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  إعـداد الطالبة
  فاطمة بنت خلف اهللا عمير الزايدي
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  الفصل الدراسي الثاني 
   هـ ١٤٣٠ هـ  ـ ١٤٢٩
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  ـ أ  ـ
  

 
 
  
  
 
 

 
  
  
  

  في محكم تنزيله: قال تعالى 
  
  

 َِذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّھ ْرَفْع اللَُّھ الَّی
  ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر

  
  ) ١١: ية اآلسورة المجادلة ،                    (             
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  ـ ب ـ 
 

         

لن شط ف ي تنمی ة التفكی ر االبتك اري والتح صیل       التعلم ار ثأإلى معرفة  الحالیة  الدراسة  تفھد        
  .مقارنة بالطریقة التقلیدیة  طالبات الصف الثالث المتوسط الدراسي بمادة العلوم لدى 

بقت الدراس ة عل ى عین ة          وتحقیقًا لھدف الدراسة استخدمت الباحثة منھجًا شبھ تجریبي ، حیث طُ 
المتوسط في مدینة مكة المكرمة بالفصل الدراسي طالبھ من طالبات الصف الثالث    ) ٥٦ (بلغ حجمھا 

طالب  ة ) ٢٩(كون  ت المجموع  ة التجریبی  ة م  ن  ت؛ ھ  ـ ، وزع  ت عل  ى مجم  وعتین  ١٤٢٨الث  اني لع  ام 
ال شغل  "  التعلم النشط ف ي وح دة   باستخداموقد قامت الباحثة ، طالبة ) ٢٧(جموعة الضابطة من    والم

أخ ضعت  ، وبطة فق د درس ت ب التعلم التقلی دي     ة ال ضا أما المجموع ،  للمجموعة التجریبیة   " والطاقة    
 حیث تم تطبیقھ بعد ضبطھ ؛ الذي تم إعداده من قبل الباحثة   المجموعتان الختبار التحصیل الدراسي   

  ھم ا قیطبت  وت م )ب ( اختب ار التفكی ر اإلبتك اري لت ورانس الفئ ة      و؛ والتأكد من صدقھ وثباتھ ، وتقنینھ  
  .قبلیًا وبعدیًا

                    باستخ        ـدام؛ ص        حة ف        روض الدراس        ـة ُعولج        ت بیانات        ـھا إح        صائیًا   ختب        اروإل       
                       أس    تخدم اإلح    صاء الالمعلم    ي  و  )(ANCOVA تحلی    ل التب    این الم    صاحب  و  )T-Test( اختب    ار

) Non Paramitic.S.(  حسب استخدامھا. 
   :وقد أظھرت نتائج الدراسة مایلي 

ــة  ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة توج  د • ــستوى الدالل ــد م ج  ات ب  ین متوس  ط در) ٠ ,٠٥( ≤عن
المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس التفكی ر  ومتوسط درجات   المجموعة التجریبیة ،    

 ، والتفاصیل ، والقدرة الكلیة للتفكیر واألصالة ، والمرونةاالبتكاري فیما یتعلق بقدرة الطالقة ،      
 . وذلك لصالح المجموعة التجریبیة بعد ضبط التحصیل القبلي االبتكاري 

ــة توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة  • ــستوى الدالل ــد م ب  ین متوس  ط درج  ات ) ٠ ,٠٥( ≤عن
المجموع  ة التجریبی  ة ، ومتوس  ط درج  ات المجموع  ة ال  ضابطة ف  ي التطبی  ق البع  دي الختب  ار          

نیا والعلیا ومستوى التحصیل الكلي وذلك التحصیل في مادة العلوم ، عند المستویات المعرفیة الد   
 .لصالح المجموعة التجریبیة بعد ضبط التحصیل القبلي 

توجد عالقة ارتباطی ھ ب ین التفكی ر االبتك اري والتح صیل الدراس ي ف ي م ادة العل وم ل دى طالب ات                 •
 . الصف الثالث المتوسط عینة الدراسة 

 : العامة للدراسة النتیجةوقد أظھرت     
ف ي وح دة   ال تعلم الن شط ف ي تنمی ة التفكی ر االبتك اري والتح صیل الدراس ي         ابي الس تخدام  إیج  اثر    •

 . بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط  الشغل والطاقة 
 :ن التوصیات جاء منھا موفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بمجموعة     

في ت دریس  والتحصیل الدراسي التفكیر االبتكاري توجھ الستخدام التعلم النشط واالھتمام بتنمیة    ال •
 .العلوم في مراحل التعلیم المختلفة  

 إجراء مزی د م ن الدراس ات ح ول ال تعلم الن شط ف ي ت دریس العل وم ب صفة خاص ة                وتقترح الباحثة  •
 .وفي المواد الدراسیة األخرى بصفة عامة 
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   ـ  ج ـ
  

Abstract Study 
 

active learning has an impact on developing the innovative thinking and learning 
science for third-grade the students in Mecca public pre paraton Schools . 
       The  Study aims at determine the impact of active learning in the development 
of innovative thinking and academic achievement in science for third-grade 
students in prepar – tory school compared with the traditional method . 
      To achieve the goal of the study the researcher used the semi-experimental 
approach, she applied the study of asample of (٥٦) students divided in to two 
groups during The Second term of the years ( ١٤٢٨H) The First one is the 
experimental group for med (٢٩) students, the other one is the control group for 
med ( ٢٧) students . 
      The researcher has to use active learning in a "work and energy" unit for the   
experimental group, As for the control group , it has studied through traditional 
method , Then, the two groups have Subjected to an academic achieve-ment test 
prepared by the researcher . 
     The test has been applied after being codified , proved to be proper,steady and 
testing test Torrance creative thinking to ( category B) where it was applied befor 
and after the academic achievement . 
      To make sure of the validity of the study hypothisis, the data has been 
statiscally treated by using the (Te-Test) and the accompanying variance analysis  
(Ancova) as well as the use of (Non Paramitic.S.) Stat – istics according to the 
terms of use.  
• There are significant statistical differences at the level ≤ (٠ ,٠٥) between the 
average degree of the experimental group and control group in the sub seguent 
application for application the innovative thinking measurement regar – ding the 
ability of fluency, flexibility, originality, and the details, as well as the ability of 
fluency, flexibility, originality, and the details, overall ability for innovative 
thinking, in favor for the experimental group after controlling the prior 
achievement. 
• There is connective relation between the innovative thinking and academic 
achievement of science subject for the third grade students in preparatory Schools, 
Sample . 
       The overall result of the study have shown the following : 
•There is a positive impact of the using active learning in development the 
innovative thinking and academic achievement in " Emerge and Work " unit in 
sciences subject for the subject for the There grade students . 
     In the light of the results the study researcher has recommended the following  : 
• The need to use active learning and the concern for development the innovative 
thinking in teaching science in preparatory schools .  
• The researcher suggests that further studies on the impact of active learning in 
various aspects of learning have to be done.    
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   ــ  د 
  
  
    
  

واستمديت منها قوتي واعتـزازي  .. طريق حياتي بها ـ إلى من أبصرت  
إلى الشامخة التي علمتنـي معنـى       إلى الكفاح الذي ال يتوقف ،       .. ذاتي  ب

    اإلصرار وأن الشي مستحيل في الحياِة مـع قـوة اإليمـان والتخطـيط              
دتي الغالية أمد اهللا    الإلى و ..السليم ، إلى ينبوع العطاء المتفاني مدى عمري       

  .وجزاها اهللا عني خير الجزاء ، عمرها في 
الذي كان خير عوٍن    الزايدي ،   بن عمر   وجي األستاذ عبد الرزاق     ـ إلى ز  

  .لي في مسيرتي 
فضيلة الشيخ عبد المحسن ، وسعادة الدكتور حسين ،      خوتي الكرام   ـ إلى إ  

  .حمن عبد الر  فضيلة الشيخاألب الحاني األستاذ راجح ، وو
الكريمتين أم حسن و أم حسام ـ إلى أختي .  

مـن  ـ إلى أبنائي األحباء عمر ، عدي ، نايف ، لميس ، الذين اقتطعـتُ       
  .الكثير ، ولطالما قصرت تجاههم ألجل إتمام دراستيوقتهم 

  ....وطالبه ... ورواده ... ـ إلى العلم 
  إليكم جميعاً أهدي ثمرة جهدي ،،،              

                                                                                                                                            
  باحثةال                                                                                                                         
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   ــ  هـ 

   شكر  و عرفان
  

         } بِني رِزعَأو َأن َأشْكُر تَكمتَ الَِّتي ِنعمَأنْع لَيلَى ععو ياِلدو َأنَل وماِلحاً َأعص 
اهض١٩: ية  ، آ النمل( } تَر(   

وعظيم سلطانه ، أحمده حمد           الحمد هللا الذي تدوم بحمده النعم حمداً كما ينبغي لجالل وجهه            
العارفين ، والشاكرين لفضله ، فله الحمد وله الشكر؛ على توفيقه إلنجاز هذا العمـل ، والـذي                  

  .اسأل اهللا العظيم أن يجعله عمالً خالصاً لوجهه ، وأن يجعله علماً نافعاً ينتفع به 
لعظـيم جامعـة                        وال يسعني في هذا المقـام إال أن أتقـدم بالـشكر الجزيـل للـصرح ا                

  .أم القرى ، نبراس العلم ومنبره ، ولكلية التربية ، ولقسم المناهج وطرق التدريس 
سـامية بنـت    / الـدكتورة   لفاضلة المشرفة على الرسالة           وأتقدم بالشكر الجزيل ألستاذتي ا    

غ في إتمام هذه الدراسة     صدقه مداح والذي كان لتوجيهها المستمر وإرشاداتها ، وما قدمته أثر بال           
  .وإنجازها بهذه الصورة ، فأدعو اهللا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها ؛ ويجزيها خير الجزاء 

حفيظ بن محمد المزروعي ؛ وذلك لتفضله بمتابعة الجـزء       / لدكتوركما أتقدم بالشكر الجزيل ل          
  .صائية اإلحصائي ، وكانت لتوجيهاته األثر في كثير من المعالجات اإلح

لدكتورة عزيزة بنت عبـدالرحمن      ل هالة بنت طه بخش ،    / لدكتورة    كما أتقدم بالشكر الجزيل ل     
  .عيدروس ، وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة 

حنان بنت سرحان النمري والتـي تفـضلت مـشكورة          / لدكتورة  توجه بالشكر الجزيل ل        وأ
  .بالتعديل اللغوي للدراسة 

عوض بن صالح المـالكي وذلـك لقيامـه بالتحليـل         / لدكتور   أتوجه بالشكر الجزيل ل      كما    
  .  اإلحصائي ولحسن تعاونه 

     و أتقدم بالشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم ؛ لتـسهيلها إجـراءات الدراسـة ، وإلدارة               
يمي ؛ لما قدمتـه  عايضه بنت نامي العص   / المشرفة األستاذة   وأخص بالذكر   اإلشراف التربوي ،    

  .من مساعدة لي وفقها اهللا 
     وأتوجه بالشكر لسعادة مديرة المتوسطة التاسعة و منسوباتها ؛ لما قدموه من مساعدة أثنـاء               

  .تطبيق تجربة البحث 
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      ـ ـ  و  
  

 الـدكتور   وأخـص بالـشكر        كما أتوجه بالشكر الجزيل لألساتذة المحكمين ألداة الدراسة ،          
 احمد سعادة ، وذلك لتوجيهاته ومالحظاته القيمة فـي أداة البحـث ، والتـي أثـرت                         جودت بن 

      مؤسسة  األداة ، ولألسـاتذة المسئولين في كٍل من مدينـة الملك عبد العزيز للعلـوم والتقنية و
ـ   عبد المحسن القطان ل  بفلسطين ـ رام اهللا ـ كل الشكر والتقدير وأخص بالشكر األستاذ الفاض

  . عزمي شنارة 
   والشكر موصول إلى القلب النابض بالعطاء والمحبة ، والدتي أمد اهللا في عمرهـا ؛ لمـا                       

تكبلته من عناٍء وتعب أثناء تربيتي وإخوتي ، ولمؤازرتها لي ودعائها فجزاهـا اهللا عنـي خيـر       
  .الجزاء 

دمه من دعم مادي ومعنـوي  فضيلة الشيخ عبد الرحمن ؛ وذلك لما ق     خص بالشكر أخي           وأ
  .، فله من اهللا الثواب والجزاء ، وله مني الشكر والعرفان 

سليمان بن عـواض الزايـدي ؛ لحرصـه وتذليلـه بعـض             :         كما أشكر سعادة االستاذ     
  .الصعوبات التي واجهتني ، والشكر موصول البنه محمد 

لزايـدي ؛ وذلـك لـسؤالها المـستمر      األستاذة نور بنت عواض ا/         كما اشكر ابنة عمي    
  .وحرصها الدائم 

وأخيراً اعتذر عما قد يكون في هذه الدراسة من تقصير أو قصور، والتمس في ذلك ما قاله                         
  : العماد األصفهاني 

لو غُير هذا لكان أحسن ، ولو       : إني رأيت أنه ال يكتب إنسانٌ  كتاباً في يومه إال وقال في غده               " 
ا لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظـم                    ِزيد كذ 

  "العبر ، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر 
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين ،،،

                                   
            الباحثة                                                     
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  ـ   ز   ـ

 
  ـوع                                                      الصفحة الموضــ

  أ----------------------------------------------اآلية
  ب------------------------------- باللغة العربية ملخص الدراسة

  ج------------------------------ملخص الدراسة باللغة االنجليزية
   د-------------------------------------------إهــداء

  هـ----------------------------------------شكر وعرفان 
  ز---------------------------------------قائمة المحتويات

  ك-----------------------------------------قائمة الجداول
  ل-----------------------------------------مة األشكالئقا

  م-----------------------------------------قائمة المالحق
  
  

  الفصل األول 
  مشكلة الدراسة وأهميتها   

  ٢---------------------------------------------مقدمة
  ٦----------------------------------------مشكلة الدراسة
  ٧-----------------------------------------أهمية الدراسة
  ٧----------------------------------------أهداف الدراسة
  ٨---------------------------------------فروض الدراسة
  ٩-----------------------------------------حدود الدراسة

  ٩-------------------------------------مصطلحات الدراسة
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  ـ   ح   ـ

  الفصل الثاني
   أدبيـات الدراسـة 

  الصفحة                                                ـوع  الموضـــ
 

          .................................................. Active  Learning شطالتعلم الن: أوالً 
  ١٤-----------------------------------التعلم النشط في اإلسالم

  ١٦--------------------------------التعلم النشط والنظرية البنائية
  ١٧-------------------------------------طبيعة التعلم النشط 
  ٢٠--------------------------------------أهمية التعلم النشط
  ٢٠--------------------------------------أهداف التعلم النشط
  ٢١-------------------------------------عناصر التعلم النشط
  ٢٣-------------------------------------مكونات التعلم النشط

  ٢٤------------------------------------خصائص التعلم النشط
  ٢٧---------------------------------------بيئة التعلم النشط

  ٣٠--------------------------------النتائج اإليجابية للتعلم النشط
  ٣٣----------------------------األنشطة المستخدمة في التعلم النشط

  ٣٥----------------------------------استراتيجيات التعلم النشط
  ٤٩----------------------------يف استراتيجيات التعلم النشط تصن

  ٥٢-------------------لنشط اسية لنجاح استراتيجيات التعلم اسالشروط األ
  ٥٣--------------------المبادئ الواجب مراعاتها عند تطبيق التعلم النشط

  ٥٦---------------------------------دور المعلم في التعلم النشط
  ٥٩--------------------------------دور المتعلم في التعلم النشط

  ٦٠-----------------------------التحديات التي تواجه التعلم النشط
  ٦١-------------------------------------معوقات التعلم النشط

  ٦٢-----------------------مقترحات للتغلب على معوقات التعلم النشط
  ٦٣--------------------------------------ائد التعلم النشطفو
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    ـ ـ   ط
  الصفحة                                الموضـــــوع                

  Innovative thinking التفكير اإلبتكاري: ثانياً 
  ٦٣-----------------------------------------مفهوم التفكير
  ٦٤-----------------------------------------أنماط التفكير

  ٦٥-----------------------------------مفهوم التفكير االبتكاري
  ٦٦------------------------------مراحل عملية التفكير االبتكاري

  ٦٧----------------------------------كاريقدرات التفكير االبت
  ٧٥-------------------------------الحاجة لتنمية التفكير االبتكاري
  ٧٧--------------------------------طرق تنمية التفكير االبتكاري

  ٨٠----------------------المعوقات التي تواجه تطبيق التفكير االبتكاري
  ٨٠---------------دور المعلم في استخدام التفكير االبتكاري في داخل الصف

 
  ٨٢-------------------------الدراسات التي تتعلق بالتعلم النشط: أوالً

  ٩٧---------------------- الدراسات الخاصة بالتعلم النشطالتعقيب على
  ٩٩-------------------الدراسات التي تتعلق بتنمية التفكير االبتكاري: ثانياً

    ١٠٨--------------------التعقيب على الدراسات الخاصة بالتفكيراالبتكاري
  

  الفصل الثالث
  إجــراءات الدراســة

  الصفحة  الموضـــــوع                                             
  ١١١---------------------------------------------مقدمة
  ١١١-----------------------------------------الدراسةمنهج 

  ١١١----------------------------------------مجتمع الدراسة
  ١١١-----------------------------------------عينة الدراسة

  ١١٢---------------------------------------متغيرات الدراسة
  ١١٢-----------------------------------ضبط متغيرات الدراسة

   ١١٤----------------------------------------أدوات الدراسة
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    ـ ـ   ي
  الصفحة  الموضـــــوع                                             

 ١٢٣--------------------الخطوات اإلجرائية الالزمة لتنفيذ تجربة الدراسة
  ١٢٦-------------------------نفيذ تجربة الدراسةاإلجراءات الالزمة لت

  ١٢٨---------------------------المعالجة اإلحصائية المناسبة للدراسة
  
  

  الفصل الرابع
  تحليل البيانات واختبار الفرضيات وتفسيرها 

  الصفحة  الموضـــــوع                                             
  ١٣٠---------------------------------------------مقدمة
  ١٣٠---------- الخاصة بالتفكير االبتكاري  الدراسةصحة فروضاختبار : أوالً 
  ١٣٤---------- الخاصة بالتحصيل الدراسي الدراسةصحة فروضاختبار : ثانياً 

  ١٣٦------------------------------------مناقشة نتائج الدراسة 
  

  الفصل الخامس
  ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

  الصفحة  الموضـــــوع                                               
  ١٤٢-------------------------------مستخلص نتائج الدراسة: أوالً
  ١٤٣----------------------------------ــــاتالتوصي: ثانياً
  ١٤٤---------------------------------المقترحــــات : ثالثاً

  

                     قائمة المراجع 
   ١٤٦------------------------------------المراجع العربية: أوالً
  ١٦٠------------------------------------المراجع األجنبية: ثانياً

  

  ١٦٤------------------------------------الحــققائمة الم
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  ـ  ك  ـ

  

   قائمة اجلداول

  الصفحة  دولــــوان الجــــعن  الرقم 
١  
٢  
٣  
٤     
٥  
٦     
٧  
٨  

  
  

٩    
  

١٠  
١١  
١٢  
  
١٣  
   
١٤   

  
١٥   

  
  

١٦  
  
  
  

١٧   
  
  

١٨  

  ................................... ..دي التقلية بين بيئة التعلم النشط وبيئة التعلممقارن

  ...............................استراتيجيات التعلم النشط وتوزيعها على مراحل الدرس

  ........................مقارنة بين أنشطة وفعاليات التعلم النشط األقل واألكثر مجازفة
  .............................. ...............التعلم التقليدي مقارنة بين التعلم النشط و

  ......................دوره في التعلم التقليدي  ودور المعلم في التعلم النشطمقارنة بين 
  .................................................. التفكير االبتكاريمقارنه بين قدرات

  ......................................................... جدول يوضح عينة الدراسة 
 الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في قـدرات    لداللة ) Te-Test( اختبارجدول  

  ................................................ .التفكير االبتكاري في التطبيق القبلي
مجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة فـي        لداللة الفروق بين ال   ) ت  (  قيمة    يوضح جدول 

  .................. القبلي تحصيل الكلي في التطبيقالمستويات المعرفية الدنيا والعليا وال
  ......."الشغل والطاقة " لموضوعات في وحدة جدول نتائج عملية المحتوى المعرفي ل

  ......................................................... االختبار ثباتمعامل دول ج
مع درجات   في كل مستوى معرفي   لطالبات  جدول قيم معامل االتساق الداخلي بين درجات ا       

  ........................................................................... االختبار ككل
 المجمـوعتين التجريبيـة   وداللة الفروق بين متوسـطي درجـات      )ت (ح قيمة يوضجدول  

  ..........................بعدي الاالبتكاري في التطبيق   في قدرات التفكـيروالضابطة
وداللتها اإلحصائية إلختبار تجانس ميل المجموعتين التجريبيـة        ) ف  ( يوضح قيمة    جدول

  ..................................... القبلي لتطبيقة عند قدرة التفاصيل  في اوالضابط
مجموعتين التجريبيـة  اإلحصائية إلختبار تجانس الميل للوداللتها ) ف ( يوضح قيمة   جدول  

   ............................................ القبليلضابطة للتفكير الكلي في التطبيقوا

 والضابطة في   صائية بين المجموعتين التجريبية   داللة الفروق االح  و) Z(قيمة  جدول يوضح   
فـي  الكلي لتفكير االبتكاري لقدرة التفاصيل وا  ).Non Paramitic.S( الالمعلمي ختبارالا

  .... البعدي التطبيق

 التجريبية والـضابطة فـي المـستويات        لتها اإلحصائية بين  ودال) ت  ( جدول يوضح قيمة    
  كلي وحجم األثر التطبيقي البعدي المعرفية الدنيا والعليا والتحصيل ال

 يوضح العالقة االرتباطية بين درجات التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي البعدي           ولجد 
  ...................................................................وداللتها اإلحصائية 

٢٩  
٣٧  
٥٠  
٥٥  
٥٨  
٧٦  
١١٢  
١١٣  

  
  

   ١١٤  
  

١١٦  
١٢١   
١٢١  

  
  

١٣٠  
  

١٣٢  
  

  

١٣٣  
  

١٣٣  
  
  
  

١٣٤  
  
  

١٣٦  
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   ـ ل ـ 
  

 شكالقائمة األ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الرقم 
  

  لـــوان الشكـــعن
  

  الصفحة
١  
٢  
٣  
٤  
٥   
٦     
٧  

  .....................................Edgar Dale مخروط التعلم إلدجار ديل شكل 
  .......................................شكل يوضح خطوات التفكير بصوت مرتفع 

  ....................................................وات خاليا التعلمشكل يوضح خط
  تصنيف إستراتيجيات التعلم النشط طبقاً لنشاط المتعلمين ومستوى المجازفة 

  ..........................................................مثال لقدرة طالقة األشكال
  .................................................................مثال لقدرة المرونة

  .....................................................التصميم شبه التجريبي للدراسة

٣٠  
٤٠  
٤١  
٥١  
٧٠  
٧١  

١١١  
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  ـ  م  ـ

  الحــــــــــــق ة املـــــــــــــقائم

  

  الصفحة  ــقـ الملحوانـــعنالرقم 

١  
٢  
٣  
٤  

  
  

٥  
  
  

٦  
٧  
٨    

٩  

  ........................لتورنس ) ب ( اختبار التفكير االبتكاري فئة 
  . التي تم تدريسها للمجوعتين التجريبية والضابطة) الشغل والطاقة ( موضوعات وحدة 

  ............)الشغل والطاقة ( وحدة الختبار األهداف اإلجرائية السلوكية 
بيان بأسماء األسـاتذة المحكمـين لـدليل المعلمـة للمجموعـة التجريبيـة واالختبـار                

  ...........................................التحصيلي 
ختبــار التحــصيل الدراســي فــي وحــدة                 جــدول المواصــفات واألوزان النــسبية ال

  ........................................ )  الشغل والطاقة(
  ................حساب معامل سهولة وصعوبة مفردات االختبار

  .........سئلة االختبار التحصيليأ/ لمفردات ) التباين ( قيم معامالت التمييز 
  ....................................االختبار التحصيلي في صورته النهائية 

  " ..............................طاقة الشغل وال" دليل المعلمة لتدريس وحدة 

١٦٦  
١٧٣  
١٧٥  
١٧٧  

  
  

١٨٠  
  
  

١٨٢  
١٨٥  
١٨٧    

١٩٨  
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الثـورة  ، واالنفجار المعرفـي الهائـل ، و                 يتميز عصرنا الحالي بالتسارع المعلوماتي      

 تحدياً كبيراً يواجه    والذي يمثل ،  ة والمتالحقة في كافة المجاالت      والتغيرات السريع ،  التكنولوجية  
ذلك إال بإيجاد طـرق وأسـاليب تعلـم         مواجهة  في مجال التربية والتعليم ، وال يكون        التربويين  

  .ثه و مناسبة حدي
ـ  ؛  متنوعة   و   حديثة       ولقد تنافس التربويون في إيجـاد طرق        ودة مخرجـات   ـلضمان ج

    مرعـي ال تتناسب مع مدخالته ، ومما يؤكد ذلك ما أورده           اً ألن مخرجـات التعليم     عليم ، نظر  الت
لمبذولـة فـي مجـال التعلـيم                  هذه المشكلة واضحة فـي مدارسـنا ، فـالجهود ا           " )م  ٢٠٠٢( 

  ٢٤ص. " والوقت المخصص لها طويل ، والنفقات باهظة ، ولكن تأتي النتائج هزيلة كبيرة ، 

      وتهمـل ،  ود ذلك إلى أن طرق التدريس المعتـادة تركـز علـى المـادة العلميـة                         ويع
مما يجعل المتعلم   ؛   فيصبح التعلم عبارة عن حفظ مجموعة من المعارف ، والمعلومات             ؛ المتعلم
     ويركـز جهـده علـى الـسيطرة علـى          ،  فيعطيه أهمية كبيرة     يعتمد على الحفظ اآللي ،       سلبياً

 ، وفـي مجـال   ا عند الحاجة إليها ؛ هذا بصفة عامـةً واسترجاعه، االحتفاظ بها بهدف ؛  المادة  
  )٦ ،ص م٢٠٠٢ ( و جبران ،  ) ١١م ، ص  ٢٠٠٢(  سالمةة كما ذكر كل من      تدريس العلوم بصفة خاص   

على أن المعلومات أصبحت المحور الـذي       ) ٤٤، ص م  ٢٠٠٤(  و الدريج ) ٦٥م ، ص  ٢٠٠٣(  ومنسي
حيث يتركز نشاط المعلم    ؛  فاعتمد تدريسها على الحفظ اآللي      ،   في ذاتها    ترتكز عليه عملية التعلم   

، فـي أذهـان المتعلمـين ، وعمـد          حفظها وترسيخها   رح واإللقاء ، ونقل المعلومات و     في الش 
لتكون سـهلة دون التفاعـل      ؛  ن على تلخيص المواد الدراسية في مذكرات وملخصات         المتعلمو

مما يضعف لديهم الميل نحو مهارات التحليـل والتركيـب          ؛  معها أو تطبيقها في مواقف جديدة       
  .واإلبداع ، ويقلل لديهم الميل نحو البحث و التثقيف الذاتي واالستقالل في الرأي 

مازالت تـستخدم ، وهـذا    أنها  تقليدية ف ة لألساليب ال  هالرغم من االنتقادات الموج   وعلى            
ا أن العديـد مـن       حيـث أكـدت    )م  ٢٠٠٢ ( و وفاء جنبي  )  م٢٠٠٢(  جميله الحسيني مأكدته كالً من    

  . أوضحت شيوع هذه األساليب في التدريس بشكل كبير الدراسات والبحوث
                      البـوهي  ذكـر         وواقع التـدريس الحـالي فـي تـدريس العلـوم فـي مدارسـنا كمـا                  

ق التدريس تعتمـد علـى التلقـين     مازالت طر ال يتماشى مع األهداف ، إذ )٢٤٠  صم ، ٢٠٠١( 
ويحاولون حفظ  ،  يستمعون  ؛  تالميذ سلبيين   لذي هو مركز الثقل في الصف ، و       ا؛  بواسطة المعلم   

وليس طريقة التفكيـر والبحـث والفهـم    ، فالمهم المعلومات ،  كل ما يوجد في الكتاب المدرسي       
  .الصحيح 
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ن قـد نـادوا    أن التربـويي ) ١١م ، ص٢٠٠٢ ( سالمةحيث أشار  ون ذلك ؛            وأدرك التربوي 
ومناسبة لمـستواهم  ، بضرورة توجيه تدريس العلوم بما يوفر خبرات متكاملة الجوانب للمتعلمين   

دع مـا   نه ال يمكن للمتعلم أن يب     الصلة بحاجاتهم ومشكالتهم ؛ حيث إ     ووثيقة  ،  وخصائص نموهم   
، والعمـل  الـسليم  نـه مـن التفكيـر    االتجاهات التي تمك لديه المهارات و  لم يكن متفتح الفكر ،      

      وعبـد اهللا   )  ٣٨ ، ص  م٢٠٠٣ ( منـسي  حيث يـرى  ؛   وال يكون ذلك إال بممارسة التعلم        المستمر،
 أن اإلنسان ال يتعلم إال بما يمارسه بنفسه من مهارات ، وأن أحد األهـداف               )٣٣٤ ، ص  م٢٠٠٥( 

كونون فاعلين ونشيطين بحيث يعتمـد      وكيف ي لمون ،   األساسية للتعلم أن يتعلم الطالب كيف يتع      
لذلك كان البد مـن إيجـاد طريقـة         ؛   فيصبح محور العملية التعليمية       ، التعلم على المتعلم نفسه   

ويسعى إلـى الحـصول علـى       ،  تدريس تتوافق والتوجه التربوي نحو جعل المتعلم أكثر نشاطاً          
وأيـدت ذلـك   ، طاقاته الكامنـة   لمتعلم ، ويعلمه كيف يفكر، ويبدع ويحفز  ا، بما يخدم    المعلومة  

إلى تعلم العلـوم  ، وم ـضرورة التحول من تدريس العل"   حيث ترى  )م  ٢٠٠٤(  فاطمة عبد الوهاب  
ـ   Rote Learningوبالتالي التحول من الـتعلم بـالحفظ والتكـرار     ال ـ  والـذي يعنـي استقب

  ١٢٨ص   ."Active Learningط ـم النشـها إلى التعلـات وحفظـالمعلوم
 حيـث   )م  ٢٠٠٢ ( الحيلة  ذلك ك المتعلم في عملية التعلم ، ويؤكد          ولذلك كان البد من إشرا       

هتمام إلى مهمة إشـراك   تغير التركيز وتحول اال    مع بداية القرن الحادي والعشرين فقد     " نه  ذكر إ 
   ١١٧ص "  .الطلبة في عملية التعلم

 التعلم يكون فاعالً عندما يكون المـتعلم    أن  الذي يرى   )١١٠ص،  م  ٢٠٠٢ ( كوافحةده  ي        ويؤ
  .  جوهرياً في عملية التعلم مشاركاً ونشطاً أثناء التعلم ، فنشاط المتعلم يعد أمراً

  جوهرياً لبنـاء     أن نشاط الذات العارفة يعد أمراً     "  حيث يرى    )م  ٢٠٠٦ ( زيتون          وأيدهما
 المتعلم والمعرفة شيئاً واحـداً ؛ إذ      أن نشاط  وان بعض منظري البنائية قد اعتبر     المعرفة ، حتى إ   

   ٣ص. "  المعرفة هي نشاط المتعلم نيقول إ
يركز على المتعلم ويجعـل منـه       " التعلم النشط بأنه     ) م٢٠٠٧ ( تهاني الروساء           ووصفت

  علـى موقـع المـتعلم خـالل عمليـة          كما أنه يركز ،  مشاركاً أكثر نشاطاً في المناقشة الصفية       
منه المزيد مـن المبـادرة   التعلم ، وفي هذا النوع من التعلم يمنح الطالب حق االختيار ، ويتوقع            

بدالً من أن يكون ناقالً للمعرفة ، وهنا تكون         ،  حيث يعمل المعلم كمدرب وموجه للتعلم       ؛  الذاتية  
مـع  ،  ة الـتعلم    من خالل اشتراكهما معاً في تحمل مسئولي      ؛  العالقة بين المعلم والطالب تعاونية      

ظـيم والـضبط لتجـارب تعلمـه           التأكيد على أهمية السماح للطالب بأن يتولى قـدراً مـن التن           
  ٣ص. " الشخصية 
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            نجـوى شـاهين   ؤون التربية والتعلـيم كمـا ذكـرت         ـالمعنيين بش         ولذلك كان البد على     
مناهج ، وكتـب ، ووسـائل       : من  ية  السعي لتطوير جوانب العملية التربو      )٤٥١ ، ص    م٢٠٠٤( 
  .ستراتيجيات تدريس وإ

 المتحـدة مـع     في المملكة  "   )٨٤م ، ص  ٢٠٠١ ( عصر ر         وقد ظهر التعلم النشط  كما ذك      
ج في  ليبه المتعددة يأخذ مكانه بالتدر    وخالل عقد التسعينات بدأ التعلم النشط بأسا      ،  بداية الثمانينات   

    أوضحت التقارير الحكومية الصادرة عن هيئة المفتشين الملكيـين         و،  المدارس بالمملكة المتحدة    
          من الـدروس والحـصص فـي بريطانيـا يعتمـد علـى الـتعلم                اً كبير اًوقسم العلوم أن عدد   

ومناقـشة أعمـالهم   ، بغرض تشجيع الطالب على التفكير في األشياء بأنفسهم وألنفسهم      ؛  النشط  
  .الب مع المعلمين وزمالئهم من الط

       وقد زاد االهتمام بالتعلم النشط مع بداية القرن الحادي والعـشرين ، كأحـد االتجاهـات                
والتي لها األثر البالغ في عملية التعلم ، ولكي يحدث التعلم النشط البد مـن            ،  التربوية المعاصرة   

يد مـن الدراسـات     هنالك العد  " )م  ٢٠٠٤ ( فاطمة عبد الوهاب  توافر بيئة تعلم نشطة ، وتؤكد ذلك        
لـدور  يقوم فيها المتعلم باتعلم العلوم ، وأشارت إلى ضرورة توفر بيئة تعلم نشطة ،       التي تناولت   

 اإليجابي أثناء التعلم ؛ من خـالل ما يقومون به من أنشطة يدوية أو عملية أو عقلية أو أنـشطة                  
    ١٢٩ص"  .علنية 

 النجـدي كما أكد ذلك ،  علم وبين مقدار ما يتعلمه              وقد أثبتت البحوث العالقة بين نشاط المت      
    م فـي العمـل أو المهمـة     حيث إن الزمن الذي يـستغرقه المـتعل         )٣١٦م ، ص  ٢٠٠٣(  وآخرون

Time on Task   ًيرتبط ارتباطاً وثيقاً بتزايد التعلم ، فحين يقضي المعلمون والمتعلمـون وقتـا 
  . نشط ، يتعلمون بدرجة كبيرة  تعلمأطول مندمجين في مهام أكاديمية على نحو 

       ومن األهداف العلمية في سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية للمرحلة المتوسـطة             
ـة والرابعـة  والتي تنص كما ورد في فقراتها الثالث؛ وتنمية قدراته  ،   تشويق المتعلم    )هـ  ١٣٩٠(

تأمل والتتبع العلمـي ، وتنميـة القـدرات         وتعويده ال ،  تشويقه إلى البحث عن المعرفة      " : على  
  ٢٠ ص. "  ، وتعهدها بالتوجيه والتهذيب العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالب

الب وطالبات المرحلة    تحقيق النمو العقلي لدى ط      أن من طرق   )م  ٢٠٠٣ ( الحقيل        وقد بين   
بحيث يعتمـد التالميـذ علـى        على التفكير على أساس علمي سليم ؛      تعويد الطالب    " المتوسطة

أنفسهم في كسب الخبرة والمعرفة فيالحظون األشياء بأنفسهم ، ويقومون على حسب استعداداتهم             
ويستخلصون منها القواعد   ربطون عناصر المعرفة بعضها ببعض ،       وي،  بإجراء التجارب العلمية    

الذي يكبت ذكاء أبنائنـا  ؛ ين ن عن التلقك على المعلمين أن يبتعدوا ما أمكوالقوانين ، ولتحقيق ذل   
وبناتنا في المدارس المتوسطة ، ويحيلهم إلى أدوات تـستظهر وتـردد وتقيـد ، وأن يقتـصر                  
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" . بمشكالت في مقدورهم حلهـا      ويواجهون طالبهم   ،  المعلمون على التوجيه واإلرشاد ما أمكن       
  ١٤٤ص

المتوسـطة ، هـي مرحلـة       ونظراً لكون المرحلة العمرية التي يمر بها طالب المرحلـة                 
المراهقة ، ولهذه المرحلة خصائص نمو عقلي مميزة ؛ حيث تشهد هذه المرحلة طفرة في ذلـك                 

 تفسير األحداث ، والظـواهر     ) ٤٣ –٤٠م ، ص ص     ٢٠٠٥(  الدويشكما ذكر   النمو ، تمكن المتعلم     
ع األرقام والمعـادالت    كالقدرات التي تتعلق بالتعامل م    : واطراد في نمو الذكاء والقدرات العقلية       

والقدرة اللفظية والقدرة اللغوية والقدرة المكانية ، كمـا يظهـر التفكيـر المجـرد دون التقيـد                  
بالمحسوس حيث ؛ يفهم المعاني المجردة ويفرق بينها وبين مظاهرها ، وينمو االنتباه فـي مـداه       

تركيز لـزمن أطـول     ومدته مستواها فيستطيع حل مشكالت معقدة في سهولة ومرنة ويستطيع ال          
  . ويزداد القدرة على التعميم وفهم التعميمات الطويلة واألفكار العامة 

وكيـف  ،   أنه يجب أن يتعلم الطالب كيف يفكرون         ) ٣٣٤م ، ص  ٢٠٠٥ ( عبد اهللا         كما يرى   
   .اً من البيانات يحللون ويجمعون قدراً كبير

        جـه إذا كـان المـتعلم نـشطاً أثنـاء عمليـة             نه يمكن تحقيق هذا التو             وترى الباحثة أ  
م نشطة ، يكون للمـتعلم  استخدام طريقة تعلالتعلم فاعلة فإنه البد من      ولكي تصبح عملية    ،  التعلم  

ويتمثل ذلك في   ،  بدالً من اعتماده على المعلم كناقل للمعرفة        ،  في عملية التعلم    فيها دور إيجابي    
    .Active  Learningالتعلم النشط  

 مادة العلوم إحدى المـواد المهمـة         أن  )١٣٠ص  ،  م  ٢٠٠٤ ( فاطمة عبدالوهاب         وقد ذكرت   
ها إحدى المواد التي تساهم بشكل كبيـر فـي          ؛ باعتبار التي زاد االهتمام بها في الفترة األخيرة        

  . بتكاري  التالميذ ، مثل مهارات التفكير االتنمية مهارات متعددة لدى

     طالب المستقبل يحتاجون إلـى أن تكـون لـديهم القـدرة علـى             أن   ترى الباحثة            حيثُ
، والقـدرة    في التعلم    التذكر ، لكي يتمكن المتعلم من االستقاللية       وليس فقط القدرة على       ، التفكير

  . وتحمل مسئولياته ، واتخاذ القرارات ،  الحياتية على حل مشكالت

 إن تـدريس المتعلمـين علـى         )٤١م ، ص  ١٩٨٩ ( ناهد النوبي   وأكد ذلك ما أشارت إليه            
اختالف مستوياتهم التعليمية وتعليمهم مهارات التفكير االبتكاري وتنمية اتجاهاتهم االبتكارية مـن       

  .األغراض األساسية لتدريس العلوم 
 )م  ٢٠٠٢ ( جبـران  و يعمل التعلم النشط على تقديم األنشطة التي تنمي التفكير كما أوضح                    

على تطوير المهارات األساسية لدى المتعلمين وتنميتها ، كمـا يحـرص   أن التعلم النشط يركز    " 
 إلـى   التعلم النشط على زيادة دافعيتهم، وتزويدهم بالتغذية الراجعة الفورية من المعلم ، إضـافةً             
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وتـسهم  ،  مية التعلمية   بقاء المعلومات في الذاكرة لفترة أطول ، وكلها مزايا تصقل العملية التعلي           
   ٤ ص. "االرتقاء بمضامينها في 

تـشجع الطلبـة علـى تحمـل     "  أنه البد من إيجاد طريقة للتعلم      )م  ٢٠٠٦ ( سعادة  ويرى       
 المسؤولية في التعامـل مع هذا الكم الالمحدود من المعـارف ، والـذي ال يكـون ناجحـاً إال                 

 والتشجيع على الـتعلم   Learning by doing بالعمل بالتعلم النشط الذي يركز على مبدأ التعلم
   ٤١ص. " بواسطته المادة بشكل أفضل  الذي يفهم الطالب  Deep Learningالعميق 

          وبناء على ذلك تجد الباحثة أن التعلم النشط من الطرق الحديثة التي أشادت الدراسـات          
 ومن أهم هـذه   ،للرفع من مستوى التعلم؛ امه العالمية بأهميته في تعلم العلوم ، وضرورة استخد       

ـ دفر و دراسة  )١٩٩٦ , Bargainnier (بارجينيردراسة : الدراسات  )  Dufresne, et, al. ١٩٩٦ (نيس
ودراسـ ـة    )Suchman, et, al  . ٢٠٠١ ( ستش مـان  ودراسـة  )١٩٩٨ , Fox(  فوكـسودراسـة 

، كمـا تؤكـد عليـه       ) ٢٠٠٣  , Graziano (زنـو انجر ودراسة،  ) Hall ,et, al . ٢٠٠٢(   ُھ ال 
 بالقاهرة ، و    )م  ٢٠٠٣(المنعقد في يوليو  "  المعاصرة مناهج التعليم واإلعداد للحياة   "توصيات مؤتمر 

 )م  ٢٠٠٧( بريـل   ، المنعقد في إ   " تحديات وطموحـات   : اإلصالح المدرسي   " توصيات مؤتمر   
  . باإلمارات العربية المتحدة 

ــي ضــ  ــبق        وف ــا س ــة وء م ــرى الباحث ــ:  ت ــى ضــرورة                 أن الحاج ــة إل ة ماس
      الـتعلم النـشط    دام  بالتوجه نحو اسـتخ   ؛ وذلك   العلوم في المرحلة المتوسطة     تحسين طرق تعلم    

 Active Learning، ًوذلك من أجل مساعدة   ونجاحاً على الصعيد العالمي ؛ والتي القت إقباال
 وبالتـالي ،  أثنـاء الـتعلم     وفاعلية  طاً  ابحيث يكون أكثر نش   ؛  في عملية التعلم    لمشاركة  المتعلم ل 

    . اكتساب المهارات الالزمة للتعلم 

 Problem study           

  :       تتركز مشكلة الدراسة الحالية في معرفة 




 
   : ذلك تتحدد مشكلة الدراسة في األتيو ب

ة التفكير االبتكاري لـدى طالبـات الـصف الثالـث           ـثر التعلم النشط في تنمي    معرفة أ  .١
  .المتوسط 
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سي بمادة العلوم لدى طالبات الـصف الثالـث   ثر التعلم النشط في التحصيل الدرامعرفة أ  .٢
  .المتوسـط 

رتباطية بين التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى          معرفة العالقة اال   .٣
 . طالبات الصف الثالث المتوسط عينة الدراسة 

 The importance of the study      
بوية الحديثـة التـي      االتجاهات التر  ىحدلية في كون التعلم النشط إ     سة الحا  تنبع أهمية الدرا         

وبالتالي يمكن االستفادة من استخدام الـتعلم النـشط فـي    ، العملية التعليمية  تجعل المتعلم محور    
  : تي برر أهمية الدراسة الحالية في اآلاألمر الذي ي؛ تدريس العلوم 

حول تحسين نمط التعلم    ،   يسود األوساط العلمية      تسهم الدراسة الحالية في إثراء الفكر الذي       .١
  . ليكونوا فاعلين نشيطين ، بإتاحة الفرصة للمتعلمين ؛ 

وخاصـة معلمـي    ،  تفيد الدراسة الحالية في االستفادة من إجراءات استخدام التعلم النـشط             .٢
  .  ومعلمات العلوم

ليمية لتهيئة بيئة تعليميـة      التع يمكن االستفادة من الدراسة الحالية في توجيه المعنيين بالعملية         .٣
  .ما يفيد المعلمين والمتعلمين في مادة العلوم ؛ مواتية ؛ م نشطة

هم هذه الدراسة الحالية في توجيه اهتمام القائمين في عملية بناء مناهج العلوم وتطويرهـا    اتس .٤
  .التعلم النشط ياغة مواضيع المنهج بما يتناسب وبإعادة ص؛ بالمرحلة المتوسطة 

يد نتائج الدراسة الحالية المهتمين والقائمين على تخطيط وتطوير المناهج وطرق التـدريس       تف .٥
ر التعلم النشط فـي تنميـة التفكيـر         ، ومعلمات العلوم بالتعليم المتوسط في التعرف على أث        

 . لدى الطالبات االبتكاري والتحصيل الدراسي 

 . خريوم في مراحل تعليمية ألتشكل الدراسة الحالية نواة ألبحاث أخرى في مجال الع .٦

:  Objectives of the study  
  : إلى تحقيق األهداف التالية تسعى الباحثة في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها          

بتكاري لدى طالبـات الـصف الثالـث        لتعلم النشط في تنمية التفكير اال     الكشف عن اثر ا    .١
  . المتوسط 

  .  نشط في التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثالث المتوسطمعرفة اثر التعلم ال .٢
بتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم      القة اإلرتباطية بين التفكير اال    معرفة مدى الع   .٣

 .الصف الثالث المتوسط عينة الدراسة  لدى طالبات
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  ـ hypothesis  
  : ياغة الفروض الصفرية التالية صع مشكلة الدراسة وأهدافها ، تمت من واق

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط       .١
 فيما يتعلق بقدرة     ؛ االبتكاريي التطبيق البعدي لمقياس التفكير      درجات المجموعة الضابطة ف   

  . بعد الضبط القبلي ، الطالقة 
متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين    .٢

فيما يتعلق بقدرة   ؛  درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري          
 . بعد الضبط القبلي ، المرونة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط       .٣
 فيما يتعلق بقدرة     ؛ التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري    درجات المجموعة الضابطة في     

 . بعد الضبط القبلي ، األصالة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط       .٤
فيما يتعلق بقدرة   ؛  درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري          

 . بعد الضبط القبلي ، ل التفاصي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط       .٥
 فيمـا يتعلـق      ، درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكـاري         

 . بعد الضبط القبلي  ،بالقدرة الكلية للتفكير االبتكاري

حصائية بين متوسط درجات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط    توجد فروق ذات داللة إ ال   .٦
ختبار التحصيل في مادة العلـوم ، عنـد         وعة الضابطة في التطبيق البعدي ال     درجات المجم 

 . بعد ضبط التحصيل القبلي يا ، مستويات التحصيل الدن

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط                .٧
درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل في مادة العلـوم ، عنـد               

 .  ضبط التحصيل القبلي ، بعدمستويات التحصيل العليا 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط        .٨
 مادة العلـوم ، عنـد       لتحصيل في درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار ا       

 .بعد ضبط التحصيل القبلي التحصيل الكلي عند مستويات التحصيل الدنيا والعليا ، 

لـدى  ،  ال توجد عالقة ارتباطيه بين التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم                .٩
 . طالبات الصف الثالث المتوسط عينة الدراسة 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ـ The studying Border      
  : اآلتي بحدود توردها الباحثة على النحوتتحدد الدراسة الحالية         

 . عينة من طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية للبنات بمدينة مكة المكرمة  .١

في الفصل الدراسي الثـاني لعـام       " الشغل والطاقة   " في تدريس وحدة    علم النشط   استخدام الت  .٢
وقياس أثره في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي فـي  هـ ١٤٢٩هـ ـ   ١٤٢٨

 .  مادة العلوم

  ) .ب ( ؛ باستخدام اختبار تورنس ألشكال اري ـقياس قدرات التفكير االبتك .٣
   .، من إعداد الباحثة" الشغل والطاقة " ؛ باستخدام اختبار في وحدة قياس التحصيل الدراسي  .٤
ئج هذه الدراسة على طالبات الصف الثالث المتوسط بالمـدارس الحكوميـة            يقتصر تعميم نتا   .٥

 . بمدينة مكة المكرمة 

  ) .٠ ,٠٥(فروض الدراسة عند مستوى الداللة صحة تم اختبار  .٦
 ـ Terms study  

 Active  Learning  
ة تعلم وطريقـة تعلـيم فـي آن    ن طريقعبارة ع" بأنه   )م  ٢٠٠٦ ( سعادة وآخرون          عرفه

 من خـالل بيئـة      تمارين والمشاريع بفاعلية كبيرة ؛    حيث يشارك الطلبة في األنشطة وال     واحد ؛   
ـ   تعليمية غنية متنوعة ، تسمح لهم باإلصغاء اإل        وار البنـاء ، والمناقـشة الثريـة        يجابي ، والح

 ما تتم قراءته أو كتابته أو طرحه من         والتفكير الواعي ، والتحليل المستمر ، والتأمل العميق لكل        
 مع وجود معلـم يـشجعهم       اسية ، أو أمور ، أو قضايا ، أو آراء ، بين بعضهم بعضاً ؛              مادة در 

على تحمل مسؤولية تعليم أنفسهم بأنفسهم تحت إشرافه الدقيق ، ويدفعهم إلى تحقيـق األهـداف                
ة واإلبداعية لطالب اليوم    ـالمتكاملالطموحة للمنهج المدرسي ، والتي تركز على بناء الشخصية          

    ٣٣ص  ".ورجل الغد 

ـ    إجراءات يتبعها المتعلم داخ   ب ) ١٢٠ص،   م٢٠٠١  (المهدي          وعرفه   د ل مجموعة تعلم بع
    هة نحـو الـتعلم بـالحفظ      ستراتيجيات الموج ات أبعد من اإل   ستراتيجيإوأنها  ،  تخطيط مسبق لها    

Rote Learning ألفكار الموجودة بالبنية المعرفية للمـتعلم غيـر مرتبطـة     اا الذي تكون فيه
أو أن من خالل االستماع أو الكتاب المقـرر ،       ) يصمها  ( ار المقدمة له ، وبالتالي يحفظها       باألفك

رتباطها ال  ولكن ا ،  بالبنية المعرفية للمتعلم مرتبطة بالمادة المقدمة له        الموجودة  تكون فيه األفكار    
ستراتيجيات التعلم النشط يشترط أن تكون األفكار الموجودة بالبنية المعرفية          ا إ يدركه المتعلم ، أم   

وأن يحل التعارضات المعرفية    ،  ن يدركها المتعلم بنفسه     لم مرتبطة باألفكار المقدمة له ، وأ      للمتع
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ومـن  ،  والتحاور والتفاعل الصفي في مجموعات منظمـه        ،  عن طريق المشاركة    ؛  التي تواجه   
  .  تعتمد على المناقشات الصفية ،تعليمة موجهةأنشطة  خالل

طريقة التعلم التي تتيح لطالبات الصف      : رائياً في هذه الدراسة بأنه      تعرفه الباحثة إج             و
 علـى   ركة في تنفيذ األنشطة التـي تـشجعهن        بالمشا ، ليكن فاعالت ؛    الفرصة   الثالث المتوسط 

والتعـاون مـع   ، والقيام باألعمال الكتابية ، إلصغاء الجيد وا، وإبداء الرأي ،  والمناقشة  ،التفكير
؛ مـن   ل الطالبات المسؤولية في أن يعلمن أنفسهن مع المتعلمـات األخريـات           حمتاآلخرين ، وت  

بالبحث عن المعلومات من خالل القيام بمجموعـة   خالل بيئة تعليمية تشجعهن على تعليم أنفسهن      
   ." يع مداركهنتوسالتي تعمل على والجماعية ، من األنشطة المتاحة الفردية ، أو 

 Innovative thinking      
قدرة الفرد على اإلنتاج ، إنتاجا يتميز بأكبر قـدر ممكـن مـن              "  )م  ٢٠٠٢( حسين  يعرفه        

  ١٦ص" مثير الطالقة والمرونة واألصالة والتداعيات البعيدة ، وذلك استجابة بالمشكلة أو موقف 
التفكير الذي يتصف بإنتاج األفكار والحلول الجديدة العديـدة         ) " م  ٢٠٠٦( ريان           كما عرفه 
   .١٢٠ص" المتنوعة االصيلة 

لتفكير المرن ، لتطوير فكرة     مزيج من الخيال وا   : بأنه    )٣٢م ، ص  ١٩٩٩(  الحمادي       وعرفه  
ت الفكرة صغيرة ، ينتج عنها إنتـاج متميـز غيـر            مهما كان ،  رة جديدة   ـ أو إليجاد فك   قديمة ، 
  .  يمكن تطبيقه واستعماله  ، مألوف

 جريها الطالبة بناء   عبارة عن مجموعة من القدرات التي ت       بأنه: إجرائياً  تعرفه الباحثة            و
، فتستجيب لها بمجموعة مـن األفكـار          " الشغل والطاقة   " على موقف مثير أثناء تدريس وحدة       

   . آلراء ، واألقوالوا
 

 :Fluency    
بأنها قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن مـن           " ) ١٩٧٤,Torrance(   تورانس          يعرفها

  ٧٥ص   ". االستجابات المناسبة في فترة زمنية معينة ، إزاء مشكلة أو موقف مثير

وع قدرة الشخص على إنتاج أفكار ومقترحات متعددة حول موض         " )م  ٢٠٠٠ ( الخليليكما عرفها   
    ٩١ص. " ما أو مشكلـة مطروحة 

ممكـن مـن األفكـار      كبر قدر   قدرة الطالبة على إعطاء أ    : بأنها  الباحثة إجرائياً          وتعرفه  
وتقاس بالدرجة التي تحـصل عليهـا    تصوراتها وخيالها في وقت محدد ،  على واآلراء ، معتمدةً  

  ." الطالبة في اختبار تورانس لألشكال 
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 Flexibility :  
 مداخل المستخدمة إلجراء تحسينات عدد ال بأنها  )٤٦.p , ١٩٧٣,Torrance (  تورانس      يعرفها 

  .         أو عدد فئات االستعماالت المعطاة 
وعلـى أن  تلفة من األفكـار ،  القدرة على إنتاج أنواع مخ"  بأنها   )م  ٢٠٠٦( ريـان          يعرفها  

     ٢١٨ص."  خدم مجموعة من االستراتيجيات ، أو أن يستيحول تفكيره من مدخل إلى آخر 
  ١٦٤ ص"األفكار التي يأتي بها الفرد تنوع أو اختالف " :بأنها  )م١٩٩٦ ( العاني       كما عرفها 

كبر قدر من االستجابات ، وتقـاس  هار أأنها قدرة الطالبة على إظ الباحثة إجرائياً ب  وتعرفها         
   .بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار تورانس لألشكال 

 Originality  
   ٣٣ص ." وفريدة ار نادرة القدرة على تقديم أفك"بأنها   ) ٢٠٠٠ , Johnson( جونسونيعرفها         
االستعماالت غيـر   بأنها عدد التحسينات أو  ) ٤٦.p , ١٩٧٣,Torrance (تورانسكما عرفها        

  .الشائعة 
 قليلـة التكـرار   لقدرة على إنتاج استجابات أصـيلة     ا"  أنها تعني    )م  ٢٠٠٢ ( حسين       ويرى  

بالمعني اإلحصائي داخل الجماعة التي ينتمي إليها الفرد ، أي أنه كلما قلت درجة شيوع الفكـرة                 
ة والطرافة وفي الوقـت نفـسه       يستجابات األصيلة أيضاً بالجد   زادت درجة أصالتها ، وتتميز اال     

   ٢٥ص . " بالقبول االجتماعي  
القدرة على سـرعة إنتـاج أفكـار تـستوفي          :  بأنها    )٦١ ، ص  م٢٠٠٣(   عبيد           ويعرفها

أو أفكاراً ذات   ،  شروطاً معينة في موقف معين ، كأن تكون أفكاراً نادرة من الوجهة اإلحصائية              
  . أو أفكاراً تتصف بالمهارة  ،باطات غير مباشرة وبعيدة عن الموقف المثيرارت

عـن المـألوف    درة الطالبة على الخروج بأفكارهـا       ق: إجرائياً بأنها   الباحثة            وتعرفها  
واإلتيان بفكرة جديدة من حولها ، وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار تـورانس      

  .لألشكال 
 Details  

قدرة التلميذ وقابليته لتقديم إضافات أو زيادات جديـدة         : "  بأنها    )م  ١٩٨٧ ( زيتونيعرفها         
   ٢٥ص. " لفكرة معينة 

القدرة على إعطاء تفصيالت لفكـرة  : بأنها  )  ٤٦.P ,١٩٧٣ ,Torrance( تورانس         وعرفها
  . فكر معينة أو أعطاء مزيد من اإلضافات لهذه ال
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 قدرة الطالبة على إضفاء المزيد مـن التفـصيالت حـول           :       وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها     
فكرة معينة لجعلها أكثر وضوحاً ، وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار تورانس               

   .لألشكال 
 Academic achievement  

ذلك النوع من التحصيل الذي يتعلق بدراسة أو تعلـم  : " بأنه  )م ٢٠٠٤(  نـصر اهللا         يعرفه  
  ١٥ص"  .العلوم والمواد المدرسية المختلفة 

ستوعبه التلميـذ مـن معلومـات       يمدى ما   " : بأنه   ) م١٩٩٨(  فاطمة المطاوعة        كما عرفته   
ـ        وحقائق علمية في موضوع محد     ـ    ب اًد من خالل دراسته لـه ، مقياس ي تحـددها   الـدرجات الت

  ٧٣ص"  .لمعدة لذلك االختبارات ا

مجموع الدرجات التي تحصل عليها طالبة الـصف الثالـث       : احثة إجرائيا بأنه           وتعرفه الب 
  .  الباحثة حصيل المعد من قبلاختبار التوحدة الشغل والطاقة في في المتوسط 
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قُـْل  { التعلم في اإلسالم بمكانة رفيعة حيث ال يؤخذ العلم إال بالتعلم ، قال تعالى                يحظى        
ونلَمعلَا ي الَِّذينو ونلَمعي تَِوي الَِّذينسْل ياِب هُأولُو الَْألْب تَذَكَّرا ي٩:  ، آية  الزمر(  .} ِإنَّم(   

ميتها في توجيه المتعلم نحو المعرفة ، واسـتثارة                واهتم اإلسالم بطريقة التعلم ؛ وذلك أله      
  .تفكيره وإشباع ميوله ، وتحفيزه للتعلم 

       واستُخدم في ذلك عدة طرق حرص خاللها على أن يصل المتعلم للمعلومة بنفسه ؛ حيـث         
  )٤٨٥ ، ص ٢٠٠٣ ( زيتـون ورد ذكر السؤال في المسائل ومشتقاتها في القرآن الكريم كما ذكـر      

منبه للحقيقـة المهمـة التـي        فالسؤال يرد في بعض المواضع ليكون بمثابة        ؛   مره   ١٣٠ حوالي
الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفـي الْحيـاِة        قُْل هْل نُنَبُِّئكُم ِبالَْأخْسِرين َأعمالًا     {تعقبه ، ومثال ذلك قوله تعالى       

   )١٠٤ ـ ١٠٣:  ، اآليات  الكهف(  } عاالدنْيا وهم يحسبون َأنَّهم يحِسنُون صنْ

آمنُوا هْل َأدلُّكُم علَٰى يا َأيها الَِّذين  { المؤدية إلى التشويق قولـه تعالى  ومن أمثلة األسئلة       
   ) ١٠:   ، آية الصف(  .  } ِتجارٍة تُنِْجيكُم ِمن عذَاٍب َأِليٍم

أسلوب التدرج في التربية والتعليم إذا أراد أن يوصـل بعـض            القران الكريم   استخدم  كما         
المعلومات إلى أصحابه ، ولم يقفز بهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم قفزة واحدة لتعليم اإلسـالم                 

كمـا  جملة واحدة ، فقد كانت تربية رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه تربية متدرجة                
 إنما أول ما نزل منه سورة من المفصل فيهـا ذكـر الجنـة     " :عائشة قالت  البخـاري  في حديث 

      حتى إذا أثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام ، ولو نزل أول شيء ال تـشربوا                 ،   والنار
             . "  ال نـدع الزنـا أبـداً      : ولو نزل ال تزنـوا ، لقـالوا         . ال ندع الخمر أبداً     : الخمر ، لقالوا    

               ) ٤٩٩٣ رقم ، ١٢٣ -١٢٢ / ٦ م ،١٩٩٤(
، وهذا يلقي الـضوء     وأهمية خاصة    في الحديث الشريف مكاناً بارزاً              وتحتل طريقة التعلم  

لنبـي  عن أبي هريـرة أن ا  ممسلكما ورد في  على الدور األساسي الذي تلعبه في عملية التعلم ،          
المفلس فينا من ال درهم له وال متاع        : قالوا  " ؟  أتدرون من المفلس    : " صلى اهللا عليه وسلم قال      

ويأتي وقـد شـتم هـذا ،        ،  إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة           : ، فقال   
وهذا مـن  ، من حسناته ل هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ؛ فيعطى هذا     وقذف هذا ، وأكل ما    

 خطاياهم فطرحت   نأخذ م ل أن يقضى ما عليه      يت حسناته قب  وهذا من حسناته ، فإن فن     ،  حسناته  
   )٤٥٣٩ ، رقم ٤ ، ج١٩٩٧م ، ص١٩٨٠(  " .ثم طرح في النار ، عليه 
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في كثيـر مـن أمـور الـصحابة          أساليب متنوعة    استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم     ف       
ثـال  ، ومن ذلك مجموعة من القصص والعبر و ضرب الم      أسلوب التعلم النشط      ومنها   وتعليمهم

  .لتقريب المعنى 
 " عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       البخاري      كما ورد في    

الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم  إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت
   )٦٤٨٣ ، رقم ٢٣٨ / ٧م ، ١٩٩٤(  . " وأنتم تقحمون فيه

 وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة ال تهدف إلـى مجـرد        ظم طرق التعلم التي          ومع
بحيث يـصل   ؛  ر   األحيان تدعو إلى التأمل والتدب     إعطاء معلومات فحسب ، بل إنها في كثير من        

مطروحـة ، والمالحـظ أن تلـك        المخاطب في نهاية المطاف إلى فهم الموضوع أو المشكلة ال         
بل موصولة باألمور واألشياء التي يصادفها المخاطبون فـي         ،  واقعية  تأملية غير   الطرق ليست   

  . بيئتهم ، وعليه فإن اإلجابة عليها تعتمد على خبرات المخاطبين 

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـد    )١٩١، ص   م  ١٩٩٥ ( مرسـي  هذكرومن ذلك ما           
م لـو   أرأيـت " ل صلى اهللا عليـة وسـلم        ، قا  إلى اإلسالم    م له ذلك مع قومه أثناء دعوته    استخدم  

نعم ، ما جربنا عليـك إال       : أكنتم مصدقي ؟ قالوا      بالوادي تريد أن تغير عليكم       أخبرتكم أن خيالً  
   )١٠١٣، صالبخاري ( . " لكم بين يدي عذاب شديد نذير إني ف"  :قال صدقا ، 

في التـآخي بـين األنـصار          كما استخدم الرسول صلى اهللا عليه وسلم المجموعات الثنائية     
والمهاجرين كأفضل طريقة لدمج كل ثنائي ؛ فكرياً ، ومادياً ، واجتماعياً ، وإحداث التعاون فيما                

 ،وبين طلحـة والزبيـر   ، لرحمن بن عوفوبين عثمان وعبد ا   ،  عمرو أبي بكر  بينهم ، فأخا بين   
   .ن أبي الدرداء وسلمانوبي ، وبين عمار وحذيفة. ي طلحة وباللوبين أب. وبين معاذ وثوبان

 هـا  حتى يطلبتجاهلريق الوعد بمعلومة، والأسلوب التشويق واإلثارة عن ط      ومن أساليبه 

:  عن أبي سعيد بن المعلى قال له رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم البخـاري  ، كما ورد في   المتعلم
 ثم أخذ بيدي فلمـا أراد       ألعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد           " 

أن يخرج قلت له ألم تقل ألعلمنك سورة هي أعظم سورة  في القرآن قال الحمد هللا رب العالمين                   
   )٥٠٠٦ ، رقم ١٢٦ – ١٢٥ / ٦م  ١٩٩٤(  ." هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته  

وتعويده على العطاء والمـشاركة     تدريب المتلقي على التفكير وتشجيعه على ذلك ،         ومن أساليبه         
وإبداء الرأي بأسلوب عقلي سهل وميسر ، ومثال ذلك الرجل الذي طرح على الرسول قـضية هامـة               
وتحاور الرسول معه وضرب له مثاالً من بعض ما يملكه هذا الرجل ليكون أقرب إلى فهمه ، كما ورد                   

يا رسـول اهللا ، وِلد لي غالم : سلم فقال  عن أبي هريرة أن رجالً أتى النبي صلى اهللا عليه و       مسلمفي  
  ما لونها ؟: قال . نعم : هل لك من إبـل ؟ قال : " أسـود ، فقال 
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 :قـال   . نزعة عرق   : فأنى ذلك ؟ قال     : قال  . نعم  : ل  قا ؟   هل فيها أورق  : قال  . حمر  :  قال  
                 )١٥٠٠ ، رقم ١١٣٧ / ٢م ، ١٩٨٠(  . "  نزعة فلعل ابنك

عندما كان يعلم الصحابة     التطبيقي العملي أسلوب  ولقد انتهج الرسول صلى اهللا عليه و سلم               
أيهـا النـاس إنمـا      : " حيث قال بعد ما فرغ من الصالة ذات يوم           البخاريكما ورد في    الصالة  

     )٩٢٥ ، رقم ٢٠٩  /١١م ، ١٩٩٤(  " .صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صالتي 
ترسـيخ  األساليب من قبيـل     ة أن استخدام الرسول صلى اهللا عليه وسلم لهذه                وترى الباحث 

لـم  يدل على عظم قـدر الع     وهذا  ،  العلم للمتعلمين وبناء المعرفة الصحيحة بشكل عملي ونشط         
، وتقديره البالغ لرسالة التربية والتعليم، وممارسته الماهرة لشتى الوسـائل   ة لدية والمعرفة والثقاف 

   .منظومة التربويةالتي تفيد ال
 

 بأن المتعلم يقوم بتكوين     والتي ترى النظرية البنائية   من النظريات التي تؤيد نشاط المتعلم               
، وأن المـتعلم   يخزنها بداخله فلكل شخص معارفه الخاصة التي يمتلكهـا  معارفه الخاصة التي
  . ل فردى أو مجتمعي بناء على معارفه الحالية وخبراته السابقةإما بشك يكون معرفته بنفسه

  .عن طريق التعلم النشط ، والذي أرى انه التطور الطبيعي للبنائية يكون ذلك إال وال  
ـ      "  فذكر أن    )م  ٢٠٠٣(  زيتـون أيد ذلك و         ة الـتعلم النـشط     من مبـادئ النظريــة البنائي

Active Learning يل بنيته أو تعدم النشاط في معالجته للمعلومات ؛ لتغيير حيث يمارس المتعل
   ١٩ص. " العقلية ، ليكتشف المعرفة بنفسه 

 اًالتي يعتبرها أمـر   ياجيه في معظم كتاباته التربوية بالمعرفة النشطة الفاعلة ،          ب      وقد نادى ب  
أن التطبيق التربوي   رض  لمعرفية للمتعلم ، وأفت   مهماً في تطوير الذهن والعمليات العقلية والبنى ا       

      لمفهوم التطور المعرفي يتمثل في أن التطور المعرفي يعتمد على ما يقـوم بـه المـتعلم مـن                  
ـ          ؛ نشاط  فـي أي  ون لذلك ينبغي أن يهيئ المعلمون فرصاً مناسبة من النشاط ليمارسـها المتعلم

  .  حتى تتطور أبنيتهم المعرفية  ؛مرحلة
 يؤكد على أن النظرية البنائية تقوم علـى   الذي )١٩٩٨, Bostock ٦.p ,  (ستوكبو كما أيده       

 ية لكل فرد ؛ لكي تـصبح جـزءاً  فكرة أن المعرفة يجب أن تبنى ضمن التركيب أو البنية المعرف   
     وأن المعرفة تعتمد علـى الخبـرة والتفـاعالت االجتماعيـة فـي البيئـة               . من بنيته المعرفية    

  .شط جزء من منظومة العملية البنائية والتعلم النالتعليمية ، 
علم عمليــة           أن النظريــة البنائيــة تــرى أن الــت )٩٨ص،  م ٢٠٠٦( زيتــون وأوضــح        
للمعرفة ، وهي عملية قد تحدث تغيرات مشابهه لتلك التي تحدث في تاريخ العلـم ، وأن                 إبداع    

    عقلياً للوصول إلىوذلك بأن يبذل المتعلم جهداً؛ اً ـ يكون بنائياً ما لم يكن المتعلم نشط المالتعل
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  .  اكتشاف المعرفة بنفسه 
أن نشاط المـتعلم ركيـزة       ) ٢٨٣ص،  م  ٢٠٠٠ ( زيتون و    )١٢٦ص  ،م٢٠٠٥(  عسكر        وأكد  

، والمعيـار الـذي    لتعلم في مدرسة بياجيه عملية نـشطة  أن ا و مهمة من ركائز نظرية بياجيه ،     
      يقوم به المـتعلم مـن سـلوكيات ظـاهرة         جيات التدريس النشطة ليس ما      ستراتينحكم به على إ   

بحيث تكون مهمـة    ؛  وإنما هي التي تتميز بإتاحة الفرصة للمتعلم كي يبني معرفته بنشاط             ،   فقط
  . وما لديه من معارف سابقة  فكير المتعلمالتعلم مقصورة على تحديد طريقة ت

ـ ١٦ ص م ص ٢٠٠٣( زيتون        وذكر   أن العقل يبني معرفتـه ، وأن عقـل     ) ١٥٤ و ص   ١٨ـ
المتعلم ن  عقل ينشئ المعرفة وفقاً لتصوره ، وأ      وبالتالي فإن ال   بنفسه   اإلنسان ال يعرف إال ما يبنيه     

عندما يكون قادراً على التفاعل مع العالم الفيزيقي من حوله ، ومع غيره             يبني معرفته ، أو يتعلم      
علم تفاعالته ؛ إذ أن المعلومة يزيد احتمال اكتـسابها         دما يتأمل المت  ويبني المعنى عن  ،  من األفراد   

إذا بناها المتعلم بنفسه ، وتعلقت به ، وارتكزت على خبراته           واالحتفاظ بها واسترجاعها مستقبالً     
  .السابقة 

كـون  أن النظرية البنائية تؤمن بأن المـتعلم ي        وفي ضوء المعالجة السابقة  ترى الباحثة                    
أفكار يحاول المعلمون نقلها ، أو من خالل سلـسلة طويلـة مـن     معرفته بنفسه وليس من خالل

، ثـم   ة الجديـدة يالمعرفببنيتهم يمتلكها المتعلمون سابقاً ترتبط  التي فكارفاأل الممارسة والتكرار،
ة بنفسه ويتوصـل  لمعرف ا، فالمتعلم يقوم بتكوين رؤية وإعادة بناء تعقيداً وقوة هذه المعرفة تزداد

  .  ما تعلم إلى المعاني من خالل 
 

ـ      علـى المـتعلم      التركيـز     يعمل الـتعلم النـشط علـى                         ة ، باعتبـاره محـور العملي
  .وبالتالي إلغاء الدور السلبي له ، التربوية 

 Fox - Cardamone ,  ٤.p,٢٠٠٣(ريـو فـوكس و و  )(٢.p ٢٠٠١, McKinneyكنيمـا        وأكـد  

&Rue(  
من خالل ابتكـار بيئات تعليمية تساعد على ارتفاع مستوى مشاركة الطالب إلى أكثر من مجرد               

ن قـدرة المـتعلم علـى    والذي من شأنـه أن يحس   ،  االستماع ، وتسهل البناء النشط  للمعرفـة        
لمتعلمين اسـتخدام مهـارات     تذكرها ، باإلضافة إلى تعزيز التذكر فإن التعلم النشط يتطلب من ا           

كالقراءة والكتابـة   ؛  ومشاركتهم في أنشطة متنوعة     ،  كالتحليل والتركيب والتقويم    ؛  التفكير العليا   
والمناقشة ، فضالً عن االهتمام الكبير الذي يوليه لمساعدة المتعلمين فـي اكتـشاف االتجاهـات         

  .والقيم الخاصة بهم 
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 أن  )٣٢ ، ص م٢٠٠٦ ( سـعادة وآخـرون   ـط منهم   م النش ـعلن بالت ـويؤكد عدد من المهتمي         
م المدرسية فـي بيئـة تعلـم            من الطلبة قد أمضوا في السابق الوقت األكبر من حياته          المتعلمين
الب حفظهـا غيبـاً وتـذكرها       ـحيث كان المعلمون ينقلون المعلومات فقط ، وعلى الط        سلبية ؛   

فتشجعهم على االشتراك في بناء النمـاذج العقليـة   لنشط م ذلك ، أما بيئة التعلم اعندما يطلب منه  
من المعلومـات التي يحصلون عليها واختبارها ، ضمن بيئـة يكـون محورهـا            ؛  الخاصة بهم   

   المتعلم ، على أن يصبح دور المعلم ميسراً للتعلم ، ومـشجعاً للمتعلمـين علـى الحـوار مـع                    
  . بعضهم ، ومع معلمهم

ه جون ديوي   أكدما    )١٩٥ ، ص م  ٢٠٠٢ ( و هندي  ) ١٢٧ ، ص  م٢٠٠٥ ( بعبد الوها  ذكر         وقد
  واكتساب التعلم من خالل الخبرة  وبالتالي فإن         لعملية التعلم ،    أهمية أن يكون المتعلم محوراً     من

 وتـوجههم إلـى    ،مسؤولية المدرسة تقوم على تقديم أنشطة للمتعلمين تتناسـب مـع ظـروفهم    
وقدرته على التعامل   ،  من خالل خبراته    ؛  اإلنجاز بمدى تقدم المتعلم     االكتشاف والتعلم ، ويقاس     

  . مع المواقف الجديدة
 سبب عدم كفاية التعلم التقليدي في تلبية احتياجات          )٢م ، ص  ١٩٩٩  (هدى السعيد و قد عللت              

ـ                ا اليـوم  الفرد المتسارعة في هذا العصر فيما أوردته في دراستها بأن عالم األمس ليس كعالمن
 يسبق له مثيل فـي      الكمي والنوعي ؛ بشكل لم    : ة ببعديها   اإلنسانيالذي يشهد انفجاراً في المعرفة      

  .تاريخ البشرية 
مثلة في وزارة التربية    المملكة العربية السعودية م   في    المعنيون بشؤون التربية           ولذلك قام 

، وذلك علـى عـدد مـن    دام التعلم النشط الستخ؛ بعمل برنامج تدريبي لمعلمات العلوم    والتعليم  
بدأ على مستوى    "  )٤٥١ ، ص  م٢٠٠٤ ( نجوى شاهين و دالل مخلص    ا ذكرت ذلك    ستراتيجيات كم اإل

المملكة تدريب فريق من المشرفين والمشرفات على كيفية دمج التقنية في التعليم من قبل مدربين               
مس مناطق منذ بدايـة  ذا المشروع في خ  قام ه  ] علمني كيف أتعلم     [عالميين والذي  كان شعاره      

التواصل اللغـوي     :وذلك على ثالثة عشر إستراتيجية منها     ،  هـ  ١٤٢٥/ هـ١٤٢٤العام الدراسي   
    ." الخ ......لم ، االستقصاء ، الع لعب األدوار ، التقويم البنائي ، التعلم التعاوني ، مصادر التع

در التعلم التي كانت متوفرة بالمدرسة التي تـم         استفادت الباحثة من هذا المشروع من خالل مصا       
  .تطبيق التجربة بها 

ويعد مصطلح التعلم النشط من المصطلحات التربوية التي ورد فيها العديد من التعريفـات               
  :وفيما يلي تستعرض الباحثة عدداً من التعريفات للتعلم النشط 

    باسـتخدام األنـشطة التعليميـة المتنوعـة     التعلم الذي يعنـى     "  )م٢٠٠١(  عـصر        يعرفه  
ت تعلم  وخبرا،  والتحكم  ،  والخصوصية  ،   من الحرية     ، والتي توفر للتلميذ درجة عالية      بالمدرسة
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 مسبقاً بشكل صارم كالخبرات التقليدية ، ويكون فيها الطالب قـادراً            مفتوحة النهاية وغير محددة   
   ٨٩ص."   خبرات التعلم المناسبة على المشاركة بنشاط وفعالية ويستطيع تكوين

 إتاحـة الفرصـة للطلبـة    ) ١.p ,١٩٩١ ,Bonwell and Eison ( يل و إيسونبون      كما يعرفه  
على المعلومـات المعروضـة     للمشاركة في بعض األنشطة التي تشجعهم على التفكير والتعليق          

تعامل مع المفـاهيم  ر مهارات ال عليهم تطوي بحيث ال يقوم الطلبة باإلصغاء العادي ، بل       للنقاش ؛   
، وتركيبها  وذلك عن طريق قيامهم بتحليل تلك المهارات        لفة في ميادين المعرفة المتعددة ؛       المخت

األعمـال   من خالل المناقشة مع اآلخرين ، وطرح األسـئلة المتنوعـة ، أو القيـام ب     وتقويمها ؛ 
         وا لألفكــار واآلراء ينهمــك الطلبــة فــي أنــشطة تجبــرهم علــى أن يــستجيبالكتابيــة ، و

تبعاً للمادة الدراسـية أو  ؛ وكيفية تطبيقها ، وذلك ضمن طرق عديدة لتلك المشاركة      ،  المطروحة  
  . الموضوعات المعروضة للنقاش 

بيئـة   لل )١٩٩٣ ,Modell & Michael ( موديـل ومايكـل    لتعريف)م ٢٠٠٦ ( سعادة         وأشار 
تلك البيئة التي يتم فيها تشجيع المتعلمين بشكل فردي علـى           : " نها  الخاصة بالتعلم النشط على أ    

أو بدالً من االقتصار على عملية استقبال المعلومات اللفظيـة المـسموعة            ،  المشاركة والتطبيق   
  ٣٠ص" .المرئية المكتوبة أو المطبوعة 

لطـالب بـشكل   مـشاركة ا "  التعلم النشط بأنه  )(١.p ,١٩٩٩ ,Breslow بريـسلو          ويعرف
بحيث يعمل الطالب شـيئاً إلـى جانـب     ،  أساسي في بعض أنواع األنشطة الموجهة في الصف         

    " .أو يعمل على حل المشكالت ، والذي يقدم المعلومات ، الجلوس واالستماع إلى المعلم 

مشاركة التعلم الذي يؤكد على ال"  بأنه (٩. p ,٢٠٠٢ ,. Hall,D.,et al )  وآخـرون لهاوعرفه        
  " .النشطة للطالب في عملية تعلمهم 

 (١.p ,١٩٩٣, Stanford University News Letter on Teaching )  سـتانفورد جامع ة   وعرفته       

يساعد الطالب على المشاركة في بعض األنشطة التي تدفعهم إلـى           ،  نه شكل من أشكال التعلم      بأ
  .  توفي الطريقة التي سيستخدمون فيها هذه المعلوما، التفكير والتأمل في المعلومات المقدمة لهم 
ركز على مشاركة المتعلمـات فـي   تُ، طريقة تدريس        ولعل ما سبق يؤكد أن التعلم النشط        

 على اإلطالع واكتـساب المهـارات       عمل أشياء تجبرهن على التفكير فيما يتعلمنه ، وتساعدهن        
و طـرح   ،  والكتابة  ،  كالقراءة  ؛  ن بها   مات التي يقم  ؛ من خالل المه   والخبرات التعليمية الالزمة    

، تساعدهم على تطبيق ما تعلمنه في واقع حياتهن         والمناقشة بصورة جماعية أو فردية      ؛  األسئلة  
                 .اليومية 
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 النتـائج اإليجابيـة التـي     أن أهمية التعلم النشط تظهر من )٢٠ ، ص  م٢٠٠٢ ( جبـران  يرى         
ه النتائج أكـدتها ودعمتهـا   من حيث المعرفة والمهارات واالتجاهات ، وهذ     ؛  يحدثها عند المتعلم    

. حول التعلم النشط البحوث 
 أن التعلم النشط يصنع جسراً يساعد المتعلمين  )٧.p ,١٩٩٤ , Basham ( مباشـا         وقد أوضح

  .ك من خالل ما يضيفه لعملية التعلم لوذ؛ م والهدف منها على عبور الفجوة بين عملية التعل
ـ علـى المـتعلم  ب  ـ أنه يج         ولذلك ترى الباحثة   تعلم مـا هـو أكثـر مـن مجـرد              أن ي

ومحاولـة  ،  وتبادل اآلراء وتقبل النقد     ،  والتفكير  ،  والمناقشة  ،   القراءة والكتابة     ، فعليه  االستماع
  . لتشاور واحترام آراء اآلخرين بشكل منطقي يقوم على ا؛  التوصل إلى النتائج الصحيحة

 أن فريق من البـاحثين   )٣.p ,١٩٨٧,Chickering and Gamson (  و جامسونشيك رنجذكر  و         
وإن الطلبة  إن التعلم ليس رياضة للمشاهدة ،       " : قد خلصوا إلى النتيجة التالية حول التعلم النشط         

يستمعون للمعلمين ويحفظون ما يعلمونهم إيــاه     ؛  رد جلوسهم في الصف     ال يتعلمون الكثير بمج   
أو يجيبون عن أسئلة ، إنما يجب على الطلبـة التحدث عما يتعلمونه ، والكتابة عنه ، وربطـه                   

  . "اتهم واً من ذء على حياتهم اليومية ، وعليهم جعل ما يتعلمونه جزهوتطبيق، بخبراتهم السابقة 

 أظهـرت أن الـتعلم   أن البحوث ) ١٩٩٤, Buffalo Newsletter ( رفالو نيوسليتب        كما ذكر 
 إيجاباً على اتجاهات الطلبة نحو أنفـسهم   ريؤثكبر من الطلبة في التعلم ؛ مما        رك كماً أ  االنشط يش 

ويساعد في تطوير خبرات اجتماعية بين الطلبة من جهة وبين الطلبة والمعلم من           ،  ونحو أقرانهم   
       .  جهة أخرى

 عندما يـشتركون   أن البحوث تؤكد أن المتعلمين )١٩٩٤ , Katz ٢٤ .p, (كاتز            كما ذكر
  .بشكل نشط في عملية التعلم فإنهم يتعلمون كثيراً 

 
الخليلـي  و  )١٠، صم ٢٠٠٢(  جبـران و )  ٣٨ ـ  ٣٣م ، ص ص ٢٠٠٦ ( سعادة        يرى كل من

    :أن أهداف التعلم النشط تتمثل في التالي  )١٤٦ ـ ١٤٤ ، ص ص م٢٠٠٤ ( وآخرون
  .ـ تشجيع الطلبة اكتساب مهارات التفكير العديدة  ١
  . ـ تشجيع الطلبة على القراءة الناقدة ٢
  .لتحقيق األهداف التربوية المنشودة ؛  ـ التنويع في األنشطة التعليمية المالئمة للطلبة ٣
  .فس لدى المتعلمين نحو ميادين المعرفة المتنوعة  ـ دعم الثقة بالن٤
  . ـ مساعدة المتعلمين على اكتشاف القضايا المهمة ٥
  .  ـ تشجيع الطلبة على طرح األسئلة المختلفة ٦
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  . ـ تشجيع الطلبة على حل المشكالت ٧
  . ـ تحديد كيفية تعلم الطلبة للمواد الدراسية المختلفة ٨
  .وتنظيمها ، بناء األفكار الجديدة  ـ قياس قدرة الطلبة على ٩

  . وا أنفسهم بأنفسهم ملتشجيع الطلبة وتدريبهم على أن يع ـ ١٠
  .اآلخرين ارات التعاون والتفاعل والتواصل مع  ـ تمكين الطلبة من اكتساب مه١١
  . العمل بشكل إبداعيهم من تمكينو  ـ زيادة األعمال اإلبداعية لدى الطلبة ١٢
  . بة للمعارف والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها  ـ اكتساب الطل١٣
  .  وحياتية حقيقية  الطلبة على المرور بخبرات تعلميه ـ تشجيع١٤
   ) التحليـل والتركيـب والتقـويم       ( اكتساب مهارات التفكيـر العليـا       ـ تشجيع الطلبة على      ١٥

  . وتمكينهم من تطبيقها في التعلم وفي الحياة ، حل المشكالت ومهارات 
  .واستبقائها ، وبناء معنى لها ،  ـ زيادة قدرة المعلمين على فهم المعرفة ١٦
  .  ـ تطوير دافعية داخلية لدى المتعلمين لحفزهم على التعلم ١٧
فـي  ، والسعي نحو تحقيقها ، و ـ تشجيع المتعلمين على المشاركة في وضع أهداف تعلمهم  ١٨

  . تحمل مسؤولية تعلمهم 
  . ة على اكتساب مهارات التفاعل والتواصل والتعاون مع اآلخرين  ـ تشجيع الطلب١٩
  .مرتبطة بمشكالت حقيقية الل مرور المتعلمين بخبرات عملية ـ تسهيل التعلم من خ ـ٢٠

إكساب المتعلمين المعلومة عـن      تعلم النشط تعمل على   الجميع أهداف    ترى الباحثة أن             و
بطرق عديدة ومتنوعة تذهب الملل عنهم وتحفـزهم للـتعلم           طريق المرور بالخبرات المختلفة و    

وتشجعهم على تعليم أنفسهم ، وهذا يساعد على إعادة بناء المعلومة بشكل صحيح في حالة عـدم        
  . صحتها ، أو إضافة الجديد للبناء في حالة صحتها 

 
حاجـة إلـى    هن ، وبالتالي فهن فـي       ت أعمار المتعلمات ، ويختلف تفكير            تختلف مستويا 

لتعليميـة       ومـع المـواد ا  ص للمشاركة في األنشطة مع معلمـاتهن ومـع زمـيالتهن         وجود فر 
، حيـث    لك على إيجاد بيئة عقلية توفر لهن فهماً للعالم من حولهن           ذ المتوفرة ، بحيث يساعدهن   

إلى أقصاه عندما يتم      )١٩٣ ، ص  م٢٠٠٢ ( و هندي  ) ١٤٢ ، ص  م١٩٩٩(  جابركما ذكر   يصل التعلم   
عـن  ؛  مع الظواهر والقضايا العلميـة المختلفـة        ،  احتواء المتعلم في الموقف التعليمي وتفاعله       

 ومع المعلم ، ثم ممارسـتها فـي صـورة ذات       ظتها وإدراكها ومناقشتها مع زمالئه    طريق مالح 
  .مما يساعد في تحقيق التعلم النشط ؛ معنى ووظيفة 
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تساعد المتعلم  وخصبة لإلبداع    أن على المدرسة توفير بيئات تعليمية مناسبة         ة       وترى الباحث 
أن يعلم نفسه وتمكنه من اكتساب المهارات واالتجاهات المرغوبة وبالتالي تطبيقها فـي مواقـف        

  . بجانب المعلومات النظريةتعليمية وحياتيه أخرى ؛ 
  : تعلم النشط ينشأ من أمرين  أن ال )( ١. p ,٢٠٠١, Mckinny نيماك      وقد أوضح 

  .ن التعلم بطبيعته يعتبر محاولة نشطه يقوم بها المتعلم  ـ إ١
  .ن األشخاص المختلفين يتعلمون بطرق مختلفة  ـ إ٢

ـ    "  )٢٠٠٦ ( سعادة وأشار       صـر أساسـية ، تمثـل الـدعائم المهمـة            عنا ةإلى وجود أربع
  :صر في اآلتي ستراتيجيات التعلم النشط ، وتتمثل هذه العناإل
  .                  ـ القراءة ٢                       . ـ الكالم واإلصغاء  ١  
   .التفكير والتأمل  ـ ٤                                 . ـ الكتابة  ٣  

، تسمح للطلبـة بتوضـيح بعـض             وتتطلب هذه العناصر األربعة أنشطة معرفية مختلفة        
  ٥٦ص  ".ودعمها ، واكتشاف المعرفة الجديدة المناسبة ، األسئلة عليها وطرح األمور 

احثة أن هذه العناصر تعتبر من األمور المهمة التي  نحـن بحاجـة إلكـسابها                       وترى الب 
  . ـا ؛ من أجل خدمته بشكل أفضل  وتطويرهللمتعلم ،

  : لتعلم النشط  اعليها يعتمد أخرى   عناصر  )١٨ ، صم٢٠٠٢  (جبران        وذكر
يساعدهم  ويؤدي ذلك إلى تزويد المتعلمين بخبرات محسوسة ، و         :ـ العمل المباشر باألشياء      ١

  .على تكوين المفاهيم المجردة مستقبالً 
  مـع   فـي التفاعـل  مع النشاط العقلـي   البد من دمج النشاط الجسمي  : ـ التعلم بالممارسة ٢

  .وربط التفسيرات بالفهم الكامل لهذا العالم ،  آثار هذا التفاعل األشياء ؛ لتفسير
 حيث تقـوده اهتماماتـه    النشط دافعيته للتعلم من داخله ؛ يستمد المتعلم: ـ الدافعية الداخلية  ٣

  .وبناء معرفة جديدة ، والتجريب ، الشخصية وتساؤالته وحاجاته إلى االستكشاف 
اتهم علـى  ون ضرورية لتطـور قـدر   تعد الخبرات التي يمر بها المتعلم: ـ حل المشكالت  ٤

ن ربطهـا بمـا يعرفونـه    شاكل حياتية حقيقية غير متوقعة فإ  وعندما يواجه المتعلمون م   التفكير،  
  . ويساعدهم في حل هذه المشكالت ، سابقاً عن العالم يثير التعلم لديهم 

المتعلم ؛ بزيـادة     وترى الباحثة أن توفر هذه العناصر يجعل التعلم النشط فاعالً ، وتزداد إيجابية              
دافعيته للتعلم ، ورغبته في االكتشاف والتفاعل مع الظواهر التـي حولـه ، وتفـسيرها وبنـاء                  
المعرفة على أساس من الفهم والوعي تمكن المتعلم من اكتساب المهارات األساسية لتعليم نفـسه               

  .ليستمر التعلم معه خارج المدرسة 
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 تتحقق فرص النجاح للتعلم النشط ال بد من توافر مجموعة أساسـية مـن المكونـات                 حتى        

  : وهي  )١٨ ، صم٢٠٠٢ ( جبرانالعملية كما ذكرها 
  .ومالئمة لسن المتعلم ، جب أن تكون متوفرة  والتي ي: ـ المواد والمصادر ١
 والتجريـب    لكي توفر للمتعلم فـرص االستكـشاف      ؛  فر   والتي يجب أن تتو     :ـةـ الممارس  ٢

  . والتركيب 
  .وما يلزم للعمل من مواد عمله ، حيث يختار المعلم ما يريد أن ي:  ارـ ـ االختي٣
عمله           ويستخدم اللغة لكي يتأمل     ،   يصف المتعلم بلغته ما يقوم بعمله        :ـ لغة المتعلم     ٤
  .للغة باستخدام اوتتكامل الخبرة الجديدة بالسابقة ، ويتواصل مع اآلخرين ، 
   ويـشجعونه علـى   ، بقـدرة المـتعلم   ) المعلم واألهل ( يعترف الكبار مثل  :  ـ دعم الكبار ٥

  .وحل المشكالت ، واإلبداع ، التفكير 
  :وهي خاصة بالمتعلم  مكونات للتعلم النشط  )٢-١.p ,٢٠٠٣, Shafagh  (افاجه شذكر      كما 

         لهـم مـن التأمـل حـول الموضـوع الـذي             لكي يتعلم الطالب البد    :الحوار مع الذات    ـ   ١
 مـا توصـلوا         به نحو   وما يشعرون ،  وما تم تدريسه    ،  فيقومون بتحديد أفكارهم    ،  قاموا بتعلمه   

وإبـداء الـرأي   ، وليس ذلك فقط بل البد من فحص المعلومات     ،  ما تعلموه   إليه من معلومات و     
توجيه الطالب إلى ممارسة هـذا النـوع مـن          ويقوم المعلم ب  ،  حولها بالرفض أو باالتفاق معها      

ين والتـي يمكـنهم مـن خاللهـا تـدو     ، وذلك من خالل استخدامهم لسجالت الـتعلم    ؛  الحوار  
  ؟ في حياتهم  الدور الذي تلعبه المعرفة وما؟  وكيف يتعلمون مالحظاتهـم حول ماذا يتعلمون ؟

 والمختلفـة لألفـراد   ةظر المتعددوجهات الن من خالله يتعلم الطالب :الحوار مع اآلخرين  ـ  ٢
 آلخرين ، وطرح جميع األفكار ؛ لالتفاق      راء ا ، ومقارنتها بوجهات نظرهم ، واحترام آ      اآلخرين  

 الـسابقة  م من النظر إلى األمور بطريقة مختلفة عـن نظـرته  ونحول رأي واحد ، وبذلك يتمكن 
ـ عن طريق ال ؛  وهذا النوع من الحوار يمكن أن يتم بأشكال مختلفة           شة مجموعات الصغيرة للمناق

 في مواقـف حواريـة مـع        طرق إبداعية أخرى لمشاركة الطالب    حول الموضوع ، أو ابتكار      
  .سواء داخل الصف أو خارجة ؛  أو أصحاب المهن  ،مثل الخبراء، غير الطالب أشخاص 

مرتبطاً ي عمالً  ما يؤداً أو شخصاًموقفالمتعلمون  وذلك عندما يسمع أو يشاهد :المالحظة  ـ  ٣
تماع لنقد رواية ، أو     أو االس ،   ا يقوم به المعلم من تجارب مخبريه      مالحظة م : بما يتعلمون مثل    
  .مشاهدة عرض 

 مثـل تـصميم   يه المتعلمون بعمل شئ ما فعليـاً ؛  وينطبق على أي نشاط يقوم ف:العرض  ـ  ٤
 ما يحـصل عليـه   ك من خالل  وتظهر أهمية ذل  ،  ، وتقديم عرض شفهي     ة  وتنفيذ التجارب العملي  

  .المباشر تجريب النتيجة االحتكاك و؛ ويكتسبونه من مهارات ،  المتعلمون
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ات حد االتجاه؛ الذي يعتبر أ األصيل اً لما يعرف بالتعلمأساس يعد التعلم النشط في جوهره 
ي كل جانب من م ف كل متعلو يمكن أن يصل إليهنمالحديثة اآلن حيث يستهدف تحقيق أقصى 

.) لنفسية ، االجتماعية ، الجسمية العقلية ، ا( جوانب النمو 
التعلم تعاقـب مـنظم ومخطـط       "   خصائص التعلم النشط بأن       )م  ٢٠٠٢ ( هندي      حيث ذكر   

وهادف لنشاطات وأفعال يقوم بها  المتعلم ، وأنه قدرة خاصة للمتعلم ال يمكن للمعلم أن يتوالهـا         
 ١٩٦ص"  يحدث في أشكال تنظيمية مختلفة محورها المتعلم عوضاً عنه ، وأنه

                 ونـيسبون و ا، و )  ٢٣، صم ٢٠٠٢ ( ران، و جب ) ٦٥، صم  ٢٠٠٦(  سعادةرى كل من ي       و
)Bonwell & Eison ,١٩٩١, p .١٨٥م ، ٢٠٠٢ ( ديـوهن )  ٣ ( سـميري Meyers,١٩٩٣,  p.٢٢) ( 

  :ط تتمثل في التالي خصائص التعلم النش أن
  : م موجه لصالح الطلبة ـ التعل١

ن مبادرة المتعلم في عملية     ؛ حيث إ  اً و فاعالً في العملية التعليمية              يلعب المتعلم دورا رئيس   
معـارف                     مـن ال   وتجعلـه يكتـشف كثيـراً     ،  التعلم تجعله يمـر بخبـرات تعليميـة مباشـرة           

فالمتعلمون بحاجة إلى أن يتأملوا     ويطبقها عملياً   ،  مهارة تحمل المسؤولية    ويكتسب  والمعلومات ،   
فيما تعلوه ، وما يجب أن يتعلموه ، وإلى تقييم ما تعلموه كما أنه يعـزز قـدرة الطـالب علـى              

 وخاصـة   االحتفاظ بالمعلومات وتنمية مهارات التفكير العليا ؛ مما يجعل دافعية المتعلم مرتفعـة            
  .البالغين منهم 

يره لديه ، كمـا أكـد           ويمكن قياس مدى ثراء التعلم بداللة ما يحدثه في المتعلم ، وما يستث            
 أن يقاس بقدر ما يقدمه للطالـب ،   أن مدى ثراء التعلم يجب    " ) م  ٢٠٠٤ (فلولنج و هنجنستون  ذلك    

ـ   ستثيره فيه من استجابات وشعور ورغبات ونشاط وأفكار ، و         ومدى ما ي   لـى  شجعه ع بقدر ما ي
   ١٢٨ص. "  ، وما يسعى لتحصيله وتعلمه فعله
  :ي توصل إلى نتائج تعليمية هادفة ـ األنشطة تتمركز حول حل المشكالت والت٢

       يتم تصميم المادة واألنشطة التعليمية بحيث تتمحور حـول مـشكالت حقيقيـة مرتبطـة               
 ، وذلـك   اتج تعليمية قيمة  تى يحصلون على نو   ح؛  باألهداف ، ومشكالت تعليمية وحياتيه مختلفة       
ومـدى  ،  عند اإللمام بأسباب هـذا المـشكالت        ؛  بسبب المكاسب الكثيرة التي يكتسبونها معرفياً       

  . ووضع الحلول المناسبة لها ، وكيفية مواجهتها ، اتساعها 

      ويجب على المعلم توضيح خصائص طريقة حل المشكالت وصفات الشخص الجدير بحـل   
الشعور بالمشكلة وتحديدها ، إلى وضع الفرضيات أو        : ن خطواتها الخمس من     المشكلة ، مع بيا   

الحلول التجريبية المؤقتة ، إلى اختبار الفرضيات باألدلة المختلفة ، إلى الوصول إلـى الحلـول                
  . الدقيقة ، ثم تطبيق الحلول في مواقف تعليمية أخرى جديدة 
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  : لها وليس مصدراً، ـ اعتبار المعلم ميسر وموجه ودليل للمعارف  ٣
ـ            ن المعرفـة ، والمكتـشف للمزيـد                          في التعلم النشط يكون المـتعلم هـو الباحـث ع

المعلم السبل والوسائل التي    له  ييسر  منها ، والمتفاعل مع السهل والصعب فيها ، في الوقت الذي            
 والمحتويـات   مـصادر والتي تركز علـى المـواد وال      ،  يصل فيها إلى المعارف بشتى أنواعها       

الئمـة للبحـث عنهـا والتعامـل            د المتعلم باإلرشـادات الم    والموثقة ، ويزو  التعليمية الصحيحة   
حتى يطمئن المعلـم علـى   ؛ وبشكل يومي حول ذلك ،  مما يتطلب إجراء مناقشات كثيرة   معها ؛ 

ويحققـون  ، لوبة مسيرة طالبه الصحيحة ، وحتى يطمئن الطلبة بأنهم يصلون إلى المصادر المط           
  .األهداف المنشودة 

  :ـ األنشطة يوجهها الطلبة  ٤
         سـتماع إلـى   ا متعلمـين نـشطين ، يـتم تـشجيعهم واال                 يتوقع من المتعلمين أن يكونو    

فيشترك الطالب في أنـشطة  ؛  من المعلم أرائهم ،، وتزويدهم بتغذية راجعة ، والتي تكون فورية   
  .والمشاركة في الكتابة مع اآلخريناقشة والقراءة ، والتقديم ، المن: صفية متنوعة مثل 

  :ـ التركيز على مبدأ التحدي القابل للتنفيذ ، مع وجود دعم مناسب وتوقعات عالية  ٥
وتولـد  ، تثير اهتمام المـتعلم  ،       يطرح المعلم المواضيـع واألحداث على شكل مشكـالت     

دم االستسالم للمواقف غير السهلة ، على أن تكون هذه          وع،  لديه الشجاعة في مواجهة الصعاب      
ل لـه   ، بل يفسح المجا     جداً  تكون صعبة أو معقدة    بحيث ال ؛  المواقف في مستوى قدرات المتعلم      

أو المواقف أو المشكالت التي يمكن حلها أو تنفيـذ الخطـوات التـي يـتم     كي يتحدى الظروف   
  . المتعلم باإلحباط نتيجة مواقف غير قابلة للتنفيذ للتعامل معها بنجاح ، حتى ال يصاب ، وضعها 

  : ـ االهتمام بالتغذية الراجعة المستمدة من الخبرات التعليمية ٦
برات تعليمية عديدة          يحرص التعلم النشط على وجود التغذية الراجعة عندما يمر الطلبة بخ          

يركز على التعلم الحقيقـي     مالً ، و   أن يكون التقويم شا    نجاز أنشطة متنوعة ، ويجب    بعد قيامهم بإ  
وتعزيـز  ، المرتبط بحاجات الطلبة واهتماماتهم ، ويكون دور المعلم قائماً علـى دعـم الطلبـة        

ويتم مقارنة الطالب بمعيـار     ، وإنجازاتهم وليس البحث عن أخطائهم وجوانب ضعفهم        ،  نجاحهم  
  . وال يتم مقارنته باآلخرين ، محدد لإلتقان 

في ضوء الفوائد الجمة التي يحققها الطلبـة        ؛  اهتمام التعلم النشط بالتغذية الراجعة              ويأتي  
وتحديـد  ، والمعلمون ، والتي يتمثل أهمها في التأكد من تحقيق األهداف المرغوب فيها من جهة          

ووضع اليد على جوانب الضعف في سبيل التخلص منها         ،  نقاط القوة لدى الطلبة من أجل دعمها        
  .انية من جهة ث
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  :  ـ التركيز على اإلبداع واإللهام ٧
ـ        أ        يسعى الـتعلم النـشط إلـى إنجـاز         ن المـشاريع واألعمـال                كبـر عـدد ممكـن م

عينـه ، والـذي     ويبحث عن المستوى الرفيع لها ، الذي يؤكد على حدوث اإلبداع ب           والفعاليات ،   
ة الذين يتمتعون بقـدرات عقليـة وفنيـة         لطلبإليه بعض ا    الذي يتوصل  يأتي في ضوء اإلبداع     

          مما يجعـل العمـل الجمـاعي ضـرورياً فـي كثيـر مـن               وبحثية ورياضية وعلمية عالية ؛    
  . الحاالت ، والعمل الفردي في بعض الحاالت 

  : ـ البناء المعرفي للطالب ٨
جـل   منهـا ؛ مـن أ      افة المزيد وإض،   على الخبرات السابقة     العتماديتم في التعلم النشط ا           
إليها ، أو مـن خـالل     ويتم اإللمام بها عن طريق توجيه أسئلة متعددة هادفة للتعرف       ،  التعمق  

لتحديد المهمات أو األنشطة أو المـشاريع       أن يتحدث عن نفسه لفترة كافيه ؛        الطلب مباشرة منه ب   
؛ حيث أن حـدوث     ختلفة  أو المجموعات الم  ،  أو مع المجموعة    ،  التي يقوم بها منفرداً     ؛  البحثية  

 ، وقابليته للتعلم ، والنشاطات التي يقوم بها ، فهو يعـد             هالتعلم يتوقف المتعلم نفسه ، واستعدادات     
  .عملية ذاتيه نشطه يقوم بها المتعلم 

جل الحكم علـى مهـارات حقيقيـة    ـم موثوق بها من أستراتيجيات تقيي ـ االعتماد على إ ٩
  :وواقعية 

 لذا فإنـه البـد   اجبات ؛النشط على التنوع الكبير في المشاريع واألعمال والو             يركز التعلم   
الحـصول  من اختيار أساليب التقييم التي تتناسب مع كل نمط من أنماط هذه األنشطة حتى يـتم                 

التعلم النشط يركز على اكتساب المتعلم للمهارات الواقعيـة         على النتائج األكثر دقة ، حيث يركز        
  . كل مهارة من هذه المهارات بحاجة إلى وسيلة تقييم خاصة بها لفإن لتالي ، وباالكثيرة 

والـذي يقـوم فيـه      ؛  بالمالحظة   إلى تطبيق أسلوب التقويم               فتحتاج مهارة التفاعل مثالً   
ومدى تفاعله مع زمالئه بالصف ، في الوقت الذي تقـاس           ،  المعلم الناجـح بمالحظة كل طالب      

 ؤولية لإلشراف جزئيا على المعرض      بإعطاء الطالب المس    ، ية إلدارة المعارض  فيه المهارات الفن  
ومهـارة التمثيل في إعطائه فرصة لتمثيل جانب من مسرحية أو قـصة ، ومهـارة التخطـيط                 

رات التفكير  الكتابي في إعطائه فرصة لكتابة مجلة الحائط بأنماط وأشكال مختلفة من الخط ومها            
  .اآلخرين فكار وآراء ووجهات نظر استخالص أمتعددة ، أو  وأفكار بمقدار ما يطرح من آراء

  :فعالة عديدة لنجاح التعلم النشط  ـ استخدام طرق تدريس ١٠
حيث يكون التعلم مسؤولية المتعلم     ؛           يعد المتعلم في التعلم النشط محور العملية التعليمية         

فـي الـتعلم النـشط            تيـار طرائـق التـدريس       بالدرجة األولى ، إال أن المعلم هو من يقوم باخ         
 وتتنوع أسـاليب الـتعلم النـشط        السيما التي تجعل المسؤولية الكبرى على المتعلم ،       وأساليبه ،   

  .ما تتطلبه مواقف التعلم النشط المختلفة حسب
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  :  ـ تتطلب المشاريع الناجحة في التعلم النشط الرجوع إلى مشاريع أخرى ١١
واهتماماتهم ،  حسب مستوياتهم   ؛  ع البحثية المختلفة    تعلم في التعلم النشط بالمشاري    لم        يقوم ا 

ع أو بحوث أخرى سابقه     وقدراتهم ، ولكن نجاح هذه المشاريع مرهون برجوع المتعلم إلى مشاري          
ا ، وأدواتها ، ونتائجهـا    عينتهستفادة من أهدافها ، وإجراءاتها ، و      جل اال ذات عالقة ؛ وذلك من أ     

  . ولكي تربط نتائج بحوثها بما توصلت إليه البحوث السابقة من قبل ياتها ، وتوص
  : ـ المناخ الصفي ودي وداعم ١٢

من وداعم ، يعرف كل فرد فيه اآلخرين ، ويخاطبهم بأسـمائهم          يسود الصف مناخ ودي آ 
  . ويحترمهم ، ويتم تشجيع المشاركة النشطة من قبل الجميع 

اً تماماً يجـب    ـ نشط صفإذا أردنا أن نصل إلى جعل هذا ال       " أنه    )م٢٠٠٨ ( هارمن      ويؤكد  
      ٢ص" . دهم من قدرات وخبرات ـراز أفضل ما عنـحث الطالب باستمرار على إب

  : الخصائص التالية  )٢٨٢، ص م ٢٠٠٤ ( عبد الهاديويضيف 
 .تعدى كونهم متلقين سلبيين الطالب يشتركون في العملية التعليمية التعلمية بصورة فعالة ت.  ١

 .دافعية الطلبة مرتفعة وخاصة لدى البالغين منهم .   ٢

   .لتغذية الراجعة الفورية من المعلمحصول الطلبة على ا.  ٣

 
وبـين  ات القائمة بين المعلـم وتالميـذه ،           العالق"  بأنها    بيئة الصف  )م  ٢٠٠٣ ( زيتون   عرف  

  ٢١٩ص ."م مع البعض التالميذ بعضه
 أن البيئات التعليمية الجيدة هي التي تحتوى المتعلم ، وتتيح            )١٨٥م ، ص  ٢٠٠٢(  هندي      ويرى

أمامه الفرصة كي يتفاعل مع معلمه وقرينه داخل حجرة الدراسة ، وتتيح له التعبير عـن نفـسه          
مي ، بقدر ما تكون النتـائج  بطريقة حرة مباشرة فبقدر ما يتفاعل المتعلم بنشاط في الموقف التعلي         

  .التعليمية فعالة ومؤثرة 
هم في التحول من التركيز علـى       اسها ت ة في بيئة التعلم النشط أن            ومن المواصفات الرئيسي  

  .لها أكثر إثارة للدافعية ، ومواءمة لتنوع بيئات التعلم مما يجع، إلى التركيز على المتعلم ؛المعلم 
  : وهي كالتالي  بعض من هذه المواصفات) ١٧٣ - ١٧٠م ، ص ص ٢٠٠٢ ( زيتون     وقد  ذكر 

  .طبق فيها المتعلم ما تعلمه ي real world يقدم بيئة حقيقية ترتبط بمشكالت العالم الفعلي   .١
  .في ظل التفاوض االجتماعي ؛ بيئة التعلم النشط تدعم التعاون في بناء المعرفة  . ٢
  . بدالً من سردها د على بناء المعرفةيالتأك.  ٣

ياريـة   على أن الفصل النشط ليس له صورة مع  )٤-٣ ص    ، ص    م٢٠٠٨(  هارمن       كما يؤكد   
 أو قد نـرى خاليـا        يجلسون بطريقة تقليدية في مقاعد      وهم فقد نرى طالباً  ،   يقاس عليها    واحدة
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 فيـه طالبية تجلس على شكل مجموعات صغيرة ومع ذلك يمكن تحديد الـصف الـذي تتـألف           
ثل هذه الفصول عدداً من الخـصائص تلخـصها         حيث تظهر في م   خصائص الطالب المنتجة ؛     

   :الباحثة في األتي 

مستعدين للتعلم ، فخورين بأنفسهم وبقدراتهم وتبدو       ،   يكون الطالب واثقين من أنفسهم       :الثقة  ـ  
 إلى استثمار   ويميلون،  حيث يشعرون باألمان والطمأنينة في الصف       ؛  مظاهر احترامهم ألنفسهم    

  .قدراتهم وطاقاتهم في دراساتهم على نحو الشعوري 
ومشاركين في كـل  ،  حيث يكون الطالب مشغولين ومنهمكين في أعمالهم :الحيوية والنشاط ـ  
  الب ينتظرون فترات طويلة لالنتقال من نشاط ـفال ترى الط ، اط ، فالصف مفعم بالنشاطـنش

ي تنتهـي فيـه    لمعرفة الوقت الذ  ؛راقبون الساعة بنفاذ صبر   وال يشعرون بالوقت ، فال ي     ،  آلخر  
لو أنهم دفعوا ألداء    كما  ،  توتر وأقلق  الحصة ؛ وذلك ألنهم يؤدون ما أسند إليهم من مهام ، دون             

  .بل يعملون بحيوية ونشاط ذلك العمل ، 
ون بالدافعيـة   ويتمتع،  ن على إدارة أنفسهم بأنفسهم       حيث يكون الطالب قادري    :اإلدارة الذاتية   ـ  
ونـه   حيث يتحملون مسؤولية أنفسهم ، ويختارون بدائلهم الخاصة ، ويبدؤون العمل وينه            ذاتية ؛ ال

أنـا  : كان ذلك ممكناً ، وكأن لسان حالهم يقـول          متى  ؛  بمفردهم  بأنفسهم ، ويصححون أعمالهم     
    .كل شيء بسيط ست بحاجة ألن أخبر بأهتم بما أنا بحاجة لالهتمام به وبوسعي أن أتدبر ذلك ول

ميمة مع بعضهم بعضاً ومع      يرتبط الطالب في التعلم النشط بعالقات ح       :سيادة روح الجماعة    ـ  
ويتبـادلون  ،  ويتقبلون أراء بعضهم بعـضاً      ،  بعضهم بعضاً   معلمهم ؛ حيث يستمع الطالب إلى       

          مـع   أو عـدم التـرابط    ،  فـال ينتـابهم الـشعور بالعزلـة أو الـرفض            ،  االحترام فيما بينهم    
اآلخرين ، حيث عمل التعلم النشط على التعلم بقدر معقول من االنسجام مع اآلخرين ، وليس في                 

       .عزلة عنهم ، أو بإبداء المعارضة لهم 

 يتسم الطالب في مثل هذا النوع من الصفوف بعمق التفكير واليقظة ، فهم يعلمـون                :الوعي  ـ  
ـ ،  كل العلم ما يجـري داخـل الـصف                   صفون أيـضا بـالتركيز ، والـروح اإلبداعيـة          ويت

لصفوف ال يعرفـون    فالطالب في مثل هذه ا    هم ألشياء مثيرة للدهشة واإلعجاب؛    وأدائ،  واالجتهاد  
ومع ،  ومشاعرهم  ،ومع أفكارهم ، الصف   ث يكون الطالب مندمجين مع دينامية     حيالكلل أو الملل؛  

   .أفكار ومشاعر األشخاص اآلخرين من حولهم أيضا

   :وترى الباحثة أن من خصائص بيئة التعلم النشط  
 لفهم المعرفة والمزيد مـن      تحمسون وهم م   حيث يشاهد المتعلمون   :ـ السعي الكتساب المعرفة     

 المصادر التعليمية المناسـبة التـي تحفـزهم         ستخدم المعلم لقة بها خاصة ، إذا ا     المعلومات المتع 
  .للتعلم
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جل الوصول إلى أقصى مـا       مما يزيد في حماس المتعلم من أ        :ـ تقبل أراء اآلخرين وانتقادهم    
ـ    الصحيح ؛ ليكون له السبق في التو       وإظهارها بشكلها ،  من تنظيم المعلومة    ستطيعه  ي  اصـل له

  .بطريقة منظمة 
  

   )٢٦، ص  ٢٠٠٣ ( زيتون
  . التقليدية ئة التعلم النشط و بيئة التعلم مقارنة بين بي) :  ١( جدول 

  بيئة التعلم التقليدي  بيئة التعلم النشط
مع وجود آراء ونظريات ، مفكرون التالميذ 

  .حول ما يحيط بهم من العالم 
  

  عتبر التالميذ أوعية فارغة ، تمأل ي
  . بواسطة المدرس  ؛بالمعلومات

ة مع خلق البيئة التعليميالمعلمون يعلمون ، 
  .المناسبـة للطالب 

  

يوزعون ، ون بطريقة إمالئية يعملِّالمعلمون 
  .بها المعلومات بين التالميذ 

  .تعطي عناية كبيرة لمتابعة أسئلة الطالب 
  

  .االلتزام بالمنهج بدرجة كبيرة الحرص على 

ولية ؛ من تعتمد األنشطة على المعلومات األ
   .خالل مصادر تعلم غير معتادة

  

نشطة على الكتب المدرسية وكتاب تعتمد األ
   .التمارين

عمل الطالب في األساس يكون من خالل 
  .مجموعات 

   .عمل الطالب في األساس يكون فردياً

المعلمون يستمعون لوجهة نظر        
الحالية ، تمهيداً ه  لكي يفهموا آراءالطالب ؛

  .الستخدامها في الدروس التالية 
  

     اسيات  يبحثون عن األسلمعلمونا
  . ليقيموا مدى تعلم التالميذ  ،الصحيحة

ثم يتعرض لألجزاء ، كل  يقدم المنهج ك
  .؛ مع التركيز على المفاهيم العامةالصغيرة 

  

إلى ، ثم ينتقل األجزاء الصغيرة يقدم المنهج 
  .د على المهارات األساسية يمع التأك؛ الكل 

عملية عملية تقييم الطالب تدخل ضمن 
  ، وتظهر من خالل مالحظة المعلميسالتدر

ومن خالل معارض ، لتالميذه في العمل 
  .الطالب وأوراقهم 

        عملية تقييم الطالب تعتبر عملية 
  .وتظهر عادة في صورة امتحانات ، منفصلة 
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 علـى خلـق جـو       تعمل       وترى الباحثة أنه من خالل المقارنة يتضح أن بيئة التعلم النشط            
 التي يستخدمها   د من أنشطة التعليم   العديللمتعلم  تيح  ت، و  داخل غرفة الصف   ل ومناسب تعليمي فعا 

 خبـرات   المـتعلم لل علـى إكـساب  لم ، باإلضافة إلى أن بيئة التعلم النشط تعمل          في عمليتي التع  
تنمية ذاكرته ، والتي تساعده على       في بقائها لمدة طويلة     مما يؤدي إلى    ،   والمهارات بشكل فعال  

   .على تحليل المواقف وحل المشكالت التي تواجههوإكسابه القدرة  ات التفكيرمهار
   

ـ  ) ٢٠ م ، ص ٢٠٠٢ ( جبران      أورد  مجموعـة مـن    ( ٣.p , Goodman , S١٩٩٨) انو جودم
    :  النتائج اإليجابية للتعلم النشط وهي 

  :م  ـ بقاء اثر التعلم لدى المتعل١
وإتقـان  الطلبـة للمعرفـة     ) اسـتبقاء   (  أن نسبة احتفاظ     يد من البحوث  أظهرت العد       حيث  

في التعلم التقليـدي  مهارات التفكير العليا وتبني اتجاهات إيجابية ودافعية أكبر للتعلم في المستقبل      
  .تكون محددة ، بينما تكون هذه النسبة أعلى بكثير في التعلم النشط 

ـ ١.p ,١٩٩٤ , Seeler, et al )  (سيلر  ذلك      وأكد أن نسبة   )١ .p ,١٩٩٨ , Mckeachi( يش وميكت
  :من مخروط التعلم التالي ذلك كما يظهر ، بقاء المعلومة أعلى بكثير في التعلم النشط 

   Edgar Dale مخروط التعلم إلدجار ديل ) ١( شكل   
  

  مما نقرأ% ١٠  القراءة                                                           
  مما نسمع% ٢٠        سماع الكلمات                                               
   مما نشاهد% ٣٠       النظر إلى الصور                                           
              مشاهدة فيلم جديد              سلبي              
  مشاهدة معرض                                                       

                                     مما نشاهد% ٥٠             مشاهدة عرض عملي     
  مشاهدة الشئ وهو ينفذ في موقعه                       

                  المشاركة في نقاش                                                    
  مما نقول% ٧٠                             التحدث أمام الحضور                         

      إيجابي                          إجراء عرض أمام الحضور                   
  مما نقول ونعمل               % ٩٠                 محاكاة الشئ الحقيقي                                                

                                                                                            عمل الشئ الحقيقي                            
 أن المتعلم الذي يتعلم بنفسه معتمداً على نفسه ، يكـون            ) ١ (ضح من خالل الشكل      يت               

 وهي نسبه عالية مما يظهر أن للتعلم النـشط          %٩٠بقاء أثر التعلم أكثر، ولمدة أطول تصل إلى         
  .اثر ايجابي في عملية التعلم 
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  :ـ زيادة التفاعل داخل الصف ٢
أن الطـالب عنـدما     و هالـة طليمـات       جابرذكره  ما   ) ٦٦م ، ص  ٢٠٠٤(         أشار غازي   

رق مختلفـة ؛ وذلـك      يندمجون في األنشطة التعليمية الصفية نالحظ أنهم يستجيبون لألنشطة بط         
لتعلم الفـردي فـي     نه يخطط ل  يخطط المعلم للنشاط التعليمي فإ    ولذلك عندما   وفقاً لتنوع ميولهم ،     

 حيث يمكن ضـم الطـالب       ي المجموعة ؛   يتم ف   بالتفاعل اإلنساني الذي   مهتماًإطار المجموعة ،    
  .فهم معنى ما يتعلمون ؛ لفيسهل عليهم التوافق والتفاعل الالزم ،  المتشابهين معاً

ين المعلم  ل ب علم النشط تؤدي إلى زيادة التفاع     ة المشجعة للت          وترى الباحثة أن البيئة الصفي    
 للعمل  ي المجال للمتعلمين  عطأخرى ، وبذلك ي   والمتعلم من جهة ، وبين المتعلمين أنفسه من جهة          

؛ دون شـعور المتعلمـون بـصعوبة        على شـكل فريـق      ، تكفل الوصول إلى المعلومة    بحرية  
، حيث يتبادلوا اآلراء ، والمناقشة ومن ثم يتوصـلن إلـى الـصيغـة               المهمة ، أو عدم نجاحها    

  .النهائية للمهمة المكلفات بها 
  :ة نحو المادة التعليمية إيجابي ـ تطوير اتجاهات ٣

ويقومون بأعمـال وأنـشطة     ،  حيث يبدأ الطالب في تقبل المسؤولية الشخصية عن التعلم                 
يـؤدي   ، وباإلضافة إلى التمكن من اإلدارة الذاتية ألعمالهم، تساعدهم على التمكن من المحتوى      

تطوير اتجاهات إيجابية لدى الطلبـة      التعلم النشط إلى زيادة دافعية الطلبة للتعلم ، وهذا يقود إلى            
ن المهمة التي ينجزهـا المـتعلم       تعليمها في بيئة تعلم نشط ، حيث إ       نحو المادة التعليمية التي يتم      

  . بنفسه أو كفرد في مجموعة تكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة له 

  : ـ تنمية مهارات التفكير العليا ٤
ـ   : مثل  ير العليا    النشط بمهارات التفك            يهتم التعلم  ويم ، ويركـز  التحليل والتركيـب والتق

فيساعد في تحـسين    ،   لذلك تخاطب العديد من أنشطته هذه المهارات في مواقف مختلفة            عليها ؛ 
 ) ١٦٩ص ، م٢٠٠٢ ( و هنـدي  ) ٢٨٨ ، ص م٢٠٠٣ ( الحيلـة كما أكد ذلـك     ،  تعلم المحتوى العلمي    

ى تنمية مهارات التفكير العليا وتطويرها ، من خـالل          أنه يمكن تنمية قدرة المتعلم عل     باعتبارهما  
التي تقوم على التفاعـل والمـشاركة النـشطة مـن           ،   التعلم النشط    تستراتيجيادام بعض إ  استخ

  .        والتوجيه المستمر تحت إشراف وتوجيه المعلم ، جـانب المتعلم 

يقـة العلميـة فـي                دام الطر  ينبغـي اسـتخ    علم العلوم في صـورة نـشطة وفعالـة                ولت
هم ، ومساعدتهم علـى تكـوين       واحتواء المتعلمين في مواقف تعلم نشطة تتمركز حول       التفكير ،   
 ، ومـساعدتهم علـى اكتـساب    طر مفاهيمية خاصة بهم ، وتشجع نقاشهم وتفاعلهم معاً  وتطور أ 
  .ستراتيجيات متنوعة ومتباينة وشيقة ؛ كخبرات من خالل إالعلوم 
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 أنه يجب على المعلم أن يكون على وعـي   )٣١٩ .p , ٢٠٠٠ , Lappan  ( نلب ذلك يرىول       
 ، وتزويدهم ببـدائل تقيـيم       بإلقاء مسؤولية التعلم على الطالب ، وإدارة التفاعل بين المجموعات         

  .، وتلخيصهاوتحليلها ، الستخالص المعلومات ؛  وتسهيل قيام الطالب بعمليات عقلية متنوعة ،
  :  دة اهتمام الطلبة وانتباههم  ـ زيا٥

يتضاءل بشكل  أن تركيز الطلبة وانتباههم في صفوف التعلم التقليدي         إلى          تشير الدراسات   
  .  دقائق من وقت الحصة كبير بعد مرور أول عشرة

             و الهويـدي  ) ( ٤٩٩ - ٤٨٨ .p-p ,١٩٩٩ , Wineburg وانبيـرغ         ويعمل التعلم النشط كما ذكر
عل انتبـاههم مـستمراً لفتـرة        وج،   على زيادة اهتمام الطلبة       )١٩٩ -١٩٦ ، ص ص ،      م٢٠٠٥( 

إلـى تعلـيم    حيث أن التعلم النشط يهـدف       ؛  وتفاعلهم معها   ،   نظراً النشغالهم باألنشطة     أطول ؛ 
جعـل  والتي ت ه،  ستراتيجيات؛ من خالل إ   رك بفاعلية   اوكيف يش ،  وكيف يفكر ،   كيف يتعلم    المتعلم

المتعلمين أكثر فاعلية وتنمي لديهم المهارات الجديدة التي تساعدهم على التكيف مع المـستجدات              
دث ، والقراءة ، والكتابة     والنشاط ، والتح   ، ومن خاللها يتحولون من الحالة السلبية إلى الحركة          

ضـها ،  ر ، واسـتخالص األفكـار ، وعر  التفكي وطرح األسئلة ، وممارسة األنشطة ، وعمليات  
وتكـوين  ،  مما يساعد على اكتساب الخبرات التعليمية بطريقة فعالة      والتعبير عن وجهات النظر؛   

  .وتنمية مهارات التفكير العليا ، الشخصية المتكاملة 
  : ـ زيادة تحصيل الطلبة ٦

 التـأثير اإليجـابي للـتعلم     )٤.p ,٢٠٠٣ , Fox – Gardamone & Rue ( مو ريوفوكس         ذكر 
ة دافعيـتهم للـتعلم ، وانتبـاههم          ادزي: لذي يتمثل في عدة جوانب ، منها        وا،  نشط على الطلبة    ال

تنميـة  اتجاهات إيجابية نحو المعلم والمادة التعليمية ، وزيادة التفاعل داخل الـصف ، و             وتطوير  
ـ مهارات التفكير العليا ، والذي يؤدي في النهائية    وهـذا  ،  هإلى زيادة تحصيل الطلبة لما يتعلمون

إذ أن عمل الطالب فـي  ع تعاونهم مع اآلخرين ؛  ، ويشج  أن يدعم شخصيات المتعلمين      من شأنه 
مما يسهل عليهم اكتـشاف  ، مجموعات من شأنه أن يحفزهم ليساعد أحدهم اآلخر في تعلم المادة       

   .  والتي ال يعرفونها أثناء محاولتهم مساعدة اآلخرين من زمالئهم،النقاط التي يعرفونها 

  :  ـ توفير بدائل إيجابية للصراع بين المعلم والمتعلمين ٧
المعلم الناجح هو من يستطيع إثارة نشاط المـتعلم  أن    )٣٦ ، ص    م٢٠٠٢ ( سـالمة أوضح          

  .هم في تنمية قدرته على االبتكار واإلبداع اوقيامه بأنشطة متنوعة تس، ورغبته في الدراسة 
المعلم حاجة المتعلم ألن يكون نشطاً ، فإنه يتدخل لدعم المتعلم وزيادة                   ولذلك عندما يتفهم    

الراجعـة   ؛ فيحصلون على المزيـد مـن التغذيـة           بدالً من التحكم في تعلمه    ،  فرصه التعليمية   
المتكررة والفورية ، وعندما يملك المتعلمون فرصة االختيار وصنع القرار فإن الصراع الكـامن          

  . ليحل محله التعاون واأللفة ؛ م تجنبه بينهم وبين المعلم يت
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ويترك المجال للمتعلمين لتحمـل     لم الذي يقوم بتفهم دوره الحقيقي               وترى الباحثة أن المع   
 وينمـي الثقـة لـديهم      واكتساب المهارات المختلفـة      تعلمهم وممارسة عمليات التفكير      ةمسؤولي

   .ينالمتعلمه وبين  يزيل الصراع بينهو من بأهميتهم وأهمية ما توصلوا إليه يجعلهم يشعرون 

  :  ـ تدعيم الثقة بين المعلم والمتعلمين ٨
متابعة اهتماماتهم وتلبية حاجـاتهم ، وال                يستطيع المتعلمون في بيئة خاصة للتعلم النشط        

 بـين   الوقوع في الخطأ ، ألن هذه البيئة آمنه وداعمة ، وهنا تنشأ عالقة الثقـة         المتعلمون ىيخش
ن فرصـة االختيـار ، والعمـل           ويملكـو ،  الذين يتلقون التشجيع والـدعم      ؛  المعلم والمتعلمين   

تهم افيظهر للمتعلمين قـدر ؛ والتأمل في ممارساتهم وتفكيرهم ، والتعبير عن خبراتهم         ،   بأنفسهم  
  . واعتمادهم عليها ، على التعلم بدون مساعدة ، وهذا يعزز ثقتهم بأنفسهم 

  :اب مهارات التعلم النشط كمهارات حياتيه  ـ اكتس٩
        إن المهارات التي يكتسبها ويطـورها المتعلم النشط ال يقتصر استخدامها على صـفوف             

        وفـي حياتـه    ،  المدرسة ، بل هي مهارات حياتيـه تخدمـه فـي مراحـل حياتـه المختلفـة                  
همات التعلم النـشط كيفيـة العمـل مـع     حيث يتعلم الطالب الذين يعملون معاً في م؛ المستقبلية  

  .يختلفون عنهم في الخلفيات واالتجاهات ؛ أشخاص آخرين 
   

    فـي عمليـة   اً كبيـر  اً دور ت التي يستخدمها المعلم في الـتعلم             تلعب اإلجراءات والنشاطا  
أن تحقيق "  ) م١٩٩٨ ( نايفه قطامي   و قطاميث يرى   نواتج التعلم المختلفة ؛ حي    وفي تحقيق   ،  التعلم  

لمعلـم     يتطلب توفير مجموعـة مـن اإلجـراءات والنـشاطات ، يقـوم ا              نواتج التعلم المختلفة  
 تـستند إلـى      ،  محددة ومنظمة ، ويستخدم المعلم طريقة محددة       بتخطيطها ؛ وفق شروط تعلمية    

تعلم علـى   روف في الخبرات ، لتساعد الم      لتهيئة المواقف والظ   س في مشروعيتها و توثيقها ؛     أس
جعة مرتدة ، علـى  من خالل ما يحصل عليه من تغذية را   ؛   تعلمها ، ويتم التحقق بمدى مناسبتها     

  ٣٦ص . "  الطالب في مواقف مختلفة صورة أداء يظهره

أن والجيد لألنشطة هو أفضل وسيلة للتعلم       ط  يخط أن الت  )١٠١ص،  م  ٢٠٠٦(  جنسن        ويرى  
هـا  بالمرونة والترابط االنضباطي والواقعية ، كما أن      أنشطتها   تتسم   ر الخطط جدوى هي التي    كثأ

  ."  للتعلم ةيجب أن تجسد أيضاً االستراتيجيات التي تحوي أنماطاً متعدد
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مكـن  يأنشطة التعلم النـشط  أن  )١٨.p ,٢٠٠٥, Garman & Piantanida ( وانتين وبااجارميرى  و
   :تاليتصنيفها إلى ال

  :ـ األنشطة المبدئية ١
 ويفيد في التقليل مـن       ، ساعد هذا النوع من األنشطة على زيادة طاقة المتعلمين السلبيين                ي

 الرياضـية ـ األلعـاب البدنيـة      ( رطي الحركة ، ومن أمثلة هذه األنـشطة  طاقة المتعلمين مف
  .شكل أساسي بموضوع الدرس  قد ال ترتبط بوهذا النوع من األنشطة)  الجسمية التمارين

  :رتبطة بالمادة الدراسية لما ـ األنشطة البدنية ٢
هذا النوع يرتبط بالحركة الجسدية كطريقة للمشاركة بشكل مباشر فـي تعلـم موضـوع                      
إلدارة المفـاهيم   ؛   لقدرات العقلية والعلمية للمتعلمـين    والهدف من هذه األنشطة زيادة ا     ،  الدرس  

    ) .القراءة ، األعداد ، الحروف  والحيز ( : العلمية مثل 

  : ـ اللعب ٣
وخاصة اللعـب  ، من خالل اللعب ؛  وخاصة األطفال إلى اكتشاف عالمهم        يميل المتعلمون 

األلغاز ، األلعاب الفنيـة      ( :ة هذا النوع    ـومن أمثل ،  الذي يجمع بين التفكير والتخطيط واللعب       
  ) .مثل لعب األدوار 

   :همات العلمية ـ الم٤
 كتابـة  (  :ذلـك ، ومثال    ما تتفق مع التدريبات الصفية       األنشطة في هذه المجموعة غالباً           

  ) . ، والتلوين ، وأوراق العمل ، واالختبارات القصيرة ـالت العلمية وحل المشكالرسائل 

   :  ـ األنشطة التجريبية٥
خـارج   ربط الموضوع العلمـي بالعـالم        ف من هذه األنشطة مساعدة الطالب على      الهد       
   ) .روعات ، الرحالت ، دراسـة الحالة والبحوثالمش( ة ـ األنشط، ومن أمثلة هذهالفصل 

التي يستطيع المعلم الكفء    العديد من األنشطة     )١١ـ١٠م ، ص ص     ٢٠٠٢ (جبران       وقد أورد   
  : النشط ، والتي من أهمها يستثمرها في إحداث التعلم و، ع الطلبة على ممارستها ـأن يشج

  . المادة المقررة أو كتب ومراجع أخرى : ـ القراءة المختارة من ١
  .  ذات الصلة بالمناهج المقررة  ؛ـ استخدام برمجيات الحاسوب ٢
  . في الكتاب المقرر و سواء من إعداد المعلم أ ؛حل المسائل والمشكالت ـ حل التدريبات و ٣
  .والصور ، واألفالم ، لبرامج المرئية وا، ـ مشاهدة األشرطة  ٤
  .واألشكال ودراستها ، المخططات ، وعمل ورسمها ، والرسوم البيانية ، ـ قراءة الخرائط  ٥
  وممارسة ذلك عملياً، واألعمال ، ـ مشاهدة أداء المهارات والمهمات  ٦
  . ل في مجموعات ي النشاط الميداني العلمي ، والعمالمشاركة ف ، والمحاكاة ، وـ التمثيل ٧
  .والمصورة ، والمتلفزة ، ـ مشاهدة العروض التوضيحية الحية  ٨
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النـدوات ، والمناقـشات ، واالجتماعـات ، وكتابـة        : إجراء المقابالت والمـشاركة فـي  ـ   ٩
  .عمل الملخصات التقارير ، و

ـ           الرجوع للمراجع والمصاد  ، و ـ إجراء التجارب    ١٠ راء ر ؛ بحثاً عـن أمـور أو قـضايا إلج
  .ث والدراسات البحو
  .واستخدامها ، عمل ألعاب تربوية فكيك األجهزة ، واألدوات ، وتركيبها ، وـ ت ١١
  . ، واألشغال اليدوية ، وعمل نماذج ، ومجسمات ـ ممارسة اللعب الفردي والجماعي ١٢

  
والتـي  ،  التي تنادي بها النظرية البنائيـة       ؛  ار   لألفك اًستراتجيات التعلم النشط انعكاس   تعد إ        

  .من خالل تفاعلهم مع بيئتهم ؛ تؤكد على أهمية بناء المتعلمين لمعارفهم 

ـ "  إلـى    )م  ٢٠٠٣ ( جيهان الـسيد   وقد أدى ذلك كما ذكرت             ر رئيـسي فـي العمليـة           تغي
       تي تـؤثر فـي تعلـم الطالـب       حيث تم التحول من التركيز على العوامل الخارجية ال        التربوية ؛   

 والمدرسة ، والمنهج ، واالتزان وغير       متغيرات المعلم كشخصيته ، وحماسه ، وطريقة ثنائه ،        ( 
 أي أن التركيـز     ، والتي تؤثر في المتعلم ؛     إلى التركيز على العوامل الداخلية      ) ذلك من العوامل  

       بقة ، المفـاهيم الـسابقة   معرفتـه الـسا  : ينصب على ما يجري بـداخل عقـل المـتعلم مثـل        
ماط تفكيره ، أساليبه    معالجة المعلومات ، دافعيته للتعلم ، أن      اطئة ، سعته العقلية ، قدرته على        الخ

  ٩٣ص"  . وكل ما يجعل التعلم لديه ذا معنىالمعرفيـة 
                 وغـازي  ) ٨٧ ، ص    م٢٠٠٢ ( و هنـدي   ) ١٠٨م ، ص  ٢٠٠١ ( المهـدي  كـالً مـن    ولذلك يرى       

                    و الهويــدي)  ٢١٦ ٢٠٥.p-p ,٢٠٠٣,.McCoonell,et.al( مكونـل وآخــرون   و  ) ٧٠ص ، م٢٠٠٤( 
 للتغير في العملية التعليميـة كـان البـد أن يحـاول             نه نظراً أ)  ١٩٩ـ  ١٩٦م ، ص ص     ٢٠٠٥ (

ـ   من خالل استخدام االسـتراتيجيا ؛  خل الصف   االمعلمون تشجيع التعلم د    تعلم   ت التـي تعـزز ال
بنفـسه ، وأن يحـل التعارضـات        معرفيـة   ة ال تبنيالنشط ، والتي يشترط فيها أن يكون المتعلم         

عن طريق المشاركة والحوار والتفاعل الصفي ، فالطالب يفضلون دائماً          : تواجهه  المعرفية التي   
  .وى والقضايا المقررة ومحاوراتهم حول المحت، ستراتيجيات التعليمية التي تسمح بمناقشتهم اإل

عـن  ؛ ولذلك فالغرض من استخدام التعلم النشط مساعدة المتعلمين ليكونوا أكثـر فاعليـة                    
ــديهم   ــدة ل ــارات الجدي ــة المه ــق تنمي ــع  ، طري ــف م ــى التكي ــساعدهم عل ــي ت                 والت

  نـشطة وعمليـات    والمستحدثات ومن خاللها يتحول المتعلمون إلـى ممارسـة األ         ،  المستجدات  
مما يساعد على اكتساب    ؛  عن وجهات النظر    كير ، واستخالص األفكار ، وعرضها والتعبير        التف

  .وتكوين الشخصية المتكاملة ، وتنمية مهارات التفكير العليا ، الخبرات التعليمية بطريقة فعالة 
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تجيبون لألنشطة بطـرق    هم يس أن في األنشطة التعليمية الصفية ف             وعندما يندمج المتعلمون  
م أن يخطط للتعلم الفردي في إطار المجموعة        يجب على المعل  مختلفة؛وذلك وفق تنوع ميولهم ،و    

   .فيسهل عليهم التوافق والتفاعل الالزم لبناء المعنى، م الطالب المتشابهين مع بعضهم حيث يض
 وذلـك   م١٩٧٠عام   ظهر   ح إستراتيجيات التعلم تحديدا   أن مصطل  "  )م٢٠٠٤ ( سعيد ويرى        

م ؟ وهو مصطلح يصف الخطوات التـي        يتم التعل كيف  نتيجة للتحول من ماذا يتعلم التلميذ ؟ إلى         
ستراتيجيات التعلم تعبـر عـن األدوات التـي          عند أداء مهام تعليمة محددة ، فإ       ستخدمها التلميذ ي

ن أساليب السلوك والتفكير    كما أنها تعبر ع   ،   على نحو أفضل     اًتساعد التلميذ على أن يكون متعلم     
  ١١٠ص. " بل التالميذ أثناء التعلم المستخدمة من ق

أنها تـشير  إستراتيجيات التعلم النشط ب ) ٢٠٠٤, ,.Mckinny ,et.al ( مكيني وآخرونوصف        
أنواع المهام في الموقف المتعلم     إلى جميع األساليب التي تتطلب من التلميذ القيام بممارسة بعض           

  .ث ، واالستماع ، والقراءة ، والكتابة ، والتفاعل مع الموقف التعليمي بمختلف عناصره لتحدكا
يقـوم فيهـا    ،   أن بياجية يرى أن التعلم عملية نشطة          )١٤٣، ص   م  ٢٠٠٤ (الخليلي      وقد ذكر   

 يقـوم بعمليـة   ارفه بنفسه من خالل هذا التفاعل ؛ ف       ومن ثم ينشئ مع   ،  التلميذ  بالتفاعل مع بيئته      
إنشاء داخلي للمعرفة ، والطفل الذي  يتعلم من واقع التجريب االستكشاف ومن خالل المالحظـة       
واالستنتاج والذي تتاح له فرصة مقارنة نتائجه بنتائج زمالئه ومناقشتها هو الذي يـتعلم تعلمـاً                

البعـد   كل   اً أما التلميذ الذي يردد ما سمعه من المعلم أو ما حفظة من الكتاب يكون بعيد                ، حقيقياً
       ى ذلك فإن من أهم المبادئ للتعلم عند بياجية هو النظر إلى            لععن روح العملية التعليمية ، وبناء

  .وال تملى عليه ، يقوم بها الفرد بنفسه ، العملية التعليمية على أنها نشطة 
             )٥٣، صم ٢٠٠٠ (و جـابر  ) ٣٢، صم ١٩٩٨  (قـالدة         ولتطبيق التعلم النـشط كمـا يـرى    

 البد مـن تنـوع طرائقـه     )٦١. p ,١٩٩٦,National Research Council(  ومجلس البحث الـوطني 
المواقف التعليمية لم   ستراتيجية الواحدة التي يمكن تطبيقها في جميع        وإستراتيجياته ، فاستخدام اإل   

فعية التالميذ ومـن   حيث ساد االعتقاد منذ زمن طويل بأن استخدام التنوع يزيد من دا   تعد فعالة ؛  
كثر تلقيا للـتعلم    وبالتالي يجعل التالميذ أ   ،  اندماجهم  ، و  في انتباههم     ايجابياً ويؤثر تأثيراً ،  تعلمهم  

معه ؛ فتنويـع    ومندمجين  ،   مهتمين بالدرس    ن يستخدمون التنوع يبقون المتعلمون     الذي والمعلمون
  .ستراتيجيات هو مفتاح تعزيز التعلم اإل

   : )١٢٩ ، صم٢٠٠٦ ( سعادة كما ذكرها:   التعلم النشط المختلفةإستراتيجياتومن 
 .التعلم التعاوني . ٢             .المجموعات الصغيرة والكبيرة . ١
 .التعلم القائم على الخبرة ، وتقديم التعلم ، والتعلم المباشر ، والتعلم المستقل . ٣
  .العصف الذهني  . ٦                .القدوة . ٥              .المحاضرة المعدلة . ٤
 .دراسة الحالة . ٩            . المحاكاة . ٨                          .القصة . ٧
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                                .طرح األسئلة  . ١٢       .لعب األدوار . ١١           . الحوار المناقشة ، . ١٠
معلم استخدامها في التمهيد للـدرس      لم النشط التي يمكن لل    ستراتيجيات التع       وهناك عدد من إ   

تساعد علـى التفاعـل بـين    و،  ه أو في الختام ، وهي تسمح بمشاركة كبيرة للمتعلمين      عرض أو
 التعلم النشط بكثرة  اإلستراتجيات ، وسـوف         يتمتعجع المحادثات العلمية ، و    وتش،  ات  المجموع

ـ الجزء  التي تم استخدامها في     ،  لتعلم النشط   ستراتيجيات ا تقوم الباحثة بعرض موجز إل     ي التطبيق
   ) .  ، التقويمالختامالتمهيد ، العرض ( درس بحث ، وقد وزعت على مراحل اللمن ا

  :األمور التالية أثناء تنفيذها  ويجب أن تراعى 
  .          تشجيع المناقشة المفتوحة .  ٢               .     اإلصغاء للمتعلمين. ١
     .السماح بوقت للتفكير . ٤.                   تقبل أفكار المتعلمين. ٣
   .إقامة عالقات ثقة بين المعلم والمتعلم.  ٦         .    توفير تغذية راجعة ميسرة . ٥
  . فيما يوردنه من أفكار تنمية الثقة في المتعلمين من خالل المناقشة.  ٧

 
لقد قامت الباحثة باختيار مجموعة من االستراتيجيات المتعددة في تطبيق تجربـة الباحثـة                    

  :                   وقسمت على مراحل الدرس المختلفة كما يوضحها الجدول التالي 

   .استراتيجيات التعلم النشط وتوزيعها على مراحل الدرس) :  ٢( جدول 

  

 

مجموع االستراتجيات المستخدمة بكل   اتيجيات التعلم النشطاستر  المرحلة  الرقم
  مرحلة من مراحل الدرس

  العمل الفوري
  مقدمة الدرس  ١  .األسئلة الحافزة 

  .االتفاق على الدرس 

  
٣  

  
  .التفكير بصوت مرتفع 

  .خاليا التعلــم 
  .شارك . زاوج . فكر 

   .المجموعات الثنائية

  .اكتب . تكلم 

  عرض الدرس  ٢

  .التعلم التعاوني 

  
٦  

  ١  اختبار الفريق  ختام الدرس  ٣
  ١  .الجمل المعبرة عن نتائج   التقويم  ٤

                   ١١  المجموع
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س ببعـضها ، أو للفـت انتبـاه          يستخدم المعلمون األسئلة في مقدمة الدرس وذلك لربط الـدرو         

 .التالميذ ، أو كتمهيد للدرس 

 أن أهمية األسئلة تتجـاوز   )٢٤٧ ، ص م٢٠٠١ ( و زيتون ) ٤٨٥ ، ص  م٢٠٠٣( زيتون   بين         
 فهـي   نها تقنيات تستخدم ألغـراض  معينـة ؛        كونها جمالً يستفهم بها عن أمور معينة ، أو كو         

 على التفكير ، ومن ثم تطوير أفكـارهم  ية ، تحث المتعلمين   قلية وتعبير مثيرات تتطلب عمليات ع   
تقصى المعرفـة    ل لحفز المتعلمين ) العلمية  ( لتساؤالت  و اتجاهاتهم لطرح األسئلة واإلكثار من ا      

 في التدريس يمثـل     ولذلك فإن طرح األسئلة كجزء رئيس     ت العلم ذاتياً ،     العلمية ، وتطبيق عمليا   
  . المعلم الجيد هو الذي يجيد طرح األسئلة تحدياً حقيقياً للمعلمين ، و

  :       ومن االستراتيجيات التي استخدمتها الباحثة في مقدمة الدرس مايلي 
  : إستراتيجية العمل الفوري  ـ ١

لـى   الحصول ع   فور دخولهم إلى الصف ، والهدف منه        للعمل       ويقصد بها توجيه المتعلمين   
 . بداية المبكرة للدرس  من المشاركة فعالة من قبل المتعلمين ؛

  : السؤال التحفيزي  ـ إستراتيجية٢
والهدف منـه زيـادة   ، ويثير تفكيرهم ،  ة عن سؤال يركز على انتباه المتعلمين      وهو عبار        
   . إليهوتركيز انتباههم، ورغبتهم في الدرس هم اهتمام

   : واألسئلة التحفيزيةأسئلة العمل الفوريخصائص 
   ) ٢٥٢ ، صم٢٠٠٦ ( و سعادة) ٢٠٩  صم ،١٩٨٨(  طاميق كما يراها

 .اختيار حدث أو موقف أو ظاهرة ، تستثير اهتمام الطالب ودافعيتهم  .١

 .أن يكون الموقف ذا أهمية ، وعلى درجة من الغموض ، بحيث يندهش الطالب تجاهه  .٢

 . أن تستخدم من أجل إثارة التفكير لدى المتعلم   .٣

 .وخبراتهم ، ومستوياتهم العقلية ، قدرات التالميذ أن تكون األسئلة مالئمة ل .٤

     ن وجـود أكثـر مـن فكـرة يـؤدي إلـى       اشتمال السؤال على فكرة واحدة فقـط ، أل         .٥
     .وتشابك األمور في أذهان التالميذ  ، التشويش

  :واألسئلة التحفيزية أسئلة العمل الفوري أنواع 
ع األسئلة الفورية واألسئلة التحفيزية ومنها اسئلة       عدداً من أنوا    )٤٩٢، ص   م  ٢٠٠٣ ( زيتونأورد  

  :العمليات العقلية 
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 دتتطلب مجر ؛  تميز قدرة الطالب على التذكر ، واإلجابة على هذه األسئلة            :أسئلة حقائقية     §
حيث ترتبط بنوعية   ؛  استدعاء المعلومات ، وتعتبر األسئلة الحقائقية من أضيق أنواع األسئلة           

 .أو الكيفية ، وليس المعرفة األسلوبية ،  المعرفة اإلخبارية
ن يربطوا أو يحللوا معلومات معطاة أو مختزنة فـي  تتطلب من التالميذ أ: أسئلة تجريبيـة    §

 . ، وقد تتطلب اإلجابة فترة طويلة من التفكير الذاكرة ، ويعطوا إجابة متوقعة
وتطلب مـن   ،  ابة عليها   قع اإلج وومن المستحيل ت  ،  وهي أسئلة غير محددة      : أسئلة إنتاجية  §

 تحث الطالب علـى عـدم       يه؛ ف ء فريد   ي وتقديم ش   ، التلميذ أن يستخدم خياله للتفكير بإبداع     
 .االكتفاء بمجرد تذكر المعلومات 

وتتطلب من التالميذ إصدار إحكام أو تقييم شيء ما ، ومثل هـذه األسـئلة          : أسئلة تقويمية  §
    وبة عنـد اإلجابـة عليهـا مقارنـة باألسـئلة           ولكنها أكثر صـع   ،  غير محددة بإجابة معينة     

  .م المعايير الداخلية والخارجية نها تتطلب استخدا، حيث إاإلنتاجية 
  : االستراتيجيات من خالل  وترى الباحثة أنه يمكن تنفيذ هذه     

               .قـصة أو حكايـة علميـة           ـ  . لعبة علمية ـ  .      غرافيةوعرض صور فوتـ 
               .بعض األحداث العلمية الجارية                    ـ .عرض معملي ـ 
    .المنزلي في الكتاب هو مدون  ماالسابق يعرض بطريقة مختلفة عسؤال من الدرس  ـ 

  :على الدرس  ـ إستراتيجية االتفاق ٣
ها في الدرس ؛ بحيث يأخـذ       ح للنقاط أو العناصر التي سيتم شر             هي خطة مبسطة وشاملة   

  .، قبل البدء فيه الدرس ، وتتكـون لديه نظرة شامله عندور في الحصة ـما سيالمتعلم فكرة ع
ـ         موضوع الدرس ويـذكر     للمتعلمين بين المعلم        حيث ي       ود هم بعناصـر الـدرس التـي ت

رب ، أو أوراق أنـشطة ، أو تجـا  : غير ذلك مـن   وما سيتم القيام به خالل الحصة و      ،  طرحها  
لمعلم سؤاالً للمتعلمين عـن رأيهـم فيمـا        ا  أي شي آخر يقوم به المعلم على أن يوجه         أوعمل ،   

لكـن   ، و  لموافقة عليها ، أو حتى إبداء رأيهـم        ا  من جميع المتعلمين   توقع المعلم سيقدم لهم وال ي   
                 .الستغالل دقيقـة أو دقيقتين يظهر فيها احترامهم لفطنة المتعلم وذكائهٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ

٢   
                  .التفكير بصوت مرتفع  .١
   خاليا التعلــم .٢
          . شارك ...زاوج ... فكر  .٣
 .المجموعات الثنائية . ٤   
  .            اكتب ... تكلم .  ٥   
       .ي التعلم التعاون .٦   
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  .وقد تم استخدامها في جميع الدروس أثناء أداء تجربة البحث 

       :وفيما يلي تتناولها الباحثة بشيء من التوضيح 
  Thinking Aloudالتفكير بصوت مرتفع  ـ ١

يقصد بها التحدث بصوت مرتفع أثناء العمل على حل          أنه ) ٣٨ ، ص    م٢٠٠٨ ( هارمن        يرى
  .المشكلة 
    وذلـك فـي حـل المـسائل        ؛  وفي البحث الحالي تم استخدام التفكير بـصوت مرتفـع                  

والكيفية التي  ،   التفكير   اً للكيفية التي يسير عليها     نموذج لحسابية ، والهدف منها إعطاء المتعلمات     ا
  .تم بها حل المشكلة ي
هو تعلم طريقة   أن أصعب ما في حل المسألة         )٣٠٩ – ٣٠٢ ، ص ص     م٢٠٠٢ ( زيتون كرذ     و 

 إذا لـم يتحـلَّ  ؛ الحل ، فتعليم حل المسالة عمل صعب يمكن أن يتسبب في إحبـاط المتعلمـين         
  .المعلمون بالصبر والتفهم ، وتقديم المساعدة المناسبة 

 أن يعبر بصوت مرتفع ومسموع عن أفكاره التي تدور في             حيث يطلب المعلم من المتعلم          
وما هي األسئلة التي قد يسألها لنفسه       ،  نجازه لمهمة الحل    يه ؛ أثناء إ   ذهنه ، وعن كل شئ يفكر ف      

 ؛ حيث وجد أن ذلك      ن يتحدث عن كل شئ حتى لو كان تافهاً        ناء قيامه بعملية حل المسالة ، وأ      أث
  . ثر في اكتشاف األسس والقواعد التي طبقها في المسائل بنجاح له أ

  :تباع الخطوات التالية ولتطبيق هذه اإلستراتيجية يقوم المتعلم بإ
  . تحديد المعطيات المطلوبة في صورة رمزية .٢               .قراءة وفهم المسألة .  ١
  .التعويض في القانون . ٤            .تحديد القانون المستخدم . ٣
      .مراجعة خطوات الحل . ٦            .تنفيذ العمليات الحسابية . ٥
  .تفسير الحل . ٧ 

  ..... انتهاء الخطوات السبعة يتم استعراض مسالة جديدة وعمل نفس الخطوات وهكذا وبعد
  : وقد قامت الباحثة بعمل التصميم التالي 

  يوضح خطوات التفكير بصوت مرتفع ) ٢( شكل 
  

         العملياتتنفيذ            التعويض             تحديد القانون          تحديد المعطيات          قراءة وفهم
  حسابية                الفي القانون                 المستخدم                                    المطلوبةالمسألة  
  

                                                                

  مراجعة                                                                                                                                     
     خطوات الحل                 تفسير الحل                                                                                  
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  :ستراتيجية خاليا التعلم     ـ إ٢
  ين على التفاعـل معاً ، وتحقيق التعلـم ستراتيجية مساعدة المتعلمض من هذه اإل      والغـر

متعلمـين  مجموعة مـن ال   بحيث يجلس كل    ؛  وذلك بتنظيم المتعلمين في صورة أزواج       الفعال ؛   
 على أن يتم اختيـار األزواج  بـشكل          تجاورين ؛ أو على مقعدين م   ،  معـاً على منضدة واحدة     

  .عشوائي 
يم  إن هذه اإلستراتيجية تقوم على تقس )١٤١، ص م ٢٠٠٤ ( فاطمة عبد الوهـاب  ذكرت         حيث  

يرمـز للتلميـذ األول   يكونان متقابلين ، و  اثنين من التالميذ    بحيث إن كل     التالميذ إلى مجموعات  
 ) ب( بإلقاء السؤال على التلميـذ  ) أ ( ويقوم التلميذ ، ) ب ( والتلميذ الثاني بالرمز ) أ  ( بالرمز  

  . باإلجابة هليقوم بدور؛  آخر سؤاالً) أ ( التلميذ  ) ب ( فيجيب ، ثم  يسال التلميذ 
  :وقد قامت الباحثة بتصميم الشكل التالي 

  يوضح خطوات خاليا التعلم )  ٣( شكل                            
                  ؤال ــ الس                                      

  
                                 تلميذـؤالـالس                              تلميذ

  ب                         واب   ــ                      الج         أ       
              

          
  الجــواب                                  

ر المعلم على المشاركة في إعداد األسئلة المناسبة ، وتهيئة الفرصة للمناقـشة             كز دو تر وي          
وإعطـائهم التغذيـة الراجعـة      ،  والتعاون بين التالميذ ، ومالحظتهم ، وتوجيههم أثناء العمـل           

  . وشرح وتوضيح المفاهيم الصعبة المناسبة لنوع العمل الذي يقومون به ، 
بأن يقوم كل واحـد باختبـار       " خداماً آخر لخاليا التعلم وذلك       است  )م٢٠٠٦ ( سعادة رىوي       

اآلخر عما تعلمه في ذلك اليوم الدراسي من معلومات عن موضوعات مختلفة ، وما اكتسبه مـن     
مهارات عقلية أو حركية ، وما تم تكوينه من عادات حسنة واتجاهات وقـيم ايجابيـة ؛ نتيجـة                   

  ٨٩ص. "  المادة الدراسية ، ومع األدوات واألجهزة التفاعل مع المعلم ومع الزمالء ، ومع
 لـدى   ه اإلستراتيجية تزيد من دافعيـة الـتعلم        أن هذ   )١٥٦، ص   م  ٢٠٠٠ ( الخليلي        ويرى

صـل العلمـي              كمـا تـساعد علـى التوا      ،  وتوضح وتـشرح المفـاهيم الـصعبة        ،  المتعلمين  
نهم من طرح األسئلة واإلجابة عليها وتحديد عالقات        كما أنها تمك  الفعال ، والتعاون واإليجابية ،      

  .  السبب بالنتيجة 
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 األسـئلة لمناقـشتها بـين         يمكن للمعلـم إلقـاء     " أنه  )م٢٠٠٤ ( فاطمة عبد الوهاب         وترى  
 أو تحديـد     ،  أو شفهياً  كتابياً: ويكون هذا الملخص إما     ،   وإعداد تقرير وملخص لها      المتعلمين ، 

  ١٤٢ص." وعمل ملخص لها ، ابات باختصار األسئلة واإلج

  : خطوات إستراتيجية خاليا التعلم 

  :كما يلي  خطوات إستراتيجية خاليا التعلم  )٢٠٢ ، صم٢٠٠٢ ( هندي ذكر
 ووضع أسـئلة  ،   همع تحضير ،  قبل موعد الدرس    ،  يقوم الطالب بقراءة أفكار الدرس مسبقاً         .١

 ) .مرحلة عمل فردي وهذه ( ة حول األفكار أو المفاهيم الرئيس

البد أن يقوم المعلم بمـساعدة الطـالب علـى    اء التعليمي داخل حجرة الدراسة      في بداية اللق    .٢
علـى  ، بحيث يجلس كـل طـالبين معـاً    ؛ وترتيب الطالب في صورة أزواج    ،  تنظيم أنفسهم   

ـ        ؛  جاورين  تمنضدة واحدة ، أو على مقعدين م       ى أن  وفقاً إلمكانات وأثاث حجرة ا لدراسة ، عل
 .يتم اختيار األزواج عشوائياً 

بإلقاء السؤال األول على الطالب الثاني وليرمـز        ) أ  ( يقوم الطالب األول وليرمز له بالرمز         .٣
 أو النقـاش سـوياً    ،   أو كتابية     ، في صورة شفهية  ؛  وعليه أن يجيب مباشرة     ) ب  ( له بالرمز   

 . حول معنى السؤال 

وعليه أن يجيـب مباشـرة   ) أ  (  الثاني على الطالب األول      بإلقاء السؤال ) ب  ( يقوم الطالب     .٤
 .التي تدور حولها األسئلة ، المهمة العلمية عن 

 وفقـاً ؛ حتى االنتهاء من األسئلة المحددة      ،  يستمر تبادل األسئلة واألجوبة بين الطالبين هكذا          .٥
 .لحجم المهمة العلمية التي تدور حولها األسئلة 

حظـة  لمال؛   معاً األسئلة واألجوبة على المعلم المرور بين التالميـذ           أثناء تبادل كل طالبين     .٦
توفير التغذية الراجعة علـى     وإرشاد الطالب أثناء األداء ، و      توجيهاألداء من جانب التالميذ ، و     

 . اإلجابات الصحيحة تقبل و، العمل 

  ) شارك ... زواج ... فكر ( إستراتيجية  ـ ٣
تي تستخدم لتنشيط مـا لـدى        ال من اإلستراتيجيات  ) شارك ...اوجز ...فكر( تعتبر إستراتيجية   

 تـستخدم  ) ١١٣، ص م  ٢٠٠٤ ( نصركما ذكر ذلك     ،    من معرفة سابقة للموقف التعليمي     المتعلمين
 يتم بشكل فردي التأمل والتفكير فـي المـشكلة أو           فبعد أن ،  إلحداث رد فعل حول موضوع ما       

لطالب بمناقشة أفكارهما لحل المـشكلة معـاً ، ثـم    الموضوع لبعض الوقت يقوم كل زوج من ا       
وتسجيل مـا توصـلوا إليـه       ،   آخر من التالميذ في مناقشتهما حول نفس الفكرة          ن زوجاً يشاركا
  .ليمثل فكراً واحداً للمجموعة في حل المشكلة المثارة ؛ جميعاً 
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                                                                   )     شارك ... زاوج ... فكر ( مميزات إستراتيجية 
   هنـدي   مـن بعدد من المميزات والتي ذكرها كل    ) شارك  ... زاوج  ... فكر( تتصف استراتيجيه   

 : فيما يلي   )٢٤١ص ، م٢٠٠٥ ( ادةو حم) ١٨٣ ، ص م٢٠٠٢( 

تلقي المساعدة تتيح الفرصة للتالميذ لكي يسألوا ، ويناقشوا ، ويتبادلوا األفكار ، كما تتيح  .١
 .واستكشاف المواقف 

  .ابعضن خالل مناقشات التالميذ بعضهم م؛ والتفاهم ، ز االتصال الشخصي   تعز .٢

  لحل نفس المشكلة ، والقدرة على التوصل أساليب مختلفةوتتيح للتالميذ فرصة تعلم طرق   .٣
 .إلى العالقات المختلفة معاً 

؛ حيث يعمل كل متعلمين مع ك من خالل العمل الزوجي لوذ؛  المتعلمين الحيويةتكسب   .٤
أو مستمع   ن كل منهما إما متحدث  تزداد الفعالية ، وتبدو أهميتها ؛ ألوبالتاليبعضهما ، 

التي تلبي احتياجات ، باألفكار والتعليقات باقي المتعلمين وكذلك من خالل المشاركة مع 
  .ءرااصل االجتماعي ، وحرية التعبير عن اآلالمتعلم للتو

 .يساعد على دراسة ممتعة ،  بالنشاط والفعالية  مفعماً صحياً مناخاًتهيئ .٥

  .م من أخطائهم ؛ في جو يشوبه التفاهم تتيح الفرصة أمام التالميذ للتعل .٦

٧. ونه ، ويتحدثون عنه ، وهذه ن فيما يتعلمذه اإلستراتيجية تالميذ يعملون ، ويفكرون هتكو
 .المناقشة تؤصل وترسخ محتوى المادة في أذهانهم بشكل أفضل 

تم جمعها وفحـصها    تتيح للتالميذ فرصة كتابة أفكارهم وحلولهم في كروت أو بطاقات ، وي            .٨
واسـتيعاب  ،   مدى انطبـاع التالميـذ        مما يعطي المعلم فرصة لكي يرى      من خالل المعلم ؛   

  .المعلومات والبيانات في المشكالت المطروحة وإن كان لديهم صـعوبة فـي الفهـم أم ال                 
           :  بعـض مـن فوائـدها وهـي      )٢٧٩.p ,١٩٩٩ ,.Gunter , et al(  جـونيتر وآخـرون  وذكر 

ا تساعد التالميـذ علـى      كير العليا ، كم   وتنمي مستويات التف  ،  تزيد من الوعي بالتحصيل     . ١
خالل مناقشاتهم الثنائية والجماعية ، ووقت التفكير يساعد على إطالق اكبـر            ؛  بناء معارفهم   

  .علـى مـشكالتهم     االستجابات األصيلة ، وتساعد المتعلمين في التغلـب         عدد من األفكار و   
ـ   لمـين ،    تزيد من دافعيتهم للتعلم وتنمي الثقة في نفس المتع        . ٢  ة للجميـع   وتعطـي الفرص

   .للمشاركة بدال من المتطوعين في المناقشات العادية 
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                                            :)شارك .. زاوج .. فكر( يجية خطوات إسترات  

   Thinningالتفكير : الخطوة األولى 
لب منهم أن   ويطعلى المتعلمين   من معلومات   تبط بما تم شرحه     يطرح المعلم سؤاال أو مسالة تر      
  . في وقت التفكير ، ويمنع الحديث والتجوليفكر كل منهم في السؤال بمفرده ، قوا دقيقة بي

    Pairingالمزاوجة : الخطوة الثانية 
ويفكـروا معـا فـي    ، ويتناقشوا فيما بيـنهم  ، يطلب المعلم من التالميذ أن ينقسموا إلى أزواج    

  . دقائق  خمسروح ، وتستغرق هذه الخطوة نحوالسؤال المط
    Sharingالمشاركة : الخطوة الثالثة 

خر أن يعرضوا ما توصـلوا إليـه مـن حلـول       وفيها يطلب المعلم من األزواج الواحد تلو اآل  
  .تبعا للوقت المتاح ؛ أو نصفهم ، وقد يكتفي بربع األزواج ، وأفكار حول السؤال المطروح 

وإمكانات مدارسنا وتـتالءم مـع      ،  ءم مع ظروف    أن هذه اإلستراتيجية تتال         وترى الباحثة   
       وخطواتهـا  ،  أهداف تدريس العلوم خاصة وأنها ال تحتاج إلـى وقـت طويـل فـي تنفيـذها                  

؛ حيث تتناسب مع ترتيـب معظـم فـصول مدارسـنا             وبسيطة يمكن تطبيقها بسهولة     ،  محددة  
    .لفصل لتطبيقها كمجموعات ثنائية باإلضافة إال أنها ال تحتاج إلى مساحة من ا

  : إستراتيجية المجموعات الثنائية   ـ ٤
ن المجموعـات الثنائيـة     أ ) ٢٩ ، ص    م٢٠٠٨ ( وهارمن ) ١٣٤ ، ص  م٢٠٠٦ ( سعادةيرى           

 أثناء تنفيذ األنـشطة     المتعلقة بالتعلم النشط في بوتقة واحدة لتتفاعل معاً       تعمل على دمج العناصر     
تابة والك اإلصغاء اإليجابي ، والمحادثة ، والقراءة ،          هذه العناصر من   التعلمية المختلفة ، وتتألف   

 الطلبة  تنمية مهارات التفاعل الشخصي بين    والتفكير ويوفر هذا األسلوب الفرص التعلمية للطلبة ل       
والعمل على تطويرها،حيث تفرض على المتعلمين أن يحولوا أفكارهم إلى كلمات أو جمل وتلبي              

  . حاجات المتعلمين األساسية الخاصة باالتصال االجتماعي وحرية التعبير هذه اإلستراتيجية 

مجموعة صغيرة ال تتوزع فيهـا األدوار يطـرح                وفي هذا النوع من التعلم يشكل طالبان        
لمتعلمان معاً ليتوصال إلى نتيجة واحدة يتفقـان معـاً علـى            و النشاط المطلوب ويفكر ا    السؤال أ 

تي تمثل تفكيرهما ثم يتم عرضها على باقي المجموعات األخرى ومناقشتها           صياغتها بالطريقة ال  
وكذلك المجموعات األخرى ، وفي أثناء ذلك يقوم المعلم بالتحرك داخل الفـصل لتقـديم الـدعم      

دون اإلدالء  للمتعلمين من حيث الرد على أسئلة المتعلمين ، وتقديم المـساعدة لمـن يحتاجهـا                
  .رشاد اإلوجيه وعلى الت فقط ، ويقتصر دورهلى اإلجابة عبمعلومة تساعد المتعلم 
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يجابي أثناء التعلم من خـالل      ر بيئة تعلم نشطة يقوم فيها المتعلمون بالدور اإل        ف        و يجب تو  
االندماج عقلياً ية أو عقلية يطلب فيها من المتعلمين      يدوية أو عمل  مختلفة  ما يقومون به من أنشطة      

  .أو زوجي أو جماعي المعطاة له سواء تتم هذه األنشطة بشكل فردي من خالل مهام التفكير 
  :األجواء السليمة لعمل المجموعات الصغيرة 

الحجـرة  أن يوفر األجواء النفسية المريحة داخـل       "  أن المعلم يجب      )م٢٠٠٦ ( سعادة      يرى  
لصغيرة لألهـداف   جل تحقيق النشاطات المختلفة لمجموعات العمل ا      الدراسية أو خارجها ؛ من أ     

بالحديث ، أو بالنقـد ، أو       : المنشودة ، بحيث يتاح لكل عضو في الجماعة المشاركة الفاعلة إما            
 نشطتهم ، أو بعمل وسيلة تعليمية      بإبداء الرأي بصراحة تامة ، أو بالحكم على أعمال اآلخرين وأ          

  ١٣٧ص "  .أو كتابة تقرير ، أو التعاون في مشروع بحثي جماعي

  اكتب.. تكلم : راتيجية  ـ إست٥
 يادة فعاليـة المتعلمـين  ز على  )٣٤ ، ص   م٢٠٠٨ ( هارمن       تعمل هذه اإلستراتيجية كما يرى    

ن من خاللها بأنها مخصـصة  ، يعرف المتعلمو حتوي على محطات توقف ضرورية      ، وت للدرس  
ل يستشف مـن    حول ما تم طرحه من قبل المعلم ؛ وذلك كردة فع          لكتابة ردود أفعالهم الشخصية     

خاللها المعلم تفكير المتعلمين ، ورؤيتهم ، وما توصلوا إليه ، ويظهر ذلك من خـالل كتـابتهم                  
 مـن   اًيشرح المعلـم جـزء    ، حيث   األسئلة التي لديهم حول الموضوع       وأملخصاً لما سمعوه ،     

  للمتعلمين أن دروهـم قـد        مالئم من الدرس ؛ ثم يتوقف ويوضح       الدرس إلى أن يصل إلى جزء     
  : التي سيكتبونها وهي ولديهم أربع خيارات لألشياء، بحيث يكتبون ما توصلوا إليه ؛ بدأ 

 .ويكتب المعلم على السبورة الملخص ،  ملخص لما سمعوه :الملخص  .١

 . أسئلة حول ما قاله المعلم ويكتب المعلم األسئلة على السبورة  :األسئلة  .٢

 .على السبورة ويكتب المعلم ردود الفعل  ،ردود أفعالهم على ما تم شرحه :ردود الفعل  .٣

أو يرسمون شـيئا قيـل فـي        ،  ه  ونخر يختار  يكتب المتعلمون أي شي آ     :أي  شي آخر    .٤
 .الدرس كتعبير عنه 

حيث تذكرهم بالبـدائل    ؛  تتم كتابة النقاط األربعة مسبقاً على لوحة توضع أمام المتعلمين                  و
   .األربعة الخاصة بهذه اإلستراتيجية 

 دور المعلم في هـذه اإلسـتراتيجية بقولـه تـزداد            )٨٧صم ،   ٢٠٠٦( سعادة        ووضح           
صعوبة دور المعلم في التمييز بين األنشطة الكتابية للطلبة ، والتي تدور حول شيء واحد هو ما                 
تعلموه خالل الحصة الدراسية،حيث يتم التركيز على شمول الكتابـة ، وعمقهـا ، وسـهولتها ،                 

  .طيتها لجوانب مختلفة مما دار في غرفة الصف ،إضافة إلى دقة المعلومات ، أو األفكار وتغ
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       وترى الباحثة أن هذه االستراتيجة تتيح للمتعلم التعبير عن أرائه أو أفكاره أو المناقشة  أو                
ـ                  ن االستفسار عما غمض عليه ، كما تتيح للمعلم اخذ فكره عامه عما توصل إليه المتعلمـون م

 .أفكار وما يدور بخلدهم من أراء أو استفسارات 

   Cooperative Learning: ـ إستراتيجية التعلم التعاوني ٦
 لكـي يكـون   تربية الفرد " بأنه ماهية التعلم التعاوني    إلى    )م  ٢٠٠١ ( سامية مداح أشارت         

التـي تنمـي روح   ؛ لبحتـة  عضواً فعاالً في الجماعة ، تتطلب االبتعاد عن تلك التربية الفردية ا       
حين يقـوم   ،  األنانية والتنافس بين التالميذ ، واعتماد التربية التفاعلية بالعمل التعاوني الجماعي            
ح لتنميـة رو  ؛  التالميذ أنفسهم بالتعلم في مجموعات يتعـاون أعضاؤها بالتفاعل فيمـا بيـنهم             

رغم تعلم التالميذ   ،  إال حديثاً   عتبار ،   الجماعة في الفصل ، وهو ما لم تأخذه األساليب القديمة باال          
عن طريق التعلم التعاوني الذي يعتبر خطوة إلى األمام في صيغته           ،  في جماعات منذ زمن بعيد      

       ٢٧ص " . الحالية 
  : أسس التعلم التعاوني 

        حتى يكون التعلم تعاونياً حقيقياً ، يجب أن يتضمن خمسة أسس أو مبادئ أساسية في تعلم               
  : ) ٤٣، ص م٢٠٠٥ ( و البغدادي)  ٩٠، ص م ٢٠٠٠ ( الحيلةالمجموعات ، ذكرها 

   : مهارة اتخاذ القرار .  ١
 الجماعة التعاونية علـى أنفـسهم       ن مهارة اتخاذ القرار تعني أن يعتمد التالميذ داخل               إ

    .قرار المناسب  فهم يتحاورون ويتناقشون معاً للوصول إلى الها ؛وعلى قراراتهم التي يتخذون

  : مهارة حل المشكلة . ٢

 العمـل   تتعرض الجماعة إلى مشكالت عديدة أثناء  )٨٨م ، ص  ٢٠٠٢ ( محمـود         كما ذكرها   
للتغلـب علـى    ؛  تدريب التالميذ على الخطوات العلمية لحـل المـشكلة          التعاوني فيقوم المعلم ب   

  .الصعوبات التي تواجههم  
  :مهارات عمليات التعلم . ٣

 أنها تعني قـدرة التلميـذ علـى         )م  ٢٠٠٢(  اهللا و عبد   )م٢٠٠١(  عبد الحكيم         يرى كل من    
ـ  استخدام العمليات األساسية ، التي تـضمن المالحظـة           تاج ، والتنبـؤ ، واالتـصال       تن، واالس

  .نية ات المكانية والزماواستعمال األرقام ، والقياس ، وقدرة التلميذ على إدراك العالقوالتصنيف 
 : مهارة حل الصراع .  ٤

القـدرة علـى حـل اآلراء       "  الصراع تعني    ل أن مهارة ح   )م  ١٩٩٧ ( كوثر كوجيك       ترى  
المتباينة بين األعضاء داخل الجماعة ، وما قد يحدث من سوء تفاهم بينهم ، أو تعارض فـي                  

 هارة مهمة أثنـاء والوصول إلى اتفاق يرضى جميع أعضاء الجماعة ، وتعتبر هذا الم    ،  اآلراء  
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 ألنها تحافظ على استقرارها ، وعلى فعاليـة العالقـات           مشاركة أعضاء الجماعة في العمل ؛     
   ٢١٨ص." اإليجابية أثناء العمل ، واالحتفاظ بها داخل الجماعة 

 : مهارة تقدير العمل التعاوني والبعد عن الذاتية . ٥
 القدرة على االنتماء ، وتقدير المساهمة       " تعني ها   أن )٢٢م ، ص  ١٩٩٧ ( كوثر كوجيك    ترى      

  .ل ، والتخلي عن األنانية  والتحيزمع اآلخرين في العم
 :  التقبل والتأييد مهارة. ٦

علـى تقـسيم الخبـرات       "  أن مهارة التقبل والتأييد تعمل     ) ٢١٩ ، ص  م٢٠٠٥ ( الديب         ذكر
 اآلخرين الذين يشجعونه على مـا أنجـزه   وذلك بادراك التلميذ أنه مقبول من الزمالء   التعاونية ،   

من نجاح شخصي ومعرفه ، ويؤيده اآلخرون على ميوله ، ويعطف الزمالء عليه ، الحتمال نمو                
             ٢١٩ص. "  التنشئة االجتماعية والصحة النفسية 

  ـ : العناصر األساسية للتعلم التعاوني 
  : ناصر التي يعتمد عليها التعلم التعاوني هي  أن الع )٣١م ، ص٢٠٠٥ (  أبو النصر         يرى

   Positive interdependenceاالعتماد اإليجابي المتبادل : أوال 
  Face –face interactionالتفاعل المباشر / ثانياً 
  Individual accountabilityالمسؤولية الفردية / ثالثاً 
     Interpersonal and small group skillsالمهارات البينشخصية ، والمهارات الزمرية /اًرابع

  :أهمية التعلم التعاوني 
يد التالميذ على العمل مـع       إلى تعو  )٢٧٨م ، ص  ٢٠٠٤ ( سعيد       يهدف التعلم التعاوني كما يراه      

خرين ومـساعدتهم علـى     آلبعض إلنجاز مهمة ما ، وعلى كل منهم مسئولية معاونة ا          بعضهم ال 
 الًعنى ذلك أن كل تلميذ ال يكون مسئو       نجاز المطلوب ، وم    إلى اإل  تعلم ، بحيث تصل المجموعة    ال

   .فقط عن تعلمه ، ولكنه مسئول كذلك عن تعلم باقي أفراد المجموعة 

 
  :إستراتيجية اختبار الفرق 

يختبـر أحـدهما   ، و ثالثة وهو أسلوب جماعي يقسم خالله طالب الصف إلى فريقين أ              
  .من خالل مجموعة من األسئلة بمادة الدرس ؛ اآلخر 
  .والهدف منها زيادة مسؤولية الطالب عما يتعلمونه ومراجعته بطريقة مرحه غير رسمية       

وقت المناقشة المطلوب ، وأن يبلغهم عـن        "  أن على المعلم تحديد       )م٢٠٠٦ ( سعادة      ويرى  
المهمات أو األعمال الواجب إنجازها عند االنتهاء مـن هـذه المناقـشة ، حتـى                االلتزامات أو   

يتعودوا على إتمام المطالب في وقتها ، وعلى رفع وتيرة المناقشة ؛ كي تكون فاعلة في تحقيـق                  
  ٨٥ص. " األهداف المرسومة لها 
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  :الية يمكن للمعلم أن يختم الدرس باستخدام هذه اإلستراتيجية متبعاً اإلجراءات الت
 .يختار المعلم موضوع الدرس ويقسمه إلى ثالث أقسام  .١

 ) .أ ، ب ، ج ( ينقسم الطالب إلى ثالث فرق تسمى  .٢

 .يبدأ  المعلم بتقديم القسم األول من الدرس  .٣

إعداد اختبار يحـوي    ) أ  ( بعد االنتهاء من عرض القسم األول يطلب المعلم من الفريق            .٤
ث ال يستغرق إعدادها أكثر من خمس دقائق ، ويـستغل         أسئلة ، تكون إجابتها قصيرة ؛ بحي      

 .هذا الوقت في مراجعة المعلومات ) ب ، ج ( الفريقان 

وإذا لم يتمكن أعضاء هذا الفريق من اإلجابـة    ) ب  ( أعضاء الفريق   ) أ  ( يختبر الفريق    .٥
 ) ج (على السؤال ينتقل السؤال إلى الفريق 

 وهكـذا تـستمر العمليـة ، حتـى ينتهـي          )ج ( الـسؤال للفريـق   ) أ  ( يوجه الفريق    .٦
االختبار، وإذا لم يتمكن أعضاء هذا الفريق من اإلجابة على السؤال ينتقـل الـسؤال إلـى                 

 ) .ب ( الفريق 

إلعداد اختبار قصير فـي  ) ب ( يشرح المعلم القسم الثاني من الدرس ، ثم يوجه الفريق        .٧
 .هذا الوقت في المراجعة ) أ ، ج ( زمن قدره خمس دقائق ، ويستغل الفريقان 

 .بنفس الطريقة السابقة ) أ ، ج ( الفريقين ) ب ( يختبر الفريق  .٨

إلعداد اختبار قصير واختبار    ) ج  ( يلقى المعلم القسم الثالث من الدرس ، ويوجه الفريق           .٩
 .بنفس الطريقة السابقة ) أ ، ب ( الفريقين 

 
   Ending Lecture ( Summaries ))التلخيص:(  إستراتيجية الجمل المعبرة عن النتائجـ١

) ١٩٠م ، ص    ٢٠٠٤ (و أفنـان نظيـر    ) ١٤٥ -١٤٤ص ص    ، م٢٠٠٤ ( فاطمة عبـدالوهاب         ترى  
من تعد  هذه اإلستراتيجية  أن )٧٧ص، م ٢٠٠٨( هارمن و  )  ٣١٦.p ,١٩٩٩,chilcoat( كوتيلي شتو

، تتضمن أهم األفكار الرئيسة التي جـاءت        وهي عبارة عن خاتمة       ،  مة في الدرس    األمور المه 
ر ،وتنظيمها ،وتحديـد    وربط األفكا ،تودي إلى بذل الجهد      ، و  ومكثففي الدرس ،وبشكل مركز ،    

تعطي خالصـة مـا     ؛   س ، وإعادة صياغتها في عبارات محددة      ة التي شملها الدر   النقاط الرئيس 
  .فهـم وتفكير توصل إليه المتعلم من 

    )١٣ ، صم٢٠٠٨( هارمن ومن الكلمات المفتاحية التي يمكن للمتعلم من األخذ بها كما ذكرها 
                  ......................تعلمت  §

      ....................دهشت   §

                      ................من أتعجب  §
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 ...........    ......اكتشفت   §

                   .......................شعرأ §

     .......أعتقد بأنني سوف  §

  :الوهاب فترى أن من الكلمات التي يمكن استخدامها  أما فاطمة عبد
                       ..................تحدثنا أوال عن  §

 ........................ثم تناولنا   §

                         ...............هناك أمثلة أخرى  §

  ........................أنا تعلمت  §
  .أو تقارير أو غيرها ، أو معادالت ، أو جداول مقارنة ،  شكل رسوم وقد يكون التلخيص على

ويرتكز دور المعلم على تشجيع المتعلمين على تحديد النقاط المهمة التـي فهموهـا مـن                      
أو بعـد  ، سواء كانت في نهاية الحصة ؛ جزاء التي بصدد تلخيصها الدرس وكتابتها ، وتحديد األ 

  .  أو بعد قراءته في المنزل ومناقشة التلخيص ،  ءة الدرس من الكتاب المدرسي في الصفقرا

وبذل ا ،والقراءة ،والتفكير ،     وتنظيمهلمتعلمين على ربط األفكار،   أنها تساعد ا       وتكمن أهميتها   
    وتـصنيف  لعلميـة الـسليمة فـي عمليـة الـتعلم ،      استخدام اللغـة ا م ، و في عملية التعل   الجهد

  .تابة والقراءة والتحدث والمنافسة من خالل الك؛ والتواصل الفعال ، المعلومات 
  :تصنيف إستراتيجيات التعلم النشط 


   

لتحركـات   التعلم النشط يمكن تصنيفها وفقـاً  ت إلى أن استراتيجيا    )٣م ، ص  ٢٠٠٠ ( حيـدر يشير  
  : إلى النشط استراتيجيات التعلم المعلم ومستوى درجة المجازفة الستخدام 

 إستراتيجية تكلم    ومن أمثلتها التمرينات الزوجية ،    : استراتيجيات ذات درجة مجازفة بسيطة       .١
واكتب لمدة دقيقة أثناء التعلم ، المناقشات الزوجية لفكرة أو سـؤال ، المقارنـة الزوجيـة                 

 .للمالحظات التي يبديها المتعلمون أثناء الدرس 

التكليفات لعمل مشروعات فردية وجماعية     : استراتيجيات ذات درجة مجازفة متوسطة مثل        .٢
 . وأبحاث ، والتدريب الميداني إشراك المتعلمين في عمل تقارير ،

مثل التعلم التعـاوني فـي مجموعـات صـغيرة            : استراتيجيات ذات درجة مجازفة عالية       .٣
 .وكبيرة ، التعلم القائم على حل المشكالت 
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ــا  ــنف          كم ــويس ص ــرانو  ) ٣٠ص  ،م٢٠٠٠ ( ع ــعادة)  ٣ ، صم٢٠٠٠ ( جب                      وس
درجـة   لمـستوى    التعلم النـشط وفقـاً      )٢٨٧ ، ص    م٢٠٠٤ ( عبدالهاديو   ) ٤٢١ ، ص    م٢٠٠٦( 

  : من قبل المعلم إلى الستخدام استراتيجيات التعلم النشط المجازفة 
  

  مقارنة بين أنشطة وفعاليات التعلم النشط األقل واألكثر مجازفة ) :   ٣( جدول 

ستراتجيات ذات نسبة إ  )مجال المقارنة  ( دالبعــ  الرقم
  فضة من المجازفةمنخ

 نسبة تستراتيجيات ذاإ
  مجازفة عالية

  طويل نسبيا  قصير نسبياً  الزمن الصفي الالزم  ١
  

  ال تخطيط مسبق/ عفوي   تخطيط مسبق  مستوى التخطيط  ٢
  

  بنية أقل تحديداً/ تنظيم   بنية محددة/ تنظيم   التنظيم/ مستوى البنية   ٣
  

  عاً ماتجريدي نو  واقعي/ مادي   محتوى المادة  ٤
  

  أكثر احتماالً للجدلية  قل احتماالً للجدليةأ  احتمالية الجدلية  ٥
  

  أقل تحديداً  داًمحدودة ج  معرفة الطلبة السابقة للمحتوى  ٦
  

معرفة الطلبة المسبقة ألساليب   ٧
  محدودة  غنية/ كبيرة   وتقنيات التعليم

خبرة سابقة للمدرس في أساليب   ٨
  وتقنيات التدريس

  محدودة  غنية/ كبيرة 

  بين الطلبة  بين المدرس والطلبة  أنماط التفاعل الصفي  ٩

 
 

  :استراتيجيات التعلم النشط بشكل فعال وذلك عن طريق   )٣١، صم ٢٠٠٠ ( عويسصنف 
 .الذي تستثيره هذه االستراتيجيات ربطها بمستوى النشاط الذي يبذله المتعلم و  .١

  .مستوى المجازفة الذي يستلزمه استخدام هذه االستراتيجيات   .٢
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      كما تصنف استراتيجيات التعلم النشط وفقاً لحدود نشاط المتعلمين ومستوى المجازفة فـي             
                 عـويس و   ) ٢٨٧ص، م ٢٠٠٤ ( عبد الهـادي نشاطهم من حيث الفشل والنجاح وقد اشار إلى ذلك     

   ) .٨.p , ١٩٩٨,Stalhieim-smith( ستالهيم سمث و   ) ٣١ص  ،م٢٠٠٠( 
  

  ستراتيجيات التعلم النشط طبقاً لنشاط المتعلمين ومستوى المجازفة تصنيف إ ) ٤( شكل 

  الطلبـــة نشيطــون
ازفة بالفشل                                                            مستوى مرتفع من المج مستوى منخفض من المجازفة بالفشل                  

  .ـ نشاط لعب األدوار .                    ـ نقاش في مجموعات صغيرة 
  .ـ عروض لمجموعات صغيرة .                        ستبيانات وأدوات مسح ـ ا

  .    ـ عروض فردية .                              ـ تمارين مختبر 
  .ـ نشاطات تخيلية موجهة ) .        من قبل الطلبة ( ـ نشاطات ذاتية التقييم 

  .ـ نقاش في مجموعات صغيرة .                       ـ نشاطات العصف الذهني 
  .ـ نشاطات كتابية داخل غرفة الفصل 

  .ـ رحالت ميدانية 
  .ـ امتحانات قصيرة تقويمية 

  .مجال للنقاش بعد المحاضرة ـ محاضرة مع 
  .ـ محاضرة مع مجال للتوقف والنقاش 

  شريط علمي أو تربوي في       ـ دعوة متحدث ذا مستوى علمي وأكاديمي/ ـ عرض فيلم 
  .          غير معروف من حيث الكفاءة .                                كامل فترة الصف 

  .    ـ محاضرة في كامل وقت الصف 

  غير نشيطين/ الطلبة سلبيون                                  

  :ستراتيجيات التعلم النشط إلى  إ )١٣٩ ، ص م٢٠٠٤ ( فاطمة عبد الوهابت صـنف       و
حاضر، اكتب ، شارك ، تعلم ، أسأل ، اكتب           :( وتضم إستراتيجيات مثل     : كل الفصل يتعلم    .١

 ) .قشة  تشجيع المناسال عن النقاط المهمة ،ناقش ، استخدام الوسائل البصرية ، أ

    حـل المـشكالت ، قـارن       : ( سـتراتيجيات مثـل     وتضم إ  : التعلم في مجموعات صغيرة     .٢
 ) .وفرق ، العصف الذهني ، المراجعة 

الـتعلم التعـاوني المـشروعات    : ( اتيجيات مثـل  سـتر وتضم إ :التعلم التعاوني والتنافسي    .٣
 .) الجماعية 

 ) .يل  ، دراسة الحالة مجال العمل ، التمث(  :ستراتيجيات مثل  ويضم إ:يبي التعلم التجر  .٤

 .  )تدريس األقران والمناقشة:( راتيجيات مثلست ويضم بعض اإل) :العرضي(التعلم التقدمي  .٥
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  :  استراتيجيات التعلم النشط إلى ),Chilcoat (٣٢٥.p ,١٩٩٩ تشاليكوتكما صنف        
أسئلة المناقـشة   ( مثل  : معلومات  ى تقييم تعلم التالميذ عند إعطائهم ال      استراتيجيات تؤكد عل     .١

 ) .كتابة االستجابات ، التلخيص ، استخدام الرموز ، تحديد المشكالت 
وضـع الخطـوط تحـت    ( مثل : استراتيجيات تؤكد على تفاعل المتعلم مع المادة التعليمية        .٢

 ) . على النقاط المهمة أثناء الشرح  التركيزابة المفاهيم ،المفاهيم الرئيسية ، كت
         وترى الباحثة أن بعض المعلمات يركزن بشكل أساسي على المحتوى المعرفـي فقـط              
حيث يفترضن أن المتعلمات سوف يكتسبن هذه المهارات بشكل ما بأنفسهن عندما ينجزن ما هو               

ريس مـا يناسـب الموقـف       مطلوب منهن ، ولذلك البد للمعلمة أن تختار من إستراتيجيات التد          
  .  التعليمي والمادة التعليمية المقدمة للمتعلمات ؛ بحيث يضمن أقل المخاطر بالفشل 

 
 سلبيرمانيرى كل من ) Silberman,١٩٩٦, p p .١٤٦، صم ٢٠٠٤ ( وفاطمة عبدالوهاب)   ٥-٤ ( :    

  : سية لنجاح استراتيجيات التعلم النشط تتمثل في اآلتي أن الشروط األسا
  البدء باستخدام التعلم النشط في مرحلة مبكرة ؛ حتى يعطى المتعلمون الفرصة لبناء فريـق                .١

 .ومجموعات تعلم منظمة 
 .  وضوح األهداف ، ودقتها ، و بساطتها  .٢
 .  مناسبة األنشطة والتجارب للمحتوى ، ولمستوى المتعلمين  .٣
 .أن يركز العمل أو النشاط على الناتج    .٤
 .  أن تكون معايير الناتج المرتبطة بالنشاط واضحة للمتعلمين  .٥
 .  الحداثة والتنوع في بناء المهام واألنشطة ؛ بحيث يشعر المتعلمون بأنها حقيقية وواقعية  .٦
بحيـث يـتم     من الضروري أن يفكر المعلم في الكيفية التي سيؤدي بها المتعلمون النشاط ؛               .٧

 .تصميم العمل بشكل يشجع ويدعم االندماج مع اآلخرين ، والتعاون معهم 
 :  األخذ في االعتبار أنماط التعلم لدى التالميذ والمتمثلة في  .٨

 وهم التالميذ الذين لديهم القدرة علـى  Visual  Learnersأ ـ المتعلمين من خالل البصر  
  .المعلم سماع وتذكر المعلومات التي يعرضها عليهم 

وهم التالميذ الذي لديهم القـدرة   :  Learners Auditoryب ـ المتعلمين من خالل السمع  
  .على سماع وتذكر المعلومات التي يمليها عليهم المعلم 

 وهم التالميذ الـذين  Learners Kinesthetic ج ـ المتعلمين من خالل الحركة أو العمل  
  .يتعلمون من خالل العمل واألداء 

   وترى الباحثة أن معرفة المعلم بأنماط التعلم التي يفضلها المتعلمون من األمـور المهمـة                  
  .واألساسية والتي تجعل اكتساب المتعلم للمعرفة المناسبة أكثر فاعلية  وتجعله أكثر نشاطاً 
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علـى مـشاركة     )٥١١.p , ٢٠٠٢ , Kirk Wood(  ك ووديـر ك      يركز التعلم النشط كما يرى 

احتياجـات  تبـين   على الربط بين ما يقدم داخل غرفة الـصف و         في العملية التعليمية ، و    المتعلم  
يستطيعون مـن خاللهـا     ،  من خالل توجيه الطلبة نحو أساليب تعلم مختلفة         ؛  المجتمع والمحيط   

  .  من المجتمع المحلي  منطلقة من مشكالت مأخودةة مع تطبيقاتربط المفاهيم والمهارات العلمي

      البـري سـون و  هير ) ٤٣٦ ، ص  م١٩٩٦ ( و حيدر  ) ٣٢ ، ص  م٢٠٠٣ ( زيتون       وقد بين كل من     
Harasmin & Elbry,١٩٩٧, p .أن على المعلم عند تطبيق مبادئ التعلم النـشط أن يأخـذ   )  ( ٥٠ 

  : بعض االفتراضات 
             ل  بــشكل ســلبي ، ولكنــه يبنيهــا مــن خــالامعرفــة أو يتلقاهــالمـتعلم ال يــستقبل ال   .١

 . والتعلم م ومشاركته الفعالة في عمليتي التعلي ،نشاطه

 .ويؤثر هذا الفهم في تعلمه للمعرفة الجديدة ، يحضر المتعلم فهمه السابق إلى مواقف التعلم   .٢

 موقف حقيقي أو مهمة حقيقية أي      مشكلة أو و أفضل عندما تواجه الفرد      يحدث التعلم على نح     .٣
 . لدية  عالقة بواقعه الحياتي ، وتمثل معنىذات

 . في البنية المعرفية وتعديلهمنموم المعاني معهم يؤدي لالمتعلمين وتبادله تفاعل المتعلم مع  .٤

مـن  ؛  وتغيير تصوراتنا الداخليـة     ،  النمو المفاهيمي ينتج من خالل التفاوض حول المعنى           .٥
   .تماعي مع اآلخرين في بيئة تعاونيةض االجخالل التفاو

نه ما لم يكن المتعلم هو المقصود بأنشطة التعلم النـشط فإنـه لـن                     وبالتالي ترى الباحثة أ   
ولتحقيق ذلك هناك عدد من المبـادئ واألسـس         ،  بشكل عرضي   يكون  حدث  ، وإن   يحدث تعلم   

  .التي البد من مراعاتها في التعلم النشط 
               الخليلـي  و ) ١٦٩م ، ص  ٢٠٠٢ ( هنـدي و ) ٢٠٧ ص  ، م٢٠٠٦ ( سعادة ذكـر كالً من        حيث     

  :  بعض المبادئ الواجب مراعاتها عند تطبيق التعلم النشط  )١٤٦ – ١٤٤ص ص   ،م٢٠٠٠ (
 لتـشجيع        وذلـك  عـن التعقيـد واإلجـراءات الـصعبة ؛       توخي البساطة في الحوار ، بعيداً       §

 أو،  والسماح لهم بطرح أسئلة على المعلم       ،   إلى تشجيع نقاشات المتعلمين      مما يؤدي الطلبة ،   
  .على بعضهم البعض ، وتشجيع تفاعلهم

 عن خمس دقائق ، ومع عدد مـن المتعلمـين   ، بحيث ال تزيد    تقصير مدة الحوار مع المتعلم      §
 .بحيث ال تتعدى العشرين دقيقة لهم جميعاً 

بالملـل  ، كأن يالحظ المعلم شعور المتعلمـين        ب لتطبيق اإلستراتيجية    اختيار التوقيت المناس    §
 فـي  ي الكشف عن مدى التعمق لدى المتعلمينأو رغبة منه ف ، ويريد لهم التنوع في األسلوب      
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والـسماح  ،  مع توفير الوقت الكافي للـتعلم       ضية من القضايا    موضوع من الموضوعات أو ق    
 . علمين بالتعلم كل حسب سرعته متلل

بل اللجوء إلى عملية    ر أو الحديث ،      في الحوا  المعلم أو استخفافه بطريقة المتعلم    عدم استهزاء     §
 . جميعاً من ذلك ، كي يستفيد المتعلمونأو إصالح الخطأ ، التصويت 

 بحيـث  لمتعلمين خالل الحوار النشط ؛ضرورة إجراء المعلم للحوار مع أكبر عدد ممكن من ا     §
  . واحد أو عدد قليل من المتعلمينذلك على متعلمال يقتصر 

 استخدام المعلم ألسلوب الدعابة أو المرح الهادف خالل عملية الحوار ، وذلك من أجل إيجـاد           §
 . وبالتالي إشاعة الطمأنينة والمرح أثناء التعلم جو من التآلف والمحبة بين المتعلمين

علـى  على الحوار ؛ وتـساعدهم    ر المتعلمين وتشجعهم    تثيتعلم وتنوعها والتي    تعدد مصادر ال    §
 .تحليل األمور وطـرح األسئلة األكثر عمقاً حول الموضوع المطروح للحوار 

 كـل   جرة الدراسية خالل عملية الحوار ، حتى يفهم المـتعلم         ضرورة ضبط النظام داخل الح      §
 . يشاركوا فيه و، من حوار ويدرك بقية المتعلمين ما يدور، ب المعلم سؤال يطرح من جان

إسـتراتيجيات متنوعـة             مساعدة المتعلمين على اكتـساب العلـوم كخبـرات مـن خـالل                §
 .واستخدام طرق التدريس المتمركزة حول المتعلم وشيقة ، 

 . تعلموه وتوجيههم إلى التأمل فيما، إشراك المتعلمين في تقويم أنفسهم وزمالئهم   §

 .اصل مع زمالئهم في جميع االتجاهات لتو ، ل وحرية حركتهم ، التنوع في جلوس المتعلمين §

 .واكتشاف نواحي القوة والضعف ، مساعدة المتعلم في فهم ذاته   §

 . وضع توقعات عالية ألداء المتعلمين ألن ذلك يساعد المتعلمين على محاولة تحقيقها   §

  . للمتعلمين بالتعلم كل حسب سرعته ؛ توفير الوقت الكافي للتعلم والسماح   §
لى المعلمين أن يفترضوا    توجب ع  ) ٤٣٠ ، ص    م٢٠٠٤ ( تروبريدج   المبادئ كما يرى            وهذه
 على تحمل المسؤولية الشخـصية      وأنهم قادرون ،   أهداف تعلم يسعون إلى تحقيقها       أن للمتعلمين 

ى المعلمين  كما أن عل  ،   واالنخراط في تعلم موجه ذاتياً        ، والتحقق من الفهم  ،  مدى تقدمهم   : مثل  
 تتم هذه العملية بـصورة طبيعيـة نـشطة                  بحيث؛  في عملية التعلم    ات تشرك المتعلمين    بناء بيئ 
   .الكتشاف وبناء المعنى من خالل الخبرات السابقة ، إدارية 

 
 والتعلم التقليدي يقعان علـى  أن التعلم النشط  )٤١٥ – ٤١٣ ، ص ص  م٢٠٠٦ ( سعادة      أوضح  

طرفي نقيض من حيث الخصائص أو الصفات من جهة ، ومن حيث العالقة بـالمتعلم والمـادة                 
والتعلم التقليـدي تـم     ،  مجموعة من الفروقات بين التعلم النشط       الدراسية من جهة ثانيه ، وذكر       

  :في الجدول التالي من قبل الباحثة وضعها 
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   التعلم النشط والتعلم التقليدي مقارنة بين) :  ٤( جدول 

  التعلم التقليدي  التعلم النشط
لدية استجابة واسعة ألنماط التفكير الخاصة 

بما يتناسب وقدرات الفرد واتجاهاته ؛ بالمتعلم 
وبالتالي قابل لالستخدام أو التطبيق ، المتنوعة 

  .في الحياة اليومية 

يتم التركيز فيه على تعلم الطلبة للمعرفة 
ل تذكر المعلومات من خال؛ وفهمها ، جديدة ال

 دون استخدامها أو توظيفها أو وحفظها غيباً ؛
  .تطبيقها في مواقف تعليمية جديدة 

يربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية في 
   . الموضوعات الدراسية

التركيز يكون على إنهاء المادة الدراسية بأي 
  .شكل وبأية طريقة 

لعملية التعليمية لور األساسي المحيمثل الطالب 
  . والتعلمية

وما يراه مناسباً ، يتم التركيز على المعلم 
والطالب يستمع ، فيتحدث المعلم  ، للمتعلمين

  . إليه

تكون البيئة التعليمية فيـه غنية بالخبرات التي 
حيث تمثل الحجرة الدراسية ؛ يحتاجها المتعلم 

  .مركز تعلم حقيقي 

التعليمية الموجودة داخل استخدام الوسائل 
  .ال لزوم لها  ، وإذا لم تتوفر الحجرة الدراسية

تنفيذ رك فيه الطلبة بفعالية كبيرة في يشا
ل التعليمية ، وتطبيق خطوات األنشطة والوسائ

  .الدرس 

، كما لو المتعلمون المعرفة بشكل سلبي يتلقى 
هم عبارة عن وعاء فارغ كان كل واحد من

  .لمعرفة يصب فيه المعلم ا
 ضمن عملية فيها قدر كبير من لمتعلميشارك ا

  .تحمل المسؤولية 
  . الطلبة يتحمل المعلم وحده مسؤولية تعلم

ستراتيجيات تعلميه له إيطور المتعلم من خال
المعرفة تساعده على التعلم والتفكير وفهم 

  . جديدة وتوظيفها في مواقف تعلمية

ت المستقلة اراصعوبة قيام المتعلم بصناعة القر
، فما علية إال إعادة المعلومات التي  أو اتخاذها

ية ؛ من خالل االختبارات تم تخزينها لد
  .التقليدية

حيث ؛ ينخرط المتعلم ضمن عملية التعلم 
، يتفاعل المتعلم من خالله مع اآلخرين 

  .ويتعاون معهم 

دم التحرك الطلبة وعالحفاظ على الهدوء من 
حتى ال تعم ؛  ندرمن مقاعدهم ، إال ما 

  .الفوضى 
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  ما ذكـره    )م١٩٩٥ ( مرسي في تنفيذ عملية التعلم حيث ذكر             الشك أن للمعلم دور أساسي      
أن أنواع النشاط التي نقوم بها داخل حجرة الدراسة تندرج          " بعض علماء التربية في هذا المجال       

 إذ أن هذا الذي يجري داخل حجرة الدراسة هو          رورة معنى التربية ؛   كس بالض تحت مفهوم ال يع   
نها  أعمق وأوسع من هذا بكثير ، إذا إ  فإن معناهاEducation ، أما التربية  Teachingالتعليم

 أي يكون المعلم عارفاً وملماً بفلسفة العملية التربويـة التـي         ني فهم الفلسفة وراء ما نقوم به ؛       تع
  ٣٥ص" تحقيقها ألهداف التي عليه أن يسعى إلى  ، وبايقوم بها

ي تهيئة الجو التعليمـي          كما أن الطريقة التي يختارها المعلم في عملية التدريس لها دور ف     
مفهوم الطريقة يركز على األسلوب أو الكيفية التي يوجـه بهـا         "  أن   )م  ٢٠٠٢(  الحيلة حيث ذكر 
ـ       اط الطلبة وشخصياتهم ، ثم ت     ـالمعلم نش  اس أهميـة الطريقـة     ـقويم نتائج هذا النشاط ، كما تق

تهم ـى إليه دراس  ول إلى الهدف الذي ترق    ـلتمكين الطلبة من الوص   ؛  الل المحتوى   ـاستغدى  بم
  ٢٦ص " .للمادة 

إن التعلم النشط يتطلب تغييراً أساسيا فـي دور          ) ١١٣ - ١١٢ص ص   ، م٢٠٠٦ ( سعيد     ويرى  
  يقدم فرصاً متنوعة للمتعلمينCoochأو محكماً Mentor  مخلصاً بحيث يصبح ناصحاًالمعلم ؛ 

م ذات معنـى  جل فهم المادة التعليمية الجديدة ، كما يقدم مهـا الستخدام ما يعرفونه بالفعل ، من أ    
  .ستراتيجيات تعلمه وفهمه ، بما يمكنه من تحسين إ ومرتبطة بخبرات المتعلم

  : لتعلم النشط فيما يلي ستراتيجيات اويتلخص دور المعلم في ظل إ
  .؛ مع دعم التعلم التعاوني ال على التدريس ، ـ التأكيد على التعلم 

  .هم ببناء معرفة جديدة وفهم عميق تسمح لـ تشجيع وقبول ذاتية المتعلمين، وتهيئة الفرص التي
  .، وتشيجع استفساراتهم ، وتساؤالتهم ـ تشجيع االستقصاء لدى المتعلمين 

  .تشجيع المناقشة والحوار بين المتعلمين بول الطبيعي لدى المتعلمين ـ تدعيم الفض
  .    ها المتعلم وليس المصدر الوحيد ـ أن يصبح أحد المصادر التي يتعلم من

          و سـعادة   )٢٣٥ ، ص ٢٠٠٠(  والخليلـي   )٣٣ ـ  ٣٢ م ، ص ص ٢٠٠٢(  جبـران كما حدد كل من 
  :  ر المعلم في بيئة التعلم النشط في دونب األساسية  بعض الجوا) ١٢١ ـ ١١٣ ، ص ٢٠٠٦( 

  : ـ البيئة التعليمية ١

 بحيـث   ؛ من تقبل مسؤولية تعلمهـم لمعلم أن يقوم بإعداد بيئة تعلمية تمكن المتعلمين    البد ل       
، ن مناخهـا حـساساً ومرنـاً      ويكو،  بأنفسهم  وثقة المتعلمين   تكون هذه البيئة داعمة تزيد دافعية       

    .ستجيباً لحاجات المتعلمين وم
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  : العالقة بين المعلم والطلبة ـ ٢
 أكبـر مـن     يصبح أكثر قدرة على تحمل جزء      عندما يصبح أكثر نضجاً وفهماً       متعلم      إن ال 

 إلى المتعلم ، وتـتم عمليـة    هيتوقع من المعلم أن يبدأ بنقل جزء من مسؤوليات        مسؤولية تعلمه ، و   
 ودعمه فـي تقبـل مـسؤولية تعلمـه           أعدت لتشجيع المتعلم ،    تعلمية ،    لنقل بشكل جيد في بيئة    ا

ألن الخبرة التعلمية ذات المعنى والمرتبطة بالحاجات تزيـد مـن دافعيـة             وعالقتها بحاجاتهم ؛    
  .لتحمل مسؤولية تعلمهم ؛ الطلبة 

    :لمهارات التعليميةـ ا٣
  :ليسهل التعلم النشط ، وهي ؛ لم إتقانها على المعن المهارات التعليمية التي هناك مجموعة م      

 مهارات التعلم النشط من خـالل قيـام    يتعلم المتعلمون:أ ـ نمذجة مهارات التعلم وممارستها  
  . واستخدامها في أنشطة تعلميه جديدة ، المعلم بشرح هذه المهارات 

ع الـصعوبات التـي   وأن يتوق،  معرفة جيدة البد للمعلم المعلمون: ب ـ معرفة الطلبة وفهمهم  
وضعفهم في المجاالت االجتماعيـة واالنفعاليـة       ،   تواجههم ، وأن يعرف جوانب قوة المتعلمين      

  . يزيد من تحمسهم ودافعيتهم للتعلم ذلك ن ؛ حيث إوالعقلية والجسمية وفهمها 

 فـي  يمتلك المعلـم مهـارات تعلـيم المتعلمـون     يجب أن :ج ـ تسهيل التعلم في مجموعات  
  .وأن يوفر لذلك التسهيالت والمصادر الالزمة ، صغيرة مجموعات 

حتـى يـصبح   ؛  يحتاج المتعلم وقتاً وصبراً ودعماً من قبل المعلـم  :د ـ دعم وتشجيع الطلبة  
  ،   بصبر للمتعلم كيف يكون الـتعلم النـشط         ، لذلك يتمثل دور المعلم في أن يوضح        متعلماً نشطاً 

   .راجعة المالئمة  ويزوده بالتغذية ال ،ويشجعه على ذلك

علم النشط يتمثل في مـساعدة   أن دور المعلم في الت )١٩٩٤ ,Seeler, et. al ( ليرسيكما يرى          
علم واالنتقـال مـن الـت   ،  الذين اعتادوا على األساليب التقليدية في التعلم على التغيـر   المتعلمين

ي يستند عليهـا  لمبادئ والمفاهيم التتخصيص الوقت الكافي لفحص ا    التقليدي إلى التعلم النشط ، و     
 . التعلم النشط 

هـو األثـر الـذي     شط في العملية التعليمية      ما يميز استخدام التعلم الن     وترى الباحثة أن أهم          
ـ  ، وعلـم ممن ؛ العملية التعليمية يتركه على جميع عناصر       ج   المـنه  ، وبيئـة الـتعلم   ، وعلمتم

من خالل الحصول على    ،   كاإلحساس بقيمة ما تعلموه       ؛ تعلمينر تعلمي على الم   وما يتركه من أث   
  . في التطبيقات الحياتية  منهر التعلم لفترة أطول ، واالستفادةثالمعلومة بأنفسهم ، وبالتالي بقاء أ

:              
جملة من نقاط المقارنة بين       )١٩٠ ،   م٢٠٠٦ ( زيتونو    ) ٣٥ ، ص  م٢٠٠٦ (  الروساء تهاني أوردت

  :التعلم التقليدي والتعلم النشط ، في دور المعلم والجدول التالي يوضح ذلك 
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  لتقليدي ودوره في التعلم اة بين دور المعلم في التعلم النشطمقارن) :  ٥( جدول  

   التقليديدور المعلم في التعلم  دور المعلم في التعلم النشط
يشارك المعلم المتعلمون في تحديد أهداف 

  .التعلم وإعادة تحديدها 
  .يقرر المعلم أهداف التعلم 

  .ينصرف تركيز المعلم على عملية التدريس   .ينصرف تأكيد المعلم على عملية التعلم 
  .ت يركز على تقديم الحقائق والمعلوما  .يركز على عملية التعلم ، وتعلم كيفية التعلم 
يسند إلى المتعلمين مهام وأنشطة ذات قيمة 
تعليمية عالية ، تشركهم بفاعلية في عملية 

  .التعلم

يسند إلى المتعلمين مهام تعليمية روتينية 
  وشكلية ، تشركهم في عملية التعلم

يشارك المتعلمون في تقويم األداء وحاجات 
  التعلم

يقوم بتقويم أداء المتعلم ، ويحدد        
  .ه ، وتقديرهدرجت

يشارك المتعلمون في تحديد واستخدام 
  .يمثل المصدر الوحيد للمعرفة   .المصادر المتاحة ؛ للحصول على المعرفة 

يركز على استكمال التدريبات أو المشكالت 
التي تستند إلى الكتب المدرسية ؛ على أساس 

  .وجود إجابة صحيحة 

: يركز على العمليات االبتكارية من حيث 
ديد وحل مشكالت قائمة في الواقع في تح

إطار حلول كثيرة ممكنه ، فال يوجد حل 
  .واحد صحيح 

يركز على الدروس ، واإللقاء ، والمناقشات 
الجماعية ، والمناشط التي يقوم بها المعلم 

  .وحده

يركز على المناقشات ، والمناشط الجماعية 
  .التي يصححها ، ويقومها المتعلمون بأنفسهم 

 على االتصال من جانب واحد من يركز
المعلم إلى المتعلمين ، و اتصال ضئيل من 

  .الطالب  

يعمل في سبيل االتصال المفتوح بين المتعلم 
  .والمعلم و بين المتعلمين أنفسهم 

يضطلع بمسئولية تقرير ما يحتاجه      
  .المتعلم ، ويدفعه للتعلم 

يحتوي المتعلم بفاعلية ، ويساعده لالضطالع 
  .بمسئولية تعلمه 

يقرر ما يحتاجه المتعلم ، ويوفره من خالل 
  .الدروس وتعيينات القراءة وغيرها 

يساعد المتعلمون على أن يتعلم ، وأن يكون 
باحثاً نشطاً عن المعلومات ، وأن يحدد 

  .المصادر المتاحة ويفيد منها بفاعلية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
، والذي يقوم علـى مـشاركة المـتعلم     المتعلم محور العملية التعليمية النشطيعتبر التعلم       

  .  بين الطرفين وبشكل مشتركاًقائمون تعلم الموقف التعليمي  يكأنالتعلم، و والمعلم في عملية
 بقائهـا  إلـى  إضافة،   اكتساب المتعلم للمعلومات والمهارات بشكل فعالإلىيقود  وهذا         

   .  ي ذاكرة المتعلمطويلة ف لمدة
 القدرة على تحليـل  وإكسابه،  ويعمل التعلم النشط على تنمية مهارات التفكير عند المتعلم        

   .وحل المشكالت التي تواجهه، المواقف 

دوار المتعلم في   بعض أ  ) ٢٥٦ ، ص  م٢٠٠٠(  جابر  و   ) ٢٤٤م ، ص  ٢٠٠٣ ( زيتونوقد أوضح           
  : التعلم النشط 

 .في تصميم التعلم وبيئته يشارك  .١
الـدعم  ( ويتفاعل ويـدعم    بحيث يتواصل   ؛  ة متعاونة   ـيعمل مستقالً أو ضمن مجموع     .٢

 ) .المتبادل 
بحيـث يقـدم حلـوالً ذكيـه        ؛  يمارس التفكير والتحليل في حل المشكالت التي تواجهه          .٣

 .للمشكالت التي تواجهه في الحياة 
 .ونوعيته ، وجودة هذا التعلم ،  تعلمه تفكيراً تأملياً إيجابياً في طريقةيفكر  .٤
 .ويتواصل معها بفاعلية وكفاءة ، ويصل إليها ، يبحث عن مصادر المعرفة  .٥
 .وترتقي بنوعيه ، يبادر ويناقش ويطرح أسئلة ذكية ناقدة تطور التعلم  .٦
 .من خالل ممارسة التفكير ؛ ويطورها ، ويبنيها ، ينتج المعرفة  .٧

 يأخذ عدد من األدوار في التعلم النشط أن المتعلم    )١١٨ص  ، م٢٠٠٥( خطابيـة             وترى
  :وتتضمن األدوار التالية 

ويأخـذ  ،  ويستقـصي   ،  ويضع فرضيات   ،  ويحاور  ،   المتعلم    حيث يناقش  :المتعلم النشط    .١
فالمعرفـة  ؛ ويقوم باألعمال الروتينيـة  ، ويقرأ  ،  بدالً من أن يسمع     ؛  وجهات النظر المختلفة    

 ن بالنشاطسباوالفهم يكت
بطريق ؛  وإنما بشكل اجتماعي    ،  المتعلم ال يبني المعرفة بشكل فردي        :المتعلم االجتماعي    .٢

 .لمعرفة والفهم تبنيان اجتماعياً فا؛ الحوار مع اآلخرين 
نفسهم ، وال يكفـى افتـراض         المتعلمون يحتاجون ألن يسعوا للمعرفة بأ       :المتعلم المبدع    .٣

 .ة والفهم يبتدعان ابتداعاً عرففالم؛ دورهم النشط فقط 
م النشط بفاعليـة    ه ال تكتمل عملية التعل     أن  )١٢٤ – ١٢١، ص ص    م  ٢٠٠٦ ( سعادة       وأوضح 

تحـت  ؛   نفـسه بنفـسه      ر حيوية في تحمل المسؤولية لتعليم      بالدور األهم واألكث   إال بقيام المتعلم  
    :ر التالية  أن يلعب األدوا المتعلمولتحقيق ذلك فإن على، إشراف معلمه 
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 .الرغبة الحقيقية للمشاركة في الخبرات التعلمية غير الرسمية  .١

 .تقدير قيمة تبادل األفكار واآلراء مع اآلخرين  .٢

من أجل اللقاءات المنظمـة مـع       ؛  وتخصيص الوقت الالزم    ،  االلتزام ببذل الجهد المطلوب      .٣
 .المرشد النفسي في المدرسة 

 . والطموحات لكل من المعلم والمرشد النفسي توضيح الحاجات اإلرشادية واآلمال .٤

  . بأن نموه وتطوره كفرد يبدأ من ذاته أوالًفهم المتعلم .٥

على أسـاس مـن   ؛  للنصائح االقتراحات من المعلمين والمهمتين والمتخصصين   تقبل المتعلم  .٦
 .المودة والصداقة 

 .ية المحيطة به  بقدراته في التعامل بنجاح مع البيئة التعليمية التعلمثقة المتعلم .٧

 للمعارف والمهارات واالتجاهات التي اكتسبها في مواقف تعلميـه وحياتيـة            توظيف المتعلم  .٨
 .جديدة 

  
 يتعلمون لبحث التربوي تؤكد لنا بأن المتعلمين أن نتائج ا   )٤٠٣، ص   م  ٢٠٠٦ ( سـعادة        ذكر  

 ين واالستماع مباشرة لمحاضـراتهم     نبون تلقى المعلومات من اآلخر    بشكل أكثر فاعلية عندما يتج    
فالتركيز أصبح كثيراً هذه األيام على التعلم       ط وحيوية في العملية التعليمية      وعندما يشاركون بنشا  

  .يم أكثر من التعل
ن ، مهمـا كانـت أعمـارهم    أن المتعلمي  )١٩٩٧,Harasim, et. al(  هارسيم وآخرون        وذكر

هم على األرجح أكثر تحمالً لمسؤولية تطبيق المهـارات التـي اكتـسبوها ، عنـدما                دراتهم  وق
يواجهون بمهمات ال هي صعبة وال هي سهلة ، وأن المشاركة النشطة تقـوي الـتعلم بـصرف              

  .      دة فيها والنظر عن البيئة الموج
 ايجابياً على تعلـم     تي تنعكس         وبالرغم من أن التعلم النشط يتمتع بالعديد من الخصائص ال         

وقـات إذا    د من التحديات التي تواجهه والتي يمكن أن تتحول إلى مع          ـيواجه العدي الطلبة إال أنه    
  .لم يحسن التعامل معها 

يفكـك الـتعلم النـشط األدوار    التحـديات كمـا   هذه  ل  )٢٧م ، ص  ٢٠٠٢  (جبـران أشار  و        
  . االجتماعية السائدة داخل الصف 

  . التعلم النشط تخلي المعلم عن دوره التقليدي وسلطته يتضمن .١
 .يتطلب التعلم النشط تخطيطاً مسبقاً  .٢

  .ط جهداً ووقتاً من المعلم والمتعلمونيستلزم التعلم النش .٣

 .خل الصف  المحتوى ديتم في التعلم النشط تغطية جزء أقل من .٤
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  : وتضيف الباحثة بعض المعوقات من واقع العمل الميداني وهي 
ما يترتب علـى ذلـك مـن        والخروج عن المألوف و     عدم وجود الرغبة للمعلم في التغيير      §

  .التحضير واإلعداد من جديد

 . التخوف من كل ما هو جديد أو من عملية التغيير  §

 .يجابية لدى المتعلم التعلم النشط وما يحدثه من آثار إالجهل بأهمية  §

  
مجموعة من المعوقات التـي تواجـه       ) ٢٨م ، ص  ٢٠٠٢( وجبران   ) ٤٠٣م ، ص  ٢٠٠٦ ( سعادة ذكر

  : التعلم النشط وهي 
  مقاومة التغيير : أوال 

        يتطلب تبني التعلم النشط وتطبيقه إحداث تغييرات تنقل المتعلم من التعلم التقليدي الـسلبي    
الميسر للتعلم ، ويتوقع أن تنبع هـذه        إلى التعلم النشط ، وينقل المعلم من دور الملقن ، إلى دور             

  : المقاومة من العوامل التالية 
 . القوي للتعليم التقليدي االنتشار .١

 .القلق واالنزعاج الذي يحدثه التغيير  .٢

 .غياب أو نقص الحوافز التي تساعد على التغيير  .٣

 . فقدان السلطة واالمتيازات  .٤

  : معوقات مرتبطة بتطبيق التعلم النشط : ثانياً 
  :         قد يعترض تطبيق التعلم النشط داخل الصف واحد أو أكثر من المعوقات التالية 

  .ضيق الوقت المخصص للتطبيق والحاجة إلى وقت للتخطيط واإلعداد  .١
  .صعوبة التطبيق في الصفوف ذات األعداد الكثيرة من الطلبة  .٢
  .نقص المصادر والمواد والوسائل المساعدة  .٣
  .ليب التعلم النشط على نوع من المجازفة انطواء استخدام أسا .٤
  معوقات مرتبطة بالمعلم : ثالثاً 

 .ساليب التقليدية وعدم الرغبة في التغيير ، ألن في ذلك راحة األالتعود على  .١

 .  طار التعلم النشط عف المهارات الالزمة للتعليم في إنقص أو ض .٢

المدرسة واألهـالي إلتبـاع     التخوف من فقدان السيطرة على الصف أو من انتقاد مدير            .٣
 . المعلم أساليب غير تقليدية 

 .التخوف من عدم تغطية المناهج  .٤

 . اعتقاد المعلم بأنه معلم جيد وأن تعليمه التقليدي يعطي نتائج أفضل  .٥
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  معوقات مرتبطة بالمتعلم : رابعاً 
ي عـدم  التعود والراحة على أساليب التعلم التقليدية وعدم الرغبة فـي التغييـر وبالتـال              .١

 .المشاركة في التعلم النشط 
 .ضعف الثقة بالنفس  .٢
 .عدم وجود خبرة للمتعلم في أساليب التعلم النشط  .٣

  : معوقات التعلم النشط من  الباحثة أن         وتضيف
 .قصر زمن الحصة  .١
 .زيادة أعداد المتعلمين في بعض الصفوف  .٢
 .نقص بعض األدوات واألجهزة  .٣
 .لمين وعدم استخدامهم مهارات التفكير العليا الخوف من عدم مشاركة المتع .٤
 .الخوف من فقد السيطرة على المتعلمين  .٥
 .قلة مهارة المعلمين لمهارات إدارة المناقشات  .٦
 .الخوف من نقد اآلخرين لكسر المألوف في التعليم  .٧

    
و  ) ٤٠٩م ، ص  ٢٠٠٦ ( سـعادة ط كما يرى كال من      ت التعلم النش  يمكن التغلب على معوقا          

   :) ٣٠م ، ص٢٠٠٢ ( جبران
 : يمكن التقليل من الوقت الذي يحتاجه استخدام استراتيجيات التعلم النشط عن طريق . ١

   .يتعود عليها كل من المعلم والمتعلم      أ ـ استخدام هذه االستراتيجيات بشكل منتظم ، ل
ـ      ب ـ استخدام طرق وو  ن أن المتعلمـون قـد تعلمـوا    سائل أخرى خارج الصف للتأكد م

  .مثل القراءات الخارجية واألنشطة المنزلية المحتوى 
 ، يستطيع المعلم تقسيم     ام الصفوف بأعداد كبيرة من المتعلمين     عندما يعود المعوق إلى ازدح    . ٢

الصف وبعـضها   الصف إلى مجموعات صفية تكليفها بمهمات محددة تقوم بتنفيذ بعضها داخل            
  .اآلخر خارج الصف في المكتبة أو الساحة أو البيت 

فيما يتعلق بالنقص في المواد واألجهزة الالزمة لدعم التعلم النشط ، يمكن للمعلم اسـتخدام               . ٣
 ، مثل أسـاليب المناقـشة ، ولعـب          اج إلى مواد أو أجهزة    ـاستراتيجيات أخرى والتي ال تحت    

، وتكلم واكتب ، والمجموعات الثنائية ، وخاليـا         راسة الحالة   ود،  والعصف الذهني   ،  دوار  األ
  .يمكن تنفيذها بأبسط اإلمكانيات التعلم ، واختبار الفرق ، و 

يجابية التي تنعكس على تعلمهم من خالل التفاعل        حساس المتعلمين وإدراكهم للنتائج اإل    إن إ . ٤
المنـاخ الـدافئ     بنجاحهم وتوفير والمشاركة داخل الصف ، باإلضافة إلى تشجيعهم واالحتفال         

 .ليب التعلم النشط واالنحياز إليه م بمرور الوقت على تقبل أساـوالداعم لهم يساعده
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إن أساليب التقويم التقليدية المعمول بها والتي ترتكز على االختبارات تجعل بعض المعلمـين              . ٥
 يحصلون على نتائج أفضل في      ينن أساليبهم التقليدية تجعل المتعلم    ويشعرون أ ،  يقاومون التغيير   
            . هذه االختبارات 

 
:  ترى الباحثة أن من فوائد التعلم النشط   

        ألنهـم  ؛  عنـدهم للمـشكالت      التعلم النشط إلى حلول ذات معنـى         يتوصل المتعلمون خالل  . ١
ـ     تعلموها بأفكار مأل  يربطون بين المعارف الجديدة التي       م يـتم التوصـل إليهـا        وفة لـديهم ، ول

 .باستخدام حلول أشخاص آخرين 
  .حول فهمهم للمعارف الجديدة  التعلم النشط على تعزيزات يحصل المتعلمون خالل. ٢
 المتعلمين على اسـترجاع معلومـات        اتج خالل التعلم النشط تجبر    الحاجة إلى التوصل إلى ن    . ٣

  . ي سيستخدم فيها المتعلم المعرفة  المواقف الحقيقية التثم ربطها ببعضها ، وهذا يشابهسابقة 
بدون مساعدة سلطة عليا ، و هـذا يعـزز   ؛ تهم على التعلم ايبين التعلم النشط للمتعلمين قدر  .  ٤

  .االعتماد على الذات واتهم ، وثقتهم بذ
  .يمكن التعلم النشط المتعلمين من العمل بنشاط وفاعلية .  ٥
تكون ذات قيمة أكبـر مـن       و  خالل التعلم النشط أو يشترك فيها       لمهام بنفسه   ينجز المتعلم ا  .  ٦

  .المهمة التي ينجزها له شخص آخر 
 .المصدر الوحيد للمعرفة يعتبر المعلم في ظل التعلم النشط ليس .  ٧

Innovative thinking 
 

       عبـارة عـن مفهـوم معقـد يتـألف مـن ثالثـة              " أن التفكير    )م    ٢٠٠٦ ( سعادةيرى                
تتمثل في العمليات المعرفية المعقدة وعلى رأسها حل المشكالت ، واألقل تعقيداً كالفهم             ،  عناصر  
باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضـوع مـع تـوفر االسـتعدادات               ق  والتطبي

  ٤٠ص. " وال سيما االتجاهات والميول والعوامل الشخصية المختلفة 

أي نشاط عقلي سواء كان في حل المشكلة أو اتخاذ قرار           "  بأنه   )م  ٢٠٠١ ( الحارثي ه       ويعرف
       أو محاولة فهم لموضوع ما ، ويعتبر التفكير عمليـة واعيـة يقـوم بهـا الفـرد عـن وعـي                     

  ١٢ص ." يولكنها ال تستثني الالوع، وإدراك 

سلسلة من النشاطات العقلية غيـر المرئيـة        "  بأنه عبارة عن     )م    ٢٠٠٢( جروان  عرفه          وي
التي يقوم بها الدماغ ، عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق الحواس بحثـاً عـن معنـى             

  ٤٣ص. " الموقف أو الخبرة ، وهو سلوك هادف وتطوري 
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ية عقلية ، يوظـف فيهـا الفـرد خبراتـه           عمل"  التفكير بأنه    )م    ٢٠٠٠ ( الكثيري       وعرف  
للوصـول إلـى   ؛ وتجاربه السابقة وقدراته الذهنية الستقصاء ما يقابله من مواقف أو مـشكالت        

اء على ما يلقاه الفرد من تعلـيم  ـنتائج أو قدرات مألوفة أو غير مألوفة ، وتتطور هذه العلمية بن          
  ١٩ص. "  وتدريب 

، أو  عملية عقلية اتجـاه موقـف معـين         " أنه  التفكير ب ) م  ٢٠٠٠ ( كوثر الشريف عرف           وت
حتى يمكن الـضبط والـتحكم      ؛  والتنبؤ بما يترتب عليه     ،  تؤدي إلى فهم عناصر الموقف      مشكلة  

        ٩٤ص. " بحيث تأتي النتائج مناسبة وصحيحة 

رض في المواقـف  المعا هو قدرة الفرد على إبداء الرأي المؤيد أووترى الباحثة أن التفكير       
      أو إبـداء  ،  إلـي إصـدار حكـم        ، وهو يهـدف      المختلفة ، مع إبداء األسباب المقنعة لكل رأي       

صاحب رأي في القضايا المطروحة ، وأن يدلل على رأيه ببينة  ويكفي هنا أن يكون الفرد  ،رأي
ـ علومات والبيانات الخيتم ذلك بإخضاع الم، ويفكرون  مقنعة حتى يكون من الذين ة تبارات عقلي

 معالجـة هـذه  عن طريق   ،والتعرف على القرائن، األدلة أو الشواهد ومنطقية ؛ وذلك إلقامة 

  .المعلومات والبيانات الختبارات عقلية ومنطقية 
 

أن أنماط التفكير علـى       )٤٠م ص ٢٠٠٦ ( و سعادة  ) ٣٥م ص   ٢٠٠٧ ( أبو جاد من  يرى كٌل           
  :ي النحو التال

  Concrete Thinkingالتفكير المادي الملموس : أوال 
 أنه يـدور   أيللمثيرات دون محاولة فهم معناها ؛            وهو التفكير الخاص بالمظهر الخارجي      

 ال تحتاج إلى بذل مجهود في التفكير ، ويتميز األطفال بهذا النوع من              حول أشياء ملموسة ، وهو    
  .شخاص البالغين المصابين في المخ كما يتميز به بعض األ، التفكير 

   Abstract thinkingالتفكير المجرد : ثانياً 
 يع أن نراها أو نـسميها أو نزنهـا ،          ستطي األشياء غير المحسوسة التي ال ن      وهو التفكير ف        

        .لتفكير األفراد األسوياء البالغونويتميز بهذا النوع من ا

   Scientific Objective Thinkingمي التفكير الموضوعي العل: ثالثاً 
  .        وهو التفكير في األشياء ذات الوجود الفعلي في عالمنا الذي نعيش فيه 

               Subjective Thinkingالتفكير الذاتي : رابعاً 
خيال وأوهـام   ، وإنما تدور في     وهو التفكير الذي يدور حول األشياء التي ليس لها وجود                  

   .وتتعلق بذاته شخصياً ، خص المفكر الش
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   Critical Thinkingالتفكير الناقد : خامساً 
       وهو التفكير الذي يعتمد على التحليل والفرز واالختيار واالختبار لما لـدى الفـرد مـن                

  .من أجل التمييز بين األفكار السليمة والخاطئة ، معلومات 
   التفكير القائم على التعميم: سادساً 

        وهو التفكير القائم على القدرة على التنظيم والتصنيف لما يحتويه العالم الخـارجي مـن               
  .وتكوين مفاهيم عن هذه المكونات واألشياء التي تحدد شكلها ومضمونها ، مكونات وأشياء 

  التفكير القائم على التمييز : سابعاً 
أو المكونات التـي    ،   الجوهرية بين األشياء             وهو التفكير الذي يعتمد على إظهار الفروق      

  .تنتمي إلى نوع معين منها 
   Creative Thinkingالتفكير االبتكاري : ثامناً 

 .  من التفصيل في هذا الفصل وهو ما سيتم تناوله بشئ

ـ   إلى أن هنا   ) ٣٥، ص م  ٢٠٠٢( جروان         ويشير   ومي التفكيـر ، قـدرات    ك خلطاً بـين مفه
علومـات   للمدخالت الحـسية ، والم  لتفكير عملية كلية يتم عن طريقها معالجات عقلية       التفكير ؛ فا  

، أو استداللها ، أو الحكم عليهـا ، وتتـضمن اإلدراك ، والخبـرات       المسترجعة لتكوين األفكار    
، والحدس ، وعن طريقها تكتسب الخبرة معنى ، أمـا    ، واإلحتضان   السابقة ، والمعالجة الواعية     

معالجة المعلومات أو المواقف أو عمليات محددة تمارس وتـستخدم عـن            فكير فهي   مهارات الت 
 المتعـددة   اهم هذه المهارات   أو حل المشكالت ، وتس     قصد في معالجة المعلومات ، أو المواقف        

 معينة ضـمن إسـتراتيجية كليـة        ر يتطلب تكامالً بين عمليات عقلية     في فعالية التفكير ، فالتفكي    
  . موقف معين لتحقيق هدف ما في

 
االبتكار على أساس الشخص      )Simpson(  سمبسونعن    )٦١م ، ص    ٢٠٠١( الطيطي          ذكر  
 قدرتـه على التخلص من النـسق العـادي للتفكيـر           المبادأة التي يبديها الفرد في    " المبتكر بأنه   

   . عه نمطاً جديداً من التفكيرتبابا
 من األفكار األصيلة غير العاديـة      القدرة على إنتاج عدد     "  بأنه   )م  ١٩٩٨( السيد  ه           وعرف

 أو البيئة التي يعيش فيها ، ويتميز هذا النوع من            ، تخرج عن اإلطار المعرفي للفرد المفكر     التي  
   ٩٥ص." التفكير بعدد كبير من الطالقة والمرونة واألصالة 

 بأنه عملية تفكير موجهـة   )١٩٧٠ , Walls ( واالسعن   )٥٢م ، ص٢٠٠٠ ( القذافي        ويعرفه
 بشكل عام نحو تحقيق هدف خاص هو حل مشكلة ، وبلوغ الذروة في توليف األفكار التي تحـل                 

  تلك المشكلة وتقدم حلوالً لها 
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ن ظـاهرة   بـإ :  ، يمكن القـول      خالل االطالع على تعريفـات التفكير االبتكاري             ومن  
عـددة الجوانـب ، وبالتالـي ال يمكن تقديـم تعريـف محـدد جامــع وشامــل               االبتكار مت 
بأنه ال نجد اتفاقاً بين أصحاب النظريات فـي          ) ٥٥م ، ص  ١٩٩٦ (الدايني  أيـد ذلك   ، و لالبتكـار  

تفسير ظاهرة االبتكار ، فهي متعددة الجوانب ، وهي تفقد معناها إذا ما تم اختزالها إلـى عـدد                   
  . والعوامل صغير من األبعاد

  :فيما يلي  )م ١٩٩٥ (الزيات   التي أجملها          وقد يرجع ذلك إلى االعتبارات التالية
تعدد أوجه ظاهرة االبتكار ، ومن ثم فهو ليس مفهومـاً نظرياً أحادياً قابالً للتعريف علـى                "  §

 .نحو دقيق 

حتى لـدى   ؛  مال فهمها   وعدم اكت ،  وصعوبة التنبؤ بها    ،  وتعقدها  ،  غموض ظاهرة االبتكار     §
 . المختصين

 إذ بينما يمكن الحكم على الناتج        أو النشاط أو الناتج االبتكاري ؛      النسبية في الحكم على العمل     §
 . ومن ثم تنبؤاً وتحكماً ، وتفسيراً ، االبتكاري فإنه يصعب الحكم على العملية وصفاً 

 تقف بصورة مباشرة أو غير مباشرة       التداخل والتفاعل الدينامي بين المتغيرات والعوامل التي       §
واستعدادات ،   حيث يرتكز االبتكار على عوامل        أو النشاط أو الناتج االبتكاري ؛      خلف العمل 

، وعوامل وديناميات دافعية وانفعاالت وغيرهـا مـن المتغيـرات           ،  وبنية معرفية   ،  عقلية  
  ١٥ص  " .أي منها مما يتعذر معه عزل أثار ؛ والعوامل التي تتداخل مع بعضها بعضاً 

 
تمر العلمية االبتكارية بمجموعة من المراحل المتتالية تؤدي إلى صيغة نهائية تعبر عنها                    

  . ويتصف باالستمرارية  ، يفيد المجتمع ؛ في صورة نتاج جديد غير مألوف 

                جــوردان و ) ١٩٩١,Osborn  (أوزبــورن بعــض البــاحثين أمثـــال      وحــددت دراســات
 )Gordan,(  انسوفريم ) ١٩٩٥Fresman,هذه المراحل بأربع مراحل متتالية هي  ) ١٩٩٦ :  

  Preparation Stage: مرحلة األعداد  .١

مرحلــة اإلعـداد المعرفـي ،    " :   بأنهـا   )١٧٣م ص   ٢٠٠٠  (المعايطه والبواليز وعرفها         
          ." فاعـل معه والت

الخلفيـة المعرفيـة الـشاملة والمتعمقـة فـي      " :  بأنها   )م  ٢٠٠٢  (ناديا السرور وعرفتها          
   ٢١٠ص. " الموضوع الذي يبدع فيه الفرد 

 جمـع المعلومـات      )٨٦م ، ص  ١٩٩٨  (مديحه عبـد الـرحمن    كما ذكرت      ويتم في هذه المرحلة     
وتـسجيل  ،  ، ودراسة الظـروف المحيطـة بهـا         والبيانات عن المشكلة ، وتحديد المشكلة بدقة        

  . المالحظات 
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  Incubation Stage :مرحلة االحتضان  .٢

المرحلة التي يتم فيها جمع المعلومات والبيانات عـن         " : أنها  ب )م  ١٩٩٠ ( انيالكنعرفها  و       
لـى  المشكلة ، وتنظيم هذه المعلومات وما بينها من عالقات ، بالصور التي تجعل من الـسهل ع              

  ٦٥ص" أو يضع فروضاً لحل المشكلة ، المفكر أن يقترح أفكاراً أو حلوالً 
دون الوصـول إلـى حـل       ؛        وتأتي هذه المرحلة بعد التفكير في المشكلة لفترة من الوقت           

 .حيث يحدث إعادة تنظيم للمعلومات للبحث عن حلول ؛  مرٍض

  Stage Illumination: مرحلة اإلشراق  .٣

هذه الحالة ال يمكن تحديـدها مـسبقاً ، وتلعـب           و بلحظة اإللهام لحل المشكلة ،       وتسمى        
   . لمحيطة دوراً في تحريكهاالظروف المكانية ، والزمانية ، والبيئة ا

الحالة التـي تحـدث فيهـا الومـضة أو          " : أنها  ب )م  ٢٠٠٠ ( المعايطه والبواليز         ويفسرها  
  كـن تحديـدها    روج من المأزق ، وهذه الحالـة ال يم        والخ،   الشرارة التي تؤدي إلى فكرة الحل     

     ١٧٤ص. " مسبقاً ، فهي تحدث في وقت ما ، في مكان ما ، لدى الفرد دون سابق إنذار 

   Stage Verification: مرحلة التحقيق  .٤

 حيث يتم فـي هـذه    )٨٦م ، ص١٩٩٨ ( مديحة عبد الـرحمن وفي هذه المرحلة كما ذكرت            
ـ       ، والتقويم  والتحقيق  ،  حلة التأكيد   المر ار        لما وصـل إليـه الفـرد مـن حلـول أو وضـع أفك

لتحقق من  وار مدى صحتها لحل المشكلة ،        الختيا للمشكلة ؛ بحيث تخضع هذه األفكار للدراسة ؛       
، مع األخذ في االعتبار اختالف نوع التقييم باختالف المجال الـذي يـتم          منطقية الفكرة أو الحل     

  .  ر قد تختلف من فرد آلخر يعتمد على بعض المعايي) مثالً ( ه االبتكار ، فاالبتكار في الفن في
       ومرحلة الحصول على اإلنتـاج الجديـد المختلـف عمـالً ، أو                  وهي المرحلة النهائية ،     

  .داء ملموساً ، ويتجلى فيها األفكراً 
 

عمليـات معرفيـة إدراكيـة يمكـن        "  التفكير بأنها     قدرات )م  ٢٠٠٧ (  جادو أبو يعرف         
  ٧٤ص ." اعتبارها بمثابة لبنات أساسية في بنية التفكير 

بأربع   ٥.p , ١٩٦٥,Torrance )( نس تورو  ) ٣٣.p , ١٩٨٤, Feldhusen(  فیلدھیسن يحددها         و
  .                اصيل قدرات هي الطالقة ، والمرونة ، واألصالة ، والتف

  )Fluency Skill(          

 القدرة على استدعاء أكبر :أن الطالقة هي    ) ١٩٨٤ ,Torrance & Jach(تورانس يرى           
  .ذلك في فترة زمنية محددة وعدد ممكن من االستجابات تجاه مشكلة ما أو مثير معين ، 
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القدرة على استخدام المخزون المعرفي عند الحاجـة  " ) م ٢٠٠١  (يالحـارث    كما يقصد بها      
  ٦٧ص" . إليه 

القدرة على إنتاج كميـة كبيـرة مـن         "  أن الطالقة هي     )م  ٢٠٠٠ ( نعيمه الحاج         كما بينت   
  ٤٨ص . " ينتجها الفرد في فتره زمنية محددة ، تفوق المتوسط العام ، األفكار 

القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفـات          "  بأنها   )م    ٢٠٠٢ (جروان         ويعرفها  
  ٨٢ص" توليدها لمثير معين ، والسرعة والسهولة في عند االستجابة ؛ أو األفكار 

تلك المهارة التي تستخدم من أجل التفكير بطرق جديدة أو غيـر  " :  بأنها ) م  ٢٠٠٦  (سعادة      
ن أجل أفكار ذكية وغير واضحة ، واستجابات غير عادية وفريـدة مـن              م؛  مألوفة أو استثنائية    

من أجل الحصول علـى أفكـار    ؛  نوعها ، أو أنها تلك المهارة التي تجعل األفكار تنساب بحرية            
   ٤٥ص" وفي أسرع وقت ممكن ، كثيرة 

لى تعريـف  ع)  تورانس ، والحارثي ، ونعيمة الحاج ، وجروان  (      مما سبق يتضح اتفاق كال من  
على إعطاء اكبر   وتبنت الباحثة تعريف الطالقة كقدرة      ) سعادة   ( الطالقة بالقدرة ويختلف في ذلك    
        .قدر ممكن من األفكار واآلراء 

  : قياس الطالقة 
  :   )٢١ ، صم١٩٨٧ ( زيتون  اس الطالقة بأساليب مختلفة منها ما أورده وتق
 .حد بإعطاء كلمات في نسق واسرعة التفكير؛  .١

  .فكار؛ وفق متطلبات معينةتصنيف األ .٢

 .القدرة على إعطاء كلمات ترتبط بكلمة معينة  .٣

  . المعنى تالقدرة على وضع الكلمات في أكبر قدر ممكن من الجمل والعبارات ذا .٤
  : مكونات الطالقة 

 أظهرت وجود Guilfordبحوث جيلفورد  أن  )١٨٢ ص  ،م  ٢٠٠٠  (المعايطة والبـواليز  ذكر  
الطالقة اللفظية ، الطالقة الفكرية ، الطالقة التعبيرية ، الطالقـة           : أنواع من الطالقة هي     أربعة  
  . ة الترابطي

  Word Fluency الطالقة اللفظية -أ
ـ   " بأنها )م ٢٠٠٧ (  جـادو  أبويرى   و دات التعبيـر   تستخدم في اللغـة المنطوقـة ، أو وح

ج الكلمات وفق شروط معينة في بنائهـا  إنتالتصوير ، وتقاس بسرعة توليد أو      كاللقطات في لغة ا   
  .وتركيبها 
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  :مثال " 
 .  السين ، وتنتهي بحرف الدال فد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحربر عدأكاكتب   §

ة حـروف وتبـدأ     ـن ثالث مون  ـبحيث تتك ؛   اتـكلمبر عدد ممكن من     ـأككون   §
  ١٥٩ص "  .) ع (بحرف 

  Ideation Fluency الطالقة الفكرية -ب
بغض النظر عن   ، وهي قدرة الفرد على ذكر أكبر عدد ممكن من األفكار في وقت محدد              

  .أو الطرافة فيها   ،أو جوانب الجدية، توى هذه األفكار نوع أو مس
  /مثال 
 .من األشياء ذات اللون األبيض بر عدد ممكن اذكر أك §

 .كبر عدد ممكن من األجسام ذات الملمس الناعم اذكر أ §

  . كبر عدد ممكن من األشياء القابلة لألكل اذكر أ §
  Expresstional Fluency الطالقة التعبيرية -ج

         والمالئمـة لموقـف    ، وهي قدرة الفرد على التفكير الـسريع فـي الكلمـات المتـصلة              
  .وصياغة األفكار بشكل سليم   ،معين

القدرة على التعبير عن األفكار بـسهولة ، وإمكانيـة       "  بأنها   )م  ٢٠٠٧( أبو جادو          كما يرى   
 فيها متصلة بغيرهـا ومالئمـة لهـا         بطريقة تكون  هاصوغها في كلمات ، أو الصور للتعبير عن       

لكلمات في أكبر عدد ممكن مـن       وبشكل عام تشير الطالقة التعبيرية إلى قدرة الفرد على وضع ا          
  ١٦٠ص " الجمل والعبارات 

  /مثال 
ويطلب منه ترتيبها بحيث تكون نصاً منظماً       ، إعطاء المتعلم مجموعة من الكلمات       §

 ) .الكتب السماوية ، هو ، القرآن الكريم  ، في األرض ، آخر ( ذا معنى 

 . اكتب جميع االستعماالت الممكنة لعلبة الكرتون الفارغة  §

 .عدد ممكن من العناوين المناسبة لموضوع التمثيل الضوئي ولد أكبر  §

  . ما هي النتائج المترتبة على نضوب النفط من اآلبار  §
  Figural Fluency  طالقة األشكال -د

 تعني القدرة على الرسـم الـسريع لعـدد مـن األمثلـة      " أنها )م ٢٠٠٧( أبو جادو   يرى    
    ١٦٠ص . " تجابة لمثير وضعي أو بصريوالتفصيالت أو التعديالت في االس

  . وسهولة تقديم الفكرة بطريقة متكاملة المعنى، هي قدرة الفرد على إكمال العالقات و
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أو الخطـوط   ،  باسـتخدام الـدوائر المغلقـة       ؛  كون ما تستطيع من األشكال أو األشياء        / مثال  
  :المتوازية التالية 

  رة طالقة األشكالثال لقدم )  : ٥(                        شكل 
  
  

          
                    

  

  : ة الطالقة التطبيقات التربوية لقدر
ـ        )١٦١م ، ص  ٢٠٠٧( أبو جادو               ذكر م مـن   بعض التطبيقات التربوية التي يمكـن للمعل

  . منهاج الدراسي خارج اللعالقة بالمنهاج الدراسي ،  الطالقة ذات اخاللها أن يقوم بتنمية قدرة

  / مثال 
 باسـتخراج  قراءة النص ، ومن ثم تكليف المتعلمـين  ، ثم توزيع نص ما على المتعلمين     §

 . الكلمات التي تبدأ بحرف معين ، أو استخراج الكلمات التي تنتهي بحرف معين 

 على توليـد مجموعـة مـن    ، وتدريب المتعلمونيمكن إحضار بعض النماذج المجسمة   §
 .ا في زمن محدد األسئلة عليه

ما هي إيجابيات وسـلبيات جهـاز الهـاتف       : بية ، من مثل     طـرح بعض األسئلة التشع    §
 .النقال 

 . ارسم صورة لشجرة الزيتون مبرزاً فيها األجزاء  §

 .الخ ..، أو العولمة ،مهمة حول موضوع الفقاريات أنشئ قاموساً للكلمات ال §

   ن الفارغة ؟ علب الكرتوتما هي استخداما: أسئلة من قبيل  §
Flexibility 
 بأنها القدرة على سرعة إنتاج أفكار تنتمـي   )١٣٣ : P ,١٩٦٧ , Guilford ( جليفورد يعرفها

  .إلى أنواع مختلفة من األفكار التي ترتبط بموقف معين 
قـات  والمعقدرة الفرد التغلب علـى    )٦٨ م ،  ص٢٠٠٠( لحارثي  افالمرونة تمثّل كما يذكر     

  .   منحنى تفكيره في حل مشكلة ما ق تغييرقلية التي تعوالع

قدرة الفرد علـى التفكيـر فـي    :  بأنها )٥٧: P , ١٩٧١ , Torrance  ( تورانسكما عرفها 
نتاجه أنواعاً متعددة مـن  فة من االستجابات ، على أن يشمل إ       اتجاهات مختلفة تتضمن فئات مختل    
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إلـى آخـر ، واسـتخدام مجموعـة مـن           ويل تفكيره من مـدخل      األفكار ، وكذلك إمكانية تح    
  . ستراتيجيات اإل

 بأنها تتمثل في قدرة      )٤٢م ، ص    ٢٠٠٠  (و شهاب  ) ٤٥٥م ، ص    ١٩٩١ ( نايفهقطامي و ويرى  
لكي تتناسب مع تعقد الموقف ، وتشير المرونة هنا         ؛  الشخص على تغيير الحالة الذهنية واألفكار       

  . الذهني والجمود إلى عكس ما يسمى بالتصلب
المرونة تنمي القدرة على تعديل السلوك نحـو الموقـف          " :  أن   )م  ١٩٩٩  (سليمان ويذكر  

  ١٣٠ص. " المشكل بدالً من االستمرار في الطريق الخطأ 

المرونة هي كسر الجمود الـذهني الـذي يحـيط           بأن     )٦٠٤ ، ص  ٢٠٠٦( القال  كما يرى   
         حيـث يـتم تعـديل        إلـى تغيـر االتجاهـات والميـول ،         قودباألفكار القديمة ، وهذا بدوره ي     

والعقل البشري كما وصفه دي بونو بأنه بيئة صالحة تسمح للمعلومات أن تتشكل فـي               سلوك ،   ال
  . أنماط مختلفة 

تلك المهارة التي يمكن اسـتخدامها لتوليـد أنمـاط أو           " :  بأنها   )م  ٢٠٠٦ ( سعادة وعرفها
وتنمية القدرة على نقل هذه األنماط وتغيير اتجاه التفكير، واالنتقال          ،  أصناف متنوعة من التفكير     

من عمليات التفكير وتنمية القدرة على نقل هذه األنماط وتغيير اتجاه التفكيـر ، واالنتقـال مـن                  
عمليات التفكير العادي إلى االستجابة ورد الفعل وإدراك األمور بطرق متفاوتة ، أو أنهـا تلـك                 

  ٤٥ص . " يتم فيها فعل األشياء أو فهمها بطرق مختلفة المهارة التي 

شـهاب         ، و قطـامي   تـورانس ، والحـارثي ،        جيلفورد ،     (      مما سبق يتضح اتفاق كال من     
  .) سعادة  (  بالقدرة ويختلف في ذلكالمرونةعلى تعريف ) وسليمان ، والقال 
هـي  و، ألفكار التي يأتي بها الفرد       ا  أو اختالف  باحثة أن المرونة يقصد بها تنوع     وترى ال 

 نوع األفكار والحلول الروتينيـة و تتبنـى الباحثـة           ليست من ،  القدرة على توليد أفكار متنوعة      
  .تعريف المرونة كقدرة 

   :ما يليمرونة من األنشطة التي تنمي ال / مثال 
ـ (   :ارسم أربعة خطوط مستقيمة لتمر من النقاط التسع في الشكل التالي             ن أن تمتـد    يمك

  ) الخطوط وراء النقط
  ة المرونةمثال لقدر )  : ٦(                                    شكل 
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د المتعلم إذا اسـتطاع  أنه يستدل على مرونة التفكير عن ) ٢٠٦م ، ص  ١٩٨٥ ( زهرانويذكر  
أو يحل مـسألة مـا      ، أو يبدي رأيه  ، عيد صياغتها بلغته الخاصة     أو ي ، أن يشرح أفكار اآلخرين     

  . بأكثر من أسلوب 

  : أنواع المرونة 
    )٥٨ـ  ٥٧م ، ص ص١٩٩٠(  خير اهللا وهما كما ذكرهما :ن من أنواع المرونة        هناك نوعا

   Adaptive Flexibility المرونة التكيفية -أ
التي ينظر من خاللهـا إلـى حـل        ) العقلية  ( هنية  وهي قدرة الفرد على تغيير الوجهة الذ      

ف الموجـب المقابـل للتـصلب               مشكلة محددة ، وهي بهذا المعنـى يمكـن أن تعتبـر الطـر             
، يتفق مع الحل الناجح     تعديل مقصود في السلوك     ؛ ألن الفرد يحتاج إلى      وتسمى تكيفية   العقلي ،   

  . وتتطلب حلوالً غير عادية ، يقاً ويظهر ذلك في نوع المشكالت المحددة تحديداً دق

   Spontaneous Flexibility المرونة التلقائية -ب
دون حاجـة ضـرورية يتطلبهـا                       وتشير إلـى المرونـة التـي تظهـر عنـد الفـرد            

نما تنتمي إلـى    ات التي ال تنتمي إلى فئة واحدة ، إ         من االستجاب  اًفيعطي الشخص عدد  ،   الموقف
  . وهذا ما يميزها عن الطالقة بأنواعها ،  عدد متنوع

  :  المرونة التطبيقات التربوية لقدرة
ـ       ) ١٦٢م ، ص  ٢٠٠٧ ( أبو جادو            ذكر   م مـن    بعض التطبيقات التربوية التي يمكن للمعل

  . المرونة  خاللها أن يقوم بتنمية قدرة
  /  مثال 
االستعماالت األخرى المفيدة والتـي     اكبر عدد ممكن من     يستعمل القلم في الكتابة ، أذكر        §

 .تعتبرها استعماالت غير مألوفة 

من االستعماالت األخرى المفيـدة     د أكبر عدد ممكن     يستعمل حجر الطوب في البناء ، ولِّ       §
 . والتي تعتبرها استعماالت غير مألوفة 

األخرى د أكبر عدد ممكن من االستعماالت       تستعمـل الطاولة للكتابة وتناول الطعام ، ولِّ       §
 .المفيدة ، والتي تعتبرها استعماالت غير مألوفة 

  وجد كهرباء ؟   ـ ماذا يمكن أن يحدث لو لم ت
  ـ كيف ينظر الفيل إلى النملة ؟ 

  ـ ما هي االستخدامات غير المألوفة للحافلة ؟ 
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Originality 
ـ  ) ٥٩ .p ,١٩٧١, Torrance(  وتورانس ) ١٣٣ .p ,١٩٧٦, Guilford ( جيلفورد يعرفها   ابأنه

  . القدرة على إنتاج أفكار غير مألوفة 

القدرة على عدم تكرار أفكار المحيطين به وحلـولهم          : أنها    )٤٢ ص ٢٠٠٠  (شهابويرى  
  . التقليدية للمشكالت ، فهي بذلك تتضمن االنفراد والتجديد في األفكار 

. "  ونادرة تنبع من اإلنسان ذاته       ،عادية   غير   استجابة جديدة  " )م  ٢٠٠١ ( الحارثيويعرفها  
  ٦٩ص

هي تلك المهارة التي تستخدم من أجل التفكير بطـرق          "  بأنها   )م  ٢٠٠٦( سعادة   كما عرفها 
جديدة أو غير مألوفة أو استثنائية من أجل أفكار ذكية وغير واضحة ، واستجابات غيـر عاديـة     

 تجعل األفكار تنساب بحرية من أجل الحصول على         وفريدة من نوعها ، أو أنها تلك المهارة التي        
  ٤٥ص . " أفكار كثيرة وفي أسرع وقت ممكن 

 وحل المـشكالت ؛ بطـرق غيـر         غير العادية ،  مثل في القدرة على إنتاج األفكار       وبذلك تت        
  .واستخدام األشياء بأساليب غير شائعة متوقعه ، 

علـى تعريـف    ) شـهاب   نس ، والحارثي ، و    تورا جيلفورد ،     (مما سبق يتضح اتفاق كال من     
علـى الخـروج   وتبنت الباحثة تعريف الطالقة كقدرة     ) سعادة   (  بالقدرة ويختلف في ذلك    األصالة

        .عن المألوف واإلتيان بأفكار جديدة 

بقدر ما تعتمد على نوعية تلـك  ، ة ال تعتمد على الكم من األفكار     وترى الباحثة أن األصال   
ل تشجيع أصالة التفكير لـديهم       من خال  نمية التفكير االبتكاري للمتعلمين    ت كن للمعلم ، ويم األفكار  

مـا أو   على وضع الحلول الممكنـة لمـشكلة    وذلك بتشجيع تجدد وتفرد األفكار من خالل الحث       
  .  من أفكار نوما يصدر، جميع وجهات النظر مسألة ما مع تقبل 

من خالل التفكير في التتابعـات     قدير األصالة    أنه يمكن ت    )٧٠ ، ص    ٢٠٠١(  الحارثيويذكر  
  .توقعات المترتبة عليه وتوليد األفكار وال، المستقبلية لحدث ما 

هي تلك األسئلة التي    ،األسئلة التي يمكن من خاللها الكشف عن األصالة         وترى الباحثة أن    
  .تحمل إجاباتها استعماالت مثيرة وجديدة ألشياء عادية 

  :  األصالة  لقدرةالتطبيقات التربوية
  : من التطبيقات التربوية لقدرة األصالة )١٦٥ -١٦٤م ، ص ص ٢٠٠٧ ( أبو جادوورد في 

 ماذا يحدث لو تمكن اإلنسان من فهم لغة الطيور ؟: مثال 

 ماذا يحدث لو تمكن الفرد من الطيران ؟ :  §
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 ماذا يمكن أن يحدث لو لم يكن عمر اإلنسان محدداً ؟:  §

  . جديدة عن موضوع عمل الحاسوب ـ استحدث معلومات
  ؟ .........ـ ما هي أغرب طريقة لعمل 

  . ـ صمم طريقة جديدة لتنقية الماء تكون أفضل من الطريقة المعتادة 
؟ن من تحصيلك الدراسي ـ كيف يمكن أن تحس  

  : قياس األصالة 
   : عن طريق )٢٤ صم ،١٩٨٧  ( زيتون كما ذكريمكن  قياس األصالة

 مقبولة لمشكالت أو مواقـف محـددة   ، والتي تعتبر استجاباتجابات غير الشائعة  كمية االست  .١
 .مثيرة 

ين       اختيار عناوين لبعض القصص القصيرة ، ويطلـب فيهـا مـن الفـرد أن يـذكر عنـاو        .٢
مع احتمال استبدال القصة بصورة أو      ،  في وقت محدد    ؛   طريفة ، أو غريبة بقدر ما يستطيع      

 .شكل معين 

Elaboration 
بناء ما  ؛  البناء على أساس من المعلومات المعطاة لتكملة         " : أنها   )م  ٢٠٠٣ ( الثبيتييعرفها  

القدرة علـى إضـافة تفاصـيل جديـدة         أو هو   ، حتى يصير أكثر تفصيالً     ، من نواحيه المختلفة  
  ٣٥ص ."وتنفيذها ، وإغنائها  ،ها مما يساعد على تطوير، ومتنوعة لفكرة ما

  قدرة الشخص على تطوير أو تزيين أو تنفيذ           )٢٦م ، ص    ١٩٩٩ ( على الدين كما يقصد بها    
  .بأي طريقة من الطرق الممكنة ؛ و تفصيل األفكار 

المهارة التي تستخدم من أجـل تحميـل الفكـرة أو           "  بأنها تلك    )م  ٢٠٠٦ ( سعادةويعرفها  
           أو االسـتجابة   ،  والمبالغـة فـي تفـصيل الفكـرة البـسيطة           ،  وزخرفتهـا   ،  العملية العقليـة    

 معناها بإسهاب وتوضيح ، أو      نعدة وجماالً ودقة ؛ عن طريق التعبير        وجعلها أكثر فائ  ،  العادية  
   ٤٦ص . " نها عبارة عن إضافة تفصيالت جديدة للفكرة أو األفكار المطروحة إ

الفرد الذي يستطيع   "  المبتكر ذو القدرة على التفاصيل بأنه         الفرد )م  ١٩٨٧ ( زيتون ووصف
أن يتناول فكرة أو عمالً ثم يحدد تفاصيله ، كما يمكنه أن يتناول فكرة بسيطة أو مخططاً بـسيطاً           

   ٢٥ص . " ورسم خطواته التي تؤدي إلى كونه عملياً ، ثم يقوم بتوسيعه ، لموضوع ما 
التالميذ الذين يهتمون بالتفاصيل بأنهم يـستطيعون       )  ٣٤م ، ص    ١٩٩٠ (الكناني  كما وصف   

 يتنـاولوا فكـرة بـسيطة       فكرة أو عمالً ثم يحددون تفاصيله ، وهم يـستطيعون أن           ونأن يتناول 
   . ة وخيالية ، وتكون رسومهم مفصلة لكي يجعلوها تبدو جذابويزخرفوها ؛ 
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وضوع معين أن يطلـب      لفكرة معينة أو م    وترى الباحثة أنه يجب على المعلم عند طرحه       
 بـإجراء  ، وأن يسمح لهـم   وتوضيحها بأفكار أخرى إضافية     ،   من المعلمين القيام بتوسيع الفكرة    

        المواقـف التـي بحاجـة إلـى توضـيح      ت وطرح األسـئلة حـول الموضـوعات أو         المناقشا
  .وربطها بعضها ببعض  ، ، و تشجيعهم على تبادل األفكار فيها بينهموتفصيل 
  :  التفاصيل قات التربوية لقدرةالتطبي
 التفاصيل لدى المتعلمـات  أمثلة تنمي قدرة  )١٦٨ ـ  ١٦٧ م ، ص ص ٢٠٠٢( أبو جاد ذكر  

  :عن طريق 
، مناقـشة بـسيطة ألفكارهـا        ، ثم إجراء     نية مناسبة لمستوى المتعلمي   توزيع قصة أو روا    §

 . ة أو الرواية كن أن تؤول إليه أحداث هذه القصي يميطلب منهم تخيل الحل الذو

 .لخص القصة التي قرأتها  §

 ، ومـن  ف يرغب المعلم أن يحققه لدى المتعلمينجلب صور إلى الغرفة الصفية مرتبطة بهد    §
 .ثم تكليفهم بإضافة ما يرونه مناسباً لجعل هذه الصورة تبدو أكثر جماالً 

أن نـضيفها  ما هي األشياء التي يمكن : ل م لصورة بقرة ، وطرح أسئلة من قب       عرض مجس  §
     ؟إلى المجسم حتى يصبح أكثر أمانا لألطفال 

 
 أن من الخواص العقلية لمرحلـة المراهقـة         ) ١٢م ، ص    ٢٠٠٥ ( الفتالويسهيلة           ذكرت   

  :ما يلي وهي مرحلة الدراسة المتوسطة )  سنة ١٥ـ ١٢( المبكرة من سن 
إلـى  ، حلة بابتعاد المراهق عن التفكير العيني الذي كان يعتمد عليـه سـابقاً       تمتاز هذه المر   .١

  .ممارسة عمليات التصور العقلي واالعتماد على التفكير المجرد 
تمتاز هذه المرحلة بمرونة التفكير وتجديده ، وكذلك تمتاز بنضج القدرات والمهارات والنمو              .٢

 .ويكون نمو الذكاء أكثر وضوحاً ، العقلي 

راتهم على الفهم ، وهم أقـدر    اصة لمراهقي هذه المرحلة ، ويعتمد نمو قد       تمايز القدرات الخ  ت .٣
على فهم العالقات المجردة والمبادئ األخالقية والقيم ، كما يتمكنون من فهم المعـاني الحقيقيـة                

 .الحات الصعبة والمفاهيم طلالص

 . قدراتهم على االنتباه واإلصغاء تنمو .٤

 إذ تنمـو القـدرة      م واستنتاج العالقات والمتعلقات ؛    التذكر الناتج عن الفه   تنمي قدراتهم على     .٥
كر إلـى ذروتـه فـي نهايـة         وتقوى الحافظة ، إذ يصل نمو التذ      ،  والتعرف  ،  على االستدعاء   

  .المرحلـة 
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  :بتكاري توردها الباحثة في الجدول التاليبين قدرات التفكير اال) ١٦٨م ، ص٢٠٠٢ ( أبو جادقارن 

   التفكير االبتكاريمقارنة بين قدرات ) ٦( جدول 

بيقـات التربويـة إلشـباع حاجـات     لتط أن من ا    )١٢٤ ، ص    م٢٠٠٥ ( الفتالويسهيلة  وأوضحت  
  : المرحلة الدراسية المتوسطة ب المتعلمون

  .على ممارسة النشاطات الصفية والالصفية تشجيع المتعلمون . ١
إتاحة الفرصة في تعزيز الثقة ، والتعبير عن الرأي باستقاللية تامة ، والتزام الموضوعية . ٢

 : للتفريق بين أمرين م معالجة القضايا ، ومساعدتهوعدم التحيز في 
 . ـ ممارسة االستقاللية من أجل المعارضة 

، وتعـزز ا ـة بابتكار الحلول األصلية التي تفصح عن رأي صاحبهــ التعبير عن االستقاللي 
  .استقالليته 

 باألعمال والنشاطات التـي     ؛ عن طريق محاولة تغذية عقل المتعلم       تشجيع الخياالت المفيدة     . ٤
والتي تحتاج إلى تكملة    ،  والقصص الناقصة   ،  والمسابقات  ،  الخيال كحل األلغاز    ؛  تتطلب بعض   

  . وسواها من النشاطات والبرامج 

  النتائج  مثال  العمليات  التركيز  القدرة

تداعي األفكار والمعاني بشكل   إنتاج وتوليد أفكار جيدة  الطالقة
  .حر وغير مقيد 

يذكر المتعلم وسائل 
  .مختلفة

أفكار غريزة ووافية ، 
كبداية للعمل اإلبداعي 

  .المبتكر 

 مختلفة عما هو التفكير ببدائل  المرونة
  .متعارف عليه

تخيل عملي كامل ونماذج بين 
  .األشياء 

يتخيل المتعلمون 
بعض الطرق غير 

  .العادية 

وضع أفكار متشعبة      
ومختلفة ، والتغلب على 

  .األفكار التقليدية

القيام بتصور وتخيل السياق   األصالة
  .بطريقة فريدة ومبتكرة 

استعراض البدائل واالستعانة 
خيل ، والبحث العلمي بين بالت

  .البدائل ، ترك ماال يلزم

  يستخدم المتعلمون 
أفكاراً ؛ من أجل 
  .ابتكار حلول نادرة 

إيجاد أفكار غريبة وذات 
مستوى عاٍل من الغرابة 

.  

التوســـع فـــي األفكـــار            التفاصيل
  الجديدة ، وتوفير التفاصيل

  .االختبار ، التحليل  التركيب

 ويمد   يتوسع المتعلم
بأفكاره  ، ويكشف 
كيف تعلم الفكرة ، 

وكيف يمكن أن تكون 
عملـية وقابلة 

  .للتطبيق 

نسج األفكار بطريقة         
دقيقة ، مرتبة ، لتتكيف 
مع المحيط والسياق 

  .الجديد 
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لتنميـة تفكيـرهم    ؛   ، عن طريق إتاحة فرص مناسبة للمتعلمـون        تشجيع اإلبداع واالبتكار     . ٥
  .كيد على التعلم الذاتي والتأ، واأللعاب ، واالمتحانات ، والنشاط ، من خالل العمل ؛ االبتكاري 

 والبحث الجـاد فـي األمـور المعرفيـة النافعـة       ،   نحو القراءة    االهتمام بتوجيه المتعلمون  .  ٦
مـن  رة على البحث ، والتنقيب وغير ذلـك         واستثمار نزعة حب االستطالع لديهم في تنمية القد       

  . ة ـالهوايات النافع
 

والتـي  ، ستراتيجيات التدريس المختلفة البتكاري بعدة طرق من خالل طرق وإ     كير ا يتم تنمية التف  
  :منها 

  Pictorial Riddlesاأللغاز الصورية    .١
 اً كبير في بعـث النـشاط والحيويـة         تلعب األلغاز الصورية دور   "   )م٢٠٠١( زيتون         ذكر  

 ويـتم   كثر لظاهرة ما أو شئ ما     متعة وإثارة ، حيث يتم عرض صورتين أو أ        فتجعل التعلم أكثر    
تغيير بسيط إلحدى الصورتين ثم السؤال عن أوجه االختالف بين الصورتين ، أو يـتم العكـس                

 يتم عرض صور عن أحـداث غيـر         بحيث تعرض صورتين ويطلب أوجه التشابه بينهما ، كما        
  ٥١٦ص  ".سأل عن األسباب التي أدت إلى ذلك  أو ظاهرة غير مألوفة ، ويمتوقعة

 Science Gamsاب التعلمية  األلع  .٢

يقوم به الطفل مـن     ،  نشاط حر موجه أو غير موجه       "  األلعاب   )م  ٢٠٠٢( و جاد   أبعرف          
        أجل تحقيق متعـة التـسلية ، وهـذا بـدوره ينمـي القـدرات العقليـة والنفـسية والجـسدية                    

  ٢٥ص" . والوجدانية 
 أن اللعب عملية تمثيل تعمل علـى        ) ٢٦ ، ص  م٢٠٠٤  (عبد الهادي         ويرى بياجية كما ذكر     

 ال يتجـزأ     والمحاكاة تعد جزءاً    حاجات الفرد ، فاللعب والتقليد     م؛ لتالئ تحويل المعلومات الواردة    
  . من عملية النمو المعرفي 

أن األلعاب العلمية ذات الطابع العلمي تهدف إلى تنشيط   )  ١٢٩م ، ص  ١٩٨٧ ( زيتـون        وبين  
ألنها تتيح فرصة البحث والتفكيـر  ؛   الموهبة االبتكارية لدى المتعلمين    وتحسين،  ت العقلية   القدرا

 تستخدم كوسـيلة تعليميـة أو   ابمواد كثيرة مختلفة وما بينها من عالقات متشابهة ومتناقضة ، كم  
  .إيضاح بشكل يبعث السرور والسعادة 

  Synecticsف األشتات تأل .٣
ولهذا يكثر  ،   ختلفة وغير المناسبة ببعضها البعض    ط العناصر الم         يتضمن هذا األسلوب رب   

 للوصـول    ، والمشابهة بصورة منظمـة   ،  والمجاز  ،  في هذا األسلوب استخدام أشكال االستعارة       
  .إلى الحل المبدع للمشكالت المختلفة 
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ية هـي  أن العملية اإلبداع"  أن هذا األسلوب يقوم على أساس   )م  ١٩٩٩ ( سـليمان         وأوضح
أصالً نشاط عقلي يمارسه الفرد  في موقف تحديد وفهم المشكلة أول األمر ، ثم في موقف حـل                   

  ١٧٣ص . " هذه المشكلة بعد ذلك 

وتوليد األفكـار  ،  أنها طريقة للتفكير الحر       )١٩٥ـ  ١٩٤م ، ص ص     ١٩٩٢ ( مرسي       كما يراها   
ة عـدا   األفراد المشتركين فـي الجلـس     معرفة  في جو من التسامح ، وتركز على عدم         ؛  الجديدة  

 هوتقـوم هـذ   ،  لتجنب الحلـول الـسريعة      ؛  قائدها بطبيعة المشكلة موضوع البحث قبل الجلسة        
  : الطريقة على عمليتين أساسيتين هما 

  . ـ جعل الغريب مألوفاً 
  .ـ جعل المألوف غريباً 

مساعدة الطالب علـى  " :  )م ١٩٩٨(  قطامي ونايفها ذكر         والهدف من هذه اإلستراتيجية كم    
ر فـي المـشكلة ، قبـل        تطوير فهم جديد للمشكلة ، وصياغـة وتوجهات أخرى ، لم تكن تتواف           

 حتى يصل الطالب    واالستثارة ، وبذل الجهد الذهني ؛     ستراتيجيات مزيداً من الحث     إدخال هذه اإل  
تعلمهم الصفي ، أو فـي      واجهونها في   ي حل المشكالت الروتينية ، التي ي      إلى مرحلة متقدمة ، ف    

  ١٤٠ص." المدرسة ، أو مع أصدقائهم 

  Brainstorming: العصف الذهني  .٤
أو ،  م طريقة العصف الـذهني      ١٩٥٣وجد عام   أن أوسبورن أ   " )م  ٢٠٠٦(  عبد العزيز       ذكر  

ه على المشاركين فكـرة أو       تطرح في  كار ، وحل المشكالت ، وهو برنامج جماعي       استمطار األف 
كمـا يـشجع األفكـار      ،  لب أن يؤجل المعلم النقد عند البدء في تقييم أفكار المتعلمين            تتطمشكلة  

          لتطويرهـا لتـصبح أفكـاراً عمليـة        ؛  الغريبة والفريـدة وغيـر المألوفـة لـدى المتعلمـين            
  ١٣٦ص" . وأصيلة 

التي يـشجع   أساليب المناقشة الجماعية    أحد  "  أن العصف الذهني     )م  ٢٠٠١(   زيتون         ويرى
شراف رئيس لها على توليد أكبر عدد ممكـن مـن           فرداً بإ ) ١٢-٥(راد المجموعة   بمقتضاها أف 

ال يحد مـن  ، في مناخ مفتوح غير نقدي ، بشكل عفوي ، تلقائي حر ؛ األفكار المتنوعة المبتكرة  
 واختيار المناسب منها ويتم ذلك عـادة خالل جلـسة أو عـدة جلـسـات             ،  إطالق هذه األفكار    

  ٥٧٥ص  ) . " دقيقة ٣٠بمتوسط (  دقيقة ٢٠ ـ ١٥تستغـرق الواحدة منها 
فـي   ) ١٠٠ص  ،  م  ٢٠٠٤ ( الـسويدان كما أوردهـا    لعصف الذهني          وهناك مبادئ وقواعد ل   

  :األتي 
 ) .استبعاد أي نوع من الحكم أو النقد ( ضرورة تجنب النقد والحكم على األفكار  .١
 .مهما يكن نوعها أو مستواها ،  بكل األفكار إطالق حرية التفكير والترحيب .٢
 . بغض النظر عن جودتها أو مدى عمليتها ؛ المطلوب هو أكبر عدد من األفكار  .٣
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 . البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها  .٤

  : اإلثارة العشوائية  . ٦
ـ            إحدى آ  "  )م  ٢٠٠٥ ( عبيدات ا       عرفه  ى ليات إنتاج أفكـار إبداعيـة جديـدة  وتـستند عل

من خالل إيجاد عالقـات جديـدة       ؛  ضرورة تحريك الدماغ واستثارته للخروج عن قوالب سابقة         
  ١٦٥ص" بين أشياء ال توجد أصال بين عالقات 

إستراتيجية إلنتاج أفكار جديدة وتستخدم فـي تـدريس المفـاهيم والقـيم             "        كما ذكر أنها    
حليل والتركيب وإصـدار األحكـام     ت الت واالتجاهات ، وفي شرح األفكار وتوضيحها وفي عمليا       

   ١٦٧ص ." وفي عمليات التدريب ،  
   What – Iffingماذا لوكان  . ٧

خيـل ، أو    تتضمن وصف فعل مت   "  إن إستراتيجية ماذا لو كان        )م٢٠٠٧ ( أبو جادو         يرى  
هـذا  " رعة  ، ثم اختيار الحقائق والظروف ، أو األحداث الممكنة بدالً من القول بـس             حل متخيل   
ثم نترك نقدنا غير الواضح ، حيث نتابع تماماً كمـا تقـوم             " لن يصلح أبداً    " أو هذا   " يبدو سيئاً   

  ١٨٧ص. " عقولنا بإنتاج تطبيقات أو ظروف خاصة بالحقيقة الجديدة التي نتخيلها 

ات وق من استراتيجيات فك حواجز أو مع      تعتبر" ويرى أبو جادو أيضا أن هذه اإلستراتجية              
وضـرب  لتفكير بأبعد مما نعرف أنـه صـحيح ،   اإلبداع لدى األفراد ، وهذا العامل يمنعنا من ا      

  : مجموعه من األمثلة والتي منها 
 ماذا سيحصل لو كانت كل السيارات مملوكة للقطاع الحكومي ، وكل شـخص لديـه مفتـاح              .١

  منه ؟ويستطيع استعمال أية سيارة قريبة

   ؟ ت الصخور لينةيمكن أن يحصل لو كانماذا  .٢
    Role Playing Strategyلعب األدوار  . ٨

 معـين  ، إيجـاد نظـام محاكـاة    عبارة عـن  :  بأنها ) ٢١٥ص ، م ٢٠٠٦( سعادة   عرفها         
  .ام باألدوار المختلفة لألفراد أو الجماعات في موقف حياتي حقيقي ـيفترض فيه من الطلبة القي

عنــد التخطــيط ألسـلوب لعــب األدوار توضــيح           لـم          ويـرى أيــضاً أن علــى المع 
م التفـصيلية لكـل      وتعريف األدوار للمجموعات المهتمة بالمشاركة ، ثم تحديد المها         المواقف ،   

  .  وذلك باقتراح موقف معين أو إجراء محدد مجموعة على حدة ؛

 Attribute Analysisتحليل الخصائص .  ٩

عملية تجزئة مشكلة أو "  أن عملية تحليل الخصائص تشير إلى  )م٢٠٠٧ ( أبو جـادو          يرى  
يزات بدالً من التفكيـر  مفكرة إلى خصائصها ، أو أجزاء تكوينها ، ثم التفكير في الخصائص والم 

  ١٨٩ص. " ء نفسه يفي الش
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واكتشفت أنه بسبب خطأ في إحدى      ) البيلية  (  كريات   ثال أنت تعمل في مصنع لصناعة              م
، و من المؤكد أنك ستفكر ماذا يمكـن      مليون وحدة غير مستديرة كلياً      ) ٨٠٠( تم إنتاج    تاكيناالم

  مليون وحدة غير مستديرة ؟ ) ٨٠٠(ـ أن أفعل ب
رماية ، أو كرات لممارسـة رمـي الجلـة ، أو        عالقة ال : يمكن أن نفكر في بعض األشياء مثل        

  . كرات لعب لألطفال 
تحليـل الخـصائص توصـف أنهـا تقنيـة تدميريـة                       "  أن   ) م   ٢٠٠٧ ( أبو جادو           يرى  

 )A smashing Technique (   ألنها تدمر مجموعـة األفكار الثابتة والمعتمدة على مـشكلـة
  ١٩١ص." أو فكرة 

وهذا يحدث من خالل مالحظة التركيز على شئ ينتمي إلى المشكلة ، لكنـه أكثـر عموميـة أو      
  .ة أو ملموساً تجريداً أو خصوصي

 
  :االبتكاري  المعوقات التالية للتفكير  )٢٥٩ ، ص م٢٠٠٢(  السرورصنفت 

 . عدم توفر المكان المناسب واكتظاظ المكان :مثل الضجيج  :  معوقات بيئية .١
 .م توفر المكافأة والتشجيع رفض المجتمع لألفكار اإلبداعية ، وعد:  مثل : معوقات ثقافية  .٢
 .عدم القدرة على إيصال األفكار :  مثل :معوقات تعبيرية   .٣
 . عدم القدرة على إيصال األفكار :  مثل :معوقات فكرية  .٤
  .النظرة النمطية لألمور والتصلب بالرأي  : مثل :معوقات إدراكية  .٥
  . ة على تحمل الغموض وعدم القدر، الخوف من ارتكاب الخطأ :  مثل :معوقات انفعالية  .٦

 
وعة من النقاط التـي تمثـل دور    مجم )٢٩٩ ـ  ٢٩٨ ، ص ص م٢٠٠٧ ( عبد العزيـز ذكر و       

  : في الصف والتي منها االبتكاري  التفكير المعلم في استخدام قدرات
 .ما لديهم من أفكار مرتفع ععلمين فرصة للتحدث بصوت إعطاء جميع المت .١

ألنها تعتبر جزءاً من    ؛  ن مع األقل جودة     ن االعتبار أفكار المفكرين الجيدي    ضرورة األخذ بعي   .٢
 .مراحل التفكير 

 .تشجيع النقاش الحر والحوار والدفاع عن آراء معينة وحلول معينة  .٣

 .لضمان نجاح التمرين ل الصف ؛ خلق بيئة غير مهددة وبيئة تعاونية داخ .٤

 .عدم التسرع في الحكم على جواب المتعلمين  .٥

 . تشجيع المتعلمين األكثر انطوائية على إعطاء جواب ما  .٦

 . بعد انتهاء التمارين تقديم التغذية الراجعة لكل متعلم .٧
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ومقارنتها مع مـا     ،   الطلب من المتعلمين سريعي اإلجابة خلق أفكار جديدة من بنات أفكارهم           .٨
 .تمرين تم إنجازه من أفكار في ال

بحيث تكون هذه التمارين لها مجموعة من األجوبة        ؛  إعطاء المتعلمين تمارين توسع عقولهم       .٩
 .بدالً من إجابة واحدة ، الصحيحة 

تفكير إمـا على اللوح ، أو على كرتـون واسـع    القديم مثال تطبيقي حي إلحدى قـدرات ت. ١٠
  .الحجم 

أو ،  االسـتمتاع بهـا     :  التفكير مثـل     ة من قدرات  أن يبين المعلم للمتعلمين الفائدة المتوخا     . ١١
  . التدرب على اتخاذ القرارات وحل المشكالت 

يستلزم إحداث تغير فـي     من قبل المعلم     التعلم النشط داخل الصف      استخدامإن  وترى الباحثة أن    
  بحيـث السابق ذكرها والتي تؤدي إلى تنمية التكفير االبتكـاري       ه والذي يتناسب مع األدوار    دور

  . أكثر انسجاما مع فلسفة هذا التعلم ومبادئه يصبح
وجود المعلم المؤهل والفعال يمثل أهم عناصر نجـاح عمليـة التفكيـر                   وترى الباحثة أن    

ا ، و ينبغي على المعلم أن يكون ملماً بخصائص التفكير الفعال وقدراته المتنوعـة               المرغوبة فيه 
ضـرورة  كما ينبغي عليـه     ،  مهارات التفكير وعملياته     مرتبطة ب  استخدام تعبيرات وألفاظ  وعلى  

   . تجنب استخدام األلفاظ التي تحد من عملية التفكير
المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة التعليم ، واإلقبال علـى ذلـك                  فبذلك يساعد المتعلم على     

   .يعتادوا االستقالل في الفكر والعمل واالعتماد على الذات برغبة ونشاط حتى
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ستتعرض الباحثة في هذا الجزء من الفصل للدراسات الـسابقة ذات الـصلة بموضـوع                      
  : تي من المحاور توضحها الباحثة في اآلفي عدد ، البحث 

  .ـ الدراسات التي تتعلق بالتعلم النشط ١
  . لتفكير االبتكاري ستراتيجيات تنمية اـ الدراسات التي تناولت أساليب وإ٢

   
حول آثر التعلم النشط في مـادة               بمراجعة الدراسات السابقة لم تجد الباحثة دراسة سابقة         

أو في تنمية التفكير االبتكاري ، أو في التحصيل الدراسي قد أجريت في المملكة العربيـة                العلوم  
تحـصيل  ثر التعلم النشط في ال    راسات وبحوث كثيرة ومتنوعة حول أ     كن أجريت د  السعودية ، ول  

مت بصلة وثيقة بمتغيـرات     عرض الباحثة ما تيسر لها منها ، وما ي        الدراسي بدول مختلفة ، وست    
حيث قامت الباحثة بدراسة مسحية للبحوث الـسابقة ، وقـد قامـت الباحثـة          ؛  ن وجد   الدراسة إ 

ثم الدراسـات   ،  وتقسيمها إلى الدراسات العربية     ،  ن األقدم إلى األحدث     بترتيبها وفق التواريخ م   
  .األجنبية 

   ) : ( ١٩٩٤ , Bashamـ دراسة باشام  ١
يجابية نحو العلوم والتعلم من خـالل الـتعلم          الدراسة إلى تشجيع االتجاهات اإل     هدفت هذه        

وب الـشرقي   لداخلية في الجن  النشط ، حيث شارك طالب من الصف الرابع في إحدى المدارس ا           
 ، ولمدة أسـبوعين    ) األرض في خطر    : ( دة عملية حول البيئة بعنوان      للواليات المتحدة في وح   

أهمية األرض ، إعادة التدوير     :  البيئية مثل التلوث      من القضايا  اًولقد تناولت الدروس مدى واسع    
  . تدمير الغابات الممطرة

التربة ، الماء ، الحـشرات      : من  اول موضوعات بيئية تتض          وشارك الطالب في أنشطة تتن    
كالت  حيث اكتشف الطالب المـش      المواد القابلة إلعادة التدوير ؛     األشجار ، النفايات ، األوراق ،     

وأصبحوا مشاركين نشطين في حـل   ،  عمال الفنية واألنشطة األدبية     البيئة من خالل التجربة واأل    
  . هذه المشكالت

 تلميـذاً )  ١٩  (ستبانه طبقت علـى   ؛ من خالل إ    االتجاهات نحو العلوم والتعلم             وتم قياس 
  .طالب  ) ٧ ( ومقابالت مع

ت اإليجابية نحو العلوم والـتعلم النـشط بعـد تطبيـق               وقد أظهرت النتائج ازدياد االتجاها    
 الطـالب نحـو   واستمرت اتجاهات، في حين انخفضت االتجاهات االيجابية نحو البيئة   الوحدة ،   
  .ب نحو التعلم تأثرت بنمط التدريس تجاهات الطالط كما هي دون تغير ، كما أن االتعلم النش
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     ) :Dufresne, et al , ١٩٩٦ ( فرينسيد ـ دراسة ٢
        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية تبادل اآلراء واألفكار داخـل الفـصل مـن               

تمهيدية وذلـك عـن طريـق       الب الجامعة في مقررات الفيزياء ال     خالل المناقشة الصفية بين ط    
 مجموعات صغيرة من الطالب ومن ثم جمع إجابتهم وعرض رسم بيـاني يوضـح               األسئلة في 

إجابات الطالب على مستوى الصف ككل لمساعدتهم على المشاركة فـي مناقـشة اسـتنتاجاتهم            
مات باإلضافة إلى حاسب مركـزي      وذلك من خالل تعامل الطالب مع حواسيب تزودهم بالمعلو        

  .  وشبكة تربط الحواسيب مع بعضها البعض 

       وقد أسفرت نتائج الدراسة عن نجاح المناقشة ليس فقط في زيادة مشاركة الطـالب فـي                
 بين الطالب داخـل     التعلم النشط خالل المحاضرة ولكن لزيادة تبادل األفكار والمعلومات عموماً         

ب عن شعورهم بإيجابية المناقشة الصفية في تسهيل الـتعلم باسـتخدام            الفصل ، كما عبر الطال    
التعلم وعن قناعتهم بأن التعلم باستخدام هذه الطريقة أفضل من الـتعلم باسـتخدام المحاضـرة                 

  .التقليدية 

   ) :  Fox  ( ١٩٩٨ ,فوكسدراسة ـ  ٣
ة المزودة بالرسوم البيانيـة            هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف فاعلية استخدام اآلالت الحاسب        

وتكونت عينة الدراسة مـن     ، في بيئة تعلم نشط على تحصيل طالب الجبر المتوسط واتجاهاتهم           
استخدم فيها طالب المجموعة التجريبية اآلالت الحاسبة المزودة بالرسوم البيانيـة           ( ستة فصول   

التقليدية على الرغم مـن أن      وطالب المجموعة الضابطة اآلالت الحاسبة      ) لتشجيع التعلم النشط    
كال المجموعتين درست في بيئة تعلم نشط وقد أظهرت البيانات التي تم الحصول عليها من أداء                
الطالب لثالثة اختبارات تحصيلية ومقياس اتجاهات عدم وجود فرق يعزى للمعالجة التجريبيـة             

ت المعلومات التي تـم     بين المجموعتين في التحصيل أو االتجاه نحو الرياضيات في حين أوضح          
الحصول عليها من تقارير الطالب والمقابالت مع المعلمين وتقارير الدرجات الفصلية أنه عنـد              
المقارنة بين فصول التعلم النشط التي اشتركت في الدراسة مع الفصول التي لـم تـشترك فـإن               

بر المتوسط فـي    في عدد الطالب الذين تمكنوا من النجاح في مقرر الج         % ١٥هناك زيادة بنسبة    
  .فصول التعلم النشط 

  ـ  ) :  م١٩٩٨( ، سعودي منى ـ دراسة  ٤
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم علـى تنميـة                 

  .التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 
تلميذاً في مدرستين مختلفتين تم التدريس للمجموعـة         ) ١١٣( عينة الدراسة من           تكونت  

  .التجريبية وفقاً لنموذج التعلم البنائي ، وتم التدريس للمجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة  
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  .استخدمت الباحثة االختبار التحصيلي ، واختبار التفكير االبتكاري 
  :الية وتوصلت الدراسة إلى النتائج الت

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار القـدرة علـى التفكيـر االبتكـاري البعـدي                  -١
  .لصالح المجموعة التجريبية ؛ واختباراته الفرعية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار التحصيلي البعدي ومستويات المختلفة لصالح             -٢
      .المجموعة التجريبية 

  :)  Sokoloff & Thornton  ( ١٩٩٩ ,ورنتونـ دراسة سوكولوف و ث ٥
ثـر فاعليـة   هدفت هذه الدراسة إلى جعل بيئة التعلم في المحاضرات الكبيرة والصغيرة أك         

  . أي تحويلها إلى بيئة تعلم نشط بزيادة مشاركة الطالب ،
في محاضـرات          حيث استخدم الباحثان العروض التفاعلية للمحادثة القائمة على الكمبيوتر  

          وتتألف هـذه الطريقـة مـن سلـسة متعاقبـة مـن التجـارب الفيزيائيـة                 ،  الفيزياء التمهيدية   
باستخدام أدوات المختبر القائم على الكمبيوتر ، وقد شارك الطالب بنشاط فـي دورة               ؛   البسيطة
، ومناقشات مجموعات   تتضمن تنبؤات مكتوبة عن نتائج التجربة الفيزيائية الفعلية         ، والتي   التعلم  

باسـتخدام  ؛ صغيره مع المجموعات المجاورة ، ومالحظة للحدث الفيزيائي في الزمن الحقيقـي            
مقارنة المالحظات مع التنبؤات المكتوبة ، واعتمد       تبر القائم على الكمبيوتر ، ومن ثم        أدوات المخ 

وعلى تجارب البـاحثين    ،  تطوير هذه اإلستراتيجية على نتائج البحث التربوي في مجال الفيزياء           
  .باستخدام أدوات المختبر القائم على الكمبيوتر ؛ في منهج االكتشاف الموجه 

        وقد أظهرت النتائج وجود دليل قوي على تحسن في التعلم واالحتفاظ بالمفاهيم األساسـية      
لية القائمـة   التي استخدمت العروض التفاع   ؛  من قبل الطالب المشاركين في المجموعة التجريبية        

       . مقارنة بالطالب الذين درسوا بالطريقة التقليدية ، على الكمبيوتر 

  :) ( ١٩٩٩ , Christianson & Fisher  ـ دراسة كريستينسون و فيشر،٦
مع الطريقـة المعتـادة فـي تحقيـق         التعلم البنائي النشط           هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة      

هما تجريبيـة تـدرس   احـد إ: تم تقسيم الطالب إلـى مجمـوعتين   حيث ؛ االستيعاب المفاهيمي  
كأحد أساليب التعلم البنائي النشط ، واألخرى ضـابطة         ،  باستخدام مجموعات المناقشة الصغيرة     

  .وذلك في مقرر الفيزياء ، تدرس بالطريقة المعتادة 
 سـتيعاب المفـاهيمي ،      ط في تحقيق اال   فعالية التعلم البنائي النش        وقد أظهرت نتائج الدراسة      

وأوصي الباحثان بضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول التعلم البنائي النشط فـي المراحـل          
  .التعليمية المختلفة 
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  ـ :  ) ٢٠٠٠(  ـ دراسة عصر ٧
       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية أسلوب التعلم النشط القائم علـى المـواد اليدويـة                

  .ريس المعادالت والمتراجحات الجبرية التناولية في تد
 على جـداول  تعتمد، تلميذ مختارين بطريقة عشوائية      ) ٦٠(         وتكونت عينة الدراسة من     

دية ، ومـوزعين    بالمملكة العربية السعو  نجال القصيم في مدينة بريده      بمدرسة أ األعداد العشوائية   
تلميـذ لكـل    )  ٣٠(بواقـع    ٩الـضابطة   التجريبية و ( على مجموعتي البحث    بطريقة عشوائية   

  .  مجموعة

  ،  وم والتكنولوجيات لمقننة قام بإعدادها مركز جدة للع     ،     وقد استخدم الباحث مواد تناوليه          
للمراحل التعليمية المختلفـة    " يدويات إبداع   " بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز تحت مسمى         

  . بالمملكة العربية السعودية 

  :     وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية     
ـ   ؛  ـ وجود فروق ذات داللة إحصائياً في االختبار التحصيلي  ١ ة ـلـصالح تالميـذ المجموع

  . التجريبية 
لـصالح  ؛  ـ وجود فروق ذات داللة إحصائياً وعملية على مقياس الميول نحـو الرياضـيات               ٢

  . تالميذ المجموعة التجريبية 

  ) :   ٢٠٠١ , Suchman, et al( ان وآخرون ـ دراسة سيشم٨
        هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد بيئة تعلم أفضل لألعداد الكبيرة من الطالب فـي الفـصل                

  .طالب  ) ٣٠٠ ـ ١٠٠( التي تتراوح أعدادهم من ، والواحد 
لتمهيـدي  حيث قام الباحثون باستخدام عدد من أساليب التعلم النشط في تدريس المقـرر ا                    

وذلك لدعم المزيد   ،  لعلم األحياء المجهرية المقدم لطالب المرحلة الجامعية في جامعة كولورادو           
مشاركة الطالب فـي تقـديم   : وكان من بين األساليب التي استخدمت ، من التفاعل داخل الفصل   
تقسيم باإلضافة إلى   ،  دقائق تكليف الطالب بمهمات إضافية منوعة       ، و عروض ال تتجاوز عشر     

  . منذ بداية الفصل الدراسي ؛ الطالب إلى مجموعات صغيرة مكونة من ستة طالب 

 الطـالب اسـتفادوا مـن التنويـع فـي                   وقد أسفرت النتائج عن أن الغالبية العظمى من       
كما عبروا عن تقديرهم للتحول النشط واإلبداعي في أسلوب تعلمهـم  ، ستراتيجيات التعلم النشط    إ

  .استخدام هذه األساليب الجديدة الناتج عن 
   ـ:   )٢٠٠١(  ـ دراسة المهدي ٩

ر استراتيجيات التعلم النشط في مجموعات المناقـشة           هدفت هذه الدراسة إلى التأكد من أث           
لدى طالب الـصف    ؛  ات نحو تعلم الفيزياء     ـواالتجاه،  واالستيعاب المفاهيمي   ،  على التحصيل   
  .األول الثانوي 
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وقد تكونت عينة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة الشهيد ريـاض بكفـر             
   . وتمثلت في ثالث فصول ، يختلف فيها حجم مجموعات المناقشة ، الشيخ 

ومقيـاس  ،  واالسـتيعاب المفـاهيمي     ،          وتكونت أدوات الدراسة من اختباري التحصيل       
  . االتجاهات نحو تعلم الفيزياء 

  :  إلى النتائج التالية   وقد توصل الباحث     
لصالح النتائج البعدية ألفراد المجموعة التجريبيـة       ؛    إحصائياً ذات داللة  اًأن هناك فروق   .١

تحصيلهم للمحتوى التعليمـي ،     : األولى التي تعلمت في مجموعات من األزواج ، وفي كل من            
 .ء واستيعابهم المفاهيمي ، واتجاهاتهم نحو تعلم الفيزيا

 لإلستراتيجية الخاصة بالمناقشة في مجموعات عـدد         إحصائياً أن هناك فروقاً ذات داللة     .٢
تحصيلهم للمحتوى التعليمي ، واستيعابهم المفاهيمي      : أفرادها ستة طالب له الفاعلية في كل من         

     .، واتجاهاتهم نحو تعلم الفيزياء 
  ـ  ) : ٢٠٠١(  ـ دراسة محمود ١٠

دراسة إلى التعرف على أثر استخدام األسلوب البنائي في مختبر العلوم فـي             هدفت هذه ال         
طالباً وطالبـة ، وقـد    ) ٦١( تحصيل الطالب وتنمية التفكير لديهم ، وتكونت عينة الدراسة من      

قسمت العينة عشوائياً إلى مجموعتين ؛ األولى تجريبية ، ودرست باألسلوب البنائي ، وتكونـت               
 ١٠ طالبـة و     ٢٠( والثانية مجموعة ضابطة ، وتكونـت مـن         )  طالباً   ١١  طالبة و   ٢٠( من  

واختبار تحليـل   ) ت  ( ودرست المختبر االسلوب التقليدي ، وقد استخدم الباحث اختبار          ) طالب  
  : التباين الثنائي إليجاد الفروق اإلحصائية ، وقد أظهرت نتائج الدراسة التالي 

في متوسطات تحصيل الطـالب     ) ٠ ,٠٥(توى الداللة   وجود فروق ذات داللة احصائية عند مس      
  .قبل التدريس باألسلوب البنائي وبعد 

  :وتوصل الباحث إلى 
في متوسطات اداء الطالب في اختبـار       ) ٠ ,٠٥(وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى        

لألسلوب البنـائي  التفكير الناقد قبل التدريس باألسلوب البنائي وبعده ، مما يشير إلى فعالية كبيرة       
  .                        في تحصيل الطالب ، وتنمية التفكير لديهم 

  ـ :   )٢٠٠٢(  ـ دراسة هندي ١١
يجيات التعلم النشط فـي     ستراتإلى التأكد من أثر تنوع استخدام بعض إ              هدفت هذه الدراسة    
واالتجاه نحو  ،  وتقدير الذات   ،  ة  على اكتساب بعض المفاهيم البيولوجي    تعليم وحدة بمقرر األحياء     
  .لدى طالب الصف األول الثانوي الزراعي االعتماد اإليجابي المتبادل 

زاوج ... فكـر  إستراتيجية ( ستراتيجيات التعلم النشط في اً من إحيث استخدم الباحث عدد         
  ) .  خلية التعلم ، بناء وإعداد خرائط المفاهيم ، العصف الذهني شارك ،... 
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وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من طالب الصف األول بالمدرسة الثانوية الزراعيـة                    
تمثلت في اختبار تحـصيل     ،   من األدوات    اًواستخدم الباحث في تنفيذ الدراسة عدد     ،  ببني سويف   

  . ل ومقياس االتجاه نحو االعتماد اإليجابي المتباد، ومقياس تقدير الذات ، المفاهيم البيولوجية 

سـتراتيجيات الـتعلم النـشط      الدراسة عن وجود أثر كبيـر لتنـوع إ                وقد أسفرت نتائج    
يجابي المتبادل علـى    ولوجية ، واالتجاه نحو االعتماد اإل     المستخدمة بالنسبة الكتساب المفاهيم البي    

  . لذواتهم بينما لم تكن النتائج دالة إحصائياً بالنسبة لتحسين مستوى تقديرهم ، عينة الدراسة 

    )( ٢٠٠٢ , Russel,I.Hendricon ة ريسل هيندركونـ دراس ١٢

؛ هدفت هذه الدراسة إلى استخدام إستراتيجية التوقف لدقيقتين في ثالث فـرص مالئمـة                      
دقيقـة ،   ) ١٨ــ   ١٢  (والفواصل بين هذه الفرص تتراوح مـابين    ،  خالل خمس محاضرات    

ال يظهر أي تفاعل بين      أزواج لمناقشة وتنقيح مذكراتهم      الب في وبينما يعمل الط  وخالل التوقفات   
  .المعلم والطالب 

 ئق لتدوين أي شي يمكـنهم تـذكره مـن             وفي نهاية المحاضرة يعطى الطـالب ثالث دقا      
)  ٦٥( عطـي الطـالب     أ في آخر محاضرة     يوماً)  ١٢  (وبعد) االستدعاء الحر   ( المحاضرة  

لقياس التذكر طويل المدى ، ودرست المجموعة الـضابطة         ؛  من متعدد   مفردة في اختبار اختيار     
باستخدام نفس المساعدات البصرية وتم اختبارهم بـنفس الطريقـة وكانـت         ،  نفس المحاضرات   

ـ ، النتائج التي جمعت من مقررين مختلفين تم إعادتها خالل فصلين دراسيين    ة  وكانت النتائج ثابت
توقف فيها المعلم أفضل بشكل كبير في االستدعاء الحـر وفـي        يفسماع الطالب للمحاضرة التي     

  . اختبار الفهم
      وقد كان مقدار االختالف في الدرجات بين المجموعتين كبيراً بقدر كاف لجعل االخـتالف              

  . يرجع إلى إستراتيجية التوقف 
 المحاضرات ون أن لدى المعلمين الفرصة لتصميم أنشطة تعلم نشط قصيرة من          ويرى الباحث     
دون اإلنقاص من المحتوى المراد تعلمه ، وفي الواقـع يبدو أن الطالب يتعلمون أكثـر مـن                 ؛  

  .خالل هذه الطريقة 
  ـ :  ) ٢٠٠٢(  ـ دراسة سعادة  ١٣
ثر تدريب المعلمات الفلسطينيات على أسلوب التعلم النشط             استهدفت هذه الدراسة معرفة أ       

التخصص األكـاديمي  : في ضوء عدد ثالث متغيرات هي     ؛   لديهن   في التحصيل اآلني والمؤجل   
  . وعدد الدورات التدريبية ، الدقيق ، والمؤهل العلمي 

تمثلـت  : األولى ،  ات ، وقد استخدم الباحث أداتين         وتكونت العينة من المعلمات الفلسطيني    
اختبـاراً تحـصيلياً    : الثانيـة   و ألسلوب التعلم النشط ،   في مادة تدريبية ، تناولت جوانب مختلفة        

  .  من ثالثين فقرة من نوع االختيار من متعدد ، دار حول هذه الجوانب مؤلفاً
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لصالح التدريب علـى الـتعلم      ؛   إحصائياً   رت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة             وأظه
لدراسة في التدريب    بين المعلمات الفلسطينيات عينة ا     النشط ، مع عدم وجود فروق دالة إحصائياً       

على أسلوب التعلم النشط ، تبعاً لمتغيرات التخصص األكاديمي الدقيق ، والمؤهل العلمي ، وعدد               
  .   الدورات التدريبية التي تم حضورها من جانب المعلمات 

  ـ:  ) ٢٠٠٢( راسة مها الخميسي ، ـ د ١٤ 
النبـائي والـتعلم باالسـتقبال ذي               هدفت هذه الدراسة إلى معرفة استخدام نموذج التعلم         

المعنى في تنمية التحصيل ، ومهارات عمليات العلم ، والتفكير االبتكاري لدى تالميـذ الـصف                
  .الخامس االبتدائي في مادة العلوم 

تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمدرستي         ) ١٣٥( وتكونت عينة الدراسة من     
  :مس التعليمية بمصر ، وقد تم تقسيم عينة البحث إلى ثالث مجموعات مختلفتين بإدارة عين ش

  .األولى وقامت بدراسة الوحدتين طبقاً للنموذج البنائي : المجموعة التجريبية  . ١
  .وقامت بدراسة الوحدتين طبقاً للمتعلم باالستقبال ذي المعنى : المجموعة التجريبية الثانية  . ٢
  .وقامت بدراسة الوحدتين طبقاً للمتعلم للطريقة المتبعة في المدارس : المجموعة الضابطة  . ٣

وقد تمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي ، واختبار مهارات عمليـات الـتعلم ، واختيـار                 
  .القدرة على التفكير االبتكاري 

  :وتوصلت الباحثة إلى النتلئج التالية 
درجات تالميذ المجموعة التجريبيـة األولـى       ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي         

وتالميذ المجموعة التجريبية الثانية ، وذلك في االختبار التحصيلي البعدي ؛ لصالح المجموعـة              
  .التجريبية األولى 

ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولـى ،           
  .؛ الثانية في اختبار مهارات عمليات العلم البعدي وتالميذ المجموعة التجريبية 

ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولـى             
  . وتالميذ المجموعة التجريبية ؛ الثانية في اختبار القدرة على التفكير االبتكاري البعدي 

  ـ :  ) ٢٠٠٢( ،  ـ دراسة اللزام  ١٥
    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية نموذج التعلم البنائي في تعليم العلـوم فـي تنميـة                    

  ) .التذكر ـ الفهم ـ التطبيق ( التحصيل الدراسي ؛ عند المستويات المعرفية الثالثة 
 ) ٦٦( طالباً للمجموعة التجريبية ، و     ) ٥٦( طالباً ؛ بواقع     ) ١١٢( وتكونت عينة الدراسة من     

باً للمجموعة الضابطة بمدرستين مختلفتين ، وقد استخدم الباحث اختبـاراً تحـصيلياً لقيـاس              طال
إليجـاد الفـروق ذات الداللـة       ) ت  ( تحصيل الطالب في المفاهيم العلمية ، واستخدم اختبـار          

  .اإلحصائية بين المجموعتين ؛ التجريبية والضابطة 
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  :وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها 
عدم وجود فرق دالة إحصائياً بين متوسطات الدرجات البعدية لطالب المجموعة التجريبيـة              . ١

ودرجات المجموعة الضابطة في التحصيل ؛ عند مستوى التذكر والفهـم ؛ وعنـد المـستويات                
  ) .التذكر ، الفهم ، التطبيق ( الثالث مجتمعة 

عدية لطالب المجموعة التجريبيـة     وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسط الدرجات الب         . ٢
  .ودرجات طالب المجموعة الضابطة في التحصيل الدراسي ؛ عند مستوى التطبيق 

   ـ) :  Hall ( ٢٠٠٢ ,  ـ دراسة هول١٦
سـتراتيجيات الـتعلم النـشط     إالتأكد من أثر تنوع استخدام بعض              هدفت هذه الدراسة إلى     

 الذات واالتجـاه نحـو االعتمـاد         البيولوجية وتقدير  كمتغير مستقل على اكتساب بعض المفاهيم     
 من استراتيجيات الـتعلم النـشط       اًحيث استخدم الباحث عدد   ، يجابي المتبادل كمتغيرات تابعة     اإل

 خـرائط المفـاهيم ،      اء وإعداد ـخلية التعلم ، بن   و ،    )شارك...زاوج...فكر( استراتيجيه  : مثل  
  . والعصف الذهني 

رسة الثانوية الزراعيـة    الدراسة من مجموعة من طالب الصف األول بالمد              وتكونت عينة   
ـ        واستخدم الباحث في تنفيذ ا    ،   ار تحـصيل المفـاهيم     لدراسة عدد من األدوات تمثلت فـي اختب

  . ومقياس االتجاه نحو االعتماد اإليجابي المتبادل ، ومقياس تقدير الذات ، البيولوجية 
ستراتيجيات التعلم النشط المستخدمة    ة عن وجود أثر كبير لتنوع إ      لدراسوقد أسفرت نتائج ا          

واالتجاه نحو االعتماد اإليجـابي المتبـادل علـى عينـة           ،  بالنسبة الكتساب المفاهيم البيولوجية     
  . اتهم وبينما لم تكن النتائج دالة إحصائياً بالنسبة لتحسين مستوى تقديرهم لذ، الدراسة 

  ـ :  ) ٢٠٠٣( ، بو زيد أأمة الكريم ـ دراسة   ١٧

       هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس مـادة البيولـوجي         
  .في التحصيل ، واكتساب بعض مهارات عمليات العلم لدى طالب ثاني ثانوي علمي 

ـ           ) ١٩١( وتكونت عينة الدراسة من      وزعين طالباً وطالبة في مدرستي خولة وابن ماجـد ، وم
ومجموعتين ضابطة ؛ بنـين     ) ٤٥(وبنات   ) ٥٠(على أربعة مجاميع ؛ مجموعتين تجريبية بنين        

وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي يقيس مدى تحصيل الطالب ،            ) ٤٦( وبنات  ) ٥٠(
ومقياس لقياس مهارات العلم ؛ بهدف قياس معرفة الطالب على االستدالل العلمي ، ومعرفة أثر               

رة على االستدالل في التحصيل ، واكتساب بعض مهارات عمليات العلم ؛ باستخدام النموذج              القد
البنائي ، واختبار المعرفة المسبقة للتعرف على مدى فهم الطالب  لبعض المفـاهيم البيولوجيـة                

  .للوحدة الدراسية 
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  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
التي درست باستخدام نمـوذج  ( ية بين المجموعة التجريبية  ـ وجود فروق ذات داللة إحصائ ١

والمجموعة الضابطة في كل من اختبار التحصيل البعدي ، ومقيـاس عمليـات             )  التعلم البنائي   
  .العلم البعدي ، لصالح المجموعة التجريبية 

ية على   ـ   وجود فوق ذات داللة إحصائية بين طالب المجموعة التجريبية ذوي القدرة العال ٢
االستدالل العلمي ، وذوي القدرة الضعيف على االستدالل العلمي ، في اختبار التحصيل البعـدي            

  .ومقياس مهارات عمليات العلم البعدي 
 ـ  ال يوجد أثر للتفاعل بين المعرفة المسبقة والقدرة على االستدالل العلمـي ، فـي اختبـار     ٣

  .لعلم التحصيل البعدي ، واكتساب مهارات عمليات ا
  ـ) :  Graziano ( ٢٠٠٣ ,ينوـ دراسة جرازا ١٨

تجريبي ؛  ماكن العمل بشكل    ، يتم من خالله محاكاة أ     برنامج         هدفت هذه الدراسة إلى عمل      
لتـسويق منتجـات    ؛   متنوعـة    حيث يمارس من خالله الطالب مشاريع فعلية ، ويؤدون أعماالً         

  . تضم أكثر من أربعة آالف شركة  ،حقيقية وللخدمة في شبكة عالمية االنتشار 

 ذلك للسماح للطالب إلدارة العمل     و،  استخدم البرنامج البنائية واستراتيجيات التعلم النشط       و      
ليس من خالل مقررات إدارة األعمال فقط ولكن من خالل مشاركتهم الفعلية في إدارة المشاريع               

  . المصممة في برنامج المحاكاة 

 الدراسة من خالل تقارير الطالب والمقابالت إلى أن الطـالب قـد حققـوا                      وقد توصلت 
وحققـوا  ،  وتطوير المحتوى المعرفي المقـدم لهـم        ،  تطوراً في فهم مخرجات التعلم المطلوبة       

تطوراً في المهارات الشخصية التي تزيد من إدراكهم لعالم العمل ، كمـا اتفـق الطـالب مـع                   
  . ستراتيجيات التعلم النشط ية إاألدبيات التي أشارت إلى فاعل

   ـ:  ) ٢٠٠٣(  ـ  دراسة نادية لطف اهللا ١٩
فـي التحـصيل   " شارك ..  زاوج ..فكر" ثر إستراتيجية إلى معرفة أ        هدفت هذه الدراسة    

  . لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي المعاقين بصرياً ؛ ودافعية اإلنجاز ، والتفكير االبتكاري 

بمدرسـة النـور    ،   تكونت عينة الدراسة من جميع تلميذات الصف الرابع االبتـدائي                    و
، يمثل فـصل المجموعـة التجريبيـة    : بفصلين أحدهما ؛ واألمل بإدارة مصر الجديدة التعليمية     

  .يمثل فصل المجموعة الضابطة : خر واآل
  ) طريقة برايل أعدت الباحثة جميع األدوات ب: (        وتكونت أدوات الدراسة من 

 .ر تحصيلي اختبا. ١

  .تفكير االبتكاري اختبار ال. ٢
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  : إلى        وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية 
 كما أن حجـم تـأثير       ، إحصائية لصالح تلميذات المجموعة التجريبية       فروقاَ ذات داللة  أن هناك   

  . ستراتيجية بين المجموعتين كبير اإل

   ـ:  ) ٢٠٠٣(  ـ دراسة حمادة ٢٠
 ) شـارك  ...  زواج ...فكـر   ( معرفـة فاعليـة إسـتراتيجيتي       هدفت هذه الدراسة إلى            

واالستقصاء القائمتين على أسلوب التعلم النشط في نوادي الرياضـيات المدرسـية فـي تنميـة                
  .واختزال قلق الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ، مهارات التفكير الرياضي 

 بمدرسة النقراشي اإلعداديـة    ،  تكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي         و       
وذلـك لقيـاس التفكيـر      ؛  اإلعـدادي   افظة القاهرة ، للصفوف الثالثة األول والثاني والثالث         مح

 إدراك  – التأمـل    – الترجمة   – التعميم   – االستقراء   –االستنباط  : الرياضي عند المهارات اآلتية     
  . المنطلق الشكلي – البرهان الرياضي –قات العال

  .بعد ضبط المتغيرات ؛ ثالث مجموعات تجريبية متكافئة وتكونت عينة الدراسة من 
) شـارك   ...  زاوج   ...فكـر   ( باسـتخدام إسـتراتيجية     :  حيث درست المجموعـة األولـى       

 وكالهمـا فـي نـادي       ية االستقصاء ،  تدرس باستخدام إستراتيج  : المجموعة التجريبية الثانية    و
) يقة المحاضـرة    طر( تدرس باستخدام الطريقة التقليدية     :  ةـالمجموعة الثالث الرياضيات ، أما    

  .في الفصل المدرسي 
  : لنتائج التالية وتوصل الباحث إلى ا

     ات تالميذ المجموعة التجريبية األولى التـي درسـت بإسـتراتيجية        ـارتفاع متوسطات درج  . ١
عن متوسط درجات تالميذ المجموعـة الـضابطة التـي درسـت     )  شارك ...ج زاو... فكر  ( 

  .وما يتضمنه من مهارات أساسية ، في اختبار التفكير الرياضي ككل ، بالطريقة التقليدية 
وما يتضمنه مـن مهـارات      ،  وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير الرياضي          . ٢

   .ية األولى لصالح المجموعة التجريب؛ أساسية 
   Mc Connel  )  ( ٢٠٠٣ , ـ دراسة مك كونيل ٢١
 تقليدية إلى بيئة تعلم نشط ، وتصميم           هدفت هذه الدراسة إلى تحول فصول المحاضرات ال           

 ، التحليـل التـصويري ،       يـة اختبارات المفاهيم ، أشكال فن    ( : بعض طرق التقويم البنائي مثل      
ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم طـالب   ) وحة النهاية ، وقواعد التقييم      خرائط المفاهيم ، األسئلة مفت    

ة المحاضرة  اهما تدرس بطريق  حدإ: ة في جامعة أكرت إلى مجموعتين       مقرر الجيولوجيا التمهيدي  
ستراتيجيات التعلم النشط ، وتم تقيـيم       ى تدرس بطريقة االستقصاء مع بعض إ      واألخر،  التقليدية  

، وتقيـيم كتابـات   نوعية من خالل تقييم الزمالء : األولى : ت بطريقتين فاعلية هذه االستراتيجيا 
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 درجاتهم في مقياس التفكير المنطقي      لومن خال ،  ختبارات يتم تطبيقها على مراحل      الطالب في أ  
  .ومن خالل قياس التحسن في نسبة حضور الطالب للمحاضرات 

وفـي  ،  ل الطالب فـي االختبـارات        في تحصي        وقد أظهرت نتائج الدراسة تحسناً ملحوظاً     
 وفي مستوى حضور الطالب للمحاضرات ، كمـا أن نـسبة          ،  مقياس مهارات التفكير المنطقي     

  . عبرت عن نظرية إيجابية نحو التعلم النشط كبيرة من الطالب 
   ) ( ٢٠٠٣ , wilk ـ دراسة ويلك٢٢

  والتحفيـز ،  نشط على التحصيل    هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية استراتيجيات التعلم ال              
  .خصصين توفاعلية الذات لدى طالب الجامعة في مقرر علم الوظائف البشرية لغير الم

التجريبـي ذي المجموعــات األربعـة                 وقد درست المتغيرات من خالل التصميم شـبه     
ـ       طالباً في جامعة تكساس الغربية ؛     ) ١٤١( ة باسـتخدام    حيث تم تدريس المجموعـات التجريبي

استخدام طرق المحادثة التقليدية     في حين تم تدريس المجموعات الضابطة ب        ، نموذج التعلم النشط  
شـامالَ لمحتـوى علـم       اًعلى الطالب اختبـار   ة استراتيجيات التعلم النشط طبق      ولتقييم فاعلي ،  

  .ستراتيجيات المحفزة للتعلم ، ومقياس اتجاهات الوظائف ، وإستبانة اإل
وقد أوضحت نتائج التحليل أن المجموعات التجريبية اكتسبت معرفـة أكثـر بـالمحتوى                     

في حين لم يكن هناك فرق      ،  وتحسنت فاعلية الذات لديها أكثر من طالب المجموعات التجريبية          
في التحفيز للتعلم ، وقد أوضح مقياس االتجاهات أن الطالب في كلتا المجموعتين قد عرضـوا                 

  . نحو التعلم النشط في المستقبل اتجاهات إيجابية
   ـ:  ) ٢٠٠٤(  ـ دراسة فاطمة عبد الوهاب  ٢٣

ستراتيجيات الـتعلم النـشط فـي       إلى معرفة فاعلية استخدام بعض إ             هدفت هذه الدراسة    
لدى تالميذ الـصف    ؛   الحياة والميول العلمية     ، وتنمية بعض مهارات التعلم مدى     تحصيل العلوم   

  . الخامس 

  .   وتكونت العينة من مجموعة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي بإدارة بنها التعليمية     

اختبار الـتعلم   ( من إعدادها ويشمل    ،   في العلوم    اً تحصيلي اً        وقد استخدمت الباحثة اختبار   
  .قبلياً وبعدياً )  مدى الحياة ، مقياس الميول العلمية 

  ـ : عدد من النتائج والتي منها ى         وقد توصلت الباحثة إل
ح تالميـذ المجموعـة   ـلـصال ؛  في االختبار التحصيلي  ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية ١

  . التجريبية 
تنميـة الميـول   ، وفي ـ وجود فروق ذات داللة إحصائياً في تعلم مهارات التعلم مدى الحياة          ٢

  .المجموعة التجريبية؛ لصالح العلمية 
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لـصالح تالميـذ المجموعـة    ؛ وق ذات داللة إحصائياً في تنمية الميول العلميـة     ـ وجود فر   ٣
  .التجريبية 

   )( ٢٠٠٤ ,Richards  ـ دراسة راشاردس٢٤
هما سلبية ، واألخرى    احدإ: يقتين مختلفتين للمحاضرة           هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة طر     

مـع  ،  في مقرر علم الوظائف     ،  جامعة  على قسمين متوازنين من طالب ال     ما  يتم تطبيقه ،  نشطة  
  .مراعاة أن كال القسمين يستخدم طريقة المحاضرة التعليمية في تقديم أساسيات المادة 

وتم تقويم أداء الطالب من خالل اختبـارات        ،   طبقت المحادثة التقليدية     :      وفي القسم األول    
  .لمحاضرة ومن خالل إجراءات التدريس التقليدية ل، اختيار من متعدد 

بحيـث يـدمج الطـالب      ؛  استخدمت المحاضرة كمصدر للمعلومات     :        وفي القسم الثاني    
إلعـداد وتخطـيط   ، المعلومات الواردة فيها مع المعلومات التي يكلفون بالبحث عنها في المكتبة    

 ٧٥حيث تشكل درجات الطالب على المقاالت نـسبة         ؛  مقاالت عن الموضوعات التي كلفوا بها       
في حين تشكل مشاركة الطالب في المناقشة داخل الـصف النـسبة           ،   من تقويم أداء الطالب      %

   % .٢٥المتبقية 

            وقد كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فـروق دالـة فـي نتيجـة األداء الكلـي بـين                   
اسـتخدام  وكان تقدير الطالب في القسم الثاني أعلى من القسم األول والذي يعزى إلى              ،  القسمين  

  .طريقتين مختلفتين في التدريس 
  ـ:  ) ٢٠٠٤(  ـ دراسة غازي  ٢٥

       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج تدريبي مقترح إلدارة التعلم النشط في تنمية              
  .األداء الدراسي للمعلمين أثناء الخدمة 

ن مدرسة أم القـرى اإلعداديـة   تكونت عينة الدراسة من معلمي المواد الدراسية المختلفة م        و    
رسة فاطمة عنـان اإلعداديـة    بإدارة شرق التعليمية بمحافظة اإلسكندرية ، وعينة من مد        ،  بنات  
  .بنفس اإلدارة التعليمية بنات 

  :قام الباحث بإعداد 
  .البرنامج التدريبي المقترح لتدريب المعلمين  .١
 . على عينة البحث اًلي قباًتطبيق بطاقة مالحظة سلوكيات التدريس لنشط تطبيق .٢

 .تنفيذ البرنامج التدريبي إلدارة التعلم النشط وفق الخطة الزمنية المحددة  .٣

 . على عينة البحث  بعدياًاًتطبيق أداة رصد سلوكيات التدريس النشط ، تطبيق .٤
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  :وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية 
جموعـة التجريبيـة جميـع      وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات الم          . ١

التخصصات ، ومتوسطي درجات المجموعة الضابطة في األداء الكلي للتدريس النشط ، لصالح             
  . أفراد المجموعة التجريبية 

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ، ومتوسـطات           وجود فروق   . ٢
ـ        درجات المجموعة الضابطة ، في أداء أبعاد التدريس ا         ة ـلنـشط ، وكلهـا لـصالح المجموع

  .التجريبية 
   ـ:  ) ٢٠٠٥( ـ دراسة عبد الوهاب  ٢٦

ستراتيجيات التعلم فـي تنميـة مهـارات        الدراسة إلى استقصاء فاعلية بعض إ            هدفت هذه   
 حيث اسـتخدم    ، واتجاهاتهم نحو مادة التاريخ ؛     لدى طالب المرحلة الثانوية     ،  التفكير التاريخي   

 ةى، وإسـتراتيجيه العـصف      شـارك ...زاوج...فكـر  التساؤل وإستراتيجية    تراتيجيه إس الباحث
  .الذهني

  . بمصر  إدارة بنهاـة البحث من مجموعة من طالب الصف األول الثانوية بـوتألفت عين    

  ،عن بطاقة مالحظة لتقويم مهارات التفكيـر التـاريخي        :        واستخدم الباحث أدوات عبارة     
ستراتيجيات التعلم النـشط فـي تـدريس بعـض           نحو دراسة التاريخ ، وطبقت إ      تجاهومقياس ا 

  .موضوعات تاريخ مصر القديم للمجموعة التجريبية 
  ـ:  إلى النتائج التالية        وقد توصل الباحث

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فـي       وجود فروق    . ١
  .  لصالح المجموعة التجريبية ؛ات التفكيربطاقة مالحظة مهار

والـضابطة  ، ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبيـة  وجود فروق    . ٢
  . نحو مادة التاريخ لصالح المجموعة التجريبية ؛ في مقياس االتجاه 

   ) Orvis & Orvis  ( ٢٠٠٥ ,ـ دراسة اورفس و اورفس ٢٧
وصف العروض باستخدام لفائف الورق كمثال على التعلم النـشط فـي   ى إل      هدفت الدراسة  

ثنـين  نافعة ومسلية لتقديم الطالب ا    حيث كانت األمثلة المعروضة تعكس طريقة       ؛  صف الكيمياء   
وآلية ردة الفعل ، وذلك علـى       ، االتزان الكيميائي العام    : من الموضوعات التقليدية الصعبة هما      

لـصعوبات  طة في الصف من أفضل الوسائل المتاحة للتغلـب علـى ا            أن المشاركة النش   راعتبا
العلـوم على أن الطالب من مختلف األعمار يتعلمون أكثر بالمشاركة          المفاهيمية ، ويوافق معلم     

  . النشطة في الظواهر العلمية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  عطي كل فرد الفرصة للعب في الـصف              وقد أشار الباحثان إلى أن العروض النشطة جداً ت        
مواجهة المفـاهيم  ؛ واألكثر أهمية أن هذه األنشطة تعطي الطالب فرصة لتعلم المفاهيم الصعبة     و

  . الخاطئة في المادة بقوة 
   ـ:  ) ٢٠٠٦(  ـ دراسة سعيد ٢٨

ستراتيجيات الـتعلم النـشط فـي تـدريس         ة معرفة أثر استخدام بعض إ           هدفت هذه الدراس  
 لـدى تالميـذ المرحلـة       ؛تنمية مهارات حل المشكالت   و،  الدراسات االجتماعية على التحصيل     

  .اإلعدادية 
      تكونت عينة البحث من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمحافظة اإلسماعيلية ، على الوحدة             

  .الثالثة من مقرر الدراسات االجتماعية بالصف الثاني اإلعدادي للفصل الثاني 
  :       قام الباحثان بإعداد 

؛ حيث تم   في ضوء استراتيجيات التعلم النشط      دريس الوحدة المقرر تدريسها ؛      لمعلم لت دليل ل .  ١
خريطـة  التعلم التعاوني ، دائرة التعلم و      التعلم المتمركز حول المشكلة ،      ( ستراتيجيات  استخدام إ 

  .، نموذج نوفاك البنائي اإلنساني  )ACM(، نموذج ابليتون البنائي  " V" الشكل 
   . وبعدياً قبلياًماتم تطبيقه، واختبار مهارات حل المشكالت ، صيلي  اختبار تح.٢
  .حداهما ضابطة واألخرى تجريبية نة البحث ، وتقسيمها إلى مجموعتين ، إتم اختيار عي. ٣

  :   وقد توصل الباحثان إلى النتائج التالية 
ية التعلم النشط قد تفوقـت      أن تالميذ المجموعة التجريبية التي درست وفقاً إلستراتيج       دلت النتائج   

  . على تالميذ المجموعة الضابطة التي درست وفقاً للطريقة المعتادة
  ـ :  ) ٢٠٠٧(  ـ دراسة عبير الزعبي  ٢٩

اتيجيات الـتعلم النـشط فـي       سترإلى الكشف عن أثر التدريس وفق إ             هدفت هذه الدراسة    
  .لصف الثالث األساسي د درجة الكفاءة االجتماعية لدى طلبة االتحصيل ، ورص

فـي  ،   طالب وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسـي          )١٠٠(تكونت عينة الدراسة من     و      
) مختلطـة ذكـور وإنـاث       ( تين تجريبيتين   موزعين في أربع شعب ، شعب     ؛  المدارس العمرية   

 ) ٥٠(وعـددها   ) مختلطة ذكـور وإنـاث      ( الب وطالبة ، وشعبتين ضابطتين       ط  )٥٠(عددها  
  .وقد تم اختيارهم بالطريقة القصدية طالب وطالبة ، 

  :      قامت الباحثة بإعداد 
فقرة ، من نوع اختيـار مـن متعـدد           ) ٣٠( يتكون من   ،  اختبار يقيس التحصيل المعرفي     . ١

  .مقسمة على مستويات بلوم الستة 
  .مقياس الكفاءة االجتماعية . ٢
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٣ .وقامـت بتـدريبهن علـى    ،   ةريس المجموعة التجريبي   تدريبي للمعلمات المعنيات بتد    برنامج
  . تطبيق البرنامج شهرين يجيات التعلم النشط ، واستمرت مدةوفق استرات؛ تطبيق البرنامج 

  ـ: وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية 
 بين متوسطات المجموعتين التجريبيتين والضابطتين مـن        وجود فروق ذات داللة إحصائية     .١

، الـذين   ولصالح أفراد المجموعتين التجـريبيتين      ؛  على اختبار التحصيل    ،  ناث  الذكور واإل 
 .ستراتيجيات التعليم النشط درسوا وفق إ

بين متوسطات المجموعتين التجريبيتين والـضابطتين      عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        .٢
بـين  لى التفاعل ، أو إجنس المتعلم ؛ تعزى إلى  على اختبار التحصيل    ،  من الذكور واإلناث    

 . الطريقة والجنس 
   ـ:  ) ٢٠٠٧(  الروساء  ـ تهاني٣٠

  ،  هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية برنامج مقترح في تنمية ممارسات التعلم النشط                   
بية ، األقسام العلميـة بالريـاض ،    لدى المعلمات الطالبات ، كلية التر   ،  وتعديل االعتقادات نحوه    

وهـو تـصميم المجموعـة      ،  ا الهدف استخدمت الباحثة أحد التصميمات الحقيقيـة         ولتحقيق هذ 
  .ذات االختبار البعدي فقط عشوائية االختبارات  ، الضابطة

ن الثة ، قسم الفيزياء ، تـم اختيـاره        معلمة طالبة من الفرقة الث     ) ٥٠(      وتكونت العينة من    
طالبة ، واألخرى ضابطة     ) ٢٥( تجريبية  إحداهما  : جموعتين  بطريقة عشوائية ، ووزعن في م     

   .لبة طا ) ٢٥( 
  .ولقياس األداء البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 

  :استخدمت الباحثة األدوات التالية 
  .بطاقة مالحظة ممارسات التعلم النشط   .٥
 .مقياس االعتقادات نحو التعلم النشط   .٦

  ـ: وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية 
في ممارسات التعلم النشط الكليـة ، لـصالح المجموعـة           وجود فروق ذات داللة إحصائية      . ١

  .التجريبية 
 في مقياس االعتقادات نحو التعلم النشط ، لصالح المجموعة          وجود فروق ذات داللة إحصائية    . ٢

  .التجريبية 
  ـ:  ) ٢٠٠٧(  ـ دراسة أحمد ٣١
لية تنوع استخدام بعض إستراتيجيات التعلم النشط فـي         هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاع           

تدريس االقتصاد على التحصيل ، واالتجاه نحو دراسة االقتـصاد ؛ حيـث اسـتخدم الباحـث                 
  ) .التعلم التعاوني ، االكتشاف ، المناقشة ( إستراتيجية 
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لطنة عمـان  طالبات الصف الثاني الثانوي ، بوالية مسقط في س   :       تكونت عينة الدراسة من     
  .تجريبية وضابطة :  وقسمت إلى مجموعتين 

اختبار تحصيلي ، ومقياس اتجاهات الطـالب نحـو دراسـة           :       وتكونت أدوات البحث من     
  .االقتصاد 

     وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام إستراتيجيات التعلم النشط وتنوعها في تدريس االقتصاد            
مان ساهم في زيادة التحصيل ، االتجـاه نحـو دراسـة            لطالب الصف الحادي عشر بسلطنة ع     

  . االقتصاد 

  ـ:  ) ٢٠٠٧ (  ـ دراسة عبد الرحمن٣٢
     هدفت هذه الدراسة إلى التأكيد من أثر بعض استراتيجيات التعلم النشط ، والتقويم الـواقعي               

  . في تنمية بعض مهارات التعبير التحريري 

ذ الصف األول اإلعدادي ، بإدارة إطسا ، فـي جمهوريـة                   تكونت عينة الدراسة من تالمي    
  .ثالث تجريبية ومجموعة ضابطة : مصر العربية ، قسمت إلى أربع مجموعات 

     استخدام الباحث ثالثاً من إستراتيجيات التعلم النشط ، والتقويم الواقعي ؛ في تنميـة بعـض                
ية العصف الذهني وحـل المـشكالت ،        إستراتيج: مهارات التعبير التحريري ، والتي تمثلت في        

  . والتعلم البنائي ، والتعلم التعاوني 
ملف إنجاز التلميذ ، اختباراً لتقويم التالميذ فـي موضـوعات           :       تكونت أدوات البحث من     

  .التعبير التحريري التي تم تدريسها لهم 
تحريـري ،  وتوصـل      اختبار فهم وتوظيف أفكار موضوعات التعبير ال      :       كما تكونت من    

  :الباحث إلى النتائج التالية 
  :       وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية 

ـ  تفوق الثالث مجموعات التجريبية على المجموعة الضابطة في التطبيق البعـدي لمهـارات               
  .توظيف األفكار في موضوعات التعبير التحريري 
جيات التعلم النشط المستخدمة في هذه الدراسـة              وأوصت الدراسة بتجريب استخدام استراتي    

  .              في تدريس مقررات أخرى 

 
  :      أهم ما توصلت إليه الباحثة بعد عرض الدراسات الخاصة بالتعلم النشط هي 

تسعى إلى جعل المتعلم هـو محـور        التي  الحديثة  ـ يعتبر التعلم النشط من االتجاهات التربوية        
  .ونشاطه في عملية التعلم ، العملية التربوية وذلك من خالل مشاركته الفاعلة 
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التـي  بحيث يستطيع المعلم اختيار اإلستراتيجية      ؛  ـ يتميز التعلم النشط بالتنوع في استراتيجياته        
   .تمكنه من خلق بيئة صفيه نشطةً وفاعلةً

لعـرض  ستراتيجيات متنوعة و مختلفة للـتعلم النـشط      ات السابقة إ  هرت العديد من الدراس   ـ أظ 
الدراسة التـي    جيات في مقدمة الدرس أو نهايته ، عدا       ستراتياإل الدرس ، ولكنها أغفلت استخدام    

عـرض  ستراتيجيات المختلفة في مقدمة و    أجرتها تهاني الروساء ، والتي قدمت مجموعة من اإل        
سـتراتيجيات  في دراستها ، وبالتالي تـم تقـديم إ        منه الباحثة    وخاتمة الدرس ، وهذا ما استفادت     

لم تطرح مـن قبـل   ، وبعض هذه اإلستراتيجيات جديدة مختلفة في هذا البحث في جميع مراحله     
من خالل ما قرأته الباحثة من دراسات مثل إستراتيجية تكلم واكتب ، و إستراتيجية االتفاق على                

  .الدرس 
م المواد الدراسية ؛ حيث     وفي معظ ،  كانية تطبيقه على مختلف المراحل       النشط بإم  يتميز التعلم ـ  

، ) م٢٠٠٢ (عـصر  ، و  ) ( ١٩٩٤ , Bashamطبق في المرحلة االبتدائية كما في دراسة كالً مـن 
 )م٢٠٠٧( وعبيـر الزعبـي  ، و ) م٢٠٠٤ (فاطمـة عبـد الوهـاب    ، و) م٢٠٠٣(نادية لطف اهللا   ودراسة  

     عبـد الـرحمن   ، و )م٢٠٠٦ (سـعيد و ، ) م٢٠٠٣(حمادة  دراسة كال من    والمرحلة المتوسطة كما في     
   ل ھ و  ، و) م٢٠٠٢( ھن دي ، و  )م ٢٠٠١  (المهديو في المرحلة الثانوية كما في دراسة    )٢٠٠٧( 

٢٠٠٢ ) Hall (   عبد الوهـاب و ) و وفي المرحلة الجامعية كما فـي     )٢٠٠٧( أحمد  ، و) م٢٠٠٥
 ٢٠٠١ , Suchman, et al(سيشمان وآخرون   ، ودراسة  )Dufresne, et al , ١٩٩٦( دفرينسيدراسة 

وفـي    )٢٠٠٧ ( تهـاني الروسـاء   ، و  )( ٢٠٠٤ ,Richardsراشاردس  ، و  ) ( ٢٠٠٣ , wilkویلل ك  )
   .  )٢٠٠٢( سعادة  و  )٢٠٠٤(  غازيتدريب المعلمين كما في دراسة 

 من المعلم الكثير من     لمتعددة والتي قد ال يحتاج البعض منها      ـ يتميز التعلم النشط باستراتيجياته ا     
ـ     تـساهم فـي     ات وفي نفس الوقت     كانياإلم شطاً وفـاعالً مثـل إسـتراتيجية       جعـل المـتعلم ن

تحفيزيـة ، وأسـئلة العمـل الفـوري           المجموعات الثنائية ، األسـئلة ال     ) شارك...زاوج...فكر(
قل نسبة فـشل  تي تم ذكرها بحيث يضمن للمعلم أ   العصف الذهني ، وغيرها من االستراتيجيات ال      

  .وتطبيقه بأقل اإلمكانات المتاحة 
هم في تحسين مستوى التحـصيل      اـ يظهر من استعراض الدراسات السابقة أن التعلم النشط يس         

)  م٢٠٠٠ (و عـصر ،  )  Fox ( ١٩٩٨ ,وف وكس  ،   ) ( ١٩٩٤ , Basham باشام دراسةالدراسي كما في 
ــدي ــف اهللا   ،) م٢٠٠١ (والمه ــة لط ــل ، ) م٢٠٠٣(و نادي ــك كوني                     MC Connel)  ,  (٢٠٠٣وم

    ) م٢٠٠٦ ( وسـعيد ،) م٢٠٠٥ ( وعبد الوهـاب، ) م٢٠٠٤ ( فاطمة عبد الوهابو ،  ) ( ٢٠٠٣ , wilkویلل ك 
النشط كما  لتعلم   تدريسها با   تم بعض كون اتجاهات ايجابيه للمادة التي     وال  ، )م٢٠٠٧( وعبير الزعبي 
 والمهـدي ، )  م٢٠٠٥ (وعبد الوهـاب ، ) م٢٠٠٢ (وعصر ،  ) ( ١٩٩٤ , Bashamباشامفي دراسة 

كما أن بعض الدراسات كونت اتجاهات ايجابيـة نحـو   ، ) م٢٠٠٤ (وفاطمة عبد الوهاب،   )م  ٢٠٠١(
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، ) م٢٠٠٤( وفاطمة عبـد الوهـاب     ،) م٢٠٠٣(وحمادة  ،  ) م٢٠٠٣ (نادية سمعان  التفكير كما في دراسة   
والبعض من الدراسات أظهرت مدى التفاعل والمشاركة بـين الطـالب           ،  ) م٢٠٠٥ (وعبد الوهاب 

سـوكولوف   و ،   )Dufresne, et al , ١٩٩٦( دفرينـسي  ةا في دراسوا بالتعلم النشط كمن درساللذي
  .  ) Hall ( ٢٠٠٢   لوھو،   ) م٢٠٠٢( ھنديو،  ) Sokoloff & Thornton  ( ١٩٩٩ ,وثورنتون  

              فـوكس يادة االسـتيعاب المفـاهيمي كمـا فـي دراسـة            من الدراسات التي ساعدت على ز     ـ  
,١٩٩٨) Fox  (١٩٩٩,  وسوكولوف وثورنتون) Sokoloff & Thornton ( ،  والمهدي)وهندي )م٢٠٠١ 

      ون وكریستین س  ،  )Orvis & Orvis  (٢٠٠٥ ,و اورفـس و اورفـس  ،   ) Hall (٢٠٠٢ وھ ول ، )م٢٠٠٢(

  .(١٩٩٩ , Christianson & Fisher)   فیشر و
التحـصيل  (  الفعـال فـي زيـادة        أهمية التعلم النشط ودوره   على   ةلسابقـ اجتمعت الدراسات ا   

  ) .  ، واالستيعاب المفاهيمي االبتكارييجابية للمادة ، والتفكير اإلتجاهاتواال

ستراتيجيات لنشط أن يختار ما يناسبه من اإل      م ا حيث يمكن للمعل  : ـ يتميز التعلم النشط بالمرونة      
  .ات المتعلمين واألوضاع المتاحة تي تخدم مادته ؛ بما يتناسب وإمكانال

   ـ معظم الدراسات السابقة استخدمت التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبيـة والـضابطة     
ة الدراسة الشبه تجريبيـة  سات في منهجيلدراواتفقت الدراسة الحالية مع ا    ) تطبيق قبلي وبعدي    ( 

واستفادت منها الباحثة في التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبية  والـضابطة هـذا مـن       
   :ناحية ومن ناحية أخرى اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات  السابقة فيما يلي 
ية السعودية مـن    ـ تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة في تدريس العلوم في المملكة العرب            

  .حيث قياس أثر التعلم النشط في تنمية التفكير االبتكاري 
 

  ) : م ١٩٩٠( دراسة صفية سالم ـ١
التعرف على أثر االكتشاف شبه الموجه في تدريس العلوم علـى           إلى          هدفت هذه الدراسة    

  . تالميذ التعليم األساسي دى  العلمية والمهارات العقلية والتفكير االبتكاري لتنمية المفاهيم

ف السابع األساسي بمدينة المنيا     طالباً من طالب الص    ) ١٢٠( تكونت عينة الدراسة من     و       
       وبلغ عدد أفرادهـا    ،  قسمت العينة إلى مجموعتين ، مجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة          و ،
  .طالباً  ) ١٢٠( 

ي تتطلبهـا  واقتصر على قياس المفاهيم الت، استخدمت الباحثة اختباراً تحصيلياً من إعدادها        
ة بالدروس في مستويات معرفية مختلفة ، ومقياس للعمليات العقلية مـن            دراسة المشكالت الرئيس  

الناتجـة  ) ستنتاج ، التنبؤ المالحظة ، االتصال ، اال( إعدادها اقتصر على قياس العمليات العقلية     
م ١٩٧٤؛ لـسيد خيـر اهللا       عن تحليل محتوى الوحدة ، واختبار القدرة على التفكير االبتكـاري            
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واألصـالة ، وتـم تطبيـق       ،  والمرونـة التلقائيـة     ،  واقتصر على قياس قدرة الطالقة الفكرية       
  . االختبارات على كلتا المجموعتين قبلياً وبعدياً 

  : هم النتائج لهذه الدراسة        وكان من أ
  . لصالح أفراد المجموعة التجريبية في االختبار البعدي ؛  ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية ١
لـصالح أفـراد المجموعـة      ؛  ات العقلية   ــ وجود فروق ذات داللة إحصائية لمقياس العملي        ٢

  . التجريبية 
؛ لـصالح أفـراد المجموعـة    كـاري  ر االبتـ ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفكي ٣

  . التجريبية 

  

    ( ١٩٩١,Kleiner ) ـ دراسة كلينر ٢
         لف األشـتات علـى     لتعرف على تـأثير اسـتخدام طريقـة تـآ         اإلى         هدفت هذه الدراسة    

والتفكير االبتكاري وقدرات الكتابة لدى طالب الصف الرابع والخامس االبتدائي في مادة            ،  الفهم  
  .موالعل

      تلميذاً مـن المـستوى األقـل مـن المتوسـط فـي             ) ٥٨( تكونت عينة الدراسة من     و       
 مجموعة  :قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين      بمدارس مدينة سانتي بكاليفورنيا ، و     ،  التحصيل  

لف األشتات ، ومجموعة ضابطه درست باستخدام       ست مادة العلوم باستخدام طريقة تآ     تجريبية در 
تلقـت خاللهـا كلتـا      قة المعتادة في التدريس ،  واستمرت فترة التجريب أربعة أسـابيع             الطري

  .غطت المعلومات الخاصة بالجسم البشري ،  ساعات في دراسة العلوم المجموعتين عشر
       استخدم الباحث اختباراً تحصيلياً من إعداده لقياس تحصيل الطلبة ، وتـم تطبيقـه قبليـاً                

  . وبعدياً 

  : وتوصلت الدراسة إلى ما يلي       
  . ـ أصبح لدى طالب المجموعة التجريبية زيادة في المفاهيم األساسية ١
داخـل  ؛  لف األشتات إلى زيادة مشاركة طالب المجموعة التجريبية         ـ أدى استخدام طريقة تآ    ٢

  . الفصل أثناء الدراسة 
درجات بين المجموعة التجريبيـة   ـ أثبتت الدراسة عدم وجود فرق دال إحصائياً في متوسط ال          ٣

  . والقدرة الكتابية ، وقدرات التفكير االبتكاري ، استيعابهم لمادة العلوم :  في كل من والضابطةَّ

  ) : م ١٩٩٢( يوسف ـ دراسة ٣
ستخدام أسلوب االختيـار الحـر فـي    التعرف على مدى فاعلية اإلى         هدفت هذه الدراسة    
لدى تالميذ الحلقة الثانية من مرحلـة التعلـيم         ؛  ة التفكير االبتكاري    تدريس الرياضيات على تنمي   

  . األساسي 
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تلميذاً من تالميذ الصف الثـامن بالمرحلـة اإلعداديـة            ) ٩٢( تكونت عينة الدراسة من     و     
   .مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة: ن بمحافظة المنوفية ، وقسمت العينة إلى مجموعتي

  :  الباحث أدوات عدة ، منها        وقد استخدم
واقتصر علـى   ) تقنين عبداهللا سليمان وفؤاد أبو حطب       ( ـ اختبار تورانس للتفكير االبتكاري      ١

  . وتم تطبيقه قبلياً وبعدياً ، والقدرة الكلية ، واألصالة ، والمرونة ، قياس قدرة الطالقة 
وتم تطبيقه  ،  من إعداد الباحث    ـ اختبار تحصيلي لقياس تحصيل الطلبة في الرياضيات ، وهو           ٢

  . قبلياً وبعدياً 
  : وتوصلت الدراسة إلى مايلي 

  . وذلك لصالح المجموعة التجريبية ؛ ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية لالختبار التحصيلي ١
لـصالح التطبيـق   ؛ ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية الختبار القدرة على التفكير االبتكاري       ٢

  . البعدي 
في قدرة الطالقـة    ،  وجود فروق ذات داللة إحصائية الختبار القدرة على التفكير االبتكاري           ـ  ٣

  .      لصالح المجموعة التجريبية واألصالة ؛ والمرونة 
  ) : م ١٩٩٣( المشرف  دراسة - ٤

 أثر استخدام التـدريس االستقـصائي لعلـم األحيـاء علـى                    استهدفت هذه الدراسة بيان   
  .لطالب الصف األول الثانوي بمدينة الرياض ؛ والتفكير االبتكاري  ،التحصيل 

بمدينـة  ، طالباً من طالب الـصف األول الثـانوي    ) ١٢٢(         وتكونت عينة الدراسة من    
  . مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة رياض وقسمت العينة إلى مجموعتين ؛ال

ـ واق،  وتم تطبيقه قبليـاً وبعدياً     ،         واستخدم الباحث اختبار تورانس لألشكال       صر علـى   ت
  ) .والقدرة الكلية ، واألصالة ، والمرونة ، الطالقة ( قياس قدرة 

  :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي       
الحفـظ  ( تفوقت المجموعة الضابطة على المجموعة التجريبية فـي التحـصيل بمـستوى              -١

  . المكتسبة والدرجات، في كل من االختبار البعدي ) والتذكر 
لدى المجموعتين التجريبية   ؛  لم تظهر فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات التحصيل           -٢

  .الفهم والتطبيق والتحصيل الكلي : في مستويات ، والضابطة 
 على المجموعة الضابطة في كـل       – ولكن بصورة غير دالة      –تفوقت المجموعة التجريبية     -٣

 .كيب ومستوى التر، مستوى التحليل : من 
فـي  تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة تفوقاً داالً في عنـصر الطالقـة         -٤

 .وفي  لتفكير االبتكاري في قدرة الطالقهاختبار قدرات ا
تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة بداللة إحصائية في التفكير االبتكـاري    -٥

  .        ككل 
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  ) : م ١٩٩٤(  محمد ة دراسة فايز- ٥
أسلوب التساؤل في تدريس مادة العلـوم علـى         إلى دراسة أثر تنمية             هدفت هذه الدراسة    

  .لدى تالميذ الصف الثاني من الحلقة اإلعدادية ، واالبتكار ؛ والتفكير ، تنمية الفهم 
     ف الثـاني المتوسـطة ، بمدينـة       تلميذاً وتلميـذة الـص    ) ١٥٠(تكونت عينة الدراسة من     و     

  . مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وقسمت العينة إلى مجموعتين ؛ سوهاج ،  
واقتصر على قيـاس قـدرة      ،        واستخدمت الباحثة اختباراً لقياس قدرات التفكير االبتكاري        

 لقيـاس قـدرات التفكيـر             كمـا اسـتخدمت اختبـاراً     ، وهو مـن إعـدادها      ،  الطالقة الفكرية   
كمـا اسـتخدمت   ، وهو مـن إعـدادها   ، قتصر على قياس قدرة الطالقة الفكرية  وااالبتكاري ، 

  . على كلتا المجموعتين وطبق االختباران كالهما قبلياً وبعدياً، اختباراً لقياس الفهم من إعدادها 
  :       وتوصلت الدراسة إلى ما يلي 

ة في التطبيقين القبلي    وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبي          -١
  .الفهم لصالح التطبيق البعدي ؛ والبعدي الختبار 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيقـين             -٢
  .الختبار الفهم ، القبلي والبعدي 

القبلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين              -٣
 .الطالقة لصالح التطبيق البعدي ؛ والبعدي الختبار 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيقـين             -٤
 .الختبار الطالقة ، القبلي والبعدي 

  ) : م ١٩٩٦( عبد الرحمن  دراسة - ٦
راتيجية التعلم التعاوني فـي تـدريس   التعرف على أثر استخدام إستإلى هدفت هذه الدراسة         

  .لدى تالميذ الصف األول المتوسط ؛ والتحصيل ، الرياضيات على تنمية التفكير االبتكاري 
  .و ضابطة  تجريبية وقسمت إلى مجموعتين ؛، طالباً  ) ٩٠(  عينة الدراسة من تكونت       و
واقتصر االختبار  ، ياس تحصيل الطلبة    وقد استخدم الباحث اختباراً تحصيلياً من إعداده لق              

كما استخدم الباحث اختباراً لقيـاس      ) وحل المشكالت   ، والمهارة  ، التذكر  ( على قياس مستوى    
 والطالقـة    على قياس قدرة الطالقـة اللفظيـة         واقتصر، قدرات التفكير االبتكاري من إعداده      

وتم تطبيق االختبارين كليهمـا قبليـاً       ، والحساسية للمشكالت   ، واألصالة  ، والمرونة  ، الفكرية  
  .وبعدياً 

  :      وتوصلت الدراسة إلى ما يلي 
لـصالح المجموعـة   ؛ ة في االختبار التحصيلي البعـدي       ـوجود فروق ذات داللة إحصائي     -١

  .التجريبية 
والحساسية للمـشكالت  صالة وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من قدرة المرونة واأل  -٢

 في كل من الطالقة اللفظيـة والطالقـة         ينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً     ب ،    ككل واالختبار
  .الفكرية 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات القبلية والبعدية لدرجات تالميذ المجموعة             -٣
    وفـي اختبـار التفكيـر االبتكـاري        ، التجريبية في قدرات التفكير االبتكاري كالً على حدة         

 .لك لصالح المتوسط البعدي وذ؛ ككل 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات البعديـة لـدرجات تالميـذ المجموعـة                -٤

وفي اختبار التفكير   ، التجريبية والضابطة في كل من قدرات التفكير االبتكارية كالً على حدة            
 .لصالح المجموعة التجريبية ؛ االبتكاري 

 درجات تالميذ عينة البحث فـي االختبـار التحـصيلي            إحصائياً بين  ةدالوجود ارتباطات    -٥
 .    ودرجات في اختبار التفكير االبتكاري 

 ) : م ١٩٩٧(  خليل  دراسة- ٧
التجـارب العلميـة    ( التعرف على أثر استخدام األنشطة العلمية       إلى          هدفت هذه الدراسة    

ول الثانوي على تنمية التحـصيل     في علم األحياء المقرر على طالب الصف األ       ) مفتوحة النهاية   
  .والتفكير االبتكاري 

طالباً من طالب الـصف األول الثـانوي بمحافظـة           ) ٨٨(         وتكونت عينة الدراسة من     
  .ومجموعة ضابطةتجريبية  مجموعة تم تقسيمها إلى مجموعتين ؛، وبية القلي

          والفهـم  ، التـذكر   (  مـستوى    اقتصر على قيـاس   ؛          واستخدم الباحث اختباراً تحصيلياً     
            كمـا اسـتخدم الباحــث اختبـاراً لقيـاس قـدرات التفكيــر االبتكـاري مـن                  ) والتطبيق  

 واألصالة ، والمرونة  ،  الفكرية   الطالقة، ة  الطالقة اللفظي ( ت  واقتصر على قياس قدرا   ،  إعداده  
تطبيق االختبارين كليهما على المجمـوعتين      وقد تم   ) وإدراك التفاصيل   ، والحساسية للمشكالت   

  .التجريبية والضابطة قبلياً وبعدياً 
  :     وتوصلت الدراسة إلى ما يلي 

؛  لـصالح المجموعـة    وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبـار التحليلـي البعـدي            -١
  .التجريبية

لصالح المجموعة  ؛  ة في اختبار التفكير االبتكاري البعدي       ـوجود فروق ذات داللة إحصائي     -٢
 .التجريبية 

 ) : م ١٩٩٨(  يونس  دراسة- ٨
قياس أثر استخدام المدخل التكنولوجي التدريـسي فـي تـدريس      إلى          هدفت هذه الدراسة    

لدى تلميـذات الـصف الثالـث بالمرحلـة         ؛  وتنمية التفكير االبتكاري    ،  التاريخ على التحصيل    
باستخدام المدخل التكنولوجي التدريـسي  ؛ اد وحدة دراسية كما استهدفت الدراسة إعد   ، اإلعدادية  

  .لتلميذات الصف الثالث بالمرحلة اإلعدادية ، في تدريس التاريخ 
 بإحدى مدارس بنها اإلعداديـة  من تلميذات الصف الثالث اإلعداديتكونت عينة الدراسة  و       

  .عة تجريبية ومجموعة ضابطةمجموعينة البحث إلى مجموعتين ؛ وقسمت ، بمحافظة القليوبية 
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، سيد خير اهللا ومحمود منـسي       : من إعداد   ،          واستخدم الباحث اختبار التفكير االبتكاري      
كما استخدم الباحث اختباراً تحصيلياً من      ) واألصالة  ، والمرونة  ، الطالقة  ( واقتصر على قياس    

وطبق االختباران كالهما   ، ) لتطبيق  وا، والفهم  ، التذكر  ( واقتصر على قياس مستوى     ،  إعداده  
وقد التزم الباحث بعدد الحصص األسـبوعية لمقـرر   ،  تطبيقاً قبلياً وبعدياً على كلتا المجموعتين       

  .مادة الدراسات االجتماعية للصف الثالث بالمرحلة اإلعدادية 
  :      وتوصلت الدراسة إلى ما يلي 

لتحـصيلي لـصالح تلميـذات المجموعـة        وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار ا        -١
  .التجريبية 

ار التفكير االبتكاري لصالح تلميذات المجموعـة  ـوجود فروق ذات داللة إحصائية في اختب   -٢
  .التجريبية 

 ) : م ١٩٩٩(  دراسة هدى محمد - ٩
التعرف على مدى تأثير دراسة مقرر اسـتخدام الكمبيـوتر فـي    إلى          هدفت هذه الدراسة    

 بصفته وسيلة تعليمية مساعدة لدى طالب التربية النوعية للفرقة الثالثة شعبة التربيـة              التخصص
وبعـد الدراسـة    ،  واالتجاه نحو الكمبيوتر قبل     ،  والتفكير االبتكاري   ،  الفنية على التصميم الفني     

لـذين لـم    سم التربية الفنية ا   طالب كلية التربية الفرقة الثالثة ق     من  والمقارنة بينهم وبين نظرائهم     
  .  المقرر للتأكد من مدى تأثيرهيدرسوا هذا

ة التربية الفنية الذين لـم              وتكونت عينة الدراسة من طالب كلية التربية الفرقة الثالثة شعب         
وذلك للمقارنة بينهم وبين نظـرائهم طـالب        " الكمبيوتر في التخصص    "  مقرر استخدام    يدرسوا

  .رر التربية النوعية الذين درسوا المق
      ومن األدوات التي استخدمتها الباحثة اختبار األشكال للتفكير االبتكاري لتورانس الـصورة            

وطبـق قبليـاً   ) التفاصـيل  ، واألصالة ، والمرونة  ،الطالقة ( واقتصر على قياس قدرة     ) ب  ( 
  .وبعدياً 

  :توصلت الدراسة إليها ما يلي        و
  .صالح االختبار البعدي لدى طالب التربية النوعية إحصائية ل؛ وجود فروق ذات داللة  -١
  .       إحصائية لصالح طالب التربية التوعية بالمقارنة بطالب التربية ؛ وجود فروق ذات داللة  -٢

  ) : م ٢٠٠٠( إسماعيل  دراسة - ١٠
التعرف على أثر استخدام نموذج الـتعلم البنـائي فـي تـدريس     إلى         هدفت هذه الدراسة    

والتفكيـر  ، وبقاء أثـر الـتعلم   ، اهيم الرياضية المتضمنة بوحدة المجموعات على التحصيل      المف
القة بـين التحـصيل والتفكيـر اإلبـداعي فـي        ـوالتعرف على الع  ،  اإلبداعي في الرياضيات    

  .الرياضيات 
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من أربعة فصول من تالميذ الـصف   ،  تلميذاً وتلميذة    ) ١٦٦( تكونت عينة الدراسة من            و
، وتـم تقـسيمهم إلـى     بواقع فصلين من كـل مدرسـة    اإلعدادي من مدرستين مختلفتين  األول

  .مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبيـة مجموعتين ؛ 
  :      ومن األدوات التي استخدمها الباحث 

           مــن ، اختبــار تحــصيلي فــي المفــاهيم الرياضــية المتــضمنة بوحــدة المجموعــات  -١
  .والتطبيق ، والفهم ،  قياس مستوى التذكر واقتصر على، إعداده 

قـدرة  ( واقتصر على قيـاس  ، من إعداد الباحث ، اختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات    -٢
  ) .واألصالة  ، والمرونة التلقائية ، الطالقة الفكرية 

 .     وطبق االختباران كالهما قبلياً وبعدياً 

  :     وتوصلت الدراسة إلى ما يلي 
 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة              وجود -١

             وكـذلك فـي مكونـات الفرعيـة       ،  في االختبار التحـصيلي البعـدي ككـل         ،  والضابطة  
  .لصالح تالميذ المجموعة التجريبية ؛ كالً على حدة ) والتطبيق ،والفهم ، التذكر ( 

ة بين متوسطي درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة           وجود فروق ذات داللة إحصائي     -٢
  .لصالح تالميذ المجموعة التجريبية ؛ والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي المؤجل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة               -٣
       وكـذلك فـي    ، ياضيات ككل   والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي في الر        

لـصالح  ؛  كالً على حـدة     ) األصالة  ، المرونة التلقائية   ، الطالقة الفكرية   ( قدراتها الفرعية   
 .تالميذ المجموعة التجريبية 

 موجبة ذات داللة إحصائية بـين تحـصيل تالميـذ الـصف األول              وجود عالقة ارتباطية   -٤
وتفكيـرهم اإلبـداعي فـي      ،  وحدة المجموعات   اإلعدادي في المفاهيم الرياضية المتضمنة ب     

  .       الرياضيات 
   )م ٢٠٠٢(  السلمي ـ دراسة ١١

          معرفـة الفـروق بـين طـالب الـصف الثالـث الثـانوي                إلـى   هذه الدراسة  ت        هدف
   لـدى الطـالب   ) االندفاع / التروي ( بمكة المكرمة في األسلوب المعروفي     ) شرعي  / طبيعي  (
ب في األسلوب المعرفـي      معرفة الفروق بين الطال   و، أبعاد التفكير االبتكاري    و) ينة الكلية   الع( 
 معرفة العالقة االرتباطيـة     و) جابة وعدد األخطاء    زمن االست ( في ضوء   ) االندفاع  /التروي  ( 

البتكاري وكذلك األسلوب المعرفيـة       وأبعاد التفكير ا  ) شرعي  / طبيعي  ( بين تخصص الطالب    
وأبعـاد  ) زمن االستجابة  وكذلك عـدد األخطـاء        ( ومعرفة العالقة بين    ) االندفاع  / التروي  ( 

  .التفكير االبتكاري 
طالبـاً من طالب الثانويـة الـصف الثالـث         ) ١٦٠(         وتكونت عينـة الدراسـة مـن     

  .بمكة المكرمة ) شرعي / طبيعي ( الثانوية   
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وصفي ، كما استخدم الباحث اختبار كل مـن تـزاوج األشـكال                   استخدام الباحث المنهج ال   
  ) .ب ( واختبار تورانس للتفكير االبتكاري )  م ١٩٨٥( المألوفة من إعداد الفرماوي  
  : وتوصلت الدراسة إلى مايلي 

طبيعي ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب الصف الثالث الثانوي              -١
في أبعاد التفكيـر االبتكـاري لـصالح        ) التروي  ( سلوب المعرفي   من ذوي األ  ) شرعي  / 

  .الطالب المتروين من القسم الطبيعي 
طبيعي ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب الصف الثالث الثانوي              -٢

في أبعاد التفكيـر االبتكـاري ؛ لـصالح    ) المندفع  ( من ذوي األسلوب المعرفي     ) شرعي  / 
 .لمندفعين في القسم الطبيعي الطالب ا

في ) شرعي  / طبيعي  ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الصف الثالث الثانوي            -٣
 .عدد األخطاء ؛ سلصالح طالب القسم األدبي 

) شـرعي   / طبيعـي   ( توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تخصص الطـالب            -٤
 .لتخصص العلمي وأبعاد التفكير االبتكاري ؛ لصالح طالب ا

) شـرعي   / طبيعـي   ( توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تخصص الطـالب            -٥
؛ لـصالح  ) زمن االستجابة وعدد األخطاء   (في ضوء   ) االندفاع/ التروي(واألسلوب المعرفي   

 .الطالب المتروين من التخصص الطبيعي 
 .أبعاد التفكير االبتكاري توجد عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين زمن االستجابة و -٦
  .توجد عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بين عدد األخطاء وأبعاد التفكير االبتكاري  -٧

  ) م ٢٠٠٢(  ـ دراسة وضحى العتيبي ١٢
       هدفت هذه الدراسة التعرف على فاعلية إستراتيجية العصف الذهني في تـدريس وحـدة              

ة قدرات التفكير االبتكاري ؛ لدى طالبات الـصف األول          التغير من سنن اهللا في الطبيعة في تنمي       
  .المتوسط 

       كما استهدفت التعرف على فاعلية إستراتيجية العصف الذهني في تدريس وحدة التغير من             
  .سنن اهللا في الطبيعة في تنمية التحصيل الدراسي ، لدى طالبات الصف األول المتوسط 

بمدينـة  ) ١٠٣( طالبة مـن طالبـات المدرسـة        ) ١٠٥ (        وقد تكونت عينة الدراسة من    
  .الرياض 

) ب (        وقد استخدمت الباحثة اختبار تورانس للتفكير االبتكاري ـ األشـكال ـ الـصورة     
تقنين عبداهللا ال شارع وآخرون ؛ لقياس قدرات التفكير االبتكاري لدى الطالبات ، كما اُسـتخدم                

ة ؛ لقياس التحصيل الدراسي للطالبـات ، وطبـق االختبـارين            اختبار تحصيلي من إعداد الباحث    
  .كليهما قبلياً وبعدياً 

  : وتوصلت الدراسة إلى ما يلي 
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية في اختبار قدرات التفكير االبتكاري البعـدي فيمـا يتعلـق                   .١
 ) .الطالقة ، والمرونة ، واألصالة ( 

ة  في اختبار قــدرات التفكير االبتكاري ، فيمـا يتعلـق            التوجد فروق ذات داللة إحصائي     .٢
 ) . التفاصيل ( بقدرة 

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية في اختبار قدرات التفكير االبتكاري ، فيما يتعلـق بالقـدرة               .٣
 .الكلية للتفكير االبتكاري 

مـستويات   ال توجـد فروق ذات داللة إحصائية اختبار التحصيل الدراسي ، فيمـا يتعلـق ب               .٤
 . التحصيل الدنيا 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية اختبار التحصيل الدراسي ، فيما يتعلق بمستويات التحصيل              .٥
 .العليا 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيل الدراسي ، فيما يتعلـق بالتحـصيل                  .٦
 .الدراسي الكلي 

  ) م ٢٠٠٣(  ـ دراسة الثبيتي ١٣
ذه الدراسة إلى التعرف على أثر حفظ القرآن الكريم على تنمية قدرات التفكيـر                      هدفت ه 

  .االبتكاري لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة الطائف 
تلميذاً من تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة        ) ١٠٤(         وقد تكونت عينة الدراسة من      

 واستخدم الباحث اختبار توارنس لقياس قدرات التفكيـر         ،) الحافظون وغير الحافظين    ( الطائف  
بهدف التعرف على مستوى قدرات التفكير االبتكاري       ) األصالة  ،المرونة  ، الطالقة  ( االبتكاري  

  .لديهم 
واالنحراف ، المعيـاري  ،       كما استخدم الباحث في تحليل بيانات االختبار المتوسط الحسابي   

  " .ت " واختبار 
  : الدراسة إلى ما يلي وتوصلت 

ـ  توجد فروق ذات داللة إحصائيـة في قـدرة الطالقـة ، والمرونـة واالصـاله لـصالح ؛                    
  ) .التالميذ الحافظون ( المجموعة التجريبية 

  )  م ٢٠٠٧ ( الهاشمي زينـ دراسة ١٤
ـ              تهدف        ر  هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام طريقة العصف الذهني على تنميـة التفكي

 ث المتوسط في مادة االقتصاد المنزلـي ـ الدراسي لطالبات الصف الثالاالبتكاري ، والتحصيل
  .بمدارس مكة المكرمة

طالبة من طالبات الصف الثالث المتوسط في المدرسة         ) ٧١ (ة من   وتكونت عينة الدراس        
  .الحكومية بمكة المكرمة  الثانية المتوسطة

   .وقد اتبعت المنهج شبه التجريبي،  والضابطةجريبية ين ت العينة إلى مجموعتتقسمحيث 
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  : الدراسة إلى النتائج اآلتية  ت وتوصل
     األصـالة  ، الطالقـة (وجد فروق ذات داللة إحصائية عند قـدرات التفكيـر االبتكـاري          ت .١

 . لصالح المجموعة التجريبية؛ )  وقدرات التفكير ككل المرونة
 األعلى لألهدافو  الختبار التحصيل للمستوى األدنى فروق ذات داللة إحصائية وجدت .٢

  .لصالح المجموعة الضابطة؛ بعد ضبط التحصيل القبلي ؛ المعرفية من تصنيف بلوم 
  )  م ٢٠٠٨ ( هدى المحماديـ دراسة ١٥
" Free Hand"فاعلية استخدام برنامج الحاسب اآللي فري هاند   هذه الدراسة إلى معرفةتهدف

الزخرفة اإلسالمية من مقرر التربية الفنية على تنمية التفكير االبتكاري لدى في تدريس وحدة 
  . طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة مكة المكرمة

  . طالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي أدبي بمكة المكرمة) ٥٤( وتكونت عينة الدراسة من 
   .د اتبعت المنهج شبه التجريبيوق،  والضابطةجريبية  العينة إلى مجموعتين تتقسمحيث 
  :الدراسة إلى النتائج اآلتية  ت وتوصل

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسـط             . ١
درجات طالبات المجموعة الضابطة في قدرة الطالقة واألصالة والتفاصيل في قـدرات التفكيـر              

  .ختبار القبلي لصالح المجموعة التجريبية االبتكاري مجتمعة بعد ضبط اال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة                . ٢

، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في قدرة المرونة بعد ضـبط االختبـار القبلـي              
                             . لصالح المجموعة الضابطة

 
  :  السابقة ما يلي تيتضح من خالل العرض السابق للدارسا

العلوم ، الرياضـيات ، األحيـاء ، التربيـة    ( ـ  تنوع الدراسات التي تناولت التفكير االبتكاري     
اري كهدف من أهداف    مما يؤكد أهمية التفكير االبتك    ) الفنية ، االقتصاد المنزلي ، إدارة األعمال        

  .العملية التعليمية ، واتفقت الدراسة الحالية بأهمية تنمية التفكير االبتكاري في مجال العلوم 
ـ  شملت الدراسـات الـسابقة تعلـيم فئـات عمريـة  فـي مختلـف المراحـل الدراسـية                                        

ة التفكير االبتكاري وتطبيقـه     مما يدل على أهمي   )  الجامعي   - الثانوي   - المتوسط   -االبتدائي  ( 
على جميع المراحل ، واتفقت الدراسة الحالية ، والتي طبقت فـي المرحلـة  المتوسـطة مـع                   

  .الدراسات السابقة 
)       م  ١٩٩٠ (صفية سـالم  ـ  من الدراسات التي قاست التفكير االبتكاري في مادة العلوم دراسة             

وضـحى  ، ) م١٩٩٨(ومنى سعودي ، ) م١٩٩٤ (وفايزة محمد،  ١٩٩١,Kleiner )  (وكلينير
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واتفقت هذه الدراسة الحالية مع هذه الدراسات فـي كونهـا تقـيس التفكيـر                ) م٢٠٠٢ (العتيبي
  .االبتكاري 

ـ تختلف الدراسة الحالية عن الدارسات السابقة  في قياس أثـر الـتعلم النـشط فـي التفكيـر                    
  .االبتكاري

رات التفكير االبتكاري التـي يقيـسها اختبـار التفكيـر               ـ تباينت الدراسات السابقة في قياس قد      
بقيـاس قـدرة الطالقـة الفكريـة ،         ) م  ١٩٩٤ ( فايزة محمد االبتكاري ؛  حيث اهتمت دراسة       

) م  ٢٠٠٣ ( و الثبيتـي  ،  ) م  ١٩٩٨ ( ويـونس ،  ) م  ١٩٩٦ (  القضاة واهتمت دراسة كلٍّ من   
، ) م  ١٩٩٠ ( صـفية سـالم   دراسة كّل من    بقياس قدرة الطالقة والمرونة واألصالة ، واهتمت        

بقياس قدرة الطالقة الفكريــة ، والمرونــة ، واألصالــة ،            ) م٢٠٠٠ ( ودراسة  إسماعيل  
بقيـاس قدرة الطالقـة والمرونة واألصـالة      ) م  ١٩٩٩    ( هدى محمد واهتمت دراسة كل من     

قـة ، والمرونـة ،   بقيـاس قدرة الطال) م ١٩٩٨( منى سعودي  والتفاصـيل ، واهتمت دراسة     
بقياس قدرة الطالقة اللفظية    ) م  ١٩٩٦( عبد الرحمن   واألصالة،  والعالقات ، واهتمت دراسـة       

بقيـاس قـدرة    ) م  ١٩٩٧( خليل  ، والمرونة ، واألصالة والحساسية للمشكالت واهتمت دراسة         
ت ، وإدراك   الطالقة اللفظية ،والطالقة الفكرية  والمرونة ، واألصـالة ، والحـساسية للمـشكال             
 ( المـشرف التفاصيل في حين اهتمت دراسة  واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كال من دراسة               

هـدى  ، ودراسة   ) م٢٠٠٢ ( وضحى العتيبي ودراسة  ) م  ١٩٩٥ ( يوسف، ودراسـة   ) م١٩٩٣
األصالة ، والتفاصـيل ، والقـدرة       في قياس قدرة الطالقة  والمرونة ، و       ) م  ٢٠٠٨ ( المحماٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍدي

  . الكلية 
ـ معظم الدراسات السابقة استخدمت التصميم شبة التجريبي ، واتفقت الدراسة الحالية مع هـذه               
الدراسات في إتباعها التصميم ذاته ، واستخدام التصميم التجريبي ذي المجمـوعتين التجريبيـة              

  . ي اتبعته الدراسة الحالية وهو التصميم الذ) تطبيق قبلي وبعدي ( والضابطة  
  : ـ اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي 
في مجال ) مدارس بنين وبنات ( ـ أنها أول دراسة على مستوى المملكة العربية السعودية 

 .العلوم على حد علم الباحثة تم فيها استخدام التعلم النشط في تنمية  التفكير االبتكاري 
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منهجيتها ، والمجتمـع    :   يتناول هذا الفصل توضيحاً مفصالً إلجراءات الدراسة من حيث               

األصلي لها ، وعينة الدراسة ، وطريقة اختياراها ، وعرضاً دقيقاً ألداة الدراسة ، والتي تمثلـت                 
في اختبار التحصيل الدراسي ، وطريقة إعداده ، والتأكد من صدقة وثباته ، واختبـار التفكيـر                 

  .البتكاري  ا
Study  Method  

  Qusa – Experimental  Method       اعتمدت الباحثة في دراستها المنهج شبه التجريبي 
  : وقد تم ذلك في ضوء التصميم الشبه التجريبي التالي  تحقيقاً ألهداف الدراسة ، 

  التصميم شبه التجريبي للدراسة ) ٧: ( شكل 
  

  
  
  
  

The Population   of  The Study 
          يشمل مجتمع الدراسة جميع طالبات الصف الثالث المتوسـط ، الالتـي يدرسـن فـي      

ــام                    ــة لع ــمة المقدس ــيم بالعاص ــة والتعل ــة إلدارة التربي ــة ، التابع ــدارس الحكومي الم
  .هـ١٤٢٩/ هـ ١٤٢٨

The Sample Study 
تم تحديد عينة الدراسة الحالية من طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة ، وقد                   

  . طالبة  )٥٦( بلغ عدد أفرادها 

  :    وفي ضوء التصميم شبة التجريبي للدراسة وتحقيقاً ألهدافها تم اختيار عينة الدراسة كاآلتي 
اسة بطريقة قصديه ؛ غرضيه تحقيقاً ألهداف الدراسـة ، بعـد تحديـد              عينة الدر  تم اختيار . ١

 الضرورية التـي تتطلبهـا      اتتوفر اإلمكان  : المدارس المتوسطة بالعاصمة المقدسة وذلك بسبب     
 .لتهيئة بيئة التعلم  الالزمة الدراسة ، كغرفة مصادر التعلم

 عشوائياً ، يمثـل كـل فـصل         تم اختيار فصلين من فصول الصف الثالث المتوسط اختياراً        . ٢
مجموعة في مدرسة   مجموعة ، أحدهما للمجموعة التجريبية واألخر للمجموعة الضابطة ، وكل           

  . مستقلة ؛ لضمان عدم انتقال أثر التعلم بين أفراد العينة 
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    :Experimental groupالمجموعة التجريبية 
ث المتوسـط فـي مدرسـة المتوسـطة     المن فصل للصف الثالمجموعة التجريبية   وتكونت           

  .التعلم النشط التاسعة ، وقد تم التدريس فيه ب
   :The Controlled groupالمجموعة الضابطة  

وهي المجموعة التي لم تتعرض للمتغير التجريبي وتكونت مـن فـصل للـصف الثالـث                     
  .لتعلم التقليدي م التدريس فيه باوقد تفي مدرسة المتوسطة الثامنة والثالثين ، المتوسط 
         : التاليبالجدولوتتمثل 

  يوضح عينة الدارسة)  ٧( جدول 
  

 
 
 
 

 Experiment  Variables 

   Independent Variableـ المتغير المستقل ١
  :    ويتمثل في طريقة التعلم ويشمل 

  . التعلم النشط  .١
  .التعلم التقليدي  .٢

   Dependent Variablesـ المتغيرات التابعة  ٢
  : وتتمثل في المتغيرات التالية 

  .التفكير االبتكاري  .١
 .التحصيل الدراسي  .٢

  
لباحثة بتحديد عدد من المتغيرات المرتبطة بخصائص عينة التجربـة وإجراءاتهـا            قامت ا        

  :لضبطها، على النحو التالي 
v    بما أن العينة ممثلة في طالبات الصف الثالث المتوسـط فـإن المتوسـط               :العمر الزمني 

  . سنة ) ١٥(العمر الزمني ألفراد العينة 

  العدد  طريقة التعلم  نوع المجموعة
  ٢٩  التعلم النشط  التجريبية
  ٢٧  التعلم التقليدي  الضابطة
  ٥٦                                  المجموع
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v      صت الباحثة على اختيار عينة الدراسة       حر :المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي
من إدارة تعليمية واحدة ، وفي أحياء متقاربة ؛ بما يضمن توافر التجانس بـين مجمـوعتي                 

 . المستوى االقتصادي ، واالجتماعي ، والثقافي : الدراسة في 

v      التجريبية والـضابطة    (  للتأكد من تكافؤ المجموعتين       :ضبط متغير التفكير االبتكاري (
 التفكير االبتكاري القبلي قامت الباحثة بتطبيق اختبار التفكير االبتكاري لتورنس األشـكال         في
تطبيقاً قبلياً على جميع أقراد عينة الدراسة ، والتأكد من مـدى تكـافؤ المجمـوعتين                     ) ب  ( 
  : كما يوضحه الجدول التالي ) التجريبية والضابطة ( 

داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في قدرات      ل ) Te-Test( اختبار ) : ٨( جدول 
  . التفكير االبتكاري في التطبيق القبلي 

  القدرة  المجموعة
  

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  يالمعیار

  قیمة
  )ت ( 

  الداللة  درجة الحریة

  الضابطة
  التجریبیة

  ٣٧٠،٣٠  الطالقة
  

٩٩٢،٣  
  

٠ ,٦٤٦  
  

٥٢١،٠  ٥٤  
  

  الضابطة
یبیةالتجر 

المرونة ٤٠٧،٩ 
  

٤٩٧،١  ١٨٥،١ ١٤٠،٠  ٥٤  

  الضابطة
التجریبیة 

األصالة ٢٩٦،٣٥  
  

٠ ,٩٨٩  ٥٤٣،٩ ٠ ,٣٢٧  ٥٤  
  الضابطة
التجریبیة 

التفاصیل ٣٣٣،٦٧  
  

٣٣٣،٢  ١٨٥،١٣ ٠ ,٠٢٣  ٥٤ 
  الضابطة
التجریبیة 

الكلي ٤٠٧،١٤٢  
  

٧٥٥،١٤  
  

٨٦٣،٢ ٠ ,٠٠٦  ٥٤ 
  

الطالقة ، المرونة   ( عتين في الثالث القدرات األولى    للمجمو) ت(أن قيمة    ) ٨(  يتضح من جدول  
التجريبيـة  (  بـين المجمـوعتين   اًمما يدل على أن هناك تكـافؤ  ؛  غير دالة إحصائياً    ) األصالة  

  والضابطة
مما يعني  ؛  لقدرة التفاصيل والمجموع الكلي للتفكير نجد أنها دالة إحصائيا          ) ت(       وأما قيمة   

 ، األمر الذي يستدعي استخدام تحليـل التبـاين           )التجريبية والضابطة ( عتين  عدم تكافؤ المجمو  
  .  وهذا ما سيتم مناقشته في الفصل الرابع  إذا تحقق شرطه ، )ANCOVA( المصاحب 
v  ضبط متغير التحصيل الدراسي:     

امـت  في التحصيل الدراسـي القبلـي ق  ) التجريبية و الضابطة   (   للتأكد من تكافؤ المجموعتين     
الباحثة بتطبيق اختبار التحصيل الدراسي تطبيقاً قبلياً على جميع أفراد العينـة والجـدول التـالي     

  :يوضح ذلك 
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  عتين التجريبية والضابطةمجمولداللة الفروق بين ال) ت ( ح قيمة يوض : ) ٩ (جدول             
  .لكلي في التطبيق القبلي             في المستويات المعرفية الدنيا والعليا والتحصيل ا

  
  المجموعة

  

مستوى 
  المعرفة

  المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  
  قیمة 

  ت

  
  درجة 
  الحریة 

  
  الداللة 

  تجریبیة
  

  
١٠ , ٧٤١  

  

  
٢ , ٤٥٩  

  

  
٠ , ٤٥٥  

  

  
٥٤  
  

  
٠ ,٦٥١  
  

  ضابطة

المستویات 
الدنیا 

  مجتمعة
٢ , ٩٠٢  ١١ , ٠٦٩  

  
٠ , ٤٥٨  

  
٥٤٣،٥٣  

  
٠ ,٦٤٩  
  

  ةتجریبی
  

  
٢ ,٩٦٣  

  

  
١ , ٣٧٢  

  

  
٠ , ٢٩٩  

  

  
٥٤  
  

  
٠ ,٧٦٦  
  

  ضابطة

المستویات 
العلیا 

  مجتمعة
١ , ٢٧٩  ٣ ,٠٦٩  

  
٠ , ٢٩٨  

  
٩٢٩،٥٢  

  

  
٠ ,٧٦٧  
  

  تجریبیة
  

  
١٣ , ٧٠٤  

  
٣ , ٤٩٥  

  
٠ , ٤٧٤  

  

  
٥٤  
  

  
٠ ,٦٣٧  
  

  ضابطة

التحصیل 
  الكلي

٣ , ٣٥٧  ١٤ ,١٣٨  
  

٠ , ٤٧٤  
  
٣١٧،٥٣  

  
٠ ,٦٣٨  

في االختبار القبلي للتحصيل الدراسي في المـستويات        ) ت  ( ضح أن قيمة    يت )  ٩( من الجدول   
والكلـي غيـر دالـة     ) التحليل ، التركيب ، التطبيق      ( والعليا  ) التذكر ، الفهم ، التطبيق      ( الدنيا  

  .في التحصيل القبلي )  والضابطة ةالتجريبي( إحصائيا ؛ مما يؤكد تكافؤ المجموعتين 
 

    لما كانت الدراسة الحالية تتطلب قياس أثر التعلم النشط فـي تنميـة التفكيـر االبتكـاري              
والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتـوسط حددت الباحثة األدوات             

  :المناسبة التي تمثلت في اآلتي  
v  ب (  الصورة – األشكال –اختبار تورانس للتفكير االبتكاري. ( 

v  اختبار التحصيل الدراسي.  
   :  لتفكير االبتكارياختبارتورانس لـ   

ــر  ــز       ذك ــد العزي ــ ) ٩٩م ، ص٢٠٠٦ ( عب ــاري  أن اختب ــر االبتك ــورانس للتفكي              ار ت
  :  إلى بطاريتين هما مصنف

  .) ب ( والصورة ) أ ( الصورة ، لفاظ اختبارات األالتفكير االبتكاري باستخدام الكلمات  -١
 ) .ب(والصورة ) أ ( الصورة ،  اختبارات األشكال دام الصوراالبتكاري باستخـالتفكير  -٢
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    أميـر خـان    وهي مقننه على البيئة السعودية وقام بتقنينه      ) ب  ( ية  ة البطار ـوقد استخدمت الباحث  
    )١( ملحق رقم  . )م ١٩٨٧( 

 ادة العلوم ، وللعمر الزمني لعينة الدراسة      لم وذلك لمناسبتها ) ب  ( وقد اختارت الباحثة البطارية     
  .و للمرحلة المتوسطة 

  : زمن االختبار -
ير االبتكاري  ـت المحدد ألداء اختبار تورانس للتفكـ إن الوق) ١٠٢م ، ص٢٠٠٦ ( عبد العزيزذكر 

   .قيقة  د)٣٠(هو ) ب( الصورة –األشكال 
  .اختبار التحصيل الدراسي  ـ 

  :أوالً ـ تحديد الوحدة 
    :للصف الثالث المتوسـط والـذي يـشمل       تم اختيار الوحدة الثانية من مقرر مادة العلوم                
 ر تدريسها في الفصل الدراسي الثاني لطالبـات الـصف الثالـث           المقر" الشغل والطاقة   " وحدة  

المهمة ، التي تثيـر اهتمـام       تتضمن الوحدة العديد من الموضوعات      و  ، متوسط عينة التحليل    ال
القدرة علـى  تنمية  ؛ مما يهيئ المناخ المناسب لتطبيق التعلم النشط ، و         للتعلم    ودافعيتهم طالباتال

  ) ٢ (ملحق رقم . التفكير 
  : يل محتوى الوحدة تحلأ ـ 

الشغل " ة للوحدة الثانية     المتضمن       هدفت عملية تحليل المحتوى التعرف على المواضيع      
  .الث المتوسط بكتاب العلوم للصف الث" والطاقة 
لك الستخراج مكونات المعرفة العلمية المراد تدريسها ألفراد عينة الدراسة ، وبناء اختبار             وذ

  .؛ في ضوء إجراءات التعلم النشط  المعلمة التحصيل الدراسي ، وإعداد دليل
هو أسـلوب بحثـي يهـدف وصـف     "  تحليل المحتوى بأنه     )م٢٠٠٣ ( زيتـون        وقد أشار   

لظاهري للمادة التعليمية وصفاً موضـوعياً منظمـاً كميـاً ؛ وفـق معـايير محـددة                       المحتوى ا 
مسبقاً ، ويقصد بالوصف الظاهري التقيد بالمعاني الواضحة والمنصوص عليها صراحة بـنص             

  ١٩٩ص. " المادة التعليمية 

  :   ـ تحديد مكونات المعرفة العلمية ب

ردة بهدف استخراج مكونات المعرفة العلمية الوا     ،  ءة دقيقة   محتوى قرا  قامت الباحثة بتحليل           
وذلك في ضوء التعاريف اإلجرائية التي تبنتها الباحثـة لمكونـات           " الشغل والطاقة   " ة  وحدفي  

   .المعرفة العلمية 
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                  العـاني : لمعرفـة العلميـة وهـي       بالرجوع إلى بعض المراجع التي تناولت مكونـات ا               
 ) ٢٠ -١٨ص ص   م،  ١٩٩٧ ( يوالشهر) ٩٢-٧٧م،ص ص   ٢٠٠١ ( زيتونو ) ٢٢-٢١م،ص ص   ١٩٩٦(

    ات المعرفة العلميةـي لمكونـ تعريف إجرائ تم تحديـد )٢٧ -٢٣ ، ص ص م١٩٩٩ ( المحسينو 
   :Fact Scientific:الحقيقة  ـ ١

أو قياسـها  ، كن تكرار مالحظتهـا    يمو، نتاج علمي مجزأ وخاص ال يتضمن التعميم        إوهي  
  .أو التجريب العلمي ، أو القياس ، المالحظة : ويمكن التأكد من صحتها عن طريق 

   :Concept Scientific: المفهوم  ـ ٢
وعـادة مـا    ، أو تجريد للعناصر المشتركة بين عدة مواقف أو حقائق          ، وهو تصور عقلي    
  .يعطي اسماً أو عنواناً 

   :Principle Scientific: المبدأ  ـ ٣
بـين مفهـومين    وهو عبارة لفظية توضح عالقة      ) تعميم   ( ويطلق عليه في بعض المراجع    

  .عامة متكررة في أكثر من موقف وأكثر وهي 
 Practical Law : نونـاالق ـ ٤

ويعبر عن هذا   ، لوصف الظاهرة وصفاً كمياً     ؛  عبارة عن عالقة كمية بين مفهومين أو أكثر         
  .الوصف بعالقة رياضية 

مرتين للتأكد من ثبات التحليل ؛ حيث حلـل         " الشغل والطاقة   " احثة بتحليل محتوى    قامت الب 
المحتوى في المرة األولى ، ثم قامت زميلة أخرى بعملية التحليل في المرة الثانية ، كما يتـضح                  

  :من الجدول التالي 
  "  والطاقة الشغل " ةنتائج عملية المحتوى المعرفي للموضوعات في وحد ) : ١٠(        جدول 

  

  

فئات تحليل   نتائج عملية تحليل المحتوى
  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  ٢ن  ١ن  المحتوى
  ـ  ٨  ٨  ٨  حقائق
  ١  ٧  ٨  ٧  مفاهيم

  تعاميم  ١  ٢  ٢  ٣  مبادئ
  ــ  ٦  ٦  ٦  قواعد

  ــ  ٦  ٦  ٦  قوانين
  ٢  ٢٩  ٣٠  ٣٠  الكلي
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  .ترمز إلى عملية التحليل األولي : ١حيث ن
  .ى عملية التحليل الثانية ترمز إل : ٢حيث ن

  

  .وقد تأكدت الباحثة من نسبة االتفاق باستخدام معادلة كوبر 
  :إليجاد نسبة االتفاق كاألتي  Cooperمعادلة كوبر أ ـ 

                               عدد مرات االتفاق 
  ١٠٠ ×                     =                               نسبة االتفاق 

  عدد مرات عدم االتفاق +                عدد مرات االتفاق  
  

  ٠ , ٩٤ ≈ ٩٣ ,٥     = ١٠٠ ×       ٢٩  =    نسبة االتفاق
                                    ٢ + ٢٩  

  : وهي كاألتي Holstiمعامل الثبات باستخدام معادلة هولستي ب ـ 
  

  ٠ , ٩٧  ≈ ٩٦  , ٦٦   = ١٠٠        × ٢  × ٢٩                     ) م  (   ×  ٢  
             ٦٠    =                        ٢ن + ١ن     

          

  :  حيث تمثل
  عدد النقاط التي اتفق عليها الباحثان = م 
                                                                         .مجموع النقاط التي تم تحليلها في المرتين  = ٢ن + ١ن

  :ناء اختبار التحصيل الدراسي ب: ثانياً 
قامت الباحثة ببنـاء اختبـار تحـصيلي لمكونـات          " الشغل والطاقة   " بعد تحليل محتوى    

                       :المعرفية العلمية في هذه الوحدة في ضوء التالي 

  :تحديد هدف االختبار  .١
إلجرائية لكل موضوع مـن موضـوعات       االسلوكية  قامت الباحثة بصياغة األهداف                 

 بلوم فـي المجـال      تصنيفتضمن هذه األهداف جميع مستويات       بحيث ت  "الشغل والطاقة    " وحدة
  . ) ٣ (ملحق رقم .  المعرفي 

 التذكر ، الفهـم  ( في مستويات دنيا    ستـة مستويات وتم وضعها      في   تحديد األهداف حيث تم   
 حيث تم تصنيفها في ضوء تـصنيف      )  التحليل ، التركيب ، التطبيق       (ومستويات عليا   ) التطبيق  

       عبيـدات  ، و  ) م٢٠٠٥ ( سـعادة ، وقد عرفها كال مـن     ) ٨٧ – ٢٧ص ص   م ،   ٢٠٠٤( نضال األحمد   
  . ) م٢٠٠٥( 
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  : أ ـ المستويات الدنيا 
  :Knowledge ) المعرفة ( ذكر  مستوى الت-١

تذكر المعلومات أو المعـارف أو الحقـائق أو المفـاهيم أو التعميمـات أو               وهو عبارة عن    
كثيـرة  ،  النظريات أو المبادئ أو القوانين التي تعلمها سابقاً ، ويشمل ذلك استرجاع معلومـات               

  .لنظريات الكاملة والمفاهيم العديدة ، إلى التعميمات وا، تتدرج من الحقائق الدقيقة 
  : Comprehension ) االستيعاب (  مستوى الفهم -٢

ويعرف بأنه القدرة على إدراك المعاني الخاصة بالمواد التعليمية التي يعمـل علـى قراءتهـا أو     
ومحاولة ،  والتعبير عنها بلغته الخاصة     ،  وفهم معناها الحقيقي    ،  أو مشاهدة مضمونها    ،  سماعها  
  .أو في ميادين الحياة المختلفة ، امها داخل الحجرة الدراسية أو استخد، توظيفها 

  :Application  مستوى التطبيق -٣
القدرة على تطبيق الحقائق والمفاهيم والتعميمـات والنظريـات والمبـادئ والقـوانين             وهو  

سـواء  ،  في مواقف تعلميـة جديـدة    واآلراء التي درسها وفهمها ؛روالطرق واألساليب واألفكا 
  .أو في الحياة اليومية ،  الحجرة الدراسية داخل
   : ـ المستويات العليا ب
  :Analysis  مستوى التحليل -١

      ويعرف بأنه قدرة المتعلم على القيام بتجزئة المـادة التعليميـة إلـى عناصـر ثانويـة أو                  
 علـى    مما يساعد على فهم بنيتهـا والعمـل        ك  ما بينها من عالقات أو روابط ؛        وإدرا ،   فرعية

         ويشمل ذلك قيـام المـتعلم بتحديـد األجـزاء وتحليـل العالقـات             ،  تنظيمها في مرحلة الحقة     
  .وإدراك األسس التنظيمية المتبعة ، بينها 

  :Synthesis  مستوى التركيب -٢
أو ،  ويعرف بأنه قدرة المتعلم على وضع أجزاء المادة التعليمية مع بعضها في قالب واحـد                

  .ابع من بنات أفكاره مضمون جديد ن
  :Evaluation  مستوى التقويم -٣

، وعلـى               يعرف بأنـه قـدرة المـتعلم علـى أن يحكـم علـى قيمـة المـواد التعليميـة                
، في  ؛والتعليماتوالقوانين  ،واألنظمة  ،والمشاريع  ،والمؤسسات  ،واألشخاص،الحوادث  األشياء ،و 

  .يير خارجية تتعلق بالهدف من التقويم ومعا، ضوء معايير داخلية خاصة بالتنظيم 
   :صياغة مفردات االختبار. ٢

      تحقيقاً لهدف الدراسة صممت الباحثة اختباراً موضوعياً للتحصيل الدراسـي فـي وحـدة                   
صيغت ؛ مفرداته في ضوء المستويات المعرفية الدنيا والعليا ، وقـد تكـون              " الشغل والطاقة   " 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 مفردة ، تم بناء مفرداته في ضوء التعريف اإلجرائي لكل           )٣٥(ولية من   االختبار في صورته األ   
مستوى واألهداف السلوكية اإلجرائية ، واألوزان النسبية لكل مستوى من مستويات القياس وقـد              
حددت هذه المفردات في ضوء جدول مواصفات ذي بعدين ، أحدهما يمثل بعد المحتوى واآلخر               

  .  التعلم يمثل البعد السلوكي لنواتج
 حيـث  choices Multiple      وقد صيغت مفردات االختبار من نوع االختيار مـن متعـدد         

اإلجابة على المفردة إجابة محددة ودقيقة ، كما يتسم هذا النـوع من االختبـارات بالخـصائص                
   . )٤٣٦، صم ١٩٨١ ( أحمدكما أوضحها : التالية 
  .معرفة الحقائق معرفة دقيقة  أنها تلفت الطالب إلى ضرورة التمييز ، و .١
 . أنها تعود الطالب على الحكم الصائب ، والموازنة ، وتمييز أفضل األشياء  .٢

 . من السهل تصحيحها بعد إعداد مفتاح إلجابتها  .٣

 . قريبة إلى طابع تفكير الطالب  .٤

 . يمكن استعمالها في مواد كثيرة خصوصاً المواد االجتماعية والعلمية  .٥

  .          يها عنصر التخمين  ال يكاد يدخل ف .٦
       وقد أعطيت درجة واحده فقط لكل مفردة صحيحة ، وبذلك تمثل درجة كـل طالبـة فـي         
االختبار عدد مفرداته الصحيحة ، وقد راعت الباحثة صياغة إجابات مفردات االختبار في عـدد               

 كل مفردة ، وقد تضمن      من االختيارات للتقليل من أثر التخمين ، بحيث تكون متجانسة مع مقدمة           
االختبار عدداً من التعليمات حاولت الباحثة صياغتها في صورة واضحة ، ومناسـبة لمـستوى               

  .عينة الدراسة ، كما وضحت فكرته وطريقة اإلجابة عليه 
   :صدق  االختبار. ٣

                   يعتبر صدق االختبار وسيلة يتم من خاللها معرفة مدى صدق االختبار لقيـاس مـا تـم                   
أن االختبار صادقاً إذا كان يقيس ما يفترض قياسه ولـيس            " )م٢٠٠٣ ( زيتون وضعه ، حيث يرى   

  ٥٦٤ص" شيئاً آخر 

        لذا قامت الباحثة بعـد صياغـة مفردات االختبـار بالتحـقق من صدقــه منطقــياً             
Logical Validity ؛ أي من خالل صدق  للتأكـد من مدى تمثيل االختبار لما وضع لقيـاسه 

 وذلك بعرضـه علـى    Face Validity ، والصدق الظاهري Validity Contentالمحتوى  
مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تـدريس العلـوم ، ومـن ذوي االختـصاصات           

األخرى والخبرة من أساتذة الجامعات وكليات التربية ، وبعـض المـشرفات التربويـات فـي                     
 ، وذلك للتحقق مـن أن       ) ٤( رقم  ملحق  عض معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة ،        العلوم ، وب  

كل مفردة من مفرداته تفي بالغرض الذي وضعت لقياسه ، وفي المستوى المعرفي الذي وضعت               
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من أجله والتأكد من مدى مناسبته لمستوى عينة الدراسة ، ومدى وضـوح صـياغة مفرداتـه                 
مقترحات أخرى تحقـق صــدق محتـواه ، وبعـد جمــع آراء              وتعليماته إضافـة إلى آية     

المحكميـن ومناقشة مالحظاتهم جاءت في مجملها تتفق علـى أن مفـردات االختبـار تقـيس                
المستوى المعرفي الذي وضعت من أجل قياسه ، كما أكد المحكمون مناسبتها لمستوى طالبـات               

عليماتـه ، وقـد أشـار بعـض         الصف الثالث المتوسط ، ووضوح صياغتها لغوياً ، ووضوح ت         
المحكمين إلى طول االختبار وكثرة فقراته ، واقترحوا التقليل منها ؛ بحذف بعـضها ، وإعـادة                 

  .صياغة البعض اآلخر ، وفيما عدا ذلك من المفردات أقرها المحكمون بدون تعديل 
ـ          ت الباحثـة      وبناء على آراء المحكمين التي أدلت بصدق االختبار ظاهرياً ومنطقياً ، قام

  : بتعديل مفرداته وفقاً لآلتي 
  ١٠ ،   ٧ ،   ٦ ،   ٣إعادة صياغة بعض المفردات ؛ لتوضيح المعنى أكثر للطالبة ، كما في مفـردة               

٢٩ ، ٢٥  ١٢   
تم حذف الكلمة المكررة في كل فقرة ، واالكتفاء بوضعها ضمن السؤال ؛ تالفيا للتكرار ، كمـا                  

   .٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ٢١ ، ١٥ ، ١٣ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨ ، ٤ ، ٢في مفردة 
 )٣٠( ليصبح عدد مفـردات االختبـار         )٢٥ ،   ٢٢ ،   ١٨،  ٤( مفردات وهي رقـم      )٤( تم حذف   

  .  مفردة 

       وبناء على ذلك فقد تـم تعديل صياغة االختبار في ضوء مالحظات المحكمين ، وأصـبح     
 تقيس المستويـات المعرفيـة فـي       مفـردة )٣٠(بصورتـه النهائية ، وأصبح مجموع مفرداته       

حيث حددت مواصفاتها وأوزانها النسبية في كل مستوى من مـستويات           " الشغل والطاقة   " وحدة  
   . )٥ (ملحق رقم القياس المعرفية المحددة ، كما يتضح من 

  :        التجربة االستطالعية لالختبار : ثالثاً 
طالبـة  ) ٣٠(لى عينة استطالعية بلغ عدد أفرادها              تم تجريب اختبار التحصيل الدراسي ع     

حيث طبـق   " الشغل والطاقة   " من غير عينة التجربة األساسية من الطالبات الالتي درسن وحدة           
 على مجموعـة مـن طالبـات الـصف الثالـث المتوسـط ، وتـم اختيـار الفـصل                        راالختبا

 بهدف تحديد صدقه وثباته إحـصائياً كمـا         عشوائياً ، وأجريت التجربة االستطالعية لالختبار ؛      
  : يتضح في األتي  

 Reliabilityاالختبار أ ـ ثبات 

 يكون االختبار ثابتاً إذا كان هناك اتساق في نتائجه ، فإذا كان هناك              )م  ٢٠٠٣( زيتون         ذكر  
. "  ثابتـاً    فإنه يمكن اعتبار إلى حد كبير      كل مرة يستخدم فيها االختبـار       تطـابق في النتائج في   

  :الختبار كالتالي  ات معامالت ثبات فقراتوقد كان ،  ٥٦٥ص
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  معامل ثبات االختبار )  ١١( جدول 
 المحتوى المحور المستويات

 ٠،٧٢٥ تذكر   

 ٠،٧٥٤ فهم 

 ٠،٧٣٠ تطبيق 

 ٠،٧٦٣ تحليل 

 ٠،٧٦٧ تركيب 

 
المستويات 

 العليا
 ٠،٨١٣ تقويم 

راالختبا   ٠،٧٩٢  ≈ ٨٠ ,٠   
  

وتم قياسـه بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبـات االختبـار ، وحيـث        : ـ الصدق الذاتي ب  
  ٠ ,٨٩   =  ٠ , ٨٠ معامل الصدق الذاتي يـساوي      ، فان٠ ,٨٠= معامل ثبات االختبار : إن 

  .وتعبر هذه القيمة على أن االختبار على درجة عالية من الصدق  
 تم إيجاد معامل االتساق الداخلي بحساب معامل االرتباط بين الدرجات : االتساق الداخلي ج ـ  

التي حصلت عليها طالبات العينة االستطالعية في كل مستوى معرفي كالً على حدة مع درجات               
  )  ١٢( جدول االختبار ككل ؛ باستخدام معادلة معامل االرتباط ، ويتضح ذلك في 

  

   مع درجات االختبار ككل في كل مستوى معرفيلطالبات قيم معامل االتساق الداخلي بين درجات ا :) ١٢(جدول
 تركیب تحلیل تطبیق فھم تذكر معامل االرتباط  المحور

 فھم ٠،٥٢٧ معامل بیرسون
 ٠،٠٠٠ مستوى الداللة

        

٠  ٠،٦٠٣ معامل بیرسون  تطبیق ٥٦٦،
 ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ مستوى الداللة

      

 تحلیل ٠،٥٥٠ ٠،٤٢٦ ٠،٤١١ معامل بیرسون
 ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ مستوى الداللة

    

 تركیب ٠،٢٨٧ ٠،٤٦٠ ٠،٤٠٣ ٠،٥٣١ معامل بیرسون
 ٠،٠٠١ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ ٠،٠٠٠ مستوى الداللة

  

 تقویم ٠،٢٣٢ ٠،٢٨٥ ٠،٢٣١ ٠،١٣٩ ٠،٠٠٣ معامل بیرسون
 ٠،٠٠٩ ٠،٠٠١ ٠،٠٠٩ ٠،١٢٢ ٠،٠٠١ مستوى الداللة

معامالت االرتباطات لكـل مـستوى معرفـي ذات داللـة           :  نجد ان     )١٢(  بالنظر الى جدول    
ممـا يؤكـد أن االختبـار علـى درجـة عاليـة مـن                  ) ٠ ,٠١(إحصائية عند مستوى الداللة     
   . هالثبات ، و يطمئن ال استخدام
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  :ـ تحليل مفردات االختبار د 
: ختبار ؛ بهدف تحديد خصائص كل مفردة من مفرداته من حيث                   لقد تم تحليل مفردات اال    
 ، ومعامل تمييزها باستخدام المعالجات اإلحصائية        )٦ (ملحق رقم   معامل سهولتها ، وصعوبتها ،      

 : التالية 

  : ـ تحديد معامل السهولة والصعوبة لمفردات االختبار ١
نـسبة عـدد اإلجابـات        "  )٥٦٩، ص  م٢٠٠٣ ( زيتـون        يقصد بمعامل السهولة كما ذكره      

  . " الصحيحة إلى عدد اإلجابات الصحيحة و الخاطئة في كل مفردة 
      وبما أن معامالت السهولة تتأثر بـأثر التخمين خاصة عندما تعتمد أسئلة االختبـار علـى               

 مـن   مجموعة من االحتماالت االختيارية لذلك قامت الباحثة بإيجاد معامالت السهولة المصححة          
  .أثر التخمين بالنسبة لمفردات االختيار من متعدد 

  :وقد تم حساب معامل السهولة للسؤال باستخدام المعادلة التالية 
  

                                 اإلجـابـات الصحيحـة 
  =       معامل السهولة 

  اإلجابات الخاطئة  +                       اإلجابات الصحيحة 
  

  :م حساب معامل الصعوبة للسؤال باستخدام المعادلة التالية كما ت
   معامل السهولة           – ١=                    معامل الصعوبة 

     ولما كان معامل السهولة يتأثر بعوامل الصدفة والتخمين ؛ لذا كان الواجب تصحيحها مـن               
   . )٦٣٤ ص م ،١٩٨١ (الغريبرمزية أثر التخمين ، وذلك باستخدام المعادلة التالية 

    خ-                                                     ص  
                                                        ١ -ن =             معامل السهولة المصحح من أثر التخمين 

  خ+                                                      ص 
  :حيث إن 

  .عدد اإلجابات الصحيحة على السؤال =  ص 
  .عدد اإلجابات الخاطئة على السؤال =  خ  
  .  عدد اإلجابات المحتملة لكل سؤال =  ن  
  : ـ تحديد معامل التمييز لكل مفردة ٢

لب عن قدرة المفردة على التمييز بين الطا       "  )م٢٠٠٣ ( زيتون       يعبر معامل التميز كما ذكر      
  ٥٧١ص. " الممتاز والطالب الضعيف في اإلجابة عن االختبار 
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  ) ٤٥٦ ص م ،١٩٧٨ ( السيد      وقد تم حساب قدرة األسئلة على التمييز باستخدام المعادلة التالية 
  .معامل الصعوبة × معامل السهولة = التباين 

   .)٠ , ١٥(ى فهي  ، أما النهاية الصغر)٠, ٢٥( وتكون النهاية العظمي لتباين السؤال 
)  ٠, ٢٥ ـ  ٠, ١٥(     لذا يعد السؤال له قدرة على التمييز إذا كانت قيمة التباين له تتراوح بـين  

   )٧ ( رقم ملحق. وتحذف األسئلة التي تقل قيمتها أو تزيد عن هذا المدى 
  :ـ تحديد زمن االختبار هـ 

   :ار عند التطبيق االستطالعي وذلك      تم حساب الزمن المناسب لإلجابة على أسئلة االختب

  زمن الطالب األخير+ زمن الطالب األول =             زمن االختبار 
                                                   ٢  
دقيقة ، والزمن الذي استغرقته الطالبـة        ) ٣٠(       وكان الزمن الذي استغرقته الطالبة األولى       

 دقيقـة ،  )٣٥(يقة ، وبتطبيق المعادلة السابقة كان متوسط زمن االختبار يساوي     دق )٤٠(األخيرة  
 دقائق ، وبالتالي يكون الزمن الالزم لإلجابة علـى أسـئلة            )٥(وقد استغرقت قراءة ة التعليمات      

  . دقيقة ، وهو الزمن المناسب لإلجابة على االختبار )٤٠(االختبار هو 
  :ه النهائية ر التحصيل الدراسي في صورتختباا

      على تحليل مفردات االختبار ، وتقويم فاعليته للتطبيق في ضوء الخـصائص التـي                بناء 
اتسمت بها مفرداته ؛ حيث دلت نتائج التحليل أنه على درجة مناسبة ومقبولة من حيث الـسهولة                 

نهائيـة    والصعوبة والتمييز ، وبعد التحقق من صدقة وثباته ، أصبح االختبـار فـي صـورته ال        
 صالحاً للتطبيق على عينة التجربة األساسـية مـن طالبـات الـصف الثالـث             )٨( ملحق رقـم    

مفردة ، وبذلك فإن أقصى درجـة تحـصل عليهـا       ) ٣٠(المتوسط ؛ حيث اشتمل االختبار على       
  . درجة )٣٠(الطالبة هي 

 
ريسية للمجموعة التجريبية ؛ بناء على مجموعـة مـن الخطـوات                تم تصميم وإعداد الخطة التد    

                                                                                        :فيما يلي توضيح ذلك و
  :الخطط التدريسية للمجموعة التجريبية إعداد  تصميم : أوالً 

أعـدت الباحثـة    ي تناولت التعلم النـشط      التسات السابقة   د من الدرا  بعد االطالع على العدي   
  :الخطط التدريسية للمجموعة التجريبية وفقاً للخطوات التالية 
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  : ـ تحليل المحتوى ١
   .وقد سبقت اإلشارة إليه

   :تعلم النشط ال صياغة الموضوعات وفقاً لمراحل  ـ ٢
ي تناولـت إسـتراتيجية     والدراسات الت ع  طوة االطالع على العديد من المراج     وقد تطلبت هذه الخ   
 و تهـاني     ، ) م٢٠٠٤ ( عبد الوهـاب  وفاطمة  ،   ) م٢٠٠٢( حمادة  و،  ) م٢٠٠٠ (عصرالتعلم النشط منها    

    .)م ٢٠٠٢ (دي و هن ) م٢٠٠٧ ( الروساء

لإلستراتيجيات التي قامت الباحثة باختيارها ؛ وحرصت علـى               ومن ثم إعداد الدروس وفقا    
 اإلستراتيجيات التي ال تكلف المعلمة ، وتكون قادرةً على تطبيقها بسهولة في مـادة           أن تكون من  

  .     العلوم ، ويمكن تطبيقها بمواد أخرى ، ولجميع المراحل العمرية 
  :  مقدمة الدرس      

االتفاق  ، و  العمل الفوري (  وهي   )٣(       وتشمل  مجموعة من اإلستراتيجيات ، ويبلغ عددها         
والتي تم استخدامها في جميع المواضيع التـي تـم تدريـسها     ) األسئلة الحافزة    ، و لدرس  على ا 

 :وذلك بهدف 

 .إيجاد أنماط من التفكير تتناسب وقدرة المتعلمة واتجاهها  §

 .جذب انتباه المتعلمة للدرس ، واستثارة تفكيرها  §

 .تحفيز المتعلمة لالستجابة للمادة التعليمية ، وتفاعلها معها  §

  .طاء المتعلمة تصور ذهني لما سيتم تناوله أثناء العملية التعليمية إع §
   : عرض الدرس

خاليـا  ، و   التفكير بصوت مرتفع     (        وتشمل مجموعـة من اإلستراتيجيات المتنوعة مثل       
والهدف مـن التنـوع     ) التعلم التعاوني ، اكتب. تكلم  ، و    شارك   …زاوج  … فكر  و  التعلــم  

  : ما يلي 
 .جاد بيئة تعليمية نشطة إي §

  .ةحتاجها المتعلمخبرات غنية ت تكوين  §

  .تنفيذ األنشطةكة المتعلمة بفعالية كبيرة في مشار §

 . ، وتوظيف المعلومة في مواقف حياتية أخرى على التعلم والتفكيرمساعد المتعلمة  §

 . المتعلمة أثناء عملية التعلم تفاعلان ضم §

 .اتيجيات المناسبة لكل موضوع إيجاد التنوع في اختيار االستر §
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   : رسختام الد 
الموضوعات المطروحة فـي المـادة   وتطبيقهما بناء على   ) قاختبار الفر ( ويتضمن إستراتيجية   
  :التعلمية والهدف منها 

  :وقد تم استخدامها بهدف ) الجمل المعبرة عن النتائج ( ويتضمن إستراتيجية  : التقويم
 .إيجاد تغذية راجعة  §

ير المتعلمة عن رؤيتها لما تم طرحها ؛ بإبداء رأيها فيما تعلمت أو شاهدت أو اعتقد أن                 تعب §
 .من األفضل تعلمه 

 .إعطاء المتعلمة حرية الرأي وتقبلها ، واحترامها لنقد األخريات  §

  .تعليم المتعلمة النقد البناء  §
  :وفيما يلي توضح ذلك 

  :إعداد دليل المعلمة للمجموعة التجريبية 
 تم االطالع على بعض أدبيات التربية في مجـال          اد دليل المعلمة للمجموعة التجريبية      دإلع

)      م١٩٨٨( كـاظم    مثـل وأهميتـه  ، عناصره، المناهج التي تناولت دليل المعلم من حيث مفهومه  
  : وبناءاً على ذلك اشتمل الدليل على ما يلي )م ٢٠٠١(  زيتونو 

  .مقدمة الدليل  -١
 .ل الهدف من الدلي -٢

 .حسب التعلم النشط " الشغل والطاقة " دة وحالخطط التدريسية لموضوعات  -٣

م عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين       االنتهاء من إعداد دليل المعلمة ت     وعقب  
 للحكم علـى    ك بعض المتخصصين في مجال العلوم ؛      وكذل، في المناهج وطرائق تدرس العلوم      
         مناسـبة المحتـوى   : مـن حيـث     ، خطـط التدريـسية     وال،  مدى سالمة صـياغة األهـداف       

ومناسبة صـياغة    ،ومناسبة المحتوى لمستوى الطالبات     ، والصحة العلمية للمحتوى    ،  لألهداف  
  .مع إضافة أي مالحظات يرونها التعلم النشط ، وفق ، الدروس 

ـ  ، وفي ضوء أراء األساتذة المحكمين تم إجراء التعديالت الالزمة       ل المجموعـة  وأعـد دلي
  .  )٩( ملحق رقم  . التجريبية في صورته النهائية

  :التجهيز لتنفيذ التجربة :  ثانياً 
      تم حصر المواد واألدوات التي يتطلبها تنفيذ تجربة الدراسة من واقع دليل المعلمـة ، ثـم                 

اً في كمية   مقارنتها بما هو موجود في معمل المدرسة ؛ لتوفير ما ينقص ، وواجهت الباحثة نقص              
األدوات ؛ نظراً ألن الدراسة تستخدم إستراتيجية المجموعات الثنائية ، والتي تتطلب توفر عـدد               
كبير من األدوات لتستخدمها كل مجموعة ، وتم إجراء زيارة لمصادر التعلم ؛ للتأكد من سـالمة      
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لباحثة من ذلك إال أنها     األجهزة وتوفرها ، وتوفر البيئة الصفية المناسبة للتعلم النشط ،  وتأكدت ا            
واجهت مشكلة عدم توفر اتصال االنترنت بمصادر التعلم وتم التغلب عليـه باسـتخدام جهـاز                

  ) .كونكت ( االتصال الالسلكي 
 
  : التطبيق القبلي ألدوات البحث أ ـ 

ـ  ١٤٢٨ /٣/ ١٦ل الدراسي تطبيقاً قبلياً فـي              وطبق اختبار التفكير االبتكاري والتحصي        هـ
  :للمجموعتين ، وفق الخطوات التالية 

 ـ قامت الباحثة بتطبيق اختبار التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي على كلتا المجمـوعتين   ١
حيث تم تطبيق االختبار من قبل الباحثـة على المجموعة التجريبيـة أما المجموعـة الـضابطة      

  .لمساعدة الباحثة ) ٣٨(طبيق كـال االختبارين مع معلمـة العلوم للمتوسطة فقد تم ت
  ) .االسم ، والفصل (  ـ وجهت الباحثة أنظار الطالبات إلى كتابة البيانات األساسية ٢
ـ التنبيه على جميع الطالبات بقراءة التعليمات الخاصة بكل نشاط وعمل المطلوب فـي كـل                ٣

فكير االبتكاري ، وقراءة التعليمات الواردة في مقدمة اختبار التحصيل          نشاط في اختبار قدرات الت    
  .الدراسي 

 ـ التنبيه على ضرورة اإلجابة على نفس الورقة المخصصة لألنشطة فـي اختبـار قـدرات     ٤
  .التفكير االبتكاري ، واإلجابة على جميع األسئلة في اختبار التحصيل الدراسي 

قت المحدد لإلجابة في اختبار قدرات التفكيـر االبتكـاري وهـو          ـ التنبيه على الطالبات بالو ٥
.                                                                    دقيقة لالختبار التحصيلي ، وهو زمن الحصة المدرسية )٤٥( دقيقة للتفكير ، و)٤٥(

وتم تفريغها لمعالجتها   ) تجريبية والضابطة ال(     بعد ذلك تم جمع اإلجابات ألفراد المجموعتين        
  .إحصائياً باستخدام الحاسب اآللي 

  

  :ب ـ التدريس للمجموعتين 
لكال المجموعتين التجريبية والضابطة ؛ ابتـداء مـن     " الشغل والطاقة   " تم تدريس وحدة            
ـ ١٤٢٨ /٣ / ١٧تاريخ   جموعـة   واستمرت التجربة لمدة أربعة أسـابيع ؛ حيـث درسـت الم             ه

التجريبية باستخدام التعلم النشط ، ودرست المجموعة الضابطة بالتعلم التقليدي وفيما يلي تفصيل             
  :  ذلك 

  
  

ٍ  
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  :  ـ التدريس للمجموعة التجريبية ١
نظراً لتوفر اإلمكانات الالزمة للبيئة الصفية النشطة فقد تم تـدريس المجموعـة التجريبيـة          

  : مصادر التعلم وفق ما يلي باستخدام التعلم النشط في 
االجتماع بطالبات المجموعة التجريبية ؛ لتعريفهن بأهداف التجربة ، وضـرورة المواظبـة              . ١

على المشاركة والحضور ، وتقديم فكرة مبسطة لخطوات التدريس بـالتعلم النـشط ، وبمبـادئ               
   .وقواعد اإلستراتيجيات 

  .امها في عملية التدريس بالتعلم النشط استعراض االستراتيجيات التي سيتم استخد . ٢
تقديم الخلفية المعرفية لكـل إسـتراتيجية مـن اإلسـتراتيجيات ، مـع اسـتخدام عـرض                  . ٣

  .بوربوينت للتوضيح 
  .  المستخدمة خـالل جميع مراحل الدرس تاستعراض جدول يوضح اإلستراتيجيا.  ٤
 الدرس ، وفي العرض ، وفي الخاتمة وفـي          شرح اإلستراتيجيات التي ستستخدم في مقدمة      . ٥

  .التقويم 
  .التنويه للطالبات بأن هنالك أنشطة ال صفية مع الواجب الخاص بكل درس  . ٦

  : ملخص الدرس 
يتم كتابة الملخص الدراسي من خالل أنشطة الطالبات ، ويتم كتابتها بالحاسـب اآللـي وتقـدم                 

  .للطالبات 
  : األنشطة المنزلية 

ت الباحثة الطالبات ببعض األنشطة المنزلية بنهاية كل درس ، والتي تهدف إلى تنميـة                كلف
قدراتهن االبتكارية وتحصيلهن الدراسي العلمي ، واستعانت الباحثة في اختيار األنشطة لوحـدتها     

  . )٨( ملحق رقم  . )م٢٠٠٦ (شواهينمن 
  :  ـ التدريس للمجموعة الضابطة ٢

من قبل معلمة العلوم بالمدرسة ، والتـي        ) ٣٨(ة الضابطة بالمتوسطة          تم تدريس المجموع  
  . تتوافق مع الباحثة في الخبرة وسنوات التدريس والمستوى 

  :       وقد قامت الباحثة بمالحظة التالي خالل فترة التدريس 
حماس الطالبات لطريقة التعلم النشط مـن الـدرس األول ، وإبـداء إعجـابهن بالطريقـة                  . ١
  .استيعابهن للدرس بسهولة  و
  .استيعاب الطالبات لإلستراتجيات المستخدمة بسرعة وحماس في تطبيقها  . ٢
تحسن أفكار الطالبات ، واتضح ذلك من خالل إستراتيجيات أسئلة العمل الفوري و األسـئلة               . ٣

  .التحفيزية 
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  . واالنضباطاتضح نشاط الطالبات في داخل البيئة الصفية ؛ مع التزامهن بالهدوء. ٤
  .تقبل الطالبات للخروج عن المألوف في البيئة الصفية التقليدية . ٥
  .رغبة الطالبات في استمرار تدريسهن بالتعلم النشط . ٦

  : ج ـ التطبيق البعدي ألدوات البحث 
بعد االنتهاء من تدريس موضوعات الوحدة تم تطبيق اختبار التفكيـر االبتكـاري ، والتحـصيل        

  . ، وذلك لمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة  هـ١٤٢٨ / ٣ / ٣٠يقاً بعدياً في الدراسي تطب
  . ثم تم تجميع البيانات وتم القيام بالمعالجات اإلحصائية الالزمة المناسبة 

 :   
ختبـار صـحة    وال (SPSS) تم إدخال البيانات في الحاسب اآللي على البرنامج اإلحصائي          

  : باستخدام اآلتي فروض الدراسـة عولجت بياناتـها إحصائياً 
 )الطالقة ، المرونـة ، األصـالة ، التفاصـيل           ( لجميع قدرات التفكير   ) Te-Test(  اختبار .١

 .    لي والتحصيل الك، والعليا ، وكذلك لكل من تحصيل المستويات المعرفية الدنيا 

  التفاصـيل والمجمـوع الكلـي لقـدرات    عند قدرة ) ANCOVA( تحليل التباين المصاحب     .٢
تـم  ، وبنـاء     ؛ حيث ظهر وجـود داللـة      للتأكد من داللة ميل االنحدار       وذلك؛  التفكير القبلي   

 ).Non Paramitic.S (استخدام اإلحصاء الالمعلمي 
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فـي  " الشغل والطاقـة    " وحدة  لما كان الغرض من الدراسة معرفة أثر التعلم النشط في                  

لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينـة مكـة   ،  تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي      
، والتـي   فرضياتها  ، واختبار     امت الباحثة في هذا الفصل بتحليل نتائج الدراسة         المكرمة ، فقد ق   

   : تي تتمثل في اآل

 .ـ اختبار صحة الفروض الخاصة بالتفكير االبتكاري : أوالً 

         .الخاصة بالتحصيل الدراسي ـ اختبار صحة الفروض : ثانياً 
ة ، وذلـك بجدولـة   ئي الختبار فروض الدراس  وفيما يلي تستعرض الباحثة نتائج التحليل اإلحصا      

كما يتضح فـي اختبـار      ها قبول أو رفض الفروض الصفرية ،        والتي يتم بموجب  نتائج التحليل ،    
   .الفرضيات 

  
  

  

       درجات المجموعتين التجريبيةوداللة الفروق بين متوسطي ) ت(يوضح قيمة  ) : ١٣( جدول 
  .بعدي الاالبتكاري في التطبيق  يرـقدرات التفك في والضابطة

  القدرة  الفرض  المجموعة
  

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  قیمة
  )ت ( 

درجة 
  الحریة

  الثرحجم ا  إیتا  الداللة

  الضابطة
  التجریبیة

  الفرض 
  األول 

   الطالقة
  
  

٩٦٣،٣٤  
٠٣٤٥،٤٤  

٤٣٣،٤  
٠٥٣،٣  

٩٧٢،٨   
٨٥٦،٨  

٥٤  
٧٤٧،٤٥  

٠٠٠،٠  
٠ ,٥٩٨  ,٧٧٤  ٠٠٠،٠  

  الضابطة
  التجریبیة

  الفرض 
  الثاني

 المرونة
  
  

٦٣٠،١٢  
٦٢١،١٤  

٢٧٦،١  
٦٩٩،١  

٩٣١،٤  
٩٨١،٤  

٥٤  
٧٤٠،٥١  

٠٠٠،٠  
٠ ,٣١٠  ,٥٥٧  ٠٠٠،٠  

  الضابطة
  ةالتجریبی

  الفرض 
  الثالث

   األصالة
  
  

٠٠٠،٣٩  
٦٥٥،٥٦  

٧٧٩،٨  
٠٣١،٦  

٨٤٢،٨  
٧١٠،٨  

٥٤  
٦٧٩،٤٥  

٠٠٠،٠  
٠ ,٥٩٠  ,٧٦٨  ٠٠٠،٠  

  

  : والذي نصه : الفرض األول اختبار 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط              " 

فيما يتعلـق بقـدرة     ،  ياس التفكير االبتكاري    درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمق      
    ". بعد الضبط القبلي ؛ الطالقة 

وهي دالة إحصائيا    )٩٧٢،٨(للفرض األول تساوي    " ت  " قيمة  :  أن   )١٣(      يتضح من جدول    
مما يدل على وجود فروق بين متوسـطات درجـات مجمـوعتي            ) ٠٠٠،٠(عند مستوى الداللة    

   مقابل متوسط المجموعة )٠٣٤٥،٤٤(التجريبية ذات المتوسط األكبر الدراسة ؛ لصالح المجموعة 
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 ممـا يـؤدي إلـى رفـض الفـرض                  )٠ ,٥٩٨( وبحجـم أثـر      ) ٩٦٣٠،٣٤(الضابطة األصغر 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط         : "الصفري ، وقبول الفرض البديل والذي نصه        

ياس لمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمق     التجريبية ، ومتوسط درجات ا     درجات المجموعة   
  "        . قدرة الطالقة بعد الضبط القبلي التفكير االبتكاري ، فيما يتعلق ب

 

  : والذي نصه  : اختبار الفرض الثاني
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط              " 

فيما يتعلـق بقـدرة     ؛  تطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري      درجات المجموعة الضابطة في ال    
      ".بعد الضبط القبلي ؛ المرونة 

وهـي دالـة     )٩٣١،٤( للفرض الثـاني تـساوي      " ت  " قيمة  :  أن   )١٣(      يتضح من جدول    
مما يدل على وجود فـروق بـين متوسـطات درجـات            ) ٠٠٠،٠(احصائياً عند مستوى الداللة     

 مقابـل   )٦٢٠٧،١٤( اسة ؛ لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسـط األكبـر           مجموعتي الدر 
 مما يؤدي إلـى رفـض       )٠ ,٣١٠( وبحجم اثر    )٦٢٩٦،١٢(متوسط المجموعة الضابطة األصغر   

  الفرض الصفري ، وقبول الفرض البديل ، والذي نصه 

، ومتوسط درجـات    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية           " 
يـاس التفكيـر االبتكـاري ، فيمـا تعلـق بقـدرة            المجموعة الضابطة في التطبيق البعـدي لمق   

  ". بعد الضبط القبلي ،  المرونة
  

  : والذي نصه  : اختبار الفرض الثالث
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط              " 

بتكاري ، فيما يتعلـق بقـدرة        الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير اال       درجات المجموعة 
    ".بعد الضبط القبلي ؛  األصالة

وهـي دالـة     ) ٨٤٢،٨( للفرض الثالث تـساوي     " ت  " قيمة  :  أن   )١٣(      يتضح من جدول    
ت مما يدل على وجود فروق بـين متوسـطات درجـا          ) ٠٠٠،٠(إحصائياً ؛ عند مستوى الداللة      

 مقابـل   )٥٦ ,٦٥٥٢( مجموعتي الدراسة ؛ لصالح المجموعة التجريبية ، ذات المتوسط األكبـر          
مما يـؤدي إلـى رفـض        )٠ ,٥٩٠( وبحجم اثر  ) ٠٠٠،٣٩(متوسط المجموعة الضابطة األصغر     

  :الفرض الصفري ، وقبول الفرض البديل ، والذي نصه 

موعة التجريبية ، ومتوسط درجـات      توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المج        " 
يـاس التفكيـر االبتكـاري ، فيمـا يتعلـق بقـدرة                 المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمق     

   "  . بعد الضبط القبلي ،  األصالة
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  :  اختبار الفرض الرابع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط           " 
فيما يتعلق بقدرة   ،  مجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري         درجات ال 
   " .بعد الضبط القبلي ؛ التفاصيل 

  

  :اختبار الفرض الخامس 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط             ال  " 
فيما يتعلق بالقـدرة    ،  س التفكير االبتكاري    درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقيا      

   "    .بعد الضبط القبلي ؛ الكلية للتفكير االبتكاري 

  

والتفكير االبتكـاري الكلـي لجـأت       " التفاصيل  "        نظراً لعدم تكافؤ المجموعتين في قدرة       
) لميـل  وهو تجانس ا( إال أن شرطه  )ANCOVA( الباحثة إلى استخدام تحليل التباين المصاحب   

   ) ١٥(و ) ١٤ (كان له داللة إحصائية ، كما يتضح من جدول
    

  إلختبار تجانس ميل وداللتها اإلحصائية ) ف ( يوضح قيمة  : ) ١٤ (جدول          
   . التفاصيل  في التطبيق القبلي لمجموعتين التجريبية والضابطة عند قدرة          ا

مصدر 
  التباین

  درجات   مجموع المربعات
  الحریة

  متوسط 
  المربعات

ف " قیمة
"  

   الداللة

النموذج 
  المعدل

٢٦١،٦١٧١   
  
  

٠ ,٠٠٢  ٨٢٤،٦  ٦٣٠،٣٠٨٥ ٢ 

  ١٠٦،١٨١٥٥  التقاطع
  
  

٠ ,٠٠٠  ١٥٠،٤٠  ١٠٦،١٨١٥٥ ١  

مجموعة 
  *التفاصیل 

٢٦١،٦١٧١  
  

٠ ,٠٠٠  ٨٢٤،٦  ٦٣٠،٣٠٨٥ ٢ 

داخل (الخطأ 
 ٥٣   ٨٦٤،٢٣٩٦٥  )المجموعات

  
١٨٦،٤٥٢      

  

  

   ٠٠٠،٤٤٧٩٣٣  المجموع
  

٥٦ 
  
  
 

  

المجموع 
  ٥٥    ١٢٥،٣٠١٣٧  المعدل
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  إلختبار تجانس الميلوداللتها اإلحصائية ) ف ( يوضح قيمة  : ) ١٥ (جدول                  
   .عتين التجريبية والضابطة للتفكير الكلي في التطبيق القبلي مجمولل

  درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين
  الحرية

  متوسط 
  المربعات

   الداللة  "ف " قيمة

  ١٢٦،٣٧١٩١  النموذج المعدل
  

٠ ,٠٠٠  ٨٨٩،٣٣  ٥٦٣،١٨٥٩٥ ٢ 

  ٥٨٢،٢٤٦٩٥  التقاطع
  

٠ ,٠٠٠  ٠٠٥،٤٥  ٥٨٢،٢٤٦٩٥ ١  

  ١٢٦،٣٧١٩١  *مجموعة الكلي 
  

٠ ,٠٠٠  ٨٨٩،٣٣  ٥٦٣،١٨٥٩٥ ٢ 

  ٤٢٨،٢٩٠٨٢  )داخل المجموعات (الخطأ
  

٧٢٥،٥٤٨ ٥٣      

  ٠٠٠،٢٠٤٢١٥٥  المجموع
  

٥٦      

  ٥٥٤،٦٦٢٧٣  المجموع المعدل
  

 ٥٥        

 نجد أن قيمة ف دالة إحصائيا في التفاصيل والتفكير االبتكاري )١٥(و ) ١٤(بالنظر إلى جدول 
     )١٦( استخدام اإلحصاء الالمعلمي كما يتضح من جدول الكلي األمر الذي استدعى

حصائية بين  المجموعتين التجريبية والضابطـة في وداللة الفروق اال) Z(يوضح قيمة  ) : ١٦(  جدول 
  لقدرة التفاصيل والتفكير االبتكاري الكلي في التطبيق البعدي ) .Non Paramitic.S(االختبار الالمعلمي  

  
المتوسط   القدرة

  رتبيال
االنحراف 

  المعیاري

  
  مان وتني

  

  
Wilcoxon 

W 

 
Z 

  
  الداللة 

  
  إیتا

  
حجم 

  األثر
  

  ٤٠٦٣،٢٦  ٨٢٧٦،٢١٣  تفاصیلال
  

٥٠٠،١٣٢  
  

٥٠٠،٥١٠  
  
٢٦٣،٤  

  
٠٠٠,  

  
٥٤٢,  

  

  
٠ ,٢٩٤  

  
  الكلي

  
٩٢٥٩،١٥٩   

  
٣٤٩٦،١٥  

  
٥٠٠،٣١  

  
٥٠٠،٤٠٩  

  
٩٠٤،٥  

  
٠٠٠,  

  
٧٨٣,  

  
٠ ,٦١٣  

  المجموع 
٨٣٩٣،١٨٧  

  
٧١٢٧،٣٤  

  

  

  )٠ ,٢٩٤( ، وبحجـم اثـر        )٢٦٣،٤( للتفاصيل تساوي     )Z( قيمة  :  يتضح أن    )١٦(من جدول   
عند ؛  ن القيمتين لهما داللة إحصائية      ، وبحجم اثر وأ    )٩٠٤،٥(فكير الكلي تساوي     للت  )Z( وقيمة  

ممـا يـؤدي إلـى رفـض الفـرض                     )٠ ,٦١٣(  ، وبحجـم اثـر        )٠٠٠،٠(مستوى الداللـة    
  :الصفري ، وقبول الفرض البديل والذي نصه 

  

يبيـة ، ومتوسـط     جات المجموعـة التجر  ط در ـة إحصائية بين متوس   ـد فروق ذات دالل   ـتوج
، فيما يتعلـق بقـدرة      درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري          

   " .بعد الضبط القبلي ؛ التفاصيل 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ، ومتوسط درجـات   "  
فيما يتعلق بالقـدرة الكليـة      ،  التفكير االبتكاري   المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس       

   "  .بعد الضبط القبلي ؛ للتفكير االبتكاري 
  

 
 للتحصيل البعدي تم التأكد مـن تكـافؤ المجمـوعتين التجريبيـة           )Te-Test( اختبارقبل تطبيق   

تحصيل المستويات المعرفية الدنيا ، والعليا ، والتحصيل الكلي ، وهـذا            والضابطة قبلياً لكل من     
  .في الفصل الثالث  ) ٩( ما تم القيام به من خالل جدول 

  عتين التجريبية والضابطةوداللتها اإلحصائية للمجمو) ت ( يوضح قيمة  : ) ١٧ (جدول 
  .األثر في التطبيقي البعدي  في المستويات المعرفية الدنيا والعليا والتحصيل الكلي وحجم 

  
  المجموعة

  

  
مستوى   الفرض

  المعرفة
  المتوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  المعیاري

  
  درجة 
  الحریة 

  
  قیمة 

  ت

  
  الداللة 

  
  ایتا

  
حجم 

  األثر
  تجریبیة

  ٢ ,١٠٣٢  ٩٣١،١٧  

  ضابطة

  
  

  السادس
  
  

المستویات 
الدنیا 

  ٣ ,٢١٥٠  ٥١٩،١٥  مجتمعة

  
  
٥٤  
  

  
  
٣ ,٣٤٦  

  
  
٠ ,٠٠١  

  

  
  

٠ ,٤١٤ 

  
  
٠ ,١٧٢ 

  تجریبیة
  ١ ,٢٩٢٣  ٥ ,٧٩٣  

  ضابطة

  
المستویات   السابع

العلیا 
  ١ ,٣٥٣٥  ٤ ,٢٩٦  مجتمعة

  
  
٥٤  

  
  

٤ ,٢٣٣  

  
  

٠ ,٠٠٠  

  
  

٠ ,٤٩٩ 

  
  

٠ ,٢٤٩  
 

  تجریبیة
  ٢ ,٤٩١٤  ٢٣ ,٧٢٤  

  ضابطة

  
  

  الثامن
التحصیل 

  الكلي
٣ ,٥٥٢٢  ١٩ ,٨١٤٨  

  
  
٥٤  

  
  
٤ ,٧٩٥  

  
  
٠ ,٠٠٠  

  
  

٠ ,٥٤٦ 

  
  
٠ ,٢٩٩ 

  
   والذي نصه  :السادسلفرض ختبار اا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط             ال  " 

درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل فـي مـادة العلـوم ، عنـد                 
     " .بعد ضبط التحصيل القبلي يا ، مستويات التحصيل الدن

  :أن ) ١٧(يتضح من جدول 
وهـي دالـة    عند المستويات المعرفية الدنيا ،      )٣ ,٣٤٦( للفرض االحصائي تساوي    " ت  " قيمة  

   مما يدل على وجـود فروق بين متوسطـات درجات )٠٠٠،٠(إحصائياً ؛ عنـد مستوى الداللة 
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 مقابـل  )٩٣١٠،١٧(مجموعتي الدراسة ؛ لصالح المجموعة التجريبية ، ذات المتوسـط األكبـر            
إلى رفض  مما يؤدي     )٠ ,١٧٢(  ، وبحجم اثر     )٥١٨٥،١٥(متوسط المجموعة الضابطة األصغر     

توجد فـروق ذات    " : الفرض الصفري السادس ، وقبول الفرض البديل ، والذي ينص على أنه             
داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة            

بعد ضبط  يا ؛   في التطبيق البعدي الختبار التحصيل في مادة العلوم ، عند مستويات التحصيل الدن            
  ".التحصيل القبلي 

  

   والذي نصه  :السابع لفرض ختبار اا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط             ال  " 

لعلـوم ، عنـد     دي الختبار التحصيل فـي مـادة ا       درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البع     
   " .بعد ضبط التحصيل القبلي مستويات التحصيل العليا ؛ 

 عند المستويات  )٤ ,٢٣٣( أن قيمة ت للفرض االحصائي السابع )١٧(يتضح من جدول 
 مما يدل على وجود فروق ) ٠٠٠،٠(وهي دالة احصائياً ؛ عند مستوى الداللة المعرفية العليا ، 

ن متوسطات درجات مجموعتي الدراسة ؛ لصالح المجموعة التجريبية ، ذات المتوسط األكبر     بي
   )٠ ,٢٤٩( ، وبحجم اثر )٤ ,٢٩٦٣( الضابطة األصغر مقابل متوسط المجموعة )٥ ,٧٩٣١(

:    إلى رفض الفرض الصفري السابع ، وقبول الفرض البديل والذي ينص علـى أنـه                مما يؤدي   
ات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ، ومتوسط درجـات            توجد فروق ذ  " 

المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل في مـادة العلـوم ، عنـد مـستويات             
   ".بعد ضبط التحصيل القبلي التحصيل العليا ، 

  

   والذي نصه  :الثامن لفرض ختبار اا
ية بين متوسط درجـات المجموعـة التجريبيـة ، ومتوسـط         توجد فروق ذات داللة إحصائ    ال  " 

لعلـوم ، عنـد     درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل فـي مـادة ا            
   " .بعد ضبط التحصيل القبلي مستويات التحصيل الدنيا و العليا ؛ 

يات المعرفية   عند المستو  )٤ ,٧٩٥(أن قيمة ت للفرض اإلحصائي الثامن       ) ١٧(يتضح من جدول    
 مما يدل علـى وجـود فـروق بـين     )٠٠٠،٠(، وهي دالة إحصائيا ؛ عند مستوى الداللة الكلي  

متوسطات درجات مجموعتي ؛ الدراسة لصالح المجموعة التجريبيـة ، ذات المتوسـط األكبـر         
  )٠ ,٢٩٩( ، وبحجم اثـر      )١٩ ,٨١٤٨( مقابل متوسط المجموعة الضابطة األصغر       )٢٣ ,٧٢٤١(

  إلى رفض الفرض الصفري الثامن وقبول الفرض الصفري البديل ، والذي ينص على دي مما يؤ
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط              " : أنه  
درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل فـي مـادة العلـوم ، عنـد                 

   .بعد ضبط التحصيل القبلي ؛ التحصيل العليا مستويات 
  والذي نص على: الفرض التاسع اختبار 

 والتحـصيل الدراسـي   بين التفكيـر االبتكـاري  ذات داللة إحصائية ال توجد عالقة ارتباطيه  "  
  ". لدى طالبات الصف الثالث المتوسط عينة الدراسة ،  في مادة العلوم البعدي

   .رتباط بيرسوناستخدام معامل اال ولإلجابة على الفرض تم

  التفكيردرجات يوضح العالقة االرتباطية بين  ) : ١٨ (ول جد
  .والتحصيل الدراسي البعدي وداللتها اإلحصائية االبتكاري 

  

  
  
  
  

قة ارتباطية بين التفكير واالختبار التحصيلي ، وهـي            ويظهر من خالل الجدول وجود عال     
    . )٠٤٥،٠(د مستوى داللة إحصائية عن،  ةدالعالقة 

إلـى  مما يؤدي   ؛  زيادة احدهما تؤدي إلى زيادة اآلخر       ؛   توجد عالقة طردية موجبة      وبالتالي   
 عالقـة   توجـد  ": رفض الفرض الصفري التاسع وقبول الفرض البديل ، والذي ينص على أنه             

لدى طالبات الصف الثالـث  ، ارتباطيه بين التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم   
   "      .المتوسط عينة الدراسة 

  

  : تفسير النتائج المتعلقة بالتفكير االبتكاري  
يبية ، ومتوسط درجـات     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجر          

     فيمـا يتعلـق بقـدرة      ،  المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقيـاس التفكيـر االبتكـاري            
وذلك لـصالح   ؛   ، والتفاصيل ، والقدرة الكلية للتفكير االبتكاري         واألصالة ،   والمرونةالطالقة ،   

 . بعد ضبط التحصيل القبلي ، المجموعة التجريبية 

  :  أهمها  السابقة لعدة أسباب منةوقد ترجع النتيج

   أن االبتكار نوعاً من أنواع التفكير ، يظهر عنـدما يتوصـل الفـرد إلـى حـل مـشكلة                              
ما ، واستخدام التعلم النشط قد يكون سبباً في تنمية قدرات التفكير االبتكاري ، حيـث إن الـتعلم            

  ٠٫٠٥≤دالة عند مستوى ال  التفكیر  معامل االرتباط
  

  التفكیر
  
١    

  
  التحصیل

  
٢٦٩،٠  
  

  
  

٠٤٥،٠  
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 مـن  ت ذلك دراسة كـل كما أيدات االبتكارية التعاوني والمجموعات الثنائية تؤدي إلى نمو القدر      
  .  )م١٩٩٩ ( نينو على حس ) م٢٠٠١(زبيدة قرني 

 والتي تساعد على نمـو       )شارك.. زاوج.. فكر(ومن اإلستراتيجيات المستخدمة في التعلم النشط       
التفكير االبتكاري إذ أن  ممارسة المتعلمات للتفكير بمفردهن أو مجموعة ، وتـشجيعهن لطـرح    

د من األفكار في حل المشكالت المعروضة عليهم ، وتـوفير بيئـة تعاونيـة ، وممارسـة                  مزي
المهارات األساسية  ، وإدراك العالقات ، والقيام بعمليات التصنيف والبحث عن أوجه التـشابه ،           
واالختالف ، وإجراء المقارنات والتعرف على الخصائص أو السمات ، وإتاحة الفرصـة لهـن               

جديدة كل ذلك قد ساعد على نمو التفكير االبتكاري ، كما أن وقت التفكير المتـاح    إلنتـاج أفكار   
فكـار واالسـتجابات     أكبر عـدد مـن األ       أثناء تطبيق هذه اإلستراتيجية يساعد على إطالق       لهن

.  )م٢٠٠٣(  ادية لطف اهللا ندراسةكما اثبت ذلك األصيلة   

  :  دى طالبات المجموعة التجريبية إلى  كما أنه قد ترجع أسباب نمو التفكير االبتكاري ل
والتـي  ،          ـ وضوح أهداف التعلم في الدرس كما في إستراتيجية االتفاق علـى الـدرس             

ولـذلك  للتساؤل واالستفسار واالسـتطالع ؛   دفعاً طبيعياً اًمدفوعفيها يكون المتعلم وصفها إذ أن    
                       مواجهـات ذهنيـة محيــرة   فـإن التـدريب المالئــم لكـي يلبـي هــذا الـدافع هـو تقــديم       

 لهذه األفكـار    تدفع بالمتعلم لكي يحاول إبداع معرفة جديدة ، ويكون ذلك بتبني موقف المواجهة            
ومحاولة اكتشافها ، فتنظيم التفاعل بين المتعلمات وإيجابيتهن في عملية التعلم كل ذلك قد سـاهم                

، ويتضح ذلك من خالل إستراتيجية خاليـا   ل في إجابتهنبدرجة كبيرة في تشجيع االبتكار والتأم   
  ه اإلستراتيجية تزيد من دافعية التعلم أن هذالتعلم ، والتي تم تطبيقها في هذه الدراسة ، باعتباره 

صـل العلمـي         كمـا تـساعد علـى التوا      ،  وتوضح وتشرح المفاهيم الصعبة     ،   لدى المتعلمات 
وتحديـد  ، واإلجابـة عليهـا   ، كما أنها تمكنهم من طرح األسئلة   الفعال ، والتعاون واإليجابية ،      

 .  )م ٢٠٠٠ (لخليلي ادراسةوأيدت ذلك عالقات السبب بالنتيجة 

 تعمل على إثارة التفكيـر لـدى   الفوريأسئلة العمل         كما أن خصائص السؤال التحفيزي و 
لتفكيـر ، ومـن          علـى ا علمـات ت تتطلب عمليات عقلية وتعبيرية تحث المتفهي مثيرا المتعلم ،   

 لحفـز  ) العلميـة  ( لتـساؤالت  واإلكثار مـن ا ، اتجاهاتهم لطرح األسئلة    ثم تطوير أفكارهم ، و    

  ولذلك فـإن طـرح األسـئلة        تقصى المعرفة العلمية ، وتطبيق عمليات العلم ذاتياً ؛        لالمتعلمات  
   . من أجل إثارة التفكير لدى المتعلم تستخدم

يسعى التعلم النـشط      ؛ حيث  التركيز على اإلبداع واإللهام    خصائص التعلم النشط          ـ أن من  
، ويبحث عن المـستوى الرفيـع          كبر عدد ممكن من المشاريع واألعمال والفعاليات         أ إلى إنجاز 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

حدوث اإلبداع بعينه ، مما يؤدي إلى تشجيع الطلبة وإكـسابهم مهـارات             الذي يؤكد على    لها ، و  
مشكالت وتمكينهم من تطبيقها في التعلم وفي الحياة ، وذلك مـن خـالل تعلـيم                التفكير وحل ال  

المتعلم كيف يتعلم ؟ وكيف يفكر ؟ وكيف يشارك بفاعلية ؟ مـن خـالل إسـتراتيجيات تجعـل                   
  .المتعلمين أكثر فاعلية ، وتنمي لديهم المهارات التي تساعدهم على التفكير

شط تعلم العلوم في صورة نـشطة وفعالـة ؛ عـن طريـق           ومن النتائج االيجابية للتعلم الن  
  .استخدام الطريقة العلمية في التفكير

كالشعور بـاألمن النفـسي ، وتـوفير                 :         ـ كما أن خلق المناخ النفسي داخل الفصل من          
الثقة ، ودفء العالقات ، والسعادة أثناء عملية التعلم كل ذلك قـد سـاعد علـى نمـو التفكيـر              

  . البتكاري لدى المتعلمات ا

طالقة ، مرونـة  (         وهذه العوامل السابق ذكرها مجتمعة ساعدت على نمو قدرات التفكير        
  .لدى المتعلمات فظهرت النتائج إيجابية لصالح ؛ المجموعة التجريبية ) أصالة ،  تفاصيل 

ـ               ر دراسـة كـالً مـن                  ومن الدراسات التي أيدت وجود أثر للتعلم النشط  علـى تنميـة التفكي
  . )م ٢٠٠١ ( عبد الرزاق، و ) م ١٩٩٨ ( سعوديمنى 

  :تفسير النتائج المتعلقة بالتحصيل الدراسي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ، ومتوسـط درجـات               

عنـد المـستويات    ؛  لـوم   ختبار التحصيل في مادة الع    المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ال     
بعد ضـبط  ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية ؛  المعرفية الدنيا والعليا ومستوى التحصيل الكلي       

 .التحصيل القبلي 

 متعلمينزيادة تحصيل ال  التأثير اإليجابي على الطلبة في      النشط         من النتائج اإليجابية للتعلم     
وتطـوير اتجاهـات    ة دافعيتهم للتعلم ، وانتبـاههم ،        زياد: يتمثل في عدة جوانب ، منها       والذي  

 مهـارات التفكيـر   إيجابية نحو المعلم والمادة التعليمية ، وزيادة التفاعل داخل الصف ، وتنميـة          
طب العديد مـن أنـشطته      لذلك تخا ، ويركز عليها ؛     ) التحليل والتركيب والتقويم    : ( ل   مث العليا  

   .د في تحسين تعلم المحتوى العلمي  في مواقف مختلفة فيساعهذه القدرات
      كما أن طبيعة التعلم النشط يعتمد على نشاط المتعلم وبناء المعرفة بنفـسه ؛ حيـث يقـوم                  
المعلم بالبحث والتقصي ؛ حتى يصل للمفاهيم بنفسه ، ويتم العمل بشكل فردي أو في مجموعات                

      . جابي مما يساعد على نمو روح التعاون ، والعمل التعاوني اإلي

 إلى إثراء البيئة التعليمية بالمثيرات      األنشطة التعليمية المستخدمة في التعلم النشط      وأدى تنوع        
فيد في التقليل مـن طاقـة       وي،   الحسية المختلفة ، مما ساعد على زيادة طاقة المتعلمات السلبيات         

  .      رطات الحركة  مفالمتعلمات
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         مـن خـالل البنـاء المعرفـي       ط  العمـق فـي المعرفـة ؛                ومن خصائص التعلم النـش    
ـ ،   على الخبرات الـسابقة      العتماد ا  يتم   حيث ة ؛ للمتعلم       جـل  افة المزيـد منهـا ؛ مـن أ        وإض
، وذلك من خالل بناء عالقات بين المفاهيم الجديدة ، أو بين المفاهيم الجديدة وبـين مـا                   التعمق

ة ؛ حيث أدى ذلك إلى رفع المستوى التحصيلي لـدى المجموعـة   تملكه المتعلمة من مفاهيم سابق   
  المطرفـي التجريبية ؛ مقارنة بالمجموعة الضابطة ، وذلك على خالف الطريقة التقليدية كما ذكر              

 والتي تركز على الحفظ والتذكر ، ولـيس إلـى تكـوين بنيـة مفاهيميـة          )١٩١م ، ص    ٢٠٠٥( 
  . متماسكة

، والمجموعـة   التعلم النـشط    ب قارنة بين المجموعة التي تم تدريسها     ومن خالل نتائج الم           
أن أساليب التعلم النشط تؤدي بـشكل عـام إلـى نـسبة     أظهرت على التعلم التقليدي    التي تركز   

، وتبني اتجاهات إيجابيـة  ، أكبر للمادة التعلمية ، وإتقان مهارات التفكير العليا   ) استبقاء( احتفاظ  
  . لم في المستقبل كبر للتعودافعية أ

       ن تجعـل المتعلمـات يعملـن ، ويفكـر         )شـارك .. زاوج  .. فكر  (        كما أن إستراتيجيه    
   بـشكل  صل وترسخ محتوى المادة فـي أذهـانهن     ن عنه ، وهذه المناقشة تؤ     يدرسنه ويتحدث فيما  

 تـساعد    ل ، وتنمي مـستويات التفكيـر العليـا  كمـا           التحصي، و تزيد من القدرة على       أفضل  
الحيلـة  وأيدت ذلـك دراسـة        الثنائية والجماعية  ؛ خالل المناقشات  على بناء معارفهم    المتعلمون  

    .) م٢٠٠٥(

ـ فيـه ،    على الخبرات السابقة    ماد  عت اال يتمنشط أنه   كما أن من خصائص التعلم ال            افة وإض
 برات الـسابقة للمـتعلم     حيث يعمل التعلم النشط على معرفة الخ      ؛  جل التعمق   المزيد منها ؛ من أ    

عن طريق توجيه أسئلة متعددة هادفة للتعرف إليها ، أو مـن خـالل الطلـب              ؛  ويتم اإللمام بها    
  لتحديد المهمات أو األنشطة أو المشاريع البحثية أن يتحدث عن نفسه لفترة كافيه ؛ مباشرة منه ب

 كـل مـن   وهذا ما أكدته دراسة ،التي يقوم بها منفرداً أو مع المجموعة أو المجموعات المختلفة  
      أبـو زيـد  و ، ) م ٢٠٠٢ ( الـالزام  و،) م ٢٠٠١( المهديو  )١٩٩٨  Fox ( فوكسو ، ) م ١٩٩٤ ( علوة

         )٢٠٠٤(  فاطمـة عبـد الوهـاب   و  )٢٠٠٣   wilk , (والـك  )م ٢٠٠٣( لطف اهللانادية و ،  ) م ٢٠٠٣( 
  .  )م٢٠٠٦ (  سعيدو

تمعة ساعدت على زيادة التحصيل الدراسي ، لدى المتعلمات ؛ فظهرت                  وهذه العوامل مج  
  .النتائج ايجابية ؛ لصالح المجموعة التجريبية 

  

    ـ  كما أثبتت الدراسة الحالية وجود عالقة إرتباطية بين التفكيـر االبتكـاري والتحـصيل                 
  .ة الدراسي في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط عينة الدراس
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وقد يعود سبب وجود عالقة بين التفكير االبتكاري والتحصيل في هذه الدراسـة إلـى أن                          
ريق تنمية المهـارات الجديـدة      عن ط ؛   أكثر فاعلية    استخدام التعلم النشط ساعد المتعلمات ليكن     

علمون ومن خاللها يتحول المت   ،   على التكيف مع المستجدات والمستحدثات       لديهن والتي تساعدهن  
لتعلم العلوم في صورة نشطة وفعالـة ، ينبغـي   كير ، كما أنه إلى ممارسة األنشطة وعمليات التف 

دام الطريقة العلمية في التفكير مما يساعد في بناء المعلومة بشكل صحيح وثباتها في أذهان               استخ
. الطالبات وبالتالي زيادة في التحصيل الدراسي   

             المیھ ى  ، و     ) م٢٠٠٢(   الخمی سي مھ ا    ع نتيجـة دراسـة كـالً مـن              وتتفق الدراسة الحالية م   

، بينمـا تختلـف   ) م ٢٠٠٠ ( ، و اسماعیل) م ١٩٩٦ ( و عبدالرحمن ، ) م ١٩٩١( الكناني و ،   ) م٢٠٠٣( 
التـي أظهـرت عـدم    و )م ٢٠٠٢ ( فادی ھ الخ ضراء  من نتيجة الدارسة الحالية مع نتيجة دراسة كال  

  .ارتباطيه بين التفكيري االبتكاري والتحصيل الدارسي  وجود عالقة
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راسة إلى النتـائج          في ضوء تحليل النتائج واختبار صحة الفرضيات وتفسيرها توصلت الد         

  : التالية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط               .١٠

 فيما يتعلق بقدرة     ؛ االبتكاريي التطبيق البعدي لمقياس التفكير      درجات المجموعة الضابطة ف   
  . بعد الضبط القبلي ، الطالقة 

ات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط       توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درج        .١١
فيما يتعلق بقدرة   ؛  درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري          

 . بعد الضبط القبلي ، المرونة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط               .١٢
 فيما يتعلق بقدرة     ؛ دي لمقياس التفكير االبتكاري   درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البع     

 . بعد الضبط القبلي ، األصالة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط               .١٣
فيما يتعلق بقدرة   ؛  درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكاري          

 . لقبلي بعد الضبط ا، التفاصيل 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ، ومتوسـط              .١٤
 فيمـا يتعلـق      ، درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير االبتكـاري         

 . بعد الضبط القبلي  ،بالقدرة الكلية للتفكير االبتكاري

ات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط       توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درج        .١٥
ختبار التحصيل في مادة العلـوم ، عنـد         وعة الضابطة في التطبيق البعدي ال     درجات المجم 

 . بعد ضبط التحصيل القبلي يا ، مستويات التحصيل الدن

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط               .١٦
ي التطبيق البعدي الختبار التحصيل في مادة العلـوم ، عنـد            درجات المجموعة الضابطة ف   

 . عند ضبط التحصيل القبلي ، مستويات التحصيل العليا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط               .١٧
 مادة العلـوم ، عنـد       درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل في        

 .بعد ضبط التحصيل القبلي لتحصيل الكلي عند مستويات التحصيل الدنيا والعليا ، ا

لـدى  ،  توجد عالقة ارتباطيه بين التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم             .١٨
  . طالبات الصف الثالث المتوسط عينة الدراسة 
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تنميـة التفكيـر االبتكـاري      تعلم النـشط فـي      إيجابي لل ثر  أ:  كدت نتيجة الدراسة وجود   وقد أ 
ـ      مادة العلوم لد  في  والتحصيل الدراسي    ط ، ووجـود عالقـة      ى طالبات الصف الثالـث المتوس

  .ارتباطية بين التفكير والتحصيل 
 

       في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدارسة توصي الباحثة بمجموعة مـن التوصـيات التـي       
  : ملية التعلم وتحسينها وتتمثل في اآلتي يمكن أن تسهم في تيسير ع

 . االهتمام بتنمية التفكير االبتكاري في تدريس العلوم ؛ وذلك باستخدام التعلم النشط  -١

 االهتمام باإلعداد المهني لمعلمات العلوم ، وتزويدهن باالتجاهات الحديثـة فـي التـدريس              -٢
 .في تنمية التفكير االبتكاري وكيفية استخدام التعلم النشط وإستراتيجياته المختلفة 

:  عقد دورات تدريبية لمعلمات العلوم أثناء الخدمة ، تتناول موضوع التعلم النشط من حيث                -٣
ماهيته ، ومكوناته ، وإستراتيجياته ، وطرق التدريب عليها ، مما قـد يـساعد فـي إكـسابهن                   

ة في مراحل التعلـيم العـام   مهارات التعلم النشط ، والتي يعد تطبيقها من األهمية بمكان ، خاص 
 .الذي يسوده الطريقة التقليدية في التدريس 

 . تضمين محتوى مقررات العلوم مشكالت تساهم في تنمية التفكير االبتكاري لدى الطالبات  -٤

 تضمين برامج اإلعداد المهني للمعلمات بكليات التربية لمقررات طرق التدريس موضـوع             -٥
يث تهيئ المعلمة فيما بعد لتطبيق هذه اإلستراتيجيات فـي أثنـاء           إستراتيجيات التعلم النشط ؛ بح    

 .التدريس 

  أن يهتم المتخصصون في المناهج وطرق التدريس بتطوير إعداد معلمات متمرسات فـي              -٦
 .استخدام طرق التدريس ؛ التي تنمي قدرات التفكير االبتكاري 

يف بالتعلم النشط ، وطـرق   إعداد نشرات تربوية للمعلمات في مختلف التخصصات ؛ للتعر        -٧
 .تطبيقه ، ومزاياه ، ودور كل من المعلم والمتعلم فيه 

تصميم موقع للتعلم النشط على اإلنترنت ؛ وذلك ليستفيد منه المعلمين والمعلمات ، تعـرض             -٨
ماهيتها ، ونمـاذج  : فيه إستراتجيات التعلم النشط المختلفة ، مع توضيح مفصل لكل إستراتيجية           

 . تيجية ، وكيفية تطبيقها في مراحل التعليم المختلفة لكل إسترا
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بناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية فإن الدراسة تقدم عدداً من المقترحـات العمليـة                 

  :التي يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى مستوى أفضل للعملية التعليمية هي كالتالي 
حـل  :  النشط في تدريس العلوم في متغيـرات تابعـة أخـرى ، مثـل                  دراسة أثر التعلم   -١

 .المشكالت ، والتفكير الناقد 

 أخرى للتعلم النشط غير تلك التي وردت في الدراسة ، ومعرفـة       تدراسة فاعلية إستراتيجيا   -٢
 .أثرها على التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي 

 لدى المعلمات أثنـاء الخدمـة فـي مختلـف     اقتراح برنامج لتنمية ممارسات التعلم النشط ،  -٣
 .التخصصات 

 . إجراء مزيد من الدراسات حول اثر التعلم النشط في مختلف جوانب التعلم  -٤
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 . القران الكريم  .١

 تعليم التفكير النظرية والتطبيق   ،  ) م  ٢٠٠٧( نوفل ، محمد بكر     أبو جاد ، صالح محمد و        .٢
 .دار المسيرة : عمان 

التعلــم التعـاوني    ،  ) م  ٢٠٠٥( أبو النصر ، حمـزة حمزة ، جمـل ، محمد جهــاد             .٣
 . دار الكتاب الجامعي : ،  العين الفلسفـة والممارسة 

خدام بعض اسـتراتيجيات الـتعلم      فاعلية تنوع است  "  ،   )٢٠٠٧( عبد الهادي عبداهللا    ، أحمد .٤
النشط في تدريس االقتصاد على التحصيل واالتجاه نحو دراسة االقتـصاد لـدى طـالب               

جامعة ، بية   كلية التر  ،دراسات في المناهج وطرق التدريس    " المرحلة الثانوية بسلطنة عمان   
  . ٨٩  -٦١: ، ص ص) ١٢٠(العدد ، عين شمس 

القياس النفسي والتربوي ـ التعريف بالقياس ـ    ،  )م ١٩٨١( أحمد ، محمد عبد السالم  .٥
 ، القـاهرة ، مكتبـة األنجلـو    ٢، طمفاهيمه ـ أدواتـه ـ بناء المقـاييس ومميزاتهـا     

  .المصرية 

 العلوم الملتحقـات ببرنـامج      أثر التدريب المكثف لمعلمات   " ،  ) م  ٢٠٠٤( األحمد ، نضال     .٦
ليا لديهم واستخدامها في التخطيط للتـدريس       الدبلوم التربوي على تنمية مهارات التفكير الع      

 للعلوم التربويـة    الجمعية السعودية ، رسالة التربية وعلم النفس ،       " في المرحلة المتوسطة    
  .٧٨ - ٢٧ص ص  ) ٢٥(  ، جامعة الملك سعود ، العدد والنفسية

ـ      " ،  )  م   ٢٠٠٣( أبو زيد ، أمة الكريم طه        .٧ ي فـي   أثر المعرفة المسبقة واالسـتدالل العلم
التحصيل وعمليات العلم باستخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس مادة البيولـوجي لـدى              

 ، كليـة   رسالة دكتـوراه غيـر منـشورة      طالب المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية ،        
 .عين شمس : التربيـة ، القاهرة 

تدريس المفـاهيم   أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في       " ،  ) م٢٠٠٠(إسماعيل ، محمد     .٨
الرياضية على التحصيل وبقاء أثر التعلم والتفكير اإلبداعي في الرياضـيات لـدى تالميـذ             

المنيـا  :  ، كلية التربيـة      مجلة البحث في التربية وعلم النفس     ،  " الصف األول اإلعدادي    
  .  ٢٢٠ ـ ٢٩٤ ، ص ص )٣(المجلد الثالث عشر  العدد

         بيروت : صحيح البخاري ، دار الفكر ، لبنان  ) م١٩٩٤( البخاري ، أبو عبد اهللا ،  .٩

دار الفكـر   :  ، القاهرة    ، التعلم التعاوني  )  م   ٢٠٠٥( البغدادي ، محمود رضا ، وآخرون        .١٠
 . العربي 
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    التخطـيط التعليمـي ، عملياتـه ، مراحلـه ، التنميـة             ،  ) م  ٢٠٠١(البوهي ، فـاروق      .١١
 .دار قباء للطباعة والنشر : ة ، القاهرالبشرية ، تطوير أداء المعلم 

ألشـكال  تقنين اختبار تورانس للتفكير االبتكاري ا     " ،  ) م  ١٩٨٧( أمير خان ، محمد حمزة       .١٢
 لعربية الـسعودية ، كليـة التربيـة    المقنن على المنطقة الغربية من المملكة ا  ) ب  ( النسخة  

 . مكة المكرمة : جامعة أم القرى 

 تـدريس العلـوم فـي المـدارس الثانويـة          ،  ) م٢٠٠٠(تروبريدج ، لسلي ، وآخـرون        .١٣
دار : ، العـين    ترجمة محمد عبد الحميد وآخـرون        . استراتيجيات تطوير الثقافة العلمية   

 .الكتاب الجامعي 

، أثر حفظ القرآن الكريم على تنمية قدرات التفكيـر          ) م  ٢٠٠٣( الثبيتي ، يوسف بن سعد       .١٤
رسالة ماجـستير غيـر   ئي بمحافظة الطائف ،  االبتكاري لدى تالميذ الصف السادس االبتدا     

 .  مكة المكرمة جامعة أم القرى منشورة

دار :  ، القـاهرة     استراتيجيـات التدريس والتعلم  ،  ) م  ١٩٩٩( جابر ، جابر عبد الحميد         .١٥
 .الفكر العربي 

المهارات شرين الفعال   مدرس القرن الحادي والع   ،  ) م٢٠٠٠  (   ــــــــــــ .١٦
 .دار الفكر العربي : القاهرة ة ، والتنمية المهني

رام اهللا :  ، فلـسطين  التعلم النشط الصف كمركز تعلم حقيقي، ) م ٢٠٠٢( جبران ، وحيد    .١٧
 .  منشورات مركز اإلعالم والتنسيق 

، معـاييره ، مكوناتـه ، نظرياتـه         مفهومـه   : اإلبـداع   ،  ) م  ٢٠٠٢(  جروان ، فتحي     .١٨
 .دار الفكر : مان ، عخصائصه ، مراحله ، قياسه ، تدريبه 

 .دار الفكر :  ، عمان تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات، ) م ٢٠٠٢(   جروان ، فتحي  .١٩

فاعلية النموذج الواقعي في تنمية التحصيل الدراسي وتعـديل         " ،  ) م  ٢٠٠٢( جنبي ، وفاء     .٢٠
وي الفهم الخطأ واالتجاه نحو دراسة العناصر االنتقالية لدى تلميذات الـصف الثـاني الثـان            

 .جامعة الملك سعود: ، كلية التربيـة  رسالة ماجستير غير منشورة"العلمي بمحافظة جدة 

 .  مكتبة جرير :  ، الرياض ، التدريس الفعال)  م ٢٠٠٦(   جنسن ،  ايريك  .٢١

سلم اإلبداع خبرات لتنمية القدرات     ،  ) م  ٢٠٠٠(  عبد الناصـر     ، نعيمه فخرو ، و       الحاج .٢٢
 .ملك مطابع ال،   اإلبداعية

 .مكتبة الشقري :  ، الرياض ٢ ، طتعليم التفكير، ) م ٢٠٠١( الحارثي ، إبراهيم  .٢٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

فعالية استخدام التعلم التعاوني والتعلم الفردي فـي تـدريس          " ،  )  م١٩٩٩(، علي    حسنين .٢٤
 " از لدى تالميذ المرحلـة اإلعداديـة      الرياضيات على تنمية التفكير االبتكاري والدافع لالنج      

 ٢٤١-١٧٩، ص ص ) ٣١(الزقازيق ، العدد  : التربيةمجلة كلية 

     ، استخدام الحاسوب في تنمية التفكيـر االبتكـاري       ) م  ٢٠٠٢( حسين ، محمد عبدالهادي      .٢٥
 . دار الفكر : األردن 

أثر تدريس العلوم باستخدام التعلم التعـاوني فـي تنميـة    " ، ) م ٢٠٠٢( الحسيني ، جميلة     .٢٦
غيـر   رسالة ماجـستير  ،  " تلميذات الصف الرابع االبتدائي     التحصيل وعمليات العلم لدى     

 .الرياض :  ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود منشوره

نظام وسياسة التعليم فـي المملكـة العربيـة    ، )  م ٢٠٠٣( الحقيل ، سليمان عبدالرحمن    .٢٧
 . ، فهرست الملك فهد الوطنية ١٥ط،  السعودية

:           ، بيـروت     ريقـة لتوليـد األفكـار اإلبداعيـة        ط ٣٠،  ) م  ١٩٩٩(  الحمادي ، علـي      .٢٨
 . دار ابن حزم 

أثر تنوع باستراتيجيات التعلم النشط في تعليم وحـدة         " ،   ) ٢٠٠٢( حماده ، محمد محمود      .٢٩
بمقرر األحياء على اكتساب بعض المفاهيم البيولوجية وتقدير الذات واالتجاه نحو االعتمـاد           

الجمعية المصرية للمناهج   ،  " الصف األول الثانوي الزراعي     االيجابي المتبادل لدى طالب     
  .٢٨٨ ـ ٢٣٢يوليو ، ص ص ) ٣(المجلد الحادي عشر ، العدد  ، وطرق التدريس

) شـارك ... زاوج  ... فكـر (فعاليـة إسـتراتيجيتي    " ،   ) ٢٠٠٥( ــــــــــ   .٣٠
مدرسية في تنميـة    واالستقصاء القائمتين على أسلوب التعلم النشط في نوادي الرياضيات ال         

مجلة ،  " مهارات التفكير الرياضي واختزال قلق الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية           
: ، كليـة التربيـة   ) ٣(لحادي عشر ، يوليو ، العدد  ـ المجلد ا دراسات تربوية واجتماعية

 .جامعة حلوان  

      ة التعليم العـام   تدريس العلوم في مرحل   ،  ) م  ١٩٩٦( حيدر ، عبداللطيف حسين وآخرون       .٣١
 .دار القلم : دبي 

 . دار المسيرة:  ، األردن مهارات التدريس الصفي، ) م ٢٠٠٢( الحيلة ، محمد محمود  .٣٢

دار الكتاب  :  ، العين    ، طرائق التدريس واستراتيجياته   ) م  ٢٠٠٣(  ــــــــــ   .٣٣
 .الجامعي 

دار :  ، األردن     والناقـد  ، تعليم التفكيـر االبتكـاري     ) م  ٢٠٠٥( الخضراء ، فادية عادل      .٣٤
 .ديبـونـو

 . دار المسيرة :  ، عمان تعليم العلوم للجميع، ) م ٢٠٠٥( خطابية ، عبداهللا  .٣٥
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         تدريس العلوم في مراحل التعلـيم العـام       ،  ) م  ٢٠٠٠ (الخليلي ، خليل يوسف ، واخرون        .٣٦
 .دار القلم : دبي ،  ) ٢( ط 

 ُأثر استخدام ممارسة طالب الصف األول الثانوي        "،  ) م  ١٩٩٧( خليل ، محمد أبو الفتوح       .٣٧
المؤتمر العلمـي  ، " للتجارب العملية مفتوحة النهاية على التفكير االبتكاري التحصيل لديهم       

، أبو قير اإلسـكندرية     األول للجمعية المصرية للتربية العلمية للقـرن الحادي والعشرين         
  .٢٣٨ ـ ٢١٣ أغسطس ، المجلد األول ، ص ص ١٣ ـ ١٠

أثر استخدام نموذج الـتعلم البنـائي والتعلـيم         " ،  ) م  ٢٠٠٢( الخميسي ، مها عبد السالم       .٣٨
باالستقبال ذي المعنى في تنمية التحصيل ومهارات عمليات والعلم والتفكير االبتكاري لـدى        

 ، كليـة    رسالة دكتوراه غير منـشورة    ،  " تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم        
 .عين شمس : القاهرة البنات ، 

: ، الكــويت    األسس النفسية لالبتكـار   ،  ) م  ١٩٩٠( خير اهللا ، سيد ، الكتاني ، ممدوح          .٣٩
 . مكتبة الفالح 

، األساليب التدريبية في التفكير اإلبـداعي وعالقتـه         ) م  ١٩٩٦(   الدايني ، غسان حسين      .٤٠
 .امعة بغداد ج:  ، كلية التربية رسالة دكتوراه غير منشورةببعض المتغيرات ، 

التدريس الهادف من نموذج التدريس باألهداف إلى نموذج        ،  ) م  ٢٠٠٤(  الدريج ، محمد     .٤١
 . دار الكتاب الجامعي : ، العين التدريس بالكفايات 

 .عالم الكتب:  ، القاهرة علم نفس التعلم التعاوني، ) م ٢٠٠٥( الديب ، محمد ، مصطفى  .٤٢

 فاعلية برنامج مقترح في تنمية ممارسـات الـتعلم          "،  ) م  ٢٠٠٧( الروساء ، تهاني محمد      .٤٣
 األقسام العلمية  ( ليـة التربية   النشـط وتعديل االعتقـادات نحوه لدى المعلمات الطالبات بك       

 .جامعة الرياض : ، الرياض رسالة دكتوراه غير منشوره ) " بالرياض 

        ائــب ، مهــارات التفكيـر وســرعة البديهـة وحق  )  م ٢٠٠٦(ريـان ، محمــد هاشـم    .٤٤
 . للنشر والتوزيع مكتبة الفالح:  ، األردن تدريبية

أثر برنامج التعلم النـشط وفـق النظريـة المعرفيـة           " ،   ) ٢٠٠٧( الزعبي ، عبير علي      .٤٥
االجتماعية على درجة الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى طلبة الـصف الثالـث              

 .الجامعة األردنية : ن  ، األرد رسالة ماجستير غير منشورةاألساسي ،

األسـس المعرفيـة للتكـوين العقلـي وتجهيـز          ،  ) م  ١٩٩٥( الزيات ، فتحي مصطفى      .٤٦
 .دار الوفاء :   المنصورة المعلومات

القاهرة ، مهارات التدريس رؤيـة في تنفيذ التدريس ،         ) م  ٢٠٠١( زيتون ، حسن حسين      .٤٧
 .عالم الكتب : 
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 رؤيـة معاصـر لطـرق       –التدريس  ، استراتيجيات   ) م  ٢٠٠٣(  ـــــــــــ   .٤٨
 .عالم الكتب : ، القاهرة التعليم والتعلم 

      تنميــة اإلبـداع والتفكيـر اإلبداعــي فـي تـدريس            ،  ) م  ١٩٨٧(  زيتون ، عايش     .٤٩
 .دار الشروق :  ، عمان العلوم

 . دار الشروق :  األردن ٢ ، ط، أساليب تدريس العلوم) م ٢٠٠١( ــــــــ   .٥٠

، القـاهرة        تدريس العلـوم للفهم رؤية بنائيـة       ،  ) م  ٢٠٠٢( بد الحميد    زيتون ، كمال ع    .٥١
 . عالم الكتب : 

عـالم  :  ، القـاهرة     ، التدريس نماذجه ومهاراته   ) م  ٢٠٠٣(  ــــــــــــ       .٥٢
 .الكتب 

"  تصميم التعليم من منظـور النظريـة البنائيـة         " ،  ) م  ٢٠٠٣(  ــــــــــــ   .٥٣
جامعة عين شمس العـدد     :  ، كلية التربية      وطـرق التدريس  مجلة دراسـات في المناهج   

  .٢٩ ـ ٢٦ديسمبر ص ص  )  ٩١(

، التعلم والتدريس مـن منظـور النظريـة         ) م  ٢٠٠٦( زيتون ، كمال و حسن وزيتون         .٥٤
 .عالم الكتاب :   القاهرة البنائية

 .عالم الكتب : القاهرة ، علم نفس النمو ، ) م ١٩٨٥( زهران ، حامد  .٥٥

 ، دار ، مـدخل إلـى تربيـة المتميـزين والموهـوبين     ) م  ٢٠٠٢ ( ، ناديا هايل     السرور .٥٦
 .عمان :الفكر

أثار تدريب المعلمات الفلسطينيات على أسلوب التعلم       " ،  ) م  ٢٠٠٢( سعادة ، جودت أحمد      .٥٧
مجلـة العلـوم   ، " النشط في التحصيل األني والمؤجل لديهن في ضوء عدد من المتغيرات       

  . ١٤٧ – ١٠٧، ص ص ) ٢( ، العدد ٤امعة البحرين المجلد  ، جالتربوية والنفسية

صياغة األهداف التربوية والتعليمية في جميع المـواد       ،  ) م  ٢٠٠٥( ــــــــــ   .٥٨
 .األردن :  ، دار الشروق الدراسية

 )مع مئات األمثلة التطبيقيـة ( تدريس مهـارات التفكير،) م  ٢٠٠٦( ــــــــــ   .٥٩
 . دار الشروق : عمان 

 ، األردن   التعلم النشط بين النظرية والتطبيق    ،  ) م  ٢٠٠٦( ـــــــــ وآخرون   ـ .٦٠
 .دار الشروق  :

فعالية استخدام نموذج التعلم البنائي في تـدريس        " ،  ) م  ١٩٩٨( سعودي ، منى عبدالهادي      .٦١
المؤتمر العلمـي  " العلوم على تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي        
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 ، اغـسطس ، المجلـد   ٥ ـ  ٢إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين مـن  : اني الث
 .جامعة عين شمس : الثاني ، الجمعية المصرية للتبربية العلمية ، القاهرة 

أثـر اسـتخدام بعـض      "  ،   )م  ٢٠٠٦(  سعيد ، عاطف محمد و رجاء ، أحمد محمد عيد            .٦٢
االجتماعية على التحصيل وتنمية مهـارات      استراتيجيات التعلم النشط في تدريس الدراسات       

، الجمعيـة المـصرية للمنـاهج وطـرق         " حل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية       
 .  .١٣٩ – ١٠١فبراير ، ص ص  ) ١١١( العدد التدريس 

االتجاهات المعاصـرة فـي     ،  ) م  ٢٠٠٤(  سعيد ، عاطف محمد و عبد اهللا ، محمد جاسم            .٦٣
 .مكتبة اآلداب : القاهرة اسات االجتماعية ، مناهج وطرق تدريس الدر

فاعلية برنامج مقترح في إكساب     " ،  ) م  ١٩٩٨(  السيد ، علي محمد ، الغنام ، محرز عبده           .٦٤
العلوم الطالب المعلمين مهارات التدريس االبتكاري وتنمية اتجاهاتهم نحوه في مجال العلوم            

، العــدد   مجلة كلية التربية      : لمنصورة   ، ا  " واثر ذلك علي تنمية التفكير لدى تالميذهم        
 .  جامعة المنصورة:  المنصورة ٣٧

ممارسة المعلمات ألساليب التفكير العلمي مع تلميذات       " ،  ) م  ١٩٩٩( السعيد ، هدى راشد      .٦٥
 كليـة  ، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة   ، " المرحلة االبتدائية بمنطقة الرياض التعليمية  

 .د جامعة الملك سعو: التربية 

) اإلنـدفاع   / التـروي   ( األسلوب المعروفي   "  ،  ) م  ٢٠٠٠( السلمي ، طارق عبد العالي       .٦٦
"   والتفكير االبتكاري لدى عينة من طالب الصف الثالث الثـانوي بمدينـة مكـة المكرمـة       

 .مكة المكرمة :  ، كلية التربية ، جامعة أم القرى رسالة ماجستير غير منشورة

  طرائق تدريس العلوم ودورها في تنميـة التفكيـر        ،  ) م  ٢٠٠٢ ( سالمه ، عادل أبو العز     .٦٧
 .دار الفكر : األردن 

، عقول المستقبل استراتيجيات التعليم الموهوبين وتنمية      ) م  ١٩٩٩( سليمان ، علي السيد      .٦٨
 .الرياض :  ،  الصفحات الذهبية اإلبداع

بة الموجه في تـدريس     أثر استخدام االكتشاف ش   " ،  ) م  ١٩٩٠( سالم ، صفية محمد أحمد       .٦٩
العلوم على تنمية المفاهيم العلمية والمهارات العقلية والتفكير االبتكـاري لتالميـذ التعلـيم              

)      ٣(كلية التربيـة بالمنيـا ، المجلـد          ،   ، مجلة البحث في التربية وعلم النفس      " األساسي  
  .٤٤٨ – ٤٠١ ، ص ص ٣العدد 

فاعليـة نمـوذج    " ،  ) م  ٢٠٠٣( فوزيه محمد   السيد ، جيهان ، كامل محمد و الدوسري ،           .٧٠
التعلم البنائي في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم الجغرافية وتنمية االتجـاه نحـو              
" المادة لدى تلميذات الصف األول من المرحلة المتوسـطة بالمملكـة العربيـة الـسعودية            
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كليـة  : عة عين الشمس جامديسمبر ،   )  ٩١( العدد   وطـرق التدريس  دراسات في المناهج  
 .التربية 

:  ، الريـاض  ٣ ، طمبـادئ اإلبـداع  ، ) م ٢٠٠٤( السويدان ، طارق ، العدلوني ، محمد   .٧١
  .قرطبة للنشر 

برنـامج تـدريبي    " ،   ) ٢٠٠٤( شاهين ، نجوى عبد الرحيم و مخلص ، دالل عبد القادر             .٧٢
ر العلمي األبعاد الغائبة في     المؤتم" لمعلمات العلوم عى استخدام استراتيجيات التعلم النشط        

كليـة   ) ٢( ، مجلة الجمعية المصرية للتربيـة ، المجلـد          " مناهج العلوم بالوطن العربي     
  .٤٧٢ ـ ٤٥١ يوليو ، ص ص ٢٨ ـ ٢٥جامعة عين شمس االسماعيلية من : التربية 

 "  تنمية التفكير ورعايـة الموهـوبين والمتفـوقين   " ،  ) م  ٢٠٠٠( الشريف ، كوثر إبراهيم      .٧٣
، الجمعيــة المـصرية      " المؤتمر العلمي الثاني عشر مناهـج التعليم وتنمية التفكيـر        

ــدريس ــاهج وطــرق الت ــين شــمس : للمن ــاني ،  ع ــد الث ــو                ٢٦ – ٢٥  المجل  يولي
  .١٣٠ – ٨٧ص ص

اثر استخدام الحاسوب في التفكير اإلبـداعي       " ،  ) م  ٢٠٠٠(  شهاب ، أحمد محمد عكاشة       .٧٤
 ، جامعة تونس لـآلداب والفنـون        رسالة دكتوراه غير منشورة   ،  " لطلبة في األردن    لدى ا 

 .  تونس  : والعلوم اإلنسانية  كلية العلوم اإلنسانية 

     تـدريس العلـوم فـي التعلـيم العـام     ،  ) م  ١٩٩٧(  الشهري ، عامر ، السعيد ، سـعد          .٧٥
 .جامعة الملك سعود : الرياض 

 .عمان : ، األردن مهارات التفكير ـ محاوالت جريئة ، ) م ٢٠٠٦(  شواهين ، خير  .٧٦

:  ، القاهره    كتاب التفسير ، باب وانذر عشيرتك األقربين      ،  ) م  ١٩٩٦( صحيح ، البخاري     .٧٧
 .دار السالم 

 . دار المسيرة :  ، األردن ، تنمية التفكير اإلبداعي) م ٢٠٠١( الطيطي ، محمد حمد  .٧٨

 .دار العلم للماليين: ، بيروت معجم علم النفس  ،) م ١٩٩١( العاني ، رؤوف عبدالرزاق  .٧٩

   ٤ ، ط  اتجاهات حديثة فـي تـدريس العلـوم       ،  ) م  ١٩٩٦( العاني ، ـــــــــ       .٨٠
  .جامعة بغداد : بغداد 

فعاليـة اسـتخدام إسـتراتيجيتي خـرائط     " ، ) م ٢٠٠١( عبد الحكيم ، مصطفى إسماعيل      .٨١
 الثانوي لوحدة الوراثة وقـدرتهم علـى       المفاهيم والتعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف      

 .جامعة عين شمس:  ، كلية البنات ، رسالة ماجستير غير منشورة" حل المسائل الوراثية 

أثر بعض استراتيجيات التعلم النـشط      " ،  )    م ٢٠٠٧( عبد الرحمن ، كامل عبد الرحمن         .٨٢
يـذ الـصف األول     والتقويم الواقعي في تنمية بعض مهارات التعبير التحريري لـدى تالم          
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جامعـة عـين           : ، كليـة التربيـة      دراسات في المناهج وطـرق التـدريس       ،  " اإلعدادي
  . ١٦٣ ـ ١١١: ، ص ص ) ١٢٩( شمس ، عدد 

أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعـاوني فـي        " ،  ) م  ١٩٩٦( عبد الرحمن ، محمد حسن       .٨٣
" حصيل لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية      تدريس الرياضيات على تنمية التفكير االبتكاري والت      

  .٤٣٣ – ٤٠٣، ص ص  ) ٢٥(  ، العدد مجلة كلية التربية بالزقازيق

 ، دراسات وبحوث    تدريس الرياضيات للمكفوفين  ) م  ١٩٨٨( عبد الرحمن ، مديحه حسن       .٨٤
 .  ، عالم الكتب 

    اتجاهــات حديثــه فـي تدريــس اللغــة          ،  ) م  ٢٠٠٢(عبد اهللا ، سامي محمـود        .٨٥
 .كلية التربية : جامعة األزهر  . العربيـة ، ممارسات وتطبيقـات

فاعليـة برنـامج تـدريبي قـائم علـى برنـامج                       " ،  ) م  ٢٠٠٥( عبد اهللا ، محمد عثمان       .٨٦
 )CoRT (              للتفكير في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والقدرة على حل المـشكالت لـدى

جامعـة  رسالة دكتوراه غيـر منـشورة ،   " ي األردن طلبة التمريض في كليات المجتمع ف    
 .عمان : عمان العربية 

   مترجـم فن التدريس مستقبلك في مهنة التـدريس  ،  ) م  ٢٠٠٥( عبد اهللا ، ميسون يونس       .٨٧
 . دار الكتاب الجامعي : فلسطين 

اثر استخدام االسلوب البنـائي فـي تحـصيل         " ،   ) ٢٠٠١( عبد الرزاق ، محسن محمود       .٨٨
 ، كليـة الدراسـات العليـا ،     رسالة ماجستير غير منشورة   ،  " وتنمية التفكير الناقد    الطلبة  

 .جامعة القدس : فلسطين 

    ، نماذج الـتعلم الـسلوكي فـي علـم الـنفس الـتعلم       ) م ٢٠٠٢( عبد الرحيـم ، أنور     .٨٩
 . الجامعة العربية المفتوحة :  ، الكويت والتعليم

 .دار الثقافة : ، األردن مدخل إلى اإلبداع ال، ) م ٢٠٠٦( عبد العزيز ، سعيد  .٩٠

 .دار الثقافة : األردن  ، تعليم التفكير ومهاراته، ) م ٢٠٠٧( ـــــــــ  .٩١

مكتبـة  :  ، الكويت    التفكير والمنهاج المدرسي  ،  ) م  ٢٠٠٣(  عبيد ، وليم و عفانة ، عزو         .٩٢
 .الفالح

يات التـدريس فـي القـرن       استراتيج،  ) م  ٢٠٠٥( عبيدات ، ذوقان وأبو السميد ، سهيله         .٩٣
  ) .١( ، سلسلة معارف في التطوير التربوي الحادي والعشرون 

فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط      "  ،   ) ٢٠٠٤( عبد الوهاب ، فاطمة محمد       .٩٤
في تحصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم مدي الحياة والميول العلميـة لـدي تالميـذ      
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، يونيـه  ) ٢(امن ، العـدد   ، المجلد الثمجلـة التربية العملية. " دائي الصف الخامس االبت  
   .١٨٤ ـ ١٢٧ص ص  

فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط فـي        " ،    ) م  ٢٠٠٥( الوهاب ، علي     عبد .٩٥
تدريس التاريخ لتنمية مهارات التفكير التاريخي واالتجاه نحو المادة لدى الطالب المرحلـة              

ـ            ص ص) ٥٠( ، العــدد مجلـة الجمعيـة التربويــة للدراسـات االجتماعيـة    " ة الثانوي
  .١٥١ ـ ١٢١

 . دار وائل:  ، األردن ٢  ، طنماذج تربوية معاصرة، ) م ٢٠٠٤( عبد الهادي ، نبيل  .٩٦

دار :   األردن    ، سيكولوجية اللعب وأثرها في تعلم األطفال      ) م  ٢٠٠٥( ـــــــــ   .٩٧
 .  وائل

 .دار الثقافة :  ، األردن تعليم التفكير ومهاراته، ) م ٢٠٠٧ (ـــــ ــــ .٩٨

فاعلية استراتيجيه العصف الـذهني فـي تنميـة         " ،  ) م  ٢٠٠٢( العتيبي ، وضحى حباب      .٩٩
قدرات التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى طالبـات الـصف األول              

:  ، كليـة التربيـة للبنـات     منـشورة رسالة ماجستير غير    ،  " المتوسط بمدينة الريـاض    
 .الرياض 

،  مدخل إلى علم الـنفس التربـوي مـن           ) م  ٢٠٠٥( عسكر ، علي ، القنطار ، فايز         .١٠٠
 .مكتبة الفالح :   الكويت منظور رئيسي

فاعلية أسلوب التعلم النـشط القـائم علـى         " ،  ) م  ٢٠٠٢( عصر ، رضا مسعد السعيد       .١٠١
مجلـة تربويـات    "  لمعادالت والمتراجحات الجبريـة     المواد اليدوية التناولية في تدريس ا     

  .١١٣ ـ ٨٣  كلية التربية  المجلد الرابع ، ابريل ص ص الرياضيات

التعليم اإلبداعي أهـداف    " ،  ) م  ١٩٩٩( علي الدين ، محمد ثابت ، عبادة ، عبد للطيف            .١٠٢
 والتعلـيم   ، وزارة التربيـة      المؤتمر التربوي السنوي الـسابع    "  واستراتيجيات التدريس   

  . ٣٢ـ ١ إبريل ، ص ص ٢٥ ـ ٢٢البحرين 

 ، مركـز  ٢، تجارب تربوية عالمية في الـتعلم النـشط ، ط   ) م  ٢٠٠٠( عويس ، سالم     .١٠٣
فلـسطين   . نظريات ونماذج الـتعلم  ٢٠٠١.اإلعالم والتنسيق التربوي ، البيرة ـ رام اهللا  

 .معهد تدريب المدربين : رام اهللا 

أثر استخدام األسلوب البنـائي فـي المختبـر فـي     " ، ) م ١٩٩٤( علوة ، زهير محمد      .١٠٤
 ، رسالة دكتوراه غير منـشورة ، " التحصيل وفهم الطرق العلمية عند طلبة كليان المجتمع      

 .الجامعة األردنية : كلية الدراسات العليا  األردن 
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 فاعلية برنامج تدريبي مقترح إلدارة الـتعلم الـنش فـي   ، ) م ٢٠٠٤( غازي ، إبراهيم     .١٠٥
     المجلـد  مجلة كليـة التربيـة ببنهـا ،        تنمية األداء التدريسي للمعلمـين إثنـاء الخدمة ،        

  .١٠٩ ـ ٥٥ ص ،) ٤(

مكتبة :  ، القاهرة التقويـم والقياس النفسي والتربـوي ، ) م ١٩٨١( الغريب ، رمزية   .١٠٦
 .األنجلو 

دار : ألردن اتعديل الـسلوك فـي التـدريس ،    ، ) م ٢٠٠٥( الفتالوي ، سهيلة محسن    .١٠٧
  .الشروق

، تصميم التعلم النشط مهمات الـتعلم       ) م  ٢٠٠٤( فلولنج ، جيري ، هنجنستون ، وليام         .١٠٨
 .دار القلم :   ترجمة السواعي ، عثمان نايف ، الرشيد ، سمير ، دبي الثرية

فعالية استخدام إستراتيجيتي التعلم التعاوني والـتعلم   " ،  ) م  ٢٠٠١( قرني ، زبيدة محمد      .١٠٩
دي باستخدام الكمبيوتر على التحصيل في مادة العلوم وتنمية التفكير االبتكـاري لـدى              الفر

  . ١١٥ ـ ٦٥ ، سبتمبر ص ص مجلة التربية العلمية، " تالميذ الصف األول اإلعدادي 

:  ، اإلسـكندرية  ٢، ط، رعاية الموهوبين والمبدعين   ) م  ٢٠٠٠( القذافي ، رمضـان     .١١٠
 . المكتبة الجامعية 

دار : عمـان  استراتيجيات التـدريس ،  ، ) م ١٩٩١( ، يوسف وقطامي ، نايفة    قطامي   .١١١
  .عمار 

 ٢ ، طنمــاذج التـدريس الــصفي  ، )  م ١٩٩٨( ـــــــــــــــــ   .١١٢
 .  دار الشروق : األردن 

             اســتراتيجيات طرائــق التــدريس والنمــاذج    ،  ) ١٩٩٨( قــالدة ، فــؤاد   .١١٣
 .المعرفة الجامعية دار : اإلسكندرية التدريسية ، 

طرائـق التـدريس العامـة فـي عـصر          ،  ) م  ٢٠٠٦( القال ، فخر الدين ، وآخرون        .١١٤
 .دار الكتاب الجامعي :  ، العين المعلومات

دار :  ، القـاهرة   ٢ ، ط  تـدريس العلــوم   ،  ) م  ١٩٨٨( كاظم ، أحمد ، زكي ، سعيد         .١١٥
 .النهضة 

إسهام تـدريبات كتـاب     " ،  ) م  ٢٠٠٠( الكثيري ، راشد حمد و العايد ، عبد اهللا حسين            .١١٦
القراءة المقرر على الصف السادس االبتدائي في المملكة العربة السعودية في تنمية مهارات             

المؤتمر العلمي الثاني عشر مناهج التعليم وتنميـة التفكيـر الجمعيـة            " التفكير اإلبداعي   
  الثـاني          يوليـو ، المجلـد     ٢٦ – ٢٥ عـين شـمس   " المصرية للمناهج وطرق التدريس     

  .٢٤٢ ـ ٢١٩ص ص 
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مكتبة :  ، الكويت    األسس النفسيـة لالبتكار  ،  ) م  ١٩٩٠( الكناني ، ممدوح عبد المنعم       .١١٧
  .حالفال

علم النفس التربوي وتطبيقات في مجال التربيـة        ،  ) م  ٢٠٠٤( كوافحه ، تيسير مفلح      .١١٨
 .دار المسيرة : ، عمان الخاصة 

       جاهــات حديثــه فــي المنــاهج وطــرق ات، ) م ١٩٩٧( كوجــك ، كــوثر حــسين  .١١٩
 .عالم الكتب :  ، القاهرة التدريس

فـي  " فكـر زاوج شـارك   " اثر إسـتراتيجية  " ، ) م ٢٠٠٣( لطف اهللا ، نادية سمعان   .١٢٠
التحصيل والتفكير االبتكاري ودافعيـة اإلنجاز لدى تالمــيذ الـصف الرابـع االبتـدائي         

      )   ٣( ، سـبتمبر العـدد       للتربيــة العلميــة   الجمعيـة المـصريـة    "  المعاقين بصرياً   
  .  ١٦٢  ـ ١١٣ص ص 

فاعلية نموذج التعلم البنائي فـي تعلـيم العلـوم    " ، ) م ٢٠٠٢( الالزام ، إبراهيم محمد      .١٢١
  ، كليـة التربيـة             رسالــة ماجـستير غيـر منـشورة       وتعلمها بالمرحلة المتوسـطة ،      

 .جامعة الملك سعود : الرياض 

فاعلية استخدام برنامج الحاسب اآللي فـري       " ،  ) م  ٢٠٠٨( دي ، هدى حميدان     المحما .١٢٢
في تدريس وحدة الزخرفة اإلسالمية من مقرر التربية الفنية على تنمية " Free Hand"هاند 

دراسة ماجستير   " التفكير االبتكاري لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة مكة المكرمة         
  .جامعة أم القرى : ربية ، كلية التغير منشورة 

دراسة تقويمية ألثر الكمبيوتر على التـصميم الفنـي   " ، ) م ١٩٩٩( محمد ، هدى أنور     .١٢٣
" والتفكير االبتكاري واالتجاه نحوه بين طالب التربية الفنية بكليتي التربية والتربية النوعية             

      )٢ (العـدد ،   ١٣لـد   ية التربية بالمنيـا ، المج      ، كل  مجلة البحث في التربية وعلم  النفس      
  . ٢٩٤ – ٢٦٠ص ص 

، فعالية استخدام إستراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي     ) م  ٢٠٠٢( محمود ، صابر حسين      .١٢٤
الجمعيــة  . تدريس السكرتارية التطبيقية العربية في تحصيل المفاهيم واكتساب المهارات          

 )٧٩(س ، العـدد     لمناهج وطرق التدري  دراسات في ا   : المصرية للمناهج وطرق التدريس   
  .١١٤ ـ ٨٥أبريل ، ص ص 

تنمية أسلوب التساؤل لدى تالميذ الصف الثـامن        " ،   ) ١٩٩٤( محمد ، فايزة مصطفى      .١٢٥
في الحلقة اإلعدادية بالتعليم األساسي في مادة العلوم وأثر ذلك على الفهم والتفير االبتكاري              

الجمعيـة  بيـات والـسلبيات ،   المؤتمر العلمي السادس مناهج التعليم بـين اإليجا      " لديهم  
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  أغـسطس     ١١ – ٨ المجلد الثـاني ،        عين شمس ،  :  التدريس   قالمصرية للمناهج  وطر   
  .١٧٤ – ١٦١ص ص 

اثر استخدام االسلوب البنائي في تحـصيل       " ،   ) ٢٠٠١( محمود ، عبد الرزاق محسن       .١٢٦
         لدراسـات  ، كليـة ا رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة    ، " الطلبة وتنمية التفكير الناقـد      

 .جامعة القدس : العليا ،  فلسطين 

مكتبـة  :  ، الريـاض     تدريس العلوم تأصيل وتحديث   ،  ) م  ١٩٩٩( المحيسن ، ابراهيم     .١٢٧
 .العبيكـان 

فاعلية استخدام التعلم التعاوني ومعمل الرياضيات      " ،  ) م  ٢٠٠١( مداح ، سامية صدقه      .١٢٨
الـصف الـسادس االبتـدائي بالمـدارس        في تنمية بعض المفاهيم الرياضية لدى تلميذات        

  غيـر   رسـالة دكتــوراه    تجريبيـة ،     –، دراسة شـبه     " الحكومية بمدينة مكة المكرمة     
 .جامعة أم القرى :  ، كليـة التربية منشورة

 ، الكويـت   ٢ ، ط  رعاية النابغين في اإلسالم وعلم النفس     ،  ) م  ١٩٩٢( مرسي ، كمال     .١٢٩
 .دار القلم : 

  ٢ ، ط  ، المعلـم المنـاهج وطـرق التـدريس        ) م  ١٩٩٤( ليم  مرسي ، محمد عبد الع     .١٣٠
  .دار اإلبداع الثقافي للنشر والتوزيع: الرياض 

ــود   .١٣١ ــد محم ــة ، محم ــق والحيل ــدريس ، )  م ٢٠٠٢( مرعــي ، توفي ــق الت           طرائ
 .دار الميسرة : األردن  ، العامة

 .دار السالم : الرياض  ، صحيح مسلم، ) م ١٩٩٨(مسلم ، الحسين  .١٣٢

أثر التدريس االستقصائي لعلم األحياء علـى       " ،) م  ١٩٩٣( المشرف ، عبداإلله عبداهللا      .١٣٣
رسـالة  ،  " التحصيل والتكفير االبتكاري لطالب الصف األول الثانوي بمدينـة الريـاض            

 .، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ماجستير غير منشورة 

 ، القاهرة ، مكتبة األنجلو      الرياضيات، قراءات في تعليم     )  م١٩٩٦(مفتي ، محمد أمين      .١٣٤
 .المصرية 

 ، القاهرة    المفهوم النماذج التطبيقات   –التعلم  ،  ) م  ٢٠٠٣( منسي ، محمود عبد الحليم       .١٣٥
 . مكتبة األنجلو المصرية : 

بعـض عوامـل    " ،  ) م  ١٩٩٨(المطاوعه ، فاطمة محمد و الحربي ، مباركه صـالح            .١٣٦
ل في مادة العلوم لدى تلميذات الـصف الخـامس          الضعف في القراءة وأثرها على التحصي     

 ، العـدد الخمـسون                دراسات فـي المناهــج وطـرق التـدريس        " االبتدائي بدولة قطر  
  . ٩٥ ـ ٦٧ص ص  
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أثر استخدام نموذج التعلم البنائي فـي تـدريس         ) " م  ٢٠٠٥( المطرفي ، غازي صالح      .١٣٧
 رسـالة   ،" ب الصف الثالث المتوسـط      العلوم على التحصيل واالتجاه نحو المادة لدى طال       

 .جامعة أم القرى :  ، مكة المكرمة دكتوراه

الموهبـة  ،  ) م  ٢٠٠٠(  المعايطه ، خليل عبد الرحمن ، البواليز ، محمد عبد الـسالم              .١٣٨
 . عمان :  ، دار الفكر والتفوق

اثر استراتيجيات التعلم النشط فـي مجموعـات        " ،  ) م  ٢٠٠١( المهدي ، محمود سالم        .١٣٩
لمناقشة على التحصيل واالستيعاب المفاهيمي واالتجاهات نحو تعلم الفيزياء لـدى طـالب           ا

          العـدد الثـاني    ،   ، المجلـد الرابـع       مجلـة التربيـة العلميـة     "  الصف األول الثـانوي     
  .١٤٧ ـ  ١٠٧ص ص   ، يونيو

ليمية فـي   أثر اختالف نمط ممارسة األنشطة التع     " ،  ) م  ٢٠٠٣( الميهى ، رجب السيد      .١٤٠
نموذج تدريسي متقرح قائم على المستحدثات التكنولوجية والنظرية البنائية على التحـصيل            
وتنمية مهارات قراءة الصور والتفكير االبتكاري في العلوم لدى طالب المرحلـة الثانويـة              

 ، كلية التربيـة  الجمعية المصرية للتربية العملية، " ذوي مركز التحكم الداخلي والخارجي  
  .٤٣ـ ١سبتمير ، ص ص  ) ٣(  جامعة عين شمس ، العدد :

"  المعاصـرة  مناهج التعليم واإلعداد للحياة" ،) م  ٢٠٠٣( المؤتمر العلمي الخامس عشر      .١٤١
 ، المجلـد األول ،      الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس     ، يوليو ،     ٢٢ـ  ٢١المنعقد  

  .  ٢٩٤ - ٢٧٠عين شمس ص ص : القاهرة  

، المنعقـد         " تحـديات وطموحــات     : اإلصـالح المدرسـي     " ،   )م  ٢٠٠٧(  مؤتمر   .١٤٢
، العدد الثاني ، جامعة اإلمـارات   ) ٢٣( ، المجلد  مجلة جامعة دمشق     ابريل ،    ١٩ – ١٧
  .٣١٩ – ١١٣دبي ، ص ص : 

دار :  ، القـاهرة     المدخل في تدريس العلــوم    ،  ) م  ٢٠٠٢(النجدي ، احمد و آخرون       .١٤٣
 .الفكر العربي

 طرق وأساليب واسـتراتيجيات حديثـة فـي         ،  ) م  ٢٠٠٣( ــــــــــ    ــ .١٤٤
 . دار الفكر :  القاهرة تدريس العلوم

، تدني مستوى التحصيل واإلنجـاز المدرسـي        ) م٢٠٠٤(نصر اهللا ، عمر عبد الرحيم        .١٤٥
 .دار وائل :  ، عمان أسبابه وعالجه

ربـوي ، اسـتراتيجيات     ، أساسيات في علم النفس الت     ) م  ٢٠٠٤( نظير ، أفنان دروزة      .١٤٦
دار :  عمـان    )دراسات وبحـوث وتطبيقاتهـا      ( اإلدراك ومنشاتها كأساس لتصميم التعلم      

 .الشرق والتوزيع 
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أنشطة إثرائية في العلوم للتالميذ المتفـوقين       " ،  ) م  ١٩٩٨( النوبي ، ناهد عبد الراضي       .١٤٧
" ستدالل المنطقـي    بالصف األول اإلعدادي وأثرها على اكتسابهم بعض جوانب التعلم واال         

  .١٨١-١٤٥، أكتوبر ، ص ص ) ٣( ، المجلد األول ، العدد مجلة التربية العلمية

  ، ترجمـة مـدارس     استراتيجيات لتنشيط التعلم الصفي   ،  ) م  ٢٠٠٨( هارمن ، ميريل     .١٤٨
 . دار الكتاب التربوي : الظهران األهلية ، الدمام 

ثر استخدام طريقة العصف الـذهني      معرفة أ " ،  )  م ٢٠٠٧(الهاشمي ، زين عبد العالي       .١٤٩
على تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي لطالبات الصف الثالث المتوسط في مـادة             

 ،  كليــة   ماجـستير غيـر منـشوره   رسالة" االقتصاد المنزلي بمدـارس مكة المكرمة   
 . مكة المكرمة  : التربية ، جامعة أم القرى 

نوع استخدام بعض استراتيجيات التعلم النـشط فـي         ، أثر ت  ) م  ٢٠٠٢( هندي ، محمد     .١٥٠
تعليم وحدة بمقرر األحياء على إكتساب بعض المفاهيم البيولوجية وتقدير الـذات واالتجـاه              

مجلة دراسات  نحو االعتماد االيجابي المتبادل لدى طالب الصف األول الثانوي الزراعي ،            
  .٢٣٧ ـ ١٨٥، ص ) ٧٩( ، ابريل ، العدد في المناهج وطرق التدريس

 .، دار الكتاب الجامعي ، مهارات التدريس الفعال ) م ٢٠٠٥( الهويدي ، زيد  .١٥١

 . هـ ١٣٩٠ ، سياسة التعليم في المملكة العربية السعوديةوزارة المعارف ،  .١٥٢

مدى فاعلية استخدام أسلوب االختيار الحر فـي  " ،  ) م  ١٩٩٢(  يوسف ، محمد ، احمد       .١٥٣
لتفكر االبتكاري لدى تالميذ الحلقة الثانية من مرحلة التعلـيم    تدريس الرياضيات على تنمية ا    

  . جامعة عين شمس :    ، كلية التربية رسالة ماجستير" األساسي 
ُأثر استخدام المدخل التكنولوجي  التدريـسي   " ،  ) م  ١٩٩٨( يونس ، أحمد ماهر عبداهللا       .١٥٤

تفكير االبتكاري ، دراسـات     في تدريس التاريخ بالمرحلة اإلعدادية على التحصيل وتنمية ال        
 ص ص      الجمعية المـصرية للمنـاهج وطـرق التـدريس    في المناهج وطرق  التدريس ،     

١١٢ –  ٦٥.  
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١  
  

  المفھوم الفیزیائي
  .للشغل 

الشغل بالمفھوم الفیزیائي ، أمثلة للشغل بالمفھوم الفیزیائي ، الرم ز الم ستخدم للدالل ة عل ى ال شغل  العوام ل          
  .الفیزیائي ة والمفھومیالیوموم الشغل في حیاتنا مفھالتي یعتمد على الشغل ، وحدة الشغل ، أمثلة للفرق بین 

  
  حصتان

  
٤٥  
  

  
٢  

  
  .حساب الشغل 

  

   .حساب الشغل ، قوة االحتكاك ، اتجاه حركة قوة االحتكاك وحركة الجسم ، حساب قوة االحتكاك 
  
  

  

  تانحص
٤٥  
  

  
٣  

  
  .الطاقة 

المفھوم العلمي الطاقـة ، األجسام القادرة على انجـاز الشغل ، أمثلة المتالك األجسام الطاقة ، الطاقـة 
لحرارة شكل من أشكال الطاقة ، تعریف الطاقة الكامنة والطاقة الحركیة الموجودة باألجسام الساكنة ، ا

  .والطاقة الحراریة ، عالقة الطاقة بالشغل

  
  تان حص

  
٤٥  
  

  
٤  

  

  .صور الطاقة 
الطاقة الكامنة ، طاقة الجاذبیة األرضیة ، الطاقة الكھربائیة ، الطاقة الحركیة ، الطاقة الحراریة الطاقة 

  .لضوئیة ، الطاقة النوویة الصوتیة ، الطاقة ا
  

  تان حص
  

٤٥  

  
٥  

  
  .الطاقة الحركیة  

دراسة أثر سرعة الجسم في طاقتھ الحركیة ، دور عامل السرعة في زیادة الطاقة الحركیة للجسم ، دراسة 
أثر كتلة الجسم في مقدار طاقتھ الحركیة ، دور كتلة الجسم في زیادة الطاقة الحركیة للجسم ، العوامل التي 

  .ؤثر على الطاقة الحركیة للجسمت

  
  تان حص

  
٤٥  
  

  
٦  

 الكامنةالطاقة 
  الناشئة

عن الجاذبیة 
  .األرضیة

تعریف الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبیة األرضیة ، دراسة عامل ثقل الجسم وأثره على الطاقة ، دراسة 
 عامل ثقل الجسم وارتفاعھ عامل ارتفاع الجسم عن سطح األرض وأثره في الطاقة الكامنة ، العالقة بین

   .بالطاقة الكامنة ، قانون الطاقة الكامنة الناشئة عن رفع الجسم ، وحدة الطاقة الكامنة

  
  تان حص

  
٤٥  
  

  
  

٧  

دراسة طاقة الجسم 
  الساقط نحو

  .األرض  

 ، تتبع تحوالت الطاقة لجسم یسقط على األرض ، مقدار الطاقة الكامنة والحركیة للجسم عند بدایة سقوطھ
 اصطدامھمقدار الطاقة الكامنة والحركیة للجسم أثناء سقوطھ ، مقدار الطاقة الكامنة والحركیة للجسم عند 

باألرض ، اختزان الجسم لجزء من الطاقة تمكنھ من االرتداد ، قانون حفظ الطاقة ، حساب مقدار الطاقة 
  . نیوتن ١٠الكامنة والحركیة لجسم ساقط ثقلھ 

  
  

  تان حص

  
  

٤٥  
  

  
  

٨  
   واستهالك كاالحتكا

  .الطاقة 
 تتبع تحوالت الطاقة في الكرة والعربة ، تفسير سبب تناقض الطاقة الحركية للكرة عند توقف الجسم ،

  .تحول الطاقة الحركية للكرة إلى طاقة حرارية ، تعليل سخونة األجسام المحتكة مع بعضها 
  

  تانحص
  
٤٥  
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  ة السلوكية الختبار وحدة ألهداف اإلجرائيا
    )الشغل والطاقة ( 
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  :)  الشغل والطاقة ( ألھداف اإلجرائیة السلوكیة المتوقع من الطالبة اإللمام بھا بعد دراسة وحدة ا
 . تبين الشغل بالمفهوم الفيزيائي الذي قام به عامل يصعد الدرج  .١
 .عن سطح األرض  تبين الطاقـة التي اكتسبتها طائـرة ورقية عند ارتفاعها  .٢
 . تقارن بين سرعة الجسم وطاقته الحركية  .٣
 . تستنبط العالقة بين كتلة الجسم وطاقته الحركية  .٤
 . تبين اثر اختالف كتل ثالث سيارات على طاقتها الحركية  .٥
 . تستنتج الطاقة الحركية لجسم بعد ارتطامه وتوقفه عن الحركة  .٦
 . على سطح الرمل أعمق من الكرة البالستيكية  تبدي رأياها حول سبب إحداث كرة الحديد اثر .٧

 . تطبق معادلة الشغل لبيان  األكثر انجاز للشغل بالمفهـوم الفيزيائي لرجل وطفل جريا مسافة مختلفة   .٨
 . تبين الطاقة التي خزنت بالمسمار أثناء عملية طرقه بالمطرقة  .٩

 . تذكر وحدة الطاقة  .١٠
 .ناتجة عن الغذاء  تذكر نوع الطاقة الموجودة باإلنسان ال .١١
 تربط بين حركة المنشار أثناء احتكاكه بقطعة الخشب وبين الحرارة نهاية المنشار الناتجة من عملية  .١٢

 .النشر 
 . تحل تمرين لحساب الطاقة الكامنة  التي اكتسبها الجسم نتيجة  ارتفاعه عن سطح األرض   .١٣

 . تقرن بين حركة عطاء اإلبريق وبين الطاقة الحركية  .١٤
 . تمرين لحساب الشغل  تحل .١٥
 . تبين العالقة بين سرعة الجسم وبين طاقته الحركية  .١٦
 ) .ب ( و ) أ (  تفرق بين الشغل بالمفهوم الفيزيائي من خالل الشغل الذي تقوم به سيدتان  .١٧
 . تستنتج الجسم الذي يمتلك طاقة ضوئية  .١٨
 . تذكر قانون حفظ الطاقة  .١٩
 . استخدام الطاقة النووية  تعبر عن رأيها حول األخطار الناتجة من .٢٠
 . تعبر عن رأيها حول كيفية حماية إطارات السيارات من اآلثار الناتجة من  االحتكاك بالطريق  .٢١

 . تستنتج نوع الطاقة التي يمتلكها الجسم المتحرك  .٢٢
 . تستنتج نوع الطاقة التي تخزن بالجسم  .٢٣
  . تستنتج نوع الطاقة التي تكتسبها األجسام التي يتم تسخينها .٢٤
 .  تستنج الطاقة التي تعمل على انجاز الشغل  .٢٥
 . تصف الطاقة المشتركة بين الفحم والدائرة الكهربائية  .٢٦
 . تربط بين الخصائص المشتركة الموجودة بين لطاقة النووية و الشمس  .٢٧
 . توجد العالقة بين شهاب ساقط وبين صندوق على الطاولة  .٢٨
 .ن مقدار الشغل المبذول تقرن بين الطاقة التي تخزن في الصندوق وبي .٢٩

 . تحدد تغيرات الطاقة التي طرأت على العربة عند دفعها على سطح مستوي  .٣٠
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د حفيظ محمد .أ  ١

         وعيالمزر
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلـوم ، كليـة التربيـة            

  .جامعة أم القرى 
أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات ، كلية التربيـة          د رضا مسعد السعيد. أ  ٢

  .جامعة بنما 
أستاذ المناهج وطرق تدريس االجتماعيـات المـشارك          د جودة احمد سعادة  ٣

عة الشرق األوسط للدراسات     عميد العلوم اإلنسانية جـام   
  .عمان 

ــيات              د محمد محمود حمادة   ٤ ــدريس الرياض ــرق ت ــاهج وط ــتاذ المن أس
  .المشارك ، كلية التربية ،جامعة حلوان 

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلـوم المشارك ، كليـة           د فاطمة عبد الوهاب   ٥
  .التربية  البرستاق 

د خديجة محمد سعيد   ٦
  جان 

تاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المـشارك ، كليـة          أس
  .التربية  جامعة أم القرى 

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المـشارك ، كليـة            د هالة طه بخش   ٧
.التربية  جامعة أم القرى  

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المـشارك ، كليـة            د نجاة عبد اهللا  بوقس  ٨
  .معة الملك عبد العزيز التربيـة بجدة ، فرع جا

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المـشارك ، كليـة            د ماجدة حبش سليمان   ٩
  .التربية  جامعة أبها 

أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضـيات المـشارك ،         محمود على أبو العز . د  ١٠
  كلية التربية ، جامعة أبها 

طرق تدريس جغرافيا المـساعد ، كليـة   أستاذ المناهج و   إيمان سالم بارعيده. د   ١١
.التربية بجدة ، فرع جامعة الملك عبد العزيز  

  د خلود ال الشيخ  ١٢
  

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المـساعد ، كليـة          
.التربية بجدة  فرع جامعة الملك عبد العزيز 

ـ           صالح محمد السيف. د   ١٣ ة أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المـساعد ، كلي
.التربية  جامعة أم القرى  
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أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد ، كليـة           د آمال سعد سيد أحمد   ١٤

  التربية ، جامعة أبها
د عبد العزيز السيد عبد   ١٥

  العزيز
أستاذ المناهج وطرق تدريس االجتماعيات  المساعد ،        

  .أبها كلية التربية ، جامعة 
تهاني محمد . د   ١٦

  الروساء
محاضر مناهج وطرق تدريس العلوم ، كلية التربية ، 

  ت بالرياضجامعة البنا
سميرة محارب . د  ١٧

  العتيبي
محاضر مناهج وطرق تدريس العلوم ، كلية التربية 

.بمكة ، فرع جامعة أم القرى  
بيضاء محمد . د  ١٨

  الشريف
 منزلي ، كلية محاضر مناهج وطرق تدريس اقتصاد

  .التربية بمكة فرع جامعة أم القرى 
مشرفة تربويـة لمـادة العلوم بإدارة التربية والتعليم         عفاف محمد القاضي  ١٩

  .مكة المكرمة 
مشرفة تربوية لمادة العلوم بإدارة التربية والتعليم مكة          نعيمة جعفر األندنوسي  ٢٠

  .المكرمة 
سميرة محمد أمين   ٢١

  إدريس
  .علوم بالمتوسطة التاسعة بمكة المكرمة معلمة 

  .معلمة علوم بالمتوسطة التاسعة بمكة المكرمة  وداد عبد الرحمن سندي  ٢٢
  

  .مدارس الملك عبد العزيز األهلية بمكة المكرمة  كمالة عبد الرحمن السقا  ٢٣
  

  .معلمة أحياء بالثانوية الخامسة بمكة المكرمة   هاجر عيـد المولد  ٢٤
  

  .معلمة علوم بالمتوسطة الحادية عشر بمكة المكرمة   محمد تمار الهام  ٢٥
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    )٥ (ملحق رقم 
جدول المواصفات واألوزان النسبية الختبار التحصيل 

  )الشغل والطاقة ( الدراسي في وحدة 
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   ) ٣٥٩(  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  البعد السلوكي           النواتج السلوكية
                    لألھداف

  
   حتوىبعد الم    

  التقويمالتركيب   التحليل  التطبيق  الفهم   التذكر

  عدد
  المفردات

  المفهوم الفيزيائي للشغل 
 )٢٦ ، ١٧ ، ٨ ، ١(   

    ١   
   

٨  
١٧  

٤    ٢٦  

  ١        ١٥       ) ١٥(  حساب الطاقة 

 ، ٢٤   ) ٢٥ ، ٢٤(  الطاقة 
٢٥  

          ٢  

  .عالقة الطاقة بالشغل 
 )٢٩ ، ١٠ (   

٢      ٢٩      ١٠  

  صور الطاقة 
 )٢٧ ،   ٢٠ ،   ١٨،  ١٢  

٢٨  (   

  ١٢   ١٨،٢٠  
  

  ٢٧  
٢٨  

  ٥  

  الطاقة الحركية  
 )١٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣   
 ٢٣ (   

٥، ٤    ٢٣  
١٦  

٥      ٣  

الطاقة الكامنـة الناشـئة     
  .عن الجاذبية األرضية 

 )١٣ ، ٧ ، ٢ (   

    ٣  ٧      ١٣ ،٢  

ــة الجــسم  دراســة طاق
  . الساقط نحو األرض

)١٩  ،١٤ ، ٦. (   

  ٣      ١٤    ١٩   ٦  

ــتهالك   ــاك واس االحتك
 ٢١ ، ١١ ، ٩( الطاقــة 

٣٠    ٢٢ (   

٩  ١١  ٢٢  
٣٠  

    ٥  ٢١  

  ٣٠  ٢  ٣  ٥  ١٠  ٥  ٥  عدد المفردات 

   %١٠٠  ٦،٦  ١٠  ١٦،٦  ٣٣،٣٣  ١٦،٦  ١٦،٦  الوزن النسبي
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   ) ٣٦٠(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )٦( ملحق رقم 
  وصعوبة مفردات االختبارحساب معامل سهولة 
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   ) ٣٦١(  

  
  

  حساب معامل سھولة وصعوبة مفردات االختبار                                 
 معامل الصعوبة معامل السهولة صح خطأ  م
١ ٢،٣ ٤٦ ١٧ ١- ,٣ 
٠،٦٥ ١،٦٥ ٣٣ ٣٠ ٢ 
٩,- ٢،٩ ٥٨ ٥ ٣ 
١،٢٥ ٢،٢٥ ٤٥ ١٨ ٤ 
١،٣٥- ٢،٣٥ ٤٧ ١٦ ٥ 
١،٥- ٢،٥ ٥٠ ١٣ ٦ 
١،١- ٢،١ ٤٢ ٢١ ٧ 
٠،٧٥- ١،٧٥ ٣٥ ٢٨ ٨ 
٠،٤ ٠،٦ ١٢ ٥١ ٩ 

٠،٥- ١،٥ ٣٠ ٣٣ ١٠ 
١،٧- ٢،٧ ٥٤ ٩ ١١ 
٠،٥ ١،٥ ٣٠ ٣٣ ١٢ 
١،١- ٢،١ ٤٢ ٢١ ١٣ 
١،٥- ٢،٥٥ ٥١ ١٢ ١٤ 
٠،٤ ٠،٦ ٢١ ٥١ ١٥ 
١،٤٥- ٢،٤٥ ٤٩ ١٤ ١٦ 
١،٣٥- ٢،٣٥ ٤٧ ١٦ ١٧ 
١- ٢ ٤٠ ٢٣ ١٨ 
١،٩٥- ٢،٩٥ ٥٩ ٤ ١٩ 
١،٥٥- ٢،٥٥ ٥١ ١٢ ٢٠ 
١،٨- ٢،٨ ٥٦ ٧ ٢١ 
٠،٧ ٠،٣ ٦ ٥٧ ٢٢ 
١،٩- ٢،٩ ٥٨ ٥ ٢٣ 
١،٨- ٢،٨ ٥٦ ٧ ٢٤ 
١،٨٥- ٢،٨٥ ٥٧ ٦ ٢٥ 
١،٧- ٢،٧ ٥٤ ٩ ٢٦ 
٠،٧- ١،٧ ٣٤ ٢٩ ٢٧ 
١،٢٥- ٢،٢٥ ٤٥ ١٨  ٢٨ 
١،٣٥- ٢،٣٥ ٤٧ ١٦ ٢٩ 
٠،٣٥- ١،٣٥ ٢٧ ٣٦ ٣٠ 
٠،٢- ١،٥ ٢٤ ٣٩ ٣١ 

-٣٣ ٦٤،٨٥٠ ١٢٩٧ ٦٥٦ المجموع ,٨٥٠ 
  

  ص  + س/ س=  ف : نفيذ المعادلة وبت
  ٠,٦٦٤ = ١٩٥٣ ÷ ١٢٩٧= لة لالختبار ككل معامل السهو

       ٠,٣٣٦ = ٠,٦٦٤ -١ =   معامل السهولة-١ = معامل الصعوبة 
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   ) ٣٦٢(  
  

 
  حساب معامل سھولة وصعوبة مفردات االختبار                                

 خمينمعامل السهولة المصحح من أثر الت صح خطأ م
٠،١٥٣ ٤٦ ١٧ ١ 
٠،٠١٦ ٣٣ ٣٠ ٢ 
٠،٢٨٠ ٥٨ ٥ ٣ 
٠،١٤٣ ٤٥ ١٨ ٤ 
٠،١٦٤ ٤٧ ١٦ ٥ 
٠،١٩٦ ٥٠ ١٣ ٦ 
٠،١١١ ٤٢ ٢١ ٧ 
٠،٠٣٧ ٣٥ ٢٨ ٨ 
٠ ١٢ ٥١ ٩- ,٢٠٦ 

٠ ٣٠ ٣٣ ١٠- ,٠١٦ 
٠،٢٣٨ ٥٤ ٩ ١١ 
٠ ٣٠ ٣٣ ١٢- ,٠١٦ 
٠،١١١ ٤٢ ٢١ ١٣ 
٠،٢٠٦ ٥١ ١٢ ١٤ 
٠ ٢١ ٥١ ١٥- ,٢٠٦ 
٠،١٨٥ ٤٩ ١٤ ١٦ 
٠،١٦٤ ٤٧ ١٦ ١٧ 
٠،٠٩٠ ٤٠ ٢٣ ١٨ 
٠،٢٩١ ٥٩ ٤ ١٩ 
٠،٢٠٦ ٥١ ١٢ ٢٠ 
٠،٢٥٩ ٥٦ ٧ ٢١ 
٠،٢٧٠ ٦ ٥٧ ٢٢ 
٠،٢٨٠ ٥٨ ٥ ٢٣ 
٠،٢٥٩ ٥٦ ٧ ٢٤ 
٠،٢٧٠ ٥٧ ٦ ٢٥ 
٠،٢٣٨ ٥٤ ٩ ٢٦ 
٠،٠٢٦ ٣٤ ٢٩ ٢٧ 
٠،١٤٣ ٤٥ ١٨  ٢٨ 
٠،١٦٤ ٤٧ ١٦ ٢٩ 
٠ ٢٧ ٣٦ ٣٠- ,٠٤٨ 
٠ ٢٤ ٣٩ ٣١- ,٠٧٩ 

 ٣،٣٩٢ ١٢٩٧ ٦٥٦ المجموع
 ٠،١٠٩ ٤١،٨٣٨٧١ ٢١،١٦١٢٩ المتوسط
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   ) ٣٦٣(  

  
  

  
    

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٧( ملحق رقم 
  

أسئلة االختبار / لمفردات ) التباين (قيم معامالت التمييز
  التحصيلي
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   ) ٣٦٤(  

  
  

  أسئلة االختبار التحصيلي/ لمفردات ) التباين (قيم معامالت التمييز                 
مل التمييزمعا معامل الصعوبة معامل السهولة م  
١ ٢،٣ ١- ,٩٩,   ٢- ٣ 
١- ٠،٦٥ ١،٦٥ ٢ ،٠٧٢٥ 
٥- ٩,- ٢،٩ ٣ ،٥١ 
٢- ١،٢٥ ٢،٢٥ ٤ ،٠٨١٢٥ 
١٧٢٥,   ٣- ١،٣٥- ٢،٣٥ ٥ 
٧٥,   ٣- ١،٥- ٢،٥ ٦ 
٣١,   ٢- ١،١- ٢،١ ٧ 
١- ٠،٧٥- ١،٧٥ ٨ ،٣١٢٥ 
٠،٢٤ ٠،٤ ٠،٦ ٩ 

٧٥, ٠- ٠،٥- ١،٥ ١٠ 
٠٤,   ٥- ١،٧- ٢،٧ ١١ 
٠- ٠،٥ ١،٥ ١٢ ،٧٥ 
٠٤,   ٥- ١،١- ٢،١ ١٣ 
٩٥٢٥,   ٣- ١،٥- ٢،٥٥ ١٤ 
٠،٢٤ ٠،٤ ٠،٦ ١٥ 
٥٥٢٥,   ٣- ١،٤٥- ٢،٤٥ ١٦ 
١٧٢٥,   ٣- ١،٣٥- ٢،٣٥ ١٧ 
٢- ١- ٢ ١٨  
٧٥٢٥,   ٥- ١،٩٥- ٢،٩٥ ١٩ 
٩٥٢٥,   ٣- ١،٥٥- ٢،٥٥ ٢٠ 
٠٤,   ٥- ١،٨- ٢،٨ ٢١ 
٠،٢١ ٠،٧ ٠،٣ ٢٢ 
٥١,   ٥- ١،٩- ٢،٩ ٢٣ 
٠٤,   ٥- ١،٨- ٢،٨ ٢٤ 
٢٧٢٥,   ٥- ١،٨٥- ٢،٨٥ ٢٥ 
٥٩,   ٤- ١،٧- ٢،٧ ٢٦ 
١٩,   ١- ٠،٧- ١،٧ ٢٧ 
٨١٢٥,   ٢- ١،٢٥- ٢،٢٥  ٢٨ 
١٧٢٥,   ٣- ١،٣٥- ٢،٣٥ ٢٩ 
٠- ٠،٣٥- ١،٣٥ ٣٠ ،٤٧٢٥ 
٠- ٠،٢- ١،٢ ٣١ ،٢٤ 

-٣٣ ٦٤،٨٥٠ المجموع ,٢١٩٥- ٨٥٠ ،١٧٢٥ 
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   ) ٣٦٥(  

  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٨( ملحق رقم 
  ورته النهائية االختبار التحصيلي في ص
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   ) ٣٦٦(  
  

 المملكة العربية السعودية                                                                              

   وزارة التعليم العالي                                                                                    

                                                               عة أم القرى      جام
    مكة المكرمة     –كلية التربية 

  قسم المناهج وطرق التدريس
  

 

  تحصيلي في وحدة الشغل والطاقة اختبار 
     للصف الثالث المتوسط 

  
  

  إعـداد الباحثـة 
  فاطمة خلف اهللا الزايدي 

  
  

  إشــــراف 
  سامية بنت صدقه مداح . د 

  
    اسم الطالبة 

    الصف 
    المدرسة 

    زمن انتهاء االختبار
  
  

ٍ  

  
  

  الدرجة  
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   ) ٣٦٧(  

  
  

  :عزيزتي الطالبة   
  

يهدف هذا االختبار إلى قياس تحصيلك للمعلومات العلمية المتضمنة في وحدة الشغل و الطاقة ، يتكـون                    
  .د مفردة وهي اختيار من متعد )  ٣٠( االختبار من

  

  .لذا أرجو منك قبل اإلجابة قراءة التعليمات التالية بدقة 
  

  :تعليمات االختبار
  

اقرئي بعناية، مقدمة السؤال كاملةً قبل كتابة اإلجابة المناسبة للمفردة ، علما بأنه سـيكون هنـاك                 .١
  .بعض األمثلة التوضيحية لكيفية اإلجابة  اقرئيها بعناية 

  .ة عليها ال تتركي أي فقرة دون اإلجاب .٢
 .ال تبدئي اإلجابة قبل أن يؤذن لك  .٣

 .يفضل استخدام القلم الرصاص عند اإلجابة  .٤

االختبار من نوع االختيار من متعدد فاختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة أمـام المفـردة التـي           .٥
  .ترينها مناسبة لإلجابة

 .المعلمة بمراجعة اإلجابات في نهاية االختبار سوف تسمح  .٦
 

  :  ال توضيحي    مثــ
  

  :اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول رمزها في كل مما يلي
  :ينتقل الصوت في الوسط المادي على شكل موجات  §
  .مستعرضة   - أ
  .ة ــطولي  - ب

  .ة ــج ـ ضوئي
  .ة ـد  ـ كهربي 

  ق ـن بالتوفيـي لكاتـتمني                                                                               
                     

  
                        الباحثة                                                                         
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   ) ٣٦٨(  

  
  
  
  
  
  

  السؤال  الرقم
    .ام بشغلـقام عامل بصعود الدرج فهو يرى بذلك انه ق  ١ 

   :  بذلوذلك ألنه
  .قوة وقطع مسافة أ ـ 

  .قوة وحتمل جهداً  ـ ب
  .ج ـ مل يبذل قوة وقطع مسافة 

  .قوة ومل يقطع مسافة د ـ 
  

  :هي طاقة  الطاقة اليت اكتسبتها طائرة ورقية بسبب ارتفاعها عن  سطح األرض  ٢
   . الناشئة عن حركة الطائرةحركيةأ ـ 

  . كامنة الناشئة عن اجلاذبية األرضية ب ـ 
  .اجلو  الناشئة عن حرارة حرارية ج ـ 
  .الناجتة عن االحتكاك باهلواءصوتية د ـ 

  

  .مت وضع سطح مائل إلنزال البضاعة   ٣
  :وذلك ألنه 

  .أ ـ كلما زادت سرعة اجلسم زادت طاقته احلركية 
  .ب ـ كلما زادت سرعة اجلسم قلت طاقته احلركية 

  .ج ـ كلما زادت سرعة اجلسم تساوت مع طاقته احلركية 
  . تؤثر يف طاقته احلركية سرعة اجلسم الد ـ 
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   ) ٣٦٩(  

  السؤال  الرقم
٤    

                    
  

           
  )  ب     (                         )  أ   (        
   كجم       ٥٠٠          كجم           ٨٠٠              

 كم يف الساعة إحدى  /٧٠سيارتان كتلتهما خمتلفة وتسريان بسرعة ) ب ( و ) أ ( يف الشكلني 
  .هاتني السيارتني طاقتها احلركية اكرب

  :وذلك الن العالقة بني كتلة اجلسم وطاقته احلركية 
  . طردية أ ـ 

  . عكسية ب ـ 
  . استثنائية ج ـ 

  .د ـ ال يوجد أي عالقة 
  

٥        
                            

  )أ ( 
  
  

  ) ب  ( 
  
  )ج ( 
  

  ) ج( ، ) ب ( ، ) أ ( الث سيارات أمامك ث
  .  اكربلسيارات الثالث متلك طاقه حركية  خمتلفة أحدى  احتمل أثقال

  :وذلك ألنه  
   .أ ـ ذات كتلة أعلى

  .ب ـ ذات كتلة أقل 
  .  أقرب إىل اجلسم ج ـ
   . أبعد عن اجلسم د ـ 

  

  ف احلجر عن احلركة متاماً قام صيب بدحرجة حجر من أعلى اجلبل إىل أسفله وراقبه حىت توق  ٦  
  :د ارتطامه وتوقفه عن احلركة  مقدار الطاقة احلركية للحجر بع

  .                   ب ـ اقل من الصفر   . اكرب من الصفرأ ـ 
   .                            د ـ  واحد.صفر ج ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ) ٣٧٠(  

  السؤال  الرقم
ن احلديد واألخرى من البالستيك من سقطت كرتان متساويتان باحلجم والقطر احدمها م   ٧  

  ارتفاعني متساويني سقوط حر على رمل 
  رملفأحدثت كرة احلديد حفرة أعمق داخل ال

  البالستيكاحلديد        كرة من                                   
  
  
  
  
  

  :ثقل اجلسم وسبب ذلك يعود إىل 
  . وارتفاعه عن سطح األرض أ ـ 

  .ملصنوع منها  واملادة اب ـ 
  .ل  ـك الرمـومسج ـ 
                                  .ه ـوكثافتد ـ 

م وبناء ١٢٠ جيري مسافة  كجم٣٠م ، وطفل وزنه ٢٥ي مسافة  جير كجم ١٢٠رجل وزنه     ٨
  : على هذا فإن

   الرجل يبذل شغالً أكربأ ـ 
   الطفل يبذل شغالً أكرب                         ب ـ 

  الطفل يبذل شغالً ضعف شغل الرجل  ـ ج 
  .د ـ الرجل يبذل شغالً  ضعف شغل الطفل 

  .طرق مسمار بداخل جدار الغرفة قام عامل ب  ٩
  .نوع الطاقة اليت ختزن بداخل املسمار 

  .ة  ـكامنأ ـ 
  .حركية ب ـ 
  .حرارية  ج ـ 
  .صوتية د ـ 

  : وحدة الطاقة هي   ١٠
  .أ ـ كيلو جرام 

  .ب ـ سم 
  .جول ج ـ 

  .د ـ نيوتن 
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  السؤال  الرقم
   :الغذاءتناول اإلنسان الناجتة عن جبسم الطاقة املوجودة   ١١

  .كامنة   أ ـ 
  . صوتيةب ـ  
    .كيةحرج ـ 

   .ة حراريد ـ
  

  :نتيجة احتكاك املنشار بلوح اخلشب اثناء نشره تتحول القوة إىل طاقة   ١٢
  .   أ ـ حركية

  .ب ـ  وضع  
  .  حرارية ج ـ 
  . مغناطيسية د ـ 

  

   نيوتن مسافة  مترين عن سطح األرض ٥٠ جسم ثقله  عامليرفع  ١٣
  :هي قدار الشغل املبذول لرفع اجلسم مب

  . جول ١٥٠ب ـ .                        جول ٢٥٠أ ـ 
  . جول ١٠٠د ـ .                         جول ١٢٠ج ـ 

  

  .  بعد فترة حترك غطاءه عند وضع  إبريق املاء على النار يالحظ  ١٤
  : وذلك  النتقال الطاقة

  . احلركية من النار إىل املاء  أ ـ 
  . احلركية بني جزيئات املاء ب ـ 

  .ج ـ احلرارية من النار إىل املاء  
   .املاءجزيئات إىل الكامنة من النار  د ـ 

  
  .   نيوتن وصعد به مخس ادوار ٨ه محل عامل صندوق ثقل  ١٥

  لشغل املبذول لرفع ؟ما مقدار ا
  . جول ٤٠أ ـ 

  . جول ٤٥ب ـ 
  . جول ٥٠ج ـ 
  .  جول ٥٥د ـ  
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  السؤال  الرقم
     العالقة بني سرعة اجلسم وبني طاقته احلركية   ١٦

  .أ ـ  عالقة عكسية 
  .ب ـ  عالقة طردية 
   . ج ـ عالقة استثنائية 
  .د ـ مجيـع ما سبق 

١٧  

  
  إحدى هاتني السيدتني تبذل شغل باملفهوم الفيزيائي ) ب ( و ) ا ( يف أي الشكلني  

  )ب )                                                           ( أ                     ( 
   . القوة عكس اجتاه احلركة ـ اجتاه١                   .جتاه القوة يف نفس اجتاه احلركة  ـ ا١
  .ـانمتساويتغري ان واحلركة ـ ـ القوت٢    .                   متساويتان ـ القوتان واحلركة  ٢
  

  :لك طاقة ضوئية ت من األجسام اليت مت  ١٨
    املروحة الكهربائية أ ـ

  .الكهربائي ب ـ املكيف 
  .بطاريـة السيارة   ج ـ

  . د ـ   مصابيح السيارة
  

١٩  
  
  

  

  .قانون حفظ الطاقة ينص 
  :على ان الطاقة 

  . تفىن وال ختلق من العدم أ ـ ال
  .تفىن وختلق من العـدم ب ـ 
  .ال تفىن وختلق من العدم ج ـ 
  . تفىن وال ختلق من العدم د ـ 
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  السؤال  الرقم
، أمانـا  خرى أكثـر  حيذر الكثري من خماطر استخدام الطاقة النووية ، وأنه ميكن استبداهلا مبصادر أ       ٢٠

  .وأقل خطورة على البيئة 
  :ألنه و ذلك 

  .أ ـ ينتج عن الطاقة النووية إشعاعات غري مرئية تضر باإلنسان 
    . لعدة سنواتتأثريهاكوارث بيئية ويستمر ينتج عنها ب ـ 
   .تلوث اهلواء و املاء والغذاء وتتخلل دورة السلسلة الغذائيةج ـ 

  .د ـ مجيع ما سبق 
  . محاية إطارات السيارات من االحتكاك بالطريق كن مي  ٢١

  :وذلك 
  . أ ـ زيادة مسك إطارات السيارات 

  .ب ـ  التقليل من السرعة 
  .ج ـ وضع مادة باإلسفلت ختفف من قوة االحتكاك 

  .د ـ كل ما سبق 
  ..................اقة اليت ميتلكها اجلسم املتحرك هي طاقة الط  ٢٢

  . اجلسم أ ـ 
  . االحتكاك ب ـ 
  .االحتراق ج ـ  
  .حركية د ـ  

  ..................الطاقة اليت خيتزا اجلسم هي طاقة   ٢٣
  .كيمائية أ ـ 

  .كامنة ب ـ 
  .أوليه ج ـ  

  .سبق  د ـ مجيع ما
  

  ................طاقة الطاقة اليت تكتسبها األجسام اليت نقوم بتسخينها   ٢٤
  .هربائية أ ـ ك

  .ذاتية ب ـ  
  .ضوئية ج ـ 
  .حرارية د ـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ) ٣٧٤(  

  

  

  السؤال  الرقم
  ..........القدرة على اجناز شغل هي   ٢٥

  .أ ــ طاقة 
  .ب ـ قوة 

  .ج ـ سرعة 
  .د ـ إزاحة 

  .تصنف الطاقة يف الفحم والدائرة الكهربائية   ٢٦
  :بأا 

  .أ ـ ميكانيكية 
  .ب ـ كيميائية 
  .ج ـ حرارية 

  . د ـ كامنة 
  شتركة بني الطاقة النووية وبني الشمس  اخلصائص امل  ٢٧

  :أن كالمها 
  .أ ـ حيدث ما انفجار نووية 

  .ب ـ يولدان الطاقة الكهربائية 
  .ج ـ ميلكان طاقة حرارية 

  .د ـ مجيع ما سبق 
  . على الطاولة من األعلى وبني جسم موجود العالقة بني شهاب ساقط   ٢٨

  : أن كالمها 
  .وم الفيزيائي للشغل أ ـ ال يقومان بشغل باملفه

  .ب ـ يقومان بشغل باملفهوم الفيزيائي للشغل 
  .ج ـ الشهاب يقوم بشغل باملفهوم الفيزيائي للشغل 
  .د ـ الصندوق يقوم بشغل باملفهوم الفيزيائي للشغل 

  :مقدار الطاقة اليت ختتزا الصندوق املرفوع تساوي   ٢٩
  .أ ـ مقدار قوة الصندوق أثناء رفعه 

  .دار الشغل املبذول لرفعه ب ـ مق
  .ج ـ  مقدار الطاقة العضلية 

  .د ـ مجيع ما سبق 
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                                                انتهت األسئلة

                                    
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  السؤال  الرقم
رة رتيب دفع رجل سيارة متعطلة على طريق مستوي فتغريت الطاقة أثناء حركة السيا  ٣٠

  تغريات الطاقة حسب األسهم
  
  
  
  
  

  ) .ة ، طاقة ضوئية طاقة عضلية ، طاقة كامنة ، طاقة صوتية ، طاقة حركي( أ ـ 
  ) .طاقة عضلية ، طاقة صوتية  ، طاقة كامنة ، طاقة حركية ، طاقة ضوئية ( ب ـ 
  ) .طاقة عضلية ، طاقة كامنة  ، طاقة حركية ، طاقة صوتية  ، طاقة ضوئية ( ج ـ 
  ) .طاقة عضلية ، طاقة حركية ، طاقة صوتية ، طاقة كامنة  ، طاقة ضوئية ( د ـ 
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   ) ٩(  ملحق رقم 
  

    )الشغل والطاقة( دليل المعلمة لتدريس وحدة 
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    المملكة العربية السعودية      
                                                                                 وزارة التعليم العالي         

                                                      جامعة أم القرى        
    مكة المكرمة     –  كلية التربية 

    قسم  المناهج وطرق التدريس
        

  
 
 
 

 
 

  
  
  

 

  فاطمة خلف اهللا عمير الزايدي 
 

 
 

  سامية بنت صدقة حمزة مداح / د 
  أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد

  
   هـ١٤٣٠ ـ   هـ١٤٢٩
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  مقدمه 
  :أختي المعلمة 
في مقرر العلوم للصف الثالـث المتوسـط        " الشغل والطاقة   " ليل في تدريس وحدة           يساعدك هذا الد  

  .باستخدام التعلم النشط لتنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي 
     فتدريس المتعلمين على اختالف مستوياتهم التعليمية مهارات التفكير االبتكاري وتنميـة اتجاهـاتهم             

ساسية لتدريس العلوم فال يمكن تدريس العلوم في أي مرحلة تعليمية ففاالً إذا             االبتكارية من األغراض األ   
  .اهتم بتلقين المادة وأهمل األهداف األخرى 

     والتفكير االبتكاري عملية يصبح الفرد خاللهـا أكثـر حـساسية للمـشاكل وأوجـه الـنقص فـي                   
ل ، والبحث عن حلول لها ، وعلـى طـرح                  المعلومات ، كما يصبح الفرد أثر قدرة على اكتشاف المشاك         

  .التساؤالت ، وعلى بناء االفتراضات ، واختبارها وتعديلها ، والتوصل إلى النتائج 
  :      ويتكون التفكير االبتكاري في قدرات تتمثل في األتي 

  .وهي القدرة على إنتاج أفكار ومقترحات متعدد حول موضوع ما أو مشكلة ما : ـ الطالقة 
وهي القدرة على تنويع اإلجابات المناسبة بحيث كلما زاد عدد اإلجابات المناسبة كلمـا زاد               : ـ المرونة   

  .عدد اإلجابات المتنوعة تزيد درجة المرونة 
  .وهي القدرة على تقديم أفكار نادرة وفريدة : ـ األصالة 
  .معينة وهي القدرة على تقديم إضافات أو زيادات جديدة لفكرة : ـ التفاصيل 

  :       وتتنوع وسائل وطرق واستراتيجيات تنمية التفكير االبتكاري ومنها 
  أسلوب فرض العالقات . ٣.                 األلغاز الصورية . ٢.                   تألف األشتات . ١
  .ة القوائم طريق. ٦.             التحليل المورفولوجي . ٥.                األسئلة التحفيزية . ٤
  .تمثيل األدوار . ٩.             التغير في الخصائص  . ٨.                  البدائل الممكنة . ٧

  .العالقات القسرية . ١٢.                   األلعاب العلمية . ١١.                حل المشكالت . ١٠
  .العصف الذهني . ١٣

  .بالتعلم النشط في هذا الدليل  " الشغل والطاقة"       وتم تدريس وحدة 
 و  )٣٢٥ .P , ٢٠٠٣ , Hufaker & Calvert(  وهفكيروكلفيرت،   )٢٠٠٧ ( تهاني الروساء       والتعلم النشط 

 يركز على المتعلم ويجعل منه مشاركا أكثر نشاطاً فـي المناقـشة              )١٢٧ ، ص    ٢٠٠٥(  فاطمة عبد الوهاب  
متعلم خالل عملية التعلم ، وفي هذا النوع من التعلم يمنح المتعلم حـق       الصفية كما أنه يركز على موقع ال      

االختيار ويتوقـع منه المزيد من المبادرة الذاتية حيث يعمل المعلم كمدرب وموجه للتعلم بـدالً مـن أن                  
ـ                  ل يكون ناقالً للمعرفة ، وهنا تكون العالقة بين المعلم والمتعلم تعاوني من خالل اشتراكهما معا في تحم
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مسئولية التعلم مع التأكيد على أهمية السماح للمتعلم بأن يتولى قدراً من التنظيم والضبط لتجارب تعمـل                 
  .      الشخصية 

والتعلم النشط ال يقوم على التعلم من خالل االستماع وكتابة المذاكرات ، وإنما من خالل التحدث والكتابة                 
، بل وتطبيقها في حياتهم اليومية ، فالمتعلمون  بحاجة إلى           عما يتعلمه الطالب وربطها بخبراتهم السابقة       

  . أن يتأملوا في ما تعلموا 
تحـول  :      والممارسة الناجحة ألي شكل من أشكال التعلم النشط تتطلب ثالثة تحوالت رئيسية األول              

 يشارك  ةمقراطيفي ميزان القوى ، فمن فصول استبدادية يكون فيها المعلم مركز القوة إلى بيئات أكثر دي               
  .فيها الطالب  في اتخاذ القرارات 

تحول في تركيز االنتباه فمن االهتمام بالمادة وحدها إلى تركيز متساو على المحتـوى              :   التحول الثاني   
  .والتفاعالت الصفية والمناخ التعليمي 

ح األسـئلة   تحول في ممارسات المعلم فمن شرح وتفسير مباشر للمعلومات إلـى طـر            : التحول الثالث   
واالستماع للتالميذ واالستجابة لهم و التي تعتمد بشكل متساو على المهـارات البـين شخـصية للمعلـم                  

  .  واإلحساس بتطور المجموعة 
   . استراتيجيات التعلم النشط وتوزيعها على مراحل الدرس: جدول 

 

 لمستخدمةمجموع االستراتجيات ا  استراتيجيات التعلم النشط  المرحلة  الرقم 
  بكل مرحلة من مراحل الدرس

  العمل الفوري
  مقدمة الدرس  ١  .األسئلة الحافزة 

  .االتفاق على الدرس 

  
٣  
  

  .التفكير بصوت مرتفع 
  .خاليا التعلــم 

  .شارك . زاوج . فكر 
  .المجموعات الثنائية 

  .اكتب . تكلم 

  عرض الدرس  ٢

  .التعلم التعاوني 

  
٦  

  ١  اختبار الفريق  ام الدرسخت  ٣
  ١  .الجمل المعبرة عن نتائج   التقويم  ٤

  ١١  المجموع
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 Immediate work strategy   
  

  
  

أوقاتهن أو   بقصد عدم ضياع     إيجاد عمل فوري للطالبة   وهي خطوة تنظيمية يقصد منها      
األنشطة التي ستجري في الصف فيما بعد وهـذا         استنزاف طاقاتهن وحيويتهن بانتظار     

  .اإلستراتيجية تجعل المتعلم منتج منذ بداية الحصة 
  

ن إلـى   فور دخـوله نالمسندة إليه  ببدء العمل بالمهام     ا للطالبات  تعليماته ةعطي المعلم ت
 .غرفة الصف 

الكتابة في الدفاتر ، ربما كإجابة على سؤال أو جملة معروضة علـى الـسبورة أو       .١
 .على وسيلة تعليمية أخرى 

 .حل مسائل مكتوبة على السبورة  .٢

  .وتصحيح النشاط المنزليالجلوس في مجموعات ثنائية  .٣

 .لعمل ، أو أي أنشطة أخرى بدء العمل على المهام الفردية ، وأوراق ا .٤
  

  صور الطاقة                                      : الدرس  
  بعد دخول الطالبات لغرفة المصادر 

ـ ترحب المعلمة بالطالبات ثم تطلب المعلمة من الطالبات أن يستخرجن من حقيبة 
  .ري األوراق ورقة العمل الخاصة بالعمل الفو

  .ـ يتم طرح السؤال التالي مباشرة ويعرض من خالل شريحة بور بوينت 
  ما سبب بقاء األجسام ثابتة على سطح األرض ؟ /  ١س
  ما الذي تتوقعين أن يحدث لو أن األرض ال يوجد بها جاذبية أرضية ؟ / ٢س 

  .تعطى المتعلمات فرصة لإلجابة ثم تستعرض بعض اإلجابات من المتعلمات 
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Motivative Question Strategy 
 

  
  

  . في الدرس وشد انتباههم إثارة اهتمام الطالبات

               هي خطة مبسطه وشامله للنقاط أو العناصر التي سيتم شرحها بالدرس بحيـث يأخـذ
شامله على الدرس قبل البدء     ه عن ما سيدور في الحصة ويكون لديه نظرة          المتعلم فكر 

  .فيه 
ـ     ف إلى استثارة تفكير الطالبات     بسؤال يهد  ا درسه ةبدأ المعلم ت ا تمـت    حيث أنه متى م

قد يكون الـسؤال مـرتبط      ،  ندئذ تثار دافعيتهم     فع استثارة اهتمامات الطالبات وميولهن   
 .بالدرس الجديد 

 التفكير فيه   نسؤال ويرغب منه  عليهن   إلى أنه سوف يطرح      لطالباتة ا نبه المعلم  ت .١
 .قبل اإلجابة 

 . على االنتباه ة السؤال وتحفزهنطرح المعلم ت .٢

 .اإلجابات ة إلى ستمع المعلم ت .٣
  

  الطاقة : الدرس                                           .  
  .كتب بها  الطالبات يتم عرض الشريحة على

تطلب المعلمة من الطالبات أن يستخرجن من حقيبة األوراق ورقـة العمـل الخاصـة       
  .بالعمل الفوري 

على الطالبات ويترك لهن فرصة للتفكير ،  ) ١( تقوم المعلمة  بعرض الشريحة رقم 
  : وتحتوي الشريحة على العبارات التالية 

  تسير السيارة  ؟ كيف-١

  تستطيع العمل أو اللعب وأنت جائع ؟ لماذا ال -٢
   تتحرك السفن الشراعية  ؟كيف  -٣
   ماذا تستفيد السيارة من الوقود ؟-٤
   ماذا يستفيد اإلنسان من الغذاء ؟-٥
   ماذا تستفيد السفن الشراعية من الرياح ؟-٦
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األقصى الحد اون بين الطالبات يصل إلىعل التعيج .  
  

        م شرحها بالدرس بحيـث يأخـذ       هي خطة مبسطه وشامله للنقاط أو العناصر التي سيت
شامله على الدرس قبل البدء     نظرة   ا فكره عن ما سيدور في الحصة ويكون لديه        الطالبة

  .فيه 
ن الطالبات االنتباه لخطة الدرس والتي ستكون علـى النحـو      يمكن أن تطلب المعلمة م    

تم التخطيط لحصة اليوم بالبدء بالنشاط المنزلي ، ثم تبين المعلمة للطالبـات              : " التالي  
موضوع الدرس ثم تذكرهن بعناصر الدرس التي يود طرحها ثم تبين لهن بأنها سوف              

ثم تسأل كيـف    )  ، نشاط عملي     أوراق عمل ( تفسح لهم المجال للقيام ببعض األعمال       
تبدو هذه الخطة لكم ؟ هل توافقون عليها والقصد هنا استغالل دقيقة أو دقيقتين نظهـر                
فيها احترامنا لفطنة المتعلمة وذكائــها ، ونـدعوها للتعـاون ، وتـستمع المعلمـة                

  .لالقتراحات 
  )مام الطالبات يتم كتابتها بلوحة ثم تقرأ وتوضع أ (  

  :                          خططت لحصة اليوم على أن نقوم باألمور التالية   
مقـدار الطاقـة الحركيـة لجـسم        القيام بنشاط عملي لمعرفة العوامل المؤثرة في         .١

 .متحرك

 .دراسة أثر سرعة الجسم علي طاقته الحركية  .٢

 .دراسة أثر كتلة الجسم في مقدار طاقته الحركية  .٣

 .عالقة بين الطاقة الحركية للجسم وكتلة الجسم ال .٤
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   . ما تم تعلمه ، وبناء عالقات شخصية بين الطالباتمراجعة وتقوية

  ـ لينجزن مـا تطلـب      ) على هيئة مجموعات ثنائية     ( ن معاً   تتعاون كل طالبتي ة المعلم
 .  ويمكن استخدام المجموعات الثنائية أيضاً ألغراض المراجعة هجازإن

 إلى مجموعات ثنائية ، بحيث يكـون كـل          ة من الطالبات أن ينقسمن    طلب المعلم ت .١
 . مجموعة يتبادلوا أفكارهم أو مالحظاتهم ا في الصفهت مع زميلةمتعلم

 . في المجموعة يسمح للطالبات أن يخترن زميالتهن .٢

ـ    ت  بتقديم المساعدة فقط لمن ال     ةقوم المعلم ت .٣ ا حيـث أن بعـض      ستطيع تدبر أمره
 . بحاجة إلى التدرب على هذا النوع من اإلدارة الذاتية الطالبات

 . عدة دقائق للتبادل ة أنه سيكون معكنبين المعلمت .٤

  بأن الوقت بقي منه    ة باقي الطالبات  نبه المعلم في حالت انتهاء أكثر من مجموعة ت       .٥
  .دقيقة لالنتهاء من تبادل أفكاركن

  .من الصف بأكمله أن يتوقف عن المناقشة ة بحزم طلب المعلموقت تبعد انتهاء ال .٦
  الشغل بالمفهوم الفيزيائي                     : الدرس  

تخرجن ورقة النشاط الخاصة بالمجموعات الثنائيـة المعـدة         يطلب من الطالبات ان يس    
  .                                     مسبقا من قبل المعلمة 

                 قارني بين الطاقة الكامنة والطاقة الحركية ؟  
  .كرة ، نابض ، خيط من المطاط ، سيارة : األدوات المستخدمة  

  حريك السيارة وقذف الكرة وتحريك النابض تطلب المعلمة من الطالبات ت
  ما نوع الطاقة الموجودة في الجسم ؟ / ١س
  هاتي أمثلة على الطاقة الكامنة والطاقة الحركية ؟ / ٢س
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 Thinking Aloud 

 
 
 

  
  

 ، وإيضاح أن التفكير ال يسير لتفكير عالياًذجاً عن كيفية سير اإعطاء المتعلمين نمو
  .دائماً بشكل خطي 

         فـي  ، حيث تخطـأ الطالبـات  التحدث جهرا أثناء العمل على حل مشكلة أو مسألة ما 
يـتم  لحل المـشكلة      و  ، الغالب في معرفة الطريقة التي يتم التفكير فيها بطريقة علمية         

 للخطوات العلمية المفـروض إتباعهـا فـي    مرتفع لشد انتباه الطالبات  بصوت   التحدث
ن أن الـسرعة دون التفكيـر       ويـري ) حل مشكلة ، مسألة حسابية      ( الموقف التعليمي   

 بتلـك  لمي الصحيح هو األفضل وعندما ال تستطيع الطالبـات اإلتيـان بإجابـاتهن            الع
قـدرتهن علـى    منهن الثقة في     الكثير   نالسرعة والسهولة أو بخلوها من األخطاء يفقد      

 في   العلم تلقيناً ، وينحصر دورهن      ممن يتم تلقينهم   التفكير واالبتكار فيصبحن متعلمات   
  . فقط وليس التفكير الحفظ واالستظهار

 . المشكلة أو المسألة المراد القيام بحلها ةحدد المعلمت

توقـع أن   ة ت ل ما يخص المسألة أو عن أي عقب        عن ك  تتحدث المعلمة بصوت عالٍ   . ١
 .توقف عندها ة ستالمتعلم

  : ستقوم من خاللها بحل المسالة وهي كاألتيالخطوات العلمية التيالمعلمة تحديد . ٢

  ) .المشكلة ( أ ـ تحديد المطلوب في المسألة 
  .ب ـ تحديد المعطيات في المسألة 

  .ج ـ اختيار القوانين المناسبة 
  .تم التعليل لكل خطوة يتم القيام بها د ـ السير في خطوات حل المسألة بحيث ي

  أمتار عن سطح األرض ، فما مقدار ٥ نيوتن ، نريد رفعه مسافة ٨صندوق ثقله 
  الشغل الذي يجب إنجازه ؟

  .                                   تعطى الطالبات فرصه لحل المسألة 
وم المعلمة بحل المسالة على السبورة باستخدام يتم استعراض بعض الحلول ثم تق
  .إستراتيجية التفكير بصوت مرتفع 

  .                    مع استعراض جميع خطوات الحل 
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 Cell The  Learning  

  
  

  .مساعدة الطالبات على التفاعل فيما بينهن 

 معـاً على منـضدة     متقابلة بحيث يجلس كل طالبتين     في صورة أزواج     تنظيم الطالبات 
 .واحدة أو على مقعدين مجاورين ، على أن يتم اختيار األزواج  بشكل عشوائي 

 بقراءة الدرس مسبقاً وتحديد األفكار الرئيسية ووضع أسـئلة حـول            تقوم الطالبات  .١
 .أو المفاهيم الرئيسية قبل موعد الدرس األفكار 

ـ ) ب (  بإلقاء السؤال األول على الطالبة  )أ   ( تقوم الطالبة  .٢ جيـب  ا أن توالذي عليه
فـي أي   ) أ   ( فهية أو كتابية أو مناقشة الطالبـة      على السؤال مباشرة في صورة ش     

عبارة بالسؤال تكون غير مفهومه أو غير واضحة كما يمكنهمـا التنـاقش حـول               
 .سؤال ال

ــاء السؤال الثاني على الطالبـة  بإلق) ب  ( يتم بعد ذلك التبادل بحيث تقوم الطالبة      .٣
 .جيب وعليها أن ت) أ ( 

 .تكون اإلجابة إما شفهية أو كتابية أو النقاش معاً حول اإلجابة أو معنى السؤال  .٤

م المهمـة   يستمر تبادل األسئلة واألجوبة حتى االنتهاء من األسئلة المحددة وفقاً لحج           .٥
 .العلمية التي تدور حولها األسئلة المحددة 

 لمالحظة  ة المرور بين الطالبات    األسئلة أو األجوبة على المعلم     أثناء تبادل الطالبات   .٦
أدائهم ولتوجيههم وإرشادهم إثناء األداء ، ولتوفير تغذية راجعـة علـى اإلجابـات          

 .الصحيحة 
  

  الطاقة                              صور: الدرس   
v  يتم تقسيم الطالبات في بداية الحصة إلى مجوعات زوجية وبشكل عشوائي. 

v  ب  (  و ) أ  (  تتكون كل مجموعة من طالبتين. ( 

v  باإلجابة عليه ) ب ( بقراءة السؤال األول وتقو الطالبة ) أ  ( تقوم الطالبة. 

v  باإلجابة عليه ) أ  (  ال الثاني حيث تقوم الطالبة بقراءة السؤ) ب ( تقوم الطالبة. 

v               يستمر تبادل األسئلة واألجوبة حلين االنتهاء من جميع األسئلة المتعلقـة بـصور
 .الطاقة 

v               أثناء تبادل الطالبات األسئلة واألجوبة تقوم المعلمة بالمرور بـين خاليـا الـتعلم
  .لمالحظة األداء وتوفير التغذية الراجعة للطالبات 
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   )Quastion and Answer Paisإستراتيجية السؤال واإلجابة في أزواج ( 
  Think – Pair – Share  

  
  

 تعلم طرق وأساليب مختلفة لحل نفس المشكلة مما يكسب الحيوية لحجرة            تتيح للطالبات 
  . صحياً اً فتهيئ مناخالدراسة

  

   ومـنحهن ) سؤال ، مشكلة ، مثال للتطبيق  ( يطرح على الطالبات سؤاالً يثير تفكيرهن 
اَ وأخير،   آخر   ةوقتاً أخر لمناقشة الفكرة مع زميل      ، ثم منحهن     وقتـاً للتفكير فيها فردياً   

   .ثم مناقشتها مع بقية الطالبات
 .بشرح معلومات أو مهـارات للطالبـات         هذه اإلستراتيجية عقب قيام المعلمة       تستخدم

  :وتأخذ هذه اإلستراتيجية مجموعه من الخطوات وهي كالتالي 
 التفكير : الخطوة األولى  .١

و مهـارات   سؤاالً أو مسألة ترتبط بما تم شرحه مـن معلومـات       ةحيث يطرح المعلم  
) حجم أو عمـق الـسؤال   (  على حسب ثركأويطلب من الطالبات أن يقضين دقيقة أو     

  .ا في السؤال بمفردهتفكر كل طالبة

 المزاوجة : الخطوة الثانية  .٢

 من إلى أزواج ويتناقشن فيما بينهن ويفكـرن        أن ينقس  حيث تطلب المعلمة من الطالبات    
 .دقائق  ) ٥( معاً في السؤال المطروح وتستغرق هذه الخطوة نحو 

  المشاركة:الخطوة الثالثة  .٣

 إليه مـن    طوة األخيرة من األزواج أن يعرضن ما توصلن        في هذه الخ   ةويطلب المعلم 
 تبعـاً   أو نصفهنبربع األزواجالمعلمة كتفي  وأفكار حول السؤال المطروح وقد ت     حلول

  .للوقت المتاح 

  يتم عرض المسألة التالية:              
 م مع شاب يبلـغ  ١٠٠ نيوتن وجرى مسافة     ٧٠ن الرجل   تسابق رجل وشاب وكان وز    

  . م ١٥٠ نيوتن وجرى مسافة ٥٥وزنه 
  ما مقدار الشغل الذي أنجزه كل منهما ؟/ أ 
  أي منهما بذل شغل اكبر ؟/ ب

  .تعطى الطالبات فرصة من الوقت لحل المسألة والتشاور فيما بينهن 
الة على السبورة باستخدام يتم استعراض بعض الحلول ثم تقوم المعلمة بحل المس

  .إستراتيجية التفكير بصوت مرتفع 
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  . للدرس دة فعالية الطالباتزيا

               أسلوب يحتوي على محطات توقف ضرورية يعرف المتعلمـين مـن خاللهـا بأنهـا
 لما سمعوه ، أو أسئلة استفـسارية        وملخصاً. تابة ردود أفعالهم الشخصية     مخصصة لك 

  .حول الموضوع أو أي شئ يختارونه 
وقبل أن ينتقل الـى   ، لى أن يصل إلى جزء من الدرسيشرح المعلم جزء من الدرس إ   

جزء آخر يتوقف ويبين للطالبات أن دورهن قد بدأ بحيث يكتبن ما توصلن إليه ولديهن               
  :نها وهي إما أن تكون يارات لألشياء التي سيكتبأربع خ

ملخص الطالبات على الـسبورة      ةكتب المعلم وهو ملخص لما سمعهن وت    : اً  ملخص .١
 .وقد تعتبره المعلمة جزء من الملخص السبوري للدرس 

 . األسئلة على السبورة ةكتب المعلمة وته المعلمت أسئلة حول ما قاليكتبن: أسئلة  .٢

 تم شرحه ويكتـب المعلـم ردود    على مامن بكتابة ردود أفعالهن   ويق: ردود أفعال    .٣
  .أفعالهن على السبورة

أو يرسمون شيئا قيل فـي الـدرس   يكتب المتعلمون أي شي أيحث : أي  شي آخر   .٤
 .كتعبير عنه 

تتم كتابة النقاط األربعة مسبقاً على لوحة توضع أمام المتعلمـين حيـث تـذكرهم                .٥
 .ذه اإلستراتيجية بالبدائل األربعة الخاصة به

  
  االحتكاك واستهالك الطاقة                 : الموضوع  

بعد قيام المعلمة بشرح جزء من الدرس على الطالبات تطلب منهن استخراج ورقة 
  :تكلم واكتب المعدة سابقاً وسؤالهن 

  واكتب                                تكلم 
 أو فكـرة أو سؤال تودين ما توصلتي إليه عن االحتكاك ي دقيقـتان لتكتبي اآلن خذ
  . طرحه 
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  . والتفاعل المباشر وجهاً لوجه ضهن ، على بعاالعتماد اإليجابي للطالبات

 علمة الطالبات إلى مجموعات عدد كل منها يتراوح مابين خمسة إلى ستة مـن              تقسم الم
  .ين المتعلم

هذه األدوار توزع ليكمل بعضها  ، و دورا محدداً لكل عضو مجموعةالمعلمة سند ت.١
    .بعضاً

   : من أمثلة تلك األدوار ما يلي
 مـشاركة  ودوره شرح المهمة وقيادة الحوار والتأكد مـن  (Leader) القياديأ ـ  

  .الجميع

ويقوم بتسجيل المالحظات وتدوين كل ما تتوصل  : ( Recorder ) المسجل    ب ـ  
  .نتائج ونسخ التقرير النهائي إليه المجموعة من

ويتلخص دوره في تجهيز كل المصادر والمواد   ( Researcher ) : الباحث    ج ـ  
   .المجموعة التي تحتاج إليها

 نجاحه أو فشله مرتبط بنجاح أو فشل المجموعة ، حيـث يعتقـد   إدراك المتعلم أن  .٢  
تعلم وتأكد مـن أن زمالئـك   " أو " يغرقون معاً أو يسبحون معاً   " المتعلمون مبدأ أنهم    

  " .يتعلمون 
أن يتعلمـوا المـادة     "    وللمتعلمين في ذلك مسؤوليتان في المواقف التعلمية التعاونية         

  " .ع أعضاء مجموعتهم يتعلمون هذه المادة المخصصة ، وأن يتأكدوا أن جمي
  

  تم استخدام هذه اإلستراتيجية في درسين هما الطاقة الحركية والطاقة : الموضوع
  .                 الناشئة عن الجاذبية األرضية 

ت قسمت الطالبات إلى مجموعات وأعطيت كل مجموعة اسم معين بناء على رغبا
الطالبات وقامت كل مجموعة بإجراء التجارب وكتابة النتائج بأوراق النشاط المعدة 

  .مسبقا من قبل المعلمة 
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  .استراتيجيه المعبرة عن النتائج وإستراتيجية اختبار الفرق: حيث يتم تنفيذ إستراتيجيتين تقويميتين هما 


  

 كذلك على اكتساب عادة تهنساعدوم ن تعلم ذي معنى بالنسبة لهم ، ى تكوي علمساعدة الطالبات
  .التعلم عن طريق الخبرات 

  
 بدأت أتسأل..  بعد التأمل في درس أو تجربة ما ، تبدأ بعبارات مثل تأملتجمل تكتبها الطالبة ..

 .لقد دهشت  

 الطالبات أن يتأملن ما تم مناقشته وأن ة من شرح الدرس تطلب مننتهي المعلمبعد أن ت .١
 على إيجاد بعض المعارف التي قد تكون مفيدة بالنسبة لكم من هذا ينظرن إن كان قادرات

 .الدرس 

ادل  بأنه بدأنا درسنا بطرح سؤال ، وقمنا بممارسة بعض التفكير والتبة للطالباتذكر المعلمت .٢
 .ها حتى اآلن تن األشياء التي تعلمكتب جملتين أو ثالث جمل عفلتحاول كل منكن أن ت

 .ملتها أثناء تفحصكم لما تعلمتموهن تكالجدول يحتوي على عبارات قد تريد إلى هذا انظرن .٣

   يحتوي على بعض العبارات مثل  يوضع الجدول أمام الطالبات
 .......تعلمت  §

 ......دهشت  §

 .....بدأت أتعجب  §

 ..........اكتشفت  §

 ...........أشعر §

 .......نني سوف أعتقد بأ §

ة من الطالبات إن كان أي واحد منهن ترغب في أن طلب المعلمبعد انتهاء من كتابة األفكار ت .٤
  .ها قراءة جهريه تقرأ جملة التي كتبت
 في المجموعة  متسع من الوقت يطلب من الطالبات أن يجلسن مع زمالتهنوإذا كان هناك .٥

  .م تعلمهما آلراء حول شئ أو شيئين تف تبادل ابهدتبادلن األدوار فيما بينهن وأن ي
                  يتم في نهاية كل درس استخدام هذه اإلستراتيجية حسب ما هو موجود في اإلجـراءات تطلـب

المعلمة من الطالبات أن يستخرجن ورقة النشاط الخاصة بإستراتيجية نهاية الدرس ثـم تعطـى               
لكتابة ثم بعد ذلك تقرى الطالبات ما توصلن إليه من          الطالبات فرصة محددة من الوقت للتفكير وا      

  .أفكار 
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  .نه ومراجعته بطريقة مرحة غير معتادة زيادة مسئولية الطالبات عما يتعلم
  

في الصف إلى فريقين أو ثالثة يختبر أحدهما  سلوب جماعي ينقسم خالله الطالباتأ
األخر وذلك من خالل أسئلـة يتم إعدادها من قبل كل مجموعة حول جزئية معينه من 

 .الدرس بحيث تأخذ كل مجموعة جزئية محدده  

 إلى قسمين أو ثالثة أقسام ثم يقسم موضوع الدرس على ة الطالباتقسم المعلمت .١
 .حسب المجموعات 

 ) .ب ( ، ) أ ( اسم تختاره أو يرمز لها بالرمز يعطي كل فرقه  .٢

) أ (  موضوع الدرس على المجموعتين ويطلب من المجموعة ةوزع المعلمت .٣
 أكثر اإعداد اختبار يحوي أسئلة تكون إجاباتها قصيرة بحيث ال يستغرق إعداداته

 . الوقت في مراجعة المعلومات ) ب ( من خمس دقائق ويستغل الفريق 

وإذا لم يتمكن أعضاء هذا الفريق من ) ب ( أعضاء الفريق ) أ ( يق يختبر الفر .٤
 .إجابة السؤال يتم المناقشة فيه 

   .وتتبع نفس الخطوات) أ ( باختبار الفريق ) ب ( ثم يحدث العكس يقوم الفريق 
  

  االحتكاك واستهالك الطاقة                  : الموضوع  
سيم الطالبات إلى مجموعتان المجموعة األولى تـضع أسـئلة عـن االحتكـاك              يتم تق 

  .والمجموعة الثانية تضع أسئلة عن تحوالت الطاقة 
ع األسئلة ثم يتم يعطى كل فريق ـدقائق لوض ) ٣( ة تعطى من الزمن ـكل مجموع

دقائق لمناقشة الفريق األخر ) ٣(  
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 . صـندوق     .لوحـة فلـين       .ورقة نشاط     . Show Data  جهاز   .CD. جهاز الكمبيوتر    .١

مغنـاطيس   . مقص  .خيط  .حجر  .كرة  .سيارة  . مكعب خشب   .نابض   .طاوله ارتفاعها متر 
 .كأس  .موقد بنسن  .وعاء له غطاء  ) .متوفر بالمعمل ( جهاز  التلفزيون  .كشاف  .مسامير 

لوح غير سميك من الخـشب   .أثقال  .مجموعة سيارات  .مواقع على االنترنت  .بطاقة ة.طاولة   .٢
 .مكعبات  ) ٣(  .أصبع طباشير . علبة عصير اسطوانية الشكل  . ٠, ٥بطول 

 .الحديد رى من  من البالستيك واألخسم تقريباً ٣م بقر كرتان متساويتين في الحج .٣

 .متر واحد ، ماء مسطره طولها  .١

عبارة عن حقيبة صغيره يتم وضع أوراق النشاط بداخلها مرتبه حسب استخدامها في             : ـ حقيبة عمل    
  . كل درس ، ويتم ترتيب حقيبة العمل حسب مقتضيات كل درس في كل مرة يتم استخدامها 
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...........................................................  

 
م الفيزيائي للشغلالمفهو 

 
 

الشغل بالمفهوم الفيزيائي ، أمثلة للشغل بالمفهوم الفيزيائي ، الرمز المستخدم للداللة على الشغل ، 
  .العوامل التي يعتمد على الشغل ، وحدة الشغل ، أمثلة للفرق بين مفهوم الشغل في حياتنا اليومية 

 
 

 
 .تقارن ين المفهوم الفيزيائي للشغل ومفهومه في الحياة اليومية  .١

 .تفرق بين الشغل بالمفهوم الفيزيائي ومفهومه في الحياة اليومية  .٢

 .الشغل الدال على رمز ال تبين .٣

 .تعدد العوامل التي يعتمد عليها الشغل  .٤

 .تكتب معادلة الشغل  .٥

 . التي يقاس بها الشغل تستنتج الوحدة .٦

  
 

الجمل المعبرة األسئلة الحافزة ، المجموعات الثنائية ، تكلم اكتبالعمل الفوري ، االتفاق على الدرس ، 
عن نتائج  

 
 

ه ارتفاعها لوحة فلين ، صندوق ، طاولورقة نشاط ،  ، Show Data ، جهاز CDجهاز الكمبيوتر ، 
  .متر 
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                                                                   ٣( الزمن(                                          
 والتي يظهر فيها  )١(  وهي الشريحة رقم Sow Data  جهازيتم قبل التمهيد للدرس عرض عن طريق

  مجموعة صور ألطباء و معلمين ويتم كتابة التعليق التالي 
 
 
 

  
  
  
  

                                                                             ) ٣( الزمن                                :  موضوع الدرس يتم طرح األسئلة التالية الستنتاج
  .مين بترتيب غرفتك أو حل واجباتك المدرسية  عندما تقو

  هل يمكن اعتبار ذلك شغل ؟ / ١س
  أي منهما يمكن أن نقول انه بذل شغالَ ؟ / ٢س

   .مبنىعامل يحمل الطوب ويصعد به للمبنى أم قيام مهندس بتصميم 
  عددي فروع مادة العلوم ؟ / ٣ س
  إلى أي منهما ينتمي الشغل ؟ / ٤س

  . موضوع الدرس من قبل الطالبات م استنتاجمن خالل المناقشة يت
 

   
           ) الموضوع ثم يوضع اللوح أمام الطالبات قرأ يتم كتابة العناصر على لوح خارجي وي( 

                                                                                                          دقائق ) ٣( الزمن 
 
 
 
 
 
 

  .لمفهوم الفيزيائي ـ قيام الطبيب بالجولة الصباحية على المرضى ال يعد شغال با
  .ـ شرح المعلمة للدرس ال يعد شغال بالمفهوم الفيزيائي 

 ـ ما مدى صحت هاتين العبارتين ؟
 

  :نتعلم من حصة اليوم العناصر التالية   
  .ـ مفهوم الشغل بالمعنى الفيزيائي 

  .ـ مقارنة بين الشغل بالمعنى الفيزيائي ومعناه بالحياة اليومية 
  .وم الفيزيائي لشغل بالمفهوضح اتـ أمثله مختلفة 

  .معرفة الرمز الدال على الشغل ـ 
  .العوامل التي يعتمد عليها الشغل تعداد ـ 
  . قانون الشغل  كتابةـ

  .الوحدة التي يقاس بها الشغل ـ استنتاج 
  .  جول ١مقدار تستنبط ـ 
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                                           ٣ (   الزمن                         ( 

    ) ٣(   لعرض الشريحة رقم dataثم يتم استخدام : األدوات المستخدمة 
  . تحمل مجموعة من الممارسات اليومية للشخص العادي يعرض على الطالبات شريحة

  :وتحمل العبارات التالية 
  :أعمال نقوم بها في حياتنا اليومية 

 . ـ أداء الصالة  ١

 . ـ ترتيب غرفتك ٢

  . ـ اإلفطار  الصباحي ٣
 . ـ الذهاب للمدرسة ٤

  . ـ االنتباه أثناء الحصة في الفصل ٥
 . بساحة المدرسة  ـ اللعب في الفسحة مع زميالتك٦

 . ـ العودة إلى المنزل ٧

  . ـ القيام بأداء الواجبات المدرسية ٨
  يتم سؤال الطالبات 

   ؟شغالًمارسات التي تشاهدينها تمثالً أي من الم / ١س
  أي منها يحتاج إلى مجهود عضلي ؟ / ٢س
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المواد   تقويم هدف التعلم   الرقم
  التعليمة

  الزمن  ريسإجراءات التد

قارني بين المفهوم   ١
الفيزيائي للشغل 

ومفهومه في الحياة 
  اليومية ؟

  صندوق
+  

  طاوله

 
 نيوتن تقوم كل مجموعة بالعمل ٢عبارة عن صندوق وزنه 

  التالي 
يتم رفع الصندوق  من األرض إلى سطح طاوله ارتفاعها 

  .  م ١
  التالية مع المجموعاتثم تقوم المعلمة بمناقشة األسئلة 

ما مقدار القوة التي بذلت على الصندوق لحمله إلى  / ١س
  سطح الطاولة ؟

  حددي اتجاه القوة ؟ / ٢س
ما مقدار اإلزاحة التي أحدثتها القوة على الصندوق  / ٣س
  ؟

  قارني بين اتجاه القوة واتجاه حركة الصندوق ؟ /  ٤س
 

 
 

  
  

  وق ؟ما الذي تتوقعين أن يحدث للصند / ١س
كم مقدار اإلزاحة التي أحدثتها القوة على الصندوق  / ٢س
.  

، والبعض ) إزاحة ( نالحظ أن بعض القوى تسبب حركة 
  .اآلخر ال تسبب حركة 

 


 
  
  

  
  )٥(   

   دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

 المواد
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

فرقي بين   ٢
الشغل بالمفهوم 

الفيزيائي 
ومفهومه في 
  الحياة اليومية ؟

شريحة 
عرض بور 

   )٤( رقم 
+  
 Dataجهاز

Show  
+  

ورقة نشاط 
   )١( رقم 

  

  

تقوم المعلمة بتقسيم الطالبات إلى مجموعـات ثنائيـة       
   ) .١( واخذ ورقة نشاط رقم 

أمامك عرض ألشخاص قاموا بعمل شغل بـالمفهوم        
  .الفيزيائي وآخرون شغل بمعناه في حياتنا اليومية 

 :تحوي ورقة النشاط على األتي 

فرقي بين الشغل بالمفهوم الفيزيائي ومفهومـه        / ١س
في حياتنا اليومية ؟ أمامك عرض ألشـخاص قـاموا    
بعمل شغل بالمفهوم الفيزيائي وآخرون شغل بمعنـاه        

. حياتنا اليومية في 
  :ورقة العمل على الشكل التالي 


 


 

    

  

 )٥(   

  دقائق

      
رئيسية أو األفكار اآلن خذي دقيقتان لتكتبي الفكرة ال

الرئيسية التي سمعتها أو توصلت إليها حتى اآلن عن 
  .الشغل بمفهومه الفيزيائي واكتبي أي سؤال لديكم 

 )٢(   
  دقیقة 

      
٣  

استنتجي رمز 
  الشغل ؟

يستخدم عادة لكل مصطلح اختصار يدل عليه ويكون   
  .هذا االختصار مشتق من المصطلح 

  مة لكن من ما االختصارات المستخد / ١س
  المسافة * الحجم * الكتلة * افة الكث*  الكيلوجرام  

  . للشغل اقترحي اختصار كرمز/  ٢س
  

 )٢(   
  دقیقة
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

        
 

  
  

  

عددي العوامل   ٤
التي يعتمد عليها 

لشغل ؟                     ا
  الزمن 

عرض 
بور شريحة 

   )٥( رقم 
 +  
  

  Dataجهاز
Show  

  

  :يتم عرض الشريحة على الطالبات 
واألخرى ) أ ( أمامك صورتان احدهما الصورة 

  ) ب ( الصورة 
أي من هاتين الصورتين يقوم صاحبها ببذل  / ١س

  شغل بالمفهوم الفيزيائي ؟
   ما العوامل التي يعتمد عليها حساب الشغل ؟   /٢س
  استنتجي من خالل العوامل قانون الشغل ؟ / ٣س

ثم تسأل المعلمة أي من المجموعات تود عرض 
  ) يتم عرض مجموعة من اإلجابات ( إجابتها 

  
     

 
 

  
× 

  
  

 )٥(   

      
اآلن خذي دقيقتان لتكتبي الفكرة الرئيسية أو األفكار 

  .ئيسية التي سمعتها أو توصلت إليها حتى اآلن الر
  
  

 )٢(   

  دقيقة
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

اكتبي معادلة   ٥
الشغل من خالل 

اختصارات 
المصطلحات ؟    

  ما الوحدة المستخدمة لقياس المسافة ؟  
  لة ؟ما الوحدة المستخدمة لقياس الكت

  ما الوحدة المستخدمة لقياس الشغل ؟
   المسافة ×القوة  = الشغل 
  )متر (  ف ×) نيوتن ( ق =     ش 

 )٤(   

استنتجي الوحدة   ٦
التي يقاس بها 

الشغل ؟                 

عرض 
بور شريحة 

   )٥( رقم 
+  
 Dataجهاز

Show  
  

  لبات على الطا ) ٦( يتم عرض الشريحة رقم 
  يتم قراءتها من قبل إحدى الطالبات

  : ومنه يتم استنتاج 
  
  
  
  
  

 )٣(   

  

 ٥( الزمن(   
 

   من فضكم فكروا بما قمنا بعمله حتى اآلن يتم ختم الدرس بقول المعلمة
  أن تكتبتفكير المتبادل ، فلتحاول كل منكنلقد بدأنا درسنا بطرح سؤال ، وقمنا بممارسة بعض ال

تبدؤوا جملكم بكلمات من  حتى اآلن ، وقد ترغبون أن جملتين أو ثالث جمل عن األشياء التي تعلمتهن
  :مثل 
 ..........................ت تعلم •

 .........................دهشت  •

 ...................بدأت أتعجب  •

 ....................اكتشفت ثانية  •

 ............................اشعر  •

 ...............اعتقد بأنني سوف  •

  . جملها التي كتبتها لطالبات من منكن تريد أن تقرأالتالي إلى اسؤال توجيه البعد ذلك يتم 
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 بالمفهوم الفيزيائي أكتبي كافة األنشطة التي تقومين بها خالل تواجدك بالمدرسة والتي تعتبر شغالً/ ١س
  ؟
  
  
 /  ٢س 

 
 

حيـث أقـوم    ألسرة  ، ثم ابدأ بإعداد الفطور  ل      واصلي الفجر   ،  امسة صباحا    الساعة الخ  انهض من نومي  
ذهب إلي غـرف    ، أل واحملها إلي الطاولة ثم يجتمع أفراد العائلة        ،  والسندوتشات  الساخن   الحليب   بإعداد
  .والكتب مبعثره على الطاولة . كانت المالبس على األرضحيث 

يسمى بالكمبيوتر ، وكان واضـحاً      ز أخر علمت أخيرا انه      غرفة جها  كان هناك جهاز تلفاز، وفي ركن ال      
  . إن الغرفة لشاب 

  .أخذت المالبس و أرجعتها إلى مكانها ثم بعد ذلك جلست ارتب في الكتب 
وحملـت  ،  ورتبت السرير   ،  ومسحت التلفاز وحملت أشرطه الكمبيوتر ووضعتها في الدرج الخاص بها           

  .أن انتهيت أقفلت باب الغرفة وخرجت إلى الغرفة المجاورة المكنسة إلى الغرفة وبدأت اكنس وبعد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ) ٤٠٠(  

  
 

 
...........................................................  

 
أمثلة على حساب الشغل   

 
 

  .حساب الشغل ، قوة االحتكاك ، اتجاه حركة قوة االحتكاك وحركة الجسم ، حساب قوة االحتكاك  
 
 

 
 

  . ـ تطبق القانون الرياضي للشغل على المسألة الحسابية ١
  . ـ تستنج اثر قوة االحتكاك على األجسام ٢
  . بين اتجاه قوة االحتكاك وحركة الجسم  ـ تقارن٣
  .ب قوة االحتكاك تحس ـ ٤
  . على الشغل  ـ تحل أمثلة٥
  

 
..  زاوج ..لفوري ، االتفاق على الدرس ، المجموعات الثنائية ، التفكير بصوت مرتفع ، فكرالعمل ا 

.الجمل المعبرة عن نتائج شارك  
 

 

  .ورقة نشاط ، لوحة فلين  ، Show Data ، جهاز CDجهاز الكمبيوتر ، 
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 ٣( الزمن(  

  Show Dataجهاز   ) + ١( رض شريحة رقم ع: األدوات المستخدمة 

  :يتم عرض الشريحة على الطالبات ويتم سؤالهن 
  أي من األشخاص قام بشغل ولماذا ؟) ب ( و  ) أ( بيني من خالل الصورتين  / ١س

  ثم يتم استعراض بعض اإلجابات من الطالبات 
  ما المجموعة التي تود قراءة الحل على زميالتها 

  .يتم االستماع لبعض الحلول 
 )٣( الزمن    :  موضوع الدرس يتم طرح األسئلة التالية الستنتاج 

  :مراجعة سريعة للدرس السابق 
  عددي العوامل التي يعتمد عليها الشغل ؟ / ١س
  ما الوحدة التي يقاس بها الشغل ؟ / ٢س
  اذكر قانون الشغل ؟ / ٣س

  

   
 ) ٣(  الزمن ) الموضوع ثم يوضع اللوح أمام الطالبات قرأ رجي وييتم كتابة العناصر على لوح خا( 

دقائق 
 

 
 . بتعلمه في درسنا الماضي مراجعة ما سبق وما §

  حساب الشغل من حيث  §
  .ل المبذول ضد الجاذبية األرضية                 أ ـ الشغ

  .               ب ـ الشغل المبذول ضد قوة االحتكاك 
 .قوة االحتكاك  §

  .االتجاه الذي تعمل به قوة االحتكاك عند تأثيرها على األجسام  §
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 ٣( الزمن(  

  Sow Dataجهاز  ) +  ٣( عرض شريحة رقم : ألدوات المستخدمة ا

  : والتي تحوي على األتي يتم عرض الشريحة على الطالبات
داً بمفهـوم  للصعود أيهمـا بذل جه   الدرج   صعد شخصان عمارة احدهما استخدم المصعد واآلخر استخدم       

  الشغل الفيزيائي ؟
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

طبقي القانون   ١
الرياضي للشغل 
على المسألة 

   ؟الحسابية

عرض 
  شريحة
  بور

   )٤( رقم 
+  
 Data جهاز

Sow  +  
ورقة نشاط  

   )١( رقم  

 
فية حساب الشغل المبذول ضد     سنبدأ بالتعرف على كي   

الجاذبية األرضية ، وذلك من خالل المسألة الحسابية        
  :التالية 

يطلب من الطالبات العمل علـى شـكل مجموعـات          
ح عليهن المسألة والمعروضـة علـى       ثنائية ثم يطر  

   ) .٤( رقم بور شريحة 
 أمتار ٥ نيوتن ، نريد رفعه مسافة ٨صندوق ثقله 

ار الشغل الذي يجب عن سطح األرض ، فما مقد
  إنجازه ؟

.                                   تعطى الطالبات فرصه لحل المسألة 
يتم استعراض بعض الحلول ثم تقوم المعلمة بحل 

دام إستراتيجية التفكير ـالمسالة على السبورة باستخ
  .بصوت مرتفع 

 
  :ات التالية لحل أي مسالة البد من اتخاذ الخطو

 
 

:                                                                           المعطيات 
  . ن ٨) = الثقل ( القوة 

                            م٥                . م ٥) = المسافة ( اإلزاحة 
   ن٨

  
  
  

 )٦(   
  دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

       
) ف (  مقدار  اإلزاحة ×) ق ( مقدار القوة = الشغل 

.  
   ف ×ق =     ش   

  . جول ٤٠ = ٥ × ٨= 
  

  

استنتجي اثر قوة   ٢
االحتكاك على 

  األجسام ؟

سيتم التعرف على حساب الشغل المبذول ضـد قـوة           
  .االحتكاك 

عند توقف سـيارة وبشكل مفاجئ نسمع صوتاً 
  .يصدر منها 

  اقترحي أسباب لحدوث الصوت ؟ / ١س
 : قوة إعاقة تحدث عند تحريك أو

  .محاولة تحريك جسم على جسم آخر مالمس له
به قوة أبدئ رأيك  حول الدور الذي تقوم  / ٣س

  االحتكاك  ؟
ة ـوة ثابتـرح أرسطو أنه يجب أن توجد قـاقت
ظ على حركته ـي يحافـم لكـر في الجسـتؤث

    . ) ع، ق  (بسرعة منتظمة 
وجد جاليليو أن قوة االحتكاك هي التي تسبب توقف • 

وكلما ، األجسام المتحركة وليس غياب القوة األصلية
    . قلكان السطح أملساً كانت قوة االحتكاك أ

إذا  (استنتج جاليليو أنه في غياب قوة االحتكاك • 
فإن الجسم )  كان السطح أملساً ألقصى درجة

المتحرك يستمر في حركته وبسرعة منتظمة في خط 
  . مستقيم دون وجود قوة تحركه

  

 )٤(   

  دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

اتجاه قارني بين   ٤
قوة االحتكاك 
  وحركة الجسم ؟

عرض 
  شريحة بور

   )٥( رقم 
+  

 جهاز
Sow Data  

  


  

تعمل قوة االحتكاك باتجاه معاكس لحركة الجسم 
  .المتحرك 

  : عبارة عن  ) ٥( رقم عرض بور شريحة  
شب لينزلق على سطح عند دفع مكعباُ من الخ/ مثال 

، فإنه يبدأ بسرعة تحددها قوة دفعنا له ، ثم يأخذ 
   . بالتباطؤ حتى يتوقف عن الحركة 

  اتجاه الحركة              
                                                                                                                                 

      قوة االحتكاك       
  

 )٥(   
  دقائق

احسبي قوة   ٥
  االحتكاك
  ؟للجسم 

ورقة نشاط 
  )   ٢( رقم 

  
  : عبارة عن  ) ٢( ورقة نشاط رقم 

  :حلي المسألة التالية 
تحرك جسم بإزاحة مقدارها متران فقط ، وكان مقدار 

  . نيوتن ٥قوة ا الحتكاك 
 الشغل الذي  أنجزه المكعب أثناء احسبي مقدار

  حركته ؟
تعطى الطالبات فرصة من الوقت لحل ما المجموعة 

  .التي تريد أن تعرض حل المسالة 
يتم استعراض بعض الحلول ثم تقوم المعلمة بحل 

جية التفكير ورة باستخدام إستراتيـالمسالة على السب
  .بصوت مرتفع 

  

 )٦(   
   دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  علم الت

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

       
  :لحل أي مسالة البد من اتخاذ الخطوات التالية 

 
 

  :المعطيات 
   نيوتن٥= القوة المبذولة ضد قوة االحتكاك 

   . م ٢) = المسافة ( اإلزاحة 
 
ف (  مقدار  اإلزاحة ×) ق ( مقدار القوة = الشغل 

. (  
   ف ×ق =     ش   
  .  جول ١٠ = ٢  ×٥=           

  

حلي المثال   ٥  
التالي على 

الشغل ؟                               

ورقة نشاط 
   )  ٣(  رقم 

  
  :عرض المسألة التالية يتم 

 نيـوتن   ٧٠تسابق رجل وشاب وكان وزن الرجـل        
 نيوتن  ٥٥ م مع شاب يبلغ وزنه       ١٠٠وجرى مسافة   
  . م ١٥٠وجرى مسافة 

  ما مقدار الشغل الذي أنجزه كل منهما ؟/ أ 
  أي منهما بذل شغل اكبر ؟/ ب

تعطى الطالبات فرصة من الوقت لحل المسألة 
  .والتشاور فيما بينهن 

الحلول ثم تقوم المعلمة بحل المسالة  استعراض يتم
ة التفكير بصوت ـعلى السبورة باستخدام إستراتيجي

  .مرتفع 

  

  :لحل أي مسالة البد من اتخاذ الخطوات التالية 
استخراج المعطيات المسألة وهي في المسألة : أوال 

  :كما يلي 

) ٨  (         
  دقائق
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م هدف تقوي  الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

  :المعطيات       
  :          الشاب                 : الرجل 
  ) الوزن ( القوة              ) الوزن ( القوة 

  . نيوتن ٥٥=      .            نيوتن ٧٠= 
              .    م ١٥٠=   المسافة  .        م١٠٠= المسافة 

  الحل  : ثانياً 
  يتم كتابة معادلة الشغل وهي 

) ف (  مقدار اإلزاحة ×) ق ( مقدار القوة = الشغل 
.  

  بالنسبة للرجل 
   مقدار اإلزاحة ×مقدار القوة = الشغل 

  .  جول ٧٠٠٠=  م ١٠٠  × نيوتن ٧٠  =      
  بالنسبة للشاب 

   مقدار اإلزاحة×مقدار القوة = الشغل 
  جول ٨٢٥٠=   نيوتن ١٥٠× ن  نيوت٥٥   =     

.  
  نالحظ من خالل الحل أن الشاب بذل شغال اكبر 

  .ألنه جرى مسافة اكبر 
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 دقائق )  ٤( الزمن 
   بما قمنا بعمله حتى اآلن لكن فكرنمن فض يتم ختم الدرس بقول المعلمة

تفكير المتبادل ، فلتحاول كل منكن أن تكتب لقد بدأنا درسنا بطرح سؤال ، وقمنا بممارسة بعض ال
  :لتي تعلمتها حتى اآلن ، ومن الممكن أن تبدأن جملكن بكلمات مثل جمل عن األشياء اجملتين أو ثالث

 ..........................تعلمت  •

 .........................ت دهش •

 ...................بدأت أتعجب  •

 ....................اكتشفت ثانية  •

 ............................اشعر  •

 ...............اعتقد بأنني سوف  •

  .بعد ذلك يتم سؤال الطالبات من منكن تريد أن تقرأ جملها التي كتبتها 
  

 
  والذي هو عبارة عن )  من الكتاب المقرر           (   ٢ ، س ٦٣ص /  ١س
  

 ٤ نيوتن إلى ارتفاع     ٤٠ أمتار ،أم رفع جسم يزن       ٣ نيوتن إلى ارتفاع     ٥٠رفع جسم يزن    : أيهما أصعب   
  أمتار ؟ ولماذا ؟

  
  . رفع الثقل وإخراجه من الحفرة ولم تتمكني بقدرتك الذاتية من ذلك ، ماذا تفعلين تريدين / ٢س

   *كافة االقتراحات المناسبة التي يمكن من خالله إخراج الثقل ؟اكتبي 
  

 
 
 
 
  
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  في األنشطة الالصفي ) ٢٠٠٦( تم االستعانه بكتاب شواهين * 
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...........................................................  

 
الطاقــــة   

 
المفهوم العلمي الطاقـة ، األجسام القادرة على انجـاز الشغل ، أمثلة المتالك األجسام الطاقة ، الطاقـة 

جسام الساكنة ، الحرارة شكل من أشكال الطاقة ، تعريف الطاقة الكامنة والطاقة الحركية الموجودة باأل
  .والطاقة الحرارية ، عالقة الطاقة بالشغل 

 
 

 
  .المفهوم العلمي للطاقة من خالل األمثلة لفظاً ـ تستنتج ١
  .تستنتج األجسام القادرة على انجاز شغل من خالل األمثلة  ـ ٢
  .الطاقة الموجودة باألجسام الساكنة من خالل الوسيلة المستخدمة  ـ تبين نوع ٣
  .حركة حجر معلق أثناء سقوطه نحو األسفل خطوات  ـ تتبع ٤
  خدمة الحرارة شكل من أشكال الطاقة من خالل الوسيلة المستبجملة مكتوبة  ـ تستنبط ٥
  . ـ تقارن بين الطاقة الكامنة والطاقة الحركية والطاقة الحرارية من خالل تحقيق األهداف السابقة ٦
  . ـ تصنف الصور التي أمامها حسب امتالكها للطاقة الكامنة أو الطاقة الحركية أو الطاقة الحرارية ٧
  .التعليمية العالقة بين الطاقة والشغل من خالل الوسيلة تعميما حول   ـ تصوغ٨
  . ـ  تستنتج وحدة الطاقة وذلك من خالل تحقق الهدف السابق ٩

  . جديدة تبين عالقة الطاقة بالشغل مثلة ـ تقترح أ١٠
 

فكر زاوج شارك ، الجمل .  العمل الفوري ، االتفاق على الدرس ، المجموعات الثنائية ،  تكلم اكتب  
.المعبرة عن نتائج  
 

، نابض ، مكعب خشب  ، لوحة فلين ورقة نشاط ،  ، Show Data  ، جهازCDجهاز الكمبيوتر ، 
سيارة ، كرة ، حجر ، خيط ، مقص  
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 ٢(  الزمن(   

  .تقوم المعلمة بطرح السؤال التالي علي الطالبات 
  .ستطيعي حمله ألنه ال يملك طاقة تخيلي لو أنك أردت حمل صندوق ولم ت

  ما الذي تتوقعين أن يحدث ؟ /   ١س
  .تستعرض إجابة مجموعة من الطالبات 

  

 ) ٣(  الزمن                    :الستنتاج موضوع الدرس يتم طرح األسئلة التالية  
  .مراجعة سريعة للدرس السابق 

أة وعلى بعد عدة أمتـار الحـظ وجـود حـاجز     كان السائق يقود السيارة بسرعة كبيرة جداً وفج        / ١س
  سيصطدم به ، ما القوة التي سيستخدمها لتساعده على إيقاف حركة السيارة ؟

  ما االتجاه الذي تعمل به قوة االحتكاك إليقاف حركة الجسم المتحرك ؟ / ٢س
  
 

   ) ٣( الزمن ) الموضوع ثم يوضع اللوح أمام الطالبات قرأ ح خارجي وييتم كتابة العناصر على لو( 
دقائق 

  
  :نتعلم من حصة اليوم العناصر التالية            

    .المفهوم العلمي للطاقة استنتاج ـ  ١        
  .    ألجسام التي تنجز شغل تمتلك طاقة ستنتاج  ـ ا٢        
  .مدة تظهر حركتها بعد تحريرها  ـ األجسام الجا٣        
  .ـ تتبع حركة حجر معلق أثناء سقوطه  ٤        
  .ـ الحرارة طاقة  ٥        
  ) .الكامنة ، الحركية ، الحرارية ( ـ تعريف الطاقة  ٦        
  .ـ  أمثلة ألجسام تملك طاقة  ٧        
  .ـ عالقة الطاقة بالشغل  ٨        
  . يبذل على الجسم يخزن فيه على شكل طاقة كامنة ـ الشغل الذي ٩        
  .ـ مقدار الطاقة التي يختزنها الجسم المبذول عليه شغل  ١٠       
  .ـ وحدة الطاقة  ١١       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ) ٤١١(  

دقائق ) ٣( ن الزم 
على الطالبات ويترك لهن فرصة للتفكير ، وتحتوي الشريحة  ) ١(  تقوم المعلمة  بعرض الشريحة رقم 

  : على العبارات التالية 
  تسير السيارة  ؟ كيف-١

   تستطيع العمل أو اللعب وأنت جائع ؟لماذا ال -٢
   تتحرك السفن الشراعية  ؟كيف  -٣
  الوقود ؟ ماذا تستفيد السيارة من -٤
   ماذا يستفيد اإلنسان من الغذاء ؟-٥
   ماذا تستفيد السفن الشراعية من الرياح ؟-٦

 

تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

استنتجي   ١
المفهوم العلمي 

  للطاقة  ؟

عرض 
بور شريحة 

   )٢(  رقم 
+  

 جهاز
Sow Data  

  

  شريحة البور على الطالبات يتم سؤالهن بعد عرض 
استنتجي المفهوم العلمي للطاقة ؟                                                       / ١س
  تعريفها ؟أي المجموعات ترغب في عرض  / ٢س
     

  

  

  )٢(   
  دقيقة 

استنتجي   ٢
األجسام القادرة 

على انجاز شغل 
  ؟          

ورقة نشاط 
   )١( رقم 

+  
شريحة 

  عرض بور
   )٤( رقم 

+  
 جهاز

Sow Data  
  

  كرة+ سيارة 
  

 
ما نوع الطاقة الموجودة بالكرة قبل اصطدام  / ١س

  السيارة بها ؟
ما نوع الطاقة الموجودة بالسيارة أثناء  / ٢س

  حركتها ؟
الموجودة بالكره أثناء بيني نوع الطاقة  / ٣س

  حركتها ؟
  .سبب حركة الكرة : عللي  / ٤س

يطلب من كل مجموعة اإلجابة على ورقة النشاط 
  :والتي تحتوي على األتي  ) ١( رقـم 

  :  ثم أجيبي على األسئلة التالية ) أ ( تأملي الشكل 

 )٣ ( 
  دقائق
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   ) ٤١٢(  

تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  سإجراءات التدري

       
  : إملئ الفراغ في العبارة التالية 

 .الكرة .....  ......ة بالكرة يعمل على تحرك اصطدام السيار §

 اختر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الرمز الذي يمثلها 

 .نوع الطاقة التي خزنت بالكرة عند اصطدام السيارة بها  §

  .أ ـ طاقة كامنــة 
  . قة حركية ب ـ طا

  .ج ـ طاقة حرارية 
  .د ـ طاقة كهربائية 

  ــــــــــــــــــــــــ
  ثم ) ب ( تأملي الشكل 

  :اختر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الرمز الذي يمثلها 
  ...............نوع الطاقة في الكرة بعد اصطدامها  §

  .أ ـ طاقة كامنــة 
  . ب ـ طاقة حركية 
  .ج ـ طاقة حرارية 
  \د ـ طاقة كهربائية

  ـــــــــــــــــــــــــ         
  :أملي الفراغ الذي يلي العبارة التالية 

  نتيجة اصطدام السيارة بالكرة وتحركها 
  ..........ألنها تملك ....... .ول أن السيارة أنجزتنستطيع أن نق

  .ويتم استعراض بعض إجابة المجموعات 
: يتم التوصل إلى  

  

  حينما تصدم السيارة بجسم، لسيارة أن تنجز شغال تستطيع ا
  أصغر فإنها تحركه
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المواد   تقويم هدف التعلم   الرقم
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

 الطاقة تبين  ٣
الموجودة 

ام الجامدة ـباألجس
  ؟

ورقة نشاط 
   )٢( رقم 

+  
 جهاز

Sow Data  
+  

  بورشريحة 
   )٥( رقم 

  نابضان
+  

  مكعب
  

 
ما نوع الطاقة الموجودة بالمكعب قبل أن يتحرر  / ١س

  النابض ؟
  ؟ يمتلكها المكعب بعد تحررالنابضالطاقة التيما  / ٢س
  برري سبب حركة النابض ؟ / ٣س

يطلب من كل مجموعة اإلجابة على ورقة النشاط والتي 
  :تحتوي على األتي 

  ) أ ( تأملي الشكل  )  ٥( الشريحة رقم 
  : ثم أجيبي على األسئلة التالية  ) ١( م رق
  ما الذي يحدث للنابض عند ضغطه بقوة ؟ / ١س

................................................................................  

  :أكملي الفراغ التالي  / ٢س
  ....................يمتلك النابض عند انضغاطه طاقة 

............  فإنه يدفع بالجسم إلـى       عند تحرير النابض  
  ............ على انه يمتلك وهذا يدل

     على الطالبات ثم        )٢(  رقم يتم عرض الشريحة   
اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائـرة حـول         / ٣س

  :الحرف الذي يمثل اإلجابة الصيحة 
    نوع الطاقة التي يمتلكها النابض بعد تحرره طاقة §

  . كامنــة أ ـ 
  .  حركية ـ ب 

   . حراريةج ـ 
  .د ـ كهربائية 
    )١( رقم  )ب ( تأملي الشكل 

  : التالية   ثم أجيبي على األسئلة 
  ما الذي يحدث للنابض عند شده بقوة ؟ / ١س

.....................................................  

 )٣(   
  دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  ءات التدريسإجرا

  :أكملي الفراغ التالي  / ٤س      
  ....................يمتلك النابض عند شدة طاقة 

عند زوال القوة المؤثرة على النابض فإنه يعود إلـى          
  ............ وضعه  

    ......... طاقة ال تظهر إال بعد األجسامتمتلك 
اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حـول        / ٥س
  :رف الذي يمثل اإلجابة الصيحة الح

  .................وبذلك أصبح النابض يمتلك طاقة 
  .كامنــة أ ـ 

  . حركية ب ـ 
  .حرارية ج ـ 

  .د ـ كهربائية 
  .ويتم استعراض بعض إجابة المجموعات 

  طاقة ال تظهر إال بعد تحريرهااألجسامتمتلك 
  

  

خطوات تتبعي   ٤
حركة حجر 
معلق أثناء 
 سقوطه على

األرض ؟         

ورقة نشاط 
   )٣( رقم 

+ 
Sow Data  

+  
  شريحة ب

   )٤( رقم 
حجر معلق 

  بخيط
  مقص+ 

 
يطلب من كل مجموعة اإلجابة على ورقة النشاط 

  : والتي تحتوي على األتي 
.  حركة حجر معلق أثناء سقوطه خطوات تتبعي  
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

اد المو
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

       
 قبل  ممشار إليها باألسه  هو  حددي نوع الطاقة كما      §

 .سقوط الحجر وبعده 

  
  

                           
  
  
  

  
  
  
  

إجابات يتم استعراض  
  المجموعات

  

تستنبط بجملة   ٥
مكتوبة 

لحرارة شكل ا
من أشكال 

  الطاقة

  بورشريحة 
  ) ٨(  رقم 

+  
 جهاز

Sow 
Data  

عند تسخين الغاز الذي يداخل المكبس تنتقل  / ١س
الطاقة الحرارية إلى الجزيئات وبالتالي تملك الجزيئات 

  ........طاقة 
  .كامنــة أ ـ 

  . حركية ب ـ 
  .حرارية ج ـ 
  .كهربائية د ـ 

   .تعمل هذه الطاقة على رفع غطاء المكبس

 )٣  ( 
  دقائق

      لتكتبي ما توصلتي نقتياآلن خذي دقي 
.إليه من أنواع الطاقة أو فكرة أو سؤال تودين طرحة 

ا 

 )٢(   
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

قارني بين   ٦
الطاقة الكامنة 

والطاقة 
كية الحر

والطاقة 
.         الحرارية 

شريحة بور 
   )٩(  رقم 

+  
 جهاز

Sow 
Data  

  

 لكل من الطاقة اًمن خالل ما سبق طرحه اكتبي تعريف
  .   الكامنة والطاقة الحركية والطاقة الحرارية 

  
  .الطاقة التي يختزنها الجسم : الطاقة الكامنة 

 .التي يملكها الجسم المتحرك الطاقة : الطاقة الحركية 

هي الطاقة التي تكتسبها األجسام : الطاقة الحرارية 
  .التي نقوم بتسخينها 

 
  

  

 الصور صنِف  ٧
التي أمامها 

حسب امتالكها 
للطاقة الكامنة 

أو الطاقة 
الحركية أو 

الطاقة 
   ؟الحرارية

  

مجموعة من 
الصور 
موجودة 
بالشريحة 

  البور
  ١٠( رقم 
(  
+  

 جهاز
Sow 
Data  

+  
    ورقة نشاط 

  )٤(    

 
 

( والتي تحتوي  ) ١٠( أمامك شريحة بور رقم 
مجموعة من الصور التي تمثل الطاقة الكامنة 

  ) .والحركية والحرارية 
  : تأملي الصور التي أمامك ثم 

صنفي الصور حسب امتالكها للطاقة الكامنة أو  / ١س
وضعيها بالجدول قة الحرارية الطاقة الحركية أو الطا

    :األتي 
  

  الطاقة الحرارية  الطاقة الحركية  الطاقة الكامنة
      
      
      

  
  

 )٣ (   
                                دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمة

  الزمن  إجراءات التدريس

صيغي تعميماً   ٨
قة  العالحول

بين الطاقة 
   ؟والشغل

عبارة عن 
  بورشريحة

   )١١( رقم 
+  

 جهاز
Sow Data  

+  
مكعب من 

  الخشب
+  

ورقة نشاط 
   )٥( رقم 

  

تطلب المعلمة من الطالبات رفع مكعب الخشب ثـم         
  :  النشاط  والتي تحوي على األتياإلجابة على ورقة

  :أكملي الفراغات التالية  / ١س
على فإننا نبـذل لصندوق إلى األعندما نرفـع ا §

يخـزن الشغل في الصندوق على ...........
 ...............شكل طاقة 

مقدار الطاقة التي اختزنهـا الـصندوق بداخلـه          §
  ..................تساوي 
    ) ١٢(  الشريحة رقم 

  :أكملي الفراغات التالية  / ٢س
عندما نترك الصندوق ليسقط مرة أخرى فإنه يملـك         

  .................طاقة في هذه ا لحالة 
  ..............ٍ......... ..مقدار هذه الطاقة

     ٤  

ي وحدة ستنتجا  ٩  
  الطاقة ؟

  بورشريحة 
   ) ١٢( رقم 

+  
 جهاز

Sow Data  

  : أكملي الفراغات التالية 
  ) .شغل .................    (  الطاقة تنتج 

 ) .ة طاق    ( ...  ...........ننتج شغال عندما نبذل

 ) .متداخالن  ( .........لشغل مصطلحان الطاقة وا

 ) .الجول : .................. ( وحدة الشغل هي 

  ) .الجول : .................. ( وحدة الطاقة هي 

٤  

قترح أنشطة أ  ١٠ 
جديدة تبين 

عالقة الطاقة 
.           بالشغل 

ورقة  نشاط 
   )٦( رقم 

  
وجه المعلمة  الطالبات إلى اإلجابة على ورقة ت

  النشاط والتي تحتوي السؤال التالي 
اقترحي أنشطة جديدة تبين عالقة الطاقة  / ١س

  ؟ بالشغل
تترك المعلمة فرصة للطالبات لإلجابة على السؤال 

بات المجموعات التي تود ثم يتم استعراض إجا
     اإلجابة 

٤  
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 ٤( الزمن(  
 

   بما قمنا بعمله حتى اآلن لكن فكرن من فضيتم ختم الدرس بقول المعلمة
فكير المتبادل ، فلتحاول كل منكن أن تكتب تلقد بدأنا درسنا بطرح سؤال ، وقمنا بممارسة بعض ال

  :لتي تعلمتها حتى اآلن ، وقد ترغبن أن تبدأن جملكن بكلمات مثل  جمل عن األشياء اجملتين أو ثالث
 ..........................تعلمت  •

 .........................دهشت  •

 ...................بدأت أتعجب  •

 ....................اكتشفت ثانية  •

 ............................اشعر  •

 ...............اعتقد بأنني سوف  •

  .بعد ذلك يتم سؤال الطالبات من منكن تريد أن تقرأ جملها التي كتبتها 
  

 
 .اكتبي كافة األجهزة لصور الطاقة التي تبدأ بالحرف م 
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...........................................................  

 
صور الطاقة  

  
 

الحركية ، الطاقة الحرارية ، الطاقة الطاقة الكامنة ، طاقة الجاذبية األرضية ، الطاقة الكهربائية ، الطاقة 
  .الصوتية ، الطاقة الضوئية ، الطاقة النووية 

 
 

 
  . ـ تقارن بين الطاقة الكامنة والطاقة الحركية ١
  .الطاقة الموجود باألرض كتابة أو لفظاً نوع  ـ تستنتج ٢
  . قدرة الطاقة المغناطيسية على جذب األجسام تشاهد ـ ٣
  . ـ تذكر أمثلة لألجسام التي تحمل طاقة كهربائية ٤
  . ـ تبين أثر الطاقة الحرارية في حركة األجسام ٥
  .الطاقة الصوتية اهتزز األجسام بعالقة نوع الطاقة من خالل  ـ تستنبط ٦
  .الطاقة الموجودة بضوء الشمس نوع  ـ تستنتج ٧

      
 

.  العمل الفوري ، االتفاق على الدرس ، السؤال التحفيزي ، خلية التعلم ، الجمل المعبرة عن النتائج   
 

 

 ، ورقة نشاط ، لوحة فلين ، كرة ، مغناطيس ، مسامير ،              Show Data  ، جهاز  CDجهاز الكمبيوتر ،    
وعاء له غطاء ، موقد بنسن ، كأس ، طاولـة ، بطاقـة ،               ) متوفر بالمعمل   ( ون  كشاف ، جهاز  التلفزي    

  .االنترنت 
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 ٢( الزمن(  
  ما سبب بقاء األجسام ثابتة على سطح األرض ؟ /  ١س
   ؟ن األرض ليس لها جاذبية لألجسامما الذي تتوقعين أن يحدث لو أ / ٢س 

  

 ) ٣(  الزمن                                :الستنتاج موضوع الدرس يتم طرح األسئلة التالية  
  عرفي المفهوم العلمي للطاقة ؟ / ١س
   الطاقة الموجودة بالمنزل ؟عددي أنواع / ٢س
  اذكري مثال على كل نوع من أنواع الطاقة ؟ / ٣س

  .من خالل المناقشة يتم التوصل لموضوع الدرس 
  
  
  

 ) ٣(  الزمن ) الموضوع ثم يوضع اللوح أمام الطالبات قرأ يتم كتابة العناصر على لوح خارجي وي( 
  دقائق

  

      
  :نتعلم من حصة اليوم العناصر التالية        

   الكامنة ، الحركية ، المغناطيسية ، الكهربائية (التعرف بعض صور الطاقة    ـ  
  ) .طاقة الجاذبية األرضية ، الطاقة  الصوتية ، الطاقة الضوئية ، الطاقة النووية    

  .صور ألشكال الطاقة     ـ 
  .التحدث عن الطاقة النووية كمصدر يمكن استغالله في األغراض السلمية والحربية    
      

  
     ٣( الزمن(  

   ) ١(  لعرض الشريحة رقم Dataجهاز   ) + ١(  شريحة رقم : األدوات المستخدمة  
  قارني بين الشمس والفرن الكهربائي ؟   / ١س

  .مة بسؤال الطالبات حول من ترغب في عرض إجابتهاتقوم المعل
  تعراض إجابة مجموعة من الطالبات    يتم اس
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

قارني بين   ١
الطاقة الكامنة 

والطاقة الحركية 
  ؟

كرة ، نابض  
خيط من 
 المطاط 
  سيارة

حريك الـسيارة وقـذف     تطلب المعلمة من الطالبات ت    
  الكرة وتحريك النابض 

  ما نوع الطاقة الموجودة في الجسم ؟ / ١س
 أمثلة على الطاقـة الكامنـة والطاقـة         عددي/ ٢س

  الحركية ؟
  ) النابض،خيط المطاط،الكرة  (مثل: األجسام الساكنة
  )بندول الساعة، الكائن الحي (مثل:األجسام الحركية

 )٢ ( 
  دقيقة

كتابة استنتجي   ٢
الطاقة أو لفظاً 

الموجودة 
  باألرض ؟

  .ن الطالبات قذف الكرة نحو األعلىتطلب المعلمة م  كرة
.                                               عند قذف الكرة نحو األعلى  / ١س
  ما سبب اتجاه الكرة نحو األرض ؟/ أ 
  ما نوع الطاقة الموجودة باألرض ؟  / ٢س

  .لجاذبية األرضية طاقة ا: نوع الطاقة 

 )٢ ( 
  دقيقة
  

 قدرة شاهدي   ٣
الطاقة 

المغناطيسية 
على جذب 
  األجسام ؟

  مغناطيس
+  

  مسامير

تطلب المعلمة من الطالبات تقريب المغنـاطيس مـن        
  قطعة الحديد والمسمار                        

  ماذا تالحظين على المسمار ؟ / ١س
  هل بذل المغناطيس شغل ؟  / ٢س
  ا نوع الطاقة الموجودة بالمغناطيس ؟م / ٣س

  طاقة مغناطيسية ؟: نوع الطاقة 

 )٢ ( 
  دقيقة

اذكري أمثلة   ٤
لألجسام التي 
تحمل طاقة 
  كهربائية ؟

  كشاف
+  
ز جها

  .التلفزيون 
  

عندما تسيرين مسافة على سجادة ثم تمسكين مقـبض      
  .                 الباب 

  بماذا تشعرين  / ١س
  لتك تشعرين أحيانا برعشة ؟ عندما تصافحين زمي

  ما سبب تلك الرعشة ؟ / ٢س

  ما نوع الطاقة التي تملكها الكهرباء ؟  / ٣س
طاقة كهربائية وتوجد في األجسام : نوع الطاقة  

  .المشحونة 
  

 )٢ ( 
  دقيقة
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

بيني اثر الطاقة   ٥
في  الحرارية 

  حركة األجسام ؟

وعاء له 
+ غطاء 

.                   موقد بنسن 

تطلب المعلمة من الطالبات أن يضعن الوعاء علـى         
  .                           النار ثم يقمن بتغطيته 

  ماذا تالحظين على الغطاء ؟/ أ 
  متى تحركت جزيئات الماء ؟/ ب 
  اء ؟ ما نوع الطاقة التي حركت جزيئات الم٢س
  بماذا تعرف هذه الطاقة ؟ / ٣س
  ما مصدر الحرارة في أجسامنا ؟ / ٤س

  .طاقة حرارية : نوع الطاقة 

 )٢(   

  دقيقة

نوع استنبطي   ٦
الطاقة من خالل 
عالقة اهتزاز 

األجسام بالطاقة 
  الصوتية ؟

  كاس
 +   

                  طاولة

تطلب المعلمة من الطالبات أن يقمن بتحريك الكـأس         
  .                           ى الطاولة عل
أمامك كاس زجاجي قـومي بتحريكـه علـى         / ١س

  .                          الطاولة 
ما نوع الطاقة  الناتجة من ارتطـام الكـأس           / ٢س

  بالطاولة ؟
  .عند مرور الطاقة على ارتفاع منخفض  / ٣س
  ما الذي يحدث للشبابيك واألبواب الزجاجية ؟ /  أ 
  .عللي ما سبب حركتها  / ب

  .صوتية : نوع الطاقة 
  
  

 )٢(   

  دقيقة

نوع استنتجي   ٧
الطاقة الموجودة 

  بالشمس ؟

  ما الذي تمدنا به الشمس ؟ / ١س  
  بماذا تمدنا في النهار ؟ / ٢س
  ما الطاقة الموجودة بالشمس ؟ / ٢س
  ما الطاقة الموجودة في الشمعة ؟ / ٣س

  .ضوئية : نوع الطاقة 
  

 )٢(   

  دقيقة
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

      
v         يتم تقسيم الطالبات في بداية الحصة إلى مجوعات

 .زوجية وبشكل عشوائي 

v  ب ( و ) أ  ( كل مجموعة من طالبتين تتكون. ( 

v    مبقراءة الـسؤال األول وتقـو     ) أ    ( تقوم الطالبة 
 .باإلجابة عليه ) ب ( الطالبة 

v  تقـوم   بقراءة السؤال الثاني و   ) ب  ( ة  تقوم الطالب 
 .باإلجابة عليه ) أ  (  الطالبة 

v     ين االنتهاء مـن    حلواألجوبة  يستمر تبادل األسئلة
 .علقة بصور الطاقة جميع األسئلة المت

v        أثناء تبادل الطالبات األسئلة واألجوبة تقوم المعلمة
بالمرور بين خاليا التعلم لمالحظة األداء وتـوفير        

  .التغذية الراجعة للطالبات 

 )٧(   

  شريحة رقم    
  )٢(    

 +  
جهاز 
Show 
Data  

+  
ورقة نشاط 

   )١( رقم 

  
 ) ٢( طالبات شريحة بور رقم     تعرض المعلمة على ال   

والتي هي عبارة عن مجموعة من الصور تمثل صور         
 ) ١( مختلفة للطاقة و يستخرجن ورقة العمـل رقـم         
  والتي تحتوي وتطلب منهن تصنيف صور الطاقة 

  رقم الصورة   ـالمث  نوع الطاقة  الرقم
  ١        

٢        
٣        
٤        
٥        

) ٥ (  

  دقائق
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   ) ٥(           الزمن                 .                       الطاقة النووية  المعلمة عن ثم تتحدث
   اآلن في العالم حسب األحداث الجارية

  . ما الخالف القائم بين دولتي إيران والواليات المتحدة األمريكية  / ١س
   دولة تقع ؟ ما اسم المدينة التي ألقيت عليها أول قنبلة نووية ؟ وفي أي / ٢س
  ما اسم المنظمة التي تعنى بالحد من انتشار األسلحة النووية ؟ / ٣س
   للطاقة النووية ؟ئما األضرار الناتجة عن االستخدام السي / ٤س
  
  

  راءة البطاقة أمام زميالتهاثم تقوم إحدى الطالبات بق
   

 المتحـدة تعنـى     لألمـم  دولية تابعة     الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأول منظمة      إنشاء تم   ١٩٥٧في العام   
 المراقبة الوقائية كذراع فنـي      أو ما يعرف بنظام الضمانات      إنشاءوتم  . بشؤون الحد من االنتشار النووي    

 بـرامج   إنـشاء وقد ساهمت الوكالة في     .  التحقق من تطبيق معاهدة الحد من االنتشار النووي        إلىيهدف  
 وانتقـال   إنتـاج  جل اهتمامها هـو متابعـة        أن سلمية مع    ضألغراللتعاون في استخدام الطاقة النووية      

 سـلمية، وان هـذا      ألغـراض  كل ذلك كان     أنواستخدام اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم والتحقق من       
 .  النوويةلألسلحة برامج إلى األشكال شكل من بأياالستخدام والمنشآت المستخدمة ال تؤدي 

  
  تالي ثم تقوم الطالبات بمشاهدة الموقع ال

  
related=feature&HA٣z٣sOj١cw=v?watch/com.youtube.www://http   
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   بما قمنا بعمله حتى اآلن لكن فكرن من فضيتم ختم الدرس بقول المعلمة

تفكير المتبادل ، فلتحاول كل منكن أن تكتب أنا درسنا بطرح سؤال ، وقمنا بممارسة بعض اللقد بد
  :لتي تعلمتها حتى اآلن ، وقد ترغبن أن تبدأن جملكن بكلمات مثل  جمل عن األشياء اجملتين أو ثالث

 ..........................تعلمت  •

 .........................دهشت  •

 ...................بدأت أتعجب  •

 ....................اكتشفت ثانية  •

 ............................اشعر  •

 ...............اعتقد بأنني سوف  •

 .بعد ذلك يتم سؤال الطالبات من منكن تريد أن تقرأ جملها التي كتبتها 

  
 

   
  اكتبي كافة استخدامات الطاقة الحرارية ؟ / ١س
  فة استخدامات الطاقة الحركية ؟اكتبي كا / ٢س
  

  ) ١  ،   س٦٣ص( الواجب من الكتاب المدرسي المقرر 

  
  اكتبي فيما ال يزيد عن صفحه عن الطاقة النووية من حيث استخداماتها السلمية و الحربية  ؟ / ٢ص
  
  
  

  :عبارة عن  ) ١ س٦٣ص ( الواجب من الكتاب المقرر 
  

الطاقة ، وكذلك المطحنة ، فلكي تدور يجب أن تزود بالطاقة ، من يحتاج محرك السيارة إلى وقود يمده ب
  الهواء ، أو الماء ، أو الكهرباء ؟

  .ما المصدر الذي يزود العامل بالطاقة ليمكنه من العمل 
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...........................................................  

 
الطاقة الحركية  

 
  

 
اقته الحركية ، دور عامل السرعة في زيادة الطاقة الحركية للجسم ، دراسة أثر سرعة الجسم في ط

دراسة أثر كتلة الجسم في مقدار طاقته الحركية ، دور كتلة الجسم في زيادة الطاقة الحركية للجسم ، 
  .العوامل التي تؤثر على الطاقة الحركية للجسم 

  
  

 
 

  . ـ تستنتج أثر سرعة الجسم في طاقته الحركية ١
  . ـ تبين دور عامل السرعة في زيادة الطاقة الحركية للجسم ٢
  . ـ تحسب أثر كتلة الجسم في مقدار طاقته الحركية ٣
  . ـ تستنبط دور عامل الكتلة في زيادة الطاقة الحركية للجسم ٤
  .ي الطاقة الحركية للجسم  ـ تعدد العوامل التي تؤثر ف٥
  

 
  االتفاق على الدرس ، األسئلة الحافزة ، التعلم التعاوني ، الجمل المعبرة عن نتائج  
  

 

 مجموعة سيارات ، أثقال ،  ، ورقة نشاط ، لوحة فلين ،Show Data  ، جهازCDجهاز الكمبيوتر ، 
  . مكعبات ٣ ، علبة عصير اسطوانية الشكل ، أصبع طباشير ، ٠, ٥ن الخشب بطول لوح غير سميك م
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 ٢( الزمن (   
  عرفي الطاقة الحركية ؟ / ١س
  اذكري أمثلة ألجسام تملك طاقة حركية ؟ / ٢س
  . خالل المناقشة يتم التوصل لموضوع الدرس من
  
 

 ) ٣(  الزمن ) الموضوع ثم يوضع اللوح أمام الطالبات قرأ يتم كتابة العناصر على لوح خارجي وي( 
  دقائق

                            
  

  :ية   نتعلم من حصة اليوم العناصر التال      
 .القيام بنشاط عملي لمعرفة العوامل المؤثرة في مقدار الطاقة الحركية لجسم متحرك     ـ 

 .دراسة أثر سرعة الجسم علي طاقته الحركية    ـ 

 .دراسة أثر كتلة الجسم في مقدار طاقته الحركية    ـ 

 .العالقة بين الطاقة الحركية للجسم وكتلة الجسم    ـ 
 

 ٣( الزمن(  
سيارتان أحدهما بداخلها أثقال واألخرى ال  + dataجهاز  ) + ١( شريحة رقم : األدوات المستخدمة 

  .تحمل شئ 
  أيهما أسرع ؟ وضحي السبب ؟) ب ( والشكل ) أ ( قارني بين الشكل 
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

 أثر يستنتجا  ١
سرعة الجسم 
في طاقته 

   ؟الحركية

سيارة ، لوح 
غير سميك 
من الخشب 

 م  ٥،٠بطول 
علبة عصير 
اسطوانية 

الشكل فارغة  
أصبع 
  طباشير

  . مكعبات ٣

 
يتم تقسيم الطالبات إلى مجموعـات كـل مجموعـة          

  تتكون كل مجموعة من خمس طالبات 
والتي تحتـوي علـى      ) ١( توزيع ورقة النشاط رقم   

  : األتي 
 :    تعدد العوامل التي تـؤثر 

  .على الطاقة الحركية للجسم 
  /العامل األول 

 
ü         ضعي السيارة فوق اللوح المائل بحيث يكون عدد

 ) . معكبات ٣( المكعبات التي تحمل اللوح 

ü  ضعي علبة العصير أمام السيارة لتصطدم بها. 

ü          حددي موقع علبة العصير قبل التـصادم وبعـده
 .وذلك لحساب مقدار اإلزاحة التي حدثت للعلبة 

ü      مكعبين ( ح  غيري عدد المكعبات التي تحمل اللو
. ( 

ü          حددي موقع علبة العصير قبل التـصادم وبعـده
 .وذلك لحساب مقدار اإلزاحة التي حدثت للعلبة 

ü  قارني النتائج. 

ü             تقوم المعلمة فـي أثنـاء ذلـك بجولـة حـول
المجموعات للتأكد من سير النشاط ولتقديم تغذيـة        

 .   راجعة 

ü             تقوم المعلمة فـي أثنـاء ذلـك بجولـة حـول
أكد من سير النشاط ولتقديم تغذيـة       المجموعات للت 

 .   راجعة 
  

  )٨(   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ) ٤٢٩(  

تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

بعد إجراء التجربة تقوم الطالبات بتعبئة ورقة العمل رقم       
  وهي على النحو التالي ) ا ( 

  ما أثر ميالن السطح في مقدار سرعة السيارة ؟ / ١س
.......................................................................  

ما أثر ميالن السطح على مقـدار إزاحـة علبـة            / ٢س
  ..............................................................العصير ؟

ما أثر ميالن السطح في مقدار الطاقة  الحركيـة           / ٣س
  ...............................................................لها ؟ 

    
  

مقدار اإلزاحة التي 
  لبةحدثت للع

مقدار ارتفاع السطح 
  المائل

  بعد  قبل

 المالحظة

  

        عند ارتفاع ثالث مكعبات
        .عند ارتفاع مكعبين 

  

 دور يبينب  ٢
عامل السرعة 

في زيادة 
الطاقة 
الحركية 

   ؟للجسم

  ورقة نشاط 
   )  ١( رقم 

إجراء  )  + ١( يتم تحقيق الهدف من خالل ورقة نشاط        
  .النشاط 

 )٧(   

تحسب أثر   ٣
كتلة الجسم 
في مقدار 

طاقته 
.                     الحركية 

ورقة نشاط 
   )٢( رقم 

   ) .٢( يتم تحقيق الهدف من خالل ورقة نشاط رقم 
يتم تقسيم الطالبات إلى مجموعات كل مجموعـة تتكـون      

  .جموعة من خمس طالبات كل م
 : العوامل التي تؤثر على   تعدد 

  .الطاقة الحركية للجسم 

)١٠(       

  العامل األول الذي يؤثر على مقدار
 .............كية هو الطاقة الحر
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

ســـيارة ،     
لـوح غيـر   
سميك مـن   
الخــــشب 

 م  ٥،٠بطول  
ـــة  ، علبـ
ــصير  عــ
اســـطوانية 
ــشكل  ( الـ
ــة  ، ) فارغ

أصــــبع 
طباشـــير ، 
كتل عياريه ،   
  شريط الصق 

لمعرفة العامل الثاني البد من إلغاء أثر عامل السرعة         
فـي  " تقريبـا ً " ، وذلك بتحريك الجسم بسرعة واحدة  

جميع خطوات الدراسة ، لذا يجب أن يكـون مـيالن           
  .السطح واحد طوال عملك 

 
ü   ثبتي السطح عند زاوية ميالن مناسبة. 

ü          قيسي مقدار اإلزاحة التي تسببها الـسيارة لعلبـة
 العصير في حالتين 

   .السيارة تنزلق بمفردها على السطح : األولى 
السيارة تنزلق على السطح وقد ثبت عليها       : الثانية  

غيري مقدار الكتل المثبتـة ،      ( كتلة عياريه معينة    
  ) .وفي كل مرة نسجل مقدار اإلزاحة 

ü    اء ذلك بجولة حول المجموعات     تقوم المعلمة في أثن
   .      للتأكد من سير النشاط ولتقديم تغذية راجعة 

 ي يؤثر على مقدار العامل الثاني الذ
  .............. ....هوالطاقة الحركية 

  

اإلزاحة التي             سرعة السيارة
  أحدثتها العلبة

                 
  المالحظات

السيارة تنزلق مـن علـى      
  .السطح بمفردها 

  
  

  

السيارة تنزلق مـن علـى      
  .السطح بثقلين 

    

لـى  نزلق مـن ع   السيارة ت 
  السطح بثالثة أثقال 

  

    

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ) ٤٣١(  

  

 
 ٣( الزمن(  

   بما قمنا بعمله حتى اآلن لكن فكرن من فضم الدرس بقول المعلمةيتم خت
تفكير المتبادل ، فلتحاول كل منكن أن تكتب لقد بدأنا درسنا بطرح سؤال ، وقمنا بممارسة بعض ال

  :لتي تعلمتها حتى اآلن ، وقد ترغبن أن تبدأن جملكن بكلمات مثل  جمل عن األشياء اجملتين أو ثالث
 ..........................تعلمت  •

 .........................دهشت  •

 ...................بدأت أتعجب  •

 ....................اكتشفت ثانية  •

 ............................اشعر  •

 ...............اعتقد بأنني سوف  •

  بعد ذلك يتم سؤال الطالبات من منكن تريد أن تقرأ جملها التي كتبتها 
 

  اقترحي أمثلة تظهر ارتباط الطاقة الحركية بسرعة الجسم ؟ / ١س
  اقترحي أمثلة تظهر ارتباط الطاقة الحركية بسرعة الجسم ؟ /  ٢س

  صيد السمك   / ٣    س
يذهب خالد مع والده كل أسبوع إلى النهر القريب لصيد السمك بالصنارة ، وقد جرب الصيد في مختلف 

د العصر ، وقت الغروب ، وكان معه دفتر صغير يسجل فيه أعداد األسماك في الصباح ، بع: األوقات 
  : التي كان يصطادها ووقت الصيد كما يلي 

  وقت الغروب  في العصر  في الصباح  أيام الصيد
٣  ١  ٤  ١  
١  ٢  ٥  ٢  
٢  -  ٣  ٣  
٢  ١  -  ٤  
١  ١  ٣  ٥  
٢  ٣  ١  ٦  

حتى يذهب في هذا الوقت ويوفر والجهد       وقد حاول خالد االستفادة من الجدول لمعرفة أفضل وقت للصيد           
وال يذهب في األوقات األخرى التي يكون الصيد فيها قليالً ، من هذا الجدول هل تعرفي ما هـو أفـضل      

  .وقت للصيد بالنسبة لخالد 
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...........................................................  

 
الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية   

  
 

تعريف الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية ، دراسة عامل ثقل الجسم وأثره على الطاقة ، 
 الجسم عن سطح األرض وأثره على الطاقة الكامنة ، العالقة بين عامل ثقل الجسم دراسة عامل ارتفاع

  .ع الجسم ، وحدة الطاقة الكامنة وارتفاعه بالطاقة الكامنة ، قانون الطاقة الكامنة الناشئة عن رف
 

 
 

  . العلمي للطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية ـ تستنتج المفهوم١
  . ـ تستنبط أثر عامل ثقل الجسم على الطاقة الكامنة ٢
  .  ـ تستنتج أثر عامل ارتفاع الجسم عن سطح األرض على الطاقة الكامنة ٣
  . ـ تبين العالقة بين عاملي ثقل الجسم وارتفاعه بالطاقة الكامنة ٤
  .ستخدم للطاقة الكامنة  ـ تذكر القانون الم٥
  . ـ تحل مسألة حسابية لحساب الطاقة الكامنة للجسم ٦
 

 
التعلم التعاوني المجموعات الثنائية ،   ،تحفيزي ال  السؤالالعمل الفوري ، االتفاق على الدرس ، 

.شارك ، الجمل المعبرة عن نتائج ....  زاوج  ... فكر  
  

 

كرتين متساويتين في الحجـم   ،  ، ورقة نشاط ، لوحة فلين Show Data  ، جهاز  CDجهاز الكمبيوتر ،    
الحديـد ،  : سم تقريباً ، ولتكن أحدهما من البالستيك واألخرى من مادة ذات كثافـة كبيـرة مثـل          ٣بقر  

  كرة . مسطره طولها متر واحد ، ماء 
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 ٣( الزمن (   
 Dataجهاز  ) + ٢( الشريحة رقم : األدوات المستخدمة 

  ذبية أرضيةتخيلي لو أن األرض ال يوجد بها جا

  ما التصور الذي تتوقعين أن تكون عليه األرض ؟
  
  

 ) ٣(  الزمن                                 :الستنتاج موضوع الدرس يتم طرح األسئلة التالية  
  يتم إسقاط كرة أمام الطالبات ومن ثم يدور النقاش حولها

  أين اتجهت الكرة عند سقوطها ؟  / ١س
  رة باتجاه األرض ؟عللي سقوط الك / ٢س
  ما نوع الطاقة الموجودة بداخل الكرة ؟ / ٣س

  .من خالل المناقشة يتم التوصل لموضوع الدرس 
  

 
 ) ٣(  الزمن ) الموضوع ثم يوضع اللوح أمام الطالبات قرأ يتم كتابة العناصر على لوح خارجي وي( 

  دقائق         
  :نتعلم من حصة اليوم العناصر التالية      
ü  لطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية المفهوم العلمي لتعريف. 

ü  العوامل لمؤثرة في مقدار الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية تحديد. 

ü  تناسب طاقة الجسم الكامنة بسبب تجاذبه مع ثقله. 

ü  التي يكتسبها الجسم نتيجة مع ارتفاعه تناسب طاقة الجسم الكامنة. 

ü  قانون الطاقة الكامنة الناشئة عن رفع الجسم. 

ü  تطبق قانون الجاذبية لحل المسألة .  
  
  

 ٣(  الزمن (  
  Show Data جهاز )  + ٣( الشريحة رقم : دوات المستخدمة األ

   مقال عن العالم نيوتن مكتشف الجاذبية األرضية 
  .يطلب من الطالبات قراءة المقال يتم النقاش حوله 
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

استنتجي   ١
المفهوم العلمي 
للطاقة الكامنة 

ئة عن الناش
الجاذبية 
  األرضية

  ما الطاقة التي تمتلكها الكرة قبل سقوطها ؟ / ١س  كرة
  من أين حصلت الكرة على هذه الطاقة ؟ / ٢س
عرفي الطاقة الكامنة الناشـئة عـن الجاذبيـة      / ٣س

  األرضية ؟
 

  فاعههي الطاقة التي يكتسبها الجسم بسبب ارت
  .عن سطح األرض مسافة ما 

  

 )٢(   

  دقيقة

 أثر حددي  
عامل ثقل 
الجسم على 
   ؟الطاقة الكامنة

  ورقة عمل
 )١ (  

  رمل 
 كرتين 

متساويتين 
في الحجم 

سم ٣قر ب
 ولتكن تقريباً 

أحدهما من 
البالستيك 

واألخرى من 
 ذات مادة

كثافة كبيرة 
الحديد : مثل 
مسطره ـ 

طولها متر 
  واحد ، ماء

 
ورقـة  + يتم تحقيق الهدف من خالل إجراء النـشاط         

  : والتي تحتوي على   ) ١(  عمل 
  :العوامل المـؤثرة    تحديد 

في مقدار الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبيـة        
  .األرضية 

  : العامل األول 
  :اكتبي أدوات النشاط التي أمامك 

.........................................................  
  

.........................................................  
  

........................................................  

 )٧(   

  دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

 سـم   ٧٠كلتا الكرتين من ارتفاع     اسقطي على التوالي          
  .تقريبا 

  : أكملي الفراغات التالية 
تأملي في آثار الكرتين على الرمل ثـم أجيبـي علـى            

  :األسئلة التالية 
  ............................... أي الكرتين أثقل ؟ / ١س
  هل أحدثت كال الكرتان حفرة في الرمل ؟ / ٢س

................................................................  

ما الفرق بين األثر الذي يحدثه سـقوط الكـرة           / ٣س
  الثقيلة ، وأثر سقوط الكرة الخفيفة ؟

....................................................................  

الكرة الثقيلة أم   : أي الكرتين أنجزت شغالً أكبر       / ٤س
  الخفيفة ؟

.............................................................  

الكرة الثقيلـة أم    : أي الكرتين تملك طاقة أكبر       / ٤س
  الكرة الخفيفة ؟ 

            

  ذي يؤثر على مقدار الطاقة الكامنةالعامل األول ال   
  .........................هو   
  

  

 أثر حددي  ٣
عامل ارتفاع 

ن الجسم ع
سطح األرض 
على الطاقة 

   ؟الكامنة

   
  ) + ٢(  يتم تحقيق الهدف من خالل ورقـة نـشاط          

  إجراء النشاط
 :  العوامل المؤثرة في تحديد

مقدار الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية 
  .األرضية 

 )٧(   
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  جراءات التدريسإ

  : العامل األول       
أعيدي التجربة باستخدام إحدى الكرتين ، ولتكن الكرة 

  .الثقيلة منهما 
  . سم بحذر ١٥٠اسقطي الكرة من ارتفاع 

  :ثم سجلي مالحظتك 
  .......................ماذا تالحظين ؟  / ١س
قارني بين أثرها في الرمل هنا وبين أثرها  / ٢س

  . سم ٧٠سقطت من ارتفاع عندما 
..........................................................  

  
  ذي يؤثر على مقدار الطاقةالعامل األول ال

  ......................... هو        الكامنة

  

  

بيني العالقة   ٤
بين عاملي ثقل 
الجسم وارتفاعه 
  بالطاقة الكامنة

اط ورقة نش
   )٣( رقم 

 
 ) ٣( يتم تحقيق الهدف من خالل ورقة نـشاط رقـم           

:والتي تحتوي على  
  ة بين عـاملي ثقـل الجـسم        العالقتحدد

  .الطاقة الكامنة وارتفاعه وبين 
  :العامل األول    : أكملي  الفراغات التالية 

  ................ ...ويرمز له بالرمز....... ............

  والعكس ..........................كلما زاد ثقل الجسم زادت 
ه مـع األرض  تتناسب طاقة الجسم الكامنة بسبب تجاذب  

  .......... .... مع............تناسباً 
  

  )٥(   
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

  : لثاني العامل ا      

   ..................... ويرمز له بالرمز.........................

تتناسب طاقة الجسم الكامنة التي يكتسبها الجسم نتيجة        
  .......................مع .............رفعه تناسباً 

  

 القانون استنتجي  ٥
المستخدم للطاقة 

نة الناشئة الكام
عن الجاذبية 
        األرضية ؟

    
  ما الرمز المستخدم للثقل ؟ / ١س
ما الرمز المـستخدم لالرتفـاع عـن سـطح         / ٢س

  األرض ؟
استنتجي قانون الطاقة الكامنة الناشئة عن  / ٣س

  الجاذبية األرضية ؟

  =لطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية 
   ارتفاع الجسم  ×  ثقل الجسم       

     ع ×و         =         
  

 )٣(   

حلي المسألة   ٦
الحسابية التالية 

                           ؟

ورقة نشاط 
  ) ٦( رقم 

 
 

 المسألة ثم البدء في     تطلب المعلمة من الطالبات قرأت    
  .الحل 

)  ٦( ف من خالل ورقة نشاط رقـم        يتم تحقيق الهد  
والتي تحتوي على  

  ن رفع مترين عن سطح األرض  نيوت٥٠له جسم ثق
  أ ـ ما مقدار الشغل المبذول لرفعه ؟

  ب ـ ما مقدار الطاقة التي اكتسبها الجسم ؟
  .اكتبي القانون / الحل 

  .ثم تطلب المعلمة من المجموعات أن تقرأ اإلجابة 
  . تستخدم المعلمة التفكير بصوت مرتفع لحل المسألة 

 )٦(   
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 ٣( الزمن(  
 

   بما قمنا بعمله حتى اآلن لكن فكرن من فضيتم ختم الدرس بقول المعلمة
تفكير المتبادل ، فلتحاول كل منكن أن تكتب بعض اللقد بدأنا درسنا بطرح سؤال ، وقمنا بممارسة 

  :لتي تعلمتها حتى اآلن ، وقد ترغبن أن تبدأن جملكن بكلمات مثل  جمل عن األشياء اجملتين أو ثالث
  

 ..........................تعلمت  •

 .........................دهشت  •

 ...................بدأت أتعجب  •

 ....................اكتشفت ثانية  •

 ............................اشعر  •

 ...............اعتقد بأنني سوف  •

  .بعد ذلك يتم سؤال الطالبات من منكن تريد أن تقرأ جملها التي كتبتها 
  

 
  :والذي هو عبارة عن  ) ٩ س ـ ٨س  ،  ٦٣ص(  من الكتاب المدرسي المقرر  

   / ٨س
  . م ، ثم ترك ليسقط باتجاه األرض ١٠لى ارتفاع  نيوتن إ٨٠رفع جسم ثقله 

  م ؟١٠ما شكل طاقته وهو على ارتفاع / أ 
  م  عن سطح األرض ؟٧ب ـ ما مقدار كال من طاقته الكامنة وطاقته الحركية عندما يكون على ارتفاع 

  ة ؟ ج ـ ما شكل طاقته في اللحظة التي تسبق مالمسته سطح األرض مباشرة ؟ وما مقدار هذه الطاق
  

   /٩س
!  كجم ، بشكل عـامودي علـى أرض موحلـة            ٥سقط جسمان متشابهان في الشكل ، وكتلة كالً منهما          

  . سم ٧ سم ، وأحدث الثاني حفرة عمقتها ١٤فأحدث األول حفرة عمقها 
  ما سبب اختالف عمقي الحفرتين ؟ 

 
تستخدم علبة واحده فقط    ( ستخدام علبة المشروبات الغازية المعدنية      أذكر اكبر عدد من الطرق ال      /  ٢س

  .وليس أكثر من علبة 
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...........................................................  

 
دراسة طاقة الجسم الساقط نحو األرض  

  
 

تتبع تحوالت الطاقة لجسم يسقط على األرض ، مقدار الطاقة الكامنة والحركية للجسم عند بداية سقوطه 
،  

 سقوطه ، مقدار الطاقة الكامنة والحركية للجسم عند أصدامه  مقدار الطاقة الكامنة والحركية للجسم أثناء
باألرض ، اختزان الجسم لجزء من الطاقة تمكنه من االرتداد ، قانون حفظ الطاقة ، حساب مقدار الطاقة 

  . نيوتن ١٠الكامنة والحركية لجسم ساقط ثقله 
 

 
 

  . تحوالت الطاقة لجسم يسقط على األرض ـ تتبِع١
  . بين تغيرات الطاقة الكامنة والحركية على الجسم من لحظة سقوطه حتى لحظة ارتطامه تقارن ـ ٢
  . ـ تستنتج العالقة بين مقدار الطاقة الكامنة والحركية للجسم أثناء سقوطه ٣
  .ارتطامه باألرض  ـ تعلل سبب تمكن الجسم  من االرتداد بعد ٤
  . ـ  تستنج قانون حفظ الطاقة ٥
  

 
.العمل الفوري ، االتفاق على الدرس ، األسئلة الحافزة ، المجموعات الثنائية ،   

  .  الجمل المعبرة عن نتائج 
  

 

  .حجر   ،لين ، ورقة نشاط ، لوحة فShow Data   ، جهازCDجهاز الكمبيوتر ، 
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 ٣( الزمن(  

  . لعرض الشريحة Dataجهاز  ) + ١( شريحة رقم : األدوات المستخدمة 
   )  .١(  الشريحة رقم تأملي في / ١س
  صفي المنظر الذي تشاهدينه ؟  / ٢س
  ما نوع الطاقة التي يحملها الشهاب ؟ / ٣س

  

 ) ٣(  الزمن                                     :الستنتاج موضوع الدرس يتم طرح األسئلة التالية  
عددي أنواع الطاقة ؟ / ١س 
  اكنة ؟ما نوع الطاقة المخزنة باألجسام الس / ٢س
  عند قذف كرة نحو األعلى  / ٣س
   أنواع الطاقة التي تمر بها الكرة ؟ما
  
       ٣( الزمن(  

  ما نوع الطاقة التي تكتسبها األجسام نتيجة ارتفاعها عن سطح األرض ؟ / ١س
   أمثلة ألجسام تملك طاقه كامنة ؟ا / ٢س
  اقة للشهاب حسب األسهم ؟تتتبعي تغيرات الط / ٣س
  
 

 ) ٣(  الزمن ) الموضوع ثم يوضع اللوح أمام الطالبات قرأ يتم كتابة العناصر على لوح خارجي وي( 
  دقائق

      
  :نتعلم من حصة اليوم العناصر التالية         
 لطاقة لجسم سقط نحو األرض وذلك عند بداية سقوطه ،تتبع تحوالت ا §

.   أثناء سقوطه ، عند إسقاطه باألرض  
 . الطاقة الكامنة والحركية أثناء سقوط الجسم مقارنة بين تغيرات §

 .حساب النقصان في الطاقة الكامنة والطاقة الحركية أثناء سقوط الجسم  §

.قانون حفظ الطاقة  § 
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تقويم هدف   الرقم
  لم التع

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

الت تتبعي تحو  ١
الطاقة لجسم 
يسقط على 
  األرض ؟

  ورقة نشاط
   )١( رقم  

  

والتـي   ) ١( يق الهدف من خالل ورقة نشاط       يتم تحق 
   : تحتوي على

تتبعي تحوالت الطاقة لجسم يسقط على  
  . األرض 

  :  األرض كما تشاهدين سقط حجر نحو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تتبعي سقوط الحجر ثم أجيبي على األسئلة التالية 
ما نوع الطاقة التي يمتلكها الجسم في اللحظـة          / ١س

  التي تسبق سقوطه مباشرةً ؟
       ................................  

  ما مصدر تلك الطاقة ؟ / ٢س
       .......................................  

  هل يملك طاقة حركية في تلك اللحظة ؟ / ٣س
    .............................................   

  .....................................  لماذا 

 )٥(   

 ب أ

 ج
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

قارني بين   ٢
اقة تغيرات الط
الكامنة 

والحركية على 
الجسم من لحظة 
سقوطه حتى 
 لحظة ارتطامه

  ؟

  ورقة نشاط
   )٢(  رقم 

  

والتي  ) ٢(  يتم تحقيق الهدف من خالل ورقة نشاط        
  :تحتوي على 

 
مقارنة بين تغيرات الطاقة الكامنة والحركيـة علـى         

مـه  ة سـقوطه حتـى لحظـة ارتطا       الجسم من لحظ  
  .باألرض

اختاري الكلمة المناسبة وضعيها أمام السهم       /  ١س  
  .حسب الطاقة التي تملكها الكرة أثناء سقوطها 

 )طاقةحركية( ، ) طاقة صوتية ( ، ) طاقة كامنة ( 
  +طاقة كامنة ( ) طاقة حركية ( ، ) طاقة كامنة ( 

  .طاقة حركیة 
  
  
  
  
  

 )٧(   

  دقائق

العالقة استنتجي   ٣
 بين مقدار
منة الطاقة الكا

والحركية للجسم 
  أثناء سقوطه ؟

ورقة نشاط 
   )٣( رقم 

  

والتي  ) ٣( يتم استنتاج العالقة من ورقة نشاط رقم        
                :تحتوي على 

 
استنتاج العالقة بين مقدار الطاقة الكامنة والحركية 

  .للجسم أثناء سقوطه 
نيوتن باتجاه األرض من ارتفاع  ١٠سقط جسم ثقله، 

   متراً ١٢
ادرسي الجدول واستعملي المعلومات التي / ١س

  : يتضمنها لإلجابة عن األسئلة التالية 

 )٩(   
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

        

والتـي  )  ٢(  يتم تحقيق الهدف من خالل ورقـة نـشاط         
  :تحتوي على 

 
مقارنة بين تغيرات الطاقة الكامنة والحركية على الجـسم         

   سقوطه حتى لحظة ارتطامه باألرض من لحظة
اختاري الكلمة المناسبة وضـعيها أمـام الـسهم          /  ١س  

  .حسب الطاقة التي تملكها الكرة أثناء سقوطها 
( ، ) طاقة حركية( ، ) طاقة صوتية ( ، ) طاقة كامنة ( 

طاقة + طاقة كامنة ( ) طاقة حركية ( ، ) طاقة كامنة 
  ) .حركية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تعلل سبب   ٤
تمكن الجسم  
من االرتداد 

عد ارتطامه ب
       باألرض ؟

    

  .عند ارتطام الكرة باألرض :  الطالبات المعلمةتسأل 
ة التي يحدثها اصطدام الكرة باألرض      ما نوع الطاق   / ١س
  ؟

  .عند رفع جسم من على سطح األرض 
  .ما نوع الطاقة التي تخزن بداخله  / ٢س
تمكن الجسم  من االرتداد بعـد ارتطامـه         : عللي   / ٣س

  .باألرض 

 )٤(   

  دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

والتي تحتـوي    ) ٣( العالقة من ورقة نشاط رقم      يتم استنتاج         
                  :على 

 
استنتاج العالقة بين مقدار الطاقة الكامنة والحركية للجسم 

  .أثناء سقوطه 
 متراً ١٢ نيوتن باتجاه األرض من ارتفاع ١٠سقط جسم ثقله، 

ادرسي الجدول واستعملي المعلومات التي يتضمنها / ١س
  :  األسئلة التالية لإلجابة عن




 

 
 

 
 

 
 

 

  ١٢٠ = ٠ + ١٢٠  صفر  ١٢٠ = ١٢ × ١٠  ١٢
١٢٠ = ٢٠ + ١٠٠  ٢٠ = ١٠٠ – ١٢٠  ١٠٠ = ١٠ × ١٠  ١٠  
١٢٠ = ٤٠  + ٨٠  ٤٠ = ٨٠ – ١٢٠  ٨٠ = ٨ × ١٠  ٨  
١٢٠ = ٥٠ + ٧٠  ٥٠ = ٧٠ – ١٢٠  ٧٠ = ٧ × ١٠  ٧  
١٢٠ = ٦٠ + ٦٠  ٦٠ = ٦٠ – ١٢٠  ٦٠ = ٦ × ١٠  ٦  
١٢٠ = ٤٠ + ٨٠  ٨٠ = ٤٠ – ١٢٠  ٤٠ = ٤ × ١٠  ٤  
١٢٠ = ٢٠ + ١٠٠  ١٠٠ = ٢٠ – ١٢٠  ٢٠ = ٢ × ١٠  ٢  
١٢٠ = ١٠ + ١١٠  ١١٠ = ١٠ – ١٢٠  ١٠ = ١ × ١٠  ١  

١٢٠ = ٥ + ١١٥  ١١٥ = ٥ – ١٢٠  ٥ = ٠‘٥ × ١٠  ٠،٥  
١٢٠ = ١ + ١١٩  ١١٩ = ١ – ١٢٠  ١ = ٠،١ × ١٠  ٠،١  
١٢٠ = ٠ + ١٢٠  ١٢٠ = ٠ – ١٢٠  ٠ = ٠ × ١٠  ٠    

  

تعلل سبب   ٤
تمكن 

الجسم  من 
االرتداد 

عد ب
ارتطامه 
       باألرض ؟

    

  .عند ارتطام الكرة باألرض :  الطالبات المعلمةتسأل 
  ة التي يحدثها اصطدام الكرة باألرض ؟ما نوع الطاق / ١س

  .عند رفع جسم من على سطح األرض 
  .ما نوع الطاقة التي تخزن بداخله  / ٢س
تمكن الجسم  مـن االرتـداد بعـد ارتطامـه           : عللي   / ٣س

  .باألرض 

 )٤(   

  دقائق
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        ٤( الزمن (  
 

   بما قمنا بعمله حتى اآلن لكن فكرن من فضيتم ختم الدرس بقول المعلمة
تفكير المتبادل ، فلتحاول كل منكن أن تكتب بطرح سؤال ، وقمنا بممارسة بعض اللقد بدأنا درسنا 
  :لتي تعلمتها حتى اآلن ، وقد ترغبن أن تبدأن جملكن بكلمات مثل  جمل عن األشياء اجملتين أو ثالث

  
 ..........................تعلمت  •

 .........................دهشت  •

 ...................بدأت أتعجب  •

 ....................اكتشفت ثانية  •

 ............................اشعر  •

 ...............اعتقد بأنني سوف  •

  .بعد ذلك يتم سؤال الطالبات من منكن تريد أن تقرأ جملها التي كتبتها 
 

  :والذي هو عبارة عن  ) ٥ س ـ ٣   ، س٦٣ص ( الواجب المقرر من الكتاب المدرسي 

تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

 وناستنتجي قان  ٥
  حفظ الطاقة

  تقوم المعلمة بتوجيه األسئلة التالية للطالبات   
  .من خالل تتبعك لسقوط الكرة 

  هل تالشى جزء من طاقة  الجسم الساقط ؟ / ١س
ما الذي حدث للطاقة في مراحل انتقال الكـرة        / ٢س
  ؟

  استنتجي قانون حفظ ا لطاقة  ؟ / ٣س
  

 
 

 
  

 )٤(   

  دقائق
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   / ٣ س
توضـح  ( فما سبب ارتفاع حرارته ؟ . عندما نطرق مسماراً عدة طرقات قوية ، ثم نلمسه ، نجده ساخناً            

  ) .اإلجابة على ضوء تحوالت الطاقة 
  

  . سم جسماً يمتلك طاقة كامنة وطاقة حركية في الوقت نفسه  / ٥س
  
  

  هل سننقرض مثل الديناصور
  

مـر العـصور   ( دم قدرتها على التكيف على تغيـرت المنـاخ     يقال أن الديناصورات انقرضت بسبب ع     
ونسمع حاليا عن تغير المنـاخ لسبب ظاهرة البيت الزجاجي الناتجة عن زيادة أنتـاج غـاز                )  الجليدية  

ثاني أكسيد الكربون ، وربما تصل درجة الحرارة في أماكن معينة من سطح األرض إلـى مـستويات ال        
  .ما أيضا تمر بعض مناطق األرض بعصر جليد حديد يستطيع اإلنسان تحملها ، ورب

   
  هل  هذا التهديد حقيقي أم خيال علمي ؟  / ١س
  
  وكيف يمكن أن نحمي األرض من هذا الخطر الداهم ؟ / ٢س
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............................................................  

 االحتكاك واستهالك الطاقة  
  

 
تتبع تحوالت الطاقة في الكرة والعربة ، تفسير سبب تناقض الطاقة الحركية للكرة عند توقف 

  الجسم ،
  .، تعليل سخونة األجسام المحتكة مع بعضها تحول الطاقة الحركية للكرة إلى طاقة حرارية 

  
 

 
  .ـ تتبع تحوالت الطاقة في الكرة والعربة ١
  .  ـ تفسر سبب تناقص الطاقة الحركية للكرة تدريجياً ٢
    . ـ تبين مقدار الطاقة الحركية للكرة عند توقف الجسم٣
  . ـ تستنتج تحول الطاقة الحركية للكرة إلى طاقة حرارية ٤
  . ـ تعلل سخونة األجسام المحتكة مع بعضها ٥
  . ـ تبدي رأيها عن سبب كثرة الحوادث المرورية ٦
 

 
معبرة العمل الفوري ، االتفاق على الدرس ، األسئلة الحافزة ، المجموعات الثنائية ، الجمل ال

.عن نتائج ، اختبار الفرق  
  

 

  . ، ورقة نشاط ، لوحة فلين ، حجر Show Data  ، جهازCDجهاز الكمبيوتر ، 
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                                         ٢( الزمن(   

                                       )                            ٢(  الشريحة رقم 
  .لو طلب من الشخص الذي أمامك يجري أن يتوقف فجاءه وبسرعة 

  ما اإلجراء الذي سيتخذه ليتوقف بسرعة ؟ / ١س
  

الـزمن                                      :ج موضوع الدرس يتم طرح األسئلة التالية        الستنتا
 )٢(   

 م  ٥٠الساعة وفجأة  شاهد أمامه حاجز على بعـد          /  كم   ٢٠٠سائق متهور يقود سيارته بسرعة      
  ) .الفرامل ( فقط فقام باستخدام مكابح سيارته 

  جئ ؟ما الصوت الذي نتج من جراء توقفه المفا / ١س
  ما نوع القوه التي ساعدت على إيقافه ؟  / ٢س
   
  

 الـزمن  ) الموضوع ثم يوضع اللوح أمام الطالبات قرأ يتم كتابة العناصر على لوح خارجي وي   ( 
  دقائق ) ٣( 
  

                                         
م من حصة اليوم العناصر التالية   نتعل:  
 .تحوالت الطاقة في الكرة والعربة  §

 .تفسير سبب تناقص الطاقة الحركية للكرة تدريجياً  §

 .اثر قوة االحتكاك على إيقاف الجسم المتحرك  §

 .الدور الذي تقوم به قوة االحتكاك إليقاف الجسم  §

 .ية النشر تفسير سبب ارتفاع حرارة المنشار بعد االنتهاء من عمل §

 .إبداء الرأي حول سبب كثرة الحوادث المرورية  §
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 ٣( الزمن (  
  .تخيلي لو أن االحتكاك توقف كيف سيؤثر ذلك على حياتنا 

 وتحتـوي الـشريحة علـى       Show Data جهاز )  + ٣( يحة رقم   الشر: األدوات المستخدمة   
  : العبارات التالية 

 .سيكون المشي صعباً مثل الذين يلبسون أحذية التزلج  §

 .لو وضعت شيئاَ في الخزانة سوف ينزلق ويسقط  §

 .لو وضعت كتباً فوق بعض سوف تنزلق  §

ى وجهـك وتنزلـق    سوف تنزلقي وتقع عللو كنت تجرين على سجاده ثم توقفتي فجاءة        §
 .السجادة إلى الخلف 

مر تلب من شخص آخر أن يدفعها  قليالً وتـس         نطلن نحتاج إلى بنزين السيارة لنركبها س       §
 .بالحركة

 . تعطي الطالبات كافة التخيالت التي تتوقعها ثم يتم استعراض إجابات الطالبات  §
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  ةالتعليمي

  الزمن  إجراءات التدريس

تتبعي تحوالت   ١
الطاقة في 

الكرة والعربة 
                         ؟

  كرة 
 +  

  سيارة

  المجموعات الثنائية
ت بكل مجموعة بدحرجة كرة      يطب من الطالبا  

 بدفع عربة على طريق مـستوية  ثـم          أو قمن 
  .تركناها 

  ماذا تالحظين بعد أن تقطع مسافة ؟  / ١س
   سبب توقف كل من الكرة والعربة ؟ما / ٢س
  هل ننجز شغالً بدفعنا الكرة والعربة ؟  / ٣س
أين تذهب الطاقة التي تكتسبها كل مـن         / ٤س

  الكرة والعربة ؟
 

 

  
  
  
  

 )٤ (  

  دقائق

فسري سبب   ٢
 الطاقة تناقص

الحركية للكرة 
                تدريجياً ؟

+ كرة 
  سيارة

  

  بعد فترة من تدحرج الكرة 
  هل تتوقف الكرة فجأة ؟  / ١س
  صفي حركتها ؟  / ٢س
ماذا تسمعين عند  اصطدامها باألرض        / ٣س
  ؟ 
  ما نوع الطاقة الناتجة من الصوت ؟ / ٤س
 تماما ما نوع الطاقـة      عند توقف الكرة   / ٥س

  ؟ بعد توقفها
فسري سبب تناقص الطاقـة الحركيـة        / ٦س
  دريجياً ؟ ت

 
 

 )٤ (  

  دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

بيني مقدار   ٣
 الحركية الطاقة

للكرة عند 
               توقف الجسم ؟

كم يبلغ مقدار الطاقة الحركيـة عنـدما         / ١س  كرة
  حرجين الكرة ؟تد
ما مقدار الزيادة في الطاقـة الحركيـة         / ٢س

  للكرة عند التوقف ؟ 
ما مقدار الطاقة الحركية للكرة عند  / ٣س

  التوقف ؟
  
 

 
 

  
  

 )٣(   

  دقائق

استنتجي تحول   ٤
الطاقة الحركية 

قة للكرة إلى طا
حرارية ؟             

    كرة
ما توقفت الطاقة الحركية وأصبح مقـدارها       عد

  .صفر 
  هل تالشت الطاقة الحركية للكرة ؟ / ١س
ما شكل الطاقة التي تحولت إليها الطاقة        / ٢س

  الحركية ؟
م الذي تشعرين به في يديك عند القيـام        / ٣س

  بفركهما ؟
  ما سبب ارتفاع درجة حرارة يديك ؟  / ٤س
جـة  ما نوع الطاقة التـي تولـدت نتي        / ٥س

  احتكاك اليدين مع بعضهما البعض ؟
استنتجي تحول الطاقة الحركية للكـرة       / ٦س

  إلى طاقة حرارية ؟
  

  تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية
  بفعل االحتكاك

  

) ٣(   

  دقائق
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تقويم هدف   الرقم
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

عللي سخونة   ٥
األجسام 

 المحتكة مع
بعضها ؟                 

 شريحة رقم 
 )٤(   

+  

  جهاز
Data  

Show   
  

عند انتهاء النجار من نـشر الخـشب وليـسه          
  .لطرف المنشار يالحظ سخونة طرفه 

من أيـن اكتـسب المنـشار الطاقـة          / ١س
  الحرارية ؟

ما دور طاقة االحتكاك في حرارة  / ٢س
  رف المنشار ؟ـط
    

 
 

 

 )٣(   

  دقائق

أبدي رأيك عن   ٦
سبب كثرة 
الحوادث 

                المرورية ؟

شريحة : 
   )  ٥( رقم 

+  

  جهاز
Data  

Show  
 +  

  النت

تتسبب الحوادث في تلفيات مادية تقـدر بنحـو     
    مليار ريال سنويا١٣

 شخص خسرهم الوطن بسبب     ٦٣٠٠ن  أكثر م 
 فقط، تبين ٢٠٠٧المرورية في العام  الحوادث

األرقام اإلحصائية للحوادث المرورية أن هناك      
 فـي  ٣٥متوفى داخل المدن، بنـسبة   ٢٢٢٦

 ٦٤ متوفى بنسبة    ٤١٣٢المائة، وخارج المدن    
في حين بلغ عدد الحوادث المرورية  في المائة،
 حادثاً داخل   ٣٧٢٧٢٤ حادثاً منها،    ٤٣٥٢٦٤

 حادثاً خـارج المـدن مـن    ٦٢,٥٤٠و المدن،
إجمالي الحوادث، مما يبين أن عدد الحـوادث        

خارج المدن مقارنة بداخلها يعد قليالً  المرورية
  في المائة، بينما عدد١٤,٣٧بنسبة تصل إلى 

المتوفين خارج المدن مرتفـع جـداً ويقـارب         
  .ضعفي ما يقع داخلها

 )٣(   

  دقائق
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 ٣( الزمن(  
 

  يتم ختم الدرس بقولنا من فضكم فكروا بما قمنا بعمله حتى اآلن 
 ..........................تعلمت  •

 .........................دهشت  •

 ...................بدأت أتعجب  •

 ....................اكتشفت ثانية  •

 ............................اشعر  •

 ...............اعتقد بأنني سوف  •

تقويم   الرقم
هدف 
  التعلم 

المواد 
  التعليمية

  الزمن  إجراءات التدريس

بعد أن تقرأ إحدى الطالبات العبـارات الـسابقة تقـوم                 
المعلمة بمناقشة الطالبات في العبارة ومـن ثـم تـسأل           

  :المعلمة الطالبات السؤال التالي 
.                    أبدي رأيك عن سبب كثرة الحوادث المرورية  /  ١س

  .ثم يتم مشاهدة فيلم عن حادثه مرورية 
٤R_٧SnQYJBh=v?watch/com.youtube.www://http     
  
  

 )٤(   

  دقائق

      
يتم تقسيم الطالبات إلى مجموعتان المجموعـة األولـى         
تضع أسئلة عن االحتكاك والمجموعة الثانية تضع أسئلة        

  .عن تحوالت الطاقة 
دقـائق لوضـع     ) ٣( كل مجموعة تعطى من الـزمن       
دقـائق لمناقـشة     ) ٣( األسئلة ثم يتم يعطى كل فريق       

  .الفريق األخر 
  

 )٩ (  
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  .بعد ذلك يتم سؤال الطالبات من منكن تريد أن تقرأ جملها التي كتبتها 
  

 
  اقترحي طرق يمكن استخدامها لتفادي الحوادث المرورية ؟ / ١س
  
  :والذي هو عبارة عن  ) ١٠  ،  س٦٤ص ( من الكتاب المدرسي المقرر  / ٢س

  

  .أقرن المصطلحات والعبارات في العامود األول مع ما يناسبها في العامود الثاني 
                        

         ب                         أ           
  .مقدار اإلزاحة × مقدار القوة  (     )         أ ـ  الجـــوال                    

  .القدرة على الشغل (     )         ب ـ الطاقة الحركية                     
  .وحدة قياس الشغل والطاقة (     )        ج ـ الشغل                             

  . الطاقة ال تفنى وال تستحدث من العدم (     ) ـ قانون حفظ الطاقة                          د 
ثقل الجسم وارتفاعه عن سطح األرض (     )         هـ ـ  االحتكاك                         

.  
  .طاقة الجسم الناتجة عن حركته (     )         و ـ الطاقة الكامنة                     
طاقة الجسم نتيجة وضع خاص أو حالـة  (     )         ز ـ الطاقة                             

  خاصة  
  .يتسبب في هدر الطاقة (     )         ح ـ العوامل التي تؤثر على              
  .ة مساوي لمقدار الطاقة الحركي(     )         الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية         

  .األرضية \         
  
   /٢س

  أزمة المرور
أبضاً في فصل الـصيف   تعاني من أزمة مرورية خانقة خاصة في فترة الذروة ، تزداد     مدينة س 

   كيف يمكنك تخفيف هذه األزمة ؟ بسبب السياح 
  اقترحي كافة الحلول التي ترينها يمكن أن تخفف من هذه األزمة المرورية ؟
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  شاطأوراق الن
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 المفهوم الفيزيائي للشغل
………………………  

  
………………………………     

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ) ٤(  شريحة رقم 
  

أمامك عرض ألشخاص قاموا بعمل شغل بالمفهوم الفيزيائي وآخرون شغل بمعناه في حياتنا 
.اليومية  
 

  حسب قيامهم بالشغل كمفهوم فيزيائي أو كمفهومه في حياتنا اليومية ؟صنفي األشخاص 
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   أمثلــة علــى حــساب الــشغل                                
………………………  

  
………………………………   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

رض ، فما مقدار الشغل الذي  أمتار عن سطح األ٥ نيوتن ، نريد رفعه مسافة ٨صندوق ثقله 
يجب إنجازه ؟ 
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   ) ٤٥٨(  

 
 

أمثلة على حساب الشغل                          ………………………  
  

………………………………   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  . نيوتن ٥تحرك جسم بإزاحة مقدارها متران فقط ، وكان مقدار قوة ا الحتكاك 

  احسبي مقدار الشغل الذي  أنجزه المكعب أثناء حركته ؟
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   ــشغل ــساب ال ــى ح ــة عل                                  أمثل
………………………  

  
………………………………   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ٥٥ م مع شاب يبلغ وزنـه  ١٠٠ نيوتن وجرى مسافة ٧٠تسابق رجل وشاب وكان وزن الرجل      
  . م ١٥٠نيوتن وجرى مسافة 

  ما مقدار الشغل الذي أنجزه كل منهما ؟/ أ 
   شغل اكبر ؟أي منهما بذل/ ب
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درس الطاقة

………………………  

  
………………………………   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ثم أجيبي على األسئلة التالية ) أ ( تأملي الشكل  ) ٤( الشريحة رقم 
 

 
أملئ الفراغ في العبارة التالية 

 .الكرة ..............  ام السيارة بالكرة يعمل على تحرك اصطد §

 اختر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الرمز الذي يمثلها 

 .نوع الطاقة التي خزنت بالكرة عند اصطدام السيارة بها  §

  .أ ـ طاقة كامنــة 
  . ب ـ طاقة حركية 
  .ج ـ طاقة حرارية 
  .د ـ طاقة كهربائية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الرمز الذي يمثلها ثم ) ب ( تأملي الشكل 
  ...............نوع الطاقة في الكرة بعد اصطدامها  §

  .أ ـ طاقة كامنــة 
  . ب ـ طاقة حركية 
  .ج ـ طاقة حرارية 
  .د ـ طاقة كهربائية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أملي الفراغ الذي يلي العبارة التالية 

  نتيجة اصطدام السيارة بالكرة وتحركها 
  .................ألنها تملك .. .............نستطيع أن نقول أن السيارة أنجزت 
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درس الطاقة

………………………  

   
………………………………   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ثم أجيبي على األسئلة التالية  ) ١( رقم ) أ ( تأملي الشكل  )  ٥( ة رقم الشريح
  ما الذي يحدث للنابض عند ضغطه بقوة ؟ / ١س
  : أكملي الفراغات التالية  / ٢س

  ...............................يمتلك النابض عند انضغاطه طاقة 
 وهـذا يـدل علـى انـه يمتلـك           ......................عند تحرير النابض فإنه يدفع بالجـسم إلـى          

.........................  
  للطالبات  ) ٢( يتم عرض الشريحة رقم 

 اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثلها 
  :  ا النابض بعد تحرره طاقة نوع الطاقة التي يمتلكه §

  .كامنــة أ ـ 
  . حركية ب ـ 
  .حرارية ج ـ 
   .كهربائيةد ـ 
  : ثم أجيبي على األسئلة التالية  ) ١( رقم  )ب ( تأملي الشكل 

  ما الذي يحدث للنابض عند شده بقوة ؟ / ١س
...................................................................................................  

  ..................................طاقة يمتلك النابض عند شدة :   أكملي الفراغات التالية  / ٢س
   .............................عند زوال القوة المؤثرة على النابض فإنه يعود إلى وضعه  

  .......... طاقة ال تظهر إال بعد األجسامتمتلك 
  اختاري اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثلها / ٣س

  ..............................طاقة وبذلك أصبح النابض يمتلك 
  .أ ـ طاقة كامنــة 
  . ب ـ طاقة حركية 
  .ج ـ طاقة حرارية 
  .د ـ طاقة كهربائية 
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درس الطاقة

………………………  

   
………………………………   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ) أ ( تأملي الشكل   )  ٧(  الشريحة رقم 
.  جر معلق أثناء سقوطه تتبعي حركة ح 

 
 . قبل سقوط الحجر وبعده مإليها باألسههو حددي نوع الطاقة كما مشار  §
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   ) ٤٦٣(  

 
درس الطاقة

………………………  

   
………………………………   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

    )١١(  الشريحة رقم 
  :  تأملي الصور التي أمامك ثم 

  .  صنفي الصور حسب امتالكها للطاقة الكامنة أو الطاقة الحركية أو الطاقة الحرارية 
  

  الطاقة الحرارية  الطاقة الحركية  الطاقة الكامنة
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درس الطاقة

………………………  

  
………………………………   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  :اكملي الفراغات التالية  / ١س
يخــزن الـشغل فـي      ...............عندما نرفـع الصندوق إلى األعلى فإننا نبـذل         §

 ...............الصندوق على شكل طاقة 

 ..................مقدار الطاقة التي اختزنها الصندوق بداخله تساوي  §

  
  
  

    ) ١٢(  حة رقم لشريبعد مشاهدتِك ل
  :أكملي الفراغات التالية  / ٢س

  .................عندما نترك الصندوق ليسقط مرة أخرى فإنه يملك في هذه ا لحالة طاقة 
  ..............ٍ...............= مقدار هذه الطاقة 
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درس الطاقة
………………………  

  
………………………………   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 اقترحي أنشطة جديدة تبين عالقة الطاقة بالشغل ؟ / ١س
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درس صور الطاقة

………………………  

   
 

………………………………   
  

**********************************************************************
***  

  .أمامك مجموعة من الصور صنفي هذه الصور حسب صور الطاقة 
  

  رقم الصورة   مثــــال  نوع الطاقة  الرقم
  ١        

٢        
٣        
٤        
٥        
٦        
٧        
٨        
٩        
١٠        
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الحركية درس الطاقة 

………………………  

  
………………………………   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : العوامل التي تؤثر على الطاقة الحركية للجسم تعدد .  

  /العامل األول 
 
ü          معكبات  ٣( تي تحمل اللوح    ضعي السيارة فوق اللوح المائل بحيث يكون عدد المكعبات ال 

. ( 
ü  ضعي علبة العصير أمام السيارة لتصطدم بها. 
ü                حددي موقع علبة العصير قبل التصادم وبعده وذلك لحساب مقدار اإلزاحة التـي حـدثت

 .للعلبة 
ü  مكعبين ( غيري عدد المكعبات التي تحمل اللوح. ( 
ü          ار اإلزاحة التـي حـدثت      حددي موقع علبة العصير قبل التصادم وبعده وذلك لحساب مقد

 .للعلبة 
ü  قارني النتائج. 

  ما أثر ميالن السطح في مقدار سرعة السيارة ؟ / ١س
....................................................................  

  ما أثر ميالن السطح على مقدار إزاحة علبة العصير ؟ / ٢س
.....................................................................  

   ما أثر ميالن السطح في مقدار الطاقة  الحركية لها ؟   / ٣س
..................................................................... 

 
 
  

 

مقدار اإلزاحة التي 
  حدثت للعلبة

مقدار ارتفاع السطح 
  المائل

  بعد  قبل

 المالحظة
  

        عند ارتفاع ثالث مكعبات
        .عند ارتفاع مكعبين 

   

العامل األول الذي يؤثر على مقدار الطاقة الحركية هو 
......................... 
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درس الطاقة الحركية 

………………………  

  
………………………………   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : العوامل التي تؤثر على الطاقة الحركية للجسم تعدد .  
  /العامل الثاني 

" سرعة ، وذلك بتحريك الجسم بـسرعة واحـدة   لمعرفة العامل الثاني البد من إلغاء أثر عامل ال        
  .في جميع خطوات الدراسة ، لذا يجب أن يكون ميالن السطح واحد طوال عملك " تقريباً 

 
ü   ثبتي السطح عند زاوية ميالن مناسبة. 

ü  قيسي مقدار اإلزاحة التي تسببها السيارة لعلبة العصير في حالتين 

  . بمفردها على السطح السيارة تنزلق: األولى 
غيري مقـدار الكتـل   ( السيارة تنزلق على السطح وقد ثبت عليها كتلة عياريه معينة         : الثانية  

  ) .المثبتة ، وفي كل مرة نسجل مقدار اإلزاحة 
 

اإلزاحة التي             سرعة السيارة
  أحدثتها العلبة

                   المالحظات

 السيارة تنزلق من على السطح    
  .بمفردها 

  
  

  

السيارة تنزلق من على السطح     
  .بثقلين 

    

السيارة تنزلق من على السطح     
  .بثالثة أثقال 

  

    

  
  
  
  

   

العامل الثاني الذي يؤثر على مقدار الطاقة الحركية هو 
......................... 
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درس الطاقة الحركية 

………………………  

   
 

………………………………   
  
  

  لعوامل  التي تؤثر في مقدار الطاقة الحركية لجسم متحرك هي تعدد على ا  
  :أكملي الفراغات التالية 

  :العامل األول 
  

  ..................................................ـ   
  

  ......................................................كلما زادت سرعة الجسم زادت ـ 
  

  ...............................العالقة بين سرعة الجسم وطاقته الحركية عالقة ـ 
  
  

  : العامل الثاني 
  

  ..................................................ـ  
  

  ...................................................كلما زادت كتل الجسم زادت ـ 
  

 .........................العالقة بين كتلة الجسم وطاقته الحركية عالقة ـ 
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 الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية.  
………………………  

  
………………………………   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 :        ن تحديد العوامل المؤثرة في مقدار الطاقة الكامنة الناشئة ع
   .الجاذبية األرضية 

  : العامل األول 
  :اكتبي أدوات النشاط التي أمامك 

  
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
  . سم تقريبا ٧٠اسقطي على التوالي كلتا الكرتين من ارتفاع 

  : التالية ن على الرمل ثم أكملي الفراغات تأملي في آثار الكرتي
  ين أثقل ؟أي الكرت / ١س

...............................................  
  هل أحدثت كال الكرتان حفرة في الرمل ؟ / ٢س

...............................................  
  ما الفرق بين األثر الذي يحدثه سقوط الكرة الثقيلة ، وأثر سقوط الكرة الخفيفة ؟ / ٣س

................................................  
  الكرة الثقيلة أم الخفيفة ؟: أي الكرتين أنجزت شغالً أكبر  / ٤س

.................................................  
  الكرة الثقيلة أم الكرة الخفيفة ؟ : أي الكرتين تملك طاقة أكبر  / ٤س

           
   :على مقدار الطاقة الحركية هوالعامل األول الذي يؤثر         

                   .........................  
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الطاقة الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية.   
………………………  

………………………………   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
  :        تحديد العوامل المؤثرة في مقدار الطاقة الكامنة الناشئة عن

   .الجاذبية األرضية 
  

  : العامل األول 
  .أعيدي التجربة باستخدام إحدى الكرتين ، ولتكن الكرة الثقيلة منهما 

  . سم بحذر ١٥٠الكرة من ارتفاع اسقطي 
  :ثم سجلي مالحظتك 

  ماذا تالحظين ؟ / ١س
..........................................................................................  

  
  . سم ٧٠قارني بين أثرها في الرمل هنا وبين أثرها عندما سقطت من ارتفاع  / ٢س

..........................................................................................  
  
 ١٥٠سم ، أم على ارتفاع ٧٠على ارتفاع : في أي الحاالت يكتسب الجسم طاقة أكبر  / ٣س

  سم ؟
...........................................................................................  

  
  

  
   :   العامل األول الذي يؤثر على مقدار الطاقة الحركية هو           
             .........................   
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الجاذبية األرضية الطاقة الكامنة الناشئة عن .

………………………  

 
   

 
………………………………   

  
  

 تحدد العالقة بين عاملي ثقل الجسم وارتفاعه وبين الطاقة الكامنة.   
  
  

  :العامل األول 
  

   ...................ويرمز له بالرمز................ ..................................

  
  .والعكس .................................................كلما زاد ثقل الجسم زادت 

  
مـع  ..................تتناسب طاقـة الجـسم الكامنـة بـسبب تجاذبـه مـع األرض تناسـباً              

.................  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

  : العامل الثاني 
  

   ..................... ويرمز له بالرمز..................................................
  

مـع  .......................تتناسب طاقة الجسم الكامنة التي يكتسبها الجـسم نتيجـة رفعـه تناسـباً               
....................... 
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الكامنة الناشئة عن الجاذبية األرضية الطاقة .

………………………  

   
 

……… ………………………  
  

  
  

  . نيوتن رفع مترين عن سطح األرض ٥٠جسم ثقله 
  أ ـ ما مقدار الشغل المبذول لرفعه ؟

  ب ـ ما مقدار الطاقة التي اكتسبها الجسم ؟
  

  اكتبي القانون ؟/ الحل 
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 دراسة طاقة الجسم الساقط نحو األرض.
………………………  

 
   

………………………………   
  

 تتبعي تحوالت الطاقة لجسم يسقط على األرض. 
  

  سقط حجر نحو األرض كما تشاهدين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لتالية تتبعي سقوط الحجر ثم أجيبي على األسئلة ا
  
  ما نوع الطاقة التي يمتلكها الجسم في اللحظة التي تسبق سقوطه مباشرةً ؟ / ١س

................................         
  ما مصدر تلك الطاقة ؟ / ٢س

.......................................         
  هل يملك طاقة حركية في تلك اللحظة ؟ / ٣س

..............     ...............................  
  .....................................  لماذا 

 أ
 ب

 ج
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 دراسة طاقة الجسم الساقط نحو األرض.
………………………  

 
   

………………… ……………  
  

 
 

مقارنة بين تغيرات الطاقة الكامنة والحركية على الجسم من لحظة سقوطه حتى لحظة ارتطامـه               
  .باألرض 

  
  

اختاري الكلمة المناسبة وضعيها أمام السهم حسب الطاقة التـي تملكهـا الكـرة أثنـاء         /  ١س  
  .سقوطها 

  
)                  طاقة حركية ( ، ) طاقة كامنة ( ، ) ية طاقة حرك( ، ) طاقة صوتية ( ، ) طاقة كامنة ( 
  ) .طاقة حركية + طاقة كامنة ( 
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 دراسة طاقة الجسم الساقط نحو األرض.
………………………  

 
   

………………………………   
  

 
 

  .استنتاج العالقة بين مقدار الطاقة الكامنة والحركية للجسم أثناء سقوطه 
   متراً ١٢ نيوتن باتجاه األرض من ارتفاع ١٠ سقط جسم ثقله

  :  التي يتضمنها لإلجابة عن األسئلة التالية ادرسي الجدول واستعملي المعلومات/ ١س
  


 

 
 

 
 



 
    صفر  ١٢٠ = ١٠ × ١٢  ١٢

١٠        

٨        

٧        

٦        

٤٠  ٤      

٢        

١١٠    ١    

٠،٥        

٠،١        

٠        
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   االحتكاك واستهالك الطاقة.
………………………  

 
   

………………………………   
  

 
 

  ) .الكرة + سيارة ال( تأثير قوة االحتكاك على ا ألجسام 
 إذا دحرجنا كرة على األرض ثم تركناها نالحظ أنه
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