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 اإلهداء

  جهدي العلميأهدي ثمرة 

  إلى من یرفعوا أكفهم بالدعاء لي ... 

  وأسجد هللا تضرًعا ألن یبارك ویمد في عمرهما بالصحة والعافیة

  العزیزین والدي ووالدتي

یز ذة النَجاح والتمَ ا، وأستشعر َل   إلى من ألهمني ألرتقي عالیً

  زوجتي العزیزة 

  إلى الُشموع التي أضاءت حیاتي

دي وقُرة    َعینيإلى َفلذات َكِب

ا براهیم حفظكم اهللا جمیعً   أبنائي ... تاال ومحمد وأحمد وإ

  إلى من هم َسندي وُعزوتي وقُوتي  

  أخواني وأخواتي 

  لكل طالب علم، یرجو به رضا اهللا تعالى

  إلى كل من اهتم بأمري وقدم لي یَد العون 

  لكم أنتم،،،

  )127(سورة البقرة، آیة  )ربنا تَقَبل منا إنك أنت السميع العليم(

   



 د 
 

  قدیرتَ الكر و شُ ال

الذي أعز البشریة بدینه، وأكرمهم بنبیه علیه أفضل الصالة  ،الحمد هللا المحمود بنعمته
  أما بعد؛ وأتم التسلیم،

َ كره بأن وفَ أحمُد اهللا عز وجل وأسأله أن یعینني على شُ بادئ ذي بدء،   ني إلنجاز ق
  لما فیه رضاه في الدنیا واآلخرة.قي أن یوفِ  ااألطروحة، راجیً هذه 

شراف باإل تتكرم التي الفاضلة وصال هاني العمري للدكتورهمتنان واال بالعرفانأتقدم 
  نجازها.إعلى هذه األطروحة والمساهمة في 

األستاذ الدكتور محمود بني خلف واألستاذ كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لكل من 
َ الدكتور علي البركات والدكتور فواز شحادة  بول أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بق

  مناقشة هذه األطروحة وتحمل عبء قراءتها وتدقیقها.

لو لم یبخ الذینممن قاموا بتحكیم أدوات الدراسة  األساتذةكما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى 
ون والمساندة بتقدیمعليَّ  ، كي أقف هنا أمامكم بكل ثقة رشادإلصح والتوجیه واالنُ و  العَ

  .واقتدار

  للمساهمة في طباعة هذه األطروحة وتجهیزها.  حمودهكما أتقدم بالشكر من مكتبة 

وطلب الرضا من والدي ووالدتي، الذین بذال أكثر من المال  الوفاءكما أتقدم بالشكر و 
هما فیه من یْ حیاتي للوصول إلى مكان یبصران نفَس  وتَسهیل یسیروالسهر والدعاء وتَ 

  احي.خالل نَج 

فقُت في هذه األطروحة، فما كان من  ظیم أن أكون قد وُ لي العَ ا أسأل اهللا العَ وأخیرً
فسي ومَن الْشیطان.   تَوفیق فَِمَن اهللا، وما كان من خطأ أو زلل أو نْسیان فَِمْن نَ

) وما تَوفيقي إال باأنيب وإليه تَوكلت 88) (سورة هود، آیة عليه(  
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 قائمة الجداول

  الجدول  الموضوع  الصفحة
 فقــرات علــى القبلــي الّدراســة عینــة ألداء المعیاریــان واالنحرافــان الحســابیان، المتوســطان 64

ا العلمیة، المفاهیم اكتساب اختبار  التدریس  لطریقة وفقً
1 

 
64 
 
65  

ن) ت( اختبـــار نتـــائج  ن لمجمـــوعتیْ ن لمقارنـــة مســـتقلتیْ  عینـــة ألداء الحســـابیین المتوســـطیْ
ا العلمیة، المفاهیم اكتساب اختبار فقرات على القبلي الّدراسة  التدریس  لطریقة وفقً

 العلمیة  المفاهیم اكتساب اختبار فقرات من فقرة لكل والتمییز الصعوبة معامالت

2 
 
3 

د لكل الثبات معامالت 66  4 ككل  ولالختبار العلمیة المفاهیم اكتساب اختبار في بٌعْ
مهــارات  علــىألداء عینــة الّدراســة القبلــي  انالمعیاریــ ن، واالنحرافــاانالحســابی نالمتوســطا  68

ا لطریقة التدریسعملیات العلم األساسیة،      وفقً
5 

ن لمقارنـــة نتـــائج  68 ن مســـتقلتیْ ناختبـــار (ت) لمجمـــوعتیْ ألداء عینــــة  ینالحســـابی المتوســـطیْ
ا لطریقة التدریسعملیات العلم األساسیةمهارات  علىالّدراسة القبلي     ، وفقً
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 7 عملیات العلم األساسیة اختبار معامالت الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات  69
 8  ختبار ككلثبات لكل مهارة من مهارات اختبار عملیات العلم األساسیة ولالالمعامالت  70
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فقـرات  علـى ةلتقدیرات عینـة الّدراسـة القبلیـ انالمعیاری ن، واالنحرافاانالحسابی نالمتوسطا
ا لطریقة التدریس، مقیاس االتجاه نحو العلوم    وفقً

ننتــائج  ن لمقارنــة المتوســطیْ ن مســتقلتیْ لتقــدیرات عینــة  ینالحســابی اختبــار (ت) لمجمــوعتیْ
ا لطریقة التدریس على ةالّدراسة القبلی    فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم، وفقً

 عینـــــة الدراســـــة القبلـــــي والبعـــــديالمتوســـــطات الحســـــابیة، واالنحرافـــــات المعیاریـــــة ألداء 
ا في اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة،والبعدي المعدل      لطریقة التدریس وفقً

متوســـطات الحســـابیة ألداء عینـــة الدراســــة لل لیـــل التبـــاین األحـــادي المصـــاحبنتـــائج تح
ا لطریقة التدریس، البعدي على المفاهیم العلمیة    وفقً

الدراســـــة القبلـــــي والبعـــــدي  عینـــــةالمتوســـــطات الحســـــابیة، واالنحرافـــــات المعیاریـــــة ألداء 
ا العلمیة، المفاهیم اكتساب اختبار أبعاد علىوالبعدي المعدل   لطریقة التدریس وفقً

 عینـــةنتـــائج تحلیـــل التبـــاین األحـــادي المتعـــدد المصـــاحب للمتوســـطات الحســـابیة ألداء 
ا لطریقة التدریسالعلمیة المفاهیم اكتساب اختبار أبعاد علىالدراسة البعدي     ، وفقً

 عینـــــة الدراســـــة القبلـــــي والبعـــــديالمتوســـــطات الحســـــابیة، واالنحرافـــــات المعیاریـــــة ألداء 
ا في اختبار مهارات عملیات العلم األساسیة،والبعدي المعدل      لطریقة التدریس وفقً

متوســـطات الحســـابیة ألداء عینـــة الدراســــة لل نتـــائج تحلیـــل التبـــاین األحـــادي المصـــاحب
ا لطریقة التدریس، البعدي على مهارات عملیات العلم األساسیة    وفقً

 عینـــــة الدراســـــة القبلـــــي والبعـــــديألداء المتوســـــطات الحســـــابیة، واالنحرافـــــات المعیاریـــــة 
ـــم األساســـیةعلـــى والبعـــدي المعـــدل  ـــا كـــل مهـــارة فـــي اختبـــار مهـــارات عملیـــات العل ، وفقً

  لطریقة التدریس
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متوســـطات الحســـابیة ألداء عینـــة لل المصـــاحبالمتعـــدد نتـــائج تحلیـــل التبـــاین األحـــادي 
ـا لطریقـة  ،األساسـیةالدراسة البعدي على كل مهارة في اختبار مهارات عملیات العلم  وفقً

   التدریس
عینـــة الدراســـة القبلیـــة والبعدیـــة المتوســـطات الحســـابیة، واالنحرافـــات المعیاریـــة لتقـــدیرات 

ا على فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم،والبعدیة المعدل     لطریقة التدریس وفقً
الدراســة متوســطات الحســابیة لتقــدیرات عینــة لل نتــائج تحلیــل التبــاین األحــادي المصــاحب

ا لطریقة التدریس، البعدي على فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم     وفقً
 

18  
 
 
19 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ط 
 

 قائمة المالحق

  الملحق  الموضوع  الصفحة
 لطــالب الحــرارة وحــدة مفــاهیم تــدریس فــي المتمــایز التــدریس المعلــم الســتخدام دلیــل 112

  الثاني الدراسي الفصل في األساسي السابع الصف
1 

 2    رصد المفاهیم العلمیة للوحدة الخامسة من كتاب العلوم (الحرارة) 206
 3   األوزان النسبیة للمفاهیم العلمیة في اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة 213
توزیع فقرات اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة على المفـاهیم ذات أعلـى تكـرارات فـي  214

  وحدة (الحرارة) 
4 

أبعــاد قیــاس اكتســاب المفــاهیم  وفــقتوزیــع فقــرات اختبــار اكتســاب المفــاهیم العلمیــة  215
  )  2013العلمیة حسب تصنیف زیتون (

5 

 6  اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة  216
 7  اإلجابات الصحیحة الختبار اكتساب المفاهیم العلمیة   225
 8    نموذج إجابة اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة 226
 9  اختبار مهارات عملیات العلم األساسیة للصف السابع  227
 10   اإلجابات الصحیحة الختبار مهارات عملیات العلم األساسیة  237
 11  األساسیة العلم عملیات مهارات اكتساب اختبار إجابة نموذج  238
 12    مقیاس االتجاه نحو العلوم 239
243  
244 

   ألدوات الدراسة قائمة بأسماء المحكمین
  خطابات تسهیل مهمة 

13 
14 

 

 

 

 

 

 



 ي 
 

التدریس المتمایز في اكتساب المفاهیم العلمیة ومهارات عملیات  أثر خالد یوسف.، الشقران
 دكتوراه، جامعة الیرموك، . أطروحة األساسي الصف السابع البلدى طواالتجاه نحو العلوم  العلم

  ).الدكتوره وصال هاني العمري: المشرف(م.  2019
  ملخصال

إلـى تقصـي أثـر التـدریس المتمـایز فـي اكتسـاب المفـاهیم العلمیـة ومهـارات  الحالیـة هدفت الّدراسـة
األساسـي. لتحقیـق أهـداف الدراسـة تـم دى طـالب الصـف السـابع واالتجـاه نحـو العلـوم لـ عملیات العلم
حــل ) فقــرة موزعــة علــى ســتة أبعــاد (27وتكــون مــن (المفــاهیم العلمیــة  لقیــاس اكتســاب إعــداد اختبــار

المشـكالت، تحدیـد الداللــة اللفظیـة، االسـتنتاج، اكتشــاف المفهـوم العلمـي، تفســیر المشـاهدات، تطبیــق 
) فقــرة موزعـــة علــى أربـــع 24وتكـــون مــن ( علــممهــارات عملیـــات ال)، واختبـــار لقیــاس المفهــوم العلمــي

) 33)، ومقیـــاس االتجــاه نحــو العلـــوم تكــون مـــن (المالحظــة، االســـتنتاج، التنبــؤ، التصــنیفمهــارات (
نو . فقرة ا65الّدراسة من ( عینة تتكوّ حیـث اختیـرت إحـدى الشـعب  اختیروا بالطریقة المتیّسـرة، ) طالبً

ا كمجموعــــة تجریبیــــة بلــــغ عــــدد طالبهــــا ســــت بطریقــــة التــــدریس المتمــــایز، والشــــعبة 31( عشــــوائیً ) ُدرّ
ســـت بالطریقـــة االعتیادیـــة فـــي الفصـــل 34مجموعـــة ضـــابطة بلـــغ عـــدد طالبهـــا ( عـــدتاألخـــرى  ) ُدرّ
  . 2018/2019الثاني من العام الدراسي الدراسي 

ا  وجـود فـرق أظهـرت نتـائج الّدراسـة فـي كـل و  ،العلمیـة المفـاهیم اكتسـاب اختبـار فـيدال إحصـائیً
 ُ وفـي كـل مهـارة  ،اختبـار مهـارات عملیـات العلـم األساسـیة فيالمفاهیم العلمیة، و  اختبار عد من أبعادب

ـــذین ُدرِّســـوا بطریقـــة  ـــم األساســـیة، بـــین أداء طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة ال ــات العل مـــن مهـــارات عملیـ
ُدرِّسـوا بالطریقــة االعتیادیـة لصــالح أداء طــالب المجموعـة الضـابطة الــذین بـ التـدریس المتمـایز مقارنــةً 

ا  وجــود فــرقُدرِّســوا بطریقــة التــدریس المتمــایز. و أداء طــالب المجموعــة التجریبیــة الــذین  دال إحصــائیً
ـة الدراســة نحــو العلــوم بــین تقــدیرات طــالب المجموعــة التجریبیــة الــذین ُدرِّســوا بطریقــة  فــي اتجــاه عینـ

ُدرِّســـوا بالطریقـــة االعتیادیـــة المجموعـــة الضـــابطة الـــذین طـــالب  بتقـــدیرات التـــدریس المتمـــایز مقارنـــة
 ُدرِّسوا بطریقة التدریس المتمایز.تقدیرات طالب المجموعة التجریبیة الذین لصالح 

 
، مهارات عملیات العلم األساسیة، االتجاه المفاهیم العلمیة التدریس المتمایز، الكلمات المفتاحیة:

.نحو العلوم
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 الفصل األول

  خلفیة الدراسة

  مقدمة

مجموعــة متكاملــة ومترابطــة ومتســقة مــن المكونــات التــي تــؤثر وتتــأثر مــن النظــام التربــوي  یتكــون

الــــذي یمثــــل مركــــز االهتمــــام فــــي النظــــام التربــــوي والعملیــــة هــــا، ، ویعــــد الطالــــب أهمبعضــــها بــــبعض

االهتمـــام بشـــكل كبیـــر بالطالـــب مـــن خـــالل اســـتخدام أفضـــل طرائـــق لـــذلك ینبغـــي  ؛التعلیمیـــة التعلمیـــة

الفــروق الفردیــة بــین الطلبــة مــن حیــث المعرفــة الســابقة  االعتبــار ینالتــدریس الحدیثــة، التــي تأخــذ بعــ

  .والخلفیات الثقافیة والبیئیة ،واالستعدادات ،وأنماط التعلم

الدراســـیة المهمـــة فـــي أي نظـــام تربـــوي، وتنبـــع أهمیتهـــا مـــن  المباحـــثالعلـــوم إحـــدى  مبحـــث ویعـــد

ل المتقدمــة منــذ فتــرة زمنیــة طویلــة، بشــكل كبیــر فــي تقــدم األمــم وتطورهــا، وقــد تنبهــت الــدو  مســاهمتها

ـــمو هـــا، یر فعملـــت علـــى تحســـین منـــاهج العلـــوم وتطو    ،البحـــث عـــن طرائـــق تـــدریس تناســـب طبیعـــة العل

لـــى البحـــث عـــن طرائـــق تـــدریس متنوعـــة وحدیثـــة والحاجـــة ویـــأتي  .ماســـة لتطـــویر تـــدریس العلـــوم، وإ

تعمـل علـى إبـراز محتـوى  ،دیثةالتحسین من خالل تدریب المعلم وتأهیله الستخدام طرائق متنوعة وح

 ،ومحاولــة اســتثارة تفكیــر كــل مــن المعلــم والمــتعلم فیمــا یــتم عرضــه ،المنهــاج بطریقــة مشــوقة وفعالــة

  ).2015برازه في محتوى المنهاج (أمبو سعیدي والبلوشي، إ و 

هـو محاولـة االسـتجابة للطیـف  المعلمیواجه  دٍ ) أن أكبر تح(Heacox, 2014وتذكر هیاكوكس 

ولمعالجـــة هـــذه  .للطلبـــة المختلفـــة لـــدىالواســـع والمتزایـــد مـــن االحتیاجـــات والخلفیـــات وأنمـــاط الـــتعلم 

ا التدریس المتمایز وفـي هـذا السـیاق  أن الفكـرة  )Piggott, 2002یـرى بیجـوت (التباینات ظهر تربویً

قـة أن الطلبـة مختلفـون فـي الخلفیـة المعرفیـة فـي التـدریس هـي قبـول حقی والتنـوع األساسیة مـن التمـایز
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، الدراســةلــذلك ینبغــي أن نتوقــع مــنهم أنهــم ســیختلفون فــي معــدل تقــدمهم فــي  ؛ومســتویات التحصــیل

    كي یحققوا أفضل ما في إمكانیاتهم. ؛حیث یحتاجون إلى تنویع في مهمات التعلم

فـي الـدول المتقدمـة، حیـث بـدأت  علیمیـةالتمن الرعایة واالهتمام من قبـل األنظمـة  اكبیرً  انال قدرً و 

علنـــت أُ حـــین ) 1989( فكــرة تنویـــع التـــدریس تأخـــذ مكانتهـــا فـــي السیاســـات التعلیمیـــة للـــدول منـــذ عـــام

)، وتــاله 1990جومتیــان عــام ( الــذي عقــد فــي وثیقــة حقــوق الطفــل، نتیجــة للمــؤتمر العــالمي للتربیــة

)، والذي أوصى بالتعلیم للتمیز والتمیـز للجمیـع، وقـد ركـزت توصـیات تلـك 2000مؤتمر داكار عام (

االعتبــار االختالفــات بــین الطلبــة، وأن الطلبــة یتعلمــون بطرائــق  بعــینالمــؤتمرات الدولیــة علــى األخــذ 

، وأنه من الضروري تنویع المناهج وطرائق التـدریس بحیـث یـتمكن جمیـع الطلبـة مـن ومتنوعة مختلفة

أقصـــى درجـــات النجـــاح واإلنجـــاز فـــي إطـــار  لهـــموأن یحقـــق النمائیـــة مـــع خصائصـــهم  یـــتالءمتعلـــیم 

  ).2008، كوجك وآخرونإمكاناته وقدارته (

ــا لــیس جدیــًدا و  علــى الــرغم مــن حداثــة مفهــوم التــدریس المتمــایز إال أنــهو  ً لــم تبتكــره التربیــة توجه

ا فـــي ) أن التـــدریس المتمـــایز ال 2008المعاصـــرة، حیـــث تـــذكر كوجـــك وآخـــرون ( یعـــد اتجاًهـــا حـــدیًث

ـــیم، ولكنـــه تـــراكم معرفـــي وممارســـات أثبتـــت جـــدواها عبـــر ســـنوات عدیـــدة، وهـــو امتـــداد  التربیـــة والتعل

المعلـــم الخطـــط  فیهــا للفلســفات التربویـــة التــي تـــرى أن المــتعلم هـــو محــور العملیـــة التدریســیة، یؤســـس

التدریســــیة علــــى أســــاس االحتیاجــــات المتنوعــــة للطلبــــة، بمعنــــى أن احتیاجــــات الطلبــــة هــــي أســــاس 

  التدریس.  

أن مفهــــوم التــــدریس المتمــــایز حـــدیث العهــــد، ولكــــن الفكــــرة كانــــت قدیمــــة،  ،یتضـــح ممــــا ســــبق

ائــق وتطـورت بشــكل واضـح مــع تطـور البحــوث حـول الــدماغ والـذكاء المتعــدد، حتـى أصــبحت مـن طر 

  التدریس الحدیثة والمهمة. 
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 ) أن التـدریس المتمــایز هـو مــنهج یلبـي احتیاجــاتPreszler, 2014برزلـر ( ومـن جانبـه یشــیر

، مـع األخـذ بعـین االعتبـار المسـاءلة العالیـة فـي عـالم الیـوم مـن المعـاییر المتنوعـةالطلبـة  وتفضیالت

ز ال یقتصــــر علــــى منطقــــة واحــــدة أو علــــى الــــرغم مــــن أن التــــدریس المتمــــایو واالختبـــارات الموحــــدة.  

ـــنهج الـــذي یمكـــن  ـــیم الصـــفوف الدراســـیة هـــو ال مســـتوى محـــدد للطلبـــة، إال أن التـــدریس المتمـــایز لتعل

الـذین یمــایزون هـم المعلمــون الــذین  المعلمــینتطبیقـه علــى أي منطقـة وفــي أي مسـتوى دراســي.  وأن 

یمكـن للمعلمـین تنفیـذ مجموعـة و   مـاتهم.وقـدراتهم وأسـالیبهم واهتما الطلبـةیفكرون في تفضیالت تعلـم 

المتنـوعین فــي الصـفوف الدراســیة علــى  الطلبــةمتنوعـة مــن العملیـات لتلبیــة سـمات الــتعلم وخصـائص 

  مستوى المعلمة.

تحدیــد طبیعــة التــدریس المتمــایز مــن حیــث كونــه طریقــة  فــي عــدد مــن التربــویین وقــد اختلــف 

 ,Tomlinson)) )؛Campbell, 2008()؛ 2008كوجــك وآخـرون (( والـتعلم  تفكیـر فـي التعلــیم

عطیــة (، أو نظــام تعلیمــي Drapeau, 2004)))؛ Ziebell,2002((، أو طریقــة تــدریس (2014

، أو مـدخل ))Gangi, 2011( )؛2007عبیـدات وأبـو السـمید ((، أو استراتیجیة تعلـیم ). ب2009(

  .(Preszler, 2014) أو نهج دراسي حسب، (Wattes-Taffe et al., 2012) للتدریس حسب

التعلــیم  :یطلقـون علیــه عـدة مســمیات مثـل یینالتربو فـولقـد تعـددت مســمیات التـدریس المتمــایز، 

)؛ والتـدریس المتمـایز . ب2009 ؛ عطیـة،2007، عبیـدات وأبـو السـمید(مـن  المتمایز كما ذكـر كـلٌ 

المتنـوع) كمـا ذكــرت )، وتنویـع التـدریس (التعلــیم  Preszler, 2014؛2009 ،كمـا ذكـر (الشــقیرات

)، ولكنهـا تتفـق وتشـیر 2015)، ومدخل التدریس المتمایز كما ذكر (محمـد، 2008كوجك وآخرون (

  هو تلبیة احتیاجات جمیع الطلبة داخل الصف الدراسي الواحد. ،إلى مبدأ واحد

ا مــن االهتمــام والتطــویر علــى یــد كــارول آن توملینســونوقــد  ا كبیــرً  نــال التــدریس المتمــایز قــدرً

Carol An Tomlinson  أســتاذة القیــادة التربویــة المشــاركة فــي كلیــةCurry  للتربیــة فــي جامعــة
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 ,Ziebeel) زیبیــل عــرفأورد عدیــد مــن التربــویین تعریفــات للتــدریس المتمــایز، فقــد  فقــدفرجینیــا، 

مـــداخل متعــددة تلبـــي  بتــوفیر"طریقــة تـــدریس یقــوم فیهــا المعلـــم  :التعلـــیم المتمــایز بأنـــه (2 :2002

طـــالق أعلـــى قـــدر مـــن إاالحتیاجـــات المتعـــددة لكـــل مـــتعلم فـــي الصـــف الدراســـي، وذلـــك للعمـــل علـــى 

"مجموعـــة مـــن أفضـــل  :) أنـــهKoese, 2007: 9كـــویزي ( وتعرفـــه  القـــدرات الكامنـــة لألفـــراد".

 للطـالب".الممارسات في مجال التدریس ونظریات التعلیم والممارسات، التـي تـدعم التحصـیل العلمـي 

طریقـــة تفكیـــر حـــول ماهیـــة التعلـــیم والـــتعلم، " :) بأنـــه25 2008:( وآخـــرون كوجـــك مـــن جهـــة عرفتـــه

الحتیاجـــات الطلبـــة  االســـتجابةمجموعـــة متنوعـــة مـــن االســـتراتیجیات تمكـــن المعلـــم مـــن  ىیعتمـــد علـــ

أن التـدریس المتمـایز  (Bantis, 2008: 8)بـانتیس  ومـن جهـٍة أخـرى عرفـت .المتعـددة والمختلفـة"

ا لالحتیاجات التعلیمیة للطالب فـي الفصـول الدراسـیة المتعـددة المسـتویات  هو "التعلیم الذي یتنوع تبعً

  والمتعددة القدرات". 

عرف   ُ "نظـام تعلیمـي یرمـي إلـى تحقیـق  :بأنـهالتدریس المتمـایز  ). ب324 :2009(عطیة فیما ی

ـــــــــــــات وأدوات مختلفـــــــــــــة". ـــــــــة واحـــــــــــــدة بـــــــــــــإجراءات وعملی                      ســـــــــــــیرفیلیووعـــــــــــــرف   مخرجـــــــــــــات تعلیمیــــ

(Servilio, 2009: 7)  طریقـة فردیـة لتلبیـة جمیـع االحتیاجـات األكادیمیـة  :التـدریس المتمـایز بأنـه"

"اســـتراتیجیة تـــدریس تبـــین  :بأنـــه  )Gangi, 2011:8جـــانجي ( وتعرفـــه للطلبـــة وعلـــى مســـتواهم". 

ـــا ِل ملـــدر ( القــدرات التعلیمیـــة المختلفـــة  للطـــالب". فـــإن التـــدریس المتمـــایز ) Mulder, 2014ووفقً

یــرون أن التــدریس المتمــایز مفتــاح للنجــاح و مــدخل واعــد فــي تحســین التعلــیم،  :یمكـن أن یوصــف بأنــه

  .  عادیةال الدراسیةاألكادیمي لجمیع الطلبة في الفصول 

اســتخدام المعلــم لطرائــق تــدریس متنوعــة  :بأنــهفــي هــذه الدراســة ویمكــن تعریــف التــدریس المتمــایز 

فــي عملیــة تــدریس طــالب المجــــــــموعة التجریبیــة فــي عینــة الـــــــبحث، لموضــوعات وحــدة دراســیة فـــي 

اســـتراتیجیات تـــدریس  عـــدة كتـــاب العلـــوم للصـــف الســـابع األساســـي فـــي األردن، مـــن خـــالل اســـتخدام
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شــــارك، واألنشــــطة المتدرجــــة،  –زاوج  –داعمــــة ومؤیــــدة للتــــدریس المتمــــایز وهــــي (اســــتراتیجیة فكــــر 

وتـــدریس كـــل مجموعـــة مـــن الطـــالب مـــن خـــالل اســـتراتیجیات التـــدریس المختـــارة،   ونمـــوذج مكـــارثي)،

  ي. بهدف تلبیة االحتیاجات المختلفة والمتنوعة عند جمیع الطالب في الصف الدراس

لـــت  توجــــه ي المبـــادئ األساســــیة التـــ مجموعــــة مـــن) Tomlinson, 2014توملینســـون (وَأْجمَ

األساسـیة والمهمـة  األفكـار علـى التركیـزفـي لـدى المعلـم فكـرة واضـحة  تتمثـل بـأن الصـفوف المتمـایزة

 المعــاییر ویــوازن بــین لفــروق بــین الطلبــة ویقــدرها ویبنــي علیهــا،لالمعلــم یتنبــه و ، فــي المــادة الدراســیة

ــــم عنصــــران متالزمــــان غیــــر قــــابالن للفصــــلالتقــــویم والــــتعلم أن و  ،الفردیــــة والجماعیــــة ، ویعــــدل المعل

لـه وأسـلوبه التعلیمـي، ویشـارك جمیـع الطلبـة و المحتوى والعملیة والناتج استجابًة الستعداد الطالـب ومی

هــداف الصــف المتمــایز ، وأالــتعلم، والطلبــة والمعلمــون متعــاونون فــي یبعــث علــى االحتــرامفــي عمــل 

  المرونة هي السمة الممیزة للصف المتمایز.و  ،تحقیق النمو األقصى والنجاح لكل متعلم

) مجموعـــــة مـــــن Heacox, 2014(هیـــــاكوكس و  ). ب2009( یلخـــــص كـــــٌل مـــــن عطیـــــةو 

ـــعلیهیبنـــى لتي االفتراضـــات ا اخـــتالف الطلبـــة فیمـــا بیـــنهم فـــي  یـــأتي: التـــدریس المتمـــایز، وهـــي كمـــاا ـ

ـــلبیئالمعرفـــة الســـابقة، وا المنزلیـــة، والخصـــائص والمیـــول واالتجاهـــات، والقـــدرات العقلیـــة والمواهـــب، ة ـ

عـدم قـدرة المعلمـین و  االقتصادیة واالجتماعیة والبیولوجیة واألسریة. لوالعواموأنماط وأسالیب تعلمهم، 

عـدم و ع الطلبـة، باسـتخدام طریقـة واحـدة فـي التـدریس. على تحقیق المستوى المطلوب من الـتعلم لجمیـ

بیئة تعلیمیة مناسبة قــدرة التــدریس المتمــایز علــى تــوفیر و وجــود طریقــة تــدریس تناســب جمیــع الطلبــة. 

لجمیع الطلبة، ألنه یقوم على أساس تنویع طرائق التدریس واإلجـراءات واألنشـطة، األمـر الـذي یمكـن 

 دریسیة المنشودة، بالطریقة واألدوات واألنشطة التي تالئمه. كل متعلم من تحقیق األهداف الت
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ـا لالفتراضـات السـابقة، فقـد أكـد  قـدرات واهتمامـات  ن للطلبـةأ) 2007السـمید ( أبـو عبیـداتووفقً

ن تقدیم تدریس متمایز لهم یعتمد على ضـرورة معرفـة كـل طالـب وعلـى قـدرة المعلـم أودوافع مختلفة، و 

  المالئمة لتدریس كل طالب فلیس هناك طریقة واحدة للتدریس. على معرفة االستراتیجیات

ـا بشـكل خـاص للطلبـة الـذین یفتقـرون إلـى المعرفـة والمهـارات الكافیـة  ویعد التدریس المتمـایز مهمً

ویـوفر التـدریس  .)Richards & Omdal, 2007(فـي فـرع یمثـل ضـرورة ملحـة لتقـدمهم األكـادیمي 

یقــــوم علــــى أســــاس تنویــــع الطرائــــق واإلجــــراءات  كونــــهیــــع الطلبــــة المتمــــایز بیئــــة تعلمیــــة مناســــبة لجم

األمر الذي یمكن كل طالب من بلوغ األهـداف المنشـودة بالطریقـة واألدوات والنشـاط الـذي  ،واألنشطة

 ,Heacox)وهیــاكوكس  (Sherman, 2008)ت شــیرمان وذكــر  ).. ب2009یالئمــه (عطیــة، 

تــوفیر مـداخل تتسـم بالمرونــة لكـل مــن المحتـوى والتــدریس  :أن مـن أهـداف التــدریس المتمـایز (2014

ــــــد  والمخرجــــــات، واالســــــتجابة لمســــــتویات االســــــتعداد لــــــدى الطلبــــــة، واالحتیاجــــــات التدریســــــیة، وتحدی

وتوفیر الفـرص للطلبـة للعمـل وفـق طرائـق تـدریس مختلفـة،  االهتمامات والتفضیالت في عملیة التعلم،

، وتطویر أنشـطة تدریسـیة قائمـة علـى المفـاهیم تحٍد مناسب لهتنطوي على  شراك كل متعلم بمهماتإ و 

  .أشكال متعددة إلظهار نواتج التعلموالمهارات األساسیة، وتوفیر 

)  فـإن التـدریس المتمـایز یسـهم فـي Richards & Omdal, 2007وحسـب ریتشـارد وأومـدال (

تخدام أسـالیب تقـوم علـى تصـنیف معرفة الطلبة باس إلىالتعلم المعرفي للطلبة من خالل استناد التعلم 

 & Sondergeld) الطلبــة إلـــى مجموعـــات مرنـــة.  ومــن جانـــب آخـــر یشـــیر ســـوندرغلد وشــولتز

Schultz, 2008)  التــدریس المتمــایز یشــعر أولیــاء األمــور بتمیــز أبنــائهم عنــدما یلحظــون إلــى أن

  نجاحهم وحماسهم.
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  یتخذ التدریس المتمایز أشكاًال متعددة منها:و 

 ا لنظری التدریس یـتم تصـنیف الطلبـة فـي (Multiple Intelligences):  الذكاء المتعـددة ةوفقً

 ویـتم تـدریس كـل مـتعلم ،الـذكاء لكـل مـتعلم المعلـم علـى أنـواع مجموعـات، مـن خـالل تعـرف

ا  الذكاءات وتفضیالتهم المتنوعـة، ویقـوم كـل مـتعلم بتنفیـذ النشـاط المالئـم لنـوع ذكائـه لهذه وفقً

  .)2007؛ عبیدات وأبو السمید، 2009؛ الشقیرات، ب 2009.(عطیة، 

 ــا ألنمــاط الطلبــة یصــنف علمــاء الــنفس التربــوي أنمـــاط  (Learning Style): التــدریس وفقً

ـــتعلم  ـــإال ـــا لهـــذه احســـیً ا لـــى ســـمعي وبصـــري وحركـــي، ویضـــیف بعضـــهم نمًط ، والتـــدریس وفقً

ا للذكاء المتعدد (عبیدات وأبو السمید،    ).  2007األنماط شبیه بالتدریس وفقً

 ـــا للـــتعلم التعـــاوني توزیـــع طلبـــة الصـــف إلـــى  :(Cooperative Learning) التـــدریس وفقً

مجموعات صغیرة تربط بین أفرادها قواسم مشتركة، بحیث یتعاون الجمیـع فـي تنفیـذ األنشـطة 

، أو مـن خـالل )ب 2009. األهداف وفق قدرات كل مجموعة وخصائصها (عطیـة، وتحقیق

توزیع طلبة الصف إلى مجموعات متفاوتة المستوى بحیث یتعاون الجمیع فـي تنفیـذ األنشـطة 

 وتحقیـــق األهـــداف، بمـــا یســـمح للطالـــب الضـــعیف أن یســـتفید مـــن الطالـــب القـــوي (الشـــقیرات،

ي تدریًســـا متمـــایًزا إذا راعـــى المعلـــم تنظـــیم المهمـــات، ویمكـــن اعتبـــار الـــتعلم التعـــاون ).2009

ــا الهتمامـات الطلبــة وتمثـیالتهم المفضــلة (عبیـدات وأبــو السـمید،  ).  وقــد 2007وتوزیعهـا وفقً

ـا الطلبـة فیوزع التعاوني، إلى تطبیق التعلما یلجأ أحیانً  ، لمیـولهم فـي مجموعـات متجانسـة، وفقً

ـــتعلم المنشـــودة (كوجـــك ، ةتعلمهـــم، أو ذكـــاءاتهم المختلفـــ أو نمـــط وذلـــك لتحقیـــق أهـــداف ال

 ).   2008وآخرون، 
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؛ عبیـــــدات وأبـــــو 2009؛ الشـــــقیرات، أ 2009.(عطیـــــة، وأشـــــارت عـــــدد مـــــن الدراســـــات الســـــابقة 

المجـــاالت التـــي تـــم مـــن  إلـــى) Tomlinson, 2014؛ 2008؛ كوجـــك وآخـــرون، 2007الســـمید، 

  :خاللها تطبیق التدریس المتمایز

  :متمـــایزة للطلبـــة، بحیـــث یكتفـــي بأهـــداف فـــي  ایمكـــن أن یضـــع المعلـــم أهـــدافً مجـــال األهـــداف

ا، ویسـمو بعضـها إلـى  مستویات متدنیة كالمعرفة والفهـم تناسـب فئـة الطلبـة الضـعاف تحصـیلیً

ا، وفـي هـذا مراعـاة  مستویات علیـا كالتحلیـل والتركیـب والتقـویم لتناسـب فئـة المتفـوقین تحصـیلیً

  حسب مستویاتهم العقلیة.   للفروق الفردیة لدى الطلبة

  مجــــال األســــالیب (أو اســــتراتیجیات التــــدریس): اســــتخدام التمــــایز بــــین أســــالیب التــــدریس یعــــد

جــوهر نظـــام التعلــیم المتمـــایز، إذ یمكــن أن یكلـــف المعلــم بعـــض الطلبــة بمهمـــات فــي الـــتعلم 

ي حــین الـذاتي، كــأن یقومــوا بدارســات ذاتیــة، أو العمــل فـي مشــروعات، أو حــل المشــكالت، فــ

یكلــف طلبــة آخــرین بمناقشــات، وهنــاك مــن یــتعلم بــاألداء العملــي ... وهكــذا، وهــذا النــوع مــن 

  التدریس یسمى تدریًسا متمایًزا حسب اهتمامات الطلبة. 

  نجــازات) محــدودة یحققهــا بعــض الطلبــة، فــي إمجــال المخرجــات: كــأن یكتفــي بمخرجــات (أو

ــ نجـازات) أخـرىإحـین یطلـب مـن آخـرین مخرجــات (أو  . وینـوع المعلـم فـي أســالیب اأكثـر عمقً

  تقدیم هذه األهداف. وفي هذا النوع یقبل المعلم ما بین الطلبة من تفاوت عقلي.  

الثالثـة السـابقة مـن التـدریس  (أو المجـاالت) ) أن المسـتویات2007ویذكر عبیدات وأبو السمید (

 االكتفــاءالمتمــایز یمكــن تحقیقهــا، ألن الهــدف مــن التــدریس المتمــایز تقــدیم تعلــیم لكــل الطلبــة، ولكــن 

ــي األهـــداف ال یحقـــق الغـــرض.  ویمكـــن تحقیـــق هـــذا التـــدریس إذا تـــم اســـتغالل تمثـــیالت  بالتمـــایز فـ

  ضعفهم.  مكاناتهم، واستغالل مجاالت قوتهم لتدعیم مجاالتإ الطلبة و 
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أنه یمكن للمعلمین التمییز بـین أربعـة عناصـر علـى  )Tomlinson, 2000توملینسون ( وذكرت

األقل بناًء على استعدادات الطلبة واحتیاجاتهم واهتمامـاتهم وهـي: المحتـوى، والعملیـة (أو األنشـطة)، 

ـــتعلم توملینســـون وتشـــیر والمنتجـــات (أو المشـــاریع)، وبیئـــة الـــتعلم. ) فـــي المنـــاخهـــي ( إلـــى أن بیئـــة ال

وتـــؤثر قواعـــد الصـــف وترتیـــب األثـــاث  ،الفصـــل الدراســـي، وتتضـــمن عملیـــة الصـــف الدراســـي ونغمتـــه

كوجــك وآخــرون  كمــا ذكــرت  واإلضــاءة واإلجــراءات والمعالجــات كلهــا علــى مــزاج الصــف الدراســي.

یئــــة ) أن مجــــاالت التــــدریس التــــي یمكــــن ممایزتهــــا هــــي: المحتــــوى، والعملیــــات، والمنــــتج، وب2008(

    .التقنیة التعلم، وطرائق وأدوات التقییم، واستخدام التكنولوجیا

 الطلبـةیتمثل جوهر التدریس المتمایز المرونة في المحتوى والعملیة والمنتج بنـاًء علـى نقـاط قـوة و 

واحتیاجاتهم وأسالیب التعلم لدیهم، وأن المجاالت الثالثة األساسیة فـي المنهـاج یحتـاج المعلمـون ألن 

 ;Heacox, 2014; Gangi, 2011) یـأتي یربطوا بینها لضمان حدوث تدریس متمایز، وهي كما

Levy, 2008; Tomlinson, 2001):  

وما یفهمه (مبادئ ، (حقائق)الـــــــب الطأن یعرفه ینبغـــــــي وهو ما المحتــــــوى: مـــــــاذا نــــــدرس: أوًال: 

ا أن یکون ، ومــــا ینبغــــي ومفاهیم) من مادة تعلمها ، وذلــــك كنتیجــــة لجــــزء على عمله (مهارات)قــــادرً

  وحدة).  تعلمیة، تجربة ، (درس

ـا:   العملیــة: كیــف نــدرس: تتضــمن كیــف یقـوم المعلــم بالتــدریس وكیــف یــتعلم الطلبــة، وبالتــالي ثانیً

في أن الطلبـــة هي فرصة الطلبـــة وقـــدراتهم واهتمامـــاتهم. و ع أنمـــاطجمیـــینبغـــي أن تشـــمل األنشـــطة 

ا فقط بتعلیم  المعلــم اكتفــيفإذا المحتــوى، یفهموا  فإنهم من   ،منهم أن یعیدوه طلــبما ثم الطلبــة شــیئً

یعـــالجوا األفكـــار كـــي أن الطلبـــة على ؛ بالتـــالي ینبغـــي أن یدمجوه في أطر ما یعرفونهالمـــرجح غیر 

  كیتهم.  ملمن جزًءا تصبح 
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ـا:  النــاتج (أو النـاتج النهــائي): مــا هـي النتــائج النهائیـة للــتعلم، ویمثــل الوسـیلة أو الطریقــة التــي ثالًث

، ویعكـس مهم تعلمهكنتیجـة لجـزء وما یستطیع أن یعمله وتعلمـه، ما فهمه خاللها من الطالب یظهر 

  طویات.علیه المشاریع، والنماذج، والم وقدراتهم، ومثالأنماط تعلم الطلبة 

یــأتي: یحــدد المعلــم المعــارف الســابقة والقــدرات  وتــتلخص خطــوات تطبیــق التــدریس المتمــایز بمــا

مكانیات العلمیة لكل متعلم، والمیول والخصائص الشخصیة من خـالل التقـویم والمواهب الخاصة واإل

فـي ضـوء و . القبلي، محـاوًال اإلجابـة عـن السـؤالین: مـاذا یعـرف كـل طالـب؟ ومـاذا یحتـاج كـل طالـب؟

متقــاربین فــي  طــالبنتــائج التقــویم القبلــي، یصــنف المعلــم الطلبــة فــي مجموعــات كــل مجموعــة تضــم 

 المعلـم المـواد واألدوات یختـارو  ،یحـدد المعلـم أهـداف الـتعلمثـم  ،الصـفات، وتجمعهـم قواسـم مشـتركة

، المجموعــات التعلیمیــة بمــا یناســب المعلــم البیئــة یــنظمثــم  ،الــتعلم ومصــادر ،واألنشـطة التعلیمیــة

یحـدد المعلـم المهمـات  ثـم، المجموعـات أو للمتعلمـین المالئمـة التـدریس یختـار المعلـم اسـتراتیجیاتو 

جـــراء المعلـــم عملیـــة التقـــویم إ ، و التـــي ســـتقوم بهـــا كـــل مجموعـــة، أو كـــل مـــتعلم لتحقیـــق أهـــداف الـــتعلم

 ,Tomlinson؛ 2007الســــمید،  وأبــــو عبیــــدات؛ . ب2009(عطیــــة،  لقیــــاس مخرجــــات الــــتعلم

2014.(  

إلـى أنـه فـي الصـف المتمـایز یتـولى فیـه المعلـم دور  )Tomlinson, 2014توملینسـون (وتشـیر 

القائــد، كمــا یعــد المهنــدس الــرئیس لعملیــة التــدریس، وینســق الوقــت والمكــان والمــواد واألنشــطة، ویتأكــد 

ـوم الطلبــة  قَ ُ مـن عمـل الطلبـة بشـكل سـلس، ویشـركهم فـي عملیـة التخطـیط والبنـاء والتصـمیم، كمـا أنـه ی

نبغـي علـى المعلـم ی) إلـى مجموعـة مـن األدوار 2008جـك وآخـرون (أشـارت كو كما بطرائق متعددة.  

فــي التــدریس المتمــایز أن یقــوم بهــا تختلــف عــن أدواره التقلیدیــة؛ فهــو مخطــط ومرشــد ومیســر وموجــه 

ــ یســعى إلــى التواصــل فــي و لــیس المصــدر الوحیــد للمعرفــة. و للمعلومــات،  العملیــات الــتعلم، ولــیس ملقنً
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، ویســــمح لهــــم بــــاإلدارة الذاتیــــة، بعضــــالطلبــــة، وبــــین الطلبــــة بعضــــهم جمیــــع االتجاهــــات بینــــه وبــــین ا

  ویساعدهم على فهم ذواتهم واكتشاف نواحي القوة والضعف لدیهم.

بــأن دور المعلــم فــي التــدریس المتمــایز یتمثــل فــي دور  )Heacox, 2014(هیــاكوكس  وتــذكر

توجـب علیـه القیـام بهـا تتمثـل رئیسـة ی تالمسهل والمیسر للتدریس المتمـایز مـن خـالل  ثـالث مسـؤولیا

ـــتعلم، وتنظـــیم الطلبـــة لعملیـــة الـــتعلم، واســـتخدام الوقـــت بشـــكل مـــرن. ودور  بتـــوفیر ووصـــف فـــرص ال

المتعـــاون فالتـــدریس المتمـــایز یتطلـــب الوقـــت والجهـــد خصوًصـــا إذا كـــان المعلـــم ذو خبـــرة قلیلـــة، فهـــو 

  واد والرؤى والمصادر.    یحتاج إلى تكوین شراكات مع أعضاء المؤسسة اآلخرین ومشاركة الم

 الطلبـةأن تنویع التـدریس یتطلـب مشـاركة إیجابیـة مـن قبـل إلى  )2008(كوجك  وآخرون وتشیر 

 مـن عدیـد هنالـككمـا تؤكـد كوجـك أن   .فـي عملیـات التخطـیط، واتخـاذ القـرارات، وعملیـات التقیـیم

 هـذه مـن مجموعـة وقـد ذكـرتالمتمـایز،  التـدریس فـي بهـا یقـوم أن المـتعلم علـى ینبغـي التـي األدوار

القیـام بالمهمـات ت، و هـذه اإلجـراءا وأهـداف الصـف مـن إجـراءات فـي یـدور مـا هـمفَ  :كـاآلتي األدوار

یجـابي ونشـطو  ،إلیهم والحرص علیها الموكلة  المهمـات اخـتالف فكـرة تقبـل، و العمل بشـكل جمـاعي وإ

 وتنـوع كثـرة علـى التعـودح، و النجـامنهم، لتحقیق أقصى درجات  لبعضل المعلم یقدمها التي واألنشطة

تعزیــز الثقــة بأنفســهم وبقــدراتهم علــى تحقیــق مــا یطلــب مــنهم مــن ، و وأدواتــه التقیــیم وأســالیبه عملیــات

حســــن اســــتغالل الوقــــت فــــي األهــــداف و  ،قبــــول التحــــدي وبــــذل الجهــــد لالرتقــــاء بمســــتواهمو  ،أعمــــال

  المنشودة.

مجموعـة مـن األدوار التـي یسـهم فیهـا المـتعلم  )Tomlinson, 2014توملینسـون ( كمـا أضـافت

فــي تعلمــه فــي أثنــاء التــدریس المتمــایز منهــا: یســتطیع الطالــب أن یقــدم معلومــات تشخیصــیة، ویضــع 
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قـــوانین صـــفیة، ویحســـن اســـتغالل الوقـــت، ویشـــترك فـــي التخطـــیط، ویضـــع نتاجـــات الـــدرس، ویحلـــل 

  النتاجات واإلخفاقات. 

أن التــدریس المتمــایز لــیس  ,.Wattes-Taffe et al) (2012 ویــذكر واتــس تفــي وآخــرون

اســـتراتیجیة واحـــدة، ولكنـــه مـــدخل للتـــدریس یـــدمج عدیـــد مـــن االســـتراتیجیات المتنوعـــة.  فهـــو تـــدریس 

تجــاوبي مصـــمم لتلبیـــة احتیاجـــات الطلبــة الفردیـــة، ویتـــیح لكـــل الطلبــة الحصـــول علـــى نفـــس المـــنهج، 

ـــا لحاجـــاتهم التعلیمیــــة.عطـــائهم مـــداخل ومهمــــات ومخرجـــات إولكـــن عـــن طریـــق    تعلـــم مصـــممة وفقً

ــــار اســــتراتیجیة التــــدریس فــــي ضــــوء التــــدریس المتمــــایز 2008أشــــارت كوجــــك وآخــــرون (و  ) أن اختی

یخضــع لمجموعــة مــن الضــوابط العلمیــة التــي تعكــس فكــر وخبــرة المعلــم، عــالوةً علــى درجــة معرفتــه 

ورصــــد اإلمكانــــات المتاحــــة،  بخصــــائص الطلبــــة واســــتعداداتهم، كــــذلك وضــــوح األهــــداف التدریســــیة،

ـــم مـــن مهـــارات عنـــد تطبیـــق االســـتراتیجیات  وتحدیـــد الـــزمن المناســـب، باإلضـــافة إلـــى مـــا یتقنـــه المعل

  المختلفة.   

مجموعــة مــن  (2008) كوجــك وآخــرونو  (Tomlinson, 2001) توملینســونویــذكر كــٌل مــن 

 بحســب اســتعدادات المــتعلم واهتماماتــه وذكاءاتــه وهــي: المتمــایز، التــدریساالســتراتیجیات الفعالــة فــي 

التعلـیم ، واسـتراتیجیة الـذاتيالتساؤل استراتیجیة ، و KWLاستراتیجیة و ، RAFT استراتیجیة، و األجندات

، اســـتراتیجیة دراســـة الحالـــة، و جابـــات الصـــحیحةاســـتراتیجیة تعـــدد اإل، و اســـتراتیجیة المكعـــب، و المتـــدرج

الــتعلم  مجموعــاتاســتراتیجیة ، و مجموعــات التحقــقاســتراتیجیة )، و شــارك - زاوج – فكــر(اســتراتیجیة و 

األنشـطة اإلثرائیـة، و األنشـطة )، و 4MAT( مكـارثياسـتراتیجیة ، و مصـادر الـتعلماسـتراتیجیة ، و الصغیرة

التعلـــیم ، و الـــتعلم المســـتند لمشـــكلة، و الـــتعلم الفـــردي، و البحـــث الجمـــاعي، و األنشـــطة المتدرجـــة، و الثابتـــة

دراســة ، و الدراســات المســتقلة، و الدراســات المداریــةاالستكشــافیة، و الدراســات ، و حقائــب الــتعلم، و المركــب
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المجموعـــات ، و لوحـــة الخیـــارات، و عقـــود الـــتعلم، و العصـــف الـــذهنيو  ،ضـــغط محتـــوى المـــنهج، و الحالـــة

  .)Jigsaw، وجیجسو (مراكز التعلم، و المحطات، و المرنة

واســـتخدام الدراســـة الحالیـــة ثـــالث اســـتراتیجیات تدریســـیة كإحـــدى اســـتراتیجیات التـــدریس الفاعلـــة 

اســـــتراتیجیة )، و شـــــارك - زاوج – فكـــــر(اســـــتراتیجیة  للتـــــدریس المتمـــــایز فـــــي تـــــدریس العلـــــوم، وهـــــي:

  ، ونموذج مكارثي. األنشطة المتدرجة

 الـــتعلم) قـــد تطـــورت فـــي ظـــل شـــارك - زاوج – فكـــر() إلـــى أن اســـتراتیجیة 1999ویشـــیر جـــابر (

وزمالئـه فـي جامعـة مـاري  )Frank Lyman( مـن قبـل فرانـك لیمـان وبحوث زمـن االنتظـار التعاوني

) قــد شــارك - زاوج – فكــر(كمــا یشــیر جــابر أن اســتراتیجیة   .)1985( فــي عــام) Maryland( النــد

وصفت باعتبارها بنیة تعلم تعاوني تزیـد مـن المشـاركة اإلیجابیـة للطلبـة، وتوسـع مـن مـداركهم، وتتـیح 

  للطلبة التفكیر بعمق. 

 الطلبـــةشــارك) علــى اســتثارة  -زوج –) تعتمــد اســـتراتیجیة (فكــر2008وحســب كوجــك وآخــرون (

فــي مناقشــة أفكــار كــل منهمــا، وذلــك مــن خــالل  طــالبین، ثــم یشــترك كــل هلــى حــدكــي یفكــروا كــٌل ع

توجیــه ســـؤال یســتدعي تفكیـــر الطلبـــة، واعطــائهم الفرصـــة كــي یفكـــروا علـــى مســتویات مختلفـــة، وفـــي 

ـــه. وتـــدور مناقشـــة  الطـــالبینیعـــرض أحـــد  النهایـــة مـــا توصـــال إلیـــه مـــن آراء وأفكـــار علـــى الفصـــل كل

براز نقاط االلتقاء ونقاط االختالف.جماعیة تتخللها األسئلة وا   إلجابات من جمیع األطراف، وإ

(جــــابر، ، كمــــا أشــــار إلیهــــا التربویــــون شــــارك -زاوج -وتــــتلخص خطــــوات تنفیــــذ اســــتراتیجیة فكــــر

  :) باآلتيPreszler, 2014؛ 2007زیتون،  ؛1999

 التفكیــر (Thinking) : فــي التفكیــر لفتــرة زمنیــة فــي ســؤال (أو مالحظــة)  ینهمكــون الطلبــةأن

تم طرحه (أو تزویده) من قبل المعلم حول مـا تـم شـرحه أو عرضـه مـن معلومـات أو مهـارات 
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ـــا مركـــزً  ا عمیقً فـــي  اأو نشـــاط أو مســـألة أو مهمـــة أو مشـــكلة، ویفكـــر كـــل طالـــب بمفـــرده تفكیـــرً

عــــة ومســــتوى الســــؤال، مــــع دقیقــــة) أو أكثــــر حســــب طبی -ثانیــــة  30الســــؤال لفتــــرة محــــددة (

الحــرص علــى عــدم جعــل هــذا الوقــت طــویًال، ویتجنــب المعلــم األســئلة التــي یكــون لهــا إجابــة 

فـــي الصـــف  والتجــولواحــدة صـــحیحة، أو اإلجابــة بـــنعم أو ال. وأثنـــاء التفكیــر یمنـــع الحـــدیث 

والحــــرص علــــى الهــــدوء، حیــــث یمكــــن للطــــالب تــــدوین المالحظــــات أو الرســــومات لتوضــــیح 

. وتســبق خطـــوة التفكیــر فـــي الســؤال خطـــوة االســتماع لعـــرض المعلــم للمعلومـــات أو إجابــاتهم

 المهارات ذات الصلة بهدف التعلم.

 المزاوجـــة (Pairing) بعـــد أن تـــم تـــوزیعهم إلـــى  الطلبـــة: فـــي هـــذه الخطـــوة یطلـــب المعلـــم مـــن

ــــا فــــي الســــؤال أو النشــــاآخــــرأزواج (أو مزاوجــــة كــــل طالــــب مــــع  ط ) أن یتناقشــــا ویتحــــاورا معً

وجهــــات النظــــر واآلراء واألفكــــار فیمــــا توصــــال إلیــــه، ویحــــاوال مقارنــــة  نویتبــــادالالمطــــروح، 

و أفضــل إجابـة) عـن السـؤال أو النشــاط أأفكـارهم، مـن أجـل الوصـول إلــى اتفـاق علـى إجابـة (

المطــروح، وتســتغرق هــذه الخطــوة فتــرة زمنیــة تعتمــد علــى طبیعــة الســؤال أو النشــاط المطــروح 

ئق)، وتبـدأ هــذه الخطـوة حــال انتهـاء الوقـت الــذي حـدده المعلــم للطالـب فــي تتـراوح (خمـس دقــا

 التفكیر الفردي.

 المشــــاركة (Sharing) یطلـــــب المعلـــــم فـــــي هـــــذه الخطـــــوة مـــــن األزواج الواحـــــد تلـــــو اآلخـــــر :

المشـــاركة مـــن خـــالل عـــرض مــــا توصـــلوا إلیـــه مـــن حلــــول وأفكـــار حـــول الســـؤال أو النشــــاط 

ــا أن یفكــروا فــي المبحــوث.  ویمكــن أن یســبق هــذه  الخطــوة إتاحــة المعلــم لــألزواج القریبــة معً

الصـــف، ویحـــاوال الـــرد علیهـــا زوج األسئلة واالستفسارات من طالب المشـــكلة.  فیتلقـــى كـــل 

ــــــوتقدیم األدلة والبراهین على صحة ما توصال إلیه من إجاب ــــــوتس، اتـ تمر المناقشات حتى ـ

حســـــب بربع األزواج یكتفــــي   دــــــوق، إلیهتوصــــلوا یتاح لنصف األزواج الفرصة لعرض ما 
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المجموعـة الواحـدة اإلجابـات والتوصـل إلجابـة  طلبة، أو من خالل مناقشة المحدد لهمالوقت 

ـــویمکن للمعلأو حـــل للمشـــكلة، ثـــم عرضـــها علـــى المجموعـــات األخـــرى،  اإلجابات عـــرض م ـ

  من خالل شاشة عرض.على السبورة أو 

ـــــة لهـــــذه شـــــارك  - زاوج -فكـــــر تیجیةارستخطـــــوات اعلى ًء بناو توجـــــد عـــــدة اســـــتراتیجیات معدل

ــــــــــــــدیب  تیجیةارالستا ، (Think-Share) شارك -فكــــــــــــــراستراتیجیة : )2006(أشــــــــــــــار إلیهــــــــــــــا ال

اكتــب استراتیجیة و، (Think-Write-Pair-Share) شارك -زاوج -اكتــب  -فكــراستراتیجیة و

، ابتكــــــــــــــــــــــــــــر  -استمع  -شارك  -استراتیجیة صغ، و(Write-Pair-Share) شارك -زاوج  -

استراتیجیة ، و(Quest-Think-Pair-share) شارك -زاوج -فكـــــــــــــــــــــــــــــــر  -لسأإ استراتیجیةو

    .(Listen-think- pair-share) ارك)ـش -زاوج  -رـفک   -تمعـ(اس

اسـتراتیجیة ومن بین استراتیجیات التدریس الفاعلة والداعمـة للتـدریس المتمـایز فـي تـدریس العلـوم 

تُقــــدم اســــتراتیجیة األنشــــطة ، حیــــث تــــم اســــتخدامها فــــي الدراســــة الحالیــــة.  حیــــث األنشــــطة المتدرجــــة

وقـــــدارتهم  الطلبــــة)، فــــي ضــــوء خصـــــائص 2008حســــب مـــــا ذكــــرت كوجــــك وآخـــــرون ( ،المتدرجــــة

ومیولهم، حیث تستخدم هذه االستراتیجیة عنـدما یكـون هنـاك متعلمـین تختلـف مسـتویاتهم المعرفیـة أو 

ویتعلمــون أداء مهــارات معینــة، كمــا وتشــیر إلــى أن هــذه  العلمیــة نفســها، المهاریــة، ویدرســون المفــاهیم

االســتراتیجیة مــن أنســب االســتراتیجیات لتحقیــق هــدف التــدریس المتمــایز.  ویمكــن للمعلــم أن یصــمم 

ثالثة مستویات من األنشطة تتوافق مع المستوى الحقیقي لكـل مـتعلم، وتتـاح الفرصـة للطلبـة الختیـار 

المتدرجــة تحــت إشــراف المعلــم الــذي ینبغــي أن یعــالج المواقــف بمرونــة فــي حالــة وممارســة األنشــطة 

وتتجــاوز أدوار المعلــم عملیــة تصــمیم   .تســكین طالــب فــي نشــاط أعلــى أو أقــل مــن مســتواه الحقیقــي

األنشطة وتسكین الطلبة في النشاط المناسـب، لتمتـد إلـى عملیـة متابعـة دینامیكیـة لكـل طالـب، وكلمـا 
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ـكان النشاط مت ا مع میول واستعدادات الطلبة؛ كان دافعً لهـم علـى إكمـال ا ، ومحفـزً الطلبـةلتركیـز  اوافقً

  النشاط بالشكل المطلوب، واالنتقال إلى نشاط أعلى في المستوى. 

یتـیح لجمیـع الطلبـة  أن اسـتخدام األنشـطة المتدرجـة )Tomlinson, 2000توملینسـون ( ویشـیر

ا فــي مســتویات مختلفــة مــن الــدعم أو بینمــا یمضــون ، فســهان المفــاهیم والمهــارات المهمــةب العمــل قــدمً

مجـال ) أن في استخدام األنشـطة المتدرجـة Preszler, 2014التحدي أو التعقید.  ویضیف برزلر (

مـــن خـــالل أوضـــاع وأنشـــطة مختلفـــة،  ها،المهـــارات والمفـــاهیم األساســـیة نفســـ جمـــیعهم تعلم الطلبـــةلـــ

شــــكل مناســــب فــــي مســــتویات قــــدراتهم المتنوعــــة، حیــــث یمثــــل تتحـــدى المســــتویات المختلفــــة للطلبــــة ب

فــي التأكــد مــن أن جمیــع المهمــات بغــض النظــر عــن مســتوى الفئــة مــن  الطلبــةالتحــدي الــذي یواجهــه 

شراكً  اهتمامً االطلبة، تثیر    .اوتحدیً  اوإ

أنه في فصول التعلیم المتمایز یسـتخدم المعلـم مسـتویات متنوعـة إلى ) 2011ویضیف الشمري (

یضــمن بهــا اكتشــاف الطـــالب لألفكــار، واســتخدام المهــارات فـــي  (أو أنشــطة متدرجـــة) المهمــاتمــن 

ً  الطلبــةمســتوى مبنــي علــى مــا یعرفــه  علــى درجــات  الطلبــةأثنــاء عمــل فــي لنمــوهم.  و  اومشــجعً  امســبق

، نفســـها متنوعـــة مـــن الصـــعوبة فـــي مهمـــاتهم وأنشـــطتهم، فـــإن جمـــیعهم یكتشـــفون األفكـــار األساســـیة

ــــا ویعملــــون ع لــــى مســــتویات مختلفــــة مــــن التفكیــــر.  وفــــي نهایــــة المطــــاف فــــإن المجــــامیع تجتمــــع معً

  .بعًضاللمشاركة والتعلم من بعضهم 

ـــ أن تكـــون األنشـــطة عمـــًال بمـــا یـــأتي: كمـــا ینبغـــي أن تتصـــف األنشـــطة المتدرجـــة  لـــیس و ، امختلفً

ـــیًال  كبیـــرٍ  بشـــكلٍ  ابســـیطً  متســـاویة مـــن حیـــث االســـتمتاع و  ،بالفاعلیـــة والنشـــاط متســـاویةً و  ،أو عمـــًال قل

یتطلــب اســـتخدام المفــاهیم األساســـیة، و  ،مــن حیـــث توقعــات العمـــل والــزمن الـــالزم عادلـــةً و  ،والمشــاركة

   Preszler, 2014).؛2011(الشمري، ر والمهارات، واألفكا
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أنــه باإلمكــان تصــمیم األنشــطة إلــى  )Heacox, 2014) وهیــاكوكس (2011( الشــمري وأشــار

مســـتوى  المـــوارد ، أو مســـتوى التعقیـــد والصـــعوبة، أو مســـتوى التحـــدي بنـــاًء علـــى المتدرجـــة المســـتوى

كمـــا أشـــار   مســـتوى المنـــتج.، أو مســـتوى العملیـــات، أو مســـتوى المخرجـــات، أو والمصـــادر المتـــوافرة

) أنـــه باإلمكـــان ضـــبط األنشـــطة والواجبـــات المتدرجـــة بإحـــدى الطرائـــق Preszler, 2014برزلـــر (

المــواد و  ،عــدد الخطــوات الالزمــة لالنتهــاءو  ،مقــدار التركیــبو  ،ســرعة المهمــةو  ،دمســتوى التعقیــ اآلتیــة:

 شكل التعبیر (خطاب، مقال، تقریر، بحث، القصة القصیرة، والكالم).و  ،المقدمة

 أنـه عنـد تنفیـذ األنشـطة المتدرجـة ینبغـي مراعـاة مـاإلـى  )Preszler, 2014برزلـر (كمـا یشـیر 

د كیــف یــوالمفـاهیم األساســیة التـي تریــد أن یحققهـا جمیــع الطلبـة، تحد : تحدیــد المفـاهیم والمهــاراتیلـي

د عناصر كل مسـتوى مـن الطلبـة، كمـا ینبغـي مراعـاة أن تقـوم المهمـة یستقوم بتجمیع األنشطة، وتحد

  على إجراء تعدیالت على أساس استعداد الطالب. 

 ,Preszler)؛ وبرزلـــر )(Heacox, 2014هیـــاكوكس )؛ 2008( كوجـــك وآخـــرون ویشــیر

  إلى أن هناك أربع طرائق لتصمیم األنشطة متدرجة المستوى: (2014

  المــــتعلم: كمــــا فــــي قیــــام إحــــدى  یواجهــــاتصــــمیم أنشــــطة تختلــــف فــــي درجــــة التحــــدي التــــي

المجموعـــات بتصـــنیف أغذیـــة غنیـــة بفیتـــامین (أ)، وأخـــرى الختیـــار أفضـــل األطعمـــة لطفـــل 

غذائیــة حســب محتواهــا مــن المجموعــات  ، وأخــرى تحلــل مكونــات وجبــةااألنیمیــیعــاني مــن 

  الغذائیة.

  تصمیم أنشطة متدرجة في مستوى التعقیـد: كمـا فـي عـرض موضـوع فـي مجلـة الحـائط عـن

تلـــوث الهـــواء، فإحـــدى المجموعـــات تعـــرض قضـــیة مرتبطـــة بتلـــوث الهـــواء، وأخـــرى تعـــرض 

وث وجهــات نظــر متباینــة حــول تلــوث الهــواء، وأخــرى تعــرض وجهــات نظــر متباینــة حــول تلــ

  الهواء باإلضافة إلى بیان وجهة نظرهم الشخصیة حول الموضوع.
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  ـــا لمـــا یتـــوافر مـــن مصـــادر: كمـــا فـــي تكلیـــف إحـــدى تصـــمیم أنشـــطة متدرجـــة المســـتوى وفقً

  بالكتاب المعلمي، وأخرى بعدة كتب، وأخرى بشبكة اإلنترنت.   باإلستعانةالمجموعات 

 كما في إجـراء بحـث للتوصـل إلـى  :أنشطة متدرجة في العملیات المطلوب القیام بها تصمیم

مراعاتهــا عنــد شــراء جهــاز حاســب، فإحــدى المجموعــات تقــوم ببحــث  التــي ینبغــيالمعــاییر 

  قرائي، واألخرى تقوم ببحث میداني. 

تـم تصـمیم أنشـطة متدرجـة فـي مسـتوى التعقیـد والصـعوبة إلـى ثـالث مهمـات في الدراسة الحالیة و 

ذوي االســـتعداد  الطلبـــةمهمـــة تناســـب  ، وهـــذه المهمـــات هـــي:الطلبـــة(مســـتویات) حســـب اســـتعدادات 

 ذوي االسـتعداد األعلـى. الطلبـةمهمـة تناسـب ، و ذوي االستعداد المتوسط الطلبةمهمة تناسب ، و األقل

المــــات طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة علــــى االختبــــار القبلــــي، فــــي اختبــــار بمتوســــط ع وتــــم االســــتعانة

ــــاكتســـاب المفــــاهیم العلمیــــة، واختبــــار مهـــارات عملیــــات العلــــم األساســــیة،   افـــي تصــــنیف الطــــالب وفقً

  السابقة. للمهمات

) أن تبنـــي نمـــاذج تدریســـیة تراعـــي مـــا بـــین الطلبـــة مـــن اختالفـــات 2004وتـــرى جـــابر والقرعـــان (

ة التحصــیل الدراســي لــدیهم، وتــرتبط درجــة تحصــیل الطلبــة بدرجــة التوافــق بــین نمــط یســاعد فــي تنمیــ

  تدریس المعلم ونمط تعلم الطلبة.  

) الــذي 1970أن مكـارثي بــدأت بـالتفكیر فــي نموذجهـا منــذ عـام ( )Kolb, 2014كولـب (یـذكر 

الـــدماغ منـــذ عـــام ) عـــن جـــانبي Kolbیعتمـــد علـــى نظریـــة الـــتعلم التجریبیـــة فـــي نتـــائج أبحـــاث كولـــب (

 الفكــر علــى وأثــروا بخطـوة خطــوة تقــدموا )، الـذي اعتمــد فــي ذلـك علــى أفكــار المنظــرین الـذین1984(

التربـوي أمثـال: دیـوي، وبیاجیـه، ولـوین، ودراسـات فیجــو تسـكي، بهـدف تأسـیس ارتبـاٍط ذي معنـى بــین 

ــقـــد ) أن نمــوذج مكـــارثي 1996( الخلیلــي وحیـــدر ویـــونسیـــذكر النظریــة والتطبیـــق.  و  ور مـــن قبـــل ُط

 بنــاًء ، (MAT 4) وأســمته نظــام الفورمــات ،1987ســنة  (Bernice McCarthy) بیــرنس مكــارثي
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 یـر الیمنـى والیسـرىك، وعلـى طریقـة التف(Individual Learning Style) علـى نمـط الـتعلم الفـردي

(Left/Right Technique Mode)   .  

تــرتبط بكــل مرحلــة مــن مراحــل الــدورة أربعــة أنمــاط مــن الــتعلم أو التفكیــر  األدب التربــوي وقــد أورد

؛ )1996؛ الخلیلــــي وآخــــرون، 2004، جــــابر والقرعــــان( ، وهــــي كــــاآلتيمكــــارثياألربــــع فــــي نمــــوذج 

)Uyangör, 2012( المــتعلم التخیلــي: یبحــث عــن المشــاركة الشخصــیة والمعــاني والترابطــات فــي :

ا  ـــــاكـــــل مـــــا یتعلمـــــه، ویتفاعـــــل جـــــدیً ا معینً أمـــــا ، ویتأمـــــل بخبرتـــــه، ویحتـــــاج لمعرفـــــة لمـــــاذا یـــــتعلم شـــــیئً

 اســـتراتیجیات الـــتعلم المرتبطـــة بهـــذا الـــنمط، فتشـــمل االســـتماع والتحـــدث والتفاعـــل والعصـــف الـــذهني.

المــــتعلم التحلیلــــي: یبحــــث عــــن الحقــــائق والمعلومــــات، ویشــــكل األفكــــار ویفكــــر مــــن خــــالل األفكــــار و 

وتتضـــمن ، جـــردة والتأمـــل، ویحتـــاج للتركیـــز علـــى محتـــوى مـــا یتعلمـــهالمجـــردة، ویفضـــل العملیـــات الم

. فهــــي المشــــاهدة والتحلیــــل والتصــــنیف ووضــــع النظریــــات ؛لهــــذا الــــنمط المناســــبةاســـتراتیجیات الــــتعلم 

المتعلم المنطقي: یـتعلم مـن خـالل الفعـل والتجریـب وتطبیـق النظریـات، ویحصـل علـى المعلومـات مـن 

ــــاج لمعرفــــة كیــــف یمكــــن تطبیــــق مــــا تعلمــــهخــــالل التجریــــب النشــــط والمعالجــــ أمــــا  ،ة المجــــردة، ویحت

فهــي التجریــب والتفاعــل. المــتعلم الــدینامیكي: یــتعلم مــن  ؛اســتراتیجیات التــدریس المالئمــة لهــذا الــنمط

خالل االستكشاف والبحث عن االمكانیات، واالكتشاف مـن خـالل المحاولـة والخطـأ، ویحـب التجریـب 

ـــا، وی أمـــا اســـتراتیجیات التـــدریس ، حـــب تطبیـــق مـــا یتعلمـــه فـــي المواقـــف الجدیـــدةواختبـــار تجاربـــه عملیً

  فهي التعدیل والتبني وحب المغامرة واالبداع.    ؛المالئمة لهذا النمط

تركــز علــى اســتجابة المعلــم مكــارثي ) أن اســتراتیجیة Tomlinson, 2014وتــذكر توملینســون (

أن  مكـارثي شخصـیة وللـتعلم، تفتـرض اسـتراتیجیة. فبنـاًء علـى عـدة مسـوح للالتعلیمـيألسلوب المتعلم 

وبالتـــالي فـــإن جمیـــع الطلبـــة ســـتتاح لهـــم واحـــًدا مـــن أربعـــة تفضـــیالت تعلمیـــة.   لـــدى الطلبـــة تفضـــیًال 
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الفرصــة لتنــاول موضــوع الــدرس مــن خــالل إحــدى التفضــیالت المناســبة لــه، كمــا أنــه ســیعزز الجانــب 

  األضعف عنده.  

ُ و  ) نمــوذج مكــارثي علــى أنــه "أنمــوذج تعلیمــي یســیر فــي 294 1996:عــرف الخلیلــي وآخــرون (ی

دورة تعلــم رباعیــة مــن مراحــل متتابعــة بتسلســل ثابــت، وهــي المالحظــة التأملیــة، ثــم بلــورة المفهــوم، ثــم 

  التجریب النشط، ثم الخبرات المادیة المحسوسة".

ــا ألنمــاط الــتعلم األربعــة، وهــذه المو  راحــل علــى النحــو یتكــون نمــوذج مكــارثي مــن أربــع مراحــل وفقً

  ):2004جابر والقرعان،  ؛1996(الخلیلي وآخرون،  اآلتي

  المرحلة األولى: المالحظة التأملیة:(Reflective observation)  وفـي هـذه المرحلـة تتـاح

الفرصة للمتعلمین لالنتقال مـن الخبـرات المادیـة المحسوسـة إلـى المالحظـة التأملیـة، ویفضـل 

ات الــتعلم وأهمیتهــا الشخصــیة لهــم، ثــم مــنحهم الوقــت الكــافي البــدء معهــم بإیضــاح قیمــة خبــر 

الكتشاف المعنى المتضمن في هـذه الخبـرات. وتبـدأ الـدروس المخططـة حسـب هـذا النمـوذج 

بقیام المعلم بإیجاد العالقة ما بین الطلبة والمفاهیم التي سـیتعلمونها، ومـن المهـم إیجـاد الثقـة 

جــراء الحــوار مـع اآلخــرین حــول نوعیــة التـي تســمح لكــل مـتعلم بالمشــاركة الشخصــ یة بآرائـه وإ

تـــوفیر بیئـــة تعلـــم تســـمح بحـــدوث االكتشـــاف. ویمكـــن  االخبـــرة المشـــتركة. وعلـــى المعلـــم أیًضـــ

توزیــع الطلبــة إلــى مجموعــات للنقــاش، وتوزیــع أوراق عمــل علــیهم. ویفضــل هــذه اإلجــراءات 

ذه المرحلــــة یعتمــــد علــــى المــــتعلم ذو الــــنمط التخیلــــي. ومهــــارات الــــتعلم التــــي تمــــارس فــــي هــــ

االستماع، والتحـدث، والتفاعـل، والعصـف الـذهني.  أمـا األنشـطة المقترحـة أو المالئمـة التـي 

ـــــدراما، والقصـــــص الشخصـــــیة، واســـــتخدام األضـــــداد،  ـــــب عـــــن ســـــؤال لمـــــاذا؟ ومنهـــــا: ال تجی

  والمناقشة، والخرائط الذهنیة، ومشاهدة مقاطع الفیدیو، وعمل القوائم.

 :بلورة المفهوم المرحلة الثانیة (Concept Formulation) : المـتعلم فـي هـذه المرحلـة ینتقـل
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التأملیـة إلـى بلـورة وتكـوین المفهـوم فـي ضـوء مالحظاتـه، وعلـى المعلـم  المالحظـةمن مرحلة 

في هذه المرحلـة أن یـزود الطلبـة بالمعلومـات الضـروریة، وتقـدیم المعلومـات بطریقـة منظمـة، 

ویفضــل هــذه اإلجــراءات المــتعلم ذو  بیانــات وتكــوین المفــاهیم.وتشــجیع الطلبــة علــى تحلیــل ال

ــــى األســــلوب  ــــة یعتمــــد عل ــــتعلم التــــي تمــــارس فــــي هــــذه المرحل ــــي. ومهــــارات ال ــــنمط التحلیل ال

التقلیــدي، والمالحظــة، والتصــنیف، والتحلیــل، ووضــع النظریــات.  أمــا األنشــطة المقترحــة أو 

حظـــة المنظمـــة، وتكـــوین المفـــاهیم مـــن المالئمـــة التـــي تجیـــب عـــن ســـؤال مـــاذا؟ ومنهـــا: المال

  خالل الكتاب، والرسوم اإلیضاحیة، واإلنترنت. 

 المرحلـة الثالثـة: التجریـب النشـط :(Active Experimentation)  المـتعلم فـي هـذه المرحلـة

ـــة التجریـــب والممارســـة الیدویـــة (العملیـــة)، وهـــذه  ـــة بلـــورة المفهـــوم إلـــى مرحل ینتقـــل مـــن مرحل

المتعلمــون العــادیون بشــكل أكبــر، ویقتصــر  هــا یــنجحالعملــي للعلــم، وفیالمرحلــة تمثــل الوجــه 

عطـاء الفرصـة للمتعلمـین لممارسـة  دور المعلم فیها على تقدیم األدوات والمـواد الضـروریة، وإ

العمــل بأیــدیهم، ویفضــل هــذه اإلجــراءات المـــتعلم ذو الــنمط المنطقــي. ومهــارات الــتعلم التـــي 

العملـــي وتطبیـــق المعـــارف النظریـــة وتوظیـــف األفكـــار  تمـــارس فـــي هـــذه المرحلـــة: التصـــنیف

والمشـــروعات. أمـــا األنشـــطة المقترحـــة أو المالئمـــة التـــي تجیـــب عـــن ســـؤال كیـــف؟ ومنهـــا: 

تصــمیم وتطــویر النمــاذج، وكتابــة القصــة، والقیــام باألنشــطة المقــررة أو القیــام بتجربــة علمیــة، 

  أو عمل نماذج أو تصامیم أو لوحات.

  :الخبــرات المادیــة المحسوســةالمرحلــة الرابعــة :(Concrete Experience)  وتتجســد هــذه

المرحلــة بــإجراءات هــي: دمـــج المــتعلم المعرفــة الجدیــدة مـــع خبراتــه الذاتیــة وتجاربــه؛ وبـــذلك 

یحــدث توســع وتطــور فــي معارفــه الســابقة بصــورة جدیــدة؛ وعلیــه فــإن المــتعلم یكــون قــد انتقــل 

یفضل هـذه اإلجـراءات المـتعلم ذو الـنمط الـدینامیكي. إلى مرحلة الخبرة المادیة المحسوسة، و 
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ومهــارات الــتعلم التــي تمــارس فــي هــذه المرحلــة: البحــث واالكتشــاف والتقصــي والــتعلم الــذاتي 

ــا فــي مواقــف جدیــدة. أمــا األنشــطة المقترحــة أو المالئمــة التــي تجیــب  وفحــص التجــارب عملیً

و أت، ومشـاركة اآلخـرین بأنشـطة كتابیـة عن سؤال ماذا لو؟ ومنها: كتابـة التقـاریر أو المقـاال

  و العملیة.أالمشاركة في القصص الشفویة 

) أن استخدام التدریس المتمایز في تـدریس العلـوم یزیـد مـن Scardino, 2011یؤكد سكاردینو (

علــى أهمیــة  )Tomlinson, 2001توملینســون ( فَهــم الطلبــة للمفــاهیم العلمیــة األساســیة. كمــا تؤكــد

تعلــم كـــل  المتمیـــزون الطلبــةإذا لــم یســـتطع التــدریس المتمــایز فـــي اكتســاب المفـــاهیم العلمیــة. بحیـــث 

األساســــیة والمبــــادئ التــــي تحكــــم  العلمیــــة شــــيء، فتأكــــد مــــن أنهــــم تعلمــــوا األفكــــار الكبیــــرة والمفــــاهیم

كما تؤكد توملینسون على ضرورة تركیـز المعلـم علـى المفـاهیم العلمیـة األساسـیة  الموضوع المطروح.

وعلـى التعمیمــات الرئیســة، وبـذلك یضــمن الطلبــة اكتســاب فهـم عمیــق یســاعد فـي بنــاء لبنــات أساســیة 

للمعنى وللوصول إلى اكتساب معارف جدیدة. كما تعمل المفاهیم األساسـیة كنقطـة انطـالق لمسـاعدة 

  في بناء روابط بین المعرفة السابقة والمعرفة الجدیدة.  جمیع الطلبة

أنــه فـــي ضــوء الـــتعلم البنــائي والتحــول فـــي تعلــیم العلـــوم مــن تعلـــیم  إلـــى )2007ویشــیر زیتــون (

الحقـائق العلمیـة ومعارفهــا إلـى تعلـیم المفــاهیم واألفكـار العلمیـة وبالتــالي تعلـیم العلـوم مــن أجـل الفهــم، 

لمفاهیم العلمیة الرئیسة واألفكـار وبنائهـا، وذلـك ألهمیـة المفـاهیم واألفكـار فـي یتم التركیز على تعلیم ا

التشــكیل البنــائي لمبــادئ الــتعلم وتعمیماتــه وهــرم بنائــه المعرفــي وطرائقــه فــي البحــث والتفكیــر ومــن ثــم 

    تنمیة الثقافة العلمیة في التحلیل األخیر لدى الطلبة الطلبة.

مكونــات المعرفــة العلمیــة، والوحــدات البنائیــة للعلــوم وهــي مكونــات تعتبــر المفــاهیم العلمیــة أحــد و 

لغتهــا، وعـــن طریــق المفـــاهیم یــتم التواصـــل بــین األفـــراد ســواء داخـــل المجتمعــات العلمیـــة أو خارجهـــا 
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تعــد المفــاهیم العلمیــة مــن أهــم كمــا   ). 1996؛ الخلیلــي وآخــرون،2015(أمبــو ســعیدي والبلوشــي، 

جوانب تعلم العلوم لما لها من أهمیة في تنظـیم الخبـرة، وتـذكر المعرفـة، ومتابعـة التصـورات، وربطهـا 

ــــة، حیــــث  ــــة المفــــاهیم العلمی ــــى أهمی ن إبمصــــادرها، وتســــهیل الحصــــول علیهــــا، ویؤكــــد التربــــویین عل

ـــاهیم العلمیــــــة تســــــهل علــــــى الطلبــــــة فهــــــم العلــــــم بوضــــــوح، كمــــــا  ــــــة المفـــ أن وضــــــوح المفــــــاهیم العلمی

اوالمصـــــــــــطلحات  ـــــــــــد ضـــــــــــروریً عَ ُ ـــم واالســـــــــــتیعاب، وتحقیـــــــــــق التفـــــــــــاهم والتواصـــــــــــل العلمـــــــــــي ی                  للفهــــــــ

  .)2011خطایبة، (

أنهـــا تـــدور حــــول  علـــى الــــرغم مـــنأورد األدب التربـــوي عدیـــد مـــن التعریفــــات للمفـــاهیم العلمیـــة و 

مــا یتكــون ) المفــاهیم العلمیــة بأنهــا "71 :1976(كــاظم وزكــي  عــرفنفســها؛ فقــد  األفكــار والمعــاني

ــــ اتأو عبــــار ات فهــــم یــــرتبط بكلمــــو فــــرد مــــن معنــــى  كــــل لــــدى ــــة اتأو عملی النجــــدي  اوعرفهــــ ".معین

زیتـــون . كمـــا عـــرف "كلمـــة أو مصـــطلح لـــه داللـــة لفظیـــة" ا) بأنهـــ48 :1999( وعبـــدالهادي وراشـــد

مـــن معنـــى أو فهـــم یـــرتبط بكلمـــة  مـــا یتكـــون لـــدى الفـــرد") المفهـــوم العلمـــي علـــى أنـــه 78 :2013(

صــیاغة مجــردة ) بأنهـا "2007ومـن جهــة عرفهـا المحیســن (  .(مصـطلح) أو عبــارة أو عملیـة معینــة"

  ".   للخطوط المشتركة بین مجموعة من الحقائق

المفــاهیم  (1996) المفــاهیم العلمیــة، فیصــنف الخلیلــي وآخــرون تصــنیففــي  التربویــوناختلــف و 

وهـــي  (Concrete Concepts) مفـــاهیم علمیـــة مادیـــة محسوســـة رئیســـین: نـــوعینالعلمیـــة إلـــى 

المفـــاهیم التــــي یمكـــن إدراك مــــدلوالتها عـــن طریــــق المالحظـــة باســــتخدام الحـــواس أو أدوات مســــاعدة 

للحــواس، ولهـــا أمثلـــة محسوســة، أو التـــي تتمیـــز خصائصــها الممیـــزة (المعرفـــة) بأنهــا محسوســـة مثـــل 

وهــي المفــاهیم  (Abstract Concepts) مفــاهیم علمیـة مجــردةو ة. ، الحشــر يمفـاهیم: الزهــرة، الكرســ

التــي ال یمكــن إدراك مــدلوالتها عــن طریــق المالحظــة باســتخدام الحــواس أو أدوات مســاعدة للحــواس، 
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بل البد من القیام بعملیات عقلیة وتصورات ذهنیة معینـة، ولـیس لهـا أمثلـة محسوسـة، أو التـي تتمیـز 

  یون، الطاقة، التأكسد.) بأنها غیر محسوسة مثل مفاهیم: األخصائصها الممیزة (المعرفة

ـ التربویونومهما اختلف  علـى ضـرورة تصـنیف  افي تصـنیف المفـاهیم العلمیـة، إال أن هنـاك اتفاقً

وعلیـــه یمكــــن تصـــنیف المفــــاهیم العلمیـــة إلــــى  . لتعلمهــــا وتعلیمهـــا االمفـــاهیم العلمیـــة تســــهیًال وتیســـیرً 

شـیئان أو  اتحـادأو  انـدماجمفـاهیم ربـط: كمـا یـدل االسـم  )2013زیتـون ( األنواع اآلتیـة كمـا لخصـها

مصــطلحان أو فكرتــان علــى األقــل لیتكــون منهــا مفهــوم واحــد، كمــا فــي الــذرة: هــي أصــغر جــزء مــن 

 الفصــل: وهــي عكــس مفــاهیم الــربط، فمفهــوم فصــلمفــاهیم و   المــادة وتشــترك فــي التفاعــل الكیمیــائي.

ــم یتكـــون علـــى أســـاس عـــزل األفكـــار أو الجوانـــب للمفهـــوم، كمـــا فـــي األیـــون: ذرة أو  كمـــا یـــدل االسـ

مفاهیم عالقة: تعبـر عـن عالقـات أو قـوانین تتضـمن العالقـة و مجموعة ذرات تحمل شحنة كهربائیة. 

 تقــعمفــاهیم تصــنیفیة: و بــین مفهــومین أو أكثــر، كمــا فــي: الكثافــة: كتلــة وحــدة الحجــوم (ث= ك/ ح). 

مفـاهیم عملیـة أو إجرائیـة: فهـي تضـم و ضمن تصـنیف معـین، كمـا فـي: النحـاس یقـع ضـمن الفلـزات. 

مفــاهیم و سلسـلة مــن العملیـات أو اإلجــراءات التـي یقــوم بهــا الفـرد أو الكــائن الحـي، كمــا فـي: التــنفس. 

  وجدانیة: لها عالقة بالمشاعر واالتجاهات والمیول والقیم، كما في: الحب.  

(أبـــو جاللـــة  یـــأتي فیمـــا تـــم تلخیصـــهااتفـــق علیهـــا البـــاحثون للمفهـــوم العلمـــي  خصـــائص وهنـــاك

یـدل علـى فـرد معـین أو جـزء معـین،  المفهـوم العلمـي ال ):2013 ،2007 ،زیتون؛ 2001وعلیمات،

نما یدل على الصنف العام الذي ینتمي إلیه األفـراد أو العناصـر. لمفهـوم العلمـي یتضـمن التعمـیم، ا وإ

نطبق على شـيء خـاص أو موقـف واحـد (كمـا فـي الحقـائق العلمیـة)، بـل ینطبـق علـى بمعنى أنه ال ی

مجموعة من األشیاء أو المواقف أو الظواهر، كما في المادة: كل شـيء یشـغل حیـزًا ولـه ثقـل ویمكـن 

(أو الرمـــــز أو  االســــمیتكــــون المفهـــــوم العلمــــي مــــن جـــــزئین أساســــیین همـــــا: كمـــــا  دراكــــه بــــالحواس.إ
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الداللـة اللفظیـة . و كمصـطلح الطیـور، واألیـون، والتبخـر، والمـادةالمصطلح) الذي اتفق علیه العلماء، 

للمفهوم، التي تمثل معنى االسم أو الرمز أو المصطلح الذي اتفق علیـه العلمـاء، كتفسـیرنا لمصـطلح 

    (العنصر) بأنه مادة تتألف من نوع واحد من الذرات.

كـل مفهـوم علمـي مجموعـة مـن الخصـائص الممیـزة التـي یشـترك ل أن )2011خطایبـة ( ویضیف

فیها جمیع أفراد فئة المفهوم وتمیزه عن غیره من المفاهیم العلمیة األخرى، مفهوم (الطیـور) مـثًال، لـه 

تنطبــق علــى جمیــع الطیــور وهــي: أن أجســامها مغطــاة بــالریش، ولكــن یوجــد بعــض  ةخصــائص ممیــز 

مـن حیـث شـكل المنقـار واألرجـل والرقبـة وهـذه  ما بینهار تختلف في الطیور مثل الحمام والنعام والنس

 تعد من الخصائص الثانویة أو المتغیرة. 

ـــم المفـــاهیم ألنهـــا تســـتطیع  العلمیـــة یهـــتم الكثیـــر مـــن المتخصصـــین فـــي التربیـــة العلمیـــة علـــى تعل

ول المــادة إعطــاء معنــى للــتعلم بعكــس الحقــائق التــي ال تتعــدى إعطــاء المــتعلم معلومــات أساســیة حــ

ـــذلك یـــرتبط تعلـــم المفـــاهیم تـــأتي كمـــا   .)2007(المحیســـن،  بـــالتعلم ذي المعنـــى العلمیـــة العلمیـــة، ول

ا وبقـاًء مـن الحقـائق العلمیـة ا واسـتقرارً ا وأكثر ثباتً كمـا أنهـا  .أهمیة المفاهیم العلمیة في أنها أسهل تذكرً

عــادة الــتعلم (خطایبــة، إوتســاعد علــى تنظــیم الخبــرة والتقلیــل مــن  ،تسـاعد الطلبــة علــى نقــل أثــر الــتعلم

) أهمیــة تعلــم المفــاهیم العلمیــة فــي أنهــا لغــة العلــم ومفتــاح المعرفــة 1986زیتــون ( وأجمــلَ  ). 2011

كمــا أنهــا . مــع النظــرة الحدیثــة لطبیعــة العلــم ودینامیتــه االحقیقیــة وأساســها، وهــي بالتــالي أكثــر انســجامً 

ممـا یسـهل علـى الفـرد  ؛مـن األحـداث واألشـیاء فتصـنفهاا كبیـرً  افهـي تضـم عـددً  ؛البیئة تقلل من تعقید

أن المفــاهیم العلمیــة األساســیة تــؤدي إلــى زیــادة اهتمــام  االمــتعلم دراســة البیئــة أو التعــرف علیهــا، كمــ

عمــق فــي أو تحفــز بعضــهم للت ،الطلبـة بمــادة العلــوم والفــروع العلمیــة األخــرى، أو تحفــزهم لــتعلم العلــوم

  دراستها والتخصص بها. 



26 
 

أن نتـائج األبحـاث التربویـة والدراسـات  على الرغم من أهمیة المفاهیم العلمیة في تعلم العلـوم إالو 

الصـــعوبات فـــي تعلـــم المفـــاهیم العلمیـــة مـــن تشـــیر إلـــى وجـــود مجموعـــة  ،الســـابقة فـــي تـــدریس العلـــوم

ا لتفــاوت المفــاهیم العلمیــة نفســها مــن حیــ؛ واكتســابها ث: أنواعهــا وبســاطتها وتعقیــدها وتجریــدها، نظــرً

(أمبـــو ســـعیدي  تـــتلخص فـــي األمـــور اآلتیـــةالتـــي ومـــن بـــین الصـــعوبات فـــي تعلـــم المفـــاهیم العلمیـــة 

طبیعـة المفهــوم العملـي، ویتمثــل  ):2001؛ أبــو جاللـة وعلیمــات، 2013زیتـون،  ؛2015والبلوشـي، 

علــى تعلـــم المفــاهیم العلمیـــة المجــردة، أو المعقـــدة، أو ذات المثــال الواحـــد، كمــا فـــي  الطلبـــةفــي قــدرة 

  الخلــط فــي الداللــة اللفظیــة لــبعض المفــاهیم العلمیــة، كــالخلط بــین مفهــوميو  ،، واألیــونDNAمفــاهیم 

فـي ، فكثیر من الطلبـة یواجهـون مشـكلة العلمیة صعوبة التمییز بین أنواع المعرفةو  ،( الكتلة والوزن)

ــا أو  ــا علمیً ــا إذا كانــت جملــة أو عبــارة معینــة تتضــمن مفهومً ــأن تحدیــد عمّ أو  اتكــون قاعــدة أو تعمیمً

ـــ مـــن المفـــاهیم العلمیـــة الســـابقة لـــتعلم مفهـــوم ف، للطلبـــةالـــنقص فـــي الخلفیـــة العلمیـــة (الثقافیـــة) و  ا،قانونً

ة تعلـــم المفـــاهیم العلمیـــة صـــعوبو   مفهـــوم الحالـــة الســـائلة.و االنصـــهار مـــثًال: مفهـــوم الحالـــة الصـــلبة، 

صــعوبة فــي تعلــم  الطلبــةالســابقة الالزمــة لــتعلم مفــاهیم علمیــة جدیــدة، فعلــى ســبیل المثــال قــد یواجــه 

 مفهوم االنقسام المنصف الذي یقوده فیما بعد لتعلم مفهوم التكاثر الجنسي.

المفــاهیم العلمیــة  وتشــكیل أنَّ تكــوین )2013؛ زیتــون، 1996كــٌل مــن (الخلیلــي وآخــرون،  ویــرى

التمییــز: ویقصـد بــه أن یســتطیع المــتعلم أن یمیــز  یــأتي: بمــا تـم تحدیــدها عقلیــة یشـمل ثــالث عملیــات

بـــین األمثلـــة اإلیجابیـــة للمفهـــوم وبـــین األمثلـــة الســــلبیة للمفهـــوم، فلـــو أردنـــا أن یـــتعلم الطالـــب أبســــط 

كالخشــــب  عازلـــةبیین عـــن مــــواد یجـــاإفـــال بــــد مـــن تقـــدیم مفهــــومین  المــــادة العازلـــةالمفـــاهیم كمفهـــوم 

           التنظـــیم و  .كالحدیــد مـــادة عازلــة، ومفهــوم ســـلبي عــن الموضــوع مـــن مــواد لیســت والصــوف الصــخري

(أو التصـنیف): ویقصــد بــه أن یقـوم المــتعلم بتنظــیم وتصـنیف المعلومــات، وذلــك مـن خــالل الصــفات 

فعلـــى ســـبیل المثـــال یقـــوم الطالـــب  المشـــتركة، والعالقـــات أو الصـــفات العامـــة بـــین هـــذه المعلومـــات،
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 مقدمــة لــه، ومــن ثــمَّ یصــنفها بنــاًء علــى تلــك الصــفات. مــواد شــفافةبمالحظــة الصــفات المشــتركة بــین 

التعمیم: ویقصد بـه توصـل المـتعلم إلـى مبـدأ عـام أو قاعـدة عامـة لهـا صـفة الشـمول أو التعمـیم؛ أي و 

قـف تعلیمیـة أخـرى، ومثـال ذلـك إذا تعلـم طالـب أنَّ المتعلم یكتشف المفهوم ومـن ثـمَّ یسـتخدمه فـي موا

ا فقـــام  ةنبـــات غیـــر معروفـــ بـــذرة، وافترضـــنا أنـــه وجـــد ذات الفلقـــة الواحـــدةمفهـــوم النباتـــات  لدیـــه مســـبقً

، فمـن المتوقـع أن یصـنفها ال یمكـن تجزئتهـا إلـى نصـفین بتفحصها لیتبین له أنهـا تحـوي بـداخلها بـذرة

 .احدةذات الفلقة الو  ضمن النباتات البذریة

) إلى أن تعلـم المفـاهیم العلمیـة عملیـة عقلیـة یقـوم بهـا 2003( وعبدالهادي وراشدالنجدي  یشیرو 

(أو الفــرد) نفســه، ومــن هنــا نتوقــع أن تتــأثر هــذه العملیــة بجمیــع العوامــل التــي تجعــل المــتعلم  المــتعلم

. ومــن بــین هــذه العوامــل التــي تــؤثر فــي تعلــم المفــاهیم العلمیــة وتعلیمهــا والتــي أقرانــهفــرًدا متمیــًزا عــن 

عــدد األمثلــة: فكلمــا زاد عــدد  ):1991زیتــون،  ؛2003النجــدي وآخـرون، ( یــأتي جمالهــا فیمــاإیمكـن 

األمثلــة التــي تنطبــق علــى المفهــوم المــراد تعلمــه؛ كلمــا كــان تعلــم المفهــوم یــتم بشــكل أفضــل والعكــس 

خدام األمثلة اإلیجابیة واالمثلة السلبیة للمفهوم: وفي حال عدم وجود أمثلة سـلبیة فیقـدم است، و صحیح

ـــ .الخبـــرات الســـابقة للمـــتعلم، و المعلـــم أمثلـــة إیجابیـــة كافیـــة ـــ اإنَّ نضـــج المـــتعلم بیولوجیً ، وازدیـــاد اوعقلیً

الخبـرات المباشـرة و  ،الطلبـةالفـروق الفردیـة بـین األفـراد ، و خبراته یزید من تكوین المفـاهیم العلمیـة لدیـه

نوع المفـاهیم العلمیـة: فعلـى سـبیل المثـال یختلـف اكتسـاب المفـاهیم ، و القراءة العلمیةو  ،والبدیلة لألفراد

العلمیة المحسوسة لدى الطلبة عن اكتساب المفاهیم المجردة، كما أنَّ المفـاهیم العلمیـة المجـردة تـدفع 

  المفاهیم المحسوسة.معلم العلوم للتدخل بشكل أكبر من تعلم 
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بناء عقلي یصعب قیاسه؛ إال أنه یؤكـد علـى وجـود  هبأنَّ العلمي  ) المفهوم2013یصف زیتون (و 

وسائل وأسـالیب تقویمیـة یسـتطیع بهـا المعلـم قیـاس المفهـوم أو االسـتدالل علـى صـحة تكـوین المفهـوم 

  یأتي: العلمي وسالمة بنائه، ویقیس المعلم قدرة الطالب (أو المتعلم) على ما

  لمفهــوم العلمــي الــثالث: التمییــز ااكتشــاف المفهــوم العلمــي مــن خــالل تطبیــق عملیــات تكــوین

والتصـنیف والتعمــیم، كــأن یطلــب المعلــم مــن المـتعلم أن یمیــز بــین ثمــار النباتــات ذوات الفلقــة 

وذوات الفلقتین، أو أن یقدم للطالب صـور كائنـات حیـة مختلفـة ویطلـب منـه تصـنیفها بحسـب 

 مود فقري من عدمه.وجود ع

  ،تعریــف المفهـــوم العلمـــي: ویســـتدل علیـــه بقـــدرة المــتعلم علـــى تحدیـــد الداللـــة اللفظیـــة للمفهـــوم

ویطلب المعلـم مـن الطالـب تحدیـد الداللـة اللفظیـة للمفهـوم، كمفهـوم البنـاء الضـوئي أو مفهـوم 

 منتجات الغذاء.

  ى ســـبیل المثـــال أن یفســـر تعلمیــة جدیـــدة، علـــ –تطبیــق المفهـــوم العلمـــي فـــي مواقـــف تعلیمیـــة

 الطالب الشكل الذي تتخذه أوراق النباتات الصحراویة بعد تعلمه لمفهوم التكیُّف.

  تفسیر المالحظات والمشاهدات أو األشـیاء فـي البیئـة التـي یعـیش فیهـا الطالـب وفـق المفـاهیم

ن المتوقـع أن العلمیة المتعلمة، فإذا تعلم الطالب مفهوم البنـاء الضـوئي لـدى النباتـات، فإنـه مـ

 یفسر وفرة األكسجین في الغابات أكثر منه في المدن الصناعیة.

  اســتخدام المفهــوم العلمـــي فــي حـــل المشــكالت، فــإذا تعلـــم الطالــب المقاومـــة الحیویــة ألصـــبح

 مكانه تقدیم حلول النتشار القوارض والحشرات في بیئة ما.إب

 ب مفهـــوم التـــوازن البیئـــي فإنـــه ینبغـــي بنـــاء مفـــاهیم مشـــابهة للمفهـــوم العلمـــي، فـــإذا تعلـــم الطالـــ

ا علــــى تقــــدیم أنظمــــة مشــــابهة للمفهــــوم، كمــــا فــــي العالقــــة بــــین أعــــداد  عندئــــذ أن یكــــون قــــادرً

 المنتجات والمستهلكات، والعالقة بین نقصان أعداد كائن حي على أعداد كائن حي آخر.
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 مختلفـة، فعلـى سـبیل استدالالت أو تعمیمات علمیـة  استخدام المفهوم العلمي في فرضیات أو

المثــال إذا تعلــم الطالــب مجموعــة مفــاهیم مثــل الزواحــف، التــأقلم والتغیــر التطــوري، فإنــه عنــد 

ا على استنتاج تعمیمـات علمیـة كمـا فـي التركیـب الفسـیولوجي للزواحـف النـاتج  ذلك یكون قادرً

 من التكیف البیئي خالل فترة زمنیة طویلة من التغیر والتطور البیولوجي.

مهــارات  اكتسـاب فـي المتمـایز التــدریس أهمیـة علـى) Tomlinson, 2001( توملینسـون كـدوتؤ 

عملیات العلـم، حیـث أشـارت مـن خـالل المقارنـة بـین تـدریس العلـوم بـین صـفوف مـن خـالل التـدریس 

المتمایز، وصفوف أخرى من خالل التدریس االعتیادي أن استخدام المعلـم للتـدریس المتمـایز یسـاعد 

مشـــكالت العلـــوم قبـــل أن یـــدرك طلبـــة صـــفوف أخـــرى المفـــاهیم األساســـیة فـــي موضـــوعات فـــي حـــل 

    معینة.

وكبیـــرة  ویشـــیر األدب التربـــوي أن العلـــم مكـــون مـــن مـــادة وطریقـــة، وهـــذا یعطـــي أهمیـــة خاصـــة

عملیـات العلـم التـي تمثـل الطریقـة العلمیـة فـي التفكیـر، وقـد أوصـت الرابطـة الكتساب الطلبـة مهـارات 

 (National Science Teacher Association) علمـي العلـوم فـي الوالیـات المتحـدة الوطنیـة لم

"NSTA" مـن أسـس بنـاء المنـاهج  ابوجوب تضمین عملیات العلم في مناهج العلـوم، واعتبرتهـا أساًسـ

  ). 2015، سعیدي والبلوشي (أمبو

ــــم لیســــت وت ــــالخبرة، فعملیــــات العل ــــم بأنهــــا مواجهــــة األفكــــار ب ــف عملیــــات العل مجــــرد جمــــع وصــ

ا فـي التفكیـر لحـل المشـكالت والوصـول إلـى تأو البیانـاوتصنیف للحقـائق  نمـا تتعـداه لتمثـل أسـلوبً ، وإ

تسمى عملیات العلـم مهـارات الـتعلم مـدى الحیـاة، ألنهـا تسـتخدم فـي و  تفسیرات علمیة دقیقة وصادقة.

أي مــــادة دراســــیة  حـــل ومعالجــــة مشــــكالت الحیـــاة الیومیــــة، مثلمــــا تســـتخدم فــــي الــــتعلم المعلمـــي مــــع

    ).2002 (زیتون،
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بأنهــا "مجموعــة مــن القــدرات والمهــارات  عملیــات العلــم )52 :1999( النجــدي وآخــرونعــرف 

 یعرفهـامـن جهـٍة أخـرى و  العلم والتفكیر العلمي بشكل صحیح".طرق العلمیة والعملیة الالزمة لتطبیق 

األفعـال أو الممارسـات التـي یقـوم بهـا  األنشطة أو األعمـال أو) بأنها "23 :1996الخلیلي وآخرون (

العلمـاء أثنــاء التوصـل إلــى النتـائج الممكنــة للعلـم مــن جهــة، وأثنـاء الحكــم علـى هــذه النتـائج مــن جهــة 

  ".أخرى

) نظــر إلیهــا علــى Gagne) عملیــات العلــم عــادات تعلمیــة، بینمــا جانیــه (Brunerبرونــر ( وعــد

ـــم یتطلـــب مـــن الفـــردأنهـــا قـــدرات متعلمـــة ومهـــارات عقلیـــة؛ إذ إن القـــد             رة علـــى اســـتخدام عملیـــات العل

جــراء خطــوات عقلیــة وراء المعلومــات األساســیة  (أو الطالــب) المــتعلم تمثیــل المعلومــات ومعالجتهــا، وإ

  ).2013المعطاة، ویؤكد جانیه أن عملیات العلم هي أساس التقصي واالكتشاف العلمي (زیتون، 

؛ أمبـو 2013(زیتـون،  األدب التربـوي عملیات العلـم بعـدد مـن الخصـائص كمـا ذكرهـا تمتازكما 

تتضــمن مهــارات عقلیــة محــددة، وهــذه  وهــي كــاآلتي: )2011؛ خطایبــة، 2015ســعیدي والبلوشــي، 

المهـارات یمكــن أن یســتخدمها العلمــاء (واألفــراد والطلبــة) لفهـم الظــواهر الكونیــة المحیطــة بهــم، ولفهــم 

ـــم ســـلوك مكتســـب، یمكـــن تعلمهـــا أو تـــدریب العلمـــاء واألفـــراد والطلبـــة علیهـــا.عمو  الوجـــود.  لیـــات العل

یمكن تعمیمها ونقلها إلى الجوانب الحیاتیة األخرى، إذ إن عدیـد مـن مشـكالت الحیـاة الیومیـة یمكـن و 

ـــم. مهـــارات تحلیلهـــا واقتـــراح الحلـــول المناســـبة لهـــا عنـــد تطبیـــق  یعتمـــد اكتســـابها علـــى و عملیـــات العل

 یمكن أن یظهر تأثیرها على فترات طویلة.و  نشطة العلمیة.األ

) إلــى أن عملیــات العلــم تســاعد الطلبــة علــى توســیع تعلمهــم مــن خــالل 2011یشــیر خطایبــة (و 

ا جدیـدة أكثـر تعقیـًدا، وجمیـع  یبدؤونالخبرة، حیث  بأفكار بسیطة، ثم تتجمع هذه األفكار لتشكل أفكـارً

هذه األفكار مهمة ألنها تساعد الطلبة لكي یصبحوا صـانعي قـرار، ویعتمـدون علـى أنفسـهم، وقـادرین 
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كمـــا تســـاعد مهـــارات عملیـــات العلـــم الطلبـــة علـــى اكتشـــاف معلومـــات مفیـــدة  ،علـــى حـــل المشـــكالت

إلـى  )2010كمـا أشـار زیتـون (  ة من خالل بناء الفهم داخل غرفـة الصـف وخارجهـا.وتجمیع المعرف

ــــ یســــتخدم عملیــــات العلــــم فــــي حــــل المشــــكالت، واتخــــاذ القــــرارات، وفهــــم  اأن الشــــخص المثقــــف علمیً

  المجتمع والبیئة بشكل أكبر، وكما یعمل اكتساب عملیات العلم على تیسیر التعلم.

 التعلـیم مراحل في العلم عملیات لتعلم كبیرة أهمیة هناك ن) أ1999النجدي وآخرون ( ویضیف

 للوصـول إلـى تسـاعده التـي المناسـبة البیئـة خاصـة، كمـا أنهـا تتـیحاألساسـي والتعلـیم  عامـةً  المختلفـة

ضـع، واألمانـة احـب االسـتطالع والموضـوعیة، والتو  لدیـه تنمـي إلـى أنهـا بنفسـه، إضـافةً  المعلومـات

  .   موقف أي مع التعامل في والتأني، النفس ضبط العلمیة والقدرة على

 ،المختلفـة مراحـل التعلـیم فـي العلـم عملیـات مهـارات تعلـم أهمیـة علـى التربـویین أكـد عدیـد مـنو 

؛ 2003(النجــدي وآخــرون، حســب مــا یــذكره التربویــون حیــث تبــرز أهمیــة تعلــم مهــارات عملیــات العلــم

 لـدى الناقـد والتفكیـر العلمـي والتفكیـر االبتكـاري التفكیـر تنمیـة :فـي النقـاط اآلتیـة )2011خطایبـة، 

المعلومـات  إلـى الطلبـة المسـاعدة فـي وصـولو  تنمیة مهـارات المالحظـة والقیـاس والتصـنیف.، و الطلبة

ا  االسـهام فـي جعـل المـتعلمو  ،مـن خـالل الخبـرة المسـاعدة فـي توسـیع الطلبـة تعلمهـمو ، بأنفسـهم محـورً

 مواقـف إلـى الـتعلم أثـر نقـل، و فواالكتشـا واالستقصـاء مهارات البحـث على التأكیدو  ،التعلیمیة للعملیة

، الـذاتي واالعتمـاد علـى الـنفس فـي عملیـة الـتعلم الـتعلم علـى القـدرة تنمیـةو  ،جدیـدة تعلیمیـة وحیاتیـة

األمـر الـذي  وتحسـینها وصـیانتها علیهـا والمحافظـة البیئـة نحـو إیجابیـة اتجاهـات الطلبـة اكتسـابو 

االتجاهــات العلمیــة  ةتنمیــو  ،و خــارج المعلمــةأیســاعد علــى حــل المشــكالت التــي تواجــه الطلبــة داخــل 

  المساعدة في قدرة الطلبة على أصدار األحكام.و  ،الطلبة لدى
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ـــم منهـــاو  تصـــنیف الرابطـــة األمریكیــــة  أورد األدب التربـــوي عـــدة تصـــنیفات لمهـــارات عملیـــات العل

 American Association for the Advancement of Science) لتطـــویر العلـــوم

(AAAS),  1962)  والتي حددت ثـالث عشـرة عملیـة مـن عملیـات العلـم، وصـنفتها إلـى نـوعین كمـا

وهـي عملیــات  :(Basic Scientific Process Skills)مهـارات عملیــات العلـم األساسـیة  :یـأتي

ا) تــــأتي فــــي هــــرم تعلــــ م عملیــــات العلــــم، وتشــــتمل علــــى المالحظــــة، علمیــــة أساســــیة (بســــیطة نســــبیً

والتصـنیف، والقیــاس، واالتصــال، والتنبــؤ، واالســتنتاج، واسـتخدام عالقــات الزمــان والمكــان، واســتخدام 

وهــي  :(Integrated Scientific Process Skills) مهـارات عملیــات العلـم التكاملیــةو  األرقـام.

العلــم األساســیة فــي هــرم تعلــم عملیــات العلــم، عملیــات علمیــة متقدمــة، وأعلــى مســتوى مــن عملیــات 

  .وتشتمل على ضبط المتغیرات، وتفسیر البیانـات، وفـرض الفـروض، والتعریـف اإلجرائي، والتجریب

فــي مرحلــة ریــاض األطفــال یــتم تــدریس مهــارات العلــم األساســیة  علــى أنویؤكــد األدب التربــوي 

ارات العلـــم المتكاملـــة فـــي المـــرحلتین المتوســـطة والمرحلـــة األساســـیة الـــدنیا، فـــي حـــین یـــتم تـــدریس مهـــ

  ).2011خطایبة، ؛ 2005؛ الهویدي 2015والثانویة (أمبو سعیدي والبلوشي، 

ــــــــــــم                      تصــــــــــــنیف الرابطــــــــــــة األمریكیـــــــــــــة لتطـــــــــــــویر العلـــــــــــــوماعتمــــــــــــاد فــــــــــــي هــــــــــــذه الدراســــــــــــة  وت

(American Association for the Advancement of Science (AAAS),  1962) ،

  یأتي تقدیم لكل عملیة من عملیات العلم األساسیة والمتكاملة: وفیما

  وتشمل:ة األساسی العلم عملیاتمهارات : أوًال 

 المالحظـة :(Observation)  األحـداث أو للظـواهر ومضـبوط مـنظَّم دمقصـو  ههـي انتبـاو 

ویجمـع فالسـفة العلـوم أن العلـم یبـدأ بالمالحظـة المباشـرة  ،أسـبابها وقوانینهـا اكتشـاف بهـدف

والبـــــد أن تتــــــوفر فــــــي  ). 1996 ،الخلیلـــــي وآخــــــرون(وینتهـــــي أیًضــــــا بالمالحظـــــة المباشــــــرة 
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ونوًعا، وأن تكـون  االدقَّة كمً ، و الموضوعیة، و ظیم والضبطنالت: المالحظة بعض الشروط منها

االســـتعانة بكـــل الوســــائل ، و مختلفـــة مـــن الحــــاالت تحـــت ظـــروف شـــاملة وممثلـــة لعـــدد كـــاٍف 

ـــة، ( تســـجیل المالحظـــة فـــور حصـــولها، و واألدوات الممكنـــة أمبـــو ســـعیدي ؛ 2007أبـــو جالل

 ). 2013زیتون،  ؛1999، النجدي وآخرون ؛2015والبلوشي، 

 التصنیف :(Classification)  فئات أو في مجموعات تجمیع األشیاء ووضعها هي عملیةو 

ویتنــاول ، تمیزهــا، كــأن یــتم توزیــع مجموعــة مــن الزهــور بحســب اللــون خصــائص بنــاًء علــى

ـا التصـنیف أوجـه الشـبه واالخـتالف والتـداخل بـین الصـفات  أو معینـة معـاییر أو ألسـس وفقً

النجـــدي  ؛2015أمبـــو ســـعیدي والبلوشـــي، ؛ 2007أبـــو جاللـــة، ( معـــین مرجعـــي إطـــار

 ).2013زیتون،  ؛2003، 1999، وآخرون

 القیـاس :(Measurement)   باسـتخدام  األشـیاء عـن بیانـات جمـعإلـى  هـدفت عملیـةوهـي

الحجـوم، والحموضـة، ودرجـات  (كقیـاس الكمیـات لتقـدیر المختلفـة القیـاس ووسـائل أدوات

وســـائل و  القیـــاس باألیـــدي، :أدوات غیـــر معیاریـــة مثـــل الحـــرارة ...)، وتســـتخدم عملیـــة القیـــاس

 معیاریــة دقیقــة، مثــل القیــاس ألقــرب عشــر فــي النظــام المتــريوســائل ، و المتــر :معیاریــة مثــل

 ).2011خطایبة، ؛ 2013زیتون، ؛ 2007أبو جاللة، (

 (أو التواصـل) االتصـال :(Communication)  أو ألفكـاره الشـخص نقـل عملیـة هـيو 

ـ أم اشـفویً  ذلـك أكـان سـواء اآلخـرین إلـى العلمیـة أبحاثـه أو دراسـته نتـائج أو معلوماتـه ، اكتابیً

ـــــــه ـــــــین كمیـــــــة الهطـــــــل وحـــــــدوث الفیضـــــــانات لزمالئ ـــــرح العالقـــــــة ب ـــــــوم الطالـــــــب بشــ                       كـــــــأن یق

  ).  2013؛ زیتون، 2007أبو جاللة، (

 التنبـؤ :(Prediction)  المـتعلم اسـتخدام علـى القـدرة تتضـمن مجـردة عقلیـة عملیـة هـيو 

المسـتقبل أو نتیجـة إذا مـا تـوافرت  فـي حـدث أو ظـاهرة حـدوث توقـع السـابقة فـي لمعارفـه
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انقطـاع المطـر لمـدة موسـمین مـع ارتفـاع ملحـوظ  المتعلمظروف أو شروط معینة، فلو الحظ 

؛ 2007أبــو جاللــة، ( ، فانــه ســیتوقع حــدوث جفــافةفــي درجــات الحــرارة خــالل فتــرات طویلــ

 ).2013زیتون،  ؛2003، 1999، النجدي وآخرون ؛2015أمبو سعیدي والبلوشي، 

 ســتنتاج اال:(Deducting)  وهــي عملیــة عقلیــة یــتم فیهــا االنتقــال مــن الكــل إلــى الجــزء ومــن

مــن التعمــیم العلمــي (المعــادن تتمــدد بــالحرارة) إلــى  الطلبــةالعــام إلــى الخــاص، كــأن یتوصــل 

أمبــو ســعیدي والبلوشــي، ؛ 2007أبــو جاللــة، ( القــول بــأن الحدیــد یتمــدد بــالحرارة ألنــه معــدن

 ).2013زیتون،  ؛2003، 1999، النجدي وآخرون ؛2015

 استخدام األرقام :(Using Numbers)  باسـتخدام الطلبـة قیام إلى تهدف عقلیة عملیة هيو 

 علیهـا الحصـول یـتم التـي العلمیـة والبیانـات القیاسات على بطریقة صحیحة الریاضیة األرقام

كـأن نقـول السـرعة التـي تحـرك  العلمیـة، واألجهـزة األدوات المالحظـة المباشـرة أو طریـق عـن

 ؛2003، 1999، النجـدي وآخـرون ؛2015(أمبـو سـعیدي والبلوشـي،  م/ ث 20 بها الجسـم

 ).2013زیتون، 

 اســتخدام عالقــات الزمــان والمكـــان :(Using Space-Time Relationships)  وهـــي

الریاضـیة والقـوانین والقواعـد عملیة عقلیة مكملة الستخدام األرقام، تتطلب اسـتخدام العالقـات 

كمـا فـي ة، العلمیة التي تعبر عن عالقات مكانیة أو زمانیـة بـین المفـاهیم العلمیـة ذات العالقـ

حسـب أتحرك محمد من صـفه إلـى مختبـر العلـوم إلحضـار عینـات للمعلـم فـي خمـس دقـائق، 

 ).   2013(زیتون،  سرعته؟
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اثان   وتشمل: المتكاملة العلم عملیاتمهارات : یً

 البیانــات تفســیر :(Interpreting Data)  رجــاع الظــواهر واألحــداث إلــى أســبابها إیكــون بو

 ُ َ الحقیقیـــة، كـــأن ی أمبـــو ســـعیدي ( ســـر انهیـــار ســـد نتیجـــة حـــدوث زلـــزال أو ضـــعف فـــي البنـــاءف

  .)2013زیتون، ؛ 2011خطایبة،  ؛2003، 1999 ؛ النجدي وآخرون،2015، والبلوشي

 المتغیــرات ضــبط (Controlling variables): بعــاد أثــر جمیــع إعلــى  المــتعلمقــدرة  وهــي

رجـــاع التغیـــر فـــي إمـــن  المـــتعلمالعوامـــل (المتغیـــرات) علـــى العامـــل المســـتقل، بحیـــث یـــتمكن 

العامــل المســتقل إلــى العامــل التجریبــي فقــط، فــإذا أراد الطالــب أن یــدرس أثــر ضــوء الشــمس 

أي عوامــل أخـرى قــد تــؤثر فــي نتیجــة التجربــة، علـى نمــو نبــات الزیتــون فــال بـد لــه مــن ضــبط 

أمبــــو ســــعیدي ؛ 2007أبــــو جاللـــة، ( كـــأي مصــــدر آخــــر للضـــوء أو زیــــادة فــــي معـــدل الــــري

 .)2013زیتون، ؛ 2011خطایبة،  ؛2003، 1999 ؛ النجدي وآخرون،2015، والبلوشي

 تصــمیم التجــارب :(Designing Experiments)  وهــي أعلــى العملیــات العقلیــة وتتضــمن

تتضـمن هـذه المهـارة تـدریب الطالـب وقدرتـه علـى إجـراء ، و والمتكاملـةعملیات العلم األساسیة 

، أمبـــو ســـعیدي والبلوشـــي؛ 2007أبـــو جاللـــة، ( التجـــارب العملیـــة أو نشـــاطات علمیـــة أخـــرى

 ).2013زیتون، ؛ 2011خطایبة،  ؛2003، 1999 ؛ النجدي وآخرون،2015

 اإلجرائي عریفالت :(Defining Operationally)  صـیغة لوصـف شـيء، أو جسـم، أو وهـو

، أمبــــو ســــعیدي والبلوشــــي( حــــدث، أو نظــــام بأوصــــاف یمكــــن أن تالحــــظ أو تقــــاس أو تفعــــل

 .)2013زیتون، ؛ 2011خطایبة،  ؛2003، 1999 ؛ النجدي وآخرون،2015

 الفـــروض فـــرض (Hypothezin): علـــى اقتـــراح تفســـیر مؤقـــت لعالقـــة  المـــتعلمقـــدرة  وهـــي

محتملـــة بـــین متغیـــرین، أو إجابـــة محتملـــة لســـؤال أو مشـــكلة، والبـــد مـــن أن تكـــون الفرضـــیات 

 ).2013ختبار للتأكد من صحتها (زیتون، قابلة لال
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إلــى عملیــات  (Formulation Modles)صــیاغة النمــاذج عملیــة ) 2011خطایبــة (ویضــیف 

وصــف أو بنــاء التفســیرات الفیزیائیــة أو الكالمیــة أو الریاضــیة لألنظمــة  العلــم المتكاملــة وتعــرف بأنهــا

والظـــواهر التــــي یمكـــن مالحظتهــــا مباشــــرة، ویـــتم اســــتخدام هـــذه النمــــاذج مــــن أجـــل التنبــــؤ بالنتاجــــات 

ا، وكمثــال علیــه نمــوذج بــوهر للــذرة،  ــا أو ریاضــیً ات المخططــة، والنمــوذج قــد یكــون لفظیً واالستقصــاء

شـــروحات ُســـلمیَّة ، و نمـــاذج متعـــددة األبعـــاد، و تفســـیرات وحیـــدة البعـــد ة أن تعطـــي:ویمكـــن لهـــذه العملیـــ

  متعددة األبعاد.

) أن مـن المبـادئ واالفتراضـات التـي یسـتند إلیهـا التـدریس Aldossari, 2018ویـذكر الدوسـري (

المتمــایز أنــه لتحقیــق أهــداف التــدریس فــي بنــاء وتنمیــة المجتمعــات، ینبغــي إجــراء التغییــرات المطلوبــة 

في سلوك الطلبة، ویتحقق ذلك من خـالل معلـم یقـوم بتفعیـل األنشـطة التدریسـیة بطریقـة تشـجع بشـكل 

 & Pablo, 2013; Karadag)واقفهم نحـو المـادة الدراسـیة. ویضـیف إیجابي اهتمامات الطلبـة ومـ

Yasar, 2010)  أن تنفیـــذ التـــدریس المتمـــایز فـــي الصـــفوف الدراســـیة یـــؤدي إلـــى تحســـین وتعزیـــز

اتجاهــات الطلبــة بشــكل كبیــر نحــو العلــوم، باإلضــافة إلــى تنمیــة مســتویات الثقــة لــدى الطلبــة.  وتؤكــد 

ن المعلــــم فــــي بیئــــة التــــدریس المتمــــایز یســــعى إلــــى تطــــویر أ )Tomlinson, 2001( توملینســــون

  اتجاهات ومعتقدات طالبه التي تمیزهم. 

أن التـــدریس بـــنمط تعلیمـــي واحـــد ال یحقـــق تـــدریس العلـــوم الفعـــال، إلـــى ) 2007یشـــیر زیتـــون (و 

فعنـــدما یســــتطیع المعلـــم أن یقابــــل (أو یطـــابق) بــــین  نمطــــه التعلیمـــي مــــع الـــنمط التعلیمــــي للطالــــب، 

ما یتعلم الطالب ألن یقابل نمطه التعلیمي مـع مهمـة الـتعلم، سـنجد اتجاهـات الطالـب قـد تحسـنت وعند

نحـو المعلمــة، والعمــل المعلمـي، واألنشــطة، والتحصــیل، والتفكیــر، وبالتـالي تحقیــق األهــداف والغایــات 

 مكانــةً  دراسـة االتجاهــات تحتـلأن  )2006(كمــا یشـیر ملحــم   المنشـودة فــي منـاهج العلــوم وتدریسـها.

بـــارزة فـــي التربیـــة والتعلـــیم، وفـــي دراســـات الشخصـــیة، ودینامیكیـــات الجماعـــة، والتواصـــل والعالقـــات 
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وعـن طریــق  ،وتعــد محـددات موجهــة ضـابطة منظمــة للسـلوك االجتمــاعي ،اإلنسـانیة العامــة والخاصـة

ات نمــــو الفـــــرد تتكــــون لدیـــــه اتجاهــــات نحـــــو األفــــراد والجماعـــــات والمؤسســــات والمواقـــــف والموضـــــوع

     .االجتماعیة

یعد مفهوم االتجاه من المفاهیم التي اختلف علماء النفس والتربیة على تعریفـه، ولـیس أدل علـى و 

والنفســـیة، ویرجـــع هـــذا االخـــتالف علـــى  ذلـــك مـــن قائمـــة التعریفـــات التـــي تـــرد فـــي البحـــوث التربویـــة

) إلـى 1988 ,2013یشـیر زیتـون (و  ).2007اختالف السـمة التـي یركـز علیهـا كـل تعریـف (سـرایا، 

   أنه ال یوجد تعریف جامع مانع یعترف به المشتغلون بالتربیة وعلم النفس لالتجاه. 

 خـالل تنـتظم التهیـؤ أو االسـتعداد مـن حالـة" بأنـه ) االتجاه166 :1976( وزكي كاظم عرف فقد

ا وتمـــارس الشـــخص خبــرة ــا تـــأثیرً ـــا توجیهیً  والمواقـــف الموضـــوعات لكـــل الفــرد اســـتجابة علـــى ودینامیكیً

) االتجـاه بأنـه "محصـلة اسـتجابات الفـرد (أو 13 :1988زیتـون ( . وعـرف"االسـتجابة بهـذه المرتبطـة

الطالب) نحو موضوع مـن موضـوعات العلـم/ العلـوم، وذلـك مـن حیـث تأییـد الفـرد (أو الطالـب)  لهـذا 

االتجـاه  )76 :1999( وعبـدالهادي وراشـدویعـرف النجـدي الموضوع (مـع) أو معارضـته لـه (ضـد)". 

نحو مادة العلوم بأنه "موقف یعبر عن محصلة استجابات الفرد نحـو موضـوعات المـادة المتعلمـة إمـا 

بأنــه ) 29 :2005ویعرفــه الهویــدي (  بـالقبول والموافقــة أو الــرفض والمعارضــة لهــذه الموضــوعات".

ا مـــن موضـــوع أو قضـــیة  ومـــن جهـــة عرفـــه أبـــو النیـــل   و قیمـــة معینـــة".أ"موقـــف الفـــرد الثابـــت نســـبیً

) بأنــه "اسـتعداد نفســي تظهـر محصــلته فـي وجهـة نظــر الشـخص حــول موضـوع مــن 356 :2009(

ا، أو حـول قیمـة مـن القـیم كالقیمـة الدینیـة أو  ا أو سیاسـیً ا أو اقتصـادیً موضوعات سواء كان اجتماعیً ال

النـــادي أو المعلمـــة أو  الجمالیـــة أو النظریـــة االجتماعیـــة، أو حـــول جماعـــة مـــن الجماعـــات كجماعـــة

ــا بالموافقــة علیــه أو عــدم الموافقــة أو المحایــدة، ویمكــن  ا لفظیً المصــنع، ویعبــر عــن هــذه االتجــاه تعبیــرً

  قیاس االتجاه بإعطاء درجة للموافقة أو المعارضة أو المحایدة"
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میكیـات بارزة فـي التربیـة والتعلـیم، وفـي دراسـات الشخصـیة، ودینا تحتل دراسة االتجاهات مكانةً و 

وتعــد محــددات موجهــة ضــابطة منظمــة ، الجماعــة، والتواصــل والعالقــات اإلنســانیة العامــة والخاصــة

وعن طریق نمو الفرد تتكون لدیه اتجاهات نحو األفـراد والجماعـات والمؤسسـات ، للسلوك االجتماعي

     .)2006والمواقف والموضوعات االجتماعیة (ملحم، 

مفهوم واسـع إال أن أصـحاب نظریـات االتجـاه قـد قـاموا بتحلیـل  وعلى الرغم من أن مفهوم االتجاه

)، والثـاني Knowingهذا المفهـوم، فمـن المعـروف أن لإلنسـان ثالثـة جوانـب، األول جانـب التعـرف (

)، وهــذه الجوانــب الثالثــة لإلنســان انعكســت Acting)، والثالــث هــو الفعــل (Feelingsهــو الشــعور (

سـرایا، ؛ 1988(زیتـون،  لالتجـاه التـي یمكـن عرضـها علـى النحـو اآلتـيعلى المكونـات الثالثـة ا تمامً 

  ):2009؛ أبو النیل، 2007

 المكــون المعرفــي :(Cognitive component)  یتضــمن الحقــائق الموضــوعیة والخبــرات و

ذات العالقـة بمواقفـه مـن موضـوع  الطلبـةوالمعارف والمعتقدات التي تنطوي على وجهة نظر 

مثیــرات البیئــة ویتصــل بهــا لیتعــرف علیهــا، فالطالــب  الطلبــةمكــون یــدرك االتجــاه، وفــي هــذا ال

ا سواء باإلیجابیة أو بالسلبیة تجاه موضوع ال ا معینً ا. الیستطیع أن یتخذ موقفً   یعلم عنه شیئً

 (االنفعـالي) المكون الوجداني (Affective Component):  بالتأییـد  الطلبـةیتضـمن شـعور و

ا ألنـه یتضـمن ؛ ویعد أهم المكونـات الثالثـة المكونـة لالتجـاهأو الرفض لموضوع االتجاه.  نظـرً

  مع أو ضد موضوع االتجاه. الطلبة(الموقف التفضیلي) أو المیل أو النزعة ألن یكون 

 (العملــي) المكــون الســـلوكي :(Behavioral Component)  یتضــمن مجموعـــة األنمـــاط و

الســـلوكیة (العملیــة) أو االســـتعدادات الســلوكیة التــي تتســق مــع المعــارف واالنفعــاالت المتعلقــة 

 بموضوع االتجاه.  
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االتجاهــــات متعلمــــة  بـــأنلخص خصــــائص االتجاهـــات فــــي التربیــــة العلمیـــة وتــــدریس العلــــوم وتـــت

لطالـــب) مـــن تفاعلـــه مـــع بیئتـــه المادیـــة اأو (مكتســـبة): أي أنهـــا لیســـت موروثـــة، بـــل یكتســـبها الفـــرد (

یســــتدل علیهــــا مــــن  االتجاهــــات تنبــــئ بالســــلوك:، و الخبــــرات واآلراء والمعتقــــدات ، ومــــنواالجتماعیــــة

الطالــب بزمالئــه أو  اســتجابةفــي  تــؤثراالتجاهــات اجتماعیــة: و  الطالــب).أو الســلوك الظــاهري للفــرد (

إن وجـــود (تهیـــؤ أو تحفـــز) خفـــي (أو كـــامن) التـــالي فـــب االتجاهـــات اســـتعدادات لالســـتجابة:، و العكـــس

ـا: ومـن هنـا ، و یهیئ الشخص لتلك االستجابة بـر المكـون تعأاالتجاهـات اسـتعدادات لالسـتجابة عاطفیً

ا وقابلـة و  ،الوجداني (االنفعالي) أهم مكونات االتجاه أو المكون الرئیس لالتجـاه االتجاهـات ثابتـة نسـبیً

فهــي قابلــة  ؛الطالــب)، ومــع ذلــكأو باإلطــار العــام لشخصــیة الفــرد (ألنهــا مرتبطــة  للتعــدیل والتغییــر:

االتجاهـــات قابلـــة للقیـــاس: یمكـــن تقـــدیرها عـــن و  ،للتعـــدیل والتغییـــر ألنهـــا مكتســـبة ومتعلمـــة (معرفیـــة)

طریــق مقـــاییس االتجاهـــات، ســواء مـــن خـــالل قیــاس االســـتجابة اللفظیـــة للطلبــة أو مـــن خـــالل قیـــاس 

  ).2007سرایا،  ؛2013 ،1991 زیتون،؛ 2005 لهویدي،(ا االستجابات المالحظة لهم

النفســـي ثالثـــة أنـــواع مـــن القیاســـات كمـــا ذكرهـــا  -ومـــن الناحیـــة القیاســـیة، یمیـــز القیـــاس التربـــوي 

علنـــــــة) قیــــــاس االســــــتجابات اللفظیـــــــة المنتزعــــــة (المُ  ):2006عــــــودة والســـــــعدني، ؛ 1988(زیتــــــون، 

قیـــاس و  ،تامثیـــرات صـــناعیة علـــى شـــكل اســـتفتاء عبـــر عـــن رأیـــه واتجاهاتـــه نحـــوللمتعلمـــین، والتـــي تُ 

االســتجابات الســلوكیة أو العملیــة (المالحظــة) للمتعلمــین، وهــي عبــارة عــن ســلوك أو اســتجابة فعلیــة 

قیـاس االسـتجابات اللفظیـة (التلقائیـة) للمتعلمـین، وتتمثـل ، و یؤدیها المتعلم بالنسبة لموضـوعات معینـة

المتعلم في أحادیثـه فـي المواقـف العادیـة مـع أصـدقائه أو زمالئـه في اآلراء والنزعات التي یعبر عنها 

، مــــن األســـالیب والمقــــاییس الشـــائعة فــــي قیـــاس االتجاهــــات مقـــاییس جوتمــــانكمـــا أن   أو اآلخـــرین.

ا فــي قیـــاس كمـــا  مقـــاییس ثیرســتون.، و مقــاییس لیكــرتو  یعــد مقیـــاس لیكــرت أكثـــر المقــاییس اســـتخدامً

النســبیة فــي التصــمیم والتطبیــق والتصــحیح، كمــا أنــه شــامل ودقیــق االتجاهــات، فهــو یمتــاز بالســهولة 

ا. ا وبالتالي نتائجه أكثر ثباتً   نسبیً
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ا  بـه تتصـف لمـا ونتیجـة تعلـیم العلـوم، فـي العلـم عملیـات ومهـارات العلمیة المفاهیم ألهمیة ونظرً

 شـأنها من تدریسیة طرائق إلى للتطلع ملحةالحاجة  تصبح والتعقید، التجرید من المفاهیم تلك أغلبیة

ا ألهمیـة  ).2013مهـا (زیتـون، لوتع المفـاهیم تلك على تعلیمالمعلمین والطلبة  من كلٌ  تعین أن ونظـرً

اكتساب الطلبة المفاهیم العلمیة والتي تمثل الوحدات البنائیة للعلوم، وألهمیـة اكتسـاب الطلبـة مهـارات 

ث تســاعد الطلبــة فــي حــل المشــكالت التــي عملیــات العلــم والتــي تمثــل مهــارات الــتعلم مــدى الحیــاة حیــ

تــواجههم فــي حیــاتهم الیومیــة، إضــافًة إلــى أهمیــة تحســین اتجاهــات الطلبــة نحــو العلــوم.  ومــن جهــة 

أخــرى فــإن طرائــق التــدریس االعتیادیــة لــم تــراع مــا بــین الطلبــة مــن تمــایز وتنــوع ســواء علــى مســتوى 

وبالنـــظر إلـــى فـروق الفردیــة مــا بـین الطلبــة.  الحاجـات واالهتمامــات أو علــى مسـتوى أنمــاط الــتعلم وال

ا لجمـع المعلومــات وتحصیلهــا كمـا لـو واقـع تدریـس العـلوم في مـدارسـنا نــجد أنّ  ــا كبیـرً ــه یـــعطي اهتمامً

  ).1987 الدیب،و  كان هذا الهـدف الوحیـد للتربیـة العملیة (عمیرة

كـــان ال بـــد مـــن البحـــث عـــن طریقـــة تـــدریس تســـهم فـــي نمـــو وتطـــویر الجانـــب األكـــادیمي للطلبـــة 

ا وفاعلیــة.   وجعلهــم أكثــر حیویــة فــي أثنــاء تــدریس العلــوم، إضــافًة لجعــل عملیــة التــدریس أكثــر تشــویقً

ومن خالل مراجعـة األدب السـابق كـان تركیـز معظـم الدراسـات التـي اهتمـت بالتـدریس المتمـایز علـى 

حصـــیل الدراســـي، فـــي حـــین أن دراســـة اكتســـاب المفـــاهیم العلمیـــة ومهـــارات عملیـــات العلـــم لـــم یـــتم الت

ـا حسـب علـم الباحـث.  البحث بها بشكل فاعل، كما أن دراسة االتجاه نحو العلوم لم یتم دراستها مطلقً

هیم وبــذلك جــاءت الدراســة الحالیــة للبحــث فــي اســتخدام التــدریس المتمــایز فــي اكتســاب الطلبــة المفــا

العلمیــة ومهــارات عملیــات العلـــم واالتجــاه نحــو العلـــوم، الــذي یــراع حاجـــات واهتمامــات وأنمــاط تعلـــم 

الطالب المتنوعة، ویأخذ بعـین االعتبـار الفـروق الفردیـة بیـنهم. إضـافًة لتفعیـل دور الطالـب اإلیجـابي 

  وجعله عنصر نشط في أثناء التدریس.
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها

یواجهــون مشــكالت فــي اكتســاب الطلبــة مــن خــالل خبــرة الباحــث فــي المیــدان التربــوي، تبــین أن 

للمفـاهیم العلمیـة الـواردة فـي الطلبـة المفاهیم العلمیة، ویظهـر ذلـك واضـًحا فـي تـدني درجـات تحصـیل 

مر إلى أن طرائق التدریس االعتیادیة المتبعـة لـدى كثیـر مـن المعلمـین مادة العلوم، وقد یرجع هذا األ

المتنوعــــة، الطلبــــة تقـــدم المفــــاهیم العلمیــــة بشــــكل مجــــرد دون مراعـــاة قــــدرات واحتیاجــــات واهتمامــــات 

) أن اكتساب المفاهیم العلمیة األساسـیة تـؤدي إلـى زیـادة 1987حیث یؤكد زیتون ( ودوافعهم للتعلم. 

بمادة العلوم، فقد تزید من دوافع الطلبة لتعلم العلوم أو تنمیـة اتجاهـاتهم نحـو العلـوم أو اهتمام الطلبة 

  تحفز بعضهم للتعمق في دراستها والتخصص بها.

حیـث لـم  لمهـارات عملیـات العلـم،الطلبـة  اكتسـابتسهم فـي  ال طرائق التدریس االعتیادیةكما أن 

 العلــم بالشـــكل الصــحیح والكــافي، ویظهــر ذلـــك یمارســـون مهــارات عملیــاتالطلبــة یلحــظ الباحــث أن 

  بالتجریب.ًء بالمالحظة وانتها ًء بهذه المهارات بشكل عملي، إبتداالطلبة في عدم اشتغال  واضًحا

ــا مــن االتجاهــات الحدیثــة فــي التربیــة والتعلــیم التــي تنــادي بضــرورة تــوفیر التعلــیم لجمیــع  وانطالقً

ا ؛ و نهم مــن اخــتالف وتبــاین وتنــوعأفــراد المجتمــع مــع األخــذ بالحســبان مــا بیــ لتوجــه وزارة التربیــة نظــرً

والتعلــیم إلــى تطبیــق اســتراتیجیات التــدریس النشــط، التــي تتمركــز حــول المــتعلم وتأخــذ بعــین االعتبــار 

تـم میوله وقدراته وخبراتـه السـابقة، وتراعـي فـي نفـس الوقـت التمـایز واالخـتالف الموجـود بـین الطلبـة. 

مهـارات  سـة إلـى تبنـي اسـتراتیجیة قـد تسـهم فـي اكتسـاب المفـاهیم العلمیـة وتنمیـةالتوجـه فـي هـذه الدرا

لـدى الطلبـة وتنمیـة اتجاهـاتهم نحـو العلـوم، بحیـث یمكـن تطبیقهـا فـي ضـوء اإلمكانـات  العلـم عملیـات

ا. المتعلم بناءمسهمًة في  واالحتیاجات المتوافرة، وتتحدد مشكلة الدراسة فـي اإلجابـة عـن  معارفه ذاتیً

  السؤال الرئیس اآلتي:
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عملیـات العلــم واالتجــاه وتنمیـة مهــارات  المفــاهیم العلمیــة اكتسـابفــي  زالتــدریس المتمـای أثـر مـا

  األساسي؟ الصف السابع طالب لدى نحو العلوم

  ویتفرع منه األسئلة اآلتیة:

 فـياألساسـي فـي مجمـوعتي الدراسـة  السـابع الصـف هـل یختلـف أداء طـالبالسـؤال األول:  -

بــاختالف اســتراتیجیة التــدریس (المتمــایز،  مالعلــو  المفــاهیم العلمیــة فــي مــادةاكتســاب اختبــار 

 االعتیادیة)؟

 فـياألساسـي فـي مجمـوعتي الدراسـة  السـابع الصـف هـل یختلـف أداء طـالبالسـؤال الثـاني:  -

ــــار  ــــة فــــي مــــادةاكتســــاب أبعــــاد اختب ــــوم المفــــاهیم العلمی اختالف اســــتراتیجیة التــــدریس بــــ العل

 متمایز، االعتیادیة)؟(ال

فـي مجمـوعتي الدراسـة فـي  األساسـي السـابع الصـف طـالب أداء هـل یختلـفالسؤال الثالث:  -

بــــاختالف اســــتراتیجیة التــــدریس م العلــــو  فــــي مــــادةاختبــــار مهــــارات عملیــــات العلــــم األساســــیة 

 (المتمایز، االعتیادیة)؟

فـي فـي مجمـوعتي الدراسـة  األساسـي السـابع الصـف طـالب أداء هـل یختلـفالسـؤال الرابـع:  -

بـاختالف اسـتراتیجیة التـدریس  العلـوم كل مهارة من مهارات عملیات العلم األساسیة فـي مـادة

 (المتمایز، االعتیادیة)؟

فـي مجمـوعتي الدراسـة  األساسـي السـابع الصـف طـالب أداء هـل یختلـفالسـؤال الخـامس:  -

 التدریس (المتمایز، االعتیادیة)؟فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم باختالف استراتیجیة  في
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  فرضیات الدراسة

بــین  ) α= 0.05داللــة إحصـائیة عنــد مسـتوى الداللــة ( ذو یوجــد فـرقال الفرضـیة األولـى:  -

األساسـي فـي مجمـوعتي الدراسـة علـى اختبـار اكتسـاب  السـابع أداء طـالب الصـف وسـطي

 التدریس (المتمایز، االعتیادیة). الستراتیجیةالمفاهیم العلمیة في مادة العلوم تعزى 

بــین  ) α= 0.05داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة ( ذو یوجــد فــرقال الفرضــیة الثانیــة:  -

األساســي فــي مجمــوعتي الدراســة علــى أبعــاد اختبــار  الســابع أداء طــالب الصــف وســطي

 التدریس (المتمایز، االعتیادیة). الستراتیجیةاكتساب المفاهیم العلمیة في مادة العلوم تعزى 

بــین  ) α= 0.05عنــد مســتوى الداللــة ( إحصــائیةداللــة  ذو یوجــد فــرقال الفرضــیة الثالثــة:  -

اختبــار مهــارات األساســي فــي مجمــوعتي الدراســة علــى  الســابع أداء طــالب الصــف وســطي

  .االعتیادیة)عزى الستراتیجة التدریس (المتمایز، تفي مادة العلوم عملیات العلم األساسیة 

بین  ) α= 0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیةداللة  ذو یوجد فرقال الفرضیة الرابعة:  -

األساسي في مجموعتي الدراسة في كل مهارة من  السابع أداء طالب الصف وسطي

عزى الستراتیجة التدریس (المتمایز، تمهارات عملیات العلم األساسیة في مادة العلوم 

  .االعتیادیة)

بـین  ) α= 0.05عنـد مسـتوى الداللـة ( إحصـائیةداللـة  ذو یوجد فـرقال رضیة الخامسة: الف -

األساســي فــي مجمــوعتي الدراســة علــى فقــرات مقیــاس  الســابع أداء طــالب الصــف وســطي

 .التدریس (المتمایز، االعتیادیة) الستراتیجیةعزى تاالتجاه نحو العلوم 
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  أهمیة الدراسة

  جانبین: تنبع أهمیة هذه الدراسة من

ا ا: الجانب النظري: تقدم هذه الدراسـة تصـورً أوًال   التـدریس المتمـایزسـتخدام اعـن أثـر التـدریس ب میـدانیً

وتنمیـة االتجــاه نحــو العلــوم  األساســیةالمفــاهیم العلمیـة وتنمیــة مهــارات عملیـات العلــم  اكتســاب فـي

ـــقـــد  باإلضـــافة إلـــى ذلـــك  لـــدى طـــالب الصـــف الســـابع األساســـي فـــي مـــادة العلـــوم. ثراء إتســـاهم ب

عـــام وفـــي األردن  التـــدریس مـــن خـــالل التـــدریس المتمـــایز فـــي الدراســـات والبحـــوث العربیـــة بشـــكلٍ 

مـرٍض فـي الدراسـات والبحـوث العربیـة فـي  خاص، حیث لم یأخذ هذا الموضوع حقـه بشـكلٍ  بشكلٍ 

  .بالتحدید مجال مناهج وأسالیب تدریس العلوم

لقیاس اكتساب المفـاهیم العلمیـة وآخـر لقیـاس مهـارات  ادراسة اختبارً : الجانب العملي: تقدم هذه الاثانیً 

، األساسـي ، ومقیاس لالتجاه نحـو مـادة العلـوم لـدى طـالب الصـف السـابعاألساسیة عملیات العلم

تـــزود قــد باإلضــافة إلــى ذلــك ، قــد یســتفید منهــا طلبــة الدراســات العلیــا فــي إعـــداد أدواتهــم البحثیــة

التربـــویین بـــدلیل فـــي المـــادة الدراســـیة المختـــارة لإلسترشـــاد بـــه فـــي اســـتخدام المعلمـــین والمشـــرفین 

األساســـیة عملیــات العلــم مهــارات التــدریس المتمــایز فــي تــدریس العلــوم وتنمیــة المفــاهیم العلمیــة و 

  واالتجاه نحو العلوم لدى طالب الصف السابع األساسي.  

  مصطلحات الدراسة وتعریفاتها اإلجرائیة

مـا یجـري  تغییـر"عملیـة  )Tomlinson, 2001: 165عرفتـه توملینسـون ( :مـایزالتـدریس المت

لكـي تتـوفر للمتعلمـین خیـاراٍت متعـددة للوصـول للمعلومـة، وتكـوین معنـى لألفكـار،  ؛في غرفة الصف

ــــا وللتعبیــــر عمــــا تعلمــــوه".   والوســــائل  الطرائــــقمجموعــــة مــــن  بأنــــهفــــي هــــذه الدراســــة ویعــــرف إجرائیً

جراءات التدریسیة المخططـة والمنظمـة والمتنوعـة التـي یسـتخدمها واألنشطة والخطوات المتسلسلة واإل

المعلـم فـي عملیـة تـدریس طــالب المجــــــموعة التجریبیـة فـي عینــة الـــــبحث، لموضـوعات وحـدة دراســیة 
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راتیجیات تـدریس داعمـة في كتاب العلوم للصف السابع األساسي في األردن، من خالل استخدام اسـت

شـــارك، واألنشـــطة المتدرجـــة، ونمـــوذج  –زاوج  –ومؤیـــدة للتـــدریس المتمـــایز وهـــي (اســـتراتیجیة فكـــر 

طــالب، وفــي ) 6مكــارثي)، حیــث تــم توزیــع طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي مجموعــات تتكــون مــن (

المــاتهم تــم تصــنیفهم حســب متوســط عثالثــة مســتویات مــن التحصــیل (مرتفــع، متوســط، مــنخفض)، 

على اختبار اكتساب المفـاهیم العلمیـة واختبـار مهـارات عملیـات العلـم القبلـي، ومـن ثـم تـم تـدریس كـل 

مجموعـة مـن الطـالب مـن خـالل اسـتراتیجیات التـدریس المختـارة،  بهـدف تلبیـة االحتیاجـات المختلفــة 

  والمتنوعة عند جمیع الطالب في الصف الدراسي. 

العلمــي بأنــه "مجموعــة أو صــنف مــن  المفهــوم) 39 :2011(خطایبــة : عــرف المفهــوم العلمــي

ــا علــى أســاس خصائصــها المشــتركة والتـــي  األشــیاء أو الحــوادث أو الرمــوز الخاصــة التــي تجمـــع معً

  تمیزها عن غیرها من المجموعات واألصناف األخرى.

ـا و  اكتسـاب المفهـوم العلمـي:  یكونهـا التـي العقلیـة الصـورة بأنهـافـي هـذه الدراسـة یعـرف إجرائیً

 وتـم ،اللفظیـة وداللتـه االسـم مـن العلمیـة، وتتـألف للظـواهر المشـتركة الخصـائص تجریـد مـن الطالب

  .لذلك اخصیًص  المعد االختبار في الطالب علیه التي یحصل بالدرجة قیاس اكتسابه

"مجموعــة مـــن القـــدرات  العلـــم بأنهـــا عملیــات (101 :2013) : عـــرف زیتـــونعملیــات العلـــم

  العلمي بشكل صحیح". والعملیات العقلیة الخاصة الالزمة لتطبیق طرق العلم والتفكیر

ـا و مهارات عملیات العلم األساسیة:   العملیـات مـن فـي هـذه الدراسـة بأنهـا مجموعـةتعرف إجرائیً

 علمیـة مشـكلة لحـل الطالـب خاللهـا مـن التـي یسـعى المختلفـة واألنشـطة المتعـددة والمهـارات الذهنیـة

 ، واالسـتنتاج،(المالحظـة التالیـة مهـارات العلـم األساسـیةتـم اسـتخدام النتـائج، و  إلـى وصـوًال  تواجهـه

 اخصیًصـ المعـد االختبـار فـي الطالـب علیهـا یحصـل التـي بالدرجـة هاقیاسـ وتـم والتصـنیف)، ،والتنبؤ

  .لذلك
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بأنــه "شــعور الفــرد أو الطالــب اإلیجـــابي أو  االتجــاه (103 :2010)عطــا اهللا عــرف  االتجــاه:

  ".ما، وبالتالي قد یعبر هذا الموقف عن قیمة ما ما أو شخصٍ  ءٍ السلبي نحو أمٍر ما أو شي

ا و نحو العلوم:  االتجاه مجموعـة اسـتجابات القبـول والموافقـة أو  في هذه الدراسة بأنهیعرف إجرائیً

 التـيالسـابع  نحـو مـادة العلـوم، مقاسـه بالدرجـة الرفض والمعارضة والتي تصدر من طالب الصـف 

  .لذلك اخصیًص  المعدمقیاس الفي  الطالب علیها یحصل

  حدود الدراسة ومحدداتها

    تتحدد الدراسة بمایلي:

، 2018/2019ي الدراسـ العـام مـن الدراسـي الثـاني الفصـل فـي الدراسـة هـذه تـم تطبیـق -

  .السابع األساسي الصف طالب على واقتصرت

وحـدة دراسـیة مـن منهـاج العلـوم  تـدریس فـي التـدریس المتمـایز استخدام على الدراسة اقتصرت -

 السابع األساسي.  الصف لطالب المقرر من قبل وزارة التربیة والتعلیم األردنیة

 الدراسة. أدواتتتحدد نتائج الدراسة بمدى صدق وثبات  -

 رهم بالطریقة المتیسرة. تتحدد نتائج الدراسة باقتصار عینة الدراسة على الذكور واختیا -
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  لفصل الثانيا

  الدراسات السابقة

اســتخدام التــدریس المتمــایز ســواء أثــر یســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى الدراســات التــي بحثــت فــي 

فــي اكتســاب المفــاهیم العلمیــة أو فــي اكتســاب مهــارات عملیــات العلــم أو االتجــاه نحــو العلــوم، وبعــد 

األدب التربـــوي الســـابق مـــن مجـــالت ودوریـــات عربیـــة وأجنبیـــة، جـــراء مســـح شـــامل واالطـــالع علـــى إ

عــدد  تــم حصــرطروحــات دكتــوراه، وقواعــد البیانــات العالمیــة، وشــبكة االنترنــت، أورســائل ماجســتیر و 

 العالقـة ، ولتسـهیل عـرض نتـائج أهـم هـذه الدراسـات ذاتالدراسـةعنـى بموضـوع من الدراسـات التـي تُ 

  یأتي: كما األحدثإلى  األقدمسب الترتیب الزمني لها من َح ها تم ترتیبالحالیة  الدراسة بموضوع

فـي التحصـیل  ثـر طریقـة مكـارثيأ) دراسـة هـدفت إلـى معرفـة Delaney, 2002أجرى دیالنـي (

واالتجاهات نحو العلوم لدى طالب المرحلـة المتوسـطة فـي والیـة تكسـاس. ولتحقیـق هـدف الدراسـة تـم 

إعــداد اختبــار مكــون مــن ســت أســئلة، خمســة منهــا موضــوعي والســادس مقــالي، وأمــا االتجاهــات فــتم 

 :مجمـوعتین تكونـت مـن ) طالـب،89عدت لذلك. حیث بلغت عینة الدراسـة (أُ قیاسها بواسطة استبانة 

عــدم  نتــائج الدراســةتجریبیــة درســت بطریقــة مكــارثي، وضــابطة درســت بالطریقــة االعتیادیــة.  أظهــرت 

ا فــــي التحصــــیل، أو االتجاهــــات العلمیــــة بــــین المجمــــوعتین تعــــزى لطریقــــة  ـــائیً وجــــود فــــرق دالــــة إحصـ

  التدریس.

ة مكــارثي فــي ) دراســة هــدفت إلــى معرفــة أثــر التــدریس باســتخدام طریقــ2006أجــرت الشــرمان (و 

اكتســاب المفـــاهیم العلمیــة واالتجاهـــات نحـــو العلــوم لـــدى طلبــة الصـــف الثـــامن األساســي فـــي مـــدارس 

الملـــك عبـــداهللا الثـــاني للتمیـــز فـــي مدینـــة إربـــد. ولتحقیـــق هـــدف الدراســـة تـــم إعـــداد اختبـــار الكتســـاب 

ـــا وطالبـــًة ) 98المفـــاهیم العلمیـــة ومقیـــاس االتجاهـــات نحـــو العلـــوم. تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ( طالبً
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 :شــعبتین مــن الــذكور وشــعبتین مــن اإلنــاث، تــم تــوزیعهم إلــى مجمــوعتین :مــوزعین علــى أربــع شــعب

شـعبة مــن الــذكور وشـعبة مــن اإلنــاث تـم تدریســها باســتخدام  ة،) طالــب وطالبــ50تجریبیـة تألفــت مـن (

ـا وطالبـةً 48طریقة مكارثي، وأخرى ضابطة تألفت مـن ( عبة مـن اإلنـاث شـعبة مـن الـذكور وشـ ،) طالبً

ا بـــین االعتیادیـــةتــم تدریســـها بالطریقــة  َصـــت نتـــائج الدراســة إلـــى وجــود فـــروق دالــة إحصـــائیً .  وقــد َخُل

اختبــــار اكتســــاب المفــــاهیم العلمیــــة ومقیــــاس  فــــيمتوســــطات أداء المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة 

تباطیـــة إیجابیـــة ودالـــة االتجاهـــات نحـــو العلـــوم ولصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة، وتبـــین وجـــود عالقـــة ار 

ا في العینة ككل بین اكتساب الطلبة للمفاهیم العلمیـة واتجاهـاتهم نحـو العلـوم، بینمـا لـم یظهـر  إحصائیً

عالقـــة ارتباطیـــة بـــین أي مــــن المجمـــوعتین بـــین اكتســـاب الطلبــــة للمفـــاهیم العلمیـــة واتجاهـــاتهم نحــــو 

  العلوم.

) دراسـة هـدفت إلـى معرفـة أثـر Richards & Omdal, 2007( وأمـدال أجـرى ریتشـاردزكمـا 

فــي  التــدریس المتــدرج علــى األداء األكــادیمي لطــالب الصــف الثــاني ثــانوي فــي دروس العلــوم الثانویــة

مـع المسـتویات العلیـا،  لتتوافـقالتعلیمـات المتدرجـة  . ولتحقیـق هـدف الدراسـة تـم تصـمیموالیة كولورادو

تكونـت عینـة الدراسـة  . النیوتونیـةالفلك والفیزیاء  والمتوسطة، والمنخفضة من المعرفة السابقة في علم

مــن مجمــوعتین: ضــابطة تألفــت مــن ســبعة صــفوف دراســیة تــم تدریســها بتعلیمــات غیــر مســبوقة مــن 

مسـتویات  ةالمستوى المتوسط، وتجریبیـة تألفـت مـن سـبعة صـفوف دراسـیة تـم تدریسـها مـن خـالل ثالثـ

ـ مـن التـدریس المتـدرج. أظهـرت ا بــین درجـات متعلمـي المعرفـة المنخفضــة  انتــائج هـذه الدراسـة فرقً كبیـرً

ــا متــدرًجا،  ا متــدرًجا ومتعلمــین ذوي الخلفیــة المعرفیــة المنخفضــة ممــن لــم یتلقــوا تعلیمً ــ الــذین تلقــوا تعلیمً

  مما یشیر إلى أن التدریس المتدرج قد یكون مفیًدا بشكل خاص للمتعلمین من المستوى األدنى.

فــع مسـتوى األداء األكــادیمي ر  فـي) Lopez & Schroder, 2008بیز وشــرودر (لـو  وبحـث

الصـــف الرابـــع والســـادس وزیـــادة اتجاهـــاتهم نحـــو الـــتعلم مـــن خـــالل اســـتخدام التـــدریس المتبـــاین  لطلبـــة
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اســتخدم حیــث  فــي والیــة شــیكاغو. والمهمــات التطبیقیــة والــتعلم التعــاوني والتــدریس للــذكاءات المتعــددة

التجریبــي ذا المجموعــة الواحــدة، وتعــددت أدوات الدراســة فكانــت: مقیــاس الــنمط المفضــل فیهــا المــنهج 

ـــا 19، واختبـــار تحصـــیل دراســـي، وبطاقـــة مالحظـــة. تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن (الطلبـــةلـــتعلم  ) طالبً

ــا وطالبــًة مــن 28وطالبـًة مــن الصــف الرابــع األساســي فــي مـواد القــراءة والكتابــة والریاضــیات، و( ) طالبً

أنـه ظهـر زیـادة فـي إلـى ف السادس األساسي في مادة الحاسب اآللي. وقد أشارت نتـائج الدراسـة الص

 ، وزیادة اهتمامهم بالتعلم.للطلبةمستوى األداء األكادیمي 

) دراســة هــدفت تقصـــي أثــر التـــدریس باســتخدام طریقـــة 2009أجــرت القضـــاة (ومــن جانبهــا فقـــد 

. ولتحقیــق هــدف عجلــون محافظــة فــي تعلیمیــة األربعــةمكــارثي فــي تحصــیل مــادة األحیــاء لألنمــاط ال

مقیاس أنماط التعلم األربعة واختبار تحصیلي لقیاس الجانب المعرفـي. تكونـت عینـة  تم إعدادالدراسة 

) طالبــة تــم تدریســها 32تجریبیــة تكونــت مــن ( :) طالبــة تــم توزیعهــا علــى مجمــوعتین64الدراســة مــن (

) طالبــة تــم تدریســها بالطریقــة االعتیادیــة. وقــد 32ت مــن (بطریقــة مكــارثي، ومجموعــة ضــابطة تكونــ

ا توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة في تحصیل مادة األحیـاء تعـزى لطریقـة مكـارثي  إحصائیً

الصــالح المجموعــة التجریبیــة، وعــدم وجــود فــروق  فــي تحصــیل مــادة األحیــاء بــاختالف  دالــة إحصــائیً

ـــنمط التعلیمـــي لطالبـــات المجموعـــ ـــنمط التعلیمـــي وطریقـــة ال ة التجریبیـــة والضـــابطة أو التفاعـــل بـــین ال

  مكارثي.

) دراســـة هـــدفت استقصـــاء أثـــر التعلـــیم المتمـــایز علـــى Scardino, 2011أجـــرى ســـكاردینو (و 

ـــوم لـــدى  ـــة المتوســـطة  طلبـــةاســـتیعاب مفـــاهیم مـــادة العل فـــي الصـــین. فـــي مدینـــة هـــونج كـــونج المرحل

اسـتخدم المالحظـة الیومیـة، وتـم جمـع البیانـات مـن خـالل التقییمـات القبلیـة تـم  ولتحقیق هدف الدراسـة

والبعدیة، والكتابات، والمقابالت التي تضـمن أسـئلة وخـرائط مفاهیمیـة.  وتـم اختیـار شـعبتین مـن طلبـة 

 وهــي: الصـف السـادس، حیــث درسـت إحــدى الشـعبتین مــن خـالل أربعــة اسـتراتیجیات للتعلــیم المتمـایز
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لیمیــة، والمنتجــات البدیلــة للــتعلم، والواجبــات المنزلیــة المتدرجــة، والمنظمــات البیانیــة، بینمــا الــدعائم التع

درســت الشــعبة األخــرى بالطریقــة االعتیادیــة.  وقــد أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن التعلــیم المتمــایز لــم 

یایؤثر إیجا اء أولئـك المتفوقـون، لمفـاهیم الكیمیائیـة، أو مسـتواهم المعرفـي، سـو ل الطلبـةعلى اسـتیعاب  بً

  أو متوسطو التحصیل، أو منخفضو التحصیل.

) إلــى معرفــة فاعلیــة وجــدوى التعلیمــات المتدرجــة فــي Sandra, 2013ســاندرا (وهــدفت دراســة 

الفهم الشامل للمفاهیم الكیمیائیة لدى طالب الصف السادس في مدرسـة دولیـة كبیـرة فـي هونـغ كونـغ. 

یانـات التـي تكشـف عـن فهـم الطـالب للمفـاهیم الكیمیائیـة مـن خـالل ولتحقیق هدف الدراسة تم جمع الب

التقییمـــات والكتابـــات والمقـــابالت الســـابقة والالحقـــة للوظیفـــة، والتـــي شـــملت تعیـــین المفـــاهیم واألســـئلة 

المفاهیمیة. كما تم جمع البیانات المتعلقة بالتـأثیرات علـى مـوقفي الخـاص، ووقـت التخطـیط، والتحفیـز 

) طالـب. وأشـارت نتـائج 13، ومسوحات، وسجل زمني.  تكونت عینـة الدراسـة مـن (من خالل كتابات

علــى الفهــم الشــامل للطــالب للمفــاهیم أو  إیجــابٌي  الدراســة إلــى أن التــدریس المتمــایز لــم یكــن لــه تــأثیرٌ 

علــــى فهــــم الطــــالب مــــن ذوي  إیجــــابٌي  المســــتوى المعرفــــي للفهــــم. ولــــم یكــــن للتــــدریس المتمــــایز تــــأثیرٌ 

أو المـــنخفض. وأســـفر مـــوقفي والتخطـــیط والـــدافع عـــن نتـــائج إیجابیـــة لعـــالي، أو المتوســـط، المســـتوى ا

  وسلبیة.

نمــوذجي مكــارثي أأثـر اســتخدام دراسـة هــدفت إلــى معرفــة  )2013أجـرى عبــاس ومغیــر وجــواد (و 

فــي اكتســـاب المفـــاهیم األحیائیــة واســـتبقائها لـــدى طالبــات الصـــف األول المتوســـط.   تینســـون -ومیــرل 

وقـد بلـغ عـدد  . في محافظة بابـل اختبار الكتساب المفاهیم العلمیة تم استخدامولتحقیق هدف الدراسة 

) طالبـة، 32مجموعـات تألفـت كـل مجموعـة مـن ( ) طالبـة، تـم توزیعهـا علـى ثـالث96أفراد عینة الدراسة (

یــث تــم تــدریس المجموعــة التجریبیــة األولــى باســتخدام انمــوذج مكــارثي، والمجموعــة التجریبیــة الثانیــة تــم ح

  تینسون، والمجموعة الضابطة تم تدریسها باستخدام الطریقـة االعتیادیـة. –تدریسها باستخدام انموذج میرل 
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ا بــــین متوســــطات درجــــات ظهــــرت نتــــائج الدراســــة وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائیً المجمــــوعتین  بــــاتطال أ

المجمــوعتین  طالبـات والمجموعــة الضـابطة ولصــالح اكتسـاب المفــاهیم العلمیـة التجـریبیتین فـي اختبــار

ا بــین متوســطات درجــاتالتجــریبیتین  طالبــات ، كمــا أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائیً

تسـاب المفـاهیم العلمیـة ولصـالح المجموعة التجریبیة األولى والمجموعة التجریبیة الثانیة فـي اختبـار اك

  المجموعة التجریبیة األولى.

أثـر اسـتخدام التـدریس المتمـایز فـي تنمیـة التحصـیل  معرفـة هـدفت) دراسـة 2014أجرت البـاز (و 

 ولتحقیـق . وبعـض عـادات العقـل لـدى طـالب المرحلـة االبتدائیـة متبـایني التحصـیل فـي مـادة العلـوم

 والطالب.  للمعلم تحصیليً ودلیل اختبار إعداد تمو  ،التجریبي شبهالمنهج  تم استخدام الدراسة هدف

بإحـدى مـدارس  االبتـدائيعشوائیة مجموعـة مـن طـالب  الصـف الرابـع  الدراسة بطریقة عینة واختارت

ا  فـروق وجـود إلى نتائج الدراسة محافظة بور سعید. وقد توصلت درجـات  متوسـطي بـیندالـة إحصـائیً

 الســتخدام تعــزى عــادات العقــل، فــي التحصــیل واكتســاب التجریبیــة والضــابطةطــالب المجمــوعتین 

  .التجریبیة المجموعة لصالح التدریس المتمایز استراتیجیة

 التحلیـل( مسـتوى عنـد الدراسـي في التحصـیل المتمایز التدریس استراتیجیة استخدام أثر ولمعرفة

 بمحافظـة الثـانوي الثـاني طـالب لـدى األحیـاءمقـرر  فـي ككـل المعرفـي والتحصـیل )والتقـویم والتركیب

 علـى القـائم التجریبـي المـنهجفیهـا  اتبـع ) دراسـة2014أجـرى المهـداوي (فقـد  فـي السـعودیة اللیـث

 باسـتخدام تدریسـها تـم تجریبیـة :مجمـوعتین إلـى العینـة تقسـیم تـم التجریبـي، حیـث شـبه التصـمیم

تكونـت عینـة   .االعتیادیـة الطریقـة باسـتخدام تدریسـها المتمـایز وضـابطة تـم التـدریس اسـتراتیجیة

َصـت  )50اختیـار( تـم طالـب )730البـالغ ( الدراسة مجتمعمن الدراسة  طالـب بالطریقـة القصـدیة.  َخُل

ا دال فـرق نتـائج الدراسـة إلـى وجـود  التـي التجریبیـة المجموعـة طـالب درجـات متوسـط بـین إحصـائیً

 التـي الضـابطة المجموعـة طـالب درجـات ومتوسـط  المتمـایز التـدریس درسـت باسـتخدام اسـتراتیجیة
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 التحلیـل مسـتوى عنـد المعرفـي التحصـیل الختبـار البعـدي التطبیـق فـي بالطریقـة االعتیادیـة درسـت

 اسـتراتیجیة السـتخدام عـزىیالعلیـا  العقلیـة مسـتویاتال بجمیـع التحصـیلي والتقـویم، واالختبـار والتركیـب

  .التجریبیة المجموعة طالب لصالحو  التدریس المتمایز

) التعـرف علـى أثـر التـدریس المتمـایز باسـتخدام الـذكاء Gomaa, 2014جمعـة ( وهدفت دراسـة

المتعددة على التحصیل واالتجاه نحو العلوم لدى طالب صـعوبات الـتعلم فـي المـدارس اإلعدادیـة فـي 

) 61لدراســة مــن (. تكونــت عینــة االمــنهج شــبه التجریبــي تــم اســتخدامولتحقیــق هــدف الدراســة  .مصــر

ا إلــى مجموعــة تجریبیــة تألفــت مــن ( ) طالــب درســت باســتخدام التــدریس 31طالــب تــم تــوزیعهم عشــوائیً

َصـت نتـائج 30المتمایز، ومجموعة ضابطة تألفت من ( ) طالب درسـت بالطریقـة االعتیادیـة.  وقـد َخُل

ا   ومتوسـط  ریبیـةالتج المجموعـة طـالب درجـات متوسـط بـینالدراسـة إلـى وجـود فـرق دال إحصـائیً

 السـتخدام تعـزى االتجاه نحو العلـومومقیاس التحصیل في اختبار  الضابطة المجموعة طالب درجات

  .التجریبیة المجموعة طالب لصالحو  التدریس المتمایز استراتیجیة

) دراسـة هـدفت إلـى التعـرف إلـى فاعلیـة مـدخل التـدریس المتمـایز 2015أجـرى محمـد (في حـین 

فــي تــدریس العلــوم علــى تنمیــة المفــاهیم العلمیــة، واالتجــاه نحــو العلــوم لــدى طــالب المرحلــة االبتدائیــة 

اختبــار لقیــاس مــدى اكتســاب الطــالب  تــم إعــدادبالمملكــة العربیــة الســعودیة. ولتحقیــق هــدف الدراســة 

) 40یـاس لقیـاس اتجاهـات الطـالب نحـو تعلـم العلـوم. تكونـت عینـة الدراسـة مـن (للمفاهیم العلمیـة ومق

مجمـوعتین: تجریبیـة تعلمـت  فـي تـوزیعهمفي محافظة جازان، تم  االبتدائيطالب في الصف الخامس 

باستخدام مدخل التدریس المتمایز، وضـابطة تعلمـت بالطریقـة االعتیادیـة.  وقـد أسـفرت نتـائج الدراسـة 

المجموعـــة التجریبیـــة  طـــالبدخل التـــدریس المتمـــایز فـــي تنمیـــة المفـــاهیم العلمیـــة لـــدى عـــن فاعلیـــة مـــ

المجموعــة الضــابطة، وعــدم فاعلیــة مــدخل التــدریس المتمــایز فــي تنمیــة  طــالببصــورة واضــحة عــن 
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ا المجموعــة التجریبیـــة بصــورة  طـــالباالتجــاه نحــو العلـــوم لــدى  المجموعـــة  طــالبعـــن دالـــة إحصــائیً

  الضابطة.

إلــى التعــرف علــى فاعلیــة التــدریس باســتخدام ) دراســة هــدفت 2016لنبهــان والكنعــاني (أجــرى او 

استراتیجیتي الدعائم التعلیمیـة والتعلـیم المتمـایز فـي تحصـیل طـالب الصـف الثـاني المتوسـط فـي مـادة 

التصـمیم التجریبـي ذا المجموعـات  تـم اسـتخدامولتحقیق هدف الدراسـة .  في محافظة الدیوانیة الفیزیاء

ا كعینـــة للبحـــث مـــن طـــالب  ــریبیتین والضـــابطة)، إذ تـــم اختیـــار ثـــالث شـــعب عشـــوائیً المتكافئـــة (التجـ

) 88عینـة مـن (ت الدراسـة علـى یـفي متوسطة فجر االسالم للبنین.  وقـد أجر  الصف الثاني المتوسط

ــــدعائم  م باســــتخدامتــــم تدریســــه ) طالــــب فــــي المجموعــــة التجریبیــــة األولــــى29طالــــب، ( اســــتراتیجیة ال

ـــیم  تـــم تدریســـهم باســـتخدام ) طالـــب فـــي المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة30و(  التعلیمیـــة اســـتراتیجیة التعل

أظهـــرت نتـــائج  .بالطریقـــة االعتیادیـــةتـــم تدریســـهم  ) طالـــب فـــي المجموعـــة الضـــابطة29المتمـــایز و(

ا بــین متوســطات درجــات ا لتحصــیل فــي مــادة الفیزیــاء بــین طــالب الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائیً

المجمــوعتین التجــریبیتین وطــالب المجموعــة الضــابطة ولصــالح طــالب المجمــوعتین التجــریبیتین، ولــم 

ا بین طالب المجموعتین التجریبیتین   .تكن هناك فروق دالة إحصائیً

) دراسـة هـدفت بیـان أثـر توظیـف مـدخل التـدریس المتمـایز فـي 2017أجرت الخطیـب (في حین 

ـــم فـــي مـــادة العلــــوم لـــدى طالبـــات الصـــف الخـــامس بغـــزة.  تنمیـــة االســـتیعاب المفـــاهیمي وعملیـــات العل

 اختبــار تـم اســتخدامالمــنهج الوصـفي التحلیلــي والمـنهج التجریبــي، و  تــم اعتمـادولتحقیـق هــدف الدراسـة 

واختبـار موضـوعي لعملیـات العلـم مكـون مـن  ،) فقـرة25كون مـن (موضوعي لالستیعاب المفاهیمي م

َصــت نتــائج الدراســة . ) طالبــة مـن الصــف الخــامس74) فقـرة. تكونــت عینــة الدراسـة مــن (25( وقـد َخُل

ا  فــروق وجـودإلـى  المجموعــة التجریبیـة ومتوسـط درجــات  طالبـاتبــین متوسـط درجـات دالـة إحصـائیً
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 الســتخدام عملیــات العلـم، تعــزىواختبــار یعاب المفـاهیمي االســت اختبــار فـي المجموعـة الضــابطة

  المجموعة التجریبیة. طالبات، ولصالح التدریس المتمایز استراتیجیة

فاعلیـــة برنـــامج تـــدریبي مســـتند إلـــى نظریـــة  فـــي دراســـتها) 2017آل رشـــود ونوفـــل ( واستقصـــت

ـــذات والتفكیـــر المتـــوازي فـــي مـــادة العلــــوم لـــدى  ــي التحصـــیل الدراســـي ومفهـــوم ال التـــدریس المتمـــایز فـ

تطــویر برنــامج تــدریبي تكــون مــن تــم ولتحقیــق هــدف الدراســة   طالبــات الصــف الثالــث المتوســط بغــزة.

ــــم اســــتخدامأبعــــاد الــــتعلم المتمــــایز،  ومقیــــاس مفهــــوم الــــذات، ومقیــــاس التفكیــــر ، لياختبــــار تحصــــی وت

ا إلـــى مجمـــوعتین59المتـــوازي.  تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ( احـــداهما  :) طالبـــة تـــم تـــوزیعهن عشـــوائیً

) طالبــة 28مــن ( تألفــت) طالبــة خضـعت للبرنــامج التــدریبي، وأخــرى ضـابطة 31تجریبیـة تألفــت مــن (

ا  فــرق جــودو أظهــرت نتــائج الدراســة درســت بالطریقــة االعتیادیــة.  بــین متوســط درجــات دال إحصــائیً

ومقیـاس االختبـار التحصـیلي،  فـي المجموعة التجریبیـة ومتوسـط درجـات المجموعـة الضـابطة طالبات

برنــامج تـدریبي مســتند إلــى نظریــة التــدریس  الســتخدام تعــزىمفهـوم الــذات، ومقیــاس التفكیــر المتـوازي، 

  ، ولصالح طالبات المجموعة التجریبیة.المتمایز

 4( مكـارثي نمـوذج على قائم تعلیمي برنامج أثر ) دراسة هدفت تقصي2018وأجرت الدعجة (

MAT (طالبــات لــدى األحیــاء مــادة فــي العلمیــة واالتجاهــات العلمیــة المفــاهیم واكتســاب التحصــیل فــي 

ــــانوي األول الصــــف ــــم إعــــداد فــــي الث ــــار األردن. ولتحقیــــق هــــدف الدراســــة ت  الدراســــي التحصــــیل اختب

 مـــن طالبـــات طالبـــة) 55(الدراســـة مـــن  عینـــة تكـــون .األحیـــاء مـــادة فـــي العلمیـــة االتجاهـــات ومقیـــاس

ــــانوي األول الصــــف ــــة تكونــــت مــــن ( العلمــــي، الث ــــم تــــوزیعهن إلــــى مجمــــوعتین: تجریبی ــــة، )27ت  طالب

ا دال فـرق وجـود الدراسـة نتـائج وأظهـرت. طالبـة) 28(وضابطة تكونت من   المتوسـطات بـین إحصـائیً

ـــــاس الدراســـــي التحصـــــیل اختبـــــار علـــــى والضـــــابطة التجریبیـــــة المجمـــــوعتین لطالبـــــات الحســـــابیة  ومقی

 4( مكــارثي بطریقــة درســت التــي التجریبیــة المجموعــة لصــالح األحیــاء مــادة فــي العلمیــة االتجاهــات
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MAT(، مكـارثي نمـوذج علـى القـائم التعلیمـي البرنامج أن نتائج الدراسة أظهرت كما(4 MAT)  عـزز

  .التجریبیة المجموعة ولصالح الطالبات لدى العلمیة المفاهیم اكتساب من

فـي تـدریس الفیزیـاء الفورمـات  استخدام استراتیجیة ) في دراستها فاعلیة2018وبحث العصیمي (

لتحقیـق و لطالب المرحلة الثانویة فـي الطـائف.  التكاملیة العلمعلى تحصیل الطالب وتطویر عملیات 

. تكونــت عینــة التكاملیــة عملیــات العلــمواختبــار  تحصــیلياختبــار  :رینتــم تطــویر اختبــا هــدف الدراســة

إلـــى مجمـــوعتین: مجموعـــات  تـــم تـــوزیعهمثانویـــة المرحلـــة طالـــب مـــن طـــالب ال) 103الدراســـة مـــن (

ـــــة  هاتـــــم تدریســـــاســـــتراتیجیة الفورمـــــات، وضـــــابطة باســـــتخدام  هاتـــــم تدریســـــتجریبیـــــة  باســـــتخدام الطریق

ا بــــین متوســــط درجــــات طــــالب و . االعتیادیـــة ائج الدراســــة إلــــى وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائیً أشــــارت نتــــ

واختبـــار عملیـــات  التحصـــیلاختبـــار  فـــيالمجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــابطة 

  ، ولصالح طالب المجموعة التجریبیة.الفورماتاستراتیجیة  متخداى الستعز  ،التكاملیة العلم

) دراسـة هـدفت إلـى Senturk & Sari, 2018(ت سـینتورك وسـاري أجـر ومـن جهـٍة أخـرى، فقـد    

تحدید آثار التدریس المتمایز الذي یتم تنفیذه فـي دروس العلـوم للصـف الرابـع االبتـدائي فـي اتجاهـات 

 الطالب نحو العلوم في مدرسـة ابتدائیـة فـي مدینـة بیلسـیك. ولتحقیـق هـدف الدراسـة تـم جمـع البیانـات

الكمیــة مـــن خـــالل مقیـــاس االتجــاه نحـــو العلـــوم، وتـــم جمـــع البیانــات النوعیـــة مـــن خـــالل المالحظـــات 

ومـــذكرات الطــــالب والمقــــابالت مــــع الطــــالب والمعلمــــین. تكونـــت عینــــة الدراســــة مــــن طــــالب تتــــراوح 

سـنوات مـن طـالب الصـف الرابـع االبتـدائي. وقـد أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى  (10 - 9)أعمارهم بین 

ا وجـــود ـــوم بـــین المجمـــوعتین لصـــالح المجموعـــة  فـــرق دال إحصـــائیً فـــي اتجاهـــات الطـــالب نحـــو العل

التجریبیة، أما بالنسـبة للبیانـات النوعیـة فقـد أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن التـدریس المتمـایز أدى إلـى 

  تحسین اتجاهات الطالب نحو العلوم.



56 
 

 التعلـــیم علـــى قـــائم مقتـــرح مـــوذجأن إلـــى فعالیـــة التعـــرف ) دراســـة هـــدفت2019وأجـــرى الشـــدي (

 الصـــف طــالب لــدى للمشــكالت اإلبـــداعي والحــل المعرفــة عمــق علـــى وأثــره العلــوم لتــدریس المتمــایز

 اختبــاري هــدف الدراســة تــم اســتخدام ولتحقیــق االبتــدائي فــي محافظــة الخــرج فــي الســعودیة. الســادس

علــى  تــم تــوزیعهم) طالــب 50( مــن الدراســة عینــة للمشــكالت. تكونــت االبــداعي والحــل المعرفــة عمــق

 علـــى القـــائم المقتــرح األنمـــوذج باســـتخدام تـــم تدریســهم طالـــب )25( مجمــوعتین: تجریبیـــة تكونـــت مــن

ـــــیم ـــــب )25( مجموعـــــة ضـــــابطة تكونـــــت مـــــن واألخـــــرى المتمـــــایز، التعل  بالطریقـــــة تـــــم تدریســـــهم طال

ا  عـــن وجـــود الدراســـة نتـــائج وكشـــفت .االعتیادیـــة  طـــالب درجـــات متوســـطي بـــینفـــروق دالـــة إحصـــائیً

 المعرفـة عمـق الختباري البعدي التطبیق في الضابطة المجموعة طالب التجریبیة ودرجات المجموعة

  التجریبیة. المجموعة طالب لصالح للمشكالت االبداعي الحل ومهارات

 المتمــایز التعلـیم اسـتراتیجیة اســتخدام أثـر قیـاس دراســة هـدفت )2019وأجـرت نجـدي والغامـدي (

العلــوم فــي محافظــة الجبیــل فــي  مقــرر فــي االبتــدائي الخــامس الصــف لطالبــات التحصــیل تنمیــة فــي

 والفهـــــم، التـــــذكر،( مســـــتویات عنـــــد تحصـــــیلي الســـــعودیة. ولتحقیـــــق هـــــدف الدراســـــة اســـــتخدم اختبـــــار

 مجموعــات: مجموعتـــان تــم تــوزیعهن إلـــى أربــع طالبـــة )118تكونــت عینـــة الدراســة مــن ( .)والتطبیــق

 باســتخدام منفصــلتین تــم تدریســهن مدرســتین فــي مجموعــة كــل فــي طالبــة )30(مــن  تكونتــا تجریبیتــان

 فـــي مجموعـــة كـــل ) طالبـــة فـــي29مـــن ( تكونتـــا ضـــابطتان المتمـــایز، ومجموعتـــان التعلـــیم اســـتراتیجیة

 وفـق تـدریب یتلقـین لـم معلمـات قبـل مـن االعتیادیة الطریقة باستخدام منفصلتین تم تدریسهن مدرستین

ا  وجـــود عـــن نتـــائج الدراســـة أســـفرت وقـــد المتمـــایز. التعلـــیم  درجـــات متوســـطي بـــینفـــرق دال إحصـــائیً

ـــــتین المجمــــوعتین ـــــین التجریبی ــــار والضابطـت  والفهــــم، التــــذكر،(مســــتویات  عنــــد التحصــــیلي فــــي االختب

  التجریبـیـتـین. المجموعتـین لصالح ككل التحصیلي واالختبار ،)والتطبیق
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علــى مجموعــة مـــن  المتمـــایزالتــدریس مــن خــالل اســتعراض الدراســـات الســابقة التــي بحثـــت فــي 

علــى اكتســاب المفــاهیم  المتمــایزالدراســات التــي درســت أثــر التــدریس فقــد تبــین االهتمــام ب ،المتغیــرات

 لتــيا تالمتغیــرا هوهــذ واالتجــاه نحــو العلــوم، عملیــات العلــممهــارات  لعلمیــة وأداء الطلبــة علــى اختبــارا

وجــد أن بعـــض الدراســات الســـابقة هــدفت إلـــى معرفــة أثـــر  المتغیـــرات التابعــة فـــي هــذه الدراســـة، تمثــل

آل )، ودراســـة 2019مثــل دراســة نجـــدي والغامــدي (التحصــیل الدراســـي المتمــایز فـــي تنمیــة التــدریس 

، )Gomaa, 2014جمعــة (، ودراســة )2016النبهــان والكنعــاني (، ودراســة )2017رشــود ونوفــل (

. كمــا هــدفت )Lopez & Schroder, 2008لــوبیز وشــرودر (، ودراســة )2014البــاز ( ودراســة

 ، ودراســــة)2017الخطیــــب ( لمــــادة العلــــوم مثــــل دراســــة تنمیــــة االســــتیعاب المفــــاهیمي بعضــــها إلــــى

 مثـل دراسـة تنمیـة المفـاهیم العلمیـة كما هدفت بعض الدراسـات إلـى .)Scardino, 2011سكاردینو (

الخطیـــــب  مثـــــل دراســـــة تنمیـــــة عملیـــــات العلـــــم كمـــــا هـــــدفت بعـــــض الدراســـــات إلـــــى. )2015محمـــــد (

ســینتورك وســاري  مثــل دراســة نحــو العلــوم االتجــاهتنمیــة  . كمــا هــدفت بعــض الدراســات إلــى)2017(

)Senturk, & Sari, 2018(ودراســة ، ) جمعــة ( ، ودراســة)2015محمــدGomaa, 2014( ،

تنمیـة  . كمـا هـدفت بعـض الدراسـات إلـى)Lopez & Schroder, 2008لـوبیز وشـرودر ( ودراسـة

مثــل مفهــوم الــذات تنمیــة  . كمــا هــدفت بعــض الدراســات إلــى)2014البــاز ( مثــل دراســة عــادات العقــل

 مثـل دراسـةالتفكیـر المتـوازي تنمیـة  . كما هدفت بعض الدراسـات إلـى)2017آل رشود ونوفل ( دراسة

  .  )2017آل رشود ونوفل (

الدراسـات الســابقة التـي تــم تناولهـا مــن قبـل البــاحثین؛ ففـي حــین ركــزت تنوعـت عینــة الدراسـة فــي 

)، Moosa & Shareefa, 2019بعضــها علــى المرحلــة األساســیة مثــل دراســة موســى وشــریفة (

 & Senturk))، ودراسة سینتورك وساري2019)، ودراسة الشدي (2019ودراسة نجدي والغامدي (

Sari, 2018)النبهـــان  ، ودراســـة)2017الخطیـــب ( ، ودراســـة)2017آل رشـــود ونوفـــل ( ، ودراســـة
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 ودراســة البــاز ) Gomaa, 2014جمعــة ( ، ودراســة)2015محمــد (ودراســة  ،)2016والكنعــاني (

 & Lopez) لـــوبیز وشـــرودر، ودراســـة )Scardino, 2011ســـكاردینو ( ودراســـة ،)2014(

Schroder, 2008)2014وي (، وركزت أخرى على المرحلة الثانویة مثل دراسة المهدا.(  

)، 2019إضــافًة الخــتالف أدوات الدراســة فمــنهم مــن أعــد اختبــار مثــل دراســة نجــدي والغامــدي (

ودراســـة  ،)2017الخطیـــب (، ودراســـة )2017آل رشـــود ونوفـــل ( )، ودراســـة2019ودراســـة الشـــدي (

 ، ودراسـة)Gomaa, 2014جمعـة (ودراسـة  ،)2015محمـد ( ودراسـة ،)2016النبهـان والكنعـاني (

                  لـــــــــوبیز وشـــــــــرودر، ودراســـــــــة )Scardino, 2011ســـــــــكاردینو (ودراســـــــــة  ،)2014البـــــــــاز (

)Lopez & Schroder, 2008(ومـنهم مـن أعـد اسـتبانة، مثـل دراسـة . ) ودراسـة)2015محمـد ، 

  .(Gomaa, 2014) جمعة

آل ، ودراسـة )Senturk, & Sari, 2018(ومنهم من أعد مقیاس مثـل دراسـة سـینتورك وسـاري 

. فــي حــین (Lopez & Schroder, 2008) لــوبیز وشــرودر، ودراســة )2017رشــود ونوفــل (

  المالحظة الیومیة. ) Scardino, 2011سكاردینو ( استخدمت دراسة

الطریقــة االعتیادیــة فــي علــى  المتمــایزالتــدریس تفــوق  الدراســات الســابقة إلــىكمــا توصــلت نتــائج 

، )2017آل رشــود ونوفــل ( )، ودراســة2019مثــل دراســة نجــدي والغامــدي ( التحصــیل الدراســيتنمیــة 

، )2014البــاز ( ، ودراســة)Gomaa, 2014جمعــة (، ودراســة )2016النبهــان والكنعــاني (ودراســة 

 الدراسـات السـابقة إلـى. كما توصلت نتـائج )Lopez & Schroder, 2008لوبیز وشرودر (ودراسة 

لمــادة العلــوم مثــل  میــة االســتیعاب المفــاهیميیقــة االعتیادیــة فــي تنالطر علــى  المتمــایزالتــدریس تفــوق 

الدراســـات . وتوصـــلت نتـــائج )Scardino, 2011ســـكاردینو ( ، ودراســـة)2017الخطیـــب ( دراســـة

المفاهیم العلمیـة كمـا فـي دراسـة میة الطریقة االعتیادیة في تنعلى  المتمایزالتدریس تفوق  السابقة إلى

الطریقــة علــى  المتمــایزالتــدریس تفــوق  الدراســات الســابقة إلــىلت نتــائج ). بینمــا توصــ2015محمــد (
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الدراســـات . وتوصـــلت نتـــائج )2017الخطیـــب ( دراســـةعملیـــات العلـــم كمـــا فـــي میـــة االعتیادیـــة فـــي تن

 الطریقة االعتیادیة في تنمیـة االتجـاه نحـو العلـوم مثـل دراسـةعلى  المتمایزالتدریس تفوق  السابقة إلى

لـوبیز  ، ودراسـة)Gomaa, 2014جمعـة ( ، ودراسة)Senturk, & Sari, 2018(سینتورك وساري 

  .)Lopez & Schroder, 2008وشرودر (

ومــن خــالل االطــالع علــى األدب التربــوي الســابق یالحــظ حداثــة اســتخدام التــدریس المتمــایز فــي 

ســـت أثــر التـــدریس المتمــ لقطــاع التربـــوي فــي المملكـــة األردنیــة إذ ال توجـــد دراســة َدرَ فـــي اكتســـاب ایز ا

 األساســي الصــف الســابع طــالبلــدى  واالتجــاه نحــو العلــوممهــارات عملیــات العلــم المفــاهیم العلمیــة و 

  .  بالتحدید

تمیــزت الدراســة الحالیــة عــن ســابقاتها بأنهــا مــن الدراســات العربیــة القلیلــة علــى حــد علــم الباحــث، 

هیم الفیزیائیــة علــى وجــه الخصــوص، المتمــایز فــي مــادة العلــوم علــى المفــاالتــدریس والتــي َدرســت أثــر 

ــا ألبعــاد قیــاس المفــاهیم العلمیــة َحســب زیتــون ( مهــارات عملیــات العلــم )، واكتســاب و 2013وذلــك وفقً

واالتجــاه نحــو العلــوم، وذلــك فــي ضــوء التحصــیل الســابق للطــالب فــي العلــوم علــى االختبــارات القبلیــة 

  لیات العلم.الختبار اكتساب المفاهیم العلمیة واختبار مهارات عم

یــــزت الدراســــة فــــي توســــیع أثــــر التــــدریس المتمــــایز  المفــــاهیم العلمیــــة فــــي اكتســــاب ومــــن جهــــة تَمَ

، وتطبیــق بالتحدیـد األساسـي الصـف الســابع طـالبلــدى  واالتجــاه نحـو العلـوممهـارات عملیـات العلـم و 

الدراســـة علـــى عینـــة مـــن البیئـــة األردنیـــة، وهـــي طـــالب الصـــف الســـابع األساســـي مـــن مدرســـة المقـــداد 

األساســیة فــي لــواء الرمثــا، كمــا أن معظــم الدراســات األجنبیــة التــي تناولــت التــدریس المتمــایز معظمهــا 

  دراسات نوعیة، بینما الدراسة الحالیة ركزت على تطبیق المنهج شبه التجریبي. 
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

جراءات الدراسة من حیث لطریقة عرًضاالفصل  تناول هذای مجتمع الدراسة منهجیتها، و  وإ

، جراءات تنفیذ الدراسةإ و ، عدادها ودالالت صدقها وثباتهاإوكیفیة  ووصفها ألدوات الدراسة ،اوعینته

  لبیاناتها. حصائیةالمعالجة اإلثم وتصمیمها،  ومتغیرات الدراسة،

  منهجیة الدراسة

بهــــدف اإلجابــــة عـــــن  شــــبه التجریبــــيذي التصــــمیم وفــــق المــــنهج  الحالیــــة تــــم تصــــمیم الدراســــة

ـــــــات وتحلیلهـــــــا؛ وذلـــــــك  ـــــــي عملیـــــــة جمـــــــع البیان ـــــنهج الكمـــــــي ف ـــــــم توظیـــــــف المــ أســـــــئلة الدراســـــــة، وت

ــــــدریس، ــــــي مســــــتقل وهــــــو: طریقــــــة الت ــــــر اســــــتخدام متغیــــــر تجریب ــــــار أث مــــــن خــــــالل اســــــتخدام  باختب

دریس المتمــــــــایز مقابــــــــل الطریقــــــــة االعتیادیــــــــة فــــــــي ثالثــــــــة متغیــــــــرات تابعــــــــة وهــــــــي: اكتســــــــاب التــــــــ

ــــــم واالتجــــــاه نحــــــو العلــــــوم.  ــــــة ومهــــــارات عملیــــــات العل ـــــاهیم العلمی ــــــق تصــــــمیم المجمــــــوعتین المفـ وف

اســـــــــتخدام بالضـــــــــابطة، حیـــــــــث تـــــــــم إخضـــــــــاع المجموعـــــــــة التجریبیـــــــــة لدراســـــــــة وحـــــــــدة و التجریبیـــــــــة 

  لضابطة تم تدریسها من خالل الطریقة االعتیادیة.التدریس المتمایز، والمجموعة ا

  الدراسة أفراد

ـــن األســــــود األساســــــیة للبنــــــین التابعــــــة لمدیریــــــة التربیــــــة والتعلــــــیم  اختیــــــارتــــــم  مدرســــــة المقــــــداد بـــ

ــــواء الرمثــــا بالطریقــــة المتیســــرة  للمعلــــمتقــــدیم كــــل العــــون والمســــاعدة بحیــــث أبــــدت إدارة المعلمــــة ، لل

ـــــم اخلتطبیـــــق الدراســـــة ـــــل ت. وت ـــــالث شـــــعب، لتمث ا مـــــن ث ـــــار شـــــعبتین عشـــــوائیً حـــــداهما المجموعـــــة إی

ـــــــة ـــــــغ عـــــــدد طالبهـــــــا ( التجریبی ـــــــق  )،31بل ـــــــم تدریســـــــها وف ـــــــي ت ـــــــدریس المتمـــــــایزوالت واألخـــــــرى  ،الت

  .والتي تم تدریسها بالطریقة االعتیادیة )،34بلغ عدد طالبها ( المجموعة الضابطة مثلت
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  أدوات الدراسةو  المادة التعلیمیة

  التعلیمیةالمادة  

ـــــــب  ـــــــذ هـــــــذه الدراســـــــة وهـــــــي: دلیـــــــل المعلـــــــم والطال ــــــة لتنفی تـــــــم إعـــــــداد المـــــــادة التعلیمیـــــــة الالزمـ

ــــــــوم للصــــــــف الســــــــابع  ــــــــدریس المتمــــــــایز لوحــــــــدة (الحــــــــرارة) فــــــــي مــــــــادة العل الخــــــــاص باســــــــتخدام الت

  األساسي، وذلك حسب الخطوات اآلتیة:

ــــــم اختیــــــار وحــــــدة (الحــــــرارة) مــــــن كتــــــاب العلــــــوم للصــــــف الســــــابع األساســــــي المقــــــرر  - للعــــــام ت

 .2019/ 2018الدراسي 

ــــوم للصـــــــف الســـــــابع األساســـــــي، ودلیـــــــل المعلـــــــم للصـــــــف الســـــــابع  - تــــــم االســـــــتعانة بكتـــــــاب العلـــ

ـــوم، والدراســـــات التـــــي تناولـــــت كیفیـــــة إعـــــداد أدلـــــة المعلـــــم الســـــتخدام  األساســـــي فـــــي مـــــادة العلــ

 ).2017مایز، مثل دراسة الخطیب (التدریس المت

ـــــــل المعلـــــــم  - ـــــــدى الطـــــــالب كمـــــــا فـــــــي دلی ـــــــم تحدیـــــــد النتاجـــــــات التعلمیـــــــة المرجـــــــو تحقیقهـــــــا ل ت

 الستخدام التدریس المتمایز.

تـــــــم تصـــــــمیم دلیـــــــل المعلـــــــم الســـــــتخدام التـــــــدریس المتمـــــــایز، وتـــــــم صـــــــیاغة اإلجـــــــراءات التـــــــي  -

المتمــــایز، كمــــا تــــم تضــــمینه  ینبغــــي علــــى المعلــــم والطالــــب اتباعهــــا لتنفیــــذ خطــــوات التــــدریس

 بمجموعة من أوراق العمل الخاصة بكل درس.

تـــــم التحقــــــق مــــــن صـــــدق الــــــدلیل بعرضــــــه بصـــــورته األولیــــــة علــــــى مجموعـــــة مــــــن المحكمــــــین  -

ــــــویم  ــــــاس والتق ــــــي القی ــــــوم، ومتخصصــــــین ف ــــــدریس العل ـــــاهج وأســــــالیب ت ــــــي منـ المتخصصــــــین ف

ــــى عــــدد  ــــة التــــدریس فــــي جامعــــة الیرمــــوك، إضــــافًة إل ــــاًء مــــن أعضــــاء هیئ مــــن المشــــرفین. وبن

علـــــــى آراء المحكمــــــــین واقتراحــــــــاتهم تــــــــم إجــــــــراء التعــــــــدیالت المناســــــــبة، وكــــــــان التغییــــــــر فــــــــي 

بعــــــض الصــــــیاغات اللغویــــــة، وبعــــــض التوضــــــیحات اإلضــــــافیة عــــــن االســــــتراتیجیة، وتعــــــدیل 
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ــــــــــم 1بعــــــــــض النتاجــــــــــات الخاصــــــــــة، ویوضــــــــــح الملحــــــــــق ( ) الصــــــــــورة النهائیــــــــــة لــــــــــدلیل المعل

وتضــــــمن دلیــــــل المعلــــــم الســــــتخدام التــــــدریس المتمــــــایز علــــــى ز.  الســــــتخدام التــــــدریس المتمــــــای

ــــــدریس  ــــــى مــــــذكرات ت ــــــوى عل ــــــة تنفیــــــذه، كمــــــا احت ــــــدریس المتمــــــایز وكیفی ــــــف بالت مقدمــــــة للتعری

  تخص تنفیذ المعلم والطالب، إضافًة إلى أوراق العمل، وأدوات التقویم.

 أدوات الدراسة    

  :اآلتیة الدراسة أدوات استخدامتم  فرضیاتها من والتحقق الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 اختبار اكتساب المفاهیم  العلمیة. - 1

 لعلم.ا مهارات عملیات اختبار - 2

 مقیاس االتجاه نحو العلوم. - 3

  اكتساب المفاهیم  العلمیة أوًال: اختبار

لقیاس اكتساب طالب الصف السابع األساسي  اكتساب المفاهیم العلمیة تم إعداد اختبار

للمفاهیم العلمیة في وحدة (الحرارة) من كتاب العلوم وفق التدریس المتمایز، حیث تم مراعاة أبعاد 

، وفیما یلي عرض لإلجراءات التي تم اتباعها في إعداد (2013)قیاس المفاهیم العلمیة عند زیتون 

  االختبار:

 بناء االختبار 

كتســـــاب المفـــــاهیم العلمیـــــة مـــــن نـــــوع االختیـــــار مـــــن متعـــــدد بأربعـــــة بـــــدائل البـــــار تـــــم إعـــــداد اخت

ــــــة  درجــــــةلكــــــل فقــــــرة، بهــــــدف قیــــــاس  اكتســــــاب طــــــالب الصــــــف الســــــابع األساســــــي للمفــــــاهیم العلمی

ـــــاني مـــــن العـــــام الدراســـــي  ـــــوم للصـــــف الســـــابع األساســـــي للفصـــــل الدراســـــي الث المتعلقـــــة بمنهـــــاج العل

2018 /2019.  
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  جراءات بناء االختبار:والخطوات اآلتیة توضح إ

 تم مسح محتوى وحدة (الحرارة) وذلك برصد كافة المفاهیم العلمیة. -

ــاهیم العلمیـــــة علـــــى مســـــتوى الوحـــــدة كاملـــــة كـــــٌل علـــــى حـــــده، كمـــــا  - تـــــم رصـــــد تكـــــرارات المفـــ

 ).2هو موضح في الملحق (

العلمیــــة مـــــن  المفــــاهیم اكتســــاب اختبــــار فــــي العلمیــــة للمفــــاهیم النســــبیة تــــم حســــاب األوزان -

مجمــــــــوع عــــــــدد الفقــــــــرات  =خــــــــالل العالقــــــــة اآلتیــــــــة: الــــــــوزن النســــــــبي للمفهــــــــوم العلمــــــــي 

المتضـــــــــمنة للمفهــــــــــوم العلمــــــــــي/ عــــــــــدد فقـــــــــرات اختبــــــــــار اكتســــــــــاب المفــــــــــاهیم العلمیــــــــــة * 

) األوزان النســـــــــــبیة للمفـــــــــــاهیم العلمیـــــــــــة المتضـــــــــــمنة فـــــــــــي 3%.  ویبـــــــــــین الملحـــــــــــق (100

 العلمیة. المفاهیم اكتساب اختبار

صـــــیاغة فقـــــرات االختبـــــار بصـــــورتها األولیـــــة اعتمـــــاًدا علـــــى تكـــــرارات المفـــــاهیم العلمیـــــة تـــــم  -

ـــة، وبمراعـــــــاة أبعـــــــاد قیـــــــاس تعلـــــــم المفـــــــاهیم العلمیـــــــة حســـــــب  علـــــــى مســـــــتوى الوحـــــــدة كاملــــ

  ).2013زیتون (

ـــــم بنـــــــاء اختبـــــــار اكتســـــــاب المفـــــــاهیم العلمیـــــــة مكـــــــون مـــــــن ( - ) فقـــــــرة، واعتمـــــــاًدا علـــــــى 27تــ

ـــى مســــــــتوى الوحــــــــدة كاملــــــــة، تـــــــم تحدیــــــــد عــــــــدد الفقــــــــرات تكـــــــرارات المفــــــــاهیم العلمیــــــــة  علــــ

 ).4المخصصة لكل مفهوم علمي في االختبار كما هو في الملحق (

تــــــم توزیــــــع فقــــــرات االختبــــــار وفــــــق أبعــــــاد قیــــــاس تعلــــــم المفــــــاهیم العلمیــــــة حســــــب زیتــــــون  -

عد كما في الملحق (2013( ُ  ).5)، وتحدید الدرجة الكلیة لكل ب
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  القبلي اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة فيتكافؤ مجموعتي الّدراسة   

ــــق مــــن تكــــافؤ مجمــــوعتي الّدراســــة فــــي االختبــــار القبلــــي، ُحســــب المتوســــطا ، انالحســــابی نللتحق

ـا القبلـي علـى فقـرات اختبـار اكتسـاب المفـاهیم العلمیـةألداء عینـة الّدراسـة  انالمعیاری نواالنحرافا ، وفقً

  یبین ذلك. )1( والجدول)، المتمایز، االعتیادیة(لطریقة التدریس 

على فقرات ألداء عینة الّدراسة القبلي  انالمعیاری ن، واالنحرافاانالحسابی نالمتوسطا: )1( الجدول
ا لطریقة التدریساختبار اكتساب المفاهیم العلمیة،    وفًق

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي طریقة التدریس
 3.50 7.65  االعتیادیة

 3.79 9.00 المتمایزالتدریس 

  

نوجود فرق ظـاهري بـین المتوسـط )1( یتبین من الجدول ألداء عینـة الّدراسـة القبلـي  ینالحسـابی یْ

ـــا لطریقـــة التـــدریسعلـــى فقـــرات اختبـــار اكتســـاب المفـــاهیم العلمیـــة ولمعرفـــة الداللـــة اإلحصـــائیة  ؛، وفقً

ن للفــرق الظــاهري؛ اســتخدم  ن مســتقلتیْ  t-test for Two Independent)اختبــار (ت) لمجمــوعتیْ

Samples Test)2( ، كما هو مبین في الجدول(.  

ننتائج : )2( الجدول ن لمقارنة المتوسطیْ ن مستقلتیْ ألداء عینة  ینالحسابی اختبار (ت) لمجموعتیْ
ا لطریقة التدریسالقبلي على فقرات اختبار اكتساب المفاهیم العلمیةالّدراسة    ، وفًق

 طریقة التدریس
 المتوسط

الحسابي   
 االنحراف

المعیاري   
 الداللة اإلحصائیة درجة الحریة قیمة ت

 3.50 7.65 االعتیادیة
-1.493 63 0.140 

 3.79 9.00 التدریس المتمایز

  
) 1.493-یلحــظ أن قیمـــة (ت) لطریقــة التــدریس بلغـــت  )2( نتــائج فـــي الجــدولالوبــالنظر إلــى 

ممـا یـدل علـى ؛ )α = 0.05مـن مسـتوى الداللـة اإلحصـائیة (أكبـر ) وهي 0.140بداللة إحصائیة (

ا في أداء مجموعتي الدراسة القبلي على فقرات اختبـار اكتسـاب المفـاهیم  عدم وجود فرق دال إحصائیً
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اختبـــار اكتســـاب المفـــاهیم تجریبـــي) مجمـــوعتي الّدراســـة فـــي الضـــبط تحقـــق التكـــافؤ (العلمیـــة؛ بمعنـــى 

  ).ANCOVAاستخدام تحلیل التباین المصاحب (تم صائي ، ولمزید من الضبط اإلحالعلمیة

 اكتساب المفاهیم العلمیة صدق اختبار  

تــم التأكــد مــن صــدق محتــوى االختبــار، وذلــك بعرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــین المختصــین 

ضــافة إفـي هــذا المجــال، حیــث تــم األخـذ بكافــة المالحظــات التــي تــم ایرادهـا مــن قــبلهم مــن حــذف أو 

مخــتص فــي اللغــة العربیــة  كمــا تــم عرضــه علــىلــبعض نصــوص الفقــرات أو تعــدیل لــبعض الفقــرات، 

  للتأكد من السالمة اللغویة والنحویة للفقرات.

لكـــــــل فقـــــــرة مـــــــن ُحســـــــبت معـــــــامالت الصـــــــعوبة ومعـــــــامالت التمییـــــــز ولحســـــــاب صـــــــدق البنـــــــاء 

ج عینــــــة الدراســـــــة مـــــــن مـــــــن خـــــــار لعینـــــــة اســــــتطالعیة  المفــــــاهیم العلمیـــــــة اكتســـــــاب فقــــــرات اختبـــــــار

ـــــر المشـــــمولة فـــــي الدراســـــة  ـــــین غی ـــــغ طـــــالب الصـــــف الســـــابع مـــــن مدرســـــة األرقـــــم األساســـــیة للبن بل

ــــــا أخــــــذت الفئتــــــین العلیــــــا والــــــدنیا بنســــــبة 39حجمهــــــا ( ــــــا لكــــــل فئــــــة) مــــــن 11% ((27) طالبً ) طالبً

  ).3( وذلك كما هو مبین في الجدولحجم العینة ككل، 

  اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة): معامالت الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات 3( الجدول

معامل  رقم الفقرة
 الصعوبة

معامل 
 التمییز

معامل  رقم الفقرة
 الصعوبة

معامل 
 التمییز

1 0.27 0.36 15 0.41 0.27 
2 0.64 0.55 16 0.41 0.45 
3 0.27 0.55 17 0.50 0.45 
4 0.23 0.27 18 0.36 0.55 
5 0.41 0.64 19 0.41 0.45 
6 0.45 0.55 20 0.55 0.55 
7 0.59 0.64 21 0.59 0.27 
8 0.32 0.45 22 0.41 0.27 
9 0.32 0.64 23 0.50 0.27 
10 0.36 0.36 24 0.55 0.55 
11 0.59 0.64 25 0.50 0.64 
12 0.50 0.27 26 0.41 0.45 
13 0.45 0.55 27 0.41 0.64 
14 0.36 0.36    
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)، في حین 0.64) و(0.23بین (معامالت الصعوبة تراوحت أن ) 3یلحظ من الجدول(

)، وجمیعها مقبولة ألغراض الدراسة الحالیة كما 0.64) و(0.27تراوحت معامالت التمییز بین (

  ).2010أشار عودة (

 ثبات اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة  

االتســـــاق الـــــداخلي وثبـــــات إعـــــادة معامـــــل تـــــم التأكـــــد مـــــن ثبـــــات االختبـــــار مـــــن خـــــالل حســـــاب 

االختبــــــار مــــــن خــــــالل تطبیقــــــه علــــــى عینــــــة اســــــتطالعیة مــــــن خــــــارج عینــــــة الدراســــــة مــــــن طــــــالب 

ــــــین غیــــــر المشــــــمولة فــــــي الدراســــــة باســــــتخدام  الصــــــف الســــــابع مــــــن مدرســــــة األرقــــــم األساســــــیة للبن

ــــــــار و  ــــــــة االختب عــــــــادةطریق ــــــــار  إ ــــــــداره أســــــــبوعین بــــــــین  (Test-Retest)االختب ــــــــارق زمنــــــــي مق بف

ـــــــة كیـــــــودر ریتشاردســـــــون ـــــــات باســـــــتخدام معادل ـــــــم حســـــــاب الثب ـــــــین األول والثـــــــاني، وت  20 -التطبیق

(Kuder-Richardson: KR-20) ــــــــداخلي إل ــــــــي قیــــــــاس مــــــــدى االتســــــــاق ال ــــــــات ف جاب

  ).4وذلك كما هو مبین في الجدول(الطالب على فقرات االختبار، 

د في اختبار اكتساب المفاهیم ثبات المعامالت : )4الجدول( عْ   العلمیة ولالختبار ككللكل بٌ
د عْ  اإلعادةمعامل ثبات   االتساق الداخليمعامل ثبات  البٌ

 0.79 0.91  حل المشكالت
 0.80 0.88 تحدید الداللة اللفظیة

 0.87 0.89  االستنتاج
 0.77 0.81  اكتشاف المفهوم العلمي

 0.76 0.83  تفسیر المشاهدات
  0.82 0.86  المفهوم العلميتطبیق 

  0.89  0.92 المفاهیم العلمیة ككل
  

اختبار اكتساب المفاهیم  االتساق الداخلي ألبعاد) أن معامالت ثبات 4یلحظ من الجدول(

معامالت ثبات ، في حین تراوحت )0.92) ولالختبار ككل (0.91) و(0.81العلمیة تراوحت بین (
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) ولالختبار ككل 0.87) و(0.76اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة تراوحت بین ( اإلعادة ألبعاد

  .)2010عودة ( ) وجمیعها مقبولة ألغراض الدراسة الحالیة0.89(

ا: اختبار مهارات    عملیات العلم ثانیً

لقیاس اكتساب طالب الصف السابع األساسي  األساسیة عملیات العلم مهارات تم إعداد اختبار

لمهارات عملیات العلم في وحدة (الحرارة) من كتاب العلوم وفق التدریس المتمایز، وفیما یلي 

  عرض لإلجراءات التي تم اتباعها في إعداد االختبار:      

 بناء االختبار  

ـــــار  ـــــممهـــــارات تـــــم إعـــــداد اختب مـــــن نـــــوع االختیـــــار مـــــن متعـــــدد بأربعـــــة  األساســـــیة عملیـــــات العل

ـــــار خصی وتـــــمبـــــدائل لكـــــل فقـــــرة،  ـــــاس  ًصـــــاإعـــــداد االختب اكتســـــاب  درجـــــةلهـــــذه الدراســـــة، بهـــــدف قی

المتعلقــــــة بمنهــــــاج العلــــــوم  األساســــــیة عملیــــــات العلــــــملمهــــــارات طــــــالب الصــــــف الســــــابع األساســــــي 

  .2019/ 2018للصف السابع األساسي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  والخطوات اآلتیة توضح إجراءات بناء االختبار:

ـــم تـــم مراجعـــة عـــدد مـــن البحـــوث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت قیـــاس  - مهـــارات عملیـــات العل

  .)2011 ،عناقرة(، بناء االختبار، بهدف اكتساب مهارة األساسیة

 تم صیاغة فقرات االختبار بصورتها األولیة. -

 ) فقرة.24العلم األساسیة مكون من (تم بناء اختبار مهارات عملیات  -

تــــــم توزیــــــع فقــــــرات االختبــــــار وفــــــق مهــــــارات عملیــــــات العلــــــم األساســــــیة اآلتیــــــة (المالحظـــــــة،  -

 واالستنتاج، والتنبؤ، والتصنیف).
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  القبليمهارات عملیات العلم األساسیة تكافؤ مجموعتي الّدراسة في اختبار   

، انالحســــابی نالقبلــــي، ُحســــب المتوســــطا للتحقــــق مــــن تكــــافؤ مجمــــوعتي الّدراســــة فــــي االختبــــار

ـا لطریقـة عملیـات العلـم األساسـیةمهـارات  القبلي علـىألداء عینة الّدراسة  انالمعیاری نواالنحرافا ، وفقً

  یبین ذلك. )5( والجدول)، المتمایز، االعتیادیة( التدریس

مهارات  علىألداء عینة الّدراسة القبلي  انالمعیاری ن، واالنحرافاانالحسابی نالمتوسطا: )5( الجدول
ا لطریقة التدریسعملیات العلم األساسیة،    وفًق

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي طریقة التدریس
 2.72 6.90 االعتیادیة

 3.11 8.00 التدریس المتمایز

  

نوجود فرق ظاهري بین المتوسط )5( یتبین من الجدول ألداء عینـة الّدراسـة القبلـي  ینالحسـابی یْ

ـــا لطریقـــة التـــدریسعملیـــات العلـــم األساســـیةمهـــارات  علـــى ـــة اإلحصـــائیة للفـــرق  ؛، وفقً ولمعرفـــة الدالل

ن الظـاهري؛ اسـتخدم  ن مسـتقلتیْ  t-test for Two Independent Samples)اختبـار (ت) لمجمـوعتیْ

Test)، 6( كما هو مبین في الجدول(.  

ننتائج : )6( الجدول ن لمقارنة المتوسطیْ ن مستقلتیْ ألداء عینة  ینالحسابی اختبار (ت) لمجموعتیْ
ا لطریقة التدریسعملیات العلم األساسیةمهارات  علىالّدراسة القبلي    ، وفًق

 طریقة التدریس
 المتوسط

الحسابي   
 االنحراف

المعیاري   
 الداللة اإلحصائیة درجة الحریة قیمة ت

 2.72 6.90 االعتیادیة
-1.505 63 0.137 

 3.11 8.00 التدریس المتمایز

  
) 1.505-یلحــظ أن قیمــة (ت) لطریقــة التــدریس بلغــت ( )6( نتــائج فــي الجــدولالوبــالنظر إلــى 

)، ممـا یـدل علـى α = 0.05أكبـر مـن مسـتوى الداللـة اإلحصـائیة () وهي 0.137بداللة إحصائیة (

ا فــــي أداء مجمــــوعتي  ــــىعــــدم وجــــود فــــرق دال إحصــــائیً ــــم مهــــارات  الدراســــة القبلــــي عل عملیــــات العل
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عملیــات العلــم مهــارات  علــىتجریبــي) مجمــوعتي الّدراســة الضــبط تحقــق التكــافؤ (األساســیة؛ بمعنــى 

  ).ANCOVA، ولمزید من الضبط اإلحصائي استخدام تحلیل التباین المصاحب (األساسیة

  عملیات العلممهارات صدق اختبار  

ـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن المحكمـــــــــین  ـــــــــوى االختبـــــــــار، بعرضـــــــــه عل تـــــــــم التأكـــــــــد مـــــــــن صـــــــــدق محت

المختصـــــین فـــــي هـــــذا المجـــــال، حیـــــث تـــــم األخـــــذ بكافـــــة المالحظـــــات التـــــي تـــــم ایرادهـــــا مـــــن قـــــبلهم 

كمــــــا تــــــم عرضــــــه ضــــــافة لــــــبعض نصــــــوص الفقــــــرات أو تعــــــدیل لــــــبعض الفقــــــرات، إمــــــن حــــــذف أو 

  غویة والنحویة للفقرات.مختص في اللغة العربیة للتأكد من السالمة الل على

اختبـــــــار  لفقـــــــراتُحســـــــبت معـــــــامالت الصـــــــعوبة ومعـــــــامالت التمییـــــــز ولحســـــــاب صـــــــدق البنـــــــاء 

أخــــــــذت  –) طالــــــــب 39لعینــــــــة اســــــــتطالعیة بلــــــــغ حجمهــــــــا ( األساســــــــیة مهــــــــارات عملیــــــــات العلــــــــم

ـــــدنیا بنســـــبة  ـــــین العلیـــــا وال ـــــة ككـــــل 11% ((27الفئت ـــــا لكـــــل فئـــــة) مـــــن حجـــــم العین وذلـــــك ، -) طالبً

  ).7مبین في الجدول(كما هو 

 عملیـــــات العلـــــماختبـــــار ): معـــــامالت الصـــــعوبة والتمییـــــز لكـــــل فقـــــرة مـــــن فقـــــرات 7( الجـــــدول

  األساسیة

معامل  رقم الفقرة
 الصعوبة

معامل 
 التمییز

معامل  رقم الفقرة
 الصعوبة

معامل 
 التمییز

1 0.50 0.27 13 0.32 0.27 
2 0.59 0.27 14 0.27 0.55 
3 0.36 0.55 15 0.32 0.45 
4 0.36 0.55 16 0.36 0.55 
5 0.50 0.45 17 0.32 0.45 
6 0.32 0.45 18 0.27 0.36 
7 0.41 0.64 19 0.45 0.55 
8 0.41 0.27 20 0.50 0.64 
9 0.41 0.45 21 0.45 0.55 
10 0.41 0.45 22 0.32 0.64 
11 0.32 0.64 23 0.36 0.36 
12 0.32 0.45 24 0.32 0.27 
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)، في حین 0.59) و(0.27معامالت الصعوبة تراوحت بین (أن ) 7( الجدولیلحظ من 

كما  )، وجمیعها مقبولة ألغراض الدراسة الحالیة0.64) و(0.27تراوحت معامالت التمییز بین (

  .)2010عودة ( أشار

 ثبات اختبار عملیات العلم   

االتســـــاق الـــــداخلي وثبـــــات إعـــــادة  معامـــــل تـــــم التأكـــــد مـــــن ثبـــــات االختبـــــار مـــــن خـــــالل حســـــاب

االختبــــــار مــــــن خــــــالل تطبیقــــــه علــــــى عینــــــة اســــــتطالعیة مــــــن خــــــارج عینــــــة الدراســــــة مــــــن طــــــالب 

ــــــین غیــــــر المشــــــمولة فــــــي الدراســــــة باســــــتخدام  الصــــــف الســــــابع مــــــن مدرســــــة األرقــــــم األساســــــیة للبن

ــــــــار و  ــــــــة االختب عــــــــادةطریق ــــــــار  إ ــــــــداره أســــــــبوعین بــــــــین  (Test-Retest)االختب ــــــــارق زمنــــــــي مق بف

ـــــــة كیـــــــودر ریتشاردســـــــونالت ـــــــات باســـــــتخدام معادل ـــــــم حســـــــاب الثب ـــــــین األول والثـــــــاني، وت  20 -طبیق

(Kuder-Richardson: KR-20) ــــــــداخلي إل ــــــــي قیــــــــاس مــــــــدى االتســــــــاق ال ــــــــات ف جاب

  ).8( وذلك كما هو مبین في الجدولالطالب على فقرات االختبار، 

  ساسیة ولالختبار ككلالعلم األ ثبات لكل مهارة من مهارات اختبار عملیاتال): معامالت 8( الجدول
 اإلعادةمعامل ثبات  االتساق الداخليمعامل ثبات  المفهوم
 0.81 0.89 المالحظة
 0.83 0.92 االستنتاج
 0.79 0.88  التنبؤ

 0.83 0.90 التصنیف
  0.90  0.93 ككل مهارات عملیات العلم األساسیة

ختبار مهارات عملیات العلم ال االتساق الداخلي) أن معامالت ثبات 8یلحظ من الجدول(

معامالت ، في حین تراوحت )0.93) ولالختبار ككل (0.92) و(0.88األساسیة تراوحت بین (

) ولالختبار 0.83) و(0.79لمهارات اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة تراوحت بین (اإلعادة ثبات 

  .)2010عودة ( ) وجمیعها مقبولة ألغراض الدراسة الحالیة0.90ككل (
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ا:    مقیاس االتجاه نحو العلومثالًث

تم إعداد هذا المقیاس لتقدیر اتجاهات طالب الصف السابع األساسي نحو العلوم وفق التدریس 

  المتمایز، وفیما یلي عرض لإلجراءات التي تم اتباعها في إعداد المقیاس:      

 بناء المقیاس  

وبتـدریج  (Likert Technique) لیكـرتتـم إعـداد مقیـاس االتجـاه نحـو العلـوم باسـتخدام أسـلوب 

لهــذه  ًصــاخصی المقیــاسإعــداد  وتــمخماســي: أوافــق بشــدة، أوافــق، محایــد، معــارض، معــارض بشــدة، 

لالتجــاه طــالب الصــف الســابع األساســي درجــة القبــول أو الــرفض الســتجابات الدراســة، بهــدف قیــاس 

بمنهاج العلوم للصف السابع األساسي للفصل الدراسي الثاني مـن العـام الدراسـي  ةالمتعلقنحو العلوم 

2018 /2019.  

  والخطوات اآلتیة توضح إجراءات بناء المقیاس:

تــم مراجعـــة عـــدد مـــن البحـــوث والدراســـات الســابقة التـــي تناولـــت قیـــاس االتجـــاه نحـــو العلـــوم،  -

ـــــا(بهـــــدف اكتســـــاب مهـــــارة تصـــــمیم المقیـــــاس،  )، 2008(حســـــین وهـــــدیل، )، 2014 ،عطای

ع،    .)2004)، (الخوالدة، 2006ودراسة (مراد وَجمْ

 .األولیة اصیاغة فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم بصورتهتم  -

 ) فقرة.33مكون من (مقیاس االتجاه نحو العلوم تم بناء  -

  مقیاس االتجاه نحو العلوم القبلي فيتكافؤ مجموعتي الّدراسة   

، انالحســـــابی نالقبلـــــي، ُحســـــب المتوســـــطا القیـــــاسللتحقـــــق مـــــن تكـــــافؤ مجمـــــوعتي الّدراســـــة فـــــي 

ــا  القبلیــة علــىلتقــدیرات عینــة الّدراســة  انالمعیاریــ نواالنحرافــا فقــرات مقیــاس االتجــاه نحــو العلــوم، وفقً

  یبین ذلك. )9( والجدول)، المتمایز، االعتیادیة(لطریقة التدریس 
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فقرات  على ةلتقدیرات عینة الّدراسة القبلی انالمعیاری ن، واالنحرافاانالحسابی نالمتوسطا: )9( الجدول
ا لطریقة التدریس، مقیاس االتجاه نحو العلوم   وفًق

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي طریقة التدریس
 0.57 3.35 االعتیادیة

 0.70 3.73 التدریس المتمایز

  

نوجــود فــرق ظــاهري بــین المتوســط )9( یتبــین مــن الجــدول لتقــدیرات عینــة الّدراســة  ینالحســابی یْ

ــا لطریقــة التــدریس علــى ةالقبلیــ ولمعرفــة الداللــة اإلحصــائیة  ؛فقــرات مقیــاس االتجــاه نحــو العلــوم، وفقً

ن للفــرق الظــاهري؛ اســتخدم  ن مســتقلتیْ  t-test for Two Independent)اختبــار (ت) لمجمــوعتیْ

Samples Test)، 10(هو مبین في الجدول كما(.  

ننتائج : )10( الجدول ن لمقارنة المتوسطیْ ن مستقلتیْ لتقدیرات عینة  ینالحسابی اختبار (ت) لمجموعتیْ
ا لطریقة التدریس على ةالّدراسة القبلی   فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم، وفًق

 طریقة التدریس
 المتوسط

الحسابي   
 االنحراف

المعیاري   
الحریةدرجة  قیمة ت  الداللة اإلحصائیة 

 0.57 3.35 االعتیادیة
-2.409 63 0.019 

 0.70 3.73 التدریس المتمایز

  
 (2.409-)یلحـظ أن قیمـة (ت) لطریقـة التـدریس بلغـت  )10( نتـائج فـي الجـدولالوبالنظر إلى 

)، ممـا یـدل علـى α = 0.05مـن مسـتوى الداللـة اإلحصـائیة ( قـلأ) وهـي 0.019بداللـة إحصـائیة (

ا فـــي تقـــدیرات مجمـــوعتي الدراســـة القبلیـــة علـــى فقـــرات مقیـــاس االتجـــاه نحـــو  وجـــود فـــرق دال إحصـــائیً

فقـــرات مقیـــاس  علــىتجریبــي) مجمـــوعتي الّدراســـة الضـــبط عـــدم تحقــق التكـــافؤ (؛ بمعنـــى عــدم العلــوم

بـــاین المصـــاحب اســتخدام تحلیـــل التبمــن الضـــبط اإلحصـــائي لــذلك كـــان ال بـــدَّ االتجــاه نحـــو العلـــوم، 

)ANCOVA.(  
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 صدق مقیاس االتجاه نحو العلوم 

ــــــم التأكــــــد مــــــن صــــــدق محتــــــوى  ــــــك بعرضــــــه علــــــى مجموعــــــة مــــــن المحكمــــــین المقیــــــاست ، وذل

المختصـــــین فـــــي هـــــذا المجـــــال، حیـــــث تـــــم األخـــــذ بكافـــــة المالحظـــــات التـــــي تـــــم ایرادهـــــا مـــــن قـــــبلهم 

كمــــــا تــــــم عرضــــــه ضــــــافة لــــــبعض نصــــــوص الفقــــــرات أو تعــــــدیل لــــــبعض الفقــــــرات، إمــــــن حــــــذف أو 

  مختص في اللغة العربیة للتأكد من السالمة اللغویة والنحویة للفقرات. على

 ثبات مقیاس االتجاه نحو العلوم  

ـــــاس مـــــن خـــــالل حســـــاب ـــــات المقی ـــــداخلي  معامـــــل تـــــم التأكـــــد مـــــن ثب ـــــات و االتســـــاق ال إعـــــادة ثب

ــــــة الدراســــــة مــــــن طــــــالب  المقیــــــاس ــــــة اســــــتطالعیة مــــــن خــــــارج عین ــــــه علــــــى عین مــــــن خــــــالل تطبیق

للبنــــــین غیــــــر المشــــــمولة فــــــي الدراســــــة. باســــــتخدام  األرقــــــم األساســــــیةالصــــــف الســــــابع مــــــن مدرســــــة 

ـــــــــــــــار و  ـــــــــــــــة االختب عـــــــــــــــادةطریق ـــــــــــــــاط بیرســـــــــــــــون  ،(Test-Retest)االختبـــــــــــــــار  إ  معامـــــــــــــــل االرتب

(Pearson) ــــــــین التطبیقــــــــین األول والثــــــــاني ـــارق زمنــــــــي مقــــــــداره أســــــــبوعین ب ـــــ وكانــــــــت قیمتــــــــه  بف

 Alpha Cronbach for)معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ ،  وتـــم حســـاب الثبـــات باســـتخدام )0.89(

Reliability) فـــــــي قیـــــــاس مـــــــدى االتســـــــاق الـــــــداخلي الســـــــتجابات الطلبـــــــة علـــــــى فقـــــــرات المقیـــــــاس 

  .)2010عودة ( وجمیعها مقبولة ألغراض الدراسة الحالیة)، 0.93وكانت قیمته (

  مقیاس االتجاه نحو العلومتصحیح  

) فقــــــرة، وتــــــم تحدیــــــد خمســــــة خیــــــارات أمــــــام كــــــل 33المقیــــــاس بصــــــورته النهائیــــــة مــــــن (تكــــــون 

ــــى المســــتجیب أن یختــــار واحــــدة منهــــا وهــــي:  أوافــــق بشــــدة، أوافــــق، فقــــرة مــــن فقــــرات المقیــــاس، وعل

 (1 ,2 ,3 ,4 ,5)وتــــم حســــاب الـــدرجات بالترتیــــب  .محایـــد، معــــارض، معــــارض بشـــدة

ـــــاس مـــــا  ـــــى المقی ـــــة عل ـــــراوح الدرجـــــة الكلی ــــبة للفقـــــرات الســـــالبة، وتت ـــــة والعكـــــس بالنسـ للفقـــــرات الموجب

  ).165-33بین (
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  متغیرات الدراسة

  :اآلتیة والمتغیرات التابعة المستقل، المتغیرین: الّدراسة هذه تناولت

 االعتیادیة المتمایز،( فئتان ولها التدریس، طریقة وهو المستقل، المتغیر.(  

 :المتغیرات التابعة 

  اكتساب المفاهیم العلمیة. -

 مهارات عملیات العلم. -

 االتجاه نحو العلوم. -

  إجراءات تنفیذ الدراسة

  اآلتیة: واإلجراءات الخطوات تم اتباع ، واإلجابة عن أسئلتها،الدراسة هدف لتحقیق

 للبنـین  األساسـیةالمقـداد بـن األسـود  مدرسـة فیهـا وهـي تنفیـد الدراسـة التـي تـم المعلمـة تحدیـد

ثـالث شـعب مـن طـالب الصـف  علـى المعلمـة هـذه وتحتـوي التابعـة لمدیریـة لـواء الرمثـا،

 إحـداهما لتكـون العشـوائیة توزیعهـا واختیـار شـعبتین منهمـا بالطریقـة تـم السـابع األساسـي،

 ضابطة. تجریبیة واألخرى مجموعة مجموعة

 والتنسـیق الرمثـا، لـواء مدیریـة ومـن والتعلـیم، التربیة وزارة من الرسمیة الموافقة على الحصول 

  .الدراسة تطبیق إجراءات تسهیل أجل من المدارس؛ إدارة مع

 عـداد المتمـایز، التـدریس باسـتخدام والطالب للمعلم التعلیمیة للمادة التدریسیة الخطط إعداد  وإ

 مــــــن لالســـــتفادة العلــــــوم تـــــدریس أســــــالیب فـــــي المختصــــــین علـــــى وعرضــــــها الدراســـــة أدوات

 .حولها مالحظاتهم
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 ــــى الدراســــة أدوات تجریــــب ــــة عل  عینــــة خــــارج الســــابع الصــــف طــــالب مــــن اســــتطالعیة عین

 ومعـامالت التمییـز الصـعوبة معـامالت وتحدیـد وثباتهـا، صـدقها على للتعرف وذلك الدراسة،

  .امنه كل لتطبیق الالزم الزمن كذلك االختبارات، لفقرات

 أجـــل مـــن والضـــابطة؛ التجریبیـــة المجمـــوعتین علـــى الدراســـة ألدوات القبلـــي التطبیـــق إجـــراء 

 .المجموعات تكافؤ من التحقق

 التجریبیــة علــى طــالب المجموعــة التجریبیــة مــن خــالل التــدریس حســب  المعالجــة تطبیــق

واســـــتراتیجیة األنشـــــطة ، شـــــارك) –زاوج  -واســـــتخدام اســـــتراتیجیة (فكـــــر، التـــــدریس المتمـــــایز

  2019./ 2018الدراسي الثاني للعام الدراسي  صلالف في بدایة ونموذج مكارثي ،المتدرجة

 مـن الفرضـیات التحقـق أجـل من ؛التجریبیة المعالجة من االنتهاء بعد الدراسة أدوات تطبیق 

 .ولمقیاس االتجاه نحو العلوم ،المجموعتین الختبارات الحسابیة المتوسطات بمقارنة

 والبعـدي،  يالقبلـ ومقیـاس االتجـاه نحـو العلـوم الختبـارینا علـى الطـالب اسـتجابات تصـحیح

 دالالت إلـى للتوصـل المناسـبة اإلحصـائیة التحلـیالت باسـتخدام وتوزیـع النتـائج وتحلیلهـا

 ومقیاس االتجاه نحو العلوم. االختبارین في المجموعتین بین أداء للفروق

 

  الدراسة تصمیم

 عــن التعبیــر التجریبیــة، ویمكــن شــبه ذات التصــمیم الدراســات مــن الدراســة هــذه تعــد

  :اآلتي النحو على بالرموز الدراسة تصمیمم

Experimental        EG1: O1O2O3 x Ó1Ó2Ó3  

Control               CG2: O1O2O3 - Ó1Ó2Ó3  

  حیث:
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EG1: (المجموعة التي درست بالتدریس المتمایز) التجریبیة المجموعة    

CG2: (المجموعة التي درست بالطریقة االعتیادیة) الضابطة المجموعة    

X: (التدریس المتمایز) التجریبیة المعالجة  

  : بدون معالجة (التدریس االعتیادي)-

O1: القبلي ةاختبار اكتساب المفاهیم العلمی  

Ó1 :البعدي ةاختبار اكتساب المفاهیم العلمی  

O2: األساسیة القبلي العلم عملیات مهارات اختبار  

Ó2: األساسیة البعدي العلم عملیات مهارات اختبار  

O3:  القبليمقیاس االتجاه نحو العلوم  

Ó3:  البعديمقیاس االتجاه نحو العلوم  

  اإلحصائیة المعالجة

 الحسـابیة المتوسـطات حسـاب تـم)، و SPSSتـم اسـتخدام الرزمـة اإلحصـائیة للعلـوم التربویـة (

 التحلـیالت اسـتخدام ثـم ومـن علـى أدوات الدراسـة، والبعـديللقیاسـین القبلـي  المعیاریـة واالنحرافـات

ومهــارات  المفــاهیم العلمیــة اكتسـاب التــدریس المتمــایز فــي المناســبة للدراســة لبیــان أثــر اإلحصـائیة

  األساسیة واالتجاه نحو العلوم لدى طالب الصف السابع األساسي. العلم عملیات
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  الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

أثر التدریس المتمایز یتناول هذا الفصل عرًضا لنتائج هذه الدراسة التي هدفت الكشف عن 

عملیات العلم مهارات في تحسین أداء طالب الصف السابع األساسي في المفاهیم العلمیة و 

، وفق منهجیة منظمة تقوم على عرض األساسي الصف السابع البلدى طواالتجاه نحو العلوم 

  ة المنبثقة عنه وبیان نوع اإلحصائي المستخدم، وجدولة البیانات والتعلیق علیها.السؤال والفرضی

في مجموعتي  األساسي السابع الصف طالب أداء هل یختلف :عرض نتائج السؤال األول

باختالف استراتیجیة التدریس  العلوم المفاهیم العلمیة في مادةاكتساب  الدراسة على اختبار

 ذاتق ووجد فر تال " وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة الصفریة اآلتیة: االعتیادیة)؟(المتمایز، 

 السابع أداء طالب الصف أوساطبین  ) α=  0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیةداللة 

عزى تاألساسي في مجموعتي الدراسة على اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة في مادة العلوم 

  ".التدریس (المتمایز، االعتیادیة) ةالستراتیجی

دَّ من التحقق من داللة الفرق  ،لإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من فرضیته المصاحبة ُ ال ب

على اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة بشكٍل كلي. الدراسة  عینةبین المتوسطین الحسابیین ألداء 

الدراسة القبلي والبعدي  عینةُحسبت المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء  حیث

، المتمایز، وفًقا لطریقة التدریس (كلي بشكلٍ  المفاهیم العلمیة اكتساب والبعدي المعدل في اختبار

  ).11( )، وذلك كما هو مبین في الجدولاالعتیادیة
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والبعدي المعدل  عینة الدراسة القبلي والبعديالمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء : )11( الجدول
ا في اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة،    لطریقة التدریس وفًق

  طریقة التدریس
  ) 27=كاألداء البعدي (ع  )27= كاألداء القبلي (ع

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
المعدل الحسابي  

 الخطأ
 المعیاري

 3.50 7.65 3.16 9.97 3.50 7.65  االعتیادیة

 3.79 9.00 4.36 18.32 3.79 9.00 التدریس المتمایز

   ك: العالمة الكلیةع
 

 طـالب ) وجود فرق ظاهري بین المتوسـط الحسـابي القبلـي والبعـدي ألداء11( یتبین من الجدول

التــدریس المتمـــایز، ووجـــود فــرق ظـــاهري بــین المتوســـط الحســـابي ب التــي ُدرســـتالمجموعــة التجریبیـــة 

البعـدي ألداء مجمــوعتي الدراســة الضـابطة والتجریبیــة. ولمعرفــة الداللـة اإلحصــائیة للفــروق الظاهریــة 

ـــا لطریقـــة التــدریس، بعـــد تحییـــد الفــروق القبلیـــة فـــي أداء مجمــوعتي الد اختبـــار  راســـة علـــىالبعدیــة وفقً

 One Way) فقــــد اســــتخدم تحلیــــل التبــــاین األحــــادي المصــــاحب ،المفــــاهیم العلمیــــة اكتســــاب

ANCOVA)12( ، وذلك كما هو مبین في الجدول.( 

  

متوسطات الحسابیة ألداء عینة الدراسة البعدي على لل نتائج تحلیل التباین األحادي المصاحب: )12( الجدول
ا ، المفاهیم العلمیة   لطریقة التدریسوفًق

 مصدر التباین
  مجموع
  المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

 قیمة ف
  الداللة

 اإلحصائیة

 حجم
 األثر

  0.001 11.934 149.535 1 149.535 االختبار القبلي (المصاحب)

 0.550 0.000 75.741* 949.048 1 949.048 طریقة التدریس

    12.530 62 776.874 الخطأ

المعدلالمجموع   2058.554 64     

  )α  =0.05(الداللة اإلحصائیة داللة إحصائیة عند مستوى  اتذ *

    

) یلحــظ أن قیمــة الداللــة اإلحصــائیة 12( بــالنظر إلــى نتــائج تحلیــل التبــاین المبینــة فــي الجــدول

وبـذلك فقـد ). α  =0.05أقـل مـن مسـتوى الداللـة اإلحصـائیة () وهـي 0.000لطریقة التدریس بلغت (
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یوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائیة ، وقبلـت البدیلـة التـي تـنص علـى: "األولـىرفضـت الفرضـیة الصـفریة 

 فـي األساسـي السـابع الصـف طـالب أداء أوسـاط بـین) α= 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائیة (

 ةالســـتراتیجی تعـــزى العلـــوم مـــادة فـــي العلمیـــة المفـــاهیم اكتســـاب اختبـــار فـــي الدراســـة مجمـــوعتي

ا كــان لصــالح  (11) ". ومــن الجــدول)االعتیادیــة المتمــایز،( التــدریس یتبــین أن الفــرق الــدال احصــائیً

التــدریس المتمــایز بمتوســط حســابي معــدل أعلــى مــن ب التــي ُدرســتالمجموعــة التجریبیــة  طــالب أداء

بالطریقــــة االعتیادیــــة.  التــــي ُدرســــتالمجموعــــة الضــــابطة  طــــالب المتوســــط الحســــابي المعــــدل ألداء

الــذي بلغــت قیمتـــه و ، (Eta Square) باســتخدام مربــع إیتــا (Effect Size) وُحســب حجــم األثــر

الدراســــة البعــــدي فــــي  عینــــة%) مــــن التبــــاین (التحّســــن) فــــي أداء 55.0)؛ وهــــذا یعنــــي أن (0.550(

  لطریقة التدریس المتمایز. االمفاهیم العلمیة عائدً  اكتساب اختبار

في مجموعتي  األساسي السابع الصف طالب أداء هل یختلف :السؤال الثاني عرض نتائج

باختالف استراتیجیة التدریس  العلوم المفاهیم العلمیة في مادةاكتساب  الدراسة على أبعاد اختبار

 ذاتق ووجد فر تال " وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة الصفریة اآلتیة: (المتمایز، االعتیادیة)؟

 السابع أداء طالب الصف أوساطبین  ) α=  0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیةداللة 

عزى تاختبار اكتساب المفاهیم العلمیة في مادة العلوم  أبعاد األساسي في مجموعتي الدراسة على

  ".التدریس (المتمایز، االعتیادیة) ةالستراتیجی

دَّ من التحقق من داللة الفرق  ،لإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من فرضیته المصاحبة ُ ال ب

. حیث اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة أبعادعلى الدراسة  عینةبین المتوسطین الحسابیین ألداء 

الدراسة القبلي والبعدي والبعدي  عینةُحسبت المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء 

(حل المشكالت، تحدید الداللة اللفظیة،  العلمیة المفاهیم اكتساب اختبار أبعاد علىالمعدل 
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ا لطریقة  االستنتاج، اكتشاف المفهوم العلمي، تفسیر المشاهدات، تطبیق المفهوم العلمي)، وفقً

  ). 13( التدریس، وذلك كما هو مبین في الجدول

الدراسة القبلي والبعدي والبعدي المعدل  عینةالمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء : )13( الجدول
ا لطریقة التدریس العلمیة، المفاهیم اكتساب اختبار أبعاد على   وفًق

د عْ   طریقة التدریس  البٌ
 األداء البعدي المعدل األداء البعدي  األداء القبلي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
المعدل الحسابي  

 الخطأ
 المعیاري

حل المشكالت 
  )2= ك(ع

 0.14 0.81 0.78 0.71 0.57 0.48 االعتیادیة

 0.13 1.38 0.75 1.47 0.68 0.68 التدریس المتمایز

   0.85 1.11 0.63 0.58 الكلي

تحدید الداللة 
  )6 =كاللفظیة (ع

 0.23 2.44 1.45 2.23 1.27 1.71 االعتیادیة

 0.22 4.01 1.34 4.21 1.46 2.38 المتمایزالتدریس 

   1.71 3.26 1.40 2.06 الكلي

= كاالستنتاج (ع
5(  

 0.17 1.92 0.93 1.74 1.02 1.39 االعتیادیة

 0.16 3.13 1.06 3.29 1.19 1.74 التدریس المتمایز

   1.26 2.55 1.12 1.57 الكلي

اكتشاف المفهوم 
  )6= كالعلمي(ع

 0.20 2.26 1.33 2.03 1.16 1.90 االعتیادیة

 0.19 3.47 1.27 3.68 1.24 2.56 التدریس المتمایز

   1.53 2.89 1.24 2.25 الكلي

تفسیر المشاهدات 
  )4 =ك(ع

 0.18 1.38 1.11 1.35 0.87 1.19 االعتیادیة

 0.17 2.62 0.73 2.65 1.08 1.56 التدریس المتمایز

   1.13 2.03 1.00 1.38 الكلي

المفهوم تطبیق 
  )4 =كالعلمي(ع

 0.23 1.94 1.27 1.90 1.06 1.26 االعتیادیة

 0.22 2.99 1.14 3.03 0.90 1.26 التدریس المتمایز

   1.32 2.49 0.97 1.26 الكلي

  

 ) وجــود فــروق ظاهریــة بــین المتوســطات الحســابیة القبلیــة والبعدیــة ألداء13( یتبــین مــن الجــدول

التــدریس المتمـایز، ووجــود فــروق ظاهریــة بــین المتوســطات ب ُدرســت التــيالمجموعــة التجریبیــة  طـالب

الحسابیة البعدیة ألداء مجموعتي الدراسـة؛ الضـابطة والتجریبیـة. ولمعرفـة الداللـة اإلحصـائیة للفـروق 

ــا لطریقــة التــدریس، بعــد تحییــد الفــروق القبلیــة فــي أداء  مجمــوعتي الدراســة  عینــةالظاهریــة البعدیــة وفقً
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 االســـتنتاج،(حـــل المشـــكالت، تحدیـــد الداللـــة اللفظیـــة،  العلمیـــة المفـــاهیم اكتســـاب تبـــاراخ أبعـــاد علـــى

فقــد اســتخدم تحلیــل التبــاین  ،اكتشــاف المفهــوم العلمــي، تفســیر المشــاهدات، تطبیــق المفهــوم العلمــي)

، وذلــــك كمـــــا هــــو مبـــــین فـــــي (One Way MANCOVA)األحــــادي المتعـــــدد المصــــاحب 

  ).14الجدول(

الدراسة البعدي  عینةمتوسطات الحسابیة ألداء للنتائج تحلیل التباین األحادي المتعدد المصاحب  :)14الجدول(
ا لطریقة التدریسالعلمیة المفاهیم اكتساب اختبار أبعاد على   ، وفًق

د مصدر التباین عْ   مجموع  البٌ
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

 قیمة ف
  الداللة

 اإلحصائیة
 حجم
 األثر

 المصاحب
القبلي) حل المشكالت(  

  0.401 0.717 0.398 1 0.398  حل المشكالت

  0.301 1.088 1.618 1 1.618 تحدید الداللة اللفظیة

  0.096 2.861 2.329 1 2.329  االستنتاج

  0.885 0.021 0.025 1 0.025  اكتشاف المفهوم العلمي

  0.778 0.080 0.071 1 0.071  تفسیر المشاهدات

  0.885 0.021 0.032 1 0.032  تطبیق المفهوم العلمي

 المصاحب
 تحدید الداللة اللفظیة(

 القبلي)

  0.365 0.833 0.462 1 0.462  حل المشكالت

  0.077 3.236 4.813 1 4.813 تحدید الداللة اللفظیة

  0.090 2.972 2.420 1 2.420  االستنتاج

  0.564 0.336 0.402 1 0.402  اكتشاف المفهوم العلمي

  0.260 1.296 1.151 1 1.151  تفسیر المشاهدات

  0.988 0.000 0.000 1 0.000  تطبیق المفهوم العلمي

 المصاحب
القبلي) االستنتاج(  

  0.977 0.001 0.000 1 0.000  حل المشكالت

  0.306 1.066 1.586 1 1.586 تحدید الداللة اللفظیة

  0.285 1.164 0.948 1 0.948  االستنتاج

  0.416 0.671 0.801 1 0.801  اكتشاف المفهوم العلمي

  0.561 0.342 0.304 1 0.304  تفسیر المشاهدات

  0.812 0.057 0.087 1 0.087  تطبیق المفهوم العلمي

 المصاحب
 اكتشاف المفهوم العلمي(

 القبلي)

  0.072 3.369 1.869 1 1.869  حل المشكالت

  0.004 8.948 13.309 1 13.309 اللفظیةتحدید الداللة 

  0.012 6.666 5.427 1 5.427  االستنتاج

  0.000 17.836 21.309 1 21.309  اكتشاف المفهوم العلمي

  0.787 0.074 0.066 1 0.066  تفسیر المشاهدات

  0.552 0.358 0.547 1 0.547  تطبیق المفهوم العلمي

 المصاحب
القبلي) تفسیر المشاهدات(  

  0.684 0.167 0.093 1 0.093  حل المشكالت

  0.184 1.812 2.695 1 2.695 تحدید الداللة اللفظیة

  0.375 0.800 0.651 1 0.651  االستنتاج

  0.065 3.542 4.231 1 4.231  اكتشاف المفهوم العلمي
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د مصدر التباین عْ   مجموع  البٌ
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

 قیمة ف
  الداللة

 اإلحصائیة
 حجم
 األثر

  0.604 0.271 0.241 1 0.241  تفسیر المشاهدات

  0.855 0.034 0.052 1 0.052  تطبیق المفهوم العلمي

 المصاحب
 تطبیق المفهوم العلمي(

 القبلي)

  0.114 2.576 1.429 1 1.429  حل المشكالت

  0.013 6.601 9.818 1 9.818 تحدید الداللة اللفظیة

  0.727 0.123 0.100 1 0.100  االستنتاج

  0.401 0.715 0.855 1 0.855  اكتشاف المفهوم العلمي

  0.229 1.477 1.311 1 1.311  المشاهداتتفسیر 

  0.201 1.674 2.557 1 2.557  تطبیق المفهوم العلمي

 طریقة التدریس
Hotelling's Trace=1.334 

*0.001= اإلحصائیة  الداللة  

 0.127 0.006 8.266* 4.586 1 4.586  حل المشكالت
 0.292 0.000 23.463* 34.899 1 34.899 تحدید الداللة اللفظیة

 0.307 0.000 25.237* 20.547 1 20.547  االستنتاج

 0.232 0.000 17.239* 20.596 1 20.596  اكتشاف المفهوم العلمي
 0.302 0.000 24.624* 21.857 1 21.857  تفسیر المشاهدات

 0.153 0.002 10.292* 15.723 1 15.723  تطبیق المفهوم العلمي

 الخطأ

    0.555 57 31.619  حل المشكالت

    1.487 57 84.781 تحدید الداللة اللفظیة

    0.814 57 46.407  االستنتاج

    1.195 57 68.099  اكتشاف المفهوم العلمي

    0.888 57 50.596  تفسیر المشاهدات

    1.528 57 87.078  تطبیق المفهوم العلمي

 المجموع المعدل

     64 46.246  حل المشكالت

     64 186.554 الداللة اللفظیةتحدید 

     64 102.062  االستنتاج

     64 150.246  اكتشاف المفهوم العلمي

     64 81.938  تفسیر المشاهدات

     64 112.246  تطبیق المفهوم العلمي

  )α  =0.05(الداللة اإلحصائیة داللة إحصائیة عند مستوى  اتذ *

) یلحـــظ أن قـــیم الداللـــة اإلحصـــائیة 14التبـــاین المبینـــة فـــي الجـــدول(وبـــالنظر إلـــى نتـــائج تحلیـــل 

وبـذلك فقـد رفضـت  ).α= 0.05أقل من مستوى الداللـة اإلحصـائیة ( األبعادلطریقة التدریس ولجمیع 

یوجــد فـــرق ذو داللــة إحصــائیة عنـــد ، وقبلــت البدیلــة التـــي تــنص علــى: "الثانیــةالفرضــیة الصــفریة 

األساســي فــي  الســابع أداء طــالب الصــف أوســاطبــین ) α= 0.05مســتوى الداللــة اإلحصــائیة (

 ةالسـتراتیجیعـزى تاختبار اكتساب المفاهیم العلمیة فـي مـادة العلـوم  أبعاد مجموعتي الدراسة على

ا كــان لصــالح  (13)". ومــن الجــدولالتــدریس (المتمــایز، االعتیادیــة) یتبــین أن الفــرق الــدال احصــائیً
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التدریس المتمایز بمتوسـطات حسـابیة معدلـة أعلـى مـن ب التي ُدرستالمجموعة التجریبیة طالب أداء 

المجموعــة الضــابطة التــي ُدرســت بالطریقــة االعتیادیــة.  طــالب المتوســطات الحســابیة المعدلــة ألداء

الــذي بلغــت قیمتـــه و  ،(Eta Square) باســتخدام مربــع إیتــا (Effect Size) وُحســب حجــم األثــر

المفاهیم العلمیة (حـل المشـكالت، تحدیـد الداللـة اللفظیـة، االسـتنتاج، اكتشـاف  اكتساب اختبار ألبعاد

، 0.232، 0.307، 0.292، 0.127( المفهــوم العلمــي، تفســیر المشــاهدات، تطبیــق المفهــوم العلمــي)

ــــــــــــب )0.153، 0.302 ــــــــــــى الترتی ــــــــــــي أن (عل %، 23.2%، 30.7%، 29.2%، 12.7؛ وهــــــــــــذا یعن

 اختبـار أبعـاد مسـتوى علـىالدراسـة البعـدي  عینـةالتبـاین (التحّسـن) فـي أداء  %) من%15.3، 30.2

، اكتشـــاف المفهــــوم االســــتنتاج(حـــل المشــــكالت، تحدیـــد الداللــــة اللفظیـــة،  العلمیــــة المفـــاهیم اكتســـاب

  .لطریقة التدریس المتمایز اعائدً  العلمي، تفسیر المشاهدات، تطبیق المفهوم العلمي)

فـي مجمـوعتي  األساسـي السـابع الصـف طـالب أداء هـل یختلـف :الثالـثعـرض نتـائج السـؤال 

بـــاختالف اســـتراتیجیة م العلـــو  فـــي مـــادةاختبـــار مهـــارات عملیـــات العلـــم األساســـیة الدراســـة علـــى 

ــة)؟ ــدریس (المتمــایز، االعتیادی وجــد تال " وقــد انبثــق عــن هــذا الســؤال الفرضــیة الصــفریة اآلتیــة: الت

 أداء طـالب الصـف أوسـاطبـین  ) α=  0.05عنـد مسـتوى الداللـة ( إحصـائیةداللـة  ذاتق وفـر 

فـي مـادة اختبـار مهـارات عملیـات العلـم األساسـیة األساسـي فـي مجمـوعتي الدراسـة علـى  السـابع

  ".التدریس (المتمایز، االعتیادیة) ةالستراتیجیعزى تالعلوم 

ــدَّ مــن التحقــق مــن داللــة الفــرق  ،لإلجابــة عــن هــذا الســؤال والتحقــق مــن فرضــیته المصــاحبة ُ ال ب

بشــكٍل اختبــار مهــارات عملیــات العلــم األساســیة علــى الدراســة  عینــةبــین المتوســطین الحســابیین ألداء 

الدراسـة القبلـي والبعـدي  عینـةُحسبت المتوسـطات الحسـابیة، واالنحرافـات المعیاریـة ألداء  كلي. حیث

ـــم األساســـیة والبعـــدي المعـــدل فـــي اختبـــار مهـــارات عملیـــات ال ـــا لطریقـــة التـــدریس كلـــي بشـــكلٍ عل ، وفقً

  ).15( )، وذلك كما هو مبین في الجدولاالعتیادیة، المتمایز(
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والبعدي المعدل  عینة الدراسة القبلي والبعديالمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء : )15( الجدول
ا في اختبار مهارات عملیات العلم األساسیة،    لطریقة التدریس وفًق

  طریقة التدریس
  )24 =كاألداء البعدي (ع  )24= كاألداء القبلي (ع

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
المعدل الحسابي  

 الخطأ
 المعیاري

 0.60 9.80 3.31 9.52 2.72 6.90  االعتیادیة

 0.57 15.66 3.79 15.91 3.11 8.00 التدریس المتمایز

   ك: العالمة الكلیةع

 طـالب ألداءالقبلـي والبعـدي ) وجود فرق ظاهري بین المتوسـط الحسـابي 15( یتبین من الجدول

وجـــود فــرق ظـــاهري بــین المتوســـط الحســـابي و  ،بالتــدریس المتمـــایز المجموعــة التجریبیـــة التــي ُدرســـت

الظاهریــة لفــروق اإلحصــائیة ل داللـةاللمعرفــة والتجریبیــة. و البعـدي ألداء مجمــوعتي الدراســة الضـابطة 

ــة التـــدریس، بعـــد تحییـــد الفـــروق القبلیـــة فـــي أداء عینـــة مجمـــوعتي الدراســـة علـــى  ـــا لطریقـ البعدیـــة وفقً

 One Way) مهــارات عملیــات العلــم األساســیة، فقــد اســتخدم تحلیــل التبــاین األحــادي المصــاحب

ANCOVA) ، 16( لمبین في الجدو  كما هووذلك(.  

متوسطات الحسابیة ألداء عینة الدراسة البعدي على لل نتائج تحلیل التباین األحادي المصاحب: )16( الجدول
ا لطریقة التدریس، مهارات عملیات العلم األساسیة   وفًق

 مصدر التباین
  مجموع
 المربعات

  درجات
  الحریة

  متوسط
  قیمة ف  المربعات

  الداللة
 اإلحصائیة

 حجم
 األثر

  0.001 11.871 128.956 1 128.956 االختبار القبلي (المصاحب)

 0.444 0.000 49.497* 537.695 1 537.695 طریقة التدریس

    10.863 62 673.521 الخطأ

     64 1465.754 المجموع المعدل

  )α  =0.05(الداللة اإلحصائیة داللة إحصائیة عند مستوى  اتذ *

یلحـظ أن قیمـة الداللـة اإلحصـائیة ) 16( الجـدولالمبینـة فـي بالنظر إلى نتائج تحلیل التباین   

وبـذلك فقـد  .)α = 0.05(أقـل مـن مسـتوى الداللـة اإلحصـائیة ) وهـي 0.000لطریقة التدریس بلغـت (

 إحصـائیةداللـة  ذاتق ووجد فـر ترفضت الفرضیة الصفریة الثالثة، وقبلت البدیلة التي تنص علـى: "

األساسـي فـي مجمـوعتي  السـابع أداء طالب الصف أوساطبین  ) α=  0.05عند مستوى الداللة (
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التـدریس  السـتراتیجیةعـزى تفـي مـادة العلـوم اختبار مهارات عملیات العلم األساسـیة الدراسة على 

    ".(المتمایز، االعتیادیة)

ا كـــــان لصـــــالح أداء طـــــالب المجموعـــــة  (15)ومــــن الجـــــدول   یتبـــــین أن الفـــــرق الـــــدال احصــــائیً

التجریبیة التي ُدرست بالتدریس المتمایز بمتوسط حسابي معدل أعلى مـن المتوسـط الحسـابي المعـدل 

 Effect) وُحســب حجــم األثــرألداء طــالب المجموعــة الضــابطة التــي ُدرســت بالطریقــة االعتیادیــة. 

Size) باســــتخدام مربــــع إیتـــــا (Eta Square)، ) ؛ وهــــذا یعنـــــي أن 0.444والـــــذي بلغــــت قیمتـــــه(

%) مــن التبــاین (التحّســن) فــي أداء عینــة الدراســة البعــدي فــي اختبــار مهــارات عملیــات العلــم 44.4(

  األساسیة عائًدا لطریقة التدریس المتمایز.

في مجموعتي  األساسي السابع الصف طالب أداء هل یختلف :عرض نتائج السؤال الرابع

باختالف استراتیجیة  العلوم في كل مهارة من مهارات عملیات العلم األساسیة في مادةالدراسة 

وجد تال " وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة الصفریة اآلتیة: التدریس (المتمایز، االعتیادیة)؟

 الب الصفأداء ط أوساطبین  ) α=  0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیةداللة  ذاتق وفر 

األساسي في مجموعتي الدراسة في كل مهارة من مهارات عملیات العلم األساسیة في  السابع

  ".التدریس (المتمایز، االعتیادیة) ةالستراتیجیعزى تمادة العلوم 

دَّ من التحقق من داللة الفرق  ،لإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من فرضیته المصاحبة ُ ال ب

كل مهارة من مهارات عملیات العلم  علىالدراسة  عینةبین المتوسطین الحسابیین ألداء 

ُحسبت المتوسطات الحسابیة، . حیث األساسیة(المالحظة، االستنتاج، التنبؤ، التصنیف)

كل مهارة في اختبار  علىالمعدل الدراسة القبلي والبعدي والبعدي  عینةواالنحرافات المعیاریة ألداء 

مهارات عملیات العلم األساسیة (المالحظة، االستنتاج، التنبؤ، التصنیف)، وفًقا لطریقة التدریس، 

  ). 17( وذلك كما هو مبین في الجدول
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والبعدي المعدل  عینة الدراسة القبلي والبعديالمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ألداء : )17( الجدول
ا ،كل مهارة في اختبار مهارات عملیات العلم األساسیةعلى     لطریقة التدریس وفًق

  طریقة التدریس  المهارة
 األداء البعدي المعدل األداء البعدي  األداء القبلي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
المعدل الحسابي  

 الخطأ
 المعیاري

= ك(عالمالحظة 
6(  

 0.20 2.54 1.20 2.39 1.30 1.97 االعتیادیة

 0.19 3.59 1.05 3.74 1.37 2.21 التدریس المتمایز

   1.31 3.09 1.33 2.09 الكلي

  االستنتاج
  )6 =ك(ع

 0.27 2.18 1.16 2.16 0.99 1.42 االعتیادیة

 0.25 4.34 1.70 4.35 1.18 2.06 التدریس المتمایز

   1.83 3.31 1.13 1.75 الكلي

  التنبؤ 
  )6 =ك(ع

 0.23 2.49 1.43 2.48 1.33 1.90 االعتیادیة

 0.22 3.67 1.20 3.68 1.18 1.65 التدریس المتمایز

   1.44 3.11 1.25 1.77 الكلي

  التصنیف
  )6 =ك(ع

 0.24 2.58 1.23 2.48 1.09 1.61 االعتیادیة

 0.23 4.06 1.44 4.15 1.19 2.09 التدریس المتمایز

   1.58 3.35 1.16 1.86 الكلي

  

القبلیـــة والبعدیـــة  ةالحســـابی اتبـــین المتوســـط ةق ظاهریـــو ) وجـــود فـــر 17( یتبـــین مـــن الجـــدول

ــــة التــــي ُدرســــت طــــالب ألداء بــــین  ةق ظاهریــــو وجــــود فــــر و  ،بالتــــدریس المتمــــایز المجموعــــة التجریبی

 داللـــــةاللمعرفـــــة مجمـــــوعتي الدراســـــة؛ الضـــــابطة والتجریبیـــــة. و البعدیـــــة ألداء  ةالحســـــابی اتالمتوســـــط

ـا لطریقــة التــدریس، بعــد تحییـد الفــروق القبلیــة فــي أداء عینــة لفــروق اإلحصـائیة ل الظاهریــة البعدیــة وفقً

مجمــــوعتي الدراســـــة علــــى كـــــل مهــــارة فـــــي اختبــــار مهـــــارات عملیــــات العلـــــم األساســــیة (المالحظـــــة، 

 One Way)قد استخدم تحلیل التباین األحادي المتعـدد المصـاحب االستنتاج، التنبؤ، التصنیف)، ف

MANCOVA) ، 18( مبین في الجدول كما هووذلك(.  
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متوسطات الحسابیة ألداء عینة الدراسة البعدي لل المصاحبالمتعدد نتائج تحلیل التباین األحادي : )18( الجدول
ا لطریقة التدریس ،على كل مهارة في اختبار مهارات عملیات العلم األساسیة   وفًق

  مجموع  المهارة  مصدر التباین
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

 قیمة ف
  الداللة

 اإلحصائیة
 حجم
 األثر

 المصاحب
 (المالحظة القبلي)

  0.452 0.573 0.642 1 0.642  المالحظة
  0.401 0.715 1.479 1 1.479 االستنتاج
  0.722 0.128 0.194 1 0.194  التنبؤ

  0.082 3.128 5.216 1 5.216  التصنیف

 المصاحب
 (االستنتاج القبلي)

  0.017 6.011 6.739 1 6.739  المالحظة
  0.245 1.380 2.854 1 2.854 االستنتاج
  0.135 2.301 3.498 1 3.498  التنبؤ

  0.091 2.962 4.939 1 4.939  التصنیف

 المصاحب
 (التنبؤ القبلي)

  0.767 0.088 0.099 1 0.099  المالحظة
  0.061 3.636 7.519 1 7.519 االستنتاج
  0.327 0.977 1.486 1 1.486  التنبؤ

  0.361 0.846 1.411 1 1.411  التصنیف

 المصاحب
 (التصنیف القبلي)

  0.125 2.417 2.710 1 2.710  المالحظة
  0.565 0.335 0.693 1 0.693 االستنتاج
  0.005 8.529 12.968 1 12.968  التنبؤ

  0.888 0.020 0.033 1 0.033  التصنیف

 طریقة التدریس
Hotelling's Trace=0.776 

*0.000= اإلحصائیة  الداللة  

 0.191 0.000 13.974* 15.665 1 15.665  المالحظة
 0.350 0.000 31.805* 65.768 1 65.768 االستنتاج
 0.180 0.001 12.981* 19.737 1 19.737  التنبؤ

 0.241 0.000 18.691* 31.171 1 31.171  التصنیف

 الخطأ

    1.121 59 66.139  المالحظة
    2.068 59 122.003 االستنتاج
    1.520 59 89.705  التنبؤ

    1.668 59 98.396  التصنیف

 المجموع المعدل

     64 109.446  المالحظة
     64 213.846 االستنتاج
     64 132.246  التنبؤ

     64 158.862  التصنیف
    )α  =0.05(الداللة اإلحصائیة داللة إحصائیة عند مستوى  اتذ *

  
یلحــظ أن قــیم الداللــة اإلحصــائیة ) 18( الجــدولالمبینــة فــي وبــالنظر إلــى نتــائج تحلیــل التبــاین  

وبــذلك فقــد  .)α = 0.05(أقــل مــن مســتوى الداللــة اإلحصــائیة لطریقــة التــدریس ولجمیــع المهــارات 

داللــــة  ذاتق ووجــــد فــــر ترفضــــت الفرضــــیة الصــــفریة الرابعــــة، وقبلــــت البدیلــــة التــــي تــــنص علــــى: "
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األساسـي فـي  السـابع أداء طـالب الصـف أوسـاطبـین  ) α=  0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیة

ــوم  ــات العلــم األساســیة فــي مــادة العل عــزى تمجمــوعتي الدراســة فــي كــل مهــارة مــن مهــارات عملی

ا   (17)ومـن الجـدول ".التـدریس (المتمـایز، االعتیادیـة) ةالسـتراتیجی یتبـین أن الفـرق الـدال احصـائیً

بمتوســـطات حســـابیة  بالتـــدریس المتمـــایز كـــان لصـــالح أداء طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة التـــي ُدرســـت

ــن المتوســــطات الحســــابیة المعدلــــة ألداء طــــالب المجموعــــة الضــــابطة التــــي ُدرســــت  معدلــــة أعلــــى مــ

 ،(Eta Square) باســتخدام مربــع إیتــا (Effect Size) وُحســب حجــم األثــربالطریقــة االعتیادیــة. 

ــــه  ــــذي بلغــــت قیمت ــــم األساســــیةوال ــــار مهــــارات عملیــــات العل حظــــة، (المال علــــى كــــل مهــــارة فــــي اختب

؛ وهـــذا یعنـــي أن علـــى الترتیـــب )0.241 ،0.180، 0.350، 0.191االســـتنتاج، التنبـــؤ، التصـــنیف) (

%) من التباین (التحّسـن) فـي أداء عینـة الدراسـة البعـدي علـى %24.1، %18.0، %35.0، 19.1(

 كــل مهـــارة فــي اختبـــار مهــارات عملیـــات العلــم األساســـیة (المالحظــة، االســـتنتاج، التنبــؤ، التصـــنیف)

  .لطریقة التدریس المتمایزعائًدا 

في مجموعتي  األساسي السابع الصف طالب أداء هل یختلف عرض نتائج السؤال الخامس:

باختالف استراتیجیة التدریس (المتمایز،  على فقرات مقیاس االتجاه نحو العلومالدراسة 

داللة  ذاتق ووجد فر تال " وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة الصفریة اآلتیة: االعتیادیة)؟

األساسي في  السابع أداء طالب الصف أوساطبین  ) α=  0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیة

التدریس (المتمایز،  ةالستراتیجیعزى تمجموعتي الدراسة على فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم 

  ".االعتیادیة)

دَّ من التحقق من داللة الفرق  ،لإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من فرضیته المصاحبة ُ ال ب

ا لطریقة  عینةبین المتوسطین الحسابیین ألداء  الدراسة على فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم، وفقً

  ). 19( التدریس (المتمایز، االعتیادیة)، وذلك كما هو مبین في الجدول
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عینة الدراسة القبلیة والبعدیة والبعدیة المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات : )19( الجدول
ا على فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم،المعدل     لطریقة التدریس وفًق

  طریقة التدریس

= كالتقدیرات القبلیة (ع
165(  

  )165 =كالتقدیرات البعدیة (ع

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 المتوسط
المعدل الحسابي  

 الخطأ
 المعیاري

 0.11 3.75 0.70 3.73 0.57 3.35  االعتیادیة

 0.11 4.37 0.61 4.43 0.65 3.69 التدریس المتمایز

   ك: العالمة الكلیةع
 

لتقـــدیرات القبلـــي والبعـــدي ) وجـــود فـــرق ظـــاهري بـــین المتوســـط الحســـابي 19یتبـــین مـــن الجـــدول(

وجـــود فــرق ظـــاهري بــین المتوســـط الحســـابي و  ،المجموعــة التجریبیـــة التــي ُدرســـت بالتــدریس المتمـــایز

لفـــــروق اإلحصــــائیة ل داللــــةاللمعرفــــة البعــــدي لتقــــدیرات مجمــــوعتي الدراســــة الضـــــابطة والتجریبیــــة. و 

ـــا لطریقـــة التـــدریس، بعـــد تحییـــد الفـــروق القبلیـــ ة فـــي تقـــدیرات عینـــة مجمـــوعتي الظاهریـــة البعدیـــة وفقً

، فقـــد اســـتخدم تحلیـــل التبـــاین األحـــادي المصـــاحب علـــى فقـــرات مقیـــاس االتجـــاه نحـــو العلـــومالدراســـة 

(One Way ANCOVA) ، 20( مبین في الجدول كما هووذلك(.  

البعدي على متوسطات الحسابیة لتقدیرات عینة الدراسة لل نتائج تحلیل التباین األحادي المصاحب: )20( الجدول
ا لطریقة التدریس، فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم   وفًق

 مصدر التباین
  مجموع
  المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
  المربعات

  الداللة  قیمة ف
 اإلحصائیة

 حجم
 األثر

  0.018 5.901 2.163 1 2.163 االختبار القبلي (المصاحب)

 0.202 0.000 15.722* 5.763 1 5.763 طریقة التدریس

    0.367 62 22.728 الخطأ

     64 33.624 المجموع المعدل

  )α  =0.05(الداللة اإلحصائیة داللة إحصائیة عند مستوى  اتذ *

یلحـظ أن قیمـة الداللـة اإلحصــائیة ) 20الجـدول(المبینــة فـي بـالنظر إلـى نتـائج تحلیـل التبـاین   

وبـذلك فقـد  .)α = 0.05(أقـل مـن مسـتوى الداللـة اإلحصـائیة ) وهـي 0.000لطریقة التدریس بلغـت (

ـــة التـــي تـــنص علـــى: " ـــر وجـــد یرفضـــت الفرضـــیة الصـــفریة الخامســـة، وقبلـــت البدیل داللـــة  ذاتق وف
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األساسـي فـي  السـابع أداء طـالب الصـف أوسـاطبـین  ) α=  0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیة

التـدریس (المتمـایز،  ةالسـتراتیجیعـزى تمجموعتي الدراسة على فقرات مقیاس االتجاه نحـو العلـوم 

ا كـــان لصــالح تقــدیرات المجموعـــة  (19)ومــن الجــدول  ".االعتیادیــة) یتبـــین أن الفــرق الــدال احصــائیً

بالتدریس المتمایز بمتوسط حسابي معدل أعلى مـن المتوسـط الحسـابي المعـدل  التي ُدرستالتجریبیة 

 (Effect Size) وُحسـب حجـم األثـرلتقدیرات المجموعة الضابطة التي ُدرسـت بالطریقـة االعتیادیـة. 

%) مــن 20.2)؛ وهـذا یعنـي أن (0.202والـذي بلغـت قیمتــه ( ،(Eta Square) باسـتخدام مربـع إیتـا

فــي تقــدیرات عینــة الدراســة البعــدي علــى فقــرات مقیــاس االتجــاه نحــو العلــوم عائــًدا التبــاین (التحّســن) 

 لطریقة التدریس المتمایز.
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  الفصل الخامس

   مناقشة النتائج

فـــي اكتســــاب  التـــدریس المتمـــایزتعلـــق بـــأثر اســــتخدام ت أســـئلةهـــدفت الدراســـة إلـــى اإلجابـــة عــــن 

لــدى طــالب الصـف الســابع األساســي،  ومهـارات عملیــات العلــم واالتجـاه نحــو العلـوم المفـاهیم العلمیــة

  الدراسة وتقدیم التوصیات. أسئلةیأتي مناقشة نتائج  نتائج هذه الدراسة، وفیما اثلت إجابتهمَ 

عنـد  إحصـائیة داللـة ذو فـرق یوجـد األول السـؤال نتیجـة كانـت :السـؤال األولمناقشـة نتـائج 

 اكتسـاب اختبـار فـي الطـالب الحسـابیة لعالمـات المتوسـطات فـي ) α=  0.05مسـتوى الداللـة (

 عـزىی الضـابطة المجموعـة وطـالب المجموعـة التجریبیـة لدى طـالب العلوم مادة في العلمیة المفاهیم

 الـذین المجموعـة التجریبیـة طـالب لصـالح ، االعتیادیـة)المتمـایزالتـدریس المسـتخدمة ( السـتراتیجة

 علـى التـدریس المتمـایزتفوق التدریس من خالل  على یدل وهذاالتدریس المتمایز، خالل  من تعلموا

    .العلمیة للمفاهیم الطالب اكتساب في االعتیادیة بالطریقة التدریس

 ذهنیـة تكـوین صـور فـي یسـاعدالتـدریس المتمـایز  اسـتخدام أن إلـى النتیجـة هـذه إرجـاع ویمكـن

الـتخلص مـن الحالـة المجـردة التـي یظهـر فیهـا كثیـر مـن مـن خـالل  صـحیحة حـول المفـاهیم العلمیـة،

 الطـالب نحـو حـدوث الــتعلم، یزیــد مـن دافعیـةالتـدریس المتمـایز  كمـا أن اسـتخدام، المفـاهیم العلمیـة

وذلك من خالل تصنیف الطلبة إلى مجموعات غیر متجانسة حسب التحصـیل تضـم مسـتوى (مرتفـع 

لفردیة بـین الطلبـة، وهـذا هـو جـوهر التـدریس المتمـایز. ومتوسط ومنخفض)، وبالتالي مراعاة الفروق ا

مـا ؛ ملمفـاهیم العلمیـة المقدمـة إلـیهمزیادة اهتمـام ومیـول الطلبـة لیعمل على التدریس المتمایز كما أن 

) حیـث أشـارت إلــى أن 2008، وهـذا مـا أكدتـه كوجــك وآخـرون (المفــاهیم ییسـر عملیـة اكتسـاب تلـك

اهتمامات وأنماط تعلم الطلبة. ومن جهة فـإن التـدریس المتمـایز یتـیح التدریس المتمایز یراعي میول و 
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لجمیـــع الطلبـــة حریـــة التفكیـــر دون اســـتثناء ودون تعرضـــهم ألي نقـــد ســـلبي ســـواء مـــن المعلـــم أو مـــن 

الطلبـــة؛ ممـــا أدى إلـــى زیـــادة تحصـــیلهم للمفـــاهیم العلمیـــة، وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه عبیـــدات وأبـــو الســـمید 

أن التـدریس المتمـایز یهـدف إلـى رفـع مسـتوى جمیـع الطلبـة، ولـیس الطلبـة ) حیث أكـدا علـى 2007(

 مـن یزیـدالتـدریس المتمـایز  اسـتخدام نالذین یواجهـون مشـكالت فـي التحصـیل. ومـن جهـٍة أخـرى فـإ

؛ وذلــك للتنــوع فــي أســالیب واســتراتیجیات التــدریس التعلمیــة التعلیمیــة للمواقــف الطلبــةتركیــز وانتبــاه 

تنشــیط  علـى الطلبـة قـدرة التـدریس المتمـایز ینمـيكمـا أنَّ  المسـتخدمة فـي أثنـاء التـدریس.المتمـایز 

فـي الموقـف التعلیمـي مـن خـالل المرحلـة األولـى (التفكیـر الفــردي) وتفعیـل خبـراتهم ومعـرفتهم السـابقة 

م أن اســتخدا (2004)شــارك)، وهــذا مــا أشــار إلیــه نصــر اهللا  -زاوج  –مــن مراحــل اســتراتیجیة (فكــر 

إضـافًة إلـى أن  شارك) تستخدم لتنشیط ما لـدى الطلبـة مـن معرفـة سـابقة. -زاوج  –استراتیجیة (فكر 

 مانـة العلمیـة والقـدرة علـىسـتطالع والموضـوعیة واألحـب اال لـدى الطلبـة ینمـي التـدریس المتمـایز

 وتنمیـة التفكیـر األحكـام إصـدار فـي التـأني موقف، وبالتـالي أي مع التعامل في والتأني النفس ضبط

ُ التـدریس المتمـایز  وال شـك أن المختلفـة.  بأنواعـه  الـذي الممـل الـروتین االعتیـادي مـن الطلبـة خـرجی

 لـم التـدریس المتمـایز فـي فـالمتعلم ؛المعلمـي والمعلـم، كمصـدر وحیـد للمعلومـات الكتاب ینحصر في

ا امتلقیً  یعد عنـه مـن خـالل  تعلمـه، ومسـؤوًال  فـي فـاعًال و  انشطً  امشاركً  بل المعلم، علیه یملیه لما سلبیً

 فرصة كبیرة للطلبةحقق یالتدریس المتمایز  استخدام أن إضافًة إلى. بأنشطة ومهمات متنوعةقیامه 

بأنشــطة متدرجـة تتناســب مــع اســتعداداتهم  الطلبــةمــن خـالل تكلیــف ، الـتعلم وتحســین مســتویاتهم فـي

ـا لمسـتویاتهم المعرفیـة یتسـم بتنویـع  التـدریس المتمـایز اسـتخدام أن إلـىباإلضـافة  .واحتیاجـاتهم ووفقً

وتعــدد األنشــطة المتضــمنة فیــه؛ بالتــالي فإنــه یســاعد فــي تنمیــة قــدرة الطلبــة علــى حــل المشــكالت فــي 

 الطـالب فـإن ومـن جهـة أخـرىالمواقف التي تواجههم فیما یتعلـق بالمفـاهیم العلمیـة التـي تـم دراسـتها. 

تدریســهم للمفـــاهیم  اســتمرارقـــد أفصــحوا عــن رغبــتهم فــي یس المتمــایز التــدر الــذین درســوا مــن خــالل 
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العلمیــة باســتخدام التــدریس المتمــایز، مشــیرین إلــى أنــه یجعــل المفــاهیم العلمیــة المجــردة مألوفــة لــدیهم 

یحتــرم قــدراتهم العقلیــة، ویســهم فــي تعزیــز التــدریس المتمــایز أشــار الطــالب إلــى أنَّ  وقــد بشــكل جیــد.

 لتلــكأثنــاء تقــدیم المفــاهیم العلمیــة، ممــا انعكــس بشــكل إیجــابي علــى اكتســابهم فــي علــة المشــاركة الفا

  المفاهیم.

 ، ودراســة(2015)محمــد  دراســة الدراســات اآلتیــة: مباشــر مــع نتیجــة  وتتفــق هــذه النتیجــة بشــكلٍ 

الدراسـات أشـارت إلـى فاعلیـة التـدریس المتمـایز فـي هـذه ن إحیـث  )،Scardino, 2011سـكاردینو (

    اكتساب المفاهیم العلمیة مقارنًة بالطریقة االعتیادیة.

عنـد  إحصـائیةذات داللـة  قو فـر وجـد ی: الثـاني السـؤال نتیجـة كانـت الثـاني:السـؤال مناقشـة نتـائج 

 اكتسـاب اختبـار أبعـاد ب علـىالطـال الحسابیة لعالماتت المتوسطا في (α = 0.05) مستوى الداللة

اكتشـاف المفهـوم العلمـي، تفسـیر  االستنتاج،(حل المشكالت، تحدید الداللة اللفظیة،  العلمیة المفاهیم

 وطــالب المجموعــة التجریبیــة لــدى طـالب العلــوم مــادة فــي )المشـاهدات، تطبیــق المفهــوم العلمـي

 طـالب لصـالح ، االعتیادیـة)المتمـایزالتـدریس المسـتخدمة ( ى السـتراتیجةتعـز  الضـابط المجموعـة

تفـوق التـدریس مـن  علـى یـدل وهـذاالتـدریس المتمـایز، خـالل  مـن تعلمـوا الـذین التجریبیـةالمجموعـة 

    .العلمیة للمفاهیم الطالب اكتساب في االعتیادیة بالطریقة التدریس على التدریس المتمایزخالل 

الـذي بلغـت قیمتــه  ،(Eta Square) باسـتخدام مربـع إیتـا (Effect Size) وُحسـب حجـم األثـر

ا المفاهیم العلمیة اكتساب اختبار ألبعاد  ،تحدیـد الداللـة اللفظیـة ،تفسیر المشـاهدات (االستنتاج، تنازلیً

 ,0.292 ,0.302 ,0.307) حـل المشـكالت) ،تطبیـق المفهـوم العلمـي ،اكتشـاف المفهـوم العلمـي

 ,%15.3 ,%23,2 ,%29.2 ,%30.2 ,%30.7)؛ وهذا یعني أن ( 0.127 ,0.153 ,0.232

 اكتســاب اختبــار أبعــاد مســتوى علــىالدراســة البعــدي  عینــةلتبــاین (التحّســن) فــي أداء مــن ا (12.7%
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 ،اكتشــاف المفهــوم العلمــي ،تحدیــد الداللــة اللفظیــة ،(االســتنتاج، تفســیر المشــاهدات العلمیــة المفــاهیم

  .لطریقة التدریس المتمایز اعائدً  حل المشكالت) ،تطبیق المفهوم العلمي

التحسن األعلى فـي قـدرة الطلبـة علـى االسـتنتاج وتفسـیر المشـاهدات كـأعلى  نتیجة إرجاع ویمكن

ـــا  ؛ بســـبب أن اســـتخدام نمـــوذج مكـــارثي أثنـــاء (%30.2 ,%30.7)نســـبتین فـــي حجـــم األثـــر تنازلیً

التدریس المتمایز، وما تضمنه من مرحلة (الخبرة المادیـة المحسوسـة) باإلضـافة إلـى تكلیـف الطـالب 

ازدیـاد قـدرة الطلبـة علـى االسـتنتاج وتفسـیر المشـاهدات والمالحظـات المتعلقــة بأنشـطة بیتیـة أدى إلـى 

ــم دراســــتها. كمــــا أن انخــــراط الطلبــــة فــــي األداء العملــــي فــــي أثنــــاء مرحلــــة  بالمفــــاهیم العلمیــــة التــــي تــ

(التجریـب النشــط) مــن نمـوذج مكــارثي، ومــا تضـمنته هــذه المرحلــة مـن إجــراء التجــارب المخبریــة أدى 

وهــذا مــا أكدتــه كوجــك  رة الطلبــة علــى االســتنتاج وتفســیر المشــاهدات أو المالحظــات،إلــى تنمیــة قــد

) التــــي أشــــارت إلــــى أن التــــدریس المتمــــایز یــــؤدي إلــــى اكتســــاب الطلبــــة المهــــارات 2008وآخــــرون (

المعرفیــة العلیــا. باإلضــافة إلــى ذلــك االســتنتاج والتفســیر تقــع ضــمن المســتوى الثــاني (مســتوى الفهــم) 

 تحّســنبلـوم التــي یمكـن لمعظــم الطلبـة اكتســابها.  ومـن جهــٍة أخـرى فــإن ظهـور نتیجــة مـن مســتویات 

كنســب متوســطة فــي حجــم األثــر  اكتشــاف المفهــوم العلمــيو  حدیــد الداللــة اللفظیــةقــدرة الطلبــة علــى ت

ـــا  أثنـــاء التــــدریس فـــي ؛ عائـــًدا ذلـــك إلـــى أن اســـتخدام نمـــوذج مكـــارثي (%23.2 ,%29.2)تنازلیً

ضــمنه مــن مرحلــة (بلــورة المفهــوم العلمــي) أدى إلــى تنمیــة قــدرة الطلبــة علــى تحدیــد المتمــایز، ومــا ت

الداللة اللفظیة للمفـاهیم العلمیـة؛ وبالتـالي التمییـز بـین اسـم المفهـوم العلمـي وداللتـه اللفظیـة، وبالتـالي 

تقــع ضــمن المســتوى الخــامس  اكتشــاف المفهــوم العلمــي، باإلضــافة إلــى أن اكتشــاف المفهــوم العلمــي

؛ وبالتـالي فـإن القـدرة علـى اكتشـاف المفهـوم العلمـي التـي تواجـه (مستوى التركیب) من مستویات بلـوم

 نتیجـة إرجـاع یمكـنمـن جهـٍة أخـرى فإنـه  الطلبة تحتاج إلى طلبة ذوي مستویات علیـا مـن التفكیـر. 

كأدنى نسـبتین فـي حجـم  حل المشكالتو  تطبیق المفهوم العلميالتحسن األدنى في قدرة الطلبة على 
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ا  تقـع ضـمن المسـتوى الخـامس (مسـتوى ؛ بسبب أن حـل المشـكالت (%12.7 ,%15.3)األثر تنازلیً

؛ وبالتالي فإن القـدرة علـى حـل المشـكالت التـي تواجـه الطلبـة تحتـاج إلـى التركیب) من مستویات بلوم

تطبیــق المفهــوم فــي قــدرة الطلبــة علــى  طلبــة ذوي مســتویات علیــا مــن التفكیــر. كمــا یعــزى تــدني األثــر

إلى تدني تطبیـق المفـاهیم العلمیـة التـي درسـها الطلبـة فـي مواقـف جدیـدة سـواء داخـل المعلمـة  العلمي

ــــة، أو عمــــل مشــــروعات، ــــام بتجــــارب مخبری أو  ،أو تصــــامیم ،عمــــل نمــــاذجأو  أو خارجهــــا مثــــل القی

لیـل والتركیـب والتقـویم، باإلضـافة إلـى أنهـا والتي تحتاج إلى مستویات علیا من التفكیـر كالتح ،لوحات

  قد تحتاج إلى اإلبداع.

 العلمیــة المفــاهیم اكتســاب اختبــار أبعــاد علــى ولــم تتنــاول أي دراســة ســابقة أثــر التــدریس المتمــایز

، لذا لـم أتمكـن مـن مقارنـة هـذه النتیجـة بنتـائج دراسـات أخـرى، لـذلك فـإن هـذه الدراسـة العلوم في مادة

  تناول هذا الجانب.قد تنفرد في 

عنـد  إحصـائیة داللـة ذو فـرق : یوجـدالثالـث السـؤال نتیجـة كانـت الثالـث:السـؤال مناقشـة نتـائج  

اختبـار مهـارات  فـي الطـالب الحسـابیة لعالمـات المتوسـطات فـي ) α=  0.05مسـتوى الداللـة (

 المجموعــة وطــالبة المجموعــة التجریبیــ لــدى طــالب العلــوم مــادة فــيعملیــات العلــم األساســیة 

المجموعــة  طــالب لصـالح ، االعتیادیــة)المتمــایزالتــدریس المسـتخدمة ( ى الســتراتیجةعــز ی الضـابطة

تفـوق التـدریس مـن خـالل  علـى یـدل وهـذا التـدریس المتمـایز،خـالل  مـن تعلمـوا الـذین التجریبیـة

عملیـات العلـم مهـارات ل الطـالب اكتسـاب فـي االعتیادیـة بالطریقـة التـدریس علـى التـدریس المتمـایز

 هـــذه نإحیـــث  ،)2017دراســة الخطیـــب ( مباشـــر مـــع نتیجـــة  ، وتتفـــق هـــذه النتیجـــة بشــكلٍ األساســیة

مقارنــًة  مهــارات عملیــات العلــم األساســیة اكتســابأشــارت إلــى فاعلیــة التــدریس المتمــایز فــي  ةالدراســ

    بالطریقة االعتیادیة.
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التـدریس المتمـایز  اسـتخدام أن إلـىحسـب مـا فُسـر فـي األدب السـابق  النتیجـة هـذه إرجـاع ویمكن

یتــیح مــن خــالل اســتخدام اســتراتیجیاته المتنوعــة والمتكاملــة والداعمــة ممارســة مهــارات عملیــات العلــم 

 الطلبـة میـلیزیـد مـن التـدریس المتمـایز  كمـا أن اسـتخدام)، 2017وهـذا مـا تؤكـده دراسـة الخطیـب (

مهــارات ممـا ییســر عملیــة اكتســاب ، العلمیــة وزیــادة اهتمامــاتهم، ملیــات العلـماســتخدام مهــارات عنحـو 

) حیـــث أشـــارت إلـــى أن التـــدریس المتمـــایز 2008عملیـــات العلـــم، وهـــذا مـــا أكدتـــه كوجـــك وآخـــرون (

التـدریس المتمـایز یتـیح لجمیـع  اسـتخدامیراعـي میـول واهتمامـات وأنمـاط تعلـم الطلبـة. مـن جهـة فـإن 

 –ردي مــن خـالل المرحلـة األولــى (التفكیـر الفـردي) مــن اسـتخدام اسـتراتیجیة (فكــر الطلبـة التفكیـر الفـ

شارك)؛ مما أدى إلى تحسن وزیـادة تحصـیلهم األكـادیمي وبقـاء أثـر للـتعلم مـدة زمنیـة أطـول،  -زاوج 

) حیــث أكـدا علــى أن التـدریس المتمــایز یهـدف إلــى 2007وهـذا مــا أشـار إلیــه عبیـدات وأبــو السـمید (

 والتوى التحصـیلي لجمیـع الطلبـة، ولـیس الطلبـة الـذین یواجهـون مشـكالت فـي التحصـیل.  رفع المس

یشــجع علــى التفكیــر بأنواعــه المختلفــة واالرتقــاء بــالتفكیر إلــى التــدریس المتمــایز  اســتخدام أن شــك

ومن جهـٍة أخـرى فـإن مـن أبـرز العوامـل التـي  .)2017مستویات ُعلیا كما تؤكد دراسة رشود ونوفل (

ت فــي اكتســاب الطلبــة مهــارات عملیــات العلــم األساســیة تفاعــل الطلبــة المباشــر فــي األنشــطة ســاهم

مكـارثي، ممـا أتـاح للطلبـة  العملیة الذي تضمنته المرحلة الثالثة (التجریب النشط) من مراحل نمـوذج 

اكتســاب مهــارات عملیــات العلــم األساســیة مــن مالحظــة واســتنتاج وتنبــؤ وتصــنیف، كمــا أن اســتخدام 

أدى إلـــــى التركیـــــز علـــــى مهـــــارة  فـــــي أثنـــــاء التـــــدریس المتمـــــایز شـــــارك) –زاوج  –اســـــتراتیجیة (فكـــــر 

المالحظــة واالســتنتاج والتنبــؤ والتصــنیف كإحــدى مهــارات عملیــات العلــم األساســیة؛ وهــذا مــا یؤكـــده 

. كمـــا أن األنشــطة العلمیــة ممارســة عملیــات العلــم یعتمــد اكتســابها علــىعلــى أن  )2011(خطایبــة 

تكلیف الطلبة بأنشطة بیتیة من خالل المرحلة الرابعة (الخبرة المادیـة المحسوسـة) سـاهم فـي اكتسـاب 

 أمبـو ســعیدي والبلوشــيو  ؛(2013) زیتـونوهــذا مـا یؤكــده  ،الطلبـة لمهــارات عملیـات العلــم األساسـیة
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إن عدیــد  تعمیمهــا ونقلهــا إلــى الجوانــب الحیاتیــة األخــرى، إذیمكــن عملیــات العلــم علــى أن  (2015)

عملیـات مهـارات من مشكالت الحیاة الیومیـة یمكـن تحلیلهـا واقتـراح الحلـول المناسـبة لهـا عنـد تطبیـق 

ومــا تضــمنه مــن تفكیــر فــردي وثنــائي  التــدریس المتمــایزفــإن اســتخدام  ذلــك إلــى إضــافةً . العلــم

الـروتین  مـن الطلبـة یخـرج شـارك) -زاوج  –اسـتراتیجیة (فكـر  ومناقشات جماعیة من خالل اسـتخدام

 فـي فالطالـب ،المعلمـي والمعلـم كمصـدر وحیـد للمعلومـات علـى الكتـاب یسـیطر االعتیـادي الـذي

ـ یعـد لـم التـدریس المتمـایز ا امتلقیً ـا  فـاعًال  انشـطً  امشـاركً  بـل المعلـم، علیـه یملیـه لمـا سـلبیً یجابیً  فـيوإ

، وهذا هـو جـوهر الـتعلم البنـائي كمـا أكـده عنه من خالل قیامه بعملیات ذهنیة عدیدة تعلمه، ومسؤوًال 

ُ حیـث إن اكتسـاب عملیـات العلـم  (2003) النجـدي وآخـرون ا للعملیـة سـهم فـي جعـل المـتعلمی  محـورً

قـد أفصـحوا عـن رغبـتهم التـدریس المتمـایز الـذین درسـوا مـن خـالل  الطلبـة ومـن جهـة فـإن. التعلیمیـة

ینمـــي باســـتخدام التــدریس المتمــایز، مشـــیرین إلــى أنــه  لمهـــارات عملیــات العلــمتدریســهم  اســتمرارفــي 

التــدریس المتمــایز أفصــحوا إلــى أنَّ  الطلبـة قــد ومــن جهـٍة أخــرى فــإن .مهـارات التفكیــر العلمــي لــدیهم

ُ الذهنیةیحترم قدراتهم   ممارسـة مهـارات عملیـات العلـم؛أثنـاء فـي  النشـطةسهم في تعزیز المشـاركة ، وی

ـــم لـــدیهمممـــا انعكـــس بشـــكل إیجـــابي علـــى  أنَّ اســـتخدام  باإلضـــافة إلـــى. تنمیـــة مهـــارات عملیـــات العل

الـتعلم مـن خـالل توظیـف  عملیـة فـي الـنفس علـى االعتمـاد علـى الطالب قدرة التدریس المتمایز ینمي

؛ ممــا انعكــس علــى تنمیــة مهــارات عملیــات العلــم التــي تهــدف إلــى تنمیــة الثقــة بــالنفس خبراتــه الســابقة

    ).  2011طایبة (عند الطلبة كما یؤكد خ

عنـد  إحصـائیة داللـة ذو فـرق : یوجـدالرابـع السـؤال نتیجـة كانـت الرابـع:السـؤال مناقشـة نتـائج 

فـي كـل مهـارة مـن مهـارات  الطالب الحسابیة لعالمات المتوسطات في ) α=  0.05مستوى الداللة (

 المجموعــة وطــالبة المجموعــة التجریبیــب لــدى طــال العلــوم مــادة فــيعملیــات العلــم األساســیة 

المجموعــة  طــالب لصـالح ، االعتیادیــة)المتمــایزالتــدریس المسـتخدمة ( الســتراتیجة عــزىی الضـابطة
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تفـوق التـدریس مـن خـالل  علـى یـدل وهـذا التـدریس المتمـایز،خـالل  مـن تعلمـوا الـذین التجریبیـة

مهـارات لكـل مهـارة مـن  الطـالب اكتسـاب فـي االعتیادیـة بالطریقـة التـدریس علـى التـدریس المتمـایز

  .عملیات العلم األساسیة

الـذي بلغـت قیمتــه  ،(Eta Square) باسـتخدام مربـع إیتـا (Effect Size) وُحسـب حجـم األثـر

ـا على كل مهارة في اختبار مهارات عملیات العلم األساسیة (االسـتنتاج، التصـنیف، المالحظـة،  تنازلیً

 ,%19.1 ,%24.1 ,%35.0)؛ وهـذا یعنـي أن (0,180 ,0.191 ,0.241 ,0.350)التنبـؤ) 

مــن التبــاین (التحّســن) فــي أداء عینــة الدراســة البعــدي علــى كــل مهــارة فــي اختبــار مهــارات  (18.0%

  .لطریقة التدریس المتمایز(االستنتاج، التصنیف، المالحظة، التنبؤ) عائًدا عملیات العلم األساسیة 

ـا  نتیجة إرجاع ویمكن ؛ (%35.0)قدرة الطلبة على االستنتاج كأعلى نسـبة فـي حجـم األثـر تنازلیً

ـــة (التجریـــب النشـــط) مـــن نمـــوذج مكـــارثي فـــي األداء العملـــي، ومـــا  بســـبب انخـــراط الطلبـــة فـــي مرحل

تضــمنته هــذه المرحلــة مــن عمــل یــدوي، وعمــل مخبــري أدى إلــى تنمیــة قــدرة الطلبــة علــى االســتنتاج 

قـدرة الطلبـة علـى  تحّسـنعلم األساسیة. ومن جهٍة أخرى فإن ظهور نتیجـة كإحدى مهارات عملیات ال

ـــا  ؛ عائـــًدا إلـــى أن التنـــوع فـــي أســـالیب (%24.1)التصـــنیف كنســـبة متوســـطة فـــي حجـــم األثـــر تنازلیً

التــدریس مـــن عـــرض صــور، ومقـــاطع فیـــدیو، باإلضــافة إلـــى تكلیـــف الطلبــة بعمـــل رســـومات تحـــاكي 

ها، وتكلیــف الطلبــة إكمــال مخططــات مفاهیمیــة أدى إلــى تنمیــة مهــارة المفــاهیم العلمیــة التــي تــم دراســت

قـدرة الطلبـة علـى  نتیجـة إرجـاع یمكـنكمـا  التصنیف لدیهم كإحـدى مهـارات عملیـات العلـم األساسـیة.

ــا  ؛ بســبب تــدني قــدرة (%18.0 ,%19.1)المالحظــة والتنبــؤ كــأدنى نســبتین فــي حجــم األثــر تنازلیً

واســتخدام أدوات ووســائل بشــكل مــنظم ومضــبوط تســاعد فــي اكتســاب الطلبــة علــى اســتخدام الحــواس 

البــد أنــه  ،(2015) أمبــو ســعیدي والبلوشــي؛ و (2007)مهــارة المالحظــة. وهــذا مــا یؤكــده أبــو جاللــة 
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ـ، و الموضوعیة، و ظیم والضبطنالت: أن تتوفر في المالحظة بعض الشروط منها ـة كمً ونوًعـا، وأن  االدقَّ

االســــتعانة بكــــل الوســــائل ، و مــــن الحــــاالت تحــــت ظــــروف مختلفــــة كــــاٍف شــــاملة وممثلــــة لعــــدد تكــــون 

بســـبب تـــدني تطبیـــق الخبـــرات التـــي اكتســـبها  تســـجیل المالحظـــة فـــور حصـــولها.، و واألدوات الممكنـــة

الطلبـــة فـــي مواقـــف جدیـــدة ســـواء داخـــل المعلمـــة أو خارجهـــا مثـــل القیـــام بتجـــارب مخبریـــة، أو عمـــل 

، والتــي تحتــاج إلــى مســتویات علیــا لوحــاتعمــل أو  ،یمتصــامعمــل أو  ،عمــل نمــاذجمشــروعات، أو 

مــن التفكیــر كالتحلیــل والتركیــب والتقــویم، باإلضــافة إلــى أنهــا قــد تحتــاج إلــى اإلبــداع؛ ممــا أدى إلــى 

تــدنى نســبة التحســن فــي اكتســاب مهــارة المالحظــة والتنبــؤ كإحــدى مهــارات عملیــات العلــم األساســیة. 

الطلبـة علـى التنبـؤ یعـزى إلـى ضـعف الخلفیـة السـابقة للطلبـة،  ومن جهٍة أخرى فإن بسبب تـدني قـدرة

 ظاهرة حدوث توقعباإلضافة إلى ضعف قدرة الطلبة على ربط المعرفة السابقة في المعرفة الجدیدة ل

أن عملیـة  ،(2013) زیتـونو  ؛(1999) النجـدي وآخـرون. وهـذا مـا أشـار إلیـه المستقبل في حدث أو

 حـدوث توقـع السـابقة فـي لمعارفـه المـتعلم اسـتخدام علـى القـدرة ضـمنتت مجـردة عقلیـة التنبـؤ عملیـة

  .المستقبل أو نتیجة إذا ما توافرت ظروف أو شروط معینة في حدث أو ظاهرة

السـابقة  ةن الدراسـإحیـث  ،)2017دراسـة الخطیـب (مباشـر مـع نتیجـة  وتتفـق هـذه النتیجـة بشـكلٍ 

مقارنـًة بالطریقـة  مهارات عملیات العلـم األساسـیة اكتسابقد أشارت إلى فاعلیة التدریس المتمایز في 

  االعتیادیة.

عنـد  إحصـائیة داللـة ذو فـرق : یوجـدالخـامس السـؤال نتیجـة كانت الخامس:السؤال مناقشة نتائج 

علـى فقـرات الطـالب  تحسـین تقـدیرات الحسـابیة فـي المتوسـطات يفـ (α = 0.05) مسـتوى الداللـة

 عــزىی الضــابطة المجموعــة وطــالبة المجموعــة التجریبیــ لــدى طــالب مقیــاس االتجــاه نحــو العلــوم

 الـذین المجموعـة التجریبیـة طـالب لصـالح ، االعتیادیـة)المتمـایزالتـدریس المسـتخدمة ( السـتراتیجة
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 علـى التـدریس المتمـایزتفوق التدریس من خالل  على یدل وهذا التدریس المتمایز،خالل  من تعلموا

    .على فقرات مقیاس االتجاه نحو العلوم الطالب تحسین تقدیرات في االعتیادیة بالطریقة التدریس

التـدریس المتمـایز  اسـتخدام أن إلـىحسـب مـا فُسـر فـي األدب السـابق  النتیجـة هـذه إرجـاع ویمكن

وما تضمنه من التنوع في طرائق التدریس، وخاصًة مراحل نموذج مكـارثي األربـع حیـث یفتـرض أنهـا 

جعلـت  ، ممـا(Tomlinson, 2014) توملینسـونراعـت أنمـاط تعلـم الطلبـة المختلفـة وهـذا مـا تؤكـده 

تابـة تعلم العلـوم أكثـر رغبـة مـن التـدریس االعتیـادي، حیـث قـام الطـالب بتنفیـذ التجـارب المخبریـة، وك

التقاریر واألبحاث العلمیة، وعمل المطویات وعرضها أمام الطالب؛ ممـا أدى إلـى تحسـین اتجاهـاتهم 

نحـو العلـوم. كمــا أن تفعیـل العمـل التعــاوني فـي أثنـاء التــدریس المتمـایز مـن خــالل توزیـع الطلبـة إلــى 

 ســرایاو  ؛(2005) الهویــديمجموعــات أدى إلــى تنمیــة اتجاهــات إیجابیــة لــدیهم، وهــذا مــا أشــار إلیــه 

. ومــن جهــة فــإن الطالــب بزمالئــه أو العكــس اســتجابةثر فــي ؤ جتماعیــة تــاالاالتجاهــات أن  (2007)

التنـــوع فـــي األنشـــطة المقدمــــة للطلبـــة یســـاهم فــــي اكتســـابهم الثقـــة بـــالنفس فــــي القـــدرة علـــى التحســــن 

واإلرتقاء في مستواهم األكـادیمي؛ ممـا انعكـس علـى تحسـن اتجاهـاتهم نحـو العلـوم. ومـن جهـة أخـرى 

والمرتبطـة بمشـكالت فإن ارتباط المهمات المتدرجة التي تم تكلیـف الطـالب بهـا خـارج حـدود المعلمـة 

الحیـاة الیومیــة ســاهم فــي تحســین االتجاهـات اإلیجابیــة لــدى الطــالب نحــو العلـوم، وهــذا مــا أكــد علیــه 

و أداخـل حیث أشارا إلـى أن تكلیـف الطلبـة بمهمـات  ،(2011) خطایبةو ؛ (2003) النجدي وآخرون

 وصـیانتها علیهـا لمحافظـةوا البیئـة نحـو إیجابیـة اتجاهـات اكتسـاب یسـاعد الطلبـة فـي ،خـارج المعلمـة

. باإلضــافة إلــى أن اعطــاء فرصــة لجمیــع الطــالب للحــوار والمناقشــة وعــرض أفكــارهم كــٌل وتحســینها

حسب قدراته عمل على إثارة اهتمامهم نحو التعلم، وبالتالي تنمیة اتجاههم نحـو العلـوم؛ وهـذا مـا أكـد 

لتي االفتراضــات احیــث أشــارا إلــى أن مــن ) 2014(هیــاكوكس و  ). ب2009( مــن عطیــة كــلٌ علیــه 

ـــعلیهیبنـــى  ـــلبیئالتـــدریس المتمـــایز، اخـــتالف الطلبـــة فیمـــا بیـــنهم فـــي المعرفـــة الســـابقة، واا ـ المنزلیـــة، ة ـ
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. كمـا أن تفاعـل الطـالب الكبیـر مـع اسـتراتیجیات التـدریس المتمـایز والخصائص والمیول واالتجاهـات

ا عن التدریس االعتی   ادي أدى إلى جذب انتباههم وتفاعلهم وتحفیزهم نحو التعلم.كونها مختلفًة تمامً

 ,Lopez & Schroder) الدراســات اآلتیــة: مباشــر مــع نتیجــة  وتتفــق هــذه النتیجــة بشــكلٍ 

2008; Gomaa, 2014; Senturk, & Sari, 2018) ، ن الدراسـات السـابقة قـد أشـارت إحیـث

علــى فقــرات مقیــاس االتجــاه مقارنــًة  الطــالب تحســین تقــدیرات فــيإلــى فاعلیــة التــدریس المتمــایز 

  بالطریقة االعتیادیة.
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    التوصیات

  یأتي: فیماى في ضوء نتائج هذه الدراسة یوص

 .توظیف التدریس المتمایز في مراحل تدریس العلوم كافَّة  

 ؛منهـا مناسـب بقـدرٍ  المنـاهج تلـك بالتـدریس المتمـایز، وتضـمین العلـوم منـاهج واضعي اهتمام 

 .التدریس أثناءفي  تنفیذها من العلوم ومعلم یتمكن حتى

 للتـدریس  بأدلـة والعمـل علـى تزویـد المـدارس العلـوم، تـدریس التـدریس المتمـایز فـي اسـتخدام

تحقیـق التــدریس ذو  فـي منهــا ، واالسـتفادهاسـتخدامها مـن العلــوم معلمـي المتمـایز تمكـن

 والتدریس النشط المتمركز حول المتعلم. ،المعنى

 االعلوم  معلمي وتدریب إعداد برامج احتواء ةمراعا  .للتدریس المتمایز خطًط

 صـفوف ومراحـل فـي العلـوم تـدریس التـدریس المتمـایز فـيم اسـتخدا حـول دراسـات إجـراء 

 .وعلوم األرض واألحیاء والكیمیاء كالفیزیاء متنوعة علمیة ومواد ،أخرى دراسیة
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فاعلیـة وحـدة تعلیمیـة مطـورة مـن مقـرر العلـوم وتدریسـها لطلبـة الصـف  ).2011عناقرة، حازم. (

وأثرها في اكتساب المفاهیم العلمیـة وعملیـات الثامن األساسي في ضوء نظریة الذكاء المتعدد 

  .، األردنإربد ، جامعة الیرموك،)(أطروحة دكتوراه غیر منشورة .العلم والتفكیر الناقد

  . إربد: دار األمل.)2القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة، (ط ). 2010عودة، أحمد. (

دار الكتـــاب  :القـــاهرة تـــدریس العلـــوم.مـــدخل إلـــى ). 2006عـــودة، ثنـــاء والســـعدني، عبـــدالرحمن. (

  الحدیث.

أثـــر التـــدریس باســـتخدام طریقـــة مكـــارثي فـــي تحصـــیل مـــادة األحیـــاء  ).2009القضـــاة، أســـیل. (

ــون ــات الصــف العاشــر األساســي فــي محافظــة عجل ــة األربعــة لطالب (رســالة  .لألنمــاط التعلیمی

    ، األردن.إربد ، جامعة الیرموك،)ماجستیر غیر منشورة

  النهضة العربیة.دار  :القاهرة .تدریس العلوم ).1976. (سعد، وزكي أحمد، كاظم

كوجك، كوثر وماجدة، السعید وخرباوي، خربـاوي واحمـد، علیـا وخضـر، صـالح وعیـاد، احمـد وفایـد، 

تنویــع التــدریس فـي الفصــل دلیــل المعلــم لتحسـین طــرق التعلــیم والــتعلم فــي ). 2008بشـرى. (

  مكتب الیونسكو. :. بیروتمدارس الوطن العربي

). فاعلیــة مــدخل التــدریس المتمــایز فــي تــدریس العلــوم علــى تنمیــة المفــاهیم 2015محمــد، حــاتم. ( 

مجلـــة العلمیــة واالتجــاه نحــو العلــوم لــدى تالمیــذ المرحلـــة االبتدائیــة بالمملكــة العربیــة الســعودیة. 

  .256 -  219)،1التربیة العلمیة، (

  .الریاض: العبیكان للنشر .)2تدریس العلوم تأصیل وتحدیث، (ط ). 2007. (ابراهیم، المحیسن

ــــي. ( ــــاء والتحصــــیل 2006مــــراد، عبدالســــتار وجمــــع، عل ). العالقــــة بــــین االتجــــاه نحــــو مــــادة الكیمی

  ).23( مجلة دیالى،الدراسي لطلبة الصف السادس األساسي. 
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. )2ط (ســــیكولوجیة الــــتعلم والتعلـــیم (األســــس النظریــــة والتطبیقیــــة)، ). 2006ملحـــم، ســـامي. (

ان   دار المسیرة. :َعمْ

أثر استخدام استراتیجیة التدریس المتمایز في تنمیـة التحصـیل لمقـرر ). 2014المهداوي، فـایز. (

. (رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة). جامعــة أم القــرى، األحیــاء لــدى طــالب الصــف الثــاني الثــانوي

  .، السعودیةالمكرمةمكة 

فاعلیــة اســتراتیجیتي الــدعائم التعلیمیــة والتعلــیم  ).2016النبهـان، مســلم والكنعــاني، عبــد الواحــد. (

ماجسـتیر غیـر  (رسـالة .المتمایز في تحصیل طالب الصف  الثاني المتوسـط فـي مـادة الفیزیـاء

  .، العراقالبصرة ، جامعة البصرة،)منشورة

تــدریس العلــوم فــي العــالم المعاصــر ). 1999منــى؛ وراشــد، علــي. ( النجـدي، أحمــد؛ وعبــد الهــادي،

  دار الفكر العربي. :). القاهرة(المدخل في تدریس العلوم

تــدریس العلــوم فــي العــالم المعاصــر ). 2003النجـدي، أحمــد؛ وعبــد الهــادي، منــى؛ وراشــد، علــي. (

  دار الفكر العربي. :). القاهرة(طرق وأسالیب واستراتیجیات حدیثة في تدریس العلوم

 فــي المتمــایز التعلــیم اســتراتیجیة اســتخدام أثــر). 2019نجــدي، ایمــان والغامــدي، أمــاني. (آذار، 

. ورقـة مقدمــة إلـى مــؤتمر التمیــز العلــوم للمرحلــة االبتدائیــة مقــرر فــي التحصــیل الدراســي تنمیـة

ــا القتصــاد مزهــر. المملكــة العربیــة  الثالــث فــي تعلــیم وتعلــم العلــوم والریاضــیات: جیــل مثقــف علمیً

pdf-religion-icislam-https://download-السـعودیة تـم اســترجاع الملخـص مـن موقــع  

book-free-ebooks.com/28120  

. عمــان: تــدني مســتوى التحصـیل واإلنجــاز المعلمــي: أسـبابه وعالجــه). 2004نصـر اهللا، عمـر. (

  دار وائل للنشر والتوزیع.

  دار الكتاب الجامعي. :. العیناألسالیب الحدیثة في تدریس العلوم). 2005الهویدي، زید. (
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  التدریس المتمایز

حــین ) 1989( بــدأت فكــرة تنویــع التــدریس تأخــذ مكانتهــا فــي السیاســات التعلیمیــة للــدول منــذ عــام

)، 1990جومتیــان عــام ( الــذي عقــد فــي علنــت وثیقــة حقــوق الطفــل، نتیجــة للمــؤتمر العــالمي للتربیــةأُ 

)، والــــذي أوصــــى بــــالتعلیم للتمیــــز والتمیــــز للجمیــــع، وقــــد ركــــزت 2000وتــــاله مــــؤتمر داكــــار عــــام (

االعتبـــار االختالفـــات بـــین الطلبـــة، وأن الطلبـــة  بعـــینتوصـــیات تلـــك المـــؤتمرات الدولیـــة علـــى األخـــذ 

یـتمكن  ، وأنـه مـن الضـروري تنویـع المنـاهج وطرائـق التـدریس بحیـثومتنوعة یتعلمون بطرائق مختلفة

وأن یحقـق لكـل مـنهم  أقصـى درجـات النجـاح النمائیـة مـع خصائصـهم  یتالءمجمیع الطلبة من تعلیم 

  ).2008، كوجك وآخرونواإلنجاز في إطار إمكاناته وقدارته (

ا مـــن االهتمـــام والتطـــویر علـــى یـــد كـــارول آن توملینســـونوقـــد  ا كبیـــرً  نـــال التـــدریس المتمـــایز قـــدرً

Carol An Tomlinson  أســتاذة القیــادة التربویــة المشــاركة فــي كلیــةCurry  للتربیــة فــي جامعــة

 ,Ziebeel) زیبیــل عـــرفأورد عدیــد مـــن التربــویین تعریفــات للتـــدریس المتمــایز، فقــد  فقــدفرجینیــا، 

مـــداخل متعـــددة تلبـــي  بتـــوفیر"طریقـــة تـــدریس یقـــوم فیهـــا المعلـــم  :التعلـــیم المتمـــایز بأنـــه (2 :2002

طـــالق أعلـــى قـــدر مـــن إة لكـــل مـــتعلم فـــي الصـــف الدراســـي، وذلـــك للعمـــل علـــى االحتیاجـــات المتعـــدد

"مجموعـــة مـــن أفضـــل  :) أنـــهKoese, 2007: 9كـــویزي ( وتعرفـــه  القـــدرات الكامنـــة لألفـــراد".

 الممارسات في مجال التدریس ونظریـات التعلـیم والممارسـات، التـي تـدعم التحصـیل العلمـي للطـالب".

ـــتعلم،  :) بأنـــه25 2008:( وآخـــرون كوجـــك مـــن جهـــة عرفتـــه ـــیم وال "طریقـــة تفكیـــر حـــول ماهیـــة التعل

الحتیاجـــات الطلبـــة  االســـتجابةمجموعـــة متنوعـــة مـــن االســـتراتیجیات تمكـــن المعلـــم مـــن  ىویعتمـــد علـــ

أن التـدریس المتمــایز  (Bantis, 2008: 8)بـانتیس  ومــن جهـٍة أخـرى عرفــت .المتعـددة والمختلفـة"

ا لالحتیاجـات التعلیمیـة للطـالب فـي الفصـول الدراسـیة المتعـددة المسـتویات  و "التعلیم الذي یتنوع تبعً ه

  والمتعددة القدرات". 
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عرفه  ُ " نظام تعلیمي یرمـي إلـى تحقیـق مخرجـات تعلیمیـة  :بأنه ). ب324 :2009(عطیة فیما ی

التــدریس  )(Servilio, 2009: 7ســیرفیلیو وعــرف   .واحــدة بــإجراءات وعملیــات وأدوات مختلفــة"

 وتعرفــه "طریقــة فردیــة لتلبیــة جمیــع االحتیاجــات األكادیمیــة للطلبــة وعلــى مســتواهم".  :المتمــایز بأنــه

 "اسـتراتیجیة تـدریس تبـین القـدرات التعلیمیـة المختلفـة  للطـالب". :بأنه  )Gangi, 2011:8جانجي (

ـا ِل ملــدر ( مــدخل واعــد فــي  :فــإن التــدریس المتمـایز یمكــن أن یوصــف بأنـه) Mulder, 2014ووفقً

یــرون أن التــدریس المتمــایز مفتــاح للنجــاح األكــادیمي لجمیــع الطلبــة فــي الفصــول و تحســین التعلــیم، 

  .  العادیة الدراسیة

  أهمیة تطبیق التدریس المتمایز

ــا بشــكل خــاص للطلبــة الــذین یفتقــرون إلــى المعرفــة والمهــارات الكافیــة  یعــد التــدریس المتمــایز مهمً

ویـوفر التـدریس  .)Richards & Omdal, 2007(فـي فـرع یمثـل ضـرورة ملحـة لتقـدمهم األكـادیمي 

المتمــــایز بیئــــة تعلیمیــــة مناســــبة لجمیــــع الطلبــــة ألنــــه یقــــوم علــــى أســــاس تنویــــع الطرائــــق واإلجــــراءات 

ألنشطة األمر الذي یمكـن كـل طالـب مـن بلـوغ األهـداف المنشـودة بالطریقـة واألدوات والنشـاط الـذي وا

) أن مـن أهـداف Sherman, 2008; Heacox, 2014(ت وذكـر  ).. ب2009یالئمـه (عطیـة، 

تـوفیر مـداخل تتسـم بالمرونـة لكـل مـن المحتـوى والتـدریس والمخرجـات، واالسـتجابة  :التدریس المتمایز

ــتعداد لـــدى الطلبــــة، واالحتیاجــــات التدریســـیة، وتحدیــــد االهتمامـــات والتفضــــیالت فــــي لمســـتویا ت االســ

عملیـة الــتعلم، وتــوفیر الفـرص للطلبــة للعمــل وفــق طرائـق تــدریس مختلفــة، واشـراك كــل مــتعلم بمهمــات 

تنطـــوي علـــى تحـــٍد مناســـب لـــه، وتطـــویر أنشـــطة تدریســـیة قائمـــة علـــى المفـــاهیم والمهـــارات األساســـیة، 

  ر أشكال متعددة إلظهار نواتج التعلم.وتوفی

)  فـإن التـدریس المتمـایز یسـهم فـي Richards & Omdal, 2007وحسـب ریتشـارد وأومـدال (

معرفة الطلبة باستخدام أسـالیب تقـوم علـى تصـنیف  إلىالتعلم المعرفي للطلبة من خالل استناد التعلم 
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 & Sondergeld) وشــولتز الطلبــة إلـــى مجموعـــات مرنـــة.  ومــن جانـــب آخـــر یشـــیر ســـوندرغلد

Schultz, 2008)  التــدریس المتمــایز یشــعر أولیــاء األمــور بتمیــز أبنــائهم عنــدما یلحظــون إلــى أن

  نجاحهم وحماسهم.

  خطوات تطبیق التدریس المتمایز

یـــأتي: یحـــدد المعلـــم المعـــارف الســـابقة والقـــدرات  تـــتلخص خطـــوات تطبیـــق التـــدریس المتمـــایز بمـــا

انیات العلمیة لكل متعلم، والمیول والخصائص الشخصیة من خـالل التقـویم والمواهب الخاصة واالمك

فـي ضـوء . و القبلي، محـاوًال اإلجابـة عـن السـؤالین: مـاذا یعـرف كـل طالـب؟ ومـاذا یحتـاج كـل طالـب؟

متقــاربین فــي  طــالبنتــائج التقــویم القبلــي، یصــنف المعلــم الطلبــة فــي مجموعــات كــل مجموعــة تضــم 

 المعلـم المـواد واألدوات یختـارو  ،یحـدد المعلـم أهـداف الـتعلمثـم  ،مشـتركة الصـفات، وتجمعهـم قواسـم

، التعلیمیــة بمــا یناســب المجموعــات المعلــم البیئــة یــنظمثــم  ،الــتعلم ومصــادر ،واألنشـطة التعلیمیــة

یحـدد المعلـم المهمـات  ثـم، المجموعـات أو للمتعلمـین المالئمـة التـدریس یختـار المعلـم اسـتراتیجیاتو 

اجـــراء المعلـــم عملیـــة التقـــویم ، و بهـــا كـــل مجموعـــة، أو كـــل مـــتعلم لتحقیـــق أهـــداف الـــتعلم التـــي ســـتقوم

 ,Tomlinson؛ 2007الســــمید،  وأبــــو عبیــــدات؛ . ب2009(عطیــــة،  لقیــــاس مخرجــــات الــــتعلم

2014.(  

  المتمایز التدریسدور المعلم في 

أن فـي الصـف المتمـایز یتـولى فیـه المعلـم دور القائـد،  )Tomlinson, 2014توملینسـون (تشیر 

كما یعد المهندس الرئیس لعملیة التدریس، وینسق الوقت والمكان والمواد واألنشـطة، ویتأكـد مـن عمـل 

الطلبــة بشــكل ســلس، ویشــركهم فــي عملیــة التخطــیط والبنــاء والتصــمیم، كمــا أنــه یقــوم الطلبــة بطرائــق 

نبغـــي علـــى المعلـــم فـــي ی) إلـــى مجموعـــة مـــن األدوار 2008ون (أشـــارت كوجـــك وآخـــر كمـــا متعـــددة.  
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التـــدریس المتمــــایز أن یقــــوم بهــــا تختلــــف عــــن أدواره التقلیدیــــة؛ فهــــو مخطــــط ومرشــــد ومیســــر وموجــــه 

للمعلومات، وهو لیس المصدر الوحید للمعرفـة. فهـو یسـعى إلـى التواصـل  العملیات التعلم، ولیس ملقنً 

، ویســمح لهــم بــاإلدارة الذاتیــة، بعضــاطلبــة، وبــین الطلبــة بعضــهم فــي جمیــع االتجاهــات بینــه وبــین ال

  ویساعدهم على فهم ذواتهم واكتشاف نواحي القوة والضعف لدیهم.

بــأن دور المعلــم فــي التــدریس المتمــایز یتمثــل فــي دور  )Heacox, 2014(هیــاكوكس  وتــذكر

رئیسـة یتوجـب علیـه القیـام بهـا تتمثـل  تالمسهل والمیسر للتدریس المتمـایز مـن خـالل  ثـالث مسـؤولیا

ـــتعلم، وتنظـــیم الطلبـــة لعملیـــة الـــتعلم، واســـتخدام الوقـــت بشـــكل مـــرن. ودور  بتـــوفیر ووصـــف فـــرص ال

المتعـــاون فالتـــدریس المتمـــایز یتطلـــب الوقـــت والجهـــد خصوًصـــا إذا كـــان المعلـــم ذو خبـــرة قلیلـــة، فهـــو 

  اركة المواد والرؤى والمصادر.    یحتاج إلى تكوین شراكات مع أعضاء المؤسسة اآلخرین ومش

  المتعلم في التعلیم المتمایز دور

فــي  الطلبــةأن تنویــع التــدریس یتطلــب مشــاركة إیجابیــة مــن قبــل  )2008(كوجــك  وآخــرون تشـیر 

 األدوار مـن عدیـد هنالـككمـا تؤكـد كوجـك أن   .عملیات التخطیط، واتخاذ القرارات، وعملیـات التقیـیم

 األدوار هـذه مـن مجموعـة المتمـایز، وقـد ذكـرت التـدریس فـي بهـا یقـوم أن المـتعلم علـى ینبغـي التـي

 الموكلـةالقیـام بالمهمـات ت، و هـذه اإلجـراءا وأهـداف الصـف مـن إجـراءات فـي یـدور مـا فهـم :كـاآلتي

یجابي ونشطو  ،إلیهم والحرص علیها  واألنشطة المهمات اختالف فكرة تقبل، و العمل بشكل جماعي وإ

 عملیـات وتنـوع كثـرة علـى التعـودح، و مـنهم، لتحقیـق أقصـى درجـات النجـا لـبعضل المعلـم یقدمها التي

 ،تعزیـــز الثقــة بأنفســـهم وبقـــدراتهم علـــى تحقیـــق مــا یطلـــب مـــنهم مـــن أعمـــال، و وأدواتـــه التقیــیم وأســـالیبه

  حسن استغالل الوقت في األهداف المنشودة.و  ،قبول التحدي وبذل الجهد لالرتقاء بمستواهمو 
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مجموعـة مـن األدوار التـي یسـهم فیهـا المـتعلم  )Tomlinson, 2014توملینسـون ( فتكمـا أضـا

في تعلمه أثناء التدریس المتمایز منها: یستطیع الطالب أن یقدم معلومات تشخیصـیة، ویضـع قـوانین 

صــفیة، ویحســن اســتغالل الوقــت، ویشــترك فــي التخطــیط، ویضــع نتاجــات الــدرس، ویحلــل النتاجــات 

  واإلخفاقات. 

  شارك –زاوج  –استراتیجیة فكر 

 التعـاوني الـتعلم) قـد تطـورت فـي ظـل شـارك - زاوج – فكـر() أن استراتیجیة 1999یشیر جابر (

 وزمالئــه فــي جامعــة مــاري النــد )Lyman Frank( مــن قبــل فرانــك لیمــان وبحــوث زمــن االنتظــار

)Maryland (فــــي عــــام )قــــد شــــارك - زاوج – فكــــر(كمــــا یشــــیر جــــابر أن اســــتراتیجیة   .)1985 (

وصفت باعتبارها بنیة تعلم تعاوني تزیـد مـن المشـاركة اإلیجابیـة للطلبـة، وتوسـع مـن مـداركهم، وتتـیح 

  للطلبة التفكیر بعمق. 

 الطلبـــةشــارك) علــى اســتثارة  -زوج –) تعتمــد اســـتراتیجیة (فكــر2008وحســب كوجــك وآخــرون (

كــار كــل منهمــا، وذلــك مــن خــالل فــي مناقشــة أف طــالبین، ثــم یشــترك كــل هكــي یفكــروا كــٌل علــى حــد

توجیــه ســـؤال یســتدعي تفكیـــر الطلبـــة، واعطــائهم الفرصـــة كــي یفكـــروا علـــى مســتویات مختلفـــة، وفـــي 

ـــه. وتـــدور مناقشـــة  الطـــالبینالنهایـــة یعـــرض أحـــد  مـــا توصـــال إلیـــه مـــن آراء وأفكـــار علـــى الفصـــل كل

براز نقاط اال   لتقاء ونقاط االختالف.جماعیة تتخللها األسئلة واإلجابات من جمیع األطراف، وإ

ــــتلخص خطــــوات تنفیــــذ اســــتراتیجیة فكــــر زیتــــون،  ؛1999(جــــابر،  شــــارك بمــــا یــــأتي -زاوج -وت

  :)Preszler, 2014؛ 2007

 التفكیر Thinking حیث ینهمـك الطلبـة فـي التفكیـر لفتـرة زمنیـة فـي سـؤال (أو مالحظـة) تـم :

طرحه (أو تزویده) من قبل المعلم حول ما تـم شـرحه أو عرضـه مـن معلومـات أو مهـارات أو 
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ـا مركـزً  ا عمیقً فـي السـؤال  انشاط أو مسألة أو مهمة أو مشكلة، ویفكـر كـل طالـب بمفـرده تفكیـرً

ة) أو أكثـر حسـب طبیعـة ومسـتوى السـؤال، مـع الحـرص علـى دقیقـ -ثانیـة  30لفتـرة محـددة (

عدم جعل هذا الوقت طـویًال، ویتجنـب المعلـم األسـئلة التـي یكـون لهـا إجابـة واحـدة صـحیحة، 

فـــي الصـــف والحـــرص علـــى  والتجـــولأو اإلجابـــة بـــنعم أو ال. وأثنـــاء التفكیـــر یمنـــع الحـــدیث 

ات لتوضـــیح إجابـــاتهم. وتســـبق الهـــدوء، حیـــث یمكـــن للطـــالب تـــدوین المالحظـــات أو الرســـوم

خطوة التفكیر في السؤال خطوة االستماع لعرض المعلـم للمعلومـات أو المهـارات ذات الصـلة 

 بهدف التعلم.

 المزاوجة Pairing بعـد أن تـم تـوزیعهم إلـى أزواج  الطلبـة: في هذه الخطـوة یطلـب المعلـم مـن

ــا فــ ي الســؤال أو النشــاط المطــروح، (أو مزاوجــة كــل طالــب مــع جــاره) أن یتناقشــا ویتحــاورا معً

وجهات النظر واآلراء واألفكار فیما توصال إلیه، ویحـاوال مقارنـة أفكـارهم، مـن أجـل  نویتبادال

و أفضل إجابة) عن السـؤال أو النشـاط المطـروح، وتسـتغرق أالوصول إلى اتفاق على إجابة (

ح تتـراوح (خمـس دقـائق)، هذه الخطوة فترة زمنیة تعتمد على طبیعة السؤال أو النشاط المطـرو 

 وتبدأ هذه الخطوة حال انتهاء الوقت الذي حدده المعلم للطالب في التفكیر الفردي.

 المشاركة Sharing یطلب المعلم فـي هـذه الخطـوة مـن األزواج الواحـد تلـو اآلخـر المشـاركة :

مـــن خـــالل عـــرض مـــا توصـــلوا إلیـــه مـــن حلـــول وأفكـــار حـــول الســـؤال أو النشـــاط المبحـــوث.  

ـــا أن یفكـــروا فـــي المشـــكلة.  ویم كـــن أن یســـبق هـــذه الخطـــوة إتاحـــة المعلـــم لـــألزواج القریبـــة معً

وتقدیم األدلة الصف، ویحـاوال الـرد علیهـا زوج األسئلة واالستفسارات من طالب فیتلقى كل 

تمر المناقشات حتى یتاح لنصف ـــــــــوتس، اتــــــــوالبراهین على صحة ما توصال إلیه من إجاب

المحدد حســـب الوقـــت بربع األزواج یكتفـــي د ــــوق، إلیهصـــلوا تو األزواج الفرصة لعرض ما 
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ــــة أو حــــل  طلبــــة، أو مــــن خــــالل مناقشــــة لهم المجموعــــة الواحــــدة اإلجابــــات والتوصــــل إلجاب

ــا للمعلـــویمکن هنللمشــكلة، ثــم عرضــها علــى المجموعــات األخــرى،  اإلجابات على عــرض م ـ

  من خالل شاشة عرض.السبورة أو 

 ةاستراتیجیة األنشطة المتدرج

اســتراتیجیة مـن بـین اسـتراتیجیات التـدریس الفاعلـة والداعمــة للتـدریس المتمـایز فـي تـدریس العلـوم 

تُقـدم اسـتراتیجیة األنشـطة المتدرجـة ، حیث تـم اسـتخدامها فـي هـذه الدراسـة.  حیـث األنشطة المتدرجة

وقــدارتهم ومیــولهم، حیــث  الطلبــة)، فــي ضــوء خصــائص 2008حســب مــا ذكــرت كوجــك وآخــرون (

تســـتخدم هـــذه االســـتراتیجیة عنـــدما یكـــون هنـــاك متعلمـــین تختلـــف مســـتویاتهم المعرفیـــة أو المهاریـــة، 

ویتعلمــــــون أداء مهــــــارات معینــــــة، كمــــــا وتشــــــیر إلــــــى أن هــــــذه  العلمیــــــة نفســــــها، ویدرســــــون المفــــــاهیم

یمكــن للمعلــم أن یصــمم االســتراتیجیة مــن أنســب االســتراتیجیات لتحقیــق هــدف التــدریس المتمــایز.  و 

ثالثة مستویات من األنشطة تتوافق مع المستوى الحقیقي لكـل مـتعلم، وتتـاح الفرصـة للطلبـة الختیـار 

وممارســة األنشــطة المتدرجــة تحــت إشــراف المعلــم الــذي ینبغــي أن یعــالج المواقــف بمرونــة فــي حالــة 

وار المعلــم عملیــة تصــمیم وتتجــاوز أد  .تســكین طالــب فــي نشــاط أعلــى أو أقــل مــن مســتواه الحقیقــي

األنشطة وتسكین الطلبة في النشاط المناسـب، لتمتـد إلـى عملیـة متابعـة دینامیكیـة لكـل طالـب، وكلمـا 

ـ ا مع میول واستعدادات الطلبة؛ كان دافعً لهـم علـى إكمـال ا ، ومحفـزً الطلبـةلتركیـز  اكان النشاط متوافقً

  ي المستوى. النشاط بالشكل المطلوب، واالنتقال إلى نشاط أعلى ف

یتـیح لجمیـع الطلبـة  أن اسـتخدام األنشـطة المتدرجـة )Tomlinson, 2000توملینسـون ( ویشـیر

ا فــي مســتویات مختلفــة مــن الــدعم أو بینمــا یمضــون ، نفســها المفــاهیم والمهــارات المهمــةب العمــل قــدمً

مجـال رجـة ) أن في استخدام األنشـطة المتدPreszler, 2014التحدي أو التعقید.  ویضیف برزلر (
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ـــ مـــن خـــالل أوضـــاع وأنشـــطة مختلفـــة،  ها،المهـــارات والمفـــاهیم األساســـیة نفســـ جمـــیعهم تعلم الطلبـــةل

تتحـــدى المســــتویات المختلفــــة للطلبــــة بشــــكل مناســــب فــــي مســــتویات قــــدراتهم المتنوعــــة، حیــــث یمثــــل 

ن فـي التأكـد مـن أن جمیـع المهمـات  بغـض النظـر عـن مسـتوى الفئـة مـ الطلبـةالتحدي الـذي یواجهـه 

شراكً  اهتمامً االطلبة، تثیر    .اوتحدیً  اوإ

) أنه في فصول التعلیم المتمایز یسـتخدم المعلـم مسـتویات متنوعـة مـن 2011ویضیف الشمري (

یضمن بهـا اكتشـاف الطـالب لألفكـار، واسـتخدام المهـارات فـي مسـتوى  (أو أنشطة متدرجة) المهمات

ً  الطلبــةمبنــي علــى مــا یعرفــه  علــى درجــات متنوعــة  الطلبــةأثنــاء عمــل فــي لنمــوهم.  و  اومشــجعً  امســبق

، ویعملـون علـى نفسـها من الصعوبة في مهماتهم وأنشطتهم، فإن جمیعهم یكتشفون األفكار األساسـیة

ـا للمشـاركة والـتعلم مــن  مسـتویات مختلفـة مـن التفكیـر.  وفــي نهایـة المطـاف فـإن المجـامیع تجتمــع معً

  .بعضابعضهم 

ـــ أن تكـــون األنشـــطة عمـــًال بمـــا یـــأتي: نشـــطة المتدرجـــة كمـــا ینبغـــي أن تتصـــف األ لـــیس و ، امختلفً

ـــیًال  كبیـــرٍ  بشـــكلٍ  ابســـیطً  متســـاویة مـــن حیـــث االســـتمتاع و  ،بالفاعلیـــة والنشـــاط متســـاویةً و  ،أو عمـــًال قل

یتطلــب اســـتخدام المفــاهیم األساســـیة، و  ،مــن حیـــث توقعــات العمـــل والــزمن الـــالزم عادلـــةً و  ،والمشــاركة

   Preszler, 2014).؛2011(الشمري، ر واألفكاوالمهارات، 

أنــــه باإلمكــــان تصــــمیم األنشــــطة  )Heacox, 2014) وهیــــاكوكس (2011( الشــــمري وأشــــار

مســـتوى  المـــوارد ، أو مســـتوى التعقیـــد والصـــعوبة، أو مســـتوى التحـــدي المتدرجـــة المســـتوى بنـــاًء علـــى

كمـــا أشـــار   مســـتوى المنـــتج.، أو مســـتوى العملیـــات، أو مســـتوى المخرجـــات، أو والمصـــادر المتـــوافرة

) أنـــه باإلمكـــان ضـــبط األنشـــطة والواجبـــات المتدرجـــة بإحـــدى الطرائـــق Preszler, 2014برزلـــر (

المــواد و  ،عــدد الخطــوات الالزمــة لالنتهــاءو  ،مقــدار التركیــبو  ،ســرعة المهمــةو  ،مســتوى التعقیــد اآلتیــة:

 لقصیرة، والكالم).شكل التعبیر (خطاب، مقال، تقریر، بحث، القصة او  ،المقدمة
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: یلـي أنـه عنـد تنفیـذ األنشـطة المتدرجـة ینبغـي مراعـاة مـا )Preszler, 2014برزلـر (كمـا یشـیر 

د كیـف سـتقوم یـتحدید المفاهیم والمهـارات والمفـاهیم األساسـیة التـي تریـد أن یحققهـا جمیـع الطلبـة، تحد

د عناصــر كــل مســتوى مــن الطلبــة، كمــا ینبغــي مراعــاة أن تقــوم المهمــة علــى یــبتجمیـع األنشــطة، وتحد

  إجراء تعدیالت على أساس استعداد الطالب. 

إلــى أن  )Preszler, 2014؛ وبرزلـر ()2014)؛ وهیــاكوكس (2008( كوجــك وآخــرون ویشـیر

  هناك أربع طرائق لتصمیم األنشطة متدرجة المستوى:

  المـــتعلم: كمـــا فـــي قیـــام إحـــدى  یواجهـــاتصـــمیم أنشـــطة تختلـــف فـــي درجـــة التحـــدي التـــي

المجموعـات بتصـنیف أغذیـة غنیـة بفیتـامین (أ)، وأخـرى الختیـار أفضـل األطعمـة لطفـل 

، وأخرى تحلل مكونات وجبـة غذائیـة حسـب محتواهـا مـن المجموعـات ااألنیمییعاني من 

  الغذائیة.

 التعقیـد: كمــا فـي عــرض موضـوع فــي مجلـة الحــائط  تصـمیم أنشـطة متدرجــة فـي مســتوى

عـــن تلـــوث الهـــواء، فإحـــدى المجموعـــات تعـــرض قضـــیة مرتبطـــة بتلـــوث الهـــواء، وأخـــرى 

تعــرض وجهــات نظــر متباینــة حــول تلــوث الهــواء، وأخــرى تعــرض وجهــات نظــر متباینــة 

  حول تلوث الهواء باإلضافة إلى بیان وجهة نظرهم الشخصیة حول الموضوع.

 ــا لمــا یتــوافر مــن مصــادر: كمــا فــي تكلیــف إحــدى تصــمیم أنشــط ة متدرجــة المســتوى وفقً

  بالكتاب المعلمي، وأخرى بعدة كتب، وأخرى بشبكة اإلنترنت.   باالستعانةالمجموعات 

 كمـا فـي إجـراء بحـث للتوصـل  :تصمیم أنشطة متدرجة في العملیات المطلـوب القیـام بهـا

ز حاسب، فإحدى المجموعـات تقـوم ببحـث إلى المعاییر الواجب مراعاتها عند شراء جها

  قرائي، واألخرى تقوم ببحث میداني. 
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تــم تصــمیم أنشــطة متدرجــة فــي مســتوى التعقیــد والصــعوبة إلــى ثــالث مهمــات فــي هــذه الدراســة و 

ذوي االســـتعداد  الطلبـــةمهمـــة تناســـب  ، وهـــذه المهمـــات هـــي:الطلبـــة(مســـتویات) حســـب اســـتعدادات 

 ذوي االسـتعداد األعلـى. الطلبـةمهمـة تناسـب و  ذوي االستعداد المتوسط. الطلبةمهمة تناسب و  األقل.

بمتوســــط عالمــــات طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة علــــى االختبــــار القبلــــي، فــــي اختبــــار  وتــــم االســــتعانة

ــــاكتســـاب المفــــاهیم العلمیــــة، واختبــــار مهـــارات عملیــــات العلــــم األساســــیة،   افـــي تصــــنیف الطــــالب وفقً

  السابقة. للمهمات

  مكارثينموذج 

) أن تبنـــي نمـــاذج تدریســـیة تراعـــي مـــا بـــین الطلبـــة مـــن اختالفـــات 2004تـــرى جـــابر والقرعـــان (

یســاعد فــي تنمیــة التحصــیل الدراســي لــدیهم، وتــرتبط درجــة تحصــیل الطلبــة بدرجــة التوافــق بــین نمــط 

  تدریس المعلم ونمط تعلم الطلبة.  

) والـذي 1970أن مكـارثي بـدأت بـالتفكیر فـي نموذجهـا منـذ عـام ( )Kolb, 2014كولـب (یـذكر 

) عـــن جـــانبي الـــدماغ منـــذ عـــام Kolbیعتمـــد علـــى نظریـــة الـــتعلم التجریبیـــة فـــي نتـــائج أبحـــاث كولـــب (

 الفكــر علــى وأثــروا بخطـوة خطــوة تقــدموا )، الـذي اعتمــد فــي ذلـك علــى أفكــار المنظــرین الـذین1984(

ولـوین، ودراسـات فیجــو تسـكي، بهـدف تأسـیس ارتبـاٍط ذي معنـى بــین  التربـوي أمثـال: دیـوي، وبیاجیـه،

ـ) إلى أن نمـوذج مكـارثي قـد 1996( الخلیلي وحیدر ویونسیذكر النظریة والتطبیق.  و  ور مـن قبـل ُط

 بنــاًء  )،MAT  )4وأسـمته نظــام الفورمــات ،1987ســنة  McCarthy Bernice بیـرنس مكــارثي  

یـــر الیمنـــى ك، وعلـــى طریقـــة التف Individual Learning  Styleعلـــى نمـــط الـــتعلم الفـــردي

  .    Left/Right Technique Modeوالیسرى

تــرتبط بكــل مرحلــة مــن مراحــل الــدورة أربعــة أنمــاط مــن الــتعلم أو التفكیــر  األدب التربــوي وقــد أورد

؛ )1996؛ الخلیلــــي وآخــــرون، 2004، جــــابر والقرعــــان( ، وهــــي كــــاآلتيمكــــارثياألربــــع فــــي نمــــوذج 
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)Uyangör, 2012( المــتعلم التخیلــي: یبحــث عــن المشــاركة الشخصــیة والمعــاني والترابطــات فــي :

ـــــا ا معینً ا ویتأمـــــل بخبرتـــــه، ویحتـــــاج لمعرفـــــة لمـــــاذا یـــــتعلم شـــــیئً ــدیً أمـــــا ، كـــــل مـــــا یتعلمـــــه، ویتفاعـــــل جـــ

 اســـتراتیجیات الـــتعلم المرتبطـــة بهـــذا الـــنمط، فتشـــمل االســـتماع والتحـــدث والتفاعـــل والعصـــف الـــذهني.

المــــتعلم التحلیلــــي: یبحــــث عــــن الحقــــائق والمعلومــــات، ویشــــكل األفكــــار ویفكــــر مــــن خــــالل األفكــــار و 

وتتضـــمن ، المجـــردة، ویفضـــل العملیـــات المجـــردة والتأمـــل، ویحتـــاج للتركیـــز علـــى محتـــوى مـــا یتعلمـــه

. فهــــي المشــــاهدة والتحلیــــل والتصــــنیف ووضــــع النظریــــات ؛لهــــذا الــــنمط المناســــبةاســـتراتیجیات الــــتعلم 

علم المنطقي: یـتعلم مـن خـالل الفعـل والتجریـب وتطبیـق النظریـات، ویحصـل علـى المعلومـات مـن المت

ــــاج لمعرفــــة كیــــف یمكــــن تطبیــــق مــــا تعلمــــه أمــــا  ،خــــالل التجریــــب النشــــط والمعالجــــة المجــــردة، ویحت

فهــي التجریــب والتفاعــل. المــتعلم الــدینامیكي: یــتعلم مــن  ؛اســتراتیجیات التــدریس المالئمــة لهــذا الــنمط

الل االستكشاف والبحث عن االمكانیات، واالكتشاف مـن خـالل المحاولـة والخطـأ، ویحـب التجریـب خ

ـــا، ویحـــب تطبیـــق مـــا یتعلمـــه فـــي المواقـــف الجدیـــدة أمـــا اســـتراتیجیات التـــدریس ، واختبـــار تجاربـــه عملیً

  فهي التعدیل والتبني وحب المغامرة واالبداع.    ؛المالئمة لهذا النمط

تركــز علــى اســتجابة المعلــم مكــارثي ) أن اســتراتیجیة Tomlinson, 2014وتــذكر توملینســون (

أن  مكـارثي .  فبناًء علـى عـدة مسـوح للشخصـیة وللـتعلم، تفتـرض اسـتراتیجیةالتعلیميألسلوب المتعلم 

وبالتـــالي فـــإن جمیـــع الطلبـــة ســـتتاح لهـــم واحـــًدا مـــن أربعـــة تفضـــیالت تعلمیـــة.   لـــدى الطلبـــة تفضـــیًال 

الفرصــة لتنــاول موضــوع الــدرس مــن خــالل إحــدى التفضــیالت المناســبة لــه، كمــا أنــه ســیعزز الجانــب 

  األضعف عنده.  

ُ و  ) نمــوذج مكــارثي علــى أنــه "أنمــوذج تعلیمــي یســیر فــي 294 1996:عــرف الخلیلــي وآخــرون (ی

، وهــي المالحظــة التأملیــة، ثــم بلــورة المفهــوم، ثــم دورة تعلــم رباعیــة مــن مراحــل متتابعــة بتسلســل ثابــت

  التجریب النشط، ثم الخبرات المادیة المحسوسة".
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ــا ألنمــاط الــتعلم األربعــة، وهــذه المراحــل علــى النحــو و  یتكــون نمــوذج مكــارثي مــن أربــع مراحــل وفقً

  ):2004جابر والقرعان،  ؛1996(الخلیلي وآخرون،  اآلتي

  المرحلــة األولــى: المالحظــة التأملیــةReflective observation  وفــي هــذه المرحلــة تتــاح

الفرصة للمتعلمین لالنتقال مـن الخبـرات المادیـة المحسوسـة إلـى المالحظـة التأملیـة، ویفضـل 

البــدء معهــم بإیضــاح قیمــة خبــرات الــتعلم وأهمیتهــا الشخصــیة لهــم، ثــم مــنحهم الوقــت الكــافي 

المتضمن في هـذه الخبـرات. وتبـدأ الـدروس المخططـة حسـب هـذا النمـوذج الكتشاف المعنى 

بقیام المعلم بإیجاد العالقة ما بین الطلبة والمفاهیم التي سـیتعلمونها، ومـن المهـم إیجـاد الثقـة 

جــراء الحــوار مـع اآلخــرین حــول نوعیــة  التـي تســمح لكــل مـتعلم بالمشــاركة الشخصــیة بآرائـه وإ

تـــوفیر بیئـــة تعلـــم تســـمح بحـــدوث االكتشـــاف. ویمكـــن  امعلـــم أیًضـــالخبـــرة المشـــتركة. وعلـــى ال

توزیــع الطلبــة إلــى مجموعــات للنقــاش، وتوزیــع أوراق عمــل علــیهم. ویفضــل هــذه اإلجــراءات 

المــــتعلم ذو الــــنمط التخیلــــي. ومهــــارات الــــتعلم التــــي تمــــارس فــــي هــــذه المرحلــــة یعتمــــد علــــى 

األنشـطة المقترحـة أو المالئمـة التـي  االستماع، والتحـدث، والتفاعـل، والعصـف الـذهني.  أمـا

ـــــدراما، والقصـــــص الشخصـــــیة، واســـــتخدام األضـــــداد،  ـــــب عـــــن ســـــؤال لمـــــاذا؟ ومنهـــــا: ال تجی

  والمناقشة، والخرائط الذهنیة، ومشاهدة مقاطع الفیدیو، وعمل القوائم.

  المرحلــة الثانیــة: بلــورة المفهــومConcept Formulation  المــتعلم فــي هــذه المرحلــة ینتقــل

التأملیـة إلـى بلـورة وتكـوین المفهـوم فـي ضـوء مالحظاتـه، وعلـى المعلـم  المالحظـةحلة من مر 

في هذه المرحلـة أن یـزود الطلبـة بالمعلومـات الضـروریة، وتقـدیم المعلومـات بطریقـة منظمـة، 

ویفضــل هــذه اإلجــراءات المــتعلم ذو  وتشــجیع الطلبــة علــى تحلیــل البیانــات وتكــوین المفــاهیم.

ــــي. و  ــــنمط التحلیل ــــى األســــلوب ال ــــة یعتمــــد عل ــــتعلم التــــي تمــــارس فــــي هــــذه المرحل مهــــارات ال

التقلیــدي، والمالحظــة، والتصــنیف، والتحلیــل، ووضــع النظریــات.  أمــا األنشــطة المقترحــة أو 
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المالئمـــة التـــي تجیـــب عـــن ســـؤال مـــاذا؟ ومنهـــا: المالحظـــة المنظمـــة، وتكـــوین المفـــاهیم مـــن 

  ت. خالل الكتاب، والرسوم اإلیضاحیة، واإلنترن

  المرحلــة الثالثــة: التجریــب النشــطActive Experimentation  المــتعلم فــي هــذه المرحلــة

ـــة التجریـــب والممارســـة الیدویـــة (العملیـــة)، وهـــذه  ـــة بلـــورة المفهـــوم إلـــى مرحل ینتقـــل مـــن مرحل

المتعلمـون العـادیون بشـكل أكبـر،  یـنجحالمرحلة تمثل الوجه العملي للعلم، وفي هذه المرحلـة 

عطـاء الفرصـة للمتعلمـین  ویقتصر دور المعلم فیها على تقـدیم األدوات والمـواد الضـروریة، وإ

لممارسة العمل بأیدیهم، ویفضل هذه اإلجراءات المتعلم ذو الـنمط المنطقـي. ومهـارات الـتعلم 

التي تمارس في هذه المرحلة: التصنیف العملي وتطبیـق المعـارف النظریـة وتوظیـف األفكـار 

نشـــطة المقترحـــة أو المالئمـــة التـــي تجیـــب عـــن ســـؤال كیـــف؟ ومنهـــا: والمشـــروعات. أمـــا األ

تصــمیم وتطــویر النمــاذج، وكتابــة القصــة، والقیــام باألنشــطة المقــررة أو القیــام بتجربــة علمیــة، 

  أو عمل نماذج أو تصامیم أو لوحات.

  المرحلـــة الرابعـــة: الخبـــرات المادیـــة المحسوســـةConcrete Experience  وتتجســـد هـــذه

إجراءات هــي: دمـــج المــتعلم المعرفــة الجدیــدة مـــع خبراتــه الذاتیــة وتجاربــه؛ وبـــذلك المرحلــة بــ

یحــدث توســع وتطــور فــي معارفــه الســابقة بصــورة جدیــدة؛ وعلیــه فــإن المــتعلم یكــون قــد انتقــل 

إلى مرحلة الخبرة المادیة المحسوسة، ویفضل هـذه اإلجـراءات المـتعلم ذو الـنمط الـدینامیكي. 

تمــارس فــي هــذه المرحلــة: البحــث واالكتشــاف والتقصــي والــتعلم الــذاتي ومهــارات الــتعلم التــي 

ــا فــي مواقــف جدیــدة. أمــا األنشــطة المقترحــة أو المالئمــة التــي تجیــب  وفحــص التجــارب عملیً

و أعن سؤال ماذا لو؟ ومنها: كتابـة التقـاریر أو المقـاالت، ومشـاركة اآلخـرین بأنشـطة كتابیـة 

  عملیة.و الأالمشاركة في القصص الشفویة 
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  توزیع دروس وحدة الحرارة حسب عدد الحصص

  عدد الحصص  عنوان الدرس  الدرس

 2  أثر الحرارة في المواد الصلبة  األول

 2  أثر الحرارة في المواد السائلة  الثاني

 2  أثر الحرارة في المواد الغازیة  الثالث

 3  االنصهار والتجمد  الرابع

 3  التبخر والتكاثف  الخامس

 2  الغلیان  السادس

  3  انتقال الحرارة  السابع

 2  العزل الحراري  الثامن

 3  العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحرارة  التاسع

 2  تطبیقات على انتقال الحرارة  العاشر

  

  

  

  

  



127 
 

  لنتاجات العامة للوحدةا

ا على:   یتوقع من الطالب بعد دراسة الوحدة أن یكون قادرً

ا أن المواد  -  الصلبة والسائلة والغازیة تتمدد بالحرارة، وتتقلص بالبرودة.االستنتاج عملیً

 بیان أن مقدار التمدد والتقلص یختلف من مادة صلبة إلى أخرى. -

 تفسیر ظاهرة شذوذ الماء. -

 توضیح أثر الحرارة في كل من ضغط الغاز وحجمه. -

 توضیح المقصود بكل من االنصهار، والتجمد، والتبخر، والتكاثف، والغلیان. -

ا أن المادة الصلبة النقیة لها درجة انصهار ثابتة. -  االستنتاج عملیً

 بیان أن لكل مادة صلبة نقیة درجة انصهار محددة. -

 استنتاج العوامل المؤثرة في كمیة تبخر السائل. -

 قیاس درجة غلیان السائل. -

 استنتاج أن لكل مادة نقیة درجة غلیان محددة. -

 تعداد طرائق انتقال الحرارة. -

 ض التطبیقات العملیة لطرائق انتقال الحرارة.ذكر بع -

 اعطاء أمثلة على تیارات حمل مفیدة في الحیاة العامة. -

 بیان أهمیة العزل الحراري. -

 تحدید العوامل التي تؤثر في امتصاص الجسم للحرارة. -
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  الدرس األول

  حصة دراسیة 2 الزمن:     أثر الحرارة في المواد الصلبة الموضوع:     السابعالصف: 

  شارك، األنشطة المتدرجة –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن یكون قادرً

 توضیح المقصود بكل من التمدد، والتقلص. -

ا أن المواد الصلبة تتمدد بالحرارة، -  وتتقلص بالبرودة. االستنتاج عملیً

 بیان أن مقدار التمدد والتقلص یختلف من مادة صلبة إلى أخرى. -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

 إبداء االهتمام بدراسة مفهوم التمدد، والتقلص. -

 إیجابي. بشكلإبداء التعاون بین طالب المجموعة  -

  التمدد، التقلص.المفاهیم العلمیة المتضمنة: 

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض.در والوسائل التعلیمیة: المصا

 حاالت المادة الثالث.التعلم القبلي: 

  إجراءات تنفیذ الدرس

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 یكلف المعلم بعض الطالب بقراءة الفقرة األولى في الدرس. -
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 الفراغــــات بــــین جســـور الســــكة الحدیدیــــة باســـتخدام جهــــاز عــــرضیعـــرض المعلــــم صــــورة تظهـــر  -

(Data Show) 1(بطاقة رقم (، وتوزع الصورة أیًضا على المجموعات.(( 

یكلــف المعلــم الطــالب بتأملهــا ثــم یطــرح األســئلة اآلتیــة: لمــاذا تتــرك فراغــات بــین قضــبان الســكك  -

 الحدیدیة؟ ماذا تتوقع أن یحدث لو لم تترك هذه الفراغات؟

ا للتفكیر الصامت حول األسئلة المطروحة. -  یعطي المعلم الطالب وقتً

 یطلب المعلم من الطالب أن یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج. -

 .كل زوج یكون إجابة واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي األكثر إقناًعا -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا  - إلیهــا مــع زمالئهــم فــي یطلــب المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

یقوم المعلم بتدوین إجابات الطالب على السبورة، لتكـون واضـحة لـدى جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا  -

 .على اإلجابات الصحیحة

  بلورة المفهوم

 Data) یقـوم المعلـم بعـرض صـور لخطـوط الكهربـاء وخطـوط الهـاتف، باسـتخدام جهـاز عـرض

Show) ل الصـور مـع الطـالب للتوصـل ألثـر الحـرارة فـي المـواد ؛ ومن ثم یجري المعلـم نقاشـات حـو

الصـــلبة، والمقارنـــة بـــین طـــول األســـالك صـــیفًا وشـــتاًء، ومـــن ثـــم یوجـــه الطـــالب إلـــى مفهـــوم التمـــدد 

والــتقلص فـــي المــواد الصـــلبة، ومـــن ثــم یكلـــف بعــض الطـــالب بقراءتـــه مــن الكتـــاب، ومــن ثـــم یكتـــب 

  مفهوم التمدد والتقلص على السبورة.

  مرتفع) -متوسط  –(العمل كمجموعات متجانسة  في التحصیل: ضعیف نشط: التجریب ال
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 –متوســط  –مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل (مــنخفض  6یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــالب إلــى  -

) طالب، ومن ثـم یقـوم طـالب كـل مجموعـة بتوزیـع 6-5مرتفع)، بحیث تضم كل مجموعة من (

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشاط. یعرض المعلم -

أثــر الحــرارة فــي المــواد الصــلبة،  58)یقـوم المعلــم بتكلیــف طــالب المجموعــات بتنفیــذ نشــاط (ص  -

مـــن خـــالل تـــوجیههم إلجـــراءات تنفیـــذ النشـــاط فـــي الكتـــاب المعلمـــي، أو مـــن خـــالل ورقـــة العمـــل 

 )).2(بطاقة رقم (الخاصة بالنشاط 

بتوزیع ورقة العمل الخاصة بالنشاط على المجموعات لتنفیذ النشاط، ثـم اإلجابـة عـن یقوم المعلم  -

    .ورقة العملاألسئلة الخاصة في النشاط في 

م وتسـهیل عملهـم هیقوم المعلم أثناء تنفیذ الطالب النشاط بمالحظة ومتابعة المجموعات، وتـوجیه -

لتركیـــز علـــى المجموعـــات المتدنیـــة فـــي التحصـــیل، باإلضـــافة واإلجابـــة عـــن استفســـاراتهم، مـــع ا

 لتقویم أداء طالب المجموعات من خالل أداة التقویم المعدة خصیًصا لذلك.

علــــى حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 مناقشتها أمام طالب الصف.

  بعد االستماع إلجابات طالب المجموعات.اإلجابات الصحیحة یقوم المعلم بعرض  -

  الخبرات المادیة المحسوسة

 شارك). –زاوج  –(فكر  ما دور حاسة النظر في إدراك تمدد وتقلص أسالك الكهرباء في الشوارع؟ -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

 أذكر أمثلة على مواد صلبة تتمدد بالحرارة تعبر فیها عن أثر الحرارة في المواد الصلبة؟ -
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 أو شكًال تعبر فیها عن أثر الحرارة في المواد الصلبة؟ أرسم صورةً  -

ا بحدود  -  ة؟أسطر تعبر فیه عن أثر الحرارة في المواد الصلب 5أكتب تقریرً

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة):التقویم: 

ا بحدود  - أسطر حول أثر الحرارة في المواد الصلبة من موقع ویكیبیـدیا علـى الشـبكة  5أكتب تقریرً

 العنكبوتیة.

ا بحـــدود صـــفحة واحـــدة حـــول أثـــر الحـــرارة فـــي المـــواد الصـــلبة مـــن خـــالل اســـتعانتك  - أكتـــب تقریـــرً

 شبكة العنكبوتیة.بمحركات البحث على ال

ا بحـــدود صـــفحة واحـــدة حـــول أثـــر الحـــرارة فـــي المـــواد الصـــلبة مـــن خـــالل اســـتعانتك  - أكتـــب تقریـــرً

 بموقعین على الشبكة العنكبوتیة، مع تضمین رسوم ایضاحیة.
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  الدرس األول

  )1ورقة عمل (

  ):1بطاقة (

  تأمل الصورة اآلتیة ثم أجب عن األسئلة:

  

  ):2بطاقة (

  أثر الحرارة في المواد الصلبةموضوع النشاط: 

حــــــامالت، وســـــلك نحاســــــي، وثقـــــل، ومســــــطرة، ومصـــــدر لهــــــب، ومــــــاء المـــــواد واألدوات الالزمــــــة: 

  بارد، وقطعة قماش.

  اإلجراءات:

 ثبت طرفي السلك النحاسي على حاملین. -

 في منتصف السلك النحاسي. ثبت ثقًال  -

، وهــــــو 58) صــــــفحة 5-1الشــــــكل ( قــــــرب مســــــطرة مثبتــــــة علــــــى حامــــــل مــــــن الثقــــــل كمــــــا فــــــي -

 كاآلتي:
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 سخن أحد طرفي السلك النحاسي باستخدام مصدر اللهب. -

 سجل الرقم (الذي على المسطرة) المقابل لموضع الثقل ........... -

 أبعد مصدر اللهب، ثم برد السلك باستخدام القماش المبلل بالماء البارد. -

 الثقل .............سجل الرقم (الذي على المسطرة) المقابل لموضع  -
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  السابعالصف:                           أثر الحرارة في المواد الصلبةاسم الدرس: 

  قائمة شطبأداة التقویم:                                  ءالمالحظة واألداالتقویم:  استراتیجیة

   0، ال تعدل 1نعم تعدل مالحظة: 
  المجموع  المعاییر  االسم  الرقم

توضیح المقصود 

بكل من التمدد، 

  والتقلص

ا أن  االستنتاج عملیً

المواد الصلبة 

تتمدد بالحرارة، 

  وتتقلص بالبرودة

بیان أن مقدار 

التمدد والتقلص 

یختلف من مادة 

  صلبة إلى أخرى

احترام آراء زمالئه 

عند مناقشتهم 

  موضوع ما

ابداء االهتمام 

 بدراسة مفهوم

  التمدد، والتقلص

  

  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                          

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         
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  الدرس الثاني

  حصة دراسیة 2 الزمن:     أثر الحرارة في المواد السائلة الموضوع:  السابع الصف: 

  شارك، األنشطة المتدرجة –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس أن یكون قادرً

 توضیح المقصود بشذوذ الماء. -

ا أن المواد السائلة تتمدد بالحرارة، وتتقلص  -  بالبرودة.االستنتاج عملیً

 توضیح أثر الحرارة في حجم الماء. -

 تفسیر ظاهرة شذوذ الماء. -

 بیان أهمیة ظاهرة شذوذ الماء في مساعدة الكائنات البحریة على العیش في المحیطات. -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

 إبداء االهتمام بدراسة مفهوم شذوذ الماء. -

 إیجابي. بشكلة إبداء التعاون بین طالب المجموع -

  شذوذ الماء.المفاهیم العلمیة المتضمنة: 

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض، موازین حرارة.المصادر والوسائل التعلیمیة: 

  أثر الحرارة في المواد الصلبة.التعلم القبلي: 
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  إجراءات تنفیذ الدرس

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 یكلف المعلم بعض الطالب بقراءة الفقرة األولى في الدرس. -

ـــه  - یـــوزع المعلـــم المیـــزان الزئبقـــي، والمیـــزان الكحـــولي علـــى المجموعـــات ویكلفهـــم بمالحظتـــه وتأمل

 بالعین والید.

ـــم األســـئلة اآلتیـــة: لمـــاذا یوضـــع الزئبـــق والكحـــول فـــي مـــوازین الحـــرارة؟ لمـــاذا یضـــع  - یطـــرح المعل

 الزئبقي أو الكحولي في فم المریض؟ ما مبدأ عمل موازین الحرارة؟ الطبیب المیزان

ا للتفكیر الصامت حول األسئلة المطروحة. -  یعطي المعلم الطالب وقتً

 یطلب المعلم من الطالب أن یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج. -

 .كل زوج یكون إجابة واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي األكثر إقناًعا -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا إلیهــا مــع زمالئهــم فــي  یطلــب - المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

یقوم المعلم بتدوین إجابات الطالب على السبورة، لتكـون واضـحة لـدى جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا  -

 .على اإلجابات الصحیحة

  بلورة المفهوم

یقــوم المعلــم بعــرض مقطــع فیــدیو لمیــزان حــرارة اســتخدم لقیــاس درجــة حــرارة الجســم وضــع فــي فــم 

؛ للتوصــل مــن خاللــه ألثــر الحــرارة فــي (Data Show)شــخص مــریض، باســتخدام جهــاز عــرض 

المـــواد الســـائلة، والمقارنـــة بـــین طـــول عمـــود الكحـــول فـــي میـــزان الحـــرارة قبـــل وبعـــد، ومـــن ثـــم یوجـــه 
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التمــدد والــتقلص فــي المــواد السـائلة، ومــن ثــم یكلــف بعــض الطــالب بقراءتــه مــن الطـالب إلــى مفهــوم 

  الكتاب، ومن ثم یكتب على السبورة.

  مرتفع) -متوسط  –(العمل كمجموعات متجانسة  في التحصیل: ضعیف التجریب النشط: 

 –متوســط  –مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل (مــنخفض  6یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــالب إلــى  -

) طالب، ومن ثـم یقـوم طـالب كـل مجموعـة بتوزیـع 6-5)، بحیث تضم كل مجموعة من (مرتفع

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  یعرض المعلم على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشاط. -

أثـــر الحـــرارة فـــي المـــواد  60) ص 3-5یقـــوم المعلـــم بتكلیـــف طـــالب المجموعـــات بتنفیـــذ نشـــاط ( -

، مـــــن خـــــالل تـــــوجیههم إلجـــــراءات تنفیـــــذ شـــــذوذ المـــــاء 61) ص 5-5نشـــــاط (الســـــائلة، وتنفیـــــذ 

 األنشــــطة فــــي الكتــــاب المعلمــــي، أو مــــن خــــالل أوراق العمــــل الخاصــــة باألنشــــطة علــــى التــــوالي

 .))2))، (بطاقة رقم (1(بطاقة رقم (

اإلجابـة یقوم المعلم بتوزیع أوراق العمل الخاصة باألنشطة على المجموعـات لتنفیـذ األنشـطة، ثـم  -

     .عن األسئلة الخاصة في األنشطة في أوراق العمل

اء تنفیـــذ الطـــالب األنشـــطة بمالحظـــة ومتابعـــة المجموعـــات، وتـــوجیههم وتســـهیل یقـــوم المعلـــم أثنـــ -

عملهــــم واإلجابــــة عــــن استفســــاراتهم، مــــع التركیــــز علــــى المجموعــــات المتدنیــــة فــــي التحصــــیل، 

 باإلضافة لتقویم أداء طالب المجموعات من خالل أداة التقویم المعدة خصیًصا لذلك.

حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم علــــى  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 مناقشتها أمام طالب الصف.

  بعد االستماع إلجابات طالب المجموعات.اإلجابات الصحیحة یقوم المعلم بعرض  -
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  ةالخبرات المادیة المحسوس

 –زاوج  –مـــا دور حاســـة النظـــر فـــي إدراك تمـــدد وتقلـــص الكحـــول فـــي المیـــزان الكحـــولي؟ (فكـــر  -

 شارك).

 شارك). –زاوج  –ماذا یحدث عند وضع بالون مملوء بالماء تحت أشعة الشمس؟ (فكر  -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

 تعبر فیها عن أثر الحرارة في المواد السائلة؟ أذكر أمثلة على مواد سائلة تتمدد بالحرارة -

 أو شكًال تعبر فیها عن أثر الحرارة في المواد السائلة؟ أرسم صورةً  -

ا بحدود  -  أسطر تعبر فیه عن أثر الحرارة في المواد السائلة؟ 5أكتب تقریرً

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة):التقویم: 

ا بحدود  - أسطر حول أثر الحرارة في المواد السائلة مـن موقـع ویكیبیـدیا علـى الشـبكة  5أكتب تقریرً

 العنكبوتیة.

ا بحـــدود صـــفحة واحـــدة حـــول أثـــر الحـــرارة فـــي المـــواد الســـائلة مـــن خـــالل اســـتعانتك  - أكتـــب تقریـــرً

 بمحركات البحث على الشبكة العنكبوتیة.

ا بحـــدود صـــفحة واحـــدة حـــول أثـــر الحـــرارة فـــي المـــواد ا - لســـائلة مـــن خـــالل اســـتعانتك أكتـــب تقریـــرً

 بموقعین على الشبكة العنكبوتیة، مع تضمین رسوم ایضاحیة.
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  الدرس الثاني

  )2ورقة عمل (

  ):1بطاقة (

  أثر الحرارة في المواد السائلة.موضوع النشاط: 

  دورق زجاجي، وأنبوب رفیع، وسدادة، وحمام مائي، وماء ملون.المواد واألدوات الالزمة: 

  اإلجراءات:

 ، وهو كاآلتي:60) صفحة 3-5ركب من األدوات السابقة جهاًزا كما في الشكل ( -

 
انقـــــــل الـــــــدورق إلـــــــى داخـــــــل الحمـــــــام المـــــــائي الســـــــاخن، وراقـــــــب مســـــــتوى المـــــــاء فـــــــي األنبـــــــوب  -

 الرفیع.

 سجل مالحظاتك ..................................... -

  ):2بطاقة (

  شذوذ الماء.موضوع النشاط: 
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  اإلجراءات:

ــــــة أجریــــــت بهــــــدف دراســــــة أثــــــر 61) صــــــفحة 5-5الشــــــكل ( ادرس - ــــــذي یبــــــین نتــــــائج تجرب ، ال

 تغیر درجة الحرارة على حجم الماء، ثم اجب عن األسئلة التي تلیه:

 

 س).° 100س إلى °صف التغیر في حجم الماء عندما یتغیر من (صفر  -

 ذلك؟ س) ؟ فسر°س) أم عند (صفر °4الماء عند درجة حرارة (+  أیهما أكبر كثافةً  -
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  السابعالصف:                                    أثر الحرارة في المواد السائلةاسم الدرس: 

  سلم تقدیر عدديأداة التقویم:                  ءالمالحظة المالحظة واألداالتقویم:  استراتیجیة

  ضعیف : تعدل1: تعدل جید / 2: تعدل جید جدًا / 3: تعدل ممتاز / 4مالحظة: 
  المجموع  المعاییر  االسم  الرقم

توضیح 

المقصود بشذوذ 

  الماء

ا أن المواد  االستنتاج عملیً

السائلة تتمدد بالحرارة، 

  وتتقلص بالبرودة

توضیح أثر الحرارة 

   في حجم الماء

  

تفسیر ظاهرة شذوذ 

  الماء

التعاون مع زمالئه 

  في عمل بحث ما

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11                

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               
  

  

  



142 
 

  الدرس الثالث

  حصة دراسیة 2 الزمن:     أثر الحرارة في المواد الغازیة الموضوع:  السابع الصف: 

  شارك، األنشطة المتدرجة –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من تعلم هذا الدرس أن یكون قادرً

ا  -  أن المواد الغازیة تتمدد بالحرارة، وتتقلص بالبرودة.االستنتاج عملیً

 توضیح أثر الحرارة في كل من ضغط الغاز وحجمه. -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

 إبداء االهتمام بدراسة مفهوم التمدد، والتقلص. -

 إیجابي. بشكلإبداء التعاون بین طالب المجموعة  -

  حجم.الالمفاهیم العلمیة المتضمنة: 

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض.المصادر والوسائل التعلیمیة: 

  أثر الحرارة في المواد الصلبة والسائلة.التعلم القبلي: 

  إجراءات تنفیذ الدرس

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 درس.یكلف المعلم بعض الطالب بقراءة الفقرة األولى في ال -
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یعـــرض المعلـــم صـــورة ألجـــزاء مـــن اطـــار لســـیارة أو دراجـــة هوائیـــة منفجـــرة أو متمزقـــة باســـتخدام  -

 )).1(بطاقة رقم (، وتوزع الصورة أیًضا على المجموعات (Data Show)جهاز عرض 

یكلـــف المعلـــم الطـــالب بتأملهـــا ثـــم یطـــرح األســـئلة اآلتیـــة: لمـــاذا توضـــع كمیـــة مـــن الهـــواء داخـــل  -

فـي أیــام الصـیف أقــل منـه فــي أیـام الشــتاء؟ لمـاذا تنفجــر اطـارات الســیارات فــي  الســیاراتاطـارات 

 أیام الصیف؟

ا للتفكیر الصامت حول األسئلة المطروحة. -  یعطي المعلم الطالب وقتً

 یطلب المعلم من الطالب أن یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج. -

 .األكثر إقناًعاكل زوج یكون إجابة واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي  -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا إلیهــا مــع زمالئهــم فــي  - یطلــب المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

یقوم المعلم بتدوین إجابات الطالب على السبورة، لتكـون واضـحة لـدى جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا  -

 .على اإلجابات الصحیحة

  بلورة المفهوم

 Data)یقــوم المعلــم بعــرض مقطــع فیــدیو إلقــالع منطــاد فــي الجــو، باســتخدام جهــاز عــرض 

Show) ؛ للتوصل من خالله ألثر الحرارة في المواد الغازیة، والمقارنة بین حجم بـالون المنطـاد قبـل

وبعد اإلقالع، ومن ثم یوجه الطالب إلـى مفهـوم التمـدد والـتقلص فـي المـواد الغازیـة، ومـن ثـم یكلـف 

  بعض الطالب بقراءته من الكتاب، ومن ثم یكتب على السبورة.
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  مرتفع) -متوسط  –(العمل كمجموعات متجانسة  في التحصیل: ضعیف التجریب النشط: 

 –متوســط  –مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل (مــنخفض  6یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــالب إلــى  -

یقـوم طـالب كـل مجموعـة بتوزیـع ) طالب، ومن ثـم 6-5مرتفع)، بحیث تضم كل مجموعة من (

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  یعرض المعلم على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشاط. -

أثـر الحـرارة فـي المـواد الغازیـة، مـن  64یقوم المعلم بتكلیف طالب المجموعات بتنفیذ نشـاط ص  -

أو مـن خـالل ورقـة العمـل الخاصـة خالل توجیههم إلجراءات تنفیـذ النشـاط فـي الكتـاب المعلمـي، 

 .))2(بطاقة رقم (بالنشاط 

یقوم المعلم بتوزیع ورقة العمل الخاصة بالنشاط على المجموعات لتنفیذ النشاط، ثـم اإلجابـة عـن  -

    .ورقة العملاألسئلة الخاصة في النشاط في 

یقوم المعلم أثناء تنفیذ الطالب النشاط بمالحظة ومتابعة المجموعات، وتـوجیههم وتسـهیل عملهـم  -

واإلجابــة عــن استفســاراتهم، مــع التركیــز علــى المجموعــات المتدنیــة فــي التحصــیل، باإلضــافة لتقــویم 

 خصیًصا لذلك.أداء طالب المجموعات من خالل أداة التقویم المعدة 

علــــى حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 مناقشتها أمام طالب الصف.

  إلجابات طالب المجموعات. بعد االستماعاإلجابات الصحیحة یقوم المعلم بعرض  -

  الخبرات المادیة المحسوسة

 شارك). –زاوج  –أذكر تطبیق عملي على أثر الحرارة في المواد الغازیة ؟ (فكر  -

 ).شارك –زاوج  –ماذا یحدث عند وضع كرة قدم مملوء بالهواء تحت أشعة الشمس؟ (فكر  -
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 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

 على مادة غازیة تتمدد بالحرارة تعبر فیها عن أثر الحرارة في المواد الغازیة؟ أذكر مثاًال  -

 أو شكًال تعبر فیها عن أثر الحرارة في المواد الغازیة؟ أرسم صورةً  -

ا بحدود  -  أسطر تعبر فیه عن أثر الحرارة في المواد الغازیة؟ 5أكتب تقریرً

 نشطة المتدرجة):اختر المهمة المناسبة لك (األالتقویم: 

ا بحدود  - أسطر حول أثر الحرارة في المواد الغازیة مـن موقـع ویكیبیـدیا علـى الشـبكة  5أكتب تقریرً

 العنكبوتیة.

ا بحـــدود صـــفحة واحـــدة حـــول أثـــر الحـــرارة فـــي المـــواد الغازیـــة مـــن خـــالل اســـتعانتك  - أكتـــب تقریـــرً

 بمحركات البحث على الشبكة العنكبوتیة.

ا بحـــدود  - صـــفحة واحـــدة حـــول أثـــر الحـــرارة فـــي المـــواد الغازیـــة مـــن خـــالل اســـتعانتك أكتـــب تقریـــرً

 بموقعین على الشبكة العنكبوتیة، مع تضمین رسوم ایضاحیة.
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  الدرس الثالث

  )3ورقة عمل (

  ):1بطاقة (

  تأمل الصورة اآلتیة ثم أجب عن األسئلة:

  

  ):2بطاقة (

  أثر الحرارة في المواد الغازیة.موضوع النشاط: 

ـــــة:  ـــــواد واألدوات الالزم ـــــة بالســـــتیكیة فارغـــــة وجافـــــة، وبـــــالون مطـــــاطي، ووعـــــاء مـــــاء فیـــــه الم قنین

  ماء ساخن، وآخر فیه ماء بارد.

  اإلجراءات:

 ثبت البالون بفوهة القنینة البالستیكیة بإحكام. -

 ، وهو كاآلتي:64) صفحة 5-6تأمل الشكل ( -
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 ، ماذا تالحظ؟  ضع القنینة في وعاء الماء الساخن، وانتظر قلیًال  -

 سجل مشاهداتك ...................................... -

 انقل القنینة إلى وعاء الماء البارد، ثم صف ما یحدث للبالون. -

 سجل مشاهداتك ...................................... -

 استخدم النتائج التي حصلت علیها في دعم توقعك أو نفیه. -
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  السابعالصف:                                    الحرارة في المواد الغازیةأثر اسم الدرس: 

  قائمة شطبأداة التقویم:                              ءالمالحظة واألداالتقویم:  استراتیجیة

   0تعدل  :، ال1تعدل  :نعممالحظة: 

  المجموع  المعاییر  االسم  الرقم

توضیح أثر الحرارة 

ضغط في كل من 

  الغاز وحجمه

ا أن  االستنتاج عملیً

المواد الغازیة تتمدد 

بالحرارة، وتتقلص 

  بالبرودة

االلتزام بالوقت 
الذي حدده المعلم 

  لتنفیذ النشاط

احترام آراء زمالئه 

عند مناقشتهم 

  موضوع ما

 االهتمام ابداء

 مفهوم بدراسة

  والتقلص التمدد،

  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم

1                         

2                         

3                         

4                          

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         
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  الدرس الرابع

  حصة دراسیة 3 الزمن:    االنصهار والتجمد الموضوع:  السابع الصف: 

  شارك، األنشطة المتدرجة –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من تعلم هذا الدرس أن یكون قادرً

 توضیح المقصود بكل من االنصهار، والتجمد، درجة االنصهار، درجة التجمد. -

ا أن المادة الصلبة النقیة لها درجة انصهار ثابتة. -  االستنتاج عملیً

 بة نقیة درجة انصهار محددة.بیان لكل مادة صل -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

 إبداء االهتمام بدراسة مفهوم االنصهار، والتجمد، درجة االنصهار، درجة التجمد. -

 إیجابي. بشكلإبداء التعاون بین طالب المجموعة  -

  تجمد.االنصهار، التجمد، درجة االنصهار، درجة الالمفاهیم العلمیة المتضمنة: 

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض.المصادر والوسائل التعلیمیة: 

  أثر الحرارة في المواد الصلبة والسائلة والغازیة، التمدد والتقلص.التعلم القبلي: 

  إجراءات تنفیذ الدرس

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 بقراءة الفقرة األولى في الدرس.یكلف المعلم بعض الطالب  -
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، وتـــوزع (Data Show)باســتخدام جهــاز عـــرض  70) صـــفحة 8-5( یعــرض المعلــم الشــكل -

 )).1(بطاقة رقم (صورة الشكل أیًضا على المجموعات 

یكلــف المعلـــم الطــالب بتأملهـــا ثـــم یطــرح األســـئلة اآلتیـــة: لمــاذا یرتفـــع مســـتوى المــاء فـــي القطـــب  -

یف؟ مـــاذا تتوقـــع أن یحـــدث لـــو لـــم تتعـــرض الكتـــل الجلیدیـــة ألشـــعة المتجمـــد الشـــمالي أیـــام الصـــ

 الشمس؟ لماذا یتكون الجلید فوق الماء في األیام شدیدة البرودة؟

ا للتفكیر الصامت حول األسئلة المطروحة. -  یعطي المعلم الطالب وقتً

 یطلب المعلم من الطالب أن یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج. -

 .واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي األكثر إقناًعاكل زوج یكون إجابة  -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا إلیهــا مــع زمالئهــم فــي  - یطلــب المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

یقوم المعلم بتدوین إجابات الطالب على السبورة، لتكـون واضـحة لـدى جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا  -

 .على اإلجابات الصحیحة

  ة المفهومبلور 

یقــوم المعلــم بعــرض مقطــع فیـــدیو لتشــكل قضــبان الحدیــد فـــي مصــانع الحدیــد، باســتخدام جهـــاز 

؛ یبــین مــن خاللــه مفهــوم االنصــهار، وبیــان التغیــر فــي حالــة المــادة أثنــاء (Data Show)عــرض 

عملیــة االنصــهار، وتشــكل قضــبان الحدیــد، ومــن ثــم یوجــه الطــالب إلــى مفهــوم االنصــهار، ومــن ثــم 

  بعض الطالب بقراءته من الكتاب، ومن ثم یكتب على السبورة.یكلف 

ومن ثم یقوم المعلم بعرض مقطع فیـدیو لتجمـد مكعبـات المـاء فـي الثالجـة، باسـتخدام جهـاز عـرض 

(Data Show) ،؛ یبین من خالله مفهوم التجمد، وبیان التغیر في حالة المـادة أثنـاء عملیـة التجمـد
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وجــه الطــالب إلــى مفهــوم التجمــد، ومــن ثــم یكلــف بعــض الطــالب وتشــكل مكعبــات الــثلج، ومــن ثــم ی

  بقراءته من الكتاب، ومن ثم یكتب مفهوم التجمد على السبورة.

 مرتفع) -متوسط  –التحصیل: ضعیف  متجانسة في(العمل كمجموعات التجریب النشط: 

 –متوســط  –مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل (مــنخفض  6یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــالب إلــى  -

) طالب، ومن ثـم یقـوم طـالب كـل مجموعـة بتوزیـع 6-5مرتفع)، بحیث تضم كل مجموعة من (

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  یعرض المعلم على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشاط. -

) االنصــهار والتجمــد، مــن 71-70یقــوم المعلــم بتكلیــف طــالب المجموعــات بتنفیــذ نشــاط ص ( -

خالل توجیههم إلجراءات تنفیـذ النشـاط فـي الكتـاب المعلمـي، أو مـن خـالل ورقـة العمـل الخاصـة 

 .))2(بطاقة رقم (بالنشاط 

یقوم المعلم بتوزیع ورقة العمل الخاصة بالنشاط على المجموعات لتنفیذ النشاط، ثـم اإلجابـة عـن  -

    .ورقة العملاألسئلة الخاصة في النشاط في 

یقوم المعلم أثناء تنفیذ الطالب النشاط بمالحظة ومتابعة المجموعات، وتـوجیههم وتسـهیل عملهـم  -

واإلجابــة عــن استفســاراتهم، مــع التركیــز علــى المجموعــات المتدنیــة فــي التحصــیل، باإلضــافة لتقــویم 

 لذلك.أداء طالب المجموعات من خالل أداة التقویم المعدة خصیًصا 

علــــى حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 مناقشتها أمام طالب الصف.

 ت طالب المجموعات.بعد االستماع إلجابااإلجابات الصحیحة یقوم المعلم بعرض  -
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  الخبرات المادیة المحسوسة

 شارك). –زاوج  –هل یستطیع اإلنسان العیش في القطب المتجمد؟ ولماذا؟ (فكر  -

 شارك). –زاوج  –كیف یتم تدویر المواد المصنوعة من الحدید؟ (فكر  -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

ا:أكمل الجمل اآلتیة بما   تراه مناسبً

 االنصهار: تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة ........... -

 االنصهار: تحول المادة من الحالة ............ إلى الحالة ........... -

 االنصهار: تحول .......... من الحالة ........... إلى الحالة ........... -

 المتدرجة): اختر المهمة المناسبة لك (األنشطةالتقویم: 

 صمم مطویة بحدود صفحتین حول التجمد من موقع ویكیبیدیا على الشبكة العنكبوتیة. -

صــمم مطویــة بحــدود ثــالث صــفحات حـــول التجمــد واالنصــهار مــن خــالل اســتعانتك بمحركـــات  -

 البحث على الشبكة العنكبوتیة.

وقعین علـى صمم مطویة بحدود ثالث صفحات حول التجمد واالنصهار مـن خـالل اسـتعانتك بمـ -

 الشبكة العنكبوتیة، مع تضمین رسوم ایضاحیة.
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  الدرس الرابع

  )4ورقة عمل (

  ):1بطاقة (

 ، ثم أجب عن األسئلة: 70) صفحة 8-5تأمل الشكل ( -

  

  ):2بطاقة (

  االنصهار والتجمد.موضوع النشاط: 

حـــــــرارة، جلیـــــــد مبـــــــروش، وأنبـــــــوب اختبـــــــار ذو قطـــــــر كبیـــــــر، ومیـــــــزان المـــــــواد واألدوات الالزمـــــــة: 

  وكأس فیها ماء ساخن.

  عند استخدام الماء الساخن.ا كن حذرً إجراءات األمن والسالمة: 

  اإلجراءات:

ضــــــع كمیــــــة مــــــن الجلیــــــد المجــــــروش داخــــــل األنبــــــوب، ثــــــم انقــــــل األنبــــــوب إلــــــى داخــــــل كــــــأس  -

 الماء الساخن.

 أخرج األنبوب من الكأس عندما یبدأ الجلید المجروش بالتحول إلى ماء سائل. -
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ـــــات األنبـــــوب كـــــل دقیقـــــة باســـــتمرار بـــــدًء  الجـــــدول اآلتـــــيســـــجل فـــــي  - مـــــن  ادرجـــــة حـــــرارة محتوی

ـــــى تحـــــول الجلیـــــد المجـــــروش بالكامـــــل إلـــــى مـــــاء  لحظـــــة وضـــــع األنبـــــوب فـــــي المـــــاء الســـــاخن، وحت

 سائل.

ــــ - العالقــــة بــــین درجــــة الحــــرارة والــــزمن، وحــــدد مــــن الرســــم البیــــاني أیــــن ثبتــــت درجــــة  امثــــل بیانیً

 ة االنصهار.الحرارة.  استنتج درج

 قارن نتائجك بنتائج زمالئك. -
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  السابعالصف:                                              االنصهار والتجمداسم الدرس: 

  سلم تقدیر عدديأداة التقویم:                        ءالمالحظة واألداالتقویم:  استراتیجیة

  : تعدل ضعیف1: تعدل جید / 2: تعدل جید جدًا / 3: تعدل ممتاز / 4مالحظة: 

  المجموع  المعاییر  االسم  الرقم

توضیح المقصود بكل من 

درجة  االنصهار، والتجمد،

  االنصهار، درجة التجمد

ا أن  االستنتاج عملیً

المادة الصلبة النقیة 

لها درجة انصهار 

  ثابتة

بیان لكل مادة 

صلبة نقیة درجة 

   انصهار محددة

االلتزام بالوقت الذي 
حدده المعلم لتنفیذ 

  النشاط

التعاون مع زمالئه 

  في عمل بحث ما

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               



156 
 

  لدرس الخامسا  

  حصة دراسیة 3 الزمن:التبخر والتكاثف     الموضوع:   السابع الصف: 

  شارك، األنشطة المتدرجة –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من تعلم هذا الدرس أن یكون قادرً

 توضیح المقصود بكل من التبخر، والتكاثف. -

 استنتاج العوامل المؤثرة في كمیة تبخر السائل. -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

 إبداء االهتمام بدراسة مفهوم التبخر، والتكاثف. -

 إیجابي. بشكلإبداء التعاون بین طالب المجموعة  -

  التبخر، التكاثف.المفاهیم العلمیة المتضمنة: 

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض.المصادر والوسائل التعلیمیة: 

  االنصهار، التجمد.التعلم القبلي: 

  إجراءات تنفیذ الدرس

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 یكلف المعلم بعض الطالب بقراءة الفقرة األولى في الدرس. -
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یعـــرض المعلـــم صـــورة للبحـــر المیـــت فـــي أیـــام الصـــیف أخـــرى فـــي أیـــام الشـــتاء باســـتخدام جهـــاز  -

 )).1(بطاقة رقم ()، وتوزع الصورة أیًضا على المجموعات Data Showعرض (

اآلتیــة: لمــاذا یــنخفض مســتوى المــاء فــي البحــار یكلــف المعلــم الطــالب بتأملهــا ثــم یطــرح األســئلة  -

والمحیطــات فـــي فصـــل الصــیف؟ لمـــاذا یرتفـــع مســتوى المـــاء فـــي البحــار والمحیطـــات فـــي فصـــل 

 الشتاء؟ لماذا نشاهد الغیوم في فصل الشتاء؟ ما العوامل المؤثرة في كمیة التبخر؟

ا للتفكیر الصامت حول األسئلة المطروحة. -  یعطي المعلم الطالب وقتً

 یطلب المعلم من الطالب أن یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج. -

 .كل زوج یكون إجابة واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي األكثر إقناًعا -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا إلیهــا مــع زمالئهــم فــي  - یطلــب المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

السبورة، لتكـون واضـحة لـدى جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا  یقوم المعلم بتدوین إجابات الطالب على -

 .على اإلجابات الصحیحة

  بلورة المفهوم

یقوم المعلم بعـرض مقطـع فیـدیو الرتفـاع بخـار المـاء مـن أوانـي الطهـي، باسـتخدام جهـاز عـرض 

)Data Show ،؛ یبین من خالله مفهوم التبخر، ویبین التغیر في حالة المـادة أثنـاء عملیـة التبخـر(

وتكون البخار، ومن ثم یوجه الطالب إلى مفهوم التبخر، ومن ثم یكلـف بعـض الطـالب بقراءتـه مـن 

الكتاب، ومن ثم یكتب مفهوم التبخر على السبورة.  ومن ثم یقوم المعلم بعـرض مقطـع فیـدیو لتكـون 

)؛ یبـین مـن Data Showقطرات الماء على أسطح أغطیة أواني الطـبخ، باسـتخدام جهـاز عـرض (

ه مفهــوم التكــاثف، ویبــین التغیــر فــي حالــة المــادة أثنــاء عملیــة التكــاثف، وتكــون قطــرات المــاء، خاللــ
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ومن ثم یوجه الطالب إلى مفهوم التكاثف، ومن ثم یكلف بعـض الطـالب بقراءتـه مـن الكتـاب، ومـن 

  ثم یكتب على السبورة.

  مرتفع) -متوسط  –التحصیل: ضعیف  متجانسة في(العمل كمجموعات التجریب النشط: 

 –متوســط  –مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل (مــنخفض  6یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــالب إلــى  -

) طالب، ومن ثـم یقـوم طـالب كـل مجموعـة بتوزیـع 6-5مرتفع)، بحیث تضم كل مجموعة من (

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  یعرض المعلم على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشاط. -

) التبخـــر والتكـــاثف، مـــن 75-74معلـــم بتكلیـــف طـــالب المجموعـــات بتنفیـــذ نشـــاط ص (یقـــوم ال -

خالل توجیههم إلجراءات تنفیـذ النشـاط فـي الكتـاب المعلمـي، أو مـن خـالل ورقـة العمـل الخاصـة 

 .))2(بطاقة رقم ( بالنشاط

یقوم المعلم بتوزیع ورقة العمل الخاصة بالنشاط على المجموعات لتنفیذ النشاط، ثـم اإلجابـة عـن  -

    .ورقة العملاألسئلة الخاصة في النشاط في 

یقوم المعلم أثناء تنفیذ الطالب النشاط بمالحظة ومتابعة المجموعات، وتـوجیههم وتسـهیل عملهـم  -

اراتهم، مـــع التركیـــز علـــى المجموعـــات المتدنیـــة فـــي التحصـــیل، باإلضـــافة واإلجابـــة عـــن استفســـ

 لتقویم أداء طالب المجموعات من خالل أداة التقویم المعدة خصیًصا لذلك.

علــــى حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 مناقشتها أمام طالب الصف.

 بعد االستماع إلجابات طالب المجموعات.اإلجابات الصحیحة یقوم المعلم بعرض  -

-   
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  الخبرات المادیة المحسوسة

 شارك). –زاوج  –لماذا یقف الشخص المبلل في الماء تحت أشعة الشمس؟ (فكر  -

 شارك). –زاوج  –أیام الشتاء قطرات ماء عالقة على أسطح النوافذ؟ (فكر لماذا نشاهد في  -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

ا:  أكمل الجمل اآلتیة بما تراه مناسبً

 التبخر: تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة ........... -

 .... إلى الحالة ...........التبخر: تحول المادة من الحالة ........ -

 التبخر: تحول .......... من الحالة ........... إلى الحالة ........... -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة):التقویم: 

 صمم مطویة بحدود صفحتین حول التبخر من موقع ویكیبیدیا على الشبكة العنكبوتیة. -

التبخـــر والتكـــاثف مـــن خـــالل اســـتعانتك بمحركـــات صـــمم مطویـــة بحـــدود ثـــالث صـــفحات حـــول  -

 البحث على الشبكة العنكبوتیة.

صـمم مطویــة بحــدود ثــالث صـفحات حــول التبخــر والتكــاثف مـن خــالل اســتعانتك بمــوقعین علــى  -

 الشبكة العنكبوتیة، مع تضمین رسوم ایضاحیة.
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  الدرس الخامس

  )5ورقة عمل (

  ):1بطاقة (

ـــــة للبحـــــر  - ـــــم أجـــــب عـــــن تأمـــــل الصـــــور اآلتی ـــــام الشـــــتاء ث ـــــام الصـــــیف أخـــــرى فـــــي أی المیـــــت فـــــي أی

 األسئلة:

 

  

  ):2بطاقة (

  التبخر والتكاثف.موضوع النشاط: 

ــــــــة:  ــــــــد بنســــــــن، وجلیــــــــد المــــــــواد واألدوات الالزم ــــــــزان حــــــــرارة، وموق ــــــــة، ومــــــــاء، ومی كــــــــأس زجاجی

  مجروش، ومیزان حرارة، وحامل، وطبق زجاجي، وشبكة تسخین.

ا عند استخدام موقد بنسن.إجراءات األمن والسالمة:    كن حذرً
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  اإلجراءات:

 صب كمیة من الماء في الكأس الزجاجیة، ثم ضعها فوق موقد بنسن. -

ضـــــع میــــــزان الحـــــرارة داخــــــل الكـــــأس، وراقــــــب درجـــــة حــــــرارة المـــــاء أثنــــــاء التســـــخین، كمــــــا فــــــي  -

 .74) صفحة 5-10الشكل (

 
 ..........................سجل مالحظاتك ................. -

 راقب سطح السائل، ماذا تشاهد؟ -

  ):3بطاقة (

  العوامل المؤثرة في سرعة التبخر (نوع السائل).موضوع النشاط: 

  الهدف من النشاط:

) أطبـــــــاق متماثلــــــــة، وكحـــــــول إیثیلـــــــي، ومــــــــاء مقطـــــــر، وأســــــــیتون، 3(المـــــــواد واألدوات الالزمــــــــة: 

  ومخبار مدرج.

ا عند استخدام موقد بنسن.إجراءات األمن والسالمة:    كن حذرً
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  اإلجراءات:

 ).3-1رقم األطباق من ( -

ـــــــي الطبـــــــق األول، و(25ضـــــــع ( - ـــــــي 25) مـــــــل مـــــــن الكحـــــــول اإلیثیلـــــــي ف ) مـــــــل مـــــــن المـــــــاء ف

 ) مل من األسیتون في الطبق الثالث.25الطبق الثاني، و(

 ) دقیقة.20اترك األطباق على الطاولة ( -

 ، وهو كاآلتي:76سائل المتبقي، ودون نتائجك في الجدولصفحة قس حجم ال -

  حجم المادة المتبقیة (مل)  حجم المادة األصلیة (مل)  المادة

   25  إیثیلي كحول

    25  ماء

    25  أسیتون

  

ا؟ -  أي السوائل أسرع تبخرً

ا حسب كمیة المادة المتبقیة؟  -  رتب السوائل تصاعدیً
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  ):4بطاقة (

  العوامل المؤثرة في سرعة التبخر(درجة الحرارة). موضوع النشاط: 

  الهدف من النشاط:

ـــــواد واألدوات الالزمـــــة:  مـــــاء، وكأســـــان زجاجیتـــــان متماثلتـــــان، وموقـــــد بنســـــن، ومیـــــزان حـــــرارة، الم

  وشبكة تسخین.

ا عند استخدام موقد بنسن أثناء التسخین.إجراءات األمن والسالمة:    كن حذرً

  اإلجراءات:

 یتین من الماء في كل كأس.ضع كمیتین متساو  -

) دقــــــائق، واتـــــرك الكــــــأس الثانیـــــة بعیــــــدة 5ضـــــع الكـــــأس األولــــــى علـــــى مصــــــدر حـــــراري مـــــدة ( -

 ، وهو كاآلتي:76) صفحة 5-11عن المصدر الحراري كما في الشكل (

 
 قس باستخدام میزان الحرارة درجة حرارة الماء في الكأسین. -

 سجل حجم الماء المتبقي في الكأسین. -

 ن فقدت كمیة أكبر من الماء؟ ما دلیلك على ذلك؟اأي الكأس -

 ما العالقة بین درجة حرارة الماء وسرعة التبخر؟ -
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  ):5بطاقة (

العوامــــــل المــــــؤثرة فــــــي ســـــرعة التبخــــــر (ســــــرعة الهــــــواء المتحــــــرك فــــــوق ســــــطح موضــــــوع النشــــــاط: 

  السائل).

  الهدف من النشاط:

  متشابهان، ومخبار مدرج.كحول إیثیلي، ومروحة، وطبقان المواد واألدوات الالزمة: 

ا عند استخدام المروحة.إجراءات األمن والسالمة:    كن حذرً

  اإلجراءات:

 ضع كمیة متساویة من الكحول اإلیثیلي في الطبقین. -

 شغل المروحة وضع أحد الطبقین أمامها. -

 ضع الطبق الثاني في مكان ال یصله هواء المروحة. -

 ) دقائق.5المتبقي في كل من الطبقین بعد مرور ( قس حجم الكحول اإلیثیلي -

 سجل مالحظاتك ........................................... -
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  ):6بطاقة (

  العوامل المؤثرة في سرعة التبخر (مساحة سطح السائل).موضوع النشاط: 

  جفنة، ومخبار مدرج.و أنبوب اختبار، و كحول إیثیلي، المواد واألدوات الالزمة: 

ا عند استخدام المروحة.إجراءات األمن والسالمة:    كن حذرً

  اإلجراءات:

ــــــي  - ــــــة مســــــاویة لهــــــا ف ــــــار، وضــــــع كمی ــــــي أنبــــــوب االختب ــــــة مــــــن الكحــــــول اإلیثیلــــــي ف ضــــــع كمی

 ، وهو كاآلتي:78) صفحة 12-5الجفنة كما في الشكل (

  
 

 أي سطحي السائل أكبر مساحة؟ -

 ) دقیقة.15اترك أنبوب االختبار والجفنة مدة ( -

 قس حجم الكحول اإلیثیلي المتبقي في كل منهما. -

 سجل مالحظاتك ........................................... -

 ناقش زمالءك فیما توصلت إلیه. -
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  السابعالصف:                                                   التبخر والتكاثفسم الدرس: ا

  قائمة شطبأداة التقویم:                                  ءالمالحظة واألداالتقویم:  استراتیجیة

   0تعدل  :، ال1تعدل  :نعممالحظة: 
  المجموع  المعاییر  االسم  الرقم

توضیح المقصود 

بكل من التبخر، 

  والتكاثف

استنتاج العوامل 

المؤثرة في كمیة 

  تبخر السائل

االلتزام بالوقت 
الذي حدده المعلم 

  لتنفیذ النشاط

احترام آراء زمالئه 

عند مناقشتهم 

  موضوع ما

ابداء االهتمام 

 بدراسة مفهوم

  والتكاثف التبخر،

  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         
  

  



167 
 

  الدرس السادس

  حصة دراسیة 2 الزمن:الغلیان     الموضوع:   السابع الصف: 

  شارك، األنشطة المتدرجة –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من تعلم هذا الدرس أن یكون قادرً

 بالغلیان، ودرجة الغلیان. توضیح المقصود -

 قیاس درجة غلیان السائل. -

 استنتاج أن لكل مادة نقیة درجة غلیان محددة. -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

 إبداء االهتمام بدراسة مفهوم الغلیان، ودرجة الغلیان. -

 إیجابي. بشكلإبداء التعاون بین طالب المجموعة  -

  الغلیان، درجة الغلیان.المفاهیم العلمیة المتضمنة: 

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض.المصادر والوسائل التعلیمیة: 

  التبخر.التعلم القبلي: 

  إجراءات تنفیذ الدرس:

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 رة األولى في الدرس.یكلف المعلم بعض الطالب بقراءة الفق -
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)، ویــوزع Data Showباســتخدام جهــاز عــرض ( 80) صــفحة 15-5یعــرض المعلــم الشــكل ( -

 )).1(بطاقة رقم (أیًضا على المجموعات  الشكل

ثــم یطــرح األســئلة اآلتیــة: لمـــاذا تظهــر فقاعــات تخــرج مـــن  الشـــكلیكلــف المعلــم الطــالب بتأمــل  -

داخل السائل وتنفجر عند السطح عند تسخینه؟ لماذا یفور مشروب الشاي والقهـوة عنـد تسـخینه؟ 

 ماذا تتوقع أن یحدث لمشروب الشاي أو القهوة إذا استمر تسخینه لفترة طویله؟

ا للتفكیر الصامت حول األسئ -  لة المطروحة.یعطي المعلم الطالب وقتً

 یطلب المعلم من الطالب أن یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج. -

 .كل زوج یكون إجابة واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي األكثر إقناًعا -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا إلیهــا مــع زمالئهــم فــي  - یطلــب المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

إجابات الطالب على السبورة، لتكـون واضـحة لـدى جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا یقوم المعلم بتدوین  -

 .على اإلجابات الصحیحة

  بلورة المفهوم

یقــوم المعلــم بعــرض مقطــع فیــدیو لظهــور فقاعــات الهــواء داخــل بــین جزیئــات المــاء أثنــاء وضــع 

الغلیـان، )؛ یبـین مـن خاللـه مفهـوم Data Showالماء فوق مصدر لهب، باستخدام جهاز عـرض (

ویبــین التغیــر فــي حالــة المــادة أثنــاء عملیــة الغلیــان، وتكــون فقاعــات الهــواء، ومــن ثــم یوجــه الطــالب 

إلى مفهوم الغلیان، ومن ثم یكلف بعض الطالب بقراءته من الكتـاب، ومـن ثـم یكتـب مفهـوم الغلیـان 

  على السبورة.
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  مرتفع) -متوسط  –(العمل كمجموعات متجانسة  في التحصیل: ضعیف التجریب النشط: 

 –متوســط  –مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل (مــنخفض  6یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــالب إلــى  -

) طالب، ومن ثـم یقـوم طـالب كـل مجموعـة بتوزیـع 6-5مرتفع)، بحیث تضم كل مجموعة من (

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  ط.یعرض المعلم على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشا -

) الغلیـــــان، مـــــن خـــــالل 81-80یقــــوم المعلـــــم بتكلیـــــف طـــــالب المجموعـــــات بتنفیــــذ نشـــــاط ص ( -

تــــوجیههم إلجــــراءات تنفیــــذ النشــــاط فــــي الكتــــاب المعلمــــي، أو مــــن خــــالل ورقــــة العمــــل الخاصــــة 

 .))2(بطاقة رقم ( بالنشاط

اإلجابـة عـن یقوم المعلم بتوزیع ورقة العمل الخاصة بالنشاط على المجموعات لتنفیذ النشاط، ثـم  -

   .ورقة العملاألسئلة الخاصة في النشاط في 

یقوم المعلم أثناء تنفیذ الطالب النشاط بمالحظة ومتابعة المجموعات، وتـوجیههم وتسـهیل عملهـم  -

ضـــافة واإلجابـــة عـــن استفســـاراتهم، مـــع التركیـــز علـــى المجموعـــات المتدنیـــة فـــي التحصـــیل، باإل

 لتقویم أداء طالب المجموعات من خالل أداة التقویم المعدة خصیًصا لذلك.

علــــى حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 مناقشتها أمام طالب الصف.

 بعد االستماع إلجابات طالب المجموعات.اإلجابات الصحیحة یقوم المعلم بعرض  -
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  الخبرات المادیة المحسوسة

ا المـــاء عنـــد درجـــة حـــرارة  -  –زاوج  –س؟ (فكـــر ° 50س أم عنـــد درجـــة ° 100أیهمـــا أســـرع تبخـــرً

 شارك).

 شارك). –زاوج  –أذكر أمثلة على مواد تستطیع غلیها؟ (فكر  -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

ا:  أكمل الجمل اآلتیة بما تراه مناسبً

ا. عند درجة الغلیان توجد المادة في الحالتین السائلة و ........... -  معً

ا. عند درجة الغلیان توجد المادة في الحالتین ........... و ........... -  معً

ا. وجد المادة في الحالتین ........... و ...........عند درجة ............. ت -  معً

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة):التقویم: 

 صمم مطویة بحدود صفحتین حول الغلیان من موقع ویكیبیدیا على الشبكة العنكبوتیة. -

ى صــمم مطویــة بحــدود ثــالث صــفحات حــول الغلیــان مــن خــالل اســتعانتك بمحركــات البحــث علــ -

 الشبكة العنكبوتیة.

صـمم مطویـة بحـدود ثــالث صـفحات حـول الغلیــان ودرجـة الغلیـان مــن خـالل اسـتعانتك بمــوقعین  -

 على الشبكة العنكبوتیة، مع تضمین رسوم ایضاحیة.
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  الدرس السادس

  )6ورقة عمل (

  ):1بطاقة (

 ، ثم أجب عن األسئلة:80) صفحة 15-5تأمل الشكل ( -

 

  ):2بطاقة (

  الغلیان. موضوع النشاط: 

دورق، ومـــــاء مقطـــــر، ومیـــــزان حـــــرارة، وســـــدادة بثقبـــــین، وموقـــــد بنســـــن، المـــــواد واألدوات الالزمـــــة: 

  ، وحامل، وشبكة تسخین.Lوأنبوب زجاجي على شكل حرف 

ا عند استخدام موقد بنسن أثناء التسخین.إجراءات األمن والسالمة:    كن حذرً

  اإلجراءات:

طــــر، وباســــتخدام الســــدادة ثبــــت بداخلــــه میــــزان حــــرارة، كمــــا فــــي الشــــكل خــــذ دورقــــًا فیــــه مــــاء مق -

 ، وهو كاآلتي:80) صفحة 5-16(
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 ابدأ بتسخین الماء، والحظ التغیرات التي تطرأ علیه. -

 ، وهو كاآلتي:80في الجدولصفحة  دقیقةسجل درجة حرارة الماء كل  -

                )دقیقةالزمن (

                س°درجة حرارة 

 

ـــــا العالقـــــة بـــــین درجـــــة الحـــــرارة والـــــزمن، واســـــتنتج مـــــن الرســـــم البیـــــاني درجـــــة غلیـــــان  - ارســــم بیانیً

 ، وهو كاآلتي:81الماء، كما في الشكل صفحة 
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  السابعالصف:                                                            الغلیاناسم الدرس: 

  سلم تقدیر عدديأداة التقویم:                            ءالمالحظة واألداالتقویم:  استراتیجیة

  : تعدل ضعیف1: تعدل جید / 2: تعدل جید جدًا / 3: تعدل ممتاز / 4مالحظة: 
  المجموع  المعاییر      االسم  الرقم

توضیح المقصود 

بالغلیان، ودرجة 

  الغلیان

قیاس درجة 

  غلیان السائل

استنتاج أن لكل مادة 

 نقیة درجة غلیان

   محددة

االلتزام بالوقت الذي 

حدده المعلم لتنفیذ 
  النشاط

التعاون مع زمالئه 

  في عمل بحث ما

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9                

10               

11                

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               
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  لدرس السابعا

  حصة دراسیة 3 الزمن:انتقال الحرارة     الموضوع:  السابع الصف: 

  شارك، األنشطة المتدرجة –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من تعلم هذا الدرس أن یكون قادرً

 تعداد طرائق انتقال الحرارة. -

توضـــیح المقصـــود بالتوصـــیل، والحمـــل، واإلشـــعاع، وتیـــارات الحمـــل الصـــاعدة، وتیـــارات الحمـــل  -

 الهابطة.

 ذكر بعض التطبیقات العملیة لطرائق انتقال الحرارة. -

 أمثلة على تیارات حمل مفیدة في الحیاة العامة. اعطاء -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

إبـداء االهتمــام بدراســة مفهــوم التوصــیل، والحمــل، واإلشــعاع، وتیــارات الحمــل الصــاعدة، وتیــارات  -

 الحمل الهابطة.

 إیجابي. بشكلإبداء التعاون بین طالب المجموعة  -

التوصـیل، الحمـل، اإلشـعاع، تیـارات الحمـل الصـاعدة، تیـارات الحمـل منة: المفـاهیم العلمیـة المتضـ

  الهابطة.

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض.المصادر والوسائل التعلیمیة: 

  التمدد والتقلص.التعلم القبلي: 
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  إجراءات تنفیذ الدرس

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 یكلف المعلم بعض الطالب بقراءة الفقرة األولى في الدرس. -

ا لمكــوك فضـائي منفجـر أثنــاء عودتـه إلـى األرض توضــح الفقـرة، ثـم تعــرض  - یعـرض المعلـم صـورً

(بطاقــة رقــم )، وتــوزع الصـور أیًضــا علــى المجموعــات Data Showباسـتخدام جهــاز عــرض (

)1.(( 

األسـئلة اآلتیـة: لمـاذا تسـخن یـد ابریـق الشـاي عـن یكلف المعلم الطـالب بتأمـل الصـور ثـم یطـرح  -

تســخینه؟ لمــاذا یســخن جمیــع اجــزاء الســائل فــي ابریــق الشــاي مــع العلــم بــأن الجــزء الســفلي فقــط 

الــذي تعــرض للحــرارة؟ لمــاذا تشــعر بــالحرارة عنــدما تقــف أســفل أشــعة الشــمس؟ مــا طرائــق انتقــال 

 الحرارة؟

ا للتفكیر الصام -  ت حول األسئلة المطروحة.یعطي المعلم الطالب وقتً

 یطلب المعلم من الطالب أن یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج. -

 .كل زوج یكون إجابة واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي األكثر إقناًعا -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا إلیهــا مــع زمالئهــم فــي  - یطلــب المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

بتدوین إجابات الطالب على السبورة، لتكـون واضـحة لـدى جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا یقوم المعلم  -

 .على اإلجابات الصحیحة
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  بلورة المفهوم

فلــزي علــى النــار، وأخــرى لطفــل یقــرب یــده مــن مــدفأة وأخــرى  إلبریــقیقــوم المعلــم بعــرض صــورة 

كـل مـن  )؛ توضـح مفهـومData Showلشخص یقف تحت أشعة الشمس باستخدام جهـاز عـرض (

الحمل والتوصیل واإلشعاع، ومن ثم یوجـه المعلـم الطـالب للمقارنـة بـین طرائـق انتقـال الحـرارة، ومـن 

  ثم یكلف بعض الطالب بقراءته من الكتاب، ومن ثم یكتب على السبورة.

  مرتفع) -متوسط  –(العمل كمجموعات متجانسة  في التحصیل: ضعیف التجریب النشط: 

 –متوســط  –مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل (مــنخفض  6الب إلــى یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــ -

) طالب، ومن ثـم یقـوم طـالب كـل مجموعـة بتوزیـع 6-5مرتفع)، بحیث تضم كل مجموعة من (

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  یعرض المعلم على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشاط. -

)، طرائـق انتقـال الحــرارة، 89-88بتنفیـذ نشـاط صــفحة (یقـوم المعلـم بتكلیـف طــالب المجموعـات  -

)، التوصــــیل فــــي المــــواد المختلفــــة، وتكلیــــف 90-89وتكلیــــف الطــــالب بتنفیــــذ نشــــاط صــــفحة (

)، طرائــق انتقــال الحــرارة، وتكلیــف الطــالب بتنفیــذ نشــاط 91-90الطــالب بتنفیــذ نشــاط صــفحة (

جـراءات تنفیـذ األنشـطة فـي الكتــاب مـن خــالل تـوجیههم إل  )، طرائـق انتقـال الحـرارة.92صـفحة (

))، 2(بطاقــة رقــم ( النحــو التــاليعلــى  المعلمــي، أو مــن خــالل أوراق العمــل الخاصــة باألنشــطة

 .))4))، (بطاقة رقم (3(بطاقة رقم (

یقـوم المعلـم بتوزیـع أوراق العمــل الخاصـة باألنشـطة علـى المجموعــات لتنفیـذ النشـاط، ثـم اإلجابــة  -

     .أوراق العملألنشطة في عن األسئلة الخاصة في ا
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یقوم المعلم أثناء تنفیذ الطالب النشاط بمالحظة ومتابعة المجموعات، وتـوجیههم وتسـهیل عملهـم  -

واإلجابـــة عـــن استفســـاراتهم، مـــع التركیـــز علـــى المجموعـــات المتدنیـــة فـــي التحصـــیل، باإلضـــافة 

 التقویم المعدة خصیًصا لذلك.لتقویم أداء طالب المجموعات من خالل أداة 

علــــى حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 مناقشتها أمام طالب الصف.

  بعد االستماع إلجابات طالب المجموعات.حة اإلجابات الصحییقوم المعلم بعرض  -

  الخبرات المادیة المحسوسة

 شارك). –زاوج  –أذكر أمثلة على مواد موصلة للحرارة من البیئة المحیطة؟ (فكر  -

 شارك). –زاوج  –أذكر أمثلة على مواد عازلة للحرارة من البیئة المحیطة؟ (فكر  -

زاوج  –مـن ملعقـة فلزیـة عنـد طهـي الطعـام؟ (فكـر  فسر: یفضل استخدام ملعقة من الخشب بـدًال  -

 شارك). –

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

 حول رمز اإلجابة الصحیة لكل مما یأتي: دائرةضع 

 تنتقل الحرارة من الشمس إلى األرض بطریقة: -

 ب. اإلشعاع                  أ. الحمل                  

 لحرارة من الشمس إلى األرض بطریقة:تنتقل ا -

 أ. الحمل              ب. اإلشعاع              ج. التوصیل

 تنتقل الحرارة من الشمس إلى األرض بطریقة: -
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 أ. الحمل     ب. اإلشعاع      ج. التوصیل     د. الحمل والتوصیل

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة):التقویم: 

 المخطط اآلتي؟أكمل  -

 

  

  

  

  

  

  

 

: (طرائـق انتقـال الحـرارة، الهـواء أو الفـراغ، المـواد الفلزیـة، اآلتیـةصمم مخطط باستخدام الكلمـات  -

 اإلشعاع، الحمل، الموائع، التوصیل).

 لطرائق انتقال الحرارة، مع ذكر أمثلة؟أرسم مخطط  -

  

  

  

 طرائق انتقال الحرارة

 الحمل  

في الهواء 
 أو الفراغ 

 
في المواد 

 الفلزیة
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  الدرس السابع

  )7ورقة عمل (

  ):1بطاقة (

  ، ثم أجب عن األسئلة: اآلتيتأمل صورة المكوك الفضائي  -

  

  ):2بطاقة (

  طرائق انتقال الحرارة (التوصیل). موضوع النشاط: 

ـــــة مـــــن المـــــواد واألدوات الالزمـــــة:  ) 4الشـــــمع، و(قضـــــیب نحاســـــي، وحامـــــل، وموقـــــد بنســـــن، وكمی

  دبابیس.

  إجراءات األمن والسالمة: 

ا عند استخدام موقد بنسن أثناء التسخین. -  كن حذرً

ا أثناء صهر الشمع وتسخین القضیب. -  كن حذرً
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  اإلجراءات:

ثبـــــت الـــــدبابیس األربعـــــة علـــــى القضـــــیب النحاســـــي بقطعـــــة شـــــمع علـــــى كـــــل منهـــــا.  كمـــــا فـــــي  -

 )، وهو كاآلتي:88) صفحة (21-5الشكل (

 

 أحد طرفي القضیب من اللهب وراقب ما یحدث للدبابیس. قرب -

 أي الدبابیس یسقط أوًال؟ سجل نتائجك ...................................... -

اســـــــــــــــــــتخدم النتـــــــــــــــــــائج التـــــــــــــــــــي حصـــــــــــــــــــلت علیهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي دعـــــــــــــــــــم توقعـــــــــــــــــــك أو نفیـــــــــــــــــــه  -

................................................. 

  ):2بطاقة (

  انتقال الحرارة (التوصیل في المواد المختلفة).  طرائقموضوع النشاط: 

) قضــــــــبان متســــــــاویة فــــــــي الطــــــــول والســــــــمك (ألمنیــــــــوم، وخشــــــــب، 4(المــــــــواد واألدوات الالزمــــــــة: 

) دبـــــابیس، وشـــــمع، وحـــــامالن، وشـــــبكتا 4وحدیـــــد، ونحـــــاس)، ودورق فیـــــه مـــــاء، وموقـــــد بنســـــن، و(

  تسخین.
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  إجراءات األمن والسالمة: 

ا عند استخدام موقد بنسن أثناء التسخین. -  كن حذرً

ا أثناء صهر الشمع وتسخین القضیب. -   كن حذرً

  اإلجراءات:

ا. -  ثبت دبوًسا بقطعة شمع على كل قضیب كما تعلمت سابقً

 )، وهو كاآلتي:89) صفحة (22-5في الشكل ( الكأس كماضع القضبان فوق  -

 
یـــــدة التوصـــــیل، ومـــــواد ردیئـــــة التوصـــــیل صـــــنف مـــــواد القضـــــبان التـــــي اســـــتخدمتها إلـــــى مـــــواد ج -

 للحرارة.  وناقش زمالءك فیما توصلت إلیه.

  ):3بطاقة (

  طرائق انتقال الحرارة (الحمل). موضوع النشاط: 

أنبــــــــوب دوران المـــــــاء الزجـــــــاجي، ونشــــــــارة الخشـــــــب، وموقـــــــد بنســــــــن، المـــــــواد واألدوات الالزمـــــــة: 

  وماء، وحامل فلزي، وسدادة فلین، وشبكة تسخین.
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  إجراءات األمن والسالمة: 

ا عند استخدام موقد بنسن أثناء التسخین. -  كن حذرً

  اإلجراءات:

 ضع الماء ونشارة الخشب داخل أنبوب دوران الماء. -

 )، وهو كاآلتي:91) صفحة (23-5سخن طرف أنبوب دوران الماء كما في الشكل ( -

 
 صف حركة نشارة الخشب. -

  ):4بطاقة (

  طرائق انتقال الحرارة (اإلشعاع). موضوع النشاط: 

  ) واط، ومصدر للتیار.100مصباح كهربائي قدرته (المواد واألدوات الالزمة: 

  إجراءات األمن والسالمة: 

ا عند استخدام مصدر التیار. -  كن حذرً
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  اإلجراءات:

 شغل المصباح الكهربائي. -

كمــــا فــــي الشـــــكل  ) ســــم مــــدة دقیقتــــین،10ضــــع یــــدك أســــفل المصــــباح الكهربــــائي علــــى بعـــــد ( -

 )، وهو كاآلتي:92) صفحة (5-24(

 
 هل تحس بوصول الحرارة إلى یدك؟ فسر ذلك؟ -
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  السابعالصف:                                                 انتقال الحرارةاسم الدرس: 

  قائمة شطبأداة التقویم:                             ءالمالحظة واألداالتقویم:  استراتیجیة

  0 تعدل :، ال1تعدل  :نعممالحظة: 
  المجموع  المعاییر  االسم  الرقم

تعداد طرائق انتقال 

  الحرارة

توضیح المقصود 

بالتوصیل، والحمل، 

واالشعاع، وتیارات 

الحمل الصاعدة، 

وتیارات الحمل 

  الهابطة

ذكر بعض 

التطبیقات العملیة 

لطرائق انتقال 

  الحرارة

اعطاء أمثلة على 

تیارات حمل مفیدة 

  في الحیاة العامة

ابداء االهتمام 

 بدراسة مفهوم

 والحمل، التوصیل،

  واالشعاع

  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

24                         

25                         
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  الدرس الثامن

  حصة دراسیة 2 الزمن:العزل الحراري     الموضوع:   السابع الصف: 

  شارك، األنشطة المتدرجة –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من تعلم هذا الدرس أن یكون قادرً

 توضیح المقصود بالعزل الحراري. -

 ري.بیان أهمیة العزل الحرا -

 اعطاء أمثلة على مواد عازلة للحرارة. -

 تفسیر بعض المشاهدات المتعلقة بالعزل الحراري. -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

 إبداء االهتمام بدراسة مفهوم العزل الحراري. -

 إیجابي. بشكلإبداء التعاون بین طالب المجموعة  -

  العزل الحراري.المفاهیم العلمیة المتضمنة: 

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض.المصادر والوسائل التعلیمیة: 

  المواد الموصلة للحرارة، المواد العازلة للحرارة.التعلم القبلي: 
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  إجراءات تنفیذ الدرس

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 األولى في الدرس.یكلف المعلم بعض الطالب بقراءة الفقرة  -

یعـــرض المعلـــم صـــور لبیـــوت تـــم بنائهـــا مـــن الطـــوب، وأخـــرى مـــن الحجـــر، وأخـــرى مـــن الزینكـــو  -

)، Data Showتوضــح الفقــرة، ثــم تعــرض باســتخدام جهــاز عــرض باســتخدام جهــاز عــرض (

 )).1(بطاقة رقم (وتوزع الصور أیًضا على المجموعات 

ة اآلتیــة: لمــاذا تتــرك فراغــات فــي جــدران یكلــف المعلــم الطــالب بتأمــل الصــور ثــم یطــرح األســئل -

المساكن عند بنائها؟ لماذا توضع مادة في الفراغـات لجـدران المسـاكن؟ مـاذا تتوقـع أن یحـدث لـو 

 لم تترك هذه الفراغات في جدران المساكن؟

ا للتفكیر الصامت حول األسئلة المطروحة. -  یعطي المعلم الطالب وقتً

 یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج.یطلب المعلم من الطالب أن  -

 .كل زوج یكون إجابة واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي األكثر إقناًعا -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا إلیهــا مــع زمالئهــم فــي  - یطلــب المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا  یقوم المعلم بتدوین إجابات الطالب على السبورة، لتكـون واضـحة لـدى -

 .على اإلجابات الصحیحة

  بلورة المفهوم

یقــوم المعلــم بعــرض صــورة لمقطــع مــن جــدار یتضــمن عــدة طبقــات مــن مــواد بنــاء ومــادة عازلــة، 

)، ومــن ثــم یوجــه المعلــم الطــالب لمفهــوم العــزل الحــراري، Data Showباســتخدام جهــاز عــرض (
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ب، ومـــن ثـــم یكتـــب مفهـــوم العـــزل الحـــراري علـــى ومـــن ثـــم یكلـــف بعـــض الطـــالب بقراءتـــه مـــن الكتـــا

  السبورة.

  مرتفع) -متوسط  –(العمل كمجموعات متجانسة  في التحصیل: ضعیف التجریب النشط: 

 –متوســط  –مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل (مــنخفض  6یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــالب إلــى  -

كـل مجموعـة بتوزیـع  ) طالب، ومن ثـم یقـوم طـالب6-5مرتفع)، بحیث تضم كل مجموعة من (

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  یعرض المعلم على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشاط. -

ـــم بتكلیـــف طـــالب المجموعـــات بتنفیـــذ نشـــاط ص ( - ) مفهـــوم العـــزل الحـــراري، مـــن 94یقـــوم المعل

لعمـل الخاصـة خالل توجیههم إلجراءات تنفیـذ النشـاط فـي الكتـاب المعلمـي، أو مـن خـالل ورقـة ا

 .))2(بطاقة رقم (بالنشاط 

یقوم المعلم بتوزیع ورقة العمل الخاصة بالنشاط على المجموعات لتنفیذ النشاط، ثـم اإلجابـة عـن  -

    .ورقة العملاألسئلة الخاصة في النشاط في 

وجیههم وتسـهیل عملهـم یقوم المعلم أثناء تنفیذ الطالب النشاط بمالحظة ومتابعة المجموعات، وتـ -

واإلجابـــة عـــن استفســـاراتهم، مـــع التركیـــز علـــى المجموعـــات المتدنیـــة فـــي التحصـــیل، باإلضـــافة 

 لتقویم أداء طالب المجموعات من خالل أداة التقویم المعدة خصیًصا لذلك.

علــــى حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 م طالب الصف.مناقشتها أما

 بعد االستماع إلجابات طالب المجموعات.اإلجابات الصحیحة یقوم المعلم بعرض  -
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  الخبرات المادیة المحسوسة

 شارك). –زاوج  –المحیطة؟ (فكر أذكر أمثلة على مواد عازلة للحرارة من البیئة  -
 شارك). –زاوج  –فسر: استخدام األلواح الزجاجیة المزدوجة في صناعة نوافذ المنازل؟ (فكر  -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیة لكل مما یأتي:

 في المنازل: إحدى اآلتیة یساعد على ترشید استهالك الطاقة -

 أ. الجدران العازلة                 ب. األبواب الواسعة

 تنتقل الحرارة من الشمس إلى األرض بطریقة:

 أ. الجدران العازلة    ب. األبواب الواسعة     ج. التهویة المستمرة

 تنتقل الحرارة من الشمس إلى األرض بطریقة:

 ج. التهویة المستمرة     د. النوافذ الكبیرة أ. الجدران العازلة    ب. األبواب الواسعة  

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة):التقویم: 

ا بمحركـــات  - ــكال توضـــیحیة علـــى دفتـــرك الخـــاص عـــن مفهـــوم العـــزل الحـــراري مســـتعینً الصـــق أشـ

 البحث على الشبكة العنكبوتیة؟

ا بمحركـات البحـث أرسم أشكال توضیحیة على دفترك الخاص عن مفهوم العزل الحـرا - ري مسـتعینً

 على الشبكة العنكبوتیة؟

ا بمحركــات  - ا بحــدود صــفحة علــى دفتــرك الخــاص عــن مفهــوم العــزل الحــراري مســتعینً أكتــب تقریــرً

 البحث على الشبكة العنكبوتیة؟
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  الدرس الثامن

  )8ورقة عمل (

  ):1بطاقة (

 تأمل الصور اآلتیة، ثم أجب عن األسئلة: -

  

             

              
  ):2بطاقة (

  العزل الحراري. موضوع النشاط: 

  المواد واألدوات الالزمة: 
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  اإلجراءات:

) الـــــذي یمثـــــل نســـــب مـــــواد عـــــزل مـــــواد مختلفـــــة للحــــــرارة 94) صـــــفحة (26-5ادرس الشـــــكل ( -

نســـــبة (، والمحـــــور الصــــادي )العـــــازل الحــــراري( تســــتخدم فـــــي البنــــاء، حیـــــث یمثــــل المحـــــور الســــیني

 وأجب عن األسئلة التي تلیه:، )%العزل 

  
 

 ما سمك كل مادة من المواد العازلة المبینة في الشكل؟ -

  أي مادة عازلة تختار لعزل جدران منزلك عند بنائها؟ ولماذا؟ -
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  السابعالصف:                                                 العزل الحراريسم الدرس: ا

  سلم تقدیر عدديأداة التقویم:                        ءواألداالمالحظة التقویم:  استراتیجیة

    : تعدل ضعیف1: تعدل جید / 2: تعدل جید جدًا / 3: تعدل ممتاز / 4مالحظة: 

  المجموع  المعاییر  االسم  الرقم

توضیح المقصود بالعزل 

  الحراري

بیان أهمیة العزل 

  الحراري

اعطاء أمثلة على 

  مواد عازلة للحرارة

بعض  تفسیر

المشاهدات المتعلقة 

  بالعزل الحراري

التعاون مع 

زمالئه في عمل 

  بحث ما

1               

2               

3                

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11                

12               

13               

14               

15               
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  الدرس التاسع

ــزمن:العوامــل المــؤثرة فــي امتصــاص الجســم للحــرارة     الموضــوع:   الســابع الصــف:  حصــة  3 ال

  دراسیة

  المتدرجةشارك، األنشطة  –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من تعلم هذا الدرس أن یكون قادرً

 تحدید العوامل التي تؤثر في امتصاص الجسم للحرارة. -

 تفسیر بعض المشاهدات المتعلقة في امتصاص الجسم للحرارة. -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

 راسة مفهوم امتصاص الجسم للحرارة.إبداء االهتمام بد -

 إبداء التعاون بین طالب المجموعة بشكل إیجابي. -

  امتصاص الجسم للحرارة.المفاهیم العلمیة المتضمنة: 

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض.المصادر والوسائل التعلیمیة: 

  العزل الحراري.التعلم القبلي: 
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  إجراءات تنفیذ الدرس

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 یكلف المعلم بعض الطالب بقراءة الفقرة األولى في الدرس. -

یوضــح الفقــرة، ثــم یعــرض باســتخدام جهــاز عــرض  96) صــفحة 28-5یعــرض المعلــم الشــكل ( -

)Data Show 1(بطاقة رقم ()، ویوزع الشكل أیًضا على المجموعات.(( 

م الطالب بتأمل الشكل ثـم یطـرح األسـئلة اآلتیـة: لمـاذا تطلـى خزانـات المـاء الشمسـیة یكلف المعل -

 باللون األسود؟ لماذا یفضل ارتداء مالبس صوفیة في فصل الشتاء؟

ا للتفكیر الصامت حول األسئلة المطروحة. -  یعطي المعلم الطالب وقتً

 یطلب المعلم من الطالب أن یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج. -

 .كل زوج یكون إجابة واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي األكثر إقناًعا -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا إلیهــا مــع زمالئهــم فــي  - یطلــب المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

یقوم المعلم بتدوین إجابات الطالب على السبورة، لتكـون واضـحة لـدى جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا  -

 .اإلجابات الصحیحةعلى 

  بلورة المفهوم

یقــوم المعلــم بعــرض صــورة لخزانــات مــاء لونهــا ابــیض وأخــرى لونهــا أســود، وأخــرى لطفــل یرتــدي 

؛ تبـــین (Data Show)مالبـــس صـــوفیة، وآخـــر یرتـــدي مالبـــس قطنیـــة، باســـتخدام جهـــاز عـــرض 

یر كــل مــن اللــون العوامــل المــؤثرة فــي امتصــاص الجســم للحــرارة، ومــن ثــم یوجــه المعلــم الطــالب لتــأث
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والخشونة السطح في امتصاص الجسم للحرارة، ومن ثم یكلـف بعـض الطـالب بقراءتهـا مـن الكتـاب، 

  ومن ثم تكتب على السبورة.

  مرتفع) -متوسط  –التحصیل: ضعیف  متجانسة في(العمل كمجموعات التجریب النشط: 

 –متوســط  –مــنخفض مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل ( 6یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــالب إلــى  -

) طالب، ومن ثـم یقـوم طـالب كـل مجموعـة بتوزیـع 6-5مرتفع)، بحیث تضم كل مجموعة من (

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  .))2(بطاقة رقم ( یعرض المعلم على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشاط -

ـــــذ نشـــــاط صـــــفحة ( - ـــــف طـــــالب المجموعـــــات بتنفی ) العوامـــــل المـــــؤثرة فـــــي 96یقـــــوم المعلـــــم بتكلی

امتصاص الجسم للحـرارة ، مـن خـالل تـوجیههم إلجـراءات تنفیـذ النشـاط فـي الكتـاب المعلمـي، أو 

 من خالل ورقة العمل الخاصة بالنشاط.

یقوم المعلم بتوزیع ورقة العمل الخاصة بالنشاط على المجموعات لتنفیذ النشاط، ثـم اإلجابـة عـن  -

    .ورقة العملاألسئلة الخاصة في النشاط في 

یقوم المعلم أثناء تنفیذ الطالب النشاط بمالحظة ومتابعة المجموعات، وتـوجیههم وتسـهیل عملهـم  -

واإلجابـــة عـــن استفســـاراتهم، مـــع التركیـــز علـــى المجموعـــات المتدنیـــة فـــي التحصـــیل، باإلضـــافة 

 خصیًصا لذلك. لتقویم أداء طالب المجموعات من خالل أداة التقویم المعدة

علــــى حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 مناقشتها أمام طالب الصف.

 ع إلجابات طالب المجموعات.بعد االستمااإلجابات الصحیحة یقوم المعلم بعرض  -
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  الخبرات المادیة المحسوسة

 –زاوج  –أذكــر أمثلــة علــى أثــر اللــون فــي امتصــاص الجســم للحــرارة مــن البیئــة المحیطــة؟ (فكــر  -

 شارك).

 شارك). –زاوج  –فسر: یفضل ارتداء مالبس فاتحة اللون في فصل الصیف؟ (فكر  -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

ا:  أكمل الجمل اآلتیة بما تراه مناسبً

، وسطحه .......... -  امتصاص الجسم للحرارة یزداد كلما كان لون الجسم غامقًا

 امتصاص الجسم للحرارة یزداد كلما كان لون الجسم ...........، وسطحه ........... -

 ....... كلما كان لون الجسم ............، وسطحه ..........امتصاص الجسم للحرارة ...... -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة):التقویم: 

ا بموقـع  - علـى  الویكیبیـدیاالصق صور تبین العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحـرارة، مسـتعینً

 الشبكة العنكبوتیة؟

ا بمحركـات البحـث علـى الصق صور تبین العوامل المؤثرة في امتصاص  - الجسم للحـرارة، مسـتعینً

ا بحدود   أسطر عن العوامل؟ 5الشبكة العنكبوتیة، ثم أكتب تقریرً

ا بمـوقعین علـى الشـبكة  - الصق صور تبین العوامل المـؤثرة فـي امتصـاص الجسـم للحـرارة، مسـتعینً

ا بحدود صفحة عن العوامل؟  العنكبوتیة، ثم أكتب تقریرً
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  الدرس التاسع

  )9عمل (ورقة 

  ):1بطاقة (

 ، ثم أجب عن األسئلة: 96) صفحة 28-5تأمل الشكل ( -

  

  ):2بطاقة (

  العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحرارة (اللون). موضوع النشاط: 

  میزانا حرارة، وقطعة قماش سوداء، وقطعة قماش بیضاء.المواد واألدوات الالزمة: 

  إجراءات األمن والسالمة: 

  اإلجراءات:

 المیزان األول بقطعة القماش السوداء، والمیزان األول بقطعة القماش البیضاء. لف -

فـــــــــي الشـــــــــمس (یمكـــــــــن اســـــــــتخدام مصـــــــــدر حـــــــــراري أو  دقیقـــــــــة) 15اتـــــــــرك المیـــــــــزانین مـــــــــدة ( -
 مصباح كهربائي).

 اقرأ درجة حرارة كل منهما. -
 قراءته أعلى؟ ماذا تستنتج؟ المیزانانأي  -
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  ):3بطاقة (

  لمؤثرة في امتصاص الجسم للحرارة (خشونة السطح). العوامل اموضوع النشاط: 

میزانــــــا حــــــرارة، وأنبوبـــــــا اختبــــــار یحتویــــــان نفــــــس الكمیــــــة مــــــن المـــــــاء، المــــــواد واألدوات الالزمــــــة: 

  من رقائق األلمنیوم. نوقطعتا

  إجراءات األمن والسالمة: 

  اإلجراءات:

األنبــــــــوب ، ولــــــــف لــــــــف األنبــــــــوب األول بقطعــــــــة األلمنیــــــــوم بحیــــــــث یكــــــــون ســــــــطحها مصــــــــقوًال  -

 (من خالل ثنیها بطریقة غیر منتظمة).االثاني بقطعة األلمنیوم بحیث یكون سطحها خشنً 

 قس درجة حرارة الماء في األنبوبین، وسجل النتیجة .............. -

ـــــوبین فـــــي الشـــــمس مـــــدة ( - ـــــم قـــــس درجـــــة حـــــرارة كـــــل منهمـــــا وســـــجل 10اتـــــرك األنب ) دقـــــائق، ث

 النتائج.

 ماذا تستنتج؟ -
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  السابعالصف:                     العوامل المؤثرة في امتصاص الجسم للحرارةاسم الدرس: 

  قائمة شطبأداة التقویم:                             ءالمالحظة واألداالتقویم:  استراتیجیة

   0تعدل  :، ال1تعدل : نعممالحظة: 
  المجموع  المعاییر  االسم  الرقم

تحدید العوامل التي 

تؤثر في امتصاص 

  الجسم للحرارة

تفسیر بعض 

المشاهدات 

المتعلقة في 

امتصاص الجسم 

  للحرارة

االلتزام بالوقت 
الذي حدده المعلم 

  لتنفیذ النشاط

دقة النتائج التي 
توصلت إلیھا 

  المجموعة

ابداء االهتمام 

 بدراسة مفهوم

 الجسم امتصاص

  للحرارة

  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم

1                         

2                          

3                         

4                          

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         

-   
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  الدرس العاشر

  حصة دراسیة 2 الزمن:تطبیقات على انتقال الحرارة     الموضوع:  السابع الصف: 

  شارك، األنشطة المتدرجة –زاوج  –نموذج مكارثي، فكر  استراتیجیات التدریس المستخدمة:

  النتاجات التعلمیة

ا على:   یتوقع من الطالب بعد االنتهاء من تعلم هذا الدرس أن یكون قادرً

 ذكر بعض التطبیقات العملیة لطرائق انتقال الحرارة. -

 اعطاء أمثلة على تیارات حمل مفیدة في الحیاة العامة. -

 شع الحراري، والثالجة.ذكر مكونات كل من الم -

 بیان مبدأ عمل كل من المشع الحراري، والثالجة. -

 احترام آراء زمالئه عند مناقشتهم موضوع ما. -

 إبداء االهتمام بدراسة مفهوم المشع الحراري، والثالجة. -

 إیجابي. بشكلإبداء التعاون بین طالب المجموعة  -

  والثالجة.المشع الحراري، المفاهیم العلمیة المتضمنة: 

  السبورة العادیة، الكتاب المقرر، جهاز عرض.المصادر والوسائل التعلیمیة: 

  التمدد والتقلص، تیارات الحمل الصاعدة والهابطة.التعلم القبلي: 
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  إجراءات تنفیذ الدرس

  :شارك) –زاوج  –استخدم استراتیجیة (فكر المالحظة التأملیة: 

 رة األولى في الدرس.یكلف المعلم بعض الطالب بقراءة الفق -

یطــرح المعلــم األســئلة اآلتیــة: مــا هــي طرائــق انتقــال الحــرارة؟ لمــاذا یســتخدم المشــع الحــراري فــي  -

 فصل الشتاء؟ لماذا تحفظ أنواع اللحوم في مجمد (الفریزر) الثالجة؟

ا للتفكیر الصامت حول األسئلة المطروحة. -  یعطي المعلم الطالب وقتً

 یتبادلوا أفكارهم على شكل أزواج.یطلب المعلم من الطالب أن  -

 .كل زوج یكون إجابة واحدة، وینبغي أن تكون هذه اإلجابة هي األكثر إقناًعا -

ــا ومشــاركة األفكــار التــي توصــلوا إلیهــا مــع زمالئهــم فــي  - یطلــب المعلــم مــن األزواج التعبیــر لفظیً

 الصف.

جمیـع الطـالب، ولیتعرفـوا  یقوم المعلم بتدوین إجابات الطالب على السبورة، لتكـون واضـحة لـدى -

 .على اإلجابات الصحیحة

  بلورة المفهوم

، ویـتم (Data Show)یقوم المعلم بعرض صورة لسخان مـاء كهربـائي، باسـتخدام جهـاز عـرض 

بطــة، ومــن ثــم یوجــه المعلــم امــن خاللــه بیــان عملیــة انتقــال المــاء مــن تیــارات الحمــل الصــاعدة واله

لحـرارة منهـا المشـع الحـراري، والثالجـة، ومـن ثـم یكلـف بعـض الطالب لتطبیقـات أخـرى علـى انتقـال ا

  الطالب بقراءتها من الكتاب، ومن ثم تكتب على السبورة.
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  مرتفع) -متوسط  –التحصیل: ضعیف  متجانسة في(العمل كمجموعات التجریب النشط: 

 –متوســط  –مجموعــات متجانســة فــي التحصــیل (مــنخفض  6یقــوم المعلــم بتوزیــع الطــالب إلــى  -

) طالب، ومن ثـم یقـوم طـالب كـل مجموعـة بتوزیـع 6-5رتفع)، بحیث تضم كل مجموعة من (م

 األدوار والمهمات على أنفسهم.

  یعرض المعلم على طالب المجموعات المواد الالزمة لتنفیذ النشاط. -

)، تطبیقــــات علــــى انتقــــال 98یقــــوم المعلــــم بتكلیــــف طــــالب المجموعــــات بتنفیــــذ نشــــاط صــــفحة ( -

)، تطبیقـات علــى انتقــال الحـرارة.  مــن خــالل 99الطــالب بتنفیـذ نشــاط صــفحة ( الحـرارة، وتكلیــف

تـــوجیههم إلجـــراءات تنفیـــذ األنشـــطة فـــي الكتـــاب المعلمـــي، أو مـــن خـــالل أوراق العمـــل الخاصـــة 

 .))2(بطاقة رقم (، ))1(بطاقة رقم ( النحو التاليباألنشطة على 

لـى المجموعــات لتنفیـذ النشـاط، ثـم اإلجابــة یقـوم المعلـم بتوزیـع أوراق العمــل الخاصـة باألنشـطة ع -

   .أوراق العملعن األسئلة الخاصة في األنشطة في 

ـــم أثنـــاء تنفیـــذ الطـــالب النشــــاط بمالحظـــة ومتابعـــة المجموعـــات، وتـــوجیههم وتســــهیل  - یقـــوم المعل

تحصـــــیل، عملهــــم واإلجابــــة عــــن استفســــاراتهم، مــــع التركیــــز علــــى المجموعــــات المتدنیــــة فــــي ال

 باإلضافة لتقویم أداء طالب المجموعات من خالل أداة التقویم المعدة خصیًصا لذلك.

علــــى حــــده بعـــرض النتــــائج التـــي تــــم التوصـــل إلیهــــا ثــــم  كـــلٌ یكلـــف المعلــــم طـــالب المجموعــــات  -

 مناقشتها أمام طالب الصف.

 بعد االستماع إلجابات طالب المجموعات.اإلجابات الصحیحة یقوم المعلم بعرض  -
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  الخبرات المادیة المحسوسة

 شارك). –زاوج  –ما أهمیة استخدام الثیرموس (حافظ حرارة السوائل) في البیوت؟ (فكر  -

 شارك). –زاوج  – فسر: وضع المشع الحراري بالقرب من سطح أرض الغرفة؟ (فكر -

 اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجة): نشاط صفي:

ا:  أكمل الجمل اآلتیة بما تراه مناسبً

عنـــــد مالمســـــة الهـــــواء للمشـــــع الحـــــراري فإنـــــه یســـــخن، و ..............، وتقـــــل كثافتـــــه، ویرتفـــــع  -

 لألعلى، ویحل محله هواء بارد.

خن، و ..............، وتقـــــــل كثافتــــــــه، و عنـــــــد مالمســـــــة الهـــــــواء للمشـــــــع الحـــــــراري فإنـــــــه یســـــــ -

 ................، ویحل محله هواء بارد.

ــة الهــــواء للمشــــع الحــــراري فإنــــه یســــخن و ..............، وتقــــل .................،  - عنــــد مالمســ

 ویرتفع .................، ویحل محله هواء بارد.

 ة):اختر المهمة المناسبة لك (األنشطة المتدرجالتقویم: 

ارســم شــكل توضــیحي فــي احــدى الموضــوعین اآلتیــین مبــدأ عمــل المشــع الحــراري أو مبــدأ عمــل  -

ا بمحركات البحث في الشبكة العنكبوتیة؟  الثالجة مستعینً

ا فـي حـدود  - ا  5أكتـب تقریـرً ـا مبـدأ عمـل المشـع الحـراري أو مبـدأ عمـل الثالجـة مســتعینً أسـطر مبینً

 یة؟بموقع ویكیبیدیا على الشبكة العنكبوت

ا  - ـــا مبـــدأ عمـــل المشـــع الحـــراري ومبـــدأ عمـــل الثالجـــة مســـتعینً ا فـــي حـــدود صـــفحة مبینً أكتـــب تقریـــرً

 بثالثة مواقع على الشبكة العنكبوتیة؟
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  الدرس العاشر

  )10ورقة عمل (

  ):1بطاقة (

  تطبیقات على انتقال الحرارة (المشع الحراري). موضوع النشاط: 

  المواد واألدوات الالزمة: 

  إجراءات األمن والسالمة: 

  اإلجراءات:

 ) وهو كاآلتي، ثم أجب عن األسئلة:98) صفحة (29-5تأمل الشكل ( -

 
 صف المشع الحراري؟ ما المادة التي یحتویها؟ -

 أین یوضع في الغرفة في األعلى أم في األسفل؟ ولماذا؟ -
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  ):2بطاقة (

  تطبیقات على انتقال الحرارة (مبدأ عمل الثالجة). موضوع النشاط: 

  المواد واألدوات الالزمة: 

  إجراءات األمن والسالمة: 

  اإلجراءات:

 ) وهو كاآلتي، ثم أجب عن األسئلة:99) صفحة (30-5تأمل الشكل ( -

 
 ما شكل األنابیب الموجودة خلف الثالجة؟  -

 ماذا یوجد داخل هذه األنابیب؟ -
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  السابعالصف:                                        تطبیقات على انتقال الحرارةسم الدرس: ا

  سلم تقدیر عدديأداة التقویم:                            ءالمالحظة واألداالتقویم:  استراتیجیة

  : تعدل ضعیف1: تعدل جید / 2: تعدل جید جدًا / 3: تعدل ممتاز / 4مالحظة: 
  المجموع  المعاییر  االسم  الرقم

ذكر بعض 

التطبیقات العملیة 

لطرائق انتقال 

  الحرارة

اعطاء أمثلة على 

تیارات حمل مفیدة 

  في الحیاة العامة

ذكر مكونات كل من 

المشع الحراري، 

  والثالجة

بیان مبدأ عمل كل 

من المشع الحراري، 

  والثالجة

التعاون مع زمالئه 

  في عمل بحث ما

1               

2               

3               

4                

5               

6               

7               

8               

9                

10               

11                

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               
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  )2الملحق (

  رصد المفاهیم العلمیة للوحدة الخامسة من كتاب العلوم (الحرارة)

ــــــم  ــــــاني، للصــــــف ت ــــــوم، الجــــــزء الث ــــــاب العل ــــــة للوحــــــدة الخامســــــة مــــــن كت ــــــاهیم العلمی رصــــــد المف

، وهــــــــي بعنــــــــوان (الحــــــــرارة)، وذلــــــــك 2018الســــــــابع األساســــــــي، الطبعــــــــة الثانیــــــــة للعــــــــام الدراســــــــي 

  حسب الخطوات اآلتیة:  

) فقـــــرة، 60، والتـــــي بلغـــــت حســـــب تعـــــداد الباحـــــث (ةالوحـــــدة كاملـــــحصـــــر عـــــدد فقـــــرات تــــم  .1

ــــــى أنهــــــا مجموعــــــة مــــــن الجمــــــل المترابطــــــة مــــــن  آخــــــذً  ــــــرة عل ــــــار تعریــــــف الفق بعــــــین اإلعتب

ــــة، وقــــد تكــــون نًصــــا  ــــى تطــــویر فكــــرة واحــــدة متكامل حیــــث اللفــــظ والمعنــــى، والتــــي تــــؤدي إل

ـــــــة، أو جـــــــزًء  امســـــــتقًال، أو جـــــــزًء  ـــــــاب، أو  امـــــــن مقال حـــــــث، والحجـــــــم بجـــــــزًءا مـــــــن مـــــــن كت

 .ا) سطرً 10-5المثالي للفقرة هو من (

ـــــم اتبـــــاع .2 ـــــم احتســـــاب األنشـــــطة فـــــي تعـــــداد الفقـــــرات،  ت ـــــذي اعتمـــــده الكتـــــاب، وت التقســـــیم ال

ــــــــــرة  ــــــــــرتین، فقــــــــــرة المــــــــــواد والتجهیــــــــــزات، وفق ـــــــــري كفق حیــــــــــث احتســــــــــب كــــــــــل نشــــــــــاط مخبـ

اإلجـــــراءات، وكمــــــا تـــــم احتســــــاب تطــــــویر المعرفـــــة كفقــــــرة مســــــتقلة متكاملـــــة المعنــــــى، كمــــــا 

ــــیحیة، والجــــــداول، والرســــــوم البیانیــــــة جــــــزًءا مــــــن الفقــــــرة التــــــي  تــــــم اعتبــــــار األشــــــكال التوضــ

 ورد فیها بأنها تكمل معنى الفقرة، وتم استبعاد أسئلة الفصل والوحدة.

ــــة تــــم  .3 ــــین  كــــلٌ رصــــد تكــــرارات المفــــاهیم العلمی ــــة، ویب ــــى مســــتوى الوحــــدة كامل ــــى حــــده عل عل

 :النتائج آلتيالجدوال
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  التكرار الكلي  المفهوم العلمي  التكرار الكلي  المفهوم العلمي

 1 مكوك فضائي 12  مادة صلبة

 1 فضاء خارجي  1  مساحة سطح الجسم

  1  سطح خارجي 16  تمدد

  1 عازل حراري 9  تقلص

  10 توصیل  39  درجة حرارة

مادة سائلة (حالة سائلة أو 

  سائل)

 7  دبابیس  26

  8 شمع 3  كائنات بحریة

  5 قضیب  6  كثافة

  6 لهب 7  تبرید

  3 طاقة حراریة  20  تسخین

 6 ألمنیوم 2  شذوذ الماء

 5 خشب 9  تجمد

  1 مواد جیدة التوصیل  1  محیط

  1 مواد ردیئة التوصیل 11  مناطق متجمدة (باردة)

  3 مواد فلزیة  38  ماء

  1 مواد موصلة  1  میزان حرارة

  4 مواد عازلة  6  قضیب نحاس
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  3 حمل  24  مواد غازیة (غاز)

  4 نشارة خشب  3  انفجار

  5 أنبوب دوران الماء  10  ماء ساخن (دافئ)

  2 تیارات حمل صاعدة  10  ماء بارد

  2 تیارات حمل هابطة  2  ضغط

  8 اشعاع  4  حجم

  8 مصباح كهربائي  14  دقائق

  1 مصدر تیار  1  انكماش

  1 احساس بالحرارة  1  اهتزاز

  7 هواء  1  محقن طبي

  2  مدفئة  14  انصهار

 2 فراغ  12  مجروشجلید 

  3 شمس  10  أنبوب اختبار

  1 مرآیا مقعرة  1  كأس زجاجي

  1 طباخ شمسي  1  منطاد

  1  إبریق فلزي  1  غالف األرض

  1 ملعقة طعام  6  درجة االنصهار

  1  أواني الطهي  1  مادة نقیة

  1 فوالذ  5  حدید
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  3 بالستیك  12  كحول إیثیلي

  12 عزل حراري  6  نحاس

  1 بولسترین  2  زئبق

  2 صوف صخري  1  درجة التجمد

  1 تجویف هوائي  6  ماء مقطر

  1 تسرب الحرارة  3  ملح

  1 جلد 5  ذوبان

  1 طوب حراري  1  مذاب

  1 فلین  1  مذیب

  2 ألواح زجاجیة  1  حالة المادة

  1 توفیر الطاقة  19  تبخر

  1 الدب القطبي  4  تكاثف

  2 قطب متجمد  10  مساحة سطح السائل

  1 صوفیةمالبس   6 موقد بنسن

  1 امتصاص الحرارة  19 میزان حرارة (زئبقي او كحولي)

  1 طاقة كهربائیة  5 حامل

  1 طاقة بدیلة  1 طبق زجاجي

  2 سخان شمسي  6 شبكة تسخین

  1 میاه ساخنه  1 بخار
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  1 مطلیة أنابیب  1 سطح بارد

  1 غالف زجاجي  1 سرعة التبخر

  2 لون  15 نوع السائل

  3 أسود  2 ماء مقطر

  2  أبیض  1 أسیتون

  4 خشونة السطح  1 مخبار مدرج

  1 صقل  1  احتباس حراري

  1  ثني  3 قوى التماسك

  5 جسم  3 مصدر حراري

  1 غامق اللون  3 سرعة الهواء

  3 سطح خشن 1 جفنه

  1 فاتح اللون  1 رطوبة نسبیة

تطبیقات انتقال   1 قطرات ماء

 الحرارة

1  

  6 مشع حراري  1 زجاجة ماء

  1 تدفئة المنازل  1 كمیة التبخر

  1 مقاطع  1 غلیان

  1 مالمسة  2 فقاعات

  2 هواء ساخن  7 دورق
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  2 هواء بارد  3  سدادة

  5 سطح األرض  L 1  أنبوب زجاجي شكل

  5 ثالجة  8  زمن

  4 مجمد (فریزر)  2 رسم بیاني

  2 حوض ثالجة  7 درجة غلیان

  3 أنابیب تبرید 1 رصد

  1 غاز خاص  1 حالة فیزیائیة

الثیرموس (حافظ   15  الحرارةانتقال 

 حرارة السوائل)

1  

  1 مكیف 4  قضیب حدید

  1  مقیاس حرارة 6  سلك نحاسي

  2  ماء ملون  2  مسافة

  4  أنبوب رفیع  3  حمام ماء

  11  سطح مائي 1  ارتفاع

  1  هواء خارجي  7  حجم

  2  مطاط 1  ماء یغلي

  1  سرعة انصهار  1  جاف

  1  كمیة حرارة  19  مادة

  1  انتشار 3  ثلج
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  4  لون الجسم 1  قیاس

      1  موائع

 243   569  المجموع

 812  المجموع الكلي
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  )3الملحق (

  األوزان النسبیة للمفاهیم العلمیة في اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة

  عدد الفقرات  الوزن النسبي (%)  المفهوم العلمي
 4 %15  تمدد

  2  %7  درجة حرارة
 2 %7  تسخین
 1 %4  تجمد
 1 %4  دقائق
 2 %7 اشعاع
 2 %7  انصهار

 1  %4 درجة االنصهار
 3 %11  عزل حراري

 3 %11  تبخر
  1 %4 و كحولي)أمیزان حرارة (زئبقي 
 1 %4 نوع السائل
  1 %4 مشع حراري
  1 %4 درجة غلیان
  1 %4 انتقال الحرارة

 1 %4  ثالجة
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  )4( الملحق

ذات أعلى تكرارات في وحدة  العلمیة العلمیة على المفاهیمتوزیع فقرات اختبار اكتساب المفاهیم 

  (الحرارة)

  عدد الفقرات  رقم الفقرة  المفهوم العلمي
 4  17 ,12 ,4,11  تمدد

 2 16 ,8  درجة حرارة
 2 26 ,13 نتسخی

 1 25  تجمد
 1 24  دقائق
 2  14 ,6 اشعاع
 2 20 ,9  انصهار

 1  22  درجة االنصهار
 3  10 ,7 ,5 عزل حراري

 3  18 ,2 ,1  تبخر
  1 15 و كحولي)أمیزان حرارة (زئبقي 
  1 23 نوع السائل
 1  21 مشع حراري
 1 19  درجة غلیان
 1  3  انتقال الحرارة

 1 27  ثالجة
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  )5( الملحق

  المفاهیم العلمیة اكتسابأبعاد قیاس  وفقالمفاهیم العلمیة  اكتسابتوزیع فقرات اختبار 

  )2013حسب تصنیف زیتون (

أبعاد قیاس اكتساب المفاهیم 

  العلمیة

  العالمة الكلیة  عدد الفقرات  أرقام الفقرات

 ,19 ,9,14 ,2  تحدید الداللة اللفظیة

22, 25  

6 6 

 ,18 ,15 ,6 ,4  اكتشاف المفهوم العلمي

23, 26,  

6  6 

 4 4 21 ,17 ,7 ,5  تفسیر المالحظات

استخدام المفهوم العلمي في 

  حل المشكالت

1, 10 2 2 

استخدام المفهوم العلمي في 

  واالستنتاج االستدالل والتعمیم

3, 8, 12, 16, 

24,  

5 5  

 4  4  27 ,20 ,13 ,11  تطبیق المفهوم

  عالمة 27  فقرة 27  المجموع
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  )6الملحق (

  اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة

  عزیزي الطالب ...

  السالم علیكم ورحمه اهللا وبركاته، وبعد:

الدراســة للمفــاهیم العلمیــة الــواردة فــي وحــدة  عینــةیهــدف هــذا االختبــار إلــى قیــاس درجــة اكتســاب 

  (الحرارة) من كتاب العلوم للصف السابع األساسي.

  أوًال: تعلیمات االختبار:

 لن تحتسب نتیجة هذا االختبار في عالماتك في مادة العلوم. -

 االختیار من متعدد.) فقرة، من نوع 27یتكون هذا االختبار من ( -

  یوجد لكل فقرة من فقرات االختبار أربعة بدائل، واحدة فقط منها صحیحة. -

 اقرأ األسئلة بعنایة واختر اإلجابة الصحیحة.  -

 قلم الرصاص في أثناء اإلجابة. استخدم -

 ) دقیقة. 40مدة االختبار ( -

ل، وتحــت رمــز البــدیل ) فــي الخانــة المناســبة علــى ورقــة اإلجابــة مقابــل رقــم الســؤاXضــع اشــارة (

لیك المثال اآلتي:الذي یمثل اإلجابة التي تختارها،    وإ

  أنها:  بالتوصیلعن طریقة انتقال الحرارة  بالحملتتمیز طریقة انتقال الحرارة 

 تنتقل في السوائل والغازات.  -أ 
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 تنتقل في الفراغ.    - ب 

 تنتقل في المواد الصلبة.    -ج 

 ال تنتقل في السوئل.  - د 

 صورة عن ورقة اإلجابة:

 البدائل رقم السؤال
 د ج ب أ

1. X    
  

  لكم حسن تعاونكم اشاكرً 

  

  الباحث

  خالد یوسف الشقران

  

  

  

  

  

  

  

  



218 
 

  : اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة:اثانیً 
  :  سرعة تبخرهاترتب السوائل اآلتیة (األسیتون والماء والكحول اإلیثیلي)، حسب  - 1

 الماء ثم الكحول اإلیثیلي ثم األسیتون.   -أ 
 الماء ثم األسیتون ثم الكحول اإلیثیلي.   - ب 
 األسیتون ثم الكحول اإلیثیلي ثم الماء.   -ج 
 الكحول اإلیثیلي ثم األسیتون ثم الماء.   - د 

تعــد "عملیــة تحــول المــادة مــن الحالــة الســائلة إلــى الحالــة الغازیــة"، وتــتم هــذه العملیــة مــن ســطح  - 2

 السائل: 

 االنصهار.  -أ 

 التجمد.  - ب 

 التكاثف.  -ج 

 التبخر.  - د 

 بین األجسام:  انتقال الحرارةإحدى الجمل اآلتیة صحیحة فیما یتعلق بعملیة  - 3

 تنتقل الحرارة من الجسم األقل درجة حرارة إلى الجسم األعلى درجة حرارة.  -أ 

 تنتقل الحرارة من الجسم األعلى درجة حرارة إلى الجسم األقل درجة حرارة.  - ب 

 إذا كان لدیهما نفس درجة الحرارة.تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم الساخن   -ج 

 تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم البارد إذا كان لدیهما نفس درجة الحرارة.  - د 

 أنها:  تقلصهاالغازات عن عملیة  تمددتختلف عملیة  - 4

 تزید من كثافة الغازات.   -أ 

 تزید من حجم الغازات.   - ب 

 تنقص من حجم الغازات.  -ج 

ا. تزید من كثافة الغازات وحجمها  - د   معً
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 في فصل الشتاء، من أجل:  المالبس الصوفیةیتم إرتداء  - 5

 امتصاص الجسم للحرارة.  -أ 

 فقدان الجسم للحرارة.   - ب 

 امتصاص الجسم للحرارة ثم فقدانها.  -ج 

 لحفاظ على حرارة الجسم الخارجیة.ا  - د 

  :  باإلشعاعیعد من األمثلة على طریقة انتقال الحرارة  - 6

 تیارات الحمل الصاعدة.  -أ 

 تیارات الحمل الهابطة.   - ب 

 المصباح الكهربائي.  -ج 

 وضع الید في ماء ساخن.  - د 

 في صناعة نوافذ المنازل، وذلك:  األلواح الزجاجیة المزدوجةتستعمل  - 7

 لزیادة فقدان المنازل للحرارة من الداخل.  -أ 

 ألنها مادة موصلة للحرارة.  - ب 

 للحفاظ على حرارة المنازل من الداخل.  -ج 

 أ + ب.  - د 

؛ فـــإن إحـــدى العبـــارات اآلتیـــة العالقـــة بـــین الـــزمن ودرجـــة الحـــرارةمـــن الجـــدوألدناه الـــذي یبـــین   - 8

 صحیحة؟ 

 55 45 35 25  س)(°درجة الحرارة 

 8 6  4 2  الزمن (ثانیة)
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 .تزداد درجة الحرارة بازدیاد الزمن  -أ 

  .تقل درجة الحرارة بازدیاد الزمن  - ب 

 .تبقى درجة الحرارة ثابتة بازدیاد الزمن  -ج 

 .توجد عالقة بین درجة الحرارة والزمنال   - د 

 تعد "عملیة تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند درجة حرارة معینة":   - 9

 التكاثف.  -أ 

 التجمد.  - ب 

 االنصهار.  -ج 

  التبخر.  - د 

 من: مقابض أواني الطبخ لتجنب لمس األطفال ألواني الطبخ الساخنة نلجأ إلى صناعة   -10

 الحدید.  -أ 

 األلمنیوم.   - ب 

 النحاس.  -ج 

 الخشب.  - د 

 نلجأ إلى وضعها:  كرة مطاطیةلزیادة حجم الغاز داخل   -11

 في مكان مظلم.  -أ 

 تحت أشعة الشمس.  - ب 

 في ماء بارد.   -ج 

 تحت ضوء الغرفة.  - د 
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؛ فـإن مسـتوى مـاء سـاخنفي وعاء یحتـوي  ماء باردعند وضع أنبوب زجاجي رفیع یحتوي   -12

 الماء في األنبوب الزجاجي: 

  یرتفع عن الوضع األصلي.   -أ 

  ینخفض عن الوضع األصلي.   - ب 

 یحافظ على ارتفاعه األصلي.  -ج 

  یرتفع أوًال ثم ینخفض.   - د 

طــالء فـي الخزانــات فـوق أســطح المنـازل بسـرعة أكبــر نلجـأ إلــى  تســخین المــاءللعمـل علـى   -13

 للخزانات باللون:  السطح الخارجي

 األسود.  -أ 

 األبیض.   - ب 

 األزرق.  -ج 

  األصفر.  - د 

 التي ال تحتاج لوسط ناقل:  طرائق انتقال الحرارةیعد من   -14

 الحمل.  -أ 
 التوصیل.   - ب 
 اإلشعاع.  -ج 

 .االحمل والتوصیل معً   - د 

  : موازین الحرارةیعد من أنواع   -15
 الكحولي.  -أ 
 المائي.   - ب 
 الزیتي.   -ج 
 الحدیدي.  - د 
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 تزداد كمیة امتصاص الجسم الصلب للحرارة كلما:   -16

 قلت خشونة سطح الجسم.  -أ 

  زادت خشونة سطح الجسم.    - ب 

  .اكان لون الجسم فاتًح   -ج 

 توجد عالقة بین كمیة امتصاص الجسم للحرارة ولونه. ال  - د 

 من انفجارها بسبب:  اتحت أشعة الشمس، خوفً  علبة ملطف الهواءینصح بعدم وضع   -17

 تقلص الغاز الذي في داخلها.   -أ 

 تبخر الغاز الذي في داخلها.   - ب 

 تمدد الغاز الذي في داخلها.  -ج 

 تجمد الغاز الذي في داخلها.  - د 

 بأنها:  الغلیانعن عملیة  التبخرتتمیز عملیة   -18

 تحدث عند سطح السائل.   -أ 

 تحدث في جمیع أجزاء السائل.   - ب 

 تتحول فیها المادة من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلة.   -ج 

 تحدث عند درجة حرارة ثابتة.  - د 

 :  درجةتعد "درجة الحرارة الثابتة التي یحدث عندها التبخر من جمیع أجزاء السائل" بأنها  -19

 التبخر.  -أ 

 لیان.الغ   - ب 

 االنصهار.   -ج 

  التجمد.  - د 
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 بوقت أسرع من خالل وضعها في:  اللحوم المجمدةتلجأ ربات البیوت إلزالة الثلج عن   -20

 مكان مظلم.  -أ 

 حوض الثالجة.   - ب 

 ماء بارد.   -ج 

 ماء ساخن.  - د 

 (التدفئة المركزیة) بالقرب من سطح أرض الغرفة، من أجل:  المشع الحراريیوضع  -21

 ارتفاع الهواء المالمس لسطحها لألعلى.   -أ 

 انخفاض الهواء المالمس لسطحها لألسفل.   - ب 

 ارتفاع الهواء األكثر كثافة لألعلى.  -ج 

 .لألسفلانخفاض الهواء األقل كثافة   - د 

تعــد "درجــة الحــرارة الثابتــة التــي تتحــول عنهــا المــادة مــن الحالــة الصــلبة إلــى الحالــة الســائلة"   -22

 :  درجةبأنها 

 التبخر.  -أ 

 نصهار.اال   - ب 

 الغلیان.  -ج 

  التجمد.  - د 

 من السوائل اآلتیة هو:  ااألسرع تبخرً  السائل   -23

 الماء.  -أ 
 الزئبق.  - ب 
 الكحول اإلیثیلي.  -ج 
 الزیت.  - د 
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 جزیئـات المـاءفوق مصـدر لهـب، فـإن  الماء الباردعند وضع كأس یحتوي على كمیة من   -24

 سوف: 

 تتباعد عن بعضها.  -أ 

 تتقارب من بعضها.   - ب 

 تحافظ على وضعها األصلي.  -ج 

  ثم تتقارب. أوًال تتباعد   - د 

 تعد "عملیة تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند درجة حرارة معینة":   -25

 االنصهار.  -أ 

 التكاثف.  - ب 

 التجمد.  -ج 

 التبخر.  - د 

 اآلتیة:  الخاصیة الفیزیائیةیزداد حجم الغاز المحصور من خالل  -26
 التبرید.  -أ 
  التسخین.   - ب 
  التبخر.    -ج 
  التكاثف.  - د 

مــن التطبیقــات العملیــة علــى انتقــال الحــرارة، أي العبــارات اآلتیــة صــحیحیة فیمــا  الثالجــةتعــد  -27
 یتعلق بها: 

 یستخدم مجمد الثالجة في تجمید األطعمة.  -أ 
 یستخدم حوض الثالجة في تسخین األطعمة.   - ب 
 یستخدم حوض الثالجة في تجمید األطعمة.  -ج 

 یستخدم مجمد الثالجة في تبرید األطعمة.  - د 
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  )7الملحق (

  الصحیحة الختبار اكتساب المفاهیم العلمیة جاباتاإل

  )    الصف: السابع األساسي شعبة: (                االسم:                               

 )   الرقم المتسلسل: (  

رقم 
  السؤال

رقم     البدائل
  السؤال

  البدائل
  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

1    X    15 X       
2      X 16   X     
3   X      17    X    
4   X     18 X        
5      X  19 X       
6    X    20   X     
7     X   21 X        
8 X       22   X     
9     X    23     X   
10      X  24 X        
11   X      25     X   
12 X       26   X      
13 X       27 X        
14     X             
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  )8الملحق (
  نموذج إجابة اختبار اكتساب المفاهیم العلمیة 

رقم 

  السؤال

رقم     البدائل

  السؤال

  البدائل

  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

1        15        

2        16         

3         17        

4        18         

5        19         

6        20        

7        21         

8        22        

9         23        

10        24         

11         25        

12        26         

13        27         

14                  
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  )9الملحق (

  اختبار مهارات عملیات العلم األساسیة للصف السابع

  عزیزي الطالب ...

  السالم علیكم ورحمه اهللا وبركاته، وبعد:

العلــــم  عملیــــات لمهــــاراتالدراســــة  عینــــةیهــــدف هــــذا االختبــــار إلــــى قیــــاس درجــــة اكتســــاب 

  الواردة في وحدة (الحرارة) من كتاب العلوم للصف السابع األساسي. األساسیة

  : تعلیمات االختبار:أوًال 

 لن تحتسب نتیجة هذا االختبار في عالماتك في مادة العلوم. -

 ) فقرة، من نوع االختیار من متعدد.24یتكون هذا االختبار من ( -

  منها صحیحة. یوجد لكل فقرة من فقرات االختبار أربعة بدائل، واحدة فقط -

 اقرأ األسئلة بعنایة واختر اإلجابة الصحیحة.  -

 قلم الرصاص في أثناء اإلجابة. استخدم -

 ) دقیقة. 35مدة االمتحان ( -

) فـي الخانـة المناسـبة علـى ورقـة اإلجابـة مقابـل رقـم السـؤال، وتحـت رمـز البــدیل Xضـع عالمـة (

لیك المثال اآلتي: الذي هو اإلجابة التي تختارها،  وإ

  علمــت أن هنــاك عالقــة بــین المــواد اآلتیــة (المــادة الصــلبة، المــادة الســائلة، المــادة الغازیــة)، إذا

 على أنها:  خصائصها الفیزیائیةفیمكن تصنیفها حسب 
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  طرائق انتقال الحرارة  -أ 

  مواد عازلة   - ب 

    مواد غیر عازلة  -ج 

 حاالت المادة  - د 

  

  صورة عن ورقة اإلجابة:

  

  البدائل  رقم السؤال

  د  ج  ب  أ

1        X  

  

  لكم حسن تعاونكم اشاكرً 

  

  الباحث

  خالد یوسف الشقران
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  : اختبار مهارات عملیات العلم األساسیة:اانیً ث

 :الخاصیة الفیزیائیة للمادةالشكل اإلیضاحي اآلتي یبین  - 1

  

  الغلیان                                             -أ 

  التجمد    - ب 

 الذوبان    -ج 

 االنصهار  - د 

اتجــاه عنــد وضــع ملعقــة معدنیــة بــاردة فــي كــأس یحتــوي مــاء ســاخن دون مالمســة جدرانــه؛ فــإن  - 2

    :انتقال الحرارة

  من الملعقة إلى الماء في الكأس  -أ 

  من الماء في الكأس إلى الملعقة    - ب 

  تبقى درجة حرارة الملعقة ثابتة    -ج 

 تبقى درجة حرارة الماء في الكأس ثابتة  - د 

علـى مفهـوم تیـارات الحمـل  ا(التدفئـة المركزیـة) لتدفئـة البیـوت، اعتمـادً تستخدم المشعات الحراریة  - 3

 في المشع الحراري تكون كاآلتي:  اتجاه حركة الماء الباردالصاعدة والهابطة، إن 

  من األسفل إلى األعلى   -أ 

  من األعلى إلى األسفل    - ب 

  ال تتحرك ةتبقى ثابت    -ج 

  من الیمین إلى الیسار  - د 
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 مقارنًة بغیرها:  سوائل سریعة التبخرأنها إحدى المجموعات اآلتیة تصنف ب - 4

  الماء، الكحول اإلیثیلي، الزیت    -أ 

  الماء، األسیتون، الزیت    - ب 

  الماء، الكحول اإلیثیلي، األسیتون    -ج 

 الماء، الكحول، الزئبق    - د 

 في الشكل اآلتي هي:  ةفي القضیب الفلزي الموضح طرائق انتقال الحرارةإحدى  - 5

  الحمل    -أ 

  التوصیل     - ب 

 اإلشعاع  -ج 

 االحمل واالشعاع معً   - د 

؛ فـإن إحـدى مسـاحة سـطح السـائل وكمیـة التبخـرمن خالل الجدوألدناه الـذي یبـین العالقـة بـین  - 6

  العبارات اآلتیة صحیحة؟                                                   

  

 40 30 20 10  )2مساحة سطح السائل (سم

 12 9 6 3  )3كمیة التبخر (مم

  

  التبخر بازدیاد مساحة سطح السائلتزداد كمیة   -أ 

  تقل كمیة التبخر بازدیاد مساحة سطح السائل    - ب 

  تزداد كمیة التبخر بنقصان مساحة سطح السائل  -ج 

  تبقى كمیة التبخر ثابتة بازدیاد مساحة سطح السائل  - د 
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فــي القطــب المتجمــد الشــمال والقطــب المتجمــد  انصــهار الجلیــدمــاذا تتوقــع أن یحــدث إذا اســتمر  - 7

 الجنوبي لألرض؟ 

  ارتفاع مستوى الماء في البحار والمحیطات المفتوحة  -أ 
  انخفاض مستوى الماء في البحار والمحیطات المفتوحة    - ب 
 یبقى مستوى الماء في البحار والمحیطات على نفس مستواه المفتوحة    -ج 
  وحةتبخر جمیع الماء في البحار والمحیطات المفت  - د 

 :  نتقال الحرارةطرائق ال إحدى المجموعات اآلتیة تصنف بأن جمیعها  - 8

  التوصیل، الحمل، التجمد    -أ 

  التوصیل، الحمل، التكاثف    - ب 

  الحمل، االنصهار، الغلیان    -ج 

 التوصیل، الحمل، اإلشعاع    - د 

 :  للمادة الخاصیة الفیزیائیةالشكل اإلیضاحي اآلتي یبین  - 9

  الذوبان                                             -أ 

  التجمد    - ب 

 الغلیان  -ج 

 االنصهار  - د 

عند وضع عبوة بالستیكیة فارغة وجافة، ومثبت بالون مطاطي في فوهتهـا بإحكـام فـي وعـاء  -10

 :  البالونفیه ماء ساخن؛ فإن 

  ینتفخ ألن الهواء في داخله یتمدد   -أ 
  ینكمش ألن الهواء في داخله یتمدد    - ب 
  ینتفخ ألن الهواء في داخله یتقلص     -ج 
  یحافظ على حجمه األصلي   - د 
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 عند تساقط الثلج، الهدف من ذلك منع:  رش الشوارع بالملحتلجأ بعض الدول إلى  -11
  تجمد الثلج على الشارع  -أ 
  غلیان الثلج على الشارع    - ب 
  ذوبان الثلج على الشارع    -ج 
  انصهار الثلج على الشارع  - د 

 :  العزل الحراريیعها مواد تستخدم في إحدى المجموعات اآلتیة تصنف بأن جم -12
  فلین، صوف صخري، حدید   -أ 
  فلین، خشب، نحاس    - ب 

  فلین، جلد، ألمنیوم    -ج 

  فلین، صوف صخري، بالستیك   - د 

 التي تالحظها:  طریقة انتقال الحرارةتأمل الشكل اإلیضاحي اآلتي، ثم حدد  -13

  

  الحمل    -أ 

  التوصیل   - ب 

 اإلشعاع   -ج 

 االتوصیل واالشعاع معً   - د 

فــي وعـاء آخــر یحتـوي مــاء سـاخن؛ فــإن  مـاء ملــوننبـوب زجــاجي رفیـع یحتــوي أعنـد وضــع  -14

 نبوب الزجاجي: مستوى الماء في األ

  یزداد ألنه یتقلص  -أ 

 یقل ألنه یتمدد    - ب 

 یقل ألنه یتقلص    -ج 

  یزداد ألنه یتمدد  - د 
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 قام أحمد بوضع كأس زجـاجي یحتـوي مكعبـات ثلـج علـى مصـدر حـراري عنـد درجـة حـرارة  -15

ــادةس، والحــظ بــدء تحــول مكعبــات الــثلج إلــى مــاء، مــاذا تتوقــع أن یحــدث عنــد ° 30 درجــة  زی

 س: ° 60إلى درجة  الحرارة

  تزداد كمیة الماء في الكأس  -أ 

  تقل كمیة الماء في الكأس    - ب 

  تبقى كمیة الماء ثابتة      -ج 

  یتجمد الماء    - د 

 : مواد موصلة للحرارةإحدى المجموعات اآلتیة تصنف بأن جمیعها  -16
  ألمنیوم، خشب نحاس،   -أ 
  نحاس، ألمنیوم، ورق    - ب 
    نحاس، ألمنیوم، حدید    -ج 
  نحاس، ألمنیوم، بالستیك  - د 

 : المواد الغازیةإحدى األشكال اإلیضاحیة اآلتیة تبین أثر الحرارة في  -17

  

 -ج           -أ 

   -د               - ب 
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عند تسخین أحد طرفي سلك نحاسي باستخدام مصدر لهب مثبت علـى حـاملین؛ فإنـه یمكـن  -18

 :  السلك النحاسياالستنتاج بأن 

  یقل طوله ألنه یتقلص  -أ 

  یزداد طوله ألنه یتقلص     - ب 

 یحافظ على طوله األصلي     -ج 

  یزداد طوله ألنه یتمدد   - د 

 (حافظ الحرارة) هو أحد التطبیقات على انتقال الحرارة؛ بالتالي فهو یستخدم في:  الثیرموس -19

  العزل الحراري  -أ 

  تسخین السوائل     - ب 

  تبرید السوائل      -ج 

  غلي السوائل    - د 

، الكحـــول اإلیثیلـــي)؛ فـــیمكن الزیـــتإذا علمـــت أن هنـــاك عالقـــة بـــین المـــواد اآلتیـــة (المـــاء،  -20

 ها: على أن الحالة الفیزیائیةتصنیفها  حسب 

  مواد صلبة    -أ 

  مواد سائلة    - ب 

    مواد غازیة    -ج 

 مواد فلزیة  - د 
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  إحدى األشكال اإلیضاحیة اآلتیة توضح مفهوم التجمد للماء:  -21

    -أ 

    - ب 

      -ج 

    - د 
كمیـــة امتصـــاص تختلــف كمیـــة امتصــاص الحـــرارة مــع اخـــتالف لــون الجســـم؛ وبالتــالي فـــإن  -22

 : الجسم للحرارة

ا  -أ    تزداد كلما كان لون الجسم غامقً

اتقل كلما كان     - ب    لون الجسم غامقً

  تزداد كلما كان لون الجسم فاتًحا    -ج 

 ال توجد عالقة بین كمیة امتصاص الحرارة مع اختالف لون الجسم  - د 
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 لكأس زجاجي یحتوي ماء، وموضوع على مصدر حراري؛ فإن:  زیادة درجة الحرارةعند  -23

  سرعة التبخر تقل    -أ 

  سرعة التبخر تزداد      - ب 

  الماء یتجمد      -ج 

  ةثابتسرعة التبخر تبقى   - د 

إذا علمت أن هناك عالقة بین المواد اآلتیة (الخشب، الزجـاج، البالسـتیك)، فـیمكن تصـنیفها  -24

 على أنها:  درجة توصیلها للحرارةحسب 

  مواد موصلة للحرارة    -أ 

    مواد فلزیة    - ب 

 أ + ب    -ج 

  مواد عازلة للحرارة  - د 
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  )10الملحق (

  مهارات عملیات العلم األساسیة اإلجابات الصحیحة الختبار

)  الـــرقم    الصـــف: الســـابع األساســـي  شـــعبة: (               االســـم:                          

  )    المتسلسل: ( 

رقم 

  السؤال

رقم     البدائل

  السؤال

  البدائل

  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

1       X  13 X        

2   X      14       X 

3 X        15 X       

4     X   16     X   

5   X      17     X   

6 X        18       X  

7 X        19 X        

8       X  20   X      

9     X    21   X      

10 X        22 X        

11 X        23   X      

12       X  24       X  
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  )11الملحق (

  نموذج إجابة اختبار اكتساب مهارات عملیات العلم األساسیة

رقم 
  السؤال

رقم     البدائل
  السؤال

  البدائل
  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

1         13         
2         14         
3         15         
4         16         
5         17         
6         18         
7         19         
8         20         
9         21         
10         22         
11         23         
12         24         
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  )12الملحق (

  مقیاس االتجاه نحو العلوم

  الطالب ...عزیزي 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد: 

ـــــین یـــــدیك مقیـــــاس لالتجـــــاه نحـــــو العلـــــوم، ضـــــمن دراســـــة تهـــــدف إلـــــى معرفـــــة أثـــــر التـــــدریس  ب

المتمــــــایز فــــــي اكتســــــاب المفــــــاهیم العلمیــــــة ومهــــــارات عملیــــــات العلــــــم واالتجــــــاه نحــــــو العلــــــوم لــــــدى 

لمتطلبـــــات الحصـــــول علـــــى درجـــــة الـــــدكتوراه  طـــــالب الصـــــف الســـــابع األساســـــي، وذلـــــك اســـــتكماًال 

  في تخصص مناهج العلوم وأسالیب تدریسها في جامعة الیرموك. 

) فقـــــرة، وهـــــذه الفقـــــرات ال تمثـــــل بـــــأي حـــــال مـــــن األحـــــوال اختبـــــار، 33یتكـــــون المقیـــــاس مـــــن ( 

ــــاك إجابــــة صــــحیحة وأخــــرى خطــــأ مــــا دام أنهــــا تعبــــر عــــن اتجاهــــك نحــــو كــــل فقــــرة  ــــیس هن كمــــا ول

لمطلــــــوب منــــــك التعبیـــــر عــــــن حقیقــــــة مشــــــاعرك نحـــــو مــــــادة العلــــــوم بحریــــــة كاملــــــة علـــــى حــــــده.  وا

) أمـــــام الفقـــــرة وتحـــــت االختیـــــار الـــــذي یتناســـــب مـــــع Xوصـــــراحة تامـــــة. مـــــن خـــــالل وضـــــع إشـــــارة (

موقفــــــك ویعبــــــر عــــــن حقیقـــــــة مشــــــاعرك.  ویؤكــــــد الباحــــــث بـــــــأن هــــــذه اإلجابــــــات ســــــوف تســـــــتخدم 

ـــــــة بالـــــــدرج ـــــــیس لهـــــــا عالق ـــــــة، وســـــــتحاط بالســـــــریة ألغـــــــراض البحـــــــث العلمـــــــي فقـــــــط، ول ات المعلمی

  التامة. 

  تعلیمات المقیاس:أوًال: 

 تأكد من عدم ترك أي عبارة دون اإلجابة عنها. -

 تََدرج اإلجابة في المقیاس یعبر عن نسبة موافقتك على العبارة. -

 ) دقیقة.20مدة اإلجابة عن هذا المقیاس هي ( -



240 
 

  إلیك المثال اآلتي:

رقم 

  الفقرة

  أوافق   الفقرة

  بشدة

  ال  أوافق 

  ادري

  أعارض  أعارض

  بشدة 

          X  أستمتع بدراسة العلوم  .1

  

  لكم حسن تعاونكم اشاكرً 

  

  الباحث

  خالد یوسف الشقران
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ا:    :مقیاس االتجاه نحو العلومثانیً

  )     الصف: السابع األساسي شعبة: (                                             االسم:     

  )      الرقم المتسلسل: ( 

  رقم
  الفقرة

  أوافق  الفقرة
  بشدة

  ال  أوافق
  ادري

  أعارض  أعارض
  بشدة

            أشعر بالضیق عند دراسة مادة العلوم   .1
            أشعر بالملل في درس العلوم    .2
أشعر بالسعادة عند مناقشتي معلم    .3

  العلوم في المفاهیم العلمیة
          

            العلومأحب التعمق في دراسة مادة    .4
أشعر بالتوتر لعدم توجیه معلم العلوم    .5

  أسئلة لي في حصة العلوم 
          

            أحب التغیب عن درس العلوم    .6
أحب اإلجابة عن أسئلة معلم العلوم    .7

  الشفویة
          

            أحرص على حضور دروس مادة العلوم    .8
أشعر بالسعادة عند ثناء معلم العلوم    .9

  العلومعلى إجاباتي في حصة 
          

أرى ضرورة تقلیص عدد دروس مادة  .10
  العلوم

          

أشعر باالرتیاح نحو معلم مادة العلوم  .11
عندما یقوم بتشجیعي على االكتشاف 

  واالستقصاء

          

            أرغب في دراسة العلوم بعد المعلمة .12
أشعر باالستمتاع من طریقة تدریس  .13

  معلم العلوم
          

            أشعر أن دراسة مادة العلوم عمل ممتع  .14
تنمي مادة العلوم العمل التعاوني بین  .15

  الطالب
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أشعر بالسعادة عندما أنجز واجباتي في  .16
  مادة العلوم

          

تجعلني مادة العلوم أتعامل مع المواقف  .17
  بمنطق سلیم

          

ا جدیدً  اأشعر بالسعادة عندما أتعلم شیئً  .18
  في العلوم

          

أعتقد أن مادة العلوم غیر مرتبطة  .19
  بالواقع

          

أشعر بالمتعة في أثناء اجراء التجارب  .20
  المخبریة في العلوم

          

أرى أن مادة العلوم ذات أهمیة في تقدم  .21
  المجتمع

          

            أرغب بالمشاركة في مسابقات العلوم .22
            أرى أن مادة العلوم قیمة  .23
            أعتقد أن مادة العلوم صعبة  .24
تنمي مادة العلوم اكتسابي للمفاهیم  .25

  العلمیة
          

أشعر بالقلق عندما استمع إلى مناقشات  .26
  تتعلق في مادة العلوم

          

            تنمي مادة العلوم دافعیتي نحو التعلم .27
أشعر بالثقة بالنفس عندما أتفوق في  .28

  مادة العلوم
          

العلوم قدرتي على إصدار تنمي مادة  .29
  األحكام

          

تنمي مادة العلوم قدراتي على االبداع  .30
  واالكتشاف

          

            تنمي مادة العلوم میولي العلمیة .31
أرغب في قضاء وقت أطول في دراسة  .32

  مادة العلوم
          

            تشبع مادة العلوم رغباتي  .33
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  )13الملحق (

  الدراسةقائمة بأسماء المحكمین ألدوات 

 جهة العمل التخصص االسم الرقم

 جامعة الیرموك مناهج العلوم وأسالیب تدریسها عبداهللا خطایبةد.  أ. 1

 جامعة الیرموك مناهج العلوم وأسالیب تدریسها د. محمود بني خلف أ.  2

 جامعة الیرموك مناهج العلوم وأسالیب تدریسها د. ولید النوافلة 3

 جامعة الیرموك  اإلرشاد فیصل الربیعأ. د.  4

 جامعة الیرموك علم النفس آمال الزعبيد. أ.  5

 جامعة الیرموك علم النفس فراس الحموريد.  أ. 6

التربیة اإلبتدائیة/ تعلم مناهج  البركاتد. علي أ.  7

 العلوم

 جامعة الیرموك

 جامعة الیرموك مناهج العلوم وأسالیب تدریسها د. آمال رضا ملكاوي 8

 جامعة الیرموك اإلرشاد حنان الشقراند.  9

 وزارة التربیة والتعلیم مناهج العلوم وأسالیب تدریسها  د. أحمد قبالن 10

 جامعة العلوم والتكنولوجیا مناهج العلوم وأسالیب تدریسها شادي سمارةد.  11
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  كتاب تسهیل مهمة
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Abstract 
Al-Shogran, Khalid Yousef. The Effect of Differentiated Instruction in 7th 

Grade's Acquisition of Scientific Concepts, Science Processes Skills and Their 

Attitudes towards Science. Ph.D. dissertation, Yarmouk University, 2019. 

(Supervisor: Dr. Wissal Hani Al Omari). 

The current study aimed at investigating the effect of differentiated instruction in 
the 7th grade's acquisition of scientific concepts, science processes skills and their 
attitudes towards science. To achieve the objectives of the study, a test was prepared to 
measure the acquisition of scientific concepts, It consisted of (27) item distributed into 
six dimensions (Problem solving, identification of verbal significance, conclusion, 
discovery of the scientific concept, interpretation of observations, application of the 
scientific concept), In addition a test was used to measure the science processes skills 
thise test consisted of (24) item distributed into four skills (Observation, conclusion, 
prediction, classification), more one attitudes scale towards science was  it consisted of 
(33) item. The sample of the study consisted of (65) students selected by the available 
method. One of the people was randomized as an experimental group with (31) students 
studied in a differentiated instruction method. The other division was considered a 
control group with (34) students studied in the traditional method in the second semester 
of the year Study 2018/2019. 

 The results of the study showed that there was a statistically significant difference 
in the test of the acquisition of scientific concepts, and in each dimension of scientific 
concepts, and in the test of the skills of basic scientific processes, and in each skill of 
the basic scientific processes, between the performance of the experimental group 
students who studied the differentiated instruction method compared to the performance 
of the control group students who studied in the traditional method who studied in a 
differentiated instruction method. There was a statistically significant difference in the 
direction of the sample of the study towards science between the estimates of the 
experimental group students who studied the differentiated instruction method 
compared to the students of the control group who studied in the traditional method and 
for the evaluation of the experimental group students who studied the differential 
teaching method. 

 
Keywords: Differentiated Instruction, Scientific Concepts, Basic Science Process 
Skills, Attitudes towards science. 

  

  


