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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:

خلفية الدراسة وأهميتها
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
تحديات وتطورات سريعة وطارئة بسبب االنفتاح المعرفي والتقني للمعلومات .إذ أصبحت طرائق
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
إتباعه وتطبيقه بالموقف التعليمي من أنشطة واستراتيجيات تعليم حديثة.
ويشير سعادة وآخرون ( )5611إلى أن كثير من الطلبة قد امضوا في السابق الوقت األكبر
من حياتهم المدرسية في بيئة تعلم سلبية ،حيث كان المعلمون ينقلون المعلومات فقط وعلى الطلبة
حفظها غيبا وتذكرها عندما يطلب منهم ذلك ،أما بيئة التعلم النشط فتشجعهم على االشتراك في
بناء النماذج العقلية الخاصة بهم ،من المعلومات التي يحصلون عليها واختبارها ،ضمن بيئة
يكون محورها المتعلم على أن يكون دور المعلم ميس ار للتعلم ومشجعا للمتعلمين على الحوار مع
بعضهم ومع معلمهم.
وفي ظل التطور المعرفي ظهرت العديد من النظريات التربوية ،ومن أبرزها النظرية البنائية
إحدى النظريات الحديثة في التربية ،التي تركز على عملية التفاعل النشط للمتعلمين في التعلم،
واعتبرت نظرية في التعلم والمعرفة في العقد الثامن من القرن العشرين ،واستمر اهتمام التربويين
بها الى اخآن (أبو سنينة وعياش.)5612 ،
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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
تسهيل التعلم للمتعلمين بدال من فرضهم عليها ،واألكثر أهمية انشغال المتعلمين بمهارات التفكير
العليا كالتحليل والتركيب والتقويم (بدوي.)5616 ،
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
والتجريب ،ومن ثم التوصل إلى المعلومة من خالل اعتماد المتعلم على نفسه ،مما يكسبه مهارات
وقيم واتجاهات مرغوبة .وبهذا يبتعد عن الحفظ والتلقين وانما يركز على تنمية التفكير والمقدرة
على حل المشكالت والعمل الجماعي والتعلم التعاوني ،فالتعلم النشط هو تعلم المعلومات
والمهارات والقيم التي ينميها ويكتسبها أثناء حصوله على المعلومات ،كونه قائم على األنشطة
المختلفة التي يمارسها المتعلم بفاعلية وايجابية خالل الموقف التعليمي ألتعلمي (النوايسة،
.)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
قادر على تحمل المسؤولية لتطوير مجتمعه وتقدمه (خطايبة،
نعمل على تربية المتعلم ،ليصبح ا
.)5660
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وتوصـ ــف عملي ـ ـات العلـ ــم بأنه ـ ـا مواجه ـ ـة األفك ـ ـار ب ـ ـالخبرة ،فعملي ـ ـات العلـ ــم ليسـ ــت مجـ ــرد
جم ـ ـع وتصنيف للحقـائق أو البيانـات ،وانما تتعـداه لتمثـل أسـلوبا فـي التفكيـر لحـل المشـكالت
والوصـول إلى تفسيرات علمية دقيقة وصادقة.
وتسمى عمليات العلـم مهارات الـتعلم مـدى الحيـاة ،ألنه ـ ـ ـ ـ ـا تسـتخدم فـي ح ــل ومعالج ـ ـة
مش ـ ـكالت الحيـ ـاة اليومي ـ ـة ،مثلم ـ ـا تسـ ـتخدم ف ـ ـي ال ـ ـتعلم المعلمـ ـي م ـ ـع أي م ـ ـادة دراسيـ ـ ـ ـ ـ ـة .اذ
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
لدى المتعلمين ،كما وتساعد العمليات في توسيع تعلم الطلبة من خالل الخبرة ،إذ يبدأون بأفكار
بسيطة ،ثم تتجمع هذه األفكار لتشكل أفكار جديدة تساعد المتعلمين على أن يكونوا صانعي قرار
يعتمدون على أنفسهم (عطية.)5612 ،
ويواجه تدريس مادة الفيزياء صعوبات كثيرة متمثلة بطريقة التدريس المستخدمة ،وطبيعة
الكتاب المدرسي ،والمحتوى الدراسي ،وقلة األجهزة واألدوات ،وقلة استخدام المختبر ،وعدم
استخدام التقنيات التعليمية الحديثة من قبل المعلمين ،واستخدامهم ألساليب التدريس االعتيادية،
وال شك في أن أي قصور في جانب من الجوانب قد يؤدي إلى صعوبة فهم المتعلمين للمادة
(الحربي.)5616 ،
ونظر لطبيعة مواد العلوم عموما والفيزياء خصوصا في جميع المستويات العلمية ،التي
ا
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
عقلية يقوم بها ،التي تتطلب االندماج العقلي من خالل التفكير واالستدعاء واالستماع ،سواء

4

كانت األنشطة بشكل فردي أم جماعي (أحمد .)5662 ،لذا سعت الدراسة الحالية تعرف أثر
استراتيجية التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في مادة العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط
في العراق.

مشكلة الدراسة
زاد االهتمام في العقود األخيرة باستخدام طرائق تدريسية حديثة ومختلفة لتنمية التفكير القائم
ونظر لحاجة
ا
على البحث والتقصي وتنمية مهارات وقدرات المتعلم في التعلم من خالل التدريس،
القائمين على قطاع التعليم والعاملين به للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية واالرتقاء بها من أجل
إخراج مخرجات صحيحة ،واعداد نشئ قادر على التفكير واإلبداع في الحصول على المعلومات
بطرائق حديثة ،بعيدا عن الطرائق االعتيادية القائمة على الحفظ والتلقين ،بات عليهم ضرورة
استخدام طرائق وأساليب تعلم حديثة تسعى لجعل المتعلم يبحث ويفكر في طريقة الحصول على
المعلومة وذلك بتوجيه وارشاد من المعلم بعيدا عن التلقين والحفظ.
ومن أدوار المعلم الجديدة هو توظيف االستراتيجيات الحديثة داخل الغرفة الصفية بحيث
يوجه ويرشد طالبه من خالل مشاركة فاعلة من أجل تغير دور المتعلم نحو اإليجابية في التعلم،
حتى يتحول من المتلقي والمستمع إلى متعلم فعال ،ومدرك ،لديه المقدرة على حل المشكالت،
ويتمتع بنشاط فعال في األعمال الفردية والجماعية (سعادة وآخرون.)5611 ،
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
تأثير في تنمية عمليات العلم للمتعلمين ،واضافة الى ضرورة ممارسة المعلمين أسلوب التفكير

2

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
مادة الفيزياء يمكن ان تؤثر بشكل إيجابي وفعال في مقدرة الطلبة على تنمية مهاراتهم ومقدراتهم
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
المدارس الثانوية الحكومية في العراق.

هدف الدراسة وأسئلتها
تعرف أثر استخدام استراتيجية التعلم النشط في تنمية عمليات
هدفت الدراسة الحالية إلى ٌ
العلم في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق .من خالل اإلجابة عن
األسئلة اخآتية:
السؤال األول :ما أثر استخدام استراتيجية التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في مادة
العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق مقارنة بالطريقة االعتيادية؟
السؤال الثاني :ما أثر استخدام استراتيجية التعلم النشط في تنمية كل عملية من عمليات
العلم (المالحظة ،والتصنيف ،واالستدالل) في مادة العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط في
العراق مقارنة بالطريقة االعتيادية؟؟
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فرضيات الدراسة
في ضوء األسئلة السابقة ،حاولت الدراسة اختبار الفرضيات االتية:
 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α= 0. 05بين وسطي أداء طالب
الصف األول المتوسط في مجموعتي الدراسة في اختبار عمليات العلم في مادة العلوم تعزى
لطريقة التدريس (التعلم النشط ،االعتيادية).
 .5ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α= 0, 05بين وسطي أداء طالب
الصف الصف األول المتوسط في مجموعتي الدراسة في اختبار كل عملية من عمليات العلم
(المالحظة ،التصنيف ،االستدالل) في مادة العلوم تعزى لطريقة التدريس (التعلم النشط،
االعتيادية).

أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من جانبين تتمثل باألهمية النظرية والعملية ،فأهميتها النظرية أنها قد
يستفيد منها العاملون في و ازرة التربية في العراق من معلمين ومشرفين من خالل معرفة أثر
استراتيجية التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط ،وقد
تسهم في تقديم اقتراحات لدراسات الحقة يمكن االستفادة منها في تطوير درجة توظيف التعلم
النشط لدى معلمي مادة العلوم.
واألهمية العملية تتمثل في مساعدة مدرسي مادة العلوم على توظيف إستراتيجيات التعلم
النشط في العملية التعليمية ،من أجل زيادة فاعلية التدريس وتقديم رؤية واضحة لتضمين منهاج
العلوم لمواكبة التطورات الحديثة وطرائق التدريس الحديثة ،والمساهمة في تطوير طرائق التدريس،
وتغيير أدوار المعلم والمتعلم في العملية التعليمية التعلمية.
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حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة الحالية باخآتي:
 .1الحدود البشرية :طبقت الدراسة على طلبة الصف األول المتوسط في مدرسة ثانوية الجامعة
المختلطة.
 .5الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة الحالية على المدارس الثانوية في محافظة صالح الدين/
تكريت /المركز  /العراق.
 .2الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة في الفصل األول من العام ال جامعي.5656/5619
 .4الحدود الموضوعية:
أ .وحدة من كتاب العلوم المقرر للصف األول المتوسط _الفصل السادس _ (أثر الح اررة في
األجسام ،انتقال الح اررة ،أثر الح اررة في المواد ،حاالت المادة ،تطبيقات الفيزياء في
الحياة).
ب .اقتصر الباحث في دراسته على إستراتيجيتين للتعلم النشط لتدريس الفصل السادس من
كتاب العلوم هي التعلم التعاوني والعصف الذهني.
ج .اعتمد الباحث في دراسته على عمليات العلم األساسية (المالحظة ،والتصنيف،
واالستدالل ،القياس ،التتنبؤ ،االتصال ،استخدام األرقام ،العالقات الزمانية والمكانية) وقد
اختار الباحث ثالث من هذه المهارات هي (المالحظة ،والتصنيف ،واالستدالل) ،عمليات
العلم التكاملية (فرض الفروض ،التجريب ،ضبط المتغيرات ،التعريف اإلجرائي ،تفسير
البيانات).
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محددات الدراسة
تحدد تعميم نتائج الدراسة الحالية بمدى صدق وثبات أداة الدراسة ،على المجتمع الذي
ّ
سحبت منه أفراد الدراسة وعلى المجتمعات المماثلة له ،ومدى استجابة أفراد الدراسة على فقرات
االختبار المعد لذلك.

مصطلحات الدراسة
التعلم النشط :يعرف التعلم النشط بأنه تعليم وتعلم بآن واحد حيث يشترك فيه الطلبة بأنشطة
تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي والتفكير الواعي والتحليل السليم لمادة الدراسة ،حيث يتشارك
المتعلمون في اخآراء في وجود المعلم الميسر والموجه لعملية التعليم مما يدفعهم نحـ ـ ـ ــو تحقيـ ـ ـ ـ ــق
أهداف التعليـ ـ ـ ـ ــم (سعادة وآخرون.)5611 ،
ائيا :بأنه مجموعة من الطرائق وهي (الخطوات التي يتعلم بها
ويعرف التعلم النشط إجر ً
الطالب) ويتبعها داخل غرفة الصف ومختبر العلوم ،تجعله منقاد للمشاركة والتفكير من خالل
متابعة وتوجيه المعلم .وسيقاس ذلك من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على اختبار عمليات
العلم.
عمليات العلم :بأنها مجموعة من العمليات والقدرات العقلية الخاصة الالزمة لتطبيق طرائق
التعلم والتفكير العلمي بشكل صحيح ،ويمكن تعلمها باستخدام أي محتوى علمي (زيتون،
.)5668
ائيا :أنها مجموعة من العمليات األساسية التي طبقها طلبة الصف
وتعرف عمليات العلم إجر ً
األول المتوسط والتي تكونت من (المالحظة ،التصنيف ،االستدالل) وتشمل مالحظاتهم وجمع
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
تناول الفصل الحالي األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية.

أوًال :األدب النظري
المحور األول :مفهوم التعلم النشط
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
(البيت ،المدرسة ،الحي ،النادي ،المسرح)،
ويستمد التعلم النشط أساسه النظري من علماء النظريات المعرفية مثل باولو فريري والذي
تدور فلسفته التربوية الرئيسية حول فكرة أن التعليم يصبح أكثر فاعلية عندما يقع داخل معرفة
الطالب الخاصة ورؤيته للعالم .لذا تلعب ثقافة الطالب والمجتمع دو ار مهما في التعلم .ونظرية
فيجوتسكي لمنطقة النمو األقرب تؤيد فكرة أن الطلبة يتعلمون أفضل عندما تكون المعلومات
الجديدة المقدمة لهم خارج (بعيدا عن) متناول معارفهم الحالية.
ويرى بدوي ( )5616أن من النظريات التي تؤيد نشاط المتعلم ،النظرية البنائية والتي ترى
ان المتعلم يقوم بتكوين معارفه الخاصة التي يخزنها بداخله فلكل شخص معارفه التي يمتلكها،
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
بالمعرفة النشطة الفاعلة ،التي يعتبرها أم ار مهما في تطوير الذهن والعمليات العقلية والبنى
المعرفية للمتعلم ،وافترض إن التطبيق التربوي لمفهوم التطور المعرفي يتمثل في أن التطور
المعرفي يعتمد على ما يقوم به المتعلم في نشاط ،لذلك ينبغي أن يهيئ فرصا مناسبة من النشاط
ليمارسها المتعلمون في أي مرحلة ،حتى تتطور أبنيتهم المعرفية( .أمبو سعيدي والحوسنية
 .)5610،كما أن النظرية البنائية تقوم على فكرة أن المعرفة يجب أن تبنى ضمن التركيب أو
البنية المعرفية لكل فرد ،لكي تصبح جزءا من بنيته المعرفية ،وأن المعرفة تعتمد على الخبرة
والتفاعالت االجتماعية في البيئة التعليمية ،والتعلم النشط جزء من منظومة العملية البنائية
(.)Bostock,1998
ترى النظرية البنائية أن التعلم عملية إبداع للمعرفة ،وهي عملية قد تحدث تغييرات مشابهة
لتلك التي تحدث في تاريخ العلم ،وأن التعلم ال يكون بنائيا ما لم يكن المتعلم نشطا ،وذلك بأن
يبذل المتعلم جهدا عقليا للوصول الى اكتشاف المعرفة بنفسه( .زيتون .)5660 ،ويشير عسكر
والقنطار ( )5662ان نشاط المتعلم ركيزة مهمة من ركائز نظرية بياجيه وأن التعلم في مدرسة
بياجيه عملية نشطة ،والمعيار الذي نحكم به على استراتيجيات التدريس النشطة ليس ما يقوم به
المتعلم من سلوكيات ظاهرة فقط ،وانما هي التي تتميز بإتاحة الفرصة للمتعلم كي يبني معرفته
بنشاط ،بحيث تكون مهمة المعلم مقصورة على تحديد طريقة تفكير المتعلم وما لديه من معارف
سابقة.
وبناء على ما تقدم؛ يتضح أن النظرية البنائية تؤكد إن المتعلم يبني معرفته ذاتيا وليس من
ْ
خالل ما ينقله إليه المعلمون من معارف أو خبرات بالمعرفة السابقة التي يمتلكها المتعلمون ترتبط
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ببنيتهم المعرفية الجديدة ،ثم تزداد هذه المعرفة قوة ،فالمتعلم يقوم بإعادة بناء المعرفة بنفسه
ويتوصل إلى المعاني من خالل ما تعلم.
يعرف لورنزن ( )Lorenzen, 2006التعلم النشط بأنه طريقة لتعلم الطلبة بالمشاركة
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
المبادرة في األنشطة المختلفة ،والتي تتم مع زمالئه خالل العملية التعليمية التعلمية داخل الغرفة
الصفية.
عرفه سعادة ( )5611بأنه طريقة تعلم وتعليم في آن واحد ،يشترك فيها الطلبة بأنشطة
متنوعة تسمح لهم باإلصغاء اإليجابي والتفكير الواعي والتحليل السليم لمادة الدراسة ،حيث
يتشارك المتعلمون في اخآراء بوجود المعلم الميسر والموجه لعملية التعليم مما يدفعهم نحو تحقيق
أهداف التعلم ،كما وعرفه الرفاعي ( )5615بأنه منظومة إدارية تشمل على مكونات الموقف
التعليمي ،وتوجيه عمله وفعالياته ،من خالل استراتيجية التعلم والتدريس التي تقدم المعلومات
والخبرات ،وتنوع األنشطة التعليمية التي يقوم بها المتعلم ،وتعدد المواقف التربوية التي يشارك بها
المتعلم ،التي تؤدي إلى إكسابه القيم والسلوكيات وتجعله مشارك إيجابي.
عطفا على ما سبق ،يعرف الباحث ان التعلم النشط هو التعلم الذي يجعل الطالب محور
العملية التعليمية -التعلمية ،حيث يتعلم من خالل مشاركته الفعالة في الحصول المعلومات
والخبرات من خالل قيامه باألنشطة التي تتطلب التفكير والتأمل.
أهمية التعلم النشط
تكمن األهمية في التعلم النشط إلى النتائج التي تُحدثها 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 قاد ار على المشاركة بنشاط وفاعلية
تمكنهُ من تكوين خبرات تعلم مناسبه له كما هو الحال في التعلم النشط.
ترى بدير ( )5615أن أهمية التعلم النشط تكمن في أن دور المتعلم يكون فعال وايجابي،
وذلك ألن المعلومات تندمج اندماجا حقيقيا وفعاال في عقل المتعلم مما تكسبه الثقة بالذات ،وذلك
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
تتمثل أهداف التعلم النشط في تشجيع الطلبة على اكتساب مهارات التفكير الناقد من خالل
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
حوله ،ويساعد التعلم النشط على التنويع في األنشطة التعليمية المالئمة للطلبة ،وتحقيق األهداف
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
وتبرز أهم أهداف التعلم النشطة في دور المتعلم اإليجابي والفعال في عملية التعلم من خالل
تناسبها مع ميوله ومقدراته واتجاهاته ،وتعزيز ثقة بذاته من خالل الربط بين المفاهيم ،وحل
المشكالت بالتعاون بين المتعلمين .وتتمثل أهم أهداف التعلم النشط أيضا في التنوع في األنشطة
بما ي تناسب مع قدرات وميول المتعلم ،وتقوية الثقة بالنفس لدى المتعلمين ،وربط المفاهيم واألفكار
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السابقة بالجديدة لديهم ،وتعامل المتعلمين مع المشكالت وحلها والتصدي لها ،واكسابهم العمل
بروح الفريق من خالل العمل التعاوني (سيد والجمل.)5615 ،
مبادئ التعلم النشط
إن طريق ة التعلم النشط تعتمد على االتصال والتواصل بين المتعلمين والمعلم وبين المتعلمين
فيما بينهم من خالل التشارك بينهم في العملية التعليمية من خالل توزيع المهام واألنشطة من قبل
المعلم وتوجيهه وارشاده للمتعلمين.
وتعتمد طريقة التعلم النشط على مجموعة من المبادئ ،كمشاركة الطلبة في الحوار وتقييم
أنفسهم ،واتباع طرق وأساليب تدريسية تتمحور حول المتعلم ،والتركيز على المعتقدات والقيم
والتوجيهات لدى المتعلم ،وتتعدد وتتنوع بها مصادر التعلم ،وتعمل على تقديم التغذية الراجعة
للمتعلمين ،واشراك المتعلمين في نظام العمل واألنشطة والمهام بفاعلية وايجابية (الجدي،
.)5615
ويذكر (الرفاعي )5615 ،ان التعلم النشط يشجع المشاركة النشطة للمتعلمين ،إذ يقوم على
مجموعة من المبادئ كالتواصل الفعال بين عناصر الموقف التعليمي ،واتاحة فرصة التعلم الذاتي
للمتعلمين ،واكتساب المتعلمين اإلدارة الذاتية من خالل تدريبهم عليها ،واثارة جو من المرح
والطمأنينة ،واحترام مقدرات المتعلمين ورغباتهم وميولهم ،ومشاركة المتعلم في تحديد ناتج التعلم
المتنوعة ،ومنح المتعلمين فرصة تقييم أنفسهم.
وفي التعلم النشط يشارك المتعلم في العملية التعليمية بطريقة فعالة التي تشجع المتعلم على
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
تلزمها القراءة والحوار والتفكير (شاهين.)5616 ،
وتركز طريقة التعلم النشط على المتعلم مما يجعل للمتعلم الدور األكبر واألكثر حيوية في
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
التعلم النشط هي تعود المتعلم على التعلم الذاتي والعمل الجماعي واالعتماد على النفس (على
واسماعيل ورجب ،)5617 ،والجدول أدناه يبين دور كل من المعلم والمتعلم في التعلم النشط.
طرائق التعلم النشط
ظهرت الحاجة إلى التعلم النشط نتيجة لعدة عوامل أبرزها الحيرة و االرتباك التي يواجهها
المتعلمين نتيجة قلة اندماج المعلومات الجديدة بصورة حقيقية بعد كل نشاط ،بصورة تفاعلية
جديدة ،و تتعدد استراتيجيات التدريس التي تناسب التعلم النشط ،ويرجع هذا التعدد إلى أن التعلم
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
متعددة ،وعلى المعلم أن يتذكر أنه ال توجد طريقه أو استراتيجية مثلى بشكل مطلق ،ولكن توجد
استراتيجية أكثر مالءمة لدرس محدد وتتالءم مع طبيعة وخصائص الطالب .ومن طرائق التعلم
النشط ما يلي (سيد علي:)5611 ،
 العصف الذهني. التعلم التعاوني. -حل المشكالت.
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 طرح األسئلة. فكر-زاوج-شارك. المناقشة والحوار. الجمل المعبرة عن النتائج.وقد اختار الباحث طريقتين من هذه الطرائق وهما العصف الذهني والتعلم التعاوني ،لذا تم
التركيز عليهما.
 -1العصف الذهني
إن التدريس بالعصف الذهني يتمثل بطرح مشكلة على الطلبة واحاطتهم بأبعادها والعوامل
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
واختيار أفضل الحلول في نهاية جلسة العصف الذهني (عطية .)5612 ،ويرى الباحث
استراتيجية العصف الذهني بأنها تعمد إلى إثارة تفكير المتعلمين لتوليد األفكار واخآراء الجديدة
حول الموضوع وهي تسهم في مشاركة المتعلم في الدرس وجعل التعلم نشطا من خالل هذه
المشاركة.
عرف البكري ( )5667العصف الذهني بأنه أسلوب تعليمي يستخدمه المتعلم حيث يقوم
بإطالق العنان للتفكير بحرية تامة في مشكلة ما ،بحثا عن أكبر قدر ممكن من الحلول فتتدفق
األفكار من المتعلمين بغ ازرة ،ومن ثم البحث بين األفكار التي تم توليدها واختيار أفضل فكرة،
يعرف بأنه توليد أفكار جديدة إبداعية من المتعلم والجماعات لحل مشكلة ما ،إي وضع الذهن في
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حالة من اإلثارة والجاهزية للتفكير لتوليد أكبر قدر من األفكار لحل مشكلة أو موضوع ،بحيث
ُيتيحا للمتعلم جو من الحرية إلبداء رأيه وأفكاره (المعلمي.)5612 ،
يستخلص الباحث مما سبق ،بأن العصف الذهني بأنه موقف تعليمي ووسيلة للحصول على
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
ويهدف العصف الذهني إلى تشجيع وتعزيز مهارات االتصال بين المتعلمين فيما بينهم وبين
المتعلمين ومعلميهم ،وتعزيز واستثارة التفكير ومهارة حل المشكالت واحترام وجهات النظر واخآراء
المختلفة ( .)Alkhatib, 2012ذكر زريف( )Zarif,2013ان أهداف العصف الذهني من خالل
تعزيز ودعم األفكار اإلبداعية والجديدة التي يقترحها المتعلمين ،وتعزيز التفكير اإلبداعي ،وتتيح
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
أشار سيد والجمل ( )5615إلى مبدأين رئيسين للعصف الذهني وأربعة قواعد كاخآتي:
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
المعتاد ممكن أن تكون مقدمة للوصول إلى أفكار قيمة أو غير ثابتة في مرحلة الحقة من عملية
العصف الذهني.
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أما القواعد األربعة فهي كاخآتي:
 .1ينبغي عدم انتقاد األفكار التي يشارك بها المتعلمين اخآخرين ،وذلك تماشيا مع المبدأ األول
لكي يكسر الخوف والتردد لدى المشاركين.
 .5تشجيع المتعلمين على إعطاء أكبر قدر من األفكار دون النظر إلى نوعها والترحيب باألفكار
الغريبة وغير تقليدية.
 .2التركيز على الكم من األفكار اعتمادا على المبدأ الثاني ،الذي ينطلق من افتراض بأنه كلما
زادت األفكار المطروحة كلما زادت احتمالية بأن تبرز من بينها فكرة أصيلة.
 .4األفكار المطروحة ملك للجميع وامكان جميع المتعلمين الربط بين فكرتين أو تعديه أو إضافة.
 -0طريقة التعلم التعاوني
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
للقيام بأدوار إيجابية نشطة ،كما وتعمل على زيادة التحصيل ،وتنمية المهارات التعاونية كالعمل
بروح الفريق ،وتعزيز مهارة التفكير العلمي بجميع أنواعه ،وتزيد من دافعية المتعلمين للتعلم،
وتساعد على توظيف استراتيجيات التفكير العليا كالتحليل والتركيب واالستدالل (شاهين.)5667 ،
ويعرف التعلم التعاوني بأنه تعلم يتم بإشراك مجموعة صغيرة من الطلبة معا في تنفيذ عمل،
أو نشاط تعليمي ،أو حل مشكلة مطروحة ،ويسهم كل منهم في النشاط ويتبادلون األفكار
واألدوار ،ويعين كل منهم اخآخر في تعلم المطلوب حسب إمكانيته ومقدراته (محمد
وعامر .)5668_،ويعرف بأنه استراتيجية تدريس تشمل وجود مجموعات صغيره من المتعلمين
حيث يعمل المتعلم ضمن مجموعات غير متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشترك
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( .)Johson & Stanne, 2012وويعرفه السبحي ( )5614بأنه أحد أهم استراتيجيات التدريس
قوم على التعاون ال التنافس ،ويعمل على تدريب المتعلمين على التفكير الجماعي والعمل
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. تحليل موضوع الدرس إلى فقرات رئيسية ثم فقرات ثانوية من قبل األستاذ. ترتيب وتنظيم الفقرات حسب أهميتها وأولويتها. تقسيم المتعلمين إلى مجموعات متعاونة غير متجانسة تحصيليا. يقوم خبير كل مجموعة بإلقاء وشرح ومناقشة ما تعرف عليه واكتسبه من خبرات ومعرفة أمامأعضاء مجموعته.
 على كل مجموعة أن تتبنى أن كل عضو بها قد استوعب المعلومات واكتسب الخبراتالالزمة.
 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 أوالدرجات للمجموعة الفائزة.
دور المتعلم في التعلم التعاوني
أورد جونسون ( )Johnson, 2011لدور كل متعلم في المجموعة كما يلي:
 قائد المجموعة :ومهمة شرح وقيادة الحوار والتأكد من مشاركة المتعلمين جميعهم ومنعم منإضاعة الوقت ،وتقريب وجهات النظر وتشجيع األعضاء على المشاركة اإليجابية.

19

 المستوضح :ومهمة أن يطلب من كل عضو في المجموع اإلدالء برأيه وشرح المهمة ،ويقومبتقديم 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 قبلتسجيلها بشكل نهائي.
 المراقب :عليه إن يتأكد من تقدم المجموعة نحو الهدف في الوقت المناسب ،ومن قيام كلعضو بدوره ،واستخدام األدوات الموجودة.
 المشجع :يستحسن ما كتبه زميله ،ويظهر نواحي القوة فيما قدمه مع تبرير استحسانه. الناقد :يقوم بإظهار جوانب القصور فيما يقدمه زمالئه ويبرر رأيه ،ويطلب منه اقتراح التعديلالمناسب الذي ُيحسن من عمل المجموعة.
 حامل األدوات :يقوم المعلم بتسليمه األدوات واألجهزة وعليه المحافظة عليها ونظافتهاوارجاعها في نهاية الموقف التعليمي.

المحور الثاني :عمليات العلم
تحتل عمليات العلم أهمية بارزة ،كونها تعمل على إرشاد المتعلمين وتوجيههم إلى طرائق
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،
وكيفية تنظيمه للمعلومات وتمثيلها وتفسيره لها ( Phillips &McNaughton& Kennedy,
.)2010
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مفهوم عمليات العلم
عرفها أبو شامية ( )5668بأنها مجموعة من المهارات األساسية العليا تتضمن مهارات
فرعية تحكم العمليات العقلية للمتعلمين ،وتشمل المعارف والميول والمقدرات ،وعرفها األغا واللولو
( )5669بأنها مقدرات عقلية خاصة يستخدمها المتعلم في وصف وتفسير الظواهر العلمية ،وحل
المشكالت المطروحة ،والتحكم في الظواهر العلمية المختلفة ،وهي مجموعة من المقدرات
والعمليات العقلية العليا الالزمة لتطبيق طرق العلم والتفكير والبحث العلمي بشكل صحيح (زيتون،
 ،)5616وعرفها أبو عاذرة ( )5615بأنها مجموعة من العمليات العقلية األساسية ،تتضمن
المهارات العقلية الضرورية لحل مشكلة ما بطريقة منطقية سليمة ،تساعد المتعلم على تنظيم
مالحظاته وجمع بياناته وتحديد جهوده وتوجيهها نحو الحل الصحيح للمشكلة.
يستخلص الباحث ان عمليات العلم هي القدرات العقلية األساسية التي يستخدمها المتعلم في
ٍ
مشكلة ما ،وتشمل الوصف
تفسير الظواهر العلمية لتطبيق طرق العلم والبحث بشكل صحيح عن
والتفسير وتنظيم المالحظات وجمع البيانات وتحديد الجهود وتوجيهها نحو الحل الصحيح الجيد.
أقسام عمليات العلم
ال شك أن تنمية التفكير هدف من أهم أهداف التربية العلمية ،وأوسعها انتشا ار وتأييدا لدى
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
تعلمه في المراحل التعليمية المختلفة ،كما أن هذه العمليات تضم أكثر القدرات العقلية قابلية
للتطبيق إزاء مشكالت الحياة التي تواجه المتعلم في حاضره ومستقبله.
أورد القطيش ( )5615وأبو عاذرة ( )5615أن عمليات العلم تنقسم إلى قسمين وهما:
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عمليات العلم األساسية :وتتضمن المالحظة ،والقياس ،والتصنيف ،واالستنتاج ،واالستقراء،
واالستدالل ،والتنبؤ ،واستخدام األرقام ،واستخدام العالقات المكانية والزمانية ،واالتصال.
عمليات العلم المتكاملة :وتتضمن تفسير البيانات ،وضبط المتغيرات ،ووضع الفرضيات،
والتجريب .وقد وقع اختيار الباحث على عمليات العلم التالية ،التي أوردها أبو عاذرة ()5615
لعمليات العلم األساسية كاخآتي:
أوال :المالحظة :وتعني تأمل خصائص األشياء والظواهر باستخدام حاسة او خمس حواس،
دون إصدار أحكام تتعلق بهذه األشياء.
ثانيا :التصنيف :وتعني المقدرة على جمع األشياء وتقسيمها على أساس خصائص تتصف
بها ،ويشمل األماكن واألفكار واإلحداث والكائنات أيضا ،ويتم تحديدها حسب أوجه التشابه
واالختالف.
ثالثا :االستدالل :وهي عملية تهدف إلى وصول المتعلم إلى نتائج معينة تعتمد على أساس
من األدلة والحقائق المناسبة.
أهمية عمليات العلم
أورد أمبوسعيدي والبلوشي ( )5669أن عمليات العلم تلعب دو ار رئيسيا في تدريس مواد
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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وتمثل عمليات العلم السلوك المكتسب للمتعلم ،كما وتمثل نوع من جوانب التعلم الذي يتأثر
بالزمن ألنها قابلة للتعميم ،إذ ينتقل أثر تعلمها في جوانب الحياة المختلفة ،كما وتساعد عمليات
العلم المتعلم على التعامل الذكي مع المشكالت الحياة اليومية ،بطريقة تتميز بالدقة والمرونة
والموضوعية ،وذلك ألنها تمثل الجانب السلوكي للتفكير العلمي (عليان.)5616 ،
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ثانيا :الدراسات السابقة
تم االطالع على بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية ،وتم
عرضها تسلسليا من األقدم إلى األحدث كما يأتي:
أجرى بيرل ( )Burl, 4002دراسة هدفت الكشف عن أثر التعلم النشط في األداء والدافعية
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
السلبي المتمحور حول المعلم ،تم تدريب الطالبات في جلستين متتاليتين على استخدام التعلم
النشط ،واستخدمت الدراسة أساليب المالحظة واالستقصاء والمقابلة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
االنتقال إلى التعلم النشط يحقق تحسنا كبي ار في أداء الطالبات ودافعيتهن للتعليم إذا أحسن
تطبيقه.
وهدفت دراسة الحربي ( )5616الكشف عن أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط
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
شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )00طالبا ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق
ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار
ألتحصيلي ألبعديومقياس االتجاهات لصالح طالب المجموعة التجريبية.
وهدفت دراسة الزامل ( )5611تعرف وجهات نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا ومعلماتها
في مدارس وكالة الغوث الدولية نحو ممارستهم للتعلم النشط في محافظتي رام اهلل ونابلس.
وتكونت عينة الدراسة من ( )72معلما ومعلمة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،كما أنها
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استخدمت استبانة مكونة من ( )26فقرة .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في
وجهات نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا ومعلماتها في مدارس وكالة الغوث الدولية لصالح
المعلمات اإلناث.
قام اونج وآخرون ( )Ong, et al, 2015بدراسة هدفت مقارنة مهارات عمليات العلم
األساسية للطالب الماليزيين في المرحلة األساسية العليا .استخدمت الدراسة المنهج النوعي لتحليل
المعلومات ،واستخدمت الدراسة االستبانة أداتها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )556مستجيب
طبقت في مدرستين مدنيتين ومدرستين قرويتين في مدينة بيراك ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود
فروق مهمة في مهارات عمليات العلم األساسية بين الطلبة المدنيين والقرويين خاصة لمهارة
المالحظة واالتصال والتصنيف واالستنتاج ،ووجود فروق مهمة لوحظت بين طلبة السنة الرابعة
وطلبة ألسنه السادسة خاصة لمهارة القياس والتوقع واالستنتاج ،لصالح المدرستين المدنيتين.
وأجرت األشقر ( )5617دراسة هدفت تعرف أثر استخدام إستراتيجيتين للتعلم النشط في
تنمية المهارات الحياتية بالعلوم لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة ،تكونت عينة الدراسة
من ( )114طالبة تم اختيارهم بطرقة عشوائية ،واستخدمت الدراسة منهج شبه التجريبي
بمجموعتين تجريبيتين ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار المهارات الحياتية ،وأظهرت نتائج
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
األولى التي درست باستراتيجية االستقصاء العلمي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة
في اختبار المهارات الحياتية لصالح المجموعة األولى التي درست باستراتيجية االستقصاء العلمي
معا.
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وأجرت درادكة ( )5618دراسة هدفت تعرف درجة توظيف معلمات الصفوف الثالثة األولى
لإليضاحات التعليمية في تنمية مهارات عمليات العلم لدى األطفال ،استخدمت الدراسة المالحظة
الصفية أداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )56معلمة من معلمات الصفوف األولى في
مديرية تربية لواء المزار الشمالي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن اإليضاحات التعليمية استخدمت فقط
لكي تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات بمحتوى اإليضاح ،وأن توظيف اإليضاحات لم يحظَ بدرجة
عالية في تنمية مهارات العلم ،كما وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لمتغيري نوع المدرسة( حكومي ،خاص) التي تنتمي إليها المعلمة ،والمؤهل العلمي للمعلمة.
وأجرت األشقر( )5618دراسة هدفت تقصي أثر استخدام إستراتيجيتي لعبة األطفال التركيبية
(الليجو) ودورة التقصي الثنائية في تنمية عمليات العلم ومهارة حل المسألة الكيميائية لدى طالبات
الصف العاشر األساسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )95طالبة اختيرت بالعينة المتيسرة من
مدرسة سلمة األساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا بعمان ،وتكونت أداة الدراسة من
اختبار عمليات العلم لمهارة حل المسألة الكيميائية ،وأظهرت نتائج الدراسة من أن هناك أثر لكل
من استراتيجية لعبة األطفال التركيبية (الليجو) واستراتيجية دورة تقصي الثنائية في تنمية عمليات
العلم ،وتنمية مهارات حل المسألة الكيميائية لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنة
بالطريقة االعتيادية.

ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
من حيث المنهج المستخدم :تشابهت الدراسة الحالية في المنهج المستخدم وهو المنهج شبه
التجريبي مع دراسة بيرل ( ،)burl, 2011ودراسة الحربي ( ،)5616ودراسة كوكسل
( ،)koksal, 2013ودراسة األشقر ( ،)5618واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من
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حيث المنهج مع دراسة الزامل ( )5611حيث استخدمت المنهج الوصفي ،ودراسة أونج وآخرون
( )Ong et al 2015,حيث استخدمت المنهج النوعي لتحليل المعلومات ،تحليل ودراسة درادكة
( )5618والتي استخدمت المنهج الوصفي.
من حيث أداة الدراسة :تشابهت أداة الدراسة التي ستستخدم وهي االختبار مع دراسة حربي
( ،)5616والتي استخدمت االختبار ،ودراسة األشقر ( ،)5617ودراسة األشقر ( ،)5618أما
الدراسات التي اختلفت معهم الدراسة الحالية من حيث األداة هي دراسة بيرل (،)Burl ,5664
ودراسة كوكسل ) ،)Koksal, 5612ودراسة أونج وآخرون ( ،)Ong et al 2015,ودراسة
درادكة (.)5618
من حيث العينة :تشابهت الدراسة الحالية في عينة الدراسة وهي طلبة المدارس الثانوية مع
دراسة بيرل ( )Burl ,5664والتي استخدمت ثالث طالبات من جامعة زايد في اإلمارات العربية
المتحدة ،ودراسة الحربي ( )5612والتي استخدمت طلبة المدارس الثانوية بالمدينة المنورة،
ودراسة كوكسل ( )Koksal ,5612والتي تكونت عينتها من طالب وطالبات مدرسة فتيحة
التركية ،ودراسة أونج وآخرون ( )Ong et al ,5612وتكونت عينتها من طلبة المدارس
األساسية بماليزيا ،ودراسة األشقر ( )5617والتي تكونت عينتها من طالبات المدارس األساسية
بغزة ،ودراسة األشقر ( )5618والتي تكونت عينتها من طلبة مدرسة سلمة األساسية بلواء ماركا،
واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث العينة مع دراسة الزامل ( )5611والتي
تكونت عينتها من المعلمين والمعلمات في مدارس محافظتي نابلس ورام اهلل ،ودراسة درادكة
( )5618وكانت عينتها من معلمات الصفوف األولى بلواء المزار الشمالي.
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وأفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد األدب النظري واختيار عينة الدراسة،
ومنهجية الدراسة ،وكيفية بناء أداة الدراسة ومناقشة النتائج.
وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات القليلة – على حد علم
الباحث – التي هدفت لتعرف أثر استخدام استراتيجية التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في
مادة العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق.
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الفصل الثالث:

الطريقة واإلجراءات
تضمن هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة ،وأفراد الدراسة ،وأداتهــا ،إضافة إلى اإلجراءات
التي أتبعها الباحث للتحقق من صدق األداة وثباتها ،ومتغيرات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية
المناسبة في معالجة وتحليل البيانات ،واجراءات تنفيذ الدراسة.

منهج الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي ) (Quasi experimental designبهدف
تعرف أثر استخدام استراتيجية التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في مادة العلوم لدى طلبة
الصف األول المتوسط في العراق ،حيث قام الباحث بتصميم برنامج تدريسي للوحدة السادسة من
كتاب العلوم لدى طالب الصف األول المتوسط في العراق باالستناد إلى التعلم النشط ،حيث تم
بناء اختبار لقياس مهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف األول المتوسط ليتناسب مع أهداف
الدراسة.

أفراد الدراسة
تكون أفراد الدراسة من ( )06طالبا من طلبة الصف األول المتوسط ،موزعين على شعبتين
اثنتين في مدرسة ثانوية الجامعة ،في محافظة صالح الدين في العراق في الفصل الدراسي األول
لتكون إحدى هذه
للعام ( ،)5656-5619وقد اختيرت العينة عشوائيا من بين ثالث شعب ّ
الشعب مجموعة تجريبية ،والشعبة األخرى هي المجموعة الضابطة .وكان عدد طالب
المجموعةالتجريبية ( )26طالبا تم تدريسهم باستخدام التعلم النشط ،والمجموعة الضابطة عددهم
( )26طالبا تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية كما موضح بالجدول (:)1
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الجدول ()1
توزيع طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

الشعبة

عدد الطالب

التجريبية

أ

30

الضابطة

ب

30

المجموع
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أداة الدراسة
اختبار عمليات العلم
من أجل التحقق من أهداف الدراسة الحالية تم بناء اختبار عمليات العلم لطالب الصف
األول المتوسط ،بصورته األولية ملحق رقم ( )2على وفق الخطوات اخآتية:
 -1تحديد مهارات االختبار
بعد االطالع على األدبيات والدراسات وجد الباحث أن هناك العديد من مهارات عمليات
العلم منها (المالحظة ،التصنيف ،االتصال ،القياس ،استخدام األرقام ،استخدام العالقات المكانية
والزمانية ،االستدالل ،التنبؤ) .وقد اختار الباحث ثالثة مهارات من هذه المهارات هي (مهارة
المالحظة ،مهارة التصنيف ،ومهارة االستدالل).
 -5صياغة فقرات االختبار
بعد أن تم تحديد المهارات كما تم ذكر تعريفاتهاالعامة أنفا لكل مهارة ،قام الباحث بصياغة
واعداد فقراتها ،مع األخذ بنظر االعتبار األغراض التي يستعمل المقياس من أجلها وخصائص
المجتمع الذي سيطبق عليه وطبيعته واإلمكانيات والظروف المتاحة وحدود الوقت .وقد صاغ
الباحث ( )8فقرات لكل مهارة من مهارات عمليات العلم ،وعلى الترتيب ،وبذلك أصبح عدد
الفقرات ( )54فقرة.
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صدق أداة الدراسة
تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل طريقتين كما يلي:
 .1الصدق الظاهري
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.
 .5معامالت الصعوبة والتمييز
ُحسبت معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات اختبار مهارات عمليات العلم األساسية
لعينة استطالعية بلغ حجمها ( )52طالب وذلك كما هو مبين في الجدول (.)2
الجدول ()2
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار عمليات العلم األساسية
رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

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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يالحظ من الجدول ( )2أن معامالت الصعوبة تراوحت بين ( )6.25و( ،)6.29في حين
تراوحت معامالت التمييز بين ( )6.21و( ،)6.07وجميعها مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.

ثبات أداة الدراسة
تم التأكد من ثبات االختبار من خالل طريقتين كما يلي:
 .1طريقة االتساق الداخلي :حيث تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة
الدراسة مكونة من ( )26طالبا من طالب الصف األول المتوسط من خالل استخدام معادلة
كيودر ريتشاردسون ،والجدول ( )3يوضح قيم االتساق الداخلي.
 .0ثبات إعادة االختبار :حيثتم تطبيق على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة من طالب
الصف األول المتوسط باستخدام طريقة االختبار واعادة االختبار ( )Test-Retestبفارق
زمني مقداره أسبوعين بين التطبيقين األول والثاني ،ويوضح الجدول ( )3قيم ثبات اإلعادة
حسب معامل ارتباط بيرسون.
الجدول ()3
معامالت ثبات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة لكل مهارة من مهارات اختبار عمليات العلم األساسية
ولالختبار ككل
المفهوم

معامل ثبات االتساق الداخلي

معامل ثبات اإلعادة

المالحظة

0.87

0.86

التصنيف

0.90

0.85

االستنتاج

0.86

0.82

مهارات عمليات العلم ككل

0.91

0.88

يالحظ من الجدول ( )3أن معامالت ثبات االتساق الداخلي الختبار مهارات عمليات العلم
تراوحت بين ( )6.80و( )6.96ولالختبار ككل ( ،)6.91في حين تراوحت معامالت ثبات
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اإلعادة بين ( )6.85و( )6.80ولالختبار ككل ( )6.88وجميعها قيم مقبولة لغايات الدراسة
الحالية.
 -3تصحيح االختبار
اعتمد الباحث طريقة االختبارات الموضوعية ،إذ وضع الباحث ( )4بدائل أمام كل فقرة ،أحد
هذه البدائل يمثل اإلجابة الصحيحة ،والباقية هي بدائل خاطئة ،وتم حساب الدرجات لكل فرد من
أفراد الدراسة ولكل فقرة من فقرات المقياس والتي تمثل الدرجة الخام للطالب ولكون المقياس
يحتوي على ( )54فقرة كانت أقصى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي ( )54درجة وأدنى
درجة ( )6درجة ملحق رقم ( )4أالختبار بصورته النهائية.
المادة التعليمية
أ -تحديد المادة الدراسية
حدد الباحث نفس المادة الدراسية للمجموعتين التجريبية والضابطة وهي الفصل السادس
الخاص من كتاب العلوم المقرر للصف األول المتوسط للعام الدراسي (.)5656_5619
إجراءات تطبيق الدراسة
بعد تحديد المادة التدريسية أعد الباحث أنموذجين للخطط التدريسية األنموذج األول خطة
تدريسية للمجموعة التجريبية التي تدرس المادة بطريقة التعلم النشط ،واألنموذج الثاني للمجموعة
الضابطة التي تدرس المادة بالطريقة التقليدية.
أعد الباحث ( )10خطط تدريسية لكل مجموعة وعرض أنموذج من خطة لكل مجموعة
على عدد من المختصين في العلوم التربوية وطرائق التدريس (الملحق  )2لإلفادة من آرائهم
وتعديالتهم لتطوير وصياغة الخطط وتم التعديل حسب آرائهم ،وبذلك أخذت الخطط صورتها
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النهائية (الملحق  )6باشر الباحث تطبيق التجربة يوم  5619/11/15لغاية  5656/1/26لكل
مجموعة من المجموعتين التجريبية والضابطة وفق استراتيجيةالتعلم النشط للمجموعة التجريبية،
والطريقة االعتيادية للمجموعة الضابطة ملحق رقم (.)7
وألجل تحقيق هدف الدراسة تم تحديد المادة العلمية والمتمثلة بالفصل السادس من كتاب
العلوم للصف األول المتوسط ،وقد تكون هذا الفصل من خمسة مواضيع هي:
أ .مفهوم الح اررة.
ب .ب-طرائق انتقال الح اررة.
ج .أثر الح اررة في المواد.
د .تحوالت حاالت المادة.
ه .تطبيقات الفيزياء في الحياة.

متغيرات الدراسة
تناولت الدراسة المتغيرات التالية:
 -1المتغير المستقل ويتمثل باالستراتيجية التدريسية ولها مستويان:
أ .التعلم النشط.
ب .الطريقة االعتيادية.
 -5المتغير التابع ويشمل
عمليات العلم وله ثالث مهارات هي (المالحظة والتصنيف واالستدالل).
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تصميم الدراسة
وقد تم تقسيم أفراد الدراسة تبعا للتصميم الوارد في الجدول (.)4
الجدول ()4
تصميم الدراسة تبعا للمجموعات وتطبيق القياسين والمعالجة

O

X1

O

)E R (30

O

X0

O

)C R (30

حيث تشير الرموز الواردة في الجدول ( )4إلى ما يلي:
 :Eالمجموعة التجريبية.
 :Cالمجموعة الضابطة.
 :Rالتعيين العشوائي.
: Oاختبار عمليات العلم القبلي والبعدي.
 X:0المعالجة.
 :X0التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية.

المعالجة اإلحصائية
تم ادخال النتائج إلى برنامج الرزم اإلحصائية ( )52.SPSS Vواستخدام المعالجات
اإلحصائية التالية:
 -1لإل جابة عن السؤال األول واختبار الفرضية األولى فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي
المصاحب (.)One-Way ANCOVA
 -5لإل جابة عن السؤال الثاني واختبار الفرضية الثانية فقد تم استخدام تحليل التباين المتعدد
المصاحب (.)One-Way MANCOVA
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إجراءات الدراسة
حيث تم تنفيذ الدراسة وفق الخطوات االتية:
 الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة. االطالع على منهاج مادة العلوم للصف األول المتوسط. تحليل الفصل السادس (الح اررة) من كتاب مادة العلوم. إعداد أداة الدراسة وايجاد الصدق والثبات. الحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحث من جامعة الشرق األوسط. الحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحث من مديرية تربية صالح الدين. عرض اختبار عمليات العلم على مجموعة محكمين. تطبيق االختبار القبلي على عينة الدراسة تدريس وحدة الح اررة من كتاب العلوم للصف األول المتوسط باستراتيجية التعلم النشطللمجموعة التجريبية والطريقة االعتيادية للمجموعة الضابطة.
 التطبيق البعدي الختبار عمليات العلم. تفريغ البيانات في جداول خاصة تمهيدا إلجراء المعالجة اإلحصائية. تحليل البيانات اإلحصائية. عرض النتائج -مناقشة النتائج والتوصيات.
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الفصل الرابع:
الدراسة
نتائج ّ

الدراسة الحالية تقصي أثر استخداماستراتيجية التعلم النشط في تنمية مهارات عمليات
هدفت ّ
العلم في مادة العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق ،وقد تم اختبار الفرضيات
الموضوعة من أجل تحقيق هدف الدراسة كما يأتي:
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول الذي نص على " :ما أثر استخدام استراتيجية التعلم

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
مستوى داللة إحصائية ) (α = 0.05في الدرجة الكلية الختبار عمليات العلم لدى طلبة الصف
األول المتوسط تعزى لطريقة التدريس (التعلم النشط ،الطريقة االعتيادية).
ولإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من فرضيته المصاحبة ،تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على الدرجة الكلية الختبار عمليات العلم تبعا للفروق
بين المجموعتين التجريبية والضابطة ،كما هو موضح في الجدول (.)5
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الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على الدرجة الكلية للقياس
القبلي والبعدي الختبار عمليات العلم تبعا لطريقة التدريس
القياس القبلي
طريقة التدريس
التعلم النشط
(التجريبية)
الطريقة االعتيادية
(الضابطة)
المجموع

القياس البعدي

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المتوسط
البعدي
المعدل

7.57

1.63

16.33

1.49

16.333

30

7.87

1.48

11.53

1.28

11.533

30

7.72

1.55

13.93

2.79

60

يالحظ من الجدول ( )5وجود فرق ظاهري في استجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة
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
التكافؤ القبلي بين المجموعات التجريبية والضابطة ،والجدول ( )6يوضح ذلك.
الجدول ()6
الدرجة الكلية لعمليات العلم
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر طريقة التدريس في ّ
حجم
الداللة
متوسطات
درجات
مجموع
اختبار ف
المصدر
اإلحصائية األثر
المربعات
الحرية
المربعات
ّ
االختبار القبلي
0.02
0.35
0.879
1.703
1
1.703
طريقة التدريس

346.939

1

346.939

الخطأ

110.431

57

1.937

الكلي المعدل

457.733

59

)*(α = 0.05

العدد

179.076

0.00

0.76
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تشير نتائج الجدول ) (6إلى اخآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 6.62في الدرجة الكلية لعملياتالعلم ،بين المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي الختبار عمليات العلم ،حيث
بلغت قيمة اختبار ف ) (0.879وهي قيمة غير دالة إحصائية عند مستوى (،)α= 6.62
وعند النظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تقارب أداء الطلبة في المجموعة الضابطة الذين
بلغ متوسط درجاتهم على القياس القبلي ) ،(7.87مع أداء الطلبة في المجموعة التجريبية
الذين بلغت متوسط درجاتهم على القياس القبلي ) ،(7.57مما يشير إلى تكافؤ أداء المجموعة
التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية لمقياس عمليات العلم في القياس القبلي.
 وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 6.62في الدرجة الكلية لعمليات العلم بينالمجموعتين التجريبية والضابطة ،حيث بلغت قيمة اختبار( ف )) (179.076وهي قيمة ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( .)α= 6.62وبذلك فقد رفضت الفرضية الصفرية ،وقبلت
البديلة التي تنص على " :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية (6.62
= )αفي الدرجة الكلية لمهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف األول المتوسط تعزى لطريقة
التدريس (التعلم النشط ،الطريقة االعتيادية".
ومن الجدول ( )0يتبين أن الفرق الدال إحصائيا كان لصالح أداء طالب المجموعة التجريبية
التي ُدرست بالتعلم النشط .وعند النظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق الطلبة في
المجموعة التجريبية الذين بلغ متوسط درجاتهم على القياس البعدي ) ،(16.33على الطلبة في
المجموعة الضابطة الذين بلغ متوسط درجاتهم على القياس البعدي ) ،(11.53مما يشير إلى أن
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أداء المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لمقياس عمليات العلم في القياس البعدي كان أفضل
من أداء المجموعة الضابطة.
وحسب حجم األثر ( )Effect Sizeباستخدام مربع إيتا ( ،)Eta Squareوالذي بلغت قيمته
ُ
(التحسن) في أداء أفراد الدراسة البعدي في
()6.70 .6؛ وهذا يعني أن ( )%70.6من التباين
ّ
اختبار عمليات العلم عائدا لطريقة التعلم النشط.
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني الذي نص على" :هل يختلف أداء طالب الصف األول

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
مستوى داللة إحصائية ( )α= 6.62في مهارات عمليات العلم (المالحظة ،التصنيف ،االستدالل)
لدى طلبة الصف األول المتوسط تعزى لطريقة التدريس (التعلم النشط ،الطريقة االعتيادية).
ولإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من فرضيته المصاحبة ،تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة تبعا للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة على
كل من القياسين القبلي والبعدي ،كما هو موضح في الجدول (.)7
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الجدول ()7
تبعا
عينة ّ
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ّ
الدراسة على مهارات عمليات العلم ً
لمتغير طريقة التدريس
القياس القبلي
البعد

المالحظة

التصنيف

االستدالل

المجموعة

القياس البعدي

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المتوسط
البعدي المعدل

العدد

التجريبية

2.50

0.86

5.87

0.86

5.867

30

الضابطة

2.57

0.94

3.87

0.90

3.867

30

المجموع

2.53

0.89

4.87

1.33

-----

60

التجريبية

2.77

0.94

5.77

0.97

5.767

30

الضابطة

2.80

1.00

3.93

0.91

3.933

30

المجموع

2.78

0.96

4.85

1.31

------

60

التجريبية

2.30

0.99

4.70

1.02

4.700

30

الضابطة

2.50

0.97

3.73

0.83

3.733

30

المجموع

2.40

0.98

4.22

1.04

-----

60

يالحظ من الجدول ( )7وجود فروق ظاهرية في متوسطات مهارات عمليات العلم تعزى
الختالف طريقة التدريس (طريقة التعلم النشط ،الطريقة االعتيادية) ،وللكشف عن أثر ذلك فقد تم
إجراء اختبار تحليل التباين األحادي المتعدد المصاحب ) ،(One Way MANCOVAكما هو
مبين في الجدول (.)8
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الجدول ()8
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد المصاحب ) (MANCOVAألثر االختالف بين طريقة التعلم النشط
والطريقة االعتيادية في مهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف الثاني المتوسط
المصدر

االختبار القبلي

طريقة التدريس

الخطأ

الكلي
المعدل

المتغيرات

مجموع

درجات

متوسطات

التابعة

المربعات

الحرية

المربعات

المالحظة

0.425

1

.425

0.544

التصنيف

2.483

1

2.483

2.903

0.09

االستدالل

1.028

1

1.028

1.193

0.28

0.02

المالحظة

60.413

1

60.413

77.368

0.00

0.58

التصنيف

52.132

1

52.132

60.953

0.00

0.52

االستدالل

14.630

1

14.630

16.970

0.00

0.23

المالحظة

44.509

57

.781

التصنيف

48.750

57

.855

االستدالل

49.138

57

.862

المالحظة

104.933

59

التصنيف

101.650

59

االستدالل

64.183

اختبار ف

الداللة

حجم

اإلحصائ ّية

األثر

0.46

0.01
0.05

59

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

تشير نتائج الجدول ) (8إلى اخآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 6.62في عمليات العلم على القياسالقبلي حيث تراوحت قيم اختبار )ف) بين ) (0.544 – 2.903وهي قيم غير دالة إحصائي
عند مستوى ( ،)α= 6.62وعند النظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تقارب أداء الطلبة
في المجموعة التجريبية وأداء طلبة المجموعة الضابطة على القياس القبلي.
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 وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين يالحظ أن قيم الداللة اإلحصائية لطريقة التدريس ولجميعالمهارات أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ( .)α= 6.62وبذلك فقد رفضت الفرضية
الصفرية الثانية ،وقبلت البديلة التي تنص على " :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة إحصائية ( )α= 6.62في مهارات عمليات العلم (المالحظة ،التصنيف ،االستدالل)
لدى طلبة الصف األول المتوسط تعزى لطريقة التدريس (التعلم النشط ،الطريقة االعتيادية).
كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 6.62في جميع مهارات
عمليات العلم ،تبعا لالختالف في طريقة التدريس ،حيث تراوحت قيم اختبار (ف) بين
) (16.970 –77.368وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)α= 6.62وعند النظر إلى
المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق الطلبة في المجموعة التّجريبي على الطلبة في المجموعة
الضابطة ،حيث بلغت المتوسطات الحسابية لدى المجموعة التّجريبية قيما أعلى منها لدى
ّ
الضابطة.
المجموعة ّ
كما أظهرت النتائج أن الفرق الدال احصائيا كان لصالح أداء طالب المجموعة التجريبية
التي ُدرست بالتعلم النشط بمتوسطات حسابية معدلة أعلى من المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء
وحسب حجم األثر ()Effect Size
طالب المجموعة الضابطة التي ُدرست بالطريقة االعتياديةُ .
باستخدام مربع إيتا ( ،)Eta Squareوالذي بلغت قيمته على كل مهارة في اختبار عمليات العلم
(المالحظة ،التصنيف ،االستنتاج) ( )6.526 ،6.256 ،6.286على الترتيب؛ وهذا يعني أن
(التحسن) في أداء أفراد الدراسة البعدي على كل
( )%52.6 ،%25.6 ،%28.6من التباين
ّ
مهارة في اختبار عمليات العلم (المالحظة ،التصنيف ،االستنتاج) عائدا الستراتيجية التعلم
النشط.
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الفصل الخامس:

مناقشة النتائج والتوصيات
تناول الفصل الحالي مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة ،وتفسيرها في
ضوء أسئلتها التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام طريقة التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في
مادة العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق.
مناق شة نتا ئج السؤال األول

مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول :الذي ينص على " :ما أثر استخدام استراتيجية

التعلم النشط في تنمية عمليات العلم في مادة العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط في

العراق مقارنة بالطريقة االعتيادية"؟

أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 6.62في
الدرجة الكلية لعمليات العلم بين المجموعتين التجريبية والضابطة ،حيث بلغت قيمة اختبار (ف)
) (179.076وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 6.62وبحجم أثر مرتفع
( ،) 6.70إذ أظهرت المتوسطات الحسابية تفوق الطلبة في المجموعة التجريبية الذين بلغ متوسط
درجاتهم على القياس البعدي ) ،(16.33على الطلبة في المجموعة الضابطة الذين بلغ متوسط
درجاتهم على القياس البعدي ) ،(11.53مما يشير إلى أن أداء المجموعة التجريبية على الدرجة
الكلية لمقياس عمليات العلم في القياس البعدي كان أفضل من أداء المجموعة الضابطة.
ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن استخدام إستراتيجيات التعلم النشط (التعلم التعاوني،
والعصف الذهني) من خالل استخدام طرقه المتنوعة والداعمة أتاح ممارسة عمليات العلم مما
ييسر عملية تنميتها لدى الطالب ،وتفاعل الطالب المباشر في األنشطة المختلفة.إضافة إلى ذلك
فإن التعلم النشط وما تضمنه من ممارسة لعمليات التفكير المختلفة والمناقشات أخرجت الطلبة
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من الروتين االعتيادي ،فالطالب في التعلم النشط لم يعد متلقيا سلبيا لما يمليه عليه المعلم ،بل
مشاركا نشطا فاعال وايجابيا في تعلمه ،ومسؤوال عنه من خالل قيامه بعمليات ذهنية عديدة.
أن استراتيجية التعـلم النشط أدت إلى إثارة اهتمام الطالب وتشوقهم لمادة العلوم ،وزادت
رغبتهم في معـرفة المادة الدراسية وتحضيرهم لها ،مما أدى إلى زيادة تحصيلهم الدراسي .كما ان
طريقة التعـلم النشط جعـلت الطالب محور العـملية التعـليمية وشجعت الطلبة عـلى المشاركة في
الدروس وابداء آرائهم ومناقشتها فيما بينهم وهذا أدى إلى تنمية عمليات العلم.
كما يمكن رد هذه النتيجة إلى أن استراتيجية التعـلم النشط هيأت وسائل تعليمية حديثة
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 شعـو ار بأنهم مشاركين أساسيين في العـملية التعـليمية من خالل ابدأ الرأي ومناقشة زمالئهم
ومدرسهم بالمعـلومات والحقائق التي لديهم مما أثر إيجابيا في زيادة عمليات العلم .ومن جهة
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.
إضافة إلى استعـمال طرائق التعلم النشاط كان له األثر الكبير في مشاركة الطلبة في الدرس
وتفاعـلهم مع المدرس ومع زمالئهم مما أدى إلى تنشيط عمليات العلم لديهم .حيث اتفقت نتيجة
الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة كل من  )5664 ,(Burlونتيجة دراسة الحربي (.)5616

42
مناقشة نتائج السؤال الثاني

مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني الذي ينص على " :ما أثر استخدام استراتيجية

التعلم النشط في تنمية كل عملية من عمليات العلم في مادة العلوم لدى طلبة الصف األول
المتوسط في العراق مقارنة بالطريقة االعتيادية"؟

أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ( ،)α= 6.62ألداء
طلبة الصف األول المتوسط في مادة الفيزياء على اختبار التطبيق البعدي الختبار عمليات العلم،
واستنادا الى تحليل األحادي المتعدد المصاحب ) ،(One Way MANCOVAتبين وجود

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات عمليات العلم تعزى إلى االختالف في طريقة التدريس.
ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 6.62في جميع مهارات عمليات العلم ،تبعا
لالختالف في طريقة التدريس ،حيث تراوحت قيم اختبار(ف) بين ) (16.970 –77.368وهي
قيم دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)α= 6.62حيث أظهرت المتوسطات الحسابية تفوق الطلبة في
الضابطة ،حيث بلغت المتوسطات الحسابية لدى
المجموعة التّجريبي على الطلبة في المجموعة ّ
الضابطة.
المجموعة التّجريبية قيما أعلى منها لدى المجموعة ّ
ويمكن عزو هذه النتائج إلى األسباب اخآتية:
 .1ان التدريس باستراتيجية التعلم النشط ساعد الطلبة من خالل التنوع في األنشطة وتنوع
المصادر في الحصول على المعلومات مما أدى إلى تنمية مهارات المالحظة والتصنيف
واالستدالل عندهم.
 .5ان تدريس الطلبة باستراتيجية التعلم النشط يعتمد على العمل الجماعي وانتقاء الحل المناسب
ساعد في تنمية مها ارت المالحظة والتصنيف واالستدالل ،وهذا ما الحظه الباحث أثناء
التجربة.

40

 .2تدريس الطلبة باستراتيجية التعلم النشط عن طريق العصف الذهني واختيار المناسب من
الحلول باستخدام المعلومات السابقة ساعد الطلبة على إكساب مهارة بصرية ومعرفية للوصول
إلى استنتاجات ووضع حلول مناسبة ألنها تركز على المعلومات السابقة التي يمتلكها المتعلم.
 .4مصادر المعلومات باستراتيجية التعلم النشط ،محددة ومنتقاة ،حيث تسهم في إكساب الطلبة
المالحظة والتصنيف واالستدالل للحصول على النتائج.
 .2يتيح التدريس باستراتيجية التعلم النشط للطلبة فرصة للتعمق وفهم موضوعات المادة بطريقة
أوسع واش ـ ــمل واالطالع على المعلومات والذي قد يؤدي إلى تنميته.

التوصيـات
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث باخآتي:
 .1ضرورة تدريس منهج مادة العلوم باستعمال استراتيجية التعلم النشط كونها ترفع مستوى
عمليات العلم.
 .5االهتمام باألنشطة التي تساعد على تنمية عمليات العلم لدى الطالب.
 .2إعادة صياغة محتوى مادة العلوم للمرحلة المتوسطة بحيث يتضمن العديد من عمليات العلم
المتنوعة.
 .4توجيه قسم اإلعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية صالح الدين على إقامة دورات تدريبية
مستمرة لمدرسي ومدرسات مادة العلوم لتدريبهم على كيفية استعمال النماذج والطرائق
واالستراتيجيات الحديثة في التدريس وخاصة القائمة منها على إستراتيجيات التعلم النشط
المعتمدة على مبادئ النظرية البنائية.
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المقترحات
استكماال لهذه الدراسة وتطوي ار لها يقترح الباحث اخآتي:
 .1إجراء دراسة مماثلة على طلبة المرحلة المتوسطة في متغيرات تابعة أخرى مثل التفكير
التأملي والناقد ،واالتجاه نحو المادة ،اكتساب المفاهيم وغيرها.
 .5اإليعاز إلى اللجنة القطاعية في و ازرة التعليم العالي المسئولة عن مناهج كليات التربية
بتضمين استراتيجيات التعلم النشط ضمن مفردات مادة طرائق التدريس.
 .2عمل منشورات إرشادية حول التعلم التعاوني وتوزيعها على مدرسي ومعلمي مادة العلوم.
 .4إجراء دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات مادة العلوم حول استخدام وتوظيف التعامل مع
استراتيجية التعلم النشط.
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قائمة المراجع
المراجع العربية
أبو سنينة ،عودة وعياش ،أمال ( .)5612درجة توظيف معلمي العلوم والجغرافيا لمبادئ النظرية
البنائية االجتماعية في تدريسهم في مرحلة التعليم األساسي في مدارس وكالة الغوث

الدولية في األردن .مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية)-5016 ،)15( .
.5748
أبو شامية ،محمد رشدي ( .)5668فاعلية تدريس باستراتيجية سوشمان االستقصاء لألحداث

المتناقضة في التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي.

مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة.172-152 ،)1( ،
أبو عاذرة ،سناء ( .)5615تنمية المفاهيم العلمية ومهارات عمليات العلم .عمان :دار الثقافة.
أحمد ،أبو السعود ( .)5662التدريس التشاركي ،الموسوعة التربوية لتدريب المعلمين بالمدارس
ذات الفصل الواحد ،الجزء الثاني .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

األشقر ،فاطمة عليان ( .)5617أثر استخدام استراتيجيتين للتعلم النشط في تنمية المهارات
الحياتية بالعلوم لدى طالبات السادس األساسي بغزة( .رسالة ماجستير غير منشورة)،
الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
األشقر ،نادية أحمد عبد اهلل ( .)5618أثر إستراتيجيتي لعبة األطفال التركيبية (الليجو) ودورة

التقصي الثنائية في تنمية عمليات العلم ومهارات حل المسألة الكيميائية لدى طالبات

الصف العاشر األساسي( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية،
عمان ،األردن.

األغا ،إحسان واللولو ،فتحية ( .)5669تدريس العلوم في التعليم العام .كلية التربية ،الجامعة
اإلسالمية .غزة ،فلسطين ،مكتبة أفاق الطبعة الثانية.

أمبوسعيدي ،عبد اهلل والبلوشي ،سليمان ( .)5669طرائق تدريس العلوم .عمان .دار المسيرة
للنشر والتوزيع.
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أمبوسعيدي ،عبد اهلل والنوايسة ( .)5610استراتيجيات المعلم للتدريس الفعال .عمان ،دار
الميسرة للنشر والتوزيع.
بدوي ،رمضان ( .)5616التعلم النشط .عمان :دار الفكر.
بدير ،كريمان ( .)5668التعلم النشط .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
بدير ،كريمان ( .)5615التعلم النشط .عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع.
البكري ،رشيد النوري ( .)5667تنمية التفكير من خالل المنهج الدراسي .الرياض :مكتبة
الرشيد.
الجدي ،مروة عدنان ( .)5615أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم
على تنمية المهارات الحياتية لدى طلبة الصف الرابع في محافظة غزة( ،رسالة ماجستير

غير منشورة) ،جامعة األزهر ،غزة :فلسطين.
الحربي ،خالد بن عودة ( .)5616أثر التعلم النشط في التحصيل واالتجاه نحو مادة الفيزياء
لدى طالب الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة

طيبة ،السعودية.
خطايبة ،عبد اهلل ،والبدور ،عدنان ( .)5660أثر استخدام استراتيجيات الذكاء المتعدد في
تدريس العلوم في اكتساب طلبة الصف السابع األساسي لعمليات العلم ،مجلة رسالة الخليج

العربي(14).،
درادكة ،أروى تيسير ( .)5618درجة توظيف معلمات الصفوف األولى لإليضاحات التعليمية في
تنمية مهارات عمليات العلم لدى األطفال( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة اليرموك،

إربد ،األردن.
دوران ،رودني ( .)1982أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم .ترجمة محمد سعيد
جامعة اليرموك ،اربد :المطبعة الوطنية.
الرشيدي ،فاطمة جمال ( .)5612درجة ممارسة دوري المعلم والطالب في التعلم النشط في

ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية وطلبتها في دولة الكويت.

(رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان :األردن.
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رفاعي ،عقيل محمود ( .)5615التعلم النشط-المفهوم واالستراتيجيات وتقويم نواتج التعلم.
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سعادة ،جودة وعقل ،فواز والزامل ،مجدي واشتيتة ،جميل وأبو عرقوب ،هدى ( .)5611التعلم
النشط بين النظرية والتطبيق .عمان ،األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع.

سيد ،أسامة وعباس ،الجمل ( .)5615االتصال التربوي-رؤية معاصرة .عمان ،دار العلم
واإليمان للنشر والتوزيع.
شاهين ،جودت أحمد ( .)5667مهارات التفكير األسس واالستراتيجيات .الرياض :مكتبة الرشد.
شاهين ،سعاد أحمد ( .)5616طرق تدريس تكنولوجيا التعليم .القاهرة :دار الكتاب الحديث.
الشيخلي ،هالة إبراهيم ( .)5661بناء اختبار التفكير المتشعب عند تالميذ الصفوف (الربعة
والخامسة والسادسة) االبتدائية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية التربية ابن /رشد،

الجامعة بغداد.
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الصفار ،رفاه محمد علي احمد ( .)5668التفكير الحاذق وعالقته في التفضيل المعرفي والقدرة
على حل المشكالت لدى طلبة الجامعة( ،أطروحة دكتوراه غير منشورة) كلية التربية  /ابن

الهيثم ،جامعة بغداد.
عسكر ،على والقنطار ،فايز ( .)5662مدخل إلى علم النفس التربوي /التربية من منظور
نفسي .عمان :دار الفالح للنشر والتوزيع.

عطية ،محسن علي ( .)5612المناهج الحديثة وطرائق التدريس .عمان :دار المناهج للنشر
والتوزيع.
عطية ،محمد نجيب ( .)5660طرق تدريس العلوم بين النظرية والتطبيق .الرياض :مكتبة
الرشيد.
علي ،محمد السيد ( .)5611اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرائق التدريس .عمان:
دار المسيرة للنشر والتوزيع.
عليان شاهر ( .)5616مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها النظرية والتطبيق .عمان :دار
المسيرة.
عودة ،احمد سليمان ( .)1982القياس والتقويم في العملية التدريسية ،عمان :دار األمل للنشر
والتوزيع.

قطامي ،يوسف .)5669( ،مبادئ علم النفس التربوي .ط  ،1األردن :دار الفكر.
القطيش ،حسين مشوح ( .)5615عمليات العلم المتضمنة في دليل المعلم لألنشطة والتجارب
العلمية لكتب العلوم للمرحلة األساسية باألردن .مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث

اإلنسانية واالجتماعية.85-21 ،)57( ،
مازن ،حسام محمد ( .)5667اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم .القاهرة :دار الفجر للنشر
والتوزيع.
محمد ،ربيع وعامر ،عبد الرؤوف ( .)5668التدريس المصغر .عمان :دار اليازوري العلمية
للنشر والتوزيع.
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ملحم ،سامي محمد ،)5666( ،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس .عمان :دار المسيرة
للطباعة والنشر.
النوايسه ،فاطمة عبدالرحيم ( .)5615االتصال اإلنساني بين المعلم والطالب .عمان :دار الحامد
للنشر والتوزيع.
الوائلي ،سعاد عبدالكريم ( .)5664طرائق تدريس اآلداب والبالغة بين النظرية والتطبيق.
ط1،األردن :الشروق للنشر.
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الملحقات

20

الملحق ()1

تحليل محتوى وحدة الحرارة
الحقائق

والمعلومات

المفاهيم

والمصطلحات

المهارات واإلجراءات

التعميمات

القيم واالتجاهات

_ حاالت المادة

_ الح اررة

_أعرف أن عملية

_حركة

_اكتساب القدرة على

_ سرعة الرياح

_درجة االنصهار

التكاثف هو تحول

الجسيمات

فهم انواع التمدد في

_كمية بخار الماء

_ التمدد الطولي

_أستنتج أن حالة

الكامنة

(سطحي ،طولي،

_األنجماد

_االنصهار

إلى أخرى بتأثير

_الضغط

في الهواء

_ التبخر

لألجسام الصلبة

الغاز إلى سائل

_ الح اررة

المواد الصلبة

المادة تتغير من حالة

لالنصهار

_شذوذ الماء

_القدرة على حل

_التمدد السطحي

الح اررة

_قابلية

المشاكل الفيزيائية

_تغير حالة المادة

_التكاثف

حجمي)

_ أفسر أن درجة

انتشار الغاز

_ معرفة أغراض

إنجماد الماء ودرجة

_حجم

الظواهر الفيزيائية

انصهاره تمثالن درجة السوائل

الح اررة نفسها

_ أفسر بعض

التطبيقات الفيزيائية

في الطبيعة
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الملحق ()0

قائمة بأسماء المحكمين
التسلسل

المحكم

جهة العمل

التخصص

1

د .عثمان ناصر منصور

جامعة الشرق األوسط/كلية العلوم التربوية

مناهج وطرائق تدريس

2

أ .د .ابتسام مهدي

جامعة الشرق األوسط/كلية العلوم التربوية

مناهج وطرائق تدريس

3

ا .د .ماجدة إبراهيم الباوي

كلية التربية/ابن الهيثم/جامعة بغداد

طرائق تدريس الفيزياء

4

ا .د .عبد الرزاق ياسين محمد

كلية التربيةللعلوم اإلنسانية\جامعة الموصل

طرائق تدريس الفيزياء

5

ا .م .د .فائق ناجي عطية

كلية التربية للبنات\ جامعة تكريت

طرائق تدريس رياضيات

6

ا .د .إسماعيل خليل الدهمشي

كلية التربية/للعلوم الصرفة

فيزياء

7

ا .م .د .عبدالكريم دهش

كلية التربية/للعلوم الصرفة

فيزياء

8

ا .م .د .محمود احمد عليوي

كلية التربية/للعلوم الصرفة

فيزياء

9

م .د .رعد خلف محمد الزبيدي

جامعة تكريت

طرائق تدريس عامة

10

ا .م .م .حامد عبداهلل سويد

مديرية تربية الكرخ األولى

طرائق تدريس فيزياء

11

انتصار محي الدين

ثانوية الجامعة

مدرس أقدم_ فيزياء
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اختبار عمليات العلم بصورته األولية

كلية العلوم التربوية
قسم اإلدارة والمناهج

التخصص :المناهج وطرق التدريس

الفصل الدراسي :األول

العام الدراسي0012_0000 :

الدكتور  /ة  ...................................... :المحترم  /ة.
تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " اثر استخدام استراتيجية التعلم النشط في تنمية عمليات
العلم في مادة العلوم لدى طلبة الصف األول المتوسط في العراق " استكماال لمتطلبات الحصول
اختبار لعمليات العلم في تدريس
ا
على درجة الماجستير ،لذلك قام الباحث بإعداد خطة تدريسية ،و
مادة الفيزياء ،ومن اجل اعتماد فقرات االختبار يأمل الباحث االسترشاد بآرائكم  ،لما عرف عنكم
من خبرة ودراية واسعة من العملية التعليمية راجيا منكم تحكيم أدوات الدراسة من حيث وضوحها،
وسالمتها ،وصياغتها اللغوية أو إي تعديل أو مقترح ترونه مناسبا.
االسم
الرتبة األكاديمية
التخصص
جهة العمل

وتفضلوا بقبول فائق االحترام.
اسم المشرف

الدكتور فواز حسن شحادة

اسم الباحث

محمود رؤوف محمود القيسي

29

اختبار عمليات العلم
 .1الشكل اإليضاحي اخآتي يبين الخاصية الفيزيائية للمادة:
أ .الغليان.
ب .التجمد.
ج .الذوبان.
د .االنصهار.
 .5عنـد وضـع ملعقـة معدنيـة بـاردة فـي كـأس يحتـوي مـاء سـاخن دون مالمسـة جدرانه؛ فـإن اتجـاه
انتقال الح اررة:

أ .من الملعقة إلى الماء في الكأس.
ب .من الماء في الكأس إلى الملعقة.
ررة الملعقة ثابتة.
ج .تبقى درجة ح ا
ررة الماء في الكأس ثابتة.
د .تبقى درجة ح ا
 .2تستخدم المشعات الحاررية (التدفئـة المركزيـة) لتدفئـة البيـوت ،اعتمـادا علـى مفهـوم تيارات
الحمـل الصاعدة والهابطة ،إن اتجاه حركة الماء البارد في المشع الحارري تكون كاخآتي:

أ .من األسفل إلى األعلى.
ب .من األعلى إلى األسفل.
ج .تبقى ثابتة ال تتحرك.
د .من اليمين إلى اليسار.
 .4إحدى المجموعات اخآتية تصنف بأنها سوائل سريعة التبخر مقارنة بغيرها:
أ .الماء ،الكحول اإليثيلي ،الزيت
ب .الماء ،األسيتون ،الزيت
ج .الماء ،الكحول اإليثيلي ،األسيتون
د .الماء ،الكحول ،الزئبق

06

 .2إحدى ط ارئق انتقال الحرارة في القضيب الفلزي الموضحة في الشكل اخآتي هي:
أ .الحمل.
ب .التوصيل.
ج .اإلشعاع.
د .الحمل واالشعاع معا.
 .0من خالل الجدول إدناه الـذي يبـين العالقـة بـين مسـاحة سـطح السـائل وكميـة التبخـر؛ فـإن
إحـدى العبارات اخآتية صحيحة؟

أ .تزداد كمية التبخر بازدياد مساحة
سطح السائل.
ب .تقل كمية التبخر بازدياد مساحة

ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺳطﺢ اﻟﺳﺎﺋل (ﺳم)04 0

04

0
ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﺑﺧر (ﻣم)

6

0

04
9

04
00

سطح السائل.
ج .تزداد كمية التبخر بنقصان مساحة سطح السائل.
د .تبقى كمية التبخر ثابتة بازدياد مساحة سطح السائل.
 .7مـاذا تتوقـع أن يحـدث إذا اسـتمر انصـ هار الجليـ د فـي القطـب المتجمـد الشـمال والقطـب
المتجمـد الجنوبي لألرض؟
أ .ارتفاع مستوى الماء في البحار والمحيطات المفتوحة
ب .انخفاض مستوى الماء في البحار والمحيطات المفتوحة
ج .يبقى مستوى الماء في البحار والمحيطات على نفس مستواه المفتوحة
د .تبخر جميع الماء في البحار والمحيطات المفتوحة
 .8إحدى المجموعات اخآتية تصنف بأن جميعها ط ارئق النتقال الح اررة:
أ .التوصيل ،الحمل ،التجمد.
ب .التوصيل ،الحمل ،التكاثف.
ج .الحمل ،االنصهار ،الغليان.
د .التوصيل ،الحمل ،اإلشعاع.
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 .9الشكل ا إليضاحي اخآتي يبين الخاصية الفيزيائية للمادة:
أ .الذوبان.
ب .التجمد.
ج .الغليان.
د .االنصهار.
 .16عند وضع عبوة بالستيكية فارغة وجافة ،ومثبت بالون مطاطي في فوهتهـا بإحكـام فـي وعـاء
فيه ماء ساخن؛ فإن البالون:

أ .ينتفخ ألن الهواء في داخله يتمدد.
ب .ينكمش ألن الهواء في داخله يتمدد.
ج .ينتفخ ألن الهواء في داخله يتقلص.
د .يحافظ على حجمه األصلي.
 .11تلجأ بعض الدول إلى رش الشوارع بالملﺢ عند تساقط الثلج ،الهدف من ذلك منع:
أ .تجمد الثلج على الشارع.
ب .غليان الثلج على الشارع.
ج .ذوبان الثلج على الشارع.
د .انصهار الثلج على الشارع.
 .15إحدى المجموعات اخآتية تصنف بأن جميعها مواد تستخدم في العزل الحراري:
أ .فلين ،صوف صخري ،حديد.
ب .فلين ،خشب ،نحاس.
ج .فلين ،جلد ،ألمنيوم.
د .فلين ،صوف صخري ،بالستيك.

05

 .12تأمل الشكل اإليضاحي اخآتي ،ثم حدد طريقة انتقال الح اررة التي تالحظها:
أ .الحمل.
ب .التوصيل.
ج .اإلشعاع.
د .التوصيل واالشعاع معا.
 .14عنـد وضـع أنبـوب زجـاجي رفيـع يحتـوي مـاء ملـون فـي وعـاء آخـر يحتـوي مـاء سـاخن؛ فـإن
مستوى الماء في األنبوب الزجاجي:
أ .يزداد ألنه يتقلص.
ب .يقل ألنه يتمدد.
ج .يقل ألنه يتقلص.
د .يزداد ألنه يتمدد.
 .12قام أحمد بوضع كأس زجـاجي يحتـوي مكعبـات ثلـج علـى مصـدر حـ ارري عنـد درجـة ح اررة 26

°س ،والحـظ بـدء تحـول مكعبـات الـثلج إلـى مـاء ،مـاذا تتوقـع أن يحـدث عنـد زي ـادة درج ـة

الح اررة إلى درجة ° 06س:

أ .ﺗزداد كمية الماء في الكأس.
ب .تقل كمية الماء في الكأس.
ج .تبقى كمية الماء ثابتة.
د .يتجمد الماء.
 .10إحدى المجموعات اخآتية تصنف بأن جميعها مواد موصلة للح اررة:
أ .نحاس ،ألمنيوم ،خشب.
ب .نحاس ،ألمنيوم ،ورق.
ج .نحاس ،ألمنيوم ،حديد.
د .نحاس ،ألمنيوم ،بالستيك.
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 .17إحدى األشكال اإليضاحية اخآتية تبين أثر الح اررة في المواد الغازية:

أ-

ب_

ج_

د_

 .18عند تسخين أحد طرفي سلك نحاسي باستخدام مصدر لهب مثبت علـى حـاملين؛ فإنـه يمكـن
االستنتاج بأن السلك النحاسي:

أ .يقل طوله ألنه يتقلص.
ب .يزداد طوله ألنه يتقلص.
ج .يحافظ على طوله األصلي.
د .يزداد طوله ألنه يتمدد.
( .19الثيرموس ) حاف ظ الح اررة هو أحد التطبيقات على انتقال الح اررة بالتالي فهو يستخدم في:
أ .العزل الحراري.
ب .تسخين السوائل.
ج .تبريد السوائل.
د .غلي السوائل.

04

 .56إذا علم ـت أن هن ـاك عالق ـة ب ـين المــواد اخآتي ـة) المـ ـاء ،الزي ـت ،الكحــول اإليثيل ـي (؛ ف ـيمكن
تصنيفها حسب الحالة الفيزيائية على أنها:

أ .مواد صلبة.
ب .مواد سائلة.
ج .مواد غازية.
د .مواد فلزية.
 .51إحدى األشكال اإليضاحية اخآتية توضح مفهوم التجمد للماء:
-أ

-ب

-ج

د_

 .55تختلف كمية امتصاص الح اررة مع اختالف لون الجسم ،وبالتالي فأن كمية امتصاص الجسم
للح اررة:
أ .تزداد كلما كان لون الجسم غامقا.
ب .تقل كلما كان لون الجسم غامقا.
ج .تزداد كلما كان لون الجسم فاتحا.
د .ال توجد عالقة بين كمية امتصاص الح اررة مع اختالف لون الجسم.

02

 .52عند زيادة درجة الحرارة لكأس زجاجي يحتوي ماء ،وموضوع على مصدر حراري؛ فإن:
أ .سرعة التبخر تقل.
ب .سرعة التبخر تزداد.
ج .الماء يتجمد.
د .سرعة التبخر تبقى ثابتة.
 .54إذا علمت أن هناك عالقة بين المواد اخآتية (الخشب ،الزجـاج ،البالسـتيك) ،فـيمكن تصـنيفها
حسب درجة توصيلها للحرارة على أنها:

أ .مواد موصلة للح اررة.
ب .مواد فلزية.
ج .أ  +ب.
د .مواد عازلة للح اررة.
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االختبار بصورته النهائية

اختبار عمليات العلم

الزمن )55( :دقيقة.

اسم الطالب.................................. :
المدرسة....................................... :
الشعبة.......................................... :
اليوم والتاريخ................................. :
تعليمات االختبار
عزيزي الطالب:
 .1الهدف من االختبار قياس مدى امتالك لمهارات عمليات العلم (المالحظة ،التصنيف،
االستدالل) وليس العالمات.
 .0إذا كان السؤال غير واضح ،ال تتردد في السؤال.
 .3يتكون االختبار من أربعة وعشرون فقرة ،الرجاء قراءتها ثم اإلجابة عنها.
 .5يوجد لكل فقرة ثالثة بدائل ،ويوجد بديل واحد فقط صحيح.
مع تمنياتي لكم بالنجاح.
الباحث :محمود رؤوف محمود القيسي
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 .1عند وضع ملعقة معدنية باردة في كأس يحتوي ماء ساخن دون مالمسة جدرانه ،فأن اتجاه
انتقال الح اررة:

أ .من الملعقة إلى الماء في الكأس.
ب .من الماء في الكأس إلى الملعقة.
ج .تبقى درجة ح اررة الملعقة ثابتة.
د .تبقى درجة ح اررة الملعقة في الكأس ثابتة.
 .5الشكل اإليضاحي اخآتي يبين الخاصية الفيزيائية للمادة:
أ .الغليان.
ب .التجمد.
ج .الذوبان.
د .االنصهار.
 .2الشكل اإليضاحي اخآتي يبين الخاصية الفيزيائية للمادة:
أ .الذوبان.
ب .التجمد.
ج .الغليان.
د .االنصهار.
 .4تلجأ بعض الدول إلى رش الشوارع بالملح عند تساقط الثلج ،الهدف من ذلك منع:
أ .تجمد الثلج على الشارع.
ب .غليان الثلج على الشارع.
ج .ذوبان الثلج على الشارع.
د .انصهار الثلج على الشارع.
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 .2عنـد وض ـع أنبـوب زج ـاجي رفيـع يحتــوي مـاء ملـون ف ـي وعـاء آخــريحتـوي م ـاء سـاخن ،ف ـإن
مستوى الماء في األنبوب الزجاجي:

أ .يزداد ألنه يتقلص.
ب .يقل ألنه يتمدد.
ج .يقلألنه يتقلص.
د .يزداد ألنه يتمدد.
 .0إحدى األشكال اإليضاحية اخآتية تبين أثرالح اررة في المواد الغازية:
أ_

ب_

ج_

د_

( .7الثيرموس) حافظ الحاررة هو أحد التطبيقات على انتقال الح اررة؛ بالتالي فهو يستخدم في:
أ .العزل الحراري.
ب .تسخين السوائل.
ج .تبريد السوائل.
د .غلي السوائل.

09

 .8إحدى األشكال اإليضاحية اخآتية؛ توضح مفهوم التجمد للماء:
أ-

ب-

ج-

د-

 .9إحدى المجموعات اخآتية تصنف بأنها سوائل سريعة التبخر مقارنة بغيرها:
أ .الماء ،الكحول اإليثيلي ،الزيت.
ب .الماء ،األسيتون ،الزيت.
ج .الماء ،الكحول اإليثيلي ،األسيتون.
د .الماء ،الكحول ،الزئبق.
 .16إحدى المجموعات اخآتية تصنف بأن جميعها ط ارئق النتقال الحرارة:
أ .التوصيل ،الحمل ،التجمد.
ب .التوصيل ،الحمل ،التكاثف.
ج .الحمل ،االنصهار ،الغليان.
د .التوصيل ،الحمل ،اإلشعاع.
 .11إحدى المجموعات اخآتية تصنف بأن جميعها مواد تستخدم في العزل الحراري
أ .فلين ،صوف صخري ،حديد.
ب .فلين ،خشب ،نحاس.
ج .فلين ،جلد ،ألمنيوم.
د .فلين ،صوف صخري ،بالستيك.
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 .15إحدى المجموعات اخآتية تصنف بأن جميعها مواد موصلة للح اررة:
أ .نحاس ،ألمنيوم ،خشب.
ب .نحاس ،ألمنيوم ،ورق.
ج .نحاس ،ألمنيوم ،حديد.
د .نحاس ،ألمنيوم ،بالستيك.
 .12إذا علمـ ـت أن هنـ ـاك عالقـ ـة بـ ـين المواد اخآتيـ ـة (الم ـاء ،الزي ــت ،الكح ــول اإليثيلـ ـي)؛ فـ ـيمكن
تصنيفهاحسب الحالة الفيزيائية على أنها:

أ .مواد صلبة.
ب .مواد سائلة.
ج .مواد غازية.
د .مواد فلزية.
 .14إذا علمت أن هناك عالقة بين المواد اخآتية (الخشب ،الزجـاج ،البالسـتيك) ،فـيمكن تصـنيفها
حسب درجة توصيلها للحرارة على أنها:

أ .مواد موصلة للحاررة.
ب .مواد فلزية.
ج .أ +ب.
د .مواد عازلة.
 .12تستخدم المشعات الحاررية (التدفئـة المركزيـة) لتدفئـة البيـوت ،اعتماداعلـى مفهـوم تيـاارت
الحمـل الصاعدة والهابطة ،إن اتجاه حركة الماءالبارد في المشع الحارري تكون كاخآتي:
أ .من األسفل إلى األعلى.
ب .من األعلى إلى األسفل.
ج .تبقى ثابتة ال تتحرك.
د .من اليمين إلى اليسار.
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 .10إحدى ط ارئق انتقال الحرارة في القضيب الفلزي الموضحة في الشكل اخآتي هي:
أ .الحمل.
ب .التوصيل.
ج .اإلشعاع.
د .الحمل واالشعاع معا.
 .17من خالل الجدول أدناه الـذي يبين العالقـة بين مسـاحة سـطح السـائل وكميـة التبخـر؛ فأن
إحـدى العباارت اخآتية صحيحة؟

مساحة سطح السائل (سم)5

16

56

26

46

كمية التبخر (ملم)2

2

0

9

15

أ .تزداد كمية التبخر بازدياد مساحة سطح السائل.
ب .تقل كمية التبخر بازدياد مساحة سطح السائل.
ج .تزداد كمية التبخر بنقصان مساحة سطح السائل.
د .تبقى كمية التبخر ثابتة بازدياد مساحة سطح السائل.
 .18م ـاذا تتوق ـع أن يحــدث إذا اس ـتمر انصـهار الجليـد ف ـي القطــب المتجمــد الش ـمال والقطــب
المتجمــد الجنوبي لألرض؟

أ .ارتفاع مستوى الماء في البحار والمحيطات المفتوحة.
ب .انخفاض مستوى الماء في البحار والمحيطات المفتوحة.
ج .يبقى مستوى الماء في البحار والمحيطات على نفس مستواه المفتوحة.
د .تبخر جميع الماء في البحار والمحيطات المفتوحة.
 .19عند وضع عبوة بالستيكية فارغة وجافة ،ومثبت بالون مطاطي في فوهتهـا بإحكـام فـي وعـاء
فيه ماء ساخن؛ فإن البالون:

أ .ينتفخ ألن الهواء في داخله يتمدد.
ب .ينكمش ألن الهواء في داخله يتمدد.
ج .ينتفخ ألن الهواء في داخله يتقلص.
د .يحافظ على حجمه األصلي.
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 .56تأمل الشكل اإليضاحي اخآتي ،ثم حدد طريقة انتقال الح اررة التي تالحظها:
أ .الحمل.
ب .التوصيل.
ج .اإلشعاع.
د .التوصيل واإلشعاع معا.
 .51قام أحمد بوضع كأس زجـاجي يحتـوي مكعبـات ثلـج علـى مصـدر حـارري عنـد درجـة ح اررة
°26س ،والحــظ بــدء تحــول مكعب ـات ال ـثلج إل ـى م ـاء ،م ـاذا تتوق ـع أن يحــدث عنــد زي ـادة

درج ـة الح اررة إلى درجة ° 06س:
أ .تزداد كمية الماء في الكأس.
ب .تقل كمية الماء في الكأس.
ج .تبقى كمية الماء ثابتة.
د .يتجمد الماء.

 .55عند تسخين أحد طرفي سلك نحاسي باستخدام مصدر لهب مثبت علـى حـاملين؛ فإنـه يمكـن
االستنتاج بأن السلك النحاسي:

أ .يقل طوله ألنه يتقلص.
ب .يزداد طوله ألنه يتقلص.
ج .يحافظ على طوله األصلي.
د .يزداد طوله ألنه يتمدد.
 .52تختلف كمية امتصاص الح اررة مع اختالف لون الجسم ،وبالتالي فأن كمية امتصاص الجسم
للحرارة:

أ .تزداد كلما كان لونالجسم غامقا.
ب .تقل كلما كانلون الجسم غامقا.
ج .تزداد كلما كان لون الجسم فاتحا.
د .ال توجد عالقة بين كمية امتصاص الحاررة مع اختالف لون الجسم.
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 .54عند زيادة درجة الحرارة لكأس زجاجي يحتوي ماء ،وموضوع على مصدر حراري فإن:
أ .سرعة التبخر تقل.
ب .سرعة التبخر تزداد.
ج .الماء يتجمد.
د .سرعة التبخر تبقى ثابتة.
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مفتاح اإلجابات الصحيحة
رقم الفقرة
1
2
3
4
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6
7
8
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نموذج خطة تدريس
خطة الدرس باستراتيجية التعلم النشط
عدد الحصص(2):

الدرس األول

الصف :األول المتوسط
1
عدد الحصص

الوحدة السادسة :الفيزياء

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

األهداف السلوكية

الح اررة صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم األعلى درجة إلى الجسم األقل درجةح اررة

األنشطة

المحتوى وعرض الدرس

استراتيجيات
التدريس الحديثة

_ يفس ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـ ـزان ما الحرارة؟ وما االتزان الحرراري؟ مراذا
يحررردن عنررردما تةرررع قطعرررة سررراخنة مرررن
مررررراذا يحررررردن _التعلم التعاوني
الحراري.
الحديد في ماء بارد؟ إننا سنجد أن الحديرد عندما يتالمس

_تفكير ناقد

_ يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن

يبرررد بعررد مرردة مررن الررزمن ،بينمررا يسررخن
المررراء فررري الوقرررت نفسررره ،وتسرررتمر هرررذ

الح ـ ـ اررة تنتقـ ــل مـ ــن العمليرررة حترررك تصرررل كلترررا المرررادتين إلرررك

الجسم الساخن إلـى

درجة الحرارة نفسها ،والذي يحصل هرو

_ ما االتزان الحراري؟
_كيرررررف تنتقرررررل الطاقرررررة
الحرارية بين األجسام؟

جسرررمان لهمرررا

_مررا العالقررة بررين الطاقررة

درجترا حرررارة

الحركيررة لجزيتررات المررادة

مختلفتان؟

ودرجة الحرارة؟

أن قطعرررة الحديرررد فقررردت حررررارة والمررراء

الجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اكتسب حررارة حترك وصرال إلرك االترزان

سخونة

_ العصف الذهني

تقويم األهداف

_اختبار
معلومات

الحراري.
واالترررزان الحرررراريل هرررو الحالرررة التررري
تتساوى فيها درجة حرارة جسمين عندما
يكونان في تماس مع بعةهما.

_ يميز بين الحـ اررة ودرجة الحرارة تعد مقياسا ً لمعدل الطاقة

ودرجة الح اررة.

الحركيررررة لجسرررريمات ذلرررر الجسررررم ،لررررذا
تختلررررف درجررررة الحرررررارة عررررن الطاقررررة
الحرارية ،فالطاقة الحرارية هي مجمرو
الطاقررات للجسرريمات ،فرري حررين أن درجررة
الحرارة هي مقياس لمعدل الطاقات،

أدوات التقويم
التقويم المتابع

*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة*التدريبات

متابعة حل أستلة الفصل

الواجب المنزلي

حل األستلة
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الموضوع

الحرارة وطرق قياسها

تقنيات التعليم والوسائل *أجهزة عرض
التمهيد

المادة

*نماذج وعينات *مجسمات *صور

عدد الحصص

العلوم

1

*شروحات ورسومات

كيف تقيس درجة ح اررة كأس من الشاي الساخن؟ هل ترتشف قسما منه؟ أم تستعمل إصبعك للقياس
بمالمسته؟ عليك أن تستعمل المحرار.

األهداف السلوكية
_يتعرف على
مقاييس درجة
الح اررة.

المحتوى وعرض الدرس

األنشطة

استراتيجيات
التدريس الحديثة

المحـرار :هـو أنبــوب زجــاجي دقيــق يوجــد _ تفكير ناقد _ العصف الذهني
وجـ ــد أن كميـ ــة _التعلم التعاوني
بداخل ـ ــه كمي ـ ــة م ـ ــن الس ـ ــائل ،وغالب ـ ــا م ـ ــا
يســتخدم الزئبــق او الكحــول فــي المحـرار ،الم ـ ـ ـ ــاء تغل ـ ـ ـ ــي

ألنهمــا يبقيــان ســائلين ضــمن مــدى واســع عنـد 102 C°
مــن درجــات الح ـ اررة .وتســتعمل المحــارير تح ــت الض ــغط

تقويم األهداف
_ ما انواع
المحارير؟
_كيف تحول 40°C

إلىK

لقيـ ـ ــاس درجـ ـ ــة ح ـ ـ ـ اررة األجسـ ـ ــام بفضـ ـ ــل االعتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي،
خاص ــية التم ــدد الحـ ـراري للمـ ـواد الس ــائلة مـ ـ ـ ــاذا تتوقـ ـ ـ ــع،

المستعملة فـي هـذه المحـارير ،وهـو زيـادة هــل هــذا المــاء
حجـ ـ ـ ــم المـ ـ ـ ــادة نتيجـ ـ ـ ــة الرتفـ ـ ـ ــاع درجـ ـ ـ ــة نق ـ ـ ـ ـ ــي؟ وه ـ ـ ـ ـ ــل

ح اررتها .وهناك ثـالث انـواع مـن مقـاييس يتجم ـ ـ ـ ــد عنـ ـ ـ ـ ــد
C° 0؟ وضـح
درجة الح اررة هي:
*المقيــاس الســليزي :وتقــاس فيــه درجــات ذلك.
الح اررة بالدرجة السل يزيةC °
*المقي ـ ـ ــاس الفهرنه ـ ـ ــايتي :وتق ـ ـ ــاس في ـ ـ ــه
درجات الح اررة بالدرجة الفهرنهايتية F
*مقياس كلفن :تقاس فيه درجات الحـ اررة

بمقياس كلفن K.

أدوات التقويم
التقويم المتابع

*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة

متابعة حل أستلة الفصل

الواجب المنزلي

*التدريبات

حل األستلة
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عدد الحصص(2):

الدرس الثاني
الوحدة السادسة :الفيزياء
الموضوع
طرائق انتقال الحرارة

المادة

الصف :األول المتوسط
عدد الحصص
العلوم

1

تقنيات التعليم والوسائل *أجهزة عرض *نماذج وعينات *مجسمات *صور *شروحات ورسومات
تنتقل الح اررة خالل المواد بثالث طرائق أذ تنتقل الح اررة في المعادن بطريقة التوصيل ،أما في السوائل
التمهيد
والغازات فتنتقل بطريقتي الحمل واإلشعاع
األهداف
السلوكية
_ يقارن بين
طرائق التوصيل
للح اررة.
_ يوضح أن
المواد تختلف

في توصيلها
للح اررة.

األنشطة

المحتوى وعرض الدرس

استراتيجيات
التدريس الحديثة

_ العصف
_ تفكير ناقد
كيف تنتقل الح اررة؟
لم ـ ــاذا تنتق ـ ــل الحـ ـ ـ اررة ف ـ ــي الذهني
تنتقل الطاقة الح ارريـة مـن أي جسـم سـاخن
_التعلم
إل ــى أي جس ــم اق ــل س ــخونة من ــه ،ويتوق ــف األجســام الصــلبة الموصــلة التعاوني
انتقال هذه الطاقة عنـدما ال يوجـد فـرق فـي للح ـ ـ اررة بطريقـ ــة التوصـ ــيل
درج ـ ــات الحـ ـ ـ اررة ب ـ ــين الجس ـ ــمين ،وتنتق ـ ــل وال تنتقل بطريقة الحمل؟
الطاقــة الح ارريــة فــي الم ـواد بــثالث ط ارئــق _ اخـــتالف قابليـــة المـــواد
في توصيلها الحراري.
هي:
التوصـ ـ ــيل الح ـ ـ ـراري :ه ـ ـ ـو انتقـ ـ ــال الطاقـ ـ ــة أدوات النشاط:

تقويم األهداف
_ما ط ارئـق إنتقـال
الح اررة؟
_كيـ ـ ـ ـ ـ ــف تنتقـ ـ ـ ـ ـ ــل
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اررة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
السوائل والغازات؟

_لم ـ ــاذا ال تص ـ ــلنا

ح ـ ـ ـ ـ ـ اررة الش ـ ـ ـ ـ ــمس
بطريقتي التوصيل

الح ارري ــة عب ــر التم ــاس المباش ــر م ــن م ــادة ســاقين أحــدهما مــن الحديــد
واالخر من النحاس ،كـرات
إلى أخرى أو ضمن المادة نفسها.
تي ــار الحم ــل :ه ــو انتق ــال الطاق ــة الح ارري ــة صغيرة من الشمع ،مصـدر

أو الحمل؟

بواســطة حركــة جزيئــات الســائل .وبالطريقــة حراري ،حامالن،
نفســها تمامــا يحــدث الحمــل فــي اله ـواء أو خطوات العمل:

أي غـ ــاز ،إذ تنتقـ ــل الح ـ ـ اررة نتيجـ ــة إنتقـ ــال .1اخــذ س ــاقين مــن الحدي ــد
جزيئ ــات المـــادة نفس ــها التـــي تحم ــل معه ــا والنحـ ـ ـ ــاس وألصـ ـ ـ ــق بهمـ ـ ـ ــا
الح اررة من موضع إالى اخـر ولهـذا السـبب كـ ـرات ص ــغيرة م ــن الش ــمع
ف ــأن طريق ــة الحم ــل تقتص ــر عل ــى الموائ ــع وعلى ابعاد متساوية.
.5أجع ـ ــل طرف ـ ــي الس ـ ــاقين

(سائل وغاز).

اإلش ــعاع :ان ــه انتق ــال الطاق ــة عل ــى ش ــكل المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنيين متق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاربين
موجــات كهرومغناطيس ــية كالض ــوء المرئ ــي وأســخنهما بواســطة مصــدر
أو االشـ ـ ـ ـ ــعة تحـ ـ ـ ـ ــت الحم ـ ـ ـ ـ ـراء ،وبعكـ ـ ـ ـ ــس ح ـ ـ ـ ـراري بحيـ ـ ـ ــث تصـ ـ ـ ــلهما
التوصــيل والحمــل يمكــن لإلشــعاع الح ـراري الحـ ـ ـ ـ اررة بالتس ـ ـ ــاوي ،م ـ ـ ــاذا
أن ينتقـل فـي الفـراغ وعبـر جسـيمات المـواد نالحظ؟

الشفافة المختلفة.

أدوات التقويم
التقويم المتابع

*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة
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الموضوع
تقنيات التعليم والوسائل

التمهيد

طرائق انتقال
الحرارة
*أجهزة عرض *نماذج وعينات *مجسمات *صور *شروحات ورسومات
تنتقل الح اررة خالل المواد بثالث طرائق أذ تنتقل الح اررة في المعادن بطريقة التوصيل ،أما في السوائل

المادة

عدد الحصص

العلوم

1

والغازات فتنتقل بطريقتي الحمل واإلشعاع
األهداف
السلوكية
_يميررررررررز بررررررررين الموصالت والعوازل :إن سرعة انسياب الحرارة فري تفكير ناقد:
المحتوى وعرض الدرس

استراتيجيات
التدريس الحديثة

األنشطة

المررواد الموصررلة المواد ،يعتمد علك طبيعة المواد.فرالمواد التري توصرل _ال يحصررررررررل _العصف الذهني
الطاقررررة الحراريررررة بشرررركل جيررررد تسررررمك الموص الالالالت التوصرررررررررررررريل
والعازلة.
_ التعلم التعاوني
_يفسرررر حررردون الحراريالالة مثرررل الفةرررة والحديرررد والنحررراس ،وتسرررمك الحررراري فررري

تقويم
األهداف
_كيف يحدن
نسيم البر ليالً؟

نسررررررررريم البرررررررررر المررواد الترري ال توصررل الطاقررة الحراريررة بشرركل جيررد الاررررررررررررررررررالف

والبحر.

العالالوازل الحراريالالة مثرررل الرررورق والصررروف والهرررواء الخرررررررررررررارجي
والزجاج والخشب والماء النقري .ومرن الجردير بالرذكر لألرض؟
أن المواد جيدة التوصيل للحرارة تعد موصالت جيدة _أيهمررا أفةررل
للكهرباء.

لشرررب الشرراي

ما نسيم البحر والبر؟

السرررررررررراخن أن

همرررا راهرتررران طبيعيتررران تحررردثان وتظهرررران بشررر

يكون في كأس

واضرررح فررري المنررراطق القريبرررة مرررن شرررواط البحرررر من الزجراج أم
والسبب في حدون راهرة نسيم البحر :هرو أن أشرعة كرررررررأس مرررررررن
الشررمس عنررد سررقوطها علررك األرض (اليابسررة) فأنهررا األلمنيرررررررررررروم؟
ترفرع مررن درجرة حرررارة أرضررية السراحل نهرراراً أكثررر ولماذا؟
مرررن سرررطح المررراء ممرررا يرررؤدي إلرررك تسرررخين الهرررواء
المالمس لسطح األرض بصورة أسر  ،إذ يرتفع إلك
األعلرررك ولتخلخرررل الةررراط يتحررررك الهرررواء البرررارد
الموجود فوق البحر باتجا اليابسة ليحل محله ويكرون
هذا الهواء بارد يسمك نسيم البحر وهو هواء منعش.
أمررا فرري حالررة نسالاليم البالالر فيحرردن العكررس إذ تتحجررب
أشعة الشمس فري الليرل فتبررد اليابسرة أسرر مرن مراء
البحرررر ،عنررردها يرتفرررع الهرررواء الموجرررود فررروق البحرررر
لألعلك ألنه هواء ساخن وقليل الكثافة فيتحرك الهواء
من اليابسة باتجا البحر يسمك نسيم البر.

أدوات التقويم
التقويم المتابع

*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة
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عدد الحصص(2):

الدرس الثالث
الوحدة السادسة :الفيزياء
الموضوع
تقنيات التعليم والوسائل

التمهيد

األهداف السلوكية
_يوضح العالقة بين
أثررر الحرررارة وتمرردد
األجسام
_ يفسررررررررر بعرررررررر
التطبيقررات الفيزيائيررة
لتمرررررررردد األجسررررررررام
الصلبة.

أدوات التقويم
التقويم المتابع

أثر الحرارة في المواد

المادة

الصف :األول المتوسط
العلوم عدد الحصص

1

*أجهزة عرض *نماذج وعينات *مجسمات *صور *شروحات ورسومات
تتمدد معظم المواد بارتفا درجة حرارتها نتيجة الزدياد الطاقة الحركية لجزيتاتها وتتقلص لنقصان طاقتها
الحركية.
المحتوى وعرض الدرس

األنشطة

استراتيجيات
التدريس الحديثة

تقويم األهداف

ان معظم المواد سواء كانت صلبة
أو سائلة أو غازية تتمدد بتأثير
_ التعلم التعاوني
أدوات النشررراطل سرررل
أن
هو
الحرارة ،وسبب هذا التمدد
نحاسرررررررررري رفيررررررررررع_ ،العصف الذهني
الحرارة التي تكتسبها المواد تزيد
حرررررررامالن ،مصررررررردر
من الطاقة الحركية لجزيتاتها،
حراري.
فتزداد المسافات البينية بين تل
خطوات العملل
حصول
الجزيتات وهذا يؤدي إلك
.1أثبررررررررررت السررررررررررل
التمدد الطولي للموادل وهو تاير
النحاسرري مررن طرفيرره
في أبعاد جزيتاتها عن بعةها
وهررررو مشرررردود علررررك
في
البع مما أدى الك تايير
حاملين.
أبعاد المادة عند تاير درجة
.4أضرررررررع المصررررررردر
حرارتها
الحررررررررراري أسررررررررفل
تمدد األجسام الصلبة :تتمدد معظم السل .
األجسام الصلبة بالتسخين وتتقلص .3أحررررررك المصررررردر
بالتبريد ،ويحدن التمدد والتقلص
الحرررراري ،يمينرررا
في أبعاد الحسم الثالثة (الطول
ً
ويسارا ،ماذا أالحظ؟
والعرض والسم ) .وبما أن للجسم .2ابعررررررررد المصرررررررردر
الصلب شكل ثابت وحجم ثابت،
الحرررررراري ،وانتظرررررر
لذل يمكن قياس مقدار التمدد
قليالً ماذا أالحظ؟
الحاصل في أي بعد من أبعاد
.5ما سبب تاير شركل
نتيجة
عندما ترتفع درجة حرارته
السل أثناء تسخينه.
التسخين .وتسمك الزيادة الحاصلة
في طول الجسم الصلب بالتمدد
الطولي ،والزيادة الحاصلة في
مساحة سطح الجسم الصلب يسمك
التمدد السطحي ،أما الزيادة
الحاصلة في حجمه فتسمك التمدد
الحجمي.
*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة *التدريبات

التمدد الطولي
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الموضوع

أثر الحرارة في المواد

تقنيات التعليم والوسائل *أجهزة عرض

المادة

العلوم

*نماذج وعينات *مجسمات *صور

التمهيد

توجد عوامل عدة تؤثر في تمدد األجسام الصلبة

األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

عدد الحصص
*شروحات ورسومات

األنشطة

تفكير ناقدل

استراتيجيات
التدريس الحديثة

التقويم المتابع

تقويم األهداف

_ في ضوء حركة
الجسيمات ،لماذا
_ العصف الذهني يتمدد الااز أكثر
_ التعلم التعاوني من السائل
والصلب عند
التسخين؟
_ما العوامل التي
يتوقف عليها
التمدد الطولي
لألجسام الصلبة؟
_ما سبب تدلي
أسالك الكهرباء
في فصل
الصيف؟
_فسر شذوذ
الماء؟

_يقررارن بررين تمرردد ما العوامل المؤثرة في تمدد األجسام؟
ررام
ر
األجس
األجسرررررام الصرررررلبة توجرررد عوامرررل عررردة ترررؤثر فررري تمررردد
_لماذا ال تمل
الصلبة منهال
الاازات حجما ً
والسائلة والاازية
 .1طررول السررل ل إذ كلمررا ترتفررع درجررة حرررارة أو شكالً ثابترا؟ً
_يفسر شذوذ الماء السل المعدني يزداد طوله.
ولهررررا القابليررررة
للجسم
الطولي
التمدد
.4درجات الحرارةل يزداد
علك االنتشار؟
الصلب بازدياد درجة حرارتره .بسربب اخرتالف
كميررررة الحرررررارة الترررري يكتسرررربها ،أي أن مقرررردار
التاير في الطول يتناسب طرديا مع تاير درجة
الحرارة.
.3نرو المرادةل األجسررام ال تتمردد بالمقردار نفسرره
وانمررا تتمرردد بمقررادير مختلفررة ،فمررثالً عنررد رفررع
درجة حرارة سرلكين لهمرا طرول وقطرر معينرين
أحررردهما مرررن النحررراس واألخرررر مرررن الرصرررا
درجررة سررليزية واحرردة ،فرران الزيررادة فرري سررل
الرصررا تكررون أكبررر مررن سررل النحرراس ،وإذا
كان الفلزان مثبتان معرا ً 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
القاعررردة برررين درجتررري  0°Cو  4°Cإذ يسرررل
سلوكا ً خاصاً ،فعند انخفاض درجة حرارة الماء
أقل من  4°Cيتمدد المراء وتقرل كثافتره بردالً مرن
أن يرررتقلص حجمررره كبررراقي السررروائل  .امرررا تمررردد
المرررراء فرررروق درجررررة حرررررارة  4°Cفهررررو تمرررردد
طبيعي ،ولهذ الظاهرة أهمية كبيرة في الطبيعة
للحفار علك اإلحياء المائية.
تمدد الغازات:
ً
ً
عرفرررت سرررابقا أن الارررازات ال تملررر حجمرررا 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
بتسرراوي معامررل التمرردد الحجمرري لجميعهررا عنررد
ثبوت الةاط خالفا ً للمواد الصلبة والسائلة.
*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة
أدوات التقويم
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عدد الحصص( 3 ):

الدرس الرابع
الوحدة السادسة :الفيزياء
الموضوع

تحوالت حاالت المادة

المادة

الصف :األول المتوسط
1
العلوم عدد الحصص

تقنيات التعليم والوسائل *أجهزة عرض *نماذج وعينات *مجسمات *صور *شروحات ورسومات
تتاير حالة المادة من حالة إلك أخرى بتأثير درجات الحرارة وال يصاحبها تاير في خصائص المادة
التمهيد
الكيميائية.
األهداف
السلوكية
_يستنتج أن حالرة
المررادة تتايررر مررن
حالرة إالرك أخرررى
بتأثير الحرارة.
_يفسررر أن درجررة
انجمررررررراد المررررررراء
ودرجة انصرهار
تمررررررثالن درجررررررة
الحرارة نفسها.

أدوات التقويم
التقويم المتابع

المحتوى وعرض الدرس

األنشطة

استراتيجيات
التدريس
الحديثة

تقويم األهداف

تعرفررت سررابقا ً أن للمررادة حرراالت مختلفررة (الصررلبة قيالالالالالاس درج الالالالالة
والسائلة والاازية) وترتبط هذ الحاالت بالحرارة انصهار الجليد _ :الررررررررررررررتعلم _مررراذا نعنررري بمفهررروم
وتأثيراتها.
تاير حالة المادة؟
أدوات النشررررراطل التعاوني
ررد،
ر
الجلي
ررريش
ر
ج
إلرك
حالرة
مرن
المرادة
تحرول
و
ه
المادة:
تغير حالة
_الررررررررررررررررتعلم _مررررررا الفرررررررق بررررررين
االنصهار واالنجماد؟
حالرررة اخررررى ال يصررراحبها تايرررر فررري خصرررائص أنرررراء زجرررراجي ،الذاتي
المررادة الكيميائيررة ،فالجليررد والمرراء السررائل والبخررار مصدر حراري _ ،العصرررررررف _مرراذا احترراج لصررهر
جميعهرررا تمثرررل المرررادة نفسرررها وهرررو المررراء ،ولكرررن محرار.
أي مادة صلبة؟
الذهني
التحرروالت فرري حرراالت المررادة لهررا عالقررة بالطاقررة خطوات العملل
الحراريرررة المكتسررربة أو المفقرررودة فعنررردما تتحرررول .1أضررع جررريش
المرررادة مرررن حالرررة إلرررك اخررررى ،فأمرررا أن تكتسرررب الجليرررد فررري أنررراء
زجاجي ونةعه
حرارة أو تفقدها،
االنصهار :وهو تاير حالة المادة مرن الصرلبة إلرك علررررررك مصرررررردر
حراري.
السائلة بالتسخين.
عند إضافة طاقة حرارية إلك جسم صلب كرالثلج.4 ،أضررررررررررررررررررررررع
تكتسرررب جزيتاتررره طاقرررة حراريرررة فترررزداد سررررعة المحررررار داخرررل
اهتزاز جزيتاته وتتباعد عن بعةها وتةعف قوة جرررريش الجليرررد،
التجرراذب بررين تل ر الجزيتررات إلررك أن تصرربح قرروة أالحرررررظ قرررررراءة
التجاذب والمسافات البينية بينها مقاربة للمسرافات المحررررررار بعرررررد
وقرروى التجرراذب بررين جزيتاتهررا المررادة السررائلة ممررا مرردة مررن الررزمن،
إلرررك مررراذا تشرررير
يؤدي إلك انصهار الجسم الصلب.
درجة االنصهار :وهي درجة الحرارة الثابتة التي قراءة المحرار؟
يتحول عندها الماء من الحالرة الصرلبة إلرك الحالرة  .3عنرررررررررررررررررررررررد
السرائلة .حيرث تختلرف درجررة االنصرهار مررن مررادة االسررررتمرار فرررري
انصرررهار الجليرررد
إلك اخرى.
هل تتاير درجرة
االنجماد :هو تحول المادة فري الحالرة السرائلة إلرك الحرارة أم تبقرك
المررررادة فرررري الحالررررة الصررررلبة بالتبريررررد .أن سرررربب ثابتة؟
حصررول االنجمرراد هررو تباطررأ حركررة جسرريماته ممررا  .2مرررراذا أسررررمي
يؤدي إلك تقارب جزيتاته بعةها إلك بع أكثرر درجرررة الحررررارة
فتزداد قوى التماس برين هرذ الجسريمات .إلرك أن الثابترررررررة التررررررري
تصررربح مشرررابهة للمسرررافات برررين جزيترررات الحالرررة يسرررررررررررررررررررررررجلها
المحرار؟
الصلبة.
*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة *التدريبات
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الموضوع
تقنيات التعليم والوسائل

التمهيد
األهداف السلوكية

تحوالت حاالت المادة
*أجهزة عرض *نماذج وعينات *مجسمات *صور *شروحات ورسومات
الحرارة الكامنة لالنصهار والعوامل المؤثرة في كمية تبخر السائل.

المادة

المحتوى وعرض الدرس

العلوم

األنشطة

عدد الحصص

استراتيجيات
التدريس الحديثة

_يفسررررررر الحرررررررارة لكرري تتحررول المررادة مررن الحالررة الصررلبة إلررك تفكير ناقدل

الكامنة لالنصهار

أدوات التقويم
التقويم المتابع

1

تقويم األهداف
الحرارة

_ ما
الكامنة
لالنصهار؟
_ ما الحرارة
الكامنة للتبخر؟

الحالررة السررائلة فرري درجررة االنصررهار نفسررها فسررررررر سرررررربب _ العصف الذهني
فأنها تحتراج إلرك كميرة مرن الحررارة تمتصرها ثبررررات درجررررة _ التعلم التعاوني
وتبقك كامنة(مخزونة) في المادة السرائلة مرن حرررارة مكعررب _ التعلم الذاتي
غيررر أن تسرربب رفررع درجررة حرارتهررا ،وعنررد الجليرررررد أثنررررراء
فقرردان هررذ الحرررارة مررن السررائل يعررود الررك انصررررررررررررررهار
حالته الصلبة.
وتحولرررره إلررررك
لتحويرل
الالزمرة
الحررارة
كميرة
وقد وجرد أن
ماء؟
() 1Kgمررن المررادة مررن حالررة الصررالبة إلررك _ لمرراذا يتررأخر
حالة السيولة يحدن عند نقطة انصهار المادة جفرررررررررررررررررررراف
نفسرها دون تايررر فرري درجررة حرارتهررا تسررمك المالبرررررررررررررررس
الحرارة الكامنة لالنصهار
المبللة في يروم
_ الحرارة الكامنة للتبخر
رطب؟
لكرري تتحررول المررادة مررن حالتهررا السررائلة إلررك
حالتهررا الاازي رة يتطلررب تزويررد المررادة السررائلة
بكميرررة مرررن الحررررارة يمتصرررها مرررن مصررردر
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
وهري كميرة الحرررارة الالزمرة لتبخررر ()1Kg
من المادة السائلة بدرجة غليانها الطبيعية.
العوامل المؤثرة في كمية تبخر السائل:
.1نو السائلل تختلرف السروائل بعةرها عرن
بع في تبخرها ،فمنهرا مرا يتبخرر بسررعة،
ومنها ما هو قليل التبخر،
 .4اتسررا سررطح السررائلل كلمررا اتسررع سررطح
السائل المعرض للهواء كان التبخر أسر .
.3سرعة الرياحل أن تعرض السائل لتيرارات
الهواء يزيد من سرعة تبخر .
.2درجرررررة الحررررررارةل كلمرررررا ازدادت درجرررررة
حرررارة السررائل أدى ذل ر إلررك زيررادة سرررعة
التبخر والعكس صحيح.
.5الةرررراطل بازديرررراد الةرررراط تقررررل سرررررعة
التبخر والعكس صحيح.
 .6كمية بخار الماء في الهواءل يكون التبخرر
سررريعا ً عنرردما يقررل بخررار المرراء فرري الهررواء،
وبزيادته تزداد رطوبة الجو فيقل التبخر.
*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة *التدريبات
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الموضوع

تحوالت حاالت المادة

المادة

عدد الحصص

العلوم

تقنيات التعليم والوسائل *أجهزة عرض *نماذج وعينات *مجسمات *صور
التبخر والاليان والتكاثف
التمهيد
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

1

*شروحات ورسومات

استراتيجيات
التدريس الحديثة

األنشطة

_يوضررح أن الاليرران عنررد هطررول المطررر نالحررظ تجمررع بعر المرراء الكحول أسرر
والتبخررررررر كالهمررررررا الراكررد علررك سررطح األرض لكررن مررا يلبررث أن تبخرررررررراً مرررررررن _ التعلم التعاوني
_العصف الذهني
يحصررالن فرري سررائل يختفرري بعررد أيررام ،ألن جزيتررات المرراء اكتسرربت الماء

يتحول إلك غاز.
_يعرررررف أن عمليررررة
التكرراثف هرررو تحرررول
الااز إلك سائل وهو
عكس عملية التبخر.

أدوات التقويم
التقويم المتابع

كميررة مررن الحرررارة ممررا أدى إلررك زيررادة سرررعة
جزيتاتها أكثر فتزداد المسرافات برين الجزيترات
وتصبح مقاربرة للمسرافات برين جزيترات المرادة
الاازية وتتحول إلك بخرار وتتررك السرطح ،أي
تحررول المرراء إلررك غرراز .فالالالتبخر :هررو عمليررة
تحررول المررادة مررن حالتهررا السررائلة إلررك حالتهررا
الاازية عند اكتسرابها الحررارة .وهنراك نوعران
من التبخرل
.1النو األولل وهو تبخر أجرزاء السرائل كلره،
إذ تتولرررد فقاعرررات بخاريرررة ترتفرررع إلرررك سرررطحه
الحررر لتنفجررر ويسررمك الاليرران ويحرردن الاليرران
في درجة حرارية معينة يتوقرف مقردارها علرك
الةرراط المسررلط علررك السررائل وتسررمك درجالالة
الغليالا وهري درجرة الحررارة التري يبردأ عنردها
السائلبالاليان ويثبت عليها حتك يتحرول السرائل
جميعه إلك بخار.
 .4النو الثانيل مرن التبخرر فيحردن باسرتمرار
علررك سررطح السررائل دون وصررول السررائل إلررك
درجة الاليان .ويتم في جميع درجات الحررارة
ويقاس التبحر بقياس كتلة السائل التري تبخررت
خالل زمن معين وهذا يسمك كمية التبخر.
التكالاث ::عنردما أضرع وعرا ًء برارداً فري طريررق
بخار الماء المالي ،ماذا أالحرظ؟ أالحرظ تحرول
البخار إلك قطرات ماء وذل ألنه عنرد تالمرس
جزيترررات البخرررار السرررطح البرررارد تفقرررد كميرررة
الحرررررارة الترررري اكتسرررربها وتتجمررررع وتتكرررراثف،
والتكاث :هو تحرول المرادة مرن حالتهرا الاازيرة
إلك حالتها السائلة وهرو عكرس عمليرة التبخيرر،
لهررذا السرربب نجررد أن الايرروم ،وهرري بخررار مرراء
موجود فري أعرالي الجرو ،بعرد تكاثفهرا وتحولهرا
إلك مطر تجعل الجو أكثر دفتاً .فالبخرار عنردما
يفقررد جررزءاً مررن كميررة حرارترره فأنرره سرريتكاثف،
ونجد هذا واضحا ً عندما تتجمرع قطررات النردى
علك األشجار أو السيارات في الصباح الباكر،
أو تكون قطرات المراء علرك السرطح الخرارجي
لزجاجة الماء البارد بعد أخراجها من الثالجة.
*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة
أدوات النشاطل
إناءان متمراثالن،
ماء ،كحول.
خطوات العملل
.1أضع في اإلناء
األول كميرررة مرررن
الماء.
.4أضررررع الكميررررة
نفسررررررررررها مررررررررررن
الكحول في اإلناء
األخر.
.3اترررك اإلنرراءين
معرضرررين للجرررو
مررررررررردة زمنيرررررررررة
واحررررررردة ،مررررررراذا
أالحظ؟
 .2أيهمررررا يتبخررررر
أسر الكحرول أم
الماء .ولماذا؟
_تفكير ناقد:
مررا سرربب خررروج
بخرررررار مرررررن فرررررم
المرررتكلم فررري جرررو
الشتاء البارد؟
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_التعلم الذاتي

تقويم األهداف
_فرري أي الحررالتين
يفقررررد المرررراء فيهررررا
حرررارة ،التبخررر أم
االنجماد؟
_ مرررررررا العوامرررررررل
المررؤثرة فرري كميررة
تبخر السائل؟
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عدد الحصص(1):

الدرس الخامس
الوحدة السادسة :الفيزياء
الموضوع
تقنيات التعليم والوسائل

التمهيد

األهداف السلوكية
_ يفهرررررررم بعررررررر
التطبيقرررررررررررررررررررررررات
الفيزيائي
_يفسرررر كيرررف يرررتم
حفظ المرواد سراخنة
أو بررراردة بواسرررطة
العزل

أدوات التقويم
التقويم المتابع

تطبيقات الفيزياء في الحياة
*أجهزة عرض

المادة

العلوم

الصف :األول المتوسط
1
عدد الحصص

*نماذج وعينات *مجسمات *صور

*شروحات ورسومات

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

المحتوى وعرض الدرس

األنشطة
أستلة شفوية
من أستلة
الفصل ومن
واقع الحياة

استراتيجيات
التدريس الحديثة

_كيررررررررررف تحرررررررررردن
األعاصرررررير .وضرررررح
_ التعلم الذاتي
_ العصرررررررررررررررررررررف ذل ؟
_لمررررررررراذا نسرررررررررتخدم
الذهني
_الررررررررررررررررررررررررررررررتعلم المالبس الصوفية في
فصل الشتاء؟
التعاوني

إثالالر تيالالارات الحمالالل علالالس الطقالالس والمنالالا :
تلعررب تيررارات الحمررل دوراً هام را ً فرري التررأثير
علك أحوال الطقس ،حيرث أنهرا تكرون السربب
الرئيسي لحركة الرياح واألعاصير من مكان
ألخر .فعند ارتفا درجرة الحررارة فري مكران
مررا ،فررهن الهررواء يسررخن فتقررل كثافترره ،فيرتفررع
ألعلك مكوناً منطقة ضاط مرنخف  ،ونتيجرة
لررذل تنتقررل طبقررات الهررواء البرراردة (منطقررة
ضرراط مرتفررع) لتحررل محررل الهررواء السرراخن
فيسرررررربب ذلرررررر حركررررررة الهررررررواء (الريرررررراح
أواألعاصير).
الح الالالرارة ف الالالي حياتن الالالا( :قنين الالالة الترم الالالوس)
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
لعرررردة سرررراعات .وتطلررررك الجرررردران الداخليررررة
بالفةة وهذا يقلل كمية الحرارة الممتصة من
قبل زجاج القنينة.
الالرب مالع علالوم الحيالاة :األغنرام التري تعريش
فررري المنررراطق المرتفعرررة الجبليرررة أو المنررراطق
الباردة ياطري جسرمها صروف كثيرف وسرمي
حتررك تحررافظ علررك درجررة حرررارة أجسررامها،
ولهررذا السرربب نسررتخدم أصرروافها فرري صررناعة
المالبرررس الشرررتوية التررري تررردف األجسرررام الن
الصوف مادة عازلرة الحتوائره علرك فراغرات
كثيرررررة يررررداخلها هرررروا ًء والعررررزل الحررررراري
يستخدم للحد من انتقال الحرارة مثرل الزجراج
المزدوج.
*االختبارات الشفوية *االختبارات التحريرية *المالحظة

متابعة حل أستلة الفصل

تقويم األهداف

*التدريبات

الواجب المنزلي

حل األستلة

82

الملحق ()7

نموذج خطة تدريس
خطة الدرس بالطريقة االعتيادية
عنوان الدرس :مفهوم الح اررة

الصف األول المتوسط

عدد الحصص5 :

الفصل السادس :الفيزياء
النتاجات الخاصة

المواد واألدوات

إكساب الطالب

السبورة واألقالم

معلومات عن الح اررة

الملونة

استراتيجية
التدريس

التمهيد :تهيئة الدرس
أسئلة التقويم:

وكيفية قياسها
ان يبين الطالب أهمية
تحديد درجة الح اررة
أن يعرف الطالب
درجة الح اررة

التقويم

_ما أسم الجهاز
الذي نحدد من

نماذج لمحارير

خالله درجة
الطريقة

االعتيادية

الح اررة؟

_ ماذا نعني
باالتزان الحراري؟

أن يقدر أهمية الح اررة
في حياتنا

التنفيذ واإلجراءات

الزمن

_ما تأثير الح اررة
على المواد؟

من خالل شرح بسيط

 2دقائق

وسريع عن الموضوع
_لجذب انتباه الطالب
لموضوع الدرس يطرح
المدرس بعض األسئلة

 22دقيقة

_كيف نشعر بالح اررة؟
_ما مصادر الح اررة
المستخدمة في منزلك؟
_ الواجب البيتي
التمدد الطولي للمواد
الصلبة

 2دقائق
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كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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الملحق ()9

كتاب تسهيل مهمة من تربية صالح الدين

