
 
 

 

التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في استراتيجية استخدام ر أث
 لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق العلوممادة 

The Effect of Using Active Learning Strategy in Developing 

of Science Processes in Science Subject for the First 

Intermediate Class Students in Iraq 

 إعداد
 محمود رؤوف محمود القيسي

 المشرف
 الدكتور فواز حسن شحادة

 قدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
 في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس

 والمناهجقسم اإلدارة 
 كلية العلوم التربوية

 جامعة الشرق األوسط
 0202، حزيران

  



 ب
 

 التفويض

أفوض جامعة الشرق األوسط بتزويد نسخ من رسالتي  ،محمود رؤوف محمود القيسيأنا 

للمكتبات، أو المنظمات، أو الهيئات والمؤسسات المعنية باألبحاث والدراسات  اوالكتروني   اورقي  

 طلبها.العلمية عند 

  .محمود رؤوف محمود القيسي االسم:

 .5656/  60/  52التاريخ: 

 التوقيع: 



 ج
 

 قرار لجنة المناقشة

 

  



 د
 

 شكر وتقدير

الحمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، والحمد هلل الذي شرح صدور أحبائه لذكره 

والذاكرات كما أمر، واشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر والصالة  اهلل كثيرا  فجعلهم من الذاكرين 

ى كل من له وصحبه أجمعين وعلآاهلل عليه وسلم وعلى  ىوالسالم على سيد الكائنات محمد صل

اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علّي وعلى 

 ترضاه.والدي وان اعمل صالحا 

بدءا  اشكر اهلل سبحانه وتعالى لتوفيقه لي بإكمال متطلبات هذه الرسالة، فال يسعني إال أن 

 العراق.ثمرة في بلدي أرجو من اهلل أن يجعل هذا البحث بذرة من البذور الم

كما يسرني أن أتقدم بالشكر إلى جامعة الشرق األوسط برئيسها، والى عمادة كلية العلوم 

التربوية بعميدها وأعضاء هيئة التدريس فيها، والى رئيس قسم اإلدارة والمناهج كال  باسمه 

ن موصول اى والشكر والعرفا يصبح من الواجب الخلقي أن يعترف بفضلهم عليه ومنصبه. لذا
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لدى  علومالتعلم النشط في تنمية عمليات العلم في مادة ال استراتيجيةأثر استخدام 
 الصف األول المتوسط في العراق طلبة

 إعداد 
 محمود رؤوف محمود القيسي

 إشراف
 الدكتور فــــواز حســن شحـــادة

 الملخص 

هدفت الدراسة التعٌرف إلى أثر استخدام استراتيجية التعلم النشط في تنمية عمليات العلم        
في مادة العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق. استخدمت الدراسة المنهج شبه 
التجريبي، واختبار عمليات العلم تم اختيار إحدى المدارسالمتوسطة في محافظة صالح 

( طالبا، وزعت إلى 06لقصدية، وتم اختيار شعبتين عشوائيا حيث اشتملت على )الدينبالطريقة ا
( طالبا من طالب الصف األول المتوسط، 26مجموعتين، األولى: مجموعة تجريبية مكونة من )

درست هذه المجموعة باستخدام استراتيجية التعلم النشط. والثانية مجموعة ضابطة مكونة من 
بالطريقة االعتيادية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة  ( طالبا، تم تدريسها26)

في تطبيق االختبار البعدي بين المتوسطات الحسابية   (α= 0.05)إحصائية عند مستوى
الستجابات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار تنمية عمليات العلم ولصالح 
المجموعة التجريبية وفي كل مهارة من مهارات عمليات العلم )المالحظة، والتصنيف، 

 واالستدالل(.
 م النشط، عمليات العلم، طالب الصف األول المتوسط.التعل الكلمات المفتاحية: استراتيجية
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Abstract 

This study aims at identifying the effect of using active learning strategy in 

developing science processes in science subject for the first intermediate grade 

students in Iraq. The study used the semi-experimental approach, one of intermediate 

school was chosen in Saladin, the classes were randomly selected as they included 

(60) students was, divided into two groups; the experimental group consisting of (30) 

students whom were taught by the active learning strategy and the control group also 

consisting of (30) students whom were taught by the normal strategy; and the study 

instrument was. The results of the study showed the presence of a statistically 

significant difference at the level of (α = 0.05) in the application of theposttestbetween 

the arithmetic mean for the responses of the members of the experimental and control 

groups on the science development process test and for the favor of experimental 

group that was taught using the active learning strategy in every skill of science 

processes (observation, classification, reasoning).  

Keywords: Active learning strategy, Science processes, first intermediate class 

students.
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 :الفصل األول
 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 المقدمة 

إن التطور المعرفي السريع، وظهور تقنيات واستراتيجيات وطرائق حديثة في العملية التعليمية 

التعلمية أدى إلى ظهور أدوار جديدة للمعلم والمتعلم، وذلك لما تواجهه العملية التربوية من 

. إذ أصبحت طرائق اتللمعلومتحديات وتطورات سريعة وطارئة بسبب االنفتاح المعرفي والتقني 

التدريس االعتيادية بحاجة لتطوير وتغيير لتتماشى مع مهارات واتجاهات وحاجات المتعلمين، لذا 

ينبغي على العملية التعليمية التعلمية تفعيل وتنشيط دور المعلم والمتعلم وذلك من خالل ما يتم 

 حديثة.  إتباعه وتطبيقه بالموقف التعليمي من أنشطة واستراتيجيات تعليم

( إلى أن كثير من الطلبة قد امضوا في السابق الوقت األكبر 5611) وآخرونسعادة  ويشير

من حياتهم المدرسية في بيئة تعلم سلبية، حيث كان المعلمون ينقلون المعلومات فقط وعلى الطلبة 

االشتراك في حفظها غيبا وتذكرها عندما يطلب منهم ذلك، أما بيئة التعلم النشط فتشجعهم على 

بناء النماذج العقلية الخاصة بهم، من المعلومات التي يحصلون عليها واختبارها، ضمن بيئة 

على الحوار مع  يكون محورها المتعلم على أن يكون دور المعلم ميسرا للتعلم ومشجعا للمتعلمين

 .بعضهم ومع معلمهم

ومن أبرزها النظرية البنائية  عديد من النظريات التربوية،الوفي ظل التطور المعرفي ظهرت 

 التعلم،النظريات الحديثة في التربية، التي تركز على عملية التفاعل النشط للمتعلمين في  إحدى

استمر اهتمام التربويين واعتبرت نظرية في التعلم والمعرفة في العقد الثامن من القرن العشرين، و 

 (.5612سنينة وعياش،  )أبواخآن  الىبها 
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ويحدث التعلم النشط عند إعطاء المتعلمين فرصة التخاذ عالقة أكثر فاعلية بمادة التعلم 

وتشجيعه على توليد المعرفة واستنباطها بدال  من تلقينها في بيئة التعلم النشط، وذلك يعمل على 

التفكير تسهيل التعلم للمتعلمين بدال  من فرضهم عليها، واألكثر أهمية انشغال المتعلمين بمهارات 

 (. 5616بدوي، )والتقويم العليا كالتحليل والتركيب 

تعتمد فلسفة التعلم النشط على إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي، وعلى اإلجراءات 

التدريسية والممارسات التربوية التي تؤدي إلى تفعيل دور المتعلم، إذ يتم العمل من خالل البحث 

لمعلومة من خالل اعتماد المتعلم على نفسه، مما يكسبه مهارات والتجريب، ومن ثم التوصل إلى ا

نما يركز على تنمية التفكير والمقدرة  مرغوبة.وقيم واتجاهات  وبهذا يبتعد عن الحفظ والتلقين وا 

على حل المشكالت والعمل الجماعي والتعلم التعاوني، فالتعلم النشط هو تعلم المعلومات 

ا ويكتسبها أثناء حصوله على المعلومات، كونه قائم على األنشطة والمهارات والقيم التي ينميه

يجابية خالل الموقف التعليمي  ، النوايسة)ألتعلمي المختلفة التي يمارسها المتعلم بفاعلية وا 

5615.) 

ُيعد العصر الحالي بأنه عصر العلم، إذ أصبحت العلوم المختلفة وتطبيقاتها من ضروريات 

الحياة، ولقد ازدادت المعرفة زيادة هائلة في هذا العصر حيث أصبح يسمى بعصر االنفجار 

المعرفي، ولقد كان من الطبيعي أن تتغير النظرة نحو تدريس العلوم وتبسيط ونشر العلم بحيث 

تربية المتعلم، ليصبح قادر ا على تحمل المسؤولية لتطوير مجتمعه وتقدمه )خطايبة، نعمل على 

5660). 
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ــــرد مجــــت ليســــم لعلت ااــــفعمليرة، الخبــــبر اــــألفكاة ــــجهواا مــــبأنهــــم لعلت ااــــعمليــــف صوتو

نما ت،اـلبياناق أو ائـللحقف تصنيوع ــــجم ت كالـلمشا ـللحـر لتفكياي ـف با ولـسـل أه لتمثـداتتع وا 

 قة.دصاوقيقة دعلمية  إلى تفسيرات ـولصولوا

ة ــــمعالجـــل وي حـفدم تخـا تســــــــــألنهة، اـلحيـدى امم تعلـلا مهاراتـم لعلت اتسمى عملياو

اذ . ةـــــــــــدراسيدة اــــمأي ع ــــي مـــلمعلمم اتعلــــلاي ــــفدم تخـــا تســــمثلم، ةــــميولية ااـــلحيت اكالــــمش

تمكن عمليات العلم إتاحة فرصة للمتعلم في البحث والتقصي، للوصول إلى المعلومات بنفسه، 

كما تنتمي الميول واالتجاهات العلمية والتعلم الذاتي، والتفكير العلمي، كالتفكير الناقد واإلبداعي 

يبدأون بأفكار لدى المتعلمين، كما وتساعد العمليات في توسيع تعلم الطلبة من خالل الخبرة، إذ 

تتجمع هذه األفكار لتشكل أفكار جديدة تساعد المتعلمين على أن يكونوا صانعي قرار  بسيطة، ثم

 (.5612، ةعطي)أنفسهم يعتمدون على 

ويواجه تدريس مادة الفيزياء صعوبات كثيرة متمثلة بطريقة التدريس المستخدمة، وطبيعة 

جهزة واألدوات، وقلة استخدام المختبر، وعدم الكتاب المدرسي، والمحتوى الدراسي، وقلة األ

استخدام التقنيات التعليمية الحديثة من قبل المعلمين، واستخدامهم ألساليب التدريس االعتيادية، 

للمادة وال شك في أن أي قصور في جانب من الجوانب قد يؤدي إلى صعوبة فهم المتعلمين 

 (.5616الحربي، )

ا في جميع المستويات العلمية، التي  ونظر ا لطبيعة مواد العلوم عموم ا والفيزياء خصوص 

تتطلب ممارسة األنشطة والتجارب، والتوصل لنتائج علمية، أصبح من الضروري توافر بيئة تعلم 

نشطة يقوم بها المتعلم بالدور اإليجابي خالل التعلم وذلك بواسطة أنشطة يدوية، أو عملية، أو 

قلية يقوم بها، التي تتطلب االندماج العقلي من خالل التفكير واالستدعاء واالستماع، سواء ع
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(. لذا سعت الدراسة الحالية تعرف أثر 5662، أحمد)جماعي كانت األنشطة بشكل فردي أم 

لدى طلبة الصف األول المتوسط  العلومالتعلم النشط في تنمية عمليات العلم في مادة  استراتيجية

 العراق.في 

 مشكلة الدراسة

زاد االهتمام في العقود األخيرة باستخدام طرائق تدريسية حديثة ومختلفة لتنمية التفكير القائم 

على البحث والتقصي وتنمية مهارات وقدرات المتعلم في التعلم من خالل التدريس، ونظر ا لحاجة 

تعليمية التعلمية واالرتقاء بها من أجل القائمين على قطاع التعليم والعاملين به للنهوض بالعملية ال

عداد نشئ قادر على التفكير واإلبداع في الحصول على المعلومات  إخراج مخرجات صحيحة، وا 

بطرائق حديثة، بعيد ا عن الطرائق االعتيادية القائمة على الحفظ والتلقين، بات عليهم ضرورة 

يبحث ويفكر في طريقة الحصول على  استخدام طرائق وأساليب تعلم حديثة تسعى لجعل المتعلم

رشاد من المعلم بعيد ا عن التلقين والحفظ.  المعلومة وذلك بتوجيه وا 

ومن أدوار المعلم الجديدة هو توظيف االستراتيجيات الحديثة داخل الغرفة الصفية بحيث 

لتعلم، يوجه ويرشد طالبه من خالل مشاركة فاعلة من أجل تغير دور المتعلم نحو اإليجابية في ا

حتى يتحول من المتلقي والمستمع إلى متعلم فعال، ومدرك، لديه المقدرة على حل المشكالت، 

 .(5611، ويتمتع بنشاط فعال في األعمال الفردية والجماعية )سعادة وآخرون

ومن خالل خبرة الباحث في مجال التدريس واستطالع أراء بعض الزمالء من المعلمين 

وطرح مجموعة من التساؤالت عليهم حول صعوبة ممارسة الطلبة لعمليات العلم وقدرتهم على فهم 

مادة الفيزياء فقد أشاروا  إلى ان اختيار معلمي مادة الفيزياء للطرائق التدريسية يمكن ان يكون لها 

ضافة الى ضرورة ممارسة المعلمين أسلوب التفكير ت أثير في تنمية عمليات العلم للمتعلمين، وا 
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تقبل أخطاء المتعلمين وتشجيعهم على االبتكار والتفكير، ويقدمون لهم األفكار والمعلومات 

 والحلول الجاهزة التي يمكن أن يصل إليها هؤالء المتعلمين بأنفسهم، فانه يكون عقبة في تنمية

 المتعلمين وتكون العملية التعليمية مجرد سرد لما هو موجود في الكتب المدرسية. 

ومن خالل ما سبق، يتضح أن التعليم بحاجة إلى تسهيل وتبسيط أكثر من قبل وذلك 

لصعوبة ما يواجهه الطلبة في فهم مادة الفيزياء وجمودها، وأن استخدام طرائق التعلم النشط في 

ان تؤثر بشكل إيجابي وفعال في مقدرة الطلبة على تنمية مهاراتهم ومقدراتهم  مادة الفيزياء يمكن

في الحصول على المعلومة، وبالتالي االرتقاء بالعملية التعلمية التعلمية، لذا ارتأى الباحث تقصي 

أثر طريقة التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في الفيزياء لدى طلبة الصف األول المتوسط في 

 ارس الثانوية الحكومية في العراق.المد

 هدف الدراسة وأسئلتها

التعلم النشط في تنمية عمليات  استراتيجيةهدفت الدراسة الحالية إلى تعٌرف أثر استخدام 

العلم في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق. من خالل اإلجابة عن 

 اخآتية:األسئلة 

التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في مادة  استراتيجيةستخدام ما أثر ا :األولالسؤال 

 لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ علومال

 من عملياتكل عملية  التعلم النشط في تنمية استراتيجيةأثر استخدام  ا: مالثانيالسؤال 

لدى طلبة الصف األول المتوسط في  العلوم، والتصنيف، واالستدالل( في مادة )المالحظةالعلم 

 العراق مقارنة بالطريقة االعتيادية؟؟
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 فرضيات الدراسة

 االتية:حاولت الدراسة اختبار الفرضيات  السابقة،في ضوء األسئلة 

طالب  أداءوسطي  نبي (α= 0. 05)اللة إحصائية عند مستوى الداللة د ذو فرق يوجد ال .1

تعزى  العلوماختبار عمليات العلم في مادة  فيالصف األول المتوسط في مجموعتي الدراسة 

 (.شط، االعتياديةنلطريقة التدريس )التعلم ال

طالب  أداءبين وسطي  (α= 0, 05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5

عمليات العلم كل عملية من في اختبار  الصف الصف األول المتوسط في مجموعتي الدراسة

شط، نتعزى لطريقة التدريس )التعلم ال العلومفي مادة )المالحظة، التصنيف، االستدالل( 

 (.االعتيادية

 أهمية الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من جانبين تتمثل باألهمية النظرية والعملية، فأهميتها النظرية أنها قد 

يستفيد منها العاملون في وزارة التربية في العراق من معلمين ومشرفين من خالل معرفة أثر 

سط، وقد لدى طلبة الصف األول المتو  العلومالتعلم النشط في تنمية عمليات العلم في  استراتيجية

لدراسات الحقة يمكن االستفادة منها في تطوير درجة توظيف التعلم  اقتراحات تسهم في تقديم

 العلوم.مادة النشط لدى معلمي 

التعلم  اتعلى توظيف إستراتيجي العلومواألهمية العملية تتمثل في مساعدة مدرسي مادة 

وتقديم رؤية واضحة لتضمين منهاج  النشط في العملية التعليمية، من أجل زيادة فاعلية التدريس

لمواكبة التطورات الحديثة وطرائق التدريس الحديثة، والمساهمة في تطوير طرائق التدريس،  العلوم

 التعلمية.وتغيير أدوار المعلم والمتعلم في العملية التعليمية 
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 حدود الدراسة

 باخآتي:تمثلت حدود الدراسة الحالية 

الدراسة على طلبة الصف األول المتوسط في مدرسة ثانوية الجامعة طبقت  :البشرية الحدود .1

 المختلطة.

اقتصرت الدراسة الحالية على المدارس الثانوية في محافظة صالح الدين/  :المكانيةالحدود  .5

 تكريت /المركز / العراق.

 .5619/5656ال جامعيمن العام  األولطبقت هذه الدراسة في الفصل  :الزمانيةالحدود  .2

  :الموضوعيةالحدود  .4

وحدة من كتاب العلوم المقرر للصف األول المتوسط _الفصل السادس _ )أثر الحرارة في  .أ

األجسام، انتقال الحرارة، أثر الحرارة في المواد، حاالت المادة، تطبيقات الفيزياء في 

 (.الحياة

للتعلم النشط لتدريس الفصل السادس من  إستراتيجيتيناقتصر الباحث في دراسته على   .ب

 .العصف الذهنيو  التعلم التعاونيكتاب العلوم هي 

المالحظة، والتصنيف، ) اعتمد الباحث في دراسته على عمليات العلم األساسية .ج

والمكانية( وقد واالستدالل، القياس، التتنبؤ، االتصال، استخدام األرقام، العالقات الزمانية 

ت اعمليواالستدالل(، المالحظة، والتصنيف، ث من هذه المهارات هي )اختار الباحث ثال

، تفسير اإلجرائي، ضبط المتغيرات، التعريف بالفروض، التجري)فرض التكاملية العلم 

 .(البيانات
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 محددات الدراسة

تحّدد تعميم نتائج الدراسة الحالية بمدى صدق وثبات أداة الدراسة، على المجتمع الذي 

أفراد الدراسة وعلى المجتمعات المماثلة له، ومدى استجابة أفراد الدراسة على فقرات  سحبت منه

 االختبار المعد لذلك.

 مصطلحات الدراسة

التعلم النشط بأنه تعليم وتعلم بآن واحد حيث يشترك فيه الطلبة بأنشطة  يعرفالنشط: التعلم 

لسليم لمادة الدراسة، حيث يتشارك تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي والتفكير الواعي والتحليل ا

المتعلمون في اخآراء في وجود المعلم الميسر والموجه لعملية التعليم مما يدفعهم نحــــــــو تحقيــــــــــق 

 (.5611، وآخرون )سعادةأهداف التعليــــــــــم 

بأنه مجموعة من الطرائق وهي )الخطوات التي يتعلم بها  ويعرف التعلم النشط إجرائًيا:

، تجعله منقاد للمشاركة والتفكير من خالل العلومالطالب( ويتبعها داخل غرفة الصف ومختبر 

متابعة وتوجيه المعلم. وسيقاس ذلك من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على اختبار عمليات 

 العلم.

من العمليات والقدرات العقلية الخاصة الالزمة لتطبيق طرائق بأنها مجموعة  عمليات العلم:

، زيتون)علمي التعلم والتفكير العلمي بشكل صحيح، ويمكن تعلمها باستخدام أي محتوى 

5668.) 

أنها مجموعة من العمليات األساسية التي طبقها طلبة الصف  وتعرف عمليات العلم إجرائًيا:

، التصنيف، االستدالل( وتشمل مالحظاتهم وجمع لمالحظة)اتكونت من  المتوسط والتياألول 

البيانات وحل المشكالت بواسطة عمليات العلم خالل التفكير. وسيقاس ذلك من خالل االختبار 

 المعد لذلك.
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة
 بموضوع الدراسة الحالية.تناول الفصل الحالي األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة 

 أواًل: األدب النظري

 التعلم النشط األول: مفهومالمحور 

تنادي فلسفة التعلم النشط بنقل بؤرة االهتمام من المعلم إلى المتعلم وجعله محور العملية 

التعليمية وتؤكد فلسفة التعلم النشط على أن هذا التعلم ال بد أن يرتبط بحياة المتعلم وواقعه 

واحتياجاته واهتماماته وال يحدث هذا إال من خالل تفاعل المتعلم مع كل ما يحيط به في بيئته 

وينطلق من استعدادات المتعلم وقدرته ويحدث التعلم في جميع األماكن التي ينشط فيها الطالب 

 المسرح(،  النادي، الحي، المدرسة، البيت،)

النظريات المعرفية مثل باولو فريري والذي ويستمد التعلم النشط أساسه النظري من علماء 

تدور فلسفته التربوية الرئيسية حول فكرة أن التعليم يصبح أكثر فاعلية عندما يقع داخل معرفة 

الطالب الخاصة ورؤيته للعالم. لذا تلعب ثقافة الطالب والمجتمع دورا مهما في التعلم. ونظرية 

ن الطلبة يتعلمون أفضل عندما تكون المعلومات فيجوتسكي لمنطقة النمو األقرب تؤيد فكرة أ

 الجديدة المقدمة لهم خارج )بعيدا عن( متناول معارفهم الحالية.

النظرية البنائية والتي ترى  المتعلم،( أن من النظريات التي تؤيد نشاط 5616ويرى بدوي )

ه التي يمتلكها، ان المتعلم يقوم بتكوين معارفه الخاصة التي يخزنها بداخله فلكل شخص معارف

وأن المتعلم يكون معرفته بنفسه بشكل فردي أو مجتمعي بناء على معارفه الحالية وخبراته 
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السابقة، وال يكون ذلك إال عن طريق التعلم النشط. وقد نادى بياجيه في معظم كتاباته التربوية 

ليات العقلية والبنى التي يعتبرها أمرا  مهما في تطوير الذهن والعم الفاعلة،بالمعرفة النشطة 

المعرفية للمتعلم، وافترض إن التطبيق التربوي لمفهوم التطور المعرفي يتمثل في أن التطور 

لذلك ينبغي أن يهيئ فرصا مناسبة من النشاط  نشاط،المعرفي يعتمد على ما يقوم به المتعلم في 

و سعيدي والحوسنية ليمارسها المتعلمون في أي مرحلة، حتى تتطور أبنيتهم المعرفية. )أمب

(. كما أن النظرية البنائية تقوم على فكرة أن المعرفة يجب أن تبنى ضمن التركيب أو 5610،

وأن المعرفة تعتمد على الخبرة  المعرفية،لكي تصبح جزءا من بنيته  فرد،البنية المعرفية لكل 

البنائية ومة العملية في البيئة التعليمية، والتعلم النشط جزء من منظ والتفاعالت االجتماعية

(Bostock,1998.) 

ترى النظرية البنائية أن التعلم عملية إبداع للمعرفة، وهي عملية قد تحدث تغييرات مشابهة 

وذلك بأن  نشطا،وأن التعلم ال يكون بنائيا ما لم يكن المتعلم  العلم،لتلك التي تحدث في تاريخ 

عسكر  ويشير (.5660معرفة بنفسه. )زيتون، يبذل المتعلم جهدا عقليا للوصول الى اكتشاف ال

مهمة من ركائز نظرية بياجيه وأن التعلم في مدرسة  المتعلم ركيزةنشاط  ن( ا5662)والقنطار 

والمعيار الذي نحكم به على استراتيجيات التدريس النشطة ليس ما يقوم به  نشطة،بياجيه عملية 

نما هي التي تتميز بإتاحة الفرصة للمتعلم كي يبني معرفته  فقط،المتعلم من سلوكيات ظاهرة  وا 

مقصورة على تحديد طريقة تفكير المتعلم وما لديه من معارف  المعلمبحيث تكون مهمة  بنشاط،

 سابقة. 

وبناْء على ما تقدم؛ يتضح أن النظرية البنائية تؤكد إن المتعلم يبني معرفته ذاتيا وليس من 

المعلمون من معارف أو خبرات بالمعرفة السابقة التي يمتلكها المتعلمون ترتبط خالل ما ينقله إليه 
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يقوم بإعادة بناء المعرفة بنفسه  قوة، فالمتعلمثم تزداد هذه المعرفة  الجديدة،ببنيتهم المعرفية 

 ويتوصل إلى المعاني من خالل ما تعلم.

( التعلم النشط بأنه طريقة لتعلم الطلبة بالمشاركة Lorenzen, 2006) لورنزنيعرف  

الفاعلة في األنشطة التي تتم خالل الموقف التعليمي، إذ تأخذهم هذه المشاركة إلى ما هو أبعد 

من دور المستمع السلبي الذي يقوم بتدوين المالحظات وحفظها، إلى الشخص الذي يأخذ زمام 

الغرفة  التعلمية داخلتم مع زمالئه خالل العملية التعليمية المبادرة في األنشطة المختلفة، والتي ت

 الصفية.

( بأنه طريقة تعلم وتعليم في آن واحد، يشترك فيها الطلبة بأنشطة 5611عرفه سعادة )

متنوعة تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي والتفكير الواعي والتحليل السليم لمادة الدراسة، حيث 

وجود المعلم الميسر والموجه لعملية التعليم مما يدفعهم نحو تحقيق يتشارك المتعلمون في اخآراء ب

بأنه منظومة إدارية تشمل على مكونات الموقف  (5615) أهداف التعلم، كما وعرفه الرفاعي

التعلم والتدريس التي تقدم المعلومات  استراتيجيةالتعليمي، وتوجيه عمله وفعالياته، من خالل 

التعليمية التي يقوم بها المتعلم، وتعدد المواقف التربوية التي يشارك بها والخبرات، وتنوع األنشطة 

 المتعلم، التي تؤدي إلى إكسابه القيم والسلوكيات وتجعله مشارك إيجابي.

عطف ا على ما سبق، يعرف الباحث ان التعلم النشط هو التعلم الذي يجعل الطالب محور 

من خالل مشاركته الفعالة في الحصول المعلومات ، حيث يتعلم التعلمية-العملية التعليمية 

 والتأمل.والخبرات من خالل قيامه باألنشطة التي تتطلب التفكير 

 التعلم النشط أهمية

تكمن األهمية في التعلم النشط إلى النتائج التي ُتحدثها عند المتعلم، من حيث المهارات  

واالتجاهات والمعرفة باستخدام األنشطة التعليمية المتنوعة في المدارس التي توفر للمتعلم الدرجة 
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، العالية من الخصوصية والحرية والتحكم وتوفر تعلم مفتوح النهاية وغير محددة بالصرامة

كالخبرات التقليدية، حيث يكون المتعلم في هذه األنشطة قادرا  على المشاركة بنشاط وفاعلية 

 تمكنُه من تكوين خبرات تعلم مناسبه له كما هو الحال في التعلم النشط.

يجابي، 5615)بدير ترى  ( أن أهمية التعلم النشط تكمن في أن دور المتعلم يكون فعال وا 

دمج اندماجا  حقيقيا  وفعاال  في عقل المتعلم مما تكسبه الثقة بالذات، وذلك وذلك ألن المعلومات تن

بعد بذل جهد حقيقي من قبل المتعلم، حيث تكون األفكار الموجودة بالبنية المعرفية للمتعلم 

 مرتبطة باألفكار المقدمة له وعدم وجود تعارض معرفي بينهما.

 أهداف التعلم النشط

شط في تشجيع الطلبة على اكتساب مهارات التفكير الناقد من خالل تتمثل أهداف التعلم الن

مرورهم بخبرات تعليمية متنوعة فردية أو جماعية، وتحت إشراف وتوجيه معلمهم، كما أنها 

تشجعهم على القراءة الناقدة من خالل تفحص ما يقومون بقراءته بتمعن، وطرح األسئلة العديدة 

التنويع في األنشطة التعليمية المالئمة للطلبة، وتحقيق األهداف  حوله، ويساعد التعلم النشط على

التربوية المنشودة، ودعم الثقة بالنفس لدى المعلمين نحو ميادين المعرفة المتنوعة، كما أنه يساعد 

المتعلمين على اكتشاف القضايا المهمة السيما التي تهمهم وتهم مجتمعهم المحلي )بدير، 

5668 .) 

في دور المتعلم اإليجابي والفعال في عملية التعلم من خالل أهداف التعلم النشطة  وتبرز أهم

تناسبها مع ميوله ومقدراته واتجاهاته، وتعزيز ثقة بذاته من خالل الربط بين المفاهيم، وحل 

أهم أهداف التعلم النشط أيضا في التنوع في األنشطة  لالمتعلمين. وتتمثالمشكالت بالتعاون بين 

تناسب مع قدرات وميول المتعلم، وتقوية الثقة بالنفس لدى المتعلمين، وربط المفاهيم واألفكار بما ي
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كسابهم العمل  السابقة بالجديدة لديهم، وتعامل المتعلمين مع المشكالت وحلها والتصدي لها، وا 

 (.5615والجمل،  سيد)التعاوني بروح الفريق من خالل العمل 

 ادئ التعلم النشطمب

ة التعلم النشط تعتمد على االتصال والتواصل بين المتعلمين والمعلم وبين المتعلمين إن طريق

بينهم من خالل التشارك بينهم في العملية التعليمية من خالل توزيع المهام واألنشطة من قبل  فيما

رشاده للمتعلمين.   المعلم وتوجيهه وا 

كمشاركة الطلبة في الحوار وتقييم وتعتمد طريقة التعلم النشط على مجموعة من المبادئ، 

تباع طرق وأساليب تدريسية تتمحور حول المتعلم، والتركيز على المعتقدات والقيم  أنفسهم، وا 

والتوجيهات لدى المتعلم، وتتعدد وتتنوع بها مصادر التعلم، وتعمل على تقديم التغذية الراجعة 

شراك المتعلمين في نظام العمل واألنشطة  يجابية )الجديللمتعلمين، وا  ، والمهام بفاعلية وا 

5615.) 

( ان التعلم النشط يشجع المشاركة النشطة للمتعلمين، إذ يقوم على 5615، الرفاعي)ويذكر 

تاحة فرصة التعلم الذاتي  مجموعة من المبادئ كالتواصل الفعال بين عناصر الموقف التعليمي، وا 

ثارة جو من المرح  للمتعلمين، واكتساب المتعلمين اإلدارة الذاتية من خالل تدريبهم عليها، وا 

والطمأنينة، واحترام مقدرات المتعلمين ورغباتهم وميولهم، ومشاركة المتعلم في تحديد ناتج التعلم 

 أنفسهم.المتنوعة، ومنح المتعلمين فرصة تقييم 

لم على وفي التعلم النشط يشارك المتعلم في العملية التعليمية بطريقة فعالة التي تشجع المتع

استخدام مصادر متعددة ومتنوعة تعمل على إثارة مهارة التفكير العليا كالتحليل والتركيب وحل 
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المشكالت، ويكون دور المعلم ميسر وموجه ومرشد للتعلم، إذ يضع المتعلمين في مواقف التي 

 (.5616تلزمها القراءة والحوار والتفكير )شاهين، 

تعلم مما يجعل للمتعلم الدور األكبر واألكثر حيوية في وتركز طريقة التعلم النشط على الم

تحمل المسؤولية لتعليم نفسه من خالل إشراف المعلم، والتفاعل مع ما يسمعه ويقرأه ويشاهده، 

عن طريق المالحظة والمقارنة والتفسير والتواصل مع زمالئه بفاعلية. إن الهدف والغاية من 

 على)النفس لتعلم الذاتي والعمل الجماعي واالعتماد على التعلم النشط هي تعود المتعلم على ا

سماعيل ورجب،   النشط.(، والجدول أدناه يبين دور كل من المعلم والمتعلم في التعلم 5617وا 

 طرائق التعلم النشط

ظهرت الحاجة إلى التعلم النشط نتيجة لعدة عوامل أبرزها الحيرة و االرتباك التي يواجهها 

قلة اندماج المعلومات الجديدة بصورة حقيقية بعد كل نشاط، بصورة تفاعلية المتعلمين نتيجة 

تتعدد استراتيجيات التدريس التي تناسب التعلم النشط، ويرجع هذا التعدد إلى أن التعلم وجديدة، 

النشط يعتمد على نشاط المتعلم و مجهوداته أثناء تعلمه، فهو محور التعلم النشط الذي يعمل 

ليتعلم ويشارك زمالءه في تعلمه، ومن ثم فإن استراتيجيات التدريس التي تالءم التعلم النشط 

مثلى بشكل مطلق، ولكن توجد  استراتيجيةددة، وعلى المعلم أن يتذكر أنه ال توجد طريقه أو متع

أكثر مالءمة لدرس محدد وتتالءم مع طبيعة وخصائص الطالب. ومن طرائق التعلم  استراتيجية

 (:5611، سيد علي)يلي النشط ما 

 العصف الذهني. -

 التعلم التعاوني. -

 حل المشكالت. -
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 األسئلة.طرح  -

 .شارك-زاوج-فكر -

 المناقشة والحوار. -

 الجمل المعبرة عن النتائج. -

وقد اختار الباحث طريقتين من هذه الطرائق وهما العصف الذهني والتعلم التعاوني، لذا تم 

  عليهما.التركيز 

 العصف الذهني -1

حاطتهم بأبعادها والعوامل  إن التدريس بالعصف الذهني يتمثل بطرح مشكلة على الطلبة وا 

المؤثرة فيها ثم مطالبتهم بإيجاد حل او حلول لها على أن تكون هذه الحلول فورية شفهية فيقوم 

المدرس بتدوين الحلول المطروحة من الطلبة على السبورة وتصنيفها في مجموعات ثم مناقشتها 

الباحث (. ويرى 5612يار أفضل الحلول في نهاية جلسة العصف الذهني )عطية، واخت

العصف الذهني بأنها تعمد إلى إثارة تفكير المتعلمين لتوليد األفكار واخآراء الجديدة  استراتيجية

حول الموضوع وهي تسهم في مشاركة المتعلم في الدرس وجعل التعلم نشطا من خالل هذه 

 المشاركة.

( العصف الذهني بأنه أسلوب تعليمي يستخدمه المتعلم حيث يقوم 5667)البكري عرف 

بحث ا عن أكبر قدر ممكن من الحلول فتتدفق  ما،بإطالق العنان للتفكير بحرية تامة في مشكلة 

 فكرة،األفكار من المتعلمين بغزارة، ومن ثم البحث بين األفكار التي تم توليدها واختيار أفضل 

وليد أفكار جديدة إبداعية من المتعلم والجماعات لحل مشكلة ما، إي وضع الذهن في يعرف بأنه ت
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حالة من اإلثارة والجاهزية للتفكير لتوليد أكبر قدر من األفكار لحل مشكلة أو موضوع، بحيث 

 (.5612المعلمي، )وأفكاره ُيتيحا للمتعلم جو من الحرية إلبداء رأيه 

عصف الذهني بأنه موقف تعليمي ووسيلة للحصول على يستخلص الباحث مما سبق، بأن ال

أكبر قدر من األفكار من مجموعة من المتعلمين خالل مدة زمنية قصيرة بهدف الوصول إلى 

 حلول إبداعية ابتكاريه للمشكلة المطروحة للنقاش، وذلك من خالل استثارة تفكيرهم.

 أهداف العصف الذهني

بينهم وبين  فيماويهدف العصف الذهني إلى تشجيع وتعزيز مهارات االتصال بين المتعلمين 

المتعلمين ومعلميهم، وتعزيز واستثارة التفكير ومهارة حل المشكالت واحترام وجهات النظر واخآراء 

خالل  الذهني من( ان أهداف العصف Zarif,2013(. ذكر زريف)Alkhatib, 2012)المختلفة 

ودعم األفكار اإلبداعية والجديدة التي يقترحها المتعلمين، وتعزيز التفكير اإلبداعي، وتتيح تعزيز 

جو من الحرية واألمان وبالتالي تدعم التعلم، وكسر التفكير االعتيادي للمتعلم وتنمية التفكير 

 اإلبداعي مما يسهم في إنشاء قائمة من األفكار المتعددة.

 مبادئ العصف الذهني

 ( إلى مبدأين رئيسين للعصف الذهني وأربعة قواعد كاخآتي:5615)والجمل د أشار سي

 المبدأ األول: تأجيل الحكم على قيمة األفكار خالل المرحلة األولى لعملية العصف الذهني.

المبدأ الثاني: اإلسراع بالحكم على قيمة األفكار يولد الكيف، إي أن أفكار كثيرة من النوع 

تكون مقدمة للوصول إلى أفكار قيمة أو غير ثابتة في مرحلة الحقة من عملية المعتاد ممكن أن 

 العصف الذهني.
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 أما القواعد األربعة فهي كاخآتي:

ينبغي عدم انتقاد األفكار التي يشارك بها المتعلمين اخآخرين، وذلك تماشي ا مع المبدأ األول  .1

 .كسر الخوف والتردد لدى المشاركينلكي ي

باألفكار ن على إعطاء أكبر قدر من األفكار دون النظر إلى نوعها والترحيب تشجيع المتعلمي .5

 .الغريبة وغير تقليدية

التركيز على الكم من األفكار اعتماد ا على المبدأ الثاني، الذي ينطلق من افتراض بأنه كلما  .2

 .ية بأن تبرز من بينها فكرة أصيلةزادت األفكار المطروحة كلما زادت احتمال

مكان جميع المتعلمين الربط بين فكرتين أو تعديه أو إضافة.األفكا .4  ر المطروحة ملك للجميع وا 

 طريقة التعلم التعاوني -0

تعتبر هذه الطريقة من أبرز االتجاهات التربوية الحديثة، والتي تعمل على زيادة فاعلية 

عملية التعلم والتعليم، وتحسين مهارة االتصال بين عناصر العملية التعليمية، وتنمية المتعلمين 

العمل للقيام بأدوار إيجابية نشطة، كما وتعمل على زيادة التحصيل، وتنمية المهارات التعاونية ك

بروح الفريق، وتعزيز مهارة التفكير العلمي بجميع أنواعه، وتزيد من دافعية المتعلمين للتعلم، 

 (.5667، )شاهينوتساعد على توظيف استراتيجيات التفكير العليا كالتحليل والتركيب واالستدالل 

تنفيذ عمل،  ويعرف التعلم التعاوني بأنه تعلم يتم بإشراك مجموعة صغيرة من الطلبة مع ا في

أو نشاط تعليمي، أو حل مشكلة مطروحة، ويسهم كل منهم في النشاط ويتبادلون األفكار 

 محمد)ومقدراته واألدوار، ويعين كل منهم اخآخر في تعلم المطلوب حسب إمكانيته 

تدريس تشمل وجود مجموعات صغيره من المتعلمين  استراتيجيةبأنه  ف(. ويعر 5668_وعامر،

          مشتركحيث يعمل المتعلم ضمن مجموعات غير متجانسة لتحقيق هدف تعليمي 
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(Johson & Stanne, 2012.)  ( بأنه أحد أهم استراتيجيات التدريس 5614)السبحي ويعرفه و

التفكير الجماعي والعمل قوم على التعاون ال التنافس، ويعمل على تدريب المتعلمين على 

التعاوني ويؤهلهم لحل المشكالت التربوية ذات األبعاد المتعددة التي يمكن أن تقابلهم في 

 حاضرهم ومستقبلهم. وأشار السبحي إلى خطوات التعلم التعاوني كما يلي:

 اختيار موضوع الدرس ويحتوي على فقرات يمكن تحضيرها من قبل المتعلمين. -

 س إلى فقرات رئيسية ثم فقرات ثانوية من قبل األستاذ.تحليل موضوع الدر  -

 ترتيب وتنظيم الفقرات حسب أهميتها وأولويتها. -

 تحصيلي ا.تقسيم المتعلمين إلى مجموعات متعاونة غير متجانسة  -

يقوم خبير كل مجموعة بإلقاء وشرح ومناقشة ما تعرف عليه واكتسبه من خبرات ومعرفة أمام  -

 أعضاء مجموعته.

مجموعة أن تتبنى أن كل عضو بها قد استوعب المعلومات واكتسب الخبرات  على كل -

 الالزمة.

 خضوع جميع المتعلمين الختبار فردي حيث أن كل متعلم هو المسؤول عن إنجازه. -

تجميع درجات تحصيل المتعلمين لكل مجموعة ثم تتم المقارنة بينهم لمنح المكافآت أو  -

 الدرجات للمجموعة الفائزة.

 المتعلم في التعلم التعاونيدور 

 ( لدور كل متعلم في المجموعة كما يلي:Johnson, 2011أورد جونسون )

قائد المجموعة: ومهمة شرح وقيادة الحوار والتأكد من مشاركة المتعلمين جميعهم ومنعم من  -

 إضاعة الوقت، وتقريب وجهات النظر وتشجيع األعضاء على المشاركة اإليجابية.
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ومهمة أن يطلب من كل عضو في المجموع اإلدالء برأيه وشرح المهمة، ويقوم المستوضح:  -

 بتقديم أدلة توضيحية، وعليه التأكد من فهم كل عضو من أعضاء المجموعة.

مقرر المجموعة: وهو من يقوم بكتابة وتسجيل ما يدور من مناقشات، والتأكد من إلجابة قبل  -

 تسجيلها بشكل نهائي.

الهدف في الوقت المناسب، ومن قيام كل  المجموعة نحوتأكد من تقدم المراقب: عليه إن ي -

 عضو بدوره، واستخدام األدوات الموجودة.

 المشجع: يستحسن ما كتبه زميله، ويظهر نواحي القوة فيما قدمه مع تبرير استحسانه. -

التعديل  الناقد: يقوم بإظهار جوانب القصور فيما يقدمه زمالئه ويبرر رأيه، ويطلب منه اقتراح -

 المناسب الذي ُيحسن من عمل المجموعة.

حامل األدوات: يقوم المعلم بتسليمه األدوات واألجهزة وعليه المحافظة عليها ونظافتها  -

رجاعها في نهاية الموقف التعليمي.  وا 

 المحور الثاني: عمليات العلم

ههم إلى طرائق تحتل عمليات العلم أهمية بارزة، كونها تعمل على إرشاد المتعلمين وتوجي

فعالة في التعلم والتي تقلل من العبء على عمليات الذاكرة، من خالل األنشطة المعرفية التي 

يقوم بها المتعلم أثناء تفاعله مع البيئة التعليمية لتطوير معرفته، وطريقة أدائه لهذه األنشطة، 

 ,Phillips &McNaughton& Kennedy)لها وكيفية تنظيمه للمعلومات وتمثيلها وتفسيره 

2010.) 
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 مفهوم عمليات العلم

( بأنها مجموعة من المهارات األساسية العليا تتضمن مهارات 5668عرفها أبو شامية )

 فرعية تحكم العمليات العقلية للمتعلمين، وتشمل المعارف والميول والمقدرات، وعرفها األغا واللولو

المتعلم في وصف وتفسير الظواهر العلمية، وحل ( بأنها مقدرات عقلية خاصة يستخدمها 5669)

المشكالت المطروحة، والتحكم في الظواهر العلمية المختلفة، وهي مجموعة من المقدرات 

)زيتون،  والعمليات العقلية العليا الالزمة لتطبيق طرق العلم والتفكير والبحث العلمي بشكل صحيح

من العمليات العقلية األساسية، تتضمن  ( بأنها مجموعة5615(، وعرفها أبو عاذرة )5616

المهارات العقلية الضرورية لحل مشكلة ما بطريقة منطقية سليمة، تساعد المتعلم على تنظيم 

 مالحظاته وجمع بياناته وتحديد جهوده وتوجيهها نحو الحل الصحيح للمشكلة.

خدمها المتعلم في يستخلص الباحث ان عمليات العلم هي القدرات العقلية األساسية التي يست

تفسير الظواهر العلمية لتطبيق طرق العلم والبحث بشكل صحيح عن مشكلٍة ما، وتشمل الوصف 

  الجيد. الجهود وتوجيهها نحو الحل الصحيحوالتفسير وتنظيم المالحظات وجمع البيانات وتحديد 

 أقسام عمليات العلم 

علمية، وأوسعها انتشارا  وتأييدا  لدى ال شك أن تنمية التفكير هدف من أهم أهداف التربية ال

األوساط التربوية والتعليمية على المستويين العالمي والمحلي، وتأتي أهمية هذا الهدف من كون 

عمليات التفكير أساسا  ترتكز عليها كافة العلوم الطبيعية واإلنسانية التي يدرسها المتعلم خالل 

أن هذه العمليات تضم أكثر القدرات العقلية قابلية  تعلمه في المراحل التعليمية المختلفة، كما

 للتطبيق إزاء مشكالت الحياة التي تواجه المتعلم في حاضره ومستقبله.

  عمليات العلم تنقسم إلى قسمين وهما: ن( أ5615( وأبو عاذرة )5615)القطيش ورد أ
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واالستنتاج، واالستقراء، عمليات العلم األساسية: وتتضمن المالحظة، والقياس، والتصنيف، 

 واالستدالل، والتنبؤ، واستخدام األرقام، واستخدام العالقات المكانية والزمانية، واالتصال.

عمليات العلم المتكاملة: وتتضمن تفسير البيانات، وضبط المتغيرات، ووضع الفرضيات، 

( 5615ها أبو عاذرة )والتجريب. وقد وقع اختيار الباحث على عمليات العلم التالية، التي أورد

 لعمليات العلم األساسية كاخآتي:

: المالحظة: وتعني تأمل خصائص األشياء والظواهر باستخدام حاسة او خمس حواس،  أوال 

 دون إصدار أحكام تتعلق بهذه األشياء.

ثاني ا: التصنيف: وتعني المقدرة على جمع األشياء وتقسيمها على أساس خصائص تتصف 

ا، ويتم تحديدها حسب أوجه التشابه بها، ويشمل األم اكن واألفكار واإلحداث والكائنات أيض 

 واالختالف.

ثالث ا: االستدالل: وهي عملية تهدف إلى وصول المتعلم إلى نتائج معينة تعتمد على أساس 

 من األدلة والحقائق المناسبة.

 أهمية عمليات العلم

م تلعب دورا  رئيسيا  في تدريس مواد ( أن عمليات العل5669)والبلوشي أورد أمبوسعيدي  

العلوم، ألن العلم يبحث عن إجابات لتساؤالت المتعلمين، وهذه التساؤالت مبنية على مالحظة 

المتعلم للموضوع من حوله، وأن العالم يستخدم عمليات العلم من خالل إجرائه للتجارب العلمية 

 للوصول إلى اكتشافات واستنتاجات معينة.
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عمليات العلم السلوك المكتسب للمتعلم، كما وتمثل نوع من جوانب التعلم الذي يتأثر وتمثل  

بالزمن ألنها قابلة للتعميم، إذ ينتقل أثر تعلمها في جوانب الحياة المختلفة، كما وتساعد عمليات 

نة العلم المتعلم على التعامل الذكي مع المشكالت الحياة اليومية، بطريقة تتميز بالدقة والمرو 

 (.5616عليان، )العلمي وكي للتفكير والموضوعية، وذلك ألنها تمثل الجانب السل
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 انيا: الدراسات السابقة ث

تم االطالع على بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية، وتم 

 عرضها تسلسلي ا من األقدم إلى األحدث كما يأتي:

دراسة هدفت الكشف عن أثر التعلم النشط في األداء والدافعية  (,Burl 4002)بيرل أجرى 

للتعلم لدى طالبات جامعة زايد في اإلمارات العربية المتحدة. تكونت عينة الدراسة من ثالث 

طالبات ممن حضرن من القطاع لتعليمي الحكومي العام، الذي يعتاد به الطلبة على التعلم 

دريب الطالبات في جلستين متتاليتين على استخدام التعلم السلبي المتمحور حول المعلم، تم ت

النشط، واستخدمت الدراسة أساليب المالحظة واالستقصاء والمقابلة، وأظهرت نتائج الدراسة أن 

االنتقال إلى التعلم النشط يحقق تحسنا  كبيرا  في أداء الطالبات ودافعيتهن للتعليم إذا أحسن 

 تطبيقه.

عن أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط  ( الكشف5616) الحربيوهدفت دراسة   

على تحصيل طالب الصف الثامن الثانوي بالمدينة المنورة في مادة الفيزياء، واتجاهاتهم نحوها. 

وكانت أداة الدراسة اختبار تحصيلي، ومقياس االتجاهات نحو الفيزياء، استخدمت الدراسة المنهج 

( طالب ا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق 00ينة الدراسة من )شبه التجريبي، وتكونت ع

ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار 

 لصالح طالب المجموعة التجريبية. ومقياس االتجاهاتألتحصيلي ألبعدي

تعرف وجهات نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا ومعلماتها  (5611وهدفت دراسة الزامل )

اهلل ونابلس.  محافظتي رامفي مدارس وكالة الغوث الدولية نحو ممارستهم للتعلم النشط في 

معلم ا ومعلمة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما أنها  (72)من وتكونت عينة الدراسة 
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ة. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في ( فقر 26استخدمت استبانة مكونة من )

وجهات نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا ومعلماتها في مدارس وكالة الغوث الدولية لصالح 

 المعلمات اإلناث.

مهارات عمليات العلم  مقارنة( بدراسة هدفت Ong, et al, 2015)وآخرون قام اونج 

لمرحلة األساسية العليا. استخدمت الدراسة المنهج النوعي لتحليل األساسية للطالب الماليزيين في ا

( مستجيب 556وتكونت عينة الدراسة من ) أداتها،المعلومات، واستخدمت الدراسة االستبانة 

طبقت في مدرستين مدنيتين ومدرستين قرويتين في مدينة بيراك، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

لم األساسية بين الطلبة المدنيين والقرويين خاصة لمهارة فروق مهمة في مهارات عمليات الع

المالحظة واالتصال والتصنيف واالستنتاج، ووجود فروق مهمة لوحظت بين طلبة السنة الرابعة 

 .المدرستين المدنيتينلصالح  ،وطلبة ألسنه السادسة خاصة لمهارة القياس والتوقع واالستنتاج

تعرف أثر استخدام إستراتيجيتين للتعلم النشط في ( دراسة هدفت 5617) وأجرت األشقر

تنمية المهارات الحياتية بالعلوم لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة، تكونت عينة الدراسة 

( طالبة تم اختيارهم بطرقة عشوائية، واستخدمت الدراسة منهج شبه التجريبي 114من )

عن اختبار المهارات الحياتية، وأظهرت نتائج  بمجموعتين تجريبيتين، وكانت أداة الدراسة عبارة

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية 

االستقصاء العلمي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة  استراتيجيةاألولى التي درست ب

االستقصاء العلمي  استراتيجيةلتي درست بفي اختبار المهارات الحياتية لصالح المجموعة األولى ا

 مع ا.
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( دراسة هدفت تعرف درجة توظيف معلمات الصفوف الثالثة األولى 5618) وأجرت درادكة

لإليضاحات التعليمية في تنمية مهارات عمليات العلم لدى األطفال، استخدمت الدراسة المالحظة 

معلمة من معلمات الصفوف األولى في ( 56الصفية أداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

مديرية تربية لواء المزار الشمالي، وأظهرت نتائج الدراسة أن اإليضاحات التعليمية استخدمت فقط 

لكي تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات بمحتوى اإليضاح، وأن توظيف اإليضاحات لم يحَظ بدرجة 

راسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عالية في تنمية مهارات العلم، كما وأظهرت نتائج الد

 تعزى لمتغيري نوع المدرسة) حكومي، خاص( التي تنتمي إليها المعلمة، والمؤهل العلمي للمعلمة.

( دراسة هدفت تقصي أثر استخدام إستراتيجيتي لعبة األطفال التركيبية 5618وأجرت األشقر)

علم ومهارة حل المسألة الكيميائية لدى طالبات )الليجو( ودورة التقصي الثنائية في تنمية عمليات ال

( طالبة اختيرت بالعينة المتيسرة من 95الصف العاشر األساسي، وتكونت عينة الدراسة من )

مدرسة سلمة األساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا بعمان، وتكونت أداة الدراسة من 

لة الكيميائية، وأظهرت نتائج الدراسة من أن هناك أثر لكل اختبار عمليات العلم لمهارة حل المسأ

دورة تقصي الثنائية في تنمية عمليات  استراتيجيةلعبة األطفال التركيبية )الليجو( و  استراتيجيةمن 

العلم، وتنمية مهارات حل المسألة الكيميائية لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنة 

 بالطريقة االعتيادية.

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

تشابهت الدراسة الحالية في المنهج المستخدم وهو المنهج شبه من حيث المنهج المستخدم: 

    (، ودراسة كوكسل5616)الحربي (، ودراسة burl,2011 ) التجريبي مع دراسة بيرل

(koksal, 2013)( واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من 5618، ودراسة األشقر ،)
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وآخرون ( حيث استخدمت المنهج الوصفي، ودراسة أونج 5611)الزامل حيث المنهج مع دراسة 

(2015, Ong et al)  حيث استخدمت المنهج النوعي لتحليل المعلومات، تحليل ودراسة درادكة

 ( والتي استخدمت المنهج الوصفي.5618)

تشابهت أداة الدراسة التي ستستخدم وهي االختبار مع دراسة حربي من حيث أداة الدراسة: 

، أما (5618)األشقر (، ودراسة 5617)األشقر ودراسة  االختبار،(، والتي استخدمت 5616)

(، Burl ,5664) بيرلالدراسات التي اختلفت معهم الدراسة الحالية من حيث األداة هي دراسة 

ودراسة  (،Ong et al ,2015)وآخرون (، ودراسة أونج  ,5612Koksal (ودراسة كوكسل

 (.5618)درادكة 

تشابهت الدراسة الحالية في عينة الدراسة وهي طلبة المدارس الثانوية مع من حيث العينة: 

والتي استخدمت ثالث طالبات من جامعة زايد في اإلمارات العربية  (Burl ,5664)دراسة بيرل 

( والتي استخدمت طلبة المدارس الثانوية بالمدينة المنورة، 5612) المتحدة، ودراسة الحربي

( والتي تكونت عينتها من طالب وطالبات مدرسة فتيحة Koksal ,5612) ودراسة كوكسل

وتكونت عينتها من طلبة المدارس  (Ong et al ,5612)التركية، ودراسة أونج وآخرون 

( والتي تكونت عينتها من طالبات المدارس األساسية 5617األساسية بماليزيا، ودراسة األشقر )

عينتها من طلبة مدرسة سلمة األساسية بلواء ماركا، ( والتي تكونت 5618) بغزة، ودراسة األشقر

( والتي 5611) واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث العينة مع دراسة الزامل

 تكونت عينتها من المعلمين والمعلمات في مدارس محافظتي نابلس ورام اهلل، ودراسة درادكة

 ألولى بلواء المزار الشمالي.( وكانت عينتها من معلمات الصفوف ا5618)
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عينة الدراسة،  النظري واختياروأفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد األدب 

 النتائج.ومنهجية الدراسة، وكيفية بناء أداة الدراسة ومناقشة 

على حد علم  –القليلة وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات 

التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في  استراتيجيةالتي هدفت لتعرف أثر استخدام  –الباحث 

 لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق. العلوم مادة
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات 

ا لمنهج الدراسة، وأفراد الدراسة، وأداتهــا، إضافة  إلى اإلجراءات تضمن هذا الفصل عرض 

التي أتبعها الباحث للتحقق من صدق األداة وثباتها، ومتغيرات الدراسة، واألساليب اإلحصائية 

جراءات تنفيذ الدراسة.  المناسبة في معالجة وتحليل البيانات، وا 

 منهج الدراسة

 بهدف (Quasi experimental design) التجريبياستخدمت الدراسة الحالية المنهج شبه 

لدى طلبة  العلومالتعلم النشط في تنمية عمليات العلم في مادة  استراتيجيةتعرف أثر استخدام 

الصف األول المتوسط في العراق، حيث قام الباحث بتصميم برنامج تدريسي للوحدة السادسة من 

 لدى طالب الصف األول المتوسط في العراق باالستناد إلى التعلم النشط، حيث تم العلومكتاب 

بناء اختبار لقياس مهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف األول المتوسط ليتناسب مع أهداف 

 الدراسة.

 أفراد الدراسة

المتوسط، موزعين على شعبتين  األول ( طالب ا من طلبة الصف06تكون أفراد الدراسة من )

 األولصل الدراسي اثنتين في مدرسة ثانوية الجامعة، في محافظة صالح الدين في العراق في الف

(، وقد اختيرت العينة عشوائيا من بين ثالث شعب لتكّون إحدى هذه 5656-5619للعام )

الشعب مجموعة تجريبية، والشعبة األخرى هي المجموعة الضابطة. وكان عدد طالب 

( طالب ا تم تدريسهم باستخدام التعلم النشط، والمجموعة الضابطة عددهم 26) ةالمجموعةالتجريبي

 (:  1االعتيادية كما موضح بالجدول ) تدريسهم بالطريقة( طالب ا تم 26)
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 (1)الجدول 
 توزيع طالب المجموعتين التجريبية والضابطة

 عدد الطالب الشعبة المجموعة
 30 أ التجريبية
 30 ب الضابطة
 60  المجموع

 

 أداة الدراسة

 اختبار عمليات العلم

من أجل التحقق من أهداف الدراسة الحالية تم بناء اختبار عمليات العلم لطالب الصف 

 اخآتية:على وفق الخطوات  (2)ملحق رقم بصورته األولية األول المتوسط، 

 تحديد مهارات االختبار -1

بعد االطالع على األدبيات والدراسات وجد الباحث أن هناك العديد من مهارات عمليات  

)المالحظة، التصنيف، االتصال، القياس، استخدام األرقام، استخدام العالقات المكانية  العلم منها

 مهارة)هي (. وقد اختار الباحث ثالثة مهارات من هذه المهارات والزمانية، االستدالل، التنبؤ

 المالحظة، مهارة التصنيف، ومهارة االستدالل(.

 االختبارفقرات  صياغة -5

ام الباحث بصياغة ق ،لكل مهارة أنفا   عامةهاالتعريفات كما تم ذكربعد أن تم تحديد المهارات 

عداد فقراتها مع األخذ بنظر االعتبار األغراض التي يستعمل المقياس من أجلها وخصائص  ،وا 

صاغ  دالوقت. وقالمجتمع الذي سيطبق عليه وطبيعته واإلمكانيات والظروف المتاحة وحدود 

وبذلك أصبح عدد  الترتيب، ىالعلم، وعل( فقرات لكل مهارة من مهارات عمليات 8ث )الباح

  فقرة.( 54الفقرات )
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 صدق أداة الدراسة

 من خالل طريقتين كما يلي: الدراسةتم التحقق من صدق أداة 

 الصدق الظاهري .1

حيث تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين المختصين في المناهج وأساليب 

تدريس العلوم في الجامعات األردنية والعراقية، وتم األخذ بكافة المالحظات التي تم ايرادها من 

قبلهم من حذف أو إضافة لبعض نصوص الفقرات أو تعديل لبعض الفقرات، كما تم عرضه على 

 مختص في اللغة العربية للتأكد من السالمة اللغوية والنحوية للفقرات.

 والتمييزمعامالت الصعوبة  .5

 األساسية ُحسبت معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات اختبار مهارات عمليات العلم

 (.2)الجدول ( طالب وذلك كما هو مبين في 52لعينة استطالعية بلغ حجمها )

 (2الجدول )
 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار عمليات العلم األساسية

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة
1 0.42 0.31 13 0.32 0.32 

2 0.59 0.32 14 0.39 0.59 

3 0.39 0.55 15 0.36 0.46 

4 0.36 0.55 16 0.53 0.55 

5 0.53 0.45 17 0.32 0.45 

6 0.32 0.45 18 0.45 0.36 

7 0.45 0.64 19 0.42 0.53 

8 0.42 0.33 20 0.50 0.62 

9 0.44 0.45 21 0.45 0.55 

10 0.41 0.45 22 0.32 0.67 

11 0.38 0.64 23 0.36 0.36 

12 0.32 0.45 24 0.32 0.37 
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(، في حين 6.29( و)6.25( أن معامالت الصعوبة تراوحت بين )2يالحظ من الجدول )

 الحالية.(، وجميعها مقبولة ألغراض الدراسة 6.07( و)6.21تراوحت معامالت التمييز بين )

 ثبات أداة الدراسة

 تم التأكد من ثبات االختبار من خالل طريقتين كما يلي:

عينة استطالعية من خارج عينة : حيث تم تطبيق االختبار على طريقة االتساق الداخلي .1

معادلة  استخدام ( طالبا  من طالب الصف األول المتوسط من خالل26الدراسة مكونة من )

 يوضح قيم االتساق الداخلي. (3كيودر ريتشاردسون، والجدول )

: حيثتم تطبيق على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة من طالب ثبات إعادة االختبار .0

عادة االختبار )الصف األول ا ( بفارق Test-Retestلمتوسط باستخدام طريقة االختبار وا 

م ثبات اإلعادة ( قي3زمني مقداره أسبوعين بين التطبيقين األول والثاني، ويوضح الجدول )

 بيرسون. حسب معامل ارتباط

 ( 3الجدول )
عمليات العلم األساسية  معامالت ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لكل مهارة من مهارات اختبار

 ولالختبار ككل

 معامل ثبات اإلعادة معامل ثبات االتساق الداخلي المفهوم
 0.86 0.87 المالحظة
 0.85 0.90 التصنيف
 0.82 0.86 االستنتاج

 0.88 0.91 مهارات عمليات العلم ككل

( أن معامالت ثبات االتساق الداخلي الختبار مهارات عمليات العلم 3)الجدول حظ من يال

(، في حين تراوحت معامالت ثبات 6.91( ولالختبار ككل )6.96( و)6.80تراوحت بين )
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( وجميعها قيم مقبولة لغايات الدراسة 6.88( ولالختبار ككل )6.80( و)6.85اإلعادة بين )

 الحالية.

 االختبارتصحيح  -3

 أحد فقرة،( بدائل أمام كل 4إذ وضع الباحث ) الموضوعية،اعتمد الباحث طريقة االختبارات 

وتم حساب الدرجات لكل فرد من  ،والباقية هي بدائل خاطئة ،حيحةهذه البدائل يمثل اإلجابة الص

تمثل الدرجة الخام للطالب ولكون المقياس  المقياس والتيأفراد الدراسة ولكل فقرة من فقرات 

( درجة وأدنى 54( فقرة كانت أقصى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي )54يحتوي على )

 النهائية.أالختبار بصورته ( 4)ملحق رقم  ( درجة6درجة )

 التعليميةالمادة 

 تحديد المادة الدراسية -أ

التجريبية والضابطة وهي الفصل السادس  حدد الباحث نفس المادة الدراسية للمجموعتين

 .(5656_5619الخاص من كتاب العلوم المقرر للصف األول المتوسط للعام الدراسي )

 الدراسةإجراءات تطبيق 

بعد تحديد المادة التدريسية أعد الباحث أنموذجين للخطط التدريسية األنموذج األول خطة  

الثاني للمجموعة  النشط، واألنموذجادة بطريقة التعلم تدرس المتدريسية للمجموعة التجريبية التي 

 التقليدية.الضابطة التي تدرس المادة بالطريقة 

لكل مجموعة  ( خطط تدريسية لكل مجموعة وعرض أنموذج من خطة10)الباحث أعد  

( لإلفادة من آرائهم 2 )الملحقالمختصين في العلوم التربوية وطرائق التدريس على عدد من 

وبذلك أخذت الخطط صورتها  آرائهم،صياغة الخطط وتم التعديل حسب وتعديالتهم لتطوير و 



22 
 

لكل  26/1/5656لغاية  15/11/5619( باشر الباحث تطبيق التجربة يوم 6)الملحق  النهائية

التعلم النشط للمجموعة التجريبية، استراتيجيةمجموعة من المجموعتين التجريبية والضابطة وفق 

 (.7)ملحق رقم  للمجموعة الضابطة االعتياديةيقة والطر 

وألجل تحقيق هدف الدراسة تم تحديد المادة العلمية والمتمثلة بالفصل السادس من كتاب  

 هي: مواضيع خمسةوقد تكون هذا الفصل من  المتوسط،العلوم للصف األول 

 .مفهوم الحرارة .أ

 .طرائق انتقال الحرارة-ب .ب

 .الحرارة في المواد ثرأ .ج

 .حاالت المادة تحوالت .د

 .الفيزياء في الحياة تطبيقات .ه

 متغيرات الدراسة

 التالية:تناولت الدراسة المتغيرات 

 التدريسية ولها مستويان: ستراتيجيةالمتغير المستقل ويتمثل باال -1

 التعلم النشط. .أ

 الطريقة االعتيادية. .ب

 المتغير التابع ويشمل  -5

 .والتصنيف واالستدالل(عمليات العلم وله ثالث مهارات هي )المالحظة 
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 تصميم الدراسة

 (.4وقد تم تقسيم أفراد الدراسة تبع ا للتصميم الوارد في الجدول )

 (4الجدول )
 تصميم الدراسة تبعا للمجموعات وتطبيق القياسين والمعالجة

E   R (30) O 1X O 

C   R (30) O 0X O 

 ( إلى ما يلي:4جدول )الالواردة في  الرموزحيث تشير 

E: .المجموعة التجريبية 

C  :.المجموعة الضابطة 

R.التعيين العشوائي : 

: O.اختبار عمليات العلم القبلي والبعدي 

0X: ةالمعالج. 

0X :.التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية 

 المعالجة اإلحصائية

المعالجات  ( واستخدامSPSS V.52دخال النتائج إلى برنامج الرزم اإلحصائية )تم ا

 اإلحصائية التالية:

جابة عن السؤال األول واختبار الفرضية األولى فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي لإل -1

 (.One-Way ANCOVAالمصاحب )

جابة عن السؤال الثاني واختبار الفرضية الثانية فقد تم استخدام تحليل التباين المتعدد لإل -5

 (.One-Way MANCOVAالمصاحب )
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 اءات الدراسةإجر 

 االتية:حيث تم تنفيذ الدراسة وفق الخطوات        

 السابقة.الرجوع إلى األدب النظري والدراسات  -

 المتوسط.االطالع على منهاج مادة العلوم للصف األول  -

 العلوم.مادة كتاب من  )الحرارة(تحليل الفصل السادس  -

يجاد الصدق إعداد أداة الدراسة  -  والثبات.وا 

 األوسط.الحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحث من جامعة الشرق  -

 الدين.صالح  مديرية تربيةالحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحث من  -

 محكمين.عرض اختبار عمليات العلم على مجموعة  -

 تطبيق االختبار القبلي على عينة الدراسة -

التعلم النشط  ستراتيجيةابتدريس وحدة الحرارة من كتاب العلوم للصف األول المتوسط  -

 الضابطة.للمجموعة التجريبية والطريقة االعتيادية للمجموعة 

 العلم.التطبيق البعدي الختبار عمليات  -

 اإلحصائية.تفريغ البيانات في جداول خاصة تمهيدا إلجراء المعالجة  -

 اإلحصائية.تحليل البيانات  -

 نتائجالعرض  -

 والتوصيات.مناقشة النتائج  -
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 :الرابعالفصل 
 نتائج الّدراسة

التعلم النشط في تنمية مهارات عمليات  استراتيجيةأثر استخدام تقصيهدفت الّدراسة الحالية 

تم اختبار الفرضيات  دالعراق، وقلدى طلبة الصف األول المتوسط في  في مادة العلوم العلم

 :الموضوعة من أجل تحقيق هدف الدراسة كما يأتي
  بسؤال الدراسة األولالنتائج المتعلقة 

التعلم  استراتيجيةما أثر استخدام  ": الذي نص على النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول
النشط في تنمية عمليات العلم في مادة العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق 

 مقارنة بالطريقة االعتيادية؟

وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية اخآتية: " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  

عمليات العلم لدى طلبة الصف  الختبارفي الدرجة الكلية (α = 0.05)  إحصائيةمستوى داللة 

 األول المتوسط تعزى لطريقة التدريس )التعلم النشط، الطريقة االعتيادية(.

تم حساب المتوسطات الحسابية ، المصاحبةعن هذا السؤال والتحقق من فرضيته  ولإلجابة

واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على الدرجة الكلية الختبار عمليات العلم تبعا للفروق 

 (.5) في الجدولبين المجموعتين التجريبية والضابطة، كما هو موضح 
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 (5الجدول )
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على الدرجة الكلية للقياس المتوسطات الحسابية 

 القبلي والبعدي الختبار عمليات العلم تبعا لطريقة التدريس

 طريقة التدريس
المتوسط  القياس البعدي القياس القبلي

البعدي 
 المعدل

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التعلم النشط 
 )التجريبية(

7.57 1.63 16.33 1.49 16.333 30 

الطريقة االعتيادية 
 )الضابطة(

7.87 1.48 11.53 1.28 11.533 30 

 60  2.79 13.93 1.55 7.72 المجموع

في استجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة  ظاهري ق( وجود فر 5يالحظ من الجدول )

الكلية الختبار عمليات العلم تبعا  للمجموعة )الضابطة والتجريبية(، ولمعرفة أثر طريقة التعلم 

النشط تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي المصاحب لتحديد داللة هذه الفروق ولضبط 

 .       ( يوضح ذلك6والضابطة، والجدول )التكافؤ القبلي بين المجموعات التجريبية 

 (6الجدول )
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر طريقة التدريس في الّدرجة الكلية لعمليات العلم

*(α = 0.05) 

 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 اختبار ف
الداللة 
 اإلحصائّية

حجم 
 األثر

 0.02 0.35 0.879 1.703 1 1.703 االختبار القبلي
 0.76 0.00 179.076 346.939 1 346.939 طريقة التدريس

    1.937 57 110.431 الخطأ
     59 457.733 الكلي المعدل
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 :إلى اخآتي (6) الجدولتشير نتائج 

في الدرجة الكلية لعمليات  (α= 6.62) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم -

العلم، بين المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي الختبار عمليات العلم، حيث 

، (α= 6.62)ى قيمة غير دالة إحصائية عند مستو  وهي  (0.879)ف بلغت قيمة اختبار

أداء الطلبة في المجموعة الضابطة الذين  تقاربوعند النظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ 

، مع أداء الطلبة في المجموعة التجريبية  (7.87)بلغ متوسط درجاتهم على القياس القبلي

، مما يشير إلى تكافؤ أداء المجموعة (7.57) الذين بلغت متوسط درجاتهم على القياس القبلي

 لعلم في القياس القبلي.التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية لمقياس عمليات ا

في الدرجة الكلية لعمليات العلم بين  (α= 6.62)مستوى داللة إحصائية عند  فرق ذووجود  -

وهي قيمة ذات  (179.076) (ف) المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث بلغت قيمة اختبار

.  وبذلك فقد رفضت الفرضية الصفرية، وقبلت (α= 6.62)مستوى داللة إحصائية عند 

 6.62)إحصائية يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  "البديلة التي تنص على: 

=αالدرجة الكلية لمهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف األول المتوسط تعزى لطريقة  ي( ف

 .التدريس )التعلم النشط، الطريقة االعتيادية"

كان لصالح أداء طالب المجموعة التجريبية  إحصائيا( يتبين أن الفرق الدال 0ومن الجدول )

وعند النظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق الطلبة في  النشط.التي ُدرست بالتعلم 

الطلبة في  ى، عل(16.33)ي المجموعة التجريبية الذين بلغ متوسط درجاتهم على القياس البعد

، مما يشير إلى أن (11.53)ي الضابطة الذين بلغ متوسط درجاتهم على القياس البعد المجموعة
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أداء المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لمقياس عمليات العلم في القياس البعدي كان أفضل 

 من أداء المجموعة الضابطة.

ذي بلغت قيمته (، والEta Square( باستخدام مربع إيتا )Effect Sizeوُحسب حجم األثر )

( من التباين )التحّسن( في أداء أفراد الدراسة البعدي في %70.6وهذا يعني أن ) (؛6.70. 6)

 اختبار عمليات العلم عائد ا لطريقة التعلم النشط.
  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني

الصف األول  "هل يختلف أداء طالب على:نص الذي  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني
المتوسط في مجموعتي الدراسة في كل مهارة من مهارات عمليات العلم )المالحظة، والتصنيف، 

 (؟واالستدالل

وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية اخآتية " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

التصنيف، االستدالل( المالحظة، )العلم مهارات عمليات  ي( فα= 6.62)إحصائية مستوى داللة 

 لدى طلبة الصف األول المتوسط تعزى لطريقة التدريس )التعلم النشط، الطريقة االعتيادية(.

، تم حساب المتوسطات الحسابية المصاحبةولإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من فرضيته 

ة والضابطة على واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة تبعا للفروق بين المجموعتين التجريبي

    (.7كل من القياسين القبلي والبعدي، كما هو موضح في الجدول )
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 (7الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عّينة الّدراسة على مهارات عمليات العلم تبًعا 

 لمتغير طريقة التدريس

 المجموعة البعد
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط 
 البعدي المعدل

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المالحظة

 30 5.867 0.86 5.87 0.86 2.50 التجريبية

 30 3.867 0.90 3.87 0.94 2.57 الضابطة

 60 ----- 1.33 4.87 0.89 2.53 المجموع

 التصنيف

 30 5.767 0.97 5.77 0.94 2.77 التجريبية

 30 3.933 0.91 3.93 1.00 2.80 الضابطة

 60 ------ 1.31 4.85 0.96 2.78 المجموع

 االستدالل

 30 4.700 1.02 4.70 0.99 2.30 التجريبية

 30 3.733 0.83 3.73 0.97 2.50 الضابطة

 60 ----- 1.04 4.22 0.98 2.40 المجموع

وجود فروق ظاهرية في متوسطات مهارات عمليات العلم تعزى  (7)يالحظ من الجدول 

النشط، الطريقة االعتيادية(، وللكشف عن أثر ذلك فقد تم  التعلمالختالف طريقة التدريس )طريقة 

هو  ، كما(One Way MANCOVA) المصاحبإجراء اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد 

 .(8) مبين في الجدول
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 (8)الجدول 
طريقة التعلم النشط  ألثر االختالف بين (MANCOVA)ب نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد المصاح

 لدى طلبة الصف الثاني المتوسط والطريقة االعتيادية في مهارات عمليات العلم

 المصدر
المتغيرات 

 التابعة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 اختبار ف
الداللة 
 ّيةاإلحصائ

حجم 
 األثر

 االختبار القبلي

 0.01 0.46 0.544 425. 1 0.425 المالحظة

 0.05 0.09 2.903 2.483 1 2.483 التصنيف

 0.02 0.28 1.193 1.028 1 1.028 االستدالل

 طريقة التدريس

 0.58 0.00 77.368 60.413 1 60.413 المالحظة

 0.52 0.00 60.953 52.132 1 52.132 التصنيف

 0.23 0.00 16.970 14.630 1 14.630 االستدالل

 الخطأ

    781. 57 44.509 المالحظة

    855. 57 48.750 التصنيف

    862. 57 49.138 االستدالل

 الكلي
 المعدل

     59 104.933 المالحظة

     59 101.650 التصنيف

     59 64.183 االستدالل

 (.(α = 0, 05عند مستوى  ذات داللة إحصائية * 

 :إلى اخآتي (8) الجدولتشير نتائج 

عمليات العلم على القياس  ي( فα= 6.62)مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند  وجود عدم -

وهي قيم غير دالة إحصائي   (2.903 – 0.544) بين (ف (القبلي حيث تراوحت قيم اختبار

أداء الطلبة  تقاربوعند النظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ ، (α= 6.62)مستوى عند 

 في المجموعة التجريبية وأداء طلبة المجموعة الضابطة على القياس القبلي. 
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حظ أن قيم الداللة اإلحصائية لطريقة التدريس ولجميع وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين يال -

. وبذلك فقد رفضت الفرضية (α= 6.62)اإلحصائية المهارات أقل من مستوى الداللة 

الصفرية الثانية، وقبلت البديلة التي تنص على: " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المالحظة، التصنيف، االستدالل( )العلم مهارات عمليات  ي( فα= 6.62)إحصائية داللة 

لدى طلبة الصف األول المتوسط تعزى لطريقة التدريس )التعلم النشط، الطريقة االعتيادية(. 

جميع مهارات  ي( فα= 6.62)كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بين  ()ف اختبارتراوحت قيم  ثالتدريس، حيعمليات العلم، تبعا  لالختالف في طريقة 

وعند النظر إلى ، (α= 6.62)هي قيم دالة إحصائيا  عند مستوى و  (77.368– 16.970)

المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق الطلبة في المجموعة الّتجريبي على الطلبة في المجموعة 

الّضابطة، حيث بلغت المتوسطات الحسابية لدى المجموعة الّتجريبية قيم ا أعلى منها لدى 

 الّضابطة.المجموعة 

جموعة التجريبية كما أظهرت النتائج أن الفرق الدال احصائي ا كان لصالح أداء طالب الم

علم النشط بمتوسطات حسابية معدلة أعلى من المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء التي ُدرست بالت

( Effect Sizeطالب المجموعة الضابطة التي ُدرست بالطريقة االعتيادية. وُحسب حجم األثر )

(، والذي بلغت قيمته على كل مهارة في اختبار عمليات العلم Eta Squareباستخدام مربع إيتا )

( على الترتيب؛ وهذا يعني أن 6.526، 6.256، 6.286)المالحظة، التصنيف، االستنتاج( )

( من التباين )التحّسن( في أداء أفراد الدراسة البعدي على كل 52.6%، 25.6%، 28.6%)

التعلم  ستراتيجيةالالمالحظة، التصنيف، االستنتاج( عائد ا )العلم في اختبار عمليات  مهارة

 النشط.
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

تناول الفصل الحالي مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة، وتفسيرها في 

طريقة التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في ضوء أسئلتها التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام 

 لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق. علوممادة ال
شة  ئج مناق  السؤال األولنتا

 استراتيجيةما أثر استخدام "  :ينص على األول: الذيال الدراسة النتائج المتعلقة بسؤ مناقشة 
لدى طلبة الصف األول المتوسط في  علوممادة ال فيالتعلم النشط في تنمية عمليات العلم 

 ؟"العراق مقارنة بالطريقة االعتيادية

في  (α= 6.62)عند مستوى  إحصائيةأظهرت نتائج هذا السؤال وجود فرق ذي داللة 

 (ف) الدرجة الكلية لعمليات العلم بين المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث بلغت قيمة اختبار

وبحجم أثر مرتفع  (α= 6.62) داللة إحصائية عند مستوىهي قيمة ذات و  (179.076)

(، إذ أظهرت المتوسطات الحسابية تفوق الطلبة في المجموعة التجريبية الذين بلغ متوسط 6.70)

على الطلبة في المجموعة الضابطة الذين بلغ متوسط  ،(16.33)ي درجاتهم على القياس البعد

يشير إلى أن أداء المجموعة التجريبية على الدرجة  ، مما(11.53)ي درجاتهم على القياس البعد

 الكلية لمقياس عمليات العلم في القياس البعدي كان أفضل من أداء المجموعة الضابطة.

)التعلم التعاوني، لتعلم النشط اإستراتيجيات ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن استخدام 

المتنوعة والداعمة أتاح ممارسة عمليات العلم مما  همن خالل استخدام طرقوالعصف الذهني( 

.إضافة  إلى ذلك المختلفة األنشطةالب المباشر في ييسر عملية تنميتها لدى الطالب، وتفاعل الط

فإن التعلم النشط وما تضمنه من ممارسة لعمليات التفكير المختلفة والمناقشات أخرجت الطلبة 
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علم النشط لم يعد متلقي ا سلبي ا لما يمليه عليه المعلم، بل لتروتين االعتيادي، فالطالب في امن ال

يجابي ا في تعلمه، ومسؤوال  عنه من خالل قيامه بعمليات ذهنية عديدة.   مشارك ا نشط ا فاعال  وا 

، وزادت العلومإلى إثارة اهتمام الطالب وتشوقهم لمادة  أدتالتعـلم النشط  استراتيجيةأن 

ة الدراسية وتحضيرهم لها، مما أدى إلى زيادة تحصيلهم الدراسي. كما ان رغبتهم في معـرفة الماد

طريقة التعـلم النشط جعـلت الطالب محور العـملية التعـليمية وشجعت الطلبة عـلى المشاركة في 

بداء آرائهم ومناقشتها فيما بينهم وهذا أدى إلى تنمية عمليات العلم.  الدروس وا 

التعـلم النشط هيأت وسائل تعليمية حديثة  استراتيجيةكما يمكن رد هذه النتيجة إلى أن 

تتماشى وميول الطلبة ونشاطات مختلفة حفزت الطلبة عـلى المشاركة في الدرس واستيعـابهم 

للمادة الدراسية أكثر مما هو في الطريقة التقليدية مما نتج عـنه تنمية عمليات العلم للطلبة. كما 

أن طريقة التعـلم النشط نقلت المدرس من دور الملقن إلى دور الموجه والمشرف وهذا ولد لدى 

الطلبة شعـورا بأنهم مشاركين أساسيين في العـملية التعـليمية من خالل ابدأ الرأي ومناقشة زمالئهم 

م. ومن جهة ومدرسهم بالمعـلومات والحقائق التي لديهم مما أثر إيجابيا  في زيادة عمليات العل

أخرى فإن تنظيم المادة العـلمية وتقسيمها عـلى فصول وأجزاء وخطوات متتابعـة في طريقة التعـلم 

النشط كان له األثر الكبير في فهم المادة الدراسية واستيعـابها مما نتج عـنه تنمية عمليات العلم. 

مشاركة الطلبة في الدرس  إضافة إلى استعـمال طرائق التعلم النشاط كان له األثر الكبير في

اتفقت نتيجة حيث   لديهم. عمليات العلم تنشيطوتفاعـلهم مع المدرس ومع زمالئهم مما أدى إلى 

 (.5616)الحربي ( ونتيجة دراسة Burl ,5664)الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة كل من 
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 السؤال الثانينتائج مناقشة 

 استراتيجيةما أثر استخدام " : ثاني الذي ينص علىال الدراسةالنتائج المتعلقة بسؤال مناقشة 
لدى طلبة الصف األول  علوممادة ال فيعمليات العلم كل عملية من التعلم النشط في تنمية 

 "؟المتوسط في العراق مقارنة بالطريقة االعتيادية

، ألداء (α= 6.62)ى د فرق ذي داللة إحصائية عند مستو السؤال وجو  نتائج هذاأظهرت 

طلبة الصف األول المتوسط في مادة الفيزياء على اختبار التطبيق البعدي الختبار عمليات العلم، 

 وجودتبين ، (One Way MANCOVA)ب المصاحواستنادا الى تحليل األحادي المتعدد 

. فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات عمليات العلم تعزى إلى االختالف في طريقة التدريس

جميع مهارات عمليات العلم، تبعا   ي( فα= 6.62)ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

هي و   (77.368– 16.970)بين (اختبار)فتراوحت قيم  ثالتدريس، حيلالختالف في طريقة 

الحسابية تفوق الطلبة في  أظهرت المتوسطاتحيث ، (α= 6.62)قيم دالة إحصائيا  عند مستوى 

المجموعة الّتجريبي على الطلبة في المجموعة الّضابطة، حيث بلغت المتوسطات الحسابية لدى 

 المجموعة الّتجريبية قيم ا أعلى منها لدى المجموعة الّضابطة.

 اخآتية:ويمكن عزو هذه النتائج إلى األسباب 

التعلم النشط ساعد الطلبة من خالل التنوع في األنشطة وتنوع  استراتيجيةب التدريس ان .1

المصادر في الحصول على المعلومات مما أدى إلى تنمية مهارات المالحظة والتصنيف 

 عندهم.واالستدالل 

وانتقاء الحل المناسب  العمل الجماعيالتعلم النشط يعتمد على  استراتيجيةبان تدريس الطلبة  .5

وهذا ما الحظه الباحث أثناء  واالستدالل،ت المالحظة والتصنيف ساعد في تنمية مهارا

 التجربة.



40 
 

واختيار المناسب من  العصف الذهنيالتعلم النشط عن طريق  استراتيجيةبتدريس الطلبة  .2

الحلول باستخدام المعلومات السابقة ساعد الطلبة على إكساب مهارة بصرية ومعرفية للوصول 

  المتعلم.إلى استنتاجات ووضع حلول مناسبة ألنها تركز على المعلومات السابقة التي يمتلكها 

في إكساب الطلبة حيث تسهم  ومنتقاة، النشط، محددةالتعلم  استراتيجيةبمصادر المعلومات  .4

  النتائج.المالحظة والتصنيف واالستدالل للحصول على 

التعلم النشط للطلبة فرصة للتعمق وفهم موضوعات المادة بطريقة  استراتيجيةبيتيح التدريس  .2

 .ومات والذي قد يؤدي إلى تنميتهأوسع واشـــــمل واالطالع على المعل

 التوصيـات

 باخآتي: يوصي الباحث  في ضوء نتائج الدراسة الحالية

التعلم النشط كونها ترفع مستوى  استراتيجيةباستعمال  العلوم مادةضرورة تدريس منهج  .1

 العلم.عمليات 

 الطالب.االهتمام باألنشطة التي تساعد على تنمية عمليات العلم لدى  .5

للمرحلة المتوسطة بحيث يتضمن العديد من عمليات العلم  العلومإعادة صياغة محتوى مادة  .2

 المتنوعة.

توجيه قسم اإلعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية صالح الدين على إقامة دورات تدريبية  .4

لتدريبهم على كيفية استعمال النماذج والطرائق  العلوممستمرة لمدرسي ومدرسات مادة 

التعلم النشط  على إستراتيجياتتدريس وخاصة القائمة منها واالستراتيجيات الحديثة في ال

 البنائية.مبادئ النظرية المعتمدة على 
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 المقترحات

 اخآتي:استكماال  لهذه الدراسة وتطويرا  لها يقترح الباحث 

إجراء دراسة مماثلة على طلبة المرحلة المتوسطة في متغيرات تابعة أخرى مثل التفكير  .1

 اكتساب المفاهيم وغيرها. المادة،واالتجاه نحو  والناقد،التأملي 

اإليعاز إلى اللجنة القطاعية في وزارة التعليم العالي المسئولة عن مناهج كليات التربية  .5

 التدريس.ضمن مفردات مادة طرائق  التعلم النشط بتضمين استراتيجيات

 .العلوممي مادة عمل منشورات إرشادية حول التعلم التعاوني وتوزيعها على مدرسي ومعل .2

التعامل مع  استخدام وتوظيف حول العلومإجراء دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات مادة  .4

 التعلم النشط.   استراتيجية
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 . القاهرة: دار الكتاب الحديث.طرق تدريس تكنولوجيا التعليم(. 5616)أحمد شاهين، سعاد 

 )الربعةبناء اختبار التفكير المتشعب عند تالميذ الصفوف  (.5661)هالة إبراهيم  ،الشيخلي
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 (1الملحق )
  تحليل محتوى وحدة الحرارة

 المهارات واإلجراءات التعميمات القيم واالتجاهات
المفاهيم 

 والمصطلحات
الحقائق 
 والمعلومات

 _اكتساب القدرة على
فهم انواع التمدد في 

المواد الصلبة 
)سطحي، طولي، 

 حجمي(
_القدرة على حل 
 المشاكل الفيزيائية
_ معرفة أغراض 
الظواهر الفيزيائية 

 في الطبيعة

_حركة 
 الجسيمات
_ الحرارة 
الكامنة 

 لالنصهار
 _شذوذ الماء

_قابلية 
 انتشار الغاز

_حجم 
 السوائل

_أعرف أن عملية 
التكاثف هو تحول 

 الغاز إلى سائل
_أستنتج أن حالة 

المادة تتغير من حالة 
إلى أخرى بتأثير 

 الحرارة
_ أفسر أن درجة 

إنجماد الماء ودرجة 
انصهاره تمثالن درجة 

 الحرارة نفسها
_ أفسر بعض 

 التطبيقات الفيزيائية

 لحرارة_ ا
 _درجة االنصهار

 _ التبخر
_ التمدد الطولي 
 لألجسام الصلبة

 _االنصهار
 _التمدد السطحي

 _التكاثف
 _تغير حالة المادة

 

 _ حاالت المادة
 _ سرعة الرياح

 _الضغط
_كمية بخار الماء 

 في الهواء
 _األنجماد
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 (0)الملحق 
 قائمة بأسماء المحكمين

 التسلسل المحكم جهة العمل التخصص

 1 عثمان ناصر منصور د. جامعة الشرق األوسط/كلية العلوم التربوية مناهج وطرائق تدريس

 2 ابتسام مهدي د. أ. جامعة الشرق األوسط/كلية العلوم التربوية مناهج وطرائق تدريس

 3 ماجدة إبراهيم الباوي د. ا. كلية التربية/ابن الهيثم/جامعة بغداد طرائق تدريس الفيزياء

 4 عبد الرزاق ياسين محمد د. ا. جامعة الموصل\كلية التربيةللعلوم اإلنسانية طرائق تدريس الفيزياء

 5 فائق ناجي عطية د. م. ا. جامعة تكريت \كلية التربية للبنات طرائق تدريس رياضيات

 6 خليل الدهمشي إسماعيلد.  ا. كلية التربية/للعلوم الصرفة فيزياء

 7 عبدالكريم دهش د. م. ا. التربية/للعلوم الصرفةكلية  فيزياء

 8 د. محمود احمد عليوي م. ا. كلية التربية/للعلوم الصرفة فيزياء

 9 رعد خلف محمد الزبيدي د. م. جامعة تكريت طرائق تدريس عامة

 10 حامد عبداهلل سويد م. م. ا. مديرية تربية الكرخ األولى طرائق تدريس فيزياء

 11 انتصار محي الدين ثانوية الجامعة فيزياء مدرس أقدم_
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 (3)الملحق 
 بصورته األولية اختبار عمليات العلم

 

 

 كلية العلوم التربوية

 المناهج وطرق التدريس :التخصصقسم اإلدارة والمناهج                                

  0012_0000: العام الدراسي                             األول :الدراسيالفصل 

 .ة/ المحترم : ...................................... ة  /الدكتور 

 :وبعدتحية طيبة 

التعلم النشط في تنمية عمليات  استراتيجيةاثر استخدام  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "

" استكماال  لمتطلبات الحصول  لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق العلومالعلم في مادة 

لعمليات العلم في تدريس  ا  احث بإعداد خطة تدريسية، واختبار على درجة الماجستير، لذلك قام الب

مادة الفيزياء، ومن اجل اعتماد فقرات االختبار يأمل الباحث االسترشاد بآرائكم ، لما عرف عنكم 

راية واسعة من العملية التعليمية راجيا منكم تحكيم أدوات الدراسة من حيث وضوحها، من خبرة ود

 .وسالمتها، وصياغتها اللغوية أو إي تعديل أو مقترح ترونه مناسبا

  االسم

  الرتبة األكاديمية

  التخصص

  جهة العمل 

 .االحتراموتفضلوا بقبول فائق 

 اسم الباحث                                             اسم المشرف                            
 الدكتور فواز حسن شحادة                                 محمود رؤوف محمود القيسي            
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 اختبار عمليات العلم

 :دةيائية للمازلفيالخاصية ان خآتي يبياإليضاحي ل الشكا .1

 .نلغلياا .أ
 .دلتجما .ب
 .نباذولا .ج
 .رالنصهاا .د

 هاــجتا نإــف ؛جدرانه ةــمالمس نود نخاــس ءاــم يوــتحي سأــك يــف ةدراــب ةــنيدمع ةــقملع عــضو دــنع .5
 رارة:لحل انتقاا

 .سلكأافي ء لماالى إلملعقة ان م .أ
 .لملعقةالى س إلكأافي ء لمان ام .ب
 .لملعقة ثابتةا حرارةجة درتبقى  .ج
 .ةبتاث سأكلا يف ءاملا حرارةجة درتبقى  .د

 تياراتـوم ى مفهـعلدا ا ـعتمـوت، البياة ـفئدلت (ةـيزكرلماة ـفئدلتا)ية رار لحت المشعادم اتستخ .2
 كاخآتي:ون تكري ار لحالمشع افي  ردلباء المااكة رتجاه حا، إن ةطلهابوا دةلصاعا ـللحما

 .ألعلىالى ل إألسفان م .أ
 .لألسفالى إألعلى ن ام .ب
 .كر تبقى ثابتة ال تتح .ج
 .رليساالى إ نليمين ام .د

 ها:رنة  بغيرمقا رلتبخايعة رسل ئواس بأنهاف خآتية تصنا تعاولمجمادى حإ .4

 تيزلا ،إليثيليول الكحا ء،لماا .أ
 تيزلا ،ونألسيتا ء،لماا .ب
 ونألسيت، اإليثيليول الكحا ء،لماا .ج
 قئبزلا ،وللكحء، الماا .د
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 خآتي هي:ل الشكاضحة في ولمزي الفلب القضيافي  رارةلحل انتقاق ائطرا دىحإ .2

 .للحما .أ
 .لصيولتا .ب
 .عإلشعاا .ج
 .م عا عالشعاوا للحما .د

 

ن إـفـر؛ لتبخاة ـكميل وائـلساح ـطاحة سـمسن يـة بـلعالقن ايـيبـذي لاناه دل إدو لجل اخالن م .0
 ؟خآتية صحيحةا ى العباراتـدحإ

مساحة  ديازدبا رلتبخاكمية  زدادت .أ
 .للسائاح طس
 مساحة ديازدبا رلتبخا كمية لتق .ب

 .للسائا حطس
 .للسائا حطس مساحة نبنقصا رلتبخا كمية زدادت .ج
 .للسائاح طمساحة س ديازدبا ثابتةر لتبخاتبقى كمية  .د

 بــطقلاو لامــشلا دــمجتملا بــطقلا يــف دـيلجلا راهـنصا رمتــسا اذإ ثدــحي نأ عــقوتت اذاــم .7
 رض؟بي لألولجناد ــمجتملا

 حةولمفتت ااطلمحير والبحاافي ء لماا وىمست عتفاار .أ
 حةولمفتت ااطلمحير والبحاافي ء لماوى امستض نخفاا .ب
 حةولمفتاه وامست سعلى نف تاطلمحيوا رلبحاافي ء لماا وىمست يبقى .ج
 حةولمفتا تاطلمحيوا رلبحاافي ء لمااجميع ر تبخ .د

 رارة:لحل االنتقاق ئطراجميعها ن بأف خآتية تصنا تعاولمجمادى حإ .8

 .دلتجم، اللحما ،لصيولتا .أ
 .فلتكاثل، الحمل، اصيولتا .ب
 .نلغلياا ،رالنصهال، الحما .ج
 .عإلشعال، الحما ،لصيولتا .د

 

(مس)ل لسائاح طمساحة س 04 04 04 04
0

 

(مم)ر لتبخاكمیة  0 6 9 00
0
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 :دةللما يائيةزلفيا لخاصيةا نخآتي يبيا إليضاحيال لشكا .9

 .نباذولا .أ
 .دلتجما .ب
 .نلغلياا .ج
 .رالنصهاا .د

 

 ءاـعو يـف ماـكحبإ اـهتهوف يف يطاطم نولبا تثبمو ،ةفاجو ةغرفا ةيكتيبالس ةوبع ضعو دنع .16
 :ونلبالا نفإن؛ ساخء فيه ما

 .ددخله يتمدافي واء لها نألينتفخ  .أ
 .ددخله يتمدافي واء لهن األش ينكم .ب
 .صخله يتقلدافي واء لهن اينتفخ أل .ج
 .ألصلياحجمه  علىظ يحاف  .د

 منع:ك لن ذمدف له، الثلجط اتساقد عن بالملح وارعلشا رش لىإ دوللا ضبع تلجأ .11

 .رعلشاالثلج على اد تجم .أ
 .رعلشاالثلج على ن اغليا .ب
 رع.لشاالثلج على ن اباذو .ج
 .رعلشاا لثلج علىا رنصهاا .د

 :راريلحا زللعا فيدم تستخ وادم جميعهان بأف خآتية تصنا تعاولمجما دىحإ .15

 .ديدح ري،صخوف ص ن،فلي .أ
 .سنحاب، خشن، فلي .ب
 .وملمنيأ د،جلن، فلي .ج
 .كبالستي ري،صخوف ص ن،فلي .د
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 ها:ظلتي تالحا رارةلحا لنتقاا يقةطر ددحم ث، خآتياإليضاحي ل الشكا لتأم .12

 .للحما .أ
 .لصيولتا .ب
 .عإلشعاا .ج
 .م عا عالشعاوا لصيولتا .د

 نإــف ؛نخاـس ءاــم يـوتحي رــخآ ءاـعو يــف نوـلم ءاـم يوــتحي عـيفر يجاــجز بـوبنأ عــضو دـنع .14
 جاجي:زلا وبألنبافي ء لماوى امست

 .صألنه يتقل زدادي .أ
 .ددألنه يتمل يق .ب
  .صألنه يتقل ليق .ج
 .ددألنه يتم زدادي .د

 26حرارة  ةـجرد دـنع يرراـ ح ردـصم ىـعل جـثل تاـبمكع يـوتحي يجاـجز سأك عضوب دمحأ ماق .12
ة ــجرد دةاــيز دــنع ثدــحي نأ عــقوتت اذاــم ،ءاــم ىــلإ جلثــلا تاــبمكع لوــحت ءدــب ظــحالو س،°
 س:° 06 جةدر لىإ رارةلحا

 .سلكأافي ء لماا كمية زدادت .أ
 .سلكأافي ء لمااكمية ل تق .ب
 .ثابتةء لمااتبقى كمية  .ج
 .ءلماد ايتجم .د

 :رارةللح صلةوم وادم جميعهان بأف خآتية تصنا تعاولمجما دىحإ .10

 .بخشوم، لمنيأ س،نحا .أ
 .وم، ورقلمنيأس، نحا .ب
 .ديدحوم، لمنيس، أنحا .ج
 .كبالستي ،وملمنيس، أنحا  .د
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 :ةيزاغلا المواد يفالحرارة  رثأ نبيت ةتيخآا ةيحايضإلا لاشكألا ىدحإ .17
 
 
 
 

 

 

  ب_                                          -أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _د   _ج
 

 نـيمك هـنإف ؛نيملاـح ىـعل تثبم بله ردصم دامختساب يسانح كسل يفرط دحأ نيتسخ دنع .18
 :لنحاسيك السلا نبأج الستنتاا

 .صألنه يتقل لهطو ليق .أ
 .صألنه يتقل لهزداد طوي .ب
 .ألصليا لهطو علىظ يحاف .ج
 .ددألنه يتم لهزداد طوي .د

 :يف دمختيس وفه يلاتلاب الحرارة لقانتا ىعل تقابيطلتا دحأ وه الحرارة ظ( حافوسمرلثي)ا .19

 .راريلحزل العا .أ
 .لئوالسا نتسخي .ب
 .لئوالسد ايرتب .ج
 .لئوالسا غلي .د
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 نمكيـــف ؛) يـــليثيإلا لـوــكحلا ،تـــيزلا ،ءاـــلم( اةـــتيخآا داـوــملا نيـــب ةـــقعال كاـــنه نأ تـــعلم إذا .56
 نها:أعلى  يائيةزلفيا لحالةا بحس تصنيفها

 .صلبة وادم .أ
 .سائلة وادم .ب
 .يةزغاواد م .ج
 .يةزفلواد م .د

 ء:للماد لتجما ومضح مفهوت خآتيةاإليضاحية ل األشكاا دىحإ .51

 ب-         أ-

 _د             ج-   

 

تختلف كمية امتصاص الحرارة مع اختالف لون الجسم، وبالتالي فأن كمية امتصاص الجسم  .55
 للحرارة:

 .غامق ام لجسون الن كلما كازداد ت .أ
 .غامق ام لجسون ال نكلما كال تق .ب
 .فات حا ملجسا ونل نكلما كا زدادت .ج
 .مسجلا نول فالتخا عم ةررا حلا صاتصما ةيكم نيب ةقعال دجوت ال .د
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 :نإف ؛حراري ردصم ىعل عوضومو ،ءام يوتحي يجاجز سألكالحرارة  ةجرد دةايز دنع .52

 .لتقر لتبخا عةرس .أ
 .زدادتر لتبخاعة رس .ب
 .ديتجمء لماا .ج
 .ثابتة تبقىر لتبخاعة رس .د

 اهفنيـصت نمكيـف ،(كتيـالسلبا ،جاـجزلا ،بشخلا) ةتيخآا داوملا نيب ةقعال كانه نأ تعلم اذإ .54
 نها:أعلى  رارةصيلها للحوجة تدر بحس

 .للحرارة ةلصوم مواد .أ
 .يةزفلواد م .ب
 .أ + ب .ج
 .للحرارةلة زعاواد م  .د
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 (4ملحق )ال
 االختبار بصورته النهائية

 

 

 

 .دقيقة( 55) :الزمناختبار عمليات العلم                                  

 ..................................:  الطالباسم 

 .......................................:  المدرسة

 ..........................................: الشعبة

 ................................. :والتاريخاليوم 

 

 تعليمات االختبار 

 :الطالبعزيزي 

 التصنيف، المالحظة،)العلم الهدف من االختبار قياس مدى امتالك لمهارات عمليات  .1

 .وليس العالمات( االستدالل

 .السؤالإذا كان السؤال غير واضح، ال تتردد في  .0

 .عنهايتكون االختبار من أربعة وعشرون فقرة، الرجاء قراءتها ثم اإلجابة  .3

 .صحيحيوجد لكل فقرة ثالثة بدائل، ويوجد بديل واحد فقط  .5

         .بالنجاحمع تمنياتي لكم 

 محمود رؤوف محمود القيسي :الباحث                                                                      
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 باردة في كأس يحتوي ماء ساخن دون مالمسة جدرانه، فأن اتجاه معدنيةعند وضع ملعقة  .1
 الحرارة:انتقال 

 .سلكأافي ء لماالى إلملعقة ن ام .أ
 .لملعقةالى س إلكأافي ء لمان ام .ب
 .ثابتة لملعقةا رارةجة حدرتبقى  .ج
 ثابتة.الملعقة في الكأس  تبقى درجة حرارة .د

 :دةيائية للمازلفيا لخاصيةا نخآتي يبياإليضاحي ا للشكا .5

 .نلغلياا .أ
 .دلتجما .ب
 .نباذولا .ج
 .رالنصهاا .د

 دة:يائية للمازلفيالخاصية ن اخآتي يبيا إليضاحيال لشكا .2

 .نباذولا .أ
 .دلتجما .ب
 .نلغلياا .ج
 .رالنصهاا .د

 :منع كلن ذمدف له، الثلجط اتساقد بالملح عنوارع لشرش الى دول إلض ابع تلجأ .4

 .رعلشاالثلج على د اتجم .أ
 .رعلشاالثلج على ن اغليا .ب
 .رعلشاالثلج على ن اباذو .ج
 .رعلشاالثلج على ر انصهاا .د
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 نإــف، ناخـس ءاــم ـوييحتــرخآ ءاـعو يــف ـونمل ءاـم ــوييحت عـفير اجيــجز ـوبنبأ عــضو ـدعن .2
 جاجي:زلوب األنبافي  ءلماوى امست

 .صألنه يتقلزداد ي .أ
 .دديتم ألنهل يق .ب
 .صيتقل ألنهليق .ج
 .دديتمألنه  يزداد .د

 :ةيزاغلا المواد فيالحرارة رثأ نبيت ةتيخآا ةيحايضإلا لاشكألا ىدحإ .0
 

ب_                                             أ_   

 

 

  

 

 

ج_                                               د_   

 :في دميستخ وفه بالتاليالحرارة؛  لنتقاا على تبيقاطلتا دحأ وه اررةلحا ظحاف وس(مرلثيا) .7

 .الحراري زللعا .أ
 .لئوالسا نتسخي .ب
 .لئوالسد ايرتب .ج
 .لئوالسا غلي .د
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 ء:للماد لتجموم اضح مفهوت؛ خآتيةاإليضاحية ل األشكاا دىحإ .8
   -ب                                             -أ

 

 

 

 

 -د                                                       -ج

 

 

 

 
 

 ها:رنة  بغيرمقا رلتبخايعة رسل ئواس بأنهاف خآتية تصنت اعاولمجمدى احإ .9

 .تيزلا ،إليثيليا لو لكحا ء،لماا .أ
 .تيزلون، األسيتء، الماا .ب
 .نو ألسيتا ،إليثيليول الكحا ء،لماا .ج
 .قئبزلول، الكحء، الماا .د

 :رارةلحل االنتقاق ئطرا جميعهان بأف خآتية تصنت اعاولمجمدى احإ .16

 .دلتجمل، الحما ل،صيولتا .أ
 .فلتكاث، اللحمل، اصيولتا .ب
 .نلغليار، االنصهال، الحما .ج
 .عإلشعال، الحما ل،صيولتا .د

 الحراري زللعا فيدم تستخ وادم جميعهان بأف خآتية تصنا تعاولمجما دىحإ .11

 .ديدح ري،صخ وفص ن،فلي .أ
 .سنحاب، خشن، فلي .ب
 .وملمنيأ د،جلن، فلي .ج
 .كبالستي ري،صخ وفص ن،فلي .د
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 :رارةللح صلةوم وادم جميعهان بأف خآتية تصنا تعاولمجما دىحإ .15

 .بخش وم،لمنيأ س،نحا .أ
 .وم، ورقلمنيأ س،نحا .ب
 .ديدح وم،لمنيأ س،نحا .ج
 .كبالستي وم،لمنيأ س،نحا .د

ــقعال كاـــنه نأ تـــعلم اذإ .12 ــب ةـ  نيمكـــف ؛(يـــإليثيلـــول الكحا ،ـــتيزلا ،ءاـــملا) ةـــتيخآاالمواد  نيـ
  ا:نهأعلى  يائيةزلفيا لحالةا بتصنيفهاحس

 .صلبة وادم .أ
 .سائلةواد م .ب
 .مواد غازية .ج
 .مواد فلزية .د

 انيفهـتص نيمكـف ،(كتيـلبالسا ،جاـجزلا ،بشخلا) خآتيةا وادلما نبي عالقة كهنا أن تعلم إذا .14
 نها:أعلى  رارةصيلها للحوجة تدر بحس

 .اررةللح صلةوم وادم .أ
 .يةزفلواد م .ب
 .أ+ ب .ج
 .لةزعا وادم .د

 ارتاـتي ـوممفه ىـعلـوت، اعتمادالبيا ةـفئدلت ة(ـيزكرلما ةـفئدلت)ا يةاررلحا تلمشعاا دمتستخ .12
 :كاخآتي ونتك ارريلحا لمشعا في ردلباءالماا كةرح تجاها إن ،ةطلهابوا دةلصاعا ـللحما

 .ألعلىالى ل إألسفان م .أ
 .لألسفالى إألعلى ن ام .ب
 .ركتبقى ثابتة ال تتح .ج
 .رليساا لىن إليمين ام .د
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 خآتي هي:ل الشكاضحة في ولمزي الفلب القضيافي  رارةلحل انتقاق ائطرا دىحإ .10

 .للحما .أ
 .لصيولتا .ب
 .عإلشعاا .ج
 .م عاع الشعال والحما .د

 ـر؛ فأنلتبخا ةـكميو لائـلسا حـطس احةـمس بين ةـلعالقا يبين ـذيلا الجدول أدناه لخال نم .17
 ؟صحيحة خآتيةا ارتلعباا ـدىحإ

 5(مس)ل لسائاح طمساحة س 16 56 26 46
 2(ملم)ر لتبخاكمية  2 0 9 15

 .للسائاح طمساحة س بازديادر لتبخاكمية زداد ت .أ
 .للسائاح طمساحة سد يازدبار لتبخاكمية ل تق .ب
 .للسائاح طسمساحة ن بنقصار لتبخاكمية زداد ت .ج
 .للسائاح طمساحة س ديازدثابتة بار لتبخاتبقى كمية  .د

طــب لقل واماــلشــد المتجمطــب القاي ــفـد لجلير اهاـنصا رتمــساــدث إذا يحأن ع ــقوتتذا اــم .18
 رض؟بي لألولجنــد المتجما

 .حةولمفتت ااطلمحير والبحاافي ء لماوى امستع تفاار .أ
 .حةولمفتت ااطلمحيوا رلبحاافي ء لماوى امستض نخفاا .ب
 .حةولمفتاه وامست سنف علىت اطلمحير والبحاافي ء لماوى ايبقى مست .ج
 .حةولمفتا تاطلمحير والبحاافي  ءلمااجميع ر تبخ .د

ء اـعوي ـفم اـا بإحكـهتهوي في فطاطمون بالت مثب، وجافةوغة ربالستيكية فا وةعبضع د وعن .19
 ون:لبالن افإن؛ ساخء فيه ما

 .ددخله يتمدا فيواء لهن اينتفخ أل .أ
 .ددخله يتمدافي واء لهن األش ينكم .ب
 .صيتقل خلهدافي واء لهن اينتفخ أل .ج
 .ألصلياعلى حجمه ظ يحاف  .د
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 ها:ظلتي تالحرارة الحال نتقاايقة دد طرحم ث، خآتياضاحي إليل الشكا لتأم .56

 .للحما .أ
 .لصيولتا .ب
 .عإلشعاا .ج
 .التوصيل واإلشعاع معا   .د

حرارة  ةـجدر ـدعن ـارريح ـدرمص ىـعل جـثل تاـمكعب ـوييحت اجيـجز سكأ ضعوب دحمأ مقا .51
 دةاــيز ــدعن ــدثيح أن عــقوتت ذااــم ء،اــم ىــلإ ثلجــلا تاــمكعب ــولتح ــدءب ــظالحو س،26°
 س:° 06 جةدرلى إ رارةلحا ةــجدر

 .سلكأافي ء لمااكمية  زدادت .أ
 .سلكأافي ء لمااكمية ل تق .ب
 .ثابتةء لمااتبقى كمية  .ج
 .ءلماد ايتجم .د

 ـنيمك هـفإن ن؛امليـح ىـعل تمثب بله درمص دامباستخ نحاسي كسل فيطر دحأ نتسخي دعن .55
 لنحاسي:ك السلن ابأج الستنتاا

 .صله ألنه يتقلل طويق .أ
 .صله ألنه يتقلزداد طوي .ب
 .ألصلياله طوعلى ظ يحاف .ج
 دد.يتمله ألنه زداد طوي .د

كمية امتصاص الجسم تختلف كمية امتصاص الحرارة مع اختالف لون الجسم، وبالتالي فأن  .52
 للحرارة:

 .غامق ام لجسونالن كلما كازداد ت .أ
 .غامقا   ملجسون النكلما كال تق  .ب
 .فات حام لجسون الن كلما كازداد ت .ج
 .ملجسا ونل فختالا مع اررةلحا صمتصاا كمية نبي عالقة دجوت ال .د
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 :نإحراري ف ردصم ىعل  عوضومو ،ءام يحتوي يجاجز سألكالحرارة  ةجرد دةايز دنع .54

 .لتقر لتبخاعة رس .أ
 .زدادتر لتبخاعة رس .ب
 .ديتجمء لماا .ج
 .تبقى ثابتةر لتبخاعة رس .د
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 (5)ملحق ال
 مفتاح اإلجابات الصحيحة

 د ج ب ا رقم الفقرة
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2    \ 

3   \  

4 \    

5    \ 
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20 \    

21 \    

22    \ 

23 \    
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 (6ملحق )ال
 نموذج خطة تدريس          

 التعلم النشط استراتيجيةخطة الدرس ب

 (2) الحصص: عدد                                                                األول الدرس 
                                            األول المتوسط الصف:                                                       ءالوحدة السادسة: الفيزيا

 1 عدد الحصص العلوم المادة الحرارة ومفهومها                         الموضوع
 عرض*نماذج وعينات*مجسمات*صور*شروحات ورسومات*أجهزة  تقنيات التعليم والوسائل

 الحرارة صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم األعلى درجة إلى الجسم األقل درجةحرارة التمهيد

 األنشطة المحتوى وعرض الدرس األهداف السلوكية
استراتيجيات 

 التدريس الحديثة
 تقويم األهداف

يفســـــــــر االتـــــــــزان _ 

 .الحراري

_ يوضـــــــــــــــــــــــــــــح أن 

الحــــرارة تنتقـــــل مـــــن 

م الساخن إلـى الجس

الجســــــــــــــــم األقــــــــــــــــل 

 سخونة

 

بين الحـرارة  _ يميز

 .ودرجة الحرارة

 

وما االتزان الحرراري؟ مراذا  الحرارة؟ما 

يحررردن عنررردما تةرررع قطعرررة سررراخنة مرررن 

الحديد في ماء بارد؟ إننا سنجد أن الحديرد 

يبرررد بعررد مرردة مررن الررزمن، بينمررا يسررخن 

المررراء فررري الوقرررت نفسررره، وتسرررتمر هرررذ  

 إلررركالعمليرررة حترررك تصرررل كلترررا المرررادتين 

درجة الحرارة نفسها، والذي يحصل هرو 

والمررراء أن قطعرررة الحديرررد فقررردت حررررارة 

االترزان  إلركاكتسب حررارة حترك وصرال 

 الحراري.

واالترررزان الحرررراريل هرررو الحالرررة التررري 

تتساوى فيها درجة حرارة جسمين عندما 

 يكونان في تماس مع بعةهما.

ودرجة الحرارة تعد مقياساً لمعدل الطاقة 

 االجسررررم، لررررذالحركيررررة لجسرررريمات ذلرررر  

تختلررررف درجررررة الحرررررارة عررررن الطاقررررة 

اقة الحرارية هي مجمرو  الحرارية، فالط

الطاقررات للجسرريمات، فرري حررين أن درجررة 

 الطاقات،الحرارة هي مقياس لمعدل 

 _تفكير ناقد

مررررراذا يحررررردن 

عندما يتالمس 

جسرررمان لهمرررا 

درجترا حرررارة 

 مختلفتان؟

اختبار _

 معلومات

 العصف الذهني_ 

 _التعلم التعاوني 

 

 الحراري؟ما االتزان _ 

_كيرررررف تنتقرررررل الطاقرررررة 

 األجسام؟الحرارية بين 

_مررا العالقررة بررين الطاقررة 

الحركيررة لجزيتررات المررادة 

 الحرارة؟ودرجة 

 *االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة*التدريبات أدوات التقويم

 حل األستلة الواجب المنزلي متابعة حل أستلة الفصل التقويم المتابع
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 1 عدد الحصص العلوم المادة الحرارة وطرق قياسها الموضوع

 *أجهزة عرض    *نماذج وعينات   *مجسمات   *صور    *شروحات ورسومات تقنيات التعليم والوسائل

ترتشف قسما منه؟ أم تستعمل إصبعك للقياس  الساخن؟ هلكيف تقيس درجة حرارة كأس من الشاي  التمهيد
 المحرار.بمالمسته؟ عليك أن تستعمل 

 

 

 

 

 األنشطة المحتوى وعرض الدرس األهداف السلوكية
استراتيجيات 

 التدريس الحديثة

 تقويم األهداف

 

على  يتعرف_
مقاييس درجة 

 الحرارة.

أنبــوب زجــاجي دقيــق يوجــد  والمحــرار: هــ
بداخلـــــه كميـــــة مـــــن الســـــائل، وغالبـــــا مـــــا 
يســتخدم الزئبــق او الكحــول فــي المحــرار، 
ألنهمــا يبقيــان ســائلين ضــمن مــدى واســع 

وتســتعمل المحــارير  الحــرارة.مــن درجــات 
ــــــاس درجــــــة حــــــرارة األجســــــام بفضــــــل  لقي
خاصــــية التمــــدد الحــــراري للمــــواد الســــائلة 

و زيـادة ارير، وهـحـالمستعملة فـي هـذه الم
ــــــــاع درجــــــــة  حجــــــــم المــــــــادة نتيجــــــــة الرتف

ثـالث انـواع مـن مقـاييس  حرارتها. وهناك
 درجة الحرارة هي:

*المقيــاس الســليزي: وتقــاس فيــه درجــات 
 ° Cالسل يزيةالحرارة بالدرجة 

فيــــــــه  سالفهرنهــــــــايتي: وتقــــــــا*المقيــــــــاس 
  Fدرجات الحرارة بالدرجة الفهرنهايتية 

*مقياس كلفن: تقاس فيه درجات الحـرارة 
 .Kبمقياس كلفن 

 

 _ تفكير ناقد 

ــــة  وجــــد أن كمي
المــــــــــاء تغلــــــــــي 

 °C 102عنـد 
تحــــت الضــــغط 
االعتيــــــــــــــــــادي، 
مــــــــاذا تتوقـــــــــع، 
هـــل هـــذا المـــاء 
نقـــــــــــي؟ وهـــــــــــل 
يتجمــــــــــد عنــــــــــد 

C° 0 ؟ وضـح
 ذلك.

 العصف الذهني_ 

 _التعلم التعاوني 

 

 

_ ما انواع 
 المحارير؟

 C°40_كيف تحول 
 K إلى
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 (2) الحصص:عدد                               لثاني                              الدرس ا
                                            األول المتوسط الصف:                                                ءالفيزياالوحدة السادسة: 

 1 عدد الحصص العلوم المادة طرائق انتقال الحرارة الموضوع
 ورسومات*أجهزة عرض    *نماذج وعينات   *مجسمات   *صور    *شروحات  تقنيات التعليم والوسائل

 التمهيد
في السوائل  االتوصيل، أمتنتقل الحرارة خالل المواد بثالث طرائق أذ تنتقل الحرارة في المعادن بطريقة 

 والغازات فتنتقل بطريقتي الحمل واإلشعاع 

األهداف 

 السلوكية

استراتيجيات  األنشطة المحتوى وعرض الدرس

 التدريس الحديثة
 تقويم األهداف

_ يقارن بين 
طرائق التوصيل 

 للحرارة.
_ يوضح أن 
المواد تختلف 
في توصيلها 

 للحرارة.

 الحرارة؟كيف تنتقل 
تنتقل الطاقة الحراريـة مـن أي جسـم سـاخن 

أي جســـم اقـــل ســـخونة منـــه، ويتوقـــف  إلـــى
انتقال هذه الطاقة عنـدما ال يوجـد فـرق فـي 
درجـــــات الحــــــرارة بــــــين الجســــــمين، وتنتقــــــل 
الطاقـــة الحراريـــة فـــي المـــواد بـــثالث طرائـــق 

 هي:
انتقــــــال الطاقــــــة  والحــــــراري: هــــــالتوصــــــيل 

التمـــاس المباشـــر مـــن مـــادة  الحراريـــة عبـــر
 أو ضمن المادة نفسها. إلى أخرى

ـــة  تيـــار الحمـــل: هـــو انتقـــال الطاقـــة الحراري
بواســطة حركــة جزيئــات الســائل. وبالطريقــة 
نفســـها تمامـــا  يحـــدث الحمـــل فـــي الهـــواء أو 

تنتقــــل الحــــرارة نتيجــــة إنتقــــال  ذغــــاز، إأي 
جزيئــــات المــــادة نفســــها التــــي تحمــــل معهــــا 
الحرارة من موضع إالى اخـر ولهـذا السـبب 

الموائــــع فـــأن طريقـــة الحمـــل تقتصـــر علـــى 
 وغاز(.سائل )

اإلشــــعاع: انــــه انتقــــال الطاقــــة علــــى شــــكل 
موجـــات كهرومغناطيســـية كالضـــوء المرئـــي 
أو االشــــــــــعة تحــــــــــت الحمــــــــــراء، وبعكــــــــــس 
التوصــيل والحمــل يمكــن لإلشــعاع الحــراري 
أن ينتقـل فـي الفـراغ وعبـر جسـيمات المــواد 

 الشفافة المختلفة.

 _ تفكير ناقد

لمــــــاذا تنتقــــــل الحــــــرارة فــــــي 
الصــلبة الموصــلة  األجســام

للحـــــرارة بطريقـــــة التوصـــــيل 
 الحمل؟وال تنتقل بطريقة 

ـــواد _  ـــة الم اخـــتالف قابلي
 في توصيلها الحراري.

 أدوات النشاط:
مــن الحديــد  أحــدهماســاقين 

واالخر من النحاس، كـرات 
 رالشمع، مصـدصغيرة من 

 حراري، حامالن،
 خطوات العمل:

.اخـــذ ســـاقين مـــن الحديـــد 1
بهمــــــــا  وألصــــــــقوالنحــــــــاس 

كــــرات صــــغيرة مــــن الشــــمع 
 وعلى ابعاد متساوية.

.أجعـــــل طرفـــــي الســـــاقين 5
المعـــــــــــــــــــدنيين متقـــــــــــــــــــاربين 
وأســخنهما بواســطة مصــدر 
حــــــــراري بحيــــــــث تصــــــــلهما 
الحــــــــرارة بالتســــــــاوي، مــــــــاذا 

 نالحظ؟

العصف _ 

 الذهني

_التعلم 

 التعاوني 

 

 

_ما طرائـق إنتقـال 
 الحرارة؟

_كيـــــــــــــف تنتقـــــــــــــل 
ـــــــــــــــــي  الحـــــــــــــــــرارة ف

 والغازات؟السوائل 
_لمـــــاذا ال تصـــــلنا 
 حـــــــــــرارة الشـــــــــــمس
بطريقتي التوصيل 

 الحمل؟أو 
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طرائق انتقال  الموضوع

 الحرارة
 1 عدد الحصص العلوم المادة

 *أجهزة عرض    *نماذج وعينات   *مجسمات   *صور    *شروحات ورسومات تقنيات التعليم والوسائل

في السوائل  االتوصيل، أمتنتقل الحرارة خالل المواد بثالث طرائق أذ تنتقل الحرارة في المعادن بطريقة  التمهيد
 والغازات فتنتقل بطريقتي الحمل واإلشعاع

األهداف 

 السلوكية
 األنشطة المحتوى وعرض الدرس

استراتيجيات 

 التدريس الحديثة

تقويم 

 األهداف

_يميررررررررز بررررررررين 

المررواد الموصررلة 

 والعازلة.

_يفسرررر حررردون 

نسررررررررريم البرررررررررر 

 .والبحر

إن سرعة انسياب الحرارة فري الموصالت والعوازل: 

المواد، يعتمد علك طبيعة المواد.فرالمواد التري توصرل 

الموصالالالالالت الطاقررررة الحراريررررة بشرررركل جيررررد تسررررمك 

، وتسرررمك مثرررل الفةرررة والحديرررد والنحررراس الحراريالالالة

جيررد المررواد الترري ال توصررل الطاقررة الحراريررة بشرركل 

مثرررل الرررورق والصررروف والهرررواء  الحراريالالالة العالالوازل

ب والماء النقري. ومرن الجردير بالرذكر والزجاج والخش

 موصالت جيدةأن المواد جيدة التوصيل للحرارة تعد 

 للكهرباء.

 والبر؟ما نسيم البحر 

همرررا راهرتررران طبيعيتررران تحررردثان وتظهرررران بشررر  

واضرررح فررري المنررراطق القريبرررة مرررن شرررواط  البحرررر 

أن أشرعة  وهر البحر:نسيم والسبب في حدون راهرة 

( فأنهررا )اليابسررةالشررمس عنررد سررقوطها علررك األرض 

ترفرع مررن درجرة حرررارة أرضررية السراحل نهرراراً أكثررر 

الهرررواء  مرررن سرررطح المررراء ممرررا يرررؤدي إلرررك تسرررخين

المالمس لسطح األرض بصورة أسر ، إذ يرتفع إلك 

األعلرررك ولتخلخرررل الةررراط يتحررررك الهرررواء البرررارد 

ل محله ويكرون الموجود فوق البحر باتجا  اليابسة ليح

 منعش.وهو هواء  نسيم البحرهذا الهواء بارد يسمك 

فيحرردن العكررس إذ تتحجررب نسالاليم البالالر أمررا فرري حالررة 

أشعة الشمس فري الليرل فتبررد اليابسرة أسرر  مرن مراء 

البحرررر، عنررردها يرتفرررع الهرررواء الموجرررود فررروق البحرررر 

لألعلك ألنه هواء ساخن وقليل الكثافة فيتحرك الهواء 

 البر.نسيم من اليابسة باتجا  البحر يسمك 

 تفكير ناقد: 

_ال يحصررررررررل 

التوصرررررررررررررريل 

الحررراري فررري 

الاررررررررررررررررررالف 

الخرررررررررررررارجي 

 لألرض؟

_أيهمررا أفةررل 

لشرررب الشرراي 

السرررررررررراخن أن 

يكون في كأس 

من الزجراج أم 

كرررررررأس مرررررررن 

؟ األلمنيرررررررررررروم

 ولماذا؟

 

 العصف الذهني_

 التعلم التعاوني_ 

 

 

كيف يحدن _

 نسيم البر ليالً؟
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 (2) الحصص:عدد                           الثالث                                         الدرس 
                                            األول المتوسط الصف:                                                       ءالوحدة السادسة: الفيزيا

 1 عدد الحصص العلوم المادة أثر الحرارة في المواد الموضوع

 *أجهزة عرض    *نماذج وعينات   *مجسمات   *صور    *شروحات ورسومات والوسائلتقنيات التعليم 

تتمدد معظم المواد بارتفا  درجة حرارتها نتيجة الزدياد الطاقة الحركية لجزيتاتها وتتقلص لنقصان طاقتها  التمهيد

 الحركية. 

 

 

 

 

 األنشطة المحتوى وعرض الدرس األهداف السلوكية
استراتيجيات 

 الحديثةالتدريس 
 تقويم األهداف

يوضح العالقة بين _

أثررر الحرررارة وتمرردد 

 األجسام 

_ يفسررررررررر بعرررررررر  

التطبيقررات الفيزيائيررة 

لتمرررررررردد األجسررررررررام 

 الصلبة.

ان معظم المواد سواء كانت صلبة 

أو سائلة أو غازية تتمدد بتأثير 

الحرارة، وسبب هذا التمدد هو أن 

الحرارة التي تكتسبها المواد تزيد 

من الطاقة الحركية لجزيتاتها، 

فتزداد المسافات البينية بين تل  

الجزيتات وهذا يؤدي إلك حصول 

ل وهو تاير التمدد الطولي للمواد

جزيتاتها عن بعةها في أبعاد 

البع  مما أدى الك تايير في 

د المادة عند تاير درجة أبعا

 حرارتها 

تتمدد معظم  تمدد األجسام الصلبة:

األجسام الصلبة بالتسخين وتتقلص 

، ويحدن التمدد والتقلص دبالتبري

الطول ) الثالثةفي أبعاد الحسم 

. وبما أن للجسم (والعرض والسم 

ابت، الصلب شكل ثابت وحجم ث

لذل  يمكن قياس مقدار التمدد 

الحاصل في أي بعد من أبعاد  

عندما ترتفع درجة حرارته نتيجة 

التسخين. وتسمك الزيادة الحاصلة 

بالتمدد في طول الجسم الصلب 

، والزيادة الحاصلة في الطولي

مساحة سطح الجسم الصلب يسمك 

، أما الزيادة التمدد السطحي

دد التمالحاصلة في حجمه فتسمك 

 الحجمي.

 د الطوليالتمد
أدوات النشررراطل سرررل  

نحاسرررررررررري رفيررررررررررع، 

حرررررررامالن، مصررررررردر 

 حراري.

 خطوات العملل

.أثبررررررررررت السررررررررررل  1

النحاسرري مررن طرفيرره 

وهررررو مشرررردود علررررك 

 حاملين.

.أضرررررررع المصررررررردر 4

الحررررررررراري أسررررررررفل 

 السل .

.أحررررررك المصررررردر 3

الحرررراري، يمينرررا   

 ويساراً، ماذا أالحظ؟

.ابعررررررررد المصرررررررردر 2

الحرررررراري، وانتظرررررر 

 قليالً ماذا أالحظ؟

.ما سبب تاير شركل 5

                                      تسخينه.  السل  أثناء 

 
 _ التعلم التعاوني

 _العصف الذهني 

مرررررررررررا التمررررررررررردد _ 

 للمواد؟الحراري 

_ مررررا سرررربب تمرررردد 

المررررررررواد بارتفررررررررا  

 الحرارة؟درجة 

_مررا التمرردد الطررولي 

 للمواد؟
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 1 عدد الحصص العلوم المادة أثر الحرارة في المواد الموضوع

 *شروحات ورسومات*أجهزة عرض    *نماذج وعينات   *مجسمات   *صور     تقنيات التعليم والوسائل

 توجد عوامل عدة تؤثر في تمدد األجسام الصلبة التمهيد

استراتيجيات  األنشطة المحتوى وعرض الدرس األهداف السلوكية

 التدريس الحديثة

 تقويم األهداف

يقررارن بررين تمرردد _

األجسرررررام الصرررررلبة 

 والسائلة والاازية

 

 _يفسر شذوذ الماء

 األجسام؟ما العوامل المؤثرة في تمدد 

توجرررد عوامرررل عررردة ترررؤثر فررري تمررردد األجسرررام 

 الصلبة منهال

كلمررا ترتفررع درجررة حرررارة  ذالسررل ل إ. طررول 1

 السل  المعدني يزداد طوله.

التمدد الطولي للجسم  دالحرارةل يزدا.درجات 4

اخرتالف  بحرارتره. بسربالصلب بازدياد درجة 

كميررررة الحرررررارة الترررري يكتسرررربها، أي أن مقرررردار 

طول يتناسب طرديا مع تاير درجة التاير في ال

 الحرارة.

.نرو  المرادةل األجسررام ال تتمردد بالمقردار نفسرره 3

وانمررا تتمرردد بمقررادير مختلفررة، فمررثالً عنررد رفررع 

درجة حرارة سرلكين لهمرا طرول وقطرر معينرين 

مرررن النحررراس واألخرررر مرررن الرصرررا   أحررردهما

درجررة سررليزية واحرردة، فرران الزيررادة فرري سررل  

 وإذا النحرراس،سررل   مررن أكبرررالرصررا  تكررون 

كان الفلزان مثبتان معراً بشركل شرريط فرأن تمردد 

احدى المرادتين سريكون بمقردار أكبرر مرن المرادة 

 األخرى.

 شذوذ الماء:

مررا شررذوذ المرراء؟ تتمرردد السرروائل بارتفررا  درجررة 

حرارتها إذ يزداد حجمها عند التسخين وتتقلص 

عند التبريد فيقرل حجمهرا، ويشرذ المراء عرن هرذ  

إذ يسرررل   C°4و   C°0برررين درجتررري القاعررردة

سلوكاً خاصاً، فعند انخفاض درجة حرارة الماء 

يتمدد المراء وتقرل كثافتره بردالً مرن  C°4أقل من 

أن يرررتقلص حجمررره كبررراقي السررروائل . امرررا تمررردد 

فهررررو تمرررردد  C°4المرررراء فرررروق درجررررة حرررررارة 

طبيعي، ولهذ  الظاهرة أهمية كبيرة في الطبيعة 

 ئية.الما اإلحياءللحفار علك 

 الغازات:تمدد 

عرفرررت سرررابقاً أن الارررازات ال تملررر  حجمررراً أو 

شكالً ثابتاً، وتمتاز بقابليتها علك االنتشار وملء 

الحيرررز الرررذي توجرررد فيررره بسررربب ضررر لة القررروى 

الجزيتيرررة برررين جزيتاتهرررا، لهرررذا تمرررأل الارررازات 

الوعاء المالرق الرذي يحتويهرا، وتمتراز الارازات 

لجميعهررا عنررد بتسرراوي معامررل التمرردد الحجمرري 

 ثبوت الةاط خالفاً للمواد الصلبة والسائلة.

 ناقدلتفكير 
_لماذا ال تمل  

الاازات حجماً 

 ثابتراً؟أو شكالً 

ولهررررا القابليررررة 

 االنتشار؟علك 

 

 
 _ العصف الذهني 

 _ التعلم التعاوني

 

في ضوء حركة _ 

الجسيمات، لماذا 

يتمدد الااز أكثر 

من السائل 

والصلب عند 

 التسخين؟

ما العوامل التي _

يتوقف عليها 

التمدد الطولي 

 الصلبة؟لألجسام 

_ما سبب تدلي 

أسالك الكهرباء 

في فصل 

 الصيف؟

_فسر شذوذ 

 الماء؟
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           ( 3 )  عدد الحصص:                                                         رابعالالدرس 
                                            األول المتوسط الصف:                                              ءالوحدة السادسة: الفيزيا

 1 عدد الحصص العلوم المادة تحوالت حاالت المادة                         الموضوع

 *أجهزة عرض    *نماذج وعينات   *مجسمات   *صور    *شروحات ورسومات تقنيات التعليم والوسائل

خصائص المادة تتاير حالة المادة من حالة إلك أخرى بتأثير درجات الحرارة وال يصاحبها تاير في  التمهيد

 الكيميائية.

 

األهداف 

 السلوكية

استراتيجيات  األنشطة المحتوى وعرض الدرس

التدريس 

 الحديثة

 تقويم األهداف

يستنتج أن حالرة _

المررادة تتايررر مررن 

حالرة إالرك أخرررى 

 الحرارة.بتأثير 

 

_يفسررر أن درجررة 

انجمررررررراد المررررررراء 

ودرجة انصرهار  

تمررررررثالن درجررررررة 

 الحرارة نفسها.

 )الصررلبةتعرفررت سررابقاً أن للمررادة حرراالت مختلفررة 

والسائلة والاازية( وترتبط هذ  الحاالت بالحرارة 

 وتأثيراتها.

تحرول المرادة مرن حالرة إلرك  وه المادة:تغير حالة 

حالرررة اخررررى ال يصررراحبها تايرررر فررري خصرررائص 

المررادة الكيميائيررة، فالجليررد والمرراء السررائل والبخررار 

جميعهرررا تمثرررل المرررادة نفسرررها وهرررو المررراء، ولكرررن 

التحرروالت فرري حرراالت المررادة لهررا عالقررة بالطاقررة 

الحراريرررة المكتسررربة أو المفقرررودة فعنررردما تتحرررول 

، فأمرررا أن تكتسرررب خررررىالمرررادة مرررن حالرررة إلرررك ا

 تفقدها،حرارة أو 

وهو تاير حالة المادة مرن الصرلبة إلرك االنصهار: 

 السائلة بالتسخين.

عند إضافة طاقة حرارية إلك جسم صلب كرالثلج، 

تكتسرررب جزيتاتررره طاقرررة حراريرررة فترررزداد سررررعة 

اهتزاز جزيتاته وتتباعد عن بعةها وتةعف قوة 

ح قرروة التجرراذب بررين تلرر  الجزيتررات إلررك أن تصررب

التجاذب والمسافات البينية بينها مقاربة للمسرافات 

وقرروى التجرراذب بررين جزيتاتهررا المررادة السررائلة ممررا 

 الصلب.يؤدي إلك انصهار الجسم 

رجة الحرارة الثابتة التي وهي ددرجة االنصهار: 

إلرك الحالرة  ندها الماء من الحالرة الصرلبةيتحول ع

تختلرف درجررة االنصرهار مررن مررادة  ثالسرائلة. حيرر

 إلك اخرى. 

 

هو تحول المادة فري الحالرة السرائلة إلرك االنجماد: 

أن سرررربب  بالتبريررررد.المررررادة فرررري الحالررررة الصررررلبة 

ه ممررا حصررول االنجمرراد هررو تباطررأ حركررة جسرريمات

يؤدي إلك تقارب جزيتاته بعةها إلك بع  أكثرر 

فتزداد قوى التماس  برين هرذ  الجسريمات. إلرك أن 

تصررربح مشرررابهة للمسرررافات برررين جزيترررات الحالرررة 

 الصلبة.

قيالالالالالالاس درجالالالالالالة 

 انصهار الجليد:

أدوات النشررررراطل 

جرررريش الجليرررد، 

أنرررراء زجرررراجي، 

مصدر حراري، 

 محرار.

 العمللخطوات 

.أضررع جررريش 1

أنررراء الجليرررد فررري 

زجاجي ونةعه 

علررررررك مصرررررردر 

 حراري.

.أضررررررررررررررررررررررع 4

المحررررار داخرررل 

جرررريش الجليرررد، 

أالحرررررظ قرررررراءة 

المحررررررار بعرررررد 

مرردة مررن الررزمن، 

إلرررك مررراذا تشرررير 

 قراءة المحرار؟

. عنرررررررررررررررررررررررد 3

االسررررتمرار فرررري 

انصرررهار الجليرررد 

هل تتاير درجرة 

الحرارة أم تبقرك 

 ثابتة؟

. مرررراذا أسررررمي 2

درجرررة الحررررارة 

الثابترررررررة التررررررري 

يسرررررررررررررررررررررررجلها 

 ؟ المحرار

 
_ الررررررررررررررتعلم 

 التعاوني

_الررررررررررررررررتعلم 

 الذاتي 

_ العصرررررررف 

 الذهني

 
_مررراذا نعنررري بمفهررروم 

 المادة؟تاير حالة 

_مررررررا الفرررررررق بررررررين 

 االنصهار واالنجماد؟

_مرراذا احترراج لصررهر 

 صلبة؟أي مادة 
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 1 عدد الحصص العلوم المادة تحوالت حاالت المادة الموضوع
 *أجهزة عرض    *نماذج وعينات   *مجسمات   *صور    *شروحات ورسومات تقنيات التعليم والوسائل

 السائل.والعوامل المؤثرة في كمية تبخر  الحرارة الكامنة لالنصهار التمهيد

استراتيجيات  األنشطة المحتوى وعرض الدرس األهداف السلوكية

 التدريس الحديثة

 تقويم األهداف

_يفسررررررر الحرررررررارة 

 الكامنة لالنصهار 

 

لكرري تتحررول المررادة مررن الحالررة الصررلبة إلررك 

الحالررة السررائلة فرري درجررة االنصررهار نفسررها 

فأنها تحتراج إلرك كميرة مرن الحررارة تمتصرها 

( في المادة السرائلة مرن كامنة)مخزونةوتبقك 

غيررر أن تسرربب رفررع درجررة حرارتهررا، وعنررد 

فقرردان هررذ  الحرررارة مررن السررائل يعررود الررك 

 حالته الصلبة.

لتحويرل وقد وجرد أن كميرة الحررارة الالزمرة 

(1Kg)  مررن المررادة مررن حالررة الصررالبة إلررك

حالة السيولة يحدن عند نقطة انصهار المادة 

نفسرها دون تايررر فرري درجررة حرارتهررا تسررمك 

 الحرارة الكامنة لالنصهار 

 _ الحرارة الكامنة للتبخر 

لكرري تتحررول المررادة مررن حالتهررا السررائلة إلررك 

ة يتطلررب تزويررد المررادة السررائلة حالتهررا الاازيرر

يمتصرررها مرررن مصررردر بكميرررة مرررن الحررررارة 

حررراري ال تتسرربب فرري رفررع درجررة حرررارة 

السرررائل، برررل تخرررزن أو تكمرررن فررري السرررائل 

وبالتررالي فهنهررا تصرررف ألجررل التبخررر ولرريس 

ألجرررل رفرررع درجرررة حررررارة السرررائل، ولهرررذا 

سميت هذ  الحرارة بالحرارة الكامنرة للتبخرر 

 (1Kgالالزمرة لتبخررر ) وهري كميرة الحرررارة

 الطبيعية.من المادة السائلة بدرجة غليانها 

 السائل:العوامل المؤثرة في كمية تبخر 

.نو  السائلل تختلرف السروائل بعةرها عرن 1

بع  في تبخرها، فمنهرا مرا يتبخرر بسررعة، 

 ومنها ما هو قليل التبخر، 

اتسررع سررطح  االسررائلل كلمرر. اتسررا  سررطح 4

 السائل المعرض للهواء كان التبخر أسر .

.سرعة الرياحل أن تعرض السائل لتيرارات 3

 الهواء يزيد من سرعة تبخر .

ازدادت درجرررررة  االحررررررارةل كلمررررر.درجرررررة 2

حرررارة السررائل أدى ذلرر  إلررك زيررادة سرررعة 

 صحيح.التبخر والعكس 

.الةرررراطل بازديرررراد الةرررراط تقررررل سرررررعة 5

 صحيح.التبخر والعكس 

كمية بخار الماء في الهواءل يكون التبخرر  .6

سررريعاً عنرردما يقررل بخررار المرراء فرري الهررواء، 

 التبخر.وبزيادته تزداد رطوبة الجو فيقل 

 تفكير ناقدل
فسررررررر سرررررربب 

ثبررررات درجررررة 

حرررارة مكعررب 

الجليرررررد أثنررررراء 

انصررررررررررررررهار  

وتحولرررره إلررررك 

 ماء؟

_ لمرراذا يتررأخر 

جفرررررررررررررررررررراف 

المالبرررررررررررررررس 

المبللة في يروم 

 رطب؟

 
 الذهني_ العصف 

 _ التعلم التعاوني

 _ التعلم الذاتي

_ ما الحرارة 

الكامنة 

 لالنصهار؟

_ ما الحرارة 

 للتبخر؟الكامنة 
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 1 عدد الحصص العلوم المادة تحوالت حاالت المادة الموضوع

 *أجهزة عرض    *نماذج وعينات   *مجسمات   *صور    *شروحات ورسومات تقنيات التعليم والوسائل

 التبخر والاليان والتكاثف التمهيد

استراتيجيات  األنشطة المحتوى وعرض الدرس األهداف السلوكية

 التدريس الحديثة

 تقويم األهداف

يوضررح أن الاليرران _

والتبخررررررر كالهمررررررا 

يحصررالن فرري سررائل 

 يتحول إلك غاز.

_يعرررررف أن عمليررررة 

التكرراثف هرررو تحرررول 

الااز إلك سائل وهو 

 التبخر.عكس عملية 

عنررد هطررول المطررر نالحررظ تجمررع بعرر  المرراء 

الراكررد علررك سررطح األرض لكررن مررا يلبررث أن 

يختفرري بعررد أيررام، ألن جزيتررات المرراء اكتسرربت 

الحرررارة ممررا أدى إلررك زيررادة سرررعة  كميررة مررن

جزيتاتها أكثر فتزداد المسرافات برين الجزيترات 

وتصبح مقاربرة للمسرافات برين جزيترات المرادة 

الاازية وتتحول إلك بخرار وتتررك السرطح، أي 

هررو عمليررة فالالالتبخر: تحررول المرراء إلررك غرراز. 

تحررول المررادة مررن حالتهررا السررائلة إلررك حالتهررا 

وهنراك نوعران  لحررارة.االاازية عند اكتسرابها 

 من التبخرل

.النو  األولل وهو تبخر أجرزاء السرائل كلره، 1

إذ تتولرررد فقاعرررات بخاريرررة ترتفرررع إلرررك سرررطحه 

ويحرردن الاليرران  الحررر لتنفجررر ويسررمك الاليرران

في درجة حرارية معينة يتوقرف مقردارها علرك 

درجالالة الةرراط المسررلط علررك السررائل وتسررمك 

وهري درجرة الحررارة التري يبردأ عنردها الغليالا  

السائلبالاليان ويثبت عليها حتك يتحرول السرائل 

 بخار.جميعه إلك 

. النو  الثانيل مرن التبخرر فيحردن باسرتمرار 4

علررك سررطح السررائل دون وصررول السررائل إلررك 

درجة الاليان. ويتم في جميع درجات الحررارة 

ويقاس التبحر بقياس كتلة السائل التري تبخررت 

 التبخر.كمية ل زمن معين وهذا يسمك خال

عنردما أضرع وعراًء برارداً فري طريررق التكالاث:: 

أالحرظ تحرول  أالحرظ؟بخار الماء المالي، ماذا 

البخار إلك قطرات ماء وذل  ألنه عنرد تالمرس 

جزيترررات البخرررار السرررطح البرررارد تفقرررد كميرررة 

الحرررررارة الترررري اكتسرررربها وتتجمررررع وتتكرررراثف، 

ن حالتهرا الاازيرة هو تحرول المرادة مروالتكاث: 

إلك حالتها السائلة وهرو عكرس عمليرة التبخيرر، 

بخررار مرراء  الايرروم، وهرريلهررذا السرربب نجررد أن 

موجود فري أعرالي الجرو، بعرد تكاثفهرا وتحولهرا 

فالبخرار عنردما  دفتاً.إلك مطر تجعل الجو أكثر 

 سرريتكاثف،يفقررد جررزءاً مررن كميررة حرارترره فأنرره 

النردى  ونجد هذا واضحاً عندما تتجمرع قطررات

علك األشجار أو السيارات في الصباح الباكر، 

أو تكون قطرات المراء علرك السرطح الخرارجي 

 لزجاجة الماء البارد بعد أخراجها من الثالجة.

الكحول أسرر  

تبخرررررررراً مرررررررن 

 الماء
 أدوات النشاطل 

متمراثالن، إناءان 

 ماء، كحول.

 خطوات العملل

.أضع في اإلناء 1

األول كميرررة مرررن 

 الماء.

.أضررررع الكميررررة 4

نفسررررررررررها مررررررررررن 

الكحول في اإلناء 

 األخر.

.اترررك اإلنرراءين 3

معرضرررين للجرررو 

مررررررررردة زمنيرررررررررة 

واحررررررردة، مررررررراذا 

 أالحظ؟

. أيهمررررا يتبخررررر 2

أسر  الكحرول أم 

  ولماذا؟ الماء.

   ناقد:_تفكير 
مررا سرربب خررروج 

بخرررررار مرررررن فرررررم 

المرررتكلم فررري جرررو 

  البارد؟الشتاء 

 
 _ التعلم التعاوني

 _العصف الذهني

 الذاتي _التعلم

_فرري أي الحررالتين 

 المرررراء فيهررررايفقررررد 

حرررارة، التبخررر أم 

 االنجماد؟

 

_ مرررررررا العوامرررررررل 

المررؤثرة فرري كميررة 

 السائل؟تبخر 
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 (1) الحصص:عدد                                                            خامسالالدرس 
                                            األول المتوسط الصف:                                                ءالوحدة السادسة: الفيزيا

 1 عدد الحصص العلوم المادة في الحياةتطبيقات الفيزياء  الموضوع

 *أجهزة عرض    *نماذج وعينات   *مجسمات   *صور    *شروحات ورسومات تقنيات التعليم والوسائل

 الربط مع علوم الحياة. حياتنا.في  الحرارة والمناخ.أثر تيارات الحمل علك الطقس  التمهيد

 

 

 األنشطة المحتوى وعرض الدرس األهداف السلوكية
استراتيجيات 

 التدريس الحديثة
 تقويم األهداف

يفهرررررررم بعررررررر  _ 

التطبيقرررررررررررررررررررررررات 

 الفيزيائي 

_يفسرررر كيرررف يرررتم 

حفظ المرواد سراخنة 

بواسرررطة أو بررراردة 

 العزل

 

تيالالارات الحمالالل علالالس الطقالالس والمنالالا :  إثالالر

تلعررب تيررارات الحمررل دوراً هامرراً فرري التررأثير 

علك أحوال الطقس، حيرث أنهرا تكرون السربب 

الرئيسي لحركة الرياح واألعاصير من مكان 

فعند ارتفا  درجرة الحررارة فري مكران  ألخر.

مررا، فررهن الهررواء يسررخن فتقررل كثافترره، فيرتفررع 

ألعلك مكوناً منطقة ضاط مرنخف ، ونتيجرة 

 )منطقررةالبرراردة  لررذل  تنتقررل طبقررات الهررواء

ضرراط مرتفررع( لتحررل محررل الهررواء السرراخن 

فيسرررررربب ذلرررررر  حركررررررة الهررررررواء )الريرررررراح 

 واألعاصير(.أ

 الحالالالالرارة فالالالالي حياتنالالالالا: )قنينالالالالة الترمالالالالوس(
تسررتعمل لحفررظ المشررروبات بررداخلها برراردة أو 

سرراخنة وهرري قنينررة يوجررد فررراي بررين جررداريها 

الداخلي والخارجي أي خلوها من الهرواء فرال 

يمكن للحرارة أن تنتقل فيه بواسطة التوصيل 

أو الحمل، لذا األشياء التي توضع فري وعائره 

الرداخلي تبقررك محافظرة علررك درجرة حرارتهررا 

لجرررردران الداخليررررة لعرررردة سرررراعات. وتطلررررك ا

بالفةة وهذا يقلل كمية الحرارة الممتصة من 

 القنينة.قبل زجاج 

األغنرام التري تعريش  الحيالاة:الالرب  مالع علالوم 

فررري المنررراطق المرتفعرررة الجبليرررة أو المنررراطق 

صروف كثيرف وسرمي   الباردة ياطري جسرمها

حتررك تحررافظ علررك درجررة حرررارة أجسررامها، 

ة ولهررذا السرربب نسررتخدم أصرروافها فرري صررناع

المالبرررس الشرررتوية التررري تررردف  األجسرررام الن 

الصوف مادة عازلرة الحتوائره علرك فراغرات 

كثيرررررة يررررداخلها هررررواًء والعررررزل الحررررراري 

يستخدم للحد من انتقال الحرارة مثرل الزجراج 

 المزدوج. 

شفوية أستلة 

أستلة  من

الفصل ومن 

 واقع الحياة 

 

 التعلم الذاتي_ 

_ العصرررررررررررررررررررررف 

 الذهني

_الررررررررررررررررررررررررررررررتعلم 

 التعاوني

كيررررررررررف تحرررررررررردن _

وضرررررح  األعاصرررررير.

 ذل ؟

سرررررررررتخدم _لمررررررررراذا ن

المالبس الصوفية في 

 الشتاء؟فصل 

 المالحظة    *التدريباتالتحريرية *االختبارات الشفوية **االختبارات  أدوات التقويم

 حل األستلة الواجب المنزلي متابعة حل أستلة الفصل التقويم المتابع
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 (7ملحق )ال
 نموذج خطة تدريس

 الدرس بالطريقة االعتياديةخطة 

 مفهوم الحرارة الدرس:عنوان                      المتوسط                                  الصف األول 
 5الحصص: عدد الفصل السادس: الفيزياء                                                           

 

  

 التقويم التنفيذ واإلجراءات الزمن
 استراتيجية
 التدريس

 النتاجات الخاصة المواد واألدوات

 دقائق 2
التمهيد: تهيئة الدرس 
من خالل شرح بسيط 
 التقويم:أسئلة  وسريع عن الموضوع

_ما أسم الجهاز 
الذي نحدد من 
خالله درجة 
 الحرارة؟
 

_ ماذا نعني 
 الحراري؟باالتزان 

_ما تأثير الحرارة 
 على المواد؟

 

الطريقة 
 االعتيادية

السبورة واألقالم 
 الملونة
 

إكساب الطالب 
معلومات عن الحرارة 

 وكيفية قياسها

 دقيقة 22

_لجذب انتباه الطالب 
لموضوع الدرس يطرح 
 المدرس بعض األسئلة

 
 _كيف نشعر بالحرارة؟
_ما مصادر الحرارة 
 المستخدمة في منزلك؟

 
 _ الواجب البيتي

التمدد الطولي للمواد 
 الصلبة

 نماذج لمحارير
ان يبين الطالب أهمية 
 تحديد درجة الحرارة

 
 

أن يعرف الطالب 
 درجة الحرارة

 
 دقائق 2

 
أن يقدر أهمية الحرارة 

 في حياتنا
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 (8)ملحق ال
 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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 (9)ملحق ال
 كتاب تسهيل مهمة من تربية صالح الدين

 

 

 


