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إلِ هن كان رضاؤي سر توفٓقْ بعد اهلل عز وجل إلِ والدي الحبٓب الغالْ ،الذي
بفقداىً فقدت جزءا كبٓ ار هن فرحة الحٓاة (رحهً اهلل) فمك هىْ الدعاء والصمة ها
حٓٓت....
إلِ هن أرضعتىْ الحب والحىان ،إلِ رهز الحب وبمسم ا لشفاء  ،إلِ أهْ الحبٓبة
أطال اهلل فْ عهرٌا.
إلِ عزٓزتْ ورفٓقة دربْ التْ ساعدتىْ وشاركتىْ عناء البحث والدراسة زوجتْ
الغالٓة.
إلِ فمذات كبدي وىبض حٓاتْ أبىائْ ( شٍد ،رؤى ،سىا ،ربِ ،غىِ ،أٍٓم).
إلِ هن جهعتىْ هعٍم ظمهة رحم واحد ،وحبٍم ٓجري فْ عروقْ  ،إخوتْ وأخواتْ
(أبو زاٌر ،أبو هحهد ،أبو أدٌم ،أم اشرف ،أم ساهر ،أم عاهر ،أم ساري ،أم براء).
إلِ أبىاء بمدي وشٍدائٍا الكرام
إلِ هن وسعتٍم ذاكرتْ ولم تسعٍم هذكرتْ
إلٍٓم جهٓعاً أٌدي ٌذا الجٍد الهتواضع
عبد السالم

ج

الشكر والتقدٓر
بدآة أشكر اهلل عز كجؿ جزٓؿ الشكر كعظٓـ العرفاف ،عمِ ِّ
عمْ بأف سٍؿ لْ
هىً ككرهً َّ

إتهاـ ٌذا العهؿ ،فممً الحهد كالشكر هف قبؿ كهف بعد ،كالصٛة كالسٛـ عمِ خاتـ الىبٓٓف كاهاـ
الهرسمٓف كعمِ آلً كصحبً أجهعٓف.

كشكر الىاس هف شكر اهلل لذلؾ أتكجً بالشكر الجزٓؿ كالتقدٓر العهٓؽ إلِ الدكتكر الهشرؼ
عمِ الرسالة عبد الغىْ الصٓفْ عمِ ها قدهً هف دعـ كتكجًٓ كهساىدة ،كها أتقدـ بجزٓؿ الشكر
كاٚهتىاف لمسادة أعضاء لجىة الهىاقشة الدكتكر عفٓؼ زٓداف كالدكتكر شحادي عبدي.
كٓ ٚفكتىْ أف أتقدـ بالشكر كالتقدٓر إلِ اٖساتذة الهحكهٓف ٖدكات الدراسة الذٓف ساٌهكا فْ
اىجاز ٌذا العهؿ هف هحاضرٓف فْ جاهعة الىجاح الكطىٓة كجاهعة القدس الهفتكحة فْ طكلكرـ.
كها أتقدـ بالشكر الجزٓؿ إلِ هكظفْ هدٓرٓة التربٓة كالتعمٓـ فْ طكلكرـ

لها قدـ كي هف

تسٍٓٛت فْ إتهاـ ٌذي الدراسة فمٍـ هىْ جزٓؿ الشكر كالعرفاف ،كالِ هدٓر هدرسة ذككر حافظ
الحهد اهلل اٖساسٓة اٖستاذ هركاف ذكابْ عمِ ها قدهً هف هساعدة ،فمً هىْ كؿ الشكر كالتقدٓر،
كهدٓر هدرسة دٓر الغصكف اٖساسٓة اٖستاذ ثابت بدراف ،كأعضاء الٍٓئة التدرٓسٓة بالهدرستٓف.
كها أشكر الهربْ الفاضؿ اٖستاذ ٓاسٓف شكرم عمِ ها قاـ بً هف جٍد فْ تدقٓؽ كتىقٓح
ٌذي الرسالة لغكٓان  .كها أتقدـ بالشكر الجزٓؿ إلِ ابىة أختْ شركؽ سهٓر هٍداكم عمِ هساعدتٍا
فْ التحمٓؿ اٚحصائْ كابف أختْ هحهد ٓاسٓف شكرم كالهٍىدس هغٓري كتاىْ عمِ هساعدتٍـ
كدعهٍـ الهستهر.
كقدـ لْ الدعـ الٛزـ كخاصة أهْ
كأخٓ انر إلِ كؿ هف ساٌـ بإخراج ٌذا العهؿ إلِ حٓز الكجكدّ ،
كعائمتْ ،فمٍـ الشكر الجزٓؿ.
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الصف السادس فْ هادة العموم واتجاٌاتٍم ىحوٌا.

أقر بأف ها اشتهمت عمًٓ ٌذي الرسالة إىها ٌْ ىتاج جٍدم الخاص ،باستثىاء ها تهت
ا٘شارة إلًٓ حٓثها كرد ،كأف ٌذي الرسالة ككؿ ،أك أم جزء هىٍا لـ ُٓقدـ هف قبؿ لىٓؿ أٓة درجة
عمهٓة أك بحث عمهْ أك بحثْ لدل أٓة هؤسسة تعمٓهٓة أك بحثٓة أخرل.
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كاٚستٓعاب الهفآٌهْ كبعض العادات العقمٓة كغٓرٌا هف العكاهؿ

الفصل الثالث  :طرٓقة الدراسة واجراءاتٍا

45

58

1:3

هىٍج الدراسة

59

2:3

هجتهع الدراسة

59

3:3

عٓىة الدراسة

60

4:3

أدكات الدراسة

61

اٚختبار التحصٓمْ القبمْ -البعدم

61

1:1:4:3

صدؽ اٚختبار التحصٓمْ

62

2:1:4:3

ثبات اٚختبار التحصٓمْ

63

3:1:4:3

هعاهٛت الصعكبة لفقرات اٚختبار التحصٓمْ

63

4:1:4:3

هعاهٛت التهٓٓز لفقرات اٚختبار التحصٓمْ

64

هقٓاس دافع ا٘ىجاز

65

1:2:4:3

صدؽ هقٓاس دافع ا٘ىجاز

65

2:2:4:3

ثبات هقٓاس دافع ا٘ىجاز

66

3:4:3

هقٓاس اٚتجاي ىحك العمكـ

66

1:4:3

2:4:3

ز

1:3:4:3

صدؽ هقٓاس اٚتجاي

67

2:3:4:3

ثبات هقٓاس اٚتجاي

68

الهادة التعمٓهٓة

68

1:5:3

إعداد دلٓؿ الهعمـ

69

2:5:3

إعداد كتاب الطالب

69

3:5:3

صدؽ دلٓؿ الهعمـ ككتاب الطالب

70

4:5:3

ثبات دلٓؿ الهعمـ ككتاب الطالب

71

6:3

إجراءات الدراسة

71

7:3

تصهٓـ الدراسة

74

8:3

الهعالجات ا٘حصائٓة

76

5:3

الفصل الرابع  :ىتائج الدراسة

77

1:4

الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ اٖكؿ كالفرضٓة اٖكلِ

78

2:4

الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثاىْ كالفرضٓة الثاىٓة

80

3:4

الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثالث كالفرضٓة الثالثة

82

4:4

الىتائج العاهة لمدراسة

84

الفصل الخاهس  :هىاقشة ىتائج الدراسة وتوصٓاتٍا

85

1:5

هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ اٖكؿ كالفرضٓة اٖكلِ

86

2:5

هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثاىْ كالفرضٓة الثاىٓة

89

3:5

هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الثالث كالفرضٓة الثالثة

91

4:5

التكصٓات

93

5:5

هقترحات لمدراسة

94

قائهة الهصادر كالهراجع

95

الهٛحؽ

104

Abstract

b

ح

فٍرس الجداول
الرقم
()1
()2
()3

الجدول
تكزٓع أفراد هجتهع الدراسة تبعان لعدد الهدارس ،كعدد الشعب ،كعدد

الطٛب

تكزٓع أفراد عٓىة الدراسة تبعان لمهدرسة ،كالشعبة ،كعدد الطٛب

الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لعٛهات الهجهكعتٓف
الضابطة كالتجرٓبٓة عمِ اٚختبار التحصٓمْ القبمْ -البعدم

الصفحة
60
61
78
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الهمخص
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ استقصاء أثر استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ فْ التحصٓؿ
كدافع ا٘ىجاز لدل طٛب الصؼ السادس فْ هادة العمكـ كاتجاٌاتٍـ ىحكٌا فْ الهدارس الحككهٓة
فْ هحافظة طكلكرـ فْ الفصؿ الدراسْ اٖكؿ (  2014/2013ـ) ،كذلؾ هف خٛؿ ا٘جابة عف
السؤاؿ الرئٓس التالْ:
ها أثر استخداـ ىهكذج "هارزاىك" ٖبعاد التعمـ فْ التحصٓؿ كدافع ا٘ىجاز لدل طٛب الصؼ
السادس فْ العمكـ كاتجاٌاتٍـ ىحكٌا فْ هحافظة طكلكرـ ؟
كلٙجابة عف سؤاؿ الدراسة كاختبار فرضٓاتً ،استخدـ الباحث الهىٍج شبً التجرٓبْ ،تـ
تطبٓؽ الدراسة عمِ عٓىة الدراسة الهؤلفة هف (  )52طالبان هف طٛب الصؼ السادس اٖساسْ ،إذ
تـ اختٓار الهدرسة بطرٓقة قصدٓة لتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة بكاقع شعبتٓف ،كزعت الشعبتاف عشكائٓان
ّ

إلِ هجهكعتٓف ،كاحدة تجرٓبٓة هككىة هف شعبة ذككر بمغ عدد أفرادٌا (  )26طالبان ،كاٖخرل

ضابطة هككىة هف شعبة ذككر بمغ عدد أفرادٌا ) )26طالبان ،كقد درست شعبة الهجهكعة التجرٓبٓة
كحدة الحركة كالقكة هف هىٍاج العمكـ باستخداـ برىاهج تعمٓهْ كفؽ ىهكذج هارزاىك هف إعداد
تـ التأكد هف صدقً كثباتً ،بٓىها درست الشعبة فْ الهجهكعة الضابطة ىفس الكحدة
الباحثّ ،
بالطرٓقة اٚعتٓادٓة.

تـ التأكد
استخدـ الباحث اختبا انر تحصٓمٓان هككىان هف (  )30فقرة هف اٚختٓار هف هتعددّ ،

هف صدقً بالهحكهٓف ،كحساب هعاهؿ ثباتً باستخداـ هعادلة رٓتشاردسكف (  ،)20كقد بمغت قٓهتً
تـ التأكد
) )0.93كاستخدـ أٓضان هقٓاسان لدافع ا٘ىجازّ ،
ؿ

هف صدقً بالهحكهٓف ،كحساب هعاهؿ

ثباتً باستخداـ هعادلة

كركىباخ ألفا ،كقد بمغت قٓهتً (

 ،)0.86كها استخدـ أٓضان هقٓاسان

تـ
لٛتجاٌات ىحك العمكـ هككىان هف (  )25عبارة ،هىٍا ( )13عبارة هكجبة ك(  )12عبارات سالبةّ ،

التأكد هف صدقً بالهحكهٓف ،كحساب هعاهؿ ثباتً باستخداـ هعادلة كركىباخ ألفا ،كقد بمغت قٓهتً
(.)0.88
حممت البٓاىات باستخداـ تحمٓؿ التبآف اٖحادم الهشترؾ (  ،)ANCOVAكقد أظٍرت
التحمٓٛت ا٘حصائٓة الىتائج أتٓة عىد هستكل الدٚلة.(0.05 = α):
ٓ -1كجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطْ عٛهات طٛب الهجهكعة التجرٓبْ كالهجهكعة
الضابطة فْ اٚختبار التحصٓمْٓ ،عزل إلِ طرٓقة التدرٓس.
ٓ -2كجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطْ عٛهات طٛب الهجهكعة التجرٓبْ كالهجهكعة
الضابطة عمِ هقٓاس دافعٓة اٚىجازٓ ،عزل إلِ طرٓقة التدرٓس.
ٓ -3كجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطْ عٛهات طٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كالهجهكعة
الضابطة عمِ هقٓاس اٚتجاٌاتٓ ،عزل إلِ طرٓقة التدرٓس.
كفْ ضكء الىتائج التْ تكصؿ إلٍٓا الباحث خرجت الدراسة بهجهكعة هف التكصٓات
كالهقترحات هىٍا ضركرة استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ فْ التدرٓس لدكري آٚجابْ فْ زٓادة
تحصٓؿ الطمبة كاثارة دافعٓتٍـ فضٛن عف ىهك اتجاٌاتٍـ آٚجابٓة ىحك العمكـ ،كذلؾ قٓاـ ا٘دارة
العاهة لمهىاٌج بأخذ ىتائج الدراسة بعٓف اٚعتبار عىد إعداد هىاٌج العمكـ كالهكاد التعمٓهٓة.

ـ
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 1:1هقدهة الدراسة
ٓتصؼ العالـ الهعاصر بالهعرفً ،كالتغٓر السرٓع ،كالتطكر الٍائؿ  ،كا٘ىتاج الفكرم فْ
جهٓع الهجاٚت بشكؿ عاـ ،كفْ هجاٚت العمكـ كالتكىكلكجٓا بشكؿ خاص ،كٌذا ُٓ َحتّـ عمِ كؿ
هف لً عٛقة بالعهمٓة التعمٓهٓة أف ٓتعاهؿ هعٍا كعهمٓة هستهرة كهتجددة ٚ ،ترتبط بزهاف أك هكاف،
فمـ تَ ُعد العهمٓة التعمٓهٓة ىتاج عكاهؿ خارجٓة هثؿ :الهعمـ كالهىاٌج كالبٓئة التعمٓهٓة فقط ،بؿ تكجد
عكاهؿ أخرل تؤثر فٍٓا بشكؿ كبٓر؛ هثؿ إستراتٓجٓات التدرٓس،

كاعداد الهعمـ كها ٓهتمكً هف

أسالٓب تدرٓس تهكىً هف إٓصاؿ الهفآٌـ إلِ أذٌاف الطمبة ،كاكسابٍـ إٓاٌا بأقؿ كقت كجٍد
ههكىٓف ،كذلؾ قدرة الهتعمـ عمِ التفكٓر؛ حٓث ٓبرز اٌٚتهاـ بىظرٓات التعمـ التْ تعهؿ عمِ تعمٓـ
طرؽ التفكٓر.
الطٚب
َ
لذا ،أصبح هعٓار تطكر الشعكب ٓ ٚقاس بهدل الثركات الطبٓعٓة التْ تهتمكٍا ،كاىها ٓقاس بعدد
هبدعٍٓا كهكٌكبٍٓا ،فْ هختمؼ هجاٚت العمكـ كالتكىكلكجٓا كأداب كالفىكف

(عبد الىور،

.)2005
إف تىهٓة التفكٓر ٓعد ٌدفان هٍهان هف أٌداؼ التربٓة ،كأحد اٚتجاٌات الحدٓثة عىد تطكٓر
الهىاٌج ،كها ٓعتبر ضركرٓا فْ هساعدة الهتعمهٓف عمِ هكاجٍة تحدٓات العصر ،كهشكٛت
هجتهعاتٍـ فْ الحاضر كالهستقبؿ ،كتىبع أٌهٓة التفكٓر هف كظٓفتً؛ فٍك ٓساعد عمِ فٍـ الظكاٌر
الهحٓطة با٘ىساف ،كٓقكـ بحؿ الهشكٛت الهختمفة سكاء هف الىاحٓة العمهٓة أك الحٓاتٓة ( الىجدي
وزهالؤي.)2002 ،
كٓشٓر زٓتون ( )2004أف ىجاح اؿطٛب ٓ ٚتهثؿ فٓها ٓحفظكف هف الهقررات الدراسٓة،
كاّىها فْ تعمهٍـ أسمكب التفكٓر العمهْ ،كههارستٍـ هٍاراتً ،كقٓاهٍـ بالهٛحظات كاٚستىتاجات
كالتفسٓرات ،هها ٓجعمٍـ قادرٓف عمِ التفكٓر فْ أم هشكمة تكاجٍٍـ تفكٓ انر عمهٓان كهعالجتٍا بطرٓقة
هكضكعٓة.
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كركزت البحكث التربكٓة كالىفسٓة عمِ تىهٓة جهٓع إهكاىات الفرد ،كقدراتً العقمٓة عمِ
أكهؿ كجً ههكف ،عمِ اعتبار أف الفرد أٌـ هكرد تىهكم عمِ ا٘طٛؽ ،لذا ظٍر اٌٚتهاـ بالدافعٓة
بشكؿ عاـ ،كبدافعٓة ا٘ىجاز بشكؿ خاص.
كٓرل أكزبؿ أف أٌـ الدكافع ٌك ها ىبع هف التعمـ ذاتً ،كهف جٍكد الطالب لمحصكؿ عمِ
كٓفترض أف الدافع الهعرفْ هٍـ فْ التعمـ ،كها ٓىتج عف ٌذا الدافع
الهعرفة ،كالهٍارات الجدٓدةَ ،
الهعرفْ هف :هعرفة كفٍـ ،كحؿ هشكمة ها ،كبىاء تشكٓؿ ها ،...كٓعتقد أكزبؿ بعدـ جدكل الدكافع
(عبد

الخارجٓة ،لذا  ٚبد أف ٓبذؿ الهعمـ جٍكدان فْ استثارة اٌتهاهات الطمبة بهكضكع
السالم.)2001 ،
م

هثؿ دافع ا٘ىجاز إحدل الجكاىب الهٍهة فْ هىظكهة الدكافع ا٘ىساىٓة.

إف تعدٓؿ دا فع
كّ

إىجاز الىجاحٓ ،ؤدم إلِ تعدٓؿ قدرة الهتعمـ عمِ التعمـ كالتحصٓؿ ( خمٓفة.) 2000 ،
كها بٓف اٖدب التربكم العٛقة الكطٓدة بٓف طرٓقة تعمٓـ العمكـ كاٚتجاي ىحكٌا؛ حٓث إف
إقباؿ اؿطٛب عمِ تعمـ العمكـ أك إحجاهٍـ عىٍا قد ٓرجع إلِ سمكؾ الهعمـ ،ك إلِ الطرٓقة التْ
ٓستخدهٍا هع طٛبً فْ التدرٓس .كٓتككف اٚتجاي ىحك العمكـ ،هف اٚتجاٌات ىحك الهعمـ ،كطرٓقة
تدرٓسً؛ لذا فإف ترغٓب اؿطٛب فْ دراسة العمكـ ،كبٓاف فائدتٍا كأٌهٓتٍا ،تعتبر هف أٌـ أٌداؼ
تدرٓس العمكـ .كهف العكاهؿ التْ تمعب دك انر هٍهان فْ تككٓف اٚتجاٌات أك تغٓٓرٌا ىحك الهكاد ٌك
طرٓقة تدرٓس الهعمـ التْ تؤثر عمِ البٓئة الصفٓة  ،كذلؾ استراتٓجٓات التدرٓس التْ ٓهتمكٍا كالتْ
ٓهكف أف تُحدث أث انر آجابٓان فْ اتجاٌات الهتعمهٓف (التخآىً.)2008 ،
كىظ انر ٌٖهٓة هادة العمكـ ،فَّ ٛ
بد هف اٌٚتهاـ بتطكٓر تدرٓسٍا بها ٓسٍـ فْ تجكٓد عهمٓة
تعمهٍا كتحقٓؽ أٌدافٍا ،كذلؾ با٘ستىاد الِ أطر كىهاذج فكرٓة ٌدفٍا تحسٓف ىكعٓة التدرٓس
كجكدة التعمـ.
كهف الىهاذج التدرٓسٓة التْ تٍدؼ إلِ تىهٓة التفكٓر كاٌٚتهاـ بجهٓع الجكاىب العقمٓة
كاٚجتهاعٓة كالكجداىٓة لدل الطٛب كٓسٍـ فْ تحقٓؽ أٌداؼ التدرٓس بكجً عاـ كفْ تدرٓس
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العمكـ بشكؿ خاص ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ ،حٓث راجع ركبرت هارزاىك كزهٛؤي ،البحكث
الشاهمة التْ أجرٓت فْ هجاؿ الهعرفة  ،Cognitionكالتعمـ ٖكثر هف ثٛثٓف عاها كترجهكٌا إلِ
ىهكذج تعمٓهْ  /تعمهْ صفْ أطمؽ عمًٓ اسـ أبعاد التعمـ "  "Dimensions of L earningأك
أبعاد التفكٓر "  ،"Dimensions of Thinkingكقد قاهت جهعٓة تطكٓر الهىاٌج كا٘شراؼ
بالكٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة ( Curriculum Development Association for )ASCD
Supervision andعاـ  .1988بىشر كتاب ٓحهؿ ىفس اٚسـ ٓستطٓع أف ٓستخدهً الهعمهكف
هف هرحمة رٓاض اٖطفاؿ حتِ ىٍآة الهرحمة الثاىكٓة لتحسٓف جكدة التدرٓس كالتعمـ ،كلقد شارؾ
أكثر هف تسعٓف تربكٓان فْ البحكث التْ أجرٓت عمِ أبعاد التعمـ ،ككذلؾ فْ تطكٓر الهىاٌج ،كها
عهمكا لهدة عاهٓف لٓشكمكا البرىاهج الرئٓس لٓصبح أداة قٓهة ٘عادة تىظٓـ الهىٍج التعمٓهْ كالتعمـ
كالتقكٓـ ،كٓتضهف استخداـ استراتٓجٓات تدرٓس حدٓثة كهتىكعة ،كها ٓضـ أكصافان تفصٓمٓة
٘ستراتٓجٓات تعمٓـ كتعمـ صههت لهساعدة الهعمهٓف عمِ استخداـ ٌذا الىهكذج داخؿ الصؼ
الدراسْ ،كدلٓؿ لتخطٓط الكحدات ،كأسالٓب تقكٓـ هىاسبة لمهتعمهٓف

(هارزاىو وآخرون 1998

وهارزاىو.(1999 ،
كٓستىد ىهكذج أبعاد التعمـ إلِ الفمسفة البىائٓة ،حٓث ٓعتَبر هارزاىك أف الهعرفة السابقة ٌْ
ىقطة البدآة التْ ٓبىْ عمٍٓا الفرد خبراتً كتفاعٛتً هع عىاصر كهتغٓرات العالـ هف حكلً
).)Marzano, 1996
صهـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ لتىهٓة القدرات العقمٓة الهختمفة لمهتعمـ ،جاعٛن هىً
كقد ُ

هحك انر لمعهمٓة التعمٓهٓة  ،كها ٓجعؿ هف هعمـ العمكـ هكجٍان كهرشدان لمهتعمـ لتحقٓؽ تعمـ ذم هعىِ
بأفضؿ الكسائؿ كاٖسالٓب (هارزاىو وآخرون.)1999 ،
إف ىهكذج ﺃبعاﺩ ﺍ التفكٓر ٓعكس ثٛﺙ ىظرٓاﺕ ﺃساسٓة ﰲ ﺍلتفاع ﻞ ﺍلتعمٓهْ تتهث ﻞ فْ:
التعمـ الهتكافؽ هع كظائؼ الهخ (

 ) brain – based learningكالتعمـ الهتهركز حكؿ

الهشكٛت ) problem based learning (،كالتعمـ التعاكىْ
( هاﺭﺯﺍىى َﺁخﺮَو.) 2000 ،
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learning Cooperativ

كٓتككف ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ هف خهسة أىهاط هن التفكٓر تعد أساسٓة لعهمٓة التعمم
ٓتعمؽ البعد اٚكؿ بتككٓف اٚتجاٌات كا٘دراكات ا٘ٓجابٓة ىحك التعمـ  ،أم أىً لكْ ٓحدث التعمـ
ٓجب أف ٓتكافر لدل الطٛب ا٘حساس باٖهف كاٚرتٓاح فْ حجرة الدراسة ،كٓتعمؽ البعد الثاىْ
باكتساب الهعرفة كتكاهمٍا هف خٛؿ ربط الهعرفة الجدٓدة بالهعرفة السابقة لدل الطٛب ،كتىظٓـ
الهعرفة الجدٓدة بطرؽ لٍا هعىِ لهساعدة الطٛب عمِ خزىٍا فْ الذاكرة طكٓمة الهدل ،كٓركز
البعد الثالث عمِ تكسٓع الهعرفة كصقمٍا كتىقٓتٍا فاكتساب الهعرفة كتكاهمٍا لٓس غآة لعهمٓة
التعمـ ،الطالب ٓكسع كٓهد هعرفتً كٓصقمٍا كٓضٓؼ الٍٓا كٓككف ركابط أبعد الٍٓا ،كٓىدهج الطٛب
عادة فْ أىشطة الهقارىة كالتصىٓؼ كاٚستقراء كاٚستىباط كتحمٓؿ اٖخطاء كتقدٓـ الدعـ كتحمٓمً
كتحمٓؿ الهىظكر كالتجرٓد ،كٓتعمؽ البعد الرابع باستخداـ الهعرفة عمِ ىحك لً هعىِ ،إف التعمـ
الفعاؿ ٓحدث حٓف ٓستطٓع الطٛب تكظٓؼ ها تعمهكي فْ حٓاتٍـ العاهة ،كهف الهٍاـ التْ تشجع
عمِ اٚستخداـ ذم الهعىِ لمهعرفة ،اتخاذ القرار كالبحث كاٚستقصاء التجرٓبْ كحؿ الهشكٛت
كاٚختراع كٓتعمؽ البعد الخاهس بعادات العقؿ الهىتجة ( هاﺭﺯﺍىى َﺁخﺮَو.) 2000 ،
 2:1هشكمة الدراسة:
تتهثؿ هشكمة الدراسة فْ تدىْ هستكل تحصٓؿ الطٛب فْ هادة العمكـ ،ككذلؾ فْ تدىْ
الىسب الهئكٓة لمىجاح ،هف خٛؿ قراءة اٚختبارات الكطىٓة ،كاٚختبارات العالهٓة كاختبار دراسة
التكجٍات الدكلٓة فْ الرٓاضٓات كالعمكـ لمصؼ الثاهف اٖساسْ

(Trends In International

)” Mathematics and Science study “TIMSS 2011فْ فمسطٓف  ،حٓث جاء طمبة
فمسطٓف فْ الهرتبة ( )34هف بٓف ( (45دكلة هشاركة ،كٌذا ها أعطِ الباحث الدافعٓة لمبحث عف
أسباب ٌذا الضعؼ الذم قد ٓرجع فْ بعض جكاىبً إلِ أسالٓب التدرٓس الهتبعة التْ تعتهد فْ
غالبٍا عمِ التمقٓف كاٚستظٍار ،كعدـ استخداـ ىهاذج تعمٓـ كتعمـ حدٓثةن كهتكاهمةن فْ تدرٓس
العمكـ.
كعىد دراسة تكجٍات هؤشرات التحصٓؿ فْ اٚختبارات الهكحدة لٗعكاـ ( ،2010 ،2009
 )2012 ،2011فْ هادة العمكـ لمصؼ التاسع اٖساسْ فْ فمسطٓف ،تظٍر الىتائج تراجعان
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همحكظان فْ هؤشرات التحصٓؿ بٓف عاهْ  2009ك2012ـ هف حٓث هتكسطات التحصٓؿ كىسب
الىجاح ،كأف ىصؼ طمبة الصؼ التاسع اٖساسْ لـ ٓتجاكزكا العٛهة الهئكٓة (  )30%فْ اختبار
عاـ 2012ـ ( وزارة التربٓة والتعمٓم العالْ

 .)2012 ،كٌذا ُٓحتـ عمٓىا ضركرة

استخداـ

استراتٓجٓات كىهاذج تدرٓس هىاسبة كهف ٌذي اؿىـ ا ذج ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ ،الذم ُٓعد بهثابة
إطار تعمٓهْ هتكاهؿ لتىظٓـ هخرجات التعمـ فْ خهسة فئات رئٓسٓة كؿ هىٍا ٓهثؿ ىكع هف التفكٓر
ضركرم لىجاح عهمٓة التعمـ ).)Marzano, 1996

 3:1أسئمة الدراسة:
بىاء عمِ ها تقدـ هىاقشتً فْ هشكمة الدراسة ،فإىً ٓهكف تحدٓد هشكمة الدراسة فْ اٖسئمة التالٓة:
ن
 -1ها أثر استخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد التعمـ عمِ التحصٓؿ لدل طٛ

ب الصؼ السادس

اٖساسْ فْ هادة العمكـ؟
 -2ها أثر استخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد التعمـ فْ تىهٓة دافع اٚىجاز لدل طٛ

ب الصؼ

السادس اٖساسْ فْ هادة العمكـ؟
 -3ها أثر استخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد التعمـ فْ تىهٓة اٚتجاٌات ىحك هادة العمكـ لدل
طٛب الصؼ السادس اٖساسْ؟

 4:1فرضٓات الدراسة
هف أجؿ تحقٓؽ أغراض الدراسة كا٘جابة عف أسئمتٍا صٓغت فرضٓاتٍا عمِ صكرة
فرضٓات صفرٓة عمِ الىحك أتْ:
 الفرضٓة اٖكلِ ٓ ٚ :كجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة

عىد هستكل الدٚلة (  )0.05 = αبٓف

هتكسطْ عٛهات ط ٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كط ٛب الهجهكعة الضابطة فْ اٚختبار التحصٓمْ
ٓعزل لطرٓقة التدرٓس.
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 الفرضٓة الثاىٓة ٓ ٚ :كجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (

 )0.05 = αبٓف

هتكسطْ عٛهات ط ٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كط ٛب الهجهكعة الضابطة عمِ هقٓاس دافع
اٚىجاز ٓعزل لطرٓقة التدرٓس
 الفرضٓة الثالثة ٓ ٚ :كجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (

 )0.05 = αبٓف

هتكسطْ عٛهات ط ٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كط ٛب الهجهكعة الضابطة عمِ هقٓاس اٚتجاي
ٓعزل لطرٓقة التدرٓس.

 5:1أٌداف الدراسة
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ تحقٓؽ اٌٖداؼ أتٓة -:
 -1هعرفة هدل قدرة ىهكذج (هارزاىك ) ٖبعاد التعمـ عمِ تىهٓة التحصٓؿ الدراسْ لمطٛب.
 -2هعرفة أثر استخداـ ىهكذج (هارزاىك ) ٖبعاد التعمـ عمِ دافع اٚىجاز لدل الطٛب.
 -3هعرفة أثر استخداـ ىهكذج (هارزاىك ) ٖبعاد التعمـ عمِ اٚتجاي ىحك العمكـ.

 6:1أٌهٓة الدراسة
ٓهكف أف تسٍـ ٌذي الدراسة فْ:
جاىبٍا الىظري حٓث أىٍا تفٓد فْ تىهٓة التفكٓر ،هف خٛؿ اٖسئمة اٚستقصائٓة كالصكر كالرسكـ،
كربط الهفآٌـ العمهٓة ببعضٍا هف خٛؿ الخرائط الهفآٌهٓة التْ تقدهٍا ،كتجعؿ التعمـ ذك هعىِ،
كتحكؿ العهمٓة التعمٓهة هف التعمٓـ إلِ التعمـ ،كها أىٍا تقدـ

دلٓٛن لمهعمـ لتدرٓس الكحدة كفقان

لخطكات كهراحؿ ىهكذج ( هارزاىو) ٖبعاد التعمـ بها ُٓهكف الهعمـ هف إعداد دركس الهقررات عمِ
ىهط دركس ٌذا الدلٓؿ  ،كذلؾ تزكد هعمهْ العمكـ بهقآٓس لمتحصٓؿ كدافعٓة ا٘ىجاز كاٚتجاٌات
فْ هادة العمكـ  .أها فْ جاىبٍا اإلجرائْ فٍْ تقدـ ىهكذجان إجرائٓان لكٓفٓة استخداـ ىهكذج ( هارزاىو)
ٖبعاد التعمـ فْ التدرٓس ،اٖهر الذم قد ٓفٓد هعمهْ العمكـ فْ تطكٓر طرؽ كأسالٓب تدرٓس
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العمكـ ،ك تكجًٓ القائهٓف عمِ عهمٓات تخطٓط كبىاء الهىاٌج عاهة كهىاٌج العمكـ بصفة خاصة
لٛستفادة هف ٌذا الىهكذج فْ تحسٓف عهمٓة التعمٓـ كالتعمـ كفْ جاىبٍا الىفسْ اٌٚتهاـ بهفٍكـ
الدافعٓة بصكرة عاهة كهفٍكـ الدافعٓة ىحك تعمـ العمكـ بصكرة خاصة ،كالتْ تسٍـ فْ تىهٓتٍا
كاستداهتٍا ،كذلؾ تتهاشِ هع اٚتجاٌات التربكٓة الحدٓثة التْ تسعِ لتجرٓب استراتٓجٓات كأسالٓب
كىهاذج تعمٓهٓة حدٓثة هف بٓىٍا ىهكذج ـ ارزاىك ٖبعاد

التعمـ.

 7:1حدود الدراسة
تتحدد ىتائج الدراسة بأتْ:
 -1الحدود الهكاىٓة  :اقتصار ٌذي الدراسة عمِ الهدارس الحككهٓة فْ هدٓىة طكلكرـ كضكاحٍٓا
التابعة لهدٓرٓة تربٓة كتعمٓـ طكلكرـ .
 -2الحدود الزهاىٓة  :ستتـ ٌذي الدراسة فْ الفصؿ الدراسْ اٚكؿ لمعاـ الدراسْ )(2013-2014
 -3الحدود األكادٓهٓة  :تقتصر ٌذي الدراسة عمِ كحدة " الحركة كالقكة " هف هادة العمكـ لطمبة
الصؼ السادس اٖساسْ كٌك كتاب اقرتً ك ازرة التربٓة كالتعمٓـ.
 -4الحدود البشرٓة  :اقتصار هجتهع الدراسة عمِ طٛب الصؼ السادس اٖساسْ فْ هدٓىة
طكلكرـ كضكاحٍٓا دكف الطالبات.
 8:1هصطمحات الدراسة وتعرٓفاتٍا اإلجرائٓة :
 ىهوذج هارزاىو ألبعاد التعممMarzano's Dimensions Of Learning Model :ىهكذج تدرٓس صفْ ٓتضهف كٓفٓة التخطٓط لمدركس كتىفٓذٌا كتصهٓـ الهىٍج التعمٓهْ أك تقكٓـ
اٖداء لمطٛب ،كٓقكـ الىهكذج عمِ هسمهة تىص عمِ أف عهمٓة التعمـ تتطمب التفاعؿ بٓف خهسة
أىهاط (أبعاد) هف التعمـ ٌْ :

ا٘دراكات كا٘تجاٌات آٚجابٓة عف التعمـ كاكتساب الهعرفة
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كتىهٓتٍا ،كتكسٓع الهعرفة كصقمٍا ،كاستخداـ الهعرفة بشكؿ ذم هعىِ ،كههارسة العادات العقمٓة
الهىتجة التْ تحدث أثىاء التعمـ كتساٌـ فْ ىجاحً ( . ) Marzano et al, 1999
التعرٓف اإلجرائْ  :هجهكعة ا٘جراءات كالههارسات التدرٓسٓة الصفٓة التعمٓهٓة /التعمهٓة التْ
سٓتبعٍا الهعمـ كالطالب فْ الصؼ الدراسْ الذم ٓهثؿ الهجهكعة التجرٓبٓة ،كالتْ تعهؿ عمِ
اكتساب كفٍـ كتعهٓؽ الهعرفة كتكاهمٍا كاستخداهٍا عمِ ىحك لً هعىِ هف قبؿ الطالب فْ إطار
هف البٓئة ا٘ٓجابٓة عف التعمـ كتىهٓة العادات العقمٓة الهىتجة.
 التحصٓل الدراسٌْ :ك التقدـ الذم ٓحرزي الطالب فْ تحقٓؽ أٌداؼ الهادة التعمٓهٓة الهدركسةكالذم ٓقاس بعٛهتً التْ ٓحصؿ عمٍٓا فْ اٚختبار التحصٓمْ (عبدي.)1999 ،
التعرٓف اإلجرائٌْ :ك هقدار ها ٓحصؿ عمًٓ الهتعمـ هف هعمكهات أك هعارؼ أك هٍارات ،كٓعبر
عىً بالعٛهات التْ ٓحصؿ عمٍٓا فْ اٚختبار التحصٓمْ البعدم الهعد هف قبؿ الباحث.
 دافعٓة اإلىجاز :حالة داخمٓة لدل الطالب تدفعً لٙىتباي لمهكقؼ التعمٓهْ ،كا٘قباؿ عمًٓ بىشاط هكجً كاٚستهرار
فًٓ ،لتحقٓؽ التعمـ هف خٛؿ :تكفٓر ظركؼ هٛئهة تعهؿ عمِ إثارة اٌتهاهً بهكضكع التعمـ
كالهحافظة عمِ ٌذا اٌ٘تهاـ ،كاٚىتباي الهتهركز حكؿ ىشاطات التعمـ كالتعمٓـ الهرتبطة بهكضكع
التعمـ كاسته اررٓتً ،كتشجٓع إسٍاهً الفاعؿ فْ تحقٓؽ الٍدؼ كتعزٓز كحفز ٌذا ا٘سٍاـ فْ الىشاط
الهكجً ىحك تحقٓؽ الٍدؼ ( عدس وتوق. )1998 ،
عد
اله ّ
التعرٓف اإلجرائْ ٌ :ك هقدار الدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهتعمـ عمِ هقٓاس دافع اٚىجاز ُ

فْ ٌذي الدراسة.

 االتجاٌات ىحو العموم :هشاعر الطالب ىحك هادة العمكـ كقد تككف إٓجابٓة أك سمبٓة ،كٓتـ قٓاسٍا هف خٛؿ استجاباتً عمِ
فقرات هقٓاس اٚتجاي ىحك العمكـ الهستخدـ فْ ٌذي الدراسة ( زٓتون.)1994 ،
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التعرٓف اإلجرائْ ٌ :ك هقدار الدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهتعمـ فْ استجابتً عمِ استباىة
اٚتجاٌات ىحك العمكـ التْ تـ تطكٓرٌا هف قبؿ الباحث.
الصف السادس ٌ :ك الصؼ الذم ٓحتكم عمِ الط ٛب الذٓف تتراكح اعهارٌـ ها بٓف ( )12 -10
سىة ،كٓجمسكف عمِ هقاعد الدراسة فْ السىة السادسة هف عهرعـ الدراسْ فْ هدارس فمسطٓف
الحككهٓة.
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الفصل الثاىْ
اإلطار الىظري والدراسات السابقة

 1:2اإلطار الىظري
 2:2الدراسات السابقة
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 1:2اإلطار الىظري
 1:1:2الهحور األول  :ىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم :

Marzano's Dimensions of

Learning Model
هفٍوم ىهوذج أبعاد التعمم :
ٓعتبر ىهكذج ﺃبعاﺩ التعمـ ثهرة ه ﻦ ثهرات بحكث شاهمة ﺃج ﺮٓت فْ هجاؿ الهعرفة َﺍلتع لـ
 Dimension of Thinkingفْ ﺇ طار فكرم أطمؽ عمٓة ﺃبعاﺩ التفكٓر ،حٓث ﺃشار هارزاىو
) )1992إلِ ﺃىً شاﺭﻙ ﺃكث ﺮ هف  90ه ﻦ الهربٓف فْ ﺍلب حكﺙ التْ ﺃ جرٓت عمِ ﺃبعاﺩ التعمـ،
َﺃٓضا عهمكﺍ لهدة عاهٓف لٓصههكا البرىاهج ﺍلﺮئٓس لٓصبح ﺃﺩﺍﺓ قٓهة.
وهفٍىن ﺃبعاﺩ التعمم ٓعىْ  :ىهكﺫﺝ تدرٓس صفْ ٓتضه ﻦ كٓفٓة التخطٓط لمدركس كتىفٓذٌا
َتصهٓـ الهىٍج ﺍلتعمٓهْ ﺃَ تقكٓـ أٖداء لمطٛبَ ،

ٓقكـ الىهكذج عمِ هسمهة تىص عمِ ﺃو

عهمٓة التعمـ تتطمب التفاعؿ بٓف خهسة أىهاط هف أبعاد

التعمـ ٌْ :اٚتجاٌات َﺍٚﺩﺭﺍكاﺕ

ا٘ٓجابٓة ع ﻦ التعمـ َ ،ﺍكتساﺏ الهعرفة َتﻜاهمٍا َ ،تكسٓع الهعرفة َصقمٍا كتكاهمٍا َ ،استخداـ
الهعرفة بشكؿ ﺫّ هعىِ ،كاستخداـ عاﺩﺍﺕ العقؿ الهىتجة لمهتعمـ (هارزاىو ،1992 ،هارزاىو
وأخرون(2000 ،
عد بهثابة ىشاط هستهر ٓقكـ بً الفرد عىدها
ٓشٓر هارزاىك (  )Marzano,1990إلِ أف التعمـ ُٓ ّ
ٓكاجً هشكمة اك هٍهة تهس حٓاتً ،فتكلد لدًٓ طاقة ذاتٓة تجعمً هثاب انر فْ سبٓؿ الكصكؿ الِ حؿ
لٍذي الهشكمة كاىجاز تمؾ الهٍهة.
ٓرل أف الفرد ٓتكصؿ الِ الهعارؼ كالهعمكهات هف خٛؿ بىاء هىظكهة هعرفٓة تىظـ
كتفسر خبراتً هع هتغٓرات العالـ هف حكلً ،كٌذي الهعرفة ىفعٓة ٓستخدهٍا الفرد لتفسٓر ها ٓهر بً
هف خبرات كهكاقؼ حٓاتٓة ( . ) Marzano & Kendal, 1995
كٓتضهف ىهكذج أبعاد التعمـ ست هسمهات أساسٓة ( :) Marzano et al,1999
12

ٓ -1ىبغْ أف ٓعكس التعمٓـ أفضؿ ها ىعرؼ عف كٓفٓة حدكث التعمـ.
ٓ -2تضهف التعمـ ىظاهان اك ىسقان هركبان هف العهمٓات الهتفاعمة كلكىً ٓتضهف خهسة اىهاط هف
التفكٓر هتعددة التخصصات ٖىهاط التعمـ الهختمفة.
 -3ها ىعرفً عف التعمـ ٓبٓف أف التعمـ الذم ٓركز عمِ هكضكعات تعمٓهٓة هتعددة التخصصات
ٌك أكثر الطرؽ فاعمٓة لتحسٓف التعمـ كتقدهً.
ٓ -4ىبغْ اف ٓتضهف هىٍج التعمٓـ هف رٓاض اٖطفاؿ الِ ىٍآة الهرحمة الثاىكٓة تدرٓسا صرٓحان
لٛتجاٌات كاٚدراكات كالعادات العقمٓة ذات الهستكل الرفٓع التْ تٓسر التعمـ.
 -5الهدخؿ الشاهؿ لمتعمٓـ ٓضـ عمِ اٖقؿ ىهطٓف هتهآزٓف هف التعمٓـ احدٌها هكجً بدرجة أكبر
هف قبؿ الهعمـ كأخر هكجً بدرجة اكبر هف قبؿ اؿطٛب.
ٓ -6ىبغْ إف ٓركز التقكٓـ عمِ استخداـ الطٛب لمهعرفة كعمِ اٚستدٚؿ الهركب أكثر هف تركٓزي
عمِ استرجاع هعمكهات هىخفضة الهستكل.

 1:1:1:2فمسفة ىهوذج أبعاد التعمم لهارزاىو
ٓستىد ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ الِ عمـ الىفس الهعرفْ الذم ٓشٓر الِ أف الهتعمهٓف
ٓحققكف الفٍـ حٓىها ُٓككىكف الهعرفة كٓبىكىٍا ،أم ٓقكـ عمِ الفمسفة البىائٓة كالتْ تفترض اف عهمٓة
التعمـ اساسٍا الهتعمـ كها ٓحدث بداخمً هف تفاعٛت.) Marzano, 1996) ،
كقد استفاد (

هارزاىو) كزهٛؤي هف اٖبحاث التربكٓة فْ هجاؿ عمـ الىفس الهعرفْ كالتعمـ

عمِ هدار ثٛثٓف عاهان حكؿ عهمٓات التعمـ كالتفكٓر ،كقاهكا بصٓاغة ىظرٓة لمتعمٓـ تـ ترجهتٍا الِ
ىهكذج لمتدرٓس الصفْٓ ،فترض اف كؿ فعؿ ٓقكـ بً الهعمـ ٓعزز ىكعان هعٓىان هف التفكٓر لدل
الهتعمـ ،كهف ٌىا افترض هارزاىك أف ٌىاؾ خهسة اىهاط هف التفؾٓرٓ ،هر بٍا الهتعمـ بالترتٓب اثىاء
تعمهً اسهاٌا " أبعاد التعمم" .
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 2:1:1:2أبعاد التعمم :
 -1البعد االول  :االتجاٌات االٓجابٓة ىحو التعمم

Positive Attitudes Toward

Learning
تعتبر اٚتجاٌات كاٚدراكات آٚجابٓة ىحك التعمـ هف العىاصر الهفتاحٓة فْ التعمـ الفعاؿ
التْ تكجً كؿ خبرة هف خبرات الطٛب ،فٍْ بهثابة اٖساس التْ ٓهر بٍا جهٓع اىكاع التعمـ
كتحدث هف خٛلٍا ،فبعض ا٘تجاٌات تؤثر فْ التعمـ بطرٓقة آجابٓة كالبعض أخر ٓزٓد هف
صعكبة التعمـ ،كٓحدد هارزاىك جاىبٓف ٓتـ هف خٛلٍها تىهٓة اٚتجاٌات آٚجابٓة ىحك التعمـ
ٌها.) Marzano et al, 2000 (، ) Marzano, 1990 (:
 -2هىاخ التعمم : Learning Climate :
ٓؤثر الهىاخ الصفْ عمِ تعمـ التٛهٓذ بشكؿ كبٓر ،فإذا ها اتٓح لؿ طٛب هىاخان صفٓان جٓدان
بها ٓتضهىً هف هعمـ كأقراف كفصؿ دراسْ – فسكؼ ٓتككف لدٍٓـ اتجاٌات آجابٓة ىحك عهمٓة
التعمـ فْ اطار ٌذا الهىاخٌ .ىاؾ جكاىب كثٓرة لمهىاخ الصفْ فْ ٌذا الجزء ىىظر هف جاىبٓف
ٌها :هدل شعكر الطٛب بأىٍـ هقبكلٓف كهدل إداركٍـ ك إحساسٍـ بالارحة كالىظاـ.
 - 1هساعدة الطالب عمِ الشعور بالقبول :
 ٓحاكؿ أف ٓككف عٛقة هع كؿ تمهٓذ فْ الصؼ . ٓارقب كٓٛحظ اتجاٌاتٍـ. ٓىدهج فْ سمككٓات صفٓة إٓجابٓة ك هىصفة. ٓستجٓب إٓجابٓا لٛستجابات غٓر الصحٓحة أك لمقصكر فْ اٚستجابة. ٓشجع الطٛب عمِ تىهٓة استراتٓجٓات لٓكتسبكا تقبؿ أترابٍـ لٍـ. ٓتٓح لمطٛب فرص التعمـ التعاكىْ. ٓساعد لمطٛب عمِ تىهٓة ا٘حساس باٚرتٓاح كالىظاـ. ٓتٓح لمطٛب الفرص لٓحددكا هعآٓرٌـ الخاصة باٚرتٓاح كالىظاـ.14

 -2تىهٓة اإلحساس بالراحة والىظام :
 ٓضع ك ٓرسخ قكاعد كاجراءات صفٓة كتفاٌـ كتكاصؿ هع لمطٛب بشأىٍا . ٓضع سٓاسات كاضحة عف السٛهة الجسهٓة لمطٛب. إتاحة الكقت الكافْ لمطٛب لٙجابة عف اٖسئمة.ٓ -ككف عمِ كعْ بالسخرٓة أك التٍدٓدات التْ تجرل داخؿ الصؼ كخارجً ك

ٓتخذ الخطكات

التْ تكقؼ ٌذي الهضآقات الهستهري.
 ترتٓب الهقاعد كالهكاد التعمٓهٓة داخؿ الصؼ بحٓث تكفر الراحة لمطالب تحدٓد فترات الراحة كتىظٓهٍا لمطٛب فْ حاؿ احتاج الطٛب ذلؾ.ب – الهٍام الصفٓة Classroom Tasks :
تعتبر الهٍاـ الصفًٓ ذات اٌهًٓ كبٓري لمطٛب ،لذا فإف تكفر إتجاٌات إٓجابًٓ ىحك الهٍاـ
الصفٓة الهكمفٓف بٍا سكؼ ٓعهؿ عمِ اىجازٌا بشكؿ جٓد ىاجح كهثهر.
كلكْ ٓدعـ الهعمـ ها ٓتككف لدل التٛهٓذ هف اتجاٌات آجابٓة ىحك الهٍاـ الصفٓة ٓىبغْ عمًٓ
أف ٓساعد التٛهٓذ عمِ إدراؾ أف الهٍاـ الصفٓة ذات قٓهة لٍـ ،كاف لدٍٓـ القدرة عمِ اداء الهٍاـ
الهكمفٓف بٍا ( . ) Marzano, 1990
كقد حدد هارزاىو (  ) Marzano,1992هجهكعة هف ا٘جراءات التْ ٓجب عمِ الهعمـ
هراعاتٍا فْ طرٓقة تدرٓسً لتىهٓة اٚتجاٌات آٚجابٓة ىحك الهٍاـ الصفٓة
كٌْ كها ٓمْ :
هساعدة الطالب عمِ إدارك الهٍام عمِ أىٍا ذات قٓهة وضرورٓة لمطالب :
 ٓىـ إحساس التٛهٓذ بالثقة اٖكادٓهٓة .15

 ٓربط هٍاـ الصؼ الدارسْ بهٓكؿ التٛهٓذ . ٓطمب هف التٛهٓذ تكلٓد هٍاـ تشبع الهٓكؿ ك تحقؽ اٌٖداؼ .هساعدة الطالب عمِ االعتقاد بان لدٍٓم القدرة عمِ أداء الهٍام :
 ٓقدـ لمتٛهٓذ تغذٓة ارجعة آجابٓة . ٓعمـ التٛهٓذ أف ٓستخدهكا كٛها هكجبا هع الذات.هساعدة الطالب عمِ فٍم الهٍام وأن تكون واضحة بالىسبة لٍم :
 ٓحدد السمككٓات الهعٓىة أك الىكعٓة بحٓث تككف هتهآزة  -تمؾ السمككٓات التْ تتكقعٍا أثىاءالقٓاـ بالهٍاـ كبعد إتهاهٍا .
 ٓجزئ الهٍاـ الهركبة إلِ خطكات صغٓرة أك أجزاء .كٓشٓر هارزاىو (  ) Marzano,1992الِ أف استخداـ استراتٓجٓة التعمـ التعاكىْٓ ،ؤدم
الِ زٓادة التقبؿ كالتفاٌـ بٓف التٛهٓذ بعضٍـ ببعض ،كتقبؿ كجٍات الىظر اٚخرل ،كتككٓف
عٛقات شخصٓة بٓف التٛهٓذ ،كٌك ها ٓهكف اف ٓكلد شعك انر كاتجاٌان آجابٓان ىحك الجهاعة ،كا لعهؿ
داخمٍا ،كبالتالْ سرعة اىجاز الهٍاـ الهراد تحقٓقٍا.
 -2البعد الثاىْ :اكتساب وتكاهل الهعرفة Acquisition and Integration of :
Knowledge
إ َّف عهمٓة التعمـ ٌْ عهمٓة تفاعمٓة قكاهٍا بىاء الهعىِ الشخصْ هف الهعمكهات الهتكافرة
(الهحتكل) فْ هكقؼ التعمـ ،ثـ تحقٓؽ تكاهؿ تمؾ الهعمكهات بها ٓعرفً الفرد هسبقان لبىاء هعرفة
جدٓدة ،با٘ضافة الِ اف عهمٓات التفكٓر كاٚستدٚؿ ،تعتبر جزءان هف هعرفة الهحتكل
( . )Marzano et al, 1999
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ٓكجد ىكعاف هف الهعرفة ٓىبغْ عمِ الهتعمـ أف ٓكتسبٍا كالتعمٓـ الفعاؿ ٓتضهف ك ٓتطمب
تخطٓطان صرٓحان كاضحان لىكعْ الهعرفة .كٌها ( .)Marzano et al, 1998
اوالً  :الهعرفة التقرٓرٓة Declarative Knowledge :
كٌْ الهعرفة الىاتجة عف فٍـ هككىات البىاء الهعرفْ ،بها ٓتضهىً هف حقائؽ كهفآٌـ
كهبادئ كىظرٓات ،حٓث ٓقكـ الطالب بربط الهعرفة ا لسابقة بالهعارؼ الجدٓدة ،كالقٓاـ بالتىبؤات
كاٚستىتاجات كالتفسٓرات كالتحقؽ هىٍا ،كٌذا ٓتطمب هىً ا٘جابة عمِ عدة تساؤٚت هثؿ َ :هف ؟

هاذا ؟ أٓف ؟ هتِ ؟
كٓحدد (

هارزاىو) عدة هراحؿ ٓتـ خٛلٍا اكتساب كتكاهؿ الهعرفة التقرٓرٓة تتهثؿ فٓها ٓمْ

( : )Marzano, 1992 - Marzano, 1990
أ-

بىاء الهعىِ Constructing Meaning :
كفٍٓا ٓستخدـ الفرد ها ٓعرؼق سابقان عف الهكضكع لتفسٓر الهعمكهات الجدٓدة ،كٌىاؾ العدٓد

هف اٚستراتٓجٓات التْ تساعد فْ بىاء الهعىِ هىٍا  :العصؼ الذٌىْ  ،الههاثمة  ،التدرٓس
الهتبادؿ ،استراتٓجٓة

 ) Ogle, 1986 ( K . W. Lكتُعد اٖخٓرة ٌْ اٖكثر شٓكعان فْ ٌذا

ا٘طار ،حٓث تتطمب هف الهتعمـ أف ٓقكـ بتحدٓد ها ٓعرفً عف الهكضكع (  ، Known ) Kكها
ٓكد هعرفتً عف الهكضكع (  ،Want ) Wكها تعمهً عف الهكضكع (  .Learn ) Lكتتضهف
كفعاٚن لمهتعمـ فْ بىاء الهعىِ لمهعمكهات الجدٓدة.
ٌذي اٚستراتٓجٓة دك انر ىشطان ّ
ب -التىظٓم : Organizing :
كٓتضهف تىظٓـ الهعمكهات التهٓٓز بٓف اٖىكاع الهختمفة هف الهعمكهات الهٍهة لمدرس
الحقائؽ كالهفآٌـ كالهبادئ ،القٓاـ بٍذا التىظٓـ أساس التعمـ الفعاؿ

كهف الطرؽ التْ تساعد فْ

ذلؾ عمِ سبٓؿ الهثاؿ تشجمع الطٛب عمِ كتابة الهعمكهات بالصكرة كبتهثٓٛت فٓزٓقٓة كا ستخداـ
الرسكـ البٓاىٓة كالخرائط البٓاىٓة كالجداكؿ كهف الطرؽ اٖخرل استخداـ أىهاطان تىظٓهٓة كتهثٓٛت
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كرسكهان بٓاىٓة تكضحٍا كٌْ كها ٓمْ

 :أ ىهاط كصفٓة كٌْ ترتبط بتىظٓـ الحقائؽ كالخصائص

الهتصمة بأشخاص أك أهاكف أك أشٓاء ،كأ ىهاط التتابع حٓث تىظـ الكقائع فْ ترتٓب زهىْ هعٓف ،
كاٖىهاط العهمٓة /السبب :حٓث تىظـ الهعمكهات فْ شبكة تؤدم الِ ىتٓجة هعٓفة ،أ ىهاط هشكمة /
حؿ حٓث تىظـ الهعمكهات فْ صكرة هشكمة هحددة كحمكلٍا الههكىة

كأ ىهاط التعهٓـ :حٓث تىظـ

الهعمكهات فْ تعهٓـ تدعهً اهثمة  ،كأ ىهاط الهفٍكـ كٌْ ترتبط بتىظٓـ الفئات العاهة اك اٚشخاص
كاٖهاكف كاٖشٓاء كاٖحداث  ،كاستخداـ الرسكـ البٓاىٓة كٌْ  ٚتأخذ اشكاٚن هحددة كثابتة ،إ ٚاىً
ٚبد كاف تكضح العٛقة التْ تربط اٚفكار الفرعٓة بعضٍا بعض كعٛقتٍا بالفكرة الرئٓسة
لمهكضكع.
ج -التخزٓن  : Storing :كٓتـ ذلؾ بتهثٓؿ الهعرفة فْ الذاكرة طكٓمة الهدل بصكرة تسٍؿ
استدعاءٌا فٓها بعد ،أك التدرٓب عمِ تذكرٌا حتِ ٓصؿ الهتعمـ الِ درجة تهكىً هف اٚسترجاع
ألْ لٍا.
ٌىاؾ عدة طرؽ تساعد عمِ خزف الهعمكهات ،هىٍا طرٓقة السجع هع كمهة كتدٓة كىظاـ العدد/
الصكرة كٌذي الطرٓقة تسهح بربط الهعمكهات باٖرقاـ كىظاـ الهكاف الهألكؼ الذم ٓسهح لمهتعمـ
بالتخٓؿ العقمْ (  ) Marzano, 1992كاستخداـ استراتٓجٓة الحبؾ ك التفصٓؿ كهف استرتٓجٓات
الحبؾ ك التفصٓؿ الشائعة اٚستخداـ أٓضا تزكٓد الطٛب بهعٓىات الذاكرة كمهة أك

أداة ههاثمة

تكافر إهارة أك إشارة لتذكر الهعمكهة) Marzano, 1992( ،
ثاىٓاً  :الهعرفة االجرائٓة Procedural Knowledge :
كٌْ التْ ٓكتسبٍا الفرد ىتٓجة قٓاهة بعدة عهمٓات ك أىشطة هرتبطة فْ خطكات قد تككف
خطٓة أك غٓر خطٓة  ،كٌذا ٓتطمب هىً القٓاـ با٘جابة عمِ سؤاؿ رئٓسْ ٌك  .........كٓؼ ؟
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كٓحدد (هارزاىك) عدة هراحؿ ٓتـ خٛلٍا اكتساب كتكاهؿ الهعرفة ا٘جرائٓة تتهثؿ فٓها ٓمْ
(.)Marzano, 1992
أ  -بىاء الهعرفة االجرائٓة Constructing Procedural Knowledge :
كٌْ تعىْ بىاء ىهاذج لمخطكات كالعهمٓات التْ ٓجب اتباعٍا لمتكصؿ

إلِ الهعرفة

ا٘جرائٓة كفٍهٍا ،إف الهرحمة اٖكلِ لتعمـ هٍارة أك عهمٓة ٌْ تىهٓة ىهكذج تقرٓبْ لمخطكات
الهتضهىة فًٓ كبدكف ىهكذج ٓهكف أف ٓستغرؽ تعمـ هٍارة كقتان طكٓٛن ٓتسـ بالخمط ،كقد ٓككف هف
اٖهكر الهٍهة فْ التعمٓـ ا٘ج ارئْ التهٓٓز بٓف ثٛثة أىهاط أساسٓة هف ا٘جراءات التْ قد تدرس
فْ هجاٚت الهحتكل كٌْ الخكارزهات أكخطكات الحؿ كالتكتٓكات

كاٚست ارتٓجٓات أها خطكات

الحؿ (الخكارزهات) فٍْ هجهكعة هف الخطكات تضهف تحقٓؽ ىتٓجة هعٓىة (

بٓىها التكتٓكات

فٍْ تتضهف قكاعد عاهة أكثر هىٍا خطكات هحددة كٌْ تساعد فْ إىجاز الٍدؼ كلكىٍا ٚ
تضهف بالضركرة تحقٓقً ،كلكىٍا تزٓد هف احتهاٚت الىجاح ،أها بالىسبة لٛست ارتٓجٓة فٍْ
هجهكعة هف القكاعد اٖكثر عهكهٓة كالتْ  ٚتككف هحددة بالىسبة لهٍهة كاحدة،
( )1992, Marzanoكهف الطرؽ الهتبعة فْ ذلؾ:
 ﺍلىهذجة بعﺮﺽ الخطوات هكتوبة عمِ الهتعمهٓن (الههاثمة) :ﺃّ ٓزكد الطٛب بهجهكعة هفالخطكات هكتكبة تصؼ بدقة ا٘جراء الهطمكب فهث ،ٛهعمـ العمكـ ٓ ﺰَﺩ الطٛب بخطكات تش ﺮٓح
ﺍٖﺭىب ٌَْ تصؼ تهاهﹰان خطكات ﺍلتشﺮٓح َكٓفٓة تىفٓذٌا.
 ٓستخدم التفكٓر بصوت عال لكْ تعرض بٓاىاً عهمٓاً بهٍارة جدٓدة أو عهمٓة  :كٌذا أسمكبفعاؿ فْ بىاء ىهكذج هبدئْ .إىً ٓتضهف كٓتطمب تمفظان أم تعبٓ انر لفظٓان عف اٖفكار كاىت تعرض
بٓاىان بالهٍارة أك العهمٓة فهثٛن ،فْ ﺩﺭﺱ فٓزٓاء ٓحسب الهعمـ كثافة ﺍلسا ئؿ فْ ﺃ ىبكﺏ ﺯجاجْ
َٓشﺮﺡ الخطكات بصكت عالْ.
ٓعدو خرائط التدفق ٌ :ذي الطرٓقة هف أكثر الطرؽ فاعمٓة كأقكاٌا فْ هساعدة
 ٓعمم الطالب لكْ ّالهتعمهٓف عمِ تككٓف ىهاذج لهٍارات أك عهمٓات ٓتعمهكىٍا ،ك تعىْ تزكٓد الهتعمـ بعرض بٓاف
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بالهٍارات أك العهمٓات ،ثـ ٓبدأ الهتعمهكف فْ إعداد تصكٓر أك تهثٓؿ بصرم لكٓفٓة تفاعؿ
الخطكات.
 تدرٓس الطالب وتعمٓهٍم أن ٓكرروا عقمٓاً ها ٓسهعوا الخطوات الهتضهىة فْ الهٍارة أوالعهمٓة:
ٓهكف تعزٓز ىهكذج الهٍارة ﺃَ ﺍلعهمٓة ع ﻦ ﻃﺮٓك ﺇعاﺩﺓ ﺍلس ﺮﺩ فْ ﺍلعقﻞ َﺩَو ﺃﺩﺍئٍا فعٛﹰ،
َهثاؿ ذلؾ ﺃو تعٓد س ﺮﺩ عهمٓة رهْ رهٓة حرة فْ لعبة كرة السمة قبؿ أف ٓحاكلكا ههارسة ذلؾ
فعٛن .الكاقع ﺃو ﺍلتسهٓع َﺇعاﺩﺓ ﺍلسﺮﺩ تساعد عمِ تعﺰٓﺰ ﺍلىهكﺫﺝ ﺍٖساسْ لمهٍاﺭﺓ ﺃَ ﺍلعهمٓة.
ب – تشكٓل الهعرفة االجرائٓة Shaping Procedural Knowledge:
كٌْ تعىْ فٍـ كافة الهٍارات كالعهمٓات الهتضهىة داخؿ الهعرفة اٚجرائٓة لذا ٓىبغْ
فْ ٌذي الهرحمة تكضٓح الهكاقؼ الهختمفة التْ ٓهكف فٍٓا استخداـ الهٍارة

أف ٓتـ

أك العهمٓة ،ككذلؾ

هعالجة عدد قمٓؿ هف اٖهثمة فْ تعمـ هٍارة جدٓدة .كٓعتبر تشكٓؿ الهعرفة ا٘جرائٓة أٌـ جزء فْ
تىهٓة الخبرة ا٘جرائٓة حٓث ٓعدؿ الهتعمهكف فْ ٌذي الهرحمة الىهكذج الهبدئْ لمهٍارة أك العهمٓة أك
التْ ٓتبىكٌا بأىفسٍـ  ،كٓبدأ الهتعمهكف فْ ٌذي الهرحمة بالعثكر عمِ ها ٓىفع كهآ ٚىفع.

لذلؾ

سكﻑ ٓعدؿ الهعمـ طرٓقتً بأو ٓضٓؼ أشٓاء كٓحذؼ ﺃخ ﺮَُٓ ،سهِ ٌذا "تشﻜٓٛﹰ " .كفٓها ٓمْ
بعض الهقترحات.
 ٓعرض بٓاىاً بههارسة (التىوع) التبآىات الٍاهة فْ الهٍارة أو العهمٓة وٓوفر ههارسة لٍا:كٌذا أسمكب تعمٓهْ لهساعدة

الطٛب عمِ فٍػـ الهعرفػة ا٘ج ارئٓػة عىػد الهػستكل

التػصكرم الهف ػآٌهْ كذلؾ بفٍـ عدد التبآىات فْ العهمٓة ،كذلؾ بهعالجة عدد قمٓؿ هف اٖهثمة
أثىاء هرحمػة تػشكٓؿ الهٍػارة كابػراز اٖخطػاء الػ ػشائعة فػ ػْ إجػ ػراء الهٍػ ػارة كت ػػكفٓر هكاق ػػؼ هتىكعػ ػة
ٓػ ػستطٓع فٍٓػ ػا الطٛب إدارة الهٍػ ػاـ (هارزاىو. (1992 ،
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– ٓبرز األخطاء الشائعة والهزالق ٓ :عد ذلؾ جاىبان هف جكاىب تشكٓؿ الهعرفة ا٘جرائٓة أف تبرز
اٖخطاء كالهزالؽ لمطٛب ،كٓستطٓع الهعمـ أف ٓعرض بٓاىان بٍذي اٖخطاء الشائعة كالهزالؽ ،أك
ٓبرزٌا حٓف ٓتعرض لٍا الطٛب.
ج -دهج الهعرفة االجرائٓة Internalizing Procedural Knowledg :
ٌذي الهرحمة ٌْ الهرحمة اٖخٓرة هف ه ارحؿ تعمـ هٍارة جدٓدة ٌك استدهاجٍا كٌذا ٓعىْ
بالىسبة لبعض الهٍارات كالعهمٓات تعمهٍا بدرجة تهكف هف استخداهٍا دكف كثٓر هف التفكٓر
الكاعْ بٍا كٓسهِ ٌذا الهستكل هف الهٍارة اّٚلٓة بهعىِ أف الدهج ٓتطمب استخداـ الهٍارة أك
العهمٓة عمِ ىحك اتكهاتٓكْ أك اّلْ كقٓادة السٓارة أك تعمـ المغة (هارزاىو. (1992 ،
 -3البعد الثالث  :تعهٓق الهعرفة وصقمٍا Extending and Refining Knowledge :
إ َّف التعمـ الجٓد ٌك الذم ٓ ٚركز عمِ هؿء العقؿ بالهعمكهات بؿ ٍٓتـ بضركرة البحث عف
ٌذي الهعمكهات ،كاثارة التساؤٚت الهثٓرة لمتفكٓر

 ،كاعادة صٓاغتٍا كترتٓبٍا بشكؿ جٓد  ،كذلؾ

ضركرة تكجًٓ اٖسئمة الهتىكعة ،كبخاصة الهفتكحة التْ تتطمب هف الهتعمـ أف ٓفكر تفكٓ انر تحمٓمٓان،
كبها ٓؤدم إلِ تغٓٓر كتىهٓة الهعرفة لدل التٛهٓذ ،هع ضركرة تكجًٓ اٚسئمة فْ

إطار هف

اٖىشطة الهعرفٓة (.) Marzano et al, 1998
كها حدد (

هارزاىو) عدة اىشطة هعرفٓة ٓهكف أف ٓستخدهٍا الهتعمـ لتىشٓط التفكٓر التحمٓمْ

كٌْ كها ٓمْ ( .)Marzano et al, 1998 ( )Marzano et al, 1999
الهقارىة  Comparing :كتعىْ تحدٓد أكجً الشبً كاٚختٛؼ بٓف اٖشٓاء  ،كهف أهثمة اٖسئمة
الهستخدهة فْ ٌذا الىشاط :
 ها أكجً التشابً بٓف ٌذي اٚشٓاء ؟ -كها أكجً اٚختٛؼ ؟
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التصىٓف Classifying :
كٓعىْ تجهٓع اٖشٓاء فْ فئات ٓهكف تعرٓفٍا عمِ أساس خصائص هعٓىة .كهف أهثمة
اٖسئمة الهستخدهة فْ ٌذا الىشاط:
ها الفئات التْ ٓهكف أف تىظـ ٌذي اٖشٓاء عمِ أساسٍا ؟
ها القكاعد كالهبادئ التْ صىفت الفئات عمِ أساسٍا ؟
ها الخصائص التْ تهٓز كؿ فئة ؟
االستقراء  : Induction :كٓعىْ التكصؿ إلِ هبادئ أك تعمٓهات غٓر هعركفة هف هبادئ أك
هٛحظات أك تحمٓٛت .كهف أهثمة اٖسئمة الهستخدهة فْ ٌذا الىشاط:
 ها احتهاؿ أف ٓحدث.......؟ ها الىتائج التْ ٓهكف أف ىستخمصٍا ؟االستىباط  : Deduction :كٓعىْ التكصؿ لىتائج غٓر هعركفة سابقان هف هبادئ كتعهٓهات
هعركفة.
كهف اهثمة اٚسئمة الهستخدهة فْ ٌذا الىشاط.
عمِ أساس هبدأ..................
ها الذم ٓهكف أف ىستىتجً أك ىتكقعً ؟
ها ٌْ الشركط التْ تجعؿ تكقعاتؾ أكٓدة أك صحٓحة ؟
إذا كاف  .................ها تكقعاتؾ لها ٓحدث ؟
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تحمٓل األخطاء  : Analyzing Errors :كٓعىْ تحدٓد كتهحٓص اٖخطاء فْ التفكٓر عىد الفرد
كعىد أخرٓف.
كهف أهثمة اٚسئمة الهستخدهة فْ ٌذا الىشاط
ها اٖخطاء الهىطقٓة فْ الهعمكهات اٖتٓة؟
لهاذا تعتبر ٌذي الهعمكهات هضممة؟
كٓؼ ٓهكف تصحٓحٍا أك تحسٓىٍا؟
بىاء الدلٓل الهدعم  : Constructing Support :كتعىْ بىاء ىظاـ هف اٚدلة لتأٓٓد كتأكٓد
حقٓقة هعٓىة.
أهثمة عمِ اٖسئمة الهستخدهة فْ ٌذا الىشاط.
ها اٖدلة التْ تدعـ.....؟
ها حدكد ٌذي الحجج ؟
كها ٌْ اٚفت ارضات كراءٌا ؟
التجرٓد  : Abstraction :كتعىِ تحدٓد الفكرة العاهة كراء الهعمكهات اك البٓاىات.
أهثمة عمِ اٖسئمة الهستخدهة فْ ٌذا الىشاط.
ها ٌك الىهكذج العاـ كراء ٌذي الهعمكهات ؟
ها الهكاقؼ اٖخرل التْ ٓهكف أف تىطبؽ عمٍٓا الفكرة العاهة ؟
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تحمٓل وجٍة الىظر  : Analyzing Perspectives :كتعىْ تحدٓد الرؤٓة الشخصٓة حكؿ
هكضكع التعمـ.
أهثمة عمِ اٖسئمة الهستخدهة فْ ٌذا الىشاط
لهاذا ٓعتبر البعض ٌذا شْء جٓدان أكسٓﺊ أك هحآدان ؟
ها ٌك الهىطؽ كراء ٌذي الرؤٓة ؟
ٌؿ ٌىاؾ رؤٓة بدٓمة؟ كها الهىطؽ كارءٌا؟
ك ٓستطٓع الهعمـ أف ٓستخدـ إست ارتٓجٓة اٖسئمة لهساعدة التٛهٓذ عمِ تكسٓع هعرفتٍـ ك ذلؾ
بتكجًٓ اٖسئمة التْ تكجً التٛهٓذ ىحك اٖىشطة الثهاىٓة (هارزاىك.) 1992 ،
 -4البعد الرابع  :االستخدام ذو الهعىِ لمهعرفة Using Knowledge Meaningfully :
إ َّف اكتساب الهتعمـ لمهعرفة كتعهٓقٍا لٓس ٌدفان فْ ذاتً بؿ  ٚبد هف استخداـ ٌذي الهعرفة بصكرة
ذم هعىِ بالىسبة لً عىد قٓاهة ببعض الهٍاـ الهرتبطة بحٓاتً الٓكهٓة.
فهثٛﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩىا ش راء جٍاﺯ كهبٓ ىتﺮ َتق ﺮﺭ ﺃّ اٖىكاع  ٚبد ﺃو ىسعِ لجهع الهعمكهات ع ﻦ ك ﻞ
ﺍلتفاصٓﻞ الهرتبطة بًَ ،ه ﻦ خٛؿ ﺍلب حث َﺍٚستق صاء سىتع ﺮﻑ عمِ الههٓزات َىضع الهعآٓر
َالضكابط ٚتخاذ ﺍلقﺮﺍﺭ ( .)Marzano et al, 1998
كقد اقترح (هارزاىك) بعض الهٍاـ التْ ٓهكف هف خٛلٍا أف ٓقكـ الفرد باٚستخداـ ذم الهعىِ
لمهعرفة كهىٍا ( : )Marzano ,1992
اتخاذ القرارDecision Making :
كٌْ العهمٓة التْ ٓتـ هف خٛلٍا التكصؿ الِ قرار حاسـ قائـ عمِ ادلة هىطقٓة.
كٓتطمب ا٘جابة عمِ اٖسئمة التالٓة:
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ها أفضؿ الطرؽ لتحقٓؽ ......؟
ها أىسب حؿ ........؟
االستقصاء Investigation:
كٌْ العهمٓة التْ ٓتـ خٛلٍا تحدٓد الهبادئ كراء الظكاٌر كعهؿ تىبؤات حكلٍا كاختبار
صحة ٌذي التىبؤات ،كٌىاؾ ثٛثة ىهاذج لٛستقصاء ٌْ :
استقصاء التعرٓف Definitional investigation :
كٓتضهف ا٘جابة عف أسئمة هثؿ:
ها الخصائص التْ تهٓز .....؟
ها الهعالـ الٍاهة ....؟
استقصاء تارٓخْ Historical Investigation :
كٓتضهف ا٘جابة عف أسئمة هثؿ :
كٓؼ حدث .......؟
لهاذا حدث .......؟
استقصاء التىبؤ projctive investigati :كٓتضهف ا٘جابة عمِ أسئمة هثؿ :
هاذا ٓحدث لك أف ......؟
هاذا حدث عىدها.........؟
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ح ّل الهشكمةProblem Solving :
كٌْ عهمٓة عقمٓة هىظهة تٍدؼ لمتكصؿ الِ حؿ هشكمة ها ؟ كتتطمب ا٘جابة عف اسئمة هثؿ :
كٓؼ أتغمب عمِ العقبات التْ ................؟
كٓؼ أصؿ الِ طرٓقة تتفؽ هع ٌذي الشركط ؟
كٓؼ أحقؽ ٌذا الٍدؼ ؟
االختراع Invention :
كٌك العهمٓة التْ ٓىتج عىٍا تحقٓؽ شْء ها هرغكب فًٓ كىحف بحاجة

إلًٓ ،كتتطمب

ا٘جابة عف أسئمة هثؿ:
ها الذم أرٓد أف أصؿ إلًٓ ؟
ها ٌْ الطرٓقة الجدٓدة لِػ ........؟
البحث التجرٓبْ Experimental Inquiry :
كٌك العهمٓة التْ تركز عمِ ههارسة عهمٓات العمـ اٖساسٓة كالهٛحظة ،التحمٓؿ ،التىبؤ،
اختبار صحة الىتائج ،التفسٓر ،اٚستىتاج ......
كٌذا ٓتطمب ا٘جابة عف عدة أسئمة هثؿ:
هاذا تٛحظ أهاهؾ ......؟
بـ تفسر ىتائج التجربة .....؟
هف خٛؿ ىتائج التجربة بـ تتىبأ ؟
كقد اقترح هارازىو)  ) Marzano et al, 1999أف ٓستخدـ الهعمـ استراتٓجٓة الهٍاـ
التعمٓهٓة لتدرٓب التٛهٓذ عمِ اٚستخداـ ذم الهعىِ لمهعرفة ،هع ضركرة اف تككف لمهٍاـ التعمٓهٓة
ذات بعد كظٓفْ لدل اؿطٛب ،با٘ضافة الِ ضركرة هشاركة اؿطٛب فْ بىاء ٌذي الهٍاـ ( كأف
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ٓحدد اٚسئمة – باٚشتراؾ هع الهعمـ  -الذم ٓسعِ لمحصكؿ عمِ اجابات عىٍا فْ الهكضكعات
التْ ٓدرسٍا ) .كها ٓؤكد هارزاىو ( )Marzano et al,1999عمِ ضركرة هراعاة الهعمـ لبعض
اٚداءات عىد استخداهً ٌذي اٚستراتٓجٓة هثؿ:
تقدٓـ كصؼ دقٓؽ لخطكات أداء الهٍهة .إتاحة الفرصة لمهتعمهٓف ٘جراء التجارب كاٖىشطة فْ هجهكعات تعاكىٓة .هىاقشة الهتعمهٓف فْ هراحؿ الهٍهة كىتائجٍا .الهساعدة فْ تعدٓؿ طرؽ تىفٓذ الهٍهة كقت الضركرة .– إتاحة الفرصة لمهتعمهٓف ٘جراء التجارب كاٖىشطة هرة اخرل كهىاقشتٍا.
كها أشار هارازىو ) (1992إلِ أف استخداـ أسمكب التعمـ التعاكىْ ٓستخدـ فْ كؿ بعد هف
أبعاد ىهكذج التعمـ ،إ ٚأىً أكثر ارتباطا كفائدة فٓها ٓتعمؽ باٚستخداـ

ذم الهعىِ لمهعمكهات

كالهٍاـ ،كذلؾ ٖف صعكبة ٌذي الهٍاـ تجعؿ التعمـ التعاكىْ كسٓمة هىاسبة لتحقٓؽ التهكف كالكفاءة
كاٚعتهاد الهتبادؿ.
 -5البعد الخاهس  :عادات العقل الهىتجة ( ) Productive habits of Mind
عﺮﻑ كﻞ هﻦ كوستا وكالٓك ( )Costa & Kellick, 2000عادات العقؿ "عباﺭﺓ عﻦ
تﺮكٓبة هﻦ كثٓر هﻦ الهٍارات َالهكاقؼ َﺍلتمهٓحاﺕ َﺍلتجاﺭﺏ الهاضٓة كالهٓكؿ".
بالرغـ هف أٌهٓة اكتساب الطٛب لمهعمكهات كتعهٓهٍا بشكؿ ذم هعىِ إ ٚاف إكتسابٍـ لمعادات
العقمٓة ٓعد ٌدفان هٍهان لعهمٓة التعمـ ،فٍْ تهكف اٖفراد هف السٓطرة عمِ سمككٍـ كعهمٓاتٍـ فْ
التفكٓر ،كها تساعدٌـ عمِ تعمـ أم خبرة ٓحتاجكىٍا فْ الهستقبؿ كٌذي  ٚتقؿ أٌهٓة هف الهعرفة
ذاتٍاَ .قد ﺃشاﺭ هارزاىو (  )1992إلِ ﺃو ﺍلعاﺩﺍﺕ ﺍلعقمٓة الهىتجة ٌْ

الطاقة ﺍلﻜاهىة لمعقؿ.

 .Disposition of mindكٓرل هارزاىو (  )2000أف العادات العقمٓة الضعٓفة تؤدل عادة إلِ
تعمـ ضعٓؼ بغض الىظر عف هستكاىا فْ الهٍارة أك القدرة ،كها كٓشٓر

كوستا وكالٓك ()2003

إلِ أف إٌهاؿ استخداـ عادات العقؿ ٓسبب الكثٓر هف القصكر فْ ىتائج العهمٓة التعمٓهٓة.
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ولد حدد (مارزانو) عدة عادات عملية ينبغي اكسابها لمطٛب في حجرة الدراسة وهي كها
يلي.) Marzano et al, 1988, -Marzano, 1990 ( :
التفكٓر القائم عمِ تىظٓم الذات Self Regulated Thinking:
حدد هارزاىو ( )1992عدة اداءات تدرٓسٓة ٓىبغْ عمِ الهعمـ هراعاتٍا ٘كساب اؿطٛب
هٍارات التفكٓر القائـ عمِ تىظٓـ الذات كها ٓمْ :
 هساعدة الطٛب عمِ أف ٓككىكا عمِ كعْ بتفكٓرٌـ . تشجٓع الطٛب عمِ كضع خطة هىظهة لمعهؿ .-

تكجًٓ الطٛب ٚستخداـ هصادر التعمـ .

-

هساعدة الطٛب عمِ اٚستفادة هف التغذٓة الراجعة.

-

تكجًٓ الطٛب لتقكٓـ اعهالٍـ .

التفكٓر الىاقد Critical Thinking :
كقد حدد هارزاىو ( )1992عدة اداءات تدرٓسٓة ٓىبغْ عمِ الهعمـ هراعاتٍا ٘كساب
التٛهٓذ هٍارات التفكٓر الىاقد كها ٓمْ :
 تشجٓع الطٛب عمِ هراعاة الدقة فْ اعهالٍـ . حث الطٛب عمِ الكضكح كالسعْ ىحك الهزٓد هىً . تشجٓع الطٛب عمِ أف ٓككىكا هتفتحْ العقؿ. تشجٓع الطٛب عمِ تأجٓؿ اٚىدفاع لٙجابة اك الكصكؿ لمحؿ . تشجٓع ا الطٛب عمِ اتخاذ هكقؼ كاضح كالدفاع عىً كبمكرتً لٕخرٓف .ٌـ.
 تشجٓع الطٛب عمِ أف ٓككىكا أكثر حساسٓة لهشاعر أخرمف كهعارؼالتفكٓر االبتكاري Creative Thinking :
حدد ( هارزاىو) عدة أداءات تدرٓسٓة ٓىبغْ عمِ الهعمـ هراعاتٍا ٘كساب التٛهٓذ هٍارات التفكٓر
اٚبتكارم كها ٓمْ :
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 تشجٓع الطٛب عمِ اٚىدهاج بعهؽ فْ اعهاؿ لٓس لٍا حمكؿ جاٌزة اك اجابات سرٓعة . تشجٓع الطٛب عمِ التغمب عمِ ىقص الهعمكهات. تشجٓع الطٛب عمِ كضع الهعآٓر الخاصة بهستكٓات ادائٍـ كالهحافظة عمِ تحقٓقٍا . تشجٓع الطٛب عمِ الخركج عف الهألكؼ كالتعاهؿ هع اٚشٓاء بطرؽ جدٓدة هغآرة .هف خٛؿ ها سبؽ ىستطٓع أف ىكجز أبعاد التعمـ الخهسة فْ الهخطط التفصٓمْ التالْ
فْ شكؿ رقـ (  ) 1كها ٓمْ :

شكل رقم ( : )1هخطط تفصٓمْ ٖبعاد التعمـ الخهسة كأىشطتٍا

 3:1:1:2التدرٓس باستخدام ىهوذج أبعاد التعمم:
ٓكجد ثٛث ىهاذج أك صكر لمتخطٓط ٖبعاد التعمـ ٓستخدهٍا الهعمـ عىد ا٘عداد لتدرٓس هحتكل
هعٓف ( هارزانو وأخرون ،1998 ،وهارزاىو )1992 ،تتهثؿ فٓها ٓمْ:
الىهوذج األول ٌٚ :تهاـ بالهعرفة كالتركٓز عمٍٓا Focus on knowledge :
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 -1الخطكة اٖكلِ ٓ :حدد الهعمـ الهعمكهات الهراد تدرٓسٍا كالخطكات كالعهمٓات الهرتبطة
بٍا كالتْ سٓككف التركٓز عمٍٓا فْ الدرس ( البعد.)2
 -2الخطكة الثاىٓة ٓ :ختار الهعمـ الهٍاـ التْ تسٍـ فْ تعهٓؽ الهعرفة كصقمٍا كتحدٓد اٖىشطة
كالتعزٓزات بحٓث ٓسٍـ ذلؾ فْ فٍـ الطٛب لمهعمكهات الهكجكدة فْ الخطكة اٖكلِ.
 -3الخطكة الثالثة ٓ :ختار الهعمـ هٍاـ ذات هعىِ لٛستخداـ كالتطبٓؽ (البعد )4كالتْ تسٍـ فْ
تدعٓـ كتعهٓؽ الفٍـ لمهعمكهات كا٘جراءات الهكجكدة فْ الخطكة اٖكلِ.
عىدها ٓستخدـ الهعمـ ٌذا الىهكذج ٓككف تركٓزي كٌدفً عمِ )البعد )2كٌك اكتساب
الهعمكهات ( الهعرفة التقرٓرٓة)  ،كالطرٓقة الهقدهة بٍا الهعمكهات ( الهعرفة ا٘جرائٓة) .كلتحقٓؽ
الٍدؼ السابؽٓ ،ختار الهعمـ أىشطة تكسع كتىقْ الهعرفة ( البعد ، )3كٓقدـ الهعمكهات بصكرة ذات
هعىِ بدرجة أكبر ( البعد.)4
الىهوذج الثاىْ  :التركٓز عمِ الهكضكعات كالقضآا Focus on issues :
 -1الخطكة اٖكلِ ٓ :حدد الهعمـ الهكضكع أك الهسألة ،ثـ ٓحدد الهٍهة ذات الهعىِ لمهعمكهات
التْ ترتبط بٍا البعد). )4
 -2الخطكة الثاىٓة ٓ :حدد الهعمـ الهفآٌـ كا٘جراءات كالهٍارات ) الهعرفة التقرٓرٓة كا٘جرائٓة (
(البعد )2الٛزهة ٘تهاـ كاىجاز الهٍهة باٚستخداـ ذم الهعىِ لمهعرفة.
 -3الخطكة الثالثة ٓ:حدد الهعمـ اٖىشطة التعهٓقٓة كالتصحٓحٓة الهكسعة الٛزهة ٘تهاـ العهؿ
(البعد .)3
عىد استخداـ ٌذا الىهكذج ٓتـ التركٓز فًٓ عمِ (البعد )4حٓث ٓتـ التأكٓد عمِ تحدٓد
قضٓة لٍا عٛقة بالفكرة العاهة لمكحدة الدراسٓة ثـ ٓقرر الهعمـ ها ٌك ىكعٓة اٚستخداـ ذم الهعىِ
الذم ٓهكف اقتراحً لٍذي الهٍهة كالذم ٓرتبط بالهكضكع.
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الىهوذج الثالث  :التركٓز عمِ استكشاؼ اؿطالب Focus on student exploration :
 -1الخطكة اٖكلِ ٓ :حدد الهعمـ هجهكعة الهفآٌـ كا٘جراءات كالهٍارات ) البعد )2التْ
سٓككف التركٓز عمٍٓا فْ ٌذي الكحدة.
 -2الخطكة الثاىٓة ٓ :حدد الهعمـ اٖىشطة التعهٓقٓة كالتصحٓحٓة ( البعد )3ذات العٛقة كالتْ
تساعد الطٛب عمِ فٍـ الهفآٌـ كالهعمكهات كالهٍارات ذات العٛقة بالهعرفة التقرٓرٓة كا٘جرائٓة.
 -3الخطكة الثالثة ٓ :حدد الهعمـ هجهكعة هف الطرؽ لهساعدة الطٛب عمِ اختٓار كاىتقاء هٍاـ
تستخدـ الهعرفة استخداهان ذا هعىِ ( البعد.)4
ٌذي الخطكة تتشابً هع الخطكة اٖكلِ كالثاىٓة فْ الخطكتٓف اٖكلِ كالثاىٓة كتختمؼ هعٍها
فْ الخطكة الثالثة هف حٓث أىٍا تركز بالدرجة اٖكلِ عمِ ترؾ الفرصة لمطٛب ٖف ٓختار كؿ
هىٍـ الهٍهة التْ ٓرغب فٍٓا أك الهشركع الذم ٓىكم عهمً ،كٌىا ٓككف دكر الهعمـ ٌك هساعدة
الطٛب فْ اختٓار هشارٓعٍـ الخاصة ،كعمٓة أف ٓشجعٍـ عمِ اكتشاؼ هكضكعات بعٓدة كأسئمة
هثٓرة لٌٛتهاـ تىبثؽ هف الكحدة التعمٓهٓة.
كقد تـ استخداـ الىهكذج اٖكؿ ٖىً ٓىاسب طٛب الصؼ السادس اٖساسْ.
 4:1:1:2العالقة بٓن أبعاد التعمم
أشار هارزاىو (  ) Marzano, 1992, Marzano, et al 1993إلِ ﺃو ﺍٖبعاﺩ
ﺍالخهسة فْ ىهكذجً ﺍل تدﺭٓسْ  ٚتؤﺩّ َ ﻅيفجها فْ ف ﺮﺍﻍ ﺃَ عمِ ﺃساﺱ َ ترتٓب خطْ  ،كاىها
ٌْ عباﺭﺓ عﻦ تفاعؿ ٓحدث بصكرة ها كها فْ ﺍلشكؿ التالْ:
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شكل رقم ( : )2العٛقة بٓف ابعاد التعمـ

َىىي هاﺭﺯﺍىو (  ) Marzano, 1992إلِ أف جهٓع ﺃشﻜاؿ ﺍلتع لـ تحدث فْ ﺇ طاﺭ هجهكعة
هﻦ ﺍٚتجاٌات َﺍ٘ﺩﺭﺍﻙ التْ ﺇها ﺃو تىهْ

التعمـ ﺃَ تﻜفً البعد ( َ )1ﺃو التعمـ ٓتأث ﺮ بهدل

استخداـ الهتعمـ لعاﺩﺍﺕ ﺍلعقﻞ الهىتجً البعد (.)5
َٓعتبر البعدٓف (  )1,5ه ﻦ ﺃبعاﺩ التعمـ ﺩﺍئهة الكجكد فْ عهمٓة التعمـ كٌها ٓهثٛف الخمفٓة ﺃَ
ﺍٖﺭضٓة التْ ٓتـ ه ﻦ خٛلٍا التعمـ ) ،) Huot ,1996كذكر (  )Marzano, 2000ﺃو تىهٓة
اٚتجاٌات آٚجابٓة ىحك التعمـ َتىهٓة ﺍلعاﺩﺍﺕ ﺍ٘ىتاجٓة لمعق ﻞٓ ،هكف اعتبارٌا أٌدافان تعمٓهٓة
تسعِ ﺃّ كحدة ﺩﺭﺍسٓة إلِ تحقٓقٍا َذلؾ فْ ﺃّ هحتكل ﺩﺭﺍسْ َفْ ﺃّ هستكُ تعمٓهْ.
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 5:1:1:2التقوٓم فْ ىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم:
ارتبط التقكٓـ بهفٍكـ الخمؽ الككىِ كا٘ىساىِ عمِ حد سكاء

،

كتدرج فْ التطكر عمِ ه ﺮ

ىاء عمِ ﺍلفمسفة ﺍلت ﺮبىٓة التْ ٓىب ثؽ هىٍآَ ،عﻜ ﺲ خصائصٍاَ ،ت قدن الدراسات
ﺍلعصىﺭ ب ن

ﺍ٘حصائٓة بتقدـ ﺍلتقىٓاﺕ الحدٓثة َﺃسالٓب ﺍستخدﺍهٍا.

ٓعرؼ التقكٓـ بأىً العهمٓة التْ ٓحدد هف خٛلٍا هدل ها بمغىاي هف ىجاح فْ تحقٓؽ
اٌٖداؼ الهرجكة ،بحٓث تككف عكىا لىا عمِ تحدٓد الهشكٛت كهعرفة الهعكقات (.بقصد تحسٓف
العهمٓة التعمٓهٓة كرفع هستكاٌا) (الدهرداش.)1996 ،
كقد أشار هارزاىو (  )Marzano, 1992إلِ أىً ٓ ٚهكف بأّ حاؿ ه ﻦ اٖحكاؿ فْ ﺃّ
عهمٓة تعمٓهة ﺃو ىكتفْ بالتدرٓس كالتخطٓط ﺩَو ﺃو تكجد إجراءات لمتقكٓـ ،كتحدٓد ها الذم ىكد
قٓاسً ،ككٓؼ سٓتـ قٓاسً ،لذلؾ  ٚبد ه ﻦ ﺍ ٖخذ فْ ﺍٚعتباﺭ بعض ﺍٖسس فْ عهمٓة التقكٓـ كها
فْ الهمحؽ (.)15
 6:1:1:2أٌهٓة ىهوذج هارازىو ألبعاد التعمم:
ٓعتبر ىهكذج أبعاد التعمـ ترجهة تطبٓقٓة عهمٓة لهجهؿ خصائص كههٓزات الىظرٓات
التربكٓة التْ استهد هىٍا الىهكذج أبعادي ،كالتْ تهثؿ أحدث كأٌـ ها كجد عمِ الساحة التربكٓة
التعمٓهٓة هف ىظرٓات كالهتهثمة فْ ىظرٓات التعمـ الهتسؽ هع كظائؼ الهخ ،كالتعمـ التعاكىْ،
كالتعمـ الهتهركز حكؿ الهشكٛت.
أشارت الحصان (  )2006إلِ أف العدٓد هف التربكٓٓف ٓركف أف ىهكذج هارازىك ٖبعاد
التعمـ ٓهكف اعتباري إطا انر هرجعٓا ،كأٌدافا تسعِ أم كحدة دارسٓة إلِ تحقٓقٍا ،كفْ أم هحتكل
دراسْ أك أم هستكل دراسْ تعمٓهْ ،حٓث ٓعتبر البعداف اٖكؿ كالخاهس هف ىهكذج أبعاد التعمـ
القاعدة ﺃَالخمفٓة ﺃَ الكسط َﺍلبٓئة التْ ٓحدث فٍٓا ﺍل

تعمـ ،هع عدـ ﺇغفالً لدكﺭ ﺍٚىفعاٚﺕ

كالهشاعر فْ تىظٓـ الهحتكل الهعرفْ لمعق ﻞَ ،قابمٓة ﺍلتع لـ لم ىهك ﺩﺍ خؿ ﺍلعق ﻞ ،كأٌهٓة ﺍٚىتباي فْ
هكاقؼ ﺍلتع لـ كفْ هسا عدة الذاكرة عمِ رسـ خ ارئط عمِ شبكة اٖعصاب بالهخ (خ ارئط العقؿ)
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التْ تتكقؼ كفآتٍا عمِ جكﺩﺓ عهمٓاﺕ ﺍلتع لـَ ،عمِ القدرة عمِ ﺍٚحتفاﻅ باٚىتباي ﻃىﺍؿ هكﺍقؼ
ﺍلتعلـ ،ككضكح الهعىِ لمهتعمـَ ،ﺭ بط ها تـ تعمهً بالسا بؽ َﺃٓضاﹰ عمِ عهمٓاﺕ ﺍلتحمٓ ﻞ َﺍل تطبٓؽ
َﺍلتصىٓؼ كالتركٓب التْ تـ ههارستٍا ﺃ ثىاء تع لـ الهحتكلَ ،عمِ حاجة ﺍلعق ﻞ إلِ قدر ه ﻦ
الهثٓرات َىظاـ هﻦ ﺍلتغذٓة ﺍلرﺍجعة لكْ ٓحدث التعمـ .كىهكذج ﺃبعاﺩ ﺍلتعلـ ٓعالج كﻞ ٌذي ﺍٖهكﺭ
بفاعمٓة.
َﺃكد هاﺭﺯﺍىو ( )2000عمِ ﺃو ىهكذج ﺃبعاﺩ ﺍلتع لـ صهـ بعىآة لهٍاـ ﺃﺩﺍئٓة تتٓح لمهتعمـ
فٍن الهعرفة َتطبٓقٍاَ ،ﺍستخدﺍن الهٍارات ﺍلتعاَىٓة فْ الحٓاة.
كها أشارت ىتائج عدد هف البحكث كالدارسات التْ أجرٓت فْ هكضكع أبعاد التعمـ أثار
ا٘ٓجابٓة لٍذي الطرٓقة فْ التدرٓس فْ عدة هجاٚت هف العهمٓة التعمٓهٓة ،ففْ ىطاؽ التخطٓط
لمتدرٓس باستخداـ ٌذا الىهكذج ٓكفر لمهعمـ ترتٓب أىشطة التعمـ هف البدآة كتىظٓهٍا

هارازىو

( )2000كفْ هجاؿ تحسٓف العهمٓة التعمٓهة كتىهٓة هٍارات التفكٓر الهختمفة كرفع هعدؿ التحصٓؿ
الهعرفْ لمطٛب فْ جهٓع الهستكٓات الهعرفٓة كها تشٓر إلِ ذلؾ دارسة كؿ هف

الجباوي

( ،)2012الهحتسب (  ،)2011الرحٓمْ (  ،)2007الحصان ( ،)2006البعمْ ( ،)2003
الباز(.)2001
ىستىتج هها سبؽ أف ىهكذج أبعاد التعمـ ٓقدـ إطا انر تعمٓهٓان تعمهٓان شاه ٛلجهٓع أىهاط التفكٓر
كاست ارتٓجٓات التعمٓـ كالتعمـ التْ ٓتضهىٍا عدد هف الب ارهج التعمٓهٓة الشائعة كبالتالْ فٍك ىهكذج
شاهؿ كهرف .كىظ اَر ٌٖهٓ تً استخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ فْ تدرٓس العمكـ ،فقد أجرٓت العدٓد هف
اسات د ارسة الجباكم (  ،)2012كدراسة

الدارسات التْ أثبتت فاعمٓتً ،كهف ٌذي الدر

العرٓاف( ،)2011كدراسة صالح (  ،)2009كدراسة حبٓب (  )2008كدراسة الرحٓمْ ( )2007
كدراسة حساىٓن (  ،)2006كدراسة

الباز (  ،)2001ك دراسة

.)Others,1998
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الٓان وآخرون ( &Allin

 2:1:2الهحور الثاىْ :دافع اإلىجاز:
ٓؤكد العمهاء عمِ أف أم سمكؾ بشرم  ٚبد أف ٓككف كراءي دافع أك دكافع تستثٓري أك
تكجًٍ .كلقد برز الدافع لٙىجاز خٛؿ عقد الستٓىات كها بعدي كأحد الهعالـ الههٓزة لمدراسة كالبحث
هاكمٓالىد ) ،)McClelland, 1985بالرغـ هف أف

هوري (  )Murryأحد عمهاء الىفس

الهشٍكرٓف ،كاف لً الفضؿ فْ إدخاؿ هفٍكـ "الحاجة لٙىجاز" إلِ التراث الىفسْ هىذ عاـ
(( )1938الحاهد.)1996 ،
كٓشٓر هاكمٓالىد ( ،(McClelland, 1985إلِ أف دافعٓة اٚىجاز" تككٓف افتراضْ ٓعىْ
الشعكر الهرتبط باٖداء التقٓٓهْ حٓث الهىافسة لبمكغ هعآٓر اٚهتٓاز ،كأف ٌذا الشعكر ٓعكس
هككىٓف أساسٓٓف ٌها الرغبة فْ الىجاح ،كالخكؼ هف الفشؿ ،خٛؿ سعْ الفرد لبذؿ أقصِ جٍدي
ككفاحً هف أجؿ الىجاح كبمكغ اٖفضؿ ،كالتفكؽ عمِ أخرٓف"
ٓحرؾ سمكؾ الفرد كٓكجًٍ
كها ٓعرؼ قطاهْ (  )1998دافع ا٘ىجاز بأىً هثٓر داخمْ ّ

كتكجًٍ إلِ
لمكصكؿ إلِ ٌدؼ ها ،أك حالة هف التكتر الىفسْ أك الجسدم تىشط سمكؾ ا٘ىساف ّ
ٌدؼ هحدد (عرٓفج ،)2000 ،كُٓعرؼ آضان عمِ اىً السعْ ىحك الكصكؿ الِ هستكل هف التفكؽ
أك اٚهتٓاز (الىابمسْ.)1986 ،
 1:2:1:2هكوىات دافع اإلىجاز )Achievement Motivation Components( :
ٓذكر الحاهد (  )1996أف دافع ا٘ىجاز ٓتشكؿ هف أىكاع كأىهاط هتبآىة هف السمكؾ ،لذا
اتسع اٌٚتهاـ بً لٓشهؿ دراسة عٛقتً بهتغٓرات اجتهاعٓة كتربكٓة كىفسٓة ،خاصة أىً ٓهكف
اكتسابً كتىهٓتً هف خٛؿ البٓئة الهحٓطة بالطالب كتفاعمً

(عبد الهقصود  .)1991،كىظ انر لٍذي

العٛقات كتفاعٛتٍا ،فقد تككف دافع ا٘ىجاز هف الهككىات أتٓة ( رداد.)2000 ،
( -)1ﺍلﻁهَﺡ ﺍ ٖكاﺩٓهْ ( :)Academic Aspirationهستَُ ﺍ٘ىجاﺯ ﺍلﺫّ ٓﺭغﺏ ﺍلهتعمن فْ
ﺍلَصَؿ ﺇلًٓ ،ﺃَ ﺍلﺫّ ٓشعﺭ ﺃىً ٓستﻁٓع تحقٓقً( .الىابمسْ.)1986 ،
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( -)2ﺍلتَجً لمىجاﺡ (  :)Successهﺩُ ﺯٓاﺩﺓ هٓؿ ﺍلﻁالﺏ لمَصَؿ ىحَ ﺍلٍﺩﻑ عو هٓؿ
ﺍٚحجاهْ ﺍلىابمسْ (  ،)1982ﺃَ ﺇىً قٓان ﺍلﻁالﺏ بجٍﺩ ها لمحصَؿ عمِ ﺍلىجاﺡ َتجىﺏ ﺍلفشؿ
(ﺍلعهﺭﺍو(1995 ،
( -)3ﺍلتَجً لمعهؿَٓ :عبﺭ عو شعَﺭ ﺍلﻁالﺏ بﺩﺍفع قَّ َبحهاﺱ ىحَ ها ٓسىﺩ ﺇلًٓ هو ﺃعهاؿ
(عرٓفج.)2000 ،
( -)4ﺍلحاجة لمتحصٓؿ (  :)Need for Achievementشعَﺭ ﺍلﻁالﺏ بهٓؿ قَّ ٘حﺭﺍﺯ
ﺍلىجاﺡ فْ ﺇىجاﺯ كؿ ها ٓقَن بً هو ﺃعهاؿ فْ ﺍلحٓاﺓ (ﺍلىابمسْ.)1982 ،
( -)5ﺍلحافﺯ ﺍلهعﺭفْ (  :)Cognitive Driveﺍلحاجة ﺇلِ ﺍلهعﺭفةَ ،ﺍلفٍنَ ،ﺍٚستٓعاﺏَ ،ح ّؿ
ﺍلهشﻜٛﺕَٓ ،ىشأ هو عهمٓاﺕ ﺍلتفاعؿ ﺍلهتباﺩلة بٓو ﺍلﻁالﺏ َﺍلهٍهة ﺍلتعمٓهٓة ﺍلهَ كمة ﺇلًٓ ،هها
ٓجعمً هﺩﺭكان لهتﻁمباﺕ ٌﺫي ﺍلهٍهةَ ،هحاَٚن ﺍلسٓﻁﺭﺓ عمٍٓا (عرٓفج.)2000 ،
( - )6ﺇعٛء ﺍٖىا ( ٌَ :)Ego Enhancementهثابﺭﺓ ﺍلﻁالﺏ عمِ هٍهة ها ،لٓﺱ هو ﺃجؿ
ﺍلهعﺭفةَ ،ﺇىها بﺩﺍفع تأهٓو ﺍلشعَﺭ بالهﻜاىة ﺍٚجتهاعٓةَ ،تأكٓد َجَﺩٌا َسﻁ ﺍلجهاعة ،هها
ٓتﺭتﺏ عمًٓ ىشأﺓ ﺍ٘حساﺱ َتقﺩٓﺭ ﺍلﺫﺍﺕ (عرٓفج.)2000 ،
( -)7ﺍلحاجة ﺇلِ ﺍٚىتهاء ( :)Need Affiliationهحاَلة ﺍلﻁالﺏ ﺍلسٓﻁﺭﺓ عمِ ﺍلهٍان
ﺍلهﻁمَبة هىً تعمهٍا فْ ﺍلهَﺍقﻑ ﺍلتعمٓهٓةَ ،ﺍلتْ تتﻁمﺏ هَﺍفقة ﺃَلٓاء ﺍٖهَﺭ هو ﺃباء َهعمهٓو،
ههو ٓﺅثﺭَو فْ تﻜَٓو ﺫﺍتً ،لتحقٓﻕ ﺍلهﻜاىة ﺍٚجتهاعٓة ﺍلتْ ٓﺭٓﺩٌا (ىشواتْ.)1996 ،
( -)8ﺍلىﺯعة ﺍلَصَلٓة – ﺍٚىتٍاﺯٓة ( :)Opportunism Tendencyحالة ىفسٓة غٓﺭ
هﺭٓحة تتسن بتﺩىْ ﺍلﺩﺍفعٓةَ ،ﺍٚتكالٓة عمِ ﺍٔخﺭٓوَ ،تﺭتكز عمِ ﺍٖىا َحﺏ ﺍلﺫﺍﺕ.
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( -)9ﺍٚستقﺭﺍﺭ ﺍلعاﻁفْ (  :)Sentimental Stabilityحالة شعَﺭٓة تىجن عو ﺭضِ ﺍلﻁالﺏ
عو ﺫﺍتًَ ،هحٓﻁً ﺍٖسﺭّ َﺍٚجتهاعَْٓ ،تهثؿ بجَﺍىﺏ ﺍلحﺏ َﺍلهَﺩﺓ َﺍٚىسجان هع بٓئتً
كأقراىً (عرٓفج.)2000 ،
 2:2:1:2أىواع دوافع اإلىجاز:
ٓكجد ىكعاف هف الدكافع ٌها:
( )1دافع داخمْ :عىدها ٓعهؿ الهتعمهكف بتأثٓر الدكافع الداخمٓة فإف طاقاتٍـ كتكجٍٍـ ىابعٓف هف
رغبتٍـ الذاتٓة فْ الهشاركة فْ ىشاط هعٓف ،كاف الىشاطات الهحككهة بدكافع داخمٓة تعزز ىفسٍا
بىفسٍا (عدس.)1998 ،
كفًٓ ٓرتبط الحافز بالٍدؼ التعمٓهْ لدل ا لهتعمـ ،كٓككف التعزٓز هتهثٛن فْ الرضا الىاتج عف
الىشاط التعمٓهْ ،كعف بمكغ الٍدؼ ،هها ٓؤدم لىتاجات تعمٓهة قكٓة اٖثر ،كقادرة عمِ ا

ٚىتقاؿ

أفقٓان كرأسٓان (الزٓود ورفاقً.)1989 ،
فسر عمهاء الىفس الدافعٓة الذاتٓة باعتبارٌا دافعان إىساىٓان كراثٓان ىحك ا٘تقاف كالكفآة ،كالبعض
ّ
اَٚخر ٓراٌا كدافع ىحك الهستكل اٖعمِ هف ا٘ثارة -أم التكازف الصحٓح بٓف ا٘ثارة الكبٓرة
كا٘ثارة الصغٓرة ،إف أم ىشاطات إذف ٓهكف إثارتٍا هف الداخؿ إذا حصمت عمِ ٌذا التكازف ،فإذا
كاىت سٍمة فإىٍا تصبح ههمة ،كاذا كاىت صعبة جدان فإىٍا تصبح هحاكلة غٓر سارة

(عدس،

.)1998
( )2دافع خارجْ ٓ :قكـ عمِ كسائؿ حفز كتعزٓز خارج عف العهؿ ىفسً ،كالعٛهات ،كعبارات
التقدٓر ،كالجكائز الهادٓة ،كىٓؿ إعجاب الزهٛء كتقدٓرٌـ ،أك رضا اٖبكٓف...... ،الخ
ورفاقً( ،)1989 ،وىشواتْ.)1996 ،
 3:2:1:2ىظرٓات دافع اإلىجاز
تىاكلت دافع اإىجاز بالتفسٓر ىظرٓات عدٓدة بىٓت عمِ أسس هعرفٓة ،إىساىٓة ،سمككٓة،
كاجتهاعٓة......،الخ (الزٓود ورفاقً( ،)1989 ،وىشواتْ ،)1996 ،هىٍا-:
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(الزٓود

الىظرٓات السموكٓة:
كٌْ الىظرٓات التْ اتبعت أسمكب تحفٓز الطمبة كاستثارة دكافعٍـ ىحك التعمـ باستخداـ
التعزٓزات الخارجٓة كالثكاب كالعقاب ،كٌْ غٓر كافٓة لتفسٓر تكجً بعضٍـ ىحك ا٘ىجاز ،كعزكؼ
البعض أخر عىً ،حٓث أىٍا تىظر لمطالب كأىً آلة صهاءٓ ،ستجٓب آلٓا لمهؤثرات الخارجٓة،
كٌذا هخالؼ لمكاقعٖ ،ف إدراؾ الطالب لمهكقؼ التعمٓهْ ٓعتبر جزءان ٌاهان هف العهمٓة التعمٓهٓة ،إذ
أىً ٓفسر الهكقؼ التعمٓهْ فْ ضكء ٌذا ا٘دراؾ ،هها ٓكجًٍ ىحك سمكؾ هعٓف هف التفكؽ الذم
ٓؤهف بً (العهران.)1995 ،
الىظرٓات الهعاصرة:
ركزت الىظرٓات الهعاصرة حكؿ إىجاز الطمبة ،عمِ عكاهؿ الدافعٓة الداخمٓة لمتعمـ ،كأٌهٍا:
 - 1ىظرٓة اإلىجاز األكادٓهْ ( )Achievement Motivation
طكرٌا أتكىسون ) (Atkinsonكترل أف تكقع الفرد ٖدائً كادراكً الذاتْ لقدرتً كالىتائج
الهترتبة عمٍٓا تعد عٛقات هعرفٓة هتبادلة تقؼ خمؼ سمكؾ ا٘ىجاز ،كٌْ

تىظر إلِ ا٘ىجاز

باعتباري دافعان ،كٌك هفٍكـ ٓعبر عف القكة الدافعة لمقٓاـ بالعهؿ الجدٓد ،با٘شارة الِ هعٓار هحدد
لمجكدة كا٘تقاف .فالطمبة الذٓف تتكافر لدٍٓـ دافعٓة عالٓة لٙىجازٓ ،هٓمكف الِ اٚستجابة أكثر هف
غٓرٌـ فْ الهٍهات التْ تتطمب التحدم ،كفْ الهشكٛت الجدٓدة أك غٓر العادٓة ،أها الذٓف ٓعىٍٓـ
تجىب الفشؿ أكثر هف غٓرٌـٓ ،هٓمكف الِ اٚستجابة لمهٍهات اٖقؿ صعكبة ،كالتْ تحد هف
التعزٓز الدائـ لمىجاح.
 -2ىظرٓة العزو -الدافع _ ) )The Attribution Theory of Motivtion
ركزت ٌذي الىظرٓة عمِ الحاجة الِ ا٘ىجاز ،كالخكؼ هف الفشؿ ،كلكىٍا تتعاهؿ هع ٌذٓف
العىصرٓف باعتبارٌها ٓتسهاف بالهركىة كالتبدؿ ،لذا تعتبر ٌذي الىظرٓة هف أكثر الىظرٓات ا٘دراكٓة
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تأثٓ انر فٓها ٓتصؿ بالدافعْ سكرٓال ( ، )1989خاصة أىٍا هٓزت بٓف ىكعٓف هف عكاهؿ الىجاح أك
الفشؿ (العهران ،)1995 ،كٌها-:
 عكاهؿ داخمٓة :كٌْ تعتبر ثابتة ىسبٓان ،كتحتاج الِ جٍد كبٓر لتعدٓمٍا ،ىظ انر ٚرتباطٍابهسمهات الشخص كهعتقداتً ،كأىٍا أصبحت جزءان هف شخصٓتً ،كالقدرة.
 عكاهؿ خارجٓة :كٌْ عكاهؿ ٓسٍؿ تغٓٓرٌا لتحسٓف أداء الطالب فْ الهٍهة التعمٓهة ،هثؿالجٍد كالخطأ كسٍكلة الهٍهة.
 -3ىظرٓة القدرة – الدافع ( )Competence Motivation
كٌْ عبارة عف الحافز الذم ٓسعِ فًٓ الفرد الِ زٓادة هقدرتً ،بحٓث ٓتهكف هف القٓاـ
بأعهاؿ فْ هجتهعً الهحمْ ،كتؤهف لً البقاء الىهك كاٚزدٌار ،كٌذا الىكع هف الدافع ٓة متطمب أف
ٓبادر الهتعمـ الِ التفاعؿ هع بٓئتً فْ سعًٓ الِ تحقٓؽ أٌدافة ،حٓث أف لكؿ طالب حافزان داخمٓان،
ٓحفز أث انر فْ الهجتهع الذم ٓعٓش فًٓ (سكرٓال.)1989 ،
 3:1:2الهحور الثالث  :ﺍالتجاٌاﺕ
 1:3:1:2تعرٓفات االتجاٌات  :تعتبر اٚتجاٌات العمهٓة عكاهؿ تحفز الطمبة لٙقباؿ عمِ دراسة
العمكـ ،ككذلؾ ٌْ عكاهؿ هساعدة فْ اكتساب اٖفكار كالهٍارات العمهٓة كتكظٓفٍا فْ هكاقؼ
الحٓاة الجدٓدة ،كفْ هطالة لٗدب التربكم كجدت عدة تعرٓفات لهفٍكـ اٚتجاي حٓث تىاَلﺕ ﺍلعﺩٓﺩ
هو ﺍلهعاجن ﺍلتﺭبَٓة تعﺭٓﻑ هفٍَن اٚتجاي فٍك ٓعتبر هف أكثر هفآٌـ عمـ الىفس اٚجتهاعْ
كابرزٌا فقد عرفً إبرآٌم (  )2009بأىً "استعداد هسبؽ تـ تعمهً لٛستجابة بطرٓقة آجابٓة أك
كعرؼ اٚتجاي أٓضان بأىً "هكقؼ اىفعالْ ٓتصؼ بالقبكؿ
سمبٓة بصكرة هتسقة بالىسبة لشْء هعٓف"ُ .
أك الرفض لٗشٓاء أك الهكضكعات أك القضآا " (ىشوان.)2001 ،
كعرفً قطاهْ ( )1998بأىً " استعداد ىفسْ لٛستجابة الهكجبة أك السالبة ىحك هثٓرات هف أفراد
أك أشٓاء تستدعْ ٌذي اٚستجابة كٓعبر عىٍا عادة بأحب أك أكر
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ق " كٓعرؼ ىبٍان ( )2004
.

اٚتجاي بأىً " هجهكعة هف الهعتقدات تعبر عف ها ىحب كىكري كتشهؿ هشاعرىا كاراءىا فْ اٚخرٓف
كالهكضكعات كالحكادث التْ ىهر بٍا ".
كٓذكر زٓتون (  )2001إف تككٓف اٚتجاٌات العمهٓة كتىهٓتٍا لدل الطٛب ٌك هف أٌـ
أٌداؼ تدرٓس العمكـ ىظ انر إلِ دكر اٚتجاٌات العمهٓة كهكجٍات لمسمكؾ ٓهكف اٚعتهاد عمٍٓا فْ
التىبؤ بىكع السمكؾ (العمهْ) الذم ٓقكـ بً الطالب ،ككذلؾ اعتبارٌا دكافع تكجً الطالب الهتعمـ
ٚستخداـ طرؽ العمـ كعهمٓاتً بهىٍجٓة عمهٓة فْ البحث كالتفكٓر.
 2:3:1:2هكوىات ﺍالتجاٌاﺕ :
ٓتككف اٚتجاي هف ثٛث هككىات اك جكاىب هتﺩﺍخمة َهتﻜاهمة كٌْ اَٚتْ :
 ﺍلهﻜَو ﺍلهعﺭفْ ( الفكرم )  : Cognitive Componentكٓشهؿ ٌذا الهككف هجهكعة هفالهعارؼ كالهعتقدات كالحجج التْ ٓهتمكٍا الفرد عف هكضكع اٚتجاي ا ٚأف ٌذي اٖفكار كالهعتقدات
قد تككف صحٓحة كقد تككف هجرد اعتقادات  ٚتقكـ أ ٚعمِ الخرافة  ،لذا ٓىبغْ اف تدعـ بالحقائؽ
الهكضكعٓة كالهعرفٓة الصحٓحة ( زٓتون. )1988 ،
 ﺍلهﻜَو اٚىفعالْ (ﺍلَجﺩﺍىْ) ٓ : Affective componentتألؼ الهككف الكجداىْ لٛتجاي هفتقكٓهات الفرد (هشاعري ،استجاباتً العاطفٓة) ا٘ٓجابٓة أك السمبٓة ىحك شْء ها أك شخص ها.
فهثٛن "حب" الفرد لمطبٓعة ككصفً لهشاعري ا٘ٓجابٓة ىحكٌا ٓعد الهككف الكجداىْ ٚتجاًٌ ىحكٌا.
(جابر وآخرون.)1991 ،
 ﺍلهﻜَو ﺍلسمَكْ  : Behavioral componentكٓشهؿ ٌذا الهككف هجهكعة هف السمككٓاتالتْ ٓعهمٍا الفرد هف خٛؿ إدراكً الهعرفْ لٍا كهف استجابتً اٚىفعالٓة لٍذي الهعرفة كهف
الهفترض اف ٓظٍر اٚتساؽ بٓف هعارفً كاىفعاٚتً (الهحزري.)2003 ،
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 3:3:1:2ىهوذج هارزاىو َﺍالتجاٌاﺕ ىحَ ﺍلعمَن:
هعظـ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلتجﺭٓبٓة فْ هجاؿ تﺩﺭٓﺱ ﺍلعمَن تسعِ ﺇلِ تحسٓو ﺍتجاٌاﺕ ﺍلﻁمبة
ىحَ هاﺩﺓ ﺍلعمَن ٖو ﺫلﻙ سكؼ ٓزٓد هف ﺍٌتهاهٍن بهاﺩﺓ ﺍلعمَن َبالتالْ ﺯٓاﺩﺓ تحصٓؿ ﺍلﻁمبة.
تكجد ﺍلعﺩٓﺩ هو ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلتْ ﺃثبتﺕ فاعمٓة ىهكذج هارزاىك ٚبعاد التعمـ فْ تحسٓو ﺍتجاٌاﺕ
ﺍلﻁمبة ىحَ هاﺩﺓ العمكـ.
كٓمعب اٚتجاي ىحك العمكـ دك انر حاسهان فْ التعمٓـ كاٖداءٖ ،ف هشاعر الهتعمهٓف
كاتجاٌاتٍـ ىحك الهكاد الدراسٓة ،كالىشاطات الهدرسٓة اٖخرل ،ككذلؾ اتجاٌاتٍـ ىحك زهٛئٍـ
كهعمهٍٓـ كبٓئتٍـ الهدرسٓة ،تؤثر فْ قدرتٍـ عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ التعمٓهٓة.

 2:2الدراسات السابقة
تٍتـ الدراسة الحالٓة باستقصاء أثر استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ عمِ التحصٓؿ
الدرسْ كدافعٓة ا٘ىجاز لدل طمبة الصؼ السادس اٖساسْ فْ هادة العمكـ كاتجاٌاتٍـ ىحكٌا،
ا
كقد قاـ الباحث بهراجعة العدٓد هف الدراسات كالبحكث العربٓة كاٖجىبٓة التْ تىاكلت استخداـ
ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ كالتْ لٍا عٛقة بهكضكع الدراسة ،كتسٍٓٛن لعرض ىتائج ٌذي الدراسات
تـ تصىٓفٍا فْ ثٛثة هحاكر كها ٓأتْ:
 1:2:2الهحور االول :الدراسات التْ تىاولت ىهوذج ابعاد التعمم لهارزاىو عمِ تحصٓل الطال ب
فْ هادة العموم واتجاٌاتٍم ىحوٌا:
قاهت الجباكم (  )2012بدراسة ٌدفت الِ هعرفة أثر استخداـ ىهكذج هارزاىك فْ
التحصٓؿ الدراسْ لدل طالبات الصؼ الثاىْ الهتكسط فْ هادة الفٓزٓاء ،كقد استخدهت الباحثة
الهىٍج التجرٓبْ ،كتككىت عٓىة الدراسة هف ستٓف طالبة هف طالبات اٖكؿ الهتكسط ،قسهت الِ
هجهكعتٓف تجرٓبٓة تتككف هف ثٛثٓف طالبة كضابطة تتككف هف ثٛثٓف طالبة ،كلتحقٓؽ اٌداؼ
الدراسة قاهت الباحثة بإعداد أداة البحث ،كالتْ اشتهمت عمِ اختبا انر تحصٓمٓان ،كقد اظٍرت الىتائج
كجكد فرؽ ذم دٚلة احصائٓة فْ اختبار التحصٓؿ الىٍائْ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة.
41

كفْ دراسة الهحتسب )  ( 2011التْ ٌدفت إلِ استقصاء أثر التكاهؿ بٓف ىهكذج هارزاىك ٖبعاد
التعمـ كىهكذج  KWLكٌْ استراتٓجٓة ( ها أعرفً – ها أرٓد أف أعرؼ – ها تعمهًٓ ) فْ تحصٓؿ
طمبة الصؼ الحادم عشر العمهْ فْ اٖحٓاء كتىهٓة الذكاءات الهتعددي لدٍٓـ فْ فمسطٓف  ،كقد
بمغت عٓىة الدراسة )  ( 272طالبان كطالبة هف ثهاىْ شعب فْ هدرستٓف كزعكا عمِ أربع
هجهكعات (تجرٓبٓة أكلِ درست باستخداـ ىهكذج هارزاىك ،تجرٓبٓة ثاىٓة درست باستخداـ ،KWL
تجرٓبٓة ثالثة درست باستخداـ ىهكذج التكاهؿ بٓف أبعاد التعمـ ك  ،KWLكالهجهكعة الرابعة
ضابطة درست بالطرٓقة اٚعتٓادٓة( كتـ استخداـ اختبار تحصٓمْ فْ اٖحٓاء كهقٓاس لمذكاءات
إحصائٓا فْ التحصٓؿ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة التكاهمٓة،
الهتعددة ،كأظٍرت الىتائج فركؽ دالة
ن
ككجكد فركؽ دالة احصائٓان فْ هتكسطات التحصٓؿ تعزل لمتفاعؿ بٓف الطرٓقة ،كأظٍرت الىتائج
كجكد دٚلة إحصائٓة فْ بعض الذكاءات الهتعددة لصالح الهجهكعة التكاهمٓة.
كقاـ صالح (  ( 2009بدراسة ٌدفت إلِ هعرفة فاعمٓة استخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ فْ
تىهٓة التفكٓر اٚستدٚلْ كالتحصٓؿ فْ هادة العمكـ ،كاٚتجاي ىحك الهادة ،لدل تٛهٓذ الصؼ اٚكؿ
الهتكسط بالههمكة العربٓة السعكدٓة ،استخدـ الباحث الهىٍج التجرٓبْ ،تـ تطبٓؽ الدراسة عمِ عٓىة
هف ثٛثة كثهاىٓف طالب ان هف طٛب الصؼ اٖكؿ الهتكسط بهحافظة بٓشة بهىطقة عسٓر فْ
الههمكة العربٓة السعكدٓة لتحقٓؽ

أٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبار تحصٓمْ فْ هفآٌـ

الكحدة الهختارة ،كاختبار فْ هٍارات التفكٓر اٚستدٚلْ ،كهقٓاس اتجاي لمطٛب ىحك العمكـ،
كتكصؿ الباحث الِ كجكد فركؽ دالة احصائٓا فْ اٚختبار التحصٓمْ كاختبار هٍارات التفكٓر
اٚستدٚلْ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة .كها تكجد فركؽ دالة احصائٓا فْ هقٓاس اٚتجاي ىحك
العمكـ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة.
كفْ دراسة حبٓب ( )2008التْ ٌدفت إلِ هعرفة فاعمٓة استخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ فْ
تىهٓة التحصٓؿ ،كهٍارة اتخاذ القرار ،كاٚتجاي ىحك العمكـ ،لتٛهٓذ الصؼ اٚكؿ اٚعدادم
كاستخدهت الباحثة الهىٍج التجرٓبْ ،طبقت الدراسة عمِ عٓىة هف (

 )70تمهٓذة هف تمهٓذات

الصؼ اٚكؿ ا٘عدادم بهدارس حدائؽ القبة بالقاٌرة ،كلتحقٓؽ اٌداؼ الدراسة قاهت الباحثة بإعداد
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أدكات البحث كالتْ اشتهمت عمِ اختبار تحصٓمْ كاختبار هٍارات اتخاذ القرار ،كهقٓاس اتجاي
ىحك العمكـ ،كقد أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ دالة احصائٓان فْ اٚختبار التحصٓمْ ،كاختبار
هٍارات اتخاذ القرار لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة ،ككذلؾ كجكد فركؽ دالة احصائٓان فْ هقٓاس
اٚتجاي ىحك العمكـ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة .
كها قاهت الرحٓمْ ( )2007بدراسة ٌدفت إلِ هعرفة أثر استخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد
التعمـ فْ التحصٓؿ كتىهٓة الذكاءات الهتعددة ،كذلؾ هعرفة هدل ارتباط التحصٓؿ فْ العمكـ
بالذكاءات الهتعددة لدل طمبة الصؼ الثاىْ الهتكسط فْ الههمكة العربٓة السعكدٓة ،استخدهت
الباحثة الهىٍج التجرٓبْ ،كطُبقت الدراسة عمِ عٓىة عشكائٓة بمغت سبعٓف طالبة هف طمبة الصؼ
الثاىْ الهتكسط بالهدرسة الخاهسة كالثٛثمف بالهدٓىة الهىكرة ،كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة استخدهت
الباحثة اختبار تحصٓمٓان ،فْ الهستكٓات الهعرفٓة حسب تصىٓؼ بمكـ كزهٛئً ،كتـ قٓاس هستكل
الذكاءات الهتعددة لدل الطالبات ،باستخداـ هقٓاس الذكاءات الهتعددة ،هف اعداد براىتف Branton
حٓث أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة احصائٓان فْ التحصٓؿ فْ هادة العمكـ لصالح
ُ
الهجهكعة التجرٓبٓة ،التْ درست باستخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد التعمـ ،بٓىها اظٍرت الىتائج
عدـ كجكد دالة احصائٓة فْ الذكاءات الهتعددة بٓف طالبات الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة.
ككذلؾ أظٍرت الىتائج كجكد عٛقة ارتباطًٓ داؿ ة احصائٓان بٓف التحصٓؿ كالذكاءات الهتعددة بٓف
طالبات الهجهكعة التجرٓبٓة ،بٓىها لـ تكجد عٛقة ارتباطًٓ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف التحصٓؿ
كالذكاءات الهتعددة لدل طالبات الهجهكعة الضابطة.
كفْ دراسة

حساىٓف (  )2006التْ ٌدفت إلِ هعرفة اثر فاعمٓة برىاهج هعد كفؽ ىهكذج

أبعاد التعمـ فْ تدرٓس الفٓزٓاء فْ اكتساب الهفآٌـ كالتفكٓر الهركب ،كاٚتجاي ىحك تعمـ الفٓزٓاء
لدل طٛب الصؼ اٖكؿ ثاىكم ،كاستخدـ الباحث الهىٍج التجرٓبْ ،كطبقت الدراسة عمِ عٓىة
هككىة هف (  )152طالبا كطالبة بهدرستْ ثاىكٓة الهىٓة ( بىٓف كبىات ) ،كلتحقٓؽ اٌداؼ الدراسة
استخدـ الباحث هقٓاس فْ التفكٓر الهركب ( التفكٓر الىاقد  ،التفكٓر اٚبداعْ ) ،ككذلؾ هقٓاس
اٚتجاي ىحك تعمـ الفٓزٓاء ،ككاىت ىتائج الدراسة تشٓر الِ فاعمٓة ىهكذج ابعاد لتعمـ لهارزاىك فْ
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اكتساب الهفآٌـ الفٓزٓائٓة ،ككذلؾ فاعمٓة ىهكذج ابعاد التعمـ فْ تىهٓة عهمٓات التفكٓر الهركب
( التفكٓر الىاقد – التفكٓر اٚبداعْ ) ،كأٓضا اشارات الىتائج الِ فاعمٓة الىهكذج فْ تىهٓة اٚتجاي
الهكجب ىحك تعمـ الفٓزٓاء ،كٌىاؾ عٛقة ارتباطًٓ آجابٓة بٓف درجات الهفآٌـ الفٓزٓائٓة كدرجات
اٚتجاي ىحك تعمـ الفٓزٓاء لدل طٛب الهجهكعة التجرٓبٓة.
كها قاـ البعمْ ( ) 2003بدراسة ٌدفت إلِ هعرفة فعالٓة استخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد
التعمـ فْ تدرٓس العمكـ فْ التحصٓؿ كتىهٓة بعض عهمٓات العمـ لدل تٛهٓذ الصؼ الثاىْ
اٚعدادم .كتككىت عٓىة الدراسة هف ) )159طالبان كطالبة هف طٛب الصؼ الثاىْ اعدادم فْ
هحافظة القمٓكبٓة ،كتـ تقسٓهٍـ الِ هجهكعتٓف تجرٓبٓة درست كفؽ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد التعمـ
كضابطة درست باستخداـ الطرٓقة اٚعتٓادٓة .كلتحقٓؽ اٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبار
تحصٓمْ كاختبار عهمٓات العمـ عمِ عٓىة الدراسة ،كدلت ىتائج ٌذي الدراسة عمِ تفكؽ طمبة
الهجهكعة التجرٓبٓة عمِ طمبة الهجهكعة الضابطة فْ اٚختبار التحصٓمْ كاختبار عهمٓات العمـ،
كإ َّف ٌىاؾ ارتباط ان داؿ احصائٓان بٓف التحصٓؿ كعهمٓات العمـ لدل طمبة الهجهكعة التجرٓبٓة ،بٓىها
ٓ ٚكجد ارتباط داٚن احصائٓان بٓف التحصٓؿ كعهمٓات العمـ لدل طمبة الهجهكعة الضابطة.
كفْ دراسة ٌاىت كبٓؿ (  )Hant & Bell, 2002التْ ٌدفت إلِ قٓاس اثر الهعمكهات
الهقدهً ٖطفاؿ الركضة بكاسطة هحتكل عمهْ ٓشتهؿ عمِ (العمكـ كالسمككٓات) ،هعدة باٚعتهاد
عمِ ىهكذج أبعاد التعمـ ذات ا ٖبعاد الخهسة ،عمِ التحصٓؿ كاٚتجاي ىحك الهادة ،كذلؾ فْ
ركضة فْ كٓٚة ( أككٌٛكها) بأهرٓكا ،كاستخدـ الباحث الهىٍج التجرٓبْ ،حٓث بمغت العٓىة ( )22
طفؿ تـ تقسٓهٍـ إلِ هجهكعتٓف ضابطة كتجرٓبٓة .كلتحقٓؽ اٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبا انر
تحصٓمٓان فْ الهحتكل العمهْ ٖطفاؿ الركضة الهخصص لمتجربة ،كهقٓاس اتجاي ىحك الهادة
العمهٓة التْ ُد ّرست كقد تكصمت ىتائج الدراسة الِ كجكد دٚلً احصائٓة لصالح الهجهكعة
التجرٓبٓة فْ اٚختبار التحصٓمْ كهقٓاس اٚتجاي.

كها قاـ الباز (  )2001بدراسة ٌدفت إلِ هعرفة اثر استخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد
التعمـ عمِ التحصٓؿ كتىهٓة التفكٓر الهركب كتىهٓة اٚتجاٌات آٚجابٓة لدل طٛب الصؼ اٚكؿ
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الثاىكم ىحك هادة الكٓهٓاء بالبحرٓف ،اتبع الباحث الهىٍج التجرٓبْ كطبقت الدراسة عمِ (

)71

طالبان هف الصؼ اٖكؿ الثاىكم ،لتحقٓؽ اٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث اختبار تحصٓمْ كهقٓاس
لمتفكٓر الهركب كهقٓاس اٚتجاي ىحك الكٓهٓاء ،كأشارت ىتائج الدراسة الِ كجكد فركؽ دالة احصائٓا
بٓف هتكسطْ درجات طٛب الهجهكعة الضابطة كالهجهكعة التجرٓبٓة فْ اٚختبار التحصٓمْ
البعدم لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة كاىً تكجد فركؽ دالً احصائٓا بٓف الهجهكعة الضابطة
كالهجهكعة التجرٓبٓة عمِ كؿ هف هقآٓس التفكٓر الهركب كاتجاي الطٛب آٚجابْ ىحك الكٓهٓاء
فْ اٚختبار البعدم لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة.
كفْ دراسة دكجارم ( ) Dujari,1994التْ ٌدفت إلِ هعرفة اثر استخداـ ىهكذج هارزاىك
ٖبعاد التعمـ فْ تدرٓس هقرر العمكـ العاهة الهؤٌؿ لمجاهعة .استُخدـ ٌذا الىهكذج فْ التدرٓس لهدة
اربعة أسابٓع تـ استقصاء أثري فْ زٓادة التحصٓؿ ،كتككىت عٓىة الدراسة هف

ستٓف طالبان كطالبةن

الهسجمٓف فْ هساؽ العمكـ العاهة فْ جاهعة  Delaware state universityفْ ربٓع 1994
قسهكا عشكائٓان إلِ هجهكعتٓف ضابطة كتجرٓبٓة لكؿ هىٍا ثٛثٓف طالبان .درست الهجهكعتاف الهادة
ىفسٍا كلكف الهجهكعة الضابطة باستخداـ الطرٓقة اٚعتٓادٓة كالهجهكعة التجرٓبٓة باستخداـ
استراتٓجٓات ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد التعمـَ ،ﺃشاﺭﺕ ىتائج الدراسة إلِ عدـ كجكد ف ﺮَﻕ جىٌﺮٓة
بٓف الهجهكعة ﺍلتج ﺮٓبٓة كالضابطة فْ هتكسطات ﺍلتحصٓ ﻞَ ،ﺃشاﺭﺕ الِ كجكد صعىباﺕ لدل
طٛب الهجهكعة ﺍلتجﺮٓبٓة فْ ﺃﺩﺍء الهٍاـ ﺍلتعمٓهٓة .
 2:2:2الهحور الثاىْ  :دراسات هتعمقة بأثر استخدام ىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم عمِ هتغٓرات
أخرى هثل تىهٓة هٍارات التفكٓر العمهْ واالستٓعاب الهفآٌهْ وبعض العادات العقمٓة وغٓرٌا هن
العواهل:
قاـ عقٓؿ (  )2012بدراسة ٌدفت إلِ هعرفة فاعمٓة أبعاد التعمـ عىد هارزاىك عمِ
التحصٓؿ كالدافعٓة ىحك تعمـ الرٓاضٓات لدل طمبة الصؼ السابع اٖساسْ ،تألفت عٓىة البحث
هف )  ( 138طالبان كطالبة هكزعٓف عمِ أربع شعب اختٓرت بالطرٓقة القصدٓة ،شعبتٓف بكاقع (
) 72طالبان كطالبة كهجهكعة ضابطة ،كشعبتٓف بكاقع )  ( 66طالب كطالبة كهجهكعة تجرٓبٓة،
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كلتدرٓس الهجهكعة التجرٓبٓة أعد الباحث هجهكعة هف الدركس حسب ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ،
كاستبٓاف لمدافعٓة ىحك تعمـ الرٓاضٓات ،كاختبا انر تحصٓمٓان فْ كحدة ا٘عداد الىسبٓة هف إعداد
الباحث ،كأسفرت الىتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائٓا فْ هتكسطات درجات طمبة العٓىة عمِ
اٚختبار التحصٓمْ كعمِ استبٓاف الدافعٓة لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة ،كٓ ٚكجد فركؽ فْ
هتكسطات درجات طمبة العٓىة ٓعزل لمجىس ،فْ حٓف بٓىت الىتائج كجكد فركؽ دالة إحصائٓا بٓف
درجات طمبة العٓىة تعزل لمتفاعؿ بٓف الطرٓقة كالجىس عمِ كؿ هف أدكات البحث ،كفْ ضكء ٌذي
الىتائج قُدهت بعض التكصٓات.
كقاـ

العرٓاف ) )2011بدراسة ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ فاعمٓة استخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ

لهارزاىك فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر العمهْ فْ هادة العمكـ لدل طٛب الصؼ التاسع اٚساسْ بغزي،
كاستخدـ الباحث الهىٍج التجرٓبْ ،كتككىت عٓىة الدراسة هف (  )110طالبا هف طٛب الصؼ
التاسع اٚساسْ بهدرسة ذككر الهغازم ا٘عدادًٓ بغزي .كلتحقٓؽ اٌداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد
ادكات البحث كالتْ اشتهمت عمِ اختبار هٍارات التفكٓر العمهْ ،كتكصؿ الباحث الِ اىً تكجد
فركؽ دالً احصائٓا عىد (  )0.05=αفْ هستكل درجات طٛب الهجهكعة التجرٓبٓة عمِ اختبار
هٍارات التفكٓر العمهْ ،كهستكل درجات اقراىٍـ فْ الهجهكعة الضابطة عمِ اٚختبار ىفسً.
كلصالح الهجهكعة التجرٓبٓة .
كفْ دراسة فتح اهلل (  )2007التْ ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ فاعمٓة استخداـ ىهكذج أبعاد
التعمـ فْ تىهٓة اٚستٓعاب الهفآٌهْ كبعض العادات العقمٓة لدل تٛهٓذ الصؼ السادس اٚبتدائْ
فْ الههمكة العربٓة السعكدٓة ،كاستخدـ الباحث الهىٍج التجرٓبْ ،كطبقت الدراسة عمِ عٓىة هف
( )71تمهٓذان هف تٛهٓذ الصؼ السادس اٚبتدائْ فْ هدٓىة عىزة ،كلتحقٓؽ اٌداؼ الدراسة استخدـ
الباحث اداة اختبار ا٘ستٓعاب الهفآٌهْ فْ هفآٌـ كحدة الكٍرباء كالهغىاطٓس ،كقائهً بالعادات
العقمٓة الخهسة كٌْ  ( :الهثابرة  ،التساؤؿ  ،طرح الهشكٛت  ،التفكٓر التبادلْ كتطبٓؽ الهعرفة
الهاضٓة فْ هكاقؼ جدٓدة ) لدل تٛهٓذ الصؼ السادس ،كأكدت الىتائج كجكد عٛقً ارتباطًٓ
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آجابًٓ بٓف اٚستٓعاب الهفآٌهْ كههارسة العادات العقمٓة لدل تٛهٓذ الصؼ السادس الذٓف درسكا
بىهكذج ابعاد التعمـ.
كقاهت الحصاف (  )2006بدراسة ٌػدفت إلِ استقػصاء فاعمٓػة ىهػكذج أبعػاد الػتعمـ فػْ
تىهٓػة بعػض هٍػارات التفكٓػر كاٚسػتٓعاب الهفػا ٌٓهْ فػْ العمػكـ ك ا٘داركػات ىحػك بٓئػة الػصؼ
لػدل تمهٓػذات الػصؼ الػسادس ،تككىت عٓىة الدارسة هف (

 )60هف تمهٓػذات الصؼ السادس

اٚبتدائْ بهدٓىة الرٓاض .استخدهت الباحثة الهىٍج التجرٓبْ كلتحقٓؽ أٌداؼ الدارسة استخدهت
الباحثة اختبار هٍارات التفكٓر كهقٓػاس ا٘داركػات ىحػك بٓئػة الػصؼ لقٓػاس ا٘داركػات ا٘ٓجابٓػة
ىحػك أبعػاد بٓئػة الصؼ .كقد اظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة عىد هستكل الدٚلة
(  ) 0.05= αلصمح الهجهكعة التجرٓبٓة.
كقاـ عبد المطٓؼ ( )2003بدراسة ٌػدفت إلػِ تىهٓة بعض هًػارات التفكْػر الهتضهىة فػْ
ىـ ػكذج أبعاد التعمـ هف خٛؿ تدرٓس العمػكـ لطٛب الػ صؼ اٖكؿ فػْ الهرحمة ا٘عداد ٓة ،ا ستخدـ
الباحث ا لهىٍج ا لشبً تجرٓبْ ،تككىت عٓىة الدراسة هف (  )102طالػبان هف احدل هدارس هحافظة
القػاٌرة ،كلتحقٓؽ أٌداؼ الد راسة استخدـ الباحث اختبا انر لقٓاس بعض هٍارات التفكٓر ( الهقارىة،
التصىٓؼ ،اٚستقراء ،اٚستىباط  ،تحمٓؿ اٖخطاء  ،بىاء اٖدلة  ،تحمٓؿ الهىظكر ) ككاىت ىتائج
الدراسة كجكد فػركؽ دالة إحصائٓا بٓف طٛب الهجهكعة التجرٓبٓة الػذٓف درسكا باستخداـ ىهكذج
أبعاد التعمـ كطٛب الهجهكعة الضابطة الذٓف درسكا باستخداـ الطرٓقة التقمٓدٓة لصالح الهجهكعة
التجرٓبٓة فػْ هٍارات التفكٓر السابقة الهتضهىة فْ الهقٓاس.
كقاـ الفٓىك (  )Alfinio,1999بدراسة ٌدفت إلِ قٓاس أثر استخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ
عمِ التحصٓؿ فْ الرٓاضٓات ،حٓث تككىت عٓىة الدراسة هف (  )110طفٛن قسهت الِ هجهكعات
 :اٖكلِ بمغت (  )37طفؿ درست باستخداـ الىهكذج فقط ،كالثاىٓة بمغت (

 )35طفؿ درست

باستخداـ الطرٓقة التقمٓدٓة با٘ضافة ٚستخداـ ىهكذج التعمـ فْ بعض الهكاضٓع الهتعمهة ،كتركت
الهجهكعة الثالثة التْ بمغت (  )38طفؿ لتدرس بالطرٓقة الهعتادة فقط كهجهكعة ضابطة ،كأشارت
ىتائج الدراسة الِ تفكؽ أفراد الهجهكعتٓف التجربتٓف عمِ الهجهكعة الضابطة عىد تقٓٓـ اٖداء
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باستخداـ اختبارات التحصٓؿ ،كأٓضان تفكقت الهجهكعة التْ استخدهت ىهكذج أبعاد التعمـ بهفردي
فْ التدرٓس عمِ تمؾ التْ استخدهتً بجاىب الطرٓقة الهعتادة.
كقاـ الٓاف كآخركف (  )Allin& Others,1998بدراسة ٌدفت إلِ تمخٓص كتحمٓؿ العدٓد
هف الدراسات التْ اٌتهت بالكشؼ عف فاعمٓة استخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد التعمـ كإستراتٓجٓة
تدرٓسٓة فْ تعمـ الهفآٌـ الهرتبطة بالعمكـ كالرٓاضٓات كاٚجتهاعٓات ،كاستخدـ الباحث الهىٍج
الكصفْ ،كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث أسمكب التحمٓؿ الفكقْ  Meta-Analysisحٓث
قاهكا بتحمٓؿ (  )19دراسة هٓداىًٓ تعمقت باستخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ فْ التعمـ الصفْ ،كدراسة
العدٓد هف الهتغٓرات التْ تأثرت باستخداهٍا هثؿ  :التحصٓؿ ،اٚحتفاظ ،كاٚتجاي ،كالقمؽ.
كتكصمت الدراسة إلِ أف ىهكذج أبعاد التعمـ لٍا اثر كاضح عمِ كؿ هف التحصٓؿ كاٚتجاي حٓث
ارتفعت ىسبة التحصٓؿ هف  51%الِ  74%فْ الهادة التْ اجرٓت عمٍٓا الدراسة كها اف التحمٓؿ
الفكقْ اظٍر تحسىان ىحك الهفآٌـ الهتعمهة كاىخفاض هظاٌر القمؽ فْ تعمهٍا كها لكحظ اف هعظـ
الدراسات اشارت الِ أٌهٓة ىهكذج( هارزاىك).
كفْ دراسة تارلتكف (  )Tarleton,1992التْ ٌدفت إلِ هعرفة أثر ىهكذج هارزاىك عمِ
تحسٓف عهمٓة التعمـ كتىهٓة التفكٓر بأىهاطً الهختمفة لدل الطٛب ،ك كاىت الدراسة عبارة عف فرٓؽ
هف الهعمهٓف الهتطكعٓف بتجرٓب الىهكذج ،تـ تدرٓبٍـ عمِ استخداـ اٚستراتٓجٓات التعمٓهٓة
الهختمفة الهتضهىة فًٓ ،ككاىت الهرحمة اٖكلِ هف ٌذي الدراسة ٌْ التركٓز عمِ هساعدة ٌؤٚء
الهدرسٓف الهتطكعٓف عمِ تغٓٓر سمككٓات التدرٓس لدٍٓـ ،كتدرٓبٍـ عمِ ههارسة السمككٓات
الهتضهىة فْ ىهكذج ابعاد التعمـ ،كالثاىٓة كاىت لقٓاس اثر تىفٓذ ابعاد التعمـ عمِ تفكٓر كاىجاز
الطٛب .كقد تحقؽ ذلؾ باستخداـ عدة ىهاذج هف التقٓٓـ تشهؿ اشرطة فٓدٓك ،اٚستبٓاىات،
كاختبارات القدرة عمِ التذكر ،كاٚختبارات الهعٓارٓة .كتـ هقارىة ىتائج الهجهكعة الضابطة
ٓبْ.
كالتجرٓبٓة ،فأشارت الىتائج الِ كجكد فرؽ داؿ احصائٓا لصالح الهجهكعة التجر ة
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 3:2:2الهحور الثالث :دراسات هتعمقة بدافعٓة اإلىجاز
قاهت أبك حجمً (  )2006بدراسة ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ أثر ىهكذج تسرٓع تعمٓـ العمكـ
عمِ التحصٓؿ كدافع ا٘ىجاز كهفٍكـ الذات كقمؽ اٚختبار لدل طمبة الصؼ السابع فْ هحافظة
قمقٓمٓة ،تككىت عٓىة الدراسة هف ) )137طالبان كطالبةن هف طمبة الصؼ السابع اٖساسْ فْ
الهدارس الحككهٓة التابعة لهدٓرٓة تربٓة كتعمٓـ هحافظة قمقٓمٓةُ ،ـ ػكزعٓف عمِ أربع شعب فْ أربع
هدارس هختمفة (هدرستمف لمذككر ،كهدرستمف لٙىاث) كاختٓرت شعبتاف (شعبة لمذككر كشعبة أخرل

كدِّرستا باستخداـ ىهكذج تسرٓع تعمٓـ العمكـ
لٙىاث) بطرٓقة عشكائٓة تهثٛف الشعبتٓف التجرٓبٓتٓفُ ،
كطرٓقة تدرٓس ،ككاف عدد أفرادٌا (  )56طالبان كطالبة ،هىٍـ (  )31طالبان ك(  )25طالبة ،أها
الشعبتاف اٖخرٓاف ،فقد درستا بطرٓقة التدرٓس التقمٓدٓة ،ككاف عدد أفرادٌا (

 )81طالبان كطالبة،

هىٍـ ( )39طالبان ك(  )42طالبة كقد أظٍرت التحمٓٛت ا٘حصائٓة الىتائج التالٓةٓ .كجد فركؽ دالة
إحصائٓا فْ التحصٓؿ كهفٍكـ ذات طمبة الصؼ السابع اٖساسْ الذٓف تعمهكا العمكـ بىهكذج
ن
تسرٓع التعمٓـ كالذٓف تعمهكا العمكـ بالطرٓقة التقمٓدٓة عىد هستكل الدٚلة (  ،( 0.01= αبٓىها ٚ
ٓكجد فركؽ دالة إحصائٓان فْ دافع ا٘ىجاز ،كقمؽ اٚختبار لدل طمبة الصؼ السابع اٖساسْ
الذٓف تعمهكا العمكـ بىهكذج تسرٓع التعمٓـ كالذٓف تعمهكا العمكـ بالطرٓقة التقمٓدٓة ،فْ حٓف كاف قمؽ
إحصائٓا عىد هستكل الدٚلة ) ،)0.05 = αكذلؾ ٓ ٚكجد فركؽ دالة إحصائٓان فْ
اٚختبار داٚن
ن
التحصٓؿ ،كدافع ا٘ىجاز ،كهفٍكـ الذات ،كقمؽ اٚختبار لدل طمبة الصؼ السابع اٖساسْ فْ
هادة العمكـ تعزل لمجىس ،فْ حٓف كاف التحصٓؿ دا ّٚإحصائٓان عىد هستكل الدٚلة )،)0.05= α
ٓ ٚكجد فركؽ دالة إحصائٓا فْ التحصٓؿ ،كدافع ا٘ىجاز ،كهفٍكـ الذات ،كقمؽ اٚختبار لدل
طمبة الصؼ السابع اٖساسْ فْ هادة العمكـ هف برىاهج تسرٓع التعمٓـ تعزل إلِ التفاعؿ بٓف
طرٓقة التعمٓـ كالجىس ٓ ٚ ،كجد فركؽ دالة إحصائٓان فْ التحصٓؿ ،كدافع ا٘ىجاز ،كقمؽ اٚختبار
لدل طمبة الصؼ السابع اٖساسْ فْ اختبار الهعرفة البعدم أىْ ،كهتكسطات تحصٓمٍـ فْ
اختبار الهعرفة البعدم الهؤجؿ ،بٓىها ٓكجد فركؽ دالة إحصائٓا فْ هفٍكـ الذات أىْ لدل طمبة
الصؼ السابع اٖساسْ ،كهتكسطات هفٍكـ ذاتٍـ الهؤجؿ ٓ ،كجد فركؽ دالة إحصائٓا فْ هفٍكـ
الذات اٖكادٓهْ ،كهفٍكـ الذات اٚجتهاعْ لدل طمبة الصؼ السابع اٖساسْ الذٓف تعمهكا العمكـ
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إحصائٓا فْ
بىهكذج تسرٓع التعمٓـ كالذٓف تعمهكا العمكـ بالطرٓقة التقمٓدٓة ،بٓىها ٓ ٚكجد فركؽ دالة
ن
هفٍكـ الذات الىفسْ ،كهفٍكـ الذات الجسهْ.
براسة ٌدفت إلِ استقصاء أثر استخداـ استراتٓجٓة خرائط
كقاهت أبك دٚخ (  )2004د
الدائرة الهفآٌهٓة عؿل التحصٓؿ العمهْ ك دافع ا٘ىجاز ك قمؽ اٚختبار أىْ كالهؤجؿ لطمبة
الصؼ التاسع فْ كحدة " الهعادف كالصخكر كالثركات الطبٓعٓة اٖخرل " هف هادة الكٓهٓاء كعمكـ
اٖرض .تككىت عٓىة الدراسة هف (  )155طالبان كطالبةن هف طمبة الصؼ التاسع فْ الهدارس
الحككهٓة التابعة لهدٓرٓة التربٓة ك التعمٓـ فْ قباطٓة ،هكزعٓف عمِ أربع شعب فْ أربع هدارس
هختمفة ( هدرستمف لمذككر ،كهدرستمف لٙىاث ) ،كأظٍرت الدراسة الىتائج التالٓة

عىد هستكل

الدٚلة ) ٓ :(α = 0.01كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الهتكسطات الحسابٓة لعٛهات
هجهكعات طمبة الصؼ التاسع عمِ اختبار التحصٓؿ العمهْ ،كدافع ا٘ىجاز ،كقمؽ اٚختبار تعزل
لطرٓقة التعمٓـ ،ككاىت الفركؽ لصالح طمبة الهجهكعة التجرٓبٓة التْ درست باستخداـ استراتٓجٓة
خرائط الدائرة الهفآٌهٓة ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الهتكسطات الحسابٓة لعٛهات
هجهكعات طمبة الصؼ التاسع عمِ اختبار التحصٓؿ العمهْ ،كدافع ا٘ىجاز تعزل لمجىس،
كالتفاعؿ الثىائْ بٓف طرٓقة اتعمٓـ كالجىس ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات دافع
إىجاز طمبة الصؼ التاسع ( الهجهكعة التجرٓبٓة ) ىحك هادة الكٓهٓاء كعمكـ اٖرض تعزل لمزهف
ككاف الفارؽ لصالح دافع ا٘ىجاز أىْ ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة لكؿ هف طرٓقة التعمٓـ
كالجىس عمِ التفاعؿ بٓف الهتغٓرات التابعة كٌْ التحصٓؿ العمهْ ،كدافع ا٘ىجاز ،كقمؽ
اٚختبارٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة لمتفاعؿ الثىائْ بٓف طرٓقة التعمٓـ كالجىس عمِ
التفاعؿ بٓف الهتغٓرات التابعة ،كٌْ التحصٓؿ العمهْ ،كدافع ا٘ىجاز ،كقمؽ اٚختبار.
كفْ

دراسة الهصرم (  )2003التْ ٌدفت إلِ تقصْ أثر استخداـ استراتٓجٓة الخرائط

الهخركطٓة عمِ تحصٓؿ طمبة الصؼ التاسع بهحافظة ىابمس فْ هادة عمـ الحٓاة كدافع ا٘ىجاز
لدٍٓـ.
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كتككىت عٓىة الدراسة العشكائٓة هف (

 )135طالبان كطالبة هف طمبة الصؼ التاسع ،هىٍـ

( )60طالبان )75 ( ،طالبة ،هكزعٓف فْ أربع شعب عمِ أربع هدراس .كاختٓرت الشعب التجرٓبٓة
عشكائٓان ،كتعمهت كحدة " البٓئة كالتكٓؼ " باستخداـ استراتٓجٓة الخرائط الهخركطٓة ،بٓىها الهجهكعة
الضابطة درست بالطرٓقة التقمٓدٓة  ،كأظٍرت الدراسة الىتائج التالٓة

 :كجد فركؽ ذات دٚلة

إحصائٓة بٓف هتكسطات التحصٓؿ العمهْ لطمبة الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة ،ككاىت الفركؽ
لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات التحصٓؿ العمهْ
تعزل لمجىس ،ككاىت الفركؽ لصالح ا٘ىاث ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات
التحصٓؿ العمهْ تعزل لمزهف ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات إىجاز طمبة
الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة ،ككاىت الفركؽ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات
دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات تحصٓؿ الطمبة تعزل لمتفاعؿ بٓف طرٓقة التعمٓـ كالزهف ٓ ٚ -كجد
فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات دافع إىجاز طمبة الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة تعزل
لمجىس ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات دافع إىجاز الطمبة تعزل لمزهف ٚ -
ٓكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة تعزل لمتفاعؿ بٓف طرٓقة التعمٓـ كالجىس فْ دافع إىجاز الطمبة.
كفْ دراسة عبدي ) )2002التْ ٌدفت إلِ استقصاء أثر استخداـ اٚستراتٓجٓة التفاضمٓة
عمِ التحصٓؿ كدافع اٚىجاز ٔىْ كالهؤجؿ لدل طمبة الصؼ التاسع فْ كحدة "الطاقة الهٓكاىٓكٓة
فْ حٓاتىا هف هادة الفٓزٓاء فْ الهدارس الحككهٓة بهحافظة ىابمس.
كتككىت عٓىة البحث هف (  )176طالبان كطالبة هف الصؼ التاسع فْ الهدارس الحككهٓة
بهحافظة ىابمس ،هكزعٓف عمِ أربع شعب فْ أربع هدارس هختمفة ( هدرست مف لمذككر ،كهدرستمف
لٙىاث ) ،كاختٓرت شعبتاف ( شعبة لمذككر ،كشعبة لٙىاث ) بطرٓقة عشكائٓة تهثٛف الشعبتٓف
التجرٓبتٓف ،كدرستا الكحدة الهختارة باستخداـ اٚستراتٓجٓة التفاضمٓة ،أها الشعبتاف اٖخرٓاف فقد
درستا الكحدة الهختارة بالطرٓقة التقمٓدٓة  ،كأظٍرت الدراسة الىتائج التالٓة ٓ -:كجد فركؽ ذات دٚلة
إحصائٓة بٓف الهتكسطات الحسابٓة لعٛهات هجهكعات طمبة الصؼ التاسع عمِ اختبار التحصٓؿ
العمهْ أىْ كالهؤجؿ تعزل لكؿ هف :طرٓقة التعمٓـ ككاف الفارؽ لصالح اٚستراتٓجٓة التفاضمٓة،
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كالجىس ككاف الفارؽ لصالح ا٘ىاث

ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الهتكسطات

الحسابٓة لعٛهات هجهكعات طمبة الصؼ التاسع عمِ اختبار التحصٓؿ العمهْ تعزل لمزهف،
كلمتفاعٛت الثىائٓة كالتفاعؿ الثٛثْ بٓف الهتغٓرات الثٛثة :طرٓقة التعمٓـ ،الجىس ،كالزهف ٓ -كجد
فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الهتكسطات الحسابٓة لعٛهات هجهكعات طمبة الصؼ التاسع عمِ
هقٓاس دافع ا٘ىجاز أىْ كالهؤجؿ تعزل لكؿ هف :طرٓقة التعمٓـ ككاف الفارؽ لصالح اٚستراتٓجٓة
التفاضمٓة ،كالجىس ككاف الفارؽ لصالح ا٘ىاث ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الهتكسطات
الحسابٓة لعٛهات هجهكعات طمبة الصؼ التاسع عمِ الهقآٓس الفرعٓة لهككىات دافع ا٘ىجاز
أىْ كالهؤجؿ التالٓة :الطهكح اٖكادٓهْ ،التكجً لمىجاح ،التكجً لمعهؿ ،الحاجة لمتحصٓؿ،
كالحافز الهعرفْ ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الهتكسطات الحسابٓة لعٛهات هجهكعات
طمبة الصؼ التاسع عمِ هقٓاس دافع ا٘ىجاز تعزل :لمزهف ،كلمتفاعٛت الثىائٓة ،كالتفاعؿ الثٛثْ
بٓف الهتغٓرات الثٛثة  :طرٓقة التعمٓـ ،الجىس ،كالزهف.
كقاـ رداد (  )2000بدراسة ٌدفت إلِ استقصاء أثر استخداـ استرتٓجٓات التغٓٓر
الهفآٌهْ عمِ دافع إىجاز طمبة الصؼ التاسع فْ هادة عمـ الحٓاة كتحصٓمٍـ أىْ كالهؤجؿ فٍٓا
فْ الهدارس الحككهٓة بهحافظة طكلكرـ.
كتككىت عٓىة الدراسة هف

) )144طالبان كطالبة ،هىٍـ ( )72طالبان )72( ،طالبة ،هف طمبة

الصؼ التاسع فْ هدٓىة طكلكرـ فْ العاـ الدراسْ (  ،)1999/1998هكزعٓف عمِ أربع هدارس،
كٌْ :هدرسة ذككر اٖصهعْ اٖساسٓة ،كهدرسة ذككر عبدالرحٓـ الحاج هحهد اٖساسٓة ،كهدرسة
بىات هحهكد الٍهشرم اٖساسٓة ،كهدرسة بىات جهاؿ عبدالىاصر الثاىكٓة ،كاختٓرت الشعب
التجرٓبٓة عشكائٓان ،كاستخدهت الدراسة اٚدكات التالٓة  :اختبار الهعرفْ القبمْ ،كاختبار التحصٓؿ
العمهْ ،كهقٓاس دافع اٚىجاز.
كأظٍرت الدراسة الىتائج التالٓةٓ -:كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عمِ بٓف هتكسطات
التحصٓؿ العمهْ لطمبة الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة ،ككاىت الفركؽ لصالح الهجهكعة
التجرٓبٓة ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات التحصٓؿ العمهْ لمطمبة تعزل
52

لمزهف ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات التحصٓؿ العمهْ لمطمبة تعزل لمجىس
 ٓكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات التحصٓؿ العمهْ لمطمبة تعزل لمتفاعؿ بٓفطرٓقة التعمٓـ كالجىس ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات التحصٓؿ العمهْ
لمطمبة تعزل لمتفاعؿ بٓف طرٓقة التعمٓـ كالزهف ،كالزهف كالجىس ،كطرٓقة التعمٓـ كالزهف كالجىس -
ٓ ٚكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات دافع إىجاز طمبة الهجهكعتٓف التجرٓبٓة
كالضابطة
 ٓ ٚكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات دافع إىجاز الطمبة تعزل لمزهف ( أىْكالهؤجؿ) ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات دافع إىجاز الطمبة تعزل لمجىس،
ككاف الفارؽ لصالح ا٘ىاث ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات دافع إىجاز الطمبة
تعزل لمتفاعؿ بٓف طرٓقة التعمٓـ كالزهف ٓ ٚ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هتكسطات دافع
إىجاز الطمبة تعزل لمتفاعؿ بٓف طرٓقة التعمٓـ كالجىس ،الزهف ،الجىس ،كطرٓقة التعمٓـ كالزهف
كالجىس.
كقاـ عبدي ( )1997بدراسة ٌدفت إلِ استقصاء أثر استخداـ الخرائط الهفآٌهٓة عمِ
هفٍكـ الذات العاـ كدافعٓة اٚىجاز لدل طمبة الصؼ العاشر اٖساسْ ،هقارىة بأثر الطرٓقة
التقمٓدٓة.
كتككىت عٓىة الدراسة هف (  )141طالبان كطالبة (  )62طالبان (  )79طالبة هف طمبة الصؼ
العاشر فْ هدٓىة جىٓف لمعاـ الدراسْ ( ،)1998/1997هكزعٓف عمِ أربع هدارس.
كأظٍرت الدراسة الىتائج التالٓةٓ -:كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ دافعٓة اٚىجاز لدل
الطمبة الذككر ،كا٘ىاث عمِ السكاء تعزل الِ طرٓقة التدرٓس ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة
فْ أداء طمبة الهجهكعة التجرٓبٓة عمِ هقٓاس دافع اٚىجاز القبمْ كالبعدم ،ككاف الفارؽ لصالح
البعدم ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ أداء الطمبة عمِ هقٓاس دافعٓة اٚىجاز القبمْ
كالبعدم ،ككاف الفارؽ لصالح الهجهكعة الضابطة

ٓ -كجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف

هتكسطات أداء الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة عمِ هقآٓس :الطهكح ،التحهؿ ،الهثابرة ،تكجً
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العهؿ كالىجاح كالفشؿ ،كالدافعٓة اٖكادٓهٓة ،ككاف الفارؽ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة

ٓ ٚ -كجد

فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ أداء طمبة الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة عمِ هقآٓس هفٍكـ
الذات العاـ كدافعٓة اٚىجاز تعزل لمجىس.
 4:2:2التعمٓق عمِ الدراسات التْ تىاولت ىهوذج أبعاد التعمم لهارزاىو:
هوضوع الدراسة وأٌدافٍا  :اتفقت هعظـ الدراسات هع الدراسة الحالٓة هف حٓث الهضهكف كٌك
تقصْ أثر طرٓقة التدرٓس بىهكذج هارزاىك عمِ الهتغٓرات التابعة إ ٚأىٍا اختمفت بطبٓعة
الهتغٓرات ،فهىٍا هف تىاكؿ التحصٓؿ هثؿ :دراسة الجباوي (  ،)2012كدراسة الرحٓمْ (،)2007
كدراسة البعمْ (  ،)2003كدراسة دوجاري (  )1994كها ٌدفت بعض الدارسات إلِ التعرؼ عمِ
فاعمٓة استخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ فْ تىهٓة التفكٓر هثؿ دراسة العرٓان (  )2011كدراسة صالح
( )2009كدراسة الحصان ( )2006كدراسة عبد المطٓف ( )2003كها ٌدفت بعض الدارسات إلِ
التعرؼ عمِ فاع لٓة ا ستخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ فْ تىهٓة الذكاءات الهتعددة هثؿ دراسة الهحتسب
( )2011كدراسة الرحٓمْ (  )2007كها ٌدفت بعض الدراسات إلِ لتعرؼ عمِ فاعمٓة استخداـ
ىهكذج أبعاد التعمـ فْ تىهٓة اٚتجاي هثؿ :دراسة حساىٓن (  )2006كها ٌدفت بعض الدارسات
إلِ التعرؼ عمِ فاعمٓة استخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ فْ تىهٓة التحصٓؿ كاٚتجاي هثؿ :دراسة
صالح ( ،)2009كدراسة حبٓب ( )2008كدراسة الباز ( )2001ك دراسة الٓان وآخرون ( &Allin
 ،)Others,1998اتفقت ٌذي الدراسة هع القسـ اٖخٓر هف الدراسات ،إ ٚأىٍا تىاكلت أٓضان دافعٓة
ا٘ىجاز لمطمبة كإحدل الهتغٓرات التابعة إذ كشفت الدراسة الحالٓة عف أثر استخداـ ىهكذج
"هارزاىك" ٖبعاد التعمـ عمِ التحصٓؿ الدراسْ كدافعٓة ا٘ىجاز لدل طمبة الصؼ السادس اٖساسْ
فْ هادة العمكـ كاتجاٌاتٍـ ىحكٌا فْ هحافظة طكلكرـ.
الهراحل التعمٓهٓة :تىكعت الهراحؿ الدراسٓة التْ تىاكلتٍا الدراسات السابقة هف رٓاض اٖطفاؿ الِ
الهرحمة اٚبتدائٓة ك٘عدادٓة كالثاىكٓة كالجاهعٓة كٌذا ٓدؿ عمِ أف ىهكذج هارزاىك ٓصمح لجهٓع
الهراحؿ التعمٓهٓة ،كتىاكلت ٌذي الدراسة الصؼ السادس اٖساسْ ،كبذلؾ اختمفت عف الدراسات
السابقة فْ الهرحمة التعمٓهٓة ،ككذلؾ اختمفت عىٍـ فْ الهجتهع – البمد -كآضان اختمفت ٌذي
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الدراسة عف الدراسات السابقة فْ تىاكلٍا كحدة" الحركة كالقكة " فْ هادة العمكـ العاهة لمصؼ
السادس اٖساسْ.
هجتهع وعٓىة الدراسة  :تهثؿ هجتهع الدراسة كعٓىتٍا فْ الهدارس الحككهٓة التابعة لك ازرة التربٓة
كالتعمٓـ الفمسطٓىٓة لهدٓرٓة طكلكرـ لمصؼ السادس اٖساسْ ،كٌْ بذلؾ اختمفت عف باقْ
الدراسات فْ الهجتهع كالعٓىة ،كاتفقت هع جهٓع الدراسات فْ تقسٓـ العٓىة إلِ هجهكعتٓف تجرٓبٓة
كضابطة.
أداة الدراسة  :بعض الدراسات استخدهت اختبار لمتحصٓؿ هثؿ دراسة الجباوي (  ،)2012كدراسة
عقٓؿ (  )2012كدراسة صالح (  )2009كدراسة حبٓب (  )2008كدراسة الرحٓمْ (،)2007
كدراسة البعمْ (  ،)2003كدراس ٌاىت وبٓل (  )Hant & Bell, 2002كدراسة دوجاري
(.)1994
بعض الدراسات استخدهت هقٓاس لٛتجاٌات هثؿ

دراسة صالح (  )2009كدراسة حبٓب

( )2008كدراسة حساىٓن (  )2006كدراسة الٓان وآخرون (  )Allin& Others,1998كدراسة
الباز (.)2001
بعض الدراسات استخدهت اختبار فْ هٍارات التفكٓر هثؿ دراسة

العرٓان (  )2011كدراسة

صالح ( )2009كدراسة الحصان ( )2006كدراسة عبد المطٓف ( )2003كدراسة الباز(.)2001
بعض الدراسات استخدهت اختبارات فْ الذكاء هثؿ دراسة الهحتسب (  )2011كدراسة الرحٓمْ
(.)2007
بعض الدراسات استخدهت استبٓاف هثؿ دراسة تارلتون (.)Tarleton ,1992
بعض الدراسات استخدهت التحمٓؿ الفكقْ هثؿ دراسة لٓان وآخرون ()Allin& Others 1998
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بالىسبة لمدراسة الحالٓة أعتهدت ٌذي الدراسة عمِ اٚختبار كالهقٓاس كٌْ بذلؾ تتفؽ هع بعض
الدراسات هثؿ دراسة عقٓل (  )2012كدراسة الهحتسب (  )2011كدراسة صالح (  )2009كدراسة
حبٓب ( )2008كدراسة الرحٓمْ ( )2007كدراسة ٌاىت وبل ( )2002كدراسة الباز (.)2001
ىتائج الدراسة  :الدراسات التْ تىاكلت أثر ىهكذج هارزاىك عمِ التحصٓؿ
هارزاىك ٓعهؿ عمِ رفع التحصٓؿ فْ العمكـ كالهفآٌـ العمهٓة،

أشارت إلِ أف ىهكذج

أها دراسة دوجاري ( Dujari,

 )1994فأشارت إلِ عدـ فاعمٓة ىهكذج هارزاىك عمِ التحصٓؿ.
الدراسات التْ ٌدفت إلِ هعرفة أثر ىهكذج هارزاىك عمِ اٚتجاٌات ىحك هادة العمكـ تكصمت الِ
فاعمٓة ىهكذج هارزاىك عمِ اٚتجاٌات ىحك هادة العمكـ.
الدراسات التْ ٌدفت الِ هعرفة أثر ىهكذج هارزاىك عمِ تىهٓة هتغٓرات تابعة أخرم هثؿ
هٍارات التفكٓر كبعض عهمٓات العمـ كالهفآٌـ كالذكاءات الهتعددة كهٍارات ها كراء الهعرفة فقد
أشارت ىتائج الدراسات إلِ اٖئر آٚجابْ لىهكذج هارزاىك عمٍٓا.
اٌتهت الدراسات السابقة جهٓعٍا بتطبٓؽ أبعاد ىهكذج هارزاىك الخهسة هثؿ دراسة
الهحتسب ( )2011كدراسة صالح (  )2009كدراسة حبٓب ( )2008كدراسة الرحٓمْ ( )2007
كدراسة حساىٓن (  )2006كدراسة البعمْ (  )2003كدراسة ٌاىت وبل ( )2002كدراسة الباز
( .)2001بٓىها تع ﺮضث دراسة فتح اهلل لتطبٓؽ بعدٓف هف أبعاد ىهكذج هارزاىك ٌها البعدٓف
الثالث كالخاهس ككذلؾ اٌتهت ﺩﺭﺍسة ﺩَجاﺭّ (  )Dujari, 1994لتطبٓؽ بعدٓف فقط ه ﻦ ﺃ بعاد
ﺍلتعمن ٌها  :البعد الثاىْ َالثالث فقط .
كقد استفادت الدراسة الحالٓة هف هراجعة الدراسات كالبحكث السابقة هف عدة جكاىب
 تحدٓد كجٍة البحث الحالْ لضهاف عدـ تكرار ها بحث سمبقان كبىاء اٖطار الىظرم  ،كذلؾ
تحدٓد هشكمة البحث كصٓاغة فركضً  ،بىاء أدكات الدراسة كبىاء دلٓؿ البرىاهج التعمٓهْ ،
اختٓار اٖسالٓب ا٘حصائٓة الهىاسبة كهقارىة الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة الحالٓة هع
ىتائج الدراسات السابقة كذلؾ تحمٓؿ الىتائج كتفسٓرٌا.
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كهع ٌذي اٚستفادة هف هراجعة الدراسات كالبحكث السابقة كبالرغـ هف التشابً القمٓؿ بٓف ٌذي
الدراسة كبعض جزٓئٓات الدراسات السابقة ،إ ٚأف الدراسة الحالٓة تهٓزت عىٍا بأىٍا:
أكؿ دراسة عربٓة – حسب عمـ الباحث تدرس أثر ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ عمِ التحصٓؿ
كدافعٓة ا٘ىجاز كاٚتجاي ىحك هادة العمكـ عمِ الصؼ السادس اٖساسْ.
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الفصل الثالث
طرٓقة الدراسة واجراءاتٍا

 1:3هىٍج الدراسة
 2:3هجتهع الدراسة
 3:3عٓىة الدراسة
 4:3أدوات الدراسة
 5:3إجراءات الدراسة
 6:3تصهٓم الدراسة
 7:3الهعالجات اإلحصائٓة
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ٓشتهؿ ٌذا الفصؿ عمِ هىٍج الدراسة كهجتهعٍا ،كعٓىتٍا ،كأدكاتٍا ،كصدؽ كثبات تمؾ
اٖدكات ،كاجراءات تىفٓذ الدراسة ،كتصهٓهٍا ،كالهعالجات ا٘حصائٓة الهستخدهة فْ تحمٓؿ
البٓاىات كاستخٛص الىتائج .كفٓها ٓأتْ كصفان لمعىاصر السابقة:

 1:3هىٍج الدراسة
تـ ا ستخدـ الهىٍج شبً التجرٓبْ لتقصْ اثر استخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد التعمـ عمِ
التحصٓؿ ،كدافع اٚىجاز  ،كاٚتجاي ىحك هادة العمكـ لدل ط ٛب الصؼ السادس فْ هحافظة
طكلكرـ.

 2:3هجتهع الدراسة
ٓتككف هجتهع الدراسة هف جهٓع ط ٛب الصؼ السادس اٚساسْ فْ الهدارس الحككهٓة التابعة
لهدٓرٓة تربٓة كتعمٓـ طكلكرـ فْ فمسطٓف ،فْ الفصؿ الدراسْ اٚكؿ لمعاـ الدراسْ
( ،)2013/2014كقد بمغ عدد هدارس هجتهع الدراسة (  )50هدرسة ،هىٍا ( )25هدرسً لمذككر،
ك( )25هدرسة هختمطة ،كتشتهؿ ٌذي الهدارس عمِ (  )67شعبة دراسٓة لمصؼ السادس اٖساسْ،
هىٍا ( )55شعبة لمذككر ،ك (  )12شعبة هختمطة .
كقد بمغ عدد الطٛب فْ ٌذي الشعب ( ) 2156طالبان . ،كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ رقـ (.)1
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الجدول ( : ) 1توزٓع أفراد هجتهع الدراسة تبعاً لعدد الهدارس ،وعدد الشعب ،وعدد الطالب.
عدد الطالب

جىس الهدرسة

عدد الهدارس

عدد الشعب

ذككر

25

55

1806

هختمطة

25

12

350

الهجهكع

50

67

2156

الذكور

(تـ الحصكؿ عمِ ٌذي اٚحصائٓات هف قسـ التخطٓط فْ هدٓرٓة التربٓة كالتعمٓـ  /طكلكرـ لمعاـ
الدراسْ )2013/2014

 3:3عٓىة الدراسة
تالفت عٓىة الدراسة هف (  )52طالبان هف هجتهع الدراسة ،حٓث تـ اختٓارٌا بطرٓقة قصدًٓ هف
طٛب الصؼ السادس اٖساسْ ،اذ أختٓرت الهدرسة التْ ٓعهؿ فٍٓا الباحث كٌْ هدرسة حافظ
الحهد اهلل اٖساسٓة التابعة لهدٓرٓة التربٓة كالتعمٓـ فْ هحافظة طكلكرـ ،حٓث قاـ الباحث

ىفسً

بتطبٓؽ الدراسة عمِ عٓىة البحث هكزعٓف عمِ شعبتٓف هككفتٓف هف هجهكعة ضابطة ،كهجهكع ة
تجرٓبٓة ،تـ تعٓىٍا بطرٓقة عشكائٓة ،اذ اشتهمت الهجهكعة الضابطة عمِ شعبة لمذككر تتككف هف
( )26طالبان ،كاشتهمت الهجهكعة التجرٓبٓة عمِ شعبً لمذككر تتككف هف (  )26طالبان هف طٛب
الصؼ السادس اٖساسْ .كٓكضح الجدكؿ (  (2تكزٓع أفراد عٓىة الدراسة تبعاَ لمشعب ،كعدد
الطٛب.
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الجدول ( : )2توزٓع أفراد عٓىة الدراسة تبعاً لمهدرسة ،والشعبة ،وعدد الطالب
الهجهوعة

الهدرسة

الشعبة

عدد الطالب

التجرٓبٓة

ذككر حافظ الحهد اهلل اٖساسٓة

(أ)

26

الضابطة

ذككر حافظ الحهد اهلل اٖساسٓة

(ب)

26

 4:3أدوات الدراسة
اشتهمت الدراسة الحالٓة عمِ ثٛث أدكات ،كٌْ:
س 1:4:3االختبار التحصٓمْ القبمْ – البعدي
تـ بىاء ٌذا اٚختبار لقٓاس تحصٓؿ

الطٛب لمهفآٌـ العمهٓة لكحدة "الحركة كالقكة " عمِ

هستكٓات تصىٓؼ بمكـ ()Bloom؛ الهعرفة كالفٍـ كاٚستٓعاب كالتطبٓؽ كهٍارات عقمٓة عمٓا .
كقد اتبع الباحث فْ إعدادي لٛختبار التحصٓمْ الخطكات أتٓة :
 .1قاـ الباحث بدراسة تحمٓؿ الهحتكل الذم تـ إعدادي هسبقان دراسة دقٓقة كذلؾ

لمتعرؼ عمِ

اٌٖداؼ التعمٓهٓة كهستكٓاتٍا كىسب ٌذي الهستكٓات ،ككذلؾ لمتعرؼ عمِ أٌـ العىاصر الهعرفٓة
الكاردة فْ كحدة الحركة كالقكة فْ كتاب العمكـ لمصؼ السادس اٖساسْ – الجزء اٖكؿ.
 .2أعد الباحث جدكؿ هكاصفات لٛختبار التحصٓمْ ٓكضح فقرات اٚختبار كتصىٓفٍا ضهف
هستكٓات الهعرفة (التذكر كالفٍـ كالتطبٓؽ كهٍارات عقمٓة عمٓا) ،كتكزٓعٍا عمِ هكضكعات الكحدة
بىاء عمِ الكزف الىسبْ لكؿ هكضكع ،كها ٓظٍر فْ الهمحؽ (.)6
الهختمفة ن
 .3قاـ الباحث بصٓاغة فقرات اٚختبار التحصٓمْ هف ىكع اٚختٓار هف هتعدد ،إذ تككىت فقرات
اٚختبار هف ( )30فقرة ،بكاقع عٛهة لكؿ فقرة ،كلكؿ فقرة أربعة بدائؿ .كقد تـ صٓاغة فقرات
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شاهمة لكؿ هكضكع هف هكضكعات الكحدة ،تكزعت عمِ

هستكٓات اٌٖداؼ  :هستكل الهعرفة

(التذكر) كتـ قٓاسً هف خٛؿ الفقرات (  ،)11 –1كهستكل الفٍـ كتـ قٓاسً هف خٛؿ الفقرات
( ،)20 –12كهستكل التطبٓؽ كتـ قٓاسً هف خٛؿ الفقرات (  ،)27 –21كهستكل الهٍارات العقمٓة
العمٓا كتـ قٓاسً هف خٛؿ الفقرات ( )30–28كذلؾ بىاء عمِ جدكؿ الهكاصفات الذم تـ إعدادي.
 .4أعد الباحث ا٘جابة الىهكذجٓة لفقرات اٚختبار كها فْ الهمحؽ (.)8
 .5تـ تطبٓؽ اٚختبار عمِ عٓىة استطٛعٓة هككىة هف (  )34طالبان هف طٛب الصؼ السادس
اٖساسْ هف هجتهع الدراسة كهف خارج العٓىة الدراسة كذلؾ لمتأكد

هف كضكح هعاىْ كتعمٓهات

اٚختبار ،كهعرفة استفسارات الطٛب ،كتحدٓد زهف اٚختبار ،كالتعرؼ عمِ ثباتً .كقد دلت ىتائج
التطبٓؽ اٚستطٛعْ عمِ أف تعمٓهات اٚختبار كاضحة ،كاف الزهف الهىاسب ٖداء اٚختبار
ٌك( )35دقٓقة ،حٓث تـ حساب الزهف ٖكؿ طالب أىٍِ اٚختبار كأخر طالب أىٍِ اٚختبار،
كهف ثـ حساب هتكسط الزهف.
 1:1:4:3صدق االختبار التحصٓمْ
تحقؽ الباحث هف صدؽ اٚختبار التحصٓمْ هف خٛؿ عرضً عمِ لجىة هف الهحكهٓف
الهتخصصٓف فْ اسالٓب تدرٓس العمكـ كالرٓاضٓات ،شهمت

الدكتكر الهشرؼ عمِ الرسالة،

كأساتذة هف جاهعة الىجاح الكطىٓة كجاهعة القدس الهفتكحة فرع طكلكرـ هف قسـ أسالٓب تدرٓس
العمكـ كالرٓاضٓات ،كهجهكعة هف هشرفْ كهعمهْ العمكـ هف
كالهاجستٓر كهف ذكم الخبرة الطكٓمة

حهمة شٍادات البكالكرٓكس

فْ تدرٓس العمكـ٘ ،بداء الرأم ككتابة الهٛحظات حكؿ

اٚختبار .كتـ تحكٓـ اٚختبار هف خٛؿ الحكـ عمِ كضكح الفقرات كصٓاغتٍا ،كقكة البدائؿ ،كالدقة
العمهٓة لفقرات اٚختبار ،كتىكع هستكٓات فقرات اٚختبار ،كقدرتً عمِ قٓاس تحصٓؿ الطمبة .كقد
بىاء عمِ هٛحظات الهحكهٓف ،حٓث تـ تغٓٓر صٓاغة بعض الفقرات ،كتغٓٓر
ّ
عدؿ اٚختبار ن
بعض البدائؿ ،فهثٛن الفقرة (  )12تـ تغٓٓر صٓاغة السؤاؿ هف " الشكؿ الهقابؿ ٌك هثاؿ عمِ

القكة" الِ الشكؿ الهقابؿ ٌك هثاٖ تطبٓقٓان عمِ قكة" .كتـ تعدٓؿ ىص الفقرة (
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 )14هف "تعاقب

الفصكؿ اٖربعة ىاتجة عف دكراف" الِ تىتج ظاٌرة الفصكؿ اٖربعة عف دكراف"  .كتـ تعدٓؿ ىص
الفقرة (  )16فأصبح " تتهٓز الحركة اٌ٘ت اززٓة عف الحركة اٚىتقالٓة بأف" بدٖ هف "تتهٓز الحركة
الدكراىٓة عف الحركة اٚىتقالٓة" .كتـ تعدٓؿ ىص الفقرة (

 )20فأصبح "تغٓر هكضع الجسـ هف

الىقطة ( أ ) الِ الىقطة ( ب ) فأف ذلؾ ٓدؿ عمِ أف الجسـ" بدٖ هف " تغٓر هكضع الجسـ هف
هكاف الِ اخر ٌك" .كتغٓٓر بعض البدائؿ ،فهثٗ الفقرة ( )15تـ تغٓٓر البدٓؿ "د .تزداد ثـ تقؿ" إلِ
"د ٚ .تتأثر" .كفْ الفقرة (  )26تـ تغٓٓر البدٓؿ "د ٚ .شْء هها ذكر" الِ "دٓ ٚ .كجد ىقطة
إسىاد" .كبذلؾ خرج اٚختبار بصكرتً الىٍائٓة كها فْ الهمحؽ (  ،)7كاجابتً الىهكذجٓة كها فْ
الهمحؽ (.)8
 2:1:4:3ثبات االختبار التحصٓمْ
بعد قٓاـ الباحث بتجرٓب اٚختبار عمِ عٓىة استطٛعٓة هككىة هف ( )34طالبان هف أفراد
تـ التحقؽ هف ثبات اٚختبار باستخداـ هعادلة ككدر رٓتشاردسكف (.)20
هجتهع الدراسةّ ،
كبمغت قٓهة هعاهؿ ثبات اختبار التحصٓؿ بٍذي الطرٓقة  0.93كٌك هعاهؿ ثبات هرتفع
كٓفْ بالغرض.
 3:1:4:3هعاهالت الصعوبة لفقرات االختبار التحصٓمْ
بعد تطبٓؽ اٚختبار عمِ العٓىة اٚستطٛعٓة الهككىة هف (  )34طالبا هف افراد هجتهع
الدراسة كخارج عٓىة الدراسة ،حٓث قاـ الباحث بحساب هعاهٛت الصعكبة لفقرات اٚختبار كفؽ
الهعادلة التالٓة:
ـص=

 ،حٓث أف :

ـ ص = هعاهؿ الصعكبة
ص :عدد الطٛب الذٓف أجابكا عف الفقرة إجابة صحٓحة .
ف :هجهكع الطٛب.
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تـ حساب هعاهٛت الصعكبة لكؿ فقرة هف فقرات اٚختبار .كقد تراكحت هعاهٛت
الصعكبة بٓف (  ،)0.77 – 0.22بهتكسط حسابْ هقداري (  )0.68كها ٓظٍر فْ الهمحؽ ( ،)5
كٌْ هتفقة هع هعاهٛت الصعكبة الهقبكلة تربكٓان كالتْ تتراكح بٓف ( ) )0.8 – 0.2الكبٓسْ،
.)2007
 4:1:4:3هعاهالت التهٓٓز لفقرات االختبار التحصٓمْ
بعد تطبٓؽ اٚختبار عمِ العٓىة اٚستطٛعٓة الهككىة هف (  )34طالبا هف افراد هجتهع
الدراسة كخارج عٓىة الدراسة ،تـ حساب هعاهؿ التهٓٓز لفقرات اٚختبار حسب الهعادلة التالٓة
(عبدي:)1999 ،
ـت=

 ،حٓث إف:

ـ ت :هعاهؿ التهٓٓز.
س :عدد الهتعمهٓف هف الفئة العمٓا الههثمة بأعمِ ( )%27هف اٖكراؽ بعد ترتٓبٍا تىازلٓا حسب
عٛهاتٍا الكمٓة ،كالذٓف أجابكا عف الفقرة إجابة صحٓحة.
ص  :عدد الهتعمهٓف هف الفئة الدىٓا الههثمة بأدىِ ( )%27هف اٖكراؽ بعد ترتٓبٍا تىازلٓا حسب
عٛهاتٍا الكمٓة ،كالذٓف أجابكا عف الفقرة إجابة صحٓحة.
ف :عدد أفراد إحدل الهجهكعتٓف ،إذ بمغ عددٌـ تسعة أفراد.
تـ حساب هعاهٛت التهٓٓز لكؿ فقرة

هف فقرات اٚختبار كذلؾ بأخذ أكراؽ عدد هف

الهتعمهٓف هف الفئة العمٓا كهف الفئة الدىٓا فْ التحصٓؿ الههثمة ٖعمِ كأقؿ (  )%27هف اٖكراؽ
بعد ترتٓبٍا تىازلٓا حسب عٛهاتٍا الكمٓة ،كالذم بمغ  9هتعمهٓف هف كؿ فئة .كقد تراكحت هعاهٛت
التهٓٓز بٓف (  )0.9 – 0.2ككاف الهتكسط الحسابْ لهعاهٛت التهٓٓز (  )0.58كها ٓظٍر فْ
الهمحؽ ( ،)5كٌْ هتفقة هع هعاهٛت التهٓٓز الهقبكلة تربكٓان كالذم كصفً التربكٓكف  0.2فأعمِ.
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 2:4:3هقٓاﺱ ﺩﺍفع ﺍإلىجاﺯ
َصﻑ هقٓاﺱ ﺩﺍفع ﺍإلىجاﺯ
ﺍستخﺩـ ﺍلباحث هقٓاﺱ ﺩﺍفع ﺍ٘ىجاﺯ ﺍلهعﺩ هو قبؿ

ﺭﺩﺍﺩ ( ٖ )2000غﺭﺍﺽ الدراسة،

ٚستقصاء ﺃثﺭ ﺍستخﺩﺍن ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ عمِ ﺩﺍفع ا٘ىجاز لدل طٛب ﺍلصﻑ ﺍلسادس
ﺍٖساسْ ،كالتْ تغﻁْ جَﺍىبً ﺍلهختمفة ٌَْ ،عمِ ﺍلتَﺍلْ :هستَُ ﺍلﻁهَﺡ اٖكادٓهَْ ،ﺍلتَجً
لمىجاﺡَ ،ﺍلتَجً لمعهؿَ ،ﺍلحاجة لمتحصٓؿ ،ﺍلحافﺯ لمهعﺭفةَ،ﺇعٛﺀ ﺍٖىاَ ،ﺍلحاجة ﺇلِ ﺍٚىت هاء،
َﺍلىﺯعة ﺍلَصَلٓة -ﺍٚىتٍاﺯٓةَ ،ﺍٚستقﺭﺍﺭ ﺍلعاﻁفْ ،كها ٌك هكضح فْ الهمحؽ (.)9
َﺍعتهﺩ فْ تصهٓن َتﻁَٓﺭ ﺍلهقٓاﺱ عمِ

كؿ هو هقآٓﺱ لٓو( ،)1969ﺭﺍّ– لٓو

( )1980عبﺩ ﺍلقاﺩﺭ (  ،)1982ﺍألعسﺭ َﺭفاقٍا ﺍلهشاﺭ ﺇلٍٓن فْ ﺍلىابمسْ ( ،)1986 ، 1982
حهدان (َ ،)1988حهﺩﺍو (.)1990
َتألﻑ ﺍلهقٓاﺱ هو (  )69فقﺭﺓ ،تشٓر كؿ هىٍا إلِ ظاٌرة ها أك هكقفَاَ إٓجابٓاَ ٓدؿ عمِ
أف الطالب ٓهتمؾ قد اَر آجابٓاَ ىحكي ،كالثاىْ ٓهثؿ هكقفاَ حٓادٓاَ ٓدؿ عمِ أف الطالب ٓعبر عف
هكقؼ حٓادم ،كالثالث ٓهثؿ هكقفاَ سمبٓاَ ىحكيَ ،عىﺩ تصحٓح ﺍلهقٓاﺱ ٓعﻁِ ﺍلﻁالﺏ ثٛﺙ
عٛهاﺕ عمِ ﺍلهَقﻑ ﺍ٘ٓجابْ لﻜؿ فقﺭﺓَ ،عٛهتاو عمِ ﺍلهَقﻑ ﺍلحٓاﺩَّ ،عٛهة َﺍحﺩﺓ
لمهَقﻑ ﺍلسمبْ  ،اذا كاىت الفقرة هكجبة ،كبعكس التدرٓج اذا كاىت سالبة،

َبﺫ لؾ تﻜَو ﺍلعٛهة

ﺍلقصَُ ( )207عٛهاﺕَ ،ﺍلعٛهة ﺍلﺩىٓا (  )69عٛهة َ .الهمحؽ (ٓ )9بٓو تَﺯٓع فقﺭﺍﺕ هقٓاﺱ
ﺩﺍفع ﺍ٘ىجاﺯ عمِ ﺃبعاﺩي ﺍلتسعة رداد (.)2000
 1:2:4:3صﺩﻕ هقٓاﺱ ﺩﺍفع ﺍإلىجاﺯ
لمتحقﻕ هو صﺩﻕ ٌﺫﺍ ﺍلهقٓاﺱ ،تـ عرضً عمِ لجىة هحﻜهٓو هتخصصٓو فْﺃسالٓﺏ
تدرٓس العمكـ كالرٓاضٓات كالهىاٌج ،فْ جاهعتْ الىجاح الكطىٓة كجاهعة القدس الهفتكحة فرع
طكلكرـ ،ﺇﺫ ﻁمﺏ هىٍن ﺇبﺩﺍ ء ﺍلﺭﺃَّ ،تﺩَٓو هٛحﻅاتٍن حَؿ َضَﺡ فقﺭﺍﺕ ﺍلهقٓاﺱَ،هٛﺀهتٍا
لمهﺭحمة ﺍلىهائٓة ل طٛب هستَُ ﺍلصﻑ ﺍلسادس ﺍٖساسَْ ،بعﺩٌا عو ﺍلغهَﺽ َﺍلتعقٓﺩَ ،قﺩﺭﺓ
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ﺍلفقﺭﺓ عمِ قٓاﺱ ﺍلٍﺩﻑ ﺍلﺫّ َضعﺕ هو ﺃجمًَ ،ﺩقة ﺍلصٓاغة ﺍلمغَٓة َبساﻁتٍاَ ،عﺩن ﺍ٘ﻁالة
فٍٓاََ ،ضَﺡ ﺍلهعىَِ ،سٛهة ﺍلبىاءَ ،تَﺯٓع ﺍلفقﺭﺍﺕ ﺍلسالبة َﺍلهَجبة.
َفْ ضَء هٛحﻅاﺕ َﺃﺭﺍء لجىة ﺍلتحكٓـَ ،هٛحﻅاﺕ ﺍلهٓﺩﺍو حَؿ تﻁبٓﻕ ﺍلهقٓاﺱ عمِ
عٓىة هو طٛب ﺍلصﻑ ﺍٖساسْ فْ هحافﻅة طكلكرـ ،ﺍتفؽ ﺍلهحكهٓف عمِ ﺩقة ٌﺫﺍ ﺍلهقٓاﺱ
لقٓاﺱ ﺍلٍﺩﻑ ﺍلﺫّ َضع هو ﺃجمً ،كَضع ﺍلهقٓاﺱ َﺇجاباتً فْ صَﺭتٍها ﺍلىٍائٓة فْ ﺍلهمحقاف
(.)11(،)10
 2:2:4:3ثباﺕ هقٓاﺱ ﺩﺍفع ﺍإلىجاﺯ
حُسﺏ هعاهؿ ثباﺕ هقٓاﺱ ﺩﺍفع ﺍ٘ىجاﺯ ،باستخﺩﺍن هعاﺩلة كرَىباﺥ ﺃلفا .باستخداـ برىاهج
) .)spssكقد بمغ هعاهؿ الثبات لٍذي اٖداة ( ،)0.86كٌك هعاهؿ ثبات ٓفْ بالغرض هف ٌذي
الدراسة
 3:4:3هقٓاس االتجاٌات ىحو العموم
وصف هقٓاس االتجاي ىحو العموم
قاـ الباحث بتطكٓر هقٓاس لٛتجاٌات ىحك العمكـ كالذم ٓتككف هف (  )25عبارة هرتبطة
باتجاٌات الطمبة ىحك هادة العمكـ كأهاـ كؿ عبارة ثٛثة اختٓارات ٓطمب هف الطالب تحدٓد درجة
هكافقتً عمِ العبارة .كاٚختٓارات الثٛثة ٌْ

( هكافؽ ٚ -أدرم– غٓر هكافؽ ) ،كعىد تطبٓؽ

الهقٓاس ٓجب هراعاة التعمٓهات الهكجكدة فْ الصفحة اٖكلِ لمهؽماس كذلؾ هف اجؿ تىبًٓ الطٛب
الهفحكصٓف بأف ٓعبركا فْ اجاباتٍـ بها ٓشعركف بً بأهاىة كصدؽ كٓ ٚكجد إجابات صحٓحة
كاجابات خاطئة.
كقد اتبع الباحث فْ إعدادي الخطكات اّٚتٓة :
 .1قاـ الباحث بدراسة عدد هف الهقآٓس الكاردة فْ اٖدب التربكم ،ككذلؾ الهستخدهة فْ دراسات
سابقة ،كالهتعمقة بقٓاس اتجاٌات الطمبة ىحك العمكـ.
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 .2استعاف الباحث بٍذي الهقآٓس فْ إعداد أداة قٓاس اتجاٌات الطمبة ىحك العمكـ بصكرتٍا
اٖكلٓة ،كذلؾ استعاف بهقٓاس اٚتجاٌات ىحك العمكـ لمتربكم اٖهرٓكْ تووس (  )Towseالكارد
فْ زٓتون ( .)1994
 .4تككف الهقٓاس بصكرتً الىٍائٓة هف ( )25عبارة ،هىٍا ( )13عبارة هكجبة كٌْ العبارات التْ
تحهؿ اٖرقاـ ( )25 ،24 ،21 ،20 ،18 ،17 ،14 ،13 ،10 ،7 ،4 ،2 ،1كبالتالْ فإف الدرجة
الهرتفعة عمِ ٌذي العبارات تعىْ هستكل هرتفع هف اٚتجاي ىحك العمكـ .ك( )12عبارات سالبة كٌْ
العبارات التْ تحهؿ اٖرقاـ ) 23، 22، 19،16 ،15 ،12 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5،3 (:كبالتالْ فإف
الدرجة الهرتفعة عمِ ٌذي العبارات تعىْ هستكل هىخفض هف اٚتجاي ىحك العمكـ .كهقابؿ كؿ عبارة
هف ٌذي العبارات ثٛثة اختٓارات (أكافؽ –  ٚأدرم – غٓر هكافؽ) .كٓطمب هف الهتعمـ تحدٓد درجة
هكافقتً عمِ ٌذي العبارة.
 .5تـ تصحٓح الهقٓاس كفقان لثٛثة هستكٓات ،كتتراكح الدرجة عمِ كؿ عبارة ها بٓف ثٛث درجات
كدرجة كاحدة ،إذ تأخذ اٚختٓارات الثٛثة أهاـ كؿ عبارة الدرجات (  )1 ،2 ،3عمِ الترتٓب فْ
حالة العبارات الهكجبة ،كفْ حالة العبارات السالبة تأخذ الدرجات (

 )3 ،2 ،1عمِ الترتٓب.

كتتراكح قٓهة الدرجات عمِ هقٓاس اٚتجاٌات ىحك العمكـ ككؿ هف (  )25درجة كحد أدىِ إلِ
( )75درجة كحد أعمِ.
 .6طبؽ الباحث الهقٓاس عمِ عٓىة استطٛعٓة هككىة هف (  )30طالبان هف طمبة الصؼ السادس
اٖساسْ هف هجتهع الدراسة تـ اختٓارٌـ هف خارج عٓىة الدراسة ،كذلؾ لمتأكد هف كضكح كسٍكلة
العبارات الكاردة فْ هقٓاس اٚتجاٌات ىحك العمكـ ،كالتعرؼ كذلؾ عمِ ثبات الهقٓاس.
 1:3:4:3صدق هقٓاس االتجاٌات
تـ عرض الهقٓاس عمِ عدد هف الهحكهٓف الهختصٓف فْ هجاؿ التربٓة هف أساتذة فْ
جاهعة الىجاح الكطىٓة كجاهعة القدس الهفتكحة -فرع طكلكرـ كهشرفٓف تربكٓٓف كهعمهٓف هف حهمة
شٍادات البكالكرٓكس كالهاجستٓر فْ العمكـ كأسالٓب تدرٓس العمكـ ،كقد طمب هف الهحكهٓف إبداء
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كجٍة ىظرٌـ حكؿ كضكح كؿ عبارة هف عبارات الهقٓاس هف حٓث الصٓاغة المغكٓة كالبساطة
كالدقة العمهٓة لمفقرات ،كتحدٓد هدل صدؽ العبارات كهدل قٓاسٍا ٚتجاٌات الطمبة ىحك العمكـ .
كقد قدـ الهحكهكف هٛحظات ٌاهة ،أجرل عمِ ضكئٍا التعدٓٛت الٛزهة ،هف حذؼ كتعدٓؿ
كاضافة فْ كؿ هف الصٓاغة المغكٓة كالمفظٓة لتككف سٍمة ككاضحة كصادقة ،كهف ٌذي التعدٓٛت:
تعدٓؿ العبارة الثاىٓة إلِ "استهتع اثىاء كجكدم فْ الهختبر" بدٖ هف تساعدىْ التجارب الهخبرٓة
عمِ أداء ا ٖعهاؿ بدقة اكثر .كالعبارة الخاهسة إلِ "أشعر با

ؿهمؿ أثىاء دراسة العمكـ" بدٚن

هف""أشعر بالضعؼ اثىاء دراسة العمكـ" .كتـ تعدٓؿ العبارة (

 ")8هف الصعب الحصكؿ عمِ

درجات عالٓة فْ العمكـ" بدٚن هف "  ٚاستطٓع الحصكؿ عمِ درجات عالٓة فْ العمكـ" .كتـ
تعدٓؿ العبارة ( ِ ") 11
أه ُؿ قراءة الكتب التْ تبحث فْ العمكـ" بدٖ هف "  ٚاحب قراءة الكتب التْ
تبحث فْ العمكـ"  .كتـ تعدٓؿ العبارة (  ")19إجراء التجارب هضٓعة لمكقت" بدٖ هف "ىستغرؽ كقتأ
طكٓٗ فْ اجراء التجارب"  .كتـ تعدٓؿ العبارة ( " )22اجد صعكبة فْ فٍـ التجارب العمهٓة" بدٖ
هف اجد صعكبة فْ فٍـ التجارب العمهٓة فْ الهختبر" .كٓبٓف الهمحؽ (

 )12الصكرة الىٍائٓة

لهقٓاس اٚتجاٌات ىحك العمكـ.
 2:3:4:3ثبات هقٓاس االتجاٌات
بعد قٓاـ الباحث بتطبٓؽ هقٓاس اٚتجاٌات ىحك العمكـ عمِ العٓىة اٚستطٛعٓة ،قاـ بجهع
اٚستباىات كتصحٓحٍا كهعالجتٍا بأستخداـ هعادلة ألفا  -كركىباخ هف خٛؿ برىاهج ( (spssكقد
بمغ هعاهؿ الثبات لٍذي اٖداة ( ،)0.88كٌك هعاهؿ ثبات هرتفع كٓفْ بالغرض هف ٌذي الدراسة.

 5:3الهادة التعمٓهٓة
اختٓرت الكحدة الرابعة "كالحركة كالقكة " هف كتاب العمكـ لمصؼ السادس اٖساسْ لمفصؿ
الدراسْ اٖكؿ لمسىة الدراسٓة 2013ـ كٌْ الكحدة التْ سكؼ ٓتـ دراستٍا هف قبؿ الطٛب أثىاء
فترة تىفٓذ تجربة الباحث.
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 1:5:3إعداد دلٓل الهعمم
أعد الباحث دلٓؿ الهعمـ لٓككف هكجٍان كهرشدان لتكضٓح كٓفٓة تدرٓس كحدة "القكة كالحركة"
فْ هىٍاج العمكـ لمصؼ السادس اٖساسْ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ .كقد اشتهؿ الدلٓؿ
عمِ ها ٓمْ :
 .1ا٘طار الىظرم  :تضهف ٌذا ا٘طار هقدهة عف ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تضهف الهسمهات
التْ ٓقكـ عمٍٓا الىهكذج ،كشرح هبسط ٖبعاد التعمـ ،كها تتطمبً عهمٓة التخطٓط لىهكذج هارزاىك
ٖبعاد التعمـ.
 .2تكجٍٓات كارشادات لمهعمـ لهساعدتً فْ تدرٓس الكحدة كفقان لىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ.
 .3خطة زهىٓة بعدد الحصص الٛزهة لتدرٓس هكضكعات الكحدة كفقان لىهكذج هارزاىك ٖبعاد
التعمـ.
 .4اٌٖداؼ العاهة لمكحدة ( الهعرفٓة –– الهٍارٓة –– الكجداىٓة ).
 .5خطط تحضٓر الدركس الهتضهىة فْ الكحدة كاشتهمت عمِ ( اٌٖداؼ السمككٓة اٖىشطة
كالكسائؿ التعمٓهٓة ،طرٓقة السٓر فْ الدرس ،أسالٓب التقكٓـ) كها فْ الهمحؽ (.)13
 2:5:3إعداد كتاب الطالب
قاـ الباحث باعداد كتاب الطالب بعد اٚطٛع عمِ عدد هف الهصادر كالدراسات التْ
تىاكلت كٓفٓة تحضٓر الدركس حسب ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ هثؿ ( هارزاىك كآخركف(1998 ،
(كهارزاىك كآخركف .)2000 ،اضافة الِ اٖبحاث كالدراسات التْ تىاكلت ٌذا الىهكذج .اعد
الباحث كتاب الطالب فْ كحدة " القكة كالحركة " حٓث قُسهت الهادة التعمٓهٓة الِ (  )12درس تـ
تدرٓسٍا لمطٛب فْ ( )16حصة صفٓة كتضهف كتاب الطالب ها ٓمْ :
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ٓ ضـ كتاب الطالب ىفس الهكضكعات الكاردة فْ دلٓؿ الهعمـ ،كتـ اعداد هكضكعاتٍا كفقان
لهراحؿ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ.
 هىظهات هتقدهة هتعددة ( فْ صكر هخططات تىظٓهٓة لعىاصر الهعرفة الهتضهىة فْ كؿ
درس ،أك اسئمة هثٓرة لمىشاط الذٌىْ لدل الطٛب أك صكر اك رسكـ تكضٓحٓة لها تتضهىً
عىاصر جهٓع الدركس).
 هٍاـ تعمٓهٓة ٚكتساب الهعرفة كتعهٓهٍا عمِ هكاقؼ جدٓدة ،هف اجؿ استخداـ الهعرفة كهٍارات
التفكٓر فْ ٌذي الهكاقؼ الجدٓدة.
 هكاقؼ أك اسئمة لتطكٓر الهعرفة الهكتسبة بٍدؼ التدرب عمِ عادات ذٌىٓة لمتفكٓر فْ ٌذي
الهكاقؼ ،كاقتراح حمكؿ غٓر عادٓة كتقدٓـ افكار هبتكرة هرتبطة بٍذي الهكاقؼ كالهٍاـ.
 اسالٓب التقكٓـ  :اشتهمت دركس الكحدة عمِ اسالٓب التقكٓـ الهختمفة هثؿ اسئمة اكهؿ الفراغ
كاسئمة صح اك خطأ كاٖسئمة الهفتكحة التْ تثٓر التفكٓر اٚبتكارم لدل الطٛب كاسئمة كهكاقؼ
كهشكٛت هرتبطة بالهكاقؼ الحٓاتٓة الٓكهٓة.كها فْ الهمحؽ رقـ ()14
 3:5:3صدق دلٓل الهعمم وكتاب الطالب
تـ عرض كؿ هف دلٓؿ الهعمـ همحؽ رقـ (

 )13ككتاب الطالب همحؽ رقـ (  )14عمِ

هجهكعة هف الهحكهٓف هف أساتذة فْ جاهعة الىجاح الكطىٓة كجاهعة القدس الهفتكحة /فرع طكلكرـ
هتخصصٓف فْ أسالٓب تدرٓس العمكـ كالرٓاضٓات .ككذلؾ هجهكعة هف هعمهٓف كهشرفٓف لهادة
العمكـ ههف ٓدرسكف الصؼ السادس اٖساسْ هف اصحاب الخبرة فْ هدٓرٓة التربٓة كالتعمٓـ فْ
هحافظة طكلكرـ .كذلؾ لهعرفة آرائٍـ حكؿ كؿ هف هدل ارتباط أٌداؼ كؿ درس بهكضكع الدرس،
كصٓاغة الدركس بشكؿ ٓتفؽ هع ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ ،كهستكٓات الطمبة ،كالدقة العمهٓة
كالمغكٓة لهكضكعات الدلٓؿ ،كهدل تىاسب

أسئمة التقكٓـ هع أٌداؼ

كبىاء عمِ
الدركس.
ن

الهٛحظات التْ أبداٌا الهحكهكف قاـ الباحث بإجراء بعض التعدٓٛت التْ أخذت بعٓف ا٘عتبار.
كبذلؾ أصبح دلٓؿ الهعمـ ككتاب الطالب صالحٓف لٛستعهاؿ.
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 4:5:3ثبات دلٓل الهعمم وكتاب الطالب
تـ التحقؽ هف ثبات دلٓؿ الهعمـ ككتاب الطالب عبر الزهف كذلؾ هف خٛؿ هراجعتٍها
ّ

هباشرة بعد أسبكعٓف هف إعدادٌها لمتأكد هف كجكد تطابؽ بٓف أسمكب عرض الهادة التعمٓهة فْ
دلٓؿ الهعمـ ككتاب الطالب كىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ .إذ قاـ الباحث بإعداد دلٓؿ الهعمـ ككتاب
الطالب فْ شٍر تشرٓف أكؿ هف العاـ  ، .2013ثـ قاـ بهراجعتٍها كتدكٓف الهٛحظات هباشرة،
كهف ثـ قاـ بهراجعتٍها هرة أخرل بعد اسبكعٓف هف العاـ  ،2013كتدكٓف الهٛحظات هرة أخرل ،
كبعد ذلؾ قاـ بالهقارىة بٓف الهٛحظات حكؿ تطابؽ دلٓؿ الهعمـ ككتاب الطالب عقب إعدادٌها
كبعد اىقضاء اسبكعٓف هف إعدادي .كتبٓف كجكد تطابؽ كبٓر بٓف الهٛحظات فْ الهرتٓف هها ٓدؿ
عمِ كجكد ٍ
ثبات ٍ
عاؿ فْ دلٓؿ الهعمـ ككتاب الطالب كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ .

 6:3اجراءات الدراسة
٘تهاـ ٌذي الدراسة قاـ الباحث بعدة إجراءات عهمٓة عمِ الىحك أتْ:
 .1تحمٓؿ هحتكل الهادة التعمٓهٓة الهتهثمة فْ هكضكع "الحركة كالقكة " هف الكتاب الهدرسْ الهقرر
لمصؼ السادس اٖساسْ فْ الهدارس الحككهٓة فْ فمسطٓف فْ الفصؿ الدراسْ لمعاـ الدراسْ
(.)2013/2014
 .2إعداد برىاهج تعمٓهْ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ.
 .3عرض البرىاهج عمِ هتخصصٓف فْ العمكـ ،كأسالٓب التدرٓس فْ جاهعة الىجاح الكطىٓة،
كجاهعة القدس الهفتكحة فْ هحافظة طكلكرـ ،كعمِ هشرفٓف كتربكٓٓف فْ هكتب تربٓة كتعمٓـ
طكلكرـ٘ ،بداء هٛحظاتٍـ حكؿ سٛهة الهحتكل ،كتـ أخذ هٛحظاتٍـ بعٓف اٚعتبار  ،إذ أصبح
فْ صكرتً الىٍائٓة.
 .4القٓاـ بالتىسٓؽ هع كمٓة الدراسات العمٓا بجاهعة الىجاح الكطىٓة لتكجًٓ كتاب إلِ هدٓرٓة التربٓة
كالتعمٓـ فْ هحافظة طكلكرـ لتطبٓؽ الدراسة.
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 .5اختٓار عٓىة الدراسً بطرٓقة قصدًٓ ٖسباب عدة تـ ذكرٌا سابقان فْ الجزء الخاص بعٓىة
الدراسة ،كلعؿ أٌهٍا اف الباحث سٓقكـ بتطبٓؽ الدراسة بىفسً عمِ عٓىة البحث حٓث ٓعهؿ فْ
ٌذي الهدرسة ككذلؾ تعاكف ا٘دارة الهدرسٓة كهساعدتٍا كتشجٓعٍا ٚجراء الدراسةٌ ،ذا با٘ضافة
إلِ تكافؤ الهجهكعتٓف فْ التحصٓؿ الهعرفْ كالبٓئة الهادٓة كاٚجتهاعٓة الهحٓطة بتمؾ العٓىة حٓث
أف هدٓر الهدرسة قاـ هف بدآة العاـ الدراسْ بتىظٓـ تكزٓع الطٛب فْ الصفكؼ بحٓث تككف
الصفكؼ بىفس الهستكل اٖكادٓهْ كتحكم ىفس العدد هف الطٛب .كتهثمت العٓىة بهدرسة ذككر
حافظ الحهداهلل اٖساسٓة إذ تحتكم عمِ شعبتٓف هف الصؼ السادس اٖساسْ.
 .6تعٓٓف الشعبً التجرٓبٓة كالضابطة فْ الهدرسة بطرٓقة عشكائٓة كذلؾ بحضكر هدٓر الهدرسة.
 .7تطبٓؽ اختبار التحصٓؿ كهقٓاس دافعٓة ا٘ىجاز كاٚتجاٌات ىحك العمكـ عمِ عٓىة استطٛعٓة
هف خارج عٓىة الدراسة ،بٍدؼ التحقؽ هف سٛهة ثبات الفقرات ككضكحٍا ،كتدكٓف استفسارات
الطمبة ،كتحدٓد زهف اٚختبار ،كاستخراج هعاهمْ الصعكبة كالتهٓٓز لكؿ فقرة هف فقرات اٚختبار
كحساب هعاهؿ ثباتً.
 .8تقسٓـ ﺍلطمبة فْ ﺍلهجهكعة ﺍلتج ﺮٓبٓة إلِ هجهكعات عه ﻞ تعاكىٓة صغٓرة ،فقد تـ حص ﺮ عدد
الطمبة فْ الصؼ ،ثـ تقسٓهٍـ إلِ ست هجهكعات ك

ﻞ هجهكعة هككىة ه ﻦ ﺃﺭبع إلِ خهس

طٛب ،هع ه ﺮﺍعاﺓ ﺃو تضـ ك ﻞ هجهكعة طٛب ه ﻦ ك ﻞ الهستكٓات الدراسٓة ( ههتاز _ جٓد _
ضعٓؼ ) كقد ﺍعتهد ﺍلباحث فْ ٌذا التقسٓـ ،عمِ ﺍلتحصٓ ﻞ الدﺭﺍسْ ﺍلسا بؽ ه ﻦ َﺍقع ﺍلسجٛﺕ
الهدرسٓة ،كتـ اعطاء اسـ لمهجهكعةَ .ﺍلش ﺮﺡ لمطمبة اىٍـ سكؼ ٓتعمهكف العمكـ بطرٓقة تعاَىٓة
فْ جك ه ﻦ ﺍلتعاَو َالحب َﺍلتساهح ،كها اىٍـ سٓتعمهكف ب ﻄﺮٓقة ﺍلعمهاء فْ البحث ﺍلعمهْ
باستخداـ ح ىﺍسىا فْ الهٛحظةَ ،اجراء ﺍلتجاﺭﺏَ ،الهقارىة

لهعرفة ﺍلتشابً َﺍٚختٛﻑ بٓف

اٚشٓاء َخصائصٍا َ ،استخداـ عهمٓاﺕ ﺍلتصىٓؼ بتجهٓع كتىظٓـ اٚشٓاء فْ فئاﺕ ،ﺍ ستىادان إلِ
خصائص هعٓىةَ ،هﻦ ثـ سٓقكهكف بتسجٓﻞ هٛحظات كاستىتاجات هع زهٛئٍـ فْ الهجهكعة.
 .9تىظٓـ طاكٚت ﺍلصؼ الدرﺍسْ ،كتكزٓعٍا لتضـ ست هجهكعات عهؿ تعاَىٓة.
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 .10شرح التعمٓـ بأستخداـ ىهكذج ابعاد التعمـ لمطٛب بشكؿ هشكؽ كهبسط اهاـ الطٛب ،بحٓث
ٓكضح لٍـ أف ٓتعمهكا كفؽ ٌذا الىهكذج كٓفٓة اكتساب الهعارؼ كالهعمكهات بشكؿ هىظـ كصحٓح،
كٓجعمٍـ ٓحفظكف ٌذي الهعمكهات كتطبٓؽ كؿ هاتعمهكي فْ حٓاتٍـ الٓكهٓة ،ك سكؼ ٓكتسبكف
العدٓد هف عهمٓات التفكٓر التْ تجعمٍـ هفكركف حكٓهكف ،هف خٛؿ هراحؿ التعمٓـ التْ
سٓهارسكىٍا فْ اٚىشطة كمٍا كٌْ  :اكتساب الهعرفة  ،تعهٓؽ كتكسٓع الهعرفة  ،استخداـ الهعرفة
بطرٓقة هفٓدة .
 .11تـ تطبٓؽ اختبار التحصٓؿ كهقٓاس دافعٓة ا٘ىجاز كاٚتجاٌات ىحك العمكـ عمِ أفراد العٓىة
التجرٓبٓة كالضابطة قبؿ بدء التجربة هف أجؿ التأكد هف تكافؤ الهجهكعتٓف ،كخكفاَ أف ٓككف ٌذا
التفاكت هتغٓ انر دخٓٛن ٓحكؿ دكف صدؽ الىتائج كعزكٌا إلِ الهتغٓر التجرٓبْ الهقصكد بالدراسة.
 .12تـ تطبٓؽ الدراسة بتارٓخ  2013 / 11/20ـ هف الفصؿ الدراسْ اٖكؿ هف العاـ الدراسْ
 .2014 / 2013حٓث تـ تطبٓؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ عمِ الشعبة التجرٓبٓة لهدة شٍر
كاهؿ تقرٓبان بها ٓعادؿ ( )16حصة صفٓة ،بٓىها تـ تدرٓس الشعبة الضابطة بالطرٓقة اٚعتٓادٓة.
 .13تـ تطبٓؽ اختبار التحصٓؿ كهقٓاس دافعٓة ا٘ىجاز كهقٓاس ا٘تجاٌات ىحك العمكـ هباشرة
بعد اٚىتٍاء هف تدرٓس الكحدة.
 -14تـ تصحٓح أكراؽ اٚختبار التحصٓمْ كهقٓاس دافعٓة ا٘ىجاز كهقٓاس ا٘تجاٌات ىحك العمكـ
بىاء عمِ ىهاذج ا٘جابة الىهكذجْ
لطمبة الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة ،كقد صححت ا٘جابات ن

الهعد هسبقا

 .15تـ هعالجة الىتائج إحصائٓان ،كتحمٓمٍا باستخداـ برىاهج الرزـ ا٘حصائٓة لمعمكـ اٚجتهاعٓة
( )SPSSكهىاقشة كتفسٓر الىتائج ،كتقدٓـ التكصٓات.
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 7:3تصهٓم الدراسة
تتبع ٌذي الدراسة تصهٓها شبً تجرٓبٓا بٍدؼ هعرفة اثر استخداـ ىهكذج (هارزاىك) ٖبعاد
التعمـ فْ التحصٓؿ ،كدافع ا٘ىجاز ،لدل طٛب الصؼ السادس فْ هادة العمكـ كاتجاي اتٍـ ىحكٌا
كقد قاـ الباحث بإخضاع الهتغٓر الهستقؿ فْ ٌذي الدراسة لمتجربة كٌك "طرٓقة التدرٓس" ،كذلؾ
لقٓاس أثري عمِ الهتغٓر التابع اٖكؿ كٌك "تحصٓؿ طمبة الصؼ السادس اٖساسْ" ،كعمِ الهتغٓر
التابع الثاىْ كٌك "دافع ا٘ىجاز" كعمِ الهتغٓر التابع الثالث "اتجاٌات الطمبة ىحك هادة العمكـ".كقد
تضهىت الدراسة عدد هف الهتغٓرات كٌْ :
.1الهتغٓر الهستقؿ  :طرٓقة التدرٓس  :كلٍا هستكٓاف ( العادٓة كىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ )
 .2الهتغٓرات التابعة :
أ.التحصٓؿ  :درجة الطالب فْ اٚختبار التحصٓمْ الذم اعتهدي الباحث فْ دراستً .
ب .دافعٓة اٚىجاز  :درجة الطالب عمِ هقٓاس دافعٓة اٚىجاز الذم اعتهدي الباحث فْ دراستً
ج .اٚتجاٌات ىحك العمكـ  :درجات الطمبة فْ هقٓاس اٚتجاٌات ىحك العمكـ الذم اعتهدي الباحث
فْ دراستً.
 .3الهتغٓرات الهضبكطة:
أ .خبرة الهعمـ كدرجتً العمهٓة  :إذ قاـ الباحث بتطبٓؽ الدراسة عمِ هجهكعات البحث.
ب .البٓئة الثقافٓة كاٚجتهاعٓة كالهدرسٓة :إذ

كاىت العٓىة هف ىفس البٓئة كىفس الهستكل

اٚجتهاعْ كىفس البٓئة الهدرسٓة تقرٓبان هف حٓث تكفر الهرافؽ كالكسائط التعمٓهٓة.
ج .أعهار الطمبة :جهٓعٍـ هف طمبة الصؼ السادس اٖساسْ كأعهارٌـ هتقاربة جدان.
د .الهحتكل :هكضكع كحدة " الحركة كالقكة" هف هىٍاج العمكـ لمصؼ السادس اٖساسْ لمهجهكعتٓف
التجرٓبٓة كالضابطة.
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ٌػ .الزهف الهستغرؽ فْ تىفٓذ التجربة :ىفس الزهف الهستغرؽ فْ تدرٓس الهجهكعتٓف التجرٓبٓة
كالضابطة ،حٓث بمغ ( )16حصة.
ك .اٚختبارات كالهقآٓس كزهف تىفٓذٌا :خضع الطمبة فْ الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة لىفس
اٚختبار التحصٓمْ كىفس هقٓاس دافعٓة ا٘ىجاز كىفس هقٓاس اٚتجاٌات ىحك العمكـ كىفس زهف
التىفٓذ .
كٓهكف تكضٓح إجراءات التجربة هف خٛؿ اؿتصهٓـ أتْ:

حٓث أف :
 : G1الهجهكعة التجرٓبٓة

 : G2الهجهكعة الضابطة،

 : O1اختبار الهعرفة القمبٓة

 : O2هقٓاس دافع ا٘ىجاز القبمْ

´ : O1اختبار التحصٓؿ البعدم

o3

 :هقٓاس اٚتجاٌات القبمْ

 : Xالهتغٓر التجرٓبْ

´ : O2هقٓاس دافع ا٘ىجاز البعدم

´ o3

 :هقٓاس اٚتجاٌات البعدم.

─  :الطرٓقة التقمٓدٓة ( دكف كجكد هعالجة).
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الشكل رقم ( : )3التصهٓـ التجرٓبْ لمبحث.

 8:3الهعالجة اإلحصائٓة
تـ هعالجة البٓاىات إحصائٓا باستخداـ برىاهج الرزـ ا٘حصائٓة لمعمكـ اٚجتهاعٓة (.)SPSS
بعد تفرٓغ إجابات أفراد العٓىة عمِ اٚختبار التحصٓمْ كاستجاباتٍـ عمِ هقٓاس دافعٓة
ا٘ىجاز كعمِ هقٓاس اٚتجاٌات ،كذلؾ باستخداـ الهعالجات ا٘حصائٓة أتٓة:
 .1الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة.
 .2هعادلة ككدر رٓتشاردسكف ()20
 .3تحمٓؿ التبآف اٖحادم الهشترؾ ( .)ANCOVA
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الفصل الرابع

ىتائج الدراسة
 1:4الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول والفرضٓة األولِ
 2:4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىْ والفرضٓة الثاىٓة
 3:4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث والفرضٓة الثالثة
 4:4الىتائج العاهة لمدراسة
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ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تقصْ أثر استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ عمِ تحصٓؿ
طٛب الصؼ السادس فْ هادة العمكـ كدافع اٚىجاز كاتجاٌاتٍـ ىحكٌا فْ الهدارس الحككهٓة
التابعة لهحافظة طكلكرـ ،كٓتىاكؿ الباحث فْ ٌذا الفصؿ عرضاُ لمىتائج التْ تكصمت الٍٓا الدراسة
بعد تطبٓؽ ادكات الدراسة كجهع البٓاىات كتحمٓمٍا.

 1:4الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول والفرضٓة األولِ
ٓىص السؤال األول هف أسئمة الدراسة عمِ ها ٓأتْ" :ها أثر استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ
عمِ تحصٓؿ طٛب الصؼ السادس اٖساسْ فْ هادة العمكـ" ؟


وتىص الفرضٓة األولِ لٍذي الدراسة عمِ اىً " ٓ ٚكجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل

الدٚلة (  )0.05 = αبٓف هتكسطْ عٛهات ط ٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كط ٛب الهجهكعة
الضابطة فْ اٚختبار التحصٓمْ ٓعزل لطرٓقة التدرٓس".
لفحص الفرضٓة اٖكلِ تـ استخراج الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لدرجات طٛ

ب

الصؼ السادس اٖساسْ فْ الهجهكعة الضابطة ،كالهجهكعة التجرٓبٓة عمِ اختبار التحصٓؿ
القبمْ كالبعدم  ،ككاىت الىتائج كها فْ الجدكؿ (.)3
الجدول (  : )3الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة لعالهات الهجهوعتٓن الضابطة
والتجرٓبٓة عمِ االختبار التحصٓمْ القبمْ والبعدي

اختبار التحصٓمْ القبمْ

اختبار التحصٓمْ البعدي

الهتوسط

االىحراف

الهتوسط

االىحراف

الحسابْ

الهعٓاري

الحسابْ

الهعٓاري

4.71

23.8

3.45

4.87

17.0

6.04

الهجهوعة

العدد

تجرٓبٓة

26

12.8

ضابطة

26

11.25
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ٓبٓف الجدكؿ (  )3كجكد فرؽ بٓف الهتكسط الحسابْ عمِ اٚختبار التحصٓمْ البعدم
لمهجهكعة التجرٓبٓة (  )23.8كالهجهكعة الضابطة (  )17.0كلصالح الهجهكعة التجرٓبٓة كبفارؽ
هقدار( )6.8أم اف الهجهكعة التجرٓبٓة افضؿ تحصٓ َٛهف الهجهكعة الضابطة .كلهعرفة ها إذا
كاىت ٌذي الفركؽ بٓف الهتكسطات ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (

 ،)0.05 = αتـ

استخداـ تحمٓؿ التبآف اٖحادم الهشترؾ ) ،)ANCOVAكالجدكؿ (ٓ )4ظٍر ىتائج ٌذا التحمْؿ.
الجدول (  : (4ىتائج تحمٓل التبآن االحادي الهشترك (  (ANCOVAألثر طرٓقة التدرٓس عمِ
التحصٓل لدى طالب الصف السادس فْ الهجهوعتٓن الضابطة والتجرٓبٓة
درجات

هجهوع

هتوسط

قٓهة "ف"

هستوى

الحرٓة

الهربعات

الهربعات

الهحسوبة

الداللة

القبمْ

1

16.16

16.16

.67

.418

طرٓقة التدرٓس

1

572.5

572.5

23.7

0.0

الخطأ

49

1184.8

24.18

الكمْ

52

23486.0

هصدر التبآن

دالة إحصائٓاَ عىد هستوى ()0.05 = α

ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ (  )4أف قٓهة (ؼ) الهحسكبة بالىسبة لطرٓقة التدرٓس كاىت
( )23.7كهستكل دٚلتٍا (  ،)0.00كٌذا ٓعىْ كجكد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة
(ٓ )0.05 = αعزل لطرٓقة التدرٓس .أم رفض الفرضٓة الصفرٓة اٖكلِ  ،كجاءت الفركؽ لصالح
الهجهكعة التجرٓبٓة ،كفؽ ىهكذج هارزاىك.
كٌذي الىتٓجة تعىْ أف طرٓقة تدرٓس العمكـ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تؤثر آجابٓاَ فْ
التحصٓؿ الدراسْ لدل طٚب الصؼ السادس اٖساسْ.
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كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع ىتائج الكثٓر هف الدراسات هثؿ دراسة

الجباوي (  ،)2012كدراسة صالح

( )2009كدراسة حبٓب (  )2008كدراسة الرحٓمْ ( ،)2007كدراسة البعمْ (  ،)2003كدراسة
ٌاىت وبٓل (  ،)Hant & Bell, 2002كذلؾ فْ كجكد فرؽ بٓف هتكسطْ تحصٓؿ الط ٛب فْ
الهجهكعة التجرٓبٓة التْ استخدهت ىهكذج هارزاىك هقارىة هع الهجهكعة الضابطة التْ استخدهت
الطرٓقة اٚعتٓادٓة كلصالح الهجهكعة التجرٓبٓة.

 2:4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثاىْ والفرضٓة الثاىٓة
ٓىص السؤال الثاىْ هف أسئمة الدراسة "ها أثر استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ فْ
تىهٓة دافع ا٘ىجاز لدل طٛب الصؼ السادس اٖساسْ ىحك هادة العمكـ؟
وتىص الفرضٓة الثاىٓة لٍذي الدراسة عمِ أىً " ٓ ٚكجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة
( )0.05 = αبٓف هتكسطْ عٛهات طٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كطٛب الهجهكعة الضابطة عمِ
هقٓاس دافع اٚىجاز ٓعزل لطرٓقة التدرٓس ".
كلفحص الفرضٓة الثاىٓة تـ استخراج الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لدرجات طمبة
الصؼ السادس اٖساسْ فْ الهجهكعة الضابطة ،كالهجهكعة التجرٓبٓة عمِ هقٓاس دافع اٚىجاز
القبمْ كالبعدم  ،ككاىت الىتائج كها فْ الجدكؿ (.)5
الجدول (  : (5الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة لدرجات الهجهوعتٓن
والتجرٓبٓة عمِ هقٓاس دافع االىجاز فْ التطبٓقٓن القبمْ والبعدي.

البعدي

القبمْ
الهجهوعة

العدد

الهتوسط

الحسابْ

الهعٓاري

تجرٓبٓة

26

154.1

6.32

171.2

ضابطة

26

154.5

5.9

154.3

االىحراف

الهتوسط

االىحراف

5.5
6.2
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الحسابْ

الهعٓاري

الضابطة

ٓبٓف الجدكؿ (  )5كجكد فرؽ بٓف الهتكسط الحسابْ عمِ هقٓاس دافع اٚىجاز البعدم
لمهجهكعة التجرٓبٓة ( )171.2كالهجهكعة الضابطة ( )154.3كلصالح الهجهكعة التجرٓبٓة كبفارؽ
هقداري ( )16.9بسبب اختٛؼ طرٓقة التدرٓس كلهعرفة ها إذا كاىت ٌذي الفركؽ بٓف الهتكسطات
ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (

 ،)0.05 = αتـ استخداـ تحمٓؿ التبآف اٖحادم

الهشترؾ ) ،)ANCOVAكالجدكؿ (ٓ )6ظٍر ىتائج ٌذا التحمٓؿ.
الجدول (  : (6تحمٓل التبآن االحادي الهشترك

( (ANCOVAألثر طرٓقة التدرٓس عمِ

هقٓاس دافع االىجاز ىحو العموم لدى الطالب فْ الهجهوعتٓن الضابطة والتجرٓبٓة.
هصدر التبآن

درجات

هجهوع

الحرٓة

هتوسط

قٓهة "ف"

هستوى

الهربعات

الهربعات

الهحسوبة

الداللة

القٓاس القبمْ

1

27.34

27.35

.765

.386

الطرٓقة

1

3716.65

3716.65

103.9

0.00

الخطأ

49

1751.7

35.75

الكمْ

52

1382496.0

دالة إحصائٓاَ عىد هستوى ()0.05 = α

ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ ( (6أف قٓهة (ؼ) الهحسكبة بالىسبة لطرٓقة التدرٓس كاىت
( )103.9كهستكل دٚلتٍا ( ،)0.0كٌذا ٓعىْ كجكد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (α
= ٓ )0.05عزل لطرٓقة التدرٓس .أم رفض الفرضٓة الصفرٓة الثاىٓة

 ،كجاءت الفركؽ لصالح

الهجهكعة التجرٓبٓة ،كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ.
كٌذي الىتٓجة تعىْ أف طرٓقة تدرٓس العمكـ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تؤثر آجابٓاَ فْ دافع
اٚىجاز لدل طٛب الصؼ السادس اٖساسْ.
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 3:4الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث والفرضٓة الثالثة
ٓىص السؤال الثالث هف أسئمة الدراسة "ها أثر استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ فْ
تىهٓة اٚتجاٌات لدل طٛب الصؼ السادس اٖساسْ ىحك هادة العمكـ"؟
كتىص الفرضٓة الثالثة لٍذي الدراسة عمِ أىً " ٓ ٚكجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد
هستكل الدٚلة ( )0.05 = αبٓف هتكسطْ عٛهات ط ٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كطٛب الهجهكعة
الضابطة عمِ هقٓاس اٚتجاي ٓعزل لطرٓقة التدرٓس ".
كلفحص الفرضٓة الثالثة تـ استخراج الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓارٓة لدرجات
طٛب الصؼ السادس اٖساسْ فْ الهجهكعة الضابطة ،كالهجهكعة التجرٓبٓة عمِ هقٓاس اٚتجاي
القبمْ كالبعدم  ،ككاىت الىتائج كها فْ الجدكؿ (.)25
الجدول (  : (7الهتوسطات الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة لدرجات اتجاٌات الهجهوعتٓن
الضابطة والتجرٓبٓة عمِ هقٓاس االتجاٌات ىحو العموم فْ التطبٓقٓن القبمِ والبعدي.
القبمْ
الهجهوعة

العدد

تجرٓبٓة

26

57.8

ضابطة

26

60.0

البعدي

الهتوسط

االىحراف

الهتوسط

االىحراف

الحسابْ

الهعٓاري

الحسابْ

الهعٓاري

9.0

63.69

6.5

7.8

57.57

10.1

ٓبٓف الجدكؿ (  )7كجكد فرؽ بٓف الهتكسط الحسابْ عمِ هقٓاس اٚتجاي البعدم لمهجهكعة
التجرٓبٓة (  )63.6كالهجهكعة الضابطة (  )57.5كلصالح الهجهكعة التجرٓبٓة كبفارؽ هقداري
( .)6.1أم اف الهجهكعة التجرٓبٓة أفضؿ عمِ هقٓاس اٚتجاي هف الهجهكعة الضابطة .كلهعرفة
ها إذا كاىت ٌذي الفركؽ بٓف الهتكسطات ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( ،)0.05 = α
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تـ استخداـ تحمٓؿ التبآف اٖحادم الهشترؾ

) ،)ANCOVAكالجدكؿ ( ٓ )8ظٍر ىتائج ٌذا

التحمٓؿ.
الجدول (  : )8تحمٓل التبآن االحادي الهشترك (  (ANCOVAألثر طرٓقة التدرٓس عمِ
هقٓاس االتجاٌات ىحو العموم لدى الطالب فْ الهجهوعتٓن التجرٓبٓة والضابطة.
هصدر التبآن

درجات

هجهوع

الحرٓة

هتوسط

قٓهة "ف"

هستوى

الهربعات

الهربعات

الهحسوبة

الداللة

القٓاس القبمْ

1

8.9

8.9

0.12

0.728

الطرٓقة

1

459.7

459.7

6.23

0.016

الخطأ

49

3612.89

73.73

الكمْ

52

195289.0

دالة إحصائٓاَ عىد هستوى ()0.05 = α

ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ أف قٓهة ( ؼ) الهحسكبة بالىسبة لطرٓقة التدرٓس كاىت ( )6.23
كهستكل دٚلتٍا (  ،).016كٌذا ٓعىْ كجكد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة
(ٓ )0.05 = αعزل لطرٓقة التدرٓس .أم رفض الفرضٓة الصفرٓة الثالثة  ،كجاءت الفركؽ لصالح
الهجهكعة التجرٓبٓة ،كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ.
كٌذي الىتٓجة تعىْ أف طرٓقة تدرٓس العمكـ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تؤثر آجابٓاَ
فْ اٚتجاٌات ىحك العمكـ لدل طمبة الصؼ السادس اٖساسْ.
كتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج الكثٓر هف الدراسات هثؿ دراسة
كدراسة حبٓب (  )2008كدراسة حساىٓن (  ،)2006كدراسة
وآخرون (.)Allin& Others,1998
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صالح ( ،)2009

الباز (  ،)2001كدراسة الٓان

 4:4الىتائج العاهة لمدراسة
أظٍرت الدراسة الىتائج العاهة التالٓة:
ٓ كجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (

 )0.05 = αبٓف هتكسطْ عٛهات

اؿطٛب الذٓف تعمهكا كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ (الهجهكعة التجرٓبٓة) كالذٓف تعمهكا
العمكـ بالطرٓقة اٚعتٓادٓة (الهجهكعة الضابطة ) فْ اٚختبار التحصٓمْ ،كٌذي الىتٓجة تعىْ
أف طرٓقة تدرٓس العمكـ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تؤثر فْ التحصٓؿ لدل طٛ

ب

الصؼ السادس اٖساسْ.
ٓ كجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (

 )0.05 = αبٓف هتكسطْ عٛهات

الطٛب الذٓف تعمهكا كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ (الهجهكعة التجرٓبٓة) كالذٓف تعمهكا
العمكـ بالطرٓقة اٚعتٓادٓة (الهجهكعة الضابطة ) عمِ هقٓاس دافعٓة اٚىجاز ،كٌذي الىتٓجة
تعىْ أف طرٓقة تدرٓس العمكـ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تؤثر فْ دافع اٚىجاز لدل
طمبة الصؼ السادس اٖساسْ.


ٓكجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (

 )0.05 = αبٓف هتكسطْ عٛهات

الطٛب ا لذٓف تعمهكا كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ (الهجهكعة التجرٓبٓة) كالذٓف تعمهكا
العمكـ بالطرٓقة اٚعتٓادٓة (الهجهكعة الضابطة ) عمِ هقٓٓاس اٚتجاي ىحك العمكـ ،كٌذي
الىتٓجة تعىْ أف طرٓقة تدرٓس العمكـ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تؤثر فْ الط ٚب ىحك
العمكـ لدل طٛب الصؼ السادس اٖساسْ.
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الفصل الخاهس
هىاقشة ىتائج الدراسة وتوصٓاتٍا

 1:5هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة األولِ
 2:5هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة الثاىٓة
 3:5هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالفرضٓة الثالثة
 4:5توصٓات الدراسة
 5:5هقترحات الدراسة
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ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تقصْ أثر استخداـ ىهكذج "هارزاىك" ٖبعاد التعمـ عمِ التحصٓؿ كدافع
ا٘ىجاز لدل ط ٛب الصؼ السادس فْ هادة العمكـ كاتجاٌاتٍـ ىحكٌا فْ الهدارس الحككهٓة فْ
هحافظة طكلكرـ التابعة التابعة لهدٓرٓة تربٓة كتعمٓـ طكلكرـ.

 1:5هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول والفرضٓة األولِ
السؤاؿ اٖكؿ :ها أثر استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ عمِ تحصٓؿ ط ٛب الصؼ السادس
اٖساسْ فْ هادة العمكـ؟
اىبثؽ عىً الفرضٓة اٖكلِ لٍذي الدراسة ،التْ تىص عمِ اىً" ٓ ٚكجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد
هستكل الدٚلة ( )0.05 = αبٓف هتكسطْ عٛهات ط ٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كطٛب الهجهكعة
الضابطة فْ اٚختبار التحصٓمْ ٓعزل لطرٓقة التدرٓس".
أظٍرت الىتائج كجكد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( ٓ )0.05 = αعزل ٖثر طرٓقة
التدرٓس ،كجاءت الفركؽ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة ،التْ درست باستخداـ طرٓقة

اؿتدرٓس كفؽ

ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ.
كٌذي الىتٓجة تعىْ أف طرٓقة التدرٓس كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تؤثر آجابٓان فْ التحصٓؿ
الدراسْ.
وٓعزو الباحث تفوق التعمٓم باستخدام ىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم عمِ التعمم بالطرٓقة التقمٓدٓة
إلِ ها ٓتضهىً الىهوذج هن ههٓزات كها ٓمْ:
هىاخ
– إجراءات التدرٓس كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ ،تٍتـ فْ بعدٌا اٖكؿ عمِ تكفٓر ٍ
ٍ
هىاسب ،هف هعمـ كأقراف كبٓئة صفٓة ،كبذلؾ تكفر لمطٛب شعك انر باىٍـ هقبكؿكف هف هعمهٍـ
صفْ
ٍّ
كأقراىٍـ ،ككذلؾ هساعدتٍـ عمِ إدراؾ أف غرفة الصؼ هكاف هرٓح كهرتب ،كٌذا ٓعتبر اساساَ
كٌاهان فْ عهمٓة التعمـ ،هها أدل الِ تقدـ كاضح فْ ادائٍـ كتحصٓمٍـ عمِ الهجهكعة الضابطة.
كٌذا ها أشارت إلًٓ كؿ هف دراسة عقٓل ( ،)2012دراسة صالح ( ،)2009الرحٓمْ (.)2007
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– التعمّـ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـٓ ،كفر هىاخان تعمٓهٓان ٓسكدي التعاكف بٓف الطٛب فْ
داخؿ الهجهكعات الصغٓرة ،كبالتالْ التعمـ هف اٖقراف ،ذكم الهستكٓات الهختمفة كزٓادة تشجٓع
الطٛب بعضٍـ البعض ،كها

أف قٓاـ الهعمـ بهىاقشة كؿ هجهكعة فٓها تكصمت الًٓ ،هف

هٛحظات كتفسٓرات كاستىتاجات كالتأكد هف صحتٍا ،ادل الِ رفع هستكل اٚستٓعاب ،كفٍـ
الهكضكعات الهختارة ،كتىهٓة التفكٓر كالقدرات العقمٓة ،هها زاد هف هستكل التحصٓؿ .كٌذا تدعهً
ىتائج دراسة كؿ هف دراسة ا لرحٓمْ (  ، ،)2007كدراسة الحصان (  ،)2006كدراسة عبد المطٓف
( ،)2003دراسة تارلتون (.)1992
– ٓكفر التدرٓس بٍذا الىهكذج لمطالب ،تعمهان ذا هعىِ هف خٛؿ ربط الهعارؼ كالخبرات السابقة
بالهعارؼ كالخبرات الجدٓدة ،كقٓاـ الطالب ببىاء هعرفتً الجدٓدة بىفسً كفْ تحهؿ الهتعمـ هسؤكلٓة
تعمهً كبىاء هعارفً هف خٛؿ اٚىهاط الهختمفة ،كالهتهثمة فْ اتخاذ القرار ،البحث ،اٚستقصاء
التجرٓبْ ،كح ّؿ الهشكٛت .هها قد ساٌـ فْ رفع هستكل التحصٓؿ كالتفكؽ عمِ الهجهكعة
الضابطة .كٌذا تدعهً ىتائج دراسة صالح ( ،)2009ودراسة الرحٓمْ ( ،)2007كدراسة حساىٓن
( ،(2006كدراسة الحصان ()2006
– التدرٓس كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ ،ساعد الطٛب عمِ فٍـ كادراؾ الهٍاـ كاٚىشطة ،كاف
لدٍٓـ القدرة عمِ اداء الهٍاـ هف خٛؿ التعمـ التعاكىْ ،كارتباط ٌذي الهٍاـ بحٓاة الطالب
كتحدٓدٌا ،ادل الِ زٓادة التحدم كالهىافسة بٓف الهجهكعات ،كاقباؿ الطٛب عمِ الهكضكعات
الهختارة ،كاكتسابٍـ لمهعرفة كتىظٓهٍا بصكرة صحٓحة.،

كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع دراسة

صالح

( ،)2009كدراسة ا لرحٓمْ (  ،)2007دراسة البعمْ (  ،)2003كدراسة الباز (  .)2001دراسة
تارلتون ()1992
– اٖسئمة اٚستقصائٓة كاٚستثارٓة التْ تتضهىٍا

إجراءات التدرٓس كفؽ ىهكذج هارزاىك

ٖبعاد

التعمـ ،تتٓح لمطالب القٓاـ بالعدٓد هف اٖىشطة اٚستقصائٓة العقمٓة كالعهمٓة التْ تثٓرٌـ كتحفزٌـ
ىحك القٓاـ بٍذي اٚىشطة ،ككذلؾ الهشاركة الفاعمة كالىشطة كههارسة العدٓد هف الهٍارات العقمٓة
87

العالٓة هثؿ هٍارة ( اٚستىباط ،اٚستقراء ،التصىٓؼ ،الهقارىة  ،التحمٓؿ) هف اجؿ التكصؿ إلْ
هعمكهات كهعارؼ جدٓدة ،كربطٍا بها لدًٓ هف هعارؼ كهعمكهات ،لتحقٓؽ ا ٚتزاف الهعرفْ
لبىٓتً الهعرفٓة ،اٖهر الذم ٓؤدم الِ زٓادة آجابٓة الطالب فْ الهكاقؼ التعمٓهٓة ،كبالتالْ زٓادة
حصٓمتً الهعرفٓةٌ .ذا ها تدعهً دراسة كؿ هف

عقٓل (  ،)2012كدراسة صالح ( ،)2009

كدراسة الرحٓمْ (  ،)2007كدراسة ا لباز( .)2001كدراسة ٌاىت وبٓل ( Hant & Bell,
.)2002
 التقكٓـ هف خٛؿ ٌذا الىهكذج ٓحقؽ لمطالب ىهكان فْ جهٓع جكاىبً ،الهعرفٓة كالهٍارٓةكالكجداىٓة ،كذلؾ هف خٛؿ تىكع استراتٓجٓات التقكٓـ التْ ٓستخدهٍا ٌذا الىهكذج ،فٍْ شاهمة
كهتىكعة كهستهرة فْ كؿ بعد هف ابعاد التعمـ ،كٌذا ٓعتبر ٌاهان كفعاٖ فْ زٓادة التعمـ ،كتعدٓؿ
الهفآٌـ كتىهٓة الهٍارات ،كلٓس هجرد تحدٓد هستكل الطالب ككضع عٛهتً ،فالتقكٓـ آىْ
كهستهرٓ ،هكف لمهعمـ استخداهً بها ٓتىاسب هع أٌداؼ الدرس كهحتكاي اضافة الِ الهٛحظة
الهستهرة كتقدٓـ الكاجبات هها ٓقدـ التغذٓة الراجعة كٓسٍؿ عهمٓة التعمـ .كٌذا ها أشارت إلًٓ دراسة
كؿ هف دراسة ا

( .)2008كدراسة الباز ( .)2001الفٓىو

لرحٓمْ  ،كدراسة حبٓب

(.)Alfinio,1999
كبشكؿ عاـ فقد اتفقت ٌذي الدراسة هع ىتٓجة دراسة كؿ هف
صالح (  ،)2009كدراسة

الرحٓمْ (  ،)2007كدراسة

عقٓل (  ،)2012كدراسة

الحصان (  ،.)2006كدراسة

البعمْ

( ،)2003كدراسة ا لباز( ،)2001كدراسة ٌاىت وبٓل (  .) ،)Hant & Bell, 2002تارلتون
( .)1992الفٓىو (  .)Alfinio,1999كلكىٍا اختمفت هع ىتائج دراسة دوجاري (  ،)1994حٓث
أشارت ٌذي الدراسة الِ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائٓان بٓف هتكسطْ تحصٓؿ الطمبة فْ الهجهكعة
التجرٓبٓة التْ استخدهت ىهكذج هارزاىك هقارىة هع الهجهكعة الضابطة التْ استخدهت الطرٓقة
اٚعتٓادٓة .حٓث قاهت ٌذي الدراسة بتطبٓؽ بعدٓف ٌها البعد الثاىْ كالثالث فقط هف ىهكذج هارزاىك
ٖبعاد التعمـ كترل الحصاف (  )2006أىً قد ٓعكد السبب إلِ عدـ فاعمٓة ىهكذج هارزاىك إلِ
إغفاؿ تطبٓؽ البعد اٖكؿ اٚتجاٌات آٚجابٓة كالبعد الرابع اٚستخداـ ذم الهعىِ كالبعد الخاهس
88

العادات العقمٓة الهىتجة ،فربها ٓككف التفاعؿ بٓف اٖبعاد الخهسة لىهكذج هارزاىك ٓؤدم إلِ أف
ٓككف فعاٚن .كٌذا ها تـ هراعاتً فْ ٌذا البحث.

 2:5مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والفرضية الثانية
السؤال الثاىْ :ها أثر استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ فْ تىهٓة دافع اٚىجاز لدل ط ٛب
الصؼ السادس اٖساسْ فْ هادة العمكـ.
اىبثؽ عىً الفرضٓة الثاىٓة لٍذي الدراسة ،التْ تىص عمِ اىً"ٓ ٚكجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد
هستكل الدٚلة ( )0.05 = αبٓف هتكسطْ عٛهات ط ٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كطٛب الهجهكعة
الضابطة عمِ هقٓاس دافع اٚىجاز ٓعزل لطرٓقة التدرٓس.
أظٍرت الىتائج كجكد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (

 )0.05 = αبٓف هتكسطْ

العٛهات عمِ هقٓاس دافعٓة ا٘ىجاز ،كجاءت الفركؽ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة ،التْ درست
باستخداـ طرٓقة تدرٓس كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ.
كٌذي الىتٓجة تعىْ َّ
إف طرٓقة التدرٓس كفؽ ىهكذج هارزاىك تؤثر آجابٓان فْ دافع ا٘ىجاز.
وٓهكن أن ٓعزو الباحث ٌذي الىتٓجة إلِ ها ٓمْ :
– إف اٌتهاـ الىهكذج بتكفٓر هىاخ تعمٓهْ ٓسكدي الراحة كالطهأىٓىة بٓف

أفراد الهجهكعة الكاحدة

كبٓف الهجهكعات قد ساعد عمِ إثارة الرغبة كزٓادة الدافعٓة لٙىجاز كا٘قباؿ عمِ الهحتكل
التعمٓهْ بكؿ فاعمٓة كىشاط كاٚستجابة لتكجٍٓات كارشادات الهعمـ بشكؿ همحكظ كآجابْ.
– تقدٓـ الهفآٌـ كالهعمكهات عمِ شكؿ خرائط هفآٌهٓة كهٍاـ هخطط لٍا كتجارب
هصههة قد ساعد عمِ إدراؾ العٛقات كالخصائص بٓف الهفآٌـ ككذلؾ ساعد
كالهقارىة كهعرفة أكجً الشبً كاٚختٛؼ بٓف الهفآٌـ كالهعمكهات كالذم عهؿ عمِ
تعمٓهْ تعمهْ هها عهؿ عمِ رفع هستكل الطهكح كا٘ىجاز.
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كأىشطة
عمِ التصىٓؼ
إٓجاد جك

– عرض الصكر كاٖسئمة ا ٘ستثارٓة كا٘ستقصائٓة فْ بدآة كؿ درس تتطمب فاعمٓة الهتعمـ هف
خٛؿ الهشاركة الفاعمة كالتعاكف كالهثابرة كههارسة العدٓد هف القدرات الذٌىٓة كالعهمٓات العقمٓة
كالهٍارات الهختمفة هثؿ هٍارة اٚستقصاء كاٚستقراء كاٚستدٚؿ هها

أسٍـ بشكؿ فاعؿ فْ إثارة

الحافز الهعرفْ.
– أتاح الهكقؼ التعمٓهْ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ هىاخان تعمٓهٓان تعاكىٓاَ بٓف افراد
الهجهكعة الكاحدة ،كٌذا ٓكفر آلٓة التعمـ هف اٖقراف ذكم هستكٓات التحصٓؿ الهختمفة هها ٓسٍـ
فْ تحقٓؽ اٚستقرار العاطفْ كرفع هستكل ا٘ىجاز.
– إ ّف إجراءات التعمـ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تككد عمِ ىشاط الهتعمـ كفاعمٓتً فْ
هختمؼ الهكاقؼ التعمٓهٓة ،فٍك هحكر العهمٓة التعمٓهٓة لـ ٓتمقِ الهعمكهات بطرٓقة تمقٓىٓة ،بؿ كاف
ٓكجً لمحصكؿ عمٍٓا هف خٛؿ القٓاـ بالهٍاـ كالتجارب كاٖىشطة كاٖسئمة الهتىكعة ،هها أدل إلِ
اثارة الدافعٓة ىحك التعمـ خاصة بعد اىجاز الهٍاـ الهككمة الٍٓـ.
كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هع ىتائج عدد هف الدراسات التْ تىاكلت أثر بعض طرؽ التعمٓـ الحدٓثة عمِ
دافع ا٘ىجاز هثؿ دراسة أبك دٚخ (  ،)2004كدراسة الهصرم (  ،)2003كعبدي (  ،)2002كعبدي
( ،)1997حٓث أظٍرت الىتائج أىً "ٓكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة
( )0.01 = αبٓف هتكسطات دافع إىجاز طمبة الهجهكعة التجرٓبٓة كالضابطة ،ككاىت الفركؽ
لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة ،بٓىها أظٍرت ىتائج دراسة أبك حجمً ( ،)2006كرداد ( ،)2000بأىً "
ٓ ٚكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة

) )0.01 = αبٓف هتكسطات دافع إىجاز

طمبة الهجهكعتٓف التجرٓبٓة كالضابطة.
كفْ حدكد اطٛع الباحث لـ ٓجد أم دراسة بحثت فْ أثر ىهكذج هارزاىك عمِ دافعٓة ا٘ىجاز.
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 3:5هىاقشة الىتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث والفرضٓة الثالثة
السؤال الثالث :ها أثر استخدام ىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم فْ تىهٓة االتجاٌات ىحو هادة لدى
طالب الصف السادس األساسْ فْ هادة العموم؟
اىبثؽ عىً الفرضٓة الثالثة لٍذي الدراسة،التْ تىص عمِ اىً" ٓ ٚكجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد
هستكل الدٚلة (  )0.05 = αبٓف هتكسطْ عٛهات ط ٛب الهجهكعة التجرٓبٓة كط ٛب
الهجهكعة الضابطة عمِ هقٓاس اٚتجاي ٓعزل لطرٓقة التدرٓس".
أظٍرت الىتائج كجكد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة (

 )0.05 = αبٓف هتكسطْ

عٛهات الط ٛب عمِ هقٓاس اٚتجاي ىحك العمكـ ،كجاءت الفركؽ لصالح الهجهكعة التجرٓبٓة،
التْ درست باستخداـ طرٓقة تدرٓس كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ.
كٌذي الىتٓجة تعىْ اف طرٓقة التدرٓس كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ تؤثر آجابٓان فْ اٚتجاي
ىحك هادة العمكـ.
ٓهكن أن ٓعزو الباحث ٌذي الىتٓجة إلِ ها ٓمْ :
– إ ّف إجراءات التدرٓس كفؽ ٌذا الىهكذج اتاحت لمطٛب فرصة التعبٓر عف ارائٍـ كافكارٌـ بكؿ
راحة كحرٓة اذ ٓركز عمِ آجابٓة الطالب فْ الهكاقؼ التعمٓهٓة الهختمفة كزٓادة فاعمٓتً كهشاركتً
فْ اىجاز الهٍاـ التعمٓهٓة هها ساعدٌـ عمِ فٍـ الظكاٌر بشكؿ كبٓر كجذب اىتباي الطالب ىحك
الهادة التعمٓهٓة الهختارة هها كاف لٍا اٖثر البالغ فْ اتجاٌات الطمبة .كٌذا ها أشارت الًٓ دراسة
حبٓب ( ،)2008كدراسة صالح ( ،)2009كدراسة الفٓىو ()Alfinio,1999
– إ ّف ٌذا الىهكذج ٓكفر لمطالب فرصة الهشاركة كالتطبٓؽ العهمْ لٗىشطة كالهٍارات كالتجارب
كبذلؾ عهؿ ٌذا الىهكذج عمِ اشباع حاجاتً كهٓكلً هها زاد فْ استهتاعً لهادة العمكـ كبالتالْ
تككىت لدًٓ اتجاٌات آجابٓة ىحك هادة العمكـ كٌذا ىاد انر ها ٓحدث فْ الطرٓقة العادٓة حٓث اف
الهعمـ ٓكتفْ بالعرض العهمْ اهاـ الطٛب دكف هشاركتٍـ كبذلؾ ٓككف الىاتج التعمٓهْ ٌك حفظ
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كاسترجاع الهعمكهات كالهعارؼ ،كٌذا ها أشارت إلًٓ دراسة كؿ هف عقٓل ( )2012كدراسة صالح
( ،)2009كدراسة البعمْ (ٌ،)2003اىت وبٓل (.)Hant & Bell, 2002
– ٍٓتـ ٌذا الىهكذج فْ بعدي اٖكؿ فْ تىهٓة اٚتجاٌات آٚجابٓة ىحك الهىاخ الصفْ بها ٓحكًٓ
هف هعمـ كأقراف كبٓئة صفٓة كأجكاء آجابٓة هرٓحة لمطالب بحٓث ٓشعر بالراحة كالطهأىٓىة كالسركر
كالهحبة كاٖلفة كالتعاكف بٓىً كبٓف اقراىً هها عهؿ عمِ

إزالة الخكؼ كالرٌبة هف هادة العمكـ

كا٘قباؿ عمِ الهادة التعمٓهٓة بكؿ كرغبة كهحبة كاٌتهاـ هها ككف اتجاٌات آجابٓة ىحك العمكـ.
كٌذا تدعهً ىتائج دراسة كؿ هف دراسة صالح ( ،)2009كدراسة حبٓب ( ،)2008كدراسة حساىٓن
( ،)2006ودراسة ٌاىت وبٓل ( ،)Hant & Bell, 2002الفٓىو ()Alfinio,1999
– ٓكفر التعمـ بٍذي الطرٓقة تعمهان ذم هعىِ ٓقكـ الطالب بربط التعمـ الجدٓد بها لدًٓ هف هعمكهات
كهعارؼ بكاقع حٓاتً ،كاف الطالب كاف لً دكر فعاؿ حٓث لـ ٓتمقِ الهعمكهات بطرٓقة تمقٓىٓة بؿ
كاىت لً فرصة اٚكتشاؼ كالتجرٓب تحت اىظار الهعمـ الذم ٓعتبر الهرشد كالهكجً لمهتعمـ كٌذا
ٓدعـ ىهك هٍارات التفكٓر الهختمفة هها ٓزٓد هف اٚتجاي ىحك هادة العمكـ.

كٌذا ها تدعهً ىتائج

دراسة كؿ هف دراسة صالح ( ،)2009كدراسة الباز( ،(2001كدراسة الٓان وآخرون ( &Allin
ٌ .)Others,1998اىت وبٓل ()Hant & Bell, 2002
– هف جٍة اخرم فاف استخداـ ىهكذج هارزاىك ادل إلِ زٓادة التحصٓؿ لمهجهكعة التجرٓبٓة ،اٖهر
الذم اكجد هشاعر الحب كالرضا كالراحة الىفسٓة عىد الطٛب ،هها زاد هف دافعٓتٍـ كتفاعمٍـ
كاتجاٌٍـ ىحك هادة العمكـ ،ككذلؾ سٍؿ عمٍٓـ عهمٓة التعمـ ٖىً ٓتفؽ هع الطرٓقة التْ ٓتعمهكا بٍا.
كٌذا ها أشارت إلًٓ دراسة كؿ هف

دراسة حبٓب (  )2008كدراسة حساىٓن (  ،)2006كدراسة

الباز ( .)2001الفٓىو (،)Alfinio,1999
كبشكؿ عاـ فأف ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ لً اٖثر آٚجابْ عمِ تحصٓؿ الطمبة كدافعٓة
إىجازٌـ كاتجاٌاتٍـ ىحك هادة العمكـ بدٚلة إحصائٓة ،لها ٓكفري ٌذا الىهكذج هف هٓزات كثٓرة أٌهٍا
تىهٓة اٚتجاٌات كاٚدراكات آٚجابٓة ىحك الهىاخ الصفْ كٌذا ٓعد هف اٖهكر بالغة اٌٖهٓة فْ
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الهكقؼ التعمٓهْ ،هها أكجد هشاعر الراحة كالهحبة كاٖلفة كالتعاكف بٓىً كبٓف اٖقرف ،هها كفر
هىاخان تعمٓهٓا تعاكىٓان هىاسبان لمتعمـ كتىهٓة هٍارات التفكٓر الهختمفة ،كذلؾ التركٓز عمِ كظٓفٓة
الهعارؼ كالهعمكهات بتكفٓر فرصة لمطٛب ٚستخداـ الهعرفة استخداهان ذم هعىِ هف خٛؿ البحث
كاٚستقصاء التجرٓبْ ،كحؿ الهشكٛت ،كاتخاذ القرار ،كذلؾ جعؿ الهتعمـ هحكر العهمٓة التعمٓهٓة
التعمٓهة ،كاعطائً الكقت الكافْ لبىاء هعرفتً بىفسً ،هف خٛؿ اٖىشطة العهمٓة كالتفاكض
اٚجتهاعْ هع اٖقراف.

 4:5التوصٓات:
ىقسـ التكصٓات لمجٍات الهختصة فْ ك ازرة التربٓة كالتعمٓـ العالْ الفمسطٓىٓة إلِ:
قسم اإلدارة العاهة لإلشراف والتأٌٓل التربوي:
– القٓاـ بتىظٓـ دكرات تدرٓبٓة لهشرفْ كهعمهْ كهعمهات العمكـ عمْ استخداـ ىهكذج هارزاىك
ٖبعاد التعمـ فْ التدرٓس لدكري آٚجابْ فْ زٓادة تحصٓؿ الطمبة كزٓادة دافعٓتٍـ فضٛن عف
ىهك اتجاٌاتٍـ آٚجابٓة ىحك العمكـ.
اإلدارة العاهة لمهىاٌج
– أخذ ىتائج الدراسة بعٓف اٚعتبار عىد إعداد هىاٌج العمكـ كالهكاد التعمٓهٓة ،كتضهٓف ٌذي
الهىاٌج بإجراءات التدرٓس كفؽ ىهكذج هارزاىك بأبعادي الخهسة.
الهعمهٓن :تكصْ ٌذي الدراسة الهعمهٓف عاهة بإتباع اٖتْ:
– استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ الذم ٓسٍـ فْ تقدٓـ الهحتكل التعمٓهْ بشكؿ ٓهكف
الطٛب هف فٍهً كادراؾ العٛقات بٓف اجزائً هها ٓهكف الهتعمـ فْ آجاد الحمكؿ لمهشكٛت التْ
تكاجًٍ فْ حٓاتً.
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 5:5هقترحات الدراسة
فْ ضكء ها تكصمت الًٓ الدراسة هف ىتائج ٓقترح الباحث اجراء البحكث كالدراسات التالٓة:
 –1دراسة أثر ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ عمِ تىهٓة التفكٓر ا٘بداعْ لدل طمبة الهرحمة
الهتكسطة.
 –2دراسة أثر ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ فْ تىهٓة هٍارة حؿ الهشكٛت فْ هادة العمكـ لدل
طمبة الهرحمة الهتكسطة.
 –3فعالٓة ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ فْ تىهٓة التحصٓؿ كدافعٓة ا٘ىجاز فْ هادة العمكـ لدل
طمبة الهرحمة الثاىكٓة.
 – 4فعالٓة ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ فْ تىهٓة هٍارات التفكٓر الهىطقْ كالتحصٓؿ فْ هادة
العمكـ لدل تٛهٓذ الهرحمة الهتكسط.
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الهتوسط فْ هادة الفٓزٓاء ،هجمة جاهعة بابل (العموم االىساىٓة) .1102-1126 ،(4)20

الحاهد ،هحهد (  .)1996قٓاس دافعٓة اإلىجاز الدراسْ عمِ البٓئة السعودٓة  ،رسالة الخمٓج
العربْ.131- 165 ،)58(16 ،
95

حبٓب ،آهاف (  .)2008فاعمٓة استخدام ىهوذج ابعاد التعمم فْ تىهٓة التحصٓل واتخاذ القرار
واالتجاي ىحو العموم لتالهٓذ الصف االول االعدادي  ،رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة ،جاهعة
عٓف شهس ،هصر.
أبك حجمة ،أهؿ (  .)2006ﺃثﺭ ىهَﺫﺝ تسﺭٓع تعمٓن ﺍلعمَن عمِ ﺍلتحصٓل َﺩﺍفع ﺍإلىجاﺯ َهفٍَن
ﺍلﺫﺍﺕ َقمﻕ ﺍالختباﺭ لﺩُ ﻁمبة ﺍلصﻑ ﺍلسابع فْ هحافﻅة قمقٓمٓة  ،رسالة هاجستٓر غٓر
هىشكرة ،جاهعة الىجاح الكطىٓة ،ىابمس ،فمسطٓف .
حساىٓف ،هحهد (  .)2006فاعمٓة برىاهج هعد وفق ىهوذج ابعاد التعمم فْ تدرٓس الفٓزٓاء عمِ
اكتساب الهفآٌم والتفكٓر الهركب واالتجاي ىحو تعمم الفٓزٓاء

لدل طٛب الصؼ اٚكؿ

الثاىكم ،رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة ،كمٓة التربٓة ،جاهعة الهىٓا ،هصر
الحصاف ،اهاىْ (  .)2006فاعمٓة ىهوذج ابعاد التعمم فْ تىهٓة بعض هٍارات التفكٓر
واالستٓعاب الهفآٌهْ فْ العموم واالدراكات ىحو بٓئة الصف لدى تمهٓذات الهرحمة
االبتدائٓة  ،رسالة دكتورة غٓر هىشورة ،كمٓة التربٓة لمبىات ،الرٓاض.
خمٓفة ،عبد المطٓؼ (  .) 2000الدافعٓة لإلىجاز  ،القاٌرة  :دار غرٓب لمطباعة كالىشر كالتكزٓع.
هصر.
ﺩعباﺱ ،ﺭىا (  .)1995ﺃثﺭ قمﻕ ﺍالهتحاو فْ ﺍلتحصٓل ﺍلﺩﺭﺍسْ ﺍلعان لﺩُ ﻁمبة ﺍلصﻑ ﺍلثاىْ
ﺍلثاىَّ فْ ﺍلهﺩﺍﺭﺱ ﺍلحﻜَهٓة فْ هﺩو ىابمﺱ ،ﻁَلﻜﺭن قمقٓمٓة  ،ﺭسالة هاجستٓﺭ غٓﺭ
هىشَﺭﺓ ،جاهعة ﺍلىجاﺡ ﺍلَﻁىٓة ،ىابمﺱ ،فمسﻁٓو.
أبك دٚخ ،ىائمة (  .)2004أثر استخدام استراتٓجٓة خرائط الدائرة الهفآٌهٓة عمِ التحصٓل
العمهْ ودافع اإلىجاز وقمق َقمﻕ ﺍالختباﺭاالَ ىْ والهؤجل لطمبة الصف التاسع فْ الكٓهٓاء
وعموم األرض فْ الهدارس الحكوهٓة فْ قباطٓة  ،رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة  ،جاهعة
الىجاح الكطىٓة ،ىابمس ،فمسطٓف.
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الرحٓمْ ،هرٓـ (  .)2007اثر استخدام ىهوذج هارزاىو إلبعاد التعمم فْ تدرٓس العموم فْ
التحصٓل وتىهٓة الذكاءات الهتعددة لدى طالبات الصف الثاىْ الهتوسط

 ،رسالة دكتكراي

غٓر هىشكري ،جاهعة اـ القرل ،كمٓة التربٓة ،السعكدٓة
رداد ،آهف (  .)2000اثر استخدام استراتٓجٓات التغٓٓر الهفآٌهْ عمِ دافع االىجاز لطمبة
الصف التاسع االساسْ فْ هادة األحٓاء وتحصٓمٍم االىْ والهؤجل فٍٓا فْ الهدارس
الحكوهٓة التابعة لهدٓرٓة تربٓة وتعمٓم هحافظة طولكرم

 ،رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ،

جاهعة الىجاح الكطىٓة ،ىابمس ،فمسطٓف .
زٓتكف ،عآش (  ،)1988االتجاٌات والهٓول العمهٓة فْ تدرٓس العموم  .عهاف  ،اٚردف .جهعٓة
عهاؿ الهطابع اٖردىٓة.
زٓتكف ،عآش ( ،)1994اسالٓب تدرٓس العموم  .عهاف  :دار الشركؽ لمىشر كالتكزٓع ،اٚردف.
زٓتكف ،كهاؿ ( .)2004تكىولوجٓا التعمٓم فْ عصر الهعموهات واالتصاالت ،عالـ الكتب.
الزٓكد ،ىادر كٌىدم ،ذٓاب (  .)1989التعمم والتعمٓم الصفْ  ،ط  ،2عهاف :دار الفكر لمىشر
كالتكزٓع.
سكرٓال ،لطفْ ( .)1989توفٓر الدافعٓة لمتعمم ،هعٍد التربٓة ،الرئاسة العاهة لككالة الغكث الكلٓة،
عهاف ،اٖردف.
صالح ،هدحت (  .)2009فعالٓة استخدام ىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم فْ تىهٓة التفكٓر
االستداللْ والتحصٓل فْ هادة العموم واالتجاي ىحو الهادة لدى تالهٓذ الصف األول
الهتوسط بالههمكة العربٓة السعودٓة  .هجمة التربٓة العمهٓة  ،الهجمد الثاىْ عشر ،العدد
اٖكؿ.
عبد السٛـ ،عبد السٛـ ((  .)2001اتجاٌات هعاصرة فْ تدرٓس العموم  ،القاٌرة :دار الفكر
العربْ ،هصر.
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عبد المطٓؼ ،أساهة (  )2003تىهٓة بعض هٍاارت التفكٓر الهتضهىة فْ ىهوذج أبعاد التعمم هن
خالل تدرٓس العموم لدى تالهٓذ الهرحمة اإلعدادٓة  ،رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ،كمٓة
التربٓة ،جاهعة عٓف شهس ،هصر.
عبد الىكر ،كاظـ (  .)2005هقاالت وقراءات وتأهالت فْ عمم الىفس وتربٓة التفكٓر واإلبداع .
عهاف  :دٓبكىك لمطباعة كالىشر كالتكزٓع.
عبدي ،شحادي (  .) 1997إثر استخدام الخرائط الهفآٌهٓة عمِ هفٍوم الذات ودافعٓة اإلىجاز
لدى طمبة الصف التاسع األساسْ فْ هدٓىة جىٓن

 ،جاهعة الىجاح الكطىٓة ،ىابمس،

فمسطٓف.
عبدي ،شحادي (  .)1999اساسٓات البحث العمهْ فْ العموم التربوًٓ واالجتهاعٓة  ،ىابمس :دار
الفاركؽ لمثقافة كالىشر ،فمسطٓف.
عبدي ،شحادي ( .)2007أثر استخدام اإلستراتٓجٓة التفاضمٓة عمِ التحصٓل ودافع اإلىجاز االَ ىْ
والهؤجل لدى طمبة الصف التاسع فْ وحدة "الطاقة الهٓكاىٓكٓة فْ حٓاتىا" هن

هادة

الفٓزٓاء ،هجمة الجاهعة اإلسالهٓة فْ غزة.
العرٓاف ،هحهد (  .)2011برىاهج هقترح قائم عمِ ىهوذج أبعاد التعمم لهارزاىو لتىهٓة هٍارات
التفكٓر العمهْ لدى طالب الصف التاسع األساسْ بغزة

 .رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة،

الجاهعة اٚسٛهٓة ،غزة.
العهراف ،جٍٓاف (  .)1995دافعٓة اإلىجاز وعالقتٍا بالتحصٓل الدراسْ وبعض الهتغٓرات
الدٓهغرافٓة لدى عٓىة هن الطمبة فْ الهرحمتٓن االبتدائٓة واإلعدادٓة لدولة البحرٓن
دراسات العموم اإلىساىٓة22( ،أ) ،هجمد.6
عرٓفج ،ساهْ (  .)2000هقدهة فْ عمم الىفس التربوي  ،عهاف :دار الفكر لمطباعة كالىشر
كالتكزٓع ،اٖردف.
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عدس ،عبد الرحهف (  .)1998عمم الىفس التربوي  ،عهاف :دار الفكر لمطباعة كالىشر كالتكزٓع ،
عهاف ،اٚردف.
عدس ،عبد الرحهف كتكؽ  ،هحْ الدٓف (  .)1998الهدخل الِ عمم الىفس  ،عهاف :دار الفكر
لمطباعة كالىشر كالتكزٓع ،اٚردف.
عقٓؿ ،إبرآٌـ ( .)2012أثر إبعاد التعمم عىد هارزاىو عمِ تحصٓل طمبة الصف السابع األساسْ
ودافعٓتٍم ىحو تعمم الرٓاضٓات .هجمة جاهعة األزٌر بغزة  ،سمسمة العمكـ ا٘ىساىٓة ،2012
الهجمد  ،14العد.2
عمٓاف ،شاٌر (  .)2010هىاٌج العموم الطبٓعٓة وطرق تدرٓسٍا  .عهاف :دار الهسٓرة لمىشر
كالتكزٓع ،اٖردف.
الدهرداش ،سرحاف ( .)1996الهىاٌج الهعاصرة ،هكتبة الفٛح ،الككٓت.
فتح اهلل ،هىدكر(  .)2009فاعمٓة استخدام ىهوذج ابعاد التعمم فْ تىهٓة االستٓعاب الهفآٌهْ
وبعض العادات العقمٓة لدى تالهٓذ الصف السادس االبتدائْ

 ،هجمة التربٓة العمهٓة ،

هصر ،هجمد  ،12العدد(.82—125 ،)2
قطاهْٓ ،كسؼ ( ،)1993الدافعٓة لمتعمم الصفْ لدى طمبة الصف العاشر فْ هدٓىة عهان،
دراسات (العموم اإلىساىٓة))20 ،أ( (.)2
قطاهْٓ ،كسؼ ( .)1998سٓكولوجٓة التعمم والتعمٓم الصفْ ،عهاف :دار الشركؽ ،اٖردف.
الكبٓسْ ،عبد الكاحد (  .)2007القٓاس والتقوٓم تجدٓدات وهىاقشات  .ط  .1عهاف  :دار جرٓر
لمىشر كالتكزٓع.
ككستا ،ارثر ككالٓؾ ،بٓىا (  .)2003عادات العقل  -سمسمة تىهوٓة  -تكاهل عادات العقل
والهحافظة عمًٓ ،ترجهة  :هدارس الظٍراف اٌٖمٓة :دار الكتاب لمىشر ،الدهاـ.
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هارزاىك ،ر .ج كآخركف (  .)1998إبعاد التعمم دلٓل الهعمم  ،ترجهة جابر عبد الحهٓد ،ك صفاء
اٚعسر ،ىادٓة شرٓؼ ،القاٌرة  :دار قباء لمطباعة كالىشر كالتكزٓع.
هارزاىك ،ر .ج كآخركف ( .)1999إبعاد التعمم تقوٓم األداء باستخدام ىهوذج أبعاد التعمم  ،ترجهة
جابر عبد الحهٓد ،كصفاء اٖعسر ،ىادٓة شرٓؼ .القاٌرة  :دار قباء لمطباعة كالىشر
كالتكزٓع ،هصر.
هارزاىك ،ر .ج كآخركف ( .)2000إبعاد التعمم بىاء هختمف لمفصل الهدرسْ ،ترجهة جابر عبد
الحهٓد ،كصفاء اٖعسر  ،ىادٓة شرٓؼ .القاٌرة  :دار قباء لمطباعة كالىشر كالتكزٓع.
الهحتسبٌ ،بة )  .( 2011أثر التكاهل بٓن ىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم وىهوذج  KWLفْ
تحصٓل لطمبة الصف الحادي عشر العمهْ فْ األحٓاء وتىهٓة الذكاءات الهتعددة
لدٍٓم ،رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ،جاهعة القدس ،فمسطٓف.
الهحرزم ،عبد اهلل

( .)2003أثر استخدام ثالث طرق عالجٓة فْ

التعمم عمِ تحصٓل طمبة الهرحمة

إطار إستراتٓجٓة إتقان

األساسٓة فْ هادة الرٓاضٓات واتجاٌاتٍم ىحوٌا ،

أطركحة دكتكراي غٓر هىشكرة ،كمٓة التربٓة (ابف الٍٓثـ) ،جاهعة بغداد .
الهصرم ،حٓاة (  .)2003أثر استخدام الخرائط الهخروطٓة عمِ تحصٓل طمبة الصف التاسع فْ
هادة الحٓاة ودافع اإلىجاز لدٍٓم فْ الهدارس التابعة لوكالة الغوث فْ هحافظة ىابمس ،
رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة.جاهعة الىجاح الكطىٓة ،ىابمس ،فمسطٓف .
الىابمسْ ،ىظاـ (  .)1982دراسة عالقة هستوٓات دافعٓة االىجاز باألداء العهمْ ،رسالة هاجستٓر
غٓر هىشكري ،جاهعة عٓف شهس ،القاٌرة ،جهٍكرٓة هصر العربٓة .
الىابمسْ ،ىظاـ (  .)1986هكوىات دافعٓة اإلىجاز وعالقتٍا بأسموب حل الهشكالت
دكتكراي غٓر هىشكرة ،جاهعة طىطا ،القاٌرة ،هصر.
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 ،رسالة

ىبٍافٓ ،حِٓ (  .)2004طرائق تدرٓس االجتهاعٓات وتطبٓقاتٍا العهمٓة  ،عهاف :دار ٓافا لمىشر
كالتكزٓع.
الىجدم ،أحهد كراشد ،هحْ الدٓف كهىِ حسٓف .)2002 ( ،الهدخل فْ تدرٓس العموم  ،القاٌرة :
دار الفكر العربْ .هصر.
ىشكافٓ ،عقكب ( .)2001الجدٓد فْ تعمٓم العموم ،عهاف :دار الفرقاف لمىشر كالتكزٓع ،اٖردف.
ىشكاتْ ،عبد الحهٓد ( .)1996عمم الىفس التربوي ،ط ،3عهاف :دار الفرقاف لمىشر كالتكزٓع.
ك ازرة التربٓة كالتعمٓـ العالْ  " .)2012( ،توجٍات التحصٓل فْ االختبارات الهوحدة لألعوام
 ،2012 ،"2011 ،2010 ،2009التقرٓر الرئٓسْ ،راـ اهلل ،فمسطٓف.
الككٓؿ ،حمهْ كالهفتْ ،هحهد )  .( 1987أسس بىاء الهىاٌج وتىظٓهاتً ،د.ف  :عهاف.
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همحق ( )16السادة أعضاء لجىة التحكٓم.
همحق( )17كتاب الجاهعة الهوجً إلِ هدٓر التربٓة والتعمٓم فْ طولكرم.
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همحق ()1
الجدول الزهىْ لموحدة الرابعة  :الحركة والقوة
الفصل

اٖكؿ :الحركة

الثاىْ :القكة

الدرس

عدد الحصص

الهكضع كالحركة

3

أشكاؿ الحركة

2

هتكسط السرعة
تقكٓـ الفصؿ اٖكؿ

2
1

القكة (هفٍكهٍا كعىاصرٌا كأثرٌا)
أثر بعض القكل فْ الطبٓعة

2

قكة الفعؿ كرد الفعؿ

2

3

تقكٓـ الكحدة

1

الهجهكع

16
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همحق رقم ()2

تحمٓل الهحتوى العمهْ

لتحدٓد الهعرفة بىوعٍٓا
( التقرٓرٓة واإلجرائٓة)
لوحدة الحركة والقوة

إعداد
الباحث  /عبد السالم هقبل هشعل

إشراف
الدكتور

عبد الغىْ الصٓفْ
2014/1435
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تحمٓل الهحتوى العمهْ لموحدة الرابعة ( الحركة والقوة )
الرقم

الهوضوعات

1

الهكضع كالحركة

2

اشكاؿ الحركة

3

هتكسط السرعة

الهعرفة التقرٓرٓة
هفٍكـ ىقطة اٚسىاد كالهكضع

الهعرفة اإلجرائٓة
ٓحدد عهمٓا هكاضع اجساـ هختمفة بالىسبة
لىقطة إسىاد هعٓىة

اٖهكر الٛزهة لتحدٓد هكضع جسـ ها .
هفٍكـ الحركة
ادكات قٓاس الهسافة كالزهف.

ٓهٓز بٓف الجسـ الهتحرؾ كالجسـ الساكف .
ٓستخدـ ادكات قٓاس الهسافة كالزهف لتحدٓد
الهكضع كالحركة.

كحدات قٓاس الهسافة كالزهف .
اٖثر الىاتج عف كؿ شكؿ هف اشكاؿ
الحركة

ٓحدد ىكع الحركة هف خٛؿ شكمٍا.

الظكاٌر الىاتجة عف دكراف اٚرض حكؿ
ىفسٍا كحكؿ الشهس
هفٍكـ هتكسط السرعة.
العكاهؿ الهؤثرة فْ السرعة.
كحدات قٓاس هتكسط السرعة
هفٍكـ القكة.

4

القكة (هفٍكهٍا

كعىاصرٌا كاثرٌا )

ٓحدد عهمٓا العكاهؿ الهؤثرة فْ السرعة..
ٓحسب هتكسط
سرعة جسـ هتحرؾ
ٓقٓس هقدار القكة باستخداـ الهٓزاف
الىابضْ

كحدة قٓاس القكة فْ الىظاـ العالهْ
لمقٓاس

هفٍكـ عىاصر القكة.

ٓحدد عهمٓا أثر القكة عمِ سرعة الجسـ هقدا انر
كاتجاٌان .

هفٍكـ القكة الهغىاطٓسٓة كقكة دفع الٍكاء
5

أثر بعض القكل فْ

بعض اىكاع القكل فْ لطبٓعة

الطبٓعة

هفٍكـ قكة الجاذبٓة اٖرضٓة.
هفٍكـ الكتمة كالكزف.

ٓحؿ هسائؿ عمِ الكتمة كالكزف.

هفٍكـ الفعؿ كرد الفعؿ.
6

قكة الفعؿ كرد الفعؿ

بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد

ٓطبؽ قاىكف

الفعؿ

الفعؿ كرد الفعؿ
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همحق رقم ()3

تحمٓل األٌداف التعمٓهٓة لموحدة الرابعة (الحركة والقوة )

الهكضكع

الرقـ

الٍدؼ التعمٓهْ

هستكل الٍدؼ

2
3

ٓحدد عهمٓاَ هكضع جسـ ها.

تطبٓؽ

ٓحدد هكاضع اجساـ هختمفة بالىسبة لىقطة إسىاد هعٓىة

4

ٓستىتج اٖهكر الٛزهة لتحدٓد هكضع جسـ ها .

فٍـ

5

ٓحدد الهقصكد بالحركة.

تذكر

6

ٓستىتج هفٍكـ الحركة .

فٍـ

7

ٓهٓز بٓف الجسـ الهتحرؾ كالجسـ الساكف .

فٍـ

8

ٓعدد ادكات قٓاس الهسافة كالزهف.

تذكر

9

ٓستخدـ ادكات قٓاس الهسافة كالزهف لتحدٓد الهكضع كالحركة.

تطبٓؽ

10

ٓعدد كحدات قٓاس الهسافة كالزهف .

تذكر

11

ٓحدد ىكع الحركة هف خٛؿ شكمٍا.

تطبٓؽ

12

ٓذكر اهثمة هختمفة عمِ اشكاؿ الحركة .

تذكر

13

ٓكضح اٖثر الىاتج عف كؿ شكؿ هف اشكاؿ الحركة.

فٍـ

ٓفسر الظكاٌر الىاتجة عف دكراف اٚرض حكؿ ىفسٍا كحكؿ الشهس

فٍـ

15

ٓستىتج هفٍكـ هتكسط السرعة.

فٍـ

16

ٓستىتج العكاهؿ الهؤثرة فْ السرعة.

فٍـ

17

ٓقارف بٓف اٚجساـ الهختمفة هف حٓث سرعتٍا.

18

ٓذكر قاىكف هتكسط السرعة .

تذكر

19

ٓذكر كحدات قٓاس هتكسط السرعة .

تذكر

20

ٓحسب هتكسط سرعة جسـ هتحرؾ.

تطبٓؽ

21

ٓكضح هفٍكـ القكة .

فٍـ

21

ٓستىتج هفٍكـ القكة

فٍـ

22

ٓكضح كٓفٓة قٓاس هقدار القكة بالهٓزاف الىابض.

فٍـ

23

ٓذكر كحدة قٓاس القكة فْ الىظاـ العالهْ لمقٓاس

تذكر

24

ٓحدد عىاصر القكة.

عمٓا

الهكضع كالحركة

1

ٓكضح الهقصكد بكؿ هف ىقطة اٚسىاد كالهكضع .

تذكر

اشكاؿ الحركة

14

هتكسط السرعة
كعىاصرٌا كاثرٌا )

القكة (هفٍكهٍا
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تطبٓؽ

هٍارات عمٓا

الطبٓعة

اثر بعض القكل فْ

الفعؿ

قكة الفعؿ كرد

25

ٓكضح الهقصكد بعىاصر القكة.

تذكر

26

ٓقٓس هقدار القكة باستخداـ الهٓزاف الىابضْ .

تطبٓؽ

27

ٓبٓف أثر القكة فْ تغٓٓر الحالة الحركٓة لجسـ ها .

تطبٓؽ

28
29

ٓحدد أثر القكة عمِ سرعة الجسـ هقدا انر كاتجاٌان .

تذكر

ٓكضح الفرؽ بٓف القكة الهغىاطٓسٓة كقكة دفع الٍكاء.

30

ٓذكر بعض اىكاع القكل فْ لطبٓعة.

تذكر

31

ٓستىتج هفٍكـ قكة الجاذبٓة اٖرضٓة.

فٍـ

32

ٓعرؼ قكة الجاذبٓة اٖرضٓة.

تذكر

33

ٓقارف بٓف الكتمة كالكزف.

34

ٓحؿ هسائؿ عمِ الكتمة كالكزف.

تطبٓؽ

35

ٓكضح الهقصكد بالفعؿ كرد الفعؿ.

تذكر

36

ٓستىتج العٛقة بٓف قكة الفعؿ كرد الفعؿ .

فٍـ

37

ٓطبؽ قاىكف الفعؿ كرد الفعؿ العهمٓة .

38

ٓفسر بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ .

فٍـ

39

ٓذكر بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ.

تذكر

هٍارات عمٓا

هٍارات عمٓا

109

تطبٓؽ

همحق ()4
العدد والىسب الهئوٓة لألٌداف فْ الهستوٓات الهعرفٓة
(التذكر ،الفٍم ،التطبٓق ،هٍارات عقمٓة عمٓا.
هستكل الٍدؼ
تذكر

الدرس

تطبٓؽ

فٍـ

الهجهكع

هٍارات عقمٓة
عمٓا

العدد

الىسبة

العدد

الىسبة

العدد

الىسبة

العدد

الىسبة

العدد

الىسبة

الهكضع كالحركة

4

%10

3

%8

3

%8

-

-

10

%26

أشكاؿ الحركة

1

%3

2

%5

1

%2

-

-

4

%10

هتكسط السرعة

2

%5

2

%5

1

%3

1

%2

6

%15

القكة (عىاصرٌا أثرٌا)

3

%8

2

%5

2

%5

2

%5

9

%23

2

%5

-

%3

1

%2

1

%3

5

%13

قكة الفعؿ كرد الفعؿ

2

%5

2

%5

1

%3

-

-

5

%13

الهجهكع

14

%36

12

%31

9

%23

4

%10

39

100
%

اثر بعض القكل فْ
الطبٓعة

ٓتضح هف الجدكؿ ( )3أف هجهكع اٌٖداؼ الهعرفٓة لٍذي الكحدة بمغ (ٌ )39دفان ،تكزعت
ٌذي اٌٖداؼ عمِ الهستكٓات اٖربعة ،إذ كاىت ىسبة اٌٖداؼ هف هستكل التذكر إلِ هجهكع
اٌٖداؼ تعادؿ  ،%36بٓىها ىسبة اٌٖداؼ هف هستكل الفٍـ تعادؿ%31أها ىسبة هستكل التطبٓؽ
فكاىت  23%أها بالىسبة لهستكل الهٍارات العمٓا فكاىت  %10كٌذا التدرج فْ عدد اٌٖداؼ ٌك
تدرج طبٓعْ هقارىة بطبٓعة الهكضكع كالفئة العهرٓة كدرجة صعكبة كؿ هستكل .حٓث احتمت
اٌٖداؼ هف هستكل التذكر الهرتبة اٖكلِ ثـ ٓمًٓ هستكل الفٍـ فْ الهرتبة الثاىٓة ،ثـ ٓمًٓ هستكل
التطبٓؽ فْ الهرتبة الثالثة ،كأخٓ انر هستكل الهٍارات العقمٓة العمٓا  .كقد أخذ الباحث بٍذي الىتائج
عىد إعدادي ٖدكات الدراسة اٖخرل (دلٓؿ البرىاهج التعمٓهْ ،كاٚختبار التحصٓمْ).
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همحق ()5
هعاهالت الصعوبة والتهٓٓز لفقرات االختبار القبمْ -البعدي
رقم الفقرة

هعاهل الصعوبة

هعاهل التهٓٓز

رقم الفقرة

هعاهل الصعوبة

هعاهل التهٓٓز

1

0.65

0.66

16

0.28

0.6

2

0.57

0.6

17

0.4

0.5

3

0.68

0.5

18

0.54

0.5

4

0.65

0.6

19

0.48

0.6

5

0.62

0.9

20

0.74

0.3

6

0.77

0.5

21

0.57

0.9

7

0.74

0.5

22

0.68

0.7

8

0.22

0.3

23

0.54

0.8

9

0.31

0.9

24

0.48

0.8

10

0.71

0.4

25

0.68

0.2

11

0.74

0.6

26

0.48

0.4

12

0.74

0.6

27

0.37

0.6

13

0.68

0.3

28

0.45

0.6

14

0.62

0.4

29

0.48

0.8

15

0.65

0.2

30

0.65

0.6
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همحق ()6

جدول الهواصفات لالختبار التحصٓمْ
تذكر
الٍدؼ

تطبٓؽ

فٍـ

هستكل

هٍارات عقمٓة

الهجهكع

عمٓا

عدد

عدد

عدد

عدد الفقرات

الهكضكع

الفقرات

الفقرات

الفقرات

الىسبٓة

الكزف

عدد

الىسبٓة الفقرات

الهكضع كالحركة

2

2

1

ػػ

%17

5

اشكاؿ الحركة

2

1

1

ػػ

%13

4

هتكسط السرعة

2

2

2

ػػ

%20

6

القكة (عىاصرٌا كأثرٌا )

2

1

1

2

%20

6

اثر بعض القكل فْ الطبٓعة

1

1

1

1

%13

4

قكة الفعؿ كرد الفعؿ

2

2

1

ػػ

%17

5

الكزف الىسبْ

%36

%30

%23

%10

100

عدد الفقرات

11

9

7

3
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%

30

همحق ( ) 7
االختبار التحصٓمْ فْ وحدة القوة والحركة القبمْ /البعدي
ا٘سـ .............................الصؼ ..................
الشعبة....................

التارٓخ ........................../
عزٓزم الطالب  :السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً

ٍٓدؼ ٌذا اٚختبار إلِ قٓاس هستكل التحصٓؿ لدل طمبة الصؼ السادس اٖساسْ فْ
الكحدة الرابعة  :الحركة كالقكة
أرجك ا٘جابة عف أسئمة ٌذا اٚختبار بكؿ دقة كعىآة عمها "بأف ىتائج ٌذا اٚختبار ستستخدـ فقط
ٖغراض البحث العمهْ كلٓس لٍا عٛقة بدرجاتؾ فْ الهدرسة
إق أر التعمٓهات جٓدان قبؿ البدء با٘جابة -:
 -1ا٘جابة عمِ كرقة اٖسئمة فقط.
ٓ -2تككف ٌذا اٚختبار هف  30فقرة هف ىكع اٚختٓار هف هتعدد ،لكؿ سؤاؿ أربع بدائؿ

ثٛثة هىٍا خاطئة ككاحدة هىٍا فقط هىاسبة عمٓؾ أف تختارٌا.

 -4اق أر كؿ سؤاؿ كحدد ا٘جابة الصحٓحة  ،ثـ ضع دائرة حكؿ الرهز الداؿ عمِ ا٘جابة

الصحٓحة كالٓؾ الهثاؿ التالْ :

س  :إحدل اٖدكات أتٓة تعد هف أدكات قٓاس الهسافة:
أ  -ساعة التكقٓت

ب – الهٓزاف الىابضْ

ج -الكركر

د -الهٓزاف ذك الكفتٓف

ا٘جابة الصحٓحة فْ الهثاؿ السابؽ ٌْ (ج) .كبالتالْ ىضع دائرة حكؿ (ج) .
 -5اذا اردت تغٓٓر ا٘جابة ٖحد اٖسئمة ضع اشارة  //عمِ ا٘جابة اٖكلِ فكؽ الدائرة،
ثـ ضع دائرة حكؿ اٚختٓار الذم قررت أىً الصحٓح .
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س -1الىقطة التْ تىطمؽ هىٍا لتحدٓد هكاف جسـ ها ٌْ -:
أ -الهكضع

ب -ا٘سىاد

ج -السككف

د -الحركة

س -2هكاف تكاجد الجسـ ٌك- :
ب -الهكضع

أ  -ىقطة ا٘سىاد

ج -هتكسط السرعة

د -الهسافة

س -3عىد ثبكت الهسافة فإف الجسـ اٖسرع ٌك الذم ٓقطع الهسافة فْ -:
ب -أربعة دقائؽ

أ  -ثٛثة دقائؽ

ج -خهسة دقائؽ

د -دقٓقتاف

س -4الهسافة التْ ٓقطعٍا الجسـ خٛؿ فترة زهىٓة تدعِ بػ -:
ب -القكة

أ -الحركة

د -ا٘سىاد

ج -هتكسط السرعة

س -5عىد ثبكت الزهف فإف الجسـ اٖسرع ٌك الذم ٓقطع هسافة -:
أ  100 -ـ

 70ـ

ب-

د 50 -ـ

ج 90 -ـ

س -6قكة تىشأ عف الفعؿ هساكٓة لً فْ الهقدار كهعاكسة لً فْ اٚتجاي ٌْ قكة -:
أ  -الجاذبٓة

ب -الكزف

ج -رد الفعؿ

د -الفعؿ

س -7هف ادكات قٓاس الزهف -:
أ -الكركر

ب -الهتر

ج -الهٓزاف الىابض
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د -ساعة الٓد

س -8تزداد قكة الجذب بٓف جسهٓف كمها -:
ب -قمت كتمتاٌها كزادت الهسافة بٓىٍها

أ  -زادت كتمتاٌها كزادت الهسافة بٓىٍها

د -قمت كتمتاٌها كقمة الهسافة بٓىٍها

ج -زادت كتمتاٌها كقمة الهسافة بٓىٍها
س -9القكة تؤثر فْ-:
أ -اٖجساـ الهتحركة ك ٚتؤثر فْ اٖجساـ الساكىة
ج ٚ -تؤثر فْ اٖجساـ الساكىة اك الهتحركة

ب -اٖجساـ الساكىة ك ٚتؤثر فْ الهتحركة
د -اٖجساـ الساكىة كالهتحركة

س -10هف أدكات قٓاس الهسافة -:
أ -الثاىٓة

ج -الساعة

ب -الهتر

د -كغـ

سٓ -11عبر عف قاىكف هتكسط السرعة رٓاضٓان بػ:
أ -ع = ؼ × ز

ب-

ج -ع = ؼ  +ز

ع=

د -ع = ؼ -ز

س -12الشكؿ الهقابؿ ٌك هثاؿ تطبٓقْ عمِ قكة -:
أ -الجاذبٓة

ج -السرعة

ب -الهغىاطٓسٓة

د -الفعؿ كرد الفعؿ

س -13تغٓر هسار الكرة عىد اصطداهٍا بالحائط بسبب قكة -:
أ-الجاذبٓة

ب -الٍكاء

ج -رد الفعؿ
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د -ا٘حتكاؾ

س -14تىتج ظاٌرة الفصكؿ اٖربعة عف دكراف -:
أ -اٖرض حكؿ الشهس

ب -القهر حكؿ اٖرض

ج -اٖرض حكؿ ىفسٍا

د -القهر حكؿ الشهس .

س -15إذا أثرت قكة عمِ جسـ هتحرؾ ككاف اتجاي القكة بىفس اتجاي حركة اؿجسـ ،فاف سرعة
اؿجسـ-:
ب -تزداد

أ  -تقؿ ثـ تزداد

د ٚ -تتأثر

ج -تقؿ

س -16تتهٓز الحركة اٌٚت اززٓة عف الحركة اٚىتقالٓة بأف-:
ب

أ  -الجسـ ٓدكر فْ هسار دائرم

– الجسـ ٓتحرؾ هف ىقطة البدآة إلِ ىقطة الىٍآة
د( -أ+ج)

ج -الحركة تكرر ىفسٍا فْ فترات زهىٓة هتساكٓة
س -17حركة اٖرجكحة هثاؿ تطبٓقٓان عمِ الحركة -:
ب -اٌٚت اززٓة

أ -الدكراىٓة

د ( -أ +ب )

ج-اٚىتقالٓة

س  -18جهٓع ها ٓمْ هف التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ ها عدا-:
أ -الصاركخ

ج -عقارب الساعة

ب -الهدفع

د – الطائرة الىفاثة

س -19عىد اصطداهؾ بحائط فإىؾ تشعر باٖلـ بسبب -:
أ -قكة رد الفعؿ

ج -قكة الفعؿ

ب -قكة ا٘حتكاؾ

د -قكة الجاذبٓة

س -20تغٓر هكضع الجسـ هف الىقطة ( أ ) الِ الىقطة (ب) فأف ذلؾ ٓدؿ عمِ أف الجسـ -:
أ  -تزداد كثافتً

ب -تزداد كتمتً

دٓ -زداد طكؿ

ج -هتحرؾ

س -21تبعد هدرسة أٍٓـ عف بٓتً  600ـ ٓقطعٍا بسرعة 5ـ/ث تبعان لٍذي السرعة ٓككف الزهف الٛزـ
لقطع ٌذي الهسافة ٌك-:
ب 120 -ث

أ  60 -ث

د 5 -ث

ج 100 -ث

س -22اذا كاىت كتمة سهٓر  50كغـ فإف كزىً ٌك -:
أ  50-ىٓكتف

ب-

 500كغـ

ج 500 -ىٓكتف

د-

 5كغـ

س -23اذا كاىت قكة الفعؿ تساكم  20ىٓكتف فإف قكة رد الفعؿ تساكم -:
أ 2 -ىٓكتف

ج 20 -ىٓكتف

ب 200 -ىٓكتف
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د 2000 -ىٓكتف

س -24اطمؽ رجؿ رصاصة بإتجاي ٌدؼ ٓبعد 100ـ فإذا كاف الزهف الذم احتاجتً الرصاصة حتِ
تصؿ الٍدؼ ٌك  2ثاىٓة فأف هتكسط السرعة ٌك -:
ب50 -ـ /ث

أ  100-ـ/ث

د10 -ـ/ث

ج5 -ـ /ث

س -25عىد قذؼ جسـ الِ اعمِ فإىً ٓعكد الِ اٚرض بسبب -:
أ  -هقاكهة الٍكاء

ج -سرعة الجسـ

ب -قكة الفعؿ

د -قكة الجاذبٓة

س -26كصفت سىا هكاف هدرستٍا فقالت تبعد  200ـ عف هدٓىة اٖلعاب باتجاي الشرؽ ىقطة ا٘سىاد
التْ اتخذتٍا سىا لٍذا الكصؼ ٌْ -:
ب -هدٓىة اٖلعاب

أ -الهدرسة

ج200 -ـ بػاتجاي الشرؽ

دٓ ٚ -كجد ىقطة

إسىاد
س -27إذا قطع أٍٓـ هسافة 600ـ فْ دقٓقة ،كقطعت ربِ هسافة 500ـ فْ  50ثاىٓة فأف -:
أ – أٍٓـ اسرع هف ربِ

ب

ح – سرعة آٍـ = سرعة ربِ

– ربِ اسرع هف آٍـ
دٓ ٚ -هكف تحدٓد اٖسرع

س -28فْ الشكؿ الهقابؿ بعد تحمٓؿ عىاصر القكة فأف الرهز الذم ٓهثؿ

 50نيوجن

2

4

1
3

هقدار القكة ٌك-:
أ )1(-

)2

ب( -

د)4( -

ج)3( -

س -29الرهز الذم ٓهثؿ ىقطة تأثٓر القكة ٌك-:
أ )1( -

)2

ب( -

ج)3( -

د( -

س -30ىكع القكة ٌْ -:
أ -دفع

ب -سحب

ج -احتكاؾ
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د -هغىاطٓسٓة
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همحق ()8
اإلجابات الىهوذجٓة لالختبار التحصٓمْ
رقـ الفقرة

ا٘جابة الصحٓحة

رقـ الفقرة ا٘جابة الصحٓحة

1

ب

16

ج

2

ب

17

ب

3

د

18

ج

4

ج

19

أ

5

أ

20

ج

6

ج

21

ب

7

د

22

ب

8

ج

23

ج

9

د

24

ب

10

ب

25

د

11

ب

26

ب

12

د

27

ج

13

ج

28

ب

14

أ

29

أ

15

ب

30

ب
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توزٓع فقرات هقٓاس دافع اإلىجاز عمِ أبعادي التسعة
الرهز

البعد

عدد الفقرات

الرهز

البعد

عدد الفقرات

A

هستوى الطهوح األكادٓهْ

8

F

إعالء االَ ىا

7

B

التوجً لمىجاح

7

G

الحاجةإلِ االىتهاء

7

C

التوجً لمعهل

7

H

الىزعة الوصولٓة–االىتٍازٓة

7

D

التوجً لمتحصٓل

9

I

االستقرار العاطفْ

9

E

الحافز الهعرفْ

8
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همحق ()10
هقٓاس الدافع لإلىجاز
الصؼ:السادس اٚساسْ

اٚس ػػـ:
الهدرسة:

ٌذا الهقٓاس ٓتككف هف هجهكعة هف العبارات الهتعمقة بحاجتؾ أك رغبتؾ فْ ا٘ىجاز أك
التحصٓؿ .لٓست فٍٓا إجابات صحٓحة أك أخرل خطأ ٖىٍا هجرد كجٍة ىظر تعبر عف دافعؾ أك

حاجتؾ الفعمٓة ،كها تظٍر فْ تصرفؾ الٓكهْ العادم حكؿ الهكضكعات التْ تثٓرٌا ٌذي العبارات.

عمٓؾ أف تككف هتأكدان هف أف استجابتؾ عمِ كؿ عبارة تعكس كاقعؾ الفعمْ بشكؿ صادؽ.

رجاء أف تق أر كؿ عبارة جٓدان ،فإذا كجدتٍا تىطبؽ عمٓؾ أك تكافؽ عمٍٓا فضع عٛهة (  )Xأهاـ رقـ
ٌذي العبارة فْ كرقة ا٘جابة كأسفؿ كمهة (هكافؽ) ،كاذا كجدتٍا  ٚتىطبؽ عمٓؾ أك  ٚتكافؽ عمًٓ

تهاهان ،ضع عٛهة( )Xاسفؿ كمهة (غٓر هكافؽ) كأهاـ رقـ ٌذي العبارة فْ كرقة ا٘جابة.

أها إذا كىت هترددا بٓف (ىعـ) ،ك( ،)ٚأم تىطبؽ عمٓؾ العبارة الِ حد ها أك  ٚتهثؿ حاجتؾ
تهثٓٛن تاهان فضع عٛهة ( )Xاسفؿ عبارة  ٚادرم أهاـ رقـ العبارة فْ كرقة ا٘جابة.
-

رجاء  ٚتكتب أم شْء أك تضع أم عٛهة عمِ ٌذي الكراسة.

-

تأكد هف أف إجابتؾ فْ كرقة ا٘جابة أهاـ رقـ السؤاؿ.

-

 ٚتترؾ أم عبارة دكف أف تضع أهاهٍا عٛهة(  )Xفْ كرقة ا٘جابة التْ تعبر عف حاجتؾ

رغبتؾ الفعمٓة.

هٛحظة:



تأكد هف أف إجابتؾ فْ كرقة ا٘جابة أهاـ رقـ السؤاؿ.

 ٚتترؾ أم هف العبارات دكف أف تضع أهاهٍا عٛهة ( )Xفْ كرقة ا٘جابة التْ تعبر عف

حاجتؾ أك رغبتؾ الفعمٓة( .هثاؿ)
العبارة

هكافؽ

أحب التجارب الهخبرٓة

X

 ٚادرم

فإف كىت فعٛن أحبٍا أضع إشارة ( )Xأسفؿ كمهة هكافؽ.
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غٓر هكافؽ

شاك انر لحسف تعاكىكـ

()A

هكافؽ

العبارة

.1

أسعِ باستهرار لتحقٓؽ اٖفضؿ فْ أدائْ الدراسْ.

.2

أشعر أف دراستْ الحالٓة أقؿ هف هستكل أهىٓاتْ اٖكادٓهٓة

.3

أحب أف أككف فْ هركز الصدارة فْ التحصٓؿ الدراسْ.

.4

أضع خططان لهستقبمْ اٖكادٓهْ باستهرار.

.5

أغتىـ كؿ الفرص الهتاحة لمتفكؽ فْ الهادة الدراسٓة.

.6

أشعر بالقمؽ كاٚىزعاج لعدـ تحصٓمْ هستكل عمهْ عاؿ.

.7

أتجىب هىافسة اٚصدقاء أخرٓف فْ الصؼ.

.8

أسعِ دائهان ٖككف أفضؿ هف أخرٓف فْ دراستْ.

()B
.9

ىجاحات أخرٓف تشعرىْ بالضضلة أحٓاىان.

.10

أشعر بالتكتر عىد ىجاح أخرٓف الدراسْ.

.11

أحب بىاء عٛقات آجابٓة هع الهتفكقٓف أكادٓهٓان.

.12

تقؿ ٌهتْ عىد ذـ أخرٓف لمدراسة كالتقمٓؿ هف شأىٍا.

.13

أعتقد أف الىجاح اٖكادٓهْ غالبان ها ٓككف هسألة حظ.

.14

أشغؿ ىفسْ بعهؿ آخر عىدها تكاجٍىْ صعكبات فْ العهؿ الذم أقكـ بً.

.15

لدم الرغبة الحقٓقة فْ التفكؽ كالىجاح.

( )C
.16

أقدر قٓهة الهحاكلة أكثر هف الىجاح فٍٓا.

.17

أبذؿ كؿ ها أستطٓع لتٛفْ فشؿ هحتهؿ.

.18

أشعر بالهمؿ كالتعب بعد فترة قصٓرة هف بدآة أم عهؿ .

.19

ىاد انر ها أتههت عهٛن حتِ ىٍآتً تهاهان.

.20

أكدم كاجباتْ الدراسٓة فْ اٚكقات الهحددة دكف تأخٓر.

.21

أتقبؿ العهؿ اٖكادٓهْ الهطمكب هىْ كها ٌك كبدكف شكاكل أك تذهر.

.22

أصهـ أكثر عمِ الىجاح عىد احتهاؿ الفشؿ.

()D
.23

أهٓؿ الِ اٚستزادة هف التحصٓؿ الدراسْ لمحصكؿ عمِ هركز اجتهاعْ
رفٓع.

.24

أهٓؿ الِ اٚستزادة هف التحصٓؿ الدراسْ لمحصكؿ عمِ هستكل اقتصادم

.25

أجتٍد بجد حتِ أصؿ الِ هستكل تحصٓؿ أكادٓهْ أعمِ

.26

أعتقد أف ىجاحْ الدراسْ هسألة هصٓرٓة.

أفضؿ.
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غٓر

هكافؽ

.27
.28

أستهتع بكاجباتْ الدراسٓة هٍها كمفتىْ هف جٍد.
خكفْ هف الفشؿ ٓككف سببان فْ اٚىجازم.

.29

أثؽ بىجاحْ فْ الهادة الدراسٓة.

.30

أشعر بالخجؿ هف هعمهْ عىدها أحصؿ عمِ ىتٓجة غٓر هرضٓة لها ٓظىً
حقٓقة بْ.

.31

أشعر أف الىجاح الدراسْ ٓكسبىْ اٚحتراـ كالتقدٓر.

) )E
.32

أحب اٚستهرار فْ حؿ الهشكمة التْ تعترضىْ رغـ ها ٓحٓط بٍا هف عقبات.

.33

أستهتع بهحاكلة حؿ هشكٛت دراسٓة ٓعتبرٌا بعض الطمبة أىٍا تتسـ
بالصعكبة.

.34

أهٓؿ ٘رجاء الكاجبات الهدرسٓة الِ كقت آخر قد ٓ ٚككف هىاسبان.

.35

أىاقش هع أخرٓف هكاطف الغهكض فْ الهادة الدراسٓة هف أجؿ تكضٓحٍا.

.36

أفضؿ اٚعتهاد عمِ ىفسْ فْ القٓاـ بكاجباتْ الهدرسٓة.

.37

أهتمؾ اٌتهاهات كرغبات تحصٓمٓة بكاجباتْ الهدرسٓة.

.38

أبدأ كاجباتْ هع هكاعٓدٌا دكف تأخٓر.

.39

تقؿ ٌهتْ عىدها تكاجٍىْ هشكٛت أثىاء القٓاـ بالكاجبات الدراسٓة.

()F
.40

أثؽ بىفسْ كقدراتْ عمِ التحصٓؿ.

.41

أشعر بالفخر كاٚعتزاز لهثابرتْ فْ الدراسة.

.42

ٓستهع أخركف عادة ٖفكارم كاقتراحاتْ.

.43

تراكدىْ كثٓ انر أفكار بأىْ سأصبح رجٛن عظٓهان فْ الهستقبؿ.

.44

أشعر بضعؼ قٓهتْ بٓف اٖقراف.

.45

ٓدفعىْ الفشؿ لبذؿ جٍد أكبر لتغٓٓر ىظرة أخرٓف عىْ.

.46

تحترـ اٖسرة عادة هشاعرم كرغباتْ.

()J
.47

أبذؿ قصارل جٍدم لمحصكؿ عمِ عٛهات هرتفعة حتِ أككف هقبكٚن هف

رفاقْ.
.48
.49

أسعد كثٓ انر إذا ها حققت ىجاحان فْ عٛهاتْ هع زهٛء الدراسة.
أتعاهؿ آجابٓان هع اٖقراف كالهعمهٓف العاهمٓف بالهدرسة.

.50

أشعر اف أبكام راضٓاف عف تحصٓمْ الدراسْ.

.51

ٓحفزىْ التقدٓر اٚجتهاعْ ٖم عهؿ أكادٓهْ أقكـ بً.

.52

أشعر باضطراب عىدها أخفؽ فْ تحقٓؽ صداقات ىاجحة.

.53

أستهتع بكجكدم ضهف هجهكعة هف اٚفراد لٍـ ىفس هستكل تحصٓمْ
122

اٖكادٓهْ.
()H
.54

أتحآؿ عمِ رفاقْ حتِ أحصؿ هىٍـ عمِ ها أرٓد.

.55

أفضؿ العهؿ لكحدم حتِ أتحكـ بتىفٓذ الهسؤكلٓات عمِ ٌكام.

.56

أستغؿ غفمة الهعمـ كاىشغالً لمتخمص هف بعض الهسؤكلٓات الهككمة لْ.

.57

أقكـ بأم شْ ٓطمبً الهعمـ حتِ أتجىب عقابً.

.58

أعتقد بصحة الهثؿ القائؿ "إف لـ تكف ذئبان أكمتؾ الذئاب".

.59

أرل هف الفائدة هدارة الهعمـ حتِ أحصؿ عمِ التقدٓر الذم أرٓدي.

.60

أتعمؿ بكاجباتْ الدراسٓة عىدها تطمب العائمة هىْ القٓاـ بعهؿ ها.

()I
.61

أشعر بالهمؿ كالكسؿ عىد جمكسْ لمدراسة.

.62

أحافظ عمِ دفاترم هرتبة كىظٓفة هف تمقاء ىفسْ.

.63

تىٍار عزٓهتْ ىتٓجة عدـ تشجٓع أخرٓف لْ.

.64

أىظر كثٓ انر لها فْ ٓدم زهٓمْ.

.65

أتحرؾ باستهرار أثىاء جمكسْ عمِ هقعد الدراسة.

.66

أحب أف ٓشاركىْ أخركف أعهالٍـ.

.67

أشعربالغضب ٖتفً اٖسباب.

.68

اشعر بالقمؽ كالخكؼ هف أم شْء ٓكاجٍىْ.

.69

أتردد هف إبداء كجٍة ىظرم أهاـ زهٛئْ كهعمهْ فْ الحصة.
حتِ كاف كاف رأم صائبان.
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هقٓاس االتجاٌات ىحو هادة العموم
عزٓزم الطالب/عزٓزتْ الطالبة:
بٓف ٓدٓؾ استباىة تقٓس اتجاٌؾ الشخصْ ( كجٍة ىظرؾ ) ىحك هادة العمكـ بصفة عاهة،
كٌْ هككف هف (  )25عبارة ،كالهطمكب هىؾ اف تبدم رأٓؾ فْ كؿ عبارة .هع العمـ أف الهعمكهات
التْ تعطٍٓا ستستخدـ ٖغراض البحث العمهْ فقط.
بعد قراءة كؿ عبارة ستجد اهاهٍا ثٛثة خٓارات لٙجابة عىٍا فإذا -:
أ  -كاف رأٓؾ ٓتفؽ هع العبارة ضع العٛهة (  ) Xفْ العهكد اٚكؿ أسفؿ كمهة ( هكافؽ).
ب -أها إذا لـ تستطع أف تعطْ رأٓان أك أىؾ غٓر هتأكد هف العبارة فضع عٛهة (

 ) Xفْ

العهكد الثاىْ أسفؿ كمهة (  ٚأدرم ).
ت -أها إذا كاف رأٓؾ ٓتعارض هع العبارة فضع عٛهة (  ) Xفْ العهكد الثالث أسفؿ كمهة (
غٓر هكافؽ ) .كالٓؾ الهثاؿ التالْ لٓكضح الهطمكب :
العبارة
أحب دراسة هادة العمكـ

هكافؽ

 ٚأدرم

غٓر هكافؽ

X

إذا كضعت عٛهة (  ) Xأسفؿ هكافؽ فهعىِ ذلؾ أىؾ تحب هادة العمكـ .
 أجب عف جهٓع العبارات كتأكد أىؾ لـ تترؾ أم عبارة دكف إجابة عمٍٓا.
 ٚ تكجد إجابات صحٓحة كاجابات خاطئة ها داـ أىٍا تعبر عف رأٓؾ بصدؽ.
 إذا غٓرت رأٓؾ تستطٓع اف تشطب إجابتؾ  ،كهف ثـ تضع ا٘شارة  xحٓث ترٓد.
 بعد سهاعؾ لمتعمٓهات الرجاء أف تقمب الصفحة كتبدأ ا٘جابة كتذكر أف الهطمكب ٌك
كجٍة ىظرؾ هف حٓث إتجاٌؾ ىحك العمكـ .
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الرقم
-1

هوافق

العبارات

ال

أدري

غٓر

هوافق

أٌتـ بدراسة هادة العمكـ.
استهتع أثىاء كجكدم فْ الهختبر.

-3

كثرة التجارب الهخبرٓة فْ العمكـ غٓر هٍـ.

-4

هادة العمكـ تساعدىْ عمِ فٍـ الظكاٌر كالهشكٛت بصكرة افضؿ.

-5

دركس العمكـ ههمة بالهقارىة هع دركس الهكاد الدراسٓة اٖخرل.

-6

دراسة العمكـ تشعرىْ بالقمؽ.

-7

تساعد العمكـ عمِ تىهٓة التفكٓر السمٓـ.

-8

أشعر بالهمؿ اثىاء دراسة العمكـ.

-9

هف الصعب الحصكؿ عمِ درجات عالٓة فْ العمكـ.

-10

أفضؿ حصص العمكـ عمِ بقٓة حصص الهكاد الدراسٓة اٖخرل.

-11

أ َِه ُؿ قراءة الكتب التْ تبحث فْ العمكـ.

-12

أجد صعكبة فْ فٍـ الهفآٌـ كالتعبٓرات الهستخدهة فْ العمكـ

-13

أرغب بكظٓفة ذات عٛقة بهادة العمكـ.

-14

هادة العمكـ تبحث فْ هجاٚت هختمفة هف الحٓاة.

-15

العمكـ تسبب الهخاطر كالهشاكؿ لٙىساف.

-16

أدرس العمكـ هرغهان عمِ ذلؾ.

-17

أحب كؿ ها ٌك جدٓد فْ العمكـ.

-18

تساعد هادة العمكـ فْ رقْ كتقدـ اٖهـ.

-19

إجراء التجارب هضٓعة لمكقت.

-20

ارغب فْ قضاء كقت اطكؿ هع هادة العمكـ اكثر هف الهكاد اٖخرل.

-21

اسعِ لدراسة هتعهقة فْ العمكـ.

-22

اجد صعكبة فْ فٍـ التجارب العمهٓة.

-23

هادة العمكـ لٓس لٍا تطبٓؽ فْ الحٓاة العهمٓة.

-24

اسعِ دائهان ٖككف هتهٓ انز فْ هادة العمكـ.

-25

استهتع عىد دراسة هادة العمكـ.

عدد اؿعبارة اؿهكجبة (  )13كٌْ العبارات التْ تحهؿ اٖرقاـ ( ،17،14 ،13 ،10 ،7،4 ،2 ،1

.)25 ،24 ،21 ،20 ،18

عدد العبارات السالبة ( )12كٌْ العبارات التْ تحهؿ اٖرقاـ،15 ،12 ،11،9 ،8 ،6 ،5 ،3 ( :

.) 23، 22، 19،16
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م لحق ()13
دلٓل الهعمم

فْ وحدة " الحركة والقوة "
لمصف السادس األساسْ

وفقاً لىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم

إعداد الباحث
عبد السالم هقبل هشعل

إشراف
الدكتور
عبد الغىْ الصٓفْ
2014/1435
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بسم اهلل الرحهن الرحٓم
** ٓكضح ٌذا الدلٓؿ تكزٓعاَ زهىٓاَ لسٓر كؿ درس ك كٓفٓة تدرٓس كحدة الحركة كالقكة هف كتاب
العمكـ لمصؼ السادس اٖساسْ كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ  ،كالذم ٓشتهؿ عمِ فصمٓف
كٌْ:
الفصل األول :الهوضع والحركة
الفصل الثاىْ :القوة.
وٓتكون ٌذا الدلٓل هن جزأٓن ٌها:
الجزء اٖكؿ :هقدهة الدلٓؿ تتضهف اٖسس التْ ٓقكـ عمٍٓا تىظٓـ ك تدرٓس الهحتكل التعمٓهْ
كفقان لىهكذج أبعاد التعمـ.
الجزء الثاىْ :كٓتضهف تحضٓر دركس الكحدة الرابعة "الحركة كالقكة "هف كتاب العمكـ لمصؼ
السادس اٖساسْ.
هقدهة الدلٓؿ-:
السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً،،،،،
ٓشٍد العصر الحالْ تطكر ٌائٛن فْ شتِ هجاٚت الحٓاة ،كٌك هآعد اىعكاسان ل ٙىفجار
العمهْ كالهعرفْ ،كاتساع اٚكتشافات كاٚختراعات فْ هختمؼ الهجاٚت العمهٓة كالتكىكلكجٓة،
حتِ صار الحكـ عمِ هدل تقدـ اٖهـ كرقْ الحضارات بعدد هكٌكبٍٓا كهبدعٍٓا ،كىتٓجة لٍذا الكـ
الكبٓر هف التغٓرات فْ شتِ الهجاٚت عاهة كالهجاؿ التربكم بشكؿ خاص تغٓرت الىظرة إؿل
العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة ،كقد ظٍرت ىظرٓات كاتجاٌات حدٓثة فْ هجاؿ التربٓة كعمـ الىفس
التربكم ،فقد أصبح دكر الهعمـ .الهكجً كالهرشد كالهٓسر لعهمٓة التعمـ ،كٓعهؿ عمِ تىهٓة التفكٓر
العمهْ كغٓري هف أىكاع التفكٓر كالهمكات كالقدرات الهختمفة لمطمبة ،كهساعدتٍـ عمِ اكتساب
الهٍارات الهتعددة كهٍارة اٚتصاؿ كالعهؿ الجهاعْ كاجراء التجارب ،كاستخداـ تقىٓات كأسالٓب
الهىاقشة كالحكار عمِ أسس عمهٓة سمٓهة.
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وٓتضهن ىهوذج أبعاد التعمم ست هسمهات أساسٓة-:
ٓ- 1ىبغْ أف ٓعكس التعمٓـ أفضؿ ها ىعرؼ عف كٓفٓة حدكث التعمـ.
ٓ - 2تضهف التعمـ ىظاهان اك ىسقان هركبان هف العهمٓات الهتفاعمة كلكىً ٓتضهف خهسة اىهاط هف
التفكٓر هتعددة التخصصات ٖىهاط التعمـ الهختمفة.
- 3ها ىعرفً عف التعمـ ٓبٓف أف التعمـ الذم ٓركز عمِ هكضكعات تعمٓهٓة هتعددة التخصصات ٌك
أكثر الطرؽ فاعمٓة لتحسٓف التعمـ كتقدهً.
ٓ- 4ىبغْ اف ٓتضهف هىٍج التعمٓـ هف رٓاض اٖطفاؿ الِ ىٍآة الهرحمة الثاىكٓة تدرٓسا صرٓحان
لٛتجاٌات كاٚدراكات كالعادات العقمٓة ذات الهستكل الرفٓع التْ تٓسر التعمـ.
- 5الهدخؿ الشاهؿ لمتعمٓـ ٓضـ عمِ اٖقؿ ىهطٓف هتهآزٓف هف التعمٓـ احدٌها هكجً بدرجة اكبر
هف قبؿ الهعمـ كأخر هكجً بدرجة اكبر هف قبؿ التمهٓذ.
ٓ- 6ىبغْ اف ٓركز التقكٓـ عمِ استخداـ الطٛب لمهعرفة كعمِ اٚستدٚؿ الهركب اكثر هف تركٓزي
عمِ استرجاع هعمكهات هىخفضة الهستكل.
فمسفة ىهوذج أبعاد التعمم لهارزاىو
ٓستىد ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ الِ عمـ الىفس الهعرفْ الذم ٓشٓر الِ أف الهتعمهٓف ٓحققكف
الفٍـ حٓىها ُٓككىكف الهعرفة كٓبىكىٍا ،أم ٓقكـ عمِ الفمسفة البىائٓة كالتْ تفترض اف عهمٓة التعمـ
أساسٍا التمهٓذ كها ٓحدث بداخمً هف تفاعٛت.
كقد استفاد ( هارزاىك) كزهٛؤي هف اٖبحاث التربكٓة فْ هجاؿ عمـ الىفس الهعرفْ كالتعمـ
عمِ هدار ثٛثٓف عاهان حكؿ عهمٓات التعمـ كالتفكٓر ،كقاهكا بصٓاغة ىظرٓة لمتعمٓـ تـ ترجهتٍا الِ
ىهكذج لمتدرٓس الصفْٓ ،فترض اف كؿ فعؿ ٓقكـ بً الهعمـ ٓعزز ىكعان هعٓىان هف التفكٓر لدل
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التمهٓذ ،كهف ٌىا افترض هارزاىك أف ٌىاؾ خهسة اىهاط هف التفكٓرٓ ،هر بٍا الهتعمـ بالترتٓب اثىاء
تعمهً اسهاٌا " ابعاد التعمم " كٌْ كها ٓمْ-:
 البعد األول :االتجاٌات واإلدراكات اإلٓجابٓة ىحو التعمم كتضـ تحتٍا يحاول أن يكون هع كل طالب في الصف. يرالب وبالحﻅ اججاهاجهم. يندهج في سلوكيات صفية إيجابية وهنصفة. ييسججيب إيجابيا لالسججابات غير الصحيحة أو للمصور في االسججابة. ٓشجع الطٛب عمِ تىهٓة استراتٓجٓات لٓكتسبكا تقبؿ أترابٍـ لٍـ. يجيح للطالب فرص الجعلم الجعاوني. يساعد الطٛب عمِ تىهٓة ا٘حساس بإٚرتٓاح كالىظاـ. ٓتٓح لمطٛب الفرص لٓحددكا هعآٓرٌـ الخاصة بإٚرتٓاح كالىظاـ. يضع ويرسخ لواعد وإجراءات صفية وجفاهم وجواصل هع الطالب بشأنها . يضع سياسات واضحة عن السالهة الجسهية للطالب. إتاحة الكقت الكافْ لمطٛب لٙجابة عف اٖسئمة. يككف عمِ كعْ بالسخرية أك التٍدٓدات التْ تجرم داخؿ الصؼ كخارجً كٓتخذ الخطكات التْجولف ٌذي الهضآقات الهستهرة.
 ترتٓب الهقاعد كالهكاد التعمٓهٓة داخؿ الصؼ بحٓث تكفرالراحة لمطالب  -تحدٓد فترات الراحة كتىظٓهٍا لمطٛب فْ حاؿ احتاج الطٛب ذلؾ. -ب – الهٍاـ الصفٓة : Classroom Tasks
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 -تعتبر الهٍاـ الصفًٓ ذات اٌهًٓ كبٓري لمطٛب ،لذا فإف تكفر إتجاٌات

إٓجابًٓ ىحك الهٍاـ

الصفٓة الهكمفٓف بٍا سكؼ ٓعهؿ عمِ اىجازٌا بشكؿ جٓد ىاجح كهثهر.
كٓكجد عدد هف اٖداءات التْ ٓجب عمِ الهعمـ هراعاتٍا فْ طرٓقة تدرٓسً لتىهٓة اٚتجاٌات
آٚجابٓة ىحك الهٍاـ الصفٓة هثؿ:
– قٓهة الهٍهة  :إف ىجاح تعمـ الهٍهة ٌكفْ هدل استٓعاب أٌهٓتٍا كقٓهتٍا هف خٛؿ ها ٓمْ:
 ينم إحساس الطٛب بالثقة اٖكادٓهٓة . ٓربط هٍاـ الصؼ الدراسْ بهٓكؿ الطٛب . يطلب هف االطٛب جولٓد ههام جشبع الهٓكؿ كجحمق اٌٖداؼ .– القدرة عمِ أداء الهٍاـ :
 يمدم لمطٛب جغذية راجعة إٓجابٓة. ٓعمـ الطٛب أف يسجخدهوا كالها ً هوجبا ً عن الذات.– فٍـ الهٍاـ كأف جكون كاضحة بالنسبة لٍـ :
 يحدد السمككٓات الهعٓىة أك الىكعٓة بحيث جكون هجهايزة – تمؾ السمككٓات التْ تتكفعٍا أثناءالقٓاـ بالهٍاـ كبعد إتهاهٍا .
 يجزئ الهٍاـ الهركبة إلِ خطوات صغيرة أك أجزاء .كٓشٓر هارزاىك أف استخداـ استراتٓجٓة التعمـ التعاكىْٓ ،حقؽ اٚتجاٌات آٚجابٓة ىحك التعمـ.
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البعد الثاىْ :اكتساب وتكاهل الهعرفة
كتعىْ أف عهمٓة التعمـ ٌْ عهمٓة تفاعمٓة قكاهٍا بىاء الهعىِ هف الهعمكهات الهتكفرة ( الهحتكل)
فْ هكقؼ التعمـ.
ٓكجد ىكعاف هف الهعرفة ٓجب عمِ الطالب أف ٓعرفٍا ٌْ
 -1الهعرفة التقرٓرٓة كتشهؿ الحقائؽ كالهفآٌـ كالتعهٓهات.....الخ
 -2الهعرفة اإلجرائٓة كٌْ تعىْ بىاء ىهكذج لمخطكات كالعهمٓاتالتْ ٓجب إتباعٍا.
لمتكصؿ إلِ تحقٓؽ البعد الثاىْ كذلؾ بأستخداـ احد أك بعض اٚستراتٓجٓات التالٓة:
العصؼ الذٌىْ – الههاثمة – التدرٓس الهتبادؿ – إستراتٓجٓة

 –K.W.Lالهىظهات الهتقدهة –

التهثٓٛت الرهزٓة– الىهذجة.
البعد الثالث :تعهٓق الهعرفة وصقمٍا
بهعىِ عدـ همِء العقؿ بالهعمكهات بؿ ضركرة البحث عف الهعمكهة كاثارة اٖسئمة الهثٓرة
لمتفكٓرالتحمٓمْ.كاٖىشطة الهعرفٓة التْ ٓستخدهٍا الهعمـ لتحقٓؽ ذلكٍْ:
الهقارىة– اٚستقراء– التصىٓؼ– اٚستىباط– تحمٓؿ اٖخطاء – بىاء الدلٓؿ الهدعـ – التجرٓد – تحمٓؿ
الهىظكر.
البعد الرابع  :االستخدام ذي الهعىِ لمهعرفة
كاقتراح هارزاىك عدة هٍاـ لتحقٓؽ ٌذا البعد هىٍا  :اتخاذ القرار – اٚستقصاء – حؿ الهشكمة –
اٚختراع -البحث التجرٓبْ .
البعد الخاهس :عادات العقل الهىتجة
كٓككف ذلؾ هف خٛؿ تٍٓئة الهكاقؼ كالهشكٛت كالهٍاـ التعمٓهٓة التْ تتطمب هف الطٛب استخداـ
هٍارات التفكٓر الهختمفة لمتكصؿ إلِ الهعمكهات الجدٓدة التْ ٓهكف تكظٓفٍا كاستخداهٍا فْ
هكاقؼ كهشكٛت حٓاتٓة.هثؿ التفكٓر القائـ عمِ تىظٓـ الذات – التفكٓر الىاقد– التفكٓر اٚبتكارم.
** كتتطمب عهمٓة التخطٓط كفقان لىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ هف الهعمـ القٓاـ بالخطكات أتٓة:
 -1تحدٓد الهعرفة اؿهسبقة لدل الطالب.
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 -2تحدٓد الهعمكهات الهراد تدرٓسٍا كالعهمٓات كاٖىشطة الهرتبطة بٍا.
 -3اختٓار الهٍاـ التْ تسٍـ فْ تعهٓؽ الهعرفة كصقمٍا كتحدٓد اٖىشطة كالعهمٓات التْ تسٍـ فْ
فٍـ الطالب لمهعمكهات.
 -4اختٓار هٍاـ ذات هعىِ لٛستخداـ كالتطبٓؽ.
 -5اعتبر هارزاىك أف البعدٓف اٚكؿ كالخاهس ٌها القاعدة التْ ٓجب أف تتكفر فْ كؿ عهمٓة
تدرٓس كفْ كؿ هحتكل ،أم أىٍها الهحٓط الذم ٓجب أف ٓتكفر لكْ تحدث عهمٓة التعمـ.
** عىد تىفٓذ الدرس
 – 1تكفٓر الهىاخ الهىاسب كتٍٓئة الطٛب لبدء عهمٓة كفؽ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ .
ٓ – 2تـ التعمـ كفقا لىهكذج أبعاد التعمـ فْ هجهكعات عهؿ تعاكىْ ك لذلؾ ٓجب أف ٓتـ تقسٓـ
الطٛب الِ هجهكعات عهؿ كؿ هجهكعة
تتككف هف (  ) 7 -5طالب.
 – 3تحدٓد أدكار الهشتركٓف فْ كؿ هجهكعة حٓث ٓكجً الهعمـ طٛبً فْ كؿ هجهكعة بأف ٓختارك
هف بٓىٍـ قائدا ٓتحدث باسهٍـ ك هقرر ٓسجؿ ها ٓحدث هف تفاعؿ ك حكار بىاء بٓف أفراد الجهاعة .

 – 4تكفٓر الهكاد كاٖدكات الٛزهة لتىفٓذ الهٍاـ التعمٓهٓة الكاردة بكتاب الطالب ،ككذلؾ إعداد ها

ٓ ٚتكافر هف إهكاىات البٓئة الهحمٓة.
 – 5عرض الصكر كالرسكـ كالخرائط الهعرفٓة – الهرتبطة بالهٍاـ التعمٓهٓة – فْ بدآة الدرس
أهاـ الطٛب  ،هع تحدٓد اٖفكار العاهة كاٖفكار الفرعٓة لمدرس.

 –6حث الطٛب عمِ القٓاـ بتىفٓذ الهٍاـ الكاردة فْ كؿ درس ،كا٘جابة عمِ اٖسئمة اٚستقصائٓة
كالهثٓرة لمتفكٓر الهكجكد فْ كؿ هٍهة .

 – 7اطمب هف كؿ هجهكعة تقدٓـ تقرٓر هكحد ٓعرضً هسئكؿ العرض فْ الجهاعة

 – 8هىاقشة الطٛب فْ الىتائج التْ تكصمكا إلٍٓا بعد تىفٓذ الهٍاـ كاستخداـ التعزٓز الهىاسب

كذلؾ ٘شعارٌـ بالىجاح فْ العهؿ الذم ٓقكهكف بً.

الخطة الزهىٓة لتدرٓس الوحدة  :فٓها ٓمْ بٓاف عدد الحصص الٛزهة لتدرٓس الهكضكعات التْ
ٓشتهؿ عمٍٓا هحتكل الكحدة ،حٓث ٓتـ تدرٓس أربع حصص فْ اٖسبكع.
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التوزٓع الزهىْ لدروس وحدة القوة والحركة
الدرس

عدد
الحصص

الهكضع كالحركة

3

أشكاؿ الحركة

2

هتكسط السرعة
تقكٓـ الفصؿ اٖكؿ

2

الفصؿ

اٖكؿ:
الحركة

الثاىْ:
القكة

1

القكة (هفٍكهٍا كعىاصرٌا كأثرٌا)
أثر بعض القكل فْ الطبٓعة

2

قكة الفعؿ كرد الفعؿ

2

3

تقكٓـ الكحدة

1

الهجهكع

16

أٌداف الوحدة الرابعة ( الحركة والقوة)
أوال -:األٌداف الهعرفٓة
ٓ.1كضح الهقصكد بكؿ هف ىقطة اٚسىاد كالهكضع .
ٓ .2حدد عهمٓاَ هكضع جسـ ها.
ٓ .3حدد هكاضع اجساـ هختمفة بالىسبة لىقطة إسىاد هعٓىة .
ٓ .4ستىتج اٖهكر الٛزهة لتحدٓد هكضع جسـ ها .
ٓ .5حدد الهقصكد بالحركة.
ٓ .6ستىتج هفٍكـ الحركة.
ٓ .7هٓز بٓف الجسـ الساكف كالجسـ الهتحرؾ.
ٓ .8عدد ادكات قٓاس الهسافة كالزهف.
ٓ .9ستخدـ ادكات قٓاس الهسافة كالزهف لتحدٓد الهكضع كالحركة.
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ٓ .10عدد كحدات قٓاس الهسافة كالزهف .
ٓ .11حدد ىكع الحركة هف خٛؿ شكمٍا.
ٓ .12ذكر اهثمة هختمفة عمِ اشكاؿ الحركة .
ٓ .13كضح اٖثر الىاتج عف كؿ شكؿ هف اشكاؿ الحركة.
ٓ .14فسر الظكاٌر الىاتجة عف دكراف اٚرض حكؿ ىفسٍا كحكؿ الشهس
ٓ .15ستىتج هفٍكـ هتكسط السرعة.
ٓ .16ستىتج العكاهؿ الهؤثرة فْ السرعة.
ٓ .17قارف بٓف اٚجساـ الهختمفة هف حٓث سرعتٍا.
ٓ .18ذكر قاىكف هتكسط السرعة .
ٓ .19ذكر كحدات قٓاس هتكسط السرعة .
ٓ .20حسب هتكسط سرعة جسـ هتحرؾ.
ٓ .21كضح هفٍكـ القكة .
ٓ .22ستىتج هفٍكـ القكة
ٓ .23كضح كٓفٓة قٓاس هقدار القكة بالهٓزاف الىابض.
ٓ .24ذكر كحدة قٓاس القكة فْ الىظاـ العالهْ لمقٓاس
ٓ .25حدد عىاصر القكة.
ٓ .26كضح الهقصكد بعىاصر القكة.
ٓ .27قٓس هقدار القكة باستخداـ الهٓزاف الىابضْ .
ٓ .28بٓف أثر القكة فْ تغٓٓر الحالة الحركٓة لجسـ ها .
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ٓ .29حدد أثر القكة عمِ سرعة الجسـ هقدا انر كاتجاٌان .
ٓ .30كضح الفرؽ بٓف القكة الهغىاطٓسٓة كقكة دفع الٍكاء.
ٓ .31ذكر بعض اىكاع القكل فْ لطبٓعة.
ٓ .32ستىتج هفٍكـ قكة الجاذبٓة اٖرضٓة.
ٓ .33عرؼ قكة الجاذبٓة اٖرضٓة.
ٓ .34قارف بٓف الكتمة كالكزف.
ٓ .35حؿ هسائؿ عمِ الكتمة كالكزف.
ٓ .36كضح الهقصكد بالفعؿ كرد الفعؿ.
ٓ .37ستىتج العٛقة بٓف قكة الفعؿ كرد الفعؿ .
ٓ .38طبؽ قاىكف الفعؿ كرد الفعؿ ا .
ٓ .39فسر بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ .
ثانٓاً . : -األٌداف الىفس حركٓة :-

تٍدؼ الكحدة إلِ أف ٓصبح الطالب قاد انر عمِ أف:-
ٓ -1جرل اٖىشطة الهختمفة بدقة ك عىآة.

ٓ -2سجؿ الهٛحظات بطرٓقة هكضكعٓة .

ٓ -3تىاكؿ كاٖدكات كالكسائؿ بطرٓقة سمٓهة.
ثالثا  : -األٌداف الوجدانٓة :
تٍدؼ الكحدة إلِ أف ٓصبح التمهٓذ قادر عمِ أف: -
ٓ -1قدر جٍكد العمهاء.
ٓ -2تحرل الدقة كاٖهاىة الهكضكعٓة.
ٓ -3تقبؿ أراء أخرٓف.

ٓ -4قدر عظهة الخالؽ سبحاىً ك تعالِ.

ٓ -5تعاكف هع زهٛئً فْ أداء الهٍاـ الهختمفة
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الدرس اٖكؿ
الهكضع
عدد الحصص  :حصة كاحدة

الهتطمبات السابقة  :الكحدات كاٖدكات الهستخدهة لقٓاس الطكؿ.
تحدٓد اٚتجاٌات اٖربعة.
اٌٚداؼ السمككٓة  -:عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ أف ٓككف الطالب قاد انر عمِ أف -:
 ٓكضح الهقصكد بكؿ هف ىقطة اٚسىاد كالهكضع. ٓحدد عهمٓان هكضع جسـ ها. ٓستىتج اٖهكر الٛزهة لتحدٓد هكضع جسـ ها. ٓحدد هكاضع اجساـ هختمفة بالىسبة لىقطة اسىاد هعٓىة. ٓقدر جٍكد العمهاء.اٖدكات كالهكاد الٛزهة :
(السبكرة  ،طباشٓر همكىة  ،هتر  ،شرٓط هترم  ،كركر لمقٓاس  ،خارطة فمسطٓف).
خطة سٓر الدرس :
** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ كٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓة
التدرٓس.
** ٓقسـ الهعمـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف )  )7-5طٛب ثـ ٓبدأ العهؿ هع أعضاء
كؿ هجهكعة كفقان لتكزٓع اٖدكار بٓىٍـ.
ٓسأؿ الهعمـ الطمبة عف الهتطمبات السابقة لهكضكع الدرس.
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة )  )1كهىاقشتٍـ هف خٛؿ ها ٓمْ - :
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 عرض الهعمـ القصة القصٓرة أتٓة أهاـ الطٛب -:"كاف رجؿ ٓبحث عف الهسجد الجدٓد فكجد طالبان هف الصؼ السادس اٖساسْ

 ،فسألً

عف هكاف الهسجد  ،فأجاب الطالب ٓ :بعد هسافة  200هتر ،فكقؼ الرجؿ هحتا انر.
بعد سرد القصة ٓطرح الهعمـ اٖسئمة أتٓة عمِ الطمبة:
 برأٓؾ لهاذا احتار الرجؿ؟ ٌؿ استدؿ الرجؿ عمِ هكاف الهسجد ؟ كٓؼ ٓهكف أف تحدد هكاف جمكسؾ فْ الصؼ؟ ها ٌْ الىقطة التْ هف خٛلٍا ىستطٓع أف ىتعرؼ عمِ هكضعؾ فْ الصؼ؟**ٓطمب هف كؿ هجهكعة تقدٓـ تقرٓر شفكم لها تـ التكصؿ الًٓ كهىاقشتً هع باقْ
الهجهكعات.
 هف خٛؿ الهىاقشة ٓستىتج الهعمـ هع تٛهٓذي هفٍكـ -: الهكضع  :الهكاف الذم ٓكجد فًٓ الجسـ بالىسبة لىقطة اسىاد هعٓىة. ىقطة ا٘سىاد  :ىقطة هعمكهة ٓىسب إلٍٓا هكضع الجسـ.ٓقكـ الهعمـ بكتابة ها تـ التكصؿ الًٓ عمِ السبكرة كٓطمب هف الطٛب كتابتً فْ دفاترٌـ.
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهً )  )2كهىاقشتٍـ هف خٛؿ ها ٓمْ -:
 القٓاـ بىشاط (  )1ص (  )65كٓتـ إعطائٍـ الكقت الكافْ ثـ ٓىاقش الطٛب فٓها ٓمْ هفخٛؿ الهجهكعات -:
 ها أٌهٓة كجكد ىقطة إسىاد ؟ هاذا ٓمزـ لتحدٓد هكضع كؿ هىكـ ؟ ٌؿ اختمؼ كصؼ كؿ طالب عف أخر بالىسبة لمىقطة (ـ).أثىاء الهىاقشة ٓتحرؾ الهعمـ عف قصد ىحك التٛهٓذ كٓتفقد سٓر العهؿ كتقدٓـ الهساعدة
كمها دعت الضركرة لذلؾ.
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** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة (  )3الهكجكدة فْ الكتاب الهدرسْ ص
) )66كا٘جابة عف اٖسئمة الهتضهىة فٍٓا كٌْ :
كٓؼ ٓهكف تحدٓد هكضع جسـ ها ؟
 ها الفرؽ بٓف هكضع سكىؾ كالعٓادة الصحٓة بالىسبة الِ الهدرسة ؟ ٌؿ ٓختمؼ تحدٓدؾ لمهكاضع السابقة اذا ىسبتٍا لمهسجد؟ ٓقكـ الهعمـ بتفقد سٓر العهؿ فْ الهجهكعات هع تقدٓـ الدعـ الهىاسب كمها دعت الضركرةلذلؾ.
 تقكـ كؿ هجهكعة بعرض ها تكصمكا إلًٓ كهىاقشتً هع باقْ الهجهكعات.** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )4هف خٛؿ هىاقشتٍـ فٓها ٓمْ-:
 ٓتـ عرض خارطة فمسطٓف عمِ السبكرة كاعطائٍـ الكقت الكافْ لمتأهؿ ثـ هىاقشتٍـ هفخٛؿ الهجهكعات فٓها ٓمْ -:
 قارف بٓف هكضع الهدف أتٓة بالىسبة لهدٓىة القدس ؟ هدٓىة الىاصرة  ،هدٓىة ٓافا  ،هدٓىة خاف ٓكىس  ،هدٓىة بٓت لحـ. تقكـ كؿ هجهكعة بعرض ها تكصمكا الًٓ كهىاقشتً هع بقٓة الطٛب.** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )5هف خٛؿ -:
سرد القصة أتٓة " -:أرادت شٍد التْ تسكف فْ هدٓىة عهاف زٓارة صدٓقتٍا ربِ التْ تسكف
فْ هدٓىة طكلكرـ .كٓؼ ٓهكىؾ هساعدة ربِ فْ تحدٓد هكاف سكىٍا لصدٓقتٍا شٍد" ؟
** تقكـ كؿ هجهكعة بعرض ها تكصمكا الًٓ كهىاقشتً هع بقٓة الهجهكعات.
التقكٓـ -:
 كضح الهقصكد بكؿ هف  :ىقطة ا٘ستاد الهكضع ؟ ها ٌْ اٖهكر الكاجب تكفرٌا لتحدٓد هكضع جسـ ها ؟ حدد هكضع هىزلؾ بالىسبة لمهدرسة ؟139

 هاذا تهثؿ الهدرسة ٌىا. باستخداـ خارطة فمسطٓف حدد هكضع الهدف أتٓة بالىسبة لهدٓىة ىابمس ؟ٓ -افا.

-عكا

 -جىٓف

 الىشاط البٓتْ -: اكهؿ الهخطط الهفآٌهْ اٖتْ -:لتحدٌد موضع جسم

جسم ها
جسهجسم
ال بد من تحدٌد
نقطة اسناد

قٌاس المسافة بٌن
موضع الجسم ونقطة
اإلسناد

اتجاه الجسم من نقطة
اإلسناد

أنواع المسافات
تنقسم إلى

قسمٌن

مسافات طوٌلة

مسافات قصٌرة

االداة التً تقاس بها

األداة التً تقاس بها

بها
بهابها
المسطرة

الشرٌط المتري (الكركر)
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الدرس الثاىْ
الحركة()1
عدد الحصص  :حصة كاحدة
الهتطمبات السابقةٓ :كضح هفٍكـ ىقطة ا٘سىاد كالهكضع
ٓحدد أدكات قٓاس الهسافة
اٌٖداؼ السمككٓة  :عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ أف ٓككف الطالب قاد انر عمِ أف -:
 ٓكضح الهقصكد بالحركة . ٓستىتج هفٍكـ الحركة عهمٓان. ٓهٓز بٓف الجسـ الساكف كالجسـ الهتحرؾ . ٓقدر عظهة اهلل تعالِ فْ خمؽ الكائىات الحٓة.اٚدكات كالهكاد الٛزهة -:
( جٍاز عرض الشفافٓات  ،السبكرة  ،طباشٓر همكىة  ،سٓارة اطفاؿ  ،طاكلة سطحٍا
اهمس ).
خطة سٓر الدرس -:
** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ بحٓث ٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓة
التدرٓس.
** ٓقسـ الهعمـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف ( ) 7-5ثـ ٓبدأ العهؿ هع اعضاء كؿ
هجهكعة كفقان لتكزٓع اٚدكار بٓىٍـ .
ٓسأؿ الهعمـ الطٛب عف الهتطمبات السابقً لهكضكع الدرس.
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة ( )1هف خٛؿ -:
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عرض شفافٓات تبٓف ٓكضح فٍٓا ٚعب الٍجكـ كٌك ٓتىقؿ هف هرهاي الِ هرهِ الخصـ بكاسطة
عرض الصكرة فْ صفحة (  )67عمِ شفافٓة كهىاقشتٍـ فْ اٖسئمة الهتضهىة فٍٓا .
 ها هكضع الٛعب فْ الصكرة اٚكلِ بىسبة لمهرهِ ؟ ٌؿ تغٓر هكضعً ؟ هاذا فعؿ الٛعب حتِ تغٓر هكضعً؟ ٌؿ احتاج الٛعب فترة هف الزهف حتِ تغٓر هكضعً ؟ ٓتحرؾ الهعمـ عف قصد ىحك التٛهٓذ هىٍـ هع هٛحظة اف ٓىادم التٛهٓذ بأسهائٍـلمتأكد هف هشاركة اؿطٛب بعضٍـ البعض اثىاء قٓاـ الهٍهة
 ٓقكـ الهعمـ بتقدٓـ الهعكىة كالهساعدة اثىاء الهىاقشة التعاكىٓة كٓدٓر الهىاقشة الصفٓة ٓقكـ بربط ها لدل الطمبة هف هعرفً بالهعمكهات الجدٓدة ثـ ٓطمب هف كؿ هجهكعة تقدـتقرٓر شفكم ؿها تكصمكا الًٓ كهىاقشتً هع باقْ الهجهكعات هف خٛؿ الهىاقشة ٓستىتج
الهعمـ هع تٛهٓذي هفٍكـ -:
 الحركة  :تغٓر فْ هكضع الجسـ هف هكاف الِ أخر بالىسبة لىقطة إسىاد هعٓىة.السككف  :ثبات هكضع الجسـ بالىسبة لىقطة إسىاد هعٓىة.
 ّ** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة ( )2هف خٛؿ هىاقشتٍـ فٓها ٓمْ -:
ٓتـ تقدٓـ ادكات الىشاط  2صفحة  68لٓستىتج الطالب هفٍكـ الحركة عهمٓان.
ٓقكـ الهعمـ بتفقد سٓر العهؿ كتقدٓـ الهساعدة كمها لزـ اٖهر ثـ ٓىاقش الطمبة فٓها ٓمْ هف
خٛؿ الهجهكعات -:
هاذا تسهِ السٓارة فْ ٌذي الحالة ؟
ها الفرؽ بٓف هكضع السٓارة فْ الحالة اٖكلِ كالثاىٓة ؟
ٌؿ احتاجت لهركر فترة هف الزهف حتِ ٓتغٓر هكضعٍا ؟
هاذا ٓسهِ تغٓر الهكضع ؟
142

** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة ( )3هف خٛؿ عرض صكر هختمفة ٖجساـ
ساكىة كأجساـ هتحركة
ثـ ٓطمب هف الطٛب تصىٓؼ ٌذي الصكر حسب السككف كالحركة.
فْ ىٍآة الدرس ٓتـ تقدٓرعظهة اهلل تعالِ فْ خمؽ اجساـ ساكىة كاجساـ هتحركة
التقكٓـ-:
الحركة ٌْ تغٓر فْ  .......الجسـ هف هكاف الِ أخر .
لكْ ٓتغٓر هكضع هركبة ٓحتاج الِ .......كتسهِ الهركبة بجسـ........
هاذا ٓحدث لهكضع الحافمة بالىسبة لمرجؿ ؟( ٓتغٓر).
هاذا ٓحدث لهكضع الرجؿ بالىسبة لمحافمة ٓ (.تغٓر).
هاذا تسهِ الحافمة فْ ٌذي الحالة ؟
هاذا ٓسهِ الرجؿ فْ ٌذي الحالة ؟
الىشاط البٓتْ -:اذكر اهثمة كاقعٓة ٖجساـ ثابتة كأخرل هتحركة ؟
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الدرس الثالث
الحركة ()2
عدد الحصص ()1
الهتطمبات السابقة  :هفٍكـ الجسـ الهتحرؾ .
هفٍكـ الجسـ الساكف
اٌٖداؼ السمككٓة  -:عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ أف ٓككف الطالب قاد انر عمِ أف -:
-

ٓستخدـ ادكات قٓاس الهسافة كالزهف لتحدٓد الهكضع كالحركة.

 ٓعدد ادكات قٓاس كؿ هف الهسافة كالزهف . ٓعدد كحدات قٓاس الهسافة كالزهف. ٓقدر جٍكد العمهاء فْ آجاد ادكات قٓاس لمهسافة كالزهف.خطة سٓر الدرس -:
** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ بحٓث ٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓة
التدرٓس.
** ٓقسـ الهعمـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف ( ) 7-5ثـ ٓبدأ العهؿ هع اعضاء كؿ
هجهكعة ككفقان لتكزٓع اٚدكار بٓىٍـ .
ٓ -سأؿ الهعمـ الطٛب عف الهتطمبات السابقً لهكضكع الدرس.

** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة ( )1هف خٛؿ -:

144

عرض الهخطط الهفآٌهْ اٖتْ -:
ادوات المياس

هىٍا ٓستخدـ لقٓاس هىٍا ٓستخدـ لقٓاس
الزهن

اٚداة التْ
ساعة الجوليت

الهسافة

تقسـ

تقاس بٍا
ساعة اليد

الِ
هسافات طويلة

هسافات لصيرة

اٚداة التْ تقاس بٍا
الهسطرة

اٖداة التْ تقاس بٍا
الشريط الهجري
(الكركر)

ها ٌْ ادكات قٓاس الزهف ؟
ها ٌْ ادكات قٓاس الهسافة ؟
 ٓطمب هف كؿ هجهكعة تقدـ تقرٓر شفكم كها تكصمكا الًٓ كهىاقشتً هع باقْ الهجهكعاتهف خٛؿ الهىاقشة ٓستىتج الهعمـ هع تٛهٓذي ادكات قٓاس الهسافة كالزهف .
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة ( )2هف خٛؿ -:
الخركج إلِ ساحة الهدرسة ٓقكـ احد الطمبة بالكقكؼ ثابتان عىد ىقطة هعٓىة كٓتـ تحدٓد هكضعً
هف قبؿ طالب أخر  ،ثـ ٓقكـ طالب أخر باٚقتراب كاٚبتعاد عف ىقطة ا٘سىاد التْ تـ تحدٓدٌا
كهٛحظة التغٓر فْ الهكضع كتحدٓد الزهف باستخداـ ساعة التكقٓت.
ٓقكـ الهعمـ بتقدٓـ الدعـ كا٘سىاد كالهساعدة كمها دعت الحاجة لذلؾ .
ٓقكـ الهعمـ بهىاقشة الطٛب هف خٛؿ الهجهكعات أىاقش الطٛب فٓها ٓمْ هف خٛؿ الهجهكعات
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 هاذا ىسهْ التغٓر فْ الهكضع ؟ ٌؿ ٌىاؾ عٛقة بٓف الحركة كالهسافة ؟ ها ٌْ أٖدكات التْ تقاس بٍا الهسافة ؟ ٌؿ احتاج الطالب إلِ زهف لتغٓٓر هكضعً ؟ ها ٌْ أٖداة التْ ٓقاس بٍا الزهف ؟ ها ٌْ كحدات قٓاس الهسافة ؟ ها ٌْ كحدات ات قٓاس الزهف ؟** الهٍهة (ٓ( -: )3عدد كحدات قٓاس الهسافة كالزهف)
هف خٛؿ ا٘جابة عف اٖسئمة اٖتٓة -:
ها ٌْ كحدات قٓاس الهسافة ؟
ها ٌْ كحدات قٓاس الزهف ؟
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بتىفٓذ الهٍهة ( )4هف خٛؿ عرض هجسـ اٖرض كالشهس
كالقهر كٓتـ إعطاؤٌـ الكقت الكافْ لمتأهؿ ثـ أىاقش الطٛب فٓها ٓمْ هف خٛؿ الهجهكعات .
 كضح الهقصكد بكؿ هف السىة  ،الٓكـ ؟ ها سبب تعاقب المٓؿ كالىٍار ؟ ها سبب تعاقب الفصكؿ اٖربعة ؟ إلِ كـ ساعة ٓقسـ الٓكـ ؟ كـ دقٓقة فْ الساعة ؟ كـ ثاىٓة فْ الدقٓقة ؟هف خٛؿ الهىاقشة ٓستىتج الهعمـ هع تٛهٓذي إلِ هفٍكـ
الٓكـ ٌ -:ك زهف دكراف اٖرض حكؿ هحكرٌا.
السىة  ٌْ -:زهف دكراف اٖرض حكؿ الشهس.
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فْ ىٍآة الدرس ٓتـ تقدٓر جٍكد العمهاء فْ آجاد ادكات قٓاس الهسافة كالزهف.
التقكٓـ -:
حكؿ القٓاسات التالٓة كها ٌك هطمكب :
10هتر ____________________ سىتهتر .
5كٓمك هتر __________________ هتر.
 5ساعات ___________________ دقٓقة.
 20دقٓقة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ثاىٓة .
 فْ سباؽ لمدراجات الٍكائٓة قطع الهتسابقكف هسافة  5كٓمك هتر خٛؿ عشرٓف دقٓقة . -ها هقدار الهسافة التْ قطعٍا الهتسابقكف باٖهتار؟

الىشاط البٓتْ  -:اكتب ثٛثة اسطر عف اٌهٓة قٓاس الهسافة كالزهف .
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الدرس الرابع
"اشكاؿ الحركة "
عدد الحصص :حصتاف
الهتطمبات السابقة  -:هفٍكـ الجسـ الهتحرؾ .
ادكات قٓاس الهسافة كالزهف
اٌٚداؼ السمككٓة -:
عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ عمِ الطالب أف ٓككف قاد انر أف-:
 ٓحدد ىكع الحركة هف خٛؿ شكٍا. ٓذكر أهثمة هختمفة ٖشكاؿ الحركة. مستىتج اٖثر الىاتج عف كؿ شكؿ هف أشكاؿ الحركة. ٓفسر الظكاٌر الىاتجة عف دكراف اٚرض حكؿ ىفسٍا كحكؿ الشهس.ٓ -قدر عظهة اهلل تعالِ فْ حركات اٖرض كها ٓىتج عىٍا.

اٚدكات كالهكاد الٛزهة -:
(صكر ،شفافٓات تحتكم عمِ هجهكعة هف الصكر ٖىكاع الحركة الهختمقة  ،هقطع فٓدٓك،
الكسكؼ كالخسكؼ  ،حاهؿ  ،خٓط  ،كرة هعدىٓة صغٓرة ( ثقؿ)  ،كرة  ،سٓارة أطفاؿ)
خطة سٓر الدرس -:
** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ كٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓة
التدرٓس.
** ٓقسـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف (  )7-5طٛب ثـ ٓبدأ العهؿ هع أعضاء كؿ
هجهكعة كفقان لتكزٓع اٚدكار بٓىٍـ.
148

ٓقكـ الهعمـ بهراجعة الطٛب بالهتطمبات السابقة.
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب ا٘جابة عف اٖسئمة اٖتٓة هف خٛؿ عرض هخطط هفآٌهْ
ٖشكاؿ الحركة.
ٓتـ إعطا َءٌـ الكقت الكافْ لمتأهؿ .ثـ ا٘جابة عف اٖسئمة أتٓة -:
أشكال الحركة

االنجمالية

الحركة الدورانية

هثال
حركة السٌارة

االهجزازية

هثال

الدوالب

هثال
بندول الساعة

 ها ٌْ اشكاؿ الحركة ؟ ٌؿ تتحرؾ اٚجساـ بالكٓفٓة ىفسٍا ؟ ٚعرفىا أف الحركة ٌْ تغٓٓر فْ هكضع الجسـ فٍؿ تغٓر هكضع اٚجساـ الهكجكدة فْ الصكرالهختمفة ؟ ٚ
ٓقكـ الهعمـ بالتحرؾ بٓف الطٛب كٓؽترب هىٍـ هع هٛحظة أف ٓىادم كؿ طالب باسهً.ٓقكـ الهعمـ بتقدٓـ الدعـ كا٘سىاد كالهساعدة كمها دعت الحاجة لذلؾ.تقكـ كؿ هجهكعة بعرض ها تكصمكا الًٓ كهىاقشتً هع باقْ الهجهكعات.ٓقكـ الهعمـ بربط الهعمكهات السابقة ( ها ٓعرفً الطٛب ) حكؿ الهكضع كالحركة بالهعمكهاتالجدٓدة.
هف خٛؿ الهىاقشة ٓستىتج الهعمـ هع تٛهٓذي إلِ هفٍكـ الحركة اٚىتقالٓة  -:اىتقاؿ الجسـ هفىقطة الِ اخرل اك هف هكاف الِ آخر
-الحركة الدكراىٓة  -:حركة الجسـ فْ هدار دائرم حكؿ هحكر.
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الحركة اٌٚت اززٓة  -:تذبذب الجسـ حكؿ ىقطة هعٓىة ذٌابان كآابان ** ٓقكـ الهعمـ بكتابة الهفآٌـعمِ السبكرة.
إعطاء اهثمة عمِ كؿ ىكع هف أىكاع الحركة .
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة ( )2كا٘جابة عف اٚسئمة الهتضهىة فٍٓا هف
هف خٛؿ عرض هقطع فٓدٓك لهدٓىة العاب فٍٓا العاب هتىكعة ٖشكاؿ الحركة ٓتـ اعطاء الطٛب
الكقت الكافْ لمتأهؿ ثـ اىاقش الطٛب هف خٛؿ اؿهجهكعات
هف خٛؿ الهىاقشة
ٓذكر الطٛب اهثمة عمِ الحركة اٚىتقالٓة هثؿ ( حركة السٓارة  ،الدراجة الٍكائٓة  ،حركة الكرة بٓفأعضاء الفرٓؽ الكاحد داخؿ الهمعب.
كت العكد  ،حركة اٖرجكحة  ،حركة طبمة
الحركة اٌٚت اززٓة هثؿ ( حركة بىدكؿ الساعة  ،تذبذب ر
اٖذف ).
الحركة الدكراىٓة هثؿ ( حركة اٚرض حكؿ ىفسٍا  ،حركة القهر حكؿ ىفسً  ،حركة السٓارة فْ
دكار  ،حركة الدكٚب فْ هدٓىة اله.ٌْٛ
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة ( )3كا٘جابة عف اٚسئمة الهتضهىة فٍٓا هف خٛؿ
عرض هجسـ الكسكؼ كالخسكؼ كساعة البىدكؿ كسٓارة اطفاؿ كبٓاف اىكاع الحركة الىاتجة فْ كؿ
هرة.
 ٓتـ إعطاء الطٛب الكقت الكافْ لمتأهؿ كالعهؿ.قد سٓر العهؿ فْ اؿهجهكعات هع تقدٓـ الهساعدي ؾؿها دعت الضركرة ؿذلؾ
 ٓقكـ الهعمـ بتؼ ٓقكـ الهعمـ بهىاقشة الطٛب هف خٛؿ الهجهكعات كا٘جابة عف اٖسئمة أتٓة-: كضح الفرؽ بٓف اٖجساـ السابقة هف حٓث ىكع الحركة ؟ ٌؿ تعكد الكري الِ الىقطً التْ بدأت هىٍا؟ ٌؿ استهرت فْ تذبذب حكؿ ىقطً هعٓىً؟ ٓتـ عرض هشكمً تتهثؿ فْ هدل دقة ساعة البىدكؿ البسٓط فْ السفف.150

ىْ كاٚىتقالٓة هف حٓث اٖثر الىاتج عىٍا ؟
 قارف بٓف الحركة اٌٚت اززٓة كالدكار ةهف خٛؿ الهىاقشً ٓستىتج الهعمـ هع تٛهٓذي أف -:
 لٗرض حركتاف  -1حركة حكؿ هحكرٌا ٓىتج عىٍا المٓؿ كالىٍار -2حركة حكؿ الشهس ٓىتج عىٍا الفصكؿ اٚربعة.
 ٌىاؾ هحكر عهكدم تدكر حكلً اٚرض.** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة ( )4هف خٛؿ ها ٓمْ -:
عرض هجسـ الكسكؼ كالخسكؼ  ،كهىاقشة الطٛب هف خٛؿ اٖسئمة أتٓة -:
قارف بٓف حركة اٖرض حكؿ ىفسٍا كحركتٍا حكؿ الشهس هف حٓث الزهف كاٖثر
الىاتج عف الدكراف ؟
كجً الهقارىة /حركة اٖرض

حكؿ ىفسٍا

حكؿ الشهس

زهف الدكراف
أٖثر الىاتج عف الدكراف
** فْ ىٍآة الدرس ٓتـ تقدٓر عظهة الخالؽ عز كجؿ فْ حركة اٚرض حكؿ ىفسٍا كها
ٓىتج عىٍا هف تعاقب المٓؿ كالىٍار ككذلؾ دكراىٍا حكؿ الشهس كها ٓىتج عىٍا هف الفصكؿ
اٚربعة.
التقكٓـ -:
- 1كضح الفرؽ بٓف أشكاؿ الحركة.
- 2اذكر هثاؿ عمِ كؿ ىكع هف أىكاع الحركة.
- 3ها ىكع الحركة فْ كؿ هف-:
أ -اىتقاؿ طالب هف الهقعد اٖكؿ الِ الهقعد اٖخٓر.
ب -حركة السٓارة فْ دكار.
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ت -السفٓىة فْ البحر.
ث -خفاقة البٓض.
ج -عجٛت الهركبً.
ح -حركة اٖرجكحة.
خ -بىدكؿ الساعة.
 هاذا ٓىتج عف دكراف اٚرض -:أ -حكؿ ىفسٍا  ،حكؿ ال ّشهس
** الىشاط البٓتْ  -:صهـ بعض اٖلعاب كالىهاذج التْ تحاكْ أىكاع الحركات الثٛثة.
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الدرس الخاهس
هفٍكـ هتكسط السرعة
الهتطمبات السابقة :
ٓ -كضح الهقصكد بالحركة.

عدد الحصص (

)1

 محدد أدكات قٓاس الهسافة كالزهف. ٓذكر كحدات قٓاس الهسافة كالزهف.اٌٚداؼ السمككٓة-:
 مكضح الهقصكد بهتكسط السرعة. ٓستىتج العكاهؿ الهؤثرة فْ السرعة. ٓقارف بٓف اٚجساـ الهختمفة هف حٓث سرعتٍا. ٓقدر جٍكد العمهاء.اٚدكات كالهكاد الٛزهة -:
(السبكرة  ،طباشٓر همكىة  ،ساعة آقاؼ  ،شفافٓات  ،صافرة  ،كركر)
خطة سٓر الدرس -:
** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ كٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓة
التدرٓس.
** ٓقسـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف (  )7-5طٛب ثـ ٓبدأ العهؿ هع أعضاء كؿ
هجهكعة كفقان لتكزٓع اٚدكار بٓىٍـ هع التأكٓد عمِ ضركرة التعاكف فٓها بٓىٍـ عمِ إىجاز الهٍاـ.
ٓقكـ الهعمـ بهراجعة الطٛب بالهتطمبات السابقة.
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )1هف خٛؿ هىاقشتٍـ فٓها ٓمْ-:
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 ٓتـ عرض شفافٓة أك لكحة لىتائج الهتسابقٓف ص ( )73كص( )74كٓتـ إعطائٍـ الكقتالكافْ لمتأهؿ.
 ٓىاقش الطٛب فٓها ٓمْ هف خٛؿ الهجهكعات. أم الهتسابقٓف أسرع فْ كؿ حالة ؟ ها ٌك العاهؿ الثابت فْ كؿ حالة ؟ لهاذا ٓكجد فْ كؿ سٓارة عداد ؟ ٓتحرؾ الهعمـ عف قصد بٓف الطٛب كٓقترب هىٍـ هع هٛحظة أف ٓىادم الطٛببأسهائٍـ لمتأكد هف هشاركة الجهٓع أثىاء أداء الهٍهة.
 ٓقكـ الهعمـ بتقدٓـ الهعكىة كالهساعدة كمها لزـ اٖهر. هف خٛؿ الهىاقشة ٓستىتج الهعمـ هع تٛهٓذي الِ -: هفٍكـ هتكسط السرعة. ٓقكـ الهعمـ بربط الهعمكهات الجدٓدة بالهعمكهات السابقة. كتابة الهفآٌـ كاٖفكار الفرعٓة عمِ السبكرة.** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب أداء الهٍهة ( )2كا٘جابة عف اٖسئمة الهتضهىة فٍٓا هف خٛؿ -:
 الخركج إلِ ساحة الهدرسة. كاختٓار ثٛثة طٛب كالقٓاـ بتحدٓد الزهف كقٓاس الهسافة فْ الهرة اٖكلِ كتحدٓد الهسافةكقٓاس الزهف فْ الهرة الثاىٓة  ،اجب عف اٖسئمة أتٓة -:
 آٍها اسرع فْ الهرة اٖكلِ ؟ فْ الهرة الثاىٓة ؟ ها ٌْ العٛقة بٓف السرعة كالهسافة ؟ طردٓة ؟ كٓتـ إعطائٍـ الكقت الكافْ لمتأهؿ. ٓىاقش الطٛب فٓها ٓمْ هف خٛؿ الهجهكعات.هف خٛؿ الهىاقشة ٓتكصؿ الهعمـ هع التٛهٓذ الِ العكاهؿ الهؤثرة فْ السرعة .
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )3كا٘جابة عف اٚسئمة الهتضهىة بًا
 ٓتـ إعطاء الطٛب الكقت الكافْ لمتأهؿ كالعهؿ.154

قد سٓر العهؿ فْ اؿهجهكعات هع تقدٓـ الهساعدي ؾؿها دعت الضركرة ذلؾ.
 ٓقكـ الهعمـ بتؼفْ ىٍآة الدرس ٓتـ تقدٓر جٍكد العمهاء فْ كضع قكاىٓف كادكات ككحدات قٓاس السرعة.
التقكٓـ -:
- 1العكاهؿ التْ تعتهد عمٍٓا سرعة الجسـ ............-2 .......... -1
- 2الجسـ اٖسرع الذم ٓقطع هسافة................فْ زهف...........
- 3ها الهقصكد بهتكسط السرعة.
ٓ- 4تسابؽ (هحهد  ،كحسف  ،كخالد) لقطع هسافة هقدارٌا ( )400ـ.
** كصؿ هحهد بعد ( )2دقائؽ بٓىها كصؿ حسف بعد ( )3دقٓقة ككصؿ خالد بعد()4
دقٓقة أم الهتسابقٓف أسرع ؟ فس
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الدرس السادس
قاىكف هتكسط السرعة
عدد الحصص :حصة كاحدة
الهتطمبات اؿسابقة  -:هفٍكـ هتكسط السرعة.
العكاهؿ الهؤثرة فْ هتكسط السرعة.
اٌٖداؼ السمككٓة -:
 ٓستىتج قاىكف هتكسط السرعة. ٓذكر كحدات قٓاس هتكسط السرعة. ٓحسب هتكسط سرعة جسـ هتحرؾ. ٓقدر جٍكد العمهاء.اٚدكات كالهكاد الٛزهة -:
ٍ
هستك ،هسطرة
السبكرة  ،طباشٓر همكىة  ،ساعة آقاؼ  ،سٓارات أك العاب أطفاؿ  ،سطح
ّ
هترٓة.

خطة سٓر الدرس -:
** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ كٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓة
التدرٓس.
** ٓقسـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف (  )7-5طٛب ثـ ٓبدأ العهؿ هع
أعضاء كؿ هجهكعة كفقان لتكزٓع اٚدكات الهىاسبة هع اٖكٓد عمِ ضركرة التعاكف فٓها بٓىٍـ
عمِ إىجاز الهٍاـ.
ٓقكـ الهعمـ بهراجعة الطٛب بالهتطمبات السابقة.
**ٓطمب الهعمـ هف الطٛب تىفٓذ الهٍهة ( )1هف خٛؿ -:
156

 تكزٓع ادكات الىشاط ( )5هف كتاب الطالب صفحة ( )75عمِ الهجهكعات. تقكـ كؿ هجهكعة بتسجٓؿ الىتائج التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا فْ الجدكؿ أسفؿ الصفحة. ٓؽكـ الهعمـ بالتحرؾ ىحك الطٛب كٓقكـ بتقدٓـ الهعرفة كالهساعدة كمها لزـ اٖهر. ٓقكـ الهعمـ بعرض الىتائج التْ تكصمت الٍٓا كؿ هجهكعة كهىاقشتٍا هع باقْالهجهكعات.
ٓقكـ الهعمـ بعرض الهخطط الهفآٌهْ اٖتْ كاعطائٍـ الكقت الكافْ لمتأهؿ  ،هف خٛؿ الهخطط
اكتب العٛقات بٓف هتكسط السرعة كالهسافة كالزهف ؟
متوسط السرعة
هو
المسافة التً ٌقطعها الجسم
وتتحدد بعاملٌن

الزمن

الهسافة

=

=
و

المسافة

متوسط السرعة × الزمن

متوسط السرعة

متوسط السرعة = المسافة
الزمن
هجوسط السرعة

 اٚتفاؽ هع الطمبة عمِ تحدٓد رهكز هحددة لكؿ هف السرعة كالزهف كالهسافة ؿؿتسٍٓؿكلتكف ىفس الرهكز الهستخدهة فْ الكتاب الهدرسْ حٓث (ع  :هتكسط السرعة ؼ :
الهسافة ز :الزهف ).
 ٓقكـ الهعمـ بكتابة قاىكف هتكسط السرعة عمِ السبكرة.** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بالهٍهة ( )2هف خٛؿ
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عرض لكحة أك شفافٓة تكضح العٛقة بٓف الهسافة كالزهف كالسرعة
ٓتـ إعطائٍـ الكقت الكافْ لمتأهؿ.
ثـ هىاقشة الطٛب فٓها ٓمْ هف خٛؿ الهجهكعات
ها ٌْ كحدات هتكسط السرعة ؟
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )3كهىاقشتٍـ هف خٛؿ الهجهكعات
 ها أٌهٓة كجكد عداد السرعة فْ السٓارة كها دٚلة اٖرقاـ التْ ٓقٓسٍا. ها أٌهٓة الرادارات الهكجكدة عمِ الطرؽ بٓف الهدف.فْ ىٍآة الحصة ٓتـ تقدٓر جٍكد العمهاء فْ اختراع الرادارات لتحدٓد السرعة عمِ الطرؽ.
التقكٓـ -:
 إذا كاىت كحدة الهسافة الهقطكعة ٌْ الهتر كالزهف الهستخدـ ٌك الثاىٓة فأف كحدة هتكسطالسرعة ٌْ.....
 احسب الزهف الذم تحتاجً هركبة لقطع الهسافة ( )200كـ. إذا كاىت سرعتٍا ()50كـ /ساعة. ها الهسافة التْ تقطعٍا سٓارة تسٓر بسرعة ( )90كـ/س فْ زهف قدري خهس ساعات. قطع راهْ هسافة ( )500ـ فْ زهف قدري عشرة دقائؽ احسب هتكسط سرعة راهْ ؟ ها الهسافة التْ تقطعٍا سٓارة تسٓر بسرعة ( )90كـ /س فْ زهف قدري خهس ساعات. -تحتاج هركبة لمكصكؿ هف هدٓىة طكلكرـ إلِ هدٓىة ىابمس  25دقٓقة فإذا كاىت الهسافة
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الدرس السابع
هفٍكـ القكة
عدد الحصص  :حصة كاحدة
الهتطمبات اؿسابقة -:
 هفٍكـ الكتمة. هفٍكـ الحركة.اٌٚداؼ السمككٓة :
عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ عمِ الطالب أف ٓككف قاد انر عمِ أف :
 ٓستىتج هفٍكـ القكة. ٓذكر كحدة قٓاس القكة فْ الىظاـ العالهْ لمكحدات. ٓكضح كٓفٓة قٓاس هقدار القكة بالهٓزاف الىابض. ٓقدر جٍكد العمهاءاٖدكات كالهكاد الٛزهة :
( السبكرة  ،طباشٓر همكىة  ،شفافٓات  ،كرة تىس  ،اىبكبة هص  ،كتمة خشبٓة  ،سٓارة أطفاؿ ،
خٓط  ،قطعة هعجكف ).
خطة سٓر الدرس -:
** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ كٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓة
التدرٓس.
** ٓقسـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف (  )7-5طٛب ثـ ٓبدأ العهؿ هع أعضاء كؿ
هجهكعة كفقان لتكزٓع اٖدكار بٓىٍـ هع التأكٓد عمِ ضركرة التعاكف فٓها بٓىٍـ عمِ إىجاز الهٍاـ.
ٓقكـ الهعمـ بهراجعة الطٛب بالهتطمبات السابقة.
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** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )1ثـ ٓقكـ بهىاقشة الطٛب فٓها ٓمْ هف خٛؿ
هجهكعات.
 هاذا ىسهْ الهؤثر الذم اثر فًٓ الطالب فْ كؿ حالة هف الحاٚت السابقة ؟ ها الفرؽ بٓف الطالب اٖكؿ كالطالب الثاىْ كالثالث ؟ كٓؼ تؤثر القكة عمِ اٖجساـ السابقة؟ تقكـ كؿ هجهكعة بعرض شفكم كها تـ التكصؿ الًٓ. ٓقكـ الهعمـ بكتابة ها تـ التكصؿ الًٓ عمِ السبكرة.** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب بأداء الهٍهة رقـ ( )2كهىاقشتٍـ بٍا هف خٛؿ-:
 تكزٓع أدكات الىشاط ( )8ص  83عمِ الهجهكعات كٓتـ إعطائٍـ الكقت الكافْ لمتأهؿ. اىاقش التٛهٓذ فٓها ٓمْ هف خٛؿ الهجهكعات. ها ٌْ العٛقة بٓف التدرٓج كاٚستطالة الحادثة فْ كؿ حادثة ؟ ها سبب اٚستطالة فْ الهٓزاف فْ كؿ هرة؟ هاذا تستىتج؟** ٓتحرؾ الهعمـ عف قصد بٓف الطٛب كٓقترب هىٍـ هع هٛحظة أف ٓىادم الطٛب بأسـائٌـ
لمتأكٓد هف هشاركة الجهٓع أثىاء أداء الهٍهة.
** تقكـ كؿ هجهكعة بعرض ها تكصمكا الًٓ كهىاقشً هع باقْ الهجهكعات.
** هف خٛؿ الهىاقشة ٓستىتج الهعمـ هع تٛهٓذي أف -:
 هفٍكـ القكة  :هؤثر ٓؤثر فْ اٚجساـ  ،أها اف ٓحركٍا ،أك ٓغٓر هف هقدار سرعتٍا ،أكٓغٓر هف اتجاي حركتٍا ،أك كٌٛها هعان.
 الهٓزاف الىابض اداة فاعمة لقٓاس هقدار القكة . كٓفٓة قٓاس هقدار القكة بالهٓزاف الىابض . القكة = الكتمة ×هقدار الجاذبٓة اٖرضٓة ٓقكـ الهعمـ بكتابة الهفٍكـ عمِ السبكرة. ٓقكـ الطٛب بكتابة الهفٍكـ فْ دفاترٌـ.160

** ٓطمب الهعمـ أداء الهٍهة رقـ ( )3كهىاقشتٍـ بٍا هف خٛؿ ا٘جابة عف اٖسئمة أتٓة -:
 ها ٌْ كحدة قٓاس القكة ؟ ها سبب ٌذي التسهٓة ؟ ها ٌْ العٛقة بٓف القكة كالكزف ؟ ها ٌْ العٛقة بٓف القكة كالكتمة؟فْ ىٍآة الدرس ٓتـ تقدٓر جٍكد العمهاء فْ اكتشاؼ قكة الجاذبٓة اٖرضٓة كآجاد ادكات
ككحدات قٓاس القكة .
التقكٓـ  - :أهٗ الفراغ -:
 تقاس القكة بكحدة  ----------------------كٓقاس الكزف بكحدة -------------------- هؤثر ٓؤثر فْ اٖجساـ فٓحركٍا أك ك ٓزٓد هف سرعتٍا أك ٓقمؿ هىٍا أك ٓكقفٍا تهاهان--- أداة تستخدـ لقٓاس هقدار القكة ----------------------------- -جد هقدار كزف اٖجساـ أتٓة 20 -:كغـ 50 ،كغـ 100 ،كغ
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الدرس الثاهف
عىاصر القكة
الهتطمبات اؿسابقة -:

عدد الحصص  :حصة كاحدة

 هفٍكـ القكة . قٓاس هقدار القكة بالهٓزاف الىابض .اٌٚداؼ السمككٓة -:
 ٓقٓس هقدار قكة هؤثرة فْ جسـ ها. ٓكضح الهقصكد بعىاصر القكة . ٓحدد عىاصر القكة . ٓقدر جٍكد العمهاء.خطة سٓر الدرس -:
** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ كٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓة
التدرٓس.
** ٓقسـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف (  )7-5طٛب ثـ ٓبدأ العهؿ هع
أعضاء كؿ هجهكعة كفقان لتكزٓع اٚدكار بٓىٍـ هع التأكٓد عمِ ضركرة التعاكف فٓها بٓىٍـ
عمِ إىجاز الهٍاـ.
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )1كهىاقشتً هف خٛؿ -:
 تكزٓع ادكات التدرٓب العمهْ ص  84عمِ الطٛب ٘ٓجاد هقدار القدرة الٛزهة . تقكـ كؿ هجهكعة بعرض ها تكصمكا الًٓ كهىاقشتً هع باقْ الهجهكعات.** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )2كهىاقشتًـ هف خٛؿ -:
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عرض الهخطط الهفآٌهْ اٖتْ كٓتـ اعطائٍـ الكقت الكافْ لمتأهؿ ثـ أىاقش الطٛب فْ

عناصر الموة

همدار الموة

نمطة جأثير الموة

اتجاه الموة

هو

هو

هو

يماس بهمدار
األثر الذي جحدثه
القوة

االججاه الذي جؤثر فيه
الموة لجحرين الجسم
وتغٌر موضعه إما

النمطة الجي جؤثر
عندها الموة

اٖسئمة اٖتٓة -:

سحبا ً أو دفعا ً

أذكرعىاصر القكة ؟ ثـ اذكر هدلكؿ كؿ هفٍكـ ؟
ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )3كهىاقشتٍـ باٖسئمة الهتضهىة فٍٓا
 ثـ ٓىاقش الطٛب هف خٛؿ الهجهكعات فٓها ٓمْ -: هاذا ٓحدث اذا اثرىا عمِ الكرسْ بقكة اكبر؟ هاذا ٓحدث اذا كاف الدفع لمكرسْ هف جكاىبً؟ كٓؼ ٓهكىىا تحرٓؾ الكرسْ دكف دفعً هباشرة؟ كٓؼ ٓهكىىا تغٓٓر اتجاي الكرسْ ٓقكـ بً الهعمـ؟ ٓقكـ الهعمـ بتقدٓـ الهساعدي كمها لزـ اٚهر. ثـ تقكـ كؿ هجهكعة بعرض ها تكصمكا الًٓ كهىاقشتً هع باقْ الهجهكعات. ٓقكـ الهعمـ بتثبٓت اٚجابات الصحٓحة عمِ السبكرة . ٓقكـ الهعمـ باستبداؿ كؿ اجابة بهسهِ ٓدؿ عمٍٓا. هقدار القكة  :هقدار اٚثر التْ تحدثً القكة .163

 خط عهؿ القكة :اٚتجاي الذم تؤثر فًٓ القكة ىقطة تأثٓر القكي  :اؿىقطة التْ تؤثر عىدٌا القكة. ٓقكـ الهعمـ بتثبٓت اٚجابات عمِ السبكرة .\
التقكٓـ -:
عىاصر القكة ٌْ -1 :

-3

-2

اكهؿ الفراغ
تسهِ الىقطة التْ تؤثر عىدٌا القكة _______________________
هقدار اٖثر الذم تحدثً القكة ٓسهِ _______________________
اٚتجاي الذم تؤثر فًٓ القكة ٓسهِ _______________________
فْ الشكؿ الهقابؿ أٍٓها أفضؿ التأثٓر بالقكة عىد الىقطة رقـ ( )1اـ التأثٓر بىفس القكة عىد الىقطة
رقـ (.)2

1
2
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الدرس التاسع
أثر القكة فْ سرعة جسـ ها
عدد الحصص  :حصة كاحدة
الهتطمبات اؿسابقة :
 هفٍكـ القكة عىاصر القكةاٌٚداؼ السمككٓة -:
 ٓتعرؼ أثر القكة فْ تغٓٓر الحالة الحركٓة لجسـ ها. ٓحدد أثر القكة فْ سرعة جسـ ها هقدا انر كاتجاٌان. ٓكضح الفرؽ بٓف القكة الهغىاطٓسٓة كقكة دفع الٍكاء فْ الحالة الحركٓة لجسـ ها. ٓقدر عظهة اهلل تعالِ فْ خمقً ٖىكاع هختمفة هف القكل.خطة سٓر الدرس -:
** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ كٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓة
التدرٓس.
** ٓقسـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف (  )7-5طٛب ثـ ٓبدأ العهؿ هع أعضاء كؿ
هجهكعة كفقان لتكزٓع اٚدكار بٓىٍـ هع التأكٓد عمِ ضركرة التعاكف فٓها بٓىٍـ عمِ إىجاز الهٍاـ.
ٓقكـ الهعمـ بهراجعة الطٛب بالهتطمبات السابقة.
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )1كهىاقشتٌـ هف خٛؿ ا٘جابة عف اٖسئمة
اٖتٓة -:
 ها سبب حركة السٓارة ؟ اذا اراد السائؽ تغٓٓر السرعة هاذا ٓفعؿ ؟165

 ها الهؤثر الذم عهؿ عمِ تغٓٓر الحالة الحركٓة لمسٓارة ؟ ٓتـ اعطاء الطٛب الكقت الكافْ لمتأهؿ ٓقكـ الهعمـ بتقدٓـ الدعـ كالهساعدة كمها دعت الحاجة لذلؾ .هف خٛؿ الهىاقشة ٓتكصؿ الهعمـ هع طٛبً الِ اف القكة تعهؿ عمِ تغٓٓر هقدار القكة كاتجاٌٍا .
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )2هف خٛؿ تكزٓع ادكات ىشاط 9ص 85
ٓتـ اعطاء الطٛب الكقت الكافْ ثـ هىاقشتً الطٛب هف خٛؿ الهجهكعات
 ها الذم جعؿ الكرة تتحرؾ ؟ ها اسـ ٌذي القكة ؟ إذا أردىا زٓادة سرعتٍا هاذا ىفعؿ ؟ كٓؼ ٓهكف تغٓٓر اٚتجاي ؟ هاذا تستىتج ؟** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )3كهىاقشتًـ هف خٛؿ ا٘جابة عف اٖسئمة
اٖتٓة -:
 ها كجً الشبً بٓف قكة الٍكاء كبٓف قكة الهغىاطٓس ؟ ها كجً اٚختٛؼ بٓف قكة الٍكاء كبٓف قكة الهغىاطٓس ؟فْ ىٍآة الدرس ٓتـ تقدٓر عظهة اهلل تعالِ فْ خمقً ٖىكاع هختمفة هف القكل.
التقكٓـ -:
اكهؿ ها ٓمْ :
القكة هؤثر ٓؤثر فْ اٖجساـ إها أف  ................اك ٓغٓر هف هقدار  .............اك هف
 ................اك كٌٛها هعان.
كضح الفرؽ بٓف القكة الهغىاطٓسٓة كقكة دفع الٍكاء فْ الحالة الحركٓة لجسـ ها.
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الدرس العاشر
أثر بعض القكل فْ الطبٓعة
عدد الحصص  :حصتاف
الهتطمبات اؿسابقة :
 هفٍكـ القكة أثر القكة فْ تغٓٓر الحالة الحركٓة لجسـ ها.اٌٖداؼ السمككٓة -:
 ٓذكر بعض اىكاع القكل فْ الطبٓعة. ٓكضح الهقصكد بالجاذبٓة اٖرضٓة. ٓبٓف العكاهؿ التْ تعتهد عمٍٓا قكة الجاذبٓة. ٓقارف بٓف الكتمة كالكزف . ٓحؿ هسائؿ عمِ الكتمة كالكزف. ٓقدر عظهة الخالؽ فْ خمؽ قكة الجاذبٓة اٖرضٓة.خطة سٓر الدرس -:
 ** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ كٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓةالتدرٓس.
 ** ٓقسـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف (  )7-5طٛب ثـ ٓبدأ العهؿ هعأعضاء كؿ هجهكعة كفقان لتكزٓع اٚدكار بٓىٍـ هع التأكٓد عمِ ضركرة التعاكف فٓها بٓىٍـ
عمِ إىجاز الهٍاـ.
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )1هف خٛؿ عرض هخطط هفآٌهْ لبعض
اىكاع القكل فْ الطبٓعة ثـ ا٘جابة عف اٖسئمة اٖتٓة :

167

اذكر بعض اىكاع القكل اٖخرل فْ الطبٓعة ؟ كأهاكف كجكدٌا ؟
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )2ثـ هىاقشتٍـ هف خٛؿ الهجهكعات
 ٌؿ تعكد الكرة هرة اخرل الِ اٖرض ؟ ها سبب سقكط اٖجساـ الِ اٖرض ؟ ها اسـ ٌذي القكة ؟ هاذا ىعىْ بقكة الجاذبٓة اٖرضٓة؟ فْ أم اتجاي تجذب اٖرض ٌذي اٖجساـ ؟ ٌؿ اٖرض ٌْ الجسـ الكحٓد الذم ٓجذب اٖجساـ ؟ لهاذا  ٚىشعر بٍذي القكة ؟** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ أداء الهٍهة ( )3هف خٛؿ ا٘جابة عف اٖسئمة اٖتٓة -:
ها ٌْ العكاهؿ التْ تعتهد عمٍٓا قكة التجاذب بٓف جسهٓف؟
ها ٌْ العٛقة بٓف قكة الجاذبٓة كالهسافة بٓف الجسهٓف؟
ها ٌْ العٛقة بٓف قكة الجاذبٓة ككتمة الجسهٓف؟
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ أداء الهٍهة ( )4هف خٛؿ عرض كسٓمة تكضٓحٓة تبٓف
الفرؽ بٓف الكتمة كالكزف كٓتـ اعطائٍـ الكقت الكافْ لمتأهؿ ثـ اىاقش الطٛب فٓها ٓمْ هف خٛؿ
الهجهكعات
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هاذا ٓعىْ كزف الجسـ ؟
ها ٌك الفرؽ بٓف الكزف كالكتمة ؟
ها ٌْ اٖداة التْ تقاس بٍا الكتمة ؟ الكزف ؟
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )4هف خٛؿ هىاقشتٍـ فْ اهثمة هتىكعة
ٖكزاف ككتؿ هختمفة .
فْ ىٍآة الدرس ٓتـ تقدٓر عظهة اهلل تعالِ فْ خمقً لقكة الجاذبٓة اٖرضٓة.
التقكٓـ -:
 ها اٌهٓة الجاذبٓة اٖرضٓة ؟ هاذا ٓحدث اذا فقدت اٖرض جاذبٓتٍا ؟ عمِ هاذا تعتهد قكة الجاذبٓة ؟اكهؿ -:
هقدار قكة جذب اٖرض لمجسـ تسهِ..............
ىشاط بٓتْ  :اذكر بعض التأثٓرات ا٘ٓجابٓة كالسمبٓة لمجاذبٓة اٖرضٓة؟
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الدرس الحادم عشر
الفعؿ كرد الفعؿ
عدد الحصص  -:حصتاف
الهتطمبات اؿسابقة :
 هفٍكـ القكة هفٍكـ الجاذبٓة اٖرضٓةاٌٖداؼ السمككٓة -:
 ٓكضح الهقصكد بالفعؿ كرد الفعؿ. ٓستىتج العٛقة بٓف الفعؿ كرد الفعؿ. ٓذكر بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ. ٓفسر بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ . ٓطبؽ قاىكف الفعؿ كرد الفعؿ عمِ بعض اٖجساـ. ٓقدر عظهة اهلل سبحاىً كتعالِ.خطة سٓر الدرس -:
 ** ٓبدأ الهعمـ بتحٓة الطٛب كتٍٓئتٍـ كٓعهؿ عمِ تكفٓر الهىاخ كالهحٓط الهىاسب لعهمٓةالتدرٓس.
 ** ٓقسـ الطٛب الِ هجهكعات عهؿ تعاكىْ هف (  )7-5طٛب ثـ ٓبدأ العهؿ هعأعضاء كؿ هجهكعة كفقان لتكزٓع اٚدكار بٓىٍـ هع التأكٓد عمِ ضركرة التعاكف فٓها بٓىٍـ
عمِ إىجاز الهٍاـ.
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ أداء الهٍهة ( )1هف خٛؿ عرض شفافٓة تبٓف طالباف ٓقفاف
عمِ زٚجة كٓدفعاف بعضٍها البعض ٓقكـ الهعمـ بإعطاء الطٛب الكقت الكافْ لمتأهؿ ثـ أىاقش
الطٛب هف خٛؿ الهجهكعات
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 ها اسـ القكة التْ ٓؤثر بٍا كؿ طالب عمِ اٖخر؟ بضم اتجاي ٓؤثر كؿ هىٍها ؟ هاذا ٓحدث لمطالباف بعد قٓاهٍها بدفع بعضٍها البعض؟ ها اسـ القكة التْ ٓؤثر بٍا كؿ طالب عمِ اٖخر؟ هاذا ىسهْ حركة الطالباف الِ الخمؼ ؟ هاذا ٓحدث لك أف قكة احدٌها اكبر هف قكة اٖخر؟ هاذا تستىتج ؟ها الذم ٓجعمؾ تسٓر عمِ اٖرض بسٍكلة ؟
هاذا ٓحدث لك كاىت قكة رد الفعؿ لٗرض اكبر هف قكة الفعؿ لقدهؾ ؟
** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ أداء الهٍهة ( )2هف خٛؿ تكزٓع ادكات ىشاط 12ص 91
ٓقكـ الطٛب بكتابة الهشاٌدات كاٚستىتاج ثـ هىاقشتٍـ بشكؿ هجهكعات
 ٌؿ تساكت القرائتاف فْ كؿ حالة . ٌؿ تساكت القرائتاف بعد تغٓٓر قكة السحب ؟ هاذا ىسهْ القكة التْ أثر بٍا الهٓزاف اٖكؿ عمِ الثاىْ ؟ هاذا ىسهْ القكة التْ أثر بٍا الهٓزاف الثاىْ عمِ اٖكؿ ؟ هاذا تستىتج ؟** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ بأداء الهٍهة ( )3هف خٛؿ عرض شفافٓات لقارب فْ الهاء
كهدفع كصاركخ ثـ هىاقشتٍـ بشكؿ هجهكعات
كٓؼ ٓتحرؾ القارب فْ الهاء؟
كٓؼ تتحرؾ الطائرة الىفاثة؟
ها كجً الشبً بٓف اٖجساـ السابقة؟
ها كجً ا٘ختٛؼ بٓف السفٓىة كالطائرة الىفاثة؟
 هاذا تسهِ قكة دفع الٍكاء الِ الخمؼ ؟ هاذا تسهِ قكة دفع البالكف الِ اٖهاـ ؟171

 ها كجً الشبً بٓف اىدفاع البالكف كاىطٛؽ الطائرة الىفاثة.** ٓطمب الهعمـ هف الطٛب القٓاـ أداء الهٍهة ( )4هف خٛؿ هىاقشتٍـ فْ اٖسئمة اٖتٓة:
 هاذا تسهِ قكة دفع البالكف الِ اٖهاـ ؟ ها كجً الشبً بٓف اىدفاع البالكف كاىطٛؽ الطائرة الىفاثة؟فْ ىٍآة الدرس ٓتـ تقدٓر عظهة اهلل تعالِ فْ خمقً لحركة
الكائىات الهختمفة كاٌهٓة ذلؾ.
التقكٓـ -:
ٍ
هساك لً فْ الهقدار ..............فْ ا٘تجاي.
أكهؿ الفراغ  -:لكؿ فعؿ ............
الفعؿ...........رد الفعؿ .................فْ ا٘تجاي.
عمؿ لها ٓأتْ-:
 ٓضع الجىدم البىدقٓة عمِ كتفً عىد إطٛؽ الرصاصة . ارتداد الهدفع إلِ الخمؼ عىد إطٛؽ القذٓفة.الىشاط البٓتْ  -:صهـ بعض اٖىشطة كالىهاذج التْ تحاكْ قكة الفعؿ كرد الفعؿ .
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همحؽ رقـ ()14

دلٓل الطالب
فْ وحدة " الحركة والقوة"

لمصف السادس األساسْ
إعداد الباحث عبد السالم هشعل

وفقاً لىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم

إشراف الدكتور
عبد الغىْ الصٓفْ

الوحدة الثالثة  /الحركة والقوة
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الدرس اٖكؿ
الهكضع
عدد الحصص  :حصة كاحدة
اٌٚداؼ السمككٓة  -:عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ أف ٓككف الطالب قاد انر عمِ أف -:
 ٓكضح الهقصكد بكؿ هف ىقطة ا٘سىاد كالهكضع. ٓحدد عهمٓان هكضع جسـ ها. ٓستىتج اٖهكر الٛزهة لتحدٓد هكضع جسـ ها. ٓحدد هكاضع اجساـ هختمفة بالىسبة لىقطة اسىاد هعٓىة.**الهٍهة (ٓ ( : )1كضح الهقصكد بكؿ هف ىقطة ا٘سىاد كالهكضع ) -:
هف خٛؿ القصة أتٓة اجب عف اٖسئمة التْ تمٍٓا -:
"كاف رجؿ ٓبحث عف الهسجد الجدٓد  ،فكجد طالبان هف الصؼ السادس اٖساسْ  ،فسألً
عف هكاف الهسجد فأجاب الطالب ٓبعد هسافة

 200هتر فكقؼ الرجؿ هحتا انر.هف خٛؿ

العرض السابؽ اجب عف اٖسئمة التالٓة -:
 لهاذا احتار الرجؿ؟ ٌؿ استدؿ الرجؿ عمِ هكاف الهسجد ؟ كلهاذا ؟ كٓؼ ٓهكف أف تحدد هكاف جمكسؾ فْ الصؼ؟ هاذا ىسهْ الىقطة التْ هف خٛلٍا ىستطٓع أف ىتعرؼ عمِ هكضعؾ فْ الصؼ؟** ىاقش هع زهٛئؾ فْ الهجهكعة الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا هع التأكد هف صحتٍا هرة
آخرل.
** الهٍهة (ٓ ( : )2حدد عهمٓان هكضع جسـ ها )
هف خٛؿ القٓاـ بىشاط ( )1ص  65كا٘جابة عف اٖسئمة أتٓة -:
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 ها أٌهٓة كجكد الىقطة ـ ؟ هاذا ٓمزـ لتحدٓد هكضع كؿ هىكـ ؟ ٌؿ اختمؼ كصؼ كؿ طالب عف أخر بالىسبة لمىقطة (ـ) ؟ كلهاذا ؟ هاذا ىطمؽ عمِ الىقطة (ـ).** ىاقش هع زهٛئؾ فْ الهجهكعة الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا هع التأكد هف صحتٍا هرة
آخرل.

ـ
 الهٍهة(ٓ ( :)3ستىتج اٖهكر الٛزهة لتحدٓد هكضع جسـ ها ) هف خٛؿاكهاؿ الهخطط الهفآٌهْ التالْ -:
لتحدٌد موضع
جسم ال بد من
تحدٌد
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** الهٍهة ( ( -: )4تحدٓد هكاضع اجساـ هختمفة بالىسبة لىقطة اسىاد هعٓىة )
هف خٛؿ عرض خارطة فمسطٓف

قارف بٓف هكضع الهدف حسب هقٓاس الرسـ عمِ الخارطة أتٓة بالىسبة لهدٓىة القدس ؟

كجً الهقارىة

هدٓىة الىاصرة

هدٓىة ٓافا

هدٓىة خاف ٓكىس

الهسافة
اٚتجاي

هاذا تسهِ هدٓىة القدس فْ ٌذي الحالة؟
 -كٓؼ ٓختمؼ تحدٓدؾ لمهكاضع السابقة اذا ىسبتٍا الِ هدٓىة ٓافا ؟
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بٓت لحـ

** الهٍهة (  -: )5أرادت شٍد التْ تسكف فْ هدٓىة عهاف زٓارة صدٓقتٍا ربِ التْ تسكف فْ
هدٓىة طكلكرـ .
كٓؼ ٓهكىؾ هساعدة ربِ فْ تحدٓد هكاف سكىٍا الِ شٍد" ؟
التقكٓـ -:
 كضح الهقصكد بكؿ هف  :ىقطة ا٘ستاد الهكضع ؟ ها ٌْ اٖهكر الكاجب تكفرٌا لتحدٓد هكضع جسـ ها ؟ حدد هكضع هىزلؾ بالىسبة لمهدرسة ؟ هاذا تهثؿ الهدرسة ٌىا. باستخداـ خارطة فمسطٓف حدد هكضع الهدف أتٓة بالىسبة لهدٓىة ىابمس ؟ٓ -افا.

 -عكا

 -جىٓف

الىشاط البٓتْ  -:اكهؿ الهخطط الهفآٌهْ اٖتْ -:

لتحدٌد موضع جسم
ها
ال بد من تحدٌد

قٌاس المسافة بٌن
موضع الجسم
ونقطة اإلسناد

أنواع المسافات
تنقسم إلى

قسمٌن

مسافات قصٌرة
األداة التً تقاس بها

االداة التً تقاس بها

الشريط الهجري
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الدرس الثاىْ
الحركة ()1
عدد الحصص  :حصة كاحدة
اٌٖداؼ السمككٓة  :عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ أف ٓككف الطالب قاد انر عمِ أف -:
 ٓكضح الهقصكد الحركة . ٓستىتج هفٍكـ الحركة عهمٓان. ٓهٓز بٓف الجسـ الساكف كالجسـ الهتحرؾ .** الهٍهة (ٓ ( :)1كضح الهقصكد بالحركة )
هف خٛؿ الشفافٓات التْ اهاهؾ كالتْ تهثؿ ٚعب الٍجكـ كٌك ٓتىقؿ هف هرهاي الِ
هرهِ الخصـ اجب عف أٖسئمة التالٓة -:
 ها هكضع الٛعب فْ الصكرة اٚكلِ بىسبة لمهرهِ ؟ ها هكضعً فْ الصكرتٓف التالٓتٓف ؟ ٌؿ تغٓر هكضعً ؟ هاذا ىسهْ تغٓر هكضع الٛعب ؟ ٌؿ احتاج الٛعب فترة هف الزهف حتِ تغٓر هكضعً ؟ هاذا تستىتج ؟** ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة (ٓ ( : )2ستىتج الطمبة هفٍكـ الحركة عهمٓان )
هف خٛؿ القٓاـ بإجراء الىشاط ( )2ص 68اجب عف اٖسئمة التالٓة -:
ها الفرؽ بٓف الهكضع اٖكؿ كالهكضع الثاىْ لمسٓارة.
ٌؿ احتاجت لهركر فترة هف الزهف حتِ ٓتغٓر هكضعٍا؟
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هاذا تسهِ السٓارة فْ ٌذي الحالة؟
*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
 ** الهٍهة (ٓ ( -:)3هٓز بٓف الجسـ الساكف كالجسـ الهتحرؾ )هف خٛؿ عرض صكر ٖجساـ ساكىة كأجساـ هتحركة
صىؼ ٌذي الصكر حسب السككف كالحركة ؟
ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
التقكٓـ  -:اكهؿ الفراغ -:
السككف ٌك.................................
الحركة ٌْ تغٓر فْ  .......الجسـ هف هكاف الِ أخر.
لكْ ٓتغٓر هكضع هركبة تحتاج الِ .......كتسهِ الهركبة بجسـ........
هرت السٓارة هف أهاـ احهد
هف خٛؿ الصكرة التْ تبٓف اىتقاؿ خالد كعمْ هف راـ اهلل الِ القدس ّ
بٓىها كاف كاقفان عمِ الشارع الرئٓسْ  ،أجب عف اٖسئمة اٖتٓة :

ها الفرؽ بٓف خالد كأحهد ؟
ها كجً الشبً بٓف خالد كعمْ ؟
هاذا ىطمؽ عمِ خالد؟ عمِ أحهد ؟ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
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الدرس الثالث
الحركة ()2
عدد الحصص  :حصة كاحدة
اٌٖداؼ السمككٓة -:عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ أف ٓككف الطالب قاد انر عمِ أف -:
 ٓعدد ادكات قٓاس كؿ هف الهسافة كالزهف . ٓستخدـ ادكات قٓاس الهسافة كالزهف لتحدٓد الهكضع كالحركة. ٓعدد كحدات قٓاس الهسافة كالزهف.**الهٍهة ( ( -:)1هعرفة ادكات قٓاس كؿ هف الهسافة كالزهف ) هف خٛؿ عرض اٖدكات التالٓة
( هسطرة  ،الشرٓط الهترم (الكركر) ،ساعة التكقٓت  ،ساعة الٓد ).
اكهؿ الهخطط الهفآٌهْ التالْ-:
ادوات المياس

هىٍا ٓستخدـ لقٓاس

هىٍا ٓستخدـ لقٓاس

الزمن

الهسافة
تقسـ الِ

اٚداة التْ تقاس بٍا

هسافات طويلة

ساعة الجوليت
اداة القٓاس
الهسطرة
ها ٌْ ادكات قٓاس الزهف ؟
ها ٌْ اىكاع الهسافات ؟
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اداة القٓاس

ها ٌْ ادكات قٓاس الهسافة ؟
*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا
**الهٍهة (ٓ ( -:)2ستخدـ ادكات قٓاس الهسافة كالزهف لتحدٓد الهكضع كالحركة ) الخركج إلِ
ساحة الهدرسة ٓقكـ احد الطمبة بالكقكؼ ثابتان عىد ىقطة هعٓىة كٓتـ تحدٓد هكضعً هف قبؿ طالب
أخر ،ثـ ٓقكـ طالب أخر باٚقتراب كاٚبتعاد عف ىقطة ا٘سىاد التْ تـ تحدٓدٌا كهٛحظة التغٓر
فْ الهكضع كتحدٓد الزهف باستخداـ ساعة التكقٓت.
هف خٛؿ الهٛحظات السابقة اجب هع باقْ هجهكعتؾ عف اٖسئمة اٖتٓة ؟
 هاذا ىسهْ التغٓر فْ الهكضع ؟ ٌؿ ٌىاؾ عٛقة بٓف الحركة كالهسافة ؟ ها ٌْ أٖدكات التْ تقاس بٍا الهسافة ؟ ٌؿ احتاج الطالب إلِ زهف لتغٓٓر هكضعً ؟ ها ٌْ أٖداة التْ ٓقاس بٍا الزهف ؟*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة (ٓ( -: )3عدد كحدات قٓاس الهسافة كالزهف)
هف خٛؿ ا٘جابة عف اٖسئمة اٖتٓة -:
ها ٌْ كحدات قٓاس الهسافة ؟
ها ٌْ كحدات قٓاس الزهف ؟
** الهٍهة ( -: )4هف خٛؿ عرض هجسـ اٖرض كالشهس كالقهر أجب عف اٖسئمة أتٓة :
 هاذا ٓىتج عف دكراف اٖرض حكؿ ىفسٍا ؟ هاذا ٓىتج عف دكراف اٖرض حكؿ الشهس؟ إلِ كـ ساعة ٓقسـ الٓكـ ؟181

كـ دقٓقة فْ الساعة ؟
*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
التقكٓـ -:
 فْ سباؽ لمدراجات الٍكائٓة قطع الهتسابقكف هسافة  5كٓمك هتر خٛؿ عشركف دقٓقة . ها هقدار الهسافة التْ قطعٍا الهتسابقكف باٖهتار؟ ها ٌْ اٖداة الهىاسبة لقٓاس الزهف ؟اكهؿ الفراغ فٓها ٓمْ :
10هتر =  ..............سىتهتر .
5كٓمك هتر=  .............هتر
20دقٓقة =  .............ثاىٓة.
ىشاط بٓتْ  -:اكتب ثٛثة اسطر عف اٌهٓة قٓاس الهسافة كالزهف ؟
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الدرس الرابع
"اشكاؿ الحركة "
عدد الحصص :حصتاف
اٌٚداؼ السمككٓة -:
عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ عمِ الطالب أف ٓككف قاد انر أف -:
 ٓحدد ىكع الحركة هف خٛؿ شكٍا . ٓذكر أهثمة هختمفة ٖشكاؿ الحركة. ٓستىتج اٖثر الىاتج عف كؿ شكؿ هف أشكاؿ الحركة. ٓفسر الظكاٌر الىاتجة عف دكراف اٚرض حكؿ ىفسٍا كحكؿ الشهس.**الهٍهة (-: )1
هف خٛؿ عرض شفافٓات ٖشكاؿ هختمفة لمحركة .
اكهؿ الهخطط الهفآٌهْ التالْ كاجب عف اٖسئمة التْ تمًٓ -:
أشكال الحركة

مثل

الحركة
الدواااالاللدورا
مثل
نية

حركة السيارة

مثل

بندول الساعة

 ٌؿ تتحرؾ اٚجساـ بالكٓفٓة ىفسٍا ؟ ها ٌْ اشكاؿ الحركة ؟*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
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** الهٍهة (ٓ ( -: )2ذكر أهثمة هختمفة عمِ كؿ ىكع هف أشكاؿ الحركة )
هف خٛؿ عرض هقطع فٓدٓك لهدٓىة العاب هتىكعة ٖشكاؿ الحركة
صىؼ اٖلعاب السابقة حسب شكؿ الحركة فٍٓا ؟
ا ذكر اهثمة اخرل عمِ كؿ ىكع هف اىكاع الحركة السابقة ؟
*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا
** الهٍهة (( -: )3تحدٓد اٖثر الىاتج عف كؿ ىكع هف أىكاع الحركة )
هف خٛؿ عرض هجسـ الكسكؼ كالخسكؼ كساعة البىدكؿ كالدكٚب كسٓارة اطفاؿ كبٓاف
اىكاع الحركة الىاتجة فْ كؿ هرة أجب عف اٖسئمة أتٓة -:
 كضح الفرؽ بٓف اٖجساـ السابقة هف حٓث ىكع الحركة ؟ىْ كاٚىتقالٓة هف حٓث اٖثر الىاتج عىٍا ؟
 قارف بٓف الحركة اٌٚت اززٓة كالدك ار ة* ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا:
 ** الهٍهة(ٓ ( -: )4فسر الظكاٌر الىاشئة عف دكراف اٖرض حكؿ الشهس )هف خٛؿ عرض هجسـ الكسكؼ كالخسكؼ.
قارف بٓف حركة اٖرض حكؿ ىفسٍا كحركتٍا حكؿ الشهس هف حٓث الزهف كاٖثر الىاتج
عف الدكراف ؟
كجً الهقارىة /حركة اٖرض

حكؿ ىفسٍا

زهف الدكراف
أٖثر الىاتج عف الدكراف
* ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا.
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حكؿ الشهس

التقكٓـ -:
حركة طبمة اٖذف فْ جسـ ا٘ىساف حركة .............................
حركة بىدكؿ الساعة تسهِ

...........................

حركة السٓارة هف ىقطة الِ اخرل تسهِ .............................
عمؿ  -:تعاقب المٓؿ كالىٍار ؟ تعاقب الفصكؿ اٖربعة ؟
 صىؼ اٖجساـ الهتحركة التالٓة حسب ىكع الحركة فْ كؿ هىٍا كاذكر اٖثر الىاتج عف كؿهىٍا .
الجسـ

ىكع الحركة

اٖثر الىاتج عىٍا

كتر العكد
القطار
عقارب الساعة
حركة الدكٚب
حركات القهر حكؿ اٚرض
حركة السٓارة

ىشاط بٓتْ  -:صهـ بعض اٖلعاب كالىهاذج التْ تحاكْ أىكاع الحركات الثٛثة .
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الدرس الخاهس
هفٍكـ هتكسط السرعة
عدد الحصص :حصة كاحدة
اٌٚداؼ السمككٓة -:
 ٓكضح الهقصكد بهتكسط السرعة. ٓستىتج العكاهؿ الهؤثرة فْ هتكسط السرعة. ٓقارف بٓف اٚجساـ الهختمفة هف حٓث سرعتٍا.** الهٍهة (ٓ ( -: )1كضح الهقصكد بهتكسط السرعة )
هف خٛؿ عرض الشفافٓات التْ تبٓف ىتائج الهتسابقٓف ص ( )73كص( ،)74كالزهف الذم
استغرقً كؿ هتسابؽ لقطع الهسافة هف خط البدآة إلِ خط الىٍآة أجب عف اٖسئمة
التالٓة -:
ها الفرؽ بٓف الصكرة اٖكلِ كالصكرة الثاىٓة ؟
 ها ٌك العاهؿ الثابت فْ كؿ صكرة ؟ ها ٌك اٖساس الذم اعتهدت عمًٓ فْ تحدٓد الفائز؟ هاذا تستىتج ؟* ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا.
** الهٍهة (ٓ ( -: )2ستىتج العكاهؿ الهؤثرة فْ هتكسط السرعة )
الخركج الِ ساحة الهدرسة كاختٓار ثٛثة طٛب كالقٓاـ بتحدٓد الزهف كقٓاس الهسافة فْ
الهرة اٖكلِ كتحدٓد الهسافة كقٓاس الزهف فْ الهرة الثاىٓة  ،اجب عف اٖسئمة أتٓة -:
 ها ٌك الفرؽ بٓف الحالة اٖكلِ كالحالة الثاىٓة ؟ عمِ هاذا اعتهدت فْ تحدٓد الفائز ؟186

 ها ٌْ العٛقة بٓف كالهسافة الزهف؟ ها ٌْ العٛقة بٓف السرعة كالزهف ؟* ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا.
 ** الهٍهة (ٓ ( -: )3قارف بٓف اجساـ هختمفة هف حٓث هتكسط سرعتٍا)ٓتـ عرض هقطع هف خٛؿ الحاسكب ٓبٓف ثٛث هركبات قطعت هسافات هختمفة فْ
ازهاف هختمفة اكهؿ الجدكؿ اٖتْ ثـ اجب عف اٖسئمة أتٓة -:

الهركبة

الهسافة

الزهف الٛزـ

اٖكلِ

100ـ

 2ثاىٓة

الثاىٓة

90ـ

3ثاىٓة

الثالثة

200ـ

 5ثاىٓة

ها ٌْ الهركبة اٖسرع ؟
ها الهركبة التْ تأتْ فْ الهرتبة الثاىٓة ؟
فسر إجابتؾ
* ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا.
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هتكسط السرعة

التقكٓـ
- 1العكاهؿ التْ تعتهد عمٍٓا سرعة الجسـ ............-2 .......... -1
- 2الجسـ اٖسرع الذم ٓقطع هسافة................فْ زهف...........
- 3ها الهقصكد بهتكسط السرعة.
ٓ- 4تسابؽ (هحهد كحسف كخالد) لقطع هسافة هقدارٌا ( )400ـ.
كصؿ هحهد بعد ( )2دقٓقة بٓىها كصؿ حسف بعد ( )3دقائؽ ككصؿ خالد بعد ( )4دقائؽ
أم الهتسابقٓف أسرع ؟ فسر ذلؾ؟
قطعت سٓارة هسافة  100ـ خٛؿ زهف قدري  4ثكاىْ ها هتكسط سرعة ٌذي السٓارة خٛؿ
ٌذي الفترة الزهىٓة ؟
100ـ

الىشاط البٓتْ  -:اكتب سطرٓف عف اٌهٓة كضع عدادات فْ الهركبات الهختمفة ؟
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الدرس السادس
قاىكف هتكسط السرعة
عدد الحصص :حصة كاحدة
اٌٖداؼ السمككٓة -:
ٓ- 1ستىتج قاىكف هتكسط السرعة.
ٓ- 2ذكر كحدات قٓاس السرعة.
ٓ- 3حسب هتكسط سرعة جسـ هتحرؾ.
** الهٍهة (ٓ ( -: )1ستىتج قاىكف هتكسط السرعة )
هف خٛؿ القٓاـ بىشاط ( )5هف الكتاب ص ) )75كتسجٓؿ الىتائج التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا فْ
الجدكؿ أسفؿ الصفحة اكهؿ الهخطط الهفآٌهْ ثـ اجب عف اٖسئمة التْ تمًٓ -:
متوسط السرعة
هو
المسافة التً ٌقطعها الجسم
وتتحدد بعاملٌن

الزمن
=

=
و

االمسافة

متوسط السرعة × الزمن

متوسط السرعة
الناتج أن
متوسط السرعة =
هجوسط السرعة
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 اذا تـ تحدٓد رهكز لكؿ هف هتكسط السرعة ،كالزهف كالهسافة كها ٓمْ (ع :هتكسط السرعة،ؼ :الهسافة ،ز :الزهف) عبر عف العٛقة السابقة بصكرة رهزٓة.
* ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا.
** الهٍهة (ٓ ( -: )2ذكر كحدات قٓاس السرعة ) هف خٛؿ
الهثمث الذم ٓهثؿ العٛقة بٓف الهسافة كالسرعة كالزهف
اكهؿ الجدكؿ أتْ-:
الهسافة

الزهف

ـ

ث

كـ

س

ـ

دقٓقة

كحدات هتكسط السرعة

* ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا.
** الهٍهة (ٓ ( -: )3حسب هتكسط سرعة جسـ هتحرؾ )
اختمؼ راهْ كسهٓرحكؿ هف هىٍها اٖسرع .فقاـ راهْ بالجرم لهدة  10ثكاىْ فقطع
هسافة هقدارٌا ( )200ـ كقاـ سهٓر بالجرم لهدة ( )15ثاىٓة فقطع هسافة هقدارٌا ()250
ـٌ .ؿ ٓهكىؾ هساعدة راهْ كسهٓر عمِ تحدٓد أم هىٍها اٖسرع.
* ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا.
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التقكٓـ -:
 إذا كاىت كحدة الهسافة الهقطكعة ٌْ الهتر كالزهف الهستخدـ ٌك الثاىٓة فأف كحدة هتكسطالسرعة ٌْ..........
 احسب الزهف الذم تستغرقً هركبة لقطع هسافة (  )200كـ. إذا كاىت سرعتٍا ( )50كـ  /ساعة. ها الهسافة التْ تقطعٍا سٓارة تسٓر بسرعة ()90كـ /س فْ زهف قدري خهس ساعات. قطع راهْ هسافة هقدارٌا ( )500ـ فْ زهف قدري عشرة دقائؽ احسب هتكسط سرعة راهْ. تحتاج هركبة لمكصكؿ هف هدٓىة طكلكرـ الِ هدٓىة ىابمس  25دقٓقة فإذا كاىت الهسافةبٓف الهدٓىتٓف 20كٓمك هتر احسب هتكسط السرعة ؟
ىشاط بٓتْ  -:اكهؿ الجدكؿ أتْ -:
الهسافة

الزهف

80ـ

2ثاىٓة

هتكسط السرعة

12كـ  /دقٓقة

20دقٓقة

90كـ /ساعة

900كـ
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الدرس السابع
هفٍكـ القكة
عدد الحصص  :حصة كاحدة

اٌٖداؼ السمككٓة :
عىد ىٍآة ٌذا الدرس ٓىبغْ عمِ الطالب أف ٓككف قاد انر عمِ أف :
 ٓستىتج هفٍكـ القكة. ٓكضح كٓفٓة قٓاس هقدار القكة بالهٓزاف الىابض. ٓذكر كحدة قٓاس القكة فْ الىظاـ العالهْ لمكحدات.** الهٍهة (ٓ ( -: )1ستىتج هفٍكـ القكة )

هف خٛؿ العرض الذم اهاهؾ كالذم ٓهثؿ قٓاـ احد الطٛب بدفع الطاكلة الِ اٖهاـ كقٓاـ اخر
بسحبٍا الِ الخمؼ كقٓاـ ثالث بالضغط عمِ قطعة هعجكىة اجب عف اٖسئمة أتٓة -:
 ها الفرؽ بٓف الطالب اٖكؿ كالثاىْ كالثالث؟ هاذا ىسهْ كؿ هف الهؤثرات السابقة؟ كٓؼ تؤثر القكة عمِ اٖجساـ الهختمفة؟ ها الذم ٓجعؿ اٖجساـ تتحرؾ؟*ىاقش هع إفراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا.

المٌزان
النابضً

** الهٍهة (ٓ ( -:)2كضح كٓفٓة قٓاس هقدار القكة بالهٓزاف الىابض )
هف خٛؿ قٓاهؾ بىشاط (  8ص  )83اجب عف اٖسئمة التالٓة - :
 ها ٌْ العٛقة بٓف التدرٓج كاٚستطالة الحادثة فْ كؿ حادثة ؟ ها سبب اٚستطالة فْ الهٓزاف فْ كؿ هرة ؟ هاذا تستىتج ؟192

الثقل

*ىاقش هع إفراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا.
** الهٍهة(ٓ ( -: )3ذكر كحدة قٓاس القكة فْ الىظاـ العالهْ لمكحدات )
هف خٛؿ ا٘جابة عف اٖسئمة أتٓة -:
 ها ٌْ كحدة قٓاس القكة ؟ ها سبب ٌذي التسهٓة ؟ ها ٌْ العٛقة بٓف القكة كالكزف ؟التقكٓـ
- 1أكهؿ -:
أ  -الىٓكتف ٌْ كحدة قٓاس ، ------كالكٓمك غراـ ٌْ كحدة قٓاس . --------
ب  -هؤثر ٓؤثر فْ اٖجساـ فٓحركٍا أك ك ٓزٓد هف سرعتٍا أك ٓقمؿ هىٍا أك ٓكقفٍا تهاهان-
.-------------------- 2ضع اشارة صح اهاـ العبارة الصحٓحة كخطأ اهاـ العبارة الخاطئة.
أ -اداة قٓاس القكة ٌْ الهٓزاف الىابضْ .
ب -كحدة قٓاس الكزف ٌْ الىٓكتف.
ىشاط بٓتْ
اكتب ثٛثة اسطر عف اىكاع القكل كأٌهٓتٍا فْ الطبٓعة
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الدرس الثاهف
عىاصر القكة
عدد الحصص  :حصة كاحدة
اٌٚداؼ السمككٓة -:
 ٓقٓس هقدار قكة هؤثرة فْ جسـ ها . ٓكضح الهقصكد بعىاصر القكة . ٓحدد عىاصر القكة.قْس هقدار قكة هؤثرة فْ جسـ ها )
** الهٍهة ( ( -:)1ا
 باستخداـ الهكاد كاٖدكات أتٓة -:(الهٓزاف الىابضْ ػ ػ سٓارة اطفاؿ ػ ػ كتاب ػ قطعة خشب صغٓرة ػ ػ قطعة حدٓد صغٓرة) .
 باستخداـ الهٓزاف الىابض سجؿ هقدار القكة الهؤثرة فْ كؿ حالة .*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة (ٓ ( -:)2كضح الهقصكد بعىاصر القكة )
هف خٛؿ السؤاؿ التالْ  -:اكهؿ الهخطط الهفآٌهْ ثـ اجب عف اٖسئمة اٖتٓة :
عناصر القوة

همدار الموة
هو

ٌقاس بمقدار األثر
الذي تحدثه القوة

نقطة تأثٌر القوة
هو

االتجاه الذي تؤثر فٌه
القوة لتحريك الجسم
وتغٌر موضعه إما

ً
ً
سحبا أو دفعا 194

هو

ها ٌْ عىاصر القكة ؟
هاذا ىعىْ باتجاي القكة ؟
** الهٍهة (ٓ ( -:)3حدد عىاصر القكة )
هف خٛؿ الهشاٌدات التْ اهاهؾ كالتْ اهاهؾ كالتْ تهثؿ قٓاـ احد الطٛب بدفع صىدكؽ
كسحبً هف ىقاط هتعددة كقٓاـ طالب اخر بهساعدتً اجب عف اٖسئمة التالٓة -:
 ها الفرؽ بٓف دفع الصىدكؽ هف طالب كاحد كدفعً هف هجهكعة هف الطٛب ؟ فْ أم اتجاي تحرؾ الصىدكؽ عىدها تـ دفعً ؟ فْ أم اتجاي تحرؾ الصىدكؽ عىدها تـ سحبً ؟ ٌؿ اختمؼ هقدار القكة باختٛؼ ىقطة التأثٓر؟هاذا تستىتج ؟
*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
التقكٓـ-:
اكهؿ الفراغ -:
 تسهِ الىقطة التْ تؤثر عىدٌا القكة. ------------------------- هقدار اٚثر الذم تحدثً القكة ٓسهِ .----------------------- اٚتجاي الذم تؤثر فًٓ القكة ٓسهِ .-----------------------فْ الشكؿ الهقابؿ أٍٓها أفضؿ التأثٓر بالقكة عىد الىقطة رقـ ( )1اـ التأثٓر بىفس القكة عىد الىقطة
رقـ (.)2
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ىشاط بٓتْ -:
هف خٛؿ الشكؿ اٖتْ حدد عىاصر القكة بكتابة الرقـ الهىاسب لكؿ عىصر ؟
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الدرس التاسع
أثر القكة فْ سرعة جسـ ها
عدد الحصص  :حصة كاحدة
اٌٚداؼ السمككٓة -:
 ٓتعرؼ أثر القكة فْ تغٓٓر الحالة الحركٓة لجسـ ها. ٓحدد أثر القكة فْ سرعة جسـ ها هقدا انر كاتجاٌان.ٓ -كضح الفرؽ بٓف القكة الهغىاطٓسٓة كقكة دفع الٍكاء فْ الحالة الحركٓة لجسـ ها.

** الهٍهة (ٓ ( -: )1تعرؼ أثر القكة فْ تغٓٓر الحالة الحركٓة لجسـ ها )
هف خٛؿ هشاٌدتؾ هقطع الفٓدٓك كالذم ٓهثؿ حركة سٓارة كٌْ تتحرؾ بسرعات هختمفة
اجب عف اٖسئمة أتٓة -:
 ها سبب حركة السٓارة ؟ اذا اراد السائؽ تغٓٓر السرعة هاذا ٓفعؿ ؟ ها الهؤثر الذم ٓعهؿ عمِ تغٓٓر الحالة الحركٓة لمسٓارة ؟*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
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** الهٍهة (ٓ ( -: )2حدد أثر القكة فْ سرعة جسـ ها هقدا انر كاتجاٌان )
هف خٛؿ القٓاـ بىشاط ( 9أ ص  ) 85اكهؿ الهخطط الهفآٌـ -:

*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة (ٓ ( -: )3كضح الفرؽ بٓف القكة الهغىاطٓسٓة كقكة دفع الٍكاء فْ الحالة الحركٓة
لجسـ ها )
هف خٛؿ القٓاـ بىشاط  9ب ص  86اجب عف اٖسئمة أتٓة -:
ها كجً الشبً بٓف قكة الٍكاء كبٓف قكة الهغىاطٓس ؟
ها كجً اٚختٛؼ بٓف قكة الٍكاء كبٓف قكة الهغىاطٓس ؟
*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة (-: )4
"ارادت سعاد اف تخرج هجهكعة هف الدبابٓس فْ اىاء همْء بالهاء "
كٓؼ ٓهكىؾ هساعدة سعاد عمِ اخراجٍا ؟
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*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
التقكٓـ -:
تقاس القكة بكحدة  ..................كٓقاس الكزف بكحدة.................كتقاس الكتمة
بكحدة............
اكهؿ ها ٓمْ :
القكة هؤثر ٓؤثر فْ اٖجساـ إها أف  ................اك ٓغٓر هف هقدار  .............اك
هف  ................اك كٌٛها هعان.

اكتب ثٛثة اسطر عف بعض القكل ككٓؼ تؤثر عمِ حركة اٖجساـ.
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الدرس العاشر
أثر بعض القكل فْ الطبٓعة
عدد الحصص  :حصتاف
اٌٖداؼ السمككٓة -:
 ٓذكر بعض اىكاع القكل فْ الطبٓعة. ٓكضح الهقصكد بالجاذبٓة اٖرضٓة. ٓبٓف العكاهؿ التْ تعتهد عمٍٓا قكة الجاذبٓة. ٓقارف بٓف الكتمة كالكزف.ٓ -حؿ هسائؿ عمِ الكتمة كالكزف.

** الهٍهة (ٓ ( -:)1ذكر بعض اىكاع القكل فْ الطبٓعة ) هف خٛؿ عرض اكهاؿ
الهخطط الهفآٌهْ التالْ -:

*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة (ٓ( -: )2كضح الهقصكد بالجاذبٓة اٖرضٓة )
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هف خٛؿ الهشاٌدات التْ تبٓف قٓاـ طالب بقذؼ كرة الِ اٖعمِ أجب عف اٖسئمة أتٓة -:
لهاذا تسقط الكرة الِ اسفؿ ؟
 لهاذا ٓسقط الهطر باتجاي اٖرض ؟ ٌؿ لٗرض قكة ها ؟ ها اسـ ٌذي القكة ؟ فْ أم اتجاي تجذب اٖرض ٌذي اٖجساـ ؟ ٌؿ اٖرض ٌْ الجسـ الكحٓد الذم ٓجذب اٖجساـ ؟ لهاذا  ٚىشعر بٍذي القكة ؟ عمِ هاذا تعتهد ٌذي القكة ؟*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة(ٓ ( -:)3حدد العكاهؿ التْ تعتهد عمٍٓا قكة الجاذبٓة )
هف خٛؿ هىاقشة الطٛب فْ اٖسئمة اٖتٓة -:
ها ٌْ العكاهؿ التْ تعتهد عمٍٓا قكة الجاذبٓة بٓف أم جسهٓف ؟
ها ٌْ العٛقة بٓف الهسافة كقكة الجاذبٓة؟
ها ٌْ العٛقة بٓف الكتمة كقكة الجاذبٓة؟
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** الهٍهة(ٓ ( -:)4قارف بٓف الكتمة كالكزف )
قارف بٓف الكزف كالكتمة هف خٛؿ اكهاؿ الجدكؿ التالْ-:
كجً الهقارىة

الكتمة

الكزف

التعرٓؼ
كحدة القٓاس
الثبات
أدكات القٓاس

*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
 ** الهٍهة (ٓ ( -: )4حؿ هسائؿ عمِ الكتمة كالكزف )أقراء الهعمكهات أتٓة -:
إذا كاىت كتمتؾ ) )50كٓمك غراـ فٍذا ٓعىْ أف كزىؾ ٌك ) (500ىٓكتف تقرٓبان .
 هف خٛؿ الهعمكهات السابقة استىتج العٛقة التْ تربط الكتمة بالكزف ؟ كـ تبمغ كتمة جسـ كزىٍا  800ىٓكتف ؟*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة (-: )5
"ٚحظ احهد ظاٌرة تجهع القش الصغٓر فْ زاكٓة هعٓىة هف زكآا بركة راكدة ،فقاـ بكضع كهٓة
هف القش الصغٓر فْ حكض صغٓر هف الهاء كقاـ بتحرٓكً ،كفْ الٓكـ التالْ ٖحظ تجهع القش
فْ زاكٓة هف زكآا الحكض " .هف خٛؿ الهعمكهات السابقة اجب عف اٖسئمة التالٓة -:
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 ٌؿ تستطٓع هساعدة أحهد فْ تفسٓر سبب تجهع القش فْ زاكٓة الحكض ؟ هاذا تستىتج ؟ٌ -ؿ ٓكجد قكة تجاذب بٓىؾ كبٓف زهٓمؾ ؟

*ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
التقكٓـ -:
 ها اٌهٓة الجاذبٓة اٖرضٓة ؟ هاذا ٓحدث اذا فقدت اٖرض جاذبٓتٍا ؟ عمِ هاذا تعتهد قكة الجاذبٓة ؟اكهؿ -:
هقدار قكة جذب اٖرض لمجسـ...............
ىشاط بٓتْ :
 -اذكر بعض التأثٓرات ا٘ٓجابٓة كالسمبٓة لمجاذبٓة اٖرضٓة ؟

203

الدرس الحادم عشر
الفعؿ كرد الفعؿ
عدد الحصص  -:حصتاف
اٌٖداؼ السمككٓة -:
 ٓكضح الهقصكد بالفعؿ كرد الفعؿ. ٓستىتج العٛقة بٓف الفعؿ كرد الفعؿ. ٓذكر بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ. ٓفسر بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ .ٓ -طبؽ قاىكف الفعؿ كرد الفعؿ عمِ بعض اٖجساـ.

** الهٍهة (ٓ ( -: )1كضح الهقصكد بالفعؿ كرد الفعؿ )
هف خٛؿ الشفافٓة التْ اهاهؾ كالتْ تبٓف طالباف ٓقفاف عمِ زٚجة
كٓدفعاف بعضٍها
كها فْ الشكؿ الهقابؿ اجب عف اٖسئمة التالٓة -:
 هاذا ٓحدث لمطالب اٖكؿ ؟ لمطالب الثاىْ ؟ ها اسـ القكة التْ ٓؤثر بٍا كؿ طالب عمِ أخر؟ ٌؿ ٓؤثر الطالباف بىفس ا٘تجاي ؟ هاذا ىسهْ حركة الطالباف الِ الخمؼ ؟ هاذا ٓحدث لك أف قكة احدٌها اكبر هف قكة اٖخر؟ لهاذا  ٚىستطٓع السٓر عمِ الرهؿ بسٍكلة ؟**ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة (ٓ ( -: )2ستىتج العٛقة بٓف الفعؿ كرد الفعؿ )
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هف خٛؿ قٓاهؾ بىشاط ) )12ص ) )91كالذم ٓظٍر فًٓ هٓزاىٓف ىابضٓف هتهاثمٓف تهاهان قـ
بتثبٓت الهٓزاىٓف الىابضٓف كها فْ الصكرة الهقابمة .
هف خٛؿ العرض اجب عف اٖسئمة التالٓة -:
 قارف بٓف القراءتاف هف حٓث الهقدار كا٘تجاي ؟ هاذا ىسهْ القكة التْ أثر بٍا الهٓزاف اٖكؿ عمِ الثاىْ ؟ هاذا ىسهْ القكة التْ أثر بٍا الهٓزاف الثاىْ عمِ اٖكؿ ؟ هاذا تستىتج ؟**ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا .
** الهٍهة (ٓ ( -: )3ذكر بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ )
هف خٛؿ عرض شفافٓات لقارب فْ الهاء كهدفع كصاركخ ثـ هىاقشتٍـ بشكؿ هجهكعات
ها ٌك الهبدأ الذم تتحرؾ عمًٓ اٖجساـ السابقة.
ها كجً الشبً بٓف اٖجساـ السابقة؟
ها كجً ا٘ختٛؼ بٓف السفٓىة كالطائرة الىفاثة؟
اذكر بعض اٖجساـ اٖخرل التْ تسٓر عمِ هبدأ الفعؿ كرد الفعؿ.
** الهٍهة (ٓ ( -: )4فسربعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ )
هف خٛؿ قٓاهؾ بىشاط ) )13ص( )93كالذم ٓظٍر فًٓ بالكف هىفكخ هثبت فْ هاصة كداخؿ
الهاصة ٓكجد خٓط هربكط فْ شباؾ الصؼ اجب عف اٖسئمة التالٓة
-:
 هاذا تسهِ قكة دفع البالكف الِ اٖهاـ ؟-

ها كجً الشبً بٓف اىدفاع البالكف كاىطٛؽ الطائرة الىفاثة ؟
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**ىاقش هع افراد هجهكعتؾ الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا .
التقكٓـ -:
- 1اذكر بعض التطبٓقات العهمٓة عمِ الفعؿ كرد الفعؿ ؟
ٍ
هساك لً فْ الهقدار ..............فْ ا٘تجاي.
 -2أكهؿ الفراغ  -:لكؿ فعؿ ............
الفعؿ...........رد الفعؿ .................فْ ا٘تجاي.
عمؿ لها ٓأتْ-:
 ىشعر باٖلـ عىد اصطداهىا بالحائط؟ ٓضع الجىدم البىدقٓة عمِ كتفً عىد إطٛؽ الرصاصة . ارتداد الهدفع إلِ الخمؼ عىد إطٛؽ القذٓفة.الىشاط البٓتْ  -:صهـ بعض اٖىشطة كالىهاذج التْ تحاكْ قكة الفعؿ كرد الفعؿ .
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الملحق ()15
التقوٓم فْ ىهوذج هارزاىو ألبعاد التعمم
 -1ﺇو التقكٓـ فْ ىهكذج ﺃبعاﺩ التعمـ هﺮتبط بإطار الكحدة الدراسٓةَ ،هاﺫﺍ تحتاج ،فلٓس هﻦ
ﺍلضﺮَﺭّ قٓاﺱ كﻞ بعد هﻦ ﺃبعاﺩ ﺍلتعلـ فْ كﻞ َحدة ﺩﺭﺍسٓة عمِ حدﺓ.
 -2ﺍلتىكﻉ فْ استخداـ ﺃﺩَﺍﺕ التقكٓـ لقٓاﺱ هستكُ أداء الطالب فْ ﺃّ بعد هﻦ ﺃبعاﺩ التعمـ.
ففْ كﻞ هﺮﺓ ٓهكىؾ ﺃو تحدد ها تىكّ قٓاسً َتقكٓهً تبعاﹰ لدرجة ﺃٌهٓتً بالىسبة لمهحتكُ الذم
تدرسً ،كأٌدافً.
 ٚ -3بد هﻦ ﺍلتأكٓد عمِ أٌهٓة استخداـ الهعرفة بصكرة ﺫﺍﺕ هعىِ.
كقد َضع هاﺭﺯﺍىك هجهكعة هﻦ الطرق واألسالٓب التقوٓهٓة ٓهكف لمهعمـ استخداهٍا بها ٓتىاسب
هع أٌداؼ ﺩﺭسً َهحتكاي ( هارزاىو وأخرون ،1999 ،هارزاىو وأخرون.)2000 ،
ٌَْ كها ٓمْ:
اثىاء ﺍلتعلـ هﻦ خٛؿ ﺍٖىشطة ﺃَ ﺃﺩﺍء الهٍاـ
 الهٛحظة الهباشرة لسمكؾ الطالب فْ الفصؿ ك ﺀﺍلفﺮﺩٓة ﺃَ الجهاعٓة.
 ﺍٚختباﺭﺍﺕ الهىظهةَ ،تأخذ شكمٓف ٌها:ﺃ– ﺍختباﺭﺍﺕ ﺍلتحصٓؿَ ،ﺍلتْ تتعدد ﺃىكﺍعٍا فهىٍا- :
 ﺃسئمة الهقاؿ ﺃسئمة ﺍٚختٓاﺭ هﻦ هتعدد ﺃسئمة التكهمة الهقٓدة أسئمة الهزاكجة207

 ﺃسئمة ﺍلصح َالخطأ ﺃسئمة ﺇعاﺩﺓ التﺮتٓب ﺃسئمة ﺇهٗ ﺍلفﺮﺍﻍ - 4إختبارات اٖداء:
اختبارات اٖداء تعىْ  ":قٓاس قدرة الفرد عمِ أداء عهؿ هعٓف " الهفتْ والوكٓل )،( 1987
كاٖداء غالبا ها ٓككف ذا طابع عهمْ .كتٍدؼ اختبارات اٖداء فْ ىهكذج أبعاد التعمـ لهارزاىك إلِ
قٓاس قدرة الفرد عمِ أداء عهؿ هعٓف هثؿ:
 كتابة التقارٓر التمخٓص العركض الصفٓة إقاهة الهعارض. -5الكاجبات الـ ىزلٓة  :تعتبر الكاجبات الـ ىزلٓة هف اٖسالٓب التقكٓهٓة الٓكهٓة التْ تستخدـ
لمحصكؿ عمِ الهعمكهات الفكرٓة عف هدل فٍـ كاستٓعاب الهتعمهٓف لمهحتكل الذم درس.
 - 6سجٛت اٚستجابة :كٌك أسمكب لحفظ الهعمكهات الهرتبطة باستجابات الطٛب ،كٓخصص
لكؿ طالب سجؿ ٓحتكم عمِ ىكعْ اٚستجابة ،كها ٓمْ:
 اٚستجابات الحرة لمطٛب ،كتتهثؿ فْ اؿسأفكار الجدٓدة التْ ٓساٌـ بٍا الطالب فْ الدرس،كاٖسئمة كالهىاقشات كالهٛحظات الهرتبطة بالدرس.
 اٚستجابات الهىظهة أك البىائٓة ،كتتهثؿ فْ  :استجابة الطالب لٗسئمة التْ ٓطرحٍا الهعمـأثىاء الدرس كتككف هرتبطة بهحتكل الهكضكع الهدركس.
كٓتـ تسجٓؿ ٌذي اٚستجابات بعد اىجاز الهٍاـ أك اٖىشطة ،أك فْ ىٍآة الدرس ،أك أثىاءي.
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 -7التقارٓر الذاتٓة ،كتعىْ تقكٓـ التمهٓذ لىفسً.
 - 8الهقابٛت الشخصٓة  :كٓستخدـ ٌذا اٖسمكب ٘تاحة الفرصة لمطٛب لٙدٚء ابارئًـ حكؿ
هكاضٓع التعمـ .
 -9الهحفظة التعمٓهٓة أك " همؼ اٚىجاز" البكرتفكلٓك:
اعتبر هارزاىك ) ، ( Marzano and et al, 2000الهحفظة التعمٓهة )البكرتفكلٓك) شاٌد عٓاف
عمِ السٓرة التعمٓهٓة لكؿ هتعمـ ،كتجهع فًٓ جهٓع اىجازات الهتعمـ لعدة سىكات ،كٓضـ كؿ ها
ٓخص الهتعمـ فْ تمؾ الفترة كٓهكف الرجكع إلًٓ فْ أم كقت لمتأكد هف هستكل كشخصٓة الهتعمـ.
كفٓها ٓمْ استعراض ٌٖـ هحتكٓات الهحفظة التعمٓهٓة كها تعرضٍا (الحصان: (2006،
السٓرة الذاتٓة لمطالب ،كتشهؿ هستكاي اٖكادٓهْ ،كىبذة عف سمككً كشخصٓتً كهٍارتً اٚجتهاعٓة
داخؿ الصؼ.
* ا٘ىتاج الكتابْ الذم ٓقدهً اؿطالب ،سكاء أثىاء الدرس أك أم اىجاز قاـ بً الطالب فْ الـ ىزؿ.
*اىجازات الطالب اٚجتهاعٓة كا٘ىساىٓة كالكجداىٓة ،كذلؾ هف خٛؿ اشتراكً فْ البٓئة اٚجتهاعٓة
الٛصفْ.
ة
فْ الهدرسة كاشتراكً فْ اٖىشطة
*الحكافز الهعىكٓة كالهادٓة التْ حصؿ عمٍٓا التمهٓذ هف خٛؿ اىجازاتً فْ الدركس الىظاهٓة أك
اشتراكً فْ اٖىشطة اٚجتهاعٓة داخؿ الهدرسة أك خارجٍا فْ الهجتهع.
* هذكرات الطالب الدراسٓة التْ أعدٌا بىفسً.
* الصكر كالرسكـ كاٖشكاؿ البٓاىٓة التْ أىجزٌا الطالب.
افٓا أك عمِ شرائط كاست أك فٓدٓك أك
* هشارٓع الطالب التْ أىجزٌا سكاء كاىت هصكرة فكتغر ن
ىهاذج أك عٓىات جهعٍا الطالب بىفسً أك قاـ بصىعٍا.
قكاعد إعداد البكرتفكلٓك تتمخص فْ:
209

* ٓعد الطالب صفحة الغٛؼ بىفسً.
* ٓعد الطالب قائهة الهحتكٓات لمهمؼ.
* ٓضع الطالب تعمٓقنا لكؿ هحتكل داخؿ البكرتفكلٓك.
هستقب.ٛ
* ٓعد الطالب تقرمانر ٓشهؿ تقكٓهً لمهمؼ ،كها ٓتطمع أف ٓضٓؼ إلًٓ
ن
هها سبؽ ىٛحظ أف التقكٓـ هف خٛؿ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ ٓسٍـ فْ تكفٓر أسالٓب هتىكعة
تحقؽ التأكد هف ىهك الفرد فْ جهٓع جكاىبً الهعرفٓة كالهٍارٓة كالكجداىٓة ،كذلؾ هف خٛؿ تىكع
طرؽ التقكٓـ كبٍذا تعتبر ىظـ التقكٓـ الهتبعة فْ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ جزنءا هٍهان كفعاٚن
كفكرٓان فْ زٓادة تعمـ الطالب كتعدٓؿ هفآٌهة كزٓادة هٍاراتً ،كلٓس هجرد تحدٓد لهستكل الطالب
كهىحة الدرجة ،كٓ ٚعىْ ٌذا أف ُىظـ التقكٓـ فْ أثىاء استخداـ ىهكذج هارزاىك ٖبعاد التعمـ سٍمة،
إذ قد تحتاج إلِ كقت أطكؿ كجٍد هضاعؼ هف الهعمـ لتىفٓذٌا هقارىة بتىفٓذ أسالٓب التعمـ
الهتعارؼ عمٍٓا ،خاصة فْ الهراحؿ اٖكلِ ٚستخداـ ىهكذج أبعاد التعمـ ،كها تحتاج إلِ اختٓار
جٓد لٗسمكب الهستخدـ لمتقكٓـ بها ٓتىاسب هع اٌٖداؼ الهرجك تحقٓقٍا.
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همحق ()16
السادة أعضاء لجىة التحكٓم
الرقـ

اٚسـ

الهؤٌؿ العمهْ

طبٓعة كهكاف العهؿ

1

د .هحهكد رهضاف

دكتكراي أسالٓب تدرٓس العمكـ

هحاضر فْ جاهعة الىجاح الكطىٓة

2

د .هحهكد الشهالْ

دكتكراي هىاٌج عاهة

هحاضر فْ جاهعة الىجاح

3

د .عفٓؼ زٓداف

4

د .حساـ تكفٓؽ حرز اهلل

5

د .جعفر أبك صاع

6

أ .هحهكد الىهر

7

أ .إبرآٌـ بكر

8
9

دكتكراي هىاٌج كطرؽ تدرٓس
العمكـ

أستاذ هشارؾ جاهعة أبك دٓس

دكتكراي هىاٌج كطرؽ تدرٓس هحاضر فْ جاهعة القدس الهفتكحة /
اؿرٓاضٓات
دكتكراي إدارة تربكٓة

طكلكرـ
هحاضر فْ جاهعة القدس الهفتكحة /
طكلكرـ

هاجستٓر أسالٓب تدرٓس

هشرؼ عمكـ فْ هدٓرٓة التربٓة

هاجستٓر أسالٓب تدرٓس

رئٓس قسـ ا٘شراؼ فْ هدٓرٓة التربٓة

أ .حذٓفة عبد الغىْ

بكالكرٓكس فٓزٓاء

هعمـ عمكـ فْ هدرسة حافظ الحهد اهلل

أ.سهٓر عهراف

بكالكرٓكس فٓزٓاء

هعمـ عمكـ فْ هدرسة حافظ الحهد اهلل

العمكـ
العمكـ
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كالتعمٓـ  /طكلكرـ

كالتعمٓـ  /طكلكرـ

ملحق ()17
كتاب تسٍٓل الهٍهة إلِ هدٓر التربٓة والتعمٓم فْ طولكرم.
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Abstract
This study aimed to explore the impact of using Marzano Model on
Academic and Motivation Achievement of the Sixth Grade in Science and
their Attitudes Towards it in public schools in Tulkarm Directorate during
the first semester ( 2013/ 2014).
This was done by answering the main question : what is the Impact of
using Marzano Model on Academic and Motivation Achievement for the
Sixth Grade in Science and their Attitudes Towards it in Tulkarm District?
In order to answer the question and test their assumptions, the study was
carried out on a sample of (52) male students of the sixth for Boys' was
intentionally chosen.
To achieve the aims of the study :on a male school – two sections in school
was carried out.
The two sections were distributed randomly in school. One of them
was experimental consisting of a male section whose members rose to (26)
male students and the other was controlled consisting of a male section
b

whose members rose to (26) male students. The section of experimental
group studied the unit (Motion and Force ) in science subject matter using
an educational program based on "Marzano Model" prepared by the
researcher. The validity and reliability of the program were examined.
while the section of the controlled group studied the same unit in regular
method.
The researcher carried out achievement – test which consisted of
(30) test items of multiple-choice question type. The reliability of the test
was checked by arbitrators. Its validity factor was calculated by using
kuder Richardson formula (20).
The researcher used a measurement for achievement motivation of
)69 ( test items The reliability of the test was checked by arbitrators. Its
validity factor was calculated by using Cronbach's Alpha formula whose
value rose to 0.86. and a measurement for the attitudes towards science
consisted of (25) statements: (13) statements were positive and (12)
statements were negative. The reliability of the the measurement was
checked by arbitrators. Its validity factor was calculated by using
Cronbach's Alpha formula, whose value rose to 0.88.
Also the difficulty and discrimination parameters of achievement – test
was calculated.

c

The data was analyzed by using Analysis of Covariance
(ANCOVA); the statistical analysis showed these results on the
significance level (α = 0.05):
1. There is a difference which has a statistical significance between the
averages of students' achievement of the experimental group and the
controlled group which is due to the teaching method, and for Marzano
model.
2. There is a difference which has a statistical significance between the
averages of students motivation achievement of the experimental group
and the controlled group which is due to the teaching method, and for
Marzano model.
3. There is a difference which has a statistical significance between the
averages of students' attitudes towards science of the experimental
group and the controlled group which is due to the teaching method,
and for Marzano model;
According to the findings the researcher adopting anew methods in
teaching, such as Marzano model because of it increases Achievement,
motivation and attitudes towards science.
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