جامعةةةةةةر

ةةةة ة – غةةةة ة

عمةةةةةاد ات لةةةةةا

اع ةةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةر ا

ةةةةةةةةةةةةر

قسم ملنا ج وألةاا

اتةت س

فاعلية منوذجي الفورمات والتعلم التوليدي يف تنمية مهارات حل
املسألة اللفظية بوحدة الكهرباء املتحركة يف العلوم
لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

The effectiveness of 4MAT and generative learning models to develop the skills
of verbal problem solving in dynamic electricity unit in science for the ninth
grade female students in Gaza

إعداد الباحثـة
فـدوى حممـود القطشـان
إشـــــــراف
الدكتور حممد فؤاد أبو عودة
األستاذ الدكتور /عطا حسن درويش
أستاذ طرق تدريس العلوم املساعد
أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم
اجلامعة اإلسالمية  -غزة
جامعة األزهر  -غزة
ال ملتط با حلصول ع ى د جر ملاجستري يف ملنا ج وألاا
قتمت ذه ا لاار لتكما ً
ة – غة
اتت س من ك ر ا ةر – جامعر
7341هـ 6172 -م

ﺨْ
ﱳ
ﺆ
ﺧ
ـ
ـﻏﻵﱠﳉ
يﳊٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ

"قالُوا سُبْحَانكَ لا عِلْمَ لنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتنَا إِنَّكَ
أنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ"
صدق اهلل العظيم
(البقرة)23 :

أ

إهـــــــــداء
إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي الطريق ......
إلى رفيق دربي زوجي الغالي .......
إلى من ربياني صغيراً .....
وكان اإلحسان في تربيتهما لي عنوان ......
إلى أبي وأمي الغاليين ......
إلى من هم أقرب إليَّ من روحي ........
أبنائي شموع حياتي ونور عيني .......
إلى إخوتي وأخواتي األعـزاء .......
إلى شبابنا وبناتنا جيل الغد المشرق .......
إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل.......
أهدي ثمرة جهدي المتواضع سائلة المولى عز وجل أن
يجعله علماً نافعاً خالصاً لوجهه الكريم.

واهلل ويل التوفيق
الباحثة /فدوى محمود القطشان


ب

شكـر وتقديـر
الحمدهللربالعالمين والشكر هلل على ما وهبني من صبر وهدى وتوفيق نناقاه هقاا العمق ،
والصالة والسالم علقى ششقرا المرسقلين سقيدنا مخمقد اقاتم النبيقين موامقام المااهقدين وعلقى لق وصقخب

وسلم تسليماً كثي اًر.

قا تعقالىَ " :ربِّ أَ ْو ِزعْ نِيأَنْ أَ ْش ُك َرنِعْ َم َت َكالتِيأَ ْن َع َ
َلِلِحِ
وأَنْ أَعْ َمل ََ َ
ىوالِدَ ي َ
و َعلَ َ
علَي َ
مْت َ
ِين "( .النم )91 :
ِكالَِلِح َ
ِكفِيعِ َبِد َ
ِيب َرحْ َمت َ
ض ِه َ
َترْ َ
ُوأَ ْدخ ِْلن ِ
ال يسققعني فققي هققا ا الم ققام ال شن شت ققدم بالشققكر الاهي ق لك ق مققن :اامعققأل ارههققر وال ققا مين

عليها على اهدهم الالي لادمأل الطالب.

ارستاا الدكتور الفاض  /عطقا درويق  ،والقدكتور الفاضق  /مخمقد شبقو عقودة للاهقد القاب بقااله نتمقام
هققاا العم ق ومرااعت ق وتدقي ق وخرصققهما الشققديد علققى ا قرار الرسققالأل بوفض ق صققورة ،فلهمققا منققي ك ق

الت دير واالمتنان.

كمققا شت ققدم بالشققكر رعضققال لانققأل المناقشققأل ،ارسققتااة ال قدكتورة /فتخيققأل اللولققو مناقش قاً ااراي قاً،

والدكتور /علي نصار مناقشاً داالياً ل بولهمقا مناقشقأل هقاه الرسقالأل خيق

كقان ا ار همقا ارثقر الكبيقر فقي

ارور الرسالأل في شام صورة ،شسو اهلل شن ياهيهم عني شفض الاهال.

وكق الشققكر والت ققدير ل سققاتاة ارفاضق الققاين قققاموا بتخك قيم شدوات الرسققالأل علققى مققا شبققدوه مققن

مالخظات قيمأل كان لها ارثر في ثرال هاه الرسالأل.

كمققا شت ققدم بالشققكر الاهي ق لمدرسققأل بنققات قهة انعداديققأل (ش) ممثلققأل بمققديرتها ارسققتااة  /م قريم

الخسنات لما قدمت من تسهيالت في تطبي هاه الرسالأل.

وعظققيم الشققكر موصققو ل اققت والمعلمققأل المتمي قهة  /داليققا عيسققى التققي سققاعدتني فققي تطبي ق

الدراسأل باستادام نموااي الفورمات والتعلم التوليدب وعلى ما شبدت مقن صقبر وسقعأل صقدر فا اههقا اهلل

عني ك اير.

كما شقدم باقات شكرب وامتناني لرفي دربي هواقي القاب مرنقي باهتمامق وكقان سقنداً لقي بعقد

اهلل – سبخان وتعالى  -في مشوارب التعليمي.

الدب العهيهين اللاين مراني بدعواتهما فلهما االص خبي.
لى و َّ

لدب شبنا ي هيا ،شخمد ،ورامي الاين ساندوني ودعموني في هاه الرسالأل.
لى ش لى ما َّ

وشاي اًر الشكر موصو لك من مقد يقد العقون والنصقل والتوايق وشسقهم فقي ناقاه هقاه الد ارسقأل،

ومن لهج لسان بالدعال لي ،راايألً من المولى عه وا شن ياهيهم عني اير الاهال.

الباحثة
فدوى محمود القطشان

ت

ملخص الدراسة
هدفت هاه الدراسأل لقى معرفقأل مقدى فاعليقأل نمقوااي الفورمقات ( )4MATوالقتعلم التوليقدب فقي

تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل اللفظيققأل بوخققدة الكهربققال المتخركققأل فققي العلققوم لققدى طالبققات الصققا التاس ق
ارساسي بغهة ،ولتخ ي الك تم صيا أل السؤا الر يس التالي:

مققا فاعليققأل نمققوااي الفورمققات والققتعلم التوليققدب فققي تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل اللفظيققأل بوخققدة

الكهربال المتخركأل في العلوم لدى طالبات الصا التاس ارساسي بغهة؟
خي ق

تققم اسققتادام المققنهج التاريبققي ال ققا م علققى تصققميم ثققال

ماموعققات م ق قيققاس قبلققي –

بعدب ،كما تم استادام المنهج الوصقفي التخليلقي فقي تخليق الوخقدة السادسقأل مقن كتقاب الصقا التاسق

فققي مققادة العلققوم لتخدي قد المسققا اللفظيققأل مواعققادة صققيا أل المختققوى وف ق المتغي قرين المسققت لين (نمققوار
الفورمات ،نموار التعلم التوليدب).
ولتخ ي شهداا الدراسأل تم عداد دلي المعلم وفق نمقوار الفورمقات وكقالك دليق الطالقب وفق

نمقوار الفورمققات ،وتقم شيضقاً عققداد دليق المعلققم وفق نمققوار الققتعلم التوليققدب وكققالك دليق الطالققب وفق
نمققوار الققتعلم التوليققدب ،وااتبققار المسققا

عققرل الوسققا

اللفظيققأل فققي وخققدة الكهربققال المتخركققأل للصققا التاس ق  ،وتققم

واردوات السققاب أل علققى ماموعققأل مخكمققين واب قرال لمرااعتهققا وتققدقي ها ،وبعققد الققك تققم

تطبيق ااتبققار المسققا

اللفظيققأل علققى عينققأل اسققتطالعيأل مققن طالبققات الصققا العاشققر تمثلققت فققي ()03

طالبققأل مققن طالبققات مدرسققأل خليمققأل السققعديأل (ش) بمديريققأل شققما
تمهيداً لتطبي على العينأل ارساسيأل ،وتم التخ

المخكمين ،وتم التخ

قهة والققك للتخ ق مققن صققد االاتبققار

من صدق باستادام صد االتسا الداالي ،وصد

من ثبات باستادام معادلأل شلفا كرونباخ.

وتكونت العينأل ارساسقيأل مقن ( )13طالبقأل مقن طالبقات الصقا التاسق ارساسقي بمدرسقأل بنقات

قهة انعداديققأل (ش) لالا ققات ،تققم ااتيارهققا بطري ققأل قصققديأل فققي الفص ق الد ارسققي الثققاني للعققام الد ارسققي
 5392 – 5392م ،وتم توهيعها على ثال

ماموعقات بعقد التعيقين العشقوا ي ،لتمثق طالبقات الصقا

( )9/1الماموع ققأل التاريبي ققأل ارول ققى بواقق ق ( )03طالب ققأل تل ققين موض ققوعات وخ ققدة الكهرب ققال المتخرك ققأل

باس ققتادام نم ققوار الفورم ققات ،وتمثق ق طالب ققات الص ققا ( )5/1الماموع ققأل التاريبي ققأل الثاني ققأل بواقق ق ()03

طالبققأل تل ققين موضققوعات وخققدة الكهربققال المتخركققأل باسققتادام نمققوار الققتعلم التوليققدب ،وتمث ق طالبققات

الص ققا ( )0/1الماموع ققأل الض ققابطأل تل ققين موض ققوعات وخ ققدة الكهرب ققال المتخرك ققأل باس ققتادام الطري ققأل
االعتياديأل.


ث

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 -9واققود فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )α = 0.01بققين متوسققطي دراققات
طالب ققات الماموع ققأل التاريبي ققأل ارول ققى (درس ققن باس ققتادام نم ققوار الفورم ققات) ودرا ققات طالب ققات
الماموعأل الضابطأل (درسن بالطري أل االعتياديأل) في ااتبار المسا

التاريبيأل ارولى.

اللفظيأل لصالل الماموعأل

 -5واققود فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )α = 0.01بققين متوسققطي دراققات
طالبات الماموعأل التاريبيأل الثانيأل (درسن باسقتادام نمقوار القتعلم التوليقدب) ودراقات طالبقات
الماموعأل الضابطأل (درسن بالطري أل االعتياديأل) في ااتبار المسا

اللفظيأل لصالل الماموعأل

التاريبيأل الثانيأل.

 -0ال تواققد واققود فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )α = 0.01بققين متوسقطي
درا ققات طالب ققات الماموع ققأل التاريبي ققأل ارول ققى (درس ققن باس ققتادام نم ققوار الفورم ققات) ودرا ققات
طالبق قات الماموع ققأل التاريبي ققأل الثاني ققأل (درس ققن باس ققتادام نم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب) ف ققي ااتب ققار

المسا

اللفظيأل.

 -4واود فرو اات داللأل خصا يأل عند مستوى داللأل ) (α = 0.01بقين متوسقط دراقات طالبقات
الماموعققأل التاريبيققأل ارولققى (درسققن باسققتادام نمققوار الفورمققات) ،ودراققات طالبققات الماموعققأل
التاريبيق ققأل الثانيق ققأل (درسق ققن باسق ققتادام نمق ققوار الق ققتعلم التوليق ققدب) ،ودراق ققات طالبق ققات الماموعق ققأل

الضققابطأل (درسققن بالطري ققأل االعتياديققأل) فققي التطبي ق البعققدب الاتبققار المسققا
كانت الفرو لصالل نموار التعلم التوليدب.

اللفظيققأل ،خي ق

 -2يخ ق ك ق مققن نمققوار (الفورمققات) ونمققوار (الققتعلم التوليققدب) الفاعليققأل فققي تنميققأل مهققارات خ ق
المسولأل اللفظيأل في مادة العلوم وف اً لمعد الكسب بالك (.)1.12

وفققي ضققول النتققا ج السققاب أل توصققي الباخثققأل باسققتادام نمققوااي الفورمققات والققتعلم التوليققدب فققي

تققدريس العلققوم وتققدعو ال ققا مين علققى المنققاهج عققادة بنققال مختققوى كتققب العلققوم العامققأل الفلسققطينيأل وف ق
نموااي الفورمات والتعلم التوليدب مواعداد شدلأل لمعلمي العلوم تتضمن ليأل التقدريس بهقاين النمقوااين،
كم ققا ت ت ققرا الد ارس ققأل اق قرال د ارس ققات مماثل ققأل عل ققى ب ققاقي التاصص ققات وال ققك للوق ققوا عل ققى شث ققر نم ققوار
الفورمات ونموار التعلم التوليدب في التدريس.
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Abstract
The effectiveness of 4MAT and generative learning models to develop
the skills of verbal problem solving in dynamic electricity unit in
science for the ninth grade female students in Gaza.
The study aims to recognize the effectiveness of 4MAT and generative
learning models to develop the skills of verbal problem solving in dynamic
electricity unit in science for the ninth grade female students in Gaza.
To achieve this, the following question has been formed.
What is the effectiveness of 4MAT and generative learning models to
develop the skills of verbal problem solving in dynamic electricity unit in
science for the ninth grade female students in Gaza.
The experimental approach has been used to form pre and post criteria
groups, also descriptive and analytical approach has been used to analyse the
content of the unit six of the science book for grade 9 in order to extract alist
of verbal problems , and to reformulate the content according to the 4MAT
model and generative learning model.
To achieve the study aims, a teacher's guide and student's guide
according to 4MAT model steps as well as according to the generative
learning model steps have been prepared. Also a verbal issues test has been
prepared. The previous means and tools have been controlled by being
exposed to a group of arbitrators.
After that, a verbal issues test has been applied on an exploratory
sample of (30) students from Halima El Saidiya school grade (10) northern
Gaza. This is to check the veracity of the test in order to apply it on the main
sample. The veracity of the test has been achieved by the internal consistency
and arbitrator's veracity.
The consistency checking has been done by using the Cron bakh
equation.
The main sample has been formed of (90) students from grade 9 in
Gaza prep. girls "A" school which has been chosen purposively during the
second term 2015 -2016. The sample has been distributed randomly on three
study groups.
Students of 9/1 stand for the first experimental group.This means that
(30) students have been taught the dynamic electricity unit using 4MAT
model. While Students of 9/2 stand for the second experimental group.This
means that (30) students have been taught the dynamic electricity unit using
generative learning model. And Students of 9/3 stand for the third control
group. This means that (30) students have been taught the dynamic electricity
unit using traditional method.


ح

The study found the following results:
1. There are statistically significant differences at (α = 0.01) among the
student's average degrees of the first experimental group (4MAT)
model and the control group (traditional method) in the verbal
problems test in favor of the first experimental group.
2. There are statistically significant differences at (α = 0.01) among the
student's average degrees of the second experimental group (generative
learning) model and the control group (traditional method) in the verbal
problems test in favor of the second experimental group.
3. There are no statistically significant differences at (α = 0.01) among the
student's average degrees of the first experimental group (4MAT)
model and the second experimental group (generative learning) model
in the verbal problems test.
4. There are statistically significant differences at (α = 0.01) among the
student's average degrees of the first experimental group(4MAT)
model, the second experimental group (generative learning) model,
and the control group (traditional method) in the verbal problems test in
favor of the second experimental group (generative learning) model.
5. All of (4MAT) and (Generative learning) models achieve the
effectiveness to develop the skills of verbal problem solving in science
according to the modified gain rate Black (1.12).
In the light of all previous results, the researcher recommends that is
essential to use (4MAT) model and (generative learning) model in science
teaching, and calls on those in charge of curriculum to rebuilding the
Palestinian general science books according to the (4MAT) model and
(Generative learning) model, in addition to preparing teacher's guides
including the steps of these two models.
At last it is also suggested to do more similar studies on the other subjects to
examine the effect of (4MAT) model and (Generative learning) model in
teaching.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:
تعققد العمليققأل التعليميققأل التعلميققأل ركي قهة الت ققدم والتطققور رب شمققأل ،فانصققالا يبققدش بتطققوير نوعيققأل

التعليم والتقي ال تقتم ال بتطقوير المعلقم وطقر التقدريس والوسقا
بينها لتخسين تخصي الطالب وص

التعليميقأل والمنقاهج والتقي تتكامق فيمقا

مها ارتهم للوصو بهم لى النمو الشام .

وفي ضول هاا الت دم العلمي والت ني والبخثي الها

التي ال بد شن يكتسبها المعلم ويتعلم بها الطالب.

فإننا بخااأل لى المهيد من طقر التقدريس

ل ققد ركققه التربويققون الاققهل اركبققر مققن اهققودهم البخثيققأل علققى ط ار ق التققدريس ،رنهققا مققن شهققم

مااالت العلوم التربويأل وشوسعها ،وشكثرها قابليأل للتطوير والنمو ،والك رنها تعقد شداة فعالقأل للتعامق مق
متغيرات العصر المعرفيأل داا الغرفأل الصفيأل.
ومن شهم النظريات التي اهتمت بالك النظريأل البنا يأل ،خيق

تعتبقر النظريقأل البنا يقأل مقن شخقد

نظريات التعلم التي ينادب بها عدد من المنظرين التربقويين علقى القر م مقن اقاورها الممتقدة ختقى شوا ق
ال رن العشرين .وم الك فما اهلت تطبي اتها التربويأل مخدودة اداً في العالم ،خي
من ارخيان شطرها النظريأل (العويش .)5 :5335 ،

لم تتااوه في كثير

ل ققالك يا ققب الخ ققرص عل ققى رب ققط ه ققاه النظري ققأل ب ققالواق الترب ققوب دون الاض ققو للت الي ققد وال ققنظم

فبدال من االعتماد على الخفظ واالستظهار فقي تعلقيم الطقالب للعلقوم علينقا
الموروثأل مهما كانت عري أل ً
التركيققه علققى الفهققم واالسققتيعاب بخيق

نسققاعد المققتعلم علققى التكيققا ومققن ثققم بنققال المعنققى كق بطري تق

الااصأل مراعاةً للفرو الفرديأل.
ويمكققن تلاققيص تعريققا النظريققأل البنا يققأل للققتعلم بونهققا تعنققي التكيفققات الناتاققأل فققي المنظومققات
المعرفي ققأل الوظيفي ققأل للف ققرد ،والت ققي تخ ققد

(العويش .)99 :5335 ،

لمعادل ققأل التناقض ققات الناشق ق أل م ققن تفاعلق ق مق ق معطي ققات الع ققالم

وقد اسقترعت ال قدرات المتنوعقأل للع ق البشقرب والفقرو بقين النقاس وانعكاسقاتها علقى سقلوكياتهم
اهتمام ارفراد العاديين والعلمال منا بدل الال ختى اان (مينا.)953 :9115 ،
ن نمقوار الفورمقات ( )4matهقو نمققوار تعليمقي تقدريبي بنقا ي يامق المبقادأل ارساسقيأل لعققدة
نظريققات قا مققأل فققي التطققور اننسققاني بانضققافأل لققى النظريققات الخديثققأل فققي وظققا ا الققدما خيق

تشققير

مكققارثي لققى شن نظريققات التطققور اننسققاني لاققون ديققوب وكققار اققونج ودايفيققد كولققب شققكلت الفلسققفأل
2

النظريققأل لنظققام فورمققات )(4mat

والتققي تفتققرل بققون شسققاس الققتعلم اننسققاني مققا هققو ال عمليققأل تكيققا

شاصقققي مسق ققتمر نق ققاتج عقققن بنا ق ق للمعق ققاني فق ققي خيات ق ق كمقققا شضق ققافت شن مفهق ققوم الالتنقققاظر الق ققدما ي

والد ارس ققات الت ققي قام ققت بتطبيق ق ه ققاا المفه ققوم عل ققى مواق ققا ال ققتعلم والتعل ققيم ود ارس ققأل طبيع ققأل التاص ققص

قر لنظققام ()4mat
النصققفي للققدما وشهميتق كسققمأل للتفققرد اننسققاني والتطققور الشاصققي شضققاا بعق ًقدا اق ًا
(فلمبان.)52 :5331 ،
قال علققى الققك فإن ق ياققب عطققال العمليققات الع ليققأل االهتمققام الكققافي شثنققال التققدريس رن الققك
وبنق ً
قدال مققن ت ققديم المعلومققات اققاههة خسققبما ي ارهققا
يسققاعد المققتعلم علققى التفكيققر فيمققا خول ق ومخاولققأل فهم ق بق ً

المعلم مناسبأل .ن تعويد الطالب على التفكير وبنقال معنقى اقاص بق مقن اقال شنشقطأل مناسقبأل ل د ارتق
وتفكيره يساهم في صناعأل الع و .

وتسهم استراتيايات التعليم التي تستند لقى اقانبي القدما فقي تكقوين بي قأل صقفيأل يقر مخقدودة
انمكانققات وبالتققالي ال ق اي ق قققادر علققى خ ق المشققكالت المسققت بليأل خي ق

وداعمأل مواياابيأل لتعظيم ال درة على التعلم (عيا  ،وههران.)920 :5395 ،

ن هققاه الطري ققأل طبيعيققأل

ل ققد اات ققارت الباخث ققأل ه ققاا النظ ققام ( )4matال ققاب يتك ققون م ققن شربق ق م ارخق ق ه ققي( :المالخظق قأل

التومليأل ،بلورة المفهوم ،التاريب النشط ،الابرات الماديأل المخسوسأل) في دراستها رنق بنقي علقى شنمقاط

الققتعلم الفرديققأل واهققتم بوولويققات معالاققأل العمليققات الاهنيققأل وصققمم ليرت ققي بققوعي موادراك المققتعلم للوصققو
لققى مققا يت قوالم م ق اصوصققيت  ،فهققو عمليققأل يققتم فيهققا ت ققديم التعلققيم بطري قأل تااطققب فيهققا شنمققاط امي ق

المتعلمين م ارعيأل شن الناس يتعلمون بشك ماتلا.

شمققا النمققوار التوليققدب (لفياوتسققكي) فهققو شخققد نمققاار الققتعلم والتعلققيم التققي ظهققرت خققديثاً وبنيققت

علققى شفكققار الفلسققفأل البنا يققأل وتطبي اتهققا فققي ماققا العلقوم ،تلققك النمققاار التققي تعققرا بونهققا ماموعققأل مققن

الماططققات التققي ترسققم م ارخ ق واط قوات التعلققيم والققتعلم علققى ضققول وشسققس فققرول النظريققأل البنا يققأل،
ويمكن لهاه النماار شن تسهم ٍ
بدور فعا ٍ في تخ ي نواتج قا مأل على المعنى (قابي .)52 :5331 ،
كما شن هاا النموار يتمت بمراخ يمكن تطبي هقا فقي الميقدان التربقوب دون عنقال كبيقر وبإنتقار
هير خي

اشتملت مراخ التعلم التوليدب على شرب مراخ وهي( :الطور التمهيدب  ،الطور التركيهب

(البقؤرة)  ،الطقور المتعقارل (التخقدب)  ،طقور التطبيق ) وفقي هقاه الم ارخق تسقتادم لغقأل الخقوار بخيق

تصبل شداة نفسيأل للتفكيقر وبهقا يقتعلم الطقالب فقي ماموعقات تعاونيقأل تفاعليقأل يركقه فيهقا علقى المفقاهيم

المسققتهدفأل ،مواتاخققأل الفرصققأل للطققالب للمسققاهمأل بمالخظققاتهم ثققم توظيققا مققا تعلمققوه فققي خيققاتهم اليوميققأل

(فنونأل.) 55 :5331 ،

3

ٍ
كمستهلك سقلبي للمعلومقات
من واهأل نظر الباخثأل فإن النموار التوليدب ال يتعام م الدما

ولكن يبني تفسيرات الااصأل من المعلومقات الماهنقأل لديق ويكقون اسقتدالالت منهقا .ودور المعلقم يكمقن

فققي مسققاعدة الطققالب فققي توليققد الققروابط شو يسققاعدهم علققى ال قربط بققين ارفكققار الاديققدة بعضققها بعض قاً
بالتعلم الساب لديهم .فمرخلأل الطور التمهيدب تركه على التفكير الفردب للطقالب للكشقا عقن الابقرات

السققاب أل لققديهم ،ومرخلققأل الطققور التركيققهب تركققه علققى التفققاول االاتمققاعي وعم ق الماموعققات للتوص ق

للمفقاهيم المسققتهدفأل ،شمققا مرخلققأل التخققدب فتركققه علقى تعققدي التصققورات الاطققو مواخققال المفققاهيم الاديققدة
مخلهققا وفققي مرخلققأل التطبي ق يوظققا الطققالب المفققاهيم الاديققدة التققي تعلموهققا فققي مواقققا اديققدة ،وهققاا
النموار يركه على العم في ماموعات صغيرة .
وبخكم عم الباخثقأل كمعلمقأل علقوم للصقا التاسق

في خ المسا

ف قد الخظقت شن الطالبقات يقوااهن صقعوبأل

اللفظيقأل فقي العلقوم والتقي تتطلقب توظيقا ال قوانين الرياضقيأل ،لقاا كقان ال بقد مقن ياقاد

طر اديدة لت ديمها تدمج بين النظريات العلميأل والعمليات الع ليأل ليصبل التعلم شكثر واقعيأل ،خي

ن

ال وانين المستادمأل في خلها تبنى على المفاهيم ،و البقاً مقا تسقتادم طري قأل واخقدة لاميق الطالبقات فقي
تدريس المسا

اللفظيأل وهاا يتنافى م مبدش مراعاة الفرو الفرديأل.

ن الابقرات التعليميققأل تسققاعد علققى اكتسققاب المعلومققات ،وتسققاهم فققي تخ يق ارهققداا وتهويققد
ممقا يقؤدب

المتعلمين بالمعلومات والمبادأل وال وانين والنظريات والتاارب والتعميمات وارفكار والخ قا
لى نمو المفاهيم واتساعها ،والمسا اللفظيأل تعتمد بشك ٍ شساسي على ال وانين العلميأل والتي هقي بخقد

ااتها عبارة عن عالقات رياضيأل تربط بين ماموعأل مفاهيم.

وبعد استطال الباخثقأل ارال ماموعقأل مقن معلمقات ومشقرفي العلقوم عقن ارولويقات فقي تقدريس

العلققوم ششققاروا لققى ضققرورة التغييققر الاققارب فققي طققر التققدريس المسققتادمأل بخيق

العصر المعرفيأل والتربويأل المتسارعأل.

ن هاا الضعا الظاهر علقى شبنا نقا فقي خق المسقا

تتمشققى مق متغي قرات

اللفظيقأل فقي العلقوم يعقود لعقدة شسقباب ال

تافققى علين ققا مثقق تك ققدس المنه ققار وشس ققاليب الت ققويم المتبع ققأل والمق قوارد المادي ققأل المتاخ ققأل وط ققر الت ققدريس
المسققتادمأل خي ق

تسققتادم الطققر االعتياديققأل ال ا مققأل علققى الخفققظ واالسققتظهار فققي شققرا هققاه المسققا

للطقالب علقى شنهققا ماقرد ققوانين ورمققوه ياقب علققى الطالقب خفظهقا وتطبي هققا ممقا يولقد فكقرة سقي أل لققدى
الطالب عن هاه المسا اللفظيأل بشك ٍ ااص وعن مادة العلوم بشك ٍ عام.
قور للعمليقأل
لالك ياب االنت ا من التعليم االعتيادب لى القتعلم النشقط القاب ياعق الطالقب مخ ًا

التعليميققأل باالعتمققاد علققى ارنشققطأل والنمققاار التققي تفعق دور الطالققب وتشققاع علققى االستفسققار والبخق
عن المعرفأل بما يساعده على الربط والفهم بين المعلومات وب ال شثر التعلم فترة طويلأل.
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وقد ظهر في اردب التربوب عدد من الدراسات لعالر مشكالت تدريس العلوم باستادام نموار

الفورمققات مثق

د ارسققأل الابققاوب ( ،)5392ود ارسققأل التيققان ( ،)5394ود ارسققأل عيققا

وهه قران (،)5395

ود ارسققأل الماضققي ( ،)5338ود ارسققأل ديالنققي ( ،)5335ود ارسققأل باتريشققا ( )9187خي ق

شظهققرت ه ققاه

الد ارسققات فاعليققأل نمققوار الفورمققات فققي تققدريس العلققوم ،كمققا ظهققرت د ارسققات لعققالر مشققكالت تققدريس
ودرسققأل مخمققد ( ،)5395ود ارسققأل
العلققوم باسققتادام نمققوار الققتعلم التوليققدب مثق د ارسققأل فنونققأل ( ،)5395ا

السعدب ( ،)5395ودراسأل سلمان ( ،)5395ودراسأل الشيخ ( ،)5393ودراسأل قابي ( ،)5331ودراسأل
صق ق ققالل ( ،)5331ود ارسق ق ققأل الاق ق ققولي ( ،)5335ود ارسق ق ققأل عبق ق ققد الك ق ق قريم ( ،)5333ود ارسق ق ققأل لق ق ققي ،لق ق ققيم،
وارابوسققكي ( ،)5331ود ارسققأل لققي ( ،)5338ود ارسققأل ريتشققموند وسققترلي ( )9112وقققد شظهققرت هققاه

الدراسات فاعليأل نموار التعلم التوليدب في تدريس العلوم.

وقققد طققت هققاه الد ارسققات العديققد مققن المتغي قرات والموضققوعات الماتلفققأل فققي العلققوم كارخيققال
والكيميال والفيهيال ولكن في خدود علم الباخثأل لم تتوفر دراسات مكثفأل للم ارنأل بين فاعليأل هاه النماار

لبيان شب النماار شكثر فاعليأل كما لم يتطر شب منها لى المسولأل اللفظيأل في العلوم وعلي فقإن المبقرر
الققر يس للد ارسققأل الخاليققأل هققو معالاققأل ضققعا الطققالب فققي خ ق المسققا

اللفظيققأل وتخديققد فاعليققأل هققاين

النموااين (الفورمات والتعلم التوليدب) في خ المسولأل اللفظيأل في العلوم.

كما ظهرت دراسات تعالج مشكلأل خ المسولأل اللفظيأل في العلقوم مثق د ارسقأل سقرهيد (،)5392
ود ارس ق ققأل عب ق ققده ( ،)5395ود ارس ق ققأل العربي ق ققد ( ،)5393ود ارس ق ققأل الص ق ققم ( ،)5331ود ارس ق ققأل شب ق ققو عا ق ققوة

( ،)5331ودراسأل المالك (.)5333

ولكقن هققاه الد ارسقات لققم تتنقاو نمققوار الفورمقات ونمققوار القتعلم التوليققدب كمتغيقر مسققت

موانمققا

تناولت متغيرات مست لأل شارى كما شنها لم تتناو تنميأل مهارات خ المسقولأل اللفظيقأل فقي العلقوم للصقا

التاس عدا دراسأل عبده (.)5395

وانطالقاً من الك شرادت الباخثقأل فقي هقاا البخق

شن تسقلط الضقول علقى نمقوااين بنقا يين وهمقا

نموار (الفورمات) ونموار (التعلم التوليدب) من اال دراسأل م ارنأل بينهما.

وتعققهب الباخثققأل ااتيارهققا لنمققوااي (الفورمققات  -الققتعلم التوليققدب) لققى نققدرة الد ارسققات العربيققأل

الم ارنأل باصوص هاه النماار على مستوى فلسطين.

لققاا تر ققب الباخث قأل فققي معرفققأل ه ق ك ق مققن النمققوااين (الفورمققات والققتعلم التوليققدب) لهمققا نفققس
الفاعليأل في تنميأل مهارات خ المسولأل اللفظيأل بوخدة الكهربال المتخركأل في العلوم لدى طالبات الصا

التاس ارساسي بغهة ،شم شن شخدهما سوا يتفو على ااار في تنميأل مهارات خ المسولأل اللفظيأل.
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مشكلة الدراسة (التساؤالت):
وتتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
 ما فاعلية نموذجي الفورمات والتعلم التوليدي في تنمية مهارات حل المسألة اللفظيـة بوحـدالكهرباء المتحركة في العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغز ؟

ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية:
 -9م ققا ص ققورة نم ققوار الفورم ققات المق قراد توظيفق ق ف ققي ت ققدريس المس ققا
المتخركأل في الصا التاس ارساسي؟

 -5ما صورة نموار القتعلم التوليقدب المقراد توظيفق فقي تقدريس المسقا

اللفظي ققأل ف ققي وخ ققدة الكهرب ققال
اللفظيقأل فقي وخقدة الكهربقال

المتخركأل في الصا التاس ارساسي؟

 -0مققا مهققارات خ ق المس قولأل اللفظيققأل الم قراد تنميتهققا باسققتادام نمققوار (الفورمققات) ونمققوار (الققتعلم
التوليدب) بوخدة الكهربال المتخركأل في العلوم لدى طالبات الصا التاس ارساسي؟

 -4هق تواققد فققرو بققين متوسققطي دراققات طالبققات الماموعققأل التاريبيققأل ارولققى (درسققن باسققتادام

نم ققوار الفورم ققات) ودرا ققات طالب ققات الماموع ققأل الض ققابطأل (درس ققن بالطري ققأل االعتيادي ققأل) ف ققي

ااتبار المسا

اللفظيأل؟

 -2ه ق تواققد فققرو بققين متوسققطي دراققات طالب قات الماموعققأل التاريبيققأل الثانيققأل (درسققن باسققتادام
نموار التعلم التوليدب) ودراات طالبات الماموعقأل الضقابطأل (درسقن بالطري قأل االعتياديقأل) فقي

ااتبار المسا

اللفظيأل؟

 -2هق تواققد فققرو بققين متوسققطي دراققات طالبققات الماموعققأل التاريبيققأل ارولققى (درسققن باسققتادام
نموار الفورمات) ودراات طالبات الماموعأل التاريبيأل الثانيأل (درسن باسقتادام نمقوار القتعلم

التوليدب) في ااتبار المسا

اللفظيأل؟

 -7ه تواقد فقرو بقين متوسقطات دراقات طالبقات الماموعقأل التاريبيقأل ارولقى (درسقن باسقتادام
نموار الفورمات) ودراات طالبقات الماموعقأل التاريبيقأل الثانيقأل (درسقن باسقتادام نمقوار القتعلم

التولي ققدب) ف ققي ااتب ققار المس ققا

اللفظي ققأل م ابق ق درا ققات طالب ققات الماموع ققأل الض ققابطأل (درس ققن

بالطري أل االعتياديأل)؟

 -8ه يخ

نموار الفورمات الفاعليأل في تنميأل مهارات خق المسقولأل اللفظيقأل وف قاً لمعقد الكسقب

بالك ()1.12؟

 -1هق يخ ق نمققوار القتعلم التوليققدب الفاعليققأل فققي تنميققأل مهققارات خق المسقولأل اللفظيققأل وف قاً لمعققد
الكسب بالك ( )1.12؟
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فرضيات الدراسة:
 -9ال تواققد فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )α ≥ 0.05بققين متوسققطي دراققات
الماموعققأل التاريبيققأل ارولققى (درسققن باسقتادام نمققوار الفورمققات) ودراققات طالبققات

طالبقات

الماموعأل الضابطأل (درسن بالطري أل االعتياديأل) في ااتبار المسا

اللفظيأل.

 -5ال تواققد فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )α ≥ 0.05بققين متوسققطي دراققات
طالبات الماموعأل التاريبيأل الثانيأل (درسن باسقتادام نمقوار القتعلم التوليقدب) ودراقات طالبقات

الماموعأل الضابطأل (درسن بالطري أل االعتياديأل) في ااتبار المسا

اللفظيأل.

 -0ال تواققد فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )α ≥ 0.05بققين متوسققطي دراققات
طالب ققات الماموع ققأل التاريبي ققأل ارول ققى (درس ققن باس ققتادام نم ققوار الفورم ققات) ودرا ققات طالبق قات
الماموع ققأل التاريبي ققأل الثاني ققأل (درس ققن باس ققتادام نم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب) ف ققي ااتب ققار المس ققا

اللفظيأل.

 -4ال تواقد فقرو اات داللقأل خصقا يأل عنقد مسقتوى داللقأل ( )α ≥ 0.05بقين متوسقطات دراقات
طالب ققات الماموع ققأل التاريبي ققأل ارول ققى (درس ققن باس ققتادام نم ققوار الفورم ققات) ودرا ققات طالب ققات

الماموع ققأل التاريبي ققأل الثاني ققأل (درس ققن باس ققتادام نم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب) ف ققي ااتب ققار المس ققا
اللفظيأل م اب دراات طالبات الماموعأل الضابطأل (درسن بالطري أل االعتياديأل).

 -2ال يخ

نمقوار الفورمقات الفاعليقأل فقي تنميقأل مهقارات خق المسقولأل اللفظيقأل وف قاً لمعقد الكسقب

بالك (.)1.12

 -2ال يخ ق نمققوار الققتعلم التوليققدب الفاعليققأل فققي تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل اللفظيققأل وف قاً لمعققد
الكسب بالك (.)1.12

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:
 -9تخديد مهارات خ المسولأل اللفظيأل المراد تنميتها باستادام نموااي الفورمات والتعلم التوليدب.
 -5الكشققا عمققا اا كققان هنققاك فققرو بققين متوسققط دراققات طالبققات الماموع قأل التاريبيققأل ارولققى

(درس ققت بنم ققوار الفورم ققات) والماموع ققأل التاريبي ققأل الثاني ققأل (درس ققت بنم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب)
والماموع ققأل الض ققابطأل (درس ققت بالطري ققأل االعتيادي ققأل) ف ققي ااتب ققار المس ققا

الكهربال المتخركأل في الصا التاس .

اللفظي ققأل ف ققي وخ ققدة

 -0الكشققا عققن مققدى فاعليققأل نمققوااي الفورمققات والققتعلم التوليققدب فققي تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل
اللفظيأل بوخدة الكهربال المتخركأل لدى طالبات الصا التاس ارساسي بغهة.
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أهمية الدراسة:

تتضح أهمية الدراسة من خالل الناحية النظرية والناحية التطبيقية كما يلي:

أوالً  /األهمية النظرية :وتكمن في النقاط التالية:

 -9تنققاو نمققوااي الفورم ققات والققتعلم التوليققدب وم ققدى فاعليتهمققا فققي تنمي ققأل مهققارات خ ق المسق قولأل
مققا اه هنققاك نققدرة فققي الد ارسققات التققي تناولققت هققاه

اللفظيققأل فققي وخققدة الكهربققال المتخركققأل خيق

المتغيرات.

 -5مخاولأل انسهام في ت ديم طار نظرب خو نموار الفورمات ونموار التعلم التوليقدب والمسقا
اللفظيأل في العلوم.

ثانياً  /األهمية التطبيقية :وتكمن في النقاط التالية:
 -9قققد تفيققد هققاه الد ارسققأل فققي ت ققديم نمققاار شكثققر فاعليققأل فققي خ ق المسققا
(الفورمات) ونموار (التعلم التوليدب).

 -5ق ققد تس ققاعد ه ققاه الد ارس ققأل المعلم ققين عل ققى ت ققديم المس ققا

اللفظيققأل مث ق  :نمققوار

اللفظي ققأل بطري ققأل ماتلف ققأل ع ققن الطق قر

االعتياديأل.

 -0قققد تفيققد هققاه الد ارسققأل مش قرفي مققادة العلققوم ومصققممي ومعققدب الم قواد التدريبيققأل الااصققأل بتققدريب
المعلم ققين عل ققى توظي ققا نم ققاار ت ققدريس ادي ققدة تفي ققد ف ققي ت ققدريس المس ققا

اللفظي ققأل به ققدا رفق ق

كفايات المعلمين في هاا الماا .

 -4ت دم الدراسأل ماموعأل من القدروس التطبي يقأل خقو توظيقا نمقوار (الفورمقات) ونمقوار (القتعلم
التوليدب) لتدريس المسا

اللفظيأل في وخدة الكهربال المتخركأل لدى طالب الصا التاس .

 -2قد تسهم هاه الدراسأل في خ

باخثين اقرين علقى اقرال د ارسقات وبخقو تعقالج ققدرة الطقالب

على خ المسولأل اللفظيأل في العلوم من اال نماار تدريس شارى.

حدود الدراسة:
 الحــد الموضــوعي  :ركققهت الد ارسققأل علققى فاعليققأل نمققوااي الفورمققات والققتعلم التوليققدب فققي خ قالمسققا

اللفظيققأل فققي وخققدة الكهربققال المتخركققأل فققي العلققوم فققي الصققا التاس ق بهققدا الم ارنققأل

بينهما.

 الحد البشري :اقتصرت الدراسأل على طالبات الصا التاس ارساسقي بمقدارس الوكالقأل بمنط قألشر

هة للعام الدراسي  5392 – 5392م.

 -الحد المكاني :تم تطبي الدراسأل بمدرسأل بنات هة انعداديأل (ش) لالا ات بمنط أل شر

هة.

 الحد الزماني :شاريت هاه الدراسأل في الفص الدراسي الثاني للعام الدراسي 5392-5392م.8

مصطلحات الدراسة :تم تعريفها إجرائياً كالتالي:
الفاعليــة :هققي مسققتوى التغيققر الققاب يط ق شر علققى مهققارات خ ق المسققولأل اللفظيققأل لققدى طالبققات الماموعققأل
التاريبيقأل ارولقى نتياقأل تطبيق نمقوار الفورمقات ومسقتوى التغيقر القاب يطق شر علقى مهقارات خق المسقولأل

اللفظيققأل لققدى طالبققات الماموعققأل التاريبيققأل الثانيققأل نتياققأل تطبي ق النمققوار التوليققدب وف ق نتققا ج ااتبققار

المسقا

اللفظيقأل المعقد والقك مققن اقال واقود داللقأل خصقا يأل لفققرول الد ارسقأل بانضقافأل لتخ يق الخققد

اردنى لنسبأل الكسب المعد لبالك وهي .9.95
نمــوذج الفورمــات :هقو نمققوار تعليمققي بنقا ي يتكققون مققن شربق م ارخق هققي :المرخلقأل ارولققى :المالخظققأل
التومليققأل ،المرخلققأل الثانيققأل :بلققورة المفهققوم ،المرخلققأل الثالثققأل :التاريققب النشققط ،المرخلققأل الرابعققأل :الاب قرات

الماديققأل المخسوسققأل .والققاب سققيتم توظيف ق فققي تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل اللفظيققأل فققي وخققدة الكهربققال
المتخركأل للصا التاس .
النموذج التوليدي :هو نموار تعليمي بنا ي قا م على شرب اطوات متسلسلأل وهي( :الطقور التمهيقدب
– الطور التركيقهب (البقؤرة) – الطقور المتعقارل (التخقدب) – طقور التطبيق ) والقاب سقيتم توظيفق فقي
تنميأل مهارات خ المسولأل اللفظيأل في وخدة الكهربال المتخركأل للصا التاس .
مهارات حل المسألة اللفظية:
هي كساب الطالبات ال درة الالهمأل على خ المسولأل اللفظيأل والك من اال :
 -9تخديد المعطيات.
 -5تخديد المطلوب.

 -0تخديد ال انون المناسب للخ .
 -4استادام العالقات وال وانين المناسبأل في يااد المتغير الماهو بمعلوميأل باقي المتغيرات.
وتتعلق بموضققوعات الفيهيققال فققي وخققدة الكهربققال المتخركققأل للصققا التاسق ويمكققن تنميتهققا لققدى

الطالبات باستادام نموار الفورمات والنموار التوليدب وقياسها من اال ااتبار المسا

اللفظيأل الاب

شعدت الباخثأل.
وحد الكهربـاء المتحركـة  :هقي الوخقدة السادسقأل مقن كتقاب العلقوم للصقا التاسق فقي الفصق الد ارسقي
الثاني في فلسطين في طبعأل (.)5392 – 5392
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الفصل الثاني
اإلطـــار النظــــري
 المحور األول :نموذج الفورمات
 المحور الثاني :نموذج التعلم التوليدي
 المحور الثالث :المسائل اللفظية

الفصل الثاني
اإلطـــار النظــــري
سعت الدراسأل الخاليأل لى هيادة قدرة الطالبات على خ المسا

اللفظيأل في الفيهيال من اقال

توظيا نموااي الفورمات والتعلم التوليقدب ،ولقالك قامقت الباخثقأل بمرااعقأل شدبيقات العلقوم التربويقأل اات

العالقأل بمتغيرب الدراسأل وهما:

 المخور ارو  :نموار الفورمات. المخور الثاني :نموار التعلم التوليدب. -المخور الثال  :المسا

اللفظيأل.

المحور األول :نموذج الفورمات
تعريف نموذج الفورمات :4mat
هققو نمققوار مققن نمقاار شنمققاط الققتعلم لبيقرنيس مكققارثي ،وسققمي نظققام الفورمققات بهققاا االسققم رنق
يركه على شربعأل شنماط متداالأل م بعضها كالنسيج فكلمقأل ( )MATتعنقي (خصقيرة) (شخمقد:5399 ،

.)972

لقد تعددت التعريفات التي تتعلق بنموذج الفورمات ومنها:
تعرفق ق التي ققان (" )1 :5394بونق ق اس ققتراتيايأل تعليمي ققأل قا م ققأل عل ققى تص ققنيا مك ققارثي الرب ققاعي

رساليب القتعلم مق دمقج مفهقوم القتخكم النصقفي للقدما  ،وتتكقون مقن شربق اطقوات ،وكق اطقوة عبقارة

عققن مققرخلتين خققداهما مواهققأل للققنمط اريمققن مققن الققدما  ،واراققرى مواهققأل للققنمط اريسققر مققن الققدما .
والاط قوات هققي :التخفيققه مواثققارة دافعيققأل الطلبققأل مققن اققال المالخظققأل والتوم ق  ،بلققورة المفهققوم ( تطققوير

المفهوم ) ،التدريب (التاريب النشط) ،التطبي (الابرات الماديأل المخسوسأل)".
وتعرف ههران وعيا

(" )922 :5395بونق نمقوار تربقوب بنقا ي يرتكقه علقى تخفيقه الطالبقات

موات ق ققان المفق ققاهيم وتطبي اتهق ققا العمليق ققأل والتركيق ققب انبق ققداعي ،ويتكق ققون مق ققن ثمق ققاني اط ق قوات هق ققي :ال ق قربط
والخضور والصورة وانابار والتطبي والتوسي والتن يأل واردال ،م اراا بعين االعتبار اانبي الدما
اريمن واريسر".
كما تعرف فلمبان (" )1 :5331بون نظام تعليمي قا م على تصنيا مكارثي الرباعي رساليب

التعلم م دمج مفهوم التخكم النصفي للدما ".
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ويعرف الدورب ( )49 :5395وتعرف النعيمي (" )2 :5390بون شخد النمقاار التعليميقأل والقاب

يتك ققون م ققن الاطق قوات انا ار يق قأل ال ا م ققأل عل ققى المالخظ ققأل التوملي ققأل ،وبل ققورة المفه ققوم ،والتاري ققب النش ققط،
والابرات الماديأل المخسوسأل".
ممققا سققب يتضققل للباخثققأل شن التعريفققات السققاب أل اتف ققت علققى شن نمققوار الفورمققات يتبق النظريققأل

البنا يأل ويتكون من شرب مراخ يتركه فيها العم على اع التعلم نشط قا م على المعنى .

بينمققا ااتلققا تعريققا فلمبققان ( )5331عققن بققاقي التعريفققات فققي شن ق لققم يض ق م ارخ ق مخققددة

انموار الفورمات.

وتعرفـــل الباحثـــة إجرائيـــاً :ه ققو نم ققوار تعليم ققي بن ققا ي يتكققون م ققن شربق ق م ارخ ق ه ققي :المرخل ققأل ارول ققى:

المالخظققأل التومليققأل ،المرخلققأل الثانيققأل :بلققورة المفهققوم ،المرخلققأل الثالثققأل :التاريققب النشققط ،المرخلققأل الرابعققأل:

الاب قرات الماديققأل المخسوسققأل .والققاب سققيتم توظيف ق فققي تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل اللفظيققأل فققي وخققدة
الكهربال المتخركأل للصا التاس .

األساس النظري الفلسفي لنموذج :4MAT
ن نموار  4matهو نموار تعليمي تدريسي يام المبادأل ارساسيأل لعقدة نظريقات قا مقأل فقي

التطققور اننسققاني بانضققافأل لققى النظريققات الخديثققأل فققي وظققا ا الققدما تشققير مكققارثي لققى شن نظريققات
التطقور اننسققاني لاققون ديققوب وكققار اققونج ودايفيققد كولققب شققكلت الفلسققفأل النظريققأل لنظققام  4matوالتققي
تفترل بون شساس التعلم اننساني ما هو ال عمليأل تكيا شاصي مستمر ناتج عن بنا للمعاني في

خيات  .كما شضافت مفهوم الالتناظر الدما ي والدراسات التقي قامقت بتطبيق هقاا المفهقوم علقى مواققا
التعل ققيم وال ققتعلم ود ارس ققأل طبيع ققأل التاص ققص النص ققفي لل ققدما وشهميتق ق كس ققمأل للتف ققرد اننس ققاني والتط ققور
الشاصي شضاا بعداً ا اًر لنموار الفورمات (فلمبان.)99 :5331 ،

أفكار ديفيد
كولب

أفكار جون
ديوي

أفكار كارل
جونج

نموذج
الفورمات
شكل ( )7 – 6األساس الفلسفي لنموذج الفورمات (من تصميم الباحثة)
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وترى السيد ( )771 :775 ،6173أن نموذج الفورمات جمع بين األفكار التالية:
أوالً :أفكار "جون ديوي" والخبر :

عالاققت فلسققفأل ديققوب مواضققي عديققدة فهققي فلسققفأل للخيققاة تققؤمن بققالتغيير ،وتهققدا لققى التطققور

والنمو ،وتتاا من الابرة منهااً لها في موااهقأل الواقق ومشقكالت  ،كمقا تتاقا مقن التفكيقر العلمقي شداتهقا

المنط يأل مقن شاق الوصقو لقى الخ ي قأل الموضقوعيأل ،وفقي ضقول القك شكقد "ديقوب" علقى الصقلأل الوثي قأل
بققين الاب قرة والتاريققب ،خي ق

يققرى الققتعلم ثم قرة التاريققب المسققتمر الققاب يمكققن المققتعلم مققن التفاع ق م ق

المواقا العمليأل التي تعد من سلوك وشفكقاره ،ولكقي تكقون الابقرة مفيقدة فقال بقدشن تقؤدب لقى مهيقد مقن
الابرات مما يضمن استم ارريأل عمليأل التعلم مواكساب شسقاليب التفكيقر والمثق والعقادات المر وبقأل ،شب شن

االختكاك الدا م م المخيط عن طري سلسلأل من االاتبارات يمكقن المقتعلم مقن تنميقأل معارفق ومها ارتق
واتااهات  ،وبالتالي تخ ي التكام في شاصيت .

اسقتفادت "مكققارثي" عنقد بنققال نموااهقا مققن شفكقار "ديققوب" فقي :شهميققأل ت قديم الابقرات التقي تعققين

المتعلم على فهم نفس والبي أل المخيطأل ب والتقي تتوافق مق شفكقاره موامكاناتق  ،وخقدو القتعلم مقن اقال

التاريب ،وهاا يتضل من اال نموار "مكارثي" الاب تبقدش دورتق بقربط المعلومقات الاديقدة بالبي قأل بمقا
لدى المتعلم من ابرات ساب أل وينتهي بتطبي ما تعلم المتعلم في مواقا اديدة.

ثانياً :أفكار "ديفيد كولب" والتعلم التجريبي:
الاب يعتمد نمواا على نظريأل التعلم التاريبي كما يوضخ في كتاب "التعلم التاريبي".
)(Experiential Learning : Experience as the Source of Learning and Development

فالتارب ققأل ه ققي مص ققدر ال ققتعلم والتنمي ققأل ،ويتمثق ق نموااق ق ف ققي بع ققدين ،ارو  :التص ققور ويمثلق ق

التاربأل الماديأل والتاريد المفقاهيمي ،والثقاني :المعالاقأل ويتمثق فقي المشقاهدة التومليقأل والتاريقب الفعقا .
ويخاو كولب في نمواا الدمج بين ارنماط ارربعأل للتعلم بهدا الوصو بالتعلم لى المثاليأل.

وتأتي أنماط التعلم كما يلي:

 النمط التباعدي  :Divergingيضم اطوات التعلم من التاربأل العمليقأل والمالخظقأل التومليقأل ،يتميقه
ص ققاخب ه ققاا ال ققنمط بكونق ق تايل ققي ،ولديق ق ال ققدرة عل ققى ط ققرا ارفكق قار ورؤي ققأل ارش ققيال م ققن منظ ققور
ماتلا ،ولدي اهتمامات ث افيأل واسقعأل ،وخقب لامق المعلومقات ،دا مقاً يسقو نفسق  :مقا السقبب ورال

الك؟.

ومققن الطققر التعليميققأل المناسققبأل لهققم طري ققأل المخاض قرة م ق التركيققه علققى ن ققاط ال ققوة والضققعا

واستادامات النظام ،وكالك االكتشاا.
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 النمط االستيعابي  :Assimilatingيضم اطوات التعلم من المفاهيم الماقردة والمشقاهدة التومليقأل.
وشصخاب هاا النمط قادرين على فهقم مقدى عقريل مقن المعلومقات ووضقعها فقي نمقاار منط يقأل شو

نظريات والك من اال االستدال االست ار ي ودا ماً ما يواهون رنفسهم تساؤ  :مقااا هنقا لنعرفق ؟

ومن الطر التعليميأل المناسبأل لهم المخاضرة ،العرول البصريأل والسمعيأل متبوعأل بونشطأل ماتبريقأل

شو كتيب رشادب.

 النمط التقاربي  :Convergingيتميه بال قدرة علقى التطبي قات العمليقأل الااصقأل بارفكقار واسقتادام
المنط ق االسققتنتااي لخ ق المشققاك وصققناعأل ال قرار ومعالاققأل المهققام والمشققكالت الت نيققأل شكثققر مققن
ال ضايا االاتماعيأل والشاصيأل ،فهم يسولون شنفسهم :كيا يمكنني تطبيق هقاا عمليقاً؟ ومقن الطقر

التعليميأل المناسبأل لهم خ المشكالت واستادام الخاسوب والتعلم النشط.

 النمط التواؤمي  :Accommodatingيضم اطوات التعلم من التاريب النشط والتاربقأل العمليقأل،
ويفيد في التداا الفعا م العالم ،خيق

يفضق شصقخاب هقاا القنمط فعق ارشقيال بقدالً مقن ال قرالة

والدراسأل ،ودا ماً ما يواهقون رنفسقهم تسقاؤ  :مقااا يخقد

لقو قمقت بهقاا؟ وهقم ققادرون علقى تكييقا

شنفسهم م الظروا المخيطقأل بهقم ،ويناسقبهم العديقد مقن الطقر التعليميقأل ولكقن يفضقلون االكتشقاا

المست .

شكل ( )6 – 6نموذج ديفيد كولب للتعلم التجريبي

وترى الباحثة شن شفكار "اون ديوب" الت ت م شفكار "ديفيد كولب" في التوكيد على الصلأل بقين
الابرة والتاريب بينمقا تميقهت شفكقار "اقون ديقوب" بقالتركيه علقى توسقي المفهقوم واسقتادام فقي مواققا
اديدة.

المثاليأل.

وتميهت شفكار "ديفيد كولب" بالتركيه على الدمج بين شنماط التعلم ارربعأل للوصو بالتعلم لقى

ثالثاً :أفكار "كارل جوستاف جونج":

وهو عالم نفس سويسرب ومن مؤسسي علم النفس التخليلي الاب ينادب بالتفرد من شا تخ ي

الكمققا  ،واهققتم فققي د ارسققت التخليليققأل بققالالوعي علققى اعتبققاره مخققرك للفققرد ومققن ثققم فققالابرة التققي يكتسققبها
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الفرد تتم من اال  :الالشعور الشاصي خي

ن الابرات التي يمقر بهقا الشقاص ال تنسقى وال تاتفقي

تماماً نما تصبل اقهلاً مقن الشقعوره الشاصقي ،شو مقن اقال الالشقعور الامعقي وفيق تاتقهن الابقرات

المتراكمأل عبر الهمن يمث شساس للبنال الكلي للشاصيأل .وعليق ف قد وضق اقونج تصقنيفاً لسقلوك الفقرد
الوظيفققأل هققو :الخققس :يسققتادم الفققرد خواس ق ندراك العققالم الاققاراي ،والخققدس :وهققو عمليققأل

مققن خي ق

وض الفقرول واالختمقاالت والعالققات بقين ارشقيال مقن اقال االستبصقار ،والشقعور :وفيق ي قيم الفقرد

ارشيال بنال على معت دات ويق ميم  ،والتفكير :واالل يصن الفرد ال اررات ،وشن مث هاه الوظا ا يمكن
تطويرهققا وتنميتهققا ختققى يص ق الفققرد لمرخلققأل الققتخكم فيهققا ومققن ثققم تصققبل خققداهما شكثققر تفضققيالً عققن
ااارين.

كما صنف األفراد تبعاً للتفاعل االجتماعي إلى تصنيفين:
 األول :االنبس ققاطي  Extraversionوه ققو الف ققرد ال ققاب لديق ق ال ققدرة عل ققى التعامق ق مق ق ارش ققيال
وارشااص المخيطأل ب بفاعليأل ويشعر بالمل من الوخدة.

 الثــــاني :االنطق قوا ي  Introversionوه ققو ال ققاب يس ققتمت بوخدتق ق ويميق ق

ل ققى ممارس ققأل امي ق ق

ارنشطأل الفرديأل كال رالة والرسم واستادام الخاسوب.
ن نظريأل اونج ساهمت في تكوين السيا والتكوين الداالي لنظريأل  .4matتاكر مكارثي شن

يواققد ارتبققاط او داللققأل خصققا يأل بققين شسققاليب الققتعلم فققي نظققام  4matوبققين شسققاليب اققونج فعلققى سققبي

المث ققا  ،الن ققو ارو م ققن المتعلم ققين ل ققدى ( 4matالتايل ققي) يققرتبط خصق قا ياً مق ق الن ققو الع ققاطفي ل ققدى
اونج ،والنو الثاني لدى ( 4matالتخليلي) م النقو التفكيقرب لقدى اقونج ،والنقو الثالق

لقدى 4mat

(البققديهي) م ق النققو الخسققي لققدى اققونج ،والنققو ال ارب ق لققدى (4matالنشققط) م ق النققو الخدسققي لققدى
اونج.
مق ق ه ققاا يظق ق الف ققر ب ققين النظق قريتين ف ققي ك ققون نظري ققأل ا ققونج تتعامق ق مق ق تركي ققب الشاص ققيأل
اننسانيأل والتنبؤ بالسلوك الصقادر عقن كق نقو شمقا نظقام  4matفيتعامق مق شنقوا الشاصقيأل ضقمن
طار عمليتي التعلم والتعليم (فلمبان.)53 :5331 ،

وترى الباحثة أنل بالنظر للنظريات السابقة نجد أنها تشترك فيما يلي:
 اميعها تؤكد شهميأل التاريب للوصو بالمتعلم لى الابرة المنشودة. اميعها تؤكد شن التعلم الساب هو ن طأل االنطال نخو التعلم الاديد لدى المتعلم. اميعها تؤكد على ضرورة توظيا المفهوم في مواقا اديدة. -اميعها تشا توسي المفهوم وانبدا لدى المتعلم.
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وق ققد رك ققهت الباخث ققأل عل ققى ه ققاه الن ققاط عن ققد ع ققداد دليق ق المعل ققم ودليق ق الطالب ققأل وفق ق نم ققوار

الفورمات.

أنماط التعلم في نموذج الفورمات :4mat
يتضمن هاا النموار شربعأل شنماط للتعلم وهي:
 -9تكامل الخبر مع الـذات :ويعنقي شن القتعلم يكقون او معنقى اا خصق ربقط الابقرة الاديقدة مق
الابرة الساب أل للمتعلم.

 -5تشكيل المفاهيم :شب يخص ت ديم للمعلومات والخ ا

من شا توضيل المعلومأل المكتسبأل.

 -0التجربــة العمليــة (تمثيــل الخبــر ) :ويعمق المققتعلم فققي هققاا الققنمط بالتاربققأل العمليققأل للمعلومققات
والخ ا

الاديدة بخي

تصبل اهلاً من بنيت المعرفيأل.

 -4االكتشــاف الــذاتي :شب يطققور المققتعلم الخ ققا

الاديققدة والققك عققن طري ق تطبي هققا فققي مواقققا

اديدة (الدورب.)42 :5395 ،
ومن وجهة نظر الباحثة فإن يتواقب علقى المعلقم كقي يطبق نمقوار الفورمقات تخديقد الابقرات
السقاب أل اات العالققأل بقالتعلم الاديققد وكقالك تخديقد المفققاهيم المقراد ت قديمها وطققر ت قديمها بدققأل علققى شن

تضمن هقاه الطقر تفعيق دور المقتعلم فقي التوصق للمعلومقات وفق

مكاناتق ثقم تخديقد شسقاليب الت قويم

التي يوض المتعلم من االلها في مواقا اديدة تتطلب توظيا ما توص
كما ياب تشاي المتعلم على عرل ما توص

لي من مفاهيم ومعارا.

لي واالختفا بإنااهات والتعلم من شاطا .

أنماط المتعلمين وفق نموذج الفورمات :4mat
تبعقاً لققدورة الققتعلم التققي تبققدش بققالابرة المباشقرة ثققم تفسققير الابقرة بالمفققاهيم الااصققأل ،ثققم التصققرا

نخو الابرة وصوالً لى ابرة اديدة ،ف د قسمت مكارثي المتعلمين كما يلي:

شكل ( )4 – 6أنماط المتعلمين في نموذج الفورمات
16

 -7المتعلم التخيلي:
يبخ

عقن المشقاركأل الشاصقيأل والمعقاني والت اربطقات فقي كق مقا يتعلمق ويتفاعق اقدياً ويتومق

بابرت  ،ويختار لى معرفأل لمااا يتعلم شي اً معيناً ،شما استراتيايات التعلم المرتبطأل بهاا النمط فتشم ؛

االستما والتخد
والبخ

والتفاع والعصا الفكرب (اابر ،وقرعان.)07 :5334 ،

والمققتعلم التايلققي يركققه علققى انخسققاس والمراقبققأل ،ويبخ ق

عن المعنى وعم الترابطات.

عققن المشققاركأل الشاصققيأل والتققدا

السقؤا ارساسققي الققاب يطرخق هققو لمققااا؟ الاطققوة التعميميقأل المال مققأل لققنمط التخفيققه هققي الق

االهتمام ،وهاه اطوة مهمأل يقتم وضقعها قيقد التطبيق مقن اقال اعق القدرس اب معنقى لخيقاة التالميقا
ومناقشأل التالميا بما يعرفون عن الموضقو وبمقا ير بقون بمعرفتق وارنشقطأل المال مقأل لهقاا القنمط هقي:

الاريطققأل الاهنيققأل ،العصققا الققاهني ،مشققاهدة الفيققديو ،ال قوا م ،المناقشققأل .ومهققا ارت شنمققاط الققتعلم للققنمط

التايلي هي :االستما  ،التخد  ،التفاع  ،العصا الاهني (التيان.)22 :5394 ،

وقد ارعقت الباخثقأل هقاا القنمط مقن المتعلمقين فقي تصقميم ارنشقطأل فقي دليق الطالقب مقن اقال

المرخلأل ارولى في نموار الفورمات وهي مرخلأل المالخظأل التومليأل.
 -6المتعلم التحليلي:

هققم الققاين يققدركون المعلومققات بصققورة ماققردة ويعالاونه قا بالتوم ق  ،هققم يتعلمققون بققالتفكر اققال

الابرات ،ويخكمون على دقأل ارخدا

وياتبرون التفاصقي والاصوصقيات ،هقم ي ضقون الوققت للتومق

والتفكققر فققي اب قراتهم ويسققعون لتخ ي ق شهققدافهم ليكون قوا فعققالين .هققم يخ ققون التكام ق بققين مالخظققاتهم
الاديققدة ومع قرفتهم السققاب أل ،مكققونين النظريققات والمف قاهيم .وهققم ممتققاهون فققي البي ققأل التعليميققأل الت ليديققأل

ويتميهون بالاد واالاتهاد .هم يخكمون على التعلم الاديد من اال مدى ماللمت نظرياً لما يعرفون .

يهتم ققون بكيفي ققأل عمق ق ارنظم ققأل ويبخث ققون ع ققن التركي ققب ،يخب ققون المخاضق قرات وال ق قرالة ويس ققعون نخق قو

االسققتم ارريأل والمواصققلأل والتوكققد ،ويخققارون مققن ارخكققام الشاصققيأل .لققديهم شهققداا واضققخأل ويضققبطون

البخققو الهامققأل فققي ميققدانهم .يسققعون ليكون قوا مث فققين ودقي ققين قققدر انمكققان وهققم منظمققون ويعققالاون
المشققكالت بققالمنط والتخلي ق  .س قؤالهم المفض ق مققااا؟ ويسققعون لمعرفققأل مققا يعرف ق الاب قرال فققي الماققا

(فلمبان.)08 :5331 ،

وقد ارعقت الباخثقأل هقاا القنمط مقن المتعلمقين فقي تصقميم ارنشقطأل فقي دليق الطالقب مقن اقال

المرخلققأل الثاني ققأل فققي نم ققوار الفورمققات وه ققي مرخل ققأل بلققورة المفه ققوم خي ق

الماردة من اال عرول توضيخيأل خو المفاهيم المستهدفأل.
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رك ققهت علققى ع ققرل المف ققاهيم

 -4المتعلم المنطقي:
ي ققتعلم م ققن ا ققال الفعق ق والتاري ققب وتطبيق ق النظري ققات ،ويعتم ققد عل ققى المعلوم ققات م ققن ا ققال

التاريققب النشققط ،والمعالاققأل الماققردة ،ويختققار لمعرفققأل كيققا يمكققن تطبيق مققا يتعلمق  .شمققا اسققتراتيايات
الققتعلم المال م ققأل لققنمط الم ققتعلم المنط ققي فه ققي :الفعقق والتاريققب ،والبن ققال وال ق االس ققتادامات وتطبيقق

ارفكار .والسؤا ارساسي الاب يطرخ هو كيا؟ والتوس هو توظيا مقا تقم تعلمق وتثبيقت الخق مقن
اققال

كمققا التمقرين ،شو بققدا مشققرو ويمكققن شن تكققون المشققاري سققهلأل لققى دراققأل نشققاط لمققدة عشققر

دقا  ،شو تطوير مخاولأل لمدة ثالثأل شيام ،والمقتالك المقادة ياقب علقى المقتعلم شن يفعق شقي اً مقا بمقا تقم
تمام وااب كتابي(كتابأل رسالأل من شو لى شاص مقن روايقأل شو اريقدة شو م القأل) ،ومهقارات

تعلم مث

شنماط التعلم للنمط المنط ي هي :المشاهدة ،التخلي  ،التصنيا ،وض النظريات.
وقد ارعقت الباخثقأل هقاا القنمط مقن المتعلمقين فقي تصقميم ارنشقطأل فقي دليق الطالقب مقن اقال

المرخلققأل الثالثققأل فققي نمققوار الفورمققات وهققي مرخلققأل ارنشققطأل العمليققأل (المهققارات) خي ق

شتاخققت الفرصققأل

للطالبات للتاريب من اال التفاول االاتماعي.
 -3المتعلم الديناميكي:
يتعلم من اال االستكشاا والبخ

عن انمكانيات واالكتشافات عن طري المخاولأل والاطو،

يخب التاريب وفخص التاارب عملياً ويخب تطبي ما يتعلم في المواقا الاديدة ،وتبني ما يتعلمون

وتعديل ق م قن اققال طققرا شس ق لأل مث ق مققااا موااا؟ ويسققتادم هققاا النققو مققن المتعلمققين اسققتراتيايات معينققأل
مث ق ق  :التعقققدي والتبنق ققي وخقققب المغق ققامرة وانبقققدا  ،واسق ققتراتيايات القققتعلم المال م ق قأل له ققاا القققنمط المق ققتعلم
ال ق ققديناميكي :العمق ق ق والبخق ق ق

ع ق ققن انمكاني ق ققات الماب ق ققوة ،واالستكش ق ققاا ،وال ق ققتعلم بالمخاول ق ققأل والاط ق ققو،

واالكتش ققاا وانب ققدا واقتباس ققات شص ققيلأل والس ققؤا ارساس ققي ال ققاب يطرخق ق ه ققو م ققااا ل ققو موااا؟ والاط ققوة
التعليميققأل المال مققأل للققنمط الققديناميكي التميققه ،ووض ق ك ق ارشققيال مع قاً وتخليلهققا ومشققاركأل المعرفققأل م ق

شقاص اقر ويشقارك المقتعلم اااقرين فيمقا تعلمق عقادة مقن اقال ال قص ،سقوال شكقان شقفوياً شو كتابيقاً
مققن اققال بققدا ملققا رعمال ق  ،وعنققدما يققدرس المققتعلم متعلم قاً ا ق اًر مققا تعلم ق فهققاا دلي ق كق ٍ
قاا علققى
معرفتق بالموضققو  .ومهققارات شنمققاط الققتعلم للققنمط الققديناميكي هققي :التعققدي  ،التكيققا ،المغققامرة ،انبققدا

(التيان.)27 – 22 :5394 ،

وقد ارعقت الباخثقأل هقاا القنمط مقن المتعلمقين فقي تصقميم ارنشقطأل فقي دليق الطالقب مقن اقال

المرخلأل الرابعأل في نموار الفورمات وهي مرخلأل التكيا.

وتـــرى الباحثـــة شن الم ارخق ق ارربع ققأل لنم ققوار الفورم ققات تتكامق ق مق ق شنم ققاط المتعلم ققين وتخ ق ق
اختياااتهم.
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مراحل التدريس وفق نموذج الفورمات:
المرحلة األولى :المالحظة التأملية:
يتم من االلها توفير الفرصأل للمتعلمين لالنت ا من الابرات الماديأل المخسوسأل لى المالخظأل

التومليأل ،ومن ثم على المعلم بيان قيمأل ابرات التعلم ،والتوكيد على شهميتها الشاصقيأل للمقتعلم ،وتقوفير
بي ققأل الققتعلم التققي تسققاعد المققتعلم علققى اكتشققاا ارفكققار وهنققا يمكققن للمعلققم اسققتادام عققدد مققن الطققر

التدريسيأل مث  :القدراما ،وال صقص الشاصقيأل ،واسقتادام ارضقداد ،بخيق

الشاصيأل والبخ

يبخق

المقتعلم عقن المشقاركأل

عن المعنى وعم الترابطقات ،وتشقاي المتعلمقين علقى ال يقام بارنشقطأل التقي تايقب

على سؤا  :لمااا؟
ومنها( :المناقشأل فيما يعرفون عن الموضو وما ير بون في معرفت  ،الا ار ط الاهنيأل ،مشاهدة
في ققديو ،عمق ق قق قوا م) والمه ققارات المتطلب ققأل ف ققي ه ققاه المرخل ققأل (االس ققتما  ،التخ ققد  ،التفاعق ق  ،العص ققا

الاهني)( .السيد.)991 :5394 ،

وقد ركزت الباحثة في هاه المرخلأل على ربط التعلم الاديد بخياة الطالب ب در المستطا والك
لال االهتمام والتشوي لدى الطالب ونشعاره بمدى شهميأل التعلم الاديد.
المرحلة الثانية :بلور المفهوم:
ينت ق الطالققب مققن مرخلققأل المالخظققأل التومليققأل لققى بلققورة المفهققوم مققن اققال مالخظات ق  ،ويققتم

التدريس في هاه المرخلأل بالشك الت ليدب الاب ي وم ب المدرس ويتلاص ما ي قوم بق المقدرس فقي هقاه
المرخلأل بااتي:
 -9تهويد الطالب بالمعلومات الضروريأل.
 -5ت ديم المفاهيم بطري أل منظمأل.

 -0تشاي الطالب على تخلي البيانات وتكوين المفاهيم (التيان.)27 :5394 ،
وقد ركـزت الباحثـة فقي هقاه المرخلقأل علقى العقرول المخوسقبأل للمفقاهيم المسقتهدفأل فقي كق موضقو شو
الشرا عن طري المخاضرة شو العرول العمليأل.
المرحلة الثالثة :التجريب النشط:
ينت

التلميا من مرخلأل بلورة المفهوم لى مرخلأل التاريب والممارسأل اليدويقأل خيق

يفلقل الطلبقأل

العاديون في هاه المرخلأل كثي اًر وهي تمثق الواق العملقي للعلقم ،وبانمكقان التعقرا علقى الطقالب القاين
هققم مققن هققاا الققنمط مققن شنمققاط الققتعلم مققن اققال تمققتعهم بالعم ق فققي هققاه المرخلققأل وي ققوم المعلققم بتققوفير
اردوات والمواد كي يمارس الطلبأل العم بويديهم ويتلاص دور المعلم في هاه المرخلأل بالن اط التاليأل:
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 -9فسل الماا للطلبأل بال يام بالنشاطات.

 -5متابعأل شعما الطلبأل وتوايههم (الماضي.)9011 :5338 ،
وقد ركزت الباحثة فقي هقاه المرخلقأل علقى التاريقب والعمق اليقدوب ب قدر المسقتطا ووفقرت كق

انمكانات الالهمأل للطالبات لممارسأل الابرة بشك ٍ عملي.
المرحلة الرابعة :الخبرات المادية المحسوسة:

ف قي هققاه المرخلققأل يققدمج الطالققب المعرفققأل م ق اب ارت ق الااتيققأل وتاارب ق  ،فيوس ق مفاهيم ق السققاب أل

ويطورها بصورة ايدة ،وتستادم ارفكار في ششكا اديدة ماتلفأل ،ويلاص ما ي وم ب المعلم بااتي:
 -9السماا للطلبأل باكتشاا المعاني والمفاهيم العلميأل.
 -5تخدب الطلبأل بمرااعأل ما خد .

 -0تخمي الابرات بمعايير الماللمأل وارصالأل (التيان.)28 :5394 ،

وقد ركزت الباحثة في هاه المرخلأل على ن طتين شساسيتين هما :التنقية مقن اقال عقرل الماموعقات
ننااهاتها من اال ماطط مفاهيمي يلاقص مقا توصقلت ليق الماموعقات ،واألداء مقن اقال توسقي

المفهوم واستادام في مواقا اديدة.
المراحل األربعة في دور التعلم في نموذج الفورمات:
ن دورة التعلم فقي نظقام  4matتبقدش مق المقتعلم وتنتهقي ليق وهقي تتطلقب مقن المعلقم شن يفهقم
ارهداا التعليميأل ويصن المناخ التعليمي المناسب وياطط لك مرخلأل بخي

يثير نقواخي معينقأل لقدى

المتعلم ،وتتكون دورة التعلم في نظقام  4matمقن شربق م ارخق ر يسقأل تمثق شسقاليب القتعلم الم ترخقأل مقن
قب مكارثي ،وفيما يلي مناقشأل ك مرخلأل على خدة:

شكل ( )3 – 6المراحل األربعة في دور التعلم
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المرحلة األولى :وتمثل اإلجابة على السؤال لماذا؟
تبدش دورة التعلم بالابرة المباشرة التي تمث بيانياً عند الساعأل  95ثم تص

لى الساعأل  0خي

المالخظأل التومليأل في هاه المرخلأل ي وم المعلم بتوسقيس ارتباطقات قيميقأل وشاصقيأل معتمقدة علقى الابقرة
الساب أل ويمكن دمج المتعلم في ارنشطأل التاليأل :تباد ال صقص لقربط المعنقى ،المشقاركأل فقي خقوار مق
ارقران لمناقشأل معنى الابرة ،رؤيأل الابرة فقي سقيا شكبقر وصقورة كبقرى ،توسقيس ارتباطقات ،االسقتما
وتباد الابرات المتشابهأل ،التخد

بصقفأل شاصقيأل ااتيقأل ،دراك تنقو واهقات نظقر اااقرين ،التبصقر

والوعي بارفكار الشاصقيأل ،تكقوين ميق نخقو الابقرة الاديقدة ،دراك قيمقأل تعلقم الابقرة الاديقدة ،التركيقه

على التعلم الخالي وارتباط بالساب  ،ثارة دافعيأل المتعلم نخو التعلم الاديد.

ن المنققاخ التعليمققي فققي هققاه المرخلققأل تسققوده الث ققأل واالنفتققاا والتشققاي وروا االكتشققاا ،شمققا

الطري أل التدريسيأل الم ترخأل وهي التعلم التعاوني ،ومهمأل المعلم تكمن في تهي أل بي قأل تعلقم نيقأل ومثيقرة،
وتواي المتعلم نخو اكتشاا معنى الابرة والمشاعر المرتبطأل بها.

أما األسئلة الرئيسة في هذه المرحلة فهي:
لماذا أحتاج أن أتعلم هذا؟ لماذا هذه الخبر ذات قيمة في الحيا ؟ هل هناك سياق أكبر لهذه الخبر ؟
يتضل مما سقب شن المرخلقأل ارولقى مقن م ارخق دورة القتعلم تقرتبط بالمرخلقأل ارولقى مقن م ارخق

التدريس وف نموار الفورمات وهي المالخظأل التومليأل خي

يتم ربط التعلم الاديد بخياة الطالب.

المرحلة الثانية :وتمثل اإلجابة على السؤال ماذا؟
ارسق ق لأل المثيق قرة ف ققي ه ققاه المرخل ققأل :م ققااا يخت ققار الم ققتعلم لمعرفتق ق لتخص ققي المخت ققوى؟ م ققا ه ققي

المفاهيم المخوريأل في المختوى؟ شب شاهال المختوى ينبغي ت ديم من شا الوصو لى المفهوم؟

يمكــن تقــديم األنشــطة التاليــة للمــتعلم :ربققط الخ ققا  ،تل ققي اب قرة الاب قرال ف قي الماققا  ،فخققص ابرت ق
الشاصققيأل م ق مققا ي ول ق الاب قرال ،توسققيس االرتبققاط بققين الاب قرة الشاصققيأل والمعرفققأل الموضققوعيأل ،دراك
الصورة الكبرى للمفاهيم ،تنظيم الابرة في البنيأل المعرفيأل  ،schemaالتصنيا والم ارنأل بين الابقرات،
توسققيس صققيو وقوالققب لابقرات متشققابهأل ،توضققيل بنققال الابقرة وتركيبهققا ،توسققيس النظريققأل ،االنققدمار فققي

عمليأل تساؤ واستفسار ،تكوين تعلم اديد.

المنققاخ التعليمققي فققي هققاه المرخلققأل يسققوده اققو التل ققي واالسققت با واالس قتيعاب والتوم ق والتفكيققر

واننص ققات ،شم ققا الطري ققأل التدريس ققيأل الم ترخ ققأل فه ققي المخاضق قرة ،قق قرالات ،ع ققرول ت ديمي ققأل ،م ققؤتمرات،
فيديو ،فيلم .ومهمأل المعلم هنا توسيس اسر بين ابرة الطالب الشاصيأل والمعلومات النظريقأل والخ قا
الموضوعيأل عن الابرة( .فلمبان)47 – 42 :5331 ،
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يتضققل ممققا سققب شن المرخلققأل الثانيققأل مققن م ارخق دورة الققتعلم تقرتبط بالمرخلققأل الثانيققأل مققن م ارخق

التققدريس وف ق نمققوار الفورمققات وهققي بلققورة المفهققوم خي ق

يققتم اسققتادام العققرول الت ديميققأل فققي ت ققديم

المعلومات النظريأل من قب المعلم على شك مفاهيم ماردة.
المرحلة الثالثة :وتمثل اإلجابة على السؤال كيف؟
ينت

المعلم من المفهوم المارد لى التاريب النشط ،ومن شقوا الابرال لى المهارة الشاصيأل

واالسققتفادة مققن الققتعلم الاديققد ،شمققا ارسق لأل المثيقرة فققي هققاه المرخلققأل فهققي :كيققا يمكققن للمققتعلم اسققتادام
الابرة فقي خياتق ؟ كيقا يمكقن للمختقوى شن يقؤثر فقي قد ارتق ؟ ويمكقن دمقج المقتعلم فقي ارنشقطأل التاليقأل:
تعلققم مهققارات هامققأل ،تطبي ق المفققاهيم ،التاريققب ،اس قتادام الاب قرة النظريققأل بشققك ٍ عملققي ،ااتبققار دقققأل
المعلومققات ،اكتش قاا الرابطققأل بققين النظريققأل والتطبي ق  ،معرفققأل عم ق ارشققيال ،التنبققؤ ،خ ق التناقضققات،
الوصو لى النتا ج ،وتوسي التعلم لتشم الفا دة الخياتيأل من الابرة.

فالمنققاخ التعليمققي السققا د هققو التاريققب النشققط ،شمققا طري ققأل التققدريس الم ترخققأل فهققي العم ق فققي
الماموعات شو العم الفردب ،عم التاارب ،تطبي ات وتدريبات ،والمعلم هنا موا وميسر للتدريب.
يتضققل ممققا سققب شن المرخلققأل الثالثققأل مققن م ارخق دورة الققتعلم تقرتبط بالمرخلققأل الثالثققأل مققن م ارخق
التدريس وف نموار الفورمات وهي التاريب النشط خي يمارس الطالب الابرة بشك ٍ عملي.
المرحلة الرابعة :وتمثل اإلجابة على السؤال ماذا لو؟
وهنا ي وم الطالب بتاريب الابرة الاديقدة ،وتن يقأل الابقرة وتعقديلها بخيق

تناسقبهم شاصقياً وبهقاا

تعققود دورة الققتعلم لققى ن طققأل البدايققأل شب المققتعلم نفس ق  ،شمققا ارس ق لأل التققي يسققولها المعلققم نفس ق  :اا شت ققن
المقتعلم هققاه الابقرة  :مقااا يمكققن شن يفعق بهقا؟ مققا هققي ال قدرة التققي سيكتسققبها؟ مقا هققي ارسق لأل الاديققدة
التققي سيضققيفها لققى تسققاؤالت ؟ ويسققتطي المعلققم دمققج الطالققب فققي النشققاطات التاليققأل :تكييققا وتعققدي

الاب قرة ،عققادة العم ق  ،التوكققد مققن فا ققدة الشققيل ،تلاققيص الاب قرة ،تكققوين شس ق لأل اديققدة ،كسققر الخ قوااه،

تركيب اراهال ،توسيس استادام مست بلي للابرة ،تخرير وتن يقأل الابقرة ،التوكقد مقن االسقتنتااات ،صقن

ارتباطات اديدة ،ت ويم العم  ،عرل العم ونشره ،شدال عرل شو تاربأل تمثيليأل ،االختفقا بانناقاه،
وتباد التعلم م الغير.
المناخ التعليمي السا د هقو االختفقا بانناقاه ،وسقيادة اقو العمق واردال ،شمقا طري قأل التقدريس
المناسبأل فهي انرشاد الفردب والاماعي ،وتهي أل بي أل االكتشاا والمشقاركأل والت قويم .والمعلقم ي قوم بقدور
المشا والميسر والناقد (التيان.)22 -22 :5394 ،
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يتضل ممقا سقب شن المرخلقأل الرابعقأل مقن م ارخق دورة القتعلم تقرتبط بالمرخلقأل الرابعقأل مقن م ارخق

التدريس وف نموار الفورمات وهي الابرات الماديأل المخسوسأل خي

يتم تن يأل المعلومات التقي توصق

ليها الطالب وتلايصها ثم توسي المفهوم من اال تطبي في مواقا اديدة.
فوائد نموذج الفورمات:
يرى فريحات ( )6 :6112أن فوائد نموذج الفورمات تتلخص فيما يلي:
 -9تخسين استراا المعلومات خي

شظهر التالميا استرااعاً شفض للمعلومات التقي تقم تدريسقها

باستادام الفورمات من المراخ المبكرة لتطبي النظام.

 -5تخصي شفض عند الطالب في االاتبارات.
 -0هيادة دافعيأل خي

شبدى المعلمون تعاوناً والتهاماً شكبر بالت ييم وت دي اًر لدورهم كمخفهين للتعليم.

 -4تنقاقص الخااققأل للتعلققيم العالاقي خيق

المتدني واوب الخااات الااصأل كما ت

 -2مهقارات تفكيقر متطقورة :خيق

يهيققد نظقام الفورمققات مققن ناقاا الطققالب اوب التخصققي
الخااأل لتعليمهم بطري أل ااصأل.

شظهقر الطلبقأل الققاين تعلمقوا باسقتادام نظقام الفورمقات م قدرة شكبققر

علققى الققتخكم فققي مهققارات التفكيققر ارساسققيأل .وقققد ظهققرت التخسققنات اركبققر فققي ماققا ال ققدرات

اللفظيأل والتفكير انبداعي.

وترى جابر ،وقرعان ( )6113:42أن من فوائد نموذج الفورمات ما يلي:
 -9يعد نظام الفورمات خدى الوسا

التقي تقدعم فكقرة التعلقيم الشقام وم ارعقاة الفقرو الفرديقأل مقن

اققال الققتعلم بطققر ٍ ماتلفققأل ومسققاعدة اوب االختيااققات الااصققأل علققى االنققدمار فققي الصققفوا

الت ليديأل.

وتضيف الباحثة إلى ما سبق ما يلي:
 -9يوفر نموار الفورمات تعلماً نشطاً ضمن بي أل تفاول ااتماعيأل مخفهة للطالب.

 -5ياع نموار الفورمات التعلم ايأل للمتعلم من اال ربط بابرات شاصيأل لدى المتعلم.
خالصة نموذج الفورمات:
ترى جابر ،وقرعان ( )35 -33 :6113أنل يمكن تلخيص نموذج الفورمات في النقاط التالية:
()9

ش -يدرك الناس التاارب والمعلومات بطر ٍ ماتلفأل.
ب -يعالج الناس التاارب والمعلومات بطر ٍ ماتلفأل.
ر -تشك الطري أل التي نست ب فيها المعلومات ونتعام معها نمط تعلمنا الفريد.
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()5

ش -هناك شربعأل شنوا مخددة رنماط التعلم.
ب -ك هاه ارنماط لها ارهميأل نفسها.
ر -ياب شن يشعر المتعلم بالراخأل والت ب لنمط تعلم الااص.

()0

ش -يهتم المتعلمون من النمط ارو بما يعني التعلم بالنسبأل لهم لاا على المعلمين يااد معنقى
لما يعلمون .

ب -يه ققتم المتعلم ققون م ققن ال ققنمط الث ققاني بالخ ققا
المعلمين تهويدهم بالخ ا

التي تعم فهمهم.

ر -يهتم المتعلمون من النمط الثال
للتاريب.

الت ققي تق قؤدب ل ققى تك ققوين المف ققاهيم ل ققاا عل ققى

بكيفيأل عم ارشيال لاا على المعلمين تاخقأل الفرصقأل لهقم

د -يهققتم المتعلمققون مققن الققنمط ال ارب ق باالكتشققاا الققااتي لققاا علققى المعلمققين تاخققأل الفرصققأل لهققم
لتاريب ارشيال.
()4

ش -ياب شن يعلم ك المتعلمين بالطر ارربعأل الماتلفأل لمناسبأل ك نمط من شنماط التعلم من
شا شن يكونوا نااخين ومت بلين لطري أل التعلم لبعل الوقت الاب يتناسب في التعليم م نمقط

()2

تعلمهم بينما يكونون مشدودين ب يأل الوقت في تطوير قدرات تعلم شارى.

ش -ينت ق نظققام الفورمققات فققي دورة الققتعلم علققى التقوالي بخيق

يققتم التعلققيم بققالطر ارربعققأل التققي

تناسب شنماط التعلم ارربعأل.

ب -يشك هاا التوالي المسار الطبيعي لعمليأل التعلم.
()2
()7

()8

عمليأل تكام شنماط التعلم ارربعأل ياب شن يشك هدا التعليم اركبر.

من اال مراعاة شنماط تعلم الطالب سوا يت ب المتعلمون اوانب ال وة لديهم ويركهون عليها

بينما يطورون ت بالً صخياً واختراماً لاصا ص ااارين ويهيدون من قدرتهم على القتعلم بطقر

متنوعأل متخررين من ضغط الشعور بالفش .

كلما هاد ت ب المتعلمين رنفسهم هادت قدرتهم على التعلم من ااارين.

وتلخص الباحثة نموذج الفورمات في النقاط الرئيسة التالية:

 -9بي أل التعلم :تكون بي أل التعلم بي قأل مخفقهة قا مقأل علقى التفقاول االاتمقاعي والعالققات اننسقانيأل
بين المعلم والطالب وبين الطالب شنفسهم.

 -5طر التدريس :متنوعأل خي

تتراوا ما بين االستكشاا والمخاضرة والتاريب والعصا الاهني

مراعيأل للفرو الفرديأل بين الطالب.

 -0دور المعلم :مخفه وميسر وموا للطالب اال العم وي دم التغايأل الرااعأل المستمرة.
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 -4دور الطالققب :يكققون دور الطالققب نشققطاً ومشققاركاً فققي الققتعلم ال متل يقاً لق باخثقاً عققن المعلومققات
وليس مست بالً لها.

 -2شنمققاط الققتعلم :يققتم اسققتادام شنمققاط الققتعلم ارربعققأل :البصققرب ،السققمعي ،النفسققخركي ،البصققرب
السمعي.

المحور الثاني :نموذج التعلم التوليدي
نشأ نموذج التعلم التوليدي:
ترا نشوة النموار التوليدب لى عالم النفس الروسي "ليا فياوتسكي" الاب يعتبقر مقن شبقره

رواد اللغأل وبنال الفكر .والاب شكد على شهميأل التفاع االاتماعي للتعلم وعقدم فصق الماتمق فقي بنقال
السق ققيا المعرفق ققي .ول ق ققد شل ق ققى "فياوتسق ققكي" الضق ققول ( )9178علق ققى ن طق ققأل الت ق ققال العناصق ققر التعليميق ققأل
واالاتماعيأل في التعلم .خي

شكد على شن المغهى من القتعلم هقو التطقور الفكقرب الع النقي ،فمقن اقال

ال ققتعلم النش ققط والعل ققم المس ققتمر بص ققورة فعال ققأل وم ققن ا ققال الث اف ققأل المخيط ققأل بق ق ي ققتم بن ققال المعن ققى مق ق
ارشااص المشاركين للطالب (قابي .)21 :5331 ،

ويعتبقر النمقوار التوليقدب شخققد نمقاار القتعلم التققي بنيقت علقى شفكققار الفلسقفأل البنا يقأل وتطبي اتهققا
في ماا العلقوم .فهقو يعتمقد علقى توليقد المعرفقأل والوصقو لقى الفهقم ال قا م علقى الخ قا  .فمقن اقال
بنال المعرفأل يمكن التخكم بفاعليأل فقي توليقد المعنقى ،والنمقوار التوليقدب مبنقي علقى افتقرال شن التلميقا
يوتي لقى المدرسقأل بهيكق مقن المعلومقات ال بليقأل (اليوميقأل) التقي تقم اكتسقابها اقال التنشق أل االاتماعيقأل

والث افيأل المخيطأل ب  .لاا ينبغي على المعلم عطال الفرصأل للمتعلمين لتوليد العالقات اات المعنى بين

المعلومققات الاديققدة فققي الققااكرة قصققيرة المققدى والمعلومققات الماهنققأل بالفع ق فققي الققااكرة طويلققأل المققدى

(قابي .)28 :5331 ،

وي ققوم الققتعلم التوليققدب علققى شسققاس تهويققد الطققالب بققالمواقا التعليميققأل التققي تمكققنهم مقن تكققوين

ابق قرات ادي ققدة وتوايق ق شسق ق لأل رنفس ققهم ولخاق قرين ع ققن ه ققاه الابق قرات مواعط ققال الط ققالب فرص ققأل لتخ ققدب
شفكارهم من اال الن د والتخلي  ،وشيضقاً ااتبقار مقدى قابليقأل ارفكقار الاديقدة للتطبيق مقن اقال التنبقؤ
بالخلو للمشكالت الماتلفأل( .شخمد.)055 – 059 :5390 ،

وقققد اقتققرا نمققوار الققتعلم التوليققدب مققن قب ق "شهوبققورن ويتقرك" كتاسققيد لنظريققأل فياوتسققكي التققي
تعتمققد علققى البنا يققأل االاتماعيققأل والتوكيققد علققى شهميققأل الماتم ق واللغققأل فققي تنميققأل المعرفققأل ،فالمعرفققأل فققي

الققتعلم التوليققدب تبنققى بطري ققأل ااتماعيققأل بققين المعلققم والطالققب ،وبققين الطققالب شنفسققهم باعتبققار المعرفققأل
عملي ققأل ااتماعي ققأل تواق ق تفكي ققر الط ققالب وتعي ققنهم عل ققى تك ققوين المعن ققى ،وتت ققوثر بش ققك ٍ كبي ققر بارفك ققار
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المواودة في بنيأل الطالب والروابط التي تتولد بقين المثيقرات التقي يتعقرل لهقا الطقالب لتكقوين ارفكقار

والمعارا الاديدة (سلمان.)98 :5395 ،

وتعتم ققد ه ققاه االس ققتراتيايأل عل ققى العملي ققات التفكيري ققأل الت ققي تن ققتج ع ققن عمق ق ال ققدما شثن ققال تعل ققم

المفقاهيم وخق المشققكالت التقي قققد تطق شر فقي الخيققاة اليوميققأل فقالتعلم التوليققدب ينشققو عنقدما يسققتادم المعلققم

اسققتراتيايات معرفيققأل وف قو معرفيققأل ليص ق

لققى تعلققم ل ق معنققى ،ولققاا فققإن هققاه االسققتراتيايأل ت ققوم علققى

التعلم من شا الفهم شو التعلم ال ا م على المعنى ،والك من اال ربط الابرات الساب أل للمتعلم بابرات

الالخ ققأل وتك ققوين ارتباط ققات وعالق ققات بينهم ققا ،وشن يبن ققي الم ققتعلم معرفتق ق م ققن ا ققال عملي ققات توليدي ققأل
يستادمها في تعدي التصورات البديلقأل والمفقاهيم الاطقو فقي ضقول المعرفقأل العلميقأل الصقخيخأل (ضقهير،

.)43 :5331

وتــرى الباحثــة شن النمققوار التوليققدب ي ققدم المعرفققأل العلميققأل فققي سققيا ااتمققاعي اققااب ومخفققه للطالققب
يساعده في تعقدي المفقاهيم الااط قأل لديق مقن اقال تعلقم اب معنقى مقرتبط باهتمامقات وخااقات وخيقاة
الطالب.
تعريف نموذج التعلم التوليدي:
ل د تعددت التعريفات التي تتعل بنموار التعلم التوليدب ومنها:
 يعرفق فنونققأل (" )52 :5331بونق نمققوار تعليمققي يهققدا لققى تنميققأل المفققاهيم لققدى الطققالب مققناال توليد نوعين من العالقات (عالقأل بين ابرة المتعلم الساب أل والاديدة وبين شاقهال المعرفقأل

الاديدة المراد تعلمها) ،يتفاع معها المتعلم ويوظفها في خيات اليوميأل خينمقا يتعقرل لمشقكلأل
ير مولوفأل لديق مقن اقال شربق اطقوات متسلسقلأل وهقي (الطقور التمهيقدب – الطقور التركيقهب

(البؤرب) – الطور المتعارل (التخدب) – طور التطبي )".

 ويعرف ضهير (" )7 :5331بون ربط الابرات الساب أل للمتعلم باب ارتق الالخ قأل وتكقوين عالققألبينهققا بخيق

يبنققي المققتعلم معرفتق مققن اققال عمليققات توليديققأل يسققتادمها فققي تعققدي التصققورات

البديلأل وارخدا

الااط أل في ضول المعرفأل العلميأل الصخيخأل".

 ويعرف صالل (" )050 :5331بون نموار وظيفي للتدريس يهدا لقى كسقاب الطالقب ال قدرةعلققى توليققد نققوعين مققن العالقققات ،ارو هققو توليققد عالقققأل بققين اب قرة المققتعلم السققاب أل واب ارت ق

الالخ أل ،والثاني هو توليد عالقات بين شاهال المعرفأل شو الابرات الالخ أل المراد اكتسابها".

 كما يعرف قابي (" )04 :5331بون النموار الاب تم بناؤه في ضول شفكار البنا يأل فهو يعتمقدعل ققى المش ققاركأل االاتماعي ققأل الت ققي تظه ققر ا ققال المناقش ققأل الخواري ققأل والتف ققاول والتخ ققاور ب ققين

التالميا ،ومن اال هاا النمقوار يقتم توليقد المعلومقات والمفقاهيم الاديقدة اعتمقاداً علقى ابقرات
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المتعلمين الساب أل مقن اقال ماموعقات عمق تعاونيقأل تامعهقم خصقأل العلقوم وبالتقالي يقتم ربقط

المعلومات الساب أل بالمعلومات الاديدة لديهم والوصو لى التعلم المنشود".

 ويعرف ق عبيققد (" )2 :5390بون ق نمققوار تققدريس يتضققمن شربعققأل م ارخ ق متسلسققلأل هققي :مرخل قألالتمهيققد ،مرخلققأل التركيققه (البققؤرة) ،مرخلققأل التخققدب ،مرخلققأل التطبي ق  .ويهققدا لققى تخ ي ق الققتعلم
ال ا م على المعنى من اال

كساب المتعلم ال درة على توليقد عالققأل بقين ابقرة المقتعلم السقاب أل

والاديدة وبين شاهال المعرفأل الاديدة المراد للمتعلم اكتسابها".
وترى الباحثة شن التعريفات السقاب أل اتف قت علقى شن نمقوار القتعلم التوليقدب هقو نمقوار بنقا ي ققا م علقى
توليد المعلومات وربط التعلم الاديد بالتعلم الساب في سيا وظيفي اب معنى.
وقققد اتف ق فنونققأل ( )52 :5331م ق عبيققد ( )2 :5390فققي شنهمققا خققددا م ارخ ق نمققوار الققتعلم

التوليدب ارربعأل.

كما اتف ضهير ( )7 :5331م صالل ( )050 :5331في تعريفهما للتعلم التوليدب في شن
يعم على ربط الابرات الاديدة بالابرات الساب أل للمتعلم.
وااتلا قابي ( )04 :5331عن باقي التعريفات في شن ركه على المشاركأل االاتماعيأل.
وتعرفــل الباحثــة إجرائي ـاً :بون ق نمققوار تعليمققي بنققا ي قققا م علققى شرب ق اط قوات متسلسققلأل وهققي( :الطققور

التمهيققدب – الطققور التركيققهب (البققؤرة) – الطققور المتعققارل (التخققدب) – طققور التطبي ق ) والققاب سققيتم
توظيف في تنميأل مهارات خ المسولأل اللفظيأل في وخدة الكهربال المتخركأل للصا التاس .

عناصر نموذج التعلم التوليدي:
التعلم التوليدب نظريأل تتضمن التكام النشط ل فكقار الاديقدة مق سقكيمات المقتعلم المواقودة،
وتن سم استراتيايات التعلم التوليدب لى شربعأل عناصر ،يمكن شن تستعم ك منها على خدة شو تقرتبط
خداها بارارى لني هدا التعلم وهي:

 -9االســتدعاء  :Recallويتضققمن سققخب المعلومققات مققن الققااكرة طويلققأل المققدى للمققتعلم ،والهققدا
من شن يتعلم المتعلم معلومات تستند علقى الخ ي قأل ،ويتضقمن ت نيقات مثق  :التكقرار ،والتقدريب،

والممارسأل ،والمرااعأل ،وشساليب ت ويأل الااكرة.

 -5التكامـــل  :Integrationويتضققمن التكام ق مكاملققأل المققتعلم للمعرفققأل الاديققدة بققالعلم المسققب ،
وهدف تخوي المعلومات لى شقك يسقه تقاكره ،ويتضقمن ط ار ق مثق  :عقادة الصقيا أل "يعيقد
روايأل المختوى ويشرخ بدقأل" ،والتلايص "االصأل في صيغأل قصصيأل" ،وتوليد ارس لأل وتوليد

التناظرات.
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 -0التنظــيم  :Organizationويتضققمن ربققط المققتعلم بققين العلققم وارفكققار المسققب أل وبققين المفققاهيم
وارفكققار الاديققدة فققي طققر اات مغققهى ،كمققا يتضققمن ت نيققات مث ق  :تخلي ق ارفكققار الر يسققأل،
والتلايص ،والتصنيا ،والتامي  ،وا ار ط المفاهيم.

 -4اإلس ـهاب  :Elaborationويتضققمن اتصققا المققادة الاديققدة بالمعلومققات شو ارفكققار فققي ع ق
المققتعلم ،ويهققدا لققى ضققافأل ارفكققار لققى المعلومققات الاديققدة ،وتتضققمن طققر انسققهاب توليققد

الصور الع ليأل مواسهاب ام (الشر .)947 :5390 ،

شكل ( )5 – 6عناصر نموذج التعلم التوليدي (من تصميم الباحثة)

ويتضح مما سبق شن عنصر االستدعال يركه على ربط التعلم الاديد بالتعلم الساب  ،وعنصر التكام
يركه على دمج التعلم الاديد م التعلم الساب وتعدي التصقورات البديلقأل ،وعنصقر التنظقيم يركقه علقى

اسقتادام الققتعلم الاديققد بصقورة وظيفيققأل اات معنققى ،وعنصقر انسققهاب يركققه علقى التوسق فققي المفهققوم
وتطبي في مواقا خياتيأل اديدة.
أهداف استخدام نموذج التعلم التوليدي:
يقرى سقلمان ( )91 :5395شن اسققتادام نمقوار الققتعلم التوليقدب فققي تقدريس العلققوم يخ ق عققدداً

من ارهداا هي كالتالي:

 -9تهوي ققد الط ققالب بمواق ققا تعليمي ققأل تمك ققنهم م ققن تك ققوين ابق قرات ادي ققدة وتوايق ق شسق ق لأل رنفس ققهم
ولخارين عن هاه الابرات ،وتكوين شفكار ترتبط بمظاهر معينأل للظاهرة موض الدراسأل.

 -5تنشيط اانبي الدما (الدما كل ) من اال

يااد عالقات منط يأل ومتشعبأل لبنال المعرفأل في

بنيأل الدما على شسس خ ي أل تهيقد مقن ققدرة الطالقب علقى الفهقم واالسقتيعاب للمواققا التعليميقأل

وتولي ققد شفك ققار ادي ققدة تخق ق مخق ق التناقض ققات ف ققي المف ققاهيم مواخ ققال المف ققاهيم الص ققخيخأل مخق ق
المفاهيم الاطو.

 -0العم على تنميأل التفكير الفو معرفي وهو نتقار ارفكقار عنقد الطقالب ،ومقن ثقم اعق القدما

بكليت في خالأل من النشاط والفاعليأل ،مواعطال ااارين الفرصأل لتخدب شفكارهم من اقال الن قد

والدلي التاريبي.
 -4خدا

تغير مفاهيمي في بنيأل الطالب لهيادة قدرت علقى التعامق مق المواققا الخياتيقأل بصقورة

شفض  ،ويهيد من وضوا ارفكار المعرفيأل.
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وترى الباحثة شن من شهداا نموار التعلم التوليدب شيضاً اع التعلم بصقورة وظيفيقأل فقي خيقاة الطالقب
يساعده على يااد تفسيرات للظواهر من خول من اال البخ

واالكتشاا.

المالمح األساسية لنموذج التعلم التوليدي:
يققرى فنونققأل ( )94 – 90 :5395شن المالمققل ارساسققيأل لنمققوار الققتعلم التوليققدب تققتلاص فققي
الن اط التاليأل:
 -9ن ارفكققار المواققودة فققي البنيققأل المعرفيققأل لققدى الطققالب تققؤثر علققى المعلومققات التققي يخصققلون
عليها من خواسهم.

 -5ن ارفكققار المواققودة فققي بنيققأل الطققالب المعرفيققأل تققؤثر علققى نوعيققأل المعلومققات التققي يخصققلون
عليها من خي

االهتمام بها شو تااهلها.

 -0الم ققدا المخس ققوس ال ققاب يات ققاره المعل ققم لتوص ققي المعلوم ققات للط ققالب ل ققيس لق ق نف ققس المعن ققى
بالضرورة عند طالب .

 -4يقربط المققتعلم بققين المعلومققات الاديققدة وتلققك المواققودة فققي بنيت ق المعرفيققأل السققاب أل بخيق
للتعلم الاديد معنى وهدا.

 -2ي وم المتعلم بااتبار المعنى الاب توص

يكققون

لي من اال م ارنت بالمعاني ارارى المواودة في

بنيت المعرفيأل شو بالمعاني التقي تقم التوصق

ليهقا كنتياقأل للمقداالت الخسقيأل اراقرى ،وااتبقار

المعن ققى يتض ققمن تولي ققد ال ققروابط الت ققي تتعلق ق ب ققالظواهر ارا ققرى الماتهن ققأل ف ققي البني ققأل المعرفي ققأل

للمققتعلم ،هق يقرتبط المعنققى الاديققد الققاب تققم تكوينق ايققداً بارفكققار اراققرى المرتبطققأل بق والتققي
يمكن تكوينها من ارشيال الماهنأل في بنيت المعرفيأل ،ه تتف الفكرة الاديقدة التقي تقم تكوينهقا

م ارفكار المواودة.
 -2بنققال علققى الققك تخققد

عمليققأل تاقهين المعلومققات فققي بنيققأل المققتعلم وتققهداد هققاه العمليققأل قققوة كلمققا

هادت الققروابط بققين المعرفققأل الاديققدة والمعلومققات ال ديمققأل وكلمققا تخمق المققتعلم الاققهل اركبققر مققن

عمليأل تعلم .

عنققد اسققتادام اسققتراتيايأل الققتعلم التوليققدب ينبغققي التوكيققد علققى اسققتادام المققداالت الخسققيأل مققا

شمكققن الققك ،وطققرا شس ق لأل الققتعلم مققن قب ق الطققالب وتبققاد اارال ون ققد ارفكققار ،مواياققاد طققر متنوعققأل
واسور متعددة لربط التعلم الساب بالتعلم الالخ والتطبي العملي للمعلومات.

وقد راعت الباخثأل الك في عداد الدروس وااتيار ارنشطأل المتنوعأل والتي تراعي شنمقاط القتعلم

الماتلفأل خي

بدشت بما هو مواود لدى الطالبقات ثقم شتاخقت الفرصقأل للطالبقات للمقرور بقالابرة العمليقأل

للمفهوم من اقال التفقاول االاتمقاعي ثقم واهقت الطالبقات لم ارنقأل ارفكقار المواقودة لقديهن بارفكقار
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الاديققدة مققن اققال مناقشققأل الفص ق بالكام ق ثققم انت لققت بالطالبققات لققى مرخلققأل توظيققا المفهققوم بشققك ٍ
صخيل.

الجوانب التي ارتكز عليها النموذج التوليدي في تدريس العلوم:
يرى قابي ( )29 :5331شن نموار التعلم التوليدب ارتكه على الاوانب التاليأل في تدريس العلوم:
 -9يبني المتعلم المعنى عن طري تكوين عالقات بين المفاهيم الاديدة والمفاهيم الساب أل.

 -5ال ي تصر تدريس العلوم على الطر المعتادة التي تغطي موضوعات المادة وعرضها ف ط ،ب
يبققدش تققدريس العلققوم مق نمققو المفققاهيم وتطورهققا شثنققال تعلققم العلققوم مققن اققال قيققام المققتعلم بتوليققد

المعاني لتفسير المفاهيم الساب أل.

 -0يسققتادم المققتعلم العمليققات التفكيريققأل لفهققم ومعرفققأل العلققوم بمعنققى شن يكققون المققتعلم نشققيطاً ليبنققي
العالق ققات ب ققين شاق قهال المعرف ققأل الت ققي ي ققتم تعلمه ققا ،وتولي ققد المعن ققى ب ققين معرف ققأل الم ققتعلم واب ارتق ق

الساب أل.

 -4ال بد شن يتعدى تعلم الفرد خدود التعلم لى ما فو التعلم شو ما بعد التعلم كما ينبغقي شن يعبقر
خققدود المعرفققأل لققى مققا فققو المعرفققأل .وهققاا يعنققي اسققتم ارريأل العلققم وتخ ي ق المهيققد مققن الققتعلم
وتخ ي تعلم اب معنى.
وترى الباحثة شن مادة العلوم هي علم الخياة وترتبط ارتباطاً مباش اًر بخياة الطالقب لقاا يخقب شن

يكون المعلم اكيقاً فقي ااتيقاره للمفقاهيم السقاب أل المرتبطقأل بالمفقاهيم الاديقدة وكقالك فقي ااتيقاره ل نشقطأل
الك والتركيه على الاانب التطبي ي للعلوم والاب يربط التعلم الاديد بالخياة اليوميأل للطالب

التي تخ

ليصبل ما يتعلم الطالب شكثر استم ارريأل واستدامأل بخكم شن يمارس في خيات اليوميأل.
عمليات نموذج التعلم التوليدي:
-7

تصورات المعرفة والخبر :Knowledge and Experience
تمثق مفققاهيم الطالققب المسققب أل العنصققر ارساسققي لنمققوار تققدريس العلققوم التوليققدب ،فهققي بمثابققأل

قاعدة المعرفأل لبنال العالقات بين المفاهيم التي تم تعلمها والتي سيتم تعلمها .فإن معرفأل الطالب ال بليأل

تعد شرطاً شساسياً لبنال المعنى ،فالتفاع بين معرفأل المتعلم الاديدة ومعرفت ال بليقأل يعقد شخقد المكونقات

المهمأل في عمليأل التعلم اب المعنى.

لالك فإن على المعلم شن يخدد التعلم ال بلي للطالب ،والك من اقال طقرا ارسق لأل التمهيديقأل،

ثققم اسققت با

اابققاتهم ،ويتطلققب علققى المعلققم شن يوض ققل للطققالب شن عمليققأل الفهققم هققي عمليققأل توليدي ققأل

تاتلا عن ال رالة السلبيأل وتاكر المعلومات ،وشن تدريس العلوم لم يعد يركه على تمثيق واهقات نظقر
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العلمققال الماديققأل شو علققى تغطيققأل موضققو مققادة العلققوم ،ب ق يتضققمن شيض قاً فهققم واهققات نظققر الطققالب
لمفاهيم العلوم( .سلمان)53 :5395 ،

وهنا ترى الباخثأل شن التعلم التوليدب عمليأل نشطأل تعتمد علقى بنقال اسقور بقين المعرفقأل السقاب أل

والمعرفققأل الاديققدة وهنققا يفتققرل المعلققم شن المعرفققأل مواققودة لققدى المققتعلم وعلي ق اسققتارااها بطري ققأل مققن

الطر .
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الدافعية :Motivation
تعليم التدريس التوليدب يتضمن نوعاً ممي اًه من التخفيقه ،فعلقى المعلقم شن ي قوم بتخفيقه الطقالب

للتعلم من اال ارنشطأل الصفيأل التي تعهه من ث تهم بونفسهم ،لالك على المعلم شن يرا الناقاا فقي
تعلمهققم لققى ماهققوداتهم فققي ا قرال ارنشققطأل الصققفيأل ،ممققا يسققاعدهم فققي تخ ي ق الناققاا الققدا م فققي فه قم

المعنى ويهيد دافعيتهم تااه التعلم (سلمان.)53 :5395 ،

ومققن واهققأل نظققر الباخثققأل فإن ق كققي نثيققر دافعيققأل الطققالب يتواققب علققى المعلققم ال ق اققو مققن
االرتياا في الغرفأل الصفيأل يهيد من شعور الطالب بالمسؤوليأل تااه تعلمهم ويال لديهم تعهيقه داالقي

كما يمكن للمعلم ت ديم التعهيه الااراي للطالب على نااهاتهم.
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االنتباه :Attention
يوا المعلم في هاه المرخلقأل انتبقاه التالميقا لقى موضقو القدرس مقن اقال طقرا ارسق لأل التقي

تتطلققب شققرا المعنققى للمفققاهيم العلميققأل التققي توصققلوا ليهققا ،ومققن اققال توايق التالميققا لتركيققه انتبققاههم
على وصا ارخدا

والظواهر كوسيلأل لتوليد المعلومات (قابي .)20 :5331 ،

وتشير الباحثـة لقى شنق يمكقن تركيقه االنتبقاه مقن اقال طقر عقدة ي ارهقا المعلقم تناسقب طالبق
مث شن يطلب منهم تخديد الفكرة العامأل للقدرس شو طقرا ارسق لأل التقي تركقه انتبقاههم نخقو المطلقوب شو

يطلب منهم تخديد شهداا الدرس.
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تخليق المعلومات :Knowledge Creation
يشققم تاليق المعلومققات توليققد المفققاهيم الاديققدة وربطهققا بققالابرات اليوميققأل مققن اققال اسققتادام

اسققتراتيايات مققا ورال المعرفققأل (التسققاؤ الققااتي – التلاققيص – التفسققير) ،فالن طققأل الر يسققأل فققي النمققوار
التوليدب هي وظقا ا التوليقد عقن طريق الق العالققات بقين الماقهون المتسق مقن المعلومقات المنظمقأل

في الااكرة طويلأل المدى ،والمعلومات الاديدة في الااكرة قصيرة المدى (قابي .)20 :5331 ،
وترى الباخثأل شن يتواب على المعلم كي يساعد الطالب في تالي المعلومات مراعاة المرخلقأل
العمريأل للطالب وطبيعأل المادة الدراسيأل الم دمأل لهم واالهتمام بالمعرفأل ال بليأل للطالب.
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ما وراء المعرفة :Metcognition
عل ققى المعل ققم شن يس ققاعد الط ققالب عل ققى اس ققتادام عملي ققاتهم الدما ي ققأل لفه ققم وتطبيق ق واس ققتادام

المفققاهيم التققي تققم تعلمهققا ،والققك ختققى يكون قوا شكثققر قققدرة عل قى خ ق المشققكالت التققي قققد ت قوااههم الخ قاً

(سلمان.)59 :5395 ،

شكل ( )2 – 6عمليات نموذج التعلم التوليدي (من تصميم الباحثة)

وترى الباحثة شن عمليقات القتعلم التوليقدب ت قود لمعلومقات تتميقه بالمرونقأل والاقدة والطالققأل فقي التعامق
م المشكالت.
مما سبق ترى الباحثة أن عمليات التعلم التوليدي تعتمد على خمس ركائز هي:
المعرفأل ال بليأل ،ثارة الدافعيأل ،توليد المعلومات ،ربط التعلم الاديد بالخياة ،خ المشكالت ،لقاا
على المعلم تشاي الطالب على طرا ارس لأل وتباد اارال ون دها وتعديلها .وكالك ال ياقب االهتمقام

بالكم على خساب الكيا في تعلقيم العلقوم شو شب مبخق

اقر رننقا نعقد الطالقب ليكقون شكثقر ققدرة علقى

موااهأل الخياة بمشكالتها المتعددة وال نعده را ااتبار في المادة من شا الدراات ف ط.
مراحل نموذج التعلم التوليدي:

يرى سلمان ( )64 – 66 :6176أن نموذج التعلم التوليدي يتلخص في المراحل األربعة التالية:
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المرحلة األولى (الطور التمهيدي) ):(Preliminary phase
فققي هققاه المرخلققأل ت ققوم المعلمققأل بققالتعرا علققى شفكققار الطالبققات المواققودة فققي شبنيققتهن المعرفيققأل

وت سققيمها ومعرفققأل الش قواهد التققي تع قرل هققاه ارفكققار مققن اققال ثارتهققا لماموعققأل مققن ارس ق لأل خققو
المفهققوم الم قراد تعلم ق  ،وتققرك الماققا شمققام الطالبققات باناابققأل عققن ارس ق لأل مققا بشققك ٍ لفظققي شو كتققابي.
وهنققا تكققون اللغققأل بققين المعلمققأل والطالبققأل شداة نفسققيأل للتفكيققر والتخققد

المغل أل تمهيداً لما سيتم تعلم .

32

وتظهققر مققن اققال

ثققارة ارس ق لأل

والمعلمققأل هنققا تكشققا ال صققور والال ق فققي معلومققات الطالبققات وبنيققتهن المعرفيققأل ،لققالك ياققب

عليهققا شن تت ب ق شفكققار شو تسققاؤالت الطالبققات بك ق شريخيققأل وت ب ق شفكققارهن الااط ققأل خققو المعلومققات شو
المفاهيم المراد تعلمها.
وترى الباحثة شن هاه المرخلأل تتف م مبدش ربط التعلم الاديد بالتعلم الساب .
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المرحلة الثانية (الطور التركيزي – البؤر ) ):(Focus phase
ف ققي ه ققاه المرخل ققأل ت ققوم المعلم ققأل بت س ققيم الطالب ققات ل ققى ماموع ققات ص ققغيرة متعاون ققأل ،وم ققن ث ققم

توايههن لل يام بونشطأل ع ليأل شو عمليأل ،ثم تطرا شس لأل تثيرهن وتخفههن نخو ال يام بهاه ارنشطأل ،م

التنبيق لققى شهميققأل المالخظققأل واالسققتنتار والتفسققير بوسققلوبهن الاققاص لمققا يتوصققلن لي ق مققن معلومققات،
فققدور المعلمققأل هنققا مواهققأل للققتعلم تسققاعد طالباتهققا علققى التفكيققر والتفاع ق اللغققوب والتفاع ق االاتمققاعي،
ومن الممكن شن تستادم ارس لأل التتابعيأل والمواهأل والتلميخات لمساعدتهن على توليد المعنى وربط ما
لققديهن مققن معققارا سققاب أل وبققين مققا ي مققن ب ق مققن است صققال ومسققاعدتهن علققى ربققط المفققاهيم العلميققأل

المستهدفأل بالمفاهيم اليوميأل لديهن.

ويا ققب عليه ققا شن تخف ققههن وتش ققاعهن عل ققى الخق قوار دااق ق الماموع ققأل الواخ ققدة ،وت بق ق شفك ققار

بعضقهن التققي ققد تكققون ن طققأل انطالققأل توسققي مققداركهن وبنيقتهن المعرفيققأل ،والققك للوصقو لمعنققى وفهقم
مشترك للمعلومات المراد تعلمها.
وترى الباحثة شن هاه المرخلأل تتف م مبدش التفاول االاتماعي.
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المرحلة الثالثة (الطور المتعارض) ):(Challenge phase
في هاه المرخلأل تسمل المعلمقأل للطالبقات بتغييقر واهقات نظقرهن ،بعقد مناقشقأل الفصق بالكامق

مناقش ققأل خواري ققأل اماعي ققأل واالس ققتما

ل ققى م ققا توص ققلت ليق ق كق ق ماموع ققأل م ققن الماموع ققات م ققن شفك ققار

ومالخظققات والمعلومققات الاديققدة ،مواثققارة التخققدب بققين مققا كق َّقن يعرفن ق فققي مرخلققأل التمهيققد والتركيققه ومققا
عرفن شثنال التعلم .وياب على المعلمأل شن تساعد الطالبات على موااهأل الصعوبات التي يتعرضن لها
للوصققو للمعلومققات مققن اققال ت ققديم الققدعا م التعليميققأل المناسققبأل كعققرل الفالشققات التعليميققأل والصققور

التوضيخيأل شو التلميل اللفظي لهن.

وترى الباحثة شن هاه المرخلأل تتف م مبدش ت ديم التغايأل الرااعأل وتصخيل التصورات البديلأل.
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المرحلة الرابعة (طور التطبيق) ):(Application phase
فقي هققاه المرخلققأل ت قوم المعلمققأل بعققرل بعقل المشققكالت التققي تتطلقب تطبيق المفققاهيم الاديققدة

التققي توصققلن ليهققا مواعطققا هن الوقققت الكققافي للتومق والتفكيققر ،شب اسققتادام المفققاهيم والمعققارا الاديققدة
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كودوات وظيفيأل لخق المشقكالت والوصقو لقى نتقا ج وتطبي قات فقي مواققا خياتيقأل اديقدة ،ممقا يسقاعد

في توسي نطا المفاهيم والفهم العمي لها.

وترى الباحثة شن هاه المرخلأل تتف م مبدش اع المعرفأل العلميأل وظيفيأل في خياة الطالب.
وبنال على ما سب يتبين للباخثأل شن في طور التمهيد يتم التركيه على المعارا الساب أل ،وفقي

طورب التركيه والمتعارل يتم التركيه على التعلم الاديد من اقال التفقاول االاتمقاعي بقين الطقالب
والمعلققم وبققين الطققالب شنفسققهم ،وفققي مرخلققأل التطبي ق يققتم التركيققه عل قى توظيققا المفققاهيم فققي مواقققا

اديدة.
وقد راعت الباخثأل هاه المراخ في عداد دلي المعلم ودلي الطالب الااصين بنموار التعلم التوليدب.



شكل ( )1 – 6مراحل نموذج التعلم التوليدي (من تصميم الباحثة)

دور المعلم في التدريس باستخدام النموذج التوليدي:
يلخص قابيل ( )14 :6119دور المعلم في النقاط التالية:
 -9لدي ابرة ساب أل تاعل قاد اًر على تخفيه طالب على انبدا .
 -5تخم المسؤوليأل وال مواقا تختوب على مشكالت.
 -0ثارة انتباه الطالب وهيادة دافعيتهم نخو التعلم.

 -4ت سيم المتعلمين في ماموعات متعاونأل ير متكاف أل.
 -2لدي ال قدرة علقى معرفقأل مقا لقدى التالميقا مقن معلومقات سقاب أل ااصقأل بالقدرس مقن اقال توايق
ارس لأل المرتبطأل بابراتهم اليوميأل.

 -2موا ومرشد للتالميا شثنال تنفيا النشاطات.
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وي وم هاا النموار علقى افتقرال مقواوا مقن النظريقأل البنا يقأل مفقاده شن المقتعلم نشقط ودينقاميكي

في عمليأل التعلم ،يست ب المعلومقأل ،ويعمق ااهقداً لتكقوين معنقاه الاقاص منهقا مقن اقال ربطهقا ببي تق
الاارايأل وما لدي من معرفأل ساب أل عنها(م ابلأل ،وال طاونأل.)917 :5399 ،

وتقرى الباخثقأل شن مهقارة المعلقم فقي ربقط الققتعلم الاديقد بقالتعلم السقاب وتخديقد ارنشقطأل المال مققأل

التي تاع التعلم نشطاً ل معنى مهمأل اداً عند استادام المعلم لنموار التعلم التوليدب.
أهم النشاطات التوليدية:
حدد ضهير ( )6119:35نوعين من النشاطات التوليدية هي:

ش) النشققاطات التققي تولققد العالقققات التنظيميققأل بققين شا قهال المعلومققات ،ومققن شمثلققأل الققك بققدا عنققاوين

شس لأل ،شهداا ،االصات ،رسوم بيانيأل وشفكار ر يسأل.

ب) النشاطات التي تولد العالقات المتكاملأل بين ما يسمع شو يراه شو ي رشه المتعلم من معلومقات اديقدة

والعل ققم المس ققب للم ققتعلم ،ومق قن شمثل ققأل ال ققك ع ققادة ص ققيا أل تن ققاظرات ،اس ققتدالالت ،تفس ققيرات وتطبي ققات،
والفرو بين النشاطين شن النشاط الثاني يعالج المختوى التعليمي بشك ٍ شعم ويؤدب لى مستوى عا ٍ

من الفهم.
أوجل القصور في نموذج التعلم التوليدي:
حدد قابيل ( )6119:12أوجل القصور في نموذج التعلم التوليدي كالتالي:
 -9ش ف الت ويم النها ي الاب تاتتم ب الخصأل لكي يربط المعلم بين شفكار التالميا ولكي يتعرا على
مدى تخ

شهداا الدرس ويمكن التغلب على الك من اقال وضق ماموعقأل مقن ارسق لأل الم اليقأل

شو الموضوعيأل مواثارة ماموعأل من المشكالت المرتبطأل بموضو الدرس.
 -5كما شن النموار التوليدب يستغر وقتاً طويالً واهداً يتعدى وقت الخصأل الماصصأل للقدرس ،ومق

هيادة المنقاهج المتكدسقأل فقي مقادة العلقوم اقال الم ارخق الماتلفقأل يصقعب تطبيق النمقوار التوليقدب
على امي شاقهال المنهقار ،ويمكقن التغلقب علقى القك مقن اقال تطبي ق علقى شهقم وخقدات المنهقار

الدراسي.
وقد تغلبقت الباخثقأل علقى مشقكلأل عقدم واقود ت قويم نهقا ي فقي نمقوار القتعلم التوليقدب مقن اقال

وض ت ويم نها ي لك درس في دلي الطالب ل ياس مدى تخ

ارهداا.

شما مشكلأل الوقت ف د تغلبت عليها الباخثأل من اال ااتيار شهم وخدة في كتاب العلوم للصا

التاسق فققي الفصق الد ارسققي الثققاني وهققي وخققدة الكهربققال المتخركققأل ووفققرت للطالبققات شو ار عمق شققاملأل
لك دروس الوخدة مما يوفر الوقت والاهد.
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مما سبق يتبين للباحثة أن نموذج التعلم التوليدي يركز على التالي:
 -التعلم الساب ن طأل انطال نخو التعلم الاديد.

 تكوين المعنى الاديد يتمث في عادة تنظيم المتعلم لاب ارتق السقاب أل فقي تراكيقب معرفيقأل اديقدةمن اال عمليأل بنا يأل تراكميأل.

 -التركيه على التعلم ال ا م على المعنى.

 -التفاع االاتماعي والعم التعاوني يخفه الطالب ويساعدهم على التعلم بشك ٍ شفض .

المحور الثالث :المسائل اللفظية
تعريف المسألة اللفظية:
يقرى التربويقون شن شهقم شهقداا تعلقيم العلقوم فققي شب مرخلقأل مقن م ارخق التعلقيم الماتلفقأل كسققاب
الطق ققالب اسق ققتراتيايات مناسق ققبأل ومتنوعق ققأل لخ ق ق المسق ققولأل الفيهيا يق ققأل ويتطلق ققب الق ققك استبصق ققار العالقق ققات

المواودة بين شاهال المسولأل والارور بالخ المطلوب (عبده.)94 :5395 ،

ولقم تاققد الباخثققأل د ارسققات سققاب أل تعققالج المسقولأل اللفظيققأل فققي مققادة العلققوم واصوصقاً الفيهيققال ال

ال لي ق وبالتققالي لققم ت ققدم شب د ارسققأل سققاب أل تعريف قاً مخققدداً للمسققولأل اللفظيققأل .فلققيس ك ق مسققولأل لفظيققأل هققي
مسققولأل رياضققيأل كمققا ال ت تصققر المسققا

الرياضققيأل علققى المسققا

اللفظيققأل ف ققط ولكققن الققك يعتمققد علققى

مسققتوى المعرفققأل والاب قرة التققي يمتلكهققا الفققرد .ولكققن يواققد العديققد مققن الد ارسققات السققاب أل التققي عالاققت

المسا

الرياضيأل في مادة الرياضيات.

يمكن االستنتار من الدراسات اات العالقأل بون المسقولأل موققا يختقار خقالً شو برهانقاً شو تفسقي اًر

شو اابأل ،ويعرفها بعقل البقاخثين علقى شنهقا موققا مخيقر ينظقر ليق الشقاص القاب ي قوم بالخق علقى

شن مشكلأل( .المشهراوب.)02 :5330 ،

ويعرا فريدريك المسقولأل الرياضقيأل اللفظيقأل علقى شنهقا "التمقارين التقي تتطلقب مقن الطالقب ال يقام

بونشقطأل تشققم

دراك الكلمققات والرمققوه وربققط المعنققى الخرفقي بالكلمققات والرمققوه ،وتخليق العالقققات بققين

الكلمات والرموه ،وتكون هاه التمارين مصا أل في صورة نثر".
بينمققا يعرفهققا رمضققان مسققعد بققدوب علققى شنهققا "موقققا كمققي تققم وضققع فققي صققورة كلمققات ،هققاا

الموققا يختقوب علقى سقؤا يتطلققب اابقأل ،وال يشقير الموققا صقراخأل لقى العمليقات والاطقوات الالهمققأل
للوصو لى اناابأل ،ويستادم في التفكير السليم للوصو لى عالقات تربط بين عناصر الموقا".
12-12.ahlamuntada.net/t76-topic
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وعرفها العربيد ( )50 :5393شنها عبارة عن مشكلأل توااق المقتعلم شثنقال عمليقأل القتعلم وتختقار

من المتعلم شن يفكر في يااد الطر المناسبأل لخلها.
معينأل.

وترى الباخثأل شن التعريفات الساب أل اتف ت في شن المسولأل اللفظيأل تتطلب اطوات خ وعالقات
وتبنــت الباحثــة تعريــف المجبــوري ( )73 :6171للمســألة اللفظيــة بأنهــا " :موقققا كمققي تققم

وصف بالكلمات يدور خو موقا معين يتطلقب خقالً باسقتعما معطيقات السقؤا دون شن تكقون طري قأل

الخ واضخأل لدى الطالب".

مهارات حل المسألة اللفظية:
لخص أبو شمالة ( )453 :6176مهارات حل المسألة اللفظية في الخطوات التالية:
ٍ
 -7قراء المسألة وفهمها :ن عرل المسولأل ٍ
اضخأل ومفهومأل تتاللم ومستوى الطالب هو شمر
بلغأل و
ال ادا في  ،وياب على المعلم التوكد مقن فهقم الطالقب للمسقولأل التقي توااهق ويقتم القك بقوكثر مقن
وسيلأل ومنها:

 -عادة صيا أل المسولأل بلغأل الطالب.

 معرفأل العناصر الر يسأل في المسولأل وتخديد المعطيات والمطلوب. رسم توضيخي للمسولأل ( ن كان الك ضرورياً). -6ابتكار خطة الحل :ن شو ما تتطلب هاه الاطوة هو تنظيم المعلومات المعطاة بشك ٍ يسقه علقى
الطالققب مالخظققأل التقرابط فيمققا بينهققا ،وهق يتققوفر مقن المعلومققات مققا يكفققي لخق المسققولأل .قققد يتبققين
للفققرد فك قرة الخ ق تققدرياياً ،وقققد يسققب ها مخققاوالت فاشققلأل ،وقققد تظهققر فاققوة شمققام الطالققب .ن وااققب
المعلم هنا شن يكشا للطالب الغمول الاب يعترل الوصو لى الخ  ،كقون يطقرا ارسق لأل التقي

تهي ق الغمققول ،شو يعققرل مسققولأل سققاب أل اات صققلأل ،شو ياققرب بعققل التعققديالت لتتضققل المسققولأل
بشك ٍ شفض .

 -4تنفيذ الحل :ن تنفيا الخق هقو اطقوة سقهلأل نسقبياً اا شدركهقا الطالقب د اركقاً صقخيخاً وتقوفرت لديق
المهارة الالهمأل لالك.

 -3مراجعــة الحــل :يققتم التخ ق مققن صققخأل الخق

مققا مققن اققال السققير باطقوات الخق عكسققياً ،شو مققن

اققال التخ ق مققن الا قواب بققالتعويل ،شو بققاللاول لققى طري ققأل شاققرى فققي خ ق المسققولأل ،لققى يققر
الك.
وتققرى الباخثققأل شن الاطققوة ارولققى وهققي ق قرالة المسققولأل وفهمهققا هققي شهققم اطققوة رنهققا ن تمققت

بشك ٍ صخيل فغالباً ما يتوص الطالب للخ الصخيل.
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وقد حدد زيتون ( )415 :6116مها ارت حل المسألة الفيزيائية كما يلي:
 -7تحديد متغيرات المسألة:
 قرالة وفهم المسولأل.

 تخديد المعطيات والمطلوب في صورة رمهيأل.
 رسم المسولأل ن شمكن.

 -6التخطيط لحل المسألة:

 ااتيار االستراتيايأل المناسبأل.
 تخديد ال انون المستادم.

 -4تنفيذ خطة الحل:


ارال التخويالت وتوخيد الوخدات.

 التعويل في ال انون.

 تنفيا العمليات الخسابيأل.

 -3مراجعة وتفسير الحل:

 مرااعأل اطوات الخ .
 تفسير الخ .

 تصميم الخ .
وقــد حــددت الباحثــة مهــارات حــل المســألة اللفظيــة بمــا يتناســب مــع مســتوى طالبــات الصــف التاســع

كالتالي:

 -9تخديد المعطيات في المسولأل اللفظيأل بصورة صخيخأل.
 -5تخديد المطلوب من المسولأل اللفظيأل.

 -0ااتيار العالقأل الرياضيأل شو ال انون الرياضي المناسب لخ المسولأل اللفظيأل.
 -4تطبي ال انون وتنفيا الخ بالشك الصخيل.
 -2كتابأل وخدات ال ياس المناسبأل.

 -2ارال التخويالت الالهمأل للكميات الفيهيا يأل اا تطلبت المسولأل الك.
استراتيجيات حل المسألة اللفظية:
المسا

اللفظيأل تمث وسطاً مناسقباً لممارسقأل التفكيقر الرياضقي بوشقكال الماتلفقأل مثق  :التفكيقر
اللفظيققأل اسققتراتيايات للخ ق

المنط ققي ،الكمققي ،االسققت ار ي ،االسققتداللي ،موادراك ارنمققاط .بينمققا للمسققا
ت سم لى نوعين ر يسين :االستراتيايات اللغويأل ،واالستراتيايات الشكليأل كالتالي:
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أوالً :االستراتيجيات اللغوية:
هققي االسققتراتيايات التققي تؤكققد علققى فهققم المسققولأل كمنظومققأل لغويققأل ويكققون فيهققا لمثق هققاا الفهققم

دو اًر مخوريق قاً ف ققي خق ق المس ققولأل .ويس ققتند المهتم ققون به ققاا الن ققو م ققن االس ققتراتيايات ل ققى شخ ققد الم ققاهبين
الر يسقين فققي علقم الققنفس المعرفقي وهققو مقا يعققرا بالمقاهب السققيكولغوب ومقن رواده تشومسققكي ،وينظققر

شصققخاب هققاا المققاهب لققى النشققاط الع لققي علققى شن ق نققو مققن الخ قوار الققداالي بققين الفققرد ونفس ق  ،ومققن
استراتيايات هاا النو النظر بإمعان وتفكير لى مسولأل شق تع يداً.

ثانياً :االستراتيجيات الشكلية:
وفيها يلعب تمثي المسولأل بصرياً اانباً مخورياً في ارالات الخ  ،ويستند المهتمون بهاا النو

لققى المققاهب السققيكوخركي ومققن بققين رواده بيااي ق ويققرى شصققخاب هققاا المققاهب شن النشققاط هققو نتققار
المداالت البصريأل واندراكيأل (الشافعي.)42 - 42 :5393 ،
وقد اعتمدت الباخثأل االستراتيايأل اللغويأل في المسولأل اللفظيأل وليس االستراتيايأل الشكليأل والقك ختقى ال

يتدا عام التفكير البصرب في موضو البخ .

العوامل المؤثر في قدر الطالب على حل المسألة اللفظية:
 -9عوامـــل بنيويـــة :عوام ق تتص ق ببنيققأل المسققولأل  ،وسققياقها ،وطولهققا ،ودراققأل صققعوبأل شلفاظهققا،
ومفرداتها اللغويأل ،وموق المطلوب فيها ووضوخ  ،وعدد متطلباتها ،وعدد اطوات الخ .

 -5عوامــل فرديــة :عوام ق تتص ق بالطالققب نفس ق مث ق  :اكا ق  ،وقدرت ق ال ار يققأل ،ومسققتوى معرفت ق
ال بليأل ،وانس  ،وعمره ،وتاصص  ،ومستوى تخصيل  ،واتااهات  ،ودوافع  ،ومستواه المعرفي.

 -0استراتيجيات حل المسألة :وهي االستراتيايات التي يستادمها الطالقب عنقد خلق للمسقولأل ،وققد
تتنو من المخاولأل والاطو ،واستدعال معلومات وخ ا

ساب أل لى استراتيايات تخليليأل منظمأل

(عبده.)92 :5395 ،
وتضيف الباحثة إلى ما سبق ما يلي:
 -9طر التدريس التي يستادمها المعلم في تعليم طالب للمسا
 -5شساليب ت ويم تعلم الطالب في خ المسا

اللفظيأل.

اللفظيأل.

 -0التغايأل الرااعأل التي يتل اها الطالب من المعلم عند خ المسولأل اللفظيأل.
نماذج حل المسائل الفيزيائية:
ل قد ظهققر العديققد مققن نمققاار خق المسققا

الفيهيا يققأل ولكنهققا تشققترك فققي تلاققيص الاطقوات التققي

ياققب اتباعهققا فققي خ ق المسققولأل وشن العالقققأل بققين هققاه الاط قوات قققد تكققون هرميققأل شو خل يققأل وشن هققدا
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الباخثين هو مساعدة المتعلم على الوصو لى فكرة الخ  ،كمقا شنهقا تسقاعد المقتعلم فقي تخديقد ارسق لأل
والتوايهات التي ي دمها للطالب ومن هاه النماار نموااي بوليا وبي .
أنموذج بوليا :ويتضمن شرب مراخ ر يسأل لخ المسولأل وهي:
 -9فهم المسولأل وتتضمن:
ش -الشك والرسوم :وهو يستادم لكي يصا المسولأل فهو يساعد على توضيل المسولأل.
ب -ت ديم مالخظأل مناسبأل.
 -5تصميم الاطأل (وض اطأل الخ ) وتتضمن:
ش -صيا أل معادالت مناسبأل.
ب -اطأل الخ .
 -0تنفيا اطأل الخ وتتضمن:
ش -خساب المتغيرات.
ب -تخلي النتا ج.
 -4مرخلأل الراو للالا (مرااعأل الخ ) وتتضمن:
ش -ه يمكن تخديد النتياأل بوسلوب ماتلا؟
ب -ه يمكن استادام تلك النتا ج في خ مسا

شارى؟

أنمــوذج بيــل :ويتضققمن امققس م ارخ ق تتضققمن ماموعققأل مققن ارس ق لأل التققي يعققدها المعلققم لتوضققيل ك ق
مرخلأل وهي:
 -9مرخلأل عرل وت ديم المسولأل (المشكلأل) في صورة عامأل :ومقن االلهقا ي قدم المعلقم ماموعقأل مقن
ارس لأل تتطلب من الطالب ا ارل عدة سلوكيات ومن االلها يهداد الوعي شو دراك المشكلأل.

 -5مرخلأل عادة صيا أل المسولأل (المشكلأل) في صورة ا ار يقأل قابلقأل للخق  :وفيهقا ي قوم المعلقم بت قديم
ماموعققأل مققن ارسق لأل تتطلققب مققن الطالققب اقرال عققدة سققلوكيات ومنهققا هق للمسققولأل معنققى؟ وهق

هي اديرة بالتفكير؟ وه تفهم المسولأل؟ ومااا تعنقي؟ وهق البيانقات متقوافرة وكاملقأل فقي المسقولأل؟
وما الماهو ؟ وه يمكنك صيا أل المسولأل بصورة شوضل؟ وه يمكنك تاه تها لى فرعيأل؟

 -0مرخلققأل صققيا أل الفققرول وانا قرالات الالهمققأل لموااهققأل المسققولأل :وتتطلققب اناابققأل عققن ارس ق لأل
التاليقأل :مقا المطلققوب؟ ومقا المعطيققات؟ ومقا العالقققأل التقي تقربط بينهمققا؟ ومقا ارنشققطأل التقي يمكققن
اراؤها الكتشاا عالقات اديدة؟.
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 -4مرخلققأل ااتبققار الفققرول وتنفيققا اناقرالات للخصققو علققى خق شو ماموعققأل مققن الخلققو الممكنققأل
وفيها تثير ماموعأل شس لأل تعتبر بمثابأل ماموعأل من السلوكيات لدى الطالب مث  :ه سب لك

شن قمت بخ مسولأل مرتبطأل بالمسولأل الخاليأل؟ ه يمكنك تعميم خ المسولأل باستادام في خق

مسا

شارى؟.

 -2مرخلأل ت ويم الخلو واستراتيايات الخ المتبعأل ساب اً :وتتضمن ماموعأل من ارسق لأل مثق  :هق
هقاا الخق صقخيل؟ كيققا توكقدت مققن صقخت ؟ اا كانققت الخلقو بديلققأل فويهمقا شكثققر مناسقبأل؟ هق

هناك طقر شاقرى لخق المسقولأل؟ مقا الصقعوبات التقي توااهقك شثنقال الخق ؟ وكيقا يمكقن تفاديهقا

لخ مسا

شارى؟ (سرهيد.)235 – 234 :5392 ،

ولم تستادم الباخثأل شب من النموااين فقي بخثهقا بشقك خرفقي والقك رن شب مقن النمقوااين لقم

يتف تماماً م ما تريده الباخثأل ولكنها اتف ت م هاين النموااين في بعل الن اط المهمأل مث  :تخلي

المسققولأل وتخديققد معطياتهققا والمطلققوب منهققا وااتيققار اطققأل الخ ق المناسققبأل شو ال ققانون المناسققب ومققن ثققم
تنفيا الخ .

صعوبات حل المسألة اللفظية (الفيزيائية):
تققرى الباخثققأل شن معظققم الطققالب يوااهققون صققعوبأل فققي خ ق المسققا

اللفظيققأل فققي الفيهيققال كمققا

يواا ق المعلمققون شيض قاً صققعوبأل فققي تدريسققها مواكسققاب الطققالب ال ققدرة علققى خ ق المسققولأل اللفظيققأل ويعققود

السققبب فققي الققك لققى شن خ ق المسققولأل اللفظيققأل يتطلققب مهققارات تفكيققر عليققا كتخلي ق عناصققر المسققولأل،
موايااد العالقات بين معطياتها وااتيار ال وانين المناسبأل لخلها.
ويرى هيتون شن صعوبات خ المسولأل في الفيهيال تتمث فيما يلي( :هيتون)035 :5335 ،
 -9توخيد وخدات المسولأل الفيهيا يأل.

 -5تخديد ال وانين الفيهيا يأل الالهمأل لخ المسولأل.
 -0التخويالت الرقميأل للكميات الفيهيا يأل.

 -4تخديد البيانات المعطاة بالرسم البياني في المسولأل.
 -2التعبير عن المعنى الفيهيا ي في صورة رياضيأل.
 -2تخديد شفكار المسولأل.

 -7كتابأل مدلو الصورة الرمهيأل لل وانين الفيهيا يأل.
 -8كتابأل ما يخد

من عمليات فيهيا يأل في صورة رياضيأل.

 -1تطبي ال وانين الفيهيا يأل لخ المسولأل.
 -93تمثي الرسومات البيانيأل الفيهيا يأل.
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 -99تنفيا العمليات الخسابيأل الالهمأل لخ المسولأل.

 -95تخديد الوخدات الفيهيا يأل النها يأل لنواتج المسولأل.
 -90التعبير عن داللأل التمثي البياني للكميات.
 -94تفسير النتا ج الفيهيا يأل لخ المسولأل.

 -92االستفادة من نتا ج تخ ي المطلوب ارو في الوقوا على المطلوب الثاني.
 -92تخديد اطوات خ المسولأل ير المباشرة.
وتضيف الباحثة لما سبق ما يلي:
 -9ضعا مهارات ارال العمليات الخسابيأل المركبأل.
 -5الالط بين معطيات المسولأل اللفظيأل مما يترتب علي اطو في استادام ال انون المناسب.
 -0عدم قرالة المسولأل قرالة تخليليأل فاهمأل.

 -4عدم قدرة الطالب على الربط بين ال وانين الماتلفأل نيااد شكثر من مطلوب في المسولأل.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 أوالً :الدراسات التي تناولت نموذج الفورمات
 ثانيًا :الدراسات التي تناولت نموذج التعلم التوليدي
 ثالثًا :الدراسات التي تناولت المسائل اللفظية
 رابعًا :تعقيب عام على الدراسات السابقة

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
عرضا للدراسات الساب أل اات العالقأل بموضو الدراسأل خيق
يتناو هاا الفص
ً
الدراسات لى المخاور التاليأل:

تقم ت سقيم هقاه

 المحور األول :الدراسات التي تناولت نموذج الفورمات.

 المحور الثاني :الدراسات التي تناولت نموذج التعلم التوليدي.
 المحور الثالث :الدراسات التي تناولت المسائل اللفظية.

وقد تم ااتيار الدراسات اركثر ارتباطًا بمتغيرات الدراسأل الخاليأل وتم ترتيبها من ارخد

لى ارقدم.

المحور األول :الدراسات التي تناولت نموذج الفورمات:
في هاا المخقور تقم ااتيقار بعقل الد ارسقات السقاب أل اات االرتبقاط بنمقوار الفورمقات ومقن هقاه

الدراسات:
-7

دراسة الجباوي (:)6175
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى معرفققأل شثققر شنمققوااي الفورمققات  4MATوكققيس  CASEفققي تخصققي

طالبات الصا الراب العلمي لمادة الفيهيال ودافعيتهن نخوها في الع ار .
وقققد ااتققارت الباخثققأل المققنهج التاريبققي خي ق

تققم تطبي ق الد ارسققأل علققى عينققأل مكونققأل مققن ()17

طالبققأل بواقق ( )05طالبققأل فققي الماموعققأل التاريبيققأل ارولققى والتققي درسققت باسققتادام (نمققوار الفورمققات)،

و( )05طالبأل في الماموعأل التاريبيأل الثانيأل والتي درست باستادام نموار  CASEو( )00طالبقأل فقي

الماموعأل الضابطأل والتي درست بالطري أل االعتياديأل ،وتوصلت الدراسأل لى واود فرو دالأل خصا ياً
في ااتبار التخصي لصالل الماموعأل التاريبيأل الثانيأل التي درست وف نموار .CASE

وققد شوصقت الد ارسقأل بضقرورة اعتمقاد شنمقوااي ( )CASE , 4 MATفقي تقدريس الفيهيقال فقي الم ارخق

انعداديأل.
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دراسة التيان (:)6173
هدفت هاه الدراسأل لى معرفأل شثر استادام اسقتراتيايتي الفورمقات والتقدريس التبقادلي فقي تنميقأل

التفكير التوملي في العلوم للصا الثامن ارساسي بغهة .وتم استادام المنهج شقب التاريبقي ال قا م علقى
تصميم الماموعتين م قياس قبلي وبعدب ،وتكونت العينأل من ( )85طالبأل من طالبات الصا الثامن

في مدرسأل (المااقدة وسقيلأل بقن عمقار – ب -للبنقات) ااتيقرت بطري قأل قصقديأل ،قسقمت لقى مامقوعتين
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تا ق قريبيتين ،الماموعق ققأل التاريبي ق ققأل ارول ق قى ( )49طالب ق ققأل درسق ققت باسق ققتادام اس ق ققتراتيايأل الفورمق ققات شم ق ققا

الماموعأل التاريبيأل الثانيأل ( )49طالبأل درست باستادام التدريس التبادلي.
وقق ققد شظهق ققرت نتق ققا ج البخ ق ق

تفق ققو الماموعق ققأل التاريبيق ققأل الثانيق ققأل التق ققي درسق ققت وخق ققدة الضق ققول

والبص ق قريات باسق ققتادام التق ققدريس التبق ققادلي عل ق قى الماموعق ققأل التاريبيق ققأل ارولق ققى التق ققي درسق ققت باسق ققتادام

استراتيايأل الفورمات.

شيضققا لققى عققدم واققود عالقققأل ارتباطيققأل عنققد مسققتوى الداللققأل ( )0.01فققي
كمققا توصققلت الد ارسققأل ً
ال ياس البعدب بين دراات طالب الماموعتين التاريبيتين على قياس مهارة الوصقو لقى اسقتنتااات،
ومهارة عطال تفسي ارت م نعأل ،ومهارة الكشا عن المغالطات.
العلوم.
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وق ققد شوص ققت الد ارس ققأل بض ققرورة توظي ققا اس ققتراتيايتي الفورم ققات والت ققدريس التب ققادلي ف ققي ت ققدريس
دراسة عياش وزهران (:)6176
هقدفت هقاه الد ارسققأل لقى التعققرا علقى شثقر اسققتادام نمقوار الفورمققات ( )4MATعلقى تخصققي

طالبات الصا السقادس ارساسقي فقي مقادة العلقوم واالتااهقات نخوهقا .وسقعت لقى تخسقين اتااهقاتهن
نخوهققا فققي مققدارس وكالققأل الغققو الدوليققأل فققي ارردن .وقققد تققم اسققتادام المققنهج التاريبققي ،وتكونققت عينققأل

الد ارس ققأل م ققن ( )75طالب ققأل ااتي ققرت بطري ققأل قص ققديأل وقس ققمت العين ققأل ل ققى مام ققوعتين خ ققداهما تاريبي ققأل
واراققرى ضققابطأل ،وقققد درسققت الماموعققأل التاريبيققأل بطري ققأل نمققوار الفورمققات فققي وخققدة الضققول بينمققا

درسقت الماموعقأل الضقابطأل بالطري قأل االعتياديقأل ،وطب قاً لالاتبقار التخصقيلي وم يقاس االتااهقات علقى
عينأل الدراسأل قب التدريس وبعده ،توصلت الدراسأل لى ارتفقا تخصقي طالبقات الماموعقأل التقي درسقت

بنمق ققوار الفورمق ققات خي ق ق

واق ققدت فق ققرو دالق ققأل خصق ققا ياً عنق ققد مسق ققتوى داللق ققأل ( )0.05بق ققين معق ققدالت

المامققوعتين ولصققالل الماموعققأل التاريبيققأل (ماموعققأل الفورمققات) .كمققا شسققهم اسققتادام التققدريس بنمققوار
الفورمات في تخسين اتااهات طالبات الماموعأل التاريبيأل نخو مادة العلوم وخصتها بشك ٍ واضل.
وقد شوصت الدراسأل بتطبي نموار الفورمات على طلبأل المرخلأل ارساسيأل العليا في تدريس العلوم.
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دراسة الماضي (:)6112
هدفت هاه الدراسأل لى معرفأل شثر استعما شنموار مكارثي في تخصقي طقالب الصقا الثقاني

معهد عداد المعلمقين فقي مقادة العلقوم فقي مخافظقأل الناقا ارشقرا .وققد تقم اسقتادام المقنهج التاريبقي
خي

طب ت الدراسأل على عينأل من طالب معهد عداد المعلمين تم ااتيارها بطري أل عشوا يأل ا شقملت

عينأل الد ارسقأل ( )23طالبقاً تقم ت سقيمها لقى مامقوعتين ضقابطأل وتاريبيقأل ،ودرسقت الماموعقأل التاريبيقأل

بطري أل االستكشقاا الخقر (شنمقوار مكقارثي) فقي الفصقلين ارو والثقاني مقن كتقاب العلقوم بينمقا درسقت
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الماموعققأل الضققابطأل بالطري ققأل االعتياديققأل وقققد شظهققرت نتققا ج البخ ق

تفققو الماموعققأل التاريبيققأل التققي

درست مادة العلقوم باسقتادام شنمقوار مكقارثي علقى الماموعقأل الضقابطأل التقي درسقت باسقتادام الطري قأل
الت ليديأل.

وقد شوصت الدراسأل بالتوكيد على استادام شنموار مكارثي في تدريس العلوم بشك ٍ عام لما لها

من فوا د.
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دراسة ديالني ):(Delaney, 2002
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى است صققال فاعليققأل نمققوار الفورمققات فققي تققدريس العلققوم لطلبققأل الصققفوا

طالب ققا مش ققارًكا.
المتوس ققطأل .واس ققتادمت الد ارس ققأل الم ققنهج التاريب ققي ،وتكون ققت عين ققأل الد ارس ققأل م ققن (ً )81
وشوضققخت نتققا ج الد ارسققأل عققدم واققود فققرو اات داللققأل خصققا يأل بققين التققدريس بنمققوار الفورمققات م ابق
الطري ققأل االعتياديققأل س قوال فققي التخصققي شو االتاققاه بينمققا شكققدت الباخثققأل علققى شهميققأل نمققوار الفورمققات

وعهت النتياأل لى العديد من مخددات الدراسأل مث  :قصر مدة التطبي .
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دراسة باتريشا ):(Patricia, 1987
هدفت هاه الدراسأل لى التعقرا علقى فاعليقأل نمقوار الفورمقات علقى تخصقي الطلبقأل فقي العلقوم

واتااهققاتهم نخوهققا .واسققتادمت الد ارسققأل المققنهج التاريبققي ،وطب ققت الد ارسققأل علققى الطلبققأل الموهققوبين فققي
الصا السادس االبتدا ي في ثال

الدرسقأل واقود فقرو اات
مدارس بواليقأل كارولينقا .وشوضقخت نتقا ج ا

داللأل خصا يأل في التخصي العقام وفقي شسق لأل التفكيقر الناققد لصقالل ماموعقأل الفورمقات ،بينمقا لقم تكقن

هنققاك فروقًققا دالققأل خصققا ًيا علققى مسققتوى شس ق لأل المعرفققأل ،كققالك تبققين واققود فققرو دالققأل خصققا ًيا فققي
اتااهات الطلبأل لصالل نموار الفورمات في الف رات الااصأل بالعلوم بشك ٍ عام.

* التعقيب على الدراسات الخاصة بنموذج الفورمات:
أوجل التشابل واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة الخاصة بنموذج الفورمات:
أوالً :من حيث الموضوع:
المست

ل د اتف ت الد ارسقأل الخاليقأل مق بعقل الد ارسقات السقاب أل الااصقأل بنمقوار الفورمقات فقي المتغيقر
وهو نموار الفورمات وشثقره علقى متغيقرات ماتلفقأل وكقالك اتف قت معهقا فقي مختقوى المقادة وهقي

مق ققادة العلق ققوم مث ق ق د ارس ق ققأل التيق ققان ( ، )5394ود ارسق ققأل عي ق ققا  ،وهه ق قران ( ،)5395ود ارسق ققأل الاب ق ققاوب

( ،)5392ودراسأل الماضي ( ،)5338ودراسأل ديالني ( ،)5335ودراسأل باتريشا (.)9187

كمققا اتف ققت الد ارسققأل الخاليققأل م ق د ارسققأل التيققان ( ،)5394ود ارسققأل الابققاوب ( )5392فققي كونهققا
دراسأل تاريبيأل م ارنأل خي

اسقتادمت نمقوااين كمتغيقرين مسقت لين للم ارنقأل بينهمقا ولكقن د ارسقأل التيقان

( )5394قارن ققت ب ققين نمق قوااي الفورم ققات والت ققدريس التب ققادلي ،ود ارس ققأل الاب ققاوب ( )5392قارن ققت ب ققين
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نمققوااي الفورمققات ونمققوار CASE

التوليدب.

بينمققا الد ارسققأل الخاليققأل قارنققت بققين نمققوااي الفورمققات والققتعلم

وااتلفت الدراسأل الخاليأل عن بعقل الد ارسقات السقاب أل فقي المتغيقر التقاب خيق

تناولقت الد ارسقأل

الخاليققأل تنميققأل مه ققارات خ ق المسققولأل اللفظي ققأل فققي العلققوم كمتغي ققر تققاب فققي خ ققين تناولققت د ارسققأل التي ققان

( )5394التفكير التوملي كمتغير تاب  ،وتناولت دراسأل عيا  ،وههران ( )5395التخصي واالتااهقات
كمتغيققر تققاب  ،وهنققاك د ارسققات تناولققت التخصققي كمتغيققر تققاب مث ق د ارسققأل روبرتسققون ( ،)5330بينمققا
تناولت دراسأل باتريشا ( )9187التخصي واالتااه في مادة العلوم كمتغير تاب .

ثان ًيا :من حيث األهداف:
تعددت ارهداا بتعدد المواضي التي تناولتها الدراسات الساب أل فكانت تهدا فقي ماملهقا لقى

معرفققأل العالقققأل بققين متغي قرين قي قد الد ارسققأل والكشققا عققن الفققرو بققين الماموعققات وكققالك التعققرا لققى
طبيعقأل نمقوار الفورمققات وعالقتق بقبعل المتغيقرات مثق د ارسققأل التيقان ( )5394هقدفت لققى معرفقأل شثققر
استادام استراتيايتي الفورمات والتدريس التبادلي على تنميأل مهارات التفكير التوملي فقي العلقوم للصقا

الثققامن ارساس قي بغ قهة .ود ارسققأل عيققا  ،وهه قران ( )5395التققي هققدفت لققى معرفققأل شثققر اسققتادام نمققوار
الفورمات على تخصي طالبات الصا السادس ارساسي في مادة العلوم و االتااهات نخوها ،ود ارسقأل

الاباوب ( )5392التي هدفت لى معرفأل شثر نموااي الفورمات و CASEفقي التخصقي الد ارسقي لقدى
طالبات الصا الراب العلمي في مادة الفيهيقال ،ود ارسقأل الماضقي ( )5338التقي هقدفت لقى معرفقأل شثقر

اسققتادام شنمققوار مكققارثي فققي تخصققي طققالب الصققا الثققاني بمعهققد المعلمققين فققي مققادة العلققوم ،ود ارسققأل

قر د ارس ق ققأل
ديالنق ققي ( )5335هق ققدفت لق ققى د ارسق ققأل فاعليق ققأل نمق ققوار الفورمق ققات فق ققي تق ققدريس العلق ققوم ،وشايق ق ًا
باتريشا( )9187التي هدفت لى معرفأل فاعليأل الفورمات على تخصي الطلبأل في العلوم

واتااهاتهم نخوها.
ثالثًا :من حيث الصفوف الدراسية التي أجريت عليها الدراسة:
 -9الصا السادس ارساسي :دراسأل عيا  ،وههران ( ،)5395ودراسأل باتريشا (.)9187
 -5الصا الثامن ارساسي :دراسأل التيان (.)5394
 -0الصا الراب العلمي :دراسأل الاباوب (.)5392
 -4المرخلأل الاامعيأل :دراسأل الماضي (.)5338

 -2الصفوا المتوسطأل :دراسأل ديالني (.)5335
شما الدراسأل الخاليأل شاريت على طالبات الصا التاس ارساسي.

47

ابعا :من حيث مكان إجراء الدراسة:
رً
 -9فلسطين :دراسأل التيان (.)5394

 -5الع ار  :دراسأل الماضي ( ،)5338ودراسأل الاباوب (.)5392
 -0ارردن :دراسأل عيا  ،وههران (.)5395

 -4شمريكا :دراسأل ديالني ( ،)5335ودراسأل باتريشا (.)9187
وقد تشابهت الدراسأل الخاليأل م دراسأل التيان ( )5394في شنها شاريت في فلسطين.
خامسا :من حيث المنهج المستخدم والتصميم المتبع:
ً
الدرس ققات الس ققاب أل ف ققي الم ققنهج التاريب ققي ،والم ققنهج ش ققب
انخص ققرت المن ققاهج المس ققتادمأل ف ققي ا

التاريبققي ،والمققنهج الوصققفي التخليلققي ،والمققنهج الكمققي .فمعظققم الد ارسققات اسققتادمت المققنهج التاريبققي
ال ققا م علققى تصققميم المامققوعتين الضققابطأل والتاريبيققأل م ق قيققاس (قبلققي – بعققدب) ومققن هققاه الد ارسققات

دراسأل عيا  ،وههران ( ،)5395ودراسأل الماضي ( ،)5338ودراسأل ديالني ( ،)5335ودراسأل باتريشقا

( ،)9187شما دراسأل الاباوب ( )5392استادمت المنهج التاريبي ال ا م على تصقميم الضقبط الاه قي
لمامقوعتين تاقريبيتين مق قيقاس بعقدب ،ود ارسقأل التيقان ( )5394اعتمقدت المقنهج شقب التاريبقي ال قا م
على تصميم الماموعتين التاريبيتين م قياس (قبلي – بعدب).

وفققي ضققول اتاققاه معظققم الد ارسققات السققاب أل لققى اسققتادام المققنهج التاريبققي تققم اسققتادام المققنهج

التاريبي ال ا م على تصميم الماموعتين التاريبيتين م قياس (قبلي – بعدب) كما استادمت المقنهج

الوصفي التخليلي في تخلي المختوى.
سادسا :من حيث العينة المستخدمة:
ً

اس ققتادمت معظ ققم الد ارس ققات الس ققاب أل العين ققأل العشق قوا يأل البس ققيطأل وم ققن ه ققاه الد ارس ققات ،د ارس ققأل

الاباوب ( ،)5392ودراسأل الماضي (.)5393

وتتشاب الدراسأل الخاليأل م دراسأل التيقان ( ،)5394ود ارسقأل عيقا  ،وههقران ( )5395فقي شنهقا

استادمت العينأل ال صديأل.
سابعا :من حيث النتائج:
ً

اتف ت معظم الدراسات الساب أل على شن استادام نموار الفورمات شو نموار مكارثي ل شثر في
رف ق مسق قتوى التخص ققي وتنميققأل التفكي ققر الت ققوملي شو التفكي ققر االبتكققارب شو االتااه ققات وتاتل ققا الد ارس ققأل

الخاليققأل عققن الد ارسققات السققاب أل فققي كونهققا اسققتادمت نمققوار الفورمققات فققي تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل

اللفظيأل في العلوم.
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مدى استفاد الباحثة من الدراسات السابقة:
مققن اققال د ارسققأل البخققو السققاب أل اسققتطاعت الباخثققأل ث قرال معلوماتهققا النظريققأل خققو نم ققوار

الفورمات وكالك تعرفت لى النواخي التطبي يأل والعمليأل ومعرفأل الاوانب الهامأل في النموار والتي تمقت

دراستها.

ك ققالك اس ققتفادت الباخث ققأل م ققن ه ققاه الد ارس ققات ف ققي تخدي ققد التعريف ققات انا ار ي ققأل مواع ققداد الم دم ققأل
وانطققار النظققرب لد ارسققتها بشققك ٍ معم ق ودقي ق  ،كمققا اسققتفادت منهققا فققي ااتيققار مققنهج الد ارسققأل وشدوات
الدراسأل وتخديد العينأل المستادمأل في الدراسأل.
شيضا ساعدت الدراسات الساب أل الباخثأل في بنال اطوات الدراسأل ،ومن االلها تعرفت الباخثقأل
و ً
لى ارساليب انخصا يأل المستادمأل وكيفيأل معالاأل البيانات ،باانب االستفادة الكبيرة منهقا فقي عقرل
وتفسق ققير النتق ققا ج التق ققي توصق ققلت ليهق ققا د ارسق ققأل الباخثق ققأل وكق ققالك االسق ققتفادة منهق ققا فق ققي وض ق ق الم ترخق ققات

والتوصققيات .وسققاعدت الد ارسققات السققاب أل الباخثققأل فققي التعققرا لققى العديققد مققن الكتققب العلميققأل والم ارا ق
التي تادم وتثرب الدراسأل الخاليأل.
الباخثأل.

كما شن معظم هاه الدراسات شكدت على فاعليأل استادام نموار الفورمات وهقاا مقا يقدعم د ارسقأل
بانضافأل لى شن معظم الدراسات عن فعاليأل نموار الفورمات في تدريس العلوم لم تكن مخليقأل

في فلسطين ما عدا دراسأل واخدة هي دراسأل التيان ( )5394وهاا يدعم دراسأل الباخثأل.
وترى الباحثة أن دراستها تميزت عن الدراسات السابقة بما يلي:

 -9الباخثققأل تناولققت فاعليققأل نمققوار الفورمققات فققي تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل اللفظيققأل فققي العلققوم
للصا التاس وهاا ياتلا عن الدراسات التي تناولت المفقاهيم العلميقأل فقي ارخيقال والكيميقال

شو التي تناولت مفاهيم الفيهيال شو المفاهيم العلميأل لصفوا شارى ير الصا التاس .

قدعما بققدلي اطققط درسققيأل للمعلققم ودليق للطالققب مققن
 -5الد ارسققأل الخاليققأل درسققت نمققوار الفورمققات مق ً
تصميم الباخثأل شاصياً.
 -0تعتبققر هققاه الد ارسققأل خسققب علققم الباخثققأل مققن شوا ق الد ارسققات فققي فلسققطين التققي تطب ق نمققوار
الفورمققات ونمققوار الققتعلم التوليققدب ف قي تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل اللفظيققأل فققي مققادة الفيهيققال

(الكهربال المتخركأل).

 -4تميقهت هقاه الد ارسقأل بكونهققا د ارسقأل تاريبيقأل م ارنققأل بقين نمقوااين بنققا يين همقا نمقوار الفورمققات
ونموار التعلم التوليدب.
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المحور الثاني  /الدراسات الخاصة بالنموذج التوليدي:
في هاا المخور تم ااتيار بعل الد ارسقات السقاب أل اات االرتبقاط بنمقوار القتعلم التوليقدب ومقن

هاه الدراسات:
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دراسة فنونة (:)6176
هدفت هاه الدراسأل لى معرفأل شثر اسقتادام نمقوار القتعلم التوليقدب والعصقا القاهني فقي تنميقأل

المفققاهيم واالتاققاه نخققو ارخيققال لققدى طققالب الصققا الخققادب عشققر بمخافظققات قهة .وقققد تققم اسققتادام
المنهاين الوصفي والتاريبي خي

طب ت الدراسأل على عينأل من طالب الصا الخقادب عشقر بمدرسقأل

طالبققا ت ققم
عبققد الفتققاا خم ققودة الثانويققأل "ش" للبنققين بمديري ققأل شققر قهة ،وق ققد شققملت عينققأل الد ارس ققأل (ً )13
طالبا ودرست بطري أل العصقا القاهني
ت سيمها لى ثال ماموعات الماموعأل التاريبيأل ارولى (ً )03

طالبق ققا والتق ققي درسق ققت بالطري ق ققأل االعتياديق ققأل والماموعق ققأل
والماموعق ققأل الثانيق ققأل (الضق ققابطأل) وتضق ققم (ً )03
طالبا ودرست بطري أل التعلم التوليدب.
التاريبيأل الثالثأل (ً )03
وققد شظهقرت نتقا ج البخق واقود فقرو دالقأل خصقا ًيا عنقد ( )α = 0.05فقي مسقتوى تخصقي
المفقاهيم العلميقأل لققدى طقالب الصقا الخققادب عشقر تراق الاققتالا اسقتراتيايأل التقدريس (االعتياديققأل –
التوليديأل) ولصالل التوليديأل .وكالك واود فرو دالأل خصا ًيا عند ( )α = 0.05فقي مسقتوى تخصقي
المفقاهيم العلميقأل لققدى طقالب الصقا الخققادب عشقر تراق الاققتالا اسقتراتيايأل التقدريس (االعتياديققأل –
العصا الاهني) ولصالل العصقا القاهني .كمقا الصقت الد ارسقأل لقى عقدم واقود فقرو دالقأل خصقا ًيا
عنققد ( )α = 0.05فققي مسققتوى تخصققي المفققاهيم العلميققأل لققدى طققالب الصققا الخققادب عشققر ترا ق

الاق ققتالا اسق ققتراتيايأل الت ق قدريس (التوليديق ققأل – العصق ققا الق ققاهني) .وواق ققود فق ققرو دالق ققأل خصق ققا ًيا عنق ققد
( )α =0.05ف ققي مس ققتوى االتا ققاه نخ ققو ارخي ققال ل ققدى ط ققالب الص ققا الخ ققادب عش ققر تراق ق الا ققتالا
استراتيايأل التدريس (االعتياديأل – التوليديأل) ولصالل التوليديأل.

وقققد شوصققت الد ارسققأل باسققتادام الققتعلم التوليققدب والعصققا الققاهني فققي تققدريس المفققاهيم بشققك ٍ
ااص والمواد ارارى بشك ٍ عام لفاعليأل هاا ارسلوب.
-6

دراسة محمد (:)6176
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى معرفققأل شثققر اسققتادام نمققوار الققتعلم التوليققدب فققي تققدريس العلققوم علققى

اكتسققاب المفققاهيم العلميققأل وتنميققأل مهققارات مققا ورال المعرفققأل لتالميققا الصققا السققادس االبتققدا ي بمخافظققأل

المنيقا .وقققد اسققتادمت الباخثققأل المققنهج شققب التاريبققي او المامققوعتين التاريبيققأل والضققابطأل فققي ال يققاس
ال بلققي والبعققدب لمتغيقرات الد ارسققأل التابعققأل وهققى المفققاهيم العلميققأل ،مهققارات مققا ورال المعرفققأل .وقققد تكونققت
عينأل البخ

طالبا من مدرسقأل السقوبي "ش" االبتدا يقأل بمدينقأل سقمالوط بمخافظقأل المنيقا وقسقمت
من (ً )14
52

البققا درسققت وفق النمققوار التوليققدب ،والماموعققأل
لققى مامققوعتين ،الماموعققأل التاريبيققأل وعققددها ( )44ط ً
طالبققا درسققت بالطري ققأل االعتياديققأل ،خي ق تعققرل شف قراد الماموعققأل التاريبيققأل
الضققابطأل وعققددها (ً )23
للمعاملأل التاريبيأل المتمثلأل في تدريس وخقدة الصقوت والضقول وف قاً لم ارخق النمقوار التوليقدب ،شمقا شفقراد

الماموعققأل الض ققابطأل ف ققتم الت ققدريس له ققم بالطري ققأل االعتياديققأل .وق ققد توص ققلت الد ارس ققأل ل ققى وا ققود عالق ققأل
ارتباطيأل دالأل موابأل بقين دراقات تالميقا الماموعقأل التاريبيقأل فقي التطبيق البعقدب علقى مسقتوى الداللقأل

( )0.01الاتبققار المفققاهيم العلميققأل وم يققاس مققا ورال المعرفققأل ،كمققا توصققلت الد ارسققأل لققى شن اسققتادام
نموار التعلم التوليدب شدى لى اكتساب المفاهيم العلميأل المطلوبأل وتنميأل مهارات ما ورال المعرفأل.
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دراسة السعدي (:)6176
هقدفت هقاه الد ارسقأل لقى التعقرا لقى شثقر شنمقوار القتعلم التوليقدب فقي تخصقي طالبقات الصقا

الاامس االبتدا ي وتفكيرهن انبداعي في مادة العلوم في الع ار  .واستادمت الباخثأل المنهج التاريبقي،

وقققد تكونققت عينققأل الد ارسققأل مققن ( )28طالبققأل قسققمت لققى مامققوعتين ،تاريبيققأل مكونققأل مققن ( )51طالبققأل

درسن باسقتادام شنمقوار القتعلم التوليقدب وضقابطأل مكونقأل مقن ( )51طالبقأل درسقن بالطري قأل االعتياديقأل.
وق ققد شظه ققرت النت ققا ج تف ققو الماموع ققأل التاريبي ققأل عل ققى الماموع ققأل الض ققابطأل ف ققي االاتب ققار التخص ققيلي

وااتبار التفكير انبداعي.
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دراسة سلمان (:)6176
هدفت هاه الدراسأل لى معرفأل شثر استادام نموار التعلم التوليدب في تنميأل التفكير االستداللي

والتخصي في مادة الكيميال لدى طالبات الصا ارو الثانوب بمكأل المكرمأل .وققد تقم اسقتادام المقنهج
شققب التاريبققي خي ق

طب ققت الد ارسققأل علققى عينققأل مققن طالبققات الصققا ارو الثققانوب بمكققأل المكرمققأل ا

شققملت عينققأل الد ارسققأل ( )28طالبققأل تققم ت سققيمها لققى مامققوعتين ضققابطأل ( )57طالبققأل وتاريبيققأل ()09
طالب ققأل ،ودرس ققت الماموع ققأل التاريبي ققأل باس ققتادام النم ققوار التولي ققدب بينم ققا درس ققت الماموع ققأل الض ققابطأل
بالطري ققأل االعتياديققأل وقققد شظهققرت نتققا ج البخ ق

تفققو الماموعققأل التاريبيققأل علققى الضققابطأل فققي م يققاس

التفكير االستداللي وااتبار التخصي الدراسي ،وواود عالقأل ارتباطيأل اات داللأل خصا يأل عند مستوى
( )0.05بققين متوسققطات دراققات الماموعققأل التاريبيققأل والضققابطأل فققي التطبيق البعققدب لم يققاس مهققارات
التفكير االستداللي وااتبار التخصي الدراسي.

وقققد شوصققت الد ارسققأل بتوظيققا نمققوار الققتعلم التوليققدب فققي تققدريس الكيميققال ل درت ق علققى تنميققأل

التفكير االستداللي والتخصي الدراسي لدى الطالبات.
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دراسة الشيخ (:)6171

هدفت هاه الدراسأل لى تطوير نموار القتعلم التوليقدب واست صقال فاعليتق فقي تنميقأل االسقتيعاب
المفققاهيمي فققي العلققوم والدافعيققأل للققتعلم لققدى طالبققات المرخلققأل المتوسققطأل .وقققد اسققتادمت الباخثققأل المققنهج
51

شب التاريبي وقد تولفت عينأل البخ

من طالبات الصا الثاني المتوسط في المدرسأل المتوسطأل ()21

بمدينققأل الريققال قسققمت بطري ققأل عش قوا يأل لققى مامققوعتين ،الماموعققأل التاريبيققأل وعققدد طالباتهققا ()02
طالبققأل درسققت وف ق نمققوار الققتعلم التوليققدب ،والماموعققأل الضققابطأل وعققدد طالباتهققا ( )04طالبققأل درسققت
بالطري أل االعتياديأل ،وقـد أظهـرت نتـائج البحـث واقود فقرو اات داللقأل خصقا يأل بقين متوسقط دراقات

الماموعققأل التاريبيققأل (التققي درسققت وف ق نمققوار القتعلم التوليققدب المطققور مققن الباخثققأل) ومتوسققط دراققات
الماموعأل الضابطأل (التقي درسقت بالطري قأل االعتياديقأل) لصقالل الماموعقأل التاريبيقأل .كمقا توصقلت لقى
واقود فققرو اات داللققأل خصققا يأل بقين متوسققط دراققات طالبققات الماموعقأل التاريبيققأل (التققي درسققت وفق

نموار التعلم التوليدب المطور من الباخثأل) ومتوسط دراات الماموعأل الضابطأل (التي درست بالطري أل
االعتياديأل) في م ياس الدافعيأل للتعلم لصالل الماموعأل التاريبيأل.
وقققد شوصققت الد ارسققأل باسققتادام نمققوار الققتعلم التوليققدب فققي تققدريس العلققوم لمققا لققالك مققن شثققر فققي تنميققأل

االستيعاب المفاهيمي في العلوم وكالك في تنميأل الدافعيأل للتعلم.
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دراسة قابيل (:)6119
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى د ارسققأل فاعليققأل اسققتادام النمققوار التوليققدب لتققدريس العلققوم فققي تنميققأل

االتااهات التعاونيأل لدى تالميقا المرخلقأل انعداديقأل .وققد اسقتادمت الباخثقأل المقنهج التاريبقي ،وتكونقت
عينأل الدراسأل من ( )73طالبأل من مدرسأل ارعراس انعداديأل المشتركأل بمخافظأل الشقرقيأل قسقمت العينقأل

لققى مامققوعتين الضققابطأل وتتكققون مققن ( )02طالبققأل والتاريبيققأل وتتكققون مققن ( )02طالبققأل ،وقققد درسققت

الماموع ققأل التاريبي ققأل ب ققالنموار التولي ققدب بينم ققا درس ققت الماموع ققأل الض ققابطأل بالطري ققأل االعتيادي ققأل وق ققد
شظه ققرت نت ققا ج الد ارس ققأل وا ققود ف ققرو اات دالل ققأل خص ققا يأل ب ققين متوس ققط درا ققات الماموع ققأل التاريبي ققأل
والضققابطأل فققي التطبيق البعققدب لم يققاس االتااهققات التعاونيققأل لصققالل الماموعققأل التاريبيققأل عنققد مسققتوى

داللأل (.)0.01
كمققا شظهققرت واققود فققرو اات داللققأل خصققا يأل بققين متوسققط دراققات الماموعققأل التاريبيققأل فققي

التطبي ققين ال بلققي والبعققدب لم يققاس االتااهققات التعاونيققأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )0.01لصققالل التطبي ق
البعدب.

وقد شوصت الدراسأل بضرورة االهتمام باستادام النموار التوليدب في تدريس العلوم في كافأل المراخ .
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دراسة صالح (:)6119
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى الكشققا عققن شثققر اسققتادام نمققوار الققتعلم التوليققدب فققي تنميققأل بعققل

عمليات العلم والتخصي في مادة الفيهيال لدى طالب الصا ارو الثانوب بالمملكأل العربيأل السعوديأل.

وقققد اسققتادم الباخ ق

طالبققا قسققمت لققى ماموعققأل
المققنهج التاريبققي ،وتكونققت عينققأل الد ارسققأل مققن (ً )13
52

طالبا (درست باستادام التعلم التوليدب) وماموعقأل ضقابطأل مكونقأل مقن ()42
تاريبيأل مكونأل من (ً )44
طالبققا(درسققت باسققتادام الطري ققأل االعتياديققأل) .وشظهققرت نتققا ج الد ارسققأل واققود فققرو فققي التطبيق البعققدب
ً
بين الماموعتين التاريبيأل والضابطأل ولصالل الماموعأل التاريبيأل.

-2

دراسة لي ،ليم ،وجرابوسكي ):(Lee, Lim & Grabowski, 2009
ه ققدفت ه ققاه الد ارس ققأل ل ققى الكش ققا ع ققن ااث ققار التعليمي ققأل الس ققتراتيايأل ال ققتعلم التولي ققدب والتغاي ققأل

الرااعأل في فهم المتعلمين والتنظيم الااتي في موضقوعات العلقوم المعتمقدة ضقمن بي قأل تعلقم قا مقأل علقى
طالب قا مققن اامعققأل
الخاسققوب .واسققتادم البققاخثون المققنهج التاريبققي ،وتكونققت عينققأل الد ارسققأل مققن (ً )52
نققور يسققترن بومريك قا .وكشققفت نتققا ج الد ارسققأل عققن فعاليققأل اسققتراتيايأل الققتعلم التوليققدب فققي هيققادة فهققم
الطالب والتنظيم الااتي لهم كما شظهرت واود عالقأل ارتباطيأل ياابيأل بين الفهم والتنظيم الااتي.
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دراسة لي ):(Lee, 2008

هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى معرفققأل فعاليققأل اسققتادام اسققتراتيايأل الققتعلم التوليققدب والتغايققأل الرااعققأل

الفققو معرفيققأل علققى التنظققيم الققااتي وعمليققأل التوليققد والتخصققي الد ارسققي فققي العلققوم .واس قتادم الباخ ق

طالبققا مققن ط قالب اامعققأل شققما الواليققات
المققنهج شققب التاريبققي ،وتكونققت عينققأل الد ارسققأل مققن (ً )550
المتخقدة ،قسقمت لقى ماموعقأل تاريبيقأل درسقت باسقتادام اسقت ارتيايأل القتعلم التوليقدب وماموعقأل ضققابطأل
درست بالطري أل االعتياديأل .وقد شثبتت الدراسأل تفو الماموعأل التاريبيأل علقى الماموعقأل الضقابطأل فقي
التنظيم الااتي وعمليأل توليد ارفكار والتخصي الدراسي.

 -71دراسة الخولي (:)6116

ه ققدفت ه ققاه الد ارس ققأل ل ققى الكش ققا ع ققن فعالي ققأل الت ققدريس بنم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب فق قي تص ققخيل
التصورات البديلأل لقبعل المفقاهيم الكهربا يقأل وتنميقأل االتاقاه نخقو العلقوم الفنيقأل الكهربا يقأل .وققد اسقتادم

طالبا من طالب الصا الثقاني الثقانوب
الباخ المنهج التاريبي ،خي تكونت عينأل الدراسأل من (ً )42
ش ققعبأل مع ققدات وشاهق قهة كهربا ي ققأل بمخافظ ققأل شس ققيوط قس ققمت ل ققى مام ققوعتين ،ماموع ققأل تاريبي ققأل درس ققت
باستادام نموار التعلم التوليدب ،وماموعأل ضابطأل درست بالطري أل االعتياديأل .وتوصقلت الد ارسقأل لقى

واود فرو بين الماموعتين الضابطأل والتاريبيأل في التطبي البعدب لصالل الماموعأل التاريبيأل ،كما
واققد الباخق

عالقققأل ارتباطيققأل موابققأل بققين دراققات الطققالب فققي ااتبققار التخصققي واتااهققاتهم نخقو مققادة

العلوم الفنيأل الكهربا يأل.

 -77دراسة عبد الكريم (:)6111
ه ققدفت ه ققاه الد ارس ققأل ل ققى معرف ققأل فعاليق قأل الت ققدريس وف ً ققا لنظريت ققي بوس ققنر (نم ققوار دورة ال ققتعلم)،
وفياوتسكي
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(نموار التعلم التوليدب) في تخصقي المفقاهيم الفيهيا يقأل وال قدرة علقى التفكيقر االسقتداللي لقدى طالبقات

طالبقا
الصا ارو الثانوب .وقد استادمت الباخثأل المنهج التاريبي ،وتكونقت عينقأل الد ارسقأل مقن (ً )25

قسق ققمت لق ققى مامق ققوعتين التاريبيق ققأل والضق ققابطأل .وقق ققد توصق ققلت الد ارسق ققأل لق ققى شن التق ققدريس وف ق ق نظريق ققأل
فياوتسكي تفو على التدريس وفق نظريقأل بياايق والتقدريس بالطري قأل االعتياديقأل فقي تخصقي المفقاهيم

الفيهيا يأل وال درة على التفكير االستداللي.

 -76دراسة ريتشموند وسترلي ):(Richmond & Striley, 1996
هدفت هاه الدراسأل لى معرفأل فاعليأل نظريأل فياوتسكي علقى تنميقأل االسقتدال العلمقي والادليقأل

فققي مققادة العلققوم .واسققتادم الباخ ق

المققنهج الوص قفي التخليلققي ،وتكونققت عينققأل الد ارسققأل مققن ( )54مققنهم
تكون طالبأل واخدة في ك ماموعأل على

طالبا و( )8طالبات وهعت على ست ماموعات بخي
(ً )92
ارق وتم ااتيار ماموعتين منها عشوا ًيا لتصويرهم بالفيديو على مدى ثالثأل شهور شثنال دراسأل شربعقأل
ماتبرات ركهت على مشقاك ارتبطقت بد ارسقأل مقرل الكقولي ار خقاو فيهقا الطقالب خق المشقاك العلميقأل

من اال التفاول االاتماعي.
وتوصلت الدراسأل لى شن الفهم هو نتار معرفي وعوام ااتماعيأل ،خي

ن تصقورات الطقالب

وشفكارهم خو خ المشكلأل العلميأل توثرت بالبعد االاتماعي.

* التعقيب على الدراسات الخاصة بنموذج التعلم التوليدي:
أوجل التشابل واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة الخاصة بنموذج التعلم التوليدي:
أوالً :من حيث الموضوع:
ل ققد اتف ققت الد ارسققأل الخاليققأل م ق امي ق الد ارسققات السققاب أل الااصققأل بنمققوار الققتعلم التوليققدب فققي

المتغير المست

وهو نموار التعلم التوليدب وتناولت شثره على متغيرات ماتلفأل.

واتف ت الدراسأل الخاليأل م بعل الدراسات الساب أل فقي مختقوى المقادة وهقي مقادة العلقوم ولكنهقا
ااتلفققت معهققا فققي المتغي قرات التابعققأل وعققددها مث ق د ارسققأل فنونققأل ( )5395التققي درسققت تنميققأل المفققاهيم

واالتاققاه نخققو مققادة ارخيققال كمتغي قرات تابعققأل ،ود ارسققأل مخمققد ( )5395التققي درسققت اكتسققاب المفققاهيم
العلمي ققأل وتنمي ققأل مه ققارات م ققا ورال المعرف ققأل كمتغيق قرات تابع ققأل ،ود ارس ققأل الس ققعدب ( )5395الت ققي درس ققت
التخصققي والتفكيققر انبققداعي فققي مققادة العلققوم كمتغيقرات تابعققأل  ،ود ارسققأل سققلمان ( )5395التققي درسققت
التفكير االستداللي والتخصي في مادة الكيميال كمتغيقرات تابعقأل ،ود ارسقأل الشقيخ ( )5393التقي درسقت
االستيعاب المفاهيمي في العلقوم والدافعيقأل للقتعلم كمتغيقرات تابعقأل ،ود ارسقأل قابيق ( )5331التقي درسقت

االتااه ققات التعاوني ققأل كمتغي ققر ت ققاب  ،ود ارس ققأل ص ققالل ( )5331الت ققي درس ققت عملي ققات العل ققم والتخص ققي

كمتغي قرات تابعققأل ،ود ارسققأل الاققولي ( )5335التققي درسققت التصققورات البديلققأل لققبعل المفققاهيم الكهربا يققأل
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وتنمي ققأل االتا ققاه نخق قو العل ققوم كمتغيق قرات تابع ققأل ،ود ارس ققأل عب ققد الكق قريم ( )5333الت ققي درس ققت التخص ققي

والتفكير االستداللي فقي الفيهيقال كمتغيقرات تابعقأل ،ود ارسقأل لقي ،لقيم ،وارابوسقكي ( )5331التقي درسقت
فهققم المتعلمققين والتنظقيم الققااتي فققي العلققوم كمتغيقرات تابعققأل ،ود ارسققأل لققي ( )5338التققي درسققت التنظققيم
الااتي وعمليأل التوليد كمتغيرات تابعقأل ،ود ارسقأل ريتشقموند وسقترلي ( )9112التقي تناولقت فاعليقأل نظريقأل

فياوتسكي على تنميأل االستدال العلمي والادليأل في مادة العلوم.

درسققأل فنونققأل ( ،)5395ود ارسققألعبد الكقريم ( )5333فققي كونهققا
كمققا اتف ققت الد ارسققأل الخاليققأل مق ا

دراسأل تاريبيأل م ارنأل خي

استادمت نموااين كمتغيرين مست لين للم ارنأل بينهما ،خيق

قارنقت د ارسقأل

فنونققأل ( )5395بققين الققتعلم التوليققدب والعصققا الققاهني ،كمققا قارنققت د ارسققأل عبققد الك قريم ( )5333بققين
نم ققوار دورة ال ققتعلم لبوس ققنر ونمق قوار ال ققتعلم التولي ققدب ،شم ققا الد ارس ققأل الخالي ققأل ف ققد قارن ققت ب ققين نم ققوااي
الفورمات والتعلم التوليدب.

ثانيا :من حيث األهداف:
ً
تعددت ارهداا بتعدد المواضي التي تناولتها الدراسات الساب أل فكانت تهدا فقي ماملهقا لقى

معرفققأل العالقققأل بققين متغي قرين قيققد الد ارسققأل والكشققا عققن الفققرو ب قين الماموعققات وكققالك التعققرا لققى
طبيعقأل النمقوار التوليقدب وعالقتق بقبعل المتغيقرات مثق د ارسقأل فنونقأل ( )5395هقدفت لقى معرفقأل شثققر
استادام نموار التعلم التوليدب والعصا الاهني فقي تنميقأل المفقاهيم واالتاقاه نخقو ارخيقال لقدى طقالب

الصا الخادب عشر .ودراسأل مخمد ( )5395هدفت لى معرفأل شثر نموار التعلم التوليدب في تقدريس
العلوم على اكتساب المفاهيم العلميأل وتنميأل مهارات ما ورال المعرفأل لتالميا الصا السادس االبتقدا ي.

ود ارسققأل السققعدب ( )5395هققدفت لققى د ارسققأل شثققر شنمققوار الققتعلم التوليققدب فققي تخصققي طالبققات الصققا
الا ققامس االبت ققدا ي وتفكي ققرهن انب ققداعي فق قي العل ققوم .ود ارس ققأل س ققلمان ( )5395ه ققدفت ل ققى معرف ققأل شث ققر
استادام نموار التعلم التوليدب في تنميأل التفكير االستداللي والتخصي في مقادة الكيميقال لقدى طالبقات

الصققا ارو الثققانوب .ود ارسققأل الشققيخ ( )5393هققدفت لققى تطققوير نمققوار الققتعلم التوليققدب واست صققال
فاعليت ق فققي تنميققأل االسققتيعاب المفققاهيمي فققي العلققوم والدافعيققأل للققتعلم لققدى طالبققات المرخلققأل المتوسققطأل.
ود ارسققأل قابيق ( )5331هققدفت لققى معرفققأل فاعليققأل اسققتادام النمققوار التوليققدب لتققدريس العلققوم فققي تنميققأل

االتااهققات التعاونيققأل لققدى تالميققا المرخلققأل انعداديققأل .ود ارسققأل صققالل ( )5331هققدفت لققى معرفققأل شثققر

استادام نموار التعلم التوليدب في تنميأل بعل عمليات العلم والتخصي فقي مقادة الفيهيقال لقدى طقالب

الص ققا ارو الث ققانوب .ود ارس ققأل الا ققولي ( )5335ه ققدفت ل ققى معرف ققأل فعالي ققأل الت ققدريس بنم ققوار ال ققتعلم
التوليدب في تصخيل التصورات لبعل المفاهيم الكهربا يأل وتنميأل االتااه نخو العلوم الفنيأل الكهربا يأل.

ود ارس ققأل عب ققد الكق قريم ( )5333ه ققدفت ل ققى معرف ققأل فعاليق قأل الت ققدريس وف ًققا لنظريت ققي بوس ققنر (نم ققوار دورة
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الققتعلم) ونمققوار الققتعلم التوليققدب فققي تخصققي المفققاهيم الفيهيا يققأل وال ققدرة علققى التفكيققر االسققتداللي لققدى
طالبات الصا ارو الثانوب.

ود ارسققأل لققي ،لققيم ،وارابوسققكي ( )5331هققدفت لققى الكشققا عققن ااثققار التعليميققأل السققتراتيايأل

الققتعلم التوليققدب والتغايققأل الرااعققأل فققي فهققم المتعلمققين والتنظققيم الققااتي فققي موضققوعات العلققوم المعتمققدة

ض ققمن بي ققأل تعل ققم قا م ققأل عل ققى الخاس ققوب .ود ارس ققأل ل ققي ( )5338ه ققدفت ل ققى معرف ققأل فعالي ققأل اس ققتادام
استراتيايأل التعلم التوليدب والتغايأل الرااعأل الفو معرفيأل على التنظيم الااتي وعمليأل التوليقد والتخصقي

الدراسي في العلوم.

ود ارسققأل ريتشققموند وسققترلي ( )9112هققدفت لققى معرفققأل فاعليققأل نظريققأل فياوتس قكي علققى تنميققأل

االستدال العلمي والادليأل في مادة العلوم.

ثالثًا :من حيث الصفوف الدراسية التي أجريت عليها الدراسة:
 -9الصا الاامس ارساسي :ودراسأل السعدب (.)5395
 -5الصا السادس ارساسي :دراسأل مخمد (.)5395

 -0المرخلأل المتوسطأل (انعداديأل) :دراسأل الشيخ ( ،)5393ودراسأل قابي (.)5331
 -4الصققا ارو الثققانوب :د ارسققأل سققلمان ( ،)5395ود ارسققأل صققالل ( ،)5331ود ارسققأل عبققد الكقريم
( ،)5333ودراسأل ريتشموند وسترلي (.)9112

 -2الصا الثاني الثانوب :دراسأل فنونأل ( ،)5395ودراسأل الاولي (.)5335
 -2المرخلأل الاامعيأل :دراسأل لي ،ليم ،وارابوسكي ( ،)5331ودراسأل لي (.)5338
شما الدراسأل الخاليأل شاريت على طالبات الصا التاس ارساسي.
ابعا :من حيث مكان إجراء الدراسة:
رً
 -9فلسطين :دراسأل فنونأل (.)5395

 -5الع ار  :دراسأل السعدب (.)5395

 -0السعوديأل :دراسأل سلمان ( ،)5395ودراسأل الشيخ ( ،)5393ودراسأل صالل (.)5331
 -4مصققر :د ارسققأل مخمققد ( ،)5395ود ارسققأل قابي ق ( ،)5331ود ارسققأل الاققولي ( ،)5335ود ارسققأل
عبد الكريم (.)5333

 -2شمريكا :دراسأل لي ،ليم ،وارابوسكي ( ،)5331ودراسأل لي (.)5338
 -2بريطانيا :دراسأل ريتشموند وسترلي (.)9112

وقد تشابهت الدراسأل الخاليأل م دراسأل فنونأل ( )5395في شنها شاريت في فلسطين.
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خامسا :من حيث المنهج المستخدم والتصميم المتبع:
ً
الدرس ققات الس ققاب أل ف ققي الم ققنهج التاريب ققي ،والم ققنهج ش ققب
انخص ققرت المن ققاهج المس ققتادمأل ف ققي ا

التاريبققي ،والمققنهج الوصققفي التخليلققي .فاميق الد ارسققات اسققتادمت المققنهج التاريبققي شو شققب التاريبققي
ال ا م على تصميم الماموعتين الضابطأل والتاريبيأل م قياس (قبلي – بعدب).
ما عدا دراسأل ريتشموند وسترلي ( )9112التي استادمت المنهج الوصفي التخليلي.
وفققي ضققول اتاققاه معظققم الد ارسققات السققاب أل لققى اسققتادام المققنهج التاريبققي تققم اسققتادام المققنهج
التاريبي ال ا م على تصميم الماموعتين التاريبيتين م قياس (قبلي – بعدب) كما استادمت المقنهج

الوصفي التخليلي في تخلي المختوى.
سادسا :من حيث العينة المستخدمة:
ً

اس ققتادمت معظ ققم الد ارس ققات الس ققاب أل العين ققأل العشق قوا يأل البس ققيطأل مثق ق د ارس ققأل فنون ققأل (،)5395

ود ارسق ق ققأل مخمق ق ققد ( ،)5395ود ارسق ق ققأل السق ق ققعدب ( ،)5395ود ارسق ق ققأل سق ق ققلمان ( ،)5395ود ارسق ق ققأل الشق ق ققيخ

( ،)5393ود ارسققأل قابي ق ( ،)5331ود ارسققأل صققالل ( ،)5331ود ارسققأل الاققولي ( ،)5335ود ارسققأل عبققد
الكريم ( ،)5333ودراسأل لي (.)5338
وبع ققل الد ارس ققات الس ققاب أل اس ققتادمت العين ققأل ال ص ققديأل مثق ق د ارس ققأل ل ققي ،ل ققيم ،وارابوس ققكي
( .)5331وتتشاب الدراسأل الخاليأل م دراسأل لي ،ليم ،وارابوسكي ( )5331فقي شنهقا اسقتادمت العينقأل
ال صديأل.

سابعا :من حيث النتائج:
ً
اتف ت معظم الدراسات الساب أل على شن استادام نموار التعلم التوليدب ل شثقر فقي رفق مسقتوى
التخص ق قي واكتسق ققاب المفق ققاهيم وتنميق ققأل مهق ققارات التفكيق ققر الفق ققو معرفق ققي والتواص ق ق الرياضق ققي والتفكيق ققر
المنظققومي واالتاققاه وتنميققأل مهققارات مققا ورال المعرفققأل والتفكيققر انبققداعي والتفكيققر االسققتداللي والدافعيققأل
وب قال شثقر القتعلم وتنميققأل االتااهقات التعاونيقأل وعققالر التصقورات البديلقأل وتنميققأل عمليقات العلقم واكتسققاب

مهارات االست صال العلمي والفهم والتنظيم الااتي واالستدال العلمي والادليأل .وتاتلا الدراسأل الخاليقأل

عققن الد ارسققات السققاب أل فققي كونهققا اسققتادمت نم ققوار الققتعلم التوليققدب فققي تنميققأل مهققارات خ ق المسق قولأل

اللفظيأل في العلوم.
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مدى استفاد الباحثة من الدراسات السابقة:
من اال دراسأل البخو الساب أل استطاعت الباخثأل ثرال معلوماتها النظريأل خو نموار التعلم

التوليدب وكالك تعرفت لى النواخي التطبي يأل والعمليأل ومعرفأل الاوانب الهامأل فقي النمقوار والتقي تمقت
دراستها.
انار ي ققأل مواع ققداد الم دم ققأل
ا
ك ققالك اس ققتفادت الباخث ققأل م ققن ه ققاه الد ارس ققات ف ققي تخدي ققد التعريف ققات
وانطققار النظققرب لد ارسققتها بشققك ٍ معم ق ودقي ق  ،كمققا اسققتفادت منهققا فققي ااتيققار مققنهج الد ارسققأل وشدوات
الدراسأل وتخديد العينأل المستادمأل في الدراسأل.
شيضا ساعدت الدراسات الساب أل الباخثأل في بنال اطوات الدراسأل ،ومن االلها تعرفت الباخثقأل
و ً
لى ارساليب انخصا يأل المستادمأل وكيفيأل معالاأل البيانات ،باانب االستفادة الكبيرة منهقا فقي عقرل

وتفسق ققير النتق ققا ج التق ققي توصق ققلت ليهق ققا د ارسق ققأل الباخثق ققأل وكق ققالك االسق ققتفادة منهق ققا فق ققي وض ق ق الم ترخق ققات

والتوصققيات .وسققاعدت الد ارسققات السققاب أل الباخثققأل فققي التعققرا لققى العديققد مققن الكتققب العلميققأل والم ارا ق
التي تادم وتثرب الدراسأل الخاليأل.

كما شن معظم هاه الدراسات شكدت على فاعليقأل اسقتادام نمقوار القتعلم التوليقدب وهقاا مقا يقدعم
دراسأل الباخثأل.
بانضافأل لى شن معظم الدراسات عن فعاليأل نموار التعلم التوليدب في تدريس العلوم لقم تكقن

مخليأل في فلسطين ما عدا دراسأل واخدة هي دراسأل فنونأل ( )5395وهاا يدعم دراسأل الباخثأل.
وترى الباحثة أن دراستها تميزت عن الدراسات السابقة بما يلي:

 -9الباخثأل تناولت فاعليأل نموار التعلم التوليدب في تنميأل مهارات خق المسقولأل اللفظيقأل فقي العلقوم
للصا التاس وهاا ياتلا عن الدراسات التي تناولت المفقاهيم العلميقأل فقي ارخيقال والكيميقال،
شو التققي تناولققت مفققاهيم الفيهيققال شو المفققاهيم العلميققأل لصققفوا شاققرى يققر الصققا التاسق وفققي

مناط اغرافيأل ير فلسطين.

قدعما بقدلي اطقط درسقيأل للمعلقم ودليق للطالقب
 -5الدراسأل الخاليأل درست نموار التعلم التوليدب م ً
من تصميم الباخثأل شاصياً.
 -0تعتبققر هققاه الد ارسققأل خسققب علققم الباخثققأل مققن شوا ق الد ارسققات فققي فلسققطين التققي تطب ق نمققوار
الفورمققات ونمققوار الققتعلم التوليققدب فققي تنميققأل مهققارات خ ق المسققا

(الكهربال المتخركأل).

 -4تعد الدراسأل الخاليأل من شوا

اللفظيققأل فققي مققادة الفيهيققال

الدراسات الم ارنأل في فلسطين  -خسب علم الباخثأل – التي تهدا

لى الم ارنأل بين نموااي (الفورمات) ونموار التعلم التوليدب.
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هدفت هاه الدراسأل لى دراسأل شثر استادام شنموااي (بوليا وبي ) لخق المسقا

شدال طالبات الصا الاامس العلمي للمسا
استادم الباخ

الفيهيا يقأل علقى

الفيهيا يقأل واتااهقاتهن نخقو مقادة الفيهيقال فقي العق ار  .وققد

المقنهج التاريبقي ،وتكونقت عينقأل الد ارسقأل مقن مامقوعتين تاقريبيتين بواقق ( )57طالبقأل

لك ق ماموعققأل ،و( )57طالبققأل فققي الماموعققأل الضققابطأل ااتيققرت بطري ققأل قصققديأل مققن طالبققات الصققا

الاقامس العلمقي بمدرسقأل عداديققأل المخاويق للبنقات بمديريققأل بابق  .وققد توصقلت الد ارسققأل لقى واقود فققر
اب داللققأل خصققا يأل ل نمققوااين فققي خق المسققا

الفيهيا يققأل م ارنققأل مق الطري ققأل االعتياديققأل وكققالك لققى

واود فر في االتااه نخو مادة الفيهيال لصالل الماموعتين التاريبيتين م ارنأل بالماموعأل الضابطأل.
وشوصققت الد ارسققأل بضققرورة تققدريب المعلمققين علققى اسققتادام نمققاار شكثققر ماللمققأل وتنظيم قاً لخ ق

المسا

الفيهيا يأل وعدم االنسيا كثي اًر للطري أل الت ليديأل التي تؤكد على خ المسا
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دراسة أبو شمالة (:)6176
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى د ارسققأل شثققر بعققل المتغيقرات البنا يققأل للمسققا

خله قا لققدى طققالب كليققأل ماتم ق تققدريب قهة .وقققد اسققتادم الباخ ق

بصورة ليأل.

اللفظيققأل فققي ال ققدرة علققى

المققنهج الوصققفي التخليلققي ،وتكونققت

عينققأل الد ارسققأل مققن ( )83طالب قاً مققن طققالب كليققأل ماتم ق تققدريب قهة ،قسققمت العينققأل لققى مامققوعتين
تاق قريبيتين تتك ققون الماموع ققأل ارول ققى م ققن ( )01طالبق قاً ت ققدموا للنم ققوار ارو م ققن االاتب ققار ،وتتك ققون

الماموعققأل الثانيققأل مققن ( )49طالبقاً ت قدموا للنمققوار الثققاني مققن االاتبققار ،وقققد شظهققرت نتققا ج الد ارسققأل مققا

يلي:

 مس ققتوى ال ققدرة عل ققى خق ق لمس ققا( )%56.44لم يص

الرياض ققيأل اللفظي ققأل ل ققدى ط ققالب كلي ققأل ماتمق ق ت ققدريب ق قهة

لى مستوى انت ان المطلوب ( .) %83

 -واققود فققرو اات داللققأل خصققا يأل فققي ال ققدرة علققى خق المسققا

الرياضققيأل اللفظيققأل لققدى طققالب

كليأل ماتم تقدريب قهة تعقهى لمتغيقر رسقم المسقولأل لصقالل المسقولأل المرسقومأل ،وتعقهى لمتغيقر
موق المطلوب فقي المسقولأل لصقالل المطلقوب فقي اقر المسقولأل ،وتعقهى لمتغيقر نوعيقأل ارعقداد

فققي المسققولأل لصققالل ارعققداد الصققخيخأل ،وتعققهى لمتغيققر اخت قوال المسققولأل علققى معلومققات اه ققدة
لصالل المسولأل التي ال تختوب على معلومات اه دة.
وقد شوصت الدراسأل بضقرورة االهتمقام بالمسقا

الطالب في اكتساب ال درة على خ المسا

الرياضقيأل اللفظيقأل ومتغيراتهقا البنا يقأل ومسقاعدة

الرياضيأل اللفظيأل.
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دراسة عبده (:)6176
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى د ارسققأل عالقققأل العوام ق الفرديققأل للطالققب وطبيعققأل المسققولأل باسققتراتيايات

طلبأل الصا التاس بمخافظات شما فلسطين لخ المسولأل الفيهيا يأل ،وتخديد طبيعقأل هقاه العالققأل بقين
هاه االستراتيايات وبين انس الطالب ومستوى قدرت الفيهيا يأل العامأل ومستوى معرفت الفيهيا يأل ال بليأل

وطبيعأل المسولأل.

وقققد اسققتادم الباخ ق

المققنهج الوصققفي االستكشققافي ،وتكونققت عينققأل الد ارسققأل مققن ( )405طالب قاً

وطالبأل ،منهم ( )592طالباً ،و( )592طالبأل .وقد شظهرت نتا ج الدراسأل شيو االستراتيايات السطخيأل

في خ المسا

بسقبب تقدني تخصقي الطقالب للفيهيقال ،وعقدم واقود فقرو دالقأل خصقا ياً فقي اسقتادام

اسقتراتيايات خق مسقا

العلقوم تعقهى للانسقن كمقا توصقلت لقى شن ااقتالا اسقتراتيايات الطلبقأل لخق

المسولأل بااتالا مستوى قدرتهم الفيهيا يأل ومستوى المعرفأل الفيهيا يأل ال بليأل وبااتالا طبيعأل المسولأل.
وقققد شوصققت الد ارسققأل بققإارال د ارسققات علققى الطلبققأل الفلسققطينيين فققي صققفوا شاققرى مققن مرخلتققي
التعليم ارساسي والثانوب والتعليم الاامعي وموضوعات فيهيا يأل شارى وت صي شثر عوام شارى يمكن

شن تؤثر في استراتيايات خ المسولأل.
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دراسة العربيد (:)6171
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى د ارسققأل برنققامج بالوسققا ط المتعققددة فققي تنميققأل المفققاهيم ومهققارات خ ق

المسققولأل الفيهيا يققأل لققدى طققالب الصققا الخققادب عشققر .وققد اسققتادم الباخق

المققنهج التاريبققي ،وتكونققت

عينأل الدراسأل من ( )02طالباً من طالب مدرسأل دار اررقم النمواايأل للبنين ،تم ت سيمها لقى ماموعقأل

تاريبيأل وماموعأل ضابطأل .وققد شظهقرت نتقا ج الد ارسقأل واقود فقرو اات داللقأل خصقا يأل بقين متوسقط

دراات الماموعأل التاريبيأل ودراقات الماموعقأل الضقابطأل فقي ااتبقار المفقاهيم الفيهيا يقأل يعقهى لبرنقامج
الوسا ط المتعددة.
وواود فرو اات داللأل خصا يأل بين متوسط دراات الماموعأل التاريبيقأل ودراقات الماموعقأل

الضابطأل في ااتبار مهارات خ المسولأل الفيهيا يأل يعهى لبرنامج الوسا ط المتعددة.

وق ققد شوص ققت الد ارس ققأل بض ققرورة توظي ققا الوس ققا ط المتع ققددة واالهتم ققام بالمف ققاهيم بانض ققافأل ل ققى

تدريب الطالب على المهارات الالهمأل لخ المسولأل م االهتمام بالاانب العملي للتاارب الفيهيا يأل.
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دراسة الشافعي (:)6171
هدفت هاه الدراسأل لقى د ارسقأل فاعليقأل برنقامج م تقرا ققا م علقى المتشقابهات لتنميقأل مهقارات خق

المسولأل الرياضيأل لدى طالبقات الصقا التاسق بغقهة .وققد اسقتادمت الباخثقأل المقنهج التاريبقي ،وتكونقت
عينأل الدراسأل من ( )03طالبأل في الماموعقأل التاريبيقأل و( )03طالبقأل فقي الماموعقأل الضقابطأل ااتيقرت
62

بطري ققأل عشققوا يأل مققن مدرسققأل السققيدة رقيققأل ارساسققيأل العليققا ومدرسققأل مصققطفى خققافظ (ش) للبنققات ،وق ققد
شظهرت نتا ج الدراسأل واود فرو اات داللأل خصا يأل بين دراات الماموعقأل التاريبيقأل والضقابطأل فقي

التطبي البعدب لصالل الماموعأل التاريبيأل.
وقققد شوصققت الد ارسققأل بضققرورة االسققتفادة مققن هققاه الد ارسققأل فقي تخديققد مهققارات المسققولأل الرياضققيأل

ومخاولأل يااد طر اديدة وشساليب اديدة تمكن المتعلمين من اكتسابها.
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دراسة الصم (:)6119
هقدفت هققاه الد ارسققأل لققى د ارسققأل شثققر اسققتادام المخاكقاة الخاسققوبيأل فققي تنميققأل مهققارة خق المسققا

الفيهيا يأل لدى طلبأل الصا الثاني الثانوب بمخافظأل صنعال واتااهاتهم نخو مادة الفيهيقال .وققد اسقتادم
الباخ

المنهج التاريبي ،وتكونت عينأل الدراسأل من ( )49طالباً في الماموعأل التاريبيقأل و( )02طالبقاً

فققي الماموعققأل الضققابطأل ،وقققد شظهققرت نتققا ج الد ارسققأل واققود فققرو اات داللققأل خصققا يأل بققين متوسققطي
الطالب في الماموعتين التاريبيأل والضابطأل في م ياس مهارة خ المسا

الفيهيا يأل لصالل الماموعأل

التاريبيق ققأل ،وواق ققود فق ققرو اات داللق ققأل خصق ققا يأل بق ققين متوسق ققطي الطق ققالب فق ققي المامق ققوعتين التاريبيق ققأل
والضابطأل في م ياس االتااه نخو مادة الفيهيال بين الماموعتين التاريبيأل والضابطأل لصالل الماموعأل

التاريبيأل.
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دراسة أبو عجو (:)6119
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى د ارسققأل شثققر اسققتادام اسققتراتيايأل التسققاؤ الققااتي فققي تنميققأل مهققارات خ ق

المسولأل الكيميا يأل لطالب الصا الخادب عشر .وققد اسقتادم الباخق

المقنهج التاريبقي ،وتكونقت عينقأل

الد ارسققأل مققن ( )09طالب قاً فققي الماموعققأل التاريبيققأل و( )09طالب قاً فققي الماموعققأل الضققابطأل مققن مدرسققأل
عرفات للموهوبين ،وقد شظهرت نتا ج الدراسأل واقود فقرو اات داللقأل خصقا يأل بقين متوسقطي الطقالب
في الماموعتين التاريبيأل والضابطأل تعهى لتوظيقا اسقتراتيايأل التسقاؤ القااتي فقي مهقارة خق المسقا

الكيميا يأل.
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دراسة المشهراوي (:)6114
هققدفت هققاه الد ارسققأل لققى د ارسققأل فاعليققأل برنققامج م تققرا لتنميققأل ال ققدرة علققى خ ق المسققا

الابريققأل

اللفظيأل لقدى طالبقات الصقا التاسق ارساسقي بغقهة .وققد اسقتادمت الباخثقأل المقنهج التاريبقي ،وتكونقت
عينأل الدراسأل من ( )43طالبأل في الماموعأل التاريبيأل و( )43طالبأل في الماموعقأل الضقابطأل ااتيقرت

بطري أل عشوا يأل من مدرسأل خسن سالمأل العليا (ب) ،وقد شظهرت نتا ج الدراسأل واود فرو اات داللأل
خصا يأل بين دراات الماموعأل التاريبيأل والضابطأل في التطبي البعدب لصالل الماموعأل التاريبيأل.
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وقد شوصت الدراسأل بضقرورة االهتمقام بالمسقا

على خ المسا

الابريقأل اللفظيقأل لمسقاعدة المتعلمقين فقي اكتسقاب ال قدرة

الرياضيأل اللفظيأل التي تعتبر ع بأل في طري تعلمهقم شو يختقااون لقى دعقم وتشقاي

في هاا الماا .
 -9دراسة المالك (:)6111
هدفت هاه الدراسأل لى دراسأل فاعليأل استراتيايأل تدريس م ترخأل لمعالاأل صقعوبات خق مسقا

الفيهيال واالتااه نخقو تلقك المسقا

لقدى طالبقات الصقا ارو الثقانوب بمدينقأل الريقال .خيق

الباخثققأل اسققتراتيايأل تققدريس تشايصققيأل عالايققأل لمعالاققأل صققعوبات خ ق مسققا

الطالب ققات ف ققي مه ققارات خق ق المس ققا

صقممت

الفيهيققال وتنميققأل قققدرات

وم ققن ث ققم است ص ققال فاعلي ققأل ه ققاه االس ققتراتيايأل ف ققي معالا ققأل خق ق

الصققعوبات وتنميققأل تل ققك المهققارات وف ققي تعققدي االتااه ققات نخققو خق ق مسققا

الفيهي ققال .وقققد اس ققتادمت

الباخثأل المنهج التاريبي ،وتكونت عينأل الدراسأل من ( )22طالبأل في الماموعأل التاريبيأل و( )22طالبأل

فققي الماموعققأل الضققابطأل ،وقققد شظهققرت نتققا ج الد ارسققأل شن ( )%54مققن طالبققات الماموعققأل التاريبيققأل قققد
وصققلن لمسققتوى الققتمكن ( )%83بينمققا لققم تص ق شب طالبققأل مققن طالبققات الماموعققأل الضققابطأل لمسققتوى

ال ققتمكن ،ووا ققود ف ققرو اات دالل ققأل خص ققا يأل ب ققين المام ققوعتين التاريبي ققأل والض ققابطأل ف ققي مه ققارات خقق
المسولأل الفيهيا يأل الكليأل لصالل الماموعأل التاريبيأل.

* التعقيب على الدراسات الخاصة بالمسائل اللفظية:
أوجل التشابل واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة الخاصة بالمسائل اللفظية:
أوالً :من حيث الموضوع:
ل قد اتف قت الد ارسققأل الخاليقأل مق بعقل الد ارسققات السقاب أل الااصققأل بالمسقا

التاب وهو خ المسا

اللفظيققأل فقي المتغيققر

اللفظيأل وكالك اتف ت معها فقي مختقوى المقادة وهقي مقادة العلقوم (الفيهيقال) مثق

د ارسققأل سققرهيد ( ،)5392ود ارسققأل عبققده ( ،)5395ود ارسققأل العربيققد ( ،)5393ود ارسققأل الصققم (،)5331
ود ارسققأل المالققك ( .)5333كمققا اتف ققت الد ارسققأل الخاليققأل م ق بعققل الد ارسققات السققاب أل فققي كونهققا د ارسققات
تاريبيأل مث دراسأل سرهيد ( ،)5392ودراسأل عبقده ( ،)5395ود ارسقأل العربيقد ( ،)5393ود ارسقأل الصقم

( ،)5331ودراسأل المالك (.)5333
وااتلفققت الد ارسققأل الخاليققأل عققن الد ارسققات السققاب أل فققي المتغيققر المسققت

نمققوااي الفورمققات والققتعلم التوليققدب كمتغيققر مسقت

خي ق

تناولققت الد ارسققأل

فققي خققين تناولققت د ارسققأل سققرهيد ( )5392نمققوااي

بولي ققا وبيق ق كمتغي ققر مسق قت  ،وتناول ققت د ارس ققأل شب ققو ش ققمالأل ( )5395بع ققل المتغيققرات البنا ي ققأل للمس ققا

اللفظي ققأل كمتغي ققر مس ققت  ،وتناول ققت د ارس ققأل عب ققده ( )5395العوامق ق الفردي ققأل للطال ققب وطبيع ققأل المس ققولأل
كمتغيققر مسققت  ،وتناولققت د ارسققأل العربيققد ( )5393برنققامج الوسققا ط المتعققددة كمتغيققر مسققت  ،وتناولققت
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د ارس ققأل الص ققم ( )5331المخاك ققاة الخاس ققوبيأل كمتغي ققر مس ققت  ،وتناول ققت د ارس ققأل شب ققو عا ققوة ()5331
اسققتراتيايأل التسققاؤ الققااتي كمتغيققر مسققت  ،وتناولققت د ارسققأل المالققك ( )5333العوام ق الفرديققأل للطالققب
وطبيعققأل المسققولأل كمتغيققر مسققت  ،وتناولققت د ارسققأل المشققهراوب ( )5330برنققامج م تققرا كعام ق مسققت ،

وتناولت دراسأل الشافعي ( )5393برنامج م ترا قا م على المتشابهات كعام مست .

كمققا ااتلفققت الد ارسققأل الخاليققأل عققن بعققل الد ارسققات السققاب أل فققي مختققوى المققادة مث ق د ارسققأل شبققو
عاققوة ( )5331التققي تناولققت مهققارات خق المسققولأل فققي مققادة الكيميققال كمتغيققر تققاب  ،ود ارسققأل شبققو شققمالأل

( ،)5395ود ارسقققأل المشق ققهراوب ( ،)5330ود ارسق ققأل الشق ققافعي ( )5393التق ققي تناول ققت ال ق ققدرة علقققى خ ق ق
المسا

اللفظيأل في مادة الرياضيات.

ثانيا :من حيث األهداف:
ً
تعددت ارهداا بتعدد المواضي التي تناولتها الدراسات الساب أل فكانت تهدا فقي ماملهقا لقى

معرفأل العالقأل بين متغيرين قيد الدراسأل والكشا عن الفرو بقين الماموعقات .وكقالك التعقرا لقى شثقر
بعققل المتغي قرات المسققت لأل فققي المتغي قر التققاب وهققو خ ق المسققولأل اللفظيققأل ،مث ق د ارسققأل سققرهيد ()5392

التقي هقدفت لقى معرفقأل شثققر اسقتادام شنمقوااي (بوليقا وبيق ) لخق المسقا
الصققا الاققامس العلمققي للمسققا

الفيهيا يقأل علقى شدال طالبققات

الفيهيا يققأل واتااهققاتهن نخققو مققادة الفيهيققال فققي الع ق ار  ،ود ارسققأل عبققده

( )5395التققي هققدفت لققى معرفققأل عالقققأل العوام ق الفرديققأل للطالققب وطبيعققأل المسققولأل باسققتراتيايات طلبققأل
الصا التاس بمخافظات شما فلسطين لخ المسولأل الفيهيا يأل ،ود ارسقأل العربيقد ( )5393التقي هقدفت
لى معرفأل شثر برنامج بالوسا ط المتعددة في تنميأل المفاهيم ومهارات خ المسولأل الفيهيا يأل لدى طقالب

الصا الخادب عشر ،ودراسأل الصم ( )5331التي هدفت لى معرفأل شثر اسقتادام المخاكقاة الخاسقوبيأل
فقي تنميققأل مهقارة خق المسقا

الفيهيا يققأل لقدى طلبققأل الصقا الثققاني الثقانوب بمخافظققأل صقنعال واتااهققاتهم

نخقو مقادة الفيهيقال ،ود ارسقأل المالقك ( )5333التقي هقدفت لقى معرفقأل فاعليقأل اسقتراتيايأل تقدريس م ترخقأل
لمعالاقأل صققعوبات خق مسققا

الفيهيققال واالتاققاه نخقو تلققك المسققا

لققدى طالبققات الصققا ارو الثققانوب

بمدينققأل الريققال ،ود ارسققأل شبققو شققمالأل ( )5395التققي هققدفت لققى معرفققأل شثققر بعققل المتغي قرات البنا يققأل

للمسا

اللفظيأل في ال درة على خلها لدى طالب كليأل ماتم تدريب هة ،ود ارسقأل شبقو عاقوة ()5331

التي هدفت لى معرفأل شثر استادام استراتيايأل التساؤ الااتي في تنميأل مهارات خ المسولأل الكيميا يقأل

لطقالب الصققا الخققادب عشققر فققي فلسققطين ،ود ارسققأل الشققافعي ( )5393التققي هققدفت لققى معرفققأل فاعليققأل
برنامج م ترا قا م على المتشابهات لتنميقأل مهقارات خق المسقولأل الرياضقيأل لقدى طالبقات الصقا التاسق

بغهة ،ودراسأل المشهراوب ( )5330التي هدفت لقى معرفقأل فاعليقأل برنقامج م تقرا لتنميقأل ال قدرة علقى خق

المسا

الابريأل اللفظيأل لدى طالبات الصا التاس ارساسي بغهة.
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ثالثًا :من حيث عينة الدراسة:
 -9الصق ق ققا التاس ق ق ق ارساسق ق ققي :د ارسق ق ققأل عبق ق ققده ( ،)5395ود ارسق ق ققأل الشق ق ققافعي ( ،)5393ود ارسق ق ققأل
المشهراوب (.)5330

 -5الص ق ققا الخ ق ققادب عش ق ققر :د ارس ق ققأل العربي ق ققد ( ،)5393ود ارس ق ققأل شب ق ققو عا ق ققوة ( ،)5331ود ارس ق ققأل
الصم ( ،)5331ودراسأل المالك (.)5333

 -0كليأل ماتم

هة :دراسأل شبو شمالأل (.)5395

 -4الصا الاامس العلمي :دراسأل سرهيد (.)5392
شما الدراسأل الخاليأل شاريت على طالبات الصا التاس ارساسي.
ابعا :من حيث مكان إجراء الدراسة:
رً
 -9فلسق ققطين :د ارس ققأل شبقققو شق ققمالأل ( ،)5395ود ارسقققأل عب ققده ( ،)5395ود ارسق ققأل العربيق ققد (،)5393
ودراسأل شبو عاوة ( ،)5331ودراسأل الشافعي ( ،)5393ودراسأل المشهراوب (.)5330

 -5اليمن :دراسأل الصم (.)5331

 -0السعوديأل :دراسأل المالك (.)5333
 -4الع ار  :دراسأل سرهيد (.)5392

وقققد تشققابهت الد ارسققأل الخاليققأل م ق د ارسققأل شبققو شققمالأل ( ،)5395ود ارسققأل عبققده (،)5395

ودراسأل العربيد ( ،)5395ودراسأل شبقو عاقوة ( ،)5331ود ارسقأل المشقهراوب ( ،)5330ود ارسقأل الشقافعي

( )5393في شنها شاريت في فلسطين.

خامسا :من حيث المنهج المستخدم والتصميم المتبع:
ً
الدرسققات السققاب أل فققي المققنهج التاريبققي ،والمققنهج الوصققفي
انخصققرت المنققاهج المسققتادمأل فققي ا

االستكشققافي .فمعظققم الد ارسققات اسققتادمت المققنهج التاريبققي ال ققا م علققى تصققميم المامققوعتين الضققابطأل
والتاريبيأل مق قيقاس (قبلقي – بعقدب) ومقن هقاه الد ارسقات د ارسقأل العربيقد ( ،)5393ود ارسقأل شبقو عاقوة

( ،)5331ود ارسق ققأل الصق ققم ( ،)5331ود ارسق ققأل المالق ققك ( ،)5333ود ارسق ققأل الشق ققافعي ( ،)5393ود ارسق ققأل
المش ققهراوب ( ،)5330ف ققي خ ققين قام ققت د ارس ققأل س ققرهيد ()5392عل ققى تص ققميم ث ققال

ماموع ققات اثنتق قين

تاق قريبيتين وواخ ققدة ضق قابطأل ،شم ققا د ارس ققأل شب ققو ش ققمالأل ( ،)5395ود ارس ققأل عب ققده ( )5395ف ققد اس ققتادمتا

المققنهج الوصققفي التخليلققي .ويتشققاب التصققميم التاريبققي للد ارسققأل الخاليققأل م ق التصققميم التاريبققي لد ارسققأل
سرهيد (.)5392
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وفققي ضققول اتاققاه معظققم الد ارسققات السققاب أل لققى اسققتادام المققنهج التاريبققي تققم اسققتادام المققنهج

التاريبققي ال ققا م علققى تصققميم المامققوعتين التا قريبيتين م ق قيققاس (قبلققي – بعققدب) ،كمققا تققم اسققتادام
المنهج الوصفي التخليلي في تخلي المختوى.
ادسا :من حيث العينة المستخدمة:
س ً
اسققتادمت بعققل الد ارسققات العينققأل ال صققديأل مث ق د ارسققأل سققرهيد ( ،)5392ود ارسققأل شبققو شققمالأل

( ،)5395ودراسأل العربيد ( )5393وهناك دراسات استادمت العينأل العشوا يأل الطب يأل مث دراسأل عبده
( ،)5395واسق ققتادمت معظق ققم الد ارسق ققات السق ققاب أل العينق ققأل العش ق قوا يأل البسق ققيطأل مث ق ق د ارسق ققأل شبق ققو عاق ققوة
( ،)5331ود ارسق ققأل الصق ققم ( ،)5331ود ارسق ققأل المالق ققك ( ،)5333ود ارسق ققأل الشق ققافعي ( ،)5393ود ارسق ققأل
المشهراوب (.)5330
وتتش ققاب الد ارس ققأل الخالي ققأل مق ق د ارس ققأل س ققرهيد ( ،)5392ود ارس ققأل شب ققو ش ققمالأل ( ،)5395ود ارس ققأل

العربيد ( )5393في شنها استادمت العينأل ال صديأل.
سابعا :من حيث النتائج:
ً

اميق ق الد ارس ققات الس ققاب أل شثبت ققت فاعلي ققأل االس ققتراتيايات والبق قرامج المس ققتادمأل ف ققي خق ق المس ققولأل

اللفظيققأل الرياضققيأل شو الفيهيا يققأل واالتااهققات نخوهققا لصققالل هققاه االسققتراتيايات والب قرامج .خي ق

شثبتققت

د ارس ق ققأل س ق ققرهيد ( ،)5392ود ارس ق ققأل شب ق ققو ش ق ققمالأل ( ،)5395ود ارس ق ققأل عب ق ققده ( ،)5395ود ارس ق ققأل العربي ق ققد
( ،)5393ود ارس ققأل الص ققم ( ،)5331ود ارس ققأل شب ققو عا ققوة ( ،)5331ود ارس ققأل المال ققك ( ،)5333ود ارس ققأل
الشافعي ( ،)5393ودراسأل المشهراوب ( )5330فاعليقأل االسقتراتيايات والبقرامج فقي تنميقأل مهقارات خق

المسققولأل اللفظيققأل مث ق (نمققوااي بوليققا وبي ق ) ،الوسققا ط المتعققددة ،المخاكققاة الخاسققوبيأل ،التسققاؤ الققااتي،
برنامج م ترا ،المتغيرات البنا يأل .وتاتلقا الد ارسقأل الخاليقأل عقن الد ارسقات السقاب أل فقي كونهقا اسقتادمت

نموااي الفورمات والتعلم التوليدب في تنميأل مهارات خ المسولأل اللفظيأل في العلوم.
مدى استفاد الباحثة من الدراسات السابقة :
من اال دراسأل البخو الساب أل استطاعت الباخثأل ثرال معلوماتها النظريقأل خقو مهقارات خق

المسققولأل اللفظيققأل واسققتراتيايات خلهققا .كققالك اسققتفادت الباخثققأل مققن هققاه الد ارسققات فققي تخديققد التعريفققات
انا ار يأل مواعداد الم دمأل وانطار النظرب لدراستها بشك ٍ معمق ودقيق  ،كمقا اسقتفادت منهقا فقي ااتيقار
منهج الدراسأل وشدوات الدراسأل وتخديد العينأل المستادمأل في الدراسأل.

شيضا ساعدت الدراسات الساب أل الباخثأل في بنال اطوات الدراسأل ،ومن االلها تعرفت الباخثقأل
و ً
لى ارساليب انخصا يأل المستادمأل وكيفيأل معالاأل البيانات ،باانب االستفادة الكبيرة منهقا فقي عقرل

وتفسق ققير النتق ققا ج التق ققي توصق ققلت ليهق ققا د ارسق ققأل الباخثق ققأل وكق ققالك االسق ققتفادة منهق ققا فق ققي وض ق ق الم ترخق ققات
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والتوصققيات .وسققاعدت الد ارسققات السققاب أل الباخثققأل فققي التعققرا لققى العديققد مققن الكتققب العلميققأل والم ارا ق

التي تادم وتثرب الدراسأل الخاليأل .كما شن معظم هاه الدراسات شكدت شهميأل المسا

اللفظيأل فقي العلقوم

وهاا ما يدعم دراسأل الباخثأل.
بانضققافأل لققى شن معظققم الد ارسققات عققن المسققا

اللفظيققأل لققم تكققن فققي مبخ ق

الفيهي قال للصققا

التاس عدا دراسأل عبده ( )5395وقد كانت دراسأل وصفيأل وليست تاريبيأل وهاا يدعم دراسأل الباخثأل.
وترى الباحثة أن دراستها تميزت عن الدراسات السابقة بما يلي:

 -9الباخث ققأل تناول ققت فاعلي ققأل نم ققوااي الفورم ققات وال ققتعلم التولي ققدب ف ققي تنمي ققأل مه ققارات خق ق المسق قولأل
الدرسققات التققي تناولققت متغي قرات مسققت لأل
اللفظيققأل فققي العلققوم للصققا التاس ق وهققاا ياتلققا عققن ا

شارى.

 -5الدراسأل الخاليأل درست المسا

اللفظيأل بنموااين ماتلفين مدعمأل بدليلين لاطط درسيأل للمعلم

وفق نمققوار الفورمققات ووف ق نمققوار الققتعلم التوليققدب ودليلققين للطالققب يضققمان شو ار عم ق مققن

تص ققميم الباخث ققأل شاص ققياً ارو يتن ققاو المس ققا
يتناو المسا

اللفظي ققأل باس ققتادام نم ققوار الفورم ققات والث ققاني

اللفظيأل باستادام نموار التعلم التوليدب.

 -0تعتبر هاه الدراسأل من شوا

الدراسات في فلسطين -خسب علم الباخثأل – التقي تطبق نمقوار

الفورمققات ونمققوار الققتعلم التوليققدب فققي تنميققأل مهققارات خ ق المس قولأل اللفظيققأل فققي مققادة الفيهيققال

(الكهربال المتخركأل).

 -4تعققد الد ارسققأل الخاليققأل مققن شوا ق الد ارسققات فققي فلسققطين  -خسققب علققم الباخثققأل – التققي تهققدا لققى

الم ارنأل بين فاعليأل نموااي (الفورمات) ونموار القتعلم التوليقدب فقي تنميقأل مهقارات خق المسقولأل

اللفظيأل في العلوم.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:
فققي ضققول الد ارسققات السققاب أل التققي تناولققت نمققوااي الفورمققات والققتعلم التوليققدب ف ققد شكققدت هققاه

الدراسات على شهميأل هاين النموااين في المراخ التعليميأل الماتلفأل.

في ضوء الدراسات السابقة التي تم استعراضها على المحاور الثالثة:
(نمق ققوار الفورمق ققات ،نمق ققوار الق ققتعلم التوليق ققدب ،المسق ققا

اللفظيق ققأل) نق ققرى ااق ققتالا شهق ققداا هق ققاه

الد ارسققات بققااتالا الم ارخق الد ارسققيأل وشمققاكن ا ار هققا ،والعينققات المسققتادمأل ،وشدوات امق المعلومققات،
نال عليها ،وقد
وارساليب انخصا يأل ،وختى تساي النتا ج وتفسيرها وصيا أل التوصيات والم ترخات ب ً
تم االستفادة من الدراسات الساب أل في الدراسأل الخاليأل كالتالي:
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 -9دع ققم الم دم ققأل ب ققوهم النت ققا ج والتوص ققيات الت ققي توص ققلت له ققا الد ارس ققات الس ققاب أل وف ق قاً الس ققتادام
نموااي الفورمات والتعلم التوليدب.

 -5دع ققم انط ققار النظ ققرب بالتعريف ققات انا ار ي ققأل الااص ققأل بمتغيق قرات الد ارس ققأل الخالي ققأل وه ققي نم ققوار
الفورمققات ،ونمققوار الققتعلم التوليققدب ،المسققا

التوليدب و ليأل التدريس باستادامهما.

اللفظيققأل ،واط قوات نمققوااي الفورمققات والققتعلم

 -0صيا أل فرضيات وتساؤالت الدراسأل وشهدافها وشهميتها.
 -4ااتيار ارساليب انخصا يأل المناسبأل.

 -2ااتيار المنهج التاريبي ال ا م على ثال

ماموعات م قياس قبلي – بعدب.

 -2االسققتفادة مققن توصققيات الد ارسققات السققاب أل سققاعدت الباخثققأل فققي تاطققيط وتنفيققا وت ققويم الققدروس
وف اً لنموار الفورمات وكالك وف اً لنموار التعلم التوليدب.

 -7بنال دلي المعلم ودلي الطالب وف اً لنموار الفورمات ونموار التعلم التوليدب.
أهم ما تميزت بل هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 -9توظيققا نم ققوااي الفورمققات وال ققتعلم التوليققدب رو مققرة – خسققب عل ققم الباخثققأل  -ف ققي ت ققدريس
المسا

اللفظيأل لدى طالبات الصا التاس بمنط أل شر

هة مخلياً وعربياً.

 -5ااتيار الوخدة السادسأل من كتقاب العلقوم للصقا التاسق (الكهربقال المتخركقأل) مواعقادة صقيا تها
خسققب الاطقوات انا ار يققأل لنمققوار الفورمققات وكققالك خسققب الاطقوات انا ار يققأل لنمققوار الققتعلم

التوليدب.

 -0عداد دلي المعلم وف نموار الفورمات ودلي معلم وف نموار التعلم التوليدب.
 -4عداد دلي الطالب وف نموار الفورمات ودلي الطالب وف نموار التعلم التوليدب.
 -2بنال شداة دراسأل من ااتبار مسا

لفظيأل م اليأل.
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الفصـل الرابـع
الطريقة واإلجراءات
تسعى الدراسأل للكشا عن فاعليأل نموااي الفورمات والتعلم التوليدب فقي خق المسقا

اللفظيقأل

فققي وخققدة الكهربققال المتخركققأل فققي العلققوم الصققا التاسق ارساسققي بغقهة ،ولتخ يق شهققداا الد ارسققأل قامققت
الباخثققأل بماموعققأل مققن انا قرالات الميدانيققأل  ،ويتضققمن هققاا الفص ق توضققيل انا قرالات التققي اتبعتهققا

الباخثقأل فققي هققاه الد ارسققأل وهققي :مققنهج الد ارسقأل ،عينققأل الد ارسققأل ،ماتمق الد ارسققأل ،شدوات الد ارسققأل وصققدقها
وثباتهققا ،والتصققميم التاريبققي وضققبط المتغيقرات ،واطقوات تنفيققا الد ارسققأل ،والمعالاققات انخصققا يأل التققي

استادمت في تخلي البيانات وفيما يلي تفصي الك:

منهج الدراسة:
اســتخدمت الباحثــة المققنهج الوصققفي التخليلققي والمققنهج التاريبققي بتصققميم شققب تاريبققي والققك
تققم اسققتادام المققنهج الوصققفي التخليلققي فققي انطققار

لماللمتهمققا لطبيعققأل الهققدا مققن هققاه الد ارسققأل ،خيق

النظرب والدراسات الساب أل ،وتخلي مختوى وخدة (الكهربال المتخركأل) من كتاب العلوم للصا التاس .
والمنهج الوصفي التخليلي هو وصا دقي ومنظم وشسلوب تخليلقي للظقاهرة شو المشقكلأل المقراد بخثهقا،

مقن اقال منهايققأل علميقأل للخصقو علققى نتقا ج علميقأل وتفسققيرها بطري قأل موضقوعيأل وخياديققأل بمقا يخ ق
شهداا البخ

وفرضيات (الابورب.)80 :5395 ،

واسققتادمت الباخثققأل المققنهج التاريبققي فققي تنفيققا شدوات الد ارسققأل ،وتطبي ق التاربققأل للكشققا عققن
فاعليققأل نمققوااي الفورمققات والققتعلم التوليققدب فققي خق المسققا

العلوم في الصا التاس بغقهة .خيق

لخد

يعتبقر البخق

اللفظيققأل فققي وخققدة الكهربققال المتخركقأل فققي

التاريبقي تغييقر عمقدب ومضقبوط للشقروط المخقددة

ما ،م مالخظأل التغيرات الواقعأل في اات الخد

وتفسيرها(ملخم.)127 :5333 ،

تصميم الدراسة:
استادمت الباخثأل التصميم التاريبي (قبلي – بعدب) لثال

ماموعات متكاف أل ،والقك بتطبيق

نموااي الفورمات والتعلم التوليدب على ماموعات الدراسأل التاريبيأل ،خي

درست الماموعأل التاريبيأل

ارولققى بنمققوار (الفورمققات) ،بينمققا درسققت الماموعققأل التاريبيققأل الثانيققأل بنمققوار (الققتعلم التوليققدب) ،فيمققا
درست الماموعأل الضابطأل (بالطري أل االعتياديأل) .والشك ( )9 – 4يوضل ماطط تصميم الدراسأل:
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شكل رقم ( )7 – 3التصميم التجريبي للدراسة

مجتمع الدراسة:
يتكون ماتم الد ارسقأل مقن اميق طقالب الصقا التاسق فقي مقدارس الوكالقأل بمنط قأل شقر

قهة

التعليمي ققأل للع ققام الد ارس ققي  5392 -5392م والب ققالو ع ققددهم ( )9235طالبق قاً وطالب ققأل خس ققب خص ققا يأل
وكالأل الغو  .والادو رقم ( )9 – 4يوضل ماتم الدراسأل بااتالا متغير الانس:
جدول رقم ( :)7 – 3مجتمع الدراسة باختالف متغير الجنس

المنطقة  /الجنس

ذكور

إناث

اإلجمالي

شرق غز

7652

433

7216

عينة الدراسة:
قامت الباخثأل بااتيار مدرسأل بنات هة انعداديأل (ش) بطري أل قصديأل ،والك لعدة شسباب شهمها
االهتمام واالستعداد الاب شبدت اندارة المدرسيأل في تقوفير كافقأل انمكانقات والتسقهيالت الالهمقأل لتطبيق

التارب ققأل ،ووا ققود معلم ققأل مميق قهة عل ققى وع ققي ت ققام بنم ققوااي الفورم ققات وال ققتعلم التولي ققدب وعل ققى اسق قتعداد

للمسققاعدة فققي تطبي ق الد ارسققأل ،ثققم قامققت الباخثققأل بااتيققار عينققأل مققن ثققال

شققعب مققن طالبققات الصققا

التاس في المدرسأل بطري أل قصديأل ،ارولقى تاريبيقأل (نمقوار الفورمقات) والثانيقأل تاريبيقأل (نمقوار القتعلم

التوليدب) والثالثأل ضابطأل (الطري أل االعتياديأل) والادو التالي يوضل عينأل الدراسأل خسب الماموعأل:
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جدول رقم ()6 – 3

جدول تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعات

المجموعة

العدد

النسبة المئوية

المجموعة التجريبية األولى (نموذج الفورمات)

 41طالبة

% 4434

المجموعة التجريبية الثانية (نموذج التعلم التوليدي)

 41طالبة

% 4434

المجموعة الضابطة (الطريقة االعتيادية)

 41طالبة

% 4434

المجموع

 91طالبة

% 711

متغيرات الدراسة:

تكونت متغيرات الدراسة من:
 -9المتغير المست
 -5المتغير المست

ارو ( :نموار الفورمات).

الثاني( :نموار التعلم التوليدب).

 -0المتغير التاب  :تنميأل مهارات خ المسا

اللفظيأل.

مهارات حل المسألة اللفظية:

قامت الباحثة بتحديد مهارات حـل المسـألة اللفظيـة بمـا يتناسـب مـع مسـتوى طالبـات الصـف التاسـع

كالتالي:

 -9تخديد المعطيات في المسولأل اللفظيأل بصورة صخيخأل.
 -5تخديد المطلوب من المسولأل اللفظيأل.

 -0ااتيار العالقأل الرياضيأل شو ال انون الرياضي المناسب لخ المسولأل اللفظيأل.
 -4تطبي ال انون وتنفيا الخ بالشك الصخيل.
 -2كتابأل وخدات ال ياس المناسبأل.

 -2ارال التخويالت الالهمأل للكميات الفيهيا يأل اا تطلبت المسولأل الك.
أدوات الدراسة:

قامت الباخثأل بتصميم شداة الدراسأل ،للتوكد من تخ ي ارهداا المخددة ،والتقي تقم تطبي هقا قبق

استادام التدريس من اال نموار الفورمات ونموار التعلم التوليدب وتتمث هاه ارداة في:
أوالً :اختبار المسائل اللفظية:

تهققدا االاتبققارات بصققورة عامققأل ل يققاس مققا تققم تعلم ق شو تخ ي ق مققن شهققداا اققال فت قرة همنيققأل

مخددة ،وخي

ن من شهداا الدراسأل الخاليأل تنميأل ال درة على خ المسا
71

اللفظيأل في مبخق

العلقوم،

كان من الضرورب عداد ااتبار ليسقتادم كقوداة قيقاس لخق المسقا

التاس .

اللفظيقأل فقي مبخق

العلقوم للصقا

وفيما يلي عرض آللية بناء اختبار المسائل اللفظية:
-7

تحليل المحتوى:
قامققت الباخثققأل بتخلي ق مختققوى الوخققدة السادسققأل فققي مبخ ق

العلققوم (وخققدة الكهربققال المتخركققأل)

والتي يقتم تدريسقها اقال الفصق الد ارسقي الثقاني مقن شاق تخديقد المواضقي التقي تختقوب علقى المسقا

اللفظيأل المراد معالاتها في هاه الدراسأل بخي
ش -

تضمن التخلي ما يلي:
َّ

الاطأل الهمنيأل لتدريس موضوعات الوخدة.

ب -شسمال الدروس المستهدفأل.
ت -المفاهيم وال وانين والمسا

اللفظيأل الواردة في هاه الدروس.

 -ارهداا التعليميأل لك موضو من موضوعاتها.

ر -الث

النسبي لموضوعات الوخدة.

ا -عدد ارس لأل الااصأل بك موضو من الموضوعات المستهدفأل.
والك من شا بنال ادو مواصفات للموضوعات المستهدفأل( .ملخ رقم )7
-6

تحديد الهدف من االختبار:
هقدا االاتبققار لققى قيققاس مهققارات خق المسقولأل اللفظيققأل لققدى طالبققات الصققا التاسق االساسققي

بمدرسققأل بنققات قهة االعداديققأل (ش) لالا ققات فققي مبخ ق
والتعلم التوليدب في تنميأل مهارات خ المسا

-4

اللفظيأل.

العلققوم لبيققان مققدى فاعليققأل نمققوااي الفورمققات

تحديد األهداف التعليمية التي يقيسها االختبار:
تققم تخديققد ارهققداا التعليميققأل المرتبطققأل بالموضققوعات التققي تختققوب علققى مسققا

(ملخ رقم )7
-3

لفظيققأل ف ققط.

إعداد جدول المواصفات لالختبار:

بنققال علققى التوهي ق النسققبي للموضققوعات داا ق الوخققدة الماتققارة ونتياققأل تخلي ق المختققوى قامققت

الباخثأل بإعداد ادو مواصفات ااص بالموضوعات التقي تختقوب علقى مسقا

بن ق ق ق ق ق ققال ااتب ق ق ق ق ق ققار المس ق ق ق ق ق ققا
وكان توهي المسا

لفظيقأل لمسقاعدتها علقى

اللفظي ق ق ق ق ق ققأل ف ق ق ق ق ق ققي وخ ق ق ق ق ق ققدة الكهرب ق ق ق ق ق ققال المتخرك ق ق ق ق ق ققأل( .ملخق ق ق ق ق ق ق رق ق ق ق ق ق ققم )7

اللفظيأل على الدروس في الصورة اروليأل كالتالي:
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جدول رقم ()4 – 3

توزيع أسئلة اختبار المسائل اللفظية على الدروس في وحد الكهرباء المتحركة (الصور األولية)
عدد األسئلة

أرقام األسئلة

الوزن النسبي

الدروس
الدرس ارو  /الشخنأل الكهربا يأل.

6

()5،9

%7

الدرس الثاني  /العالقأل بين التيار الكهربا يأل والشخنأل.

6

()4،3

%7

الدرس الثال  /قانون شوم.

6

()2،2

%7

الدرس الراب  /طر توصي الم اومات.

5

( ) 99 ،93 ، 1 ، 8 ، 7

% 53

الدرس الاامس /العوام التي تعتمد عليها م اومأل موص .

7

( ) 95

%0

الدرس السادس /خساب الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان.

6

( ) 57 ، 52

%7

الدرس الساب  /ال وة الدافعأل الكهربا يأل لعمود كهربا ي.

4

( ) 92 ، 94 ، 90

% 11

الدرس الثامن /طر توصي ارعمدة الكهربا يأل.

5

( ) 53 ،91 ،98 ،97 ،92

% 53

الدرس التاس  /العالقأل بين الطاقأل الكهربا يأل وال درة.

4

( ) 54 ، 55 ، 59

% 11

الدرس العاشر /خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل.

6

( ) 52 ، 50

%7

61

% 711

61

المجموع

الادو السقاب يوضقل شن االاتبقار فقي صقورت اروليقأل يتكقون مقن ( )57ف قرة ،وكانقت النسقبأل
اركبققر للققدرس ال ارب ق والققدرس الثققامن وهققو ( )5ف قرات لك ق درس والققك لطبيعققأل الققدروس خي ق

اركثر خاماً ومكتظأل بالمعلومات.
-5

تعتبققر

إعداد اختبار المسائل اللفظية:
قامت الباخثأل ببنال ااتبار المسا

اميق ق المس ققا

اللفظيأل في وخدة الكهربال المتخركأل ،وكقان االاتبقار يشقم

اللفظي ققأل الت ققي وردت ف ققي وخ ققدة الكهرب ققال المتخرك ققأل ،بخس ققب شوهانه ققا النس ققبيأل ،واش ققتم

االاتبار في صورت اروليأل على ( )57مسولأل لفظيأل ،م العلم شن امي المسا

اللفظيأل تختار لنفس

المهارات لخلها.
-2

صدق اختبار المسائل اللفظية:
ي صد بالصد مدى قدرة ااتبار المسا

اللفظيأل على قياس ما وض ل ياس .

ويعرف شبو عالم ( )422 :5393الصد بون "االستدالالت الااصأل التي نارر بها من خي
ومناسقبتها ومعناهقا وفا قدتها ،لقاا فقإن الصقد يبقين مقدى صقالخيأل اسقتادام دراقات الم يقاس فقي ال يقام
بتفسيرات معينأل" ،وقد توكدت الباخثأل من صد االاتبقار مقن اقال صقد المخكمقين وصقد االتسقا

الداالي.
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أ -صدق المحكمين:
قامققت الباخثققأل بعققرل االاتبققار فققي صققورت اروليققأل علققى ماموعققأل مققن الماتصققين فققي منققاهج

وطر التدريس وبعل شساتاة ومشرفي العلوم للصا التاس ارساسي وعددهم (( .)95ملخ رقم )9

وقققد شبققدى المخكمققون رالهققم خققو بعققل الف قرات ومققن ثققم قامققت الباخثققأل بتعققدي هققاه الف قرات وف ققا

لم ترخات لانأل التخكيم ،وشصبل االاتبقار اقاه اًه للتطبيق علقى العينقأل االسقتطالعيأل ويتكقون مقن ()57
مسولأل لفظيأل.

-1

صياغة تعليمات االختبار:

تم صيا أل تعليمات االاتبار مواعدادها على ورقأل منفصلأل في كراس االاتبار ،وققد تقم توضقيل
الهدا من االاتبار وكيفيأل اناابأل عن ف رات  ،وقد روعي سهولأل ووضوا تلك التعليمات ومن ثم طب
االاتبار في صورت اروليأل على عينأل استطالعيأل من طالبات الصا العاشر.
-2

تصحيح االختبار:
وهعققت الباخثققأل الققدراات علققى المسققا

اللفظيققأل القواردة فققي االاتبققار خسققب عققدد المطلققوب فققي

المسولأل مواارالات الخ المتبعقأل فيهقا فتراوخقت دراقات المسقا

اللفظيقأل فقي االاتبقار مقا بقين ()4 – 9

درا ققات للسق قؤا الواخ ققد ،وكان ققت الدرا ققأل النها ي ققأل لالاتب ققار ف ققي ص ققورت ارولي ققأل ( )23والدرا ققأل ال ققدنيا

لالاتبار (صفر).
-9

التطبيق االستطالعي الختبار المسائل اللفظية:
قامققت الباخثققأل بتطبي ق ااتبققار المسققا

اللفظيققأل علققى عينققأل اسققتطالعيأل مققن طالبققات الصققا

العاشر االساسي سب لهم دراسأل وخدة (الكهربال المتخركأل) وهاه الاطوة تهقدا لقى التوكقد مقن سقالمأل

االاتبققار وقدرت ق علققى التمييققه مواياققاد معققامالت الصققعوبأل والتوكققد مققن صققد االاتبققار وثبققات نتا ا ق
ولتخديق ققد الق ققهمن الق ققاب تسق ققتغرق اابق ققأل االاتبق ققار عنق ققد تطبي ق ق علق ققى العينق ققأل الفعليق ققأل ،وكانق ققت العين ق قأل
االس ققتطالعيأل عب ققارة ع ققن ( )03طالب ققأل ت ققم ااتي ققارهن بش ققك عشق قوا ي م ققن مدرس ققأل خليم ققأل الس ققعديأل (ش)

بمديريأل شما

هة.

ب -صدق االتساق الداخلي:
ي صققد بالصققد الققداالي لالاتبققار "مققدى قققدرة ف قرات االاتبققار علققى قيققاس مققا وضققعت را ق

قياس " ،ويتم هاا ارمر من اال اختساب معامالت االرتباط بين ك ف رة من ف رات االاتبار والدراقأل
الكليأل لالاتبار ،والادو رقم ( )4 – 4يبين صد االتسا الداالي لالاتبار.
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جدول رقم ()3 – 3
معامل ارتباط كل فقر من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار

رقم

السؤال

معامل االرتباط مستوى الداللة

رقم

معامل

مستوى الداللة

السؤال

االرتباط

1

**0.751

0.001

15

**0.875

0.001

2

**0.937

0.001

16

*0.382

0.028

3

**0.718

0.001

17

*0.441

0.030

4

**0.660

0.001

18

**0.824

0.001

5

**0.708

0.001

19

**0.778

0.001

6

**0.800

0.001

20

**0.787

0.001

7

*0.427

0.039

21

*0.413

0.012

8

*0.457

0.011

22

*0.435

0.034

9

**0.636

0.001

23

**0.977

0.001

10

**0.823

0.001

24

0.067

0.715

11

**0.817

0.001

25

**0.649

0.001

12

0.074

0.698

26

*0.429

0.038

13

**0.925

0.001

27

**0.848

0.001

14

**0.925

0.001

** ر الجدولية عند درجة حرية ( )69وعند مستوى داللة (0.448 = )0.01
* ر الجدولية عند درجة حرية ( )69وعند مستوى داللة (0.349 = )0.05

يتض ق ق ققل م ق ق ققن الا ق ق ققدو الس ق ق ققاب شن اميق ق ق ق الف ق ق ق قرات دال ق ق ققأل خص ق ق ققا ياً عن ق ق ققد مس ق ق ققتوى داللق ق ق ققأل

( .)0.01 ، 0.05ماعدا الف رتين ) (24) ،(12ير دالتين خصا ياً ،لاا قامت الباخثأل بخاا هاتين
الف رتين لعدم ارتباطهما.

وبنال على خاا هاتين الف رتين شصبل االاتبقار فقي صقورت النها يقأل يتكقون مقن ( )52مسقولأل

لفظيأل والدراأل النها يأل لالاتبار ( ،)24والادو ( )2 – 4يوضل توهي الدراات على شس لأل االاتبقار
في صورت النها يأل:
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جدول ()5 – 3

توزيع الدرجات على أسئلة اختبار المسائل اللفظية في صورتل النهائية

رقم السؤال

الدرجة

رقم السؤال

الدرجة

9

5

94

5

5

5

92

5

0

5

92

5

4

5

97

5

2

5

98

0

2

5

91

0

7

5

53

5

8

5

59

9

1

0

55

5

93

0

50

5

99

0

54

5

95

9

52

4

90

9

المجموع
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 -71حساب زمن االختبار:
قامت الباخثأل بخساب متوسط همن ااتبار المسا

اللفظيأل من اال التعرا على همقن اابقأل

شو امس طالبات  ،وهمن اابأل ار امس طالبات  ،خسب المعادلأل التاليأل:

زمن االختبار= زمن إجابة أول خمس طالبات  +زمن إجابة آخر خمس طالبات
71
وقد شنهت شو امس طالبات االاتبار بعد مضقي امقس وامسقين دقي قأل و اقر امقس طالبقات
بعد مضي امس وستين دقي أل فكان متوسط همن االاتبار ( )23دقي أل.
 -77معامالت الصعوبة:
تققم خسققاب معام ق الصققعوبأل لك ق ف قرة مققن ف قرات ااتبققار المسققا

اللفظيققأل عققن طري ق خسققاب

المتوسققط الخسققابي لةاابققأل الااط ققأل ،ويققتم اختسققاب معققامالت الصققعوبأل لف قرات االاتبققار بهققدا خققاا
الف رات التي تهيد صعوبتها عن ( )0.80شو ت

عن (( )0.20شبو دقأل.)973 :5338 ،
76

وتم خساب معامالت الصعوبأل باستادام المعادلأل التاليأل:
معام الصعوبأل = عدد الطالب الاين شاابوا عن الف رة اابأل ااط أل × 933
عدد الطالب الكلي
(شبو دقأل.)921 :5338 ،
 -76معامل التمييز:
ن الهققدا ارساسققي مققن خسققاب معام ق التمييققه لف قرات شب ااتبققار هققو التعققرا علققى الف قرات
الضعيفأل والف رات ال ويأل من خدي

شو لم يمتلك ال درة على خ المسا

ال درة على التمييه بين من اكتسب ال درة على خ المسا

اللفظيأل

اللفظيأل ،وهو يستادم للخكم على قدرة االاتبقار علقى التمييقه بقين

قدرات الطالب دون يرهم ،ويتم اختساب معامالت التمييه بهدا خاا الضعيا منها.
وتققرى شبققو دقققأل ( )975 :5338شن الف قرات الضققعيفأل هققي التققي يكققون معام ق تمييههققا شق ق مققن

( )0.20بينمققا يققرى العسققاا ( ،)438 :9112شن معام ق التمييققه ياققب شال ي ق عققن ( )0.30وقامققت
الباخثأل باختساب معامالت التمييه لك ف رة من ف رات ااتبار خ المسا

على الاطوات التاليأل:

اللفظيأل وللدراأل الكليأل بنقال

 -9ترتيب دراات الطلبأل من ارعلى لى اردنى.

 -5ت سيم الدراات لى ماموعتين )%50( :تمث الدراات العليا )%50( ،تمث الدراات الدنيا.
شب م يعاد  15طالبأل لك ماموعأل ،خي

ن امالي عدد شفقراد العينقأل االسقتطالعيأل ()30

طالبأل.

 -0تخديد عدد الطالبات الالتي شابن اابأل صخيخأل في ك ماموعأل عن ك مفردة على خدة.
 -4تطبي المعادلأل التاليأل:
معام التمييه =

خي

ن :س

س

9ن

–سد

5

= عدد اناابات الصخيخأل في الماموعأل العليا.

س د = عدد اناابات الصخيخأل في الماموعأل الدنيا.

 9ن = عدد الطالب في خدى الماوعتين( .شبو دقأل.)975 :5338 ،
5

والاققدو رقققم ( )2 – 4يوضققل معققامالت الصققعوبأل ،ومعققامالت التمييققه لك ق ف قرة مققن ف قرات ااتبققار

المسا

اللفظيأل ،والدراأل الكليأل لف رات :
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جدول رقم ()2 – 3

معامل الصعوبة الكلي ومعامل التمييز الكلي الختبار المسائل اللفظية

البيان

معامل الصعوبة الكلي

معامل التمييز الكلي

اختبار حل المسائل اللفظية

0.78

0.20

الاققدو رقققم ( )2 – 4يوضققل شن االاتبققار اققال صققعباً ،خي ق

الكلي لف رات االاتبار ( )0.78وهو معام م بو .

بلققو متوسققط معام ق الصققعوبأل

وترا الباخثأل الك لى شن هاا النو من االاتبارات ياد الطالب في صقعوبأل كبيقرة نظق اًر رنق

يتطلب مهارات تفكير عليا والتي ال يايدها الباً ال الطالب المتفوقين .ما يوضقل الاقدو شن متوسقط

معامقق التميي ققه للدرا ققأل الكلي ققأل لالاتب ققار ( )0.20وهق قو ل ققى خ ققد م ققا مناس ققب وتراق ق الباخث ققأل ال ققك ل ققى
ص ققعوبأل المس ققا

المطروخ ققأل كونه ققا م الي ققأل وليس ققت موض ققوعيأل وتتطل ققب اق قرالات خق ق مرتب ققأل وليس ققت

عرضقأل للتامقين ،فكققون االاتبقار صقعباً عاققهت معظقم الطالبققات عقن خلق لققالك فهقو لقم يميققه بقين مققن
لديها ال درة على خ المسا

اللفظيأل وبين من ال تمتلك ال درة على خ المسا

اللفظيأل بانضافأل لى

شن الطالبات يعرفن شن هاا االاتبار ال يدا ضمن دراقات الطالبقأل وت ييمهقا ممقا ولقد لقديهن نوعقاً مقن
االستهتار في خ االاتبار .كما شن االعتماد فقي مدارسقنا علقى الخفقظ واالسقتظهار يعمق علقى تاقهين

المعلومات في الااكرة قصيرة المدى التي تف دها الطالبأل بعد فترة قصيرة ،لالك ناد شن البيأل الطالبقات
ياف ققن فققي خق مثق هققاه المسققا ويققر بن فققي خق المسققا الموضققوعيأل العتمادهققا بشققك ٍ كبيققر علققى
التامين نظ اًر لواود عدة بدا

شمام الطالبات ومن الممكن شن تاتار منها الطالبأل شب بدي بسهولأل.

 -74ثبات اختبار المسائل اللفظية:
ي صد بالثبات االست رار في النتا ج لو تم عادة االاتبار عدة مرات على نفس الف أل تخت نفس

الظروا والشروط المواتيأل ،وي صد بالثبات دقأل الم ياس شو اتساق خي

يعتبر الم ياس ثابتاً اا خص

نفس الفرد على نفس الدراأل شو دراأل قريبأل منها في نفقس االاتبقار شو ماموعقأل الف قرات المتكاف قأل عنقد

تطبي شكثر من مرة (شبو عالم.)489 :5393 ،

ولخسققاب ثبققات االاتبققار اسققتادمت الباخثققأل طري ققأل شلفققا كرونبققاخ ،والققك نياققاد معام ق ثبققات

االاتبار خي

خصلت على قيمأل معام شلفا لالاتبار كك والادو رقم ( )7 – 4يوضل الك:
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جدول رقم ()1 – 3

معامل ألفا كرونباخ لفقرات اختبار المسائل اللفظية

االختبار

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

اختبار حل المسائل اللفظية

25

0.574

يتضقل مقن الاققدو السقاب شن معامق الثبقات الكلقي لالاتبققار هقو ( ،)0.574وهققاا يقدل علققى

شن االاتبار يتمت بدراأل م بولأل من الثبات تطم ن الباخثأل لى تطبي على عينأل الدراسأل ،والقك يعنقي
شن هقاه ارداة لققو شعيققد تطبي هققا علققى شفقراد الد ارسققأل شنفسققهم شكثققر مققن مقرة لكانققت النتققا ج متطاب ققأل بشققك ٍ
كام ت ريباً ويطل على نتا ج االاتبار بونها ثابتأل.
ضبط متغيرات الدراسة:
قامققت الباخثققأل بضققبط بعققل المتغي قرات لعققهو التغيققر فققي تخصققي دراققات الطالبققات لطري ققأل
التدريس المستادمأل كالتالي:
ضبط متغير التحصيل في ماد العلوم:
ارى التوكد من تكافؤ ماموعات الد ارسقأل التاريبيقأل ارولقى والثانيقأل والضقابطأل مقن اقال نتقا ج

الطالبات في امتخان الفص الدراسي ارو في مادة العلوم وتم استادام ااتبار تخلي التباين ارخادب
للكشقا عقن داللقأل الفقرو بقين ماموعقات الد ارسقأل (ماموعقأل نمقوار الفورمقات ،ماموعقأل نمقوار الققتعلم

التوليدب ،الماموعأل الضابطأل) ،وتم خساب مصدر التباين ومامو المربعات ودراات الخريأل ومتوسط
المربعات وقيمأل (ا) ومستوى الداللأل تبعاً لمتغير التخصي في مادة العلوم في الماموعات الثال .
والادولين رقم ( )8 – 4و( )1 – 4يوضخان النتا ج:
جدول رقم ()2 – 3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعات الدراسة الثالثة (متغير التحصيل في ماد العلوم)
البيان

المتغير
المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى

(نموذج الفورمات)

التحصـــــيل فـــــي المجموعة التجريبية الثانية
(نموذج التعلم التوليدي)
ماد العلوم
المجموعة الضابطة

المجموع

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

30

25.783

7.666

30

27.566

6.859

30

26.950

6.003

90

26.766

6.839
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جدول رقم ()9 – 3

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة  Fومستوى الداللة
(متغير التحصيل في ماد العلوم)

البيان

مجموع

مصدر التباين

المربعات

الحرية

49.217

2

24.608

داخل المجموعات

4113.883

87

47.286

المجموع

4163.100

89

التحصــــــيل فـــــــي بين المجموعات
ماد العلوم

درجات

متوسط

المربعات

مستوى

قيمة F

0.520

الداللة

0.596

ويتضل من اال الاداو الساب أل :شن قيمأل ا تساوب ( )0.520وهي ير دالأل عند مسقتوى
داللققأل ( ،)0.05وهققاا يعنققي شن ق ال تواققد فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )0.05بققين
متوس ققط درا ققات ماموع ققات الد ارس ققأل (ماموع ققأل نم ققوار الفورم ققات ،ماموع ققأل نم ققوار الق قتعلم التولي ققدب،

الماموعأل الضابطأل) فقي متغيقر التخصقي فقي مقادة العلقوم ،وهقاا يعنقي تكقافؤ الماموعقات الثالثقأل تبعقاً

لمتغير التخصي في مادة العلوم.

تكافؤ المجموعات في االختبار القبلي:
اق ققرى التوكق ققد مق ققن تكق ققافؤ ماموعق ققات الد ارسق ققأل الق ققثال

(الماموعق ققأل التاريبيق ققأل ارولق ققى (نمق ققوار

الفورمات) ،الماموعأل التاريبيأل الثانيأل (نموار التعلم التوليدب) ،الماموعأل الضابطأل) من اال تطبي
االاتبقار ال بلققي خيق

تققم اسقتادام ااتبققار  Independent Samples T testللكشقا عققن داللققأل

الفرو بين ماموعات الدراسأل الثال

خسب شس لأل الدراسأل ،وتم خساب المتوسط الخسقابي ،واالنخقراا

المعيارب ،وقيمأل (ت) ،ومستوى الداللأل تبعاً لمتغير الماموعات الثال .
والاداو التاليأل ( )95 – 4( ،)99 – 4( ،)93 – 4توضل النتا ج.
جدول ()71 – 3

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) ومستوى الداللة للتعرف على الفروق بين متوسطات درجات
طالبات المجموعة التجريبية األولى (نموذج الفورمات) والمجموعة الضابطة في االختبار القبلي

البيان

المجموعة

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

المجموعة التجريبية األولى

41

2.133

1.920

لالختبار

المجموعة الضابطة

41

2.650

0.957

الكلية

(نموذج الفورمات)

قيمة
(ت)

الداللة

الداللة

 0.192 1.319ال يوجـــــــــد

** قيمأل "ت" الادوليأل عند دراأل خريأل ( )28وعند مستوى داللأل (2.66 = )0.01= α
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قيمة

مستوى

داللــــــــــــــــة
إحصائية

يتضقل مقن الاققدو ( )93 – 4شن قيمقأل (ت) تسققاوب ( )1.319وهقي يققر دالقأل خصققا ياً عنقد مسققتوى

الداللققأل ( ،)0.01وهققاا يعنققي شن ق ال تواققد فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( ≤ α
 )0.01بققين متوسققطات دراققات الماموعققأل التاريبيققأل ارولققى (نمققوار الفورمققات) والماموعققأل الضققابطأل
في التطبي ال بلي الاتبار المسا

اللفظيأل ،وهاا يعني شن الماموعتين متكاف تان في االاتبار ال بلي.
جدول ()77 – 3

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) ومستوى الداللة للتعرف على الفروق بين متوسطات درجات
طالبات المجموعة التجريبية الثانية (نموذج التعلم التوليدي) والمجموعة الضابطة في االختبار القبلي
المجموعة

البيان

الدرجـــــــــــــــــــة المجموعة التجريبية الثانية
الكليـــــــــــــــــــــة (نموذج التعلم التوليدي)

لالختبار

المجموعة الضابطة

االنحراف

قيمة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

41

2.5833

 0.865 0.170 1.922ال يوجـــــــــد

41

2.650

(ت)

قيمة

الداللة

مستوى
الداللة

داللــــــــــــــــة
إحصائية

0.957

** قيمأل "ت" الادوليأل عند دراأل خريأل ( )28وعند مستوى داللأل (2.66 = )0.01= α

يتضقل مققن الاققدو ( )99 – 4شن قيمققأل (ت) تسققاوب( )0.170وهققي يققر دالققأل خصققا ياً عنققد مسققتوى

الداللققأل ( ،)0.01وهققاا يعنققي شن ق ال تواققد فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( ≤ α
 )0.01ب ققين متوس ققطات درا ققات الماموع ققأل التاريبيقققأل الثاني ققأل (نم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب) والماموعقققأل
الض ققابطأل ف ققي التطبيق ق ال بل ققي الاتب ققار المس ققا
االاتبار ال بلي.

اللفظي ققأل ،وه ققاا يعن ققي شن المام ققوعتين متكاف ت ققان ف ققي

جدول ()76 – 3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) ومستوى الداللة للتعرف على الفروق بين متوسطات درجات

طالبات المجموعة التجريبية األولى (نموذج الفورمات) والمجموعة التجريبية الثانية (نموذج التعلم التوليدي) في
االختبار القبلي
البيان

المجموعة

الدرجـــــــــــــــــــة المجموعة التجريبية األولى

العدد
41

المتوسط االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

الحسابي المعياري

(ت)

الداللة

الداللة

2.133

 0.367 0.908 1.920ال يوجــــــــــــــد

الكليـــــــــــــــــــــة (نموذج الفورمات)

لالختبار

المجموعة التجريبية الثانية

(نموذج التعلم التوليدي)

داللـــــــــــــــــــــة
41

2.583

1.922

** قيمأل "ت" الادوليأل عند دراأل خريأل ( )28وعند مستوى داللأل (2.66 = )0.01= α
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إحصائية

يتضققل مققن الاققدو ( )95 – 4شن قيمققأل (ت) تسققاوب( )0.908وهققي يققر دالققأل خصققا ياً عنققد

مستوى الداللأل ( ،)0.01وهاا يعني شن ال تواد فرو اات داللأل خصا يأل عند مستوى داللأل ( ≤ α
 )0.01بققين متوسققطات دراققات الماموعققأل التاريبيققأل ارولققى (نمققوار الفورمققات) ودراققات الماموعققأل
التاريبيأل الثانيأل (نمقوار القتعلم التوليقدب) فقي التطبيق ال بلقي الاتبقار المسقا
الماموعتين متكاف تان في االاتبار ال بلي.

اللفظيقأل ،وهقاا يعنقي شن

خطوات الدراسة:
 -9مرااعأل الدراسات والبخو الساب أل العربيقأل وارانبيقأل اات الصقلأل بالموضقو ومتغيقرات الد ارسقأل
وسردها وف معيار مخدد والتع يب عليها موابراه ما يمكن االستفادة من من هاه الدراسأل.
 -5االطققال علققى اردب التربققوب مقن اققال د ارسققأل نظريققأل متعم ققأل لمتغي قرات الد ارسققأل وهققي نمققوار
الفورمات ونموار التعلم التوليدب والمسا

اللفظيأل في العلوم وربط الك بالدراسات الساب أل.

 -0ااتي ققار الوخ ققدة الد ارس ققيأل السادس ققأل (الكهرب ققال المتخرك ققأل) م ققن كت ققاب العل ققوم الفلس ققطيني للص ققا
التاس ق وتخلي ق المختققوى العلمققي وتخديققد المواضققي التققي تختققوب علققى مسققا

لفظيققأل فققي هققاه

الوخدة.

 -4خساب صد وثبات التخلي من اال عرض على ماموعأل من المخكمين.
 -2عادة صيا أل وخدة الكهربال المتخركأل وف اً لاطوات نموار الفورمات ونموار التعلم التوليدب.

 -2ع ققداد دليق ق المعل ققم وف ق قاً لاطق قوات نم ققوار الفورم ققات ونم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب وعرضق ق عل ققى
مخكمين :من اال مرااعأل اردب التربوب المرتبط بنموار الفورمات ونموار القتعلم التوليقدب،
قامققت الباخثققأل بإعققداد دلي ق معلققم يتضققمن طري ققأل التققدريس باسققتادام نمققوار الفورمققات وطري ققأل
الت ققدريس باس ققتادام نم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب يمكنق ق اس ققتادام ف ققي شثن ققال قيامق ق بت ققدريس وخ ققدة

الكهربال المتخركأل من كتاب العلوم العامأل للصا التاس ارساسي خي
للنمققوااين ،خيق

تم تدريس الوخدة وف اً

قامققت الباخثققأل بتنظققيم مختققوى وخققدة الكهربققال المتخركققأل والمتمثلققأل فققي ()9

دروس وتوهيعهق ققا علق ققى ( )12خصق ققأل تدريسق ققيأل لك ق ق درس شهداف ق ق السق ققلوكيأل ،واردوات والم ق قواد
الالهمأل ل  ،واطوات السير في الدرس ،والت ويم.
مواد الدراسة:
أوالً /دليل المعلم :ويحتوي على:
أ .عنوان الدرس.

ب .األهـداف السـلوكية :خيق

يمكققن شن يقتم قيقاس مقدى تخ ق ارهقداا بعقد كق درس مققن دروس

الوخدة.
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ت .المتطلبات السابقة والبنـود االختباريـة لقياسـل :والقك لقتمكن المقتعلم مقن ربقط المعرفقأل السقاب أل
بالمعرفققأل الالخ ققأل والتوكققد مققن امققتالك الطالبققات الاب قرات السققاب أل لموضققو الققدرس قب ق البققدل

بتدريس .

ث .الوســـائل التعليميـــة :وتتض ققمن المق قواد واردوات والمص ققادر التعليمي ققأل الت ققي ت ققؤدب ل ققى تخ يق ق
ارهداا السلوكيأل للدرس بشك فعا وبطري أل شي أل للطالبات.

ج .خطة السير في الدرس:
 -ت سيم الفص

لى ست ماموعات بواق ( )2طالبات في الماموعأل الواخدة.

 -عطال امي الخصص في الماتبر المدرسي الختوا ها على شنشطأل عمليأل.

 يققتم عققرل الققدرس وف قاً لنمققوار الفورمققات عنققد تققدريس الماوعققأل التاريبيققأل ارولققى ووف قاًلنموار التعلم التوليدب عند تدريس الماموعأل التاريبيأل الثانيأل.

 -يققتم تنفيققا شنشققطأل ااصققأل بك ق نمققوار باسققتادام دلي ق الطالققب ال قاب يختققوب علققى شو ار

عم تضمنت اطقوات العمق وف قاً لنمقوار الفورمقات للماموعقأل ارولقى واطقوات العمق
وف اً لنموار التعلم التوليدب للماموعأل الثانيأل.

 العم ق فققي ماموعققأل باسققتادام عمليققات العلققم الماتلفققأل مواا قرال التاققارب لتخ ي ق شهققدااالدرس وخ المسا

اللفظيأل المتضمنأل في .

 مشاهدة عرول مخوسبأل وفالشات تعليميأل تاص المواضي الماتلفأل. ك ماموعأل ت وم بعرل ومناقشأل ما توصلت الي . -وفي النهايأل تتوص الطالبات لخ هاه المسا

اللفظيأل.

ح .التقــويم :تققم توظيققا الت ققويم ال بلققي والتكققويني والاتققامي خي ق
تختوب على شس لأل ت ويميأل متنوعأل ت يس وتخ

اشققتم الققدلي علققى شو ار عم ق

ارهداا السلوكيأل لك درس.

وتققم عققرل الققدلي علققى ماموعققأل مققن المخكمققين مقن اوب الابقرة والد اريققأل فققي نمققوااي الفورمققات
والتعلم التوليدب والك لمعرفأل ار هم خو الن اط ااتيأل:
 -مدى ارتباط شهداا ك درس بموضو الدرس.

 ه تم صيا أل الدروس بشك يتف م نموار الفورمات ونموار التعلم التوليدب؟ ه يتف النموااان م موضو الدرس ومستويات المتعلمين؟ -مدى الدقأل العلميأل واللغويأل لموضوعات الدلي .

 مدى ماللمأل ارنشطأل المستادمأل لموضوعات الوخدة. -ه تناسب شس لأل الت ويم شهداا الدروس؟

 بدال المالخظات العامأل على الدلي كك .83

وبنققال علققى المالخظققات التققي شبققداها المخكمققون تققم تعديل ق م قن اققال

ووض الدلي في صورت النها يأل( .ملخ رقم  )0و(ملخ رقم .)2

تغييققر بعققل ارنشققطأل

ثانياً /دليل الطالب :وهو عبارة عن ماموعأل شو ار عم صممت وف نمقوار الفورمقات ونمقوار القتعلم
التوليدب تشتم على ما يلي:
 عنوان الدرس.

 ارهداا المتوق من الطالب تخ ي ها في نهايأل الدرس.
 المتطلبات الساب أل والبنود االاتباريأل الااصأل بها.

 ارنش ققطأل والابق قرات العملي ققأل الت ققي يا ققب عل ققى الطال ققب تنفي ققاها وف ق قاً لم ارخق ق نم ققوار الفورم ققات
للماموعأل التاريبيأل ارولى ووف اً لمراخ نموار التعلم التوليدب للماموعأل التاريبيأل الثانيأل.
 الت ويم التكويني والاتامي لك درس.

وتققم عققرل ال ققدلي الاققاص بالطال ققب علققى ماموع ققأل مققن المخكم ققين مققن اوب الابققرة والد اريققأل ف ققي

نموااي الفورمات والتعلم التوليدب والك لمعرفأل ار هم خو الن اط ااتيأل:
 مدى ارتباط شهداا ك درس بموضو الدرس.

 ه تم صيا أل ارنشطأل بشك يتف م اطوات نموار الفورمات ونموار التعلم التوليدب؟
 ه تتف شنشطأل النموااين م موضو الدرس ومستويات المتعلمين؟
 التدرر في ارنشطأل المعدة وف اً لنموااي الفورمات والتعلم التوليدب.
 مدى ماللمأل ارنشطأل المستادمأل لموضوعات الوخدة.
 ه تناسب شس لأل الت ويم شهداا الدروس ومستوى الطالب؟
 بدال المالخظات العامأل على دلي الطالب كك .

وبنققال علققى المالخظققات التققي شبققداها المخكمققون تققم اقرال التعققديالت الالهمققأل ووضق دليق الطالققب فققي

صورت النها يأل( .ملخ رقم  )4و(ملخ رقم .)2
 -7عداد ااتبار المسا

اللفظيأل وعرض على مخكمقين مقن اوب الابقرة للتوكقد مقن صقدق وثباتق

ودقأل صيا ت العلميأل واللغويأل.

 -8تققم توهيق دراققات االاتبققار علققى شسق لأل االاتبققار خسققب عققدد بنققود السقؤا موااقرالات الخق كمققا
ورد في الادو (.)2 – 4
 -1تطبي ااتبار المسا

اللفظيأل على عينقأل اسقتطالعيأل درسقت الوخقدة مقن اقارر عينقأل الد ارسقأل،

ومن ثم خساب صد االتسا الداالي لف رات والتوكد من ثبات من اال معامق شلفقا كرونبقاخ

وخساب معامالت الصعوبأل والتمييه.

 -93تطبي ق االاتبققار ال بلققي علققى ماموعققات الد ارسققأل والتوكققد مققن تكققافؤ الماموعققات فققي االاتبققار
ال بلي.
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 -99تطبيق ق المعالا ققات عل ققى المام ققوعتين التاق قريبيتين وب ققال الماموع ققأل الض ققابطأل عل ققى الت ققدريس
بالطري قأل االعتياديققأل ،وتققم البققدل بتققدريس الوخققدة بعقد التوكققد مققن ااههيققأل اردوات خيق

بتاريخ  5392/5/52وختى تاريخ  5392/0/52بواق ( )95خصأل.

تققم البققدل

 -95عم ااتبار بعدب على الماموعات (تاريبيأل ( ،)9وتاريبيأل ( ،)5والضابطأل).

 -90استاالص النتا ج – بعدياً – ومعالاتها خصا ياً وتخليلها وتفسقيرها لتخديقد فاعليقأل النمقوااين
(الفورم ققات ،وال ققتعلم التولي ققدب) ف ققي خق ق المس ققا اللفظي ققأل ف ققي وخ ققدة الكهرب ققال المتخرك ققأل ل ققدى
طالبات الصا التاس .

 -94م ارنأل ك من النموااين والخكم على اركثر فاعليأل.

 -92اناابأل عن شس لأل وفرضيات الدراسأل وت ديم النتا ج والتوصيات.
المعالجة اإلحصائية:

قامت الباخثأل باستادام برنامج انخصال ( )SPSSفي ارال التخليالت انخصا يأل:

 تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة:
 صد المخكمين وصد االتسا الداالي للتوكد من صد شدوات الدراسأل. -طري أل شلفا كرونباخ للتخ

من ثبات اردوات.

 تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميدانية:
 -ااتب ققار التب ققاين ارخ ققادب ( Anova

Way

 ) Oneلمعالا ققأل الف ققرو ب ققين شكث ققر م ققن

مام ققوعتين ،يع ققرا تخليق ق التب ققاين ارخ ققادب كم ققا يش ققير الش ققمراني الق قوارد ف ققي عب ققد الواخ ققد

( .)11 :5390بونق ق " :طري ققأل اكي ققأل الاتب ققار اا ققتالا شوس ققاط مام ققوعتين شو شكث ققر دفع ققأل
واخققدة مققن اققال التبققاين" ،ويعققد هققاا االاتبققار شفض ق مققن ااتبققار  T-Testعنققدما تكققون

مستويات المتغير المست

متعددة (عفانأل.)985 :5393 ،

 ااتبققار ( )Tلعينققين م قرتبطتين :والققك للتوكققد مققن عققدم واققود فققر معنققوب بققين متوسققطاتدراات الماموعتين التاريبيتين في ااتبار المسا

 -معامق

اللفظيأل.

يتققا للتعققرا علققى خاققم تققوثير نمققوار الفورمققات ونمققوار الققتعلم التوليققدب( :كبيققر –

متوسط – ضعيا).

 معادلأل بالك لخساب الفاعليأل. -معامالت االرتباط :للتخ

من صد االاتبار وثبات نتا ا .

 المتوسققط الخسققابي :ويسققتادم للتعققرا علققى متوسققط دراققات الطالبققات فققي ااتبققار المسققااللفظيأل.

 -معامالت الصعوبأل والتمييه.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتها
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثامن ومناقشتها
 نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال التاسع ومناقشتها
 التوصيات
 المقترحات

الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
تهدا الدراسأل لى معرفقأل فاعليقأل نمقوااي الفورمقات والقتعلم التوليقدب فقي خق المسقا

في وخدة الكهربال المتخركأل في العلوم في الصا التاس ارساسي بغهة.
ويتضققمن هققاا الفصق عرضقاً تفصققيلياً للنتققا ج التققي تققم التوصق

الدراسأل ،بانضافأل لى تفسير ومناقشقأل مقا تقم التوصق
الدراسأل والتخ

من فرضياتها:

اللفظيقأل

ليهققا مققن اققال تطبيق شدوات

ليق مقن نتقا ج مقن اقال اناابقأل علقى تسقاؤالت

النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
يقنص السقؤا ارو مققن شسق لأل الد ارسققأل علقى :مــا صــور نمــوذج الفورمــات المـراد توظيفــل فــي

تدريس المسائل اللفظية في وحد الكهرباء المتحركة في الصف التاسع األساسي؟

لةااب ققأل ع ققن ه ققاا التس ققاؤ قام ققت الباخث ققأل ب ققاالطال عل ققى اردب الترب ققوب والد ارس ققات الس ققاب أل

المتعل ققأل بنمققوار الفورمققات ،وتمققت اناابققأل عققن هققاا الس قؤا مققن اققال الفص ق الثال ق
.)55

صققفخأل (– 93

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
ينص السؤا الثاني من شس لأل الدراسأل علقى :ما صور نمـوذج الـتعلم التوليـدي المـراد توظيفـل

في تدريس المسائل اللفظية في وحد الكهرباء المتحركة في الصف التاسع األساسي؟
لةاابققأل عققن هققاا التسققاؤ

قامققت الباخثققأل بققاالطال علققى اردب التربققوب والد ارسققات السققاب أل

المتعل أل بنموار التعلم التوليدب ،وتمت اناابأل عقن هقاا السقؤا مقن اقال الفصق الثالق

صقفخأل (50

– .)05
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤا الثال

من شس لأل الدراسأل علقى :مـا مهـارات حـل المسـألة اللفظيـة المـراد تنميتهـا

باستخدام نموذج (الفورمات) ونمـوذج (الـتعلم التوليـدي) بوحـد الكهربـاء المتحركـة فـي العلـوم لـدى

طالبات الصف التاسع األساسي؟

لةاابققأل عققن هققاا التسققاؤ

قامققت الباخثققأل بتخلي ق مختققوى الوخققدة السادسققأل مققن كتققاب العلققوم

للصققا التاسق وهققي (وخققدة الكهربققال المتخركققأل) فققي الفصق الد ارسققي الثققاني (طبعققأل )5392 - 5392
وتخديقد القدروس التققي تتنقاو المسققا

اللفظيقأل وهقي تلققك المسقا
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التققي يسقتادم فقي خلهققا ققوانين مخققددة

تام بين عدة متغيرات وقد تتضمن المسولأل اللفظيأل مطلوباً واخداً شو شكثر كما هو موضل في الاقدو

رقم (:)9 – 2

جدول رقم ()7 – 5
المسائل اللفظية الوارد في وحد الكهرباء المتحركة في كتاب العلوم للصف التاسع (الفصل الدراسي الثاني)
رقم

توصيف المسألة اللفظية الوارد فيل

الموضوع

الدرس
األول

الثاني

رقم الصفحة
من

الشــــــــــــــــــــــــــــــحنة كيفيأل خساب الشخنأل الكهربا يأل وعقدد انلكترونقات مقن اقال

الكهربائية

97

إلى
98

ال انون التالي:

كميأل الشخنأل = عدد انلكترونات × شخنأل انلكترون الواخد

التيـــار الكهربـــائي العالق ققأل ب ققين ش ققدة التي ققار الكهرب ققا ي والش ققخنأل الكهربا ي ققأل م ققن 59

وعالقتــل بالشــحنة اال ال انون التالي:
الكهربائية

شدة التيار = الشخنأل  /الهمن

الثالث

قانون أوم

العالقققأل بققين شققدة التيققار الكهربققا ي وف ققر الاهققد عنققد ثب ققوت 03

الرابع

طـــــــرق توصـــــــيل كيفي ق ققأل خس ق ققاب الم اوم ق ققأل المكاف ق ققأل عن ق ققد توص ق ققي ماموعقق ققأل 04

دراأل الخ اررة من اال قانون شوم التالي:

50

00

م=ر/ت

الخامس

المقاومات

08

م اومات على التوالي والتواهب من اال ال وانين التاليأل:

حســـاب المقاومـــة كيفي ققأل خس ققاب الم اوم ققأل الكربوني ققأل بدالل ققأل ارلق قوان م ققن ا ققال
الكربونيـــة بداللـــة ال انون التالي:

40

44

األلوان
السادس
السابع

القــــــــو الدافعــــــــة كيفيأل خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل من اال ال انون

الكهربائية

توصــــيل األعمــــد
الكهربائية

التالي:

د

25

20

= ت ( م د +م خ)

كيفي ققأل خس ققاب

دك

 ،م د م لماموع ققأل شعم ققدة موص ققلأل عل ققى 20

التوالي والتواهب والتضاعا من اال ال وانين التاليأل:

88

27

رقم

الدرس
الثامن

توصيف المسألة اللفظية الوارد فيل

الموضوع

من
الطاقــة الكهربائيــة كيفيققأل خسققاب الطاقققأل الكهربا يققأل وال ققدرة الكهربا يققأل مققن اققال

والقدر

ال وانين التاليأل:

طق = ر × ت × ه ،
=ر×ت ،

التاسع

رقم الصفحة

طق =

21

إلى
24

/ه

= ت × 5م

حســـــــــاب ثمـــــــــن كيفي ققأل خس ققاب ثم ققن الطاق ققأل الكهربا ي ققأل المس ققتهلكأل م ققن ا ققال

22

22

الطاقــة الكهربائيــة ال انون التالي:

المستهلكة

ثمن الطاقأل المستهلكأل = طق × ثمن كيلو واط  .ساعأل

وقــد حــددت الباحثــة مهــارات حــل المســألة اللفظيــة بمــا يتناســب مــع مســتوى طالبــات الصــف التاســع

كالتالي:

 -9تخديد المعطيات في المسولأل اللفظيأل بصورة صخيخأل.
 -5تخديد المطلوب من المسولأل اللفظيأل.

 -0ااتيار العالقأل الرياضيأل شو ال انون الرياضي المناسب لخ المسولأل اللفظيأل.
 -4تطبي ال انون وتنفيا الخ بالشك الصخيل.
 -2كتابأل وخدات ال ياس المناسبأل.

 -2ارال التخويالت الالهمأل للكميات الفيهيا يأل اا تطلبت المسولأل الك.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:
يققنص الس قؤا ال ارب ق مققن شس ق لأل الد ارسققأل علققى :هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين

متوسطي درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة األولـى (درسـن باسـتخدام نمـوذج الفورمـات) ودرجـات

طالبات المجموعة الضابطة (درسن بالطريقة االعتيادية) في اختبار المسائل اللفظية؟

ولةاابأل عن هاا السؤا قامت الباخثأل بصيا أل الفرضيأل الصفريأل التاليأل :ال توجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة

األولى (درسـن باسـتخدام نمـوذج الفورمـات) ودرجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة (درسـن بالطريقـة

االعتيادية) في اختبار المسائل اللفظية.
وللتخ

من صخأل هقاا الفقرل تقم اسقتادام ااتبقار ""Independent samples T Test

لعينتين منفصلتين والادو رقم ( )5 – 2يوضل الك.
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جدول رقم ()6 – 5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " "T testومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات
الطالبات في المجموعة التجريبية األولى (نموذج الفورمات) والمجموعة الضابطة

البيان

المجموعة

العدد

المتوسط

30

35.53

13.83

30

20.11

13.22

الماموع ق ق ق ق ق ق ققأل التاريبي ق ق ق ق ق ق ققأل
الدرجــــــــة ارولى (نموار الفورمات)

الكلية

االنحراف

الماموعأل الضابطأل
(االعتياديأل)

المعياري

قيمة

قيمة ""T

4.414

الداللة

0.009

مستوى
الداللة

دالق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققأل
خصا ياً

** قيمأل "ت" الادوليأل عند دراأل خريأل ( )28وعند مستوى داللأل (2.66 = )0.01= α

يتضل من الادو الساب شن:

قيمقأل " "T testالمخسقوبأل شكبققر مققن قيمققأل " "T testالادوليققأل فققي الدراقأل الكليققأل الاتبققار خق
اللفظيأل عند مستوى داللأل ( ،)α ≥ 0.01وهاا يد على واود فرو اات داللأل خصا يأل بين

المسا

متوسطي دراات الماموعأل التاريبيأل ارولي (درست باستادام نموار الفورمات) والماموعقأل الضقابطأل

(درس ققت بالطري ققأل االعتيادي ققأل) ف ققي ااتب ققار المس ققا

اللفظي ققأل ،وب ققالك نققرفل الفرض ققيأل الص ققفريأل ون بق ق

الفرضققيأل البديلققأل ،تواققد فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )α = 0.01بققين متوسققطي
درا ققات طالب ققات الماموع ققأل التاريبي ققأل ارول ققى (درس ققن باس ققتادام نم ققوار الفورم ققات) ودرا ققات طالب ققات
الماموع ققأل الضق ققابطأل (درس ققن بالطري قققأل االعتيادي ققأل) فق ققي ااتب ققار المس ققا
التاريبيأل ارولى (درست باستادام نموار الفورمات).

اللفظي ققأل لص ق قالل الماموعقققأل

ولخساب خام التوثير قامت الباخثأل بخساب مرب يتا " " η 2باستادام المعادلأل التاليأل:
t2

=

t2 + df

ويوضل الادو المراعي ( )0 – 2خام ك من قيمأل

2

2

η
:η

جدول رقم ()4 – 5
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
األدا المستخدمة
2

η

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

0.01

0.06

0.14

كبير جداً
0.20

ول د قامت الباخثأل بخساب خام توثير العام المست (نموار الفورمات) على العام التاب
(ااتبار المسا اللفظيأل) والادو ( )0 – 2يوضل خام التوثير بواسطأل ك ٍ من "." η 2
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جدول رقم ()3 – 5

قيمة "ت" و " " η 2وحجم التأثير في االختبار الكلي للمسائل اللفظية باستخدام نموذج الفورمات
قيمة "ت"

البيان

قيمة

2

η

بين المجموعة التجريبية األولى

بين المجموعة التجريبية األولى

الضابطة(االعتيادية)

الضابطة (االعتيادية)

4.414

0.25

(نموذج الفورمات) والمجموعة

الدرجة الكلية

حجم التأثير

(نموذج الفورمات) والمجموعة

كبير اداً

قال علققى الاققدو المراعققي ( )0 – 2يتضققل مققن الاققدو ( )4 – 2شن خاققم التققوثير كققان
وبنق ً
كبي اًر اداً ،وهاا يد على شن نمقوار الفورمقات لق شثقر علقى خق المسقا اللفظيقأل لقدى الطالبقات بشقك
كبير اداً.
النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها:

يققنص الس قؤا الاققامس مققن شس ق لأل الد ارسققأل علققى :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين

متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة (درســن باســتخدام نمــوذج الــتعلم التوليــدي)

ودرجات طالبات المجموعة الضابطة (درسن بالطريقة االعتيادية) في اختبار المسائل اللفظية؟

ولةااب ققأل ع ققن السق قؤا قام ققت الباخث ققأل بص ققيا أل الفرضق قيأل الص ققفريأل التاليق قأل :ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة

إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة الثانيـة

(درســن باســتخدام نمــوذج الــتعلم التوليــدي) ودرجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة (درســن بالطريق ـة
االعتيادية) في اختبار المسائل اللفظية.
وللتخ

من صخأل هقاا الفقرل تقم اسقتادام ااتبقار ""Independent samples T Test

لعينتين منفصلتين والادو ( )2 – 2يوضل الك.

جدول رقم ()5 – 5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " "T testومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات
الطالبات في المجموعة التجريبية الثانية (نموذج التعلم التوليدي) والمجموعة الضابطة

البيان

المجموعة
الماموعأل التاريبيأل الثانيأل

الدرجـــــــــــــة (نموار التعلم التوليدب)
الكلية

الماموعأل الضابطأل
(االعتياديأل)

االنحراف

العدد

المتوسط

30

38.15

10.79

30

20.11

13.22

المعياري

قيمة
""T

5.787

** قيمأل "ت" الادوليأل عند دراأل خريأل ( )28وعند مستوى داللأل (2.66 = )0.01= α
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قيمة

الداللة

0.000

مستوى
الداللة

دالق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققأل
خصا ياً

يتضل من الادو الساب شن:
قيمأل " "T testالمخسوبأل شكبر من قيمأل " "T testالادوليأل في الدراأل الكليقأل الاتبقار المسقا
اللفظيأل عند مستوى داللأل ( ،)0.01=αوهاا يد على واود فقرو اات داللقأل خصقا يأل بقين متوسقطي

دراققات الماموعققأل التاريبي ققأل الثانيققأل (درسققت باس ققتادام نمققوار الققتعلم التولي ققدب) والماموعققأل الضق قابطأل

(درس ققت بالطري ققأل االعتيادي ققأل) ف ققي ااتب ققار المس ققا

اللفظي ققأل ،وب ققالك نق قرفل الفرض ققيأل الص ققفريأل ون بق ق

الفرضققيأل البديلققأل ،تواققد فققرو اات داللققأل خصققا يأل عنققد مسققتوى داللققأل ( )α = 0.01بققين متوسققطي
دراات طالبات الماموعقأل التاريبيقأل الثانيقأل (درسقن باسقتادام نمقوار القتعلم التوليقدب) ودراقات طالبقات
اللفظيق ققأل لصق ققالل الماموعق ققأل

الماموعق ققأل الضق ققابطأل (درسق ققن بالطري ق ققأل االعتياديق ققأل) فق ققي ااتبق ققار المسق ققا
التاريبيأل الثانيأل.

ولخساب خام التوثير قامت الباخثأل بخساب مرب يتا " " η 2باستادام المعادلأل التاليأل:
t2

=

t2 + df

2

η

ويوضل الادو المراعي الساب ( )0 – 2خام ك من قيمأل
وقد قامت الباخثأل بخساب خام توثير العام المست
(ااتبار المسا

2

:η

(نموار التعلم التوليدب) على العام التاب

اللفظيأل) باستادام الادو ( )0 – 2الاب يوضل خام التوثير.
جدول رقم ()2 – 5

قيمة "ت" و " " η 2وحجم التأثير في االختبار الكلي للمسائل اللفظية باستخدام نموذج التعلم التوليدي
قيمة "ت"

قيمة

بين المجموعة التجريبية الثانية
البيان

(نموذج التعلم التوليدي)
والمجموعة الضابطة

بين المجموعة التجريبية الثانية

(نموذج التعلم التوليدي) والمجموعة الضابطة
(االعتيادية)

(االعتيادية)

الدرجة الكلية

2

η

0.36

5.787

حجم

التأثير

كبير اداً

وبنال على الادو المراعي ( )0 – 2يتضل من الادو ( )2 – 2شن خام التوثير كان كبي اًر
ً
اداً ،وهاا يد على شن نموار التعلم التوليقدب لق شثقر علقى خق المسقا اللفظيقأل لقدى الطالبقات بشقك

كبير اداً.
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النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها:
يققنص الس قؤا السققادس مققن شس ق لأل الد ارسققأل علققى :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين

متوسطي درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة األولـى (درسـن باسـتخدام نمـوذج الفورمـات) ودرجـات

طالبات المجموعة التجريبية الثانيـة (درسـن باسـتخدام نمـوذج الـتعلم التوليـدي) فـي اختبـار المسـائل

اللفظية؟

ولةاابققأل عققن الس قؤا قامققت الباخثققأل بصققيا أل الفرض قيأل الصققفريأل التالي قأل :ال توجــد فــروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة

األولــى (درســن باســتخدام نمــوذج الفورمــات) ودرجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة (درســن
باستخدام نموذج التعلم التوليدي) في اختبار المسائل اللفظية.
وللتخ

من صخأل هقاا الفقرل تقم اسقتادام ااتبقار ""Independent samples T Test

لعينتين منفصلتين والادو ( )7 – 2يوضل الك.
جدول رقم ()1 – 5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " "T testومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات

الطالبات في المجموعة التجريبية األولى (نموذج الفورمات) والمجموعة التجريبية الثانية (نموذج التعلم التوليدي)
البيان

المجموعة
الماموعأل التاريبيأل ارولى

الدرجــــــــــة (نموار الفورمات)

الكلية

الماموعأل التاريبيأل الثانيأل
(نموار التعلم التوليدب)

االنحراف

العدد

المتوسط

30

35.53

13.83

30

38.15

10.79

المعياري

قيمة ""T

0.817

قيمة

الداللة

0.147

مستوى
الداللة

ير دالأل
اخصا يا

** قيمأل "ت" الادوليأل عند دراأل خريأل ( )28وعند مستوى داللأل (2.66 = )0.01= α

يتضل من الادو الساب شن :
قيمققأل " "T testالمخسققوبأل شقق مققن قيمققأل " "T testالادوليققأل فققي الدراققأل الكليقأل الاتبققار خق
المسا

اللفظيأل عند مستوى داللأل ( ،)0.01= αوهاا يد على عدم واود فرو اات داللقأل خصقا يأل

بققين متوس ققطي درا ققات الماموع ققأل التاريبي ققأل ارولققي (درس ققت باس ققتادام نم ققوار الفورم ققات) والماموع ققأل

التاريبيأل الثانيأل (درسقت باسقتادام نمقوار القتعلم التوليقدب) فقي ااتبقار المسقا

اللفظيقأل ،وبقالك نقرفل

الفرضيأل البديلأل ون ب الفرضيأل الصفريأل ،ال تواد فرو اات داللأل خصا يأل عند مستوى داللأل ( = α

 )0.01بين متوسطي دراات طالبات الماموعقأل التاريبيقأل ارولقى (درسقن باسقتادام نمقوار الفورمقات)
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ودرا ققات طالب ققات الماموع ققأل التاريبي ققأل الثاني ققأل (درس ققن باس ققتادام نم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب) ف ققي ااتب ققار

المسا

اللفظيأل.

وهنققا يتضققل شن النمققوااين لهمققا نفققس ال يمققأل ونفققس الفاعليققأل كققون النمققوااين يتبعققان النظريققأل

البنا يأل ،وبالتالي لم تظهر فرو اوهريأل في قدرات ودراات المتعلمين بااتالا النموااين ،وهنا تؤكد

الباخثققأل علققى شن نمققاار النظريققأل البنا يققأل التققي تتعام ق م ق المسققا

اللفظيققأل سققاعدت فققي خلهققا ،وعلققى

المعلم شن يهتم بتوظيفهقا فقي شثنقال عقداده وتاطيطق للقدروس وشن يعمق علقى ااتيقار النمقاار المناسقبأل

خسققب الموقققا التدريسققي ول ق الخريققأل فققي ااتيققار االيققأل فققي تطبي هققا بالطري ققأل التققي ي ارهققا مناسققبأل م ق

ضققرورة ث قرال الققدروس بققوو ار عم ق تسققهم فققي تنفيققا وتوظيققا نمققاار النظريققأل البنا يققأل وتاققص الباخثققأل
بالاكر نموار الفورمات ونموار التعلم التوليدب لما لهما من شثر في تخسين عمليأل التعلم.

النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتها:
يققنص الس قؤا السققاب مققن شس ق لأل الد ارسققأل علققى :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين

متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى (درسـن باسـتخدام نمـوذج الفورمـات) ودرجـات

طالبات المجموعة التجريبية الثانيـة (درسـن باسـتخدام نمـوذج الـتعلم التوليـدي) فـي اختبـار المسـائل

اللفظية مقابل درجات طالبات المجموعة الضابطة (درسن بالطريقة االعتيادية)؟

ولةاابققأل عققن الس قؤا قامققت الباخثققأل بصققيا أل الفرض قيأل الصققفريأل التالي قأل :ال توجــد فــروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية

األولــى (درســن باســتخدام نمــوذج الفورمــات) ودرجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة (درســن
باســتخدام نمــوذج الــتعلم التوليــدي) فــي اختبــار المســائل اللفظيــة مقابــل درجــات طالبــات المجموعــة

الضابطة (درسن بالطريقة االعتيادية).

وللتخ ق مقن صقخأل هقاا الفقرل تقم اسقتادام ااتبقار تخليق التبقاين ارخقادب " One Way

 "Anovaللكشا عن داللأل الفرو بين ماموعات الدراسأل (نموار الفورمات ،نموار القتعلم التوليقدب،
الطري أل االعتياديأل) وتم خساب مصدر التباين وماموعأل المربعات ودراقات الخريقأل ومتوسقط المربعقات

وقيمأل ( )Fومستوى الداللأل والادو ( )8 – 2يوضل الك.
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جدول رقم ()2 – 5

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعات الثالث
البيان

العدد

المتغير
التاريبيأل ارولى

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

30

35.53

13.83

30

38.15

10.79

الضابطأل (الطري أل االعتياديأل)

30

20.11

13.22

المامو

90

31.26

14.87

(نموار الفورمات)
اختبــار المســائل اللفظيــة التاريبيأل الثانيأل
(نموار التعلم التوليدب)
البعدي

جدول رقم ()9 – 5
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف  ،ومستوى الداللة تبعاً لمتغير
المجموعات الثالث

البيان

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

الحرية

المربعات

F

الداللة

الداللة

بين الماموعات

5697.217

2

2848.608

داا الماموعات

13993.883

87

160.849

المامو

19691.100

89

30339
17.710

دال ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققأل
خصا ياً

يتضل من اال الاداو الساب أل شن :

قيمأل " "Fتساوب (  )17.710وهي دالأل خصا يا عند ( )0.001وهقاا يعنقى شنق يواقد فقرو

اات داللقأل خصقا يأل عنقد مسقتوى داللقأل ( )0.01= αبقين متوسقط دراقات ماموعقات الد ارسقأل (نمقوار
الفورمقات ،نمققوار القتعلم التوليققدب ،الطري قأل االعتياديققأل) فقي التطبيق البعقدب الاتبققار المسقا

خي

كانت الفرو لصالل نموار التعلم التوليدب.
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اللفظيققأل،

النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن ومناقشتها:
ينص السؤا الثامن من شس لأل الدراسأل على :هل يحقق نمـوذج الفورمـات الفاعليـة فـي تنميـة

مهارات حل المسألة اللفظية وفقاً لمعدل الكسب بالك ()7.76؟

ولةاابأل عن هاا السؤا قامت الباخثأل بصيا أل الفرضيأل الصفريأل التاليأل:
ال يخ ق نمــوذج الفورمــات الفاعليــة فــي تنميــة مهــا ارت حــل المس ـألة اللفظيــة وفق ـاً لمعــدل

الكسب بالك(.)7.76

وللتخ ق مققن صققخأل الفرض قيأل قامققت الباخثققأل بخسققاب "معققد الكسققب بققالك" الاتبققار المسققا

اللفظيأل باستادام نموار الفورمات خسب معادلأل الكسب لبالك.
س-ص

نسبة الكسب المعدل لبالك =

خي

+

د

س–ص
د–س

(المخرهب.)924 :5330 ،

س = المتوسط الخسابي للماموعأل التاريبيأل ارولى (درست باستادام نموار الفورمات) .

ص = المتوسط الخسابي للماموعأل الضابطأل (درست بالطري أل االعتياديأل).
د = الدراأل النها يأل العظمي للم ياس.
جدول رقم ()71 – 5

قيمة الكسب المعدل الختبار المسائل اللفظية باستخدام نموذج الفورمات
البيان
المجموعة التجريبية األولى
(نموذج الفورمات)
المجموعة الضابطة

(االعتيادية)

متوسط الدرجات

النهاية العظمى

معدل الكسب بالك

35.53
53

1.12

20.11

يتضل من الادو الساب شن معد الكسب الاتبار المسقا

اللفظيقأل هقو ( )1.12وهقو معقد

كسقب م بققو ممققا يققد علققى شن نمققوار الفورمققات لق فاعليققأل م بولققأل فققي تنميققأل ال ققدرة علققى خق المسققا

اللفظيأل وبالك نرفل الفرضيأل الصفريأل ون ب الفرضيأل البديلأل وهي:

يخ ق نمققوار الفورمققات الفاعليققأل فققي تنميققأل مهققارات خق المسققولأل اللفظيققأل وف قاً لمعققد الكسققب

بالك (.)9.95
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وتعقهب الباحثة السبب في ذلك قد يرجع إلى أن نمـوذج الفورمـات يشـتمل علـى العديـد مـن

المميزات منها:

 يعد نموار الفورمات نمواااً اديقداً فقي التقدريس خيقالنموار الت ليدب المتب في معظم المدارس.

الققى قبقوالً وانقدماااً بخكقم ااتالفق عقن

 يوفر بي أل تفاعليأل مسقتمرة تخقافظ علقى اسقتم ارريأل دافعيقأل الطالبقات للقتعلم ،ور بقتهن فقي التعلقيمالمستمر.

 يخ ق ق ارتباط ق قاً للمعلومق ققات النظري ققأل بمواقق ققا عمليقققأل تسق ققاعد الطالب ققات علقققى تثبيقققت المعلومقققألوخفظها.

تققم ت ققديم ك ق اه يققأل بشققك

 -يعتمققد نمققوار الفورمققات علققى عنصققر الخداثققأل والاققدة ،خي ق

يققر

مولوا للطالبات ،ارمر الاب شد من انتباههن ورف من مستوى تخصيلهن.

 -يربط بين الابرات التعليميأل داا

رفأل الصا بالابرات ااراها.

 -يعتمد على التفاول االاتماعي الاب يال اواً ياابياً شثنال الموقا التعليمي.

 نتا ج هاه الدراسأل تدعم نتا ج البخو التي اكقرت فقي اردبيقات اات الصقلأل والتقي شظهقرت شننمققوار الفورمققات يثققرب وي ققدم م اهيققا عديققدة فققي هيققادة تخصققي الطققالب مث ق د ارسققأل :الابققاوب

( ،)5392والتي ق ققان ( ،)5394وعي ق ققا

وههق ق قران ( ،)5395والماض ق ققي ( ،)5338وروبرتس ق ققون

( .)5330والتي شظهرت فاعليأل توظيا نموار الفورمات على التخصي نخو مادة العلوم.
النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع ومناقشتها:

ينص السؤا التاس من شس لأل الدراسأل على :هل يحقـق نمـوذج الـتعلم التوليـدي الفاعليـة فـي

تنمية مهارات حل المسألة اللفظية وفقاً لمعدل الكسب بالك ()7.76؟

ولةاابأل عن هاا السؤا قامت الباخثأل بصيا أل الفرضيأل الصفريأل التاليأل:
ال يحقق نموذج التعلم التوليدي الفاعلية في تنمية مهارات حل المسألة اللفظيـة وفقـاً لمعـدل

الكسب بالك (.)7.76

وللتخ ق مققن صققخأل الفرض قيأل قامققت الباخثققأل بخسققاب "معققد الكسققب بققالك" الاتبققار المسققا
اللفظيأل باستادام نموار التعلم التوليدب خسب معادلأل الكسب لبالك.
نسبة الكسب المعدل لبالك =

س-ص
د

+

س–ص
د– س

(المخرهب.)924 :5330 ،
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س = المتوسط الخسابي للماموعأل التاريبيأل الثانيأل (درست باستادام نموار التعلم التوليدب).

خي

ص = المتوسط الخسابي للماموعأل الضابطأل (درست بالطري أل االعتياديأل).
د = الدراأل النها يأل العظمي للم ياس.
جدول رقم ()77 – 5

قيمة الكسب المعدل الختبار المسائل اللفظية باستخدام نموذج التعلم التوليدي
البيان

متوسط الدرجات

المجموعة التجريبية الثانية

(نموذج التعلم التوليدي)
المجموعة الضابطة

(االعتيادية)

النهاية العظمى

معدل الكسب بالك

38.15
53

1.50

20.11

يتضل من الادو الساب شن معد الكسب الاتبار المسقا

اللفظيقأل هقو ( )1.50وهقو معقد

كسققب مناسققب ممققا يققد علققى شن نمققوار الققتعلم التوليققدب ل ق فاعليققأل م بولققأل فققي تنميققأل ال ققدرة علققى خ ق
المسا

اللفظيأل وبالك نرفل الفرضيأل الصفريأل ون ب الفرضيأل البديلأل وهي:

يخ

بالك(.)9.95

نموار التعلم التوليدب الفاعليأل في تنميأل مهارات خ المسولأل اللفظيأل وف اً لمعد الكسب

وتعزي الباحثة السبب في ذلك قد يرجـع إلـى أن نمـوذج الـتعلم التوليـدي يشـتمل علـى العديـد

من المميزات منها:

 -مراعات رنمقاط تعلقم الطالبقات السقمعيأل والبصقريأل والقك مقن اقال تعقدد طقر ووسقا ط التعلقيم

المسق ققتادمأل المصق ققخوبأل بالصق ققور والرسق ققومات وم ق ققاط الفيق ققديو والمق ققؤثرات الصق ققوتيأل موامكانيق ققأل
االطققال عليهققا وتكرارهققا فققي شب وقققت ممققا ي ققوب الوصققالت العصققبيأل التققي تثبققت شثققار التعلققيم
وتساعد على تنميأل التاكر والفهم واالستيعاب وهيادة التخصي الدراسي لدب الطالبات.

 يوفر بي أل تفاعليقأل مسقتمرة تخقافظ علقى اسقتم ارريأل دافعيقأل الطالبقات للقتعلم ،ور بقتهن فقي التعلقيمالمستمر.

 نتا ج هاه الدراسأل تدعم نتا ج البخو التقي اكقرت فقي اردبيقات اات الصقلأل والتقي شظهقرت شننموار التعلم التوليدب يثرب وي دم مهايا عديدة في هيادة تخصي الطلبأل مث دراسأل:

فنونأل ( ،)5395ومخمد ( ،)5395والسعدب ( ،)5395وسقلمان ( ،)5395والشقيخ (،)5393

وقابيق ق ق ( ،)5331وص ق ققالل ( ،)5331ول ق ققي ،ل ق ققيم ،وارابوس ق ققكي ( ،)5331ول ق ققي ( ،)5338والا ق ققولي
( ،)5335وعبد الكريم ( ،)5333وريتشموند وسقترلي ( .)9112والتقي شظهقرت فاعليقأل توظيقا نمقوار
التعلم التوليدب على التخصي واالتااه نخو مادة العلوم.
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التعليق على النتائج:
شظهرت النتا ج شن نموار الفورمات ونموار التعلم التوليقدب كقان لهمقا نفقس الفاعليقأل فقي تنميقأل

ال درة على خ المسا

اللفظيأل في العلوم.

وكالك شظهرت واود فرو بين ماموعقات الد ارسقأل القثال

فقي تنميقأل ال قدرة علقى خق المسقا

اللفظيأل لصالل نموار التعلم التوليدب والك يعود لى طبيعأل مراخ نموار التعلم التوليدب التي تاتلا

عقن م ارخق نمقوار الفورمقات خيق ن مرخلقأل بلقورة المفهقوم والتقي يققتم فيهقا تهويقد الطقالب بالمعلومققات
الضققروريأل تققوتي قب ق مرخلققأل لتاريققب النشققط التققي يمققارس فيهققا الطققالب الاب قرة بشققك ٍ عملققي لققاا يكققون
الطققالب فققي مرخلققأل تخ ق مققن المعلومققات ولققيس بخ ق

عنهققا بينمققا فققي نمققوار الققتعلم التوليققدب يمققر

الطالب بابرة المفهوم منا البدايأل في مرخلأل الطقور التركيقهب يليق الطقور المتعقارل والقاب ينقاق

فيق

المعلققم الطققالب فيمققا توصققلوا لي ق فققي مرخلققأل الطققور التركيققهب شب شن الطققالب يتوصققلون للمعلومققات
بونفسهم وال يتخ ون منها كما في نموار الفورمات.

التوصيات:
في ضوء ما سبق في البحث واعتماداً على نتائج هذا البحث ،فإن الباحثة توصي بما يلي:
 .9تشققاي معلمققي العلققوم علققى اسققتادام نمققوار الفورمققات فققي تققدريس موضققوعات العلققوم الماتلفققأل
لما ل من شثر في تنميأل المهارات الماتلفأل.

 .5االس ققتفادة م ققن نم ققوار الق قتعلم التولي ققدب ف ققي تا ققاوه المش ققكالت والمعي ققات الت ققي توااق ق الطلب ققأل
والمعلمين في تدريس المواد الماتلفأل ال سيما مادة العلوم.

 .0ع ققد ور عم ق لتققدريب مش قرفي ومعلمققي العلققوم علققى الاط قوات انا ار يققأل لنمققوار الفورمققات،
وك ققالك الاطق قوات انا ار ي ققأل لنم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب خت ققى ي ققتم نتااهم ققا وفق ق شس ققس ومب ققادأل

ومعايير علميأل عالميأل.

 .4ع قد دورات تدريبيقأل لمعلمقي العلقوم خقو مهقارات خق المسقولأل اللفظيقأل فقي العلقوم و ليقأل ت ققديمها
للطالب في طار وظيفي بعيداً عن التاريد الرمهب بما ينمي قدرات الطالب في خلها.

 .2تاخققأل الفرصققأل للطققالب الستكشققاا المعققارا العلميققأل وتوسققي المفققاهيم وتوظيققا مهققارات خ ق

المسققولأل اللفظيققأل فققي ضققول الاط قوات انا ار يققأل لنمققوار الفورمققات والاط قوات انا ار يققأل لنمققوار
التعلم التوليدب.

 .2االهتمققام بإعققداد شدلققأل للمعلققم تتضققمن دروسقاً معققدة وفق الاطقوات انا ار يققأل لنمققوار الفورمققات،
وكالك وف الاطوات انا ار يأل لنموار التعلم التوليدب بما ينمي مهارات ماتلفأل لدى الطالب.

 .7اعتماد برامج ومواد ث ار يأل متاددة تتضمن مهارات خ المسولأل اللفظيأل.
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 .8تطوير برامج عداد معلمي العلوم فقي الاامعقات الفلسقطينيأل فقي ضقول نمقاار التقدريس الخديثقأل
واصوصاً نموااي الفورمات والتعلم التوليدب وتوظيا هاه النماار شثنال التدريب الميداني.

 .1ضرورة توظيا نموااي الفورمات والتعلم التوليدب في تدريس العلوم للصا التاس ارساسي.

المقترحات:
 .9ارال دراسات مماثلأل على باقي التاصصات والك للوقوا على شثر نموار الفورمات ونموار
التعلم التوليدب في التدريس.

 .5دراسأل فاعليأل برامج قا مأل على نموار الفورمات في تنميأل التخصي والمهارات العمليأل.

 .0دراسأل فاعليأل برامج قا مأل على نموار التعلم التوليدب في تنميأل التخصي والمهارات العمليأل.
 .4ت ييم واق استادام نموار الفورمات في مدارس التعليم العام بفلسطين.

 .2ت ييم واق استادام نموار التعلم التوليدب في مدارس التعليم العام بفلسطين.
 .2دراسأل فاعليأل نموار الفورمات ونموار التعلم التوليدب في تنميأل ( مهارة خ المشكالت ،مهقارة
التفكير الناقد ،مهارة التفكير انبداعي) في العلوم لدى طالب المرخلأل ارساسيأل.

 .7دراسأل ت ويميأل لواق تدريس المسولأل اللفظيأل في العلوم.
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المراجــــــــــــــــع
أوالً  /المصادر:
 -9ال رن الكريم.
ثانياً  /المراجع العربية:
 -7شبو شمالأل ،فرر ( .)5395شثر بعل المتغيرات البنا يقأل للمسقا

اللفظيقأل فقي ال قدرة علقى خلهقا

لدى طالب كليأل ماتم تدريب هة ،مجلة جامعة األزهر بغز (العلوم اإلنسانية) ،العدد (،)9

المالد (.)94

 -6شبو عاوة ،خسقام ( .)5331أثر استراتيجية التساؤل الـذاتي فـي تنميـة مهـارات حـل المسـائل
الكيميائيــــة لــــدى طــــالب الصــــف الحــــادي عشــــر ،رس ققالأل مااس ققتير ،كلي ققأل التربي ققأل ،الاامع ققأل

-0
-4

انسالميأل ،هة.

شبققو عققالم ،راققال ( .)5393منــاهج البحــث فــي العلــوم النفســية والتربويــة ،ط ،2دار النشققر
للاامعات ،ال اهرة ،امهوريأل مصر العربيأل.

شبققو دقققأل ،سققنال ( .)5338القيــاس والتقــويم الصــفي للمفــاهيم واإلج ـراءات لــتعلم فعــال ،ط ،5
دار فا للنشر والتوهي  ،هة.

 -5شخم ققد ،ص ققفال ( .)5399تصـــور مقتـــرح لمـــنهج الدراســـات االجتماعيـــة فـــي ضـــوء نمـــوذج
الفورمات وأثره علـى تحصـيل المفـاهيم وتنميـة العـادات العقليـة والحـس الـوطني لـدى تالميـذ

الصف األول اإلعدادي ،رسالأل دكتوراة منشورة ،كليأل التربيأل ،اامعأل شسيوط ،مصر.
-2

شخم ققد ،فاطم ققأل ( .)5390اس ققتادام نم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب ف ققي تنمي ققأل بع ققل عملي ققات العل ققم
والتفكير االبتكارب في مادة التربيأل ارسريأل لدى طالبات الصا ارو الثانوب بالمملكأل العربيقأل

السققعوديأل ،المجلــة التربويــة ،المالققد الثققامن والعشققرون ،الاققهل الثققاني ،العققدد ( ،)931ديسققمبر
 ،5390كلي ققأل العل ققوم والد ارس ققات اننس ققانيأل ،اامع ققأل س ققلمان ب ققن عب ققد العهي ققه ،المملك ققأل العربي ققأل

السعوديأل.

 -1التيان ،يمان ( .)5394أثر استخدام اسـتراتيجيتي الفورمـات والتـدريس التبـادلي علـى تنميـة
مهــارات التفكيــر التــأملي فــي العلــوم للصــف الثــامن األساســي بغــز  ،رسققالأل مااسققتير منشققورة،

-8

كليأل التربيأل ،اامعأل ارههر ،فلسطين.

الاب ققاوب ،ب ققان ( .)5392أثـــر أنمـــوذجي الفورمـــات  MAT3وكـــيس  CASEفـــي تحصـــيل

طالبات الصف الرابع العلمي لماد الفيزياء ودافعيتهن نحوها في العراق ،رسالأل دكتوراة ،كليأل
التربيأل ،اامعأل بغداد.
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 -9الابققورب ،يخيققى ( .)5395مــنهج البحــث وتحقيــق النصــوص ،ط ،0دار الغققرب انسققالمي،
بيروت.

 -93الا ققولي ،عب ققادة ( .)5335فعالي ققأل الت ققدريس بنم ققوار ال ققتعلم التولي ققدب ف ققي تص ققخيل التص ققورات

البديلققأل لققبعل المفققاهيم الكهربا يققأل وتنميققأل االتاققاه نخققو العلققوم الفنيققأل الكهربيققأل ،مجلــة التربيــة،
اامعأل شسيوط.

 -99الدورب ،عمر ( .)5395فاعلية أنموذج مكارثي في تحصيل طالبـات المرحلـة المتوسـطة فـي
ماد قواعد اللغة العربية ،رسالأل مااستير منشورة ،كليأل التربيأل ،اامعأل ديالى ،الع ار .

 -76السققعدب ،شص ققي ( .)5395أثـــر التعلـــيم التوليـــدي فـــي تحصـــيل تلميـــذات الصـــف الخـــامس
االبتــدائي وتفكي ـرهن اإلبــداعي ،رسققالأل مااسققتير يققر منشققورة ،كليققأل التربيققأل ابققن رشققد ،اامعققأل
بغداد.

 -74السيد ،عليال ( .)5394فاعلية برنامح تدريبي قـائم علـى نمـوذج مكـارثي لتنميـة الممارسـات
التدريســـية لمعلمـــي العلـــوم وأثرهـــا فـــي أداء تالميـــذهم الختبـــارات  ،TIMSSالبخ ق

الثال ق ،

دراسات عربيأل في التربيأل وعلم النفس ،العدد ( ،)42الاهل الراب (يناير) ،كليأل التربيقأل ،اامعقأل
عين شمس ،مصر.

 -73الشافعي ،لميال ( .)5393برنامج مقترح قائم على المتشابهات لتنمية مهارات حـل المسـألة
الرياضية لدى طالبات الصف التاسع بغز  ،رسالأل مااستير ،كليأل التربيأل ،الاامعأل انسالميأل.

 -75الشر  ،ريال ( .)5390فاعليـة اسـتخدام أنمـوذج الـتعلم التوليـدي " "G.L.Mلتـدريس مـاد

الرياضيات في مهارات التواصل الرياضي والتفكير المنظومي لدى طالب المرحلة المتوسطة،

كليأل التربيأل ،الاامعأل المستنصريأل.

 -72الشققيخ ،شسققمال ( .)5393تطـــوير نمـــوذج الـــتعلم التوليـــدي وفاعليتـــل فـــي تنميـــة االســـتيعاب

المفاهيمي في العلوم والدافعية للتعلم لـدى طالبـات المرحلـة المتوسـطة ،كليقأل التربيقأل ،اامعقأل

ارمير سطام بن عبد العهيه.
https://faculty.sau.edu.sa/a.alshaikh/research/rs0000001029

 -71الصققم ،عبققد اللطيققا ( .)5331أثــر اســتخدام المحاكــا الحاســوبية فــي تنميــة مهــارات حــل
المسائل الفيزيائية لـدى طلبـة الصـف الثـاني الثـانوي واتجاهـاتهم نحـو مـاد الفيزيـاء ،رسقالأل
مااستير ،كليأل التربيأل ،اامعأل صنعال ،اليمن.

 -72العربيققد ،مخمققد ( .)5393أثــر برنــامج بالوســائط المتعــدد ف ـي تنميــة المفــاهيم ومهــارات حــل
المسألة الفيزيائية لدى طالب الصـف الحـادي عشـر ،رسقالأل مااسقتير ،كليقأل التربيقأل ،الاامعقأل
انسالميأل.
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 -91العساا ،صالل ( .)9112المدخل إلى البحث في العلـوم السـلوكية ،مكتبقأل العبيكقان للتوهيق ،
الريال ،المملكأل العربيأل السعوديأل.

 -53العويش  ،ناصر ( .)5335النظرية البنائية وتطبيقاتها في التعليم والتعلم.
 -59الماضققي ،عبققاس ( .)5338شثققر اسققتادام شنمققوار مكققارثي فققي تخصققي طققالب الصققا الثققاني

معهققد عققداد المعلمققين فققي مققادة العلققوم ،مجلــة جامعــة بابــل (العلــوم اإلنســانية) ،العققدد (،)4

المالد (.)92

 -66المالقك ،فاطمقأل ( .)5333فاعليــة اســتراتيجية تــدريس مقترحـة لمعالجــة حــل مســائل الفيزيــاء
واالتجـــاه نحـــو تلـــك المســـائل لـــدى طالبـــات الصـــف األول الثـــانوي بمدينـــة الريـــاض ،رسققالأل

دكتوراة ،كليأل التربيأل للبنات ،اامعأل الملك فهد ،السعوديأل.

 -64المابورب ،اهب (5393ق) .قدر تالميذ الصف الخامس االبتدائي على حل المسائل اللفظيـة
الرياضــية فــي ضــوء بعــض المتغي ـرات البنائيــة لهــا ،رسققالأل مااسققتير منشققورة ،كليققأل التربيققأل،
اامعأل شم ال رى ،السعوديأل.

 -63المخرهب ،عبد اهلل ( .)5330أثـر اسـتخدام ثـالث طـرق عالجيـة فـي إطـار اسـتراتيجية إتقـان
التعلم على تحصيل طلبة المرحلة األساسية في ماد الرياضيات واتجاهاتهم نحوها ،شطروخأل

دكتوراة ( ير منشورة) ،كليأل التربيأل (ابن الهيثم) ،اامعأل بغداد.

 -65المشهراوب ،عفقاا ( .)5330فاعلية برنامج مقترح لتنمية القدر علـى حـل المسـائل الجبريـة
اللفظيــة لــدى طالبــات الصــف التاســع األساســي بغــز  ،رسققالأل مااسققتير منشققورة ،كليققأل التربيققأل،
الاامعأل انسالميأل.

 -62النعيمققي ،خمديققأل ( .)5390أثــر أنمــوذج مكــارثي فــي تحصــيل تلميــذات المرحلــة االبتدائيــة
واتجاهاتهن نحو ماد الرياضيات ،دراسأل تربويأل ،بغداد.

 -57اابر ،ليان ،وقرعان ،مها ( .)5334أنماط التعلم( :النظرية والتطبيق) ،مركقه ال طقان للبخق
والتطوير التربوب ،الطبعأل ارولى ،رام اهلل ،فلسطين.

 -58هيتققون ،كمققا ( .)5335تـــدريس العلـــوم للفهــم رؤيـــة بنائيـــة ،ال ققاهرة ،عققالم الكتققب ،الطبعققأل
ارولى.

 -69سرهيد ،خيدر ( .)5392أثـر اسـتخدام أنمـوذجي (بوليـا وبيـل) لحـل المسـائل الفيزيائيـة علـى
أداء طالبات الصف الخامس العلمي للمسائل الفيزيائيـة واتجاهـاتهن نحـو مـاد الفيزيـاء فـي
العراق ،مالأل اامعأل باب  ،العلوم اننسانيأل ،المالد الراب والعشرون ،العدد (.5392 ،)9

 -41سلمان ،سماا ( .)5395أثر استخدام نموذج التعلم التوليـدي فـي تنميـة التفكيـر االسـتداللي
والتحصـــيل فـــي مـــاد الكيميـــاء لـــدى طالبـــات الصـــف األول الثـــانوي بمكـــة المكرمـــة ،رسققالأل

مااستير منشورة ،كليأل التربيأل ،اامعأل شم ال رى.
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 -47ص ققالل ،م ققدخت ( .)5331أثـــر نمـــوذج الـــتعلم التوليـــدي فـــي تنميـــة بعـــض عمليـــات العلـــم

والتحصيل في مـاد الفيزيـاء لـدى طـالب الصـف األول الثـانوي بالمملكـة العربيـة السـعودية،

المؤتمر العلمي الخادب والعشرين ،تطوير المناهج الدراسيأل بين ارصالأل والمعاصرة.

 -46ضهير ،االقد ( .)5331أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في عالج التصورات البديلة
لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي ،رسقالأل مااسقتير منشقورة ،كليقأل

التربيأل ،الاامعأل انسالميأل.

 -44عبققد الك قريم ،سققخر ( .)5333فعاليــة التــدريس وفقًــا لنظريتــي بوســنر (نمــوذج دور الــتعلم)
وفيجوتسكي (نموذج الـتعلم التوليـدي) فـي تحصـيل المفـاهيم الفيزيائيـة والقـدر علـى التفكيـر

االســتداللي لــدى طالبــات الصــف األول الثــانوي ،الامعيققأل المص قريأل للتربيققأل العمليققأل ،المققؤتمر
العلمي الراب " التربيأل العلميأل للامي  ،المالد ارو  ،ال ريأل الرياضيأل بانسماعيليأل.
 -04عبققده ،شققخادة ( .)5395عالقققأل العوام ق الفرديققأل للطالققب وطبيعققأل المسققولأل باسققتراتيايات طلبققأل
الص ققا التاسق ق بمخافظ ققات ش ققما فلس ققطين لخق ق المس ققولأل الفيهيا ي ققأل ،مجلـــة جامعـــة القـــدس
المفتوحة ،العدد الساب والعشرين (.)9

 -02عبيد ،مخمقد ( .)5390فاعليقأل اسقتادام نمقوار القتعلم التوليقدب فقي تقدريس خسقاب اننشقالات
على التخصي وتنميأل التفكير انبداعي وب ال شثر التعلم لدى طالب التعليم الثانوب الصناعي،

المجلــة العلميــة ،المالققد التاس ق والعشققرون ،العققدد ارو  ،ينققاير  ،5390كليققأل التربيققأل ،اامعققأل
السويس ،مصر.

 -02عفانأل ،عهو ( .)5393اإلحصاء التربوي (الجزء الثـاني :اإلحصـاء االسـتداللي) ،ط ،5مكتبقأل
فا  ،هة.
 -07عيا  ،ما  ،وههران ،شم ( .)5395شثر استادام نموار الفورمقات ( )4MATعلقى تخصقي

طالبققات الصققا السققادس ارساسققي فققي مققادة العلققوم واالتااهققات نخوهققا ،مجلــة جامعــة القــدس

المفتوحـــة لابحـــاث والدراســـات التربويـــة والنفســـية ،المالققد ارو  ،العققدد ( ،)4تش قرين ارو
 ،5390ارردن.

 -08فريخققات ،ار ققد ( .)5338دراســة تحليليــة للوحـــد الثامنــة مــن كتـــاب العلــوم للصــف الثـــامن
األساســـي المقـــرر فـــي فلســـطين حســـب معـــايير نمـــوذج الفورمـــات ،كلي ققأل فلس ققطين الت ني ققأل،

فلسطين.

 -01فلمب ققان ،ن ققدى ( .)5331فعاليـــة نظـــام ( 4matفورمـــات) فـــي التحصـــيل الدراســـي والتفكيـــر
االبتكــاري لطالبــات الصــف الثــاني الثــانوي بمكــة فــي مــاد اللغــة اإلنجليزيــة ،رسققالأل دكتققوراة
منشورة ،كليأل ااداب والعلوم انداريأل ،قسم التربيأل وعلم النفس ،اامعأل شم ال رى.
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 -31فنونققأل ،اههققر ( .)5331أثــر اســتخدام نمــوذج الــتعلم التوليــدي والعصــف الــذهني ف ـي تنميــة
المفــاهيم واالتجــاه نحــو األحيــاء لــدى طــالب الصــف الحــادي عشــر بمحافظــات غــز  ،رسققالأل
مااستير ،كليأل التربيأل ،الاامعأل انسالميأل بغهة.

 -37قابيق ق  ،س ققخر ( .)5331فاعليــــة اســــتخدام النمــــوذج التوليــــدي لتــــدرس العلــــوم فــــي تنميــــة

االتجاهــات التعاونيــة لــدى تالميــذ المرحلــة اإلعداديــة ،رسققالأل مااسققتير ،كليققأل التربيققأل ،اامعققأل
الهقاهي .

 -36مخمد ،هدى ( .)5395أثر استخدام نموذج التعلم التوليدي في تدريس العلوم علـى اكتسـاب
المفاهيم العلمية وتنمية مهـارات مـا وراء المعرفـة لتالميـذ الصـف السـادس االبتـدائي ،رسقالأل

مااستير منشورة ،كليأل التربيأل ،اامعأل المنيا.
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=P
ublicDrawThesis&BibID=11396195

 -34م ابل ققأل ،نص ققر ،وال طاون ققأل ،اليق ق ( .)5399التعلـــيم التوليـــدي وعالقتـــل بـــبعض الخصـــائص
الشخصية للطلبـة المعلمـين فـي جامعـة مؤتـة ،مالقأل مؤتقأل للبخقو والد ارسقات ،سلسقلأل العلقوم
اننسانيأل واالاتماعيأل ،المالد السادس والعشرون ،العدد الثال .5399 ،

 -44ملخم ،سقامي ( .)5332القياس والتقويم فـي التربيـة وعلـم الـنفس ،ط ،0عمقان ،دار المسقيرة
للنشر والتوهي والطباعأل.

 -42مينققا ،فققايه ( .)9115منــاهج التعلــيم فــي الــوطن العربــي بــين الجمــود والتجديــد ،دار سققعاد
الصباا للنشر ،ال اهرة.

 -32وادب ،هبققأل ( .)5390فاعليــة أنمــوذج الــتعلم التوليــدي فــي تحصــيل طالبــات الصــف الرابــع

اإلعدادي في ماد التاريخ في الع ارق ،رسالأل مااستير منشورة ،كليقأل التربيقأل للعلقوم اننسقانيأل،
اامعأل ديالى ،الع ار .

ثالثاً  /المراجع األجنبية:
1- Delaney A (2002). Better teaching model, middle school science classroom
using the 4 MAT instructional strategy VS. lessons created without this model,
thesis of master, University of North Texas, Texas.
2- Lee, H.W, Lim, KY. & Grabowski, B. (2009). Generative learning strategies and
metacognitive feedback to facilitate comprehension of complex science topics and
self – regulation, Journal of educational multimedia and hypermedia, vol. (18),
no. (1), (5 – 25).
( الثالثاء 6172/5/71م الساعة الواحدة ظهراً ) http://www.learntechlib.org/noaccess/26119
3- Lee, Hyeon Woo (2008). The effect of generative learning strategy prompts and
metacognitive feedback on learners' self – regulation generation process and
achievement , the Pennsylvania State University, U.S.A .
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4- Patricia Shame, B (1987). The effect of the 4 MAT system on achievement and
attitudes in science, PhD, Dissertation, Univ. Nor. Carolina, Chapel Hill, North
Carolina.
5- Richmond, G & Striley, J (1996). Making meaning in classrooms: social processes
in small – group discourse and scientific knowledge building, Journal of research
in science teaching, vol. (33), no. (8), (839 – 858).

: المواقع اإللكترونية/ ًرابعا
1- https://faculty.sau.edu.sa/a.alshaikh/research/rs0000001029.
2- 12-12.ahlamuntada.net/t76-topic.
3- http://www.learntechlib.org/noaccess/26119 .
) م الساعأل الواخدة ظه اًر5392/2/97 ( الثالثال
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ملحق رقم ()7
أسماء المحكمين
الرقم

االسم

الصفة

9

ابتسام اعفر الافااي

دكتوراة في طر تدريس علوم الخياة – اامعأل باب

5

مخمد شسامأل عبد العهيه عامر

دكتوراة منقاهج وطقر تقدريس العلقوم – تاصقص علقوم

0

خاتم مخمد دخالن

4

مخمد يوسا العطار

2

مخمد منير شبو شاوي

2

مخمد علي عبد الهادب

7

سنال مخمود رضوان

8

سماعي عبد الرخمن كالب

1

سماعي ع ي شبو شمالأل

93

ميسرة عول شبو عوك

99

مخمد سميل شبو ندى

95

خاتم عبد اهلل سماعي

عام ق ققأل  -دا ق ق قرة المتابع ق ققأل وانشق ق قراا الماب ق ققرب – و اهرة
التربيأل والتعليم
دكتققوراة منققاهج وطققر تققدريس العلققوم  -منس ق وخققدة
ضمان اودة المدارس بوكالأل الغو الدوليأل
مااسققتير منققاهج وطققر تققدريس العلققوم – منس ق وخ قدة
ضمان اودة المدارس بوكالأل الغو الدوليأل
مااستير في علم النفس التربقوب – منسق وخقدة الت يقيم
بوكالأل الغو الدوليأل – تاصص بيولواي
مااسققتير علققم الققنفس التربققوب  -مققدير مركققه التطققوير
التربوب بوكالأل الغو الدوليأل
مااستير مناهج وشساليب تدريس العلقوم – منسق وخقدة
المناهج والتدريب بوكالأل الغو الدوليأل

مااسق ققتير منق ققاهج وشسق ققاليب تق ققدريس العلق ققوم  -منس ق ق
وخدة ضمان اودة المدارس بوكالأل الغو الدوليأل
مااسققتير علققوم  -منسق وخققدة ضققمان اققودة المققدارس
بوكالأل الغو الدوليأل
مااسققتير فققي المنققاهج وطققر تققدريس العلققوم  -ر ققيس
قسم الصخأل المدرسيأل بمديريأل شما

هة

مااس ق ققتير منق ق ققاهج وط ق ققر تق ق ققدريس  -مش ق ققرا تربق ق ققوب
بمديريأل شما

هة – تاصص فيهيال

بكق ق ققالوريوس علق ق ققوم  -منس ق ق ق وخ ق ق ققدة ضق ق ققمان اق ق ققودة
المدارس بوكالأل الغو الدوليأل
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ملحق رقم ()6
اختبار المسائل اللفظية

وحد الكهرباء المتحركة
للصف التاسع األساسي

إعداد
فدوى محمود القطشان

إشراف
األستاذ الدكتور :عطا حسن درويش
الدكتور :محمد فؤاد أبو عود
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جامعة األزهر – غز

اختبار المسائل اللفظية في الفيزياء للصف التاسع األساسي

عماد الدراسات العليا
كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

الموضوع  /طلب تحكيم اختبار المسائل اللفظية في الفيزياء للصف التاسع األساسي .

الدكتور  .............................................. /المحترم . /

األستاذ  .............................................. /المحترم . /

السالم عليكم ورحمة اهلل و بركاتل

ت وم الباخثأل  /فدوى مخمقود ال طشقان بإعقداد رسقالأل مااسقتير فقي قسقم المنقاهج وطقر تقدريس

العلوم باامعأل ارههر بعنوان:

فاعلية نموذجي الفورمات والتعلم التوليدي في تنمية مهارات حل المسألة اللفظية بوحد الكهرباء
المتحركة في العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغز .

وقق ققد شعق ققدت الباخثق ققأل لهق ققاا الغق ققرل ااتبق ققا اًر للمس ق قا

اللفظيق ققأل فقققي الوخق ققدة السادسق ققأل (الكهربق ققال

المتخركأل) من كتاب العلوم للصا التاس ارساسي للفص الدراسي الثاني.

ونظ ق اًر لمققا تتمتعققون ب ق مققن اب قرة تعليميققأل وشكاديميققأل عاليققأل فققي هققاا الماققا ورشب سققديد بهققاا

الاصققوص ولمققا ل قرشيكم مققن شهميققأل فققي ماققا البخ ق

 ،فققإنني شر ققب باالسققتفادة مققن اب قرتكم فققي هققاا

الماا .

م من سيادتكم التكرم بإبدال الرشب والمشورة وتدوين مالخظاتكم في النواخي التاليأل:
 -ماللمأل االاتبار ل ياس ما شعد ل .

 مدى تغطيأل ف رات االاتبار للمختوى. مدى دقأل وماللمأل الصيا أل اللفظيأل. -وضوا فكرة السؤا .

 مدى كفايأل ووضوا التعليمات. -مدى الدقأل العلميأل للمسا

اللفظيأل مواااباتها.

وجزاكم اهلل كل خير
مع تحيات الباحثة
فدوى محمود القطشان
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة األزهر – غز

عماد الدراسات العليا
كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس
اختبار المسائل اللفظية في وحد الكهرباء المتحركة في العلوم للصف التاسع األساسي
عزيزتي الطالبة ( ................................. /اختياري)

الصف  /التاسع ( )

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتل
يهدا هاا االاتبار لى قياس قدرة طالبات الصا التاس ارساسي على خ المسقا

اللفظيقأل

ف ققي وخ ققدة الكهرب ققال المتخرك ققأل ف ققي العل ققوم  .ويتك ققون االاتب ققار م ققن ( )52مس ققولأل لفظي ققأل ت ق ق ف ققي ()2
صفخات.

يراققى ق قرالة ك ق س قؤا واناابققأل علي ق بك ق عنايققأل ودقققأل علم قاً بققون نتققا ج هققاا االاتبققار سققوا

تستادم ر رال البخ

العلمي ف ط وليس لها عالقأل من قريب وال بعيد بدرااتك في المدرسأل.

ال تبد ي اناابأل ال بعد قرالة التعليمات ايداً وبعد شن يؤمان لك من المعلمأل.
التعليمات :
 -يتكون االاتبار من ( )2صفخات.

 يتكون االاتبار من ( )52مسولأل لفظيأل. همن االاتبار ساعأل واخدة شب ( )23دقي أل. اناابأل تكون على نفس ورقأل االمتخان خي -اقر ي السؤا ايداً قب اناابأل.

يواد مكان ٍ
كاا لةاابأل.

 توكدب من المعطيات والمطلوب من السؤا . -ال تتركي سؤاالً دون اابأل.

 اخرصي على استادام الوخدات المناسبأل لتمييه اناابأل.وشك ارً لحسن تعاونكم
الباحثة
فدوى محمود القطشان
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اختبار المسائل اللفظية في وحدة الكهرباء المتحركة للصف التاسع
45
 -7عند دلك ساق مـن البالسـتيك متعـادل الشـحنة بقطعـة مـن الصـوف فقـد 71 × 5
الشحنة المتولد ؟

75

إلكترونـاً .مـا مقـدار
(درجتان)

 -6كر مشحونة بشحنة موجبة مقدارها ( )3+ميكروكولوم ،ما عدد اإللكترونات التي فقدتها؟

(درجتان)

 -4ما مقدار شد التيار الكهربائي الناتجة عن انتقال شحنة كهربائية مقدارها  21كولوم خالل
مقطع من موصل في زمن قدره  61ثانية؟ (درجتان)

 -3سـلك نحاسـي منـتظم المقطـع يمـر فيـل تيـار شـدتل ( )6أمبيـر ،احسـبي عـدد اإللكترونـات المـار فـي مقطـع
السلك في كل ثانية( .درجتان)

 -5جد مقاومة موصل فرق الجهد بين طرفيل  61فولت وشد التيار المار فيل  3أمبير( .درجتان)

 -2مكـوا كهربائيـة مقاومــة سـلكها  66أوم وتعمــل علـى فــرق جهـد  661فولـت ،جــدي شـد التيــار المـار فــي
سلكها( .درجتان)

صلت  2مقاومات قيمة كل منها  6أوم على التوالي ،مـا مقـدار المقاومـة المكافئـة لمجموعـة المقاومـات؟
ُ -1و ِّ
(درجتان)
صلت  2مقاومات قيمة كل منها  4أوم على التوازي ،مـا مقـدار المقاومـة المكافئـة لمجموعـة المقاومـات؟
ُ -2و ِّ
(درجتان)
 -9أربعة مصابيح كهربائية مقاومة ٍّ
كل منها  2أوم ،موصلة مع بعضها على التوازي وموصولة ببطارية قوتهـا
الدافعة الكهربائية  76فولت ومهملة المقاومة الداخلية ،احسبي ما يأتي:

أ) المقاومة المكافئة للمصابيح.

( 4درجات)

ب) التيار المار في الدائر الكهربائية.
ج) التيار المار في كل مصباح.

صلت ثالث مقاومات قيمتها  4أوم 3 ،أوم 2 ،أوم على التوالي ثم أدمجت في دائر كهربائيـة ،فـإذا كانـت
ُ -71و ِّ
شد التيار المار في الدائر الكهربائية  4أمبير ،احسبي ما يأتي:
( 4درجات)

أ) المقاومة المكافئة للمقاومات.

ب) شد التيار المار في المقاومة  4أوم.
ج) فرق الجهد الكلي المؤثر عليها.

صلت ثالث مقاومات قيمتها  6أوم 3 ،أوم 2 ،أوم على التوازي ثم أدمجت في دائر كهربائيـة ،فـإذا كانـت
ُ -77و ِّ
شد التيار المار في الدائر الكهربائية  1أمبير ،احسبي ما يأتي:
أ) المقاومة المكافئة للمقاومات.

ب) فرق الجهد الكلي المؤثر عليها.

ج) شد التيار المار في المقاومة  2أوم.
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( 4درجات)

باستخدام الجدول اآلتي أجيبي عن األسئلة (:)74 – 76

 -76مقاومة كربونية قيمتها (  ،) % 6 + Ω3 71 × 31حددي ألوانها من اليسار إلى اليمين؟ ( درجة)
 -74حددي قيمة المقاومة الكربونية التالية ( :درجة)

 -73دائر كهربائية مكونة من بطارية مقاومتها الداخليـة  0.2أوم وقوتهـا الدافعـة الكهربائيـة  2فولـت ومقاومـة
ثابتة مقدارها  1.8أوم ،احسبي شد التيار المار في الدائر ؟ (درجتان)

 -75دائر كهربائية مكونة من بطارية قوتها الدافعة الكهربائية  2فولـت موصـولة بمقاومـة ثابتـة فـإذا كـان فـرق
الجهد بين طرفي المقاومـة  6فولـت ،احسـبي المقاومـة الداخليـة للبطاريـة علمـاً بـأن شـد التيـار المـار فـي

الدائر  3أمبير( .درجتان)

وصــلت مــع مقاومــة ثابتــة مقــدارها  5أوم،
 -72دائــر كهربائيــة مكونــة مــن بطاريــة مقاومتهــا الداخليــة  7أوم ِّ
احسبي القو الدافعة الكهربائية للبطارية علماً بأن شد التيار المار في الدائر  6أمبير( .درجتان)

صــلت  3أعمــد كهربائيــة علــى التـوازي فــإذا كانــت القــو الدافعــة لكــل عمــود تســاوي  735فولــت .احســبي
ُ -71و ِّ
القو الدافعة الكهربائية لاعمد (قد ك)؟ (درجتان)
 -72دائــر كهربائيــة مكونــة مــن ثالثــة أعمــد كهربائيــة موصــلة علــى الت ـوالي  ،فــإذا كانــت القــوى الدافعــة لهــا
( 4فولت 6 ،فولت 7 ،فولت)على الترتيب والمقاومات الداخلية لها ( 0.1أوم 0.2 ،أوم 0.1 ،أوم ) علـى
صلت األعمد مع مقاومة خارجية مقدارها  1.4أوم .احسبي ما يأتي 4( :درجات)
الترتيب ،ثم ُو ِّ
أ) القو الدافعة الكهربائية الكلية لاعمد .
ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .
ج) شد التيار الكلي المار في الدائر .

 -79دائر كهربائية مكونة من ثالثة أعمد كهربائيـة موصـلة علـى التـوازي ،فـإذا كانـت القـو الدافعـة الكهربائيـة
صـلت األعمـد مـع مقاومـة خارجيـة مقـدارها
للعمود الواحد  3فولت ،والمقاومة الداخليـة لـل  0.3أوم ،ثـم ُو ِّ
 1.9أوم .احسبي ما يأتي 4( :درجات)
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أ) القو الدافعة الكهربائية الكلية لاعمد .

ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .
ج) شد التيار الكلي المار في الدائر .

صلت  2أعمد كهربائية كما هو موضح بالشكل:
ُ -61و ِّ

(درجتان)

فإذا كانت القو الدافعة الكهربائيـة للعمـود الواحـد  4فولـت ،والمقاومـة الداخليـة للعمـود الواحـد  0.2أوم ،احسـبي مـا

يأتي:

أ) القو الدافعة الكهربائية لجميع األعمد .

ب) المقاومة الداخلية المكافئة لجميع األعمد .

 -67لديك سـتة أعمـد كهربائيـة متشـابهة القـو الدافعـة الكهربائيـة لكـل منهـا  1.5فولـت .وضـحي بالرسـم فقـط
كيــف توصــلين األعمــد الســتة للحصــول علــى قــو دافعــة كهربائيــة كليــة لجميــع األعمــد تســاوي  2فولــت؟

(درجة)

 -66مــدفأ كهربائيــة قــدرتها  7711واط ويمــر فيهــا تيــار كهربــائي شــدتل  5أمبيــر ،احســبي فــرق الجهــد بــين
طرفيها؟

(درجتان)

خالل 71دقائق.

(درجتان)

 -64غاليــة كهربائيــة مقاومــة ســلكها  311أوم وتعمــل علــى فــرق جهــد  611فولــت ،احســبي الطاقــة المتحولــة
 -63مصباح كهربائي قدرتل  751واط .احسبي ثمن الطاقة التي يستهلكها المصباح خالل  5ساعات علماً بأن
سعر الكيلو واط .ساعة  6شيكل.

(درجتان)

 -65جهــاز كهربـــائي يعمــل علـــى فــرق جهـــد  661فولــت ويمـــر بــل تيـــار شــدتل  5أمبيـــر .احســبي مـــا يـــأتي:
( 3درجات)

أ) مقاومة الجهاز.

ب) قدر الجهاز.

ج) الطاقة التي يستهلكها الجهاز عندما يعمل  4ساعات يومياً.

د) تكلفة االستعمال لمد شهر إذا كان سعر الكيلو واط  .ساعة ( 7شيكل).
انتهت األسئلة
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ملحق رقم ()4
دليل المعلم في التدريس وفق نموذج الفورمات ()4MAT

وحد الكهرباء المتحركة
الصف التاسع األساسي

إعداد
فدوى محمود القطشان

إشراف
األستاذ الدكتور :عطا حسن درويش
الدكتور :محمد فؤاد أبو عود
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دليل المعلم في التدريس وفق نموذج الفورمات ()4MAT

جامعة األزهر – غز
عماد الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

الموضوع  /طلب تحكيم خطط تدريسية وفق نموذج الفورمات (دليل المعلم).
الدكتور ................................... /
األستاذ ..................................... /

المحترم /
المحترم /

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان /
فاعلية نموذجي الفورمات والتعلم التوليدي في حل المسائل اللفظية في وحد الكهرباء المتحركة في العلوم في
الصف التاسع األساسي بغز .
يراى منكم التكرم بتخكيم ما ترون مناسباً في هاه ارداة فيما ياص:
 صيا أل ارهداا صيا أل تربويأل دقي أل. ت ييم المختوى من خيت الصيا أل العلميأل والتربويأل ومطاب ت لاطوات نموار الفورمات. -خاا شو ضافأل شو تعدي على المختوى العلمي شو بدال شب مالخظات شارى.

مع تحيات الباحثة
فدوى محمود القطشان
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مقــــــدمة
عزيزي المعلم:
شقدم ليك هاا الدلي كي يساعدك على تدريس وخدة " الكهربال المتخركأل " باستادام نموار الفورمات (  ) 4 matالاب يهدا لى دمج الابرة الاديدة بالابرات الساب أل ثم ينت

الك لى المفهوم المارد  ،ومن المفهوم المارد لى التاريب النشط ثم تاريب الابرة الاديدة والك من اال تفاع اماعي بين المتعلمين .

بعد

نبذ عن نموذج الفورمات (:)4 mat

سمى نظام الفورمات بهاا االسم رن يركه على شربعأل شنماط متداالأل م بعضها كالنسيج ( كلمأل  MATتعنى خصيرة )  ،وقد بني هاا النظام على نظريأل ديفيد كولب التي تفيد

بون ارفراد يتعلمون المعلومات الاديدة ويوااهون اروضا الاديدة بإخدى طري تين :المشاعر شو التفكير  ،وهو يمث نمواااً عالاياً للتاطيط وخ المشكالت  ،خي

" بيرنيس مكارثي " بوض هاا التصميم التعليمي الاب يبدش بالابرة الخ ي يأل ل خدا

قامت

التي تخص لنا ومشاعرنا نخوها  ،وهاه اندراكات الخسيأل ت ود لى التصور والتاي الفردب

الاب يؤدب لى صن المفهوم المارد  ،وبعدها ي وم المتعلم بتطبي وممارسأل هاا المفهوم ثم ي ودنا لى التوس في المفهوم وتكام الابرة م باقي الابرات مما يؤدب لى تطوير

الابرة عن طري تكييفها لالستادام في الخياة شو ابتكار ابرات اديدة .
مراحل نموذج الفورمات (:)4 mat

 -7المرحلة األولى :المالحظة التأملية( :وتمثل اإلجابة على السؤال لماذا؟)
يتم في هاه المرخلأل توفير الفرصأل للمتعلمين لالنت ا من الابرات الماديأل المخسوسأل لى المالخظأل التومليأل ويفض البدل معهم ببيان قيمأل ابرات المتعلم ثم منخهم الوقت الكافي
الكتشاا المعنى المتضمن في هاه الابرات  ،ويتلاص دور المعلم في هاه المرخلأل بااتي:

ش -بيان قيمأل ابرات المتعلم التي ستتم في الدرس.

ب -التوكد من شن للدرس شهميأل شاصيأل بالنسبأل للمتعلم.

ر -يااد بي أل تعلم تعين المتعلم في اكتشاا ارفكار دون شن يتم ت ييمهم.
 -6المرحلة الثانية :بلور المفهوم( :وتمثل اإلجابة على السؤال ماذا؟)
ينت

المتعلم من مرخلأل المالخظأل التومليأل لى بلورة المفهوم من اال مالخظات ويتم التدريس في هاه المرخلأل بالشك الت ليدب لما ي وم ب المعلم ويتلاص دور المعلم في هاه

المرخلأل بااتي:
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ش -تهويد المتعلمين بالمعلومات الضروريأل.
ب -ت ديم المفاهيم بطري أل منظمأل.

ر -تشاي المتعلمين على تخلي البيانات وتكوين المفاهيم.

 -4المرحلة الثالثة :األنشطة العملية (المهارات)( :وتمثل اإلجابة على السؤال كيف؟)
في هاه المرخلأل ينت

المتعلم لى مرخلأل التاريب من اال تطبي المفهوم والتوس في ويتلاص دور المعلم في هاه المرخلأل بااتي:

ش -فساا الماا للمتعلمين لل يام بالنشاطات.

ب -متابعأل شعما المتعلمين وتوايههم.

 -3المرحلة الرابعة :التكيف( :وتمثل اإلجابة على السؤال ماذا لو؟)
في هاه المرخلأل يتم تن يأل الابرة وتلايصها ثم اردال خي

يتوم المتعلمون من شين بدشوا وشين وصلوا ويتلاص دور المعلم في هاه المرخلأل بااتي:

ش -السماا للمتعلمين بممارسأل تعلمهم الاديد.
ب -تخدب المتعلمين بمرااعأل ما خد .
ر -السماا للمتعلمين بمشاركأل نتا اهم م ااارين.
د -ت ديم التغايأل الرااعأل للمتعلمين وتشايعهم على تخم مسؤوليأل تعلمهم.
هق -المعلم ي وم بدور الميسر والمشا والناقد.
شكل يوضح المراحل األربعة في دور التعلم
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج الفورمات ( ) 4mat
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :األول ( التيار و الجهد الكهربائيين ) .

الدرس  :األول .

الموضوع  :الشحنة الكهربائية .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 / ___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل مفهوم الشخنأل الكهربا يأل وكيفيأل خسابها .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب شواهد طبيعيأل على واود الشخنأل الكهربا يأل .

 -5شن ي در الطالب دور العلمال في اكتشاا الشخنات الكهربا يأل .
 -0شن يعرا الطالب مفهومي الشخنأل  ،والكولوم .
 -4شن يشخن الطالب الكشاا الكهربا ي عملياً .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على كميأل الشخنأل باستادام ال وانين .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن ياكر الطالب مكونات الارة .

 -9تتركب الارة من  ........التي تختوب على بروتونات ونيوترونات ويدور خولها  ........سالبأل الشخنأل .

 -5شن يفسر الطالب سبب تعاد الارة كهربا ياً .

 -0ان يعدد الطالب طر شخن اراسام بالكهربال الساكنأل .

 -5الارة متعادلأل كهربا ًيا  .فلمااا ؟ ..............................................................
 -0يمكن شخن اراسام بالكهربال الساكنأل بطر ماتلفأل مث  .........و  ..........و ...........

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – كشاا كهربا ي – سا شبونايت – قطعأل صوا – سا هاار – قطعأل خرير – شو ار عم .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -7أن يذكر الطالب شواهد
طبيعية على وجود الشحنة

الكهربائية .

دور المعلم

التقويم

دور الطالب

المرحلة األولى  :المالحظة التأملية :

 -يشاهد الطالب عرل

شفهي :

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات و ي وم بااب انتباه الطالب من اال

البوربوينت والعرل العملي .

 -9لمااا يخد

السؤا التالي :

ه سمعت صوت ط ط أل شو رشيت ما يشب الشرر الافيا شثنال العك

لثيابك في رفأل مظلمأل ؟ لمااا ؟

يستم المعلم ناابات الطالب ثم يوضل شن الك يخد

بسبب تباد

الشخنات بين الثياب والشعر الاب يغطي الاسم  ،ولتوضيل شهميأل التعلم
الاديد ي وم المعلم بدلك مسطرة من البالستيك ب طعأل صوا وي ربها من

قصاصات ور لتاابها ويسو الطالب عن السبب  .ومن الك يتوص
لى موضو الدرس وهو كميأل الشخنأل .

 -يسو المعلم طالب  :ه هناك ظواهر طبيعيأل على تباد الشخنات ؟

وما شهميأل الك لةنسان ؟

ثم يعرل ارشكا في ورقأل العم على برنامج البوربوينت ويطلب من

الماموعات اناابأل على النشاط رقم ( )9في ورقأل العم .

 -يسمل المعلم للماموعات باالستاابات المتنوعأل ثم يستعرل اابات

الماموعات ويترك للطالب مااالً للتوم في شفكارهم وابراتهم لمعرفأل مدى
صختها ويساعدهم في الخكم على صختها .
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البر ؟

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في  -5لمااا تنااب قصاصات

ورقأل العم من اال العم

الاماعي .

 -ياكر الطالب شواهد طبيعيأل

على واود الشخنأل الكهربا يأل .

 تعرل ك ماموعأل نتا اها . -يتباد الطالب رالهم .

الور لمسطرة بالستيك

مدلوكأل بالصوا ؟

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -6أن يقدِّر الطالب دور

دور المعلم

التقويم

دور الطالب

 -يسو المعلم الطالب ما يلي :

 -ي در الطالب دور العلمال في

شفهي :

الشحنات الكهربائية .

 ما اسم العالم الاب درس الشخنأل الكهربا يأل ؟ -ما واابنا نخو العلمال ؟

اكتشاا الشخنات الكهربا يأل .

ااكر بعل العلمال الاين قدموا نااهات

يعرف الطالب
 -4أن ِّ

المرحلة الثانية  :بلور المفهوم :

 -يشاهد الطالب العرل العملي .

العلماء في اكتشاف

مفهومي كمية الشحنة ،

والكولوم .

للبشريأل .

ي وم المعلم بعرل عملي لشخن الكشاا الكهربا ي بشخنأل

موابأل مرة و بشخنأل سالبأل مرة شارى شمام الطالب ويناق

 ينفا الطالب النشاط رقم ( )5فيورقأل العم

 -يعرا الطالب مفهومي الشخنأل ،

الطالب في كيفيأل انت ا الشخنات .

ثم يطلب المعلم من الماموعات اناابأل على نشاط رقم ( )5والكولوم .
في شو ار العم و يلاص المفاهيم التي تم التوص

ليها م

الطالب كالتالي :

 مااا ي صد بكميأل الشخنأل ؟ وما وخدة قياسها ؟ -مااا ي صد بالكولوم ؟

 -ما هي شخنأل انلكترون الواخد ؟

 ما هو عدد انلكترونات في الكولوم الواخد ؟ -ثم ينت

باشت اقها .

اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على

العبارات التالية :

 -9عدد انلكترونات المكتسبأل شو
المف ودة ( .

 -5م دار الشخنأل التي يخملها تيار

 -يشت الطالب ال وانين الرياضيأل

شدت  9شمبير عند مروره عبر موص

انلكترونات .

إذا كان كل ( )7كولوم يحتوي على

التي تربط كميأل الشخنأل وعدد

لمدة ثانيأل واخدة ( .
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)

 72 71 × 6.25إلكتروًنا  ،فكم عدد
اإللكترونات في شحنة مقدارها
 6كولوم ؟

لمناقشأل ال وانين الرياضيأل التي قام الطالب

)

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -3أن يشحن الطالب

الكشاف الكهربائي عملياً .

دور المعلم

دور الطالب

المرحلة الثالثة  :األنشطة العملية ( المهارات ) :

 -يشخن الطالب الكشاا الكهربا ي

يطلب المعلم من الماموعات شخن الكشاا الكهربا ي

بشخنأل موابأل واستنتار ال وانين الرياضيأل التي تربط المفاهيم

الاديدة ببعضها من اال اناابأل على نشاط رقم ( )0في
ورقأل العم .

ثم يايب الطالب على السؤا التالي في ورقأل العم :
 -اا علمت شن عند دلك سا هاار ب طعأل خرير فإن قطعأل

الخرير تكتسب لكترونات و سا الهاار تف د لكترونات

فكيا نستغ الك في شخن الكشاا الكهربا ي  ،و ما نو
الشخنأل التي سيكتسبها الكشاا في هاه الخالأل ؟
 -يناق

التقويم

المعلم ال وانين الرياضيأل التي توصلت ليها

 -اخسب م دار الشخنأل المتولدة

بشخنأل كهربا يأل موابأل من اال عم

على الاسم الاب اكتسب كميأل من

الماموعات .

انلكترونات تساوب 93 × 2

 -يايب الطالب على نشاط رقم ()0

لكتروناً .

الاماعي .

 -9عند لمس بعل ال ط

في ورقأل العم من اال العم

كيف يمكنك حل المشكالت التالية :

 -يايب الطالب على السؤا الوارد

انلكترونيأل الخساسأل مث

 -يشت الطالب ال وانين الرياضيأل

تتلا .

في ورقأل العم .
الالهمأل .

8

( المار بورد شو كرت الشاشأل ) ف د
 -5التصا المالبس بالاسم بشك ٍ
مهعج .

الماموعات .
 -5أن يحل الطالب مسائل
لفظية على كمية الشحنة
باستخدام القوانين .

 -يناق

المعلم ارمثلأل المخلولأل في الكتاب المدرسي على

السبورة ثم يوا الماموعات لخ المسولأل اللفظيأل في نشاط

رقم ( )0في ورقأل العم ثم يعطي فرصأل للماموعات بطرا
خلولها ومرااعأل اراطال .

 يخسب الطالب عدد انلكتروناتوكميأل الشخنأل باستادام ال وانين .

ماذا يحدث في الحالة اآلتية ؟
مع التفسير :

 -9عند تمشيط الشعر الااا
بالمشط بسرعأل ؟
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور الطالب

دور المعلم
المرحلة الرابعة  :التكيف :

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )4في

هنا يطلب المعلم من الطالب تلايص ما توصلوا لي من ابرات

اديدة من اال عم الماموعات من اال اناابأل على الاارطأل
المفاهيميأل في نشاط رقم ( )4في شو ار العم .
ثم ي وم ممثلو الماموعات ب رالة ما تم التوص

لي في الت رير .

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .

ورقأل العم من اال العم الاماعي .
 -يلاص الطالب ما توصلوا لي من

ابرات من اال عم الماموعات .

 -ي شر ممثلو الماموعات ما توصلت لي

الماموعات في الت رير .

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

الاتامي .
* التقويم الختامي :

 -7اختر اإلجابة الصحيحة :

عند دلك ساق زجاج بقطعة حرير :

ش -يكتسب الخرير عدداً من انلكترونات

ر -عدد انلكترونات المكتسبأل يساوب عدد انلكترونات المف ودة
 -6أجب عما يلي :

ب -يف د الهاار عدداً من انلكترونات
د -امي ما سب

 -احسب عدد اإللكترونات التي يفقدها جسم ليصبح مشحوًنا بشحنة موجبة مقدارها  0.5ميكروكولوم .

عددا من اإللكترونات مقداره . 75 71 × 5
* واجب بيتي  :احسب كمية الشحنة المتولد على جسم ما عندما يفقد ً
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التقويم

نموذج خطة تدريسية وفق نموذج الفورمات ( ) 4mat
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :األول ( التيار و الجهد الكهربائيين ) .

الدرس  :الثاني .

الموضوع  :التيار الكهربائي وعالقتل بالشحنة الكهربائية .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 / ___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل التيار الكهربا ي وعالقت بالشخنأل الكهربا يأل .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب شهميأل المواد الموصلأل والمواد العاهلأل في المنه .
 -5شن ي در الطالب دور العلمال في اكتشاا التيار الكهربا ي .

 -0شن يعرا الطالب التيار الكهربا ي  ،شدة التيار الكهربا ي  ،ارمبير .
 -4شن يمث الطالب خركأل انلكترونات في التيار الكهربا ي عملياً .

 -2شن يستنتج الطالب العالقأل بين الشخنأل الكهربا يأل والتيار الكهربا ي .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على ال انون  :ت =

/ه.

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب انلكترونات الخرة .

 -9لكترونات مستوى الطاقأل اراير في الفلهات تسمى انلكترونات ...................

 -5شن يفسر الطالب موصليأل الفلهات للكهربال .

 -5يكون ارتباط انلكترونات الخرة بالنواة في الفلهات  ................لالك الفلهات  ............للكهربال .

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم

– علب كبريت .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -7أن يذكر الطالب

أهمية المواد الموصلة
والمواد العازلة في

المنزل .

دور المعلم

التقويم

دور الطالب
 -ياكر الطالب شهميأل المواد الموصلأل شفهي :

المرحلة األولى  :المالحظة التأملية :
ي سم المعلم الطالب لى ماموعات وي وم بااب انتباه الطالب
كالتالي :

 صا الخياة لو كانت امي المواد موصلأل شو اميعها عاهلأل .ثميرسم بيتاً على السبورة وطري مؤدب لهاا البيت بشك ٍ مست يم وطري
ار مؤدب لهاا البيت ولكن في تعاريج كثيرة ماتلفأل االتااهات

ويسو الطالب  :شب الطر شسر وشسه للوصو للبيت ؟

والمواد العاهلأل في المنه .

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في

ورقأل العم من اال العم الاماعي

 لمااا يستادم اننسان الموادالموصلأل والمواد العاهلأل ؟

.

 تعرل ك ماموعأل نتا اها . -يتباد الطالب رالهم .

ثم يطلب منهم اناابأل على النشاط رقم ( )9في ورقأل العم .

 -يسمل المعلم للماموعات باالستاابات المتنوعأل ويستعرل اابات

الماموعات ويترك للطالب مااالً للتوم في شفكارهم وابراتهم لمعرفأل
مدى صختها ويساعدهم في الخكم على صختها .

 -6أن يقدِّر الطالب

يسو المعلم الطالب ما يلي :

اكتشاف التيار

 -ما واابنا نخو العلمال ؟

دور العلماء في

الكهربائي .

 -ي در الطالب دور العلمال في

اكتشاا التيار الكهربا ي .

 ما الدور الاب لعب العلمال في اكتشاا الكهربال ؟ -ااكر بعل العلمال الاين ساهموا في دراسأل التيار الكهربا ي .

124

شفهي :
ااكر بعل العلمال الاين ساهموا

في اكتشاا التيار الكهربا ي .

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
يعرف الطالب
 -4أن ِّ

التيار الكهربائي  ،شد
التيار الكهربائي ،

األمبير .

دور المعلم

دور الطالب

المرحلة الثانية  :بلور المفهوم :

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )5في ورقأل

اكتب اسم المفهوم العلمي :

ي وم المعلم بمناقشأل المفاهيم المستهدفأل وهي التيار

العم .

 -9خركأل الشخنات الكهربا يأل في موص

الكهربا ي  ،شدة التيار الكهربا ي  ،ارمبير على السبورة
من اال رسم الشك رقم ( )2صفخأل ( )59في الكتاب

المدرسي .ثم يطلب المعلم من الطالب اناابأل على

نشاط رقم ( )5في شو ار العم و يلاص المفاهيم التي
تم التوص
ثم ينت

 -يعرا الطالب التيار الكهربا ي  ،شدة

التيار الكهربا ي  ،ارمبير .

حركة اإللكترونات في

التيار الكهربائي عملياً .
 -5أن يستنتج الطالب

العالقة بين الشحنة
الكهربائية والتيار

الكهربائي .

( )59في الكتاب المدرسي لتمثي خركأل انلكترونات في
التيار الكهربا ي باستادام علب كبريت .

عند تدف كولوم واخد من الشخنات اال

 9ثانيأل ( .

العالقأل بين الشخنأل الكهربا يأل والتيار على السبورة ثم

يناق

هاه العالقأل م الماموعات .

)

 -يمث الطالب خركأل انلكترونات في التيار احسب شد التيار من خالل الشكل

الكهربا ي عملياً .

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )0في

ورقأل العم من اال العم الاماعي .

 -يطلب المعلم من الماموعات اناابأل على نشاط رقم  -يوضل الطالب العالقأل بين الشخنأل

( )0في ورقأل العم  ،ثم يرسم المعلم الشك الاب يمث

(

)

 -0م دار شدة التيار المار في موص

لمناقشأل ال وانين الرياضيأل التي قام الطالب

يطلب المعلم من الماموعات تنفيا نشاط ( )5صفخأل

 -5كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في

كميأل الشخنأل بشدة التيار .

ليها م الطالب .

المرحلة الثالثة  :األنشطة العملية ( المهارات ) :

باتااه مخدد خاملأل معها الطاقأل (.

)

 -يشت الطالب ال وانين الرياضيأل التي تربط م ط موص اال فترة همنيأل مخددة .

باشت اقها .
 -3أن يمثل الطالب

التقويم

الكهربا يأل و التيار الكهربا ي .
 يخ الطالب مسات=
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/ه.

لفظيأل على ال انون :

اآلتي :

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور المعلم

 -2أن يحل الطالب

 -يناق

ت=ش/ز.

( )0في ورقأل العم ثم يناق

دور الطالب

المعلم ارمثلأل المخلولأل في الكتاب المدرسي على

مسائل لفظية على القانون السبورة ثم يوا الطالب لخ المسا
التغايأل الرااعأل .

اللفظيأل في نشاط رقم

الخ م الماموعات وي دم

المرحلة الرابعة  :التكيف :

هنا يطلب المعلم من الطالب تلايص ما توصلوا لي من

ابرات اديدة من اال عم الماموعات من اال اناابأل

 -يايب الطالب على نشاط رقم ()4

 -موص نخاسي يمر عبره شخنأل

الاماعي .

 ،اخسب شدة التيار المتدف اال

في ورقأل العم من اال العم

 -يلاص الطالب ما توصلوا لي من

ابرات من اال عم الماموعات .
 ي شر ممثلو الماموعات ما توصلتلي الماموعات في الت رير .

على الاارطأل المفاهيميأل في نشاط رقم ( )4في شو ار العم  - .يايب الطالب على شس لأل الت ويم

ثم ي وم ممثلو الماموعات ب رالة ما تم التوص

الت رير .

التقويم

الاتامي .

لي في

كهربا يأل م دارها  5كولوم ك دقي أل
م ط الموص .

ماذا يحدث في الحالة اآلتية ؟

هاد همن مرور الشخنات الكهربا يأل

عبر ال ضيب الموص ؟

كيف تتصرف لو ؟

 رشيت شخدهم يمسك بسلككهربا ي مكشوا وقد تعرل

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب و ت ديم التغايأل

لصع أل كهربا يأل ؟

الرااعأل .
* التقويم الختامي :

 -7احسب عدد اإللكترونات المار في كل ثانية خالل مقطع موصل معين عندما يمر بل تيار شدتل  0.5أمبير .

 -6يمر في مقطع موصل نحاسي  1.2كولوم من الشحنات الكهربائية كل دقيقة  ،احسب شد التيار المتدفق خالل مقطع الموصل .

* واجب بيتي  :سؤال ( + )6سؤال ( )4صفحة ( )69في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج الفورمات ( ) 4mat
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثاني ( المقاومة الكهربائية ) .

الدرس  :الثالث .

الموضوع  :العالقة بين فرق الجهد الكهربائي وشد التيار ( قانون أوم ) .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 / ___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل العالقأل بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار ( قانون شوم ) .
األهداف السلوكية :
 -9شن يوضل الطالب شهميأل معرفأل فر الاهد الاب تعم علي اراههة الكهربا يأل في المنه .
 -5شن يعرا الطالب مفهومي الم اومأل الكهربا يأل  ،واروم .

 -0شن يستنتج الطالب العالقأل بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار ( قانون شوم ) عملياً .
 -4شن يمث الطالب العالقأل بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار بيانياً .
 -2شن ي در الطالب دور العلمال في ادمأل البشريأل .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على قانون شوم .

الخبرات السابقة :
 -9شن ياكر الطالب اهاه قياس شدة التيار الكهربا ي ووخدة قياس

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :
.

 -9ت اس شدة التيار الكهربا ي باستادام اهاه  ................ووخدة قياسها ...............

 -5شن ياكر الطالب اهاه قياس فر الاهد الكهربا ي ووخدة قياس .

 -5ي اس فر الاهد الكهربا ي باستادام اهاه  ................ووخدة قياس ...............

 -4شن يخدد الطالب طري أل توصي الفولتميتر في الدا رة الكهربا يأل .

 -4يوص الفولتميتر على  ................في الدا رة الكهربا يأل .

 -0شن يخدد الطالب طري أل توصي ارميتر في الدا رة الكهربا يأل .

 -0يوص ارميتر على  ................في الدا رة الكهربا يأل .

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم  -شاههة شميتر – شاههة فولتميتر – شسالك توصي – ماموعأل م اومات ماتلفأل – مصدر كهربا ي –
فال

تعليمي – خاسوب – شاشأل عرل – اهاه . LCD
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -7أن يوضح الطالب

دور المعلم

دور الطالب

المرحلة األولى  :المالحظة التأملية :

 -يوضل الطالب شهميأل معرفأل فر

أهمية معرفة فرق الجهد

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات ثم ي وم بااب انتباه

الكهربائية في المنزل .

ل د تعرفنا على مفهومي فر الاهد وشدة التيار في الدرس

الذي تعمل عليل األجهز

التقويم

الطالب كالتالي :

الساب فه يواد عالقأل بينهما ؟ وه لهاه العالقأل شهميأل

الاهد الاب تعم علي اراههة
الكهربا يأل في المنه .

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في

شفهي :
 -لمااا نهتم بمعرفأل فر الاهد الاب

تعم علي اراههة عند ش ار ها ؟

ورقأل العم من اال العم الاماعي .

في خياتنا ؟

 -ما فا دة معرفأل فر الاهد الاب يعم علي الاهاه ؟

ثم يطلب منهم تنفيا النشاط رقم ( )9في ورقأل العم
وتساي النتا ج التي توصلوا ليها .

 -يسمل المعلم للماموعات باالستاابات المتنوعأل

ثم يستعرل اابات الماموعات ويترك للطالب مااالً

للتوم في شفكارهم وابراتهم لمعرفأل مدى صختها ويساعدهم

في الخكم على صختها .
يعرف الطالب
 -6أن ِّ
مفهومي المقاومة

الكهربائية  ،واألوم .

المرحلة الثانية  :بلور المفهوم :
ي وم المعلم بعرل فال

 -يشاهد الطالب الفال

تعليمي عن قانون شوم

ثم يطلب المعلم من الماموعات اناابأل على نشاط رقم
( )5في شو ار العم و يلاص المفاهيم التي تم التوص
ليها م الطالب .

 -يايب الطالب على نشاط رقم ()5

 " -9فر الاهد بين طرفي موص

 -يعرا الطالب مفهومي الم اومأل

المار عند ثبوت دراأل الخ اررة ) ( ".

في ورقأل العم .

الكهربا يأل  ،واروم .
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التعليمي .

اكتب اسم المفهوم العلمي :
يتناسب تناسباً طردياً م شدة التيار

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور المعلم
يناق

المعلم مفهوم الم اومأل الكهربا يأل و اروم م

الطالب .
ثم ينت

لمناقشأل ال وانين الرياضيأل التي قام الطالب

دور الطالب
 -يشت الطالب ال وانين الرياضيأل التي

 -5ااصيأل فيهيا يأل للمادة تبين مدى

تربط فر الاهد وشدة التيار والم اومأل .

ممانعتها لمرور التيار الكهربا ي ) ( .

باشت اقها .

 -4أن يستنتج الطالب المرحلة الثالثة  :األنشطة العملية ( المهارات ) :

العالقة بين فرق الجهد يطلب المعلم من الماموعات تنفيا نشاط ( )2صفخأل ()09
الكهربائي وشد التيار

( قانون أوم ) عملياً .

في الكتاب المدرسي واستنتار ال وانين الرياضيأل التي تربط
شدة التيار وفر الاهد والم اومأل ببعضها من اال

اناابأل على نشاط رقم ( )0في ورقأل العم .

 -3أن يمثِّل الطالب

يناق

الكهربائي وشد التيار

للتوص لنو العالقأل بين فر الاهد وشدة التيار .

المعلم النتا ج التي توصلت ليها الماموعات .

العالقة بين فرق الجهد ثم يطلب منهم تمثي النتا ج التي خصلوا عليها بيانياً
بيانياً .

التقويم

 -0م اومأل موص فر الاهد بين طرفي
فولتاً واخداً و شدة التيار المار في شمبي اًر
واخداً ( .

 -يشاهد الطالب الفال

التعليمي .

 -ينفا الطالب نشاط رقم ( )0في ورقأل

العم من اال العم الاماعي .

)

أجب عن األسئلة التالية :
 -9سلك موص فر الاهد بين طرفي

 53فولت و شدة التيار المار في  4شمبير

 -يستنتج الطالب العالقأل بين فر الاهد  ،اد م اومأل الموص .

الكهربا ي وشدة التيار ( قانون شوم )

 -5مكواة كهربا يأل م اومأل سلكها Ω 55

 -تعرل ك ماموعأل نتا اها .

شدة التيار المار في سلكها .

 -يمث الطالب العالقأل بين فر الاهد

و يمر ب تيار شدت  0.5شمبير  ،اخسب

عملياً .

 -يتباد الطالب رالهم .

الكهربا ي وشدة التيار بيانياً .
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و تعم على فر اهد  553فولت  ،اد
 -0ساان كهربا ي م اومت Ω 233

فر الاهد للساان .

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -5أن يقدِّر الطالب

دور العلماء في خدمة

البشرية .

 -2أن يحل الطالب
مسائل لفظية على

قانون أوم .

دور المعلم
يناق

المعلم الطالب في شهميأل قانون شوم الاب توصلوا لي

واستادامات في الخياة اليوميأل من اال :

 فيم يمكن شن يفيدنا قانون شوم في خياتنا ؟ -ما واابنا نخو العلمال .

يناق

المعلم ارمثلأل المخلولأل في الكتاب المدرسي على

السبورة ثم يوا المعلم الطالب ليايبوا على المسا

التقويم

دور الطالب
 -ي در الطالب دور العلمال في ادمأل

 -4سلك موص فر الاهد بين طرفي

البشريأل .

 933فولت وم اومت  ، Ω 23اخسب عدد

 -يخ الطالب مسا

قانون شوم .

انلكترونات المارة في م ط
لفظيأل على

الموص اال

 2ثواني .

اللفظيأل الواردة في ورقأل العم .
المرحلة الرابعة  :التكيف :

 -يايب الطالب على نشاط رقم ()4

هنا يطلب المعلم من الطالب تلايص ما توصلوا لي من

في ورقأل العم من اال العم

في الت رير .

 -ي شر ممثلو الماموعات ما توصلت

ابرات اديدة من اال عم الماموعات من اال اناابأل الاماعي .
 يلاص الطالب ما توصلوا لي منعلى الماطط في نشاط رقم ( )4في شو ار
العم  .ثم ي وم ممثلو الماموعات ب رالة ما تم التوص لي ابرات من اال عم الماموعات .
 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .

لي الماموعات في الت رير .

 يايب الطالب على شس لأل الت ويمالاتامي .
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ماذا يحدث لو ؟ :
 -9قلت الم اومأل الكهربا يأل في الدا رة
الكهربا يأل ؟

 -5تم تشغي اهاه كتب علي ( 553شوم )
و ( )5شمبير على فر الاهد الر يس في

فلسطين ( )553فولت ؟

* التقويم الختامي :

 -9في إحدى التجارب لقياس مقاومة موصل حصل أحد الطالب على القياسات الموضحة في الجدول :
61

65

جـ ( فولت ) صفر

5

71

75

ت ( أمبير ) صفر 0.4 0.3 0.2 0.1

0.5

أ -مثل هذه القياسات بيانياً .

ب -احسب مقاومة الموصل .

ج -من الرسم جد شد التيار عندما يكون فرق الجهد  41فولت .
 -6سلك موصل فرق الجهد بين طرفيل  51فولت وشد التيار المار خاللل  5أمبير  ،احسب مقاومتل  ،واذا أصبح فرق الجهد بين طرفيل  61فولت  .فكم تصبح مقاومتل ؟
* واجب بيتي  :سؤال ( )7صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .

131

نموذج خطة تدريسية وفق نموذج الفورمات ( ) 4mat
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثاني ( المقاومة الكهربائية ) .

الدرس  :الرابع .

الموضوع  :طرق توصيل المقاومات .

عدد الحصص 6 :

تاريخ التنفيذ  6172 / ___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل طر توصي الم اومات وكيفيأل خساب الم اومأل المكاف أل لماموعأل م اومات موصلأل على التوالي والتواهب .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب طر المخافظأل على اراههة الكهربا يأل في المنه .

 -5شن يعرا الطالب الم اومأل المكاف أل  ،توصي الم اومات على التوالي  ،توصي الم اومات على التواهب .
 -0شن يستنتج الطالب قانون خساب الم اومأل المكاف أل لماموعأل م اومات موصلأل على التوالي والتواهب عملياً .
 -4شن يفسر الطالب توصي اراههة الكهربا يأل على التواهب في المنه .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على توصي الم اومات على التوالي وعلى التواهب باستادام ال وانين .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الف ارغ :

 -9شن ياكر الطالب اهاه قياس شدة التيار الكهربا ي وطري أل توصيل  -9 .ت اس شدة التيار الكهربا ي باستادام اهاه  .......ويوص على  .....في الدا رة الكهربا يأل .
 -5شن ياكر الطالب اهاه قياس فر الاهد الكهربا ي وطري أل توصيل  -5 .ي اس فر الاهد الكهربا ي باستادام اهاه  .....ويوص على  .......في الدا رة الكهربا يأل .
 -0شن ياكر الطالب وخدة قياس شدة التيار  ،وفر الاهد .

 -0ت اس شدة التيار الكهربا ي بوخدة  .............بينما ي اس فر الاهد بوخدة .............

 -4شن يعرا الطالب الم اومأل الكهربا يأل .

 -4ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..............

 -2شن ياكر الطالب نص قانون شوم والصيغأل الرياضيأل ل .

 -2ينص قانون شوم على شن شدة التيار الكهربا ي المار في موص تتناسب تناسباً  ........م

فر الاهد بين طرفي و  .........م الم اومأل  ،والصيغأل الرياضيأل ل .........................

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم  -شاههة شميتر – شاههة فولتميتر – شسالك توصي – ماموعأل م اومات ماتلفأل – مصدر كهربا ي –
فال

تعليمي – خاسوب – شاشأل عرل – اهاه . LCD
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -7أن يذكر الطالب

طرق المحافظة على

األجهز الكهربائية في

المنزل .

دور المعلم

التقويم

دور الطالب

المرحلة األولى  :المالحظة التأملية :

 -ياكر الطالب طر المخافظأل على

شفهي :

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات ثم ي وم بااب انتباه الطالب

اراههة الكهربا يأل في المنه .

 -لمااا ياب علينا التعام

من اال التالي :

 -ما شهميأل اراههة الكهربا يأل ؟ كيا نخافظ عليها من التلا ؟

كيا توص اراههة في المنه ؟ على التوالي شم على التواهب ؟

لمااا ؟ ثم يطلب منهم تنفيا النشاط رقم ( )9في ورقأل العم .

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في ورقأل

العم من اال العم الاماعي .
 -تعرل ك ماموعأل نتا اها .

م اراههة الكهربا يأل في
المنه بخرص وعنايأل ؟

 -يتباد الطالب رالهم .

 -يسمل المعلم للماموعات باالستاابات المتنوعأل ويترك للطالب

مااالً للتوم في شفكارهم وابراتهم لمعرفأل مدى صختها
ويساعدهم في الخكم على صختها .

يعرف الطالب
 -6أن ِّ
المقاومة المكافئة ،

توصيل المقاومات على

التوالي  ،توصيل

المرحلة الثانية  :بلور المفهوم :
ي وم المعلم بعرل فال

 -يشاهد الطالب الفال

تعليمي عن طر توصي الم اومات ثم  -يايب الطالب على نشاط رقم ( )5في

يطلب المعلم من الطالب اناابأل على نشاط رقم ( )5في شو ار
العم

المقاومات على التوازي  .و يلاص المفاهيم التي تم التوص
يناق

التعليمي .

ورقأل العم .

 -يعرا الطالب الم اومأل المكاف أل  ،توصي

الم اومات على التوالي  ،توصي الم اومات

ليها م الطالب .

المعلم مفهوم الم اومأل المكاف أل و توصي الم اومات على

التوالي وعلى التواهب م الطالب .

133

على التواهب .

اكتب اسم المفهوم العلمي :
 -9هي م اومأل واخدة تخ

مخ ماموعأل من الم اومات
دون شن ت ي
خد شب تغيير في
شدة التيار الكلي المار في

الدا رة ( .

)

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور المعلم
 -ثم يناق

م الطالب قانون خساب الم اومأل

المكاف أل لماموعأل م اومات موصلأل على التوالي
والتواهب .

التقويم

دور الطالب
 -ياكر الطالب قانون خساب

 -5هي طري أل توصي للم اومات يتم من

الم اومأل المكاف أل لماموعأل م اومات

االلها الخصو على شدة تيار ثابتأل وفر اهد

موصلأل على التوالي والتواهب .

متغير ( .

)

 -0هي طري أل توصي للم اومات يتم من

االلها الخصو على شدة تيار متغيرة وفر
اهد ثابت ( .

أكمل الفراغ :

)

 -9عند توصي الم اومات على التوالي فإن

الم اومأل المكاف أل تخسب من ال انون ...........

 -5عند توصي الم اومات على التواهب فإن

الم اومأل المكاف أل تخسب من ال انون ...........

 -4أن يستنتج الطالب
قانون حساب المقاومة

المكافئة لمجموعة مقاومات
موصلة على التوالي

والتوازي عملياً .

المرحلة الثالثة  :األنشطة العملية ( المهارات )  - :يايب الطالب على نشاط رقم
يطلب المعلم من الماموعات تنفيا نشاط ()2

صفخأل ( )04في الكتاب المدرسي ويتاب عم
الماموعات ثم يناق

السبورة وي ارن بينها .

نتا ج الماموعات على

أكمل الفراغ :

( )0في ورقأل العم من اال العم

 -9اا كانت الم اومتان المتصلتان على التوالي

 -يستنتج الطالب قانون خساب

 -5اا كانت الم اومتان المتصلتان على التواهب

الاماعي .

الم اومأل المكاف أل لماموعأل م اومات
موصلأل على التوالي والتواهب عملياً .
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متساويتين فإن م م = .......... × ........
متساويتين فإن م م = .......... ÷ ......

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -3أن يفسر الطالب

توصيل األجهز الكهربائية

على التوازي في المنزل .

دور المعلم
 -مااا يخد

دور الطالب

لق م م عند التوصي على التوالي

وعند التوصي على التواهب ؟ مااا يخد

لشدة

التيار في ك خالأل ؟ لمااا ؟
 -يناق

التقويم

 -يفسر الطالب توصي اراههة

كيا توص اراههة الكهربا يأل والمصابيل في

الكهربا يأل على التواهب في المنه .

المنه ؟ ولمااا ؟

المعلم الطالب في طري أل توصي

أجب عن األسئلة التالية :
 -9وصلت  2م اومات قيمأل ك منها  5شوم على

اراههة الكهربا يأل في المنه ويطلب منهم تفسير

التوالي  ،ما م دار الم اومأل المكاف أل مم ؟

توصيلها على التواهب .

 -5وصلت  2م اومات قيمأل ك منها  0شوم على

التواهب  ،ما م دار الم اومأل المكاف أل مم ؟
 -5أن يحل الطالب مسائل

لفظية على توصيل

المقاومات على التوالي

وعلى التوازي باستخدام

القوانين .

 -يناق

المعلم م الطالب ارمثلأل المخلولأل في

الكتاب المدرسي .

 -ثم يطلب منهم اناابأل على المسا

اللفظيأل

 -يخ الطالب مسا

توصي الم اومات .
 -يناق

في نشاط رقم ( )0في ورقأل العم من اال عم
الماموعات ويناق

لفظيأل على

الطالب الخ م المعلم .

 -0وصلت ثال

م اومات قيمتها ، Ω 9 ، Ω 5

 Ω 2على التوالي فإاا كانت شدة التيار المار
 0شمبير  ،اخسب ما يلي :

ش)

مم

ب) شدة التيار المار في الم اومأل Ω9

الخ م الطالب على

ر) فر الاهد الكلي
 -4وصلت ثال

السبورة .

 -يعطي المعلم فرصأل للطالب لتصخيل شاطا هم

م اومات قيمتها ، Ω 2 ، Ω 5

 Ω 4على التواهب فإاا كانت شدة التيار المار

وتعدي الخلو الناقصأل .

ش)

 99شمبير  ،اخسب ما يلي :
مم

ب) فر الاهد الكلي

ر) شدة التيار المار في الم اومأل . Ω 4
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور المعلم

دور الطالب

المرحلة الرابعة  :التكيف :

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )4في

هنا يطلب المعلم من الطالب تلايص ما توصلوا لي من

ورقأل العم من اال العم الاماعي .

ابرات اديدة من اال عم الماموعات من اال اناابأل

على الماطط في نشاط رقم ( )4في شو ار العم .
ثم ي وم ممثلو الماموعات ب رالة ما تم التوص

الت رير .

التقويم

لي في

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .

 -2لديك صندوقان في الصندو ارو
م اومات قيمأل ك ٍ منها  4شوم  ،و في

 -يلاص الطالب ما توصلوا لي من ابرات الصندو الثاني م اومات قيمأل ك ٍ منها

من اال عم الماموعات .

 -ي شر ممثلو الماموعات الت رير الاب

توصلت لي الماموعات .

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

الاتامي .

 93شوم  .بين بالرسم كيا يمكن

الخصو على م اومأل م دارها :
ش 95 -شوم

ب 7 -شوم

صلت المصابيح
* ماذا يحدث لو ُو ِّ
الكهربائية في المنزل على التوالي ؟

* التقويم الختامي :

صلت  3مقاومات قيمتها على الترتيب (  ) Ω 3 ، Ω 5 ، Ω 4 ، Ω 6على التوالي  ،فإذا كانت شد التيار المار في الدائر الكهربائية  4أمبير  ،احسب ما يلي :
ُ -9و ِّ
ج) فرق الجهد الكلي
ب) شد التيار المار في المقاومة Ω 3
أ) المقاومة المكافئة
صلت  4مقاومات قيمتها على الترتيب (  ) Ω 4 ، Ω 4 ، Ω 2على التوازي  ،فإذا كانت شد التيار المار في الدائر الكهربائية  5أمبير  ،احسب ما يلي :
ُ -6و ِّ
ج) شد التيار المار في المقاومة Ω 2
ب) فرق الجهد الكلي
أ) المقاومة المكافئة
* واجب بيتي  :سؤال ( )5صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .

صلت مقاومتان قيمة كل منهما  71أوم على التوالي مر وعلى التوازي مر أخرى  ،فإذا كانت شد التيار المار  2أمبير  .فأكمل الجدول اآلتي :
 ُو ِّطريقة التوصيل

م

م

شد التيار المار في كل مقاومة

على التوالي
على التوازي
136

فرق الجهد الكلي

نموذج خطة تدريسية وفق نموذج الفورمات ( ) 4mat
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثاني ( المقاومة الكهربائية ) .

الدرس  :الخامس .

الموضوع  :حساب المقاومة الكربونية بداللة األلوان .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 / ___ / ___ :م

الهدف العام  /خساب الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب شهميأل الم اومات في اراههة الكهربا يأل .
 -5شن يصنا الطالب الم اومات خسب قيمتها ونو مادتها .

 -0شن يعرا الطالب الم اومأل الثابتأل  ،الم اومأل المتغيرة  ،الم اومأل الكربونيأل .
 -4شن يخسب الطالب قيمأل الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان عملياً .

 -2شن يستادم الطالب الم اومأل المتغيرة للتخكم في شدة التيار عملياً .
الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب الم اومأل الكهربا يأل .

 -9ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..................

 -5شن ياكر الطالب وخدة قياس الم اومأل .

 -5ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة ................

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم – م اومات كربونيأل – ريوستات – شاههة ملتميتر – شاههة شميتر – شاههة فولتميتر – شسالك توصي –
فال

تعليمي – خاسوب – شاشأل عرل – اهاه . LCD
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -7أن يذكر الطالب

أهمية المقاومات في

األجهز الكهربائية .

دور المعلم

التقويم

دور الطالب

المرحلة األولى  :المالحظة التأملية :

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في

شفهي :

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات ثم ي وم بااب انتباه

ورقأل العم من اال العم

لمااا تستادم الم اومات في صناعأل

الطالب من اال عرل لوخأل م اومات كربونيأل ملونأل
ويسولهم :

الاماعي .

 -يصنا الطالب الم اومات خسب

اراههة الكهربا يأل ؟

قيمتها ونو مادتها .

من رشى مث هاه اللوخأل ؟ وشين ؟ ما فا دتها ؟

ثم يطلب منهم اناابأل على نشاط ( )9في ورقأل العم .
 -يسمل المعلم للماموعات باالستاابات المتنوعأل

 تعرل ك ماموعأل نتا اها . -يتباد الطالب رالهم .

ثم يستعرل المعلم اابات الماموعات ويترك للطالب

مااالً للتوم في شفكارهم وابراتهم لمعرفأل مدى صختها
ويساعدهم في الخكم على صختها .

 -6أن يصنف الطالب

المقاومات حسب قيمتها
ونوع مادتها .

يعرف الطالب
 -4أن ِّ

المقاومة الثابتة ،

المقاومة المتغير ،

المقاومة الكربونية .

المرحلة الثانية  :بلور المفهوم :
ي وم المعلم بعرل فال

 -يشاهد الطالب الفال

تعليمي عن شنوا الم اومات ثم  -يايب الطالب على نشاط رقم

يطلب المعلم من الطالب اناابأل على نشاط رقم ( )5في

شو ار العم .
 -يناق

التعليمي .

المعلم شنوا الم اومات م طالب كالتالي :

( )5في ورقأل العم .

 -يصنا الطالب الم اومات خسب

قيمتها ونو مادتها.

 -كيا صنا العلمال الم اومات ؟

اكتب اسم المفهوم العلمي :
 -9هي م اومأل تستادم لتافيل شدة
التيار ولها ن طتا توصي ( .

)

 -5هي م اومأل تستادم للتخكم في شدة
التيار ولها ثال

ن اط توصي (.

)

 -0شكثر شنوا الم اومات الثابتأل استاداماً
مخاطأل بخل ات ملونأل تخدد قيمتها ( .

 لى كم نو صنفت خسب نو المادة التي صنعتمنها ؟
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األهداف السلوكية

دور المعلم

دور الطالب

 صنا الم اومات خسب قيمتها ؟ ثم يلاص المفاهيم التي تم التوصيناق

التقويم

ليها م الطالب .

المعلم مفهوم الم اومأل الثابتأل والم اومأل المتغيرة م

 -يعرا الطالب الم اومأل الثابتأل ،

أكمل الفراغ :

الم اومأل المتغيرة  ،الم اومأل الكربونيأل .

 -9تخسب قيمأل الم اومأل الكربونيأل بداللأل
ارلوان من اال ال انون التالي .........

 -5قد تص قيمأل الم اومأل الكربونيأل لى

الطالب وشهميأل الم اومأل الكربونيأل .

 ...........شوم .
 -3أن يحسب الطالب

قيمة المقاومة الكربونية

بداللة األلوان عملياً .

المرحلة الثالثة  :األنشطة العملية ( المهارات ) :
 -يناق

 -ينفا الطالب ارنشطأل العمليأل في

المعلم المثا المخلو في الكتاب المدرسي على

نشاط رقم ( )0في ورقأل العم من اال

السبورة ثم يطلب من الماموعات تنفيا نشاط ( )93صفخأل العم الاماعي .

( )44ثم يطلب منهم خساب قيم لم اومات كربونيأل بداللأل
باستادام ادو ارلوان .

المقاومة المتغير للتحكم
في شد التيار عملياً .

العم ثم يناق
ويناق

أكمل الفراغ :
 -9تستادم الم اومأل المتغيرة لق .........

يطلب المعلم من الماموعات تنفيا نشاط ( )99صفخأل

( )42في الكتاب المدرسي من اال

ورقة العمل .

 -يخسب الطالب قيمأل الم اومأل

ارلوان وكالك تخديد شلوان الم اومأل الكربونيأل بداللأل قيمتها الكربونيأل بداللأل ارلوان عملياً .

 -5أن يستخدم الطالب

األسئلة الوارد في نشاط رقم ( )4في

نشاط ( )0في ورقأل

م الطالب النتا ج التي توصلوا ليها

ما يلي :

 -يستادم الطالب الم اومأل المتغيرة

للتخكم في شدة التيار عملياً .

في شدة التيار .

 -5من شمثلأل الم اومات المتغيرة ..........
و  .........و ...............

 -0يرمه للم اومأل المتغيرة في الدا رة

 -ااكر امثلأل من خياتك اليوميأل على الم اومأل المتغيرة ؟

الكهربا يأل بالرمه  ........والم اومأل الثابتأل
بالرمه ..................
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور المعلم
المرحلة الرابعة  :التكيف :
هنا يطلب المعلم من الطالب تلايص ما توصلوا

التقويم

دور الطالب
 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )4في

ورقأل العم من اال العم الاماعي .

ماذا يحدث لو ؟ :
تمت هالأل امي الم اومات من اراههة

لي من ابرات اديدة من اال عم الماموعات  -يلاص الطالب ما توصلوا لي من ابرات الكهربا يأل ؟

من اال اناابأل على الماطط في نشاط رقم

( )4في شو ار العم .

من اال عم الماموعات .

 -ي شر ممثلو الماموعات الت رير الاب

ثم ي وم ممثلو الماموعات ب رالة ما تم التوص

توصلت لي الماموعات .

لي في الت رير .

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم الاتامي

 ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايألالرااعأل .
* التقويم الختامي :

استعن بالجدول صفحة ( )34في الكتاب المدرسي في اإلجابة عن األسئلة التالية :

 -7جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها  17 :كيلو أوم . % 71 +
 -6جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها . Ω % 3 + 71 :

 -4مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :األصفر  ،واألسود  ،واألصفر  ،والفضي  .احسب قيمتها .

 -3مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :البنفسجي  ،والرمادي  ،واألزرق  ،والبني  .احسب قيمتها .
* واجب بيتي  :سؤال ( )3صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج الفورمات ( ) 4mat
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثالث ( األعمد الكهربائية وطرق توصيلها ) .

الدرس  :السادس .

الموضوع  :القو الدافعة الكهربائية .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 / ___ / ___ :م

الهدف العام  /خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل لعمود كهربا ي .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب شهميأل ارعمدة الكهربا يأل في خياتنا.
 -5شن يعرا الطالب ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود الكهربا ي .
 -0شن يستنتج الطالب قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل .
 -4شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب شدة التيار .

 -9كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة تسمى .......

 -5شن يعرا الطالب فر الاهد .

 -5الفر الناتج عن ااتالا الشخنأل بين شب ن طتين يسمى ................

 -0شن ياكر الطالب وخدة قياس شدة التيار وفر الاهد .

 -0ت اس شدة التيار بوخدة  .................بينما ي اس فر الاهد بوخدة .................

 -2شن ياكر الطالب وخدة قياس الم اومأل الكهربا يأل .

 -2ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة .................

 -4شن يعرا الطالب الم اومأل الكهربا يأل .

 -4ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..................

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم – شعمدة اافأل ماتلفأل .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور المعلم

التقويم

دور الطالب

 -7أن يذكر الطالب

المرحلة األولى  :المالحظة التأملية :

في حياتنا.

اال عرل شعمدة اافأل بعضها كتب علي  5فولت وبعضها

أهمية األعمد الكهربائية ي سم الطالب لى ماموعات ثم ي وم بااب انتباه الطالب من

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في ورقأل

شفهي :

العم من اال العم الاماعي .

لمااا نستادم ارعمدة الكهربا يأل

 -ياكر الطالب شهميأل ارعمدة الكهربا يأل

كتب علي  1.5فولت شخضرها الطالب من مناهلهم ويسولهم مااا في خياتنا.

في المنه ؟

 -تعرل ك ماموعأل نتا اها .

تعني هاه ال يم ؟

 -يتباد الطالب رالهم .

ثم يطلب منهم اناابأل على نشاط ( )9في ورقأل العم .

 -يسمل المعلم للماموعات باالستاابات المتنوعأل ثم يستعرل

المعلم اابات الماموعات و يترك للطالب مااالً للتوم في

شفكارهم وابراتهم لمعرفأل مدى صختها ويساعدهم في الخكم على

صختها .
 -يناق

الخياة .
يعرف الطالب
 -6أن ِّ

القو الدافعة الكهربائية

للعمود الكهربائي .

المعلم شهميأل ارعمدة الكهربا يأل واستاداماتها في

المرحلة الثانية  :بلور المفهوم :

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )5في

ي وم المعلم بعرل مواه عن ال وة الدافعأل الكهربا يأل كالتالي :

تعرفون شن البطاريأل تهود الدا رة الكهربا يأل بالطاقأل الالهمأل

لتخريك انلكترونات بين طرفي الدا رة لضمان واود فر اهد

يساعد في سريان التيار الكهربا ي وتعلمون شن للبطاريأل قطبان
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ورقأل العم .

اكتب اسم المفهوم العلمي :
فر الاهد بين قطبي العمود

الكهربا ي و الدا رة مفتوخأل .
(

)

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور المعلم
مواب وسالب لاا فالشغ الاب تبال البطاريأل لن

التقويم

دور الطالب
الشخنات

من ال طب السالب لى ال طب المواب داالها يسمى ال وة الدافعأل
الكهربا يأل وهي عبارة عن فر اهد بين قطبي العمود شو البطاريأل

 يعرا الطالب ال وة الدافعأل الكهربا يأل أكمل الفراغ : -ت اس ال وة الدافعأل الكهربا يأل

للعمود الكهربا ي .

بوخدة ..............

والدا رة الكهربا يأل مفتوخأل وت اس بوخدة الفولت ولك عمود كهربا ي
م اومأل دااليأل موصولأل على التوالي م الم اومأل الاارايأل .

ثم يطلب المعلم من الطالب اناابأل على نشاط رقم ( )5في شو ار
العم و يلاص ما تم التوص
يناق

لي م الطالب .

المعلم مفهوم ال وة الدافعأل الكهربا يأل ووخدة قياسها .

 -4أن يستنتج الطالب

ي وم المعلم باشت ا قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل على

الدافعة الكهربائية .

ويلاص قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل وال وانين الفرعيأل

قانون حساب القو

السبورة من اال مناقشأل الطالب .

أكمل الفراغ :
 -يستنتج الطالب قانون خساب ال وة

الدافعأل الكهربا يأل .

مسائل لفظية على

قانون حساب القو

الدافعة الكهربائية .

م د = ...................

المرحلة الثالثة  :األنشطة العملية ( المهارات ) :
يناق

 -ينفا الطالب نشاط رقم ( )0في ورقأل

المعلم المثا المخلو في الكتاب المدرسي على السبورة

ويطرا شمثلأل شارى ثم يطلب من الماموعات تنفيا نشاط ( )0في
ورقأل العم لخ مسا

من ال انون  :ق د = ...........

ت = ....................

المنبث أل من على السبورة .
 -3أن يحل الطالب

 -تخسب ال وة الدافعأل الكهربا يأل

لفظيأل على ال وة الدافعأل الكهربا يأل .
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العم من اال العم الاماعي .
 -يخ الطالب مسا

لفظيأل على

قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل .

المسائل اللفظية الوارد في

نشاط ( )4في ورقة العمل .

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور المعلم
ثم يناق

التقويم

دور الطالب
 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )4في

الخ على السبورة م الطالب  .ويترك مااالً

للماموعات لمرااعأل خلها وتصخيخ .

* ماذا يحدث لو ؟ :

ورقأل العم من اال العم الاماعي .

 -9س ط راديو كهربا ي في خول

المرحلة الرابعة  :التكيف :

ابرات من اال عم الماموعات .

هنا يطلب المعلم من الطالب تلايص ما توصلوا لي من

 -ي شر ممثلو الماموعات الت رير الاب

يستخم ؟

 -5س ط راديو يعم بالبطاريأل في

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

شاص يستخم ؟

 -يلاص الطالب ما توصلوا لي من

توصلت لي الماموعات .

ابرات اديدة من اال عم الماموعات من اال اناابأل
على الماطط في نشاط رقم ( )4في شو ار العم .
ثم ي وم ممثلو الماموعات ب رالة ما تم التوص

الاتامي .

لي في

االستخمام بينما كان هناك شاص

خول االستخمام بينما كان هناك

الت رير .

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .

* التقويم الختامي  /أجب عن األسئلة التالية :

وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها  5.9أوم  ،احسب شد التيار .
 -7بطارية مقاومتها الداخلية  0.1أوم و قوتها الدافعة الكهربائية  76فولت ِّ

وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها  ، Ω 2احسب القو الدافعة الكهربائية للبطارية علماً بأن شد التيار المار في الدار  5أمبير .
 -6بطارية مقاومتها الداخلية ِّ Ω 6

وصل طرفاه بمقاومة خارجية مقدارها ( )0.5أوم فكانت شد التيار المار ( )7أمبير فإذا استبدلت هذه المقاومة بمقاومة أخرى
 -4عمود قوتل الدافعة الكهربائية ( )1.5فولت ِّ
مقدارها ( )7أوم  .احسب شد التيار المار في هذه المقاومة .

* واجب بيتي  :سؤال ( )4صفحة ( + )52سؤال ( )2صفحة ( )13في الكتاب المدرسي .
144

نموذج خطة تدريسية وفق نموذج الفورمات ( ) 4mat
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثالث ( األعمد الكهربائية وطرق توصيلها ) .

الدرس  :السابع .

الموضوع  :توصيل األعمد الكهربائية .

عدد الحصص 6 :

تاريخ التنفيذ  6172 / ___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل طر توصي ارعمدة الكهربا يأل وكيفيأل خساب

د

الكليأل  ،م د الكليأل .

األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب استادامات ارعمدة الكهربا يأل في خياتنا.

 -5شن يعرا الطالب توصي ارعمدة الكهربا يأل على التوالي  ،توصي ارعمدة على التواهب  ،توصي ارعمدة على التضاعا  ،المصدر المثالي .
 -0شن يوضل الطالب قانون خساب

د الكليأل  ،م د الكليأل لماموعأل شعمدة كهربا يأل موصلأل على التوالي والتواهب والتضاعا .

 -4شن يبين الطالب الخاالت التي ال يسمل فيها بتوصي عمودين كهربا يين مثاليين على التواهب .

 -2شن يوص الطالب ماموعأل شعمدة كهربا يأل على التوالي وعلى التواهب وعلى التضاعا عملياً .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على توصي ارعمدة الكهربا يأل .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن ياكر الطالب مكونات العمود الكهربا ي .

 -9يتكون العمود الكهربا ي من  ................و  ...............و ......................

 -5شن يعرا الطالب ال وة الدافعأل الكهربا يأل . .

 -5فر الاهد بين قطبي العمود الكهربا ي والدا رة مفتوخأل يسمى ..............................

 -0شن ياكر الطالب طر التوصي في الدوا ر الكهربا يأل .
 -4شن ياكر الطالب استادامات ارعمدة الكهربا يأل .

 -0طر التوصي في الدوا ر الكهربا يأل هي  .................و ...................

 -4يستادم العمود الااا في  ........بينما يستادم المركم الرصاصي في ............

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم  -شاههة شميتر – شاههة فولتميتر – شسالك توصي – شعمدة كهربا يأل .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -7أن يذكر الطالب

استخدامات األعمد

الكهربائية في حياتنا .

دور المعلم
المرحلة األولى  :المالحظة التأملية :

دور الطالب
 -ياكر الطالب استادامات

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات ثم ي وم بااب ارعمدة الكهربا يأل في خياتنا.
انتباه الطالب من اال عرل صور على

البوربوينت رعمدة اافأل داا الراديو ويطلب
منهم تنفيا النشاط رقم ( )9في ورقأل العم .

التقويم

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في

شفهي :
لمااا نستادم ارعمدة الكهربا يأل ؟

ورقأل العم من اال العم

الاماعي .

 -يسمل المعلم للماموعات باالستاابات المتنوعأل  -تعرل ك ماموعأل نتا اها .

ثم يستعرل اابات الماموعات و يترك للطالب

 -يتباد الطالب رالهم .

مااالً للتوم في شفكارهم وابراتهم لمعرفأل مدى
صختها ويساعدهم في الخكم على صختها .

يعرف الطالب توصيل
 -6أن ِّ

األعمد على التوالي ،

توصيل األعمد على التوازي

 ،توصيل األعمد على

التضاعف  ،المصدر
المثالي .

المرحلة الثانية  :بلور المفهوم :
ي وم المعلم بعرل عملي لتوصي ارعمدة

الكهربا يأل م يطلب من الطالب اناابأل على
نشاط رقم ( )5في شو ار العم  .و يلاص

المفاهيم التي تم التوص
يناق

ليها م الطالب .

المعلم مفهوم توصي ارعمدة على التوالي

والتواهب والتضاعا والمصدر المثالي .

 يشاهد الطالب العرل العملي  * .اكتب اسم المفهوم العلمي : -يايب الطالب على نشاط رقم

ش -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل توص فيها

 -يعرا الطالب كالً من :

للخصو على قوة دافعأل كهربا يأل كبيرة لفترة همنيأل

( )5في ورقأل العم .

توصي ارعمدة على التوالي ،
توصي ارعمدة على التواهب ،

توصي ارعمدة على التضاعا ،

المصدر المثالي .

ارقطاب الماتلفأل م بعضها البعل وتهدا

قصيرة ( .

ب -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل توص فيها
ارقطاب المتشابهأل م بعضها البعل وتهدا

للخصو على قوة دافعأل كهربا يأل صغيرة لفترة همنيأل
طويلأل ( .
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األهداف السلوكية
 -4أن يوضح الطالب
قانون حساب ق د

الكلية  ،م د الكلية

لمجموعة أعمد

كهربائية موصلة على

التوالي والتوازي

والتضاعف .

دور المعلم
 -يناق

المعلم م الماموعات قانون خساب

التقويم

دور الطالب
د

الكليأل  ،م د الكليأل لماموعأل ارعمدة الكهربا يأل

الموصلأل على التوالي والتواهب والتضاعا على

 -يوضل الطالب قانون خساب

د الكليأل ر -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل تكون

 ،م د الكليأل لماموعأل شعمدة كهربا يأل

موصلأل على التوالي والتواهب والتضاعا .

السبورة كالتالي :

على التوالي والتواهب معاً وتهدا للخصو على

قوة دافعأل كهربا يأل كبيرة لفترة همنيأل طويلأل .
(

 -شب طر التوصي نخص منها على قوة دافعأل

)

د -هو المصدر الاب ليس لدي م اومأل دااليأل
للتيار الكهربا ي ( .

شكبر ؟

)

 -كيف تحسب قيمة ق د الكلية  ،م د الكلية

 -شب طر التوصي نخص منها على شدة تيار

عند توصيل األعمد الكهربائية على التوالي

شكبر ؟

والتوازي والتضاعف ؟
 -3أن يبين الطالب

الحاالت التي ال يسمح
فيها بتوصيل األعمد

الكهربائية على

التوازي .

 -يناق

المعلم الخاالت التي ال يسمل فيها

بتوصي عمودين مثاليين على التواهب ويسو

 -يبين الطالب الخاالت التي ال يسمل فيها أكمل الفراغ :

بتوصي ارعمدة الكهربا يأل على التواهب .

الطالب :

 -يمن توصي عمودين كهربا يين مثاليين على

التواهب في الخاالت ااتيأل :

 -لمااا ال يسمل في هاه الخاالت بتوصي عمودين

ش) اا كانت ال وة الدافعأل الكهربا يأل رخدهما

 ....من ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود ااار.

مثاليين على التواهب ؟

ب) اا كان لهما نفس ال وى الدافعأل الكهربا يأل

ولكن كانت ارقطاب .........
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األهداف السلوكية
 -5أن يوصل الطالب

مجموعة أعمد كهربائية

على التوالي وعلى التوازي
وعلى التضاعف عملياً .

 -2أن يحل الطالب

دور المعلم

دور الطالب

المرحلة الثالثة  :األنشطة العملية ( المهارات ) :
يطلب المعلم من الماموعات تنفيا نشاط ()94

صفخأل ( )22في الكتاب المدرسي ثم يناق

نتا ج

الماموعات م الطالب .
 -ي وم المعلم بمناقشأل ارمثلأل المخلولأل في الكتاب

مسائل لفظية على توصيل المدرسي م الطالب على السبورة ثم يطلب منهم

األعمد الكهربائية .

اناابأل على المسا

اللفظيأل في نشاط رقم ( )0في

ورقأل العم ثم يناق

الخ م الطالب .

المرحلة الرابعة  :التكيف :
هنا يطلب المعلم من الطالب تلايص ما توصلوا

لي من ابرات اديدة من اال عم الماموعات

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )0في

ورقأل العم من اال العم الاماعي .

 -يوص الطالب ماموعأل شعمدة كهربا يأل

في شو ار العم .ثم ي وم ممثلو الماموعات ب رالة
ما تم التوص

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل

الرااعأل .

أجب عن اآلتي :
 -9في شب طر التوصي كان فر الاهد
شكبر ؟

على التوالي وعلى التواهب وعلى التضاعا  -5في شب طر التوصي كانت شدة

عملياً .

 -يخ الطالب مسا

ارعمدة الكهربا يأل .

التيار شكبر ؟

لفظيأل على توصي

 يايب الطالب على نشاط رقم ( )4فيورقأل العم من اال العم الاماعي .

المسائل اللفظية الوارد في ورقة العمل .

ماذا يحدث لو؟ :
 -9وصلت اراههة الكهربا يأل في المنه

 -يلاص الطالب ما توصلوا لي من

على التوالي ؟

 -ي شر ممثلو الماموعات الت رير الاب

شعلى شعمدة الكهربال في الشوار ؟

من اال اناابأل على الماطط في نشاط رقم ( )4ابرات من اال عم الماموعات .
لي في الت رير .

التقويم

توصلت لي الماموعات .

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

الاتامي .
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 -5لم تواد المفاتيل الهوا يأل ( السكاكين )

* التقويم الختامي :

صلت بمقاومة خارجية مقدارها
صلت ثالثة أعمد كهربائية على التوازي  ،فإذا كانت القو الدافعة للعمود الواحد  76فولت ،والمقاومة الداخلية لل ُ ، Ω 1.2و ِّ
ُ -7و ِّ
 . Ω 3.6احسب ما يلي :
أ) القو الدافعة الكلية لاعمد .

ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .

ج) شد التيار الكلي .

صلت بمقاومة خارجية مقدارها
صلت خمسة أعمد كهربائية على التوالي  ،فإذا كانت القو الدافعة للعمود الواحد  3فولت والمقاومة الداخلية للعمود الواحد ُ ، Ω 0.3و ِّ
ُ -6و ِّ
 . Ω 3.5احسب ما يلي :
أ) القو الدافعة الكلية لاعمد .

ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .

ج) شد التيار الكلي .

صلت  2أعمد كهربائية على التضاعف في  3صفوف  ،فإذا كانت القو الدافعة الكهربائية للعمود الواحد فولت  ،م د للعمود الواحد  0.4أوم  ،احسب ما يلي :
ُ -4و ِّ
أ) ق د ك
ب) م د م
 -3لديك  2أعمد كهربائية القو الدافعة الكهربائية لكل منها  4فولت  .وضح بالرسم فقط كيف تحصل على قو دافعة كهربائية كلية مقدارها  9فولت .

* واجب بيتي  :سؤال ( )6صفحة ( )52في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج الفورمات ( ) 4mat
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الرابع ( القدر الكهربائية ) .

الدرس  :الثامن .

الموضوع  :الطاقة الكهربائية والقدر .

عدد الحصص 6 :

تاريخ التنفيذ  6172 / ___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل العالقأل بين الطاقأل الكهربا يأل وال درة .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب بعل تخوالت الطاقأل الكهربا يأل في المنه .

 -5شن يعرا الطالب الطاقأل  ،ال درة الكهربا يأل  ،الاو  ،الواط .
 -0شن يستنتج الطالب قانون خساب الطاقأل الكهربا يأل .

 -4شن يستنتج الطالب العالقأل بين الطاقأل المتخولأل في الاهاه وقدرة الك الاهاه عملياً .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على خساب الطاقأل الكهربا يأل وال درة الكهربا يأل .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب شدة التيار .

 -9كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة تسمى .......

 -5شن يعرا الطالب فر الاهد .

 -5الفر الناتج عن ااتالا الشخنأل بين شب ن طتين يسمى ................

 -0شن ياكر الطالب وخدة قياس شدة التيار وفر الاهد .

 -0ت اس شدة التيار بوخدة  .................بينما ي اس فر الاهد بوخدة .................

 -2شن ياكر الطالب تخوالت الطاقأل الخادثأل عند شخن وتفريو

 -2عند شخن المركم الرصاصي تتخو الطاقأل من  ....................لى ...............

 -4شن ياكر الطالب بعل ششكا الطاقأل .
المركم الرصاصي .

 -4من ششكا الطاقأل  ................و  .................و ..............

وعند تفريو المركم الرصاصي تتخو الطاقأل من  ....................لى ...............

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم – مصابيل كهربا يأل ماتلفأل ال درة – فولتميتر – شميتر – شسالك توصي – مصدر كهربا ي – م اومأل متغيرة –
عرل بوربوينت – خاسوب – شاشأل عرل – اهاه . LCD
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األهداف السلوكية
 -7أن يذكر

الطالب بعض

تحوالت الطاقة

الكهربائية في

المنزل .

دور المعلم

التقويم

دور الطالب
 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في شفهي :

المرحلة األولى  :المالحظة التأملية :
ي سم الطالب لى ماموعات ثم ي وم بااب انتباه الطالب من اال

ورقأل العم من اال العم

الكهربا يأل في المنه ؟ ه امي اراههة الكهربا يأل تستهلك كهربال

 -ياكر الطالب بعل تخوالت

السؤا التالي  - :ااكر بعل تخوالت الطاقأل الكهربا يأل في اراههة الاماعي .
بنفس ال در ؟ عالم يعتمد الك ؟

ااكر بعل تخوالت الطاقأل الكهربا يأل في
المنه .

الطاقأل الكهربا يأل في المنه .

 -تعرل ك ماموعأل نتا اها .

ثم يطلب منهم اناابأل على نشاط ( )9في ورقأل العم .

 -يتباد الطالب رالهم .

 -يسمل المعلم للماموعات باالستاابات المتنوعأل ثم يستعرل

المعلم اابات الماموعات و يترك للطالب مااالً للتوم في شفكارهم
وابراتهم لمعرفأل مدى صختها ويساعدهم في الخكم على صختها .

يعرف
 -6أن ِّ

الطالب الطاقة ،

القدر الكهربائية ،

الجول  ،الواط .

المرحلة الثانية  :بلور المفهوم :

 -يشاهد الطالب عرل

ي وم المعلم بعرل بوربوينت يستعرل في مفهومي الطاقأل وال درة

الكهربا يأل والعالقأل الرياضيأل التي تربطهما .

ثم يطلب المعلم من الطالب اناابأل على نشاط رقم ( )5في شو ار

العم ويلاص ما تم التوص

لي م الطالب كما يلي :

 -ما هي الطاقأل ؟ ما وخدة قياسها ؟

البوربوينت .

 -يايب الطالب على نشاط رقم

( )5في ورقأل العم .

 -يعرا الطالب الطاقأل  ،ال درة

الكهربا يأل  ،الاو  ،الواط .

 مااا ي صد بال درة الكهربا يأل ؟ وما وخدة قياسها ؟ -مااا ي صد بك ٍ من  :الاو  ،والواط ؟

اكتب اسم المفهوم العلمي :
 -9هي ال درة على با شغ و خدا
تغيير في النظام ( .

)

 -5الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل في وخدة
الهمن ( .

)

 -0كميأل الطاقأل التي يستادمها اهاه
قدرت واط واخد في همن قدره ثانيأل واخدة .

(
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األهداف السلوكية
 -4أن يستنتج

الطالب قانون حساب

الطاقة الكهربائية .

دور المعلم

التقويم

دور الطالب

ي وم المعلم باشت ا قانون خساب الطاقأل الكهربا يأل على

 -يستنتج الطالب قانون خساب الطاقأل

 -4قدرة م اومأل اهاه تتخو في

السبورة من اال مناقشأل الطالب كالتالي :

الكهربا يأل .

الطاقأل بمعد  9او في الثانيأل .

 -عالم يعتمد م دار الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل في اهاه ما ؟

(

)

أكمل الفراغ :

 -كيا نعبر عن العالقأل بين الطاقأل المتخولأل وكميأل الشخنأل

وفر الاهد رياضياً ؟

 -9ت اس الطاقأل بوخدة  ........بينما

 -كيا يمكن خساب الطاقأل المتخولأل رياضياً ؟

ت اس ال درة الكهربا يأل بوخدة .......

 -5ال انون الاب يربط الطاقأل

ثم يلاص المعلم ال وانين التي تم اشت اقها على السبورة .

الكهربا يأل بال درة هو ..........

 -0يمكن خساب الطاقأل المتخولأل من
ال انون  :ط = ..... × ..... × ....
 -3أن يستنتج

الطالب العالقة بين

الطاقة المتحولة في

الجهاز وقدر ذلك
الجهاز عملياً .

المرحلة الثالثة  :األنشطة العملية ( المهارات ) :

 -ينفا الطالب نشاط رقم ( )0في ورقأل

أكمل الفراغ :

يطلب المعلم من الماموعات تنفيا نشاط ( )92صفخأل ()25

العم من اال العم الاماعي .

 -9يمكن خساب ال درة رياضياً من

 -يستنتج الطالب العالقأل بين الطاقأل

في الكتاب المدرسي من اال نشاط ( )0في ورقأل العم

المتخولأل في الاهاه وقدرة الك الاهاه عملياً  -5الكيلو واط =  .........واط

الستنتار العالقأل بين الطاقأل المتخولأل في الاهاه وقدرت .

ثم يناق

ال انون :

= ..... × .....

نتا ج الماموعات م الطالب .

 -ي وم المعلم بعد الك بمناقشأل كيفيأل خساب ال درة رياضياً .
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األهداف السلوكية

دور المعلم

 -5أن يحل الطالب  -يناق
مسائل لفظية على

حساب الطاقة

الكهربائية والقدر

الكهربائية .

دور الطالب

المعلم ارمثلأل المخلولأل في الكتاب المدرسي عن

الطاقأل المتخولأل وال درة الكهربا يأل على السبورة ثم يطلب من

الماموعات خ المسا
العم ثم يناق

التقويم

اللفظيأل في نشاط رقم ( )0في ورقأل

الخ م الطالب .

المسائل اللفظية الوارد في نشاط ()4

 -ياكر الطالب قانون خساب ال درة

رياضياً .

 -يخ الطالب مسا

لفظيأل على خساب

في ورقة العمل .

الطاقأل الكهربا يأل وال درة الكهربا يأل .

المرحلة الرابعة  :التكيف :

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )4في

هنا يطلب المعلم من الطالب تلايص ما توصلوا لي من

ورقأل العم من اال العم الاماعي .

 -9وصلت ثالثأل شاههة قدراتها الكهربا يأل

من اال عم الماموعات .

على م بس قدرت  9333واط ؟

ابرات اديدة من اال عم الماموعات من اال اناابأل
على الماطط في نشاط رقم ( )4في شو ار العم .
ثم ي وم ممثلو الماموعات ب رالة ما تم التوص

لي في

الت رير .

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .

* ماذا يحدث لو ؟ :

 يلاص الطالب ما توصلوا لي من ابرات (  433واط  233 ،واط  533 ،واط ) -ي شر ممثلو الماموعات الت رير الاب

توصلت لي الماموعات .

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

الاتامي .

 -5وص اهاه كتب علي  993فولت
على فر الاهد الر يس في فلسطين
 553فولت ؟

* التقويم الختامي  /أجب عن األسئلة التالية :

 -7احسب الطاقة المتحولة في سلك سخان في زمن قدره  75دقيقة إذا كانت مقاومتل  ، Ω 6611ويعمل على فرق جهد  661فولت .
 -6مكنسة كهربائية قدرتها  411واط  ،ومقاومتها  ، Ω 751احسب ما يأتي :

أ) شد التيار المار فيها

 -4مصباح كهربائي يعمل على فرق جهد  661فولت  ،ومقاومة سلكل  331أوم  ،احسب ما يأتي :
أ) شد التيار المار في مقاومة المصباح

ب) قدر المصباح

ب) فرق الجهد الذي تعمل عليل

ج) الطاقة التي يستهلكها المصباح خالل ساعة

* واجب بيتي  :سؤال ( )4صفحة ( )11في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج الفورمات ( ) 4mat
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الرابع ( القدر الكهربائية ) .

الدرس  :التاسع .

الموضوع  :حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 / ___ / ___ :م

الهدف العام  /خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل .
األهداف السلوكية :
 -9شن يتعرا الطالب على بنود فاتورة الكهربال وشهميتها .

 -5شن يوضل الطالب كيفيأل خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل ( المستهلكأل ) .
 -0شن يخسب الطالب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل .
الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب ال درة .

 -9الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل في وخدة الهمن تسمى .......

 -5شن يعرا الطالب الطاقأل .

 -0شن ياكر الطالب وخدة قياس ك من الطاقأل وال درة .

 -5ال درة على با شغ مواخدا

تغيير في النظام يسمى ................

 -0ت اس الطاقأل بوخدة  .................بينما ت اس ال درة بوخدة .................

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم – فواتير كهربال – الت خاسبأل .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
 -7أن يتعرف الطالب

على بنود فاتور

الكهرباء وأهميتها .

دور المعلم

التقويم

دور الطالب

المرحلة األولى  :المالحظة التأملية :

 -ينفا الطالب النشاط رقم ()9

شفهي :

ي سم الطالب لى ماموعات ثم ي وم بااب انتباه الطالب من

في ورقأل العم من اال العم

كيا نخسب االستهالك الشهرب من الطاقأل

اال السؤا التالي :

الاماعي .

 -توملوا فواتير الكهربال التي شخضرتموها واقرؤوا بنودها ايداً  - .يتعرا الطالب على بنود

الكهربا يأل في المنه ؟

فاتورة الكهربال وشهميتها .

 -ما شهم بنودها ؟ ما فا دة هاه الفاتورة ؟

 -هيا فليرى ك منكم كيا يخسب االستهالك الشهرب للطاقأل

الكهربا يأل في منهل ؟

 تعرل ك ماموعأل نتا اها . -يتباد الطالب رالهم .

 -ثم يطلب منهم اناابأل على نشاط ( )9في ورقأل العم .

 يسمل المعلم للماموعات باالستاابات المتنوعأل ثم يستعرلالمعلم اابات الماموعات و يترك للطالب مااالً للتوم في
شفكارهم وابراتهم لمعرفأل مدى صختها ويساعدهم في الخكم

على صختها .
 -6أن يوضح الطالب

المرحلة الثانية  :بلور المفهوم :

الكهربائية المتحولة

بمناقشأل الطالب كالتالي :

 -يايب الطالب على نشاط رقم

كيفية حساب ثمن الطاقة ي وم المعلم بشرا كيفيأل خساب الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل

( المستهلكة ) .

( )5في ورقأل العم .

 -يوضل الطالب كيفيأل خساب

 -ما اسم الاهاه الاب يواا موظا شركأل الكهربال قرالت ك

شهر ؟

 ما وخدة قياس الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل ؟155

ثمن الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل
( المستهلكأل ) .

أكمل الفراغ :
 -9تخسب الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل من
ال انون ............. × ............:
ويخسب ثمنها من ال انون :

.................. × ...................

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

دور المعلم

دور الطالب

 كيا تخسب الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل رياضياً ؟ كيا نخسب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل ؟ -4أن يحسب الطالب
ثمن الطاقة الكهربائية

المستهلكة .

المرحلة الثالثة  :األنشطة العملية ( المهارات ) :
 -يناق

المعلم ارمثلأل المخلولأل في الكتاب المدرسي عن

خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل على السبورة ثم يطلب
من الماموعات خ المسا
ورقأل العم ثم يناق

اللفظيأل في نشاط رقم ( )0في

 -ياكر الطالب وخدة قياس الطاقأل

 -5ت اس الطاقأل الكهربا يأل

الكهربا يأل المستهلكأل .

المستهلكأل بوخدة ................

 -ينفا الطالب نشاط رقم ( )0في ورقأل

المسائل اللفظية الوارد في نشاط

العم من اال العم الاماعي .

 -يخسب الطالب ثمن الطاقأل الكهربا يأل

( )4في ورقة العمل .

المستهلكأل .

الخ م الطالب .

المرحلة الرابعة  :التكيف :

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )4في

هنا يطلب المعلم من الطالب تلايص ما توصلوا لي من
ابرات اديدة من اال عم الماموعات من اال اناابأل

على الماطط في نشاط رقم ( )4في شو ار العم .
ثم ي وم ممثلو الماموعات ب رالة ما تم التوص
الت رير .

التقويم

ورقأل العم من اال العم الاماعي .

 -9تعط العداد الكهربا ي في

من اال عم الماموعات .

 -5قام ك مواطن بتركيب العداد

 يلاص الطالب ما توصلوا لي من ابرات المنه ؟ -ي شر ممثلو الماموعات الت رير الاب

لي في

توصلت لي الماموعات .

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .
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* ماذا يحدث لو ؟ :

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

الاتامي .

مسب الدف ؟

* التقويم الختامي  /أجب عن األسئلة التالية :
 -7مكوا كهربائية كتب عليها  331واط  ،إذا كانت ربة المنزل تستخدمها يومياً لمد ساعة  ،احسب :
أ) الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المكوا يومياً .

ب) ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة شهرياً إذا كان سعر الكيلو واط  .ساعة يساوي  5قروش .

 -6جهاز كهربائي يعمل على فرق جهد  611فولت و يمر بل تيار شدتل  3أمبير  ،احسبي :
أ) قدر الجهاز

ب) الطاقة التي يستهلكها الجهاز عندما يعمل ساعتين يومياً .

ج) تكلفة االستعمال لمد شهر إذا كان سعر الكيلو واط  .ساعة (  1.5شيكل ) .

* واجب بيتي  :سؤال ( )6صفحة ( )11في الكتاب المدرسي .
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ملحق رقم ()3
دليل الطالب وفق نموذج الفورمات ()4MAT

وحد الكهرباء المتحركة
للصف التاسع األساسي

إعداد
فدوى محمود القطشان

إشراف
األستاذ الدكتور :عطا حسن درويش
الدكتور :محمد فؤاد أبو عود
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دليل الطالب وفق نموذج الفورمات ()4MAT
جامعة األزهر – غز
عماد الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس
الموضوع  /طلب تحكيم دليل الطالب وفق نموذج الفورمات (.)4MAT
المحترم /

الدكتور ................................... /

المحترم /

األستاذ ..................................... /

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان /
فاعلية نموذجي الفورمات والتعلم التوليدي في تنمية مهارات حل المسألة اللفظية بوحد الكهرباء المتحركة في

العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغز .

يراى منكم التكرم بتخكيم ما ترون مناسباً في هاه ارداة فيما ياص:

 -صيا أل ارهداا صيا أل تربويأل دقي أل.

 -ت ييم اطوات نموار الفورمات من خيت التسلس والدقأل.

 خاا شو ضافأل شو تعدي على اطوات نموار الفورمات والمختوى العلمي شو بدال شب مالخظاتشارى.

مع تحيات الباحثة
فدوى محمود القطشان
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دليل الطالب

في ماد العلوم العامة للصف التاسع

الجزء الثاني – الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

إعداد الباحثة  /فدوى محمود القطشان
 6172 – 6175م
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

الدرس األول

الشحنة الكهربائية

الصف  /التاسع

عدد الحصص )7( :

اليوم ............... /

التاريخ ...................... /

المفاهيم العلمية
الشحنة الكهربائية
الكولوم

الهدف العام  /دراسة مفهوم الشحنة الكهربائية وكيفية حسابها .
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر شواهد طبيعية على وجود الشحنة الكهربائية .

 -6تقدِّر دور العلماء في اكتشاف الشحنات الكهربائية .
تعرف مفهومي كمية الشحنة  ،والكولوم .
ِّ -4
 -3تشحن الكشاف الكهربائي عملياً .

 -5تحل مسائل لفظية على كمية الشحنة باستخدام القوانين .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9تتركب الارة من  ........التي تختوب على بروتونات ونيوترونات ويدور خولها  ........سالبأل الشخنأل .

 -5الارة متعادلأل كهربا ًيا  .فلمااا ؟.......................................................
 -0يمكن شخن اراسام بالكهربال الساكنأل بطر ماتلفأل مث  ............و  ..............و .............
نشاط رقم ( / )7المالحظة التأملية:
تأمل الشكل التالي الذي يوضح التوزيع اإللكتروني لذرتي الصوديوم و الكلور ثم أجب :

 -9شيهما عدد انلكترونات في مستوى الطاقأل اراير لدي شكبر ؟ ......................................
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 -5شب الارتين تكون فيها قوة االرتباط بين لكترونات مستوى الطاقأل اراير والنواة شكبر ؟ و لمااا ؟
..................................................................................................................

ٍ
ٍ
مواب  ،فلمااا ؟
ريون
 -0عندما تدا ارة الصوديوم في تفاع كيميا ي فإنها تتخو

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

ٍ
ٍ
سالب  ،فلمااا ؟
ريون
 -4عندما تدا ارة الكلور في تفاع كيميا ي فإنها تتخو

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

 -2عدد انلكترونات المكتسبأل شو المف ودة يسمى .........................

 -2ت اس كميأل الشخنأل بوخدة تسمى  ..............نسبأل للعالم الفرنسي ......................
 -7ه هناك شواهد يوميأل شو ظواهر طبيعيأل تد على انت ا الشخنات الكهربا يأل بين اراسام ؟ ااكر بعضها .

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

...............
نشاط رقم ( / )6بلور
المفهوم:

* تابع العرض العملي لشحن الكشاف الكهربائي بشحنة موجبة مر وبشحنة سالبة مر أخرى ثم أجب :
 -ماذا يحدث عند دلك ساق أبونايت بقطعة صوف ؟

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

* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :

ش ) ........................... ( -عدد انلكترونات المكتسبأل شو المف ودة .
ب ) .................. ( -م دار الشخنأل التي يخملها تيار شدت  9شمبير عند مروره عبر موص لمدة ثانيأل واخدة .
* أكمل الفراغ :

 )9اا مر تيار شدت  9شمبير عبر سلك موص لمدة ثانيأل واخدة تكون كميأل الشخنأل تساوب ...................
 )5خدد العلمال شخنأل انلكترون الواخد بونها تساوب  ......................كولوم .
لكترونا .
 )0عدد انلكترونات في الكولوم الواخد تساوب ........................
ً
 )4ك  9ميكروكولوم =  ............كولوم .
* أجب عما يلي :

اا كان ك ( )9كولوم يختوب على 93 × 2052
انلكترونات في شخنأل م دارها  5كولوم ؟

18

لكترونا  ،فكم عدد
ً

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

 -6تأمل مثلث العالقة المقابل ثم اشتق القوانين الالزمة :

كمية الشحنة = .................................. × ..............................

عدد اإللكترونات = .................................... ÷ ........................
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نشاط رقم ( / )4التجريب النشط:
* قم أنت ومجموعتك بشحن الكشاف الكهربائي بشحنة موجبة .

 -7إذا علمت أنل عند دلك ساق زجاج بقطعة حرير فإن قطعة الحرير تكتسب إلكترونات و ساق الزجاج تفقد

إلكترونات فكيف نستغل ذلك في شحن الكشاف الكهربائي  ،و ما نوع الشحنة التي سيكتسبها الكشاف في هذه

الحالة ؟

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

..................................................................................................................
 -6احسب مقدار الشحنة المتولد على الجسم الذي اكتسب كمية من اإللكترونات تساوي  2 71 × 2إلكتروناً .

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

* بعد دراستك لكمية الشحنة الكهربائية فهل تعلم أن للكهرباء الساكنة مشاكل عد ؟ دعنا نذكر لك بعضها وعليك
توضيح كيف يمكن حل كل مشكلة مطروحة :

 -7عند لمس بعض القطع اإللكترونية الحساسة مثل ( المذر بورد أو كرت الشاشة ) فقد تتلف .

الحل ........................................................................................................ /
 -6التصاق المالبس بالجسم بشكل مزعج .

الحل ....................................................................................................... /
نشاط رقم ( / )3الخبرات المادية المحسوسة:
أكمل الخارطة المفاهيمية اآلتية :
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ماذا يحدث في الحالة اآلتية ؟ مع التفسير:
 -7عند تمشيط الشعر الجاف بالمشط بسرعة ؟
يحدث ......................................................................................................... /
التفسير ........................................................................................................ /

التقويم الختامي :
 -7اختر اإلجابة الصحيحة :
عند دلك ساق زجاج بقطعة حرير :
ش -يكتسب الخرير عدداً من انلكترونات

ب -يف د الهاار عدداً من انلكترونات

ر -عدد انلكترونات المكتسبأل يساوب عدد انلكترونات المف ودة

د -امي ما سب

 -6أجب عما يلي :
 احسب عدد اإللكترونات التي يفقدها جسم ليصبح مشحوًنا بشحنة موجبة مقدارها  0.5ميكروكولوم ...................................................................................................................
............................................................................ ......................................
واجب بيتي :
عددا من اإللكترونات مقداره . 75 71 × 5
 احسب كمية الشحنة المتولد على جسم ما عندما يفقد ً..................................................................................................................
..................................................................................................................
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الوحد السادسة

ورقة

الكهرباء المتحركة

عمل

الدرس الثاني  /العالقة بين
الشحنة الكهربائية والتيار

المفاهيم العلمية
التيار الكهربائي
شد التيار الكهربائي
األمبير

عدد الحصص )7( :

الصف  /التاسع

التاريخ ........... /

اليوم ............... /

الهدف العام  /دراسة التيار الكهربائي وعالقتل بالشحنة الكهربائية.
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر أهمية المواد الموصلة والمواد العازلة في المنزل .
 -6تقدِّر دور العلماء في اكتشاف التيار الكهربائي .

تعرف التيار الكهربائي  ،شد التيار الكهربائي  ،األمبير .
ِّ -4
 -3تمثل حركة اإللكترونات في التيار الكهربائي عملياً .

 -5تستنتج العالقة بين الشحنة الكهربائية والتيار الكهربائي .
 -2تحل مسائل لفظية على القانون  :ت = ش  /ز .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9لكترونات مستوى الطاقأل اراير في الفلهات تسمى انلكترونات ...................

 -5يكون ارتباط انلكترونات الخرة بالنواة في الفلهات  ....................لالك الفلهات  .............للكهربال .
نشاط رقم ( / )7المالحظة التأملية:
 -7تأمل الشكل المقابل ثم أكمل الفراغ :
تتخرك انلكترونات الخرة في سلك موص خركأل

 ..............قب التوصي و تصبل الخركأل في اتااه
 ...............بعد التوصي .

 -6اآلن هل يمكنك تفسير ما يلي ؟ :
ش) النخاس موص ايد للكهربال ...........................................................................

ب) البالستيك ردبل التوصي للكهربال ....................................................................
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 -4تأمل الشكلين اآلتيين ثم أجب :

ش -عند وض قضيب موص بين الكشافين كما في الشك (ب) فإن ورقتي الكشاا الغير مشخون .................
دلي على انت ا  ...............من الكشاا المشخون للكشاا الغير مشخون .

ب -مااا تسمى خركأل الشخنات الكهربا يأل عبر ال ضيب الموص ؟ ...........................

نشاط رقم ( / )6بلور المفهوم :
* تابع الشرح مع المعلم ثم أجب عن اآلتي :

 -7اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :
ش ) .................. ( -خركأل الشخنات الكهربا يأل (انلكترونات) في موص باتااه مخدد خاملأل معها الطاقأل .
ب ) ........................... ( -كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة .

ر ) .................... ( -م دار شدة التيار المار في موص عند تدف كولوم واخد من الشخنات اال  9ثانيأل .
 -6تأمل مثلث العالقة المقابل ثم اشتق القوانين الالزمة :

 -9ت = ...................
-5

= ....................

 -0ه = ......................
حيث :

(ت) تمث  ...............و ت اس بوخدة ...............

(ش) تمث  ...............و ت اس بوخدة ...............
(ز) تمث  ...............و ي اس بوخدة ...............
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نشاط رقم ( / )4التجريب النشط:
 -7ضمن مجموعتك قم بتنفيذ نشاط ( )6صفحة ( )67في الكتاب المدرسي .

 -6تأمل الشكل المقابل الذي يمثل العالقة بين كمية الشحنة و الزمن ثم أجب :

ش) العالقأل في الشك الم اب

( عكسية – طردية )

ب) اخسب مي الاط المست يم .
................................................................

ر) مااا تسمى الكميأل الفيهيا يأل التي يعبر عنها مي الاط
المست يم ؟ ...........................


د) مااا تسمى وخدة قياسها ؟ ...............
هق) سمي ارمبير بهاا االسم نسبأل للعالم الفرنسي ....................
و) ااكر وخدة قياس شارى تساوب ارمبير ...............................

 -3من خالل الشكل المقابل احسب شد التيار .
...........................................................................
...........................................................................

 -4باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب و باستخدام القوانين التي تم اشتقاقها أجب عن السؤال اآلتي :
موصل نحاسي يمر عبره شحنة كهربائية مقدارها  6كولوم كل دقيقة  ،احسب شد التيار المتدفق خالل مقطع
الموصل .
..................................................................................................................
...................................................................................................... ............
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نشاط رقم ( / )3الخبرات المادية المحسوسة:
أكمل الخارطة المفاهيمية اآلتية :

ماذا يحدث لو ؟ :

 زاد زمن مرور الشحنات الكهربائية عبر القضيب الموصل ؟..................................................................................................................

كيف تتصرف لو ؟

 رأيت أحدهم يمسك بسلك كهربائي مكشوف وقد تعرض لصعقة كهربائية ؟.................................................................................................................
التقويم الختامي :

 -9احسب عدد اإللكترونات المار في كل ثانية خالل مقطع موصل معين عندما يمر بل تيار شدتل  0.5أمبير .
................................................................................................................
................................................................................................................
 -6يمر في مقطع موصل نحاسي  1.2كولوم من الشحنات الكهربائية كل دقيقة  ،احسب شد التيار المتدفق

خالل مقطع الموصل .

................................................................................................................
................................................................................................................
* واجب بيتي :

سؤال ( + )6سؤال ( )4صفحة ( )69في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

الدرس الثالث

المفاهيم العلمية

العالقة بين فرق الجهد الكهربائي وشد

قانون أوم

التيار ( قانون أوم )

المقاومة الكهربائية
األوم

الصف  /التاسع
اليوم ............... /

عدد الحصص )7( :
التاريخ ...................... /

الهدف العام  /دراسة العالقة بين فرق الجهد الكهربائي وشد التيار ( قانون أوم ) .
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7توضح أهمية معرفة فرق الجهد الذي تعمل عليل األجهز الكهربائية في المنزل .
تعرف مفهومي المقاومة الكهربائية  ،واألوم .
ِّ -6

 -4تستنتج العالقة بين فرق الجهد الكهربائي وشد التيار ( قانون أوم ) عملياً .
 -3تمثِّل العالقة بين فرق الجهد الكهربائي وشد التيار بيانياً .
 -5تقدِّر دور العلماء في خدمة البشرية .
 -2تحل مسائل لفظية على قانون أوم .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9ت اس شدة التيار الكهربا ي باستادام اهاه  ................ووخدة قياسها ...............
 -5ي اس فر الاهد الكهربا ي باستادام اهاه  ................ووخدة قياس ...............
 -0يوص ارميتر على  ................في الدا رة الكهربا يأل .

 -4يوص الفولتميتر على  ................في الدا رة الكهربا يأل .
نشاط رقم ( / )7المالحظة التأملية:
 -7اشترى والدك غسالة كتب عليها ( م =  331أوم  ،ت =  6أمبير )
فإذا علمت أن فرق الجهد الواصل للمنزل  661فولت  ،هل يمكن تشغيل
الغسالة دون أن تتلف ؟ كيف عرفت ذلك ؟
 -6هل توجد عالقة تمكننا من معرفة ذلك ؟
 -4ماذا تسمى هذه العالقة ؟
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نشاط رقم ( / )6بلور المفهوم:
* تابع عرض الفالش التعليمي لقانون أوم مع المعلم ثم أجب :
* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :

ش " ) ...... ( -فر الاهد بين طرفي موص يتناسب تناسباً طردياً م شدة التيار المار عند ثبوت دراأل الخ اررة ".

ب ) ......................... ( -ااصيأل فيهيا يأل للمادة تبين مدى ممانعتها لمرور التيار الكهربا ي .

ر ) ................... ( -م اومأل موص فر الاهد بين طرفي فولتاً واخداً و شدة التيار المار في شمبي اًر واخداً .
* تأمل مثلث العالقة المقابل ثم اشتق القوانين الالزمة :

 -9م = ...................
 -5اق = ....................

 -0ت = ......................
حيث :

(م) تمث  ...............و ت اس بوخدة ...............

(جـ) تمث  ...............و ي اس بوخدة ...............

(ت) تمث  ...............و ت اس بوخدة ...............
نشاط رقم ( / )4التجريب النشط:
* قم بتنفيذ نشاط رقم ( )5صفحة ( )47في الكتاب المدرسي مع مجموعتك ثم سجل النتائج :
رقم المحاولة

فرق الجهد (ج) ( ،فولت)

شد التيار (ت) ( ،أمبير )

7
6
4
3
 -9مث ال يم التي خصلت عليها بيانياً .

 -5ما نو العالقأل بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار ؟ .......................
 -0مااا تسمى العالقأل التي خصلت عليها ؟ .................

 -4سمي قانون شوم بهاا االسم نسبأل للعالم .........................
 -2ينص قانون شوم على  " :يتناسب فر الاهد الكهربا ي بين طرفي

موص تناسباً  .........م شدة التيار المار في عند ثبوت دراأل الخ اررة ".
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ج/ت

 -2مااا تالخظ على قيم ر  /ت ؟ .......................
 -7مااا يسمى ناتج قسمأل ر  /ت ؟ .....................
 -8ما هي وخدة قياس الم اومأل الكهربا يأل ؟ ...........

 -1ااكر وخدة قياس شارى تساويها ........................

* باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب وباستخدام القوانين التي تم اشتقاقها أجب عما يلي :

 -9سلك موصل فرق الجهد بين طرفيل  61فولت و شد التيار المار فيل  3أمبير  ،جد مقاومة الموصل .
.................................................................................................................

 -6مكوا كهربائية مقاومة سلكها  Ω 66و تعمل على فرق جهد  661فولت  ،جد شد التيار المار في سلكها .

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

 -4سخان كهربائي مقاومتل  Ω 511و يمر بل تيار شدتل  0.5أمبير  ،احسب فرق الجهد للسخان .

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

 -3سلك موصل فرق الجهد بين طرفيل  711فولت ومقاومتل  ، Ω 51احسب عدد اإللكترونات المار في مقطع
الموصل خالل  5ثواني .

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

.................................................................................................................
نشاط رقم ( / )3الخبرات المادية المحسوسة:
أكمل المخطط المفاهيمي التالي :

ماذا يحدث لو ؟ :

 -7قلت المقاومة الكهربائية في الدائر الكهربائية ؟
..................................................................................................................

 -6تم تشغيل جهاز كتب عليل ( 661أوم ) و ( )6أمبير على فرق الجهد الرئيس في فلسطين ( )661فولت ؟

..................................................................................................................
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التقويم الختامي :
 -7في إحدى التجارب لقياس مقاومة موصل حصل أحد الطالب على القياسات الموضحة في الجدول :
61

65

جـ ( فولت ) صفر

5

71

75

ت ( أمبير ) صفر 0.4 0.3 0.2 0.1

0.5

أ -مثل هذه القياسات بيانياً .

ب -احسب مقاومة الموصل .
.....................................................................

ج -من الرسم جد شد التيار عندما يكون فرق الجهد
 41فولت .

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

 -6سلك موصل فرق الجهد بين طرفيل  51فولت وشد التيار المار خاللل  5أمبير  ،احسب مقاومتل  ،واذا

أصبح فرق الجهد بين طرفيل  61فولت  .فكم تصبح مقاومتل ؟

................................................................................................................
................................................................................................................
* واجب بيتي  :سؤال ( )7صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

المفاهيم العلمية

ورقة

الدرس الرابع

المقاومة المكافئة

عمل

طرق توصيل المقاومات

التوصيل على التوازي

التوصيل على التوالي

الصف  /التاسع

عدد الحصص )6( :

اليوم ............... /

التاريخ ...................... /

الهدف العام  /دراسة طرق توصيل المقاومات وكيفية حساب المقاومة المكافئة لمجموعة
مقاومات موصلة على التوالي والتوازي .

قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر طرق المحافظة على األجهز الكهربائية في المنزل .
تعرف المقاومة المكافئة  ،توصيل المقاومات على التوالي  ،توصيل المقاومات على التوازي .
ِّ -6

 -4تستنتج قانون حساب المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات موصلة على التوالي والتوازي عملياً .
 -3تفسر توصيل األجهز الكهربائية على التوازي في المنزل .

 -5تحل مسائل لفظية على توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي باستخدام القوانين .

الخبرات السابقة  /أكمل الف ارغ :
 -9ت اس شدة التيار الكهربا ي باستادام اهاه  .............ويوص على  .............في الدا رة الكهربا يأل .

 -5ي اس فر الاهد الكهربا ي باستادام اهاه  .............ويوص على  .............في الدا رة الكهربا يأل .
 -0وخدة قياس شدة التيار الكهربا ي تسمى  .............بينما وخدة قياس فر الاهد تسمى .............
 -4ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..............

 -2ينص قانون شوم على شن شدة التيار الكهربا ي المار في موص تتناسب تناسباً  ..........م فر الاهد
بين طرفي و  ............م الم اومأل  ،والصيغأل الرياضيأل ل .........................
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نشاط رقم ( / )7المالحظة التأملية:
تأمل الشكلين المقابلين ثم أجب :
؟

 -9في الشك (ش) لو تعط المصباا رقم ( )9مااا يخد

..........................................................
 -5في الشك (ب) لو تعط المصباا رقم ( )9مااا يخد

؟

............................................................
 -0شب الطر تفض عند توصي اراههة في المنه ؟
ولمااا ؟

................................................ .................................................
نشاط رقم ( / )6بلور المفهوم:
* تابع عرض الفالش التعليمي لتوصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي ثم أجب :
* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :
ش ) ............... ( -هي م اومأل واخدة تخ مخ ماموعأل من الم اومات دون شن ت ي
خد

شب تغيير في شدة

التيار الكلي المار في الدا رة .
ب ) ............ ( -هي طري أل توصي للم اومات يتم من االلها الخصو على شدة تيار ثابتأل وفر اهد متغير .
ر ) ......... ( -هي طري أل توصي للم اومات يتم من االلها الخصو على شدة تيار متغيرة وفر اهد ثابت .
* أكمل الفراغ :
 -9عند توصي الم اومات على التوالي فإن الم اومأل المكاف أل تساوب  ...........الم اومات .
م م = ............. + .........
 -5عند توصي الم اومات على التواهب فإن م لوب الم اومأل المكاف أل يساوب  ...........م لوب الم اومات .
............... + ............. = 9
مم
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نشاط رقم ( / )4التجريب النشط:
* قم بتنفيذ نشاط رقم ( )2صفحة ( )43في الكتاب المدرسي مع مجموعتك ثم سجل النتائج :
أوالً  /توصيل المقاومات على التوالي :
القيمة المقاسة

م7

م+ 7

م6

م6

شد التيار ( أمبير )
فرق الجهد ( فولت )
ثانياً  /توصيل المقاومات على التوازي :
القيمة المقاسة

م7

م+ 7

م6

م6

شد التيار ( أمبير )
فرق الجهد ( فولت )
 -9عند توصي الم اومات على التوالي فإن شدة التيار الكهربا ي تكون  .............في امي الم اومات .
ت ك = ........... = ........
 -5عند توصي الم اومات على التوالي فإن فر الاهد الكلي يكون مساوياً ل ق  .............فرو الاهد بين طرفي
الم اومات  .اق ك = ........... + ..........
 -0عند توصي الم اومات على التواهب فإن شدة التيار الكهربا ي تساوب  .........شدة التيار المار في الم اومات .
ت ك = ...........+ ........
 -4عند توصي الم اومات على التواهب فإن فر الاهد الكلي يكون هو  .............فر الاهد بين طرفي امي
الم اومات .

اق ك = ........... = ..........

 -2اا كانت الم اومتان المتصلتان على التوالي متساويتين فإن م م = ...................... × ..................
 -2اا كانت الم اومتان المتصلتان على التواهب متساويتين فإن م م = ........................ ÷ ................
* كيف توصل األجهز الكهربائية والمصابيح في المنزل ؟ ولماذا ؟

....................................................................................................
....................................................................................................
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* باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب المدرسي وباستخدام القوانين أجب عن اآلتي :

صلت  2مقاومات قيمة كل منها  6أوم على التوالي  ،ما مقدار المقاومة المكافئة مم ؟
ُ -7و ِّ

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

صلت  2مقاومات قيمة كل منها  4أوم على التوازي  ،ما مقدار المقاومة المكافئة مم ؟
ُ -6و ِّ

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

صلت ثالث مقاومات قيمتها  Ω 2 ، Ω 7 ، Ω 6على التوالي فإذا كانت شد التيار المار  4أمبير  ،احسب
ُ -4و ِّ
ما يلي :
أ) المقاومة المكافئة مم ........................................................................................

ب) شد التيار المار في المقاومة ........................................................................ Ω 7

ج) فرق الجهد الكلي ...........................................................................................

صلت ثالث مقاومات قيمتها  Ω 3 ، Ω 2 ، Ω 6على التوازي فإذا كانت شد التيار المار  77أمبير ،
ُ -3و ِّ
احسب ما يلي :
أ) المقاومة المكافئة

مم

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

ب) فرق الجهد الكلي ..........................................................................................

ج) شد التيار المار في المقاومة .......................................................................... Ω 3

 -5لديك صندوقان في الصندوق األول مقاومات قيمة كل منها  3أوم  ،و في الصندوق الثاني مقاومات قيمة كل
منها  71أوم  .بين بالرسم كيف يمكن الحصول على مقاومة مقدارها :
أ 76 -أوم
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ب 1 -أوم

نشاط رقم ( / )3الخبرات المادية المحسوسة:
أكمل المخطط المفاهيمي التالي :

ماذا يحدث لو ؟ :

صلت المصابيح الكهربائية في المنزل على التوالي ؟
ُ -7و ِّ
..................................................................................................................
........................
التقويم الختامي :
صلت  3مقاومات قيمتها على الترتيب (  ) Ω 3 ، Ω 5 ، Ω 4 ، Ω 6على التوالي  ،فإذا كانت شد
ُ -7و ِّ
التيار المار في الدائر الكهربائية  4أمبير  ،احسب ما يلي :

أ) المقاومة المكافئة ...........................................................................
ب) شد التيار المار في المقاومة .......................................................... Ω 3
ج) فرق الجهد الكلي .............................................................................

صلت  4مقاومات قيمتها على الترتيب (  ) Ω 4 ، Ω 4 ، Ω 2على التوازي  ،فإذا كانت شد التيار المار
ُ -6و ِّ
في الدائر الكهربائية  5أمبير  ،احسب ما يلي :

أ) المقاومة المكافئة ..............................................................................
ب) فرق الجهد الكلي .............................................................................

ج) شد التيار المار في المقاومة ............................................................ Ω 2

* واجب بيتي  :سؤال ( )5صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .

صلت مقاومتان قيمة كل منهما  71أوم على التوالي مر وعلى التوازي مر أخرى  ،فإذا كانت شد التيار
ُ -و ِّ

المار  2أمبير  .فأكمل الجدول اآلتي :
طريقة التوصيل

م

م

شد التيار المار في كل مقاومة

على التوالي
على التوازي
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فرق الجهد الكلي

الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

الدرس الخامس

حساب المقاومة الكربونية
بداللة األلوان

الصف  /التاسع

المفاهيم العلمية
المقاومة الثابتة

المقاومة المتغير

عدد الحصص )7( :

التاريخ ...................... /

اليوم ............... /

الهدف العام  /حساب المقاومة الكربونية بداللة األلوان .
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر أهمية المقاومات في األجهز الكهربائية .
 -6تصنف المقاومات إلى أنواعها .

تعرف المفاهيم التالية  :المقاومة الثابتة  ،والمقاومة المتغير  ،المقاومة الكربونية .
ِّ -4
 -3تحسب المقاومة الكربونية بداللة األلوان عملياً .

 -5تستخدم المقاومة المتغير للتحكم في شد التيار عملياً .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..................
 -5ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة ................
نشاط رقم ( / )7المالحظة التأملية:
* تأمل الصور المقابلة ثم أجب :
 -9مااا ترى في الصورة ؟ .....................

 -5مااا يواد على سطخها ؟ ......................
 -0ما فا دة هاه الخل ات الملونأل ؟

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

 -4كيا يمكن خساب قيمأل الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان ؟

................................................................................................................
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نشاط رقم ( / )6بلور المفهوم:
* تابع عرض البوربوينت عن أنواع المقاومات مع المعلم ثم أجب :
* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :

ش ) ......................... ( -هي م اومأل تستادم لتافيل شدة التيار ولها ن طتا توصي .
ب ) ......................... ( -هي م اومأل تستادم للتخكم في شدة التيار ولها ثال

ن اط توصي .

ر ) ......................... ( -شكثر شنوا الم اومات الثابتأل استاداماً مخاطأل بخل ات ملونأل تخدد قيمتها .

أكمل الفراغ :

 -9تخسب قيمأل الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان من اال ال انون التالي :
..................................................................................................................
 -5قد تص قيمأل الم اومأل الكربونيأل لى  ...........شوم .
نشاط رقم ( / )4التجريب النشط:
* قم بتنفيذ نشاط رقم ( )71صفحة ( )33في الكتاب المدرسي مع مجموعتك .
 -7احسب قيم المقاومات الكربونية التالية  ( :استعن بالجدول صفحة ( )34في الكتاب المدرسي ) .
أ) مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :األبيض  ،واألحمر  ،والبني  ،والفضي .
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ب) مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :البرتقالي  ،واألخضر  ،واألصفر  ،والذهبي .
........................................................................................................... .......
..................................................................................................................
 -6جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها . Ω % 71 + 3 71 × 52 :
..................................................................................................................
 -4جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها . Ω % 7 + 4711 :
..................................................................................................................
* قم بتنفيذ نشاط رقم ( )77صفحة ( )35في الكتاب المدرسي مع مجموعتك  ،ثم أجب :
 -9تستادم الم اومأل المتغيرة لق  ............في شدة التيار .
 -5من شمثلأل الم اومات المتغيرة  ......................و  ......................و ...............................
 -0يرمه للم اومأل المتغيرة في الدا رة الكهربا يأل بالرمه  ..................والم اومأل الثابتأل بالرمه ..................
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نشاط رقم ( / )3الخبرات المادية المحسوسة:
أكمل المخطط المفاهيمي التالي :

ماذا يحدث لو ؟ :

تمت إزالة جميع المقاومات من األجهز الكهربائية ؟

..................................................................................................................
.................
التقويم الختامي :
استعن بالجدول صفحة ( )34في الكتاب المدرسي في اإلجابة عن األسئلة التالية :
 -7جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها  17 :كيلو أوم . % 71 +

..................................................................................................................
 -6جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها . Ω % 3 + 71 :
..................................................................................................................
 -4مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :األصفر  ،واألسود  ،واألصفر  ،والفضي .
احسب قيمتها .
..................................................................................................................
 -3مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :البنفسجي  ،والرمادي  ،واألزرق  ،والبني .
احسب قيمتها .
............................................................................................................... ...
* واجب بيتي  :سؤال ( )3صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

الدرس السادس

المفاهيم العلمية

القو الدافعة الكهربائية

الكهربائية

الصف  /التاسع

عدد الحصص )7( :

اليوم ............... /

التاريخ ...................... /

القو الدافعة

الهدف العام  /حساب القو الدافعة الكهربائية لعمود كهربائي .
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر أهمية األعمد الكهربائية في حياتنا.
تعرف القو الدافعة الكهربائية للعمود الكهربائي .
ِّ -6
 -4تستنتج قانون حساب القو الدافعة الكهربائية .

 -3تحل مسائل لفظية على قانون حساب القو الدافعة الكهربائية .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة تسمى .......
 -5الفر الناتج عن ااتالا الشخنأل بين شب ن طتين يسمى ................

 -0ت اس شدة التيار بوخدة  .................بينما ي اس فر الاهد بوخدة .................
 -4ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..................
 -2ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة .................
نشاط رقم ( / )7المالحظة التأملية:
* تفحص األعمد الجافة التي أحضرتها من المنزل وانظر ماذا كتب عليها :
 -9عند ش ار نا رعمدة اافأل نالخظ شخياناً شن بعضها كتب علي  5فولت وبعضها كتب علي  1.5فولت  ،فلمااا ؟

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

 -5ه من المهم معرفأل هاه ال يم بالنسبأل لنا  ،ولمااا ؟

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

 -0مااا تتوقعون شن يكون موضو درسنا لهاا اليوم ؟ ........................................................

 -4باعت ادك لمااا تاتلا ارعمدة الاافأل في شلوانها ؟ ........................................................


178

نشاط رقم ( / )6بلور المفهوم:
* تابع شرح المعلم عن القو الدافعة الكهربائية ثم أجب :
* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبار التالية :
(  ) .........................فر الاهد بين قطبي العمود الكهربا ي و الدا رة مفتوخأل .
أكمل الفراغ :
 -9ت اس ال وة الدافعأل الكهربا يأل بوخدة ..............
 -5تخسب ال وة الدافعأل الكهربا يأل من ال انون  :ق د = ...........................
 -0تخسب شدة التيار من ال انون  :ت = ........................................
 -4تخسب الم اومأل الدااليأل للعمود من ال انون  :م د = ........................................
نشاط رقم ( / )4التجريب النشط:
* باالستعانة بالقوانين السابقة والمثال المحلول صفحة ( )54في الكتاب المدرسي أجب عن األسئلة اآلتية :

وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها
 -7بطارية مقاومتها الداخلية  0.4أوم و قوتها الدافعة الكهربائية  71فولت ِّ
 1.6أوم  ،احسب شد التيار .

..................................................................................................................
..................................................................................................................
وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها  ، Ω 3احسب القو الدافعة الكهربائية
 -6بطارية مقاومتها الداخلية ِّ Ω 7

للبطارية علماً بأن شد التيار المار في الدار  4أمبير .

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

..................................................................................................................
 -4بطارية قوتها الدافعة  5فولت موصولة بمقاومة ثابتة فرق الجهد بين طرفيها  4فولت  ،احسب المقاومة

الداخلية للبطارية علماً بأن شد التيار المار في الدار  3أمبير .

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

..................................................................................................................
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نشاط رقم ( / )3الخبرات المادية المحسوسة:
أكمل المخطط المفاهيمي التالي :

* ماذا يحدث لو ؟ :

 -7سقط راديو كهربائي في حوض االستحمام بينما كان هناك شخص يستحم ؟
..................................................................................................................
 -6سقط راديو يعمل بالبطارية في حوض االستحمام بينما كان هناك شخص يستحم ؟

..................................................................................................................
التقويم الختامي :
أجب عن األسئلة التالية :

وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها
 -7بطارية مقاومتها الداخلية  0.1أوم و قوتها الدافعة الكهربائية  76فولت ِّ
 5.9أوم  ،احسب شد التيار .

..................................................................................................................
وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها  ، Ω 2احسب القو الدافعة الكهربائية
 -6بطارية مقاومتها الداخلية ِّ Ω 6

للبطارية علماً بأن شد التيار المار في الدار  5أمبير .

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

وصل طرفاه بمقاومة خارجية مقدارها ( )0.5أوم فكانت شد التيار
 -4عمود قوتل الدافعة الكهربائية ( )1.5فولت ِّ
المار ( )7أمبير فإذا استبدلت هذه المقاومة بمقاومة أخرى مقدارها ( )7أوم  .احسب شد التيار المار في هذه
المقاومة .

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

* واجب بيتي  :سؤال ( )4صفحة ( + )52سؤال ( )2صفحة ( )13في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

الدرس السابع
توصيل األعمد الكهربائية

المفاهيم العلمية

التوصيل على التوالي

التوصيل على التوازي

التوصيل على التضاعف

الصف  /التاسع

عدد الحصص )6( :

اليوم ............... /

التاريخ .................. /

الهدف العام  /دراسة طرق توصيل األعمد الكهربائية وكيفية حساب ق د الكلية  ،م د الكلية .
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر استخدامات األعمد الكهربائية في حياتنا.

تعرف توصيل األعمد الكهربائية على التوالي  ،وعلى التوازي  ،وعلى التضاعف  ،المصدر المثالي .
ِّ -6
 -4توضح قانون حساب ق د الكلية  ،م د الكلية لمجموعة أعمد كهربائية موصلة على التوالي والتوازي والتضاعف .

 -3تبين الحاالت التي ال يسمح فيها بتوصيل عمودين كهربائيين مثاليين على التوازي .
 -5توصل مجموعة أعمد كهربائية على التوالي وعلى التوازي وعلى التضاعف عملياً .
 -2تحل مسائل لفظية على توصيل األعمد الكهربائية .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :

 -9يتكون العمود الكهربا ي من  ................و  ...............و ......................

 -5فر الاهد بين قطبي العمود الكهربا ي والدا رة مفتوخأل يسمى ..............................
 -0طر التوصي في الدوا ر الكهربا يأل هي  .................و ...................

 -4يستادم العمود الااا في  ........بينما يستادم المركم الرصاصي في ............
نشاط رقم ( / )7المالحظة التأملية:
تأمل الشكلين المقابلين ثم أجب :
 -9ما الفر بين الشكلين ؟ ..............................
 -5لمااا ااتلفت طري أل توصي ارعمدة الكهربا يأل في

الخالتين ؟ ............................................

 -0ه لمعرفأل طري أل توصي ارعمدة الكهربا يأل شهميأل

في خياتنا ؟ .............................................
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نشاط رقم ( / )6بلور المفهوم:
* تابع العرض العملي الذي يؤديل المعلم لتوصيل األعمد الكهربائية ثم أجب :
* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :
ش -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل توص فيها ارقطاب الماتلفأل م بعضها البعل وتهدا للخصو على قوة
دافعأل كهربا يأل كبيرة لفترة همنيأل قصيرة ) .................................... ( .
ب -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل توص فيها ارقطاب المتشابهأل م بعضها البعل وتهدا للخصو على قوة
دافعأل كهربا يأل صغيرة لفترة همنيأل طويلأل ) .................................... ( .
ر -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل تكون على التوالي والتواهب معاً وتهدا للخصو على قوة دافعأل كهربا يأل
كبيرة لفترة همنيأل طويلأل ) .................................... ( .
د -هو المصدر الاب ليس لدي م اومأل دااليأل للتيار الكهربا ي ) .......................... ( .
* أكمل الفراغ :
 -9عند توصي ارعمدة الكهربا يأل على التوالي فإن يمر فيها  ............التيار الكهربا ي وتكون ال وة الدافعأل
الكهربا يأل للدا رة تساوب  ...............ال وى الدافعأل لهاه ارعمدة .

د ك = .............................

 -5تخسب الم اومأل الدااليأل الكليأل ل عمدة الكهربا يأل الموصلأل على التوالي من ال انون :

...................................................................................................
 -0عند توصي ارعمدة الكهربا يأل على التواهب فإن ال وة الدافعأل الكهربا يأل للدا رة تساوب ال وة الدافعأل ل ق
، ....................

د ك = .............................

 -4تخسب الم اومأل الدااليأل الكليأل ل عمدة الكهربا يأل الموصلأل على التواهب من ال انون :

...................................................................................................
 -2تكون شدة التيار المتولد في الدا رة الكهربا يأل في خالأل توصي ارعمدة الكهربا يأل على التواهب ................
من التيار الاب يولده ك عمود على خدة .
 -2يمن توصي عمودين كهربا يين مثاليين على التواهب في الخاالت ااتيأل :
ش) اا كانت ال وة الدافعأل الكهربا يأل رخدهما  ..............من ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود ااار .
ب) اا كان لهما نفس ال وى الدافعأل الكهربا يأل ولكن كانت ارقطاب .................
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نشاط رقم ( / )4التجريب النشط:
* قم بتنفيذ نشاط رقم ( )73صفحة ( )55في الكتاب المدرسي مع مجموعتك ثم سجل النتائج :
طريقة توصيل األعمد الكهربائية

قراء الفولتميتر

قراء األميتر

على التوالي
على التوازي
 -9في شب خالأل كان فر الاهد شكبر ؟ ..............................................
 -5في شب خالأل كانت شدة التيار شكبر ؟ .............................................
 -0كيا نوص ارعمدة الكهربا يأل بخي

نخص على قوة دافعأل كبيرة لفترة همنيأل طويلأل ؟

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

 -4كيا تفسر هيادة شدة التيار في خالأل توصي ارعمدة الكهربا يأل على التواهب ؟

....................................................................................................
 -2يمن توصي عمودين كهربا يين مثاليين على التواهب اا كانت ال وى الدافعأل الكهربا يأل لهما ير
متساويأل شو اا كانت ارقطاب متعاكسأل  ،فلمااا ؟ .................................
* باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب المدرسي وباستخدام القوانين أجب عن اآلتي :
 -9وصلت ثالثأل شعمدة كهربا يأل على التوالي  ،فإاا كانت ال وى الدافعأل لها (  0فولت  5 ،فولت  2 ،فولت ) ،
على الترتيب والم اومات الدااليأل لها (  ) Ω 0.5 ، Ω 0.2 ، Ω 0.3على الترتيب  ،وصلت بم اومأل اارايأل
م دارها  . Ω 9اخسب ما يلي :
ش) ال وة الدافعأل الكهربا يأل الكليأل ل عمدة .....................................................................
ب) الم اومأل الدااليأل المكاف أل ل عمدة ......................................................................
ر) شدة التيار الكلي ........................................................................................
 -5وصلت ثالثأل شعمدة كهربا يأل على التواهب  ،فإاا كانت ال وة الدافعأل للعمود الواخد  4فولت ،
والم اومأل الدااليأل ل  ، Ω 0.6وصلت بم اومأل اارايأل م دارها  . Ω 1.8اخسب ما يلي :
ش) ال وة الدافعأل الكليأل ل عمدة ...............................................................................
ب) الم اومأل الدااليأل المكاف أل ل عمدة .......................................................................
ر) شدة التيار الكلي .........................................................................................
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 -0وصلت  2شعمدة كهربا يأل على التضاعا في صفين  ،فإاا كانت ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود الواخد  0فولت

م د للعمود الواخد  0.2شوم  ،اخسب ما يلي :
ش)

د ك ...................................................................................................

ب) م د م ....................................................................................................
 -4في الشك الم اب  ،اخسب قرالة ارميتر والمفتاا ( ) مغل وكالك قرالة ارميتر والمفتاا ( ) مفتوا .
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
 -2لديك  8شعمدة كهربا يأل ال وة الدافعأل الكهربا يأل لك ٍ منها  4فولت  .وضل بالرسم ف ط كيا تخص على قوة دافعأل
كهربا يأل كليأل م دارها :
ش)  92فولت .



ب)  53فولت
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نشاط رقم ( / )3الخبرات المادية المحسوسة:
أكمل المخطط المفاهيمي التالي :

ماذا يحدث لو ؟ :

 -7وصلت األجهز الكهربائية في المنزل على التوالي ؟
..................................................................................................................
 -6لم توجد المفاتيح الهوائية ( السكاكين ) أعلى أعمد الكهرباء في الشوارع ؟
..................................................................................................................



185

التقويم الختامي :
صلت ثالثة أعمد كهربائية على التوازي  ،فإذا كانت القو الدافعة للعمود الواحد  76فولت ،والمقاومة
ُ -7و ِّ
صلت بمقاومة خارجية مقدارها  . Ω 3.6احسب ما يلي :
الداخلية لل ُ ، Ω 1.2و ِّ

أ) القو الدافعة الكلية لاعمد ..............................................................................
ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .................................................................... .
ج) شد التيار الكلي ...................................................................................... .
صلت خمسة أعمد كهربائية على التوالي  ،فإذا كانت القو الدافعة للعمود الواحد  3فولت والمقاومة الداخلية
ُ -6و ِّ
صلت بمقاومة خارجية مقدارها  . Ω 3.5احسب ما يلي :
للعمود الواحد ُ ، Ω 0.3و ِّ

أ) القو الدافعة الكلية لاعمد ..............................................................................
ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .................................................................... .
ج) شد التيار الكلي ...................................................................................... .

صلت  2أعمد كهربائية على التضاعف في  3صفوف  ،فإذا كانت القو الدافعة الكهربائية للعمود الواحد
ُ -4و ِّ
 5فولت  ،م د للعمود الواحد  0.4أوم  ،احسب ما يلي :

أ) ق د ك .................................................................................................
ب) م د م ...................................................................................................

 -3لديك  2أعمد كهربائية القو الدافعة الكهربائية لكل منها  4فولت  .وضح بالرسم فقط كيف تحصل على قو
دافعة كهربائية كلية مقدارها  9فولت .

* واجب بيتي  :سؤال ( )6صفحة ( )52في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

الدرس الثامن

المفاهيم العلمية

الطاقة الكهربائية والقدر

القدر الكهربائية

الطاقة الكهربائية
الجول  -الواط

الصف  /التاسع

عدد الحصص )6( :

اليوم ............... /

التاريخ ...................... /

الهدف العام  /دراسة العالقة بين الطاقة الكهربائية والقدر .

قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر بعض تحوالت الطاقة الكهربائية في المنزل .
تعرف الطاقة  ،القدر الكهربائية  ،الجول  ،الواط .
ِّ -6
 -4تستنتج قانون حساب الطاقة الكهربائية .

 -3تستنتج العالقة بين الطاقة المتحولة في الجهاز وقدر ذلك الجهاز عملياً .
 -5تحل مسائل لفظية على حساب الطاقة الكهربائية والقدر الكهربائية .

الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة تسمى .......
 -5الفر الناتج عن ااتالا الشخنأل بين شب ن طتين يسمى ................

 -0ت اس شدة التيار بوخدة  .................بينما ي اس فر الاهد بوخدة .................
 -4من ششكا الطاقأل  ................و  .................و ..............

 -2عند شخن المركم الرصاصي تتخو الطاقأل من  ....................لى ...............

وعند تفريو المركم الرصاصي تتخو الطاقأل من  ....................لى ...............
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نشاط رقم ( / )7المالحظة التأملية:

* هل سمعت يوماً بمصطلح " مصاصة دماء الطاقة " ؟ اق أر النص العلمي اآلتي ثم أجب :
إنها األدوات الصغير المستنزفة للطاقة مثل شاحنات الهواتف النقالة التي تبقى موصلة على الدوام بالقابس
الكهربائي .فتلك الشاحنات تستمر بسحب الطاقة حتى عند فصلها عن األجهز التي تشحنها فبينما تستهلك
الثالجة في العاد حوالي  2بالمئة من االستهالك المنزلي السنوي للطاقة  ،تستهلك تلك األجهز الصغير مجتمعة
حوالي  3بالمئة .
 -9ه تستهلك اراههة الكهربا يأل في المنه كميأل الطاقأل نفسها ؟ لمااا ؟
.................................................................................................................

نشاط رقم ( / )6بلور المفهوم:

* تابع شرح المعلم عن الطاقة الكهربائية والقدر ثم أجب :
* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبار التالية :
 ) ......................... ( -9هي ال درة على با شغ و خدا

تغيير في النظام .

 ) ......................... ( -5الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل في وخدة الهمن .
 ) ......................... ( -0كميأل الطاقأل التي يستادمها اهاه قدرت واط واخد في همن قدره ثانيأل واخدة .
 ) ......................... ( -4قدرة م اومأل اهاه تتخو في الطاقأل بمعد  9او في الثانيأل .
أكمل الفراغ :
 -9ت اس الطاقأل بوخدة  ..............بينما ت اس ال درة الكهربا يأل بوخدة ..............
 -5ال انون الاب يربط الطاقأل الكهربا يأل بال درة هو ............
 -0يمكن خساب الطاقأل المتخولأل من ال انون  :ط = ....... × ...... × .....
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نشاط رقم ( / )4التجريب النشط:

* قم بتنفيذ نشاط ( )75صفحة ( )26في الكتاب المدرسي مع مجموعتك ثم أجب :
المالحظة .................................................................................................... /
االستنتاج .................................................................................................... /
 -9يمكن خساب ال درة رياضياً من ال انون :

= ............ × ..........

 -5الكيلو واط =  .........واط
أجب عن المسائل اللفظية اآلتية :
 -7غالية كهربائية مقاومة سلكها  Ω 711وتعمل على فرق جهد  611فولت  ،احسب الطاقة المتحولة خالل
 71دقائق .
..................................................................................................................
 -6غسالة تعمل على فرق جهد  661فولت وشد التيار المار  6أمبير  ،احسب القدر الكهربائية للغسالة .
..................................................................................................................
 -4سخان كهربائي قدرتل  661واط ومقاومتل  ، Ω 221احسب :
أ -شد التيار المار في السخان .
..................................................................................................................
ب -فرق الجهد الذي يعمل عليل السخان .
..................................................................................................................
 -3من الجدول المقابل  ،إذا علمت أن فرق الجهد الرئيس في فلسطين
( )661فولت  ،فأي األجهز يمر بل شد تيار أكبر ؟
..........................................................................
..........................................................................
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الجهاز

القدر

مكوا

7511

مصفف شعر

7711

سخان كهربائي

6611

نشاط رقم ( / )3الخبرات المادية المحسوسة:
أكمل المخطط المفاهيمي التالي :

* ماذا يحدث لو ؟ :
 -7وصلت ثالثة أجهز قدراتها الكهربائية (  311واط  511 ،واط  611 ،واط ) على مقبس قدرتل  7111واط ؟
..................................................................................................................
صل جهاز كتب عليل  771فولت على فرق الجهد الرئيس في فلسطين  661فولت ؟
ُ -6و ِّ
........................................................................................................ ..........
.................
التقويم الختامي :
أجب عن األسئلة التالية :

 -7احسب الطاقة المتحولة في سلك سخان في زمن قدره  75دقيقة إذا كانت مقاومتل  ، Ω 6611ويعمل على
فرق جهد  661فولت .

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

 -6مكنسة كهربائية قدرتها  411واط  ،ومقاومتها  ، Ω 751احسب ما يأتي :

أ) شد التيار المار فيها ...................................................................................

ب) فرق الجهد الذي تعمل عليل .......................................................................... .
 -4مصباح كهربائي يعمل على فرق جهد  661فولت  ،ومقاومة سلكل  331أوم  ،احسب ما يأتي :

أ) شد التيار المار في مقاومة المصباح .................................................................... .
ب) قدر المصباح ............................................................................................
ج) الطاقة التي يستهلكها المصباح خالل ساعة .

..................................................................................................................
* واجب بيتي  :سؤال ( )4صفحة ( )11في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة

ورقة

الكهرباء المتحركة

عمل

الدرس التاسع  /حساب ثمن

المفاهيم العلمية

الطاقة الكهربائية

الطاقة الكهربائية

المستهلكة
الصف  /التاسع

عدد الحصص )7( :

اليوم ............... /

التاريخ ...................... /

المستهلكة

الهدف العام  /حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة .
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تتعرف على بنود فاتور الكهرباء وأهميتها .
 -6توضح كيفية حساب ثمن الطاقة الكهربائية المتحولة ( المستهلكة ) .
 -4تحسب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل في وخدة الهمن تسمى .......
 -5ال درة على با شغ مواخدا

تغيير في النظام يسمى ................

 -0ت اس الطاقأل بوخدة  .................بينما ت اس ال درة بوخدة .................
نشاط رقم ( / )7المالحظة التأملية:
* تأمل فاتور الكهرباء التي أحضرتها معك من المنزل ثم أجب :

 -7ما أهم القراءات التي تحتويها ؟ ...........................................................................

 -6كيف تحصل شركة الكهرباء على هذه البيانات والقراءات ؟..................................................
 -4ها هو استهالك عائلتك في الفاتور ؟ .....................................................................
 -3لماذا يختلف استهالك عائلتك عن استهالك عائلة زميلك في الفصل ؟

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

 -5كيف يتم حساب االستهالك الشهري ؟

.................................................................................................................
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نشاط رقم ( / )6بلور المفهوم:
* تابع شرح المعلم عن كيفية الطاقة الكهربائية المتحولة ثم أجب :

أكمل الفراغ :

 -9تخسب الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل من ال انون :
الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل = ...................... × ....................

ويخسب ثمنها من ال انون  :ثمن الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل =.................. × ...................

 -5ت اس الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل بوخدة ................
نشاط رقم ( / )4التجريب النشط:

* لتقم كل مجموعة بحساب ثمن االستهالك لكل فاتور لديها في حال كان ثمن الكيلو واط  .ساعة يساوي  6شيكل .
ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة

قراء الفاتور ( كيلوواط  .ساعة )

 -7إذا كان ثمن كيلوواط  .ساعة يكلف  71قروش  ،فما المبلغ الذي تدفعل مقابل تشغيل مصباح قدرتل  711واط
لمد  711ساعة ؟
....................................................................................................................
 -6مصباح كهربائي قدرتل  771واط احسب ثمن الطاقة الكهربائية التي يستهلكها المصباح عندما يعمل خمس
ساعات يومياً علماً بأن ثمن الكيلوواط  .ساعة يساوي  0.5شيكل .
........................................................................................ ............................
 -4جهاز كهربائي يعمل على فرق جهد  631فولت و يمر بل تيار شدتل  4أمبير  ،احسب ما يأتي :
أ) قدر الجهاز ....................................................................................................
ب) الطاقة الكهربائية المتحولة عندما يعمل الجهاز  2ساعات يومياً .
....................................................................................................................
ج) ثمن الطاقة المستهلكة شهرياً إذا كان ثمن الكيلوواط  .ساعة يساوي  7شيكل .
....................................................................................................................
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نشاط رقم ( / )3الخبرات المادية المحسوسة:
أكمل المخطط المفاهيمي التالي :

* ماذا يحدث لو ؟ :

 -7تعطل العداد الكهربائي في المنزل ؟
..................................................................................................................

 -6قام كل مواطن بتركيب العداد مسبق الدفع ؟

..................................................................................................................
التقويم الختامي :
أجب عن األسئلة التالية :

 -7مكوا كهربائية كتب عليها  331واط  ،إذا كانت ربة المنزل تستخدمها يومياً لمد ساعة  ،احسب :

أ) الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المكوا يومياً .

.............................................................................................................. ....
ب) ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة شهرياً إذا كان سعر الكيلو واط  .ساعة يساوي  5قروش .

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

 -6جهاز كهربائي يعمل على فرق جهد  611فولت و يمر بل تيار شدتل  3أمبير  ،احسبي :

أ) قدر الجهاز ...............................................................................................
ب) الطاقة التي يستهلكها الجهاز عندما يعمل ساعتين يومياً .

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

ج) تكلفة االستعمال لمد شهر إذا كان سعر الكيلو واط  .ساعة (  1.5شيكل ) .

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

* واجب بيتي  :سؤال ( )6صفحة ( )11في الكتاب المدرسي .
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ملحق رقم ()5
دليل المعلم في التدريس وفق نموذج التعلم التوليدي

وحد الكهرباء المتحركة
الصف التاسع األساسي

إعداد
فدوى محمود القطشان

إشراف
األستاذ الدكتور :عطا حسن درويش
الدكتور :محمد فؤاد أبو عود
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دليل المعلم في التدريس وفق نموذج التعلم التوليدي

جامعة األزهر – غز
عماد الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس
الموضوع  /طلب تحكيم خطط تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي (دليل المعلم).
الدكتور ................................... /
األستاذ ..................................... /

المحترم /
المحترم /

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان /
فاعلية نموذجي الفورمات والتعلم التوليدي في تنمية مهارات حل المسألة اللفظية بوحد الكهرباء المتحركة في
العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغز .

يراى منكم التكرم بتخكيم ما ترون مناسباً في هاه ارداة فيما ياص:

 -صيا أل ارهداا صيا أل تربويأل دقي أل.

 ت ييم المختوى من خيت الصيا أل العلميأل والتربويأل ومطاب ت لاطوات نموار التعلم التوليدب. -خاا شو ضافأل شو تعدي على المختوى العلمي شو بدال شب مالخظات شارى.

مع تحيات الباحثة
فدوى محمود القطشان
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مقــــــدمة
عزيزي المعلم:
شقدم ليك هاا الدلي كي يساعدك على تدريس وخدة " الكهربال المتخركأل " باستادام نموار التعلم التوليدب خي

االاتماعيأل كما يهدا لى توليد المتعلم للعالقات اات المعنى بين شاهال المعلومات الماتلفأل .

يهدا هاا النموار لى بدل المعرفأل من اال التفاعالت

نبذ عن نموذج التعلم التوليدي:
يعد نموار التعلم التوليدب شخد النماار ال ا مأل على النظريأل البنا يأل والاب يهدا لى توليد العالقات بين المعلومات الاديدة وما لدى المتعلمين من معلومات قديمأل ومن ثمم توليد
ٍ
شساس سليم  .ويتكون من المراخ ااتيأل :
المفاهيم الاديدة المبنيأل على
 -9الطور التمهيدي :يبدا المعلم الدرس بالتمهيد من اال المناقشأل التي تعتمد على الخوار وطرا ارس لأل ويستايب المتعلمون ما باناابأل اللفظيأل شو الكتابأل في كراساتهم
الصفيأل  ،وفي هاه المرخلأل تتكشا المفاهيم اليوميأل لدى المتعلمين من اال اللغأل والكتابأل ومخورها التفكير الفردب للطالب تااه المفهوم .
 -6الطور التركيزي (البؤر ) :وفيها يوه المعلم المتعلمين في ماموعات عم صغيرة فيعم على الوص بين المعرفأل اليوميأل والمعرفأل المستهدفأل  ،ويركه عم المتعلمين
على المفاهيم المستهدفأل م ت ديم المفاهيم العلميأل مواتاخأل الفرصأل للن ا

والخوار بين الماموعات  ،فيمر المتعلمون بابرة المفهوم .

 -4الطور المتعارض (التحدي) :وفي ي وم المعلم بمناقشأل الفص بالكام م تاخأل الفرصأل للمتعلمين لت ديم مالخظاتهم وفهمهم ومساعدتهم بالوسا

التعليميأل المناسبأل م عادة

طرا المفاهيم العلميأل والتخدب يكون بين ما كان يعرف المتعلم في الطور التمهيدب وما عرف شثنال التعلم وهنا يعيد المعلم ت ديم المفاهيم المستهدفأل والمراد الوصو ليها.
 -3طور التطبيق :هنا تستادم المفاهيم العلميأل التي تعلمها المتعلمون كودوات وظيفيأل لخ المشكالت موايااد نتا ج وتطبي ات في مواقا خياتيأل اديدة تساعد على توسي نطا

المفهوم .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :األول ( التيار و الجهد الكهربائيين ) .

الدرس  :األول .

الموضوع  :الشحنة الكهربائية .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 /___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل مفهوم الشخنأل الكهربا يأل وكيفيأل خسابها .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب شواهد طبيعيأل على واود الشخنأل الكهربا يأل .
 -5شن يعرا الطالب مفهومي الشخنأل  ،والكولوم .
 -0شن يشخن الطالب الكشاا الكهربا ي عملياً .

 -4شن ي در الطالب دور العلمال في اكتشاا الشخنات الكهربا يأل .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على كميأل الشخنأل باستادام ال وانين .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن ياكر الطالب مكونات الارة .

 -9تتركب الارة من  ......التي تختوب على بروتونات ونيوترونات ويدور خولها  ........سالبأل الشخنأل .

 -5شن يفسر الطالب سبب تعاد الارة كهربا ياً .

 -0ان يعدد الطالب طر شخن اراسام بالكهربال الساكنأل .

 -5الارة متعادلأل كهربا ًيا  .فلمااا ؟ ..............................................................
 -0يمكن شخن اراسام بالكهربال الساكنأل بطر ماتلفأل مث  .........و  ..........و ...........

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – عرل بوربوينت – اهاه  – LCDشاشأل عرل – خاسوب – كشاا كهربا ي – سا شبونايت – قطعأل صوا -
سا هاار – قطعأل خرير – شو ار عم .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
دور المعلم
 -7أن يذكر الطالب شواهد
طبيعية على وجود الشحنة

الكهربائية .

التقويم
دور الطالب

المرحلة األولى :الطور التمهيدي:

 -يايب الطالب على شس لأل المعلم .

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات .

 ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )9في ورقأل العمبشك ٍ فردب كالتالي :

شفهي :

 ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في ورقأل العمبشك ٍ فردب .

 -9لمااا يخد

 -ياكر الطالب شواهد طبيعيأل على واود

الور لمسطرة بالستيك

 مااا ترى شو تسم عندما تال مالبسك في رفأل مظلمأل ؟ الشخنأل الكهربا يأل . -ه شعرت براأل كهربا يأل عندما شمسكت م بل الباب

 -5لمااا تنااب قصاصات
مدلوكأل بالصوا ؟

المعدني ؟ عالم يد الك ؟
 -ما هي الشخنأل ؟

 ه هناك شواهد يوميأل على واود الشخنأل ؟ -يواا المعلم اناابات من الطالب بشك ٍ فردب للتعرا

على ما لديهم من مفاهيم .
يعرف الطالب
 -6أن ِّ

المرحلة الثانية :الطور التركيزي:

مفهومي الشحنة  ،والكولوم  .هنا يساعد المعلم الطالب على المرور بابرة المفهوم من
اال عم الماموعات والتفاول فيما بينهم في وم بتوهي

شو ار العم على الطالب و يطلب منهم تنفيا نشاط رقم ()5
في شو ار العم من اال العم الاماعي بخي

ماموعأل تعريا للمفهوم  ،ثم يناق

تض ك

خ نشاط رقم ( )5م
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 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )5في ورقأل العم

عرف :
ِّ

 -يعرا الطالب مفهومي الشخنأل  ،والكولوم .

 -5الكولوم

من اال عم الماموعات .
 -يتباد الطالب رالهم .

البر ؟

 -9الشخنأل

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -4أن يشحن

الطالب الكشاف

الكهربائي عملياً .

 -3أن يقدِّر الطالب

دور العلماء في

اكتشاف الشحنات

دور الطالب
 -يشاهد الطالب العرل العملي  .بم تفسر ؟ :

الماموعات .

 -يشخن الطالب الكشاا

 -ثم ي وم المعلم بعرل عملي لشخن الكشاا الكهربا ي

بشخنأل موابأل مرة و بشخنأل سالبأل مرة شارى شمام

الطالب  .ويعطي الماموعات فرصأل لل يام بالنشاط العملي .

 -يسو المعلم الطالب ما يلي :

 -ما اسم العالم الاب درس الشخنأل الكهربا يأل ؟

عند دلك سا شبونايت ب طعأل صوا

الكهربا ي عملياً .

تكتسب سا اربونايت شخنأل سالبأل بينما

 -ي در الطالب دور العلمال في

شفهي :

اكتشاا الشخنات الكهربا يأل .

 -ما واابنا نخو العلمال ؟

تكتسب قطعأل الصوا شخنأل موابأل .

ااكر بعل العلمال الاين قدموا نااهات

للبشريأل .

الكهربائية .

المرحلة الثالثة :الطور المتعارض:
يناق

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )0في اكتب اسم المفهوم العلمي :

المعلم الصا بالكام للتعبير عن شفكارهم ومالخظاتهم ورقأل العم .

ثم يطلب المعلم من الطالب اناابأل على نشاط رقم ( )0في  -يعبر الطالب عن ار هم في ما

شو ار العم و يلاص المفاهيم التي تم التوص

الطالب .
 -يناق

توصلوا لي والصعوبات التي

ليها م

وااهتهم .

المعلم الطالب في الصعوبات التي وااهتهم شثنال

ش -عدد انلكترونات المكتسبأل شو المف ودة .

(

)

ب -م دار الشخنأل التي يخملها تيار شدت

 9شمبير عند مروره عبر موص لمدة ثانيأل

واخدة ( .

العم في ماموعات .
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األهداف السلوكية

التقويم
دور الطالب

دور المعلم
 -ي وم المعلم بتعهيه اناابات الصخيخأل وي دم التغايأل

اا كان ك ( )9كولوم يختوب على 93 × 6.25

الرااعأل لةاابات الغير صخيخأل شو الناقصأل .

 -5أن يحل الطالب

المرحلة الرابعة :طور التطبيق:

مسائل لفظية على

يناق

القوانين .

شو ار العم وخ المسا

المعلم م الطالب ارمثلأل المخلولأل في الكتاب

كمية الشحنة باستخدام المدرسي ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )4في
الواردة في .

 -ثم يوس المعلم مفهوم الشخنأل في تشاي الطالب

على التفكير في خ مشكالت يوميأل تتعل بما تعلموه .

لكترونا  ،فكم عدد انلكترونات في شخنأل م دارها
ً
 5كولوم ؟
 -يايب الطالب على نشاط رقم

( )4في ورقأل العم .
 -يخ الطالب مسا

لفظيأل على

كميأل الشخنأل باستادام ال وانين .
 -يايب الطالب على شس لأل

الت ويم الاتامي .

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل

اخسب عدد انلكترونات التي يف دها اسم ليصبل

مشخونا بشخنأل موابأل م دارها  0.5ميكروكولوم .
ً
كيف يمكنك حل المشكالت التالية ؟ :
 -9عند لمس بعل ال ط انلكترونيأل الخساسأل مث
( المار بورد شو كرت الشاشأل ) ف د تتلا .
 -5التصا المالبس بالاسم بشك ٍ مهعج .

الرااعأل .

التقويم الختامي  -7 :اختر اإلجابة الصحيحة :
عند دلك ساق زجاج بقطعة حرير :

ش -يكتسب الخرير عدداً من انلكترونات

ر -عدد انلكترونات المكتسبأل يساوب عدد انلكترونات المف ودة

98

ب -يف د الهاار عدداً من انلكترونات

د -امي ما سب

 -6احسب مقدار الشحنة المتولد على الجسم الذي اكتسب كمية من اإللكترونات تساوي  2 71 × 2إلكتروناً .

عددا من اإللكترونات مقداره . 75 71 × 5
واجب بيتي  :احسب كمية الشحنة المتولد على جسم ما عندما يفقد ً
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :األول ( التيار و الجهد الكهربائيين ) .

الدرس  :الثاني .

الموضوع  :التيار الكهربائي وعالقتل بالشحنة الكهربائية .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 /___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل التيار الكهربا ي وعالقت بالشخنأل الكهربا يأل .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب شهميأل المواد الموصلأل والمواد العاهلأل في المنه .

 -5شن يعرا الطالب التيار الكهربا ي  ،شدة التيار الكهربا ي  ،ارمبير .
 -0شن يستنتج الطالب العالقأل بين الشخنأل الكهربا يأل والتيار الكهربا ي .
 -4شن يمث الطالب خركأل انلكترونات في التيار الكهربا ي عملياً .
 -2شن ي در الطالب دور العلمال في اكتشاا التيار الكهربا ي .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على ال انون  :ت =

/ه.

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب انلكترونات الخرة .

 -9لكترونات مستوى الطاقأل اراير في الفلهات تسمى انلكترونات ...................

 -5شن يفسر الطالب موصليأل الفلهات للكهربال .
الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم

 -5يكون ارتباط انلكترونات الخرة بالنواة في الفلهات  .................لالك الفلهات  .............للكهربال .
– علب كبريت .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -7أن يذكر الطالب

المرحلة األولى :الطور التمهيدي:

أهمية المواد الموصلة

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات .

المنزل .

فردب كالتالي :

والمواد العازلة في

دور الطالب
 -يايب الطالب على شس لأل

 ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )9في ورقأل العم بشك ٍ -كيا تكون الخياة لو كانت امي المواد موصلأل شو اميعها

عاهلأل ؟

المعلم .

 ينفا الطالب النشاط رقم ( )9فيورقأل العم بشك ٍ فردب .

شفهي :
ااكر بعل المواد الموصلأل والمواد

العاهلأل واستاداماتها .

 -ياكر الطالب شهميأل المواد

الموصلأل والمواد العاهلأل في
المنه .

 -مااا ي صد بالتيار الكهربا ي ؟ ه يمكن رؤيت ؟

 ه هناك عالقأل بين الشخنأل الكهربا يأل والتيار ؟ يواا المعلم اناابات من الطالب بشك ٍ فردب للتعرا على مالديهم من مفاهيم .
يعرف الطالب
 -6أن ِّ

التيار الكهربائي  ،شد
التيار الكهربائي ،

األمبير .

المرحلة الثانية :الطور التركيزي:

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )5في

هنا يساعد المعلم الطالب على المرور بابرة المفهوم من اال

ورقأل العم من اال عم

عرف :
ِّ

الماموعات .

 -5شدة التيار الكهربا ي .

عم الماموعات والتفاول فيما بينهم في وم بتوهي شو ار العم

على الطالب و يطلب منهم تنفيا نشاط رقم ( )5في شو ار العم

من اال العم الاماعي بخي
 ،ثم يناق

تض ك ماموعأل تعريا للمفهوم

خ نشاط رقم ( )5م الماموعات .

 -يعرا الطالب التيار الكهربا ي ،

شدة التيار الكهربا ي  ،ارمبير .

 -9التيار الكهربا ي .
 -0ارمبير .

أكمل الفراغ :
شدة التيار = ........ ÷ .........
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -4أن يستنتج الطالب

العالقة بين الشحنة

 -يناق

دور الطالب

المعلم م الماموعات العالقأل بين الشخنأل

الكهربا يأل والتيار ونوعها وال انون الرياضي الاب يربطهما .

الكهربائية والتيار

الشخنأل الكهربا يأل والتيار
الكهربا ي .

الكهربائي .

 -3أن يمثل الطالب حركة  -يطلب المعلم من الماموعات تنفيا نشاط ( )5صفخأل
( )59في الكتاب المدرسي للتعرا على خركأل انلكترونات
اإللكترونات في التيار

الكهربائي عملياً .

 -يستنتج الطالب العالقأل بين

في التيار الكهربا ي ويناق

تأمل الشكل التالي واذكر أوجل الشبل بين

الدائرتين الكهربائية والمائية :

 يمث الطالب خركأل انلكتروناتفي التيار الكهربا ي عملياً .

مالخظات الطالب خو انت ا

الطاقأل الكهربا يأل من ن طأل رارى عبر الموص .
المرحلة الثالثة :الطور المتعارض:
يناق

 ينفا الطالب النشاط رقم ( )0في اكتب اسم المفهوم العلمي :ورقأل العم .

المعلم الصا بالكام للتعبير عن شفكارهم

ومالخظاتهم ثم يطلب المعلم من الطالب اناابأل على

نشاط رقم ( )0في شو ار العم و يلاص المفاهيم التي تم

التوص

ليها م الطالب .

 -يناق

المعلم الطالب في الصعوبات التي وااهتهم شثنال

العم في ماموعات .

 -ي وم المعلم بتعهيه اناابات الصخيخأل وي دم التغايأل

 -9خركأل الشخنات الكهربا يأل (انلكترونات)

 -يعبر الطالب عن ار هم في ما

في موص باتااه مخدد خاملأل معها الطاقأل .

وااهتهم .

 -5كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في

توصلوا لي والصعوبات التي

(

)

م ط موص اال فترة همنيأل مخددة ( .

 -0م دار شدة التيار المار في موص عند

)

تدف كولوم واخد من الشخنات اال  9ثانيأل .

(

الرااعأل لةاابات الغير صخيخأل شو الناقصأل .
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األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -5أن يقدِّر الطالب

يسو المعلم الطالب ما يلي :

اكتشاف التيار

 -ما واابنا نخو العلمال ؟

دور العلماء في

الكهربائي .

 -2أن يحل الطالب

 -ما الدور الاب لعب العلمال في اكتشاا الكهربال ؟

 -ي در الطالب دور العلمال في

اكتشاا التيار الكهربا ي .

شفهي :
ااكر بعل العلمال الاين ساهموا في اكتشاا

التيار الكهربا ي .

 ااكر بعل العلمال الاين ساهموا في دراسأل التيارالكهربا ي .
المرحلة الرابعة :طور التطبيق:

مسائل لفظية على

يناق

ت=ش/ز.

شو ار العم وخ المسا

القانون :

دور الطالب

المعلم م الطالب ارمثلأل المخلولأل في الكتاب

المدرسي ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )4في
الواردة في .

 -ثم يوس المعلم مفهوم شدة التيار الكهربا ي والشخنأل في

تشاي الطالب على التفكير في خ مشكالت يوميأل تتعل

 -يايب الطالب على نشاط رقم

( )4في ورقأل العم .
 -يخ الطالب مسا

ال انون  :ت =

لفظيأل على

/ه.

 -يايب الطالب على شس لأل

الت ويم الاتامي .

بما تعلموه كالتالي :

 -كيا تتصرا اا رشيت شاص وقد تعرل لصدمأل

كهربا يأل ويمسك بسلك كهربا ي مكشوا ؟

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .
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 -9موص نخاسي يمر عبره شخنأل كهربا يأل

م دارها  5كولوم ك دقي أل  ،اخسب شدة التيار

المتدف اال م ط الموص .

 -5من اال الشك ااتي اخسب شدة التيار .

* التقويم الختامي :
 -9احسب عدد اإللكترونات المار في كل ثانية خالل مقطع موصل معين عندما يمر بل تيار شدتل  0.5أمبير .
 -6يمر في مقطع موصل نحاسي  1.2كولوم من الشحنات الكهربائية كل دقيقة  ،احسب شد التيار المتدفق خالل مقطع الموصل .
* واجب بيتي :

سؤال ( + )6سؤال ( )4صفحة ( )69في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثاني ( المقاومة الكهربائية ) .

الدرس  :الثالث .

الموضوع  :العالقة بين فرق الجهد الكهربائي وشد التيار ( قانون أوم ) .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 /___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل العالقأل بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار ( قانون شوم ) .
األهداف السلوكية :
 -9شن يوضل الطالب شهميأل معرفأل فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار في خياتنا .
 -5شن يستنتج الطالب العالقأل بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار ( قانون شوم ) عملياً .
 -0شن يمث الطالب العالقأل بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار بيانياً .
 -4شن يعرا الطالب قانون شوم  ،الم اومأل الكهربا يأل  ،اروم .
 -2شن ي در الطالب دور العلمال في ادمأل البشريأل .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على قانون شوم .

الخبرات السابقة :
 -9شن ياكر الطالب اهاه قياس شدة التيار الكهربا ي ووخدة قياس

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :
.

 -5شن ياكر الطالب اهاه قياس فر الاهد الكهربا ي ووخدة قياس .
 -0شن يخدد الطالب طري أل توصي ارميتر في الدا رة الكهربا يأل .

 -4شن يخدد الطالب طري أل توصي الفولتميتر في الدا رة الكهربا يأل .

 -9ت اس شدة التيار الكهربا ي باستادام اهاه  ................ووخدة قياسها ...............

 -5ي اس فر الاهد الكهربا ي باستادام اهاه  ................ووخدة قياس ...............
 -0يوص ارميتر على  ................في الدا رة الكهربا يأل .

 -4يوص الفولتميتر على  ................في الدا رة الكهربا يأل .

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم  -شاههة شميتر – شاههة فولتميتر – شسالك توصي – ماموعأل م اومات ماتلفأل – مصدر كهربا ي –
فال

تعليمي – خاسوب – شاشأل عرل .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -7أن يوضح الطالب

أهمية معرفة فرق الجهد

الكهربائي وشد التيار في
حياتنا .

دور الطالب

المرحلة األولى :الطور التمهيدي:

 -يايب الطالب على شس لأل

المعلم .

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات .

 ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )9في ورقأل العمبشك ٍ فردب كالتالي :

 -ل د تعرفنا في الدرس الساب على شدة التيار وفر الاهد ،

فه هاا مهم في خياتنا ؟ وه هناك عالقأل بينهما ؟

 ينفا الطالب النشاط رقم ()9في ورقأل العم بشك ٍ فردب .

شفهي :
ما شهميأل معرفأل فر الاهد وشدة التيار

الكهربا ي في الخياة ؟

 -يوضل الطالب شهميأل معرفأل

فر الاهد الكهربا ي وشدة
التيار في خياتنا .

 -مااا ي صد بالم اومأل الكهربا يأل ؟ وضد من تكون ؟

 عند شرال اراههة الكهربا يأل نالخظ شن الشركأل الصانعأل تضملص علي معلومات ااصأل بالاهاه  ،ه يمكنك اكر بعل
هاه المعلومات ؟ وه هاه المعلومات مهمأل للمستهلك ؟
 -يواا المعلم اناابات من الطالب بشك ٍ فردب للتعرا على

ما لديهم من مفاهيم .
 -6أن يستنتج الطالب

العالقة بين فرق الجهد
الكهربائي وشد التيار

( قانون أوم ) عملياً .

المرحلة الثانية :الطور التركيزي:

 -ينفا الطالب النشاط رقم ()5

أكمل الفراغ :

هنا يساعد المعلم الطالب على المرور بابرة المفهوم من اال

في ورقأل العم من اال عم

 -9ينص قانون شوم على شن  " :شدة

عم الماموعات والتفاول فيما بينهم في وم بتوهي شو ار العم

على الطالب و يطلب منهم تنفيا نشاط رقم ( )5في شو ار العم

من اال العم الاماعي بخي

توضل ك ماموعأل نو العالقأل
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الماموعات .

التيار المار في موص تتناسب تناسباً ....
م فر الاهد بين طرفي و  .....م

الم اومأل عند ثبوت دراأل الخ اررة " .

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -4أن يمثِّل الطالب

بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار التي خصلت عليها  ،ثم

العالقة بين فرق الجهد يناق
الكهربائي وشد التيار
بيانياً .

دور الطالب

 -يناق

خ نشاط رقم ( )5م الماموعات .

الاهد الكهربا ي وشدة التيار ( قانون

االلها تسمى ..........

المعلم م الطالب التمثي البياني للعالقأل التي

شوم ) عملياً .

 -0ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة

المعلم م الطالب نص قانون شوم الاب يربط بين

 -يمث الطالب العالقأل بين فر

توصلوا ليها في نشاط رقم ( )5ويرسمها على السبورة .
 -يناق

 -يستنتج الطالب العالقأل بين فر

 -5ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي

 -يتباد الطالب رالهم .

 .......و يرمه لها بالرمه ......

فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار ومن يتوص لمفهوم الم اومأل الاهد الكهربا ي وشدة التيار بيانياً .

الكهربا يأل ووخدة قياسها اروم .
يعرف الطالب
 -3أن ِّ

قانون أوم  ،المقاومة

الكهربائية  ،األوم .

المرحلة الثالثة :الطور المتعارض:
ي وم المعلم بعرل فال

تعليمي عن قانون شوم ويناق

 -يشاهد الطالب الفال

التعليمي .

الصا  -ينفا الطالب النشاط رقم ( )0في

بالكام للتعبير عن شفكارهم ومالخظاتهم ثم يطلب المعلم من

ورقأل العم .

الطالب اناابأل على نشاط رقم ( )0في شو ار العم و يلاص  -يعرا الطالب قانون شوم  ،الم اومأل
المفاهيم التي تم التوص
 -يناق

الكهربا يأل  ،اروم .

ليها م الطالب .

 -يعبر الطالب عن ار هم في ما

المعلم الطالب في الصعوبات التي وااهتهم شثنال

توصلوا لي والصعوبات التي

العم في ماموعات .

 -ي وم المعلم بتعهيه اناابات الصخيخأل وي دم التغايأل الرااعأل

لةاابات الغير صخيخأل شو الناقصأل .

وااهتهم .

اكتب اسم المفهوم العلمي :
ش -ااصيأل فيهيا يأل للمادة تبين مدى

ممانعتها لمرور التيار الكهربا ي فيها .
(

)

ب -م اومأل موص فر الاهد بين طرفي
فولتاً واخداً وشدة التيار المار في شمبي اًر
واخداً ( .

)

ر " -شدة التيار المار في موص تتناسب
تناسباً طردياً م فر الاهد بين طرفي

وعكسياً م الم اومأل ( " .
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)

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -5أن يقدِّر الطالب

دور العلماء في خدمة

البشرية .

 -2أن يحل الطالب
مسائل لفظية على

قانون أوم .

يناق

دور الطالب
 -ي در الطالب دور العلمال في ادمأل أكمل الفراغ :

المعلم الطالب في شهميأل قانون شوم الاب توصلوا لي

البشريأل .

واستادامات في الخياة اليوميأل من اال :

العالقأل الرياضيأل التي تعبر عن قانون شوم

هي  :م = ........... ÷ .........

 فيم يمكن شن يفيدنا قانون شوم في خياتنا ؟ -ما واابنا نخو العلمال .

المرحلة الرابعة :طور التطبيق:
يناق

 -يايب الطالب على نشاط رقم ()4

المعلم م الطالب ارمثلأل المخلولأل في الكتاب المدرسي

ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )4في شو ار العم

وخ المسا

الواردة في .

 -يخ الطالب مسا

قانون شوم .

لفظيأل على

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

 -ثم يوس المعلم تطبي قانون شوم من اال ربط بموضو

الشخنأل الكهربا يأل في مسولأل لفظيأل ويشا الطالب على

الاتامي .

التفكير في خلها .
 -كما يناق

في ورقأل العم .

المعلم كيفيأل توظيا ما تعلموه في معرفأل مكانيأل

تشغي اراههة الكهربا يأل في المنه على فر الاهد الر يس
في فلسطين  553فولت .

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .
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 -سلك موص فر الاهد بين طرفي

 933فولت وم اومت  ، Ω 23اخسب عدد

انلكترونات المارة في م ط الموص اال
 2ثواني .

* التقويم الختامي :
 -9في إحدى التجارب لقياس مقاومة موصل حصل أحد الطالب على القياسات الموضحة في الجدول :
61

65

جـ ( فولت ) صفر

5

71

75

ت ( أمبير ) صفر 0.4 0.3 0.2 0.1

0.5

أ -مثل هذه القياسات بيانياً .

ب -احسب مقاومة الموصل .

ج -من الرسم جد شد التيار عندما يكون فرق الجهد  41فولت .
 -6سلك موصل فرق الجهد بين طرفيل  51فولت وشد التيار المار خاللل  5أمبير  ،احسب مقاومتل  ،واذا أصبح فرق الجهد بين طرفيل  61فولت  .فكم تصبح مقاومتل ؟
* واجب بيتي  :سؤال ( )7صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثاني ( المقاومة الكهربائية ) .

الدرس  :الرابع .

الموضوع  :طرق توصيل المقاومات .

عدد الحصص 6 :

تاريخ التنفيذ  6172 /___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل طر توصي الم اومات وكيفيأل خساب الم اومأل المكاف أل لماموعأل م اومات موصلأل على التوالي والتواهب .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب طر المخافظأل على اراههة الكهربا يأل في المنه .

 -5شن يستنتج الطالب قانون خساب الم اومأل المكاف أل لماموعأل م اومات موصلأل على التوالي والتواهب عملياً .
 -0شن يعرا الطالب الم اومأل المكاف أل  ،توصي الم اومات على التوالي  ،توصي الم اومات على التواهب .
 -4شن يفسر الطالب توصي اراههة الكهربا يأل على التواهب في المنه .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على توصي الم اومات على التوالي وعلى التواهب باستادام ال وانين .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن ياكر الطالب اهاه قياس شدة التيار الكهربا ي وطري أل توصيل  -9 .ت اس شدة التيار الكهربا ي باستادام اهاه  ......ويوص على  .....في الدا رة الكهربا يأل .
 -5شن ياكر الطالب اهاه قياس فر الاهد الكهربا ي وطري أل توصيل  -5 .ي اس فر الاهد الكهربا ي باستادام اهاه  .....ويوص على  ....في الدا رة الكهربا يأل .
 -0شن ياكر الطالب وخدة قياس شدة التيار  ،وفر الاهد .

 -0ت اس شدة التيار الكهربا ي بوخدة  .............بينما ي اس فر الاهد بوخدة .............

 -4شن يعرا الطالب الم اومأل الكهربا يأل .

 -4ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..............

 -2شن ياكر الطالب نص قانون شوم والصيغأل الرياضيأل ل .

 -2ينص قانون شوم على شن شدة التيار الكهربا ي المار في موص تتناسب تناسباً  ......م
فر الاهد بين طرفي و  .........م الم اومأل  ،والصيغأل الرياضيأل ل ...................

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم  -شاههة شميتر – شاههة فولتميتر – شسالك توصي – ماموعأل م اومات ماتلفأل – مصدر كهربا ي –
فال

تعليمي – خاسوب – شاشأل عرل – اهاه . LCD
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
دور المعلم
 -7أن يذكر الطالب طرق

المحافظة على األجهز

الكهربائية في المنزل .

التقويم
دور الطالب

المرحلة األولى :الطور التمهيدي:

 -يايب الطالب على شس لأل المعلم .

 ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في ورقألالعم بشك ٍ فردب .

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات .

 ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )9في ورقألالعم بشك ٍ فردب كالتالي :

 -ياكر الطالب طر المخافظأل على

شفهي :
كيا نخافظ على اراههة الكهربا يأل

من التلا ؟

اراههة الكهربا يأل في المنه .

 -ما هي ارعطا التي قد تتعرل لها اراههة

الكهربا يأل في المنه ؟

 ما هي طر التوصي في الدوا ر الكهربا يأل ؟ كيا توص اراههة الكهربا يأل في المنه ؟ -ه طري أل توصيلها مهمأل بالنسبأل لنا ؟

 -يواا المعلم اناابات من الطالب بشك ٍ فردب

للتعرا على ما لديهم من مفاهيم .

 -6أن يستنتج الطالب قانون المرحلة الثانية  :الطور التركيزي :

حساب المقاومة المكافئة

لمجموعة مقاومات موصلة

على التوالي والتوازي

عملياً .

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )5في ورقأل

هنا يساعد المعلم الطالب على المرور بابرة المفهوم من العم من اال عم الماموعات .

 -يستنتج الطالب قانون خساب الم اومأل

اال عم الماموعات والتفاول فيما بينهم في وم

المكاف أل لماموعأل م اومات موصلأل على

بتوهي شو ار العم على الطالب و يطلب منهم تنفيا

التوالي والتواهب عملياً .

نشاط رقم ( )5في شو ار العم من اال العم

الاماعي بخي

 -يتباد الطالب رالهم .

ت وم ك ماموعأل بتوصي ماموعأل
212

أكمل الفراغ :
 -9عند توصي الم اومات على
التوالي فإن مم = ..............

 -5عند توصي الم اومات على
التواهب فإن .............. = 9
مم

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم
دور الطالب

دور المعلم
م اومات على التوالي والتواهب وتتوص ل يمأل الم اومأل

 -0اا كانت الم اومتان المتصلتان على

المكاف أل في ك خالأل وتخدد قيمأل شدة التيار الكلي وفر

التوالي متساويتين فإن :

الاهد الكلي في ك خالأل .
 -يناق

م م = .......... × ........

المعلم نتا ج الماموعات ويسمل لهم بتباد

 -4اا كانت الم اومتان المتصلتان على

اا ارل ومناقشأل النتا ج فيما بينهم .

التواهب متساويتين فإن :

م م = ............. ÷ ...........
يعرف الطالب المقاومة
 -4أن ِّ

المكافئة  ،توصيل المقاومات
على التوالي  ،توصيل

المقاومات على التوازي .

المرحلة الثالثة :الطور المتعارض:
ي وم المعلم بعرل فال

 -يشاهد الطالب الفال

تعليمي عن توصي الم اومات  -ينفا الطالب النشاط رقم ( )0في

على التوالي والتواهب ثم يناق

الصا بالكام للتعبير

عن شفكارهم ومالخظاتهم والم ارنأل بين طري تي التوصي

من اال اناابأل على نشاط رقم ( )0في شو ار العم
ويلاص المفاهيم التي تم التوص

 -يناق

التعليمي .

ليها م الطالب .

المعلم الطالب في الصعوبات التي وااهتهم

شثنال العم في ماموعات .

 -ي وم المعلم بتعهيه اناابات الصخيخأل وي دم التغايأل

الرااعأل لةاابات الغير صخيخأل شو الناقصأل .
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ورقأل العم .

اكتب اسم المفهوم العلمي :
ش -هي م اومأل واخدة تخ مخ ماموعأل
من الم اومات دون شن ت ي
خد شب تغيير في

 -يعرا الطالب الم اومأل المكاف أل  ،شدة التيار الكلي المار في الدارة ( .

توصي الم اومات على التوالي ،

توصي الم اومات على التواهب .
 -يعبر الطالب عن ار هم في ما

توصلوا لي والصعوبات التي

وااهتهم .

)

ب -هي طري أل توصي للم اومات يتم من
االلها الخصو على شدة تيار ثابتأل وفر

اهد متغير ( .

)

ر -هي طري أل توصي للم اومات يتم من
االلها الخصو على شدة تيار متغيرة
وفر اهد ثابت ( .

)

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
دور المعلم
 -3أن يفسر الطالب توصيل

األجهز الكهربائية على
التوازي في المنزل .

 -5أن يحل الطالب مسائل

يناق

باستخدام القوانين .

دور الطالب

المعلم الطالب في مميهات التوصي على التواهب

ويطلب منهم تفسير توصي اراههة الكهربا يأل في

 يفسر الطالب توصي اراههة الكهربا يأل بم تفسر ؟ :على التواهب في المنه .

المنه على التواهب من اال السؤا التالي :

المرحلة الرابعة :طور التطبيق:
المعلم م الطالب ارمثلأل المخلولأل في الكتاب

المدرسي ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )4في
شو ار العم وخ المسا

توص المصابيل و اراههة في
المنه على التواهب .

 -لمااا توص اراههة الكهربا يأل على التواهب ؟

لفظية على توصيل المقاومات يناق

على التوالي وعلى التوازي

التقويم

الواردة في .

 -ثم يوس المعلم ما تعلم الطالب خو طر التوصي

من اال السؤا رقم ( )2في نشاط ( )4في ورقأل

العم .

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )4في

المسائل الوارد في ورقة العمل .

ورقأل العم .

 لديك صندوقان في الصندوارو م اومات قيمأل ك ٍ منها  4شوم

 -يخ الطالب مسا

الم اومات على التوالي وعلى التواهب
باستادام ال وانين .

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

الاتامي .

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل

لفظيأل على توصي

 ،و في الصندو الثاني م اومات
قيمأل ك ٍ منها
 93شوم  .بين بالرسم كيا يمكن

الخصو على م اومأل م دارها :
ش 95 -شوم

الرااعأل .
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ب 7 -شوم

* التقويم الختامي :
صلت  3مقاومات قيمتها على الترتيب (  ) Ω 3 ، Ω 5 ، Ω 4 ، Ω 6على التوالي  ،فإذا كانت شد التيار المار في الدائر الكهربائية  4أمبير  ،احسب ما يلي :
ُ -7و ِّ
أ) المقاومة المكافئة

ب) شد التيار المار في المقاومة Ω 3

ج) فرق الجهد الكلي

صلت  4مقاومات قيمتها على الترتيب (  ) Ω 4 ، Ω 4 ، Ω 2على التوازي  ،فإذا كانت شد التيار المار في الدائر الكهربائية  5أمبير  ،احسب ما يلي :
ُ -6و ِّ
أ) المقاومة المكافئة

ج) شد التيار المار في المقاومة Ω 2

ب) فرق الجهد الكلي

* واجب بيتي  :سؤال ( )5صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .
صلت مقاومتان قيمة كل منهما  71أوم على التوالي مر وعلى التوازي مر أخرى  ،فإذا كانت شد التيار المار  2أمبير  .فأكمل الجدول اآلتي :
 ُو ِّطريقة التوصيل

م

م

شد التيار المار في كل مقاومة

على التوالي
على التوازي
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فرق الجهد الكلي

نموذج خطة تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثاني ( المقاومة الكهربائية ) .

الدرس  :الخامس .

الموضوع  :حساب المقاومة الكربونية بداللة األلوان .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 /___ / ___ :م

الهدف العام  /خساب الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب شهميأل الم اومات في اراههة الكهربا يأل .
 -5شن يخسب الطالب قيمأل الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان عملياً .

 -0شن يستادم الطالب الم اومأل المتغيرة للتخكم في شدة التيار عملياً .

 -4شن يعرا الطالب الم اومأل الثابتأل  ،الم اومأل المتغيرة  ،الم اومأل الكربونيأل .
 -2شن يصنا الطالب الم اومات خسب قيمتها ونو مادتها .
 -2شن يخ مسا

لفظيأل على خساب الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب الم اومأل الكهربا يأل .

 -9ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..................

 -5شن ياكر الطالب وخدة قياس الم اومأل .

 -5ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة ................

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم – م اومات كربونيأل – ريوستات – شاههة ملتميتر – شاههة شميتر – شاههة فولتميتر – شسالك توصي –
فال

تعليمي – خاسوب – شاشأل عرل – اهاه . LCD
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -7أن يذكر الطالب

أهمية المقاومات في

األجهز الكهربائية .

دور الطالب

المرحلة األولى :الطور التمهيدي:

 يايب الطالب على شس لألالمعلم .

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات .

شفهي :
لمااا توض الم اومات

 ثم يعرل عليهم لوخأل م اومات مواواة من راديو ويناقشهم في ماهيتها ووظيفتها  -ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في في اراههة الكهربا يأل ؟ورقأل العم بشك ٍ فردب .
ويطلب منهم تنفيا نشاط رقم ( )9في ورقأل العم بشك ٍ فردب كالتالي :
 -ياكر الطالب شهميأل الم اومات

 -مااا تختوب هاه اللوخأل ؟  -شين تواد عادة ؟

 ما وظيفتها ؟  -مااا ي صد بالم اومأل الكربونيأل ؟ -يواا المعلم اناابات من الطالب بشك ٍ فردب للتعرا على ما لديهم من

في اراههة الكهربا يأل .

مفاهيم .
 -6أن يحسب الطالب

قيمة المقاومة الكربونية

بداللة األلوان عملياً .

المرحلة الثانية :الطور التركيزي:

هنا يساعد المعلم الطالب على المرور بابرة المفهوم من اال عم الماموعات
والتفاول فيما بينهم في وم بتوهي شو ار العم وم اومات كربونيأل على الطالب

و يطلب منهم تنفيا نشاط رقم ( )5في شو ار العم من اال العم الاماعي
بخي

ت وم ك ماموعأل شوالً بتنفيا نشاط ( )93صفخأل ( )44في الكتاب المدرسي

والك بخساب قيمأل الم اومأل الكربونيأل التي لديها باالستعانأل بادو ارلوان في

الكتاب المدرسي .
 -يناق

بينهم .

المعلم نتا ج الماموعات ويسمل لهم بتباد اارال ومناقشأل النتا ج فيما
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 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )5في  -9اد قيمأل الم اومأل

ورقأل العم من اال عم

الماموعات .

 -يخسب الطالب قيمأل الم اومأل

الكربونيأل بداللأل ارلوان عملياً .
 -يتباد الطالب رالهم .

الكربونيأل المواودة لدى

ماموعتك بداللأل
ارلوان .

 -5اد شلوان الم اومأل
الكربونيأل لدى الماموعأل

المااورة بداللأل قيمتها .

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -4أن يستخدم الطالب

المقاومة المتغير للتحكم في

شد التيار .

دور الطالب
 -يستادم الطالب الم اومأل

 -ثم يطلب منهم خ ارس لأل خو يااد قيمأل

الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان شو يااد شلوان
الم اومأل الكربونيأل بداللأل قيمتها  ،ثم يناق

المتغيرة للتخكم في شدة التيار .
 -ياكر الطالب شمثلأل على

الخ

الم اومأل المتغيرة من الخياة

على السبورة .

أكمل الفراغ :
من شمثلأل الم اومأل المتغيرة  .....و ......
و .......

اليوميأل .

 يطلب المعلم من الماموعات تنفيا نشاط ()99صفخأل ( )29في الكتاب المدرسي الستادام الم اومأل
المتغيرة للتخكم في شدة التيار ويناقشهم في

استادامها ثم يسو الطالب  - :ااكر شمثلأل على
الم اومأل المتغيرة من خياتك اليوميأل ؟
يعرف الطالب المقاومة
 -3أن ِّ
الثابتة  ،المقاومة المتغير ،

المقاومة الكربونية .

المرحلة الثالثة :الطور المتعارض:
ي وم المعلم بعرل فال
الم اومات ثم يناق

 يشاهد الطالب الفالالتعليمي .

تعليمي عن شنوا

 -ينفا الطالب النشاط رقم ()0

الصا بالكام للتعبير عن

في ورقأل العم .

شفكارهم ومالخظاتهم من اال اناابأل على نشاط

ش -هي م اومأل تستادم لتافيل شدة التيار
ولها ن طتا توصي ( .

الم اومأل المتغيرة  ،الم اومأل

ليها م الطالب .

الكربونيأل .
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)

ب -هي م اومأل تستادم للتخكم في شدة التيار

 -يعرا الطالب الم اومأل الثابتأل  ،ولها ثال

رقم ( )0في شو ار العم و يلاص المفاهيم التي تم
التوص

اكتب اسم المفهوم العلمي :

ن اط توصي ( .

)

ر -شكثر شنوا الم اومات الثابتأل استاداماً
مخاطأل بخل ات ملونأل تخدد قيمتها ( .

)

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -5أن يصنف الطالب

المقاومات حسب قيمتها ونوع
مادتها .

 -يناق

دور الطالب

المعلم م الماموعات تصنيا الم اومات

خسب قيمتها ونو مادتها م اكر شمثلأل على ك نو .
المعلم الطالب في الصعوبات التي وااهتهم

ثم يناق

شثنال العم في ماموعات .

 -ي وم المعلم بتعهيه اناابات الصخيخأل وي دم التغايأل

الرااعأل لةاابات الغير صخيخأل شو الناقصأل .
 -2أن يحل مسائل لفظية على المرحلة الرابعة :طور التطبيق:

حساب المقاومة الكربونية
بداللة األلوان .

يناق

قيمتها ونو مادتها .

 -يعبر الطالب عن ار هم في ما

توصلوا لي والصعوبات التي
وااهتهم .

 -يايب الطالب على نشاط رقم

المعلم م الطالب المثا المخلو في الكتاب

المدرسي ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )4في

شو ار العم وخ المسا

 -يصنا الطالب الم اومات خسب

الواردة في .

( )4في ورقأل العم .

 -يخ الطالب على خساب

الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان .

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل

الاتامي .

الرااعأل .
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قارن بين المقاومة الثابتة والمقاومة

المتغير من حيث :

رمهها – استادامها – عدد ن اط التوصي
شمثلأل عليها .

المسائل الوارد في نشاط ( )3في ورقة

العمل .

ماذا يحدث لو ؟ :
تمت هالأل امي الم اومات الكربونيأل من

اراههة الكهربا يأل ؟

* التقويم الختامي :
استعن بالجدول صفحة ( )39في الكتاب المدرسي في اإلجابة عن األسئلة التالية :
 -7جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها  17 :كيلو أوم . % 71 +
 -6جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها . Ω % 3 + 71 :
 -4مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :األصفر  ،واألسود  ،واألصفر  ،والفضي .
احسب قيمتها .
 -3مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :البنفسجي  ،والرمادي  ،واألزرق  ،والبني .
احسب قيمتها .
* واجب بيتي  :سؤال ( )3صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثالث ( األعمد الكهربائية وطرق توصيلها ) .

الدرس  :السادس .

الموضوع  :القو الدافعة الكهربائية .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 /___ / ___ :م

الهدف العام  /خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل لعمود كهربا ي .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب شهميأل ارعمدة الكهربا يأل في خياتنا.
 -5شن يستنتج الطالب قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل .

 -0شن يعرا الطالب ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود الكهربا ي .
 -4شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب شدة التيار .

 -9كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة تسمى .......

 -5شن يعرا الطالب فر الاهد .

 -5الفر الناتج عن ااتالا الشخنأل بين شب ن طتين يسمى ................

 -0شن ياكر الطالب وخدة قياس شدة التيار وفر الاهد .

 -0ت اس شدة التيار بوخدة  .................بينما ي اس فر الاهد بوخدة .................

 -2شن ياكر الطالب وخدة قياس الم اومأل الكهربا يأل .

 -2ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة .................

 -4شن يعرا الطالب الم اومأل الكهربا يأل .

 -4ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..................

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم – شعمدة اافأل ماتلفأل .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -7أن يذكر الطالب

أهمية األعمد الكهربائية
في حياتنا .

دور الطالب

المرحلة األولى :الطور التمهيدي:

 -يايب الطالب على شس لأل

المعلم .

ي سم المعلم الطالب لى ماموعات .

 ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )9في ورقأل العمبشك ٍ فردب كالتالي :
 -فيم نستادم ارعمدة الاافأل في المنه ؟

 مااا ي صد بال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود الااا ؟ -يواا المعلم اناابات من الطالب بشك ٍ فردب للتعرا

 ينفا الطالب النشاط رقم ( )9فيورقأل العم بشك ٍ فردب .

شفهي :
ااكر استادامات ارعمدة الاافأل .

 -ياكر الطالب شهميأل ارعمدة

الكهربا يأل في خياتنا .

على ما لديهم من مفاهيم .
 -6أن يستنتج الطالب

المرحلة الثانية :الطور التركيزي:

الكهربائية .

اال عم الماموعات والتفاول فيما بينهم في وم بتوهي

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )5في

ورقأل العم من اال عم

قانون حساب القو الدافعة هنا يساعد المعلم الطالب على المرور بابرة المفهوم من

الماموعات .

شو ار العم على الطالب و يطلب منهم تنفيا نشاط رقم ()5
في شو ار العم من اال العم الاماعي بخي
ماموعأل تعريا للمفهوم  ،ثم يناق

تض ك

خ نشاط رقم ( )5م

الماموعات .
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 -يستنتج الطالب قانون خساب ال وة

الدافعأل الكهربا يأل .

أكمل الفراغ :
 -تخسب ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود من

ال انون :
د

= ................................

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
يعرف الطالب القو
 -4أن ِّ

الدافعة الكهربائية للعمود

الكهربائي .

دور الطالب

المرحلة الثالثة :الطور المتعارض:
يناق

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )0في ورقأل

العم .

المعلم الصا بالكام للتعبير عن شفكارهم

 -يعرا الطالب ال وة الدافعأل الكهربا يأل

ومالخظاتهم ثم يطلب المعلم من الطالب اناابأل على

نشاط رقم ( )0في شو ار العم و يلاص المفاهيم وال وانين
التي تم التوص
 -يناق

ليها م الطالب .

المعلم الطالب في الصعوبات التي وااهتهم شثنال

للعمود الكهربا ي .

اكتب اسم المفهوم العلمي :
فر الاهد بين قطبي العمود

الكهربا ي والدا رة مفتوخأل ( .

 يعبر الطالب عن ار هم في ما توصلوالي والصعوبات التي وااهتهم .

العم في ماموعات .

 -ي وم المعلم بتعهيه اناابات الصخيخأل وي دم التغايأل

الرااعأل لةاابات الغير صخيخأل شو الناقصأل .
 -3أن يحل الطالب مسائل

لفظية على قانون حساب

القو الدافعة الكهربائية .

المرحلة الرابعة :طور التطبيق:
يناق

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )4في

ورقأل العم .

المعلم م الطالب ارمثلأل المخلولأل في الكتاب

المدرسي ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )4في
شو ار العم وخ المسا
 -يناق

 -يخ الطالب مسا

لفظيأل على قانون

خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل .

الواردة في .

المعلم الخ م الطالب على السبورة .

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .
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 يايب الطالب على شس لأل الت ويمالاتامي .

المسائل اللفظية الوارد في نشاط
رقم ( )3في ورقة العمل .

)

* التقويم الختامي  /أجب عن األسئلة التالية :
وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها  5.9أوم  ،احسب شد التيار .
 -7بطارية مقاومتها الداخلية  0.1أوم و قوتها الدافعة الكهربائية  76فولت ِّ
وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها  ، Ω 2احسب القو الدافعة الكهربائية للبطارية علماً بأن شد التيار المار في الدار  5أمبير .
 -6بطارية مقاومتها الداخلية ِّ Ω 6
وصل طرفاه بمقاومة خارجية مقدارها ( )0.5أوم فكانت شد التيار المار ( )7أمبير فإذا استبدلت هذه المقاومة بمقاومة أخرى
 -4عمود قوتل الدافعة الكهربائية ( )1.5فولت ِّ
مقدارها ( )7أوم  .احسب شد التيار المار في هذه المقاومة .

* واجب بيتي  :سؤال ( )4صفحة ( + )23سؤال ( )2صفحة ( )13في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الثالث ( األعمد الكهربائية وطرق توصيلها ) .

الدرس  :السابع .

الموضوع  :توصيل األعمد الكهربائية .

عدد الحصص 6 :

تاريخ التنفيذ  6172 /___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل طر توصي ارعمدة الكهربا يأل وكيفيأل خساب

د

الكليأل  ،م د الكليأل .

األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب استادامات ارعمدة الكهربا يأل في خياتنا.
 -5شن يوص الطالب ماموعأل شعمدة كهربا يأل على التوالي وعلى التواهب وعلى التضاعا عملياً .
 -0شن يوضل الطالب قانون خساب

د الكليأل  ،م د الكليأل لماموعأل شعمدة كهربا يأل موصلأل على التوالي والتواهب والتضاعا .

 -4شن يعرا الطالب توصي ارعمدة الكهربا يأل على التوالي  ،توصي ارعمدة على التواهب  ،توصي ارعمدة على التضاعا  ،المصدر المثالي .
 -2شن يبين الطالب الخاالت التي ال يسمل فيها بتوصي عمودين كهربا يين مثاليين على التواهب .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على توصي ارعمدة الكهربا يأل .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن ياكر الطالب مكونات العمود الكهربا ي .

 -9يتكون العمود الكهربا ي من  ................و  ...............و ......................

 -0شن ياكر الطالب طر التوصي في الدوا ر الكهربا يأل .

 -0طر التوصي في الدوا ر الكهربا يأل هي  .................و ...................

 -5شن يعرا الطالب ال وة الدافعأل الكهربا يأل . .

 -4شن ياكر الطالب استادامات ارعمدة الكهربا يأل .

 -5فر الاهد بين قطبي العمود الكهربا ي والدا رة مفتوخأل يسمى ..............................
 -4يستادم العمود الااا في  ........بينما يستادم المركم الرصاصي في ............

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم  -شاههة شميتر – شاههة فولتميتر – شسالك توصي – شعمدة كهربا يأل .
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الخبرات و األ نشطة

األهداف السلوكية
دور المعلم
 -7أن يذكر الطالب استخدامات

األعمد الكهربائية في حياتنا.

التقويم
دور الطالب

المرحلة األولى :الطور التمهيدي:

 -يايب الطالب على شس لأل المعلم .

 -فيم نستادم ارعمدة الكهربا يأل ؟

الكهربا يأل في خياتنا.

 ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في ورقألي سم المعلم الطالب لى ماموعات .
 ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )9في ورقأل العم بشك ٍ فردب . ياكر الطالب استادامات ارعمدةالعم بشك ٍ فردب كالتالي :

شفهي :
ااكر شهم استادامات ارعمدة

الاافأل والثانويأل .

 كيا توض ارعمدة الاافأل في الراديو ؟ -ما هي طر توصي ارعمدة الكهربا يأل ؟

 -لمااا تاتلا طر توصي ارعمدة الكهربا يأل ؟

 مااا ي صد بتوصي ارعمدة على التوالي  ،وعلىالتواهب  ،وعلى التضاعا ؟

 -يواا المعلم اناابات من الطالب بشك ٍ فردب

للتعرا على ما لديهم من مفاهيم .
 -6أن يوصل الطالب مجموعة

أعمد كهربائية على التوالي

وعلى التوازي وعلى التضاعف

عملياً .

المرحلة الثانية :الطور التركيزي:

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )5في ورقأل

هنا يساعد المعلم الطالب على المرور بابرة المفهوم

العم من اال عم الماموعات .

من اال عم الماموعات والتفاول فيما بينهم

 -يوص الطالب ماموعأل شعمدة كهربا يأل

في وم بتوهي شو ار العم على الطالب و يطلب منهم على التوالي وعلى التواهب وعلى التضاعا
تنفيا نشاط رقم ( )5في شو ار العم من اال العم
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عملياً .

فسر :
زيِدةشدةالتيِرفيحِلةتوَيَ
األعمدةالكهربِئيةعلىالتوازي؟

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -4أن يوضح الطالب قانون

الاماعي بخي

موصلة على التوالي والتوازي

الكليأل  ،وم د الكليأل في ك خالأل .

دور الطالب
 -يوضل الطالب قانون خساب

ت وم ك ماموعأل بتوصي ماموعأل

حساب ق د الكلية  ،م د الكلية شعمدة كهربا يأل على التوالي والتواهب والتضاعا .
 يوا المعلم الماموعات لتخديد قيمأل ال وة الدافعأللمجموعة أعمد كهربائية

والتضاعف .

 -يناق

الكليأل  ،م د الكليأل لماموعأل شعمدة

كهربا يأل موصلأل على التوالي
والتواهب والتضاعا .

المعلم نتا ج الماموعات ويسمل لهم بتباد

يعرف الطالب توصيل
 -3أن ِّ

والتوازي والتضاعف ؟

 -يتباد الطالب رالهم .

 ،توصيل األعمد على التوازي

على التوالي والتواهب والتضاعا ثم يناق

األعمد الكهربائية على التوالي ي وم المعلم بعرل عملي لتوصي ارعمدة الكهربا يأل

التضاعف  ،المصدر المثالي .

في حالة توصيل األعمد على التوالي

اارال ومناقشأل النتا ج فيما بينهم .

المرحلة الثالثة :الطور المتعارض:

 ،توصيل األعمد على

د

كيف تحسب كل من ق دك  ،م

دم

الصا

طر التوصي من اال اناابأل على نشاط رقم ()0
م الطالب .
 ثم يناق -يناق

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )0في

ش -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل

 -يعرا الطالب توصي ارعمدة

البعل وتهدا للخصو على قوة دافعأل

ورقأل العم .

بالكام للتعبير عن شفكارهم ومالخظاتهم والم ارنأل بين

في شو ار العم و يلاص المفاهيم التي تم التوص

 -يشاهد الطالب العرل العملي .

اكتب اسم المفهوم العلمي :

الكهربا يأل على التوالي  ،توصي

ليها ارعمدة على التواهب  ،توصي

ارعمدة على التضاعا  ،المصدر

المثالي .

الطالب في مفهوم المصدر المثالي .

المعلم الطالب في الصعوبات التي وااهتهم

شثنال العم في ماموعات .
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توص فيها ارقطاب الماتلفأل م بعضها

كهربا يأل كبيرة لفترة همنيأل قصيرة ) ( .
ب -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل

توص فيها ارقطاب المتشابهأل م بعضها

البعل وتهدا للخصو على قوة دافعأل

كهربا يأل صغيرة لفترة همنيأل طويلأل ) ( .

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
دور المعلم

 -ي وم المعلم بتعهيه اناابات الصخيخأل

وي دم التغايأل الرااعأل لةاابات الغير
صخيخأل شو الناقصأل .

التقويم
دور الطالب

 -يعبر الطالب عن ار هم في ما

ر -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل تكون على

توصلوا لي والصعوبات التي وااهتهم  .التوالي والتواهب معاً وتهدا للخصو على قوة
دافعأل كهربا يأل كبيرة لفترة همنيأل طويلأل ( .

د -هو المصدر الاب ليس لدي م اومأل دااليأل
للتيار الكهربا ي ( .

 -5أن يبين الطالب الحاالت

التي ال يسمح فيها بتوصيل

عمودين كهربائيين مثاليين

على التوازي .

 -يناق

المعلم الخاالت التي ال يسمل فيها  -يبين الطالب الخاالت التي ال يسمل

بتوصي عمودين مثاليين على التواهب

ويسو الطالب :

 -لمااا ال يسمل في هاه الخاالت بتوصي

)

)

أكمل الفراغ :

فيها بتوصي عمودين كهربا يين مثاليين  -يمن توصي عمودين كهربا يين مثاليين على
التواهب في الخاالت ااتيأل :
على التواهب .
ش) اا كانت ال وة الدافعأل الكهربا يأل رخدهما

 .......من ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود ااار .

عمودين مثاليين على التواهب ؟

ب) اا كان لهما نفس ال وى الدافعأل الكهربا يأل

ولكن كانت ارقطاب  ...........كيف تفسر ذلك ؟
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -2أن يحل الطالب مسائل

لفظية على توصيل األعمد

الكهربائية .

دور الطالب

المرحلة الرابعة :طور التطبيق:
يناق

 -يايب الطالب على نشاط رقم ()4

المعلم م الطالب ارمثلأل المخلولأل في الكتاب المدرسي

ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )4في شو ار العم

وخ المسا

الواردة في .

 -ثم يوس المعلم ما تعلم الطالب خو طر التوصي من

اال السؤا رقم ( )4و ( )2في نشاط ( )4في ورقأل العم .

في ورقأل العم .

 -يخ الطالب مسا

المسائل الوارد في ورقة العمل .

لفظيأل على

توصي ارعمدة الكهربا يأل .

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

الاتامي .

 ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .* التقويم الختامي :
صلت بمقاومة خارجية مقدارها . Ω 3.6
صلت ثالثة أعمد كهربائية على التوازي  ،فإذا كانت القو الدافعة للعمود الواحد  76فولت ،والمقاومة الداخلية لل ُ ، Ω 1.2و ِّ
ُ -7و ِّ
ج) شد التيار الكلي .
ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .
أ) القو الدافعة الكلية لاعمد .
احسب ما يلي :
صلت بمقاومة خارجية
صلت خمسة أعمد كهربائية على التوالي  ،فإذا كانت القو الدافعة للعمود الواحد  3فولت والمقاومة الداخلية للعمود الواحد ُ ، Ω 0.3و ِّ
ُ -6و ِّ
ج) شد التيار الكلي .
ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .
مقدارها  . Ω 3.5احسب ما يلي  :أ) القو الدافعة الكلية لاعمد .
صلت  2أعمد كهربائية على التضاعف في  3صفوف  ،فإذا كانت القو الدافعة الكهربائية للعمود الواحد 5فولت  ،م د للعمود الواحد  0.4أوم  ،احسب ما يلي :
ُ -4و ِّ
أ) ق د ك

ب) م

دم

 -3لديك  2أعمد كهربائية القو الدافعة الكهربائية لكل منها  4فولت  .وضح بالرسم فقط كيف تحصل على قو دافعة كهربائية كلية مقدارها  9فولت .
* واجب بيتي  :سؤال ( )6صفحة ( )52في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الرابع ( القدر الكهربائية ) .

الدرس  :الثامن .

الموضوع  :الطاقة الكهربائية والقدر .

عدد الحصص 6 :

تاريخ التنفيذ  6172 /___ / ___ :م

الهدف العام  /دراسأل العالقأل بين الطاقأل الكهربا يأل وال درة .
األهداف السلوكية :
 -9شن ياكر الطالب بعل تخوالت الطاقأل الكهربا يأل في المنه .
 -5شن يستنتج الطالب قانون خساب الطاقأل الكهربا يأل .

 -0شن يستنتج الطالب العالقأل بين الطاقأل المتخولأل في الاهاه وقدرة الك الاهاه عملياً .
 -4شن يعرا الطالب الطاقأل  ،ال درة الكهربا يأل  ،الاو  ،الواط .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على خساب الطاقأل الكهربا يأل وال درة الكهربا يأل .

الخبرات السابقة :

قياس الخبرات السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب شدة التيار .

 -9كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة تسمى .......

 -5شن يعرا الطالب فر الاهد .

 -5الفر الناتج عن ااتالا الشخنأل بين شب ن طتين يسمى ................

 -0شن ياكر الطالب وخدة قياس شدة التيار وفر الاهد .

 -0ت اس شدة التيار بوخدة  .................بينما ي اس فر الاهد بوخدة .................

 -4شن ياكر الطالب بعل ششكا الطاقأل .

 -4من ششكا الطاقأل  ................و  .................و ..............

 -2شن ياكر الطالب تخوالت الطاقأل الخادثأل عند شخن وتفريو
المركم الرصاصي .

 -2عند شخن المركم الرصاصي تتخو الطاقأل من  ....................لى ...............
وعند تفريو المركم الرصاصي تتخو الطاقأل من  ....................لى ...............

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم – مصابيل كهربا يأل ماتلفأل ال درة – فولتميتر – شميتر – شسالك توصي – مصدر كهربا ي – م اومأل متغيرة –
عرل بوربوينت – خاسوب – شاشأل عرل – اهاه . LCD
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -7أن يذكر الطالب

بعض تحوالت الطاقة

الكهربائية في المنزل .

دور الطالب

المرحلة األولى :الطور التمهيدي:
ي سم المعلم الطالب لى ماموعات .ثم يناق

 -يايب الطالب على شس لأل المعلم .

 ينفا الطالب النشاط رقم ( )9فيورقأل العم بشك ٍ فردب .

ما يلي :

 -ااكر بعل تخوالت الطاقأل في اراههة الكهربا يأل

 -ياكر الطالب بعل تخوالت الطاقأل

المنهليأل ؟

شفهي :
ااكر بعل تخوالت الطاقأل الكهربا يأل في

المنه .

الكهربا يأل في المنه .

 ثم يطلب من الطالب تنفيا نشاط رقم ( )9في ورقأل العمبشك ٍ فردب كالتالي :
 -ه امي اراههة الكهربا يأل في المنه تستهلك نفس

ال در من الطاقأل الكهربا يأل ؟

 -ه يمكن معرفأل استهالك الاهاه للكهربال عند

ش ار ؟  -مااا ي صد بال درة الكهربا يأل ؟

 -يواا المعلم اناابات من الطالب بشك ٍ فردب للتعرا

على ما لديهم من مفاهيم .
 -6أن يستنتج الطالب
قانون حساب الطاقة

الكهربائية .

المرحلة الثانية :الطور التركيزي:

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )5في

أكمل الفراغ :

هنا يساعد المعلم الطالب على المرور بابرة المفهوم من

ورقأل العم من اال عم

 -9تخسب الطاقأل المتخولأل من ال انون :

الماموعات .

اال عم الماموعات والتفاول فيما بينهم في وم بتوهي

شو ار العم على الطالب و يطلب منهم تنفيا نشاط رقم

( )5في شو ار العم من اال العم الاماعي بخي

ت وم
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 -يستنتج الطالب قانون خساب الطاقأل

الكهربا يأل .

طق = .... × ..... × ....

شو من ال انون  :طق = .... × .... × ....

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم
دور الطالب

دور المعلم
ك ماموعأل باستنتار قانون خساب الطاقأل نظرياً .
 -4أن يستنتج الطالب  -يوا المعلم الماموعات لتنفيا نشاط ( )92في الكتاب

العالقة بين الطاقة

المتحولة في الجهاز
وقدر ذلك الجهاز

عملياً .

يعرف الطالب
 -3أن ِّ

الطاقة  ،القدر

الكهربائية  ،الجول ،

الواط .

المدرسي لمعرفأل العالقأل بين الطاقأل المتخولأل في الاهاه
وقدرت .
 -يناق

 -يتباد الطالب رالهم .

ومناقشأل النتا ج فيما بينهم .

المرحلة الثالثة :الطور المتعارض:

 -يشاهد الطالب العرل العملي .

ي وم المعلم بشرا نظرب لمفهوم الطاقأل وال درة والعالقأل بينهما
الصا بالكام للتعبير عن

شفكارهم ومالخظاتهم من اال اناابأل على نشاط رقم ()0
في شو ار العم و يلاص المفاهيم التي تم التوص

الطالب  .ثم يناق

الطاقأل المتخولأل في الاهاه وقدرة

هو ...............

الك الاهاه عملياً .

المعلم نتا ج الماموعات ويسمل لهم بتباد اارال

ووخدات قياسهما ثم يناق

 -يستنتج الطالب العالقأل بين

 -5ال انون الاب يربط الطاقأل الكهربا يأل بال درة

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )0في

 -9هي ال درة على با شغ و خدا

 -يعرا الطالب الطاقأل  ،ال درة

 -5الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل في وخدة

ورقأل العم .

الكهربا يأل  ،الاو  ،الواط .

ليها م

المعلم الطالب في الصعوبات التي

 -يعبر الطالب عن ار هم في ما

توصلوا لي والصعوبات التي

وااهتهم شثنال العم في ماموعات .

وااهتهم .

 -ي وم المعلم بتعهيه اناابات الصخيخأل وي دم التغايأل

اكتب اسم المفهوم العلمي :
في النظام ( .

الهمن ( .

)

)

 -0كميأل الطاقأل التي يستادمها اهاه قدرت
واط واخد في همن قدره ثانيأل واخدة ( .

 -4قدرة م اومأل اهاه تتخو في الطاقأل
بمعد  9او في الثانيأل ( .

الرااعأل لةاابات الغير صخيخأل شو الناقصأل .
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تغيير

)

)

الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم

دور المعلم
 -5أن يحل الطالب

دور الطالب

المرحلة الرابعة :طور التطبيق:

 -يايب الطالب على نشاط رقم

مسائل لفظية على

يناق

الكهربائية والقدر

من اال تنفيا نشاط رقم ( )4في شو ار العم وخ المسا

حساب الطاقة
الكهربائية .

( )4في ورقأل العم .

المعلم م الطالب ارمثلأل المخلولأل في الكتاب

المدرسي ثم يطلب من الطالب خساب الطاقأل المتخولأل وال درة  -يخ الطالب مسا

لفظيأل على

المسائل الوارد في نشاط ( )3في ورقة
العمل .

خساب الطاقأل الكهربا يأل وال درة

الكهربا يأل .

الواردة في .

 -ثم يوس المعلم ما تعلم الطالب من اال السؤا رقم

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

( )4في نشاط رقم ( )4في ورقأل العم .

الاتامي .

 ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .* التقويم الختامي  /أجب عن األسئلة التالية :

 -7احسب الطاقة المتحولة في سلك سخان في زمن قدره  75دقيقة إذا كانت مقاومتل  ، Ω 6611ويعمل على فرق جهد  661فولت .
 -6مكنسة كهربائية قدرتها  411واط  ،ومقاومتها  ، Ω 751احسب ما يأتي :

أ) شد التيار المار فيها

 -4مصباح كهربائي يعمل على فرق جهد  661فولت  ،ومقاومة سلكل  331أوم  ،احسب ما يأتي :
أ) شد التيار المار في مقاومة المصباح

ب) قدر المصباح

ب) فرق الجهد الذي تعمل عليل

ج) الطاقة التي يستهلكها المصباح خالل ساعة

* واجب بيتي  :سؤال ( )4صفحة ( )11في الكتاب المدرسي .
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نموذج خطة تدريسية وفق نموذج التعلم التوليدي
المدرسة  :بنات غز اإلعدادية (أ) لالجئات .

الصف  :التاسع .

الماد  :علوم عامة .

الوحد  :السادسة ( الكهرباء المتحركة ) .

الفصل  :الرابع ( القدر الكهربائية ) .

الدرس  :التاسع .

الموضوع  :حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة .

عدد الحصص 7 :

تاريخ التنفيذ  6172 /___ / ___ :م

الهدف العام  /خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل .
األهداف السلوكية :
 -9شن يتعرا الطالب على بنود فاتورة الكهربال وشهميتها .

 -5شن يوضل الطالب كيفيأل خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل ( المستهلكأل ) .
 -0شن يخسب الطالب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل .
الخبرات السابقة :

قياس الخب ارت السابقة  :أكمل الفراغ :

 -9شن يعرا الطالب ال درة .

 -9الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل في وخدة الهمن تسمى .......

 -5شن يعرا الطالب الطاقأل .

 -0شن ياكر الطالب وخدة قياس ك من الطاقأل وال درة .

 -5ال درة على با شغ مواخدا

تغيير في النظام يسمى ................

 -0ت اس الطاقأل بوخدة  .................بينما ت اس ال درة بوخدة .................

الوسائل التعليمية  :السبورة – الطباشير – شو ار عم – فواتير كهربال – الت خاسبأل .
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية
دور المعلم
 -7أن يتعرف الطالب

على بنود فاتور الكهرباء
وأهميتها .

دور الطالب

المرحلة األولى :الطور التمهيدي:
ي سم المعلم الطالب لى ماموعات .ثم يناق

التقويم

 -يايب الطالب على شس لأل المعلم .

 ينفا الطالب النشاط رقم ( )9في ورقألالعم بشك ٍ فردب .

ما يلي :

 -توم فاتورة الكهربال التي شخضرتها من منهلك ؟

 -يتعرا الطالب على بنود فاتورة الكهربال

 -كيا يتم خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل في

شفهي :
كيا نخسب االستهالك الشهرب من

الطاقأل الكهربا يأل في المنه ؟

وشهميتها .

منهلكم ؟

 -يواا المعلم اناابات من الطالب بشك ٍ فردب للتعرا

على ما لديهم من مفاهيم .
كيفية حساب ثمن الطاقة

المرحلة الثانية :الطور التركيزي:

 -ينفا الطالب النشاط رقم ( )5في ورقأل

أكمل الفراغ :

 -6أن يوضح الطالب

هنا يساعد المعلم الطالب على المرور بابرة المفهوم من

العم من اال عم الماموعات .

 -9تخسب الطاقأل الكهربا يأل

( المستهلكة ) .

شو ار العم على الطالب و يطلب منهم تنفيا نشاط رقم

الكهربا يأل المتخولأل ( المستهلكأل ) .

الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل =

الكهربائية المتحولة

اال عم الماموعات والتفاول فيما بينهم في وم بتوهي

( )5في شو ار العم من اال العم الاماعي بخي

 -يوضل الطالب كيفيأل خساب ثمن الطاقأل المتخولأل من ال انون :

ت وم

ك ماموعأل بخساب ثمن االستهالك الشهرب للكهربال

ويخسب ثمنها من ال انون :

باستادام فواتير الكهربال التي شخضرها الطالب معهم .
 -يناق

 -يتباد الطالب رالهم .

............. × ..............

المعلم نتا ج الماموعات ويسمل لهم بتباد اارال

ومناقشأل النتا ج فيما بينهم .

ثمن الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل

=............... × .............
 -5ت اس الطاقأل الكهربا يأل

المستهلكأل بوخدة ................
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الخبرات و األنشطة

األهداف السلوكية

التقويم
دور الطالب

دور المعلم
المرحلة الثالثة :الطور المتعارض:
ي وم المعلم بشرا نظرب لكيفيأل خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل

المستهلكأل ووخدة قياسها ثم يناق

الصا بالكام للتعبير عن

شفكارهم ومالخظاتهم من اال اناابأل على نشاط رقم ( )0في
شو ار العم و يلاص المفاهيم التي تم التوص

.

يناق

ليها م الطالب

المعلم الطالب في الصعوبات التي وااهتهم شثنال العم

في ماموعات .

 -ي وم المعلم بتعهيه اناابات الصخيخأل وي دم التغايأل الرااعأل

لةاابات الغير صخيخأل شو الناقصأل .
 -4أن يحسب الطالب
ثمن الطاقة الكهربائية

المستهلكة .

المرحلة الرابعة :طور التطبيق:
يناق

 -يايب الطالب على نشاط رقم ( )4في

المعلم م الطالب ارمثلأل المخلولأل في الكتاب المدرسي

ثم يطلب من الطالب خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل

من اال تنفيا نشاط رقم ( )4في شو ار العم وخ المسا

الواردة في .

ورقأل العم .

 -يخسب الطالب ثمن الطاقأل الكهربا يأل

المستهلكأل .

 -يايب الطالب على شس لأل الت ويم

الاتامي .

 -ي وم المعلم بت ويم شدال الطالب وت ديم التغايأل الرااعأل .
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المسائل الوارد في نشاط ( )3في
ورقة العمل .

* التقويم الختامي  /أجب عن األسئلة التالية :
 -7مكوا كهربائية كتب عليها  331واط  ،إذا كانت ربة المنزل تستخدمها يومياً لمد ساعة  ،احسب :
أ) الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المكوا يومياً .

ب) ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة شهرياً إذا كان سعر الكيلو واط  .ساعة يساوي  5قروش .

 -6جهاز كهربائي يعمل على فرق جهد  611فولت و يمر بل تيار شدتل  3أمبير  ،احسبي :
أ) قدر الجهاز

ب) الطاقة التي يستهلكها الجهاز عندما يعمل ساعتين يومياً .

ج) تكلفة االستعمال لمد شهر إذا كان سعر الكيلو واط  .ساعة (  1.5شيكل ) .
* واجب بيتي  :سؤال ( )6صفحة ( )11في الكتاب المدرسي .
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ملحق رقم ()2
دليل الطالب وفق نموذج التعلم التوليدي

وحد الكهرباء المتحركة
للصف التاسع األساسي

إعداد
فدوى محمود القطشان

إشراف
األستاذ الدكتور :عطا حسن درويش
الدكتور :محمد فؤاد أبو عود
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دليل الطالب وفق نموذج التعلم التوليدي
جامعة األزهر – غز
عماد الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس
الموضوع  /طلب تحكيم دليل الطالب وفق نموذج التعلم التوليدي .
الدكتور ................................... /
األستاذ ..................................... /

المحترم /
المحترم /

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان /
فاعلية نموذجي الفورمات والتعلم التوليدي في تنمية مهارات حل المسألة اللفظية بوحد الكهرباء المتحركة في

العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغز .

يراى منكم التكرم بتخكيم ما ترون مناسباً في هاه ارداة فيما ياص:

 -صيا أل ارهداا صيا أل تربويأل دقي أل.

 -ت ييم اطوات نموار التعلم التوليدب من خيت التسلس والدقأل.

 خاا شو ضافأل شو تعدي على اطوات نموار التعلم التوليدب والمختوى العلمي شو بدال شب مالخظاتشارى.

مع تحيات الباحثة
فدوى محمود القطشان
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دليل الطالب

في ماد العلوم العامة للصف التاسع
الجزء الثاني – الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة
إعداد الباحثة  /فدوى محمود القطشان
 6172 – 6175م
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة عمل



الدرس األول
الشحنة الكهربائية

المفاهيم العلمية
الشحنة الكهربائية
الكولوم




الصف  /التاسع

عدد الحصص )7( :



اليوم ............... /

التاريخ ...................... /







الهدف العام  /دراسة مفهوم الشحنة الكهربائية وكيفية حسابها .
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر شواهد طبيعية على وجود الشحنة الكهربائية .
تعرف مفهومي كمية الشحنة  ،والكولوم .
ِّ -6
 -4تشحن الكشاف الكهربائي عملياً .

 -3تقدِّر دور العلماء في اكتشاف الشحنات الكهربائية .
 -5تحل مسائل لفظية على كمية الشحنة باستخدام القوانين .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9تتركب الارة من  ........التي تختوب على بروتونات ونيوترونات ويدور خولها  ........سالبأل الشخنأل .
 -5الارة متعادلأل كهربا ًيا  .فلمااا ؟.......................................................
 -0يمكن شخن اراسام بالكهربال الساكنأل بطر ماتلفأل مث  ............و  ..............و .............

نشاط رقم ( / )7الطور التمهيدي – مناقشة كتابية أو شفهية – عمل فردي :
 -7ماذا تعرف عن مفهوم الشحنة ؟
.............................................................................................................. .
 -6اذكر من مالحظاتك اليومية بعض الشواهد على وجود الشحنة الكهربائية .
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نشاط رقم ( / )6الطور التركيزي ( البؤر ) – عمل مجموعات :

تأمل الشكلين السابقين اللذين يوضحان التوزيع اإللكتروني لذرتي الصوديوم و الكلور ثم أجب :
 -9ما الفر بين الشكلين ؟ ................................................................................
 -5شب الارتين تكون فيها قوة االرتباط بين لكترونات مستوى الطاقأل اراير و النواة شكبر ؟ و لمااا ؟

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

 -0مااا تفع ارة الصوديوم للوصو لخالأل االست رار ؟ .........................................................

 -4مااا تفع ارة الكلور للوصو لخالأل االست رار ؟ ..............................................................
 -2عند تفاع الارتين معاً لتكوين ملل كلوريد الصوديوم  ،ارسم سهماً يوضل اتااه انت ا انلكترونات .















 -2عدد انلكترونات المكتسبأل شو المف ودة تسمى .........................

 -7ت اس كميأل الشخنأل بوخدة تسمى  ..............نسبأل للعالم الفرنسي ......................
 -8اا مر تيار شدت  9شمبير عبر سلك موص لمدة ثانيأل واخدة تكون كميأل الشخنأل تساوب ...................
 -1خدد العلمال شخنأل انلكترون الواخد بونها تساوب  ......................كولوم .

لكترونا .
 -93عدد انلكترونات في الكولوم الواخد تساوب ........................
ً
 9 -99ميكروكولوم =  ............كولوم .

تابع العرض العملي لشحن الكشاف الكهربائي بشحنة موجبة مر وبشحنة سالبة مر أخرى ثم أجب :

* بم تفسر ؟

عند دلك سا شبونايت ب طعأل صوا تكتسب سا اربونايت شخنأل سالبأل بينما تكتسب قطعأل الصوا شخنأل موابأل .
.................................................................................................................
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نشاط رقم ( / )4الطور المتعارض ( التحدي ) – مناقشة الفصل بالكامل :





* ماذا تعلمت من خالل النشاط السابق ؟ ( شفهي )
* ما هي الصعوبات التي واجهتك ؟ ( شفهي )



 -7اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :



ش ) ........................... ( -عدد انلكترونات المكتسبأل شو المف ودة .



ب ) .................. ( -م دار الشخنأل التي يخملها تيار شدت  9شمبير عند مروره عبر موص لمدة ثانيأل واخدة .









 -6أجب عما يلي :

18
لكترونا  ،فكم عدد انلكترونات في شخنأل م دارها  5كولوم ؟
اا كان ك ( )9كولوم يختوب على 93 ×6.25
ً
..................................................................................................................

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

 -4لديك المفاهيم التالية :

( كمية الشحنة – عدد اإللكترونات – شحنة اإللكترون الواحد – عدد اإللكترونات في الكولوم الواحد )  ،اشتق

القوانين التالية :



كمية الشحنة = .................................. × ..............................



عدد اإل لكترونات = .................................... × ........................




نشاط رقم ( / )3طور التطبيق :














باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب و باستخدام القوانين التي تم اشتقاقها في نشاط رقم ( )4أجب عما يلي :

 -9احسب عدد اإللكترونات التي يفقدها جسم ليصبح مشحوًنا بشحنة موجبة مقدارها  0.5ميكروكولوم .

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

عددا من اإللكترونات مقداره . 75 71 × 5
 -6احسب كمية الشحنة المتولد على جسم ما عندما يفقد ً
..................................................................................................................
* بعد دراستك لكمية الشحنة الكهربائية فهل تعلم أن للكهرباء الساكنة مشاكل عد ؟ دعنا نذكر لك بعضها وعليك
توضيح كيف يمكن حل كل مشكلة مطروحة :

 -7عند لمس بعض القطع اإللكترونية الحساسة مثل ( المذر بورد أو كرت الشاشة ) فقد تتلف .

الحل ......................................................................................................... /
 -6التصاق المالبس بالجسم بشكل مزعج .

الحل .......................................................................................................... /
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التقويم الختامي :






 -7اختر اإلجابة الصحيحة :
عند دلك ساق زجاج بقطعة حرير :
ب -يف د الهاار عدداً من انلكترونات

ش -يكتسب الخرير عدداً من انلكترونات
ر -عدد انلكترونات المكتسبأل يساوب عدد انلكترونات المف ودة

د -امي ما سب






 -6احسب مقدار الشحنة المتولد على الجسم الذي اكتسب كمية من اإللكترونات تساوي  2 71 × 2إلكتروناً .
................................................................................................................



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



واجب بيتي :









عددا من اإللكترونات مقداره . 75 71 × 5
احسب كمية الشحنة المتولد على جسم ما عندما يفقد ً
..................................................................................................................
............
................................................................................................................
..............
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل




















الدرس الثاني
العالقة بين الشحنة
الكهربائية والتيار

الصف  /التاسع

المفاهيم العلمية
التيار الكهربائي

شد التيار الكهربائي
األمبير

عدد الحصص )7( :
التاريخ ........... /

اليوم ............... /

الهدف العام  /دراسة التيار الكهربائي وعالقتل بالشحنة الكهربائية.
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر أهمية المواد الموصلة والمواد العازلة في المنزل .
تعرف التيار الكهربائي  ،شد التيار الكهربائي  ،األمبير .
ِّ -6

 -4تستنتج العالقة بين الشحنة الكهربائية والتيار الكهربائي .
 -3تمثل حركة اإللكترونات في التيار الكهربائي عملياً .
 -5تقدِّر دور العلماء في اكتشاف التيار الكهربائي .

 -2تحل مسائل لفظية على القانون  :ت = ش  /ز .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9لكترونات مستوى الطاقأل اراير في الفلهات تسمى انلكترونات ...................
 -5يكون ارتباط انلكترونات الخرة بالنواة في الفلهات  ....................لالك الفلهات  .............للكهربال .
نشاط رقم ( / )7الطور التمهيدي – مناقشة كتابية أو شفهية – عمل فردي :
 -7ماذا يقصد بالتيار الكهربائي ؟
................................................................................................................

 -6هل يمكن رؤية التيار الكهربائي ؟ .........................................................................
 -4ماذا يقصد بشد التيار الكهربائي ؟

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

 -3هل هناك عالقة بين التيار الكهربائي والشحنة ؟ ...........................................................
 -5اذكر مواد موصلة للتيار الكهربائي ومواد عازلة ؟ و فيم نستخدم كل منها ؟

................................................................................................................
..............
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نشاط رقم ( / )6الطور التركيزي ( البؤر ) – عمل مجموعات :

تأمل الشكل السابق ثم أجب :
 -9كيا يمكن شخن الكشاا الغير مشخون ؟

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

 -5مااا تسمى خركأل الشخنات الكهربا يأل بين الكشافين ؟ ...........................

 -0اا هاد همن مرور الشخنات الكهربا يأل عبر ال ضيب الموص فإن كميأل الشخنأل ( شدة التيار ) ..............
 -3تأمل الشكل المقابل الذي يمثل العالقة بين كمية الشحنة و الزمن ثم أجب :

ش) العالقأل في الشك الم اب

( عكسية – طردية )

ب) اخسب مي الاط المست يم .






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

ر) مااا تسمى الكميأل الفيهيا يأل التي يعبر عنها مي الاط
المست يم ؟ ...........................

د) ما هي وخدة قياس شدة التيار الكهربا ي ؟ ..................

 -2كميأل الشخنات المتدف أل عبر م ط موص اال فترة همنيأل مخددة تسمى ......................

 -2شدة التيار المار في موص عند تدف كولوم واخد من الشخنات اال  9ثانيأل تسمى ..................



 -7شدة التيار (ت) = ........... ÷ ..........



 -8ارمبير = ...................



* قم بتنفيذ نشاط ( )6صفحة ( )67في الكتاب المدرسي مع مجموعتك .









تأمل الشكل المقابل  ،وحدد أوجل الشبل .
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
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نشاط رقم ( / )4الطور المتعارض ( التحدي ) – مناقشة الفصل بالكامل :





تابع شرح المعلم ثم أجب :



اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :



 ) .................. ( -9خركأل الشخنات الكهربا يأل (انلكترونات) في موص باتااه مخدد خاملأل معها الطاقأل .






 ) .......................... ( -5كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة .

 ) ................... ( -0م دار شدة التيار المار في موص عند تدف كولوم واخد من الشخنات اال  9ثانيأل .
تأمل مثلث العالقة المقابل ثم اشتق القوانين الالزمة :

 -9ت = ...................
-5

= ....................



 -0ه = ......................



(ت) تمث  ...............و ت اس بوخدة ...............



(ز) تمث  ...............و ي اس بوخدة ...............





خي

:

(ش) تمث  ...............و ت اس بوخدة ...............









نشاط رقم ( / )3طور التطبيق :
باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب و باستخدام القوانين التي تم اشتقاقها في نشاط رقم ( )4أجب عما يلي :
 -9موصل نحاسي يمر عبره شحنة كهربائية مقدارها  6كولوم كل دقيقة  ،احسب شد التيار المتدفق خالل مقطع
الموصل .



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



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





 -6من خالل الشكل المقابل احسب شد التيار .



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



...........................................................................
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التقويم الختامي :
 -9احسب عدد اإللكترونات المار في كل ثانية خالل مقطع موصل معين عندما يمر بل تيار شدتل  0.5أمبير .



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



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



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







 -6يمر في مقطع موصل نحاسي  1.2كولوم من الشحنات الكهربائية كل دقيقة  ،احسب شد التيار المتدفق

خالل مقطع الموصل .

................................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................ ....................
* واجب بيتي :

سؤال ( + )6سؤال ( )4صفحة ( )69في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

الدرس الثالث
العالقة بين فرق الجهد الكهربائي
وشد التيار ( قانون أوم )

المفاهيم العلمية
قانون أوم

المقاومة الكهربائية
األوم




الصف  /التاسع



اليوم ............... /




عدد الحصص )7( :
التاريخ ...................... /

الهدف العام  /دراسة العالقة بين فرق الجهد الكهربائي وشد التيار ( قانون أوم ) .















قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7توضح أهمية معرفة فرق الجهد الكهربائي وشد التيار في حياتنا .
 -6تستنتج العالقة بين فرق الجهد الكهربائي وشد التيار ( قانون أوم ) عملياً .
 -4تمثِّل العالقة بين فرق الجهد الكهربائي وشد التيار بيانياً .
تعرف قانون أوم  ،المقاومة الكهربائية  ،األوم .
ِّ -3
 -5تقدِّر دور العلماء في خدمة البشرية .
 -2تحل مسائل لفظية على قانون أوم .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9ت اس شدة التيار الكهربا ي باستادام اهاه  ................ووخدة قياسها ...............

 -5ي اس فر الاهد الكهربا ي باستادام اهاه  ................ووخدة قياس ...............
 -0يوص ارميتر على  ................في الدا رة الكهربا يأل .

 -4يوص الفولتميتر على  ................في الدا رة الكهربا يأل .
نشاط رقم ( / )7الطور التمهيدي – مناقشة كتابية أو شفهية – عمل فردي :
 -7هل هناك عالقة بين شد التيار الكهربائي وفرق الجهد الكهربائي ؟ .................................
 -6ماذا يقصد بالمقاومة الكهربائية ؟ ...................................................................
 -4عند شراء األجهز الكهربائية نالحظ أن الشركة الصانعة تضع ملصق عليل معلومات خاصة بالجهاز ،
هل يمكنك ذكر بعض هذه المعلومات ؟ ...............................................................
 -3هل هذه المعلومات مهمة للمستهلك ؟ .............................................................
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نشاط رقم ( / )6الطور التركيزي ( البؤر ) – عمل مجموعات :
من خالل التجربة قم بتنفيذ نشاط ( )5صفحة ( )47في الكتاب المدرسي مع مجموعتك ثم أجب :
 -9سا ال يم التي خصلت عليها في الادو ااتي :
رقم المحاولة

فرق الجهد (فولت)

شد التيار (أمبير)

جـ  /ت

7
6
4
3
 -5كلما هاد فر الاهد ( هادت – قلت ) شدة التيار .

 -0العالقأل بين فر الاهد و شدة التيار ( عكسيأل – طرديأل ) .
بيانيا في الشكل المقابل .
 -3مثِّل العالقة ً
 -5جد ميل الخط المستقيم .

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

 -2الكميأل الفيهيا يأل التي يعبر عنها مي الاط


المست يم تسمى .............................

 -7تسمى العالقأل التي خصلت عليها ب انون ...........



 -2ينص قانون أوم على أنل :



" شدة التيار المار في موص تتناسب تناسباً  ..........م فر الاهد بين طرفي و  ...........م الم اومأل عند




ثبوت دراأل الخ اررة " .

 -1ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى .....................



 -93ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة  ................و يرمه لها بالرمه ...........



 -99اروم (......... / ......... = )Ω




نشاط رقم ( / )4الطور المتعارض ( التحدي ) – مناقشة الفصل بالكامل :



تابع عرض الفالش التعليمي لقانون أوم ثم أجب :



ش )......................... ( -ااصيأل فيهيا يأل للمادة تبين مدى ممانعتها لمرور التيار الكهربا ي فيها .



ر " ) ................... ( -شدة التيار المار في موص تتناسب تناسباً طردياً م فر الاهد بين طرفي و عكسياً







 -7اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :
ب ) ................. ( -م اومأل موص فر الاهد بين طرفي فولتاً واخداً و شدة التيار المار في شمبي اًر واخداً .
م الم اومأل " .
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 -6تأمل الشكل المقابل ثم اشتق القوانين الالزمة :
م = ............................

م  :الم اومأل الكهربا يأل .
اق  :فر الاهد الكهربا ي .

جـ = ............................

ت  :شدة التيار الكهربا ي .

ت = ............................

 -4الخط الذي يمثل قانون أوم في الشكل المقابل هو :
ش -الاط (س)

ب -الاط (ص)
ر -الاط ( )

د -الاط ( )





نشاط رقم ( / )3طور التطبيق :




باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب و باستخدام القوانين التي تم اشتقاقها في نشاط رقم ( )4أجب عما يلي :

 -9سلك موصل فرق الجهد بين طرفيل  61فولت و شد التيار المار فيل  3أمبير  ،جد مقاومة الموصل .



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



 -6مكوا كهربائية مقاومة سلكها  Ω 66و تعمل على فرق جهد  661فولت  ،جد شد التيار المار في سلكها .



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



 -4في إحدى التجارب لقياس مقاومة موصل حصل أحد الطالب على القياسات الموضحة في الجدول :
4

2

9



جـ ( فولت )

صفر



ت ( أمبير )

صفر 1.5 1 0.5

76

75

2

2.5













أ -مثل هذه القياسات بيانياً .

ب -احسب مقاومة الموصل .
.........................................................................

ج -من الرسم جد فرق الجهد عندما تكون شد التيار

تساوي  4أمبير ...................................

 -3سلك موصل فرق الجهد بين طرفيل  711فولت ومقاومتل  ، Ω 51احسب عدد اإللكترونات المار في مقطع
الموصل خالل  5ثواني .
..................................................................................................................
..................................................................................................................

...........
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التقويم الختامي :
 -7في إحدى التجارب لقياس مقاومة موصل حصل أحد الطالب على القياسات الموضحة في الجدول :
61

65

جـ ( فولت ) صفر

5

71

75

ت ( أمبير ) صفر 0.4 0.3 0.2 0.1

0.5

أ -مثل هذه القياسات بيانياً .

ب -احسب مقاومة الموصل .
.....................................................................

ج -من الرسم جد شد التيار عندما يكون فرق الجهد
 41فولت .

.....................................................................
 -6سلك موصل فرق الجهد بين طرفيل  51فولت وشد التيار

المار خاللل  5أمبير  ،احسب مقاومتل  ،واذا أصبح فرق الجهد بين طرفيل  61فولت  .فكم تصبح مقاومتل ؟

................................................................................................................
...............................................................................................................
* واجب بيتي  :سؤال ( )7صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

المفاهيم العلمية

الدرس الرابع
طرق توصيل المقاومات

المقاومة المكافئة

التوصيل على التوالي

التوصيل على التوازي




الصف  /التاسع

عدد الحصص )6( :



اليوم ............... /

التاريخ ...................... /





الهدف العام  /دراسة طرق توصيل المقاومات وكيفية حساب المقاومة المكافئة لمجموعة
مقاومات موصلة على التوالي والتوازي .




قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر طرق المحافظة على األجهز الكهربائية في المنزل .



تعرف المقاومة المكافئة  ،توصيل المقاومات على التوالي  ،توصيل المقاومات على التوازي .
ِّ -4




 -6تستنتج قانون حساب المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات موصلة على التوالي والتوازي عملياً .



 -3تفسر توصيل األجهز الكهربائية على التوازي في المنزل .



 -5تحل مسائل لفظية على توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي باستخدام القوانين .



الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :



 -9ت اس شدة التيار الكهربا ي باستادام اهاه  .............ويوص على  .............في الدا رة الكهربا يأل .



 -5ي اس فر الاهد الكهربا ي باستادام اهاه  .............ويوص على  .............في الدا رة الكهربا يأل .
 -0وخدة قياس شدة التيار الكهربا ي تسمى  .............بينما وخدة قياس فر الاهد تسمى .............
 -4ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..............

 -2ينص قانون شوم على شن شدة التيار الكهربا ي المار في موص تتناسب تناسباً  .............م فر الاهد
بين طرفي و  ............م الم اومأل  ،والصيغأل الرياضيأل ل .........................

نشاط رقم ( / )7الطور التمهيدي – مناقشة كتابية أو شفهية – عمل فردي :
 -9ما هي ارعطا التي قد تتعرل لها اراههة الكهربا يأل في المنه ؟ .....................................
 -5ما هي طر التوصي في الدوا ر الكهربا يأل ؟ ...........................................................

 -0كيا توص اراههة الكهربا يأل في المنه ؟ .............................................................
 -4ه طري أل توصيلها مهمأل بالنسبأل لنا ؟ ..................................................................
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نشاط رقم ( / )6الطور التركيزي ( البؤر ) – عمل مجموعات :
من خالل التجربة قم بتنفيذ نشاط ( )2صفحة ( )43في الكتاب المدرسي مع مجموعتك ثم أجب :
 -9شدة التيار الكلي في خالأل التوصي على التوالي  ............شدة التيار في ك م اومأل بينما فر الاهد
الكلي يساوب  ..............فرو الاهد بين طرفي الم اومات .

 -5شدة التيار الكلي في خالأل التوصي على التواهب تساوب  ............شدة التيار المار في الم اومات بينما
فر الاهد الكلي يكون  ...........بين طرفي امي الم اومات .

 -0عند توصي الم اومات على التوالي تكون  ............ثابتأل بينما يتا شه .................
 -4عند توصي الم اومات على التواهب يكون  ............ثابتًا بينما تتا شه .................
 -2يمكن خساب الم اومأل المكاف أل (مم) لماموعأل م اومات متصلأل على التوالي من ال انون :

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

 -2يمكن خساب الم اومأل المكاف أل (مم) لماموعأل م اومات متصلأل على التواهب من ال انون :

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

 -7اا كانت الم اومتان المتصلتان على التوالي متساويتين فإن م م = ....................... × ..................

 -8اا كانت الم اومتان المتصلتان على التواهب متساويتين فإن م م = ......................... ÷ .................
 -9متى تكون شد التيار أكبر  ،عند توصيل المقاومات على التوالي أم التوازي ؟ و لماذا ؟

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

















 -71كيف توصل المصابيح و األجهز في المنزل ؟ و لماذا ؟

................................................................................................ ................
نشاط رقم ( / )4الطور المتعارض ( التحدي ) – مناقشة الفصل بالكامل :
تابع عرض الفالش التعليمي لطرق توصيل المقاومات ثم أجب :

 -7قارن حسب المطلوب في الجدول :

توصيل المقاومات على التوالي

وجل المقارنة

توصيل المقاومات على التوازي

طريقة التوصيل بالرسم
قانون المقاومة المكافئة م

م

م

م

= م  + 9م .……… 5

فرق الجهد الكلي

ثابت  /اق ك = اق  = 9اق

شد التيار الكلي

ثابت  /ت

ك

= ت  = 9ت .……… 5

الهدف منل
قيمة المقاومة المكافئة م

5

الخصو على م اومأل مكاف أل صغيرة
م

تكون قيمتها شكبر من شكبر م اومأل اه يأل
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 -6اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على كل عبار من العبارات التالية :

ش ) .................. ( -هي م اومأل واخدة تخ مخ ماموعأل من الم اومات دون شن ت ي
خد

شب تغيير في شدة

التيار الكلي المار في الدارة .




ب ) ................ ( -هي طري أل توصي للم اومات يتم من االلها الخصو على شدة تيار ثابتأل وفر اهد متغير .



ر ) .............. ( -هي طري أل توصي للم اومات يتم من االلها الخصو على شدة تيار متغيرة وفر اهد ثابت .




 -4بم تفسر ؟  /توصل المصابيح و األجهز في المنزل على التوازي .

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










نشاط رقم ( / )3طور التطبيق :
* باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب المدرسي وباستخدام القوانين أجب عن اآلتي :
صلت  2مقاومات قيمة كل منها  6أوم على التوالي  ،ما مقدار المقاومة المكافئة مم ؟
ُ -7و ِّ

...................................................................................... ..............
صلت  2مقاومات قيمة كل منها  4أوم على التوازي  ،ما مقدار المقاومة المكافئة مم ؟
ُ -6و ِّ

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




صلت ثالث مقاومات قيمتها  Ω 2 ، Ω 7 ، Ω 6على التوالي فإذا كانت شد التيار المار  4أمبير  ،احسب
ُ -4و ِّ
ما يلي :



أ) المقاومة المكافئة مم ..........................................................................................







ب) شد التيار المار في المقاومة .......................................................................... Ω 7
ج) فرق الجهد الكلي ............................................................................................
صلت ثالث مقاومات قيمتها  Ω 3 ، Ω 2 ، Ω 6على التوازي فإذا كانت شد التيار المار  77أمبير ،
ُ -3و ِّ

احسب ما يلي :



أ) المقاومة المكافئة مم ..........................................................................................



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



ب) فرق الجهد الكلي ............................................................................................



ج) شد التيار المار في المقاومة .......................................................................... Ω 3



 -5لديك صندوقان في الصندوق األول مقاومات قيمة كل منها  3أوم  ،وفي الصندوق الثاني مقاومات قيمة كل





بين بالرسم كيف يمكن الحصول على مقاومة مقدارها :
منها  71أوم ِّ .

ب 1 -أوم

أ 76 -أوم
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التقويم الختامي :



صلت  3مقاومات قيمتها على الترتيب (  ) Ω 3 ، Ω 5 ، Ω 4 ، Ω 6على التوالي  ،فإذا كانت شد
ُ -7و ِّ
التيار المار في الدائر الكهربائية  4أمبير  ،احسب ما يلي :

أ) المقاومة المكافئة ...............................................................................
ب) شد التيار المار في المقاومة ................................................................ Ω 3
ج) فرق الجهد الكلي .................................................................................
صلت  4مقاومات قيمتها على الترتيب (  ) Ω 4 ، Ω 4 ، Ω 2على التوازي  ،فإذا كانت شد التيار المار
ُ -6و ِّ
في الدائر الكهربائية  5أمبير  ،احسب ما يلي :
أ) المقاومة المكافئة ...................................................... ..........................
.....................................................................................................
ب) فرق الجهد الكلي ...................................................................................
ج) شد التيار المار في المقاومة ................................................................ Ω 2
* واجب بيتي  :سؤال ( )5صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .
صلت مقاومتان قيمة كل منهما  71أوم على التوالي مر وعلى التوازي مر أخرى  ،فإذا كانت شد التيار
 ُو ِّالمار  2أمبير  .فأكمل الجدول اآلتي :
طريقة التوصيل

م

م

شد التيار المار في كل مقاومة

على التوالي
على التوازي
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فرق الجهد الكلي






الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل











الدرس الخامس

حساب المقاومة الكربونية
بداللة األلوان

الصف  /التاسع

المفاهيم العلمية
المقاومة الثابتة

المقاومة المتغير

عدد الحصص )7( :

التاريخ ...................... /

اليوم ............... /

الهدف العام  /حساب المقاومة الكربونية بداللة األلوان .
قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر أهمية المقاومات في األجهز الكهربائية .
 -6تحسب المقاومة الكربونية بداللة األلوان عملياً .



 -4تستخدم المقاومة المتغير للتحكم في شد التيار عملياً .



 -5تصنف المقاومات إلى أنواعها .



تعرف المقاومة الثابتة  ،والمقاومة المتغير  ،المقاومة الكربونية .
ِّ -3



 -2تحل مسائل لفظية على حساب المقاومة الكربونية بداللة األلوان .








الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..................
 -5ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة ................
نشاط رقم ( / )7الطور التمهيدي – مناقشة كتابية أو شفهية – عمل فردي :



 -7ماذا يقصد بالمقاومة الكربونية ؟
...........................................................................................................

 -6أين يمكن أن توجد ؟

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

 -4ما أهميتها ؟

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

 -3هل يمكن تغيير قيمتها ؟

...........................................................................................................
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نشاط رقم ( / )6الطور التركيزي ( البؤر ) – عمل مجموعات :
* قم بتنفيذ نشاط رقم ( )71صفحة ( )33في الكتاب المدرسي مع مجموعتك .

قيمة المقاومة الكربونية لدينا = ...............................................................................

* خذ قيمة المقاومة الكربونية من المجموعة المجاور لك دون أن ترى المقاومة وتعرف بنفسك على ألوانها .

ألوان المقاومة من اليسار إلى اليمين هي .....................................................................
* قم بتنفيذ نشاط رقم ( )77صفحة ( )35في الكتاب المدرسي مع مجموعتك  ،ثم أجب :

 -9تستادم الم اومأل المتغيرة لق  ............في شدة التيار .

 -5من شمثلأل الم اومات المتغيرة  ......................و  ...........................و ...................
 -0يرمه للم اومأل المتغيرة في الدا رة الكهربا يأل بالرمه  ..................والم اومأل الثابتأل بالرمه ..................
نشاط رقم ( / )4الطور المتعارض ( التحدي ) – مناقشة الفصل بالكامل :
تابع عرض الفالش التعليمي عن أنواع المقاومات ثم أجب :

* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :

ش ) ......................... ( -هي م اومأل تستادم لتافيل شدة التيار ولها ن طتا توصي .



ب ) ......................... ( -هي م اومأل تستادم للتخكم في شدة التيار ولها ثال

ن اط توصي .

ر ) ......................... ( -شكثر شنوا الم اومات الثابتأل استاداماً مخاطأل بخل ات ملونأل تخدد قيمتها .



أكمل الفراغ :



 -9تخسب قيمأل الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان من اال ال انون التالي :



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



 -5قد تص قيمأل الم اومأل الكربونيأل لى  ...........شوم .



* قارن حسب المطلوب في الجدول :



وجل المقارنة



رمزها في الدائر الكهربائية



االستخدام



عدد نقاط التوصيل



أمثلة عليها

المقاومة الثابتة
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المقاومة المتغير




نشاط رقم ( / )3طور التطبيق :




 -7احسب قيم المقاومات الكربونية التالية  ( :استعن بالجدول صفحة ( )39في الكتاب المدرسي ) .



أ) مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :األبيض  ،واألحمر  ،والبني  ،والفضي .



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



ب) مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :البرتقالي  ،واألخضر  ،واألصفر  ،والذهبي .



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







3

 -6جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها . Ω % 71 + 71 × 52 :

..................................................................................................................
 -4جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها . Ω % 7 + 4711 :

..................................................................................................................
ماذا يحدث لو ؟ :

تمت إزالة جميع المقاومات من األجهز الكهربائية ؟



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



التقويم الختامي :













استعن بالجدول صفحة ( )34في الكتاب المدرسي في اإلجابة عن األسئلة التالية :
 -7جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها  17 :كيلو أوم . % 71 +

..................................................................................................................
 -6جد ألوان حلقات المقاومة الكربونية التي قيمتها . Ω % 3 + 71 :
..................................................................................................................
 -4مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :األصفر  ،واألسود  ،واألصفر  ،والفضي .
احسب قيمتها .



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



 -3مقاومة كربونية ألوان حلقاتها من اليسار إلى اليمين هي  :البنفسجي  ،والرمادي  ،واألزرق  ،والبني .



احسب قيمتها .
..................................................................................................................
* واجب بيتي  :سؤال ( )3صفحة ( )32في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

الدرس السادس
القوة الدافعة الكهربائية

المفاهيم العلمية
القو الدافعة
الكهربائية




الصف  /التاسع

عدد الحصص )7( :



اليوم ............... /

التاريخ ...................... /




الهدف العام  /حساب القو الدافعة الكهربائية لعمود كهربائي .





قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر أهمية األعمد الكهربائية في حياتنا.

 -6تستنتج قانون حساب القو الدافعة الكهربائية .

تعرف القو الدافعة الكهربائية للعمود الكهربائي .
ِّ -4

 -3تحل مسائل لفظية على قانون حساب القو الدافعة الكهربائية .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة تسمى .......
 -5الفر الناتج عن ااتالا الشخنأل بين شب ن طتين يسمى ................

 -0ت اس شدة التيار بوخدة  .................بينما ي اس فر الاهد بوخدة .................
 -4ممانعأل المادة لمرور التيار الكهربا ي االلها تسمى ..................
 -2ت اس الم اومأل الكهربا يأل بوخدة .................

نشاط رقم ( / )7الطور التمهيدي – مناقشة كتابية أو شفهية – عمل فردي :
 -7فيم تستخدم األعمد الجافة في المنزل ؟
...............................................................................................................

 -6ماذا يقصد بالقو الدافعة الكهربائية لعمود كهربائي ؟

...............................................................................................................
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نشاط رقم ( / )6الطور التركيزي ( البؤر ) – عمل مجموعات :
تأمل الشكلين المقابل ثم أجب :
 -9م د  ،مخ موصلتان على ..........................
ان الم اومأل المكاف أل لهما م م = ................................

 -5فر الاهد الكلي في خالأل توصي الم اومات على التوالي ...........
ان فر الاهد الكلي اق ك = ................... + ............

 -0باستادام قانون شوم  :اق = م ت

نعول في معادلأل رقم ( )5عن قيمأل اق فينتج  :اق ك = ................. + ..............

 -4يطل على فر الاهد الكلي  ................................وهي التي تسبب خركأل الشخنات الكهربا يأل في

امي شاهال الدا رة وتساوب  ..........فرو الاهد في الدا رة ويرمه لها بالرمه  .........وت اس بوخدة ...........

 -2بعد استبدا اق

ك

بق

د في المعادلأل رقم ( )0تصبل كااتي :

ق د=
 -2وتخسب شدة التيار من ال انون :



ت=

 -7ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود تساوب  ...............بين قطبي العمود الكهربا ي والدا رة الكهربا يأل ............





نشاط رقم ( / )4الطور المتعارض ( التحدي ) – مناقشة الفصل بالكامل :











* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبار التالية :
(  ) .........................فر الاهد بين قطبي العمود الكهربا ي والدا رة مفتوخأل .
أكمل الفراغ :
 -9ت اس ال وة الدافعأل الكهربا يأل بوخدة ..............
 -5تخسب ال وة الدافعأل الكهربا يأل من ال انون  :ق د = ...........................
 -0تخسب شدة التيار من ال انون  :ت = ........................................
 -4تخسب الم اومأل الدااليأل للعمود من ال انون  :م د = ........................................
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نشاط رقم ( / )3طور التطبيق :




* باالستعانة بالقوانين السابقة والمثال المحلول صفحة ( )54في الكتاب المدرسي أجب عن األسئلة اآلتية :



وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها
 -7بطارية مقاومتها الداخلية  0.4أوم و قوتها الدافعة الكهربائية  71فولت ِّ



 1.6أوم  ،احسب شد التيار .



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



وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها  ، Ω 3احسب القو الدافعة الكهربائية
 -6بطارية مقاومتها الداخلية ِّ Ω 7



للبطاريةعلماً بأن شد التيار المار في الدار  4أمبير .



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



 -4بطارية قوتها الدافعة  5فولت موصولة بمقاومة ثابتة فرق الجهد بين طرفيها  4فولت  ،احسب المقاومة



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

الداخلية للبطارية علماً بأن شد التيار المار في الدار  3أمبير .



التقويم الختامي :



أجب عن األسئلة التالية :





وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها
 -7بطارية مقاومتها الداخلية  0.1أوم و قوتها الدافعة الكهربائية  76فولت ِّ
 5.9أوم  ،احسب شد التيار .

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


وصلت مع مقاومة ثابتة مقدارها  ، Ω 2احسب القو الدافعة الكهربائية
 -6بطارية مقاومتها الداخلية ِّ Ω 6



للبطارية علماً بأن شد التيار المار في الدار  5أمبير .



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



المار ( )7أمبير فإذا استبدلت هذه المقاومة بمقاومة أخرى مقدارها ( )7أوم  .احسب شد التيار المار في هذه





وصل طرفاه بمقاومة خارجية مقدارها ( )0.5أوم فكانت شد التيار
 -4عمود قوتل الدافعة الكهربائية ( )1.5فولت ِّ
المقاومة .



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



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




* واجب بيتي  :سؤال ( )4صفحة ( + )23سؤال ( )2صفحة ( )13في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة

الدرس السابع

عمل

توصيل األعمد الكهربائية








المفاهيم العلمية

التوصيل على التوالي

التوصيل على التوازي

التوصيل على التضاعف

الصف  /التاسع

عدد الحصص )6( :

اليوم ............... /

التاريخ .................. /

الهدف العام  /دراسة طرق توصيل األعمد الكهربائية وكيفية حساب ق د الكلية  ،م د الكلية .












قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر استخدامات األعمد الكهربائية في حياتنا.
 -6توصل مجموعة أعمد كهربائية على التوالي وعلى التوازي وعلى التضاعف عملياً .

 -4توضح قانون حساب ق د الكلية  ،م د الكلية لمجموعة أعمد كهربائية موصلة على التوالي والتوازي والتضاعف .

تعرف توصيل األعمد الكهربائية على التوالي  ،وعلى التوازي  ،وعلى التضاعف  ،المصدر المثالي .
ِّ -3
 -5تبين الحاالت التي ال يسمح فيها بتوصيل عمودين كهربائيين مثاليين على التوازي .
 -2تحل مسائل لفظية على توصيل األعمد الكهربائية .
الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9يتكون العمود الكهربا ي من  ................و  ...............و ......................

 -5فر الاهد بين قطبي العمود الكهربا ي والدا رة مفتوخأل يسمى ..............................
 -0طر التوصي في الدوا ر الكهربا يأل هي  .................و ...................

 -4يستادم العمود الااا في  ........بينما يستادم المركم الرصاصي في ............
نشاط رقم ( / )7الطور التمهيدي – مناقشة كتابية أو شفهية – عمل فردي :
 -7فيم نستخدم األعمد الكهربائية ؟ .......................................................................

 -6كيف توضع األعمد الجافة في الراديو ؟ ................................................................

 -4ما هي طرق توصيل األعمد الكهربائية ؟ ...............................................................
 -3لماذا تختلف طرق توصيل األعمد الكهربائية ؟ .........................................................
 -5ماذا يقصد بتوصيل األعمد على التوالي وعلى التوازي وعلى التضاعف ؟
..............................................................................................................
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نشاط رقم ( / )6الطور التركيزي ( البؤر ) – عمل مجموعات :
* قم بتنفيذ نشاط رقم ( )73صفحة ( )55في الكتاب المدرسي مع مجموعتك ثم سجل النتائج :
طريقة توصيل األعمد الكهربائية

قراء الفولتميتر

قراء األميتر

على التوالي
على التوازي
 -9في شب خالأل كان فر الاهد شكبر ؟ ..............................................
 -5في شب خالأل كانت شدة التيار شكبر ؟ .............................................
 -0كيا نوص ارعمدة الكهربا يأل بخي

نخص على قوة دافعأل كبيرة لفترة همنيأل طويلأل ؟

..................................................................................................................
 -4كيا تخسب قيمأل

د

الكليأل في خالأل التوصي على التوالي ؟

..................................................................................................................
 -2كيا تخسب قيمأل م د الكليأل في خالأل التوصي على التوالي ؟
..................................................................................................................


 -2كيا تخسب قيمأل



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





د

الكليأل في خالأل التوصي على التواهب ؟

 -7كيا تخسب قيمأل م د الكليأل في خالأل التوصي على التواهب ؟
..................................................................................................................



 -8كيا تخسب قيمأل



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



 -1كيا تخسب قيمأل م د الكليأل في خالأل التوصي على التضاعا ؟



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





د

الكليأل في خالأل التوصي على التضاعا ؟

 -93كيا تفسر هيادة شدة التيار في خالأل توصي ارعمدة الكهربا يأل على التواهب ؟
.................................................................................................. ................
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نشاط رقم ( / )4الطور المتعارض ( التحدي ) – مناقشة الفصل بالكامل :
* تابع العرض العملي الذي يؤديل المعلم لتوصيل األعمد الكهربائية ثم أجب :
* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالية :
ش -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل توص فيها ارقطاب الماتلفأل م بعضها البعل وتهدا للخصو على قوة
دافعأل كهربا يأل كبيرة لفترة همنيأل قصيرة ) .................................... ( .
ب -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل توص فيها ارقطاب المتشابهأل م بعضها البعل وتهدا للخصو على قوة
دافعأل كهربا يأل صغيرة لفترة همنيأل طويلأل ) .................................... ( .
ر -طري أل توصي ل عمدة الكهربا يأل تكون على التوالي والتواهب معاً وتهدا للخصو على قوة دافعأل كهربا يأل
كبيرة لفترة همنيأل طويلأل ) .................................... ( .



د -هو المصدر الاب ليس لدي م اومأل دااليأل للتيار الكهربا ي ) .......................... ( .



* أكمل الجدول اآلتي :






وجل المقارنة
ق

دك

م

دم

توصيل األعمد على التوالي

توصيل األعمد على التوازي

توصيل األعمد على التضاعف




* أكمل الفراغ :



 -9عند توصي ارعمدة الكهربا يأل على التوالي فإن يمر فيها  ............التيار الكهربا ي .



 -5تكون شدة التيار المتولد في الدا رة الكهربا يأل في خالأل توصي ارعمدة الكهربا يأل على التواهب ...................





من التيار الاب يولده ك عمود على خدة .
 -0يمن توصي عمودين كهربا يين مثاليين على التواهب في الخاالت ااتيأل :



ش) اا كانت ال وة الدافعأل الكهربا يأل رخدهما  ..............من ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود ااار .



ب) اا كان لهما نفس ال وى الدافعأل الكهربا يأل ولكن كانت ارقطاب  ، .................كيف تفسر ذلك ؟
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نشاط رقم ( / )3طور التطبيق :






* باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب المدرسي وباستخدام القوانين أجب عن اآلتي :
صلت ثالثة أعمد كهربائية على التوالي  ،فإذا كانت القوى الدافعة لها (  4فولت  6 ،فولت  5 ،فولت ) ،
ُ -7و ِّ

صلت بمقاومة خارجية
على الترتيب والمقاومات الداخلية لها (  ) Ω 0.5 ، Ω 0.2 ، Ω 0.3على الترتيب ُ ،و ِّ



مقدارها  . Ω 7احسب ما يلي :



أ) القو الدافعة الكهربائية الكلية لاعمد .















.............................................................................................................
ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .
..............................................................................................................
ج) شد التيار الكلي .
..............................................................................................................
صلت ثالثة أعمد كهربائية على التوازي  ،فإذا كانت القو الدافعة للعمود الواحد  3فولت  ،والمقاومة الداخلية
ُ -6و ِّ

صلت بمقاومة خارجية مقدارها  . Ω 1.8احسب ما يلي :
لل ُ ، Ω 0.6و ِّ
أ) القو الدافعة الكلية لاعمد .

............................................................................................................
ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .
.............................................................................................................
ج) شد التيار الكلي .



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



صلت  2أعمد كهربائية على التضاعف في صفين  ،فإذا كانت القو الدافعة الكهربائية للعمود الواحد  4فولت
ُ -4و ِّ








م د للعمود الواحد  0.2أوم  ،احسب ما يلي :

أ) ق د ك
..................................................................................................................
ب) م د م
..................................................................................................................
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 -3في الشكل المقابل  ،احسب قراء األميتر والمفتاح (ع) مغلق وكذلك قراء األميتر والمفتاح (ع) مفتوح .
...................................................................................



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



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



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



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







 -5لديك  2أعمد كهربائية القو الدافعة الكهربائية لكل منها  3فولت  .وضح بالرسم فقط كيف تحصل على قو
دافعة كهربائية كلية مقدارها :
ب)  61فولت

أ)  72فولت .
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التقويم الختامي :









صلت ثالثة أعمد كهربائية على التوازي  ،فإذا كانت القو الدافعة للعمود الواحد  76فولت ،والمقاومة
ُ -7و ِّ
صلت بمقاومة خارجية مقدارها  . Ω 3.6احسب ما يلي :
الداخلية لل ُ ، Ω 1.2و ِّ

أ) القو الدافعة الكلية لاعمد ..............................................................................
ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .................................................................... .
ج) شد التيار الكلي ...................................................................................... .





صلت خمسة أعمد كهربائية على التوالي  ،فإذا كانت القو الدافعة للعمود الواحد  3فولت والمقاومة الداخلية
ُ -6و ِّ
صلت بمقاومة خارجية مقدارها  . Ω 3.5احسب ما يلي :
للعمود الواحد ُ ، Ω 0.3و ِّ



أ) القو الدافعة الكلية لاعمد ..............................................................................



ب) المقاومة الداخلية المكافئة لاعمد .................................................................... .



ج) شد التيار الكلي ...................................................................................... .








صلت  2أعمد كهربائية على التضاعف في  3صفوف  ،فإذا كانت القو الدافعة الكهربائية للعمود الواحد
ُ -4و ِّ
 5فولت  ،م د للعمود الواحد  0.4أوم  ،احسب ما يلي :

أ) ق د ك .................................................................................................
ب) م د م ...................................................................................................




 -3لديك  2أعمد كهربائية القو الدافعة الكهربائية لكل منها  4فولت  .وضح بالرسم فقط كيف تحصل على قو



دافعة كهربائية كلية مقدارها  9فولت .







* واجب بيتي  :سؤال ( )6صفحة ( )52في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة
الكهرباء المتحركة

ورقة
عمل

الدرس الثامن
الطاقة الكهربائية والقدر



المفاهيم العلمية

الطاقة الكهربائية
القدر الكهربائية
الجول  -الواط




الصف  /التاسع

عدد الحصص )6( :



اليوم ............... /

التاريخ ...................... /





الهدف العام  /دراسة العالقة بين الطاقة الكهربائية والقدر .










قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تذكر بعض تحوالت الطاقة الكهربائية في المنزل .
 -6تستنتج قانون حساب الطاقة الكهربائية .

 -4تستنتج العالقة بين الطاقة المتحولة في الجهاز وقدر ذلك الجهاز عملياً .
تعرف الطاقة  ،القدر الكهربائية  ،الجول  ،الواط .
ِّ -3

 -5تحل مسائل لفظية على حساب الطاقة الكهربائية والقدر الكهربائية .





الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :
 -9كميأل الشخنات الكهربا يأل المتدف أل في م ط موص اال فترة همنيأل مخددة تسمى .......
 -5الفر الناتج عن ااتالا الشخنأل بين شب ن طتين يسمى ................
 -0ت اس شدة التيار بوخدة  .................بينما ي اس فر الاهد بوخدة .................
 -4من ششكا الطاقأل  ................و  .................و ..............
 -2عند شخن المركم الرصاصي تتخو الطاقأل من  ....................لى ...............
وعند تفريو المركم الرصاصي تتخو الطاقأل من  ....................لى ...............
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نشاط رقم ( / )7الطور التمهيدي – مناقشة كتابية أو شفهية – عمل فردي :
 -7هل جميع األجهز الكهربائية في المنزل تستهلك نفس القدر من الطاقة الكهربائية ؟
...............................................................................................................
 -6هل يمكن معرفة استهالك الجهاز للكهرباء عند شرائل ؟
...............................................................................................................
 -4ماذا يقصد بالقدر الكهربائية ؟
...............................................................................................................



نشاط رقم ( / )6الطور التركيزي ( البؤر ) – عمل مجموعات :
يعتمد مقدار الطاقة المتحولة على كمية الشحنة المنقولة وفرق الجهد الالزم لنقلها حيث تتناسب طردياً مع ٍّ
كل

منهما :

فرق الجهد = الطاقة المتحولة  ،جـ = طـ

ش

كمية الشحنة

← طـ = جـ × ش ← ()7

ولحساب الطاقة الكهربائية المتحولة المطلوب منك عزيزي الطالب هو ما يلي :
عول عن قيمأل (

) في المعادلأل ( )9بق ( ت × ه ) فينتج  :طق = ........ × ...... × .....

 عول عن قيمأل ( اق ) بق ( م × ت ) فينتج  :طق = ........ × ...... × .....تحسب الطاقة المتحولة من القانون  :طـ = .......... × ........ × ........
أو من القانون طـ = × ........ × ........
..........
* للتعرف على العالقة بين الطاقة المتحولة في الجهاز وقدر ذلك الجهاز قم بتنفيذ نشاط ( )75صفحة ( )26في
الكتاب المدرسي مع مجموعتك ثم أجب :
المالحظة ..................................................................................................... /
االستنتاج ..................................................................................................... /
 -9يمكن خساب ال درة رياضياً من ال انون :

= ............ × ..........

 -5الكيلو واط =  .........واط

272

الفصل بالكامل
مناقشة الفصل
– مناقشة
رقم (( // ))34الطور
بالكامل ::
التحدي )) –
المتعارض (( التحدي
الطور المتعارض
نشاط رقم
نشاط
* تابع شرح المعلم عن الطاقة الكهربائية والقدر ثم أجب :
* اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبار التالية :

 ) ......................... ( -9هي ال درة على با شغ و خدا

تغيير في النظام .



 ) ......................... ( -5الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل في وخدة الهمن .



 ) ......................... ( -0كميأل الطاقأل التي يستادمها اهاه قدرت واط واخد في همن قدره ثانيأل واخدة .








 ) ......................... ( -4قدرة م اومأل اهاه تتخو في الطاقأل بمعد  9او في الثانيأل .
أكمل الفراغ :

 -9ت اس الطاقأل بوخدة  ..............بينما ت اس ال درة الكهربا يأل بوخدة ..............
 -5ال انون الاب يربط الطاقأل الكهربا يأل بال درة هو .........................
 -0يمكن خساب الطاقأل المتخولأل من ال انون  :ط = ....... × ...... × .....
 -4ال درة ( ) = ، ........... × ...........

= ، ........... × ..........

= ........... ÷ ..........



نشاط رقم ( / )3طور التطبيق :



* باالستعانة باألمثلة المحلولة في الكتاب المدرسي وباستخدام القوانين أجب عن المسائل اللفظية اآلتية :








 -7غالية كهربائية مقاومة سلكها  Ω 711وتعمل على فرق جهد  611فولت  ،احسب الطاقة المتحولة خالل
 71دقائق .

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

 -6غسالة تعمل على فرق جهد  661فولت وشد التيار المار  6أمبير  ،احسب القدر الكهربائية للغسالة .



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



أ -شد التيار المار في السخان ..............................................................................





 -4سخان كهربائي قدرتل  661واط ومقاومتل  ، Ω 221احسب :

ب -فرق الجهد الذي يعمل عليل السخان .....................................................................





 -3من الجدول المقابل  ،إذا علمت أن فرق الجهد الرئيس في فلسطين
( )661فولت  ،فأي األجهز يمر بل شد تيار أكبر ؟



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



..........................................................................
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الجهاز

القدر

مكوا

7511

مصفف شعر

7711

سخان كهربائي

6611






التقويم الختامي :
أجب عن األسئلة التالية :



 -7احسب الطاقة المتحولة في سلك سخان في زمن قدره  75دقيقة إذا كانت مقاومتل  ، Ω 6611ويعمل على



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



أ) شد التيار المار فيها ...................................................................................










فرق جهد  661فولت .

 -6مكنسة كهربائية قدرتها  411واط  ،ومقاومتها  ، Ω 751احسب ما يأتي :

ب) فرق الجهد الذي تعمل عليل .......................................................................... .
 -4مصباح كهربائي يعمل على فرق جهد  661فولت  ،ومقاومة سلكل  331أوم  ،احسب ما يأتي :

أ) شد التيار المار في مقاومة المصباح .................................................................... .
ب) قدر المصباح ............................................................................................



ج) الطاقة التي يستهلكها المصباح خالل ساعة .



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



* واجب بيتي  :سؤال ( )4صفحة ( )11في الكتاب المدرسي .
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الوحد السادسة

ورقة

الدرس التاسع  /حساب ثمن

الكهرباء المتحركة

عمل

الطاقة الكهربائية المستهلكة

المفاهيم العلمية
الطاقة الكهربائية



المستهلكة




الصف  /التاسع

عدد الحصص )7( :



اليوم ............... /

التاريخ ...................... /




الهدف العام  /حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة .





قادر على تحقيق األهداف التالية :
عزيزي الطالب  /يتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون ًا
 -7تتعرف على بنود فاتور الكهرباء وأهميتها .



 -6توضح كيفية حساب ثمن الطاقة الكهربائية المتحولة ( المستهلكة ) .



 -4تحسب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة .




الخبرات السابقة  /أكمل الفراغ :



 -9الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل في وخدة الهمن تسمى .......




 -5ال درة على با شغ مواخدا

تغيير في النظام يسمى ................

 -0ت اس الطاقأل بوخدة  .................بينما ت اس ال درة بوخدة .................





نشاط رقم ( / )7الطور التمهيدي – مناقشة كتابية أو شفهية – عمل فردي :

 -7هل تساءلت يوماً كيف تحسب شركة الكهرباء االستهالك الشهري من الكهرباء لكل منزل ؟ ................
 -6كيف يمكن حساب ذلك ؟
...............................................................................................................
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نشاط رقم ( / )6الطور التركيزي ( البؤر ) – عمل مجموعات :
* لتقم كل مجموعة بحساب ثمن االستهالك لكل فاتور لديها في حال كان ثمن الكيلو واط  .ساعة يساوي  6شيكل :
ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة

قراء الفاتور ( كيلوواط  .ساعة )

نشاط رقم ( / )4الطور المتعارض ( التحدي ) – مناقشة الفصل بالكامل :
* تابع شرح المعلم عن كيفية الطاقة الكهربائية المتحولة ثم أجب :

أكمل الفراغ :

 -9تخسب الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل من ال انون :
الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل = ...................... × ....................
ويخسب ثمنها من ال انون :

ثمن الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل =....................... × ...............................

 -5ت اس الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل بوخدة ................
نشاط رقم ( / )3طور التطبيق :

* باالستعانة بالمثلة المحلولة في الكتاب المدرسي أجب عن األسئلة اآلتية :
 -7إذا كان ثمن كيلوواط  .ساعة يكلف  71قروش  ،فما المبلغ الذي تدفعل مقابل تشغيل مصباح قدرتل  711واط
لمد  711ساعة ؟
..................................................................................................................






..................................................................................................................
 -6مصباح كهربائي قدرتل  771واط احسب ثمن الطاقة الكهربائية التي يستهلكها المصباح عندما يعمل خمس
ساعات يومياً علماً بأن ثمن الكيلوواط  .ساعة يساوي  0.5شيكل .
..................................................................................................................
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 -4جهاز كهربائي يعمل على فرق جهد  631فولت و يمر بل تيار شدتل  4أمبير  ،احسب ما يأتي :
أ) قدر الجهاز
................................................................................................................



ب) الطاقة الكهربائية المتحولة عندما يعمل الجهاز  2ساعات يومياً .



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



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



ج) ثمن الطاقة المستهلكة شهرياً إذا كان ثمن الكيلوواط  .ساعة يساوي  7شيكل .



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



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








التقويم الختامي :
أجب عن األسئلة التالية :

 -7مكوا كهربائية كتب عليها  331واط  ،إذا كانت ربة المنزل تستخدمها يومياً لمد ساعة  ،احسب :

أ) الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المكوا يومياً .



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



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



أ) قدر الجهاز ...............................................................................................



ب) ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة شهرياً إذا كان سعر الكيلو واط  .ساعة يساوي  5قروش .



 -6جهاز كهربائي يعمل على فرق جهد  611فولت و يمر بل تيار شدتل  3أمبير  ،احسبي :







ب) الطاقة التي يستهلكها الجهاز عندما يعمل ساعتين يومياً .

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

ج) تكلفة االستعمال لمد شهر إذا كان سعر الكيلو واط  .ساعة (  1.5شيكل ) .

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

* واجب بيتي  :سؤال ( )6صفحة ( )11في الكتاب المدرسي .
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ملحق رقم ()1
تحليل محتوى وحد الكهرباء المتحركة
للصف التاسع األساسي

إعداد
فدوى محمود القطشان

إشراف
األستاذ الدكتور :عطا حسن درويش
الدكتور :محمد فؤاد أبو عود
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الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحد السادسة (الكهرباء المتحركة)
الفصل
األول

التيار والجهد
الكهربائيين

الثاني

عدد الحصص

زمن التنفيذ

الدروس
الشحنة الكهربائية

7

األسبوع الثاني من فبراير

العالقة بين التيار الكهربائي والشحنة

7

األسبوع الثاني من فبراير

قياس شد التيار الكهربائي

7

األسبوع الثاني من فبراير

قياس فرق الجهد الكهربائي

7

األسبوع الثاني من فبراير

قانون أوم

7

األسبوع الثالث من فبراير

6

األسبوع الثالث من فبراير

العوامل التي تعتمد عليها مقاومة موصل

7

األسبوع الثالث من فبراير

حساب المقاومة الكربونية بداللة األلوان

7

األسبوع الرابع من فبراير

المقاومات المتغير

7

األسبوع الرابع من فبراير

األعمد الكهربائية وأنواعها

6

األسبوع الرابع من فبراير

القو الدافعة الكهربائية لعمود كهربائي

7

األسبوع األول من مارس

طرق توصيل األعمد الكهربائية

6

األسبوع األول من مارس

الطاقة الكهربائية والقدر

6

األسبوع الثاني من مارس

حساب ثمن الطاقة الكهربائية

7

األسبوع الثاني من مارس

السالمة الكهربائية

7

األسبوع الثاني من مارس

المقاومة الكهربائية طرق توصيل المقاومات

الثالث

األعمد الكهربائية
وطرق توصيلها
الرابع

القدر الكهربائية

79

مجموع الحصص الكلي

وقد استثنت الباحثة من هذه الوحد الدروس التي ال تحتوي على مسائل لفظية وهي:
 -5قياس فر الاهد الكهربا ي (خصأل)

 -9قياس شدة التيار الكهربا ي (خصأل)
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 -0العوام التي تعتمد عليها م اومأل موص (خصأل)

 -4الم اومات المتغيرة (خصأل)

 -2ارعمدة الكهربا يأل وشنواعها (خصتان)

 -2السالمأل الكهربا يأل (خصأل)

وبذلك يصبح عدد الحصص المنوي تدريسها في هذه الدراسة ( )76حصة.
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األهداف التدريسية للدروس المستهدفة في الوحد السادسة (الكهرباء المتحركة)
الدرس
األول
الشحنة الكهربائية

األهداف التدريسية
 -9شن ياكر الطالب شواهد طبيعيأل على واود الشخنأل الكهربا يأل .

 -5شن ي در الطالب دور العلمال في اكتشاا الشخنات الكهربا يأل .
 -0شن يعرا الطالب مفهومي الشخنأل  ،والكولوم .
 -4شن يشخن الطالب الكشاا الكهربا ي عملياً .
 -2شن يخ الطالب مسا

الثاني
العالقة بين التيار
الكهربائي والشحنة

 -9شن ياكر الطالب شهميأل المواد الموصلأل والمواد العاهلأل في المنه .
 -5شن ي در الطالب دور العلمال في اكتشاا التيار الكهربا ي .

 -0شن يعرا الطالب التيار الكهربا ي  ،شدة التيار الكهربا ي  ،ارمبير .
 -4شن يمث الطالب خركأل انلكترونات في التيار الكهربا ي عملياً .

 -2شن يستنتج الطالب العالقأل بين الشخنأل الكهربا يأل والتيار الكهربا ي .
 -2شن يخ الطالب مسا

الثالث

قانون أوم

لفظيأل على كميأل الشخنأل باستادام ال وانين .

لفظيأل على ال انون  :ت =

/ه.

 -9شن يوضل الطالب شهميأل معرفأل فر الاهد الاب تعم علي اراههة الكهربا يأل .
 -5شن يعرا الطالب مفهومي الم اومأل الكهربا يأل  ،واروم .

 -0شن يستنتج الطالب العالقأل بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار (قانون شوم) عملياً .
 -4شن يمث الطالب العالقأل بين فر الاهد الكهربا ي وشدة التيار بيانياً .
 -2شن ي در الطالب دور العلمال في ادمأل البشريأل .
 -2شن يخ الطالب مسا

الرابع
طرق توصيل
المقاومات

لفظيأل على قانون شوم .

 -9شن ياكر الطالب طر المخافظأل على اراههة الكهربا يأل في المنه .

 -5شن يعرا الطالب الم اومأل المكاف أل  ،توصي الم اومات على التوالي  ،توصي
الم اومات على التواهب .

 -0شن يستنتج الطالب قانون خساب الم اومأل المكاف أل لماموعأل م اومات موصلأل على
التوالي والتواهب عملياً .

 -4شن يفسر الطالب توصي اراههة الكهربا يأل على التواهب في المنه .
 -2شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على توصي الم اومات على التوالي وعلى التواهب

باستادام ال وانين .
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األهداف التدريسية للدروس المستهدفة في الوحد السادسة (الكهرباء المتحركة)
الدرس
الخامس
حساب المقاومة

األهداف التدريسية
 -9شن ياكر الطالب شهميأل الم اومات في اراههة الكهربا يأل .
 -5شن يصنا الطالب الم اومات خسب قيمتها ونو مادتها .

 -0شن يعرا الطالب الم اومأل الثابتأل  ،الم اومأل المتغيرة  ،الم اومأل الكربونيأل .

الكربونية بداللة األلوان  -4شن يخسب الطالب قيمأل الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان عملياً .

 -2شن يستادم الطالب الم اومأل المتغيرة للتخكم في شدة التيار عملياً .

السادس
القو الدافعة الكهربائية
لعمود كهربائي
السابع

طرق توصيل األعمد
الكهربائية

 -9شن ياكر الطالب شهميأل ارعمدة الكهربا يأل في خياتنا.

 -5شن يعرا الطالب ال وة الدافعأل الكهربا يأل للعمود الكهربا ي .
 -0شن يستنتج الطالب قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل .
 -4شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل .

 -9شن ياكر الطالب استادامات ارعمدة الكهربا يأل في خياتنا.

 -5شن يعرا الطالب توصي ارعمدة الكهربا يأل على التوالي  ،توصي ارعمدة على
التواهب  ،توصي ارعمدة على التضاعا  ،المصدر المثالي .

 -0شن يوضل الطالب قانون خساب

د الكليأل  ،م د الكليأل لماموعأل شعمدة كهربا يأل

موصلأل على التوالي والتواهب والتضاعا .

 -4شن يبين الطالب الخاالت التي ال يسمل فيها بتوصي عمودين كهربا يين مثاليين على
التواهب .

 -2شن يوص الطالب ماموعأل شعمدة كهربا يأل على التوالي وعلى التواهب وعلى
التضاعا عملياً .

 -2شن يخ الطالب مسا
الثامن

العالقة بين الطاقة
الكهربائية والقدر

 -9شن ياكر الطالب بعل تخوالت الطاقأل الكهربا يأل في المنه .

 -5شن يعرا الطالب الطاقأل  ،ال درة الكهربا يأل  ،الاو  ،الواط .
 -0شن يستنتج الطالب قانون خساب الطاقأل الكهربا يأل .

 -4شن يستنتج الطالب العالقأل بين الطاقأل المتخولأل في الاهاه وقدرة الك الاهاه عملياً .
 -2شن يخ الطالب مسا

التاسع
حساب ثمن الطاقة
الكهربائية المستهلكة

لفظيأل على توصي ارعمدة الكهربا يأل .

لفظيأل على خساب الطاقأل الكهربا يأل وال درة الكهربا يأل .

 -9شن يتعرا الطالب على بنود فاتورة الكهربال وشهميتها .

 -5شن يوضل الطالب كيفيأل خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المتخولأل ( المستهلكأل ) .
 -0شن يخسب الطالب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل .
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األهداف التدريسية التي سيتم قياسها في االختبار البعدي
الرقم

مستوى الهدف

الهدف
الدرس األول  /الشحنة الكهربائية

9

شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على كميأل الشخنأل باستادام ال وانين .

تطبي

الدرس الثاني  /العالقة بين التيار الكهربائي والشحنة
5

شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على ال انون  :ت =

/ه.

تطبي

الدرس الثالث  /قانون أوم
0

شن يخ مسا

4

شن يخ الطالب مسا

تطبي

لفظيأل على قانون شوم .
الدرس الرابع  /طرق توصيل المقاومات
لفظيأل على توصي الم اومات على التوالي وعلى

تطبي

التواهب باستادام ال وانين .
الدرس الخامس  /حساب المقاومة الكربونية بداللة األلوان
2

شن يخسب قيمأل الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان .

تطبي

الدرس السادس  /القو الدافعة الكهربائية لعمود كهربائي
2

شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على قانون خساب ال وة الدافعأل الكهربا يأل .

تطبي

الدرس السابع  /طرق توصيل األعمد الكهربائية
7

شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على توصي ارعمدة الكهربا يأل .

تطبي

الدرس الثامن  /العالقة بين الطاقة الكهربائية والقدر
8

شن يخ الطالب مسا

لفظيأل على خساب الطاقأل الكهربا يأل وال درة

تطبي

الكهربا يأل .
الدرس التاسع  /حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة
1

شن يخسب الطالب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل .


281

تطبي

المفاهيم والقوانين العلمية للدروس المستهدفة في الوحد السادسة للصف التاسع األساسي (الكهرباء المتحركة)
المفهوم

القانون

الداللة اللفظية

الشحنة الكلية = شحنة اإللكترون الواحد × عدد اإللكترونات

كمية الشحنة ( ش )

هي عدد اإللكترونات المكتسبة أو المفقود .

الكولوم

مقدار الشحنة التي يحملها تيار شدتل ( )7أمبير عند مروره

__________________

اإللكترونات الحر

هي إلكترونات المدار األخير في الفلزات والضعيفة االرتباط

__________________

الكشاف الكهربائي

هو جهاز يستخدم للكشف عن الحالة الكهربائية للجسم ونوع

__________________

التيار الكهربائي

هو حركة الشحنات الكهربائية باتجاه محدد حيث يقوم بنقل

__________________

عدد اإللكترونات = مقدار الشحنة × عدد اإللكترونات في الكولوم الواحد
عدد اإللكترونات = الشحنة الكلية  /شحنة اإللكترون الواحد

لفتر من الزمن مقدارها ثانية واحد .

بالنوا فيسهل فقدها .

شحنة الجسم المشحون .

الطاقة الكهربائية من نقطة ألخرى عبر الموصالت .

شد التيار = كمية الشحنة بالكولوم  /الزمن بالثانية

شد التيار الكهربائي ( ت ) هي كمية الشحنات الكهربائية المتدفقة في مقطع موصل

كمية الشحنة = شد التيار باألمبير × الزمن بالثانية

خالل فتر زمنية محدد .

الزمن = كمية الشحنة بالكولوم  /شد التيار باألمبير
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ت=ش/ز

ش=ت×ز

ز=ش/ت

المفهوم

القانون

الداللة اللفظية

األمبير

هو تدفق واحد كولوم من الشحنات الكهربائية في مقطع موصل خالل

الجهد الكهربائي

هو الحالة الكهربائية لموصل والتي تسمح بانتقال التيار الكهربائي منل

ثانية واحد .

أو إليل عند توصيلل بموصل آخر .

فرق الجهد الكهربائي ( ج ) هو الشغل المبذول لنقل شحنة كهربائية مقدارها كولوم واحد خالل
موصل .

الفولت

هو فرق الجهد عندما يكون الشغل المبذول لنقل شحنة كهربائية

القو الدافعة الكهربائية

هي عبار عن الفرق في الجهد بين قطبي المصدر الكهربائي عندما

مقدارها كولوم واحد يساوي جول واحد .

(ق

د

)

تكون الدائر الكهربائية مفتوحة أو في حالة عدم مرور تيار كهربائي و

تقاس بالفولت .

المقاومة الكهربائية ( م )

هي خاصية فيزيائية للماد تبين مدى ممانعتها لمرور التيار الكهربائي

األوم

هو مقاومة موصل فرق الجهد بين طرفيل فولتاً واحداً وشد التيار المار

فيها.

فيل أمبي ارً واحداً .
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__________________
__________________

فرق الجهد = شد التيار × المقاومة الكهربائية
ج=ت×م

__________________

القو الدافعة الكهربائية =

شد التيار ( المقاومة الداخلية  +المقاومة الخارجية )
قد = ت ( م

د

+م

خ

)

المقاومة الكهربائية = فرق الجهد  /شد التيار
م=ج/ت

__________________

المفهوم
قانون أوم

القانون

الداللة اللفظية
*( فرق الجهد الكهربائي بين طرفي موصل يتناسب تناسباً طردياً مع
شد التيار الكهربائي المار فيل عند ثبوت درجة الحرار )

*( تتناسب شد التيار الكهربائي المار في مقطع موصل طردياً مع فرق

الجهد بين طرفيل وعكسياً مع المقاومة )
توصيل المقاومات

على التوالي

هي طريقة من طرق التوصيل الكهربائي توصل فيها األقطاب المختلفة

مع بعضها البعض ( السالب مع الموجب ) وتهدف للحصول على تيار

شدتل عالية وثابتة وجهد متغير .

م=ج/ت

المقاومة الكهربائية = فرق الجهد  /شد التيار

ج=م×ت

فرق الجهد = المقاومة الكهربائية × شد التيار

ت=ج/م

شد التيار = فرق الجهد  /المقاومة الكهربائية

المقاومة المكافئة = مجموع المقاومات
م

م

= م

7

 +م

6

 +م

4

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

فرق الجهد = مجموع فروق الجهد في الدار
ج ك= ج  + 7ج  + 6ج

4

 ................................شد

التيار تبقى ثابتة  ،ت ك = ت  = 7ت  = 6ت

4

........

عند توصيل عد مقاومات متساوية على التوالي فإن :

المقاومة المكافئة = قيمة المقاومة الواحد × عدد المقاومات .

توصيل المقاومات

على التوازي

هي طريقة من طرق التوصيل الكهربائي توصل فيها األقطاب المتشابهة

مع بعضها البعض ( السالب مع السالب والموجب مع الموجب ) وتهدف

للحصول على تيار شدتل متغير وجهد كبير ثابت .

مقلوب المقاومة المكافئة = مجموع مقلوب المقاومات

....................... 7 + 7 + 7 = 7
م

4

م

فرق الجهد يبقى ثابتاً  ،ج

ك

م

م

7

م

6

=ج =7ج

6

شد التيار = مجموع شد التيارات في الدار .

تك = ت  + 7ت
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6

= ج ...... 4

 +ت ........................... 4

المفهوم

القانون

الداللة اللفظية

عند توصيل مقاومتين فقط على التوازي فيمكن حساب المقاومة

المكافئة من القانون التالي مباشر  :م م = م  × 7م

م  +7م

6
6

عند توصيل عد مقاومات متساوية على التوازي فإن :

المقاومة المكافئة = قيمة المقاومة الواحد
عدد المقاومات

المقاومة المكافئة (م

المقاومة الثابتة

م

)

هي مقاومة واحد تحل محل مجموعة من المقاومات دون أن تحدث أي
تغيير في شد التيار الكلي المار في الدائر الكهربائية .

هي مقاومة تستخدم في الدار الكهربائية لتخفيض شد التيار الكهربائي

__________________

تحسب المقاومة الكربونية من القانون :

ولها نقطتا توصيل مثل المقاومة الكربونية والسلكية والفلزية .
المقاومة المتغير

هي مقاومة تستخدم في الدائر الكهربائية للتحكم في شد التيار المار
ولها ثالث نقاط توصيل مثل الريوستات المنزلق .
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__________________

المفهوم
القو الدافعة الكهربائية

القانون

الداللة اللفظية
هي فرق الجهد بين قطبي العمود الكهربائي ( الموجب والسالب )

القو الدافعة =

شد التيار ( المقاومة الداخلية  +المقاومة الخارجية )

والدائر مفتوحة .

قد=ت(م

ت=

توصيل األعمد على
التوالي

هي طريقة توصيل توصل فيها األقطاب المختلفة مع بعضها البعض
وتهدف للحصول على قو دافعة كهربائية كبير لفتر زمنية قصير .

ق

د

 +م

خ

د

مد+م

)

 ،مد= قد -ج
ت

خ

القو الدافعة الكلية = مجموع القوى الدافعة لاعمد
ق

دك

= ق  + 7ق  + 6ق .................................. 4

المقاومة الداخلية الكلية = مجموع المقاومات الداخلية لاعمد
م
توصيل األعمد على
التوازي

هي طريقة توصيل توصل فيها األقطاب المتشابهة مع بعضها البعض
وتهدف للحصول على قو دافعة كهربائية صغير لفتر زمنية طويلة .

د7

القو الدافعة الكلية = القو الدافعة لعمود واحد
ق

دك

=ق

د

لعمود واحد

المقاومة الداخلية الكلية = المقاومة الداخلية لعمود واحد
م
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دم

=م

 +م د +6م

د4

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

دم

= م د لعمود واحد
عدد األعمد

عدد األعمد

المفهوم
توصيل األعمد

القانون

الداللة اللفظية

على التضاعف

هي طريقة توصيل تكون على التوازي و التوالي معاً وتهدف
للحصول على قو دافعة كهربائية كبير لفتر زمنية طويلة .

__________________

المصدر المثالي

هو ذلك المصدر الذي ليس لديل مقاومة داخلية للتيار الكهربائي .

__________________

قانون حفظ الطاقة

الكهرباء شكل من أشكال الطاقة ال تفنى وال تستحدث و لكنها

__________________

الطاقة

هي القدر على بذل شغل واحداث تغيير في النظام .

القدر

هي المعدل الزمني لبذل شغل أو هي مقدار الطاقة الكهربائية

تتحول من شكل إلى آخر .

الطاقة = المقاومة × مربع شد التيار × الزمن

ط=م×(ت)×ز

الطاقة = فرق الجهد × شد التيار × الزمن

ط=ج×ت×ز

الطاقة = فرق الجهد × الشحنة

ط=ج×ش

الطاقة الكهربائية المتحولة = القدر ( الكيلو واط ) × الزمن ( ساعة )
ثمن الطاقة الكهربائية المتحولة =

الطاقة الكهربائية المتحولة × ثمن كيلو واط  .ساعة

المتحولة في وحد الزمن .
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القدر = الطاقة الكهربائية المتحولة  /الزمن

ق=ط/ز

القدر = فرق الجهد × شد التيار

ق=ج×ت
6

×م

القدر = مربع شد التيار × المقاومة

ق= ت

القدر = مربع فرق الجهد  /المقاومة

ق = ج  /6م

الداللة اللفظية

القانون

المفهوم
الواط

هو قدر مقاومة جهاز تتحول فيل الطاقة الكهربائية بمعدل 7جول/

__________________

الجول

هو كمية الطاقة التي يستخدمها جهاز قدرتل واط واحد في زمن

__________________

ثانية.

قدره ثانية واحد .
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جدول الدروس المستهدفة وعدد الحصص لكل درس
الموضوع

رقم الدرس

عدد الحصص

األول

الشخنأل الكهربا يأل

7

الثاني

التيار الكهربا ي و عالقت بالشخنأل الكهربا يأل

7

الثالث

قانون شوم

7

الرابع

طر توصي الم اومات

6

الخامس

خساب الم اومأل الكربونيأل بداللأل ارلوان

7

السادس

ال وة الدافعأل الكهربا يأل

7

السابع

توصي ارعمدة الكهربا يأل

6

الثامن

الطاقأل الكهربا يأل وال درة

6

التاسع

خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل المستهلكأل

7
76

المجموع
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الوزن النسبي لحصص للدروس المستهدفة
الدرس

عدد الحصص

الوزن النسبي %

األول

7

%8

الثاني

7

%8

الثالث

7

%8

الرابع

6

% 20

الخامس

7

%8

السادس

7

% 12

السابع

6

% 20

الثامن

6

%8

التاسع

7

%8

المجموع

76

% 711
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توزيع أسئلة اختبار المسائل اللفظية على الدروس في وحد الكهرباء المتحركة (الصور األولية) للتطبيق على العينة االستطالعية

عدد أسئلة كل موضوع = الوزن النسبي للموضوع × عدد األسئلة الكلي ()61
عدد األسئلة

أرقام األسئلة

الوزن النسبي

الدروس
الدرس ارو  /الشخنأل الكهربا يأل.

6

()5،9

%7

الدرس الثاني  /العالقأل بين التيار الكهربا يأل

6

()4،3

%7

 /قانون شوم.

6

()2،2

%7

الدرس الراب  /طر توصي الم اومات.

5

( ) 99 ،93 ، 1 ، 8 ، 7

% 53

الدرس الاامس  /العوام التي تعتمد عليها م اومأل

7

( ) 95

%0

الدرس السادس  /خساب الم اومأل الكربونيأل بداللأل

6

( ) 57 ، 52

%7

الدرس الساب  /ال وة الدافعأل الكهربا يأل لعمود

4

( ) 92 ، 94 ، 90

% 11

الدرس الثامن  /طر توصي ارعمدة الكهربا يأل.

5

( ) 53 ،91 ،98 ،97 ،92

% 53

4

( ) 54 ، 55 ، 59

% 11

6

( ) 52 ، 50

%7

61

61

% 711

والشخنأل.
الدرس الثال

موص .
ارلوان.

كهربا ي.

الدرس التاس  /العالقأل بين الطاقأل الكهربا يأل
وال درة.

الدرس العاشر  /خساب ثمن الطاقأل الكهربا يأل

المستهلكأل.

المجموع
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توزيع أسئلة اختبار المسائل اللفظية على الدروس في وحد الكهرباء المتحركة (الصور النهائية) للتطبيق على عينة الدراسة

عدد أسئلة كل موضوع = الوزن النسبي للموضوع × عدد األسئلة الكلي ()65
الوزن النسبي

عدد األسئلة

الدرس
الدرس األول  /الشحنة الكهربائية .

%8

6

الدرس الثاني  /العالقة بين التيار الكهربائية والشحنة .

%8

6

الدرس الثالث  /قانون أوم .

%8

6

الدرس الرابع  /طرق توصيل المقاومات .

% 20

5

الدرس الخامس  /حساب المقاومة الكربونية بداللة األلوان .

%8

6

الدرس السادس  /القو الدافعة الكهربائية لعمود كهربائي .

% 12

4

الدرس السابع  /طرق توصيل األعمد الكهربائية .

% 20

5

الدرس الثامن  /العالقة بين الطاقة الكهربائية والقدر .

%8

6

الدرس التاسع  /حساب ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة .

%8

6

% 711

65

المجمــــــــــوع
مع تحيات الباحثة  :فدوى محمود القطشان

292



كتاب تسهيل المهمة

293

Al - Azhar University – Gaza
Deanship of Postgraduate Studies
Faculty of Education
Depart. of curriculum and Teaching Methods



The effectiveness of 4MAT and generative learning models to
develop the skills of verbal problem solving in dynamic electricity
unit in science for the ninth grade female students in Gaza

Prepared by the researcher
Fadwa Mahmoud Soliman Al Qutshan

Under the supervision of
Prof. Atta Hassan Darwish

Dr. Mohammed Foad Abu Ouda

Teacher of curriculum and methods of

Teacher of curriculum and methods of

science college of education

science college of education

Al – Azhar University - Gaza

The Islamic University – Gaza

This study has been presented to complete the requirements to get the
master degree in curriculum and teaching methods.
College of Education – Al – Azhar University

2016 - 1437

