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 الفصل األول 
 تعريف بالبحث

 تمهيد
ثم توضيحًا ألىدافو,  ,, وتحديدًا لمشكمتو وأىميتوالبحثيتناول ىذا الفصل تقديمًا لموضوع    

 لبحثوبيان مصطمحات ا ,وذكر محدداتو البحثكما عممت الباحثة عمى عرض فرضيات 
جراءاتو بشكل مبسطومن البحثعينة لى تحديد إضافة إ ,وتعريفاتو اإلجرائية , حيث يجو وأدواتو وا 

 .البحثل في فصل بناء أدوات ديث عنيا بشكل مفص  سيتم الح
  المقدمة1-1.

وفي عامة يتصف العالم المعاصر بالتغير السريع والتطور اليائل في جميع المجاالت ب   
عصر طالق اسم إلى إمما دعا , وازدياد المعرفة زيادة ىائمة بخاصةمجاالت العموم والتكنولوجيا 

 .عمى القرن الحادي والعشرين االنفجار المعرفي
ولما أصبحت العموم المختمفة وتطبيقاتيا من ضروريات الحياة, ومع ما يواجيو الجميع من    

سيا لممتعممين ير دصعوبة اإللمام بدقائقيا وتفصيالتيا, اتجو االىتمام إلى التركيز عمى المفاىيم وت
العموم  دريسنحو ت ةنظر ال ييرتغ نمولذا كان من الطبيعي  بحيث تصبح ذات معنى لدييم.

وتبسيط ونشر العمم بحيث نعمل عمى تربية الشباب ليصبح قادرًا عمى تحمل المسؤولية لتطوير 
 .( 1998,1, ) سميم مجتمعو وتقدمو

ولقد أجمع عمماء التربية عمى أن أساسيات المعرفة ىي أحد الحمول التي قد تكون فعالة    
 التربية أن التأكيد عمى أساسيات عن الجزئيات, ويرى عمماءلمواجية تحديات العصر والبعد 

 .( 1999,2, المعرفة يعني التأكيد عمى المفاىيم والمبادئ التي تشكل ىذه المعرفة ) الجندي
كما يجب أن يكون مناخ , التفكير وليس ىدفًا في حد ذاتيا كما أن المعرفة مجرد وسيط لتنمية   
ويشجعون عمى إثارة المشكالت,  المتعممون, حيث يتعمم عم التفكيرالدراسي مناخًا جيدًا يد صفال

,  1997,)يونس إثارة األسئمة وليس إجابتيا فقط ويستثارون ويتأممون, ويشجعيم المعمم عمى
28.) 
بشكل أساسي  التعميمأكثر من الكم, وأىمية  التعميملذلك تنبيت الدول المتقدمة إلى أىمية نوع    

ينيون  المتعممينأما في البمدان العربية فيالحظ أن نسبة كبيرة من  وب,في تطور حياة الشع
دراستيم دون امتالكيم لممعرفة بشكل مناسب ومعالجتيا وتوظيفيا في حل المشكالت التي 

حيث عزا التقرير ىذا  م(2003)وىذا ما أكده تقرير التنمية البشرية لمعالم العربي  يواجيونيا,
من جية والقائمين عمى العممية التعميمية من جية  التدريسالفشل التربوي إلى أساليب وطرائق 

  .(51 ,2005, )عويس أخرى
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بشكل  تدريسحيث ال يزال معظم المعممين يعتمدون عمى استخدام األسموب المباشر في ال   
يتكون من مجموعة من المعمومات, مما أساسي وذلك بسبب نظرتيم الضيقة لمعمم عمى أنو 

كسابو إبالمعمومات فقط دون االىتمام بكيفية  المتعممتزويد  دريسيجعل اليدف األساسي من الت
حيث يتم االعتماد عمى التمقين والحفظ الصم ويصبح المعمم  دريسيمليا وذلك يؤثر في طريقة ت

ىو العنصر اإليجابي الفعال في العممية التعميمية وتقوم ميمتو عمى إيصال المعمومات إلى 
مستخدمًا طرائق تدريس متمركزة حولو, والتي أكدت معظم نتائج البحوث عمى  المتعممينعقول 

  .(366 ,1998, زمالؤهو  يتونمحدوديتيا) ز 
وأساليب حديثة ومتنوعة تجعل  تدريسوفي سبيل ذلك اتجيت الجيود إلى البحث عن طرائق    

أي تمك الطرائق التي تجعل المتعمم نشطًا وغير سمبي والتي  عممية التعميمية,من المتعمم محور ال
, ال أن عمى تأويل ومعالجة المتعمم ألحاسيسو أثناء تكون المعرفة المعرفة تعتمدأن  تركز عمى

مستقاة من الخارج فقط حتى تتاح الفرصة أمامو لبناء المعرفة من خالل النشاط والخبرة تكون 
 ومن خالل ربط األشياء التي يتم فييا التفاعل مع البيئة.

, وتتأثر بعدة عوامل يات عقمية يقوم بيا المتعمم نفسوأن تعمم المفاىيم يتم من خالل عمم اكم   
ابقة والذكاء والخمفية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والدوافع وعممية التعمم مختمفة كالخبرات الس

 متفحص, كما أن الداف تدريس العموموطبيعة المفيوم والعمميات العقمية ال يمكن إغفاليا في أى
ألدلة العموم ومحتوى الكتاب المدرسي يجد أنيا تشير بشكل أو بأخر إلى أىمية ممارسة 

  .(84 ,1994,عض العمميات العقمية التي تتناسب مع أعمارىم )سرورلب المتعممين
والبحث  التدريسالمعتادة في  ائقلذا يجب عمى المعمم عدم االعتماد الدائم عمى استخدام الطر    

 –ونشاطو في عممية التعمم بحيث يصبح قادرًا عمى بناء المعرفة  المتعممعن تقنيات تركز عمى 
و معالجتيا وتعديميا والتأمل فييا وبالتالي يصبح عمى وعي بطريقة وشكل بناء  –وليس تذكرىا 

معرفتو الخاصة بو بحيث تصبح ذات معنى لو, ويمكنو توظيفيا في مجاالت الحياة مستفيدًا منيا 
 ة.في تعمم المزيد من المعرف

 تناولت المفاىيم العممية وتدريسيا كأساس لعممية التعمم,االستراتيجيات المعرفية التي  منو     
عمى بناء  المتعممينأحد النماذج التي تسيم في مساعدة  د, والذي يعV نموذج الشكل المعرفيأ

كسابيم  )  عمميات العممالمعرفة بأنفسيم واستخدام ىذه المعرفة في فيم الطبيعة البنائية لممعرفة وا 
  .(105 ,2001فراج, 
 ,2004 ,زيتونالعموم ) لتدريسالعمم ىدفًا رئيسيًا  عممياتكساب المتعممين إولما كان     

االىتمام بقيمة العمم وفيم طبيعتو, وامتالك ميارات عمميات العمم أىم  مع جعلو ,  (101
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, كافة ممناىجلالغايات التربوية التي يجب أن تصبح دعامة قوية من دعامات مخرجات التعميم 
 .( Etkina, et. al ,2002,351-355)كافة  التعميميةالمراحل  وفي
 المتعممينحيث إن األىداف الرئيسة لتدريس العموم والتربية العممية تؤكد عمى مساعدة    
التفكير العممي, ولذلك يجب عمى معمم العموم االىتمام بيذه ساب عمميات العمم وميارات كإل

ىذه  متعممينعن قصد لتعميم ال الميارات وتنميتيا من خالل مواقف ونشاطات تعميمية يخطط ليا
 (.98 ,1999,س وممارسة")زيتونالميارات, " فتعمم ىذه الميارات يحتاج إلى تدري

 في مجاالت متنوعة( (Vنموذج المعرفي ىذا األ وعمى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت   
نموذج في دراسة محمية الستخدام ىذا األ –في حدود عمميا  –, فإن الباحثة لم تجد عربيًا وعالمياً 

 الحمقة األولى من مرحمة التعميم األساسي.
 مشكمة البحث 2-1.

المتعمم, القادر عمى مواجية لقد أصبح تعميم العموم ييدف إلى المساىمة في إعداد الفرد    
الحياة العممية من خالل تزويده بالمعمومات والميارات األساسية, وتنمية االتجاىات اإليجابية 
نحوىا, وكذلك العمل أيضًا عمى تنمية إبداع المتعمم, وقد تولد ىذا االتجاه نتيجة التغير السريع 

وكذلك تدريب المتعممين عمى استخدام  ,في المعارف واألساليب التكنولوجية, واستخداماتيا
 المتعممينأساليب التفكير السميمة, حيث يؤكد المربون في مجال تعميم العموم عمى أىمية تدريب 

, ومن البدييي أن تحقيق ىذا الغرض ال بد أن يتم بمساعدة عمى التفكير السميم واالستنتاج
 حديثة.  دريسيةت قائوسائل تكنولوجية حديثة, وطر 

العموم في الفترة األخيرة نتيجة تطور األبحاث التربوية والنفسية,  دريست قائقد تطورت طر و    
وتطور المجتمعات وفمسفتيا, فالمناىج الحديثة في العموم ليست محتوى دراسيًا جديدًا فحسب, 

نما ىي أيضًا طر  وليست إعادة تنظيم محتوى العموم الحالي فحسب, حديثة تجعمو  دريست قائوا 
ما الذي  "ز فقط عمى التساؤل:العموم تركة, ومن ثم لم تعد النظرية البنائية في تدريس فاعمي أكثر
نما تيتم أيضًا بالتساؤل: كيف نعممنعمم  "ىكذا؟ ؟ ولماذا نعمم؟ وا 
تواكب التغير الحاصل في  دريست قائالحديثة وعدم اتباعو لطر  قائلكن مع تجاىل المعمم لمطر    

عمى  لمتعممفي المواقف التعميمية, ضعف قدرة ا لمتعممالمناىج والتي تؤدي إلى تفعيل دور ا
بناء صعوبات دى الى أمما ساب الخبرات التعميمية والتوصل لممعارف العممية بشكل ميسر, كإ

ك إلى ضعف في التحصيل مما أدى ذل المفاىيم وفيميا, أثناء محاولتيم تعمم تمك المتعممين لدى
وأولياء أمورىم,  متعممين, وكثرة الشكاوي من صعوبة مادة العموم من قبل المتعممينالعممي لدى ال

  .(Lawson.1993وأصبحت مادة العموم غير مفضمة لدى الكثير منيم) 
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من  قدراً كما أن مسؤولية التربية العممية ال تكمن فقط في إعداد المتعمم المثقف الذي يمتمك    
نما في إعداد المتعمم الواعي باألمور العممية التي تتعمق بشتى مجاالت الحياة  المعرفة فحسب وا 

(, لذا 2002ما يواجيو من مواقف ومشكالت)عمي,  حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأن
رئيسة التي ال فان إكسابو عمميات العمم وتدريبو عمى استخداميا في حياتو اليومية من األىداف ال

 .(2002)السيفي, خاصةوتدريس العموم ب بعامةبد أن يحققيا التدريس 
ونظرًا ألىمية المفاىيم العممية وميارات عمميات العمم في تعميم العموم, ونتيجة لما تتصف بو    

من شأنيا أن  دريستصبح الحاجة ممحة إلى طرائق ت  التجريد والتعقيد, غالبية تمك المفاىيم من
  .(2004, يم تمك المفاىيم  وتعمميا )زيتونين كاًل من المعممين والمتعممين عمى تعمتع
 شكلالاتيجيات تدريس فاعمة مثل وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن اتباع طرائق واستر    

 سيم في تنمية عمميات ( يمكن أن ت  2004(, واالكتشاف)العبري, 2004)البموشي, V))المعرفي
(  Roehring , Luft ,& Edwards, 2001, 31ى رورجو لفتوادواردز )وير  الطمبة, العمم لدى

بإطار يساعدىم عمى بناء معرفتيم  متعممينفي الصفوف يمد ال( (Vالشكل أن استخدام خريطة
تشجيع  فيكما يساعدىم  ويعكس المسار الذي يسمكونو في بناء المعرفة, ,عممياً ما  حول مفيوم

المعمم عمى  نتعي( V), كما أن خريطة الشكل المعرفي الحوار والمناقشة والتواصل فيما بينيم
ومنيا ميارات التفكير الناقد كما في دراسة  وميارات تفكيرارات عقمية تنمية مي

(Evren,a.Bati,K.Yilmaz,S ,2012). 
وحدة دراسية من مقرر العموم لمصف الرابع مصممة وفق  أثر لدراسة لذلك جاء ىذا البحث    
كساب ميارات عمميات العمم. V) )نموذج الشكل المعرفيأ مما  عمى تحصيل المفاىيم العممية وا 

 :اآلتياقتراح حاًل لممشكمة تتمثل باإلجابة عن السؤال سبق يمكن 
األساسي  مهارات عمميات  في إكساب تالمذة الصف الرابع( V)استخدام الشكل المعرفي ما أثر 

 العمم وتحصيمهم لممفاهيم العممية؟
 أهمية البحث 3-1.

 تتجمى أىمية البحث بالنقاط التالية :    
في تعميم بعض المفاىيم العممية من مادة  العموم  ساسية بنائية أيسعى إلى تطبيق استراتيجية  -

 لمصف الرابع من مرحمة التعميم األساسي.
في تعميم مادة العموم لمصف  ((Vنموذج الشكل المعرفيأن كيفية استخدام يقدم معمومات ع -

 الرابع األساسي.
نموذج الشكل أكما تكمن أىمية البحث فيما سيظيره من نتائج لموقوف عمى أثر استخدام  -

 في تدريس العموم عمى تحصيل المفاىيم العممية. ( V)المعرفي 
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نموذج الشكل أكما تكمن أىمية البحث فيما سيظيره من نتائج لموقوف عمى أثر استخدام  -
 في تدريس العموم عمى إكساب التالمذة ميارات عمميات العمم. ((Vالمعرفي

االعتبار أثناء  في المدارس, وأخذه بعين (V)نموذج الشكل المعرفي أيشجع عمى استخدام  -
  .وتدريبو إعداد المعمم

  البحث أهداف4-1.
 :  التالية األىداف تحقيق إلى البحث ىرم   
 من الرابع الصف ذةلتالم العممية المفاىيم تحصيل في ((Vالمعرفي الشكل نموذجأ ثرأ تعرف -

 . األساسي التعميم
 .العمم عمميات ميارات التالمذة إكساب في( (V المعرفي الشكل نموذجأ ثرأ تعرف -

 أسئمة البحث5-1.
 البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئمة التالية :سعى   
التحصيل الدراسي لتالمذة الصف  فيفي تدريس العموم ( (Vما أثر استخدام الشكل المعرفي -

 الرابع األساسي؟
في تدريس العموم في إكساب ميارات عمميات العمم لتالمذة ((Vالمعرفي ما أثر استخدام الشكل -

 الصف الرابع األساسي؟
 فرضيات البحث6-1.

 a=0.05عند مستوى داللة  تم اختبار الفرضيات اآلتية   
.ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة ودرجات أفراد 1

 في التطبيق البعدي. الدراسي المجموعة التجريبية عمى اختبار التحصيل
. ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى اختبار 2

 في التطبيقين القبمي والبعدي. الدراسيالتحصيل 
.ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة عمى اختبار 3

 في التطبيقين القبمي والبعدي. الدراسيالتحصيل 
. ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية 4

 عمى مقياس ميارات عمميات العمم في التطبيق البعدي.
. ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين 5

 العمم. عممياتميارات القبمي والبعدي لمقياس 
.ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيقين 6

 .ات العممعمميميارات القبمي والبعدي لمقياس 
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  وأدواته البحث منهج7-1.
  البحث منهج1-7-1.

عن التساؤالت التي يطرحيا, وتحقيق  اعتمد البحث الحالي المنيج التجريبي بغرض اإلجابة   
في إكساب تالمذة الصف الرابع  Vعمى أثر استخدام الشكل المعرفي  أىدافو في التعر ف

 .العمم وتحصيميم لممفاىيم العمميةاألساسي ميارات عمميات 
  البحث أدوات2-7-1.

 (.Vالدروس المصممة بطريقة الشكل المعرفي) -
 .االختبار التحصيمي -
 .ميارات عمميات العمم مقياس -

   البحث متغيرات8-1.
 :  المستقمة المتغيرات-

 . متبعةال ائقالطر , V المعرفي الشكل نموذجأ : التدريس طريقة
 : التابعة المتغيرات -
 . التحصيمي االختبار درجات التالمذة في. 1
 .العمم عمميات ميارات مقياس درجات التالمذة في. 2

  البحث حدود9-1.
 .م 2014 – 2013 الدراسي العامالفصل الدراسي الثاني من :  الزمنية الحدود -
 .دمشق مدينة في| األولى الحمقة| األساسي التعميم مرحمة مدارس:  المكانية الحدود -
 .|األولى الحمقة|  األساسي التعميم مرحمة من الرابع الصف تالمذة:  البشرية الحدود -

  البحث وعينة األصمي المجتمع10-1.
 : البحث مجتمع 1-10-1.

 التابعة الحكومية المدارس في األساسي الرابع الصف تالمذة جميع من البحث مجتمع تكون   
 .السورية العربية الجميورية في التربية لمديريات

 : البحث عينة2-10-1.
تم اختيارىم , األساسي الرابع الصف ذةتالم منوتمميذة  تمميذاً  (63) من البحث عينة تكونت   

 إلى العينة تقسيم تم بحيث, دمشق مدينة في األساسي التعميم مرحمة مدارس فيقصديًا 
 .وضابطة تجريبية مجموعتين

 
 



 البحثب تعريفالفصل األول : 
 

8 
 

  مصطمحات البحث والتعريفات اإلجرائية11-1.
 : ((Vالمعرفي نموذج الشكل◄
و : شكل يتم بناؤه وتخطيطيو وتنفيذه بغرض الربط وبيان التفاعل بين الجانبين بأن   (فراج)فويعر   -

العممي والمفيومي في إطار مجموعة من األحداث ذات الصمة بموضوع دراسي معين وييدف 
إلى تأكيد وتنمية ميارات التفكير وممارسة أساليب وعمميات العمم في التوصل إلى المعرفة 

  .(113, 2001,  العممية) فراج
بين األحداث واألشياء والعناصر  و : شكل تخطيطي يوضح العالقةف عمى أن  كما يعر   -

 المفاىيمية واإلجرائية التي تؤدي إلى فيم التناسقات في األحداث واألشياء لفرع من فروع المعرفة
 .(462 ,2003,) النجدي وعبد اليادي

في تعميم العموم تقوم عمى مبدأ الربط بين المفيوم  بنائية:استراتيجية  وفو الباحثة إجرائيًا بأن  وتعر  
النظري والجانب العممي المطابق لو, من خالل القيام بمجموعة من األحداث واألشياء تمثل 

 إلى تعممو ومعرفتو. المتعمم سعىيما  يحددتجارب تحاول اإلجابة عن سؤال رئيس 
 التحصيل الدراسي :◄
والمعطيات الدراسية والميارات والكفايات التي يكتسبيا و : مجموعة المعمومات أن  بف يعر   -

التمميذ من خالل عممية التعمم, وما يحصمو من مكتسبات عممية عن طريق التجارب والخبرات, 
ضمن إطار المنيج التربوي المعمول بو. وتتحدد أىمية ىذا التحصيل ومقدار الكمية التي 

رات الخطية والشفوية التي يخضع ليا, و من حصميا التمميذ من خالل االمتحانات واالختبا
, )جرجس وى امتالكو ليذا التحصيل المدرسيعالمات التقييم المستمر والنيائي, التي تؤكد مست

2005 ,149). 
و مقدار ما يحصل عميو التمميذ من معمومات أو معارف : بأن  (شحاتة والنجار)فو كل منيعر  كما -

أو ميارات معبرًا عنيا بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن معو قياس المستويات المحددة 
 .(2003,89, لثبات والموضوعية) شحاتة والنجارواويتميز االختبار بالصدق 

رض يم المتضمنة في وحدة الفضاء واألمجموعة المعارف والمفاى و :رفو الباحثة إجرائيًا بأن  وتع  
الدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في اختبار ساسي والتي تحددىا من كتاب الصف الرابع األ

 .لمفاىيما تمكالباحثة لقياس استيعاب  أعدتوالتحصيل الذي 
 مادة العموم : ◄

مجموعة المعارف والخبرات التي يشمميا كتاب العموم لمصف الرابع األساسي والتي أقرتو وزارة 
 .الجميورية العربية السوريةالتربية والتعميم في 
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 المفيوم : ◄
وسيمة مصطمح يستعين بو اإلنسان لمتعبير عن األفكار والمعاني المختمفة بغية توصيميا لمناس, 

و شيء بذاتو وتتميز ن الصفات المجردة التي تشترك فييا حادثة بعينيا أوتعبر المفاىيم دائمًا ع
 .(2000,43, ) حميدةبيا عن غيرىا

شير إلى و مصطمح يأو رمز أكممة أو أكثر  و :ف الباحثة المفيوم العممي إجرائيًا بأن  وتعر  
وتؤدي إلى ساسي رض لكتاب الصف الرابع األمن موضوعات وحدة الفضاء واألمعين موضوع 

 .محدد ليافيم 
 ميارات عمميات العمم :◄
ف بأنيا: مجموعة من القدرات العقمية الخاصة والالزمة لتطبيق طرق العمم والتفكير بشكل تعر  

صحيح, وتسمى ىذه القدرات بميارات التقصي واالكتشاف, ويطمق عمييا أحيانًا العمميات 
 (.101, 1996اإلجرائية ) زيتون,

فيا الباحثة إجرائيًا بأنيا: ميارات المالحظة, التصنيف, التواصل, القياس, التنبؤ, وتعر  
االستدالل, استخدام األرقام, استخدام العالقات الزمانية والمكانية, وتقدر بالدرجة التي يحصل 

 عمييا التمميذ من خالل إجابتو عن أسئمة مقياس ميارات عمميات العمم المعد من قبل الباحثة.
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 الفصل الثاني 
 سابقةدراسات 

 تمهيد
تتناول الباحثة في ىذ الفصل عرضًا لمجموعة من الدراسات السابقة والتي تتعمق بموضوع    

المحور الثاني خاص , و V))األول وخاص بالشكل المعرفي ,ثالثة محاوربحثيا من خالل 
, ثم تعميقًا عمى الدراسات وبيان وعمميات العمم (V)والثالث خاص بالشكل المعرفي بعمميات العمم

  أوجو الشبو واالختالف بينيا وبين البحث الحالي.
 (V)المحور األول : الدراسات التي تناولت الشكل المعرفي 1-1-2.

 الدراسات العربية  أ.
 المعرفي في التحصيل(V)أثر استخدام نموذج الشكل" بعنوان:( 2003)نصار. دراسة 1

 واكتساب االتجاهات العممية لدى طالب الصف العاشر في مادة الفيزياء بمحافظة غزة "
 المعرفي في التحصيل و(V)ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج الشكل  هدف الدراسة:

 العاشر في مادة الفيزياء بمحافظة غزة.اكتساب االتجاىات العممية لطالب الصف 
طالب من طالب الصف العاشر, حيث تم تقسيميم إلى  (100) :عينة الدراسة ومنهجها
 (50)طالب يدرسون بالشكل المعرفي, وأخرى ضابطة تشمل  (50)مجموعة تجريبية تضم 

 طالب يدرسون بالطريقة  التقميدية.
عداد دل أدوات الدراسة: المعرفي, ((Vيل المعمم باستخدام نموذج الشكلاختبار تحصيمي, وا 

 ومقياس االتجاىات العممية.  
فروق دالة إحصائيًا بين طمبة المجموعة التجريبية, أشارت النتائج إلى وجود  نتائج الدراسة:

مستوى التحصيل لصالح المجموعة التجريبية, بينما ال توجد  وطمبة المجموعة الضابطة في
المجموعة التجريبية, وطمبة المجموعة الضابطة عمى مقياس  بين طمبةفروق دالة إحصائيًا 

  .االتجاىات العممية
عمى  ((Vأثر استخدام خريطة الشكل":بعنوان (2006)أمبو سعيدي والبموشيدراسة . 2

 "التحصيل واتجاهات طالب الصف التاسع في التعميم العام نحو استخدامه في تعمم مادة العموم
عمى التحصيل الدراسي (V)أثر استخدام خريطة الشكل ىدفت الدراسة تعرف :الدراسة هدف

 .واتجاىات عينة من طالب الصف التاسع في التعميم العام نحو استخدامو في تعمم مادة العموم
طالبًا من طالب الصف التاسع من (138) تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة ومنهجها:

 (65)التعميم العام بمنطقة الباطنة شمااًل التعميمية تم تقسيميم عشوائيًا إلى مجموعتين تجريبية 
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طالبًا درست المادة (73) واألخرى الضابطة (V)طالبًا درست المادة التعميمية باستخدام الشكل
 ج التجريبي., واتبعت الدراسة المنيتعميمية بالطريقة السائدةال
سؤااًل في صورتو النيائية, ومقياس االتجاىات  (26)اختبار تحصيمي مكون من  :دوات الدراسةأ

 .فقرة(23)  دراسة العموم مكون من في ((Vنحو استخدام خريطة الشكل
أشارت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية ألداء  نتائج الدراسة:

وفي  ,في التحصيل الدراسي الكمي(0.05) طالب المجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى 
أشارت نتائج  كما ة التجريبيةعولصالح المجمو  والفيم والتطبيق( مستوياتو المعرفية الثالثة )التذكر

 .في دراسة مادة العموم( (Vإلى تكون اتجاىات ايجابية لدى الطالب نحو استخدام الشكلالدراسة 
تحصيل المفاهيم  في((Vثر استخدام خريطة الشكلأبعنوان:" (2010)زمالؤهو  الخطيب دراسة .3

 "الحسين بن طالل الفقهية وتكوين بنية مفاهيمية متكاممة لدى طمبة جامعة
تحصيل المفاىيم  في ((Vثر استخدام خريطة الشكلأىدفت الدراسة إلى استقصاء  هدف الدراسة:

 .الفقيية وتكوين بنية مفاىيمية متكاممة لدى طمبة الجامعة
طالبًا من طمبة جامعة الحسين بن طالل  (80)عينة البحث البالغة عينة الدراسة ومنهجها:

, وتم 2008-2007الذين درسوا مادة فقو العبادات في السنة األولى من الفصل الدراسي الثاني 
, وأطمق عمى الشعبة األولى المجموعة طالبًا لمشعبة الواحدة (40)توزيعيم إلى شعبتين بواقع 

 التجريبي في الدراسة. واتبع المنيج ,الثانية المجموعة الضابطةو التجريبية 
 .تكامل البنية المفاىيمية المتكاممة اختبار تحصيل المفاىيم الفقيية, واختبار أدوات الدراسة:

في تحصيل  (0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أظيرت النتائج :نتائج الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  , وكذلكلممفاىيم الفقيية لصالح المجموعة التجريبية الطمبة
 .متكاممة لممفاىيم الفقيية لصالح المجموعة التجريبية في تكوين بنية مفاىيمية(0.05)مستوى

 العممية والعروض المخروطية الخارطة استراتيجيتي :" فاعمية( بعنوان2010)الزعانين.دراسة 4
 الصف لطالب الدوليةTIMSS اختبارات في المتضمنة العممي والمهارات األداء تحسين في

 غزة . بقطاع األساسي الثامن
( Vىدفت الدراسة إلى تقصي فعالية استراتيجية الخارطة المخروطية) الشكل هدف الدراسة: 

الدولية لطمبة TIMSSوالعروض العممية في األداء العممي والميارات المتضمنة في اختبارات 
 الصف الثامن األساسي.

اختيروا عشوائيًا من إحدى مدارس وكالة  ,طالباً  (134): بمغ حجم العينة اعينة الدراسة ومنهجه
 واستخدم المنيج التجريبي في الدراسة., التي اختيرت قصدياً  الغوث الدولية
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 TIMSSالختبارات واختبار مكافئ بطاقة مالحظة لرصد األداء العممي لمطمبة,أدوات الدراسة: 
اىيم, ىي :معرفة الحقائق, واستيعاب المفليذه االختبارات و الدولية يتضمن الميارات األساسية 

 االستدالل والتحميل.
أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطمبة في نتائج الدراسة: 

لصالح الطمبة الذين تعمموا باستراتيجية TIMSSاألداء العممي, واالختبار المكافئ الختبارات 
 مخروطية.الخارطة ال

في  (V)ثر تدريس استراتيجية خرائط المفاهيم لمشكلأ( بعنوان:" 2011)خضير دراسة. 5
تحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع االدبي في مادة قواعد المغة 

 "العربية
في ( (Vثر استراتيجية خريطة المفاىيم لمشكلأ عرفلى تإىدفت الدراسة الحالية : هدف الدراسة

دبي في الرابع األ التحصيل الدراسي وتنمية ميارات التفكير االبداعي لدى طالبات الصف
 . محافظة بغداد

دبي في طالبة من طمبة الصف الرابع األ(63)من  الدراسةتكونت عينة  عينة الدراسة ومنهجها :
خرى ضابطة طالبة واأل(32) حداىما تجريبية بواقع إعشوائيًا الى مجموعتين  بغداد, وزعوا

   .طالبة (31)بواقع
لموضوعات مختارة من كتاب قواعد المغة العربية  (V)خرائط مفاىيمية لمشكل: أدوات الدراسة

 اختبار تحصيمي ,م2011\2010دبي لمعام الدراسي المقرر تدريسُو لدى طالبات الصف الرابع األ
  واختبار لمتفكير الناقد. فقرة (25)موضوعي تكون من 

وجود فرق ذي داللة احصائية بين تحصيل الطالبات عند مستوى  أظيرت النتائج دراسة:نتائج ال
 وكذلك ,(V)ولصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت خرائط المفاىيم لمشكل (0.05) داللة

ولصالح المجموعة (0.05)حصائية في التفكير االبداعي عند مستوى داللةإوجود فروق ذو داللة 
 .أيضاً التجريبية 

 خارطة استراتيجية باستخدام الفيزياء مختبر تدريس :" فاعميةبعنوان (2011)قباجة.دراسة 6
 "األولى الجامعية السنة طمبة لدى العممي التفكير في تنمية مهارات( V)الشكل

ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية تدريس مختبر الفيزياء باستخدام استراتيجية  هدف الدراسة:
 في تنمية ميارات التفكير العممي لدى طمبة السنة الجامعية األولى.  ((Vخارطة الشكل

 (24)طالبًا وطالبة, (48)تكونت العينة من شعبتين عدد أفرادىما  عينة الدراسة ومنهجها:
 ذكور. (24)إناث, و 
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وقسمت العينة حسب مستوى التحصيل السابق  ,اختبار ميارات التفكير العممي أدوات الدراسة:
 في الفيزياء إلى مستويين )مرتفع, ومنخفض(.

 في قدرة (0,05)عند مستوى داللة شارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا أ نتائج الدراسة:
ووجود  ,ولصالح المجموعة التجريبية ,تينالمجموعالطمبة عمى التفكير العممي بين متوسطات 

فروق دالة إحصائيًا في قدرة الطمبة عمى التفكير العممي بين متوسطات الطمبة في مستوى 
كما  ,لتجريبية من ذوي التحصيل المرتفعالتحصيل السابق في الفيزياء لصالح طمبة المجموعة ا

في قدرة الطمبة عمى  (0.05)أظيرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
ولمتفاعل بين طريقة  ,متفاعل بين طريقة التدريس والجنسالتفكير العممي تعزى إلى الجنس ول

التدريس والتحصيل السابق في الفيزياء ولمتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل السابق في 
 فيزياء ولمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصيل السابق في الفيزياء.ال
في تنمية (V)أثر استخدام طريقة الشكل":بعنوان (2012) محمد شهاب الطائي دراسة أميرة .7

 "المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية
في تنمية المفاىيم الجغرافية ((Vعرف أثر استخدام طريقة الشكلىدفت الدراسة ت الدراسة:هدف 

 .لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية 
وعة مطالبة المج (25)مثمت  ,طالبة (52)بمغ حجم عينة البحث  عينة الدراسة ومنهجها :

طالبات الصف لثاني المتوسط في متوسطة من طالبة المجموعة الضابطة  (27)التجريبية و
واستخدمت الباحثة  ,2012-2011ة نينوى لمعام الدراسي الميسمون لمبنات في مركز محافظ
مجموعة تجريبية والتي درست عمى وفق طريقة  ,المتكافئتين التصميم التجريبي ذا المجموعتين

 .ريقة التقميديةطومجموعة ضابطة درست بال (V)الشكل 
اختبار لممفاىيم الجغرافية و كراسة الرسم التي ستعتمد عمييا طالبات المجموعة  دراسة:أدوات ال

 .) رسم الخارطة((V)التجريبية في الجانب العممي لطريقة الشكل  
 .حصائيا لصالح المجموعة التجريبيةة إوجود فروق دال أظيرت النتائج نتائج الدراسة:

في ( V)أثر استخدام استراتيجية خريطة الشكل" :بعنوان (2013)والمناعيالحافظ دراسة . 8
 "تنمية مهارات االستقصاء العممي لدى تمميذات الصف السادس االبتدائي

في تنمية ( V)أثر استخدام استراتيجية خريطة الشكلىدفت الدراسة إلى تعرف  هدف الدراسة:
 .ى تمميذات الصف السادس االبتدائيميارات االستقصاء العممي لد

تمميذة تم اختيارىن بالطريقة العشوائية  (60)تكونت عينة البحث من: الدراسة ومنهجهاعينة 
البسيطة من تمميذات الصف السادس االبتدائي بمدرسة المستقبل االبتدائية لمبنات بالمنطقة 

 و تجريبيةولى المجموعة األ ,الختيار العشوائي لمجموعتي البحثكما تم ا التعميمية الثانية بنات,
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, والمجموعة الثانية ضابطة وعددىا (V)ذة درست باستراتيجية خريطة الشكلتممي (30)دىا عد
واعتمد الباحثان المنيج التجريبي في جمع البيانات  ,تمميذة درست بالطريقة االعتيادية (30)

 ا.وتحميمي
في تدريس المحتوى الذي  (V)دليل معمم قائم عمى استراتيجية خريطة الشكل  أدوات الدراسة:

كتيب  (,والوحدة الخامسة )اإلنسان والطقستتضمنو الوحدة الرابعة ) المادة الكيميائية وخواصيا( 
التمميذ ويحتوي عمى مجموعة من األنشطة والتجارب التي ستنفذىا التمميذة أثناء دراستيا الوحدة 

الخامسة)اإلنسان والطقس(اختبار ميارات الرابعة ) المادة الكيميائية وخواصيا( والوحدة 
 االستقصاء العممي.

   أظيرت نتيجة البحث الرئيسة وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  نتائج الدراسة:
(a(0,05  ين متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية ودرجات تمميذات المجموعة ب

 ولصالح المجموعة التجريبية.في تنمية ميارات االستقصاء العممي  الضابطة
 ب. الدراسات األجنبية:

 ( بعنوان:2007)Risko,C  & Alvarez,M. دراسة1
"The Use Of Vee Diagrams With Third Graders As A Metacognitive 
Tool For Learning Science Concepts", Digital Scholarship, 
Tennessee State University. 

 "المذة الصف الثالث مفاهيم العمومكأداة ما وراء معرفية لتدريس ت( V)الشكل استخدام خرائط "
في تدريس العموم لتالمذة الصف الثالث  (V)ثر استخدام خرائط الشكل أتحديد  هدف الدراسة:

  .األساسي في الواليات المتحدة األمريكية وىل يمكن اعتبارىا أداة تدريس ما وراء معرفية
تجريبية وضابطة كل منيا اتبعت الدراسة منيجًا تجريبيًا من مجموعتين  ومنهجها:عينة الدراسة 

تمميذ من الصف الثالث األساسي تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام خرائط  (28)مؤلفة من
 .((Vالشكل 

 .اختبار فيم المفاىيم واختبار ميارات ما وراء معرفة أدوات الدراسة:
حصائية في تحصيل تالمذة الصف الثالث إلنتائج أنو يوجد فرق ذو داللة أكدت ا نتائج الدراسة:

وبحجم أثر كبير كما أن خرائط الشكل  ((Vمفاىيم العموم لصالح مجموعة استخدام خرائط الشكل 
V)) .ىي أداة ما وراء معرفية أدت إلى تحسن ميارات ما وراء المعرفة لدى التالمذة 
 Ramírez de M. M., Aspée M., Sanabria I. Tellez N. (2008).دراسة2

 Mathematical  Modelling of physical  Phenomena with the use بعنوان:"
of Gowins,s vee and concept maps". Venezuela.  
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 وخرائط المفاهيم " (V)نمذجة المفاهيم الفيزيائية رياضيًا باستخدام خرائط الشكل "
  .استخدام النماذج الرياضية لممفاىيم الفيزيائيةثر أ: تحديد هدف الدراسة

اتبعت الدراسة منيجًا تجريبيًا من مجموعتين تجريبية وضابطة لعينة من  عينة الدراسة ومنهجها:
  .من طمبة السنة األولى في الفيزياء من إحدى الجامعات الفنمندية (70)

 (V)يزيائية باستخدام خرائط الشكل مجموعة من النماذج الرياضية لممفاىيم الف أدوات الدراسة:
 .وخرائط المفاىيم واختبار فيم لممفاىيم

حصائية بين طمبة المجموعتين التجريبية إأظيرت النتائج وجود فرق ذو داللة  نتائج الدراسة:
 .ثر كبيرأوالضابطة في فيم المفاىيم لصالح المجموعة التجريبية وبحجم 

 بعنوان:Keles,O& Ozsoy,S(2009 ) .دراسة3
"Pre-service teachers , attitudes toward use of Vee diagrams in 
general physics laboratory" Aksaray University, Turkey.  

 في مخابر الفيزياء العامة " (V)اتجاهات المدرسين قبل الخدمة نحو استخدام خرائط الشكل "
بتدائية قبل الخدمة في تركيا نحو استخدام تحديد اتجاىات مدرسي المرحمة اال هدف الدراسة:
 .في التدريس المخبري لمفيزياء ((Vخرائط الشكل 

معممًا  (29)تم استخدام منيج وصفي لتحديد اتجاىات عينة من  عينة الدراسة ومنهجها:
 .بتدائيةلممرحمة اال

فة الستبانة سؤال إضا (18)مؤلف من(Vاستخدام خرائط الشكل)نحو مقياس اتجاه  أدوات الدراسة:
  .أسئمة (8)مفتوحة من 

أظيرت النتائج أن لدى مدرسي المرحمة االبتدائية اتجاىًا ايجابيًا نحو استخدام  نتائج الدراسة:
لكن اتجاىاتيم تتأثر بفيميم أن استخدام ىذه االستراتيجية يصمح في كل  (V)خرائط الشكل 

 الشروط ولكل الموضوعات.
 بعنوان: Evren,A& Sulum,Y(2010).دراسة 4

"The effect of teaching animal physiology through ,,V-Digram,, on 
students, success and retention level" Faculty of Education, Mugla 
University, TURKEY. 

 لممفاهيم عمى تحصيل الطمبة ((Vثر تدريس فيزيولوجيا الحيوان باستخدام خرائط الشكل "أ
 " بهاواحتفاظهم 

ثر تدريس موضوعات فيزيولوجيا الحيوان لطمبة السنة األولى في جامعة أتحديد  هدف الدراسة:
 .تركية عمى تحصيميم لممفاىيم واحتفاظيم بيا
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اتبعت الدراسة منيجًا تجريبيًا لمجموعتين ضابطة وتجريبية لعينة من  عينة الدراسة ومنهجها:
 .طالبًا قسمت بالتساوي (64)

 .ر فيم مفاىيم فيزيولوجيا الحيواناختبا أدوات الدراسة:
حصائية لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل إأظيرت الدراسة فرقًا ذو داللة  نتائج الدراسة:
حصائية وبحجم أثر كبير إثر كبير كما كان احتفاظ الطمبة بالمفاىيم ذو داللة أالفوري وبحجم 

 يضًا.أ
 ( بعنوان:2012) polanco,D,T.دراسة 5

"Effects of Vee Diagram and Concept Mapping on the Achievement of 
Students in Chemistry".Liceo de Cagayan University. 

 "وخرائط المفاهيم في تحصيل الطمبة في الكيمياء  (V)ثر استخدام خرائط الشكل أ"
وخرائط المفاىيم في تدريس مقرر  ((Vثر استخدام كل من خرائط الشكل أتحديد  هدف الدراسة:

 .الكيمياء في إحدى الجامعات في الفمبين
استخدمت الدراسة منيجًا تجريبيًا من مجموعتين تجريبية وضابطة كل  عينة الدراسة ومنهجها:

طالبًا من طالب السنة النيائية تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام  (103)منيا مؤلفة من 
 .وخرائط المفاىيم V))خرائط الشكل 

 .اختبار تحصيل عن موضوعات الكيمياء أدوات الدراسة:
حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي إأظيرت النتائج فرقًا ذو داللة  نتائج الدراسة:

في تحصيل مفاىيم الكيمياء وفي فيم المفاىيم  ((Vاستخدمت خرائط المفاىيم و خرائط الشكل 
ز الطمبة عمى استخدام المفاىيم بطرائق أفضل كما ساعدتا عمى تحويل بدقة أكبر وربطيا وتحفي

أكثر أىمية في المفاىيم العممية بينما  (V)المفاىيم النظرية إلى عممية وكانت خرائط الشكل 
 كبر في المفاىيم المجردة.أكانت خرائط المفاىيم ذات أىمية 

 ( بعنوان :2012) S Tekeş,H .Gönen,.دراسة6
"Influence of V-diagrams on 10th grade Turkish students’ 
achievement in the subject of mechanical waves". Dicle University. 
Turkey. 

في تحصيل طمبة الصف العاشر األتراك موضوعات الموجات  (V)ثر استخدام خرائط الشكل أ"
 "الميكانيكية 

كتقنية تدريسية في فيم طمبة ( (Vىدفت الدراسة لتحديد تأثير خرائط الشكل هدف الدراسة:
 .مفاىيم وحدة األمواج الميكانيكيةالصف العاشر 
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استخدمت الدراسة منيجًا تجريبيًا من مجموعتين تجريبية وضابطة كل  عينة الدراسة ومنهجها:
جموعة التجريبية باستخدام طالبًا من طالب الصف العاشر تم تدريس الم (68)منيا مؤلفة من 
 .(V)خرائط الشكل 

فقرة صح  (20)سؤال اختيار من متعدد و (30)اختبار تحصيل دراسي من  أدوات الدراسة:
كمال فراغات  .وخطأ وا 

حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي إأظيرت النتائج فرقًا ذو داللة  نتائج الدراسة:
يجابية حول الخرائط وقد إالطمبة  راءآفي تحصيل المفاىيم وكانت  (V)استخدمت خرائط الشكل 

 استمتعوا باستخداميا في التدريس.
 ( بعنوان:2012)  Tortop,H.دراسة 7

" Effects of Vee-Diagram For Understanding of Newtonian Law of 
Motion and Attitude Towards Physics Laboratory". Zonguldak 
Karaelmas University. Turkey. 

 "في فهم قوانين نيوتن في الحركة واالتجاهات نحو الفيزياء  (V)ثر خرائط الشكل أ "
كأداة تقويم بديمة لتقويم فيم معممي الفيزياء  (V)خرائط الشكل  ستخداماثر أتحديد  هدف الدراسة:

 .قبل الخدمة لمفاىيم نيوتن في الحركة واتجاىاتيم نحو الدراسة المخبرية
استخدمت الدراسة منيجًا تجريبيًا من مجموعتين ضابطة وتجريبية  عينة الدراسة ومنهجها:

 .مي الفيزياء قبل الخدمة في تركيامن معم (73)والعينة 
ومقياس االتجاه نحو مخبر الفيزياء  ((Vتقارير مخبرية باستخدام خرائط الشكل  الدراسة:أدوات 

 .واختبار فيم لقوانين نيوتن في الحركة
حصائية في فيم المعممين قبل الخدمة لمفاىيم إأظيرت النتاج فرقًا ذو داللة  نتائج الدراسة:

ي اتجاىات المعممين من المجموعتين نيوتن لصالح المجموعة التجريبية. لكن ال يوجد اختالف ف
 التجريبية والضابطة نحو العمل المخبري.

 بعنوان: Evren,A. Bati,K. Yilmaz,S (2012) .دراسة8
"The effect of using v-diagrams in science and technology 
laboratory Teaching on prescrvice teachers,critical thinking 
dipositions".  Hacettepe University Ankara, Turkey. 

في مخابر تدريس العموم والتكنولوجيا في تنمية التفكير الناقد  ((V" أثر استخدام خرائط الشكل 
 لدى المعممين قبل الخدمة"



 سابقةدراسات الفصل الثاني: 

 

19 

 

في مخبر تدريس العموم والتكنولوجيا عمى  (V)ثر استخدام خرائط الشكل أتحديد  هدف الدراسة:
 .التفكير الناقد لمدرسي قبل الخدمة في تركيا

عمى  ((Vثر خرائط الشكل أاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي لتحديد  عينة الدراسة ومنهجها:
 .مدرسًا ما قبل الخدمة قسمت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة (60)عينة من 

 .محاور مقنن (6)لمتفكير الناقد يتضمن  اختبار أدوات الدراسة:
عمى محاور التفكير الناقد وكان  ((Vثر خرائط الشكل أأظيرت النتائج اختالف  نتائج الدراسة:
ثر عمى محور الثقة بالنفس لصالح المجموعة التجريبية بينما لم يظير تأثير أ V))لـخرائط الشكل 

 محاور مقياس التفكير الناقد. يعمى باق
 Safdar,M. Hussain,A. Shah,D. (2013).دراسة 9

 Make the laboratory work meaningful through Concept maps"بعنوان:
and V Diagram" Islamabad Model College for Boys G-6/2, Islamabad, 
Pakistan. Government Ambala Muslim College, Sargodha. Pakistan 

 " V))جعل التعمم المخبري ذو معنى من خالل خرائط المفاهيم و خرائط الشكل "
في تحسين تعمم  ((Vثر استخدام كل من خرائط المفاىيم و خرائط الشكل أتحديد  هدف الدراسة:

  .طمبة الصف التاسع في المخبر في باكستان
ثر كل من خرائط المفاىيم و أاتبعت الدراسة المنيج التجريبي لتحديد  عينة الدراسة ومنهجها:

طالبًا من طمبة الصف التاسع تم  (30)عبر مجموعتين تجريبية وضابطة من  (V)خرائط الشكل 
 .(V)تدريسيما مفاىيم الحركة باستخدام خرائط المفاىيم تتبعيا خرائط الشكل 

 .اختبار تحصيل دراسي أدوات الدراسة:
حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي إأظيرت النتائج فرقًا ذو داللة  نتائج الدراسة:

في تحصيل مفاىيم الحركة وفي فيم المفاىيم  ((Vاستخدمت خرائط المفاىيم و خرائط الشكل 
 .بدقة أكبر وربطيا وكان حجم األثر متوسطاً 

 (.بعنوان:2014)ilke,C 0 .دراسة 10
"The Perception of pre-Service Science Teacher, About Using Vee 

Diagrams And Electronic Portfolios In Physics Laboratory Course" 
Hacettepe University Ankara Turkey. 

وممف االنجاز االلكتروني  ((Vمفاهيم مدرسي العموم قبل الخدمة عن استخدام خرائط الشكل  "
  في مخابر الفيزياء"
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تحديد مفاىيم مدرسي العموم قبل الخدمة في تركيا عن استخدام خرائط الشكل  هدف الدراسة:
(V) لكتروني كأدوات تدريسية في مخابر الفيزياء.نجاز اإلمقترنًا بممف اإل 

من مدرسي العموم قبل الخدمة. تمت الدراسة  (12)تمت الدراسة عمى  عينة الدراسة ومنهجها:
لكتروني من إنجاز إبممف  مقترناً  ((Vمن خرائط الشكل  وفق منيج وصفي لتحديد استخدام كالً 

 .قبل المعممين
 .استبانة مقابمة و مقياس تقدير ذاتي أدوات الدراسة:
أظيرت النتائج أن مدرسي العموم قبل الخدمة ال يعرفون الكثير عن استخدام  نتائج الدراسة:
لكتروني كأداتي تقويم عمى الرغم من أنيم يعرفون عن نجاز اإلوممف اإل ((Vخرائط الشكل 
معارف كثيرة فيما يتعمق بكونيا طريقة تدريسية وأنيم يدركون أىمية خرائط  (V)خرائط الشكل 

 في تفادي المفاىيم الخطأ عند الطمبة أثناء التدريس. (V)الشكل 
 ممهارات عمميات العم: الدراسات التي تناولت  ثانيالمحور ال 2-1-2.

 أ. الدراسات العربية
المعرفية ودورة التعمم العادية في بعنوان : "أثر دورة التعمم فوق  (2002)حسام الدين.دراسة 1

 أثر التعمم لتالميذ الصف الرابع االبتدائي" ءالتحصيل وعمميات العمم وبقا
ة في وحد تنمية كل من التحصيل وعمميات العمم لتالميذ الصف الرابع االبتدائيهدف الدراسة :

وق المعرفية والعادية في ومعرفة أثر كل من دورة التعمم ف ,المادة, وقياس بقاء أثر التعمم
وأجريت في محافظة المنوفية بجميورية  ,التعمم وتنمية بعض عمميات العمم وبقاء أثر ,التحصيل

 مصر العربية.
وقد قسمتيم الباحثة إلى  ئيًا,, اختيروا عشواطالبًا وطالبة (120)ونت العينة من تك عينة الدراسة:

ومجموعة  ,المعرفية قالتي تدرس وفقا لدورة التعمم فو أولى  مجموعات : مجموعة تجريبية ثالث
التي تدرس ثالثة ومجموعة ضابطة  التي تدرس الوحدة وفقًا لدورة التعمم العادية,ثانية تجريبية 

 الوحدة بالطريقة المعتادة.
في االختبار (0.01)د فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة و وج النتائجأظيرت نتائج الدراسة :

 وعدم وجود وبقاء أثر التعمم لصالح المجموعتين التجريبيتين. ,واختبار عمميات العمم ,التحصيمي
واختبار عمميات  ,لتجريبيتين في االختبار التحصيميفرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين ا

 التعمم. وبقاء أثر ,العمم
أثر دائرة التعمم في التحصيل العممي وعمميات العمم ( بعنوان :" 2005)الزبيريدراسة .2

 األساسية في الفيزياء لدى طمبة الصف الثامن األساسي". 
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التعرف عمى أثر طريقة دائرة التعمم في التحصيل العممي وميارات عمميات العمم  :هدف الدراسة
 .بة الصف الثامن األساسيساسية في الفيزياء لدى طماأل

وقد قسم الباحث العينة إلى مجموعة  ,طالبًا وطالبة (80)كونت العينة من ت عينة الدراسة:
بطة مكونة من فصل بنين وفصل ومجوعة ضا تجريبية مكونة من فصل بنين وفصل بنات,

 ن.مانة العاصمة باليمأوذلك من مدارس  ,بنات
 , والتطبيق ,واالستيعاب ,ات التذكريوىي اختبار تحصيمي بعدي يقيس مستو  أدوات الدراسة: 

ت العمم ويقيس خمس ميارات من عمميا ,عمم وطبق تطبيقًا قبميًا وبعدياً ومقياس ميارات عمميات ال
 واستخدام األرقام ,والتنبؤ. واالستنتاج, والقياس, ,ىي : التصنيف
فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات االختبار  وجود أشارت النتائج إلى نتائج الدراسة:

التحصيمي ومقياس ميارات عمميات العمم البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات االختبار التحصيمي و  المجموعة التجريبية.

تصل الفروق إلى  مول ة التجريبية,البعدي عند مستوى التذكر واالستيعاب لصالح المجموع
ووجود فروق دالة إحصائيًا في االختبار التحصيمي ومقياس  مستوى الداللة عند مستوى التطبيق.

ميارات عمميات العمم بين المجموعة التجريبية )أوالد(, المجموعة الضابطة )أوالد(لصالح 
التحصيمي ومقياس عمميات العمم  المجموعة التجريبية. ووجود فروق دالة إحصائيًا في االختبار

لصالح المجموعة التجريبية. وعدم  والمجموعة الضابطة)بنات( بين المجموعة التجريبية )بنات(
ي وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية )أوالد( والمجموعة التجريبية)بنات( ف

 ت عمميات العمم.ومتوسط درجات مقياس ميارا ,متوسط درجات االختبار التحصيمي
: أثر استراتيجية التعمم المبني عمى المشكمة ( بعنوان2006)البموشي وأمبو سعيدي. دراسة 3

 لصف العاشر في سمطنة عمان"افي تنمية مهارات عمميات العمم لدى طالبات 
تقصي أثر استراتيجية التعمم المبني عمى المشكمة في تنمية ميارات عمميات العمم هدف الدراسة :

 بات الصف العاشر في مادة األحياء.لدى طال
, واتبعت الدراسة المنيج طالبة (62)طبقت الدراسة عمى عينة من  ومنهجها: عينة الدراسة

 التجريبي.
: أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التجريبية والضابطة في نتائج الدراسة

تصنيف والتنبؤ بين التجريبية والضابطة. ووجود فروق التطبيق البعدي لممقياس في المالحظة وال
دالة في التطبيق البعدي لصالح التجريبية في التفسير, واالستدالل, واستخدام األرقام,وتوجد فروق 

 دالة في المقياس ككل لصالح التجريبية.
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مم في تحصيل طمبة عأثر استخدام بعض مهارات عمميات ال( بعنوان :" 2006)عباديدراسة . 4
 , جامعة عدن و اليمن .ربيةية الت  كم   "موم في محافظة أبينعدة الماالصف الثامن األساسي في 

ف الثامن معرفة أثر استخدام بعض ميارات عمميات العمم في تحصيل طمبة الص   هدف الدراسة:
ام الطريقة د استخد, ومقارنة ذلك األثر الذي ينشأ عنة العموم في محافظة أبيناألساسي في ماد  

 .التقميدية في التدريس
:تكون المجتمع من جميع طمبة الصف الثامن األساسي من مدرسة سعد  عينة الدراسة ومنهجها

وضمت العينة  م,2006-2005بن أبي وقاص في مدينة زنجبار محافظة أبين لمعام الدراسي 
, حيث بمغ العدد المجموعة الضابطةتجريبية واألخر فصمين دراسين أحدىما مثل المجموعة ال

ة سواتبعت الدرا .ي وقاص في مدينة زنجبارطالبًا في الصف الثامن من مدرسة سعد بن أب ((40
 المنيج التجريبي.

 .:أداة تحميل المحتوى, واختبار تحصيمي بعدي أدوات الدراسة
بة المجموعة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طم أشارت النتائج إلىنتائج الدراسة :

وكذلك  ,وى التحصيلالتجريبية وطمبة المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في مست
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طمبة المجموعة التجريبية وطمبة المجموعة الضابطة 

فعي لصالح تحصيل الطمبة مرتفعي التحصيل في المجوعة التجريبية مقارنة بتحصيل الطمبة مرت
 .التحصيل في المجموعة الضابطة

م في التحصيل وعمميات العمم لدى أثر استخدام دورة التعم  بعنوان :" (2008)السويديدراسة . 5
  , دمشق .جامعة دمشق ,ية التربية",كم  ف األول الثانوي في مادة األحياءطمبة الص  

العمم لدى طمبة الصف وعمميات  ,م في التحصيل:معرفة أثر استخدام دورة التعم   هدف الدراسة
 .حياء مقارنة بالطريقة التقميديةاألول الثانوي في مادة األ

طالب من طمبة الصف األول الثانوي في أمانة  (210): تكونت من ومنهجها عينة الدراسة
مدرستين لمبنين, ومدرستين لمبنات.  ,زعين عمى أربع شعب في أربع مدارسالعاصمة صنعاء, مو 
واتبعت الدراسة  إناث.(55)و ذكور, (50)طالب بواقع  (105)ة التجريبية وكان أفراد المجموع
 المنيج التجريبي.

 فقرة. (52)وتكون من  ,ر تحصيمي من نوع اختيار من متعدداختبا -:أدوات الدراسة
 فقرة . (34)وتكون من  ,العمم من نوع اختيار من متعددمقياس ميارات  -               

ي درجات طمبة فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط وجود إلى أشارت النتائجنتائج الدراسة :
ي لصالح ودرجات طمبة المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعد ,المجموعة التجريبية

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات ذكور المجموعة  ووجود .طمبة المجموعة التجريبية
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ي درجات إناث المجموعة وكذلك بين متوسط المجموعة الضابطة,ودرجات ذكور  التجريبية,
ح ذكور ودرجات إناث المجموعة الضابطة  في االختبار التحصيمي البعدي لصال ,التجريبية

ناث المجموعة التجريبية فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات ذكور المجموعة ووجود  .وا 
  يبية في االختبار التحصيمي البعدي لصالح اإلناث.ودرجات إناث المجموعة التجر  التجريبية,

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية, ودرجات طمبة  ووجود
 المجموعة الضابطة في مقياس ميارات عمميات العمم البعدي لصالح طمبة المجموعة التجريبية.

ودرجات ذكور  ,ذكور المجموعة التجريبيةي درجات فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط وجود
ودرجات إناث  ,ي درجات إناث المجموعة التجريبيةالمجموعة الضابطة, وكذلك بين متوسط

ناث المجموعة  المجموعة الضابطة في مقياس ميارات عمميات العمم البعدي لصالح ذكور وا 
ر المجموعة التجريبية, فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات ذكو وعدم وجود  التجريبية.

 ودرجات إناث المجموعة التجريبية في مقياس ميارات عمميات العمم البعدي.
 التعميم لمرحمة العموم كتب في العمم عمميات توافر مدى ( بعنوان:"2008)أبو جحجوح.دراسة 6

 "بفمسطين األساسي
والتكاممية التي ينبغي تضمينيا ىدفت الدراسة إلى تحديد عمميات العمم األساسية هدف الدراسة: 

في كتب العموم األساسية, ومن ثم الكشف عن مدى توافر تمك العمميات في كتب العموم لمرحمة 
 التعميم األساسي بفمسطين.

 و اتبع الباحث أسموب تحميل المحتوى أحد أساليب المنيج الوصفي, عينة الدراسة ومنهجها:
 شممت العينة كتب العموم العشرة.

 .أداة تحميل محتوىت الدراسة: أدوا
تب العموم العشرة مجتمعة عمى كأشارت النتائج إلى أن عمميات العمم وردت في نتائج الدراسة: 
القياس, االستدالل, استخدام  تفسير البيانات, التجريب, االتصال, المالحظة, النحو اآلتي:

, 148, 195, 225, 501, 629األرقام, التصنيف, ضبط المتغيرات, التنبؤ, فرض الفروض)
 4%,5%, 7, 9.6%,11%,25%,31(مرة, وبنسب مئوية)8, 43, 46, 68, 73, 99
 %( عمى الترتيب.%0.4,%2,%2 , %3,
مفاهيم طبيعة العمم وعممياته المتضمنة في كتاب العموم بعنوان :" (2008) شحادةدراسة  .7

 فمسطين. غزة,  ,والجامعة اإلسالميةلتربية ",كمية ا لمصف التاسع ومدى اكتساب الطمبة لها
لفمسطيني المقرر : تقصي مدى توافر أبعاد طبيعة العمم وعممياتو في كتاب العموم اهدف الدراسة

كما ىدفت لقياس مدى اكتساب طمبة  .وقياس مدى اكتساب الطمبة ليا ,عمى الصف التاسع
ين اكتسابيم لمفاىيم عالقة بوتحديد مدى وجود  ,عمم وعممياتوالصف التاسع لمفاىيم طبيعة ال
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واكتسابيم لعمميات العمم. كما ىدفت الدراسة لتحديد مدى وجود فروق ذات داللة  ,طبيعة العمم
ومتغير الجية  ,لعمم وعممياتو تعزى لمتغير الجنسإحصائية بين اكتساب الطمبة لمفاىيم طبيعة ا

 المشرفة حكومة أم وكالة. 
وبمغ عدد أفراد العينة  ,تمع بطمبة الصف التاسع في فمسطينتمثل المج عينة لدراسة ومنهجها:

 طالبًا وطالبة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. (540)
كما استخدم  ,ميل مفاىيم طبيعة العمم وعممياتو: استخدم الباحث في دراستو أداة تحأدوات الدراسة

 .الطمبة لعمميات العمم اختبارًا لقياس مدى اكتساب
ميارة موزعة عمى عمميات  (360)أظيرت الدراسة أن الكتاب المقرر يحتوي  ئج الدراسة:نتا

تحديدىا في السؤال البحثي  ميارة استيدفيا االختبار وىي التي تم (233)منيا  العمم المختمفة,
ىو عدد غير مرتفع إذ قسمتو عمى فصمين دراسيين وعمى ثمانية وحدات دراسية, كما  و ,األول

الوحدة  سواء عمى مستوى الميارة أو ,ع بأي نوع من التوازن في التوزيعع الميارات ال يتمتأن توزي
أظيرت الدراسة تدني مستوى اكتساب الطمبة لمفاىيم طبيعة العمم  كما. أو الفصول داخل الوحدة

%وكذلك التكاممية 1.48كما كانت نسبة اكتساب الطمبة لعمميات العمم األساسية منخفضة جدًا  ,
9.45%. 

"أثر استخدام الطريقة االستقصائية عمى اكتساب عمميات بعنوان : (2008)هيالت دراسة .8
 العمم لدى طمبة الصف الثامن األساسي في األردن ذوي أنماط تعميمية مختمفة"

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر الطريقة االستقصائية في اكتساب عمميات  هدف الدراسة:
د أي من الصف الثامن األساسي في األردن ذوي أنماط تعميمية مختمفة وتحديالعمم لدى طمبة 

 .بيذه الطريقةىذه األنماط أكثر تأثرًا 
طالبًا من طمبة الصف الثامن األساسي في األردن من  (54)عينة مكونة من  عينة الدراسة:

 قبل التجريب. ذوي األنماط التعميمية المختمفة باستخدام منيج ما
وجود فروق دالة إحصائيًا بين األنماط التعميمية لصالح مجموعة النظري ولم دراسة : نتائج ال

 الة إحصائيًا.دتظير األنماط األخرى أية فروق 
في اكتساب مهارات عمميات العمم  االكتشافي: "فاعمية النمط بعنوان( 2009)أبو لبدة دراسة.9

 لدى طمبة الصف الثامن األساسي بغزة"
 ميارات اكتساب في االكتشافي النمط فاعمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت :هدف الدراسة

 . بغزة األساسي الثامن الصف طمبة لدى العمم ممياتع
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 , الثامن الصف طالب من دراسيين صفين من الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة ومنهجها:
 مجموعة طالباً 30ويضم الثاني الصف واعتبر تجريبية, مجموعة طالباً 30ويضم أحدىما اعتبر

 .ضابطة
 والتصنيف المالحظة ميارة يقيس بنداً  (60) من المكون العمم عمميات اختبار أدوات الدراسة:

 واالستدالل والتفسير واالتصال والزمانية المكانية العالقات واستخدام األرقام واستخدام والقياس
 .والتنبؤ

بين  (0.05)دال إحصائًيا عند مستوى داللةأشارت النتائج إلى  وجود فرق  نتائج الدراسة:
متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية التي تعرضت لمنمط االكتشافي والمجموعة 
الضابطة التي تعرضت لمنمط التقميدي لصالح المجموعة التجريبية. ووجود فروق ذات داللة 

التحصيل في المجموعة  بين متوسط درجات الطالب المرتفعي (0.05)إحصائية عند مستوى 
التجريبية وطالب المجموعة الضابطة, في اختبار عمميات العمم تعزى لصالح طالب المجموعة 

بين متوسط درجات الطالب  (0.05)التجريبية. ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
مميات اختبار ع المنخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة, في

 العممُ تعزى لصالح طالب المجموعة التجريبية.
:" مستوى إتقان طمبة الصف التاسع من التعميم األساسي ( بعنوان2010)السويدي.دراسة 10

 في مادة العموم" لعمميات العمم األساسية
 لعمميات األساسي التاسع الصف طمبة إتقان مستوى ىدفت الدراسة إلى تعرف هدف الدراسة:

 طمبة إتقان مستوى في إحصائية داللة ذات فروق ىناك كان إذا ما و معرفة .األساسية العمم
 .الجنس لمتغير تبعاً  األساسية العممية لمعمميات األساسي الصف التاسع

 إحداىما: مدرستين من عشوائياً  اختيارىم تم وطالبة طالب (100)عينة الدراسة ومنهجها: 
 اليمنية. الجميورية في العاصمة أمانة مدارس من لمبنات واألخرى لمبنين,

   مفردة. (22)من والمكون العمم عمميات مقياس أدوات الدراسة:
 لعمميات األساسي التاسع الصف طمبة إتقان مستوى تدني أشارت النتائج إلىنتائج الدراسة: 

 األساسي التاسع الصف طمبة إتقان مستوى في إحصائياً  دالة فروق وجود عدم و .األساسية العمم
 .لمجنس تعزى األساسية العمم لعمميات

 تنمية في مقترحة إثرائي ة عممية أنشطة استخدام أثر( بعنوان:" 2011).دراسة العقيل11
 .االبتدائية المرحمة في الموهوبين التالميذ لدى اإلبداعي التكاممي ة والتفكير العمم عمميات

 عمميات تنمية في مقترحة إثرائية عممية أنشطة استخدام أثر تعرف إلىىدفت  الدراسة: هدف
 كما ,االبتدائي السادس الصف في الموىوبين التالميذ لدى اإلبداعي والتفكير التكاممية العمم
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 في اإلثرائية العممية األنشطة استخدام أثر في الموىوبين التالميذ رأي معرفة إلى دراسةال تىدف
 .لدييم اإلبداع وميارات التكاممية العمم عمميات تنمية

 تمميذًا من تالميذ الصف السادس االبتدائي , (50)شممت العينة   عينة الدراسة ومنهجها:
 المنيج فيو ُاستخدمالممتحقين في برامج الرعاية المسائية في مركز الرياض لرعاية الموىوبين, 

 وكذلك أسموب البحوث الكمية. الحقيقي التجريبي
تم تصميميا وبناؤىا وفق برنامج  ,إثرائية مقترحة من إعداد الباحث أنشطة عممية :أدوات الدراسة

رعاية الموىوبين المدرسي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعميم, واختبار لقياس عمميات العمم 
, واستخدم مقياس التفكير اإلبداعي مقايس أروا وبطاقة مقابمة لمتالميذ الموىوبين التكاممية,

(Aurora Battery.) 
 وعةجمملا درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق وجود: أشارت النتائج إلى نتائج الدراسة

 ميارات الختبار البعدي التطبيق في متوسط, تأثير وحجم الضابطة, موعةلمجوا التجريبية
 وتفسير المتغيرات وضبط تمييز ميارتي وفي ,(الكمي موعلمجا) ككل التكاممية العمم عمميات
 درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال بينما التجريبية, موعةلمجا لصالح البيانات

 التطبيق في متوسط تأثير حجم وجود من بالرغم الضابطة, موعةلمجوا التجريبية موعةلمجا
 ووجود. والتجريب الفروض, فرض: ميارتي في التكاممية العمم عمميات ميارات الختبار البعدي
 وجودكما أظيرت  .اإلجرائي التعريف ميارة في لالختبار البعدي التطبيق في صغير تأثير حجم
 لصالح والضابطة التجريبية موعةلمجا في التالميذ درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق

( الكمي موعلمجا) الكمي البعدي اإلبداعي التفكير الختبار بالنسبة وذلك التجريبية موعةلمجا
 واختبار الكتب, أغمفة واختبار لألشياء, المتعددة االستخدامات اختبار) المختمفة الخمسة وأقسامو

قة, المغة واختبار األشياء, بين المحادثات  كبير تأثير حجم ووجود ,(األرقام حوار واختبار المشو 
 تأكيدوكذلك أظيرت النتائج  .اإلبداعي التفكير ميارات عمى المقترحة اإلثرائية العممية لألنشطة
  العمم عمميات لميارات مبياكتسا في المقترحة اإلثرائية العممية لألنشطة الفع ال الدور عمى التالميذ
 التطبيق خالل من واألدائية العقمية بنوعييا لمميارات مبيواكتسا. اإلبداعي التفكير وميارات
 سواءً  بأنفسيم انييجرو  التي العممية التجارب خالل من العموم لتعم م وتفضيميم. المباشر العممي
 و العموم تعم م عمى تحفيزىم في رئيس سبب ىي التجارب ىذه وأن خارجو, أو المختبر داخل

 فييا. اإلبداع
 بعض تنمية في الدوري االستقصاء نموذج استخدام :" فعالية( بعنوان2012)البعمي.دراسة 12

االبتدائي  الخامس الصف تالميذ لدى العموم مادة في الدارسي العمم والتحصيل عمميات
 السعودية" العربية بالمممكة
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 الدوري االستقصاء نموذج استخدام فعالية عمى التعرف إلى الحالية سةاالدر  ىدفت هدف الدراسة:
 الخامس الصف تالميذ لدى العموم مادة في الدارسي والتحصيل العمم عمميات بعض تنمية في

 .السعودية العربية بالمممكة االبتدائي
 الصف تالميذ من اختيارىم تم تمميذًا, (93) من الدارسة عينة تكونت الدراسة ومنهجها:عينة 

 األولى: مجموعتين إلى تقسيميم وتم بالسعودية, عسير بمنطقة بيشة بمحافظة االبتدائي الخامس
 ضابطة والثانية الدوري, االستقصاء نموذج باستخدام وتدرس تمميذاً   (45)من وتكونت تجريبية
 .المدارس في المتبعة بالطريقة وتدرس تمميذاً   (48)من وتكونت

"  حولنا من فيزيائية ظواىر"  وحدة في تحصيمي واختبار العمم عمميات اختبار أدوات الدراسة:
 .االبتدائي الخامس بالصف

 تالميذ درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجودإلى  أشارت الدراسة :نتائج الدراسة
 واالختبار العمم عمميات اختبار في الضابطة المجموعة تالميذ ودرجات التجريبية المجموعة
 مادة في التحصيل بين إحصائياً  دال ارتباط وجود وكذلك التجريبية, المجموعة لصالح التحصيمي

 بينيما إحصائياً  دال ارتباط يوجد ال بينما التجريبية, المجموعة تالميذ لدى العمم وعمميات العموم
 .الضابطة المجموعة تالميذ لدى

 ب. الدراسات األجنبية
 Aktamis,H and Ergin,O(2008 ) .دراسة 1

 , The effect of scientific process skills education on students"بعنوان: 
scientific creativity, science attitudes and academic achievements", 
Faculty of Education, University of Adnan Menderes , Kepez\AYDIN , 
TURKEY. 

أثر تدريس مهارات عمميات العمم عمى التفكير العممي اإلبداعي واتجاهات الطمبة وتحصيمهم "
 العممي "

 ثر تدريس العموم باستخدام ميارات عمميات العمم األساسيةأىدفت الدراسة تعرف  هدف الدراسة:
 والتكاممية عمى تفكير الطمبة العممي اإلبداعي واتجاىاتيم نحو العموم وتحصيميم العممي.

زمير تركيا واتبعت أطالب من طمبة الصف السابع األساسي في  (70) عينة الدراسة ومنهجها:
 .الدراسة المنيج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية

استخدمت الدراسة اختبار تحصيل دراسي ومقياس االتجاىات نحو العموم  أدوات الدراسة:
 .ومقياسًا لمتفكير اإلبداعي
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أظيرت النتائج زيادة في تحصيل الطمبة وفي تفكيرىم اإلبداعي وكانت نتائج  نتائج الدراسة:
تيم اختبارات ت لصالح المجموعة التجريبية وبحجم أثر متوسط لكن لم ُتالحظ زيادة في اتجاىا

 .نحو العموم
 بعنوان: Dokme,I. Aydınlı,E (.2009).دراسة2

"Turkish primary school students’ performance on basic science 
Proces skills.Education Faculty. Turkey. 

 "مستوى تالمذة التعميم األساسي األتراك في مهارات عمميات العمم األساسية "
تحديد مستوى تالمذة التعميم األساسي األتراك في عمميات العمم األساسية وىل  هدف الدراسة:

ناث( وىل يختمف  ىناك اختالف بمستوى عمميات العمم بحسب النوع االجتماعي )ذكور وا 
 المستوى االقتصادي ومستوى األم التعميمي وعدد أفراد األسرة ختالفاو مستواىم باختالف الصف 

ذكور  (410)تمميذ  (670)استخدمت الدراسة المنيج الوصفي العينة  عينة الدراسة ومنهجها:
  .صف ثامن (201)صف سابع و (239)صف سادس و (230)إناث و (260)و

فقرات لكل من ميارات العمم  (10)كانت مقياس لعمميات العمم مؤلف من  أدوات الدراسة:
 األساسية

أظيرت النتائج انخفاضًا في مستوى ميارات العمم األساسية عند العينة كاممة  نتائج الدراسة:
قل من المستوى العالمي وكان ىناك ارتباط بين مستوى ميارات عمميات العمم وبين النوع أو 

االجتماعي لصالح اإلناث وبينو وبين الصف الدراسي لصالح الصف السابع وبينو وبين المستوى 
م لصالح األم مستوى االقتصادي األعمى وبينو وبين المستوى التعميمي لألاالقتصادي لصالح ال

 .(4-2)الجامعية وبينو وبين عدد أفراد األسرة لصالح عدد األفراد بين
 بعنوان:simsek,P. Kabapinar,F (2010 ).دراسة 3

The effects of inquiry-based learning on elementary students’" 

        conceptual understanding of matter, scientific process skills 
and science attitudes". Marmara Universites.Turkey.  

مفاهيم المادة  األساسيفي فهم تالمذة التعميم  االستقصاءثر استخدام التعميم المتعمد عمى أ "
 " وعمميات العمم لديهم واتجاهاتهم نحو العموم

ثر استخدام التعمم عبر االستقصاء في فيم تالمذة الصف أىدفت الدراسة لتحديد  الدراسة:هدف 
 مفاىيم المادة وتنمية عمميات العمم األساسية لدييم واتجاىاتيم نحو العموم. األتراكالخامس 

تبعت الدراسة منيج تجريبي اتمميذ من الصف الخامس و  (20) عينة الدراسة ومنهجها:
 .أسابيع 8يبية وضابطة استمر تدريسيما لمجموعتين تجر 
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ومقياس  األساسيةاختبار تحصيل دراسي عن وحدة المادة ومقياس عمميات العمم  أدوات الدراسة:
  .اتجاه نحو العموم

النتائج تحسنًا في المجموعة التجريبية فيما يتعمق بالتحصيل وميارات  أظيرت نتائج الدراسة:
ثر متوسط ولكن لم ُيالحظ تحسن في اتجاىات التالمذة نحو أوبحجم  األساسيةعمميات العمم 

 العموم.
 ( بعنوان:2010)Akinbobola,A,O & Afolabi,F.دراسة 4

"Analysis of Science Process Skills in West African Senior 
Secondary School Certificate Physics Practical Examinations in 
Nigeria". American. 

 "تحميل مستوى مهارات عمميات العمم لدى طمبة الصف الثالث الثانوي في نيجيريا "
لتحديد مستوى ميارات عمميات العمم األساسية والتكاممية لعشرة ىدفت الدراسة  هدف الدراسة:

 .في مدارس ثانوية في غرب نيجيريا 2007-1998سنوات من 
 (8532)اتبعت الدراسة منيجًا وصفيًا وكانت عينة الدراسة مؤلفة من  عينة الدراسة ومنهجها:

 .سنوات من طمبة الصف الثالث الثانوي (10)طالبًا في المرحمة الثانوية عمى مدى 
  .اختبار ميارات عمميات العمم األساسية والتكاممية أدوات الدراسة:
عمم التكاممية ومستوى متوسط من أظيرت الدراسة مستوى منخفض من عمميات ال نتائج الدراسة:

سنوات وكانت الدرجات ترتفع مع العام حتى  (10)عمميات العمم األساسية لدى الطمبة خالل 
حيث بدأت باالنخفاض مجددًا وبشكل حاد. ولم تكن ىناك فروق بين الميارات  م(2001)عام 

  .بحسب النوع االجتماعي أو المدرسة
 ( بعنوان:2010.) Aktamis,H. Yenice,N .دراسة5

"Determination of the science process skills and critical thinking 
skill Levels" .Faculty of Education, Aydin. Turkey. 

 "درات عمميات العمم والتفكير الناقتحديد مستوى مها "
وميارات التفكير  األساسيةىدفت الدراسة لتحديد مستوى ميارات عمميات العمم  هدف الدراسة:

 .األتراكالناقد لدى طمبة الصف الثامن 
طالب  (308)استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لعينة من  عينة الدراسة ومنهجها:
 .إناث (156)ذكور و (152)من طمبة الصف الثامن 

 .ومقياس ميارات التفكير الناقد األساسيةمقياس ميارات العمم  أدوات الدراسة:
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الدراسة أن مستوى ميارات عمميات العمم غير مرتبط بمستوى ميارات  أظيرت نتائج الدراسة:
بينما  واإلناثالتفكير الناقد لدى عينة الدراسة وأنو ال فرق في ميارات عمميات العمم لدى الذكور 

 .في ميارات التفكير الناقد اإلناثكانت الفروق لصالح 
 بعنوان: Tasoglu,A,K. Bakac,M (2010).دراسة 6

The effects of problem based learning and traditional teaching" 
methods on students’ academic achievements, conceptual 
developments and scientific process skills according to their 
graduated high school types" Faculty of Education, Dokuz Eylul 
University.Turkey. 

تأثير استخدام التعمم المعتمد حل المشكالت مقارنة بالتعميم التقميدي عمى فهم الطمبة  "
 "العممي ومهارات عمميات العمم لديهم  وتحصيمهم

ثر التعمم المعتمد عمى حل المشكالت مقارنة بالتعميم أىدفت الدراسة لتحديد  هدف الدراسة:
التقميدي في فيم الطمبة العممي لوحدة الطاقة والعمل من مختمف الفروع العممية )رياضيات, 

في جامعة تركية وتحصيميم الدراسي  األولى( وذلك في السنة أحياءفيزياء, كيمياء, عموم, 
  .وميارات عمميات العمم لدييم

طالب من طمبة السنة  (46)اتبعت الدراسة المنيج التجريبي وذلك عمى  الدراسة ومنهجها:عينة 
 .مجموعتين متساويتين تجريبية وضابطة إلىفي كمية العموم قسمت  األولى

اختبار تحصيل دراسي لمفاىيم الوحدة واختبار فيم لممفاىيم المتضمنة في الوحدة  أدوات الدراسة:
 .والمتكاممة ألساسيةاومقياس عمميات العمم 

النتائج تحسنًا في مستوى فيم المفاىيم لموحدة ولم يرتبط ىذا الفيم بالفرع  أظيرت نتائج الدراسة:
حصائية بين تحصيل الطمبة في إأن ىناك فروق ذات داللة  إلى إضافةالعممي لمطالب, 

ميات العمم وتحسنيا حصائية في عمالمجموعتين التجريبية والضابطة مشابو لمفرق ذو الداللة اإل
 .لدى طمبة المجموعة التجريبية وذلك لطمبة فرعي الفيزياء والكيمياء

 ( بعنوان:2011) K Vebrianto,R. Osman, .دراسة7
The effect of multiple media instruction in improving students" 
science process skill and achievement" University  Kebangsaan 
Malaysia, Malaysia. 

  "ثر استخدام الوسائط المتعددة في التحصيل وتنمية مهارات عمميات العمم أ "
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ثر استخدام الوسائط المتعددة في تحصيل طمبة الصف أىدفت الدراسة لتحديد  هدف الدراسة:
 .الثاني في مقرر العموم وفي ميارات عمميات العمم لدييم

اتبعت الدراسة منيجًا تجريبيًا بمجموعة ضابطة بدون استخدام  عينة الدراسة ومنهجها:
الحاسوب واثنتين تجريبيتين استخدمت في األولى الوسائط المتعددة وفي الثانية التدريس 

من طمبة الصف  96ثر التدريس بالوسائط المتعدد عمى تحصيل أالحاسوبي العادي لتحديد 
   .لعامة وفي تنمية ميارات عمميات العمم لدييمندونيسيا في العموم اأالثاني الثانوي في 

 .اختبار تحصيل دراسي ومقياس ميارات عمميات العمم األساسية والمتكاممة أدوات الدراسة:
أظيرت الدراسة تحسنًا في ميارات عمميات العمم األساسية والمتكاممة والتحصيل  نتائج الدراسة:

قارنة بالمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التي الدراسي لدى طمبة المجموعتين التجريبيتين م
  .ثر كبيرأتعممت بالوسائط المتعددة وبحجم 

 ( بعنوان:2012) V  Lati,W. Supasorn,S. Promarak,  .دراسة8
Enhancement of learning achievement and integrated science" 
process skills using science inquiry learning activities of chemical 
reaction rates". Faculty of Science. Thailand. 

تحسين التحصيل العممي ومهارات عمميات العمم التكاممية اعتمادًا عمى التدريس باالستقصاء  "
  لموضوعات التفاعالت الكيميائية"

التفاعالت الكيميائية ثر استخدام االستقصاء في تدريس أىدفت الدراسة لتحديد  هدف الدراسة:
 لطمبة المرحمة الثانوية في تايالند عمى التحصيل وميارات عمميات العمم التكاممية لدييم.

استخدمت الدراسة المنيج التجريبي لمقارنة مجموعتين تجريبية وضابطة  عينة الدراسة ومنهجها:
  .طالبًا من طمبة الصف الثاني الثانوي (63)من 

اختبار تحصيل دراسي لوحدة التفاعالت الكيميائية ومقياس عمميات العمم  أدوات الدراسة:
 .التكاممية

أظيرت النتائج أن مستوى ميارات عمميات العمم التكاممية لدى الطمبة كان  نتائج الدراسة:
حصائية كما لم يكن لمتدريس إيفًا وأصبح مقبواًل بعد التدريس باالستقصاء ولكن ليس بداللة عض

 حصائية عمى تحصيل الطمبة لموضوع التفاعالت الكيميائية.إثر ذو داللة أاالستقصاء  باستخدام
 ( بعنوان :2013)Agoro.A.A.  Akinsola, M.K .دراسة9

"Effectivenessof Reflective-Reciprocal Teaching  on  Pre –ervice " 
Teachers , Achievement and Science Process Skills in  
Integrated Science " Faculty of Education. Ibadan. 
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" أثر استخدام التدريس التأممي التبادلي عمى مهارات العمم التكاممية لممدرسين قبل الخدمة 
 وتحصيمهم الدراسي "

ثر استخدام نموذج التدريس التبادلي التأممي عمى تحسن أىدفت الدراسة لتحديد  هدف الدراسة:
المرحمة األساسية قبل الخدمة في نيجيريا وتنمية ميارات عمميات العمم التكاممية تحصيل معممي 

 .لدييم
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي لمجموعتين تجريبية وضابطة وذلك  :عينة الدراسة ومنهجها

 .معممًا لممرحمة األساسية قبل الخدمة (294)عمى عينة من 
مقياس ميارات عمميات العمم التكاممية من إعداد اختبار تحصيل دراسي و  أدوات الدراسة:

 .الباحثين
أظيرت الدراسة فرقًا ذو داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية وتحسن  نتائج الدراسة:

تحصيل معممي المرحمة األساسية قبل الخدمة وكان حجم األثر كبيرًا كذلك كان ىناك فرق ذو 
بية فيما يتعمق بتحسن عمميات العمم التكاممية لدييا وكان داللة احصائية لصالح المجموعة التجري

 حجم األثر متوسطًا.
 العمم عمميات ومهارات( V) المعرفي الشكل تناولت التي الدراسات: الثالث المحور3-1-2.

 تدريس في( (Vلمشكل المفاهيم خريطة استخدام فاعميةبعنوان:"  (2004)البموشي دراسة. 1
 "العام التعميم من التاسع الصف طمبة لدى العمم عمميات بعض واكتساب التحصيل عمى العموم
 عمى العموم تدريس في( (Vلمشكل المفاىيم خريطة استخدام فاعمية تعرف : الدراسة هدف

 . العام التعميم من التاسع الصف طمبة لدى العمم عمميات بعض واكتساب التحصيل
 حمدأ بمدرسة التاسع الصف طمبة من طالباً (147) البحث عينة بمغت عينة الدراسة ومنهجها:

 المجموعة التجريبية عشوائية, بطريقة مجموعتين إلى العينة تقسيم تم األساسي, لمتعميم سعيد بن
 (73) والبالغة ضابطة , واألخرى((Vلمشكل المفاىيم بخريطة تدريسيا تم طالباً  (74) والبالغة
  .المتبعة التقميدية بالطريقة درست طالباً 

شمل ثالث مستويات وىي :  تحصيمي , واختباراً ((Vلمشكل المفاىيم ائطخر  أدوات الدراسة:
التذكر والفيم والتطبيق, واختبار في بعض عمميات العمم األساسية والتكاممية من نمط االختيار 

سؤااًل, وتضمن ثمان ميارات: المالحظة وتفسير البيانات, واالستنتاج  (23)من متعدد تكون من 
  ,والتصنيف, والتنبؤ, واستخدام األرقام, وضبط المتغيرات, وفرض الفروض.

في  (0.05)عند مستوى الداللة وجود فروق دالة إحصائيًا  : أظيرت النتائجنتائج الدراسة
التحصيل الدراسي ككل وفي مستوياتو المعرفية لصالح المجموعة التجريبية, كما أظيرت النتائج 

التجريبية والضابطة المجموعتين بين المتوسطات الحسابية ألداء طمبة وجود فروق دالة إحصائيًا 
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ج ككل وفي ميارات تفسير البيانات واالستنتا في اكتساب عمميات العمم (0.05)عند مستوى
 يميارتبينما كانت الفروق غير دالة في  ,المتغيرات وفرض الفروض والتصنيف والتنبؤ وضبط
  .المالحظة واستخدام األرقام

:" أثر التدريس في المختبر باستخدام استراتيجية الشكل ( بعنوان2008) الخطاطبة. دراسة 2
V))  المعرفي عمى اكتساب المفاهيم العممية وعمميات العمم لدى طالبات الصف الثامن

 في محافظة عجمون"األساسي 
    ىدفت الدراسة إلى تعرف أثر التدريس في المختبر باستخدام استراتيجية الشكل هدف الدراسة:

(V)  المعرفي عمى اكتساب المفاىيم العممية وعمميات العمم لدى طالبات الصف الثامن األساسي
 في محافظة عجمون.

طالبة من طالبات الصف الثامن  (80)تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة ومنهجها:
 األساسي وتم توزيع شعب عينة الدراسة عشوائيًا إلى شعبة كمجموعة تجريبية حيث بمغ عدد

واتبعت  طالبة. (40)طالبة, وشعبة كمجموعة ضابطة حيث بمغ عدد طالباتيا  (40)طالباتيا 
 الدراسة المنيج التجريبي.

فقرة من االختيار من  (40)من اختبار اكتساب المفاىيم العممية وتكون االختبار  أدوات الدراسة:
رة من نوع االختيار من متعدد فق (40)والثاني اختبار عمميات العمم وتكون االختبار من  ,متعدد

أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  نتائج الدراسة:
a=0,05  بين العالمات البعدية )المعدلة( عمى اختبار اكتساب المفاىيم العممية بين المجموعتين

المعرفي  (V)الضابطة والتجريبية, ولصالح الطالبات المواتي درسن باستخدام استراتيجية الشكل 
وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  في المختبر مقارنة بطالبات الطريقة االعتيادية

ولصالح  ,لمعدلة( عمى اختبار عمميات العممبين العالمات البعدية )ا a=0,05ى الداللة مستو 
المعرفي في المختبر مقارنة بطالبات  ((Vالطالبات المواتي درسن باستخدام استراتيجية الشكل 

 الطريقة االعتيادية.
اكتساب  المفاهيم البنائية في ( (Vأثر استراتيجية الشكلبعنوان:"  (2008)العيسوي دراسة. 3

 "العممية وعمميات العمم لدى طالب السابع األساسي بغزة
البنائية في اكتساب  المفاىيم ( (Vأثر استراتيجية الشكل تعرف الدراسة إلى ىدفت هدف الدراسة:

 العممية وعمميات العمم لدى طالب السابع األساسي بغزة .
اعتبر  ,من صفين دراسيين من طالب السابع تكونت عينة الدراسة عينة الدراسة ومنهجها:

طالًبا مجموعة  (38)م ويضطالًبا مجموعة تجريبية, واعتبر الصف الثاني  (40)أحدىما ويضم
 ., اعتمد المنيج التجريبيضابطة
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كتاب العموم لمصف السابع لتحديد  أداة تحميل محتوى وحدة الحرارة في حياتنا من :أدوات الدراسة
بنًدا يقيس المفاىيم  (50)العممية, باإلضافة إلى اختبار المفاىيم العممية المكون منالمفاىيم 

يقيس ميارة القياس واالستنتاج  بنداً  (48)العممية محل الدراسة, واختبار عمميات العمم المكون من
 .والتجريبوالتنبؤ واستخدام األرقام واالتصال وتفسير البيانات والتعريف اإلجرائي 

 a0.01د فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ى الداللة و وجأظيرت النتائج  الدراسة: نتائج
في اختبار اكتساب المفاىيم العممية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية, و متوسط 

, وكذلك البنائية(V) درجات أقرانيم في المجموعة الضابطة يعزى الستخدام استراتيجية الشكل
في اختبار اكتساب عمميات   a0.01ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة د فروق ذو وج

ومتوسط درجات أقرانيم في المجموعة  ,ط درجات طالب المجموعة التجريبيةالعمم بين متوس
 البنائية.(V)الضابطة يعزى الستخدام استراتيجية الشكل

 تعميق عمى الدراسات السابقة 2-2.
, ((Vاستخدام الشكل المعرفيسواء وتنوع الدراسات التي تناولت تعدديتبين من العرض السابق    

سموب في التعميم, الذي يسيم في تحقيق العديد من النواتج بصفتو استراتيجية أو طريقة أو أ
 وعند تحميل الدراسات السابقة يمكن استنتاج ,تناولت ميارات عمميات العمم أو التي ,التعميمية
 اآلتي:

 الدراسات السابقةهدف  1-1-2.
ب التصنيف الذي اعتمدتو الباحثة في عرضيا ليذه ستصنف أىداف الدراسات السابقة بح   

 عمى الشكل اآلتي : الدراسات 
عمى التحصيل في ( V)ضم الدراسات التي اىتمت بأثر الشكل المعرفي  :المحور األول   

داء العممي, ن األسأو عمى تح ,كاالتجاىات نحو المادة الدراسية معظميا وعمى متغيرات أخرى
فكان العممي أو تنمية التفكير الناقد.  أو تنمية التفكير اإلبداعي أو العممي وميارات االستقصاء 

عمى التحصيل وتحصيل المفاىيم ( V)ثر الشكل المعرفي أاليدف من ىذه الدراسات ىو تعرف 
, (2010أخرون,)الخطيب و  (,2006والبموشي, سعيدي )أمبو(,2003)نصار, كدراسة

 .Alvarez, C. Risko,J,2007 ( ,)Evren,A(, )2012)الطائي, (,2011)خضير,
Sulum,Y, 2010( ,)polanco.T,2012( ,)Tekeş,H. Gönen.S,2012تعرف  (, أو

سعيدي  (, )أمبو2003,كدراسة )نصارفي التعميم  ((Vاالتجاىات نحو استخدام الشكل 
  (,2006,والبموشي

(Keles ,O. Ozoy,S,2009( ,)Tortop,H,2012.) الشكل المعرفي  أو تعرف أثرV)) عمى
( 2011( أو تنمية التفكير اإلبداعي )خضير,2010ن األداء العممي كدراسة )الزعانيين,ستح
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 (,2013, ,)الحافظ والمناعي(2011العممي وميارات االستقصاء العممي)قباجة,وتنمية التفكير 
 (.,Evren,A. Bati,K.Yilmaz,S 2012)أو تعرف أثره في تنمية التفكير الناقد

وضم الدراسات التي اىتمت بعمميات العمم فكان اليدف من ىذه الدراسات ىو  :المحور الثاني   
تعرف أثر بعض طرائق التدريس في إكساب المتعممين لميارات عمميات العمم كدراسة )حسام 

(, 2008,(, ) السويدي2006(, )أمبوسعيدي والبموشي,2005(, )الزبيري,2002, الدين
(, Tasoglu,A.Bakac,M,2010 (, )2012(, )البعمي,2009(, )أبو لبدة ,2008, )ىيالت

(Vebrianto,R.Osman,K, 2011( ,)Lati,W. Supasorn,S. Promarak,V,2012 ,)
(Agoro,A.A. Akinsola,M.K, 2013), تخدام ميارات عمميات العمم عمى سأو تعرف أثر ا

(,أو التعرف إلى توافر E Dokme,I. Aydınlı, 2009,(, )2006التحصيل كدراسة)عبادي,
 (,2008جحجوح, )أبو (,2008ية المقررة كدراسة )شحادة,سعمميات العمم في بعض الكتب الدرا

 كدراسةوتعرف أثر ميارات عمميات العمم عمى تنمية التفكير اإلبداعي أو الناقد 
(Aktamis,H. Ergin,O, 2008( ,)Aktamis,H. Yenice,N,2010 أو تعرف مستوى ,)

 .(F,2010 Akinbobola,A.O. Afolabi, ميارات عمميات العمم لدى المتعممين)
عمى اكتساب (Vتي ىدفت لتعرف أثر الشكل المعرفي)المحور الثالث وضم الدراسات ال   

 .(2008(, )العيسوي,2008)الخطاطبة,( ,2004كدراسة )البموشي, والتحصيل عمميات العمم
      البحث الحالي إلى :ييدف بينما 

يم اكتسابو  عمى تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي ((Vف أثر استخدام الشكل المعرفيتعر  -
 ميارات عمميات العمم.

 منهج الدراسات السابقة 2-2-2.
المنيج  ,ة بمنيجين ىما : المنيج التجريبيالدراسات السابقانحصرت المناىج المتبعة في    

 .الوصفي التحميمي تبعًا ألىداف كل دراسة
 (,2003ففي المحور األول نجد المنيج التجريبي متبع في كل من الدراسات اآلتية: )نصار,   

(, 2011(, )خضير,2010,وأخرون(,)الخطيب2010عانيين,)الز (,2006البموشي,و  )أمبوسعيدي
 ,(2013(, )الحافظ والمناعي,2012)الطائي,(,2011قباجة,)

Alvarez, C. Risko,J, 2007 ),) Evren,A Bati,K.Yilmaz,S, 2012),) 
 (Ramírez M. M., Aspée M., Sanabria I. Tellez. N, 2008),  

Evren,A. Sulum,Y,2010)( ,)polanco.T, 2012,) (Tortop,H, 2012), 
 (Tekeş,H. Gönen.S, 2012,) 
 (2013,Safdar,M. Hussain,A.  Shah,D. Tasnim.M.H).  
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لمناسبتو  (Keles ,O. Ozoy,S, 2009)دراسة  بينما نجد المنيج الوصفي في الدراسات :    
في (V)لطبيعة البحث وىدفو في التعرف عمى اتجاىات المعممين قبل الخدمة نحو استخدام الشكل

( لتعرف مفاىيم مدرسي العموم عن استخدام خريطة ilke,C, 2014) في دراسة  مخبر الفيزياء,
 نجاز االلكتروني في مخابر الفيزياء.وممف اإل( V)الشكل 

أما المحور الثاني: فنجد المنيج التجريبي ىو المنيج المتبع في معظم دراسات ىذا المحور    
موشي (, )الب2006(, )عبادي,2005(, )الزبيري,2002أيضًا كدراسة )حسام الدين,

(, 2010(, )السويدي,2009(, )أبو لبدة,2008(, ) السويدي,2006وأمبوسعيدي,
  (,Aktamis,H. Ergin,O, 2008(, )2012(, )البعمي,2011)العقيل,

(simsek,P. Kabapinar,F ,2010,)( Tasoglu,A.Bakac,M, 2010 ,) 
(Lati,W. Supasorn,S. Promarak,V, 2012).  التحميمي في بينما نجد المنيج الوصفي

لتعرف مدى توافر عمميات العمم في كتب العموم لمرحمة  (2008كل من الدراسات )أبوجحجوح,
والتي تيدف إلى تعرف مفاىيم طبيعة العمم  (20008التعميم األساسي بفمسطين.)شحادة,

 ( Dokme,I. Aydınlı, 2009)ةدراسوعممياتو المتضمنة في كتاب العموم لمصف التاسع .
 .مستوى تالمذة التعميم األساسي في ميارات عمميات العمملتعرف 

 (  Aktamis,H. Yenice,N, 2010 )  لتحقيق ىدفيا في تحديد مستوى ميارات عمميات
( لتحميل مستوى ميارات Akinbobola,A,O . Afolabi,F, 2011 العمم والتفكير الناقد .)

 نيجيريا.عمميات العمم لدى طمبة الصف الثالث الثانوي في 
(, 2008( ,)الخطاطبة,2004)البموشي,الثالثفقد اتبعت الدراسات  الثالث  المحورأما    

فيو المنيج التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة  ( 2008)العيسوي,
عمى التحصيل واكتساب عمميات  ((Vلمناسبتو ألىداف البحث في تعرف أثر الشكل المعرفي

 العمم لدى المتعممين.
    تبع البحث الحالي المنيج التجريبي في تعرف أثر الشكل المعرفي في إكساب تالمذة يو

 وتحصيميم لممفاىيم العممية. الصف الرابع األساسي لميارات عمميات العمم
 عينة الدراسات السابقة 3-2-2.

المعممين والمتعممين في معظم المراحل الدراسية فيناك  ضمت عينات الدراسات السابقة   
   (,(Keles ,O. Ozoy,S, 2009 دراسات اقتصرت عينتيا عمى المعممين كدراسة

(Evren,A. Bati,K.Yilmaz,S, 2012)  . أو طمبة معممين سيعممون فيما بعد تخرجيم في
 ( ilke,C, 2014) ,(Tortop,H, 2012)كدراسة سالمدار 
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Agoro,A.A. Akinsola,M.K, 2013),)  المتعممين كما اقتصرت عينات دراسات أخرى عمى
  ....(2006( ,)أمبو سعيدي والبموشي,2003)نصار, ةسكدرا

( كانت العينة عبارة عن كتب العموم العشرة لمرحمة التعميم 2008وفي دراسة )أبو جحجوح ,
أماعن معظم عينات الدراسات السابقة فكانت متعممين وتالمذة في مراحل  األساسي بفمسطين.

الصف العاشر في , (2013السادس االبتدائي في دراسة )الحافظ والمناعي,كعمرية مختمفة 
, الصف الثامن (2006الصف التاسع )أمبو سعيدي والبموشي, ,(2003دراسة )نصار,

 (2010وأخرون,(, طمبة الجامعة )الخطيب 2008سوي,الصف السابع) العي(,2008)الخطاطبة,
    بحث الحالي من مجموعتين من تالمذة الصف الرابع األساسي, تمثالن الوتكونت عينة

 المجموعتين التجريبية والضابطة في البحث.
 أدوات الدراسات السابقة 4-2-2.

أداة تحميل المحتوى, بين دواتيا أتنوعت فقد ام بمسح لمدراسات المعروضة سابقًا يلدى الق   
 . فمنيا ما, استباناتاختبار تحصيمي, مقابالت ,اختبار ميارات عمميات العمم ,بطاقة مالحظة

اختبار مفاىيم فقط, استخدمت ( 2012اكتفى باستخدام إحدى ىذه األدوات كدراسة)الطائي,
Evren,A. Sulum,Y,2010)اختبار فيم مفاىيم,ستخدمت الدراسة (ا polanco.T, 2012)) 

 اختبار تحصيل, استخدمت الدراسة  (2006اختبار تحصيل, )عبادي,استخدمت الدراسة 
(Dokme,I. Aydınlı,E , 2009 ) مقياس عمميات العمم, استخدمت الدراسة

Akinbobola,A,O . Afolabi,F, 2010)) مقياس ميارات عمميات العمماستخدمت الدراسة ,
اختبار تحصيل استخدمت الدراسة  (2003نصار,كدراسة )جمع بين أداتين أو أكثر  ومنيا ما

, اختبار تحصيل واختبار تفكير ناقداستخدمت الدراسة  (2011خضير,, )ومقياس اتجاىات
Keles ,O. Ozoy,S, 2009)) مقياس اتجاه واستبانة مفتوحةاستخدمت الدراسة, 

 عمميات العمم,اختبار تحصيل واختبار ميارات استخدمت الدراسة ( 2008)السويدي,
Lati,W. Supasorn,S. Promarak,V, 2012))اختبار تحصيل  استخدمت الدراسة

 ومقياس ميارات عمميات العمم, .....
    واعتمد البحث الحالي عمى اختبار تحصيل دراسي خاص بالفصمين الثالث والرابع من

كذلك مقياس ميارات عمميات الوحدة الثالثة من كتاب العموم المقرر لمصف الرابع األساسي, و 
 . من فرضيات البحث والتوصل لمنتائجلمطموبة لمتحقق اكأدوات لجمع البيانات والمعمومات العمم, 
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  نتائج الدراسات السابقة. 2-2-5
 من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن استخالص ما يأتي :   
في تدريس معظم ( (Vأظيرت نتائج معظم الدراسات السابقة أىمية استخدام الشكل المعرفي  -

المواد الدراسية بصفة عامة ومادة العموم بصفة خاصة, وفاعميتيا في التحصيل الدراسي مقارنة 
االختبارات رائق التقميدية)اإللقاء والشرح(, إذ بينت أن مستوى أداء العينة التجريبية أعمى في بالط

البعدية التحصيمية من مستوى أدائيا في االختبارات القبمية وحتى عند مقارنة أداء المجموعة 
(, 2006(, )أمبوسعيدي والبموشي,2003)نصار, اتكدراس ة بأداء المجموعة الضابطةالتجريبي

  (,(Alvarez, C. Risko,J, 2007(, 2012(, )الطائي,2010خرون,أ)الخطيب و 
(polanco.T, 2012). 
 متعمميفي تنمية التفكير اإلبداعي لدى ( V)بينت بعض الدراسات فعالية الشكل المعرفي  -

(, وفعاليتو في زيادة قدرة 2011بالضابطة في دراسة )خضير, المجموعة التجريبية مقارنة
(, وفي االستقصاء العممي كدراسة )الحافظ 2011عمى التفكير العممي كدراسة )قباجة, المتعممين
 (.2013والمناعي,

أظيرت أن  ,((Vبعض الدراسات التي تناولت اتجاىات المعممين الستخدام الشكل المعرفي -
لدى المعممين اتجاىًا إيجابيًا نحو استخداميا لكن اتجاىاتيم تتأثر بفيميم أن استخدام ىذه 

 االستراتيجية يصمح في كل الشروط ولكل الموضوعات كدراسة 
Keles ,O. Ozoy,S, 2009)), ilke,C, 2014) ). 

أشارت بعض الدراسات إلى ارتفاع مستوى تحصيل المتعممين في العموم عند استخدام بعض  -
 (.2006ميارات عمميات العمم كدراسة)عبادي,

م أظيرت تواجد عمميات في دراسات أجريت لتعرف مدى توافر عمميات العمم في كتب العمو  -
توزيع الميارات ال يتمتع بأي نوع من التوازن في التوزيع سواء , كما أشارت إلى أن العمم بقمة

 (.2008عمى مستوى الميارة أو الوحدة أو الفصول داخل الوحدة كدراسة )شحادة,
ية سفي كافة المراحل الدرا المتعممينوىذا ما قد يبرر تدني مستوى اكتساب ميارات العمم لدى    

رائق المتبعة في ا لممتعممين وبعضيا لألساليب والطسباب ما يعود إلى المناىج وبعضيفمن األ
بينما  (.Vebrianto,R. Osman,K ,2011(, )2010دراسة )السويدي, المتعممينتعميم 

استخدام طرائق تدريس حديثة واتباع أنشطة عممية تسيم في تنمية عمميات العمم لدى المتعممين 
 , (2008(, )ىيالت,2009أبولبدة,(, )2011دراسات )العقيل, أكدتو كل منوىذا ما 
 (,2002(, )حسام الدين,2005,(, )الزبيري2006موشي وأمبوسعيدي,)الب, (2008)السويدي,

simsek,P. Kabapinar,F,2010),)(Tasoglu,A.Bakac,M, 2010).  
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لميارات العمم,  المتعممين عالقة دالة إحصائيًا بين امتالك أكدت معظم الدراسات عمى وجود -
وبين تحصيميم الدراسي, وىذه العالقة طردية فكمما زاد مستوى اكتساب ميارات العمم لدييم كمما 

, ومنيا ما أكد عمى (Aktamis,H. Ergin,O,2008ارتفع تحصيميم الدراسي كما في دراسة)
لميارات األداء التحصيمي المرتفع حققوا مستويات أداء أعمى  و ذوي التحصيل المتعممينأن 

 .(Tasoglu,A.Bakac,M,2010داء التحصيمي المنخفض كدراسة)العمم من أقرانيم ذوي األ
فروق ذات أدى إلى  سفي التدري ((Vأظيرت بعض الدراسات أن استخدام الشكل المعرفي  -

البعدية عمى اختبار عمميات العمم ولصالح المجموعة التجريبية  لدرجاتداللة إحصائية في ا
 (.2008(, )العيسوي, 2008)الخطاطبة,

   ويختمف عنيا في جوانب بعض جوانبو مع الدراسات السابقة إن البحث الحالي يتفق في ,
 أخرى:

اختبار تحصيل دراسي  دوات مثلاأل اتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في استخدامو -
لمفاىيم المواد المدروسة, وفي استخدامو لمقياس يقيس ميارات  لمتعممينلمعرفة مدى اكتساب ا

 عمميات العمم لدى المتعممين.
عينة البحث التي تمثمت في صف الرابع  اختمف البحث الحالي مع الدراسات السابقة في -
 .في صفوف دراسية أعمى متعممينمفة و ختالدراسات مراحل دراسية م ساسي بينما تناولتاأل
الدراسات السابقة في المنيج المتبع القائم عمى تصميم غمب أ اتفق البحث الحالي مع -

 مجموعتين, مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة.
لميارات عمميات العمم  المتعمميناتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في إمكانية إكساب  -

 توظيف عممياتيم العقمية لمتوصل إلى المعرفة بأنفسيم.   مما يساعدىم عمى
في تدريس ( V)تخدام الشكل المعرفي اتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في أن اس -

 العموم يسيم في تييئة مناخ يشجع عمى زيادة التفاعل والمشاركة .
عمى التحصيل في مراحل  (V) المعرفي اقتصرت معظم تمك الدراسات عمى قياس أثر الشكل -

 التعميم العميا .
   الدراسات السابقة:البحوث و الحالي عن البحث به  ما تميز 
  .المعرفي((Vف الرابع األساسي باستخدام الشكل( لمصبناء وحدة عموم )مجموعة من الدروس -
 .ساسيالصف الرابع األفي مراحل التعميم الدنيا  (V) المعرفي تم استخدام الشكل -
وأثرىا عمى تحصيل التالمذة (V) المعرفي تناولت الشكلذ أن الدراسات التي محميًاإجدة البحث  -
  -عمم الباحثة في حدود - نادرة محمياً كسابيم ميارات عمميات العمم في مادة العموم ا  و 
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   البحث الحالي من البحوث والدراسات السابقة فيما يأتي:  استفاد 
 المستخدمة في كل منيا .منيجية البحث  -
 .وفرضياتوتحديد مشكمة البحث وأىدافو  -
 اختيار المنيج المتبع في البحث والعينة وضبط المتغيرات.  -
  األساليب والمعالجات اإلحصائية المستخدمة فييا. -
 .((Vإعداد دروس الوحدة المقترحة وفق خطوات الشكل المعرفي -
 .واختبار ميارات عمميات العمميمي إعداد االختبار التحص -
 

_______________________ 
_________________ 

_________ 
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 نفصم انثانث      ا
 اإلطار اننظري نهبحث

 
 , و((Vيتعمؽ باألسس النظرية لمشكؿ المعرفيدبيات التربوية فيما يتناوؿ ىذا الفصؿ مراجعة األ   

قد قامت الباحثة بعرضيا ...و مكوناتو, كما يتضمف الحديث عف ميارات عمميات العمـ وتصنيفاتيا
  , والمحور الثاني عف عمميات العمـ.(V)المحور األوؿ عف الشكؿ المعرفي ,مف خبلؿ محوريف

 مقدمة
, بؿ تتعدى ذلؾ المتعمـالتعممي ة عمى نقؿ المعرفة العممية إلى  – ةال تقتصر العممية التعميمي     

عداده ليكوف عضوًا منتجًا وفاعبًل في  عقميًا ووجدانيًا و المتعمـعنى بنمو بكثير, فيي ت   مياريًا, وا 
مجتمعو, قادرًا عمى التعامؿ مع مستجدات الحياة اليومية, األمر الذي يحتـ عمى معدي المناىج 

 التدريسيساعد عمى تحقيؽ ىذه الغاية, كما ينبغي عمى المعمميف اختيار طرائؽ إعدادىا بشكؿ 
 زمة لمبحث عف المعرفة ومحاكمتياالبل الميارات  المتعمميف المناسبة التي تسيـ في إكساب

                                              .عممياً 
قوـ عمى  نظرية ت والتيحديثة ال التدريسؽ ائات وطر استراتيجيإحدى  ((Vالشكؿ المعرفي يعدو    

ما يعرفو المتعمـ  وبيف  أداة لبلكتشاؼ تساعد عمى رؤية التفاعؿ بيف كما يعد, التعمـ ذو المعنى
رفة الجديدة  , ومساعدة المتعمميف عمى فيـ التفاعؿ بيف المعرفة السابقة والمعف يعرفوأما يجب 

ييدؼ إلى تطوير عممية التعميـ مف خبلؿ مساعدة  (V)التي يحاولوف فيميا, فالشكؿ المعرفي 
ؽ التي يتـ مف خبلليا إنتاج ائ, والطر وعمميات العمـ ,والمتعمميف عمى فيـ بنية المعرفةالمعمميف 

المتعمميف في ربط المفاىيـ النظرية بالجانب العممي لتحقيؽ  وبالتالي مساعدة ,المعرفة العممية
 .ييـمـ الفعاؿ لدالتع
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  Vاحملىر األول: انشكم املعريف 
 V مفهوم الشكل المعرفي1-1.

حيث كاف الباعث األساسي  ,(1977)عاـ ( V)خريطة الشكؿ (Gowinجويف)ابتكر العالـ    
شطة والتجارب في تطوير أداة لتحسيف تدريس األن (جويف)البتكار ىذه الخريطة ىو رغبة 

يا بناء تخطيطي يوضح العبلقة بيف األحداث بأن  ( (Vخريطة الشكؿ ؼتعر  و  .ة في العموـمخبريال
واألشياء والعناصر المفاىيمية واإلجرائية التي تؤدي إلى فيـ التناسقات في األحداث واألشياء 

 .(Gurely,1992,p53) لفرع مف فروع المعرفة
 (V)بتطوير خريطة الشكؿGowin) جويف) عندما قاـ ألوؿ مرة ((Vوق دـ الشكؿ المعرفي   

في توضيح طبيعة  المتعمـ, وىي تمثؿ أداة تساعد المعمـ و عمى كيفية التعمـمتعمميف لتساعد ال
ولذا فيي قادرة عمى توضيح معنى المفاىيـ المتضمنة   .في مجاؿ العموـ مخبريؼ النشاط الأىدا

 لمتعمميفطريقة لبلكتشاؼ حيث تساعد ا (V)في المادة الدراسية وتمثؿ خريطة الشكؿ المعرفي
عمى فيـ التفاعؿ بيف المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة التي يحاولوف فيميا إف لطريقة االكتشاؼ 

)عميمات وأبو جبللة عمى تحقيؽ التعمـ ذي المعنى متعمميفقيمة سيكولوجية ألنيا تشجع ال
,2001, 299). 

قد نجحت في تعمـ الدراسة العممية حيث ركزت  (V)لشكؿ اإف خريطة  Gowin)جويف)ويرى    
داث في الموقؼ عند مبلحظة األح عمى التكامؿ بيف المفاىيـ والمبادئ والنظريات التي تـ تناوليا

, فيي تعمؿ كبًل مفاىيميًا لما سبؽ لو تعمموىي متعمـ, وبذلؾ تقدـ الخريطة لماإلجرائي التعميمي
عمى فيـ طبيعة المعرفة وكيؼ تنميتيا  متعمميفاعد الكجسر معرفي لممعمومات الجديدة مما يس

 .(1995,529)نوفاؾ, 
 مخبريربط النواحي اإلجرائية ألي نشاط مثؿ العمؿ اليبناء بصري  (V)وخريطة الشكؿ   
وبذلؾ يكتسب الجانب العممي معنى حينما يرتبط بالبنية  ,النواحي المفاىيمية المتضمنة فيوب

 لـ ( (Vوبالرغـ مف أف خريطة الشكؿ  (,Esiobu & Soyibo,1995,P972المعرفية السابقة )
 تنشأ أصبًل ضمف سياؽ البنائية, إال أف بعض مناصري البنائية قد تبنوا استخداميا في تدريس

 ال ينتمي أصبًل إلى مفكري البنائية إذ أنو مف أتباع Gowin)  جويف )فمعموـ أف مطورىا  .العموـ
 ومف ثـ فإف ىذه الخريطة تنتمي فكرًيا إلى ىذه النظرية غير أنيا تجسد, نظرية التعمـ ذي المعنى

    أيًضا بعض األفكار الرئيسية في فمسفة العمـ والتي تؤكد عمى التفاعؿ النشط بيف جانبي العمـ
 (.116 ,1992)زيتوف و زيتوف ,المفاىيمي التفكيري والجانب اإلجرائي أوالعممياتي" الجانب"

عمى المعرفة البنائية التي ينطمؽ تصورىا حوؿ مشكمة ( (Vاستراتيجية الشكؿتقوـ منو و    
 المعرفة وقضاياىا مف افتراضييف أساسييف ىما :
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 .خريف.أف الفرد الواعي يبني المعرفة اعتمادًا عمى خبرتو وال يستقبميا  بصورة سمبية مع األ1
يبي وليس اكتشاؼ الحقيقة التجر .أف وظيفة العممية المعرفية ىي التكيؼ عمى تنظيـ العالـ 2

 .(162 ,2002)زيتوف ,المطمقة 
 (V)بنية الشكل المعرفي2-1.

شكؿ تخطيطي يوضح العبلقة بيف عناصر الجانبيف  :وبأن  ( (Vعرفيؼ الشكؿ الميعر     
واإلجرائي  ,)الجانب األيسر(نظريات وقوانيف ومفاىيـ)التفكير( بما يتضمف مف  المفاىيمي

)الجانب  متطمبات قيمية وتسجيبلت وتحويبلتو  يتضمف مف متطمبات معرفيةجي( بما )المني
 )الفواؿ ( بحيث يصاغ السؤاؿ الرئيس بيف الجانبيف ويتحدد عند موقع األشياء واألحداثاأليمف

 عبارة عف أداة تعميمية توضح التفاعؿ القائـ بيف: وأن   خطابيوورأى  .(481 ,2013وسميماف,
 .(280, 2008 والبناء اإلجرائي) خطابيو, البناء المفاىيمي

 وبالتالي ( العممي ) اإلجرائي الجانب (,المفيومي (النظري الجانب بيف لمربط طريقة أي أنو   
 .(501 ,1999 والجندي, شياب ) جديدة ومعمومات معارؼ ابتكار
 بو قاـ سنة عشريف استمر وعمؿ بحث نتيجة(  (Vالمعرفيالشكؿ  تطوير كافو    
 ربعةاأل األسئمة عمى لئلجابةمتعمميف لا تساعد طريقة عمى العثور أجؿ مف( Gowinجويف)

 وىي: ((Vؿ الجوىرية
 الدعاوى وما األساسية؟ المعرفية الدعاوى وما األساسية؟ المفاىيـ وما اإلخباري؟ السؤاؿ ما 

 .(65 ,1995جويف, و نوفاؾ ) القيمية؟
 متعمميف مع األمريكية المتحدة الواليات في بنجاح (V) المعرفيالشكؿ  خرائط استخدمت وقد   
 متعمميف مع العموـ حصص في (1987()نوفاؾ (استخدميا كما سنة, (12) مف أعمارىـ تبدأ
 ويشير, (18 ,2003,نصار ( المعرفة مجاالت معظـ وفي الراشديف وحتى العاشرة سف مف

و استخدام متعمموفال يألؼ حتى الزمف مف لفترة يحتاج( V)الشكؿ المعرفي استخداـ أف إلى نوفاؾ
 .(17 ,2003نصار, (المعنى ذي التعمـ مف أكبر درجة لتحقيؽ وذلؾ
 الجانب وىو األوؿ جانبيف مفتتكوف ( (Vلمشكؿ (Gowinجويف (خريطة ففإوبالتالي    

 األيمف الجانب وىو والثاني والنظريات والمبادئ المفاىيـ عمى ويشتمؿ (يمفاىيمال)األيسر
 ويربط والقيمية, المعرفية والمتطمبات وتحويبلتيا التسجيبلت عمى ويشتمؿ العممي اإلجرائي
 الجانبيف ىذيف بيف التفاعؿ ويتـ .(V) الشكؿ بؤرة في توجد التي واألشياء األحداث معاً  الجانبيف

 .(163 ,2002 زيتوف,( (V)المعرفي الشكؿ أعمى يقع الذي الرئيس السؤاؿ خبلؿ مف
                          .((Vالشكؿ اآلتي مكونات خريطة الشكؿ المعرفيويوضح 
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 V))مكونات خريطة الشكل  (:1الشكل)
 الجانب المفاهيمي   الجانب اإلجرائي                                                   

Methodological Side                                        Conceptual Side 
 _________________       السؤال الرئيس        __________________   
 فكار الرئيسية  األ        Focus Questionالمتطمبات القيمية                       

Value Claims                                                  Key Ideas                    
 المتطمبات المعرفية                                               النظرية    

Theory                                                                 Knowledge Claims 
 المبادئ     التحويالت                                                      

Transformation                                           Principle                        
 التسجيالت                           األحداث واألشياء            المفاهيم  

Records                                Events                                 Concepts 
                                           Objects 

 الخريطة في األساسية النقطة (V )الشكؿ المعرفي خريطة األيمف اإلجرائي مف الجانبويعد     
 .التحويبلت تسجيؿ في والمطورة الحديثة ؽائبالطر  واالستعانة التسجيبلت بإجراء التقيد يتـ حيث 

 المناسبة والمفاىيـ والمبادئ النظريات تحديد إلى األيسر( الجانب) المفيومي الجانب ويشير
واألشياء  األحداث ببعضيما منيما كؿ تربط حيف في بعضيما مع متوازييف الجانباف ويكوف

 .(302 ,2001 جبللة, وأبو )عميمات
 ((Vالشكل المعرفي عناصر3-1.
 : مف العناصر اآلتية( V)الشكؿ المعرفي  ةتتكوف خريط   
 الرئيس السؤال :أولا 
 والمبادئ النظريات ثـ ومف واألحداث األشياء فحص إلى متعمـال الرئيسي السؤاؿ يقود    

 المتعمـ لدى التي المفاىيـ لفحص نتيجة السؤاؿ وينشأ الجديدة المعرفة لبناء الضرورية والمفاىيـ
 السؤاؿ عف المتعمـ يجيب ولكي المعرفية, بالمتطمبات منتيياً  النياية وحتى البداية نقطة في

 لخريطة المفيومي بالجانب ترتبط التي المعرفية بنيتو مف المعمومات استدعاء إلى يحتاج الرئيسي
 الرئيسي السؤاؿ يصاغ أف ويمكف اإلجرائي, الجانب في ميـ أثر ليا والتي(  (Vالشكؿ المعرفي

 .ىؿ؟ لماذا؟, كيؼ؟, ما؟, ماذا؟,:منيا مختمفة صيغ بعدة
 واألشياء األحداث :ثانياا 

مستعينًا باألشياء  متعمـأو خطوات العمؿ التي يقوـ بيا ال اإلجراءاتويقصد بيا  األحداث :
 .حصوؿ عمى إجابة لمسؤاؿ الرئيسلمالبيانات و لتسجيؿ المعمومات 

 التجارب في كما متعمـال قبؿ مف معدة أو الضوئي البناء عممية كظاىرة طبيعية, إما واألحداث
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 .العممية
 لرئيساويقصد بيا المواد واألدوات واألجيزة المستخدمة في الدرس لئلجابة عف السؤاؿ  : األشياء

 (.2 ,2004)البموشي,
 التفكيري المفهومي الجانب :ثالثاا 

 :(415 ,2012)الطائي,بحسب ويشتمؿ ىذا الجانب عمى المفاىيـ والمبادئ والنظريات    
 حداث التي تجمعيا خصائص مشتركة وتمثيبلت لؤلشياء واألوىي صورة ذىنية أو  المفاىيـ : -

 ., البرودة, الزالزؿ, الضغط الجويالحرارةيشار إلييا باسـ أو رمز خاص مثؿ ,
مف مفيوميف أو أكثر ترتبط معًا بعبلقات ذات معنى تحقؽ االقتصاد  يتكوف المبدأ : المبادئ -

والتنبؤ في مجاؿ في المفاىيـ أيضًا فضبًل عف استخداميا في تفسير العبلقات بيف المفاىيـ 
 .المعرفة العممية

وتتكوف النظرية مف  ,ة لبلستقصاء وتفسير السؤاؿ الرئيسىي مبادئ عامة موجي :النظريات -
وعة مف الفرضيات المنظمة في إطار معيف ثـ اختبارىا وتعمؿ عمى تفسير فرضية أو مجم

 المفاىيـ بيا تنظـ التي العممية ييف  لتنبؤ بما يمكف أف يحدث مستقببًل.والظواىر وا األحداث 
 ىذا في ويبلحظ المتعمقة, المتطمبات و األحداث أجؿ مف وذلؾ التعميمي الموقؼ في والمبادئ
 لعناصرىا. اليرمي التسمسؿ عممية الجانب

 ( العممي )اإلجرائي الجانب :رابعاا 
  ما يأتي:  الجانب ىذا ويشمؿ   
 ىذه تفيد كما ,المطروحة األسئمة أو الرئيس لمسؤاؿ إجابات ىي : المعرفية المتطمبات .1

 ىذه وتعتمد   ,ةجديد  بحث  عمميات إلى تقود أف شأنيا مف جديدة أسئمة طرح في  المتطمبات
 مكونات  جميع  مع  متناسبة    تكوف   أف ويجب البحثية, أو العممية التجارب عمى المتطمبات
والتي تعد تفسيرات معقولة عف  أي أنيا االستنتاجات التي تجيب عف األسئمة الرئيسة .الخريطة

 التسجيبلت .
تتضمف الجانب القيمي أو االنفعالي لمسؤاؿ الرئيس وفي ضوئيا يتحدد   :القيمية المتطمبات .٢

ايجابيًا أو سمبيًا مف الظاىرة أو الموضوع قيد الدراسة كما تؤكد عمى القيمة التي  المتعمـموقؼ 
 .(287-284 ,2005يعطييا المتعمـ لمسؤاؿ )خطابية,

 عف مستقمتيفا ليست القيمية طمباتوالمت المعرفية المتطمبات بأف القوؿ يمكف سبؽ ما وبموجب   
 متداخمة عبلقات بينيما يوجد أنو إال مختمفة مكونات تمثبلف أنيما مف الرغـ وعمى بعضيما,
 العناصر استخداـ عمى اعتادوا قد متعمموفال يكوف أف بعد القيمية المتطمبات تقدـ أف ويمكف

 .لمخريطة المختمفة
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 قائمة عف عبارة وىي واألشياء, لؤلحداث المحسوسة المبلحظات جميع وتعني :التسجيالت .4
 الرسوـ التسجيبلت عمى األمثمة ومف  .الحدث ظيور مرات عدد تدريس مثؿ الخاـ, الحقائؽ

 .خاـ بيانات التسجيبلت وتمثؿ المسجمة, والشرائط التخطيطية
 معنى, أكثر آخر شكؿ في التسجيبلت وترتيب تنظيـ إعادة التحويبلت تمثؿ :التحويالت .٤

 .معنى لو بشكؿ صوغيا إعادة مف فبلبد خاـ بيانات فيي معنى ليا ليس فالتسجيبلت
 (                                              التفكيري)المفيومي الجانب                                              (اإلجرائي)الجانب    
 الفمسفة                                                             المعرفية المتطمبات    

 الرئيسي السؤاؿ                                           
   النظرية                                                              القيمية المتطمبات    

                                                    الجانبيف بيف تفاعؿ                                              
  المبادئ                         واأليسر األيمف                                التسجيبلت    
 المفاىيـ                                                                      التحويبلت    

 (306 ,2001 جبللة, وأبو عميمات)واألحداث اأِلشياء                  
 ((V)الشكل خريطة بنية يوضح شكل )                           

 تعمـ عممية لتصبح تعززىا تعميمية مواد إلى حاجة في التعمـ عممية أف إلى (نوفاؾ (أشار وقد    
 تحقيقاً  و لممتعمـ المعرفية البنية داخؿ وتنظيميا المفاىيـ عمى التركيز خبلؿ مف وذلؾ معنى, ذي
 في المعرفية كاستراتيجية (V)شكؿخريطة ال استخداـ عف (ونوفاؾ أوزوبؿ (مف كؿ ليوإ أشار لما

 الجديدة المعرفة ربط عممية لتوضح المفيومية والعبلقات المفاىيـ عمى تؤكد حيث التدريس عممية
 بقاء الستمرار ضماناً  وتنظيميا تعمميا متعمـال عمى ليسيؿ تعمميا, سبؽ التي السابقة بالمعرفة

 (.315 ,2001جبللة, وأبو لممتعمـ)عميمات المعرفية البنية في والنظريات والمبادئ المفاىيـثر أ
 (V)المعرفيأهداف خريطة الشكل 4-1.

 مجموعة مف األىداؼ والنواتج التعميمية, منيا: (V)تحقؽ خريطة الشكؿ المعرفي    
بتصور مفاىيميـ نحو  يـفي تعمـ كيفية بناء المعرفة ومف خبلؿ السماح ل متعمميفتساعد ال -

 الظاىرة  قيد الدراسة.
 في طرح األسئمة وكذلؾ تخطيط وتصميـ وتنفيذ األنشطة وتفسير النتائج . متعمميفتساعد ال -
الشخصية مف خبلؿ إبراز دور  المتعمميف عمى ربط العمـ بحاجات( V)يساعد الشكؿ المعرفي -

 العمـ في حياة الفرد والمجتمع,  ويكوف ذلؾ بارزًا في المتطمبات القيمية.
ات كالمغوي والبصري المكاني والمنطقي الرياضي و العديد مف الذكاء متعمميفتنمي لدى ال -

 الجسدي  واالجتماعي.
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عمميات العمـ مثؿ المبلحظة والتفسير ميارات العديد مف  متعمميفتعمؿ عمى إكساب ال -
 واالستنتاج و التصنيؼ  واستخداـ األرقاـ والتنبؤ وفرض الفروض.

,  2013عديمو)الفواؿ وسميماف,وت متعمميفتساعد عمى التعرؼ عمى الفيـ الخطأ لدى ال -
496.) 

 في التعميم ( (Vأهمية الشكل المعرفي 5-1.
 ميمًا في عمميتي التعمـ والتعميـ لؤلسباب اآلتية :  ((Vيعد استخداـ الشكؿ المعرفي    
إلى شكؿ  يةمعرفة وتحويميا مف الحالة الموجودة في الكتب المدرسية التخصصال تفكيؾ -

 .يامناسب لتدريس
عي  وىي بذلؾ إعادة بناء األطر الفكرية الطرائقية التي أدت إلى ىذا اإلنتاج اإلبدامحاولة  -

فيـ الكيفية التي تـ الوصوؿ بيا إلى يتـ مف خبللو وعية التفكير الذي تحديد لنعبارة عف 
 االستنتاجات مف أحداث وأفعاؿ عادية عامة.

ر النظرية المفاىيمية عمى الجانب األيسر وبيف التركيز عمى تبادؿ الػتأثير والتأثر بيف العناص -
 الجوانب العممية المنيجية عمى الجانب األيمف .

 يعد أداة الكتساب المعرفة وكيفية تكوينيا واستخداميا. -
 عمى إدراؾ المعنى مف العمؿ والنشاط. متعمميفيساعد ال -
المعرفة الجديدة التي ىـ بصدد  يعرفونو بالفعؿ وبيف في رؤية التفاعؿ بيف ما متعمميفيساعد ال -

 إنتاجيا ومحاولة فيميا.
 يكامؿ بيف طبيعة المعرفة وطبيعة التعمـ. -
لو قيمة نفسية, ألنو يشجع عمى التعمـ ذي المعنى ويساعد عمى فيـ العممية التي ينتج بيا  -

 الناس المعرفة.
 يساعد عمى التعمـ الذاتي . -
لتكويف معرفية واسترجاع المعمومات الجديدة والسابقة يساعد المتعمـ عمى تنظيـ بنيتو ال -

 عبلقات جديدة مف ابتكاره.
    وبذلؾ فإف خريطة الشكؿ المعرفيV)) تدريسية تعميمية توجو المتعمـ  استراتيجيةك

الستقصاء مشكمة وحميا أو فيـ طريقة أو قراءة بحث وتحميميو ونقده أو تخطيط مشروع بحث 
وتنفيذه والربط بيف الجانبيف المفاىيمي )التفكيري( والجانب المنيجي )العممي(, فتساعد بذلؾ 

 نيجيتيا مف جية أخرى.المتعمـ عمى فيـ المعرفة مف جية, وفيـ طرائؽ بناء المعرفة وم
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 (V)المعرفي بناء خريطة الشكلكيفية 6-1.
 في التعميـ : ((Vلمساعدة المعمـ عمى بناء الشكؿ النموذج  اقترحت الخطوات اآلتية   
 إلى مجموعات المتعمميفويتـ تقديـ النشاط وتقسيـ  ,تحديد السؤاؿ الرئيس وصياغتو :أوالً 
عطاؤىـ فرصة لصياغة السؤاؿ.و   ا 

تبع لمبلحظتيا وفحصيا لئلجابة عف السؤاؿ التي سوؼ تجرى وت   ,تحديد األحداث واألشياء ثانيًا:
 الرئيس.

 المبادئ, وىي )المفاىيـ,, ((Vلتفكيري( لخريطة الشكؿ االمفاىيمي النظري)ثالثًا: تحديد الجانب 
 .والبنيات العقمية( ,النظريات

أف يحدد مكونات ىذا  متعمـويمكف لكؿ  العممياتي(,رابعًا: بناء الجانب اإلجرائي أو )المنيجي 
ويتـ تحديد ىذه  , ثـ مف خبلؿ المناقشة والتفاوض بيف أفراد المجموعة الواحدة,بنفسوالجانب 
وعندىا يكوف لكؿ  ,وتحديد المتطمبات القيمية ,ابتداء مف التسجيبلت والتحويبلت المكونات

, 2013)الفواؿ وسميماف ,فراد المجموعة الواحدة أ بعد أف قاـ ببنائيا( V)مجموعة خريطة الشكؿ
487). 

 :ويجب مبلحظة 
 إلى تصؿ ولكنيا محاولة أوؿ مف صحيحة بصورة إليو الوصوؿ يمكف ال الخريطة بناء أف  1.
 .محاوالت عدة بعد المستوى ىذا

 مف تختمؼ واحد مخبري نشاط حوؿ المتعمموف يبنييا التي (V) المعرفي شكؿال خرائط إف 2. 
  التي ىي الجماعية المناقشة ولكف منيـ, لكؿ المعرفية البنية عمى تعتمد إنيا حيث آلخر فرد

 في الصحيحة العناصر لكؿ شاممة عامة خريطة عمى الرأي في إجماع إلى الوصوؿ عمى تعيف
 (.170 , 2002,زيتوف (المعرفة
  متعممينلم(  (Vلمعرفيا الشكل خريطة تقديم كيفيةالرشادات ل بعض7-1.

 ال بد مف االنتباه إلى عدة أمور منيا: ممتعمميفل ((Vحيف تقديـ خريطة الشكؿ المعرفي   
 المحتوى نفس مف( (Vالشكؿ المعرفي خريطة في المقدمة المصطمحات تكوف أف يجب 1. 
 .المقرر

 .المعمـ طريؽ عف ذلؾ ويتـ الخريطة مصطمحات استخداـ يألفوا أفمتعمميف ال عمى يجب  2.

 .فييا المستخدمة لممصطمحات فيميـ بعد الخريطة بنية تقديـ متعمميفلم يمكف  3.
 منيـ يطمب أف لممعمـ يمكف Vالشكؿ المعرفي خريطة استخداـ متعمموفال يعتاد أف بعد  4.
 ,2001وعميمات, جبللة أبو (العممية التجارب إجراء قبؿ لمخريطة األيسر الجانب مكونات تكممة
143.) 
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 العتمادىا, عمييا متعمموفال ليتعود الوقت بعض تستغرؽ الطريقة ىذه أف سبؽ مما يبلحظ   
 .المعرفية وبنيتيـ سابقة مفاىيـ مف متعمميفال لدى ما عمى

 (V)المعرفي الشكل خريطة لتقدير العامة الصيغة8-1.
 ىما :(V)المعرفيالشكؿ  خريطة لتقدير صيغتاف ىناؾ   

 عمؿ في الخمؿ تعييف المعمـ يستطيع وبالتالي لمخريطة شمولية صورة إعطاء :األولى الصيغة
 .لمتعمميفا

 أداء تقويـ لعرض الخريطة أجزاء مف جزء كؿ عمى خاصة نظرة المعمـ إلقاء :الثانية الصيغة
 بعد وغيرىا والتحويبلت والتسجيبلت لمحدث إدراكيـ وعند الرئيس لمسؤاؿ تصورىـ عفمتعمميف ال
 جبللة أبو )(V)المعرفيالشكؿ  خريطة استراتيجية استخداـ اعتادوا قد المتعمموفيكوف  أف

 وفيما يمي توضيح لمصيغتيف:  .(143 ,2001 ,وعميمات
 ألداء المعمـ تقويـ توضح قائمة عف عبارة وىي (نوفاؾ (يبينيا كما :األولى الصيغة 1-8-1.

 .(V)ؿ الشك لخريطة بنائيـ عند متعمميفال
 تعديؿ االستجابات  معايير التقدير م

 ال نعـ
 أو اثنيف بيف لمربط محاولة الرئيس السؤاؿ ىؿ 1

 المفاىيـ؟ مف أكثر
   

 يظير سوؼ بما صمة ذو الرئيس السؤاؿ ىؿ 2
 التمريف؟ في

   

    الحذث؟ التالميذ حذد هل 3
    الحذث؟ إلظهار الالسمة األشياء حذدت هل 4
    بالموضوع؟ الصمة ذات المفاىيـ حددت ىؿ 5
 الصمة ذات والنظريات المبادئ حددت ىؿ 6

 بالموضوع؟
   

    !كاممة وتحويبلت تسجيبلت التبلميذ عمؿ ىؿ 7
 وكاممة واضحة المعرفية المتطمبات ىؿ 8

 الرئيس؟ السؤاؿ مع ومتناسبة
   

    القيمية؟ المتطمبات حددت ىؿ 9
 (145 ,2001 وعميمات, جبللة أبو)

 (V)الشكل المعرفي  خريطة لتقدير األولى الصيغة(: 1)جدولال
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 :الثانية الصيغة 2-8-1.
 معيناً  مدى الخريطة أجزاء مف جزء كؿ إعطاء عمى تعتمد والتي (وجويف نوفاؾ (اقترحيا وقد   
لى الجزء ليذا شيء أي المتعمـ يحدد ال حيث مف يبدأ الدرجات مف  و الجزء ليذا درجة أفضؿ وا 
 مجموع وتمثؿ قوسيف, بيف التالية القائمة في وضعيا يتـ الدرجة وىذه درجات (4) أو (3) يى

 المتعمـ أداء عف يعبر قد والذي لمدرجات الكمي المجموع الخريطة أجزاء لجميع الممنوحة الدرجات
 (.319 ,2001 جبللة, وأبو عميمات)(  (Vكؿ المعرفيالش خريطة في الكمي

 التقدير عناصر الخريطة ـ
 الرئيس السؤال 1

 الرئيس السؤاؿ التمميذ يحدد لـ 1-
 الرئيس السؤاؿ تحديد تـ 2-
 المطموبة المفاىيـ وبعض الرئيس السؤاؿ تحديد تـ 3-
 الحدث مناقشة في المتضمنةالستخداميا والمفاىيـ الرئيس السؤاؿ التمميذ حدد 4-

 لو المصاحبة واألشياء الرئيس

 
0 
1 
2 
3 
 

 واألحداث األشياء 2
 واألحداث األشياء يحدد لـ 1-
 الرئيس السؤاؿ مع متناسبة وغير والحدث األشياء تحديد تـ 2-
 الرئيس السؤاؿ مع ومتناسبة والحدث األشياء تحديد تـ 3-
 تدويف تـ وكذلؾ الرئيس لمسؤاؿ المناسبة واألحداث األشياء تحديد تـ 4-

 أخذىا يمكف التي التسجيبلت

 
0 
1 
2 
3 
 

 والمفاهيم والمبادئ النظرية 3
 (المفاىيـ المبادئ, النظرية, )المفيومي الجانب يحدد لـ 1-
 والنظرية المبادئ بدوف قميمة مفاىيـ تحديد تـ 2-
 المبادئ مف واحد ومثاؿ المفاىيـ تحديد تـ 3-
 المبادئ مف ومثاليف المفاىيـ تحديد تـ 4-
 المناسبة والنظرية المبادئ مف ومثاليف المفاىيـ تحديد تـ 5-

 
0 
1 
2 
3 
4 

 والتحويالت التسجيالت 4
 والتحويبلت التسجيبلت تحديد يتـ لـ 1-
 األحداث أو الرئيس السؤاؿ مع متناسبة وىي التسجيبلت تحديد تـ 2-
 مع تماماً  متناسبة غير والتحويبلت باألحداث المتعمقة التسجيبلت تحديد تـ 3-

 
0 
1 
2 
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 الرئيس السؤاؿ
              التحويبلت مف كبير وجزء باألحداث المتعمقة التسجيبلت تحديد تـ 4-

 الرئيس السؤاؿ مع يتناسب
 ومع األحداث مع ومتناسبة جيدة بدرجة والتحويبلت التسجيبلت تحديد تـ 5-

 الرئيس السؤاؿ

 
3 
 
4 

 والقيمية المعرفية المتطمبات 5
 القيمية أو المعرفية المتطمبات تحدد لـ 1-
 المعرفية المتطمبات حددت 2-
 والتحويبلت التسجيبلت مع ومتناسبة والقيمية المعرفية المتطمبات حددت 3-
 والتحويبلت التسجيبلت مع ومتناسبة والقيمية المعرفية المتطمبات حددت 4-
 والتحويبلت التسجيبلت مع ومتناسبة والقيمية المعرفية المتطمبات حددت 5-

 جديدة رئيسة أسئمة إلى وتؤدي

 
0 
1 
2 
3 
4 
 
 

 (V)الشكل المعرفي  خريطة لتقدير ثانيةال (: الصيغة2)جدولال
 فيكما ليا المخصصة الدرجات عناصرىا عمى موزع( (Vشكؿ المعرفيال خريطة يمي مافيو 

 :التالي النموذج
 لها المخصصة الدرجات عناصرها عمى موزع ((Vشكل المعرفيال (: خريطة2الشكل)

 اإلجرائي الجانب                                    المفيومي الجانب          
 المتطمبات المعرفية   السؤاؿ الرئيسي                والمبادئ النظرية           

 درجات4 درجات                3                والمفاىيـ              
 المتطمبات القيمية                                      درجات4               

 درجات            4                                                               
 واألشياء واألحداث والتحويبلت التسجيبلت
 درجات3                                      

 (درجة 18) ( (Vالمعزفي شكلال لخزيطة الكلية الذرجة تكىن وبذلك

 ((Vالمعرفي  الشكل خريطة لفعالية توافرها الالزم العوامل9-1.
ة عد ليا تتوافر أف البد ةمخبريال النشاطات تدريس في  (V)الشكؿ المعرفي خريطة فعالية إف     

 :(172 ,2002زيتوف, )منيا بحسب  عوامؿ
 منيما كؿ لتدريب يحتاج الذي األمر بنائيا, وكيفية الخريطة لمكونات والمعمـ المتعمـ فيـ 1.
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 .ليما مألوفة تصبح حتى ةمخبريال النشاطات مف العديد خبلؿ مف استخدميا عمى
 المتعمميف لدى جيدة بصورة ومنظمة عالية كفاية ذات ( معرفية بنية ) عممية خمفية توافر 2.

 .المعرفية المتطمبات استنتاج عمى وتساعدىـ الخريطة مف المفيومي الجانب ببناء تسمح
 واالستنتاج, والتنبؤ, والتصنيؼ, والقياس المبلحظات, مثؿ العمـ عممياتميارات  توافر 3.

 تمكف والتي البيانات وتفسير التجريبية, التصميمات ووضع الفروض وفرض المشكبلت, وتحديد
جراء بالتسجيبلت القياـ مفمتعمميف ال  .المطموبة التحويبلت وا 

 يتمكف حتى العموـ معامؿ في الخ( … ةمخبريال واألجيزة المواد ) ساسيةالبنى األ توافر 4.
 بغرض الرئيسي السؤاؿ تتبع ثـ ومف فعمية بصورة ةمخبريال النشاطاتب القياـ مف متعمميفال

 نو:أ (492 ,2013الفواؿ وسميماف ,لييا )إضاؼ وقد أ .عنو إجابة عف البحث
 االستنتاجات المعرفية. متعمموفيجب أف يناقش ال 5.
تكوف فاعميتو وتأثيره متساويًا في جميع  تىيمكف تقديمو لممرحمة األساسية )الصفوؼ العميا( ح 6.

 .المراحؿ العمرية لكنيـ يحتاجوف إلى فترة أطوؿ لمتأقمـ مع الشكؿ
  التربوي المجال في(  (Vالشكل المعرفي خريطة استخدامات10-1.

 في: (213 ,1999جبللة, أبو(بحسب  ((Vيمكف استخداـ الشكؿ المعرفي    
 بتحديده وذلؾ أفكاره وتسمسؿ ترتيب بيدؼ(  (Vالشكؿ المعرفي خريطة المعمـ يستخدـ 1-

 .الخريطة جانبي لعناصر
 .درسو بيا ويبدأ يرتبيا التي لمنقاط بتحديده وذلؾ لدروسو التخطيط في المعمـ تفيد2- 
 التحصيؿ في متعمميفال مستوى لتحديد التعميمي الموقؼ في أداة بكونيا الخريطة ستخدـت 3-

 .وتطويرىا تنقيحيا بغرض الدراسية المقررات تقويـ وكذلؾ الدراسي
 مع ومواءمتيا وتمثيميا المفاىيـ وتسمسؿ المعرفة بناء في متعمـال لتفيد الخريطة تستخدـ 4-

 .واالستيعاب الفيـ يحقؽ مما بعضيا
 الفيـ يحقؽ بما المفاىيـ بيف المفيومي الترابط إجراء في متعمـال لتساعد الخريطة تستخدـ 5-

 .واالستيعاب
 مفاىيـ توضيح عمى المعمـ تساعد إيضاح وسيمة(  (Vالشكؿ المعرفي خريطة تستخدـ 6-

 .الدرس موضوع
 مخططي انتباه توجو حيث فعالة منيجية أداة بوصفيا(  (Vالشكؿ المعرفي خريطة تستخدـ 7-
 الركيزة بمثابة تعد التي المفيومية والتنظيمات األساسية المفاىيـ اختيار إلى المناىج مصممي و

 .المعرفة بناء في األساسية
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 ألخذ لمتعمميفا مع الشخصية المقاببلت في(  (Vالشكؿ المعرفي خريطة تستخدـ أف يمكف 8-
 .المدرسة في التربوي البرنامج حوؿ آرائيـ

 في ميمة استراتيجية تعد بؿ ,ةمخبريال التجارب في(  (Vالمعرفيالشكؿ  خريطة تستخدـ 9-
 طريؽ عف تنشأإال ال المعرفية المتطمبات أف عمى (5445)(نوفاؾ (ويؤكد  .مخبريال المجاؿ

 مف كؿ ويعتقد ختبرالم في تجريبياً  إجراؤىا يتـ التي ةمخبريال التجارب أو المباشرة, المبلحظة
 تحميؿ إجراء في تستخدـ أف يمكف( V)المعرفيالشكؿ  خريطة بأف (5442()وجويف نوفاؾ)

 العمؿ واستيعاب فيـ في فميمتعمال يفيد بدوره وىذا مبسطة, فرعية خطوات إلى العممية التجارب
  .مخبريال

 في تفيد الحالة ىذه وفي البحثية, الدراسات عمؿ في(  (Vالمعرفيالشكؿ  خريطة تستخدـ 10-
 .الصحيح لمتعمـمتعمميف ال احتياجات توجيو
 والتطبيؽ النظرية ألف التطبيقي بالجانب لممعمومات النظري الجانب لربط الخريطة تستخدـ 11-
 .العموـ مجاؿ في خاصة التدريس عممية في ومتبلزماف مترابطاف شقاف
  :وىي(  (Vالمعرفيالشكؿ  لخريطة االستخدامات بعض زيتوف ويضيؼ   

 لممواد األولية المصادر مف تعميمي برنامج لبناء تعميمية كأداة الخريطة ىذه تستخدـ 12-
 وصوالً  لممعمومات األولية المصادر تحميؿ تفيد فيي لذا مفيدة, تجعميا بصورة ومعالجتيا الدراسية

 خبلؿ مف المعرفي التسمسؿ مشكمة حؿ في يفيد استخداميا أف كما مناسب تعميمي تخطيط إلى
 وتقديميا الدراسة, موضوع واألشياء األحداث فيـ إلدراؾ المطموبة والمبادئ المفاىيـ تحديد
 .والتحويبلت التسجيبلت مف كؿ عند متسمسمة بطريقة
 المجاالت في المقترحة لمبحوث الناقدة القراءة في( V)المعرفيالشكؿ  خريطة تستخدـ 13-

 .المختمفة
 المقاببلت أثناء المتعمميف استجابات لتحميؿ كأداة( (Vالمعرفيالشكؿ  خريطة تستخدـ 14-

 .الشخصية
 (165 ,2002 زيتوف, (المعرفي التعميـ في البنائي لمنموذج طبقاً  لمتدريس تستخدـ 15-

   خريطة الشكؿ المعرفي  ففإ وبالتالي(V) ومعرفة  المتعمـ مف فيـ بنيتو المعرفية, تمكف 
, إذ ده عمى ترتيب أفكاره بطريقة أفضؿكما أنيا تساع ,مف خبلليا بناء المعرفة ؽ التي يتـائالطر 

 ,مومات التي سبؽ لو تعمميا مف قبؿتتطمب منو إعادة ترتيب معموماتو الجديدة عمى ضوء المع
 الجانب المفاىيمي( باإلجراءات العممية )الجانب اإلجرائي(. )وتساعده عمى ربط تفكيره النظري

ؼ القصور في الجانبيف التفكيري واإلجرائي أو أحدىما عمى اكتشا(V)وبذلؾ تساعد خرائط الشكؿ
 نتيجة القياـ بأي عممية استقصاء .
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معرفة وبيف ال ( )معرفتو القديمةو بالفعؿيعرف يد المتعمـ في عممية التفاعؿ بيف مافتأنيا  كما   
فيـ  ذلؾ إلى بؿ تتعدى , تشجع فقط عمى التعمـ ذي المعنىىي الو  ,الجديدة التي يقوـ ببنائيا

مع طبيعة المعرفة ومع  ((Vحيث تتعامؿ خريطة الشكؿ  العممية التي يبني بيا المتعمـ المعرفة,
 (.192 ,2009الطناوي,)طبيعة عممية التعمـ في إطار متكامؿ

 احملىر انثاني : مهارات عمهيات انعهم 
 طبيعة انعهم  1-2.

التكنولوجية لما حققو مف متطمبات عصر العمـ والمعرفة والثورة القرف الحادي والعشروف ىو    
وتطمعات لئلنساف, فقد أثر العمـ في طبيعة الحياة المعاصرة وصبغيا بصبغتو في مختمؼ 
الجوانب. وحوؿ المنافسة العالمية مف التجارة إلى األفكار التي تقود البحوث والمختبرات, 

برامج التربية العممية ممحة  والمصانع, والجامعات, التي جعمت الحاجة إلى التغيير والتحديث في
ونظرًا لمتطور العممي اختمفت اآلراء بيف العمماء حوؿ مفيوـ العمـ, فيعر فو بعضيـ    وضرورية.

"مجموعة الحقائؽ والمفاىيـ والقوانيف والنظريات التي يمكف الوصوؿ إلييا في المياديف  بأنو:
مة لمحصوؿ عمى المعرفة, وتسمى :" طريقة منظ عمى أنو خراآلفو بعضيـ المختمفة ", ويعر  

 (.51 ,2009بالط ريقة أو المنيجي ة العممي ة " )ابراىيـ ,
 , منيا:Scienceمعمـ لتعريفات المجموعة مف  (63 ,2002يورد )السيد,و    
إلى أف:" العمـ سمسمة متصمة مف المفاىيـ والنظـ  (Conont,1961) يشير جيمس كونانت -

التجربة والمبلحظة, والتي يجب أف تؤدي إلى مزيد مف التجارب اإلدراكية تطورت نتيجة 
 والمبلحظات "

العمـ بناء متراكـ ومنظـ مف معارؼ ":إلى أف (1963)كما تشير دائرة معارؼ كولومبيا لمعموـ  -
نما بتبمور  تتعمؽ بالكوف, وتتميز عممية تقدـ العمـ وتطوره ليس بتراكـ ىذه المعارؼ فحسب, وا 

 تؤدي إلى ىذا التراكـ "  طريقة متميزة
العمـ بأنو تعمـ منظـ ومتراكـ يمكف توظيفو أو  (Carin&Sund,1975وي عرؼ كاريف وصند )-

 استخدامو في فيـ الظواىر الطبيعية "
عمى أنو نظاـ مف المعرفة العممية ميمبًل الطريقة التي توصؿ إذف نظر بعض الباحثيف لمعمـ    

في حيف نظر بعضيـ األخر إلى العمـ عمى أنو منيج وطريقة  بيا العمماء إلى ىذه المعرفة.
 رتيفلمتفكير وىذا مفيوـ قاصر ييمؿ دور المعرفة العممية, وىناؾ فريؽ ثالث ال يفصؿ بيف النظ

السابقتيف, وينظر إلى العمـ عمى أنو بناء معرفي وطريقة لمتفكير, والبحث في الوقت نفسو, وىذا 
ينظروف لمعمـ مف ثبلثة  متعمميفحيث يرى أف المعمميف وال .ديثة لمعمـمع النظرة الح المفيوـ يتفؽ

 .Way of thinkingوالنظرية  Method, الطريقة Knowledgeمنظورات ىي :المعرفة 
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فالمنظور األوؿ يرى أف العمـ بناء معرفي )مادة( يتضمف جسمًا منظمًا مف الحقائؽ العممية,    
والنظريات العممية التي تساعد عمى وصؼ الظواىر الطبيعية والمفاىيـ, والمبادئ, والقوانيف 

والكونية وتفسيرىا, والتنبؤ بيا, والتحكـ بيا )ضبطيا(. ويرى المنظور الثاني أف العمـ طريقة في 
البحث والتحري واالستقصاء وأسموب في التفكير والثالث يجمع جوانب العمـ الثبلثة مف حيث إنو 

 (.120 ,2013فكير والوصوؿ إلى المعرفة )زيتوف,: المادة, والطريقة, والت
إف أنسب بنية لمعمـ ىي البنية التي تشير إلى أف العمـ يتضمف ثبلث مكونات رئيسة ىي : و    

االتجاىات العممي ة ) األخبلقيات والمعتقدات  –ؽ والعمميات ائالطر  -النتائج ) الجانب المعرفي (
 (.8 ,1996والقيـ ( ) الخميمي وأخروف ,

وبالتالي يمكف القوؿ بأف ىناؾ جانبيف ميميف لتدريس العموـ كما أوضحيا كؿ مف )النجدي    
  ( ىما :364 ,2003وأخروف ,

المعرفة العممية : وىي نتاج النشاط البشري مف حقائؽ ومفاىيـ و قوانيف ومبادئ وتعميمات  -5
 ونظريات, وما يتراكـ كؿ يوـ مف جديد مف نتاج معرفي.

 شواب )ة الوصوؿ إلى المعرفة العممية : يعتبر بعض العمماء ورجاؿ التربية مف أمثاؿ طريق -4
 (Shwabو( جانييوGange) تايمر )و (Tyler أف طريقة الوصوؿ إلى المعرفة العممية ىي

الجانب األكثر أىمية لمعموـ, وعمى ذلؾ فإف الطرائؽ أو العمميات التي يتـ التوصؿ بواسطتيا إلى 
 عممية ىي التي يجب أف يوجو إلييا اىتماـ تدريس العموـ.المعرفة ال

 الميارات()وأسموبو  المعرفة العممية(إلى أف العبلقة بيف مضموف العمـ) (زيتوف)كما يشير    
"العمـ ذو وجييف فمضمونو )المعرفة العممية( ليس إال أحد وجييو,  :يمكف توضيحيا في اآلتي

ىو أسموب التفكير والبحث الذي يعر ؼ بميارات العمـ, وعف طريؽ أحد الوجييف  خراآلوالوجو 
 (.23 ,1996يمكف التوصؿ ألي فرع مف فروع المعرفة ) زيتوف ,

ال  موف العمـ يرتبط بمياراتو ارتباطًا ديناميكيًا, فمضموف العمـ )المعرفة العممية(فمضوبالتالي    
العمـ ىي مصدر المعرفة عمميات ت مختمفة, أي أف ميارات تراكـ إال مف خبلؿ مياراينمو وال ي

العممية وىي الضماف لصحة المفاىيـ والنظريات التي تكوف المعرفة العممية ودقة ىذه المفاىيـ, 
وموضوعيتيا.   فإذا وجدت المادة دوف الطريقة ال يمكف استخداـ ىذه المادة لكونيا أصبحت 

ذا وجدت الطريقة دوف الما د استفيدة أصبحت الطريقة معمقة في فراغ, وال يمكف أف جامدة, وا 
 .(41 ,2013)حقي ,منيا 
ؽ اكتساب ائتعمـ العموـ االبتدائية يتجاوز اكتساب المعرفة العممية ويجب أف يشمؿ طر ف منوو    

لذا . (Mohammed,2005,1-9تمؾ المعرفة, والذي يتحدد باكتساب ميارات عمميات العمـ )
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بتدريس العموـ أف فيـ العمـ ال يأتي إال إذا عكس تدريس العموـ طبيعة العمـ كمادة يرى الميتموف 
 (.  2, 2008وطريقة ) السويدي,

أصبحت الميمة األساسية في تدريس العموـ ىي تعميـ المتعمميف كيؼ يفكروف لموصوؿ  منوو    
عممياتو, ال كيؼ إلى حؿ المشكبلت التي تواجييـ, وذلؾ مف خبلؿ استخداميـ طرائؽ العمـ و 

 (.133 ,1999دراؾ )زيتوف,إيحفظوف المقررات الدراسية عف ظير قمب دوف فيـ أو 
وبذلؾ "أصبح التركيز عند بناء مناىج العموـ يعتمد عمى محوريف أساسييف ىما: المعرفة    

 (.  43 ,2008العممية وعمميات العمـ" )السويدي,
 مهارات عمهيات انعهم  2-2.

ومف الضروريات أصبح االىتماـ بعمميات العمـ مف أىـ متطمبات البرامج التربوية الحديثة,    
ة في تدريس العموـ الحديثة, لعبلقتيا المباشرة في اكتساب المعرفة العممية وبطريقة الفيـ ميمال

ة يكتسبيا عادة تعميمي (Brunerبرونر )واالستيعاب وباستخداـ طرائؽ التفكير المناسبة, ويعتبرىا 
ميارات وقدرات عقمية  (Gangeجانييو )المتعمـ في أثناء عممية التعميـ والتعمـ, في حيف يراىا 

متعممة, إذ أف القدرة عمى استخداـ ىذه الميارات يتطمب مف الفرد تمثؿ المعمومات ومعالجتيا 
جراء خطوة عممية وراء المعمومات األساسي ة المعطاة, ويؤكد  يارات العمـ ىي أف  م (جانييو)وا 

 .(101 ,1996و)زيتوف,(  97 ,2002أساس التقصي واالكتشاؼ. )السيد,
 مفهوم مهارات عمميات العمم  1-2-2.

األوؿ يجدىا قدرات عقمية أو  ,وفؽ محوريفتعر ؼ ميارات عمميات العمـ في األدب الت ربوي    
 :ميارات لدى المتعمـ, والمحور الثاني يركز عمى عمميات العقؿ المتضمنة في تمؾ الميارات

 يعر فيا زيتوف بأن يا :ففي المحور األوؿ 
ؽ العمـ والتفكير العممي بشكؿ ائمجموعة مف القدرات والعمميات الخاصة البلزمة لتطبيؽ طر  -

مجموعة مف القدرات العممية والعممية البلزمة لتطبيؽ وىي:  (.663 ,2007صحيح  )زيتوف,
 (.70 ,2003ؽ العمـ, والتفكير العممي بشكؿ صحيح" )النجدي وأخروف,ائطر 
تحويؿ القدرات العقمية والعممية لتصبح مناسبة لكثير مف التخصصات العممية كما أنيا: -

 (.Padilla, 1990,1وتعكس سموؾ العمماء )
( بأنيا عبارة عف: مجموعة مف القدرات العقمية التي تمثؿ سموؾ Martinمارتيف)ويعر فيا  -

, ويمكف غالبًا تعم ميا رالعمماء, وتناسب جميع فروع العمـ, وىي قابمة لبلنتقاؿ مف موقؼ إلى أخ
 (.Martin,1997,79بأي محتوى عممي)
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فاعميف, وتحسف  متعمميفل: الميارات األساسي ة التي تسيؿ تعم ـ مختمؼ العموـ وتجعؿ اوىي-
إحساس المتعم ـ بالمسؤولية تجاه تعم مو, وتجعؿ التعم ـ أكثر ديمومة ألنيا تزود المتعم ـ بأساليب 

 (.Duran&Ozdemir,2010,18الت ساؤؿ العممي وطرقو ) 
 ؼ عمى الشكؿ التالي: أما في المحور الثاني فتعر  

العمماء أثناء التوصؿ إلى نتائج العمـ مف جية, األنشطة أو األعماؿ التي يقوـ بيا بأنيا:  -
وأثناء الحكـ والتحقؽ مف صدؽ ىذه النتائج مف جية أخرى. وقد تؤدي ممارسة ىذه الميارات 

 (.19 ,1993)زيتوف ,ـ إلى المزيد مف البحث واالكتشاؼإلى إثارة االىتمامات العممية مما يدفعي
بلت واستعماؿ األفكار وىي تصؼ أنماط التفكير ؽ التفكير والقياس وحؿ المشكائطر : وأن يا -

 (. 161 ,2002والمحاكمة المنطقية المطموبة )الشعيمي وخطابية,
يا الباحثوف بغرض الوصوؿ إلى معرفة عممية جديدة يالعمميات التي يجر  تعر ؼ بأن يا:و كما -

 (.209 ,2001)عميمات ,وأبو جبللة,
خدـ في مراحؿ التعميـ األولى بحيث يسيؿ عمميات عقمية بسيطة تستوكذلؾ أيضًا ب:  -

 (.100 ,2002اكتسابيا وتعمميا )السيد,
األنشطة أو األفعاؿ أو الممارسات التي يقوـ بيا المعمموف أو المتعمموف مف أجؿ وأنيا: -

)النجدي  التوصؿ إلى نتائج عممية لتطبيؽ طرؽ العمـ والتفكير العممي بشكؿ صحيح
 (.365 ,2003وأخروف,

وتعر ؼ بأنيا: تمؾ العمميات العقمية التي ينظـ اإلنساف المبلحظات حوؿ مشكمة محددة ويجمع  -
البيانات ويفرض الفروض وينفذ التجارب ويقيس ويبيف العبلقات ويسعى مف خبلليا لتفسير 

 (.41 ,1996المشكمة وشرحيا ونتائج حموليا ) غريب,
و أنشطة عقمية يكتسبيا المتعمـ أثناء دراستو ميارات أ تعريفًا ليا عمى أنيا: خروفآويذكر  -

العموـ المختمفة, وينظـ بيا المبلحظات, ويجمع البيانات, ويبني العبلقات, ويسعى مف خبلليا 
 (.13 ,1999إلى تفسير أو شرح حدث عقمي أو حؿ مشكمة تواجيو )فرج وأخروف,

ض الوصوؿ إلى معرفة عممي ة ويضيؼ أخروف بأنيا : تمؾ العمميات التي يجرييا الباحثوف بغر  -
 (.209 ,2001جيدة  )أبو جبللة .عميمات ,

و ىي :" األنشطة أو األفعاؿ أو الممارسات التي يقوـ بيا العمماء في أثناء التوصؿ إلى  -
  .النتائج الممكنة لمعمـ مف جية, وفي أثناء الحكـ عمى ىذه النتائج مف جية أخرى

 (.70 ,2002) النجدي وأخروف ,
   جميعًا تتفؽ عمى أف فيـ العمـ يتضمف بالضرورة فيـ عممياتو لذلؾ  التعريفات لكف

فميارات عمميات العمـ ىي الميارات التي يستخدميا العمماء لحؿ مشكبلتيـ والوصوؿ إلى 
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لحؿ مشكمة  متعمـالمعمومات. الميارات واألنشطة المختمفة التي يسعى مف خبلليا المعم ـ وال
 .واًل إلى النتائج. فيي الطريؽ لموصوؿ إلى المعرفة, الحؿ, النتيجة عممي ة تواجيو وص
 غموض          عمميات العمـ           الحؿ ) النتيجة (. تساؤؿ)مشكمة( أو

 أهمية مهارات عمميات العمم   2-2-2.
العمـ فعؿ  العمـ دورًا ىامًا في العممي ة الت عميمية إذ أن يا تؤكد عمى أفعمميات تمعب ميارات    

وليس مجرد سرد لممعمومات, وبذلؾ يتغير دور المتعم ـ مف المستقبؿ لممعرفة إلى المنتج ليا, 
وىذا بحد ذاتو يجعؿ المتعم ـ يتمثؿ الدور الذي يقوـ بو العمماء عند تفسير أي ظاىرة عممي ة أو 

 (.63, 1991عند حؿ المشكبلت  )الدمرداش,
تعمؿ عمى إعداد المتعمـ كالعالـ وليس كإنساف يحفظ كمًا مف العمـ   عمميات حيث أف ميارات   

المعمومات ألنو بيذا ينتقؿ مف التذكر لممعمومات إلى إتقاف الميارات ألف الميارة تعني القياـ 
بعمؿ معيف بدرجة مف السرعة واإلتقاف مع اقتصاد في الوقت والجيد المبذوؿ, ووصوؿ المتعم ـ 

مو جيد, والتعم ـ الجيد يحتفظ بو لمدة أطوؿ ويطبؽ في مواقؼ حياتية لدرجة اإلتقاف يعني أف تعم  
 (.136 ,1996ويوفر الوقت والجيد )زيتوف ,أخرى, 

العمـ في مراحؿ التعميـ المختمفة عامة والتعميـ عمميات إف ىناؾ أىمية كبيرة لتعم ـ ميارات    
 األساسي خاصة حيث أنيا :

 د عمى النفس في عممية التعم ـ .تنمي قدرة المتعم ـ عمى االعتما -1
 تبقي أثرًا كبيرًا لمتعم ـ عند المتعم ـ يستمر معو طواؿ الحياة. -2
تنمي التفكير بأنواعو المختمفة مثؿ التفكير الناقد والتفكير التأممي والتفكير اإلبداعي لدى  -3

 المتعم ـ .
 مومات بنفسو .لموصوؿ إلى المع متعمـتتيح البيئة المناسبة التي تساعد ال -4
القدرة عمى ضبط النفس والتأني في التعامؿ مع أي موقؼ وبالتالي  متعمميفتنمي لدى ال -5

 (.67-66 ,1999التأني في إصدار الحكـ )النجدي وأخروف ,
الخبرة حيث يبدؤوف  عمميات العمـ المتعمميف عمى توسيع تعمميـ مف خبلؿميارات تساعد  -6

األفكار لتشكؿ أفكارًا جديدة أكثر تعقيدًا, وجميع ىذه األفكار ميمة  , ثـ تتجمع ىذهبأفكار بسيطة
قادريف عمى حؿ المشكبلت. كما يكونوا عمى أنفسيـ, و  األنيا تساعد المتعمميف لكي يعتمدو 

تساعد ميارات عمميات العمـ المتعمميف عمى اكتشاؼ معمومات مفيدة وتجميع المعرفة مف خبلؿ 
 لمتعمميفؼ وخارجيا... ويمكف مف خبلؿ تدريس العموـ مساعدة ابناء الفيـ داخؿ غرفة الص

حراز بداية مبكرة في أساسيات القراءة وميارات التفكير, كما يمكف دفع  عمى تطوير أفكارىـ وا 
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تبلمذة المرحمة االبتدائية باستخداـ أنشطة العموـ واىتمامات التبلمذة الطبيعية إلى العمؿ عمى 
 (.36-35 ,2007لكممات وزيادة االستيعاب )زيتوف,تطوير المفردات وتمييز ا

كما ذكر )مارتف(أف ميارات عمميات العمـ تساعد عمى توسيع التعمـ مف خبلؿ الخبرة    
واكتشاؼ معمومات مفيدة وتجميع المعرفة وبناء الفيـ داخؿ غرفة الصؼ وخارجيا )مارتف, 

 ( 20-19 ,1997وأخروف,
 عمميات العمـ باآلتي: ارات ميوبالتالي يمكف تمخيص أىمية    
 تنمي التفكير الناقد لدى المتعمـ. -1
 تساعد المتعمميف عمى الوصوؿ إلى المعمومات بأنفسيـ, وتجعميـ محور العممية التعميمية. -2
 تؤكِّد عمى التعمـ باالستقصاء واالكتشاؼ. -3
 تعمؿ عمى نقؿ أثر التعمـ إلى مواقؼ جديدة. -4
 التعمـ الذاتي.تنمي القدرة عمى  -5
 تكسب المتعمميف اتجاىات إيجابية نحو البيئة والمحافظة عمييا. -6
 (.220 ,2010تنمي االتجاىات لممتعمميف.)السويدي, -7
العمـ تستحؽ أف يوجو إلييا جيد مقصود لتكوف عنصرًا  عمميات وبناء عمى ذلؾ فإف ميارات   

أساسيًا مف مكونات مناىجنا, فتعمميا يتـ عف طريؽ الممارسة الفعمية وىذا يتطمب مف المعمـ 
لكي يشاىدوا ويعيشوا ويستنتجوا ويفسروا ويجربوا فتعمميا واكتسابيا  متعمميفإتاحة الفرصة أماـ ال

  .يتطمب قراءة وحفظاً يتطمب عمبًل وممارسة أكثر مما 
 خصائص مهارات عمميات العمم   3-2-2.

 تتميز ميارات عمميات العمـ بالعديد مف الخصائص أبرزىا :   
 .إنيا عمميات تتضمف ميارات عقمية محددة يستخدميا العمماء والمتعمموف لفيـ الظواىر الكونية 1
 .إنيا سموؾ محدد لممتعمميف يمكف تعممو, أو التدرب عميو.2
.إنيا عمميات يمكف تعمميا, ونقميا في الحياة, ألف العديد مف مشكبلت الحياة اليومية, يمكف 3

 (.103 ,1999تحميميا واقتراح الحموؿ المناسبة ليا عند تطبيؽ ميارات عمميات العمـ )زيتوف,
 خصائصيا عمى الش كؿ التالي : (عبلـ)ويحدد    
 عبارة عف مجموعة معقدة مف األنشطة العقمية. يمكف تحميميا إلى ميارات سموكية ألنيا .1
 تتميز بالعمومية حيث يمكف تطبيقيا واستخداميا في كؿ فروع العمـ . .2
العمـ مف فرع إلى فرع أخر, وبذلؾ فيي تفيد الفرد في حياتو  عمميات ينتقؿ أثر تعم ـ ميارات .3

 اليومية.
 الفعمية واألنشطة التطبيقية ليا. العمـ عف طريؽ الممارسةعمميات يتـ تعم ـ ميارات  .4
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تاحة الوقت الكافي لممارستيا.5  . تكتسب عف طريؽ التشجيع وا 
العمـ فإنيا تنعكس في سموكو الذي يتبعو في حؿ عمميات عندما يكتسب الفرد ميارات  .6

 المشكبلت التي تواجيو. 
البحث أو الن شاط العممي  تتيح الفرصة لممتعم ـ لممشاركة الفعالة في عممية التعم ـ عف طريؽ .7

 الذي يقوـ بو.
مف  أبسطياببدأ ي  العمـ حيث عمميات في المراحؿ الدراسي ة الدنيا تعم ـ ميارات  متعمميف. يمكف لم8

المبلحظة وتتدرج إلى أعقدىا مثؿ التجريب, بحيث تقود كؿ خطوة إلى الخطوة التي تمييا 
 (.   54-53 ,1998)عبلـ,

العمـ سيواجو صعوبات كثيرة  في دراستو عمميات تمكف مف امتبلؾ ميارات فالتمميذ الذي ال ي   
 (.24 ,1994أو نشاطاتو العممية )زيتوف, 

 تصنيف مهارات عمميات العمم   4-2-2.
 A,A,A,S ) قامت الرابطة األمريكية لتقدـ العموـ )

American Association for the Advancement of Science 1970 
 عمميات العمـ بثبلث عشرة عممية وصنفتيا إلى نوعيف ىما :ميارات بتحديد  
                      Basic Science Process Skills.ميارات عمميات العمـ األساسي ة: 1
وتتمثؿ في )المبلحظة. استعماؿ األرقاـ. القياس. االتصاؿ. التنبؤ. استخداـ العبلقات الزمانية   

 الستنتاج(.والمكانية. التصنيؼ. ا
                Integrated Science Process Skills.ميارات عمميات العمـ التكاممية :2
التعريؼ وتتمثؿ في )صياغة الفروض.  ,ابقةوىذه الميارات أكثر تعقيدًا مف الميارات الس   

 ( 44 ,2013التجريب( )حقي, .تفسير البيانات .ـ في المتغيراتالتحك   .اإلجرائي
 العمـ  عممياتميارات عمميات العمـ تنظيمًا ىرميًا بحيث أف استخداـ ميارات  تمثؿوبذلؾ    

األساسية. ويؤكد األدب التربوي أف ميارات العمـ عمميات  ميارات التكاممية يتطمب إتقاف عدد مف
 مياراتاألساسية يتـ تدريسيا في المرحمة األساسية الدنيا في حيف يتـ تدريس عمميات العمـ 

 المتوسطة والثانوية . تيفمميات العمـ المتكاممة في المرحمع
لمناسبتيا وقد اقتصرت الباحثة في الد راسة الحالية عمى ميارات عمميات العمـ األساسية فقط,    

لمن مو العقمي ولمن شاطات العممي ة التي تمارس في مرحمة الت عميـ األساسي الحمقة األولى عمومًا 
 األساسي خصوصًا.والص ؼ الر ابع 
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 مهارات عمميات العمم األساسّية   5-2-2.
 (Observing)                                                             .المالحظة1
لجمع المعمومات عف العالـ لقد كانت المبلحظة الوسيمة األولى التي استخدميا اإلنساف    

, وليذا فإف المعم ميف يحتاجوف إلى تطوير ىذه الميارة لدى تبلمذتيـ حتى يتعم موا بفاعمية المحيط
 .      (Letsholo &Yandila,2002,12وبشكؿ مباشر مف األشياء والمواد التي تحيط بيـ ) 

وكؿ نشاط في العموـ والعمـ يبدأ مف المبلحظة  عمميات العمـ فالمبلحظة أبسط ميارات   
(Ango,2002,17),  ,(.122 ,2001كما أنيا تشكؿ أساس التجربة العممية )محمد  
 وتعر ؼ المبلحظة بأن يا : 
يمارسو المتعمـ مف خبلؿ الحواس بغية  ,منظـ ومضبوط لمظواىر أو األحداث انتباه مقصود -

 (.102 ,1999اكتشاؼ أسبابيا وقوانينيا )زيتوف ,
يا: المعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ حاسة أو أكثر ويعر فيا مارزانو بأن   -

 (.112 ,1995)مارزانو,
وتعر ؼ بأنيا: تحديد خصائص الكائنات مف حيث الشكؿ والموف والحجـ والمممس. أو استخداـ  -

أساليب غير مباشرة مف خبلؿ العدسات أو موازيف الحرارة لمراقبة األشياء واألحداث ورصد 
 .(Mechiling,1994واألحداث مف خبلؿ اإلحصاء والتقدير والقياس )األجساـ 
 ,2007: استخداـ الحواس في التعرؼ عمى األشياء)عبيدات وأبوالسميد,رؼ بأنياكما وتع  

333.) 
فيا الباحثة إجرائيًا بأن       عمميات العمـ ميارات تعتمد عمييا جميع ميارة عمـ أساسي ة : يا وتعر 
 الفرعية التالية :تتضمف الميارات و 
 .استخداـ الحواس في المبلحظة .1
 ..تسمية األجزاء المكونة لشيء ما .2
 .تحميؿ األشياء إلى أجزائيا .3
 .تحديد أوجو الشبو واالختبلؼ في خصائص الموضوع المدروس .4
 (Classification)                                                           .التصنيف 2

مف دوف تصنيؼ سيكوف العالـ في فوضى عارمة,  فالتصنيؼ يساعد في تنظيـ األشياء و     
(, حيث يسيـ التصنيؼ في معرفة وتحديد مدى 115 ,2002الناس واألحداث واألفكار) دوالر ,

رفاؽ تصور عف معنى الفكر العممي    لمتعمميففيـ ا كما يقدـ مفاتيح ىامة لتنظيـ التعمـ والعموـ وا 
(Ango,2002,19. ) 
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: ميارة تجميع األشياء أو األحداث أو المعمومات أو البيانات ؼ ميارة التصنيؼ بأن ياوتعر     
ووضعيا في مجموعات أو فئات بناء عمى خصائص مشتركة بينيا, وتتضمف ميارات أخرى مثؿ 

األشياء, ويجب أف ميارة التمييز بيف األشياء وميارة المقارنة لمعرفة أوجو الشبو واالختبلؼ بيف 
فيا  (, كما63 ,1991)زيتوف, يتـ الت صنيؼ وفؽ أسس أو معايير أو إطار مرجعي معيف يعر 

: ميارة تتضمف قياـ المتعم ـ بتصنيؼ ومقارنة المعمومات والبيانات زيتوف في موضع أخر بأن يا
 التي تـ جمعيا إلى فئات أو مجموعات معينة اعتمادًا عمى خواص ومعايير مشتركة

 (.103 ,1999)زيتوف,
فيا أنجو)    ( بأنيا: ميارة فرز وفؽ األنواع وتجميع وترتيب عمى أساس نقاط Angoفي حيف يعر 

عمى فيـ وتشكيؿ مفاىيـ وعمى إعطاء  متعمميفالتشابيات واالختبلفات, وىذه الميارة تساعد ال
 (Ango,2002,18-19معنى لؤلشياء )

فيا الباحثة إجرائيًا بأن        ميارة عمـ أساسي ة تتضمف الميارات الفرعية اآلتية : :ياوتعر 
 تحديد الفئات المشتركة التي يتـ عمى أساسيا التصنيؼ. -
 جمع األشياء أو الظواىر في فئات أو مجموعات محددة وفقًا لخواصيا المشتركة . -
 استبعاد األشياء التي ال تنتمي إلى المجموعة. -
  Measuring  - Measurement                                           . القياس 3

تعتمد كؿ جوانب الحضارة حديثًا عمى مفيوـ القياس وتطبيقاتو بدءًا بالقياسات البسيطة نسبيًا     
البلزمة لصنع المبلبس إلى القياسات المعتمدة عمى صنع المركبات الفضائية, وىذا يتطمب مف 

ًا عمى استعماؿ أدوات القياس البسيطة, وتطبيؽ العبلقات الرياضية, وتقدير المتعمـ أف يكوف قادر 
ميارة  لمتعمـالمسافات أو الزمف أو درجات الحرارة, ومما يسيؿ اكتساب ميارة القياس أف لدى ا

  .(. وىذا ما يؤكد أيضًا الطبيعة اليرمية لممياراتAngo,2002 ,20المبلحظة  )
ية التي تستخدـ فييا أدوات القياس المناسبة لتقدير خاصية معينة وميارة القياس ىي العمم    

لشيء أو حدث تقديرًا كميًا )كقياس الحجوـ, واألبعاد, والمساحات, والكتؿ, ودرجات الحرارة 
 (. 2003,37والسرعة ( )النجدي وأخروف ,

مارتف وأخروف ) األدوات لتعييف المبلحظات كمياً  : وصؼ الحدث باستخداـؼ أيضًا بأنوويعر     
,1997, 163.) 

فيا أنجو )    مى مقارنة كياف ما مع وحدة العممية التي تنطوي ع ( بأنيا:Angoفي حيف يعر 
 .(Ango,2002,20)قياس 

 ميارة عمـ أساسي ة تتضمف الميارات الفرعية اآلتية : وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأن يا:   
 اختيار أدوات القياس المناسبة . -



 اإلطار اننظري نهبحثانفصم انثانث: 
 

44 
 

 ر الوحدات المناسبة لمقياسات المختمفة .اختيا -
 تقدير القياسات البسيطة كالطوؿ والكتمة دوف أدوات قياس. -
 . تطبيؽ العبلقات الرياضية في إيجاد الكميات المشتقة مف عمميات قياس متعددة -

 Communicating                                                        . التصال 4
, خريفاآلىي العممية التي يتـ بمقتضاىا نقؿ المتعمـ ألفكاره ومعموماتو أو نتائج دراساتو إلى    

  سواء أكاف ذلؾ شفويًا كالتخاطب والمناقشة, أـ كتابيًا مثؿ كتابة التقارير, واألبحاث )حيدر,
1993, 27.) 

التعبير عف  ؿالحدث, مثكما وتعر ؼ بأن يا: استخداـ الكممات أو الرموز التصورية لوصؼ    
 .(padilla,1990,1ارتفاع بناء مصنع ما مع مرور الوقت كتابيًا أو برسـ بياني )

ويعر ؼ بأنو: استخداـ المتعمميف المغة المنطوقة أو المكتوبة أو الرمزية, وبأشكاؿ مختمفة    
ابيًا أو عمى ىيئة ًا أو كتؽ يستطيع فيميا اآلخروف إما بترجمتيا شفييائلمتعبير عف أفكارىـ بطر 

 (172 ,2002 ,رسومات بيانية أو لوحات عممية أو تقارير بحثية )الشعيمي وخطابيةأو  جداوؿ
عمى التواصؿ مف خبلؿ: نقؿ األفكار أو المعمومات أو النتائج  متعمـويمكف أف تقاس قدرة ال   

مية أو تقارير بحثية شفويًا أو كتابيًا أو جداوؿ أو رسوـ بيانية أو لوحات عم خريفلآلالعممية 
 (.66 ,2009)أمبو سعيدي والبموشي,

فيا الباحثة إجرائيًا بأن يا     ميارة عمـ أساسي ة تتضمف الميارات الفرعية اآلتية : : وتعر 
 وصؼ األشياء أو األحداث بدقة عممية . -
 عمؿ رسوـ بيانية توضح العبلقة بيف متغيريف باستعماؿ بيانات مف قياسات معينة . -
 .العبلقة التي تظير في منحى بيانييصؼ في عبارات  -
                                                                  Predicting  . التنبؤ 5
خداـ معموماتو السابقة ىي العممية العقمية المجردة التي تتضمف قدرة المتعمـ عمى است   

ما في المستقبؿ, ويعتمد عمى صحة عمميات  ( لمتنبؤ بحدوث ظاىرة أو حدث)المبلحظة
 (.273 ,2003وأخروف , ,االستنتاج المرتبطة بيا ) النجديالقياس و  المبلحظة و

 : توقع العبلقات المستقبمية ) األسباب , والنتائج ( مف خبلؿ معالجة ألشياء.ؼ بأن ياكما وتعر     
 .(163 ,1997)مارتف وأخروف ,

المتعمـ عمى استخداـ معمومات سابقة في توقع حدوث ظاىرة ما أو حدث يا: قدرة وتعر ؼ بأن    
 (173 ,2002في المستقبؿ )الشعيمي وخطابية ,

فيا الباحثة إجرائيًا بأن يا:    :ة تتضمف الميارات الفرعية اآلتيةميارة عمـ أساسي   وتعر 
 .مف خبلؿ بيانات مجدولة أو مرسومةالتنبؤ بمعمومات جديدة -
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 .صدؽ التنبؤ بمزيد مف التجربةمف  التحقؽ-
 .منحنى بياني أو مف خبلؿ امتداده التنبؤ مف خبلؿ-
 .تاج والتنبؤالتمييز بيف المبلحظة واالستن-
 Inferring                                                                الستدلل  .6
 مف األدلة والحقائؽ والمبلحظات ويعني الوصوؿ إلى نتائج معينة اعتمادًا عمى أساس    
 (.173 ,2002مسبقة) الشعيمي,وخطابية,المعمومات ال
فيا الباحثة بأن يا :    ميارة عمـ أساسية تتضمف الميارات الفرعية اآلتية : وتعر 
استنتاج بعض المعمومات مف خبلؿ بيانات جدولية, أو مف خبلؿ المبلحظات أثناء إجراء  -

 التجارب.
 .المبلحظة التي تدعـ االستنتاجيد تحد -
 .تاج عف طريؽ المزيد مف المبلحظاتاختبار االستن -
القياـ بتعديؿ أو قبوؿ أو رفض االستنتاج الذي توصؿ إليو باالعتماد عمى المزيد مف  -
 لمبلحظات.ا

                Using Space –Time Relation  . استخدام العالقات المكانية والزمانية 7
تتطمب العبلقات الرياضية والقوانيف والقواعد العممية  ,ية عقمية مكممة الستخداـ األرقاـي عممى   

 ,1999التي تعبر عف عبلقات مكانية أو زمانية بيف المفاىيـ العممية ذات العبلقة )زيتوف,
104) . 
أمبو سعيدي ) بلقات المكانية وتغيرىا مع الزمفعمى وصؼ الع متعمـقدرة ال ؼ بأنيا:وتعر     

 (.67 ,2009والبموشي,
فيا الباحثة إجرائيًا بأن يا      ميارة عمـ أساسي ة تتضمف الميارات الفرعية اآلتية : :وتعر 
 .حدوث األحداث والتغيرات والظواىرتحديد أزمنة  -
 .حدوث األحداث والتغيرات والظواىرتحديد مواضع  -
 .صحيح ـ والمصطمحات الزمانية بشكؿاستخداـ المفاىي -
 .ـ والمصطمحات المكانية بشكؿ صحيحاستخداـ المفاىي -
 وضع األحداث الزمانية في ترتيبيا الزمني الصحيح . -
 وضع األحداث المكانية في ترتيبيا المكاني الصحيح.  -
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                                                  Using Numbers.استخدام األرقام 8
تيدؼ إلى تحديد قدرة المتعمـ عمى استخداـ األرقاـ والرموز الرياضية بطريقة ىي عممية    

 صحيحة عمى القياسات والبيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ المبلحظة أو األدوات و
 (.104 ,1999األجيزة العممية األخرى )زيتوف ,

    (.31 ,2005)اليويدي,رقاـ لمتعبير عف حقائؽ وبيانات استخداـ األ يا:وتعر ؼ أيضًا بأن    
: استخداـ األرقاـ الرياضية بطريقة صحيحة عمى القياسات والبيانات التعميمية التي ياوتعر ؼ بأن  

)أمبو سعيدي و البموشي لمبلحظة أو استخداـ أدوات القياسيتـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ ا
,2009 ,67.) 

العممية التي يتـ  مف خبلليا التعامؿ مع  عمى أنيا: (217 ,2010,وتعرؼ في )السويدي   
يجاد ا ,األرقاـ مثؿ ترتيب األرقاـ وجمعيا وطرحيا وضربيا وقسمتيا لمتوسطات والكسور وا 

 .(103 ,1993)حمادة ,ومعدالت التغير
فيا الباحثة إجرائيًا بأن يا     اآلتية :ميارة عمـ أساسي ة تتضمف الميارات الفرعية  : وتعر 
 استخداـ األرقاـ بطريقة صحيحة  -
 التعامؿ مع المعادالت الرياضية . -
 التعامؿ مع البيانات الرقمية . -
 التعامؿ مع األشياء التي يمكف وصفيا رقميًا . -
 فيي المعب مع األرقاـ مف جمع وطرح وضرب وغيرىا...  -

 ساب مهارات عمميات العمم كإطرائق    6-2-2.
 مناهج العموم ودورها في إكساب المتعممين عمميات العمم  1-6-2-2.

يعد المنيج مف أىـ العناصر التي تسيـ بدرجة كبيرة في إعداد أفراد المجتمع اإلعداد الذي    
يجعميـ قادريف عمى حؿ المشكبلت التي تواجييـ بفاعمية, ومناىج العموـ ىي أكثر الوسائؿ التي 

بقضاياه المختمفة حتى يتمكف الفرد مف فيـ ما يدور حولو تتحمؿ مسؤولية تنوير المجتمع 
ف تكويف المواطف المستنير عمميًا ال يأتي بتراكـ  وبالتالي التفاعؿ اإليجابي مع العالـ مف حولو, وا 

ولكف الميـ ىو توظيؼ تمؾ المعارؼ في معالجة قضاياىـ  متعمميفكـ مف المعارؼ في عقوؿ ال
( إلى أف اليدؼ مف تضميف قضايا معينة ضمف مناىج 77 ,1991الحياتية, ويشير) زيتوف ,

 العموـ إنما ىو لتحقيؽ غرضيف ميميف ىما :
 عمى تعمـ وفيـ المبادئ العممية. متعمميفمساعدة الأ. 

 يا .ونعمى اتخاذ قرارات مبسطة صوب القضية العممية التي يواجي متعمميفحث الب. 
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يرتبط بمنياج حرفي بعينو كساب وتنمية ميارات عمميات العمـ ال إومف الميـ اإلشارة إلى أف    
 (.45 ,2012كسابيا في أي مف المواد الدراسية )المقداد, إ, إذ مف الممكف دوف أخر

كما أف دمج ميارات عمميات العمـ واحدة مف استراتيجيات التدريس الخاصة التي ال تتطمب    
عرؼ العمـ باستخداـ تتتطمب تحقيؽ إجراء التجارب ل تغيرًا جذريًا في المحتوى الدراسي, وىي
  .عمميات العمـ ميارات متعمميفمحتوى البرنامج الدراسي كوسيمة لتعميـ ال

 عمميات العمم مهارات دور معمم العموم في تنمية  2-6-2-2.
المنيج وتحقيؽ إف دور المعمـ في تنمية العممية التعميمية دور أساسي فيو الذي يعمؿ عمى تنفيذ     

عمميات ميارات عمى التعمـ ورفع مستوى  متعمميفأىدافو ويعمؿ عمى تنفيذ الخطط التربوية ويساعد ال
العمـ لدييـ ولكي يقوـ المعمـ بيذا الدور بصورة فعالة فإف ىناؾ بعض النقاط التي يجدر اإلشارة إلييا 

 مثؿ :
 . متعمميفتحديد األىداؼ التعميمية التي يريد إكسابيا لم -1
تحديد العمميات العممية الواجب تدريسيا والتأكد مف أف المتعمـ قد اكتسب العمميات العممية  -2

 األساسية قبؿ أف يبدأ في تدريس العمميات التكاممية .
عمميات العمـ ميارات تحديد الصؼ الدراسي )العمر الزمني( الذي يجب أف تتبلءـ معو  -3

 مميات العمـ واالتجاىات العممية خبلؿ العاـ الدراسي بأكممو.عميارات ويفضؿ التركيز عمى 
عمى الممارسة العممية والمناقشة, فعممية التعمـ ىي عممية تفاعمية بيف متعمميف تدريب ال -4

 .إعداد المادة التعميمية وأنشطتياالمعمـ والمتعمـ فبل يقتصر دور المعمـ عمى 
لكي تثير لدييـ بعض األسئمة واالحتماالت,  يفمتعممتقديـ بعض الخبرات التمييدية لم -5

, وذلؾ عف طريؽ عرض عممي, أو طرح فكرة عممية, أو نموذج مثير, أو وتدعوىـ لمتفكير
 تجربة عممية ىادفة.

 عمميات العمـ في مواقؼ تعميمية أخرى جديدة.ميارات استخداـ  -6
نياء تميارات عمى توظيؼ  متعمميفتشجيع ال -7  وظيفيا في الوقت المناسب.عمميات العمـ وا 
 بكؿ جديد في مجاؿ العمـ والتكنولوجيا. متعمميفتزويد ال -8
 عمميات العمـ باستخداـ أدوات تقويمية مناسبة )نصر اهلل,ميارات ل متعمميفتقويـ اكتساب ال -9

2005, 25) . 
( يرى أنو يجب أف يقوـ المعمـ عند التخطيط لتدريب Butts,1973في حيف أف بتس)   

 المتعمميف عمى ميارات عمميات العمـ باآلتي :
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 أف يحدد ما سوؼ يتعممو المتعمموف. -1
أف يقرأ بعناية حوؿ الموضوع, ويحدد األنشطة, ويصمـ خطة موجزة لما سوؼ يفعمو المتعمـ  -4

 في كؿ نشاط.
أف يحدد األغراض األساسية في كؿ نشاط, أو إيجاد أكثر مف نشاط واحد لكؿ غرض,  -3
 ف مف المستحسف اختيار نشاط واحد لكؿ غرض.ولك
أف يكوف النشاط حيًا, أي لو صمة بالحياة, وتحدد المواد واألدوات التي سوؼ يحتاجيا في  -4

 كؿ نشاط والجية التي حصؿ منيا عمى ىذه المواد واألدوات.
المتعمموف تعتبر أىـ خطوة ىنا ىي أف يقوـ بنفسو بتأدية ىذا النشاط قبؿ أف يدرب عميو  -5

 (388 ,2003)النجدي وأخروف,
 ( ثبلث خطوات لتعمـ العمميات العممية وىي :Karples,1962وقد اقترح كاربمس )    

البدء بعممية االكتشاؼ, وفييا يتعامؿ المتعمـ مع األشياء, ويتفاعؿ معيا لموصوؿ إلى  -1
 اإلحساس بالظاىرة, أو الحدث.

وتوجيياتو ليتوصؿ المتعمـ إلى تكويف مفيوـ يعطي معنى االعتماد عمى إرشادات المعمـ  -2
 لمخبرات التي توصؿ إلييا في الخطوة األولى.

يبدأ المتعمـ في استعماؿ المفاىيـ والميارات الجديدة المتعممة في مواقؼ جديدة, لمحصوؿ  -3
 (.44,ص4554السويدي,عف عمى أكثر فائدة ممكنة مف التطبيؽ )

 كساب مهارات عمميات العمم إتقويم   7-2-2.
العمـ عمميات العمـ ىناؾ أدوات وطرائؽ تقويمية لميارات عمميات ساب ميارات إكلمتحقؽ مف مدى     

 وىي :
 طريقة المالحظة . 1
في مواقؼ عممية, ومف ثـ فإف العمؿ المطموب  لمتعمـيستخدـ فييا بطاقة مبلحظة لمبلحظة ا   

يتـ تحميمو إلى مجموعة مف الميارات )الخطوات(, ويقصد بذلؾ تحميؿ  المتعمـالقياـ بو مف قبؿ 
أثناء تنفيذ العمؿ, ويتـ وضع التحميؿ  المتعمـالميارات المراد قياسيا إلى أنماط سموكية يقوـ بيا 

بطاقة خاصة بو, ويقوـ المبلحظ  متعمـفي قوائـ خاصة تعرؼ ببطاقة المبلحظة ويخصص لكؿ 
 أثناء قيامو بتنفيذ العمؿ . متعمـلكؿ بتسجيؿ تقدير لؤلداء 

 طريقة الختبارات المكتوبة  .2
ومعظـ ىذه االختبارات مف نوع االختيار مف متعدد, وتتميز ىذه الطريقة بأنيا تمكف مف تقويـ    

)النجدي  في زمف واحد وليس ىناؾ أية صعوبة في تقدير الدرجةلمتعمميف عدد كبير مف ا
 (. 389-388,  2003وأخروف ,
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 عمميات العمـ وىي :ميارات إلى أربع وسائؿ لتقييـ  (2007ويشير )زيتوف,   
 عمميات العمـ .ميارات التقييـ الذاتي: وفييا يقيـ المتعمـ ذاتو مف حيث امتبلكو ل -1
عمميات العمـ ) ميارات ل المتعمـبطاقة المبلحظة : ويستخدميا المعمـ لتقييـ مدى إتقاف  -2

 والتصنيؼ والتنبؤ...(المبلحظة 
عمى المتعمـ  مقاييس التقدير عمى غرار مقياس ليكرت : ويمكف أف تستخدـ كاستبانة يجيب -3

 بنودىا أو كورقة مبلحظة تعطى درجات تقديرية متعددة.
 (.666-663 ,2007االختبارات الموضوعية : مف نوع االختيار مف متعدد )زيتوف, -4
أسموب  الباحثيف االطبلع عمى الد راسات الس ابقة استخداـ وقد الحظت الباحثة مف خبلؿ   

العمـ, وألف ىدؼ عمميات االختبارات الموضوعية مف نوع االختيار مف متعدد لتقويـ ميارات 
في إكساب تبلمذة الصؼ الرابع األساسي ( V)الدراسة تعر ؼ أثر استخداـ الشكؿ المعرفي 

ميارات العمـ  مقياسبتطبيؽ العممية. قامت الباحثة ميارات عمميات العمـ وتحصيميـ لممفاىيـ 
 العمـ لدى التبلمذة.  عمميات األساسي ة لتبلمذة الصؼ الرابع األساسي باعتباره أداة تقويـ ميارات 
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 الفصل الرابع
 منهج البحث وإجراءاته

 تمييد
ووصفًا  ,التي اتبعتيا إلعداد أدوات البحثتتناوؿ الباحثة في ىذا الفصؿ تحمياًل لمخطوات    

 .وتحمياًل إلجراءات تنفيذ التجربة العممية ,لعينة البحث, وطريقة اختيارىا
 منيج البحث  1-4.
, عف التساؤالت التي يطرحيا البحث اعتمد البحث الحالي المنيج التجريبي بغرض اإلجابة   

في إكساب تالمذة الصؼ  ((Vأثر استخداـ الشكؿ المعرفي عمى  تعّرؼالوتحقيؽ أىدافو في 
 .العمـ وتحصيميـ لممفاىيـ العمميةالرابع األساسي ميارات عمميات 

 ,بصورة واضحةالـ الطريقة العممية المنيج الذي تتمثؿ فيو مع" يعّرؼ المنيج التجريبي بأّنو: و   
, وتمتاز البحوث الّتجريبية بإمكاف إعادة إجرائيا التجربة في قياس متغيرات الظاىرةفيو يستخدـ 

يقوـ عمى كما أنو . إذا توحدت الظروؼنفسيا النتائج  لىلوصوؿ إامع  آخريفبواسطة أشخاص 
مختمؼ  عف طريؽ التحكـ في ضياتأساس جمع البيانات بطريقة تسمح باختبار عدد مف الفر 

العالقات بيف األسباب والوصوؿ بذلؾ إلى العوامؿ التي تؤثر في الظاىرة موضوع الّدراسة 
 (.96 , 2006شفيؽ , )والنتائج "

واألخػر   ,ثّػؿ المجموعػة التجريبيػةإحػداىما تم ,ُحػددت مجموعتػاف (ووفقًا ليذا المنيج )التصػميـ   
ميػارات عمميػات  مقيػاس, البحث)اختبار تحصيؿ دراسػيبقت أدوات , وطُ تمّثؿ المجموعة الضابطة

 تالمػػػػذة , بيػػػػدؼ التحقػػػػؽ مػػػػف تكػػػػافؤالمجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة تالمػػػػذة( قبميػػػػًا عمػػػػى العمػػػػـ
التجريبيػػػة باسػػػػتخداـ  درِّسػػػت المجموعػػػػة , ثػػػػـوميػػػارات عمميػػػػات العمػػػـ, وعتيف فػػػي التحصػػػػيؿجػػػالم

 التقميديػػة ائػػؽالطر سػػت المجموعػػة الضػػابطة باسػػتخداـ رِّ , عمػػى حػػيف دُ المقتػػرح ((Vالشػػكؿ المعرفػػي 
 (V) المعرفػي بيػدؼ قيػاس أثػر الشػكؿ   ,وات البحث بعديًا عمػى المجمػوعتيفبقت أدطُ  و ,المتبعة

   .كساب ميارات عمميات العمـا  التحصيؿ, و  في
في  (V)أثر الشكؿ المعرفي  تحديدأمكف  ,ؿ اإلحصائي لممجموعتيفوبمقارنة نتائج التحمي   

التصميـ التجريبي  (3الشكؿ )ويوضح  (,تحصيؿ, وميارات عمميات العمـال) المتغيرات التابعة
 .لمبحث الحالي
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 التطبيؽ الميداني لمبحث                                

 

 المجموعة الضابطة                                                    المجموعة التجريبية

 

 التطبيؽ القبمي ألدوات البحث                             

 

 التدريس لممجموعتيف                                  

 Vالمجموعة التجريبية : الشكؿ المعرفي                       

 المجموعة الضابطة : الطريقة المعتادة                       

 

 التطبيؽ البعدي ألدوات البحث                          

 

 المعالجة اإلحصائية لمنتائج                            

 

 (:التصميـ التجريبي لمبحث3الشكؿ)                       
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 إجراءات تطبيق البحث 2-4.
 اليدف من البحث 1.-4-2
في إكساب تالمذة الصؼ الرابع (V)ىدؼ البحث إلى تعرؼ أثر استخداـ الشكؿ المعرفي    

 .األساسي ميارات عمميات العمـ وتحصيميـ لممفاىيـ العممية
  مستمزمات البحث 2.-4-2
  : ـز البحث اتخاذ اإلجراءات اآلتيةاستم   
 تحديد المحتو  العممي ) اختيار وتحديد الوحدة الدراسّية(. .1
 . لموحدة المختارة تحميؿ المحتو  العممي .2
  .ةة التعمميّ التعميميّ صوغ األىداؼ  .3
 وفيما يأتي تفصيؿ ليذه اإلجراءات :   
 الوحدة الدراسّية ( اختيار وتحديدتحديد المحتو  العممي)  1.-4-2-2
التعميمية وتيدؼ و:" المعارؼ والميارات والمعمومات التي تتضمنيا المادة يعّرؼ المحتو  بأنّ    
 (.173, 2003) الحيمة ,لى تحقيؽ أىداؼ تعميمية منشودة "إ

, المعروفة سي" تصنيؼ وتبويب عناصر مادة التدر ينما يقصد بتحديد المحتو  العمميب   
, )طربيو ممنيج المقرر في فصؿ دراسي واحد"بالفيرس الذي يشمؿ الموضوعات الدراسّية ل

2008 ,62.) 
ـ مف أربع  2014, لمعاـ الدراسي العموـ لمصؼ الرابع األساسي, الطبعة األولى ويتألؼ كتاب   

 :وحدات ىي بالترتيب
 .ولى: جسـُ اإلنساِف وصّحُتوالوحدة األ

 الوحدة الثانية : البيئة وتكّيُؼ األحياِء.
 .وحدة الثالثة : األرُض والفضاُء ال

 .ابعة : الكيرباُء والمغناطيسّيةالوحدة الر 
 .لثالث والرابع مف الوحدة الثالثةتّوزع موضوعات الفصميف ا (3الجدوؿ )وُيوضح    

 ( : توزع موضوعات الفصمين الثالث والرابع من الوحدة الثالثة3جدول )
 رقم الصفحة عنوان الموضوع م                                            

 149-147 تحّوالِت الماّدةِ  1
 154-150 درجُة الحرارةِ  2
 156-155 تمّدِد األجساِم الصمبِة بالحرارةِ  3
 160-157 الضغُط  الجوي   4
 164-161 العوامُل المؤّثرة في الضغط الجوي   5
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 168-166 البراكين 1
 170-169 نواتج البركان 2
 173-171 الزلزال 3
   
المدروسة باستخداـ  والرابع(, الفصميف الثالث)ختيرت موضوعات وحدة األرض والفضاءواُ    

 :مف أىميا  لتوافر عّدة أسبابالمقترح  ((Vالشكؿ المعرفي 
سّيًا ضمف البنية المعرفية أنيا تتضمف العديد مف الموضوعات األساسّية التي تمثؿ جانبًا أسا .1

 .لمعمـ
ة مثؿ تتضمف العديد مف الموضوعات ذات األىمّية في تفسير الكثير مف الظواىر العمميّ  .2

 ..الخ  ,األجساـ الصمبة بالحرارة, تمدد : تحّوالت المادة, درجة الحرارة, الضغط الجويّ موضوع
مف الممكف أف يقوـ بيا المتعمموف, مما , والتجارب العممّية التي تتضمف العديد مف األنشطة .3

 .التفكيرى , وتنمي لدييـ ميارات عمميات العمـ والقدرة عميزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ
عمى , مما يشجعيـ فيضمف العديد مف الموضوعات التي تثير تساؤالت لد  المتعممتت .4
 . تخداـ األسموب العممي في التفكيراس
منيا: تحّوالت  المتعمميف وتثير فضوليـ لمعرفتيا,التي تيـ ارتباط موضوعات الوحدة بالقضايا .5

 ....الخ المادة ودرجة الحرارة,
, وفيميا راسّية بحياة التالمذة بشكؿ وثيؽالمعارؼ العممّية الموجودة في ىذه الوحدة الدترتبط  .6

)قياس درجة الحرارة, الّرياح,  ما تعمموه في البيئة المحيطة بيـبشكؿ جيد يساعدىـ عمى توظيؼ 
)..... . 

رتباطًا وثيقًا , عمى مفاىيـ عممّية أساسّية ترتبط الوحدة والموضوعات المستيدفة منيا. تحتوي ا7
 .حتياجاتيـ الدراسّية المستقبمّيةبا
 تحميؿ المحتو  العممي 2.-4-2-2
في الوحدة الدراسية  ,اسُتخدـ تحميؿ المحتو  العممي, لتحميؿ محتو  موضوعات العموـ   

مف  ,التي ىدؼ البحث إكسابيا لمتالمذة, إلى المعارؼ العممية )الفصميف الثالث والرابع( المقترحة
ومؤثرًا في نجاح  تو  المادة الدراسية نشاطًا ميماً يعدُّ تحميؿ مح و, دراسة تمؾ الموضوعات خالؿ
تسير بشكؿ , وجعميا وضبط مسار عممية التعميـ والتعمـ, أو الباحث في التخطيط لمدرس عمـالم

     , عميو مف المحتو  ما يجب التركيز, وتوجيو االىتماـ إلى متسمسؿ ومترابط ومنطقي
أحد أساليب البحث العممي التي تيدؼ إلى  :تحميؿ المحتو  بأّنو (Berlsonبيرلسوف )ؼ رّ ويع"

ر عف المضموف بصورة عبّ والكمي المنظـ لممحتو  وتصنيفو بطريقة تُ  الوصؼ الموضوعيّ 
 .(9 ,2007)تمار,  واضحة "



 البحث وإجراءاتهالفصل الرابع: منهج 

 

27 
 

الفصميف الثالث والرابع  -األرض والفضاء(العممي لموضوعات وحدة) يؿ المحتو وبيدؼ تحم    
  (1987طعيمو, )  :, اتبعت الخطوات اآلتيةالمدروسة –

 تحديد أىداؼ التحميؿ : 1-2-2-2-4.
العموـ لمصؼ مف كتاب  تحميؿ محتو  وحدة األرض والفضاء)الفصميف الثالث والرابع( تـ   

 : الرابع األساسي بيدؼ
  تضمينيا عند إعداد وتصميـ الوحدة الدراسية تحديد المفاىيـ الرئيسية والفرعية التي يجب

 . (V)لمتدريس باستخداـ الشكؿ المعرفي
 راسي خاص بمحتو  الوحدة المدروسةإعداد اختبار تحصيؿ د. 

 يد فئات التحميؿ : دتح2-2-2-2-4.
, ؿ مفاىيـ رئيسّية ومفاىيـ فرعّية, عمى شكـ والحقائؽ كفئات لتحميؿ المحتو ُحددِّت المفاىي   
إجرائيًا: تعريفًا ممفيوـ الرئيسي ل اعتماد التعريؼ اآلتيُاعتمدت الجممة كوحدة لمتحميؿ. وتـ كما 
مجموعة مف المفاىيـ بيف , ومف خالؿ عالقات منطقية ء معرفي مجرد يجمع في تنظيـ محددبنا

 .(63 ,2010)يوسؼ , الخاصة بموضوعات الوحدة الدراسيةالتي تنظـ المعرفة  ,الفرعية
موعة عالقات منطقية ج: عالقة أو متعريفًا إجرائياً  ممفيوـ الفرعيل اعتمد التعريؼ اآلتيكما    

)الجزائري,  تيف أو فكرتيف عمميتيف عمى األقؿتربط بيف حقيقتيف أو مالحظتيف أو حالتيف جزئي
2005, 68). 

 صدؽ التحميؿ : 3-2-2-2-4.
, وقد تـ وضعت لقياسو تقيس األداة مايعتمد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ أداة التحميؿ وىو أف    

, حيث بعد أّف تَـّ إنجاز عممية تحميؿ عمى صدؽ المحكميفتقدير صدؽ األداة باالعتماد 
, ُعرضت نتائج التحميؿ مرفقة بنسخة مف محتو  الوحدة لمحتو  لموضوعات الوحدة المدروسةا

عمى مجموعة مف السادة  ,ركما وردت في الكتاب المقر  ,(امني)الفصميف الثالث والرابع 
 : أساتذة كمية التربية بجامعة دمشؽ, بيدؼ معرفةمف  -(1)الممحؽ -المحّكميف 
 مد  صحة عممية التحميؿ. 
 جرائية لفئات التحميؿ المستخدمةمد  اتفاؽ التحميؿ مع التعريفات اإل. 
 عالرابالفصميف الثالث و  ,التحميؿ لمحتو  الوحدة الدراسية)األرض والفضاء( مد  تغطية ,

 .بشكؿ كامؿ
  ًاقتراح ما يرونو مناسبا. 

الباحثة قد التزمت بالتعاريؼ اإلجرائية لفئات التحميؿ المستخدمة  فرأ  السادة المحكِّموف أفّ    
 : كما وأوصوا ب .أف التحميؿ شامؿ لموحدة الدراسيةو 
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 ميزاف الحرارةدورة الماء, تمدد السوائؿ, ميارة استخداـ  :, مثؿالمفاىيـإعادة صوغ بعض  -
 .اىيـ الخاصة تحت المفاىيـ العامةإعادة ترتيب بعض المف -

 .-(2الممحؽ ) – جريت التعديالت المطموبةوفي ضوء مالحظات المحكميف أُ 
 ثبات التحميؿ : 4-2-2-2-4.

, باستخداـ األساليب نفسيا النتائج نفسيا عند تكرار التحميؿيعني الثبات الحصوؿ عمى    
 .(220 ,2004)طعيمو,

 :ة التحميؿ ُاتبعت الخطوات اآلتيةوبيدؼ التأكد مف ثبات عممي   
, وذلؾ يومًا مف انتياء التحميؿ األوؿ (30)بإعادة تحميؿ المحتو  بعد حوالي قامت الباحثة -

معامؿ ىولستي امت بو, وذلؾ بحساب ثبات التحميؿ)لمتأكد مف نتائج تحميؿ المحتو  الذي ق
Holsti  ) (4الممحؽ)-لثبات التحميؿ-. 

 .يؿ المحتو  الذي قامت بو الباحثة( نتائج حساب ثبات تحم4ويوضح الجدوؿ )
 ( : نتائج حساب ثبات تحميل المحتوى الذي قامت بو الباحثة4الجدول )

 
 فئة التحميل

 ت االتكرار      التكرارات
  المتفق عمييا في 

 التحميمين      

 
المحتوى تحميل  معامل الثبات

 المرة األولى
تحميل المحتوى 

 المرة الثانية
 1 20 20 20 المفاىيم الرئيسية 
 0.94 120 135 120 المفاىيم الفرعية 

 0,95 140 155 140 المجموع 
 

مناسبة وىي نسبة ثبات  0,95أف معامؿ ثبات تحميؿ المحتو  يساوي  (4)ويوضح الجدوؿ
 .ألغراض البحث

)بغرض التأكد مف نتائج تحميؿ المحتو  الذي قامت بو( الباحثة بمحمؿ أخركما استعانت  -
ئية التي اعتمدتيا حيث قاـ بتحميؿ محتو  الوحدة الدراسية بعد أف زودتو الباحثة بالتعاريؼ اإلجرا

 .لفئات التحميؿ
ت بو الباحثة باالستعانة حساب ثبات تحميؿ المحتو  الذي قام جنتائ (5ويوضح الجدوؿ)

 :بالمحمؿ
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 ( : نتائج حساب ثبات تحميل المحتوى الذي قامت بو الباحثة باالستعانة بالمحمل5الجدول )
 

 فئة التحميل 
التكرارات المتفق  التكرارات

 يمينمعمييا في التح
 

 تحميل المحمل تحميل الباحثة  معامل الثبات
 0,91 20 24 20 المفاىيم الرئيسية
 0,96 120 130 120 المفاىيم الفرعية

 0,95 140 154 140 المجموع
مناسبة وىي نسبة ثبات  0,95أف معامؿ ثبات تحميؿ المحتو  يساوي  (5)ويوضح الجدوؿ 
 .ألغراض البحث

     التعميمّية التعمّميةتحديد األىداؼ  3.-4-2-2
وفؽ خطة,  ؿ عمؿ ناجح ال بدأف يسير, وكية عممية ىادفة ذات بداية ونيايةعممية الترب إفّ    

ف أي عممية تربوية تومراحؿ, وأىداؼ موضوعة . ويساعد بدأ دوف أىداؼ تكوف عممية مبتورة, وا 
رائؽ ط, واختيار الداؼ عمى تصميـ وبناء مادة التعمـ, واألنشطة التعميمية المختارةتحديد األى

مية التعمـ بشكؿ لى تنظيـ عممما يؤدي إ (.57, 2005)ممحـ ,  ة, والتقويميّ ةواألساليب التعميميّ 
, وبأقؿ وقت وجيد ناجح, وتوجيو عممية التفاعؿ الصفي, وتمكيف المعمـ مف القياـ بعممو

 (. ,ص2010قاسـ,)
, إلى أغراض محددة في سموؾ "تحويؿ أىداؼ الدرس ومراميو :باألىداؼ التعميمية قصدُ ويُ    

 ".في نياية الدرسًا عمى القياـ بو توقع أف يصبح قادر يُ  اـ النيائي, أي مالمتعمّ 
ضوء عممية تحميؿ المحتو  في  ياوقد تمت عممية صوغ, لكؿ درس ىداؼة األتـ صياغف   

 . السابقة
موزعة عمى موضوعات الفصميف الدراسييف  ,تعميميًا تعممياً ىدفًا (118)وقد بمغ عدد األىداؼ   

(عدد 6)الجدوؿويوضح  -(3الممحؽ) -المقترح ((Vالذيف درسا باستخداـ الشكؿ المعرفي 
 .كؿ موضوع وفؽ مستوياتيا المعرفيةة لالتعميمية التعممياألىداؼ 

 (: عدد األىداف السموكية لكل موضوع وفق مستوياتيا المعرفية6الجدول )
المجموع  األىداف التدريسية  الموضوع

 الكمي 
  تقويم تركيب  تحميل  تطبيق فيم  تذكر 
 25 0 1 4 3 6 11 .تحوالت المادة1
 23 1 2 2 2 6 10 .درجة الحرارة 2
 9 0 0 3 0 5 1 .تمدد األجسام الصمبة بالحرارة 3
 12 1 0 2 0 4 5 .الضغط الجوي 4
 13 0 1 3 2 4 3 .العوامل المؤثرة في الضغط الجوي 5
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 15 1 0 0 1 4 9 .البراكين6
 9 0 1 2 1 1 4 .نواتج البراكين7
 12 0 1 3 1 4 3 .الزالزل8

 118 3 6 19 10 34 46 المجموع 
 %100 2,54 5,08 16,10 8,47 28,81 38,98 النسبة المئوية

 
 أدوات البحث  3-2-4.

, ُصمِّمت ثالث تحقيؽ أىداؼ البحث, ولوالتحقؽ مف فرضياتو بحثلإلجابة عمى أسئمة ال   
 : اآلتية تمثمت في أدوات رئيسيّ 

بطريقة الشكؿ المعرفي  الدروس المصممة(V). 
. االختبار التحصيمي 
. مقياس ميارات عمميات العمـ 
 :ية تصميـ ىذه األدواتفيما يأتي تفصيؿ لعمم   
 (V)إجراءات اخلطة الصفية للتدريس بطريقة الشكل املعريف  :األداة األولى1.-4-2-3

 (V)لمتدريس باستخدام الشكل المعرفي  )الخطة الصفية (تصميم الدروس1-1-3-2-4.
والخمفية النظرية لمتدريس بالشكؿ المعرفي  يات المتعمقة بالبحثاألدب الباحثة عمىاطمعت    
V)) خريطة الشكؿ المعرفي , كما تـ االطالع عمى األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت(V) 

 أمبو(, )2003نصار ,)بالتصميـ التجريبي ليا في مواد دراسية مختمفة ومف ىذه الدراسات 
 ,.......الخ(2011(, )خضير,2010, ) الخطيب,( 2006سعيدي والبموشي,

,) (2005خطايبة,) (,2002زيتوف,) المراجع واألدبيات النظرية ومنياباإلضافة إلى بعض 
 (, ....الخ.2009) الطناوي, (,2013الفواؿ وسميماف,

, قامت الباحثة بتصميـ نموذج لمتدريس باستخداـ خريطة الشكؿ المعرفي واعتمادًا عمى ذلؾ   
V)),  مع مراعاة مادة العموـ لمصؼ الرابع األساسيمف خالؿ إعداد ثمانية دروس مف ,

 االعتبارات اآلتية :
إمكانية التطبيؽ في المدارس. 
ئمتو لمستو  تالمذة ىذه المرحمةمال. 
 العممية في الوحدةالمفاىيـ تكييفو بشكؿ يساعد عمى اكتساب. 
يف, كما وردت في الكتاب المدرسيكما التزمت الباحثة بالمحتو  العممي لموحدتيف الدراسيت ,

 وتحميؿ المحتو  الذي قامت بو. 
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 في الغرفة الصفية  ((Vتطبيق خريطة الشكل المعرفي 2-1-3-2-4.
, حيف استخداـ الشكؿ وات المتسمسمة لتقديـ الدروس بيامف الخطاتبعت الباحثة مجموعة    

, وقد تـ توضيح تمؾ الخطوات مف خالؿ وضع خطة صفية لمتدريس عمى شكؿ ((Vالمعرفي 
لمصؼ الرابع  (V)درس نموذجي يشرح بشكؿ موجز كؿ خطوة باستخداـ الشكؿ المعرفي 

 األساسي في مادة العموـ والخاص بمحتو  الفصميف الثالث والرابع مف الوحدة الثالثة.
  (Vخطوات تحضير درس وفق الشكل المعرفي )

 عنوان الدرس
 األىداف التعميمية : -1

 .اإلجرائية, الخاصة بالدرس المحضرحيث يتـ ذكر قائمة باألىداؼ التعميمّية 
 :طريقة عرض الدرس  -2
خالؿ مجموعة مف الخطوات والتي تعد في مف  (V)تـ عرض الدرس باستخداـ الشكؿ المعرفي ي

 , وىي كما يمي :(V)الوقت ذاتو مكونات مخطط الشكؿ 
 أواًل : صوغ السؤاؿ الرئيس

, تتـ مناقشة التالمذة في السؤاؿ الرئيس لمدرس بعد التمييد لو مف خالؿ في ىذه الخطوة   
و أو قصة قصيرة تميد لموضوع الدرس أو عرض مجموعة صور تعبر عنعرض فيمـ تعميمي 

والذي منو  ,معمـ إلى تحديد عنواف الدرس, ومنو يتوصؿ التالمذة بمساعدة اللفكرة الدرس
 V)), ثـ يقوـ المعمـ بكتابة السؤاؿ الرئيس في أعمى مخطط الشكؿ نستخمص السؤاؿ الرئيس

 . المرسوـ عمى السبورة
 األشياء واألحداثثانيًا: تحديد 

معمـ مف قبؿ الشياء( التي سوؼ تستخدـ في الدرس)يتـ في ىذه الخطوة تحديد األدوات )األ   
, ثـ يقوـ المعمـ بمشاركة التالمذة بتسجيميا في مكانيا عمى خريطة الشكؿ المعرفي والتالمذة(

V))ًا عمى مخطط الشكؿ , كذلؾ يتـ تحديد األنشطة التي سيقوـ بيا التالمذة وتثبت مكانيا أيض
 .عمى السبورة( (Vالمعرفي 

 ثالثًا: تحديد التسجيالت 
يوزع لكؿ مجموعة ورقة  إذ ,في المجموعة ذة( تالم5-3لتالمذة إلى مجموعات )حيث يقسـ ا   

جاباتيـعمؿ خاصة بالدرس, والتي تحوي عمى أسئمة أو رسومات خ , اصة بمالحظات التالمذة وا 
, يقوـ المعمـ بمشاركة التالمذة  بتسجيؿ المالحظات بناًء تمؾ األسئمةد إجابة التالمذة عف وبع

ى السبورة  في المكاف المرسوـ عم (V)عمى إجابات التالمذة عمى مخطط الشكؿ المعرفي 
 .المخصص ليا
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 تحديد المفاىيـ والمبادئ  رابعًا:
المرتبطة بالدرس)بالسؤاؿ مفاىيـ والمبادئ حيث يتـ مشاركة التالمذة في تحديد وتسجيؿ ال   

 عمى المخطط باالستعانة بالمعمـ لتحديد ىذه المفاىيـ وتوضيح الغامض منيا.الرئيس لمدرس(
مف ىذه المفاىيـ والمبادئ في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس والتوصؿ  ستفادةاالوتوضيح نواحي 

. أي لربط (V)معرفيالمعرفية الموجودة في الجانب األيمف مف مخطط الشكؿ ال االدعاءاتإلى 
ي سبيؿ المعرفية( ف االدعاءاتالجانب النظري)المفاىيـ والمبادئ( بالجانب العممي التطبيقي)

 . اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس
    خامسًا: تحديد التحويالت

معنى) أشكاؿ أو يتـ في ىذه الخطوة تحويؿ التسجيالت التي تمت مالحظتيا إلى صورة ذات    
, حيث يوجو التالمذة إلى ذلؾ مف خالؿ إجاباتيـ عف أسئمة موجودة في رسومات أو خرائط(

ورقة العمؿ الخاصة بالدرس يقوـ بعدىا المعمـ بمشاركة التالمذة بتسجيميا في مكانيا عمى 
 عمى السبورة.  ((Vمخطط الشكؿ المعرفي

 سادسًا: تحديد االدعاءات المعرفية 
يالت التي تجيب عف السؤاؿ المستخمصة مف التحو يتـ في ىذه الخطوة تحديد المعارؼ    

, مف أجؿ تعزيز االرتباط كة التالمذة, حيث يتـ ذلؾ مف خالؿ مراحؿ الدرس كافة وبمشار الرئيس
ويقوـ المعمـ بمشاركة التالمذة   ,((Vوالتفاعؿ بيف الجانبيف العممي والنظري لمشكؿ المعرفي

 .عمى السبورة (V)كؿ المعرفي بكتابتيا في مكانيا في الجزء األيمف مف الش
 القيمّية  االدعاءاتسابعًا: تحديد 

موضوع الدرس الحالي في الحياة  يوجو التالمذة في ىذه الخطوة إلى تحديد أوجو االستفادة مف   
وذلؾ باإلجابة عف سؤاؿ معد لذلؾ في ورقة العمؿ الخاصة بالدرس والتي قاـ المعمـ بإعدادىا )

عمى ((Vسجيؿ ذلؾ عمى مخطط الشكؿ المعرفيالمعمـ بمشاركة التالمذة بتمسبقًا(, ثـ يقوـ 
ور العمـ في حياة الفرد أي إبراز د ,مـ بحاجاتيـ الشخصيةمما يساعدىـ عمى ربط العالسبورة 
 .والمجتمع

قد اكتمال وتفاعال معًا في سبيؿ  ((Vوبنياية ىذه الخطوة يكوف جانبّي الشكؿ المعرفي    
 .السؤاؿ الرئيس ) موضوع الدرس (ف اإلجابة ع

 عمـ مف كؿ مجموعة رسـ مخطط الشكؿبنياية الدرس يطمب المV) )-  الخاص بدرس اليوـ– 
 .المناسبة تحت كؿ مكوف مف مكوناتومع تسجيؿ المعمومات 
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 : ((Vالشكل النموذجي لخريطة الشكل المعرفي 
 الجانب النظري            الجانب العممي                                     

 __________________     السؤال الرئيس ؟       ___________________

 لمبادئ اإلدعاءات القيمية                                                      ا  

 

 المعرفية                                                      المفاهيم  اإلدعاءات

 

 التحويالت 

 

 التسجيالت 

 

 األشياء واألحداث

   منة في الجانب األيمف) : يتـ استخداـ الموف األزرؽ لكتابة المعمومات المتضمالحظة
, الموف األخضر يسر)النظري(مومات المتضمنة في الجانب األ(, الموف األحمر لكتابة المعالعممي

( لكتابة ت المتضمنة تحت األشياء واألحداث, الموف األسود)األبيض عمى السبورةلكتابة المعموما
 عمى المخطط .  ((Vالسؤاؿ الرئيس وعناويف مكونات الشكؿ 

  ((Vإعداد الدروس باستخدام الشكل المعرفي  تحكيم 3-1-3-2-4.
, تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف في كمية التربية الدروسبعد االنتياء مف تصميـ    
, وذلؾ لبياف الرأي وتقديـ المالحظات -(1الممحؽ)-امعة دمشؽ مف األساتذة والمختصيفبج

 :  اآلتيةوذلؾ في األمور 
  مد  تطابؽ خطوات تصميـ الدروس مع خطوات استراتيجية الشكؿ المعرفيV)) . 
  المحددة لمحتو  الموضوعات المقررة ودقة صياغتيا  التعميمية التعمميةمناسبة األىداؼ

 .زعيا عمى مستويات المجاؿ المعرفيوصحة تو 
 .الدقة العممية لممحتو  التعميمي 
  ِّلصفية في كؿِّ درسمرحمة مف مراحؿ الخطة ا مد  مناسبة الوسائؿ التعميمية لكؿ. 
  وتمثيمو لألىداؼ المحددة .مد  صالحية التقويـ النيائي والبنائي 

 :كما يمي ((Vحوؿ تصميـ الدروس وفؽ الشكؿ المعرفي  مالحظات السادة المحكميفوقد جاءت 
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كذلؾ مناسبة األىداؼ المحددة  ,((Vأف تصميـ الدروس يتطابؽ مع خطوات الشكؿ المعرفي   
مستويات  لمحتو  الموضوعات المقررة ودقة صياغتيا مع بعض تعديؿ بسيط لتوزيعيا عمى

ورأ  المحكموف مناسبة شكؿ الدروس المستخدـ  ,عرفي, كما ويتمتع بالدقة العمميةالمجاؿ الم
 وقد اقترح بعض المحكميف : ,وكذلؾ مناسبة الوسائؿ المستخدمة لمستو  التالمذة

فعاًل  وقد بينت الباحثة أف التالمذة  .س وليس المعمـجعؿ التالمذة ىـ يصوغوف السؤاؿ الرئي -
 ويكوف دور المعمـ المساعدة مف خالؿ التمييد الجيد. ,سيصوغوف السؤاؿ الرئيس مف
بحيث يقوـ ىو  مباشرة في أوراؽ العمؿ اقترح بعض المحكميف أف يوجو النشاط إلى التمميذ -

 .أثناء التعمـبالنشاط وعسى أف يكوف التمميذ أكثر ايجابية ونشاط 
نو أوقد بينت الباحثة أنيا وجيت النشاط في كثير مف الدروس إلى التمميذ في حيف أنيا رأت    

إلى شخصية كرتونية  إلى التمميذ كأف يوجوفي توجيو النشاط ببعض الدروس بشكؿ غير مباشر 
الباحثة  ووىذا ما رأت ,يضًا وتدفعو إلى العمؿ بشوؽ أكبرمحببة لديو تثير انتباىو وفضولو أ

 عؿ عند التطبيؽ الفعمي لمدروس في الصؼ.بالف
 االختبار التحصيلي : األداة الثانية2.-4-2-3
, وىي وسيمة رئيسة تعمؿ عمى قياس مستو  احدة مف وسائؿ الّتقويـ المتنوعةتعد االختبارات و    

شؼ يج المدرسي لألىداؼ المرسومة لو و الكنوالّتعرؼ عمى مد  تحقيؽ الم التالمذةتحصيؿ 
, وبذلؾ يمكف العمؿ عمى تحسيف مواطف القوة والضعؼ في ذلؾ, ومد  التقدـ الذي أحرزهعف 

 (. 3 ,2008والتعميمية والسير بيا نحو األفضؿ )القدومي ,وتطوير العممية التربوية 
ة لمعمومات وميارات التالمذىو طريقة منظمة لتحديد مستو  تحصيؿ  :واالختبار الّتحصيمي   
قرات تمثؿ , وذلؾ مف خالؿ إجاباتيـ عمى مجموعة مف الفمادة دراسية تـ تعمميا مسبقاً  في

 (. 2 ,2000)الرواشدة وأخروف , محتو  المادة الدراسية
قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيؿ دراسي خاص بوحدة الفضاء واألرض الفصميف وقد    

سي, وذلؾ بيدؼ قياس أثر استخداـ الشكؿ الثالث والرابع مف كتاب العموـ لمصؼ الرابع األسا
ألىداؼ التعميمية ا. وذلؾ اعتمادًا عمى حصيؿ تالمذة الصؼ الرابع األساسيعمى ت((Vالمعرفي

 .-(7) الممحؽ -نقطة البداية في تصميـ االختبار التحصيمي د, والتي تعالتي وضعت لذلؾ
 مراحل بناء االختبار الّتحصيمي  1-2-3-2-4.

  حصيمياليدف من االختبار التّ تحديد  -1
الثالث والرابع مف أعدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا خاصًا بوحدة الفضاء واألرض الفصميف    

, وقد تحددت أىداؼ ساسي بيدؼ قياس تحصيؿ عينة البحثكتاب العموـ لمصؼ الرابع األ
في المجموعتيف التجريبية  )عينة البحث(حصيؿ تالمذة الصؼ الرابع األساسياالختبار بقياس ت
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ؼ الرابع في تحصيؿ تالمذة الص( (V, وذلؾ لتعرؼ أثر استخداـ الشكؿ المعرفيوالضابطة
 (.لالختبارالتطبيؽ البعدي األساسي في مادة العموـ)

 تحديد مستويات االختبار الّتحصيمي  -2
, وقد حّددت الباحثة ما ينسجـ مع موضوعات مادة العموـتـ تحديد مستويات االختبار ب   

 : كاآلتيمستويات بموـ المعرفية وتعرفيا 
عمى استرجاع أو تذكر المعمومات والمعارؼ والمفاىيـ  القدرة (: ىوKnowledgeالتذكر )-1

الّدرجة التي حصؿ عمييا المتعمـ مف خالؿ إجابتو عف أسئمة ويتحدد ب التي درسيا وتعمميا
                                                                                                                                                                                                                                                                                    : ا المستو  البنود التالية, وقد شمؿ ىذالتذكرار التحصيمي الخاص بمستو  االختب

(1 ,2 ,3 ,10, 15, 16   ,17 ,24 ,25 ,27 ,28). 
القدرة عمى استيعاب المعمومات المتضمنة في الموضوعات  ىو (:Comprehensionالفيـ )-2

مف قدرتو عمى ربط , كما تتضلتعبير عنيا لفظيًا بمغتو الخاصةالتي تمت دراستيا وتعمميا وا
, تـ تعممو , والوصوؿ إلى نتائج في ضوء ماو القدرة عمى استنتاج المعمومات ,السبب بالنتيجة

ار الّتحصيمي الّدرجة التي حصؿ عمييا المتعمـ مف خالؿ إجابتو عف أسئمة االختبب ويتحدد
  .(26, 23, 14, 13, 9, 4):شمؿ ىذا المستو  البنود التالية وقد ,الخاص بمستو  الفيـ

عمى توظيؼ المعمومات والحقائؽ في مواقؼ مشابية  القدرة ىو (:Applicationالتطبيؽ)-3
الّدرجة التي يحصؿ عمييا المتعمـ مف خالؿ إجابتو عف ب , ويتحددبيا المتعمـ لممواقؼ التي مرّ 

, 5) :شمؿ ىذا المستو  البنود التالية وقد أسئمة االختبار التحصيمي الخاص بمستو  التطبيؽ
11 ,18 ,19 ,29 .) 
, قدرة المتعمـ عمى تحميؿ األفكار والمعمومات إلى عناصرىا ىو (:Analysis) تحميؿال-4

ر التحصيمي الدرجة التي يحصؿ عمييا المتعمـ مف خالؿ إجابتو عف أسئمة االختباب ويتحدد
 (. 30, 22 ,8 ,7, 6, وقد شمؿ ىذا المستو  البنود التالية )الخاص بمستو  التحميؿ

وقؼ عمى ربط العناصر واألجزاء المكونة لممقدرة المتعمـ  (: ىوSynthesisتركيب )ال-5
الّدرجة التي يحصؿ عمييا المتعمـ مف خالؿ إجابتو عف ويتحدد ب ,التعميمي في كؿ واحد لو معنى

 .(21)دشمؿ ىذا المستو  البن , وقدر التحصيمي الخاص بمستو  التركيبأسئمة االختبا
عمى الحكـ عمى بعض المواقؼ التعميمية واقتراح  ة المتعمـقدر  : ىو(Evaluationالتقويـ)-6

رجة التي يحصؿ عمييا المتعمـ مف خالؿ الدّ , ويتحدد ببعض األمثمة المتعمقة بمواقؼ جديدة
  :يفدنشمؿ ىذا المستو  الب , وقدالخاص بمستو  التقويـإجابتو عف أسئمة االختبار التحصيمي 

 (12 ,20). 
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 اختبار التحصيل إعداد جدول المواصفات الخاص ب-3
. كاف البد الدراسيمف أجؿ الوصوؿ إلى أسئمة شاممة تتمتع بصدؽ عاؿ في تمثيميا لممحتو     

المحتو  الّتعميمي  مباشرة بعناصرّتعمـ(ؿ يصؼ ارتباط األىداؼ الّتعميمية)نواتج المف إعداد جدو 
ويعّد جدوؿ المواصفات , االختبار ويكوف بمثابة خطة عمؿ والذي يتصد  ل المجاؿ الدراسيأو  ,

ة متوازنة مما , وتغطيتيا بصور  , وعناصر المحتو يد لالختبار لقياس نواتج الّتعمـالضماف الوح
 (.196 ,2009) ميخائيؿ ,يؤمف صدؽ المحتو  

قائمة تربط بيف األىداؼ والمحتو  العممي مف ناحية  :يث يعّرؼ جدوؿ المواصفات عمى أنوح   
ستند عمييا في الكشؼ عف . ويمثؿ الركيزة األساسّية التي يُ الذي تـ إعدادهد فقرات االختبار وعد

صالحية االختبار وخاصة في اكتشافو مد  االتساؽ الداخمي ومد  تمثيمو لمموضوعات 
 (.101 ,2004) الفتالوي ,ا يدؿ عمى صدؽ المحتو  لالختبارالمطروحة وىذ

 كما حددىا مراد وسميماف : ,ط التاليةجدوؿ المواصفات بالنقا وتتمخص فوائد إعداد -   
 ء مف أجزاء , بحيث يغطي كؿ جز مقرر الدراسيتوزيع أسئمة االختبار عمى مختمؼ أجزاء ال

 . ىمية النسبية عند صياغة األسئمة, أي األالمحتو  ووزنو النسبي
  أو حس )معرفيًا أو وجدانيًا مستو  محدد داخؿ المجاؿ سواء كافعدـ تركيز األسئمة لقياس

 .ت المطموب تحقيقيا بعيف االعتباربؿ يأخذ جميع المستويا حركيًا (,
 مراد وسميماف بار والذي يؤدي إلى صدؽ المحتو شموؿ المحتو  في إعداد أسئمة االخت(
 قامت الباحثة بما يمي:وإلعداد جدوؿ المواصفات   (.2002,1,

  إعداد جدول مواصفات اختبار التحصيل الدراسي خطوات 
وؿ مواصفات بحيث يكوف دلياًل إف مف أىـ مراحؿ إعداد االختبار التحصيمي مرحمة إعداد جد   
  .سئمة التي يتكوف منيا االختبارالباحث ولألالتي وضعيا التعميمية ختبار ووصفًا لألىداؼاال عمى
 وإلعداد جدوؿ المواصفات اتبعت الباحثة الخطوات التالية :   
 الزمف طريؽ تحديد عف .ات الوحدةالنسبية لكؿ موضوع مف موضوع تحديداألىمية .1

 . مخصصة لو في الكتاب المدرسي, وعدد الصفحات الالمخصص لكؿ موضوع
بية لكؿ ( متوسط النسب التي استعانت بيا الباحثة لتحديد األىمية النس7)ويوضح الجدوؿ 

 .موضوع مف موضوعات الوحدة
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 النسبية لموضوعات الوحدة الدراسيةاألىمية :( 7جدول )ال
رقم 

 الدرس
 عدد  عنوان الدرس

 الصفحات
 الوزن 
 النسبي

عدد 
 الحصص

 الوزن 
 النسبي

متوسط 
 النسبتين 

 12,02 12,5 1 11,54 3 تحوالت المادة 1
 15,865 12,5 1 19,23 5 درجة الحرارة  2
 10,095 12,5 1 7,69 2 تمدد األجسام الصمبة 3
 13,94 12,5 1 15,38 4 الضغط الجوي  4
 13,94 12,5 1 15,38 4 العوامل المؤثرة في الضغط الجوي 5
 12,02 12,5 1 11,54 3 البراكين 6
 10,095 12,5 1 7,69 2 نواتج البراكين 7
 12,02 12,5 1 11,54 3 الزالزل 8
 99,995 100 8 99,99 26 مجموع ال مج
 
األىمية والوزف النسبي لكؿ ىدؼ مف األىداؼ السموكية المتعمقة قامت الباحثة بتحديد . 2

السموكية وفؽ مستويات تصنيؼ توزع األىداؼ  (8)ويوضح الجدوؿ .المياري بالمجاؿ المعرفي و
 .بموـ

 توزع األىداف السموكية وفق مستويات تصنيف بموم : ( 8جدول )ال

 ( النسبة المئوية )الوزف النسبي( لمستويات األىداؼ السموكية9ويوضح الجدوؿ )
 
 

رقم 
 الدرس

 عدد    الدرس
 األىداف 

 مستويات األىداف المعرفية
 تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم  تذكر

 0 1 5 0 4 2 12 المادةتحوالت  1
 0 0 1 1 0 4 6 درجة الحرارة 2
 2 0 0 1 1 1 5 تمدد األجسام الصمبة 3
 0 1 0 0 0 3 4 الضغط الجوي 4
 0 0 2 0 3 2 7 العوامل المؤثرة في الضغط الجوي 5
 0 0 1 0 0 3 4 البراكين 6
 0 0 0 0 0 2 2 نواتج البراكين 7
 0 0 1 0 2 3 6 الزالزل 8
 2 2 10 2 10 20 46 المجموع مج
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 النسبة المئوية )الوزن النسبي( لمستويات األىداف السموكية :(9الجدول )
 رقم 

 الدرس
 النسبة المئوية لمستويات األىداف السموكية  الدرس 

 تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر 
 0 8,33 41,67 0 33,33 16,67 تحوالت المادة 1
 0 0 16,67 16,67 0 66,67 درجة الحرارة 2
 40 0 0 20 20 20 تمدد األجسام الصمبة 3
 0 25 0 0 0 75 الضغط الجوي 4
 0 0 28,57 0 42,86 28,57 الضغط الجويالعوامل المؤثرة في  5
 0 0 25 0 0 75 البراكين 6
 0 0 0 0 0 100 نواتج البراكين 7
 0 0 16,67 0 33,33  50 الزالزل 8
 4,35 4,35 21,74 4,35 21,74 43,48 المجموع مج
 
 .وفي كؿ مستو  ,يد عدد أسئمة االختبار في كؿ درسقامت الباحثة بتحد. 3 

  باستخداـ العالقة التالية :في كؿ درس  
 الوزف النسبي لمدرس Xعدد األسئمة لدرس = عدد األسئمة الكمي ) المقترح( 

 : في كؿ مستو  باستخداـ العالقة التالية 
عدد أسئمة  X(10000\الوزف النسبي لميدؼ  Xعدد األسئمة لكؿ مستو  = )متوسط النسبتيف 

 .(30االختبار المقترح )
ىداؼ ويعبر عنيا دت الباحثة اختبارًا تحصيميًا يعكس األىمية النسبية لألوفي ضوء ذلؾ أع   

, ولقد بمغ عدد األسئمة في االختبار يد عدد األسئمة ومستواىا المعرفيبتحد ,تعبيرًا صحيحاً 
 :( سؤااًل موزعة كما يمي30حصيمي )الت

 مف مستو  التحميؿ  أسئمة  6           مف مستو  التذكر سؤاؿ 15 
 مف مستو  التركيب ؿسؤا 1             مف مستو  الفيـ  أسئمة   5
 مف مستو  التقويـ سؤاؿ  1          مف مستو  التطبيؽ سؤاؿ   2
 .( يوضح عدد أسئمة االختبار التحصيمي وفؽ المستويات المعرفية الستة10والجدوؿ ) 
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 عدد أسئمة االختبار التحصيمي وفق المستويات المعرفية الستة :( 10الجدول )
الدر 
 س

عدد  عنوان الدرس
 األسئمة

 مستويات األسئمة المعرفية
 تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم  تذكر 

 0 0,30 2=1,50 0 1=1,20 1=0,60 4 تحوالت المادة 1
 0 0 1=0,79 1=0,79 0 3=3,17 5 درجة الحرارة 2
 1=1,21 0 0 0,60 1=0,60 0,60 4 األجسام الصمبةتمدد  3
 0 1=1,05 0 0 0 3=3,14 4 الضغط الجوي 4
الضغط  في المؤثرة العوامل 5

 الجوي
4 1,19=1 1,79=2 0 1,19=1 0 0 

 0 0 1=0,90 0 0 3=2,70 4 البراكين 6
 0 0 0 0 0 3=3,03 3 نواتج البراكين 7
 0 0 1=0,60 0 1=1,20 2=1.80 4 الزالزل 8
 1 1 6 1 5 16 30 المجموع مج
  
 صياغة أسئمة االختبار الّتحصيمي  -4

مف متعدد وقد اختارت الباحثة ىذا النوع االختبار مف نوع االختيار  أو فقرات صيغت أسئمة    
 ألف :

 .دد تخمو مف التأثر بذاتية المصححأسئمة االختيار مف متع -
 .صدؽ وثبات عاليةمتعدد لو معدالت اختبار االختيار مف  -
 )كاظـالمادة العممية المراد اختبارىا تغطي أسئمة االختيار مف متعدد جزء كبير مف محتو  -

 (.399 ,1981وزكي,
 حيث تكوف كؿ سؤاؿ مف جزأيف رئيسييف :   
وُعرض عمى ىيئة جممة خبرية  ,)المشكمة(يطرح مف خاللو السؤاؿ : الجزء الذيمقدمة السؤاؿ .1

 .سؤاؿ استفياميناقصة, أو 
لمسؤاؿ الموجود ضمف مقدمة السؤاؿ, وىي قائمة مف اإلجابات المقترحة  :بدائؿ اإلجابة.2

 .واحدة, وما تبقى إجابات خاطئة , وتتضمف إجابة صحيحةوعددىا أربعة بدائؿ
ت درجة , وتراوحاحثة درجة واحدة لإلجابة الصحيحة, ودرجة صفر لإلجابة الخطأوحددت الب   

   .( درجة30-0بيف ) االختبار
 وقد حاولت الباحثة عند صياغة أسئمة االختبار أف تأخذ باالعتبار ما يأتي : 
 .ًا, وعممياً , وصحيح لغويصياغة السؤاؿ بشكؿ واضح -
 .فحوص الوصوؿ عمى اإلجابة الصحيحةخمو السؤاؿ مف التمميحات التي قد تسيؿ عمى الم -
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اإلجابات غمط, دائمًا, إطالقًا, كؿ ما سبؽ صحيح( في تخداـ عبارات مثؿ)جميع تجنب اس -
 .أحد البدائؿ

 كما ُوضعت تعميمات لالختبار روعي فييا :   
 .االختباركتابتيا في بداية  -
 .حيا لفكرة االختبار شرحًا دقيقاً وشر  ضوحيا,و  -
 . ـ في أداء االختبار بطريقة صحيحةاحتوائيا عمى مثاؿ يساعد المتعم -
إضافة إلى إعداد ورقة منفصمة خاصة لإلجابة عف األسئمة ُأرفقت مع االختبار, ويوضح    

 .ومستوياتيا المعرفيةصيؿ الدراسي أعداد األسئمة في اختبار التح(11)الجدوؿ 
 :أعداد األسئمة في اختبار التحصيل الدراسي ومستوياتيا المعرفية .(11)جدولال
 رقم الموضوع 

 
 مستويات األسئمة المعرفية  عدد األسئمة 

 تقويم تركيب  تحميل تطبيق فيم    تذكر 
1 4 1 1 0 2 0 0 
2 5 3 0 1 1 0 0 
3 4 1 1 1 0 0 1 
4 4 3 0 0 0 1 0 
5 4 1 2 0 1 0 0 
6 4 3 0 0 1 0 0 
7 3 3 0 0 0 0 0 
8 2 0 1 0 1 0 0 

 1 1 6 2 5 15 30 المجموع
 
 صدق االختبار الّتحصيمي :-5

فقرات  "أىميتو في االختبارات الّتحصيمية, ويتضمف مفيوـ صدؽ االختبار أفلصدؽ المحتو     
 اختبار التحصيؿ الدراسي تؤلؼ عينة ممثمة لجميع جوانب المجاؿ المراد قياسو تمثياًل جيدًا "

 (.88 ,2007)الكيالني والشريفيف ,
 (352 ,2002:) مراد وسميماف , اآلتيويتطمب إعداد اختبار ذي صدؽ محتو  عاؿ    
 .خبراء والمختصيف في كمية التربيةتحكيـ االختبار عف طريؽ مجموعة مف ال -
 .د موضوعات المادة ونواتج الّتعمـتحدي -
 .إعداد جدوؿ المواصفات وتحديد حجـ)عدد(البنود ومستوياتيا -
 .ناء االختبار وفؽ جدوؿ المواصفاتب -
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ُعرض االختبار مع  الباحثة بإتماـ الخطوات السابقة ولصدؽ قامت ولتحقيؽ ىذا النوع مف ا   
 قائمة األىداؼ التعميمية عمى مجموعة مف السادة المحكميف , وُطمب منيـ مقترحاتيـ حوؿ :

 .مة االختبار ألىداؼ البحث الحاليمالئ -
 .مستو  االختبار لمستو  المتعمميفمناسبة  -
 .لمستويات األىداؼفقرات االختبار شمولية ومناسبة  -
 .وضوح تعميمات االختبار -
 .فقرات االختبار عمميًا  ولغوياً  صحة ودقة -
 , أو بالنسبة لالختبار كمو.ت االختباريرونو مناسبًا مف التعديالت لفقرا اقتراح ما -
 وتمحورت مقترحات السادة المحكميف حوؿ النقاط التالية :   
 .دو أكثر سيولة ووضوحاً بحيث تبإعادة صياغة بعض الفقرات  -
 .لتالئـ المستويات التي ُحددت لياتعديؿ بعض الفقرات  -
 .الفقرات تجنبًا لمتشابو مع غيرىااستبداؿ بعض  -
 .وسيولة استبعادىا مف قبؿ المتعمـ, غيير بعض بدائؿ اإلجابة لضعفيات -

وأنيا مناسبة  ,توجد عبارات غامضة وال وقد اجمعوا عمى أف أسئمة االختبار تتمتع بالدقة العممية,
 لمستو  التالمذة .
مجموعة مف التعديالت التي أجريت عمى فقرات اختبار التحصيؿ في  (12)ويوضح الجدوؿ

      قترحات السابقة :ضوء الم
 بعد( التعديل -أسئمة االختبار ) قبل (12جدول)

 السؤال بعد التعديل  السؤال قبل التعديل 
درجة الحرارة عمى تغير  حالة الماء .يؤثر انخفاض 4

 فيتحول إلى جميد, تدعى ىذه العممية:
 االستبخار-االنصيار                        ب-أ
 التكاثف -التجمد  *                      د-ج

.إن انخفاض درجة الحرارة يساعد عمى تغير حالة 4
 :الماء ويسبب

 ستبخاراال-االنصيار                        ب-أ
 التكاثف -التجمد  *                      د-ج

 .تعتمد صناعة ميزان الحرارة عمى مبدأ:9
 تمدد السؤال بالحرارة*-تقمص السؤال بالحرارة   ب -أ
 تمدد األجسام بالحرارة -تكاثف السؤال بالحرارة   د-ج

 .نستفيد من مبدأ تمدد السؤال بالحرارة في صنع :9
 ب_ ميزان الحرارة*            ميزان الضغط     -أ
 ميزان الحميب -ميزان الوزن                د -ج

.يعد البحر الميت أخفض منطقة في العالم ,كما 22
وذلك أنو يتميز بيوائو النقي المشبع باألكسجين 

 بسبب:
 ثبات الضغط الجوي  -ارتفاع الضغط الجوي*    ب-أ
 الجوياختالف الضغط -انخفاض الضغط الجوي د-ج

يعد البحر الميت أخفض منطقة في العالم ,كما  .22
ويفسر أنو يتميز بيوائو النقي المشبع باألكسجين 

 العمماء ذلك ب:
 ثبات الضغط الجوي  -ارتفاع الضغط الجوي*    ب-أ
 اختالف الضغط الجوي-انخفاض الضغط الجوي د-ج
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.نستخدم الكحول الطبي لتخفيض درجة حرارة 5
 المريض ,ألنو:

الحرارة الالزمة لتبخره من جسم  مكتسباً يتبخر -أ
 المريض*

 يباع في الصيدلية ومن السيل الوصول إليو-ب
 سيل االستخدام في حاالت الطوارئ-ج
 يقضي عمى الجراثيم المسببة لألمراض  -د

.نستخدم الكحول الطبي لتخفيض درجة حرارة 5
 المريض ,ألنو:

 جسم المريض*يكتسب الحرارة الالزمة لتبخره من -أ
 يباع في الصيدلية ومن السيل الوصول إليو-ب
 سيل االستخدام في حاالت الطوارئ-ج
 يقضي عمى الجراثيم المسببة لألمراض -د

  
 -(7الممحؽ )-ةراسة االستطالعيّ وبذلؾ أصبح االختبار بصورتو األولية جاىزًا لالستخداـ في الدّ 

 :استطالعياً تجريب االختبار الّتحصيمي -6
ومف خارج أفراد بؽ االختبار الّتحصيمي عمى عينة استطالعية مف المجتمع األصمي لمبحث طُ    

تمميذًا وتمميذة مف تالمذة الصؼ الرابع  (30)وقد تكونت العينة االستطالعية مف ,العينة األساسّية
 يوـ ,2015وذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ دويمعة المحدثة األساسي في مدرسة 

 :  ؽ االختبار استطالعيًا وذلؾ بيدؼُطب حيث, 2015\3\3 لثالثاءا
 حساب معامؿ ثبات االختبار. 
  ة لمفردات االختبارمعامالت السيولة والصعوبتحديد. 
 د معامالت تمييز مفردات االختبارتحدي. 
 تحديد زمف تطبيؽ االختبار . 

 حساب معامل ثبات االختبار الّتحصيمي 1-6-
 ,األفراد أنفسيـ تائج نفسيا كمما أعيد تطبيقو عمى:"أف يعطي االختبار الناالختباريقصد بثبات    

 (.166 ,2006)دويدار,"تحت الظروؼ نفسيا التي طبؽ عمييـ فييا في المرة األولى
 .ألنو ييتـ بالدقة في القياس ,ت االختبار الجيد اتصافو بالثباتومف صفا   
التجزئة النصفية لالختبار والتي يمكف مف خالليا تحديد استخدمت طريقة ولحساب الثبات    

ة االختبار والختبار الحد األعمى لمعامؿ ثبات االختبار وذلؾ بالنسبة لجميع مستويات أسئم
ا ال , وأنيلحد األدنى لمعامؿ ثبات االختبارألنيا تعطي ا. وطريقة ألفا كرونباخ التحصيؿ ككؿ

أما  ,(88 ,2004) عودة,تستخدـ كؿ بنود االختبار وأنيا ,تتطمب إعادة تطبيؽ االختبار
  .-(4الممحؽ) -المعادلة الخاصة بيا

 Static Package For Social )وقد طبقت المعادلة باستخداـ برنامج المعالجة اإلحصائية
Science )SPSS, مناسب ( وىو معامؿ ثبات 0,72كرونباخ )  حيث بمغت قيمة معامؿ ألفا
 .ؿ ثبات االختبار بكمتا الطريقتيفنتائج حساب معام (13 )ويوضح الجدوؿ   .بحثألغراض ال
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قوي بيف التطبيقيف األوؿ يدؿ عمى وجود ارتباط  وىذا مناسبة ألغراض البحثوىي قيمة ثبات 
      (.13الجدوؿ ),والثاني

 معامل ثبات اختبار التحصيل الدراسي (:13)الجدول
المعرفية لمفردات ت المستويا

 اختبار التحصيل الدراسي 
معامل الثبات )التجزئة 

 النصفية(
معامل الثبات )ألفا 

 كرونباخ(
 الداللة اإلحصائية

 * 0,72 0,68 االختبار ككل
 0,01*دال في مستوى داللة &=

 حصيمي :عوبة لمفردات االختبار التّ يولة والصّ حساب معامالت السّ -2
اليدؼ مف ىذه الخطوة تحديد مستو  سيولة بنود االختبار وصعوبتيا بغية استبعاد أو تعديؿ    

, ولحساب معاممي (49 ,2000) أبو ناىية, أو صعبة أو غامضة سيمةما يظير مف بنود 
 .-(4الممحؽ)–السيولة والصعوبة لبنود االختبار استخدمت معادالت خاصة لذلؾ 

جد أف قيمة معامؿ وُ  ,الختبار التحصيميوالصعوبة لفقرات اوبحساب معامالت السيولة    
 -(6ممحؽ) -لمعامؿ الصعوبة (0,49) (, وبمتوسط قدره0,77-0,14)الصعوبة تراوحت بيف

ميز إلى أقصى حد ممكف بيف األفراد إذا "وتبيف الدراسات السيكومترية أف االختبار يمكف أف يُ 
% 50أي يستطيع أف يجيب عنو  (0,50عمييا ) كاف متوسط مستو  صعوبة البنود التي يشتمؿ

لذا فإف جميع فقرات االختبار تعد ذات  (,268 ,2000منيـ عف كؿ فقرة مف فقراتو ")عالـ ,
 .-(6الممحؽ)-.صعوبة مناسب ألغراض البحثمعامؿ 

 حساب معامالت تمييز مفردات االختبار -3
التحصيؿ المرتفع والتحصيؿ المنخفض تـ وبيدؼ معرفة إذا ما كانت بنود االختبار تميز بيف    

ديد , حيث إف "تمييز البند يساعد في تححصيميحساب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ في االختبار التّ 
النبياف ")ة ذوي التحصيؿ العاليذوي التحصيؿ المتدني والتالمذ ةذقدرتو عمى التمييز بيف التالم

 :اآلتيةبيؿ ذلؾ تـ اتباع الخطوات (, وفي س195 ,2004,
 .العينة االستطالعية تصحيح االختبار لجميع أفراد -1
 .العميا وانتياًء بالعالمة الدنيامف العالمة  ترتيب درجات التالمذة تنازليًا بدءاً  -2
مذة الذيف تحديد المجموعتيف الطرفيتيف العميا والدنيا إذ ضمت المجموعة العميا درجات التال -3

, وضمت المجموعة الدنيا درجات التالمذة الذيف حصموا عمى أدنى حصموا عمى أعمى درجات
 .أما المجموعة المتوسطة فقد أىممتالدرجات 

 .ادلة اآلتية لحساب معامؿ التمييزاستخداـ المع -4
 معامؿ السيولة )التحصيؿ المنخفض( -قوة تمييز السؤاؿ = معامؿ السيولة )التحصيؿ المرتفع (

وقد  %(20عف) تمييزه تى يعد السؤاؿ مقبواًل يجب أف يزيد معامؿوتجدر اإلشارة إلى أنو ح
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( ومتوسط معامؿ التمييز 0,77-0,022وجدت الباحثة أف معامؿ تمييز المفردات تتراوح بيف)
ألف قوة مناسبة ألغراض البحث  وىذا يعني أف جميع مفردات االختبار تعد (.0,54يساوي)

    .-(6الممحؽ)-(0,20زىا أكبر مف )يتمي
 حساب الزمن الالزم لمتطبيق النيائي لالختبار -5
 عف أسئمة االختبار وذلؾ برصد زمف االختبار لكؿ فرد مف أفرادسب الزمف الالـز لإلجابة حُ    

, قامت الباحثة بحساب متوسط زمف االختبار وذلؾ مف خالؿ العينة, وفي نياية ىذه التجربة
 .-(4الممحؽ)-خاصة بذلؾمعادلة 

 حصيمي(الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار التّ 11الجدول)
الزمف الذي استغرقو أوؿ 

 تمميذ
الزمف الذي استغرقو أخر 

 تمميذ
 الزمف المناسب لالختبار  المجموع 

32 46 78 39 
 حصيمي:الصورة النيائية لالختبار التّ -6
تيار خفقرة مف نوع اال ثالثيفؿ الدراسي في صورتو النيائية مكونًا مف يأصبح اختبار التحص   

منيا درجة واحدة لإلجابة وضع لكؿ فقرة  ,مف متعدد, موزعة عمى ستة مستويات معرفية
(, ومتوسط معامؿ 0,72)ودرجة صفر لإلجابة الخاطئة, وبمغ معامؿ ثبات االختبار ,الصحيحة
بورقة إجابة  ( دقيقة, ومرفقاً 39ويطبؽ في ) (,0,54ومتوسط معامؿ تمييزه) (,0,49) صعوبتو
  .( مواصفات اختبار التحصيؿ الدراسي في صورتو النيائية15ويوضح الجدوؿ ) .منفصمة

 (: مواصفات اختبار التحصيل الدراسي في صورتو النيائية15الجدول)
عدد  المستويات المعرفية

 األسئمة)المفردات(
مواصفات االختبار  أرقاـ األسئمة 

 التحصيمي
, 15, 10, 3, 2, 1 11 التذكر

16   ,17 ,24 ,25 
,27 ,28 

نوع االختبار :اختيار من 
 متعدد 

 0,72معامل الثبات =
 0,49معامل الصعوبة =
 0,54معامل التمييز =
 د39زمن التطبيق =
 30الدرجة العظمى=

 23, 14, 13, 9, 4 6 الفيـ
,26 

 29, 19, 18, 11, 5 5 التطبيؽ
 30, 22, 8, 7, 6 5 التحميؿ
 21 1 التركيب
 12, 20 2 التقويـ

 30 اختبار التحصيؿ الدراسي كمو
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  مقياس مهارات عمليات العلم: لثالثة األداة ا3.-4-2-3
في اكتساب ميارات عمميات المقترح  (V)البحث الحالي قياس أثر الشكؿ المعرفي مف أىداؼ    

صمـ مقياس لميارات العمـ لد  تالمذة الصؼ الرابع األساسي, ولتحقيؽ اليدؼ السابؽ  
 عمميات العمـ وفؽ الخطوات اآلتية :

 تحديد اليدف من مقياس ميارات عمميات العمم  -1
 ((Vىدؼ مقياس ميارات عمميات العمـ في البحث الحالي إلى قياس أثر الشكؿ المعرفي    

المقترح في اكتساب ميارات عمميات العمـ لد  تالمذة المجموعة التجريبية مقارنة بتالمذة 
 . مف خالؿ التطبيؽ البعدي لالختبارالمجموعة الضابطة 

 تحديد أبعاد مقياس ميارات عمميات العمم  -2
 مقياس ميارات عمميات العمـ و وذلؾ بعد االطالع عمى : ددت أبعادحُ 

  لت مفيوـ عمميات العمـ ومياراتياالسابقة التي تناو بعض الدراسات .  
  ُممت لقياس ميارات عمميات العمـبعض المقاييس التي ص. 
التواصؿ  ,التصنيؼ ,ت عمميات العمـ الميارات التالية:) المالحظةوبذلؾ تضمف مقياس ميارا   
 العالقات الزمانية والمكانية (ميارة استخداـ  ,ميارة استخداـ األرقاـ ,االستدالؿ القياس, التنبؤ, ,

 والتي تعّرفيا الباحثة إجرائيًا ألغراض البحث :
و تحميؿ األشياء إلى أىي استخداـ الحواس في تسمية األجزاء المكونة لشيء ما  :المالحظة -1

التي أجزائيا وتحديد أوجو الشبو واالختالؼ في خصائص الموضوع المدروس وتقدر بالدرجة 
ميذ مف خالؿ إجابتو عف أسئمة مقياس ميارات عمميات العمـ الخاص بمستو  يحصؿ عمييا التم

 .المالحظة
ىي تحديد الفئات المشتركة التي يتـ عمى أساسيا التصنيؼ أو جمع األشياء أو  التصنيؼ : -2

استبعاد األشياء التي ال  الظواىر في فئات أو مجموعات محددة وفقًا لخواصيا المشتركة أو
المجموعة وتقدر بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ مف خالؿ إجابتو عف أسئمة تنتمي إلى 

 مقياس ميارات عمميات العمـ الخاص بمستو  التصنيؼ.
ىي اختيار أدوات القياس المناسبة أو اختيار الوحدات المناسبة لمقياسات المختمفة  القياس :-3

ت قياس أو تطبيؽ العالقات الرياضية في أو تقدير القياسات البسيطة كالطوؿ والكتمة دوف أدوا
إيجاد الكميات المشتقة مف عمميات قياس متعددة, وتقدر بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ مف 

 خالؿ إجابتو عف أسئمة مقياس ميارات عمميات العمـ الخاص بمستو  القياس.
ية توضح العالقة عمؿ رسوـ بيان االتصاؿ: ىو وصؼ األشياء أو األحداث بدقة عممية أو -4

بيف متغيريف باستعماؿ بيانات مف قياسات معينة أو يصؼ في عبارات العالقة التي تظير في 
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منحى بياني, وتقدر بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ مف خالؿ إجابتو عف أسئمة مقياس 
 ميارات عمميات العمـ الخاص بمستو  االتصاؿ.

التحقؽ مف صدؽ  مف خالؿ بيانات مجدولة أو مرسومة أوىو التنبؤ بمعمومات جديدة التنبؤ :-5
التمييز بيف  التنبؤ بمزيد مف التجربة أو التنبؤ مف خالؿ منحنى بياني أو مف خالؿ امتداده أو

المالحظة واالستنتاج والتنبؤ, وتقدر بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ مف خالؿ إجابتو عف 
 .تنبؤخاص بمستو  الأسئمة مقياس ميارات عمميات العمـ ال

استنتاج بعض المعمومات مف خالؿ بيانات جدولية, أو مف خالؿ  ىو االستدالؿ :-6
اختبار االستنتاج  المالحظات أثناء إجراء التجارب أو تحديد المالحظة التي تدعـ االستنتاج أو

وصؿ إليو عف طريؽ المزيد مف المالحظات أو القياـ بتعديؿ أو قبوؿ أو رفض االستنتاج الذي ت
, وتقدر بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ مف خالؿ باالعتماد عمى المزيد مف المالحظات

 إجابتو عف أسئمة مقياس ميارات عمميات العمـ الخاص بمستو  االستدالؿ.
التعامؿ مع المعادالت  ىو استخداـ األرقاـ بطريقة صحيحة أو ميارة استخداـ األرقاـ : -7

التعامؿ مع البيانات الرقمية أو التعامؿ مع األشياء التي يمكف وصفيا رقميًا أو فيي الرياضية أو 
المعب مع األرقاـ مف جمع وطرح وضرب وغيرىا, وتقدر بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ مف 

 خالؿ إجابتو عف أسئمة مقياس ميارات عمميات العمـ الخاص بمستو  استخداـ األرقاـ.
ىو تحديد أزمنة حدوث األحداث والتغيرات  :العالقات الزمانية والمكانيةداـ ميارة استخ-8

والظواىر أو تحديد مواضع حدوث األحداث والتغيرات والظواىر أو استخداـ المفاىيـ 
والمصطمحات الزمانية بشكؿ صحيح أو استخداـ المفاىيـ والمصطمحات المكانية بشكؿ صحيح 

ا الزمني الصحيح أو وضع األحداث المكانية في ترتيبيا أو وضع األحداث الزمانية في ترتيبي
المكاني الصحيح, وتقدر بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ مف خالؿ إجابتو عف أسئمة مقياس 

 ميارات عمميات العمـ الخاص بمستو  استخداـ العالقات الزمانية والمكانية. 
 صياغة فقرات المقياس -3
ء التعريفات اإلجرائية السابقة لكؿ ميارة مف ميارات عمميات صيغت فقرات المقياس في ضو    

ف المقياس في صورتو األولية مف ثمانية محاور كؿ محور يم ثؿ العمـ األساسية )الثمانية(, وتكوَّ
و كؿ محور يضـ عدد مف الفقرات الخاصة بتمؾ الميارة,  .ميارة مف ميارات عمميات العمـ

. وتتألؼ كؿ فقرة مف فقرات المقياس مف جذع يشرح مشكمة فقرة ((50وبذلؾ تكوف المقياس مف 
الظاىرة الموجودة في جذع السؤاؿ,  أو ظاىرة ما يتبعيا عدد مف البدائؿ التي ترتبط بالمشكمة أو

دت درجة واحدة لمبديؿ الصحيح, ودرجة صفر لمبديؿ , والباقي خطأ, وُحدّ بديؿ واحد منيا صحيح
في صوغ الفقرات السيولة  ىذا وروعي ,درجة (50-0)المقياس بيفالخطأ, وتراوحت بذلؾ درجة 
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  ,ضعت تعميمات لممقياسوُ مستو  المتعمميف, كما , ومالئمتيا لالمغوية, والوضوح, ودقة الصياغة
 ُروعي فييا :

 كتابتيا في بداية المقياس. 
 رحيا لفكرة المقياس شرحًا دقيقاً , وشوضوحيا. 
 ة في أداء االختبار بطريقة صحيحةمذاحتواؤىا عمى مثاؿ يساعد التال. 
 وحدد مع المقياسرفقت ُأ ,منفصمة خاصة لإلجابة عف األسئمة إضافة إلى إعداد ورقة ,

 .بشكؿ مبدئي درسيوة المقياس بحصة زمف اإلجابة عف أسئم
 تحديد صدق المقياس -4
 المقياسعرض ولتحقيؽ ىذا النوع مف الصدؽ,  ,أف يقيس االختبار ما وضع لقياسو يقصد بو   

 , وطمب منيـ مقترحاتيـ حوؿ :عمى مجموعة مف السادة المحكميف
 .لبحث الحاليألىداؼ ا المقياسمالئمة  -
 .لمستو  المتعمميف المقياسمناسبة مستو   -
 .المقياسوضوح تعميمات  -
 .عمميًا  ولغوياً  المقياسصحة ودقة فقرات  -
 كمو. مقياس, أو بالنسبة لمالمقياسيرونو مناسبًا مف التعديالت لفقرات  اقتراح ما -

لعمـ في مجموعة مف التعديالت التي أجريت عمى فقرات مقياس عمميات ا (16)ويوضح الجدوؿ
 بعد( التعديل -فقرات المقياس ) قبل :(16جدول)ال    ضوء المقترحات السابقة :
 الفقرة بعد التعديل  قبل التعديل  الفقرة

 يتشكل قوس قزح؟ .متى2
 بعد شروق الشمس -أ
 بعد ىطول المطر ثم شروق الشمس*-ب
شراق الشمس -ج  أثناء ىطول المطر وا 
 شروق الشمس ثم ىطول المطر-د

 يتشكل قوس قزح؟ .2
 بعد شروق الشمس -أ
 بعد ىطول المطر ثم شروق الشمس*-ب
شراق الشمس -ج  أثناء ىطول المطر وا 
 شروق الشمس ثم ىطول المطر-د

 اشكل الظل الذي يتشكل ألسطوانة كاممة؟م.4
 مربع -دائري *                       ب-أ
 مثمث -مستطيل                     د -ج

 . شكل الظل الذي يتشكل ألسطوانة كاممة؟4
 مربع -دائري *                       ب-أ
 مثمث -دمستطيل                      -ج

 وتبمغ درجة  م37.تبمغ درجة حرارة الجسم الطبيعي 5
 فأي المقاييس  م42حتى  م36من حرارة المريض 

الحرارية في الرسم في أدناه 
ىو األفضل الستخدامو في 
 قياس درجة حرارة الجسم؟

 وتبمغ درجة  م73.تبمغ درجة حرارة الجسم الطبيعي 5
فأي  م37وأكثر من  م36أقل من حرارة المريض 

المقاييس الحرارية في الرسم 
أدناه ىو األفضل الستخدامو 
 في قياس درجة حرارة الجسم؟
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 أ-د         د -ج         ج -ب         ب-أ أ-د         د -ج         ج -ب         ب-أ
 , انظر إلى األشكال اآلتية, لمجموعة من المواد.6

أكبر إذا ما وضع كل تعتقد أنيا تغرق بسرعة  فأييا 
 ؟منيا في حوض من الماء

 د -أ                     ب -أ
 ج -ب                  د -ج
 
 

 , انظر إلى األشكال اآلتية, لمجموعة من المواد.6
تعتقد أنيا تغرق بسرعة أكبر إذا ما وضع كل  فأييا 

 ؟منيا في حوض من الماء
 عمبة صفيح فارغة -ب   قطعة اإلسفنج -أ
 كرة رخام-صندوق خشبي د -ج

 .ماذا يحدث : عندما نضع كمية من الماء ضمن 10
 . وتعرض القارورة لمنبع حراري , قارورة

الماء يغمي ويتحول إلى بخار ماء يتصاعد من  -أ
 *فوىة القارورة 

 الماء يسخن ويبقى ضمن القارورة  -ب
 الماء يسخن ويكسر القارورة  -ج
 يتسرب الماء من القارورة  -د

 .ماذا يحدث : عندما نضع كمية من الماء ضمن 10
 , وتعرض القارورة لمنبع حراري .مفتوحةقارورة 

الماء يغمي ويتحول إلى بخار ماء يتصاعد من  -أ
 *فوىة القارورة 

 الماء يسخن ويبقى ضمن القارورة  -ب
 الماء يسخن ويكسر القارورة  -ج
 من القارورةيتسرب الماء  -د

 .-(8الممحؽ) -ةراسة االستطالعيّ بصورتو األولية جاىزًا لالستخداـ في الدّ  المقياس  وبذلؾ أصبح 
 التجريب االستطالعي لممقياس-5
اسي, خارج عينة بؽ المقياس في صورتو األولية عمى عينة مف تالمذة الصؼ الرابع األسُـط    

 وذلؾ بيدؼ : ,ـ2015| 3|1( تمميذًا, وذلؾ في :30بمغ عدد أفراد العينة) ,التجربة األساسية
 .المقياسحساب معامؿ ثبات . 1
 . المقياستحديد زمف تطبيؽ . 2
  المقياسحساب معامل ثبات -1
( Spearman-Brownُحسب الثبات مف خالؿ حساب معامؿ االرتباط سبيرماف براوف )   

يمثؿ األسئمة الفردية والجزء الثاني  , الجزء األوؿإلى نصفيف لممقياس, إذ جزئت بنود المقياس
يمثؿ األسئمة الزوجية ثـ ُحسب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة 
الزوجية ثـ ُصحح معامؿ االرتباط بمعادلة بيرسوف براوف كالتالي فكانت قيمة معامؿ االرتباط 

وىذا يدؿ عمى  مناسبة ألغراض البحثوىي قيمة ثبات (0,864بيف التطبيقيف األوؿ والثاني )
 (.17الجدوؿ ) وجود ارتباط قوي بيف التطبيقيف األوؿ والثاني .

 ( نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ17جدول)
 ألفا–معامل كرونباخ  عدد العبارات 

50 0,864 
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  :حساب الزمن الالزم لمتطبيق النيائي لالختبار-2
أسئمة المقياس وذلؾ برصد الزمف لكؿ فرد مف أفراد العينة,  عفسب الزمف الالـز لإلجابة حُ    

وفي نياية ىذه التجربة, قامت الباحثة بحساب متوسط الزمف الالـز لإلجابة عف أسئمة المقياس 
 .-(4الممحؽ)-لخاصة بذلؾوذلؾ مف خالؿ المعادلة ا

 مقياس ميارات العمم(الزمن المناسب لإلجابة عن 11الجدول)
استغرقو أوؿ الزمف الذي 

 تمميذ
الزمف الذي استغرقو أخر 

 تمميذ
 الزمف المناسب لالختبار  المجموع 

37 53 90 45 
 

 مجتمع البحث وعينته  3-4.

محافظة ريؼ دمشؽ تكوف مجتمع البحث مف جميع تالمذة الصؼ الرابع األساسي في مدارس    
)الدليؿ ( تمميذًا وتمميذة32521والبالغ عددىـ ) ـ,2015-2014المسجميف في العاـ الدراسي 

عينة البحث مف مجموعتيف  , بينما تكونت(23, 2015-2014االحصائي لمدارس مدينة دمشؽ
, وبمغ عدد لتجريبية(ا –الضابطة )مف تالمذة الصؼ الرابع األساسي تمثالف مجموعتي البحث 

في دويمعة وعدد ( تمميذَا وتمميذة مف مدرسة إلياس فرحات 31تالمذة المجموعة الضابطة )
           ( تمميذًا وتمميذة مف مدرسة إلياس فرحات أيضًا.32تالمذة المجموعة التجريبية )

 (: توزع أفراد عينة البحث20الجدول)

 المتغير المستقل عدد التالمذة الصف مجموعتي البحث

 V))الشكل المعرفي  32 الرابع األساسي التجريبية  

 الطريقة المعتادة 31 الرابع األساسي الضابطة

   
 وبيدؼ الوقوؼ عمى تكافؤ أفراد عينة البحث قامت الباحثة بالخطوات التالية: 
الفصميف الثالث والرابع مف الوحدة المقررة-موف الوحدة الدراسيةالتزمت الباحثة بمض- 

 وذلؾ لضماف تكافؤ المحتو  ,درسي ولـ تضؼ أية معمومات إضافيةالموجودة في الكتاب الم
 ة.طالعممي الذي ستحصؿ عميو كمتا المجموعتيف التجريبية والضاب

 استغرؽ التدريس بالشكؿ المعرفي(V)  زمنًا يفوؽ الزمف المخصص لمدروس المقررة وىو
ثمانية حصص دراسية في أربعة أسابيع .فطمبت مف المعمـ األخر تدريس الدروس المقررة في 

 عشرة حصة دراسية في أربعة أسابيع لكؿ مف تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة. ياثنت
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قامت الباحثة  ,ابطةضلمتأكد مف تكافؤ تحصيؿ كؿ مف تالمذة المجموعتيف التجريبية وال
ثـ قامت بتحميؿ النتائج إحصائيًا باستخداـ  .صيؿ الدراسي قبميًا عمى التالمذةبتطبيؽ اختبار التح

حيث استخدمت SPSS(Statistical Package of Social Sciences) حصائيالبرنامج اإل
لتحميؿ الفرؽ بيف متوسطي درجات تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة (t-testاختبار ت )

 في التطبيؽ القبمي الختبار التحصيؿ الدراسي.
المجموعتيف الضابطة والتجريبية وقد أوضحت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمتوسطات الفرؽ بيف    

داللة إحصائية بيف درجات التالمذة في درجات اختبار التحصيؿ الدراسي في  وعدـ وجود فرؽ ذ
  (.21التطبيؽ القبمي .وىذا ما يبينو الجدوؿ)

( لداللة الفروق بين متوسطي درجات التالمذة في المجموعتين التجريبية t-test(: قيم ت)21الجدول)
 في التطبيق القبمي الختبار التحصيل الدراسيوالضابطة 
المتوسط  العينة المجموعة االختبار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (T)قيمة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

االختبار 
 التحصيمي

غير  491. 61 693. 4.92 13.28 32 التجريبية
 3.27 12.54 31 الضابطة دال

  

 تكافؤ كؿ مف تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة فيما يتعمؽ بميارات عمميات لمتأكد مف
ثـ قامت بتحميؿ  .مميات العمـ قبميًا عمى التالمذةالعمـ قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار ميارات ع

 (t-testحيث استخدمت اختبار ت) SPSSالنتائج إحصائيًا باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
في التطبيؽ القبمي  بيف متوسطي درجات تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطةلتحميؿ الفروؽ 

 الختبار ميارات عمميات العمـ .

 الفروؽ بيف المجموعتيف الضابطة و  وقد أوضحت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمتوسطات   
التجريبية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالمذة في درجات اختبار ميارات عمميات 

  (.22القبمي .وىذا ما بينو الجدوؿ)في التطبيؽ العمـ 
(لداللة الفروق بين متوسطي درجات التالمذة في المجموعتين التجريبية t-testقيم ت) (:22الجدول)

 ميارات عمميات العمم والضابطة في التطبيق القبمي الختبار 
المتوسط  العينة المجموعة االختبار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (T)قيمة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

غير  408. 61 833. 2.61 5.25 32 التجريبية مالحظة
 1.83 4.77 31 الضابطة دال

غير  150. 61 1.45 1.37 3.31 32 التجريبية تصنيف
 1.37 2.80 31 الضابطة دال
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غير  057. 61 2.05 74. 1.65 32 التجريبية تواصل
 1.05 2.12 31 الضابطة دال

غير  712. 61 371. 1.03 1.87 32 التجريبية قياس 
 1.11 1.77 31 الضابطة دال

غير  530. 61 631. 98. 1.56 32 التجريبية تنبؤ
 86. 1.70 31 الضابطة دال

غير  876. 61 156. 1.17 1.71 32 التجريبية استدالل
 90. 1.67 31 الضابطة دال

استخدام 
 األرقام

غير  785. 61 273. 1.19 1.71 32 التجريبية
 91. 1.64 31 الضابطة دال

العالقات 
الزمانية 
 والمكانية

غير  811. 61 241. 80. 1.56 32 التجريبية
 72. 1.51 31 الضابطة دال

الدرجة 
 الكمية

غير  535. 61 624. 4.52 18.65 32 التجريبية
 3.29 18.03 31 الضابطة دال

 
 ميدانيةتطبيق التجربة ال 4-4.

 لميدانية قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:لتنفيذ التجربة ا   
 ى عينة البحث مف الجيات المختصة.الحصوؿ عمى الموافقة الالزمة لمتطبيؽ العممي عم -1
 -(9الممحؽ)–
 (.23)تـ تطبيؽ التجربة وفقًا لمبرنامج الزمني الموضح في الجدوؿ -2

 التجربة النيائية: البرنامج الزمني لتطبيق أدوات البحث وتنفيذ (23)جدول 
 الزمن البيانات

 ضابطة تجريبية  
 م2015|3|5 الخميس م2015|3| 4األربعاء تطبيق اختبار تحصيل دراسي قبمي
 م2015|3|9 االثنين  م2015|3| 9 االثنين تطبيق اختبار ميارات العمم قبمي

 م2015|3|10 الثالثاء الدرس األول: تحوالت المادة
 م2015|3|12الخميس الحرارةالدرس الثاني: درجة 

 م2015|3|15   األحد تمّدِد األجساِم الصمبِة بالحرارةِ  الدرس الثالث:
 م2015|3|17 الثالثاء الضغُط  الجوي  : الدرس الرابع

 م2015|3|19الخميس العوامُل المؤّثرة في الضغط الجوي   :الدرس الخامس
 م2015|3|22   األحد البراكين: الدرس السادس
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 م2015|3|  24الثالثاء نواتج البركان: الدرس السابع
 م2015|3|26 الخميس الزلزال: الدرس الثامن

 م2015|4|  2الخميس م2015|3|31  الثالثاء تطبيق اختبار تحصيل دراسي بعدي
 م2015|4|  9الخميس م2015|4| 7 الثالثاء تطبيق اختبار ميارات العمم بعدي

  
لباحثة أف يكوف ىناؾ تزامف في تدريس واختبار كؿ مف المجموعتيف التجريبية اوقد راعت  -

 عمى األخر .والضابطة أسبوعيًا بحيث ال تتقدـ مجموعة 
  المقترح , بينما قامت  ((Vقامت الباحثة بتدريس المجموعة التجريبية بطريقة الشكؿ المعرفي  -

 الصؼ في المجموعة الضابطة بالتدريس بالطريقة المعتادة. معممة
في بداية التطبيؽ العممي قامت الباحثة بتطبيؽ أدوات البحث قبميًا عمى التالمذة عينة البحث  -

 لمجموعة التجريبية والضابطة.افي كؿ مف 
التدريس  ألف بدأ تدريس الوحدة بشكؿ متكافئ بيف المجوعتيف التجريبية والضابطة, ونظراً  -
أطوؿ مف الزمف المخصص لتدريس الوحدة وىو ثماف  وقتاً  يأخذ ((Vتخداـ الشكؿ المعرفي سبا

الثانية في الشعبة الضابطة زيادة مدة التدريس معممة حصص دراسية فقد طمبت الباحثة مف ال
 عشرة حصة دراسية وذلؾ بالنسبة إلى المجموعتيف التجريبية والضابطة.   يإلى اثنت

بعديًا عمى تالمذة  بحثبعد انتياء فترة تدريس الوحدة قامت الباحثة بتطبيؽ أدوات ال -
 الختبارىا إحصائيًا. تائج تمييداً نالمجموعتيف التجريبية والضابطة . وقامت بتفريغ ال
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 الفصل اخلامس 
 عرض نتائج البحث ومناقشتها                            

 تمهيد
التجريبية بطريقة الشكل  وتم تدريس التالمذة في المجموعة ,بعد أن نفذت التجربة النيائية   

مقياس قامت الباحثة بتطبيق  .جموعة الضابطة بالطريقة المعتادةالم تالمذة وتدريس,((Vالمعرفي
الباحثة بتحميل نتائج , كما قامت التحصيمي البعديميارات عمميات العمم البعدي, واالختبار 

ميارات عمميات العمم لدى تالمذة  كسابإفي  ((V, لبيان أثر استخدام الشكل المعرفياالختبارات
 ائقم بالمقارنة مع الطر في مادة العمو  وكذلك تحصيميم لممفاىيم العمميةالصف الرابع األساسي 

 .SPSSالبحث تم استخدام برنامج  , ولإلجابة عن أسئمة وفرضياتالمعتادة
 المعالجة اإلحصائية 

 Static Package For Social) (SPSS)استخدام برنامج الحاسوب اإلحصائيتم    
Science)  اآلتيةلممعالجات اإلحصائية : 

 الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في:داللة  ( لحسابT-test.اختبار ت)1
ن عمميات العمم البعدي واختبار التحصيل الدراسي لمعرفة مدى داللة الفروق بيميارات مقياس  -

 .المجموعتين التجريبية والضابطة
وسبيرمان براون وذلك لتحديد االتساق الداخمي ومعامل ثبات أدوات  ,.معامل ارتباط بيرسون2

 .ميارات عمميات العمم مقياساالختبار التحصيمي و  البحث وىي:
 لبحثنتائج ا 1-5.

في إكساب تالمذة الصف الرابع ( (Vأثر استخدام الشكل المعرفي  قياسىدف البحث ل   
مت الباحثة بيدف اختبار وقد قا .العمم وتحصيميم لممفاىيم العمميةساسي ميارات عمميات األ

م قامت بمعالجة النتائج ث .عينة البحثالبحث بتطبيق أدوات البحث عمى التالمذة  فرضيات
 :ئج ىذا التحميل عمى الشكل التاليوكانت نتا .إحصائياً 

 .الفرضية األولى:1
 : الختبار الفرضية األولى التي تنص عمى أنو   

المجموعة الضابطة ودرجات  تالمذةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات 
 المجموعة التجريبية عمى اختبار التحصيل في التطبيق البعدي. تالمذة
( لداللة الفرق بين متوسطي t-testاستخدمت الباحثة اختبار ت) يةالفرض هالختبار ىذ   

 .ختبار التحصيل في التطبيق البعديدرجات تالمذة المجموعتين التجريبية والضابطة في ا
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 تالمذة المجموعتين درجات متوسطي بين الفرق لداللة (t-test) قيم( 24)ويبين الجدول   
 .والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيلالتجريبية 

والضابطة في  التجريبية المجموعتين تالمذة درجات متوسطي بين قالفر لداللة (t-test) قيم (:24) الجدول
 الدراسي التطبيق البعدي الختبار التحصيل

المتوسط  العينة المجموعة االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  (T)قيمة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

االختبار 
 التحصيمي

 دال** 000. 61 5.019 4.03 20.40 32 التجريبية
 3.40 15.67 31 الضابطة
تالمذة  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات أنو:  (24يتضح من الجدول)
 في (15,67)الضابطة  المجموعة تالمذة اتدرج و متوسط(20,40) المجموعة التجريبية
عند مستوى  (t=5,019)حيث كانت قيمة  ,لصالح المجموعة التجريبية االختبار التحصيمي,

 وىي دالة إحصائيًا. (0,05)داللة 
وبذلك لم تتحقق الفرضية األولى مما يدل عمى أن استخدام الشكل المعرفي قد أسيم في زيادة    

 مقارنة بالطريقة المعتادة ,راسي بشكل أفضلالتحصيل الد
 . الفرضية الثانية:2
 الختبار الفرضية الثانية والتي تنص عمى أنو :   

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية عمى اختبار 
 التحصيل في التطبيقين القبمي والبعدي.

( لداللة الفرق بين متوسطي t-testار ت)استخدمت الباحثة اختب يةالفرض هالختبار ىذ   
 .البعدي القبمي و التجريبية في اختبار التحصيل في التطبيق ةدرجات تالمذة المجموع

 المجموعة درجات تالمذة يمتوسط بين قالفر  لداللة ( t-test ) قيم (25ويبين الجدول )   
 .التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التحصيل

في التطبيقين  التجريبية ةالمجموع تالمذة درجات يمتوسط بين الفرق لداللة (t-test) قيم (:25الجدول )
 القبلي والبعدي الختبار التحصيل

المتوسط  العينة التطبيق المجموعة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  (T)قيمة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 دال** 000. 31 6.332 4.03 20.40 32 البعدي التجريبية
 4.92 13.28 32 القبلي
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 : أنو (25) يتضح من الجدول
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيق    

ر لالختبا (13,28)وبين درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي (20,40)البعدي
 (0,05)عند مستوى داللة t=(6,332 )حيث كانت قيمة ,لصالح التطبيق البعدي و التحصيل

 وىي دالة إحصائيًا.
وبذلك لم تتحقق الفرضية الثانية مما يدل عمى أن استخدام الشكل المعرفي قد أسيم في زيادة    

 .مستوى التحصيل الدراسي بشكل أفضل لدى المجموعة التجريبية
 ة:لث. الفرضية الثا3
 الختبار الفرضية الثالثة والتي تنص عمى أنو :   

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة عمى اختبار 
 التحصيل في التطبيقين القبمي والبعدي.

( لداللة الفرق بين متوسطي t-testاستخدمت الباحثة اختبار ت) يةالفرض هالختبار ىذ   
 .القبمي و البعدي ينصيل في التطبيقتالمذة المجموعة الضابطة في اختبار التحدرجات 

 المجموعة تالمذةدرجات  يمتوسط بين الفرق لداللة (t-test) قيم (26)ويبين الجدول   
 .لالضابطة في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التحصي

الضابطة في التطبيقين  المجموعة تالمذة درجات يمتوسط بين الفرق لداللة (t-test) قيم (:26الجدول)
 الدراسي لالقبلي والبعدي الختبار التحصي

المتوسط  العينة التطبيق المجموعة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  (T)قيمة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

غير  095. 30 2.68 3.27 14.54 31 البعدي الضابطة
 3.40 15.67 31 القبلي دال

 : أنو (26 يتضح من الجدول)
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيق ال

لالختبار  (15,67)في التطبيق القبمي  الضابطةوبين درجات تالمذة المجموعة  (14,54)البعدي
   دالة إحصائيًا. غير وىي (0,05)عند مستوى داللة t=(2,68)حيث كانت قيمة  التحصيل,

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة نو ألثالثة اوبذلك تتحقق الفرضية 
 .صيل في التطبيقين القبمي والبعديالمجموعة الضابطة عمى اختبار التح
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 الختبار الفرضية الرابعة والتي تنص عمى أنو :     :الرابعة. الفرضية 4
المجمدددددوعتين الضدددددابطة  تالمدددددذةدرجدددددات  اتداللدددددة إحصدددددائية بدددددين متوسدددددط اتق ذو فدددددر ال يوجدددددد 

 .والتجريبية عمى مقياس ميارات عمميات العمم في التطبيق البعدي
 اتق بدددين متوسدددطو ( لداللدددة الفدددر t-testاسدددتخدمت الباحثدددة اختبدددار ت) يةالفرضددد هالختبدددار ىدددذ   

عمميددات العمددم فددي التطبيددق  درجددات تالمددذة المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي مقيدداس ميددارات
 درجدات تالمدذة اتمتوسدط بدين قو الفدر  لداللدة (t-test) قديم (27)ويبدين الجددول     .البعددي

 .التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي عمى مقياس عمميات العمم المجموعتين
والضابطة  التجريبية المجموعتين تالمذة درجات اتمتوسط بين قوالفر  لداللة (t-test) يمق (:27 الجدول)

 في التطبيق البعدي على مقياس عمليات العلم
المتوسط  العينة المجموعة االختبار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (T)قيمة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 دال** 000. 61 4.893 1.73 8.03 32 التجريبية مالحظة
 1.92 5.77 31 الضابطة

 دال** 000. 61 6.877 1.04 4.59 32 التجريبية تصنيف
 1.09 2.74 31 الضابطة

 دال** 000. 61 5.015 1.23 3.21 32 التجريبية تواصل
 1.25 1.64 31 الضابطة

 دال** 000. 61 4.138 93. 2.96 32 التجريبية قياس 
 1.10 1.90 31 الضابطة

 دال** 000. 61 3.478 1.17 2.71 32 التجريبية تنبؤ
 1.13 1.70 31 الضابطة

 دال** 000. 61 2.108 1.07 2.87 32 التجريبية استدالل
 1.13 2.29 31 الضابطة

استخدام 
 األرقام

 دال** 000. 61 177. 94. 2.40 32 التجريبية
 1.09 2.45 31 الضابطة

العالقات 
الزمانية 
 والمكانية

 دال* 025. 61 647. 1.08 2.28 32 التجريبية
 1.38 1.18 31 الضابطة

الدرجة 
 الكمية

 دال** 000. 61 6.843 5.10 28.96 32 التجريبية
 3.56 21.37 31 الضابطة

 (0,01, *دال عند )    (0,001)**دال عند                         
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 (أنو:27يتضح من الجدول)
و  (28,96)يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية   

, ككل عمى مقياس ميارات عمميات العمم(21,37)متوسط درجات تالمذة المجموعة الضابطة 
حيث كانت قيمة  ,لصالح المجموعة التجريبية ,ذلك بالنسبة لمجموع ميارات عمميات العمم

t)=6,843)  وىي دالة إحصائيًا. (0,000)مستوى داللة و 
ل المعرفي قد أسيم في رفع وبذلك لم تتحقق الفرضية الرابعة مما يدل عمى أن استخدام الشك   

ة بالنسبة لكل ميار أما  ,مقارنة بالطريقة المعتادة ,مستوى ميارات عمميات العمم  بشكل أفضل
 :كانت النتائج كما يأتي اى حدعم
 ميارة المالحظة : -
وبالتالي  ,(0,000), ومستوى داللة (61), عند درجة حرية ((4,893المحسوبة  tبمغت قيمة    

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية, ومتوسط درجات 
والفرق لصالح المجموعة  ,المالحظةعمى اختبار المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

, في (1,73) , بانحراف معياري قدره(8,03)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتجريبية  التجريبية
   .(1,92), بانحراف معياري (5,77)حين بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة 

 ميارة التصنيف : -
وبالتالي  ,(0,000)ومستوى داللة  ,(61), عند درجة حرية (6,877)المحسوبة  tبمغت قيمة    

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية, ومتوسط درجات 
والفرق لصالح المجموعة  ,عمى اختبار ميارة التصنيفالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

, في (1,04) معياري قدره, بانحراف (4,59)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتجريبية  التجريبية
   .(1,09), بانحراف معياري (2,74)حين بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة 

 ميارة التواصل : -
وبالتالي  ,(0,000)ومستوى داللة  ,(61), عند درجة حرية (5,015)المحسوبة  tبمغت قيمة 

بية, ومتوسط درجات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجري
والفرق لصالح المجموعة  ,عمى اختبار ميارة التواصلالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

, في (1,23) , بانحراف معياري قدره(3,21)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتجريبية  التجريبية 
   .(1,25), بانحراف معياري (1,64)حين بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة 

 ميارة القياس : -
وبالتالي  ,(0,000)ومستوى داللة  ,(61), عند درجة حرية (4,138)المحسوبة  tبمغت قيمة 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية, ومتوسط درجات 
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موعة والفرق لصالح المج ,ة القياسار عمى اختبار ميالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
, في (0,93), بانحراف معياري قدره(2,96)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتجريبية  التجريبية

   .(1,10), بانحراف معياري (1,90)حين بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة 
 ميارة التنبؤ : -

وبالتالي  ,(0,000)ومستوى داللة  ,(61), عند درجة حرية (3,478)المحسوبة  tبمغت قيمة 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية, ومتوسط درجات 

والفرق لصالح المجموعة  ,عمى اختبار ميارة التنبؤ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي
 , في(1,17) , بانحراف معياري قدره(2,71)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتجريبية  التجريبية

   .(1,13), بانحراف معياري (1,70)حين بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة 
 ميارة االستدالل : -

وبالتالي  ,(0,000), ومستوى داللة (61), عند درجة حرية (2,108)المحسوبة  tبمغت قيمة 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية, ومتوسط درجات 

والفرق لصالح المجموعة  ,عمى اختبار ميارة االستداللمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ال
, في (1,07) , بانحراف معياري قدره(2,87)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتجريبية  التجريبية

   .(1,13), بانحراف معياري (2,29)حين بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة 
 قام :ميارة استخدام األر  -

وبالتالي  ,(0,000)ومستوى داللة  ,(61), عند درجة حرية (0,177)المحسوبة  tبمغت قيمة 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية, ومتوسط درجات 

والفرق لصالح  ,عمى اختبار ميارة استخدام األرقامالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
 , بانحراف معياري قدره(2,40)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتجريبية  التجريبيةالمجموعة 

   .(1,09), بانحراف معياري (2,45), في حين بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة (0,94)
 ميارة استخدام العالقات الزمانية والمكانية : -

وبالتالي  ,(0,025)ومستوى داللة  ,(61)درجة حرية , عند (0,647)المحسوبة  tبمغت قيمة 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية, ومتوسط درجات 

والفرق  ,عمى اختبار ميارة العالقات الزمانية والمكانيةالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
, بانحراف معياري (2,28)حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتجريبية  لصالح المجموعة التجريبية

, بانحراف معياري (1,18), في حين بمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة (1,08) قدره
(1,38). 
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أشارت النتائج السابقة إلى وجود فرق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات تالمذة المجموعة    
الضابطة ومتوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارات عمميات العمم ككل 

( في القياس البعدي لمقياس ميارات عمميات ....الخومياراتو الفرعية) المالحظة, التصنيف,
, وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية, حدال ومياراتو الفرعية كل ميارة عمى العمم كك
داللة  ووجد فرق ذيقبل الفرضية البديمة التي تقول:" ت  رفض الفرضية الصفرية و ت  وبالتالي 

إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة المجموعة الضابطة)التي تدرس وفق الطريقة المتبعة( 
(, وذلك ((V) التي تدرس باستخدام الشكل المعرفي ذة المجموعة التجريبيةدرجات تالمومتوسط 

     رات عمميات العمم ككل ومياراتو الفرعية كل ميارة عمى حدا.افي القياس البعدي لمقياس مي
 :الخامسة. الفرضية 5
داللة إحصائية بين  اتق ذو ال يوجد فر  الختبار الفرضية الخامسة والتي تنص عمى أنو :  

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس عمميات  تالمذةدرجات  اتمتوسط
 العمم.
 اتق بين متوسطو ( لداللة الفر t-testالختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ت)   

ت عمميات درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لمقياس ميارا
 .العمم
 المجموعة تالمذة درجات اتمتوسط بين قو الفر  لداللة (t-test) قيم (28)ويبين الجدول   

 .التجريبية  في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس ميارات العمم
في التطبيقين   التجريبيةالمجموعة  تالمذة درجات اتمتوسط بين قوالفر  لداللة ( t-test) قيم :(28)الجدول

 القبلي والبعدي لمقياس مهارات العلم
المتوسط  العينة المجموعة االختبار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (T)قيمة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 دال** 000. 31 5.01 2.61 5.25 32 القبلي مالحظة
 1.73 8.03 32 البعدي

 دال** 000. 31 4.19 1.37 3.31 32 القبلي تصنيف
 1.04 4.59 32 البعدي

 دال** 000. 31 6.11 74. 1.65 32 القبلي تواصل
 1.23 3.21 32 البعدي

 دال** 000. 31 4.43 1.03 1.87 32 القبلي قياس 
 93. 2.96 32 البعدي

 دال** 000. 31 4.28 98. 1.56 32 القبلي تنبؤ
 1.17 2.71 32 البعدي
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 دال** 000. 31 4.12 1.17 1.71 32 القبلي استدالل
 1.07 2.87 32 البعدي

استخدام 
 األرقام

 دال** 000. 31 2.54 1.19 1.71 32 القبلي
 94. 2.40 32 البعدي

العالقات 
الزمانية 
 والمكانية

 دال* 013. 31 3.01 80. 1.56 32 القبلي
 1.08 2.28 32 البعدي

الدرجة 
 الكمية

 دال* 004. 31 8.66 4.52 18.65 32 القبلي
 5.09 29.09 32 البعدي

 (0,01, *دال عند )    (0,001)**دال عند 

     المحسوبة  tرات عمميات العمم ككل بمغت قيمة ابة لمينسأنو بال (28)يالحظ من الجدول  
, وبالتالي يوجد فرق دال إحصائيًا بين (0,004)ومستوى داللة  (62)عند درجة حرية  (6,88)

القياس البعدي عمى  يالقياس القبمي ومتوسط درجاتيم فمتوسط درجات المجموعة التجريبية في 
ككل, والفروق لصالح القياس البعدي حيث بمغ المتوسط الحسابي رات عمميات العمم امقياس مي

في حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجاتيم في (29,09)لممجموعة التجريبية في القياس البعدي 
 .(18,65)القياس القبمي 

 كانت النتائج كما يمي : احدوبالنسبة لكل ميارة عمى    
ومستوى داللة  (62)عند درجة حرية(5,01)المحسوبة  tبمغت قيمة  ميارة المالحظة : -

التجريبية في  ة, وبالتالي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموع(0,00)
القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة المالحظة. والفرق لصالح 

في  (8,03)القياس البعدي حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في القياس البعدي
 .(5,25)حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجاتيم في القياس القبمي 

ومستوى  (62)عند درجة حرية(4,19)المحسوبة  tبمغت قيمة  : ميارة التصنيف -
التجريبية في  ة, وبالتالي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموع(0,00)داللة

. والفرق لصالح تصنيفالقياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة ال
في (4,59)الحسابي لممجموعة التجريبية في القياس البعدي القياس البعدي حيث بمغ المتوسط 

 .(3,31)حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجاتيم في القياس القبمي
ومستوى داللة (62)عند درجة حرية (6,11)المحسوبة  tبمغت قيمة ميارة التواصل :  -

تجريبية في ال ة, وبالتالي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموع(0,00)
. والفرق لصالح تواصلالقياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة ال
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في (3,21)القياس البعدي حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في القياس البعدي 
  .(1,65)حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجاتيم في القياس القبمي

, (0,00)ومستوى داللة(62)عند درجة حرية (4,43)المحسوبة  tبمغت قيمة ميارة القياس :  -
التجريبية في القياس القبمي  ةوبالتالي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموع

. والفرق لصالح القياس البعدي قياسومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة ال
في حين بمغ (2,96)ابي لممجموعة التجريبية في القياس البعدي حيث بمغ المتوسط الحس

  .(1,87)المتوسط الحسابي لدرجاتيم في القياس القبمي
, (0,00)ومستوى داللة  (62)عند درجة حرية(4,28)المحسوبة  tبمغت قيمة  ميارة التنبؤ : -

بية في القياس القبمي التجري ةوبالتالي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموع
. والفرق لصالح القياس البعدي تنبؤومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة ال

في حين بمغ (2,71)حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في القياس البعدي 
 .(1,65)المتوسط الحسابي لدرجاتيم في القياس القبمي 

ومستوى داللة  (62)عند درجة حرية(4.12)المحسوبة  tبمغت قيمة  ميارة االستدالل : -
التجريبية في  ة, وبالتالي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموع(0,00)

. والفرق لصالح الستداللالقياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة ا
في (2,87)الحسابي لممجموعة التجريبية في القياس البعدي  القياس البعدي حيث بمغ المتوسط

 .(1,71)حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجاتيم في القياس القبمي 
ومستوى داللة  (62)عند درجة حرية(2,54)المحسوبة  tبمغت قيمة  ميارة استخدام األرقام : -

التجريبية في  ةلمجموع, وبالتالي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات ا(0,00)
. والفرق م األرقام ااستخد القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة

لصالح القياس البعدي حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية في القياس البعدي 
 .(1,71)في حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجاتيم في القياس القبمي (2,40)

عند درجة (3,01)المحسوبة  tبمغت قيمة  ميارة استخدام العالقات الزمانية والمكانية : -
, وبالتالي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات  (0,00)ومستوى داللة (62)حرية

التجريبية في القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة  ةالمجموع
. والفرق لصالح القياس البعدي حيث بمغ المتوسط الحسابي العالقات الزمانية والمكانيةاستخدام 

في حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجاتيم في (2,28)لممجموعة التجريبية في القياس البعدي 
 .(1,56)القياس القبمي 
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درجات تالمذة  اتداللة إحصائية بين متوسط اتق ذو أشارت النتائج السابقة إلى وجود فر    
المجموعة التجريبية في القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى مقياس ميارات 
عمميات العمم ككل ومياراتو الفرعية كل ميارة عمى حدا, وكانت الفروق لصالح القياس البعدي, 

 اتق ذو د فر و جو :"  نص عمىقبل الفرضية البديمة التي تت  رفض الفرضية الصفرية و ت  وبالتالي 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي  اتداللة إحصائية بين متوسط

 عمميات العمم.ميارات لمقياس 
 :السادسةالفرضية  .6
داللة إحصائية بين  اتق ذو ال يوجد فر  الختبار الفرضية السادسة والتي تنص عمى أنو :   

بمي والبعدي لمقياس عمميات درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيقين الق اتمتوسط
 .العمم
 اتق بين متوسطو ( لداللة الفر t-testالختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ت)   

ات درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لمقياس ميارات عممي
 .العمم

 المجموعة تالمذة درجات اتمتوسط بين قو الفر  لداللة (t-test) قيم (29) دولويبين الج
 .الضابطة في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس ميارات التعمم

الضابطة في التطبيقين  المجموعة تالمذة درجات اتمتوسط بين قوالفر  لداللة ( t-test ) قيم (:29)الجدول
 مهارات التعلمالقبلي والبعدي لمقياس 

 
المتوسط  العينة المجموعة االختبار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات  (T)قيمة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

غير  053. 31 2.09 1.92 5.77 32 البعدي مالحظة
 1.83 4.77 32 القبلي دال

غير  839. 31 204. 1.09 2.74 32 البعدي تصنيف
 1.37 2.80 32 القبلي دال

غير  105. 31 1.64 1.25 1.64 32 البعدي تواصل
 1.05 2.12 32 القبلي دال

غير  649. 31 457. 1.10 1.90 32 البعدي قياس 
 1.11 1.77 32 القبلي دال

غير  1.000 31 000. 1.13 1.70 32 البعدي تنبؤ
 86. 1.70 32 القبلي دال

غير  062. 31 2.35 1.13 2.29 32 البعدي استدالل
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 دال 90. 1.99 32 القبلي
استخدام 
 األرقام

غير  300. 31 3.15 1.09 2.04 32 البعدي
 91. 1.64 32 القبلي دال

العالقات 
الزمانية 
 والمكانية

غير  100. 31 3.44 1.38 2.18 32 البعدي
 72. 1.51 32 القبلي دال

الدرجة 
 الكمية

غير  072. 31 3.76 2.90 21.00 31 القبلي
 3.29 19.03 31 البعدي دال

المحسوبة  tبة لميارات عمميات العمم ككل بمغت قيمة سأنو بالن (29)يالحظ من الجدول    
ذو داللة  , وبالتالي ال يوجد فرق(0,072)ومستوى داللة  (60)عند درجة حرية (3,76)

إحصائية بين متوسط درجات التالمذة في المجموعة الضابطة في القياس القبمي ومتوسط 
 درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارات عمميات العمم ككل. 

 كانت النتائج كما يمي: حداأما بالنسبة لكل ميارة عمى 
ومستوى  (31)حريةعند درجة (2,09)المحسوبة  tبمغت قيمة  : ميارة المالحظة -

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التالمذة في  , وبالتالي ال(0,053)داللة
مجموعة الضابطة في القياس القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة ال

  المالحظة.
ستوى وم (31)عند درجة حرية(0,204)المحسوبة  tميارة التصنيف : بمغت قيمة  -

, وبالتالي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التالمذة في (0,839)داللة
ط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة سالقبمي ومتو  سالمجموعة الضابطة في القيا

 .التصنيف
ومستوى  (31)عند درجة حرية(1,64)المحسوبة  tميارة التواصل : بمغت قيمة  -

, وبالتالي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التالمذة في (0,105)داللة
ط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة سالقبمي ومتو  سالمجموعة الضابطة في القيا

 .تواصلال
ومستوى  (31)عند درجة حرية  (0,457)المحسوبة tميارة القياس : : بمغت قيمة  -

وبالتالي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التالمذة في , (0,649)داللة
ط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة سالقبمي ومتو  سالمجموعة الضابطة في القيا

 .قياسال
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, (1,00)ومستوى داللة (31)عند درجة حرية(0,00)المحسوبة  tميارة التنبؤ : بمغت قيمة  -
فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات التالمذة في المجموعة الضابطة في وبالتالي ال يوجد 

 .تنبؤط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة السالقبمي ومتو  سالقيا
ومستوى  (31)عند درجة حرية(2,35)المحسوبة  tميارة االستدالل : بمغت قيمة  -

إحصائية بين متوسط درجات التالمذة في , وبالتالي ال يوجد فرق ذو داللة (0,062)داللة
ط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة سالقبمي ومتو  سالمجموعة الضابطة في القيا

 .ستداللاال
ومستوى  (31)عند درجة حرية(3,15)المحسوبة tميارة استخدام األرقام: بمغت قيمة  -

إحصائية بين متوسط درجات التالمذة في , وبالتالي ال يوجد فرق ذو داللة (0,300)داللة
ط درجاتيم في القياس البعدي عمى اختبار ميارة سالقبمي ومتو  سالمجموعة الضابطة في القيا

  . ستخدام األرقاما
عند درجة  (3,76)المحسوبة  tميارة استخدام العالقات الزمانية والمكانية : بمغت قيمة  -

لتالي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط وبا , (0,072)ومستوى داللة  (31)حرية
ط درجاتيم في القياس البعدي سالقبمي ومتو  سدرجات التالمذة في المجموعة الضابطة في القيا

 .استخدام العالقات الزمانية والمكانيةعمى اختبار ميارة 
المجموعة  ذو داللة بين متوسط درجات تالمذةأشارت النتائج السابقة إلى عدم وجود فرق    
عمى اختبار ميارات عمميات القبمي ومتوسط درجاتيم في القياس البعدي  سبطة في القيااالض

, وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي احدالعمم ككل وكذلك عمى مياراتو الفرعية كل ميارة عمى 
في  تقول :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة

التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس عمميات العمم. وبالتالي لم تساىم الطريقة المتبعة في تحسين 
 مستوى ميارات عمميات العمم عند التالمذة.

 تفسير النتائج  2-5.
 تفسير نتائج االختبار التحصيلي : 1-2-5.

أشارت النتائج الخاصة بالتطبيق البعدي لالختبار التحصيمي في المجموعتين التجريبية    
( ((Vوالضابطة إلى تفوق تالمذة المجموعة التجريبية )الذين درسوا باستخدام الشكل المعرفي 

مما يدل عمى أن  عمى تالمذة المجموعة الضابطة )الذين درسوا باستخدام الطريقة المعتادة(,
سيم في زيادة مستوى التحصيل الدراسي بشكل أفي تدريس العموم قد (V)ام الشكل المعرفياستخد

 .المعتادة ائقأفضل من استخدام الطر 
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في تنمية تحصيل تالمذة الصف الرابع V))وترى الباحثة أن فاعمية استخدام الشكل المعرفي   
  :تيةاآليرجع إلى األسباب  قد األساسي في مادة العموم

ويشجع يركز عمى النشاط في عممية التعمم, ( V)التعميم وفقًا لطريقة الشكل المعرفيإن  -
  التعميمية. ويجعل المتعمم محور العممية ,المتعممين عمى عمل األنشطة

عمى األداء عن طريق  معمى تفعيل حواس المتعممين وزيادة قدرتي ((Vيعتمد الشكل المعرفي  -
عطاء وتسج ,التعمم من خالل إجراء التجاربئة التفاعل بينيم وبين بي يل االستنتاجات وا 

 التفسيرات.
حيث يتم  ,مبإيجابية المتعممين ومشاركتيم الفعالة في عممية التعم( V)يسمح الشكل المعرفي -

رش  ,والبعد عن الحفظ  ,اداتو مما يساعد عمى زيادة الفيمالتوصل إلى المفيوم بتوجييات المعمم وا 
, فضاًل عن أن المعمومات التي اكتشفوىا بأنفسيموكذلك زيادة قدرة المتعممين عمى تذكر 

 .اكتسبوىا في مواقف جديدة مماثمة المتعممين يطبقون المعمومات التي
متعممون تحت عمى شكل أنشطة عممية يقوم بيا ال ((Vإعداد الدروس وفقًا لمشكل المعرفي  -

رشاد المعمم  .جعل عممية التعمم شيقة وممتعةلى أدى إ ,توجيو وا 
مجموعات التعاون التي قسم  ,من التفاعل االجتماعي داخل الصف ممارسة األنشطة في جو -
ميم من خبرات زمالئيم واالعتماد عمى أنفسيم عند قيامتعممون عمييا, ليستفيد ال متعممونال

جراء التجارب  ,بالعديد من األنشطة المختمفة  أعمق لممادة الدراسية. مما يتيح ليم فيماً وا 
وخريطتو وبما يتضمنو من أنشطة مختمفة لكل مرحمة, ساعد  (V)الشكل المعرفي وبذلك ف   

نتائج  تفق مععمى فيم المفاىيم واستيعابيا, مما أدى إلى زيادة تحصيل ىذه المفاىيم, وىذا ي
) , (2006,أمبو سعيدي والبموشي) ,(2003نصار,)  مثل: العديد من األبحاث والدراسات

والعديد من  Evren& Sulum ), (polanco,2012 ), 2010 ,)(2010الخطيب وزمالؤه,
 الدراسات األخرى..

تقانيم لموضوعات الفصمين  متعممينوىذا كمو أدى إلى زيادة قابمية ال    لمتعمم وزيادة تحصيميم وا 
 الدراسيين المقررين.

 :نتائج مقياس مهارات عمليات العلم تفسير 2-2-5.
أشارت نتائج مقياس ميارات عمميات العمم إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفقًا    

عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في اكتساب ميارات (V)لمشكل المعرفي
بالعديد من النشاطات وعمل التجارب المختمفة, وتسجيل  متعممينوذلك لقيام ال عمميات العمم,

 ضيتيح لممتعمم ممارسة بع( V)كما أن الشكل المعرفي ,حظاتيم واستنتاجاتيم وتفسيراتيممال
االستدالل, وعند التعميم وفقًا  ,االستنتاج ,التصنيف ,المالحظة :ميارات عمميات العمم مثل
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 القدرة عمى القيام بالنشاطات العقمية واليدوية,متعممين فإنيا تنمي لدى ال (V)لمشكل المعرفي 
العمم  تفي تنمية ميارات عممياV))وكما ترى الباحثة أن فاعمية استخدام طريقة الشكل المعرفي

 : تيةاآليرجع إلى األسباب 
 متعممتشجع الإنما  ,ى عدم تقديم المفاىيم بشكل مباشرعم (V)اعتماد طريقة الشكل المعرفي -

 .العمم في اكتساب ميارات عمميات متعممينمما قد يساعد ال ,عمى التقصي والبحث
ط ويجمع طفيو يخ ,بدور إيجابي أثناء عممية التعمم بالقيام ممتعمملV) )يسمح الشكل المعرفي -

المعمومات ويضع الفروض ويختبر صحة ىذه الفروض والتي بدورىا تسيم في اكتساب ميارات 
 عمميات العمم.

 .وربطو بالمواقف الحياتيةف جديدة ما تعمموه في مواق المتعممينتطبيق  -
طريقة الشكل المعرفي المتبعة في المجموعة التجريبية كان   في ظل لمتعممإن ا :يمكن القولو 

محور العممية التعميمية التعممية, فيي تساعده في تحميل المعرفة ودمج المفاىيم الجديدة في البنية 
يجاد ىذه العالقات,  المعرفية لو, وكذلك فيم العالقات المنطقية التي تربط المفاىيم ببعضيا وا 

كما تمكنو من  زيادة فعالية ربط المعمومات ببعضيا وتخزينيا واستدعائيا, وىذا األمر يساعد في
تمرن الالعديد من ميارات عمميات العمم, و  ةارسموبالتالي م ام بالعديد من التجارب واألنشطة,يقال

فيو قادر عمى المالحظة وتصنيف األشياء والمعمومات التي يحصل عمييا وكذلك فيو  عمييا,
. وىذا من شأنو رقام وىو قادر عمى فيم عالقات المكان والزمان.واستخدام األ قادر عمى القياس

تنمية ميارات عمميات العمم. أما المتعمم في المجموعة الضابطة والتي تدرس بالطريقة التقميدية 
والتي تجعل من المتعمم متمقي سمبي لممعمومات بسبب قمة مشاركتو بفاعمية في العممية التعميمية 

ية, مما يؤدي إلى إخفاق الكثير من المتعممين في معالجة ما يواجيونو من صعوبات التعمم
ذكر التعريفات واألمثمة والمواقف وبعض التطبيقات ينصب عمى  المعمم كما أن اىتمام  التعمم,
تيتم بالتعمم لمحفظ, كما تيتم فقط بالمادة  يمكن تفسيره بأن الطريقة المعتادة, وىذا ما عمييا,
 أما ويكون الدور األساسي فييا لممعمم, وتعطييا أولوية مطمقة في العممية التعميمية, ممة,المتع

مما يؤدي إلى تعمم استظياري أكثر عرضة  ,مستقبل سمبي لممعارف والمعمومات المتعمم فيو
 لمنسيان.

 (,2008(, )الخطاطبة,2004) البموشي, نتائج العديد من الدراسات  وىذه النتيجة تتفق مع 
         (.2008)العيسوي,

عمى  (V)دى إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الشكل المعرفيأىذا ما     
  في اكتساب ميارات عمميات العمم. بطة التي درست بالطريقة المعتادةلمجموعة الضاا
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 ملخص نتائج البحث 3-5.
 :تيةاآلتوصل البحث الحالي إلى النتائج    
فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة ودرجات  يوجد .1

تالمذة المجموعة التجريبية عمى اختبار التحصيل في التطبيق البعدي, وبذلك لم تتحقق الفرضية 
 األولى.

. يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية عمى اختبار 2
 في التطبيقين القبمي والبعدي, وبذلك لم تتحقق الفرضية الثانية.التحصيل 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة عمى  ال. 3
 اختبار التحصيل في التطبيقين القبمي والبعدي, وبذلك تتحقق الفرضية الثالثة.

تالمذة  المجموعتين الضابطة والتجريبية  . يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات4
 عمى مقياس ميارات عمميات العمم في التطبيق البعدي, وبذلك لم تتحقق الفرضية الرابعة.

. يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيقين 5
 الفرضية الخامسة.القبمي والبعدي لمقياس عمميات العمم, وبذلك لم تتحقق 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة في ال . 6
 التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس عمميات العمم, وبذلك تتحقق الفرضية السادسة.

 البحثمقترحات  4-5.
الباحثة مجموعة وفي ضوء حدود البحث ومنيجو, تقدم في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث    

يق العممي في ميدان تدريس يمكن أن تسيم في الوصول بنتائج البحث إلى التطب مقترحاتمن ال
 : مقترحاتوفيما يمي عرض ليذه ال ,العموم

من قبل المعممين والموجيين والمسؤولين في مجال تدريس العموم  ((Vتبني الشكل المعرفي .1 
 .الفعالة لمتعمم ستراتيجياتفيا إحدى االبوص

س العموم لمتعرف إلى ىذه عقد الندوات والدورات التدريبية لمموجيين والمعممين في مجال تدري .2
 وكيفية استخداميا في تدريس العموم. ,وتوضيح مزاياىا ,الطريقة

من في الدروس  V))تدريب الطمبة المعممين بكمية التربية عمى استخدام الشكل المعرفي  .3
 .وأثناء تدريبيم العممي بالمدارس ,طرائق التدريس خالل مقرر

 .ق الشكل المعرفي في تدريس العمومعمل لتدريب المعممين عمى تطبيإعداد ورش  .4
في مواقف (V)عمى استخدام الشكل المعرفي  متعممينالحاجة الماسة إلى مزيد من تدريب ال .5

 .عممية التعممئيم في بغرض االرتقاء بمستوى أدا ,التعمم المختمفة



 نتائج البحث ومناقشتهاصل اخلامس: عرض الف

 

331 
 

تشجيع المعممين عمى استخدام األنشطة التعميمية التي تعمل عمى تنمية ميارات عمميات  .6
 .العمم

د عمى تنمية ميارات أنشطة كثيرة في المناىج إال أنيا بحاجة إلى تطوير لتساع تتوافر .7
 .عمميات العمم

واد واألدوات الالزمة لمقيام باألنشطة قيام وزارة التربية والتعميم بتجييز معامل وتزويدىا بالم .8
 التعميمية.

ثابتيم عمييا عمى عمل بعض التطبيقات متعممينحث ال .9  .الخاصة بكل وحدة وا 
عقد دورات تدريبية لمعاممين في مراكز البحوث التربوية ولمخططي المناىج في مجال العموم  .10

المراحل التعميمية في ضوء الشكل لتدريبيم عمى كيفية بناء بعض محتويات العموم لجميع 
 .(V)المعرفي
 دراسات وأبحاث مقترحة 5-5.

 :  تقترح الباحثة بعض الدراسات المستقبمية اآلتية ,ااًل واستمرارًا لمدراسة الحاليةاستكم   
والتفكير  في متغيرات أخرى كالتفكير الناقد,( (Vإجراء دراسة لمتعرف إلى أثر الشكل المعرفي .1

 .تجاىاتواال ,االبتكاري
وبعض نماذج التدريس األخرى القائمة  (V)إجراء دراسات لممقارنة بين فعالية الشكل المعرفي  .2

 .عمميات العممميارات في التحصيل وتنمية  عمى البنائية
 .أثنائيا عمميات العمم لدى معممي العموم قبل الخدمة وميارات إعداد برنامج لتنمية  .3
 تقويمية لمناىج العموم المقررة بجميع مراحل التعميم في ضوء مدى تأثيرىا فيإجراء دراسات  .4

 .عمميات العممميارات اكتساب المتعممين ل
 
 
 
 

________________________ 

_______________ 

________ 
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 املراجع
 المراجع العربية

. فوف األربعة األولى النظرية والتطبيقأساليب تدريس العلوم للص  (. 2009ابراىيم, لينا.) -
 .1عمان: مكتبة المجتمع العربي. ط

 مكتبة : الكويت.العلوم تدريس طرق في حديثة استراتيجيات.(1999 ).صبحي جاللة, أبو -
 .1ط .الفالح

:  . الكويتأساليب الت دريس العام ة المعاصرة (.2001محّمد.) ,عميمات. صبحي أبو جاللة, -
 مكتبة الفالح.

 التعميم لمرحمة العموم كتب في العمم عمميات توافر مدى (.2008أبو جحجوح, يحيى.) -
مجمد مجلة جامعة النجاح لألبحاث)العلوم اإلنسانية(.بحث منشور. .بفمسطين األساسي

 .1420-1386(,ص5)22
فاعمية النمط االكتشافي في اكتساب ميارات عمميات (. 2009لبدة, رامي محمد موسى.) أبو -

 . الجامعة اإلسالمية: غزة.رسالة ماجستير. العمم لدى طمبة الصف الثامن األساسي بغزة
قيوواس فاعميووة اسووت دام  (.2006).محموود بوون عمووي, البموشووي. أمبووو سووعيدي, عبوودام بوون  موويس -

 و فووي توودريس العموووم عمووى تحصوويل طووالب الصووف التاسووع موون التعموويم العووام (V)  ريطووة الشووكل
مجلةةةةة  ليةةةةة التربيةةةةة, جامعةةةةة اإلمةةةةارات العربيةةةةة المتحةةةةدة السةةةةنة الحاديةةةةة  ,نحوىووووا  اتجاىووواتيم
 .23العدد ,والعشرون

طرائق تدريس (. 2009).سميمان بن محمد البموشي,. عبد ام بن  ميس أمبو سعيدي, -
 . األردن: دار المسيرة .عمان,(وتطبيقاتالعلوم)مفاىيم 

فعالية است دام نموذج االستقصاء الدوري في تنمية (. 2012البعمي, ابراىيم عبد العزيز.) -
بعض عمميات العمم والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى تالميذ الصف ال امس االبتدائي 

. جامعة اإلمارات لألبحاث التربوية المجلة الدولية بحث منشور. .بالمممكة العربية السعودية
 .284-260, ص31العربية المتحدة العدد 

في تدريس ( V )فاعمية است دام  ريطة الشكل(. 2004البموشي, محمد بن عمي بن محمد.) -
. رسالة العموم عمى التحصيل واكتساب عمميات العمم لدى طمبة الصف التاسع من التعميم العام

 . جامعة السمطان قابوس, عمان. ماجستير
أثر استراتيجية التعمم  (.2006البموشي,  ديجة بنت سعيد. أمبو سعيدي عبد ام  ميس.) -

 .48-1ص(.109)العدد. , مجلة رسالة الخليج المبني عمى المشكمة في تنمية عمميات العمم
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. جامعة وتطبيقاتيا التربوية( Vخريطة الش ل )(. 2004البموشي, محمد بن عمي بن محمد.) -
 األردن. –السمطان قابوس. عمان

 : طاكسيجال رايسية .تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين. (2007تمار, يوسف.) -
 .1ط .لمدراسات والنشر والتوزيع, الجزائر

أثر است دام ميارات ما وراء المعرفة في تدريس عمم (. 2005الجزائري,  مود شوبان.) -
. جامعة رسالة د توراه. األحياء عمى تحصيل طالب الصف األول الثانوي وتفكيرىم العممي

 القاىرة.
أثر التفاعل بين استراتيجية  رائط المفاىيم و مستوى الذكاء في  .(1999) .الجندي, أمينة -

 . التحصيل و اكتساب بعض عمميات العمم لدى تالميذ الصف ال امس االبتدائي في مادة العموم
مناىج العموم لمقرن الحادي  :المؤتمر العممي الثالث .الجمعية المصرية للتربية العلمية

 . 1جامعة عين شمس, العباسية, المجمد  يوليو(, 28والعشرين, رؤية مستقبمية )
 .1ط .: بيروتلبنان .معجم مصطلحات التربية والتعليم. (2005).جرجش ميشال, جرجس -
 وحدتي تدريس أثر (.2013المناعي, سمية عيسى محمد.)الحافظ, محمود عبد السالم محمد. -

 تنمية في (V )الشكل  ريطة استراتيجية والطقس( وفق اإلنسان و واصيا, الكيميائية )المادة
مجلة جامعة ت ريت بحث منشور.  .السادس الصف تمميذات لدي االستقصاء العممي ميارات

 .522-479ص :ب(-10(, العدد)20جمد)الم ,للعلوم اإلنسانية
أثر دورة التعمم فوق المعرفية ودورة التعمم العادية في  (.2002حسام الدين, ليمى عبد ام.) -

دراسات في المناىج  ,التحصيل وعمميات العمم وبقاء أثر التعمم لتالميذ الصف الرابع االبتدائي
 . 187-154,ص2002.أغسطس81شمس, العدد, كمية التربية, جامعة عين وطرائق التدريس

مجلة رسالة , مد ل عمميات العمم ومالئمتو لتدريس العموم(. 1993حمادة, حسن أحمد.) -
 .113-101عمان,ص ,مسقط العدد)بدون(, التربية,

, الطبعة تدريس العلوم في ضوء االتجاىات التربوية المعاصرة (.1993).عبد المطيف حيدر, -
 دار الحادي لمطباعة والنشر.: اليمن تعز,. األولى

 .. الطبعة الثانية: دار المسيرةتصميم التعليم(. 2003.)الحيمة, محمد محمود -
في تحصيل Vأثر تدريس استراتيجية  رائط المفاىيم لمشكل  (.2011 ضير, أميرة محمود .) -

بحث  .المغة العربيةوتنمية التفكير االبداعي لدى طالبات الصف الرابع األدبي في مادة قواعد 
 .132-91ص .العدد السابع واألربعون .مجلة الفتحمنشور. 
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في تحصيل  V) )أثر است دام  ريطة المفاىيم لمشكل (.2010.)ال طيب, عمر سالم وأ رون -
. بحث المفاىيم الفقيية وتكوين بنية مفاىيمية متكاممة لدى طمبة جامعة الحسين بن طالل

 .45. العددإنسانيةمجلة علوم منشور. 
أثر التدريس في الم تبر باست دام استراتيجية (.2008, أماني عادل عبد اليادي.)ال طاطبة -

المعرفي عمى اكتساب المفاىيم العممية وعمميات العمم لدى طالبات الصف الثامن Vالشكل
 األردن. ,إربد جامعة اليرموك, ,رسالة ماجستير. في محافظة عجموناألساسي 

في تحصيل المفاىيم  (V)لشكلا ثر است دام  ريطةأ (.2010.)وآ رون, عمر سالم ال طيب -
مجلة , بحث منشور .الفقيية وتكوين بنية مفاىيمية متكاممة لدى طمبة جامعة الحسين بن طالل

 .45, العدد علوم إنسانية
 ,لمنشر والتوزيع عمان: دار المسيرة .تعليم العلوم للجميع(. 2005 طابية, عبد ام محمود.) -
 .1ط
 .2عمان: دار المسيرة لمنشر. ط .تعليم العلوم للجميع(. 2008 طابيو, عبد ام محمد.) -
تدريس العلوم في مراحل (. 1996ال ميمي,  ميل. عبد المطيف, حيدر. محمد, يونس.) -

 . دبي: دار القمم.مالتعليم العا
البحث في علم النفس وفنيات  تابة البحث المرجع في مناىج (. 2006دويدار, عبد الفتاح.) -

 .4. دار المعرفة الجامعية االسكندرية. طالعلمي
عبد ام  )ترجمة د.ابراىيم .تنمية التف ير المنطقي عند األطفال(.2002).دوالر, فيميب -

لمتعريب إدارة التربية والمركز العربي  ,لعربية لمتربية والثقافة والعمومالمنظمة ا, المومني(, دمشق
 والترجمة والتأليف والنشر.

 . الكويت: دار العمم.مقدمة في تدريس العلوم (.1991الدمرداش, صبري.) -
 . عمان.مرشد المعلم في بناء االختبارات التحصيلية(. 2000الرواشدة , ابراىيم, وأ رون.) -
المشروع مستوى فيم طبيعة المسعى العممي في ضوء  (.2113زيتون, عايش محمود.) -
جلة األردنية الم,  ( لدى معممي العموم في األردن وعالقتو ببعض المتغيرات الديمغرافية2061)

 .139-119,ص2,عدد9مجمد  ,في العلوم التربوية
أثر دائرة التعمم في التحصيل العممي وعمميات العمم األساسية (.2005الزبيري, صادق قائد.) -

 , جامعة صنعاء, اليمن.رسالة ماجستير, األساسيفي الفيزياء لدى طمبة الصف الثامن 
فاعمية استراتيجيتي ال ارطة الم روطية والعروض العممية في  (.2010الزعانين, جمال.) -

الدلية لطالب الصف الثامن  TIMSSتحسين األداء العممي والميارات المتضمنة في ا تبارات 
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(, لألبحاث )العلوم اإلنسانيةمجلة جامعة النجاح . بحث منشور. األساسي بقطاع غزة
 .2310-2290(, ص8)24مجمد
 :. االسكندريةالبنائية منظور أبستمولوجي وتربوي(. 1992كمال.)زيتون, حسن. زيتون, -

 .ط منشأة المعارف.
: األردن .عمان,النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم (.2007.)عايش محمود زيتون, -

 دار الشروق.
 .: دار الشروق لمنشر والتوزيع. عمانأساليب تدريس العلوم (.2004) عايش.زيتون,  -

 الطبعة الثالثة. دار الشروق,. عمان: أساليب تدريس العلوم(.1999). عايش زيتون, -

 .2ط : دار الشروق.عمان. أساليب تدريس العلوم (.1996) عايش. زيتون, -
 .1القاىرة: عالم الكتب. ط.(للفيم)رؤية بنائيةتدريس العلوم (. 2002)  زيتون, كمال. -
 . الّرياض: دار الّنشر الدولي.؟ يف نجعل أطفالنا علماء(.1993)  كمال. زيتون, -
مكتب التربية العربي: دول  .والثقافة العلمية في خدمة المجتمع العلم .(1998ر.)سميم, صاب -

 .ال ميج
 . القاىرة: دار الفكر العربي.وتدريس العلومالتربية العملية (. 2002محمد.) السيد, -
مستوى إتقان طمبة الصف التاسع من التعميم األساسي لعمميات  (.2010السويدي, برلنتي.) -

 2010, ممحق 26المجمد  ,مجلة جامعة دمشق. . بحث منشورالعمم األساسية في مادة العموم
 .234-209ص
م في التحصيل وعمميات العمم لدى طمبة التعمّ أثر است دام دورة .(2008)برلنتي. ,السويدي -

 ية التربية. جامعة دمشق.. كمّ د توراهرسالة . ف األول الثانوي في مادة األحياءالصّ 
القاىرة, . معجم المصطلحات التربوية والنفسية .(2003).زينب, النجار .حسن شحاتة, -

 .دار شاد والدار المصرية المبنانية :مصر
مفاىيم طبيعة العمم وعممياتو المتضمنة في كتاب  (.2008.)سممان قديح عبد السالم ,شحادة -

 غزة. ,الجامعة اإلسالمية .كمية التربية .العموم لمصف التاسع ومدى اكتساب الطمبة ليا
القاىرة  .البحث العلمي مع تطبيقات في مجال الدراسات االجتماعي ة(. 2006.)محّمد شفيق, -

 . الجامعي الحديث: المكتب 
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تصحيح التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية  (.1999شياب, منى. الجندي, أمينة.) -
لطالب الصف األول الثانوي في مادة الفيزياء ( V)باست دام نموذجي التعميم البنائي والشكل

 .(3)المجمد.الجمعية المصرية للتربية العلمية -المؤتمر العلمي الثالث .واتجاىاتيم نحوىا
في تنمية المفاىيم ( V)أثر است دام طريقة الشكل (.2012الطائي, أميرة محمد شياب.) -

, . مجلة  لية التربية األساسيةالجغرافية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية
 (.2(,العدد)12المجمد )

عمان: دار حمورابي  .أساليب وطرق التدريس الحديثة(. 2008.)طربيو, محمد عصام -
 .1ط .علمنشر والتوزي

 أسسو, مفيومو, تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية: (.1987.)طعيمو, رشدي -
 .: دار الفكر العربيالقاىرة. استخداماتو

. استخدامو–أسسو-تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية مفيومو(. 2004.)طعيمو, رشدي -
 .مكتبة األنجمو المصرية :القاىرة

 -استراتيجياتو -مياراتو -التدريس الفعال: تخطيطو(. 2009الطناوي, عفت مصطفى.) -
 . عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.تقويمو

القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو (. 2000عالم, صالح الدين محمود.) -
 .1القاىرة : دار الفكر العربي. ط .وتوجياتو المعاصرة

أثر است دام بعض ميارات عمميات العمم في (.2006د عمي.)غسان ناصر محمّ  ,عبادي -
كمية  ,رسالة ماجستير. مبة الّصف الثامن األساسي في ماّدة العموم في محافظة أبينطتحصيل 
 .اليمن جامعة عدن, التربية,

استراتيجيات التدريس في القرن الواحد .(2007).سييمة أبو السميد, .ذوقان عبيدات, -
 .راألردن: دار الفك عمان, مم والمشرف التربوي.عدليل الم ,والعشرين

 مقترحة إثرائيّة عممية أنشطة است دام أثر (.2011العقيل, محمد بن عبد العزيز بن محمد.) -
 المرحمة في الموىوبين التالميذ لدى اإلبداعي التكامميّة والتفكير العمم عمميات تنمية في

 الرياض.قسم المناىج وطرق التدريس, جامعة الممك سعود: رسالة دكتوراه. . االبتدائية
أساليب تدريس العلوم لمرحلة التعليم (.2001عميمات, محمد. أبو جاللة, صبحي.) -

 .1. مكتبة الفالح. طاألساسي
دار  مصر: ,1ط .النفسي ة والتربوي ةمناىج البحث في العلوم . (1998رجاء الدين.) عالم, -

 الّنشر لمجامعات.
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 .2. إربد: دار األمل. طالقياس والتقويم في العممية التدريسية(. 2004عودة , أحمد.) -
.مجلة اتحاد الجامعات اتجاىات اإلصالح في الفكر التربوي المعاصر.(2005).سالم عويس, -

 .78 –49( ص2, العدد )(3المجمد ) ,دمشق, كمية التربية .العربية للتربية وعلم النفس
(البنائية في اكتساب المفاىيم العممية vأثر استراتيجية الشكل).(2008.)توفيق ابراىيمالعيسوي, -

 ., غزة الجامعة اإلسالمية. رسالة ماجستير, وعمميات العمم لدى طالب السابع األساسي بغزة
البنائية في اكتساب المفاىيم العممية V))الشكل أثر استراتيجية(.2008.)توفيق ابراىيمالعيسوي, -

 غزة.–, الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير, وعمميات العمم لدى طالب السابع األساسي بغزة
في التّحصيل واكتساب بعض  فاعميّة التّدريس باست دام نموذج أوزبل(. 1996غريب, السيد.) -

 .كمية التربية ,رسالة ماجستير .عمميات العمم لعينة من تالميذ الحمقة الثّانية من التّعميم األساسي
 مصر.. جامعة الزقازيق

أثر است دام ال رائط المفاىيمية في تحصيل طمبة (.2003الفارسي,  ديجة محمد سالم. ) -
 رسالة ماجستير. جامعة السمطان قابوس. .المرحمة االعدادية في مادة الجغرافية

. عمان:  فايات تدريس المواد االجتماعية بين النظرية والتطبيق(. 2004الفتالوي, سييمة .) -
 .1دار الشروق. ط

اتجاىات حديثة في تعليم وتعلم (.1999المييمي .) ,رجب سالمة. ,عبد الرحيم محمد. فرج, -
 مكتبة الفالح لّمنشر والّتوزيع. :,الكويت1.ط العلوم

في تنمية  ميارات التفكير  (V)المعرفي  أثر است دام نموذج الشكل .(2001.)فراج, محسن -
الجمعية المصرية . المنطقي والتحصيل في مادة العموم لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بالسعودية

 .2001, يناير 68 عدد. دراسات في المناىج وطرق التدريس -للمناىج وطرق التدريس
 . منشورات جامعة دمشق.طرائق التدريس العامة(. 2013سميمان, جمال.)الفوال, محمد  ير. -
فاعمية  رائط المفاىيم في التحصيل الدراسي)دراسة تجريبية في (. 2010م عمي.)رىاقاسم,  -

مادة الدراسات االجتماعية وفق وثيقة المعايير الوطنية لمناىج التعميم العام ما قبل الجامعي عمى 
. رسالة ماجستير(.بمحافظة الالذقيةاألساسي الحمقة األولى من التعميم –تالمذة الصف الرابع 

 جامعة دمشق.
الشكل   ارطة استراتيجية باست دام الفيزياء م تبر تدريس فاعمية (.2011زياد محمد.) قباجة, -
((Vمجلة جامعة األولى الجامعية السنة طمبة لدى العممي التفكير في تنمية ميارات .

 .97-63ص :(2), العدد 15, المجمد األقصى)سلسلة العلوم اإلنسانية(
 .االختبارات التحصيلية وطرق إعدادىا(. 2008القدومي, عبد الناصر.) -
 . القاىرة: دار النيضة العربية.تدريس العلوم(. 1981كاظم, أحمد. زكي, سعد.) -
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مدخل إلى البحث في العلوم التربوية (. 2007الشريفين. نضال.)الكيالني, عبد ام. -
المسيرة لمنشر . عمان: دار واالجتماعية, أساسياتو, مناىجو, تصاميمو, أساليبو اإلحصائية

 .2والتوزيع. ط
تعميم العموم (.1997جاك.) وجيرلوفيتيس, كي, ووينغ, وسيكستون, كولين, رالف, مارتن, -

,وعبد ام  طابية (,  ترجمة :غدير ابراىيم زيزفون , وىاشم ابراىيم ابراىيم.)لجميع األطفال
دمشق, سوريا: المنظمة العربية لمتربية والثقافة العموم إدارة التربية, المركز العربي لمتعريب 

 والترجمة والتأليف والنشر.
في رياض األطفال والمدرسة  الطفل وميارات التف ير:(. 2001).محمد, فييم مصطفى -

 مصر: دار الفكر العربي. .العربياالبتدائية رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن 
أثر برنامج تدريسي مبني عمى مجموعة من الطرائق (.2012المقداد, زرياف عبد القادر.) -

التفاعمية في اكتساب التالمذة ميارات عمميات العمم األساسية وتحصيميم في مادة العموم والتربية 
 .جامعة دمشق , رسالة د توراه .الصحية

: دار األردن عمان,. القياس والتقويم في التربية وعلم النفس. (2005.)سامي ,ممحم -
 .المسيرة

. كمية التربية: جامعة القياس والتقويم في التربية الحديثة(. 2009مي ائيل, أمطانيوس.) -
 دمشق.

. االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية(. 2002مراد, صالح. سميمان, أمين.) -
 . القاىرة. مصر: دار الكتاب الحديث.إعداداىا و صائصو طوات 

طرائق وأساليب واستراتيجيات حديثة  (.2003).راشد,عمي. منى عبد اليادي,.أحمد النجدي, -
 دار الفكر العربي. :رالقاىرة, مص .في تدريس العلوم

في  المعرفي(V)أثر است دام نموذج الشكل(. 2003نصار, عبد الحكيم محمد عبد ام.) -
التحصيل واكتساب االتجاىات العممية لدى طالب الصف العاشر في مادة الفيزياء بمحافظة 

 . غزة: الجامعة اإلسالمية. رسالة ماجستير غزة.
. ترجمة د.أحمد الصفدي, د.ابراىيم الشافعي. تعلم  يف تتعلم(.1995نوفاك وجوين.) -

 .1الرياض: جامعة الممك سعود. ط
سمسمة المراجع في التربية وعمم  .المدخل في تدريس العلوم(. 2003وأ رون.) أحمد النجدي, -

 دار الفكر العربي. القاىرة: .النفس
طرائق وأساليب واستراتيجيات حديثة  .(2003).راشد, عمي., منى عبد اليادي.النجدي ,أحمد -

 .ر العربيدار الفك:القاىرة .الطبعة األولى .في تدريس العلوم
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. سمسمة المدخل في تدريس العلوم(. 1999أحمد. عمي, راشد. عبد اليادي, منى.)جدي, النّ  -
 فس. القاىرة: دار الفكر العربي.ربية وعمم النّ المراجع في التّ 

المعرفي في (V)أثر است دام نموذج الشكل (. 2003نصار,عبد الحكيم محمد عبد ام. ) -
الصف العاشر في مادة الفيزياء بمحافظة واكتساب االتجاىات العممية لدى طالب  التحصيل

 الجامعة اإلسالمية, غزة. .رسالة ماجستير منشورة ,غزة
العالقة بين عمميات العمم واالتجاىات العممية لدى (.2005نصر ام, ريم صبحي نصر ام.) -

, الجامعة رسالة ماجستير .تالميذ الصف السادس االبتدائي ومدى اكتساب التالميذ ليا
 غزة. ,اإلسالمية

العين .اإلمارات العربية  .أساليب تدريس العلوم في المرحلة األساسية(.2005اليويدي, زيد.) -
  المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

أثر است دام الطريقة االستقصائية عمى اكتساب عمميات العمم (.2008ىيالت, بيجت قسيم.) -
 ذوي أنماط تعميمية م تمفة.مبة الصف الثامن األساسي في األردن طلدى 

أثر التعمم النشط في التحصيل الدراسي لتالمذة الصف الرابع .(2010يوسف, سمر محمد.) - 
. رسالة ماجستير. األساسي في مقرر العموم والتربية الصحية واكتسابيم بعض الميارات الحياتية

 .كمية التربية. جامعة دمشق
 ميارات التف ير وتعليم التف ير الناقد والتف ير اإلبداعيقراءات في . (1997) .فيصل يونس, -
 القاىرة : دار النيضة العربية. .
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 (1املهحق)

 أدواث انبحث أمساء انضادة حمكًي

 

 

 

تحميؿ محتوى    المحكـ
 الفصميف المقترحيف

اختبار التحصيؿ 
 الدراسي 

اختبار ميارات 
 عمميات العمـ

إجراءات الخطة 
 الصفية

           أحمد دبسي د.أ.
            جمعة ابراىيـأ.د. 
          محمد صميبي د.
            ابتساـ فارسد. 
            سعدة ساري د.
         أميف الشيخ محمد د.
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( 2املهحق)

 

 

حتهيم حمتىي انفصهني انثانث وانزابع ين انىحذة انثانثت نكتاب انعهىو انصف 
 و2014-2013انزابع األصاصي املقزر نهعاو انذراصي 
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 جامعة دمشؽ 
 كمية التربية 

 التدريسقسـ المناىج وطرائؽ 
 

 السيد الدكتور :......................................................................المحترم
تسععععلب الة حبعععع   ةععععرا ة حععععردان إلععععب تحميععععل محتععععوك ال اععععمين الب لععععث والراةعععع  مععععن كتعععع ب اللمععععوم 

 م .2014-2013لماف الراة  األس سي المقرر لمل م الدراسي 
مالحظعععع تكم حععععول معععع  تععععم تحديععععدئ مععععن م عععع  يم  ر يعععع  ور يسععععي   ومععععدك لععععذا يرنععععب معععع كم إةععععدا  

ةدا  مقترح تكم ...  احته  واح  اي غته   وا 
 وقد تم تحميل المحتوك  مب أس س تقسيم الملر   إلب :

 م   يم   م  )ر يسي (. -
 م   يم خ ا ) ر ي (. -

   .ين  مب األقلالماطمح أو التا يف المنرد الذي يحوي  مب م هوم  الم هوم الل م :
 الم هوم الخ ص: الماطمح أو التا يف المنرد الذي يحوي  مب م هومين  قط .

 
 
 

 م  خ لص الشكر والتقدير
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 تحميؿ محتوى الفصميف الثالث والرابع مف الوحدة الثالثة لكتاب العموـ لمصؼ الرابع األساسي
 

حيعععععععث يحتعععععععوي ال اعععععععل  عععععععدة   سععععععع قوم ةتحميعععععععل محتعععععععوك ال اعععععععل الب لعععععععث معععععععن الوحعععععععدة الب لبععععععع 
 دروس و ي :

 الدرس األول : تحوالت الم دة. -
 الدرس الب  ي : درن  الحرارة. -
 الدرس الب لث :تمدد األنس م الامة  ة لحرارة. -
 الدرس الراة  : الضغط النوي. -
 الدرس الخ مس : اللوامل المؤبرة  ي الضغط النوي. -

حيعععععععث يحتعععععععوي  معععععععب العععععععدروس  وحعععععععدة ذاتهععععععع  وكعععععععذلك سععععععع حمل محتعععععععوك ال اعععععععل الراةععععععع  معععععععن ال
 الت لي : 

 الدرس األول : الةراكين. -
 الدرس الب  ي :  واتج الةرك ن. -
 الدرس الب لث : الزالزل. -
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 الفصؿ الثالث..             الدرس األوؿ : تحوالت المادة 

 مفاىيـ خاصة  مفاىيـ عامة 
لػػػ  إ: تحػػػوؿ المػػػاء مػػػف حالػػػة . دورة المػػػاء1

 .  حالة أخرى
 .تشمل دورة الم    دة مراحل 1-1.
 .  تتةخر المي ئ ةتأبير أشل  الشمس 2-1.
 يشكل تةخر الم   أحد أنزا  دورة الم    3-1.
لمععع   مكو ععع ب السعععحب  عععي يتكععع بف ةخععع ر ا 4-1.

 .  دورة الم  
أمطع ر أب ع    تسعقط  تد   الريع ح السعحب     5-1.

 .دورة الم  
 .   راب  ي دورة الم   ر أ هتكون األمط 6-1.
 تاب األ ه ر  ي الةحر  ي دورة الم  .  7-1.

 تلتةر الح ل  الامة  أحد ح الت الم   . 2-1. :يوجد الماء في ثالثة حاالت.. حاالت الماء2
د مبعععع الب  عععن الح لعععع  الاععععمة  يمبعععل النميعععع 2-2.
 .لمم  

 .الح ل  الس  م  أحد ح الت الم   تلتةر 3-2.

مبععععع الب  ععععن الح لعععع  السععععع  م  يمبععععل المعععع    4-2.
 .لمم  

 تلتةر الح ل  الغ زي  أحد ح الت الم  . 5-2.

يمبععععععل ةخعععععع ر المعععععع   مبعععععع الب  ععععععن الح لعععععع   6-2.
 الغ زي  لمم   . 

لحالػة الصػمبة .االنصيار: تحوؿ المادة مػف ا3
 .  إل  الحالة السائمة

تتطمعععب  مميععع  اال اعععه ر ارت ععع ع درنععع   1-3.
 الحرارة .

رارة المرت لع   عي  مميع  الحع تس  د درنع  2-3.
 .اال اه ر

 ععي درنعع  الحععرارة الالزمعع   تختمععف المععواد 3-3.
 .لاهر  
ي اععععععععهر الحديععععععععد  ععععععععي درنعععععععع ت حععععععععرارة  4-3.

 مرت ل . 
تتطمب  ممي  التنمد ا خ  ض ب  ي درنع   4-1..التجمػػد :تحػػوؿ المػػادة مػػف الحالػػة السػػائمة 4
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 الحرارة .  .إل  الحالة الصمبة
النميعععععد مبععععع الب  عععععن تنمعععععد تمبعععععل قطلععععع   2-4.
 الم  .

حالػػػػػة . االسػػػػػتبخار: تحػػػػػوؿ المػػػػػادة مػػػػػف ال5
 .السائمة إل  الحالة الغازية

تتطمععععب  مميععععع  االسعععععتةخ ر ارت   ععععع ب  عععععي  1-5.
 درن  الحرارة .

 .ةخ ر الم   مب الب  ن االستةخ ر يمبل 2-5.
.التكػػاثؼ: تحػػوؿ المػػادة مػػف الحالػػة الغازيػػة 6

 .ة السائمةإل  الحال
تتطمعععععب  مميععععع  التكععععع بف ا خ  ضععععع ب  عععععي  1-6.

 درن  الحرارة .
 .ل قطرات ال دك مب الب  ن التك بفتمب 2-6.

 درجة الحرارة :الدرس الثاني
 مفاىيـ خاصة  مفاىيـ عامة

دى الحػػواس تعػػد حاسػػة الممػػس إحػػ :.الممػػس1
 .الخمسة في جسـ اإلنساف

يلععععععععد الممععععععععس وسععععععععيم  لمشععععععععلور ةحععععععععرارة  1-1.
 األنس م 

ممععس حععرارة األنسعع م ةشععكل غيععر اليحععدد  2-1.
 .دقيق

ؿ عنػػػد .تمػػػدد السػػػوائؿ:تحوؿ يصػػػيب السػػػوائ2
 .تسخينيا لدرجة حرارة محددة

تتمععدد كععل السعععوا ل   ععد تسععخي ه  م  عععدا  1-2.
 الم  .
  تمعععدد السعععوا ل  معععب درنععع  تلتمعععد درنععع 2-2.
 .تسخي ه 

يعػػد أداة لقيػاس درجػػة حػػرارة  :.ميػزاف الحػػرارة3
 األجساـ.

 لموازين الحرارة أ واع متلددة . يوند 1-3.

أحععععد أ ععععواع  :يلتةعععر ميععععزان حععععرارة النسعععم 2-3.
 .موازين الحرارة

أحعععععد أ عععععواع  :يلتةعععععر ميعععععزان حعععععرارة النعععععو 3-3.
 موازين الحرارة .

: أحععد يلتةععر ميععزان درنعع  غميعع ن الحميععب 4-3.
 أ واع موازين الحرارة .

: أحػػد أنػػواع مػػوازيف .ميػػزاف الحػػرارة الزئبقػػي 4
 .رةالحرا

 معععب مةعععدأ  يلتمعععد ميعععزان الحعععرارة الز ةقعععي 1-4.
 .تمدد السوا ل ة لحرارة

يتععععألف ميععععزان الحععععرارة الز ةقععععي مععععن  ععععدة  2-4.
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 .أقس م
يعععععععععد ب القسعععععععععم األول لميعععععععععزان الحعععععععععرارة  3-4.

 الز ةقي: المستودع .
 .يتميز المستودع ةأ ه خزان زن ني -
 .ندرا ه يتميز المستودع ةرق  -
 .غر حنمهيتميز المستودع ةا -
 يحتوي المستودع م دة الز ةق. -

م البععععععع  ي لميعععععععزان الحعععععععرارة يعععععععد ب القسععععععع 4-4.
 .الز ةقي: األ ةوب الشلري

 .يتميز األ ةوب الشلري ةأ ه زن ني -
 .يكون األ ةوب الشلري ضيق ب  -
 يتال األ ةوب الشلري ة لمستودع . -

لميعععععععزان الحعععععععرارة  يعععععععد ب القسعععععععم الب لعععععععث 5-4.
 : الس ق.الز ةقي

 .يتميز الس ق ةأ ه زن ني -
 يكون الس ق أ ةوة ب سميك ب. -
 .يحيط الس ق ة أل ةوب الشلري -
 .يقسم الس ق إلب تدرن ت متس وي  -

 يوند الز ةق  ي موازين الحرارة . 6-4.

 يلد الز ةق أحد المل دن . 7-4.

 .يتميز الز ةق ةأ ه س  ل 8-4.

 .يوند الز ةق  ي مق ييس الضغط 9-4.
 .الز ةق  ي حشوات األس  ن يوند 10-4.
 يوند الز ةق  ي ما ةيح تو ير الط ق   11-4.
 .  يلد الز ةق ملدن س م 12-4.
 .د الز ةق ملد  ب خطراب  مب الاح يل 13-4.
يلععععد سععععيميزيوس أول مععععن اعععع   ميزا عععع ب  14-4.
 لمحرارة .
يتميعععععز ميعععععزان سعععععيميزيوس ةأ عععععه ميعععععزان  15-4.
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 .ز ةقي
ةأ عععععه ميعععععزان  يتميعععععز ميعععععزان سعععععيميزيوس 16-4.
   .مدرج

. ميػػػػارة اسػػػػتخداـ ميػػػػزاف الحػػػػرارة : تشػػػػمؿ 5
زاف الحػػػػرارة الخطػػػػوات الدقيقػػػػة السػػػػتخداـ ميػػػػ

 .وتعييف درجة الحرارة

 ةقععي ميععزان الحععرارة داخععل السعع  ل المععراد  1-5.
 قي س درن  حرارته.

تكععععععون اللععععععين  عععععععي مسععععععتو الز ةععععععق  عععععععي  2-5.
الحععععععرارة   ععععععدم   قععععععيس درنعععععع  مسعععععتودع ميععععععزان 

 .ماألنس 
تحعععدد درنععع  الحعععرارة ةععع لرقم المعععدرج  معععب  3-5.

 ميزان الحرارة .
تتةعع  درنعع  الحععرارة وحععدات قيعع س تععد ب  4-5.

 ةوحدات درن  الحرارة .
وحععدة قيعع س لدرنعع   تلععد سععيميزيوس )س( 5-5.

 الحرارة .
 الدرس الثالث: تمدد األجساـ الصمبة بالحرارة 

 مفاىيـ خاصة مفاىيـ عامة 
تعػػػػرض األجسػػػػاـ  :لصػػػػمبة.تمػػػػدد األجسػػػػاـ ا1

 .درجات حرارة مرتفعة يجعميا تتمددالصمبة ل
لمرت لع  إلعب تمععدد تعؤدي درنع ت الحعرارة ا 1-1.

 .األنس م الامة 
الحععععععرارة إلععععععب يععععععؤدي ا خ عععععع ض درنعععععع ت  2-1.

 .تقمص األنس م الامة 
.عوامػػػػػؿ تمػػػػػدد األجسػػػػػاـ الصػػػػػمبة بػػػػػالحرارة 2

:تختمػػؼ درجػػة تمػػدد األجسػػاـ الصػػمبة بارتفػػاع 
 .ة الحرارة باختالؼ ثالثة عوامؿرجد

تلعععععد درنعععععع  الحععععععرارة لتععععععي يتلععععععرض لهعععععع   1-2.
 مععل األول المععؤبر  ععي درنعع  النسععم الاععمب الل

 .التمدد
يلعععد طعععول سعععمك النسعععم الاعععمب الل معععل  2-2.

 الب  ي المؤبر  ي درن  التمدد .
يلععععد اخععععتالف  ععععوع الملععععدن  ععععي النسععععم  3-2.

 مدد.الامب الل مل الب لث المؤبر  ي درن  الت
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 الدرس الرابع :الضغط الجوي 
 مفاىيـ خاصة مفاىيـ عامة 

ىو أحػد أشػكاؿ القػوى التػي  :.مفيوـ الضغط1
 يمارسيا اليواء عم  األجساـ فيو.

 .يتلمق الضغط ةحنم الهوا  1-1.

 .يرت   الضغط ةتقمص حنم الهوا  2-1.

 . ض الضغط ة زدي د حنم الهوا ي خ 3-1.

 معععععب األنسععععع م  تطةععععق الغععععع زات ضعععععغط ب  4-1.
 .الامة  التي تالمسه 

معععععب األنسععععع م تطةععععق الغععععع زات ضعععععغط ب   5-1.
 .الس  م  التي تالمسه 

ىػػػػو شػػػػدة الضػػػػغط التػػػػي  :.الضػػػػغط الجػػػػوي2
يمارسػػػػيا اليػػػػواء عمػػػػ  األجسػػػػاـ مػػػػف حولػػػػو 

 ويقاس بوحدة الجو.

د ب الضعععغط يسععةب الهعععوا  النعععوي معع  ي ععع 1-2.
 .النوي
ب كعععععل هعععععوا  ضعععععغط ب نويععععع ب  معععععيطةععععق ال 2-2.
 .األنس م
م اعع  اللاععير مبع ل  ععن الضععغط تمبعل  3-2.
 .النوي
 يمبل المحقن مب ل  ن الضغط النوي  4-2.
الكهرة  يعععععععع  مبععععععع ل  ععععععععن  تلعععععععد المك سععععععع  5-2.

 .الضغط النوي
 يق س الضغط النوي ةمقي س الة رومتر. 6-2.
لضععععغط النعععوي   عععد سععععطح تقعععدر قيمععع  ا 7-2.

 .  (نو1الةحر ب)
 .اخترع تورشيممي الة رومتر 3-1. .قياس الضغط الجويىو أداة  .البارومتر:3

 .تكون الة رومتر من أ ةوة  زن ني ي 2-3.

تر الزن نيععع  مغمقععع  تكعععون أ ةوةععع  الةععع روم 3-3.
 .من أحد طر يه 

يةمعععو طعععول األ ةوةععع  الزن نيععع  لمةععع رومتر  4-3.
 .ترحوالي م

ةوةعععععععع  الزن نيعععععععع  لمةعععععععع رومتر تمتمعععععععع  األ  5-3.
 .ة لز ةق
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 امس : العوامؿ المؤثرة في الضغط الجوي الدرس الخ
 مفاىيـ خاصة  مفاىيـ عامة 

: ؼ الضػػغط الجػػوي فػي الكػػرة األرضػػية.اخػتال1
يختمػػػػؼ الضػػػػغط الجػػػػوي عمػػػػ  سػػػػط  الكػػػػرة 

  أخػرى تبعػًا لمجموعػة األرضية مػف منطقػة إلػ
 .  مف العوامؿ

يعتم قيعع س قيم الضععغط النعوي تةلعع ب لمةلععد  1-1.
  ن سطح الةحر.

 . مل المك ن  ي الضغط النوييؤبر   2-1.
ممعععع  ارت ل عععع   ععععوق يت عععع قص الضععععغط النععععوي ك -

 .مستوك سطح الةحر
ممعععع  ا خ ضعععع   تحععععت يععععزداد الضععععغط النععععوي ك -

 .مستوك سطح الةحر
 .ؤبر درن  الحرارة  ي الضغط النويت 3-1.

 يختمف الضغط النوي ة ختالف درن الحرارة  -
 ة يت  قص الضغط النوي ة رت  ع درن  الحرار  -
 يزداد الضغط النوي ة  خ  ض درن  الحرارة  -

يلععععد الةحععععر الميععععت أخ ععععض م طقعععع   ععععي  4-1.
 الل لم. 
 .  رت   الضغط النوي  ي الةحر الميتي 5-1.
  ع الضعغط النعوي معن  مميع  ن ارتيحس   6-1.
 .الت  س
 .كم71ةمو طول الةحر الميت ي 7-1.
 .يق  الةحر الميت  ي وادي األردن 8-1.
 ب الةحر الميت مرت ل ت القدس تطل  م 9-1.

ت ةهوا عععععععه ال قعععععععي يتميعععععععز الةحعععععععر الميععععععع 10-1.
 .المشة  ة ألكسنين

تكعععععون م طقععععع  الهعععععوا  السععععع خن م ععععع طق  2-1. .اح :يدع  اليواء المتحرؾ بالرياح.الري2
 ضغط م خ ض.

  الهوا  الةع رد م ع طق ضعغط تكون م طق 2-2.
 .مرت  
 ي تقعععل الهعععوا  ةشعععكل تمقععع  ي معععن م ععع طق 3-2.

 الضغط المرت   إلب م  طق الضغط الم خ ض 
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تتشععععكل الريعععع ح   ععععد ا تقعععع ل الهععععوا  مععععن  4-2.
م عععع طق الضععععغط المرت عععع  إلععععب م عععع طق الضععععغط 

 الم خ ض . 
 الفصؿ الرابع ..         الدرس األوؿ: البراكيف 

 مفاىيـ خاصة  مفاىيـ عامة 
.البػػراكيف :عوامػػؿ داخميػػة المنشػػر فػػي الكػػرة 1

 ل  تغييرىا.األرضية تؤدي إ
 يلد الةرك ن شق ب  ي قشرة األرض. 1-1.
 يتميز الةرك ن ة و    ي قمته . 2-1.
 يخرج من الةرك ن مواد م اهرة . 3-1.
 يخرج من الةرك ن أةخرة . 4-1.
 .يخرج من الةرك ن غ زات 5-1.
المعععععععواد الم اعععععععهرة معععععععن أ مععععععع ق  تخعععععععرج 6-1.
 .األرض
 .يتكون الةرك ن من  دة أقس م 7-1.
 يد ب القسم األول لمةرك ن نسم الةرك ن  8-1.

 .يأخذ نسم الةرك ن شكالب مخروطي ب  -
مةركععع ن معععن معععواد يتكعععون النةعععل المخروطعععي ل -

 .الةرك ن المتامة 
يععععععععد ب القسععععععععم البعععععععع  ي لمةركعععععععع ن  و عععععععع   9-1.

 الةرك ن. 
 . و   الةرك ن ةأ ه  تنويف مستديرف تلر   -
 ات ت ةبق من  و   الةرك ن منمو   من الغ ز  -
 ت ةبق من  و   الةرك ن المقذو  ت الةرك  ي   -
 ت ةبق من  و   الةرك ن الحمم الةرك  ي   -

سعععععم الب لعععععث لمةركععععع ن مدخ ععععع  يعععععد ب الق 10-1.
 .الةرك ن

( ةعععععين تاعععععل مدخ ععععع  الةركععععع ن )ق ععععع ة الةركععععع ن -
 . و ته ومستود ه

 تمتد ق  ة الةرك ن من ق ع ال و   إلب األس ل  -
لراةعععع  لمةركعععع ن مسععععتودع يععععد ب القسععععم ا 11-1.
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 الحمم الم اهرة .
 .يختزن المستودع الحمم الم اهرة-

تتكعععععععععون معععععععععواد الةركععععععععع ن )المقعععععععععذو  ت  12-1.
 الةرك  ي ( من  دة مكو  ت .

كعععععع ن يلتةععععععر المكععععععون األول لمععععععواد الةر  13-1.
 .حط م اخور امة 

يمبل المكون الب  ي لمواد الةركع ن حمعم  14-1.
 م اهرة .

 س  م  . تلد الحمم مواد -
 درن  م وي  . 100تةمو حرارة الحمم حوالي  -

الب لعععععث لمعععععواد الةركععععع ن يمبعععععل المكعععععون  15-1.
 .غ زات س م 

رج مع  المقعذو  ت معن تتكون الغ زات التي تخع -
 .  منمو   غ زات

 .الكرةون  ي مقذو  ت الحمم يوند -
 يوند األكسنين  ي مقذو  ت الحمم . -
 الحمم .يوند ةخ ر الم    ي مقذو  ت  -
 يوند الهدرونين  ي مقذو  ت الحمم . -
 يوند الكةريت  ي مقذو  ت الحمم . -

لراةع  لمعواد الةركع ن رمع د يمبل المكون ا 16-1.
 .ةرك  ي

الي يقعععععدر  عععععدد الةعععععراكين ال شعععععط  حعععععو  17-1.
 .ةرك ن 600

اللععععع لم التعععععي  تلعععععد أ د وسعععععي  أكبعععععر دول 18-1.
 .تحدث  يه  الةراكين

ن ال شععععععععط   ععععععععي راكييقععععععععدر  ععععععععدد الةعععععععع 19-1.
 .  ةرك ن 180أ د وسي  ب
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 الدرس الثاني : نواتج البركاف 
 مفاىيـ خاصة  مفاىيـ عامة 

.البػػراكيف : عوامػػؿ داخميػػة المنشػػر فػػي الكػػرة 1
 األرضية تؤدي إل  تغييرىا .

 ي تج  ن الةراكين  دة  واتج . 1-1.

 تشكل الةراكين نز  من سطح األرض .  2-1.
دور الةععراكين رت لعع  مبعع ل  ععن تلععد النةعع ل الم -

 . ي تشكيل سطح األرض
دور تلععععععععد الهضعععععععع ب ال سععععععععيح  مبعععععععع ل  ععععععععن  -

 .الةراكين  ي تشكيل سطح األرض
تلععععد الةحيععععرات مبعععع ل  ععععن دور الةععععراكين  ععععي  -

 .األرضتشكيل سطح 
خاعععععععوة  الترةععععععع  حعععععععول م طقععععععع   تعععععععزداد 3-1.
 .الةرك ن

 .تتميز الترة  الةرك  ي  ةخاوةته  -
الةرك  يععععععع  الخاعععععععة  اععععععع لح   تكعععععععون الترةععععععع  -

 .لمزرا  
تععععععععزداد المععععععععوارد الةي يعععععععع  حععععععععول م طقعععععععع   4-1.

 الةرك ن. 
 ي تج  ن الةرك ن زي دة المل دن . -
 .  تلد المل دن من الموارد الةي ي  -
 ي تج  ن الةرك ن الرخ م واألحن ر الكريم  . -
حنعععع ر الكريمعععع  مععععن المععععوارد يلععععد الرخعععع م واأل -

 .الةي ي 
ةحيععرات  تنععت  لدة مبعع ل  مععبةحيععرة مسعع 5-1.

 .من  و   ةرك ن خ مد
 .توند ةحيرة مسلدة ة لنوالن -
 .تتة  ةحيرة مسلدة ةمدة مسلدة -
 متر. 650يةمو طول ةحيرة مسلدة  -
 .متر 600حيرة مسلدة يةمو  رض ة -
 .1كم1,5تةمو مس ح  ةحيرة مسلدة  -
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 .أمت ر9-8يةمو  مق ةحيرة مسلدة  -
ن ميعععع ئ األمطعععع ر و تتغععععذك ةحيععععرة مسععععلدة معععع -

 البموج . 
تحعععععععع ط ةحيععععععععرة مسععععععععلدة ة ألشععععععععن ر المبمععععععععرة  -

 )ت  ح كرز(.
   

 الدرس الثالث: الزالزؿ
 مفاىيـ خاصة  مفاىيـ عامة 

.الزالزؿ:ىػػػػزات فػػػػي القشػػػػرة األرضػػػػية بفعػػػػؿ 1
 مجموعة مف العوامؿ .

 تحدث الزالزل كهزات أرضي . 1-1.

تاعععععععيب الععععععععزالزل م ععععععع طق  ععععععععي القشععععععععرة  2-1.
   . األرضي
 تختمف الزالزل  ي درن  قوته  . 3-1.

 يوند زلزال ضليف الدرن  . -
 يوند زلزال   يف الدرن  . -

 تحدث الزالزل ألسة ب مختم   . 4-1.
يلتةععععر تشععععقق القشععععرة األرضععععي  أحععععد أسععععة ب  -

 الزالزل .
تعععععؤدي حركععععع  المعععععواد الم اعععععهرة  عععععي ةععععع طن  -

 األرض إلب حدوث الزالزل . 
 أب راب مختم  .تحدث الزالزل  5-1.

يلععععععد ا تقعععععع ل أنععععععزا  مععععععن قشععععععرة األرض مععععععن  -
 مك  ه  أحد أب ر الزالزل.

 تخريب الم شآت أحد أب ر الزالزل .  -
 تحدث الزالزل خس  ر   دح   ي األرواح . -
 تدمر الزالزل السواحل المحيطي  . -

اختععععرع تشعععع رلز ريختععععر مقي سعععع ب لتسععععنيل  6-1.
  زات الزالزل .

وا عععد لنمعع ن   عععد الشعععلور ينععب اتةععع ع ق 7-1.
 ة لهزة األرضي  . 
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ينععب تبةيععت الر ععوف نيععداب  مععب النععدران  ععي  -
 الم زل .

ينعععب تعععدريب أ عععراد األسعععرة  معععب قطععع  التيععع ر  -
الكهرةععععع  ي   عععععد الشعععععلور ةععععع لهزة األرضعععععي   عععععي 

 الم زل . 
ينعععب تعععدريب أ عععراد األسعععرة  معععب قطععع  المععع    -

   د الشلور ة لهزة األرضي   ي الم زل .
ينععب االةتلعع د  ععن الال تعع ت  ععي الشعع رع   ععد  -

 الشلور ة لهزة األرضي  .
ينب الوقعوف  عي مكع ن مكشعوف  عي الشع رع  -

   د الشلور ة لهزة األرضي  . 
ينععب الوقععوف ةليععداب  ععن المةعع  ي  ععي الشعع رع  -

   د الشلور ة لهزة األرضي  .
ينععععب المح  ظعععع   مععععب الهععععدو   ععععي المدرسعععع   -

 ألرضي  .  د الشلور ة لهزة ا
 ينب االختة   تحت المق  د  ي المدرس  .  -
ينععععععب االةتلعععععع د  ععععععن النععععععدران وال وا ععععععذ  ععععععي  -

 المدرس    د الشلور ة لهزة األرضي  .
تشععلر الحيوا عع ت ةعع لزالزل قةععل دقعع  ق مععن 8-1.

 حدوبه . 
تهعععععرب الحيوا ععععع ت إلعععععب العععععتالل قةعععععل حعععععدوث  -

 الزالزل مد و   ةغريزته  .
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 الفصؿ الثالث : الطقس والمناخ
 الت المادة الدرس األوؿ : تحو   

 المستوى اليدؼ  
  هم أن يلرف الم دة ةمغته الخ ا   1
 تذكر ن يلدد مراحل دورة الم   أ 2
 تطةيق أن يحدد  مب الرسم مراحل دورة الم    3
 تذكر أن يلدد ح الت الم   البالب   4
 تحميل  أن يق رن ةين اال اه ر والتنمد                                     5
أن يلمعل سعةب تحعول قطلع  الزةعدة الموضعو    عي مقعالة  معب  ع ر   د ع   6

 الح ل  الس  م  إلب 
 تذكر

  هم أن يحدد سةب التحول الذي يطرأ  مب الم    ي  ال الشت    7
 تحميل أن يميز ةين التنمد و االستةخ ر  8
  هم أن يلمل سةب ن  ف الغسيل الموضوع  مب الحةل  9
أن ي سععر سععةب توانععد قطععرات مععن المعع    مععب أوراق الشععنر أو السععي رات  10

 اة ح ب 
 تذكر

ن ي سععر حععدوث تكعع بف الةخعع ر  مععب نععدران و عع    يععه معع   ةلععد إخرانععه أ 11
 من البالن  

  هم 

 تحميل  أن يق رن ةين االستةخ ر والتك بف  12
 تركيب أن يامم طريق  ةسيط  لمحاول  مب الممح من الةحر  13
 تذكر أن يذكر تأبير أشل  الشمس  مب المي ئ  14
 تذكر تكون الم    ي الغالف النوي  أن يسمي اللممي  التي تؤدي إلب 15
 تذكر ف اال اه ر أن يلر   16
 تذكر أن يسمي ح ل  م دة النميد  17
 تذكر ف التنمد أن يلر   18
 تذكر ف االستةخ ر أن يلر   19
 تذكر  أن يلرف التك بف 20
  هم أن يوضح كي ي  تحول الم دة من الح ل  الس  م  إلب الح ل  الامة   21
  هم يوضح سةب الشلور ة لةرودة   د وض  الكحول الطةي  مب اليد أن  22
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 تطةيق  أن يلمل سةب سهول  تشكيل الحديد 23
 تطةيق أن يلمل  قا ن كمي  الم     د تسخي ه  ي إ     24
 تحميل أن ي سر سةب تنمد الم    ي  ال الشت    25

  
 الدرس الثاني : درجة الحرارة 

 المستوى اليدؼ  
 تذكر أن يسمي األداة التي تستخدم لقي س درن  الحرارة  1
 تذكر أن يلدد أشك ل موازين الحرارة البالث  2
 تذكر أن يلدد أقس م ميزان الحرارة الز ةقي  3
 تركيب أن يامم تنرة  ةسيط  توضح كي ي  تحديد تقسيم ت مقي س الحرارة  4
 تطةيق الحرارة أن يقيس درن  حرارة س  ل م  مستخدم ب ميزان  5
 تذكر أن يذكر اسم واض  مقي س درن  الحرارة  6
 تذكر أن يسمي الوسيم  التي يحدد ةه  ما   النة   درن  حرارة غمي ن الحميب  7
 تذكر أن يلرف المستودع  8
 تذكر أن يلرف األ ةوب الشلري  9
 تذكر أن يلرف الس ق  10
 تذكر أن يلدد استلم الت الز ةق  11
 تذكر أن يسمي الس  ل المستخدم ضمن مستودع ميزان الحرارة  12
  هم أن يوضح سةب سخو   الهوا  اي  ب  13
  هم أن يست تج ألي  تمدد السوا ل  14
  هم أن ي سر سةب ا تة ر الز ةق ملدن خطير  15
  هم أن يحدد درن  تنمد الم    ي الميزان الم وي  16
  هم  ي الميزان الم وي  أن يحدد درن  غمي ن الم   17
أن يحعععدد مكعععع ن وضععع  مسععععتودع ميعععزان الحععععرارة   عععد  ليععععين درنععع  حععععرارة  18

 الس  ل 
  هم

 تطةيق أن ي سر سةب شلورئ ة لةرودة   د وض  يدئ  ي إ    يحوي م   ة رد  19
 تحميل أن يست تج كي ي  تحديد مدك سخو   النسم أو ةرودته  20
 تحميل  ي ميزان الحرارة  أن ي سر استخدام الز ةق 21
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 تركيب أن يرتب خطوات استخدام ميزان الحرارة  22
 تقويم أن يرسم ميزان حرارة ز ةقي محدداب  ميه أقس مه  23
 

 الدرس الثالث : تمدد األجساـ الصمبة بالحرارة
 المستوى اليدؼ  
  هم أن يوضح أبر الحرارة  مب األنس م الامة   1
 تذكر المؤبرة  ي تمدد سمك ملد ي أن يلدد اللوامل  2
أن ي سر سةب سعهول   عزع غطع   ملعد ي   ع   زنع ني   عد وضعله تحعت  3

 م   س خن 
  هم

أن يسععت تج أبععر اخععتالف )درنعع  الحععرارة   طععول النسععم   ععوع الملععدن ( ععي  4
 تمدد األنس م الامة  

  هم

  هم أن يست تج كي ي  تمدد األنس م الامة   5
  هم ي ي  تقمص األنس م الامة  أن يست تج ك 6
 تحميل أن يلمل سةب كون أسالك الكهرة   مشدودة شت   ومتدلي  اي  ب  7
 تحميل أن يلمل سةب ترك  راغ ت اغيرة ةين قضة ن سك  القط ر  8
 تحميل أن يست تج اللوامل المؤبرة  ي تمدد األنس م الامة   9
 

 الدرس الرابع :الضغط الجوي
 توىالمس اليدؼ  
 تذكر أن يلرف الضغط النوي  1
 تذكر أن يذكر اسم المقي س المستخدم لقي س الضغط النوي  2
 تذكر أن يذكر اسم الل لم المخترع لمة رومتر  3
 تذكر أن يحدد القيم  المتوسط  لمضغط النوي   د سطح الةحر  4
 تذكر أن يلرف الة رومتر الةسيط  5
  هم   مب األذن   د الس ر  ي ط  رة  أن ي سر سةب الشلور ة لضغط 6
أن يوضععععح سععععةب ارت عععع ع ضععععغط المكععععةس   ععععد سععععد  و عععع  المحقععععن ود عععع   7

 المكةس
  هم 

  هم أن يوضح سةب ا خ  ض ضغط المكةس   د نرئ إلب الخمف  8
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  هم أن يلمل سةب ارتدا  را د ال ض   لة س ب خ ا ب  مب سطح القمر  9
 تحميل م    مب الطةق الورقي من األس ل  أن ي سر سةب  دم ا سك ب ال 10
أن يسععععت تج سععععةب ا كمعععع ش القعععع رورة الةالسععععتيكي    ععععد سععععحب الهععععوا  مععععن  11

 داخمه  
 تحميل

 تقويم أن يرتب ةدق  خطوات ا   ة رومتر ةسيط 12
 

 الدرس الخامس : العوامؿ المؤثرة في الضغط الجوي
 المستوى اليدؼ  
 تذكر الضغط النوي  أن يلدد اللوامل المؤبرة  ي 1
  هم أن يلمل سةب الوة  الت  س  ي قم  نةل إ رست   ه   ي ق  دته  2
  أن يحدد اسم الم طق  التي يكون  يه  الضغط النوي أ مب م  يمكن  3
 تطةيق أن يلطي مب الب  ن ازدي د قيم  الضغط النوي ة  خ  ض درن  الحرارة  4
 تحميل ر الضغط النوي أن ي سر اللالق  ةين الري ح وتغي 5
 تذكر أن يلرف الري ح 6
  هم أن يست تج آلي  ت  قص الضغط النوي  7
  هم أن يلمل ا خ  ض الضغط النوي ة رت  ع درن  الحرارة  8
 تطةيق أن ي  ذ  ش ط الشمل  المشتلم   مب الط ول   9
 تحميل أن ي سر سةب اختالف قيم  الضغط ةين أس ل النةل وأ الئ  10
  هم أن ي سر  شو  الري ح ا تم داب  مب تغير الضغط النوي  11
 تحميل  أن يحدد م  طق ا تق ل الري ح  12
 تركيب أن ي سر ا تم داب  مب شكل ملطب له حدوث  سيم الةحر  حو الةر  13
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 الفصؿ الرابع: العوامؿ المؤثرة في القشرة األرضية
 الدرس األوؿ : البراكيف 

 ستوىالم اليدؼ  
  هم أن يلرف الةرك ن 1
 تذكر أن يلدد أقس م الةرك ن 2
  هم أن يشرح سةب ونود أقس م متلددة لمةرك ن 3
 تذكر أن يلدد أ واع الغ زات الا درة  ن الةراكين  4
 تذكر أن يلرف نسم الةرك ن 5
 تذكر أن يلرف  و   الةرك ن 6
 تذكر أن يلرف مدخ   الةرك ن 7
 تذكر دع الحمم الم اهرة أن يلرف مستو  8
 تذكر أن يلرف الحمم الم اهرة  9
 تذكر أن يسمي أكبر الدول الل لم التي تحدث  يه  الةراكين  10
 تذكر أن يحدد  دد الةراكين ال شط   مب سطح األرض  11
  هم  أن يلدد ة لترتيب أقس م الةرك ن  12
  هم أن يلدد مكو  ت المقذو  ت الةرك  ي   13
 تطةيق أن يض  المسمب الم  سب ألقس م الةرك ن  مب شكل ملطب له  14
 تقويم أن يقوم ةا   منسم لةرك ن من مواد ملط ة له  15
 

 الدرس الثاني : نواتج البراكيف
 المستوى اليدؼ  
 تذكر أن يلدد  واتج الةرك ن  1
 تذكر أن يذكر ةلض األمبم   ن تشكيل سطح األرض  2
 تطةيق لمةرك ن من النص  أن يامم شكالب  3
 تحميل أن يحمل أبر ارت  ع خاوة  األرض  ي م  طق ا تش ر الةراكين  4
 تذكر أن يلدد الموارد الةي ي  ال  تن   ن الةرك ن  5
 تذكر أن يسمي ةحيرة   تن   ن  و   ةرك ن خ مد  6
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  هم أن يلطي مب الب  ن تشكيل سطح األرض ال  تن   ن الةرك ن  7
 تحميل ن يست تج  وا د الةرك ن لمترة  أ 8
 تركيب أن ي سر  ممي ب زي دة ال ش ط الةشري حول الةراكين الخ مدة  9
 

 الدرس الثالث: الزالزؿ
 المستوى اليدؼ  
 تذكر أن يلرف الزالزل  1
  هم       أن يميز أ واع الزالزل من حيث درن  قوته   2
  هم    أن يرةط ةين أسة ب الزالزل وأب ر  3
 تذكر أن يسمي مخترع مقي س  زات الزالزل  4
أن يععرةط ةععين حععدوث كععل مععن الةععراكين والععزالزل كلوامععل مععؤبرة  ععي تركيععب  5

 القشرة األرضي  
 تحميل

 تذكر أن يلدد أ واع الزالزل  6
  هم    د حدوث الزلزال   ي الش رع أن يلدد ةدق  التداةير الالزم  7
  هم    د حدوث الزلزال  ي الم زل ةير الالزم  أن يلدد ةدق  التدا 8
  هم   د حدوث الزلزال   ي المدرس أن يلدد ةدق  التداةير الالزم   9
أن يلطي الماطمح اللممي الاحيح لمزلزال الذي يحعدث  عي قع ع الةحع ر  10

 والمحيط ت 
 تطةيق

 تحميل أن يست تج أسة ب الزالزل  11
 تحميل أن يست تج أب ر الزالزل  12
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 (4املهحق)
 املعادالث انزياضيت املضتخذيت 

 ( لحس ب بة ت تحميل المحتوك: Holsti.مل دل   ولستي)1
 

 0.1س1                      
 مل مل البة ت= _____________

 1+ س0س                    
 :  دد الم ردات المت ق  ميه   ي التحميل األول والتحميل الب  ي.0.1س
 :  دد الم ردات  ي التحميل األول.0س
 : دد الم ردات  ي التحميل الب  ي. 1س
 .مل دل  سةيرم ن وةراون لحس ب بة ت اختة ر التحايل ة لتنز   ال ا ي .2
 

 ن ر                     
 رأ         =_______________

 (  ر0-+)ن0                
 رأ      :مل مل بة ت االختة ر .

 : دد األنزا . ن     
 ر      : مل مل ارتة ط أي نز ين. ويحسب من مل دل  ةيرسون:

 مج ص   Xمج س -ن مج س ص               
 ر        =__________________________________

 } 1)مج ص(-1ن مج ص{ }1)مج س(-1ن مج س {    
 

 مج س ص : منموع ح ال ضرب الدرن ت المق ةم   ي االختة رين.
مج ص :ح ال ضرب منموع درن ت االختة ر األول )س(  ي منموع درن ت  Xمج س 

 االختة ر الب  ي )ص(.
 : منموع مرةل ت درن ت االختة ر األول س.   1مج س

 : مرة  منموع درن ت االختة ر األول س.1) مج س(
 : منموع مرةل ت درن ت االختة ر الب  ي ص .  1مج ص

 الختة ر الب  ي ص. : مرة  منموع درن ت ا1)مج ص(
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 . مل دل  أل   كرو ة خ لحس ب بة ت اختة ر التحايل الدراسي.3
 ك1ن                 مج ع            

a ( _________ =0- )___________ 
 1ع                  0-ن          

a مل مل البة ت : 
 ن:  دد الم ردات 

 ك: منموع تة ين الم ردات  1مج ع
 الختة ر ككل : تة ين ا 1ع
 . مل دل  حس ب مل مل سهول  م ردات اختة ر التحايل الدراسي4

  دد ا ن ة ت الخطأ                        
 مل مل السهول = __________________________

  دد ا ن ة ت الاحيح  + دد ا ن ة ت الخطأ              
 مل مل السهول -0مل مل الالوة = 

 ن لحس ب مل مل تمييز م ردات اختة ر التحايل الدراسي. مل دل  نو سو 5
 ص س  –ص ع                           

 مل مل تمييز اللة رة= _______________________
                          1,16X ن 

 ص ع :  دد الذين أن ةوا  مب الم ردة إن ة  احيح  من ذوي التحايل المرت  .
 وا  مب   س الم ردة إن ة  احيح  من ذوي التحايل الم خ ضص س : دد الذين أن ة
 ن      :  دد الطالب .

 . مل دل  الزمن الالزم لمتطةيق ال ه  ي لالختة ر6
 الزمن الذي استغرقه أول تمميذ + الزمن الذي استغرقه أخر تمميذ                             
 الزمن الم  سب لالختة ر =

                                                         2      
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 (5املهحق)

 

 

 املدروس انفصهني انثانث وانزابع ين انىحذة انثانثت 
 
 (V)بطزيقت انشكم املعزيف ة عذ
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 تحو الت الماد ة                      الدرس األوؿ :

 
 أىداؼ الدرس : -1
 

 المستوى اليدؼ  
  هم لم دة ةمغته الخ ا  أن يلرف ا 1
 تذكر أن يلدد مراحل دورة الم    2
 تطةيق أن يحدد  مب الرسم مراحل دورة الم    3
 تذكر أن يلدد ح الت الم   البالب   4
 تحميل  أن يق رن ةين اال اه ر والتنمد                                     5
 عي مقعالة  معب  ع ر   د ع   أن يلمعل سعةب تحعول قطلع  الزةعدة الموضعو   6

 إلب الح ل  الس  م  
  هم

  هم أن يحدد سةب التحول الذي يطرأ  مب الم    ي  ال الشت    7
 تحميل أن يميز ةين التنمد و االستةخ ر  8
  هم أن يلمل سةب ن  ف الغسيل الموضوع  مب الحةل  9
السععي رات أن ي سععر سععةب توانععد قطععرات مععن المعع    مععب أوراق الشععنر أو  10

 اة ح ب 
  هم

أن ي سععر حععدوث تكعع بف الةخعع ر  مععب نععدران و عع    يععه معع   ةلععد إخرانععه  11
 من البالن  

  هم 

 تحميل  أن يق رن ةين االستةخ ر والتك بف  12
 تركيب أن يامم طريق  ةسيط  لمحاول  مب الممح من الةحر  13
 تذكر أن يذكر تأبير أشل  الشمس  مب المي ئ  14
 تذكر يسمي اللممي  التي تؤدي إلب تكون الم    ي الغالف النوي أن  15
 تذكر ف اال اه ر أن يلر   16
 تذكر أن يسمي ح ل  م دة النميد  17
 تذكر ف التنمد أن يلر   18
 تذكر ف االستةخ ر أن يلر   19
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 تذكر  أن يلرف التك بف 20
  هم الح ل  الامة  أن يوضح كي ي  تحول الم دة من الح ل  الس  م  إلب  21
  هم أن يوضح سةب الشلور ة لةرودة   د وض  الكحول الطةي  مب اليد  22
  هم  أن يلمل سةب سهول  تشكيل الحديد 23
  هم أن يلمل  قا ن كمي  الم     د تسخي ه  ي إ     24
  هم أن ي سر سةب تنمد الم    ي  ال الشت    25
 
 طريقة عرض الدرس : -2
 

 صوغ السؤاؿ الرئيس : أواًل:
حيث يتم  رض  يمم تلميمي )دورة الم    ي الطةيل (  يش  دئ التالمذة لتذكر وتلر ف مراحل    

(   وةلد ت  يذ ال ش ط يتم م  قش  1دورة الم    وةلد   يونه التالمذة لململ  ي ورق  اللمل  ش ط)
.ينيب التالمذة :  د ة أشك ل ..  مراحل دورة الم    يسأل الملمم : كم شكالب ش  د   لمم   ؟.

وم ه يست تج التالمذة ةمس  دة الملمم   وان درس اليوم  ن تحو الت الم دة  وة لت لي السؤال 
ت الم دة ؟.  الر يس: م  تحوال 

 ثانيًا : تحديد األشياء واألحداث :
   شديد قطل  زةدة  ق رورت ن إحدا م  تحوي م م    شمل    ة لاألشي   : كأس زن ني مممو 

 .الةرودة واألخرك م   من الا ةور
 :األحداث 

 .. ترمؿ كرس زجاجي ممموء بالماء1
يلرض الملمم كأس زن ني مممو  ة لم    مب الط ول   ويطمب من التالمذة استخراج مب ل    

(  ةلد ذلك يبةت الملمم 2لكل ح ل  من ح الت الم دة البالث  ويونههم إلب ورق  اللمل  ش ط )
 يكتب   (V)  التالمذة الملموم ت التي تم التوال إليه   مب مخطط الشكل الملر ي ةمش رك

تحت الم   يم : الح ل   الامب  الس  ل  الغ زي. و  د المة دئ : يوند الم    ي ح الت بالث. 
 وكذلك الحدث الذي ق م ةه التالمذة  ي مك  ه  مب المخطط.

 . مشاىدة شمعة مضيئة وىي تذوب.2
الملمم شمل  مضي   أم م التالمذة  لتأمل ح لته  و ي تذوب وتتحول من ح ل  إلب يلرض    

ويونه التالمذة إلب  ح ل  س  م   ويسأل الملمم  ن سةب ذلك التحول. وم ذا تسمب  ذئ اللممي .
 .((V(  ي حين يقوم الملمم ةتبةيت الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل3ورق  اللمل  ش ط )
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 ةيت االد   ات الملر ي  ةمش رك  التالمذة و ي :إض    إلب تب   
تتحول الم دة من الح ل  الامة  إلب الح ل  الس  م  ة رت  ع درن  الحرارة  وتسمب  ذئ اللممي   -

 اال اه ر. وكذلك تبةيت المة دئ ةمش رك  التالمذة و ي :
 تغير درن  الحرارة يؤدي إلب تغير ح ل  ةلض المواد. -
 المشتعمة, وتركيا لمحظات. . إطفاء الشمعة3
يسأل الملمم التالمذة: م ذا يحدث لمشم  المذاب ةلد إط    شلم  ال  ر  يلود الشم  ليأخذ    

 شكمه الامب   د ا خ  ض درن  حرارته  ويسأل الملمم أيض ب : م ذا تسمب  ذئ اللممي  ؟
  التالمذة  ةتبةيت الحدث (  ويقوم الملمم ةمش رك4يونه التالمذة لململ  ي ورق  اللمل  ش ط )

. وكذلك الملموم ت التي تم التوال إليه   ي مك  ه   مب (V) مب مخطط الشكل الملر ي 
 يكتب   د االد   ات الملر ي : تتحول الم دة من الح ل  الس  م  إلب الح ل  الامة   المخطط.

 ة  خ  ض درن  الحرارة  وتسمب  ذئ اللممي  التنمد.
 بخره. . غمياف الماء وت4
  سخن م    ي و    و ستمر  ي التسخين ةلد غمي ن الم  .   

 بم يسأل الملمم : م ذا  الحظ ؟  ينيب التالمذة :  قا ن كمي  الم   المونودة  ي الو   .
(  ويبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم 5يونه التالمذة إلب اللمل  ي ورق  اللمل  ش ط )

 التوال إليه : 
ت الملر ي : التةخر  ممي  تحول الم دة من الح ل  الس  م  إلب الح ل  الغ زي  ة رت  ع من االد   ا
 درن  الحرارة.

 المة دئ : ال تح  ظ الم دة  مب شكمه  ب ةت ب دوم ب. 
 . ترمؿ قارورتاف إحداىما تحوي ماء شديد البرودة واألخرى ماء مف الصنبور. 5
إحدا م  تحوي م   شديد الةرودة واألخرك م   من  يلرض الملمم أم م التالمذة ق رورت ن   

بم يسأل  ن  ق ط الم   المونودة  مب السطح الخ رني لمق رورة ذات الم   الشديد  الا ةور 
توند مبل  ذئ ال ق ط  مب سطح الق رورة األخرك  و كذا حتب التوال إلب  الةرودة  ولم ذا ال

 ( ..6اللمل  ش ط )م هوم التك بف  بم يونه التالمذة إلب ورق  
يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من مالحظ ت  مب  ةلد ت  يذ ال ش ط    

التك بف :  ممي  تحول الم دة  -   يكتب   د االد   ات الملر ي (V)مخطط الشكل الملر ي 
 من الح ل  الغ زي  إلب الح ل  الس  م  ة  خ  ض درن  الحرارة.
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 ؿ مف الكحوؿ عم  اليد. ماذا نشعر ؟.. وضع القمي6
يض  الملمم  مب يدئ وأيدي ةلض  التالمذة القميل من الكحول  ويسأل : م ذا  شلر؟ ينيب    

التالمذة : ة لةرودة .. ويسأل الملمم كيف يمكن ت سير الشلور ة لةرودة  ينيب التالمذة  ن  ذا 
   يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة الحدث  ي (. وةلد7التس ؤل   د التونه إلب ورق  اللمل  ش ط )

  .((Vمك  ه  مب مخطط الشكل الملر ي
 ثالثًا: تحديد التسجيالت : 

يتم مرانل  التسنيالت التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب    
 السةورة.

 تحول قطل  النميد إلب م  . -
 تحول الشم  إلب س  ل .    -
 تتةخر الم   أب    غمي  ه  مب ال  ر . -
 أشلر ةةرودة  مب يدي مك ن الكحول -

 رابعًا: تحديد المفاىيـ والمبادئ : 
يتم مرانل  الم   يم والمة دئ التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق     

  مب السةورة.
   الحرارة .الم   يم :الح ل    الامب   الس  ل   الغ زي 

 يوند الم    ي ح الت بالث .  -المة دئ : 
 تغير درن  الحرارة يؤدي إلب تغير ح ل  ةلض المواد . -           
 ال تح  ظ الم دة  مب شكمه  ب ةت دوم  ب .  -           

 خامسًا : تحديد التحويالت : 
أب    خطوات الدرس الس ةق   مب يتم مرانل  التحويالت التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة    

 السةورة.
 امب + ا خ  ض درن  الحرارة          س  ل 
 س  ل + ارت  ع درن  الحرارة             امب 
 س  ل + ارت  ع درن  الحرارة              غ ز

 غ ز + ا خ  ض درن  الحرارة            تك بف    
 سادسًا: تحديدا الدعاءات المعرفية : 

يتم مرانل  االد   ات الملر ي  التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس    
 الس ةق   مب السةورة.
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وتسمب  ذئ اللممي    تتحول الم دة من الح ل  الامة  إلب الح ل  الس  م  ة رت  ع درن  الحرارة  -
 اال اه ر.

ة  ة  خ  ض درن  الحرارة  وتسمب  ذئ تتحول الم دة من الح ل  الس  م  إلب الح ل  الام -
 اللممي  التنمد. 

 تتحول الم دة من الح ل  الس  م  إلب الح ل  الغ زي  ةلممي  التةخر. -
تتحول الم دة من الح ل  الغ زي  إلب الح ل  الس  م  ة  خ  ض درن  الحرارة  وتسمب  ذئ  -

 اللممي  التك بف. 
 : سابعًا: تحديد االدعاءات القيمية

( .. وةلد ت  يذ ال ش ط  يمكن تبةيت الت لي   د 8يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )    
 االد   ات القيمي  .

 الحرارة م يدة لإل س ن  ولكن ينب  دم اللةث ةما در  .                                                      -
 تمويبه.الم   ضروري لإل س ن  وينب الح  ظ  ميه و دم -

 5-3مالحظ  : اللمل  ي ورق  اللمل ةشكل منمو  ت ) حيث يقسم التالمذة إلب منمو  ت 
 تالمذة  ي كل منمو   خالل مراحل الدرس األولب (. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق

 

050 
 

 شكؿ سبعة المعرفي القياسي الذي قاـ المعمـ بإعداده لمدرس :    

 الجانب النظري                    الجانب العممي                                    
 ما تحوالت المادة؟   ________________________    _____________________         

   المبادئ                                             االدعاءات القيمية 
 يوجد الماء في حاالت ثالث . -      الحرارة مفيدة لإلنساف , ولكف يجب                              -
     تغير درجة الحرارة يؤدي إل  تغير حالة بعض -     عدـ العبث بمصادرىا .                                            
 المواد .  الماء ضروري لإلنساف , ويجب الحفاظ                               -

 ال تحافظ المادة عم  شكميا ثابت دوماً  . -                                                      عميو وعدـ تمويثو.
 المفاىيـ                                              االدعاءات المعرفية     

 الغازي , الحرارة . الحالة , الصمب , السائؿ ,          تتحوؿ المادة مف الحالة الصمبة إل  الحالة السائمة               -
 بارتفاع درجة الحرارة ., وتسم  ىذه العممية االنصيار . 

 تتحوؿ المادة مف الحالة السائمة إل  الحالة الصمبة -
 بانخفاض درجة الحرارة , وتسم  ىذه العممية التجمد .

 تتحوؿ المادة مف الحالة السائمة إل  الغازية بعممية التبخر .-
 لة الغازية إل  السائمة بانخفاض تتحوؿ المادة مف الحا-

 درجة الحرارة , وتسم  ىذه العممي ة التكاثؼ .
 التحويالت 

 صمب + انخفاض درجة الحرارة          سائؿ 
 سائؿ + ارتفاع درجة الحرارة             صمب 
 سائؿ + ارتفاع درجة الحرارة              غاز

 تكاثؼ  غاز + انخفاض درجة الحرارة           
 التسجيالت  

 تحوؿ قطعة الجميد إل  ماء. - 
 تحوؿ الشمع إل  سائؿ .    - 
 تتبخر الماء أثناء غميانو عم  النار . - 
 أشعر ببرودة عم  يدي مكاف الكحوؿ . - 

 األشياء واألحداث
 ألشياءا

ألخرى ماء مف كرس زجاجي ممموء بالماء, شمعة, زبدة, قارورتاف إحداىما تحوي ماء شديد البرودة وا
 الصنبور, منبع حراري, وعاء فيو ماء, كحوؿ 

 األحداث
 ترمؿ كرس زجاجي ممموء بالماء )الستخراج حاالت المادة الثالث (
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 مشاىدة شمعة مضيئة وىي تذوب 
 إطفاء الشمعة المشتعمة وتركيا لمحظات 

 تسخيف ماء في وعاء , ونستمر في التسخيف بعد غمياف الماء 
 الكحوؿ عم  اليد وضع القميؿ مف 
 

 التقويـ :

 :   الت لي أكمل المخطط ت الم   يمي   -
 ح الت الم   البالث                                     

 

 مبل                                 مبل                             مبل

 

 

 أكمل م  يمي  :
 ....................... إلب ..............اال اه ر : تحول الم دة من 

 إلب .................  التنمد : تحول الم دة من ......................
 .إلب ..................  التك بف : تحول الم دة من....................

 .التةخر : تحول الم دة من ......................إلب ...................

 
لدرس اليوـ مع تسجيؿ المعمومات المناسبة  (V)طمب المعمـ مف كؿ مجموعة رسـ مخطط الشكؿ ي -

 تحت كؿ مكوف مف مكوناتو وباستخداـ األلواف المحددة.
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 (1)ورقة عمؿ                                        
 الصؼ :الرابع           ة                                    الت الماد  الدرس األوؿ : تحو  

التنفيذ : جماعي                                                                 المادة : عموـ
 ..............................اسـ المجموعة : 

    -1-نشاط 

احل أم مك الشكل الت لي  والذي يمبل مراحل دورة الم    ي الطةيل   اكتب وة لترتيب المر 
 3الر يسي  لدورة الم   ) ي ال راغ ت و مب الشكل(:                           

1  ........................... 
2             ...........................4                                                                                                                                                                            
3    ........................... 
4  ........................... 
  

    -2-نشاط

 تأمل الاورة التي أم مك وح ول أن تستخرج مب الب لكل ح ل  من ح الت الم دة البالث :

 .............بمه  الح ل  ............. يم -1
 الح ل  ............. يمبمه ............... -2
 الح ل  ............. يمبمه  .............. -3

 
 

 

ا ف المواد الت لي  حسب ح لته  : دخ ن ما    أ ه ر  الحنعر النةعري  مع    خةعز   اعير   -
 ت  ح   وا   حميب  ط ول   كتب  ةخ ر م  .
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 -3-نشاط 
   د إض  ة شمل   يتحول الشم  من الح ل  ................إلب الح ل  ................

 أل ه  اكتسةت ............
 ....... ي درن ت حرارة مرت ل  يسهل تشكيل الحديد  أل ه :...........................

 ....................أ ط مب الب أخر  ن اال اه ر :  .................................
 -4-نشاط 

 تحول الم دة من الح ل  ...............إلب الح ل  ...............  تد ب  ذئ اللممي  التنمد 
 أ ط مب الب أخر  ن التنمد : ...................................

  -5-نشاط 
 ذا يحدث لمبمج ؟  ل لدي   قطل  بمج ) ي أي ح ل تكون (  ضله   ي و    بم  سخن لو     م

 يح  ظ الم    مب شكمه ........................................
 سخن الم   حتب يتا  د الةخ ر  م ذا حدث ؟ تحول الم   من ح لته .................إلب 

 الح ل  ............... ةلممي  .................................
                                                        .........................الم دة  ي الحي ة .................. االست  دة من تحوالت -6-نشاط 
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 الدرس الثاني :                        درجُة الحرارة  
 أىداؼ الدرس :         -1

 المستوى اليدؼ  
 تذكر أن يسمي أداة قي س درن  الحرارة  1
 تذكر ارة البالث أن يلدد أشك ل موازين الحر  2
 تذكر أن يلدد أقس م ميزان الحرارة الز ةقي  3
 تركيب أن يامم تنرة  ةسيط  توضح كي ي  تحديد تقسيم ت مقي س الحرارة  4
 تطةيق أن يقيس درن  حرارة س  ل م  مستخدم ب ميزان الحرارة  5
 تذكر أن يذكر اسم واض  مقي س درن  الحرارة  6
 تذكر درن  حرارة غمي ن الحميب  أن يسمي أداة قي س 7
 تذكر أن يلرف المستودع  8
 تذكر أن يلرف األ ةوب الشلري  9
 تذكر أن يلرف الس ق  10
 تذكر أن يلدد استلم الت الز ةق  11
 تذكر أن يسمي الس  ل المستخدم ضمن مستودع ميزان الحرارة  12
  هم أن يلمل سةب سخو   الهوا  اي  ب  13
  هم ت تج ألي  تمدد السوا ل أن يس 14
  هم أن ي سر سةب ا تة ر الز ةق ملدن خطير  15
 تطةيق أن يحدد درن  تنمد الم    ي الميزان الم وي  16
 تطةيق أن يحدد درن  غمي ن الم    ي الميزان الم وي  17
أن يحعععدد مكعععع ن وضععع  مسععععتودع ميعععزان الحععععرارة   عععد  ليععععين درنععع  حععععرارة  18

 الس  ل 
  هم

  هم أن ي سر شلورئ ة لةرودة   د وض  يدئ  ي إ    يحوي م   ة رد  19
 تحميل أن يست تج كي ي  تحديد مدك سخو   النسم أو ةرودته  20
 تحميل أن ي سر استخدام الز ةق  ي ميزان الحرارة  21
 تركيب     أن يرتب خطوات استخدام ميزان الحرارة  22
 تقويم      محدداب  ميه أقس مه أن يرسم ميزان حرارة ز ةقي  23
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 طريقة عرض الدرس : -2
 

 أواًل: صوغ السؤاؿ الرئيس :
يتم التمهيد لمدرس من خالل سرد قا  قايرة  ن ) ط ل اغير أراد أن يرتدي مالةس    

أةيض ونميل نميم  ليخرج م  أمه   تح خزا ته وأراد أن ي تقي م ه  م  يمةس   خرج قميا ب 
ولك ه خ يف و حن  ي  ال الشت     مم تسمح له أمه ة لخروج ةه   سأل أمه لم ذا    ك مالةس 
خ ا  ة ال الشت   وأخرك ة لايف؟   نمست األم إلب ن  ةه وق لت: ي  ة ي إن   ال الشت   

  أم   ال ة رد   حت ج ل ت  دك  درن ت الحرارة الم خ ض  إلب تد    أنس م   ة لمالةس السميك 
الايف  ح ر ودرن ت الحرارة  يه مرت ل   ويك ي ةه ارتدا  المالةس الخ ي      درن  الحرارة 
تختمف من  ال ألخر  م م  ولكن كيف  لرف درن  الحرارة ؟  ي  ط مي الغ لي    ك مق ييس 
رة مختم   لقي س درن  الحرارة  ه  ك مقي س خ ص لقي س درن  حرارة النو ويسمب ميزان حرا

النو وأخر  قيس ةه درن  حرارة أنس م    ويسمب ميزان حرارة النسم  و كذا  لكن ي أمي م ذا 
ةشأن قمياي األةيض  ذا   ق لت له أمه : ال تخف سيأتي  ال الايف  م  قريب وترت   
درن  الحرارة و  د   سأسمح لك ة رتدا ه   هو حق ب نميل نداب (. وةلد االستم ع لمقا  ةشكل 

وطرح ةلض األس م   ن الحوار الذي دار ةين الط ل وأمه  يست تج التالمذة ةمس  دة نيد  
الملمم   وان درس اليوم  ن درن  الحرارة  وة لت لي السؤال الر يس: كيف تق س درن  حرارة 

 األنس م ؟
 ثانيًا: تحديد األشياء واألحداث :    

دورق  يه م    م ة   إ    يحوي م     تر  األشي   : إ    يحوي م   ة رد  إ    يحوي م   س خن 
 حراري لمتسخين  ميزان حراري طةي  ميزان حرارة لمنو.

 األحداث : 
. رفع كمتا يدي ووضعيما في إناء يحوي ماء فاتر, بعد أف كانت إحداىما في إناء ماء بارد 1

 واألخرى في إناء ماء ساخف
  الط ول   اليم ب  ي ا     األول المونود مب يد و الملمم أحد التالمذة لمس  دته  ويض  يدئ   

ويسأله : ةم ذا تشلر ؟ أشلر ة لةرودة   لم   ة رد  و ي   س الوقت يض  يدئ اليسرك  ي ا     
الب  ي  ويسأله ةم ذا تشلر؟ أشلر ة لسخو     لم   س خن  بم يخرج كمت  يديه ويضلهم   ي 

   ويسأله الملمم : ةم ذا تشلر  ي كمت  يديك ؟ا     الب لث الذي يحوي  مب الم   ال  تر
 ل تستطي  تحديد درن  حرارة الم   يدي اليم ب تشلر ة لسخو    يدي اليسرك تشلر ة لةرودة. 

 ةدق  ة ستخدام يديك؟
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 يدي ال تستطي  إذن أن تحدد درن  حرارة الم     هل أستطي  أن استخدمه  لقي س درن     
يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط  ستخدمه لقي س درن  الحرارة؟  م  النه ز الذي  الحرارة

(1 .) 
ةلد ذلك يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة الملموم ت التي تم التوال إليه   مب مخطط الشكل    

 المرسوم  مب السةورة.  يكتب   د الم   يم : س خن  ة رد    تر  الممس.  (V)الملر ي 
 و  د المة دئ : 

 الممس التحدد حرارة النسم ةدق .ح س   -
    ك أنس م ة ردة وأنس م س خ  . -
 تق س درن  الحرارة ةمقي س خ ص ةذلك. -

  مب السةورة.   ((Vوكذلك الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل الملر ي 
(  وةلد   يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال 1يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط)   
 يه من ملموم ت.  يكتب   د االد   ات الملر ي  :إل
 يتم قي س درن  الحرارة ةميزان الحرارة. -
 درن  حرارة النسم تحدد مدك سخو   النسم أو ةرودته.   -
 . تسخيف ماء مموف 2
 يحضر الملمم دورق زن ني ويممؤئ ة لم   الممون الة رد  يحدد مستوك الم   بم يسخن الدورق     

 (.3ه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )ةلد   يون
ةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط   

المرسوم  مب السةورة   يكتب   د التسنيالت : يرت   مستوك الم    ي  (V)الشكل الملر ي 
 لسوا ل ة لتسخين.  الدورق   د تسخي ه. و  د االد   ات الملر ي  : تتمدد ا

 . ترمؿ ميزاف حرارة زئبقي 3
يلرض الملمم أم م التالمذة ميزان حرارة ز ةقي لتلرف أقس مه  ويةدأ من أس ل المقي س   يشير    

إلب اال ت  خ الاغير   سميه المستودع أل ه يخزن داخمه م دة الز ةق و  وق  ذا اال ت  خ أ ةوب 
رت    يه الز ةق  أم  األ ةوب الخ رني  هو الس ق و و ضيق يد ب األ ةوب الشلري والذي ي

 (. 4زن ني سميك يكون مقسم إلب تدرين ت. يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )
ةلد   يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل    

ات الملر ي  : يتألف ميزان الحرارة  يكتب   د االد    المرسوم  مب السةورة.(V)الملر ي 
 س ق . -3أ ةوب شلري  -2المستودع  -1الز ةقي من : 

 ميزان الحرارة يحدد ةرقم درن  الحرارة.  -و  د التسنيالت : 
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 لميزان الحرارة الز ةقي أقس م  دة.   -                   

 و  د التحويالت :           ميزان الحرارة الز ةقي 

 يتألف من                                    

 مستودع                        أ ةوب شلري                             س ق 

  و                                    و                                و

 أ ةوب زن ني سميك      خزان زن ني               أ ةوب زن ني ضيق             

 يحتوي  مب                       يتال ب                           مقسم إلب 

 الز ةق                         المستودع                             تدرين ت متس وي  

 . ترمؿ مادة الزئبؽ 4
رة الز ةقي ةهذا االسم ؟..ينيب التالمذة : أل ه يسأل الملمم التالمذة لم ذا سمي ميزان الحرا   

يحوي م دة الز ةق. يسأل الملمم :  ل يوند الز ةق  ي ميزان الحرارة  قط ؟ . . ال  هو يستلمل 
 ي مق ييس الضغط وحشوات األس  ن وما ةيح تو ير الط ق   يونه التالمذة إلب ورق  اللمل 

تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط  مذة م (. يبةت ةلد   الملمم ةمش رك  التال5 ش ط )
 المرسوم  مب السةورة .  ((Vالشكل الملر ي 

  يكتب   د االد   ات الملر ي  : الز ةق ملدن س  ل ويستخدم  ي من الت  دة .  
 و  د التحويالت :               
 يوند الز ةق                                  

 

 زين الحرارة        مق ييس الضغط       حشوات األس  ن         ما ةيح تو ير الط ق  موا

 تدريج ميزاف الحرارة  .5
يأخذ الملمم ميزان الحرارة الز ةقي  ويغمر المستودع  ي البمج )أ(  و موق  القط  الس مي  و    

م ةين ال قطتين أ و ب إلب يسخن م   الدورق  يرت   الز ةق )ب( موق  ال قط  اللموي  و  قسم 
(. ةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم 6م   قسم متس و. يونه ةلد   التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )

المرسوم ( (Vتم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل الملر ي  ةمش رك  التالمذة م 
  مب السةورة.
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 .  تدرين  100رة الز ةقي إلب  يكتب   د االد   ات الملر ي  : ي قسم ميزان الحرا

 

   د التحويالت :            موازين الحرارة  ي حي ت   

 

 النو                           حراري طةي           قي س درن  غمي ن الحميب 

 
 يتنمد الم    ي درن  ا ر سيمزيوس .  -
 يغمي الم    ي درن  م   سيمزيوس .   -

 المرسوم  مب السةورة . (V) ي مك  ه  مب مخطط الشكل الملر ي  وكذلك الحدث
 و  د المة دئ :    ك أ واع  د ة لموازين الحرارة .

 ( ..7يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )
 ثالثًا : تحديد التسجيالت : 

 لس ةق  : يتم مرانل  التسنيالت والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس ا   
أشلر ةةرودة ةيدي اليم ب التي ك  ت  ي الم   الس خن  وةسخو   ةيدي اليسرك التي ك  ت  -

 ة لم   الة رد.
 يرت   مستوك الم    ي الدورق   د تسخي ه. -
 ميزان الحرارة يحدد ةرقم درن  الحرارة.  -
 لميزان الحرارة الز ةقي أقس م  دة.  -

 بادئ : رابعًا : تحديد المفاىيـ والم
يتم مرانل  الم   يم والمة دئ والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق     

  مب السةورة :
 الم   يم : س خن  ة رد    تر  الممس  التمدد  ميزان الحرارة الز ةقي.  -
 تحدد حرارة النسم ةدق .  ح س  الممس ال- :   المة دئ -

 أنس م ة ردة وأنس م س خ  .     ك-            
 تق س درن  الحرارة ةمقي س خ ص ةذلك. -            
    ك أ واع  د ة لموازين الحرارة. -            
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 خامسًا : تحديد التحويالت : 
يتم مرانل  التحويالت التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب    

                           السةورة : 
 ميزان الحرارة الز ةقي                            

 يتألف من                                    

 مستودع                        أ ةوب شلري                             س ق 

  و                           و                                    و     

 خزان زن ني               أ ةوب زن ني ضيق                  أ ةوب زن ني سميك 

 يحتوي  مب                       يتال ب                           مقسم إلب 

 تدرين ت متس وي  الز ةق                         المستودع                             
 

 يوند الز ةق                                  

 

 موازين الحرارة        مق ييس الضغط       حشوات األس  ن         ما ةيح تو ير الط ق 
 

 موازين الحرارة  ي حي ت                             

 

 حراري طةي           قي س درن  غمي ن الحميب     النو                      
 
 يتنمد الم    ي درن  ا ر سيمزيوس .  -
 يغمي الم    ي درن  م   سيمزيوس .  -

 سادسًا: تحديد االدعاءات المعرفية : 
يتم مرانل  االد   ات الملر ي  التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس    

 السةورة.الس ةق   مب 
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 يتم قي س درن  الحرارة ةميزان الحرارة.   -
 درن  حرارة النسم تحدد مدك سخو   النسم أو ةرودته. -
 تتمدد السوا ل ة لتسخين.  -
 . س ق. 3. أ ةوب شلري 2. المستودع 1يتألف ميزان الحرارة الز ةقي من :  -
 الز ةق ملدن س  ل ويستخدم  ي من الت  دة.  -
 الحرارة الز ةقي إلب م   تدرين  متس وي . ي قسم ميزان  -

 سابعًا : تحديد االدعاءات القيمية : 
( .. وةلد ت  يذ ال ش ط  يمكن تبةيت الت لي   د 7يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )   

 االد   ات القيمي .
 يس  د تحديد درن  حرارة الشخص  ي تشخيص ح لته الاحي .

 لنو  ي ملر   ح ل  الطقس.ي يد تحديد درن  حرارة ا
 5-3مالحظ  : اللمل  ي ورق  اللمل ةشكل منمو  ت ) حيث يقسم التالمذة إلب منمو  ت 

 تالمذة  ي كل منمو   خالل مراحل الدرس األولب (. 
 

 :  شكؿ سبعة المعرفي القياسي الذي قاـ المعمـ بإعداده لمدرس       
 

 الجانب النظري                        الجانب العممي                        
 ______________________  كيؼ تقاس درجة           _______________________        

 المبادئ حرارة األجساـ ؟                                         االدعاءات القيمية
  تحدد حرارة الجسـ بدقة  حاسة الممس ال -            ة حرارة الشخص في تشخيص          جيساعد تحديد در  -

 ىناؾ أجساـ باردة وأجساـ ساخنة  -    حالتو الصحية .                                                    
 لؾ  تقاس درجة الحرارة بمقياس خاص بذ -                                                 االدعاءات  المعرفية

 ىناؾ أنواع عد ة لموازيف الحرارة  -                               يتـ قياس درجة الحرارة بميزاف الحرارة   -
 المفاىيـ درجة حرارة الجسـ تحدد مدى سخونة الجسـ أو برودتو                    -
   اخف, بارد, فاتر, الممس, التمدد, ميزاف الحرارة س                                         تتمدد السوائؿ بالتسخيف  -
 الزئبقي                .المستودع 1يترلؼ ميزاف الحرارة الزئبقي مف :  -
 .ساؽ  3.أنبوب شعري 2
  الزئبؽ معدف سائؿ ويستخدـ في مجاالت عدة   -
 ينقسـ ميزاف الحرارة الزئبقي إل  مئة تدريجة متساوية -
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 التحويالت

 ميزان الحرارة الز ةقي                            
 يتألف من                                    

 مستودع                        أ ةوب شلري                             س ق 
  و                                    و                                و

 خزان زن ني               أ ةوب زن ني ضيق                  أ ةوب زن ني سميك 

 يحتوي  مب                       يتال ب                           مقسم إلب 

 الز ةق                         المستودع                             تدرين ت متس وي  
 

 يوند الز ةق                                  

 

 موازين الحرارة        مق ييس الضغط       حشوات األس  ن         ما ةيح تو ير الط ق 
 

 موازين الحرارة  ي حي ت                             

 

 درن  غمي ن الحميبالنو                           حراري طةي           قي س 

    يتنمد الم    ي درن  ا ر سيمزيوس .  -
 يغمي الم    ي درن  م   سيمزيوس .  - 

 التسجيالت :
أشلر ةةرودة ةيدي اليم ب التي ك  ت  ي الم   الس خن  وةسخو   ةيدي اليسرك التي ك  ت  -

 ة لم   الة رد.
 يرت   مستوك الم    ي الدورق   د تسخي ه. -
 لحرارة يحدد ةرقم درن  الحرارة. ميزان ا -
  لميزان الحرارة الز ةقي أقس م  دة. -
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 األشياء واألحداث
 األشياء

إ    يحوي م   ة رد  إ    م   س خن  إ    م     تر  دورق  يه م    م ة  حراري لمتسخين  
 ميزان حراري طةي  ميزان حرارة النو.

 األحداث
م     تر  ةلد أن ك  ت إحدا م   ي إ    م   ة رد ر   كمت  يدي ووضلهم   ي إ    يحوي -

 واألخرك  ي إ    م   س خن .
 تسخين م   ممون .-
 تأمل ميزان حرارة ز ةقي .-

 تأمل م دة الز ةق .-
 تدريج ميزان الحرارة .-

 التقويـ :

   الت لي  :أكمل المخطط ت الم   يمي  

 ةقي ميزان الحرارة الز                            

 يتألف من                                 

 

 

 موازين الحرارة  ي حي ت                           

 

 

لدرس اليوـ مع تسجيؿ المعمومات  V))يطمب المعمـ مف كؿ مجموعة رسـ مخطط الشكؿ  -
  .المناسبة تحت كؿ مكوف مف مكوناتو وباستخداـ األلواف المحددة 
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  (2)ورقة عمؿ              
 الصؼ : الرابع                                        الحرارة   الدرس الثاني : درجةُ 

 التنفيذ : جماعي                                                   المادة : عموـ  
 اسـ المجموعة :............................

 -1-نشاط
 س  دو ي أ   اديقكم  ةقور  ي  ذئ التنرة  :   -

 

 

 (3(                 و    م     تر)2(                    و    م   س خن )1و    م   ة رد )
 ( أشلر ب .......................................1)     دم  أض  يدي اليم ب ة لو     -
 ( أشلر ب ......................................2)     دم  أض  يدي اليسرك ة لو     -
 :(  أشلر3)أخرج كمت  يدي وأضلهم   ي الو    -

 ب................................... ي يدي اليم ب. 
 ب ................................... ي يدي اليسرك.

  -2-نشاط 
من التنرة  الس ةق   أست تج أن ح س  الممس   -

.... ............................................................ 
لذلك يتم قي س درن  الحرارة ب: 

................................................................ 
 أحسنتـ أصدقائي ..
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  -3-نشاط 
ن  وحدد اديق   أر وب يحب الملب والتلمم مل ب  ذات مرة أحضر دورق  يه م   ممو 

 مستوك الم    يه  بم سخن الدورق  و  د   ت  ن  أر وب ةأن : 
مستوك الم     د تسخين الدورق 

...................................................................... 
 لذلك أخذ أر وب ورق  وسنل  ميه  م  است تنه من تمك التنرة    كتب :

 ة لتسخين .  .............. السوا ل  
 

  -4-نشاط 
 ض  المسمي ت الم  سة   مب الشكل : 

1......................... 
 
2......................... 
 
3 ......................... 

  -5 -نشاط 
   ألس  دكم  ي التلرف  مي :          ل تلر و  ي ؟ ...  ي   الزئبؽأ   اسمي 

 ملدن  س  ل  غ ز   هل أ     :    
 لك  ي     : ملدن س  ل  ملدن امب  س  ل غ زي 

 أين أوند  ي ميزان الحرارة :  ي األ ةوب الشلري    ي الس ق   ي المستودع.
 ................................. -1أين أوند أيض ب :  
                  2- ................................. 

                  3- ................................. 
 أحس تم .....
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  -6-نشاط 
 *يقسم ميزان الحرارة الز ةقي إلب .........................تدرين  ) قسم متس وي (.

 درن  غمي ن الم    ي :.................................. إن   
 ............درن  تنمد الم    ي :....................... إن   

 *موازين الحرارة  ي حي ت   : 
1............................................ 
2............................................. 
3............................................. 

  -7-نشاط 
 م     دة الدق   ي تحديد درن  الحرارة ؟

............................................................................................. 
 

 ....شكرَا لكم أادق  ي  ...حق ب إ كم تستحقون م ي  ذئ النزرة 
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ُد األجساـ الصمبة بالحرارة   الدرس الثالث :              تمدُّ

 أىداؼ الدرس : -1

 

 طريقة عرض الدرس : -2

 أواًل: صوغ السؤاؿ الرئيس :
يتم  رض اورتين إحدا م  تمبل أسالك الكهرة   و ي متدلي   مب األ مدة واألخرك تمبل    

ال راغ ت ةين قضة ن سك  القط ر  وةلد تأمل الاورتين. يسأل الملمم: م ذا تش  دون  ي 
د االستم ع  ن ة ت التالمذة  يطرح الملمم سؤالين ؟.. وةل  م  ال رق ةين الاورتينالاورتين

آخرين: م  سةب ونود ال راغ ت ةين قضة ن سك  القط ر؟ و لم ذا تةدو أسالك الكهرة   متدلي  
وغير مشدودة؟ .. وم ه يست تج التالمذة ةمس  دة الملمم   وان درس اليوم  ن: تمدُّد األنس م 

  يس : كيف تتمد د األنس م الامة ؟الامة  ة لحرارة  وة لت لي السؤال الر 
 ثانيًا : تحديد األشياء واألحداث :

 م ة  حراري  األشي   : سمك حديدي  سمك  ح سي 
 األحداث : 

 المستوى اليدؼ  
  هم ارة  مب األنس م الامة  أن يوضح أبر الحر  1
 تذكر أن يلدد اللوامل المؤبرة  ي تمدد سمك ملد ي  2
أن ي سر سةب سعهول   عزع غطع   ملعد ي   ع   زنع ني   عد وضعله تحعت  3

 م   س خن 
  هم

أن يسععت تج أبععر اخععتالف )درنعع  الحععرارة   طععول النسععم   ععوع الملععدن ( ععي  4
 تمدد األنس م الامة  

  هم

  هم ج كي ي  تمدد األنس م الامة  أن يست ت 5
  هم أن يست تج كي ي  تقمص األنس م الامة   6
 تحميل أن يلمل سةب كون أسالك الكهرة   مشدودة شت   ومتدلي  اي  ب  7
 تحميل أن يلمل سةب ترك  راغ ت اغيرة ةين قضة ن سك  القط ر  8
  هم أن يست تج اللوامل المؤبرة  ي تمدد األنس م الامة   9
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 . تسخيف سمؾ  1
يمسك الملمم ةسمك حديدي ويقوم ةتبةيته من  ه يتيه  بم ي لر ض السمك لمهب م ة  حراري و    

  سةب ذلك؟ .. ةلد   يونه التالمذة إلب ورق  اللمل ويسأل: م ذا حدث لمسمك الحديدي؟ وم
(. ةلد ت  يذ ال ش ط يقوم الملمم ةمش رك  التالمذة ةتبةيت الملموم ت التي تم التوال 1 ش ط )

 المرسوم  مب السةورة.إليه   مب مخطط الشكل 
  يكتب تحت الم   يم : حرارة  تمدد 

 ارة .و  د المة دئ : تتغير ح ل  ةلض األنس م ة لحر 
 وض  السمك قرية ب من ال  ر يؤدي إلب تمددئ . و  د التسنيالت :

 و  د التحويالت : سمك + حرارة             تمدد 
 . المرسوم  مب السةورة ( (Vوكذلك الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل  

 . إبعاد السمؾ الحديدي عف المنبع الحراري  2
ي المتمدد  ن الم ة  الحراري وتركه لمحظ ت  بم يسأل يقوم الملمم ةإةل د السمك الحديد    

التالمذة : م ذا حدث لمسك المتمدد؟..وم  سةب ذلك التقمص ؟ .. يونه التالمذة إلب ورق   الملمم
(  وةلد ت  يذ ال ش ط يقوم الملمم ةمش رك  التالمذة ةتبةيت الملموم ت التي تم 2اللمل  ش ط )

  المرسوم  مب السةورة . (V)لملر ي التوال إليه   مب مخطط الشكل ا

  يكتب   د الم   يم : التقمص .
 و  د االد   ات الملر ي  : تتمدد األنس م الامة  ة لحرارة  وتتقمص ة لةرودة . 

 و  د التسنيالت : إةل د السمك  ن ال  ر يؤدي إلب تقماه .
 و  د التحويالت : سمك + إةل دئ  ن الحرارة          تقمص 

  مب السةورة .  ((Vحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل الملر ي وال 
 . تسخيف سمؾ حديدي أقؿ طواًل مف السمؾ الحديدي األوؿ 3
يقوم الملمم ة ستةدال السمك الحديدي األول ةسمك حديدي أخر وأقل طوالب من األول  ويلرضه    

م ذا حدث لمسمك ؟ .. ينيب  كم  السمك الحديدي األول لمهب الم ة  الحراري  ويسأل التالمذة :
          ل تمدد السمك الب  ي ة  س مقدار تمدد السمك األول؟ .. تمدد السمك  يسأل الملمم: التالمذة:

( .. وةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم ةمش رك  3يونه الملمم التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )   
 المرسوم  مب السةورة.  (V)الشكل الملر ي التالمذة م تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط

  . يكتب   د المة دئ :  يؤبر تغير طول النسم  ي مقدار التمدد الذي يايةه   د تلرضه لحرارة
 يؤبر  ي تمدد األنس م الامة  : طول السمك المستخدم .   -  د االد   ات الملر ي  : 

 و  د التسنيالت : يتمدد السمك األطول ةمقدار أكةر. 
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    . تبديؿ السمؾ الحديدي بسمؾ نحاسي4
 يقوم الملمم ةإةل د السمك الحديدي  ويبةت مك  ه سمك أخر ح سي  ويقرةه من الم ة  الحراري     

ويسأل التالمذة : م ذا حدث لمسمك ال ح سي ؟ .. ينيب التالمذة : تمدد السمك   يسأل الملمم : 
 سمك الحديدي ؟ .. ل تمدد السمك ال ح سي ة  س مقدار تمدد ال

( .. وةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة 4يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )   
 المرسوم  مب السةورة.  ((Vتم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل الملر ي  م 

ايةه    د تلرضه   يكتب   د المة دئ : يؤبر تغير  وع الم دة الامة   ي مقدار التغير الذي ي
 لمحرارة . 

   د االد   ات الملر ي  : يؤبر  ي تمدد األنس م الامة  :  وع الم دة المستخدم . 
 .   و  د التسنيالت : يختمف مقدار تمدد السمك الحديدي  ن السمك ال ح سي

 ثالثًا : تحديد التسجيالت :  
لتالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب يتم مرانل  التسنيالت والتي بةته  الملمم ةمش رك  ا   

 السةورة .
 وض  السمك قرية ب من ال  ر يؤدي إلب تمددئ . -
 إةل د السمك  ن ال  ر يؤدي إلب تقماه . -
 يتمدد السمك األطول ةمقدار أكةر . -
 يختمف مقدار تمدد السمك الحديدي  ن السمك ال ح سي .  -
 رابعًا : تحديد المفاىيـ والمبادئ : 
يتم مرانل  الم   يم والمة دئ والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس     

 الس ةق   مب السةورة .
 الم   يم : حرارة   تمدد  تقمص  

 تتغير ح ل  ةلض األنس م ة لحرارة . -المة دئ : 
 لمحرارة .  يؤبر تغير طول النسم  ي مقدار التمدد الذي يايةه   د تلرضه -          
 يؤبر تغير  وع الم دة الامة   ي مقدار التغير الذي يايةه    د تلرضه  لمحرارة .  -          

 :  خامسًا: تحديد التحويالت 
يتم مرانل  التحويالت والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب    

 السةورة.
 تمدد          سمك + حرارة             

 سمك + إةل دئ  ن الحرارة          تقمص    
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 :   سادسًا : تحديد االدعاءات المعرفية
يتم مرانل  االد   ات الملر ي  والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس  مب    

 السةورة .
 تتمدد األنس م الامة  ة لحرارة وتتقمص ة لةرودة . -
 مدد األنس م الامة  : طول السمك المستخدم .يؤبر  ي ت -
 يؤبر  ي تمدد األنس م الامة  :  وع الم دة المستخدم  . -

 سابعًا : تحديد االدعاءات القيمية :
( .. وةلد ت  يذ ال ش ط  يمكن تبةيت الت لي   د 5يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )   

 االد   ات القيمي  .
 ن سك  القط ر الحديدي   يسهم  ي الح  ظ  مب سالم  المس  رين .ترك  راغ ت ةين قضة 

 5-3مالحظ  : اللمل  ي ورق  اللمل ةشكل منمو  ت)حيث يقسم التالمذة إلب منمو  ت 
  تالمذة  ي كل منمو   خالل مراحل الدرس األولب ( 

 

 شكؿ سبعة المعرفي القياسي الذي قاـ المعمـ بإعداده لمدرس :     

 الجانب العممي                                               الجانب النظري            
 ___________________________كيؼ تتمد د األجساـ_______________________________   

  المبادئ                                                   االدعاءات القيمية
 تتغير حالة بعض األجساـ بالحرارة . -      ؟الصمبةاف سكة القطار الحديدية ,       ترؾ فراغات بيف قضب-
    يؤثر تغير طوؿ الجسـ في مقدار التمدد الذي   -يسيـ في الحفاظ عم  سالمة المسافريف .                           

 يصيبو عند تعرضو لمحرارة .                                                االدعاءات المعرفية
  المفاىيـتتمدد األجساـ الصمبة بالحرارة وتتقمص بالبرودة .                    -
 يؤثر في تمدد األجساـ الصمبة : طوؿ السمؾ المستخدـ              حرارة, تمدد, تقمص -
 يؤثر في تمدد األجساـ الصمبة : نوع المادة المستخدمة-
 التحويالت   
 ؾ + حرارة             تمددسم 

 سمؾ +إبعاده عف الحرارة          تقمص  
 التسجيالت    
 وضع السمؾ قريبًا مف النار يؤدي إل  تمدده .-
 إبعاد السمؾ عف النار يؤدي إل  تقمصو . -
 يتمدد السمؾ األطوؿ بمقدار أكبر . -



 املالحق

 

070 
 

 يختمؼ مقدار تمدد السمؾ الحديدي عف السمؾ النحاسي . -
 ياء واألحداثاألش

 األشياء
 منبع حراري  سمؾ حديدي, سمؾ نحاسي,

 ألحداثا
 تسخيف سمؾ .

 إبعاد السمؾ الحديدي عف المنبع الحراري .
 تسخيف سمؾ حديدي أقؿ طواًل مف السمؾ الحديدي األوؿ .

 تةديل السمك الحديدي ةسمك  ح سي .
 التقويـ :

 
 امن ال راغ ت الت لي  :

   ب ..........وتتقمص ب.................تتمدد األنس م الامة -
 اللوامل المؤبرة  ي تمُّدد سمك : تغُّير درن  .................. و ............... سمك   -

 و................م د ة السمك.   
لدرس اليوـ مع تسجيؿ المعمومات  (V)* يطمب المعمـ مف كؿ مجموعة رسـ مخطط الشكؿ  

     كوف مف مكوناتو وباستخداـ األلواف المحددة.المناسبة تحت كؿ م

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق

 

071 
 

 (3)ورقة عمؿ 
 بالحرارة                             الصؼ : الرابع  الدرس الثالث : تمدد األجساـ الصمبة

 التنفيذ : جماعي                                                         المادة : عموـ  
 :............................ اسـ المجموعة

  -1-نشاط 
  ي الشكل المن ور: سمك حديدي مبةت من  ه يتيه  وقم   ةتلريضه لم ة  حراري 

 م  التغيرات التي طرأت  مب السمك الحديدي ؟  

........................................................................................... 

 ألمثمة عم  تمدد األجساـ الصمبة بالحرارة: مف ا - 

..............................في فصؿ الصيؼ.  
 مف األمثمة عف تقمص األجساـ الصمبة بالحرارة:-

 ............................ في فصؿ الشتاء .

  -2-نشاط
  ت ة  التنرة  الس ةق  ةإةل د الم ة  الحراري  ن السمك المتمدد . 

 تالحظ  م ذا حدث لمسمك الحديدي؟م ذا 
............................................................................................ 

  -3-نشاط 
ل ستةدل السمك الحديدي  ي التنرة  الس ةق  ةسمك حديدي أخر أقل طوالب  وأ رضه لم ة  حراري 

 من نديد. 
 السمك الحديدي النديد ؟م  التغيرات التي طرأت  مب 

............................................................................................. 
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 وة لت لي  ست تج ةأن :

مقدار ................ السمك الحديدي األطول يكون ...................من مقدار تمدد السمك 
 الحديدي األقار  

  

  -4-نشاط 
 ل ستةدل السمك الحديدي  ي التنرة  الس ةق  ةسمك  ح سي  وأ رضه لم ة  حراري.

 م  التغيرات التي طرأت  مب السمك ال ح سي ؟ 

............................................................................................. 

 وة لت لي  ست تج ةأن : 

 ........السمك ال ح سي  ............... ن مقدار تمدد السمك الحديدي ........مقدار      

 

 

  -5-نشاط 

 م  ا نرا  المتخذ لمسكك الحديدي   لممح  ظ   مب سالم  المس  رين ةواسط  القط ر؟ 

........................................................................................... 
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  الجويُّ  الضغطُ                      الدرس الرابع :

 أىداؼ الدرس :-1

 

 عرض الدرس : طريقة -2

 أواًل : صوغ السؤاؿ الرئيس :
   أو من س  ر م كم ة لة ص؟يونه إلب التالمذة السؤال الت لي : من س  ر م كم ة لط  رة ؟    

... ينيب أحد   أو ةم ذا ك ت تشلر   دم  يسرع الة ص؟ةم ذا ك ت تشلر   دم  تقم  الط  رة ؟
  التالمذة : ةضغط  مب أذ ي.

لك الضغط ؟ .. وم ه يست تج التالمذة ةمس  دة الملمم   وان درس اليوم  ن  ل تلمم م  سةب ذ
 الضغط النوي ؟  م   والضغط النوي   وة لت لي السؤال الر يس : 

 

 المستوى اليدؼ  
 تذكر أن يلرف الضغط النوي  1
 تذكر أن يذكر اسم المقي س المستخدم لقي س الضغط النوي  2
 تذكر أن يذكر اسم الل لم المخترع لمة رومتر  3
 ذكرت أن يحدد القيم  المتوسط  لمضغط النوي   د سطح الةحر  4
 تذكر أن يلرف الة رومتر الةسيط  5
  هم  أن ي سر سةب الشلور ة لضغط  مب األذن   د الس ر  ي ط  رة  6
أن يوضععععح سععععةب ارت عععع ع ضععععغط المكععععةس   ععععد سععععد  و عععع  المحقععععن ود عععع   7

 المكةس
  هم 

  هم أن يوضح سةب ا خ  ض ضغط المكةس   د نرئ إلب الخمف  8
  هم  ض   لة س ب خ ا ب  مب سطح القمر أن يلمل سةب ارتدا  را د ال 9
 تحميل أن ي سر سةب  دم ا سك ب الم    مب الطةق الورقي من األس ل   10
أن يسععععت تج سععععةب ا كمعععع ش القعععع رورة الةالسععععتيكي    ععععد سععععحب الهععععوا  مععععن  11

 داخمه  
 تحميل

 تركيب أن يرتب ةدق  خطوات ا   ة رومتر ةسيط 12
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 ثانيًا : تحديد األشياء واألحداث :  
 األشي   :محقن   كأس زن ني   ورق  ةيض     ق رورة   رغ  ةالستيكي    كأس م    

 األحداث : 
 سحب اليواء إل  داخؿ محقف . 1
 يمسك الملمم ةمحقن ويسحب كمي  من الهوا  إلب داخمه  بم يسد  و   المحقن ويد   المكةس     

 بم يسأل التالمذة : م  الذي طرأ  مب حنم الهوا  ؟ ..ينيب التالمذة : تقمص حنم الهوا  .
الذي أشلر ةه  مب إاة  ولكن   دم  تقمص حنم الهوا  وم  زالت  و   المحقن مسدودة  م  

 يدي ؟ .. ينيب التالمذة : ةضغط . 
 ( .1يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط)   

ةلد ذلك يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل 
  المرسوم  مب السةورة.  يكتب   د الم   يم : يتقمص  يزداد  حنم  يرت  ( V)الملر ي 

 ي خ ض  ضغط . 
 يتقمص حنم الهوا     يرت   ضغطه . -و  د االد   ات الملر ي  : 
 يزداد حنم الهوا     ي خ ض ضغطه. -                           

 

 و  د التحويالت :             حنم الهوا                  ضغط الهوا  

 يرت                               يتقمص                

 يزداد                               ي خ ض                 

  مب السةورة .(V)وكذلك الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل الملر ي 
 . قمب كرس ممموء بالماء عم  ورقة  2
 و م  يمن الملمم كأس ب ة لم   حتب ح  ته   بم يض  ورق  ةيض    وقه   ويقوم ةقمةه  رأسي ب و    

 يزال ممسك ب ة لورق   بم يسحب يدئ ةسر  .
(. وةلد ت  يذ ال ش ط  يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة 2يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )    

 المرسوم  مب السةورة.  ((Vم  تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل 
  يكتب   د المة دئ :

 حول   .الهوا  يحيط ةكل األشي   من  -
 الهوا  يحيط ة    ي كل مك ن .  -

 و  د التسنيالت :
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 ال ي سكب الم   من الكأس ةسةب الضغط النوي المؤبر  مب الطةق الورقي من األس ل . -
 . سحب اليواء مف داخؿ قارورة 3
يمسك الملمم ق رورة ةالستيكي    رغ   ويقوم ةسنب الهوا  من داخمه  و بم يونه التالمذة إلب    

(.. وةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من 3ورق  اللمل  ش ط )
  مب السةورة. ( (Vملموم ت  مب مخطط الشكل الملر ي 

  يكتب   د التسنيالت : 
ت كمش الق رورة الةالستيكي    د سحب الهوا  من داخمه  ةسةب ضغط الهوا   مب النوا ب  -

  رورة .الخ رني  لمق
 و  د االد   ات الملر ي  : 

 يحدث الهوا  الذي يحيط ة ألرض ضغط ب  مب كلِّ األنس م  يسم ب الضغط النوي  . -
 .مقياس الضغط الجوي  4
يسأل الملمم  ل تتس وك قيم  الضغط النوي  ي كل مك ن؟.. ينيب التالمذة: ال تتس وك    

 قيم  الضغط النوي  ي كل مك ن  
 تحديد قيم  الضغط النوي ؟.. ينيب التالمذة : ةمقي س خ ص. لكن كيف يمكن

(.. وةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة 4يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )    
  مب السةورة.((Vتم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل  م 

  يكتب   د الم   يم: مقي س الضغط النوي  الة رومتر.
 و  د االد   ات الملر ي  :

 يتم قي س الضغط النوي ةمقي س الضغط النوي ) الة رومتر(. -
 القيم  المتوسط  لمضغط النوي   د سطح الةحر تس وي )انو(.  -

  مب السةورة .((Vوكذلك الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل 
ش ط يبةت الملمم ةمش رك  (  وةلد ت  يذ ال 5يونه ةلد   التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )   

  مب السةورة.( (V التالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل
  يكتب   د المة دئ :    ك أمبم   ديدة لمضغط النوي  ي حي ت  . 

  :ثالثًا : تحديد التسجيالت 
رس الس ةق   مب يتم مرانل  التسنيالت التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات ال   

 السةورة. 
 ال ي سكب الم   من الكأس ةسةب الضغط النوي المؤبر  مب الطةق الورقي من األس ل. - 
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ت كمش الق رورة الةالستيكي    د سحب الهوا  من داخمه  ةسةب ضغط الهوا   مب النوا ب  -
 الخ رني  لمق رورة.

 :رابعًا : تحديد المفاىيـ والمبادئ 
م   يم والمة دئ التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق  يتم مرانل  ال   

  مب السةورة .
  .الة رومتر ضغط  مقي س الضغط النوي  الم   يم: يتقمص  يزداد  حنم  يرت    ي خ ض 

 المة دئ :
 الهوا  يحيط ةكل شي  من حول   . - 
 الهوا  يحيط ة    ي كل مك ن . -
    ديدة  مب الضغط النوي  ي حي ت   .    ك أمبم -

 خامسًا : تحديد التحويالت :
يتم مرانل  التحويالت التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب    

 .السةورة
 التحويالت :                 حنم الهوا                  ضغط الهوا   

 يرت                               قمصيت                

 يزداد                               ي خ ض                 

 :سادسًا : تحديد االدعاءات المعرفية 
يتم مرانل  االد   ات الملر ي  التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس    

 الس ةق   مب السةورة.
 وا    يرت   ضغطه.يتقمص حنم اله  -
 يزداد حنم الهوا    ي خ ض ضغطه. -
- .  يحدث الهوا  الذي يحيط ة ألرض ضغط ب  مب كل  األنس م  يسمب الضغط النوي 
 يتم قي س الضغط النوي ةمقي س الضغط النوي الة رومتر.  -
 نو(. 1القيم  المتوسط  لمضغط النوي   د سطح الةحر تس وي ) -

 اءات القيمي ة : سابعًا : تحديد االدع
(.. وةلد ت  يذ ال ش ط  يمكن تبةيت الت لي   د 6يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )   

 االد   ات القيمي .
  ست يد من الضغط النوي لا   أشي    ديدة تسهل حي ت   . - 
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تالمذة 5 -3)حيث يقسم التالمذة إلب منمو  تللمل  ي ورق  اللمل ةشكل منمو  ت: امالحظ 
  ي كل منمو   خالل مراحل الدرس األولب (. 

 شكؿ سبعة المعرفي القياسي الذي قاـ المعمـ بإعداده لمدرس :     
 

 الجانب النظري                   الجانب العممي                                      
 __________________________ماىو الضغط         _______________________               

 المبادئ                       االدعاءات القيمية                      
 اليواء يحيط بنا في كؿ مكاف . -الجوي  ؟              نستفيد مف الضغط الجوي لصنع أشياء عديدة  -
 ىناؾ أمثمة عديدة لمضغط الجوي في حياتنا  –      تسيؿ حياتنا .                                                  

 المفاىيـ                                                   االدعاءات المعرفية
 ضغط  يتقمص , يزداد , حجـ , يرتفع , ينخفض,       يتقمص حجـ اليواء, فيرتفع ضغطو .                         -
 مقياس الضغط الجوي , البارومتر .      ضغطو .                        يزداد حجـ اليواء , فينخفض -
 يحدث اليواء الذي يحيط باألرض ضغطًا عم  كؿ   -

 األجساـ, يسم  الضغط الجوي .
 يتـ قياس الضغط الجوي بمقياس الضغط الجوي البارومتر  -
 القيمة المتوسطة لمضغط الجوي عند سط  البحر -
 جو( 1تساوي ) 
 تحويالت ال 

 حنم الهوا                  ضغط الهوا                             
 يرت                               يتقمص                

 يزداد                               ي خ ض                 

 
 التسجيالت 

 ؤثر الم ال ينسكب الماء مف الكرس بسبب الضغط الجوي -
 عم  الطبؽ الورقي مف األسفؿ.

 تنكمش القارورة البالستيكية عند سحب اليواء مف داخميا  -
 بسبب ضغط اليواء عم  الجوانب الخارجية لمقارورة . 

 األشياء واألحداث
 األشياء

 محقف, كرس زجاجي, ورقة بيضاء, قارورة فارغة بالستيكية, كرس ماء
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 األحداث
 حقف سحب اليواء إل  داخؿ الم -
 قمب كرس ممموء بالماء عم  ورقة -

 سحب اليواء مف داخؿ قارورة  -
 مقياس الضغط الجوي  -

 التقويـ : 
 

 امن ال راغ ت ة لماطمح اللممي الم  سب : 
 ....................... :يحدث الهوا  الذي يحيط ة ألرض ضغط ب  مب كلِّ األنس م يس مب -
 .......................................دام مقي س يسم ب : يتم قي س الضغط النويِّ ة ستخ -
  .................................القيم  المتوس ط  لمضغط النويِّ   د سطح الةحر تس وي: -
 
لدرس اليوـ مع تسجيؿ المعمومات  ((Vيطمب المعمـ مف كؿ مجموعة رسـ مخطط الشكؿ *

                                                       . باستخداـ األلواف المحددةكوناتو و مالمناسبة تحت كؿ مكوف مف م
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 (4ورقة عمؿ )                                        

 الصؼ : الرابع                                       الدرس الرابع : الضغط الجوي  
 المادة : عموـ                                        التنفيذ : جماعي            

 اسـ المجموعة :..............................  
  -1-نشاط 

  ي  ل س  د اديق    حول  ي من ال راغ ت :  
 ............. حنم الهوا     يرت   .....................

 ................... .حنم الهوا     ي خ ض ...........
  -2-نشاط 

لدي   كأس مممو  ة لم     ض   وقه  ورق  ةيض   بم  قمةه  وم   زال ممسكين ة لورق   ةلد   
  سحب يد   ةسر  . م ذا  الحظ ؟ 

  ل ي سكب م   الكأس ؟..................................................................
 ........................................................م ت سير ذلك ؟....................

  -3-نشاط 
أراد   حول  سحب الهوا  من داخل ق رورة ةالستيكي    ت  ن  ةأن: الق رورة 

 ................  د سحب الهوا  من داخمه  ....................

  تس  ل لم ذا حدث ذلك لمق رورة؟ 
................................................................ 

  -4-نشاط 
 حول ال شيط يحب التلمم و ي غ   ه ك ن يلدد أسم   ةلض المق ييس   ي  

 ل ردد مله ...
 م ذا  ستخدم لقي س درن  الحرارة ؟................................................

 ....................................م ذا  ستخدم لقي س الضغط النوي ؟..........
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 م ذا يسمب مقي س الضغط النوي ؟...............................................
  -5-نشاط

 أ ط أمبم   ن الضغط النوي  ي حي ت   .
............................................................................................. 

  -6-اط نش
 ةم ذا  ست يد من الضغط النوي  ي حي ت   ؟

............................................................................................. 
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  الجوي   رة في الضغط  المؤث   الدرس الخامس             العوامؿُ 

 أىداؼ الدرس  -1

 

 طريقة عرض الدرس  -2

 :أواًل : صوغ السؤاؿ الرئيس 
 مش  دة ال يممين  وةلد الري ح  خر  نأيتم  رض  يمم تلميمي لتنرة الكأس المقموب  و حيث    

يتونه الملمم ةأس م  إلب التالمذة تتلمق ةمحتوك  ذين ال يممين  كأن يسأل: لم ذا لم تسقط الورق  
..  وةلد م  قش  التالمذة  ي ذلك لم ي سكب الم  ؟.. كيف ت شأ الري ح؟.ا   د قمب الكأس؟ ولم ذ

يست تج التالمذة ةمس  دة الملمم   وان درس اليوم  ن الضغط النوي واللوامل المؤبرة  ي 
 الضغط النوي  وة لت لي السؤال الر يس: م  اللوامل المؤبرة  ي الضغط النوي  ؟

 
 

 المستوى اليدؼ  
 تذكر وامل المؤبرة  ي الضغط النوي أن يلدد الل 1
  هم أن يلمل سةب الوة  الت  س  ي قم  نةل إ رست   ه   ي ق  دته  2
  أن يحدد اسم الم طق  التي يكون  يه  الضغط النوي أ مب م  يمكن  3
 تطةيق أن يلطي مب الب  ن ازدي د قيم  الضغط النوي ة  خ  ض درن  الحرارة  4
 تحميل ةين الري ح وتغير الضغط النوي أن ي سر اللالق   5
 تذكر أن يلرف الري ح 6
  هم أن يست تج آلي  ت  قص الضغط النوي  7
  هم أن يلمل ا خ  ض الضغط النوي ة رت  ع درن  الحرارة  8
 تطةيق أن ي  ذ  ش ط الشمل  المشتلم   مب الط ول   9
 تحميل وأ الئ أن ي سر سةب اختالف قيم  الضغط ةين أس ل النةل  10
  هم أن ي سر  شو  الري ح ا تم داب  مب تغير الضغط النوي  11
 تحميل  أن يحدد م  طق ا تق ل الري ح  12
 تركيب أن ي سر ا تم داب  مب شكل ملطب له حدوث  سيم الةحر  حو الةر  13
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 : ثانيًا : تحديد األشياء واألحداث 
وا   م توح  الطر ين من اورة  شمل  مشتلم   كأس مممو  ة لبمج   ود ةخور  اسط األشي  :

 الورق المقوك.
 األحداث : 

 . عرض صورة توض  اختالؼ طوؿ عمود اليواء بيف الجبؿ والبحر 1
يلرض الملمم  مب التالمذة الاورة )أ(  وةلد تأمل الاورة  يونه الملمم التالمذة إلب ورق     

تم التوال إليه من ملموم ت   (.ةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم ةمش رك التالمذة م 1اللمل  ش ط )
 المرسوم  مب السةورة.  ((V مب مخطط الشكل 

  يكتب   د الم   يم: كمي   تقل  الضغط  االرت  ع  يت  قص.  
 يختمف الضغط النوي من م طق  إلب أخرك  مب سطح الكرة األرضي . -  د المة دئ :   
 مستوك سطح الةحر. يرت   الضغط النوي  كمم  ا خ ض    ن  -  د التسنيالت :
 ي خ ض الضغط النوي كمم  ارت ل    ن مستوك سطح الةحر.   -                 

 
 و  د التحويالت :                 ي خ ض الضغط النوي                           

 ارت ل    ن سطح الةحر             

 مستوك سطح الةحر   

 الةحر ا خ ض    ن سطح             

 يرت   الضغط النوي                                   

 و  د االد   ات الملر ي : االرت  ع  ن سطح الةحر من اللوامل المؤبرة  ي الضغط النوي.  
 المرسوم  مب السةورة. ( (Vوكذلك الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل  
ف مفتوحتيف مف الورؽ المقوى, حركة دخاف عود بخور عند تقريبو مف فوىة اسطوانتي .2

 إحداىما تحوي شمعة مشتعمة واألخرى كرسًا ممموء بالثمج
يلرض الملمم أم م التالمذة شمل  مشتلم  ويضله   مب الط ول   وكأس ب مممو  ة لم    مب    

الط ول  أيض ب  بم يحيط كل م هم  ة سطوا   م توح  الطر ين من الورق المقوك. ليقرب من  و   
(..ةلد ت  يذ ال ش ط  2طوا تين  ود ةخور مشتلل. بم يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط)االس

 مب  (V)يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل 
   .السةورة



 املالحق

 

083 
 

 يتأبر الضغط النوي ة ختالف درن  الحرارة  - يكتب   د المة دئ : 
 يتحرك دخ ن  ود الةخور إلب األ مب  وق اسطوا   الشمل  المشتلم      - التسنيالت :        

 يتحرك دخ ن  ود الةخور إلب األس ل  وق اسطوا   كأس البمج     -                      
 و  د التحويالت :            ي خ ض الضغط النوي  

 ترت   درن  الحرارة              

 درن  الحرارة  

 ت خ ض درن  الحرارة           

 يرت   الضغط النوي                               

 يت  قص الضغط النوي ة رت  ع درن  الحرارة  -و  د االد   ات الملر ي  : 

. حركة دخاف عود بخور مشتعؿ عند تقريبو مف فوىة أنبوب شفاؼ مفتوح الطرفيف, 3 
ربو أنبوب شفاؼ أخر وموضوع تحتو ضمف موجود ضمف صندوؽ مف الورؽ المقوى, وبق

 الصندوؽ شمعة مشتعمة 
قوك ويستةدل أحد نوا ةه ةقطل  ورق ش  ف  ي تح بقةين ميحضر الملمم ا دوق ب من الورق ال    

 ي أ مب الا دوق  ويض  أ ةوةين ش   ين م توحين من طر يهم   بم يقرب  ود ةخور مشتلل 
يض  شمل  مشتلم  تحت األ ةوب األخر. بم يدع التالمذة و  من ال و   اللمي  ألحد األ ةوةين 
يبةت  وةلد ت  يذ ال ش ط.(.3. ويونههم إلب ورق  اللمل  ش ط)رليتتةلوا حرك  دخ ن  ود الةخو 

 السةورة  الملمم ةمش رك التالمذة م تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل المرسوم  مب
 غط من م طق  إلب أخرك يلمل  مب تحريك الهوا  اختالف الض - يكتب   د المة دئ : 
 يدخل الدخ ن إلب األ ةوب األول ويخرج م ه   ليدخل  ي األ ةوب الب  ي -و  د التسنيالت :  
 و  د التحويالت : 

 ترت   درن  حرارة الهوا                    يرت   الهوا   )م طق  ضغط م خ ض( 

 قل الضغط           ي                          

 يرت   الضغط                          

 ت خ ض درن  حرارة الهوا                 يدخل الهوا    )م طق  ضغط مرت  (   
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  ر الضغط النويِّ ت شأ الري ح ا تم داب  مب تغي   -و  د االد   ات الملر ي  : 

 (163) الموجودة في الكتاب ص. عرض صورة 4
ض الملمم أم م التالمذة الاورة )ب(  وةلد تأمل الاورة  يونه التالمذة إلب ورق  اللمل يلر    

(..ةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت  مب 4 ش ط)
 .المرسوم  مب السةورة ((Vمخطط الشكل 

 . يكتب   د الم   يم : الري ح
 .الهوا  ةشكل تمق  ي من الضغط المرت   إلب الضغط الم خ ض ي تقل -و  د المة دئ: 

و  د االد   ات الملر ي  :الر ي ح:  وا  متحرك ي تقل من م  طق الضغط المرت   إلب م  طق  
 .الضغط الم خ ض

 :ثالثًا : تحديد التسجيالت 
لدرس الس ةق   مب  يتم مرانل  التسنيالت والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات ا   

 السةورة.
 يرت   الضغط النوي  كمم  ا خ ض    ن مستوك سطح الةحر. -
 . ري خ ض الضغط النوي  كمم  ارت ل    ن مستوك سطح الةح -
 يتحرك دخ ن  ود الةخور إلب األ مب  وق اسطوا   الشمل  المشتلم .  -
 ج. يتحرك دخ ن  ود الةخور إلب األس ل  وق اسطوا   كأس البم -
 يدخل الدخ ن إلب األ ةوب األول ويخرج م ه  ليدخل  ي األ ةوب الب  ي. -
 : رابعًا : تحديد المفاىيـ والمبادئ 

يتم مرانل  الم   يم والمة دئ والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق     
  مب السةورة.

 ت  قص  الري ح.الم   يم : كمي   تقل  الضغط  االرت  ع  ي 
 يختمف الضغط النوي من م طق  إلب أخرك  مب سطح الكرة األرضي . -المة دئ: 
 يتأبر الضغط النوي ة ختالف درن  الحرارة.  -          
 اختالف الضغط من م طق  إلب أخرك يلمل  مب تحريك الهوا . -          
   إلب الضغط الم خ ض.  ي تقل الهوا  ةشكل تمق  ي من الضغط المرت  -          

 خامسًا : تحديد التحويالت : 
 يتم مرانل  التحويالت والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب    

 السةورة.
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 ي خ ض الضغط النوي                                                             

  ن سطح الةحر ارت ل               

 مستوك سطح الةحر   

 ا خ ض    ن سطح الةحر             

 يرت   الضغط النوي                                   

   

 ي خ ض الضغط النوي                                

 ترت   درن  الحرارة              

 درن  الحرارة  

 ارة ت خ ض درن  الحر           

 يرت   الضغط النوي                               

 ترت   درن  حرارة الهوا                    يرت   الهوا   ) م طق  ضغط م خ ض ( 

 يقل الضغط                                     

 يرت   الضغط                          

 يدخل الهوا   ) م طق  ضغط مرت    (          ت خ ض درن  حرارة الهوا          

  :سادسًا : تحديد االدعاءات المعرفية
يتم مرانل  االد   ات الملر ي  التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس    

 .الس ةق   مب السةورة
 االرت  ع  ن سطح الةحر من اللوامل المؤبرة  ي الضغط النوي.  -
 الضغط النوي ة رت  ع درن  الحرارة. يت  قص  -
 الري ح :  وا  متحرك ي تقل من م  طق الضغط المرت   إلب م  طق الضغط الم خ ض. -
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 :  سابعًا : تحديد االدعاءات القيمية
 (..وةلد ت  يذ ال ش ط  يمكن تبةيت الت لي   د5يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )    

 االد   ات القيمي . 
 تالف قيم  الضغط النوي يس  م  ي تشكل الري ح  و ي حدوث تغيرات الطقس. اخ -
 

 شكؿ سبعة المعرفي القياسي الذي قاـ المعمـ بإعداده لمدرس       

 الجانب العممي                                                           الجانب النظري 
 ____________________    لعوامؿ المؤثرة في_   ما ا_______________________    
  المبادئ     الضغط الجوي ؟                               االدعاءات القيمية 

يختمؼ الضغط الجوي مف منطقة إل  أخرى  -      اختالؼ قيمة الضغط الجوي يساىـ في تشكؿ                    
 عم  سط  الكرة األرضية.                              الرياح, وحدوث تغيرات الطقس.          

 يترثر الضغط الجوي باختالؼ درجة الحرارة .                                                            -                                               االدعاءات المعرفية 
 اختالؼ الضغط مف منطقة إل  أخرى يعمؿ  - المؤثرة في                   االرتفاع عف سط  البحر مف العوامؿ  -

 الضغط الجوي .                                                       عم  تحريؾ اليواء .   
 ضغط المرتفع ينتقؿ اليواء بشكؿ تمقائي مف ال - يتناقص الضغط الجوي بارتفاع درجة الحرارة .                      -
 الرياح : ىواء متحرؾ ينتقؿ مف مناطؽ الضغط              إل  الضغط المنخفض.-

 المفاىيـ المرتفع إل  مناطؽ الضغط المنخفض.                               
 الرياحكمية, تقؿ, الضغط, االرتفاع, يتناقص,                                                   التحويالت 

 
 ي خ ض الضغط النوي                                                             

 ارت ل    ن سطح الةحر             

 مستوك سطح الةحر   

 ا خ ض    ن سطح الةحر             

 يرت   الضغط النوي                                   
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 ي خ ض الضغط النوي                                

 ترت   درن  الحرارة              

 درن  الحرارة  

 ت خ ض درن  الحرارة           

 يرت   الضغط النوي                               

 ترت   درن  حرارة الهوا                    يرت   الهوا   ) م طق  ضغط م خ ض (. 

 يقل الضغط                                     

 يرت   الضغط                          

 ت خ ض درن  حرارة الهوا                 يدخل الهوا   ) م طق  ضغط مرت    (.   
                

 التسجيالت 
 يرتفع الضغط الجوي, كمما انخفضنا عف مستوى سط  البحر. -
 جوي, كمما ارتفعنا عف مستوى سط  البحر. ينخفض الضغط ال -
 يتحرؾ دخاف عود البخور إل  األعم  فوؽ اسطوانة الشمعة المشتعمة .  -
 يتحرؾ دخاف عود البخور إل  األسفؿ فوؽ اسطوانة كرس الثمج .  -
 .يدخؿ الدخاف إل  األنبوب األوؿ ويخرج منو, ليدخؿ في األنبوب الثاني -

 األشياء واألحداث
 ءألشياا

 صورة, شمعة مشتعمة, كرس ممموء بالثمج, عود بخور, اسطوانة مفتوحة الطرفيف مف الورؽ المقوى.
 األحداث

 عرض صورة توض  اختالؼ طوؿ عمود اليواء بيف الجبؿ والبحر .-
حركة دخاف عود بخور عند تقريبو مف فوىة اسطوانتيف مفتوحتيف مف الورؽ المقوى , إحداىما تحوي -

 األخرى كرساً ممموء بالثمج .شمعة مشتعمة و 
حركة دخاف عود بخور مشتعؿ عند تقريبو مف فوىة أنبوب شفاؼ مفتوح الطرفيف , موجود ضمف صندوؽ -

 مف الورؽ المقوى , وبقربو أنبوب شفاؼ أخر وموضوع تحتو ضمف الصندوؽ شمعة مشتعمة .
 (163) الموجودة في الكتاب صعرض صورة -
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    التقويـ               

 
 الت لي: أكمل المخطط الم   يمي   -

        
 درن  الحرارة              

 إم                                                      أو             
 تزايد درن  الحرارة                                          .............درن  الحرارة 

        
 ب                                                 يؤدي إلبيؤدي إل 

 ا خ  ض الضغط ........                                    ............الضغط النوي      
   

 ي تج   ه                                                     ي تج   ه      
                               .................... 

 
لدرس اليوم م  تسنيل الملموم ت  ((V*يطمب الملمم من كل منمو   رسم مخطط الشكل 

 .الم  سة  تحت كل مكون من مكو  ته وة ستخدام األلوان المحددة
 5-3*مالحظ  : اللمل  ي ورق  اللمل ةشكل منمو  ت) حيث يقسم التالمذة إلب منمو  ت 

   خالل مراحل الدرس األولب (.  تالمذة  ي كل منمو 
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  (5)ورقة عمؿ
 

 

 الدرس الخامس : العوامؿ المؤثرة في الضغط الجوي                             الصؼ :الرابع
 المادة :عموـ التنفيذ : جماعي                                                               

 ................................ اسـ المجموعة :
  -1-نشاط  

 )اورة  مود الهوا  المونودة  ي الكت ب(أم مك الاورة الت لي  : 
  ل يتس وك طول  مود الهوا   ي ال ق ط البالث :أ  ب   ج  ؟-

........................................................................................... 
 أن تختمف قيم  الضغط النوي ةين أس ل النةل وأ الئ ؟ ل تتوق  -

............................................................................................ 
 أ سر ذلك : ةأ ه   دم   رت    ي النو  ن سطح ............ تقل ..................وة لت لي :

.......................................... 
  -2-نشاط

 كر  و ي أحد المرات :  ور  يملب وي اديق   الاغير س 
أخذ شمل  مشتلم  وكأس من البمج  وأخذ من أوراقه الةيض   ورقت ن ول هم   مب شكل 

 لمشتلم  وكأس البمج  ونمس ي ظر إليه  بم أحضر  ودااسطوا تين وضلهم  حول الشمل  
  تي االسطوا تين وت ة  تأممه   ت  ن  ةأن: حرك  دخ ن  ود ةخور مشتلل وقرةه من  و  

 الةخور يتنه : 
  ي االسطوا   التي تحوي الشمل  المشتلم   حو : ....................... -
  ي االسطوا   التي تحوي كأس البمج يتنه  حو : ........................ -

 د الةخور  ي الح لتين الس ةقتين   حزن أل ه لم يلرف سةب اختالف اتن ئ دخ ن  و 
  ي  من يس  دئ ويزيح   ه حز ه. 

   سر ذلك ةأ ه :
  لشمل    يتمدد ويرت   دا ل ب دخ ن الةخور إلب .................ة..............الهوا  المحيط 

كأس البمج   يتقمص وي خ ض س حة ب مله دخ ن الةخور إلب ة المحيطةي م .........الهوا  
................. 
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 وم ه  ست تج م  اديق   س  ور ةأع ه: يت  قص الضغط النوي ...................درن  الحرارة . 
  -3-نشاط

أ ةوةين ش   ين  شمل   و ود   يمي : ا دوق ورق مقوك ق م س  ور ةتنرة  أخرك :  أحضر م 
 ةخور  ووضلهم  كم  يمي :

 يحوي تحته شمل ( : () الذي ال0 ةوب ) الحظ   د تقريب  ود الةخور من  و   األ
 الدخ ن إلب األ ةوب األول وخرونه م ه  بم .........إلب األ ةوب الب  ي.  ............

 يمكن ت سير ذلك ؟ فكي
 ...........درن  حرارة الهوا   وق الشمل   ف.........ضغطه  ويرت  )م طق  ضغط ......(

المن ور) م طق  ضغط ..........( ليحل محل الهوا  الذي  بم يدخل الهوا  الة رد  ي األ ةوب
  .ارت  

  -4-نشاط 
 من يس  د س  ور اآلن  ي سؤاله الت لي:

 ؟كيف ت شأ الري ح  
 
 

.............................................................................................
............................................................................................. 

وم ه أستطي  أن أ ر ف الري ح ةأ  ه  : 
............................................................................................. 

  -5-نشاط
 يحدث ؟ لو بةت الضغط النوي  مب قيم  واحدة  ي كل مك ن  م ذا ك ن ل

 ............................................................................................. 
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 البراكيف                           الدرس السادس   

 أىداؼ الدرس  -1 
 

 المستوى اليدؼ  
  هم أن يلرف الةرك ن 1
 تذكر أن يلدد أقس م الةرك ن 2
  هم شرح سةب ونود أقس م متلددة لمةرك نأن ي 3
 تذكر أن يلدد أ واع الغ زات الا درة  ن الةراكين  4
 تذكر أن يلرف نسم الةرك ن 5
 تذكر أن يلرف  و   الةرك ن 6
 تذكر أن يلرف مدخ   الةرك ن 7
 تذكر أن يلرف مستودع الحمم الم اهرة  8
 تذكر أن يلرف الحمم الم اهرة  9
 تذكر مي أكبر الدول الل لم التي تحدث  يه  الةراكين أن يس 10
 تذكر أن يحدد  دد الةراكين ال شط   مب سطح األرض  11
  هم  أن يلدد ة لترتيب أقس م الةرك ن  12
  هم أن يلدد مكو  ت المقذو  ت الةرك  ي   13
 تطةيق أن يض  المسمب الم  سب ألقس م الةرك ن  مب شكل ملطب له  14
 تقويم أن يقوم ةا   منسم لةرك ن من مواد ملط ة له  15

 

 طريقة عرض الدرس   -2

 أواًل : صوغ السؤاؿ الرئيس :
الةرك ن؟  يحوي ملموم ت  ن)م  و  يتم  رض  يمم تلميمي)  يديو تلميمي(  ن الةرك ن   

ل يمم  يست تج م شكمه؟ ومم  يتكون؟ م  المقذو  ت التي يقذ ه  الةرك ن؟ .... (  وةلد مش  دة ا
التالمذة ةمس  دة الملمم   وان درس اليوم  ن الةرك ن  وة لت لي السؤال الر يس: م  الةرك ن؟              

 المرسوم  مب السةورة. ((V قوم ةكت ةته  ي أ مب مخطط الشكل
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 ثانيًا: تحديد األشياء واألحداث :
 . يديو تلميمي  اور لةراكين   األشي   : منسم لةرك ن  

 األحداث : 
 . تفحص مجسـ لبركاف. 1
يلرض الملمم منسم لةرك ن  مب الط ول   ويطمب من التالمذة ت حاه  م  ا ش رة إلب كل    

(  وةلد ت  يذ ال ش ط يبةت 1قسم من أقس م الةرك ن. بم يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط)
المرسوم  مب  ( (V مب مخطط الشكل الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت

السةورة.   يكتب   د الم   يم: الةرك ن  نسم الةرك ن   و   الةرك ن  مستودع الحمم الم اهرة  
 المقذو  ت الةرك  ي   الحمم.

 .  لالةرك ن يشةه النةل  و و  مخروطي  الشك -و  د المة دئ :  
 و  د االد   ات الملر ي  : 

شق   ي قشرة األرض  تخرج م ه مواد  م اهرة ح ر ة م  أةخرة وغ زات الةرك ن :  و   أو  -
 ما حة  له  من أ م ق األرض.  

                           المرسوم  مب السةورة. ((Vوكذلك الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل  
 . عرض صورة لبركاف توض  أقسامو 2 

شيراب إلب كل قسم من أقس م الةرك ن  م  طرح يلرض الملمم اورة لةرك ن أم م التالمذة  م   
 أس م   ن كل قسم  مب التالمذة.

التالمذة: يشةه النةل  ويضيف  ينيب  يسأل مشيراب إلب نسم الةرك ن: م ذا يشةه نسم الةرك ن؟.
 الملمم ةأ ه مخروطي الشكل. 

أو مستديرة  يسأل  ينيب التالمذة: دا رة م  شكل ال و  ؟ بم يشير إلب  و   الةرك ن ويسأل:   
 ينيب التالمذة :غ زات وحمم ويضيف الملمم أي: المقذو  ت . الملمم: م ذا يخرج من ال و  ؟

 بم يشير إلب المدخ   ويسأل: أين تمتد المدخ  ؟ ينيب التالمذة: من ق ع ال و   إلب األس ل.   
 ينيب التالمذة: خزان  بم يشير إلب مستودع الحمم الم اهرة ويسأل: م ذا يمبل المستودع ؟    

تتنم   يه الحمم  يسأل الملمم: م ذا يتنم   ي مستودع الحمم الم اهرة؟ ينيب التالمذة:
(  ةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم ةمش رك  2الم اهرة. يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )

 ب السةورة. المرسوم  م ((Vالتالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل 
 يختمف حنم الةرك ن من ةرك ن إلب أخر. - يكتب   د المة دئ : 

 توند الةراكين  ي م  طق مختم    مب سطح األرض.   -
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. مستودع 4.مدخ   الةرك ن3. و   الةرك ن2. نسم الةرك ن1:و  د التسنيالت: يقسم الةرك ن إلب
 الحمم الم اهرة .

 و  د التحويالت: 
 

 نسم الةرك ن                                

  و   الةرك ن                                

 مدخ   الةرك ن   يقسم الةرك ن إلب              

 مستودع الحمم الم اهرة                                 

 

 المرسوم  مب السةورة.( (Vوكذلك الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل 
 دة مقطع فيديو تعميمي والذي يتحدث عف مقذوفات البركاف.مشاى3
(  وةلد ت  يذ ال ش ط يبةت 3يتم  رض  يديو تلميمي  بم يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط)   

المرسوم  مب  (V)الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل 
 السةورة.

 لمقذو  ت  الحمم. يكتب   د الم   يم : ا
 يخرج من الةرك ن) المقذو  ت الةرك  ي   (:   -  د االد   ات الملر ي  : 

. -4-غ زات -3-حمم م اهرة  -2-حط م اخور امة  -1  رم د ةرك  ي 
 و  د التحويالت : 

 حط م اخور امة                                            

 ت الت لي  :      حمم م اهرة يخرج من الةرك ن المقذو  

 غ زات                                           

 رم د ةرك  ي                                                       

 المرسوم  مب السةورة. (V)وكذلك الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل الملر ي  
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 :ثالثًا: تحديد التسجيالت 
نل  التسنيالت والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب يتم مرا   

 السةورة.
 الةرك ن: نةل مخروطي الشكل.

.مستودع 4.مدخ   الةرك ن3. و   الةرك ن2.نسم الةرك ن1:و  د التسنيالت: يقسم الةرك ن إلب
 الحمم الم اهرة.

 :رابعًا : تحديد المفاىيـ والمبادئ  
يتم مرانل  الم   يم والمة دئ والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس     

 الس ةق   مب السةورة.
الةرك ن  نسم الةرك ن   و   الةرك ن  مدخ   الةرك ن  مستودع الحمم الم اهرة   الم   يم:

 المقذو  ت الةرك  ي   الم اهرة  الحمم.
   و و  مخروطي  الشكل.      الةرك ن يشةه النةل -المة دئ : 
 يختمف حنم الةرك ن من ةرك ن إلب أخر. -          
 توند الةراكين  ي م  طق مختم    مب سطح األرض.  -          

  : خامسًا : تحديد التحويالت
يتم مرانل  التحويالت التي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب    

 رة . السةو 
 و  د التحويالت:

 

 نسم الةرك ن                                

  و   الةرك ن                                

 مدخ   الةرك ن   يقسم الةرك ن إلب              

 مستودع الحمم الم اهرة                                 
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 حط م اخور امة                                            

 يخرج من الةرك ن المقذو  ت الت لي  :      حمم م اهرة 

 غ زات                                           

 رم د                                          
 سادسًا: تحديد االدعاءات المعرفية:  

لملر ي  والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس يتم مرانل  االد   ات ا    
 الس ةق   مب السةورة.  

الةرك ن:  و   أو شق   ي قشرة األرض  تخرج م ه مواد  م اهرة ح ر ة م  أةخرة وغ زات  -
 ما حة  له  من أ م ق األرض.                           

 يقسم الةرك ن إلب:  -
 مستودع الحمم الم اهرة . - 4-مدخ   الةرك ن -3- و    الةرك ن -2-نسم الةرك ن-1
 يخرج من الةرك ن) المقذو  ت الةرك  ي   (:  -
 .رم د ةرك  ي   -4-غ زات -3-حمم م اهرة  -2-حط م اخور امة   -1

 سابعًا :تحديد االدعاءات القيمية :
يمكن تبةيت الت لي   د االد   ات  (..وةلد ت  يذ ال ش ط 5يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط)

 القيمي .
 لمةراكين  وا د حيث يا حةه  تكون مل دن وخ م ت   م  نداب من ال  حي  االقتا دي .

 5-3مالحظ  : اللمل  ي ورق  اللمل ةشكل منمو  ت)حيث يقسم التالمذة إلب منمو  ت
 تالمذة  ي كل منمو   خالل مراحل الدرس األولب(. 
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  لمدرس  هالذي قاـ المعمـ بإعداد القياسي شكؿ سبعة المعرفي       

 الجانب العممي                           ما البركاف ؟                         الجانب النظري 
 ____________________     ؟ما أقساـ البركاف   _____________________       

 المبادئ                                               االدعاءات القيمية
 البركاف يشبو الجبؿ, وىو مخروطي الشكؿ        -  لمبراكيف فوائد حيث يصاحبيا تكوف                            -

 يختمؼ حجـ البركاف مف بركاف إل  أخر       -معادف وخامات ىامة جدًا مف  الناحية                             
 توجد البراكيف في مناطؽ مختمفة عم  سط        -                                                        .القتصاديةا

  .األرض                                               االدعاءات المعرفية
 البركاف: فوىة أو شؽ  في قشرة األرض,                            -
 المفاىيـ منو مواد  منصيرة حار ة مع أبخرة و                         تخرج  
 غازات مصاحبة ليا مف أعماؽ األرض.                           البركاف , مخروط , سط  األرض ,   
 يقسـ البركاف إل  : - 
 مدخنة البركاف -3-فو ىة البركاف  -2-جسـ البركاف-1
  مستودع الحمـ المنصيرة. -4
 يخرج مف البركاف) المقذوفات البركاني ة (: -
 حمـ منصيرة-2-حطاـ صخور صمبة-1
 رماد بركاني . -4-غازات -3
 تالتحويال 

 نسم الةرك ن                                

  و   الةرك ن                                

  ن مدخ   الةرك  يقسم الةرك ن إلب              

 مستودع الحمم الم اهرة                                 

 
 حط م اخور امة                                           

 يخرج من الةرك ن المقذو  ت الت لي  :      حمم م اهرة 

  غ زات                                          
 رم د                                                
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 األشياء واألحداث
 األشياء

 Vفيمـ تعميمي, مجسـ لبركاف, صور براكيف, أوراؽ مرسـو عمييا الشكؿ المعرفي 
 األحداث

 تفحص المجسـ ومشاىدة الفيمـ التعميمي
                 

 ويـ :التق 

 أوالب: أ ر ف الةرك ن.
 : ب  ي ب: أكمل المخطط ت الم   يمي  الت لي 

 البراكيف                                               

 تتكون من                                               

 

                                               

 يخرج مف البراكيف

 
 
لدرس اليوم م  تسنيل الملموم ت  ((Vيطمب الملمم من كل منمو   رسم مخطط الشكل * 

  الم  سة  تحت كل مكون من مكو  ته وة ستخدام األلوان المحددة .
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 



 املالحق

 

118 
 

  (6)ورقة عمؿ          
 الصؼ :الرابع                                : البراكيف                       لسادساالدرس 

 التنفيذ : جماعي                                                             المادة : عموـ 
 اسـ المجموعة:...................................

  -1-نشاط
الةرك ن   ي  ل تس  د م  ر  ق    ي وض  المسمي ت  ي األم كن يمبل الشكل اآلتي أقس م 

 الم  سة  حسب األرق م  مب الشكل :
1......................................... 
2......................................... 
3......................................... 
4......................................... 
5......................................... 
6......................................... 

  -2-نشاط
اكتب الماطمح اللممي الم  سب  ي ةداي  كل من 

 اللة رات األتي  :
 .........................تنويف مستدير  ي أ مب الةرك ن  ت ةلث م ه الحمم الم اهرة.

 .............نةل مخروطيُّ من موادِّ الةرك ن المتامة .............
 .  .........................ق  ة تمتد من ق ع ال و   إلب األس ل

  -3-نشاط
 م ذا  سمي المواد التي تخرج من الةرك ن؟ ىؿ تعمـ:

......................................................... 
 الةرك ن ؟ مم  تتكون مواد : ىؿ تعمـ
0. ............................................. 
1. ............................................. 
2. ............................................. 
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  -4-نشاط

ارسم شكالب لمةرك ن ة الستل    ةمنسم الةرك ن الذي أم مك  
  والموح ت التي تمبل الةرك ن.

 

 

 

  -5-نشاط

 م   وا د الةرك ن ؟

............................................................................................. 
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 نواتج البراكيف                            الدرس السابع 
 
 أىداؼ الدرس : -1
 
 المستوى اليدؼ  
 تذكر أن يلدد  واتج الةرك ن  1
 تذكر يذكر ةلض األمبم   ن تشكيل سطح األرض أن  2
 تطةيق أن يامم شكالب لمةرك ن من النص  3
 تحميل أن يحمل أبر ارت  ع خاوة  األرض  ي م  طق ا تش ر الةراكين  4
 تذكر أن يلدد الموارد الةي ي  ال  تن   ن الةرك ن  5
 تذكر أن يسمي ةحيرة   تن   ن  و   ةرك ن خ مد  6
  هم طي مب الب  ن تشكيل سطح األرض ال  تن   ن الةرك ن أن يل 7
 تحميل أن يست تج  وا د الةرك ن لمترة   8
 تركيب أن ي سر  ممي ب زي دة ال ش ط الةشري حول الةراكين الخ مدة  9
 
 طريقة عرض الدرس : -2
 

 أواًل : صوغ السؤاؿ الرئيس :
  دة ال يمم   سأل التالمذة م ذا  توق  أن يحدث يتم  رض  يمم تلميمي  ن الةراكين  وةلد مش   

لم طق  م  خمد  يه  ةرك ن؟ وم ه يست تج التالمذة  ةمس  دة الملمم   وان درس اليوم  ن  واتج 
الةراكين  وم ه السؤال الر يس لمدرس: م   واتج الةرك ن؟  بم كت ةته  ي أ مب مخطط الشكل 

 المرسوم  مب السةورة. (V)الملر ي 
 : تحديد األشياء واألحداث : ثانياً 

 األشي  :  يديو تلميمي  اور ةراكين  كت ب التمميذ.
 األحداث : 

 .مشاىدة فيديو تعميمي 1
 (.1) يتم  رض  يديو تلميمي  وةلد مش  دة ال يمم  يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط   

ليه من ملموم ت  مب مخطط ةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم ةمش رك  التالمذة م  تم التوال إ
 الشكل الملر ي  المرسوم  مب السةورة.
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  يكتب   د الم   يم : أب ر   واتج  سمةي   إين ةي   القشرة األرضي   يخمد.
 تتلرض سطح األرض لتغيرات. -و  د المة دئ : 
 تلد الةراكين من اللوامل المؤبرة  ي قشرة األرض. -               

  تج  ن الةرك ن  دة  واتج.  د التسنيالت : ي 
 المرسوم  مب السةورة. (V)وكذلك الحدث  ي مك  ه  مب مخطط الشكل  
 . مشاىدة عدة صور تمثؿ نواتج البركاف السمبية وااليجابية  2
اورة ةحيرة ةرك  ي   نةل ةرك  ي  أرض ذات ترة  ةرك  ي .  يقوم الملمم ةلرض اور مبل:   

لزال  ي م طقته   أراضي زرا ي  مدمرة ةلد حدوث زلزال  يه  اورة لةيوت مدمرة ةلد حدوث ز 
وةلد ت  يذ ال ش ط يبةت الملمم  (.2) وةلد مش  دة الاور يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط

المرسوم  ((Vلملر ي اةمش رك  التالمذة م  تم التوال إليه من ملموم ت  مب مخطط الشكل 
 تسهم الةراكين  ي تشكيل سطح األرض. -  يكتب   د المة دئ :  مب السةورة.

 .يخمد الةرك ن ةلد بورا ه مخم  ب أب راب  ديدة -                                    
 و  د التسنيالت : ةلد أن يخمد الةرك ن يخمف ورا ه أب ر سمةي  وأخرك اين ةي .

 و  د التحويالت 
 لش مخ تشكل النة ل ا                              
 تكون الهض ب ال سيح                                     

 أب ر الةرك ن ا ين ةي          خاوة  الترة 
 زي دة ةلض الموارد الطةيلي  مبل المل دن واألحن ر الكريم                              

 
 قتل األرواح                              

 ك ن السمةي            خراب الةيوت  ي م طق  الةرك نأب ر الةر 
 تخريب األراضي والمزرو  ت  ي تمك الم طق                               
 ثالثًا : تحديد التسجيالت : 

يتم مرانل  التسنيالت والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب    
  ن الةرك ن  دة  واتج.ي تج  -السةورة. 
 ةلد أن يخمد الةرك ن يخمف ورا ه أب ر سمةي  وأخرك اين ةي . -        

 رابعًا : تحديد المفاىيـ والمبادئ :
يتم مرانل  الم   يم والمة دئ والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق     

  مب السةورة.
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 يخمد.  مةي   إين ةي   القشرة األرضي  الم   يم : أب ر   واتج  س
 المة دئ: 

 تتلرض سطح األرض لتغيرات. -
 تلد الةراكين من اللوامل المؤبرة  ي قشرة األرض. -
 تسهم الةراكين  ي تشكيل سطح األرض. -
 يخمد الةرك ن ةلد بورا ه مخم  ب أب راب  ديدة. -

 خامسًا : تحديد التحويالت :
ت والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس الس ةق   مب يتم مرانل  التحويال   

 السةورة.
 و  د التحويالت 

 تشكل النة ل الش مخ                               
 تكون الهض ب ال سيح                                     

 أب ر الةرك ن ا ين ةي          خاوة  الترة 
 زي دة ةلض الموارد الطةيلي  مبل المل دن واألحن ر الكريم                              
 

 قتل األرواح                              
 أب ر الةرك ن السمةي            خراب الةيوت  ي م طق  الةرك ن

 طق تخريب األراضي والمزرو  ت  ي تمك الم                              
 

 سادسًا : تحديد االدعاءات المعرفية :  
يتم مرانل  االد   ات الملر ي  والتي بةته  الملمم ةمش رك  التالمذة أب    خطوات الدرس    

 الس ةق   مب السةورة. 
 ي تج  ن الةراكين أب ر مختم   تؤبر  مب سطح األرض. -    
 تحدث الةراكين أب راب سمةي  وأخرك إين ةي . -    
 تشكل الةراكين المونودة  ي المحيط ت النزر.  -    

 من أب ر الةراكين : تشكيل سطح األرض  خاوة  الترة   زي دة الموارد الةي ي . -    
 :  سابعًا : تحديد االدعاءات القيمة

(..وةلد ت  يذ ال ش ط  يمكن تبةيت الت لي   د 3يونه التالمذة إلب ورق  اللمل  ش ط )   
 لقيمي .االد   ات ا
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 يزداد ال ش ط الةشري حول الةراكين الخ مدة. -
تالمذة  5-3مالحظ : اللمل  ي ورق  اللمل ةشكل منمو  ت)حيث يقسم التالمذة إلب منمو  ت

  ي كل منمو   خالل مراحل الدرس األولب( 
 

 شكؿ سبعة المعرفي الذي قاـ المعمـ بإعداده لمدرس :          
 

 الجانب النظري                                          الجانب العممي         
            ___                  ____________________                          ______________________ 

 المبادئ                                                االدعاءات القيمية
 تتعرض سط  األرض لتغيرات. -     وؿ البراكيف الخامدة                   يزداد النشاط البشري ح-

 تعد البراكيف مف العوامؿ المؤثرة في قشرة األرض -                                                                    
 البراكيف في تشكيؿ سط   األرض   تسيـ -                                              االدعاءات المعرفية

 يخمد البركاف بعد ثورانو مخمفًا أثاراً عديدة . -      ينتج عف البراكيف أثار مختمفة تؤثر عم                     -
 سط  األرض.                                            

                   .تحدث البراكيف أثارًا سمبية وأخرى إيجابية -
 تشكؿ البراكيف الموجودة في المحيطات الجزر.             -
 المفاىيـ مف أثار البراكيف: تشكيؿ سط  األرض,                         -

 البركاف , أثار, الحمـ, قشرة األرض.        خصوبة التربة, زيادة الموارد البيئية.                      
 التسجيالت 

 ركاف عدة نواتج.ينتج عف الب -
 بعد أف يخمد البركاف يخمؼ ورائو أثار سمبية وأخرى ايجابية. -

 التحويالت 
 و  د التحويالت 

 تشكل النة ل الش مخ                               
 تكون الهض ب ال سيح                                     

 ترة أب ر الةرك ن ا ين ةي          خاوة  ال
 زي دة ةلض الموارد الطةيلي  مبل المل دن واألحن ر الكريم                              

 
 قتل األرواح                              

 أب ر الةرك ن السمةي            خراب الةيوت  ي م طق  الةرك ن
 تمك الم طق  تخريب األراضي والمزرو  ت  ي                             
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 األشياء واألحداث
 األشياء 

 , كتاب التمميذ.(V)فيديو تعميمي, صور براكيف, أوراؽ مرسـو عمييا الشكؿ المعرفي 
 األحداث 

 مشاىدة الفيديو التعميمي, ترمؿ الصور.
 التقويـ :

 
 أكمل المخطط ت الم   يمي  الت لي : -

 
 

 ي تج  ن الةرك ن تشكل 
 
 
 
 
 

 األب ر السمةي  لمةرك نمن 
 
 
 

لدرس اليوم م  تسنيل الملموم ت  ((Vيطمب الملمم من كل منمو   رسم مخطط الشكل *
 الم  سة  تحت كل مكون من مكو  ته وة ستخدام األلوان المحددة.
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  (7)ورقة عمؿ       
 الصؼ :الرابع                            البراكيف                    نواتج :  سابعالدرس ال

 التنفيذ : جماعي                                                             المادة : عموـ 
 اسم المنمو  :...............................

  -1-نشاط
 م ذا يحدث ةلد أن يخمد الةرك ن ؟

...................................................................... 
...................................................................... 

 -2-نشاط
 :ين ةي أب ر الةراكين ا من 

1....................................... 

2....................................... 

3....................................... 

 الةرك ن السمةي :من أب ر 

1.................................... 

2.................................... 

 

 ن أم كن   ل ي ضل ال  س وخاوا  المزار ون السكن ةليداب  -3-نشاط
 الةراكين ؟

.................................................................... 
.................................................................... 

.................................................... 
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 يعايالث انضهىنت ويعايالث انصعىبت ملفزداث اختبار انتحصيم انذراصي(..6املهحق)

 معامؿ الصعوبة معامؿ السيولة رقـ المفردة

 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

01 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
11 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 

 
 

 1,26 
1,5 
1,2 
1,1 
1,22 
1,16 
1,13 
1,26 
1,32 
1,12 
1,16 
1,22 
1,66 
1,4 
1,3 
1,6 
1,52 
1,56 
1,72 
1,12 
1,62 
1,56 
1,56 
1,4 
1,65 
1,56 
1,6 
1,76 
1,46 
1,4 

 
 

 1,52 
1,3 
1,6 
1,7 
1,56 
1,63 
1,66 
1,52 
1,46 
1,66 
1,62 
1,56 
1,12 
1,4 
1,5 
1,2 
1,26 
1,22 
1,06 
1,66 
1,16 
1,22 
1.22 
1,4 
1,12 
1,22 
1,2 
1,02 
1,32 
1,4 
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 يعايالث متييز يفزداث اختبار انتحصيم انذراصي

 معامؿ التمييز رقـ المفردة
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31  

1,47 
1,27 
1,4 
1,6 

1,13 
1,67 
1,33 
1,27 
1,27 
1,2 

1,13 
1,27 
1,4 
1,4 

1,47 
1,33 
1,27 
1,33 
1,2 

1,33 
1,27 
1,13 
1,26 
1,33 
1,4 
1,4 

1,33 
1,13 
1,47 
1,73  
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 (7املهحق)
اختبار حتصيم دراصي يف يادة انعهىو نتاليذة انصف انزابع األصاصي وخاص 

 مبحتىي انفصهني انثانث وانزابع ين انىحذة انثانثت
 

 المعمومات العامة أواًل:
 . دقيق  45االسم:...............................                                الزمن: 

 .  الن س:..............................                                الم دة :    موم
 .: الراة  األس سيالافالمدرس  : ...........................                                

 ثانيًا: تعميمات االختبار 
  زيزي التمميذ| التمميذة :

سعععععؤاالب   ويتةععععع  كععععل سعععععؤال أرةععععع  إن ةعععع ت   واحعععععدة م هععععع   قعععععط  ((30يتكععععون  عععععذا االختةععععع ر مععععن 
  ي ا ن ة  الاحيح  :

 والمطموب م ك : 
 أن تقرأ كل سؤال نيداب وةدق  . -
 ( أم م ا ن ة  الاحيح   ي الخ    الم  سة  من ورق  ا ن ة  .Xأن تض   الم  ) -
 ( واحدة أم م كل سؤال .Xال تض  أكبر من  الم  ) -
   . ي ا ن ة   مب أي من األس م  ك أي سؤال دون إن ة  وال تضي  وقت ب طويالب ال تتر  -
 ععععععي ح لعععععع  تغييععععععر رأيععععععك  ععععععي ا ن ةعععععع   مععععععب أي سععععععؤال  أشععععععطب ا ن ةعععععع  التععععععي تلتقععععععد أ هعععععع   -

 خطأ وض  إش رة االختي ر الذي تلتقد أن احيح مك  ه .
 ال تقمب الا ح  قةل أن يطمب م ك ذلك . -
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 رات االختبار :ثالثًا : فق
 )تذكر( وتد   الري ح .تتةخر المي ئ ةتأبير أشل  الشمس   يتك بف ةخ ر الم   مكو  ب السحب   1

 السحب    تسقط أمط راب مكو   أ ه راب تاب  ي الةحر . تسمب  ذئ اللممي  ب:
 تشكل الم   -دورة الم   *                                              ب-أ
 تك بف الم   -الم                                                تحول -ج
 .يوند الم    ي ح الت بالث  ي :                                                  )تذكر(                              2
 مض والمر الحمو والح  -الة رد والس خن وال  تر                                   ب-أ
 الق سي والامب والمين -الس  ل والامب والغ زي *                              -ج
        .يلرف اال اه ر ةأ ه : تحول الم دة من الح ل  :                                    )تذكر(                                      3
 الحرارة *الامة  إلب الس  م  ة رت  ع درن  -أ

 الس  م  إلب الغ زي  ة رت  ع درن  الحرارة 
 الغ زي  إلب الس  م  ة  خ  ض درن  الحرارة  -ج
 الس  م  إلب الامة  ة رت  ع درن  الحرارة  - 
  هم(            (.إن ا خ  ض درن  الحرارة يس  د  مب تغير ح ل  الم   ويسةب:                     4
 االستةخ ر  -ب                                     اال اه ر         -أ
 التك بف  -التنمد *                                               -ج
 )تطةيق(                                   . ستخدم الكحول الطةي لتخ يض درن  حرارة المريض   أل ه :                    5
 زم  لتةخرئ من نسم المريض* يكتسب الحرارة الال-أ
 ية ع  ي الايدلي   ومن السهل الواول إليه -ب 
 سهل االستخدام  ي ح الت الطوارئ  -ج
 يقضي  مب النرابيم المسةة  لنمراض  - 
               )تحميل(                       .لتليين درن  حرارة الس  ل  ض  ميزان الحرارة :                                   6
 خ رج الس  ل  -داخل الس  ل  *                                        ب-أ
 ة لقرب من الس  ل  -ةن  ب الس  ل                                          -ج
                     )تذكر(          .يد ب الس  ل المستخدم ضمن مستودع ميزان الحرارة  :                            7
 الزيت  -ال  ط                                                    ب-أ
 الم   -الز ةق*                                                 -ج
       . ستخدم لقي س درن  حرارة النسم ةدق  ميزان :                                      )تذكر(             8
 حرارة النو -الحميب                                                 ب-أ
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 حراري طةي  -الوزن                                                  -ج
                                                               )تحميل(                    . ست يد من مةدأ تمدد السوا ل ة لحرارة  ي ا   :                                  9
 ميزان الحرارة* -ميزان الضغط                                    ب-أ
 ميزان الحميب -ميزان الوزن                                      -ج

 )تذكر(                                                 .يلتمد التدريج  ي الميزان الم وي ) سيمز يوس( من  :        10
 درن  م وي   100إلب  20 -درن  م وي  *                        ب 100إلب  0-أ
 درن  م وي  100إلب  10 -درن  م وي                             50إلب  0 -ج

 ( إلب :               )تطةيق(1) ( ودرن  تنمدئ011.تقسم المس    ةين درن  غمي ن الم  )11
 تدرين * 100 -تدرين                                       ب   50-أ
 تدرين  20 -تدرين                                         10 -ج

              .لت  دي تمدد قضة ن سك  القط ر وتكسر   اي  ب :                                 )تركيب(       12
  ستةدل القضة ن كل ايف وشت   -تترك  راغ ت اغيرة ةين القضة ن*                 ب-أ
  ض  مظالت  وق سكك القط ر  -ال  ستخدم القط ر اي  ب                            -ج

 ) هم(                 .يختمف مقدار تمدد السمك الملد ي ة ختالف :                                    13
 درن  حرارته* -شكمه                                              ب-أ
 حنمه -لو ه                                                -ج

            ) هم(                        .تلرض سمك  ح سي لمحرارة   تسةب :                                            14
  قا ن طوله  -تض  ف طوله                                     ب-أ
 ال يتغير طوله  -زي دة طوله *                                      -ج

 ) هم(                     .يحدث الهوا  الذي يحيط ة ألرض ضغط ب  مب كل األنس م   يسمب :             15
 الضغط النوي * -حراري                                    بالضغط ال-أ
 الضغط الم  ي  -الضغط الهوا ي                                     -ج

 )تذكر(                  .يد ب المقي س المستخدم لقي س الضغط النوي ب :                              16
 تورشيممي -ب                       النو                       -أ
 المتر -الة رومتر*                                        -ج

 )تذكر(                      .تس وي القيم  المتوسط  لمضغط النوي   د سطح الةحر :                        17
 نو * 1 -ب                               نو               10-أ
 نو  0 -نو                                            100 -ج

 )تطةيق(                                      .نمي  م  يمي تطةيق ت  مب الضغط النوي م   دا :                             18
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 المحقن  -م ا  اللاير                                      ب-أ
 ا تش ر الحةر  مب الورق*  -ك س  الكهرة  ي                                  الم -ج

.ق م محمد ةرحم  مدرسي  إلب األغوار وخالل  ودته إلب الة ص أخذ يراقب ة رومتراب )تحميل( 19
                                ملد ي ب  الحظ م  يمي :                                                                        

 تس وي الضغط  -زي دة الضغط                                       ب-أ
 بةوت الضغط - قا ن الضغط*                                   -ج

                     .يحيط الهوا  النوي ة لكرة األرضي  من :                                           )تذكر(     20
 بالب  نوا ب  -ن  ب واحد                                        ب-أ
 نمي  النوا ب * -ن  ةين                                            -ج

.يمبل الشكل المن ور أرة  م  طق ضغط مختم      إذا  ر ت أن الضغط النوي     )تقويم(   21
 (1013)ممية ر    إن الم طق  التي يقل الضغط  يه   ن  ((1013الةحر    د مستوك سطح

 ممية ر  ي :
 م طق  رقم)ج(  -م طق  رقم )أ(                                 ب-أ
 م طق  رقم )د(* -م طق  رقم )ب(                               -ج
 

 )تحميل(   لم                      .يلد الةحر الميت أخ ض م طق   ن سطح الةحر  ي الل 22
                        كم  أ ه يتميز ةهوا ه ال قي المشة  ة ألكسنين وي سر اللمم   ذلك ب :                                                            

 بة ت الضغط النوي  -ارت  ع الضغط النوي *                    ب-أ
 اختالف الضغط النوي     -الضغط النوي                    ا خ  ض -ج

 .يؤبر ارت  ع درن  الحرارة  مب الضغط النوي مم  يؤدي إلب  :                    ) هم(                           23
 تقماه  -ت  قاه*                                     ب-أ
 تمددئ -                زي دته                        -ج

 .تهب الري ح من م  طق الضغط :                                                )تذكر(                            24
الم خ ض إلب م  طق الضغط  -المرت   إلب م  طق الضغط الم خ ض*               ب-أ

 المرت  
 المرت   إلب م  طق الضغط المرت    -            الم خ ض إلب م  طق الضغط الم خ ض  -ج

 .يلرف الةرك ن ةأ ه واحد مم  يمي :                                               )تذكر(                  25
 نةل مخروطي من مواد متامة                        –أ 
 . تنويف مستدير ت ةبق م ه الغ زات والمقذو  ت والحمم-ب
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 و   أو شق  ي قشرة األرض   تخرج م ه مواد م اهرة ح رة م  أةخرة وغ زات ما حة   -ج
 له  من أ م ق األرض *

 زات أرضي  تايب قشرة األرض تؤدي لخروج الحمم الم اهرة  ي ة ط ه  ومرور    مب  - 
 سطح األرض .

 ) هم(                                                               .ت ةبق الغ زات والمقذو  ت والحمم الةرك  ي  من :              26
 مدخ   الةرك ن  -نسم الةرك ن                                                ب-أ
 مستودع الحمم الم اهرة  - و   الةرك ن*                                              -ج

 )تذكر(                            التي تحدث  يه  الةراكين :                                 .تلد أكبر دول الل لم27
 الي ة ن  -ألم  ي                                                         ب-أ
 إ دو يسي  -ليةي                                                            -ج

 )تذكر(                         الزلزال ةأ ه واحد مم  يمي :                                             .يلرف 28
 زلزال   يف مدمر يسةب خس  ر كةيرة -أ
 شق  ي قشرة األرض -ب
  زات أرضي  تايب قشرة األرض   وتختمف  ي درن  قوته  -ج
 حرك  المواد الم اهرة تحت القشرة األرضي  - 

 )تطةيق(                                                   .ين ف م   الةحر  ي أحواض لمحاول  مب :                                29
 الممح * -السكر                                                   ب-أ
 الادف  - السردين                                                -ج

 )تحميل(                                 .تحدث الزالزل أب ر سمةي   ديدة   واحد مم  يمي ليس م ه  :                    30
 تخريب الم شآت -الدم ر                                                   ب-أ
 قتل األرواح  -      خاوة  الترة  *                                   -ج
 

 انتهت األسئلة
 أتمنى لكم النجاح والتوفيق
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 ورقت اإلجابت اخلاصت باختبار انتحصيم انذراصي
المدرس :.....................................                             االسم:......................                  

 ............الشلة  :.........................                                 الاف: الراة  
  ي خ    ا ن ة  الاحيح  : Xض  إش رة  -

 اإلجابة رقـ السؤاؿ 
 د ج ب أ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
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26     
27     
28     
29                                                                 
30     
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 (8املهحق)
 عًهياث انعهى يقياس يهاراث 

 
 أوالً : المعمومات العامة

 م :  ..................................              الزمن : ...............االس
 الن س : ..................................              الاف: الراة  األس سي.

 المدرس  :..................................
 
 

 ثانيًا : تعميمات االختبار
  زيزي التمميذ| التمميذة :

( أقسععععع م تقعععععيس مهععععع رات  مميععععع ت اللمعععععم .كعععععل قسعععععم مخعععععتص 8تكعععععون  عععععذا االختةععععع ر معععععن ) .ي1
 ةمه رة واحدة من مه رات  ممي ت اللمم .

 .ويتكون كل قسم من  دة أس م  من  وع االختي ر من متلدد .2
 والمطموب م ك :

 .أن تقرأ كل سؤال نيداب وةدق  .1
 خ    الم  سة  من ورق  ا ن ة  .( أم م ا ن ة  الاحيح   ي الX.أن تض   الم  )2
 ( واحدة أم م  كل سؤال .X.ال تض  أكبر من  الم  )3
 .ال تترك أي سؤال دون إن ة  وال تضي  وقت ب طويالب  ي ا ن ة   مب أي من األس م .4
. ععععععي ح لعععععع  تغييععععععر رأيععععععك  ععععععي ا ن ةعععععع   مععععععب أي سععععععؤال  أشععععععطب ا ن ةعععععع  التععععععي تلتقععععععد أ هعععععع  5

 ر الذي تلتقد أ ه احيح مك  ه .خطأ وض  إش رة االختي 
 .ال تقمب الا ح  قةل أن يطمب م ك ذلك.6
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  ثالثًا: فقرات االختبار
 انقضى األول : يهارة املالحظت

 
 .وضلت  راش   ي ق رورة   رغ  مغمق    ةلد  ترة من الزمن   م ذا تالحظ ؟1
  *وت ال راش  ةلد  ترةتم -تتحول ال راش  إلب يرق                            ب-أ
 ت نذب ال راش   حو الضو  -تتحول ال راش  إلب شر ق                        د -ج
 
 . يتشكل قوس قزح ؟2
 *ةلد  طول المطر بم شروق الشمس -ةلد شروق الشمس                                ب-أ
شراق الشمس              د -ج  شمس بم  طول المطرشروق ال -أب     طول المطر وا 

 
 .يدرك ة لحس الةاري التغيير  ي:3
 أطوال تالميذ الاف * -درن  حرارة الهوا                                 ب-أ 
   ضوض   محرك السي رات -حالوة الشراب                                  د -ج 

 
 :. شكل الظل الذي يتشكل ألسطوا   ك مم 4
 مرة  -ب                                      دا ري *     -أ 
 مبمث -مستطيل                                         د -ج 
 
وأكبر من   م25وتةمو درن  الحرارة لممريض أقل من oم26. تةمو درن  حرارة النسم الطةيلي 5

 ي قي س درن  حرارة   أي المق ييس الحراري   ي الرسم  ي أد  ئ  و األ ضل الستخدامه م26
 النسم؟

 ج               -ب  *                                            ب -أ
 أ    -د                                                د -ج
 
 
 قد :  ة مب ال  ر    إ ك ستالحظ أن الزةد ةالن مد ة.إذا سخ ت قميالب من الزةد6
 تك بف  -ب                                         تةخر               -أ
    ا اهر* -تنمد                                                      د -ج
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مم( 2مم 3مم 5.وضلت بالب  أ  ةيب م توح  الطر ين متس وي   ي الطول ومختم    ي القطر )7
 مكن مالحظ  :مغمورة  ي اللمق   سه  ي حوض  يه م   ممون   إ ه ي

 يتس وك سطح الم    يهم  ويرت   إلب مستوك سطحه  ي الحوض   -أ
 يتس وك سطح الم    يهم  ويرت    وق مستوك سطحه  ي الحوض  -ب
 يتس وك سطح الم    يهم  وي خ ض  ن مستوك سطحه  ي الحوض  -ج
 يرت   سطح الم    يهم   وق مستوك سطحه  ي الحوض ةدرن ت مختم   *    -د
 
 .  د ت ريو ة لون مممو  ة لهوا   ي حوض ةه م      إ     الحظ:8
 تغير لون الة لون  -تغير لون الم                                       ب -أ
 يمتم  الة لون ة لهوا       -خروج  ق   ت  وا  من الحوض *                  د-ج
 
الشمس .إن م  سيالحظه خ لد  ي المس   أن  .وض  خ لد إ     يه م    ي الخ رج تحت أشل 9

 كمي  الم   :
 لم تتغير  - قات *                                             ب-أ
 تغير لو ه   -زادت                                               د -ج
 

 م ة  حراري ..م ذا يحدث :   دم   ض  كمي  من الم   ضمن ق رورة  وتلرض الق رورة ل10
 الم   يغمي ويتحول إلب ةخ ر م   يتا  د من  و   الق رورة * -أ
 الم   يسخن ويةقب ضمن الق رورة  -ب
 الم   يسخن ويكسر الق رورة  -ج
 يتسرب الم   من الق رورة  -د
 

 انقضى انثاني : يهارة انتصنيف
درونين   أكسنين (   أي .لدي   المنمو   الت لي  : ) ز ةق   حديد   ز ك   ةخ ر م      1

 التا ي  ت  و التا يف الاحيح :
 غ زات : ةخ ر الم     درونين  أكسنين* -مل دن: ز ةق  حديد  ز ك              -أ
 غ زات:ز ةق  أكسنين  ةخ ر الم   -مل دن:  درونين  حديد  ز ك        -ب
 لم     درونين  أكسنينغ زات: ز ةق  ةخ ر ا -مل دن: حديد  ز ك                   -ج
 غ زات:  درونين  أكسنين  ز ةق   -مل دن:ةخ ر الم    حديد  ز ك         -د
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 .تتش ةه الحيوا  ت ) الةقرة   األر ب  الغ م   ا ةل   القطط   الخ  ش   الحوت( ةأ ه  من :2
 أكالت األ ش ب -البديي ت *                                             ب-أ
 الال ق ري ت -المواحم                                               د -ج
 
 ) ط ول   نريدة  د تر  كرسي ( -1.لديك التا يف :    3

 ) خ لد  أسم    نواد  إلي س ( -2                       
 )  دد  مبمث  مرة   مسدس  مكلب ( -3                       
 كل منمو   من المنمو  ت الت لي :   والمطموب حدد خا  ص

 .أشك ل   دسي    3 . أسم   ذكور           2. م شؤ   من األشن ر      1   -أ
 . م   يم ري ضي  *3  . أسم   إ س ن          2. م شؤ   من األشن ر     1  -ب
 . م   يم حس ةي 3  . أسم   إ س ن          2.أسم   أشي                1  -ج
 . م   يم  ددي 3  . أسم   إ س ن           2.أسم   نم د              1   -د
 
.خاص لكل ط ل من أرةل  أط  ل  ة ت  إذ ق م كل م هم ةقي س ارت  ع ال ة ت المخاص له 4

وك  ت  ت  ج القي س كم   ي -وذلك مم رس  لمه رة القي س  -أرة  مرات خالل حا  ا ي 
   ل ك ن األكبر دق  و   ي   ي قي س ته؟  أي األط اآلتيالندول 

 القي س
 الراة  الب لث الب  ي االول  ة ت
 سم 8 سم 10 سم 6 سم 3    ي
 سم 8 سم 5 سم 5 سم 4 ك مل
 سم 1 سم 4 سم 10 سم 2 زي ب
 سم 1 سم 2 سم 2 سم 8  ةير

 ك مل* -   ي                       ب -أ
  ةير -زي ب                      د -ج
 
 .استةلد الشي  الذي ال ي تمي إلب المنمو   :5
 المستقيم  - اف المستقيم             ب-أ
 القطل  المستقيم    -الدا رة *                    د-ج
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 .أي من الل  ار اآلتي   يمكن وضله   ي منمو   ما در الحرارة :6
 الشمس   ال  ر   الكهرة   * -المد أة  المكواة   المروح                     ب-أ
 المد أة  المروح   الماة ح  -السخ ن الشمسي   الشمل    القمر           د -ج
 

 انقضى انثانث : يهارة انتىاصم
مطموب : م   ي القرا ة .يمبل الرسم الةي  ي أ داد النراد والطيور  ي بالث س وات متت لي  وال1

 الم  سة  لمرسم ؟
 
 
 كمم  تزايدت أ داد النراد تزايدت أ داد الطيور -أ
 كمم  ت  قات أ داد النراد تزايدت أ داد الطيور -ب
 كمم  تزايدت أ داد النراد ت  قات أ داد الطيور-ج
 كمم  ت  قات أ داد النراد ت  قات أ داد الطيور*-د
 
رمي   ي للة   ((20اآلتي  دد ا ا ة ت التي حققه  دريد وس مر من .يةين المخطط الةي  ي 2

كرة السم  خالل اليوم الواحد و مب مدك خمس  أي م   ي كم يوم حقق دريد إا ة ت أكبر من 
 س مر؟

 
 يوم ن -يوم واحد              ب -أ
 خمس  أي م -بالب  أي م            د -ج
 
لكمي    سه  من غ ز الهيدرونين  إذا ك  ت أوزان الة لو  ت كم  .إذا احتوت الة لو  ت المةي   ا3

 يةي هم  الرسم   أي الة لو  ت سيكون ارت   ه  ي الهوا  أ مب؟
 أ -ج                       ب -أ
 ب -د *                    د -ج
 
 
   أكةر إذا م  .ا ظر إلب األشك ل اآلتي   لمنمو   من المواد   أيه  تلتقد أ ه  تغرق ةسر 4

 وض  كل م ه   ي حوض من الم  

 م2007 م2006 م2005 
 250 300 450 نراد 
 100 150 200 طيور 
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  مة  ا يح   رغ -قطل  إس  ج                     ب -أ
 كرة رخ م* -ا دوق خشةي                  د -ج
. تزداد سر   ذوة ن السكر  ي الم   ةزي دة درن  حرارة الم    إذا م  احتوت الدوارق اآلتي  5

 ي أي دورق ستكون سر   ذوة ن السكر أقل م  يمكن مب المقدار   سه من السكر   
 ج -د                      ب-أ
 أ  -ب                   د -ج
 
 

 انقضى انزابع :  يهارة انقياس
(ويزيد كل يوم مو د إشراقه  ةملدل دقيق  واحدة 5,25.تشرق الشمس  ي اة ح اليوم الس    )1

 تشرق الشمس ؟ ( يوم متب تتوق  أن 30والمطموب : ةلد )
 *5,55 -ب                                          5,50الس    -أ
 5,30 -د                                                5,45 -ج
 
( دق  ق  إذا ةدأت المة راة 10. ي مة راة كرة القدم ةين كل شوطين متت ليين استراح  مدته  )2

 ي تهي الشوط األول ومتب يةدأ الشوط الب  ي ؟ ( تم م ب   متب8,00الس    )
 (8,50( ويةدأ الب  ي )8,40ي تهي األول ) -(    ب8,55( ويةدأ الب  ي )8,45ي تهي األول )-أ
 (8,40( ويةدأ الب  ي )8,30ي تهي األول ) -(   د8,50(ويةدأ الب  ي )8,45ي تهي األول ) -ج
 
 متر ؟3000س    يحت ج ليقط  متر  ي س    واحدة   كم  1000.يقط  نواد 3
 س 5  -س             د4  -س  *             ج 3  -س               ب2  -أ
 
 .دقق ال ظر  ي الشكل المن ور  واحسب  دد المرةل ت :4
      12 -د              20-ج                22 -*             ب 21  -أ
 
 
دقيق  لمقطل   15قطل  مالةس   إذا ك ن يستغرق  10مل من الزمن   ه   .كم يحت ج   5

 الواحدة ؟    
 س  ت ن و اف* -س    واحدة                                         ب-أ  
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 بالث س   ت  -س  ت ن                                           د -ج  
 انقضى اخلايش : انتنبؤ

    يغمي  ي ا ةريق  مب الغ ز   م ذا سيحدث ؟. سي أحمد الم1
 يسخن الم   و يةقب  ي ا ةريق -ي  نر ا ةريق                                  ب-أ
 يغمي الم   ويتحول إلب ةخ ر* -يتسرب الم   من ا ةريق                       د-ج
 
 ستيكي  ؟.م ذا يحدث   د سحب ) ش ط ( الهوا  من داخل ق رورة ةال2
 ت كسر الق رورة -ت كمش الق رورة إلب الداخل*                       ب-أ
 ي  تح غط   الق رورة  -تمتم  الق رورة ة لم                               د -ج
 
.طمةت األم من اة ته  إخراج أايص ال ة ت األخضر من غر   الا لون إلب الشر     لكن 3

 ب : ةلد أسةوع م ذا تتوق    اكتش ت األم ة     مب الملطي ت الس ةق ؟الة ت  سيت  والمطمو 
 موت ال ة ت للدم حاوله  مب أشل  الشمس -أ
 موت ال ة ت ل قص الم  -ب
 ونود الغة ر  ميه وذةول األوراق  -ج
 لم يتأبر ال ة ت ةأي تغير* -د
 
ل إلب أ مب ارت  ع له  ي .  طم  تليش ة لقرب من الةحر   أرادت ملر   م  إذا ك ن المد يا4

  س الوقت كل يوم . لذلك قررت االحت  ظ ةسنل لموقت الذي يكون المد  يه   د أ مب ارت  ع 
 لمدة أسةوع  ك  ت ال ت  ج كم  يأتي : 

 ةلد الظهر    3,20يوم االب ين ك ن المد   د أ مب ارت  ع الس                  
 ةلد الظهر   4,23 ع الس                  يوم البالب   ك ن المد   د أ مب ارت 

 ةلد الظهر  5,27يوم األرةل   ك ن المد   د أ مب ارت  ع الس                  
  ي أي وقت تتوق  أن يكون المد   د أ مب ارت  ع يوم الخميس ؟ -
 ةلد الظهر*          6,30 -ب  هر                             ةلد الظ  5,23   -أ
 ةلد الظهر                   8,33 -ةلد الظهر                                د 7,17 -ج 
 
لب 5 .لو أخذت كأسين زن نيين ووضلت  يهم  م  ب ا  ي ب  وأض ت إلب أحد م  قطرة حةر   وا 

 الب  ي قطرة زيت محرك ت .  إ ك تتوق  :



 املالحق

 

122 
 

 استقرار قطرة الحةر  ي األس ل وط و قطرة الزيت  -أ
 استقرار قطرة الزيت  ي األس ل وط و قطرة الحةر  -ب
 ا تش ر قطرة الحةر وط و قطرة الزيت * -ج
 ا تش ر قطرة الزيت وط و قطرة الحةر  -د
 

 انقضى انضادس : يهارة االصتذالل
 .م ذا يحدث لشمل  مشتلم    د تغطيته  ةكأس زن ني ؟1
 ت ط   الشمل  * -ب  تزداد إض  ة الشمل                              -أ
 تةقب الشمل  مشتلم  ل ترة أطول -ال تحرق الشمل  يدي                            د -ج
 
.أخذ أحمد كوةين ةالستيكيين متم بمين : من األول ةرق  ق الةط ط    ومن األخر ةمس مير 2

 اغيرة   والمطموب : م  ال رق ةين حنميهم  ؟
 حنم المس مير الاغيرة *حنم رق  ق الةط ط  يس وي -أ
 حنم رق  ق الةط ط  ال يس وي حنم المس مير الاغيرة -ب 
 وزن رق  ق الةط ط  يس وي وزن المس مير الاغيرة -ج 
 وزن رق  ق الةط ط  ال يس وي وزن المس مير الاغيرة-د 
 
س قميالب  قوم ةإم ل  الكأ  كس  وقه كأس ب   رغ   ي وض  رأسي. من حوض ب زن ني ب ة لم   و  3

   م ذا سيحدث ؟
 يخرج الهوا  من الكأس  مب شكل  ق   ت ويحل الم   محمه*-أ
 يرت   ملدل الم   إلب األ مب -ب
 يلود الكأس لوضله األامي ةسةب ضغط الم   -ج
 يط و الكأس  مب السطح وتخرج  ق   ت من الهوا   -د
 
 .تغطي المدن الكةيرة غم م  سودا    لم ذا ؟4
 لكبرة الري ح واألمط ر -الغ ة ت                                 بلةلد    ن -أ
 لكبرة  دد سك ن المدن      -لونود مموب ت ملمق   ي الهوا  *                   د-ج
 
 .  د وض  مكلب بمج  مب راح  اليد ستةدأ ة ال اه ر تدريني ب ةسةب :5
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 الةرودة  -ب          الحرارة*                                   -أ
 التةخر    -التك بف                                            د -ج
 .  د خمط السكر  ي الم    إن شكمه يتغير ةسةب : 6
 ذوة  ه  ي الم   * -ترسةه  ي الم                                      ب-أ
  ورا ه  ي الم     -د    ا  ا له  ن الم                              -ج
 
.الحظت سمر ونود قطرات من الم    مب الن  ب الخ رني من زن ج كوب  اير ة رد   7

 أرادت ت  وله     سرت ذلك ةأن  ذئ القطرات  ة رة  ن : 
 تنمد لةخ ر الم   -تك بف لةخ ر الم  *                                 ب-أ
 ا اه ر لةخ ر الم   -د                       تنمد لمم                   -ج

 انقضى انضابع : يهارة اصتخذاو األرقاو                  
كو   الد إلب القمر وأراد أن يقيس وز ه  51.را د  ض   وز ه الطةيلي  مب سطح األرض 1

 م ذا تتوق  أن ياةح وز ه ؟
 كو*50 -ب    كو                                            60-أ
 كو     61  -د   كو                                           70 -ج
 
 (45).أحمد وس مر متن وران  ي السكن   يقط  س مر المس    إلب المدرس   ي زمن قدرئ 2

 دقيق  والمطموب : من م هم  يال أوالب : (35)دقيق  ويقط  أحمد ذات المس     ي 
 دق  ق* (10)يال أحمد قةل س مر ب -ب دق  ق          (10)ب  يال س مر قةل أحمد -أ
 دق  ق (5)يال س مر ةلد أحمد ب  -د دق  ق           (5)يال أحمد ةلد س مر ب  -ج
 
 ( :15,40. أين يق  اللقرب الكةير واللقرب الاغير  ي الس    )3
 3والكةير  مب  8الاغير  مب  -*                 ب  8والكةير  مب  3الاغير  مب -أ
 9والكةير  مب  9الاغير  مب  -د                   9والكةير  مب  4الاغير  مب  -ج
 
 .م  الرقم المنهول  ي ال موذج اآلتي لتت ة  األرق م؟4
2  5  8  11  14  17  20   
 28 -د                       24=  -*                    ج23 -ب              19  -أ
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 ي حين قيست درن  الحرارة لهذا اليوم  وندت ° م36.قيست درن  الحرارة ليوم أمس  وندت 5
  كم ت قص الحرارة لهذا اليوم  ن درن  حرارة يوم أمس؟°م 32
    °                                  م2 -د°*                        م4 -ج°                     م8 -ب°            م 10 -أ
 
.ق مت زي ب ةرحم  م  والد     وك  ت تالحظ  طوال الرحم   داد السي رة م  الزمن الذي 6

 مضب   سنمت ذلك  ي الندول :
 3 2 1 0 الزمن ة لس    

 180 120 60 0 المس    ة لكيمومتر 
 س   ت  ي : 3إن المس    التي تقطله  السي رة ةلد -
 كم 300 -كم                    د280-ج       كم*          240-كم         ب 220-أ

 انقضى انثاين : يهارة اصتخذاو انعالقاث انزيانيت واملكانيت
 .مشيت ل ترة طويم  تحت أشل  الشمس ةلد الظهر  بم  نأة وندت ظالب لشنرة   ةم ذا  شلر ؟1
 ال أشلر ةأي تغير  ي درن  الحرارة           -أ
 أ مب من السير تحت الشمسب_ ي الظل الحرارة   لي   
 ال رق  ي درن  الحرارة ةين الظل والشمس غير ممموس   -ج
 درن  الحرارة  ي الظل أقل من درن  الحرارة  ي الشمس*-د 
 
األخضر .طمب الملمم من التالميذ دراس  حول تحديد المك ن والزم ن الم  سةين لقي م ال ة ت 2

 األمك   اخت ر التالميذ ؟ةلممي  التركيب الضو ي   والمطموب : أي 
  ض  ال ة ت  ي مك ن تال إليه أشل  الشمس  ي  ترة الظهيرة -أ
  ض  ال ة ت  ي مك ن  تال إليه أشل  الشمس   د الغروب -ب
  ض  ال ة ت  ي مك ن تال إليه الشمس  ي  ترة الاة ح الة كر* -ج
 ي ظل شنرة                                                       ض  ال ة ت  ي مك ن  ال تال إليه أشل  الشمس غير المة شرة  -د
 
.ق م سليد ةتنرة   سة ق القطرات  ووند أن اللسل أةطأ السوا ل بم رتةه  من األسرع إلب 3

 األةطأ    إن الترتيب الاحيح  و : 
   م    سل   زيت   س  ل غسيل  -م     زيت   س  ل غسيل    سل  *                 ب-أ
 زيت   س  ل غسيل  م      سل  -س  ل غسيل   زيت   م      سل                  د -ج
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.م  حمول الشت     د أحمد وأسرته من إن زتهم الاي ي     الحظ  دم ونود  راخ الس و و 4
 التي ك  ت  ي حديق  ةيته    تس  ل م ذا حل ةهم : 

 حز وا للدم رؤيته . -ب               كةروا وغ دروا الةيت                   -أ
   نرت الس و و إلب مك ن دا  *    -م توا من النوع                                     د -ج
 
.ق م أحمد ةقي س درن  حرارة النو لمدة أسةوع ك مل و ي أوق ت مختم   بم سنمه   ي الندول 5

 الت لي :
 الخميس ألرةل   ا البالب    االب ين  األحد  السةت  

 11 12 15 13 15 14 اة ح ب 
 20 18 19 18 20 22 ظهراب 
 12 12 13 12 11 15 مس  ب 

 والمطموب : م ذا است تج أحمد من خالل قرا ة الندول ؟
 تختمف درن  الحرارة  ي المك ن الواحد من وقت ألخر ومن يوم ألخر* -أ
 يوم وأخر  ي المك ن الواحد ال يوند اختالف  ي تغيرات درن ت الحرارة ةين -ب 
 يوند تق رب كةير ةين درن ت الحرارة  ي أي م األسةوع و ي المك ن الواحد -ج
 تختمف درن ت الحرارة من وقت آلخر وتتم بل  ي المك ن الواحد-د 
.إذا ك ت س  راب الس    الس ةل  اة ح ب  ي أحد شوارع مدي تك ة تن ئ الشمس  بم تحولت إلب 6

 رك . إن النه  التي تحولت  حو    ي :نه  يدك اليس
 الشرق -الشم ل *                                                ب-أ
 الغرب  -الن وب                                                 د-ج
 .أي الس وات اآلتي  أقدم ت ريخ ب :7
 ق.م*798-ب     ق.م                                           695-أ
 ق.م 159-ق.م                                                د258-ج
 
 

 انتهت األسئلة
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
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 يهاراث عًهياث انعهىقياس اخلاصت مب اإلجابتت قور
                                                            ......... ..........................         المدرسة :.........................االسـ : 
 ....................................الشعبة :..........................         الصؼ :

 انقضى األول : يهارة املالحظت

 انقضى انثاني :يهارة انتصنيف

 اإلجابة رقـ السؤاؿ
 د ج ب أ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 اإلجابة رقـ السؤاؿ
 د ج ب أ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
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 انقضى انثانث: يهارة انتىاصم

 اإلجابة رقـ السؤاؿ 
 د ج ب أ 
1     
2     
3     
4     
5     

 انقضى انزابع :يهارة انقياس

 اإلجابة لسؤاؿ رقـ ا
 د ج ب أ 
1     
2     
3     
4     
5     

 انقضى اخلايش:يهارة انتنبؤ

 اإلجابة رقـ السؤاؿ
 د ج ب أ 
1     
2     
3     
4     
5     
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 يهارة االصتذاللانقضى انضادس:
 اإلجابة  رقـ السؤاؿ

 د ج ب أ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 انقضى انضابع: يهارة اصتخذاو األرقاو

 اإلجابة رقـ السؤاؿ
 د ج ب أ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
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 انقضى انثاين : يهارة اصتخذاو انعالقاث انزيانيت واملكانيت 

 اإلجابة رقـ السؤاؿ
 د ج ب أ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
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 (       9املهحق)

 يىافقت يذيزيت انرتبيت
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 باللغة العربية ملخص البحث
 

في إكساب تالمذة الصف الرابع  (V)أثر استخدام الشكل المعرفي  حديدهدف البحث إلى ت   
  األساسي مهارات عمميات العمم وتحصيمهم لممفاهيم العممية.

 من تالمذة الصف الرابع األساسي بمدرسة إلياس تمميذا   (63)وقد تكونت عينة البحث من    
تم تقسيمهم بطريقة عشوائية إلى مجموعتين  ,في مدينة دويمعة ساسيلمتعميم األفرحات 

درست  تمميذا  (31) واألخرى ضابطة  ,(V)تمميذا  درست باستخدام الشكل المعرفي  (32)تجريبية
 .سابيعأ (6)واستمر تطبيق التجربة  بالطريقة المتبعة,

 البحث والتي تمثمت في اختبار تحصيمي أداتي البحث قامت الباحثة بإعداد أهداف ولتحقيق   
وشمل المستويات  سؤال في صورته النهائية, (30)من نمط االختيار من متعدد تكون من

 (50)من متعدد وتكون من يارتاالخ تبار مهارات عمميات العمم من نمطواخ المعرفية لستة لبموم.
القياس,  ,تواصلال ,التصنيف ,هي المالحظةورته النهائية وتضمن ثمان مهارات ص سؤاال  في

    .دام العالقات الزمانية والمكانيةومهارة استخ ,الستدالل, مهارة استخدام األرقاما التنبؤ,
 وقد أظهرت نتائج البحث :   
بين المتوسطات الحسابية ألداء تالمذة المجموعتين التجريبية  وجود فروق دالة إحصائيا .1

 في التحصيل الدراسي ككل ولصالح المجموعة التجريبية. (0,05)والضابطة عند مستوى الداللة 
بية يجر توجود فروق دالة إحصائيا  بين المتوسطات الحسابية ألداء تالمذة المجموعتين ال.2

 .عمميات العمم ككلمهارات في اكتساب  (0,05)والضابطة عند مستوى الداللة 
وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بعقد الندوات والدورات التدريبية لممعممين والمشرفين في    

العموم  وتشجيع معممي ,لما له من مزايا ((Vمجال تدريس العموم  لمتعرف عمى الشكل المعرفي 
شابهة في مراحل كما أوصت بضرورة إجراء المزيد من الدراسات الم ,عمى استخدامه في التدريس

 , والختبار متغيرات أخرى.ميم المختمفةالتع
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The Effect of V Diagram on Fourth Grade Pupils Science 

Process Skills and Their Science Achievement 

 

Abstract 

 

     This study was undertaken to determine the effect of applying of(V) 

Diagram on Fourth Grade Pupils Science Process Skills and Their Science 

Achievement.                                                                                                      

     The research sample consisted of (63) Pupils from the fourth grade 

students of primary school Elias Farhat for Basic Education in the city of 

Dwylah.                                                                                                              

     They were divided randomly into two groups(control-experimental).the 

control group consisted of (31) pupil studied the subject using the traditional 

method. The experimental group consisted of (32)pupil studied the same 

subject using(V) diagram. continued application experience(6) weeks.            

     To achieve the objectives Search the searcher prepared two tools of the 

research and Marked by the achievement test from pattern of choice was 

formed from thirty questions in the final composition, and involved six 

cognitive levels of Bloom and testing the skills of Science operations from 

pattern of choice of multiple Consists of fifty questions in the final 

composition and consist of observation, classification, communication, 

measurement, prediction, inference, Skill to use numbers.                             , 

Search results have shown :                          

 1. There are significant differences between the averages of the 

performance of the students of experimental and control groups at the 

significance level (0.05) in academic achievement as a whole and in favor of 

the experimental group.                                                                                      

2. There are significant differences between the averages of the performance 

of the students of experimental and control groups at the significance level 

(0.05) inthe acquisition processes of science as a whole.                                  

     In light of the findings the researcher recommended the holding of 

seminars and training courses for teachers and supervisors in the field of 

teaching science to identify the shape of cognitive V because of its 

advantages, and to encourage science teachers to use in teaching, as 

recommended by the need for more similar in the various stages of 

education studies, and to test other variables.                                                    
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