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استخدام أسلوبي طاولة روبین والدببة الثالثة من أسالیب التعلم الخبراتي في تدریس 
  لومالع

  لطالبات الصف الثامن األساسي بمدینة عمان، وأثرھما في التحصیل والتفكیر اإلبداعي

  

  إعداد 
  ھناء محمد ذیاب عمرو

  
  إشراف 

  األستاذ الدكتور جودت أحمد المساعید

  الملخــــص

إلى تقصي أثر تدریس مادة العلوم باستخدام أسلوبین من أسالیب التعلم  الحالیة الدراسة هدفت
طاولة روبین، والدببة الثالثة، في التحصیل وتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالبات : تي، وهماالخبرا

من طالبات الصف  قصدیة اختیرت عینة هذا الهدفولتحقیق . الصف الثامن األساسي بمدینة عمان
) 93(من ، تألفت لمدیریة التربیة والتعلیم في عمان الثانیةالثامن األساسي في لواء الجامعة التابع 

 تمَ توزیعهن على ثالث مجموعات، اثنتان منهما تجریبیتان، تمَ تدریس المجموعة األولى وعددهاطالبة، 
تم تدریسها وحدة  طالبة)28(وعدد طالباتها  وحدة الضوء بأسلوب طاولة روبین، واألخرى طالبة) 31(

طالبة ) 34(وعة الضابطة وضمت مثلت المجم أما المجموعة الثالثة فقدالضوء بأسلوب الدببة الثالثة، 
  .تم تدریسها وحدة الضوء بالطریقة التقلیدیة

 ، األول تحصــیلي مــن إعــدادها ، اســتخدمت الباحثــة اختبــارین ،ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة
صـورة األلفـاظ، ب، والثـاني  اختبـار تـوارنس مـن نـوع اإلختیـار مـن متعـددمن ثمان وأربعین فقرة  تألفو 

 بع، وتكـون مـن سـوالـذي تبنتـه الباحثـة مستوى التحسن في مهارات التفكیـر االبـداعي، لقیاس )أ (نمط
وقـد جـرى تنظـیم المحتـوى التعلیمـي فـي وحـدة الضـوء مـن كتـاب . مفتوحـة النهایـةفقرات ذات اإلجابـة 

  .العلوم للصف الثامن األساسي، بما ینسجم مع أسلوبي طاولة روبین والدببة الثالثة

وحساب ثباتهما على لجنة من المحكمین ،  امبعرضه االختبارینحقق من قامت الباحثة بالتو 
عادة اإلختبار   ومعادلةمعامل ارتباط بیرسون،  واستخدام، test-retest)(باستخدام طریقة االختبار وإ



 ك 
 

معادلة كرونباخ ألفا استخدام و لالختبار التحصیلي، ) 0.81(بمقدار وكان  )KR-20(كورد ریتشورسون 
)(Cronpach Alpha وكان بمقداره  لمقیاس التفكیر اإلبداعي)(0.84 .  

تحلیـــل التبـــاین المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة و  وقـــد تـــمَ تحلیـــل البیانـــات باســـتخدام
وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق . (One Way ANCOVA)) المشـترك(األحادي المصاحب 

ا عند مستوى الداللة  بـین متوسـطي عالمـات أفـراد المجمـوعتین التجریبیـة ) α  =0.05(دالة إحصائیً
والضابطة، على االختبار التحصیلي لصالح أفراد المجموعة التجریبیة التي درست المحتوى التعلیمي 

ا عنـد مسـتوى الداللـة ، ووجود بأسلوبي طاولة روبین والدببة الثالثة ) α  =0.05(فروق دالة إحصائیً
مــوعتي الدراســة علــى مقیـاس التفكیــر اإلبــداعي، لصــالح أفــراد المجموعــة بـین متوســطي أداء أفــراد مج

، وذلــك عنــد مقارنتهــا التجریبیــة التــي درســت المحتــوى التعلیمــي بأســلوبي طاولــة روبــین والدببــة الثالثــة
  . بالمجموعة الضابطة

والتفكیـــر  الـــتعلم الخبراتـــي، طاولـــة روبـــین، الدببـــة الثالثـــة، التحصـــیل الدراســـي، :الكلمـــات المفتاحیـــة
  .اإلبداعي
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ABSTRACT 

 This study aimed at exploring the effect of using Round Robin Table and 

Three Bears Methods of experiential learning in teaching science for eighth 

grade female students in Amman City and its effect on their acheivemevnt 

and creative Thinking. 

To answer the study questions, the researcher developed an 

achievement test that consisted, of (48) multiple choice items. The second 

tool was Torrance Creative Thinking Scale that was adapted by the 

researcher, with seven open-ended type of questions. 

Both tools were assured for validity by distributing them to a group  

of jury. To calculate reliability of the tools, test-retest, Pearson 

Correlation Coefficient and Cronbach Alpha Formulas were used and they 

were (0.84) and cosequently. 
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The sample of the study was intended and consisted of (93) female 

students that were distributed into three groups. Two of them were 

experiemental ones (Three Bears & Round Robin Table) and the third one 

was control group. 

  The researcher used Means, Standard Deviations and 

ANCOVA to analyse data.The results showed that there were statistically 

significant differences  at the level of( α ≥ 0.05) between means of students’ 

grades on the achievement test and on the creative thinking scale, in favor of 

the experiemental groups that were taught by Three Bears and Round Robin 

Table strategies.  

 KeyWords: Experiential Learning, Robin Table Method, Three 

Bears Method, Achievement, Creative Thinking. 
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  الفصل األول
  أھمیتھااسة وخلفیة الدر

  :مقدمة

في العصر الحدیث، لم تعد عملیة اكتساب المعرفة وبنائها أبرز أولویات العملیة التربویة    

فاالنفجار المعرفي والتطور التقني في المجاالت كافة، جعل المعرفة في متناول الجمیع، مما دفع 

على بناء مهارات ضرورة التركیز بالتربویین والمفكرین وأصحاب الرأي والقرار إلى دعوة المعلمین، ب

بما یؤهلهم للمشاركة في صناعة  ،بأنواعها وأشكالها المختلفة لدى الطلبة Thinking Skills التفكیر

سهام في التخطیط لبناء مستقبلهم، بما ینسجم مع ما بات یعرف في اآلونة األخیرة إلحاضر أمتهم، وا

ساسیة التي تمكن الفرد من التفاعل ن الركائز األ، والتي تعد مLife Skillsبالمهارات الحیاتیة 

  .اإلیجابي مع مجتمعه وبیئته ومحیطه الذي یعیش فیه

في العملیة التعلیمیة التعلمیة منذ  اً ملحوظ اً شهدت المملكة األردنیة الهاشمیة تطور  لذا، فقد  

 المعرفياالنفجار  على مواكبة في المملكة ومطوروها المناهج مخططووقد حرص  .نآلبدایاتها حتى ا

ثرائیة تؤكد على استخدام الحاسوب في جمیع المناهج، إوا بوضع أنشطة والتكنولوجي، بحیث اهتم

     . )2010محسن،( والعمل على حوسبتها

لعملیة التعلیمیة التعلمیة هي عملیة واسعة في معناها وتطبیقها، فهي أسمى من أن ا َن أبما و 

قام عدد من  إذ ،م إلى الطالبالمعل جانبلمعلومات وتلقین من عملیة حشو ل والتعلم یكون التعلیم

حتى تحفز المتعلمین  ،ة التعلمیة باستخدام أسالیب مختلفة ومتنوعةیالعملیة التعلیم هذه المربین بتطویر

أسلوب التعلم و  ،التعلم التعاونيأسلوب مثل أسلوب التعلم النشط، و  وتطبیقها تلقي المعلومة ىعل

  .لتجریبيو اأالخبراتي 
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عند القیام بالعملیة التعلیمیة التعلمیة، بحیث  وأخذها في الحسباناهتمت التربیة بمهارات التفكیر و 

ال تعتمد فقط على الكم الهائل من تلقي المعلومات، بل تقوم بتنمیة مهارات التفكیر وأنماطه المختلفة 

 ,Fisher. (تفید الفرد والمجتمع ةمتعدد رفیة وحیاتیةمع تلك المعلومات في میادین من أجل توظیف

1991.(  

من أجل االستفادة من الموارد ، وتعتبر مادة العلوم من المواد األساسیة التي یحتاج إلیها المتعلم

یحتوي و  .األفراد والجماعات على حٍد سواءتفید  ،البیئیة والفیزیائیة والكیمیائیة والمواد الخام بطریقة فاعلة

واتخاذ  ،والتطبیق ،والتركیب ،والتحلیل ،المعارف التي تنمي مهارات التفكیر على عدد من هذا المبحث

على  خالل العملیة التعلیمیة التعلمیةبل ومن  ،مدى القریباللجمیع المعارف النظریة على  ،القرار

 على وجه الخصوصاإلبداعي ات التفكیر عن طریق مهار وذلك  ،تطویر العلومبشأن المدى البعید 

  ).2005حتاملة، (

األسالیب التدریسیة  هیمنة العلوم، إال أن المالحظ حتوى مادةوعلى الرغم من االهتمام الواضح بم

ما لم ك .لجوء المعلم إلى تطبیق المعارف خارج الحجرة الدراسیة التقلیدیةانخفاض مستوى و  ،التقلیدیة

على نقل  تساعد تيال لتكنولوجیاواوالمعارف  ها،والتطور المتسارع فی، یغفل المربون أهمیة مادة العلوم

العالقة أهمیة االنتقال بطریقة نوعیة من أسالیب التدریس  وأدرك ذو  لذا،. هذه المعارف بسرعة فائقة

إلى أسلوب التعلم الخبراتي الذي یهتم  ي الذي یركز على الحفظ والتلقین،التقلیدیة ومفهوم التعلیم التقلید

عن الحجرة الدراسیة التقلیدیة،  اً بعید ،أو في المختبرات ي المیدانبالتجربة وتطبیق المعارف والعلوم ف

وعدم انتظار المسؤولین حتى یتم تغییر المناهج والكتب  ،وبالتالي تنمیة مهارات التفكیر المتنوعة للمتعلم

التعلم  أسلوبالمقررة، بل العمل على تطویر المعلمین األكفیاء، القادرین على إعطاء مادة العلوم ب

والتطور الحضاري وتسارعه لخبراتي، حتى یستطیع المتعلم مواكبة العصر ومطالبه الكثیرة، ا

  ).2014سعادة،(الكبیر
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اء المستقبل نوفي هذا السیاق أخذت جهود إصالح التربیة العلمیة، ومناهج العلوم، تؤكد ضرورة ب

میة وقدرات االستقصاء العلمي ومهارات ببناء المعرفة وفهمها، واالحتفاظ بها، وتوظیفها، وتنمیة الثقافة العل

لذا ركزت األهداف . اتخاذ القرارات في المنظور الشخصي واالجتماعي ىحل المشكالت، والقدرة عل

إعداد الطلبة القادرین على استخدام التفكیر في مجاالت العامة للتربیة والتعلیم في األردن على ضرورة 

اإلبداعي لدیهم، بما یؤهلهم اتباع األسلوب العلمي في البحث  الحیاة وشؤونها، وتنمیة مهارات التفكیر

واجهة متطلبات الحیاة المعاصرة عالیة التعقید، وذلك بإكسابهم المهارات موحل المشكالت، بغیة إعدادهم ل

ا في اتخاذ القرارات المناسبة همعالجتها، واستخدامو التي تجعلهم قادرین على جمع المعلومات، وتبویبها 

  ).1997وزارة التربیة والتعلیم، (ف الحیاة المختلفة مواقل

لعلها احتیاجات تنمیة المهارات الحیاتیة  أَن ) 2014:4شاهین،(یرى قطان المشار إلیه في و 

التعلم النشط، الذي یقوم على أساس أن الطالب محور العملیة  ىتتحدد في التركیز بشكل كبیر عل

على ضرورة توظیف المعارف والخبرات التي یكتسبها في بنیته  كلكذ ، مع التركیزالتعلمیة التعلیمیة

 وهنا). 2005القطان، ( وآمنةٍ  ئةٍ عطائه الفرصة الستكشاف المواقف الحیاتیة في بیئة مهیإ المعرفیة، و 

أوصى التقریر الختامي للقاء الثاني للجان السكان والتنمیة للدول العربیة األعضاء في المنتدى الذي 

، بأهمیة تنمیة المهارات الحیاتیة لدى الیافعین م21/1/2001- 20ن في الفترة من ُعقد في األرد

والشباب، حیث تحقق هذه المهارات أهداف التربیة بإعداد المواطن للحیاة، وتساعد الفرد على إدارة 

التصرف  ىحیاته بأبعاده المختلفة، والتكیف مع ذاته، والتعایش مع التغیرات الحادثة، وتساعده عل

  ).2008عبید،( فعالیة في المواقف المختلفة، واالتصال الفاعل مع االخرینب

على غیره من  هوبما ان التفكیر أرقى سمة یتسم بها اإلنسان الذي كرمه اهللا سبحانه وتعالى ومیز "
 البشري حث اهللا سبحانه وتعالى على التفكیر في اآلیات القرانیة وكرم العقل فقدسائر الكائنات الحیة، 

واإلسالم أحد هذه األدیان الذي عد التفكیر فریضة  ،التفكیر ىاألدیان السماویة حثت علفلعلم والعلماء وا
لعقل اإلنساني بكامل ما احتواه من الوظائف بخصائصها اإسالمیة وفریضة التفكیر في القرآن تشمل 
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ّ ِ { ).2010عرفات،( "جمیعاً  ُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن َوال ُقل الَّ َأ

الَّ َما  تَِّبُع ِإ ْن َأ نِّي َمَلكٌ ِإ ُقوُل َلُكْم ِإ ال َأ َب َو َلُم اْلَغْی ْع َأ
َفالَ  ِصیُر َأ اْلَب ى َو َم َليَّ ُقْل َھْل َیسَْتِوي األَْع ى ِإ ُیوَح

ون   ).www.alnoor.se( ]50: األنعام[}َتَتَفكَُّر
له  یكونمما  ،بداعي لدیهماإلبداع والتفكیر اإلتنمیة  فيالطلبة،  مهارات التفكیر لدىوتسهم 

اإلنساني  لنمو المعرفيا مستوى واضح في تحقیق الذات، وتطویر المواهب الفردیة، وتحسینال األثر

والتي تمكن  ،إنتاجیة المجتمع ثقافیًا وعلمیًا واقتصادیاً  زیادة بحیث یسهم المبدعون في ،ونوعیة الحیاة

  .داء من حیث تنمیة المهارات المعرفیة والوجدانیةالفرد من ممارسة أنشطة متنوعة لرفع كفاءة األ

أن المجتمعات المتقدمة تنبهت  )2008(في قارة  المشار إلیه ،(De Bono) ویؤكد دي بونو

ما أفضل  یتم استثمارفي مجال التفكیر اإلبداعي، وهي أن العقل البشري ما زال لم  مهمةإلى حقیقة 

وذلك  ،من أجل استثمار قدرات التفكیر اإلبداعي لدى أبنائهاتعمل  هذه المجتمعات بدأت ، فقدلذا. فیه

  . باستخدام العدید من األسالیب التي تزید من كفاءة العقل اإلنساني

ال بد من التنویع في أسالیب  فإنه ولتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي بالشكل الهادف والناجح،

وأكثر والمرور بخبرات أكثر دیمومة،  ،التدریببة لطلببالبیئة، والسماح ل ذلك بالتعریفوربط  التعلیم،

بداعیةجدیدة  إنتاجًا ألفكار . التعلم الخبراتي من أهمها أسلوبو أسالیب حدیثة تخدام اس مما یستوجب ،وإ

، خاصة في الوطن العربي ،باالهتمام والبحث بما فیه الكفایة األسلوب األخیر لم یحظَ  فإن ،مع ذلكو 

الذي یتم إنجازه وتحقیقه من خالل التجربة  ،التدریب والتعلم والنمو الذاتيعلى  یقومأسلوب  همع أن

عملیة یجعلها و ، األكثر دیمومة في العملیة التعلیمیة التعلمیة مما یجعله ،والمشاركة الشخصیة للفرد

 ،بنفسهیتجه المتعلم إلى استقصاء المعرفة ونتائجها  ،وفي أسلوب التعلم الخبراتي. مثمرة ومنتجة للمعرفة

ال یكتفي بتلقي المعلومة، بل یعمل مما یجعله ، إلى التفكیر اإلبداعي والناقد في حل المشكالت یلجأثم 

  .المعرفي للمجال ر العلیا من تصنیف بلوممستویات التفكی مع اللجوء إلىعلى تحلیلها وتقویمها، 
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في نهج  نالتجریبي یتعاونو  ومن األساسیات المهمة في التعلم الخبراتي، أن المتعلمین في الموقف 

فهذه التعلیمات مصممة . یمرون بهامن خالل الخبرات التي  بعضاً شبه هیكلي لیتعلموا من بعضهم 

) المعلم(، بینما یقوم المدرب ومواقفهالعالم الحقیقي  برات المباشرة وربطها مع مشكالتلمشاركة الطلبة بالخ

  ).(Davis, 2011 توجیه والتلقین المباشر لهممن ال الً بتسهیل مهمة تلقي الخبرة للطلبة بد

أن قلب عملیة التعلم هي الطریقة لممارسة خبراتنا ، UNESCO الیونسكو اعتبرت منظمة وقد

فالتعلم الخبراتي یشارك الطلبة . المكتسبة والمتراكمة، وخاصة تأمالتنا الناقدة ونظرتنا المستقبلیة لخبراتنا

. وصنع القرارات في السیاقات ذات الصلة ،الناقد، وحل المشكالتفي مهارات متعددة منها التفكیر 

فرص التفكیر العمیق وتوحید األفكار والمهارات من خالل ردود  إتاحهوینطوي هذا النهج أیضًا على 

  ). www.unesco.org(وتطبیق المهارات واألفكار في مواقف جدیدة ، الفعل

الجانب  في الذي أسهم إسهامات كبیرة ،جون دیويإلى  لخبراتيویعود الفضل في تطویر التعلم ا

قام بتألیف عدد من الكتب والمقاالت التي  إذ ،بهذا النوع من التعلیمالنظري والتطبیقات العملیة المتعلقة 

بأن مقاالته وكتبه لم تحمل  اً علم ،یمیة التعلمیةوضحت أهمیة التعلم الخبراتي خالل العملیة التعلأ

بنشر عدد من كتب  فیما بعد )McDermot( وقد قام مكدیرموت". اتي أو التجریبيالتعلم الخبر " عنوان

وقد وجد في هذا الكتاب فصل یحمل  .ومقاالت جون دیوي ووضعها في كتاب باسم فلسفة جون دیوي

یمانه من  تعلقةنظریته الملاسم نمط االستقصاء، الذي قام دیوي بتوضیح األسس المرجعیة  بالتعلم، وإ

المتعلم في موقف یمثل أحیانًا مشكلة معینة أو التي تضع ة عن بنیة أو تركیبة عامة للتعلم، أنها عبار 

فحل المشكالت یعتبر جزءًا مهمًا في تطویر العملیة التعلیمیة التعلمیة عند تطبیق التعلم  .سؤاًال محدداً 

   ).2014سعادة، (التجریبي وتنمیة مهارات التفكیر  الخبراتي أو

طریقة باإللمام على أسلوب التعلم الخبراتي أو التجریبي  ملأن یع لمهمةاألمور اكان من  لذا،
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واالكتشاف بأنفسهم  ،مما یثیر الدافعیة للطالب، التعلیم والتجریب للمفاهیم والمعارف خارج حجرة الدراسة

یر اإلبداعي وبالتالي مهارة التفك ،نمي مهارات التفكیر لدیهمسوف یتوصلون إلیها، مما ی التينتائج لل

  .بأنواعه

فإن التمكن منها الستخدام التعلم الخبراتي،  المواد الدراسیة المهمة من بینالعلوم  العتبارونظرًا 

 نیكتسبو في خبراٍت میدانیة وتجریبیة بالدرجة األساس، مما  یجعل الطلبة في مشاركة المتعلمین  یتمثل

الخبرات المتنوعة في مختلف تخصصات  خبرات مباشرة، بحیث الخبرة األولى للشخص تندمج مع

، ألنها ویصعب نسیانهاوالحصول على المعلومات أقوى  أفضل وهذه الخبرة تجعل عملیة التعلم. العلوم

   .ة میدانیة یقوم بها المتعلم ذاتهممیز  تجاربعبارة عن مجموعة من 

كل یحفز المتعلمین التي تعمل على توضیح مادة العلوم بش المهمة ومن أسالیب التعلم الخبراتي

على المرور بخبرات متنوعة تزید من فهمهم واستیعابهم للمواضیع المتنوعة، أسلوب الدببة الثالثة 

)Three Bears Method( وأسلوب طاولة روبین ،)Method  Round Robin( .  

لى وبما أن مادة العلوم من المواد التي تحتاج لمهارات تفكیر علیا،  كیر تطویر مهارات التفوإ

اإلبداعي بأنواعها المختلفة مثل الطالقة واألصالة والمرونة والتوضیح، فإن طلبة الصف الثامن 

العلوم إلى أسالیب تساعدهم في تنمیة هذه المهارات، وعلى  موضعات األساسي بحاجة عند تدریسهم

 :دام أسلوبین منها وهماوهذا ما ستحاول الدراسة الحالیة القیام به، باستخ رأسها أسالیب التعلم الخبراتي،

  .الدببة الثالثة وطاولة روبین
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  : مشكلة الدراسة

عدیدة في تدریس مادة العلوم، حیث ركزت المناهج الجدیدة على إعطاء دور  تطوراتظهرت 

انخفاض و  ،معلمین مدربین وجود نخفاضنظرًا ال هلكن .فاعل للمعلم داخل الحجرة الدراسیة وخارجها

محتوى المادة الدراسیة التي تواكب عملیة تجدیده من وقت التعامل المالئم مع في  مستوى كفاءتهم

 ،خر، فقد أدى ذلك إلى وجود صعوبة لدى المتعلمین في تلقي المفاهیم والمصطلحات العلمیةال

 اإلبداعيوال سیما أصبح المتعلم بحاجة إلى تنمیة مهارات التفكیر  ،الذ .وضعف في التحصیل الدراسي

لتحقیق هذا  ملحة في العملیة التعلیمیة التعلمیة خبراتيلالحاجة إلى أسلوب التعلم ا ا جعلمم، منها

  . )2010الشمري،( الغرض

خذ حقه من الدراسة والبحث في یأ، بحیث لم جداً أسلوب التعلم الخبراتي من األسالیب الحدیثة  یعدو 

، وفي مادة العلوم  حتى ،هذه الدراسة بإجراءالباحثة  ستقوم ا،لذ .على وجه الخصوصالمواد الدراسیة عمومًا

من جهة  زیادة التحصیل الدراسيمن جهة، وفي التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة توضح أثرالتعلم الخبراتي في 

وتأكیدًا من الباحثة على وجود مشكلة الدراسة في البیئة التربویة األردنیة، فقد قامت بتطویر استبانة  .أخرى

 من اثنین ، تمَ توزیعها على عینة صغیرة من مجتمع الدراسة حولPilot Study عیةقصیرة كدراسة استطال

 نوالتي أكدت نتائجها بأن استخدام مثل هذی. الدببة الثالثة وطاولة روبین :هما أسالیب التعلم الخبراتي

على هذین  ، مما یؤكد أهمیه إجراء مثل هذه الدراسةجداً األسلوبین من جانب معلمي العلوم نادرٌ فعالً 

  ).1(ا في الملحق موبیان أثرهما في التحصیل والتفكیر اإلبداعي ك األسلوبین

  :أسئلة الدراسة

  :تیینآلین اسة الحالیة اإلجابة عن السؤالاالدر  أجابت

لصف الثامن توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل بمادة العلوم لدى طالبات اهل  .1

 ؟)لثالثة، وطاولة روبینالدببة ا(األساسي، تعزى ألسلوبي 
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة في التفكیر اإلبداعي بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثامن هل  .2

  ؟)الدببة الثالثة، وطاولة روبین( ياألساسي، تُعزى ألسلوب

 :فرضیات الدراسة

  :تیتینآلالفرضیتین الصفریتین ااختبار  تمَ سؤالي الدراسة، لإلجابة عن 

في التحصیل بمادة العلوم لطالبات الصف الثامن ) α ≥ 0.05(إحصائیة  لةروق ذات دالتوجد فال .1

  ).الدببة الثالثة، وطاولة روبین(األساسي بمدینة عمان، تعزى ألسلوب التعلم الخبراتي 

في التفكیر اإلبداعي بمادة العلوم لطالبات الصف  α ≤ 0.05)(توجد فروق ذات داللة إحصائیة ال .2

  ).الدببة الثالثة، وطاولة روبین(اسي بمدینة عمان، تعزى ألسلوب التعلم الخبراتي الثامن األس

  :أهمیة الدراسة

  :في اآلتي الحالیة تتمثل أهمیة الدراسة

غیر متطرق لها  داخل الحجرة الدراسیة وخارجها،جدیدة في  تعلمٍ  سالیبمهارات وأ إكساب الطالبات  .1

   .في المنهج المدرسي

أسلوب : عن أسلوبین من أسالیب التعلم الخبراتي وهما والمعلمات للمعلمینلعلمیة زیادة المعرفة ا  .2

 .الدببة الثالثة، وأسلوب طاولة روبین

 .طاولة روبین والدببة الثالثة،  لوبياستفادة المعلمین والتربویین من طریقة تحضیر الدروس حسب أس  .3

ین األسلوبین الحالیة، بحیث تتم مراعاة هذمن الدراسة  ومطوریها استفادة مخططي المناهج المدرسیة  .4

 .في الطبعات الجدیدة للمنهج المدرسي ودلیل المعلم، لتعلم الخبراتيلاألسالیب الحدیثة  من

من هذه األسالیب في ، واد الدراسیة عمومًا ولمادة العلوم خصوصاً ماستفادة المشرفین التربویین لل  .5

ن والمعلمات، في اطالعهم على الجدید من األسالیب الحدیثة الدورات التدریبیة التي یعقدونها للمعلمی

 .في التعلم والتعلیم
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  :حدود الدراسة

    :تيآلتتمثل حدود الدراسة الحالیة في ا

 .)لواء الجامعة(  عمان األردنیة مدینة :الحد المكاني .1

 ).2015- 2014(الفصل األول من العام الدراسي  :الحد الزماني .2

 .عمان األردنیة مدینةصف الثامن في ال اتلباط :الحد البشري .3

  

  :محددات الدراسة

  :تتلخص محددات الدراسة الحالیة في االتي

  من كتاب العلوم للصف الثامن، وهي وحدة  األولاالقتصار على إحدى وحدات الفصل الدراسي

 ).الضوء(

 الدراسي  خالل الفصلعمان  بمدینةللمدارس  لطالباتمن ا محدودة تطبیق هذه الدراسة على عینة

 .2014/2015من العام الدراسي  األول

  حدد النتائج بدالالت صدقه وثباتهت، وتبإعدادهالباحثة قامت االختبار التحصیلي الذي. 

  حدد ت، وتالباحثة تبنتهالذي  االردنیة البیئة التربویةالمعدل حسب  اإلبداعي للتفكیراختبار تورانس

  .النتائج بدالالت صدقه وثباته
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    :ت الدراسةمصطلحا

  :اآلتيوتتمثل في 

المربون  منهاالفلسفة التي یهدف  "عبارة عن هو: Experiential learning التعلم الخبراتي

مهاراتهم، وتوضیح القیم تنمیة من أجل تطویر المعرفة لدیهم، و  ،إلى مشاركة الطلبة في الخبرة المباشرة

 من جانب الباحثة بالتحضیر إجرائیاً  یعرف، و )Northern Illinois University,2011(لدیهم 

  .أسلوبین من أسالیب هذا النوع من التعلم الحدیثالعلوم بواسطة  من مادةتدریسیة  لوحدةٍ 

ه عملیة ذهنیة " )1996(سعادة وقطاميه وقد عرف: Creative thinking اإلبداعيلتفكیر ا بأنَ

استیعاب عناصر الموقف من أجل  فیها المتعلم مع الخبرات العدیدة التي یواجهها بهدفیتفاعل 

الوصول إلى فهم جدید أو إنتاج جدید یحقق حًال اصیًال لمشكلته أو اكتشاف شيء جدید ذي قیمة 

علیها  حصلتبالعالمة أو الدرجة التي  تعرفه الباحثة إجرائیاً و  ، "بالنسبه له أو للمجتمع الذي یعیش فیه

  .الباحثة تبنتهالذي في اختبار تورانس للتفكیر اإلبداعي  اتلباالط

المعرفة المكتسبة والمهارة المتطوره في :" على أنه) 2009:202( عفانه والخازاندرعرفه : التحصیل

المعلمین أو اإلثنین معًا، ویعرف إجرائیًا بالدرجة ین ویحدد بدرجات اإلختبارات وتقدریرات عموضوع دراسي م

الذي أعدته الباحثة لهذا التحصیلي لمادة العلوم،  أو العالمة التي حصلت علیها الطالبة في االختبار

  .الغرض

 األسلوب بأنه (2014)یعرفه سعادة : Method Three Bears أسلوب الدببة الثالثة

تأتي من الخبرة  التيیساعد المعلم والمتعلم على إیجاد الحلول األكثر مالءمة لحل المشكالت  الذي

ینبغي على المعلم أن یطلب من  ،لذا. عدد من المشكالت منوالمتعلم المعلم كل من التي اكتسبها 

تحدید مجال : المطروحة، وذلك من خالل خطوات ثالث هي المتعلم إیجاد حلول تناسب الموضوعات
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التواصل للمتعلم، والقیام بتجربة لوضع التوازن المناسب للمشكالت التي تكمن فیها الحلول، ثم قیام 

من جانب بطریقة التحضیر  یعرف إجرائیاً و . تأمل في التجربة ال من أجل سابقاً  المتعلم بمراجعة ما تمَ 

  .لوحدة تدریسیة في العلوم للصف الثامن األساسي حسب هذا األسلوبالباحثة 

الذي  األسلوببأنه ) 2014(یعرفه سعادة: Method Round Robin نوبیأسلوب طاولة ر 

 ،بحیث یقوم كل فرد بطرح فكرته،م المعلم بمراقبتهمویقو  ،جمیع الطلبة حل مشكلة یشترك فیهاعلى  یقوم

. ویفكرون بجمیع األفكار التي كتبت على السبورة ،مما یساعد على تنشیط عملیة العصف الذهني

إلى نحو معین،  في العمل أو التجربة السماح للمجموعة بالتقدم إلى األمامسلوب هذا األ ویهدف

عطائهم الوقت الكافي للتفكیر، إذا اختیرالفریق بطریقة سلیمة، فإن كل فرد یجب أن ینظر إلیه  بحیث وإ

من جانب  بطریقة التحضیر یعرف إجرائیاً و . راء آلمهم للمعلومات واألفكار وا على أساس أنه مصدر

 .لوحدة تدریسیة في العلوم للصف الثامن األساسي حسب هذا األسلوب الباحثة
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  الفصل الثاني
  الدراسات السابقةاإلطار النظري و

  :مقدمة
، ثم مراجعة االحدیث عن األدب النظري المتعلق بموضوع الدر في هذا الفصل  لقد تمَ  سة أوًال

   :كاآلتي ثانیاً  البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة

  : اإلطار النظري: أوالً 

جون دیوي  فةفلس، و التعلم الخبراتيمتعددة تتمثل في  اتهذا الجزء من الفصل موضوع لقد تناول

، ثم التفكیر أسلوب طاولة روبین وأسلوب الدببة الثالثة من جهةوال سیما  المختلفة وأسالیبه فیه،

  :وفیما یأتي توضیح لكل ذلك .اإلبداعي ومهاراته األربع من جهة ثانیة

  :Experiential Learningالتعلم الخبراتي 

تعلمیة ومدى الجهود التي قدمها ومازال یقدمها بما أن التركیز یظل دومًا حول العملیة التعلیمیة ال

الباحثون والمربون من أجل توضیحها، واستخدام أسالیب متنوعة ومختلفة وحدیثة لتطویرها وتعمیقها 

وهو  Experiential Learningوجعلها أكثر دیمومة، فالبد من التطرق إلى التعلم الخبراتي 

اتجاه تربوي حدیث سیتم تناول تعریفاته ونظریته وأسالیبه، الموضوع الرئیس للدراسة الحالیة، على أنه 

  . ودور جون دیوي فیه

وقد طرح المربون عددًا من التعریفات لمفهوم التعلم الخبراتي بحیث تختلف عمومًا في شكلها، ولكنها 

معلم للطلبة عبارة عن مشاركة ال" هعلى أنَ  التعلم الخبراتي تمَ تعریففقد . تتفق في الغالب من حیث جوهرها

وأعمل ، ینطلق من مبدأ أنا أستمع فأنسى، وأرى فأتذكر إذفي عملیة التعلم عن طریق الخبرة المباشرة، 

وهذا ینطلق منه مبدأ التعلم الخبراتي الذي یعتمد على ممارسة الطالب للتجارب والخبرات واألعمال " فأفهم

  .et.al.,1986: 95).(Cater بهمستعینًا بالبیئة المحیطة  بنفسه،

نمط من أنماط التربیة، الذي یسمح "وقد عرفت رابطة التربیة المستدامة التعلم الخبراتي بأنه 
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للكبار بتطبیق ما مروا به من خبرات تراكمیة كثیرة جدًا لجعل الحیاة أكثر قیمة، بحیث یكونوا نشیطین 

 Association  of  Experientia l Adult:210( "من أجل أن یتعلموا

Eduaction,2014(.   

ومن وجهة نظر المهتمین في عالم التدریب، فالتعلم الخبراتي هو التعلم بالعمل، مع استخدام 

، والذي بوجوده تتم عملیة انتقال التعلم التعلمیة التأمل، بحیث یكون الجزء األساس في العملیة التعلیمیة

  ).Trainzone,2014( بیسر وسهولة، وبفقدانه یترك التعلم للصدفة

نظریة تعد وجهة نظرفي األساس مختلفة لعملیة  " التعلم الخبراتي بأنه Kolbوقد عرف كولب 

ة المعرفة التجریبیة أو النظریة الضمنیة یالتعلیم التقلیدیة، بحیت تعتمد عملیة التعلم الخبراتي على نظر 

لعدد من الخبرات الحیاتیة  على تعرضهللعملیة التعلیمیة التعلمیة التي تقوم على تغییر سلوك الفرد بناًء 

  .)Kolb, 1984:105(  " والتجارب المیدانیة التي تطور من سلوك الفرد

 ) Academy  Management  of  Learning and Education  (2011 ,وقد عرفت

التعلمیة والبیئة التعلیمیة  الطلبةلفهم التفاعل بین أسالیب تعلم  على أنه اإلطارأن التعلم الخبراتي  

  .بهم محیطةال

التعلم الخبراتي على أنه ذلك النوع من التعلم الذي یتطلب مرور الطالب ) 2014(وعرف سعادة 

تعلم البخبرة خارج الحجرة الدراسیة على أن تكون من ضمن المتطلبات الدراسیة، بحیث تحقق عملیة 

تطبیقي خاص، یشجع  األهداف المنشودة في تنمیة المتعلم ذاتیًا، وذلك من خالل برنامج میداني أو

للوصول إلى مخرجات تعلمیة تقترن بالتأمل والتفكیر لكل ما یمر الطالب به من خبرات تعلمیة أو 

  . حیاتیة
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وترى الباحثة أن التعلم الخبراتي هو الطریقة التعلیمیة التعلمیة األمثل، التي تجعل من الطالب 

فهو مزیج متجانس من التعلم . هة بالتعاون مع المعلممحور العملیة التعلیمیة التعلمیة بطریقة رسمیة وموج

بحیث یمكن الطالب من ، Learning by Doingوالتعلم بالعمل  Active Learningالنشط 

المشاركة الفاعلة في الواجبات واألنشطة، عن طریق مرورهم بخبرة مباشرة، والتدریب خارج الحجرة 

التعلیمیة التعلمیة قد اكتسب المزید من المعارف الدراسیة، بحیث یكون الطالب في هذه العملیة 

واالتجاهات المرغوب فیها، وأصبح لدیه مخزون خبراتي یمكنه من مجاراة ما یحدث داخل الحجرة 

  .الدراسیة وخارجها على المدى القصیر، وفي مجاالت الحیاة المختلفة على المدى البعید

  : فلسفة جون دیوي

، فإنه ال بد من الحدیث عن جهود أحد على التعلم الخبراتي الدراسة الحالیة ستركزبما أن 

 المعاصر للتعلمالذي اعتبر األب  John Deweyفي هذا المجال وهو جون دیوي  البارزینالمربین 

الذي طالب بالتجدید  The Modern father of Experiential Education)(التجریبي 

النظریة  ال تقتصر ، بحیثعداد الفرد للحیاةإ في تلخصتمهمة التربیة  أن والذي یتمثل فيالتربوي، 

على تصمیم مناهج تعلیمیة مبتكرة، مثل التعلیم في  تحثى المناهج التربویة فحسب، بل التعلیمیة عل

فالتربیة  .، والنظریات التجریبیةrainingTdult A، وتدریب الكبار ducationEutdoor Oالمیدان 

بل هي عملیة تربویة تهتم بالجانب النفسي ، على المعارف نهامبدایة لیست مجرد وسیلة نحصل 

والتربیة التي یطالب بها دیوي تتمیز . المجتمعمتطلبات  هداف التربویة وفقألووضع ا، واالجتماعي

النشاط الحر،  على كیدهاأوت، وبرفض القسر الخارجي، نها تركز على االهتمام بالتعبیر عن الذاتأب

 .(Nail,2005)ر وذلك باالطالع على عالم متطور ومتغی ،المواد الجامدةهداف و ألوالتخلص من ا
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أسس  ، حیثعندما كان في جامعة شیكاغو 1896وقد بدأعمل دیوي في التعلیم التجریبي في 

وأصبح  ".School Dewey"درسة دیوي تسمى ممدرسة في مختبر الجامعة والتي أصبحت مؤخرًا 

الطالب یكون فیه  اً بحیث اعتبر دیوي مدرسته مجتمع، لتفكیر التربويللتجارب في ا اً هذا المختبر مكان

فدیوي یهدف ألن تكون  .أعضاء فاعلین ومتفاعلین في العملیة التربویة ولیس فقط مستمعین ومتلقنین

على النشاط العقلي وعلى عملیات  لتعلمیة القائمهتوجد فیه العملیة التعلیمیة ا الذي المدرسة المكان

  .)2014mbliss, Cha: (146النمو 

  :الشبابي وهي للعملوقد وضع دیوي ثالث فرضیات في التعلم الخبراتي 

 .یتعلم الشباب بشكل أفضل عندما یشاركوا شخصیًا في عملیة التعلم .1

 . ستكون ذات معنى كبیر لهمیكتشفها الفرد  أن المعرفة التي یمكن .2

تحدید أهداف التعلم الخاصة بهم  حریة فيدما تكون لهم النع بالتعلماب بنسبة التزام الش تزداد .3

):168Smith 198.(  

 تدخره بما قد قتلت روح االبتكار ن التربیة التقلیدیةأى أنه ر أل ،تجدید التربیةبدیوي  طالبوقد  

 اً التفكیر كثیر  فقد اهتم بموضوع الذ  .والتقلید والتكرار النقلو  یعوالتسم الحفظ ال تتجاوز میةنشطة تعلأمن 

 وذلك ،فكري ساسٍ أالیقوم على  ولم یقبل عمالً ، سس من التجریب العملي العلميأعلى  قامتهإوحاول 

وبالعالم الذي نعیش  بالنفسالعملیة واالستكثار من المعرفة  الكفایةالتفكیر الذي العالقة له بزیادة " نأل

یة صلة أكون لها نها ال تإف ،المهارة المكتسبة بمعزل عن التفكیر كما أن .تفكیر منقوص ،هوفیه

لسلطان غیره ممن لهم  خاضعاً  ،لعاداته الرئیسیة اً سیر أفتترك المرء ، جلهاأغراض التي تستخدم من ألبا

لحیاة  على أنها اإلعدادالتربیة  ینظر إلىالذي  أرفض المبد ا، فقد تمَ لذ .هدافهمأفكرة واضحة عن 

للحیاة  عداداً إولیست ، الحیاة لتربیة هيا"ن أفذهب الى ، مستقبلیة سیواجهها المتعلم في المستقبل
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 ،التي یحیاها الطفل في المنزل، ن تكون ممثلة للحیاة الحاضرةأن المدرسة یجب أ دیوي واعتقد، المستقبلیة

  .)2008 الشمري،( "وفي اللعب مع زمالئه ،وفي البیئة المحیطة به

، في العملیة التربویة ها مرشداً وهو مفهوم الخبرة باعتبار  ،ساس الذي یعتمده دیويألهنا یظهر او 

متمیزة عن التربیة من  وهي فكرة، طرداً ضم جدیداً  ن نظریة التربیة تتلخص في تكوین الخبرة تكویناً أل

  .عداد لمستقبل بعیدإلحیث هي ا

 ، وشاملةلها مستفیضة  فكانت نظرته، من العنایة كبیراً  دیوي قدراً عند  لة الخبرةألقد نالت مسو 

حتاج الیه هو التربیة یو  یریده المجتمعما  نأل ،للخبرة تقوم علیها التربیة لى فلسفةٍ إحاجة ال مدىوتبین 

، ماهیة التربیة علىما تمَ التركیز ذا إسرع أضمن و أمن التقدم ما هو  یحرز الذي ،الخالصة البسیطة

ولهذا  .لسنتردده األولفظ أ إسمالشروط التي ینبغي توفرها كي تصبح حقیقة واقعة ولیست مجرد علىو 

  . )1964دیوي،(سلیمة للخبرة  فلسفةتمَ التأكید على الحاجة إلى السبب 

  :أسالیب التعلم الخبراتي

على اإلشارة إلیها فقط، مع التركیز  براتي، تحاول الباحثة للتعلم الخ اً توجد ثالثة عشر أسلوب

  : )2014سعادة،( األسالیب هي وهذه. أسلوبي طاولة روبین والدببة الثالثة

  Push and Pullأسلوب الدفع والسحب .1

   . igh to LowHAbstraction Gravity fromاألعلى إلى األدنى  نأسلوب التجرید م .2

 . Solution Before Abstractionأسلوب الحل قبل التجرید  .3

 .Several Implementations-Once Concept أسلوب مفهوم واحد مع عدة تطبیقات .4

 ,Experiencing in the Tinyاألشیاء الدقیقة ثم الصغیرة فالكبیرة أسلوب المرور بالخبرة في  .5

Small and Large  .  

 .See Before Hearأسلوب انظر قبل أن تسمع  .6
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   Build and Maintain Confidenceأسلوب بناء الثقة والمحافظة علیها  .7

   Built in Failureأسلوب البناء بعد الفشل  .8

   Impossible Missionأسلوب المهمة المستحیلة  .9

  Expose the Processسلوب عرض الطریقة أ .10

  Student Design Sprint سریع النشاط الطالب أسلوب تصمیم .11

 Robin Round Method أسلوب طاولة روبین .12

  Three Bears Methodأسلوب الدببة الثالثة  .13

  :ة روبین كاآلتيوسیتم توضیح األسلوبین اللذین قامت علیهما الدراسة وهما الدببة الثالثة وطاول

  Robin Round Method أسلوب طاولة روبین :أوالً 

وهو من أسالیب التعلم الخبراتي الذي قامت الباحثة بتحضیر إحدى الوحدات الدراسیة في مادة 

ویقوم هذا األسلوب على حل . العلوم وتطبیقه في دراستها الحالیة على طالبات الصف الثامن األساسي

بحیث ، ك جمیع الطلبة في حل المشكلة المتفق علیها من قبل المعلم والطلبةالمشكالت، بحیث یشتر 

وتكتب . یقوم كل فرد بطرح فكرته، مما یساعد على تنشیط عملیة العصف الذهني تحت إشراف المعلم

فهدف . بالتفكیر وتأمل هذه األفكار للطلبةمع توجیه من المعلم  السبورة ىعلجمیع األفكار المطروحة 

بداعي للمشكلةهذا األ عطائهم ، سلوب هو السماح للمجموعة بالتقدم إلى األمام إلى إیجاد حل أمثل وإ وإ

الوقت الكافي للتفكیر، إذا اختیر الفریق بطریقة سلیمة، بحیث أَن كل فرد یجب أن ینظر إلیه على 

  ). 2014سعادة،(أساس أنه مصدر مهم للمعلومات واألفكار واآلراء 
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  :طاولة روبین وهدفه سبب استخدام أسلوب

أن العمل على شكل مجموعات في العملیة التعلیمیة التعلمیة یواجه مشكلة صعبة، وهي 

، وهذا یعود لوجود مع غیره كل طالب في الحجرة الدراسیة في النقاش بشكل متكافئ اشراك انخفاض

بالنقاش، وآخرون  نو الفروق الفردیة لكل طالب في الحجرة الدراسیة، مما یؤدي إلى وجود طالب ینفرد

وال یعني أن فئة الطلبة المستمعین في . أنشطتهمیستمعون دون تحفیزهم للمشاركة في طرح أفكارهم و 

ح من آراء أو أفكار أو تعلیقات ُطرَ مسؤولیة المعلم  تتركزلذا، . العمل الجماعي، موافقون على ما ی

نصاتًا على ا لقیام بدور نشط مع أقرانهم في القضایا تشجیع جمیع الطلبة، وباألخص األكثر هدوءًا وإ

وهنا یصبح استخدام أسلوب طاولة روبین ضروریًا للوصول إلى العدید من . والمشكالت المطروحة

   .المقترحات واألفكار

تمثل هدف استخدام أسلوب طاولة روبین في السماح للمجموعة بالتقدم إلى خطوة صنع القرار یو 

عط، وقدرتهم على حل المشكالت وذلك یكون باختیار الفریق بطریقة سلیمة، . ائهم الوقت الكافي للتفكیروإ

  .فإن كل فرد فیه یجب أن ینظر إلیه على أساس أنه مصدر مهم إلنتاج األفكار واآلراء

  : خطوات استخدام طاولة روبین

  :)2014سعادة،( تتمثل خطوات استخدام أسلوب طاولة روبین في اآلتي

یراعي فیها المعلم أن یكون عدد المجموعة الواحدة في الصف ال یتجاوز  اختیار المجموعات بطریقة .1

بحیث یكون ضروریًا للوصول إلى العدید من ، الفروق الفردیة بینهم مع مراعاةستة طالب 

 .االقتراحات من الجمیع

یقوم المعلم بالتجوال حول الطلبة في الحجرة الدراسیة، للتأكد من فاعلیة جمیع الطلبة في طرح  .2

 . األفكار واآلراء

 .یقوم المعلم بكتابة كل رأي أو فكرة مطروحة على السبورة .3
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كتب علیها .4 ُ  .یقوم الطلبة بمشاهدة المعلم وهو یكتب على السبورة، والتفكیر فیما ی

یقوم المعلم بتشجیع أي فرد ضمن الفریق لیس لدیه معلومات كافیة حول قضیة معینة، بطرح ما  .5

 .بفاعلیة ضمن أسلوب العصف الذهنيیرید من أفكار حتى یساهم 

التوقف القصیر خالل المناقشة من وقت آلخر، على أال تزید عن دقیقة واحدة، حتى ال یؤثر سلبًا  .6

 .على استمطار األفكار والوصول إلى األفضل منها

استخدام سیاسة التمریر لألمور دون اإلطالة فیها، وذلك من أجل إبقاء استمطار األفكار وتزاحمها  .7

ذا . ستمراً م تعثر أحد الطلبة في المشاركة، فیمكن للمعلم أن ینتقل إلى غیره على الطاولة ذاتها، وإ

 .على أن یأخذ دوره في المرة الثانیة 

  : دور المعلم في تفعیل أسلوب طاولة روبین

  :)2014سعادة،( ویتلخص هذا الدور في اآلتي

مك .1 ، یاتهم من حیث طرح األفكار والطالقة اللغویةناعلى المعلم أن یكون على درایة بقدرات طلبته وإ

تاح له  ُ فإذا كان أحد الطلبة بطیئًا في الكالم عند تعبیره عن فكرته، فال یقطع دوره مباشرة، بل ی

 .الوقت المعقول قبل االنتقال إلى غیره

كي یصبح أسلوب العصف الذهني مكتمًال، ال بد من إبقاء المناقشة مستمرة، بحیث ال ینسى  .2

 .خرون ما یریدون قولهاآل

اختیار المعلم للمجموعات الصغیرة أي ستة أفراد او أقل على طاولة روبین لنجاح عملیة تطبیق  .3

  .التعلم الخبراتي المرغوب فیها
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  Three Bears Methodأسلوب الدببة الثالثة : ثانیاً 

ت الدراسیة في مادة إحدى الوحدا الباحثة بتحضیر قامتوهو من أسالیب التعلم الخبراتي الذي 

وهو األسلوب الذي یساعد . العلوم وتطبیقه في دراستها الحالیة على طالبات الصف الثامن األساسي

والتي تأتي من الخبرة التي اكتسبها ، المعلم والمتعلم على إیجاد الحلول األكثر مالءمة لحل المشكالت

برة الطالب هي ما اكتسبه من معارف كل من المعلم والمتعلم من عدد من المشكالت، علمًا بأن خ

لذا، ینبغي على المعلم أن یطلب من المتعلم العمل على إیجاد . ومهارات وخبرات من السنوات السابقة

تحدید مجال التواصل : حلول تناسب الموضوعات المطروحة، وذلك من خالل خطوات ثالث هي

التي تكمن فیها الحلول، ثم قیام المتعلم  والقیام بتجربة لوضع التوازن المناسب للمشكالت، للمتعلم

  ).2014سعادة،(بمراجعة ما تم، للتأمل العمیق في التجربة 

وبعد قیام الباحثة بالبحث عن تسمیة األسلوب التعلیمي بهذا اإلسم، فكان من ضمن األسباب أن 

الدب األب ر دو و . ، المحادثة والتواصل)Mama Bear(الدب األم  دور أنالدببة الثالثة مشتقة من 

)Baba Bear (ویعرف في بعض األحیان  ،یعني اإلستماع أكثر من التحدث)lurking (الشيء ب

 )Baby Bear(الدب الصغیروالدب الثالث وهو  ،المحادثة واالستماع ما بین المكمن والمختبئ في

قدر من الذكاء أن یكون على  وبإمكانه الذي یعقد صداقات بسهولة، وهو دائمًا لدیه الكثیر لیقولههو 

 .ها إلى األطراف الموجودةلالستقبال المعلومات وایصا

التي تجعل من األمور المعقدة أكثر من النصائح الجیدة  عددیقوم بتجمیع  ة،وفي هذه الحال

یصل إلى حل  بحیث ،بحیث یكون قادرًا على تنسیق المعلومات وجعلها سهلة التحكم، سهوله للفهم

  ).Simon, 2008( یةالمشكلة الحقیق

التي تستخدم في  ةاالستراتیجی أَن على الدببة الثالثة، والذي یدل  یتم تعریفخر آوفي مصدر 

التسویق واالستثمار الجید الذي یعود إلى أسماء المعة من رجال األعمال الذي أحسنوا إدارتهم في 
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الربح وبالتالي  ،ألمثلوهي المشكلة والمعطیات التي ترافقها في إیجاد الحل ا ،استخدام المواد الخام

بناًء على الخبرات المتنوعة السابقة والحالیة األفضل على المدى الطویل وذلك في میدان سوق العمل 

  .)Park, Letham, 2012 , Taylor. (التي تعرضوا إلیها للوصول للحل األمثل

ثالثة باتجاهات توضح لنا بشكل أكبر مفهوم الدببة ال نیوجرسي األمریكیة شبكة اتصاالت أَن كما 

والدب الثاني العین ، A synergy of strengthمهمته، بحیث أحدهم یمثل القوة  كٌل لهمختلفة، 

، والدب الثالث وهو An eye of excellenceالدقیقة والناقدة للتمیز والتمییز بین معطیات المشكلة 

ألمثل أي القادر على وعته إلى الحل اوالذي یوصل مجم، A wealth of wisdom ثروة من الحكمة

 من أجل االستفادةإلیها فیما سبق  مروابحیث یتمثل شعارهم بالخبرة التي  ،اتخاذ القرار

Schnidel,2014).(  

العالمیة في  االنجلیزیة قد تبنت فكرة الدببة الثالثة من القصة الكثیر من المؤسسات التربویة وكانت

والتي عرضت كفلم  Robert Southey بریطانيللكاتب والشاعر ال 1837األدب البریطاني لعام 

والقصة تتحدث  التاریخ، عن خبرات مهمة في تحدثوالتي ت، وقدمت في األوبرا وفي شتى وسائل اإلعالم

  . والدب الصغیراألم  والدبعن ثالثة دببة وهم الدب األب 

قد اشتق و ، كالتفي حل المش الفعالة راتيأسالیب التعلم الخب أحدأسلوب الدببة الثالثة  ویمثل

یجاد الحل  إلىفهو بجاجة  ، وهوما ذكر سابقاً ماسمه  ثالثة أطراف لعمل دور المناقشة والتوازن وإ

منه هو إكساب الطالب قدرة على التحلیل والنقد واتخاذ  فالهدف الرئیس. األمثل للمشكلة المطروحة

لطالب التربویة والعلمیة على المدى ، وبالتالي تنمیة شخصیة اعلى المدى البعید القرار في حل المشكلة

وتدریبهم على النظر للمشكالت بنظرة تعمقیة علمیة غیر سطحیه، وكل ، القصیر والبعید على حد سواء

  .هذا له قاعدة خبراتیة تجریبیة ینطلق ویستمر منها تفكیر المعلم
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  :خطوات استخدام أسلوب الدببة الثالثة

  :)2014سعادة،( تتمثل هذه الخطوات في اآلتي

ضرورة تحدید مجال التواصل للمتعلم أو الطالب، علمًا بأن األسلوب السهل في هذه الحالة یتمثل  .1

 .في شرح التطرفات أو توضیحها

المعلم الفرصة للمتعلم لوضع التوازن المناسب للمشكالت التي تقع فیها ضمن أماكن  إتاحة .2

والثالثة في نهایة التواصل، وذلك عن  انیة في الوسط،ثاألولى في بدایة التواصل، وال: مختلفة

 .أو المرور بالخبرة تجربةالطریق القیام ب

المتعلم بالتأمل في تلك التجربة للقیام بالمراجعة، وتبقى خطوة مراجعة التجربة أمرًا حیویًا إذا  قیام .3

 .كان من المفروض أن یفهم كیفیة نجاح الحلول في تحقیق التوازن

ب أن یقوم باختصار الحلول الثالثة لزمالئه الطلبة، ومن ثم تشجیع بقیة المعلم بتشجیع الطال قیام .4

 .المجموعة على تخمین أي من الحلول یقع في البدایة أو الوسط أو عند النهایة

  :المجاالت التي یستخدم فیها أسلوب الدببة الثالثة

  :وتتلخص في اآلتي

 .المشاغل التربویةو  تدریس المقررات العملیة كالمقررات الدراسیة الهندسیة .1

، وال والعلوم الشرعیة والتجارب المخبریة العلمیةیستخدم في تدریس علم الحاسوب وهندسة الحاسوب  .2

   .سیما في مادة العلوم

  :التفكیر اإلبداعي

 لقد تعددت تعریفات التفكیر اإلبداعي بحسب خلفیات الباحثین والتربویین وعلماء النفس

 إذولم یتفق العلماء على تعریف جامع للتفكیر اإلبداعي، . تهم الفكریةواهتماماتهم ومدارسهم وتوجهها

 ،نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قویة من البحث عن حلول" بأنه  )8 :1998(جروان عرفه 

  ". والتوصل إلى نتاجات أصیلة لم تكن معروفة سابقاً 
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أو " األصالة"ع بالجدة المبتكرةویتمیز اإلنتاج في التفكیر اإلبداعي بخصائص فریدة تجعله یتمت

أو بالتحسین " الطالقة" أو بالتعدد الشامل لألفكار المتصلة بالموقف" المرونة"بالتنوع الثري لألفكار 

القادرون على النهوض بذواتهم ومجتمعاتهم وهم  ،فالمبدعون أمل األمة ."اإلفاضة"والتطویر والتوسیع 

  .)13: 2008البغدادي،( إلى أرقى درجات التقدم والرقي اإلنساني

  : مراحل التفكیر اإلبداعي

  :بأنها تشمل اآلتي إلى مراحل التفكیر اإلبداعي )224: 2015(سعادة یشیر 

ن لعملیة اإلبداع، هفي هذه المرحلة یتم تحضیر العقل أو الذ: )Preparation(مرحلة اإلعداد  .1

المطروحة للنقاش، بحیث یتم  وخاصة عند التعامل مع إحدى القضایا أو المشكالت القائمة أو

 . جمع المعلومات واألفكار ذات العالقة بها وفهمها جیدًا استعدادًا للمرحلة التالیة

ویتم من خاللها  تنظیم األفكار ذات العالقة بالمشكلة أو : )Incubation(الحضانة لةمرح .2

ات التي ال تمت إلیها القضیة المدروسة، والعمل على ترتیبها، أو التخلص من األفكار أو المعلوم

بصلة، حیث یتم التعرف في هذه المرحلة بشكل أعمق على هذه المشكلة مع تقدیم طروحات غیر 

 .نهائیة لحلها

في هذه المرحلة تتم عملیة التحلیل المتعمق للمشكلة، : )Illumination(مرحلة اإللهام أو اإلشراق .3

القات متداخلة، مما یسمح بعدها بانطالق وذلك إلدراك ما بین أجزائها وعناصرها المختلفة من ع

  .شرارة اإلبداع المطلوبة وهي اللحظة التي تظهر فیها الفكرة الجدیدة أو الحل المالئم للمشكلة

ومع . وهنا یتم الحصول على النتائج النهائیة والمرغوب فیها ): Verification(مرحلة التحقق .4

ا للتحقق هو األفكار اإلبداعیة التي تم التوصل إلیذلك فإن المفكر یقوم بفحص أو اختبار الفكرة أ

 .)2014سعادة، (میدانیًا  لتوثیقها من أصالتها وجدتها وفائدتها الحقیقیة، تمهیداً 
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  مهارات التفكیر اإلبداعي 

إنتاج جدید هادف وموجه نحو " :رات التفكیر اإلبداعي بأنهاامه )23:2005(تعرف البنعلي 

، لطالبفي الواقع لدى ا العقل على تكوین عالقات جدیدة تحدث تغییراً  قدرة ي تمثلهدف معین، وه

  . "االبتكار واإلبداع ثمَ حیث یتجاوز الحفظ واالستظهار إلى التفكیر والدراسة والتحلیل واالستنتاج 

ن ت التفكیر اإلبداعي على أنها تلك المهارات التي تمكَ اار هم ):185 2011( وقد عرف سعادة

والعمل على انتشارها، واقتراح فرضیات محتملة، تساعده على دعم الخیال  ،ید األفكارالمتعلم من تول

  . في التفكیر،والبحث عن نواتج تعلم إبداعیة

عبارة عن مجموعة من  هي رات التفكیر اإلبداعيامه یمكن القول أَن ومن التعریفین السابقین 

  .یدة وهادفةالمهارات العقلیة التي یستخدمها الفرد إلنتاج أفكار جد

إال أنه ال بد من ذكرها وبالرغم من اختالف الباحثین في تعریف أهم مهارات التفكیر اإلبداعي،  

  :وتوضیحها باختصار كاآلتي

 :Fluency Skillالطالقة مهارة  .1

القدرة على تولید عدد كبیر من البدائل أو المترادفات أو : "على أنها) 2015:202(سعادة  هاعرف

  والسهولة في تولیدها،  ستعماالت أو المشكالت عند االستجابة لمثیر معین، والسرعةاألفكار أو اال

وهي في جوهرها عملیة تذكیر واستدعاٍء اختیاریة لمعلوماٍت أو خبراٍت أو مفاهیم سبق تعلمها من 

  ".الذاكرة بعیدة المدى ومنها إلى الذاكرة قصیرة المدى في الوقت المناسب

 Flexibility Skill: مهارة المرونة .2

القدرة على تولید أفكار متنوعة لیست من نوع األفكار "على أنها ): 2010:205(سعادة  هاعرف

المثیر أومتطلبات الموقف وهي في الواقع المتوقعة عادة، وتوجیه أو تحویل مسار التفكیر مع تغیر 

وغیر القابلة للتغییر حسب ما تمثل عكس الجمود الذهني الذي یعني تبني األنماط الذهنیة المحددة سلفًا 

  ".تستدعي الحاجة

  



25 
 

 : Originality Skillاألصالة مهارة  .3

المهارة التي تستخدم من أجل التفكیر بطرق واستجابات : على أنها : )2010:211( سعادة هاعرف

  ". غیر عادیة أو فریدة من نوعها

 : Elaboration Skillالتوسع أو اإلضافة مهارة  .4

عطاء "إنها ) 2015:217 ( عرف سعادة عبارة عن تناول فكرة أو مفهوم ما أو عالقة معینة وإ

تفصیالٍت وتوسیعاٍت، ورسم خطوات تؤدي إلى تحسین أو تطویر أو إعادة صیاغة أو إعادة تنظیم أو 

أو تجمیلها، وذلك عن طریق التعبیر عن معناها بإسهاب إعادة ترتیب األفكار، أو العمل على تزیینها 

 ".إضافة تفصیالت جدیدة للفكرة المطروحة فهي. وتوضیح
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 ً   الدراسات السابقة : ثانیا

 یتناول هذا الجزء من الفصل مراجعًة ألهم الدراسات التي تناولت التعلم الخبراتي أو التجریبي،

لذا، عملت الباحثة  .ا في ضوء بعض المتغیراتموأثر استخدامه وتلك التي اهتمت بالتفكیر اإلبداعي،

مجموعة الدراسات التي تناولت التعلم الخبراتي، ومجموعة الدراسات : ها إلى مجموعتین هماتقسیم على

  : التي تناولت التفكیر اإلبداعي، وفیما یأتي عرض لهذه الدراسات

  :التعلم الخبراتيمجموعة الدراسات التي تناولت : أوالً 

فلم تجد الباحثة بعد رجوعها یثة جدًا، دنظرًا ألَن موضوع التعلم الخبراتي من الموضوعات الح

كما أنها راجعت العدید من . إلى الشبكة العنكبوتیة أي دراسة أردنیة أو عربیة تتناول هذا النوع من التعلم

فلم تجد أي دراسة عن أسلوبي الدببة الثالثة ، EPISCOوموقع  ERICالدراسات األجنبیة في موقع 

لذا، فسیتم تحت هذا المحور . ي تناولتها الدراسة الحالیةوطاولة روبین من أسالیب التعلم الخبراتي الت

  .مراجعة دراسات عن التعلم الخبراتي بصورة عامة

بیان أثر فعالیة  من )Karen,2003( الدراسات ما قامت به كارین هذه من بین أهمكان و 

على إعداد  درتهمقوفي  ،الطلبةلتعلیم  الحجرة الدراسیة عند تطبیقه داخلالتجریبي الخبراتي أو التعلم 

 اشتملتوقد . في إعداد البحوث االعتیادیة لطلبةمقارنة مع أسلوب التعلم االعتیادي وطریقة ا ،البحوث

بق طٌ  ،وطالبة اً طالب) 25( منعینة الصغار  تألفتعینة الدراسة على مجموعتین للصغار والكبار، بحیث 

علیهم طریقة المحاضرة  تبقطُ وطالبة،  اً البط) 19( وتألفت منعلیهم النموذج التجریبي، وعینة الكبار 

معارض (، ذات الخیارین فقرة )15(من عبارة عن استبیانة مؤلفةوقد كانت أداة القیاس . التقلیدیة

. هاثقتهم بفهمو ، تهااعتقادهم بأهمیومدى اهتمام المشتركین في األبحاث،  وذلك لقیاس )بشدة،وموافق بشدة

قد سجلت أعلى متوسط ) t- test( اإلحصائي) ت(بیق اختبار تطوقد كانت نتائج الدراسة بعد 

م الخبراتي، بحیث عرضوا مواقف أكثر إیجابیة نحو البحث لالصغار الذین استخدم معهم التعلبةللط

  .الكبار الذین استخدم معهم المحاضرة التقلیدیة الطلبةأكثر من  فیهاهم ومهاراتهم تواستعدادا
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على  هإلثبات أثر  وذلك ،التعلم الخبراتي عن دراسة) Harwood,2007( ودو هار وطبقت 

في  من أجل العمل ،المدى البعید وخاصة لألشخاص الذین یودون تغییر مهنتهم في منتصف العمر

وفحصت هذه الدراسة الوصفیة الكمیة، التفضیالت . تحسین نوعیة الحیاة يلمساعدتهم ف ،مهنة جدیدة

أحد الذین كانوا مشاركین في و ) 70- 50(سن من ذوي اللغین المتعلمین البا جانبواالختیارات من 

المتغیرات المستقلة لهذه الدراسة وهي  وتمثلت. األمریكیة مونتانامعة بجا التجریبیة التعلیمیة البرامج

وقد كانت . برامج التعلم التقلیدي وبرامج تعلم الخدمة: برامج التعلم الدائم للكبار في العمر ضمن صنفین

وتمثلت أهم نتائج هذه الدراسة . لعمر، والجنس ومستوى التعلیما: في تتمثل للدراسة ت الرئیسیةالمتغیرا

على التخطیط المستقبلي أكثر قادرون التي اختیرت في خدمة تعلیم البرامج في أن المجموعة التجریبیة 

  .من المجموعة التي اختیرت في برامج التعلیم التقلیدي

المعلمین الذین إلى تقییم تصورات  )Hicks. et.al.,2010( هیكس ورفاقه وهدفت دراسة

ادفي برنامج  الخبراتيالتعلم  یستخدمون في  الخبراتيفاعلیة وأثر التعلم من أجل الكشف عن  الصیف روَ

، التي تم حصائیةاإل الداللةالفروق ذات وقد تحددت نتائج هذه الدراسة ب. صیفيالبرنامج الدورات 

 مؤلفة من وقد كانت العینة. الثانیة الصیفیة الدورةطلبة الدورة الصیفیة األولى و  بةلط الوصول إلیها بین

من الدورة األولى و  وطالبة طالباً %) 46.1(131وقد سجل . لدورات البرنامج طالبًا وطالبة) 284(

 هائيالمعدل النوبعد انتهاء الدورتین كانت نتیجة . في الدورة الثانیة وطالبة اً طالب%) 53.9( 153

GPA  اإلحصائي) ت(اختبار وعند مقارنة نتائج . على التوالي 3.05و  3.077لطالب الدورتین t-

test أما بعد تدریبهم . اللة إحصائیة في عالمة المجموعتینوجد فروق ذات دتلم  ،للعینات المستقلة

 روادرنامج برات قد وجد أثر في استجابة طلبة دو ف ،الصیفیة في الدورات الخبراتيباستخدام التعلم 

  .وتخطیهم مقابالت العمل بنجاح، بصورة أسرع المشكالتالصیف بفاعلیة، وقدرتهم على حل 
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منافع التعلم الخبراتي في  .Casanovas et. al)2010(وتناولت دراسة كاسانوفس ورفاقه 

داعیة وتطبیق اإللمام بمهارات التفكیر اإلبداعي، مما یساعد المبدع على تولید عدة أفكار بطریقة إب

وقد قامت هذه الدراسة بالمقارنة بین التدریب على التعلم الخبراتي مقابل عدم . الفكرة األسرع بعد ذلك

وتمَ تقسیم العینة إلى . فردًا من المنظمات المختلفة) 85(وقد ضمت هذه المقارنة . التدریب علیه

الدراسة في أن مثلت فرضیات مجموعتین مرت بخبرات في العصف الذهني والتفكیر اإلبداعي، وت

ي للعصف الذهني في تولید األفكار، التعلم الخبراتي للعصف الذهني أفضل من الوضع التقلید

ي للعصف الذهني في تطبیق أن التعلم الخبراتي للعصف الذهني أفضل من الوضع التقلیدو 

بدون تدریب لذهني أن التعلم الخبراتي للعصف الذهني أفضل من جلسات العصف ااألفكار، و 

لذهني بدون أن التعلم الخبراتي للعصف الذهني أفضل من جلسات العصف التولید األفكار، و 

  .تدریب لتطبیق األفكار

 لىأن المجموعة التي تلقت جلسات التعلم الخبراتي والتدریب ع في نتائج الدراسة تمثلت أهموقد 

النمو في  إلى التي تستحق التطبیق، باإلضافة العصف الذهني قد سجلت ارتفاعًا في تولید األفكار المبدعة

  .أكثر من المجموعة التي لم تأخذ جلسات تدریبیة للعصف الذهنيمهارتي الطالقة والمرونة 

الخبراتي على  للتعلمثار المترتبة آلعن ابالكشف ) Baker, 2012( بیكر دراسة اهتمتو 

وقد قارنت  .أیضاً  والتفاعل بین الطلبةزراعة في المرحلة الثانویة في ال ودافعیتهم ذكاء الطلبة ىمستو 

أن طلبة  عننتائج الدراسة  كشفتوقد . الخبراتي بین أسلوب التعلم التقلیدي وأسلوب التعلمهذه الدراسة 

 الذین استخدموا أسلوبدافعیة في الزراعة من الطلبة الذكاء و ال نسبة أعلى منالخبراتي سجلوا  التعلم

 . التعلیم التقلیدي
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طلبة في زیادة تحصیل  الخبراتيأثر التعلم  إلى قیاس) Earnest,2013( إیرنست فت دراسةهدو 

 ونكان المشتركو . دة تحصیلهمازی في لخبراتيالتعلم ا أنشطةما بعد الثانویة، وتفسیر وتوضیح المؤثرات و 

. 2011- 2010 العام الدراسيالذین حضروا خالل  ،في الدراسة هم من معلمي الهندسة والتكنولوجیا

التجریبیة والقسم الثاني  األنشطةاستخدم قسم :الصف إلى قسمین تمَ تقسیم،عمل هذه المشاریع خاللو 

من طلبة التكنولوجیا ) 72(بحیث كان عدد المشتركین في المجموعتین ، استخدم الطریقة االعتیادیة

ا الذكور واإلناث من  من الطلبة) 33(المجموعة الضابطة وكان عدد . والهندسة أعمار مختلفة، أمَ

  . ذاته من الجنسین من التخصص اً طالب) 44(كان عددها فالمجموعة التجریبیة 

قد استفادوا  أنشطتهم حسب التعلم الخبراتينظموا  الذیننتائج الدراسة إلى أن المتعلمین وأشارت 

 لخبراتيالتعلم ام ااستخد أَن  بل ،جدًا من حیث زیادة التحصیل، وأنه لیس هناك من تعلم مستقل منفصل

من المتغیرات أثرت  اً علمًا بأن هناك عدد ،یجعل التعلیم أوضح ودرجة تقبل المتعلم في التعلیم أفضل

یساهم في تطویر اإلدراك للمتعلم،  الخبراتيى أن التعلم لدلیل ع عبارة عنالنتیجة وكانت  .في الدراسة

عل تقبل الطالب للمعلومات أوضح من التعلم من المرح والمتعة بشكل یج اً یعطي نوع هإلضافة إلى أناب

  .التقلیدي، وأكثر دیمومة في المستقبل من التعلم االعتیادي

دراسة حول أثر استخدام ) Caulfield and Woods,2013 -a( كولفیلد وودز وقد طبقت

 یةالدراسات النوع هنا وقد وظفت. التعلم الخبراتي على المدى البعید بالنسبة للسلوك االجتماعي

یث أن إحصائیات حكمشتركین، ب اً طالب) 25( تضمنتالتي و  ،التي اتبعت البحث االثنوجرافي،الطولیة

هم الذین و بالتعلم الخبراتي،  ًا إیجابیاً سجلوا تأثر قد من المشتركین % 97.7أظهرت أن  هذه الدراسة

وك یستمر لمدة ثالث سلوك المسؤول اجتماعیًا، وهذا النوع من السل مسجلوا أعلى نسبة كأشخاص لدیه

  .سنوات بعد انتهاء الصف الدراسي



30 
 

حول استخدام  الثانیة )Caulfield and Woods,2013 -a( كولفیلد وودزدراسة  دارتو 

نوع وكانت عینة الدراسة من . الحضریةفي الحیاة  لتحدید الوعي واإلدراك نحو الفقر التعلم الخبراتي

 الطلبةجراء مقابالت مع إ عبارة عنكانت أداة القیاس و . اً متطوع) 25( هاواشترك فی ،العینة القصدیة

 وكانت. اً شهر  36، 24، 9 هي زمنیة على فتراتو انت األسئلة مفتوحة النهایة، وك ،في ثالثة صفوف

سجل أعلى نسبة إدراك وهي  الخبراتيف الذي استخدم فیه أسلوب التعلم نتیجة الدراسة أن الَص 

على  كالتوشعور بالمسؤولیة وحسن التصرف مع هذه المش، اإلجتماعیة كالتفي المش% 97.4

بفاعلیة من خالل الخبرة، وأن التعلم  كثیراً  تأثریوأن التعلم  ومن النتائج األخرى أیضاً . المدى البعید

لدى الطلبة یحفز الشعور بالمسؤولیة  ،اإلجتماعیة كالتالخبراتي عندما یصمم بشكل محدد إلدراك المش

 ًا فيهم الذین سجلوا أعلى سلوك خبراتيبالتعلم ال اً د، وأن الطلبة الذین سجلوا أعلى تأثر المدى البعی على

، مما یدل على دیمومة أثر التعلم الخبراتي في الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة اإلجتماعیة المسؤولیة

  . لدى الطلبة

  :مجموعة الدراسات التي تناولت التفكیر اإلبداعي: ثانیاً 

درجة ممارسة معلم  التعرف إلى من أجل )2006( الدراسات ما قام به الشهابي ومن أهم هذه

وتكونت . يتفكیر اإلبداعي لدى طلبة الصف الثاني ثانوي العلمال التي تعمل على تنمیةالعلوم للمهارات 

 .مدارس ثانویة حكومیة بمدینة تعز) 8(طالبًا وطالبة تم اختیارهم من ) 265(عینة الدراسة من 

فروق دالة  عدم وجودوقد بینت النتائج  .استخدم الباحث االستبانة أداة له ،قیق فروض الدراسةولتح

فروق دالة إحصائیًا  كما لم تظهرراء أفراد العینة والمتوسط الفرضي للمجتمع، آإحصائیة بین متوسط 

میة للتفكیر بین متوسط الطالب ومتوسط الطالبات فیما یتعلق بممارسة معلم العلوم للمهارات المن

 .اإلبداعي لدى طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي بمدینة تعز
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دراسة هدفت إلى معرفة القدرات االبتكاریة لدى طلبة الصف التاسع ) 2007(طبقت أبو زید و 

) 57(طالبًا و) 53(وتكونت عینة الدراسة من  .من مرحلة التعلیم األساسي وعالقتها بتدریس العلوم

وقامت الباحثة بإعداد مقیاس القدرة على التفكیر  .بأمانة العاصمة الصف التاسعطالبة من طلبة 

التي یمتلكها طلبة الصف التاسع هي أوًال  مهارات التفكیر اإلبداعين أوأظهرت النتائج  .اإلبتكاري

أكثر  ثكانت عالیة لدى اإلنا المهارات اإلبداعیةصالة بدرجة أخیرة، وأن األثم  ،لیها الطالقةت المرونة

 . منها لدى الذكور

أثر تطبیق نظام الجودة التعلیمیة في تنمیة قدرات  إلىالتعرف ) 2008(هدفت دراسة الطاهرو 

الصف األول المتوسط بمدینة سیهات بالمنطقة  لبةالتفكیر اإلبداعي وزیادة التحصیل الدراسي لدى ط

الصف األول الثانوي  طلبةمن ) 60(وتكونت عینة الدراسة من  .الشرقیة بالمملكة العربیة السعودیة

، و ) 29(من  تكونتتجریبیة و مجموعة  :تینتقسیمهم إلى مجموع الذین تم ضابطة مجموعة طالبًا

وقد استخدم الباحث برنامج الجودة التعلیمیة واختبار التفكیر اإلبتكاري الشكلي  .طالباً ) 31(من  تألفتو 

وقد أظهرت الدراسة العدید من النتائج أهمها وجود فروق  .مواختبارًا تحصیلیًا في مادة العلو ) أ(الصورة 

دالة إحصائیًا في درجات التفكیر اإلبتكاري للمجموعة التجریبیة للتطبیق القبلي والتطبیق البعدي لصالح 

  . التطبیق البعدي

في أثر التدریس باستخدام مهارتي الطالقة  بحثتالتي ، )2010( محسن وقد أثبتت دراسة

، عن بمادة علوم األرض والبیئة واتجاهاتهن نحوهافي تحصیل طالبات الصف األول ثانوي واألصالة 

تفوق تأثیر التدریس باستخدام مهارتي الطالقة واألصالة من مهارات التفكیر اإلبداعي في تحصیل 

ونت وتك. طالبات الصف األول ثانوي العلمي في مادة علوم األرض والبیئة مقارنة بالطریقة االعتیادیة

وتتكون من مجموعتین تجریبیتین : طالبة، الذي تم تقشیمهم إلى مجموعات) 101(عینة الدراسة من 

   .طالبة) 38(طالبة، ومجموعة ضابطة تتكون من ) 63(وتتكونا من 
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دراسة بهدف التعرف الى درجة تطبیق مهارتّي المرونة والتوضیح في  )2013(وطبقت الشورة 

في التحصیل والذكاء اللغوي لطالبات الصف التاسع األساسي في لواء ذیبان  تدریس اللغة العربیة وأثره

 :طالبة من ثالث مدارس تم توزیعهن إلى ثالث مجموعات) 90(تألفت عینة الدراسة منو  .األردن/

وتم تدریس مادة اللغة العربیة بمهارة المرونة ): مدرسة ذیبان الثانویة للبنات ( المجموعة التجریبیة األولى

وتم تدریس مادة اللغة  ):مدرسة السواعدة الثانویة للبنات ( طالبًة، والمجموعة التجریبیة الثانیة) 25(وتضم 

وتم تدریس ): مدرسة لب الثانویة للبنات ( طالبًة، والمجموعة الضابطة) 37(العربیة بمهارة التوضیح وتضم 

  .طالبةً  )28(مادة اللغة العربیة بالطریقة االعتیادیة السائدة وتضم 

االختبار التحصیلي، ومقیاس للذكاء اللغوي، وتم : وقامت الباحثة بإعداد أداتي الدراسة وهما 

 ).ANCOVA(التحقق من صدقهما وثباتهما، وتم تحلیل البیانات باستخدام تحلیل التباین المصاحب 

  :أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي ما یأتيو 

  التحصیلوسطات أداء مجموعات الدراسة على اختبار ق ذات داللة إحصائیة بین متو وجود فر 

، والمجموعة التي درست مهارة مهارة التوضیحالمجموعة التي درست لصالح  وكان الفرقالبعدي، 

  .المرونة، عند مقارنتهما مع متوسط المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة

  مجموعات الدراسة على مقیاس الذكاء ق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أداء و وجود فر

وكان الفرق لصالح المجموعة التي اكتسبت مهارة المرونة عند مقارنتها مع ، اللغوي البعدي

عند  المجموعة االعتیادیة، وكان الفرق أیضًا لصالح المجموعة التي اكتسبت مهارة التوضیح

 .مقارنتها مع متوسط المجموعة االعتیادیة
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  :ات السابقةتعقیب على الدراس

  :اآلتیةبعد مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالیة، یمكن التعقیب علیها ضمن النقاط 

 .أن مستوى التدریب والتعلم الخبراتي لدى الطلبة ضعیف التي تناولت التعلم الخبراتي أثبتت الدراسات .1

 .أكثر من غیرها سة والتكنولوجیا والزراعةأثبتت دراسات التعلم الخبراتي أنه یستخدم في مجاالت الهند  .2

، استخدام أسلوب التدریس التقلیدي یعطي نتائج أقل من حیث اإلدراك أثبتت بعض الدراسات أَن  .3

 .من التعلم الخبراتي وزیادة التحصیل والدافعیة

أن  )Casanovas, Miralles, Gomez, Garcia(مثل دراسة  أوضحت بعض الدراسات  .4

 . لدى الطلبة فكار اإلبداعیةألتعلم الخبراتي یزید من إنتاج وتولید ااستخدام أسلوب ال

أن مستوى مهارات التفكیر ، )أبو زید(، ودراسة )محسن(مثل دراسة  نتائج بعض الدراساتأظهرت  .5

 .اإلبداعي لدى طلبة العلوم ضعیف

ردن فحسب، بل نوعها لیس في األمن تمتاز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بأنها األولى  .6

 .التعلم الخبراتي التي تناولت )على حد علم الباحثة( في الوطن العربي أیضاً 

التعلم الخبراتي  أسلوبین من أسالیبأثر استخدام أنها الوحیدة التي تناولت ب الحالیةتمتاز الدراسة  .7

على (لعربي في األردن والوطن ا اإلبداعي نللعلوم وفي تفكیره بمادة العلوم في تحصیل الطالبات

إذ قامت بتحضیر الدروس حسب هذین األسلوبین وتطبیقهما في المدارس  ).حد علم الباحثة

 .األساسیة األردنیة
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

یتناول هذا الفصل اإلجراءات التي استخدمتها الباحثة في تنفیذ هذه الدراسة، بدءًامن تحدید 

الدراسة، ثم تحدید عینة الدراسة، وكیفیة اختیارها، وأدوات الدراسة وآلیة المنهجیة التي اتبعت في بناء 

بنائها، وما یتعلق بتنظیم المحتوى في ضوء معاییر بناء المشكلة، وصوغها، وعرضها في المعرفة 

جراءات تطبیق الدراسة، والتصمیم، والمعالجة اإلحصائیة التي اتبعت في تحلیل البیانات،  العلمیة، وإ

  :وفیما یأتي توضیح لكل ذلك.إلى النتائج، تمهیدًا لتفسیرها ومناقشتها وصوالً 

  : منهجیة الدراسة

 Quazi-Exeriemental Design اعتمدت الباحثة في تنفیذ دراستها المنهج شبه التجریبي  

ثالث  ىطبق علوذلك ألنه المنهج األكثر مالءمة، وقد ، الذي یبحث أثر متغیر مستقل في متغیر تابع

المجموعة التجریبیة األولى وتم تدریسها بأسلوب الدببة الثالثة، والمجموعة التجریبیة : وعات هيمجم

تدریسها  مالثانیة، وتم تدریسها باستخدام طاولة روبین، والمجموعة الثالثة، وهي المجموعة الضابطة، وت

ار تورانس للتفكیر ختبوا، وتعرضت المجموعات الثالث الختبارتحصیلي قبلي .قة االعتیادیةیبالطر 

لغرض قیاس مدى تحصیل الطالبات وقدرة تفكیرهم اإلبداعي قبل تدریس ، )أ(اإلبداعي لصورة األلفاظ 

وبعد تدریس الوحدة الدراسیة تم . في مادة العلوم للصف الثامن" الضوء"دة وهي دالوحدة الدراسیة المح

بداعي عمل اختبار تحصیلي المعالجة وذلك لقیاس أثر استخدام  ،اوهما أدوات الدراسة ذاته بعدي وإ

  .على المجموعات الثالث التجریبیة
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  : مجتمع الدراسة

 للواء الجامعةمجتمع الدراسة من جمیع مدارس اإلناث في مدیریة التربیة والتعلیم  تألف

والتي تضم الصف الثامن، والتي یقوم بالتدریس فیها معلمات متخصصات  عمان العاصمةبمحافظة 

ذاتها، وذلك لضبط  أن یكون للمعلمات الدرجة العلمیة وسنوات الخبرةقد تمت مراعاة  .ادة العلومفي م

مدرسة، ) 40(وعددها  2015- 2014لعام ا من األولخالل الفصل الدراسي  ، وذلكالمتغیرات

  .طالبة) 5122(یلتحق بها ، شعبة من شعب الصف الثامن) 160(وتضم 

  : عینة الدراسة

لطریقة بااختیارها  تممدارس من مجتمع الدراسة،  )3(في ُشعب  )3(دراسة من عینة ال تألفت

اختیار شعبة واحدة من شعب الصف الثامن من كل مدرسة من  تمَ حیث ، )القصدیة(ة غیراالحتمالی

، ، مدارس عینة الدراسة ومن ثم توزیع تلك الشعب على مجموعات الدراسة بالطریقة العشوائیة أیضًا

  :وذلك كاالتي

من مادة العلوم الضوء تدریسها وحدة  تمو  ):الثانویة خلدا مدرسة(موعة التجریبیة األولى المج )1

 .طالبة )31(وتضم  طاولة روبین،بأسلوب 

من مادة العلوم  الضوءتدریس وحدة  وتم): مدرسة تالع العلي الثانویة(موعة التجریبیة الثانیة المج )2

 .طالبة) 28(وتضم  ،بأسلوب الدببة الثالثة

من مادة العلوم بالطریقة  الضوءوحدة  تدریس وتم: )الخنساء الثانویة مدرسة(المجموعة الضابطة  )3

 . طالبة) 34(، وتضم االعتیادیة

  .یظهر فیه عینة الدراسة حسب حسب المدرسة وأعداد الشعب) 1(والجدول 
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  )1(الجدول 

  ةعینة الدراس

  عدد الطالبات  المدرسة  المجموعة

  31  مدرسة خلدا الثانویة  ة األولىلتجریبیا المجموعة

  28  مدرسة تالع العلي الثانویة  المجموعة التجریبیة الثانیة

  34  مدرسة الخنساء الثانویة  المجموعة الضابطة

  93  المجموع الكلي

    

  :أدوات الدراسة

  :الحالیة في اآلتيأدوات الدراسة  تمثلت

  :اإلختبار التحصیلي: أوالً 

الباحثة بإعداد وتطویر اختبار  قامت، )الضوء(التي تدور حول  بعةلقیاس أهداف الوحدة الرا

تحصیلي لقیاس متغیر التحصیل القبلي والبعدي، ویشمل المستویات المعرفیة الثالثة األولى من المجال 

  ).التذكر،والفهم،والتطبیق( :وهي المعرفي لتصنیف بلوم لألهداف التربویة

  :صدق اإلختبار

، تم عرضه بصورته األولیة مع قائمة األهداف السلوكیة على اإلختبارللتأكد من صدق محتوى 

إلبداء رأیهم في تمثیل ، )4(المبینة أسماؤهم في الملحق  محكمین من ذوي اإلختصاصالمجموعة من 

األهداف السلوكیة للمادة التعلیمیة، ومدى مالءمة فقرات اإلختبار لألهداف السلوكیة الموضوعة، ومدى 
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على بعض فقرات  التعدیالتتم إجراء ، وبناء على اقتراحاتهم. اغة اللغویة لفقرات اإلختبارمناسبة الصی

مع الئحة  )2(كما في الملحق  فقرة) 48(المكون من  االختبار، ووضع االختبار بصورته النهائیة

 .ونموذج اإلجابة الخاصة به المواصفات، مرفقًا به تعلیمات اإلختبار

 لياالختبار التحصیثبات  

عادة االختبار من للتأكد   – test ثبات االختبار، استخدمت الباحثة طریقة االختبار وإ

retest)(استطالعیة مكونة من عینة على االختبار ، إذ قامت الباحثة بتطبیق)نة ) 30 من خارج عیّ

بات ب وتم حساب األول والثاني،  بفاصل زمني مدته أسبوعان بین التطبیق الّدراسة استخدام معامل الّث

بمعادلة  ، كما استخدمت طریقة االتساق الداخلي)0.84(معامل ارتباط بیرسون، إذ بلغ معامل الثبات 

 .)0.81( ثبات اإلتساق الداخليإذ بلغ معامل  ,(KR-20)كیودور تشارسون 

وبعدها قامت الباحثة بقیاس معامل الصعوبة والتمییز لالختبار التحصیلي، ویظهر ذلك في 

ختبار المطبق على العینة االستطالعیة القیم معامالت الصعوبة لفقرات ا كانت بحیث ،)5(الملحق

أو ) 0.85(فقرات ذات معامل صعوبة أكثر من  أنه ال یوجد، مما یعني )0.70 – 0.38(تراوحت بین 

 –0.38(ختبار تراوحت بین الأن قیم معامالت التمییز لفقرات اأیضا یالحظ و . )0.20(أقل من 

هذه القیم لمعامالت  دوتع. )0.20(فقرات ذات معامل تمییز أقل من  وجدتأنه ال ما یعني م، )0.75

ة أیتحذف الصعوبة والتمییز مقبولة تربویًا الستخدام هذا االختبار في الدراسة الحالیة، وبناًء علیه لم 

 .ختبار في ضوء معامالت الصعوبة والتمییزالفقرة من ا

 

 

 

 



38 
 

  :بداعيمقیاس التفكیر اإل :ثانیا

 من الكثیر مع تعامله في الفرد إلیها یلجأ التي المهمة التفكیر أشكال من نمطاً  اإلبداعي التفكیر یعد

 واألدبیة واالجتماعیة والعلمیة الفكریة المجاالت من الكثیر في التفكیر هذا ویدخل المعقدة، والمثیرات المواقف

والتي قامت الباحثة من ستة أنشطة فرعیة ) أ(ورة اللفظیة یتكون اختبار التفكیر اإلبداعي بالص. " والتربویة

  :بتبنیها وتطویرها ومن هذه األنشطة هو اختبار

  Ask- and Guess اسأل وخمن .1

  : یأتيویتطلب منه ما  ،تم عرض صورتهیبحیث 

 . كتابة أكبر عدد ممكن من األسئلة المتعلقة بالصورة التي تعرض علیه  . أ

 . سباب الممكنة القائمة في الموقفكتابة جمیع التفسیرات أو األ  . ب

 . كتابة جمیع اآلثار المترتبة الممكنة التي یمكن استنتاجها من الموقف  . ت

بحیث یفكر المفحوص أن یدون أكبر عدد ممكن من االستخدامات : تطویر وتحسین اإلنتاجو اختبار  .2

 .وغیر المألوفة لشيء معین

أن یدون أكبر عدد ممكن من المفحوص بحیث یطلب من : اختبار االستخدامات غیر العادیة .3

 . االستخدامات البدیلة وغیر المألوفة لشيء معین

وهنا یطلب من المفحوص أن یتخیل العدید من األشیاء التي یمكن أن تحدث مع : اختبار افترض أن .4

 . كل افتراض من االفتراضات التي تقدم له

 .)أ(رة األلفاظ ، صو نس للتفكیر اإلبداعيااختبار تور ولذلك تم استخدام  
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  :صدق مقیاس اختبار التفكیر اإلبداعي

للتأكد من صدق مقیاس اختبار التفكیر اإلبداعي، تم عرض المقیاس على عشرة من المحكمین، 

منهم الحكم على مدى مناسبة الفقرات لتفكیر طالبات في الصف لب ، وقد طُ )4(كما في الملحق 

ماح للطالبات باستخدام تفكیرهن اإلبداعي، ومدى طالقى الثامن، ومدى دقة فقرات االختبار في الس

الطالبات في استخدام أكبر عدد ممكن من األفكار وأصالتها بأنها غیر مألوفة وغیر اعتیادیة، 

بعض  قد تم تعدیل، وفي ضوء اقتراحات المحكمین وآرائهم .باإلضافة إلى السالمة اللغویة للفقرات

ضاف بحیث أصبح ) 3(النهائیة كا یتضح من الملحق  ختبار في صورتهة بعضها، ووضع االالفقرات وإ

  . فقرات) 7(التعدیل واإلضافة مؤلفًا من 

 اختبار التفكیر اإلبداعيثبات 

عادة االختبار من للتأكد  – test ثبات االختبار، استخدمت الباحثة طریقة االختبار وإ

retest)( تطالعیة مكونة مناس عینة على االختبار الباحثة بتطبیق قامت، إذ)من خارج  اً طالب )30

نة الّدراسة بات باستخدام  وتم حساب ،بفاصل زمني مدته أسبوعان بین مرتي التطبیق ،عیّ معامل الّث

 ,(Cronbach Alpha)معامل ارتباط بیرسون، كما استخدمت طریقة االتساق الداخلي كرونباخ الفا

  : حو اآلتيیبین معامالت ثبات االختبار على الن) 2(والجدول
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  )2(رقم جدول 

 اختبار التفكیر اإلبداعيمعامالت ثبات 

 ألفا كرونباخرتباط اال معامل  المجال الرقم
 0.38 0.86 طالقةال 1

 0.80 0.81 صالةاأل 2

 0.19 0.84 مرونةال 3

 0.90 0.84  الكلي 
  

  :التدریسیة طالخطإعداد 

 من مادة العلوموهي الوحدة الرابعة  )الضوء(لوحدة  تینخطتین تدریسیالباحثة بإعداد  قامت

أسلوب الدببة الثالثة، وأسلوب طاولة (الخبراتي،  التعلم من أسالیب أسلوبینوفق  ،للصف الثامن

كما في  الدببة الثالثةنوعین من خطط التدریس األولى ألسلوب  الباحثة بإعداد قامت، حیث )روبین

مقدمة لكل خطة تتضمن  )7(كما في الملحق  طاولة روبین سلوب، والنوع الثاني أل)6(الملحق 

تطبیق الخطة فیه، وتوضیح إجراءات التدریس المتبعة لتنفیذه، من حیث  تمالتعریف باألسلوب الذي 

   .كیفیة التحضیر والسیر في الدرس، ووسائل التقویم المناسبة لذلك األسلوب

حسب مستویات المجال  دید األهداف التعلیمیةالباحثة بتحضیر الدروس من خالل تح قامت كما

 المعرفي الثالثة األولى وهي الحفظ والفهم والتطبیق بعد العودة إلى بعض المراجع ذات العالقة 

جراءات تنفیذ األسلوب المستخدم ، وخطة السیر في الدرس، بعد عرض التمه)2006سعادة،( في ید، وإ

 .من خاللهاالدرس، والوسائل التي یمكن تقویم الطالب 
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تلك الخطط على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص في مجال المناهج  تعرض قدو 

وطرق التدریس، وعدد من مشرفي العلوم في وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، وكذلك بعض معلمي 

ت الباحثة لتعدیل ما یجب تعدیله، وقد قامومعلمات العلوم من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المیدان، 

  .بإجراء التعدیالت الالزمة لها في ضوء اقتراحاتهم وآرائهم

  :تصمیم الدراسة ومتغیراتها

  :اشتملت الدراسة على المتغیرات اآلتیة

  :التدریس وله مستویانویتمثل في أسلوب  :المتغیر المستقل .1

 :التعلم الخبراتي وله مستویانأسلوب  -

 .نیأسلوب طاولة روب  ) أ

 .ةأسلوب الدببة الثالث  ) ب

 . العتیادیةالطریقة ا -

  :وتشمل اآلتي :المتغیرات التابعة .2

 . التحصیل -

 .اإلبداعيالتفكیر  -

والذي Quazi Experimental Design  الدراسة التصمیم العاملي شبه التجریبي اتبعتو 

  :یمكن توضیحه كاآلتي

مجموعة الدراسات   االختبار القبلي  المعالجة التجریبیة  االختبار البعدي
  الثالث

O2 X1  O1  G1  

O2  X2 O1  G2  

O2  ____  O1  G3  
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  :إجراءات الدراسة

  :الباحثة بإتباع الخطوات البحثیة اآلتیة تقام

G1:   O1 X1 O2 

G2:  O1 X2 O2 

:G3  O1 – O2  

  :حیث

G1 : المجموعة التجریبیة األولىتمثل.  

G2 : المجموعة التجریبیة الثانیةتمثل.  

G3 : المجموعة الضابطةتمثل.  

O1 :االختبار القبلي التحصیلي أو التفكیر اإلبداعي یمثل.  

O2 : اإلبداعي االختبار البعدي للتحصیل أو التفكیریمثل.  

X1 : األولىعة المجمو (أسلوب طاولة روبین یمثل.(  

X2 : المجموعة التجریبیة الثانیة(أسلوب الدببة الثالثة یمثل.(  

          .)المجموعة الضابطة(الطریقة االعتیادیة  یمثل :_    
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   :المعالجة اإلحصائیة

  :اإلحصائیات اآلتیةالباحثة  استخدمت ،أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها نلإلجابة ع

 .الختبار الفرضیتین األولى والثانیة ANCOVAتحلیل التباین االحادي المصاحب  - 1

 .اختبار شافیه للمقارنات البعدیة لتحدید الفروق الفردیة - 2

 .والتحصیلي للتأكد من ثبات مقیاس التفكیر اإلبداعي وذلك ،معامل ارتباط بیرسون - 3

  ).20(ریتشاروسون  - معامل االتساق الداخلي لحساب االختبار التحصیلي حسب معادلة كور - 4

  :إجراءات الدراسة

  :اآلتیةالباحثة باإلجراءات  قامت

 .تحدید مجتمع الدراسة والعینة - 1

الثامن المقرر من وزارة التربیة والتعلیم في األردن  قید الدراسة من كتاب العلوم للصف الوحدةتحدید  - 2

 ).الضوء وحدة(

 .من مادة العلومالضوء وحدة ل خطط التدریس اثنتین منإعداد  - 3

 .ة من أسالیب التعلم الخبراتيخطة تدریسیة بأسلوب الدببة الثالث  -  أ

 .من أسالیب التعلم الخبراتي نیخطة تدریسیة بأسلوب طاولة روب  -  ب

 .لتحصیلي لمادة العلومإعداد االختبار ا - 4

 .اإلبداعي للتفكیر نساار مقیاس تور یاخت - 5

 . تحكیم كل من االختبار التحصیلي واختبار تورانس للتفكیر اإلبداعي بعرضهما على المحكمین - 6
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، )test-retest(باستخدام االختبار  اإلبداعيالتفكیر مقیاس و  يالتأكد من ثبات االختبار التحصیل - 7

 . بیرسون بینهما، وتطبیق معادلة كرونباخ ألفا خراج معامل ارتباطواست

على مجموعات  اإلبداعيالقبلي والبعدي ومقیاس التفكیر  واإلبداعي تطبیق االختبار التحصیلي - 8

 .اإلبداعيفي التحصیل والتفكیر  تكافؤهماالدراسة الضابطة والتجریبیة، وذلك بهدف اختبار 

االختیار لتدریس الموضوعات المحددة  اوقع علیه يالتنسیق بین معلمات العلوم للشعب الصفیة الت - 9

، ذاتها وفق الخطط الدرسیة التي تم إعدادها، مع مراعاة اختیار معلمات یحملن المؤهالت العلمیة

 .ولدیهن عدد متقارب من سنوات التدریس

اختبار التحصیل البعدي، ومقیاس تم تطبیق بعد انتهاء المعلمات من تدریس المحتوى المحدد،  -10

 .الضابطة والتجریبیة اتعلى شعب المجموع اإلبداعيلتفكیر ا

 .الباحثة بجمع البیانات ووضعها في الجداول المالئمة قامت -11

 SPSS. الباحثة بتحلیل البیانات إحصائیًا مستخدمة البرنامج اإلحصائي قامت -12

 .استخالص النتائج ومناقشتها -13

 .یه من نتائجالتوصل إل تمّ تقدیم التوصیات والمقترحات وفق ما  - 13
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  الفصـل الرابـع

  نتائج الدراسة

إلى تعرف فعالیة استخدام اسلوبي طاولة تناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة، التي هدفت  

روبین والدببة الثالثة من اسالیب التعلم الخبراتي في تدریس العلوم لطالبات الصف الثامن االساسي بمدینة 

  :األسئلة اآلتیة عنوذلك من خالل اإلجابة ، والتفكیر االبداعي عمان وأثر ذلك في التحصیل

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة في التحصیل بمادة العلوم  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

 ؟ ) الدببة الثالثة وطاولة روبین(لدى طالبات الصف الثامن االساسي تعزى ألسلوب التعلم الخبراتي 

عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء لإلجابة و  

أسلوب التعلم الخبراتي من طالبات الصف الثامن االساسي في مادة العلوم باختالف مجموعات الدراسة 

   :البعدي، والجدول اآلتي یوضح ذلك على االختبار التحصیلي )الدببة الثالثة وطاولة روبین(

  )3( جدولال

أسلوب التعلم باختالف المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء مجموعات الدراسة 
  وعالماتهم القبلیةعلى االختبار التحصیلي البعدي  )الدببة الثالثة وطاولة روبین(الخبراتي 

  العدد  المجموعة
العالمة 
  الكلیة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 34 الضابطة

48 

19.18 5.14 25.71 4.73 

 5.57 32.04 4.82 18.64 28 الدببة الثالثة

 5.38 35.55 5.27 20.52 31 طاولة روبین

 6.65 30.89 5.09 19.46 93  المجموع
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درسن  المجموعة التجریبیة الثانیة اللواتيأّن المتوسط الحسابي لطالبات إلى ) 3(یشیر الجدول  

إذ بلغ  ،كان األعلى على االختبار التحصیلي البعدي)طاولة روبین(أسلوب التعلم الخبراتي باستخدام 

باستخدام اللواتي درسن األولى التجریبیة المجموعة لطالبات ، في حین بلغ المتوسط الحسابي )35.55(

المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة وأخیرًا جاء  .)32.04() ثالثةالدببة ال(اسلوب التعلم الخبراتي 

  .)25.71(بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ اللواتي درسن  الضابطة

ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین متوسطات مجموعات الدراسة ذات داللة إحصائیة عند  

نتائج ، وجاءت )ANCOVA) (تركالمش( التباین المصاحبتحلیل  تطبیق تم) α ≥0.05(مستوى داللة 

  ):4(على النحو الذي یوضحه الجدول تحلیل ال

  )4( جدولال

الدببة (أسلوب التعلم الخبراتي مجموعات الدراسة باختالف ألداء ) المشترك(المصاحب  تحلیل التباین
 على االختبار التحصیلي البعدي )الثالثة وطاولة روبین

 مجموع  مصدر التباین
  المربعات

  درجات
  الحریة

 متوسط مجموع
  المربعات

مستوى   )ف(قیمة
  الداللة

 0.454 0.565 15.393 1 15.393 االختبار القبلي

 0.000 29.025 791.285 2 1582.57 اسلوب التعلم

   27.262 89 2426.307 الخطأ

    92 4064.925 الكلي المعدل

  )0.05( الفرق دال إحصائیا*
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، عند مستوى )29.025(بالنسبـة السلوب التعلم قد بلغت  )ف(أن قیمة ) 4(الجـدول  ویوضح

مجموعات الدراسة ق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أداء و ، مما یدل على وجود فر )0.000(داللة 

على االختبار مقارنة بالطریقة االعتیادیة  )الدببة الثالثة وطاولة روبین(أسلوب التعلم الخبراتي باختالف 

ال توجد فروق ": اآلتي وهذا یعني رفض الفرضیة الصفریة األولى التي تنص على ،التحصیلي البعدي

في التحصیل بمادة العلوم لطالبات الصف الثامن ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 مقارنة بالطریقة )الدببة الثالثة، وطاولة روبین(االساسي بمدینة عمان تعزى ألسلوب التعلم الخبراتي

   .االعتیادیة

 فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة المعدلة ألداء ،الفرقكان  ومن أجل معرفة لصالح من 

  . یبین تلك المتوسطات) 5(، والجدول على االختبار التحصیلي البعديمجموعات الدراسة 

  )5( جدولال

اختالف أسلوب التعلم ألداء مجموعات الدراسة بة المعیاری المعدلة واألخطاء المتوسطات الحسابیة
  على االختبار التحصیلي البعدي)الدببة الثالثة وطاولة روبین(الخبراتي 

العالمة   العدد  المجموعة
  الكلیة

 المعیاري الخطأ المتوسط الحسابي

 34 الضابطة

48 

25.73 0.90 

 0.99 32.10 28 الدببة الثالثة

 0.95 35.46 31 طاولة روبین
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لطالبات المجموعة التجریبیة الثانیة  المعدل أّن المتوسط الحسابي إلى )5(یشیر الجدول و    

، في حین )35.46(إذ بلغ  ،كان األعلى )طاولة روبین(أسلوب التعلم الخبراتي اللواتي درسن باستخدام 

أسلوب التعلم بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجریبیة األولى اللواتي درسن باستخدام 

، وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة اللواتي )32.10) (الدببة الثالثة( الخبراتي

ومن أجل معرفة عائدیة الفروق تم تطبیق اختبار شیفیه  .)25.73(درسن بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ 

  :یبین النتائج) 6(للمقارنات البعدیة، والجدول 

  )6( جدولال

مجموعات الدراسة باختالف أسلوب التعلم للفروق بین أداء مقارنات البعدیة اختبار شیفیه للنتائج 
  على االختبار التحصیلي البعدي)الدببة الثالثة وطاولة روبین(الخبراتي 

  الضابطة الدببة الثالثة طاولة روبین  المجموعة

المتوسط   

 الحسابي
35.46 32.10 25.73 

 *9.73 *3.36 - 35.46 طاولة روبین

 *6.37 -  32.10 الثالثة الدببة

 -   25.73  الضابطة

  )0.05(الفرق دال إحصائیا*

الثانیة  أن الفرق كان لصالح متوسط طالبات المجموعة التجریبیة) 6(یالحظ من الجدول و  

مع متوسط طالبات المجموعة  مقارنةعند )طاولة روبین(أسلوب التعلم الخبراتي باستخدام اللواتي درسن 

كان الفرق ، وكذلك )9.73(بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ الفرق بین المتوسطین تي درسن اللواالضابطة 

أسلوب التعلم الخبراتي اللواتي درسن باستخدام  الثانیةالمجموعة التجریبیة متوسط طالبات لصالح 
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، عتیادیةمع متوسط طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطریقة اال عند مقارنتهم) الدببة الثالثة(

المجموعة التجریبیة  متوسط طالبات كان الفرق لصالحوكذلك  ،)6.37(إذ بلغ الفرق بین المتوسطین 

مع متوسط طالبات  ةعند مقارن )طاولة روبین(باستخدام أسلوب التعلم الخبراتي  ندرس اللواتي االولى

إذ بلغ الفرق  )الدببة الثالثة(براتي أسلوب التعلم الخباستخدام اللواتي درسن  التجریبیة الثانیة المجموعة

  ).3.36(بین المتوسطین 

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة في التفكیر اإلبداعي بمادة العلوم  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانیا

 ؟  )الدببة الثالثة وطاولة روبین(لدى طالبات الصف الثامن االساسي تعزى ألسلوب التعلم الخبراتي 

إلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء مجموعات ل 

الدببة (أسلوب التعلم الخبراتي من طالبات الصف الثامن االساسي في مادة العلوم باختالف الدراسة 

   :ذلك اآلتي یوضح )7( البعدي، والجدول على اختبار التفكیر اإلبداعي)الثالثة وطاولة روبین

  )7( جدولال

أسلوب التعلم باختالف المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء مجموعات الدراسة 
  وعالماتهم القبلیةعلى اختبار التفكیر اإلبداعي البعدي )الدببة الثالثة وطاولة روبین(الخبراتي 

  العدد  المجموعة
العالمة 
  الكلیة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 34 الضابطة

42 

9.06 3.50 23.15 5.08 

 3.92 27.54 3.41 8.00 28 الدببة الثالثة

 3.18 30.32 2.93 8.19 31 طاولة روبین

 5.13 26.86 3.29 8.45 93  المجموع
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 حسابي لطالبات المجموعة التجریبیة الثانیة اللواتي درسنأّن المتوسط ال) 7(الجدول  ویبین 

كان األعلى إذ  على االختبار التفكیر اإلبداعي البعدي)طاولة روبین(أسلوب التعلم الخبراتي باستخدام 

اللواتي درسن األولى التجریبیة ، في حین بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة )30.32(بلغ 

المتوسط ، وأخیرًا جاء )27.54(كان متوسطهن الحسابي) الدببة الثالثة(الخبراتي اسلوب التعلمباستخدام

  .)23.15(بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ اللواتي درسن  الضابطةالمجموعة  لطالباتالحسابي 

ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین متوسطات مجموعات الدراسة ذات داللة إحصائیة عند  

نتائج ، وجاءت )ANCOVA) (المشترك( التباین المصاحبتحلیل  تطبیق تم) α ≥0.05(مستوى داللة 

  ):8(على النحو الذي یوضحه الجدول تحلیل ال

  )8( جدولال

الدببة (أسلوب التعلم الخبراتي مجموعات الدراسة باختالف ألداء ) المشترك(المصاحب  تحلیل التباین
 ي البعديعلى اختبار التفكیر اإلبداع)الثالثة وطاولة روبین

  مصدر التباین
 مجموع
  المربعات

  درجات

  الحریة

 متوسط مجموع
  المربعات

  )ف(قیمة
مستوى 
  الداللة

  قیمة إبتا

 0.022 0.161 1.996 34.444 1 34.444 االختبار القبلي

 0.342 0.000 23.169 399.747 2 799.493 اسلوب التعلم

    17.253 89 1535.559 الخطأ

     92 2423.183 الكلي المعدل

  )0.05(الفرق دال إحصائیا*
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، عند مستوى )23.169(بالنسبـة السلوب التعلم قد بلغت ) ف(أن قیمة ) 8(الجـدول  ویشیر 

مجموعات الدراسة ق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات أداء و ، مما یدل على وجود فر )0.000(داللة 

  .)لة روبینالدببة الثالثة وطاو (أسلوب التعلم الخبراتي باختالف 

، وهذا یعني رفض على االختبار التفكیر اإلبداعي البعديمقارنًة بالطریقة االعتیادیة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ": اآلتي الفرضیة الصفریة الثانیة والتي تنص على

ي بمدینة عمان في التفكیر اإلبداعي بمادة العلوم لطالبات الصف الثامن االساس )α ≥ 0.05(الداللة 

   ).الدببة الثالثة، وطاولة روبین(تعزى ألسلوب التعلم الخبراتي

 الفرق فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة المعدلة ألداءكان  ومن أجل معرفة لصالح من 

  . یبین تلك المتوسطات) 9(، والجدول على اختبار التفكیر اإلبداعي البعديمجموعات الدراسة 

  )9( جدولال

ألداء مجموعات الدراسة باختالف أسلوب التعلم ة المعیاری المعدلة واألخطاء وسطات الحسابیةالمت
  على اختبار التفكیر اإلبداعي البعدي)الدببة الثالثة وطاولة روبین(الخبراتي 

  العدد  المجموعة
العالمة 
  الكلیة

 المعیاري الخطأ المتوسط الحسابي

 34 الضابطة

42 

23.26 0.72 

 0.79 27.45 28 الثةالدببة الث

 0.75 30.27 31 طاولة روبین
  

 الثانیةالمجموعة التجریبیة  لطالبات المعدل أّن المتوسط الحسابي) 9(الجدول  ویالحظ من   

، في حین )30.27(كان األعلى إذ بلغ  )طاولة روبین(أسلوب التعلم الخبراتي باستخدام  اللواتي درسن

أسلوب التعلم لمجموعة التجریبیة األولى اللواتي درسن باستخدام ا لطالباتبلغ المتوسط الحسابي 

المجموعة الضابطة اللواتي  لطالبات، وأخیرًا جاء المتوسط الحسابي )27.45) (الدببة الثالثة(الخبراتي 
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ولمعرفة عائدیة الفروق تم تطبیق اختبار شیفیه للمقارنات  ،)23.26(درسن بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ 

  .یبین النتائج) 10(یة والجدول البعد

  )10( جدولال

مجموعات الدراسة باختالف أسلوب التعلم للفروق بین أداء اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة نتائج 
  على االختبار التفكیر اإلبداعي البعدي)الدببة الثالثة وطاولة روبین(الخبراتي 

  الضابطة الدببة الثالثة طاولة روبین  المجموعة

توسط الم  
  23.26 27.45 30.27 الحسابي

  *7.01 *2.82 - 30.27 طاولة روبین

 *4.19 -  27.45 الدببة الثالثة

 -   23.26  الضابطة

  )0.05( الفرق دال إحصائیا*

الثانیة  أن الفرق كان لصالح متوسط طالبات المجموعة التجریبیة) 10(یالحظ من الجدول و  

مع متوسط طالبات المجموعة  هعند مقارنت)طاولة روبین(م الخبراتي أسلوب التعلباستخدام اللواتي درسن 

كان الفرق ، وكذلك )7.01(بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ الفرق بین المتوسطین اللواتي درسن الضابطة 

أسلوب التعلم الخبراتي اللواتي درسن باستخدام  الثانیةالمجموعة التجریبیة متوسط طالبات لصالح 

، مع متوسط طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطریقة االعتیادیة عند مقارنته) ثةالدببة الثال(

 االولىالمجموعة التجریبیة  متوسط كان الفرق لصالحوكذلك  ،)4.19(إذ بلغ الفرق بین المتوسطین 

ت مع متوسط طالباعند مقارنته  )طاولة روبین(باستخدام أسلوب التعلم الخبراتي  اللواتي درسن

إذ بلغ الفرق  )الدببة الثالثة(أسلوب التعلم الخبراتي باستخدام اللواتي درسن  التجریبیة الثانیة المجموعة

  ).2.82(بین المتوسطین 
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  الفصل الخامس

  التوصیات و مناقشة النتائج

الثالثة من أسالیب التعلم  ةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام أسلوبي طاولة روبین والدبب

لخبراتي في تدریس العلوم لطالبات الثامن األساسي بمدینة عمان، وأثرهما في التحصیل والتفكیر ا

ویتضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها هذه الدراسة  .اإلبداعي

  :وعلى النحو اآلتي

هل توجد فروق ذالت داللة : ، وینص على اآلتيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

إحصائیة في التحصیل بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي تعزى ألسلوب التعلم 

  ؟)الدببة الثالثة وطاولة روبین( الخبراتي

الدببة الثالثة وطاولة ( كشفت نتائج هذه الدراسة عن تفوق تأثیر التدریس بأسلوبي التعلم الخبراتي

  .لبات الصف الثامن لمادة العلوم مقارنة بالطریقة االعتیادیةل طایصحفي ت )روبین

من أسالیب التعلم الخبراتي  هذین األسلوبیناستخدام بوقد تعزى هذه النتیجة إلى فاعلیة التدریس 

، بالطالبوربط المادة بالمیدان والبیئة المحیطة  ، اللذین یهتمان بالتطبیق العملي،في تدریس مادة العلوم

لدیهم، واالستفادة من خبرات وبالتالي تحسین التحصیل  ،بداعي بمهاراته المتنوعةإلالتفكیر ا ینميمما 

الطلبة وخبرات المعلم لتمكین المعلومة التي یتلقاها الطالب وتطویرها عن طریق التفكیر اإلبداعي 

  .لدیهم

راتیجیات استخدام خطوات واست یتطلب التدریس بهذین األسلوبین باإلضافة إلى ذلك، فإَن و 

، وتوضیح وتمعٍن شدیدین تطبیق األسالیب بوعي ىبحیث تكون المعلمة قادرة عل ،واضحة ومنظمة

  .وبالتالي الحصول على نتائج جیدة ،خطوات تطبیق الدرس للطالبات
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التي  ةالتي تأتي من الخبر  للمشكالتإیجاد الحل األكثر مالءمة  یتمففي أسلوب الدببة الثالثة 

تقوم المعلمة  ،سلوبهذا األ ففي تطبیق. المعلم والمتعلم من عدد من المشكالتاكتسبها كل من 

 له،تحدید مجال التواصل للمتعلم عن طریق تحدید المشكلة : مهمة تتمثل فيبالمرور بخطوات ثالث 

یكون الذي التجریب وتنفیذ التوازن المناسب للمشكالت التي تكمن فیها الحلول،  لتحقیق القیام بتجربةٍ و 

بتقسیم الطالبات إلى مجموعات ثالثیة، وقیام المتعلم بمراجعة ما تم من أجل التأمل في التجربة 

 .والتوصل إلى الحل األمثل بعد مناقشة النتائج التي توصلوا إلیها

ا في أسلوب طاولة روبین  الطالبات  فتكونعلى عنصر المناقشة،  ذي یقوم بالدرجة األساسلواأمَ

مستدیرة، بحیث تختار طالبات المجموعات المختلفة متحدثة رسمیة عن كل  تموزعات على عدة طاوال

بالتجول بین الطالبات دور فعال في إدارة المناقشة وما بعدها، حیث تقوم  ویكون للمعلمة، مجموعة

 یشجعمما السبورة، ى اآلراء واألفكار التي یتم االتفاق بشأنها عل ثم كتابةلتشجیعهن على التفاعل، 

أن یتم كل ذلك من جانب المعلمة  ىالعصف الذهني، عل فیما یشبهالتفكیر والمشاركة  ىبات علالطال

  .والطالبات في جو یسوده التطبیق والمرور بالخبرات

التي ) Karen,2003(كارین إلیها دراسة  مع النتائج التي أشارت ةه النتائج منسجمجاءت هذ قدو 

مقارنة مع أسلوب التعلم  قدرة الطلبة على إعداد البحوث التعلم الخبراتي فيأثر فعالیة  تحدثت عن

ة لتعدیل سلوك الطلبة االجتماعي من حیث طریقة بوأما بالنس. البحوث تلك االعتیادي في طریقة إعداد

 Caulfield(وودز فقد جاءت دراسة كولفیلد ،خرین والبحث عن حل للمشكالتالتواصل والتعاون مع اآل

and Woods,2013( أثر استخدام التعلم الخبراتي على المدى البعید بالنسبة  اهتمت بقیاس، التي

األثر أن استخدام طریقة التعلم الخبراتي له مع الدراسة الحالیة من حیث متفقه  ،للسلوك اإلجتماعي

  .في تعدیل سلوك الفرد اإلیجابي
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 مع ،)Earnest, 2013(ودراسة ایرنست ) Hicks.etal. al,2010( ورفاقه وقد اتفقت دراسة هیكس

في اختالف نتائج الطلبة إیجابي ، بأَن التدریس بطریقة التعلم الخبراتي كان له أثر نتائج الدراسة الحالیة

  .الطریقة االعتیادیة عند مقارنتها مع نتائج ةالتحصیلی

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، والذي ینص على اآلتي : ثانیاً 

لة إحصائیة في التفكیر اإلبداعي بمادة العلوم لدى طالبات الصف األساسي هل توجد فروق ذات دال 

   ؟)طاولة روبین والدببة الثالثة(تعزى ألسوب التعلم الخبراتي 

في التفكیر عن تفوق معدل طالبات المجموعتین التجریبیتین الحالیة كشفت نتائج هذه الدراسة 

للمجموعة  )30.32(هو األعلى  كان المتوسط الحسابي، بحیث اإلبداعي عند استخدام التعلم الخبراتي

التجریبیة ، في حین جاءت المجموعة )طاولة روبین(أسلوب التجریبیة للطالبات اللواتي درسن باستخدام 

، وأخیرًا جاء المتوسط )27.54(في المرتبة الثانیة وكان متوسطها الحسابي ) الدببة الثالثة(الثانیة 

   ).23.15( ومقداره بالطریقة االعتیادیة  عة الضابطةالحسابي لطالبات المجمو 

ان التدریس بأسلوبي الدببة الثالثة وطاولة روبین القائم على حل  ىهذه النتائج إل ىوقد تعز 

عطاء حلول متنوعة دون خوف  إلجراء المزید من قد أعطى الفرصة للطالبات ،المشكالت المناقشة وإ

وصًا أسلوب طاولة روبین یحفز الطالبة على طرح أكبر عدد ن األسلوبین وخصأل، بالخجل ورأو شع

ربط المشكلة والحل بالتجربة والبیئة المحیطة  على ات، وهذا ما یشجع الطالبعالیةمن األفكار بطالقة 

 هنیحرر تفكیر  ، ممافالمیدان والخروج عن االعتیادي والمألوف یشعر الطالبات بالراحة والتنوع. نبه

  .یتطرق إلیها من قبل یتم على إیجاد حلول جدیدة أصیلة لم ةاإلبداعیوقدراتهن 

وألن طاولة روبین تبحث في طرح أكبر عدد من الحلول، فقد كانت نتائج الطالبات في التفكیر 

ألن كل فكرة لحل  ،ة بالنفس لدى الطالباتقاإلبداعي أكثر في هذا األسلوب، لما له من زیادة الث

 على التحدث م والتقدیر من المعلم، مما یشجع حتى الطالبة الضعیفةالمشكلة مقبوله ولها االحترا

وهذا ما الحظته الباحثة عند تطبیق األسلوب على الطالبات في مدرسة خلدا . والمناقشة دون خجل

  .أنهن متفاعالت بدرجة كبیرة مع بعضهن ومع المعلمة، للبنات الثانویة
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الطالبات في االختبار التحصیلي وتنمیة قدراتهن  وقتفإلى  أیضاً  یعودالسبب في هذه النتیجةكما و 

خالل تلقي دروس الوحدة بهذین األسلوبین، وذلك ألنهن قد تعرضن ألسئلة من وذلك التفكیر،  على

واالستفادة من  ،مما ساعد على تدریبهن على التفكیر ،متنوعة من مستویات ومهارات عقلیة مختلفة

  .اختبار التفكیر اإلبداعي اإلجابة عن فقراتفي  لهارضن التجریب والخبرات المتنوعة التي تع

تدریبي  برنامج اهتمت بدراسة أثر، )1995(دراسة حسین  بعض نتائج وتتفق هذه النتائج مع  

لمهارات اإلدراك والتنظیم واإلبداع في تنمیة التفكیر اإلبداعي، لدى عینة من طلبة الصف الثامن 

داللة إحصائیة لعامل  أثٍر ذي حیث أظهرت النتائج وجود  ،مفي األردن في مادة العلو األساسي 

وقد اختلفت مع عدم ، المجموعة التجریبیة حكیر اإلبداعي لصالفالتدریب على مهارة الطالقة في الت

  .وجود أثر ذي داللة إحصائیة للتدریب على مهارة األصالة للتفكیر اإلبداعي

معرفة أثر  ركزت علىالتي ) 1996(دراسة السرور  كما اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج

تنمیة المهارات اإلبداعیة لدى طلبة كلیة العلوم التربویة  في )Masterthinkerالماسترثنكر (تعلیم التفكیر

وقد كانت النتائج ). أ( وقد استخدمت الباحثة اختبار تورانس اللفظي والشكلي الصورة .في الجامعة األردنیة

دالالت إحصائیة بین المجموعتین في األداء على المهارات اإلبداعیة ولصالح وجود فروق ذات 

  .المجموعة التجریبیة

التي هدفت ) 2006(دراسة الشهابي وفي الوقت نفسه، اختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج

صف الثاني اإلبداعي لدى طلبة ال التي تنمي التفكیردرجة ممارسة معلم العلوم للمهارات  إلىالتعرف 

بینت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسط الطالب والطالبات فیما  إذ ،ثانوي العلميال

اإلبداعي لدى طلبة الصف الثاني الثانوي  التي تنمي التفكیریتعلق بممارسة معلم العلوم للمهارات 

  .العلمي بمدینة تعز
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 نتائج الدراسة الحالیة في أناتفقت مع  فقد ،)2010(ودراسة محسن ) 2008(أما دراسة الطاهر 

استخدام التعلم الخبراتي في العملیة العلمیة التعلیمیة یعمل على تنمیة قدرات التفكیر اإلبداعي وحل 

، وجود فروق )2008(، وزیادة تحصیل الطلبة، بحیث أظهرت دراسة الطاهرالمشكالت بطریقة إبداعیة

  .یر اإلبتكاري للمجموعة التجریبیة لصالح التطبیق البعديذات داللة إحصائیة في درجات التفك

 الدراسة نتائج، مع )Hicks. et.al, 2010( وآخرون دراسة هیكس نتائج اتفقت وفي الوقت ذاته

قدرة وزیادة  التفكیر اإلبداعي مهارات تنمیة یؤدي إلى بأن استخدام التعلم الخبراتي كطریقة تدریس  الحالیة

  .شكالت بصورة أسرع وتخطیطهم للمستقبل بطریقة أفضلالطالب على حل الم

  :توصیات الدراسة

  :في ضوء نتائج الدراسة الحالیة، تم التوصل إلى التوصیات اآلتیة

الطالبـــــــــــات اللـــــــــــواتي درســـــــــــن مـــــــــــادة تفـــــــــــوق  لـــــــــــىعالدراســـــــــــة الحالیـــــــــــة بعـــــــــــض نتـــــــــــائج  أكـــــــــــدت .1

طالبــــــــــــات  علــــــــــــى )طاولــــــــــــة روبــــــــــــین والدببــــــــــــة الثالثــــــــــــة(بأســــــــــــلوبي الــــــــــــتعلم الخبراتــــــــــــي العلــــــــــــوم 

ــــــــــــــالطریق االعتیادیــــــــــــــة ـــــــــــــن المــــــــــــــادة نفســــــــــــــها ب ــــــــــــــواتي درسـ ، فــــــــــــــي المجموعــــــــــــــة الضــــــــــــــابطة الل

ـــــــــــم  ـــــــــــل المعل ـــــــــــة بتضـــــــــــمین دلی ــــــــــذلك توصـــــــــــي الباحث ـــــــــــامن، لـ ـــــــــــات للصـــــــــــف الث تحصـــــــــــیل الطالب

بــــــــــــدروس توضـــــــــــــیحیة عــــــــــــن كیفیـــــــــــــة اســــــــــــتخدام األســـــــــــــلوبین الســــــــــــابق ذكرهمـــــــــــــا فــــــــــــي مـــــــــــــادة 

  .      ویةالعلوم، تدریجیًا من المراحل األساسیة إلى المراحل الثان

بما أَن النتائج كانت لصالح التعلم التجریبي في االختبارین التحصیلي واإلبداعي، فتوصي الباحثة  .2

إلجراء التجارب العملیة، واألفضل أن تكون هذه المختبرات  كاملٍ  بشكلٍ  جهزةبعمل مختبرات م

المیدان، مما یعمق فهم س في المختبر و و قریبة من التطبیقات المیدانیة، وذلك إلمكانیة تطبیق الدر 

  .الطلبة وسهولة ربطهم للقیام بالتجربة في البیئة المحلیة، والتوصل للنتائج نفسها
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ــــــــــــــى التفكیــــــــــــــر  .3 ــــــــــــــة إحصــــــــــــــائیة عل ــــــــــــــائج الدراســــــــــــــة وجــــــــــــــود فــــــــــــــروق ذات دالل أظهــــــــــــــرت نت

ـــــتخدام أســـــــــــلوبي الــــــــــتعلم الخبراتــــــــــي، فتوصــــــــــي الباحثـــــــــــة  اإلبــــــــــداعي للطالبــــــــــات تعــــــــــزى إلســـــ

ــــــــر اإلبــــــــداعي لــــــــدى بتضــــــــمین المــــــــنهج المدرســــــــي فــــــــي مــــــــ ــــــــوم ألنشــــــــطة تثیــــــــر الفكی ادة العل

  .الطلبة في نهایة كل درس

توصــــــــــي الباحثـــــــــــة بعمـــــــــــل دراســـــــــــات میدانیـــــــــــة علــــــــــى تطبیـــــــــــق أســـــــــــالیب الـــــــــــتعلم الخبراتـــــــــــي  .4

 كأســـــــــــــلوب تعلمـــــــــــــي تعلیمـــــــــــــي فـــــــــــــي المـــــــــــــواد الدراســـــــــــــیة المختلفـــــــــــــة ،المتنوعـــــــــــــة األخـــــــــــــرى

ــــث التقتصـــــــــــــر علـــــــــــــى العلـــــــــــــوم فقـــــــــــــط، وال علـــــــــــــى األخـــــــــــــرى میـــــــــــــة تنالتحصـــــــــــــیل أو ، بحیـــــــــ

 .التفكیر اإلبداعي فحسب  

ــــــــــــة  .5 ــــــــــــة  حــــــــــــولإجــــــــــــراء دراســــــــــــة میدانی ــــــــــــة الثالثــــــــــــة وطاول ــــــــــــأثیر اســــــــــــتخدام أســــــــــــلوبي الدبب ت

روبـــــــــــین علـــــــــــى الدافعیـــــــــــة وباســـــــــــتخدام متغیـــــــــــرات الجـــــــــــنس والمســـــــــــتوى التعلیمـــــــــــي وثقافـــــــــــة 

 .الوالدین

ـــــــــة وطاولـــــــــة  .6 ـــــــــة الثالث ـــــــــق أســـــــــلوبي الدبب ـــــــــى تطبی ـــــــا عل ـــــــــوم ومعلماتهــ ـــــــــدریب معلمـــــــــي مـــــــــادة العل ت

ـــــــتم اســـــــــتخدامها فـــــــــي البیئـــــــــة الصـــــــــفیة، بإشـــــــــراف مشـــــــــ روبـــــــــین، كـــــــــي فین تربـــــــــویین متعمقـــــــــین ر یــ

كیفیـــــــــــة نحـــــــــــو رشـــــــــــادهم إ ، بحیـــــــــــث یقومـــــــــــوا بمتابعــــــــــة المعلمـــــــــــین و نســـــــــــلوبیهـــــــــــذین األبتطبیــــــــــق 

 .التطبیق على شكل دورات تدریبیة والمتابعة الصفیة لهم
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 .عالم المكتب: ، القاهرة)1(ط 
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ماعیة لمهارات التفكیر في مدى استخدام معلمي الدراسات اإلجت ).2003(البنعلي، غدنانة سعید  -
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  )1(ملحق 

   الدراسة االستطالعیة

: لیب التعلم الخبراتي وهمانتائج دراسة استطالعیة حول مدى استخدام أسلوبین من أسا
وأثرهما في التفكیر اإلبداعي لطالبات الصف الثامن ) طاولة روبین(وأسلوب) الدببة الثالثة(أسلوب 

  .في مدینة عمان من وجهة نظر المعلمات والطالبات

  درجة استجابة المعلمات  الفقرة
 

  درجة استجابة الطالبات
  

  
بدرجة 
  نادرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  كبیرة

درجة ب
  نادرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  كبیرة

تســــــــــــتخدم المعلمــــــــــــة مــــــــــــع .1
أســــــــــلوب الدببــــــــــة (الطالبـــــــــات 

ــــتعلم الخبراتــــي فــــي ) الثالثــــة لل
  .تدریس مادة العلوم

74%  22%  4%  70%  17%  3%  

أســــــــلوب (تطبـــــــق المعلمـــــــة .2
للـتعلم الخبراتـي ) طاولة روبـین

  .خالل تدریس مادة العلوم
65%  33%  2%  69%  29%  2%  

لمعلمــة أثنــاء تــدریس تــربط ا.3
مـــــــادة العلـــــــوم بـــــــین اســـــــتخدام 

للـتعلم ) أسلوب الدببة الثالثة (
الخبراتـــــــــــــي وبـــــــــــــین التفكیـــــــــــــر 

  .اإلبداعي

89%  10%  1%  70%  27%  3%  

تــربط المعلمــة أثنــاء تــدریس .4
مـــــــادة العلـــــــوم بـــــــین اســـــــتخدام 

) أســــــــــلوب طاولــــــــــة روبــــــــــین (
للـــتعلم الخبراتـــي وبـــین التفكیـــر 

  اإلبداعي
  

75%  22%  3%  64%  31%  5%  
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  )2(ملحق 

  االختبار التحصیلي
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  حفظه اهللا .....................................................   الدكتور / األستاذ 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

ثة من أسالیب استخدام أسلوبي طاولة روبین والدببة الثال"تقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف إلى     
التعلم الخبراتي في تدریس العلوم لطالبات الصف الثامن األساسي بمدینة عمان، وأثرهما في 

تخصص مناهج  -وذلك للحصول على درجة الماجستیر في التربیة "التحصیل والتفكیر اإلبداعي 
دة الرابعة من الوح) الضوء(وتتناول هذه الدراسة وحدة . وطرق تدریس، من جامعة الشرق األوسط 

لواء / م في محافظة عمان 2014/2015للصف الثامن للعام ) الفصل األول ( في مادة العلوم 
  . الجامعة

وعملت الباحثة على إعداد االختبار التحصیلي لتلك الوحدة الدراسیة،  من أجل قیاس الجانب   
فقرة من نوع ) 48(الختبار من ویتكون ا.  )المعرفة،  والفهم،  والتطبیق: (المعرفي بمستویاته الثالثة

  .االختیار من متعدد بصورته األولیة
بداء آرائكم حول األمور اآلتیة     : یرجى من سیادتكم االطالع على االختبار التحصیلي،  وإ
  .مراعاة فقرات االختبار لجوانب المعرفة .1
  .مراعاة فقرات االختبار للفروق الفردیة بین الطلبة .2
 .للفقراتالدقة العلمیة واللغویة  .3

 .مراعاة طول االختبار .4

 .وضع أي مالحظات أخرى ترونها مناسبة .5

وتتقدم الباحثة لسیادتكم بجزیل الشكر على ما ستبذلونه من جهد في هذا المجال الذي سیكون له    
ُ ولي  األثر الفعال في انجاز هذه الدراسة، واإلسهام في تحسین تدریس العلوم وتطویره، واهللا وحده

  .      لسدادالتوفیق وا
  

  الباحثة

  هناء محمد عمرو
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  :األهداف التي یحققها االختبار التحصیلي

  :ستكون الطالبة بعد االنتهاء من تدریس وحدة الضوء قادرة على أَن 

 تعرف األجسام الشفافة. 

 تحدد نوع أمواج األشعة الضوئیة. 

 تذكر نواتج االنعكاس المنتظم. 

  ة الحقیقیةتحدد نوع المرآة التي یوجد فیها البؤر. 

  تعدد العوامل التي تعتمد علیها صفات األخیلة المتكونة لجسم وضع أمام مرآة
 .كرویة

 تحدد العالقة بین البعد البؤري للمرآة المحدبة وبعد الخیال وبعد الجسم. 

 تعدد صفات الخیال المتكون في المرآة المحدبة. 

 تسمي موقع الجسم الذي نشاهده في الماء. 

 ف المرئيتعرف ألوان الطی. 

 تحدد المواد التي تجعل الضوء ینكسر أكثر. 

 تسمي األلوان األساسیة للضوء. 

 تعرف البؤرة الحقیقیة. 

 تحدد أكثر ألوان قوس قزح التي یقوم المنشور بكسرها بدرجة كبیرة. 

 ف معنى الخیال وحجمه وبعده بالنسبة للجسم  .تعرّ

 ضوء بانها معتمةتعلل سبب تصنیف األجسام المعتمة عند تفاعلها مع ال. 

 تستنتج اعتبار جسم اإلنسان من األجسام المعتمة. 
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 تفسر طریقة انتشار األشعة الضوئیة عندما یوضع مصباح في بؤرة المرآة المقعرة. 

 تسنتج صفات الخیال المتكون لجسم وضع أمام مرآة كرویة. 

 تعلل سبب استخدام المرآة المقعرة عند الحالقة للرجال. 

 السراب في الصحراء، وقوس قزح في الشتاء تفسر حدوث ظاهرة. 

 تستخلص سبب تحلل الضوء األبیض إلى ألوان الطیف المرئي، عند سقوطه على منشور. 

 االنعكاس تفسر سبب حدوث ظاهرة. 

 تستنبط قانون االنعكاس األول. 

 تستنتج قانون االنعكاس الثاني. 

 تعلل سبب تسمیة الخیال الوهمي بهذا االسم. 

 لضوء الزرق واألحمر واألخضر باأللوان االساسیةتفسر تسمیة ا. 

 تستنبط لون الضوء الذي ینتج عند مزج األلوان األساسیة للضوء. 

 تفسر رؤیة الثلج باللون األبیض، والفحم باللون األسود. 

 تعلل تسمیة العدسة المحدبة بالعدسة الالمة. 

 غیرةتستخلص نوع العدسة التي تقوم باستخدامها لرؤیة األشیاء الص. 

 تستنبط طریقة انعكاس األشعة الضوئیة عند سقوط الضوء على سطح خشن. 

  تحسب مقدار زاویة االنعكاس عند سقوط الشعاع الضوئي على سطح مرآة مستویة. 

 تبرهن توضیح شكل ظاهرة انكسار الضوء. 

 تبرهن كیفیة مسارات انكسار الضوء عند سقط شعاع ضوئي من الهواء على الماء. 

 شكل لتوضیح زاویة االنكسارتستخدم ال. 
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 تستخدم الشكل لتبین خط سیر الشعاع الضوئي في الوسط الشفاف بعد انكساره. 

 تستعمل الشكل لتثبت العالقة التي تربط بین زاویة السقوط وزاویة االنكسار. 

 تبرهن كیف یمكن أن ترى العبارات المعكوسة باستخدام نوع معین من المرایا. 

 األرقام في المرآة المستویة تتعرف كیف یمكن رؤیة. 

 توضح كیفیة رؤیتها لأللوان إذا وضعت قطعة من لون معین على العینین.  

  جدول المواصفات    

 المحتوى/ األهداف تذكر فهم تطبیق المجموع

 تفاعل الضوء مع األجسام 2 2 - 4

 انعكاس الضوء 3 3 3 9

 أنواع المرایا 6 4 4 14

 انكسار الضوء 2 1 5 8

 انكسار الضوء في المنشور 2 1 - 3

 ألوان األجسام 1 3 2 5

 أنواع العدسات 2 2 1 5

48  16  16  16    
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

   :تعلیمات االختبار

  :عزیزتي الطالبة

فقرة من نوع االختیار من متعدد، ولكل فقرة أربعة بدائل، ) 48(یتألف هذا االختبار من 
في ورقة اإلجابة المرفقة أمام   )X(فما علیِك سوى وضع إشارة واحد فقط منها صحیح، 

  :رقم الفقرة وتحت الحرف الدال على اإلجابة الصحیحة، وفیما یأتي مثال ذلك

  :الضوء ینتشر في خطوط

 مستقیمة  . أ

 منحنیة  . ب

  متعرجة. ج

  مغلقة. د

ة في ورق) X(فالمطلوب وضع إلشارة ). أ(فاإلجابة الصحیحة لهذه الفقرة هي الحرف 
  .أمام الرقم الذي یشیر علیه) أ(اإلجابة المرفقة تحت الحرف 
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     التحصیلي  اإلختبار
  الثامن الصف لطلبة
    العلوم مادة في

===الضوء  فصل/   الرابعة الوحدة =
=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =

= =

 :  شخصیة  بیانات
  ---------------------- :الشعبة            ............................       اإلسم

                    ..........................   المدرسة 
   دقیقة) 40(االختبار  عن  لإلجابة   المخصص   الزمن

  

  :، مما یأتيبوضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیح الفقراتعن جمیع أجب : مالحظة
  

   :تبعًا لتفاعل الضوء مع األجسام، فإَن األجسام الشفافة هي األجسام التي  -1
  

  .  تسمح بنفاذ معظم الضوء الساقط علیها. أ  
  .ال تسمح بنفاذ الضوء من خاللها. ب 
  .تمتص بعض الضوء . ج 
  .تشتت الضوء. د 

  
  :تبر الشعاع الضوئي من األمواج یع - 2
 السینیة. د    الكهربائیة. ج  الكهرومغناطیسیة. ب  الكهروكیمیائیة  . أ
  :من نواتج اإلنعكاس المنتظم أخیلة   -3
 .  كهرومغناطیسیة تتفرق في جمیع االتجاهات. أ

 .تعتمد في طبیعتها على نوع السطح العاكس.ب

     .  منعكسة تتفرق في اتجاه واحد. ج
     .ة في اتجاهین متوازیینمنعكس. د

  

عند وضع مصدر ضوئي في البؤرة، فإن الضوء الساقط ینعكس من المرآة المقعرة في  - 4
 :خطوط

 منحنیة غیر مغلقة. د  .منحنیة مغلقة. ج  غیر متوازیة . ب    متوازیة  . أ
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 :تكون البؤرة حقیقیة في المرآة - 5
 االسطوانیة. د    المستویة. ج    المحدبة. ب      المقعرة.أ

 
 :من العوامل التي تعتمد علیها صفات األخیلة المتكونة لجسم وضع أمام مرآة مقعرة - 6

  . نوع الجسم. د  نوع االنعكاس. ج  .البعد البؤري . ب  .بعد الجسم   . أ
        

 :إذا نظرت في مرآة محدبة، فإَن صفات الخیال المتكون هي - 7
 وهمي،مقلوب ومصغر. ب        وهمي، معتدل ومصغر  . أ

  وهمي، مكبر ومقلوب. د        دل ومصغرحقیقي، معت. ج
  

 :یسمى موقع الجسم الذي تشاهده في الماء بالموقع  - 8
 البحري. د  العمیق. ج    الظاهري    . ب      الحقیقي  . أ

  
ف ألوان الطیف المرئي بأنها األلوان  - 9   :تُعرَ
  .التي یتحلل إلیها الضوء عند انعكاسه. أ

  .لضوء عندما یسقط على منشور وینكسرالضوء األبیض السبعة التي یتحلل إلیها ا. ب
  .البیضاء للضوء عند سقوطه على جسم معتم. ج
  .الثانویة للضوء. د
  

  :یسمى الضوء األحمر، واألزرق، واألخضر باأللوان -10
   العاكسة. د    األساسیة. ج      المركبة. ب    الثانویة. أ
  

  :تستخدم العدسات المحدبة في كثیر من األجهزة منها - 11
    مرایا الحالقة. ب            )المنظار(سكوبالتل. أ

  الفرن الشمسي. د            النظارات الشمسیة. ج
  
  أي من هذه المواد تجعل الضوء ینكسر أكثر؟ -12

  الفراغ. د    البرسبكس. ج    الهواء. ب    األلماس . أ
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أي من الجمل اآلتیة صحیحة، البؤرة الحقیقیة هي النقطة التي تلتقي فیها األشعة  -13
  : سة من المرآةالمنعك

 .المقعرة بشكل متواٍز ومواٍز للمحور الرئیسي  . أ
 .المحدبة بشكل متواٍز ومواٍز للمحور الرئیسي  . ب
  .المقعرة بشكل خطوط متعرجة ومتقاطعة على المحور الرئیسي. ج
  . المحدبة بشكل خطوط متعرجة ومتقاطعة على المحور الرئیسي.  د
  

  :ور بكسرها بدرجة كبیرة هيأكثر ألوان قوس قزح التي یقوم المنش. 14
  الخضراء. د      البنفسجیة.ج    الصفراء. ب    الحمراء. أ

 
  :، فیما یتعلق بصفات الخیال في المرآة المستویةغیر صحیحةأي من العبارات اآلتیة . 15

  .بعد الخیال یساوي بعد الجسم. أ
  .حجم الخیال یساوي حجم الجسم. ب
  .الخیال معتدل لكنه معكوس جانبیاً . ج
  .الخیال حقیقي دائما. د
  

  :كلما كان الجسم أبعد عن الناظر، فإنه یبدو.  16
      أصغر من الطبیعي. ا

      أكبر من الطبیعي. ب
    أعرض من الطبیعي. ج
 مساویًا من الطبیعي. د

      
 :تصنف األجسام المعتمة عند تفاعلها مع الضوء بأنها معتمة،ألنها -17

 .قلیل منهتمتص الضوء الساقط وتعكس ال.  أ 
  .تعكس أو تشتت بعضها اآلخر. ب 
  . تمتص لون الجسم نفسه. ج 
  .ال تسمح بنفاذ الضوء من خاللها بل تمتص بعض الضوء الساقط وتعكس اآلخر. د 
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  :یعتبر جسم اإلنسان یعتبر من األجسام المعتمة،بسبب -18
 .صعوبة رؤیة األجسام من خالله   . أ

 .علیه انعدام تكوین الظل عند سقوط الضوء  . ب
  .السماح بمرور األشعة الضوئیة من خالله.  ج
 .قیامه بتشتیت األشعة الضوئیة الساقطة علیه. د
 
  : تعد ظاهرة االنعكاس من ظواهر تفاعل الضوء مع األجسام، ویفسر ظاهرة انعكاس الضوء -19

 .بارتداد الضوء عند سقوطه على جسم مصقول  . أ
 .فافةبامتصاص الضوء عند سقوطه على األجسام الش  . ب
  .بارتداد عند سقوطه على األجسام المعتمة. ج
 .بانكسار األشعة الضوئیة عند سقوطها على األجسام المعتمة. د
  

ل، والذي  -20 بعد دراستك ومالحظتك لظاهرة االنعكاس تستطیع أن تستنبط قانون االنعكاس األوَ
  :ینص على أَن 

نقطة السقوط تقع جمیعها في مستوى واحد  الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من. أ
  .عمودي على السطح العاكس

الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة االنعكاس تقعان في مستوى واحد عمودي على السطح . ب
  .العاكس

الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط تقعان في مستوى واحد عمودي على السطح . ج
  . العاكس

الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط تقعان في مستوى واحد أفقي على السطح  الشعاع. د
  .العاكس

  
  :حسب قانون االنعكاس الثاني فإَن زاویة السقوط -21

 ضعف زاویة االنعكاس. ب        .أكبر من زاویة االنعكاس  . أ
 .تساوي زاویة االنعكاس. د        . أصغر من زاویة االنعكاس. ج



78 
 

، ألنه یعتبر الخیال وه -22  :میًا
           .یمكن جمعه على حاجز  . أ
 .ال یمكن جمعه على حاجز. ب 

          .ال یمكن رؤیته بالعین المجردة. ج
  .یتكون عند سقوط األشعة الضوئیة على األجسام الشفافة. د

  
وهو یساعد والده في غسیل السیارة بأَن مصباح السیارة یوضع في بؤرة ) أحمد(الحظ   -23

 :مكن تفسیر ذلك على أَن الضوء ینتشر فيالمرآة المقعرة، وی
 .خطوط غیر مستقیمة وفي عدة اتجاهات  . أ

 .خطوط مستقیمة متوازیة، وفي اتجاه واحد لیصل إلى مسافة أكبر  . ب
  .اتجاه واحد وفي خطوط غیر متوازیة. ج
  .اتجاهین مختلفین. د 

  
بأَن الخیال  عندما تقوم بوضع أي جسم أمام مرآة المحدبة، فإنك تستطیع أن تستنتج - 24

  :المتكون
 وهمي،مقلوب ومصغر. ب        وهمي، معتدل ومصغر  . أ

  وهمي، معتدل ومكبر. د        حقیقي، معتدل ومصغر. ج
  

ل ذلك بأَن الخیال  -25 تالحظ استخدام بعض الرجال للمرایا المقعرة عند الحالقة،  ویعَل
 :المتكون

 .مكبر ووهمي ومعتدل. ب         .مصغر ووهمي ومعتدل  . أ
  .مكبر، وهمي ومقلوب. د         .ومقلوب مكبر وحقیقي. ج
  

 :تحدث  ظاهرة السراب في الصحراء، وحدوث قوس قزح في الشتاء بسبب -26
 .انكسار الضوء في الهواء الجوي نتیجة اختالف كثافته، واختالف سرعة الضوء  . أ

 .انعكاس الضوء في الهواء الجوي، بحیث تصبح زاویة السقوط تساوي زاویة اإلنعكاس  . ب
  .سام للضوء امتصاص األج. ج
  .تشتت الضوء في اتجاهات مختلفة. د
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 :یتحلل الضوء األبیض إلى ألوان الطیف المرئي عند سقوطه على منشور، وذلك ألَن  -27
 .األلوان التي یتكون منها الضوء األبیض لها سرعة االنتشار ذاتها  . أ

 .األلوان التي یتكون منها الضوء األبیض ال تنكسر  . ب
  .المرئي سرعةانتشار خاصة بها لكل لون من ألوان الطیف.  ج
  .المنشور یعمل على امتصاص األلوان التي یتكون منها الضوء األبیض.   د
  

  :یسمى اللون األزرق واألحمر واألخضر باأللوان األساسیة للضوء، وذلك  -28
ه ال یمكن تكوینها بمزج أي مكونین من مكونات الضوء األخرى   . أ  .ألنَ

ه یمكن تكوینها بمزج األلوان  . ب  .األساسیة للضوء باأللوان الثانویة ألنَ
  .  ألنها تعكس األلوان الحقیقیة للجسم. ج 
  . ألنها تؤدي إلى انكسار الضوء األبیض عند سقوطه علیها. د 
  

  :إذ ا قمت بمزج األلوان األساسیة للضوء، فإَنه ینتج عنها اللون -29
  األسود. د    األبیض. ج    األحمر. ب    األصفر. أ
  

  :ة رؤیة الثلج باللون األبیض ألَن الثلجتفسر عملی -30
  .یعكس الضوء األبیض. ب      .یمتص الضوء األبیض. أ

  .یعمل على انكسار األشعة الضوئیة. د    .یعكس األلوان األساسیة للضوء. ج
  

  :یعلل تسمیة العدسة المحدبة بالعدسة الالمة ألن الضوء -31
 .المنعكس علیها یرتد في نقطة واحدة  . أ

 .ینكسر في نقطة واحدة المنكسر عنها  . ج
 .الساقط علیها ینعكس بعیدًا عن البؤرة  . ح
 .الساقط علیها یتجمع في بؤرة  . د

  :إذا أردت رؤیة حشرة صغیرة فإنك تستخدم العدسة -32
  اإلسطوانیة . د    المستویة. ج    المحدبة . ب  المقعرة   . أ
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PP -  سقوط الضوء  أي شكل من األشكال اآلتیة توضح طریقة انعكاس األشعة الضوئیة عند
  :على سطح خشن
    

  .  . أ
  .ب                     

   
  
  
  
  
    
  .د.                                                               ج
  
  
  
 
 
 
  

PQ-  یكون مقدار زاویة االنعكاس عند سقوط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستویة بزاویة
  : مع سطحها) 30(مقدارها 

 
 

 60.د    50 .ج    45. ب   30  . أ

  

 

 :هي) س(وبعد الجسم ) ص(وبعد الخیال ) ع(إن العالقة بین البعد البؤري للمراة المحدبة - 35
 ع/1+ ص /1= س /1  . أ

 س/1+ ع/1= ص /1 . ب
  ص/1+ س /1= ع /1. ج
  ص/1+ س ½ = س/1. د
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  :الشكل الموضح أدناه یمثل ظاهرة -36

  

  شتت الضوءت. د  امتصاص الضوء . ج  انكسار الضوء. ب  انعكاس الضوء  . أ

 

مسار شعاع ضوئي سقط من الهواء، إلى الماء،  أي المسارات  یوضح المجاورالشكل  -37
  یبین انكسار الشعاع الضوئي؟

 الشعاع أ  . أ

   الشعاع ب  . ب

 الشعاع ج  . ج

 العمود المقام  . د

  
  

، أجیبي عن األسئلة ذوات األرقام  باإلستعانة: مالحظة   :)41، 40، 39، 38(بالشكل المبین جانبًا
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 :والعمود المقام) 2(تسمى الزاویة المحصورة بین الشعاع  -38

 زاویة االنعكاس. د  زاویة االنكسار. ج  السطح الفاصل. ب  زاویة السقوط  . أ
  

   :یسمى خط سیر الشعاع في الهواء -39
 السطح الفاصل. د  الشعاع الساقط. ج  العمود المقام. ب  الشعاع المنكسر   . أ

 
 

  :زاویة السقوط وزاویة االنكسار هي زاویة إَن العالقة التي تربط بین -40
  السقوط التي ال تساوي زاویة االنكسار. أ
  االنكسار التي ضعف زاویة السقوط. ب

  االنكسار التي نصف زاویة السقوط. ج 
 السقوط التي تساوي زاویة االنكسار. د  
  

  :والعمود المقام من نقطة السقوط على) 2(والشعاع ) 1(یقع الشعاع   - 41
  .مستویین عمودیین على السطح الفاصل .أ

  .مستوًى واحدًا أفقیًا على السطح الفاصل. ب
  .مستوًى واحدًا عمودیًا على السطح الفاصل. ج
  .مستویین أفقیین على السطح الفاصل. د        

  
 :اآلتي) 42(باإلستعانة بالمعلومات الواردة في الجدول المجاور، أجب عن السؤال : مالحظة

  ینكسر الشعاع الضوئي عندما ینتقل من األلماس إلى الهواء؟ كیف -42
 .مبتعدًا عن العمود المقام  . أ

 .مقتربًا من العمود المقام  . ب
على العمود المقام  . ج  .منطبقًا
 .موازیًا للعمود المقام . د
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بطاقة دعوة لحضور حفل زفاف أحد األقارب، ولكن هناك عبارة في نص الدعوة ) نادیة(تلقت   - 43
ها  فلم تستطع قراءتها، أذكر نوع األداة التي تساعدها على قراءة العبارة بالشكل استوقفت
  :الصحیح

  
 
  
 عدسة محدبة. د    مرآة مستویة. ج    مرآة محدبة. ب      مرآة مقعرة  . أ

 

  
بین الرقم الذي سیظهر ) 18(أمام مرآة مستویة البسًا قمیصه الریاضي ذا الرقم ) علي(وقف  - 44

 :في المرآة
 

 81. د      71. ج      18. ب      17  . أ
  

 :قطعًة من النایلون األحمر على عینیه، ما لون األشیاء التي سیراها من خاللها) سعید(وضع  - 45
  أصفر. د  أبیض. ج  أحمر. ب    أسود  . أ
  

 :إذا طلب منك تجهیز حالقة وتجمیل للسیدات، فأي المرایا تختار - 46
. د    المحدبة. ج           المقعرة  . ب           المستویة  . أ

 االسطوانیة
  

أراد مدیر مدرستك وضع مرآة في مكان ما لمراقبة ما یجري في كافة مرافق ساحة المدرسة في  - 47
 أثناء اإلستراحة، فما نوع المرآة التي تنصح بوضعها؟

 االسطوانیة. د    المحدبة. ج        المقعرة . ب     المستویة  . أ
  

 إذا سقط ضوء أبیض على أحد أوجه المنشور، ماذا سیحدث؟- 48
 .ءًا أبیضًا من الجهة األخرىینكسر ویخرج ضو    . أ
 .ینكسر ویتحلل إلى ألوان الطیف المرئي   . ب
  .ینعكس ویتحلل إلى ألوان الطیف المرئي .ج
  .ینعكس كما هو دون أن یتحلل . د
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  :اسفل الحرف الذي یدل على االجابة الصحیحة فیما یأتي)x(ضعي اشارة 
رقم 
  الفقرة

رقم   بدائل االجابة
  الفقرة

  بدائل االجابة
  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

1.          25.          
2.          26.          
3.          27.          
4.          28.          
5.          29.          
6.          30.          
7.          31.          
8.          32.          
9.          33.          
10.          34.          
11.          35.          
12.          36.          
13.          37.          
14.          38.          
15.          39.          
16.          40.          
17.          41.          
18.          42.          
19.          43.          
20.          44.          
21.          45.          
22.          46.          
23.          47.          
24.          48.          
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  )3(ملحق 

  اختبار التفكیر اإلبداعي

  

 اسم الطالبة : --------------------------  

 اسم المدرسة : -------------------------  

 الصف : -----------------------------  

 التاریخ : -----------------------------  

 اسم الفاحص : ------------------------  
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  تعلیمات االختبار

  ...أختي الطالبة

للعالم ) أ(ارات التفكیر اإلبداعي،  وهي صورة األلفاظ االختبارات التي بین یدیك هي اختب 
وستعطیِك الفرصة كي تستخدمي خیالك في أن تفكري في أفكار ووضعها في ". تورانس"األمریكي 

نما تهدف إلى رؤیة كم عدد من األفكار التي  جمل، لیس هناك إجابات صحیحة أو خاطئة، وإ
هذا العمل ممتعًا، فحاولي أن تفكري في أفكار  یمكن أن تأتین بها، وفي اعتقادي أنك ستجدین

  .وغیر مألوفة، أفكار تعتقدین أَن أحدًا لم یفكر بها من قبل. مثیرة لالهتمام

وعلیِك أن تقومي بسبعة أنشطة مختلفة، ولكل نشاط وقته المحدد، لذلك حاولي َأن 
  .تستخدمي وقتك استخدامًا جیداً 

ذا كان لدیك أسئلة بعد البدء، ال ت تحدثي بصوٍت عاٍل، إرفعي إصبعك وسوف تجدینني وإ
  .بجانبك ألحاول اإلجابة عن سؤالك

  لك التوفيق والنجاح

  

  الباحثة

  هناء محمد عمرو

2014    
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  االختبار األول

  توجیھ األسئلة

ین سرعته في  - ینتقل الضوء بسرعة ثابتة في الوسط المادي المتجانس والجدول التالي یبّ
  :مختلفةأوساط مادیة 

 الوسط سرعة الضوء

 الماء ث/ كم  225000

 الزجاج ث/ كم  197000

 األلماس ث/ كم  124000

وهذه أكبر سرعة معروفة  ث/ كم  510 × 3)أو الهواء ( تساوي سرعة الضوء في الفراغ 
  .حتى اآلن

ال یحتاج الضوء إلى وسط مادي  )ث/كیلومتر 300000   أي  ث/م  300000000(  
  .النتقاله

فأشعة الشمس تصلنا بعد مرورها في الفراغ وأوساط  ،حیث أنه ینتقل في الفراغ بسرعة ثابتة 
  .مادیة مختلفة مثل الغالف الجوي

  :أكتبي أكبر عدد ممكن من األسئلة التي یمكن اإلجابة عنها باستخدام المعلومات المعطاة
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إذا كان . ایا هي سطوح مصقولة تعكس معظم األشعة الضوئیة الساقطة علیهاعرفت أَن المر  -

  . السطح العاكس لجزءًا من كرة، نسمي هذا الجسم مرآة كرویة

والمرایا . یتجه فیه السطح العاكس إلى الداخل: المرآة الكرویة لها نوعان مرایا مقعرة

  .یتجه فیها السطح العاكس إلى الخارج: المحدبة

  :بر عدد ممكن من األسئلة التي یمكن اإلجابة عنها باستخدام المعلومات المعطاةأكتبي أك
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  االختبار الثاني

  تخمین األسباب

بؤرتها یرى إن العدسة المحدبة هي إحدى أنواع العدسات،  فإذا وضع جسم بین العدسة و  -
الناظر من الجهة األخرى للعدسة صورة مكبرة للجسم، وللعدسة المحدبة عدة استخدامات مثل 

هل تستطیعین  أن . التلسكوب،  وكامیرا التصویر وأیضًا یستخدمها أصحاب المصارف
  تخمني األسباب التي من أجلها تستخدم العدسة المحدبة في هذه المجاالت؟
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  االختبار الثالث

  تخمین النتائج

. فیما لو لم یقم نیوتن باكتشاف وتفسیر انكسار الضوء في المنشور ومعرفة ألوان الطیف -

  :أكتبي أكبر عدٍد ممكٍن من النتائج التي قد تحدث
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  اإلختبار الرابع

  تحسین اإلنتاج

تستخدم المرایا والعدسات بأنواعها في مجاالت مختلفة في الطب، والمراقبة،  وفي التجمیل  -

فكري بأذكى الطرق الستخدام هذا النوع من العدسات والمرایا في . وصناعة السیارات

 : توفیرالطاقة واستهالكها
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  ر الخامساإلختبا

 اإلستخدامات غیر المألوفة

  

  :بعد دراستك النكسار الضوء، اقترحي استخدامات غیر مألوفة لالستفادة من هذه الظاهرة -

 ---------------------------------------------------------

----------------------------------  

 ------------------------------------------------- --------

----------------------------------  

 ---------------------------------------------------------

----------------------------------  

 ---------------------------------------------------------

----------------------------------  

----------------------------- ----------------------------

----------------------------------  

 ---------------------------------------------------------

----------------------------------  

 ---------------------------------------------------------

----------------------------------  
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  تبار السادساالخ

  ............افترض أَن 

أكتبي أكبر عدد ممكن من األفكار . افترضي أن األجسام ال تعكس األلوان الساقطة علیها -

  .النتائج التي تترتب على هذا الحدث كما تتخیلینه

 ---------------------------------------------------------

 ------------------------------------- --------------------

 ---------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------

-------- -------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------

------------------------------------ ---------------------

 ---------------------------------------------------------

 --------------------------------------------  
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  )4(الملحق 

  أسماء المحكمین ألداة الدراسة

  مكان العمل  الكلیة  االسم  الرقم

  سطجامعة الشرق األو   كلیة العلوم التربویة  د عبدالجبار البیاتي.أ  1

  جامعة الشرق األوسط  كلیة العلوم التربویة  د عباس الشریفي.أ  2

  جامعة الشرق األوسط  كلیة العلوم التربویة  د غازي خلیفة.أ  3

  جامعة الشرق األوسط  كلیة العلوم التربویة  محمود الحدیدي. د  4

  جامعة الشرق األوسط  كلیة العلوم التربویة  عاطف أبو حمید. د  5

  مدارس النظم الحدیثة  مشرف تربوي ورئیس قسم العلوم  نجمیل شاهی. د  6

  مدارس النظم الحدیثة  معلم مادة الفیزیاء  األستاذ نائل زیغان  7

  مدارس اآلفاق المضیئة  معلم مادة الفیزیاء  األستاذ محمد أحمد العساف  8

  مدارس اآلفاق المضیئة  معلمة مادة العلوم  المعلمة االء المصري  9

  مدرسة ذكور نزال إعدادیة وكالة الغوث  مدرس الفیزیاء، وعلوم األرض  ي درغاماألستاذ مرع  10
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  )5(ملحق 

  التحصیليمعامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار 

 معامل التمییز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمییز معامل الصعوبة رقم الفقرة

1 0.63 0.50 25 0.40 0.75 
2 0.43 0.75 26 0.36 0.75 
3 0.50 0.38 27 0.70 0.50 
4 0.46 0.50 28 0.46 0.75 
5 0.40 0.60 29 0.66 0.38 
6 0.46 0.75 30 0.46 0.75 
7 0.66 0.38 31 0.43 0.38 
8 0.70 0.50 32 0.50 0.50 
9 0.46 0.60 33 0.53 0.60 
10 0.38 0.75 34  0.36 0.75 
11 0.40 0.38 35  0.66 0.38 
12 0.43 0.38 36  0.60 0.50 
13 0.50 0.50 37  0.36 0.38 
14 0.53 0.60 38  0.40 0.60 
15 0.36 0.75 39  0.36 0.38 
16 0.56 0.38 40  0.53 0.60 
17 0.60 0.50 41  0.53 0.62 
18 0.36 0.38 42  0.58 0.51 
19 0.40 0.60 43  0.58 0.61 
20 0.36 0.38 44  0.63 0.43 
21 0.38 0.60 45  0.50  0.60  
22 0.56 0.75 46  0.44  0.46  
23 0.60 0.50 47  0.62  0.41  
24 0.53 0.60 48  0.33  0.48  
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  )6(ملحق 

  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب الدببة الثالثة
  اللقاء األول

 تفاعل الضوء مع األجسام :الموضوع

  الثامن : الصف        تالع العلي الثانوية للبنات  :المدرسة

  :التاريخ          حصة واحدة :عدد الحصص

  :األهداف التعلیمیة
سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام باألنشطة المطلوبة، 

  :قادرة على أن
 تمیز بین األجسام الشفافة، واألجسام المعتمة، واألجسام شبه الشفافة. 

 تصنف األجسام من حیث تفاعلها مع الضوء. 

  حدث للضوء عند سقوطه على المرآةتحدد ماذا ی. 

 تفسر كیفیة انتشاٍر الضوء في الوسط الجفاف. 

 تصمم نشاطًا عملیًا تثبت فیه أن الضوء ینتشر في خطوط مستقیمة. 

  المختبر(تجرب حول ایجاد األجسام الشفافة والمعتمة خارج غرفة الصف.( 

  تمةتطبق بعد دراستها للمفاهیم السابقة تشكیل أجسام شفافة ومع. 

  :المفاهیم
 األجسام الشفافة، األجسام المعتمة، األجسام شبه الشفافة. 

  : األدوات المستخدمة
قطعة زجاج شفاف، قطعة زجاج ملون، قطعة من الخشب، صفیحة من البالستك الملون، صفیحة 

  .من الحدید، صفیحة من ورق القصدیر، شمعة، مصدر لهب
  :األنشطة

 ى حدةأنشطةفردیة تنفذها كل طالبة عل. 

 أنشطة جماعیة تنفذها مجموعات ثالثیة من الطالبات، او الصف بكامله. 

 أنشطة إضافیة تنفذها الطالبات خارج غرفة الصف . 
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  :اإلجراءات

ستتبع المعلمة أسلوب الدببة الثالثة في تدریسها، حیث وهو من أسالیب التعلم  :مالحظة للمعلمة
إیجاد الحلول األكثر مالءمة لحل المشكالت التي تأتي  الخبراتي، الذي یساعد المعلم والمتعلم على

وتوضح المعلمة للطالبات . من خبرة سابقة اكتسبها كل من المعلم والمتعلم في عدد من المشكالت
  :أنها ستقوم باتباع الخطوات الثالث اآلتیة ألسلوب الدببة الثالثة في التدریس وهي

 تحدید المشكلة للمتعلم.  
 التجریب.  
  المراجعةالتأمل و  . 

  .تحدید المشكلة للمتعلم: أوالً 

في الكتاب المدرسي، واللذان یدوران حول ) 2-4(والشكل ) 1-4(عرض كل من الشكل  -
 :وتوجیه األسئلة اآلتیة. األجسام الشفافة والمعتمة

 كیف تتم رؤیة األجسام؟ 

 كیف ینتشر الضوء من مصدره؟ 

 ما الذي یجعلنا نستمتع بالمناظر من حولنا؟ 

  :تناقش المعلمة الطالبات بهذه األسئلة، وتطرح السؤال اآلتي :حظة للمعلمةمال

  كیف یتفاعل الضوء مع األجسام الساقطة علیه؟

  : تناقش المعلمة الطالبات بهذا السؤال وبناء علیه یتم توزیع الطالبات في ثالث فئات هي

 فةكل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة باألجسام الشفا :الفئة األولى. 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة باألجسام شبه الشفافة :الفئة الثانیة. 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة باألجسام المعتمة :الفئة الثالثة. 
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  .التجریب: ثانیاً 

 تقسیم الطالبات إلى مجموعات.  
 شب، قطعة زجاج شفاف، قطعة زجاج ملون، صفیحة من الخ: تزوید كل مجموعة باآلتي

صفیحة من البالستك الملون، صفیحة من الحدید، صفیحة من ورق القصدیر، شمعة، مصدر 
 .لهب

 ُطلب من كل مجموعة تصنیف هذه األجسام إلى أجسام شفافة وشبه شفافة ومعتمة  .ی

 تعرض كل مجموعها ما توصلت إلیه. 

 تقوم المعلمة بتلخیص ما توصلت إلیه الطالبات كاآلتي: 

  .الزجاج الشفاف: مثل. هي األجسام التي تسمح بالضوء بالنفاذ من خاللها: األجسام الشفافة .1
هي األجسام التي یمتص بعض الضوء من خاللها وینعكس بعض الضوء : األجسام شبه الشفافة .2

 .من خاللها وینفذ بعض الضوء من خاللها، مثل الزجاج الملون

  .الخشب: ذ من خاللها، مثلهي األجسام التي ال تسمح بالضوء بالنفا: األجسام المعتمة .3

 .التأمل والمراجعة: ثالثاً 

تطلب المعلمة من االطالبات التفكیر في األجسام التي من حولهن، وهل هي شفافة أو شبه شفافة، 
  :وتطرح األسئلة ااآلتیة. أو معتمة

  ؟الیومیةما فائدة وجود األجسام الشفافة أو الشبه شفافة، أو المعتمة على الحیاة  .1
، ولماذا؟أي من األ .2  جسام الشفافة أو شبه الشفافة، أو المعتمة تكون ظالًال

  : قضیة للتامل

عمل السخان الشمسي، تطلب المعلمة من الطالبات ان یدرسن اثر وجود اجسام شفافة ومعتمة على 
  .عمل السخان الشمسي وانعكاسه على توفیر الطاقة في حیاتنا الیومیة
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  دببة الثالثةتحضیر دروس العلوم حسب أسلوب ال

  اللقاء الثاني

 انعكاس الضوء: الموضوع

  الثامن : الصف        تالع العلي الثانوية للبنات  :المدرسة

  :التاريخ     حصة واحدة: عدد الحصص

  :األهداف التعلیمیة

: والقیام باألنشطة المطلویة سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة وبعد قراءة الموضوع بتمعن
  :لى أنقادرة ع

 تحدد مفهوم انعكاس الضوء. 
 تذكر قانوني اإلنعكاس. 
  تحدد بالرسم زاویتي السقوط واالنعكاس. 
 توضح الفرق بین زاویة السقوط وزاویة االنعكاس. 
 زاویة اإلنعكاس=تصمم نشاطًا عملیًا تثبت فیه أن زاویة السقوط 
 تطبق میدانیًا ظاهرة انعكاس الضوء على األسطح الناعمة والخشنة. 
 تجرب عمل تصمیم لسطح مصقول. 

  :المفاهیم

 االنعكاس، زاویة السقوط، زاویة االنعكاس. 

  : األدوات المستخدمة

،قطعة من البولیسترین مربعةالشكل لتثبیت المرآة علیها، )مصباح لیزر(مرآة مستویة، مصدر ضوئي 
  .ورقة أوشفافیة رسمت علیها منقلة
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  :األنشطة

 ة على حدةأنشطة فردیة تنفذها كل طالب. 
 أنشطة جماعیة تنفذها مجموعات ثالثیة من الطالبات، أو الصف بكامله. 
 أنشطة إضافیة تنفذها الطالبات خارج غرفة الصف . 

  :اإلجراءات

ستتبع المعلمة أسلوب الدببة الثالثة في تدریسها، حیث أنه أسلوب من أسالیب التعلم  :مالحظة للمعلمة
لمتعلم على إیجاد الحلول األكثر مالءمة لحل المشكالت التي تأتي من الخبراتي، الذي یساعد المعلم وا

وتوضح المعلمة للطالبات أنه . خبرة سابقة اكتسبها كل من المعلم والمتعلم من عدد من المشكالت
  :سنتبع الخطوات الثالثة ألسلوب الدببة الثالثة في التدریس وهي

 تحدید المشكلة للمتعلم.  
 التجریب.  
  اجعةالتأمل والمر  . 

  .تحدید المشكلة للمتعلم: أوالً 

في الكتاب المدرسي واللذان یدوران حول زاویة السقوط وزاویة ) 7- 4(والشكل ) 6- 4(عرض الشكل  
 :وتوجیه األسئلة اآلتیة. االنعكاس

 أسقِط شعاعا ضوئیًا على المرآة، ماذا یحدث له؟ 
 ماذا نسمي الشعاع الصادر من المصباح باتجاه المرآة؟ 
 ا نسمي الشعاع المرتد على سطح المرآة؟ماذ 
 ماذا نسمي النقطة التي اصطدم عندها الشعاع الساقط مع سطح المراة؟ 
 أقیمي عمودًا عند نقطة السقوط على السطح العاكس. 
 حددي على الرسم زاویة السقوط، وزاویة االنعكاس . 
 إعملي على قیاس زاویة السقوط وزاویة االنعكاس، ماذا تالحظین؟ 
 لي على تغییر زاویة السقوط بالتدریج، والحظي قیمة زاویة االنعكاس وسجلیها في جدول، ماذا إعم

 تستنتجین؟
 أین یقع الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام بالنسبة للسطح العاكس؟ 
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  :تناقش المعلمة الطالبات بهذه األسئلة، وتطرح السؤال ااآلتي :مالحظة للمعلمة

  جسام بانعكاس الضوء؟ وما العالقة بین زاویة السقوط وزاویة االنعكاس؟كیف تقوم األ

  : تناقش المعلمة الطالبات بهذا السؤال وبناء علیه یتم توزیع الطالبات في ثالث فئات هي

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة بقیاس زاویة السقوط، وزاویة االنعكاس: الفئة األولى. 

 ة تقوم بمفردها بوضع قائمة عند تغیر زاویة االنعكاس بالتدریج، ومالحظة كل طالب: الفئة الثانیة
 .قیمة زاویة االنعكاس وتسجیلها في جدول

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة عن أین یقع الشعاع الساقط والشعاع المنعكس : الفئة الثالثة
 .والعمود المقام بالنسبة للسطح العاكس

  التجریب: ثانیاً 

 طالبات إلى مجموعاتتقسیم ال:  
 قطعة من البولیسترین )مصباح لیزر(مرآة مستویة، مصدر ضوئي : تزوید كل مجموعة باآلتي ،

 .مربعة الشكل لتثبیت المرا علیها، ورقة أو شفافیة رسمت علیها منقلة

 ُطلب من كل مجموعة باستخدام هذه األدوات الستنتاج قانوني االنعكاس األول والثاني  .ی

 موعها ما توصلت إلیهتعرض كل مج. 

 تقوم المعلمة بتلخیص ما توصل إلیه الطلبة كاألتي: 

  .أن االنعكاس هو ظاهرة ارتداد الضوء عند سقوطه على سطح ما .1
أن الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط تقع جمیعها في مستوى  .2

 .قانون االنعكاس األول وتعرف هذه النتیجة ب. واحد عمودي على السطح العاكس

  .وتعرف بقانون االنعكاس الثاني. زاویة السقوط تساوي زاویة االنعكاس
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 .التأمل والمراجعة: ثالثاً 

فكروا في األجسام التي من حولهم، ومالحظة السطوح وكیفیة  تطلب المعلم من الطلبة أن یُ
  :انعكاسها عنها، واإلجابة عما یلي

  من سطح الخر؟مالفرق بین انعكاس الضوء  .1
 هل ینطبق قانونا االنعكاس في االنعكاس المنتظم وغیر المنتظم؟ .2

  : قضیة للتامل

بما أن ظاهرة االنعكاس مهمة لرؤیتنا لألجسام،كیف یمكننا االستفادة من هذه الظاهرة في 
  .توفیر الطاقة على المدى القریب والبعید
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب الدببة الثالثة

 أنواع المرايا :وعالموض

  الثامن : الصف        تالع العلي الثانوية للبنات  :المدرسة

  :التاريخ     أربع حصص :عدد الحصص

  :األهداف التعلیمیة
سوف تكون الطالبة في نهایة الحصص الدراسیة لهذا الدرس، وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام 

  :باألنشطة المطلوبة قادرة على أن
 رایاتصنف أنواع الم. 

 تذكر صفات الصورة في المرآة. 

  تمیز بین كل نوع من أنواع المرایا. 

  توضح الفرق بین خصائص المرایا المستویة، المحدبة والمقعرة. 

  تستنتج الفرق بین صفات الصورة في المرآة المستویة، المحدبة والمقعرة. 

 تصمم نشاط عملي تثبت فیه خصائص الخیال في المرآة المستویة. 

 أنواع المرایا الكرویة تذكر. 

 تمیز بین المفاهیم األساسیة للمرایا الكرویة. 

 تعرف مفهوم البؤرة الحقیقیة والوهمیة . 

 تصمم نشاطًا عملیًا تثبت فیه خصائص الخیال في المرآة المقعرة. 

 تحدد صفات الخیال في المرآة المقعرة. 

 تحدد صفات الخیال المتكون في المرآة المحدبة. 

  ًعملیًا تثبت فیه خصائص الخیال في المرآة المحدبة تصمم نشاطا. 

  المستویة، الكرویة،  المقعرة والمحدبة(تحدد استخدامات كل نوع من أنواع المرایا.( 

   المختبر(تجرب استخدام المرایا المستویة، المقعرة والمحدبة داخل غرفة الصف.( 

 لتساعدها في ) میدانیاً (غرفة الصف  تطبق استخدام المرایا المستویة، المقعرة والمحدبة خارج
 .تطبیقات متنوعة ومختلفة
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب الدببة الثالثة

  اللقاء الثالث

  المرآة المستوية/ الموضوع

  الثامن : الصف        تالع العلي الثانوية للبنات  :المدرسة

   :التاريخ          حصة واحدة :عدد الحصص

  :یا المستویةالنتاجات الخاصة لدرس المرا
سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام باألنشطة 

  :المطلوبة قادرة على أَن 
 تذكر نوع المرآة التي تستخدمها. 

 تعرف مفهوم المرآة المستویة. 

 تحدد صفات المرآة المستویة. 

 تفسر أسباب استخدام  المرآة المستویة. 

 المختبر(خدام المرآة المستویة داخل غرفة الصف أن تجرب است.( 

  لتساعدها في رؤیة العبارات ) میدانیاً (أن تطبق استخدام المرآة المستویة خارج غرفة الصف
 .المكتوبة بشكل معكوس

  :المفاهیم
 المرآة،المرآة المستویة.  

  :المفاهیم
 مرآة المقعرة، المرآة المحدبةالمرآة، المرایا الكرویة، البؤرة الحقیقیة، البؤرة الوهمیة، ال. 

  ): 1(األدوات المستخدمة للنشاط 
مرآة مستویة، كرة، شمعتان متماثلتان، لوح زجاجي یمكن تثبیته على حامل، حامالن للشمع مسطرة 

  .متریة، قام تخطیط قطعة كرتون أبیض
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  :األنشطة
 أنشطة فردیة تنفذها كل طالبة على حدة. 
 ات ثالثیة من الطالبات، او الصف بكاملهأنشطة جماعیة تنفذها مجموع. 
 أنشطة إضافیة تنفذها الطالبات خارج غرفة الصف  . 

  :اإلجراءات
ستتبع  المعلمة أسلوب الدببة الثالثة في تدریسها، حیث أنه أسلوب من أسالیب : مالحظة للمعلمة

ءمة لحل المشكالت التي التعلم الخبراتي، الذي یساعد المعلم والمتعلم على إیجاد الحلول األكثر مال
وتوضح المعلمة . تأتي من خبرة سابقة اكتسبها كل من المعلم والمتعلم من عدد من المشكالت

  :للطالبات أنه سنتبع  الخطوات الثالثة ألسلوب الدببة الثالثة في التدریس وهي
 تحدید المشكلة للمتعلم.  
 التجریب.  
 التأمل والمراجعة    . 

  .متعلمتحدید المشكلة لل: أوالً 
في الكتاب المدرسي واللذان یدوران حول ) 13-4(والشكل ) 12-4(عرض الشكل الشكل   -

 :وتوجیه األسئلة اآلتیة. صفات الصورة في المرآة المستویة 
 من أطول أنت أم خیالك؟ 
 ارفع یدك الیمنى، فماذا یرفع خیالك؟ 
 إذا كانت الكرة أمامك، فأین یكون خیالها بالنسبة لخیالك؟ 
 تربت أو ابتعدت عن المرآة فماذا یحدث لخیالك؟إذا اق 
 أین یقع خیالك هل هو خلف المرآة أم خلفها؟ 
  سم أمام اللوح )30(، ضعي إحدى الشمعتین ولتكن مشتعلة على بعد )13-4(أما في الشكل

 الزجاجي، ماذا ترى إذا أطفئت مصابیح المختبر ونظرت من خالل اللوح الزجاجي؟
 سك الشمعة الثانیة غیر المشتعلة، وتضعها في الجهة التي یبدو خیال بالتعاون مع زمیلتك بم

الشمعة المشتعلة فیها، ویقوم بتحریكها، حتى یبدو لهب الشمعة المشتعلة على رأس الشمعة 
غیر المشتعلة، فلتقم الطالبة بتحدید مكان الشمعة غیر المشتعلة، ثم قیاس كل من الشمعتین 

؟ وما العالقة بین الخط الواصل بین مكا الشمعتین والخط الذي عن اللوح الزجاجي ماذا تالحظ
 رسمته؟

  :تناقش المعلمة الطالبات بهذه األسئلة، وتطرح السؤال التالي :مالحظة للمعلمة
  كیف یمكننا وصف هذا الخیال، وكیف تفسر تكون هذا الخیال؟
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  التجریب
  الطالبات في ثالث فئات،  تناقش المعلمة الطالبات بهذا السؤال وبناء علیه یتم توزیع

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة باألخیلة التي تراها :الفئة األولى. 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة بالصورة المتكونة :الفئة الثانیة . 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة ببعد الصورة المتكونة وبعد الجسم عن المرآة :الفئة الثالثة.  
  التجریب: ثانیاً 
 تقسیم الطالبات في مجموعات كل مجموعات.  
 مرآة مستویة، لوح زجاجي، شمعتین واحدة مشتعلة وأخرى غیر : تزوید كل مجموعة باآلتي

 .مشتعلة، كرة

  ُطلب من كل مجموعة باستخدام األدوات السابقة في عمل تجربتین الستنتاج مواصفات ی
 .الصورة في المرآة المستویة

 ها ما توصلت إلیهتعرض كل مجموع. 

 تقوم المعلمة بتلخیص ما توصل إلیه الطلبة كاألتي: 

  .الصورة المتكونة وهمیة .1
 .بعد الجسم عن المرآة= بعد الصورة المتكونة .2

  .الصورة معتدلة .3
 التأمل والمراجعة: ثالثاً 

فكروا في األجسام التي من حولهم، وهل هي مرایا مستویة،  ُ تطلب المعلم من الطلبة أن ی
  .توصلوا إلى ذلكوكیف 

  ما فائدة وجود المرایا المستویة؟ .1
 .هل لهذا النوع من المرایا استخدامات في مجاالت الحیاة المختلفة؟ أذكرها .2

  : قضیة للتامل
  كیف یمكن استخدام المرایا المستویة في صناعات السیارات والمعدات الطبیة؟
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب الدببة الثالثة

  لرابعاللقاء ا

  المرآة الكروية: الموضوع

  الثامن : الصف        تالع العلي الثانوية للبنات  :المدرسة

  :التاريخ          حصة واحدة :عدد الحصص

  :النتاجات الخاصة لدرس المرایا الكرویة
سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام باألنشطة 

  :لى أَن المطلوبة قادرة ع
 تذكر نوع المرآة التي تستخدمها. 

 تحدد أنواع المرایا الكرویة. 

 تمیز بین المفاهیم األساسیة للمرایا الكرویة. 

 تعرف مفهوم البؤرة الحقیقیة والوهمیة 

 تفسر أسباب استخدام  المرآة الكرویة بنوعیها المحدبة والمقعرة. 

 المختبر(ف تجرب استخدام أنواع المرآة الكرویة داخل غرفة الص.( 

  میدانیاً (تطبق استخدام أنواع المرآة الكرویة خارج غرفة الصف. ( 

  :المفاهیم
 المرآة الكرویة،البؤرة الحقیقیة، البؤرة الوهمیة.  

  ): 2(األدوات المستخدمة للنشاط 
  .مرایا كرویة متنوعة عددها ستة أو أربعة، حاجزًا أو مسطرة متریة

  :األنشطة
 طالبة على حدة أنشطة فردیة تنفذها كل. 

 أنشطة جماعیة تنفذها مجموعات ثالثیة من الطالبات، او الصف بكامله. 

 أنشطة إضافیة تنفذها الطالبات خارج غرفة الصف  . 
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  :اإلجراءات
ستتبع  المعلمة أسلوب الدببة الثالثة في تدریسها، حیث أنه أسلوب من أسالیب : مالحظة للمعلمة

المعلم والمتعلم على إیجاد الحلول األكثر مالءمة لحل المشكالت التي التعلم الخبراتي، الذي یساعد 
وتوضح المعلمة . تأتي من خبرة سابقة اكتسبها كل من المعلم والمتعلم من عدد من المشكالت

  :للطالبات أنه سنتبع  الخطوات الثالثة ألسلوب الدببة الثالثة في التدریس وهي
 تحدید المشكلة للمتعلم.  
 التجریب.  
 تأمل والمراجعةال    . 

  .تحدید المشكلة للمتعلم: أوالً 
في الكتاب المدرسي اللذان یدوران حول أنواع المرایا ) 17-4(والشكل ) 16-4(عرض الشكل  

 :وتوجیه األسئلة اآلتیة. الكرویة

 ماذا تالحظ صورتك إذا شاهدت نفسك في ملعقة الطعام الكبیرة منها أو الصغیرة؟ 

 لعقة الداخلي والخارجي؟ماذا تالحظ سطحي الم 

 كیف تتكون األخیلة على السطوح الكرویة؟ 

 ماصفات الخیال على السطوح الكرویة؟ 

 إذا اقتربت أو ابتعدت عن المرآة فماذا یحدث لخیالك؟ 

 أین یقع خیالك هل هو خلف المرآة أم خلفها؟ 

  ختبر أو ، عرض المراة لضوء الشمس المباشر داخل الم)19- 4(و ) 18-4(أما في الشكلین
 .في ساحة المدرسة، واستقبل الضوء المنعكس على الحاجز

 الطالبة بإجراء الخطوات مع زمیالتها في المجموعة ومالحظة في أي المرآتین عند  تقوم
 .انعكاس الضوء وكیفیة تجمیع الضوء المنعكس علیهم

  :لیةتناقش المعلمة الطالبات بهذه األسئلة، وتطرح األسئلة التا: مالحظة للمعلمة
مالفرق بین المرآة المحدبة والمقعرة من حیث تجمیع الضوء المنعكس ؟ وأین تكون نقطة االلتقاء 

  للضوء المنعكس  ؟وماذا تسمى؟
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  التجریب
  تناقش المعلمة الطالبات بهذا السؤال وبناء علیه یتم توزیع الطالبات في ثالث فئات، 

 ة باألخیلة التي تراهاكل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائم: الفئة األولى. 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة بالصورة المتكونة: الفئة الثانیة . 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة ببعد الصورة المتكونة وبعد الجسم عن المرآة: الفئة الثالثة.  
  التجریب: ثانیاً 
 تقسیم الطالبات في مجموعات.  
 یة متنوعة، حاجز، مسطرة متریةمرآة كرو : تزوید كل مجموعة باآلتي. 

  ُطلب من كل مجموعة باستخدام األدوات السابقة في عمل تجربتین الستنتاج مواصفات ی
 .الصورة في المرایا الكرویة

 تعرض كل مجموعها ما توصلت إلیه. 

 تقوم المعلمة بتلخیص ما توصل إلیه الطلبة كاألتي: 

  .مفرغة من الداخلإَن المرایا الكرویة هي جزء من من كرة زجاجیة  .1
 .إن للمرآة مركز تكور كما هو موجود للكرة .2

 .إن السطح العاكس هو الداخلي سمي مرآة مقعرة .3

 . إذا كان السطح الخارجي هو العاكس سمي بالمرآة المحدبة .4

عند سقوط األشعة على مرآة مقعرة، بحیث تسقط متوازیة وموازیة للمحور الرئیسي، وعند  .5
  .البؤرة الحقیقیة انعكاسها تمر بنقطة تسمى

 التأمل والمراجعة: ثالثاً 

فكروا في األجسام التي من حولهم، وهل هي مرایا كرویة، وكیف  ُ تطلب المعلم من الطلبة أن ی
  .توصلوا إلى ذلك

  ما فائدة وجود المرایا الكرویة؟ .1
  .هل لهذا النوع من المرایا استخدامات في مجاالت الحیاة المختلفة؟ أذكرها .2

   :قضیة للتامل
  كیف یمكن استخدام المرایا الكرویة في توفیر الطاقة؟
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب الدببة الثالثة

  اللقاء الخامس

  المرآة المقعرة :الموضوع

  الثامن : الصف        تالع العلي الثانوية للبنات  :المدرسة

  :التاريخ          حصة واحدة :عدد الحصص

  :عرةالنتاجات الخاصة لدرس المرایا المق
سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام باألنشطة 

  :المطلوبة قادرة على أَن 
 تذكر نوع المرآة التي تستخدمها. 

 تمیز صفات المرآة المقعرة. 

 توضح خصائص الصورة الظاهرة في المرآة المقعرة. 

 متعلل لماذا تسمى المرآة المقعرة بهذا اإلس. 

 تفسر أسباب استخدام  المرآة المقعرة. 

  المختبر(تجرب استخدام المقعرة داخل غرفة الصف.( 

  میدانیاً (تطبق استخدام المرآة المقعرة خارج غرفة الصف. ( 

  :المفاهیم
 المرآة المقعرة. 

  ): 3(األدوات المستخدمة للنشاط  
، شمع، أو مصدر ضوئي، حاجز، مرآة مقعرة معروفة البعد البؤري، مسطرة متریة، حامل للمرآة

  .مختبر أو غرفة مظلمة، قطعة من الكرتون األبیض
  :األنشطة

 أنشطة فردیة تنفذها كل طالبة على حدة. 

 أنشطة جماعیة تنفذها مجموعات ثالثیة من الطالبات، او الصف بكامله. 

 أنشطة إضافیة تنفذها الطالبات خارج غرفة الصف  . 
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  :اإلجراءات
ستتبع  المعلمة أسلوب الدببة الثالثة في تدریسها، حیث أنه أسلوب من أسالیب  :مالحظة للمعلمة

التعلم الخبراتي، الذي یساعد المعلم والمتعلم على إیجاد الحلول األكثر مالءمة لحل المشكالت التي 
وتوضح المعلمة . تأتي من خبرة سابقة اكتسبها كل من المعلم والمتعلم من عدد من المشكالت

  :ت أنه سنتبع  الخطوات الثالثة ألسلوب الدببة الثالثة في التدریس وهيللطالبا
 تحدید المشكلة للمتعلم.  
 التجریب.  
 التأمل والمراجعة    . 

  تحدید المشكلة للمتعلم: أوالً 
في الكتاب المدرسي اللذان یدوران صفات الخیال في ) 21- 4(والشكل ) 20- 4(عرض الشكل  

 :لة اآلتیةالمرة المقعرة، وتوجیه األسئ

 ما صفات األخیلة التي تكونت على بعض السطوح المقعرة؟ 

 ما صفات األخیلة التي تكونها المرایا المقعرة؟ 

 على ماذا تعتمد هذه الصفات؟ 

 ماصفات الخیال على السطوح المقعرة؟ 

  21-4(یقوم المعلم بتحدید خطوات التجربة التي ستقوم بها الطالبات كما في الشكل .( 

  :تناقش المعلمة الطالبات بهذه األسئلة، وتطرح األسئلة التالیة :معلمةمالحظة لل
  ما صفات األخیلة المتكونة  لجسم وضع أمام المرآة المقعرة؟ 

  التجریب
  تناقش المعلمة الطالبات بهذا السؤال وبناء علیه یتم توزیع الطالبات في ثالث فئات، 

 مة باألخیلة التي تراهاكل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائ: الفئة األولى. 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة بشكل األخیلة المتكونة: الفئة الثانیة . 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة بحجم األخیلة المتكونة: الفئة الثالثة. 

  .التجریب: ثانیاً 
 تقسیم الطالبات في مجموعات.  
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 عد البؤري، حاجز، مسطرة متریة،  شمع أو مرآة مقعرة معروفة الب: تزوید كل مجموعة باآلتي
 .مصدر ضوئي

  ُطلب من كل مجموعة باستخدام األدوات السابقة في عمل تجربتین الستنتاج مواصفات ی
 .الصورة في المرایا الخیال في المرآة المقعرة

 تعرض كل مجموعها ما توصلت إلیه. 

 تقوم المعلمة بتلخیص ما توصل إلیه الطلبة كاألتي: 

  .یال حقیقیًا عندما یتكون على حاجز أمام السطح العاكس للمرآةیكون الخ .1
 .الخیال الحقیقي یكون دائمًا مقلوبًا والوهمي معتدالً  .2

 .كلما اقترب الجسم من بؤرة المرآة المقعرة، زاد طول الخیال، وزاد بعده عنها .3

 . یتساوى طول الجسم وطول الخیال عندما یوضع الجسم في مركز التكور .4

 .وضوع في البؤرة ال یتكون له خیال على الحاجزالجسم الم .5

 .الخیال الوهمي المتمون في المرآة المقعرة یكون دائمًا معتدًال مكبراً  .6

 التأمل والمراجعة: ثالثاً 

فكروا في األجسام التي من حولهم، وهل هي مرایا مقعرة، وكیف  ُ تطلب المعلم من الطلبة أن ی
  .توصلوا إلى ذلك

  یا المقعرة؟ما فائدة وجود المرا .1
  .هل لهذا النوع من المرایا استخدامات في مجاالت الحیاة المختلفة؟ أذكرها .2

  : قضیة للتامل
  كیف یمكن استخدام المرایا المقعرة في العملیات الجراحیة للعیون؟
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب الدببة الثالثة

  اللقاء السادس

  المرآة المحدبة :الموضوع

  الثامن : الصف        لعلي الثانوية للبنات تالع ا :المدرسة

   :التاريخ          حصة واحدة: عدد الحصص

  :النتاجات الخاصة لدرس المرایا المحدبة

سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام باألنشطة 

  :المطلوبة، قادرة على أَن 

 تذكر نوع المرآة التي تستخدمها. 

 ز صفات المرآة المحدبةتمی. 

 توضح خصائص الصورة الظاهرة في المرآة المحدبة. 

 تعلل لماذا تسمى المرآة المحدبة بهذا اإلسم. 

 تفسر أسباب استخدام  المرآة الممحدبة. 

  المختبر(تجرب استخدام المحدبة داخل غرفة الصف.( 

  میدانیاً (تطبق استخدام المرآة المحدبة خارج غرفة الصف. (  

  .مرآة محدبة): 4(ات المستخدمة للنشاط األدو 

  :األنشطة

 أنشطةفردیة تنفذها كل طالبة على حدة. 

 أنشطة جماعیة تنفذها مجموعات ثالثیة من الطالبات، او الصف بكامله. 

 أنشطة إضافیة تنفذها الطالبات خارج غرفة الصف  . 
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  :اإلجراءات

ة في تدریسها، حیث أنه أسلوب من أسالیب ستتبع  المعلمة أسلوب الدببة الثالث :مالحظة للمعلمة

التعلم الخبراتي، الذي یساعد المعلم والمتعلم على إیجاد الحلول األكثر مالءمة لحل المشكالت التي 

وتوضح المعلمة . تأتي من خبرة سابقة اكتسبها كل من المعلم والمتعلم من عدد من المشكالت

  :الدببة الثالثة في التدریس وهي للطالبات أنه سنتبع  الخطوات الثالثة ألسلوب

 تحدید المشكلة للمتعلم.  

 التجریب.  

 التأمل والمراجعة    . 

  .تحدید المشكلة للمتعلم: أوالً 

الذان یدوران حول صفات األخیلة في المرایا  )26-4(والشكل ) 25-4(عرض الشكل   -

 : وتوجیه األسئلة اآلتیة. المحدبة في الكتاب المدرسي

  التي تكونت على بعض السطوح المحدبة؟ما صفات األخیلة 

 ما صفات األخیلة التي تكونها المرایا المحدبة؟ 

 على ماذا تعتمد هذه الصفات؟ 

 ماصفات الخیال على السطوح المحدبة؟ 

  21-4(یقوم المعلم بتحدید خطوات التجربة التي ستقوم بها الطالبات كما في الشكل .( 

  :ات بهذه األسئلة، وتطرح األسئلة التالیةتناقش المعلمة الطالب :مالحظة للمعلمة

  ما صفات األخیلة المتكونة  لجسم وضع أمام المرآة المحدبة؟ 

  التجریب

  تناقش المعلمة الطالبات بهذا السؤال وبناء علیه یتم توزیع الطالبات في ثالث فئات، 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة باألخیلة التي تراها :الفئة األولى. 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة بشكل األخیلة المتكونة :ئة الثانیةالف . 

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة بحجم األخیلة المتكونة :الفئة الثالثة.  
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  التجریب: ثانیاً 

  تقسیم الطالبات في مجموعات.  

 ة، شمع أو مرآة مقعرة معروفة البعد البؤري، حاجز، مسطرة متری: تزوید كل مجموعة باآلتي

 .مصدر ضوئي

  ُطلب من كل مجموعة باستخدام األدوات السابقة في عمل تجربتین الستنتاج مواصفات ی

 .الصورة في المرایا الخیال في المرآة المحدبة

 تعرض كل مجموعها ما توصلت إلیه. 

 تقوم المعلمة بتلخیص ما توصل إلیه الطلبة كاألتي: 

  .ى حاجز أمام السطح العاكس للمرآةعندما ال یتكون عل وهمیاً یكون الخیال  .1

 .الخیال الوهمي یكون دائمًا معتدًال  والحقیقي مقلوباً  .2

 . یتساوى طول الجسم وطول الخیال عندما یوضع الجسم في مركز التكور .3

 .الجسم الموضوع في البؤرة ال یتكون له خیال على الحاجز .4

  .تدًال مصغراً الخیال الوهمي المتكون في المرآة المحدبة یكون دائمًا مع .5

 التأمل والمراجعة: ثالثاً 

فكروا في األجسام التي من حولهم، وهل هي مرایا المحدبة، وكیف  ُ تطلب المعلم من الطلبة أن ی

  .توصلوا إلى ذلك

  ما فائدة وجود المرایا المحدبة؟ .1

  .هل لهذا النوع من المرایا استخدامات في مجاالت الحیاة المختلفة؟ أذكرها .2

  : قضیة للتامل

  كیف یمكن استخدام المرایا المحدبة في العملیات الجراحیة للعیون؟
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب الدببة الثالثة
  اللقاء السابع

  انكسار الضوء وانكسار الضوء مع المنشور :الموضوع

  الثامن : الصف        تالع العلي الثانوية للبنات  :المدرسة

  :التاريخ              .حصة واحدة :عدد الحصص

  :األهداف
سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام باألنشطة المطلوبة، 

  :قادرة على أن
 تعرف ماهو انكسار الضوء. 

 تحدد مسار الشعاع الضوئي عند انتقاله من وسط الخر. 

  تعلل الطالبة سبب انكسار الضوء. 

 بالضوء تستخلص المفاهیم المتعلقة. 

 تستخلص الشعاع المنكسر من وسط الخر. 

 تستنتج األوساط التي ینكسر فیها الضوء. 

 تعلل سبب انكسار في وسط أكثر من غیره. 

 تبرهن اختالف انكسار الشعاع الضوئي من وسط الخر. 

  تثبت كیف یعمل المنشور على تحلیل الضوء. 

  تعرف الطیف المرئي. 

 تسمي ألوان الطیف المرئي. 

  المختبر(تطبیق انكسار الضوء خارج غرف الصف تجرب.( 

  :المفاهیم
 االنكسار، الطیف المرئي. 
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  : األدوات المستخدمة
  .حوض ماء شفاف، كأس كبیرة، مصدر ضوئي، مسحوق طباشیر، منقلة، منصب ثالثي

  :األنشطة
 أنشطة فردیة تنفذها كل طالبة على حدة. 

 طالباتأنشطة جماعیة تنفذها مجموعات ثالثیة من ال. 

 أنشطة إضافیة تنفذها الطالبات خارج غرفة الصف . 

  :اإلجراءات
ستتبع المعلمة أسلوب الدببة الثالثة في تدریسها، حیث أنه أسلوب من أسالیب التعلم  :مالحظة للمعلمة

الخبراتي، الذي یساعد المعلم والمتعلم على إیجاد الحلول األكثر مالءمة لحل المشكالت التي تأتي من 
وتوضح المعلمة للطالبات أنه . ة سابقة اكتسبها كل من المعلم والمتعلم من عدد من المشكالتخبر 

  :سنتبع الخطوات الثالثة ألسلوب الدببة الثالثة في التدریس وهي
 تحدید المشكلة للمتعلم.  
 التجریب.  
 التأمل والمراجعة . 

  .تحدید المشكلة للمتعلم: أوالً 
  :للطالبات، وذلك لتحدید المشكلةتقوم المعلمة بتحدید عدة أسئلة 

  أسقطي الضوء عمودیًا، ثم مائًال على سطح الماء بعد أن تعتمي المختبر، ماذا تالحظین عندما
 تنظرین من أحد الجوانب؟

  ارسمي الشعاع الساقط، وزاویة السقوط والعمود المقام، والسطح الفاصل بین الماء والهواء. 

 ل الماء؟ وهل هو على استقامة الشعاع الساقط؟ماذا تسمي الشعاع الذي نفذ من خال 

 ماذا تسمي الزاویة بین الشعاع المنكسر والعمود المقام؟ 

 ما العالقة بین الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام على السطح الفاصل؟ 

  . التجریب تناقش المعلمة الطالبات بهذه األسئلة، وبناًء علیها تنتقل إلى مرحلة :مالحظة للمعلمة
  :تناقش المعلمة الطالبات بهذا السؤال وبناء علیه یتم توزیع الطالبات في ثالث فئات

 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة بتسجیل األشعة الساقطة والمنكسرة والعمود  :الفئة األولى
       .                                                                        المقام
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 كل طالبة تقوم بمفردها بوضع قائمة لتسجیل التغیرات التدریجیة على زاویة السقوط،  :الفئة الثانیة
 وماذا یحدث لزاویة االنكسار؟

 تقوم بمالحظة ماذا یحدث إذا انتقل الشعاع الضوئي من الماء إلى الهواء  :الفئة الثالثة.  
  .التجریب: ثانیاً 
 مجموعات تقسیم الطالبات في مجموعات كل.  
  تقوم الطالبات بوضع الكأس عل منصب ثالثي، ثم وضع المصدر الضوئي أسفل الكأس مع

 .تكریر الخطوات التي ذكرت سابقًا بإشراف وتوجیه المعلمة

  ُطلب من كل مجموعة بمراقبة وتسجیل ماذا یحدث لزاویة السقوط وبالتالي ماذا سوف یحدث ی
 .لزاویة االنكسار

 وتطلب من إحدى المجموعات الثالثیة . منشور وعرضه أمام الطالبات تقوم المعلمة بإحضار
 بتوضیح ما هو المنشور؟ وتقوم مجموعة ثالثیة أخرى بتوضیح عالقة المنشور الضوء؟

 إلى ألوان الطیف المرئي وهنا تقوم المعلمة بتذكیر الطالبات بأن المنشور یحلل الضوء. 

 مًا بأن كل فرد في المجموعة له دور مكمل لدور تعرض كل مجموعة ثالثیة ما توصلت إلیه، عل
 .ما سبقه من أفرا د المجموعة، وال تكون أدوارهم متشابهة أو لها نفس طریقة األداء 

 تقوم المعلمة بتلخیص ما توصل إلیه الطلبة كاآلتي: 

  .خط سیر الشعاع في الوسط الشفاف بعد انكساره: الشعاع المنكسر .1
 .المحصورة بین الشعاع المنكسر والعمود المقامزاویة االنكسار هي الزاویة  .2

یسم موقع الجسم الذي نشاهده في الماء بالموقع الظاهري، ویكون عل عمق أقل من العمق الحقیقي، 
  .وذلك بسبب انكسار الضوء

 .زاویة السقوط ال تساوي زاویة االنكسار .1

 .ع جمیعًا في مستوى واحدالشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط تق .2

ه یتحلل إلى سبعة ألوان تعرف  .3 الضوء األبیض عند سقوطه على المنشور ینكسر، باإلضافة إلى أنّ
 .بألوان الطیف المرئي

 .یصف الضوء البیض بأنه مركب .4

 .یتكون الضوء األبیض من ألوان الطیف المرئي السبعة .5
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 .التأمل والمراجعة: ثالثاً 

  :ات التفكر في إیجاد أفكار وحلول مثلى لما یلتطلب المعلمة من الطالب
  كیف یمكن االستفادة من ظاهرة انكسار الضوء في تطبیقات عملیة في الحیاة الیومیة؟ .1
  ما التطبیق األمثل لظاهرة انكسار الضوء في المنشور؟ .2
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  طاولة روبینتحضیر دروس العلوم حسب أسلوب 
  ألوان األجسام 

  اللقاء الثامن
  

  الثامن: الصف        ع العلي الثانوية للبنات تال :المدرسة

  حصة واحدة :عدد الحصص

  

:األهداف  
  :سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن قادرة على أن

 تعرف ما هي المرشحات. 

 تحدد األلوان األساسیة للضوء. 

  تعلل سبب تسمیة الضوء باأللوان األساسیة. 

 الحصول على اللون األبیض تستخلص كیفیة. 

 تستنتج ما هو لون الجسم. 

 تعلل سبب رؤیة الثلج باللون األبیض. 

  تبرهن كیف مكن أن نرى لون األجسام. 

  تثبت لماذا نرى الفحم باللون األسود. 
  

  :المفاهیم
 المرشحات 

  : األدوات المستخدمة
أجسام ....) أخضر، أزرق أحمر، (مصدر ضوئي، ثالثة مصابیح یدویة، مرشحات بألوان مختلفة 

  .مختلفة، ورق أبیض
  

  :األنشطة
 أنشطة جماعیة تنفذها مجموعات تتكون من طالبات ال یتجاوز عددهم الخمس طالبات. 

 أنشطة إضافیة تنفذها الطالبات خارج غرفة الصف على شكل مجموعات  . 
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  :اإلجراءات
سها، حیث أنه أسلوب من أسالیب ستتبع  المعلمة أسلوب طاولة روبین في تدری: مالحظة للمعلمة

التعلم الخبراتي، الذي یساعد المتعلم على اعتباره عنصر مهم في المجموعة بحیث یطرح فكرته 
  . المتعلق بالدرس دون خوف أو خجل وذلك بالتنسیق مع أفراد المجموعة

  

  تحدید المشكلة للمتعلم: أوالً 
  :دید المشكلةتقوم المعلمة بتحدید عدة أسئلة للطالبات، وذلك لتح

 ماذا ترین غذا نظت من خالل المرشحات الملونة؟ 

  أسقطي ضوءًا أحمر عل الورق بیضاء بوضع مرشح أحمر على المصباح، مالون الورقة؟ 

  ،قومي بإسقط الضوء على جدار المختبر من المصابیح الثالثة بعد وضع مرشح على كل منها
 ة؟هل تغیر لون الجدار ؟ ماذا نمي األلوان الناتج

 ماذا تسمي الزاویة بین الشعاع المنكسر والعمود المقام؟ 

  إذا قمت بإسقاط الضوء من مصباح مغطى بمرشح ضوئي عل جسم معتم من األجسام التي
 حولنا، كرري على جسم اخر ماذا تالحظین؟

  

  . یبتناقش المعلمة الطالبات بهذه األسئلة، وبناًء علیها تنتقل إلى مرحلة التجر  :مالحظة للمعلمة
  تناقش المعلمة الطالبات بهذا السؤال وبناء علیه یتم توزیع الطالبات في ثالث فئات، 

  كل مجموعة تقوم بإسقاط الضوء من خالل المرشحات، وتقوم بتسجیل مالحظاتها من حیث
 . رؤیتها لألجسام

  لهم؟كل مجموعة تقوم الطالبات بالبحث عن سبب رؤیة الثلج أو الفحم باأللوان الني نراها 

 كل مجموعة تقوم بمزج األلوان األساسیة للضوء ومالحظ وتسجیل ماذا ینتج؟  
  

  التجریب: ثانیاً 
 تقسیم الطالبات في مجموعات كل مجموعة ال یتجاوز عدد المجموعات عن الست طالبات.  
  تقوم الطالبات بتجربة رؤیة األجسام لوحدها بدون مساعدة المعلم، بحیث كل طالبة تجرب لون

 .تسجل مالحظاتهامحدد و 
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 ُطلب من كل مجموعة بمراقبة وتسجیل كیف یمكن االستفادة من اختالف ألوان األجسام  .ی

  تقوم المعلمة بإعطاء معلومات للطالبات من خبراتها السابقة، مثل توضیح مبدأ عمل قرص
  .نیوتن لتركیب الضوء

 لمالحظات التي تقوم المعلمة بجعل ضوء یسقط على منشور وتقوم بجمع االستنتاجات وا
 )وهي أنه الیتحلل إلى لون أبسط منه(توصلت إلیها الطالبات 

  تقوم المعلمة بوضع مشكلة تتتعلق برؤیة األلوان لألجسام، وتحدید الطریة األمثل من قبل
 .الطالبات

 تقوم المعلمة بتلخیص ما توصل إلیه الطالبات كاألتي: 

  .ألوان الطیف المرئي سبعة .1
 .تحلل إلى ألوان أبسط منهاأن ألوان الطیف ال ت .2

 .زاویة السقوط ال تساوي زاویة االنكسار .3

 .األلوان تمتص ألوان الضوء الساقط علیه ما عدا اللون نفسه .4

 .سبب رؤیة الثلج بلونه األبیض، والفحم بلونه األسود .5

  
 التأمل والمراجعة: ثالثاً 

  :ا یلي تطلب المعلمة من الطالبات التفكر في إیجاد أفكار وحلول مثلى لم
. في المنزل والذي یمنح الشعور بالراحة والتوازن" الفونج شوي"البحث عن التطبیق الصیني  .1

  كیف یمكن االستفادة من هذا التطبیق في منازلنا وما عالقته بالوان األجسام؟
كیف یمكن االستفادة من ألوان ) . جسد الحیاة(تعتبر  ألوان األجسام هي جسد الذبذبات  .2

  مفیدة لراحة األجساد والنفس وبالتالي زیادة الطاقة اإلیجابیة في جسم اإلنسان؟ راألجسام كعناص
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  )7(ملحق 

  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب طاولة روبین
  اللقاء األول

 تفاعل الضوء مع األجسام :الموضوع

  الثامن :الصف          خلدا الثانوية للبنات :المدرسة

  :التاريخ     حصة واحدة :عدد الحصص

  :ألهدافا
 وبعد قراءته بتمعن، والقیام باألنشطة المطلوبة،ستكون الطالبة عند نهایة الحصة الدراسیة لهذا الدرس، 

  :قادرة على أن
 تمیز بین األجسام الشفافة،  واألجسام المعتمة، واألجسام شبه الشفافة. 

 تصنف األجسام من حیث تفاعلها مع الضوء. 

   على المراةتوضح ماذا یحدث للضوء عند سقوطه. 

 تفسر كیفیة انتشار الضوء في الوسط الجفاف. 

 تصمم نشاطًا عملیًا تثبت فیه أن الضوء ینتشر في خطوط مستقیمة. 

  المختبر(تجرب ایجاد األجسام الشفافة والمعتمة خارج غرفة الصف.( 

 تطبق بعد دراستها للمفاهیم السابقة تشكیل أجسام شفافة ومعتمة. 

  :المفاهیم
 فافة، األجسام المعتمة، األجسام شبه الشفافةاألجسام الش. 

  :اإلجراءات
  تقوم المعلمة بتقسیم الصف إلى أربع مجموعات، كل مجموعة على طاولة مستدیرة فیها ست

  .طالبات، بحیث تتناول كل مجموعة موضوعًا من موضوعات الدرس
 تطلب المعلمة من كل مجموعة اختیار متحدثة رسمیة باسمها. 

 بإعطاء المجموعة األولى موضوع األجسام الشفافة تقوم المعلمة. 

 تعطي المعلمة المجموعة الثانیة موضوع األجسام المعتمة. 

 تعطي المعلمة المجموعة الثالثة موضوع األجسام شبه الشفافة. 

 تعطي المعلمة المجموعة الرابعة موضوع خصائص هذه األجسام الثالثة وتفاعلها مع الضوء. 



124 
 

 مجموعات، تقوم المعلمة بعمل تجربتین أمام الطالبات، بحیث التمهید لهم لموضوع بعد عملیة تقسیم ال
 .الدرس وبالتالي تساعدهم على تنشیط ذاكرتهم لما تطرقوا له عن تفاعل الضوء مع األجسام

  

  :التجربة األولى لألجسام الشفافة
ل القورایر الزجاجیة في تقوم المعلمة بالطلب من الطالبات النظر من خالل النافذة، النظر من خال

  . المختبر
بعد طرح التجربة األولى، تقوم المعلمة بإعطاء الوقت للمجموعة األولى، لطرح أفكارهم حول هذه 

  . التجربة لعرضها أمام المجموعات األخرى
  

  :التجربة الثانیة لألجسام المعتمة
م هل یمكن أن یمر تقوم المعلمة الطلب من الطالبات تعریض أحدهم ألشعة الشمس، وسؤاله

المعدة، القولون (الضوء من خالل األجسام،  هل یمكن أن نرى األعضاء الداخلیة مثل 
  ).الخ...القلب

  

بعد طرح التجربة الثانیة، تقوم المعلمة بإعطاء الوقت للمجموعة الثالثة، لطرح أفكارهم حول هذه 
  .التجربة لعرضها أمام المجموعات

  

  :به الشفافةالتجربة الثالثة لألجسام ش
تقوم المعلمة بإعطاء المجموعة الثالثة ورق ملون، وزجاج ملون بحیث یقمن الطالبات برؤیة 

  .األشیاء من خاللها
  

بعد طرح التجربة الثالثة، تقوم المعلمة بإعطاء الوقت للطالبات، لطرح أفكارهم حول ما الحظنه 
  .خالل استخدام الورق والزجاج الملون

  
  

  :بدایة المناقشةدور المعلمة قبل 
تقوم المعلمة بالدوران حول المجموعات لتشجیعها على التفاعل والمشاركة في المناقشات، وللتأكد 

  .من مشاركة جمیع أعضاء المجموعة مع بعضهم
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  .مناقشة المجموعات حول القضایا المطروحة علیهم

  : دور الطلبة
ضهن علیها والتفكیر بعمق بما تكتبه ینبغي مشاركة الطالبات في المناقشات، وعدم استئثار بع

المعلمة على السبورة وتشجیعهن على طرح األسئة على المتحدثین الرسمیین أو على المجموعات 
  .األخرى

  
  :المناقشة

  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة األولى بإعطاء ما لدیها من معلومات، وذلك بتوضیح
 .مثلة علیهامفهوم األجسام الشفافة، مع إعطاء أ

  تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة عل المجموعة األولى بما تم طرحه عن األجسام
الشفافة، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع 

 . الطالبات في المناقشة

  
 إعطاء ما لدیها من معلومات عن مفهوم األجسام تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة الثانیة ب

 .المعتمة، مع إعطاء أمثلة علیها

 

  تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الثانیة بما تم طرحه عن األجسام
المعتمة، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة 

 . ت في المناقشةجمیع الطالبا

  
  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المحموعة الثالثة بإعطاء ما لدیها من معلومات عن مفهوم األجسام

 .شبه الشفافة، مع إعطاء أمثلة علیها

  
  تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الثالثة بما تم طرحه عن األجسام

جابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة شبه الشفافة، بحیث تقوم باإل
 .جمیع الطالبات في المناقشة
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  تقوم المجموعة الرابعة بطرح ما توصلت إلیه بعد ما عرضته المجموعات السابقة، بحیث تحدد
 .خصائص كل نوع من األجسام، ومدى تفاعله مع الضوء

 

  سئلة على المجموعة الرابعة بما تم طرحه عن تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األ
خصائص األجسام بانواعها الثالثة ومد تفاعلها مع الضوء، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد 

 .المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع الطالبات في المناقشة
 

 :دور المعلمة خالل المناقشة

بحیث تكتب . المجموعات األربع على استمطار األفكار تقوم المعلمة بتحفیز الطالبات في 
  .األفكار على السبورة وتطلب من الطالبات التفكیر العمیق في هذه األفكار لتعزیز روح المناقشة

  
  :دور المعلمة والطالبة بعد المناقشة

مع  تقوم المعلمة بالطلب من المجموعات بتلخیص أهم النقاط واألفكار في موضوع تفاعل األجسام
  :الضوء، وذلك من حیث اآلتي

  
  .الزجاج الشفاف: مثل. األجسام الشفافة هي األجسام التي تسمح بالضوء بالنفاذ من خاللها .1
األجسام شبه الشفافة هي األجسام التي یمتص بعض الضوء من خاللها وینعكس بعض الضوء من  .2

 .خاللها وینفذ بعض الضوء من خاللها، مثل الزجاج الملون

  .الخشب: مثل. المعتمة هي األجسام التي ال تسمح بالضوء بالنفاذ من خاللهااألجسام  .3
  

  : قضیة للخبرة
عمل السخان الشمسي، تطلب المعلمة من الطالبات ان یدرسن اثر وجود اجسام شفافة ومعتمة على 

  .عمل السخان الشمسي وانعكاسة على توفیر الطاقة في حیاتنا الیومیة
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  أسلوب طاولة روبینتحضیر دروس العلوم حسب 
  اللقاء الثاني

 انعكاس الضوء: الموضوع

  الثامن :الصف          خلدا الثانوية للبنات :المدرسة

  :التاريخ          حصة واحدة :عدد الحصص

  :األهداف
وبعد قراءته بتمعن، والقیام باألنشطة ستكون الطالبة عند نهایة الحصة الدراسیة لهذا الدرس، 

  :قادرة على أن المطلوبة،
 حدد مفهوم انعكاس الضوءت . 

 تذكر قانوني اإلنعكاس. 

  تحدد بالرسم زاویتي السقوط واالنعكاس. 

 توضح الفرق بین زاویة السقوط وزاویة االنعكاس. 

 زاویة اإلنعكاس=تصمم نشاطًا عملیًا تثبت فیه أن زاویة السقوط. 

 تطبق میدانیًا ظاهرة انعكاس الضوء على األسطح الناعمة والخشنة. 

  عمل تصمیم لسطح مصقولتجرب. 

  :المفاهیم
 .االنعكاس، زاویة السقوط، زاویة االنعكاس

  :اإلجراءات
  تقوم المعلمة بتقسیم الصف إلى أربع مجموعات، كل مجموعة على طاولة مستدیرة فیها ست

  .طالبات، بحیث تتناول كل مجموعة موضوعًا من موضوعات الدرس
  ة رسمیة باسمهاالمعلمة من كل مجموعة اختیار متحدثتطلب. 

 تقوم المعلمة بإعطاء المجموعة األولى األنعكاس بالنسبة لألسطح المنتظمة وغیر المنتظمة. 

 تعطي المعلمة المجموعة الثانیة موضوع زاویة السقوط . 

 تعطي المعلمة المجموعة الثالثة موضوع زاویة االنعكاس. 

  ط وزاویة االنعكاس والعمود المقامتعطي المعلمة المجموعة الرابعة موضوع عالقة زاویة السقو . 
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  بعد عملیة تقسیم المجموعات، تقوم المعلمة بعمل تجربة أمام الطالبات، وطرح أسئلة متتالیة
تفید المحموعات كًال حسب الموضوع الذي تتناوله للحدیث عنه، من أجل التمهید لموضوع 

 .انعكاس الضوءالدرس وبالتالي تساعدهم على تنشیط ذاكرتهن لما تطرقن له عن 

  :التجربة
، قطعة من البولیسترین )مصباح لیزر(تقوم المعلمة بإحضار مراة مستویة، مصدر ضوئي 

  .مربعةالشكل لتثبیت المراة علیها، ورقة أوشفافیة رسمت علیها منقلة
 تسقط المعلمة شعاعا ضوئیًا على المرآة، ماذا یحدث له؟ 

 ه المراة؟ماذا نسمي الشعاع الصادر من المصباح باتجا 

 ماذا نسمي الشعاع المرتد على سطح المرة؟ 

 ماذا نسمي النقطة التي اصطدم عندها الشعاع الساقط مع سطح المرآة؟ 

 أقیمي عمودًا عند نقطة السقوط على السطح العاكس. 

 حددي على الرسم زاویة السقوط، وزاویة االنعكاس . 

 تالحظین؟ إعملي على قیاس زاویتي السقوط وزاویة االنعكاس، ماذا 

  إعملي على تغییر زاویة السقوط بالتدریج، والحظ قیمة زاویة االنعكاس وسجلها في جدول، ماذا
 تستنتجین؟

 أین یقع الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام بالنسبة للسطح العاكس؟ 

 س؟كیف تقوم األجسام بانعكاس الضوء؟ وما العالقة بین زاویة السقوط وزاویة االنعكا  
  :دور المعلمة قبل بدایة المناقشة

تقوم المعلمة بالدوران حول المجموعات لتشجیعها على التفاعل والمشاركة في المناقشات، 
  .وللتأكد من مشاركة جمیع أعضاء المجموعة مع بعضهم

  

  .مناقشة المجموعات حول القضایا المطروحة علیهم
  : دور الطلبة

ت، وعدم استئثار بعضهن علیها والتفكیر بعمق بما ینبغي مشاركة الطالبات في المناقشا
تكتبه المعلمة على السبورة وتشجیعهن على طرح األسئة على المتحدثین الرسمیین أو على 

  .المجموعات األخرى
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 :المناقشة

  
  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة األولى بإعطاء ما لدیها من معلومات، وذلك

 .وسبب حدوثه بتوضیح مفهوم االنعكاس،
 

  تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة األولى بما تم طرحه عن
االنعكاس، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل 

 . مشاركة جمیع الطالبات في المناقشة
  

 ء ما لدیها من معلومات عن مفهوم تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة الثانیة بإعطا
زاویة السقوط مع إعطاء توضیح علیها،  عن طریق تسجیل لقیاس زاویة السقوط تدریجیًا بناء 

 .على التجربة السابقة أمامهن
 

  تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الثانیة بما تم طرحه عن زاویة
یع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة السقوط، بحیث تقوم باإلجابة جم

 . جمیع الطالبات في المناقشة
  

  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة الثالثة بإعطاء ما لدیها من معلومات عن مفهوم
زاویة االنعكاس، مع إعطاء توضیح علیها، عن طریق تسجیل لقیاس زاویة االنعكاس تدریجیًا 

 .التجربة السابقة أمامهن بناًء على
  

  تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الثالثة بما تم طرحه عن زاویة
، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد  االنعكاس وماذا یحدث لها إذا تغیرت زاویة السقوط تدریجیًا

 .ي المناقشةالمجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع الطالبات ف
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  تقوم المتحدثة الرسمیة للمجموعة الرابعة بتوضیح العالقة بین زاویة السقوط وزاویة االنعكاس
 .العمود المقام، وقانوني االنعكاس

 

   تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الرابعة بما تم طرحه عن
والعمود المقام وقانوني االنعكاس، بحیث تقوم  العالقة بین زاویة السقوط وزاویة االنعكاس

باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع الطالبات في 
 .المناقشة
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 :دور المعلمة خالل المناقشة

بحیث تكتب . تقوم المعلمة بتحفیز الطالبات في المجموعات األربع على استمطار األفكار   
  .ى السبورة وتطلب من الطالبات التفكیر العمیق في هذه األفكار لتعزیز روح المناقشةاألفكار عل

  :دور المعلمة والطالبة بعد المناقشة
تقوم المعلمة بالطلب من المجموعات بتلخیص أهم النقاط واألفكار في موضوع تفاعل األجسام مع 

  :الضوء، وذلك من حیث اآلتي
  .ضوء عند سقوطه على سطح ماأن االنعكاس هو ظاهرة ارتداد ال .1
أن الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط تقع جمیعها في مستوى  .2

 . وتعرف هذه النتیجة بقانون االنعكاس األول. واحد عمودي على السطح العاكس

  .وتعرف بقانون االنعكاس الثاني. زاویة السقوط تساوي زاویة االنعكاس .3
  

  : ةقضیة للخبر 
بما أن ظاهرة االنعكاس مهمة لرؤیتنا لألجسام،كیف یمكننا االستفادة من هذه الظاهرة في توفیر 

  .الطاقة على المدى القریب والبعید
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب طاولة روبین
 أنواع المرايا :الموضوع

  الثامن :الصف          خلدا الثانوية للبنات :المدرسة

  :التاريخ             حصتان: عدد الحصص

  :األهداف التعلیمیة
الطالبة عند نهایة الحصص الدراسیة لهذا الموضوع، وبعد قراءته بتمعن والقیام باألنشطة  ستكون

  :المطلوبة،قادرة على أن
 تصنف أنواع المرایا. 
 تذكر صفات الصورة في المرآة. 
  تمیز بین كل نوع من أنواع المرایا. 
   المستویة، المحدبة والمقعرةتقارن بین خصائص المرایا. 
  تستنتج الفرق بین صفات الصورة في المرآة المستویة، المحدبة والمقعرة. 
 تصمم نشاط عملي تثبت فیه خصائص الخیال في المرآة المستویة. 
 تذكر أنواع المرایا الكرویة. 
 تمیز بین المفاهیم األساسیة للمرایا الكرویة. 
 ؤرة الوهمیةتعرف مفهوم البؤرة الحقیقیة والب . 
 تصمم نشاطًا عملیًا تثبت فیه خصائص الخیال في المرآة المقعرة. 
 تحدد صفات الخیال في المرآة المقعرة. 
 تحدد صفات الخیال المتكون في المرآة المحدبة. 
 تصمم نشاطًا عملیًا تثبت فیه خصائص الخیال في المرآة المحدبة. 
  مستویة، الكرویة،  المقعرة والمحدبةال(توضح استخدامات كل نوع من أنواع المرایا.( 
  المختبر(تجرب استخدام المرایا المستویة، والمقعرة والمحدبة داخل غرفة الصف.( 
   لتساعدها في ) میدانیاً (تطبق استخدام المرایا المستویة،  والمقعرة والمحدبة خارج غرفة الصف

 .تطبیقات متنوعة ومختلفة

  :المفاهیم
  .یة،  المرآة الكرویة، البؤرة الحقیقیة والبؤرة الوهمیةالمرآة، المرة المستو  
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب طاولة روبین
  اللقاء الثالث

  المرآة المستوية والمرايا الكروية :الموضوع

  الثامن :الصف          خلدا الثانوية للبنات :المدرسة

  :التاريخ          حصة واحدة :عدد الحصص

  :لمرایا المستویةالنتاجات الخاصة لدرس ا
سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام باألنشطة المطلوبة، 

  :قادرة على أَن 
 تذكر نوع المرآة التي تستخدمها. 
 تعرف مفهوم المرآة المستویة. 
 تحدد صفات المرآة المستویة. 
 تفسر أسباب استخدام المرآة المستویة. 
 المختبر(تخدام المرآة المستویة داخل غرفة الصف تجرب اس.( 
  لتساعدها في رؤیة العبارات المكتوبة ) میدانیاً (تطبق استخدام المرآة المستویة خارج غرفة الصف

  . بشكل معكوس
 تذكر نوع المرآة التي تستخدمها. 
 تذكر أنواع المرایا الكرویة. 
 تمیز بین المفاهیم األساسیة للمرایا الكرویة. 
 رف مفهوم البؤرة الحقیقیة والبؤرة الوهمیةتع 
 تفسر أسباب استخدام المرآة الكرویة بنوعیها المحدبة والمقعرة. 
  المختبر(تجرب استخدام أنواع المرآة الكرویة داخل غرفة الصف.( 
  میدانیاً (تطبق استخدام أنواع المرآة الكرویة خارج غرفة الصف .( 

 :اإلجراءات
  لصف إلى أربع مجموعات، كل مجموعة على طاولة مستدیرة فیها ست تقوم المعلمة بتقسیم ا

  .طالبات، بحیث تتناول كل مجموعة موضوع من موضوعات الدرس
 تطلب المعلمة من كل المجموعة اختیارا متحدثة رسمیة باسمها . 
 تقوم المعلمة بإعطاء المجموعة األولى موضوع صفات المرآة المستویة. 
  الثانیة موضوع صفات الخیال في المرآة المستویةتعطي المعلمة المجموعة. 
 تعطي المعلمة المجموعة الثالثة موضوع السطح الداخلي للمرآة الكرویة. 
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 تعطي المعلمة المجموعة الرابعة موضوع السطح الخارجي للمرآة الكرویة. 
 مهید لهم بعد عملیة تقسیم المجموعات، تقوم المعلمة بعمل تجربتین أمام الطالبات، من أجل الت

لموضوع الدرس، وبالتالي تساعدهن على تنشیط ذاكرتهن لما تطرقن له عن المرایا المستویة 
 .والكرویة

  
 :التجربة األولى للمرایا المستویة

وتقوم تارة برفع یدها الیمنى، وتارة برفع . تقوم المعلمة بإحضار مرآة مستویة،  وتقف أمامها
  .خیالها في المرآةوتقوم بمسك كرة ورؤیة . یدها الیسرى

  
لمناقشة مارأوه . بعد طرح التجربة األولى، تقوم المعلمة بإعطاء الوقت للمجموعة األولى والثانیة

  .مع طرح إجابات متوقعة ألسئلة متنوعة من قبل المجموعات األخرى
  

  :التجربة الثانیة للمرایا الكرویة
عة مالعق بحیث تناقش المجموعة تقوم المعلمة بإعطاء المجموعة الثالثة والمجموعة الراب

  .الثالثة السطح الداخلي للملعقة،  والمجموعة الرابعة السطح الخارجي لتلك الملعقة
  

  :دور المعلمة قبل بدایة المناقشة
تقوم المعلمة بالدوران حول المجموعات لتشجیعها على التفاعل والمشاركة في المناقشات، وللتأكد 

  .عة مع بعضهممن مشاركة جمیع أعضاء المجمو 
  

  .مناقشة المجموعات حول القضایا المطروحة علیهم
  : دور الطلبة

ینبغي مشاركة جمیع الطالبات في المناقشات، وعدم استئثار بعضهن علیها والتفكیر بعمق بما 
  .تكتبه المعلمة على السبورة وتشجیعهن على طرح األسئة على المتحدثین الرسمیین أو للمجموعات كافة
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  :ناقشةالم
  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة األولى بإعطاء ما لدیها من معلومات، وذلك بتوضیح

 .مفهوم المرآة،و صفات المرآة المستویة
 
  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة الثانیة بإعطاء ما لدیها من معلومات عن صفات

 .بالنسبة لتلك المرآةالصورة في المرآة المستویة، وعن مكان الخیال 
  
  تقوم طالبات المجموعة الثالثة بطرح األسئلة على المجموعتین األولى و الثانیة بما یتعلق بالمرآة

المستویة، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة 
 .جمیع الطالبات في المناقشة

  
 یضًا بطرح األسئلة على المجموعتین األولى والثانیة بما یتعلق تقوم طالبات المجموعة الرابعة أ

بالمرآة المستویة وصفاتها، بحیث تتم اإلجابة من جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة الرسمیة 
 .فقط، وذلك من أجل مشاركة جمیع الطالبات في المناقشة

  
 من معلومات، عن السطح الداخلي  تقوم المتحدثة الرسمیة للمجموعة الثالثة بإعطاء ما لدیها

 .للملعقة
  
  ،تقوم طالبات المجموعات األخرى بمناقشة المجموعة الثالثة حول مناقشة السطح الداخلي للملعقة

 .وما صفاته وصفات الصور فیه، وما اإلسم الذي یطلق على هذا السطح
  
 عن السطح الخارجي تقوم المتحدثة الرسمیة للمجموعة الرابعة بإعطاء ما لدیها من معلومات ،

 .للمرآة
  ،تقوم طالبات المجموعات األخرى بمناقشة المجموعة الثالثة حول مناقشة السطح الخارجي للملعقة

 .وما صفاته وصفات الصور فیه، وما اإلسم الذي یطلق على هذا السطح
  

 :دور المعلمة خالل المناقشة
بحیث تكتب . على استمطار األفكارتقوم المعلمة بتحفیز الطالبات في المجموعات األربع    

  .األفكار على السبورة وتطلب من الطالبات التفكیر العمیق في هذه األفكار لتعزیز روح المناقشة
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  :دور المعلمة والطالبة بعد المناقشة
تقوم المعلمة بالطلب من المجموعات بتلخیص أهم النقاط واألفكار في موضوع المرآة المستویة 

  :الكرویة، وذلك من حیث اآلتيوموضوع المرایا 
  

  .الصورة المتكونة وهمیة .1
 .بعد الجسم عن المرآة= بعد الصورة المتكونة .2
  .الصورة معتدلة .3
  .إَن المرایا الكرویة هي جزء من من كرة زجاجیة مفرغة من الداخل .4
 .إن للمرآة مركز تكور كما هو موجود للكرة .5
 .إن السطح العاكس هو الداخلي سمي مرآة مقعرة .6
 . ا كان السطح الخارجي هو العاكس سمي بالمرآة المحدبةإذ .7
عند سقوط األشعة على مرآة مقعرة، بحیث تسقط متوازیة وموازیة للمحور الرئیسي، وعند انعكاسها  .8

  .تمر بنقطة تسمى البؤرة الحقیقیة
  

  : قضیة للخبرة
  كیف یمكن استخدام المرایا المستویة في صناعات السیارات والمعدات الطبیة؟

  كیف یمكن استخدام المرایا الكرویة في توفیر الطاقة؟
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب الدببة الثالثة

  الرابعاللقاء 

  المرآة المقعرة :الموضوع

  الثامن :الصف          خلدا الثانوية للبنات :المدرسة

  :التاريخ          حصة واحدة :عدد الحصص

  :النتاجات الخاصة لدرس المرایا المقعرة
  :سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام باألنشطة المطلوبة

 تذكر نوع المرآة التي تستخدمها. 

 تمیز صفات المرآة المقعرة. 

 توضح خصائص الصورة الظاهرة في المرآة المقعرة. 

 تعلل لماذا تسمى المرآة المقعرة بهذا اإلسم. 

 ام  المرآة المقعرةتفسر أسباب استخد. 

  المختبر(أن تجرب استخدام المقعرة داخل غرفة الصف.( 

  میدانیاً (أن تطبق استخدام المرآة المقعرة خارج غرفة الصف.( 

  :المفاهیم
 المرآة المقعرة. 

 :اإلجراءات

   تقوم المعلمة بتقسیم الصف إلى أربع مجموعات، كل مجموعة على طاولة مستدیرة فیها ست
  .ث تتناول كل مجموعة موضوع من موضوعات الدرسطالبات، بحی

 تطلب المعلمة من كل المجموعة اختیارا متحدثة رسمیة باسمها . 

 تقوم المعلمة بإعطاء المجموعة األولى موضوع اسم المرآة المستخدمة وصفاتها. 

 تعطي المعلمة المجموعة الثانیة موضوع نوع البؤرة في المرآة المقعرة. 

 موعة الثالثة موضوع صفات الخیال في المرآة المقعرةتعطي المعلمة المج. 

 تعطي المعلمة المجموعة الرابعة موضوع استخدامات المرآة المقعرة. 
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  بعد عملیة تقسیم المجموعات، تقوم المعلمة بعمل تجربة أمام الطالبات، من أجل التمهید لهم
 .له عن المرایا المقعرةلموضوع الدرس، وبالتالي تساعدهن على تنشیط ذاكرتهن لما تطرقن 

 :التجربة األولى للمرآة المقعرة

تقوم المعلمة بإحضار مرآة مقعرة معروفة البعد البؤري، مسطرة متریة، حامل للمرآة، شمع، أو 
  .مصدر ضوئي، حاجز، مختبر أو غرفة مظلمة، قطعة من الكرتون األبیض

لمناقشة مارأوه مع طرح إجابات . موعاتبعد طرح التجربة األولى، تقوم المعلمة بإعطاء الوقت للمج
  .متوقعة ألسئلة متنوعة من قبل المجموعات األخرى

  :دور المعلمة قبل بدایة المناقشة
تقوم المعلمة بالدوران حول المجموعات لتشجیعها على التفاعل والمشاركة في المناقشات، وللتأكد 

  .من مشاركة جمیع أعضاء المجموعة مع بعضهم
  .عات حول القضایا المطروحة علیهممناقشة المجمو 

  : دور الطلبة
ینبغي مشاركة جمیع الطالبات في المناقشات، وعدم استئثار بعضهن علیها والتفكیر بعمق بما 
تكتبه المعلمة على السبورة وتشجیعهن على طرح األسئة على المتحدثین الرسمیین أو للمجموعات 

  .كافة
  :المناقشة

 لبات المجموعة األولى بإعطاء ما لدیها من معلومات، وذلك بتوضیح تقوم المتحدثة الرسمیة لطا
 .نوع المرآة المستخدمة، وصفاتها

  ،تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة األولى بما یتعلق بالمرآة المقعرة
میع بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة ج

 .الطالبات في المناقشة

  ،تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة الثانیة بإعطاء ما لدیها من معلومات حول مفهوم البؤرة
 . وما نوعها في المرآة المقعرة

  ،تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الثانیة بما یتعلق بالمرآة المقعرة
جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع  بحیث تقوم باإلجابة
 .الطالبات في المناقشة
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  تقوم المتحدثة الرسمیة للمجموعة الثالثة بإعطاء ما لدیها من معلومات، عن صفات الخیال في
 .المرآة المقعرة

 المرآة المقعرة،  تقوم طالبات المجموعات األخرى بمناقشة المجموعة الثالثة حول صفات الخیال في
 .وما عالقة ذلك في البؤرة الحقیقیة

  تقوم المتحدثة الرسمیة للمجموعة الرابعة بإعطاء ما لدیها من معلومات، عن أسباب استخدام المرآة
 .المقعرة

  تقوم طالبات المجموعات األخرى بمناقشة المجموعة الرابعة حول أسباب استخدام المرآة المقعرة مع
 .خدامهاتوضیح أماكن است

 :دور المعلمة خالل المناقشة

بحیث تكتب األفكار . تقوم المعلمة بتحفیز الطالبات في المجموعات األربع على استمطار األفكار 
  .على السبورة وتطلب من الطالبات التفكیر العمیق في هذه األفكار لتعزیز روح المناقشة

  :دور المعلمة والطالبة بعد المناقشة
طلب من المجموعات بتلخیص أهم النقاط واألفكار في موضوع المرآة المقعرة، تقوم المعلمة بال
  :وذلك من حیث اآلتي

  .یكون الخیال حقیقیًا عندما یتكون على حاجز أمام السطح العاكس للمرآة .1
 .الخیال الحقیقي یكون دائمًا مقلوبًا والوهمي معتدالً  .2

 .الخیال، وزاد بعده عنهاكلما اقترب الجسم من بؤرة المرآة المقعرة، زاد طول  .3

 . یتساوى طول الجسم وطول الخیال عندما یوضع الجسم في مركز التكور .4

 .الجسم الموضوع في البؤرة ال یتكون له خیال على الحاجز .5

  .الخیال الوهمي المتمون في المرآة المقعرة یكون دائمًا معتدًال مكبراً  .6
  : قضیة للخبرة

  ي العملیات الجراحیة للعیون؟كیف یمكن استخدام المرایا المقعرة ف
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب طاولة روبین

  اللقاء  الخامس
  المرآة المحدبة :الموضوع

  الثامن :الصف          خلدا الثانوية للبنات :المدرسة

  :التاريخ     حصة واحدة: عدد الحصص

  :النتاجات الخاصة لدرس المرایا المحدبة
  :حصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقیام باألنشطة المطلوبةسوف تكون الطالبة في نهایة ال

 تذكر نوع المرآة التي تستخدمها. 

 تمیز صفات المرآة المحدبة. 

 توضح خصائص الصورة الظاهرة في المرآة المحدبة. 

 تعلل لماذا تسمى المرآة المحدبة بهذا اإلسم. 

 تفسر أسباب استخدام  المرآة المحدبة. 

 المختبر(ستخدام المحدبة داخل غرفة الصف أن تجرب ا.( 

  ) .میدانیاً (أن تطبق استخدام المرآة المحدبة خارج غرفة الصف 
  : المفاهیم

  .مرآة محدبة
 :اإلجراءات

   تقوم المعلمة بتقسیم الصف إلى أربع مجموعات، كل مجموعة على طاولة مستدیرة فیها ست
  .وعات الدرسطالبات، بحیث تتناول كل مجموعة موضوع من موض

 تطلب المعلمة من كل المجموعة اختیارا متحدثة رسمیة باسمها . 

 تقوم المعلمة بإعطاء المجموعة األولى موضوع اسم المرآة المستخدمة وصفاتها. 

 تعطي المعلمة المجموعة الثانیة موضوع نوع البؤرة في المرآة المحدبة. 

  في المرآة االمحدبةتعطي المعلمة المجموعة الثالثة موضوع صفات الخیال. 

 تعطي المعلمة المجموعة الرابعة موضوع استخدامات المرآة المحدبة. 
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  بعد عملیة تقسیم المجموعات، تقوم المعلمة بعمل تجربة أمام الطالبات، من أجل التمهید لهم
 .لموضوع الدرس، وبالتالي تساعدهن على تنشیط ذاكرتهن لما تطرقن له عن المرایا المحدبة

 :األولى للمرآة المحدبة التجربة

  .،  مسطرة متریة، حاجز، مسطرة متریة)محدبة ومقعرة(تقوم المعلمة بإحضار مرآة كرویة 
وتستقبل . تقوم المعلمة بتعریض المرآة لضوء الشمس المباشر داخل المختبر أو في ساحة المدرسة

  .الضوء المنعكس على الحاجز
  :تقوم المعلمة بطرح عدد من األسئلة  اآتیة

 في أي المرایا استطعت تجمیع الضوء المنعكس عنها؟ بماذا تصفها؟ .1

 لماذا لم تستطع جمع الضوء المنعكس عن المرآة المحدبة؟ بماذا تصفها؟ .2

 ماذا نسمي النقطة التي التقى الضوء المنعكس عندها؟ بماذا تصفها؟ .3

 قیسي المسافة بین هذه النقطة وسطح المرآة، ماذا تقترح تسمیته؟ .4

لمناقشة مارأوه مع طرح . التجربة األولى، تقوم المعلمة بإعطاء الوقت للمجموعات بعد طرح
  .إجابات متوقعة ألسئلة متنوعة من قبل المجموعات األخرى

  :دور المعلمة قبل بدایة المناقشة
تقوم المعلمة بالدوران حول المجموعات لتشجیعها على التفاعل والمشاركة في المناقشات، وللتأكد 

  .ركة جمیع أعضاء المجموعة مع بعضهممن مشا
  .مناقشة المجموعات حول القضایا المطروحة علیهم

  : دور الطلبة
ینبغي مشاركة جمیع الطالبات في المناقشات، وعدم استئثار بعضهن علیها والتفكیر بعمق بما تكتبه 

  .موعات كافةالمعلمة على السبورة وتشجیعهن على طرح األسئة على المتحدثین الرسمیین أو للمج
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  :المناقشة
  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة األولى بإعطاء ما لدیها من معلومات، وذلك بتوضیح

 .نوع المرآة المستخدمة، وصفاتها

  ،تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة األولى بما یتعلق بالمرآة المحدبة
ع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع بحیث تقوم باإلجابة جمی

 .الطالبات في المناقشة

  ،تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة الثانیة بإعطاء ما لدیها من معلومات حول مفهوم البؤرة
 . وما نوعها في المرآة المحدبة

  الثانیة بما یتعلق بالمرآة المحدبة تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة
بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع 

 .الطالبات في المناقشة

  تقوم المتحدثة الرسمیة للمجموعة الثالثة بإعطاء ما لدیها من معلومات، عن صفات الخیال في
 .المرآة المحدبة

 ت األخرى بمناقشة المجموعة الثالثة حول صفات الخیال في المرآة تقوم طالبات المجموعا
 .المحدبة، وما عالقة ذلك في البؤرة الحقیقیة

  تقوم المتحدثة الرسمیة للمجموعة الرابعة بإعطاء ما لدیها من معلومات، عن أسباب استخدام المرآة
 .المحدبة

 حول أسباب استخدام المرآة المحدبة  تقوم طالبات المجموعات األخرى بمناقشة المجموعة الرابعة
 .مع توضیح مجاالت استخدامها

 :دور المعلمة خالل المناقشة

بحیث تكتب األفكار . تقوم المعلمة بتحفیز الطالبات في المجموعات األربع على استمطار األفكار 
  .على السبورة وتطلب من الطالبات التفكیر العمیق في هذه األفكار لتعزیز روح المناقشة
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  :دور المعلمة والطالبة بعد المناقشة
تقوم المعلمة بالطلب من المجموعات بتلخیص أهم النقاط واألفكار في موضوع المرآة المحدبة، 

  :وذلك من حیث اآلتي
  .یكون الخیال حقیقیًا عندما یتكون على حاجز أمام السطح العاكس للمرآة .1
 .عتدالً الخیال الحقیقي یكون دائمًا مقلوبًا والوهمي م .2

 . یتساوى طول الجسم وطول الخیال عندما یوضع الجسم في مركز التكور .3

 .الجسم الموضوع في البؤرة ال یتكون له خیال على الحاجز .4

  .الخیال الوهمي المتكون في المرآة المحدبة یكون دائمًا معتدًال مصغراً  .5
  : قضیة للخبرة

  المراقبة؟كیف یمكن استخدام المرایا المحدبة في عند عمل أبراج 
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  تحضیر دروس العلوم حسب أسلوب طاولة روبین

  اللقاء السادس 

  انكسار الضوء وانكسار الضوء مع المنشور :الموضوع

  الثامن  : الصف        خلدا الثانوية للبنات  :المدرسة

  :التاريخ    .حصة واحدة :عدد الحصص

  :األهداف
اءة الموضوع بتمعن، والقیام باألنشطة المطلوبة، سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قر 

  :قادرة على أن
 تعرف ماهو انكسار الضوء. 

 تحدد مسار الشعاع الضوئي عند انتقاله من وسط الخر. 

  تعلل الطالبة سبب انكسار الضوء. 

 تستخلص المفاهیم المتعلقة بالضوء. 

 تستخلص الشعاع المنكسر من وسط الخر. 

 سر فیها الضوءتستنتج األوساط التي ینك. 

 تعلل سبب انكسار في وسط أكثر من غیره. 

 تبرهن اختالف انكسار الشعاع الضوئي من وسط الخر. 

  تثبت كیف یعمل المنشور على تحلیل الضوء. 

  تعرف الطیف المرئي. 

 تسمي ألوان الطیف المرئي. 

  المختبر(أن تجرب تطبیق انكسار الضوء خارج غرف الصف.( 

  :المفاهیم
  ،الطیف المرئياالنكسار. 
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  :اإلجراءات
  تقوم المعلمة بتقسیم الصف إلى أربع مجموعات، كل مجموعة على طاولة مستدیرة فیها ست

  .طالبات، بحیث تتناول كل مجموعة موضوعًا من موضوعات الدرس
 تطلب المعلمة من كل مجموعة اختیار متحدثة رسمیة باسمها. 

 سار الضوء وتسجیل قیاس زاویا االنكسارتقوم المعلمة بإعطاء المجموعة األولى انك . 

 تعطي المعلمة المجموعة الثانیة موضوع زاویة االنكسار وزاویة السقوط وتسجیل قیاسهما. 

  تعطي المعلمة المجموعة الثالثة موضوع زاویة انكسار الضوء في المنشور واذا ینتج عنه، وتسجیل
 .الزوایا المعطاة من وسط آلخر

  عة الرابعة موضوع عالقة زاویة السقوط وزاویة االنكسار والعمود المقام تعطي المعلمة المجمو
 . وموقعهم بالنسبة للسطح

  بعد عملیة تقسیم المجموعات، تقوم المعلمة بعمل تجربة أمام الطالبات، وطرح أسئلة متتالیة تفید
لدرس المحموعات كًال حسب الموضوع الذي تتناوله للحدیث عنه، من أجل التمهید لموضوع ا

 .وبالتالي تساعدهم على تنشیط ذاكرتهن لما تطرقن له عن انعكاس الضوء

  :التجربة األولى
  : األدوات المستخدمة

  .حوض ماء شفاف، كأس كبیرة، مصدر ضوئي، مسحوق طباشیر، منقلة،  منصب ثالثي
 الحظین تسقط المعلمة الضوء عمودیًا، ثم مائًال على سطح الماء بعد أن تعتمي المختبر، ماذا ت

 عندما تنظرین من أحد الجوانب؟

  ترسم الشعاع الساقط، وزاویة السقوط والعمود المقام، والسطح الفاصل بین الماء والهواء. 

 تطرح األسئلة التالیة: 

 ماذا تسمي الشعاع الذي نفذ من خالل الماء؟ وهل هو على استقامة الشعاع الساقط؟ 

 لعمود المقام؟ماذا تسمي الزاویة بین الشعاع المنكسر وا 

 ما العالقة بین الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام على السطح الفاصل؟ 
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  التجربة الثانیة
  

 وتطلب من إحدى المجموعات الثالثیة . تقوم المعلمة بإحضار منشور وعرضه أمام الطالبات
 شور الضوء؟بتوضیح ما هو المنشور؟ وتقوم مجموعة ثالثیة أخرى بتوضیح عالقة المن

 إلى ألوان الطیف المرئي  وهنا تقوم المعلمة بتذكیر الطالبات بأن المنشور یحلل الضوء. 

  
  :دور المعلمة قبل بدایة المناقشة

تقوم المعلمة بالدوران حول المجموعات لتشجیعها على التفاعل والمشاركة في المناقشات، وللتأكد 
  .من مشاركة جمیع أعضاء المجموعة مع بعضهم

  
  .مناقشة المجموعات حول القضایا المطروحة علیهم

  : دور الطلبة
ینبغي مشاركة الطالبات في المناقشات، وعدم استئثار بعضهن علیها والتفكیر بعمق بما تكتبه 
المعلمة على السبورة وتشجیعهن على طرح األسئة على المتحدثین الرسمیین أو على المجموعات 

  .األخرى
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  :المناقشة
 دثة الرسمیة لطالبات المجموعة األولى بإعطاء ما لدیها من معلومات، وذلك بتوضیح تقوم المتح

 .مفهوم االنكسار وقیاس زوایا االنكسار، وسبب حدوثه

  تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة األولى بما تم طرحه عن انكسار
لیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع الضوء، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة و 

 . الطالبات في المناقشة

  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة الثانیة بإعطاء ما لدیها من معلومات عن مفهوم زاویة
السقوط وزاویة االنكسار مع إعطاء توضیح علیها،  عن طریق تسجیل لقیاس زاویة السقوط وزاویة 

 .ناء على التجربة السابقة أمامهناالنكسار تدریجیًا ب

  تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الثانیة بما تم طرحه عن زاویة
السقوط وزاویة االنكسار، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من 

 . أجل مشاركة جمیع الطالبات في المناقشة

  الرسمیة لطالبات المجموعة الثالثة بإعطاء ما لدیها من معلومات عن مفهوم انكسار تقوم المتحدثة
الضوء في المنشور، مع إعطاء توضیح علیها، عن طریق تسجیل لقیاس زاویة االنكسار في 
المنشور وتغییر قیاس الزاویة عند انتقال الشعاع الضوئي من وسط آخر بناًء على التجربة السابقة 

 .أمامهن

 طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الثالثة بما تم طرحه عن زاویة  تقوم
انكار الضوء في المنشور وماذا یحدث لها إذا تغیرت زاویة السقوط من وسط آخر، بحیث تقوم 
باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع الطالبات في 

 .المناقشة

 وم المتحدثة الرسمیة للمجموعة الرابعة بتوضیح العالقة بین زاویة السقوط وزاویة االنعكاس العمود تق
 .المقام، وقانوني االنعكاس

   تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الرابعة بما تم طرحه عن العالقة
حیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة بین زاویة السقوط وزاویة االنكسار والعمود المقام،  ب

 .ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع الطالبات في المناقشة
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 :دور المعلمة خالل المناقشة

بحیث تكتب األفكار . تقوم المعلمة بتحفیز الطالبات في المجموعات األربع على استمطار األفكار 
  .لعمیق في هذه األفكار لتعزیز روح المناقشةعلى السبورة وتطلب من الطالبات التفكیر ا

 
 

  :دور المعلمة والطالبة بعد المناقشة
تقوم المعلمة بالطلب من المجموعات بتلخیص أهم النقاط واألفكار في موضوع تفاعل األجسام مع 

  :الضوء، وذلك من حیث اآلتي
  .خط سیر الشعاع في الوسط الشفاف بعد انكساره: الشعاع المنكسر .1
 .االنكسار هي الزاویة المحصورة بین الشعاع المنكسر والعمود المقامزاویة  .2

یسمى موقع الجسم الذي نشاهده في الماء بالموقع الظاهري، ویكون عل عمق أقل من العمق  .3
  .الحقیقي، وذلك بسبب انكسار الضوء

 .زاویة السقوط ال تساوي زاویة االنكسار .4

 .قام من نقطة السقوط تقع جمیعًا في مستوى واحدالشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود الم .5

ه یتحلل إلى سبعة ألوان تعرف  .6 الضوء األبیض عند سقوطه على المنشور ینكسر، باإلضافة إلى أنّ
 .بألوان الطیف المرئي

 .یىصف الضوء البیض بأنه مركب .7

  .یتكون الضوء األبیض من ألوان الطیف المرئي السبعة .8
 

 :قضیة للخبرة

  :من الطالبات التفكر في إیجاد أفكار وحلول مثلى لما یلي تطلب المعلمة 
  كیف یمكن االستفادة من ظاهرة انكسار الضوء في تطبیقات عملیة في الحیاة الیومیة؟ .1
  ما التطبیق األمثل لظاهرة انكسار الضوء في المنشور؟ .2
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  طاولة روبینتحضیر دروس العلوم حسب أسلوب 
  اللقاء السابع 

  األجسامألوان  :الموضوع

  الثامن  :الصف          خلدا الثانوية للبنات : المدرسة

  :التاريخ     حصة واحدة :عدد الحصص

  :األهداف
سوف تكون الطالبة في نهایة الحصة الدراسیة، وبعد قراءة الموضوع بتمعن، والقیام باألنشطة المطلوبة، 

  :قادرة على أن
 تعرف ما هي المرشحات. 

  ءتحدد األلوان األساسیة للضو. 

  تعلل سبب تسمیة الضوء باأللوان األساسیة. 

 تستخلص كیفیة الحصول على اللون األبیض. 

 تستنتج ما هو لون الجسم. 

 تعلل سبب رؤیة الثلج باللون األبیض. 

 تبرهن كیف مكن أن نرى لون األجسام. 

  تثبت لماذا نرى الفحم باللون األسود. 

  :المفاهیم
 المرشحات 

  :اإلجراءات
 تقسیم الصف إلى أربع مجموعات، كل مجموعة على طاولة مستدیرة فیها ست تقوم المعلمة ب

  .طالبات، بحیث تتناول كل مجموعة موضوعًا من موضوعات الدرس
 تطلب المعلمة من كل مجموعة اختیار متحدثة رسمیة باسمها. 

  تقوم المعلمة بإعطاء المجموعة األولى بإسقاط الضوء من خالل المرشحات، وتقوم بتسجیل
 .الحظاتها من حیث رؤیتها لألجسامم

 تعطي المعلمة المجموعة الثانیة موضوع عن سبب رؤیة الثلج أو الفحم باأللوان الني نراها لهم؟ 

 تعطي المعلمة المجموعة الثالثة تقوم بمزج األلوان األساسیة للضوء ومالحظ وتسجیل ماذا ینتج؟  
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 ستفادة من اختالف ألوان األجسامتعطي المعلمة المجموعة الرابعة وتسجیل كیف یمكن اال. 

  بعد عملیة تقسیم المجموعات، تقوم المعلمة بعمل تجربة أمام الطالبات، وطرح أسئلة متتالیة تفید
المجموعات كًال حسب الموضوع الذي تتناوله للحدیث عنه، من أجل التمهید لموضوع الدرس 

 .عكاس الضوءوبالتالي تساعدهم على تنشیط ذاكرتهن لما تطرقن له عن ان

  :التجربة
أحمر،  أخضر، (تقوم المعلمة بإحضار مصدر ضوئي، ثالثة مصابیح یدویة، مرشحات بألوان مختلفة 

  .أجسام مختلفة، ورق أبیض....) أزرق
  .تقوم المعلمة باتباع الخطوات التالیة لتنشیط أفكار الطالبات، وتحدید مجال التفكیر لدیهم

 مرشحات الملونة؟ماذا ترین إذا نظرت من خالل ال 

  تسقط المعلمة ضوءًا أحمر عل الورق بیضاء بوضع مرشح أحمر على المصباح، مالون الورقة؟ 

  ،تسقط المعلمة الضوء على جدار المختبر من المصابیح الثالثة بعد وضع مرشح على كل منها
 هل تغیر لون الجدار ؟ ماذا نمي األلوان الناتجة؟

  المنكسر والعمود المقام؟ماذا تسمي الزاویة بین الشعاع 

  تقوم المعلمة بإسقاط الضوء من مصباح مغطى بمرشح ضوئي عل جسم معتم من األجسام التي
 حولنا، تككر المعلمة إسقاط الضوء على جسم اخر ماذا تالحظ الطالبات؟

 

  :دور المعلمة قبل بدایة المناقشة
ل والمشاركة في المناقشات، وللتأكد تقوم المعلمة بالدوران حول المجموعات لتشجیعها على التفاع

  .من مشاركة جمیع أعضاء المجموعة مع بعضهم
 

 

 

  



151 
 
  .مناقشة المجموعات حول القضایا المطروحة علیهم

    : دور الطلبة
ینبغي مشاركة الطالبات في المناقشات، وعدم استئثار بعضهن علیها والتفكیر بعمق بما 

رح األسئة على المتحدثین الرسمیین أو على تكتبه لمعلمة على السبورة وتشجیعهن على ط
  .المجموعات األخرى

  

  :المناقشة
  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة األولى بإعطاء ما لدیها من معلومات، وذلك بتوضیح

 .كیف نرى األجسام من حیث إسقاط الضوء خالل المرشحات

 وعة األولى بما تم طرحه عن رؤیة تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجم
سقاط الضوء خالل المرشحات، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من  األجسام وإ

 . المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع الطالبات في المناقشة

  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة الثانیة بإعطاء ما لدیها من معلومات عن مفهوم
األجسام بألوان مختلفة، عن طریق توضیح سبب رؤیة الثلج باللون األبیض والفحم باللون  رؤیة

 .األسود
 

  تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الثانیة بما تم طرحه عن أختالف
 ألوان األجسام، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل

 . مشاركة جمیع الطالبات في المناقشة
  

  تقوم المتحدثة الرسمیة لطالبات المجموعة الثالثة بإعطاء ما لدیها من معلومات عن مفهوم
األلوان األساسیة، مع إعطاء توضیح علیها، عن طریق مزج األلوان مع بعضها ومالحظة ماذا 

 .ینتج

 مجموعة الثالثة بما تم طرحه عن األلوان تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على ال
األساسیة وماذا التغییر الذي ینتج عند مزج األوان األساسیة أو المركبة مع بعضها، بحیث تقوم 
باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل مشاركة جمیع الطالبات في 

 .المناقشة
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  كیف یمكن االستفادة من اختالف ألوان األجسام، تقوم المتحدثة الرسمیة للمجموعة الرابعة
 .األساسیة والمركبة

   تقوم طالبات المجموعات األخرى بطرح األسئلة على المجموعة الرابعة بما تم طرحه عن فوائد
ألوان األجسام ا، بحیث تقوم باإلجابة جمیع أفراد المجموعة ولیس من المتحدثة فقط من أجل 

 .المناقشةمشاركة جمیع الطالبات في 

 :دور المعلمة خالل المناقشة

بحیث تكتب . تقوم المعلمة بتحفیز الطالبات في المجموعات األربع على استمطار األفكار   
  .األفكار على السبورة وتطلب من الطالبات التفكیر العمیق في هذه األفكار لتعزیز روح المناقشة

 :دور المعلمة والطالبة بعد المناقشة

بإعطاء معلومات للطالبات من خبراتها السابقة، مثل توضیح مبدأ عمل قرص نیوتن  تقوم المعلمة 
  .لتركیب الضوء

تقوم المعلمة بالطلب من المجموعات بتلخیص أهم النقاط واألفكار في موضوع تفاعل األجسام مع 
  :الضوء، وذلك من حیث اآلتي

  .ألوان الطیف المرئي سبعة .1
 .ان أبسط منهاأن ألوان الطیف ال تتحلل إلى ألو  .2

 .زاویة السقوط ال تساوي زاویة االنكسار .3

 .األلوان تمتص ألوان الضوء الساقط علیه ما عدا اللون نفسه .4

 .سبب رؤیة الثلج بلونه األبیض، والفحم بلونه األسود .5

 :قضیة للخبرة

ف كی. في المنزل والذي یمنح الشعور بالراحة والتوازن" الفونج شوي"البحث عن التطبیق الصیني  .1
  یمكن االستفادة من هذا التطبیق في منازلنا وما عالقته بالوان األجسام؟

كیف یمكن االستفادة من ألوان األجسام ) . جسد الحیاة(تعتبر ألوان األجسام هي جسد الذبذبات  .2
  كعناصر مفیدة لراحة األجساد والنفس وبالتالي زیادة الطاقة اإلیجابیة في جسم اإلنسان؟
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  سهيل مهمة الباحثةخطاب ت
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