  14    خلود ناھض سالم مرزوق  14
  حنین ماھر فضل أبو دیة  15    دانا عبد الحي رشاد شملخ  15
  حیاة بشیر عبد الكریم خلیفة  16    دعاء عدنان أحمد حمادة  16
  دعاء مفید ھاشم دغمش  17    دینا مسعود محمد عاشور  17
  دنیا ماھر حرب بدوي  18    رندة عصام سعید أبو سالم  18
  رحمة دیاب مطر دغمش  19    ملخروان نبیل أسعد ش  19
  رنا عبد نبیھ جبریل  20    ریمان رشید عاشور دغمش  20
  روال یوسف سعدي الحلو  21    ساجدة محمد جودت العمصي  21
  ریم نمر محمد مدوخ  22    يسالي صالح جواد الدریمل  22
  ریھام خالد محمد على الزیبق  23    سحر معین خلیل أبو بكر  23
  زینب عارف راشد الحداد  24     البحراويسجود إبراھیم صبحي  24
  سحر عدنان عودة كرم  25    سعاد محمد خلیل الحداد  25
  سعاد فتحي عبد القادر الحداد  26    سماح حسین حمدان كحیل  26
  سماح توفیق سلیمان الدحدوح  27    سھام عبد الفتاح محمد خضور  27
  سندس كامل احمد أبو ماضي  28    سھیلة ناصر سعدي الربعي  28
  سھا سبع إبراھیم الترك  29    شیرین ھاني أحمد الكموني  29
  سیرین زاھر جواد النمرة  30    شیماء یوسف محمود أبو حلیمة  30
  شروق عزات طالب دغمش  31    وصفاء إبراھیم على الجوج  31
  شیماء إبراھیم عادل الدوس  32    عال أحمد یوسف الكموني  32
  ال مشھور دغمششیماء كم  33    فضة داوود محمد شیخھ  33
  صفاء رائد صالح إخزیق  34    فلھ برجس صابر دغمش  34
  صمود خمیس عطا أبو خضر  35    میرھان عید شعبان شملخ  35
  ضحى عماد زیاد عویضة  36    مني عبد القادر حمدان شملخ  36
  ضحى محمد فھمي ادریس  37    منار زیاد فرج الخور  37
  میر اشتیويعبیر محمد س  38    میرنا سمیر حسن عالوي  38
  الرا ناصر حسن عزام  39    نداء فواز روبین أبو جھل  39
  لورین رعد خضر قندیل  40    نداء مجدي مشھور دغمش  40
  مریم أشرف مصطفى الشرفا  41    نسمة نایف أحمد راضي  41
  مریم مصطفى إبراھیم الخطیب  42    نھي محمد فتاح الخور  42
  حمودةمي سمیر توفیق   43    نور جابر حلمي بصل  43
  نسرین خالد محمود الدرة  44    نور جھاد مدحت كشكو  44
  نور فتحي خلیل شملخ  45    ھناء أحمد على المسوني  45
  نور محمد زكریا علي عبد الشافي  46    ھند حاتم حلمي دعیس  46
  نور محمد صالح عطا الخضري  47    والء عادل أحمد زھد  47
   الفتاح سعدات علي حسنھالة عبد  48    یارا حامد عبد ربھ أبو زور  48
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  )15(ملحق رقم 
  كتاب تسهيل المهمة
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  )16(ملحق رقم 
  شهادة إثبات تطبيق البرنامج
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   )17(ملحق رقم 

  واجهة كتاب العلوم للصف التاسع
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  )18(ملحق رقم 

  بعض األنشطة واألمثلة كما جاءت في الكتاب الوزاري
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experimental group and that of their peers in the control group in 

favor of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at p < .0005 in the 

post test  between the average of female students' marks in the 

experimental group and that of their peers in the control group in 

favor of the experimental group. 

3. There are statistically significant differences at p < .0005 in the 

pre-application test  between the average of male students' marks 

in the experimental group and the post-application test of their 

peers in the experimental group in favor of the experimental 

group. 

4. There are statistically significant differences at p < .0005 in the 

pre-application test  between the average of female students' 

marks in the experimental group and the post-application test of 

their peers in the experimental group in favor of the experimental 

group. 

 

The researcher recommends educators to pay more attention to developing 

Metacognitive skills, holding workshops for teachers to train them on using 

these skills before they start to work and in service as to enable them to use 

these skills in teaching. This training can provide a healthy learning 

environment which can enable them to practice these skills. The author 

recommends educators to design imitation programs to develop the lacking 

skills in light of the students' needs, the requirements of the society, and the 

challenges of today. 
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6. Are there statistically significant differences in the post test between 

the mean of the experimental group's marks in the post-application 

stage and their mean in the post application stage? 

7. Are there statistically significant differences in the post test between 

the mean of the female experimental group's marks in the post-

application stage and their mean in the post application stage? 
 

In order to answer the questions of the study, the researcher followed the 

descriptive analytical method along with the constructive method and the 

experimental method. The study sample, which consisted of 74 male 

students and 90 female students,  was selected from the ninth graders from 

Yarmouk and Ruqaya  Preparatory Schools in Gaza. The independent 

variable was subject to the effectiveness of the technical program to 

measure its effects on the dependent variable of developing Metacognitive 

skills. The study was carried out in the second academic term in 

2007/2008. 
 

To achieve the aims of the study, the researcher prepared a list of 

Metacognitive skills, a teacher's manual, and a student's manual . After 

verifying the validity of  the study  tools, the test was done in the post and 

pre application stages on both the experimental and the control group. The 

results were analyzed  were analyzed before and after the experiment to 

ensure the compatibility of the two groups in order to identify the 

differences between the mean of the students' marks in the experimental 

group and the control group. Mathematical means, standard deviations, t-

tests and percentages were used. 

The results were: 

1. There are statistically significant differences at p < .0005 in the post 
test  between the average of male and female students' marks in the 
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Abstract  
 

            The aim of this study was to identify the effectiveness of an 

imitation-based  technical program in developing some metacognitive skills 

in the science curriculum for the ninth graders in Gaza. The problem of the 

study has been summarized in the following question: 

 

 What is the imitation-based  technical program in developing some 

Metacognitive skills in the science curriculum for the ninth graders in 

Gaza? 

The sub questions were: 

1. What are the Metacognitive skills necessary for ninth graders in 

science teaching? 

2. Are there statistically significant differences in the post test between 

the mean of the marks of the control group's students who studied 

according to the traditional method and the experimental group's 

marks ? 

3. Are there statistically significant differences in the post test between 

the mean of the control group's marks and those of the experimental 

group? 

4. Are there statistically significant differences in the post test between 

the marks of female students in the control group and those in the 

experimental group? 

5. Are there statistically significant differences between the mean of the 

control group's marks in the  pre-application stage and the  mean of 

their marks in the post-application stage? 
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