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أثر استخدام استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيل العممي لدى طمبة الصف الخامس األساسي
ذوي أنماط التعمم المختمفة
إعداد

سميرة عبد الرؤوف صالح عتيق
إشراف
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الممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى التقصي عف أثر استخداـ استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ
العممي لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة مقارنة بالطريقة
االعتيادية ،كالتعرؼ عمى كجية نظرىف حكؿ استخداـ ىذه االستراتيجية في التعمـ.
تككنت عينة الدراسة مف ( )68طالبة مف طالبات الصؼ الخامس األساسي ،في مدرسة
الصداقة الفمسطينية الككرية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في جنيف ،حيث درست طالبات عينة
الدراسة كحدة "الطاقة" مف كتاب العمكـ العامة لمصؼ الخامس األساسي في مجمكعتيف (تجريبية،
كضابطة).
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار التحصيؿ العممي ،كدليؿ المعمـ ،كاستخداـ اختبار
ككلب المعدؿ لمنمط التعممي ،إضافة إلى عقد مقابمة شفكية مع طالبات المجمكعة التجريبية.
كأظيرت نتائج تحميؿ التبايف المصاحب ( ،)4×2( )ANCOVAكجكد فرؽ داؿ إحصائيا
بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم لصالح أفراد المجمكعة
التجريبية ،بينما لـ يكجد فرؽ يعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة المستخدمة في التدريس كنمط التعمـ.
ككشفت المقابمة عف تككف تكجيات إيجابية لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي نحك
استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي التعمـ.
كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الدراسة باستخداـ استراتيجية  V-Shapeفي تدريس العمكـ
لما ليا مف دكر في رفع التحصيؿ العممي لدل الطمبة كانسجاميا كأنماط التعمـ المختمفة إضافة إلى
تكجيات الطمبة اإليجابية نحك استخداميا في التعمـ ،كأىمية تدريب معمـ العمكـ في إعداده كتأىيمو
عمى كيفية استخداـ ىذه االستراتيجية .كما أكصت الدراسة بإجراء دراسات أخرل في مكضكعات
أخرل مف العمكـ ،كدراسة متغيرات أخرل إضافة إلى المتغيرات التي تناكلتيا الدراسة.
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الفصل األول
مشكمة الدراسة وخمفيتيا
المقدمة:
لعؿ معظمنا يتذكر تمؾ األياـ التي قضيناىا داخؿ صؼ يجمس فيو الطمبة في صفكؼ
مستقيمة مف المقاعد ،كفرص التفاعؿ مع الطمبة اآلخريف كالعمؿ بشكؿ تعاكني محدكدة جدا ،ككاف
التكاصؿ يجرم معظـ الكقت في اتجاه كاحد مف المعمـ إلى الطالب ،كاالستماع السمبي إلى شرح
المعمـ الذم المعمـ ينظر إلينا كأكعية فارغة أك قطعة مف اإلسفنج الجاىزة المتصاص المعمكمات،
أما األنشطة فكانت مجرد كصفات لمتحقؽ مف المعرفة المتفؽ عمييا بالفعؿ ،كأما المشكالت التي
كانت تعرض عمى الطمبة فكانت غالبيتيا تمثؿ اىتماـ المعمـ كليس اىتماـ الطالب ،كأخي ار يتكقع
المعمـ مف الطمبة أف يككنكا قد تعممكا نفس المعمكمات في نفس الكقت ،ثـ ينتظر كؿ طالب تقييـ
المعمـ لو ،ليتكقع بعد ذلؾ المكافأة أك العقاب (ليكيميف.)2012 ،
لقد قدمت البنائية تصك ار مختمفا عف المتعمـ كالمعمـ كعممية التعمـ ،حيث تعارض البنائية
الفكر التقميدم الذم يفترض فيو المعمـ أف ينسخ الطمبة المعرفة التي يقدميا إلييـ؛ فالصؼ بذلؾ
كالمصنع الذم ينسخ فيو المتعممكف نسخا متشابية مف سمعة معينة ،كما ترفض البنائية أف يككف
المعمـ ناقال لممعرفة ،بؿ ميمتو تككف في مساندة المتعمـ كدعمو ،كتعارض البنائية أف يتمقى الطمبة
المعرفة بشكؿ سمبي ،حيث أف تطبيقات نظرية بياجيو  -كاضع المبنات األساسية لمبنائية -تشير
إلى أف المتعمـ يجب أف ينشط في اكتشاؼ المعرفة (زيتكف كزيتكف 2003 ،؛ ليكيميف.)2012 ،
كمف الكاضح أف التربكييف كالمتخصصيف في ميداف التربية العممية كتدريس العمكـ ،يسعكف
إلى تطبيؽ مبادئ كافتراضات النظرية البنائية ،كذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى استخداـ استراتيجيات
التعمـ البنائي (صيفي .)2007 ،كالتي مف خالليا يتـ مساعدة المتعمـ عمى بناء معرفتو لممكضكع
المراد تعممو؛ كذلؾ بكضع المتعمميف في مشكمة متصمة بحياتيـ العممية ،كطرح سؤاؿ يثير
اىتماميـ ،كيطمب منيـ اإلجابة عميو بشكؿ مبدئي ،ثـ يتـ تكجيييـ إلى نشاط استكشافي في
مجمكعات تعاكنية لمكصكؿ إلى إجابة سميمة ،كاستراتيجيات التعمـ البنائي متمركزة حكؿ المتعمـ
كتعمؿ عمى مساعدة المتعمـ عمى التعمـ ذم المعنى ،كتؤدم إلى تنمية عمميات العمـ كالبحث
العممي كتنمية التعمـ الذاتي لدل المتعمـ (إبراىيـ.)2009 ،
2

إف تبني النظرة التقميدية في المدارس ،يفسر األداء الضعيؼ لمطمبة عمى االختبارات
المدرسية كالكطنية ،كىك ما يدؽ ناقكس الخطر الذم يداىـ طالبنا ،في أنو ال يتـ إعدادىـ لعالـ
يشكمو العمـ كالتكنكلكجيا ( .)Pepin,1998كىذا ما كشؼ عنو تقرير المركز الكطني لتنمية المكارد
البشرية عمى نتائج دراسة تحصيؿ الطمبة في العمكـ كالرياضيات  ،TIMSS-R :حيث كشفت عف
كجكد قصكر كضعؼ في إجابات الطمبة الفمسطينييف عمى اختبار العمكـ كالرياضيات بشكؿ عاـ،
ككجكد مفاىيـ بديمة أك أخطاء لدل الطمبة في المفاىيـ كالتعميمات بشكؿ خاص ،كما عكست
النسب المرتفعة لممفاىيـ البديمة في العمكـ كالرياضيات كجكد ضعؼ عاـ في المعرفة العممية
كالتحصيؿ العممي (النيار كأبك لبدة 2003 ،؛ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)2012 ،
كبناء عمى ما تأسس أصبح استخداـ استراتيجيات التعمـ البنائية حاجة ممحة في عصرنا
الحديث ،كقد أثبتت الدراسات التربكية أنو مف أجؿ الكصكؿ إلى التعمـ الفعاؿ لمعمكـ يجب عمى
الطمبة أف يككنكا قادريف عمى مقارنة أفكارىـ الخاصة حكؿ كيؼ تعمؿ األشياء مف خالؿ التجارب،
ككذلؾ مف خالؿ النقاش مع زمالئيـ كالمعمـ حكؿ أفكارىـ كذلؾ باستخداـ استراتيجيات التعمـ
البنائي (.(Suchting,1997
كتعد استراتيجية  V-Shapeمف استراتيجيات التعمـ البنائي ،كالقائمة عمى التعمـ ذم
المعنى ،حيث يحدث التعمـ ذك المعنى عندما يقكـ المتعممكف ببناء معرفة جديدة في الشبكات
المفاىيمية القديمة المتكاجدة في بنائيـ المعرفي ،لتنميتيا أك تعديميا أك تغييرىا إذا اقتضت الضركرة
لذلؾ (.)Malone and Dekkers, 1984
كتتككف استراتيجية  V-Shapeمف شكؿ ( )Vكالذم يتألؼ مف جانب مفاىيمي نظرم
كجانب عممي ،حيث يتفاعؿ الجانباف بكاسطة سؤاؿ رئيس كالذم يتعمؽ بشكؿ مباشر باألحداث
كاألشياء ) .(Alvarez and Risko, 2007كيتككف الجانب النظرم مف النظريات كالمبادئ
كالمفاىيـ المتصمة بالمكضكع ،كالجانب العممي يتككف مف التسجيالت كالتحكيالت كاالدعاءات
القيمية كالمعرفية (زيتكف .)2007 ،كالفكرة األساسية في استراتيجية  V-Shapeأف كؿ عنصر
معركض عمى الشكؿ ( )Vيككف مترابطا مع بقية العناصر ،كالفرضية األساسية في ىذه

3

االستراتيجية أف المعرفة ليست مطمقة بؿ تعتمد عمى المفاىيـ كالنظريات كغيرىا مف المنيجيات
التي بكاسطتيا نشاىد العالـ (قالدة.)2010 ،
إف التفحص الدقيؽ لمككنات استراتيجية  V-Shapeيجعمنا نعرؼ أف ىذه االستراتيجية
يتكفر فييا الكثير مف خصائص التعميـ الجيد ،فالتعميـ الجيد يشجع الطمبة عمى طرح األسئمة كعمؿ
المالحظات كجمع الدالئؿ كالقياـ بالتفسيرات ( .)Pepin, 1998فقد قاـ نكفاؾ كجكيف ( Novak
 )and Gowin, 1983بعمؿ دراسات بحثية حكؿ استعماؿ استراتيجية  V-Shapeفي التدريس،
ككانت النتائج تشير إلى نجاح معظـ الطمبة في استخداـ استراتيجية  V-Shapeككذلؾ أشارت إلى
تحسف في أدائيـ .كدراسة تكرتكب ( )Tortob,2012التي أظيرت فيما أكبر لدل الطمبة لقكانيف
نيكتف في الحركة عندما تمت دراستيا باستخداـ استراتيجية  .V-Shapeكدراسة تيكيش ك جكنيف
( )Tekeş & Gönen, 2012التي أظيرت تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ
استراتيجية  V-Shapeعمى المجمكعة الضابطة .كىك ما أكدت عميو الكثير مف الدراسات األخرل
كدراسة الصيفي ( ،)2007كدراسة العيسكم ( ،)2008كدراسة سعيدم كالبمكشي ( ،)2006كدراسة
المصرم ( ،)2003كغيرىا مف الدراسات.
كمف العكامؿ المؤثرة في التعمـ كالتعميـ الفاعميف إضافة إلى أساليب التعمـ الحديثة ،أنماط
يدرس بيا المعمـ ،كمدل االنسجاـ
التعمـ التي يفضميا الطمبة أثناء تعمميـ ،كأنماط التعميـ التي ّ

بينيما؛ كيتعمـ الطمبة بأنماط تعممية مختمفة عف زمالئيـ في نفس الصؼ ،أك العمر ،أك الجنس،

أك العرؽ ،أك الثقافة (زيتكف .)2007 ،حيث يرل فيدلر ( )Fedler,1996أف األفراد أثناء نمكىـ
يبنكف معارفيـ كيعالجكف خبراتيـ كيطكركف مياراتيـ بطرؽ التعمـ التي تتناسب مع أنماط التعمـ
المفضمة لدييـ .كما حدد عمـ النفس التربكم نمط التعمـ لكصؼ الفركؽ الفردية ،فاألفراد المختمفكف
لدييـ طرؽ متنكعة في استقباؿ كمعالجة المعمكمات ( .)Shannon, 2001, p2كيقكؿ لكس
) )Looß, 2001أف نظرية أنماط التعمـ تقكـ عمى أف أداء الطمبة يتـ تعزيزه مف خالؿ األخذ بعيف
االعتبار لقنكات اإلدراؾ المختمفة ،كقد أنشأ ىذه النظرية فريدريؾ فيستر ()Frederic Vester
كالتي تطكرت فيما بعد بشكؿ مستقؿ عنو كأصبحت في غاية الشيرة ،حيث قسميا إلى أربعة أنماط
ىي :النمط السمعي ،كالنمط البصرم ،كالنمط الممسي ،كنمط التعمـ مف خالؿ الفكر( Learning
.)through intellect
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كيعرؼ فاريؿ ) (Farrell-Moskwa, 1992النمط التعممي أنو الطريقة التي يتعمّـ بيا
الفرد في استقبالو أك تحميمو لممعمكمات ككيفية معالجتو لممشكالت التي تعترض سير تقدمو ،أك ىك
الطريقة التي تؤثر بكاسطتيا عناصر معينة في المجاالت البيئية كاالنفعالية كاالجتماعية كالجسمية
عمى تمثؿ الطمبة كاستيعابيـ لممعمكمات كالميارات المختمفة كاحتفاظيـ بيا ( Dunn, Dunn, and
 .)Price, 1989كيذكر (طالفحة كالزغمكؿ )2009 ،أف معظـ تعاريؼ أنماط التعمـ تجمع عمى
أنيا األسمكب المفضؿ لدل الفرد كالذم يتعمـ مف خاللو بشكؿ أفضؿ.
لقد ظيرت نماذج مختمفة ألنماط التعمـ ،حيث يصنؼ ىكني كمكمفكرد ( Honey and
 )Mumford,2000أنماط التعمـ إلى أربعة أنماط ىي :التعمـ النشط ،كالتعمـ التأممي ،كالتعمـ
النظرم ،كالتعمـ النفعي .كنمكذج فمدر -سمفارماف التعممي ،كالذم يحتكم عمى خمسة أبعاد،
كنمكذج جراشا -ريتشماف التعميمي ( )Grasha-Riechmannالذم يصنؼ الطمبة إلى ستة
أنماط :التنافسي ،كالتعاكني ،كاالنطكائي ،كالمشارؾ ،كاالعتمادم ،كاالستقاللي (Hruska-
.)Riechmann and Grasha, 1982
أما ككلب (  ) Kolb, 1984فيعرؼ النمط التعممي عمى أنو الطريقة التي يفضميا الفرد
إلدراؾ المعمكمات كمعالجتيا ،كفي ىذه الدراسة سيتـ استخداـ نمكذج ككلب لمنمط التعممي الذم قاـ
الكىر ( )1992بترجمتو كتعديمو.
كبناء عمى ما سبؽ ،فيذه الدراسة ىدفت إلى تقصي أثر استراتيجية  V-Shapeعمى
التحصيؿ العممي لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي .كاىتمت ىذه الدراسة بمكضكع مادة
الفيزياء شديدة التجريد ،كنظ ار لككف الصؼ الخامس األساسي بداية المرحمة التي يمر فييا الطمبة
بالتفكير المجرد  -مراحؿ النمك لدل بياجيو -فمف الجدير أف نبدأ معيـ البداية الصحيحة في تعمـ
المفاىيـ الفيزيائية المجردة التي يتمقكنيا في ىذه المرحمة ،كالتي تشكؿ القاعدة األساسية في التعمـ
ذم المعنى لمادة الفيزياء .كتذكر دركزة ( )2003أف إدراج أنماط التعمـ المفضمة لدل الطمبة في
الخطط اليكمية كالفصمية لممعمـ ،دكف التركيز عمى نمط دكف غيره سكؼ يسمح بكجكد تعمـ أكثر
كفاءة كفاعمية كديمكمة.
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مشكمة الدراسة:
نتيجة الىتماـ الباحثة بكاقع التعميـ السائد ،كاطالعيا عمى المشكالت التربكية التي يتداكليا
التربكيكف سكاء كانكا مف مجتمع الباحثيف أك المعمميف أك اآلباء  ،تبيف لمباحثة أف النظاـ التعميمي
السائد يمثؿ نظاما تقميديا سمبيا بكؿ ما يحممو مف مشكالت كعكاقب.
حيث يمثؿ التعميـ التقميدم نظاما تدريسيا سمبيا يتـ فيو نقؿ المعرفة إلػػى ذىػػف الطالب عمى
اعتبػػاره آني ػػة يتـ ممؤىا بالمعػرفػػة بطريقػة س ػػمبيػػة ،كىذه المعرفػة السػمبية ال تػرتبػط بالبنػػاء المفاىيمي
لدل الط ػػمبة ،فتمثؿ المعرف ػػة الجديػػدة رمك از ليس ليػػا معنػػى بػالنسب ػػة لمطػػالب ،لذا نجده مضط ار
لحفظ المعرفة الجديدة بطريقة آلية قابمة لمنسياف (زيتكف.)2002 ،
وقد كشف تقرير المركز الكطني لتنمية المكارد البشرية ،عمى نتائج دراسة تحصيؿ الطمبة
في العمكـ كالرياضيات  ،TIMSS-R :عف كجكد قصكر كضعؼ في إجابات الطمبة الفمسطينييف
عمى اختبار العمكـ كالرياضيات بشكؿ عاـ ،ككجكد مفاىيـ بديمة أك أخطاء لدل الطمبة في المفاىيـ
كالتعميمات بشكؿ خاص ،كعكست النسبة المرتفعة لممفاىيـ البديمة أك األخطاء كجكد ضعؼ عاـ
في المعرفة العممية كالتحصيؿ العممي (النيار كأبك لبدة 2003 ،؛ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي،
.)2012
كوا يوخلك الطلبت حىجهاث سلبيت ًحى الودرست والوىاد الدراسيت وهى أهر يشكل خطرا
علً عوليت الخعلن ،حيث تبيف جمعية عمـ النفس األمريكية ( )APAأف الدافعية الداخمية لدل الفرد
ىي التي تحدد مدل إصرار المتعمـ كاستم ارريتو في التعمـ ،كعدـ كجكد الدافعية يؤدم إلى اإلكراه أك
اإلجبار (زيتكف.)2007 ،
وهعظن الوشكالث الخربىيت هي ضعف الخحصيل العلوي لدي الطلبت واحجاهاحهن السلبيت
ًحى الودرست حعىد إلً االفخراضاث الخي حقىم عليها العوليت الخعليويت في أى الوخعلويي هخواثلىى
في خبراحهن وقدارحهن وأًهن يخعلوىى ًفس الوعلىهاث في ًفس الىقج وبطريقت سلبيت.
كالخكض في عممية اإلصالح التربكم يتطمب منا تزكيد العممية التعميمية باستراتيجيات
بنائية جديدة في مجاؿ التدريس كمف أىميا استراتيجية  ،V-Shapeلذا تحاكؿ ىذه الدراسة التأكد
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مف فاعمية استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ العممي لدل الطالبات عند مقارنتيا بطريقة
التدريس االعتيادية المستخدمة في األكساط التعميمية الحالية.
كقدرة ىذه االستراتيجية عمى الربط بيف الجانب العممي كالنظرم ينبئ بقدرتيا عمى تمبيػػة
حاجػات أنمػاط التعمـ المختػمفػة لػدل الطمبػة كفقػػا لنمكذج ككلػػب ،حيث أني ػػا تحتػػكم عمػػى عناصر
مفاىيمية ،كىذا يرضي الجانب المجرد مف أنماط التعمـ ،كأشياء ترضي الجانب الحسي مف أنماط
التعمـ ،كأحداث مما يرضي الجانب النشط مف أنماط التعمـ ،كتسجيالت كتحكيالت مما يرضي
الجانب المتأمؿ مف أنماط التعمـ .لذا تسعى ىذه الدراسة إلى الخحقق هي قدرة استراتيجية V-
 Shapeعمى تمبية أنماط التعمـ المختمفة لدل الطالبات كفقا لنمكذج ككلب.
كألىمية الجانب الكجداني كأثره العميؽ في عممية التعمـ ،كالذم يعتبر المحرؾ الرئيس
لسمكؾ الطالب نحك التحصيؿ كاإلنجاز ،فمف الميـ التعرؼ عمى كجية نظر الطالبات حكؿ
استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي التعمـ.
أىداف الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى:
 تقصي أثر استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ العممي لدل طالبات الصؼ الخامس
األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة مقارنة بالطريقة االعتيادية.
 التعرؼ عمػى كجية نظر طالبات الصؼ الخامس األساسي حكؿ استخداـ استراتيجية V-
 Shapeفي التعمـ.
أسئمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة باألسئمة اآلتية:
 .1ما أثر استخداـ استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ العممي لدل طالبات الصؼ
الخامس األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة ؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:
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 ىؿ يكجد فرؽ بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدميعزل لمطريقة المستخدمة في التدريس؟
 ىؿ يكجد فرؽ بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدميعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة المستخدمة في التدريس كنمط التعمـ؟
 .2ما كجية نظر طالبات الصؼ الخامس األساسي حكؿ استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي
التعمـ؟
فرضيات الدراسة
في ضكء األسئمة السابقة ،حاكلت الدراسة اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية:
 .1ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة ( )50=.=αبيف متكسطات عالمات
الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم يعزل لطريقة التدريس.
 .2ال يكج د فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة ( )50=.=αبيف متكسطات عالمات
الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم يعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كنمط التعمـ.
أىمية الدراسة:
تبرز أىمية الدراسة في مساعدة المعمميف في التعرؼ عمى طريقة التدريس الجيدة مما يزيد
فاعمية التدريس في العمكـ ،كما ستساعد نتائج البحث الخاص باستراتيجية  V-Shapeمطكرم
المناىج في تحديد مدل فاعمية تمؾ االستراتيجية في تدريس العمكـ كاعتمادىا في التدريس.
لذا يؤمؿ أف تككف ىذه الدراسة إضافة كاسياما في المجاؿ التربكم كباعثا لدراسات أخرل
في ىذا المجاؿ.
حدود الدراسة ومحدداتيا:
المحدد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي(.)2014/2013
المحدد المكاني :تـ تطبيؽ الدراسة في مدرسة الصداقة الفمسطينية الككرية في بمدة برقيف التابعة
لمحافظة جنيف.
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المحدد البشرم :تـ تطبيؽ الدراسة عمى شعبة صفية مف طالبات الصؼ الخامس األساسي في
المحددات الزمانية كالمكانية المذككرة.
اقتصرت الدراسة عمى كحدة الطاقة مف كتاب العمكـ العامة لمصؼ الخامس األساسي في المحدد
الزماني المذككر.
مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
المادة التعميمية :كحدة "الطاقة" مف كتاب العمكـ العامة لمصؼ الخامس األساسي كالمعتمدة لمفصؿ
الدراسي األكؿ ( )2014/2013في المدارس الحككمية في فمسطيف.
التحصيل العممي :العالمة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار التحصيؿ العممي.
الصف الخامس األساسي :مجمكعة المتعمميف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف ( )11-9عاما ،كيجمسكف
عمى مقاعد الدراسة في السنة الخامسة مف عمرىـ الدراسي في المدارس الحككمية في فمسطيف.
المفيوم العممي :أم مفيكـ عممي كارد في كحدة "الطاقة" مف كتاب العمكـ العامة لمصؼ الخامس
األساسي.
نمط التعمم :الزكج المرتب الذم تحصؿ عميو الطالبة بعد إجابتيا عمى فقرات اختبار ككلب المعدؿ
لمنمط التعممي.
الطريقة العتيادية :الطريقة التي يستخدميا معمـ العمكـ في تدريس المادة التعميمية ،كالتي تقكـ
عمى استخداـ المعمـ لكتاب الطالب كدليؿ معمـ العمكـ الصادر مف ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية
كتقديـ العركض العممية كالنشاطات كما ىي في الكتاب المقرر.
استراتيجية  :V-Shapeاستراتيجية تعميمية لتدريس طالبات المجمكعة التجريبية كحدة "الطاقة" مف
كتاب العمكـ العامة لمصؼ الخامس األساسي.

9

الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
 األدب النظري
 البنائية استراتيجية V-Shape أنماط التعمم ونموذج كولب الدراسات السابقة
 دراسات تناولت استراتيجية  V-Shapeفي التحصيل الدراسي. دراسات تناولت التجاىات نحو استخدام استراتيجية  V-Shapeفي المجالالتعميمي.
 تعقيب عمى الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
األدب النظري
النظرية البنائية Constructivism
نشأت البنائية كنظرية في المعرفة (اإلبستمكلكجيا البنائية) تحاكؿ البحث في مشكمة المعرفة
لمكصكؿ إلى معنى المعرفة ،كالبنائية تأخذ حداثتيا مف قياميا بتجميع لعدد مف النظريات التي
عرفيا السابقكف كتنظيميا في إطار كاحد ،إال أف ىذه النظريات ال تعتبر جديدة في حد ذاتيا ،حيث
قاـ جالسرسفيمد بتجميع تمؾ النظريات لتأليؼ النظرية "البنائية" ،كأىـ تمؾ النظريات كالتي تعتبر
األس اس في الفكر البنائي ،ىي نظرية بياجيو الذم يعتبره منظركا البنائية كاضع المبنات األساسية
لمبنائية ،كبما أف بياجيو كاف ميتما بكيفية اكتساب المعرفة لذا اعتبرت البنائية نظرية في التعمـ
المعرفي ،فأصبحت البنائية نظرية في المعرفة كنظرية في التعمـ المعرفي (زيتكف كزيتكف.)2003 ،
كتكجد نظريات عديدة أدت إلى تشكيؿ البنائية ،يمكننا أف نذكر النظرية المعرفية في
معالجة المتعمـ لممعرفة التي تركز عمى العكامؿ الداخمية المؤثرة في المتعمـ ،ككذلؾ النظرية
االجتماعية في التفاعؿ االجتماعي داخؿ غرفة الصؼ ،كالنظرية اإلنسانية التي تبرز أىمية المتعمـ
كدكره في اكتشاؼ المعرفة كبنائيا (.)Von Glasersfeld, 1989
كعند مراجعة األدب التربكم تظير لدينا العديد مف التعريفات البنائية ،فعرفيا برككس ك
برككس ( )Brooks and Brooks, 1993, p.viiأنيا ليست نظرية في التدريس كلكنيا نظرية
في المعرفة كالتعمـ ،حيث تعتبر البنائية المعرفة أنيا مؤقتة كقابمة لمتطكير ،كأنيا نتجت عف طريؽ
التفاكض عمييا ثقافيا كاجتماعيا ،لذلؾ فالمعرفة ليست مكضكعية .كالبنائية حسب تعريؼ تكبيف
كتيبينز ( )Tobin and Tippins, 3991شكؿ مف أشكاؿ الكاقعية التي تعتبر فييا الحقيقة أنو يتـ
التكصؿ إلييا شخصيا كذاتيا بشكؿ غير مكضكعي.
كتمخيصا لمتعريفات المتنكعة لمبنائية نجد أف البنائييف عمى اختالفيـ ،يتفقكف عمى فكرة
مفادىا أف الفيـ ال يتطكر إال بالمشاركة النشطة مف جانب المتعمـ (.)Jenkins, 2000, p.601
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كقاـ بياجيو بكضع نظريتو حكؿ النمك المعرفي لدل األطفاؿ كالتي تتضمف جانبيف :حيث
يطمؽ عمى الجانب األكؿ الحتمية المنطقية ،كالجانب اآلخر البنائية المعرفية.
أما الشؽ األكؿ ،فقد اىتـ بياجيو بأصكؿ تغير المعرفة لدل األطفاؿ خالؿ سنكات نمكىـ
المختمفة ( .)Bliss, 1995, p.140كقد قاـ بياجيو بتحديد مجمكعة مف مراحؿ النمك التي يمر بيا
المتعمـ ،تحدد كؿ مرحمة األبنية كالتراكيب المعرفية التي تكجد لدل المتعمـ كالتي يستطيع أف
يستكعبيا كينظميا كيدمجيا في بنائو المعرفي (قطامي كقطامي.)2001 ،
كيمكف تكضيح مراحؿ النمك ىذه كما يأتي( :نشكاف 2005 ،؛ اليكيدم)2005 ،
 .1المرحمة الحسية-الحركيت .Sensorimotor Stage
تضـ أكؿ سنتيف مف عمر الطفؿ ،كالتي يكتسب فييا الطفؿ المعرفة عف طريؽ الحكاس،
حيث تقتصر األبنية التي يككنيا الطفؿ في ىذه المرحمة عمى كظائؼ حسية كحركية آلية
كالرؤية كالسمع كالقبض كالمص.
 .2مرحمة ما قبؿ العملياث .Preoperational Stage
تبدأ مف السنة الثانية كلغاية السنة السابعة ،يككف الطفؿ المفاىيـ بدكف كجكد ترابط منطقي
بينيا ،كيعتمد عمى استخداـ الحكاس في تشكيؿ المفاىيـ.
مرحمة العمميات الحسيت .Concrete Operational Stage
 .3تبدأ مف السنة السابعة كلغاية الحادية عشرة ،تبدأ في ىذه المرحمة العمميات المنطقية
بالظيكر ،حيث يستطيع الطفؿ القياـ بالعمميات الحسابية ك القياـ بعممية القياس كالتصنيؼ
كفيـ العالقة بيف الجزء كالكؿ .كما يتككف لدل الطفؿ مفيكـ االحتفاظ ،كلكف ىذا المفيكـ
يككف مقركنا باألشياء المحسكسة.
 .4مرحمة العمميات المجردة .Formal Operational Stage
كتبدأ مف السنة الحادية عشرة كلغاية الخامسة عشرة ،في ىذه المرحمة تبدأ العمميات العقمية
المجردة بالظيكر ،كالقدرة عمى فيـ المنطؽ .كيستطيع التفكير في أكثر مف بعد ،كأف يضع
عدة بدائؿ لحؿ المشكمة ،كما يستطيع تحديد المتغيرات في التجربة العممية ،كىك بذلؾ
يستطيع أف يفكر كعالـ.
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كالشؽ الثاني مف النظرية ،تناكؿ الكظيفة األساسية لممعرفة كالتي تيدؼ إلى إحداث التكيؼ
لدل الفرد مع معطيات البيئة الخارجية التي يتفاعؿ معيا ،حيث يحدث التكيؼ مف خالؿ التكازف
بيف عمميتي التمثؿ كالمكاءمة ،كيمكف استعراض أبرز المفاىيـ لدل بياجيو كما يأتي:
( ( Appleton, 1997
 األبنية المعرفية :Schemas
تعتبر "األبنية المعرفية" مف أبرز المفاىيـ لدل بياجيو ،كالذم يفترض أف المعارؼ تتكاجد
داخؿ الفرد عمى شكؿ أبنية عقمية تمثؿ قكاعد لمتعامؿ مع األحداث كالمعمكمات كطريقة
تنظيميا بصكرة إيجابية ،كتعتبر عممية النمك المعرفي (التعمـ) عممية إحداث تغيير في ىذه
األبنية اعتمادا عمى الخبرة.
 الصراع المعرفي :Disequilibrium
يتحدث بياجيو عف "الصراع المعرفي" كالذم يعتبر حالة مف اختالؿ االتزاف المعرفي الذم
يحدث عندما نكاجو ظكاىر جديدة ال تتكافؽ مع النماذج الذىنية لدينا ،كلمتخمص مف حالة
عدـ االتزاف كالكصكؿ إلى حالة االتزاف المعرفي ) (Equilibriumفإف المتعمـ قد يدعي أف
الخبرات التي يتعرض ليا تخدعو كأنيا غير صحيحة ،كىكذا تبقى معرفة المتعمـ كما ىي
بحيث يمكف القكؿ أنو لـ يحدث أم تعمـ جديد ،كقد يعدؿ المتعمـ البناء المعرفي المتكاجد
لديو كىنا يحدث التعمـ ،كقد ينسحب المتعمـ مف المكقؼ غير ميتـ بالخبرات التي يتعرض
ليا بسبب الدافعية المنخفضة لديو كىنا ال يحدث أم تعمـ.
 التكيؼ :Adaptation
يكضح بياجيو أف الغرض مف بناء المعرفة ىك إحداث التكيؼ مع العالـ الخارجي ،كيحدث
التكيؼ مف خالؿ عمميتيف ىما التمثؿ ) (Assimilationكالمكاءمة )(Accommodation
 ،فإذا شابو الفرد الخبرة التي يتعرض ليا مع إحدل الصكر العقمية التي لديو فإنو يككف قد
تمثميا ،كاذا قاـ الفرد بتغيير تراكيبو الداخمية ليتكيؼ مع ىذه الخبرة فإنو يككف قد قاـ بعممية
المكاءمة.
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كخالصة القكؿ أف المعرفة تتكاجد في عقؿ الفرد عمى شكؿ مخططات أك نماذج ذىنية،
كأف عممية التعمـ ىي عبارة عف عممية إحداث اتزاف في البنية المعرفية المضطربة مف خالؿ
التكازف بيف عمميتي التمثؿ كالمكاءمة ،كفقا لمميؿ اإلنساني نحك التنظيـ الذاتي (. (Piaget, 1985
كتأسيسا لما سبؽ نخمص إلى مجمكعة مف االفتراضات التي تقكـ عمييا النظرية البنائية:
فعممية التعمـ يجب أف تتصؼ بالنشاط كاالستم اررية كالغرضية ،كأفضؿ الظركؼ لحدكث عممية
التعمـ تككف عندما يكاجو المتعمـ بمشكالت كمياـ حقيقية نابعة مف حياتو اليكمية كخبراتو الحقيقية،
كما تفترض البنائية أف المتعمـ يبني معرفتو بالتفاكض االجتماعي مع اآلخريف مما يكجب عمى
المدرسة تييئة بيئة التعمـ حيث تسمح بحدكث مثؿ ذلؾ التفاكض مف أجؿ تبادؿ األفكار كاستقصاء
البيانات ككضع الفركض كالتأكد مف صحتيا كالكصكؿ إلى النتائج كاستنتاج التعميمات (زيتكف
كزيتكف.)2003 ،
كعند الحديث عف التعمـ ذم المعنى ،مف الجدير أف نتحدث عف نظرية أكزكبؿ في التعمـ
ذم المعنى كالتي تركز عمى جانبيف :الجانب األكؿ كالذم يتحدث عف ضركرة التفاعؿ بيف المعرفة
السابقة كالمعرفة الحالية كي يحدث التعمـ ذك المعنى ،كالجانب الثاني الذم يعتبر بأف المفاىيـ تمثؿ
محك ار مركزيا في التعمـ ذم المعنى ،حيث أف االنتقاؿ مف التعميـ الذم يركز عمى حفظ المعرفة
إلى التعميـ الذم يركز عمى الفيـ ،يتطمب منا القياـ بتحكيؿ التعمـ مف الحقائؽ إلى تعميـ المفاىيـ
العممية (زيتكف.)2007 ،
كقد عرؼ نكفاؾ ( )Novak,1984التعمـ ذا المعنى بأنو دمج حقيقي منظـ كغير عشكائي
لممعرفة الجديدة في البنية المعرفية السابقة .وححدد قطاهي ( )1991عي عوليت التعمـ ذم المعنى
التي تحدث بدمج المعمكمات الجديدة مع البناء المعرفي السابؽ مف خالؿ إيجاد عالقة بيف المفاىيـ
الجديدة كالسابقة ،بحيث يتـ تغييرىا أك تعديميا أك تبديميا ،فتنتج أفكار جديدة تسيـ في نمك البناء
المعرفي كتطكيره ،لتصبح المفاىيـ المدخمة مرتبطة معنكيا بالبناء المعرفي السابؽ لدل المتعمـ.
كلفيـ التعمـ ذم المعنى تقكؿ سميث ( )Smith, 1998أننا إذا أردنا أف يتعمـ الطمبة أف
اإللكتركف يدكر حكؿ النكاة في مدارات مثؿ دكراف األرض حكؿ الشمس ،نجد أف الطمبة الذيف
يعرفكف عف النظاـ الشمسي ىـ فقط الذيف سيفيمكف التعمـ المقدـ ليـ عف اإللكتركف.
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كمف أجؿ استخداـ النظرية البنائية في التدريس فقد ظيرت كثير مف استراتيجيات التعمـ
البنائي .كاستراتيجيات التعمـ البنائية ىي استراتيجيات قائمة عمى مبادئ التعمـ البنائي ،كالتي مف
خالليا يتـ مساعدة المتعمـ عمى بناء معرفتو لممكضكع الجديد المراد تعممو؛ كذلؾ مف خالؿ كضع
المتعمميف في مشكمة متصمة بحياتيـ العممية ،كطرح سؤاؿ يثير اىتماميـ ،كيطمب منيـ اإلجابة
عميو بشكؿ مبدئي ،ثـ يتـ تكجيييـ إلى نشاط استكشافي في مجمكعات تعاكنية لإلجابة عمى
السؤاؿ بشكؿ سميـ ،كاستراتيجيات التعمـ البنائية متمركزة حكؿ المتعمـ ،كتساعده عمى التعمـ ذم
المعنى ،كتؤدم إلى تنمية عمميات العمـ كالبحث العممي كتنمية التعمـ الذاتي لدل الطمبة (إبراىيـ،
.)2009
استراتيجية V-Shape
إف أىداؼ التدريس يجب أف تككف في تعميـ الطمبة كيؼ يتعممكف بشكؿ مستقؿ ،األمر
الذم سيغير التعميـ مف التركيز عمى المنحى التقميدم الذم يقكـ عمى نقؿ المعرفة إلى منحى جديد
كىك "تعمـ كيؼ تتعمـ" ،كىذا المنحى يتطمب القياـ بتزكيد الطمبة بالميارات كاالستراتيجيات التي
تساعدىـ عمى التعمـ بدرجة أعمى مف الكفاءة ،كما يتطمب تشجيع الطمبة عمى استخداـ ىذه
الميارات كاالستراتيجيات طكاؿ فترة حياتيـ (.)AECC, 1990
كلحسف الحظ ،إذا فشؿ الطمبة في معرفة كيؼ يتعممكف فإف استراتيجية  V-Shapeتعتبر
استراتيجية تعمـ كتعميـ مثالية لمساعدة الطمبة عمى اكتساب المعرفة ،كالتي كاف الغرض مف بنائيا
أف يفيـ المتعممكف طبيعة األنشطة في المختبر كالغرض منيا (.)Novak and Gowin, 1984
كيحدث التعمـ في استراتيجية  V-Shapeباالكتشاؼ الذم يقكـ بو الطمبة أنفسيـ ،حيث
تمثؿ تطبيقا عمميا لمبادئ البنائية كاالستقصاء العممي السميـ ،كتركز عمى مساعدة الطمبة عمى بناء
معرفتيـ حكؿ مفيكـ عممي ما مع تكضيح المسار الذم يسمككنو في بناء تمؾ المعرفة ،كما تسيـ
في تشجيع الحكار كالمناقشة كالتكاصؿ فيما بينيـ ،كىكذا يبني الطمبة المعرفة في استراتيجية V-
 Shapeبشكؿ تفاكضي مع اآلخريف كتنمك عالقات اجتماعية بينيـ (Roehrig, Luft and
).Edwards, 2001
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كتعد استراتيجية  V-Shapeامتدادا لنظرية أكزكبؿ لمتعمـ ذم المعنى كالتي نشأت ضمف
المدرسة البنائية ،حيث يستطيع المتعمـ أف ينظـ المفاىيـ التي يتعمميا عف المكضكع المراد تعممو
مرتبة في مستكيات تبيف درجة شمكلية االحتكاء (الزعبي.)2004 ،
كقد كردت عدة تعريفات الستراتيجية  ،V-Shapeفيعرفها إسيبو وسوييبو ( Esiobu and
 )Soyibo, 1995أنيا كسيمة بصرية يرتبط مف خالليا العمؿ اإلجرائي بالجانب المفاىيمي
المتضمف فييا .كيعرفيا جكرلي ( )Gurly, 1992 : 53ببناء تخطيطي يكضح العالقة بيف
األحداث كاألشياء ك العناصر المفاىيمية كاإلجرائية كالتي تؤدم إلى فيـ التناسقات في األحداث
كاألشياء لفرع مف فركع المعرفة.
كيمكف عرض مككنات استراتيجية  V-Shapeكما يأتي( :عميمات كأبكجاللة 2001 ،؛
أبك جاللة2005 ،؛ زيتكف)2007 ،
الجانب األيسر :الجانب المفاىيمي أو النظري.
كيعرؼ أيضا بالجانب التفكيرم كيتضمف:
 .1النظريات :كىي نظاـ عاـ يشتمؿ معرفة منظمة تكضح العالقات بيف المفاىيـ كالمبادئ في
صكرة ذات معنى ،كالتي تمكف الطالب مف تفسير مالحظاتو كأف يشرح التفاعالت بيف
المفاىيـ كاألحداث كالمتطمبات المعرفية.
 .2المبادئ :كىي عالقة بيف مفيكميف أك أكثر ترشدنا إلى فيـ األحداث ،كتساىـ في إنجاز
الجانب اإلجرائي.
كيكجد نكعاف مف المبادئ كما حددىا نكفاؾ  Novakكجكيف  ،Gowinىما:
 مبادئ مفاىيمية مكجكدة في المتطمبات المعرفية كفي النظريات.
 مبادئ إجرائية تساعد في إنجاز الجانب اإلجرائي أك الجانب العممي.
كيظير الفرؽ بيف المبادئ كالنظريات في ككف المبادئ تحاكؿ اإلجابة عف السؤاؿ :كيؼ
تبدك األشياء كاألحداث؟ بينما تحاكؿ النظريات اإلجابة عمى السؤاؿ :لماذا تبدك األشياء
كاألحداث ىكذا؟
 .3المفاىيم :تجريد لمعناصر المشتركة بيف عدة أحداث أك أشياء ،كيككف ليذا التجريد اسـ أك
رمز أك مصطمح ،كىذه المفاىيـ تشمؿ كال مف المفاىيـ التي سبؽ كأف تعمميا الطالب
كالمفاىيـ التي نريد أف يتعمميا مف خالؿ الدرس.
16

الجانب األيمن :الجانب اإلجرائي أو العممي.
يكضح الجانب اإلجرائي الطريقة العممية في التدريس كالنقطة األساسية في الخريطة ،حيث
أننا نصؿ إلى المعرفة مف خالؿ ما نجمعو مف بيانات.
كىذا الجانب يتضمف:
 .1الدعاءات القيمية :إنيا تمثؿ قيمة االستقصاء الذم قاـ بو المتعمـ كالتي تجيب عف قيمة
السؤاؿ ،مثؿ أف نقكؿ أف اإلسراؼ في الماء الساخف يمثؿ ىد ار لمطاقة.
كيتـ عرض االدعاءات القيمية في النياية بعدما يتأكد المعمـ أف الطمبة قد ألفكا استخداـ
الخريطة كتعرفكا عمى عناصرىا ،كتعممكا كيؼ يستخدمكنيا.
 .2الدعاءات المعرفية :تمثؿ إجابات لألسئمة المقترحة في البداية ،حيث تعتبر تعميمات
يتكصؿ إلييا المتعمـ مف خالؿ التفاعؿ بيف الجانب النظرم كالبيانات المعالجة التي تـ
التكصؿ إلييا مف خالؿ األنشطة التي تحتكم األشياء كاألحداث.
 .3التحويالت :تعد التحكيالت عممية إعادة تنظيـ لمتسجيالت في شكؿ أكثر معنى ،حيث أف
التسجيالت ال تتعدل ككنيا مكاد خاـ ليس ليا معنى ،كتتـ التحكيالت باستخداـ الجداكؿ
كالرسكـ البيانية كغيرىا مف كسائؿ تنظيـ البيانات.
 .4التسجيالت :كىي مجمكعة مف المالحظات التي يقكـ المتعمـ بجمعيا مف خالؿ تدكيف
األحداث أك األشياء بأدكات جمع البيانات المختمفة.
األحداث واألشياء :تكجد في بؤرة الشكؿ ( )Vكالتي يبدأ مف عندىا بناء المعرفة ،كىي تربط
الجانب األيمف كاأليسر مف الشكؿ ،كاألحداث عبارة عف األفعاؿ التي يقكـ المتعمـ بعمؿ تسجيالت
ليا لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس .كاألشياء ىي عبارة عف أدكات تستخدـ لمدراسة كالسماح لمحث
بالظيكر.
السؤال الرئيس :يعمؿ السؤاؿ الرئيس عمى تكجيو المتعمـ لمكصكؿ إلى المتطمبات المعرفية
كاستدعاء المعمكمات مف بنيتو المعرفية الخاصة ،كغالبا ما يصاغ باستخداـ :ما؟ ماذا؟ كيؼ؟ حيث
يكجو السؤاؿ الرئيس المتعمـ إلى فحص األشياء كاألحداث كالنظريات كالمفاىيـ الالزمة لبناء
المعرفة الجديدة كتكجييو مف البداية إلى النياية إلى المتطمبات المعرفية.
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كالشكؿ اآلتي يكضح عناصر خريطة ( ،)Vالذم يبيف شكؿ ( )Vيفصؿ الجانب
المفاىيمي النظرم عف الجانب العممي ،كيحدث التفاعؿ بيف الجانبيف بكاسطة سؤاؿ رئيس يتعمؽ
بشكؿ مباشر باألحداث كاألشياء (خطايبة.)2005 ،

الشكل ( :)1مككنات  V-Shapeاألساسية خطابية (.)2==α

كبالنسبة لطريقة بناء ىذه االستراتيجية ،يحدد جكيف خمسة أسئمة التباعيا في بناء
:V-Shape
 .1ما ىك السؤاؿ الرئيس؟
 .2ما ىي المفاىيـ األساسية في التجربة؟
 .3ما ىي اإلجراءات المتبعة؟
 .4ما ىي االدعاءات المعرفية؟
 .5ما ىي االدعاءات القيمية؟
(خطايبة)2005 ،
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كأما بالنسبة لطريقة تقديـ استراتيجية  V-Shapeلممتعمميف ،ينصح جكيف كألفاريز
( )Gowin and Alvarez, 2005أف يتـ البدء باألشياء كاألحداث ثـ إتباعيا بالسؤاؿ الرئيس،
كذلؾ ألف األشياء كاألحداث أمكر أساسية لمقياـ بالتعبير الكاضح عف السؤاؿ الرئيس  ،كبعدىا يقكـ
الطمبة بتحديد قائمة مف المفاىيـ ذات العالقة كالمعرفة القبمية التي يمتمككنيا فيما يتعمؽ
باستقصائيـ ،ثـ يقكمكف بجمع البيانات كيحددكف كيفية عرضيا ،كبعد ذلؾ يستطيع الطمبة التركيز
عمى بقية األجزاء كاإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس في المتطمبات المعرفية كالتي تـ استقاؤىا مف
تحكيؿ البيانات لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس ،كأخي ار يتـ التكصؿ إلى االدعاءات القيمية كالتي تمثؿ
عبارات ليا قيمة كأىمية بالنسبة لمطالب.
كيشير سعيدم كالبمكشي ( )2011إلى أنو ال تكجد طريقة كاحدة مثالية نقدـ بيا
 V-Shapeفي التدريس ،كقد قاما باقتراح مدخؿ لتقديـ خريطة ( )Vفي التدريس باتباع الخطكات
اآلتية :بداية يقكـ المعمـ بالتمييد لممكضكع ،ثـ يناقش السؤاؿ الرئيس مع الطمبة ،كعف طريؽ
المناقشة يقترح الطمبة المفاىيـ المتضمنة في الخريطة ،كعف طريؽ المناقشة يقترح الطمبة األحداث
كاألشياء التي يمكف أف يستخدمكىا لمكصكؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس ،ثـ يتبع الطمبة
الخطكات المخطط ليا لالكتشاؼ كالتي قاـ المعمـ بإعدادىا ،كيسجمكف مالحظاتيـ في خانة
التسجيالت داخؿ الشكؿ ،ثـ يقكمكف بعمؿ التحكيالت المناسبة لمبيانات ،كيكتبكف المعارؼ التي
تكصمكا إلييا في الخانة المخصصة ليا داخؿ الشكؿ كىي خانة المتطمبات المعرفية ،ثـ يكتبكف
القيـ التي اكتسبكىا في خانة المتطمبات القيمية ،كيقكـ المعمـ بربط المعمكمات التي تكصؿ إلييا
الطمبة مع النظريات كالمبادئ التي تحكـ الظاىرة.
كيشترط عند تقديـ استراتيجية  V-Shapeلممتعمميف مراعاة تكافر خمفية عممية ذات كفاية
عالية لدل المتعمميف تسمح ببناء الجانب المفاىيمي ،كفيـ الطمبة لمككنات الخريطة ككيفية بنائيا،
إضافة إلى تكافر عمميات العمـ مثؿ المالحظة كاالستنتاج كتحديد المشكالت كفرض الفركض
(خطايبة.)2008 ،
كلتقدير  ، V-Shapeيكضح نكفاؾ كجكيف ( )1995مثاال يبينكف بو كيفية تقييـ كؿ
عنصر مف عناصر الخريطة (السؤاؿ الرئيسي ،األحداث كاألشياء ،النظرية كالمبادئ كالمفاىيـ،
19

التسجيالت كالتحكيالت ،االدعاءات المعرفية) حيث يعطى كؿ عنصر مدل مف العالمات بيف
( ،)4-0كيبينكف متى تعطى كؿ درجة لكؿ عنصر في الخريطة التي بناىا الطالب.
كما يتـ تقدير  V-Shapeباستخداـ صيغتيف( :قالدة)2004 ،
 .1إعطاء صكرة شمكلية لمخريطة ،تجعؿ المعمـ قاد ار عمى تحديد الفجكات الكبيرة في عمؿ
الطمبة ،يعني أنيا تعطي صكرة كبيرة لممعمـ عف عمؿ الطمبة.
 .2إعطاء المعمـ نظرة دقيقة لكؿ جزء مف أجزاء الخريطة مف سؤاؿ رئيس كأحداث كضبط
التسجيالت كالتحكيالت كىكذا.
كيكجد جدكؿ لكؿ صيغة يمكف المعمـ مف تقكيـ الخريطة التي بناىا الطمبة.
كتستخدـ استراتيجية  V-Shapeفي تخطيط المنياج كتطكيره ،كفي التقكيـ ،ككأداة تعميمية،
كأداة تحميمية لردكد أفعاؿ المتعمميف ،كما تستخدـ لمقراءة الناقدة لمبحكث في المجاالت المختمفة
(قالدة.) 2010 ،
كمف الجدير بالذكر أف استراتيجية  V-Shapeتعد استراتيجية مكمفة مف حيث المكاد
كاألدكات كاألجيزة ،كما تحتاج كقتا في اإلعداد كالتصحيح ك تغطي مادة قميمة ،كىذا ىك شأف
التعميـ لمعمكـ الذم يحتاج إلى الكقت الكافي (ليس حصة أك حصتيف) لالستقصاء كاالكتشاؼ
أمر أساسيا لتعميـ العمكـ
كعمؿ المالحظات كجمع البيانات كالقياـ بالتجريب ،فالكقت الكافي يعد ا
(خطايبة 2005 ،؛ زيتكف.)2007 ،
كبناء عمى ما سبؽ نجد أف استراتيجية  V-Shapeتعتبر استراتيجية مف االستراتيجيات
البنائية في المعرفة كالتعمـ المعرفي ،كاالستراتيجيات التي تجعؿ التعمـ ذا معنى ،حيث تعنى بتعميـ
الطمبة لممفاىيـ العممية ككيفية تعمميا كالترابطات فيما بينيا ،كتكضح أىمية ربط التعمـ السابؽ
بالتعمـ الجديد .كقد تـ في ىذه الدراسة استخداـ استراتيجية  V-Shapeبيذه الخصائص كأداة
تعميمية لتطبيؽ الدراسة.
كيذكر أبك زينة ( )2003أف التنكيع في األساليب التعميمية لتتناسب كطرؽ التعمـ المختمفة
التي يفضميا الطمبة كاشغاؿ أكبر عدد مف الحكاس في أثناء التعمـ أصبح ضركرة تربكية ،حيث أف
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العمؿ عمى تكفير خبرات تعميمية تراعي مستكل االستعداد لمتعمـ لدل الطمبة عمى اختالفيـ كتمبية
احتياجاتيـ كاىتماماتيـ العقمية يساعد عمى ترؾ معاف ثابتة كقكية لما يكتسبو الطالب مف تعمـ.
كلكف المعمميف في األكساط التعميمية يميمكف إلى اختيار أساليب تدريسية تتناسب
كتفضيالتيـ الخاصة دكف مراعاة الختالؼ الطمبة في استعداداتيـ كميكليـ كحاجاتيـ كاىتماماتيـ،
كالمتتبع لمراحؿ استراتيجية  V-Shapeيجد أنيا تمزـ المعمـ عمى التنكيع في األساليب التعميمية
لتمبية الحاجات كالميكؿ المختمفة لدل طمبتو كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ (صيفي.)2007 ،
أنماط التعمم Learning Styles
مف الكاجب عمينا أف نقكـ بتصميـ التدريس بطريقة تراعي أنماط التعمـ كتعدد الطرؽ
كاألساليب؛ لما يكفره ذلؾ مف قدرة عمى تكجيو الطمبة في مسار يسمح ليـ بالنمك كالكصكؿ إلى
أقصى حد مف قدراتيـ ( قطامي.)95 : 1995 ،
إف كصؼ الفركؽ الفردية يكمف في ككف األفراد المختمفيف يتعممكف بطرؽ مختمفة ،حيث
يككف لدييـ طرؽ مختمفة كمتنكعة في استقباؿ كمعالجة المعمكمات ،كالتي تككف مريحة لكؿ طالب
عمى كجو التخصيص (.)Shannon, 2001 p2
كفي األسباب التي أدت إلى التنكع في أنماط التعمـ بيف األفراد ،يذكر دف
( )Dunn, 1996أف حكالي  %60مف أنماط التعمـ ىي كراثية (مفركضة بيكلكجيا)  ،كما تبقى
يعزل لمخبرات كالمجتمع كاألقراف كالثقافة .فممحياة التي يشيدىا األفراد دكر كبير في تشكيؿ نمطيـ
التعممي ،حيث كجد أف الطمبة األكبر سنا كالذيف يستطيعكف االستفادة مف خبراتيـ الحياتية ىـ أكثر
استقاللية كتكجيا ذاتيا ( .)Knowles, 1980كقد أظيرت أعماؿ بيمينكي كآخركف

Belenkey

) )et al., 1986أف النساء تميؿ إلى التعمـ بالتكاصؿ ،مما يعني أف نمط التعمـ التعاكني
كاالستماع بحذر يطغى عمى تعمميف .كما تبيف أف األمريكييف األفارقة كاألمريكييف المكسيكييف
يفضمكف العمؿ مع اآلخريف إلنجاز مجمكعة مف األىداؼ المشتركة ( .)Banks, 1988كلكف
لألسؼ أثبتت العديد مف الدراسات أف أنماط التعميـ السائدة في الكميات تتعارض مع أنماط التعمـ
السائدة لدل الطمبة (.)Grash, 1996
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كقد كرد في األدب التربكم الكثير مف التعريفات لنمط التعمـ ،فعرفو الشرقاكم ()1992
بتككينات نفسية ال تتحدد بجانب كاحد مف جكانب الشخصية ،كالتي تسيـ في تفسير الفركؽ الفردية
بيف األفراد في المتغيرات المعرفية كالكجدانية .كعرفو دف كدف ( )Dunn and Dunnعمى أنو
الطريقة التي يبدأ بيا كؿ متعمـ بالتركيز عمى المعمكمات الجديدة كالصعبة كفيميا كاالحتفاظ بيا،
كالذم يحدث بطريقة تختمؼ مف شخص إلى آخر ،كأضافا أف أنماط التعمـ ىي مجمكعة مف
الصفات كالخصائص الشخصية البيكلكجية ،التي تجعؿ التعمـ نفسو فعاالن لبعض الطمبة كغير فعاؿ
آلخريف (جابر كقرعاف.)2004 ،
كفي التنظير المتأخر نسبيا بدأت نسبة التعمـ إلى كظائؼ الدماغ (نكفؿ كأبك عكاد،
 .)2007حيث أف بعض المتعمميف يتميزكف بتحكيـ نصؼ المخ األيمف ،كىؤالء يتميزكف بالتفكير
الشمكلي ،كمنيـ مف يحكـ النصؼ األيسر ،كىـ يتصفكف بالتفكير التحميمي؛ حيث يدرؾ الطمبة
الشمكليكف األشياء ككؿ كيجدكف فركقا عامة بيف المفاىيـ ،بينما يدرؾ التحميميكف األشياء في أجزاء
كيفرضكف قيكدا عمى المعمكمات كالمفاىيـ (.)Miller, 2001
كيضيؼ بكؿ كآخركف ( )Bull et al., 2000أف المتعمـ قد يتعمـ بنمط غير الذم يمتمكو،
إال أف ىذا بحاجة إلى حكافز داخمية كخارجية ،كيزيد الجيد المبذكؿ في التعمـ ،لذلؾ فمف األفضؿ
استكشاؼ أنماط التعمـ المختمفة لدل الطمبة لمقابمة جميع أنماط التعمـ.
كلقد ظير العديد مف النماذج التي تحاكؿ إيجاد تصنيفات مختمفة ألنماط التعمـ؛ فنمكذج
ماير بريجز ( )Myers-Briggsيمكف مف معرفة نمط التعمـ لمفرد مف خالؿ أربعة أبعاد :التكجو
لمحياة (االنفتاح ،االنطكاء) ،اإلدراؾ (الحسي ،الحدسي) ،صنع القرار (التفكير ،اإلحساس) ،التكجو
لمعالـ الخارجي (اإلدراؾ الحسي  ،perceptionاالجتياد  ،)Judgmentكتبعا ليذا النمكذج فإف
كؿ شخص ينتمي إلى كاحد مف ستة عشر نمطا ( .)Mayers and Mccaulley, 1986كفػي
نمكذج فػمدر-سمفارماف التعميمػي ،ىنػالؾ خمسة أبعاد يمكف مف خالليا تحديد النمط التعممي لدل
الفرد ،كىذه األبعاد ىي :اإلدراؾ (الحسي ،الحدسي) ،المعالجة (النشط ،التأممي) ،المدخالت
(بصرية ،لفظية) ،التنظيـ (استنتاج ،استقراء) ،الفيـ (التتابعي ،التسمسمي) ( Felder and
 .)Silverman, 1988ككذلؾ نمكذج جراشا -ريتشماف التعميمي ( )Grasha-Riechmannالذم
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يتككف مف أربعة أنماط :التنافس ،التعاكف ،المشارؾ ،االعتمادية ،االستقاللية (Hruska-
.)Riechmann and Grasha, 1982
كأما بالنسبة لنمكذج ىػيرمػاف-بريف ( )Hermann-Brainفقد صنؼ األنمػاط حسب
التقسيـ الدماغػي إلى :الربع ( Aنصؼ الدماغ األيسر ،القشرة المخية) ،الربع ( Bالنصؼ األيسر،
الحكفي ،)Limbicالربع ( Cالنصؼ األيمف ،الحكفي ،)Limbicالربع ( Dالنصؼ األيمف ،القشرة
المخية) (.)Herrman, 1995
كيذكر الصيفي ( )2007أنو يكجد تصنيفاف ألنماط التعمـ :أنماط تعمـ بسيطة ،كىي عندما
يفضؿ المتعمـ كسيطا كاحدا الستقباؿ المعمكمات كتجييزىا كمعالجتيا في مكقؼ تعميمي محدد ،مثؿ
النمط التعممي البصرم ،كالنمط التعممي السمعي .كثانيا :أنماط تعمـ مركبة ،كتككف عندما يفضؿ
المتعمـ كسيطيف معا الستقباؿ كتجييز كمعالجة المعمكمات في مكقؼ تعميمي محدد.
كأخيرا ،يعرؼ كولب (  ) Kolb, 1984النمط التعممي عمى أنو الطريقة التي يفضميا الفرد
إلدراؾ المعمكمات كمعالجتيا .ككي يككف التعمـ فعاال مف كجية نظر ككلب ،فعمى التدريس أف يدع
الطمبة ينخرطكف بشكؿ كامؿ كبدكف تحيز في خبرات حسية (الخبرة الحسية) ،كاعطائيـ الكقت
الكافي لمتأمؿ في تمؾ الخبرات (المالحظة التأممية) ،كتشكيؿ المفاىيـ التي تتكامؿ مع ىذه
المالحظات في نظريات (مفاىيـ مجردة) ،كاستخداـ ىذه النظريات لصنع القرار كحؿ المشكالت
(تجريب نشط) (الحمكرم كالكحمكت.)2006 ،
كفي ىذه الدراسة تـ استخداـ نمكذج ككلب لمنمط التعممي الذم قاـ الكىر ()1992
بترجمتو كتعديمو ،حيث يرل ككلب أف أنماط التعمـ ناتجة مف التفاعؿ بيف بعديف ىما:
 .1االستقباؿ ،كىذا البعد ييتـ بكيفية استقباؿ المتعمـ لمخبرات كالمثيرات اإلدراكية ،مف خالؿ
الخبرات الحسية كمف خالؿ المفاىيـ المجردة.
 .2المعالجة ،ييتـ ىذا البعد بكيفية تجييز كمعالجة الخبرات التي تـ استقباليا ،كالذم يتـ مف
خالؿ التجريب النشط كمف خالؿ المالحظات التأممية.
كىكذا يصبح النمط التعممي حصيمة لمكيفية التي يدرؾ كيعالج بيا المتعمـ المعمكمات.
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كبناء عمى ذلؾ تـ تقسيـ أنماط التعمـ ألربعة أنماط:
 .1النمط التخيمي (التشعيبي)  :أفراد ىذا النمط يدرككف األشياء بالخبرة الحسية كيعالجكنيا
بالتأمؿ.
 .2النمط التنفيذم (االستيعابي)  :أفراد ىذا النمط يدرككف األشياء بالخبرة الحسية
كيعالجكنيا بالتجريب النشط.
 .3النمط العممي (التجميعي)  :أفراد ىذا النمط يدرككف األشياء بشكؿ مجرد كيعالجكنيا
بالتجريب النشط.
 .4النمط المنطقي (التمثيمي)  :أفراد ىذا النمط يدرككف األشياء بشكؿ مجرد كيعالجكنيا
بالتأمؿ.

الشكل ( :)2نمكذج ككلب لمنمط التعميمي (الكىر.)1992 ،
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الدراسات السابقة
ىدفت الدراسة الحالية إلى التقصي عف أثر استخداـ استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ
العممي لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة مقارنة بالطريقة
االعتيادية ،كالتعرؼ عمى كجية نظرىف حكؿ استخداـ ىذه االستراتيجية في التعمـ .كيكجد العديد
مف الدراسات التي تحدثت عف الخرائط المخركطية كخريطة المفاىيـ لمشكؿ " "Veeكنمكذج
الشكؿ  Vفي التدريس ،كجميعيا تعبيرات مختمفة الستراتيجية  .V-Shapeكىذا الجزء يتضمف
عرضا ألىـ الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية ،حيث تـ تصنيفيا إلى دراسات
تناكلت استراتيجية  V-Shapeفي التحصيؿ الدراسي ،كدراسات تناكلت االتجاىات نحك استخداـ
استراتيجية  V-Shapeفي المجاؿ التعميمي.
دراسات تناولت استراتيجية  V-Shapeفي التحصيل الدراسي
ىدفت دراسة ليماف ككارتر ككاؿ ( )Lehman , Carter and kahle, 1985إلى دراسة
فاعمية الخرائط المفاىيمية كاستراتيجية  V-Shapeفي التعمـ ذم المعنى لمفاىيـ األحياء لدل
( )242طالبا تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف تجريبيتيف لتدرس كؿ كاحدة بإحدل الطريقتيف .كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبارات تحصيؿ لقياس التعمـ ذم المعنى .لكف النتائج أظيرت عدـ
كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات تحصيؿ المجمكعتيف.
كىدفت دراسة نصار ( )2003إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي
التحصيؿ كاكتساب االتجاىات العممية لطمبة الصؼ العاشر في مادة الفيزياء بمحافظة غزة .حيث
طبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف ( )100طالب مكزعيف عمى مجمكعتيف (تجريبية ،كضابطة).
ككانت أدكات الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي ،كتصميـ دليؿ المعمـ باستخداـ استراتيجية V-
 ،Shapeكاختبار مقياس االتجاىات العممية .كأشارت النتائج إلى أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان
لصالح المجمكعة التجريبية في مستكل التحصيؿ ،بينما ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف
المجمكعتيف (التجريبية ،كالضابطة) عمى مقياس االتجاىات العممية.
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أما دراسة المصرم ( )2003فقد ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية V-Shape
عمى تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع األساسي اآلني كالمؤجؿ في مكضكع "البيئة كالتكيؼ" مف مادة
عمكـ الحياة كدافع اإلنجاز لدييـ في المدارس التابعة لككالة الغكث في محافظة نابمس .تككنت
عينة الدراسة مف ( )135طالبا كطالبة مكزعيف عمى أربع شعب في أربع مدارس مختمفة (مدرستاف
لمذككر كمدرستاف لإلناث) ،كاختيرت شعبتاف (شعبة لمذككر ،كأخرل لإلناث) لتمثال الشعبتيف
التجريبيتيف ،كالشعبتاف األخرياف ضابطتاف  .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار المعرفة
القبمية لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف ،كاختبار التحصيؿ العممي ،كمقياس دافع إنجاز الطمبة .كقد
أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية في التحصيؿ
العممي تعزل لمجنس لصالح اإلناث ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ العممي
تعزل لمزمف أك التفاعؿ بيف طريقة التعميـ كالجنس ،كما كشفت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية في دافع إنجاز الطمبة ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في دافع اإلنجاز تعزل لمجنس أك الزمف أك التفاعؿ بيف طريقة التعميـ كالجنس.
قاـ الصيفي ( )2007بدراسة ىدؼ منيا إلى استقصاء فاعمية استراتيجية V-Shape
لتدريس الفيزياء في تصحيح المفاىيـ البديمة كاالحتفاظ بالتعمـ لدل طمبة المرحمة األساسية ذكم
أنماط التعمـ المختمفة ،حيث أجريت الدراسة عمى عينة مككنة مف ( )78طالبا مف طمبة الصؼ
العاشر األساسي مكزعيف عمى شعبتيف (تجريبية ،كضابطة) .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد
اختبار الكشؼ عف المفاىيـ البديمة ،كاختبار تصحيح المفاىيـ البديمة ،كانشاء دليؿ تعميمي  ،كما تـ
تطبيؽ اختبار ككلب المعدؿ لمنمط التعممي .كأشارت النتائج إلى كجكد مفاىيـ بديمة لدل طمبة
الصؼ العاشر األساسي في قكانيف الحركة ،كتبيف أف ىنالؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح
المجمكعة التجريبية عمى اختبارم تصحيح المفاىيـ البديمة كاالحتفاظ بالتعمـ .كما تبيف أنو لـ تكجد
فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كأنماط التعمـ.
كىدفت دراسة العيسكم ( )2008إلى معرفة أثر استراتيجية  V-Shapeالبنائية في
اكتساب المفاىيـ العممية كعمميات العمـ لدل طمبة السابع األساسي بغزة .تككنت العينة مف ()78
طالبا مكزعيف عمى مجمكعتيف (تجريبية ،كضابطة) .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار
المفاىيـ العممية ،كاختبار عمميات العمـ .كقد أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
لصالح المجمكعة التجريبية في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية كاكتساب عمميات العمـ.
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أما دراسة الزعانيف ( )2010فقد ىدفت إلى تقصي فاعمية استراتيجيتي V-Shape
كالعركض العممية في تحسيف األداء العممي كالميارات المتضمنة في اختبا ارت  TIMSSدكلية
لطمبة الصؼ الثامف األساسي بقطاع غزة .بمغ عدد أفراد الدراسة ( )134طالبا مكزعيف عمى ثالث
مجمكعات (مجمكعتيف تجريبيتيف ،كمجمكعة ضابطة) في إحدل مدارس ككالة الغكث الدكلية.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ بطاقة مالحظة لرصد األداء العممي لمطمبة ،كاختبار مكافئ
الختبارات  TIMSSالدكلية .كقد أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح الطمبة الذيف
تعممكا باستراتيجية  V-Shapeفي األداء العممي كاالختبار المكافئ الختبارات .TIMSS
دراسة خضير ( )2011ىدفت إلى تقصي أثر استراتيجية  V-Shapeفي التحصيؿ
الدراسي كتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الرابع األدبي في مدرسة إعدادية
الفردكس لمبنات في محافظة بغداد .تككنت عينة البحث مف ( )63طالبة ،كضعف عشكائيا في
مجمكعتيف (تجريبية ،كضابطة) .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار تحصيمي مكضكعي،
كاختبار لمتفكير اإلبداعي ،كقد أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح
المجمكعة التجريبية في التحصيؿ كالتفكير اإلبداعي.
كقاـ بكالنككس ( )Polancos, 2=33بدراسة ىدفت إلى المقارنة بيف فاعمية استراتيجية
 V-Shapeمقابؿ خرائط المفاىيـ في تعمـ المفاىيـ الكيميائية .تـ تكزيع العينة في مجمكعتيف
(تجريبية ،كضابطة) ،كاعداد اختبار قبمي كبعدم متشابييف .كقد أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف طريقتي التدريس -استراتيجية  V-Shapeكالخرائط المفاىيمية -فقد ثبتت
فاعمية كال االستراتيجيتيف في مساعدة الطمبة عمى تطكير نظاـ غني بالمفاىيـ.
دراسة تكرتكب ( )Tortob, 2012ىدفت إلى استقصاء أثر استراتيجية  V-Shapeفي فيـ
قكانيف نيكتف في الحركة كاالتجاىات نحك مختبرات الفيزياء لدل المعمميف ما قبؿ الخبرة .تككنت
عينة الدراسة مف ( )73طالبا مكزعيف في مجمكعتيف (ضابطة ،كتجريبية) ،حيث قاـ طمبة
المجمكعة التجريبية بإعداد تقارير المختبر بطريقة  ،V-Shapeبينما قامت المجمكعة الضابطة
بكتابة تقارير المختبر بالطريقة التقميدية .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار فيـ المفاىيـ
الخاص بقكانيف نيكتف ،كمقياس االتجاىات نحك مختبر الفيزياء .كقد بينت النتائج فيما أكبر لقكانيف
نيكتف في الحركة لدل طمبة المجمكعة التجريبية ،كلكف لـ يظير ىنالؾ فركؽ في االتجاىات بيف
المجمكعتيف.
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أما دراسة تيكيش كجكنيف ( )Tekeş & Gönen , 2012فقد ىدفت إلى تقصي أثر
استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي تدريس طمبة الصؼ العاشر لكحدة عف األمكاج عمى تحصيميـ
الدراسي .تككنت العينة مف ( )68طالبا مكزعيف في مجمكعتيف (تجريبية كضابطة) .كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار تحصيمي ،كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
لصالح المجمكعة التجريبية في التحصيؿ الدراسي .كما تـ عرض استبانة تبيف رؤية طمبة
المجمكعة التجريبية حكؿ استراتيجية  ،V-Shapeكقد أظيرت النتائج أف الطمبة قد استمتعكا بعمؿ
التجارب باستخداـ استراتيجية  ،V-Shapeكاعتبركا ىذه االستراتيجية طريقة مفيدة لتعمـ المفاىيـ
كلتقديـ معمكمات ذات معنى بطريقة منظمة.
دراسات تناولت التجاىات نحو استخدام استراتيجية  V-Shapeفي المجال التعميمي.
ىدفت دراسة سعيدم كالبمكشي ( )2006إلى قياس أثر استراتيجية  V-Shapeعمى
التحصيؿ كاتجاىات عينة مف طمبة الصؼ التاسع مف التعميـ العاـ نحك استخداميا في تعمـ مادة
العمكـ .تككنت العينة مف ( )138طالبا مكزعيف عمى مجمكعتيف (تجريبية ،كضابطة) .كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار تحصيمي ،كمقياس اتجاىات نحك استخداـ استراتيجية V-Shape
في تعمـ مادة العمكـ .كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح المجمكعة التجريبية في
التحصيؿ الدراسي الكمي كفي مستكياتو المعرفية الثالثة (التذكر ،الفيـ ،التطبيؽ) .ككذلؾ أشارت
النتائج إلى تككف اتجاىات إيجابية لدل الطمبة نحك استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي دراسة
مادة العمكـ.
كأما دراسة كيميش كأكزسكم (  )KELEŞ & ÖZSOY , 2009فيدفت إلى تحديد
تكجيات المعمميف قبؿ الخبرة نحك استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي مختبرات الفيزياء العامة.
تككنت عينة الدراسة مف ( )29طالبا –  16طالبة ك  13طالبا .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد
اختبار مقياس االتجاىات كأسئمة مفتكحة النياية قدمت لمطمبة بعد تقديـ مختبر ليـ باستخداـ
استراتيجية  .V-Shapeكقد كشفت الدراسة عف كجكد اتجاىات إيجابية لدل المعمميف قبؿ الخدمة
نحك استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي مختبرات الفيزياء.
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تعقيب عمى الدراسات السابقة
في ضكء الدراسات السابقة تتضح فاعمية استراتيجية  V-Shapeفي التدريس كتأثيراتيا اإليجابية
عمى العديد مف المتغيرات:
 التحصيؿ ،كما في دراسة خضير ( ،)2011كسعيدم كالبمكشي ( ،)2006كدراسةالمصرم ( ،)2003ك دراسة تيكيش ك جكنيف (.)Tekeş & Gönen , 2012
 ميارات التفكير اإلبداعي ،كما في دراسة خضير (.)2011 األداء العممي ،كما في دراسة الزعانيف (.)2010 اكتساب المفاىيـ العممية (الفيزياء كالكيمياء كاألحياء)  ،كما في دراسة العيسكم (،)2008كدراسة

بكالنككس

(2011

،)Polancos,

كدراسة

ليماف

ككارتر

ككاؿ

(.)Lehman , Carter and kahle, 1985
 تصحيح المفاىيـ البديمة ،كما في دراسة الصيفي (.)2007 االحتفاظ بالتعمـ ،كما في دراسة الصيفي ( ،)2007كدراسة المصرم (.)2003 اكتساب عمميات العمـ ،كما في دراسة العيسكم (.)2008 الجانب الكجداني (االتجاىات العممية ،دافع اإلنجاز ،االتجاىات نحك استخداـ استراتيجية V-Shapeفي التعمـ ،).....،كما في دراسة سعيد كالبمكشي ( ،)2006كدراسة المصرم
( ،)2003كدراسة كيميش ك أكزسكم (.)KELEŞ & ÖZSOY ,2009
 إدخاؿ نمط التعمـ كعامؿ تصنيفي ،كما في دراسة الصيفي ( )2007التي أظيرت فاعميةاستراتيجية  V-Shapeفي مراعاة أنماط التعمـ المختمفة لدل الطمبة كبدكف تحيز.
كبالنسبة لمدراسة الحالية فيي تتناكؿ أثر استراتيجية  V-Shapeعمى عامؿ التحصيؿ العممي،
كفاعمية ىذه االستراتيجية في مراعاة أنماط التعمـ المختمفة لدل الطالبات بدكف تحيز.
كما تمت االستفادة مف الدراسات السابقة باالطالع عمى أدكاتيا ،كطرؽ تكزيع عينات الدراسة،
ككسائؿ معالجتيا لمبيانات.
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 متغيرات الدراسة
 المعالجات اإلحصائية
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا ألفراد الدراس ة كأدكاتيا كطرؽ إعداد ىذه األدكات كالتأكد مف
صدقيا كثباتيا ،كما يكضح إجراءات الدراسة ،كتصميميا البحثي ،كمتغيراتيا ،كالمعالجات
اإلحصائية المستخدمة لتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة كىك استقصاء أثر استخداـ استراتيجية V-
 Shapeعمى التحصيؿ العممي لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة
مقارنة بالطريقة االعتيادية ،كالتعرؼ عمى كجية نظرىف حكؿ استخداـ ىذه االستراتيجية في التعمـ.
منيج الدراسة
تقكـ ىذه الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي ،كقد تـ استخداـ تصميـ االختبار القبمي
كالبعدم لمجمكعات غير متكافئة في إحدل المدارس التي تقع ضمف محافظة جنيف ،ىي مدرسة
الصداقة الفمسطينية الككرية التي تـ اختيارىا بطريقة قصدية ،كاحتكت عمى شعبتيف مف طالبات
الصؼ الخامس األساسي تـ اختيار إحداىما عشكائيا لتمثؿ المجمكعة التجريبية تـ تدريسيا
باستخداـ استراتيجية  ، V-Shapeكالمجمكعة األخرل ضابطة تـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية.
مجتمع الدراسة
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ الخامس األساسي في المدارس الحككمية
في محافظة جنيف.
عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف ( )68طالبة مف طالبات الصؼ الخامس األساسي ،المكزعات
عمى شعبتيف في مدرسة الصداقة الفمسطينية الككرية التابعة لمديرية تربية كتعميـ جنيف ،التي تـ
اختيارىا بطريقة قصدية لقربيا مف مكاف السكف كتعاكف الييئة التدريسية كقياـ المعممة ذاتيا بتدريس
كال الشعبتيف قيد الدراسة .كقد تـ اختيار إحدل الشعبتيف بطريقة عشكائية لتمثؿ المجمكعة التجريبية
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التي تككنت مف ( )34طالبة ،كالتي تـ تدريسيا كحدة "الطاقة" باستخداـ استراتيجية ،V-Shape
كالمجمكعة األخرل ضابطة تككنت مف ( )34طالبة ،كالتي تـ تدريسيا كحدة "الطاقة" بالطريقة
االعتيادية.
أدوات الدراسة
اشتممت الدراسة عمى األدكات اآلتية :اختبار التحصيؿ العممي ،كدليؿ المعمـ ،كاختبار
ككلب المعدؿ لمنمط التعممي ،كالمقابمة.
كفيما يمي تكضيح لخطكات إعداد كؿ أداة مف األدكات:
أول :اختبار التحصيل العممي
كىك اختبار مكضكعي تضمنت فقراتو المعمكمات الكاردة في كحدة الطاقة مف كتاب العمكـ
العامة لمصؼ الخامس األساسي المقرر تدريسو في العاـ الدراسي  ،2014/2013حيث أف كؿ
فقرة تقيس ىدفا سمككيا في الجانب المعرفي .كقد تككف االختبار في صكرتو النيائية مف ( )30فقرة
الممحؽ ( )2مف نكع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ ،كالذم ييدؼ إلى استقصاء أثر استراتيجية
 V-Shapeعمى التحصيؿ العممي لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي .كيبيف الممحؽ ()4
جدكؿ المكاصفات لالختبار بشكمو النيائي.
كقد تـ تطبيؽ االختبار عمى أفراد المجمكعتيف (الضابطة ،كالتجريبية) قبؿ التجربة كاختبار
قبمي كبعد التجربة كاختبار بعدم إلجراء تحميؿ التبايف المصاحب ( .)4×2( ) ANCOVA
كقد تـ اتباع اإلجراءات اآلتية في إعداد ىذا االختبار:


تحميؿ المحتكل العممي لكحدة الطاقة لتحديد الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف كالجكانب
اإلجرائية (األنشطة) التي يتضمنيا المحتكل.

 تحديد كصياغة األىداؼ التعميمية لمكضكع الطاقة ممثال بالطاقة في حياتنا كأشكاؿ الطاقة
كطاقة الحركة كطاقة الكضع كالطاقة الكيربائية كتحكالت الطاقة كمصادر الطاقة كالبيئة،
كفقا لتصنيؼ بمكـ لألىداؼ في المجاؿ المعرفي الذم يتضمف المستكيات اآلتية :التذكر
كالفيـ كالتطبيؽ كالمستكيات العميا.
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إعداد جدكؿ مكاصفات االختبار بصكرتو األكلية كفقا لمستكيات األىداؼ السابقة الذكر
كتحديد النسب المؤكية لكؿ مستكل.



صياغة فقرات االختبار بصكرتو األكلية كعددىا ( )60فقرة مف نكع االختيار مف متعدد
بأربعة بدائؿ.



التحقؽ مف صدؽ االختبار :حيث تـ عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في
المناىج كأساليب تدريس العمكـ في بعض الجامعات الفمسطينية ،كمعممي الفيزياء كالعمكـ في
ك ازرة التربية كالتعميـ ،كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف األمكر اآلتية:
 ارتباط فقرات االختبار بالمحتكل العممي المتضمف في مكضكع الطاقة ممثال بالطاقةفي حياتنا كأشكاؿ الطاقة كطاقة الحركة كطاقة الكضع كالطاقة الكيربائية كتحكالت
الطاقة كمصادر الطاقة كالبيئة ،مف كتاب العمكـ لمصؼ الخامس األساسي.
 انتماء فقرات االختبار لمستكيات األىداؼ التي تمثميا كفقا لتصنيؼ بمكـ في المجاؿالمعرفي.
 -كضكح فقرات االختبار كسالمتيا العممية كالمغكية.

كفي ضكء آراء المحكميف كمالحظاتيـ ،تـ حذؼ ( )20فقرة نظ ار لعدـ كضكحيا كدقتيا ،لذا تـ
صياغة بعض الفقرات كممكىاتيا لجعميا أكثر كضكحا كدقة ،كبذلؾ أصبح االختبار يتألؼ مف
( )46فقرة .كيبيف الممحؽ( )1أسماء المحكميف كالمختصيف مف أعضاء لجنة التحكيـ.
 طبؽ االختبار المؤلؼ مف ( )46فقرة عمى عينة استطالعية في مدرسة كفرقكد الثانكية
لمبنات التابعة لمديرية تربية كتعميـ جنيف ،حيث تألفت ىذه العينة مف ( )20طالبة مف
طالبات الصؼ الخامس األساسي ،كاستغرقت مدة التطبيؽ ( )75دقيقة ،كبعد ذلؾ تـ
تصحيح إجابات طالبات العينة االستطالعية عمى ىذا االختبار ،كايجاد درجة الصعكبة
كمعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقراتو.
 تـ حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا عف ( )0.20كالتي تزيد عمى ( ،)0.80كما تـ
حذؼ الفقرات التي تقؿ معامالت تمييزىا عف (( ،)0.20عبدة .)1999 ،كيبيف الممحؽ ()5
درجة الصعكبة كمعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
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كبذلؾ أصبح عدد فقرات االختبار بصكرتو النيائية ( )30فقرة الممحؽ ( ،)2كبعد تعديؿ االختبار
بشكمو النيائي تـ إعادة تطبيقو عمى العينة االستطالعية ذاتيا كمراقبة تسميـ أكؿ كآخر طالبة لكرقة
االختبار كأخذ متكسط الزمف كىك حصة دراسية ( )45دقيقة .كيبيف الممحؽ ( )3نمكذج اإلجابة
لفقرات االختبار.
ثبات األداة
لمتحقؽ مف ثبات اختبار التحصيؿ العممي تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة تطبيؽ كاعادة
تطبيؽ االختبار كبفارؽ زمني مدتو أسبكعاف بيف التطبيقيف عمى عينة استطالعية في مدرسة
كفرقكد الثانكية لمبنات التابعة لمديرية تربية كتعميـ جنيف ،حيث تألفت ىذه العينة مف ( )20طالبة
مف طالبات الصؼ الخامس األساسي ،حيث كصؿ معامؿ الثبات إلى (.)0.93
ثانيا :دليل المعمم
تـ إعداد دليؿ المعمـ الممحؽ ( )9الذم تضمف خططا تدريسية مصممة باستخداـ
استراتيجية  ، V-Shapeيكضح كيفية تدريس كحدة الطاقة مف كتاب العمكـ العامة لمصؼ الخامس
األساسي باستخداـ استراتيجية  ، V-Shapeكيقدـ اإلرشادات كالتكجييات كاألنشطة الالزمة .كمف
أجؿ إعداد ىذا الدليؿ تـ اتباع الخطكات اآلتية:
 تحميؿ كحدة الطاقة مف كتاب العمكـ العامة لمصؼ الخامس األساسي لتحديد الحقائؽكالمفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف كاألنشطة المكجكدة في الكحدة.
 تزكيد الدليؿ باألىداؼ العامة لتدريس العمكـ في المرحمة األساسية كفقا لمخطكط العريضةلمنياج العمكـ كما كرد في كثيقة المنياج الفمسطيني ،كاألىداؼ الخاصة لتدريس العمكـ في
المرحمة األساسية العميا ( ،)10-5ككذلؾ األىداؼ الخاصة بكحدة الطاقة.
 تقسيـ المادة التعميمية لكحدة الطاقة عمى ستة دركس مقسمة إلى عناكيف فرعية ،حيثخصص لكؿ درس عدد مف الحصص بمغ مجمميا ( )22حصة صفية بكاقع أربعة أسابيع.
 إعداد خطط مقترحة لمسير في تدريس المادة التعميمية مف خالؿ تحديد األىداؼ التعميميةالخاصة لكؿ عنكاف فرعي كاعادة صياغة تمؾ المادة باستخداـ استراتيجية . V-Shape
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 تزكيد الدليؿ بخطة تكزيع الدركس مف حيث العناكيف الفرعية الخاصة بيا كالفترة الزمنيةلمتدريس كاالختبارات القبمية كالبعدية.
 عرض الدليؿ عمى أعضاء لجنة التحكيـ ،كطمب منيـ إبداء رأييـ في مدل مناسبة الخطةالتدريسية المقترحة كمحتكل المادة التعميمية لمستكل طمبة الصؼ الخامس األساسي ،كمدل
انسجاميا مع استراتيجية  ،V-Shapeكقد تـ إجراء التعديالت المناسبة في ضكء تمؾ
المالحظات.
ثالثا :اختبار كولب المعدل لمنمط التعممي
تـ اعتماد نمكذج ككلب لمنمط التعممي الذم قاـ الكىر( )1992بترجمتو كتعديمو .حيث
تألؼ االختبار الممحؽ ( )6مف تسعة مكاقؼ يمي كؿ منيا أربع استجابات ،ككؿ استجابة تعبر عف
طريقة في التعامؿ مع ىذا المكقؼ مف قبؿ الممتحف ،كيطمب مف المفحكص أف يضع درجة مف
( )1إلى ( )4أماـ كؿ استجابة مف االستجابات األربع لكؿ مكقؼ ،كيعطي الدرجة ( )4لمعبارة التي
تنطبؽ أكثر ما يمكف عميو ،كالدرجة ( )3لمعبارة التي تمييا ،كىكذا حتى يصؿ إلى العبارة األقؿ
انطباقا عميو لتأخذ درجة كاحدة (.)1
كيتـ تحديد النمط التعممي لممفحكص مف خالؿ تسجيؿ الدرجات التي حصؿ عمييا
المفحكص لكؿ مكقؼ في جدكؿ خاص ،كمعالجة تمؾ الدرجات كما ىك مبيف في الممحؽ (.)7
كبناء عمى ما سبؽ تـ تكزيع أفراد عينة الدراسة كما في الجدكؿ ( )1اآلتي:
الجدول( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيري المجموعة وأنماط التعمم
المجموعة

التجريبية

الضابطة

المجموع

تخيمي (تشعيبي)

8

5

13

تنفيذم (استيعابي)

15

18
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عممي (تجميعي)

5

5

10

منطقي (تمثيمي)

6

6

12

المجمكع

34

34

68

نمط التعمم
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رابعا :المقابمة
تـ عقد مقابمة شفكية مع طالبات المجمكعة التجريبية في ضكء الدراسة كنتائجيا لمتعرؼ
عمى كجية نظر طالبات الصؼ الخامس األساسي حكؿ استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي
التعمـ ،حيث تـ التدرج بطرح مجمكعة مف األسئمة تراكحت بيف أسئمة مفتكحة النياية كأسئمة مفتكحة
محدكدة المجاؿ الممحؽ ( ،)8كالتي تـ عرضيا عمى الطالبات بشكؿ فردم لجميع طالبات
المجمكعة التجريبية كعددىف ( )34طالبة بمعدؿ ( )6دقائؽ لكؿ طالبة ،حيث استغرقت المقابمة ما
يقارب ثالث ساعات كنصؼ .كقد تـ تحديد الكقت المخصص لمطالبة بشكؿ مسبؽ مف خالؿ
إجراء مقابمة مع مجمكعة عشكائية مف طالبات المجمكعة التجريبية كأخذ المتكسط الحسابي لمكقت
الذم استغرقتو الطالبات في اإلجابة عمى أسئمة المقابمة.
إجراءات الدراسة
تمثمت إجراءات الدراسة بالخطكات اآلتية:
 .1تحديد الصؼ المعني تطبيؽ الدراسة عميو كىك الصؼ الخامس األساسي.
 .2تحديد المكضكع المراد اعتماده في الدراسة كىك "كحدة الطاقة" مف كتاب العمكـ العامة
لمصؼ الخامس األساسي.
 .3إعداد أدكات الدراسة بالخطكات التي تـ تكضيحيا سابقا.
 .4اختيار مدرسة مف المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في جنيف لتطبيؽ الدراسة فييا،
حيث تـ اختيار مدرسة الصداقة الفمسطينية الككرية في بمدة برقيف التابعة لمحافظة جنيف،
كالتي احتكت عمى شعبتيف لمصؼ الخامس األساسي ،كقد تـ اختيار إحداىما لتمثؿ
المجمكعة التجريبية كتـ تدريسيا باستخداـ استراتيجية  ، V-Shapeكالمجمكعة األخرل
ضابطة كتـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية .
 .5أخذ المكافقة الرسمية مف ك ازرة التربية كالتعميـ إلجراء الدراسة في المدرسة المعنية.
 .6تطبيؽ اختبار التحصيؿ العممي عمى العينة االستطالعية بيدؼ تحديد الكقت المستغرؽ
لإلجابة ،كحساب درجة الصعكبة كمعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات ىذا االختبار
كمعامؿ ثباتو.
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 .7تطبيؽ اختبار ككلب المعدؿ لمنمط التعممي عمى عينة الدراسة قبؿ البدء بالتجربة بيدؼ
تحديد أنماط التعمـ لدل أفراد المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة.
 .8تطبيؽ اختبار التحصيؿ العممي عمى عينة الدراسة قبؿ البدء بالمعالجة التجريبية.
 .9تطبيؽ المعالجة التجريبية عمى عينة الدراسة :حيث تـ تدريس المادة التعميمية الممحؽ ()9
لممجمكعة التجريبية باستخداـ استراتيجية  ،V-Shapeكتنفيذ المعالجة التجريبية في الفصؿ
الدراسي األكؿ في العاـ الدراسي ( )2014/2013كبتاريخ ( )2013/12/1كلغاية
( ،)2013/12/30استمرت خالليا المعالجة مدة أربعة أسابيع بكاقع ( )22حصة.
 .10تطبيؽ اختبار التحصيؿ العممي عمى عينة الدراسة بعد االنتياء مف المعالجة التجريبية.
 .11جمع البيانات كمعالجتيا إحصائيا كتحديد النتائج.
 .12القياـ بمقابمة في ضكء النتائج.
 .13تفسير نتائج الدراسة كمناقشتيا كتقديـ مجمكعة مف التكصيات.
تصميم الدراسة
يمكف التعبير عف تصميـ الدراسة كما يأتي:
'O1

X

G1: O1

'O1

-

G2: O1

 : G1المجمكعة التجريبية : G2 ،المجمكعة الضابطة.
 : Xالمعالجة باستخداـ استراتيجية .V-Shape
 : O1اختبار التحصيؿ العممي القبمي : 'O1 ،اختبار التحصيؿ العممي البعدم.
متغيرات الدراسة
المتغير المستقل كىك طريقة التدريس كليا مستكياف ،ىما :طريقة  ،V-Shapeكالطريقة االعتيادية.
المتغير التصنيفي كىك نمط التعمـ كلو أربعة مستكيات ،ىي :تخيمي (تشعيبي) ،تنفيذم (استيعابي)،
عممي (تجميعي) ،منطقي (تمثيمي).
المتغير التابع كىك التحصيؿ في اختبار التحصيؿ العممي.
المتغير المضبوط كىك الجنس (اإلناث).
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المعالجات اإلحصائية
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياتيا تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ
االجتماعية ) ، (SPSSكذلؾ باستخداـ االختبارات اإلحصائية اآلتية:
 حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات مجمكعتي الدراسة (التجريبية،كالضابطة) عمى اختبار التحصيؿ العممي.
-

تحميؿ التبايف المصاحب ( )4×2( )ANCOVAلنتائج طالبات عينة الدراسة في
المجمكعتيف (التجريبية ،كالضابطة) عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم ،لمكشؼ عف
كجكد فرؽ داؿ إحصائيا يعزل لطريقة التدريس كأنماط التعمـ كالتفاعؿ بينيما.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
 أول :النتائج المتعمقة بالسؤال األول
 ثانيا :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى التقصي عف أثر استخداـ استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ
العممي لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة مقارنة بالطريقة
االعتيادية ،كالتعرؼ عمى كجية نظرىف حكؿ استخداـ ىذه االستراتيجية في التعمـ .كبعد تطبيؽ
الدراسة كجمع بياناتيا ،تـ استخداـ التحميالت اإلحصائية الكصفية كاالستداللية المطمكبة .كفيما يمي
تحميؿ لمبيانات كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا كفقا لمتغيرات الدراسة كتصميميا.
أول :النتائج المتعمقة بالسؤال األول
نص السؤاؿ عمى ما يأتي :ما أثر استخداـ استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ العممي
لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:
 ىؿ يكجد فرؽ بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدميعزل لمطريقة المستخدمة في التدريس؟
 ىؿ يكجد فرؽ بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدميعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة المستخدمة في التدريس كنمط التعمـ؟
كلإلجابة عف السؤاؿ تـ اختبار فرضيات الدراسة كالتي نصت عمى ما يأتي:
 .1ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة ( )50=.=αبيف متكسطات عالمات
الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم يعزل لمطريقة المستخدمة في التدريس.
 .2ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة ( )50=.=αبيف متكسطات عالمات
الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم يعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة المستخدمة في
التدريس كنمط التعمـ.
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كالختبار فرضيتي الدراسة ،تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات
طالبات عينة الدراسة عمى اختبار التحصيؿ العممي كفقا لمتغيرم الطريقة كأنماط التعمـ ،فكانت
النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ ( )2اآلتي:
الجدول ( :)2المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لعالمات طالبات عينة الدراسة عمى
اختبار التحصيل العممي وفقا لمتغيري الطريقة وأنماط التعمم
المجموعة

طريقة

التدريس

أنماط

التعمم

اختبار التحصيل العممي القبمي
عدد أفراد المتوسط النحراف

المجموعة الحسابي المعياري

اختبار التحصيل العممي البعدي
عدد أفراد

المتوسط

النحراف

المجموعة

الحسابي

المعياري

 .1تخيمي

8

8.250

3.012

8

12.375

3.740

التجريبية استراتيجية  .2تنفيذم
 .3 V-Shapeعممي

15

6.200

3.590

15

13.533

4.324

5

5.800

3.701

5

9.000

3.391

 .4منطقي

6

6.333

1.633

6

11.167

4.119

المتكسط

6.647

3.209

12.177

4.174

المعدؿ
الضابطة

.1تخيمي

5

8.200

3.962

5

8.800

5.404

 .2تنفيذم

18

6.111

2.968

18

10.500

2.895

العتيادية  .3عممي

5

6.800

2.950

5

8.400

2.302

6.765

2.996

9.824

3.270

الطريقة

.4منطقي
المتكسط

6

7.500

2.345

6

9.833

3.125

المعدؿ
العالمة القصوى عمى الختبار ()30

يالحظ مف الجدكؿ( )2أف المتكسط الحسابي لعالمات الطالبات المكاتي درسف باستخداـ
استراتيجية  V-Shapeعمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم قد بمغ ( ،)12.177كىك أعمى مف
المتكسط الحسابي لمطالبات المكاتي درسف بالطريقة االعتيادية حيث بمغ ( .)9.824كلمعرفة ما إذا
كاف ىنالؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المتكسطيف الحسابييف عند مستكل الداللة ( ،)0.05=5تـ
إجراء تحميؿ التبايف المصاحب ( )4×2( )ANCOVAلعالمات طالبات عينة الدراسة عمى
اختبار التحصيؿ العممي البعدم كفقا لمتغيرم طريقة التدريس كأنماط التعمـ كالتفاعؿ بينيما ،بعد
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األخذ بعيف االعتبار عالماتيف عمى االختبار نفسو قبؿ المعالجة التجريبية كمتغير مصاحب،
كيظير الجدكؿ ( )3نتائج ىذا التحميؿ.
الجدول( :)3نتائج تحميل التباين المصاحب ( )4×2( )ANCOVAلعالمات طالبات عينة
الدراسة عمى اختبار التحصيل العممي البعدي وفقا لمتغيري الطريقة وأنماط التعمم والتفاعل بينيما
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

الختبار القبمي

96.040

1

متوسط

قيمة اإلحصائي مستوى الدللة

المربعات

(ف)

()0.05

96.040

7.829

0.007

(المصاحب القبمي)
طريقة التدريس

73.803

1

73.803

6.017

0.017

أنماط التعمم

111.090

3

37.030

3.019

0.037

التفاعل بين

12.267

3

4.089

0.333

0.801

الطريقة×األنماط
الخطأ

723.735

59

المجموع

9250.000

68

12.267

نالحظ مف الجدكؿ ( )3أنو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05=5
بيف عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم يعزل لطريقة التدريس لصالح
المجمكعة التجريبية .حيث بمغت قيمة اإلحصائي (ؼ) ( ،)6.017كىذه القيمة ذات داللة
إحصائية عند مستكل الداللة ( ،)0.017كعميو تشير النتائج السابقة إلى كجكد فرؽ ذم داللة
إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05=5بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ
العممي البعدم لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي يعزل لطريقة التدريس لصالح الطالبات
المكاتي درسف باستخداـ استراتيجية .V-Shape
كلمعرفة ما إذا كجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار
التحصيؿ العممي البعدم يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كأنماط التعمـ ،يالحظ مف الجدكؿ()3
أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05=5بيف متكسطات عالمات
الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كأنماط التعمـ.
حيث بمغت قيمة اإلحصائي (ؼ) ( ،)0.333كىذه القيمة تشير إلى مستكل الداللة (،)0.801
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كعميو تشير النتائج السابقة إلى عدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05=5
بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم لدل طالبات الصؼ
الخامس األساسي يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كأنماط التعمـ.
كما يالحظ مف الجدكؿ ( )3كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05=5
بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم يعزل لنمط التعمـ ،حيث
بمغت قيمة اإلحصائي (ؼ) ( ،)3.019كىذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( ،)0.037كعميو تشير النتائج السابقة إلى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )0.05=5بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم لدل طالبات
الصؼ الخامس األساسي يعزل لنمط التعمـ .كلمعرفة مصدر الفرؽ بيف متكسطات عالمات
األنماط األربعة (التخيمي ،كالتنفيذم ،كالعممي ،كالمنطقي) مف الطالبات ،تـ إجراء اختبار ()LSD
لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية تبعا لنمط التعمـ ،كيظير الجدكؿ ( )4نتائج ذلؾ
االختبار.
الجدول( :)4نتائج اختبار( )LSDلممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير
أنماط التعمم
النمط(أ)

النمط (ب)

( 1التخيمي)

2

2.266-

1.209

0.066

3

1.109

0.442-

1.517
1.433

0.468

1

2.266

1.209

0.066

3

*3.375

1.266

0.010

4

1.825

1.187

0.130

1

1.109-

1.517

0.468

2

*3.375-

1.266

0.010

1

0.442

1.433

0.759

2

1.825-

1.187

0.130

3

1.551

1.502

0.306

4
( 2التنفيذم)

( 3العممي)

4
(4المنطقي)

الفروق بين المتوسطات (أ-ب) الخطأ المعياري

الدللة ()501015

1.551-
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1.502

0.759

0.306

نالحظ مف الجدكؿ ( )4كجكد فرؽ داؿ إحصائيا ( )0.05=5بيف المتكسط الحسابي
لعالمات الطالبات ذكات نمط التعمـ ( )2كىك نمط التعمـ التنفيذم كالمتكسط الحسابي لعالمات
الطالبات ذكات نمط التعمـ ( )3كىك نمط التعمـ العممي عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدم
لصالح الطالبات ذكات نمط التعمـ ( )2كىك نمط التعمـ التنفيذم ،حيث بمغ الفرؽ بيف المتكسط
الحسابي لعالمات الطالبات التنفيذيات (النمط  )2كالمتكسط الحسابي لعالمات الطالبات العمميات
(النمط  )3ما يعادؿ ( ،)3.375كىذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (،)0.010
كعميو تشير النتائج السابقة إلى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05=5بيف
متكسطي عالمات الطالبات التنفيذيات (النمط  )2كالعمميات (النمط  )3عمى اختبار التحصيؿ
العممي البعدم لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي يعزل لنمط التعمـ لصالح الطالبات
التنفيذيات (النمط .)2
نالحظ مف النتائج السابقة أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة ()0.05=5
بيف متكسطي عالمات مجمكعتي الدراسة (التجريبية ،كالضابطة) عمى اختبار التحصيؿ العممي
البعدم يعزل لطريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبية ،بينما لـ يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية
تبعا لمتفاعؿ بيف الطريقة كالنمط ،كما تبيف كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسط عالمات
الطالبات التنفيذيات كالطالبات العمميات لصالح الطالبات التنفيذيات.
ثانيا :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
نص السؤاؿ عمى ما يأتي :ما كجية نظر طالبات الصؼ الخامس األساسي حكؿ استخداـ
استراتيجية  V-Shapeفي التعمـ؟
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ إجراء مقابمة مع طالبات المجمكعة التجريبية لمعرفة كجية
نظرىف حكؿ استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي التعمـ.
كيمكف التعبير عف نتائج المقابمة باستخداـ الجدكؿ ( )5اآلتي ،كالذم يتناكؿ إجابات
معظـ الطالبات عمى أسئمة المقابمة:
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الجدول ( :)5نتائج المقابمة
وجية نظر الطالبات

المجال

 استراتيجية  V-Shapeتجعمنا نكتب الدرس بشكؿ سؤاؿ رئيس كعمى أجزاء -التنظيـ في عرض
الدرس

معرفة ،قيـ ،مبادئ ،مفاىيـ -تمكننا مف التفريؽ بينيا.

 أفضؿ استراتيجية  ، V-Shapeألنيا تجعمنا نركز عمى األفكار سؤاال سؤاال،بينما في الطريقة االعتيادية كنا نشعر أف األفكار تختمط عمينا.

 أفضؿ استراتيجية  ،V-Shapeألنيا تقسـ الدرس كتجعمو أكثر تنظيما. أفضؿ استراتيجية  ، V-Shapeألف الصكر كانت تعرض عمى  LCDأما فيالطريقة االعتيادية كنا نكتفي بما ىك مكجكد في الكتاب.

 أفضؿ استراتيجية  ،V-Shapeألنو تـ فييا عرض كمناقشة المادة بشكؿصكرم.

 أفضؿ استراتيجية  ،V-Shapeألف فييا أشياء عممية. بعض األمكر التي أرغب في تغييرىا في درس العمكـ االعتيادم أف يتـ عمؿالمزيد مف األنشطة.

الخبرات المقدمة

 بعض األمكر التي أرغب في تغييرىا في درس العمكـ االعتيادم أف نذىب إلىالمختبر في درس العمكـ.

 بعض األمكر التي أرغب في تغييرىا في درس العمكـ االعتيادم أف يتـ استخداـمجمكعة مف الصكر كعرضيا عمى  LCDكمناقشتيا.
 أفضؿ استراتيجية  ،V-Shapeألف الصكر تجعمنا نفيـ بشكؿ أكبر ،أما فيالطريقة االعتيادية لـ نتطرؽ لعرض الصكر بؿ نكتفي بالكالـ مما جعمنا

غير قادرات عمى الفيـ بالشكؿ المطمكب.

 أكصي معممتي أف تدكف لنا التسجيالت كالمفاىيـ كالمبادئ كالمعرفة كالقيـ عمى V-Shapeألف ذلؾ يجعمن ا نق أر ما ىك مكتكب كيسيؿ حفظو ،كعممية كتابة
ما تقكلو الطالبة عمى  V-Shapeتزيد اىتماـ الطالبات بكالميا.
 استراتيجية  V-Shapeتجعمنا نفيـ المادة بشكؿ أفضؿ. استراتيجية  V-Shapeتساعدنا عمى الفيـ كاالستيعاب. استراتيجية  V-Shapeتسيؿ الفيـ.الفيـ

 استراتيجية  V-Shapeتكضح المفاىيـ بشكؿ أكبر. -استراتيجية  V-Shapeتربط المفاىيـ ببعضيا.

 -استراتيجية  V-Shapeتجعمنا نربط الدركس ببعضيا.

 استراتيجية  V-Shapeتساعد الطالبة في استيعاب المعمكمة كتجعميا قادرة عمى45

إيصاليا لزميالتيا.
 أفضؿ استراتيجية  ،V-Shapeألنيا جعمتني أفيـ المادة بشكؿ أفضؿ مفالطريقة االعتيادية.

 استراتيجية  V-Shapeتجعمنا نصبح أكثر نشاطا كمشاركة في الحصة. في استراتيجية  V-Shapeكانت جميع الطالبات يشتركف في عمؿ األنشطة،بينما في الطريقة االعتيادية لـ يتح ليف المشاركة.

 -ىنالؾ مشاركة كاسعة مف قبؿ الطالبات في استراتيجية  ، V-Shapeحيث

المشاركة كاإليجابية

كانت طالبات كثر ال يشاركف في الحصة االعتيادية كلكنيف أصبحف يشاركف

في التعمـ

في الحصة التي تدرس بيذه االستراتيجية ،فقد كاف الدرس االعتيادم تشارؾ
فيو ثالث أك أربع طالبات فقط.
 استراتيجية  V-Shapeتعتمد عمى النقاش أكثر مف شرح المعممة. في استراتيجية  V-Shapeأصبحت أشارؾ كثي ار في اإلجابة عمى األسئمة التيتطرحيا المعممة.

 استراتيجية  V-Shapeتجمع الدراسة كالتسمية معا.المتعة في التعمـ  -أفضؿ استراتيجية  ،V-Shapeألنيا تبعد الممؿ فيمضي الكقت سريعا بعكس
الطريقة التقميدية.

 استراتيجية  V-Shapeتقكم لدينا الرغبة في الدراسة.الدافعية لمتحصيؿ
كاإلنجاز

 -استراتيجية  V-Shapeتقكم لدينا الرغبة في التفكؽ.

 أفضؿ استراتيجية  ،V-Shapeألنيا حفزتني عمى الجد كاالجتياد بشكؿ أكبرمف الطريقة االعتيادية.

 استراتيجية  V-Shapeتحسف أداءنا في مادة العمكـ. استراتيجية  V-Shapeتجعمنا نتعمـ جميع المفاىيـ كالمبادئ في المادة. -أفضؿ استراتيجية  ،V-Shapeألنيا تقمؿ الشركد الذىني كتجذب انتباىنا أكثر.

 أفضؿ استراتيجية  V-Shapeألنيا تقدـ لنا معمكمات أكثر كضكحا كتفصيالمما يجعمنا نتطكر في المادة.

الكفاءة في التعمـ

 أفضؿ استراتيجية  ،V-Shapeألنيا تساعدنا في استخالص المفاىيـ كالمبادئكالقيـ المكجكدة في الدرس.
 تجعمنا استراتيجية  V-Shapeنميز بيف المبادئ كالقيـ. تجعمنا استراتيجية  V-Shapeنميز بيف االدعاءات المعرفية كاالدعاءاتالقيمية.

 جعمتني استراتيجية  V-Shapeأفرؽ بيف األشياء -الصكر كاألدكات التي46

نحتاجيا لعمؿ النشاط -كاألحداث التي نقكـ بعمميا.
 السؤاؿ الرئيس المكجكد في أعمى  V-Shapeيعبر عف جميع األسئمة التينسأليا.

 استراتيجية  V-Shapeتجعؿ الدراسة أفضؿ كأسيؿ.المذاكرة

 -استراتيجية  V-Shapeتسيؿ عمينا استذكار الدرس.

 استراتيجية  V-Shapeتساعدنا في االستذكار كالتي تجعمنا نربط الصكركاألنشطة بالمفاىيـ المكجكدة في الدرس.
 استراتيجية  V-Shapeتجعمنا قادريف عمى معرفة كيؼ نجمع المالحظاتكنفسرىا.
 تمكننا استراتيجية  V-Shapeمف اإلجابة عمى أسئمة الدرس في الكتابالمدرسي بسيكلة.

 استراتيجية  V-Shapeتحد مف الخمط بيف أجكبة األسئمة فنضع لكؿ سؤاؿالميارات المكتسبة

اإلجابة الخاصة بو.

 استراتيجية  V-Shapeتحسف قدرتنا في التعبير عف الصكر. -في درس العمكـ باستخداـ استراتيجية  V-Shapeأفكر بشكؿ أسرع كأسيؿ.

 في درس العمكـ باستخداـ استراتيجية  V-Shapeأفكر في المادة بطريقة أعمؽكأكسع كأشمؿ.

 -في درس العمكـ باستخداـ استراتيجية V-Shape

أتناكؿ الفكرة مف جميع

نكاحييا.
 استراتيجية  V-Shapeتجعمنا نربط بيف المفاىيـ التي نتعمميا في المادة كالحياة العممية كمعرفة مف أيف تأتي الطاقة ككيؼ تتكلد الكيرباء لتعمؿ

األجيزة الكيربائية.

 استراتيجية  V-Shapeتجعمنا نعرؼ كيؼ تنتج المعمكمات. أفضؿ استراتيجية  V-Shapeألنيا تمكننا مف الكصكؿ إلى المفيكـ بشكؿطبيعة العمـ

تدريجي عف طريؽ الصكر كاألنشطة ،بينما في الطريقة االعتيادية كنا فقط

نعرؼ المفيكـ مباشرة.
ّ
 -استراتيجية  V-Shapeتعتمد عمى النقاش أكثر مف شرح المعممة.

 في الطريقة االعتيادية لـ أكف أرفع يدم لممشاركة عندما تسألنا المعممة ماذاتعممت مف الدرس ،أما في استراتيجية  V-Shapeأصبح لدم قدرة اإلجابة

عمى ىذا السؤاؿ.

 بعض األمكر التي أرغب في تغييرىا في درس العمكـ االعتيادم أف يتـ عمؿ47

المزيد مف األنشطة.
 بعض األمكر التي أرغب في تغييرىا في درس العمكـ االعتيادم أف نذىب إلىالمختبر في درس العمكـ.

 بعض األمكر التي أرغب في تغييرىا في درس العمكـ االعتيادم أف يككف نقاشفي درس العمكـ.

 في استراتيجية  V-Shapeكانت الطالبات يستمعف لزميمتيف عندما تتحدثأثناء النقاش ،حيث أف الطالبات يستمعف لبعضيف بشكؿ أفضؿ ،فال تتكمـ

الطالبة في غير دكرىا.

 أكصي معممتنا العمكـ بإعطائنا مزيدا مف حصص العمكـ لمحصكؿ عمى كقتأكفر لممناقشة كعمؿ األنشطة.
المشكالت أثناء  -اتفقت جميع الطالبات عمى أنو ال تكجد أية مشكالت تكاجييف أثناء التعمـ
التعمـ

باستخداـ استراتيجية .V-Shape
 استراتيجية  V-Shapeأفضؿ مف الطريقة االعتيادية. استراتيجية  V-Shapeاستراتيجية جيدة كجميمة كتحتكم صك ار كأنشطة جميمة. -استراتيجية  V-Shapeتجعمنا نشعر بسيكلة المادة التي نتعمميا.

 أشكر معممتنا العمكـ ألنيا درستنا باستخداـ استراتيجية  V-Shapeكأكصييا أفأخرل

تستخدـ استراتيجية  V-Shapeفي تدريسنا لمعمكـ كفي جميع كحدات العمكـ.

 أكصي معممتنا العمكـ أف تستمر في تدريسنا باستراتيجية  V-Shapeفيصفكؼ الحقة.

 أكصي معممتنا العمكـ أف تدرسنا الدرس الصعب باستخداـ استراتيجية V-.Shape
 أمكر أرغب في تغييرىا في درس العمكـ االعتيادم أف نكتب األنشطة عمى V-.Shape
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
 أول :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول
 ثانيا :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
 التوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
ىدفت الدراسة الحالية إلى التقصي عف أثر استخداـ استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ
العممي لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة مقارنة بالطريقة
االعتيادية ،كالتعرؼ عمى كجية نظرىف حكؿ استخداـ ىذه االستراتيجية في التعمـ.
كيتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كتفسيرىا ،حيث جرل
تقسيميا إلى فئتيف:
أكال :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ.
ثانيا :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.
أول :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول.
نص السؤاؿ عمى ما يأتي :ما أثر استخداـ استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ العممي
لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة ؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:
 ىؿ يكجد فرؽ بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدميعزل لمطريقة المستخدمة في التدريس؟
 ىؿ يكجد فرؽ بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار التحصيؿ العممي البعدميعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة المستخدمة في التدريس كنمط التعمـ؟
يالحظ مف نتائج الدراسػة كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسطات عالمات طالبات
المجمكعة التجريبية التػي درست باستخداـ اسػتراتيجية  V-Shapeمقارنػة بمتكسطات عالمات
طالبات المجمكعة الضابطة ،كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية V-
 .Shapeكتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة خضير ( ،)2011كدراسة الزعانيف ( ،)2010ك
(العيسكم ،)2008 ،ك(الصيفي ،)2007 ،ك(سعيدم كالبمكشي ،)2006 ،ك(نصار ،)2003 ،ك
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(المصرم ،)2003 ،ك( ،)Tortob, 2012ك( ،)Tekeş & Gönen , 2012كالتي أشارت إلى
تفكؽ استراتيجية  V-Shapeعمى الطريقة االعتيادية في التحصيؿ العممي.
كيكمف سبب اختالؼ تأثير استراتيجية  V-Shapeعمى التحصيؿ العممي لدل طالبات
الصؼ الخامس األساسي في العمكـ العامة إلى خصائص استراتيجية V-Shape؛ فيذه
االستراتيجية تساعد معممة العمكـ في إشباع فضكؿ طالباتيا كحب االستطالع لدييف مف خالؿ
تشجيعيف عمى طرح األسئمة كدعكتيف إلى اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس ،كتؤكد دكر االكتشاؼ في
التعمـ ،فالطالبة تكتشؼ المعمكمات بنفسيا كتبذؿ جيدا عقميا لمكصكؿ إلييا مما يزيد إيجابيتيا
كمشاركتيا في التعمـ.
كىي طريقة قائمة عمى التعمـ ذم المعنى كالتي تربط بيف المعرفة السابقة المكجكدة لدل
الطالبات كالمعرفة الجديدة كما في دراسة ليماف كآخركف ( )Leman et al., 1985مما يزيد لدييف
الفيـ كاالستيعاب كىك ما أثبتتو دراسة تكرتكب ( ،)Tortob, 2012كما أنيا تكفر لمطالبة قدرة عمى
الربط بيف المفاىيـ التي تعممتيا كىك ما أثبتتو دراسة بكالنككس (.)Polancos, 2011
كما تؤكد استراتيجية  V-Shapeعمى الجانب العممي لمعمـ كما في دراسة الزعانيف
( )2010التي أثبتت تحسف األداء العممي لدل الطمبة الذيف يدرسكف باستراتيجية  ،V-Shapeكىي
تكفر أيضا القدرة عمى الربط بيف الجانب النظرم كالجانب العممي لممعرفة ،حيث أنيا تربط المفاىيـ
باألشياء كاألحداث التي يبدأ مف عندىا بناء المعرفة كالتي تكجو الطالبة إلى أخذ المالحظات
إلجراء التسجيالت كمعالجتيا إلنجاز المتطمبات المعرفية التي تجيب عمى السؤاؿ الرئيس
كاستخالص المفاىيـ كالمبادئ كالنظريات كالتعبير عف قيمة االستقصاء الذم قامت بو الطالبة.
كما تشجع استراتيجية  V-Shapeالطالبات عمى استخداـ عمميات العمـ كىك ما أثبتتو
دراسة العيسكم ( ،)2008مما يساعدىف عمى استخداـ مستكيات تفكير عميا كأنكاع مختمفة مف
التفكير الناقد كاإلبداعي كالمنطقي كما في دراسة خضير ( )2011كدراسة الزعانيف (،)2010
كحؿ المشكالت كما في دراسة كاليو ( ،(Calais, 2009األمر الذم جعؿ الطالبة تعالج المعمكمة
بأكثر مف طريقة مما زاد تركيز المعمكمة لدييا كاالحتفاظ بيا كالقدرة عمى استخداميا في مكاقؼ
مختمفة ،مما أدل إلى رفع تحصيميا.
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كما تساعد استراتيجية  V-Shapeالطالبة عمى فيـ طبيعة المعرفة ،فيي تتعرؼ عمى
كيفية التكصؿ إلى المعرفة ،كتدرؾ أف المعرفة ليست مطمقة كانما تعتمد عمى المفاىيـ كالمبادئ
كالنظريات كاألساليب اإلجرائية التي يتـ بيا التكصؿ إلى تمؾ المعرفة (قالدة.)2010 ،
كما أظيرت نتائج الدراسة أنو ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية في التحصيؿ العممي لدل
طالبات الصؼ الخامس األساسي يعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كأنماط التعمـ بشكؿ عاـ .كتتفؽ ىذه
النتيجة مع النتيجة التي تكصمت إلييا دراسة (صيفي )2007 ،كىي ال يكجد فرؽ ذك داللة
إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05=5يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كنمط التعمـ عمى
اختبار تصحيح المفاىيـ البديمة.
فاسػتراتيجية  V-Shapeتسػير بشكؿ متكافؽ مع نمكذج ككلب لمنمط التعممػي .كلكي يككف
التعمـ فعاال مف كجية نظر ككلب ،فعمى المدرس أف يدع الطمبة ينخرطكف بشكؿ كامؿ كدكف تحيز
في خبرات حسية (الخبرة الحسية) ،كاعطائيـ الكقت الكافي لمتأمؿ في تمؾ الخبرات (المالحظة
التأممية) ،كتشكيؿ المفاىيـ التي تتكامؿ مع ىذه المالحظات في نظريات (مفاىيـ مجردة)،
كاستخداـ ىذه النظريات لصنع القرار كحؿ المشكالت (تجريب نشط) (الحمكرم كالكحمكت،
 ،)2006كبذلؾ يبدك لنا أف استراتيجية  V-Shapeتكجو الطالبات في مسار يرضي بمراحمو جميع
أنماط التعمـ لدييف كما يراىا ككلب.
كما أظيرت النتائج كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسطات تحصيؿ الطالبات
لصالح الطالبات ذكات النمط التنفيذم عمى الطالبات ذكات النمط العممي ،كيرجع ذلؾ إلى أف
البحث في العالقة بيف النمط التعممي كالتحصيؿ العممي بحاجة إلى دراسة مسحية تستيدؼ عددا
كبي ار مف الطالبات بما ال يقؿ عف ( )%30مف حجـ مجتمع الدراسة.
كما يمكف تفسير السبب الذم يجعؿ مستكل تحصيؿ الطالبات العمميات أقؿ مقارنة
بالتنفيذيات ،أف ذلؾ يعكد لالستراتيجيات التدريسية التي اعتادت الطالبات الدراسة بيا كالتي لـ تعد
تناسب الطالبات العمميات بقدر ما تناسب الطالبات التنفيذيات ،فمف المعركؼ أف طالبات الصؼ
الخامس األساسي في مرحمة انتقالية بيف االعتماد الكامؿ عمى الخبرة الحسية إلى التفكير المجرد،
كىنالؾ مف الطالبات مف طكرف بالفعؿ ىذه الميارة ،ليس ىذا فحسب بؿ كأصبح قميؿ منيف يفضمف
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استخداـ التفكير المجرد عمى الخبرة الحسية في التعمـ كمنيف الطالبات العمميات ،حيث تفضؿ
الطالبات العمميات إدراؾ األشياء بشكؿ مجرد كمعالجتيا تجريبيا ،فيف يفضمف أف نبدأ معيف بخمفية
نظرية قبؿ االنتقاؿ إلى التجريب ،بينما تفضؿ الطالبات التنفيذيات إدراؾ األشياء عف طريؽ الخبرة
الحسية كمعالجتيا تجريبيا ،كاذا أردنا مكاكبة الطالبات العمميات بغيرىف مف األنماط ،خاصة النمط
التنفيذم ،فيف بحاجة إلى استراتيجية تدريسية تتفاعؿ كنمطيف التعممي بشكؿ خاص ،كىذا بحاجة
إلى بحث.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع النتيجة التي تكصمت إلييا دراسة صف كلف كيك ( Sun, Lin and
 )Yu, 2008ك دراسة كانغ ككانغ ككانغ كىنغ ()Wang, Wang, Wang and Hung, 2006
في كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في تحصيؿ الطمبة يعزل لنمط التعمـ ،كلكنيا اختمفت مع نتائج دراسة
الصيفي ( )2007التي أظيرت عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في تحصيؿ الطمبة يعزل لنمط
التعمـ.
ثانيا :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني.
نص السؤاؿ عمى ما يأتي :ما كجية نظر طالبات الصؼ الخامس األساسي حكؿ استخداـ
استراتيجية  V-Shapeفي التعمـ؟
أبدت معظـ الطالبات إعجابيف باستراتيجية  V-Shapeكتفضيميا عمى الطريقة االعتيادية،
كذلؾ لتفكؽ استراتيجية  V-Shapeعمى الطريقة االعتيادية في العديد مف المجاالت :التنظيـ في
عرض الدرس ،كالخبرات المقدمة ،كالفيـ ،كالمشاركة كاإليجابية في التعمـ ،كالمتعة في التعمـ،
كالدافعية لمتحصيؿ كاإلنجاز ،كالكفاءة في التعمـ ،كالمذاكرة ،كالميارات المكتسبة ،كطبيعة العمـ،
كالمشكالت أثناء التعمـ ،كغيرىا.
حيث يتبيف مف آراء الطالبات أف استراتيجية  V-Shapeتقسـ الدرس كتعرضو بشكؿ أكثر
تنظيما كأقؿ اختالطا في ذىف الطالبة.
كما تكفر استراتيجية  V-Shapeخبرات متنكعة مف الخبرة الحسية كالخبرات األكثر تجريدا،
فيي تحتكم عمى األشياء التي قد تككف عبارة عف أشياء مادية كاألدكات التي تتعامؿ معيا
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الطالبات لتنفيذ األنشطة ،كقد تككف األشياء صك ار كالتي أبدت الطالبات استمتاعا كبي ار في تأمميا
كمناقشتيا ،إضافة إلى استخداـ الكتابة عمى  .V-Shapeكما أف استراتيجية  V-Shapeتتطمب
مجمكعة مف المياـ التي قد تككف أشياء عممية (مثؿ عمؿ األنشطة) أك مالحظات تأممية (مثؿ
التأمؿ في الصكر كالتسجيالت كعمؿ التحكيالت).
كما أك ضحت الطالبات أف استراتيجية  V-Shapeتجعميف أقدر عمى فيـ المادة،
كتكضيح المفاىيـ كربطيا ببعضيا ،مما يزيد فيـ المعمكمة لدل الطالبة كجعميا قادرة عمى إيصاليا
لزميالتيا.
كتعمؿ استراتيجية  V-Shapeعمى زيادة نشاط الطالبات كمشاركتيف اإليجابية في التعمـ،
حيث أف جميع الطالبات لدييف الفرصة لممشاركة في عمؿ األنشطة كاإلجابة عمى األسئمة التي
تطرحيا المعممة ،ككجكد مشاركة كاسعة مف قبؿ الطالبات بخالؼ الدرس االعتيادم الذم تشارؾ
فيو ثالث أك أربع طالبات فقط ،كما أف استراتيجية  V-Shapeتعتمد عمى النقاش أكثر مف شرح
المعممة.
كما كتكفر استراتيجية  V-Shapeالمتعة في التعمـ ،فيي تجمع الدراسة كالتسمية معا ،كتبعد الممؿ.
كتعمؿ استراتيجية  V-Shapeعمى رفع دافعية الطالبات لمتحصيؿ كاإلنجاز ،فيي تحسف
أداء الطالبات في مادة العمكـ ،كتقكم رغبة الطالبة في الدراسة كالتفكؽ كتحفزىا عمى الجد
كاالجتياد.
كما أف استراتيجية  V-Shapeذات كفاءة في التعمـ ،فيي تمكف الطالبة مف تعمـ جميع
المفاىيـ كالمبادئ في المادة ،كتجذب انتباه الطالبات كتقمؿ الشركد الذىني ،كتقدـ المعمكمات
بصكرة أكثر كضكحا كتفصيال ،كتمكف الطالبة مف التمييز بيف أشكاؿ المعرفة العممية المختمفة،
كتطرح أسئمة رئيسة تتميز بالمكازنة بيف الشمكلية كالتحديد كالتي تعبر عما في ذىف الطالبة لتحفزىا
عمى طرح مزيد مف األسئمة ذات الصمة بالمكضكع.
كاستراتيجية  V-Shapeتزيد االحتفاظ في التعمـ ،حيث أنيا تسيؿ عمى الطالبة مراجعة
الدرس كاستذكاره ،حيث أنيا تربط في ذىف الطالبة الخبرات مف صكر كأنشطة بالمفاىيـ الكاردة في
الدرس.
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كما كتساعد استراتيجية  V-Shapeالطالبة في اكتساب مجمكعة مف الميارات كميارة
النقاش كأخذ المالحظات كميارة التفسير كالتعبير الشفكم كاإلجابة عمى األسئمة كالتفكير بشكؿ
أكثر عمقا كاتساعا كشمكال.
كتعمؿ استراتيجية  V-Shapeعمى تزكيد الطالبات بنظرة سميمة عف طبيعة العمـ ،فيي
تجعؿ الطالبة تدرؾ كيؼ تنتج المعرفة ،كىذا يؤكد أف المعرفة ليست مطمقة كانما تعتمد عمى
المفاىيـ كالمبادئ كالنظريات كاألساليب اإلجرائية التي يتـ بيا التكصؿ إلى تمؾ المعرفة ،كما تكفر
فرصة لمنقاش الذم يؤكد أف العمـ تـ التكصؿ إليو بالتفاكض االجتماعي.
كما أجمعت الطالبات أنو لـ تكاجييف أية مشكالت أثناء الدراسة باستخداـ استراتيجية V-
.Shape
كشكرت الطالبات معممة العمكـ ألنيا أتاحت ليف فرصة الدراسة باستخداـ استراتيجية V-Shape
كأكصينيا باستخداـ استراتيجية  V-Shapeفي تدريسيف لمعمكـ ،كأف تستمر في تدريسيف
باستراتيجية  V-Shapeفي صفكؼ الحقة ،كأف تقكـ بتدريسيف الدرس الصعب باستخداـ
استراتيجية  V-Shapeألف ىذه االستراتيجية تجعؿ المادة تبدك أكثر سيكلة.
كؿ ذلؾ يدؿ عمى تككف تكجيات إيجابية لدل طالبات المجمكعة التجريبية نحك استخداـ
استراتيجية  V-Shapeفي التعمـ ،ما سيؤدم إلى تككيف تكجيات إيجابية لدييف نحك المادة
التعميمية كبالتالي مخرجات تعميمية أفضؿ .كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة سعيدم كالبمكشي
( ،)2006كدراسة كيميش كأكزسكم (.)KELEŞ & ÖZSOY ,2009
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التوصيات
أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى فعالية التدريس باستخداـ استراتيجية  V-Shapeكأثرىا عمى
التحصيؿ العممي لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي ذكات أنماط التعمـ المختمفة مقارنة
بالطريقة االعتيادية ،كبناء عمى ذلؾ يكصى بما يأتي:
 استخداـ استراتيجية  V-Shapeفي تدريس العمكـ لما ليا مف أثر كاضح في رفعالتحصيؿ العممي لدل الطمبة ،كانسجاميا كأنماط التعمـ المختمفة ،إضافة إلى تكجيات
الطمبة اإليجابية نحك استخداميا في التعمـ.
 تدريب معمـ العمكـ في أثناء إعداده كتأىيمو عمى استخداـ استراتيجة .V-Shape أخذ استراتيجية  V-Shapeبعيف االعتبار في مرحمة تصميـ المنيج كالتخطيط لوكتأليؼ الكتب المقررة مف حيث إيجاد التكازف بيف كمية المادة المقررة كعدد حصص
العمكـ األسبكعية كالكقت الكافي إلنجاز الدرس باستخداـ استراتيجية .V-Shape
 إجراء دراسات أخرل تتناكؿ استراتيجية  V-Shapeفي مكضكعات أخرل مف العمكـككحدات الكيمياء كاألحياء ،كمستكيات صفية مختمفة .كاجراء دراسات تتناكؿ متغيرات
أخرل إضافة إلى المتغيرات التي تناكلتيا ىذه الدراسة ،كإعداد التقارير المخبرية،
كتنمية االتجاىات العممية ،كعمميات العمـ ،كالتفكير فكؽ المعرفي ،كالتعمـ ذم المعنى،
كالتفكير العممي ،كالتفكير الناقد ،كالتفكير اإلبداعي ،كحؿ المشكالت ،كطبيعة العمـ.
إضافة إلى إجراء دراسات مسحية تتناكؿ أنماط التعمـ.
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الممحق ()1
أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم
مكاف العمؿ

الرقـ

االسـ

التخصص

الدرجة العممية

1

محمكد الشمالي

مناىج عامة

أستاذ مساعد جامعة النجاح الكطنية

2

قدر أبكىنطش

أساليب تدريس العمكـ

ماجستير

ك ازرة التربية كالتعميـ

3

ميساء عتيؽ

كيمياء

ماجستير

ك ازرة التربية كالتعميـ

4

صابر جرادات

فيزياء

بكالكريكس

ك ازرة التربية كالتعميـ

5

أنكار دريدم

فيزياء

بكالكريكس

ك ازرة التربية كالتعميـ

6

صبحية جرار

أحياء

بكالكريكس

ك ازرة التربية كالتعميـ

7

نعمة عتيؽ

أساليب تدريس العمكـ

دبمكـ

ك ازرة التربية كالتعميـ
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الممحق ()2
جامعة النجاح الوطنية
كمية الدراسات العميا
قسم أساليب التدريس

اختبار التحصيل العممي المتعمق بوحدة الطاقة لمصف الخامس األساسي
إعداد

سميرة عبد الرؤوف صالح عتيق
إشراف

الدكتور عبد الغني حمدي عبد اهلل الصيفي
2014 / 2013
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اختبار التحصيل العممي المتعمق بوحدة الطاقة لمصف الخامس األساسي
إعداد :سميرة عبد الرؤكؼ صالح عتيؽ
عزيزتي الطالبة بيف يديؾ اختبار التحصيؿ العممي ،كىك مككف مف ( )30فقرة مف نكع اختيار مف
متعدد ،كقد خصص لكؿ فقرة عالمة:
مالحظة :يرجى تعبئة البيانات التالية قبؿ البدء باإلجابة ،ثـ قراءة تعميمات االختبار.
اسـ الطالب/ة............................................................................ :
اسـ المدرسة............................................................................. :
الشعبة.................................................................................. :
الزمف 45 :دقيقة
العالمة المستحقة ................

العالمة الكمية30 :
تعميمات الختبار:

 يتككف االختبار مف ( )30فقرة مف نكع اختيار مف متعدد كلكؿ فقرة أربعة بدائؿ.
 لكؿ فقرة اختيار كاحد صحيح.
 يرجى قراءة كؿ فقرة بدقة كعناية قبؿ اختيار اإلجابة الصحيحة.
 يمكف االستفسار بشكؿ فردم مف المراقبة عف بعض األمكر التي تجدينيا غير كاضحة.
 بعد أف تقررم اإلجابة الصحيحة لكؿ فقرة ،ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة.
مثاؿ:
لمحصكؿ عمى الكيرباء يمكف استخداـ مصدر الطاقة اآلتي:
أ-الرياح

ب -البطارية

ج -المياه الجارية

د -جميع ما ذكر صحيح.

اإلجابة الصحيحة ىي (د).
أتمنى لمجميع التوفيق
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فقرات الختبار
اختارم رمز اإلجابة الصحيحة كضعيو في أنمكذج اإلجابة المرفؽ:
 -1أحد الخيارات اآلتية مف مميزات عصرنا الحديث:
أ -الكيرباء

ب -البتركؿ
ج -أ  +ب

د -الشمس

 -2مصدر الطاقة الذم يفيدنا أثناء الذىاب إلى المدرسة:
أ -العضالت

ب -طاقة الحركة

ج -الشمس
د -أ  +ج

 -3مف المصادر الطبيعية لمطاقة:
أ -البطارية

ب -البتركؿ

ج -السخاف الشمسي

د-المياه الراكدة
 -4الطاقة الشمسية التي تصمنا ىي عبارة عف طاقة نتجت مف تفاعؿ:
أ -نككم

ب -كيميائي
ج -حرارم

د -ضكئي

 -5أحد الخيارات اآلتية يعتبر مصد ار لمطاقة الضكئية:
أ -الكقكد

ب -الشمس
ج -المصباح الكيربائي

د -جميع ما ذكر صحيح
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 -6اللتقاط الصكر باستخداـ الكامي ار نحتاج إلى طاقة:
أ -ضكئية

ب -صكتية

ج -كيربائية
د -أ  +ج

 -7يحتاج النبات في عممية البناء الضكئي إلى طاقة:
أ -ح اررية

ب -ضكئية
ج -عضمية

د -كيميائية
 -8يعمؿ السخاف الشمسي عمى تزكيدنا بطاقة:
أ -ضكئية

ب -ح اررية
ج -كيربائية

د -جميع ما ذكر صحيح
 -9أم العبارات اآلتية صحيحة فيما يختص بطاقة الرياح كالطاقة المختزنة في الغذاء:
أ -طاقة الرياح تعتبر طاقة حركة كطاقة الغذاء طاقة كضع.

ب -طاقة الرياح ىي طاقة كضع كطاقة الغذاء طاقة حركة.
ج -طاقة الرياح كطاقة الغذاء كالىما طاقة حركة.

د -ال يكجد عالقة بيف طاقتي الرياح كالغذاء كطاقتي الحركة كالكضع.
 -10الشكؿ اآلتي يبيف انزالؽ جسـ مف قمة منحدر ،في أم مف المكاقع اآلتية تككف طاقة
الحركة لمجسـ أعمى ما يمكف:

أ -المكضع الثالث

1

ب -المكضع األكؿ

2

ج -المكضع الرابع

3
4

د -المكضع الثاني
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 -11عند استخداـ القكس كالنشاب ،في أم حالة تككف طاقة الكضع أعمى ما يمكف:
أ -القكس كىك مشدكد.

ب -بعد إفالت كتر القكس.

ج -لحظة عكدة القكس إلى كضعو الطبيعي.
د -عند استبداؿ كتر القكس بخيط قميؿ المركنة.
 -12شكؿ الطاقة المختزنة في الكقكد كالبطاريات ىك:
أ -طاقة كضع.

ب -طاقة كيميائية.

ج -طاقة حركة.
د -أ  +ب

 -13النابض  2 ،1متماثالف في األبعاد ،تـ ضغط النابضيف –كما في الشكؿ المجاكر،-
في أم نابض تكجد طاقة مختزنة أكثر:

أ -النابض .1

ب -ال يمكف تحديد ذلؾ قبؿ معرفة نكع المادة التي
صنع منيا كؿ نابض.

ج -النابض .2

د -لكال النابضيف تكجد نفس الطاقة.
 -14تعتمد طاقة الحركة لمجسـ عمى:
أ -سرعة الجسـ

ب -كتمة الجسـ
ج -أ  +ب

د -شكؿ الجسـ
 -15سقطت كرة عمى مسمار فغرزتو ( )1سـ في لكح خشبي ،كسقطت كرة أخرل عمى
المسمار فغرزتو ( )4سـ ،ما سبب ذلؾ:

أ -طاقة الكضع لمكرة الثانية كانت أكبر.
ب -طاقة الحركة لمكرة الثانية أكبر.
ج -أ  +ب.

د -طاقة الكضع لمكرة األكلى كانت أكبر.
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 -16مف أىـ مصادر الطاقة الكيربائية:
أ -البطارية.

ب -المكلد الكيربائي.

ج -الخمية الشمسية.

د -جميع ما ذكر صحيح.
 -17مف أىـ التطبيقات عمى ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي:
أ -الدكالب.

ب -الممؼ السمكي.

ج -المكلد الكيربائي.
د -جميع ما ذكر صحيح.
 -18يعمؿ المكلد الكيربائي نتيجة:

أ -تحريؾ مغناطيس خارجا مف ممؼ سمكي.

ب -تحريؾ ممؼ سمكي بيف قطبي مغناطيس.
ج -تحريؾ مغناطيس داخال إلى ممؼ سمكي.

د -جميع ما ذكر صحيح.

 -19تريد عبير رككب دراجتيا ليال ،مف األفضؿ ليا أف تفكر في:
أ -استخداـ مصباح يعمؿ بالبطارية.

ب -استخداـ مصباح يعمؿ بالخمية الشمسية.

ج -استخداـ مصباح يعمؿ بالمكلد الكيربائي.

د -استخداـ قنديؿ الكاز.

 -20فيما يختص بالكيرباء:
أ -تعتبر الطاقة الكيربائية طاقة غير ممكثة لمبيئة.

ب -تعتبر الطاقة الكيربائية طاقة ممكثة لمبيئة.

ج -الطاقة الكيربائية طاقة نظيفة كلكف مصدرىا قد يككف ممكثا لمبيئة.

د -في أغمب األحياف تككف مصادر الطاقة الكيربائية غير ممكثة لمبيئة.
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 -21المراكح التي يتـ استخداميا في الحياة ،فإف الطاقة التي نحصؿ عمييا نتيجة حركتيا
ىي:

أ -طاقة كيربائية

ب -طاقة حركة

ج -طاقة ضكئية

د -أ  +ب

 -22المشكمة التي تكاجو الميندسيف في استخداـ المياه لتكليد الكيرباء في فمسطيف ،ىي:
أ -مياه األنيار غير متكفرة بشكؿ دائـ.

ب -سرعة مياه األنيار غير كافية.

ج -ال يكجد مشاكؿ تكاجو الميندسيف ،لذلؾ يجب البدء بالعمؿ فكرا.
د -مياه األنيار غير صالحة لمشرب.

 -23ما شكؿ الطاقة الذم تمتمكو طائرة لمسفر تحمؽ في الجك:
أ -كضع

ب -صكتية
ج -كيميائية

د -جميع ما ذكر صحيح
 -24كيربائية

صكتية

أم جياز يفسر ترتيب تحكالت الطاقة أعاله:

أ -الجرس الكيربائي
ب -الميكركفكف

ج -البطارية

د -جميع ما ذكر صحيح
 -25تحكالت الطاقة التي تحدث عند إفالت نابض مضغكط:
أ -كضع إلى حركة

ب -حركة إلى كضع
ج -حركة إلى حركة
د -كضع إلى كضع
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 -26تحكالت الطاقة في الكرة أثناء سقكطيا باتجاه حكض الرمؿ عند إفالتيا ،ىي:
أ -طاقة عضمية إلى طاقة حركة

ب -طاقة كضع إلى طاقة حركة

ج -طاقة كضع إلى طاقة كضع
د -طاقة حركة إلى طاقة كضع

 -27لممحافظة عمى البيئة مف التمكث ،يفضؿ التفكير في األمكر اآلتية:
أ -عدـ استخداـ مصادر الطاقة غير المتجددة.

ب -استخداـ مصادر بديمة لمطاقة.

ج -التقميؿ مف استخداـ مصادر الطاقة غير المتجددة.

د -ب  +ج

 -28ما المفيكـ المختمؼ بيف المفاىيـ اآلتية:
أ -الرياح

ب -المياه الجارية
ج -الفحـ

د -الشمس
 -29لمطاقة غير المتجددة مصادر ،منيا:
أ -البتركؿ

ب -المياه

ج -الحطب
د -أ  +ج

 -30غاز الطبخ المستخدـ في المنزؿ يعتبر:
أ -مف مصادر الطاقة المتجددة.

ب -مف مصادر الطاقة غير المتجددة.

ج -أ  +ب.

د -غاز الطبخ ىك شكؿ مف أشكاؿ الطاقة.
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الممحق ()3
نموذج اإلجابة لفقرات اختبار التحصيل العممي المتعمقة بوحدة الطاقة
الشعبة:

اسـ الطالبة:

ضعي إشارة (×) تحت رمز اإلجابة الصحيحة في المكاف المخصص لذلؾ في الجدكؿ اآلتي:
رقم اإلجابة الصحيحة

رقم السؤال
أ

ب

1

ج

أ

×

2

ب

ج

16
×

3
4

رقم السؤال
د

رقم اإلجابة الصحيحة
×

17

×

×

18

×

×

19

×

5

×

20

×

6

×

21

7

×

22

8

×

23

9

×

10
11

×
×

12
13

×

×
×
×

24

×

25

×

26

×

27

×

×

28

14

×

29

15

×

30
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د

×
×
×

الممحق ()4
جدول مواصفات اختبار التحصيل العممي المتعمق بوحدة الطاقة

تذكر

رقم السؤال ()3
األسئمة
الدرجة

1
1

رقم السؤال ()7
طبقة الحركة
وطبقة الىضع

الطبقة
الكهرببئية

تحىالت الطبقة

األسئمة
الدرجة

1
1

1

1

1

()1

()2

()4

1

1

1

()5

()8

()6

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

4

4

7

2

رقم السؤال ()13(،)11( )15(،)10( )12(،)9( )14
األسئمة
الدرجة

1
1

2
2

2
2

2
2

رقم السؤال ()21( ،)20( )22(،)19( )18(،)17( )16
األسئمة
الدرجة

1

1

1

1

()25

()24

()23

1

1

1

()30

()28

()27

8

8

8

6

8

8

8

%20

%27

%27

%26

1

رقم السؤال ()26
مصبدر الطبقة
والبيئة

فيم

الدرجة

1

تطبيق

األسئمة

1

مستويات عميا

أشكبل الطبقة

والدرجات

مجموع األسئمة

الطبقة في
حيبتنب

األسئمة

األسئمة
الدرجة

1
1

رقم السؤال ()29
مجمىع األسئلة
6

مجمىع الدرجبت
الىزن النسبي لألهداف

1

1

1

1
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1

1

7

مجموع الدرجات

الموضوعات

األىداف المعرفية حسب مستوياتيا

4

4

7

7

4

4

30

4

4

30

األوزان

النسبية

لمموضوعات

%13

%13

%24

%24

%13

%13

%100

الممحق ()5
درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار التحصيل العممي بصورتو النيائية
معامل

السؤال

درجة

السؤال

درجة

الصعوبة

التمييز

الصعوبة

التمييز

0.45

0.3

1

0.4

0.2

16

0.3

2

0.8

0.4

17

0.65

3

0.55

0.5

18

0.6

0.2

4

0.7

0.2

19

0.6

0.2

5

0.75

0.5

20

0.75

0.3

6

0.6

0.4

21

0.7

0.2

7

0.2

0.2

22

0.6

0.2

8

0.6

0.4

23

0.7

0.4

9

0.75

0.3

24

0.8

0.2

10

0.8

0.2

25

0.7

0.6

11

0.4

0.2

26

0.55

0.5

12

0.8

0.2

27

0.55

0.5

13

0.45

0.5

28

0.25

0.3

14

0.5

0.4

29

0.6

0.6

15

0.65

0.3

30

0.45

0.3
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معامل

الممحق ()6
اختبار كولب المعدل لمنمط التعممي
ىذا االختبار يضـ تسعة مكاقؼ ،يمي كال منيا أربع استجابات تعبر كؿ منيا عف طريقة
في التعامؿ مع ىذا المكقؼ .كالمطمكب منؾ أف تق أر كؿ مكقؼ منيا كاالستجابات المتعمقة بو .ثـ
تقكـ بكضع عالمات ليذه االستجابات كفؽ مدل قربيا مف التصرؼ الذم ستتصرفو إزاء المكقؼ.
بحيث تعطي ( )4عالمات لالستجابة األقرب إلى التصرؼ الذم يمكف أف تتصرفو ،ك()3عالمات
لالستجابة الثانية مف حيث القرب مف التصرؼ الذم ستتصرفو .كعالمتاف لالستجابة الثالثة في
القرب ،كعالمة كاحدة لالستجابة األبعد عف التصرؼ الذم ستتصرفو.
الحظ أف لكؿ فرد رأيو الخاص في ىذه االستجابات ،فما ينطبؽ عميؾ قد ال ينطبؽ عمى
غيرؾ ،لذا يرجى أف تعتمد عمى نفسؾ في تقرير رأيؾ في تمؾ الجمؿ ،كال تكرر العالمة نفسيا
لجممتيف مرتبطتيف بمكقؼ كاحد.
مثاؿ :إذا طمب منؾ زميمؾ مرفقتو لمشاىدة مباراة كرة قدـ فإنؾ:
أ .تذىب معو دكف تردد.
ب .تطمب منو إعطاءؾ ميمة لمتفكير في األمر.
ج .تعتذر عف الذىاب معو ألف ىناؾ أمك ار أىـ تريد القياـ بيا.
د .تناقشو في جدكل الذىاب لمشاىدة المباراة ،فإف اقتنعت بكجية نظره ذىبت معو.
في ىذا المثاؿ :إذا كانت اإلجابة (ب) أقرب إلى تصرفؾ ،كيمييا في القرب اإلجابة (أ) ثـ
اإلجابة (د) ،كاإلجابة األبعد عف تصرفؾ ىي (ج) فستككف عالمة كؿ استجابة عمى ىذا
المكقؼ كما يمي:
رقم السؤال

البدائل

عالماتيا

صفر

أ

3

ب

4

ج

1

د

2
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الرقم

السموك

1

إذا عرض عميؾ زمالؤؾ مرافقتيـ في رحمة إلى منطقة معينة ،كقالكا إنيـ سيقكمكف
بإعداد كؿ الترتيبات الالزمة لمرحمة فإنؾ:

أ .تطمب منيـ أف يشرككؾ في إعداد ترتيبات الرحمة.

ب .تطمب منيـ إعطاءؾ ميمة لمتفكير في األمر.

ج .قبؿ أف تكافؽ عمى الرحمة فإنؾ تسأليـ عف مكعد الرحمة ،كمدتيا ،كمكانيا،
ككسيمة المكاصالت التي ستستخدمكنيا ،كالدكر الذم ستقكـ في الرحمة.

د .تسأليـ عف الفكائد التي يمكف أف تجنييا مف الرحمة.
2

شاىدت مع زميؿ لؾ آلة جديدة قاؿ إنيا تستطيع أف تقكـ بأم عممية حسابية تريدىا،
كأف تسمعؾ الجكاب مف خالب سماعة خاصة ،فماذا تفعؿ؟
أ .تأخذ اآللة منو كتجربيا قبؿ أف تقرر شراءىا.

ب .تعمؿ عمى أف تحصؿ عمى ىذه اآللة.

ج .تظؿ تفكر في حسنات اقتناء ىذه اآللة كسيئاتو ،كمدل حاجتؾ ليا ،كقدرتؾ
عمى شرائيا.

د .تحاكؿ أف تعرؼ أم العمميات الحسابية تعطيو اآللة ،كالزمف الذم تستغرقو في
حسابيا ،كمدل سيكلة تشغيميا.

3

اختمؼ اثناف مف زمالئؾ في أم مف عنصرم المغنيسيكـ كالخارصيف أنشط مف اآلخر.

ما مكقفؾ مف ىذا الخالؼ؟

أ .تفكر في الحجج التي يقدميا كؿ منيما لتقرر أم الرأييف أصكب.

ب .تتدخؿ كتقترح عمييما إجراء تجربة الختبار الفكرة كحؿ الخالؼ بينيما.
ج .تقؼ إلى جانب الزميؿ الذم بينؾ كبينو صداقة أقكل.

د .ال تتدخؿ في النقاش كتتفرج عمييما كىما يتناقشاف.
4

إذا أككمت إدارة مقصؼ المدرسة الذم يحقؽ أرباحا معقكلة كؿ عاـ فإنؾ:
أ .تطمب مف زمالئؾ العامميف في المقصؼ أف يطمعكؾ عمى كؿ ما يقكمكف بو
مف أعماؿ.

ب .تنظر في أعماؿ المقصؼ المختمفة لتحكـ عمى كضعو.
ج .تجرب أفكا ار جديدة لزيادة أرباح المقصؼ.

د .تترؾ زمالءؾ يمارسكف األعماؿ التي كانكا يمارسكنيا في المقصؼ سابقا.
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5

إذا كجدت أف مجمكعة مف أكلياء األمكر قد تجمعكا في المدرسة ،فماذا تفعؿ؟

أ .ال تحاكؿ أف تسأؿ عف سبب ىذا التجمع ألنؾ تعرؼ أسباب مثؿ ىذه
االجتماعات.

ب .تسأؿ عف األسباب التي دعتيـ إلى التجمع كتكتفي باإلجابات التي تحصؿ
عمييا.

ج .تحاكؿ أف تتحرل عف األسباب التي دفعتيـ إلى التجمع ،كىؿ لدييـ مبرر قكم
لالجتماع أـ ال.

د .ال تكتفي بمعرفة أسباب االجتماع ،كانما تحاكؿ المشاركة فيو كتكجييو لتحقؽ
أىدافو.

6

عندما تزكر معرضا إلحدل المدارس القريبة مف مدرستؾ فإنؾ:

أ .تحب أف يككف لؾ دكر في أعماؿ المعرض كفي تقديـ خدمات لمزائريف.

ب .تيتـ باألشياء التي تستطيع أف تراىا أك تممسيا أك تشميا في المعرض.
ج .تكتفي بالتفرج عمى محتكيات المعرض.

د .تنتبو إلى األشياء الجديدة غير المألكفة ،كتيتـ باألفكار التي بنيت عمييا ىذه
األشياء.
7

في درس العمكـ ذكر المعمـ أف النفايات تستغؿ إلنتاج غاز الكقكد .أم مما يمي تحب
أف يحدث؟

أ .تطمب مف المعمـ أف يشرح الفكرة بشكؿ أكثر تفصيال.

ب .تقمب النظر في الفكرة مف جميع جكانبيا.

ج .تفكر في مدل صالحية ىذه الفكرة ،كامكاف استخداميا إلنتاج الطاقة بشكؿ
كاسع.

د .تترؾ التأمؿ كاألفكار كتقكـ بتنفيذ الفكرة لمحصكؿ عمى الطاقة عمميا.
8

زعـ زميؿ لؾ أنو صنع جيا از لمكشؼ عف كجكد غازات سامة في اليكاء الجكم ،ما
مكقفؾ مف ىذا الزعـ؟

أ .تطمب منو أف يريؾ إياه.

ب .تسألو عف كيفية عمؿ الجياز كتحاكـ األمر عقميا.
ج .تحاكؿ أف تعمؿ جيا از مماثال كتقكـ بتجريبو.

د .تحكـ مشاعرؾ نحك زميمؾ ،فإف شعرت أنو صادؽ تصدقو ،كاف شعرت أنو
كاذب تكذبو.
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9

إذا طمب المعمـ مف طالب صفكـ القياـ بجمع معمكمات عف مكضكع معيف فإنؾ:
أ .تفكر فيما إذا كاف العمؿ مفيدا أـ ال.

ب .تأخذ األمر بجدية كتحاكؿ أف تؤديو عمى أحسف كجو.
ج .تتحمس لمفكرة كتنفذىا بسرعة.

د .ال تظير حماسة كبيرة لمفكرة.
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الممحق ()7
تعميمات تصحيح اختبار كولب المعدل لمنمط التعممي
لتصحيح االختبار تسجؿ عالمات الفقرات المبينة في كؿ بعد مف األبعاد األربعة لالختبار:
خ ح (خبرة حسية) ،ـ ت (مالحظة تأممية) ،ت ـ (تفكير مجرد) ،ت ف (تجريب نشط) كما يمي:
خح

 1أ*

2د

3ج

4ب

8ب

9ج

المجمكع

ـت

1ب

2أ

3د

6أ

8ج

9د

المجمكع

تـ

2ب

3أ

4د

6ب

8د

9أ

المجمكع

تف

2ج

3ب

6ج

7د

9أ

9ب

المجمكع

ثـ تطرح عالمة (خ ح) مف (ت ـ) ،كعالمة (ـ ت) مف (ت ف) فينتج زكج مرتب يمكف
عمى أساسو تحديد مكقع المفحكص في أم ربع مف أرباع الدائرة (الشكؿ) ،كبالتالي تحديد نمطو
التعممي.
*1أ تعني السؤاؿ األكؿ ،الفرع أ.
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ممحق ()8
المقابمة
اليدف من المقابمة:
التعرؼ عمى كجية نظر طالبات الصؼ الخامس األساسي حكؿ استخداـ استراتيجية V-
 Shapeفي التعمـ.
األسئمة في المقابمة:
 .1ما رأيؾ في استراتيجية V-Shape؟
 .2في رأيؾ ما ىي فكائد استراتيجية V-Shape؟
 .3ىؿ تفضميف الدراسة باستخداـ استراتيجية  V-Shapeأـ الطريقة االعتيادية؟ لماذا؟
 .4ما الفرؽ بيف دراسة العمكـ باستخداـ استراتيجية  V-Shapeكالدراسة بالطريقة االعتيادية،
مف حيث:
 المشاركة كاإليجابية في التعمـ. التفاعؿ بيف الطالبات. التفكير. .5ىؿ كاجيتؾ مشكالت أثناء الدراسة باستخداـ استراتيجية V-Shape؟ في حاؿ اإلجابة
بنعـ ،ما ىي ىذه المشكالت؟
 .6ما تكصياتؾ لمعممتؾ العمكـ بعد دراستؾ لكحدة الطاقة باستخداـ استراتيجية V-Shape؟
 .7ما الذم ترغبيف تغييره في درس العمكـ االعتيادم؟
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الممحق ()9
جامعة النجاح الوطنية
كمية الدراسات العميا
قسم أساليب التدريس

دليل المعمم لتدريس
الطاقة
وفقا إلستراتيجية V-Shape
الصف :الخامس األساسي
إعداد

سميرة عبد الرؤوف صالح عتيق
إشراف

الدكتور عبد الغني حمدي عبد اهلل الصيفي
2014 / 2013
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مقدمة
مف الكاضح أف عممية التدريس التقميدية لـ تعد تحظى بالتأييد مف قبؿ الدارسيف كالباحثيف
في مجاؿ التربية الحديثة ،حيث تكاجو الطمبة مجمكعة مف المشكالت التربكية في شتى فركع
المعرفة؛ فيـ أقؿ تحصيال كأقؿ دافعية لمتعمـ كأقؿ استمتاعا بالدركس ،كيظير لدييـ ميؿ سمبي نحك
المدرسة.
لقد أعد ىذا الدليؿ بناء عمى النظرة البنائية الحديثة في مجاؿ التعمـ كالتعميـ المعرفي،
كاعداد دركس كحدة الطاقة باستخداـ استراتيجية  V-Shapeالبنائية كالقائمة عمى التعمـ ذم المعنى
كالتعمـ باالكتشاؼ؛ األمر الذم يزيد الدافعية لدل الطمبة نحك التعمـ ،كاجتذابيـ لدرس العمكـ بحيث
يصبح محببا لدييـ ،كيعمؿ عمى رفع تحصيميـ الدراسي.
لقد أعد ىذا الدليؿ لمساعدة معمـ العمكـ في تدريس كحدة الطاقة لطمبة الصؼ الخامس
األساسي ،كذلؾ باستخداـ استراتيجية  ،V-Shapeكقد عزز بأكراؽ عمؿ لتقكيـ الطمبة كتأكيد
معرفتيـ كاثرائيا ،لذا يرجى مف المعمـ االطالع عمى محتكيات الدليؿ كاإلفادة منو.
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خطة توزيع الدروس الخاصة
بوحدة الطاقة لمصف الخامس األساسي
ترتيب

عناكيف الدركس

الدركس

عدد الحصص
المجمكعة التجريبية

المجمكعة الضابطة

األكؿ

الطاقة في حياتنا

4

4

الثاني

أشكاؿ الطاقة

3

3

الثالث

طاقة الحركة كطاقة الكضع

4

4

الرابع

الطاقة الكيربائية

5

5

الخامس

تحكالت الطاقة

3

3

السادس

مصادر الطاقة كالبيئة

3

3

مجمكع الحصص

22

22
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عناوين الدروس
ترتيب الدروس

عناوين الدروس

األكؿ

الطاقة في حياتنا

الثاني

أشكاؿ الطاقة

العناوين الفرعية
الطاقة كمصادرىا في الطبيعة
الشمس
الكقكد
مصادر الطاقة قديما كحديثا
مصادر الطاقة الطبيعية كالصناعية

طاقة الحركة كطاقة

الثالث

الكضع

الرابع

الطاقة الكيربائية

الطاقة الضكئية
الطاقة الح اررية
طاقة مختزنة كطاقة ظاىرة
طاقة الحركة
طاقة الكضع
الطاقة الكيربائية
الخمية الشمسية
ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي
مصادر الطاقة التي تدير الممفات في المكلدات

الكيربائية
الخامس
السادس

تحكالت الطاقة
مصادر الطاقة
كالبيئة

تحكالت الطاقة
قانكف حفظ الطاقة
أنكاع مصادر الطاقة
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الخطة الزمنية لمدراسة
والختبارات القبمية والبعدية
التاريخ

الزمن (دقيقة)

العمل

2013/11/27

45

2013/11/28

50

الدرس األكؿ

2013/12/1

180

الدرس الثاني

2013/12/4

135

الدرس الثالث

2013/12/9

180

الدرس الرابع

2013/12/17

225

الدرس الخامس

2013/12/23

135

الدرس السادس

2013/12/29

135

2014/1/2

45

االختبار القبمي :التحصيؿ العممي
نمط التعمـ

االختبار البعدم :التحصيؿ العممي
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األىداف العامة لتدريس العموم في المرحمة األساسية
وفقا لمخطوط العريضة لمنياج العموم كما ورد في وثيقة المنياج الفمسطيني
يؤمل من تدريس العموم مساعدة المتعممين عمى:
 تعميؽ اإليماف باهلل تعالى ،كتقدير عظمتو في الككف. مساعدة المتعمـ عمى اكتساب المعرفة العممية كتكظيفيا. فيـ العالقات المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع مف خالؿ مساعدة الطالب عمىاكتساب ثقافة عممية كتكنكلكجية.
 التعرؼ إلى دكر العمكـ في المحافظة عمى الثركات الطبيعية المكجكدة في فمسطيف. تطكير الكعي بالبيئة الفمسطينية كتحسس مشكالتيا كالمشاركة في حميا. تنمية الميارات المختمفة كعمميات العمـ كاستخداميا في حؿ المشكالت اليكمية.-

تطكير أنكاع التفكير المختمفة مف خالؿ االستقصاء كالبحث كحؿ المشكالت.

 تطكير االتجاىات العممية نحك العمكـ كتعمميا. تطكير الميكؿ كاالىتمامات العممية المختمفة. -تنمية أكجو التقدير لكؿ مف :جيكد العمماء كالمخترعيف كالمكتشفيف.

أىداف تدريس العموم في المرحمة األساسية العميا ()10-5
يؤمؿ مف تدريس العمكـ مساعدة المتعمميف عمى:
 اكتساب معرفة عممية تتعمؽ بكؿ مف المفاىيـ الكبرل :اإلنساف ،كالنباتات ،كالحيكانات،كالمادة كالطاقة ،كالبيئة ،كاألرض كالككف ،كالغالؼ الجكم ،كاألرصاد الجكية،
كاالتصاالت ،كالعمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع.
 تكظيؼ المعرفة العممية المتعمقة بيذه المفاىيـ في فيـ البيئة كحمايتيا كحؿ مشكالتيا،كتفسير الظكاىر الطبيعية ،كحؿ المشكالت اليكمية.
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 اكتساب كتنمية ميارات عمميات العمـ مثؿ :المالحظة ،كالتصنيؼ ،كالقياس،كاالتصاؿ ،كاالستقراء  ،كاالستنتاج ،كالتنبؤ ،كصياغة الفرضيات ،كضبط المتغيرات،
كالتجريب.
 تطكير ميارات عممية ( أدائية) :جمع العينات ،كاستخداـ األدكات كاألجيزة البسيطة،كصنع النماذج ،كعمؿ المكحات المختمفة ،كتركيب األجيزة كفكيا.
 تطكير ميارات أكاديمية :جمع المعمكمات مف المصادر المختمفة ،كتصنيفيا،كالتمخيص ،كالتعمـ الذاتي.
 تطكير الميارات االجتماعية :التكاصؿ  ،كالتعاكف ،كتقبؿ اآلراء ،كالنقد البناء. تنمية االتجاىات كالقيـ العممية نحك تعمـ العمكـ مثؿ :الفضكؿ ،تعميؽ الحكـ،المكضكعية ،األمانة العممية ،كاالنفتاح الذىني ،كالتشكؾ العممي.
 تنمية الميكؿ كاالىتمامات العممية :المطالعة العممية اإلضافية ،االشتراؾ بالنكادمالعممية ،المشاركة بالرحالت العممية ،إصدار المجالت العممية.
 تنمية الحس الجمالي :مف خالؿ المالحظة الدقيقة لمظكاىر الطبيعية ،كالكشؼ عفأسرار النباتات كالحيكانات كاإلنساف ،كالككف...................،
 تنمية أكجو التقدير المناسبة لكؿ مف :العمـ كتذكقو ،كجيكد العمماء ،كالجيكد المبذكلةفي حماية البيئة ،كترشيد استغالؿ الثركات كالمصادر الطبيعية ،كالعمؿ اليدكم ،كالميف
كالحرؼ المرتبطة بالعمكـ.
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أىداف وحدة الطاقة
يرجى بعد تدريس ىذه الكحدة أف يككف الطالب قاد ار عمى أف:
األىداف المعرفية:
يكضح المقصكد بالمفاىيـ اآلتية :الطاقة ،مصادر الطاقة الطبيعية ،مصادر الطاقة
الصناعية ،الشمس ،الكقكد ،الطاقة الضكئية ،الطاقة
الح اررية ،طاقة الحركة ،طاقة الكضع ،طاقة الكضع الناشئة
مف الجاذبية ،طاقة الكضع المركنية ،الطاقة الكيربائية،
الجمفانكميتر ،المكلد الكيربائي ،الخمية الشمسية ،ظاىرة
الحث الكيركمغناطيسي ،تحكالت الطاقة ،مصادر الطاقة
المتجددة ،مصادر الطاقة غير المتجددة.
 يذكر مصادر الطاقة في الطبيعة. يتتبع تطكر مصادر الطاقة قديما كحديثا. يفرؽ بيف مصادر الطاقة الطبيعية كالصناعية. يعطي أمثمة تكضح بعض استخدامات مصادر الطاقة في حياتنا. يعطي بعض األمثمة لمصادر الطاقة الضكئية. يتحدث عف بعض الفكائد لمطاقة الضكئية. يعطي بعض األمثمة لمصادر الطاقة الح اررية. يتحدث عف بعض الفكائد لمطاقة الح اررية. يستنتج العكامؿ المؤثرة في طاقة الحركة. يستنتج العكامؿ المؤثرة في طاقة الكضع. يعدد أىـ مصادر الطاقة الكيربائية. يعدد أجزاء المكلد الكيربائي. يستنتج مبدأ عمؿ المكلد الكيربائي. يعدد مصادر الطاقة التي تدير ممفات المكلدات الكيربائية لتكليد الكيرباء.93

 يتحدث عف كيفية استغالؿ بعض مصادر الطاقة إلدارة ممفات المكلدات الكيربائية. يعطي أمثمة تكضح أىمية تكاجد الطاقة في حياتنا بأشكاؿ متنكعة. يستنتج أف الطاقة تتحكؿ مف شكؿ آلخر. يتحدث عف تحكالت الطاقة في بعض األجيزة. يذكر نص قانكف حفظ الطاقة. يعطي أمثمة يكضح فييا كيؼ يعمؿ قانكف حفظ الطاقة. يفرؽ بيف مصادر الطاقة المتجددة كمصادر الطاقة غير المتجددة. يعطي أمثمة لمصادر طاقة متجددة كمصادر طاقة غير متجددة.األىداف الوجدانية:
 يستمع استماعا ممي از لكالـ المعمـ. يحضر لدرس العمكـ بشكؿ مسبؽ. يشارؾ في النقاش المكجو مف قبؿ المعمـ. يمعب دك ار فعاال في نقاشات كعمؿ المجمكعة. يبدم الحماسة إلنجاز كرقة العمؿ المككمة إليو في الكقت المحدد. يسأؿ مجمكعة مف األسئمة عف مكضكع "الطاقة" ألشخاص غير المعمـ. يق أر عف مكضكع "الطاقة" في مصادر أخرل غير الكتاب المدرسي. ينتبو لمظكاىر الطبيعية المتصمة بالطاقة كأشكاليا كفكائدىا كتحكالتيا في حياتيو اليكمية. يعي قدرة اهلل عز كجؿ كرحمتو لمعالَميف في خمؽ الطاقة كايجادىا بأشكاؿ متنكعة فيحياتنا.
 يقدر العمـ كجيكد العمماء كالمخترعيف كالمكتشفيف في صناعة األجيزة التي تساعدنا عمىتحكيؿ الطاقة مف شكؿ آلخر لالستفادة منيا في تيسير أمكر حياتنا كتحقيؽ الرفاىية
لمبشرية.
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 يعي أىمية المحافظة عمى البيئة مف خالؿ الترشيد في استغالؿ مصادر الطاقة غيرالمتجددة ،كالتكجو إلى استغالؿ مصادر الطاقة المتجددة.
األىداف الميارية:
 يسجؿ المالحظات بدقة. يترجـ مالحظاتو إلى بيانات مجدكلة. يفسر البيانات الستخالص االدعاءات المعرفية. يعبر عف النتائج بمغة كاضحة مفيكمة. يستمع لمطمبة اآلخريف أثناء المناقشة. يتقبؿ آراء اآلخريف بعقمية منفتحة. ينقد آراء اآلخريف بشكؿ بناء مستندا إلى العمـ كالمنطؽ السميـ. يجرم بعض التجارب العممية أماـ زمالئو مراعيا شركط التجربة العممية مف حيث ضبطالمتغيرات.
القوانين المتضمنة في الوحدة
قانكف حفظ الطاقة

الطاقة ال تفنى كال تستحدث كلكنيا تتحكؿ مف شكؿ إلى آخر

المبادئ والتعميمات
*الطاقة ىي سبب حدكث أم شيء حكلنا.
*تزداد طاقة الحركة لمجسـ كمما زادت سرعتو أك كتمتو أك كالىما ،كالعكس صحيح.
*كؿ جسـ متحرؾ يمتمؾ طاقة حركة.
* تزداد طاقة الكضع لمجسـ في مجاؿ الجاذبية األرضية كمما زادت كتمتو أك ارتفاعو عف سطح
األرض أك كالىما ،كالعكس صحيح.
*تزداد طاقة الكضع المختزنة في نابض كمما زاد مقدار المسافة المضغكطة ،كالعكس صحيح ،كما
تختمؼ طاقة الكضع المختزنة في النابض باختالؼ نكع المادة المصنكع منيا .كىي عبارة
صحيحة لجميع األجساـ المرنة.
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*األجساـ التي تمتمؾ طاقة كضع بسبب الجاذبية األرضية تحكؿ تمؾ الطاقة إلى طاقة حركة أثناء
سقكطيا أك حركتيا عمى سطح مائؿ إلى أسفؿ.
*إذا تحرؾ قضيب مغناطيسي داخال في ممؼ سمكي أك خارجا منو فإف تيا ار كيربائيا يسرم في
الممؼ ،ككذلؾ إذا تحرؾ ممؼ بشكؿ دكراني بيف قطبي مغناطيس فسكؼ يسرم تيار كيربائي في
الممؼ.
المفاىيم
المفيوم العممي
الطاقة
الشمس

الدللة المفظية
المقدرة عمى إنجاز عمؿ ما.

كرة ممتيبة تحتكم عمى الكثير مف الغازات مثؿ :الييدركجيف ،الييميكـ،
كغيرىما ،كتبمغ درجة الح اررة في مركزىا حكالي 15مميكف درجة سيمسيكسية،

كتبعد عف األرض حكالي 150مميكف كـ ،كيقدر عمرىا بأكثر مف  5بميكف

الطاقة الضكئية

سنة.

الطاقة الح اررية

شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف مصدر ضكئي.

طاقة الحركة

طاقة الكضع

شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف مصدر حرارم.

شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف جسـ متحرؾ.

الطاقة الكيربائية

الطاقة التي يختزنيا الجسـ نتيجة مكضعو.

الخمية الشمسية

شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف مصدر كيربائي.

الكيركمغناطيسي

كيربائية.

ظاىرة الحث

الجمفانكميتر

المكلد الكيربائي
مصادر الطاقة

المتجددة

مصادر الطاقة
غير المتجددة

جياز يستقبؿ األشعة الضكئية التي تصمنا مف الشمس كيحكليا إلى طاقة
سرياف تيار كيربائي في ممؼ سمكي نتيجة حركة مغناطيس داخال أك خارجا

مف المم ؼ ،ككذلؾ تنتج ىذه الظاىرة مف حركة ممؼ سمكي بشكؿ دكراني
بيف قطبي مغناطيس.
جياز لمكشؼ عف كجكد تيار كيربائي.

جياز يستخدـ لتحكيؿ طاقة الحركة إلى طاقة كيربائية ،مف خالؿ تحريؾ

ممؼ سمكي بشكؿ دكراني بيف قطبي مغناطيس.

ىي تمؾ المصادر غير القابمة لمنفاد كغير الممكثة لمبيئة عند استخداميا ،كال
يؤثر استعماليا الحالي عمى استخداـ األجياؿ القادمة ليا مثؿ الشمس.

ىي تمؾ المصادر القابمة لمنفاد ،كالممكثة لمبيئة عند استخداميا ،كالتي تحرـ

األجياؿ القادمة مف االستفادة منيا مثؿ :النفط.
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الدرس األول
الطاقة في حياتنا
 الموضوع :الطاقة كمصادرىا في الطبيعة.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع الطاقة كمصادرىا في الطبيعة أف يككف قاد ار عمى
أف:
 يعرؼ الطاقة. يعدد أىـ مصادر الطاقة في الطبيعة. يعطي بعض األمثمة الستخدامات مصادر الطاقة في حياتنا. المفاىيم األساسية :الطاقة ،مصادر الطاقة الطبيعية.
 المواد واألدوات :كرسي ،ستائر لمنافذة ،شمعة ،ليب بنسف ،مجمكعة مف الصكر.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطالب بصكرة لطمبة يركضكف ،كمناقشتيـ بالسبب الذم يمكف ىؤالء الطمبة
مف الجرم.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ الطاقة كمصادرىا كالحديث عف الرياح كاستخداـ
العضالت كالمياه الجارية كالكقكد كالحديث عف أىمية ىذه المصادر.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطمبة كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما ىي الطاقة؟ ما ىي مصادر الطاقة في الطبيعة؟ oتعريؼ الطمبة باألشياء كاألحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء لإلجابة
عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oالقياـ بتنفيذ خطكات العمؿ المتفؽ عمييا ،كتكجيو الطمبة إلى القياـ بجمع البيانات التي تتـ
مالحظتيا (تسجيؿ المالحظات):
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 اطمب مف الطالب أف يتحرؾ مف مكانو ،يرفع كرسيا. اعرض عمى الطمبة صكرة لحيكاف يستخدمو المزارع في حراثة األرض. اعرض عمى الطمبة صكرة لحصاف يستخدمو صاحبو لمتنقؿ. اعرض عمى الطمبة صكرة لجمؿ يستخدمو صاحبو في نقؿ األمتعة. اطمب مف الطالب أف يقكـ بإغالؽ الستائر كفتحيا. ناقش الطالب بالجمكس في الشمس في يكـ بارد. القياـ بإشعاؿ شمعة. اعرض صكرة لحطب مشتعؿ. القياـ بإشعاؿ ليب بنسف يعمؿ بالغاز. اعرض صكرة عمى الطالب لشخص يعبئ البنزيف في السيارة. اعرض عمى الطالب صكرة لشخص يستخدـ مكقد الطيي بالغاز. اعرض عمى الطالب صك ار ألشجار قمعت نتيجة الرياح. اعرض عمى الطالب صكرة لطاحكنة تديرىا الرياح. اعرض عمى الطالب صكرة لقارب شراعي تحركو الرياح. اعرض عمى الطالب صكرة لنير تنقؿ بكاسطتو جذكع األشجار كتسير بو الزكارؽ. اعرض عمى الطالب صكرة لشخص يتناكؿ الطعاـ. oمناقشة الطمبة بالطريقة التي سكؼ يتـ استخداميا لمعالجة البيانات كتنظيميا ،بيدؼ
التكصؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
استخداماتو

مصدر الطاقة الطبيعي
العضالت

القياـ باألعماؿ اليكمية ،الحراثة ،التنقؿ ،نقؿ األمتعة

الشمس

اإلنارة ،التدفئة

الكقكد ( الكيركسيف ،الغاز ،البنزيف ،الحطب ،الشمعة)

اإلنارة ،الطيي ،تشغيؿ المركبات

الرياح

طحف الحبكب ،تسيير القكارب الشراعية

المياه الجارية

النقؿ ،التنقؿ

الغذاء

القياـ باألعماؿ اليكمية
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 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 الطاقة ،مصادر الطاقة الطبيعية ،طاقة عضمية ،طاقة الرياح ،طاقة جرياف المياه،الكقكد.

 oنخرج بالمبادئ كالتعميمات كنسجميا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 الطاقة ىي سبب حدكث أم شيء حكلنا. oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 الطاقة :ىي المقدرة عمى إنجاز عمؿ ما. نحصؿ عمى الطاقة في الطبيعة مف مصادر مختمفة :العضالت ،الشمس ،الكقكد،الرياح ،المياه الجارية ،الغذاء.
 oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 الطاقة اإلنساف مف القياـ باألعماؿ اليكمية المختمفة سكاء باستخداـ عضالت الجسـ أكاستخداـ الطاقة العضمية المكجكدة لدل الحيكانات.
 الجسـ الذم يقكـ بعمؿ ما يمتمؾ طاقة. إذا استطاع اإلنساف استغالؿ مصادر الطاقة فسكؼ يتمكف مف القياـ بأعماؿ اليستطيع القياـ بيا لكحده ،كىذا سيكفر لو الراحة كالرفاىية.
 بدكف الطاقة ال تكجد حياة عمى سطح األرض. oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بالطاقة ومصادرىا في الطبيعة
الجانب اإلجرائي

الجانب المفاىيمي

ما ىي الطاقة؟
ما ىي مصادر الطاقة في الطبيعة؟

المبادئ :الطاقة ىي سبب حدكث أم شيء حكلنا.

ادعاءات قيمية:
*الطاقة تمكف اإلنساف مف القياـ باألعماؿ اليكمية المختمفة
سكاء باستخداـ عضالت الجسـ أك الطاقة العضمية المكجكدة
لدل الحيكانات.
*الجسـ الذم يقكـ بعمؿ ما يمتمؾ طاقة.
* إذا ا ستطاع اإلنساف استغالؿ مصادر الطاقة فسكؼ يتمكف

المفاىيم :الطاقة ،مصادر الطاقة الطبيعية ،طاقة

مف القياـ بأعماؿ ال يستطيع القياـ بيا لكحده ،كىذا سيكفر

عضمية طاقة الرياح ،طاقة جرياف المياه ،الكقكد.

لو الراحة كالرفاىية.
* بدكف الطاقة ال تكجد حياة عمى سطح األرض.

ادعاءات معرفية:
* الطاقة :ىي المقدرة عمى إنجاز عمؿ ما.
*نحصؿ عمى الطاقة مف مصادر طبيعية مختمفة :العضالت،
الشمس ،الرياح ،المياه الجارية ،الغذاء ،الكقكد.
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التسجيالت والتحويالت:
مصدر الطاقة

استخداماتو

العضالت

القياـ باألعماؿ اليكمية ،الحراثة،
التنقؿ ،نقؿ األمتعة

الشمس

اإلنارة ،التدفئة

الكقكد ( الكيركسيف،

اإلنارة ،الطيي ،تشغيؿ

الغاز ،البنزيف ،

المركبات
األشياء :كرسي ،ستائر لمنافذة ،شمعة ،ليب بنسف ،مجمكعة مف

الحطب  ،الشمعة)
الرياح

طحف الحبكب ،تسيير القكارب

الصكر.

الشراعية

األحداث:

المياه الجارية

النقؿ ،التنقؿ

الغذاء

القياـ باألعماؿ اليكمية

القياـ بمجمكع مف اإلجراءات كعرض مجمكعة مف

الصكر التي تكضح مصادر الطاقة في الطبيعة كاستخداماتيا.
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ورقة عمل
الطاقة ومصادرىا في الطبيعة
س :1أكمؿ الفراغ في الجمؿ اآلتية:
 -1الشيء المسؤكؿ عف حدكث أم أمر حكلنا ىك...............
 -2إذا كاف الجسـ يقكـ بعمؿ ما أك أف لديو المقدرة عمى عممو ،فإف ىذا الجسـ
يمتمؾ...........
 -3يتناكؿ اإلنساف األطعمة المختمفة لمحصكؿ عمى.............
س :2مف أىـ مصادر الطاقة الطبيعية:

س :3أذكر فائدة أك أكثر لكؿ مصدر مف مصادر الطاقة الطبيعية.
مصدر الطاقة

الغرض من استخدامو

س :4ناقش العبارة اآلتية ،معز از ذلؾ باألمثمة.
 استغالؿ مصادر الطاقة المختمفة يقمؿ الجيد في إنجاز أعماؿ شاقة.102

الدرس األول
الطاقة في حياتنا
 الموضوع :الشمس.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع الشمس أف يككف قاد ار عمى أف:
 يعرؼ الشمس. يبيف باستخداـ جدكؿ الفركؽ بيف الشمس كالكككب. المفاىيم األساسية :الشمس.
 المواد واألدوات :مجمكعة مف الصكر لمشمس كالقمر كالكككب.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطالب بمجمكعة مف الصكر لمشمس كالقمر كالكككب.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى الفرؽ بيف الضكء الذم تزكدنا بو الشمس كالضكء الذم يصمنا
مف القمر.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما ىي الشمس؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oيطمب المعمـ مف الطالب أف يكضحكا الفركؽ بيف الشمس كالكككب ،كمناقشتيـ بالطريقة
التي سكؼ يتـ استخداميا لمعالجة البيانات كتنظيميا ،بيدؼ التكصؿ إلى اإلجابة عف
السؤاؿ الرئيس.
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الكوكب

الشمس
مضيئة

معتـ

تستمد طاقتيا مف ذاتيا

يعكس الضكء الساقط عميو.

تمدنا بطاقة ضكئية كح اررية

يعكس لنا الطاقة الضكئية بينما ال نشعر بطاقة ح اررية
قادمة منو.

 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 -الشمس ،الكككب ،الييدركجيف ،الييميكـ ،االندماج النككم.

 oنخرج بالحقائؽ كنسجميا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 الشمس تمدنا بالضكء كالح اررة. الشمس ىي أقدـ كأىـ مصدر لمطاقة عرفو اإلنساف عمى اإلطالؽ. تستمد الشمس طاقتيا مف التفاعالت النككية االندماجية. oأكمؼ الطالب باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 الشمس :كرة ممتيبة تستمد طاقتيا مف التفاعالت النككية االندماجية لغاز الييدركجيفالذم يككف الييميكـ ،كىذه العممية ينتج عنيا طاقة ضكئية كح اررية.
 oمناقشة الطالب بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 تمدنا الشمس بالطاقة الضكئية مف ذاتيا ،بينما يمدنا القمر بالطاقة الضكئية المنعكسةعنو.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بالشمس
الجانب اإلجرائي

الجانب المفاىيمي

ما ىي الشمس؟

ادعاءات قيمية:
* تمدنا الشمس بالطاقة الضكئية بشكؿ مباشر ،فيي مصدر
مباشر لمطاقة الضكئية ،بينما يمدنا القمر بالطاقة الضكئية

المفاىيم :الشمس ،الكككب ،القمر ،الييدركجيف،

المنعكسة عنو.

الييميكـ ،االندماج النككم.

ادعاءات معرفية:

الحقائق:

* الشمس :كرة ممتيبة تستمد طاقتيا مف التفاعالت النككية

* الشمس تمدنا بالضكء كالح اررة.

االندماجية لغاز الييدركجيف الذم يككف الييميكـ ،كىذه العممية

*الشمس ىي أقدـ كأىـ مصدر لمطاقة عرفو اإلنساف

ينتج عنيا طاقة ضكئية كح اررية.

عمى اإلطالؽ.
*تستمد الشمس طاقتيا مف التفاعالت النككية
االندماجية.

التسجيالت والتحويالت:

الشمس

الكوكب

مضيئة

معتـ

تستمد طاقتيا مف ذاتيا

يعكس الضكء الساقط النككم.

تمدنا بطاقة ضكئية

يعكس لنا الطاقة

كح اررية

عميو.

الضكئية بينما ال نشعر

بطاقة ح اررية قادمة

منو.

األشياء :صكرة لمشمس كالقمر كالكككب.
األحداث :نقاش حكؿ الفركؽ بيف الشمس كالكككب.
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ورقة عمل
الشمس
س :1ما الفرؽ بيف النجـ كالكككب؟
الكككب

النجـ

س :2مف أيف تستمد الشمس طاقتيا؟

س :3فكر .ىؿ يعتبر القمر مصد ار لمضكء؟
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الدرس األول
الطاقة في حياتنا
 الموضوع :الكقكد.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع الكقكد أف يككف قاد ار عمى أف:
 يعرؼ الكقكد. يعدد األشكاؿ الشائعة لمكقكد. يبيف باستخداـ مخطط أشكاؿ الكقكد األحفكرم. المفاىيم األساسية :الكقكد.
 المواد واألدوات :شمعة ،فانكس يعمؿ بالكيركسيف ،مجمكعة مف الصكر تبيف أشكاال
مختمفة لمكقكد.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطالب بإشعاؿ شمعة.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ الكقكد كأىميتو كالطريقة التي نستفيد بيا مف الكقكد.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما ىك الكقكد؟ ما ىي األشكاؿ الشائعة لمكقكد؟ ما ىي أشكاؿ الكقكد األحفكم؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
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 oيطمب المعمـ مف الطالب أف يالحظكا العمؿ الذم نقكـ بو لالستفادة مف أشكاؿ الكقكد
المختمفة.
 إشعاؿ شمعة. إشعاؿ فانكس يعمؿ بالكيركسيف. عرض صكرة لحطب مشتعؿ. إشعاؿ ليب بنسف ،كمناقشة الطمبة بمصدر الميب. عرض صكرة لسيارة تنفث الدخاف ،كمناقشة الطمبة بالسبب الذم يجعؿ الدخاف يخرج مفالسيارة.
 اعرض عمى الطالب عينة مف البتركؿ. عرض صكرة لمفحـ الحجرم كمناقشة الطمبة بأماكف تكاجده. oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نستخمص الطريقة التي تـ استخداميا لالستفادة مف أشكاؿ الكقكد
المختمفة ،كنبكبيا عمى  V-Shapeتحت بند التسجيالت كالتحكيالت.
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 -الكقكد ،الحطب ،الكيركسيف ،الغاز ،مشتقات النفط ،الكقكد األحفكرم ،الفحـ الحجرم.

 oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية كالقيمية.
 الكقكد :المادة التي تزكدنا بالطاقة مف خالؿ احتراقيا. األشكاؿ الشائعة لمكقكد :الحطب ،كالكقكد األحفكرم. أشكاؿ الكقكد األحفكرم :مشتقات النفط ،الفحـ الحجرم ،الغاز الطبيعي. oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بالوقود
ما ىو الوقود؟
ما ىي األشكال الشائعة لموقود؟

الجانب اإلجرائي

ما ىي أشكال الوقود األحفوري؟

الجانب المفاىيمي

ادعاءات قيمية:
* الكقكد :المادة التي تزكدنا بالطاقة مف خالؿ احتراقيا؛
كينتج االحتراؽ مف تفاعؿ كيميائي بيف المادة كاألكسجيف.

ادعاءات معرفية:
* األشكاؿ الشائعة لمكقكد :الحطب ،الكقكد األحفكرم.
المفاىيم :الكقكد ،الحطب ،الكيركسيف ،الغاز الطبيعي،

* أشكاؿ الكقكد األحفكرم :مشتقات النفط ،الفحـ الحجرم،

مشتقات النفط ،الكقكد األحفكرم ،الفحـ الحجرم.

الغاز الطبيعي.

التسجيالت والتحويالت:
جميع أشكاؿ الكقكد قمنا بحرقيا مما أدل إلى انبعاث الطاقة.

األشياء :شمعة ،ف انكس يعمؿ بالكيركسيف ،ليب بنسف ،مجمكعة مف الصكر
ألشكاؿ مختمفة مف الكقكد.
األحداث :مناقشة الطمبة بالعمؿ الذم نقكـ بو لالستفادة مف أشكاؿ الكقكد
المختمفة.
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ورقة عمل
الوقود
س :1عرؼ الكقكد؟

س :2ما ىي أشكاؿ الكقكد الشائعة؟
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الدرس األول
الطاقة في حياتنا
 الموضوع :مصادر الطاقة قديما كحديثا.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع مصادر الطاقة قديما كحديثا أف :
 .1يقارف بيف مصادر الطاقة قديما كحديثا.
 .2يستنتج مصادر الطاقة التي ميزت عصرنا الحديث.
 المواد واألدوات :صكر ألعماؿ كانت تنجز قديما كحديثا بطريقتيف مختمفتيف.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطمبة بسؤاليـ عف الطريقة التي كانت تستخدميا الجدة في غسؿ المالبس
قديما ،كالطريقة التي تستخدميا األـ في غسؿ المالبس.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ األجيزة الحديثة ،كالكيرباء ،كأشكاؿ الكقكد األحفكرم
(مشتقات النفط ،الفحـ الحجرم ،الغاز الطبيعي).
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 كيؼ تغيرت مصادر الطاقة التي يستخدميا اإلنساف قديما كحديثا؟ oتعريؼ الطمبة باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء لإلجابة
عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطالب بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oيطمب المعمـ مف الطالب أف يسجمكا ما يحدث في كؿ صكرة:
 شخص يغسؿ المالبس باستخداـ اليديف. شخص يعتمد عمى الرياح كالشمس في تجفيؼ المالبس المبتمة. صكرة لشخص يستخدـ الغسالة لغسؿ المالبس كتجفيفيا.111

 شخص يطيك الطعاـ باستخداـ الحطب. صكرة لمكقد الطبخ بالغاز. شخص يسخف الماء باستخداـ الحطب. صكرة لسخاف كيربائي. صكرة لشخص يستخدـ الحطب لمتدفئة. صكرة لمدفأة كيربائية. عرض قنديؿ يعمؿ بالزيت عمى الطالب. عرض قنديؿ يعمؿ بالكيركسيف عمى الطالب. عرض مصباح كيربائي عمى الطالب. صكرة لسفينة شراعية. صكرة لسفينة بحرية غير شراعية. oمناقشة الطمبة بالطريقة التي سكؼ يتـ استخداميا لمعالجة البيانات كتنظيميا ،بيدؼ
التكصؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
العمل

مصدر الطاقة المستخدم قديما إلنجاز

مصدر الطاقة المستخدم حديثا إلنجاز

العمل

العمل

غسؿ المالبس

العضالت

الكيرباء

تجفيؼ المالبس

الرياح ،الشمس

الكيرباء

طيي الطعاـ

الحطب

الغاز

تسخيف المياه

الحطب

الكيرباء ،الغاز ،الكيركسيف

التدفئة

الحطب

الكيرباء ،الغاز ،الكيركسيف

اإلنارة

الزيت ،الحطب

الكيرباء ،الغاز ،الكيركسيف

التنقؿ عبر البحر

الرياح

الديزؿ

 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
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 الكيرباء ،الكقكد األحفكرم ،الغسالة الكيربائية ،مكقد الطيي بالغاز ،السفينة الشراعية،السفينة البحرية غير الشراعية ،المصباح الكيربائي ،السخاف الكيربائي.
 oنخرج بالحقائؽ كنسجميا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 أحدث اكتشاؼ البتركؿ ثكرة صناعية. أدل اكتشاؼ الكيرباء إلى تطكير أجيزة حديثة. oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 حصؿ اختالؼ كبير في مصادر الطاقة التي كاف يستخدميا اإلنساف قديما إلنجازأعمالو ،حيث ظيرت الكيرباء كتـ اكتشاؼ الكقكد األحفكرم.
 تعد الكيرباء كالكقكد األحفكرم مف مميزات عصرنا الحديث. oمناقشة الطالب بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 أدل اكتشاؼ الكيرباء إلى تطكير أجيزة حديثة تكفر الراحة كالرفاىية لإلنساف. oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بمصادر الطاقة قديما وحديثا
الجانب اإلجرائي

كيف تغيرت مصادر الطاقة التي يستخدميا قديما وحديثا؟

الجانب المفاىيمي

ادعاءات قيمية:
* أدل اكتشاؼ الكيرباء إلى تطكير أجيزة حديثة تكفر
الراحة كالرفاىية لإلنساف.

ادعاءات معرفية:

المفاىيم:

*حصؿ اختالؼ كبير في مصادر الطاقة التي كاف

الكيربائية ،مكقد الطيي بالغاز ،السفينة الشراعية،

يستخدميا اإلنساف قديما إلنجاز أعمالو ،حيث ظيرت

الكيرباء،

الكقكد

األحفكرم،

الغسالة

السفينة البحرية غير الشراعية ،المصباح الكيربائي،
السخاف الكيربائي.

الكيرباء كتـ اكتشاؼ الكقكد األحفكرم.
*تعد الكيرباء كالكقكد األحفكرم مف مميزات عصرنا الحديث.

التسجيالت والتحويالت:
العمل

مصدر الطاقة

مصدر الطاقة

المستخدم قديما

المستخدم حديثا

إلنجاز العمل

إلنجاز العمل

غسؿ المالبس

العضالت

الكيرباء

تجفيؼ

الرياح

الكيرباء

الحقائق:
* أحدث اكتشاؼ البتركؿ ثكرة صناعية.
* أدل اكتشاؼ الكيرباء إلى تطكير أجيزة حديثة.

المالبس
طيي الطعاـ

الحطب

الغاز

تسخيف المياه

الحطب

الكيرباء ،الغاز،
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الكيركسيف
التدفئة

الحطب

اإلنارة

الزيت ،الحطب

التنقؿ عبر

الرياح

الكيرباء ،الغاز،
الكيركسيف
الكيرباء،

الغاز

الكيركسيف

األشياء :مجمكعة مف الصكر ألعماؿ كنا ننجزىا قديما كحديثا

الديزؿ

بطريقتيف مختمفتيف.
األحداث :مناقشة كتسجيؿ ما يحدث في كؿ صكرة.

البحر
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ورقة عمل
مصادر الطاقة قديما وحديثا
س :1كضح باألمثمة كيؼ تغيرت مصادر الطاقة قديما كحديثا؟

س :2نالحظ في بيئتنا الفمسطينية بعضا مف مصادر الطاقة التي كانت تستخدـ قديما كالتي ال
زالت تستخدـ حتى اآلف.
 -1أذكر بعضا مف ىذه المصادر.
 -2أكضح لماذا ال نزاؿ نستخدـ كال منيا؟
س :3ما ىي أشكاؿ الكقكد األحفكرم؟

س :4ما اسـ الثكرة التي أحدثيا اكتشاؼ الكقكد األحفكرم؟
س :5كضح كيؼ تمت االستفادة مف الكقكد األحفكرم؟
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الدرس األول
الطاقة في حياتنا
 الموضوع :مصادر الطاقة الطبيعية كالصناعية.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع مصادر الطاقة الطبيعية كالصناعية أف يككف قاد ار
عمى أف:
 يفرؽ بيف مصادر الطاقة الطبيعية كالصناعية. المفاىيم األساسية :مصادر الطاقة الطبيعية ،مصادر الطاقة الصناعية.
 المواد واألدوات :مصباح كيربائي ،سخاف كيربائي ،مككاة ،مذياع ،ميكركفكف ،مركحة،
مجمكعة مف الصكر لمصادر طاقة طبيعية كأخرل صناعية.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطالب بصكرة لمشمس كاضاءة المصباح الكيربائي في غرفة الصؼ.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ مصادر الطاقة الطبيعية كمصادر الطاقة الصناعية.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما الفرؽ بيف مصادر الطاقة الطبيعية ك الصناعية؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطالب بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطالب بالطريقة التي سكؼ يتـ استخداميا لمعالجة البيانات كتنظيميا ،بيدؼ
التكصؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
o
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مصدر الطاقة
الشمس

طبيعي
×

مصباح كيربائي
العضالت

صناعي
×

×

المدفئة الكيربائية

×

سخاف كيربائي

×

مركحة كيربائية

×

المياه الجارية

×

سخاف شمسي

×

جياز ميكرككيؼ

×

الغذاء

×

سيارة

×

مككاة كيربائية

×

الحطب

×

النفط(كيركسيف،غاز،بنزيف)

×

غسالة كيربائية
الرياح

×
×

 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 مصادر طاقة طبيعية ،مصادر طاقة صناعية. أكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿالرئيس في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 مصادر الطاقة الطبيعية :تككف مكجكدة في الطبيعة كال دخؿ لإلنساف في ذلؾ. -مصادر الطاقة الصناعية :قاـ اإلنساف بصناعتيا ،مثؿ المصباح الكيربائي.

 oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 قاـ اإلنساف بصناعة العديد مف األجيزة التي تمكننا مف الحصكؿ عمى الطاقة التيتساعدنا القياـ بالكثير مف األعماؿ كتقمؿ الكقت كالجيد كتكفر الرفاىية لإلنساف.
 مصادر الطاقة الصناعية تحتاج إلى مصادر الطاقة الطبيعية لمعمؿ. oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بمصادر الطاقة الطبيعية والصناعية
الجانب اإلجرائي

ما الفرق بين مصادر الطاقة الطبيعية والصناعية؟

الجانب المفاىيمي

ادعاءات قيمية:
* قاـ اإلنساف بصناعة العديد مف األجيزة التي تمكننا مف
الحصكؿ عمى الطاقة التي تساعدنا القياـ باألعماؿ المختمفة،
كتكفر الكقت كالجيد كتكفر الرفاىية لإلنساف.

المفاىيم :مصا در طاقة طبيعية ،مصادر طاقة

ادعاءات معرفية:

صناعية.

*مصادر الطاقة الطبيعية :تككف مكجكدة في الطبيعة كال دخؿ
لإلنساف في ذلؾ.
*مصادر الطاقة الصناعية :قاـ اإلنساف بصناعتيا ،مثؿ
المصباح الكيربائي.
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مصدر الطاقة
الشمس

طبيعي

صناعي

األحداث :تصنيؼ المصادر المعركضة عمى الطالب إلى مصادر

×

المدفئة الكيربائية
سخاف كيربائي

×

مركحة كيربائية

×

طبيعية كمصادر صناعية.

×

سخاف شمسي

×

جياز ميكرككيؼ

×

الغذاء

كأخرل صناعية.

×

×

المياه الجارية

ميكركفكف ،مركحة ،مجمكعة مف الصكر لمصادر طاقة طبيعية

×

مصباح كيربائي
العضالت

األشياء :مصباح كيربائي ،سخاف كيربائي ،مككاة ،مذياع،

×

سيارة

×

مككاة كيربائية

×

الحطب

×

النفط(كيركسيف،غاز،

×

بنزيف)
غسالة كيربائية
الرياح

×
×

التسجيالت والتحويالت:
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ورقة عمل
مصادر الطاقة الطبيعية والصناعية
س :1ما الفرؽ بيف مصادر الطاقة الطبيعية كمصادر الطاقة الصناعية؟
مصادر الطاقة الصناعية

مصادر الطاقة الطبيعية

س :2عدد بعضا مف مصادر الطاقة الصناعية ،كبيف فائدة لكؿ منيا؟
مصدر الطاقة الصناعي

الغرض مف استخدامو
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الدرس الثاني
أشكال الطاقة
 الموضوع :الطاقة الضكئية.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع الطاقة الضكئية أف يككف قاد ار عمى أف:
 يعرؼ الطاقة الضكئية. يعطي بعض األمثمة لمصادر الطاقة الضكئية. يصنؼ مصادر الطاقة الضكئية إلى مصادر طبيعية كمصادر صناعية. يتحدث عف بعض فكائد الطاقة الضكئية في حياتنا. المفاىيم األساسية :الطاقة الضكئية.
 المواد واألدوات :مصباح كيربائي ،شمعة ،قنديؿ يعمؿ بالكيركسيف ،صكر لمصادر
ضكئية طبيعية كصناعية.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطالب بصكرة تعرض أشخاصا يسيركف إلى أعماليـ نيارا ،كصكرة
ألشخاص يسيركف ليال كأعمدة الكيرباء مضاءة.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ الطاقة الضكئية كمصادرىا.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما ىي الطاقة الضكئية؟ ما ىي مصادر الطاقة الضكئية؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
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 oتكجيو الطمبة إلى تسجيؿ ما يالحظكنو في األحداث التي تعرض عمييـ.
 إشعاؿ شمعة كمناقشة الطمبة باستخداماتيا. مناقشة الطمبة بمصدر اإلضاءة أثناء السير إلى أعمالنا نيارا. إشعاؿ المصباح الكيربائي كمناقشة الطمبة بأىميتو كمتى تظير حاجتو. صكرة لشخص يحمؿ شعمة مف الحطب في الميؿ. إشعاؿ قنديؿ الكيركسيف كمناقشة الطالب باستخداماتو. oمناقشة الطمبة بالطريقة التي سيتـ استخداميا لمعالجة البيانات كتنظيميا ،بيدؼ التكصؿ
إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
المصدر الضوئي

طبيعي

الشمس

×

صناعي

المصباح الكيربائي
الكيركسيف

×
×

قنديؿ الكيركسيف

×

الشمعة

×

الحطب

×

 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 الطاقة الضكئية ،أشكاؿ الطاقة ،مصادر الطاقة الضكئية ،مصادر ضكئية طبيعية،مصادر ضكئية صناعية.

 oنخرج بالحقائؽ كنسجميا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 لمضكء مصادر طبيعية كمصادر صناعية. oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
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 الطاقة الضكئية :شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف مصدر ضكئي. نحصؿ عمى الطاقة الضكئية مف مصادر طبيعية كصناعية. oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 تعتبر الشمس أقدـ كأىـ مصدر لمطاقة عمى سطح األرض. تظير الشمس نيا ار فتضيء لنا األرض ،كتغيب في الميؿ لذلؾ نحتاج إلى مصادرضكئية أخرل لإلنارة.
 يستخدـ النبات الطاقة الضكئية لصناعة غذائو. ال نستطيع التقاط الصكر الجميمة بدكف الطاقة الضكئية. oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بالطاقة الضوئية
الجانب اإلجرائي

الجانب المفاىيمي

ما ىي الطاقة الضوئية؟
ما ىي مصادر الطاقة الضوئية؟

ادعاءات قيمية:
المفاىيم :الطاقة الضكئية ،أشكاؿ الطاقة ،مصادر

* تعتبرالشمس أقدـ كأىـ مصدر لمطاقة عمى سطح األرض.

الطاقة الضكئية ،مصدر ضكئي طبيعي ،مصدر ضكئي

*تظير الشمس نيا ار فتضيء لنا األرض ،كتغيب في الميؿ

صناعي.

لذلؾ نحتاج إلى مصادر ضكئية أخرل لإلنارة.
*يستخدـ النبات الطاقة الضكئية لصناعة غذائو.
*ال نستطيع التقاط الصكر الجميمة بدكف الطاقة الضكئية.

الحقائق:

ادعاءات معرفية:
* الطاقة الضكئية :شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف

*الشمس ىي أقدـ كأىـ مصدر لمطاقة عرفو اإلنساف.

مصدر ضكئي.

* لمضكء مصادر طبيعية كمصادر صناعية.

*نحصؿ عمى الطاقة الضكئية مف مصادر طبيعية كصناعية.

التسجيالت والتحويالت:

المصدر الضوئي

طبيعي

الشمس

×

المصباح الكيربائي
الكيركسيف

صناعي

×
×
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قنديؿ الكيركسيف

×

الشمعة

×

الحطب

×

األشياء:مصباح كيربائي ،شمعة ،قنديؿ يعمؿ بالكيركسيف ،صكر
لمصادر طاقة طبيعية كصناعية.
األحداث :قياـ الطالب بمالحظة مصادر الضكء المختمفة كتصنيفيا إلى
طبيعية كصناعية.
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ورقة عمل
الطاقة الضوئية
س :1ما أقدـ مصادر الطاقة التي عرفيا اإلنساف عمى اإلطالؽ؟
س :2أذكر بعضا مصادر الطاقة الضكئية ،كصنفيا إلى طبيعية كصناعية.
مصدر الطاقة الضكئية

طبيعي

س :3أذكر بعضا مف فكائد الطاقة الضكئية.
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صناعي

الدرس الثاني
أشكال الطاقة
 الموضوع :الطاقة الح اررية.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع الطاقة الح اررية أف يككف قاد ار عمى أف:
 يعرؼ الطاقة الح اررية. يعطي بعض األمثمة لمصادر الطاقة الح اررية. يتحدث عف بعض الفكائد لمطاقة الح اررية. المفاىيم األساسية :الطاقة الح اررية.
 المواد واألدوات :شمعة ،مدفأة ،مككاة ،مصباح ،قنديؿ يعمؿ بالكيركسيف ،مجمكعة مف
الصكر تبيف مصادر الطاقة الح اررية.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطمبة بإشعاؿ مدفأة كيربائية ،كمناقشتيـ بالغرض مف استخداميا.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ الطاقة الح اررية كمصادرىا.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما ىي الطاقة الح اررية؟ ما ىي مصادر الطاقة الح اررية؟ oتعريؼ الطمبة باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء لإلجابة
عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oتكجيو الطمبة إلى تسجيؿ ما يالحظكنو في األحداث التي تعرض عمييـ.
 إشعاؿ شمعة كمناقشة الطمبة في أقؿ مسافة نستطيع فييا تقريب يدنا مف الشمعة كسببذلؾ.
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 مناقشة الطمبة بالجمكس في الشمس في فصؿ الشتاء. مناقشة الطمبة بممس مصباح كيربائي تـ تشغيمو لساعات طكيمة.-

صكرة لشخص يشعؿ مدفأة تعمؿ بالحطب.

 مناقشة الطمبة بممس قنديؿ الكيركسيف عند تشغيمو فترة مف الزمف. صكرة لسخاف شمسي. صكرة لمدفأة تعمؿ بالكيركسيف كأخرل تعمؿ بالغاز. صكرة لمكقد الطيي بالغاز أك إشعاؿ ليب بنسف. oمناقشة الطالب بالطريقة التي سكؼ يتـ استخداميا لمعالجة البيانات كتنظيميا ،بيدؼ
التكصؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
مصدر الحرارة

الغرض من استخدامو

الشمس

التدفئة ،اإلنارة

السخاف الشمسي

تسخيف المياه

الميكرككيؼ

تسخيف الطعاـ

الحطب

طيي الطعاـ ،اإلنارة

الشمعة

اإلنارة

المصباح الكيربائي

اإلنارة

قنديؿ الكيركسيف

اإلنارة

مكقد الطبخ بالغاز

طيي الطعاـ

الكقكد األحفكرم

تدفئة ،إنارة ،تكليد الكيرباء ،تشغيؿ اآلالت

 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 الطاقة الح اررية ،أشكاؿ الطاقة ،مصادر الطاقة الح اررية.129

 oأكمؼ الطالب باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 الطاقة الح اررية :شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف مصدر حرارم. نحصؿ عمى الطاقة الضكئية مف مصادر متنكعة :الشمس ،الكقكد ،الكيرباء،االحتكاؾ.
 oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 لمطاقة الح اررية أىمية كبيرة في حياتنا:فنحف بحاجة إلى المدفأة لمحفاظ عمى درجة ح اررة أجسامنا في الشتاء.
كنحف نطيك الطعاـ باستخداـ مصادر طاقة ح اررية.
كنحتاج إلى تسخيف المياه لمطبخ كالجمي كاالستحماـ.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بالطاقة الحرارية
الجانب اإلجرائي

ما ىي الطاقة الحرارية؟

الجانب المفاىيمي

ماىي مصادر الطاقة الحرارية؟

ادعاءات قيمية:
* لمطاقة الح اررية أىمية كبيرة في حياتنا:
 فنحف بحاجة إلى المدفأة لمحفاظ عمى درجة ح اررةأجسامنا في الشتاء.
 كنحف نطيك الطعاـ باستخداـ مصادر طاقة ح اررية. -كنحتاج إلى تسخيف المياه لمطبخ كالجمي كاالستحماـ.

المفاىيم :الطاقة الح اررية ،أشكاؿ الطاقة ،مصادر

ادعاءات معرفية:

الطاقة الح اررية.

*الطاقة الح اررية :شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف مصدر
حرارم.
*نحصؿ عمى الطاقة الضكئية مف مصادر متنكعة:
الشمس ،الكقكد ،الكيرباء ،االحتكاؾ.
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التسجيالت والتحويالت:
مصدر الحرارة

الغرض من استخدامو

الشمس

التدفئة ،اإلنارة

السخاف الشمسي

تسخيف الماء

الميكرككيؼ

تسخيف الطعاـ

الحطب

طيي الطعاـ ،اإلنارة

الشمعة

اإلنارة

األشياء :شمعة ،مدفأة ،مككاة ،مصباح ،قنديؿ يعمؿ بالكيركسيف،

المصباح الكيربائي

اإلنارة

مجمكعة مف الصكر تبيف مصادر الطاقة الح اررية.

القنديؿ

اإلنارة

األحداث :قياـ الطالب بمالحظة مصادر الطاقة الح اررية كالغرض

جياز الطيي

طيي الطعاـ

الكقكد األحفكرم

تدفئة ،إنارة ،تكليد الكيرباء،

مف استخداميا.

تشغيؿ اآلالت
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ورقة عمل
الطاقة الحرارية
س :1عرؼ الطاقة الح اررية.
س :2أذكر بعضا مف المصادر الطبيعية لمطاقة الح اررية؟

س :3كضح فكائد الطاقة الح اررية.
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الدرس الثالث
طاقة الحركة وطاقة الوضع
 الموضوع :طاقة مختزنة كطاقة حركة.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع طاقة مختزنة كطاقة حركة أف يككف قاد ار عمى أف:
 يصنؼ الطاقة في الطبيعة إلى طاقة مختزنة كطاقة حركة. المفاىيم األساسية :طاقة مختزنة ،طاقة حركة.
 المواد واألدوات :مستكل مائؿ ،نابض ،شمعة ،كعاء مغمؽ ،دائرة كيربائية.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطمبة بإشعاؿ شمعة ،كمناقشتيـ في العمؿ الذم نقكـ بو لالستفادة مف
الشمعة ،كىؿ كانت الشمعة تمتمؾ طاقة قبؿ إشعاليا؟
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ طاقة مختزنة كطاقة حركة.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما العالقة بيف الطاقة المختزنة كطاقة الحركة؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oتكجيو الطمبة إلى تسجيؿ ما يالحظكنو في األحداث التي تعرض عمييـ.
-

إفالت الكرة عمى سطح مائؿ.

-

القياـ بضغط النابض ثـ إفالتو.

-

مناقشة الطالب بالقدرة عمى العمؿ أثناء الصياـ.

-

القياـ بإشعاؿ الشمعة.
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-

كضع ماء في العمبة كاغالقيا ،ثـ فتح الغطاء باتجاه الجاذبية.

-

القياـ بعرض دائرة كيربائية بدكف بطارية عمى الطمبة ،ثـ كصؿ البطارية ،كمناقشة الطمبة

فيما إذا كانت البطارية تمتمؾ طاقة قبؿ كصميا مع المصباح.
 oمناقشة الطمبة بالتغير الذم حصؿ في طاقة المصدر.
 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 -طاقة مختزنة ،طاقة حركة.

 oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 الطاقة قد تككف مختزنة كال يظير تأثيرىا في الكقت الحالي. يمكف لمجسـ الذم فيو طاقة مختزنة أف يحكليا إلى طاقة حركة بشركط معينة. oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 عندما نتناكؿ الطعاـ فإف الجسـ يختزف جزءا منو عمى شكؿ طاقة كيميائية ،كالتييمكف استدعاءىا عند الحاجة لتتحكؿ إلى طاقة حركة تمكننا مف القياـ باألعماؿ
المختمفة.
 ليس فقط الجسـ الذم يقكـ بالعمؿ ىك ما يمتمؾ الطاقة ،فبعض األجساـ تمتمؾ طاقةمختزنة.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بطاقة مختزنة وطاقة حركة
الجانب اإلجرائي

ما العالقة بين الطاقة المختزنة والظاىرة؟

الجانب المفاىيمي

ادعاءات قيمية:
*عندما نتناكؿ الطعاـ فإف الجسـ يختزف جزءا منو عمى
شكؿ طاقة كيميائية ،كالتي يمكف استدعاءىا عند الحاجة
لتتحكؿ إلى طاقة حركة تمكننا مف القياـ باألعماؿ المختمفة.
*ليس فقط الجسـ الذم يقكـ بالعمؿ ىك ما يمتمؾ الطاقة،
فقد يمتمؾ الجسـ طاقة مختزنة.

المفاىيم :طاقة مختزنة ،طاقة حركة.

ادعاءات معرفية:
*الطاقة قد تككف مختزنة كال يظير تأثيرىا في الكقت الحالي.
*يمكف لمطاقة المختزنة أف تتحكؿ إلى طاقة حركة بشركط
معينة.

التسجيالت والتحويالت:
 الشخص الصائـ يستطيع القياـ باألعماؿ المختمفة ( ألنو يستخدـاالطاقة الكيميائية المختزنة في جسمو).
ا-النابض يندفع بقكة بعد إفالتو.
-الشمعة تصدر الطاقة لدل إشعاليا.
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الماء ينطمؽ بطاقة عالية عند فتح العمبة.البطارية تضيء المصباح (كانت البطارية تمتمؾ طاقة مختزنةكعند كصكؿ الطاقة إلى المصباح تسببت في إضاءتو).

األشياء :مستكل مائؿ ،نابض ،شمعة ،كعاء مغمؽ ،دائرة كيربائية.
األحداث :قياـ الطالب بتسجيؿ مالحظاتو في كؿ حالة.
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ورقة عمل
طاقة مختزنة وطاقة حركة
س :1حتى لك كنا نشعر بالجكع فإننا نستطيع القياـ ببعض األعماؿ ،فمف أيف تأتي تمؾ الطاقة؟

س :2أذكر بعض األمثمة التي تكضح تحكؿ الطاقة المختزنة إلى طاقة حركة؟

س :3بعض األجساـ تمتمؾ طاقة حتى لك لـ يبد عمييا ذلؾ .كيؼ تتكافؽ ىذه العبارة مع تعريفنا
لمطاقة؟
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الدرس الثالث
طاقة الحركة وطاقة الوضع
 الموضوع :طاقة الحركة.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع طاقة الحركة أف يككف قاد ار عمى أف:
 يعرؼ طاقة الحركة. يستنتج العكامؿ التي تعتمد عمييا طاقة الحركة. المفاىيم األساسية :طاقة الحركة.
 المواد واألدوات :كرتاف بكتمتيف مختمفتيف ،صندكؽ مف الكرتكف.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطالب بصكرة لسيارة تسير بسرعة كبيرة.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ طاقة الحركة ،كمتى يمتمؾ الجسـ تمؾ الطاقة.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما ىي طاقة الحركة؟ ما العكامؿ التي تعتمد عمييا طاقة الحركة؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oتكجيو الطمبة إلى تسجيؿ ما يالحظكنو في األحداث اآلتية:

أكال:
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 يقكـ الطالب بدفع الكرة األقؿ في الكتمة نحك صندكؽ الكرتكف بسرعة معينة. يقكـ الطالب بدفع الكرة الثانية إلى الصندكؽ بنفس السرعة تقريبا.ثانيا:
 يمسؾ الطالب إحدل الكرتيف كيدفعيا بسرعة قميمة نحك الصندكؽ. يمسؾ الطالب نفس الكرة كيدفعيا نحك الصندكؽ بسرعة أكبر. oمناقشة الطمبة بالطريقة التي سيتـ استخداميا لمعالجة البيانات كتنظيميا ،بيدؼ التكصؿ
إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
الحالة األكلى

الحالة الثانية

الكرة ذات الكتمة األكبر حركت الصندكؽ مسافة أكبر.

الكرة األسرع حركت الصندكؽ مسافة أكبر.

 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 -طاقة الحركة ،السرعة ،الكتمة ،المسافة.

 oنسجؿ المبادئ كالتعميمات التي يتـ التطرؽ إلييا.
 تزداد طاقة الحركة لمجسـ كمما زادت كتمتو أك سرعتو أك كالىما ،كالعكس صحيح. كؿ جسـ متحرؾ يمتمؾ طاقة حركة. oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 طاقة الحركة :شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف جسـ متحرؾ. العكامؿ التي تعتمد عمييا طاقة الحركة ىي كتمة الجسـ كسرعتو. oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 كؿ جسـ يتحرؾ حكلنا يمتمؾ طاقة حركة :السيارات ،الرياح ،المياه الجارية. يزداد خطر المركبة كمما كانت تسير بسرعة أكبر كليا كتمة أكبر. oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الجانب اإلجرائي

الجانب المفاىيمي

ما ىي طاقة الحركة؟
ما العوامل التي تعتمد عمييا طاقة الحركة؟

ادعاءات قيمية:

المبادئ:

*كؿ جسـ يتحرؾ حكلنا يمتمؾ طاقة حركة :السيارات،

* تزداد طاقة الحركة لمجسـ كمما زادت كتمتو أك سرعتو
أك كالىما ،كالعكس صحيح.

الرياح ،المياه الجارية.

*كؿ جسـ متحرؾ يمتمؾ طاقة حركة.

*يزداد خطر المركبة كمما كانت تسير بسرعة أكبر كليا
كتمة أكبر .

المفاىيم :طاقة الحركة ،الكتمة ،السرعة ،المسافة.

ادعاءات معرفية:
*الطاقة الحركية :شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف جسـ
متحرؾ.
*العكامؿ التي تعتمد عمييا طاقة الحركة ىي كتمة الجسـ
كسرعتو.

التسجيالت والتحويالت:

الحالة األكلى

الحالة الثانية

الكرة ذات الكتمة األكبر

الكرة األسرع حركت

حركت الصندكؽ مسافة

الصندكؽ مسافة أكبر.

أكبر.
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األشياء :كرتاف بكتمتيف مختمفتيف ،صندكؽ مف الكرتكف.
األحداث:
أول:
يقكـ الطالب بدفع الكرة األقؿ في الكتمة نحك صندكؽ الكرتكفبسرعة معينة.
يقكـ الطالب بدفع الكرة الثانية إلى الصندكؽ بنفس السرعة تقريبا.ثانيا:
يمسؾ الطالب إحدل الكرتيف كيدفعيا بسرعة قميمة نحك الصندكؽ. -يمسؾ الطالب نفس الكرة كيدفعيا نحك الصندكؽ بسرعة أكبر.
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ورقة عمل
طاقة الحركة
س :1أكمؿ الجمؿ اآلتية:
 -1الطاقة التي يمتمكيا الجسـ المتحرؾ تسمى.........................
 -2تعتمد طاقة الحركة لمجسـ عمى................ك..................
 -3كمما زادت سرعة الجسـ فإف طاقة الحركة لديو.....................
س :2فسر العبارة اآلتية:
 تتسبب الشاحنة الكبيرة بأضرار تفكؽ األضرار التي تسببيا دراجة ىكائية تسير بنفسالسرعة عند االصطداـ بجدار.

س :3ناقش العبارة اآلتية:
 -كؿ جسـ متحرؾ يمتمؾ طاقة حركة ،لذلؾ تعتبر طاقة الرياح طاقة حركة.
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الدرس الثالث
طاقة الحركة وطاقة الوضع
 الموضوع :طاقة الكضع.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع طاقة الكضع أف يككف قاد ار عمى أف:
 يعرؼ طاقة الكضع. يذكر أنكاع طاقة الكضع. يستنتج العكامؿ المؤثرة في طاقة الكضع. يعطي أمثمة ألجساـ تمتمؾ طاقة كضع. المفاىيم األساسية :طاقة الكضع.
 المواد واألدوات :كرتاف مختمفتاف في الكتمة ،حكض مف الرمؿ الرطب ،كتمة خشبية،
نابضاف مصنكعاف مف مادتيف مختمفتيف.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطمبة بكضع كرة عمى سطح مائؿ كافالتيا ،كمناقشتيـ بالطاقة المختزنة في
الكرة ككيؼ تحكلت إلى طاقة حركية عند إفالتيا.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ طاقة الكضع ،كالطاقة المختزنة ،كالجاذبية األرضية،
كالعالقة بيف طاقة الكضع كطاقة الحركة.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما ىي طاقة الكضع؟ ما أنكاع طاقة الكضع؟ -ما العكامؿ التي يعتمد عمييا كؿ نكع مف أنكاع طاقة الكضع؟
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 oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oتكجيو الطمبة إلى تسجيؿ ما يالحظكنو في األحداث اآلتية:
أكال:
 الطالب يسقط الكرتيف مف نفس االرتفاع باتجاه حكض الرمؿ. الطالب يسقط نفس الكرة مف ارتفاعيف مختمفيف باتجاه حكض الرمؿ.ثانيا:
 يضع الطالب إشارة عند نقطة اتزاف النابض ثـ يضغطو لمسافتيف مختمفتيف باستخداـقطعة خشب.
 يضغط الطالب النابضيف المختمفيف في نكع المادة إلى نفس المسافة باستخداـ قطعةخشبية.
 oمناقشة الطمبة بالشيء الذم تسبب في اختزاف طاقة الكضع في الحالة األكلى كالثانية كذلؾ
لتحديد أنكاع طاقة الكضع.
 oمناقشة الطمبة بالعكامؿ التي أثرت عمى طاقة الكضع في الحالتيف.
 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 طاقة الكضع ،طاقة الكضع الناشئة مف الجاذبية األرضية ،طاقة الكضع المركنية،نابض ،ارتفاع ،مسافة.

 oمناقشة الطمبة بالحقائؽ المكتشفة كنضعيا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 الكرة المكضكعة في مجاؿ الجاذبية األرضية تحكؿ طاقة الكضع إلى طاقة حركة أثناءسقكطيا أك حركتيا عمى سطح مائؿ إلى أسفؿ.
 النابض المضغكط يمتمؾ طاقة كضع يحكليا إلى طاقة حركة عند إفالتو.145

 oمناقشة الطمبة بالمبادئ المستخمصة كنضعيا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 تزداد طاقة الكضع لمجسـ في مجاؿ الجاذبية األرضية كمما زادت كتمتو أك ارتفاعو عفسطح األرض أك كالىما ،كالعكس صحيح.
 تزداد طاقة الكضع المختزنة في نابض كمما زاد مقدار المسافة المضغكطة ،كتختمؼباختالؼ نكع المادة المصنكع منيا النابض .كينطبؽ ذلؾ عمى بقية األجساـ المرنة.
 oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس في
الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 طاقة الكضع :ىي طاقة مختزنة في الجسـ نتيجة مكضعو. أنكاع طاقة الكضع :طاقة الكضع الناشئة مف الجاذبية األرضية ،طاقة الكضعالمركنية.
 العكامؿ التي تعتمد عمييا طاقة الكضع الناشئة مف الجاذبية األرضية :كتمة الجسـ ،بعدالجسـ عف سطح األرض.
 العكامؿ التي تعتمد عمييا طاقة الكضع المركنية :مقدار تحرؾ الجسـ المرف عفمكضع اتزانو ،كنكع المادة المصنكع منيا الجسـ المرف.
 oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 كمما زاد ارتفاع الجسـ ككتمتو كاف تأثيره أكبر. ضغط القفاز مسافة أكبر يزيد قكة دفعو. كي ينطمؽ السيـ مف القكس بقكة أكبر فإنني أشد كتر القكس مسافة أكبر. طاقة الكضع ىي طاقة مختزنة. كؿ طاقة مختزنة ىي طاقة كضع :الطاقة الكيميائية المختزنة في الكقكد كالبطارياتكالغذاء تعد طاقة كضع.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بطاقة الوضع
الجانب اإلجرائي

الجانب المفاىيمي

ما ىي طاقة الوضع؟
ما أنواع طاقة الوضع؟
ما العوامل التي يعتمد عمييا كل نوع من أنواع طاقة الوضع؟

المبادئ:

ادعاءات قيمية:

*تزداد طاقة الكضع لمجسـ في مجاؿ الجاذبية األرضية

* كمما زاد ارتفاع الجسـ ككتمتو كاف تأثيره أكبر.
*ضغط القفاز مسافة أكبر يزيد قكة دفعو.

كمما زادت كتمتو أك ارتفاعو عف سطح األرض أك

*كي ينطمؽ السيـ مف القكس بقكة أكبر فإنني أشد كتر

كالىما ،كالعكس صحيح.

القكس مسافة أكبر.

*تزداد طاقة الكضع المختزنة في نابض كمما زاد مقدار

*طاقة الكضع ىي طاقة مختزنة.

المسافة المضغكطة ،كتختمؼ باختالؼ نكع المادة

*كؿ طاقة مختزنة ىي طاقة كضع :فالطاقة الكيميائية

المصنكع منيا النابض.

المختزنة في الكقكد كالبطاريات كالغذاء تعد طاقة كضع.

المفاىيم :طاقة الكضع ،طاقة الكضع الناشئة مف

ادعاءات معرفية:
*طاقة الكضع :ىي طاقة مختزنة في الجسـ نتيجة مكضعو.

الجاذبية األرضية ،طاقة الكضع المركنية ،نابض،

*أنكاع طاقة الكضع :طاقة الكضع الناشئة مف الجاذبية

ارتفاع ،مسافة.

األرضية ،طاقة الكضع المركنية.
الحقائق:

*العكامؿ التي تعتمد عمييا طاقة الكضع الناشئة مف
الجاذبية األرضية :كتمة الجسـ ،بعد الجسـ عف سطح األرض.

*الكرة التي تمتمؾ طاقة كضع بسبب الجاذبية تحكؿ تمؾ

*العكامؿ التي تعتمد عمييا طاقة الكضع المركنية :مقدار

الطاقة إلى طاقة حركة أثناء سقكطيا أك حركتيا عمى

تحرؾ الجسـ المرف عف مكضع اتزانو ،كنكع المادة المصنكع

سطح مائؿ إلى أسفؿ.
*النابض المضغكط يمتمؾ طاقة كضع يحكليا إلى

منيا الجسـ المرف.
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طاقة حركة عند إفالتو.

التسجيالت والتحويالت:
*الكرة التي كتمتيا أكبر حفرت أعمؽ في الرمؿ.

األشياء :كرتاف مختمفتاف في الكتمة ،حكض مف الرمؿ الرطب،

*الكرة التي سقطت مف ارتفاع أكبر حفرت أعمؽ في الرمؿ.

كتمة خشبية ،نابضاف مصنكعاف مف مادتيف مختمفتيف.

*اندفعت القطعة الخشبية مسافة أكبر عف مكضع االتزاف

األحداث:

عندما تـ ضغط النابض مسافة أكبر.

-الطالب يسقط الكرتيف مف نفس االرتفاع باتجاه حكض الرمؿ.

*عندما تغيرت نكعية المادة المصنكع منيا النابض ،تغيرت

-الطالب يسقط نفس الكرة مف ارتفاعيف مختمفيف باتجاه حكض

المسافة التي اندفعت بيا قطعة الخشب عف نقطة االتزاف بعد

الرمؿ.

إفالتيا مف نفس المسافة في كال النابضيف.

يضع الطالب إشارة عند نقطة اتزاف النابض ثـ يضغطولمسافتيف مختمفتيف باستخداـ قطعة خشب.
يضغط الطالب النابضيف المختمفيف في نكع المادة إلى نفسالمسافة باستخداـ قطعة خشبية.
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ورقة عمل
طاقة الوضع
س :1أكمؿ الجمؿ اآلتية:
 -1الطاقة التي يختزنيا الجسـ نتيجة مكضعو تسمى.....................
 -2تعتمد طاقة الكضع لمجسـ عمى................ك....................
 -3بالنسبة لطاقة الكضع الناشئة مف الجاذبية:
 كمما زادت كتمة الجسـ فإف طاقة الكضع لديو........................ كمما كاف الجسـ أقرب مف سطح األرض فإف طاقة الكضع لديو.............. -4بالنسبة لطاقة الكضع المركنية:
 إذا تـ ضغط النابض مسافة أكبر فإف طاقة الكضع................. إذا تـ استبداؿ كتر القكس بكتر أكثر مركنة فإف طاقة الكضع................س :2أكمؿ المخطط اآلتي:

س :4فسر العبارة اآلتية:
 سقكط الكرة عمى الرأس مف أعمى البناية يسبب ألما ،بينما سقكطيا مف مسافة صغيرة اليسبب ىذا األلـ.
س :3ناقش مدل صحة العبارة اآلتية:
 تعد الطاقة الكيميائية المختزنة في الكقكد طاقة كضع.149

الدرس الرابع
الطاقة الكيربائية
 الموضوع :الطاقة الكيربائية.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع الطاقة الكيربائية أف يككف قاد ار عمى أف:
يعرؼ الطاقة الكيربائية.
ّ -

 يعدد أىـ مصادر الطاقة الكيربائية. المفاىيم األساسية :الطاقة الكيربائية.
 المواد واألدوات :دائرة كيربائية ،مكلد كيربائي ،خمية شمسية ،مجمكعة مف الصكر.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطالب بإضاءة مصباح الكيرباء في غرفة الصؼ ،كمناقشتيـ بالمصدر
الذم أدل إلى إضاءة المصباح.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ الكيرباء ،كأىميتيا ،كمف أيف نحصؿ عمييا.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما ىي الطاقة الكيربائية؟ ما ىي أىـ مصادر الطاقة الكيربائية؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oتكجيو الطمبة إلى مالحظة األحداث اآلتية:
 إضاءة المصباح الكيربائي في غرفة الصؼ كمناقشة الطمبة حكؿ المصدر الذم أضاءالمصباح.
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 كصؿ سمؾ البطارية مع المصباح. تحريؾ دكالب المكلد الكيربائي ،كمالحظة إضاءة المصباح. عرض الخمية الشمسية عمى الطمبة ،كمناقشتيـ بصكرة لخمية شمسية مكضكعة فكؽ سطحمنزؿ كأىميتيا.
 عرض صكر ألجيزة تعمؿ بالكيرباء (مدفأة ،تمفاز )...كمناقشة الطمبة بأىمية الكيرباء فيحياتنا.
 oمناقشة الطمبة بالمصدر الذم يزكدنا بالكيرباء :بطارية ،مكلد كيربائي ،خمية شمسية.
 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
 oنسجؿ الحقائؽ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 تنتج طاقة البطاريات مف التفاعالت الكيميائية.o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 الطاقة الكيربائية ،أشكاؿ الطاقة ،مصادر الطاقة ،بطارية ،مكلد كيربائي ،خميةشمسية.

 oأكمؼ الطالب باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 الطاقة الكيربائية :شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف مصدر كيربائي. نحصؿ عمى الكيرباء مف مصادر مختمفة :البطاريات ،المكلد الكيربائي ،الخميةالشمسية.
 oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
مصدر ألشكاؿ مختمفة مف
ا
 الطاقة الكيربائية شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ،كما تعد الكيرباءالطاقة.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بالطاقة الكيربائية
الجانب اإلجرائي

الجانب المفاىيمي

ما ىي الطاقة الكيربائية؟
ما أىم مصادر الطاقة الكيربائية؟

المفاىيم :الطاقة الكيربائية ،أشكاؿ الطاقة ،مصادر

ادعاءات قيمية:
*الطاقة الكيربائية شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ،كما تعد الكيرباء

الطاقة ،بطاريات ،مكلدات كيربائية ،خاليا

مصد ار ألشكاؿ مختمفة مف الطاقة.

شمسية.

الحقائق :تنتج طاقة البطاريات مف التفاعالت الكيميائية.

ادعاءات معرفية:
* الطاقة الكيربائية :شكؿ مف أشكاؿ الطاقة ينتج عف
مصدر كيربائي.
*نحصؿ عمى الكيرباء مف مصادر مختمفة :البطاريات،
المكلد الكيربائي ،الخمية الشمسية.

التسجيالت والتحويالت:
الكيرباء مصدر لمطاقة الضكئية. لمكيرباء مصادر متعددة :البطارية ،المكلد الكيربائي،الخمية الشمسية.
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األشياء :دائرة كيربائية ،مكلد كيربائي ،خمية شمسية ،مجمكعة مف
الصكر.
األحداث :قياـ الطمبة بمالحظة األحداث التي تبيف أف الكيرباء مصدر
ألشكاؿ أخرل مف الطاقة ،كأف الطاقة الكيربائية تنتج مف
مصادر متعددة.
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ورقة عمل
الطاقة الكيربائية
س :1كضح المقصكد بالطاقة الكيربائية.
س :2عدد مصادر الطاقة الكيربائية.

س :3أصبحت الطاقة الكيربائية أىـ أشكاؿ الطاقة في عصرنا الحديث .أعطي أمثمة عمى ذلؾ.

س :4فكر :تعد الكيرباء المستخدمة في المنزؿ مصد ار لمطاقة ،كما تعد الطاقة الكيربائية شكال مف
أشكاؿ الطاقة.
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الدرس الرابع
الطاقة الكيربائية
 الموضوع :الخمية الشمسية.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع الخمية الشمسية أف يككف قاد ار عمى أف:
 يستنتج كظيفة الخمية الشمسية. المفاىيم األساسية :الخمية الشمسية.
 المواد واألدوات :آلة حاسبة تعمؿ بالطاقة الشمسية.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطالب بعرض صكرة لخمية شمسية عمى سطح منزؿ.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ الخمية الشمسية ،ككظيفتيا.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما كظيفة الخمية الشمسية؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oيضع الطالب يده عمى الخمية الشمسية في اآللة الحاسبة لتغطيتيا ،كيسجؿ ما يحدث بعد
فترة مف الزمف.
 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 الخمية الشمسية ،اآللة الحاسبة التي تعمؿ بالطاقة الشمسية ،بطارية.155

 oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 تحكؿ الخمية الشمسية طاقة الشمس الضكئية إلى طاقة كيربائية. oمناقشة الطالب بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 الخمية الشمسية تعمؿ عمؿ البطارية. الخمية الشمسية كالبطارية مصدر لمطاقة الكيربائية. يمكف تحكيؿ طاقة الشمس الضكئية إلى طاقة كيربائية. الخمية الشمسية تزكدنا بطاقة كيربائية بدكف دفع ثمف لمكيرباء. يمكف كضع مجمكعة مف الخاليا الشمسية فكؽ سطح المنزؿ كاستبداليا بالكيرباءالعادية لمحصكؿ عمى كيرباء بدكف دفع ثمف لمكيرباء.
 األقمار الصناعية تستمد طاقتيا مف الخاليا الشمسية التي تحكؿ ضكء الشمس إلىطاقة كيربائية.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بالخمية الشمسية
الجانب اإلجرائي

ما وظيفة الخمية الشمسية؟

الجانب المفاىيمي

ادعاءات قيمية:
*الخمية الشمسية تعمؿ عمؿ البطارية.
*الخمية الشمسية كالبطارية مصدر لمطاقة الكيربائية.
*يمكف تحكيؿ طاقة الشمس الضكئية إلى طاقة كيربائية.
*الخمية الشمسية تزكدنا بطاقة كيربائية بدكف دفع ثمف
الكيرباء.
*يمكف كضع مجمكعة مف الخاليا الشمسية فكؽ سطح
المنزؿ كاستبداليا بالكيرباء العادية لمحصكؿ عمى كيرباء
بدكف دفع ثمنيا.
*األقمار الصناعية تستمد طاقتيا مف خاليا شمسية تحكؿ
ضكء الشمس إلى طاقة كيربائية.

المفاىيم :الخمية الشمسية ،اآللة الحاسبة التي تعمؿ

ادعاءات معرفية:

بالطاقة الشمسية ،بطارية.

* تحكؿ الخمية الشمسية طاقة الشمس الضكئية إلى
طاقة كيربائية.
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التسجيالت والتحويالت:
اآللة الحاسبة تتكقؼ عف العمؿ عند انقطاع الضكء عنيا.

األشياء :آلة حاسبة تعمؿ بالطاقة الشمسية.
األحداث :يضع الطالب يده عمى الخمية الشمسية في اآللة الحاسبة
لتغطيتيا ،كيسجؿ ما يحدث بعد فترة مف الزمف.
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ورقة عمل
الخمية الشمسية
س :1فيما يختص بالخمية الشمسية:
 -1ما الفرؽ بيف الخمية الشمسية كالسخاف الشمسي؟

 -2ىؿ يمكف استخداـ الخمية الشمسية في المنزؿ؟ ألم األغراض يمكف أف تستخدـ؟

س :2فكر.
 -مف أيف تستمد األقمار الصناعية طاقتيا الالزمة لعمؿ األجيزة داخميا؟
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الدرس الرابع
الطاقة الكيربائية
 الموضوع :ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي أف يككف قاد ار عمى أف:
 يكضح المقصكد بظاىرة الحث الكيركمغناطيسي. يتحدث عف أىمية ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي. يحدد كظيفة المكلد الكيربائي. يتتبع أجزاء المكلد الكيربائي. يستنتج مبدأ عمؿ المكلد الكيربائي. يعرؼ الجمفانكميتر. المفاىيم األساسية :ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي.
 المواد واألدوات :ممؼ نحاسي ،أسالؾ تكصيؿ ،مغناطيس ،جمفانكميتر ،مكلد كيربائي.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطمبة ببطارية مكصمة مع سمؾ ممفكؼ حكؿ مسمار ،كمناقشتيـ بكيفية
تحكؿ الطاقة الكيربائية إلى طاقة مغناطيسية.
 oتطكير النقاش بسؤاؿ الطمبة عف إمكانية تحكيؿ الطاقة المغناطيسية إلى طاقة كيربائية،
كالتطرؽ لمفيكـ ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي كالمكلد الكيربائي ،كتحكالت الطاقة،
كالطاقة الحركية كالطاقة الكيربائية.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما ىي ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي؟ كيؼ تنتج ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي؟160

 ما أىـ التطبيقات عمى ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي؟ ما ىي مككنات المكلد الكيربائي؟ ما ىك مبدأ عمؿ المكلد الكيربائي؟ كيؼ يمكف الكشؼ عف كجكد تيار كيربائي؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطالب بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oتكجيو الطمبة إلى تسجيؿ ما يالحظكنو في األحداث اآلتية:
 إدخاؿ كاخراج مغناطيس مف ممؼ سمكي كمالحظة مؤشر الجمفانكميتر. تحريؾ دكالب المكلد الكيربائي إلضاءة المصباح. مناقشة الطمبة في أجزاء المكلد الكيربائي. مناقشة الطمبة في مبدأ عمؿ المكلد الكيربائي. oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي ،الجمفانكميتر ،تحكالت الطاقة ،المكلد الكيربائي ،طاقةالحركة ،الطاقة الكيربائية.

 oنسجؿ المبادئ المستخمصة كنضعيا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 إذا تحرؾ قضيب مغناطيسي داخال في ممؼ سمكي أك خارجا منو فإف تيا ار كيربائيايسرم في الممؼ ،ككذلؾ إذا تحرؾ ممؼ سمكي بشكؿ دكراني بيف قطبي مغناطيس
فسكؼ يسرم تيار كيربائي في الممؼ.
 oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
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 ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي :إذا تحرؾ قضيب مغناطيسي داخال في ممؼ سمكي أكخارجا منو فإف تيا ار كيربائيا يسرم في الممؼ ،ككذلؾ إذا تحرؾ ممؼ سمكي بشكؿ
دكراني بيف قطبي مغناطيس فسكؼ يسرم تيار كيربائي في الممؼ.
 المكلد الكيربائي يعمؿ عمى تحكيؿ طاقة الحركة إلى طاقة كيربائية ،مف خالؿ تحريؾدكالب مكصكؿ بممؼ سمكي مكجكد بيف قطبي مغناطيس.
 الجمفانكميتر :جياز يستخدـ لمكشؼ عف كجكد تيار كيربائي. oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي تمكننا مف تحكيؿ طاقة الحركة إلى طاقة كيربائية. يعد المكلد الكيربائي مف أىـ التطبيقات عمى ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي. إذا تمكنا مف إيجاد شيء يحرؾ محكر الدكراف لممكلد الكيربائي فسكؼ نحصؿ عمىطاقة كيربائية بدكف جيد.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بظاىرة الحث الكيرومغناطيسي
الجانب اإلجرائي

ما ىي ظاىرة الحث الكيرومغناطيسي؟

الجانب المفاىيمي

كيف تنتج ظاىرة الحث الكيرومغناطيسي ،وما أىم التطبيقات عمييا؟
ما ىي مكونات المولد الكيربائي؟وما مبدأ عممو؟
كيف يمكن الكشف عن وجود تيار كيربائي؟

ادعاءات قيمية:

المبادئ :إذا تحرؾ قضيب مغناطيسي داخال في ممؼ

*ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي تمكننا مف تحكيؿ طاقة

سمكي أك خارجا منو ،فإف تيا ار كيربائيا يسرم في

الحركة إلى طاقة كيربائية.

الممؼ ،ككذلؾ إذا تحرؾ ممؼ بشكؿ دكراني بيف قطبي

*يعد المكلد الكيربائي مف أىـ التطبيقات عمى ظاىرة

مغناطيس فسكؼ يسرم تيار كيربائي في الممؼ.

الحث الكيركمغناطيسي.
*إذا تمكنا مف إيجاد شيء يحرؾ محكر الدكراف لممكلد
الكيربائي فسكؼ نحصؿ عمى طاقة كيربائية بدكف جيد.
ادعاءات معرفية:

المفاىيم :ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي ،الجمفانكميتر،

*ظاىرة الحث الكيركمغناطيسي :إذا تحرؾ قضيب

تحكالت الطاقة ،المكلد الكيربائي ،طاقة الحركة ،الطاقة
الكيربائية.

مغناطيسي داخال في ممؼ سمكي أك خارجا منو ،فإف تيا ار
كيربائيا يسرم في الممؼ ،ككذلؾ إذا تحرؾ ممؼ بشكؿ
دكراني بيف قطبي مغناطيس فسكؼ يسرم تيار كيربائي
في الممؼ.
*المكلد الكيربائي يعمؿ عمى تحكيؿ طاقة الحركة إلى
طاقة كيربائية ،مف خالؿ تحريؾ دكالب مكصكؿ بممؼ
سمكي مكجكد بيف قطبي مغناطيس.
*الجمفانكميتر :جياز يستخدـ لمكشؼ عف كجكد تيار كيربائي.
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التسجيالت والتحويالت:
مؤشر الجمفانكميتر يتحرؾ عندما يتـ إدخاؿ كاخراجالمغناطيس منو.
المكلد الكيربائي يتككف مف :دكالب ،محكر دكراني،ممؼ سمكي ،قطبي مغناطيس.
األشياء :ممؼ نحاسي ،أسالؾ تكصيؿ ،مغناطيس ،جمفانكميتر،

 -الدكالب يحرؾ محك ار دكرانيا مكصال بممؼ سمكي يدكر

مكلد كيربائي.

بيف قطبي مغناطيس ،فيتكلد تيار كيربائي في الممؼ يؤدم

األحداث:

إلى إضاءة المصباح الكيربائي.

إدخاؿ كاخراج مغناطيس مف ممؼ سمكي كمالحظة مؤشرالجمفانكميتر.
تحريؾ دكالب المكلد الكيربائي إلضاءة المصباح.مناقشة الطمبة في أجزاء المكلد الكيربائي.-مناقشة الطمبة في مبدأ عمؿ المكلد الكيربائي.
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ورقة عمل
الحث الكيرومغناطيسي
س :1كضح المقصكد بظاىرة الحث الكيركمغناطيسي ،مبينا الطرؽ المختمفة لتكليد ىذه
الظاىرة.

س :2كضح طرؽ الكشؼ عف كجكد تيار كيربائي.

س :3فيما يختص بالمكلد الكيربائي:
 -1بيف الغرض مف استخدامو.
 -2عدد أجزاء المكلد الكيربائي.
 -3كضح مبدأ عمؿ المكلد الكيربائي.

س :4فكر.
 إذا تمكنا مف إيجاد شيء يقكـ بتحريؾ الدكالب بدال مف استخداـ اليد فسكؼ نحصؿ عمىطاقة كيربائية بدكف جيد .كيؼ يغير ىذا مف حياتنا؟
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الدرس الرابع
الطاقة الكيربائية
 الموضوع :مصادر الطاقة التي تدير الممفات في المكلدات الكيربائية.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع مصادر الطاقة التي تدير الممفات في المكلدات
الكيربائية أف يككف قاد ار عمى أف:
 يذكر بعض مصادر الطاقة التي تدير الممفات في المكلدات الكيربائية. يتحدث عف كيفية استغالؿ بعض مصادر الطاقة إلدارة ممفات المكلدات الكيربائية. يحدد أكثر مصادر الطاقة استخداما في تكليد الكيرباء حكؿ العالـ.

المفاىيم األساسية :مصادر الطاقة التي تدير الممفات في المكلدات الكيربائية.



المواد واألدوات :مكلد كيربائي ،مجمكعة مف الصكر لمصادر الطاقة تحرؾ دكالبا مكصكال
بممؼ المكلد الكيربائي لتكليد الكيرباء.



األساليب واألنشطة:

 oاستثارة اىتماـ الطالب بصكرة لمحطة تكليد الكيرباء ،كمناقشتيـ بالدخاف المتصاعد مف
ىذه المحطات.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ محطات تكليد الكيرباء ،كالمكلد الكيربائي ،كالكقكد
األحفكرم المستخدـ في محطات تكليد الكيرباء ،ككظيفة النكاعير المكضكعة في عرض
النير ،ككظيفة المزارع التي تتكاجد فييا كميات كبيرة مف المراكح الضخمة.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
-

ما ىي أىـ مصادر الطاقة التي تدير الممفات في المكلدات الكيربائية؟

 oتعريؼ الطمبة باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء لإلجابة
عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطالب بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
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 oتكجيو الطمبة إلى مالحظة مصدر الطاقة المستخدـ لتكليد الكيرباء في األحداث اآلتية:
-

إدارة عجمة المكلد الكيربائي باليد.

-

مناقشة صكرة لدكالب في عرض النير.

-

مناقشة صكرة لمراكح في طريؽ الرياح.

-

مناقشة صكرة لمحطة تكليد كيرباء.

 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
-

المكلد الكيربائي ،مصادر الطاقة ،تحكالت الطاقة ،طاقة الحركة ،الطاقة الكيربائية.

 oمناقشة الطمبة بالحقائؽ المكتشفة كنضعيا في مكانيا المخصص في .V-Shape
-

يعد الكقكد األحفكرم الطريقة األكثر استخداما في تكليد الكيرباء حكؿ العالـ.

 oأكمؼ الطالب باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
-

مف أىـ مصادر الطاقة التي تدير الممفات في المكلدات الكيربائية:



العضالت :تستخدـ لتكليد تيار صغير ،مثؿ إضاءة مصباح.



المياه الجارية :يكضع دكالب في طريؽ النير أك السد أك تحت الشالؿ.



الرياح :تكصؿ مركحة مكضكعة في طريؽ الرياح مع المحكر الدكراني المكصكؿ بممؼ
المكلد الكيربائي.



الكقكد :يتـ حرؽ الكقكد األحفكرم لتحكيؿ الماء إلى بخار يحرؾ دكالبا في طريقو.

 oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
-

احتراؽ الكقكد ىك أكثر الطرؽ استخداما في تكليد الطاقة الكيربائية حكؿ العالـ،
كىك أمر ممكث لمبيئة.

 oتضاء مصابيح السيارة مف خالؿ مكلد كيربائي مكصكؿ بعجالت السيارة.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بمصادر الطاقة التي تدير الممفات في المولدات الكيربائية
الجانب اإلجرائي

ما ىي مصادر الطاقة التي

الجانب المفاىيمي

تدير الممفات في المولدات الكيربائية؟

ادعاءات قيمية:
المفاىيم:المكلد الكيربائي ،مصادر الطاقة ،تحكالت

*احتراؽ الكقكد ىك أكثر الطرؽ استخداما في تكليد

الطاقة ،طاقة الحركة ،الطاقة الكيربائية.

الطاقة الكيربائية حكؿ العالـ ،كىك أمر ممكث لمبيئة.
* تضاء مصابيح السيارة مف خالؿ مكلد كيربائي
مكصكؿ بعجالت السيارة.

ادعاءات معرفية:

الحقائق :يعد الكقكد األحفكرم الطريقة األكثر استخداما

*مف أىـ مصادر الطاقة التي تدير الممفات في

في تكليد الكيرباء حكؿ العالـ.

المكلدات الكيربائية:
العضالت :تستخدـ لتكليد تيار صغير ،مثؿ إضاءةمصباح.
المياه الجارية :يكضع دكالب في طريؽ النير أك السدأك تحت الشالؿ.
الرياح :تكصؿ مركحة مكضكعة في طريؽ الرياح معالمحكر الدكراني المكصكؿ بممؼ المكلد الكيربائي.
الكقكد :يتـ حرؽ الكقكد األحفكرم لتحكيؿ الماء إلىبخار يحرؾ دكالبا في طريقو.
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التسجيالت والتحويالت:
 يمكننا تكليد تيار كيربائي عند تحريؾ المكلد الكيربائي باليد.المياه الجارية تعمؿ عمى تحريؾ ممؼ المكلد الكيربائي.الرياح تعمؿ عمى تحريؾ ممؼ المكلد الكيربائي.الكقكد األحفكرم يحكؿ الماء إلى بخار يدير ممؼ المكلداألشياء :مكلد كيربائي ،مجمكعة مف الصكر لمصادر الطاقة

الكيربائي.

تحرؾ دكالبا مكصكال بممؼ المكلد الكيربائي لتكليد الكيرباء.
األحداث:
إدارة عجمة المكلد الكيربائي باليد.مناقشة الطالب في صكر لمصادر طاقة تدير دكالبا مكصكالبممؼ المكلد الكيربائي.
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ورقة عمل
مصادر الطاقة التي تدير الممفات في المولدات الكيربائية

س :1تحدث عف مصادر الطاقة التي تستخدـ إلدارة ممؼ المكلد الكيربائي.

س :2ما ىي أكثر ىذه المصادر استخداما في تكليد الكيرباء حكؿ العالـ؟

س :3فكر.
 -كيؼ يمكف االستفادة مف طاقة الحركة الدكرانية لعجالت السيارة؟
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الدرس الخامس
تحولت الطاقة
 الموضوع :تحكالت الطاقة.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع تحكالت الطاقة أف يككف قاد ار عمى أف:
 يعدد أشكاؿ الطاقة في حياتنا. يعطي أمثمة لتحكالت الطاقة. يقدر جيكد العمماء كالمخترعيف في صناعة األجيزة التي تحكؿ الطاقة مف شكؿ إلىآخر.
 المفاىيم األساسية :تحكالت الطاقة.
 المواد واألدوات :مجمكعة مف مصادر الطاقة المختمفة.
 األساليب واألنشطة:
 oاطمب مف الطمبة أف يعددكا أشكاؿ الطاقة التي مرت معيـ خالؿ الكحدة  :طاقة نككية،
طاقة ضكئية ،طاقة ح اررية ،طاقة كيميائية ،طاقة صكتية ،طاقة حركة ،طاقة كضع ،طاقة
كيربائية.
 oاستثارة اىتماـ الطمبة بفرؾ اليديف ،كمناقشة الطمبة في طريقة تككف الطاقة الح اررية.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ تحكالت الطاقة.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 كيؼ تتحكؿ الطاقة مف شكؿ إلى آخر؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
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 oمناقشة الطمبة بمجمكعة مف مصادر الطاقة المختمفة كشكؿ الطاقة الداخؿ كالناتج عنيا
باإلضافة إلى االستخداـ ،كمناقشة الطمبة بالطريقة التي سيتـ بيا تنظيـ تمؾ المعمكمات
لمكصكؿ إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
مصدر الطاقة

شكل الطاقة الداخل

شكل الطاقة الناتج

الستخدام

مصباح كيربائي

كيربائية

ضكئية

اإلنارة

مركحة كيربائية

كيربائية

حركة

تمطيؼ الجك

الميكركفكف

صكتية

كيربائية

تكبير الصكت

الميكرككيؼ

كيربائية

ح اررية

تسخيف الطعاـ

المككاة

كيربائية

ح اررية

كي المالبس

البطارية

كيميائية

كيربائية

تشغيؿ األجيزة

المكلد الكيربائي

حركة

كيربائية

تزكيد البيكت بالكيرباء

الكرقة في النباتات

ضكئية

كيميائية

صنع الغذاء

 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape

 oتحكالت الطاقة ،مصادر الطاقة ،أشكاؿ الطاقة المختمفة.
 oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
-

تتحكؿ الطاقة مف شكؿ إلى آخر بشكؿ طبيعي ،مثاؿ :الكرقة في النبات-ضكئية إلى
كيميائية ،الشمس-طاقة نككية إلى طاقة ضكئية كح اررية .

-

تستخدـ األجيزة المختمفة لتحكيؿ الطاقة مف شكؿ إلى آخر.

 oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
-

الطاقة تتحكؿ مف شكؿ إلى آخر.

-

نحتاج إلى تحكيؿ الطاقة مف شكؿ إلى آخر لمقياـ ببعض األعماؿ ،مثاؿ :ال يمكننا
االستفادة مف الطاقة الكيربائية قبؿ تحكيميا إلى أشكاؿ أخرل مثؿ الطاقة الضكئية
التي تستخدـ في اإلنارة.

 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بتحولت الطاقة
الجانب اإلجرائي

الجانب المفاىيمي

كيف تتحول الطاقة من شكل إلى آخر؟

ادعاءات قيمية:
*الطاقة تتحكؿ مف شكؿ إلى آخر.
*نحتاج إلى تحكيؿ الطاقة مف شكؿ إلى آخر لمقياـ
ببعض األعماؿ ،مثاؿ :ال يمكننا االستفادة مف الطاقة
الكيربائية قبؿ تحكيميا إلى أشكاؿ أخرل مثؿ الطاقة
الضكئية التي تستخدـ في اإلنارة.

المفاىيم :تحكالت الطاقة ،مصادر الطاقة ،أشكاؿ الطاقة

ادعاءات معرفية:

المختمفة.

*تتحكؿ الطاقة مف شكؿ إلى آخر بشكؿ طبيعي ،مثاؿ:
الكرقة في النبات-ضكئية إلى كيميائية ،الشمس-نككية إلى
ضكئية كح اررية.
*تستخدـ األجيزة المختمفة لتحكيؿ الطاقة مف شكؿ إلى آخر.
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التسجيالت والتحويالت:
مصدر

شكل الطاقة

شكل الطاقة

الطاقة

الداخل

الناتج

مصباح

كيربائية

ضكئية

الستخدام

اإلنارة

كيربائي
مركحة

كيربائية

حركة

تمطيؼ الجك

كيربائية
تكبير

الميكركفكف

صكتية

كيربائية

الميكرككيؼ

كيربائية

ح اررية

المككاة

كيربائية

ح اررية

كي المالبس

البطارية

كيميائية

كيربائية

تشغيؿ

المكلد

حركة

كيربائية

الصكت
تسخيف
األشياء :مجمكعة مف مصادر الطاقة المختمفة.

الطعاـ

األحداث :يقكـ الطمبة بتحديد مصدر الطاقة كشكؿ الطاقة الداخؿ
كالناتج منو كاالستخداـ.

األجيزة

الكيربائي
الكرقة في

تزكيد البيكت
بالكيرباء

ضكئية

كيميائية

صنع الغذاء

النباتات
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ورقة عمل
تحولت الطاقة
س :1أذكر أمثمة لتحكالت الطاقة ،مبينا المصدر كشكؿ الطاقة الداخؿ كالناتج.
المصدر

شكؿ الطاقة الداخؿ

س :2تحدث عف أىمية تحكيؿ الطاقة مف شكؿ آلخر.

175

شكؿ الطاقة الناتج

الدرس الخامس
تحولت الطاقة
 الموضوع :قانكف حفظ الطاقة.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع قانكف حفظ الطاقة أف يككف قاد ار عمى أف:
 يذكر نص قانكف حفظ الطاقة. يعطي أمثمة يبيف فييا كيؼ يعمؿ قانكف حفظ الطاقة. يعطي أمثمة تدؿ عمى عظمة الخالؽ في تنظيـ الككف ،مثؿ قانكف حفظ الطاقة. المفاىيم األساسية :حفظ الطاقة.
 المواد واألدوات :صكرة لشالؿ كدكالب في عرض النير.
 األساليب واألنشطة:
 oجذب اىتماـ الطمبة بكضع قطعة مف الحديد الداكف في أشعة الشمس.
 المعمـ :مف أيف جاءت الح اررة؟ الطمبة :مف الشمس. المعمـ :أيف ذىبت أشعة الشمس؟ الطالب :تحكلت إلى ح اررة. المعمـ :إذف أشعة الشمس لـ تختؼ بؿ تحكلت إلى ح اررة. oتطكير النقاش بالحديث عف حفظ الطاقة.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 كيؼ يعمؿ قانكف حفظ الطاقة؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
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 oناقش الطمبة بما يحصؿ في صكرة الشالؿ كالدكالب المكضكع في عرض النير ،كاطمب
منيـ أف يتتبعكا تحكالت الطاقة لتكليد الكيرباء كما في الصكرة.
 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 -تحكالت الطاقة ،الفناء ،االستحداث ،حفظ الطاقة.

 oأكمؼ الطالب باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 قانكف حفظ الطاقة :الطاقة ال تفنى كال تستحدث كلكنيا تتحكؿ مف شكؿ إلى آخر. oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 الككف تـ إبداعو فأحداثو ال تسير بشكؿ عشكائي بؿ تحكمو القكانيف مثؿ قانكف حفظالطاقة.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بقانون حفظ الطاقة
الجانب اإلجرائي

الجانب المفاىيمي

كيف يعمل قانون حفظ الطاقة؟

القوانين :قانكف حفظ الطاقة.

ادعاءات قيمية:
*الككف تـ إبداعو فأحداثو ال تسير بشكؿ عشكائي بؿ تحكمو
القكانيف مثؿ قانكف حفظ الطاقة.

المفاىيم :تحكالت الطاقة ،الفناء ،االستحداث ،حفظ

ادعاءات معرفية:

الطاقة.

* قانكف حفظ الطاقة :الطاقة ال تفنى كال تستحدث كلكنيا
تتحكؿ مف شكؿ إلى آخر.

األشياء :صكرة لشالؿ كدكالب في عرض النير.
األحداث :يتتبع الطمبة تحكالت الطاقة لتكليد الكيرباء كما في الصكرة.
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ورقة عمل
قانون حفظ الطاقة
س :1أذكر نص قانكف حفظ الطاقة.

س :2أذكر مثاال مكضحا فيو المقصكد بقانكف حفظ الطاقة.
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الدرس السادس
مصادر الطاقة والبيئة
 الموضوع :أنكاع مصادر الطاقة.
 األىداف التعميمية:
يتكقع مف الطالب بعد دراستو لمكضكع مصادر الطاقة كالبيئة أف يككف قاد ار عمى أف:
 يميز بيف مصادر الطاقة المتجددة كغير المتجددة. يعي أىمية المحافظة عمى البيئة مف خالؿ الترشيد في استغالؿ مصادر الطاقة غيرالمتجددة ،كالتكجو إلى استغالؿ مصادر الطاقة المتجددة.
 يستخدـ مصادر طاقة بديمة في بيئتو. المفاىيم األساسية :مصادر الطاقة المتجددة ،مصادر الطاقة غير المتجددة.
 المواد واألدوات :مجمكعة مف مصادر الطاقة المختمفة.
 األساليب واألنشطة:
 oاستثارة اىتماـ الطمبة بصكرة لمكقد حطب لتسخيف الماء ،كصكرة أخرل لسخاف شمسي.
 oتطكير النقاش بالتطرؽ إلى مفيكـ مصادر الطاقة الممكثة لمبيئة كمصادر الطاقة صديقة
البيئة.
 oطرح السؤاؿ الرئيس عمى الطالب كتسجيمو عمى السبكرة:
 ما أنكاع مصادر الطاقة؟ oتعريؼ الطالب باألشياء ك األحداث؛ أم الكيفية التي سيستخدمكف بيا تمؾ األشياء
لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بارتباط تمؾ األشياء كاألحداث بالسؤاؿ الرئيس.
 oمناقشة الطمبة بمصادر الطاقة المختمفة كتصنيفيا إلى مصادر طاقة ممكثة لمبيئة كمصادر
غير ممكثة ،ككذلؾ تصنيفيا إلى مصادر تتناقص مع الزمف كمصادر ال تتناقص مع
الزمف.
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 oمناقشة الطمبة بالطريقة التي سيتـ استخداميا لمعالجة البيانات كتنظيميا ،بيدؼ التكصؿ
إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس.
مصدر الطاقة

يتناقص مع الزمن

مموث لمبيئة

الشمس

ال

ال

الرياح

ال

ال

الحطب

نعـ

نعـ

الفحـ الحجرم

نعـ

نعـ

الغاز الطبيعي

نعـ

نعـ

البنزيف

نعـ

نعـ

الكيركسيف

نعـ

نعـ

المياه الجارية

ال

ال

 oأرسـ  V-Shapeعمى السبكرة.
 oبمساعدة الطمبة ،نمخص التسجيالت كنبكبيا عمى .V-Shape
o

نسجؿ المفاىيـ التي يتـ التطرؽ إلييا في مكانيا المخصص في .V-Shape
 -البيئة ،التمكث ،مصادر طاقة متجددة،مصادر طاقة غير متجددة،مصادر طاقة بديمة.

 oأكمؼ الطمبة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس في  ،V-Shapeوأسجؿ إجابة السؤاؿ الرئيس
في الجانب األيمف ضمف االدعاءات المعرفية.
 مصادر الطاقة المتجددة :ىي تمؾ المصادر الغير قابمة لمنفاد كغير ممكثة لمبيئة عنداستخداميا ،كال يؤثر استخداميا الحالي عمى األجياؿ القادمة.
 مصادر الطاقة غير المتجددة :ىي تمؾ المصادر القابمة لمنفاد كالممكثة لمبيئة عنداستخداميا ،كالتي تحرـ األجياؿ القادمة مف االستفادة منيا.
 oمناقشة الطمبة بالقيـ المستخمصة مف ىذا االكتشاؼ ككيؼ ستفيدىـ في حياتيـ اليكمية.
 يجب التقميؿ مف استخداـ مصادر الطاقة غير المتجددة كالبحث عف مصادر بديمة. إذا استطعنا استبداؿ مصادر الطاقة غير المتجددة بمصادر طاقة متجددة فسكؼنحصؿ عمى طاقة ال تمكث البيئة ،كال تتناقص مع الزمف.
 oالقياـ بعرض  V-Shapeعمى السبكرة بشكمو النيائي باستخداـ جياز العرض الرأسي.
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V-Shape
الخاص بأنواع مصادر الطاقة
الجانب اإلجرائي

ما أنواع مصادر الطاقة؟

الجانب المفاىيمي

ادعاءات قيمية:
*يجب التقميؿ مف استخداـ مصادر الطاقة غير المتجددة،
كالبحث عف مصادر بديمة.
*إذا استطعنا استبداؿ مصادر الطاقة غير المتجددة
بمصادر طاقة متجددة فسكؼ نحصؿ عمى طاقة ال تمكث
البيئة ،كال تتناقص مع الزمف ،كتعفينا مف دفع ثمف الكيرباء.

ادعاءات معرفية:

المفاىيم :البيئة ،التمكث ،مصادر طاقة متجددة ،مصادر

*مصادر الطاقة المتجددة :ىي تمؾ المصادر الغير قابمة

طاقة غير متجددة ،مصادر طاقة بديمة.

لمنفاد كغير ممكثة لمبيئة عند استخداميا ،كال يؤثر
استخداميا الحالي عمى األجياؿ القادمة.
*مصادر الطاقة غير المتجددة :ىي تمؾ المصادر القابمة
لمنفاد كالممكثة لمبيئة عند استخداميا ،كالتي تحرـ األجياؿ
القادمة مف االستفادة منيا.
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التسجيالت والتحويالت:
مصدر الطاقة

يتناقص مع الزمن

مموث لمبيئة

الشمس

ال

ال

الرياح

ال

ال

الحطب

نعـ

نعـ

الفحـ الحجرم

نعـ

نعـ

الغاز الطبيعي

نعـ

نعـ

األشياء :مجمكعة مف مصادر الطاقة المختمفة.

البنزيف

نعـ

نعـ

األحداث :قياـ الطمبة بتصنيؼ مصادر الطاقة إلى ممكثة لمبيئة

الكيركسيف

نعـ

نعـ

كتتناقص مع الزمف كأخرل تتناقص مع الزمف كال تتناقص مع

المياه الجارية

ال

ال

الزمف.
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ورقة عمل
أنواع مصادر الطاقة
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of using V-Shape
strategy on scientific achievement of the fifth grade students of different
learning style compared with the traditional method, and to identify their
point of view about using V-Shape strategy in learning.
The sample of study consisted of (68) female students of the 5th grade from
Al-Sadaqa Al-Felastenya Al-Koreya School from the Directorate of
Education /Jenin .This sample studied the unit of 'energy' of the 5th science
text book into two groups (experimental, control).
To actualize the purpose of the study, the researcher used the following
tools: a scientific achievement test, instructional guide for teaching the unit
of 'energy' of the 5th science text book according to V-Shape strategy, the
Kolb modified '' learning style test'', and an interview with each student of
the experimental group.
(ANCOVA)(4×2) showed a presence of a statistically significant difference
at (α=0.05) between the means of the grades of the students on the
scientific achievement test, which was applied after experimental
treatment, by 5th grade students in favour of experimental group. But There
B

was no statistically significant difference due to the interaction between
teaching method and learning style.
In addition, the data from the interview showed that 5 th grade students have
positive trends toward using V-Shape strategy in learning.
Based on these results, the study recommended the following. First, the
importance of using V-Shape strategy in teaching science as a result of its
great role in improving the educational achievement of students and its
harmony with different learning styles and students' positive trends toward
using it in learning. Second, the importance of training science teachers
on the strategy and how they apply it in teaching science. Finally, the
strategy recommended to carry out other studies in other subjects, classes
and variables.
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