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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما " َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم 

 َتْعَمُلوَن َخِبيٌر "
 

 
 صدق اهلل العظيم

 (11اآلية )سورة المجادلة 
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 قرار لجنة المناقشة

 
 

 

 

 

 

 



 ه
 

 اإلهداء

 

 إلى روح والدتي الطاهرة ، التي غرست فيَّ ٌحبَّ العلم منذ الصغر

 

الذي علَّمني أن أنهل من بستان العلم و شجعني على  –مدَّ اهلل في عمره  –إلى والدي الغالي 
 المثابرة والجد

 

 التي لطالما سهرت الليالي الطِّوال في سبيل راحتي إلنجاز هذا العمل.  –شذى قلبي  -إلى زوجتي 

 

 اللواتي أطمح أن يُكنَّ مناراٍت للعلم والمعرفة في قادم األيام. –فراشاتي البريئات  –إلى فلذات كبدي 

 

 إلى أختي الغالية ، التي لم تأُل جهدًا في تقديم يد العون والمساعدة ، والتي كانت ِنعَم األخت والسند.

 

لى طلبة العلم على إمتداد أردننا الحبيب ...  وا 

 لهم جميعًا ُأهدي هذا الجهد المتواضع.

 

  أبو شحادةعبداهلل  



 و
 

 شكر وتقدير

 

الحمد هلل مبِدِع السماواِت و األرض ، والصالة والسالم على أشرف المرسلين ، وخاتم النبييِّن ، 
 المصطفى األمين ، معلُِّمنا و ُمرَشُدنا إلى الصراط المستقيم.

 

يسَّر لي ُسُبل أتقدَّم بوافر الشكر وخالص اإلمتنان إلى األستاذ الدكتور جودت أحمد المساعيد ، الذي 
الذي لم يأُل فكان ِنعَم المعلِّم البحِث والمعرفة ، وما انفكَّ ُيذلل لي الصعوبات ، و ُيمهد لي الدرب ، 

 جهدًا إلخراج هذه الرسالة على ما هي عليه.

كما أتقدَّم بجزيل الشكر إلى ُأستاذي الفاضل الدكتور غازي خليفة ، الذي كانت لمالحظاته القيِّمة ، 
ظهاره بهذه الصورة الُمثلى.و دع  مه المتواصل أكبر األثر في إنجاز التحليل اإلحصائي وا 

وأتقدَّم بالشكر الخالص إلى أعضاء لجنة المناقشة ، على ما تفضلوا به من آراء سديدة ومالحظات 
 نيِّرة كان لها األثر في إثراء هذه الرسالة.

تدقيقه اللغوي للرسالة مما ساعد على وأتقدم بالشكر إلى أخي وصديقي األستاذ هاني عليان ، على 
 إخراجها بلغة سليمة.
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 فيالمجموعات الثرثارة و  طريقتي حل المشكالت إبداعيا  الفيزياء ب دريست "أثر
طلبة الصف العاشر األساسي بالمدارس الخاصة في لالتحصيل والتفكير اإلبداعي 

 "عمانمدينة 

 

 إعداد

 عبداهلل فضل أبو شحادة

 إشراف

 المساعيدجودت أحمد  األستاذ الدكتور:

 ملخص

 طريقتي حل المشكالت إبداعياً الفيزياء ب دريستإلى تقصي أثر الدراسة هذه  هدفت 
طلبة الصف العاشر األساسي بالمدارس لالتحصيل والتفكير اإلبداعي  فيالمجموعات الثرثارة و 

 .عمانمدينة الخاصة في 

بتطويره ، والثانية اختبار تحصيلي قام الباحث استخدام أداتين ، األولى هي وقام الباحث ب 
و للتأكد من صدق اإلختبار اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي ، والذي تبناه الباحث كما هو. هي 

قام الباحث بعرضهما على مجموعة من فقد ختبار تورانس للتفكير اإلبداعي ، التحصيلي و إ
حساب نسبة التوافق بالنسبة لإلختبار التحصيلي ، حيث قام الباحث بإجراء بعض المحكمين ، و تم 

لحساب معامل ثبات و %. 08التعديالت عليه ، وحذف األسئلة التي نالت نسبة توافق أقل من 
االختبار التحصيلي واختبار التفكير اإلبداعي فقد تم اختيار عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة 
 –طبق عليها االختباران ، وحسب معامل ثبات االختبار التحصيلي باستخدام معادلة كودر 

التفكير اإلبداعي ( ، وحسب معامل ثبات اختبار 8800( وقد بلغت قيمته )KR-20ريتشاردسون )



 ل
 

عادة االختبار ) (  ومعادلة )كرونباخ ألفا( حيث بلغت test - retestباستخدام طريقة االختبار وا 
 ( .8.00)الثبات  قيمة الدرجة الكلية لمعامل

مدراس وعلى ثالث شعب صفية من شعب الصف  واقتصرت عينة الدراسة على ثالث
ة العشوائية البسيطة ، وتم توزيعها عشوائيًا إلى تم اختيارها بالطريق، التي العاشر األساسي 

تم تدريسها بطريقة حل األولى التي مجموعتين تجريبيتين و مجموعة ضابطة ، المجموعة التجريبية 
المجموعة التجريبية الثانية : وتم تدريسها بطريقة و ( طالبًا ، 12المشكالت إبداعيًا ، وعدد أفرادها )

( طالبًا ، والمجموعة الضابطة : وتم تدريسها بالطريقة 18أفرادها ) المجموعات الثرثارة ، وعدد
 ( طالبًا  .21التقليدية وبلغ عدد أفرادها )

بعنوان "الكهرباء من مادة الفيزياء للصف العاشر األساسي وحدة وتمثلت المادة الدراسية في 
باستخدام ريبيتين سبع حصص صفية ، حيث تم تدريس المجموعتين التج ُوزعت على، المتحركة" 

إبداعيًا و المجموعات  وفق طريقتي حل المشكالت إعدادهاب الخطط التدريسية التي قام الباحث
  .ليدية، وتم تدريس المجموعة الضابطة باستخدام الخطة التي أعدها معلم المادة بالطريقة التقالثرثارة 

المتعدد ، وتحليل التباين المصاحب  (ANCOVA) المصاحبوباستخدام تحليل التباين 
(MANCOVA ): أظهرت نتائج الدراسة اآلتي 

 ات( بين متوسطα≤8880داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) وق ذاتد فر و وج .2
تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي الذين درسوا مادة الفيزياء بطريقة حل المشكالت 

،  يقة التقليديةف نفسه الذين درسوا المادة نفسها بالطر تحصيل طلبة الص اتإبداعيًا ومتوسط
 ولصالح المجموعة التي درست باستخدام طريقة حل المشكالت إبداعيًا .

 

 ات( بين متوسطα≤8880داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) وق ذاتد فر و وج .1
تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي الذين درسوا مادة الفيزياء بطريقة المجموعات الثرثارة 

،  التقليديةتحصيل طلبة الصف نفسه الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة  اتومتوسط
 ولصالح المجموعة التي درست باستخدام طريقة المجموعات الثرثارة .

 



 م
 

 ات( بين متوسطα≤8880ستوى الداللة اإلحصائية )داللة إحصائية عند م وق ذاتد فر و وج .3
التفكير اإلبداعي لطلبة الصف العاشر األساسي الذين درسوا مادة الفيزياء بطريقة حل 

التفكير اإلبداعي لطلبة الصف نفسه الذين درسوا المادة نفسها  اتالمشكالت إبداعيًا ومتوسط
 استخدام طريقة حل المشكالت إبداعيًا .، ولصالح المجموعة التي درست ب التقليديةبالطريقة 

 

 ات( بين متوسطα≤8880داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) وق ذاتد فر و وج .4
طلبة الصف العاشر األساسي الذين درسوا مادة الفيزياء بطريقة ل التفكير اإلبداعي

طلبة الصف نفسه الذين درسوا المادة ل التفكير اإلبداعيات المجموعات الثرثارة ومتوسط
، ولصالح المجموعة التي درست باستخدام طريقة المجموعات  التقليديةنفسها بالطريقة 

 الثرثارة .

 

( بين α≤8880داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) وق ذاتد فر و وجعدم  .0
طلبة الصف العاشر األساسي الذين درسوا مادة الفيزياء بطريقة تحصيل  اتمتوسط

باستخدام طلبة الصف نفسه الذين درسوا المادة نفسها تحصيل  المجموعات الثرثارة ومتوسط 
 . طريقة حل المشكالت إبداعيا

 

 ات( بين متوسطα≤8880داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) وق ذاتد فر و وج .6
بداعي لطلبة الصف العاشر األساسي الذين درسوا مادة الفيزياء بطريقة التفكير اإل

سها المجموعات الثرثارة ومتوسط التفكير اإلبداعي لطلبة الصف نفسه الذين درسوا المادة نف
 .باستخدام طريقة حل المشكالت إبداعياً 
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ABSTRACT 

This study aimed at inquiring the Impact of teaching Physics by 

Creative Problem Solving and Buzz Groups methods on the achievement 

and creative thinking of Tenth grade students in Amman private schools. 

The researcher used two tools, the first one was the achievement test, 

which was developed by the researcher, and the second one was “The 

Torrance Test for creative thinking”, which was adapted by the 

researcher. 

To assure the validity of both tools, the researcher distributed them to 

a group of jury. According to their suggestions, the items which got 80% 

and above of their acceptance have been chosen.  

To calculate the reliability of the achievement test, the researcher used 

Kuder Richardson 20 formula that yields a coefficient of (0.85). To 

insure the reliability of Torrance Test for creative thinking, the researcher 

used test-retest method and Cronbach's alpha equation that yields a 

coefficient of (0.88).  



 س
 

To answer the questions of the study, the researcher used ANCOVA, 

and MANCOVA . The results were as follows: 

1. There was a statistical significant difference between the study 

groups performance means on the achievement test, due to the 

teaching strategy (creative problem solving, traditional method) in 

favor of the group that has been taught by the creative problem 

solving method.  

2. There was a statistical significant difference between the study 

groups performance means on the achievement test, due to the 

teaching strategy (buzz groups, traditional method) in favor of the 

group that has been taught by the buzz groups’ method. 

3. There was a statistical significant difference between the study 

groups performance means on the creative thinking test, due to the 

teaching strategy (creative problem solving, traditional method) in 

favor of the group that has been taught by the creative problem 

solving method.  

4. There was a statistical significant difference between the study 

groups performance means on the creative thinking test, due to the 

teaching strategy (buzz groups, traditional method) in favor of the 

group that has been taught by the buzz groups’ method.  

5. There was no statistical significant difference between the study 

groups performance means on the achievement test, due to the 

teaching strategy (creative problem solving, buzz groups)  

6. There was no statistical significant difference between the study 

groups performance means on the creative thinking test, due to the 

teaching strategy (creative problem solving, buzz groups)  
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة

 : تمهيد 

ختيار المحتوى ا  و  ،بدقة ووضوح صياغة األهداف يتطلب التدريس الناجح بالدرجة األساس  
وطرق مالئمة ساليب أ  بوجود  الإ  مل لكن عملية التدريس ال تكت و التدريسي في ضوء تلك االهداف،

ن تدريس أ  ذ إ  ،  همويحفز تفكير  ةالعلمي ةمحتوى المعرفي للطلبة بشكل يتناسب وطبيعة الماديصال الإل
 لقاء الذي قد يؤدي الى تقليل فعالية التعلم عند الطلبة.إل  سلوب التلقين واأ  ن يبتعد عن أ  العلوم يجب 

ع المستويات ، كما أنًّ عالم اليوم يشهد كثيرًا من التغيرات ذات اإليقاع المتسارع على جمي 
سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو تكنولوجية و التي تنعكس بشكل ملحوظ على التربية و التعليم 
عمومًا و على طرق التدريس واستراتيجياته على وجه الخصوص . ويعتبر مجال المواد العلمية 

نا إعادة النظر في طرق وتدريسها واحدًا من المجاالت التي تؤثر فيها تلك المتغيرات ، مما يحتم علي
 (2002واستراتيجيات تدريسها لتواكب المستويات الجديدة في ثورة العلم المتسارعة . )سالمة ، 

وجب في هذه ، كما  واجباً  مراً أ  لتدريس العلوم  ةق بديلائصبح البحث عن طر فقد أ  ومن هنا 
لتمكين الطالب  ،  تلك المعرفةعن كمية  فضالً ، التركيز على كيفية الوصول للمعرفة العلمية  الطرق

الوصول  ةحاولمده على البحث عن المعرفه بنفسه و الفعلية التي تساع ه  في النهاية من تطوير قدرات
ف تفسيرات ومحاولة اكتشا، تمكنه من التساؤل والبحث  ةيها من خالل وضعه في مواقف تعلميلإ  

تعمل على و أالب جاهزه التستثير تفكيره في قو دون تقديمها له  ةالمختلف ةمقبولة للظواهر العلمي
 ه.تتنمي
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لى إ عمد الباحثون عشريناالبداعي في منتصف القرن الومع تزايد االهتمام باالبداع والتفكير 
بداعي لدى إل  على تنمية التفكير ا ساساً أ  تعتمد  ، جديدة للوصول للمعرفةتدريس محاولة تصميم طرق 

 .بداعياً إ  ي هذا المجال طريقة حل المشكالت ف ةالمهمالطرق  على رأس هذهالمتعلمين و 

بداعي للمشكالت وتحديد ة الحل اإللتحديد مراحل عملي الجهد االكبرو قد ب ذل الكثير من 
نتيجة جهود العاملين في أنه ( 2005كما أشير إليه في السرور ) ستثارة هذه العملية وتنشيطهاكيفية ا

قدموا عدة تصورات  الذين، األمريكية (Buffalo University) ومؤسسة تربية االبداع بجامعة بافل
سلوب أ  تصميم ( لOsborn)سبورن و المربي اول الذي قدمه مستندين الى النموذج األ ، لمراحل العملية

ساسية للحل االبداعي أ  لى وجود ثالث مراحل إ هخالل شارأوالذي  ،7691عام العصف الذهني 
، (Barens) ف بارنزأ ضاثم  واكتشاف الفكره ، واكتشاف الحل(. ئع،للمشكالت )وهي:اكتشاف الوقا

 من خمس مراحل وبالتالي قدم تصوراً  هذه المراحل مرحلتين أخريينإلى ( 2002كما جاء في عامر )
 Problemاكتشاف المشكلة (Fact Finding ، 2 ئعااكتشاف الوق يشمل: ، للعملية االبداعية

Finding ، 2 )اكتشاف الفكرهIdea Finding  ، 4 )اكتشاف الحل Solution Finding ،                
    Acceptable Finding قبول الحل( 5

بأن طريقة حل المشكالت تنقل دور Trowbridge et.al) , 0222)رفاقه ويؤكد تروبريج و 
المعلومات إلى  ي قي المتمثل باالستماع وتلبعليمية نقلة نوعية من الدور السلالمتعلم في العملية الت

فيقوم خاللها بالبحث عن  ، في تلك العملية محوراً ذلك المتعلم الدور إاليجابي الذي يصبح فيه 
مما يساهم في زيادة مستويات النجاح والتميز لديه، وتنشيط قدراته  ، والتوصل إليها بنفسه ، المعلومة
تاحة الوقت له كي يتمثل ال العقلية ،   معلومة ويتمكن منها.وا 

ن تقديم أ (Herrenkohl et.al, 1999)و رفاقه ل نيكو وهير  (Scholes,2002)ويرى سكوليز  
التي تزيد من ثقة الطالب بنفسه ، مما يشكل لديه  قمن الطرائالمواضيع الدراسية بصورة مشكالت 

تحسين  وبالتالي ،وتساعد في اكتسابه لمهارات التفكير ،  جل الحصول على المعرفة العلميةأ  من  دافعاً 
 .(2002)صوافطة، نواتج التعلم 
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 كما أن أدبيات تدريس العلوم تشير إلى أهمية التعلم النشط في تنشيط التفكير ، و ان أحد
ساسي على التعلم أ   والتي تعد من استراتيجيات التعلم النشط وتعتمد بشكل   الطرق الحديثة نسبياً 

تزيد من مشاركة  التي (Buzz Groups)  ةرثار دريس باستخدام المجموعات الثطريقة الت ، التعاوني
مما يؤثر على زيادة فاعلية ، عية اموضوع الدرس من خالل المناقشة الجيجابي في مإ الطلبة بشكل  

يد من االساليب ن للتعلم النشط العدأ  ( على 0222)يؤكد سعادة ورفاقه ،  تعلم ويعمل على ترسيخهال
ساليب ألومن هذه ا لم بفاعلية في العملية التعليمية ،مشاركة المتعم على و والطرائق التي تق
 .ة:المجموعات الثرثار 

المشار إليه في جانجل  ، في كتابه ديناميكية المجموعات في العمل ( (Thelen ثلين ويقترح
(Gangel, 2003)   لى إموقف االستماع  منتوفر االنتقال الطبيعي والمفيد  ةن المجموعات الثرثار أ

لى إ)المعلمين(  في نقل المسؤولية من القاده ةوسيط ةنها خطو أ  ي أ  لكل فرد ، موقف القرار 
 ةخرى ذات قيمأ  ت اربعة استخدامأ  ترح كذلك ويق، فراد في تلك المجموعات ثم األ ةر يالمجموعات الصغ

 لهذا المنهج في التدريس والعمل الجماعي وهي :

 لية.و بتحمل المسؤ  ةام الطلبلتز إ  همية مع الحرص على أ ذات  تبدء الدرس بمشكال .7

 نشاء جدول اعمال للحصول على تجربة تعليمية ذات معنى.إ .2

 نحو العمل. ةالمجموعأ فراد التغلب على الشعور بالعجز واعادة توجيه  .2

 وزيادة التواصل بين الطلبة والمعلم. فكار ،أل  من ا ةاختيار مجموع .4

و حل ة المجموعات الثرثار كل من ام ة عند استخدوالتنويع كعوامل مهم ةمع مراعاة المرونو 
 ةماع بصورةعليمية لعملية التل لمتعلم بشكل خاص ولمن الفوائد  ا العديدمله المشكالت إبداعيًا ، اللتان

التي تعنى بدراسة ، مادة الفيزياء  ن في تدريسهاتين الطريقتي القيام بتحديد فاعليةختار الباحث إ فقد، 
ر االبداعي الطرق في تنمية التفكي هذهمدى فاعلية  لمعرفة ، وذلك افيهالظواهر الطبيعية والبحث 

 .في التدريس تقليديةالمقارنة بالطريقة ،  صف العاشر األ ساسيالبة طلوزيادة التحصيل لدى 
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 :مشكلة الدراسة 

 صف العاشر األ ساسياللطلبة  الحظ الباحث من خالل عمله الميداني وتدريسه لمادة الفيزياء
ارات التفكير مهإكتساب في  ملحوظ يل الطلبة في مادة الفيزياء ونقص  في تحص ضعف وجود

 .يهماالبداعي لد

 يةتقليدالعتماد على الطرق واالسترتيجيات اإل   ، امههأ من ةوقد يعزى ذلك الى عوامل متعدد
تقبال الطلبة ن اسأ  ذ إ  غالب وتكون غير مثيره للتفكير ، في التدريس والتي قد تعتمد على التلقين في ال

مد أساسا على خلفية المعلم ومدى ن مرد ذلك يعتأ  ويرى الباحث  .وغير تفاعلي للمعلومات يكون سلبياً 
عظم المعلمين يميل م ذإ   ، تقانه للطرق واالتجاهات الحديثة في التدريس كاستراتيجيات التعلم النشطإ
أو ألنهم ،  من خاللها بشكل كبير ية ضبط الصفمكانا  لسهولتها و  يةتقليدالام الطريقة لى استخدإ

سلوب تدريسهم أ  من  فأصبحت جزءاً  ، نفسهم بهاأ  تم تدريس المعلمين  ، بعد أ ناعتادوا تلك الطريقة 
 .كبيرة ةبصور 

 ًا ،تطبيق طريقة حل المشكالت ابداعي في لتحقق من وجود مشكلةرغم كل ذلك ، ومن أجل او 
استطالعية لتسجيل   قام الباحث باجراء دراسة ة ،رثار المجموعات الثطريقة س باستخدام والتدري

حول مدى استخدام ة الطريقة العشوائية البسيطب هماختيار  م  تمعلمي الفيزياء والطلبة  من ةاستجابات عين
 فيثرهما أ  و ،  ةالمجموعات الثرثار طريقة دريس باستخدام والت بداعياً إ  طريقة حل المشكالت كل من 

 (:2) جدول اآلتيوجاءت النتائج كما في ال ، الطلبة بداعي لدىإل  لتفكير اي واالتحصيل الدراس
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 (1الجدول )

 بداعيا  إمدى استخدام طريقة حل المشكالت  دراسة استطالعية حولنتائج 
(Creative Problem Solving) و طريقة المجموعات الثرثارة (Buzz Groups)  وجهة من

 المعلمين والطلبة   عينة من نظر 

 درجة استجابة المعلمين لبةدرجة استجابة الط
 الرقم الفقرة

 نادرا أحيانا كثيرا نادرا أحيانا كثيرا

8% 10% 82% 11% 19% 70% 

حل  طريقةلم مع الطلبة يستخدم المع

خالل تدريس  بداعيا  إالمشكالت 

 الفيزياء.

1 

20% 17% 63% 21% 23% 56% 

 طريقةيستخدم المعلم مع الطلبة 

خالل تدريس  عات الثرثارةالمجمو

 الفيزياء.

2 

5% 18% 77% 9% 25% 66% 

حل  طريقةيربط المعلم بين استخدام 

والتفكير االبداعي  بداعيا  إالمشكالت 

 للطلبة اثناء تدريس الفيزياء.

3 

18% 22% 60% 30% 16% 54% 

حل  طريقةيربط المعلم بين استخدام 

وتحصيل الطلبة  بداعيا  إالمشكالت 

 ريس الفيزياء.خالل تد

4 

10% 29% 61% 25% 20% 55% 

 طريقةيربط المعلم بين استخدام 

والتفكير  المجموعات الثرثارة

االبداعي للطلبة اثناء تدريس 

 الفيزياء.

5 

26% 23% 51% 20% 37% 43% 

 طريقةيربط المعلم بين استخدام 

وتحصيل  المجموعات الثرثارة

 الطلبة في الفيزياء.

6 

 



7 

  

% من الطلبة قد أ شاروا إلى 20% من المعلمين و 02( أن 2) السابق لجدولمن او يتضح  
% 56% من المعلمين و 65الفيزياء ، و أ ن حل المشكالت إ بداعيًا في تدريس  طريقةعدم إستخدام 

المجموعات الثرثارة في تدريس الفيزياء ، مما يؤكد وجود  طريقةمن الطلبة قد أ شاروا إلى ندرة إ ستخدام 
بداعي.الم  شكلة التي يقوم الباحث بتقصي أ ثرها في التحصيل و التفكير اإل 

و زيادة في التأكيد على وجود المشكلة ، فقد إ طلع الباحث على توصيات بعض الدراسات 
اعية للطلبة د( قد أوصى بضرورة اإلهتمام بنتيجة القرارات اإلب0222السابقة ، حيث وجد أن البكر )

وصت بضرورة تدريب أالتي ( 2008التدريس ، و كذلك دراسة الحربي ) عن طريق إسترتيجيات 
( قد 2010ة ، و أن العنزي )بداعيإل  بداعي والممارسات اإل  ساليب التخطيط للتدريس اأالمعلمات على 

 طبقت المجموعات الثرثارة في اللغة العربية ، مما يجعل من تطبيقها في الفيزياء مثيرا  لإلهتمام.

 

 ة:هدف الدراس

 :ذه الدراسة إلى تحقيق اآلتيه تهدف 

  إيجاد أثر تدريس الفيزياء لطلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الخاصة في عمان

( في التحصيل والتفكير Creative Problem Solvingبطريقة حل المشكالت إبداعيًا )

 .ةالتقليدياإلبداعي للطلبة مقارنة بطريقة التدريس 

 لفيزياء لطلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الخاصة في عمان إيجاد أثر تدريس ا

( في التحصيل والتفكير اإلبداعي للطلبة مقارنة Buzz Groups) بطريقة المجموعات الثرثارة

 .التقليديةبطريقة التدريس 
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 أسئلة الدراسة:

 :يناآلتي إلى اإلجابة عن السؤالينالدراسة هذه  هدفت

 في تحصيل،   والمجموعات الثرثارة فيزياء بطريقتي حل المشكالت إبداعياً ما أثر تدريس مادة ال (2
 ؟بمدينة عمان في المدارس الخاصة األ ساسي شراعال طلبة الصف

في التفكير ،  المجموعات الثرثارةو  ما أثر تدريس مادة الفيزياء بطريقتي حل المشكالت إبداعياً  (0
 ؟بمدينة عمان دارس الخاصةفي الم األ ساسي شراعالالصف  لطلبةاإلبداعي 

 فرضيات الدراسة:

 تم إختبار الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:، فقد لإلجابة عن سؤالي الدراسة 

 األ ساسي شراعالمن الصف  حصيل طلبة( في تα≤  2026ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) (2
تدريس )حل المشكالت تعزى لطريقة ال ،  في مادة الفيزياء بمدينة عمانفي المدارس الخاصة 

 .(، مقارنة بالطريقة التقليدية المجموعات الثرثارةو  إبداعياً 

 شراعالالصف  لطلبة( في التفكير اإلبداعي α≤  2026ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) (0

تعزى لطريقة التدريس )حل  ، في مادة الفيزياء بمدينة عمانفي المدارس الخاصة  األ ساسي

       .(، مقارنة بالطريقة التقليدية المجموعات الثرثارةو  المشكالت إبداعياً 

 :أهمية الدراسة

 مهماً  قاً يف عمضنها تأفي  ،بالذات  مجال تدريس الفيزياء همية الدراسة الحالية فيأ  تكمن         
دراته الذي ال يراعي تفكير الطالب وقحيث تنقلها من المفهوم التقليدي ب التعلمية ، للعملية التعليمية

يوازن بين مقدرته المعرفية المتمثلة  وراعي احتياجات الطالب ي  الذي معنى التدريس ذي ى الالعقلية إل
  .بداعيإل  عقلية العليا كمهارات التفكير افي التحصيل وقدراته ال
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التي تساعد المعلم على التخطيط ة على استراتيجيات التعلم النشط هذه الدراس تركز كما 
نه في أ( على 0222ة، سعاد)ذ يؤكد إ ،في طريقة المجموعات الثرثارة  س كماالفعال للتدري

الطلبة الجماعية ضمن  ةنشطالمعلم التخطيط بفاعلية كبيره أل   يستطيع ةالمجموعات الصفية المرن
بحيث يتم تحقيق العدد االكبر من االهداف التربوية المنشودة وفي وقت ، ترتيب دقيق للمجموعات 

و أمنه  ةوتشكيل مجموعات صغير ،  نشطة يشترك فيها طلبة الصف كلهأ  وقد يشمل ذلك  يا.قصير نسب
 مية فردية.القيام بأنشطة تعل

كأسلوب لتدريس  ياً بداعإها لطريقة حل المشكالت حطر  الحاليةالدراسة  يد من أهميةما يز ك
لى طريقة إاسات تطرقت ن تلك الدر أذ إ ،تطرق له أي من الدراسات السابقة وهو أمر لم ت ، ياءالفيز 

اآلخر وبعضها  ،( 0222،  )صوافطة عتيادية في تدريس الفيزياء كما في دراسةإل  حل المشكالت ا
لدى الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم كما في دراسة  بداعياً إبحث في طريقة حل المشكالت 

 .(0222 ، )العبادي

ون التربويون باإل طالع على تحضير المادة و يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة أيضًا المشرف 
، مما قد يستخدم في  المجموعات الثرثارةطريقة و حسب  بداعياً إطريقة حل المشكالت العلمية حسب 

 من حيث طرائق التدريس الحديثة.مهنيًا الدورات التدريبية من جانبهم لتنمية المعلمين 

   

 مصطلحات:التعريف 

 يف لها:ر وفي ما يأتي تع التربوية المهمة ،المصطلحات  عدد منورد في هذه الدراسة 

 (Creative Problem Solving Method CPS)بداعياإالمشكالت حل طريقة 

 ،حلول متميزه ودقيقه للمشكالت  عباره عن عملية عقلية اليجاد ا( بأنه2070)ة سعاد هايعرف
ريقة مستقلة من جانب الطلبة هر فيه الحل بطظشكال حل المشكالت الذي يأخاص من شكل  انهأي أ

فيقول بأنه نشاط عقلي   (Gordon,1963) ما جوردون. أن يتعلموه بمساعدة األخرينأمن  بدالً 
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 ،ثم في موقف حل المشكلة بعد ذلك ، مر ول األأوتحديدها في  ةيمارسه الفرد في موقف فهم المشكل
 تقني جديد. فني أو اختراع   بداع  إبصورة ينتج عنها 

طريقة للتدريس تضم مجموعة من  بأنها ةفي هذه الدراس بداعياً إطريقة حل المشكالت ويقصد ب
 التي يتم من خاللها تحضير مادة علمية فيزيائية من جانب الباحث جراءات والخطوات المنظمةإل  ا

 .بداعي لديهإل  التي تؤدي الى تنمية التفكير ا حلولاللى عدد من إلمساعدة الطالب على الوصول 

 (Creative Thinking)كير االبداعي التف

 ستخداماً ا   و  نشاط معرفي يتضمن تطوراً  على أنه  (Feldhuzen,1998) فيلدهوزن عرفه
 ، بط العمليات فوق المعرفيةضو ، تخاذ القرارات ا  و  ،فكير من المعرفة ومهارات الت لقاعدة ضمنية

 .ن هذا النمط من التفكير يمكن تطويره وتعليمهبأ  ويعتقد 

 ةفيها المتعلم مع الخبرات العديد ( بأنه عبارة عن عملية ذهنية يتفاعل2009) فه سعادةويعر 
و انتاج جديد يحقق أجل الوصول الى فهم جديد أا بهدف استيعاب عناصر الموقف من ي يواجههتال

 و للمجتمع الذي يعيش فيه.أ  له  ةبالنسب ةو اكتشاف شيء ذي قيمأ ، تهلمشكل صيالً أ   حالً 

ختبار )تورانس( إلتي يحصل عليها الطالب باستخدام بداللة مجموع الدرجة ا جرائياً إ  ويعرف 
( والتي تعبر عن مجموع درجات  (Torrance Verbal Formبداعي بصورته اللفظيةإل  للتفكير ا

 عاد الطالقة والمرونه واالصاله.أبالطالب في 

 (Buzz Groups) ةالمجموعات الثرثار طريقة 

طريقة تدريس  ابأنه  (Malawi Institute of Education) وي للتربيةمال هدمع اعرفهي
و أو قضية أ ، و سؤالينأف الى مجموعات لمناقشة سؤال الصعمل المجموعات عن طريق تقسيم ل

 المجموعات.تلك بالثرثرة الناتجة عن نقاش مليئة قضيتين وسرعان ما تصبح الغرفة الصفية 

 عندتظهر  ة من الطلبةعن مجموعات صغير  ةبار نها عأ( ب0222) ورفاقه  ةويعرفها سعاد
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إجراء المناقشات التي يتيحها المعلم لطالبه خالل المحاضرة التي يقدمها لهم . واستخدام مثل هذه 
بل لتشجيع الطلبة أيضا على ،  زيادة اهتمام الطلبة بالدرس فقط المجموعات ال يكون من اجل

مع تحديد  ،هذا األسلوب بثالث عشرة خطوة ويتم تنفيذ  ،ة معا في عملية التفكير والمناقشالمشاركة 
 وقت كل خطوة من هذه الخطوات والنشاط أو االنشطة الواجب القيام بها. 

م الباحث بإعدادها لوحدة بطريقة التحضير التي قا و يمكن تعريفها إ جرائيًا في هذه الدراسة
 ساسي حسب نمط المجموعات الثرثارة.تدريسية من وحدات الفيزياء لطلبة الصف العاشر األ

  (Achievement) :التحصيل

في المدارس  لعاشر األساسيالتي يحققها طلبة الصف امية جرائيا النتاجات التعلإويقصد به 

ة وحل مادة الفيزياء وفق طريقتي المجموعات الثرثار  الخاصة بعمان بعد تعلم الدروس المحدده في

بالعالمة أو ويتم قياسه  2072/2072من العام الدراسي  ثانيالدراسي الفي الفصل  بداعياً إالمشكالت 

الباحث وطوره لغرض هذه  ده  عأ  الذي  تحصيليختبار الإل  حصل عليها الطالب في ايالتي الدرجة 

 الدراسة.

 حدود الدراسة:

 الدراسة ضمن الحدود اآلتية:هذه تم إجراء 

 في المدارس الخاصة  األساسيشر اعلصف الاسة على عينة من طلبة اقتصر تطبيق هذه الدر ا
 . 0220/0226من العام الدراسي  في عمان خالل الفصل الدراسي الثاني

  شراعاللصف ل مادة الفيزياءوحدة الثانية من الالفصل الخامس من اقتصرت المادة على 
 " الكهرباء المتحركة، و هو تحت عنوان "  األ ساسي
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 محددات الدراسة:

 م نتائج الدراسة بما يأتي:تم تحديد تعمي

 عليها، حول الموضوعات التي تم تطبيق الدراسة  تبار التحصيلي الذي طو ره الباحثاالخ
 وتتحدد النتائج بدالالت صدقه وثباته.

  اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي و هو من االختبارات المنشورة، و قد قام الباحث بتبنيه دون
 الت صدقه وثباته.تعديل ، وتتحدد النتائج بدال
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقةاألدب النظري و 
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقةاألدب النظري و 

 

المتعلق  دب النظري األمحورين رئيسيين: األول يتمث ل في  تناول الباحث في هذا الفصل
الحل اإلبداعي البنائية و نظرية نظرية الاإلبداع و مفهوم ، و يتناول الحديث فيه عن بموضوع الدراسة 

 ستخدامإالتدريس بطريقة كذلك  و،  بداعياً إحل المشكالت ستخدام إالتدريس ب طريقةو للمشكالت 
جراءاتها  ارةلمجموعات الثرثا  .، وا 

ية حالالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة العلى ه الباحث فيأما المحور الثاني فقد رك ز 
وفيما  ، لمجموعات الثرثارةاو  بداعياً إحل المشكالت طريقتي ستخدام إوالتي تناولت موضوع التدريس ب

 :كل ما سبقليأتي توضيح 

 

 أوال : األدب النظري

 مقدمة

إن ما نشهده في عالمنا المعاصر من تغيرات و تعقيدات في العالقات بين األفراد و 
لمعاصرة ، و التي جاءت كنتيجة مباشرة لتقدم العلم و التكنولوجيا المجتمعات ، وجميع مظاهر الحياة ا

، والزيادة المتسارعة في حجم المعلومات ، و الصراع اإليديولوجي بين األمم و الشعوب . أظهرت 
أهمية االهتمام باإلبداع كوسيلة أساسية للرقي بالفكر اإلنساني لمواجهة المشكالت المعاصرة التي 

. (0226السواء )عامر، البشرية على التكيف مع البيئة الداخلية و الخارجية على حد باتت تهدد قدرة 
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مربين اإلهتمام بتنمية جوانب هذا اإلبداع و غرسه في نفوس لذا كان من الواجب على ال
  الطلبة لكي يصبح سمة من سماتهم الشخصية ، و إسلوبًا في التفكير وحل المشكالت.

 
و التفكير اإلبداعي و د من الموضوعات الفرعية ذات العالقة باإلبداع وفيما يأتي توضيح لعد

 و المجموعات الثرثارة. بداعياً إحل المشكالت 
 

 اإلبداع

اتّسم مفهوم اإلبداع بالغموض واإلبهام ، وتباينت آراء الباحثين في هذا الحقل الواسع المفهوم 
هناك تعريف واحد لإلبداع ، نظرًا لتباين  ، فكثرت التفسيرات ووجهات النظر المتعّددة ، ولم يعد

المناهج المتّبعة من قبل الباحثين ، واهتماماتهم الثقافّية و العلمّية ومدارسهم الفكرّية ، وتعقيدات جوانب 
(  في كتابه " 21-25، ص 2000وهذا ما جعل خليفة ) إلبداع وتواشجها مع بعضها بعضًا، ا

 : هيبداع إلى إتجاهات أربعة رئيسة الحدس و اإلبداع " إلى أن يصّنف اإل

( Wallaceف واالس )يو من هذه التعريفات. تعر :  التعريفات التي تركز على العملية اإلبداعية -7
، لإلبداع من خالل المراحل األساسية التي يمر بها المبدع منذ بداية العمل اإلبداعي و حتى انتهائه 

 ، واالختمار ، واإلشراق ، والتحقيق.والتي تتمثل في أربع مراحل هي: االعداد 

التعريفات التي تركز على االنتاج اإلبداعي : ومن أبرز ممثلي هذا االتجاه ماكينون  -2
(Mackinnon )،الذي يرى ان االنتاج اإلبداعي الجيد انما يفي بثالثة متطلبات أساسية هي :الجدة 

 و امكانية التطوير. والمالءمة ،

تجاه يعرفون اإلبداع كز على السمات السخصية للمبدعين : وأصحاب هذا االالتعريفات التي تر  -2
في ضوء ما يتسم به المبدعون من خصال تميزهم عن األشخاص العاديين ، مثل اإلستقالل ، 

 والمثابرة ، واالنفتاح على الخبرة ، والمغامرة  وغيرها.
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أصحاب هذا االتجاه بأن اإلبداع ليس هو التعريفات التي تركز على اإلمكانية اإلبداعية : و يرى  -4
( أن للتفكير Guilfordبالقدرة الواحدة، و لكنه باألحرى مجموعة من القدرات ، حيث يرى جيلفورد )

 اإلبداعي أربعة عوامل أساسية ، هي : " الطالقة ، والمرونة ، واألصالة ، و الحساسّية للمشكالت .

 (،Rogers)روجرز النتاج اإلبداعي مع الم ربي د المدافعين عنأح (Wallace)س وكان واال
التقليدية اإلبداع وفق هذا المنحى بأّنه : " قدرة الفرد على تجّنب الروتين العادي والطرق حيث  ي عرِّفان 

، 7621يذه وتحقيقه "  ) زيتون ، يمكن تنفالذي شائع الجديد أو غير الصيل األنتاج في التفكير ، إل
 (72ص

المتّصلة فيما اع مجموعة من الوشائج ات المتنّوعة ، نخلص  إلى أّن اإلبدومن هذه التعريف
بينها ، إذ يتّصل الجانب العقلي مع التفاعل بين األفراد ، إلنتاج وتوليد أفكار أكثر نضجا وعمقا لحّل 

 المشكالت ، والتي بدورها تكون ذات قيمة وفائدة للمجتمع .

 فرها ، كاإلنسان المبدع ، والمغامرة ، وحّب االستطالع ،وثّمة مكوّنات لإلبداع ال بّد من توا
أما  ، لتكّون لنا منتجًا اسمه اإلبداع . اً ، وهي عملّيات تكّمل بعضها بعض والخيال ، و غير ذلك

ساس بالمشكالت والثغرات في ة تشبه البحث العلمي وعملّية اإلحعمليّ  أنه إلبداعافيرى في انس تور 
لها حّتى يتّم الوصول إلى كار أو فرضّيات ، ثّم اختبار هذه الفرضّيات وتعديالمعلومات ، وتشكيل أف

   السرور ، .  )إنتاج الجديد النادر المختلف المفيد ، سواء أكان فكرًا أم عماًل اع هو اإلبدوأن  .نتائج
 ( .707، ص 2005

ن بالغموض ، باألعمال الخارقة التي تقتر  لم يع د يرتبطمفهوم اإلبداع  باختصار ، فإنو 
النظرة األرسطّية واألفالطونّية خير شاهد على تكرار بعض المفاهيم أن وتستعصي على التفسير ، و 

القول بوجود عالقة بين اإلبداع  ، المغلوطة لدراسة ظاهرة اإلبداع ، ومن هذه المفاهيم المغلوطة مثالً 
 .(  7666وان ، ) جر  خارقة خارج حدود السيطرة للفرد واإلبداع وقوى، والع صاب 
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 التفكير اإلبداعي  

عّرف تورانس التفكير اإلبداعي بأّنه  : " عملّية تحّسس للمشكالت والوعي بمواطن الضعف ، 
والثغرات وعدم االنسجام ، والنقص بالمعلومات ، والبحث عن الحلول والتنبؤ ، وصياغة فرضّيات 

عادة صياغتها وتعديله ا ، من أجل التوّصل إلى حلول أو ارتباطات جديدة ، واختبار الفرضّيات ، وا 
،  2002اآلخرين" )جروان ، جديدة باستخدام المعطيات المتوافرة ، ونقل أو إيصال النتائج إلى

 ( .22ص

ويندرج  تحت مظّلة التفكير اإلبداعي عناصر خمسة  رئيسة ، وفقًا ألكثر اختبارات التفكير 
 7691اختبارات جيلفورد )و  (Torrance، 6991 )نس ااإلبداعي شيوعًا ، وهي اختبارات ت ور 

،Guilford ) اسّية ، وهذه المهارات ت قّسم إلى : الطالقة ، والمرونة ، واألصالة ، واإلفاضة ، و الحس
 للمشكالت ، وفيما يأتي توضيح لذلك:

كر ، أو الطالقة : و هي القدرة على إنتاج وتوليد أكبر عدد من البدائل أو المرادفات ، أو الف   -7
المشكالت ، أو االستعماالت عند االستجابة لمثير م عّين ، كما تحتاج السرعة في توليدها ، وهي 

أفاد منها ، أو تعّلمها قد عملّية تذّكر واستدعاء اختيارّية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سابقة ، كان 
       ة فورّية ، اقتضاه  الموقف ذاته .المتعّلم ، ليسقطها على المثير الجديد ، اّلذي دفعه  إلى استجاب

 ( 69، ص  2002) جروان ، 

 من أنواع الطالقة ، ومنها : (، عدداً 25-22، ص 7666جروان ، )وقد أورد 

و طالقة الكلمات ، و فيما يأتي مثال  عليها:الطالقة الّلفظّية أ -أ  

ت ، ك ، ب " .اكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تضّم األحرف التالية : "  -  

قة المعاني أو الطالقة الفكرّية ، ومن األمثلة على ذلك ما يأتي:طال -ب  

 ذكر جميع االستخدامات الممكنة لعلبة البيبسي .أ   -
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 ساعة . 42ذكر كّل النتائج الممكنة إذا كان طول اليوم أ   -

أعط أكبر عدد ممكن من العناوين المناسبة لموضوع  قّصة ما .  -  

 األشكال ، والمثال  على ذلك اآلتي:طالقة  -ج

كّون أقصى ما تستطيع تكوينه من األشكال أو األشياء باستخدام الدوائر المغلقة ، أو الخطوط  -
 المتوازية .

 

                                             

المتوّقعة عادة ، وتوجيه أو المرونة : وهي القدرة على توليد أفكار متنّوعة ليست من نوع األفكار  -2
.طلبات الموقف تحويل المسار الخاّص بالتفكير ، مع تغّير المثير أو مت  

 * وللمرونة أشكال متعّددة ، منها :

المرونة التلقائّية . -أ  

المرونة التكيُّفّية . -ب  

 ، مثل: مرونة إعادة التعريف أو التخّلي عن مفهوم ، أو عالقة قديمة لمعالجة مشكلة جديدة -ج

اكتب مقاال قصيرا ، ال يحتوي على أّي فعل مضارع . -  

األصالة : وهي األساس في عملّية اإلبداع والتفكير اإلبداعي ، ومعناها : الجدة والتفّرد ، وهي  -2
نواتج ما يسعى إليه الفرد من خبرة شخصّية ، والتي ت عّد أساسا للحكم على نوعّية نواتجه ، فاألصالة 

طلقة ، ولكّنها محّددة في إطار الخبرة الذاتّية للفرد .ليست صفة م  
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الحديث لمشكلة ، أو  ت جديدة ومتنّوعة لفكرة ، أو حل  اإلفاضة : وهي القدرة على إضافة تفصيال -4
غنائهاأن ت س أجللوحة من عن   .اعد على تطويرها وا 

ت أو عناصر ضعف في الحساسّية للمشكالت : وتعّرف بأّنها الوعي بوجود مشكالت أو حاجا -5
 البيئة ، أو الموقف .

 اإلبداع وحّل المشكالت 

 اتيالثمانينات و ين بعضهما في فترتي : السبعينالمفهومين بمعزل ع تناول علماء نفس المعرفة
 ، بل إّن الدراسات أغفلت مفهوم اإلبداع ، واقترانه بحّل المشكالت . من القرن العشرين

الخبرة السابقة هي األساس التي تنطلق منها ( Weisberg،  7622)يعدُّ ويزبرج و 
المحاوالت لحّل المشكالت ، واستعرض الباحث أربعة أعمال إبداعّية  في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

لعمل سابق بدأ به الشخص  اً والفنون ، ليدعم مقولة : إّن العمل اإلبداعي في الواقع ليس إاّل امتداد
إّن التحليل الّدقيق لوضع المشكلة ،  إليه اآلخرون مّمن سبقوه أو عاصروه . المبدع نفسه ، أو انتهى

 وكيفّية السير في حّلها يكشف بوضوح الطبيعة التطورّية أو التراكمّية للحّل اإلبداعي لها .

في إعادة  فاعالً  ينجح في حّل المشكلة دوراً  ما الوتلعب التغذية الّراجعة التي يأخذها الفرد عند
يساعده  س للحصول على المخزون المعرفي ، الذي المشكلة بصورة جديدة ، ومن ثّم غور الّنف صياغة

 في حّل المشكلة الجديدة .

 النظرية البنائية:

عن التعّلم في ظل النظرّيات  تمّيزي التعّلم البنائيأن  (2002،  705-69صيرى زيتون )
مح الفكر البنائي بوصفها نظرية في األخرى، فتظهر فيه العديد من المبادىء التي تعكس مال

لتراكيب معرفية جديدة من خالل  إّن التعّلم عملية بنائية ، ومن أهم هذه المبادئ:التعّلم المعرفي
أي أن يبذل  ،ملية نشطة وهو كذلك ع تنظيم وتفسير خبرات المتعّلم مع معطيات العالم الحسي.

البد أن  ، إّن التعّلم عملية غرضية التوجيهكما  المتعّلم جهدا عقليا للوصول إلى المعرفة بنفسه.
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تنطلق أغراض التعّلم من واقع حياة المتعلم واحتياجاته لكي يولد لدى المتعلم الغرضية والسعي 
 ولذا  لتحقيق أغراض معينة تسهم في حل مشكلة يواجهها أو تجيب عن أسئلة محيرة لدى المتعّلم.

ندما يواجه المتعّلم بمشكلة حقيقية ذات عالقة بخبرات تتهيأ للتعّلم أفضل الظروف عيجب أن 
وباإلضافة إلى ماسبق فإن   المتعّلم الحياتية، وهذا يساعد على صناعة التعلم ذي المعنى لديهم.

عملية تحتاج إلى وقت، إذ أّن التعّلم ال يحدث بشكل آني مباشر، وإلحداث التعّلم ذي التعلم 
على أفكار جديدة معّينة، وتأمل معاني جديدة واستخدامها في  المعني نحتاج إلى إعادة التأكيد

 مواقف حياتية.

 نظرّية الحّل اإلبداعي للمشكالت

(   TRIZ) ، والتي س ميت بمصطلح تريز (Altshuller) ظهرت نظرّية العالم الروسي التشلر
واسعة من الطرائق في االّتحاد السوفييتي السابق ، وهي تقنية ذات قاعدة معرفّية تتضّمن مجموعة 

المتنّوعة لحّل المشكالت التقنّية ، وعمد إلى تحليل مئات اآلالف من براءات االختراع ، متوّصال إلى 
استنتاج مفاده  أّن النظم الهندسّية والتقنّية تتطّور وفق قوانين معّينة ، يمكن اكتشافها واإلفادة منها في 

 .( 2002دو ، المستقبلّية ) أبو جا تحديد مسارات التطّور

ب نيت هذه النظرّية على فرضّية تقول ، إّن هناك مبادئ إبداعّية عاّمة تشّكل أساس و قد 
عليم والتنبؤ بإمكانّية النتاجات اإلبداعّية ، ويمكن تحديدها وترميزها لجعل عملّية اإلبداع أكثر قابلّية للت

 الت :وتتضّمن هذه النظرّية المراحل التالية لحّل المشكحدوثها . 

مرحلة تحديد المشكلة : من خالل التخّلص من التناقضات ، وتحسين الوظائف المفيدة جزئيًا ، أو  -7
 غير المفيدة كلّيا .

 مرحلة االختيار من بين مشكالت عّدة : وهي مناظرة تّم حّلها بطريقة إبداعّية . -2

خصيص الحّل المناسب لها ، مرحلة استخدام الحلول المناظرة في حّل المشكلة الحالّية ، وت -2
 باستخدام المبادئ اإلبداعّية المناسبة .
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مرحلة التقويم : ويجب التأّكد من حّل المشكلة تماما ، وهذا الحّل لم يؤّدي إلى ظهور مشكالت  -4
 جديدة .

 و إجراءاته مفهوم حل المشكالت إبداعيا  

علماء ( ، أن 2002بادي )( ، المشار إليهما في الع2005( ، و زياد)2005يرى الكناني)
ل المشكالت بين إستراتيجيتين لحل المشكالت: اإلستراتيجية األولى، تتمثل في ححديثًا يميزون النفس 

(Problem Solving ) ، التي تتضمن الشعور بالمشكلة ، وتحديدها، وصياغتها ، باألسلوب العادي
ار صحة الفروض، ، واختبحتملة وجمع البيانات والمعلومات المتصلة بها ، وفرض الفروض الم

ق متعارف ضحة ، ويتم الوصول إلى حلها بطر والوصول إلى الحل . وتكون المشكلة هنا محدودة ووا
التفكير بطريقة علمية . أما اإلستراتجية الثانية فهي إستراتيجية حل المشكالت ا ، وهي أقرب إلى عليه

إلى درجة عالية من الحساسية في تحديد  ، وهي تحتاج(Creative Problem Solving)اإلبداعية 
 المشكلة ، واستنباط العالقات واألفكار الضرورية للوصول إلى النتائج اإلبداعية.

 Creativeو يمكن العمل على تعريف ما يسمى بأسلوب حل المشكالت بطريقة إبداعية )

Problem Solving Methodيزة ودقيقة ( على أنه عبارة عن عملية عقلية إليجاد حلول متم
بطريقة للمشكالت. إنه أيضًا عبارة عن شكل خاص من أشكال حل المشكالت الذي يظهر فيه الحل 

 (.2070)سعادة ،  مستقلة من جانب الطلبة بدال من ان يتعلموه بمساعدة األخرين

أوسبورن أن  (Treffinger and Isaksen, 2005يشير ترفنجر و إيساكسين )و 
(Osborn و هو مؤسس _ ) _ قد للعديد من المؤسسات التعيلمية ومنها مؤسسة التفكير اإلبداعي

( وصفًا لحل المشكالت بطريقة إبداعية Wake up your mindأيقظ عقلك ) :في كتابهطو ر 
(CPSحيث إ )خطوات لحل المشكالت بطريقة إبداعية. و  شتمل ذلك الوصف على عملية من سبع

لحل المشكالت بطريقة إبداعية من خالل كتابه المسمى الخيال  من ثم  قام بإضفاء شعبية على وصفه
المشكالت بطريقة إبداعية من  ( حيث قام بتعديل عملية حلApplied Imaginationالتطبيقي )

يجاد األفكار ، و مراحل أكثر شمولية وهي: إيجاد الحقائق ،  سبع مراحل إلى ثالث يجاد الحل. و ا   ا 
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 ,Parnes)و بارنز  (Noller, 1972) نوللررن الماضي عمل سبعينيات من القالوخالل فترة 

حثين عن تطوير لنموذج لحل ، وأسفرت جهود البا(Osborn)أوسبورن  نموذج مراجعة على ( 1972
يجاد المشكلة ، و إيجاد الحقائق ،  خطوات تشمل: الت بطريقة إبداعية يتكون من خمسالمشك يجاد و ا  ا 

يجاد الحل ، و األفكار ،  يجاد او ا   لقبول.ا 

 فهي كما يلي: (207-262، ص 2070) لمشكالت كما أوردها سعادة أما إجراءات الحل اإلبداعي ل

تتمثل الخطوة األولى من خطوات حل المشكالت بطريقة إبداعية في فهم أي نمط من أنماط " 
لها ، سوف  اإلجابة يبحث عنها السؤال . فتزويد الطلبة بقائمة من األسئلة ، ونوعية اإلجابة المطلوبة

ساعد على حل المشكلة . إن أيجاد مثل هذه األسئلة لن يس الذييعمل على توفير الوضوح الكامل 
يساعد الطلبة على اإلجابة عنها فحسب ، بل ويشجعهم كذلك على إعادة صياغتها بشكل أكثر دقة 

المشكالت  . وفيما يأتي توضيح لخطوات تدريس حلة غيرها كذلكجديد تكالمشوصوابًا أو صياغة 
 بطريقة إبداعية :

 فهم ما تعنيه  األسئلة :  (1)
ينبغي على المعلم المهتم بتدريس حل المشكالت بطريقة إبداعية أن يوفر قائمة من المقترحات 
الخاصة بنمط األسئلة المقترح وتعليقها في لوحة اإلعالنات داخل الحجرة الدراسية كي يطلع عليها 

نما ليفكروا فيها بعمق وهي كاآلتي : هؤالء الطلبة ، ليس ليحفظوها ،  وا 

 إذا كان السؤال يسأل عن )كيف؟( ، فإنما يركز على اإلجراء أو على التعليمات . -
ذا كان السؤال يسأل عن )ماذا؟( ، فإنما يركز على الوصف . -  وا 
ذا كان السؤال يسأل عن )متى؟( ، فإنه يركز على الوقت أو الزمن أو الدورة . -  وا 
ذا كان السؤ  -  ال يسأل عن )أين؟( ، فإنه يركز على المكان المطلوب .وا 
ذا كان السؤال يسأل عن )من هو؟( ، فإنه يركز على التعريف بالشخص أو الشيء  . -  وا 
ذا كان السؤال يسأل عن )لماذا؟( ، فإنما يركز على التوضيح ووجهة النظر . -  وا 
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 جمع األسئلة التي تتطلب حلوال  إبداعية :  (2)
المصادر التي يمكن عن طريقها إيجاد المشكالت الحقيقية أو التعرف إليها ، توجد مجموعة من 

بحيث يستخدمها الطلبة بطالقة عالية ومرونة كبيرة لإلجابة عن األسئلة المطروحة . ومن أهم هذه 
المصادر وأكثرها واقعية الوالدين . وهنا يمكن للمعلم أن يستخدم النشرات المدرسية لالتصال بأولياء 

 مور والطلب منهم تحديد مشكالت حقيقية تتطلب بالدرجة األساس حلواًل إبداعية .األ

 القيام بنشاط لتوليد أسئلة وأجوبة إبداعية :  (3)
أو غير عادية لطالبه ويشجعهم على قراءتها قدة ويكون دور المعلم في اختيار مقاالت وأخبار مع

ح أكبر عدد من األسئلة ذات العالقة بهذه بهدوء وتعمق ، ويأتي واجب الطلبة بعد ذلك في ضرورة طر 
المهارات أو القراءات ، مستخدمين المصطلحات المشهورة في األسئلة مثل : كيف ، وماذا ، ومتى ، 

سوف تجيب عن جميع هذه نه ليس أي خبر أو قصة خبرية وأين ، ومن هو ، ولماذا . ومع ذلك ، فإ
نما قد تكون اإلجابة عن جزء منها . وما أن يستقر الطلبة على األسئلة التي يريدون طرحها  األسئلة وا 

 حول المقالة أو الخبر أو القصة ، حتى يطلب منهم كتابة كل سؤال على بطاقة خاصة به .

وفي الوقت ذاته على معلم الطلبة أن يطلب منهم  أن يستخلصوا أسئلة من مجرد قراءة عناوين 
، مع محاولة اإلجابة عنها ، مع تشجيعهم على استخدام تلك المقاالت أو القصص أو األخبار المعقدة 

مهارة الطالقة الفكرية اإلبداعية من أجل الوصول إلى قائمة باألسئلة األساسية ، ومن ثم استعمال 
مهارة المرونة اإلبداعية أيضًا من أجل الوصول إلى قوائم مختلفة من اإلجابات . وبعد مراجعة 

ظهر البطاقة التي  عليهم كتابة أكثر اإلجابات دقة أومنطقية علىاإلجابات من جانب الطلبة فإن 
  تحمل السؤال .

 تقييم الحل اإلبداعي للمشكلة :  (4)
يعمل الطلبة في نهاية النشاط الخاص بحل المشكلة بطريقة إبداعية على الوصول إلى إجابة دقيقة 

ضوعيًا بعيدًا عن الذاتية أو أو حل صحيح للمشكلة المدروسة . وينبغي أن يكون الجواب أو الحل مو 
التحيز ، ومع ذلك فإن أي حل أو إجابة يمثل في الواقع مجرد بداية . فما أن تتاح للطلبة الفرص 
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العديدة لحل المشكالت بطريقة إبداعية ، حتى نجد أن على المعلمين رفع توقعاتهم الخاصة بعدد 
 اإلجابات أو الحلول لتلك المشكالت ونوعيتها .

الذين يدرسون بطريقة حل المشكالت إبداعيًا تختلف عن  لية التقييم في صفوف الطلبةوتبقى عم
ة ، وذلك ألن المشكالت التي يواجهها تقليديالذين يدرسون بالطريقة ال مثيالتها في صفوف الطلبة

ب الطلبة عمومًا تتصف بالذاتية . لذا ، فإنه ال بد من وجود معايير ذاتية للحكم على فعاليات أسلو 
 حل المشكالت بطريقة إبداعية ، جنبًا إلى جنب مع وجود معايير أخرى موضوعية .

وفي نهاية الوحدة الدراسية المخصصة لحل المشكالت بطريقة إبداعية ، فإن على الطلبة أن 
ن عليهم أن  يكونوا قادرين على مواجهة مجموعة مختلفة من المشكالت الحياتية بثقة عالية ، وا 

ستجابات وحلول متفاوتة أيضًا لهذه المشكالت ، بحيث يكون بعضها  فريدًا من نوعه أو يتوصلوا إلى ا
ذا كانت األسئلة قد تمت صياغتها  متميزًا ، في حين تعكس الحلول األخرى مهارات التفكير العليا . وا 

عالية جدًا  بدقة عالية وكان الطلبة على استعداد تام لها ، فإنه بإمكان المعلمين أن يتوقعوا مستويات
من التوقعات لطالبهم كي يعملوا على حل المشكالت التي يواجهونها بطرق متفاوتة من ناحية 

بداعية من ناحية ثانية  . " وا 

يقة حل المشكالت إبداعيا  ، كما يتضح من ر وقد تبنى الباحث هذه اإلجراءات عند التخطيط بط
 ( في نهاية الدراسة.3الملحق )

جراءاتها ثارةمفهوم المجموعات الثر   :وا 

دور بأنه "(scaffolding instruction)  سقاليال تعليم( الVygotsky) ف فيجوتسكيعرِّ ي
 ريموند" للوصول الى المستوى المتقدم ب نية داعمة وتوفير المتعلم في دعم تنميةالمعلمين 

(Raymond, 2000) . زادت اكلم، فمؤقتة السقاالت هو أن السقالي التعليم إن من أهم جوانب 
يصبح  و كنتيجة نهائية. تدريجياً  يتم سحبهاالمعلم ، إذ  التي يقدمها قاالتالس   تل  ، ق   المتعلم قدرات
، سونغتشانغ، و ، كما أشار  بشكل مستقل المفاهيم السيطرة على أو إكمال المهمة قادرًا على المتعلم
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 التي يقدمها الخارجية التالسقافيجوتسكي فإن ووفقًا ل .(Chang, Sung, & Chen, 2002تشن)و 
 مثل التعلم مجاالتب تتعلق، أكثر تطورا المعرفية نظمإلى  المتعلم عند وصول يمكن إزالتهاالمعلم 

 االجتماعي للتعلمالدعم  أو السقالة صبح جزءا مني المعرفة ذاتها نظامأن  اللغة إذ أو الرياضيات
 (Raymond, 2000)ريموند الجديد ، 

التعلم  فياإلنخراط  يطلب المعلم من الطلبة، قد السقاالت تقديم المعلم مو في أعقاب استخدا
 مجموعات صغيرة ضمن  الطلبة بمساعدة الطلبة اآلخرينالتعلم يقوم  في هذا النوع من. التعاوني

 عملية خطوة في بمثابة. وقد تكون هذه المجموعات المعلم والتي قد تحتاج إلى بعض الدعم من جانب
 .(Hartman, 2002) ، هارتمان الطالبالتي يحتاجها المعلم و  التي يقدمها تالسقاال خفض

وبما أن بناء مجموعات غير متجانسة على أساس تعاوني قد يسهم في زيادة إندمج الطلبة في 
أحد   (Buzz Groupsالعملية التعليمية التعلمية ، فقد يكون التدريس باستخدام المجموعات الثرثارة )

مستخدمة لبناء روح الفريق و تعزيز مبادئ التعاون بين الطلبة عوضًا عن التنافس ، تلك الطرق ال
 للوصول إلى التعلم المنشود.

 جموع ات الثرث ارة أو المجموع ات الطنان ة" ق دالمأن طريق ة " (Gangel, 2009رى جانج ل )ي و 
شيغان. حيث كان في جامعة والية مي( Donald Philips)دونالد فيليبس استخدمت ألول مرة من قبل 

 لة معينة لمدة ستيقوم بتقسيم الصفوف الكبيرة إلى مجموعات من ستة أفراد ويطلب منهم مناقشة مشك
 أدوات كتاب ه ف ي (Keith Denton) دنت ون الح ق كي ث وق ت ف يه ذه الطريق ة  تفص يلب وق ام،  دق ائق

لجديد المعروف ولم يمض وقت طويل حتى أصبح النهج ا .(The Toolbox for the Mind) لعقلا
كما ع ر ف  –أما اآلن فاصبح استخدام المجموعات الثرثارة  ".99تقنية "فيليبس  في الحرم الجامعي باسم

ذو شعبية كبيرة، وأدخلت صيغ وترتيبات مختلفة لتضيف قدرا كبيرا م ن المرون ة له ذا الن وع م ن  -الحقاً 
س المعتم  دة عل  ى المناقش  ة ، اس  تفادت وكم  ا ه  و الح  ال ف  ي األن  واع األخ  رى م  ن ط  رق الت  دري .الت  دريس

الطلب  ة واج  ه حي  ث ي طريق  ة المجموع  ات الثرث  ارة م  ن المب  دأ التدريس  ي المه  م و المتمث  ل ف  ي "التفاع  ل". 
م  ن الثرث ارة ص غيرة المجموع ات الع  ن طري ق ، فالمعل م بس لبية  ىم ن تلق  ي م ا ل د الموض وع مباش رة ب دالً 
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الطلب   ة  يب   دأ فق   د، ر ي   فكتال الس   تثارة أن هن   اك فرص   ةكم   ا ، ق   دم مس   اهمة ياألرج   ح أن الجمي   ع س   وف 
جموع  ات المت ع  دُّ و  وم  ن ث  م ينتقل  ون ت  دريجيًا إل  ى النق  اش ض  من المجموع  ة كك  ل. الح  ديث بش  كل ف  ردي
جموع ات الثرث ارة المحي ث أن وج ود عش رة أزواج م ن . لض بط س ير العملي ة التعليمي ة الثرث ارة مفي دة ج داً 

يتح دث ف ي مجموع ة  طال ب واح د وج ودمقارنة مع ،  صف يعتبر تعلُّمًا نشطاً المتفاعلة فيما بينها في ال
تمكِّ  ن الطلب  ة م  ن تركي  ز اهتم  امهم لفه  م جموع  ات الثرث  ارة المكم  ا أن المناقش  ة ض  من . طالب  اً  20م  ن 

لم دة خم س  بالمناقش ةجموع ات الثرث ارة المقد تبدأ  على سبيل المثال:ف .أفكارهم تعميقو  الدرس موضوع
أيض ًا كم ا أنه ا مفي دة  ه ذا األس بوع.ل ها المعل موض ع الت يالق راءات على األولية  همردود فعل ولحدقائق 

إل ى طري ق ات خ الل الحص ة الص فية ، فعن د وص ول ال درس أو اإلحراج  ةصعبالع يضامو للتعامل مع ال
دعون  ا   ر يعتب  ر مش  كلة ،مس  اوص  لنا إل  ى ق  د ن  ا يب  دو أن ق  د" :قد يطرح المعلم النشاط التالي مسدود، 
ح اول م رة أخ رى بمج رد نع ود و نجموعات الثرثارة لبضع دقائق ثم المالموقف ضمن  معالجة هذه نحاول

أو  اتثنائي   ض من ب ة يعم ل الطلأن  ه م كثي  راً الم يس م نل . و  "خالل المناقشة أكثر منفيه  ناأننا قد فكر 
 ان المعل م يق وم. ولك ن، إذا ك لب ةالط واشراك جميع لمرح جموعات الثرثارة لالماستخدام  انات إذا كيثالث

ك  ون أق  ل ي ق  دأزواج ض  من  جموع  ات الثرث  ارة المف  إن اس  تخدام بإع  داد مهم  ة ص  عبة أو س  ؤال ص  عب، 
 .بسرعة أكبر يسبب المللانضباطا و 

فإنه ال يوجد إجماع  جموعات الثرثارةالم مرونةأنه و بسبب Gangel, 2003 )  و يشير )
إلى  لطلبةكبيرة من ا تم تقسيم مجموعةيمكن تطبيقها كلما أنه كد ولكن من المؤ . دقيق على تعريفها

حيث تقوم هذه المجموعات مجموعات صغيرة )عادة ما ال يقل عن ثالثة وال يزيد على ثمانية( 
 في وقت واحد أو مراحل مختلفة من مشكلة معينة. مختلفة   تمناقشة مشكالبلفترة محددة الصغيرة و 

. الصف بأكمله ضمن و مشاركتهمنتائجهم تسجيل من كل مجموعة من المجموعات  ي طلبذلك، وبعد 
كلما زاد مستوى  تهاأهمي زيدتو  ةمبكر المراحل التعليمية الال في هذه التقنية يمكن استخدامها بشكل فع  

  .التعليمية مرحلةال
أي  ، أوالمعلم  ي قدمها محاضرةجزءًا من جموعات الثرثارة المقد تكون كثير من األحيان  فيو        

حيث بعض المعلومات األساسية حول موضوع معين.  توضيحل ةتخدممن طرق التدريس األخرى المس

http://bible.org/byauthor/119/Kenneth%20O.%20Gangel
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ء جاءت كنتيجة للجز ، أو القضايا التي لم تحل والتي  لمعمجموعة األسئلة التي طرحها الم حديديمكن ت
  السابق من الحصة الدراسية و المتمثل في المحاضرة األولية.

المشار إليه في  (المجموعات في العمل كيةدينامي)، في كتابه  (Thelen) يقترح ثيلينكما        
االنتقال الطبيعي والمفيد من وضع  ت مثلجموعات الثرثارة الم" أن،  (Gangel , 2003جانجل )

المسؤولية من  نقلنها خطوة وسيطة في ، إذ أ لعملفي ا كل فرد لقرار الوضع إتخاذ االستماع إلى 
ة استخدامات أخرى قيمة لهذا يقترح أيضا أربعو  .من الطلبةين )القادة( إلى مجموعات صغيرة معلمال
  :هيفي التدريس و  سلوباأل
  .كبيرةالمسؤولية ال من ذوي  الطلبةكبيرة مع  تحول مشكال بحصة. للبدء 7
  .للحصول على تجربة تعليمية مفيدة خطة تدريسيةداد . إلع2
  .عادة توجيه المجموعة نحو العملإل. للتغلب على الشعور بالعجز أو الالمباالة و 2
  طلبة.لم والع. الختبار مجموعة من األفكار، وزيادة التواصل بين الم4

كبيرة  في حال وجود حجرة دراسية( أنه " 22-25، ص 2077يرى )سعادة ورفاقه ،و 
جموعات صغيرة متعددة ، فليس هنالك من الوقت الكافي الذي يستطيع فيه الجميع المشاركة . مو 

، أن يطلب من اثنين  ع فرصة التعلم النشط على الطلبةوهنا، فإن على المعلم الذي ال يريد أن يضي
بقية  رة ، وأن يسألأو ثالثة منهم أن يتطوعوا بطرح األفكار التي توصلوا إليها في مجموعاتهم الصغي

لى ما قيل، مع حرص المعلم على عدم التعليق أو التعقيب فونه إضيالمجموعة إن كان لديهم ما ي
المباشر على كل فكرة أو نقطة يتم طرحها، ما عدا اإلشارات باليد واإليماءات  بالرأس والعينين، بأن 

كون عند بداية محاضرة جديدة، حيث هذه نقطة مهمة أو أنها فكرة رائعة . أما التعقيب الحقيقي في
يكون هناك مجال للتذكير بما دار من مناقشات أو حوارات أو تبادل أفكار فرصة لنشاط إضافي يقوم 

واليغيب عن ذهن المعلم أن يحدد وقت المناقشة المطلوبة ، وأن  به الطلبة حتى يتعلموا شيئًا جديدًا.
ل الواجب إنجازها عند االنتهاء من هذه المناقشة ، حتى يبلغهم عن االلتزامات أو المهمات أو األعما

يتعودوا على إتمام الخطوة في وقتها، وعلى رفع وتيرة المناقشة أن تكون فاعلية في تحقيق األهداف 
 ." المرسومة لها
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كما ورد في) سعادة  (Gibbs and Jenkins,1992) جينكنز وقد طرح كل من جيبس و
طوة لممارسة استراتيجية المجموعات الثرثارة ، مع تحديد وقت كل ( ثالث عشرة خ2077ورفاقه ، 

 خطوة من هذه الخطوات والنشاط أو األنشطة الواجب القيام بها ، كما يتضح من اللوحة اآلتية :

 

المجموعات  عند التدريس بإستخدام طريقةجيبس و جنكنز خطوات في دراسته الباحث  وقد تبنى

 الثرثارة.
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 :قة ذات الصلةالدراسات الساب

قام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات العربية واالجنبية ذات الصلة بموضوع لقد 
حل  الدراسات التي تناولت طريقة الدراسة الحالية والتي يمكن تصنيفها الى مجالين رئيسين هما:

 ا يأتي توضيح لكل ذلك:، و فيم لمجموعات الثرثارةا، والدراسات المتعلقة بطريقة  بداعياً إالمشكالت 

 .حل المشكالت بطريقة إبداعيةرسات التي تناولت :الد ول_ المجال األ 

دراسة من  (Shaklee & Amos,1985)شاكلي وآموس من أهم هذه الدراسات ما قام به 
على حل  في زيادة المقدرة بداعياً إستخدام استراتيجية حل المشكالت إ  الستقصاء مدى تأثير التدريس ب

طالبا تم  (26اشتملت عينة الدراسة على ) درسة(، إذ)ما قبل المكالت لدى طلبة الروضة المش
( 22ربع مجموعات واحدة ضابطة وثالثة تجريبية ، وتم تدريس المجموعات التجريبية )هم إلى أتقسيم
مشكالت ستخدام استراتيجية حل ال( دقيقة وعلى مدى ستة أسابيع بإ62) منها مدة كل واحد اً درس
ضي االطفال االعتيادي ولمدة ستة ما المجموعة الضابطة فتم تدريسها بإستخدام منهج ريا، أ بداعياً إ
 سابيع.أ

 إختبار ستخدامللمجموعات الضابطة والتجريبية بإ ختبار قبليوفي هذه الدراسة تم تطبيق إ
ختبار إ ستخدامثم خضعت المجموعات الختبار بعدي بإ (Think It through B) ب( فكر فيها)
 سابيع. واظهرت النتائج وجود فروق لصالحبعد ستة أ (Think It through C)ج(  فكر فيها)

فروق بين  ظهر التحليل االحصائي عدم وجودالمجموعات التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، كما أ
 سابيع الستة .المجموعات بعد فترة األ  

كتساب مهارات حل لة إحصائية على إتأثير ذي دال شارت الدراسة بوضوح الى وجودوأ
 طلبة رياض االطفال.دى لإبداعيًا استراتيجية حل المشكالت عند تطبيق  إبداعيًا المشكالت 

كل من تم البحث في  (Firestien & McCown,1988)وفي دراسة فيرستين وماكاون  
استخدام ( طلبة ب222ب )تدري حيث تم   لسلوك التواصلي للمجموعات الصغيرةوا بداعياً حل المشكالت إ
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( 02تكونت من)ية مقابل مجموعة ضابطة أخرى كمجموعة تجريب بداعياً مشكالت إاستراتيجية حل ال
 لم يتم تدريبهم .طالبًا 

 فكار ،لل   نتقاداً ، وأ قل إ   كثر مشاركةً طلبة المجموعة التجريبية كانوا أ   نوأ ظهرت نتائج الدراسة أ  

 فكار مقارنة بالمجموعة الضابطة.لل   نتاجاً و أ كثر إ   فكار اآلخرين ،أل   ودعماً  نفتاحاً وأ كثر إ  

لحل جراءات إلى تقصي مدى تحديد إ (Cramond et.al,1999) كراموند و هدفت دراسة
من  اً موهوب اً ( طالب06شتملت عينة الدراسة على )وا   مشكالت حياتية حقيقية ،ك بداعياً المشكالت إ

الطلبة للتدريب على حل المشكالت ساسي ، حيث تم إخضاع ثامن األ  لصفوف السادس والسابع والا
 .بداعياً إ

رست لديهم مقدرة كبيرة على إستخدام ن الطلبة الذين خضعوا للتدريب غ  وأظهرت نتائج الدراسة أ

وذلك  وتطبيقها خارج سياق البرنامج التدريبي وفي ظروف حقيقية ،إ بداعيًا ستراتيجية حل المشكالت إ

، والذين عن طلبة المجموعة الضابطة والذين لم يخصصوا للدورة التدريبية  كثيراً  مئوية مرتفعةبنسبة 

 .ريقة التقليديةهم بالطيستدر  م  ت

على  بداعياً إمنهج حل المشكالت  ستقصاء مدى تأثيردراسة إل   (Schack,1993)جرى شاك أو 
 من المرحلة المتوسطة تم   طالباً  (050الدراسة على) ةشتملت عينا  و  ،ة طلبة ذوي مقدرات متباين

تجريبية  إلى مجموعات  بعد ذلك تقسيم الطلبة  تم  و  متوسطي القدرات.و لى موهوبين ومتفوقين إتصنيفهم 
لكل  االعتياديةتدريسها بالطريقة  ضابطة تم   ومجموعات   بداعياً إ  ستخدام حل المشكالت إ  تدريسها ب تم  

حتمالية وجود موهبة ا  و  بداعياً إم مقدرة الطلبة على حل المشكالت تقيي تم   إذ ، فئة من الفئات السابقة
 كامنة.
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لصالح المجموعات  بداعياً إعالية على حل المشكالت  كتساب مقدرة  إظهرت نتائج الدراسة أو 

التجريبية وبفارق كبير عن المجموعات الضابطة، وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير مستوى 

 طلبة.المقدره عند ال

 فقد عمل ( Wang, Chang Chun & Li, 2008وتشانج تشن ولي )أما في دراسة وانج 
 همتطوير بعد ا في التصحيح اآللي للنص، بداعيً ريقة حل المشكالت إستخدام طعلى تقييم إ الباحثون
 ييماتمحتوى مادة علوم االرض للمرحلة الثانوية ، حيث كشفت التقًا للتصحيح اآللي الخاص ببرنامج

ه بمصداقية المفاهيم األ ساسية الموجودة في فيعر يتم تن برنامج التصحيح اآللي يمكن أن التجريبية أ
ستخدام ترميز آلي وبفارق مقبول عن الترميز لطلبة عن طريق إستخدام لغتهم االم بإستجابات اإ

 Chohen’s Kappa)حيث كانت نتائج اختبار كوهين كابا، الفرعيين  ينالبشري في جانبي االختبار 

Test) ( 2000 - 2056بين) حتساب درجة هولستيإ تم   كما (Holsti Degree) لكل طالب ، 
راسة وصت الدحيث أ   (Pearson’s r=0.92) عامل بيرسونوحصل التصحيح البشري  على م

 في العلوم كتقنية جديدة في الة االسئلة ذات إالجابة المفتوحةلي في حبأفضلية إستخدام التصحيح اآل
 تعليم العلوم.

ن سمات المقدرة على حل يجاد العالقات بيإفقد حاول الباحث  (Lin , 2010)ما في دراسة لن أ
ضافة إلى تعريف ومقارنة إل  اب،  بداعياً إل المشكالت والمقدرة الرياضية على ح بداعياً إالمشكالت 

ة على حل المشكالت والمنخفض والمتوسطة، للمجموعات ذات المقدرة العالية ، السمات النمطية
 في الرياضيات . بداعياً إ

س سمات تايوان . وتم قيامدارس ي طالبًا و طالبة ف( 920شتملت عينة الدراسة على )إوقد 
 السمات تم تطويره حديثا الغراضجراء مسح لتلك إ عن طريق بداعياً إالمقدرة على حل المشكالت 

 ختبارإجهم في أربعة مقاييس جاهزة وهي: بنتائوتمت مقارنة نتائج الطلبة في هذا المسح  الدراسة.
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في الرياضيات، و منظومة التقييم اإلبداعية، و إختبار  بداعياً إلقياس المقدرة على حل المشكالت 
 مستوى التفكير الناقد، و مسح عملي للعائلة.

ذج ، و تبين أن سمات نمو بداعياً إالخمس للمقدرة على حل المشكالت  المقارنة للسمات أجريتو 
( في المقدرة على حل المشكالت  Cho’s Dynamic System Modelتشو للنظام الديناميكي )

 .بداعياً إي مقدرة الطلبة على حل المشكالت مباشر أو غير مباشر ف شكل  بتؤثر  اً بداعيإ

نطاق متخصص. كما أظهرت  يد اإلبداع بشكل متعدد األوجه و ذوأظهرت نتائج الدراسة وجو 
ى مقدرة الطلبة على حل ثالثة أنماط مختلفة من تراكيب السمات ذات تأثير علالبيانات وجود 

، و تؤدي إلى صدق وثبات داخلي جيد ذو هوامش متوافقة و متحيزة لصالح بداعياً إالمشكالت 
 المقاييس الجاهزة بشكل متوسط إلى مرتفع.

بداعيًا والتعلم  إت إستخدام استراتيجية حل المشكالدراسة حول  (Cheng,2011) تشينج و طب ق
وجة بين حل ادراسة المز الحيث حاول في  ستخدام الشبكة العنكبوتية في تعليم المحاسبة ،إالتعاوني ب
ثر أية في تعليم المحاسبة والكشف عن العنكبوت ةستخدام الشبكإالتعليم التعاوني بو  بداعياً إالمشكالت 

 .إبداعياً  المشكالت تجاهات الطلبة نحو حلإهذه المبادرة التدريسية على 

والذي يستمر لمدة ، الدراسة على ثالثة صفوف من طلبة برنامج ادارة الفنادق  ةشتملت عينا  و 
ستخدام إة التجريبية االولى وتم تدريسه بة المجموعبحد الصفوف كان بمثاأن أ إذربع سنوات، أ
ما أالعنكبوتية ،  ةلشبكستخدام اإساس التعلم التعاوني بأاتيجية حل المشكالت القائمة على ستر إ

 ستخدام الشبكة العنكبوتية ،بإستراتيجية التعلم التعاوني إب المجموعة التجريبية الثانية فتم تدريسها
)طريقة المحاضره(  تقليديةالالمجموعة الضابطة وتم تدريسها بالطريقة تمثل والمجموعة الثالثة كانت 

 تحليل نتائجها بالطرق االحصائية الكمية. تم  المنهج شبه التجريبي و  ةالدراس أستخدم فيو 

ولم ، نتائج هذه الدراسة فجاءت لصالح المجموعة التجريبية االولى وبفارق ملحوظ عن ما أ

 بين نتائج المجموعتين التجريبيتين الثانية والضابطة.إحصائية  فروق ذات داللة  ةيأ ظالحت  
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 لثرثارة.:الدرسات التي تناولت المجموعات ا ثاني_ المجال ال

فيها  تتممن دراسة  (Sutherland,1980)  سذرالند به تمن أهم هذه الدراسات ما قام
 الحلقات، المناقشة : المحاضرة ، السؤال والجواب ، ية من بينهاطريقة تدريس ةمراجعة اثني عشر 

 وغيرها.العصف الذهني ، و  موعات( الثرثارة ،)المج

و من ثم علمين على االطالع على عدة طرق تدريس نه يجب تشجيع المأ   ةالباحث توقد الحظ
حيث كانت المجموعات ، وذلك حسب وضع الصف وعدد الطلبة  ، كثر فاعليةإختيار الطريقة األ  

ومثال ذلك ت الدراسة أ نه يمكن الجمع بين عدة طرق . وبينة من الطرق ذات الفاعلية المرتفعةالثرثار 
 المحاكاة ولعب الدور .

طرق المستخدمة في التعليم الصحي بفاعلية ، ومنها الطرق ة على ملخص للواشتملت الدراس
ق حيث كانت من بين تلك الطر المتمركزة حول المتعلم وطرق أ خرى متمركزة حول المعلم ، 

ستعانة المجموعات الثرثارة ،  الخبراء.ب واأل نشطة االبداعية ، واإل 

ول تبني طريقة حدراسة (Santa Rita and Misick,1996) ميسيك  ريتا وسانتا و طب ق
ن أ  افترض الباحثان ، إذ  االنجليزية كلغة ثانيةاللغة م المحادثة لطلبة يكية في تعلميالمجموعات الدينا

مت طريقة )نقاش حيث استخد ، تقان الحقيقي للغةإل  ل كاف   راكتساب عادات اللغة في حد ذاته غي
في  (ESL) اللغة االنجليزية كلغة ثانية تدريس طلبة( في ورشات عمل محادثة لةالمجموعات الصغير 

يع الطلبة على التواصل مع اآلخرين عن طريق استخدام جتم تش وقدية نيويورك برونكس المجتمعية. كل
 التراكيب النحوية المكتسبة حديثا على شكل مجموعات .

لة حددت مت على تقديم مشكقاقد التمارين التي استخدمت في المجموعات  وكان من بين
بما  (Buzz Groups) ثرثارةيث تم تقسيم الطلبة الى مجموعات ح ،ومسارات العمل المحتملة  طلبةلل

توصل الى وكانت مهمتهم ال اليزيد عن ستة طلبة في المجموعة الواحدة وذلك لمناقشة هدف محدد.
في  ار المجموعةساس المنطقي لقر أل  ووضع ا، راء بشأن الحل واختيار متحدث بإسمهم توافق في اآل
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 ، تفسيرات مقنعة لمواقفهم فياضطر الطلبة للمشاركة و قد  محاولة القناع اآلخرين في مجموعتهم .
طريقة خر استخدمت آوفي تمرين . حدثهم باللغة االنجليزيةنفسهم قابلين للفهم عند ت  أ  وجعل 

 ى قيد الحياة.جل التوصل الى اتفاق حول سيناريو للبقاء علأ)المجموعات الثرثارة( من 

نفسهم وتوظيف أادة قدرة الطلبة على التعبير عن ثبتت هذه التمارين فعاليتها في زيأ و قد
بشكل خاص في الصفوف  ن يكون مفيداً أخدام )المجموعات الثرثارة( يمكن ن استأو  ، المحادثة الحرة

    ذات االعداد الكبيرة العطاء جميع الطلبة فرصة المشاركة في النقاش.

دراسة على شكل مسح لماضي وحاضر تقنيات التعلم  (Tetsuro,1999) تتسورو وطب ق     

. وقد المتوسطة التعاوني في اليابان في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية لطالب المدارس الثانوية

لطرق لصالح استخدام تقنيات المجموعات الثرثارة في التعليم. فا فتراضاً اتبعت الدراسة التجريبية إ

النجليزية تمنح الطالب واألساليب التدريسية القديمة والحالية التي تستخدم في اليابان لتدريس اللغة ا

 ي تقلل من اهتمامهم بتعلم المزيد. في قدرتهم على التحدث باللغة اإلنجليزية وبالتال ثقة محدودة

فتراض ن نظرية قائمة على إرثارة عبارة عحسب هذه الدراسة ، فإن التعلم عن طريق المجموعات الثو 

ستخدام المفيد ية التفاعلية  بين المتعلمين ، فهي تقوم على حقيقة أن اإل  عالقات اإلنسانالمبني على 

 واستقاللية . كثر فعاليةً التفاعلية يجعل التعلم أ   لهذه العالقات  

ات الثرثارة استراتيجية المجموع ساس التعاوني والجماعي يقوم علىوقد بينت الدراسة أن األ
المتعلمين اليابانيين ، مثل ويمكن تلطيف سمات ،  اً بعضعد الطلبة على التعلم من بعضهم ساالتي ت
والتصرف بوعي داخل المجموعات. وقد تنتج عن تقديم تقنيات التعلم الثرثار على مستوى  الهدوء

ي القدرة القرائية وعلى التعلم ف ملحوظاً  في هذه الدراسة تحسناً  تبقط   التيالمتوسطة الثانوية المدارس 
وضحت وأ   معينة. تكاليل من الطلبة الذين يعانون من مشإال على عدد قل الذاتي لدى الطلبة ،

 جباري.الدراسة ان التعلم الطلبة قد تم  بدافع الفضول وليس االلتزام اإل
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تخدام ( دراسة هدفت إلى تقصي تأثير تطبيق التعلم النشط باس0222زي )وقد أجرت العن
استراتيجتي المجموعات الثرثارة واألسئلة السابرة على الطالبات المتفوقات في الصف التاسع بدولة 

 وأثر ذلك في التحصيل بمادة اللغة العربية والدافعية نحو التعلم.، الكويت 

واقتصرت عينة الدراسة على ست مدارس من المدارس الحكومية للبنات في محافظة الفروانية 
لكويت، التي تضم الصف التاسع المتوسط تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة، أربع منها بدولة ا

تم تخصيصها عشوائيا لتشكيل المجموعة التجريبية وبلغ عدد الطالبات المتفوقات في الشعب التي تم 
ي الشعب التي ( طالبة، وبلغ  عدد الطالبات المتفوقات ف55تدريسها باستراتيجية المجموعات الثرثارة)

( طالبة ، وبلغ عدد الطالبات المتفوقات في الشعب 69تم تدريسها باستراتيجية المجموعات الثرثارة )
( طالبة،وبلغ عدد الطالبات المتفوقات في المجموعة 60التي تم تدريسها باستراتيجية األسئلة السابرة )

 ( طالبة.62الضابطة)

ياتها، استخدمت الباحثة تحليل التباين المشترك ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرض
(ANCOVA)، عن: النتائجه وكشفت واختبار شافي 

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعات الدراسة على االختبار _ 
الطريقة االعتيادية ( ولصالح المجموعة التي تم  ، التحصيلي تعزى الستراتيجية )المجموعات الثرثارة

 يجية المجموعات الثرثارة ،ريسها باستخدام استراتتد

أداء مجموعات الدراسة على مقياس الدافعية  فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطات وجود_
الطريقة االعتيادية(ولصالح المجموعة التي تم تدريسها  ، تعزى الستراتيجية التدريس)المجموعات الثرثارة

 رثارة.باستخدام استراتيجية المجموعات الث

أداء مجموعات الدراسة على مقياس الدافعية  فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطات _وجود
واالختبار التحصيلي تعزى الستراتيجية التدريس) المجموعات الثرثارة ،األسئلة السابرة( ولصالح 

 المجموعة التي تم تدريسها باستخدام استراتيجية المجموعات الثرثارة.
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 اسات السابقة:التعليق على الدر 

 في ضوء مراجعة الباحث للدراسات السابقة فقد الحظ اآلتي:

إستخدام طريقة حل المشكالت ر التدريس بهدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن أث -

شاكلي وآموس الطلبة على حل المشكالت ، مثل دراسة  مقدرةفي زيادة  بداعياً إ  

(Shaklee and Amos,1985)  مدى تأثير التدريس استقصاء التي هدفت إلى

على حل المشكالت لدى طلبة  في زيادة المقدرة بداعياً إستخدام طريقة حل المشكالت إ  ب

 منهج  ستقصاء مدى تأثيرإلى ا التي هدفت (Schack,1993)شاك الروضة ، ودراسة 

من المرحلة المتوسطة. أما الدراسة ة على طلبة ذوي مقدرات متباين بداعياً إالمشكالت  حل

 بداعياً ية فقد هدفت إلى الكشف عن أثر التدريس باستخدام طريقة حل المشكالت إ  الحال

 في تحصيل الطلبة في الفيزياء وتفكيرهم اإلبداعي. 

إستخدام طريقة المجموعات الثرثارة ر التدريس بهدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن أث -

ر ى الكشف عن أث( التي هدفت إل0222في تحصيل الطلبة ، كما في دراسة العنزي )

إستخدام طريقة المجموعات الثرثارة في تحصيل الطالبات في اللغة العربية التدريس ب

عن أثر التدريس ودافعيتهن نحو التعلم ، أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى الكشف 

 المجموعات الثرثارة في تحصيل الطلبة في الفيزياء وتفكيرهم اإلبداعي.باستخدام طريقة 

بعض الدراسات فاعلية إستخدام المجموعات الصغيرة و بخاصة الثرثارة منها في أظهرت  -

 ميسيك  ريتا وسانتا، كما في دراسة  التدريس وذلك في تدريس اللغات بشكل خاص

(Santa Rita and Misick,1996)  يقة التي هدفت إلى التعرف على أثر طر
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، ودراسة تتسورو  االنجليزية كلغة ثانيةاللغة م المحادثة لطلبة يفي تعل الثرثارةالمجموعات 

(Tetsuro,1999)  التي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام طريقة المجموعات الثرثارة في

 تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية لطالب المدارس الثانوية المتوسطة. 

الت ستراتيجية حل المشكزيادة مقدرة الطلبة على إستخدام إأشارت بعض الدراسات إلى  -

ستخدام اعلى للتدريب  وعهمخضبعد  حقيقيةحياتية ظروف في وتطبيقها إ بداعيًا 

ضمن برامج تدريبية متخصصة ، كما في  وتطبيقهاإ بداعيًا ستراتيجية حل المشكالت إ

 Firestien and)فيرستين وماكاون  ، ودراسة (Cramond,1999) كرامونددراسة 

McCown,1988)  

عن غيرها من الدراسات السابقة في أنها تناولت طريقتين من طرق  تمتاز الدراسة الحالية -

طريقة المجموعات  وحل المشكالت إبداعيًا التدريس غير التقليدية معًا ، وهما طريقة 

 تدريس واحدة.على طريقة في الغالب ، بينما اقتصرت الدراسات السابقة الثرثارة 

متغيرين  الدراسات السابقة في أنها تناولت عن غيرها منأيضًا ومما يميز الدراسة الحالية  -

 .معاً  بالغي األهمية في ميدان البحث التربوي ، وهما التحصيل والتفكير اإلبداعي

تقصت أثر التدريس دراسات في الوطن العربي التي و ت عد الدراسة الحالية من أولى ال -

،  حد علم الباحث( )على على تحصيل الطلبة في الفيزياءحل المشكالت إبداعيًا بطريقة 

هدفت إلى الكشف عن أثر  (0222كدراسة صوافطة )حيث أن بعض الدراسات السابقة 

 على تحصيل الطلبة في الفيزياء. التدريس بطريقة حل المشكالت االعتيادية
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 الطريقة واإلجراءات 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 

 

 يناتواألد ،وعينتها  ووصفًا لمجتمعها منهجية الدراسة ،وصفًا لا الفصل تناول الباحث في هذ

يتضمن وصفًا إلجراءات كما  ، اما و ثباتهمو صدقه امفي الدراسة من حيث إعداده المستخدمتين

ات واستخراج لتحليل البيان التي قام الباحث بإستخدامهاوالمعالجة اإلحصائية  الدراسة وتصميمها،

 :تيآلوذلك وفق ابة عن سؤالي الدراسة ، لإلجاالنتائج 

 :منهج البحث المستخدم

 Quazi-Experimental) المنهج شبه التجريبي ستخدم الباحثا، لتحقيق أهداف هذه الدراسة  

Design) وذلك بوصفه المنهج األكثر  أثر متغير مستقل على متغير تابع والذي يستهدف بحث ،

 ة لهذه الدراسة.م  مالء  

  راسة:مجتمع الد

 في عمان الخاصةالصف العاشر األساسي في المدارس طلبة جميع  مجتمع الدراسة من تكو ن

ذلك خالل الفصل و  ( طالبًا وطالبة وفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم ،22052والبالغ عددهم )

 . 2012/2013 من العام الدراسي الدراسي الثاني
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 عينة الدراسة:

رس عشوائيًا من المدارس الخاصة في مدينة عمان والتي يوجد فيها الصف تم إختيار ثالث مدا 

العاشر األساسي ، و هذه المدارس هي: مدرسة روضة المعارف األهلية ، والمدارس المستقلة الدولية 

لكل من ، و مدارس المحور الدولية. و تم إختيار شعبة واحدة عشوائيًا من كل مدرسة ليتم تخصيصها 

ضابطة و المجموعتين التجريبيتين بطريقة عشوائية أيضًا. حيث بلغ عدد أفراد المجموعة المجموعة ال

( طالبًا ، وعدد أفراد المجموعة 02التجريبية األولى والتي تم تدريسها بطريقة "حل المشكالت إبداعيًا" )

، أما عدد أفراد ( طالبًا 02التجريبية الثانية والتي تم تدريسها بطريقة "  المجموعات الثرثارة " )

 ( طالبًا.20" فقد بلغ )التقليديةالمجموعة الضابطة و التي تم تدريسها "بالطريقة 

  

 الدراسة: ااتأد

 تم استخدام اداتين لجمع البيانات هما:

  االختبار التحصيلي  :األداة األولى

ئل ، في مادة قام الباحث بإعداد وتطوير اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدا

 الفيزياء للصف العاشر األساسي ، وذلك ضمن الخطوات األتية :

 تحديد المحتوى التعليمي . -

 تحديد األهداف العامة للمحتوى الذي تم تحديده . -

 تكوين الئحة مواصفات االختبار . -

 صياغة األهداف السلوكية المراد قياسها بصورة محددة . -
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 الئحة المواصفات و األهداف السلوكية . صياغة فقرات االختبار اعتمادًا على -

 

 صدق االختبار التحصيلي :

للتأكد من صدق محتوى االختبار التحصيلي تم عرضه بصورته األولية مع قائمة األهداف 

( 6السلوكية على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص ، و المبينة أسماؤهم في الملحق )

مة الفقرات للهداف كية للمادة التعليمية ، ومدى مالء  اف السلو ، إلبداء رأيهم في مدى تمثيل األهد

 اللغوية للفقرات .السلوكية الموضوعة ، ومدى مناسبة الصياغة 

كما هدف التحكيم إلى الحكم على مستوى التحصيل الذي تقيسه كل فقرة من فقرات االختبار ، 

في المجال المعرفي ، وبناًء على  وذلك حسب المستويات الثالثة األولى من مستويات بلوم الستة

بصورته اقتراحاتهم تم إجراء التعديالت على بعض فقرات االختبار ، ووضع االختبار التحصيلي 

 ( .2النهائية كما في الملحق )

 

  ثبات االختبار التحصيلي :

تم التحقق من ثبات اختبار التحصيل بطريقة االتساق الداخلي لفقراته وباستخدام معادلة 

حيث تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة  (.02ريتشاردسون  -ودر)ك

كافيًا هذا ، واعتبر ( ، 2.05وتبين أن معامل الثبات قد بلغ ) ًا ،( فرد02ومن مجتمعها بلغت )

 ألغراض الدراسة .
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 تصحيح االختبار التحصيلي :

ع االختيار من متعدد بأربعة بدائل ، واحتسبت ( فقرة من نو 66تكون االختبار التحصيلي من )

عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة ، و العالمة صفر لكل إجابة خطأ ، وبذلك تكون النهاية 

 ( عالمة .66العظمى للعالمة على االختبار )

 

 بصورته اللفظيةتفكير اإلبداعي للإختبار تورانس : يةاألداة الثان

( Torrance Creativity Testمة العربية الختبار تورانس )قام الباحث باإلطالع على الترج 

وتبناه كما هو دون تعديل بغرض الحصول على درجة ( 2002كما وردت في )سليمان و أبو حطب ، 

 التفكير اإلبداعي للطلبة ضمن مهارات الطالقة والمرونة واألصالة.

ن كل من هذه االختبارات وتكون االختبار من ستة اختبارات فرعية ، حيث تتطلب اإلجابة ع

 الستة سبع دقائق ، باإلضافة إلى الزمن الالزم لتعليمات االختبار ، و هذه االختبارات هي:

 

 توجيه األسئلة : االختبار األول

صورة المرفقة و التي ينبغي أن طلب من الطلبة طرح أكبر عدد من األسئلة المتعلقة  بالحيث  

ما يحدث في الصورة و عدم طرح األسئلة التي يمكن أن يحصلوا لوها حتى يستطيعوا أن يعرفوا يسأ

 على إجابات عنها بمجرد النظر إلى الصورة . 
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 تخمين األسباب : الثانياالختبار 

ب من الطلبة كتابة أكبر قدر من األسباب الممكنة للحدث الذي تعبر عنه الصورة المرفقة ل  ط  

 ًة أو بفترة طويلة . سواء كانت األسباب سبقت وقوع الحدث مباشر 

 

 تخمين النتائج : الثالثاالختبار 

من الطلبة كتابة أكبر عدد ممكن من النتائج المحتملة للحدث الذي تعبر عنه الصورة  بل  ط  

 و ذلك سواء كانت النتائج مباشرة أو بعيدة المدى .   المرفقة 

 

 تحسين اإلنتاج : الرابعاالختبار 

ه من لقطن وهي من النوع الذي يمكن شراؤ فيل محشوة با على الطلبة صورة دمية ض  ر  ع  

غم ، وطلب من الطلبة كتابة قائمة  062وزنها حوالي سم و  26بمبلغ بسيط و يبلغ طولها السوق 

وذلك حتى تجعل األطفال أكثر ، و التي تعتبر ذكية وغير عادية لتغيير اللعبة  بالتغييرات المقترحة

 وذلك بغض النظر عن التكلفة المادية للتغييرات . ،  هم يلعبون بهاو متعًة و سرورًا 

 

 االستعماالت غير الشائعة  : الخامساالختبار 

من الطلبة كتابة قائمة بأكبر عدد ممكن من االستعماالت غير الشائعة لعلب الصفيح  بل  ط  

 الفارغة وذلك بغض النظر عن عدد العلب الالزمة لتلك االستعماالت .
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 افترض أن : السادساالختبار 

وطة بحبال تتدلى منها مربمن الطلبة تخيل موقف مستحيل الحدوث ، وهو : أن السحب  بل  ط  

 .ثم طلب منهم كتابة جميع األفكار و التخمينات المترتبة على هذا الوضع كما يتخيلونها إلى األرض ،

 

يتم قياسها كما أما مهارات التفكير اإلبداعي ، فهي : الطالقة و المرونة و األصالة . حيث 

 يأتي :

 . ( دقائق0يستجيب لها الطالب في زمن مقداره ) تقاس بعدد االستجابات الصحيحة التي الطالقة :

: تقاس بعدد الفئات المختلفة  لالستجابات التي يعطيها الطلبة خالل وقت مقداره           المرونة

 ( دقائق ، مع مالحظة ما يأتي : 0)

 .ى درجة مرونة ، ألن المرونة أو االهتمام ال يتغير في جميع االتجاهات اإلجابة األولى ال تعط -

 تكون درجة المرونة صفرًا إذا تغير االتجاه أو االهتمام . -

 يأخذ الطالب درجة واحدة إذا كانت اإلجابات تدور حول فكرة واحدة . -

 (0ب خالل وقت مقداره )الطالوتقاس بعدد اإلجابات الجديدة و غير المألوفة التي يعطيها األصالة : 

       وذلك في ضوء تكرارها بناًء على استجابات المفحوصين اآلخرين حيث تأخذ درجة دقائق ، 

 وذلك كما يأتي : (6،  0،  2،  2)

 ( .2% ف أكثر تأخذ عالمة ) 0كل فكرة تكررت بنسبة  -

    ( . 2%  تأخذ عالمة ) 2 -%  5كل فكرة تكررت بنسبة  -

 ( .0%  تأخذ عالمة ) 6 -%  0سبة كل فكرة تكررت بن -
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 ( .6% تأخذ عالمة ) 0كل فكرة تكررت بنسبة أقل من  -

 ( يبين اختبار تورانس الذي استخدمه الباحث .0و الملحق )

 : اختبار تورانس للتفكير اإلبداعيصدق  

قام الباحث بعرض االختبار المترجم على محكمين من أعضاء هيئة التدريس المختصين في 
لخبرة و الكفاءة كما في ، ومن ذوي اة التربوية و المناهج وطرائق التدريس و أصول التربية اإلدار 

اد العينة من الطلبة ، و لمعرفة مة محتواه من األسئلة ألفر ، وذلك للتأكد من مدى مالء   (6الملحق )
مته ه و مدى مالء  على صدق محتوان أتفق المحكمو . وقد  مدى توافق فقراته مع البيئة التربوية األردنية

 يبين اختبار تورانس بصيغته النهائية . (0و الملحق ) للبيئة التربوية األردنية.
 

 اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي :ثبات 

بطريقة االتساق الداخلي لفقراته وباستخدام  اختبار التفكير االبداعيتم التحقق من ثبات 
بار على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة ومن حيث تم تطبيق االخت (،كرونباخ الفا)معادلة 

 (:0اآلتي )بينه الجدول على النحو الذي ي وتبين أن معامل الثبات اً ( فرد02مجتمعها بلغت )

(2الجدول )  

 اختبار تورانس للتفكير اإلبداعيثبات 

 معامل الثبات المهارة

 0.78 الطالقة

 0.82 المرونة

 0.85 االصالة

ةالدرجة الكلي  0.88 
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 :الدراسة متغيرات

 اآلتي:في متغيرات الدراسة  تمثلت

 المتغيرات المستقلة: -1

 ثالثة مستويات هي االتدريس وله طريقة : 

 .(Buzz Groupsالمجموعات الثرثارة ) طريقة -

 .(Creative Problem Solving) حل المشكالت إبداعياً  طريقة  -

 (.Traditional Lecture) التقليديةالمحاضرة  طريقة -

   اآلتي:المتغيرات التابعة و تشمل  -2

 التحصيل (Achievement). 

 التفكير اإلبداعي (Creative Thinking). 

 القبلي والبعدي على المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة. ينختبار وتم تطبيق اال

 

 تصميم الدراسة:

( والذي يوضحه Quazi Factorial Design) ستخدم الباحث التصميم العاملي شبه التجريبيا

 اآلتي: المخطط

O1          X1          O2 
O1          X2          O2 

                                                                            O1           -           O2 
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  :حيث

 O1 :  ير اإلبداعيتفكال وأاالختبارات القبلية للتحصيل تشير إلى. 

 O2  :تفكير اإلبداعيال وأللتحصيل  البعديةإلى االختبارات  تشير.  

 X1 ( التدريس باستخدام طريقة حل المشكالت إبداعياً : تمثل المعالجة التجريبية األولى.) 

 X2  :  ( تمثل المعالجة التجريبية الثانية)التدريس باستخدام طريقة المجموعات الثرثارة. 

 ل المجموعة الضابطة )التدريس باستخدام الطريقة التقليدية(: تمث  -  

 المعالجة اإلحصائية:

م تحليل التباين المصاحب -  الختبار فرضية الدراسة الصفرية األولى . (ANCOVA) است خد 

م تحليل التباين المصاحب المتعدد - الختبار فرضية الدراسة الصفرية  (MANCOVA) است خد 

 الثانية.

مت معا -  ( لحساب ثبات االختبار التحصيلي .KR-20ريتشاردسون )-دلة كودراست خد 

عادة االختبار ) - مت طريقة االختبار وا  ( لحساب ثبات اختبار التفكير test - retestاست خد 

 اإلبداعي باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا( .

 :إجراءات الدراسة

 : جراءات التاليةإلاقام الباحث ب

 نتها.تحديد مجتمع الدراسة وعي -

 تحديد الموضوعات قيد الدراسة. -



48 

  

قة حل المشكالت إبداعيا ، طري إعداد الخطة التدريسية حسب إجراءات التدريس باستخدام -

وعرضها على مجموعة من المحكمين واجراء التعديالت التي طلبوها، والتأكد من صدقها 

 (. 6ووضعها في صورتها النهائية كما في الملحق )

  طريقة المجموعات الثرثارة ية حسب إجراءات التدريس باستخدامإعداد الخطة التدريس -

ى مجموعة من المحكمين، و عمل التعديالت التي طالبوا بها والتأكد من صدقها وعرضها عل

 (.9ووضعها في صورتها النهائية كما في الملحق )

 .صيليتحالختبار اال إعداد -

 .ظيةاإلبداعي بصورته اللف ختبار تورانس للتفكيري اتبنّ  -

ووضعهما في صورتهما  لتفكير اإلبداعيختبار اكد من صدق االختبار التحصيلي و االتأ -

 مجموعة من المحكمينعرضهما على عن طريق ( 0( و الملحق )2النهائية كما في الملحق )

 .(6ملحق )كما يتبين من المن ذوي الخبرة واإلختصاص 

ريتشاردسون       –دام معادلة كودر ، حيث تم استخ ختبار التحصيليالتأكد من ثبات اإل   -

(KR-20 ) . 

بطريقة االتساق الداخلي لفقراته وباستخدام معادلة  اختبار التفكير االبداعيالتحقق من ثبات  -

 (.كرونباخ الفا)

 لتطبيق أدوات الدراسة. الحصول على إذن رسمي من وزارة التربية والتعليم -
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 اتعلى مجموعالقبلي  لتفكير اإلبداعيار ختباوا  القبلي ختبار التحصيل كل من اتطبيق  -

حل المشكالت إبداعيًا و المجموعات  تجريبية قبل بداية التدريس بطريقتيالالدراسة الضابطة و 

 (.المحاضرة) التقليديةالطريقة و  الثرثارة

تم التنسيق مع معلمي مادة الفيزياء للشعب الصفية التي وقع عليها االختيار ، لتدريس  -

وحرصًا من الباحث على ضبط  لخطط التدريسية التي تم إعدادها.لمحددة وفق االموضوعات ا

علمي ، وسنوات الخبرة التدريسية خيلة تم اختيار معلمين متكافئين في المؤهل التغيرات الدالم

 لعملية التدريس.

 .في المجموعات الثرثارة و حل المشكالت إبداعيا تنفيذ الخطط التدريسية  -

عند االنتهاء من لتفكير اإلبداعي البعدي اختبار اار التحصيل البعدي و كل من اختبتطبيق  -

 تجريبية.العلى مجموعات الدراسة الضابطة و تدريس الوحدة المقترحة 

 ختبارات القبلية  والبعدية ورصدها في جداول خاصة.تصحيح اإل   -

 (.SPSS)ية تحليل البيانات بالمعالجة اإلحصائية المناسبة والمختارة من الرزم اإلحصائ -

 عرض نتائج الدراسة في جداول دقيقة حسب األصول . -

صدار التوصيات ذات العالقة .  -  مناقشة نتائج الدراسة وربطها بالدراسات السابقة وا 
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 نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
 

أثر تدريس مادة التعرف إلى "التي هدفت سة يتناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدرا     

التفكير اإلبداعي لطلبة التحصيل و  الفيزياء بطريقتي حل المشكالت إبداعيًا والمجموعات الثرثارة، في

على  نتائج الدراسة بناءً  لي. وفيما ي" الصف العاشر األ ساسي في المدارس الخاصة بمدينة عمان

 أسئلتها: 

ما أثر تدريس مادة الفيزياء  : وينص هذ السؤال على اآلتي:األولبالسؤال  النتائج المتعلقة :أوال 

ي في ، في تحصيل طلبة الصف العاشر اأَلساست إبداعيا  والمجموعات الثرثارةبطريقتي حل المشكال

 ؟المدارس الخاصة بمدينة عمان

ق ذات ال توجد فرو  وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية التي تنص على اآلتي: 
في المدارس الخاصة  األ ساسي شراعالمن الصف  حصيل طلبة( في تα≤  2026داللة إحصائية )

المجموعات و  تعزى لطريقة التدريس )حل المشكالت إبداعياً  ،  في مادة الفيزياء بمدينة عمان
 .(الثرثارة ، مقارنة بالطريقة التقليدية

حساب المتوسطات  م  ت  ، فقد األولى ة الصفريةالفرضيبار والخت األول السؤالولإلجابة عن      

على اختبار التحصيل البعدي،  الثالثالدراسة  اتالحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموع

 ( يبين ذلك.0والجدول )
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(3الجدول )  

مجموعات الدراسة الثالث على اختبار التحصيل ألداء وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ئالمت
 التدريس لطريقة تبعا   بعديال

 العدد طريقة التدريس
العالمة العظمى 

 لالختبار

 البعدي القبلي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 17 التقليدية

33 

10.53 3.52 15.18 4.81 

اإلبداعيالحل   21 10.14 2.95 20.29 3.44 

 4.45 21.30 2.70 11.95 20 المجموعات الثرثارة

       

 اختبار التحصيل البعديعلى ( أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة 0يالحظ من الجدول )و    

المجموعات الثرثارة، في تحصيل طلبة الصف الثانية التي تعلمت باستخدام  لمجموعة التجريبيةل

، (، وهو أعلى متوسط حسابي03.12بلغ ) دق العاشر األ ساسي في المدارس الخاصة بمدينة عمان

إذ بلغ  الحل اإلبداعي التي تعلمت باستخدام المجموعة التجريبية األولىألداء  يليه المتوسط الحسابي 

لمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية والذي (، وأخيرًا جاء المتوسط الحسابي ل02.02)

لفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة ولمعرفة ما إذا كانت ا (.31.31بلغ)

(α  ≤2.25 )  م  ت  فقد ( إجراء تحليل التباين المصاحبANCOVA والجدول ،) ( يبين نتائج 4)اآلتي

  التحليل:
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 (4الجدول )

بين اختبار التحصيل البعدي على  الدراسة ألداء أفراد (ANCOVA)نتائج تحليل التباين المصاحب 
 التدريس لطريقة تبعا   لمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةا

 مصدر التباين

 مجموع

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة اإلحصائي

 )ف(
 مستوى الداللة

القبلي اختبار التحصيل   
196.181 1 196.181 13.465 0.001 

التدريس طريقة  
335.769 2 167.884 11.523 0.000* 

 الخطأ
786.775 54 14.57   

 الكلي المعدل
1370.897 57    

  الفرق دال إحصائيا 
 

عل  ى اختب  ار التحص  يل  الت  دريسألس  لوب  أن قيم  ة ) ف ( بالنسب   ة( 4م  ن الج  دول ) ويتب  ين  

(، مم    ا ي    دل عل    ى وج    ود ف    روق ذات دالل    ة 2.222، و بمس    توى دالل    ة )( 33.101) بلغ    ت البع    دي

. ،الت دريس لطريق ة تبع اً  على اختبار التحصيل البع ديالدراسة  اتعن متوسطات أداء مجمو إحصائية بي

( ف ي α≤  2.25ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ) أن ه عل ى تص نوبه ذا ي تم رف ض الفرض ية الت ي 

الص  ف العاش  ر األ ساس  ي ف  ي الم  دارس الخاص  ة بمدين  ة عم  ان ف  ي م  ادة الفيزي  اء، تع  زى يل طلب  ة تحص  

وم  ن أج  ل  (.، مقارن  ة بالطريق ة التقليدي  ة ت إب داعيًا والمجموع  ات الثرث  ارةلطريق ة الت  دريس )ح  ل المش  كال

الدراس ة ات مجموع معرفة لصالح من كان الفرق ، فقد تم استخراج المتوس طات الحس ابية المعدل ة ألداء 

 ( يبين تلك المتوسطات:5) اآلتي ،  والجدولالتدريس لطريقةاختبار التحصيل البعدي تبعًا على 
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(5) جدولال  

 على اختبار التحصيل البعديألداء  أفراد الدراسة ة المعياري المعدلة واألخطاء المتوسطات الحسابية
التدريس لطريقةتبعا   المعدل  

المعدل المتوسط الحسابي طريقة التدريس المعياري الخطأ   

لتقليديةا  15.39 0.93 

اإلبداعيالحل   20.74 0.84 

 0.87 20.64 المجموعات الثرثارة

 

ألفراد المجموعة التجريبية الذين تعلموا  المعدل ( أّن المتوسط الحسابي5يشير الجدول )و  

 المعدل (، في حين بلغ المتوسط الحسابي27.04كان األعلى إذ بلغ )حل المشكالت إبداعيًا ة طريقب

غ متوسطه فقد كان األدنى حيث بل التقليديةأما المجموعة (، 27.64) المجموعات الثرثارةألفراد 

اآلتي ( 6(، والجدول )LSDتطبيق اختبار ) م  ت   ،(. ولمعرفة عائدية الفروق35.050) المعدل الحسابي

 (6الجدول )                               يبين النتائج:

تبعا   المعدل أداء  أفراد الدراسة على اختبار التحصيل البعديللفروق بين متوسطات  (LSDاختبار )
 تدريسال لطريقة

المتوسط  طريقة التدريس
 الحسابي

اإلبداعيالحل  المجموعات  
 الثرثارة

 التقليدية
20.74 20.64 15.39 

اإلبداعيالحل   20.74 - 0.10 5.35* 

المجموعات 
 الثرثارة

20.64  - 5.25* 

 -   15.39 التقليدية
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مجموعتين ( عدم وجود فرق دال إحصائيًا في التحصيل بين ال6يظهر من الجدول )و   

، فقد بلغ الفرق التجريبيتين اللتين تعلمتا بطريقة حل المشكالت إبداعيًا وطريقة المجموعات الثرثارة 

( وهو غير دال إحصائيًا ، في حين وجد فرق دال إحصائيًا في التحصيل بين المجموعتين 2.32)

قة التقليدية . فقد بلغ الفرق بين ن السابقتين و المجموعة الضابطة التي تعلمت الفيزياء بالطريالتجريبيتي

( وهو فرق دال إحصائيًا ولصالح طريقة حل 5.05طريقة حل المشكالت إبداعيًا و الطريقة التقليدية )

( ولصالح 5.05المشكالت إبداعيًا ، وبلغ الفرق بين طريقة المجموعات الثرثارة و الطريقة التقليدية )

  طريقة المجموعات الثرثارة .

ما أثر تدريس مادة الفيزياء بطريقتي حل المشكالت إبداعيا  : الثانينتائج المتعلقة بالسؤال : الثانيا  

والمجموعات الثرثارة، في التفكير اإلبداعي لطلبة الصف العاشر اأَلساسي في المدارس الخاصة بمدينة 

 عمان؟

وق ذات ال توجد فر وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية التي تنص على اآلتي: 
في المدارس  األ ساسي شراعالمن الصف  طلبةل ( في التفكير اإلبداعيα≤  2026داللة إحصائية )

المجموعات و  تعزى لطريقة التدريس )حل المشكالت إبداعياً  ،  في مادة الفيزياء بمدينة عمانالخاصة 
 .(الثرثارة ، مقارنة بالطريقة التقليدية

حساب المتوسطات  م  ت  الثانية، فقد  الفرضية الصفريةبار ني والختولإلجابة عن السؤال الثا         

( يبين 7، والجدول )التفكير اإلبداعيالحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار 

 ذلك:
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 (7الجدول )

البعدي  اإلبداعيالتفكير  اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على
التدريس لطريقةتبعا    

مهارات التفكير 

 العدد طريقة التدريس اإلبداعي
 بعدي قبلي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
طالقةال  

 13.18 24.53 21.28 31.88 17 التقليدية

اإلبداعيالحل   21 18.62 6.98 32.67 9.61 

موعات الثرثارةالمج  20 35.55 16.67 38.85 13.52 

  مرونةال

 7.53 16.76 11.38 31.29 17 التقليدية

اإلبداعيالحل   21 15.00 5.38 21.95 7.50 

 7.24 26.35 7.62 23.00 20 المجموعات الثرثارة

صالة األ  

 6.40 6.35 11.35 1.11 17 التقليدية

اإلبداعيالحل   21 5.05 4.06 9.14 7.17 

 5.78 14.05 7.42 14.35 20 المجموعات الثرثارة

 الكلي

 26.44 47.65 43.69 11.53 17 التقليدية

اإلبداعيالحل   21 38.67 15.41 63.76 23.77 

 25.33 79.25 30.70 72.90 20 المجموعات الثرثارة

 

التي  ريبية الثانيةالمجموعة التج ( أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد7يالحظ من الجدول )و       

في مادة  التدريس لطريقةتبعًا  الكلي اختبار التفكير اإلبداعي علىدرست بطريقة )المجموعات الثرثارة( 

 المتوسط الحسابي ألداء المجموعة يليه(، 12.01قد بلغ ) الفيزياء لطلبة الصف العاشر األساسي

إذ  على اختبار التفكير اإلبداعي الكلي (التي درست بطريقة )حل المشكالت إبداعياً  التجريبية االولى

على التي درست بالطريقة التقليدية  المتوسط الحسابي ألداء المجموعة الضابطة ( وأخيرا61.16بلغ )
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ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات  (.11.61بلغ ) حيث اختبار التفكير اإلبداعي الكلي

 ذات داللة عند مستوى الداللة على حدة و الدرجة الكلية لمهارات التفكير اإلبداعي كل  الحسابية

 (α  ≤2.25 )  فقد ت م( إجراء تحليل التباين المصاحب المتعدد MANCOVA ،) ( 0)اآلتي الجدول و

 يبين نتائج التحليل:

 (8الجدول )

كير على اختبار التف(   ألداء  أفراد الدراسة MANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد )
 التدريس لطريقةاإلبداعي البعدي تبعا  

 قيمة اإلحصائي المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التفكير اإلبداعي مصدر التباين
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 المجموعة  

 0.000 9.240 850.187 2 1700.374 الطالقة

 0.001 8.659 349.376 2 698.753 المرونة

 0.005 5.941 191.333 2 382.666 االصالة

 0.001 8.654 3755.225 2 7510.45 الدرجة الكلية

 الخطأ

   92.01 52 4784.542 الطالقة

   40.35 52 2098.207 المرونة

   32.203 52 1674.552 االصالة

   433.916 52 22563.63 الدرجة الكلية

 الكلي المعدل

    57 9982.069 الطالقة

    57 3870.845 المرونة

    57 2888.983 االصالة

    57 43857.66 الدرجة الكلية

 أن قيم  ة ) ف ( بالنسب   ة للدرج  ة الكلي  ة الختب  ار التفكي  ر اإلب  داعي( 2م  ن الج  دول )ويتض  ح 

مما يدل على وجود (، 0.007)، وبمستوى داللة يساوي (2.954)، بلغت تبعا لمتغير أسلوب التدريس

 .بين متوسطات أداء مجموعات الدراسة الثالث فروق ذات داللة إحصائية
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التفكي  ر  اختب  ارعل  ى  أن قيم  ة ) ف ( بالنسب   ة لبع  د الطالق  ة( 2كم  ا يالح  ظ م  ن الج  دول )  

مم ا ( (0.000، و بمس توى دالل ة يس اوي ( 6.240)بلغ ت ق د ، اإلبداعي تبعا لمتغي ر اس لوب الت دريس

تعزى لطريقة الت دريس لم ادة  ات الدراسة الثالثعلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموع ؤكدي

 . الفيزياء للصف العاشر األساسي

ن ف  إ، تبع  ا لمتغي  ر اس  لوب الت  دريس  عل  ى اختب  ار التفكي  ر اإلب  داعي بالنسب   ة لبع  د المرون  ةأم  ا 

مم  ا ي  دل عل  ى وج  ود ف  روق (، 0.001، و بمس  توى دالل  ة يس  اوي )( 8.956) بلغ  ت ق  د قيم  ة ) ف (

تع    زى لطريق    ة الت    دريس لم    ادة  ئية ب    ين متوس    طات أداء مجموع    ات الدراس    ة ال    ثالثذات دالل    ة إحص    ا

 . الفيزياء للصف العاشراألساسي 

عل    ى اختب    ار التفكي    ر اإلب    داعي تبع    ا اس    لوب أن قيم    ة ) ف ( بالنسب     ة لبع    د األص    الة كم    ا 

ذات  وج   ود ف   روق (، مم   ا ي   دل عل   ى0050.، و بمس   توى دالل   ة يس   اوي )( 5.941) ، بلغ   تالت   دريس 

تع  زى لطريق  ة الت  دريس لم  ادة الفيزي  اء  دالل  ة إحص  ائية ب  ين متوس  طات أداء مجموع  ات الدراس  ة ال  ثالث

 .للصف العاشر األساسي

ال توج د ف روق ذات  أن ه عل ى نص توالت ي الثانية فرية الفرضية الص رفضوبهذه النتائج يتم  

ش   ر األ ساس   ي ف   ي الم   دارس ( ف   ي التفكي   ر اإلب   داعي لطلب   ة الص   ف العاα≤ 0.05دالل   ة إحص   ائية )

الخاصة بمدينة عمان في م ادة الفيزي اء ، تع زى لطريق ة الت دريس )ح ل المش كالت إب داعيًا والمجموع ات 

  .(و الطريقة التقليدية الثرثارة
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، فق    د ت   م اس   تخراج المتوس    طات الحس   ابية المعدل    ة ألداء  وم   ن أج   ل معرف    ة عائدي   ة الف   روق

( يب  ين 5،  والج  دول )البع  دي تبع  ًا ألس  لوب الت  دريس ي  ر اإلب  داعيالتفكاختب  ار عل  ى الدراس  ة ات مجموع  

 تلك المتوسطات:

(9) جدولال  

 اختبار التفكير اإلبداعيعلى الدراسة  ألداء أفرادة المعياري المعدلة واألخطاء المتوسطات الحسابية
التدريس لطريقةتبعا    

المعياري الخطأ المتوسط الحسابي طريقة التدريس المهارة  

طالقةال  
 2.33 24.09 التقليدية

اإلبداعيالحل   37.15 2.25 

 2.28 34.51 المجموعات الثرثارة

 المرونة
 1.54 16.55 التقليدية

اإلبداعيالحل   24.29 1.49 

 1.51 24.08 المجموعات الثرثارة

 األصالة
 1.38 6.05 التقليدية

اإلبداعيالحل   11.33 1.33 

 1.35 12.02 المجموعات الثرثارة

 الدرجة الكلية
 5.06 46.69 التقليدية

اإلبداعيالحل   72.77 4.89 

 4.96 70.61 المجموعات الثرثارة

ة التجريبية الذين تعلموا ألفراد المجموع المعدل ( أّن المتوسط الحسابي6يشير الجدول )و  

(، في حين بلغ 72.77كان األعلى إذ بلغ ) على الدرجة الكلية حل المشكالت إبداعياً  ةبطريق

فقد كان األدنى  التقليدية(، أما المجموعة 76.91الثرثارة ) ةألفراد المجموع المعدل المتوسط الحسابي



60 

  

(، LSD(. ولمعرفة عائدية الفروق تم تطبيق اختبار )49.96) المعدل حيث بلغ متوسطه الحسابي

      :يبين النتائجاآلتي ( 70والجدول )

 (01الجدول )

 لطريقةتبعا  اختبار التفكير اإلبداعي أداء  أفراد الدراسة على للفروق بين متوسطات  (LSDاختبار )
 التدريس

 المهارة
 طريقة التدريس

 المتوسط 

 الحسابي
اإلبداعيالحل  الثرثارة اتالمجموع   التقليدية 

 الطالقة
اإلبداعيالحل   37.15 - 2.64 13.06* 

الثرثارة اتالمجموع  34.51  - 10.42* 

 -   24.09 قليديةالت

 المرونة
اإلبداعيالحل   24.29 - 0.21 7.84* 

الثرثارة اتالمجموع  24.08  - 7.53* 

 -   16.55 التقليدية

 األصالة
الثرثارة اتالمجموع  12.02 - 0.69 5.97* 
اإلبداعيالحل   11.33  - 5.27* 

 -   6.05 التقليدية

 الدرجة الكلية

اإلبداعيالحل   72.77 - 2. 16 26.08* 

الثرثارة اتالمجموع  70.61  - 23.92* 

 -   46.69 التقليدية

 الفرق دال احصائياً *

لتجريبيتين ( عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين المجموعتين ا32يظهر من الجدول السابق )و       

قة المجموعات وطرييزياء للصف العاشر األساسي بطريقة حل المشكالت إبداعيًا اللتين درستا مادة الف
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( 2.65( على مهارة المرونة ، )2.03( على مهارة الطالقة ، )0.64، فقد بلغ الفرق بينهما )الثرثارة 

 ليست دالة إحصائيًا . ( على الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي ، وجميعها0.36على مهارة األصالة ، )

ئيًا في مهارة  الطالقة ، والمرونة ، ( أيضًا وجود فرق دال إحصا32ويتبين من الجدول السابق )     

شر األساسي بطريقة اعالتي درست مادة الفيزياء للصف الو األصالة ، و الدرجة الكلية بين المجموعة 

( ، 5.57( ، )7.04( ، )30.26، و الطريقة التقليدية ، فقد بلغ الفرق )إبداعياً حل المشكالت 

ئيًا و لصالح طريقة حل المشكالت إبداعيًا ، وكذلك ( على الترتيب وجميعها فروق دالة إحصا06.20)

بين المجموعة وجود فرق دال إحصائيًا في مهارة الطالقة ، و المرونة ، و األصالة ، و الدرجة الكلية  

التي درست مادة الفيزياء للصف العاشر األساسي بطريقة المجموعات الثرثارة و الطريقة التقليدية ، فقد 

( على الترتيب وجميعها فروق دالة إحصائيًا 00.50( ، )5.07( ، )7.50، ) (32.40بلغ الفرق )

 ولصالح طريقة المجموعات الثرثارة .
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة

 

ن الرزمة اإلحصائية المتعدد م ة باستخدام تحليل التباين المصاحبلقد تم اختبار فرضيات الدراس

 ( والذي أظهر النتائج اآلتية :SPSSللعلوم االجتماعية )

بين متوسط   (α ≤ 2.25داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) وق ذاتد فر و وج -

حل المشكالت  لذين درسوا مادة الفيزياء بطريقةتحصيل طلبة الصف العاشر األساسي ا

، و بين طريقة المجموعات ولصالح طريقة حل المشكالت إبداعيًا  التقليدية إبداعيًا و الطريقة 

 .الثرثارة و الطريقة التقليدية و لصالح طريقة المجموعات الثرثارة 

بين متوسط        (α ≤ 2.25داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) وجود فروق ذات -

حل  ذين درسوا مادة الفيزياء بطريقةلدرجات التفكير اإلبداعي لطلبة الصف العاشر األساسي ا

، وبين طريقة  و لصالح طريقة حل المشكالت إبداعياً  التقليديةالمشكالت إبداعيًا و الطريقة 

 .المجموعات الثرثارة و الطريقة التقليدية و لصالح طريقة المجموعات الثرثارة 

 وفيما يلي مناقشة لتلك النتائج :

،   والمجموعات الثرثارة دة الفيزياء بطريقتي حل المشكالت إبداعيا  ما أثر تدريس ماالسؤال األول : 
 ؟بمدينة عمان في المدارس الخاصة اأَلساسي شراعالطلبة الصف  في تحصيل
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أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء 
الفرق لصالح  طلبة الصف العاشر  مجموعات الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي ، و كان

األساسي الذين درسوا مادة الفيزياء بطريقة حل المشكالت إبداعيا  عند مقارنة نتائجها بنتائج 
 .(5335، إذ بلغ الفرق بين المتوسطين ) ة التي تعلمت بالطريقة التقليديةالمجموعة الضابط

والتي تشتمل على  لمشكالت إبداعياً بطريقة حل اقد تعزى هذه النتائج إلى فاعلية التدريس و   
الخطوة األولى تتمثل ف . طوات دورها في دعم تحصيل الطلبةأربع خطوات ، ولكل خطوة من هذه الخ

بفهم الطلبة لما تعنيه األسئلة ، وبالتالي زيادة قدرتهم على معرفة نمط اإلجابة التي يبحث عنها 
على توفير قد يكون هو الذي عمل عية اإلجابة لها ، ، ونو فتزويد الطلبة بقائمة من األسئلة  .السؤال

ن إيجاد مثل هذه األسئلة ذ أتساعد على حل المشكلة ، إكامل خالل الوحدة الدراسية التي الوضوح ال
بل ويشجعهم كذلك على إعادة صياغتها بشكل أكثر دقة  فحسب يساعد الطلبة على اإلجابة عنها ال

 سئلة .غيرها من األمن وصوابًا أو صياغة 

رحات الخاصة إن قيام المعلم الذي يطبق طريقة حل المشكالت إبداعيًا بإعداد قائمة من المقت
وتعليقها في لوحة اإلعالنات داخل الحجرة الدراسية كي يطلع عليها الطلبة ، ليس  بنمط األسئلة

نما ليفكروا فيها بعمق وليد إجابات إبداعية دافعية الطلبة نحو ت ، ربما عمل على زيادة ليحفظوها ، وا 
عن  مما أدى إلى الخروجلالسئلة ، قد تكون غير مألوفة ، وكذلك التفكير بأكثر من إجابة للسؤال 

، مما أسهم في زيادة تحصيلهم بشكل ملحوظ ال النمط التقليدي بوجود إجابة واحدة صحيحة لكل سؤ 
 عند مقارنتهم بالمجموعة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية.

هي التي الخطوة الثانية المتمثلة في جمع األسئلة التي تتطلب حلواًل إبداعية ، قد تكون و 
سبر غور األسئلة بحيث يمكنهم  ،عليها الطلبة على إيجاد المشكالت الحقيقية والتعرف ساعدت

تالي رفع ، وبال تقليديةتم تدريسهم بالطريقة اللف عن أقرانهم من الطلبة والذين بشكل مختعنها اإلجابة و 
 مستوى تحصيلهم.



65 

  

القيام بنشاط لتوليد أسئلة وأجوبة إبداعية في وضع المتعلقة بالخطوة الثالثة  وربما ساهمت
الطلبة أمام تحد  حقيقي ينضوي على سبر أعماق األسئلة المطروحة و المشكالت التي تواجههم ، و 

الطلبة لالستعانة بمصادر  البحث عن إجابات لها خارج الكتاب المدرسي المقرر ، إذ قد يضطر
جابات لتلك المشكالت ، وقد تكون القراءة الذاتية و المطالعة الخارجية لمقاالت  إضافية لتوليد حلول وا 
يرغب الطلبة باالطالع عليها وتتناسب مع قدراتهم وميولهم واهتماماتهم ، من أهم تلك المصادر التي 

كون ثمرة غية الوصول إلى الحلول الجديدة والتي تتستثير تفكيرهم وتزيد من مهاراتهم في البحث ب
مما يمكنهم من إجابة األسئلة التي تتطلب مستويات  ، ، و تطوير معارفهم  مباشرة للبحث و التحليل

 عليا من التفكير.

وال يمكننا إغفال الخطوة األخيرة وهي تقييم الحل اإلبداعي للمشكلة في نهاية النشاط الخاص 
قة إبداعية ، لما لها من أثر واضح في تعزيز شعور الطلبة بمدى مصداقية الحل بحل المشكلة بطري

طريقة الذي توصلوا إليه بشكل مدروس ، وكذلك زيادة قدرتهم على تقييم الحلول التي توصلوا إليها ب
شر ، مما يعنى رفع  سوية إجاباتهم واإلرتقاء بها ، و ما لذلك من تأثير مباموضوعية بعيدة عن الذاتية 

 دقة إجاباتهم عن أسئلة اإلختبار التحصيلي.في 

وبذلك يكون استخدام طريقة حل المشكالت إبداعيًا قد أسهم بشكل ملحوظ في زيادة قدرة الطلبة 
 ، على استيعاب المشكالت بعمق ، وعلى شحذ مهاراتهم في التوصل للحلول المناسبة في كل مرة

ن اختلفت نوعية األسئلة ، ألن طريق ة حل المشكالت بطريقة إبداعية تهتم بالدرجة األساس في حتى وا 
نوعية التفكير الالزم عند وجود المشكلة أو الشعور بها وليس كمية المعلومات التي يجب على الطالب 
حفظها أو استظهارها ، فهي تنقل الطلبة من مستويات التفكير الدنيا إلى مهارات التفكير العليا 

ات التحليل والتقييم عند مواجهة مشكالت جديدة غير مألوفة والبحث عن وتمكنهم من استخدام مهار 
 حلول أصيلة لها مما يسهم في رفع مستوى تحصيلهم كنتيجة طبيعية .

حيث قام  (Shakle and Amos , 1985وتتفق هذه النتائج مع دراسة شاكلي و آموس )       

تيجية حل المشكالت إ بداعيًا في زيادة المقدرة باستقصاء مدى تأثير التدريس بإستخدام استرا الباحثان
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أشارت الدراسة بوضوح الى وجود تأثير ذي داللة إحصائية كما  ،على حل المشكالت لدى الطلبة 

إبداعيًا.كالت للطلبة على إكتساب مهارات حل المش  عند تدريسهم باستخدام استراتيجية حل المشكالت  

أظهرت التي  ( ،Cramond , 1999دراسة كراموند ) ائجاتفقت هذه التنيجة أيضًا مع بعض نتو 

نتائجها أن الطلبة الذين خضعوا للتدريب باستخدام حل المشكالت إبداعيًا قد غ رست لديهم مقدرة كبيرة 

على إستخدام إستراتيجية حل المشكالت إ بداعيًا وتطبيقها خارج سياق البرنامج التدريبي وفي ظروف 

وا للدورة ة المجموعة الضابطة والذين لم يخضعوية مرتفعة كثيرًا عن طلبحقيقية ، وذلك بنسبة مئ

 التدريبية ، والذين تم  تدريسهم بالطريقة التقليدية.

و كذلك أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
رق في التحصيل لصالح  طلبة أداء مجموعات الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي ، و كان الف

عند مقارنة نتائجها  المجموعات الثرثارةالصف العاشر األساسي الذين درسوا مادة الفيزياء بطريقة 
 .(53.5، إذ بلغ الفرق بين المتوسطين ) ة التي تعلمت بالطريقة التقليديةبنتائج المجموعة الضابط

طريقة المجموعات الثرثارة والتي تشتمل  قد تعزى هذه النتائج إلى فاعلية التدريس باستخدامو 
على ثالث عشرة خطوة ، ولكل خطوة من هذه الخطوات دورها في دعم تحصيل الطلبة ، حيث إن 
الخطوة األولى تمثلت بمراجعة عامة باستخدام جهاز عرض البيانات للدرس السابق وذلك بعد دخول 

طلبة بإثارة انتباههم ورفع مستوى التحفيز الطلبة حجرة الصف ، وهذا قد يعزز فرصة التعلم لدى ال
تمثلت بمراجعة شفوية من جانب المعلم التي مما يزيد من رغبتهم في التعلم . والخطوة الثانية ، لديهم 

للدرس السابق ، وهذا يعزز المعلومات السابقة التي اكتسبها الطلبة ويعزز احتفاظهم بها مما يزيد من 
تي القراءة و المناقشة لدى الطلبة من ت إلى تنمية مهار الثالثة فقد هدف نقل أثر التعلم . أما الخطوة

خالل القراءة النموذجية للدرس ضمن مجموعاتهم ومن ثم طرح أسئلة تتعلق بموضوع الدرس ، وأما 
عرض أسئلة من المعلم لها عالقة من أجل  كانت باستخدام جهاز عرض البياناتالخطوة الرابعة ف
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من ثم تأتي الخطوة الخامسة بطرح المعلم لسؤال على شكل واجب ويحدد لكل بأسئلة الطلبة ، و 
مجموعة إجابتها ويطلب تبرير هذه اإلجابة من خالل األفكار و المعلومات الواردة في الدرس ، وهذا 
عطاء إجابات وحلول  يساعد في تعزيز التعاون بين الطلبة ويشجعهم على المشاركة الفاعلة وا 

 .  وتفسيرات مناسبة

وفي الخطوة السادسة يطلب المعلم من المجموعات تلخيص األفكار التي وردت في الخطوات 
 ثم  من السابقة ، وعلى قائد كل مجموعة عرض األفكار التي دونتها المجموعات شفويًا أمام زمالئه و 

لملخصات وبذلك يتجمع على السبورة قوائم منفصلة تمثل ا، تدوينها على لوحة ولصقها على السبورة 
التي تم التوصل إليها من خالل العمل ضمن المجموعات ويقوم المعلم بمناقشة هذه األفكار مع جميع 
طلبة الصف ، ومن ثم يتم استثناء األفكار المكررة واستخالص األفكار المشتركة وتدوين هذه األفكار 

ثارة التفكير حولها ومناقشتها مع في قائمة واحدة . وفي الخطوة السابعة يختار المعلم أفكارًا  جديدة إل
يز تفكير الطلبة . وفي الخطوة الثامنة يقوم أحد الطلبة بطرح سؤال على درجة من الصعوبة لتحف

يطلب المعلم من المجموعات اإلجابة عن السؤال فالخطوة التاسعة ، أما الطلبة بحيث يثير قضية 
 .الذي تم طرحه في الخطوة السابقة

للمجموعات بطرح أسئلة و استفسارات يسمح المعلم  إنخطوة العاشرة فال وعند الوصول إلى
حول القصية المطروحة ، حيث يقوم المعلم بدوره باإلجابة عنها ، وفي الخطوة الحادية عشرة يطرح 
أحد الطلبة سؤااًل مفتوحًا مع وجود وقت كاف لإلجابة عنه ، وفي الخطوة الثانية عشرة يراجع المعلم 

ودة في دفتر التحضير ، للتأكد من تحقيق األهداف الموضوعة للدرس ، وفي الخطوة المادة الموج
الثالثة عشرة يطلب المعلم من الطلبة كتابة ملخص عما دار في الحصة من أفكار في حدود صفحة 

 واحدة ، وقد يترك المعلم هذه الخطوة كواجب بيتي يتم تجميعه في بداية الحصة القادمة . 

لنتائج أيضًا إلى دور الطلبة الفاعل في طريقة المجموعات الثرثارة ، حيث وقد تعزى هذه ا
لدفاع عنها ، ونقد أفكار توفر هذه الطريقة للطلبة الحرية الكاملة إلبداء اآلراء وطرح األفكار و ا

 مما يزيد من نشاطهم وتفاعلهم داخل الصف . ، بالدليل المقنع  اً بعضبعضهم 
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إلى أن مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة من خالل كذلك ة ويمكن أن تعزى هذه النتيج
تقسيمهم إلى مجموعات ثرثارة غير متجانسة يزيد من االعتماد المتبادل بين الطلبة ، ويحثهم على 

، ألن الطالب يتعلم أكثر عندما يتعلم من أقرانه األكثر  اً بعضالخبرات و المعلومات مع بعضهم  تبادل
 مما يتيح فرصة تحصيل أفضل وفقًا لقدراتهم واستعداداتهم . معرفة ومهارة منه ،

( ، بالنسبة لطريقة 0222دراسة العنزي )نتائج مع الحالية في هذا المجال واتفقت نتائج الدراسة       

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطات أداء الدراسة  موعات الثرثارة ، حيث أظهرت تلكالمج

الطريقة  ، االختبار التحصيلي تعزى الستراتيجية )المجموعات الثرثارة مجموعات الدراسة على

 يجية المجموعات الثرثارة.االعتيادية ( ولصالح المجموعة التي تم تدريسها باستخدام استرات

،  المجموعات الثرثارةو  ما أثر تدريس مادة الفيزياء بطريقتي حل المشكالت إبداعيا  السؤال الثاني :

 ؟بمدينة عمان في المدارس الخاصة اأَلساسي شراعالالصف  إلبداعي لطلبةفي التفكير ا

المجموعتين التجريبيتين الذين تم تدريسهم باستخدام طلبة كشفت نتائج الدراسة عن تفوق أداء 
في الدرجة الكلية الختبار  التقليدية الطريقةطريقتي حل المشكالت إبداعيًا والمجموعات الثرثارة على 

حيث جاءت النتائج لصالح المجموعتين التجريبيتين بفروق دالة في متوسطات ، إلبداعي التفكير ا
( لمجموعة حل المشكالت إبداعيًا و التي جاءت أواًل 29.02كانت على النحو التالي : )التي األداء 

ة المرتبة الثاني( لصالح المجموعات الثرثارة و التي جاءت في 22.62تائج ، و )نمن حيث ترتيب ال
سط الحسابي للدرجة الكلية ، أما المجموعة التقليدية فجاءت أخيرًا من حيث المتو من حيث الترتيب 
   (46.69للداء الذي بلغ )

تدريس المجموعتين التجريبيتين بطريقتي حل المشكالت إبداعيًا أن وقد تعزى هذه الفروق إلى  
ارة تفكير الطلبة وفتح المجال أمامهم للنقاش و المجموعات الثرثارة قد أسهم في تكوين بيئة مقبلة إلث

وتبادل الخبرات من خالل طرح األفكار الجديدة دون التخوف من التعرض لالنتقاد ، وكذلك يشجعهم 
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ن اختلفت مع آرائهم الشخصية . إضافة إلى أن كلتا الطريقتين فيهما  على تقبل آراء اآلخرين حتى وا 
فضاًل عن زيادة قدرتهم على ربط األسئلة  ، ألسئلة المطروحةتشجيع للطلبة على فهم أعمق لطبيعة ا

بمواقف حياتية مما يزيد من إلمامهم بالموضوع المراد دراسته . كما أن كلتا الطريقتين تعطيان قدرًا من 
 تقليديةف . في حين أن الطريقة الالحرية للطالب في البحث عن مصادر متعددة لإلجابة خارج المألو 

من قبل المعلم كمصدر وحيد لتلقي المعلومات وتهمش تفكير في الغالب على التلقين  للتدريس تعتمد
مكانية مشاركته في البحث و االستقصاء و ربط المعلومات و المتغيرات ، كما أنها تهمل  الطالب وا 

من دور المناقشة الفاعلة و الحوار اإليجابي و اللذان يعتبران عنصرين أساسيين في نقل تفكير الطالب 
حدود المهارات الدنيا المتمثلة بالحفظ و الفهم و التطبيق إلى درجات عليا من رحابة التفكير تشمل 

 .تقليديةالحلول المبتكرة وغير ال تحليل المشكلة وربطها بغيرها و العمل على تقييمها إليجاد

دراسة ، ك حل المشكالت إبداعياً أتفقت نتائج الدراسة مع نتائج بعض الدراسات التي تناولت و 
كل من حل تم البحث في إذ  ( ،Firestien and Macawn , 1988كل من فيرستين وماكاون )

( طلبة الستخدام 222تدريب ) تم  حيث  لسلوك التواصلي للمجموعات الصغيرةوا بداعياً المشكالت إ
( 02ن)تكونت مية مقابل مجموعة ضابطة أخرى كمجموعة تجريب بداعياً مشكالت إاستراتيجية حل ال

كثر طلبة المجموعة التجريبية كانوا أ   نأ   أيضاً  وأ ظهرت نتائج الدراسة .عليهالم يتم تدريبهم طالبًا 
فكار مقارنة لل   نتاجاً و أ كثر إ   فكار اآلخرين ،أل   ودعماً  نفتاحاً وأ كثر إ   فكار ،لل   نتقاداً ، وأ قل إ   مشاركةً 

ن يجاد العالقات بيإفقد حاول الباحث ، ( Lin , 2010دراسة لن )أما في  بالمجموعة الضابطة.
وأظهرت  ، بداعياً إل المشكالت والمقدرة الرياضية على ح بداعياً إسمات المقدرة على حل المشكالت 

. كما لدى العينة التجريبية نطاق متخصصضمن د اإلبداع بشكل متعدد األوجه و نتائج الدراسة وجو 
ى مقدرة الطلبة على حل تلفة من تراكيب السمات ذات تأثير علأظهرت البيانات وجود ثالثة أنماط مخ

 .، و تؤدي إلى صدق وثبات داخلي جيد ذو هوامش متوافقةبداعياً إالمشكالت 

، بالنسبة  (Suther land , 1980تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من : سذرالند )كذلك و       

لمعلمين على االطالع على عدة طرق تدريس نه يجب تشجيع اأ   تحيث الحظللمجموعات الثرثارة ، 
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حيث كانت ، وذلك حسب وضع الصف وعدد الطلبة  ، كثر فاعليةو من ثم إختيار الطريقة األ  

 .ة من الطرق ذات الفاعلية المرتفعة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبةالمجموعات الثرثار 

التي تم تدريسها بطريقة حل  كما كشفت نتائج الدراسة عن تفوق المجموعة التجريبية
سها المشكالت إبداعيا  في مهارتي الطالقة و المرونة على المجموعة التجريبية األخرى التي تم تدري

 .بطريقة المجموعات الثرثارة

ويمكن إرجاع ذلك إلى أن مجموعة حل المشكالت إبداعيًا قد تلقت قدرًا كافيًا من التدريب على    
أن إذ للمادة الدراسية من خاللها ، زءًا من الطريقة التي تعلموا المفاهيم المختلفة تلك المهارات كونها ج

طريقة حل المشكالت إبداعيًا تسهم في زيادة وعي الطلبة بما يدور حولهم ، وتزيد من قدرتهم على 
،  النظر للمشكلة من جوانب متعددة ، وتساعدهم على التفكير بالقضية المطروحة بطريقة غير مألوفة

مما يولد لديهم القدرة على إطالق فكرهم بحرية عالية بغية توليد أكبر عدد من الحلول الجديدة للمشكلة 
 ( .2010التصدي لها ، كما يرى سعادة ) ، والتعامل السهل و السريع مع كل من حل المشكالت و

ت إبداعيًا على أما بالنسبة لمهارة المرونة و التي جاءت نتائجها لصالح مجموعة حل المشكال   
إلى أن تدريس مهارة ( 2070كما ذكر سعادة )حساب المجموعات الثرثارة ، وقد يعزى سبب ذلك 

المرونة يتيح زيادة الخيارات عن طريق التحرك إلى ما هو أبعد من النصائح التقليدية ، و السماح لهم 
فكرهم من وقت آلخر ، حيث  باالطالع على وجهات النظر األخرى ، وزيادة قدرتهم على تغيير اتجاه

أن تطبيق طريقة حل المشكالت إبداعيًا في التدريس قد أسهم في إكساب الطلبة القدرة على االرتجال 
الفكري و العمل على إيجاد قائمة متنوعة من األفكار حول المشكلة و النظر إليها من زوايا مختلفة ، 

  و التعامل معها بأسلوب جديد في كل مرة .

جد الباحث عند إطالعه على الدراسات السابقة ، أيًا من الدراسات التي تربط بين مهارتي ولم ي  
عات الثرثارة في الطالقة والمرونة والتفكير اإلبداعي عند مقارنة طريقتي حل المشكالت إبداعيًا والمجمو 

 تكون نتائج الدراسة الحالية بمثابة مرجع في هذا السياق. التدريس ، و قد
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وأخيرا  فقد كشفت نتائج الدراسة عن تفوق طفيف لصالح المجموعة التي تم تدريسها بطريقة 
 .إبداعيا  بالنسبة لمهارة األصالةالمجموعات الثرثارة على مجموعة حل المشكالت 

التفاعل المباشر بين على وقد تعزى أسباب هذا الفارق إلى أن طريقة المجموعات الثرثارة تشجع  
، و بالتالي زيادة شدة التنافس بينهم  اً بعضماع آلراء بعضهم مجموعاتهم و االستالطلبة ضمن 

ثب حيث  ، ات  المقدرة على التفكير األصيلللوصول إلى أفكار أصيلة كنوع من إثبات الذات ، وا 
بغية ، يحاول الطلبة االبتعاد عن التفكير في الحلول التي تم طرحها من قبل زمالئهم في المجموعة 

صل إلى طروحات جديدة  من بنات أفكارهم . كما أن الخطوة الحادية عشرة من طريقة تدريس التو 
المجموعات الثرثارة تحتم على الطلبة البحث عن سؤال مفتوح من غير األسئلة التي قد سبق وتم 

ار األفكطرحها خالل الحصة ، مما يشجعهم على التفكير بتعمق وأصالة و االبتعاد عن التقليد وتكرار 
أّن الطالب يجد في  (Adams and Hamm , 1990)و هام  وذكر آدمز. التي تم تداولها من قبل
لقاء األسئلة  ،فرصة للتعبير عن رأيه بحّرّية ودون خوف ،  التعّلم ضمن المجموعات واإلجابة عن  ،وا 

، ن خطئه والتعّلم م ،وعرض أفكاره , ويحصل على فرصة آمنة للمحاولة والخطأ  ،بعض التساؤالت 
مما قد يفسر اكتسابهم لمهارة األصالة بدرجة أفضل  ،تفكيرهبو ينمو  مما يزيد دافعّيته ونشاطه للتعّلم ،

 من مجموعة حل المشكالت إبداعيًا .

كذلك لم يجد الباحث عند إطالعه على الدراسات السابقة ، أيًا من الدراسات التي تربط بين مهارة 
عند مقارنة طريقتي حل المشكالت إبداعيًا والمجموعات الثرثارة في األصالة والتفكير اإلبداعي 

 تكون نتائج الدراسة الحالية بمثابة مرجع في هذا السياق.ربما التدريس ، و بذلك 
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 التوصيات و المقترحات :    

 توصل الباحث إلى عدد من التوصيات و المقترحات ، وهي :، في ضوء نتائج الدراسة الحالية 

 : التوصيات : أوال  

استخدام طريقتي حل المشكالت إبداعيًا و المجموعات الثرثارة في تدريس مادة الفيزياء ألنه قد  -
 ثبتت فاعليتهما في زيادة تحصيل الطلبة وقدرتهم على التفكير اإلبداعي .

زيادة إشراك الطلبة في العملية التعليمية التعلمية من خالل أنشطة المنهجية وعدم التقيد  -
 الكتاب المدرسي كمرجع وحيد للمعلومات .ب

تعريف معلم الفيزياء في أثناء إعداده وتدريبه بطريقتي حل المشكالت إبداعيًا و المجموعات  -
 الثرثارة، وكيفية إعداد خطط تدريسية في ضوئهما .

اإلستفادة من طريقتي التحضير حسب حل المشكالت إبداعيًا وحسب المجموعلت الثرثارة من  -
 لمعلمين والمديرين والمشرفين التربويين.جانب ا

 

 ثانيا  : المقترحات :

تدريب المعلمين على مهارات التفكير اإلبداعي كي يستطيعوا ادماجها ضمن خططهم  -
 التدريسية مما يزيد من فاعلية طرق التدريس المستخدمة لديهم .

لحل المشكالت في  ليديةالتقإجراء دراسات تتم فيها مقارنة حل المشكالت إبداعيًا بالطريقة  -
 مواد دراسية أخرى ومراحل دراسية مختلفة .

إجراء دراسات مماثلة حول استخدام طريقتي حل المشكالت إبداعيًا و المجموعات الثرثارة في  -
تدريس مواد علمية أخرى كالكيمياء و األحياء ، وتناول متغيرات أخرى غير تلك التي تناولتها 

 لتفكير الناقد ، أو الدافعية نحو التعلم . الدراسة كاكتساب مهارات ا
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 المراجعقائمة 

  العربية أوال : المراجع

 طبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي ت(. 0229) ، صالح محمد علي  أبو جادو

 للنشر والتوزيع. شروقعمان : دار ال . 2. طباستخدام نظرية الحل اإلبتكاري للمشكالت 

 ( ، 2002أبو جادو ، صالح . ) أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية الحل اإلبداعي

. رسالة  للمشكالت في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من الصف العاشر األساسي

 دكتوراه غير منشورة ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان ، األردن .

 ، ت في تنمية القدرات اإلبداعية أثر أسلوب حل المشكال " (.0222رشيد بن النوري )  البكر

اإلمام محمد بن سعود  جامعة" ، دراسة غير منشورة، لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 ، الرياض/المملكة العربية السعودية. اإلسالمية

  دار الفكر للطباعة . عمان : الطبعة األولى  . اإلبداع( . 2002)فتحي عبد الرحمن ، جروان

 . و النشر والتوزيع

  ، العين : دار  مفاهيم وتطبيقات :تعليم التفكير( . 7666، ) عبد الرحمن فتحيجروان .
 الكتاب الجامعي.

http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/sociology/departments/culture_department/part/part_1/members/Pages/default.aspx#ctl00_ctl00_PlaceHolderTitleBreadcrumb_siteMapPath_SkipLink
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/sociology/departments/culture_department/part/part_1/members/Pages/default.aspx#ctl00_ctl00_PlaceHolderTitleBreadcrumb_siteMapPath_SkipLink
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 (0222الحربي ، شيرين بنت غازي سليمان " .) معوقات إبداع معلمة اللغة اإلنجليزية

بالمرحلة الثانوية في تدريس المادة من وجهة نظر المشرفات و معلمات اللغة اإلنجليزية 

المملكة  ". رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة/ةبمكة المكرم

 العربية السعودية.

 ( ، 2000خليفة ، عبد اللطيف . )لنشر و التوزيع .دار غريب لالقاهرة : .  الحدس و اإلبداع 

 ( ، 7621زيتون ، عايش . )عمان : جمعية عمال  تنمية اإلبداع في تدريس العلوم .
 تعاونية .المطابع ال

 ،استتراتيجيات التتدريس رؤيتة (.  2002)،  عب د الحمي د كم ال، حسن حسين و زيت ون  زيتون
 .. القاهرة: عالم الكتب 7ط .معاصرة لطرق التعليم والتعّلم

 
  ديبونو  . عمان : الطبعة األولى.  مقدمة في اإلبداع.  (2005) نادية هايل، السرور

 للطباعة و النشر و التوزيع .

 6. ط ع مئات األمثلة التطبيقيةممهارات التفكير  تدريس. (0220) جودت أحمد ، سعادة  .
 .للنشر والتوزيع شروقدار العمان: 

 

 مركز  :عمان . 2ط. أساليب تدريس الموهوبين والمتفوقين . (0222) جودت أحمد ، سعادة
 .والتوزيع لنشرللطباعة وا ديبونو

 

 شتية ، جميل وأبو عرقوب ، هدى  وعقل ، فواز وزامل  جودت أحمد ، سعادة  ، مجدي وا 
 .للنشر والتوزيع شروقدار العمان:  . 0. ط التعلم النشط بين النظرية والتطبيق. (0222)
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 2. ط طرائق تدريس العلوم و دورها في تنمية التفكير(. 0220) عادل أبو العز، سالمة . 

 .لنشر والتوزيععمان: دار الفكر للطباعة وا

 2. طالتفكير اإلبتكاري باستخدام الكلمات(. 2002 و أبو حطب ، فؤاد )سليمان، عبداهلل  .

 القاهرة: مكتبة األنجلو. 

  الطبعة األولى.  الحل اإلبداعي للمشكالت( . 2070) محارب علي محمد ، الصمادي  .
 دار قنديل للنشر و التوزيع . عمان :

  قة حل المشكالت في تنمية التحصيل في فاعلية طري. " (0222) وليد عبد الكريم محمود، صوافطة

مجلة رسالة ". لدى طالب الصف الثاني الثانوي العلمي بمدينة تبوك الفيزياء ومهارات التفكير اإلبداعي

 (.222، العدد )الخليج العربي

  سيرة : دار المعمان . 6ط .نمية قدرات التفكير اإلبداعي ت(. 0220)محمد حمد  ،الطيطي

 .لطباعةو ا لنشر والتوزيعل

 القاهرة 2ط لحل اإلبداعي للمشكالت بين الوعي واألسلوب .ا(. 0226)أيمن ، عامر . :

 ة للكتاب.دار العربيمكتبة ال
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 القاهرة .  2طتجاهات الحديثة للمهارات االبتكارية . اإل (. 0225)طارق عبد الرؤف ، عامر: 

 .لنشر والتوزيعدار السحاب ل

 ( 0222العبادي ، زين حسن أحمد" .)  أثر برنامج تعليمي قائم على نموذج حل المشكالت

". اإلبداعي في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

 ، عّمان/األردن.ان العربية للدراسات العليارسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمّ 

 عمان: مكتبة المجتمع العربي  . 2. ط التفكير اإلبداعي (.0226) صالح الدين ،عمريةال

 .لنشر والتوزيعل

 ( 0222العنزي ، مريم" ) تطبيق التعلم النشط بإستخدام إسترتيجيتي المجموعات الثرثارة
واألسئلة السابرة على الطالبات المتفوقات في الصف التاسع بدولة الكويت وأثر ذلك في 

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  " .التحصيل بمادة اللغة العربية والدافعية نحو التعلم
 الشرق األوسط ، عمان/األردن.

 

  عمان  2. ططرائق التدريس العامة  (.0222)مرعي ، توفيق أحمد والحيلة ، محمد محمود .

 للنشر والتوزيع.: دار المسيرة 

 دار  :عمان  . 2. طصف الذهني وحل المشكالت عال. ( 0222)  يحيى محمد ، نبهان

 .لنشر والتوزيععلمية لاليازوري ال
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 (1ملحق )

 االختبار التحصيلي
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 الئحة مواصفات االختبار

 

 الهدف العام:

 توضيح كيفية حركة الشحنات في الدارة الكهربائية ، واإلعاقة التي تواجهها أثناء انتقالها .7
 ربائيةتوضيح ما ينتج عن حركة الشحنات من نقل للطاقة الكه .2
 توضيح كيفية حساب ثمن الطاقة الكهربائية و اإلستخدام اآلمن للكهرباء .2

 

 األوزان النسبية للدروس:

 النسبة المئوية المجموع تطبيق فهم  تذكر الدروس/ األهداف

 %72.5 2 0 0 2 التيار الكهربائي 

 %72.5 2 7 2 0 الدارة الكهربائية 

 %72.5 2 7 7 7 المقاومة الكهربائية 

 %2.2 2 0 2 0 قانون أوم

 %2.2 2 7 0 7 الطاقة و القدرة الكهربائية 

 %25 9 5 0 7 حساب الطاقة الكهربائية 

 %20.2 5 7 4 0 الكهرباء في المنزل 

 %166 24 6 6 9 المجموع
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 األهداف السلوكية:

 بعد دراسة الوحدة والقيام باألنشطة المطلوبة سوف يكون الطالب قادرا  على أن:

 ضح المقصود بالتيار الكهربائي )تذكر(يو  -
 يذكر وحدة قياس التيار الكهربائي )تذكر(  -
 يعر ف القوة الدافعة الكهربائية )تذكر( -
يتعرف على المكونات األساسية للدارة الكهربائية البسيطة و كيفية توصيلها معًا )تركيبها(  -

 )فهم(
 يذكر بعض تحوالت الطاقة )فهم( -
 ش( في حل مسائل عددية )تطبيق( /يطبق العالقة )ج = ط  -
 يذكر العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الموصل )تذكر( -
 يميز بين المقاومة الكهربائية و المقاومية و وحدة قياس كل منهما )فهم( -
 يطبق العالقة بين المقاومة الكهربائية و المقاومية في حل مسائل عددية )تطبيق( -
 التيار )فهم( –أومية من خالل منحنى فرق الجهد يميز بين المقاومات األومية و الال -
 يوضح كيف تتغير مقاومة المقاوم الحراري و المقاوم الضوئي )فهم( -
 يعر ف القدرة الكهربائية و وحدة قياسها )تذكر( -
 )تطبيق( يحل مسائل على حساب القدرة الكهربائية بتطبيق العالقات االتية : -

  الزمن ./القدرة = الطاقة 
 ت * جالقدرة = 

  الطاقة = ت * ج * ز
 م /ت = ج 

 يحسب مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة في األجهزة الكهربائية  )تطبيق( -
 يذكر العوامل التي تعتمد عليها مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة )تذكر( -



84 

  

 يحسب ثمن الطاقة الكهربائية )تطبيق( -
 يوضح أهمية المنصهر و القاطع الكهربائي )فهم( -
 يحدد المنصهر المناسب لجهاز أو دارة كهربائية )فهم( -
 يوضح اهمية تأريض االجهزة )فهم( -
 أن يعدد بعض قواعد السالمة في التعامل مع الكهرباء )فهم( -
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 إسم الطالب/ الطالبة: ___________________________________

 تعليمات االختبار:

 عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة:

( فقرة من نوع االختيار من متعدد، ولكل فقرة أربعة بدائل، واحد منها فقط 22يتألف هذا االختبار من )
( في ورقة اإلجابة المرفقة أمام رقم الفقرة و تحت الحرف Xصحيح، فما عليك سوى وضع إشارة )

 الدال على اإلجابة الصحيحة، وفي ما يأتي مثال على ذلك:

 

 ي                  عند استخدامه في الدارة الكهربائية:ماذا يمثل الرمز التال -
 

 البطارية ( أ
 المصباح الكهربائي ( ب

                                                                         ج( المقاومة الكهربائية
 د( الفولتميتر

في ورقة اإلجابة تحت ( Xفاإلجابة الصحيحة لهذه الفقرة هي الحرف )ب( لذا سيتم وضع إشارة )
 الحرف )ب( أمام الرقم الذي يشير إلى الفقرة.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم لما فيه مصلحة البحث العلمي التربوي.

 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق

 الباحث: عبداهلل أبو شحادة

           2072  
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 :وحدة قياس التيار الكهربائي هي (7
 مبيرد( األ  ج( الواط  ب( الجول   الفولت ( أ
 

كولوم من خالل مقطع عرضي لسلك نحاسي،  70ما مقدار الوقت الالزم لمرور شحنة مقدارها  (2
 أمبير؟ 2إذا كان مقدار التيار الكهربائي 

  د( ثانيتين  ثوان 70ج(   ثانية 20ب(    ثوان 5 ( أ
 

 يقاس فرق الجهد بين طرفي الموصل عمليًا باستخدام؟ (2
  د( البطارية  اتج( الريوست  ب( الفولتميتر   اآلميتر ( أ

        

           

 ، يجب إغالق؟                                         حتى يضيء المصباحان في الشكل المجاور (4
 

 
 

  2د( ح  2و ح 7ج( ح   2ب( ح   7ح ( أ
                                         

 : أي اآلميترات اآلتية لديها نفس قراءة التيار (5
 

 

 ج، د( ب  ج( ب ، د   ب( أ ، ج   ب ، أ  ( أ
 

 أ
 ج

 د

0ح  

 ب
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 تعتمد مقاومة الموصل على: (9
 

 د( كثافته    ج( كتلته  ب( درجة انصهاره  مساحة مقطعه   ( أ
   

 تعد وحدة )الكيلو واط .ساعة( ، وحدة لقياس: (1
 

 د( المقاومة  ج( التيار  ب( القدرة   الطاقة ( أ
 

قة ، ما مقدار الطاقة الكهربائية التي ( واط ، إستخدم لمدة دقي700مصباح كهربائي قدرته ) (2
 إستهلكها المصباح؟

 

  جول 700د(   جول 2000ج(  جول 7000ب(   جول 9000 ( أ
 

 عالقة:،  العالقة بين الجهد والتيار (6
 

 ج( طردية خطية      د( طردية غير خطية    ب( عكسية غير خطية  عكسية خطية ( أ
 
 

 فولت(72أوم( وفرق الجهد ) 2في الدارة المجاورة، إذا كانت قيمة المقاومة ) (70
  تكون قراءة اآلميتر:        

 

  أمبير 24د(   أمبير 72ج(   أمبير 9ب(    أمبير 2 ( أ
A 
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 ( أمبير هو منصهر:72المنصهر المناسب لدارة يمر فيها تيار مقداره ) (77
 

 أمبير 20د(   أمبير      75ج(     أمبير 72ب(      أمبير 70 ( أ
 

 ( أوم ، ما مقدار فرق الجهد الالزم للجهاز؟ 5اط و مقاومته )( و 20جهاز كهربائي قدرته ) (72
 

 فولت 220د(   فولت 20ج(   فولت 70ب(    فولت 4 ( أ
 

 تقاس القوة الدافعة الكهربائية بوحدة: (72
 

 د( جول    ج( أمبير   ب( فولت    نيوتن  ( أ
 

  يعزى السبب في نشوء التيار الكهربائي إلى حركة: (74
 

 د( السلك الموصل  ج( النيوترونات  ذراتب( ال الشحنات الكهربائية  ( أ
 

أي نوع من األسالك النحاسية التالية لديه المقاومة األكبر )إذا كانت لها مساحة مقطع  (75
 متساوية وأطوال مختلفة(؟

 

 د(                                           ج(   ب(                          ( أ
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 ربائية ، فإنها تسمى دارة:إذا حدثت فجوة في الدارة الكه (79
 

 د( بسيطة  ج( قصر  ب( مغلقة   مفتوحة ( أ
 

  يشير السهم في الشكل المجاور إلى السلك: (71
 الحي ( أ
 المتعادل ( ب

                                                                                   ج( األرضي
 د( المنصهر

 

 دارة الكهربائية  ، ماذا يطلق على هذا الجزء؟يوضح الشكل المجاور أحد أجزاء ال (72
 

 د( فولتميتر   ج( آميتر  ب( مقاومة متغيرة مقاومة ثابتة ( أ
  

 حركة الشحنات في إتجاه محدد داخل جسم موصل تسمى: (76
 

 د( فرق جهد ج( مقاومة كهربائية ب( تيار كهربائي موصلية كهربائية  ( أ
 

 ؟أي من اآلتي يعد من إستخدامات المقاوم الضوئي (20
 

 د( دارات القصر  ج( شاشة التلفاز  ب( الميكروويف  دارات اإلنذار ( أ
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 التيار الذي يتغير اتجاهه مع الزمن يسمى التيار: (27
 

 د( األساسي  ج( الخطي  ب( المتردد   المستمر ( أ
 

أوم( فإن الطاقة الحرارية المتولدة فيه خالل   400فولت،  200إذا ك تب على جهاز كهربائي )  (22
  له هي:دقيقة من تشغي

  

 جول 9000د(   جول 4000ج(  جول 2000ب(   جول 1000 ( أ
 

  يعتمد مقدار التيار الكهربائي في موصل على عدد الشحنات الكهربائية التي : (22
 

 تكون الموجودة داخل الموصل ( أ
 تمر في مقطع من الموصل في الثانية الواحدة ( ب

                                                          ج( يفقدها الموصل في الثانية الواحدة
 د(  يكتسبها الموصل في الثانية الواحدة

 

 ( ماذا يحدث عند فتح المفتاح ) ح ( في الشكل المجاور ، عندما تكون المقاومات  متساوية .24

                أ ( تزداد قراءة األميتر  وتقل قراءة الفولتميتر.          

 و تزداد قراءة الفولتميتر.  ب ( تقل قراءة األميتر

  ج (  تقل قراءة األميتر  وتقل قراءة الفولتميتر.

 د ( تزداد قراءة األميتر  و تزداد قراءة الفولتميتر.
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 يمكن تشبيه فرق الجهد الكهربائي بين طرفي موصل في دارة كهربائية بفرق: (25
 الضغط بين طرفي انبوب مليء بالماء  ( أ
 الطرف اآلخرارتفاع أحد طرفي األنبوب عن  ( ب

                                                             ج( درجة الحرارة بين طرفي األنبوب
 د( السرعة بين جزيئات الماء

 

 تستخدم المقاومة المتغيرة في الدارة الكهربائية لتغيير: (29
 

 د( المجال الكهربائي  ج( المقاومية  ب( درجة الحرارة فرق الجهد ( أ
 

ف مصباح كهربائي في دائرة موصولة على التوازي مع جرس كهربائي فإن صوت عند تل (21
 الجرس :

 ج(  يختفي               د( ال يتأثر            ب( يزيد             يقل  ( أ
 

 المسار المغلق الذي يتكون من مادة موصلة وتتحرك عبره الشحنات الكهربائية يسمى:  (22
 

 رباء المتحركة  ج( الكهرباء الساكنة   د( الدارة الكهربائيةأ( التيار الكهربائي    ب( الكه

 

 تقاس الشحنة الكهربائية بوحدة الكولوم وهي تساوي:  (26
 د( جميع ما ذكر     ثانية × ج(  أمبير  ب( ثانية / أمبير   أمبير/ ثانية  ( أ
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 فلزي بين ( فولت عند وصل سلك2( فولت وجهد النقطة ب )70إذا كان جهد النقطة أ )   (20
  -: النقطتين أ و ب فإنه

 
                                           أ(  يسري  تيار كهربائي من أ إلى ب
  ب( يسري تيار كهربائي من ب إلى أ

                                           كهربائي ج( ال يسرى أي تيار
   أميتر د( ال يمكن تحديد ذلك بدون إستخدام

  

 يرمز إلى:  ل المستخدم في الدارة الكهربائية     هذا الشك (27
 

 د( مقاومة كهربائية  ج( سلك موصل ب( مفتاح كهربائي  بطارية ( أ
    

 عند نزع أحد المصابيح في دارة كهربائية متصلة على التوازي فإنه : (22
  أ( تقل شدة إضاءة باقي المصابيح 

 ب( تزداد شدة إضاءة باقي المصابيح 

 لمصابيح ج( تنطفئ جميع ا

 د( ال تتأثر شدة إضاءة باقي المصابيح .

     

 أي من البدائل اآلتيه ال يعد من المكونات األساسية للدارة الكهربائية البسيطة: (22
 

 د(  مفتاح كهربائي   ج( بطارية  ب( فولتميتر سلك موصل ( أ
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 اإلجابة ومفتاح موذجن

 الصحيحة في نموذج اإلجابة المرفق: ( أمام الفقرة و تحت الحرف الدال على اإلجابةXضع إشارة )

 

 د ج ب أ رقم الفقرة

1    X 

2 X    

3  X   

4 X    

5  X   

9 X    

7 X    

8 X    

6    X 

16  X   

11  X   

12  X   

13  X   

14 X    

15    X 

19 X    
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17 X    

18  X   

16  X   

26 X    

21  X   

22    X 

23  X   

24 X    

25 X    

29 X    

27    X 

28    X 

26   X  

36 X    

31  X   

32  X   

33  X   
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 2)ملحق )

 التفكير اإلبداعياختبار 
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 اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي

 الصورة اللفظية )أ(

 المستوى الدراسي :                                                                                                                                          االسم :                                                            

 تعليمات االختبار : 

 عزيزتي الطالبة : /عزيزي الطالب 

صورة األلفاظ )أ( ، ستعطيك هذه  –عي إن االختبارات التي بين يديك هي اختبارات التفكير اإلبدا

االختبارات الفرصة لكي تستخدم خيالك في أن تفكر في أفكار وأن تصوغها في كلمات ، ليس هناك 

نما تهدف إلى رؤية كم عدد األفكار التي يمكن أن تقدمها ، وفي  إجابات صحيحة أو خاطئة ، وا 

أفكار مثيرة لالهتمام وغير مألوفة ، أفكار اعتقادي ستجد أن هذا العمل ممتع ، فحاول أن تفكر في 

 تعتقد أنت أن أحدًا لم يفكر بها من قبل .

عليك أن تقوم بستة نشاطات مختلفة ولكل نشاط وقته المحدد ، ولذلك حاول أن تستخدم وقتك 

 اعمل بأسرع ما تستطيع ولكن دون تعجل . استخدامًا جيدًا .

ذا كانت عندك أفكار قبل أن ينتهي الوق ت ، انتظر حتى تعطى لك التعليمات قبل أن تبدأ بالنشاط وا 

 وهكذا ........

ذا كانت لديك أسئلة بعد البدء ال تتحدث بصوت عال ، ارفع إصبعك وستجدني بجانبك ألحاول  وا 

 اإلجابة عن سؤالك .
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 3تتتتتتتت  1االختبارات من 

الصفحة و تعطيك الفرصة ألن االختبارات الثالثة اآلتية تعتمد على الصورة الموجودة في هذه 

تفكر وتسأل أسئلة بحيث تؤدي إجابتها لمعرفة األشياء التي تعرفها من قبل ، وأن تفترض األسباب و 

 النتائج الممكنة لما يحدث في الصورة .

انظر إلى الصورة أدناه . ما الشيء الذي أنت متأكد من أنك تستطيع أن تقوله ؟ وما الذي 

 كي تفهم ما يحدث ؟ وما الذي سبب الحدث ؟ وماذا ستكون النتيجة ؟تحتاج إلى أن تعرفه ل
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 االختبار األول

 توجيه األسئلة

اكتب على هذه الصفحة األسئلة التي تعتقد أنها ذات عالقة بالصورة السابقة ، والتي ينبغي 

يمكن أن أن تسألها حتى تستطيع أن تعرف ما يحدث في الصورة السابقة ، وال تطرح األسئلة التي 

 ردت(.لى الصورة كلما اتحصل على إجابات عنها بمجرد النظر إلى الصورة . )باستطاعتك النظر إ

7. 

2. 

2. 

4. 

5. 

9. 

1. 

2. 

6. 

70. 
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 االختبار الثاني

 تخمين األسباب

اكتب كل ما تستطيع أن تقدره من أسباب ممكنة للحدث الذي تعبر عنه الصورة السابقة . يمكنك أن 

 .ل ما تستطيع فمجال التخمين واسع(سبقت وقوع الحدث مباشرة أو بفترة طويلة . )اكتب كتذكر أسبابًا 

7. 

2. 

2. 

4. 

5. 

9. 

1. 

2. 

6. 

70. 
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 االختبار الثالث

 تخمين النتائج

اكتب كل ما تستطيع أن تقدره من نتائج ممكنة للحدث الذي تعبر عنه الصورة السابقة . يمكنك أن 

 تائج بعيدة المدى أيضًا . )اكتب كل ما تستطيع فمجال التخمين واسع( .تذكر النتائج المباشرة و الن

7. 

2. 

2. 

4. 

5. 

9. 

1. 

2. 

6. 

70. 
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 االختبار الرابع

 تحسين اإلنتاج

 

انظر إلى شكل دمية الفيل المحشوة بالقطن أدناه ، وهي من النوع الذي يمكنك شراءه من السوق بمبلغ 

 غرام . 250سم و وزنها حوالي  75بسيط ، طولها 

فكر في جميع الطرق الذكية وغير العادية المثيرة لتغيير اللعبة ، حتى تجعل األطفال أكثر متعة و 

 سرورًا وهم يلعبون بها . ال تهتم بتكلفة التغييرات التي تفكر فيها .

 واكتب قائمة التغييرات المقترحة في الصفحة الموجودة تحت الشكل .
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7. 

2. 

2. 

4. 

5. 

9. 

1. 

2. 

6. 

70. 
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 االختبار الخامس

 االستعماالت غير الشائعة

من المعروف أن الناس يلقون بعلب الصفيح الفارغة ، رغم أنها تستعمل في كثير من االستعماالت 

 المفيدة . اكتب في هذه الصفحة كل ما تستطيع أن تفكر فيه من هذه االستعماالت غير الشائعة . 

ين من هذه العلب .، يمكنك أن تستخدم أي عدد من العلب كما تشاء ، و ال تحدد تفكيرك في عدد مع

و ال توقف تفكيرك في االستعماالت  التي رأيتها أو سمعت عنها من قبل ، ركز كل تفكيرك في 

 االستعماالت الجديدة وغير الشائعة لهذه العلب .

7. 

2. 

2. 

4. 

5. 

9. 

1. 

2. 
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 االختبار السادس

 افترض أن

 

ف من غير الممكن حدوثه ، ولكن عليك أن تفترض حدوث مثل هكذا موقف ، وهذا أمامك اآلن موق

االفتراض سيعطيك الفرصة الستخدام خيالك لتفكر في كل األمور المثيرة التي يمكن أن تحدث إذا 

 تحقق هذا الموقف الذي من المستحيل حدوثه .

فما الذي يمكن أن يحدث ؟ الموقف : تخيل أن السحب مربوطة بحبال تتدلى منها إلى األرض ، 

 اكتب جميع األفكار و التخمينات التي تترتب على هذا الوضع كما تتخيلها وذلك في الصفحة أسفلها.
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7. 

2. 

2. 

4. 

5. 

9. 

1. 

2. 

6. 

70. 
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 (3ملحق )

 لخطة التدريسية باستخدام طريقة حل المشكالت إبداعيا  ا
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  التيار الكهربائي      الدرس األول :

 األهداف السلوكية  :

 أن يفهم الطالب كيفية و سبب مرور التيار الكهربائي في موصل نتيجة لوجود فرق جهد . .7
 أن يكتشف الطالب العالقة التي تربط التيار الكهربائي بالشحنة . .2
 أن يعرف الطالب وحدة قياس التيار الكهربائي . .2
 أن يعرف الطالب القوة الدافعة الكهربائية لبطارية . .4

 المفاهيم و المصطلحات :

 التيار الكهربائي . -
 األمبير . -
 القوة الدافعة الكهربائية . -
 الفولت . -

 اجراءات التدريس :

  فهم ما تعنيه األسئلة . .1

يقوم المعلم بعمل قائمة من المقترحات الخاصة بنمط األسئلة المقترح وتعليقها في لوحة اإلعالنات 
 س ليحفظوها و إنما ليفكروا فيها بعمق و ذلك كاآلتي:داخل الصف كي يطلع عليها الطلبة ، لي

 إذا كان السؤال عن كيف؟ ، فإنما يركز على اإلجراء أو التعليمات
 إذا كان السؤال عن ماذا؟ ، فإنما يركز على الوصف

 إذا كان السؤال عن متى؟ ، فإنما يركز على الوقت أو الزمن
 كان المطلوبإذا كان السؤال عن أين؟ ، فإنما يركز على الم

 إذا كان السؤال عن من هو؟ ، فإنما يركز على التعريف بالشخص أو الشيء
 إذا كان السؤال عن لماذا؟ ، فإنما يركز على التوضيح ووجهة النظر
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  جمع األسئلة التي تتطلب حلوال  ابداعية . .2
  يقوم المعلم بعمل عرض امام الطلبة كما يلي :

   المواد الالزمة :
  . U (U - tube)شكل حرف انبوب على  -
  ماء . -
  صبغة زرقاء )كالتي تستخدم لتلوين األطعمة( . -
  وعاء زجاجي . -

 : :الخطوات
  يقوم المعلم بصب الماء في الوعاء الزجاجي . -
  يقوم المعلم بإضافة الصبغة الزرقاء الى الماء و تحريكه حتى يتحول الى اللون األزرق . -
حتى يصل  Uض الماء الملون في االنبوب الذي على شكل حرف يقوم المعلم بصب بع -

  الى مستوى متماثل في طرفي االنبوب .
  يطلب العلم من الطبة استخدام اسلوب التشبيه كما يلي : -
  الماء الملون في االنبوب يتكون من جزيئات وهذه الجزيئات سنشبهها بااللكترونات . -
  ه بالسلك الموصل .االنبوب الذي يحوي الماء سنشبهه -
  يطرح المعلم سؤااًل على الطلبة وهو : -
  لماذا ال يتحرك الماء داخل االنبوب ؟ -
يطلب المعلم من الطلبة طرح أسئلة أخرى تتعلق بالماء داخل األنبوب مع األخذ بعين  -

  االعتبار أسلوب التشبيه الذي تم تقديمه سابقًا .
  لواًل ابداعية ، مثل :يقوم الطلبة بطرح أسئلة تتطلب ح -

  ماذا يحدث لو تم استبدال الماء بسائل آخر ؟ -             
  هل لدرجة حرارة الماء عالقة بحركة الجزيئات داخل األنبوب ؟  -            
  ماذا يحدث لم تم تسخين الماء داخل األنبوب ؟ -             
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ب ذو قطر أقل )أي أنبوب ارفع( ،هل سيرتفع اذا تم استبدال األنبوب بأنبو  -             
 الماء داخل األنبوب لنفس المستوى ؟

 

يقوم المعلم بإجراء نشاط عصف ذهني لتوليد اجابات ابداعية لألسئلة التي تم طرحها  .3
  مسبقا  ، على أن يراعي شروط العصف الذهني عند القيام بذلك .

و : ماذا سيحدث لو تم إضافة المزيد من بعدها يقوم المعلم بطرح سؤال آخر على الطلبة وه
  الماء الى أحد طرفي األنبوب ؟

  ستكون إجابة الطلبة أن الماء سيبدأ باالرتفاع في الطرف اآلخر للنبوب .
 

يسأل المعلم بعد أن يجيب الطلبة على السؤال السابق ، سؤااًل آخر وهو : ما تفسير ارتفاع 
  افة الماء للطرف األول للنبوب ؟الماء في طرف األنبوب الثاني عند إض

 

يستمع المعلم إلجابات الطلبة ويذكرهم بأخذ أسلوب التشبيه الذي تم تقديمه مسبقًا بعين 
  االعتبار عند اجاباتهم .

تتفاوت اجابات الطلبة للسؤال السابق ، ويقوم المعلم بتسجيل االجابات على السبورة ، ثم 
  بهة .يحذف االجابات المتكررة أو المتشا

الكهربائي . يستمر النشاط حتى يصل الطلبة الى استنتاج أن الماء داخل األنبوب يمثل التيار
  

يطلب المعلم من الطلبة وضع تعريف للتيار الكهربائي ، وهو : " حركة الشحنات الكهربائية 
  داخل موصل " .
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ث بسبب فرق الضغط يتوصل الطلبة بمساعدة المعلم الى ان ارتفاع الماء داخل األنبوب حد
 بين طرفي األنبوب .

أما في حالة التيار الكهربائي فإن حركة االلكترونات تحدث بسبب فرق الجهد بين طرفي 
 الموصل .

 

يطلب المعلم من الطلبة وضع تعريف لفرق الجهد الكهربائي ، وهو : " الطاقة التي يخسرها 
   أو يكسبها الكولوم الواحد عند مروره عبر الموصل " .

 

  يسأل المعلم الطلبة السؤال التالي :
  ماذا يمكننا اعتبار وعاء الماء الذي تم اضافة الماء منه الى األنبوب ؟

 

بعد االستماع الى اجابات الطلبة يوضح المعلم أن وعاء الماء يمكن اعتباره بمثابة مصدر 
 لفرق الجهد )بطارية( .

لوعاء للنبوب قد عملت على تحريك الماء يناقش المعلم الطلبة في ان اضافة الماء من ا
داخل االنبوب ، و يطلب منهم أن يستخدموا أسلوب التشبيه لتفسير ارتفاع الماء داخل 

  االنبوب .

يستنتج الطلبة أن البطارية تعتبر مصدرًا للقوة الدافعة الكهربائية التي تدفع االلكترونات للحركة 
  د بين طرفي الموصل .عبر الموصل عن طريق احداث فرق في الجه

يطلب المعلم من الطلبة وضع تعريف للقوة الدافعة الكهربائية ، وهو : " مقدار الطاقة التي 
 تكسبها البطارية لكل كولوم من الشحنة ينتقل بين قطبيها " .
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  تقييم الحل االبداعي للمشكلة : .4
شحنات المارة خالل موصل وهنا يطلب المعلم من الطلبة ايجاد العالقة التي تربط بين كمية ال

في زمن معين و مقدار التيار الكهربائي في ذلك الموصل من خالل استخدام معلوماتهم 
  السابقة عن حركة الماء داخل األنبوب .

 
يتوصل الطلبة الى ان مقدار التيار الكهربائي هو عبارة عن كمية الشحنات المارة خالل 

  اضيًا بالعالقة :موصل في ومن معين . ويمكن تمثيل ذلك ري
  شت =   
 ز         

  حيث : ت : التيار الكهربائي و يقاس بوحدة األمبير .
   ش : مقدار الشحنة و تقاس بوحدة الكولوم .        
  ز :  الزمن و يقاس بوحدة الثانية .         

 

  من ثم تقييم الحل .يطلب المعلم من الطلبة تطبيق القانون الرياضي للتيار في حل مسألة رياضية و 
 

 :سؤال 
( أمبير ، احسب كمية الشحنة التي تعبر مقطع 0.5اذا كان التيار المار في موصل يساوي ) -

  الموصل خالل :
  أ ( ثالث ثواني .
  ب( ثالث دقائق .

يقوم الطلبة بحل المسألة و يصلون الى نتيجة أنه اذا كان التيار الكهربائي ثابتًا في موصل فإن كمية 
 الشحنة التي تعبر الموصل تزداد بازدياد الزمن .
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  يقوم المعلم بإعطاء واجب للطلبة وهو :
 . هل للبطارية )مصدر القوة الدافعة الكهربائية( أكثر من نوع ؟ وضح اجابتك ؟7

فولت ، ايهما لديها قوة  2فولت و الثانية  7.5. يوجد لديك بطاريتان األولى كتب عليها 2
 ر سبب اختيارك ؟دافعة أكبر ؟ فس

. لديك سلك فلزي غير موصول بمصدر للطاقة الكهربائية ، هل تتحرك االلكترونات اخل السلك ؟ و 2

 ئي داخل السلك اال بعد وصله بمصدر للطاقة الكهربائية )بطارية مثاًل( ؟الماذا ال ينشأ تيار كهرب
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 الدرس الثاني : الدارة الكهربائية

 األهداف السلوكية :

 ن يذكر الطالب المكونات األساسية للدارة الكهربائية البسيطة .أ .7
 أن يعدد الطالب بعض تحوالت الطاقة . .2
 أن يحدد الطالب اتجاه التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية . .2
 أن يعرف  الطالب المقاومة الكهربائية . .4
 أن يستنتج الطالب العالقة الرياضية بين فرق الجهد و الطاقة . .5
  طيحل بعض المسائل الرياضية باستخدام العالقة : ج = أن  .9

 ش                                                          
 أن يقيس الطالب فرق الجهد بين طرفي الموصل عمليًا باستخدام الفولتميتر . .1
 أن يستخلص الطالب معنى دارة القصر . .2

 

 المفاهيم و المصطلحات :

 ة المفتوحة .الدارة الكهربائي -
 الدارة الكهربائية المغلقة . -
 دارة القصر . -
 األميتر . -
 الفولتميتر . -
 التيار الكهربائي المستمر . -
 المقاومة  الكهربائية . -
 المقاومة المتغيرة )الريوستات( . -
 فرق الجهد بين طرفي موصل . -
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 إجراءات التدريس :

 فهم ما تعنيه األسئلة . .1
 

لمقترحات الخاصة بنمط األسئلة المقترح وتعليقها في لوحة اإلعالن ات يقوم المعلم بعمل قائمة من ا
 داخل الصف كي يطلع عليها الطلبة ، ليس ليحفظوها و إنما ليفكروا فيها بعمق و ذلك كاآلتي:

 إذا كان السؤال عن كيف؟ ، فإنما يركز على اإلجراء أو التعليمات

 إذا كان السؤال عن ماذا؟ ، فإنما يركز على الوصف

 إذا كان السؤال عن متى؟ ، فإنما يركز على الوقت أو الزمن

 إذا كان السؤال عن أين؟ ، فإنما يركز على المكان المطلوب

 إذا كان السؤال عن من هو؟ ، فإنما يركز على التعريف بالشخص أو الشيء

 إذا كان السؤال عن لماذا؟ ، فإنما يركز على التوضيح ووجهة النظر

 

  تتطلب حلوال  إبداعية . جمع األسئلة التي .2
  يطرح المعلم المشكلة التالية على طلبته :

  إذا دخلت إلى غرفة مظلمة و كانت لديك األدوات التالية : 
مص  باح كهرب  ائي / بطاري  ة / أس  الك توص  يل / ش  معة / مف  ك . فكي  ف يمكن  ك االس  تفادة م  ن 

  األدوات التي بحوزتك إلضاءة الغرفة ؟
  ما يلي :إجابة الطلبة ك تنا* ك

  نستخدم األسالك لتوصيل البطارية بالمصباح الكهربائي فيضيء المصباح .
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المعل   م للطلب   ة أن م   ا توص   لوا إل   ى عمل   ه ف   ي المث   ال الس   ابق يس   مى ال   دارة الكهربائي   ة  يوض   ح
 البسيطة .

  من الطلبة طرح أسئلة تتعلق بالمشكلة السابقة .يطلب المعلم 
  : أمثلة من أسئلة الطلبة

  س( ماذا يحدث لو كانت البطارية فارغة .
  س( ماذا تستنتج لو لم يضيء المصباح الكهربائي .

  س( هل هناك عالقة بين الشمعة و المصباح الكهربائي .
  بالبطارية .س( هل هناك طريقة معينة لتوصيل المصباح الكهربائي 

دقائق للوصول إلى استجابات أولية حول أسئلة الطلبة التي تم  5* يدير المعلم نقاشًا لمدة 
 طرحها سابقًا 

* يطلب المعلم من الطلبة المقارنة بين المصباح الكهربائي و الشمعة من حيث : نوع الطاقة 
  الداخلة و  نوع الطاقة الخارجة .

  الطلبة : * استجابات
 

 

 

 

 

 

 

 حرارية + ضوئية كهربائية المصباح الكهربائي

 حرارية + ضوئية كيميائية الشمعة
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* يعرض المعلم الرسوم التالية للدارات الكهربائية و يطلب منهم أن يحددوا ما إذا كان 
  المصباح الكهربائي سيضيء أم ال ؟

 )أ(
 

 
 

 )ب(
 

 

 

 

 )ج(
 

 
 

 



117 

  

 )د(

 

         

      

 
 
 )ه (

 

 

 

 

 

 )و(
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 :     الطلبةإجابات 

 أ ، ب سيضيء المصباح

  ، د ، ه  ، و لن يضيء المصباح ج 
 

  *  يطلب المعلم من الطلبة  إعطاء تفسيرات توضح إجاباتهم .
  :  طلبةتفسيرات ال

أ ، ب : تم وصل المص باح الكهرب ائي إل ى قطب ي البطاري ة الس الب و الموج ب ل ذلك س وف يم ر التي ار 
 الدارة و يضيء المصباح . الكهربائي في

ى نف س القط ب م ن البطاري ة ل ذلك ل ن يم ر التي ار الكهرب ائي بس بب ع دم ج : تم وصل طرف ي الس لك إل 
 وجود فرق في الجهد بين طرفي السلك .

د. : ت   م وص   ل اح   د طرف   ي الس   لك إل   ى زجاج   ة المص   باح الكهرب   ائي و ه   ي م   ادة غي   ر موص   لة للتي   ار 
 الكهربائي فلن يضيء المصباح بسبب عدم مرور التيار الكهربائي .

لك غي  ر موص  ول بالمص  باح الكهرب  ائي فتك  ون ال  دارة الكهربائي  ة مفتوح  ة ، أي ال ه    : اح  د طرف  ي الس  
 يوجد مسار مغلق للتيار الكهربائي فلن يضيء المصباح .

و : سوف يسلك التيار الكهربائي المسار األقصر الذي ال يحتوي على المصباح الكهربائي ، لذلك لن 
 لكه التيار الكهربائي هنا دارة القصر .المصباح ، و يسمى المسار األقصر الذي يس يضيء 
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  يقوم المعلم بإجراء نشاط عصف ذهني لتوليد أكبر عدد من األفكار حول المشكلة التالية : .2
  أي الطرق التالية سيسلك الفأر ليصل إلى قطعة الجبن .

 

 

 

 

 

 . Cو   Aبين   تالطلبة تفاوت إجابات

 يطلب المعلم من الطلبة توضيح إجاباتهم .

  : توضيحات الطلبة
 Bو  Cألنه أقصر طواًل من   Aسيسلك الفأر المسار  -

 Bو  Aن ألنه أعرض من المساري  Cسيسلك الفأر المسار  -

  ألنه متعرج و طويل  Bلن يسلك الفأر المسار   -
يطلب المعلم من الطلبة تخيل أن الفأر هو التيار الكهربائي و أن قطعة الجبن هي المصباح الكهربائي 

 أما المسارات الثالثة في السلك الموصل الذي سيسير فيه التيار الكهربائي .

للمسار المفض ل للتي ار الكهرب ائي باس تخدام التش بيه ال وارد يطلب المعلم من الطلبة التوصل إلى تصور 
 أعاله .
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 يصل الطلبة إلى أن التيار الكهربائي يفضل المرور في المسار األقصر و األقل صعوبة )األسهل( .

 يقدم المعلم للطلبة مفهوم المقاومة على أنها مقياس إلعاقة التيار الكهربائي عند مروره في موصل .

  لم الطلبة السؤال التالي :* يسأل المع
ه ل يمك ن تغيي  ر المقاوم ة الكهربائي ة ف  ي ال دارة الكهربائي  ة ، أي ه ل يمك ن زيادته  ا أو تقليله ا ؟ و كي  ف 

 يمكن عمل ذلك ؟

 : تإجابات الطلبة ، و من اإلجابا تتتفاو 

 ال ، ال يمكن عمل ذلك . -
 البطارية أو تقليله .نعم ، يمكن عمل ذلك بزيادة طول السلك الواصل بين المصباح و  -
 نعم ، يمكن عمل ذلك بزيادة سماكة السلك الواصل بين المصباح و البطارية أو تقليله . -

 

* يس  تنتج الطلب  ة أن  ه يمك  ن ال  تحكم بالمقاوم  ة الكهربائي  ة م  ن خ  الل ال  تحكم بط  ول الموص  ل )أي ط  ول 
 المسار الذي سيسلكه التيار الكهربائي( .

 النوع من المقاومات المتغيرة يسمى الريوستات . * يبين المعلم للطلبة أن هذا

 

 * يطرح المعلم  السؤال التالي على الطلبة :

 ما ذا يمكن أن نستفيد من التحكم بمقدار المقاومة الكهربائية في الدارة ؟

 إجابات الطلبة:بعض 

 جعل مرور التيار أسهل أو أصعب . -
 زيادة التيار الكهربائي أو تقليله في الدارة . -
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 تقييم الحل اإلبداعي للمشكلة :. 4

يوضح المعلم للطلبة أنه بعد معرفتهم بالتيار الكهربائي و المقاومة و تحوالت الطاقة سيكون بإمكانهم 
 الوصول إلى عالقة تربط مقدار الطاقة الكهربائية و فرق الجهد في الدارة من خالل اآلتي :

طفل معه لعبة ، قام األطفال الثالثة برمي ألعابهم عمارة مكونة من ثالثة طوابق ، في كل طابق يوجد 
 في نفس الوقت من النافذة :

 أي األلعاب ستصل إلى األرض أوال  ؟                                                         -
 أي األلعاب ستأخذ زمنًا أطول للوصول ؟ -
 أي األلعاب ستخسر طاقة أكبر ؟ -
 طاقة أقل ؟أي األلعاب ستخسر  -

 

* يمك  ن أن نتخي  ل أن ك   اًل م  ن ه  ذه األلع   اب تمث  ل ش   حنة كهربائي  ة )كول  وم( وأن ارتف   اع الط  ابق ع   ن 
األرض يمث   ل ف   رق الجه   د ب   ين طرف   ي مص   در الطاق   ة الكهربائي   ة )البطاري   ة( وأن مق   دار الطاق   ة الت   ي 

جه د أعل ى إل ى جه د ستخسرها كل لعبة تمثل مقدار الطاقة التي ستخس رها ك ل ش حنة عن د انتقاله ا م ن 
  أقل ، فما هي العالقة الرياضية التي يمكن استنتاجها بين الطاقة و فرق الجهد و الشحنة ؟

 * ستختلف إجابات الطلبة ، وقد يتوصلون إلى أن : 

 الطاقةفرق الجهد = 

 الشحنة             

 طج  = 

 ش      

C 

B 

A 
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V 

الكولوم ففرق الجهد يقاس بوحدة و بما أن الطاقة تقاس بوحدة الجول و الشحنة تقاس بوحدة 
 كولوم و تسمى الفولت ؟/جول

 * يطلب المعلم من الطلبة تطبيق العالقة التي توصلوا لها في حل مسائل رياضية كاآلتي :

( جول من الطاقة 70ثانية ، فيستهلك نتيجة لذلك ) /كولوم 2( إذا كان التيار المار في المصباح 7س
 و الفولتميتر هي :، لذا فقراءة كل من األميتر 

 أمبير( 7أمبير ،  2) ---------------------األميتر 

 فولت( 5فولت ،  70) ---------------------الفولتميتر 

 

 

 

 

 

 

( إذا استخدم الفولتميتر لقياس فرق الجهد للبطارية قبل وصلها بالمصباح الكهربائي ، فهل  2س
 ذا ؟ستكون قراءته كما في السؤال السابق ؟ و لما

 

       

  

A 

V 
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 الدرس الثالث : المقاومة الكهربائية 

 األهداف السلوكية :

 أن يذكر الطالب العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الموصل . .7
 أن يميز بين المقاومة الكهربائية و المقاومية و وحدة قياس كل منهما . .2
 عددية . أن يطبق العالقة بين المقاومة الكهربائية و المقاومية في حل مسائل .2
 التيار . -أن يفرق بين المقاومات األومية و الالأومية من خالل منحنى فرق الجهد .4
 أن يفسر كيف تتغير مقاومة المقاوم الحراري و المقاوم الضوئي . .5

 

 المفاهيم و المصطلحات :

 المقاومة الكهربائية . -
 األوم . -
 المقاومية . -
 المواد االومية . -
 المواد الالأومية . -
 لحراري .المقاوم ا -
 المقاوم الضوئي . -

 

 إجراءات التدريس :

 فهم ما تعنيه األسئلة . .1
يقوم المعلم بعمل قائمة من المقترحات الخاصة بنمط األسئلة المقترح وتعليقها في لوحة اإلعالن ات 

 داخل الصف كي يطلع عليها الطلبة ، ليس ليحفظوها و إنما ليفكروا فيها بعمق و ذلك كاآلتي:

 ال عن كيف؟ ، فإنما يركز على اإلجراء أو التعليماتإذا كان السؤ 
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 إذا كان السؤال عن ماذا؟ ، فإنما يركز على الوصف

 إذا كان السؤال عن متى؟ ، فإنما يركز على الوقت أو الزمن

 إذا كان السؤال عن أين؟ ، فإنما يركز على المكان المطلوب

 بالشخص أو الشيءإذا كان السؤال عن من هو؟ ، فإنما يركز على التعريف 

 إذا كان السؤال عن لماذا؟ ، فإنما يركز على التوضيح ووجهة النظر

 

  جمع األسئلة التي تتطلب حلوال  إبداعية . .2
  يقوم المعلم بعمل النشاط التالي :

  األدوات الالزمة :
  مصدر فرق جهد كهربائي متغير . -
  مصباح كهربائي . -
  فولتميتر . -
  اميتر . -

 

 المعلم بمساعدة الطلبة بتوصيل الدارة الكهربائية كما في الرسم التالي :يقوم 
 

 

 

 

 

A 

X 

V 

~ 
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يقوم المعلم بتغيير مقدار ف رق الجه د ت دريجيًا و يطل ب م ن الطلب ة مالحظ ة ق راءة ك ل م ن الف ولتميتر و 
  األميتر و من ثم تعبئة القراءات في الجدول التالي :

 

ق                                            راءة  قراءة األميتر
 الفولتميتر

0.7 2 

0.2 4 

0.2 9 

0.4 2 

 

 . يطرح الطلبة أسئلة تتعلق بالقراءات السابقة 
 

  أسئلة الطلبة :بعض 
 لماذا تزداد قراءة األميتر بزيادة قراءة الفولتميتر ؟  -

  ماذا سيحدث للمصباح الكهربائي لو استمررنا بزيادة فرق الجهد ؟ -
  ما هي ؟ هل هناك عالقة بين قراءتي الفولتميتر و األميتر ؟ و -
 كيف سيكون شكل العالقة إذا قمنا بتمثيل البيانات من خالل رسم بياني ؟ -
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دق ائق للتوص ل إل ى إجاب ات مقترح ة للس ئلة الس ابقة ،  2* يقوم المعلم بعل نشاط عصف ذهن ي لم دة 
  حتى يتوصل الطلبة إلى استنتاج أن المقاومة هي حاصل فرق الجهد على التيار .

 

  ال التالي :يطرح المعلم السؤ  .3
  لو قمنا باستخدام أسالك ذات قطر أكبر لتنفيذ النشاط السابق . 

  س( ماذا سيحدث لقراءة األميتر ، هل ستحصل على نفس القراءات السابقة ؟
  س( ماذا سيحدث إلضاءة المصباح الكهربائي ، هل ستكون بنفس السطوع ؟

 
  رى لنفس النشاط .يشجع المعلم الطلبة على طرح أسئلة أخرى و بدائل أخ

 
  : الطلبةبدائل أمثلة على 

  ماذا لو قمنا باستبدال األسالك في النشاط السابق بأسالك أطول ؟   -
  ماذا لو قمنا بإضافة مصباح كهربائي آخر ؟  -
  ماذا سيحدث لو كان لدينا مصدر آخر لفرق الجهد ؟  -

ات إبداعية حول األسئلة التي تم *  يقوم المعلم بإجراء نشاط عصف ذهني للوصول إلى إجاب
 طرحها 

  *  يستنتج الطلبة أن مقاومة الموصل تعتمد على عدة عوامل وهي :
  طول الموصل .  -
  مساحة مقطع الموصل )سماكته( . -
  نوع مادة الموصل . -

  * يتوصل الطلبة إلى العالقة التالية بإشراف المعلم :
 ل * ρم =                       ل م = ثابت *                    ل αم 

 أ                                 أ                                 أ      
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 حيث : ل : طول الموصل و يقاس بوحدة المتر .
 أ : مساحة مقطع الموصل و تقاس بوحدة المتر المربع .          
         ρ  المقاومية و تقاس بوحدة :Ω م . 

 
 * يقوم الطلبة بحل المسألة التالية من خالل تطبيق العالقة السابقة .

، إذا علمت أن مقاومية    2م 70-9*  2أوم و مساحة مقطعه  5سلك نيكروم مقاومته 
 . م ، احسب طول السلك ؟ ρ   =7.5  *9-70 Ωالنيكروم 

 
( ثم محاولة التفريق بينهما التيار -* يطلب المعلم من الطلبة دراسة المنحنيان التاليان )الجهد 

. 
 

 

 ت                                                      ت            

 
 )ب(                                 )أ(                                           

 
 
  كل )أ( و ميل المنحنى متغير في الشكل )ب( .يستنتج الطلبة أن ميل المنحنى ثابت في الش -
يوضح المعلم للطلبة أن الشكل )أ( و الذي تكون مقاومة الموصل ثابتة يسمى موصاًل أوميًا )أي  -

 ج ج
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 أنه يتبع قانون أوم( .
 أومي. تيار بشكل كبير فيسمى موصاًل غيرأما الشكل )ب( حيث تتغير المقاومة عند ازدياد ال -

  
  من الطلبة التفكير في المشاكل التالية ، ومحاولة تفسيرها بشكل إبداعي : . يطلب المعلم4
 الكذب .كشف . كيف يعمل جهاز 7

 . كيف يعمل جهاز اإلنذار من الحريق .2

 . كيف تضاء أنوار الشوارع و تطفئ تلقائيًا .2

سابقة ال ذكر تعتم د بعد تسجيل إجابات الطلبة و ربطها بموضوع الدرس يبين المعلم للطلبة أن األجهزة 
  بشكل مباشر على المقاومة ، كما يلي :

. حين يك ذب اإلنس ان يص بح جل ده رطب ًا فتق ل مقاومت ه الكهربائي ة و يعم ل جه از كش ف الك ذب عل ى 7
  رصد التغير في مقاومة الجلد الكهربائية .

هرب  ائي و تنطل  ق . ح  ين ين  دلع الحري  ق تق  ل مقاوم  ة الس  لك الموص  ول بجه  از اإلن  ذار فيم  ر التي  ار الك2
 صافرة اإلنذار .

. حين يسقط الضوء على بعض الموصالت تزداد مقاومتها مما يؤدي إليقاف مرور التي ار و بالت الي 2
  انطفاء أنوار الشوارع و العكس صحيح .
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 الطاقة و القدرة الكهربائية : الدرس الرابع :

 ألهداف السلوكية :ا

 . أن يعرف الطالب القدرة الكهربائية .7
 أن يذكر الطالب وحدة قياس القدرة الكهربائية . .2
 أن يفسر الطالب استهالك األجهزة الكهربائية للطاقة بناء على قدرتها . .2
 أن يستخلص الطالب وحدة قياس الطاقة بناء على مفهوم القدرة الكهربائية . .4
 أن يطبق الطالب عالقة القدرة بفرق الجهد في حل مسائل رياضية . .5
 طالب كاًل من األميتر و الفولتميتر لحساب القدرة الكهربائية عمليًا .أن يستعمل ال .9

 

 المفاهيم و المصطلحات :

 القدرة الكهربائية . -
 الواط . -
 كيلو واط ساعة . -

 

 إجراءات التدريس :

 فهم ما تعنيه األسئلة . .1
 

حة اإلعالن ات يقوم المعلم بعمل قائمة من المقترحات الخاصة بنمط األسئلة المقترح وتعليقها في لو 
 داخل الصف كي يطلع عليها الطلبة ، ليس ليحفظوها و إنما ليفكروا فيها بعمق و ذلك كاآلتي:

 إذا كان السؤال عن كيف؟ ، فإنما يركز على اإلجراء أو التعليمات

 إذا كان السؤال عن ماذا؟ ، فإنما يركز على الوصف
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 لزمنإذا كان السؤال عن متى؟ ، فإنما يركز على الوقت أو ا

 إذا كان السؤال عن أين؟ ، فإنما يركز على المكان المطلوب

 إذا كان السؤال عن من هو؟ ، فإنما يركز على التعريف بالشخص أو الشيء

 إذا كان السؤال عن لماذا؟ ، فإنما يركز على التوضيح ووجهة النظر

 

  جمع األسئلة التي تتطلب حلوال  إبداعية . .2
  ًا للجهزة الكهربائية  التالية :يعرض المعلم على الطلبة صور 

  ميكروويف / مصباح كهربائي / تلفاز / مدفأة كهربائية / حاسوب / خالط كهربائي .
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  كها للطاقة الكهربائية .يطلب المعلم من الطلبة ترتيب هذه األجهزة تنازليًا حسب استهال

 الطلبة: ترتيب
  ميكروويف . -
  مدفأة كهربائية . -
  خالط كهربائي . -
  مصباح كهربائي . -
  حاسوب . -
  تلفاز . -

 

  يطلب المعلم من الطلبة تفسير سبب اختيارهم لذلك الترتيب .
  لطلبة :اإجابات 

  حسب ساعات التشغيل )االستخدام( . -
  حسب الحجم . -
  حسب الحداثة . -
  حسب الجودة . -

 

  يطرح المعلم على الطلبة القضية التالية .
لماذا يلجأ معظم الناس إلى استخدام المدفأة التي تعمل بالغاز أو الكاز أكثر من إقبالهم على 

  استخدام المدفأة الكهربائية ؟
  إجابات الطلبة:

  ألنها تعطي دفئًا أكثر . -
  ألنها أكثر أمانًا . - )اقتصادية أكثر( . ألنها أكثر توفيراً  -
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  يطرح المعلم على الطلبة المشكلة التالية :
 يفضل الناس تركيب مصابيح الكهرباء التوفيرية فضاًل عن المصابيح العادية ، لماذا ؟

 
يعرض المعلم  على الطلبة أغلفة فارغة لعدة مصابيح كهربائية و يطلب منهم التمعن فيها  -

  الكتابة على جانبها ، ثم التفكير في معنى تلك األرقام . و قراءة
  W  ،40 W  ،25 W 700 من هذه األرقام : -
 

  بعض تفسيرات الطلبة : -
  مقدار الطاقة التي يحتاجها المصباح .

  قدرة المصباح على القيام بعمله .
  قدرة المصباح على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية .

 

 ناء على ما سبق :لب المعلم من الطلبة إعطاء تعريف للقدرة الكهربائية بيط  -
  الطلبة :تعريف 

  مقدار الطاقة التي يستهلكها )يحولها( الجهاز الكهربائي في وحدة الزمن .
سيستهلك نفس الطاقة التي سيستهلكها المصباح ذو  W 25المصباح الذي لديه قدرة أقل  -

  تم تشغيله ألربعة أضعاف الزمن . إذا W 700القدرة األكبر 
 

  توليد الحل اإلبداعي : .3
  يقوم المعلم بعمل النشاط التالي مع الطلبة :

  أدوات النشاط :
مص   باح كهرب   ائي ، ف   ولتميتر ، أميت   ر ، أس   الك توص   يل ، مص   در ف   رق جه   د كهرب   ائي ، مح   رك 

  كهربائي .
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  حساب قدرة المصباح :
  ة كما في الشكل التالي :يقوم المعلم بتركيب الدار  -
 

 مصدر طاقة 

     كهربائية
 
 
 
 
 
  يسجل الطلبة قراءة كل من األميتر و الفولتميتر . -
  :     القدرة = التيار * فرق الجهد  يحسب الطلبة قدرة المصباح باستخدام العالقة  -
 

  * يطلب المعلم من الطلبة استخدام العالقتين التاليتين :
  القدرة = التيار * فرق الجهد     قةالطاالقدرة = 
  الزمن          

  الستنتاج عالقة جديدة تربط بين الطاقة و التيار 
  الطلبة : جهااستنتالتي العالقة 

  الطاقة = القدرة * الزمن
  الطاقة = التيار * فرق الجهد * الزمن

 ط =  ت * ج * ز

  

 V محرك كهربائي

A 
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 . تقييم الحل اإلبداعي للمشكلة :4

  ما تعلموه خالل الدرس في مسائل حياتية مختلفة . يطبق الطلبة
  * يطرح المعلم السؤال التالي :

  لمنزل على التوازي ؟لماذا يتم توصيل األجهزة الكهربائية في ا
  إجابات من الطلبة :

 ألنها أقل استهالكًا للطاقة . -

  ألنها أكثر توفيرًا للكهرباء . -

   ألنها أكثر أمانًا . -
  بالنظر إلى الدارة المرفقة ، أجب عما يليها من األسئلة ؟ علم السؤال التالي :يطرح الم

  واط( 20مصباح أ )
 

 واط( 90مصباح ب   )  

 

 مصدر فرق جهد               

 أي المصباحين لديه مقاومة أكبر ؟ . أي المصباحين لديه قدرة أكبر ؟7

  ين ستكون إضاءته أكثر سطوعًا؟. أي المصباح2

  وي ؟ لماذا ؟هل التيار المار في المصباحين متسا. 2

 د في المصباحين متساوي ؟ لماذا ؟. هل فرق الجه4

 . إذا انكسر المصباح )ب( ماذا سيحدث للمصباح ) أ( ؟ فسر إجابتك ؟5
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 الدرس الخامس : حساب الطاقة الكهربائية 

 األهداف السلوكية :

 أن يحسب الطالب ثمن الطاقة الكهربائية . .7
 يذكر العوامل التي تعتمد عليها مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة . أن .2
 أن يرتب مجموعة من األجهزة الكهربائية بناًء على استهالكها للطاقة الكهربائية . .2

 

 المفاهيم و المصطلحات :

 كيلوواط . ساعة  

 إجراءات التدريس :

 فهم ما تعنيه األسئلة . .1
 

قترحات الخاصة بنمط األسئلة المقترح وتعليقها في لوحة اإلعالن ات يقوم المعلم بعمل قائمة من الم
 داخل الصف كي يطلع عليها الطلبة ، ليس ليحفظوها و إنما ليفكروا فيها بعمق و ذلك كاآلتي:

 إذا كان السؤال عن كيف؟ ، فإنما يركز على اإلجراء أو التعليمات

 إذا كان السؤال عن ماذا؟ ، فإنما يركز على الوصف

 ذا كان السؤال عن متى؟ ، فإنما يركز على الوقت أو الزمنإ

 إذا كان السؤال عن أين؟ ، فإنما يركز على المكان المطلوب

 إذا كان السؤال عن من هو؟ ، فإنما يركز على التعريف بالشخص أو الشيء

 إذا كان السؤال عن لماذا؟ ، فإنما يركز على التوضيح ووجهة النظر
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  طلب حلوال  إبداعية .جمع األسئلة التي تت .2
  يقوم المعلم بطرح المشكلة التالية على الطلبة .

 
نس    تخدم يومي    ًا العدي    د م    ن األجه    زة و األدوات الكهربائي    ة و تم    دنا ش    ركة الكهرب    اء بالطاق    ة 

  الكهربائية الالزمة لهذه األجهزة ، وتقوم بتركيب عداد كهربائي لكل منزل .
  يب عداد كهربائي لكل منزل ؟لماذا تقوم شركة الكهرباء بترك -
 

  ة :الطلبإجابات 
  لكي يسجل مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة .

 م     ا الفائ     دة م     ن حس     اب مق     دار الطاق     ة الكهربائي     ة المس     تهلكة لش     ركة الكهرب     اء و لن     ا ؟ -
  ة :الطلبإجابات 

  لشركة الكهرباء حتى  تستوفي ثمن الطاقة المستهلكة .
  قيمة استهالكنا و نرشد في االستهالك .أما لنا فحتى نعرف 

 

  ما هي و حدة حساب الطاقة الكهربائية ؟ -
  الجول 

 

  هل هناك و حدات أخرى لحساب الطاقة الكهربائية ؟ -
 نعم

  * فكر باستخدام المعادلة : الطاقة = القدرة * الزمن 
  وحدة قياس القدرة : واط أو كيلو واط

  ساعة .وحدة قياس الزمن : ثانية أو 
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  . ثانية أو كيلو واط . ساعة وحدة قياس الطاقة : واط 
 لماذا تستخدم شركة الكهرباء وحدة كيلو واط . ساعة لحساب الطاقة الكهربائية المس تهلكة ؟ -

 ألنها مناسبة أكثر لحساب االستهالك .

 

جابة األسئلة التي تلي .3   ه :يطلب المعلم من الطلبة االطالع على الجدول التالي ، وا 
 

 القدرة )كيلو واط( الجهاز

 7.2 مجفف الشعر

 0.05 الراديو

 0.02 التلفاز

 2 المدفأة

 0.02 الكمبيوتر

" خ  الل أح  د األش  هر ، كان  ت قيم  ة ف  اتورة الكهرب  اء ألح  د المن  ازل كبي  رة مقارن  ة بالش  هور األخ  رى ، 
 2، و الرادي   و  خ   الل ه   ذا الش   هر كان   ت االبن   ة تس   تخدم مجف   ف الش   عر لم   دة نص   ف س   اعة يومي   اً 

ساعات ، وكانت األم تستخدم مدفأة الكهرباء ساعة واحدة و تش اهد التلف از  4 ساعات و الكمبيوتر
  ساعة واحدة يوميًا " 

أيهم   ا تتوق   ع اس   تهلك طاق   ة أكب   ر : األم أم االبن   ة ؟ أي   د إجابت   ك بحس   اب الطاق   ة الكهربائي   ة     -
  المستهلكة ؟

  عتمد عليها مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة ؟مما سبق استنتج العوامل التي ي -
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( فلسًا احسب قيمة االستهالك للفاتورة الكهربائي ة 50إذا علمت أن ثمن الكيلوواط . ساعة هو ) -
  السابق ذكرها ؟

 
  تقييم الحل اإلبداعي : .4

  يقوم المعلم بعمل نشاط عصف ذهني حول المشكلة التالية :
تيفاء قيمة ثابتة ع ن وح دة الكيل و واط . س اعة مهم ا كان ت كمي ة      " هل تقوم شركة الكهرباء باس

  االستهالك ؟ لماذا ؟ "
بع   د إجاب   ة الطلب   ة للمش   كلة الس   ابقة يطل   ب المعل   م م   نهم أن يفك   روا ف   ي حل   ول إبداعي   ة لترش   يد 

  استهالك الطاقة الكهربائية في المنازل و المدارس و حتى األماكن العامة .
 

بطرح هذا النش اط كمش روع يق وم الطلب ة بالعم ل علي ه ض من مجموع ات ثنائي ة قد يرغب المعلم 
 أو ثالثية و ذلك لزيادة توعية الناس بضرورة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية .
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 الكهرباء في المنزل  الدرس السادس :

 

 األهداف السلوكية :

 أن يذكر الطالب أهمية تأريض األجهزة . .7
 ة المنصهر .أن يوضح أهمي .2
 أن يحدد أهمية القاطع الكهربائي . .2
 أن يعدد الطالب بعض قواعد السالمة في التعامل مع الكهرباء . .4
 أن يحدد كيفية اختيار المنصهر المناسب للجهاز . .5
 أن يستنتج طرق االستخدام اآلمن للكهرباء . .9
 أن يطبق قواعد السالمة التي تعلمها في حياته اليومية . .1

 

 لمصطلحات :المفاهيم و ا

 المنصهر ، السلك األرضي ، السلك الحي ، المتعادل ، مقبض السلك ، التأريض 

 

 إجراءات التدريس :

 فهم ما تعنيه األسئلة . .1
 

يقوم المعلم بعمل قائمة من المقترحات الخاصة بنمط األسئلة المقترح وتعليقها في لوحة اإلعالن ات 
 فظوها و إنما ليفكروا فيها بعمق و ذلك كاآلتي:داخل الصف كي يطلع عليها الطلبة ، ليس ليح
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 إذا كان السؤال عن كيف؟ ، فإنما يركز على اإلجراء أو التعليمات

 إذا كان السؤال عن ماذا؟ ، فإنما يركز على الوصف

 إذا كان السؤال عن متى؟ ، فإنما يركز على الوقت أو الزمن

 المطلوبإذا كان السؤال عن أين؟ ، فإنما يركز على المكان 

 إذا كان السؤال عن من هو؟ ، فإنما يركز على التعريف بالشخص أو الشيء

 إذا كان السؤال عن لماذا؟ ، فإنما يركز على التوضيح ووجهة النظر

 

  جمع األسئلة التي تتطلب حلوال  إبداعية . .2
  يطرح المعلم المشكلة التالية على الطلبة :
  ن أن يحدث لو اختفت الكهرباء من حياتنا ؟هل تتصور حياتك دون كهرباء ؟ ماذا يمك

يقوم الطلبة بإعطاء تصوراتهم لتلك المشكلة و العقبات و التأثيرات المختلفة التي يمكن أن 
 تنجم عنها .

  :لطلبة*  من طروحات ا
  ستتعطل األجهزة الكهربائية . -
  لن يمكننا مشاهدة التلفاز . -
  لن نستطيع استخدام االنترنت . -
  ينقطع االتصال بيننا و مع العالم من حولنا .س -
  ستزداد الروابط االجتماعية ألفة . -
  سيقدر الناس قيمة الكهرباء . -
  سيعود الناس الستخدام المصابيح الزيتية . -
لن يتمكن المعلمون من طباعة أوراق االمتحانات ، فيمكن أن تكون االمتحانات شفوية أو  -

  لصف .شكل أنشطة داخل ا على
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  * يطرح المعلم التساؤل التالي :
نحن نعلم أن الكهرباء مفيدة و تعتبر جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية و ال يمكن االستغناء 

  عنها و لكن هل للكهرباء مخاطر ؟ و ما هي تلك المخاطر ؟
  * من طروحات الطلبة:

  الصدمة الكهربائية . -
  حدوث الحرائق . -
  الكهربائية . تلف األجهزة -
 

يض  يف المعل  م الس  ؤال الت  الي لتعمي  ق إجاب  ات الطلب  ة و تحفي  ز تفكي  رهم اإلب  داعي : إذن كي  ف 
  يمكننا الحد من مخاطر الكهرباء ؟

 

  :الطلبة من إجابات
  اتخاذ اإلجراءات الوقائية . -
  ترشيد االستهالك . -
  التعامل معها بحذر . -
  .قراءة إرشادات األمان للجهزة  -
  تركيب قواطع كهربائية . -
 فحص التمديدات الكهربائية بشكل دوري . -

 

 توليد الحل اإلبداعي. .3
يوضح المعلم للطلبة أن شركة الكهرباء تزودنا بالكهرباء عن طريق سلكين فرق الجهد بينهما 

( 220( فولت و يكون جهد أحدهما صفر و يسمى المتعادل و يكون جهد اآلخر )220)
   ى الحي .فولت و يسم
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  يطلب المعلم من الطلبة توضيح المقصود باالتي :
  المنصهر . -
  السلك األرضي . -
  العازل الخارجي . -

يناقش المعلم الطلبة في إجاباتهم ثم يوضح لهم أن المنصهر يعد من وسائل األمان الكهربائي 
يقطع الكهرباء عن  ، حيث ينصهر في حال ازدياد التيار الكهربائي عن قيمة معينة و بذلك

  الجهاز أو المنزل لضمان عدم حدوث حريق .
  يعرض المعلم صورة القاطع التالية على الطلبة :

  ثم يسألهم إذا كانوا قد شاهدوا مثل هذا القاطع في منازلهم .
  يطلب المعلم من الطلبة استنتاج سبب استخدام القاطع وأهميته في األمان الكهربائي .

  لى الطلبة الصورة التالية :يعرض المعلم ع
يطلب المعلم من الطلبة اقتراح أسباب استخدام التأريض )أي توصيل السلك األرضي مع 

 األرض( .
  من إجابات الطلبة:

  لزيادة األمان الكهربائي . -
  لضمان تفريغ الشحنات الكهربائية الزائدة . -
 و الجهاز .لتأمين مسار للشحنات الكهربائية إلى خارج المنزل أ -

 

  تقييم الحل اإلبداعي للمشكالت : .4
  * يطرح المعلم التساؤل التالي :

  فولت . 220واط ،  7900إذا كان لديك مجفف شعر كتب عليه : 
  حدد قدرة الجهاز . -
  احسب التيار الذي يحتاجه الجهاز )القدرة = ج * ت( -
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  ك ؟برأيك ما هو المنصهر المناسب لمجفف الشعر ؟ ادعم رأي -
* يطل  ب المعل  م م  ن الطلب  ة عم  ل لوح  ة إرش  ادية تتض  من ط  رق التعام  ل اآلم  ن م  ع الكهرب  اء و 

  قواعد السالمة العامة مع تدعيم اللوحة بالصور و األمثلة المناسبة .
يرشد المعلم الطلبة إلى ضرورة أن تكون فكرة اللوحة إبداعية و ليست تقليدية ، و يحث الطلبة 

ختلف  ة للمعلوم  ات كاالنترن  ت و المكتب  ة ومختص  و الكهرب  اء و أولي  اء عل  ى اس  تخدام مص  ادر م
 األمور .
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 )4ملحق )

 الخطة التدريسية باستخدام طريقة المجموعات الثرثارة
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 التيار الكهربائي  الدرس األول :

 ة:السلوكي األهداف

 يوضح المقصود بالتيار الكهربائي . -
 لكهربائي .يعرف وحدة قياس التيار ا  -
 يعرف القوة الدافعة الكهربائية . -

 

 المفاهيم و المصطلحات :

 التيار الكهربائي . -
 األمبير . -
 القوة الدافعة الكهربائية . -
 الفولت . -

 

 الوسائل التعليمية :

 ( .data showطباشير ملونة ، سبورة ، جهاز عرض البيانات )

 إجراءات التدريس :

 7662جيبس و جنكنز 

1. 5 min. 
رض المعلومات الخاص ة بموض وع ال درس الس ابق )تطبيق ات الكهرب اء الس كونية( عل ى جه از يتم ع

 عرض البيانات كالتالي :
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المادة تتكون من ذرات و تتكون كل ذرة من نواة تحتوي بروتونات موجبة الشحنة و الكترون ات  -
 سالبة الشحنة تتوزع في مدارات حول النواة .

الفرص   ة النتق   ال االلكترون   ات م   ن م   ادة إل   ى أخ   رى و ب   ذلك عن   د دل   ك م   ادتين مختلفت   ين تتهي   أ  -
تص  بح الم  ادة الت   ي فق  دت االلكترون   ات مش  حونة بش   حنة موجب  ة و الت   ي اكتس  بت االلكترون   ات 

 مشحونة بشحنة سالبة .
يكون مقدار ما تفقد المادة األولى من االلكترونات مساويًا لما تكتسبه المادة الثانية حسب مبدأ  -

 حفظ الشحنة .
  صنف المواد من حيث سهولة حركة الشحنات فيها إلى:ت -

. م  واد موص  لة : يمك  ن لاللكترون  ات أن تتح  رك خالله  ا بس  هولة ، مث  ل الفل  زات : كالفض  ة و 7
  األلمنيوم    و النحاس .

. م   واد عازل   ة : و ال يمك   ن لاللكترون   ات أن تتح   رك خالله   ا بس   هولة ، مث   ل : البالس   تيك و 2
 الزجاج و المطاط .

 ن شحن المواد بعدة طرق منها : الدلك و اللمس و الحث .يمك -
 الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر و الشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب . -
يعتم   د مق   دار الق   وة الكهربائي   ة المتبادل   ة ب   ين ش   حنتين عل   ى مق   دار الش   حنتين و عل   ى المس   افة  -

 المتبادلة بينهما .
  ينص قانون كولوم على أن : -

  2* ش 7أ * ش لقوة الكهربائية =ا
 2ق                             

 
  في الفراغ .  2كولوم / 2نيوتن م  670*6حيث   أ : ثابت كولوم و يساوي 

  ف : المسافة بين الشحنتين )بالمتر( .       
  : مقدار الشحنتين بالكولوم . 2ش  7ش       

 
حدث ه الش حنة ف ي الحي ز المح يط به ا و ي تم اختب اره عن د المجال الكهربائي : ه و الت أثير ال ذي ت -

أي نقطة بواسطة شحنة صغيرة موجبة تسمى شحنة االختبار توض ع ف ي النقط ة و تق اس الق وة 
 المؤثرة فيها لمعرفة المجال الكهربائي .
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  يقاس المجال الكهربائي باستخدام القانون التالي : -
  قم =   
 ش       

 
 كولوم ./ربائي نيوتنحيث  م : المجال الكه

  ق : القوة المؤثرة .             
  ش : الشحنة المتأثرة بالمجال )كولوم( .             

 

خط  وط المج  ال الكهرب  ائي : ه  و المس  ار ال  ذي تس  لكه ش  حنة اختب  ار موجب  ة ح  رة الحرك  ة عن  د  -
 وضعها في المجال .

  خصائص خطوط المجال : -
  . خطوط وهمية .7
  . ال تتقاطع .2
  . تبدو خارجة من الشحنة الموجبة  و داخلة بالشحنة السالبة .2
  . تتباعد كلما ابتعدنا عن الشحنة أي أن المجال يضعف كلما ابتعدنا عن الشحنة .4
 . يتناسب عددها طرديًا مع مقدار الشحنة .5

 

2    .9 min. 

 ئلة التالية على الطلبة :مراجعة شفوية من جانب المعلم للدرس السابق و ذلك من خالل طرح األس

 ( اذكر مثااًل يوضح اآلثار السلبية للكهرباء السكونية و استخرج الحل المناسب ؟7س

 ( اذكر بعض التطبيقات االيجابية للكهرباء السكونية ؟2س

 ؟ 726( لو كنت من أصحاب القرار فماذا تفعل لحل المشكلة الواردة في الكتاب ص 2س



148 

  

3    .5 min. 

ضمن مجموع ات ص غيرة ، ث م يقوم ون بط رح  729+725بقراءة الدرس من كتاب الطالب  يقوم الطلبة
  أسئلة تتعلق بموضوع الدرس )التيار الكهربائي( .

 
4    .7 min. 

يقوم المعلم بعرض أسئلة من جانبه لها عالقة بأسئلة الطلبة ، وذلك باستخدام جهاز العرض العلوي 
 وذلك كاآلتي:

 زة الكهربائية عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائي ؟. لماذا تتوقف األجه7

 . ما هي العالقة بين التيار الكهربائي و الشحنات ؟2

 . ما هو التيار الكهربائي ؟2
 . كيف يمكن قياس مقدار التيار الكهربائي في موصل ؟4
 . ما هي وحدة قياس التيار الكهربائي ؟5
 ى ؟. هل للتيار الكهربائي وحدات قياس أخر 9
 . مم تتكون البطارية ؟1
 . كيف تعمل البطارية ؟2
 . ما هي أنواع البطاريات ؟6
 
5   .4 min. 

يقوم الطلبة بعمل واجب له عالقة بالبيانات و المعلومات التي تم تقديمها على شاشة جهاز العرض 
 العلوي ، و ذلك كاآلتي :
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 فولت .  7.5ية تساوي . ماذا نعني بقولنا أن القوة الدافعة الكهربائية لبطار 7
 . هل يختلف االتجاه االصطالحي للتيار الكهربائي عن اتجاه التيار االلكتروني ؟ وضح إجابتك ؟2

 
9   .6 min. 

يقوم المعلم بعمل ملخصات لما توصل إليه الطلبة في المجموعات الصغيرة المختلفة ، و ذلك كاآلتي 
: 

التي وردت في الخطوات السابقة و كتابتها  يطلب المعلم من كل مجموعة تلخيص األفكار  -
 على لوحة .

 يطلب المعلم من قائد كل مجموعة عرض األفكار التي تم تلخيصها أمام زمالءه شفويًا ؟ -

يطلب المعلم من قائد كل مجموعة لصق اللوحة التي تم تلخيصها من األفكار السابقة على احد  -
 جوانب السبورة .

ثرائها و حذف األفكار يقوم المعلم بعمل ملخ - ص نهائي للفكار و ذلك من خالل تعديلها وا 
 المتكررة .

 

7   .6 min. 

 يقوم الطلبة بحل واجب ضمن مجموعاتهم وذلك إلثارة تفكيرهم كاآلتي :

أمبير( احسب كمية الشحنة التي تعبر مقطع  0.5س( إذا كان التيار الكهربائي في موصل يساوي )
  ش( دقيقة              وذلك باستخدام قانون التيار ت = 2ني        ثوا 9( 7الموصل خالل: 

 ز             
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ثانية ، احسب  7x2- 70إلكترون في موصل كهربائي خالل زمن مقداره  7x170( إذا عبر ؤالس  
 كولوم . 7.9x76- 70مقدار التيار الكهربائي في ذلك الموصل إذا علمت أن شحنة االلكترون تساوي 

 واب :الج

 70 -76*7.9*70 1*7= ش    ت = 

 70 -2*  7ز                     

             

                = 7.9  *72- 70 

                      7  *2- 70   

 

 نانو أمبير 7.9أمبير =   70 -6*   7.9=  

 

8   .1 min. 

و يجيب المعلم على سؤال الطالب يطلب المعلم من احد الطلبة طرح سؤال له عالقة بموضوع الدرس 
 و يثير قضية أكثر صعوبة لتحفيز تفكير الطلبة .

 

6   .2 min. 

يطلب المعلم من الطلبة اإلجابة على السؤال األكثر صعوبة الوارد ضمن الخطوة السابقة و ذلك 
 بالعمل من خالل مجموعاتهم .
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16   .3 min. 

 ار متعلق بالقضية المطروحة و يقوم باإلجابةيطلب المعلم من كل مجموعة طرح سؤال أو استفس
 .عنها

 

11   .1 min. 

 لإلجابة عنه . بة طرح سؤال مفتوح مع وجود وقت كافطلب المعلم من احد الطلي

12   .6 min. 

 يراجع المعلم المادة التعليمية الموجودة في دفتر التحضير للتأكد من تحقق أهداف الدرس .

 ائي ؟وضح المقصود بالتيار الكهرب -
 عرف وحدة قياس التيار الكهربائي ؟ -
 عرف القوة الدافعة الكهربائية للبطارية ؟ -

 

13   .2 min. 

 يطلب المعلم من الطلبة كتابة ملخص عما ذكر في الحصة من أفكار وذلك في حدود صفحة واحدة .

 القادمة . ويكون هذا الملخص هو الواجب البيتي للطلبة بحيث يتم تقديمه للمعلم في بداية الحصة
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  الدارة الكهربائيةالدرس الثاني :

 

 األهداف السلوكية :

 يتعرف على المكونات األساسية للدارة الكهربائية البسيطة و كيفية توصيلها معًا )تركيبها( . -
 يذكر بعض تحوالت الطاقة . -
 ش( في حل مسائل عددية . /يطبق العالقة )ج = ط  -

 

 المفاهيم و المصطلحات :

 لكهربائية المفتوحة .الدارة ا -
 الدارة الكهربائية المغلقة . -
 دارة القصر . -
 األميتر . -
 الفولتميتر . -
 التيار الكهربائي المستمر . -
 المقاومة الكهربائية . -
 المقاومة المتغيرة )الريوستات( . -
 فرق الجهد بين طرفي الموصل . -

 

 الوسائل التعليمية :

 ( .data show)طباشير ملونة ، سبورة ، جهاز عرض البيانات 
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 إجراءات التدريس :

1    .5 min. 

ي   تم ع   رض المعلوم   ات الخاص   ة بموض   وع ال   درس الس   ابق )تطبيق   ات الكهرب   اء الس   كونية( عل   ى جه   از 
 عرض البيانات كالتالي :

 تتكون البطارية من ثالثة أجزاء رئيسية . -

 تفاعل المواد . -

 هناك نوعان . -

 .مقسومًا على الفترة الزمنية )ز( ة )ش( التي تعبر مقطع الموصلالتيار الكهربائي هو مقدار الشحن -

 شت =  

 ز         
 ث وتعرف هذه الوحدة باسم أمبير . /يقاس التيار الكهربائي بوحدة كولوم -

يقاس التيار الكهربائي باستخدام جهاز يسمى األميتر حيث يتم وصله بالتوالي مع مصدر القوة  -
 بطارية( .الدافعة الكهربائية )ال

 يكون اتجاه التيار داخل البطارية من القطب السالب إلى القطب الموجب . -

تعرف القوة الدافعة الكهربائية بأنها معدل الطاقة الكهربائية التي تكسبها البطارية لكل كولوم من  -
 كولوم و تسمى فولت ./الشحنة ينتقل بين قطبيها و تقاس بوحدة جول
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2    .9 min. 

 شفوية من جانب المعلم للدرس السابق و ذلك من خالل طرح األسئلة التالية على الطلبة : مراجعة

 ثانية . 2.5كولوم تعبر موصل من النيكروم خالل زمن مقداره 70 -2*6( شحنة مقدارها 7
 احسب مقدار التيار المار في الموصل ؟ -

 ثواني؟ 70كم إلكترونًا سيعبر الموصل خالل زمن مقداره  -

ذا تضاعف عدد الشحنات التي تعبر الموصل خالل زمن معين ، بين ماذا سوف سيحدث لمقدار إ -
 التيار الكهربائي المار في ذلك الموصل؟

ث( فسر /م70 -4*7( إذا علمت أن الشحنات تنتقل خالل موصل معدني بسرعة بطيئة جدًا )حوالي2
الكهربائي و لماذا ال يستغرق ذلك كيف أن المصباح الكهربائي يضيء مباشرة عند ضغطك للمفتاح 

 عدة ساعات؟

3    .5 min. 

من الكتاب ضمن مجموعات و طرح أسئلة حول موضوع  740+726+722قراءة الصفحات  
 الدرس.

4    .7 min. 

يقوم المعلم بعرض أسئلة من جانبه لها عالقة بأسئلة الطلبة ، وذلك باستخدام جهاز العرض العلوي 
 وذلك كاآلتي:

ف يمكن للطيور أن تقف على األسالك الكهربائية ذات الفولتية العالية دون أن تتعرض ( كي7س
 لصدمة كهربائية؟

 ( هل من الضروري أن تحتوي الدارة الكهربائية على بطارية ؟ لماذا ؟2س
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 البطارية . -( ما هي تحوالت الطاقة في : 2س

 مجفف الشعر . -                                   

 الخالط الكهربائي .  -                                   
 ( ما المقصود بفرق الجهد الكهربائي ؟ و كيف يمكن قياسه رياضيًا ؟4س

 

5   .4 min. 

يقوم الطلبة بعمل واجب له عالقة بالبيانات و المعلومات التي تم تقديمها على شاشة جهاز العرض 
 العلوي ، و ذلك كاآلتي :

 رة التالية باستخدام الرموز الخاصة لكل جزء :( ارسم الدا7

 

 

 70ث ، فيستهلك نتيجة ذلك /كولوم 2( إذا كان التيار المار في المصباح المبين في الشكل يساوي 2
 جول من الطاقة الكهربائية ، لذا فإن قراءة كل من األميتر و الفولتميتر هي ؟

 أمبير ، ا أمبير( 2) ------------------األميتر  -

 فولت( 5فولت ،  70) ---------------------الفولتميتر  -
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9   .6 min. 

 :لمختلفة ، و ذلك كاآلتييقوم المعلم بعمل ملخصات لما توصل إليه الطلبة في المجموعات الصغيرة ا

ر التي وردت في الخطوات السابقة و كتابتها يطلب المعلم من كل مجموعة تلخيص األفكا  -
 على لوحة .

 يطلب المعلم من قائد كل مجموعة عرض األفكار التي تم تلخيصها أمام زمالءه شفويًا ؟ -

يطلب المعلم من قائد كل مجموعة لصق اللوحة التي تم تلخيصها من األفكار السابقة على احد  -
 جوانب السبورة .

ثرائها و حذف األفكار يقوم المعلم بعمل مل - خص نهائي للفكار و ذلك من خالل تعديلها وا 
 المتكررة .

7   .6 min. 

 يقوم الطلبة بحل واجب ضمن مجموعاتهم وذلك إلثارة تفكيرهم كاآلتي :

 ما المقصود بالريوستات و كيف تعمل ؟ (7
كهربائية في الشكل لزيادة التيار المار في الدارة الكهربائية نحرك منزلق المقاومة ال (2

 )اليمين ، اليسار( و لماذا؟ -----------المتغيرة الريوستات إلى جهة 

A 

V 
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8   .1 min.  

يطلب المعلم من احد الطلبة طرح سؤال له عالقة بموضوع الدرس و يجيب المعلم على سؤال الطالب 
 و يثير قضية أكثر صعوبة لتحفيز تفكير الطلبة .

 

6   .2 min. 

يطلب المعلم من الطلبة اإلجابة على السؤال األكثر صعوبة الوارد ضمن الخطوة السابقة و ذلك 
 بالعمل من خالل مجموعاتهم .

 

16   .3 min. 

ة المطروحة و يقوم باإلجابة يطلب المعلم من كل مجموعة طرح سؤال أو استفسار متعلق بالقضي
 .عنها
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11   .1 min. 

 لإلجابة عنه . بة طرح سؤال مفتوح مع وجود وقت كافن احد الطليطلب المعلم م

 

12   .6 min. 

 يراجع المعلم المادة التعليمية الموجودة في دفتر التحضير للتأكد من تحقق أهداف الدرس .

 ما هي الدارة الكهربائية البسيطة و كيف يتم توصيلها معا ؟ -
 قاب ، سماعة األذن ، مكبر الصوت .اذكر تحوالت الطاقة في كل من : المكواة ، المث -
 ما هي وحدات قياس فرق الجهد ؟ -
 هل جميع البطاريات لها فرق جهد واحد ، لماذا ؟ -
 ما هي دائرة القصر، و كيف تعمل ؟ -

 

13   .2 min. 

 يطلب المعلم من الطلبة كتابة ملخص عما ذكر في الحصة من أفكار وذلك في حدود صفحة واحدة .

 و الواجب البيتي للطلبة بحيث يتم تقديمه للمعلم في بداية الحصة القادمة .ويكون هذا الملخص ه
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  المقاومة الكهربائية الدرس الثالث :

 

 األهداف السلوكية :

 يذكر العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الموصل . -
 يميز بين المقاومة الكهربائية و المقاومية و وحدة قياس كل منهما . -
 ين المقاومة الكهربائية و المقاومية في حل مسائل عددية .يطبق العالقة ب -

 المفاهيم و المصطلحات :

 المقاومة الكهربائية . -
 األوم . -
 المقاومية . -

 الوسائل التعليمية :

 ( .data showطباشير ملونة ، سبورة ، جهاز عرض البيانات )

 

 إجراءات التدريس :

1    .5 min. 

 مراجعة عامة :

 كهربائية البسيطة من بطارية و مصباح كهربائي و مفتاح .تتكون الدارة ال -
 عند إغالق المفتاح تتشكل دائرة كهربائية مغلقة يمر فيها تيار كهربائي . -
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عند فتح المفتاح أو حدوث قطع في السلك عند أي نقطة تكون الدارة مفتوحة أي ال يمر فيها  -
 تيار كهربائي .

 ( .DCن ثابتًا في المقدار و االتجاه )يسمى التيار الكهربائي مستمرًا إذا كا -
 تستخدم رسومات رمزية لتمثيل مكونات الدارة الكهربائية . -
 البطارية هي مصدر الطاقة الكهربائية حيث تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية . -
 هناك تحوالت مختلفة للطاقة تحدث في األجهزة الكهربائية المختلفة . -
 مقدار الطاقة التي يكسبها أو يخسرها الكولوم الواحد عند مروره في موصل .فرق الجهد هو  -

 طورياضيًا يساوي :  ج = 
 ش                        

 يقاس فرق الجهد بجهاز يسمى الفولتميتر و وحدة قياسه هي جول/كولوم و تسمى الفولت . -
 shortومة صغيرة دائرة القصر )يطلق على الحالة التي يتوافر فيها لتيار كهربائي مار ذو مقا -

circuit. و يكون التيار المار فيها كبيرًا ) 
 

2    .9 min. 

 مراجعة شفوية :

 كيف يمكن التحكم بالتيار الكهربائي في الدارة ؟ -
كيف يتم وصل جهاز الفولتميتر لقياس فرق الجهد بين طرفي عنصر في الدارة الكهربائية  -

 )مصباح  مثاًل ( .
 األميتر لقياس التيار الكهربائي المار في مقاومة كهربائية  )مصباح مثاًل( .كيف يتم وصل  -
جول(  20كولوم/ثانية( و مقدار الطاقة المستهلكة فيه )4إذا كان التيار المار في المصباح ) -

 فإن ؟
 . ------------. قراءة األميتر تساوي 7
 . ---------------. قراءة الفولتميتر تساوي 2

 



161 

  

3    .5 min. 

 من الكتاب ضمن مجموعات و طرح أسئلة حول موضوع الدرس . 742يقوم الطلبة بعمل نشاط ص 

 

4    .7 min. 

يقوم المعلم بعرض أسئلة من جانبه لها عالقة بأسئلة الطلبة ، وذلك باستخدام جهاز العرض العلوي 
 وذلك كاآلتي:

 ما هي العالقة بين مقاومة الموصل و طوله ؟ -
 بين مقاومة الموصل و مساحة مقطعه ؟ما هي العالقة  -
 ما هي العالقة بين مقاومة الموصل ونوع مادته ؟ -
 كيف يمكن صياغة العالقة بين مقاومة الموصل و طوله و مساحة مقطعه رياضيًا ؟ -

 ل * ρم =                       ل م = ثابت *                    ل αم 
 أ                                   أ    أ                                   

 هل تتأثر مقاومة الموصل بدرجة حرارته ؟ فسر إجابتك ؟ -
 

5   .4 min. 

يقوم الطلبة بعمل واجب له عالقة بالبيانات و المعلومات التي تم تقديمها على شاشة جهاز العرض 
 العلوي ، و ذلك كاآلتي :

، اجب عن  744ص  مئوية ، 20درجة حرارة  بالنظر إلى جدول مقاومة بعض المواد عند .7
 األسئلة التالية :

 ما نوع المادة ذات المقاومة األعلى ؟ )زجاج( . -
 هل هي مادة موصلة أم عازلة ؟ )عازلة( . -
 ما نوع المادة ذات المقاومة األدنى ؟ )فضة( . -
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 هل هي مادة موصلة أم عازلة ؟ )موصلة( . -
 الجدول و إجابتك عن األسئلة السابقة . ماذا تستنج بعد اطالعك على -

 مقاومة صغيرة . ---المواد الموصلة 
 مقاومة كبيرة . ---المواد العازلة 

 . م Ωما هي وحدة قياس المقاومة الكهربائية .  .2
 

9   .6 min. 

يقوم المعلم بعمل ملخصات لما توصل إليه الطلبة في المجموعات الصغيرة المختلفة ، و ذلك كاآلتي 
: 

يطلب المعلم من كل مجموعة تلخيص األفكار التي وردت في الخطوات السابقة و كتابتها   -
 على لوحة .

 يطلب المعلم من قائد كل مجموعة عرض األفكار التي تم تلخيصها أمام زمالءه شفويًا ؟ -

د يطلب المعلم من قائد كل مجموعة لصق اللوحة التي تم تلخيصها من األفكار السابقة على اح -
 جوانب السبورة .

ثرائها و حذف األفكار  - يقوم المعلم بعمل ملخص نهائي للفكار و ذلك من خالل تعديلها وا 
 المتكررة .

7   .6 min. 

 واجب :

 م : 7و طوله   2م 70 -1*2.24سلك نيكروم مساحة مقطعه  -
 . احسب مقاومة السلك .7
 رجة الحرارة بشكل كبير نسبيًا ؟. فسر ماذا يمكن أن يحدث لمقاومة السلك إذا ارتفعت د2
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 باالعتماد على تعريف المقاومة استنتج ما هي الموصلية الكهربائية ، و كيف يمكن قياسها ؟   -
7  =σ 

                                                                                                                  
ρ 

 

8   .1 min. 

المعلم من احد الطلبة طرح سؤال له عالقة بموضوع الدرس و يجيب المعلم على سؤال الطالب  يطلب
 و يثير قضية أكثر صعوبة لتحفيز تفكير الطلبة .

 

6   .2 min. 

يطلب المعلم من الطلبة اإلجابة على السؤال األكثر صعوبة الوارد ضمن الخطوة السابقة و ذلك 
 بالعمل من خالل مجموعاتهم .

16   .3 min. 

ة المطروحة و يقوم باإلجابة يطلب المعلم من كل مجموعة طرح سؤال أو استفسار متعلق بالقضي
 .عنها

11   .1 min. 

 لإلجابة عنه . بة طرح سؤال مفتوح مع وجود وقت كافيطلب المعلم من احد الطل

12   .6 min. 

 أكد من تحقق أهداف الدرس .يراجع المعلم المادة التعليمية الموجودة في دفتر التحضير للت

 اذكر العوامل التي تعتمد عليها مقاومة الموصل . -
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 ميز بين كل من المقاومة الكهربائية و المقاومية من حيث : التعريف و وحدة القياس . -
 اذكر نص العالقة بين المقاومة و المقاومية رياضيًا . -

 

13    .2 min. 

ر في الحصة من أفكار وذلك في حدود صفحة يطلب المعلم من الطلبة كتابة ملخص عما ذك -
 واحدة .

ويكون هذا الملخص هو الواجب البيتي للطلبة بحيث يتم تقديمه للمعلم في بداية الحصة  -
 القادمة .
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  قانون أوم : الدرس الرابع

 

 األهداف السلوكية :

 التيار . –يميز بين المقاومات األومية و الالأومية من خالل منحنى فرق الجهد  -
 يوضح كيف تتغير مقاومة المقاوم الحراري و المقاوم الضوئي . -

 المفاهيم و المصطلحات :

 المواد األومية . -
 المواد الالأومية . -
 المقاوم الحراري . -
 المقاوم الضوئي .  -

 

 الوسائل التعليمية :

 ( .data showطباشير ملونة ، سبورة ، جهاز عرض البيانات )

 إجراءات التدريس :

1    .5 min. 

 مراجعة عامة :

 المقاومة الكهربائية هي مقياس إلعاقة الموصل لمرور التيار الكهربائي خالله . -
 سبب المقاومة الكهربائية هو تصادم الشحنات الحرة بعضها ببعض و بذرات مادة الموصل . -
 تعتمد مقاومة الموصل على نوع مادته و طوله و مساحة مقطعه . -
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 . Ωربائية بوحدة األوم تقاس المقاومة الكه -
 يرمز للمقاومة الكهربائية بالرمز     ^^^^^     عند رسم الدارة الكهربائية . -
 تتأثر مقاومة المواد باختالف درجات الحرارة زيادًة أو نقصانًا . -

  

2    .9 min. 

 مراجعة شفوية :

 لنحاس .أي األسالك التالية أكثر مقاومة ، إذا علمت أنها جميعًا مصنوعة من ا .7

       
 سم 5مم   ل=  7سم                               نق =  70مم   ل=  7أ (  نق = 

                                    
                               

 سم 70 مم   ل= 2سم                            نق =  70مم   ل=  7ب ( نق = 
 

 سم 70سم   ل=  7سم                              نق =  5سم   ل=  2ج ( نق = 

 

 سم 5سم   ل=  7سم                              نق =  70سم   ل=  2د ( نق = 

 

أجب عن األسئلة التالية: لماذا تتغير مقاومة الجلد الكهربائية  742بعد قراءة النص ص  .2
 ؟ و هل مقاومة الجلد الجاف أقل أم أكبر من مقاومة الجلد الرطب ؟ عندما يكون رطباً 
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3    .5 min. 

من الكتاب ضمن مجموعات و طرح أسئلة حول موضوع  749+745يقوم الطلبة بقراءة الصفحات 
 الدرس .

 

4    .7 min. 

العرض العلوي  يقوم المعلم بعرض أسئلة من جانبه لها عالقة بأسئلة الطلبة ، وذلك باستخدام جهاز
 وذلك كاآلتي:

 هل تزداد المقاومة أم تقل مع ازدياد التيار ؟ -
 هل تتغير مقاومة الموصل بتغير فرق الجهد بين طرفيه ؟ -
 ما هي العالقة بين التيار و فرق الجهد عند ثبوت درجة الحرارة  ؟ -
 ماذا نسمي الموصل ذو المقاومة الثابتة ؟ -
 الثابتة ؟ماذا نسمي الموصل ذو المقاومة غير  -
 هل يمكن إيجاد مقاومة موصل بمعرفة التيار المار فيه و فرق الجهد بين طرفيه ؟     -
 جم =    -

                                                                                                      ت               

5   .4 min. 

بالبيانات و المعلومات التي تم تقديمها على شاشة جهاز العرض  يقوم الطلبة بعمل واجب له عالقة
 العلوي ، و ذلك كاآلتي :

إذا بقيت مقاومة موصل ثابتة في دائرة كهربائية ، بينما قلت قيمة فرق الجهد إلى النصف ،  -
 ما هو التغير الحاصل للتيار الكهربائي في تلك الدارة ؟ ادعم إجابتك رياضيًا ؟

 يير لمبة كهربائية في غرقتك ، كيف تقوم بذلك ؟ فسر إجابتك ؟إذا طلب منك تغ -
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9   .6 min. 

 :الصغيرة المختلفة ، و ذلك كاآلتييقوم المعلم بعمل ملخصات لما توصل إليه الطلبة في المجموعات 

يطلب المعلم من كل مجموعة تلخيص األفكار التي وردت في الخطوات السابقة و كتابتها   -
 على لوحة .

 يطلب المعلم من قائد كل مجموعة عرض األفكار التي تم تلخيصها أمام زمالءه شفويًا ؟ -

يطلب المعلم من قائد كل مجموعة لصق اللوحة التي تم تلخيصها من األفكار السابقة على احد  -
 جوانب السبورة .

ثرائها و حذف  - األفكار يقوم المعلم بعمل ملخص نهائي للفكار و ذلك من خالل تعديلها وا 
 المتكررة .

 

7   .6 min. 

 واجب للطلبة إلثارة أفكارهم :

 ما الفرق بين آلية عمل المقاوم الحراري و المقاوم الضوئي ؟ -
 ----------------------------اذكر استخدامًا واحدًا لكل من  -
 هل يمكن لمقاومة مادة أن تصل إلى صفر ؟ لماذا باعتقادك ؟ -
 ية يعد مقاومة لموصل أومي وأيهما لموصل غير أومي؟أي من منحنيات الجهد التال -

 

 ت                                                       ت   

 ج ج
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8   .1 min. 

يطلب المعلم من احد الطلبة طرح سؤال له عالقة بموضوع الدرس و يجيب المعلم على سؤال الطالب 
 وبة لتحفيز تفكير الطلبة .و يثير قضية أكثر صع

6   .2 min. 

يطلب المعلم من الطلبة اإلجابة على السؤال األكثر صعوبة الوارد ضمن الخطوة السابقة و ذلك 
 بالعمل من خالل مجموعاتهم .

16   .3 min. 

 المطروحة و يقوم باإلجابة عنها يطلب المعلم من كل مجموعة طرح سؤال أو استفسار متعلق بالقضية

11   .1 min. 

 لإلجابة عنه . بة طرح سؤال مفتوح مع وجود وقت كافيطلب المعلم من احد الطل

12   .6 min. 

 يراجع المعلم المادة التعليمية الموجودة في دفتر التحضير للتأكد من تحقق أهداف الدرس .

 التيار . /ميز بين المقاومات األومية و الالأومية من خالل منحنى فرق الجهد -
 غير مقاومة المقاوم الحراري ؟كيف تت -
 كيف تتغير مقاومة المقاوم الضوئي ؟ -
هل يجوز أن نضع مكان مقاومة سلكية فلزية تالفة في جهاز ما بمقاومة كربونية بالقيمة  -

 نفسها ؟ و هل يجوز العكس ؟
13    .2 min. 

 احدةر في الحصة من أفكار وذلك في صفحة و يطلب المعلم من الطلبة كتابة ملخص عما ذك -
 يتم تقديمه للمعلم في بداية الحصة القادمة .و  لخص هو الواجب البيتي للطلبة ويكون هذا الم -
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  الطاقة و القدرة الكهربائية الدرس الخامس :

 

 األهداف السلوكية :

 أن يعرف الطالب القدرة الكهربائية و وحدة قياسها . -
  ات االتية :أن يحل مسائل على حساب القدرة الكهربائية بتطبيق العالق -

  الزمن ./القدرة = الطاقة 
 القدرة = ت * ج

  الطاقة = ت * ج * ز
 م /ت = ج 

 المفاهيم و المصطلحات :

 القدرة الكهربائية . -
 الواط . -
 كيلواط * ساعة . -

 الوسائل التعليمية :

 

 ( .data showطباشير ملونة ، سبورة ، جهاز عرض البيانات )
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 إجراءات التدريس :

1    .5 min. 

 مراجعة عامة :

 هناك نوعان من المقاومات : أومية و ال أومية . -
يمكن التمييز بين هذين النوعين من خالل مقارنة منحنى فرق الجهد للتيار إذ يكون خطيًا في  -

 المقاومات األومية و منحنيًا في المقاومات الالأومية .
 تصنف المقاومات الكهربائية حسب مادة صنعها إلى : -

ومات كربونية و تصنع من الكربون وتكون محاطة بحلقات ملونة بألوان مختلفة لتحديد . مقا7
 قيمتها .

. مقاومات فلزية )سلكية( و تصنع هذه المقاومات من موصالت فلزية غالبًا ما تكون من 2
السبائك و تمتاز هذه المقاومات بانخفاض قيمتها و بقدرتها العالية التي تفوق قدرة المقاومات 

 كربونية .ال
تعتمد المقاومة الكهربائية لموصل فلزي على درجة الحرارة للمقاومة فترتفع بارتفاعها و  -

 تنخفض بانخفاضها .
 

2    .9 min. 

 مراجعة شفوية :

 762ص  2 – 5من الملحق  أسئلة 

 

3    .5 min. 

 .من ق بل الطلبةو طرح أسئلة  746+742+741قراءة الدرس 
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4    .7 min. 

لم بعرض أسئلة من جانبه لها عالقة بأسئلة الطلبة ، وذلك باستخدام جهاز العرض العلوي يقوم المع
 وذلك كاآلتي:

 ما هي القدرة الكهربائية ؟ -
 ما هي وحدة قياس القدرة الكهربائية ؟ -
 طهل يمكن حسابها رياضيًا ؟ ق =  -

 ز                                  
 هل هناك وحدات أخرى لقياسها ؟ -
 جميع األجهزة الكهربائية المنزلية نفس القدرة ؟ لماذا ؟هل ل -
 من باعتقادك لديه قدرة أكبر مكواة أم تلفاز ؟ لماذا ؟ -

 

5   .4 min. 

 من الكتاب . 742سؤال ص  :وهوواجب عمل 

9   .6 min. 

 . همعمل ملخصات الطلبة ضمن مجموعات

7   .6 min. 

 واجب :النشاط التالي كعمل 

 . 92ص  ------------مقدار الطاقة الحرارية  ضمن مجموعات احسب
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8   .1 min. 

يطلب المعلم من احد الطلبة طرح سؤال له عالقة بموضوع الدرس و يجيب المعلم على سؤال الطالب 
 و يثير قضية أكثر صعوبة لتحفيز تفكير الطلبة .

6   .2 min. 

لوارد ضمن الخطوة السابقة و ذلك يطلب المعلم من الطلبة اإلجابة على السؤال األكثر صعوبة ا
 بالعمل من خالل مجموعاتهم .

16   .3 min. 

ة المطروحة و يقوم باإلجابة يطلب المعلم من كل مجموعة طرح سؤال أو استفسار متعلق بالقضي
 .عنها

11   .1 min. 

 لإلجابة عنه . بة طرح سؤال مفتوح مع وجود وقت كافيطلب المعلم من احد الطل

12   .6 min. 

 يراجع المعلم المادة التعليمية الموجودة في دفتر التحضير للتأكد من تحقق أهداف الدرس .

 عرف القدرة الكهربائية . -
 ما هي وحدة قياس القدرة الكهربائية ؟ -
 من الكتاب . 757إجابة السؤال ص  -

13    .2 min. 

دود صفحة أفكار وذلك في ح يطلب المعلم من الطلبة كتابة ملخص عما ذكر في الحصة من -
للمعلم في بداية  ويكون هذا الملخص هو الواجب البيتي للطلبة بحيث يتم تقديمه، واحدة 

 . 4باإلضافة إلى حل السؤال   ،الحصة القادمة 
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  حساب الطاقة الكهربائية دس :الدرس السا

 

 األهداف السلوكية :

  يطبق العالقات الرياضية االتية في حل سائل عددية : -
  م /ت = ج

  اقة = ت * ج * زالط
 القدرة = ت * ج

 يحسب مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة في األجهزة الكهربائية . -
 يعرف العوامل التي تعتمد عليها مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة . -

 المفاهيم و المصطلحات :

 كيلواط*ساعة . -

 

 الوسائل التعليمية :

 ( .data showنات )طباشير ملونة ، سبورة ، جهاز عرض البيا
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 إجراءات التدريس :

1    .5 min. 

 مراجعة عامة :

القدرة الكهربائية هي مقدار الطاقة التي يستهلكها أو يحولها الجهاز الكهربائي في وحدة الزمن  -
. 

 يعبر عن القدرة الكهربائية رياضيًا بالعالقة التالية : -
 الطاقة المحولة )المستهلكة(القدرة = 
 الزمن                      
 طالقدرة = 
 ز         

 تقاس القدرة بوحدة : جول/ثانية و تعرف باسم واط . -
 يمكن أن نعبر عن الطاقة الكهربائية من خالل العالقة التالية : -

 القدرة * الزمن –الطاقة الكهربائية 
 إذا تم قياس القدرة بالواط و الزمن بالثانية تقاس الطاقة بالجول . -
 قياس القدرة بوحدة كيلوواط و الزمن بالساعة فان الطاقة تقاس بوحدة كيلوواط.ساعة .أما عند  -
 توصل األجهزة الكهربائية في المنزل على التوازي . -

 

2    .9 min. 

 مراجعة شفوية :

 ( ما المقصود بوحدة كيلوواط .ساعة و لماذا تستخدم ؟ 7س

 الجهد ؟( ما هي العالقة بين القدرة الكهربائية و فرق  2س

 ( كيف يمكن حساب قدرة مصباح كهربائي عمليًا ؟ 2س
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 ( لماذا يتم وصل األجهزة الكهربائية في المنزل على التوازي ؟ 4س

( هل هناك عالقة بن مقدار الطاقة المستهلكة في جهاز كهربائي و بين المقاومة الكهربائية لذلك  5س
 الجهاز ؟ وضح إجابتك ؟

 

3    .5 min. 

 .من ق بل الطلبةو طرح أسئلة  752+ 757 اتفحصالقراءة 

4    .7 min. 

يقوم المعلم بعرض أسئلة من جانبه لها عالقة بأسئلة الطلبة ، وذلك باستخدام جهاز العرض العلوي 
 وذلك كاآلتي:

 هل توجد في بيتك أجهزة كهربائية ؟ عدد بعضها .  -

 من يمدنا بالطاقة الكهربائية الالزمة لهذه األجهزة ؟ -

 كيف يمكن لشركة الكهرباء أن تحدد قيمة استهالك كل منزل من الطاقة الكهربائية ؟ -

 هل قيمة فاتورة الكهرباء هي نفسها لكل المشتركين ؟ لماذا ؟ -

 هل قيمة فاتورة الكهرباء هي نفسها لكل شهر ؟ لماذا ؟ -

 على ماذا تعتمد قيمة فاتورة الكهرباء شهريًا ؟ -

5   .4 min. 

 جب :واعمل 

 من الكتاب . 752ص 
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9   .6 min. 

 ( .هممجموعاتضمن )لما سبق ملخصات بعمل طلبة يقوم ال

 

7   .6 min. 

 :وهو، واجب النشاط التالي كعمل 

 . 752حساب ثمن الكهرباء )الفاتورة( ص 

8  .1 min. 

الطالب  يطلب المعلم من احد الطلبة طرح سؤال له عالقة بموضوع الدرس و يجيب المعلم على سؤال
 و يثير قضية أكثر صعوبة لتحفيز تفكير الطلبة .

6   .2 min. 

يطلب المعلم من الطلبة اإلجابة على السؤال األكثر صعوبة الوارد ضمن الخطوة السابقة و ذلك 
 بالعمل من خالل مجموعاتهم .

16   .3 min. 

حة و يقوم باإلجابة المطرو يطلب المعلم من كل مجموعة طرح سؤال أو استفسار متعلق بالقضية 
 .عنها

11   .1 min. 

 لإلجابة عنه . بة طرح سؤال مفتوح مع وجود وقت كافيطلب المعلم من احد الطل
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12   .6 min. 

 يراجع المعلم المادة التعليمية الموجودة في دفتر التحضير للتأكد من تحقق أهداف الدرس .

 بائية المستهلكة ؟ما هي العوامل التي تعتمد عليها مقدار الطاقة الكهر  -
 

13    .2 min. 

يطلب المعلم من الطلبة كتابة ملخص عما ذكر في الحصة من أفكار وذلك في حدود صفحة  -
 واحدة .

ويكون هذا الملخص هو الواجب البيتي للطلبة بحيث يتم تقديمه للمعلم في بداية الحصة  -
 القادمة .

 5+2ملخصات من الطلبة وأسئلة الفصل  -
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  الكهرباء في المنزل السابع :الدرس 

 

 األهداف السلوكية :

 ان يحسب ثمن الطاقة الكهربائية . -
 ان يوضح أهمية المنصهر و القاطع الكهربائي . -
 ان يحدد المنصهر المناسب لجهاز أو دارة كهربائية . -
 ان يوضح اهمية تأريض االجهزة . -
 أن يعدد بعض قواعد السالمة في التعامل مع الكهرباء . -

 

 لمفاهيم و المصطلحات :ا

 المنصهر . -
 السلك األرضي . -
 السلك الحي . -
 المتعادل . -
 مقبض السلك . -
 التأريض. -

 

 الوسائل التعليمية :

 

 ( .data showطباشير ملونة ، سبورة ، جهاز عرض البيانات )
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 إجراءات التدريس :

1    .5 min. 

 مراجعة عامة :

 )الواجب( . 5+2حل سؤال 

2    .9 min. 

 . 94ة شفوية : ص مراجع

 من أسئلة الفصل . 1س

3    .5 min. 

 .و طرح أسئلة من ق بل الطلبة 756+755+ 754 فحاتصالقراءة 

 

4    .7 min. 

 : التالية سئلةطرح األ

 ما هو فرق الجهد الذي تزودنا به شركة الكهرباء في األردن ؟ -

 كيف يتم تزويدنا بفرق الجهد ذلك . -

 ما لها فوائد ؟ ما هي ؟ اذكر بعضها .هل للكهرباء أخطار ك -

 كيف يمكن توفير وسائل األمان الكهربائي ؟ -

 كيف نختار المنصهر المناسب للجهاز الكهربائي ؟ -
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5   .4 min. 

 :التاليواجب عمل ال

 . 7،2،2،4األسئلة  755ص 

9   .6 min. 

 ضمن مجموعات و تلخيصها من قبل الطلبة . 751+759قراءة 

 . لتلخيص الطلبة بعمل ملخصات ويقوم المعلم

7   .6 min. 

 :و هوواجب عمل 

 من الكتاب . 752( ص 277فكر )سؤال 

 ما هي األجهزة التي تحتاج إلى قابس ثالثي ؟ -

 ما أهمية القابس الثالثي ؟ -

 ما هي طرق االستخدام اآلمن للكهرباء ؟ -

 

8  .1 min. 

بموضوع الدرس و يجيب المعلم على سؤال الطالب يطلب المعلم من احد الطلبة طرح سؤال له عالقة 
 و يثير قضية أكثر صعوبة لتحفيز تفكير الطلبة .
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6   .2 min. 

يطلب المعلم من الطلبة اإلجابة على السؤال األكثر صعوبة الوارد ضمن الخطوة السابقة و ذلك 
 بالعمل من خالل مجموعاتهم .

16   .3 min. 

سؤال أو استفسار متعلق بالقضية المطروحة و يقوم باإلجابة يطلب المعلم من كل مجموعة طرح 
 عنها.

11   .1 min. 

 يطلب المعلم من احد الطلبة طرح سؤال مفتوح مع وجود وقت غير كافي لإلجابة عنه .

12   .6 min. 

 يراجع المعلم المادة التعليمية الموجودة في دفتر التحضير للتأكد من تحقق أهداف الدرس .

 ثمن الطاقة الكهربائية من خالل قراءة فاتورة الكهرباء ؟كيف نحسب  -
 ما هي أهمية المنصهر ؟ -
 كيف يمكنك تحديد المنصهر المناسب لجهاز كهربائي ؟ -
 ما أهمية التأريض للجهزة الكهربائية ؟ -
 اذكر بعض قواعد السالمة في التعامل مع الكهرباء ؟ -

 

13   .2 min. 

 : التالي البيتي واجبيعطي المعلم الطلبة ال

 من الكتاب . 756تصميم ملصق عن قواعد السالمة ، ص 
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 (5ملحق )

 قائمة محكمي أدوات الدراسة

 

 /جهة العملالجامعة التخصص اسم المحكم  التسلسل

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس األستاذ الدكتور جودت المساعيد 7

 جامعة الشرق األوسط اإلدارة التربوية األستاذ الدكتور عباس الشريفي 2

 الجامعة الهاشمية مناهج وطرق تدريس األستاذ الدكتور محمود الوهر 2

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس الدكتور غازي خليفة  4

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس الدكتور محمود الحديدي 5

 األوسط جامعة الشرق اإلدارة التربوية الدكتورة ملك الناظر 9

 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس خالد الصرايرةالدكتور  1

 وزارة التربية و التعليم اإلشراف التربوي   ماجد كايد األستاذ 2

 وزارة التربية و التعبيم فيزياء األستاذ أحمد مراغة 6

 كينغز أكاديمي فيزياء األستاذ مازن جرار 70

 كينغز أكاديمي دسة اتصاالتهن األستاذ معمر الخاليلة 77
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 ( كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط9ملحق )
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 كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم( 7)ملحق 
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 كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير( 8)ملحق 
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 للواء القويسمةكتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم ( 6)ملحق 
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