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 شكر وامتنان

الحمد هلل رب العالمين، وافضل الصالة وأتم التسـليم على سـيدنا محمـد وعلـى 
 آله وصحبه أجمعين وبعد:

عد أن يسر اهلل إتمام هـذا البحـث علـى الصـورة التـي آمـل انه لمن سروري وب
أن تنـال الرضــا والقبـول أن أقــدم شـكري وامتنــاني إلـى ااســاتذة اافاضـل الــذين مـدوا يــد 
العون في مراحل إنجاز فقرات هذا البحث وبخاصة ااسـتاذين الفاضـلين المشـرفين علـى 

اســتاذ المسـاعد الــدكتور أنــور البحـث علميــات وتربويــات ااسـتاذ ضــياء عبــد علـي تــوي  وا
نـافع العــاني لمـا قــدماو مــن توجيهـات ومالححــات ومقترحـات كــان لهــا ااثـر الفعــال فــي 

 إنجاز البحث بهذو الصورة ، فجزاهما اهلل خير الجزاء.
واقدم شكري الجزيل إلى أسـاتذتي فـي قسـم التربيـة لتوجيهـاتهم السـديدة التـي فتحـت لنـا 

صـاريعها، كمــا اقـدم شــكري اسـاتذة الحلقــة الدراسـية التــي أبـواب العمــل البحثـي علــى م
كشفت أمامنا أساليب البحـث العلمـي وأفكـارو وأسـس ولـو  ذلـم ممـا مكننـا مـن بلـو  مـا 

 نصبو إليه، إذ كان ثمرة ذلم هذا البحث.
ــا ق الســـامرا ي  ــدكتور ف ــاء لل ــود والثن ــدم شــكري مصــحوبات بأجمــل آيـــات ال واق

ي جامعــة ديــالى لمـا قدمــه لــي مــن آراء ســديدة أثنــاء مــدة التدريسـي بكليــة المعلمــين فــ
الجامعـة المستنصـرية  –تطبيـق التجربـة، وشـكري لـلي علـي الشـمري فـي كليـة التربيـة 

ابـن الهيـثم لـدعمهما المعنـوي الـذي قـدماو  –وكذلم ااي علي حمادي في كليـة التربيـة 
أثرت البحث، كما اشـكر  طوال مدة السنة التحضيرية فضالت عن تقديمهما المصادر التي

مدير متوسطة االنتصار للبنين ومرشدها التربوي لـدورهم فـي تسـهيل وتـذليل الصـعوبات 
ــلي مـــدير متوســـطة ااصـــدقاء ومدرســـة الفيزيـــاء  خــالل مـــدة إجـــراء التجربـــة، وشـــكر ل
لتعاونهم ومساعدتهم في إجراء االختبار التحصيلي على العينة االسـتطالعية، وكـذلم ال 

ن اشــكر ااي  زيـاد طــارق المجمعـي لقيامــه بالتنضـيد النهــا ي لهـذو الرســالة، يفـوتني أ
كما يطيب لي أن اشكر زمال ي في الدورة، وكل من اسهم من قريب أو بعيـد فـي إخـرا  

 هذا البحث بشكله الحالي.
وختامات فا ق شكري وعرفاني بالجميل إلى أفراد عا لتي كافـة، وآخـر دعوانـا أن الحمـد هلل 

 المين.رب الع
 الباحث
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 ملخص البحث
 

 وووي ت صووويل  لتووودريس الفي يووا  نيهوودا الب وووا ال ووالي إلوووى معر ووة أ(ووور موود لي
طوووول  الصووووا ال(وووواني المتوسووووط وميوووووله  العلميووووة وذلوووو  بووووالت قق موووون الفر وووويتين 

 الصفريتين اآلتيتين:
 

و بوين متوسوط دررواش 0.05ال يورد  رق ذو داللوة إ صواةية عنود مسوتوت داللوة ) .1
المرموعووة الترريبيووة ا ولووى الووذين يدرسووون بالموود ل القصصووي  ت صوويل طوول 

ومتوسوووط دررووواش ت صووويل طووول  المرموعوووة الترريبيوووة ال(انيوووة الوووذين يدرسوووون 
 بمد ل  راةط المفا ي  .

 

متوسوط دررواش بوين و 0.05ال يورد  رق ذو داللوة إ صواةية عنود مسوتوت داللوة ) .2
ومتوسووط درروواش ل القصصووي الووذين يدرسووون بالموود المرموعووة الترريبيووة ا ولووى 
علووى مقيوواس  الووذين يدرسووون بموود ل  ووراةط المفووا ي  المرموعووة الترريبيووة ال(انيووة

 الميول العلمية .
 

وقد ُأ تيرش مرموعتان ا تيارًا عشواةيًا مون مرتموا الب واذ إذ بلغوش عينوة الب وا      
ي و طالبووًا موون طوول  الصوووا ال(وواني المتوسووط  ووي إ ووودت الموودارس المتوسووطة  ووو57)

م ا ظة ديالى بعد اسوتبعاد الطول  الراسوبينذ وقود ا تيورش شوعبة )  وا تيوارًا عشوواةيًا 
لتم(ول المرموعوة الترريبيوة ا ولوى لتُودرىس علوى و وق المود ل القصصوي    وشوعبة ) و 
لتم(ول المرموعوة الترريبيووة ال(انيوة لتُودرىس علووى و وق مود ل  ووراةط المفوا ي ذ وتو  التأكوود 

ن موون  وولل متغيووراش: ) دررووة العلووو  للصووا ا ول المتوسووطذ موون تكووا م المرموووعتي
 العمر ال منيذ ت صيل ا  ذ ت صيل أال  و.

وبعووود انتهوووا  الطووول  مووون دراسوووة الموووادة المقوووررةذ ا تبووور طووول  المرمووووعتين 
بمقيوواس الميووول العلميووة الووذا ُأ ووذ رووا  ًاذ وباال تبووار الت صوويلي الووذا أعووده البا وووا 

مووون نووووي اال تيوووار موون متعوووددذ و وووو أ ووود أنوووواي اال تبووواراش  و  قووورة50والمكووون مووون )
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المو وووعيةذ وقوود توو  عر ووم علووى مرموعووة موون الم كمووين للتأكوود موون صوودقمذ وطبووق 
 و طالبًا الست را  بعض الممشراش 46اال تبار على عينة استطلعية عدد ا )

بوووار اإل صووواةية المتم(لوووة بوووو )معامووول التمييووو  ومعامووول الصوووعوبةذ و سووو  (بووواش اال ت
 و.0.89إذ بلغ )  20–باست دا  معادلة كودر ريتشارسون 

(و  ُطِبوق  25/12/2002ذ وانتهوى تطبيقهوا بتواري  3/10/2002ُطِبقوش الترربوة بتواري  
ُطِبوق  28/12/2002وبتواري   26/12/2002اال تبار بمقياس الميوول العلميوة بتواري  
المعالرووة اإل صوواةية موووا  وقوود أظهوورش البيانووواشاال تبووار الت صوويليذ بعوود ذلوو  ُ ِللووش 

 يأتي: 
     
 ورود  رق ذو داللة إ صاةية بين المرموعتين الترريبيتين ا ولى وال(انية  .1

 ووووي  والتووووي درسووووش بالموووود ل القصصووووي ولصووووالح المرموعووووة الترريبيووووة ا ولووووى
 اال تبار الت صيلي.

 

 ورود  رق ذو داللة إ صاةية بين المرموعتين الترريبيتين ا ولى وال(انية  .2
 وي ا تبووار  التوي درسوش بالموود ل القصصوي ولصوالح المرموعوة الترريبيوة ا ولووى

 مقياس الميول العلمية.
 

إن أ و  مووا توصول إليووم البا وا  ووي الدراسوة ال اليووة  وو أن الموود ل القصصوي كووان 
 عووااًل  ووي الميوووول العلميووة للطوول  إ وووا ة إلووى  عاليتووم  وووي ر ووا مسووتوت الت صووويل 

 سط  ي مادة الفي يا . لطل  الصا ال(اني المتو 
  وت   ي  و  نتاةج الب ا ال الي صياغة عدد من التوصياش والمقتر اش.
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 الفصل االول
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 مشكلة البحث
 

ُيعود علو  الفي يووا  مون صونوا المعر ووة الوذا ي ووا الك(يوور مون المفوا ي  المرووردة 
رووورا  التروووار   ذ واسوووت دا  طراةوووق تووودريس التوووي ت توووا  إلوووى اتبووواي أسوووالي  تووودريسذ وا 

إذ أن توودريس الفي يووا   ووي العووال  يعوواني موون توودن  ووي المسووتوت بلووغ دررووة موون  مناسووبة.
ال طوووورة  وووي العقوووود ا  يووورة مووون القووورن العشووورينذ  ملوووش المعنيوووين علوووى إرووورا  عووودة 

                        التدني. ب وا تربوية لمعر ة أسبا   ذا
 و88ذ1986)أبو  لونذ                                                      

 

إذ توونعكس تلوو  اإلروورا اش موون طراةووق توودريس وا سووالي  المناسووبة علووى ا تمووا  
الطلبوة بموادة علو  الفي يوا  وعلووى إنروا    العلموي  وي ذلو . كمووا أشوارش إلوى ذلو  نتوواةج 

عوود  تف وويله  لهووا الب ووا والدراسوواش إذ أن تف وويل المتعلمووين لمووادة دراسووية معينووة أو 
 يرراذ  ي المقا  ا ولذ إلى أسبا  تتعلق بالمتعل  ذاتمذ وميلم واترا م ن و ا.

 و  50ذ1976)ا مد ذ                                                               
 

إ ووا ة إلوووى الووودور الفاعوول الوووذا يلعبوووم موودرس الفي يوووا   وووي إ(ووارة  ووو  الطلبوووة 
الموووادة. وموووون  ووولل اطوووولي البا وووا علووووى العديووود موووون الدراسوووواش        )المتعلموووينو لهووووذه

و وروود أن  نالووو  مشووكلش يعووواني 2001و والعمووادا )1988ومنهووا دراسووة الفهوووداوا )
منهووا الواقووا التربوووا  ووي توودريس الفي يووا ذ وموون  ووذه المشووكلش عوود  رغبووة الطلبووة  ووي 

 ووذه       والتشووويق لدراسووةدراسووة الفي يووا  بسووب  )  لووو اسوولو  التوودريس موون الت فيوو  
 المادةو. 

 و64ذ2001وذ )العماداذ 61ذ1988)الفهداواذ                                       
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 وول أسووبا  رسوو  طلبوة قسوو  و 1985العبيودا وخ ورون )كموا أكودش ذلو  دراسووة  
 سوو كليوة التربيوة رامعوة بغوداد إذ تبوين مون  وذه الدراسوة إن مون أسوبا  الر  الفي يا   وي

                                         و  عا رغبة الطلبة  ي دراسة  ذه المادة.                                                                                      
  و130-101ذ1985)العبيدا وخ رونذ                                          

الفي يوا   وي المودارس العراقيوة يبودأ مون الصوا ال(واني المتوسوط  وبموا أن تودريس 
كعل  مستقلذ  انم ي تا  إلى طراةق وأسالي  تغورس  و  الطلبوة وت لوق عنود   الميوول 
ن وو  ووذا العلوو ذ وموون  للووم لبقيووة العلو .وقود أكوودش الدراسوواش  ووي مرووال التربيووة وعلوو  

للموتعل  تلةو  ميولوم و اراتومذ إذ أن  النفس أ مية كوون الموادة التوي يوراد تعليمهوا مشووقة
 ذل  من شأنم أن ي يد من إقبالم ن و التعل  .   

 و 124ذ1976)الشبلي وخ رونذ                                               
إن  ووذه ا سوووبا  د عوووش البا وووا للب وووا والتقصووي عموووا يسوووه   وووي  ووول المشوووكلش  

هاذ العتقووواده بووان طراةوووق التوودريس وأسووواليبها  وووي و صوور ا تماموووم بطراةووق التووودريس وأسوواليب
إذ تعود الطراةوق التدريسوية  ذإ دت الوساةل الفعالة  ي  يادة الت صويل وتنميوة الميوول العلميوة

                     إ دت الوساةل الفعالة لت قيق التغيراش المطلوبة  ي ش صية المتعل  وطريقة تفكيره .                                               
وقود ورود البا وا إن التوودريس بالمود ل القصصوي ومود ل  ووراةط المفوا ي  منفوذًا قوود 
يساعد  ي تذليل بع ًا من  ذه المشكلش  ي تعل  الفي يا  ومون (و   يوادة  وي ت صويل 
الطلبوووة وتنميوووة ميووووله  العلميوووةذ بكونهموووا مووود لين مشووووقين ي مووولن المتعوووةذ وي(يوووران 

ذ ويود عان الطلبووة لمتابعوة الدراسووةذ كمووا أن البا وا قوود ال وظ عوود  ورووود ا تموا  الطلبووة
مشووكلة ب (ووم  دراسوة سووابقة تناولووش  وذين الموود لينذ وموون  ولل مووا تقوود   ودد البا ووا

 : نبالسمالين اآلتيي
 وول السووت دا  موود لي القصوو  و ووراةط المفووا ي   ووي توودريس الفي يووا  ا(وور  ووي  .1

 ت صيل الطل  ؟
 و راةط المفا ي   ي الميول العلمية ؟  ما أ(ر مد لي القص  .2
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 أهمية البحث و الحاجة إليه
 

يمووور العوووال   بمر لوووة مووون التطوووور واال د وووار التقنوووي والعلمووويذ مموووا أدت إلوووى  
أ داا تغييراش واسعة  وي طبيعوة ال يواة المعاصورة  وي رميوا النووا يذ كانوش سوببا  وي 

 يد من التطور والتقد  .    ظهور مشكلش واسعة كبيرة ي تا   لها الم  
 و123ذ1995)الركابيذ                         

إن  ذا التغيير ي دا نتيروة مباشورة وغيور مباشورة لتقود  العلو  الوذا اصوبح اليوو  
رم ًا من رمو  القوة بما يسومى بعصور العلو  والتكنولوريوا والف وا  واالتصوال وال اسوو  

 واالستنساخ ال يوا. والهندسة الورا(ية وررا ة الريناش 
 و49ذ1997)بوق و ذ

 

ولعووول التوووراك  الهاةووول والسوووريا  وووي المعر وووة العلميوووة رعووول  وووذه المر لوووة تت ايووود 
وتت واعا  وي موودد  منيوة قصوويرة كوان لهوا انعكاسوواتها علوى مقوورراش وطراةوق وأسووالي  

قودراش تدريس العلو ذ إذ انم ل  يعود  وي  ودود إمكانيواش ا سوالي  التقليديوة  وي التعلوي  و 
 المدرس العادية مسايرة العصر ومواكبتم. 

 و9ذ1996)عايشذ                                                    
وال نستطيا ت قيق موا نهودا إليوم مون تقود  علموي إال إذا كوان لودينا الريول الموممن  

موارهووة  بووالعل  والووذا يمتلوو  اترا وواش إيرابيووة ن ووو العلوو  والتقوود  العلمووي لكووي يسووتطيا
ت وودياش العصوور والتغيووراش السووريعة  ووي المرتموواذ ولت قيووق ذلوو  ات ووذش الوودول التربيووة 
أداة لت قيووق مووا تصووبو إليووم موون أ ووداا. ولكووي ت قووق التربيووة أ وودا ها البوود موون تربيووة 
علميوووة تعمووول علوووى ت ويووود الموووتعل  بالمعلومووواش والمفوووا ي  والنظريووواش والقووووانين وتنميوووة 

لميوة وطراةووق تفكيوره التووي ترعلوم متمكنووا مون  هوو  البيةوة موون  ولووم مهاراتوم واترا اتووم الع
 وقادرًا على موارهة المشكلش و لها و ق منهج علمي سلي . 

 و 17ذ1976)سعدذ
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وتستطيا ممسساش التربية عامة والمدرسة  اصوة ت قيوق الرو   ا كبور مون  وذه 
 يووم  بوووراش  ا  ووداا ولكووي ت قوووق مهمتهووا علووى ا  ووول ورووم البووود موون موونهج تتووووا ر

وووووة يمكووووووون                                          وووووة متنوعوو وووووة موووووووا مواقوووووووا تعليميوو وووووا الطلبوو وووووة يتفاعووووووول  يهوو وووووددة مترابطوو متعوو
أن تومدا الووى تنميوة  وور  النموو الشووامل  وي رميووا النووا ي وتعووديل سولوكه      و قووًا 

   دا ها التربوية.
 و  7ذ1972) الدمرداشذ                                                      

 ا تمووش التربيووة ال دي(ووة بأيروواد أسووالي  وطراةووق تدريسووية كفيلووة بأيصووال المووادة 
العلميووة إلووى أذ ووان الطلبوووة معتموودة علووى المنووا ج الدراسوووية بمفهومهووا ال وودياذ إذ يعووود 
المووونهج أداة التربيوووة الفعالوووة والتوووي مووون ال ووورورا ت ووودي(ها لغووورض ربطهوووا بوووالتطوراش 

 رة.                   المعاص
 و2ذ1998)المشهدانيذ

وقد ت ولوش النظورة  وي تودريس العلوو  مون التركيو  علوى  فوظ ال قواةق والقووانين العلميوة 
)مووادة إلووى توظيووا العلوو   ووي ال يوواة العمليووةذ (وو  بعوود ا التأكيوود علووى دراسووة العلوو  كعل 

متكواملنذ وتكوواد  . ومون  وذا المنطلوق  وان الطريقوة والم تووت يعودان عنصورانوطريقوةو
لووذل  المو وووعاش العلميووة تنفوورد بهووذه الصووفة بووين رميووا أنووواي المعر ووة اال وورتذ ذ و 

 ينص  اال تما   اليًا على كل من الم توت والطريقة بعد ما من 
أساسوووياش تووودريس العلوووو   وووي العصووور ال ا ووورذ وبت وووول النظووورة إلوووى تووودريس العلوووو  

 و  لتتماشى ما  ذه المعطياش .                                                    و لسفتهاذ ررت تطوير ال داا تدريس العل
 و 51ذ1989)يعقو ذ

و إلووى أن واقووا المعر ووة متغيوورذ ونتيرووة للب وووا 1995يشووير ال ليلووي وخ وورون )
العلميوة المتصولة بتطوووير المنوا ج علووى مسوتوت العووال ذ  أننوا نروود أنفسونا أمووا  كو   اةوول 

ي داد يومًا بعود يوو  والسويما  وي مروال العلوو  الطبيعيوة )الفي يوا وذ والن مون من المعر ة 
 صواة  العلوو  الديناميكيووة انووم ال يقووا عنوود  وود معووين بوول انووم يصووبح موون ال وورورا 
مواكبووة التقوود  والتطووور  ووي مرووال المعر ووةذ وتبعووا للتطووور العلمووي  ووان أ ووداا توودريس 
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ر التقنوووي المتسووواري اصوووبح ل اموووًا علوووى العلوووو   وووي تغييووور مسوووتمرذ كموووا انوووم موووا التطوووو 
مصووممي المنووا ج ومطوريهووا أن يراعوووا  ووذا التسوواري إذ ي وودا تقوود  كبيوور  ووي المرووال 

 التقني  اصة  ي العقود ا  يرة.
 و159ذ1995)ال ليلي وخ رونذ                                          

التوي يوت  بهوا تعلوي  العلوو  لقد أصبح    التربويين  و الب ا عن ا  ول الطراةوق    
كوون أن أسووالي  تودريس العلووو  وطراةقهوا  ووي إ وودت الوسواةل لتطوووير العلو   ووي  مرتمووا 

   اليو .
 و12ذ1989) يعقو ذ                                                     

و بوووان تووودريس العلوووو  ي تووول مكانوووة ر يعوووة  وووي البرنوووامج 1996) شويمكووود عووواي
 ذ إذ يرمووووي إلووووى إكسووووا  الطالوووو  المعر ووووة العلميووووةذ وتنميووووة التفكيوووور الدراسووووي للطالوووو

العلمويذ واكتسوا  طوورق العلو  وعملياتوم وتنميووة االترا واش والميوول العلميووةذ كموا يسووعى 
الى تكوين وتطوير المهاراش العلمية المناسبة لودت الطالو  مون  ولل قياموم بالنشواطاش 

 العلمية والترار  الم تبرية .
 و 44ذ1996)عايشذ

وموون العلووو  التووي لهووا علقووة مباشوورة باإلنسووان وبظووروا  ياتووم  ووو علوو  الفي يووا ذ   
 هو عل  يهودا الوى مسواعدة اإلنسوان علوى  هو  الظووا ر الطبيعيوة الم يطوة بومذ و يوادة 

 قدرتم على إ  اعها للقياس والتقديرذ ومن (  قدرة اإلنسان على االنتفاي بها. 
 و    3ذ 2000) القريشيذ

لوو  الفي يووا  روو   أسوواس موون (قا تنوواذ وسوووا يسووتمر  ووي إلهووا  العديوود موون إن ع
 الناسذ وسيستمر  ي تع ي  كل العلو  والتكنولوريا.                                                                     

 و3ذ2000 )وال ذ
 هوووو يتنووواول  وموون الصوووع  أن يرسووو  الموور   ووودودًا لموووا يمتوود إليوووم علووو  الفي يووا ذ   

بالدراسووة الموووادة والطاقوووة وموووا يوورتبط بهموووا مووون الظووووا ر والتغيووراش التوووي ت ووودا لهمووواذ 
والقوانين التوي ت كمهواذ وتومدا م(ول  وذه الدراسوة الوى  يوادة قودرة اإلنسوان علوى االنتفواي 

 منها. 
 و 85ذ1974) رشداذ                                                         
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موون اإلدرا  الكاموول لوظيفووة الفي يووا  ا ساسووية  ووي توسوويا داةوورة المعر ووة العلميووة و      
و ووي تووو ير ا سووس والقواعوود للتقوود  العلمووي والتقنووي والمكووان الوورةيس الووذا تشووغلم بووين 
العلووو  الطبيعيووةذ إذ يتوقووا علووى نروواق تقوودمها تقوود  بقيووة العلووو  نروود كووًل موون الوودول 

لوودع  وسوواةل توودريس الفي يووا  البناةهووا كووي ترعوول موون  المتقدمووة والناميووة تعموول را وودة
 تدريسها اك(ر  اعليةذ وا ص  (مارًا  ي رميا   مستوياش التعلي  .                                                              

 و19ذ1969)الهيةة المصريةذ
لوو  الفي يووا  و إلووى أن ع1987عبوود السول  ) و عوون1989)وأديو  إبوورا ي  وقود أشووار  

 ووو الووذا ا وودا (ووورة االتصوواالش ال دي(ووة أعطووى معنووًى  قيقيووا لمفهووو  العووال  واعتموواد 
أر اةوم المتبادلووة بع ووها علووى بعووض إذ قووال )إذا أرادش أمووة مووا أن تصووبح غنيووة  لبوود 

 لها من اكتسا  دررة عالية من ال برة  ي الفي يا  الب تة والتطبيقيةو . 
 و 15-14 ذ1989ذإبرا ي ) 

و إلوى أن الطفوورة العلميوة و  ووي مروال الفي يووا  و التووي 1990كموا أشوار  سوون ) 
بدأش ما مطلوا  رور القورن العشورينذ كوان البود للمهتموين بالفي يوا  مون وقفوة للنظور  وي 
تا ووة الفرصووة للمووتعل  بووان يووتفه  و  توودريس  ووذا العلوو   ووي م تلووا المرا وول الدراسوويةذ وا 

علوو  الفي يووا  قوود تطووور موون مروورد كونووم  رعووًا موون  يسووتوع  المفووا ي  الفي ياةيووة .إذ إن
)العلو  الطبيعية و إلوى انوم اصول للعلوو  ا  ورت) الكيميوا ذ وعلوو  ال يواة و وقود اصوبح 
رليووًا انووم لكووي يووتفه  المووتعل  للعلووو  ا ساسووية ا  وورتذ  لبوود إن يكووون مسووتوعبا لك(يوور 

العلوو  وربووط الفي يوا  بال يوواة مون المفوا ي  الفي ياةيووة التوي توود ل  وي أسوواس تكووين بقيووة 
اليوميوة للمووتعل ذ أو بمعنووى خ وور  يووادة ال(قا وة الفي ياةيووة للمووتعل  وبيووان دور الفي يووا   ووي 

 النمو ال  ارا بورم عا ذ إذ أن للفي يا  تطبيقاتها وخ(ار ا  ي المرتما .                       
 و                   50و49 ذ1990 ذ) سن   

 

إلوووى أن علووو  الفي يووا  يعووود مووون العلوووو  بالصووودد ذاتووم  و1990 اطموووة)وأ ووا ش 
الطبيعيووووة ا ساسوووويةذوقد اسووووه  تطووووووره اسووووهامة  اعلووووة  وووووي تشووووكيل الموووونهج العلموووووي 
االسوتقراةي والمسوت د   اليووًا  وي بقيووة العلوو  الطبيعيووة واإلنسوانيةذ ودراسووة موادة الفي يووا  

بوة الموونهج العلموي لهوذه المووادة وعنود عر وها علووى الوروم الصو يح تت وومن إكسوا  الطل
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ذ كاسوووت دا  عمليووواش العلوووو  والتوووي تعوووود أسووواس التفكيووور العلمووووي كالتصووونياذ و ووووبط 
 المتغيراشذ واست دا  رميا عناصر ا سلو  العلمي  ي الب ا .
 و59ذ1990)  اطمة                                               

 

رة  تودريس العلو  بطريقوة يغودو معهوا لذا  ان رميوا التربوويين يمكودون علوى  ورو 
العل  عنصرًا نا عًا  ي  ياة المتعل ذ ومنهوا علو  الفي يوا  ولت قيوق  وذا  الهودا كوان مون 
ال وورورا أن نرعوول موون الفي يووا  مووادة م ببووة إلووى الوونفس  تووى يقبوول النشوو  وا طفووال 

                                عليها ويرغبون  ي تعلمها .                                           
 و    12ذ1969) الهيةة المصريةذ

و  ميوووة الفي يوووا  ودور وووا  وووي التغييووور والتطووووير العلموووي  قووود   ووويش با تموووا     
التربويين وشملتها يد الترديد والتطووير مون  يوا الم تووت وطراةوق التودريس  اصوة بعود 

في يوووا  متناسوووبًا موووا اآلرا  العلميوووة ال وور  العالميوووة ال(انيوووةذ إذ لووو  يكووون م توووت كتووو  ال
ال دي(ووةذ ولهووذا كووان القلووق يسوواور الفي يوواةيين عنوودما يوورون كتوو  الفي يووا   ووي الموودارس 
تفسوووح المروووال أموووا  التقنيوووة علوووى  سوووا  المفوووا ي  الفي ياةيوووةذ وأن  نوووا  تركيووو ًا علوووى 

 الطراةق التقليديةذ وقصورًا  ي است دا  الم تبراش والتقنياش التربوية .
 و85ذ1987)باي ذ                                                           

لووذل   المعلوموواش التووي تقوود  للمتعلمووين يروو  أن توورتبط ارتباطووًا و(يقووًا ب يووواته    
                             اليوميةذ  تى ال تذ   كل الرهود التي تبذل  ي العملية التعليمية  با .                                       

 و55ذ1996)ال ليلي وخ رونذ 
عنوودما ورود رماعووة موون  1956لقود روورش م اولوة الترديوود ا ولوى للفي يووا  عوا    

علما  الفي يوا   وي الواليواش المت ودة ا مريكيوة إن مونهج الفي يوا   وي المر لوة ال(انويوة ال 
م ال دي(وةذ لوذا شوكلش لرنوة العوداد يم(ل  ي م تواه وطريقة تدريسم عل  الفي يوا  بصوورت

مشروي ت ديا الفي يا ذ وقد صدر عنها مشروي                          يعرا بأسو  
 pssc 1960                            (Theمشووروي لرنووة دراسووة علوو  الفي يووا  

Physics Science Study Committee  .و 
 و366ذ 1974) ا مد ذ  

التركيووو  علوووى اسوووتيعا  الطلبوووة المفوووا ي  وال قووواةق  وكوووان  ووودا  وووذا المشوووروي
ا ساسووووية المتصوووولة بالفي يووووا  ليصووووبح مووووا يسووووتعملم الطلبووووة ذا أ ميووووة  ووووي  يوووواته ذ 



 

15 

واسوووت دا  إسووولو  اإلستقصوووا  العلموووي مووون رانووو  الطلبوووةذ لكوووي يكتسوووبوا القووودرة علوووى 
 الوصول إلى المعر ة العلمية بأنفسه . 

 و 303ذ  1989) يعقو ذ
اعوود مشووروي خ وور  ووي الواليوواش المت وودة يطلووق عليووم مشووروي  1971و ووي عووا  

و وودا  ووذا المشووروي تصوومي  مسوواق  (Project Physics Course)مسوواق الفي يووا 
للفي يووا  مورووم إنسووانيا ومبنووي علووى النشوواط العقلوويذ وتطوووير مسوواق يرووذ  عووددا كبيوورا 

تووي تعوود موون العواموول موون طلبووة المر لووة ال(انويووة لدراسووة الفي يووا ذ وا  ووذ بالمعلوموواش ال
و وأكود مشووروي نا يلود البريطوواني للفي يووا  299ذ1989الموم(رة  ووي تعلو  العلووو  ) يعقووو ذ

1977 (Nuffield Advanced Physics Projectالطلبووة القوودرة علووى  إكسووا  و
االستقللية  ي العمل والتفكير  وي الظووا ر العلميوة الم يطوة بهو ذ والقودرة علوى توظيوا 

 ة  ي مواقا رديدة واست دا  الطريقة العلمية  ي  ل المشكلش.المفا ي  العلمي
 و 65ذ1989)يعقو ذ 

وعلوى الصووعيد العربوويذ  قوود أكود المشووروي الريووادا لتطوووير الفي يوا  الووذا قامووش بووم 
ذ ومون أ دا ووم إتا ووة 1976المنظموة العربيووة للتربيوة وال(قا ووة والعلوو  الووذا بوودأ مون عووا  

 ي  الفي ياةيووةذ وربووط الفي يووا  بال يوواة اليوميووة للطالوو ذ الفرصووة للطالوو  ليسووتوع  المفووا
 وبيان دور الفي يا   ي النمو ال  ارا بورم عا .      

 و49ذ1990ذ )  سن
رووا ش توصووياش النووودوة العلميووة المت صصووة لتنويوووا  1986و ووي القطوور العراقوووي  

تبوووراش التعلووي  ال(وووانوا إلوووى  ووورورة ممارسوووة النشووواطاش  بشوووكل علمووويذ واسوووت دا  الم 
 العلمية  لل عملية التدريس.

 و 27ذ1986)و ارة التربية ذ
 الم توت الذا يتناول مو وعاش ته  المتعلمين إنموا يسواعد علوى إ(وارة ا تمامواش      

 المتعلمين وا  ساسه  بأ مية ما يتعلمون .
 و327و326ذ1989) يعقو                                              
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النظريواش يقولوون بأنوم إذا مووات  ترتيو  الموواد التعليميوة مون رهووة  إن بعوض أصو ا  
 مستوت صعوبتها وترابطها  ان أا متعل  يستطيا أن يتعل  أا ش  .                                                               

و222ذ1984)توق وعبد الر منذ   

ومون السوهل إلوى ا ك(ور  المرورد إلوى الم سووس كما إن االنتقال بالمادة الدراسوية مون
قاموة النشوواطاش والفعاليواشذ كوول ذلو  موون  صوعوبة وتهيةوة الوسوواةل التعليميوة الم تلفووة وا 

ولكوي يت قوق التودريس الريودذ ينبغوي أن يعورا الموتعل  ذشوأنم أن ي ود   وي تعلو  الموتعل  
ذا علووى أن الووو ذالهوودا موون دراسووتم لمو وووي مووا  يوو داد ا تمامووم بووم ويووت مس لتعلمووم

 شي  يتعلمم .            يعين المتعل   ي تعلمم  و شعوره بان  نا   د ًا ورا  كل 
 و    126ذ1976)الشبلي وخ رونذ 

موون ال وورورا شوو ذ ا تمووا  المووتعل  بالمو وووي الدراسووي و يووادة دا عيتووم  أصووبحلووذا     
تووم للووتعل  والت صوويل عوون طريووق توعيتووم بالهوودا موون دراسووة  ووذا المو وووي      وعلق

ب ياتم العملية. وعلى موا  وو معوروا  وال ف  والدا عيوة يت ومن إطولق الطاقوة البشورية 
 . كبيرةطاقاش   الكامنة لدت اإلنسان لت قيق  دا ماذ وان رميا البشر لديه 

 و 195ذ1999)ال يلةذ 
و  وي كتابوم )الوتعل  اإليروابيو بأنوم مون الصوع  علووى 1994كموا ذكور ماكورميو ) 

         بشوووكل ريوووود موووا لوووو  ي لووووق المنووواخ المناسوووو  للمتعلموووين  ووووي بدايووووةالموووتعل  أن يوووودرس 
 كل درس .

 و 279ذ1996)ماكورمي ذ
إطوارًا لتودريس الفي يوا   (Newton,1987)و ي مرال تطوير الفي يوا   قود اقتورق       

اإلنسوانية منطلقووا موون ورهووة النظوور بووان العلو  يمكوون أن يلبووي  اروواش اإلنسووان كفاعليووة 
مووذ  ل ول المشوكلشذ والنظورة للعوال  والوى الواقوا ويقتورق أي وا عودة مودا ل إنسوانية وأن

وأ وووداا لتووودريس موووادة الفي يوووا  اإلنسوووانية وت ووومينها  وووي رميوووا بووورامج التربيوووة وتعلوووي  
 .الفي يا 

((Newton,1987,7 
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و إلووى أن علووى معلوو  العلووو  أن يورووم نظوور المتعلمووين الووى 1986إذ أشووار الوودمرداش)
 ووي ا موور وتوودريبه  علوى المل ظووة المتعمقوةذ والنظوورة الفا صوة التووي  ورورة التودقيق 

 تتراو  سط ياش ا مور .
 و 567ذ1986)الدمرداشذ

إذ يسووت د  المعلمووون  ووي الموودارس موودا ل متنوعووة  ووي تنوواوله  للمووادة العلميووةذ و وو  
يسوت دمونها متكا ةووة ومت ووامنة أا يسووت دمون العديوود منهوا  ووي ال صووة الوا وودةذ ذلوو  

ن المعل  يرد نفسم عن قصد أو غير قصودذ أو مون بوا  ت فيوا الملول وروذ  انتبواه ال
تلميووذهذ م ووطرًا  ن يغيوور موون اسوولوبم إن كووان يرغوو   ووي اسووتمرار النشوواط وال يويووة 
والتفاعل دا ل الصا. ومن نا ية أ ورت تفورض بعوض المو ووعاش أ يانوًا مود ًل أو 

 (ر ردوت  ي معالرتها.اسلوبًا دون غيره النم يكون المد ل ا ك
 )االنترنيشو           

إذ إن القصووووة العلميووووة وسوووويلة م ببووووة للتلميووووذ  ووووي م تلووووا ا عمووووار والمسووووتوياش 
               التعليميةذ ت(ير ا تمامه  وترذ  انتبا ه  وت يد من دا عيته  للتعل  .                                                           

 و 181ذ1981ا مد ذ)  
و إلووى أن اك(وور طراةووق توودريس العلوو  كطريقووة ب ووا 1993) اللطيووا دأشووار عبووكموا    

 ملةمة لها  ي الم ا رة وا  ل  العلمية والقص  العلمية. 
 و118ذ1993)عبد اللطياذ            

كمووا أن القصوووة العلميووة وسووويلة مناسووبة إل(وووارة تفكيوور الطلبوووة ن ووو م تووووت الووودرس 
قووودراته  لت ليووول الطراةوووق العلميوووة التوووي اتبعهوووا العلموووا    وووي دراسوووة المشوووكلش وتنميوووة 

 العلمية  .
 و128ذ1995)سعد وخ رون ذ 

كموا أن  وراةط المفووا ي  يمكون عوود ا إسولوبًا أو طريقووة إلظهوار المعوواني لودت الفوورد      
يووة  وي طبيعووة العلقوواش بووين المفووا ي  بالرسوو   يووا أن  ووراةط المفووا ي  بنيووش علووى نظر 
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و بل التوي تمكود ان  هو  العلقواش بوين المفوا ي  أمور أساسوي لعمليوة الوتعل  ذاش المعنوى أ
 القاةمة على الفه  .

 و 12ذ1999)غادةذ
إذ يمكوون أن تعطوووي ال ريطووة طريقوووًا وا ووو ًا لووربط معووواني المفووا ي    وووي  طوووواش.  

ا تو  تعلموم وبعد إتما  عمليوة الوتعل   وان  وراةط المفوا ي  ت ودنوا بم ططواش م تصورة لمو
. 

 و5ذ2001)المولىذ
ومووون ا  وووداا الرةيسوووة لتووودريس العلوووو  مسووواعدة الطلبوووة علوووى اكتسوووا  المعر وووة      

العلميوة وتنميووة مهوواراش الب ووا والتفكيوور العلموي ومسوواعدة الطلبووة علووى إكسووابه  الميووول 
 العلمية  نها  ي النهاية ت(ير اإل تما  وتولد الرغبة لدراسة العلو  .

 و162ذ1987)عايشذ
و  ووي أن موون ا  ووداا العامووة لتوودريس العلووو   تنميووة 1981ويتفووق معووم ا موود )      

ميول المتعلموين العلميوة وتكووين ميوول علميوة رديودةذ وان المدرسوة تهوت   بتنميوة الميوول 
العلمية بكونها غاياش ووسواةل  هوي غايواش تورتبط بوالنمو الشوامل للموتعل ذ و وي  ووةها 

الوتعل  المناسوبة لتنميوة  وذه الروانو  السولوكية لودت الموتعل ذ و وي ت تار مواقوا و بوراش 
وساةل من  يا إنها تعمل كقوت دا عوة لوتعل  وظيفوي ي قوق للمتعلموين اشوباعاش سوارةذ 

 ويرعل الدراسة م ببة إليه . 
 و 183ذ1987)ا مدذ

توووورتبط الميووووول العلميووووة للطلبووووة بم تلووووا روانوووو  بيةووووته  الطبيعيووووة والبيولوريووووة 
ماعيووة التووي ت(يوور ا تمووامه ذ و ووي ك(يوورة ومتنوعووةذ منهووا مووا يتصوول بات وواذ العلوو  واالرت

مهنة  ي مستقبل  ياته ذ ومنها ما يتصل بوأنواي النشواط والهوايواش  العلميوة التوي يميول 
 إليها الك(ير من الطلبة لشغل أوقاش  راغه .

 و 184ذ 1974)ا مدذ  
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و ة العلميووة وتوودريس العلووو ذ ذلوو  إن كمووا إن للميووول العلميووة أ ميووة كبيوورة  ووي التربيو
العلميووة وتكووين ميووول علميووة رديودة  ووي موون ا  وداا التدريسووية لتوودريس الميووول تنميوة 

 العلو ذ إذ تت ح أ ميتها  ي النقاط اآلتية :
مسوواعدة الطلبوووة إلكسوووا  الميوووول العلميوووة  وود ا أساسووويًا  وووي التربيوووة العلميوووةذ  .1

لعلميةذ وتكووين ميوول علميوة رديودة  وي وتدريس العلو ذ ذل  إن تنمية الميول ا
مون ا  وداا التدريسوية لتودريس العلوو ذ ولهوذا  وان الكشوا عون مسوتوت الميووول 
العلمية لدت الطلبة وا موور الموم(رة  وي تشوكيلها وتنميتهوا يعود رو  ًا أساسويا  وي 

 تقوي  العملية التعليمية وت قيقها   دا ها. 
 

      العلميووة سوووا  لتنظووي  مواقووا و بووراش الووتعل ذ أو  تهووت  التربيووة العلميووة بووالميول   .2
كهوودا أساسوووي تسووعى لت قيقووومذ و كوووذا تصووبح الميوووول العلميووة غايوووة ووسووويلة 

 أساسية لت قيق التعل  الذاتيذ والتربية المستمرة  ي تعل  العلو  .
 

لهووا أ ميووة  ووي  يووواة المووتعل  و تشووكيل ش صوويتمذ إذ إنهوووا توومدا إلووى إشووورا     .3
إشراكا  واعل  وي عمليوة الوتعل  مموا يومدا إلوى سورعة اسوتيعا  المفوا ي   المتعل 

 العلمية واال تفاظ بها .
 

 

توورتبط الميووول العلميووة لب ووراد ب اروواته  واسووتعداداته ذ وال تعتموود علووى المووتعل     .4
 واستعداداتم  قط .

 تظهووور أ ميوووة الميوووول العلميوووة  وووي المدرسوووة علوووى إنهوووا تسوووت د   وووي التوريوووم   .5
 واإلرشاد التربوا ا كاديمي والمهني .

 

تشكيل الميول العلمية وتنميتهوا لهوا أ ميوة كبيورة  وي  يواة الطالو  وتتم(ول  وي    .6
 مساعدتم بما يأتي :

وووووعده كمووووووا يشووووووعر          .أ  وووووو الميوووووول العلمووووووي الووووووذا يسو تشووووووعر الطالوووووو  باالرتيوووووواق ن و
 باالرتياق ن وه.

 م أو يتفق ما قابلياتم وقدراتم.تهي  الطال  ال تيار الت ص  الذا يناسب   .  
تعطي الطال   رصة اكبر للنراق  وي ت قيوق الت صو  أو الهودا الوذا يسوعى  .  

 إليم مما لو ا تار ت صصًا ال يميل إليم .
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تعطي الطالو  القودرة علوى التكيوا وكموا إن نقو  الميوول العلميوة ن وو موا يودور     .د 
ا  بووأا دور مهوو   ووي  ووي بيةووة الطالوو  قوود يوومدا إلووى إشووعاره بووالع وا عوون القيوو

 المرتما.
 و 117ذ 1994)عايش ذ 

   تسووووواعد  وووووي رسووووو  المنوووووا ج وا نشوووووطة التعليميوووووة المناسوووووبة وتنويوووووا ا دواش    .7
 وا ره ة من ارل أن تغطي  اراش الطلبة الم تلفة .

 و 186ذ 1988)االلوسي ذ
                                            

ول العلميوةذ وتكووين ميوول علميوة رديودة مون ا  وداا التدريسوية لذا  ان تنمية المي     
المهموووة والسووويما  وووي المر لوووة ال(انويوووةذ ويعووود اال تموووا  بهوووا رووو   أساسووويًا مووون العمليوووة 

 التعليمية .
 و59ذ1988) عايشذ

إن الميول العلمية تتكون بالتودريج وتنموو موا الو من وتتوأ(ر بعوامول  ارريوة باإلمكوان    
 ت عفها .أن تقويها أو 

 و15ذ1995)الركابيذ
 هي ت تلا من عمور آل ور الن كول سون يكتسو  الفورد  بوراش معينوة ت تلوا عون  

 سابقتها تبعا للبيةة التي يعيش  يها وما يتلقاه من رعاية وتشريا .
 و 39ذ1992)سعدذ

وتعووود الميوووول مووون أ ووو  روانووو  الش صوووية التوووي أولتهوووا الدراسوووة والتوريوووم التربووووا    
 ظوم المربوون مون أن اك(ور الطول  (يور مون اال تموا  ويرروا ذلو  إلوى موا الوالمهنوي الك

للعمل  ي المدرسة  و  اك(ور مويل لدراسوته  و وروم نشواطها اسوتيعابًا وتطبيقوًاذ إذ  ت مساً 
يشوعرون بووان  نوا  صوولة و(يقوة بووين مووا يدرسوون وأورووم النشواطاش التووي تقوا  ووي داةوورة 

 ميوله .
ساسووي  ووي تلبيووة  اروواش الطوول  وتنميتهووا الن إ مووال والعمليوة التربويووة لهووا دور أ

الميووول يوومدا إلووى أ وورار تربويووة متعووددة منهووا عوود  ميوول الطلبووة إلووى المدرسووة أو إلووى 
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شووباي ميووووله   الدراسووةذ إذ توومدا إلوووى تشووتش ا تمووامه   وووي م اولووة إر ووا  المووودرس وا 
لدراسوة والعمول لوذل  تقوا التلقاةية لذل  ا ت  البا (ون بدراسة الميوول العلميوة الرتباطهوا با

علوى عواتق الم تصووين  وي بنووا  المنوا ج الدراسوية ربووط الموواد الدراسووية ب ارواش الطلبووة 
وميووووله  والكشووووا عووون العواموووول المووووم(رة قوووي غوووورس الميووووول العلميوووة وتنميتهووووا لووووديه  

 الست دامها  ي تنظي  المواقا التعليمية العلمية .
 و 487ذ1964)الشي  ورابرذ

ادة الدراسوية ونشوواطاتها العلميووة المرا قوة وكيفيووة عر وها وأسووةلتها أ(وورًا كموا إن للموو   
مهموووًا  ووووي أدا  المتعلموووين وت صوووويله  المعر وووي وتكوووووين االترا ووواش والميووووول العلميووووة 

 واكتسا  طراةق العل  وعملياتم ومهاراتم .
 و291ذ1999)عايشذ

ا تمامووًا كبيوورًاذ نظوورا  إذ يووولي ررووال التربيووة والمعنيووون بووالتعلي ذ الت صوويل الدراسووي  
  ميتووم  ووي  يلووة الفوورد. والت صوويل وسوويلة تقوووي  أساسووية  ووي العمليووة التربويووةذ  هووي 
معيوار أسوواسذ يووت  بموربوم ت ديوود مقوودار تقود  الطلبووة  ووي الدراسوة وتو يعهووا علووى أنووواي 
التعلووي  الم تلفووةذ وكووذل   ووي ا تيووار البوورامج التعليميووة التووي تناسووبهاذ كمووا يسوواعد  ووي 

 سين أسالي  التعل  والتعلوي ذ وتهوت  الممسسواش التربويوة بالت صويل ذلكونوم يعود ممشورًا ت
علووى مووودت تقووودمها ن ووو ا  وووداا التربويوووةذ  هووو يعكوووس نتارووواش التعلووي  التوووي تسوووعى 

 الممسساش التربوية إليها.
 و50ذ 1999)الظا رذ 

اذ وموون  للووم والت صويل موون ا  وداا التربويووة التووي يسوعى توودريس العلووو  لت قيقهو  
يتعوورا كووول مووون المووودرس والطالووو  علوووى مووودت انروووا ه وتقدمووومذ  المووودرس يطلوووا علوووى 
مسوتوت أداةووم موون  وولل العمليووة التدريسوويةذ أموا الطالوو   ووان نتوواةج تعلمووم ت ووعم علووى 
مراك  ال عا  ي تعلمم  يعمول علوى اإلقولل منهوا أو إ التهوا. والت صويل  وو مودت موا 

 ووي مووا سوبق للفورد دراسووتم أو تودر  عليووم مون  وولل ي قوق مون أ ووداا الوتعل   ووي مو 
 مشاركتم  ي ا عمال المبرمرة.
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 و67ذ 1985)عريفيج ذ 
وأن معظوو  أدواش القيوواس المسووت دمة لقيوواس الت صوويل  ووي اإل تبوواراش الت صوويلية   

التي يقو  المدرس بأعداد ا. وا تبواراش الت صويل ت واول قيواس موا  صول عليوم الطلبوة 
 سوا برنامرًا معينًا أو ما  صل عليم الطلبة ) ا  رادوبعد التدري   عًل بعد أن در 

 و435ذ1963)سعدذ
-وينبغوي لمعلو  العلوو  أن يعووي أن ت صويل ال قيقوةذ يروو  أن يت ومن روانبين  مووا : 
 مدت معر ة )تذكروالطلبة لل قاةق العلمية.-أ
 ا .مدت اإل ادة العلمية من ال قاةق العلميةذ أا القدرة على تطبيقه- 

 و78ذ1994)عايشذ
 -و نا  أسالي  متعددة لتقوي  الت صيل الدراسي لعل من أ    ذه ا سالي  :

 

  المل ظة المباشرة:إذ يرق  المدرس موا يقوو  بوم الطلبوة بصوورة مباشورة مون و إسل -1
أنشوووطة وأ عوووالذ وبوووذل  يسوووتطيا تقووودير مووودت الت صووويل الوووذا يظهووور بوووم بعوووض 

 الطلبة .
ذ يو ووا الطالوو   ووي موقووا يتطلوو  إظهووار السوولو  الووذا اال تبوواراش الموقفيووة: إ -2

يعبوور عوون مسوووتوت الت صوويل المت قوووق لديووم ويصووولح  ووذا اإلسووولو  لقيوواس مووودت 
تقووانه  لووبعض المهوواراش ال ركيووة م(وول إروورا  الترووار   العلميووةذ  امووتل  الطلبووة وا 

 القرا ة المرهرية 
لووى مرموعوواش إسوولو  كتابووة التقووارير القصوويرة :إذ يووو ي الموودرس طلبووة الصووا ع -3

 صغيرة ويسند لكل مرموعة مهمة يتطل  تنفيذ ا.
وووووة : -4 ووووواراش الكتابيوو ووووواراش     -اال تبوو وووووةذ اال تبوو ووووواراش المقاليوو وووووان : اال تبوو و وووووووي نوعوو

 .  واال تباراش المو وعية
 و 234ذ1995)ال والدةذ وخ رون ذ

          اال تبوووووار الت صووووويلي اال تبوووووار المو ووووووعي إعووووودادوقووووود اسوووووت د  البا وووووا  وووووي  
 وأك(ر ووووااال تبوووواراش المو وووووعية  أ  وووول نيعتبوووور موووو  تيووووار موووون متعووووددو الووووذا) اال
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است داما ونفعا  ي عملية التقوي  التربوا وتعل  العلوو  .ويتوألا كول سومال  وي ا تبواراش 
عودد  أمامهواعبوارة ناقصوة  أوروذرو يت ومن رملوة  أواال تيار مون متعوددذ مون اصول )
 وعلووى الطالوو  اوالمف ووو  اةل اوممو وواشذو بوود6-3موون البووداةل اواال تيوواراش تتووراوق )

يكون اال تبوار مون النووي الوذا يعتمود علوى  أن نكما يمك .الص ي ة اإلرابةي تار   أن
دررووة  يوالمتباينووة  ووبووين البووداةل الصوو ي ة المتعوددة  وانسووبها مونإرابووة  أ  وولا تيوار 
يل متعوووودد لقيووواس قدرةالطلبووووةعلى ت صوووو ناال تبوووار موووووتسووووت د   أ ميتهووووا أو اصووو ته

 :يما يأت       متعددةذ منها وأغراضالمعر ة العلمية  ي مراالش 
 .معر ة ال قاةق والمفا ي  والمبادا  العلمية واستيعابها.1
 تعلمية رديدة.–.تطبيق  المعر ة العلمية  ي مواقا تعليمية 2
 للستنتا  منها. أو.ت ديد العلقاش القادرة على تفسير المعر ة العلمية وربطها 3
العمليوواش العقليووة العليووا  ووي المرووال المعر ووي مووا عوودا العمليوواش  اسووت دا  وتطبيووق.4

 التي تتطل  قدراش ا دا  والتنظي  والتعبير.
   و375ذ1994)عايشذ        

 
 
 

وبناً  على موا تقود   وان البا وا ومون بوا  الف وول العلموي أراد أن يرور  القصو  
لكووون  ووذين الموود لين  كمووا يعتقوود البا ووا و ووراةط المفووا ي  كموود لين لتوودريس الفي يووا  
 سي(يران إ تما  الطل  ويشوقانه  للدرس.

كوواآلتي     إذ يت وح لنوا أن أ ميوة الب وا ال والي ومبورراش دراسوتم والتوي يمكون إيرا  وا
:-     
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إن الب وووا ال ووووالي يتنوووواول ا(وووور مووود لي القصوووو  و ووووراةط المفووووا ي  لتوووودريس  -1
له  العلميووة و ووو أول دراسووة تروورا بووالعراق الفي يووا   ووي ت صوويل الطوول  وميووو 

 ) ي  دود عل  البا ا و .
أ ميووة توودريس الفي يووا   ووي المر لوووة الدراسووية )ال(وواني المتوسووطو إذ أن الطالووو   -2

يتعوورا الول مووورة علووى موووادة الفي يووا  كموووادة علميووة منفصووولة ومتكاملووة ا مووور 
 الذا يتطل  من الم تصين تنمية ميل الطلبة ن و ا.

 

الميوول العلميوة والت صويل بكونهمووا  ود ين أساسويين مون أ وداا توودريس أ ميوة   -3
 العلو  بشكل عا  ومنها عل  الفي يا  .

 

وأ يورا  ووأن مووا توصوول إليوم الب ووا موون نتوواةج يمكون أن تسووه   ووي رسوو  معووال    -4
رديوودة  وووي ا تيوووار الطراةووق المناسوووبة  وووي تووودريس مووادة الفي يوووا ذ وذلووو  يعوووين 

 طراةووقلعمليووة التعليميووة للسووتفادة منهووا  ووي تطوووير المدرسووين والقوواةمين علووى ا
 تدريس الفي يا  . 

 
 الهدف من البحث

يهوودا الب وووا إلوووى تعوورا ا(ووور مووود لي القصووو  و ووراةط المفوووا ي   وووي الت صووويل         
لطول  الصوا ال(واني المتوسوط وميووله  العلميووةذ وللت قوق مون  وذا الهودا تو  صووياغة 

 -الفر يتين اآلتيتين:
     

و بوووين متوسوووط 05,0رووود  ووورق ذو داللوووة إ صووواةية عنووود مسوووتوت داللوووة )ال يو  -1
درروواش ت صوويل طوول  المرموعووة الترريبيووة ا ولووى الووذين يدرسووون بالموود ل 

الووذين  القصصوي ومتوسووط درروواش ت صويل طوول  المرموعووة الترريبيوة ال(انيووة
 يدرسون بمد ل  راةط المفا ي  .
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متوسوووط ب بوووين و 05,0)اللووة ال يوروود  ووورق ذو داللووة إ صووواةية عنوود مسوووتوت د -2
الوووووذين يدرسوووووون بالمووووود ل القصصوووووي درروووواش المرموعوووووة الترريبيوووووة ا ولوووووى 

الوووذين يدرسوووون بمووود ل  وووراةط  ومتوسوووط دررووواش المرموعوووة الترريبيوووة ال(انيوووة
 على مقياس الميول العلمية . المفا ي 

          
  حدود البحث

 -إقتصر الب ا ال الي على :        
  . وومد ل القص -1

 مد ل  راةط المفا ي .  -2

طوول  الصووا ال(وواني المتوسووط  ووي متوسووطة االنتصووار للبنووين للعووا  الدراسووي  -3
وووووة                                                                                             2002-2003) و و و و و و و و و و و و و و و و و وووووة م ا ظوو و و و و و و و و و و و و و و و و و وووووة لتربيوو و و و و و و و و و و و و و و و و و وووووة العاموو و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                  وذ المديريوو

 ديالى /مرك  بعقوبة .
ذ الشووغل والطاقوووة والقووودرةذ القووووت) الموووادةذ ال ركووةذ الفصووول ال مسوووة ا ولووى  -4

و 8موون كتووا  الفي يوووا  للصووا ال(وواني المتوسووط الطبعوووة ) الكهرباةيووة السوواكنةو
 و.1998السنة )

 . 2003-2002الفصل الدراسي ا ول للعا  الدراسي   -5
 تحديد المصطلحات    
  

   ـةـــــــــــالقصـ -أوالت  
وسوويلة موون وسوواةل البنووا  النفسووي وال(قووا ي و ووي إ وودت  :يمكون تعريووا القصووة بأنهووا

 الطراةق المهمة  ي غرس القي  الفعالة  ي بنا  الش صية .
 و12ذ1949)عبد الع ي ذ

 القصص العلمية -ثانيات   
 عر ها كل من :     
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لتلميووووووذ  ووووووي م تلووووووا ا عمووووووار             وبأنهووووووا: وسوووووويلة م ببووووووة إلووووووى ا1981.ا موووووود) 1  
والمسوتوياش التعليميوةذ ت(يور ا تموامه  وترووذ  انتبوا ه  وت يود مون        دا عيووته  

 للتعل .
 و254ذ1981)ا مدذ

القصوو  التووي تهوودا إلووى إيصووال معلوموواش  ووي  قوول  و بأنهووا:2001. طووا رة ) 2 
 علمي أو أدبي لت قيق غاية ما.

 و4ذ2001ذطا رة)عن
ذاش  ا دبيوواشموون  ارمعهووا البا وو : مرموعووة القصوو  التووي هــو خل القصصــيالمـد   

بهووودا  ا ولوووىالمرموعوووة الترريبيوووة وقووودمها لطووول   العلقوووة بم وووامين موووادة الترربوووة
المعلوموووواش التوووي تر ووووا ت صوووويله  الدراسوووي وميوووووله  العلميوووة والتووووي سووووتقاس  إكسوووابه 
   المعدتين لهذا الغرض. با داتين

 

  
 
  رائط المفاهيمخ -ثالثات  

 -عر ها كل من :      
وسووووويلة ت طيطيووووة لتم(يوووول مرموعوووووة موووون المفوووووا ي   :و بأنهووووا1990مونوووودرس ) -1

 مو وعة  ي إطار من اال تراعاش. 
و34ذ1994)مهاذ عن            

 طريقة لت يل المفا ي  والعلقاش الهرمية بينها.   :بأنها و1993عبد اللطيا ) -2   
 و124ذ1993)عبد اللطياذ                                           

أداة لتم(يوول المعواني وتهودا إلووى تم(يول العلقوواش ذاش  :و بأنهوا1995ال ليلوي ) -3   
المعنووى بووين المفوووا ي  علووى  يةووة رمووول مقتر ووة وأبسووطها يتكوووون موون مفهوووومين 

 يرتبطان بكلمة أو كلماش ربط لتكوين رملة تت من المعنى المقترق. 
      و113ذ1995)ال ليليذ
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 إدراكها:طريقة لتم(يل بنية المعر ة التي يمكن بأنهاو Novak, 1995) نو ا -4
مبادا   أوبوصفها تركيبًا من المفا ي  والعلقاش بينها والتي تدعى ق ايا 

 . ي بنا   رمي تنتظ 
 

                                                            (Novak,1995,79) 
  

مد ل  ي التودريس ي تووا علوى مرموعوة مون   :لخرا ط المفاهيم فهو التعريف اإلجرا ي أما
وسووواةل ت طيطيووووة لمفووووا ي  الم تووووت للمووووادة التعلميووووة ذاش تنظوووي   رمووووي موووون ا ك(وووور 
عموميووة الووى ا قوول تعميمووا وتوورتبط بمسوواراش أ قيووة وعموديووة وتوورتبط المفووا ي  بكلموواش 

 إكسووابه بهوودا لتوودريس المرموعووة الترريبيووة ال(انيووة ربووطأ أعوود ا البا ووا لتكووون موودا ل 
 بووووا داتينالمعلومووواش التوووي تر وووا ت صووويله  الدراسوووي وميووووله  العلميوووة والتوووي سوووتقاس 

   المعدتين لهذا الغرض.
 

 
 

 التحصيل -رابعات 
 عر م كل من :      

إنروووا  أو أدا  الطالووو   وووي الصوووا لمقووورر  :بأنووومو Webster(1971 قووواموس  -1 
 و نوعًا  لل مدة م ددة . دراسي كماً 

 ((Webster,1971,14 
2- Good (1973 مدت اإلتقان  ي أدا  المهاراش والمعارا المكتسبة.  :بأنمو 

                                                   (Good, 1973 , 7و 
اش و بأنووم: المعر ووة المكتسووبة والمهووارة التووي توو  تنميتهووا  ووي المو وووع1980بوودوا) -3

 الدراسية بالمدرسة وتبينها الدرراش التي ت  ال صول عليها  ي اال تباراش .                    
 و12ذ1980)بدواذ  

 و بأنم : ما تعلمم أو أنر ه الفرد. 1983ليونا ) -6
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 و97ذ1983)ليوناذ
المسووتوت الووذا يتوصوول إليووم المووتعل   ووي الووتعل  المدرسووي أو  :و بأنووم1988 ووا ر ) -5  

 قررا من قبل المدرس واال تباراش .م غيرهذ
 و 12ذ1988) ا رذ  

مقودار موا  ققوم الموتعل  مون أ وداا تعلميوم  وي مووادة  :و بأنوم1989ع يو  وخ ورون) -6
 تعلميم.   –دراسية معينة نتيرة تمريره  ي  براش ومواقا تعليمية 
 و16ذ1989) ع ي  وخ رونذ                                             

موودت اسووتيعا  التلميووذ لمووا تعلموووه موون  بووراش معينووم  ووي :و بأنووم1989الكلوو ة ) – 7
ال تبوووووار  وووووي امو وووووي معوووووين مقيسوووووا بالوووودرراش التوووووي ي صووووولون عليهووووا 

 .يالت صيل
 و 102ذ1989) الكل ه ذ                                                  

يوة التوي ي صول عليهوا الطالو   وي  وو مقودار الدرروة الكل :التعريف اإلجرا ي للتحصيل  
اال تبووووار الت صوووويلي الووووذا أعووووده البا ووووا لهووووذا الغوووورض والووووذا يقوووويس المعلوموووواش 
الفي ياةية بعد تدريسم مو ووعاش الفصوول ال مسوة ا ولوى مون كتوا  الفي يوا  للصوا 

 ال(اني المتوسط .
      الميول العلمية –خامسات  

 -عر ها كل من : 
1- Wilson, 1971)ورووداني يرعوول الفوورد المووتعل  يعطووي انتبا ووا :إنهووا تنظووي و  

وا تمامووا لمو وووي معووينذ ويشووتر   وووي أنشووطة أدرا كيووة أو عمليووة توورتبط بوووم 
 ويشعر بقدر من االرتياق  ي ممارستم لهذه ا نشطة .   

 و167ذ1988)عايشذ
و: إنهووا دوا ووا  امووة لممارسووة ا عمووال واكتسووا  العووواداش 1972الوودمرداش )  -2

 ذ بمراالش دراستم .                         و مان صلة التلمي
 و 137ذ1972) الدمرداشذ
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و :إنها ما يهت  بم التلميذ ويف لونم من أشويا ذ ودراسواش وموا 1974ا مد )  -3
 يقو  بم من نشاط وعمل م ب  إلى نفوسه  .

 و183ذ1974) ا مدذ                                                  
مووا يف وولم الفوورد ومووا يهووت  بووم ) موون مووواد علميووةو ويتسوو  و:  1976سووعد )  -4

 بشي  من ال(باش واالستقرار. 
 و39ذ1976) سعدذ                                               

و انووم اال تمووا  بنشوواط معووين ب يووا يروود الفوورد  يووم را تووم ولذتووم 1985منووى) -5
م أن يبوذل كول رهود وسهولة ويسر  ي م اولتم والتعبير عنوم وي واول برغبوة منو

 إلنرا ه.      
 و116ذ1985)منىذ                                                 

و:  ووي رغبووة الطالو  وا تمامووم للقيووا  بنشواط معووين  ووي العلووو  1988عبيوداش) -6
يشووعره بقوودر موون االرتيوواق  ووي ممارسووة  ووذا النشوواط العلمووي و ووي ذاش صووبغة 

 انفعالية اك(ر منها عقلية .
 و    7ذ1988بيداش ذ) ع

7-  (Oxford,1998إنها  الوة مصوا بة للرغبوة  وي الوتعل  أو معر وة شوي  موا  و
موون الشوووعور المعبووور عنووم باال تموووا  لشوووي  مووا أو االصغا لشوووي ما أو القيوووا  

 بعمل ما أو برغبة ما .
                (Oxford,1998,622و 

ة ترعوول الطالوو  و إنهووا ا تماموواش وتنظيموواش وردانيوو1999النروودا وخ وورون)  -8
يعطوي ا تماموا لمو ووي معووين ويشوتر   وي أنشوطة عقليووة أو عمليوة تورتبط بووم 

 ويشعر بقدر من االرتياق من ممارستم لهذه ا نشطة .
 و 78ذ1999)النردا وخ رونذ                                        
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مووون  عاليوووواش   شوووعور المووووتعل نتعبووور عووووا تماموووواش  و :إنهوووا1999ال يلوووة )  -9
 .نشاطاش تولد الميوول وعون طريوق  وذه اال تمامواش يمكون قيواس  وذه الميوولو 

   . 
 و165ذ1999)ال يلةذ                                               

  
التووي ي صووول عليهوووا  الكليوووة  وووو مقوودار الدرروووةالتعريــف اإلجرا ـــي للميــول العلميـــة:  

لهوذا الغورض وذلو  بعوود  با ووا  علوى مقيواس الميووول العلميوة الوذا اعتموده الالوالط
موون كتوووا  الفي يووا  للصوووا ال(ووواني  ا ولوووىتوودريس مو ووووعاش الفصووول ال مسوووة 

 . المتوسط
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 الفصل الثاني
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 الخلفية النظريةأوالت: 
 القصص. 1

تهووت  الموودارس النفسووية بشووتى اترا اتهووا بعمليووة التربيووة كونهووا عمليووة تنميووم وتنشووةم 
ملهوا الك(يور مون المبوادت التوي تعو   السولو  وتغيوره باترواه لذل   هي ت دد لديناميكيوة ع

إيرابي. ومن ذل  ا ذ الك(ير من المهتمين  وي مروال الوتعل  والتعلوي  الب وا  وي ا  ول 
ا سوووالي  والطراةوووق والمووودا ل التوووي ت قوووق ا  وووداا المنشوووودة للعمليوووة التربويوووة ومووون 

بووود لنووا موون وقفوووة مووا  وووذا الموودا ل التووي أوال وووا البووا (ون الموود ل القصصوووي. و نووا ال
 المد ل وتناولم بشي  من التفصيل. 

  

 القصة  ي نوي من ا د  لم رمال و يم متعة ويشغا بها الصغار والكبار إذا 
 أريد إنشامه وأريدش وساطتم وأريد تلقيم . 

 و12ذ1949)عبد المريد ذ
نسوانية وبالقصوة يمكون أن نهوذ  ا  ولق وننووي اإل سواس ونرقوق مون اإلسوترابة اإل

للطفوول مووا موون  ولووم موون العناصوور ال سوونة م(وول الصووديق والمعلوو  وا  بووة وموون ذلوو  
والووداه وا وتووم وريرانوومذ وموون  واةوود القصووة إنهووا تفيوود  ووي تطوووير طراةووق تعلووي  ا طفووال 
المت لفووين عقليووًا الن للقصووة القوودرة علووى ارتووذا  مسوواما ا طفووال وشوود انتبا ه ذوتفيوود 

   . هي ت يد من ميل المتعل  للتعل  ي التعل ذ  القصة كذل  بان لها أ(را
 و2ذ2001)طا ره ذ                                               

تُعوود مر لووة البطولووة موون المرا وول المهمووة  ووي دراسووة القصووةذ  يووا ا تلووا العلمووا  
السولوكيين  وي ت ديود السونة التوي تبودأ بهووا  وذه المر لوةذ ونوتج عون  وذا اإل وتلا عوودد 
من المفا ي  والنظرياش التي يسوتند إليهوا  ووال  العلموا   وي ت ديود أطووار الطفولوة  مونه  
موون يسووتند  ووي تقسوويماتم علووى نمووو الش صووية موون النا يووة الرسوودية ورعوول كوول طووور 
عمورا يقابلوم تطووور رسودا  وي مر لووة معينوةذ و ريووق خ ور يسوتند علووى التقسوي  ال منووي 

وطبيعوة الترووار  التوي يمور بهووا الطفول  وي كوول  لمرا ول الن وج الرسومي والنفسووي معوًاذ
مر لووة و ريووق (الووا  ووو  ريووق العلمووا  االرتموواعيين الووذين  ووددوا موودة الطفولووة اسووتنادًا 
علووى نوووي العلقوواش المتبادلووة بووين الطفوول واآل وورينذ مموون يهتمووون بووم والووذين يتفاعوول 

 معه  .                                           
 و18-17) م مدذ .شذ                                                    
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وا تلوووا مووون بعووود   الدارسوووون وا دبوووا   وووي ت ديووود الفةوووة العمريوووة لهوووذه المر لوووة 
)مر لووة البطولووةو  موونه  موون عوود ا ب وودود سوون العاشوورة أو ال اديووة عشوورة.   ووًل عوون 

-9و أو )12-8و أو )14-9خرا  م تلفة  ي ت ديود  وذه المر لوة و وي علوى التووالي ) 
و أمووووا طبيعووووة القصوووو  التووووي 13-9و أو)10-6و أو )11-7و أو )12-10و أو)12

تقود  إلوى ) طووور البطولوة و  تكوون موون القصو  التووي  تعلموم توليود ال وو  وتبادلوم مووا 
اآل وورينذ والقصووو  العلميووة التوووي ت (وووم علووى استكشووواا الظووووا ر العلميووة التوووي تموووب 

 واقعم و ياتم .
و4ذ2001)طا رهذ عن                                                         

و قوًا لهووذا الت ديوود  ووان طوول  الصووا ال(وواني المتوسووط تم(وول أعمووار   دور البطولووة 
الوووذا ت وووود(ش عنوووم المصووووادر السوووابقة. والقصوووو  علوووى أنووووواي و وووق لمو وووووعها أو 

 م توا ا و ي :
 

 أنواع القصص
 القصص التاريخي. 1

 

لتاري يوووة مووون اك(ووور القصووو  تل موووًا بوووين ال ووودا ومر لتوووم ال منيوووة تُعوود القصوووة ا
 ومكان وقوعم. كما إن القصة التاري ية تعكس الواقا التاري ي وتصوره وتطوره. 

 و489ذ1986) لوكاش ذ                                                 
 ينقس  القص  التاري ي إلى قسمين :

 القصص التاريخي الوصفي-أ
هووت   ووذا النوووي موون القصوو  بوصووا ظووا رة تاري يووة ومتابعتهووا  وولل ال  وواراش ي

الل قوة .ويوورتبط  ووذا النوووي مون القصوو  ارتباطووًا مباشوورًا بوالتراا و ووو أشووبم بعمليووة 
منهوووا  أك(ووور         نقوول بوووين الما وووي وال ا ووورذ والنقووول يكووون موووادة معلوماتيوووة 

 قصصية .
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 القصص التاريخي الديني -ب
 

الووذا تعوورض لوصووا الش صووياش الدينيووة واقتصوور م وومونم علووى  و ووو القصوو 
 المادة التاري ية .

هي-2 صص الفكا  الق
و وووووي القصووووو  التوووووي ي مووووول م ووووومونها مفارقوووووة  وووووي موقوووووا مووووواذ تووووود ل                                        

المووورق  وووي الووونفس وتت وووذ أ يانوووًا مووون إ ووودت مفارقووواش ال يووواة موقفوووا يكوووون مبع(وووا 
الوقوش ذاتوم تمونح درسووًا إنسوانيًا أو  كموةذ وتلو  موا تسومى بالفكا ووة  لل و  ذ و وي

الرووادة علووى أن تكووون قريبووة موون  هوو  المتلقوويذ يلتقطهووا بسووهولةذ ويقتوون  معنا وواذ 
بسرعة من دون إبطا  الن التفكيرذ  وي مغو ت القصوة الفكا يوة يفقود ا روق الدعابوة 

 والمرق. 
 و145ذ2001)طا رهذ عن                                               

وتتمي  قص  الفكا ة بالقصر والبساطة وتكون عقدتها  ي النهاية وتستمد 
مو وعاتها من ال ياة اليوميةذ و ي أ يان أ رت تبتعد عن الواقا من  لل 

                    ش صياش شاذة أو أ داا غريبة ال يمكن لها أن تكون  ي ال ياة اليومية.                            
 و202ذ1988)الهيتي ذ

لمي-3 ع صص ال  الق
 وي القصوو  التووي تهوودا إلوى إيصووال معلوموواش  ووي  قول علمووي أو أدبووي لت قيووق 

 غاية ما .
وغالبووًا مووا تكووون مو وووعاش القصوو  العلمووي منصووبة علووى تفسووير العلقوواش بووين 

 عر ة. ا شيا ذ وطرق ال قاةق العلمية المبسطة إلشباي    االستطلي والم
 و148ذ2001) طا رهذ عن                                        

تفيد القص  العلمية  ي تودريس أشوكال المعر وة العلميوة كال قواةق      والمفوا ي ذ 
 يا يستند معل  العلو  إلى توليود الت ويلش العلميوة المعقولوة والمنطقيوة عنود الطلبوة  وي 

يووووة  يولووود لووووديه  التشوووويق واإل(ووووارة للوووتعل . ويهوووودا كا وووة أعمووووار   ومسوووتوياته  التعليم
القصو  العلموي إلوى تنميوة التفكيور العلموي ومهاراتوم وأي وا تطووير الميوول واإلترا وواش 

 العلمية عند الطلبة.           
 و 245ذ2001)ميشيلذ                                                    
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لووووا عوووون غير ووووا موووون الوسوووواةل وا سووووالي  إن اسووووت دا  القصوووو  العلميووووة ال ي ت 
التعليميووة مووون  يووا كونهوووا وسوواةل لغايووواشذ و وووذه الغايوواش تووورتبط بفهوو  طووورق التفكيووور 
تا وة الفور   العلمي وتنميوة المهواراش واالترا واش العقليوة التوي تت ومنها  وذه الطورقذ وا 

ترو أ مون المستمرة للتلميذ لممارستها  وي مواقوا تعليميوة متنوعوة  توى تصوبح رو  ًا ال ي
قوودرته  علوووى التفكيوور العلموووي وموون سووولوكه  عمومووا والمووودرس لووم دور  وووا   ووي توريوووم 
التلميذ ومساعدته  علوى  هو  م تووت القصوة وموا تت ومنم مون معلومواش وطورق تفكيور 
واترا وواش وأسووالي  علميووة كمووا يسوواعد   علووى تنميووة قوودراته  لت ليوول م(وول  ووذه الطوورق 

   ووي دراسوة المشووكلش موون  يوا ت ديوود المشووكلش واالترا واش التووي يسوت دمها العلمووا
بو ووق ورمووا المعلوموواش وال قواةق المتصوولة بهوواذ و ورض الفووروضذ وا تبووار صوو تها 

 بالوساةل العلمية   
 و255ذ1981)ا مدذ                                              

وسووورد ا وينبغووي لووودت اسووت دا   القصوووة العلميوووة بصووورة أ وووداا مترابطووة متسلسووولة 
بلغة عربية سوليمة موا أمكون. وي وذر مون اإلغوراق  وي ال يوال واإلبتعواد عون الواقوا ال(ور 
ذلوو  علووى التفكيوور عنوود الطلبووة و ووي نهايووة القصووة ينبغووي أن يطوورق المعلوو  أسووةلة ذكيووة 
تعتبور  لصوة لهوا تسواعد علوى بنوا  االسوتدالالش واإلسوتنتاراش العلميوة التوي تت وومنها 

 القصة.   
 و246ذ2001)ميشيلذ                                                

ي تلوووا م تووووت القصوووة تبعوووا ال وووتلا أ وووداا التووودريس ومسوووتوياش المتعلموووينذ إذ 
يت وودد  ووي  ووو  ذلوو  ا تيووار العناصوور المناسووبةذ  يووا تسووه  القصووة  ووي ربووط المووادة 

اري يووة واإلنسوووانية العلميووة التووي تت ووومنها المو وووعاش الدراسووية بأبعاد وووا ورووذور ا  الت
  يساعد ذل  على ت قيق  ه  اكبر للمادة العلمية. 

 و254ذ1981)ا مدذ
لمي-4 ع يال ال خ صص ال  ق

تستند قص  ال يال العلمي إلى است دا  الموادة العلميوة بشوكل مطلوق بودون  ودود 
و وووابط وم  وووراش  ياليووةذ علووى أن تكووون قريبوووة موون المنطووق الووذا يتوصوول إليوووم 

والتنبووماش        لموويذ  هووي  ووي الغالوو  ت توووا علووى ال وووادا الم(يوورةالعقوول البشوورا الع
 البعيدة .                                              

 و                                                 151ذ2001)طا رهذ عن                                              
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وووووو  وووووي الفرنسووووووي ) رو و موووووون رواد القصوووووو     1905-1828ن  يوووووورنو )يعوووووود الرواةو
العلموويذ وقصوو  ال يووال العلموويذ  قوود ا تووتح مدرسووة رديوودة  ووي القصووة العلميووة تعتموود 
علوووى اال تراعووواش المرربوووة والمقتر وووة التوووي أ وووا ش إلوووى القصوووة ذاتهوووا بعووودًا رغرا يوووًا 

 باإل ا ة إلى البعد العلمي. 
 و66ذ1983)عبد الر منذ                                               

وكانش قص  ال يال العلمي التي كتبها روون  يورنذ مورهوة للكبوار وتلقفهوا الفتيوان 
 يووا وروودوا  يهووا نوعووًا غيوور مووألوا ورديوود موون القصوو  يووو ر المتعووة       ويشوويا 
الف وووول. وقووود ت ققوووش اغلوووو  نبوووو اش روووون  يووورن علووووى صوووعيد الت يووول المسووووتقبلي 

 عون أن بوواكير قصوو  ال يوال العلموي تعوود إلوى  ةوة موون كالصوعود إلوى القمورذ   ول
وذ ا ديووو  البريطووواني الوووذا  H,G,WELLSابووور  أدبوووا  العصووور يوووأتي  وووي مقووودمته  )

اقتوورن ال يوووال العلموووي  ووي اصووولم التووواري ي باسوومم. وت وووول مووون العلووو  الطبيعيوووة إلوووى 
 ا د  منذ  قبة شبابم ا ول .  

 و25ذ1985)نورا ذ                                                    
  يا يلرا  ذا النوي من القص  إلى الوساةل اآلتية :

 

 ول      است دا  عنصر  ارق للعادة بطبيعتم ووظيفتم دا ول عوال  يبودو واقعيواً  -1
 و لم.

تعودد ا  منوة وا مواكن إذ يمكون أن تتعوايش عوودة أ موان معوا وبوذل  تت قوق متعووة  -2
 مراش تكس  القصة تطورًا .ذ نية وأسبا  لوقوي مغا

 يفرد ال يال مسا ة واسعة اكبر من تل  التي يفرد ا الكتا  للواقا . -3
غو ارة اللغوة وعظموة ال يوال إذ أن ا دبوا  الوذين يملفوون  وي  قول      )قصوو   -4

ال يوال العلمووي و يتصووفون ب يوال علمووي واسووا الموودت إلوى دررووة التعريوو  و(ووروة 
 دبية كبيرة وك(يرة .                                            لغوية مل وظة وبمعطياش علمية وأ

 و 8ذ1985)نوراذ
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وترو  اإلشوارة إلووى إن ظهوور قصو  ال يووال العلموي بشوكل  اعوول ومت ايود كوان بعوود 
ال وور  العالميوووة ال(انيووةذ بعووود أن أ وووذش أنظووار اإلنسوووانية تتروووم إلووى علقووواش إنسوووانية 

وصوارش  كوورة ال وووا مون المسووتقبل المرهووول  رديودة ودون تمييوو  بوين روونس أو لووونذ
ونبووذ ال وور ذ وطلوو  السوول ذ الهووارس النفسووي الملووح لسووكان الكوورة ا ر ووية رموويعه ذ 
 كانوش قصو  ال يووال العلموي تركو  علووى  كورة طلوو  السول  الكووني الشووامل  توى مووا 

 سكان الكواك  ا  رت المفتر ين.   
 و155ذ2001)طا رهذ عن                                         

رودير بالوذكر انوم باإل وا ة إلوى موا تقود  تورود أنوواي أ ورت مون القصو  كالقصوو  
 نووواي ا ربعووة خنفوووة ااالرتموواعي وال كايووة الشووعبيةذ إال أن البا ووا وقوووا ا تيوواره علووى 

 الذكر لكونم تمكن من  للها إعداد القص  التي تفي بمتطلباش ب (م. 
 خرائط المفاهيم. 2

 وووراةط المفوووا ي  إ وودت التطبيقووواش التربويوووة لنظريووة او بووولذ إذ أن نظريوووة تعتبوور 
او بول ذاش المعنوى قود أكوودش علوى ان المعلومواش المملفوة موون مفوا ي  يمكون بسووهولة ان 
ذا موا كانوش  وي صووورة بنوا   رموي تقوا  يوم المفوا ي   وي وسووط  يتعلمهوا الفورد الموتعل ذ وا 

ا  تملوا قاعودة الهوور ذ و وي بوذل  تعتمود علووى الهور ذ أموا المعلومواش الدقيقووة وتفصويلته
التكوينووواش المعر يوووة التوووي تم وووذ بال سوووبان الموووتعل  والمتغيوووراش المعر يوووة الدا ليوووة التوووي 

 ت دا لم أ(نا  التعل  .      
 و33ذ1999)وا(قذ

 لقوود اقتوورق او بوول اسوولوبًا تطبيقيووًا  ووي نظريتووم للووتعل  ذو المعنووى و ووو مووا يسوومى 
و أو المنظموووواش التمهيديوووووة. و وووووي  Advance organization) المتقدموووووةالمنظموووواش 

عبواراش علوى مسوتوت مون الترريود والو وووق و المعنوى ومون ال ورورا أن نبودا بهوا قبوول 
إعطا  المعلوماش الرديدة ذ و ي مرموعة من ا  كار معدة عن قصود تقود   وي مقدموة 

 وولل مسوواعدته   موا وويا الووتعل  ذا المعنووىذ وت قووق تعلمووا  عوواال لوودت المتعلمووين موون
 على تكوين العلقاش ذاش المعنى بين المواد المتعلمة والمواد ا  رت .

 و358ذ1991)اال يرراواذ 
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وعوورا او بوول المنظموواش المتقدمووة بأنهووا عبووارة عوون منظومووة موون المعلوموواش مبنيووة    
بطريقووة  رميووة ومنطقيووة و  ووذه المعلوموواش  ووي  قوواةق عامووة وقوووانين وقواعوود أو بيووش 

 يدة شعرية .من قص
 و134ذ1991)مريد ذ                                                     

 والمنظماش المتقدمة على أنواي منها:
 و: Expositoryالمنظماش الشار ة ) -1

وتسووت د  عنوودما تكووون المووادة التعليميووة رديوودة وغيوور مألو ووة للمووتعل  و ووي  وووذه 
املة تورتبط با  كوار الموروودة  وي البنيوة ال الة  ان المنظ  الشارق يممن أ كار شو

العقليووة للمووتعل  وبالتووالي بالمووادة المووراد تعلمهووا. وان عوود  تقوودي   ووذا الوونمط يوومدا 
ال فوووظ           إلووى اسوووت دا  الموووتعل  لنووووي مووون الوووتعل  االسوووتقبالي القووواة  علوووى

 واالستظهار.   
 و:Comparative المنظماش المقارنة) -2

تكوون الموادة المتعلموة مألو وة للموتعل  أو لهوا ارتبواط با  كوار  وتست د  عنودما       
المتعلمووة سووابقا. ويسوواعد  ووذا الوونمط علوووى إيروواد تكاموول بووين  المفووا ي  الرديووودة 
والمفووا ي  المشووابهة لهووا  ووي ا سوواس  ووي البنيووة المعر يووة للمووتعل  وت يوود موون قوودرة 

 مورودة  يم.المتعل  على التميي  بين ا  كار الرديدة وا  كار ال
 و89ذ1982)ابو  ينة ذ                                                   

و نوا  موون ي ويا نوعووا (ال(وا موون المنظمواش البصوورية والمنظمواش السوومعيةذ و ووي 
السوومعية كموونظ  متقود  . وروودير بالووذكر إن المنظموواش و  البصورية التوي تسووت د  الوسوواةل

اللدقوووة بناةهووواذ وعووود  التمييووو  بوووين الشووووار ة  المتقدموووة وارهوووش صوووعوباش تركووو   وووي
والمقارنة أ ياناذ والمنظمواش المتقدموة والتل يصواش التوي تعطوى موا بدايوة الوتعل ذ   وًل 

 عن تباين نتاةج الدراساش  ول  اعلية است دا  المنظماش المتقدمة .  
 و34ذ1999)وا(قذ 

 ا تبار مناسبة.                                          شوكذل   شلها  ي إدرا   رورة تقوي  التعل  بواسطة أدوا 
 و                       122ذ1993)عبد اللطيا ذ 
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ونتيرووة للصووعوباش التووي وارهوووش اسووت دا  منظموواش ال بووورة التمهيديووةذ  قوود رووورت 
الب وووا  وووي  وووذا اإلطوووار عووون بوووداةلذ ومووون اشوووهر التطبيقووواش التربويوووة لنظريوووة او بووول 

 و ريقم .         دراساش نو ا 
 و122ذ1993) عبد اللطياذ                                            

واالسووتفادة موون أ كووار او بوول  ووي تطوووير طريقووة 1986إذ اسووتطاي نو ووا  وروووين )
مبتكووورة  وووي تووودريس العلوووو ذ أال و وووي التووودريس ب وووراةط المفوووا ي ذ تكشوووا الم ططووواش 

(و  تصوو ي ها وتعليموم بموربهواذ ومون (و  التأكود موون  المعر يوة السوابقة عنود الموتعل  ومون
 سلمة التعل  بأعادة بنا  ال ريطة بعده.           

 و   323ذ1996)ال ليليذ
لووذا تعوود  ووراةط المفووا ي  تقنيووة أو طريقووة إلظهووار المعوواني لوودت الفوورد  ووي طبيعووة 

يووورا وتم(ووويل العلقووواش بوووين المفوووا ي  بالرسووو ذ وتعووود ال ريطوووة المفا يميوووة المرسوووومة تعب
 صري ا للمفا ي  وطبيعة العلقاش بينها لدت المتعل  .

 و114ذ1995)ال ليليذ
إذ ينبغي  ي تدريس العلوو  معالروة المعلومواش مون  ولل الب وا عون الوروابط بوين 
بوورا  العلقوواش  يمووا بينهووا  المفووا ي  وتقوودي  تعلوو  قوواة  علووى المعنووى للمفووا ي  المتعلمووةذ وا 

ذاش كفوا ة عاليوة  وي إي واق الوروابط بوين المفوا ي  السويما عنودما و راةط المفوا ي  تعود 
يقوو  الموتعل  نفسوم ببنووا  تلو  ال وراةط وا تصووار موا لديوم مون معر ووة  وي صوور بصوورية 

 تعبر عن تعلمم.
 و30ذ2001)المولىذ 

إذ يشووتق الووتعل  ذا المعنووى طرقووم بسووهولة بالغووة عنوود إدرا  المفووا ي  الرديوودة  ووي  
ني المفوووا ي  ت وووش قاةموووة المفوووا ي  ا ك(ووور شوووموليةذ إذ يرووو  أن ال ريطووة وو وووا معوووا

تكووون  ووراةط المفووا ي   رميووة التسلسوول المفووا يميذ و ووذا يعنووي و ووا المفووا ي  ا ك(وور 
عمومية وا ك(ر شمولية  ي قموة ال ريطوة (و  تليهوا بالتودريج المفوا ي  ا ك(ور  صوصوية 

 وا قل شمولية .  
 و19ذ1991)نو ا ذ
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إن العمليوووة التعليميوووة ت توووا  إلوووى مبوووادت وطوووورق  1989عوووا   وRossذكووور رو )
ن المبووودأ الوووذا ا تيووور لهوووذا الغووورض   وووراةط    وووو نمووواذلغووورض  هووو  الموووادة العلميوووة وا 

لعلقوة بوين المفووا ي  ا ووراةط المفوا ي  و وح أ ميوة دراسووة  نمواذ المفوا ي ذ إن اسوت دا  
طوا  المعلومواش اإل ووا ية الرةيسوة  وي الدراسوة وال ورورية لفهو  الطالوو ذ   وًل عون إع

التووي ي تارهووا الطالوو  لغوورض  هوو  أا روو   موون الموونهجذ كمووا و وو ش الدراسووة كيفيووة 
تو وويح الطالوو  للمعلومووواش التووي تعطوووى لووم وقيوووا  الموودرس بأعطوووا  المعلوموواش التوووي 

 يعتقد إنها مفا ي  رديرة باال تما  .
 و31ذ2001)المولىذ

 فوا د خرا ط المفاهيم . أ
  (ين  واةد  راةط المفا ي  نذكر منه  اآلتي: دد العديد من البا

وذ يووومدا اسووووت دا   ووووراةط المفوووا ي  وخليوووواش مووووا ورا  اإلدرا  1990ذكووور نو ووووا  )
 ال سي لدت مدرسي التربية دورا مفيدا بطريقتين  ما :

: إن  ذه اآللياش تسواعد المدرسوين الطموو ين أو الوذين  وي ال دموة للت ور  ترواه ااولى
 اه الم يد من الممارساش الهاد ة.طرق المعر ة باتر

 

ــة ــ ــ ــ ــ ــ وووووا ورا                                       الثاني و و و و و و ووووواش موو و و و و و و وووووت دا  خليوو و و و و و و ووووووي اسوو و و و و و وووووا رين  و و و و و و و وووووب ون موو و و و و و و ووووو  يصوو و و و و و و :انهوو
ووووواإلدرا  وتشووووومل خليوووووواش مبسوووووطة بوسوووووواطة ال اس وو وو و و و         نود موووووووو  ذ والتوووووي ت يوو

 ل(قة  ي است دا   ذه اآللياش ما طلبته . ا
  و 33ذ2001)المولىذ 

عدة است داماش ل راةط المفا ي ذ  يوا أكود نو وا  وكووين إن  وراةط المفوا ي    نا و 
 تست د  لبغراض اآلتية :

 تقي  مساراش لتنظي  المعاني .   -1 
 تناقش المعاني ما الطلبوة .  - 2 
 استبعاد المفا يو  ال اطةوة .  -3
 تع ي  التفكير عالي المستوت .  -4

        رانووو  تووودريس العلووو ذ أال و وووو تووودريس   وول عووون اسوووت دامها  ووي مروووال خ ووور إلووى 
 القواعد الن وية.                                

 و 35ذ2001)المولىذ 
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 وأن الست دا   راةط المفا ي  أربا  طواش  ي:Martin,1994كذل  ذكر مارتن)
كشوووا المفهوووو  :وتت ووومن تقووودي  اسووو  المفهوووو  وتعريفووومذ بعووود ا تبوووار موووا يعر وووم  -1

ن المفهووو  واسووترراي  بوورته  السووابقة عنوومذ مووا تصوو يح ا  طوووا  المتعلمووون عوو
 التي ترد  ي معلوماش المتعلمين وكشا ذل   ي ال ريطة .

تو ووويح المفهوووو  أو تفسيره:وتت ووومن ت ديووود  صووواة  المفهوووو ذ وتووودعي  ذلووو   -2
بالعلقاش الريا ويةذ وتو ويح ارتباطواش المفهوو  بالمفوا ي  ا  ورت موا البود  مون 

ى ال صوصووياش موورة وبووالعكس مورة أ وورتذ وكووذل  كشووا ذلوو   ووي العموميواش إلوو
 ال ريطة. 

التوسا  ي المفهو  :وتت ومن مسواعدة المتعلموين علوى تنظوي  تفكيور   وتطبيوق موا  -3
تعلمووووه عووون المفهوووو ذ و ووول عووودد مووون ا سوووةلة والمسووواةلذ لتوسووويا أ كوووار   عووون 

ال يواة      ويالمفهو ذ   ل عون عورض التطبيقواش واالسوت داماش العلميوة للمفهوو 
 اليومية.

تقووووووي  تعلووووو  المفهووووووو  :ولغووووورض تشووووووريا الفهووووو  المفووووووا يمي لووووودت المتعلمووووووينذ                     -4
 وان عمليووة التقووي  تسوواعد علوى إظهووار ذلو   ووي تعلو  المتعلمووين للمفهوو  و ريطووة 
المفهوو  يمكوون اسوت دامها إليروواد تعلو  المفهووو  وقورا ته  لهوواذ   ول عوون اإلرابووة 

 ومساةل أ رت إ ا ية .                      عن أسةلة
 و41ذ1999وا(قذ)                                                    

و وووذه ال طووووواش مشووووابهة لمووووا  ووووي دورة الووووتعل  موووون  طووووواشذ إذ إن دورة الووووتعل  تموووور 
 بالمرا ل اآلتية:
 .ستكشاا المفهو إالمر لة ا ولى :

 .و ووومفهالمر لة ال(انية :تقدي  ال
 .و ووالمر لة ال(ال(ة : تطبيق المفه

 و50-48ذ 1999)المولى ذ 
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 قوود ذكوور بأنووم يت وودد الهوودا ا ساسووي  ووي  ووراةط  Mason,1992 )أمووا ماسووون  )
 المفا ي   ي مساعدة المدرسين على إدرا  اآلتي:

   .المفا ي  العلمية -1
 مترابطة. المفا ي  التي يمكن أن تتطور من مررد منظوراش إلى مفا ي   -2
 المعلوماش المعرو ة ال تعكس بال رورة تعل  الطلبة . -3
يمكون أن تسووت د   ووراةط المفوا ي  لت ديوود المعر ووة المسوبقة والمفووا ي  ال اطةووة لكوول  -4

 من المدرسين والطلبة .
يظهوووور تو وووويح الطلبووووة ل ووووراةط المفووووا ي  الفروقوووواش لووووتعلمه  المفووووا ي  العلميووووة      -5

 .ومرارعته  للمصطل اش العلمية
 يمتل  ا  راد أسالي  تعل  وا تماماش م تلفة . -6
يمكن أن ي ودا الوتعل  ذو المعنوى باسوت دا  ترابطواش صوال ة        للمعلومواش   -7

 سوية .
إن طلبووة العلووو  ب ارووة إلووى تعلوو  كيفيووة صووياغة ا سووةلة ومشوواركته   ووي الووتعل   -8

 ذا المعنى وليس إرابة ا سةلة التذكرية  قط.
وا تعلو  ذو معنوى لمعلومواش الكتوا  المنهرويذ بودون   توريوم إن الطلبة لن يكتسب -9

 قبلي.       
                                            (Mason,1992,52         و 

 مواصفات خرا ط المفاهيم.ب
 

لكووي ت قوووق  ووراةط المفوووا ي  الغوورض الوووذا و ووعش مووون ارلوومذ يرووو  أن تتصوووا 
 ذه المواصفاش ما يأتي :ب صاة  أو مواصفاش معينة ومن أ    

الشوومولية :ينبغوووي أن تشوووتمل علوووى ا  كوووار أو المفوووا ي  الرةيسوووية الوووواردة  ووومن  -1
 المادة التعليمية بشكل شمولي وان ال تهت  بالتفصيلش .

التنظووي  :أن تعموول علووى تصوووير المفووا ي  بشووكل موونظ  ب يووا يتسلسوول المفهووو   -2
إلوى أن تصول إلوى الم(وال الوذا  العوا  )الورةيسو إلوى ا قول منهوا عموميوة ذ ا قول

يو  ها إن وردذ وأن تترم بالسير  ي الوتعل  مون المفهوو  العوا  )الورةيسو الموراد 
 تعليمم بالدررة ال(انية و كذا.
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الدقوة :يرو  أن تكوون  وراةط المفوا ي  دقيقوة  وي تو وي ها للعلقواش التوي تووربط  -3
وووووكل م  و وووووا بشوو و وووووو  لكتابتهوو وووووةذ وذلوو و وووووا ي  الرةيسوو و وووووار أو المفوو و وووووين ا  كوو و وووووور                                                                          بوو و تصو

  وق ال طذ أا تصل بين  كرة وأ رت .
الو وق: أن ترس  ال ريطة بشكل وا ح غير معقود ب يوا تصوور  يهوا ا  كوار  -4

أو المفا ي  الرةيسة بشكل مباشور  وي داةورة أو مربعواشذ وتو ويح طريقوة السوير 
  ي تعلمها عن طريق ا سه .والتسلسل 

 و178ذ1995)درو ةذ                                              
 المفاهيم خطوات التدريس بخرا ط  .    
انم ال تورد طريقة م(لى لتقدي   ارطة المفا ي  للطل  ذ ويشير نو ا  وروين  ذكر

فها منظما متقدماذ أو نو ا  إلى أن است دا   راةط المفا ي   ي مقدمة الدرس بوص
 ي أ(نا  الدرس لتكون وسيلة تعليمية أو  ي نهاية الدرس لتقي  أدا  الطل  

 وتل ي  ما ت  عر م أ(نا  الدرس.
و96ذ2001)القيسيذ  

      

مقدمة بوصفها منظما متقدما  ي  است د  البا ا  راةط المفا ي و ي  ذه الدراسة   
راةط المفا ي  كما يأتي:تو يح  طواش التدريس ل ن ذويمكسالدر   
 الووووربطذ والتو ووووويح   أدواش.عوووورض  ارطووووة المفووووا ي  للوووودرس  وووووي بدايتووووم بوووودون 1

المفهو  العا   ما  بأعطا   سنقو  بدراسة المفا ي  المعرو ة وتكليفه إنناللطل    

                              تص يح معلوماش الطل   ال اطةة عن المفهو . 
بين المفا ي .  ي أدواش الربط التي تو ح العلقاش واالرتباطاش .مناقشة الطل 2  

 

.  .قيا  الطل  بأعطا  أم(لة على المفا ي3  

0.مقارنة  راةطالمفا يمبتلكالتياعهاالبا ا4  
            .تكليا الطل  بوار  بيتي لرس   ريطة مفا ي  للدرس القاد .5

 
 إعداد خرا ط المفاهيم  خطواتد.
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  طواش العداد  راةط المفا ي  وكآالتي: نا  عدة   
 ت ديد المفهو  العا  أو المو وي الذا ستبنى  ريطة مفا ي  لم. -1
ت ديوود المفووا ي  الفرعيووة المرتبطووة بووالمفهو  العووا  ذ ووي قاةمووة مفووا ي  مرتبووة بصووورة  -2

 تنا لية من المفا ي  ا ك(ر عمومية إلى أك(ر ا ت ديدا و صوصية.
 ا ي  من  لل رس  ال طوط بين المفا ي  .ت ديد العلقاش بين المف -3
ت ديووود كلمووواش أو  وووروا الوووربطذ والتوووي تعطوووي معنوووى لطبيعوووة العلقووواش بوووين  -4

 المفا ي  .
 و114ذ1995)ال ليليذ                                             

  دراسات سابقة: ثانيات 
 

لدراسواش السوابقة رغ  الرهد الذا بذلم البا ا  وي الب وا والتقصوي عون الب ووا وا
التوي ا تمووش بمتغيوراش دراسووتم المسووتقلة والتابعوة . إال انووم لو  يروود أيووة دراسوة مووا ذلوو . 
لكنم ال ظ أن  نا  دراساش ا تمش بدراسوة ا(ور متغيور وا ود و وي ت صو  خ ور و وي 
مر لة دراسية أ رت. إال انوم استرشود  يهوا عنود ت طيطوم لمنهريوة ب (وم و تصوميمم لوم. 

 الن و اآلتي :      ا ا تل  الدراساش وعلى و نا سيعرض الب
 أواًل:الدراسات التي تناولت القصص

 

  (1987دراسة حسام الدين )-1
 

 ووووود ش الدراسوووووة إلوووووى )تنميوووووة التقووووودير للعلووووو  والعلموووووا  والتكنولوريوووووا والم تووووورعين         
  والمكتشفين باست دا  المود ل التواري ي  وي التودريس مون  ولل بعوض النبوذ  وول تواري

العل  والتكنولوريوا وقصو  بعوض اال تراعواش والم تورعين و. تكونوش عينوة الب وا مون 
و طالبووًا وطالبوووة مووو عين علوووى أربوووا شووع  بكليوووة التربيوووةذ شووعبتان مووون الصوووا 326)

ال(الوا موون قسوومي الطبيعوة والكيميووا  والتوواري  الطبيعيذوشووعبتان مون الصووا الرابووا موون 
 القسمين السابقين.

التقودير للعلو  والعلموا  والتكنولوريواذ إ وا ة إلوى ترهيو  الوسواةل اعد البا ا مقيواس 
 التعليمية الم تلفة من أ ل  علمية وشفا ياش .
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طبوق المقيواس علوى العينوة قبليوا وبعوديا بعود تطبيوق الترربوةذ وباسوت دا  اال تبوار التواةي 
لطبيعووة لعينتوين متورابطتين كانووش نتواةج الب ووا كموا يوأتي:تفوق الصووا الرابوا موون قسو  ا

والكيميووا   ووي تنميووة التقوودير للعلوو  والعلمووا  بعوود تعر ووم للسوولو   السووابق علووى بقيووة 
 مراميا عينة الب ا. 

 ذ   و1987) سا  الدينذ                                                       
 (1997دراسة الصالحي )-2

ت صويل طالبواش الصوا   د ش الدراسة إلى)تعرا ا(ر اسوت دا  الطراةوا العلميوة  وي
ال(وواني المتوسووط و تنميووة اترووا هن ن ووو مووادة الفي يووا  و وذلوو  موون  وولل الت قووق موون 

 الفر يتين اآلتيتين:
لوووويس  نووووا   وووورق ذو داللووووة إ صوووواةية بووووين متوسووووط درروووواش طالبوووواش المرموعووووة -1

الترريبيووووة مموووون درسووووون باسووووت دا  الطراةوووووا العلميووووة ومتوسوووووط درروووواش طالبووووواش 
ة ممووون درسووون بووودون اسوووت دا  الطراةوووا العلميوووة  وووي اال تبوووار المرموعوووة ال وووابط

 الت صيلي.
لوووويس  نووووا   وووورق ذو داللووووة إ صوووواةية بووووين متوسووووط درروووواش طالبوووواش المرموعووووة -2

الترريبيووووة مموووون درسووووون باسووووت دا  الطراةوووووا العلميووووة ومتوسوووووط درروووواش طالبووووواش 
تروواه المرموعوة ال وابطة ممون درسوون بودون اسوت دا  الطراةوا العلميووة  وي تنميوة اال

 ن و الفي يا .
وطالبووة مون طالبوواش الصووا ال(واني المتوسووطذ قسوومش 60تكونوش عينووة الب وا موون )

و طالبوة درسوش المرموعوة  30على مرموعتين ترريبيوة و وابطة عودد أ وراد كول منهوا )
الترريبيووة باسووت دا  موود ل الطراةووا العلميووةذ بينمووا درسووش المرموعووة ال ووابطة بوودون 

 لمية .است دا  مد ل الطراةا الع
و  قوورة وتوو  التأكود موون صودقم و(باتوومذ كمووا 60أعودش البا (ووة ا تبوارا ت صوويليا مون )

 أعدش مقياسا لتنمية االتراه ن و الفي يا  وت  التأكد من صدقم و(باتم.
توو  تطبيووق اال تبووار الت صوويلي علووى عينووة الب ووا بعوود االنتهووا  موون الترربووةذ كمووا توو  

 ى عينة الب ا  قبليًا وبعديًا .تطبيق مقياس االتراه ن و الفي يا  عل
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 وباست دا  اال تبار التاةي كانش النتاةج كما يأتي:
تفوق المرموعة الترريبية  ي اال تبوار الت صويلي علوى المرموعوة ال وابطة مموا  -1

 يعني ر ض الفر ية الصفرية االولى.
تفووووق المرموعوووة الترريبيوووة  وووي مقيووواس االترووواه ن وووو الفي يوووا  علوووى المرموعوووة  -2

 ة مما يعني ر ض الفر ية الصفرية ال(انية.ال ابط

  ذ   و1997)الصال يذ                                                         
 

 (2000دراسة والء ) -3
 وود ش الدراسووة إلووى) تعوورا ا(وور الموود ل التوواري ي  ووي توودريس الفي يووا  علووى تقوودير 

و. وذلو  مون  ولل يلهن الدراسويللعلو  والعلموا  وت صوطالباش الصا ال(اني المتوسوط 
 :تيتيناإلرابة على السمالين اآل

 ووول  نوووا  ا(وووور السوووت دا  المووود ل التوووواري ي  وووي تووودريس الفي يووووا   وووي تقوووودير  -1
 الطالباش للعل  و العلما ؟

 وول  نوووا  ا(ووور السوووت دا  المووود ل التوواري ي  وووي تووودريس الفي يوووا   وووي ت صووويل  -2
 الطالباش ؟

ن طالبوواش الصووا ال(وواني المتوسووط  ووي و طالبووة موو52تكونووش عينووة الب ووا موون )
و طالبووة 27إ ودت المودارس المتوسوطةذ قسومش علووى مرمووعتين ترريبيوة عودد أ راد وا )

و طالبوووةذ درسووش المرموعوووة الترريبيوووة باسوووت دا  المووود ل 25و ووابطة عووودد أ راد وووا )
 التاري يذ بينما درسش المرموعة ال ابطة باست دا  الطريقة االعتيادية.   

و 6و  قوورة مو وووعية و)29و  قوورة منهووا )35ة ا تبووارا ت صوويليا موون )أعوودش البا (وو
 قوووووراش مقاليوووووومذ كمووووووا أعووووودش مقيوووووواس التقوووووودير للعلوووووو  والعلموووووا ذ وتوووووو  التأكوووووود موووووون         

 صدقهما و(باتهما .
طبووق اال تبووار الت صوويلي ومقيوواس التقوودير للعلوو  والعلمووا  بعوود االنتهووا  موون توودريس 

 ةي كانش نتاةج الب ا كما يأتي: المادة وباست دا  اال تبار التا
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تفوووووق المرموعووووة الترريبيووووة علووووى المرموعووووة ال ووووابطة  ووووي اال تبووووار الت صوووويلي        
ومقيوواس التقوودير للعلوو  والعلمووا ذ وبووذل  توور ض الفر وويتان الصووفريتان ا ولووى وال(انيووة 

  ياش البديلة.ر وتقبل الف
 ذ      و2000)وال ذ                                                         

            
 ثانياً:الدراسات التي تناولت خرائط المفاهيم

 

 (1994دراسة مها )-1

 ود ش الدراسوة إلووى )تعورا ا(ور اسووت دا   ريطوة المفووا ي   وي تودريس العلووو   وي كوول 
موون الت صوويل والتفكيووور الناقوود لطالبووواش الصووا ا ول اإلعوودادا و. وذلووو  موون  ووولل 

 السمالين التاليين:اإلرابة على 
 ول  نووا  ا(ور السووت دا   ريطوة المفووا ي   ووي مسوتوت القوودرة علوى التفكيوور الناقوود  -1

 لطالباش الصا ا ول اإلعدادا.                                                            
 وول  نووا  ا(وور السووت دا   ريطووة المفووا ي   ووي مسووتوت الت صوويل العلمووي لوودت  -2

 ا ول اإلعدادا.لطالباش الصا 
و طالبووة موون طالبوواش  الصووا ا ول اإلعوودادا  ووي 40تكونووش عينووة الب ووا موون )

قسومش علوى مرمووعتين ترريبيوة  ذ وي رمهوريوة مصور العربيوة إ دت المدارس اإلعدادية
و طالبووة درسوووش المرموعووة الترريبيوووة مووادة العلوووو  20و ووابطة عوودد أ وووراد كوول منهوووا )
 درسش المرموعة ال ابطة بالطريقة االعتيادية. باست دا   ريطة المفا ي ذ بينما

و  قورة مون نووي اال تيوار 60أعدش البا (ة ا تبوارا ت صويليا  وي العلوو ذ مكونوا مون )
مون متعودد وعلوى و وق المسوتوياش ال(ل(وة ا ولووى مون تصونيا بلوو  و وي التوذكر والفهوو  

البا (ووة علووى  والتطبيووق .وطبووق اال تبووار بعوود االنتهووا  موون توودريس المووادةذ كمووا طبقووش
المرموعتين ا تبارا لقياس التفكيور الناقود وباسوت دا  اال تبوار التواةي كانوش نتواةج الب وا 
مووا يووأتي:تفوق المرموعووة الترريبيووة علووى المرموعووة ال ووابطة  ووي كوول موون الت صوويل 

 العلمي والقدرة على التفكير الناقد .
 ذ    و1994)مهاذ                                                          
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 (1995دراسة رغدة )-2
الت صووويل العلموووي  ال وووراةط المفا يميوووة  وووي  ا(ووور اسوووت داالدراسوووة )تعووورا  اسوووتهد ش

 وواكتسا  العملياش العلمية لدت طلبة الصوا السوادس ا ساسوي  وي موادة العلوو  العاموة
. 

 وذل  من  لل اإلرابة عن ا سةلة اآلتية :
لمفا يميوة  وي مسوتوت الت صوويل العلموي لطلبوة الصووا موا ا(ور اسوت دا  ال ووراةط ا -1

 السادس ا ساسي لمادة العلو  العامة ) وب س  الرنسين و ؟
  أ(وور ذلوومووا و  ول  نووا  ا(وور للتفاعوول بووين اسووت دا  ال ووراةط المفا يميووة والروونس  -2

  ي الت صيل العلمي لطلبة الصا السادس ؟ 
مليوواش العلميووة لوودت طوول  مووا ا(وور اسووت دا  ال ووراةط المفا يميووة  ووي اكتسووا  الع -3

 الصا السادس ا ساسي لمادة العلو  العامة ) وب س  الرنسين و
 وول  نووا  ا(وور للتفاعوول بووين اسووت دا  ال ريطووة المفا يميووة والروونس ممووا يووم(ر ي  -4

                        اكتسا  العملياش العلمية ؟                                                                                 
و طالبووا وطالبوووة موون طلبوووة الصووا السوووادس  وووي  239تكونووش عينوووة الب ووا مووون )

و طالبوووة .وقسوومش العينووة علوووى 107و طالبووا و)132إ وودت الموودارس ا ساسوووية موونه  )
مرمووووعتين بوووأربا شووووع  المرموعوووة الترريبيووووة )شوووعبتانو تووودرس مووووادة العلوووو  العامووووة 

مرموعوة ال وابطة )شوعبتانو تودرس الموادة نفسوها بالطريقوة باست دا   راةط المفا ي ذ وال
االعتيادية .أعدش البا (وة ا تبوارا ت صويليا للمفوا ي  العلميوةذ كموا أعودش ا تبوارا  اصوا 

 باكتسا  العملياش العلمية.
 وباست دا  ت ليل التباين كانش النتاةج كما يأتي:

 صووويل   وبداللوووة تفوووق المرموعوووة الترريبيووة علوووى المرموعووة ال وووابطة  ووي الت -1
 إ صاةية.

تفوق اإلناا علوى الوذكور  وي المرموعوة الترريبيوة  وي اال تبوار      الت صويلي  -2
 وبداللة إ صاةية.



 

49 

ال يورووود  ووورق ذو داللوووة إ صووواةية بوووين متوسوووط دررووواش كلتوووا المرمووووعتين  وووي  -3
 ا تبار العملياش العلمية.

ت إلوى التفاعوول ال يورود  ورق ذو داللوة إ صواةية بوين متوسووط دررواش الطلبوة يعو   -4
بووووين اسووووت دا  ال ووووراةط المفا يميوووووة والروووونس وذلوووو   ووووي            اال تبوووووار 

 الت صيلي.
يوروود  وورق ذو داللووة إ صوواةية بووين متوسووط درروواش الطلبووة  ووي ا تبووار اكتسووا   -5

 العملياش العلمية يع ت إلى الرنسين ولمصل ة الذكور  ي المرموعة الترريبية.
ن متوسوط دررواش الطلبوة   وي ا تبوار اكتسووا  وروود  ورق ذو داللوة إ صواةية بوي -6

 .  راةط المفا ي لى التفاعل بين الرنسين واست دا العملياش العلمية يع ت إ

  ذ    و1995)رغدةذ                                                               
 

 (1997دراسة العطاب )-3
 

المفوا ي   وي ت صويل طالبواش الصوا  د ش الدراسة إلى )تعرا ا(ر اسوت دا   وراةط 
 ا ول ال(انوا  ي مادة ا  يا و. 

 وذل  بالت قق من الفر ية الصفرية اآلتية:
وبووين متوسووط درروواش 0.05ال يوروود  وورق ذو داللووة إ صوواةية عنوود مسووتوت داللووة )

طالبوواش المرموعوووة الترريبيووة التوووي درسوووش باسوولو   وووراةط المفووا ي  ومتوسوووط دررووواش 
ال وابطة التوي لو  تودرس باسولو   وراةط المفوا ي   ب سو  مسوتوياش  طالباش المرموعة

 بلو  )تذكر و ه  وتطبيقو بالت صيل الكلي.
و طالبوة مون طالبوواش الصوا ا ول ال(وانواذ قسوومش 100تكونوش عينوة الب وا موون )

و طالبوةذ درسوش المرموعوة 50على مرموعتين ترريبيوة و وابطة عودد أ وراد كول منهوا )
يوووا  باسووت دا   وووراةط المفووا ي ذ بينمووا درسوووش المرموعووة ال وووابطة الترريبيووة مووادة ا  

بالطريقة االعتيادية.أعدش البا (ة  ا تيوارا ت صويليا للمفوا ي  العلميوة وبعود إيرواد صودق 
و(بوواش اال تبووار تووو  تطبيووق اال تبوووار علووى عينوووة الب وواذ وباسوووت دا  اال تبووار التووواةي 

 كانش النتيرة كما يأتي:
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و بووين متوسووط درروواش طالبوواش 0.05ا عنوود مسووتوت داللووة)ورووود  وورق دال إ صوواةي
المرموعووة الترريبيووة وال وووابطة ولصووالح المرموعووة الترريبيوووة وبووذل  توور ض الفر وووية 

 .الصفرية بالنسبة للت صيل الكلي
  ذ    و1997)العطا ذ                                                        

 (1998وعد ) دراسة - 4
راسووة إلووى )تعوورا ا(وور اسووت دا   ووراةط المفووا ي   ووي التوودريس  ووي التفكيوور  وود ش الد

 االبتكارا لدت طل  الصا ال(اني المتوسط  ي مادة الفي يا و.
 وذل  للت قق من الفر ية الصفرية اآلتية :

وبووين متوسووط درروواش 0.05ال يوروود  وورق ذو داللووة إ صوواةية عنوود مسووتوت داللووة )
لتووي درسووش باسووت دا   ووراةط المفووا ي  ومتوسووط درروواش طالبوواش المرموعووة الترريبيووة ا

طالبواش المرموعووة ال وابطة التووي درسوش بوودون اسوت دا   ووراةط المفوا ي   ووي ا تبوواراش 
 تورانس للتفكير االبتكارا وأبعاده.
و طالبوا مون طول  الصوا ال(واني المتوسوطذ قسومش 64تكونوش عينوة الب وا مون )

و طالو ذ درسوش المرموعوة 32كول منهوا ) على مرموعتين ترريبية و وابطة عودد أ وراد
الترريبيوة باسووت دا   وراةط المفووا ي  ودرسوش المرموعووة ال وابطة بوودون اسوت دا   ووراةط 
يروواد صودق و(بوواش  المفوا ي  .اعتمود البا ووا ا تبوار توورانس لقيوواس التفكيور االبتكوارا وا 

كانوش نتواةج  اال تبار ت  تطبيق اال تبار على عينوة الب واذ وباسوت دا  اال تبوار التواةي
 الب ا كما يأتي:

وبوووين متوسوووط دررووواش 0.05وروووود  ووورق ذو داللوووة إ صووواةية عنووود مسوووتوت داللوووة )   
طالبوواش المرموعووة الترريبيووة التووي درسووش باسووت دا   ووراةط المفووا ي  ومتوسووط درروواش 
طالباش المرموعوة ال وابطة التوي  درسوش بودون اسوت دا   وراةط المفوا ي   وي ا تبواراش 

ر االبتكووارا وأبعواده الووذا روورت بعود االنتهووا  موون الترربوةذ وبووذل  توور ض توورانس للتفكيوو
 الفر ية الصفرية . 

 ذ     و1998)وعدذ                                                             
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 قراءة في  الدراسات السابقة:
 اوالً:الدراسات التي تناولت القصص  
دا ها  بع وووها  ووودا إلووى تعووورا ا(وور أ ووود أنوووواي ا تلفووش الدراسووواش  ووي بعوووض أ وو-1

القصو   وي تودريس المو ووعاش  وي متغيور الت صويل وتنميوة االترواه ن وو الموادة 
و والت صوويل و تقودير العلمووا  كمووا  ووي 1997الدراسوية كمووا  ووي دراسوة ) الصووال يذ

و وبع وووها  ووودا إلوووى تعووورا ا(وور القصوووة  وووي تقووودير العلووو  و 2000دراسووة )وال ذ
و  وي  وين  ود ش الدراسوة ال اليوة 1987موا  وي دراسوة ) سوا  الودينذالعلما   قوط ك

   .إلى تعرا ا(ر مد لي القص  و راةط المفا ي   ي الت صيل والميول العلمية
اسوووت دمش الدراسوووواش السووووابقة التصوووومي  الترريبوووي الووووذا اعتموووود مرموعووووة ترريبيووووة -2

اسووووة و ودر 2000و و)وال ذ1997وأ ووورت  ووووابطة كمووووا  ووووي  دراسووووة ) الصووووال يذ
و بينمووووا الدراسوووووة ال اليوووووة اعتموووودش التصووووومي  الترريبوووووي ذو 1987) سووووا  الووووودينذ

 المرموعتين الترريبيتين.
و 326ا تلفش الدراساش السابقة من  يوا عودد أ وراد العينوة إذ توراوق العودد موا بوين )-3

و كمووووا  ووووي دراسووووة            ) 60و ذ )1987كمووووا  ووووي دراسووووة ) سووووا  الوووودينذ
و أمووا عوودد أ ووراد الدراسووة 2000وكمووا  ووي دراسووة )وال ذ52و ذ و)1997الصووال يذ

 و طالبًا بعد استبعاد الطل  الراسبين.57ال الية  كان )
اسوووت دمش الدراسوووواش السووووابقة ا تبوووواراش ومقوووواييس مووون إعووووداد البا ووووا  ووووي  ووووين -4

اسوووت دمش الدراسوووة ال اليوووة ا تبوووارا ت صووويليًا مووون إعوووداد البا وووا ومقياسوووا روووا  ًا 
 .  للميول العلمية

ا تلفوش الدراسوواش السوابقة موون  يوا المر لووة التووي طبقوش  يهووا الدراسوة  قوود طبقووش -5
)          و على المر لوة الرامعيوةذ بينموا طبقوش دراسوة1987دراسة ) سا  الدينذ

و علووى المر لوة المتوسووطة والدراسوة ال اليووة 2000و ودراسوة )وال ذ1997الصوال يذ
 .اي اً  طبقش على المر لة المتوسطة

 تلفوش الدراسوواش السوابقة موون  يوا تنوواول متغيور الروونس  قسو  منهووا طبوق الترربووة ا-6
و 2000و ودراسووة )وال ذ1997علووى عينووة موون اإلنوواا كمووا  ووي دراسووة ) الصووال يذ
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و أموا الدراسووة ال اليووة 1987ومنهوا مووا تنوواول الرنسوين كمووا  ووي دراسوة ) سووا  الوودينذ
  قد طبقش على الذكور  قط.

اسوت دا  القصو  كطريقوة التودريس اموا الدراسوة  سوابقة مون  يوااتفقش الدراسواش ال -7
 ال الية  قد است دمش القصة كمد ل للتدريس.

اتفقوش الدراسوواش السووابقة موون  يووا اسووت دا  الوسوواةل اإل صوواةيةذ  يووا اسووت دمش -8
المروواميا ال ووابطة والترريبيووةذ كووذل  الدراسووة  بووين اال تبووار التوواةي إليروواد الفووروق

ش اال تبووار التوواةي إليروواد  ووذه الفووروق.من  وولل العوورض السووابق ال اليووة اسووت دم
 ات  ش اورم التشابم واال تلا بين الدراساش السابقة والدراسة ال الية.

 ثانياً: الدراسات التي تناولت خرائط المفاهيم 
 

ا تلفووش الدراسوواش السوووابقة  ووي بعوووض أ وودا ها  بع وووها  وودا إلوووى تعوورا ا(ووور  -1
صوويل مووا متغيوور خ وور كووالتفكير الناقوود كمووا قووي دراسووة  ووراةط المفووا ي   ووي الت 

و أو 1995و أو اكتسووا  العمليوواش العلميووة كمووا  ووي دراسووة )رغوودةذ1994)مهوواذ
و أو أ(ر وا  وي التفكيراالبتكوارا  قووط 1997الت صويل  قوط كموا دراسوة )العطووا ذ 

و  بينموا الدراسوة ال اليوة  وود ش إلوى تعورا ا(ور كوول 1998كموا  وي دراسوة )وعوودذ
 ص  و راةط المفا ي   ي الت صيل والميول العلمية.من الق

اسوووت دمش الدراسووواش السووووابقة التصووومي  الترريبوووي الووووذا اعتمووود علوووى مرموعووووة  -2
)العطوا ذ         و ودراسوة1995ترريبية وأ رت  وابطة كموا  وي دراسوة )مهواذ

و ومنهوووا موووا اسوووت د  مرموعوووة ترريبيوووة بشوووعبتان 1998و ودراسووة )وعووودذ1997
 و.1995بتان أي ا كما  ي دراسة )رغدةذوأ رت  ابطة بشع

ا تلفووش الدراسوواش السووابقة موون  يووا عوودد أ ووراد العينووة إذ تووراوق العوودد مووا بووين  -3
ووووودةذ239) و وووووة )رغو ووووا  وووووووي دراسوو و وووووة       100وذ و)1995و كموو و وووووا  وووووووي  دراسو و كموو

وكمووا  ووي 40وذ و)1998و كمووا  ووي  دراسووة )وعوودذ64وذ و)1997)العطووا ذ 
و طالبووًا بعووود 57الدراسووة ال اليووة  كووان ) وذ أمووا عوودد أ ووراد1994دراسووة )مهوواذ

 استبعاد الراسبين. 
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اسووت دمش الدراسوواش السووابقة ا تبوواراش ومقووواييس موون إعووداد البا ووا  ووي  وووين  -4
اسووت دمش الدراسووة ال اليووة ا تبووارًا ت صوويليًا موون إعووداد البا ووا ومقياسووا رووا  ًا 

 للميول العلمية.
بقوش  يهوا الدراسوة  قود طبقوش ا تلفش الدراساش السابقة من  يا المر لوة التوي ط -5

وووووة)مهاذ وووووة 1994دراسو وووووا طبقووووووش دراسو وووووداداذ بينمو وووووة ا ول اإلعو و علووووووى مر لو
و علوى الصوا السوادس ا ساسويذ دراسوة              )العطوا ذ 1995)رغودةذ
و علووى الصووا ال(وواني 1998وعلووى الصووا ا ول ال(ووانوا ودراسووة )وعوودذ1997

 المتوسط . 
و -6 اول متغيووور الرووونس  قسووو  منهوووا طبوووق ا تلفوووش الدراسووواش السوووابقة مووون  يوووا تنوو

و ودراسووة )العطووا ذ 1994الترربووة علووى عينووة موون اإلنوواا كمووا  ووي دراسووة)مهاذ
و  ومنهوا موا تنواول 1995و ومنها ما تناول الرنسين كما  ي دراسة)رغدةذ1997

و أما الدراسة ال اليوة  قود طبقوش علوى الوذكور 1998الذكور كما  ي دراسة )وعدذ
  قط.

اسووت دا   وراةط المفووا ي  كطريقوة التوودريس  ش السوابقة موون  يوااتفقوش الدراسووا - -7
 اما الدراسة ال الية  قد است دمش القصة كمد ل للتدريس.

ا تلفووش الدراسوواش السووابقة موون  يووا اسووت دا  الوسوواةل اإل صوواةيةذ  منهووا مووا   -8   
و ومنهوا موا اسوت د  اال تبوار 1995است د  ت ليل التباين كما  وي دراسوة )رغودةذ

وووواذالتووووو و ودراسوووووة 1994اةي إليرووووواد الفوووووروق كموووووا  وووووي دراسوووووة كووووول مووووون )مهو
 و  1998و ودراسة )وعدذ1997)العطا ذ

  

مون  ولل العورض السوابق للدراسواش السوابقة سووا  التوي تناولوش القصو  او  وراةط 
المفوووا ي  ات ووو ش اوروووم التشوووابم واال وووتلا والنتووواةج واسووولو  الب وووا بوووين الدراسووواش 

 ية.السابقة والدراسة ال ال
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تعرض البا ا  ي  ذا الفصول إلوى اإلرورا اش التوي ات وذ ا البا وا  وي إعوداد وتطبيوق 
 -ترربة الب ا وعلى الن و اآلتي :

 مجتمع البحث وعينته :أوالت   
مركو  الق وا  قصوديا مون  م ا ظوة ديوالى/ ت  ا تيار متوسوطة االنتصوار للبنوين  وي   

 -لمتوسطة وال(انوية النهارية لبسبا  اآلتية :مرتما المدارس ا
 تعاون مدير المدرسة ومرشد ا التربوا  ي تسهيل مهمة الب ا وتطبيقم. -1
ا تووا  المدرسووة علوى أربووا شوع  للصووا ال(واني المتوسووط ومموا يسووهل للبا ووا  -2

 ا تيار مرموعتين متكا ةتين .
سووتيعا  عوودد ا توووا  المدرسووة علووى م تبوور مسووتقل للفي يووا  و رمووم مناسوو  ال -3

 الطل  ومره  بوساةل ريدة إلررا  الترار  .       
ورة عشووواةية  مووا وتنفيووذا للتصوومي  الترريبووي  قوود قووا  البا ووا با تيووار شووعبتين بصوو

و (ووو  ا تيوورش شوووعبة ) و لتكووون المرموعوووة الترريبيووة ا ولوووى وعووودد شووعبتي ) و و) 
بيوة ال(انيوة وعودد طلبهووا رريو طالبواذ وأصوب ش شوعبة )  و المرموعووة الت40طلبهوا ) 

وذ وبعد استبعاد الطل  الراسبين إ صاةياذ الن المادة تم(ول  بورة سوابقة لهو  مون 38) 
السوونة الما ووية و ووذا قوود يووم(ر علووى نتوواةج اال تبووار الت صوويلي وموون (وو  نتوواةج الترربووة 

و طالبووًا و ووي المرموعووة الترريبيووة  12وكوان عوودد    ووي المرموعووة الترريبيووة ا ولوى ) 
 28و طووول .  صوووار تعوووداد الطووول   وووي المرموعوووة الترريبيوووة ا ولوووى ) 9ال(انيوووة ) 

وطالبوووا ذ والرووودول 29) ال  وطالبوووا وتعوووداد الطووول   وووي المرموعوووة الترريبيوووة ال(انيوووة 
 التالي يو ح ذل  :

 و1ردول )
 تو يا عينة الب ا على المرموعتين

 

 العدد النها ي المستبعدين العدد الكلي المجموعة
 28 12 40 ريبية أولى تر

 29 9 38 ترريبية (انية

 57 21 78 العدد الكلي
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 التصميم التجريبي  : ثانيات 
 

ُيعوود اال تيووار الووودقيق للتصوومي  الترريبووي الملةووو  خموورًا مهمووًاذ  نوووم ي وومن للبا وووا 
 الدقة  ي اإلرابة عن  ر ياش الب ا والتأكد من ص ة النتاةج التي يتوصل إليها. 

 و20ذ1981ةذ)غرايب 
 التصوومي  الترريبووي  ووو عبووارة عوون م طووط وبرنووامج عموول لكيفيووة تنفيووذ الترربووةذ  

ونعنوووي بالترربوووة ت طووويط الظوووروا والعوامووول الم يطوووة بالظوووا رة التوووي ندرسوووها بطريقوووة 
 معينة (  مل ظة ما ي دا .

 و 256ذ1990)ع ي  و أنور ذ 
اة  علووووى اسوووووت دا  ا تووووار البا ووووا التصووووومي  الترريبووووي ذا ال ووووبط الر ةوووووي القوووو 

 ل القصصووي  ووي توودريس المرموعووة دمرموووعتين ترووريبيتين متكووا ةتينذ إذ اسووت د  الموو
الترريبيوووة ا ولووووى وموووود ل  ووووراةط المفووووا ي   ووووي توووودريس المرموعووووة الترريبيووووة ال(انيووووة 

                 -والم طط اآلتي يو ح ذل  :

 
 و1م طط )

 يو ح التصمي  الترريبي
  

 المتغير التابع مستقلالمتغير ال المجموعة
ووووويل  المد ل القصصي ترريبية أولى و و و و و و و و و و و و و و و و و و و الت صو

 مد ل  راةط المفا ي  ترريبية (انية والميول العلمية
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 تكافؤ المجموعات : ثالثات 
علووى الوورغ  موون أن التو يووا العشووواةي ي وومن تكووا م المرموعوواش إال إنووم  يووادة  ووي     

غيوووراش التووي توووم(ر  ووي نتووواةج الب ووواذ ال وور  علوووى السوولمة الدا ليوووة إ ا  بعووض المت
"ورو  علوى البا ووا تكووين مرموعواش متكا ةووة  يموا يتعلوق بووالمتغيراش التوي لهوا علقووة 

 بالب ا " .
 و398ذ1984) ان دالينذ                                                   

 ووي لووذل  قووا  البا ووا بت ديوود بعووض المتغيووراش التووي قوود تووم(ر  ووي نتوواةج الب ووا و 
)دررة العلو  للصوا ا ول المتوسوطذ العمور ال منويذ الت صويل الدراسوي لكول مون ا   

 وأال  و. و يما يأتي عرض لهذه المتغيراش :
 

   العلوم درجة -1   
 صوول البا ووا علووى دررووة العلووو  لكوول طالوو  موون سوورل الوودرراش بالمدرسووة للعووا     

بي والتبواين لودرراش كول المتوسوط ال سوا  سو و (  3مل ق)   2002-2001الدراسي 
موون طوول  المرموووعتين وباسووت دا  اال تبووار التوواةي للفووروق بووين درروواش المرموووعتين 
تبين عد  ورود  رق دال إ صاةيا وبذل   وان المرمووعتين متكا ةتوان وكموا  وي الرودول 

 التالي:
 

 و2ردول)
لو  للصا المتوسط والتباين والقيمة التاةية الم سوبة والردولية لمتغير دررة الع 

 ا ول المتوسط
 

عـــــــــــدد  المجموعة
 الطالب

الوســـــــــط 
 الحسابي

درجــــــــة  القيمة التا ية التباين
 الحرية

مســتو  
 الداللة

ــــــــــــــة  الدالل
 الجدولية المحسوبة اإلحصا ية

 غير دال 0.05 55 2 0.16 120.03 69.42 28 1تج 
 77.1 69 29 2تج 
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   العمر الزمني -2
علومواش ال اصوة بأعموار الطول  مون سورلش المدرسوة  صل البا ا على الم

والبطاقوة المدرسووية التووي تبووين توواري  موويلد الطول  ولعوود  ورووود موويلد بعووض الطوول  
بوواليو  والشووهر ولغوورض مطابقووة أعمووار   بمووا مورووود بالبطاقووة المدرسووية طلوو  البا ووا 

ذلو  وورود أن من الطل   وي المرمووعتين رلو   ويوة ا  ووال المدنيوة لكول مونه  وتو  
أعمووار   كانووش متطابقووة مووا مووا مورووود   ووي بطاقووة كوول موونه ذ وتوو   سووا  عموور كوول 

وذ وللت قووق موون تكووا م المرموووعتين 3طالوو  موون طوول  المرموووعتين با شووهر مل ووق )
 ووي  ووذا المتغيوور توو  ايروواد المتوسوووط والتبوواين للمرموووعتين وباسووت دا  اال تبووار التووواةي 

شووهر تبووين عوود  ورووود  وورق دال إ صوواةيا وبووذل   ووان للفووروق بووين أعمووار الطوول  با 
 المرموعتين متكا ةتان  ي متغير العمر ال مني وكما  ي الردول اآلتي:

 
 

 و3ردول )
 لمتغيرالعمرال مني المتوسط والتباين والقيمة التاةية الم سوبة والردولية 

  
 

عدد  المجموعة
 الطالب

الوسط 
 الحسابي

درجــــــــة  القيمة التا ية التباين
 الحرية

مستو  
 الداللة

الداللة 
 الجدولية المحسوبة االحصا ية

 غير دال 0.05 55 2 1.24 95.46 163.35 28 1تج 
 41.17 160.82 29 2تج 

 
 تحصيل ااب الدراسي -3 

موون العواموول التووي تووم(ر  ووي الدا عيووة ن ووو الووتعل   ووي البيةووة االرتماعيووة وال(قا يوووةذ    
واالرتمواعي الوذا تتوو ر  يووم اإلمكانواش ال(قا يوة يود ا الطالو  الوى  هوو   الوسوط العواةلي 

دراكم.  ما يدور  ي ال ياة وا 
 و 53ذ1976) الشبلي وخ رونذ 
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لذا قا  البا وا بمكا ةوة مرمووعتي الب وا  وي الت صويل الدراسوي لكول مون ا   
البطاقووة  وأال ذ إذ رمووا البا ووا البيانوواش ال اصووة بمسووتوت ت صوويل ا   الدراسووي موون

و (و  3)    مل وق   ذالمدرسية ال اصة بطول  عينوة الب وا وبمسواعدة المرشود التربووا
 ولووش مسووتوياش الت صوويل الدراسووي الووى درروواش  لتسووهيل المعالرووة اإل صوواةية وكمووا 

  ي الردول التالي:
 و4ردول )

 الت صيل الدراسي لب  وأال  
 

 

 بكالوريوس دبلو  إعدادية متوسطة ابتداةية يقرأ يكت  أمي
 6 5 4 3 2 1 صفر

   
وبعووود أن تووو  ت ويووول مسوووتوياش الت صووويل الوووى دررووواش اسوووت ر  متوسوووطها ال سوووابي 
والتبواين وباسوت دا  اال تبوار التواةي بوين مرمووعتي الب وا إذ تبوين عود  وروود  ورق دال 
إ صوواةي بينهموووا وبوووذل  تكوووون المرموعتوووان متكووا ةتين  وووي متغيووور الت صووويل الدراسوووي 

  ي الردول التالي :لب  وكما 
 

 و5ردول )
 المتوسط والتباين والقيمة التاةية الم سوبة والردولية لمتغير الت صيل الدراسي لب  

 

عدد  المجموعة
 الطالب

الوسط 
 الحسابي

درجـــــــــــة  القيمة التا ية التباين
 الحرية

مســـتو  
 الداللة

الداللــــــــــة 
 الجدولية المحسوبة االحصا ية

 غير دال 0.05 55 2 1.02 2.28 4 28 1تج 
 3.21 3.55 29 2تج 
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 الدراسي  أالمتحصيل  -4
كوووذل   صووول البا وووا علوووى الت صوووويل الدراسوووي لوووب  مووون البطاقوووة المدرسووووية   

و و وول مسوتوياش الت صويل الدراسوي لوب  إلوى دررواش 3لطل  عينة الب وا  مل وق )
تبووواين وباسوووت دا  اال تبوووار و أعوووله وورووود المتوسوووط ال سوووابي وال4كموووا  وووي الرووودول )

التواةي إليروواد الفوروق بووين المرمووعتين تبووين عوود  وروود  وورق دال إ صواةيًا  ووي متغيوور 
 ي :تالت صيل الدراسي لب  وكما  ي الردول اآل
 

 و6ردول )
 لل  المتوسط والتباين والقيمة التاةية الم سوبة والردولية لمتغير الت صيل الدراسي

 

 

عدد  المجموعة
 الطالب

الوسط 
 الحسابي

درجة  القيمة التا ية التباين
 الحرية

مستو  
 الداللة

الداللة 
 الجدولية المحسوبة االحصا ية

 غير دال 0.05 58 2 0.026 2.15 2.35 28 1تج 

 2.01 2.34 29 2تج 
 

 ضتوووأ(ير بعووووبعوود إرووورا  عمليوووة التكووا م بوووين المتغيوووراش الموووذكورة خنفووًا اصوووبح 
  . تم(ر على نتاةج الترربة خمناً  أن اررية التي يمكن العوامل ال

 مستلزمات البحث:  رابعات 
 

  للعيمنة للم دة يلخسخ  -1

ت  ت ديد المادة العلمية بالفصول ال مسوة ا ولوى مون كتوا  الفي يوا  للصوا ال(واني 
 المتوسط و ي :

 الفصول ا ول )المادةو.     . أ
 الفصل ال(اني )ال ركةو. .  
 )القوتو.الفصول ال(الا     . ش
 الفصل الرابا )الشغل والقدرة والطاقةو.    . ا
 الفصل ال اموس )الكهرباةية الساكنةو.    .  

و أا موون بدايووة 2003-2002لتدريسووها  ووي الفصوول الدراسووي ا ول للعووا  الدراسووي )  
 العا  الدراسي الى نهاية الفصل الدراسي ا ول .
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 الفيزيا ية المفاهيم تحديد -2  
الموووادة العلميوووة  وووي الفصوووول ال مسوووة ا ولوووى مووون كتوووا  الفي يوووا   بعوود أن ت ديووود     

للصوووا ال(ووواني المتوسوووط . قوووا  البا ووووا بت ليووول م تووووت تلووو  الفصوووول السووووت ل  
المفووا ي  الرةيسووة والفرعيووة علووى و ووق تووودر  المفووا ي  موون ا ك(وور عموميووة إلووى  ا قووول 

لوغ عودد المفوا ي  ) تعميما (  المفا ي  ا ك(ر  صوصية لكل  صل من الفصوولذ وقود ب
ومفهومووواذ تووو  عر وووها علوووى لرنوووة مووون الم كموووين مووون المت صصوووين  وووي التربيوووة 76

[ للت(بوش مون صو تها واسوتيفاةها للم تووت و4)وطراةق التودريس ومدرسوي الفي يوا  حمل وق 
 وقد ت  االتفاق على قبول  ذه المفا ي 

  إعخلد للق ص.3  
   

 وي الفصوول ال مسوة ا ولوى مون كتوا   بعد أن ت  ت ديد الموادة العلميوة المتم(لوة
الفي يوووا  للصوووا ال(ووواني المتوسوووط. قوووا  البا وووا بأعوووداد مرموعوووة مووون القصووو  بعووود 
اطلعووم علووى العديوود موون المصووادر العلميووة والتربويووة موون كتوو  منهريووة وغيوور منهريووة 
ومرولش وموسووعاش تعنووى بمو ووي  القصوو ذ (و  صوات مرموعووة تتناسو  وم توووت 

قصووة منهووا  20ورووودة  ووي الفصووول ال مسووة خنفووة الووذكر توو  ا تيووار المووادة العلميووة الم
 و  1بشكل مدا ل.  مل ق)

 وقد مر إعداد القص  بالمرا ل التالية: 
 ت ديد المادة العلميوووة .-أ
 ت ديد الهدا من القصة .- 
 صياغة م تووت القصة.- 
وعنوود عوورض نموواذ  موون تلوو  القصوو  علووى عوودد موون الم تصووين  ووي التربيووة   

و تو  االتفواق علوى أن  وذه 5ةق التدريس والم تصوين  وي الفي يوا  ومدرسويها مل وق)وطرا
القصو  يمكوون أن تكووون موودا ل مناسووبة لتودريس الفي يووا   ووي الصووا ال(وواني المتوسووط 
وبووووذل  أصووووب ش الموووودا ل القصصووووية رووووا  ة  غووووراض  ووووذا الب ووووا للتطبيووووق علووووى 

 و1المرموعة الترريبية ا ولى.  مل ق )
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  را ط المفاهيمبناء خ -4
بعوود أن توو  ت ديوود المفووا ي  الفي ياةيووة الرةيسووة والفرعيووة قووا  البا ووا ببنووا   ووراةط   

المفوا ي  لكوول  صول موون الفصوول و ووذه ال وراةط يمكوون تر ةتهوا الووى  وريطتين أو (وولا 
 راةط و قا لم مون الفصل وو قا لما يت منم كل درس من الودروس لتقوديمها كمود ل 

) المرموعوة الترريبيوة ال(انيوة و  إن  وراةط  ي الصوا ال(واني المتوسوطلتدريس الفي يوا   و
المفوووا ي  العلميووووة تبوووور  مووون تأكيوووود التربووووويين علووووى  ووورورة تنظووووي  ال قوووواةق المفككووووة 

 والمتسعة على  يةة مفا ي  مترابطة .
 و12ذ1993)مردا ذ

كوول  صووول موون الفصوووول لمفوووا ي  ولهووذا قووا  البا وووا بتصوومي   وووراةط المفووا ي    
 مسة خنفة الذكرذ وقد مر تصمي  ال راةط بال طواش اآلتية :ال 
برا  مفا يمم ا ساسية.    أ .  ت ديد الهيكل العا  لكل درس وا 
  . ت ديد المفا يووو  الفرعية.  
 ا. ت ديد المفا ي  ا قل عمومية.  
  .  ت ديد المفا ي  ال اصووة . 
 ت وديد ا م(لة. . ق
تعمل على إبورا  العلقواش بوين المفوا ي       وتو وح خ.   ايراد كلماش ربط مناسبة  

 المعنى.
 و 32ذ1997) العطا ذ

و ي  و  ما تقود  اعود البا وا  وراةط المفوا ي   (و  عورض  وذه ال وراةط علوى  
مرموعووة موون ال بووورا  والمشوور ين التربووويين ومدرسوووي المووادة للتأكوود مووون سوولمتها وبعووود 

عوووض مووون  وووذه ال وووراةط وتووو  تعوووديلهاذ مل ظوووة ال بووورا  بووور ش بعوووض اآلرا  لتعوووديل ب
وبوووذل  أصوووب ش روووا  ة لتقوووديمها كمووودا ل  وووي تووودريس المرموعوووة الترريبيوووة ال(انيوووة . 

 و2مل ق )
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  السلوكية ااهداف صياغة -5
 

ا  ووداا السوولوكية مووا  ووي إال الغايوواش أو ا  ووداا التعليميووة الم ووددة كمعيوووار 
 للسلو  الفعلي .

(Good, 1973 ,393و 
لتربووووا يعنووي الغايوووة التوووي تسووعى التربيوووة للوصوووول إليهوواذ وعليوووم  وووان والهوودا ا

ت ديود ا  وداا يسواعد علووى رسو  ال طوط التعليميوة وا تيووار ال بوراش التعليميوة المناسووبة 
وا نشووطة التعليميوووة وطوورق التووودريس الملةموووة و ووي تقووودي  مووودت  اعليووة عمليوووة التعلوووي  

السوولوكية  وي ايروواد نوووي موون التوووا ن  و وتسوواعد ا  ووداا23ذ1987والوتعل  .)ال طيوو ذ
بوووين م تلوووا مرووواالش ا  وووداا التربويوووة وترعووول عمليوووة التقووووي  السوووليمة أمووورًا ممكنوووًا 
ميسوورًاذ وتسووه   ووي بنووا  المنووا ج التعليميووة وتطوير ووا وتسوواعد المعلمووين وت فوو    علووى 

 المشاركة  ي تقوي  البرامج التربوية.
 و85ذ1991)مريدذ

عاموووة لتووودريس موووادة الفي يوووا  للصوووا ال(ووواني المتوسوووط و وووي  وووو  ا  وووداا ال
وم توووت الفصووول ال مسووة المقوورر تدريسووها  وولل موودة الترربووةذ قووا  البا ووا بصووياغة 
ا  ووداا السووولوكية بعووود ت ليووول م تووووت الفصووول ال مسوووةذ وقووود ا وووذ باالعتبوووار تو يوووا 

 ود ًاذ  و150للمروال المعر ويذ  بلوغ عودد ا )  (Bloom) ا  وداا علوى مسوتوياش بلوو 
وقوود اعتموود البا ووا تصوونيا بلووو  لب ووداا  وووي مراالتووم ال(ل(ووة النووم يعوود موون اك(ووور 

 التصنيفاش شيوعًا وتفصيًل واست دامًا .
 و .83ذ1990)الوكيل و سينذ

تو  عوورض ا  ووداا السوولوكية علووى عودد موون المت صصووين  ووي التربيووة وطراةووق   
يتها للم تووت التعليموي  و وي التدريس لل ك  على و وو ها ودقوة صوياغتها ومودت شومول

 ووو  خرا  الم كمووين توو  تعووديل وصووياغة بعووض منهووا و ووذا بع ووها اآل وور  اصووبح 
 و6و  د ا سلوكيا.  مل ق )145عدد ا النهاةي )
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  اليومية التدريسية الخطط إعداد -6 
" ال طووة مووا  ووي إال توودوين موونظ  و طووواش مترابطووة لمووا يريوود أن يقدمووم المعلوو  

وموواش لملمووا  بهووا ولمووا يريوود إنرووا ه  ووي الصووا والوسوواةل التعليميووة للمتعلمووين موون معل
التووي سيسووت دمها لهووذا الغوورض كنتيرووة لمووا ي وودا موون  عاليوواش  ووي أ(نووا  الموودة التووي 

و ويتوقوا نرواق المعلو   وي ت قيوق 237ذ1991يق ويها المعلو  موا المتعلموين " )مريودذ
 ال طط التي و عها . ا  داا التعليمية بدررة كبيرة على مدت واقعية ودقة

 و206ذ1993)عبد اللطيا ذ 

اطلوووا البا وووا علوووى العديووود مووون النمووواذ  ل طوووط تدريسوووية عنووود إعوووداده ل طوووط 
التوودريس ومنهووا النمووواذ   ووي رسووواةل المارسووتير والووودكتوراه وكووذل  النمووواذ  الووواردة  وووي 

ة و  طووة تدريسووية لكوول مرموعوو20الكتوو  التووي تهووت  بالتربيووة وطراةووق التوودريسذ واعوود )
موون المرموووعتين الترووريبيتين وتوو  عوورض نموواذ  موون تلوو  ال طووط علووى مرموعووة موون 
الم كمووين المت صصووين  ووي التربيووة وطراةوووق التوودريس ومدرسووي المووادة  للتعوورا علوووى 
صوول ية وطريقووة عر ووها للمو وووي وبنووا  علووى مل ظوواش ال بوورا  واال تصاصوويين 

 و 7تها النهاةية. مل ق )التربويين ت  تعديل من  ذه ال طط أعيد كتابتها بصيغ

    أدوات البحث :خامسات  
لغوورض ت قيوووق  وود ي الب وووا تطلووو  اسووت دا  أداتوووين ا ولووى تقووويس الت صووويل   

 العلمي لدت أ راد عينة الب ا وال(انية تقيس الميول العلمية لدت  ذه العينة و ما: 
 التحصيلي االختبار (1-5)
 

لمفووا ي   ووي الت صوويل لوودت  رول التعوورا علووى ا(وور موود لي القصوو  و ووراةط ا
طول  عينوة الب وا ال والي البود مون توو ر أداة قيواس وعليوم كوان مون متطلبواش الب ووا 
إعووووداد ا تبوووووار ت صووووويلي لقيووووواس الت صوووويل للمرموعوووووة الترريبيوووووة ا ولوووووى ومقارنتوووووم 
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بالت صوويل للمرموعووة الترريبيووة ال(انيووةذ  اال تبووار يم(وول عينووة موون ا  ووداا السوولوكية 
 عملية التدريس. المت ققة أ(نا 

 

 تية :و رل إعداد اال تبار الت صيلي اتبا البا ا ال طواش اآل   
 

ت ديد الموادة العلميوة و وي ال طووة ا ولوى  وي بنوا  اال تبوار الت صويلي وقود تو   -1
ت ديوود ا مسوووبقا بالفصووول ال مسوووة ا ولووى مووون كتووا  الفي يوووا  للصووا ال(ووواني 

 المتوسط .
 

صووياغة ا  ووداا السووولوكيةذ وتوو  التطوورق إلوووى ت ليوول م توووت المووادة العلميوووة و  -2
 ذل  مسبقا .

إعووووداد ال ارطووووة اال تباريووووة ) روووودول المواصووووفاش و و ووووو روووودول يووووربط بووووين  -3
ا  داا الم توت ويبوين الوو ن النسوبي لكول رو   مون ا رو ا  الم تلفوةذ وقود تو  
إعووداد روودول المواصووفاش باالعتموواد علووى ا  ووداا المصوونفة  سوو  تصوونيا 

عة على الفصول ال مسوة وباالعتمواد علوى ال طوط التدريسوية المنفوذة بلو  والمو  
 . 

 تية :وقد مر عمل ردول المواصفاش بال طواش اآل    
 

.  رول ت ديود أو ان الفصوول  قوود تو  اعتمواد عودد ال صوو  المسوتغرقة لتودريس كوول 1
 صل وقسمتم علوى عودد ال صو  المسوتغرقة لتودريس كول الفصوولذ علوى اعتبوار 

 و دقيقة ومن  لل تطبيق العلقة اآلتية:45تساوا  منًا مقداره ) أن كل  صة
  

 و ن الفصل=        
 

 

 

 
% و للفصوول 20%ذ 15%ذ 30%ذ 20%ذ 15وقود كانوش ا و ان كموا يلوي )

 )ا ولذ ال(انيذ ال(الاذ الراباذ ال امس و على التوالي .

 ال من المستغرق لتدريس الفصل
 

 كل الفصوللال من الكلي لتدريس   
 

X100 
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)           ا البا ووا و ووي. أموا أو ان المسووتوياش  ووي المروال المعر ووي التووي اعتمود 2
و  قوود توو   سوابها موون عوودد ا  ووداا السوولوكية  و3)ذالتطبيووقو2)ذ االسووتيعا و1)التوذكر

لكوول مسووتوت موون المسووتوياش مقسوووما علووى مرموووي ا  ووداا السوولوكية للمسووتوياش 
 خنفة الذكر وو قا للعلقة التالية :

 
 و ن المستوت=  
 

 
ووووووش ا و ان  ) و و و و و و و و و و و ووووود كانوو و و و و و و و و و و و و وووووتوياش19.3%ذ 25.8%ذ 54.8وقو و و و و و و و و و و و و              %و للمسوو

 التذكرذ االستيعا ذ التطبيقو على التوالي .)
 
 
 
 
 
 

   
 

 والتذكر:ويتم(ل  ي القدرة على تذكر المعارا سوا  عن طريق استدعاةها من الذاكرة أو تعر ها.1) 
 واالستيعا : ويتم(ل  ي القدرة على التفسير وصياغة المعارا والمعلوماش بأسلو  رديد.2)
 التطبويق: ويتم(ل  ي القدرة على توظيا المعارا والمعلوماش  ي استعماالش مناسبة رديدة.و3)

 
 
 

مرموي ا  داا ال اصة 
 عدد ا  داا الكلوووي بالمستوت

100 



 

67 

 و  د ًا سلوكيًا لتكون عينة مم(لة لب داا السلوكية  المت ققة 50.ا تار البا ا )3
التووي صوواغها البا ووا التووي يعتقوود إنهووا تغطووي معظوو  الم توووت التعليمووي الووذا أراد 

نظر االعتبار  مون اإلرابوة عون اال تبوار وقود صوات البا وا الب ا ت قيقمذ خ ذًا ب
لكوول  وودا سوولوكي  قوورة ا تباريووة مو عووة  سوو  ال ارطووة اال تباريووة علووى  صووول 

 و .8الكتا  ال مسة كما  ي الردول)
 

 

 و8ردول )
 ردول المواصفاش 

 

 المستو           
 الفصل

تذكر  
54.8% 

 ستيعابا
25.8% 

 تطبيق
19.3% 

الوزن  المجموع
 الكلي

 % 15ا ول
  صة 3 

17 8 6 31 
21% 

 % 20ال(اني 
  صة 4

12 4 7 23 15% 

% 30ال(الا 
  صة6

23 10 7 40 
28% 

% 15الرابا 
  صة3

13 5 2 20 13% 

 %20ال امس   
  صة4

18 10 3 31 
21% 

 145 25 37 83 المرموي
100% 

 
 

و -4 د طبقوووش  رووول تو يوووا  قوووراش اال تبوووار  سووو  المسوووتوياش للفصووول الوا ووود  قوو
 تية :العلقة اآل

       
 المستو  وزن×وزن الفصل×عدد ااس لة لكل خلية = عدد ااس لة الكلي         
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 وقد تو عش ا سةلة  س  ال ليا كما  ي الردول اآلتي:    
 

 و9ردول )
 تو يا الفقراش اال تبارية 

 

 المجموع تطبيق استيعاب تذكر الفصل
1 4 2 1 7 
2 6 2 2 10 
3 8 4 3 15 
4 4 2 2 8 
5 6 2 2 10 

 10 12 28 عدد الفقراش
  قرة 50

 
بعوود ت ديوود رووودول المواصووفاش السووابق قوووا  البا ووا با تيووار نووووي اال تبووار ووقوووا  -5

ا تيوواره علوووى اال تبوووار المو وووعي لبنوووا   قوووراش اال تبووارذ وذلووو  الن علموووة 
الطالوو  تتمتووا بدررووة عاليووة موون ال(بوواش  نهووا ال تتووأ(ر بذاتيووة التصوو يحذ و ووي 

    المقصووووود بدرروووووة  تووووو ر تغطيووووة ريوووودة للمووووادة الدراسوووووية وت وووودد نوووواتج الووووتعل 
وذ إذ  ووي تمتوووا  بم ايووا عديووودة و ووي المو ووووعية 91ذ1985عاليووة.) عوووودة ذ 

والشووووومولية والصووووودق وال(بووووواش وسوووووهولة اإلرووووورا  والتصووووو يح وقلوووووة التكووووواليا 
 واالقتصاد  ي الرهد عند التص يح . 

 و65ذ 1989) ع ي ذ 
موون متعوودد النووم موون كووذل  اعتموود البا ووا اال تبووار الت صوويلي موون نوووي اال تيووار       

أرود أنواي اال تباراش المو وعيةذ  اصوة إذا قلول الت موين عنود اإلرابوة عليهوا ب يوادة 
 عدد البداةل الى أربعة.

 و  75ذ1976) الشبلي وخ رونذ 
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 االختبــار صدق :(1-5- 1)
اال تبار يعني مقدرتم على قياس ما و ا من ارلم أو السمة المراد  صدق          
و وقد ت  است را  ا نواي اآلتية 123ذ1990االما  و خ رونذقياسها )  

 لصدق اال تبار :
 

 أ.الصدق الظاهري  

سوووم أا أن اال تبووار يت ووومن ي ووو اإلشوووارة الووى مووودت مووا يبووودو أن اال تبووار يق       
 قووراش يبوودو إنهووا علووى صوولة بووالمتغير الووذا يقوواسذ وأن م وومون اال تبووار متفووق مووا 

 الغرض منم . 
 و 123ذ1990و خ رونذ)اإلما  

وقووود توووو  الت قووووق موووون  ووووذا الصوووودق مووون  وووولل عر ووووم علووووى مرموعووووة موووون 
 و 5المت صصين بالتربية وطراةق التدريس ومدرسي المادة . مل ق) 

 ب .صدق المحتوى
يهدا  ذا النووي مون الصودق إلوى معر وة مودت تم(يول اال تبوار للظوا رة السولوكية 

ذ ويعتبووور  ووذا النووووي موون الصووودق أ ووو  أو المو وووي الدراسوووي الووذا يهووودا الووى قياسوووم
 ا نواي المست دمة  ي اال تباراش الت صيلية . 

 و 39ذ1981)ال وبعي وخ رونذ
ويعتموود علووى مووا يقوورره المت صصووون عوون اال تبووار موون  وولل تف وو  قاةمووة 

 مواصفاتم وطريقة بناةم . 
 و87ذ1986)أبو  ط  وسيدذ

المواصووفاش وا  ووداا وقوود توو  ذلوو  موون  وولل عوورض  قووراش اال تبووار وروودول 
السوولوكية علووى مرموعووة موون ال بوورا  والمت صصووين بالتربيووة وطراةووق التوودريس. مل ووق 

 و5)
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 صدق البناء -ج

يقصوود بصوودق البنووا  لل تبووار موودت قيوواس اال تبووار لسوومة أو ظووا رة سوولوكية  
معينةذ  البا ا  ي  ذا النوي من الصدق ي واول معر وة طبيعوة الظوا رة السولوكية التوي 

اال تبووار الووى قياسووهاذ ويمكوون ت قيووق  ووذا النوووي موون الصوودق إذا كانووش الفقووراش  يسوعى
 ممي ة .           

 و 44ذ1981)ال وبعي وخ رونذ  
وبموا أن معاموول التمييو  قوود تو  ايروواده للفقوراش )كمووا سويرد ال قووًاو لوذا  اال تبووار 

 يمتل  صدقًا بناةيًا 
 االختبار لفقرات اإلحصا ي التحليل(:2-1-5)
كووود موووون الت ليوووول بعووود الت قووووق مووون صوووودق اال تبووووار الت صووويليذ ولغوووورض التأ    

اإل صووواةي لفقراتووومذ إذ إن مووون مواصوووفاش اال تبوووار الريووود  وووو إرووورا  عمليوووة ت ليووول 
إ صوواةي لفقراتوومذ وتت وومن عمليووة الت ليوول  ووذه تعوورا قوودرة الفقووراش  ووي التمييوو  بووين 
ا  وراد الووذين ي صولون علووى درروواش عاليوةذ والووذين ي صوولون علوى درروواش من ف ووة 

  ي المقياس نفسم . 
 و272ذ1973) رابرذ                                             

ويقصوود بت ليوول الفقووراش إ صوواةيًا اسووت را  معاموول السووهولة ومعاموول الصووعوبة 
ومعامول التمييوو  وكووذل  ت ديود  عاليووة البووداةل ) الممو وواشو تمهيودا لل كوو  علووى الفقوورةذ 

ذا كانش  عيفة نت ل  منها أو ن سنه  ا . أذا كانش ريدة نبقيها وا 
 و82ذ1991)الروسان وخ رونذ                                       

ووووواري   وووووار بتوو وووووا  البا وووووووا بتطبيوووووووق اال تبوو ووووول قوو وووووذا الت ليوو ووووورا   وو ولغووووووورض إروو
و طالبووًا موون طوول  الصووا 46علووى عينووة اسووتطلعية مكونووة موون ) 23/12/2002

تيوار  ووذه ال(واني المتوسوط  وي متوسوطة ا صوودقا  للبنوين  وي مركو  بعقوبووةذ وقود تو  ا 
المدرسووة السووبا  عديوودة منهووا أن موودير المدرسوووة ومدرسووة المووادة كووانوا علووى اسوووتعداد 
للتعواون موا البا وا  ووي إرورا  اال تبوار والسووب  اآل ور أن  وذه المدرسووة تقوا  وي بيةووة 
مشوابهة لبيةوة المدرسووة التوي يرورا البا ووا  يهوا ترربتومذ إ ووا ة إلوى أن مدرسوة المووادة 

ال مسووة ا ولووى و ووي موون  وودود الب ووا ال ووالي بعوود أن توو   كانووش قوود أكملووش الفصووول
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إعوول  الطوول  بموعوود اال تبووار قبوول موودة موون قبوول مدرسووة المووادةذ  يووا أ بوورته  أن 
ن الغايووة منووم  ووو التهيووم المت ووان نصوووا  لووديه  امت انووا شووامل بالفصووول ال مسووة وا 

مبووورراش  وووذا السوونة وان  يوووم مسوواعدة إلووويه  لووود عه  إلووى القووورا ة بروودذ وقووود كوووان موون 
اال تبوار إ ووا ة لموا سووبق موون مبورراش  ووو ت ديود الوو من الوول   الرراةوم وكووذل  للتأكوود 

 من و وق  قراش وتعليماش اال تبار.
وبعد إررا  اال تبار قا  البا ا بنفسم بتصو يح أوراق اال تبوارذ وذلو  بأعطوا  

 تروكة.دررة وا دة لمرابة الص ي ة عن الفقرة وصفر لمرابة ال اطةة أو الم
وبعووود تصووو يح إرابووواش العينوووة االسوووتطلعية قوووا  البا وووا بوووأررا  عمليوووة الت ليووول    

 اإل صاةي وكاآلتي :
 حساب القوة التمييزية للفقرات: -1
يقصوود بتمييوو  الفقوورة موودت قوودرتها علووى التمييوو  بووين الطلبووة الووذين ي صوولون علووى    

  تبار.درراش عالية والطلبة الذين ي صلون على درراش من ف ة  ي اال
 و129ذ1999) الظا ر وخ رونذ                                      

لغوورض إيروواد القوووة التميي يووة لفقووراش اال تبووار قووا  البا ووا بترتيوو  درروواش إرابوواش    
الطل  تنا ليا  س  ت صيله   ي اال تبوار وتو  تقسوي  الطول   سو  ت صويله  الوى 

لكول منهموا اذ ينصوح بأ وذ  وذه النسوبة عنودما 0.50 ةتينذ  ةة عليا و ةة دنيا  وبنسبة 
 تكون العينة قليلة نسبيا . 

 و 286ذ1998) ا مد ذ                                               
أي وًا. وبتطبيوق معادلوة  23وعودد أ وراد الفةوة الودنيا  23وقد بلغ عدد أ وراد الفةوة العليوا 

ووووووة التميي   و و و و و و و وووووا  القو و و و و و و و ووووو   سوو و و و و و و و وووووة تو و و و و و و و ووووووة التميي يو و و و و و و و وووووار                         القو و و و و و و و ووووووراش اال تبوو و و و و و و وووووة لفقو و و و و و و و يو
و وتعووود  وووذه القيموووة مقبولوووة إذ 10مل وووق ) و 52,0  - 26,0 )وتراو وووش قيمتهوووا بوووين

  اك(ر . 25,0و الى أن قوة التميي  المقبولة من1992يشير الروسان)
 

 حساب معامل الصعوبة ) السهولة ( للفقرات -2
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طلبوة الوذين أرووابوا عون الفقوورة بصوورة  اطةووة تقودر صوعوبة الفقوورة بالنسوبة المةويووة لل   
والفقووورة الريووودة  وووي الفقووورة التوووي  و Gronlund,1966,211مووون الطلبوووة الم تبووورين )

 و.80,0- 20,0يتراوق معامل صعوبتها بين )
 و 18ذ1983)العاني ذ عن                                                

عادلوة الصوعوبة وقود تراو وش قيمتهوا وقد ت   سا  صعوبة كول  قورة باسوت دا  م
المصوووودر           و و وووذه القيمووووة مقبولوووة  سووو 10مل وووق ) و 80,0 - 21,0)بوووين

 .السابق
 حساب ثبات الفقرات -3

يقصوود ب(بوواش اال تبووار إن دررووة الفوورد ال تتغيوور رو ريووا بتكوورار إروورا  اال تبووار       
قووويس دوموووا موووا و و وووو يعنوووي كوووذل  قدرتوووم علوووى أن ي140ذ1999)الظوووا ر وخ ووورونذ
و أو انووم ممشوور لمودت االتسوواق أو ال(بوواش الووذا يقوويس 363ذ1981يقويس) عبوود الووداة ذ

تو  اسووت را         و131ذ1985بوم ال تبوار موا  وو مصووم  مون ارول قياسوم )دورانذ 
وووووة وووووت دا  معادلوو وووووار باسوو ووووواش اال تبوو ووووول (بوو وووووودر                          معاموو و -)كو

ووووووون ووووواق  (Kuder-Richardson-20)و20-ريتشاردسو و وووووت را  االتسو و وووووممة السو و والمصو
) يريوو              الوودا لي لل تبووار إذا كانووش رميووا  قراتووم موون النوووي المو وووعي 

عنهوووا الطالووو  إرابوووة صووو ي ة أو  اطةوووة  قوووطو ذ بعووود تطبيوووق اال تبوووار علوووى عينوووة 
و و وووي 89,0و طالبوووًا ورووود أن معاموول (بووواش دررووواش اال تبوووار )46اسووتطلعية مووون )
 ما .  قيمة عالية الى  د

 و133ذ1985)رودنيذ                                                  
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 فعالية البدا ل ) المموهات(-4
أن ال كو  علووى صوول ية بووديل مووا يووت  مون  وولل مقارنووة أعووداد المريبووين عليووم 
من أ راد المرموعتين العليا والدنيا وأن يرذ  إليوم عوددا مون المريبوين مون كول مرموعوة 

 ن يكون عدد أ راد الفةة الدنيا الذين ا تاروه أعلى من عدد أ راد الفةة العليا .ذ وا
 و  131ذ1999)الظا ر وخ رونذ                                       

رووذبش إليهووا البووداةل وبعوود  سووا   عاليووة البووداةل للبووداةل ال اطةووة تبووين أن  ووذه 
طوول  الفةووة العليووا ولهووذا تقوورر اإلبقووا      عووددا موون طوول  الفةووة الوودنيا اك(وور موون رووذبها ل

سووولمة اال تبوووار  إلوووى انوووم يمكووون االطمةنوووان  اإلرووورا اشوبهوووذه  علوووى بوووداةل الفقوووراش.
الت صووويلي و تمتعوووم بقووودر كووواا مووون المو ووووعية والصووودق وال(بووواش والتمييووو  و عاليوووة 

 ادللب وووا العلموووي واعتمووو كوووأداةالبووداةلذ مموووا ي قوووق لل تبوووار ال صووواة  التوووي تم لوووم 
    و10التي سيقيسها  يما بعد. )انظر مل ق نتاةرم
  العلمية الميول مقياس- 

لمعر ة ا(ر المد ل القصصي ومد ل  راةط المفوا ي   وي الميوول العلميوة لكول مون     
طووول  المرمووووعتين التروووريبيتين ا ولوووى وال(انيوووة علوووى التووووالي اعتمووود البا وووا علووووى 

و لقيوواس الميوووول العلميووة لطووول  2002مووود )مقيوواس الميوووول العلميووة الوووذا اعتمووده ا 
الصوا ال(واني المتوسوط  وي المودارس المتوسوطة وال(انويوة النهاريوة  وي مدينوة الموصولذ 
ونظووورا ل دا(وووة تطبيوووق  وووذا المقيووواس إذ تووو  الت قوووق مووون صووودقم و(باتوووم مووون البا وووا 

توم أو إ ا ة لكونم صال ا للبيةة العراقية  قد ت  اعتمواده دون تغييور  وي شوكل  قراا مد
وقووود توووو  تصووو يح  اسووووتراباش الطوووول   ذو11مل ووووق ) و  قووورة 43عووودد ا البووووالغ  ) 

 و5ذ4ذ3ذ2ذ1الووووودرراش) بأعطوووووا وال(انيوووووة وذلووووو   ا ولوووووىالتروووووريبيتين  للمرمووووووعتين
 .  للستراباش)كبيرة ردًاذ كبيرةذ متوسطةذ قليلةذ نادرةو على التوالي

 

 : تطبيق التـجربةسادسات 
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ق الترربووة علووى عينووة الب ووا للمرموووعتين الترووريبيتين ا ولووى بوودأ البا ووا بتطبيوو     
إذ قووا  بتوودريس المرموووعتين بنفسوومذ  3/10/2002وال(انيووة  ووي يووو  ال موويس الموا ووق 

وبواقووا  صووتين لكوول مرموعووة اسووبوعياذ وقوود كووان روودول تو يووا ال صوو  ا سووبوعية 
 للمرموعتين كاآلتي :

 
 

 و10ردول) 
 ردول ال ص  ا سبوعية 

 

 

 الحصة الثانية الحصة ااولى ماليو 
 ترريبية أولى ترريبية (انية السبش
 ترريبية (انية ترريبية أولى ال ميس

 

 

واسووتمر البا ووا بالتوودريس طوووال موودة الترربووة الفصوول الدراسووي ا ول موون العووا  
ذ وتووو  تووودريس المرمووووعتين الموووادة التعليميوووة  نفسوووها و وووي  2003 – 2002الدراسووي 

و 8 ولوووى مووون كتوووا  الفي يوووا  للصوووا ال(ووواني المتوسوووطذ الطبعوووة)الفصوووول ال مسوووة ا
و والمو ي  وي المدرسوةذ وتو  تودريس المرمووعتين  وي قاعوة م تبور الفي يوا  1998لسنة)

بالمدرسووة و ووي قاعووة ريوودة موون  يووا االسووتيعا  ولتسووهيل إروورا  الترووار ذ وعر ووش 
موون الترربووة  ووي يووو   المرموعتووان لوونفس اال تبوواراش أ(نووا  موودة الترربووةذ وتوو  االنتهووا 

ذ توو  تطبيووق مقيوواس الميووول العلميووة علووى المرموووعتين  ووي نفووس اليووو  25/12/2002
تووو  ا تبوووار المرمووووعتين  28/12/2002و وووي يوووو  السوووبش  26/12/2002ال مووويس 

   .باال تبار الت صيلي بعد إعل  الطل  بموعده قبل اسبوي من تطبيقم
 

 
 
 

  اإلحصا ية الوسا ل:  سابعات 
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  البا ا الوساةل اإل صاةية اآلتية : است د 
 االختبار التا ي لعينتين مستقلتين: -1
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 إذ أن:
     

1
،2: المتوسوووط ال سوووابي للمرموعوووة الترريبيوووة ا ولوووى والمرموعوووة الترريبيووووة

 التوالي.ال(انية على 
      n1 ذn2 : عوووودد طوووول  المرموعووووة الترريبيووووة ا ولووووى والمرموعووووة ال(انيوووووة

 الترريبية على التوالي.

1
،2

:للمرموعوووووة الترريبيوووووة ا ولوووووى والمرموعوووووة الترريبيوووووة ال(انيوووووة        التبووووواين
 على التوالي.

(Class and Stanly,1970,295) 
 لحساب ثبات الفقرات: 20-ريتشاردسون-معادلة كودر-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-

 اخ   xا                  
 س2ي                    

 

   و - 1)
 =    ر 1- 

 إرابة ص ي ة. نسبة الطل  الذين أرابوا عن الفقرة:ا 
 إرابوة  اطةة. : نسبة الطل  الذين أرابوا عن الفقرةاخ
 :التباين  ي درراش الطل  على رميوووا الفقراش.س2ي

 الفقراش.  :عدد
 و165ذ1985)رودنيذ
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 معادلة معامل الصعوبة 
                            
                            

 

 
 :معادلة معامل التمييز للفقرات الموضوعية-4

N

NN
p

1U


 

 معادلة إيجاد فعالية البدا ل:-5
 

  
 

 مستوت صعوبة الفقرة *=
 عدد الطل  الذين أرابوا إرابة ص ي ة

 عدد الطل  الكلي الذين  اولوا اإلرابة
 

 معامل  عالية البداةل =
   عون –ي   ن

 2 ن 1

X100 

 و290ذ1998)عودةذ

 أن:إذ إذ 
NU :.عدد الطل  المريبين عن الفقرة بصورة ص ي ة من المرموعة العليا  قط 
N1 :ن الفقرة بصورة ص ي ة من المرموعة الدنيا  قط.عدد الطل  المريبين ع 
N  : من مرموي الطل .50عدد الطل  من المرموعة الوا دةذ أا مايعادل % 

 و21ذ1983)العانيذ

 إذ أن:
 .عدد الطل  الذين ا تاروا البديل من الفةة العليا:ي  ن
 .الذين ا تاروا البديل من الفةة الدنيا عدد الطل :   عون

 و291ذ1998)عودةذ

الشاةا است دا  مستوت الصعوبة  ي المعادلة ال اصة بأيراد معامل سهولة *:
 معامل السهولة.-1الفقرة. علمًا ان :  معامل الصعوبة =
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 لة حساب التباين للعينة  معاد.6
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 =2ي
 2سو-مرو)س

 1-ن
 :التبووووواين. 2ي

 س:الدرروووواش.
 س:الوسوط ال سابي.

 ودد الطل .ن: عوو
 و261ذ1977)البياتيذ
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 الفصل الرابا
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يت وومن  ووذا الفصوول عوورض النتوواةج التووي توصوول إليهووا الب ووا ال ووالي والت قووق 
موون  ر ووياش الب ووا للوصووول إلووى  وودا الب وواذ (وو  تفسووير النتوواةج ومناقشووتها وبيووان 

و 12ا المعرو ووووة  ووووي مل وووووق )االسووووتنتاراش والتوصووووياش  وووووي  وووودود نتوووواةج الب ووووو
 والمقتر اش المكملة لهذا الب ا.

  عرض النتائج. أوالت 
 النتا   المتعلقة بالفرضية ااولى-1

لغووورض الت قوووق موووون الفر وووية ا ولوووى التووووي تووون  ) لووويس  نووووا   ووورق ذو داللووووة 
ا صاةية بين متوسط درراش طول  المرموعوة الترريبيوة  ا ولوى الوذين درسووا بمود ل 

وسوووط درروواش طووول  المرموعوووة الترريبيووة ال(انيوووة الووذين درسووووا بمووود ل القصوو  ومت
 ووراةط المفووا ي   وووي ا تبووار الت صووويل و قووا  البا ووا ب سوووا  المتوسووطاش ال سوووابية 

 والتباين وكما مبين  ي الردول خالتي :
 و11ردول)

 الت صيلي.المتوسط والتباين والقيمة التاةية الم سوبة والردولية لدرراش الطل   ي اال تبار  
 

ــدد  المجموعة ــ ــ ــ ــ عـ
 الطالب

ــط  ــ ــ ــ الوســ
 الحسابي

 القيمة التا ية التباين
 الجدولية المحسوبة

  40.88 32.4 28 ترريبية أولى
2.36 

 
 

 
 2 
 
 

 56.44 28.03 29 ترريبية (انية

 
وموون الروودول يتبووين أن متوسووط درروواش طوول  المرموعووة الترريبيووة ا ولووى  ووي 

و بينمووا كووان متوسووط درروواش المرموعووة 40.88و والتبوواين )32.4اال تبووار الت صوويلي )
و وباسووووت دا  اال تبووووار التوووواةي لعينتوووووين 56.44و والتبوووواين )28.03الترريبيووووة ال(انيووووة  )

و 2.36مستقلتين بين متوسوطي دررواش المرمووعتين ظهور أن القيموة التاةيوة الم سووبة )
و تسوواوا 55ودررووة  ريووة )و 0.05بينمووا القيمووة التاةيووة الردوليووة عنوود مسووتوت داللووة )
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عود  ورووود  ورق ذا داللووة والتووي تون  علووى و مموا يعنووي ر وض الفر ووية الصوفرية 2)
ا صواةية  بوين المرمووعتين التروريبيتينذ وقبوول الفر وية البديلوة التوي تشوير إلوى تفوووق 
المرموعووة الترريبيوووة ا ولوووى التوووي درسوووش بموود ل القصووو   وووي اال تبوووار الت صووويلي 

 يبية ال(انية التي درسش بمد ل  راةط المفا ي .على المرموعة الترر 
 النتا   المتعلقة بالفرضية  الثانية-2

لغوورض الت قووق موون الفر ووية الصووفرية ال(انيووة التووي توون  ) لوويس  نووا   وورق ذو     
داللووة ا صوواةية بووين متوسووط درروواش طوول  المرموعووة الترريبيووة ا ولووى الووذين درسوووا 

رموعووة الترريبيوة ال(انيووة الووذين درسوووا بموود ل بالمود ل القصصووي ومتوسووط درروواش الم
 وراةط المفووا ي   وي مقيوواس الميوول العلميووةو بعوود تطبيوق مقيوواس الميوول العلميووة مل ووق 

ذ 3ذ 2ذ 1)        وعلوووى المرمووووعتين التروووريبيتين قوووا  البا وووا بأعطوووا  ا و ان10)
و علووى التوووالي و لبووداةل  اإلرابووة ) نووادرةذ قليلووةذ متوسووطة ذكبيوورةذ كبيوورة روودا  5ذ 4

لل صوول علوى الدرروة الكليوة للميول العلموي لكول طالو  مون طول  المرمووعتين مل ووق 
 وذ (  قا  البا ا ب سا  المتوسطاش والتباين وكما  ي الردول اآلتي:12)
 

 و12ردول) 
لدرراش الطل   ي مقياس  المتوسط والتباين والقيمة التاةية الم سوبة والردولية
 الميول العلمية.

 

عـــــــــــــدد  لمجموعةا
 الطالب

 القيمة التا ية التباين الوسط الحسابي

 الردولية الم سوبة 848.95 159.33 28 ترريبية أولى

 2 4 .2 671.6 141.9 29 ترريبية (انية

 
يظهوور موون الروودول أن متوسووط درروواش المرموعووة الترريبيووة ا ولووى  ووي مقيوواس 

و848.95و والتبووووواين ) 159.33الميوووووول العلميوووووة ) و و ا متوسوووووط دررووووواش المرموعوووووة و بينموو
و وباسووووت دا  اال تبووووار التوووواةي لعينتوووووين  671.6و والتبوووواين )141.9الترريبيووووة ال(انيووووة )
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مسوووتقلتين بووووين متوسووووطي درروووواش المرموووووعتينذ ظهوووور أن القيمووووة التاةيووووة الم سوووووبة   
و 55و ودرروة  ريوة )0.05)و  ي  ين أن القيمة التاةية الردولية عند مسوتوت داللوة2.4)

و ممووا يعنوووي ورووود  ووورق ذا داللووة إ صوواةية بوووين المرموووعتين التروووريبيتين 2)تسوواوا 
ا ولى وال(انية ولصالح المرموعة الترريبيوة ا ولوى  وي ا تبوار مقيواس الميوول العلميوةذ 

عود  وروود  ورق ذا داللوة  والتوي تون  علوىمما يعني ر ض الفر ية الصوفرية ال(انيوة 
وقبووول الفر ووية البديلووة التوي تشووير إلووى تفوووق إ صواةية بووين المرموووعتين التروريبيتينذ 

المرموعووووة الترريبيووووة ا ولووووى  ووووي ا تبووووار مقيوووواس الميووووول العلميووووة علووووى المرموعووووة 
 الترريبية ال(انية .

 

 
 مناقشة النتائج-ثانيات 

يتبووووين موووون النتوووواةج التووووي توصوووول إليهووووا الب ووووا ال ووووالي إن اسووووت دا  الموووود ل 
المتوسوط أدت إلوى ظهوور  ورق نسوبي  وي القصصي  ي تودريس الفي يوا  للصوا ال(واني 

لووم الت صوويل لوودت طوول  المرموعووة الترريبيووة ا ولووىذ وكووذل  أدت إلووى ظهووور  وورق 
طل   وذه المرموعوة أن  وذا الفورق لودت طول  ل ي الميول العلمية  اإل صاةيةداللتم 

المرموعة الترريبية ا ولى يمكن أن يعو ت إلوى أن المود ل القصصوي قود روذ  ا تموا  
ل  وانتبووووا ه  للووودرس وتفوووواعله  مووووا الموووادة الدراسووووية  اصوووة أن مووووادة الفي يووووا  الطووو

يدرسووونها الول موورة كمووادة مسووتقلة ذإ ووا ة إلووى أن التوودريس بالموودارس لوو  يأ ووذ بعووين 
 ةو ودراسوو1987و وو موا يتفوق مووا دراسوة  سوا  الودين) االعتبوار اال تموا  بهكوذا موود ل

المرموعووة الترريبيوة ال(انيووة التووي درسووش ذ أمووا و2001و ودراسووة وال )1997الصوال ي)
بموود ل  ووراةط المفوووا ي  وعلووى الووورغ  موون ا تموووا  البا ووا بتدريسوووها اسوووة بالمرموعوووة 
الترريبيووووة ال(انيووووة إال أن متوسووووطاش درراتهووووا كانووووش اقوووول موووون متوسووووطاش الوووودرراش  
 للمرموعوة الترريبيووة ا ولووى ولكنهووا مقاربووة لهووا نسوبيا ويمكوون أن يعوو ت ذلوو  إلووى ورووود
ت سوون لوودت طوول  المرموعوووة الترريبيووة ال(انيووة ولكنووم اقووول تووأ(يرا موون تووأ(ير المووود ل 
القصصوويذ ويمكووون أن يعووو ت ذلوو  إلوووى أن اسوووت دا  الموود ل القصصوووي  وووي الفي يوووا  
اسووولو  رديووود علوووى الطالووو ذ إذ أتا وووش أ وووداا القصوووة للطالووو   الوووة مووون التفاعووول 
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معهوا  توى التعورا علوى النهايووة الوروداني وشود اال تموا  إلوى أ وداا القصوة ومعايشوتم 
و ووي مل وو  لمووا يريوود توظيفووم موون معر ووة علميووة أو  قوواةق أو مفووا ي  أدت ذلوو  إلووى 

 ورود ت سن لدت طل  المرموعة   الترريبية ا ولى . 
 

 االستنتاجات-ثالثات 
  -: من خالل نتا   البحث يمكن التوصل إلى االستنتاجات اآلتية

 ن تعلووو  الطووول  ور وووا مسوووتوت ت صووويله   اعليوووة المووود ل القصصوووي  وووي ت سوووي
 الدراسي.

 

 .اعلية المد ل القصصي  ي إكسا  الطل  الميول العلمية  
 

  ال ووظ البا ووا عنووود تطبيووق الترربوووة إن طوول  المرموعووة الترريبيوووة ا ولووى كوووانوا
اك(وور إ(ووارة و انوود اعا  ووي ت  ووير الوودروس و ووي المشوواركة الصووفيةذ كووانوا متلهفووين 

نووود بدايووة كووول درسذ لوووذل  كووان الهووودو  يعوو  القاعوووة بمرووورد لسووماي قصوووة رديوودة ع
معوور ته  ببدايووة الووودرس و ووذا يعنووي إن القصووو  التووي سووردش إ(وووارة شوووقه  لسوووماي 
الم يودذ وأ(نووا  الودرس كووان اغلو  الطلبووة يووأتون بأسوةلة تمكوود ا تموامه  بمووادة الوودرس 

 وبأ بار العلو  الم تلفة.
 التوصياترابعات.

 

ب وا التوي أظهورش التوأ(ير اإليروابي الوا وح السوت دا  مودا ل  ي  دود نتاةج ال
كسووابه  الميووول العلميووة يتقوود  البا ووا   بالتوصووياش  القصوو   ووي ت صوويل الطوول  وا 

 اآلتية:
  است دا  المدا ل القصصية  وي تودريس موادة الفي يوا  للصوا ال(واني المتوسوط لموا

 لها من دور  ي ت صيل الطل  وميوله  العلمية .
 راس يت ومن نمواذ  مون القصو  علوى أن يكوون م ومونها متناسوقا موا إعوداد كو

وال(انويووة لكووي يكووون  م ومون المقوورر الدراسووي وتو يعوم علووى الموودارس المتوسوطة
 بمتناول مدرسي الفي يا .
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  ت ووووومين برنوووووامج ودوراش تووووودري  المدرسوووووين والمدرسووووواش علوووووى أ ميوووووة ترميوووووا
 القص  التي لها علقة بت صصاته  .

 في يوووا  للصووا ال(ووواني المتوسوووط المقوورر لوووبعض القصووو  لكوووي ت وومين كتوووا  ال
 يستطيا الطال  االطلي عليها لما لها من ا(ر  اعل . 

 

 المقترحات-خامسات 
 

 استكمااًل لهذه الدراسة يقترق البا ا القيا  بالدراساش اآلتية:
 

  دراسووة  اعليووة القصووو  العلميووة  وووي متغيووراش أ وورت كوووالتفكير العلموويذ التفكيووور
 ذ التفكير الناقدذ االستبقا  . رذ االتراه ن و العلاالبتكا

 كا وووة          العلميوووة دراسوووة  اعليوووة القصووو   وووي تووودريس الموووواد  وووي اال تصاصووواش
 ولم تلا المتغيراش ولمرا ل دراسية م تلفة.

 موووا طراةووق توودريس أ وورت  ووي متغيوووراش  مقارنووة دراسووة  اعليووة القصوو  العلميووة
 م تلفة .

 
 ةالمصادر العربي

 
  ذ 1مقواالش م توارةذ ط، التنمية والتقد  العلموي  وي العلو  ال(الواا ي   داد وأدي  يوسا: إبر

 .  1989دار السل ذ دمشقذ الرمهورية العربية السوريةذ 
  : ذ مكتبوووة االنرلوووو المصووووريةذ 4ذ طالتقووووي  النفسوووويأبوووو  طووو ذ  وووماد وسوووويد ا مووود ع(موووان

 .1986القا رةذ 
  : 1982عمانذ ذ ذ دار الفرقانا رها أصول تدريسمالريا ياش منأبو  ينذ  رق كامل. 
  ذ مرلوووة ا ب ووواا التربويووووةأبوووو  لوووونذ إبووورا ي : "اسوووتعمال المووووديلش  ووووي تعلوووي  الفي يوووا "ذ

 .   1986ذ كلية التربية  ي الرامعة اللبنانيةذ بيروشذ 13ذ السنة17العدد
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 تراتيريتين قبليتووين ا مود نعموان عبوود الكري :"ا(ور اسووت دا  ال اسوو  والعوروض العمليووة كاسو
 وووي تووودريس الفي يوووا  إلكسوووا  طووول  الصوووا ال(ووواني متوسوووط المفوووا ي  الفي ياةيوووة وتنميوووة 

 . 2002ميوله  العلمية"ذ رسالة مارستير غير منشورةذ رامعة الموصلذ كلية التربيةذ 
  :ذالقووا رةذ دار النه وة         العربيووةذ تودريس العلو ا مود  يورا كوواظ  وسوعد يسووي  كوي

1974 . 
  :وو  .1981ذ القا رةذ دار النه ة العربيةذ تدريس العلو ووووووووووووووو
  :المطبعوة الوطنيوةذ   ذ  ذا ردن ذالقياس والتقوي   وي العمليوة التدريسويةا مد سليمان عودة

1985. 
  : دار الكتوو  للطباعووةذ  الموصوولذ ذأسووس علوو  الونفس التربوووااال يررواواذ  ا وول م سوون

 .1991رامعة الموصلذ
 ذ بغووودادذ و ارة التعلوووي  العوووالي والب وووا العلمووويذ علووو  الووونفس العوووا لوسوويذ رموووال  سوووين: اآل

1988. 
  : دار ال كموة للطباعوة والنشوورذ   ذبغوودادذ التقووي  والقيواساالموا ذ مصوطفى م موود وخ وورون

1990. 
 .االنترنيش 
  :ذ بيوروشذ ذ معهد اإلنما  العربوينظا ذ تررمة رواد الترديد  ي تدريس العلو باي ذ البرش

 .1987ذ مطابا شركة تكنوبرس ال دي(ة
  1980ذ القا رةذ دار الفكر العربيذ معر  مصطل اش التربية والتعلي : بدواذ ا مد  كي. 
  بوق وو ذ  الوود وروولل عبيوود : "  اعليووة اسووت دا  ا لعووا  التعليميووة  ووي ت صوويل تلميووذ

 24ذ مرلود دراسواش العلوو  التربويوةمرلة المر لة االبتداةية  ي مادة العلو  بدولة الب رين"ذ 
 .1997ذ2عدد

 :ذ  دار 3ذ تررمووووووووة الوووووووودكتور سووووووووعد الر يوووووووورا وخ ووووووووورونذطاساسووووووووياش الفي يووووووووا  بوووووووووشذ ا
 .1988الدار الدولية للنشر والتو ياذ ذ القا رةماكررو يل للنشرذ 

  :اإل صووا  الوصووفي واالسووتداللي  وووي البيوواتيذ عبوود الربووار تو يووق و كريووا  كوووي ا(ناسوويوس
 . 1977مطبعة ال(قا ة العماليةذ  بغدادذ ذ1ذ طة وعل  النفسالتربي

  : ذوأوالدهذ رون وايلي أساسياش عل  النفس التربواتوقذ م يي الدينذ عبد الر من عدس 
 .1984دار النشر للطباعة العربيةذ  ذلندن
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  :ذ دار منا ج الب ا  ي التربية وعل  النفسرابر عبد ال ميد رابر وكاظ  ا مد  يرا
 .1973 ة العربيةذ القا رةذ النه

  سوا  الودين م مود عبود المطلو : " توواري  العلوو  والتكنولوريوا وقصو  بعوض اال تراعوواش 
والم توورعين كموود ل لتنميووة بعووض ا  ووداا االنفعاليووة  ووي توودريس العلووو  باسووت دا  بعووض 

دار  ذ سوو ا ذ3ذ العودد المرلوة التربويوةالوسواةط التعليميوة لطول  كليوة التربيوة بسوو ا  "ذ 
 .1988م سن للطباعةذ 

  :ذ وقاةا اترا اش رديدة  ي بنا  منا ج الفي يا  بالمر لة ال(انوية سن ا مد إسماعيل
ندوة تدريس الريا ياش والفي يا   ي التعلي  العا   ي دول ال ليج العربيذ الرياضذ مكت  

 .1990التربية العربي لدول ال ليجذ
 1999دار المسيرةذ ا ردنذ ، عليمي نظرية وممارسةالتصمي  الت:  ال يلة ذ م مد م مود . 
  ذ1ذ طتدريس العلو  أ دا م واسوتراتيرياتم نظموم وتقويموم :ال طي ذ عل  الدين عبد الر من 

 . 1987مكتبة الفلقذ  ذالكويش

 ذ و ارة 1الطبعووووة،منووووا ج العلوووو  العاموووة وأسووووالي  تدريسوووها : ال ليلووويذ  ليووول يوسووووا وخ ووورون
 .1995ذ صنعا  ذ قطاي التدري  والتأ يلذالتربية والتعلي 

 ذ صووونعا ذ مطوووابا الكتوووا  مفوووا ي  العلوووو  العاموووة والصوو ة  وووي الصوووفوا ا ربعوووة ا ولووى: وووووووووووو
 .1995المدرسيذ 

 ذ و ارة التربية والتعلي  ذقطاي التودري  1ذ الطبعة منا ج العلو  العامة وأسالي  تدريسها: وووووووووو
 .1995هورية اليمنيةذ والتأ يلذ صنعا ذ الرم

 :ذ صوونعا ذ مطووابا الكتووا  مفووا ي  العلووو  العامووة والصوو ة  ووي الصووفوا ا ربعووة ا ولووى ووووووووووو
 .1995المدرسيذ 

  : 1996دار القل  للنشر والتو ياذ دبي ذ ذدبي ذتدريس العلو   ي مرا ل التعلي  العا وووووووووو . 

 ذ صنعا ذ و ارة التربية والتعلوي  1ذ طالعامةطرق التدريس : ال والدةذ م مد م مود وخ رون
 .1995ذ

 مطوابا الموصولذ  ذأساسياش طراةوق التودريس العاموة: داود ما ر م مد ومريد مهدا م مد
 .1991دار ال كمة للطباعة والنشرذ 
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  : رامعة النراق الوطنيةذ ذ  ذنابلس ذ2ذ طإررا اش  ي تصمي  المنا جدرو ةذ أ نان نظير
1995 . 

  دار المعوواراذ القووا رةذ ذ 3ذ طالطراةووا العلميووة موود ل لتوودريس العلووو صووبرا: الودمرداشذ
1986  . 

  :ذ مكتبووووة االنرلوووووو المصووووريةذ القوووووا رة ذ 4ذ طالطراةوووووا العلميووووة مووووود ل لتوووودريس العلوووووو وووووووووووو
1987. 

  : المشووروي الريوووادا ،  أ ميووة العلووو  البيولوريووا  وووي  ياتنوواالوودمرداشذ عبوود المريوود سووور ان
 .1972يس العلو  البيولورية  ي المر لة ال(انويةذ القا رةذ مطبعة التقد ذلتطوير تدر 

  :ذ تررموة م موود سوعيد صووباريني أساسوياش القيوواس والتقووي   ووي تودريس العلووو رودنوي دوران
 .1985اليرمو ذ  رامعةداةرة التربيةذ  ذاربد وخ رونذ

   ريس العلوو   وي تنميوة الميول ا(ر است دا  ا لغا  الصورية  ي تود: " الركابيذ راةد كطران
ن وو العلوو  لودت تلميووذ الصوا السووادس االبتوداةي"ذ  رسووالة مارسوتير غيوور منشوورةذ رامعووة 

 . 1995ابن الهي( ذ -بغدادذ كلية التربية
  : مبوووادت القيووواس والتقووووي  وتطبيقاتوووم التربويوووة واإلنسووووانيةالروسوووانذ سووولي  سووولمة وخ ووورون 

 .1991انذ رمعية عمال المطابا التعاونيةذ عم
  :1992ذ عمانذ ا ردن ذ 1ذ طمبادت القياس والتقوي  وتطبيقاته  التربوية واإلنسانيةوووووووووووووووو . 
  : أسوووالي  عملوومذ القووا رةذ مكتبووة االنرلووو  المصوووريةذ معلوو  العلووو  مسوومولياتمرشوودا لبيوو .

1974. 
 واكتسوا  العمليواش  رغده إدريس: "ا(ور اسوت دا  ال وراةط المفا يميوة علوى الت صويل العلموي

العلميووة لوودت طلبووة الصووا السووادس ا ساسوووي  ووي مووادة العلووو "ذ الرامعووة ا ردنيووةذ عموووانذ 
1995. 

  : ذ مديريوة مطوابا دار اال تباراش والمقاييس النفسويةال وبعيذ عبد الرليل إبرا ي  وخ رون
 .1981الكت  للطباعة والنشرذ رامعة الموصلذ 

  :1963ذ القا رةذ دار المعاراذ 3ذ طسالمررا  ي عل  النفسعد رلل. 
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  سعد عبد الو ا  نادر: " معايير التربية العلمية لمرا ول التعلوي  العوا   وي العوراق مون  ولل
الكتوو  والمقووورراش"ذ   أطرو وووة دكتوووراه غيووور منشوووورة القوووا رةذ رامعووة ا   ووورذ كليوووة التربيوووة 

 .1976ذ
  : للصوووا ا ول لمعا وووود إعووووداد و لووووطراةوووق  توووودريس العسوووعد عبوووود الو وووا  نووووادر وخ وووورون  

 . 1992ذ 12ذ و ارة التربيةذ بغداد طالمعلمين المرك ا
  : طراةووق تودريس العلووو  للصوا ال ووامس معا ود إعووداد المعلموين والمعلموواش  وري العلووو  وووووووووووووووو

 .1995ذ بغدادذ المكتبي للطباعةذ والريا ياش
  : 1976ذ مطبعة المعاراذ بغدادذ تعليميةتقوي  العملية الالشبليذ إبرا ي  مهدا وخ رون. 
  : ذ القوا رةذ دار سوايكلورية الفوروق الفرديوةالشي ذ يوسا م مود وروابر عبود ال ميود روابر

 .1964النه ة العربيةذ 
 ووودوت عبوواس : "ا(ووور اسوووت دا  الطراةووا العلميوووة  وووي ت صوويل طالبووواش الصوووا  الصووال يذ 

ا "ذ رسوالة مارسوتير غيور منشوورةذ رامعوة ال(اني المتوسط وتنمية اترا هن ن وو موادة الفي يو
 .1997ابن الهي( ذ  -بغدادذ كلية التربية

 ( و"ذ رسالة مارستير 1990-1980طا رة دا ل طا ر : "قص  ا طفال  ي العراق من
 . 2001غير منشورةذ رامعة بغدادذ كلية التربية للبناشذ 

  : ذ مكتبوة دار ال(قا وة 1ذ طتربيةمبادت القياس والتقوي   ي الالظا رذ  كريا م مد وخ رون
 .1999للنشر والتو ياذ عمانذ 

  :ذرمعيوة عموال المطوابا االترا اش والميول العلمية  ي تدريس العلو عايش م مود  يتون
 . 1988التعاونيةذ الرامعة ا ردنيةذ عمانذ 

  :1996دار الشروق للنشرذ ذ ذعمانذ 2ذ طأسالي  تدريس العلو ووووووو. 
 لميوول العلميوة عنود طلبوة الصوفين ال(الواذ اإلعوداداذ وال(الوا ال(وانوا ا كواديمي  ووي ووووووووو: " ا

ذ العوووودد ال وووووامس مرلوووووة دراسوووواش للعلووووو  التربويوووووةبعووووض الموووودارس ال كوميوووووة  ووووي ا ردن"ذ 
 .1987الرامعة ا ردنيةذ عمانذ 

  :1999ذ عمانذ دار الشروق للنشر والتو ياذ 3ذ ط أسالي  تدريس العلو ووووووووو . 
  :1994ذ دار الشروق للنشر والتو ياذ 1ذ طأسالي  تدريس العلو ووووووووو. 
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  :1999ذ عمانذ دار الشروق للنشر والتو ياذ 3ذ طأسالي  تدريس العلو ووووووووو . 
  :ذ تعوو ذ تودريس العلوو   وي  ووو  االترا واش التربويوة المعاصورةعبود اللطيوا  سوين  يوودر

 . 1993دار ال اداذ للطباعة والنشرذ
  : 1949ذ مصرذ دار المعاراذ 1ذط القصة  ي التربيةعبد المريد عبد الع ي . 
  :ذ عموانذ المطوابا          التعاونيوةذ 1ذط القيواس والتقووي  النفسويعبيداشذسليمان ا مد

1988 . 
  : ذ دار ال كمووووة للطباعووووة التربوووووامنووووا ج الب ووووا ع يوووو  داود وأنووووور  سووووين عبوووود الوووور من

 .1990والنشرذ بغدادذ
  العطوا ذ ناديوة م مود علوي : " ا(ور اسووت دا   وراةط المفوا ي   وي ت صويل طالبواش الصووا

الرمهوريووة اليمنيووة"ذ رسوالة مارسووتير غيوور منشووورةذ رامعووة   -ا ول ال(وانوا  ووي مدينووة إ 
 .1997بغدادذ كلية التربية ذ

  وووي العمووادا ذرميووول موسوووى عبوود ات : "صوووعوباش تووودريس الفي يوووا    ووي المر لوووة ال(انويوووة 
 .2001 ابن الهي( ذ -رسالة مارستير غير منشورةذ رامعةبغدادذ كلية التربية العراق"ذ

  العووانيذ نووو ار م موود سوووعيد: "مواصووفاش اال تبوووار الريوود"ذ م ا وووراش  ووي القيووواس النفسووويذ
  1983الو دة الرابعةذ رامعة اإلماراش العربيةذ كلية التربيةذ

  : ذ دار العلوو  للمليووينذ لبنووانذ 4ذ طوالب ووا التربووواالتربيووة الترريبيووة عبوود ات عبوود الووداة
1981. 

 ذ مرلووة 18ذ العوودد مرلوة العلووو  التربويووة والنفسوويةوخ وورون:  ذ صووالح عبوود اللطيوواالعبيودا
 . 1985تصدر ا الرمعية العراقية للعلو  التربوية والنفسيةذ 

  : 1985ذ عمانذ مطبعة  ر يداذ 1ذ طالقياس والتقيي عريفيجذ سامي و الد  سين  . 
  : ذ ا ردنذ دار الفكور للنشور 2ذ طمبوادت القيواس والتقووي   وي التربيوةع يو  سومارة وخ ورون

 .1989والتو يا ذ
  : 1977ذنذ بيروشذ دار العل  للملييتاري  العلو  عند العر عمر  روخ. 
   غادة  اش  عبد المريد: "ا(ر است دا  نمووذ  كانيوم و ارطوة المفوا ي   وي اكتسوا  المفوا ي

غيوووور  دكتوووووراه اطرو وووةإل ياةيوووة واال تفوووواظ بهوووا لوووودت طالبووواش الصووووا ال وووامس العلمووووي"ذ ا
   1999منشورةذ رامعة الموصلذ كلية التربيةذ
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  : ذ عموووانذ 1ذ ط أسووالي  الب ووا العلمووي  ووي العلووو  االرتماعيووة واإلنسووانيةغرايبووةذ  ووو ا
1981. 

  :1988يذ ذ بيروشذ دار الراةد العربمعر  العلو  النفسية ا ر عاقل 
  اطموة  ليفووة مطوور: بعووض المفووا ي  الفي ياةيووة المغلوطووة لوودت الطوول  وسووبل تصوو ي هاذ 

وقواةا نودوة تودريس الريا وياش والفي يوا   وي التعلوي  العوا   وي دول ال لويج العربيذالريوواضذ 
 .1988المملكة العربية السعوديةذ مكت  التربية لدول ال ليجذ 

  :ذ تررموة م مود نبيول نو ول ب ا  وي التربيوة وعلو  الونفسمنا ج ال ان دالينذ  ذ ليوبولدو
 .1984ذ مطبعة أالنرلو المصريةذ القا رةذ 3وخ رونذ ط

  الفهداواذ نصر ات عبد الكري : " معوقاش تدريس مادة الفي يا   ي المدارس المتوسطة  ي
 .1988 ذرشدابن  -مدينة بغداد"ذ رسالة مارستير غير منشورةذ رامعة بغدادذ كلية التربية

  القريشيذ مهدا علوان عبود : "ا(ر است دا  (لا استراتيرياش لتدريس المفا ي  الفي ياةية
 ي الميول العلمية والت صيل واالستبقا  لطلبة الصوا الرابوا العوا "ذ أطرو وة دكتووراه غيور 

 .2000منشورةذ رامعة بغدادذ كلية التربية ) ابن الهي( وذ 

 :ةط المفووا ي   وي ت صوويل طلبوة المر لووة ا ساسوية وتفكيوور   "ا(ر  وراالقيسويذ تيسوير  ليوول
 2001 رامعة بغدادذ كلية التربية ) ابن الهي( وذالناقد  ي الريا ياش"ذ أطرو ة دكتوراهذ 

  الكل ة ذ رر  ا مد: "ا(ر است دا  ر مة تعليمية  ي تدريس الرغرا ية على ت صيل تلميذ
ذ مرلووة كليوووة التربيووة بالمنصوووورةلوووي  الووذاتي" ذالصووا السووابا ا ساسوووي واترا وواته  ن ووو التع

 . 1989ذ   يرانذ 1ذ عدد 3 
  :  ذ تررموووة د.صووووالح روووواد كوووواظ ذ دار الشووومون ال(قا يووووةذ الروايوووة التاري يووووةلوكووواشذ رووووور

1986. 
  :ذ بيوووووروشذ دار 1ذ تررموووووة سوووووعد عبووووود الووووور منذ طاال تبووووواراش والمقووووواييسليونووووواذ أ ذتوووووايلر

 .1983ذالشروقذ 
  ذ مكتبووووة االنرلوووو المصوووورية ذ ا صووووول التربويوووة لعمليووووة التووودريسا ي   : مرووودا ع يوووو  إبووور

 .1993القا رةذ 
  :  ذ بغودادذ مطبعوة رامعوة بغودادذ المنهج والكتا  المدرسيمنى يونس ب را وعايا  بي

1985 . 
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  مها عبد السل : " تعرا ا(ر تدريس مادة العلو  ب ريطة المفا ي  على الت صيل والتفكيور
تلميوذ الصووا ا ول اإلعودادا"ذ رسوالة مارسوتير غيوور منشوورةذ القوا رةذ رامعووة الناقود لودت 

 .1994عين شمسذ 
  :ذ دار المسويرة للنشور والتو يوواذ 1ذ ط طورق وأسوالي  تودريس العلوو ميشويل كامول عطوا ات

 .2001عمانذ 
  :ذ اإلسكندريةذ مطبعة  المعاراذ  .ش .1ذ طالطفولة وال(قا ة والمرتمام مد سعيد  رق 
 ذ مطبعوة 1ذ العدد16ماكورمي ذ  لويد   : التعلي  اإليرابيذ المرلة العربية للتربيةذ المرلد

 . 1996المنظمة العربية للتربية وال(قا ة والعلو ذ تونسذ 
  :ذ دار الكتوو  للطباعووةذ رامعووة الموصووولذ الموونهج و تطبيقاتوووم التربويووةمريوود مهوودا م موود

1990 . 
  : 1978دار ال رية للطباعةذ  العراقذو  الطبيعةذ تاري  علم مد عبد اللطيا مطل. 
   المشهدانيذ سهى إبرا ي  عبد الكري  : " ا(ر است دا   راةط المفا ي   ي تص يح ا  طا

الشاةعة لدت طالباش الصا ال(واني متوسوط  وي المفوا ي  الكيمياةيوة"ذ رسوالة مارسوتير غيور 
 . 1998منشورةذ رامعة بغدادذ كلية التربية /ابن الهي(  ذ

  المووولىذ مووآر  م مووود ا موود: "ا(وور اسوووت دا  انموووذري الوودورة التعليميوووة وبوسوونر  ووي التغيووور
المفوا يمي  ووي مووادة الفسوولرة ال يوانيوة لوودت طلبووة كليووة التربيوة رامعووة الموصوول"ذ اطرو ووة 

 . 1999ابن الهي( ذ  –دكتوراه غير منشورةذ رامعة بغدادذ كلية التربية 
 ين :"ا(ور اسوت دا  نمطوين لتقودي   وراةط المفوا ي   وي الت صويل المولىذ نع   ا   سلي   س

واكتسا  المهاراش الم تبرية لمادة الكيميا  الع وية"ذاطرو ة دكتوراه غير منشورةذ رامعوة 
 .2001كلية التربية ذ -الموصل

  : ذ توودريس العلووو   ووي العووال  المعاصوور )الموود ل  ووي توودريس العلوووو النرداذا موود وخ وورون
 1999ر الفكر العربيذ القا رةذ دا

 
  :ذ دار (قا وة ا طفووالذ 1ذ سلسولة دراسواشذ طال يوال العلموي  ووي أد  ا طفوالنوورا رعفور

 .1985بغدادذ 
  : ذ اترا وواش  دي(وووة  ووي تووودريس الفي يوووا الهيةووة المصووورية للتووأليا بالتعووواون مووا اليونسوووكو

 .1969تررمة عمر  اروق البدواذ المرلد ا ولذ القا رةذ



 

91 

 ذ الكويشذ المرلس الوطني لل(قا ة (قا ة ا طفالذ سلسلة عال  المعر ةنعمان: الهيتي ذ ادا
 .1988والفنون وا د  ذ 

   وا(ق عبد الكري  ياسين :"ا(ور تودريس المفوا ي  الفي ياةيوة باسوت دا   وراةط المفوا ي  ونمووذ
 بغودادذ ذ يلدا تابا  ي التف يل المعر ي لطلبة كلية المعلمين"ذأطرو ة دكتوراه غيور منشوورة

 .1999ذ /ابن الهي( رامعة بغدادذ كلية التربية
  وعد م مد نراة صبرا:"ا(ر اسوت دا   وراةط المفوا ي   وي تودريس موادة الفي يوا   وي التفكيور

االبتكوووارا لووودت طوووول  الصوووا ال(ووواني المتوسووووط"ذ رسوووالة مارسوووتير غيوووور منشوووورةذ رامعووووة 
 .1998ابن الهي( ذ-بغدادذ كلية التربية

 االترا اش ال دي(ة  ي ت طيط وتطوير منا ج ا مد و سين بشير م مود :  الوكيلذ  لمي
 . 1990ذ مكتبة الفلقذ الكويشذ المر لة ا ولى

        25و ارة التربية : الندوة المت صصوة لتنويوا التعلوي  ال(وانوا  وي القطور للفتورة مون -
 .1986خ ذ 27

  :  لم موار العلمويذ مرلوة علو  وتكنولوريوواذ ذ مل ووق ادار (قا وة ا طفوالو ارة ال(قا وة وا عول
 .1986ذ 7عدد

 الر اق علي: " ا(ر است دا  المد ل التاري ي  ي تدريس الفي يا  لطالباش الصا  دوال  عب
ال(وواني المتوسوووط  ووي تقووودير ن للعلووو  والعلمووا  وت صووويلهن الدراسوووي"ذ رسووالة مارسوووتير غيووور 

 .2000ابن الهي( ذ -منشورةذ رامعة بغدادذكلية التربية 
  :ذ تررمووة داود سوولمان كرومووي المنيوورذ مكتبووة خ وواق 1 الفي يووا  المسووليةذيوواكواذ بيريلمووان

 .1984عربية للتو يا والنشر ذبغدادذ 
  :ذ تررمووة داود سوولمان كرومووي المنيوورذ مكتبووة خ وواق 2 الفي يووا  المسووليةذيوواكواذ بيريلمووان

 .1984عربية للتو يا والنشر ذبغدادذ 
  :ذ دار الفرقووانذ أربووودذ  ا ردنذ 1ذ الطبعوووة يووود  ووي تعلوووي  العلووو الرديعقووو   سوووين نشوووان

1989 . 
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 (1ملحق )

 القصص
 . العناصر الفيثاغرية1

و ق.  و ش صووية علميووة تاري يووة ربمووا تكووون أسووطوريةذ  500-570اغورس) ي(و
إذ نسو  إليوم الفلسوفة الفي(وواغوريين الك(يور مموا كتبوواذ أمووا  وو  لو  يتور  أا مملووا وال 

 تورد كتاباش تاري ية عنم.
وووووو  ن موووووون عناصوووووور متموووووواي ة  ووووووي      اعتقوووووود الفي(وووووواغوريين أن كوووووول ا شوووووويا  تتكو

)التورا ذ المووا ذ الهوووا  والنوارو تمتوو   ببع ووها بنسوو  م تلفوة لتكووون م تلووا ا رسووا  
 وأن ما ي ا ظ على تراكي  المواد  و الرذ  والتنا ر أوال   والكره.
 و 39ذ1978) م مدذ                                                        

ق. و العناصر غير متنا يوة  وي العودد و وي ر يةواش 428) ورعل اناكساغوراس
بالغة  ي الصوغر مون ل و  و د  وشوعر وذ و  و رور و شو   الو  وو وا لويكوبووس 

ق. و وتلميوذه ديموقريطووس الموذ   الوذرا لموا قواال أن ا رسوا  تتركو  430المالطي )
  من ذراش غير قابلة للتر ةة .

 ( 1977،72)عمر،                                                                
 

 
 . الكوال المبردة بالغازات2

 ووي بطولووة كوواس العووال  لكوورة القوود  التووي روورش  ووي اليابووان كوريووا صوويا عوووا  
طر وووش إ ووودت الشوووركاش اليابانيوووة كووووال ال ت توووا  إلوووى تبريووود ا بوووال(لجذ إنموووا  2002

الغووا اش بسوول  ال وورارة الل مووة كبسووش مووا الكوووال غووا اش سووريعة التب وورذ إذ تقووو   ووذه 
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لتب ر ووا موون سوواةل الكوووال  وبووذل  تصوول دررووة  وورارة الكوووال الووى درروواش واطةووة ب يووا 
 يمكن تناولها . 

 )من مذكراش البا ا و                                                       

 
 الشكل الحقيقي للسائل .3

 

إعوووداد مووو يج مووون الموووا    ووودعو   قوووالوا ... لووويس للسووواةل شوووكل  وووا  يمكووون
والك ولذ ب يا ال يمكون ل يوش ال يتوون أن يطفووا أو يرسو   وي  وذا المو يج . الوق  وي 
 وذا  الموو يج قلوويل موون  يووش ال يتووون بواسوطة قطووارةذ تل ووظ ظووا رة غريبووة  ووي ترمووا 
ال يووش  ووي قطوورة كرويوووة كبيوورة ال تطفووو وال ترسوو  بووول تبقووى معلقووة بوول  ووورا  . الن 

ا سواةل  ووو الشوكل الكووروا بسووب  قووة التماسوو  بوين ر يةاتووم ولكوون الشوكل ال قيقووي  
قوووة الراذبيووة عووادة مووا ت ووول دون ات وواذ السوواةل ذلوو  الشووكل لووذا  ووان السوواةل أمووا أن 
يروورا علووى  يةوووة طبقوواش رقيقووة إذا سوووكبناه موون الوعووا  أو يأ وووذ شووكل الوعووا  الوووذا 

 يص   يم
  و301ذ1987الدمرداشذ)                                                

 
 . ارخص طريقة للسياحة4

ي د(نا أ د كتا  القصة الفرنسويين عون  اد(وة يتصوورانها  ود(ش لومذ  وذاش مورة 
عندما كان يقو  بأررا  ترار   ي ياةية ورد نفسوم يرتفوا عاليوا  وي الروو موا القنواني 

 و.1الم تبرية كا ة بطريقة ال يدركها العقل) الشكل رق  
من الهبوط إلوى ا رض مورة أ ورت بعود م وي عودة سواعاشذ أصوي   ولما تمكن

بد شوة بالغوة إذ لو  يرود نفسوم علوى ارض وطنوم  رنسوا وال  توى علوى ارض أوربيووةذ 
بل ورد نفسوم علوى ارض أمريكوا الشومالية  وي كنودا . وقود  ون الكاتو  الفرنسوي أن 

قولوم انوم ت ليقم المفار  عبور الم ويط ا طلسوي  وو أمور طبيعوي وقود أو وح ذلو  ب
عنودما كووان م لقووًا  ووي الهوووا  بعيوودًا عوون سووطح ا رضذ كانووش ا رض مسووتمرة  ووي 
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دورانها ن و الشرق . ولهذا السوب  بالوذاشذ ورود عنود  بوطوم أن ا رض التوي ت وش 
قدميم ليسش  رنساذ بل أمريكوا الشومالية. يظهور إن  وذه الطريقوة  وي ار و  طريقوة 

الت ليووق  وووق سووطح ا رض والبقووا   وووي للسوويا ة وابسووطهاذ وكوول مووا ت تارووم  ووو 
الرو ولو لودقاةق قليلوة وسووا نرود بعود  بوطنواذ إننوا  وي مكوان م تلوا تماموا عون 
المكوان ا ول وباترواه الغوور  وعو وًا عوون السوفر المتعوو  عبور ا رض والم يطوواش 
يمكووون التعلوووق بسوووكون  ووووق ا رض واالنتظوووار قلووويًل  توووى ت وووا ا رض المكووووان 

السوواةح ذ ولكوون لبسووا ليسووش  ووذه الطريقووة المد شووة سوووت  المطلووو  ت ووش قوودمي
بدعة من ال يال  قبول كول شوي ذ  أننوا عنودما نرتفوا  وي الهووا  ال نكوون  وي الواقوا 
منفصووولين عووون ا رضذ  وووالهوا  يووودور موووا ا رض ويرعووول ا شووويا  الواقعوووة كا وووة 

موووا   وومنم م(وول الغيوووو  والطوواةراش وال شوووراش الطوواةرة ... الووو  توودور  وووي ا  وورت
ا رض . إننووا بوودا ا االسووتمرارية نسووتمر  ووي  ركتنووا بوونفس السوورعة التووي توودور بهووا 
ا رض الواقعة ت تناذ و ينما نهوبط إلوى ا رض (انيوة نرود أنفسونا  وي نفوس المكوانذ 
و ووذه ال الووة مشووابهة  تمامووا لتلوو  ال الووة التووي نقووو   يهووا بقفوو ة دا وول عربووة قطووار 

 مت ر .
 و7ذ 1984) ياكوا ذ                                                
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 و1الشكل )

 
  . حكاية علمية5

كووان العووال  البريطووواني روبوورش واطسووون الووذا اشوووتهر بتطوووير أرهووو ة الوورادار  وووي 
أ(نوا  ال ور  العالميووة ال(انيوة يقوود سوويارتم بسورعة رنونيوة  ووي إ ودت الطورق الرةيسووة 

وعوود مهوو  مووا أ وود المهندسووين ونرووح التووي تووربط مدينووة لنوودن بووالريا لكووي يل ووق بم
العال   ي الوصول إلى موعده (  عاد إلوى بيتوم  وي لنودن ليفاروأ بعود عودة أيوا  بأ ود 
 باط شرطة المرور يطلو  إليوم الم(وول أموا  الق وا  بسوب  قيادتوم لسويارتم بسورعة 
 وود ش العووال  الكبيوور وقووال:  ووذا ا توورا  أنووا لوو  أقووود سوويارتي بسوورعة  ووأين الشوورطي 

 رر  ذه الم الفة وأنوي لو  أرت علوى الطريوق شورطيًا وا ودًا مون رروال الشورطة الذا 
 ؟ ! 
 -و نا قال ال ابط  ي  دو  و و يبتس  : 

ل  نكن  ي  ارة إلوى شورطي يكشوا عون سورعت   قود كشوفنا ا بشوبكة الورادار التوي 
سبق أن أقمتهوا لنوا يوا سويدا و وذه أول م الفوة ت رر وا بعود ترربتنوا برهوا   الرديود 

 بنراق .
 و 108ذ 1997)الصال يذ                                        

 . سيارة نيوتن البخارية6
إن أ وود اقوود  التصووامي  التووي و ووعش للسوويارة الب اريووة يعووود إلووى العووال  الشووهير 
نيوتن والتصمي  مبنوي علوى قوانون الفعول ورد الفعولذ  يوا ينفوا الب وار مون مررول 

روووة االرتووودادذ يت ووور  المررووول  وووي االترووواه المعووواكس مو ووووي علوووى عرووولشذ ونتي
 للتراه الذا ينفا منم الب ار والشكل اآلتي يو ح ذل .  

 و25ذ1984)ياكواذ
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 الم طاش . قطار ال يتوقف في7

عنودما تكوون علوى رصوويا الم طوة ال(ابوشذ ويمور بووالقر  مون الرصويا  قطووار 
بيعوووة ال وووال . ولكووون إذا سووورياذ يصوووبح القفووو  إلوووى إ ووودت عرباتووومذ أمووورًا صوووعبًا بط

 ر وونا بووان الرصوويا المورووود ت ووش قوودمي  يكووون  ووي  الووة  ركووة أي ووًاذ بوونفس 
سورعة واترواه القطوارذ  هول سيصوع  عليو  الود ول إلوى إ ودت عربواش القطوار  وي 

  ذه ال الة ؟
انو  سووتد ل العربووة بهوودو ذ كموا لووو كانووش واقفووة تماموًا وبمووا انوو  تت وور  بوونفس 

اترا مذ  وان القطوار  وي  وذه ال الوةذ سيصوبح بالنسوبة لو  سرعة القطار و ي نفس 
سواكنا تماموا. أموا عرولش  أنهوا تودور  وي الواقواذ ولكنهوا تبودو كموا لوو كانوش تووراوق 

ا شوويا ذ التوووي نعتبر وووا عوووادة سووواكنةذ م(ووول   وووان كا وووة وبصوووورة أدق  ووي مكانهووواذ
ولكننوا  القطار الواقا  ي الم طة تت ور  معنوا  وول م وور ا رض و وول الشومسذ

 ووي الواقوووا ال نأ وووذ  وووذه ال ركوووة  وووي االعتبوووارذ  نهوووا ال توووم(ر علينوووا.اذنذ يمكننوووا 
 ت قيق  كرة د ول القطار المت ر  دون أن ان يتوقا  ي الم طة.

 
 . هل من السهل كسر قشرة البيضة ؟8

من رملة المساةل الفلسفية التوي  يورش أ ود ا شو ا  العميقوي التفكيور المسوألة 
ذا  ر نًا أن الفيول يولود  وي دا ول البي وةذ  هول سوتكون قشورتها  وي  وذه التالية : إ
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ال الوووة سوووميكة رووودًا ؟ إننوووي أ شوووى أن تكوووون كوووذل ذ أموووا إذا كانوووش سوووميكة  مووووا 
 استطعنا ا تراقها  تى بقذيفة مد ا وال ترنا إلى ا تراي أسل ة رديدة  عالة . 

ن قشورة البي وة العاديوةذ ربما كان  ذا الفيلسوا سيصا  بد شة مما(لةذ لو علو  بوا
بغوض النظور عون كونهووا رقيقوة ال تعتبور  ووي ال قيقوة شويةا رقيقووًا كموا يبودو أن كسوور 
قشوورة البي ووة بال ووغط علووى طر يهووا برا تووي اليوود لوويس بووا مر السووهل روودًاذ إذ انووم 

 و. 3) الشكل رق   ا عند و ا البي ة بين را تي اليدي تا  إلى قوة ال يستهان به
ة غيووور االعتياديوووة لقشووورة البي وووة تعتمووود بصوووورة قاطعوووة علوووى شووووكلها إن الصووولب

الم ووود  وتعلووول بووونفس ا سوووبا  التوووي تعلووول بهوووا مقاوموووة م تلوووا أنوووواي القنووواطر 
والعقودذ يمكن أن نرعل القوواة  ا ربوا لمن ودة (قيلوة تسوتند إلوى أربوا بي واش نيةوةذ 

ضذ يروو  أن دون أن تنكسور البي وواش ) لكووي نرعوول البي وواش تنتصوو  علووى ا ر 
ت(بوش قواعوود ا بووالربس الوذا يتماسوو  ريوودا مووا القشورة الكلسووية وذ واآلن يت ووح لنووا 
لموواذا ال ت وواا الدرارووة المفر ووة موون انكسووار قشوورة البي ووة عنوودما ترلووس عليهوواذ 
و ي نفس الوقشذ يستطيا الفرخ ال عيا عنودما يريود ال ورو  مون سورنم الطبيعويذ 

 دا ل ذ بسهولة تامة.أن ي رق قشرة البي ة بمنقاره من ال
 و35ذ 1984)ياكواذ                                                

 و3الشكل)
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 ! . غش ال يعاقب عليه القانون9

أعلون أ ود الظر وا  ذاش مورة انوم يعورا طريقوة لغوبن ال بواةن  وي و ن المشووترياش 
ريقووة  ووي شوورا  دون ان يلرووا إلووى أيووة  يلووة غيوور مشووروعة. ويووتل   سوور  ووذه الط

ال اريوواش موون البلوودان الواقعووة علووى  ووط االسووتوا  وبيعهووا  ووي البلوودان القريبووة مووون 
القطبووين الشوومالي والرنوووبي. إذ موون المعووروا أن و ن ا شوويا  عنوود  ووط االسووتوا  

كغو  عنود  وط االسوتوا  يو داد  1اقل من و نهوا عنود القطبوين. أن الشوي  الوذا و نوم 
إلوى القطوو . ولكون يروو   ووي  وذه ال الووة أال نسووت د  غو  بعوود نقلووم  5و نوم بمقوودار 

ال  مي انا عاديا بل قبانا  ل ونيا  )  نبركيًا و مدررا ومصونوعا عنود  وط االسوتوا . وا 
 لون ن صول علوى أيووة  اةودة الن و ن الشوي  سوي يد وي يوود معوم و ن الصونرة بوونفس 

النوواس ؟ كوول المقودار.  وول تعتقود ان الترووارة بهوذه الطريقووة يمكوون أن تغنوي أ وود مون 
ولكن الظريا كان م قًا  ي الواقا ذل  إن قوة الراذبية تو داد كلموا ابتعودنا عون  وط 
االستوا  وسب  ذل   وو أن الرسو  الموروود عنود  وط االسوتوا  يكوون انطلقوم كبيورًا 
عنوود دوران ا رض دواةوور واسووعة روودًا بينمووا انطلقووم صووفرًا عنوود القطوو  وذلوو  الن 

 عند  ط االستوا .الكرة ا ر ية مفلط ة 
 و  14ذ  1987)الدمرداشذ                              

 

 .حاول أن تنهض10
سوووتظن أنوووي امووو ق معووو  إذا قلوووش لووو  أنوووي سأرلسووو  علوووى كرسووويذ ب يوووا ال 

 تستطيا النهوض بعد ذل ذ علما باني لن أربط  إليم . 
اول ان  سننا ارلس بصورة معتدلة دون أن تد ا قودمي  ت وش الكرسوي واآلن  و 

توونهض موووا الم ا ظوووة علوووى و ووا القووودمين وعووود  االن نوووا  إلووى ا موووا . انووو  لووون 
تسووتطيا مهمووا بووذلش موون قوووة ع وولية مووا لوو  توود ا قوودمي  ت ووش الكرسووي أو ت نووي 

 رذع  إلى ا ما  . 
ولكي تدر  سب  ذل ذ دعني أ ود(  بعوض الشوي  عون تووا ن ا رسوا  بصوورة 

إن الرسوو  المنتصوو  ال ينقلوو  علووى  عامووة وتوووا ن رسوو  اإلنسووان بصووورة  اصووة.
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ا رض بتاتووًا إذا كوووان ال وووط العموووودا النوووا ل موون مركووو  (قلووومذ  موووارا بقاعدتوووم. إن 
مركوو  (قوول روووذي الشوو   الرووالس يقوووا دا وول الرسوو  قووور  العمووود الفقوورا وعلوووى 

سوو  عوون مسووتوت السوورة نرسوو  موون  ووذه النقطووة  طووا عموديووا إلووى ا سووفل   2ارتفوواي 
ر ت ووش الكرسووي  يمووا ورا  القوودمين ولكووي يسووتطيا اإلنسووان  نوورت أن  ووذا ال ووط يموو

النهووووض يرووو  أن يمووور ذلووو  ال وووط العموووودا بوووين القووودمين و وووذا يعنوووي إننوووا عنووود 
نهو وناذ يرو  علينووا أن نود ا بصوودرنا إلوى ا مووا ذ  نو يح بووذل  مركو  ال(قوول أو أن 

فعول ذلو  ن ر  أررلنا إلى الورا  لكي نرعل القاعدة تقا ت ش مركو  ال(قول. ون ون ن
عووادةذ عنوودما نوونهض موون الكرسووي . ولكوون إذا لوو  يسوومح لنووا أن نفعوول  ووذا أو ذا ذ 

  سيكون النهوض متعذرًاذ كما يت ح من الترربة المذكورة.
 و 27ذ 1984)ياكواذ                                                

 . على سطح القمر11
االعتيووادا علووى القموور بسووب  عوود   أ. ان اإلنسووان ال يسووتطيا أن يسووتعمل السوولق

ورووود ا وكسوورين الوول   الشوووتعال بووارود اإلطلقووةذ ولهوووذا السووب  تقوود  أ ووول  
 ذ أسل ة تطلق أشعة قوية  ارقة كاللي ر . يملال يال الع

 . السوويفون ال يعموول علووى سووطح القموور لعوود  ورووود غوولا روووا و ووغط الهوووا  
 الروا الذا يساعد على عمل السيفون .

تسوتطيا الطيوور الطيوران  ووق سوطح القمور لعود  وروود الغولا الرووا الول     . ال
 لذل  .

د. الطوواةراش الورقيووة والمرو يووة وغير ووا ال تطيوور لعوود  ورووود الغوولا الروووا الوول   
 لذل  . 

 و . البد لرواد الف ا  من أ ذية م(قلوة ت(بوش  طوا   علوى سوطح القمور  يوا يقول 
يوة علوى سووطح القمور تبلوغ سودس قوتهوا علووى و ن المور  سوش موراش الن الراذب

 سطح ا رض.
 و 10ذ 1986)و ارة ال(قا ةذ                                          

 . مسألة حول اإلوزة والسرطان النهري والسمكة12
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 نوا  قصوة روسوية ظريفوة تت ودا عون إو ة وسورطان نهورا وسومكة  واولوا معوا 
ولكوون ال اعتقوود أن أ وودًا موون القوورا ذ  وواول ت ريوو  إ وودت عربوواش النقوول ) كوواروو. 

ب ا تل  القصة من ورهوة نظور علو  الميكانيكوا. ولوو  علنوا ذلو  لورودنا أن النتيروة 
التووي سنتوصوول إليهوواذ ال تتفوووق مطلقووا مووا النتيرووة التوووي است لصووها كاتوو  القصوووة 

 المذكورة. 
ة قووت إن  ذه القصة ت توا على مسألة ميكانيكية ذ تتعلوق بتركيو  ) رمواو عود

تووم(ر علووى العربووةذ ب يووا تشووكل كوول قوووة  اويووة معينووة مووا ا  وورت. اإلو ة تسوو   
 العربة إلى ا علىذ والسرطان إلى الورا ذ والسمكة إلى  دا ل الما . 

و أن القوووة ا ولووى ) سوو   اإلو ة و مترهووة 4و ووذا يعنووي كمووا يت ووح موون الشووكل )
تروم إلوى الرانو  ذ والقووة ال(ال(وة إلى ا علىذ والقوة ال(انية )سو   السومكةو    ذ م

) س   السرطان و   رو مترم إلى الوورا ذ ويرو  أال ننسوى وروود قووة رابعوةذ و وي 
و ن العربوة مترووم عموديوا إلووى ا سوفلذ وتمكوود القصووة بوان العربووة بقيوش  ووي م لهووا 
ولوو  تت وور . وبعبووارة أ وورتذ إن م صوولة كا ووة القوووت المووم(رة علووى العربووةذ تسوواوا 

ن  وول  ووذا صوو يح ؟ لنب ووا ذلوو  ونوورتذ إن اإلو ة التووي تسوو   العربووة صووفرًا ولكوو
إلووى ا علووىذ التعرقوول عموول السوورطان أو السوومكةذ بوول تسوواعد ما  ووي عملهموواذ الن 
قووة سو   اإلو ةذ المترهوة ألوي ا علوىذ تقلول مون ا تكوا  عرولش العربوة بوا رض 

  الوو ن تماموا ذلو  وبالم ورذ وبذل  ت فا من و ن العربةذ  تى إنها قد تعادل ذلو
ذا  ر ووونا أن قووووة  الن و ن العربووة كوووان  فيفووواذ كمووا روووا   وووي القصووة  الموووذكورة وا 
س   اإلو ة تعادل و ن العربةذ وذل  لتسهيل  ل المسوألةذ تبقوى لودينا  قوط قوتوانذ 
 ما قوة س   السرطان وقوة س   السمكة وباالسوتناد إلوى  ووادا القصوة نسوتطيا 

ر  يوم كول مون  واتين القووتين . السورطان يسو   العربوة إلوى معر ة االتراه الذا تم(
 الورا ذ والسمكة تس بها إلى دا ل الما  . 

وبطبيعوة ال ووالذ نفهوو  مون ذلوو  أن النهوور كوان يقووا إلووى أ ود روانوو  العربووةذ ولوويس 
أمامهووا ) الن ال يوانوواش لووو  ت وواول إغوووراق العربووة  ووي النهووور بتاتووًاذ كموووا  ووا   وووي 

ذا يعني أن  نا   اويوة معينوة بوين اترواه قووة السورطانذ واترواه القصة المذكورة و و 
قوووة السوومكةذ ولمووا كانووش القوتووان غيوور واقعتووين علووى  ووط مسووتقي  وا وودذ  فووي  ووذه 
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ال الووة ال تكووون م صوولتهما مسوواوية للصووفر بووأا  ووال موون ا  وووال. واآلن نطبووق 
ووووووتين  و و و و و و و و و و وووووا ي القو و و و و و و و و و و وووووول اترو و و و و و و و و و وووووى كو و و و و و و و و و ووووو  علوو و و و و و و و و و و ووووواذ  نرسو و و و و و و و و و و ووووووانين الميكانيكو و و و و و و و و و  قوو

روووو متوووا ا أ ووليذ يكووون قطووره   دذ مموو(ل للم صوولة  ووي المقوودار )   و ذ )  
واالتراه ومن الوا ح ان  ذه الم صلةذ يرو  أن ت ور  العربوة مون مكانهوا  اصوة 
وان و ن العربة يتعادل كليا أو ر ةيا موا قووة سو   اإلو ة . و نوا نطورق سوماال (انيوا 

أ  إلووى أ وود الروانوو   ؟ إن  ! مووا  ووو اتروواه  ركووة العربووة إلووى ا مووا  أ  إلووى الووورا 
  ذا ا مر يعتمد على النسبة بين القوتين وعلى مقدار ال اوية المورودة بينهما .

 و21ذ 1984)ياكواذ 

 و4الشكل)

 . التعاون المزعوم بين النمل13
 نملة . ش 25و قطعة من الربن وقد أمسكش بها 5يو ح الشكل)

 و5الشكل)
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بالسوه )أو .وقود يتورا ت للقوارتذ   ركش قطعة الربن ببطي ذ  وي االترواه المبوين
أن الصوا ا مووامي للنمولذ يسوو   قطعوة الرووبن ن ووهذ وأن الصووا ال لفوي يوود عها 
إلى ا ما ذ كما أن النمل الموروود علوى الروانو ذ يسواعد كول مون الصوفين ا موامي 

ولكوون ا مووور لوويس كوووذل ذ ويمكوون التأكووود منووم بسوووهولة : نفصوول الصوووا  .وال لفووي
نذ  نورت أن قطعوة الروبن ت  وا بسورعة إلوى ا موا ذ مموا يمكود ال لفي بواسطة سوكي

بووان اإل ووودت عشووورة نملوووةذ كانوووش تسووو   قطعوووة الروووبن إلوووى الوووورا ذ و وووذا يعنيوووان 
الصا ال لفي ل  يكتا بعد  مساعدة الصوا ا موامي بول قوا  بعرقلوة عملوم و ذلو  

ةذ نمولش سو   قطعوة الروبن الموذكور 4بالق ا  على رهووده. وقود كوان باسوتطاعة 
 نملة لس   قطعة الربن.              25ولكن عد  تناسق العمل أدت است دا  

 
 

 . القدرة الحصانية14
تعوورا القوودرة ال صووانية الع وولية   " ال صووانية " ويررووا اصوول  ووذه التسوومية 
إلووى " روويمس واش " م تووري اآللووة الب اريووة الووذا أراد معر ووة  ال(قوول الووذا يسووتطيا 

 نوا روا ش و ودة " ال صوان " و وي عبوارة عون القودرة علوى  مول   صان  ملم ون
 و كغ  إلى ارتفاي متر وا د  ي ال(انية الوا دة . 75)

 و541 1987) الدمرداشذ                                             
 . قدرة قلب اإلنسان15

يا و ألوا لتوور مون الود   ووي اليوو ذ ويسووتط13القلو  خلوة قويووة قوادرة علوى  ووح )
و مليووون لتوور موون الوود  و ووو مووا يكفووي لملوو  350و سوونة أن ي وو  )70القلوو   ووي )

ناط وة سو ا  مملفوة موون ماةوة طوابق . والعموول الوذا يمديوم القلوو  يكفوي لر وا (قوول 
و كيلوووو متووور . وقلبوووان يعمووولن لمووودة عوووامين 16و أطنوووان إلوووى ارتفووواي )10و نوووم )

عوال  كموا يمكون لقلبوين معوا أن يمكنهما أن يرعل سيارة نقل تدور دورة كاملة  وول ال
يره ا قوة كا ية لتسويير شوا نة  وول العوال  ولمودة عوامينذ و وي سواعة وا ودة يمكون 

  للقل  أن ير ا ررًل إلى ارتفاي  مسة طوابق دا ل مصعد . 
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 و120ذ  1987)الصال يذ
 

  . البطيخة القنبلة16
 يتيتين ر و    بوين مودينتين سوو 1924أ(نا  سباق السياراش الذا ررت  وي عوا  

 ل ووو القوورت القوقا يووة بالسووياراش المووارة بووالقر  موونه ذ وعبوورو عوون توور يبه  بقووذا 
المتسوووابقين بوووالبطي  والشوووما  والتفووواقذ وقووود ظهووور بعووود ذلووو  ان توووأ(ير تلووو  الهووودايا 
البسوويطة كووان تووأ(يرًا غيوور مسووت   بووالمرة . إذ عموول البطووي  والشووما  علووى تشووويم 

لتفوواق  قوود أصووا  المتسووابقين برووروق  طيوورة . لقووود رسوو  السوويارة وت طيموومذ أمووا ا
أ ويفش سورعة السويارة إلوى سورعة البطي وة أو الشومامة أو التفا وة المر بوةذ و ولهووا 

و كغو  مو(ل مقاربوة 4إلى قذاةا  طيرة مدمرةذ  الطاقة ال ركية للبطي وة التوي تو ن )
ة المنطلقووة و غوو ذ والتووي قوذ ش بهووا السوويار 10للطاقوة ال ركيووة للرصاصووة التوي توو ن )

و كوو  / سواعة ولكوون  وي م(وول  وذه الظوورواذ ال يمكون مقارنووة التووأ(ير 120بسورعة )
الصوودمي للبطي ووة بتووأ(ير الرصاصووةذ الن صوولدة البطي ووة اقوول ك(يوورًا موون صوولدة 

 الرصاصة . 
 و 79ذ 1987)الدمرداشذ                                           

 
 

 . مسالة المتحف17
و ال ارووة  بووورا  المتووا ا إلوووى مرارعووة وقووورا ة بعووض الم طوطووواش ك(يوورًا مووا تووودع

القديمووة روودًا والمتهرةووة التووي تتموو ق عنوود اقوول م اولووة لتقليوو  صووف اتها و صوولها عووون 
بع ها .  كيا يمكن القيا  بفصل الصوف اش عون بع وها الوبعض  وي  وذه ال الوة ؟ذ 

و(واةق ت وول  يوم م(ول  ووذه يورود  وي أكاديميوة العلووو  السوو يتية )سوابقاو م تبوور لترديود ال
المساةلذ و ي م(ل  ذه ال الةذ يقو  الفنيون  ي  ذا الم تبور باسوت دا  الكهربوا  لفصول 
صوف اش تلوو  الم طوطوواش القديمووة عوون بع ووها وكوواآلتي: يموورر التيووار الكهربوواةي  ووي 
الم طوطووة المطلووو  تقليوو  صووف اتهاذ وعندةووذ تتنووا ر الصووف اش المشوو ونة بشوو ناش 

صووول عووون بع وووها بكووول  ووودو  بوودون ان تصوووا  بوووأا تمووو ق وبعووود ذلووو  متما(لووةذ وتنف
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يسووتطيا الشوو   ال بيوور ان يفصوول ا وراق عوون بع ووها بسووهولة ويلصووقها علووى ورق 
 مقوت .  

 و219ذ 1984)ياكواذ
 .التجاذب و التنافر18

انفوو  (وولا بالونوواش وأدلكهووا بقطعووة موون الصوووا (وو  اربووط ا(نووين منهمووا ب وويط 
نموا سوتبتعد الوا وودة وارعلهموا يتودليانذ انهمو ا سووا ال ينروذبان إلوى بع وهما الوبعض وا 

عوون ا  وورت بسووب  اكتسووا  البالونوواش شووو نة كهرباةيووة سووالبة بواسووطة دلكهووا بقطعوووة 
القماش الصو يذ وقد اكتسبش قطعوة الصووا الشو نة الموربوة لوذل   لوو قربنوا البوالون 

لموربوة تنروذ  إلووى ال(الوا مون قطعوة الصوووا سيلتصوق بهواذ الن الشو ناش السووالبة وا
بع ووها الووبعض بينمووا نوورت البووالونين االولووين يبتعوودان عوون بع ووهما النهمووا مشوو ونان 

 بنفس الش نة.
 و  124ذ1997)الصال يذ                                            

 . كيف نصنع كشافاً؟19
سوو  .أطوووه  ووي الوسووط و علقووم 10سوو  وعر ووم  60قو  شووريطًا موون رريوودة طولووم 

مسطرة. امسكم  وق من دة وأدلكوم عودة موراش بقطعوة مون الفورو أو الفانيلوة . (و   على
ار عوم عون المن وودة بالمسوطرة وال وظ كيووا يسول  .ادلو  ذواالن قوور  أرسوا  مشوو ونة 
موون ورقتووي الرريوودة .ال ووظ النتوواةج واعوود الترربووة  تووى تتأكوود إنهووا صوو ي ة موواذا تبووين 

 الترربة؟  
 . دلو الثلج لفاراداي20

الول موورة  1843مايكوول  وواراداا  ووي عووا  أروورت
ترربة بسويطة ولكنهوا مفيودة للغايوة ذ إذ أوصول دلووًا معودنيا للو(لج بكشواا كهربواةي كموا 
 ي الشكل أدناه . علقش با ذلو  كورة معدنيوة ب ويط (و  أعطيوش شو نة موربوة و تركوش 

قود  لتتدلى دا ل الدلو )بودون ان تموس ردرانومو  لوو ظ أن وريقواش الوذ    وي الكشواا
تباعوودش. وا ك(وور موون  ووذا ان  ركووة الكوورة موون مكووان إلووى خ وور لوو  تغيوور موون و ووا 
الوريقوواش الذ بيووة   ووولش منفررووة ولووو  تعوود الوريقووواش إلووى و وووعها ا صوولي إال  وووين 
أبعدش الكرة من دا ل الدلوذ وقود ال وظ  واراداا أي وا أن الكورة المعدنيوة المشو ونة إذا 

و127ذ1997)الصال يذ  
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تظول كموا  وي منفرروة كموا كانوش قبول اللموسذ  لمسش ردار الدلو  ان وريقاش الكشاا
 وأذا أبعودش اآلن الكورة المعدنيوة مون الوودلو  وان الوريقواش ال تعوود إلوى و وعها ا صوولي 
وتظول منفرروة و وين تقور  الكورة المعدنيوة بعوود ذلو  مون كشواا خ ور  أنهوا تورود غيوور 
نة مشوو ونة وعلوووى موووا يبوودو ذ  وووان لموووس الكوورة لرووودار الووودلو الوودا لي قووود رعووول الشووو 

الفاة ووة علووى الكووورة تتعووادل تمامووا . و لموووا كانووش وريقوواش الكشووواا متصوولة بالرووودار 
ال وارري للوودلو ولو  تت وور   ووين لمسوش الكوورة الرودار الوودا لي  ووان  واراداا قوود اسووتنتج 

 أن الورم الدا لي للدلو كان  يم من الش ناش ما  و كا ي لمعادلة ش نة الكرة.
 و342ذ 1988)بوشذ                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و6الشكل )
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 (1خريطة)
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 ينت  عنها 

 منتحم 

 

 الحركة

 المسافة كمية غير اتجاهيه

 معدلها الزمني

 االنطالق

  إلىينقسم 

 

 منتحم 

 

 غير منتحم 

وحدات زمن بدون  وحدات مسافة على
 ذكر االتجاو 

 وحداته

 كمية اتجاهية   اإلزاحة

 معدلها الزمني
 

 السرعة

  إلىينقسم 

 

 غير منتحم

 وحداته

على وحدات زمن مع  إزاحةوحدات 
 ذكر االتجاو 

 

 و2 ريطة)
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 و4 ريطة)
 

 قانون الجذب العام

 من تطبيقاته 

 شاقول البناء 
 وية سوميزان الت

 الوزن جسامسقوط اال مركز الثقل

 قوة جاذبية 
 االرض للجسم

 ينجم منه 

 موازنة

 مستمرة قلقة مستقرة

 ااجسامعندما تسقط 
 بسرعة واحدة بالفرا 

 تقسم الى 

 يكون حرا

 

 هو
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 تقاس بـ القو  تمثل بـ متجهات
 بو

 

 القبان الحلزوني

 لها لها تقسم الى 

 محصلة

 ميكانيكية كهربا ية اطيسيةمغن نووية توجد بـ

 وحداتها

 النيوتن او الداين

 قا ثالث طر 

 الجمع الطرح فيثاغورس

 اذا كانت

 

 اذا كانت

 

 اذا كانت

متعامدة
 ة

 باتجاو واحد متعاكسة

 

 و3 ريطة)
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 السطوح الخارجية
 للجسام

 تتوزع على 
كشاف 
 كهربا ي

يكشف عنها 
 بواسطة

 ناتشح

 التكهرب

 هي عملية توليد

تعيين نوع 
 الشحنة

 يستخدم لـ

 وحدة قياسها

 موجبة سالبة

 أنواعها

قرص 
 معدني

 

 الكولوم

ورقتين 
 رقيقتين

 من يتألف

 ساق

 مختلفة متشابهة

 تتجاذب تتنافر

 و6 ريطة)

 هي

 
 إذا كانت
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 قد تكون

 تكشف بواسطة
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العلو  والعمر ال مني والت صيل الدراسي  رراش المرموعتين الترريبيتين  ي دررة
 لببوين عند التكا م

 المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية ااولى

العمـــــــــــــر  درجة العلوم ت
 بااشهر

تحصـــــيل 
 ااب

تحصـــــــــيل 
 ت أالم

درجـــــــــة 
 العلوم

العمـــــــــــــر 
 بااشهر

تحصـــــــــــــيل 
 ااب

تحصـــــــــيل 
 أالم

 صفر 6 148 53 1 1 3 158 67 1
 2 3 163 79 2 رصف 3 160 64 2
 صفر 2 174 83 3 1 5 167 71 3
4 71 152 5 3 4 69 175 2 1 
5 72 153 6 2 5 71 164 5 2 
6 86 161 6 2 6 79 163 6 3 
7 79 156 6 5 7 69 160 1 1 
8 68 189 3 1 8 77 163 2 2 
9 67 153 4 2 9 78 152 3 4 
 5 6 158 76 10 صفر 1 171 72 10
11 79 186 5 3 11 67 153 2 4 
12 64 179 2 1 12 70 161 6 4 
13 51 155 2 3 13 76 166 2 2 
14 67 170 4 3 14 75 160 4 3 
15 58 168 2 2 15 77 161 4 3 
16 61 180 2 2 16 54 155 2 3 
 صفر 2 161 70 17 1 3 160 66 17
18 67 161 4 2 18 61 162 1 2 
19 80 157 6 4 19 66 153 6 3 
20 68 162 6 6 20 74 154 6 5 
21 88 160 3 1 21 72 162 2 1 
22 50 167 6 2 22 69 161 2 2 
23 81 153 3 3 23 61 163 5 1 
24 94 160 6 3 24 81 161 2 3 
25 83 165 5 5 25 67 160 6 3 
26 57 164 4 1 26 63 174 4 3 
 صفر 6 155 58 27 4 4 159 57 27
28 56 153 3 3 28 56 154 3 2 
     29 50 168 2 4 
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 أسماء السادة المحكمين الذين تمت االستعانة بخبراتهم
 

 اسم المحكم ش

مي
العل
بم 
لق

ص 
صا
خت
اال

 

 طبيعة االستشارة
 عنوان العمل

ض 
غرا
أ

كية
سلو

طط  
خ

سية
دري
ت

ل  
داخ
م

صية
قص

ط  
خرا 

هيم
مفا
ال

ار  
ختب

ا
صيل

تح  ي

كلية -جامعة بغداد      تخطيط تربوي تاذأس د.إبراهيم كاحم إبراهيم 1
 التربية/ابن الهيثم

كلية -جامعة بغداد       أستاذ د.بشر  محمود قاسم 2
 التربية/ابن الهيثم

كلية -جامعة بغداد      تربية أستاذ مهدي السامرا ي 3
 التربية/ابن الهيثم

كلية -امعة بغدادج      طرا ق تدريس أستاذ مساعد د.ماجدة إبراهيم الباوي 4
 التربية/ابن الهيثم

كلية -جامعة بغداد      طرا ق تدريس أستاذ مساعد أمل أمين االطرقجي 5
 التربية/ابن الهيثم

كلية -جامعة بغداد      طرا ق تدريس أستاذ مساعد باسمة شاكر العبدلي 6
 التربية/ابن الهيثم

كلية -جامعة ديالى      طرا ق تدريس أستاذ مساعد د.فا ق فاضل السامرا ي 7
 المعلمين

كلية -جامعة ديالى      طرا ق تدريس أستاذ مساعد د.عبد الستار االسدي 8
 التربية

كلية -جامعة ديالى      طرا ق تدريس أستاذ مساعد د.فليح حسن كاحم 9
 المعلمين

كلية -جامعة ديالى      طرا ق تدريس أستاذ مساعد د.ماجد عبد الستار 10
 يةالترب

كلية -جامعة بغداد      طرا ق تدريس أستاذ مساعد د.فاتن محمود حسن 11
 التربية/ابن الهيثم

كلية -جامعة ديالى      طرا ق تدريس أستاذ مساعد د.علي مطني العنبكي 12
 المعلمين

كلية -جامعة ديالى      طرا ق تدريس أستاذ مساعد د .علي عبد الرحمن 13
 المعلمين

كلية -جامعة بغداد      طرا ق تدريس مدرس باسد.فدو  ع 14

 (3) ملحق

 (4ملحق)
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 التربية/ابن الهيثم
 مديرية تربية ديالى      فيزياء مشرف تربوي أول عدنان عبد القادر محمد 15

متوسطة ااصدقاء       فيزياء مدرسة وسناء عطية خلف 16
 للبنين

متوسطة االنتصار       فيزياء مدرس زيدان هادي سلمان 17
 للبنين

 
 
 

 ااهداف السلوكية للمحتو  التعليمي (5ملحق )
 المستو  يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن : ت
 1 يعرا المادة 1
 1 يعطي م(اال عن المادة 2
 1 يعرا العنصر 3
 1 يعرا الذرة 4
 1 يعرا الر ا  5
 1 يعدد مكوناش الذرة 6
 3 رسي يعطي م(اال عن العنصر ل  يرد  ي الكتا  المد 7
 1 يعرا المرك   8
 3 يعطي م(اال عن المرك  ل  يرد  ي الكتا  المدرسي 9
 2 يمي  بين العنصر و المرك  من  يا التركي  الذرا 10
 1 يعدد ال وا  العامة للمادة  11
 1 يعرا ال ر  12
 3 يعطي م(اال عن ال ر  ل  يرد  ي الكتا  المدرسي 13
 1 يعرا الكتلة  14
 3 م(اال عن الكتلة ل  يرد  ي الكتا  المدرسي يعطي 15
 2 يعلل صعوبة ت ري  الكتل الكبيرة  16
 1 يعرا االستمرارية 17
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 2 يو ح العلقة بين الكتلة و االستمرارية 18
 1 يعرا الك(ا ة 19
 3 يعطي م(اال عن االستمرارية  20
 2 يعلل طفو الرليد  وق الما  21
 1 يعرا الراذبية 22
 1 يذكر ن  قانون  فظ المادة و الطاقة  23
 1 يعدد ال وا  الر يةية للمادة 24
 2 يشرق ترربة باسلوبم ال ا   لقوت التراذ  و التنا ر بين الر يةاش 25

 المستو  يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن : ت
 2 يعطي م(اال عن قوت التراذ  و التنا ر بين ا رسا   26
 1 نين من ال وا  الر يةية للمادة الساةلةيذكر ا( 27
 2 يعلل ا تفاظ الرس  الصل   بشكل (ابش عند تعر م لمم(ر  ارري  28
 2 يعلل ات اذ الغا  شكل اإلنا  الذا ي ويم و  رمم 29
يقارن بين  االش المادة من  يا القوت الر يةية و المسا اش البينية و  30

 ال ركة الر يةية 
1 

اال يدل على ورود المسا اش البينية  ي ال الة الصلبة ل  يرد يعطي م( 31
 ذكره  ي الكتا   

3 

 1 يعرا ال ركة  32
 1 يعرا المسا ة  33
 1 يعرا اإل ا ة  34
 1 يذكر و داش اإل ا ة  35
 1 يعرا السرعة  36
 1 يعرا الكمياش االترا ية  37
ا ية من  يا المقدار و يقارن بين الكمياش العددية و الكمياش االتر 38

 االتراه
2 

 2 يو ح الفرق بين المسا ة و اإل ا ة عند  ركة رس  بين نقطتين  39
 3 ي س  اإل ا ة الكلية لعدة ا ا اش بنفس االتراه 40



 

119 

 3 ي س  مقداراإل ا ة الكلية ال ا تين باترا ين متعامدين 41
 1 يعرا االنطلق 42
 1 يذكر و داش االنطلق  43
 3 ي س  مقدار انطلق ا رسا   ي مواقا م تلفة  44
 1 يعدد أنواي االنطلق 45
 2 يعلل كون االنطلق كمية غير اترا يم  46
 1 يعدد أنواي السرعة  47
 1 يذكر قانون  سا  السرعة  48
 المستو  يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن : ت

 1 يذكر و داش السرعة 49
 3 واتراه سرعة رس  ما ل  يرد ذكره  ي الكتا  المدرسي ي س  مقدار 50
 3 يعطي م(اال عن السرعة المتغيرة من  ار  الكتا  51
 3 يعطي م(اال عن السرعة المنتظمة من  ار  الكتا  52
 2 يقارن بين السرعة و االنطلق من  يا المقدار و االتراه 53
 1 يعرا القوة  54
 1 يذكر و داش قياس القوة 55
 1 يعدد أنواي القوت 56
 1 يعرا القوة الع لية  57
 1 يعرا قوة الب ار 58
 1 يعرا  قوة الراذبية 59
 1 يعرا القوة الكهرباةية  60
 1 يعرا القوة المغناطيسية  61
 1 يعرا القوة النووية 62
 1 يعرا النيوتن 63
 1 يعرا الداين  64
 1 يعدد أنواي القوت الميكانيكية  65
 1 يعرا قوة المرونة 66
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 3 يعطي م(اال عن كل نوي من أنواي القوت ل  يرد  ي الكتا  المدرسي 67
 2 يقارن بين قوتي اال تكا  و الراذبية من  يا الفواةد و ا  رار 68
 2 يعدد است داماش القوت ل  يرد  ي الكتا  المدرسي  69
 1 يذكر الغرض من است دا  القبان ال ل وني 70
 1 يذكر شروط است دا  القبان ال ل وني 71
 1 يذكر ن  قانون  و  72
 3 يعطي م(اال عن است دا  القبان ال ل وني  ي ال ياة اليومية  73
 1 يذكر على ماذا يعتمد و ن الرس   74
 المستو  يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن : ت
 1 يعرا م صلة القوت  75
 2 دلة بأسلوبم ال ا يعرا القوة المعا 76
 3 ي س  م صلة القوت لقوتين بنفس االتراه 77
 3 ي س  م صلة القوت لقوتين متعاكستين باالتراه 78
 3 ي س  م صلة القوت لقوتين متعامدتين 79
 1 يعرا قانون الرذ  العا  80
 3 ي س  و ن رس  كتلتم معلومة مو وي على سطح ا رض 81
 2 ن الرس  و كتلتم باسلوبم ال ا ي دد العلقة بين و   82
 2 يعلل انعدا  و ن الرس   ي مرك  ا رض 83
 2 يقارن بين و ن الرس  على سطح ا رض و و نم على سطح القمر 84
 1 يعرا السقوط ال ر 85
 2 يشرق ترربة عن السقوط ال ر باسلوبم ال ا  86
 1 يعرا مرك  ال(قل 87
 2 قل لرس  غير منتظ  باسلوبم ال ا يشرق ترربة إليراد مرك  ال( 88
 1 يذكر الفاةدة من است دا  شاقول البنا  89
 3 يعطي م(اال عن السقوط ال ر 90
 1 يذكر الفاةدة من است دا  مي ان التسوية 91
 1 يعدد شروط الموا نة 92
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 2 يقارن بين  االش الموا نة من  يا مرك  ال(قل 93
 2  ا  السير على سطح المشترايو ح عد  استطاعة راةد الف 94
 1 يعرا الشغل بالمعنى الفي ياةي 95
 1 يذكر و داش قياس الشغل 96
 1 يعرا الرول 97
 3 ي س   98
 1 يرد العلقة بين الرول و االر  99
 2 يعلل عد  اعتبار الوقوا لفترة طويلة شغل بالمعنى الفي ياةي 100
 المستو  ى أن :يتوقع من الطالب أن يكون قادرا عل ت
 2 يعلل اعتبار الشغل كمية عددية 101
 1 يعرا القدرة 102
 1 يذكر و داش القدرة 103
 1 يشرق العلقة بين الشغل و القدرة باسلوبم ال ا  104
 3 ي س  قدرة ش   ما  ي صعود سل  105
 1 يعرا الطاقة 106
 1 يعدد صور الطاقة 107
 1 انيكيةيذكر م(اال عن القوة الميك 108

 1 يعدد أنواي الطاقة الميكانيكية 109
 2 يشرق العلقة بين و داش الشغل و و داش الطاقة 110
 1 يعرا الطاقة ال ركية  111
 1 يعدد  واةد الطاقة ال ركية 112
 1 يعدد م ار الطاقة ال ركية 113
 2 يشرق م(اال عن الطاقة الكامنة المو عية لرس  بالنسبة لسطح أ قي 114
 1 يعرا التكهر  115
 1 يعرا الش نة الموربة 116
يو ح سب  تولد ش ناش سالبة على ساق من المطاط الصل  عند  117

 دلكم بالصوا
2 
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 1 يذكر و داش قياس الش نة 118
 1 يذكر قانون التراذ  و التنا ر 119
 1 يعرا الش نة السالبة 120
 1 يعرا الكشاا الكهرباةي 121
 1 ت داماش الكشاا الكهرباةييذكر اس 122
 2 يعلل التكهر  باسلوبم ال ا  123
 1 يذكر كيا يكتس  الرس  الموصل ش نة كهرباةية 124
 1 يعرا المواد الموصلة للكهرباةية 125
 المستو  يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن : ت
 1 يعرا المواد شبم الموصلة للكهرباةية 126
 1 عا لة للكهرباةيةيعرا المواد ال 
 3 يعطي م(اال عن مادة موصلة للكهرباةية ل  يرد ذكره  ي الكتا  128
 2 يعلل اعتبار الفل اش مواد موصلة للكهرباةية باسلوبم ال ا  129
يو ح تأ(ير ال رارة و ال و  على توصيلية المواد شبم الموصلة  130

 باسلوبم ال ا 
2 

 1 باةييعدد طرق ش ن الكشاا الكهر  131
 2 يو ح  طواش ش ن الكشاا الكهرباةي 132
 1 يعرا المرال الكهرباةي 133
 2 يكر صفاش  طوط المرال الكهرباةي باسلوبم ال ا  134
 1 يعدد  واةد استقرار الش ناش الكهرباةية على السطوق ال اررية 135
 1 يعرا التفريغ الكهرباةي 136
 1 يعدد أر ا  الكشاا الكهرباةي 137
 1 يعرا  رق الرهد الكهرباةي 138
 2 يو ح ا(ر ا سنة  ي التفريغ الكهرباةي باسلوبم ال ا  139
 2 يو ح كيا تتولد الكهرباةية الروية باسلوبم ال ا  يو ح ا(ر ا سنة  140
 2 يشرق عمل مانعة الصواعق 141
 1 يذكر م اطر الكهرباةية الساكنة 142
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 2  ي نهاية السياراش ال و يةيعلل ربط سلسل  ديدية  143
 3 يرس  شكل يو ح مرا ل ش ن رس  موصل مع ول 144
 3 يرس  شكل يو ح كيفية ش ن كشاا كهرباةي بش نة موربة بالتماس 145
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 و 6مل ق )  
 إنموذ   طة تدريسية للمرموعة الترريبية ا ولى-أ

 
 

 الصا الشعبة: ال(اني المتوسط ) و    المادة: الفي يا                            
 

 المو وي: ال ركة                           التاري :
 

 ا  داا ال اصة:
 

أواًل: المرال المعر ي: يهدا الدرس إلى مساعدة الطل  على اكتسا  المعلوماش 
 اآلتية:

 مفهو  ال ركة-1
 رض ا ا تراض ا رسا  (ابتة رغ  إنها  ي  الة  ركة ما ا  -2
 الفرق بين المسا ة و اإل ا ة -3
 الفرق بين الكمياش االترا ية و المقدارية  -4 
 المسا ة كمية مقدارية  -5
 اإل ا ة كمية اترا يم   -6
 و دة قياس كل من المسا ة و اإل ا ة -7
 االنطلق  و المعدل ال مني للمسا ة المقطوعة-8
 االنطلق كمية عددية -9
 :و داش مسا ة مقسومة على و داش ال من قانون االنطلق  و-10

 و داش  منو \ساعةو أا )و داش مسا ة\(انيةو ذ)ك \و دة االنطلق  ي )متر-11   
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االنطلق المنتظ   و انطلق الرس  الذا يقطا مسا اش متساوية  ي ا مان  -12   
 متساوية.

ر متساوية  ي النطلق غير المنتظ   و انطلق الرس  الذا يقطا مسا اش غي -13   
 أ مان متساوية.

 السرعة  ي المعدل ل مني لم ا ة المقطوعة  ي و دة ال من. -14  
السرعة ال(ابتة)المنتظمةو  ي سرعة الرس  الذا يقطا ا ا اش متساوية  ي أ مان -15  

 متساوية.
السرعة المتغيرة )الغير منتظمةو  ي سرعة الرس  الذا يقطا ا ا اش غير - 16 

 ي أ مان متساوية.متساوية  
 تم(يل السرعة بمقياس الرس . -17
 السرعة  كمية اترا يم. -18
(انيةوذ \(انيةوذ )متر \و داش  منو أا )س \و داش السرعة  ي )و داش إ ا ة -19
 ساعةو\)ك 
    

 (انيا: المرال المهارا : تدري  الطل  على مهارة :
  
 المناقشة العلمية لمو وي ال ركة. -1
 م(يل كل من المسا ة واإل ا ة بالرس . مهارة ت-2
 مهارة  ل مسالة ريا ية  ول كل من المسا ة و اإل ا ة.-3
 تم(يل السرعة بالمترهاش. -4
 المناقشة العلمية لمو وي السرعة واالنطلق. -5
   

 (ال(ا:المرال الورداني : و يشمل : 
 
 تنمية الميول العلمية  ول ال ركة و ركة ا رض  ي الكون  -1
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 ان عظمة ال الق  ي بديا صنعم للكون وتنظي   ركتم بي -2
بيان أ مية ا عمال التي تقو  بها الدول ال ت ال المسا اش من  لل بنا   -3

 لرسور.
 تنمية الميول العلمية  ول أ مية كل من االنطلق والسرعة ومظار ما. -4

 رابعا: ا  داا السلوكية: رعل الطال  قادرًا على ان :
 يعرا ال ركة. -1
 ر اعتبار ا رسا  (ابتة رغ   ركتها ما  ركة ا رض.يفس -2
 يعرا المسا ة. -3
 يعرا اإل ا ة. -4
 يذكر و دة قياس المسا ة. -5
 يذكر و دة قياس اإل ا ة. -6
 يعرا الكمياش االترا ية . -7
 يعرا الكمياش غيراالترا ية . -8
 يم(ل المسا ة بالرس . -9
 يم(ل اإل ا ة بالرس . -10
 ا تين بنفس االتراه.ي س  مقدار واتراه اإل ا ة الكلية ال   -11
 ي س  مقدار واتراه اإل ا ة الكلية ال ا تين متعاكستي. -12
 ي س  مقدار واتراه اال ارة الكلية ال ا تين متعامدتين. -13
 يعرا االنطلق. -14
 يذكر قانون االنطلق بصيغة رمو . -15
 يذكر و داش االنطلق. -16
 يعرا االنطلق المنتظ  . -17
 يعرا االنطلق غير المنتظ . -18
 .يعرا السرعة  -19
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 يذكر قانون السرعة -20
 يذكر و داش السرعة. -21
 يعرا السرعة المنتظمة. -22
 يعرا السرعة غير المنتظمة. -23
 ي س  مقدار سرعة رس  يقطا إ ا ة معينة  ي  من معين. -24
 يقارن بين السرعة و االنطلق.  -25
 

 الوساةل التعليمية: الطباشيرذ السبورةذ المسطرةذ المنقلة.
 

 دقاةقو 5المقدمة :  )
لفصل السابق المادة و عر نا  واصها وم  تتكونذ و ي  ذا الفصل درسنا  ي ا

سندرس مو وي ال ركة ذ و ي من الظوا ر المألو ة  ي  ياتنا اليوميةذ وما  ركة 
ا ش ا ذ والسياراش ورريان المياه و ركة الرياق إال أم(لة مألو ة عن ال ركة و نا  

 و.   1 ي مل ق رق 4قصةرق قصة ال د الكتا  تت دا ال ركة )واسرد للطل  ال
 

 دقيقةو 25العرض: )
 

 بعد االستماي لهذه القصة ماذا تستنترون منها ؟
يري  أ د الطل  أن ا رض  ي  ركة مستمرة وان كل ما  ي الغلا الروا 

 لبرض  ي  الة  ركة معها. أ سنش.
 السمال اآلتي: سو بعد الطل  على المشاركة الفعالة  ي الدرس يسال المدر 

 س:ما  و تعريا ال ركةذ وبعد عدة إراباش للطل  ي(بش المدرس التعريا الص يح     
  :ال ركة  ي التغير المستمر  ي موقا الرس  بالنسبة إلى رس  خ ر نفتر م (ابتا.

 س:أعط م(ال لشي  مت ر ؟
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 : يري  أ د الطل  أن  ركة السياراش و ركة ا شرار و ركة المياه أم(لة على 
 .ال ركة 

س:  ل يعتبر رلوس ش صان  ي قار  مت ر  (ابتان الى ا  مت ركان الى 
 بع هما؟

  :يعتبر رلوس الش صان (ابتان الن مو عهما ل  يتغير  ي القار .
 

بعد ذل  يشرق المدرس مفهوما  مرتبطا بال ركة و  و مفهو  المسا ة ويطل  من 
 س تعريا المسا ة كاآلتي:الطل  بيان معنى المسا ة وبعد عدة إراباش يكت  المدر 

المسا ة  ي طول المسار بين نقطتين . وبعد ذل  يم(ل المسا ة بالرس  ويبين للطل  
أن المسا ة كمية عددية النم ال يشترط  ي  ركة الرس  أن تكون  كتم  ي اتراه 

 وا د.أا أن المسا ة كمية مقدارية يذكر مقدار ا  قط.
  من الطل  تعريا اإل ا ة وبعد عدة بعد يشرق المدرس مفهو  ال ركة ويطل
 إراباش يكت  تعريا اإل ا ة كاآلتي:

اإل ا ة  و المسار المستقي  الذا يقطعم الرس   ي  ركتم من نقطة الى أ رت باتراه 
 (ابش.

  نا يسال المدرس السمال اآلتي :ما الفرق بين المسا ة واإل ا ة ؟
أن المسا ة كمية غير اترا يم  وبعد مناقشة ذل  ما الطل  يتوصل المدرس الى

 بينما اإل ا ة كمية اترا يم .
س: كيا ن سو  المسوا ة الكليوة إذا ت ور  رسو  مون نقطوة )أو الوى نقطوة ) و (و  مون 

 نقطة) و الى نقطة )روو؟
  : نرما المسا ة من )أو الى ) و ما المسا ة من ) و الى )روو.

 فس االتراه؟س:كيا ن س  اإل ا ة الكلية ل ركة رس   ركتان بن
  :نرما مقدار اال ا تان واالتراه باترا هما.  

 س: كيا ن س  اال ا ة الكلية ل ركة رس  ما باترا ين متعاكستين؟
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 :ن س  اال ا ة الكلية وذل  بطرق الكميوة الصوغيرة مون الكبيورة واالترواه باترواه الكبيورة 
. 

 ين؟س: كيا ن س  اإل ا ة الكلية ل ركة رس  ما باترا ين متعامد
  :ن س  اإل ا ة الكلية بتطبيق قانون  ي(اغورس.

 
وبعوود االنتهووا  موون توودريس مو وووعي المسووا ة واإل ا ووة ينتقوول مو وووي رديوود و ووو    

االنطلق وقبل الشروي بالشورق يعورض المودرس قصوة )سويارة نيووتنو التوي تنطلوق بفعول 
 قوة الب ارذ (   يسال السمال اآلتي:

 ة ستستمر بال ركة أ  ال ؟س: ل تتوقعون أن  ذه السيار 
و بعد عدة إراباش يو وح المودرس للطول  أن السويارة سووا يتغيور انطلقهوا بتنواق  

 كمية المادة المتب رة. 
 (  يبدا بشرق مو وي االنطلق ويسال   السمال اآلتي :

 س: ما العلقة بين المسا ة واالنطلق؟                         
 ل مني للمسا ة المقطوعة. :االنطلق  و المعدل ا

 س:  ل االنطلق كمية عددية أ  اترا يم؟
  :االنطلق كمية عددية 

 س: ما  ي و داش االنطلق؟
  :و داش االنطلق  ي و داش مسا ة مقسومة على و داش  من.

 س :ما أنواي االنطلق؟
  : يورد نوعان للنطلق  ما :

ا مسا اش متساوية  ي أ مان االنطلق المنتظ : و انطلق الرس  الذا يقط . أ
 متساوية.

االنطلق غير المنتظ   و انطلق الرس  الذا يقطا مسا اش غير متساوية  ي  .  
 أ مان متساوية.
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 س:أعط م(اال للنطلق غير المنتظ ؟
  : ركة ا ش ا  دا ل سوق م د  .

 
(  ينتقل المدرس لشرق مو وي رديد و و السرعة و قبل الشروي بشرق  

ق  للطل  قصة علمية ) كاية علميةو.وبعد أن يهي  الطل  لمو وي المو وي ي
 الدرس يسال السمال اآلتي :

 س: ما السرعة ؟
 وبعد عدة إراباش يكت  المدرس تعريا السرعةكاالتي:

 السرعة  ي المعدل ال مني لم ا ة المقطوعة  لل  من معين .(  يسال 
 ي  أ د الطل س:  ل السرعة كمية عددية أ  اترا يم ؟ذ وير
  : السرعة كمية اترا يم يذكر مقدار ا واترا ها

 س:ما  ي و داش السرعة؟
  : و داش السرعة  ي و داش إ ا ة مقسومة على و داش  من.

 س:ما أنواي السرعة ؟
  :السرعة نوعان  ما:

 أ.السرعة المنتظمة و ي سرعة الرس  الذا يقطا ا ا اش متساوية  ي أ مان متساوية.
عة غير المنتظمة و ي سرعة الرس  الذا يقطا ا ا اش غير متساوية  ي  .السر 

 أ مان متساوية.
 س:أعط م(اال السرعة غير المنتظمة؟

  : ركة السيارة  ي طريق مستقي  تورد سيطراش أو مطباش اصطناعية.  
 

 دقاةقو 5ال اتمة: )
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(ابتاذ ال ركة  ي تغير مستمر  ي موقا الرس  بالنسبة الى رس  خ ر نفتر م 
والمسا ة  ي طول المسار بين نقطتين و و كمية عدديةذ أما اال ا ة  هي طول 

 المسار المستقي  بين نقطتين و و كمية اترا يم  
 

 دقاةقو  10التقوي : )
 عرا ال ركة ؟-1
 اذكر أم(لة عن ال ركة ؟-2
 عرا االنطلق؟-3
 اذكر و داش االنطلق؟ -5

 اذكر و داش السرعة
 الوار  البيتي:

 رارعة مو وي ال ركة.م -1
  ل أسةلة الفصل. -2
 رل  بعض القص  العلمية  ول مو وي القاد .  -3

 
 

  .أنموذ   طة تدريسية للمرموعة الترريبية ال(انية
 

 المادة: الفي يا                                الصا الشعبة: ال(اني المتوسط ) و
 

  :المو وي: ال ركة                           التاري
 

 ا  داا ال اصة:نفسها كما وردش  ي  طة المرموعة الترريبية ا ولى.
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 ا  داا السلوكية: 
 
 نفسها كما وردش  ي  طة المرموعة الترريبية االولى. 

 دقاةقو5المقدمة: )
يت  البدا  بالمقدمة كما ورد  ي  طة المرموعة الترريبية االولى ولكن بدال من  

 لمفا ي  ال اصة بالمو وي.سرد قصة يت  عرض  ريطة ا
    

 دقيقةو25العرض: )
 يت  عرض الدرس ورد  ي  طة المرموعة الترريبية االولى

 
 دقاةقو 5ال اتمة: )

 نفسها كما وردش  ي  طة المرموعة الترريبية االولى. 
 

 دقاةقو10التقوي : )
 نفسم كما ورد  ي  طة المرموعة الترريبية االولى. 

وار  البيتي للمرموعة الترريبية االولى و لكن بدال من را  الوار  البيتي: نفس ال
 قصة الطل  من الطل  بنا   ارطة ا تباريم للمو وي القاد .

 

 
 و 7مل ق)   

 ا  داا السلوكية ال اصة باال تبار الت صيلي
 
 (7ملحق )

 االختبار التحصيلي
 طالبي ااعزاء
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 و  قرة وت ش كل  قرة أربعة بداةل .50 يما يأتي)
 المطلو :

 

قرا ة كل سومال بدقوة واإلرابوة عنوم با تيوار البوديل الوذا توراه صو ي ا    وذلو   -1
 برس  داةرة  ول ال را الذا يدل على اإلرابة الص ي ة.

 

 يكون اال تيار إلرابة وا دة  قط من كل  قرة . -2
 

 ال تتر  أية  قرة بدون إرابة ذ والم(ال اآلتي يو ح طريقة اإلرابة  -3
 مل المكاةن ال رارية على :م(ال: يعتمد ع

 أ. القوة النووية                           . القوة الع لية     
 . قوة الرياق                             القوة الب ارية

 
 
 
 
 
 
 .تسمى المادة التي تتكون ر يةاتها من نوي وا د من الذراش بو :1

 د. الم لوط     أ. العنصر     .المرك         . الم لول    
 

 . تعرا المادة بأنها:2
 أ.اصغر ر   من المادة يشتر   ي التفاعل الكيمياةي.    

  .اصغر ر   من المادة ي تفظ ب واصها.
  . كل ما يشغل  ي ا من الفرات ولم كتلة.        

 د. كتوووولة و وودة ال وووورو .

 د
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 .تتصا المادة  ي  التها الساةلة بان لها:3
 ر يةيم مو عية مقيدة وقوت ر يةيم كبيرة.     أ. ركة 

  . ركة ر يةيم صغيرة و قوت ر يةيم صوغيرة.
  . ركة ر يةيم انتقالية ومسا اش بينية متوسووطة.    

 د. ركة انتقالية واسعة ومسوا اش بينية كبيورة ردًا. 
 

 . من ا م(لة على المركباش  ي الطبيعة :4
  . الذ  .       د. الف ة.  أ. ال ديد.       . السكر.   

 

 .يطفو الرليد  وق الما  بسب :5
 أ.ك(ا ة الرليد اقل من ك(ا ة الما .       . ك(ا ة الما  اقل من ك(ا ة الرليد.
  .تقل   ر  الرليد بعد االنرماد.      د. ك(ا ة الما  تساوا ك(ا ة الرليد.

 

 ب :.يصع  ت ري  كتلة كبيرة مو وعة على ا رض وذل  بس6
 أ. استمراريتها على السكون.         . موا نتها على ا رض.

  . ا تكاكهوا ما ا رض.           د. غيووور مووا ذكر.
 
 
 . ا تفا  السكر الم اا إلى الما  بعد ت ريكم يدل على:7

وووووا .    أ.تفاعل بين السكر والمو
  .القوت الرووووو يةية بينهموا.    
 ش البينية بين ر يةاش السكر.  المسا اورود  .    
 ق.ك(ا ة الما  اكبر من ك(ا ة السووكر.    

 

 رس  خ ر نفتر م (ابتًا:  إلى.يسمى التغير المستمر  ي موقا الرس  بالنسبة 8
 أ.االنطلق.      .ال ركة.      . السرعة.        د. المسا ة.
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 . و دة قياس اإل ا ة  ي :9
 تم.      .الكيلو غرا  وأر اةم وم اعفاتم.أ. المتر و أر اةم وم اعفا

  .النيوتن وأر اةم وم اعفاتم.    د. اللتر وأر اةم وم وووواعفاتم.
 

 .و دة قياس االنطلق  ي :10
 كيلومتر      .كيلومتر.ساعة     د.متر.(انية\(انية      . ساعة\أ.  متر

 

 .الكمياش االترا ية  ي كمياش عند ذكر ا نذكر :11
 ر ا وو دة قياسوووووها.            .مقوودار ا.          أ.مقدا

  .مقدار ا وو دة قياسها و اترا ها.          د.اترا ها وو دة قياسها  قط. 
 

.إذا ت وور  رسوو  ب ووط مسووتقي  موون نقطووة )أو إلووى نقطووة ) و (وو  عوواد إلووى نقطووة     12
 ساوا:يإ ا تم  مقدار )أو  ان

  . صفر            أ.طول المسووووار أ        
  .  عا طول المسار أ                  د.نصا طول المسار أ   

 
 
 
و متوور  وي الدقيقووة ا ولوى  وقطووا مسووا ة 50.سوار شوو    قطوا مسووا ة مقودار ا )13

 و متر  ي الدقيقة ال(انية لذل   ان :70مقدار ا )
   أ.سرعتووم منتظمة.                  . انطوولقم منتظ .    

  . انطلقم غير منتظ .                د.سرعتم غير منتظمة.
 

.يسمى المسار المستقي  الذا يقطعم الرس   وي  ركتوم مون نقطوة إلوى أ ورت باترواه 14
 (ابش بو :

 أ.االنطلق.        . المسا ة.      .اإل ا ة.          د.السرعة.
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 قطتين ) أ و و )   و. أا من ا شكال التالية يم(ل اإل ا ة بين الن15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .يمكن إيراد متوسط االنطلق لرس  مت ر  من القانون التالي:16
 
 
 
 
 

 ال من الكلي. x .متوسط االنطلق=اال ا ة الكلية         
 ال من الكلي.xد. متوسط االنطلق=المسا ة الكلية         

 

   أ

 أ
 

  

  
 أ

 أ

  

 أ

 
-- 
  

 د

 اإل ا ة الكلية
 متوسط االنطلق=أ. ال من الكلي

 المسا ة الكلية
 متوسط االنطلق= . ال من الكلي
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 باتراه الشرق (  غير اترا م   متر  70. إذا ت ر  رس   قطا إ ا ة مقدار ا 17
متوور باترواه الغوور   وان مقوودار واترواه م صوولة  إ ا تووم  40وت ور  إ ا ووة مقودار ا 

 الكلية :
 متر غربًا.   30متر شرقًا.                     .110أ.
 متر شمااًل.110متر شرقًا.                    د. 30 .

 

 و متر غربا وكان ال من كيل 60.سارش سيارة  قطعش إ ا ة مقدار ا 18
 دقيقة  ان مقدار سرعتها واترا ها  و :15المستغرق لقطا اإل ا ة 

 دقيقة غربًا.    \ك 5دقيقة شرقًا.                       . \ك  4أ. 
 دقيقة شرقًا.\ك 5دقيقة غربًا.                     د. \ك   4 .      

 

 غير من أبعاد الرس  أو شكلم أو .يسمى المم(ر الذا يغير أو ي اول أن ي19
  التم ال ركية  :

 أ. الشغل.         .الطاقة.          .القدرة.         د. القوة.
 

 .تسمى القوة التي تعيد الرس  إلى شكلم ا صلي بعد  وال القوة المسببة 20
 لتغير شكلم أو طولم  ا صلي بقوة :

 اذبية.       د.المغناطيسية. أ.اال تكا .      .المرونة.         . الر
 .تسمى القوة المورودة بين مكوناش الذرة بقوت:21

 أ. مغناطيسية.       . نووية.       . ا تكا .        د. الرواذبية.
 

 . و دة قياس القوة  ي:22
 أ.نيوتن            .رول            .كيلو غرا          د.الواط

 

 قياس:.يست د  القبان ال ل وني ل23
 أ.الكتلة.            .ال غط.         .الك(ا ة.          د.الو ن.

 

 .يب ا قانون  و   ي العلقة بين التغير  ي :24
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 أ.كتلة النابض وو نم.              .كتلة النابض و القوت المم(رة  يم.
  .طول النابض و كتلتم.          د. طول النابض و القوت المم(رة  يم.

 

 عتمد و ن الرس  على:.ي25
 أ.كتلتم.                                  .  رمووووم وكتلتم.  

  .كتلتم وبعده عن مرك  ا رض.        د.بعده عن مرك  ا رض.   
 

 .تسمى النقطة التي يبدو و كأن و ن الرس  متمرك   يها:26
 رك .أ. نقطة االستناد.     .مرك  ال(قل.    .نقطة ا صل   د.الم

 

 .يست د  شاقول البنا  لغرض التأكد من:27
 أ.شاقولية الردران.                    .أ قية السووووطوق.   

  .ات ان الردران.                    د.استوا  سطوق الردران.
 

 .و ن الرس   ي مرك  ا رض يساوا صفر بسب :28
 أ.تساوا قوة الرذ  من رميا الرووهاش. 

   من مرال الرووواذبية. . رو  الرس
  .صغر كتلة الرس  بالنسبة لكتلة ا رض. 

 د. يووووادة  ي كتوولة الرسووو . 
 .أا من ا شكال اآلتية يم(ل موا نة اك(ر استقرارًا:29
 
 
 
 
 
 

.ال 30
 د     أ
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 يتمكن راةد الف ا  من السير على سطح المشترا بسب : 
 أ. عد  ورود الهوا  على سطح المووشترا. 
 الملبس التي يرتديها رواد الف ا .  . (قل 

  . كبر كتلة المشتوورا و كبر قوة رذبم. 
 د. بعد المشتوووووورا عون ا رض. 

 

 نيوتن  40نيوتن شرقا وا  رت  120.إذا أ(رش قوتان  ي رس  أ د ما 31
 غربًا  مقدار م صلتهما:

 نيوتن غربًا. 80نيوتن شرقًا.                   . 160أ.
 نيوتن غربًا.120يوتن شرقًا.                  د.ن 80 .

 
نيووتن شوماال  وان 40نيووتن شورقا و ا  ورت 30.إذا أ(ورش  وي رسو  قوتوان أ ود ما 32

 م صلتهما:
 نيوتن شموال الشرق. 50نيوتن رنو  الشرق.         .50أ. 
 نيوتن شرق الشمال. 250نيوتن شمال الشرق.           د.70 .

 
 
 غرا   أن و نم بالنيوتن يساوا: 6000لة رس  .إذا كانش كت33

 نيوتن.   588نيوتن.                   .  58,8أ. 
 نيوتن. 855نيوتن.                  د.   85,5 .

 

 .يعرا الشغل بأنم:34
 أ.ما تنر ه قوة تم(ر  ي رس .   
  .ما تنر ه قوة تم(ر  ي رس  باتراه عمودا على  ركتم.   
 ر ه قوة توم(ر  ي رس   ت ركم باترا ها إ ا ة ما. . ما تن      
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 د. ما تنوور ه قوة توووم(ر  ي رسوو  دون أن ت ركم.     
  

 .و دة قياس الشغل  ي:35
 (انية.\متر.        .رول.            د.رول\متر.         .نيوتن×أ.رول

 

 .تعرا الطاقة بأنها:36
          أ.كل ما يشغل  ي ا من الفرات ولم كتلة.  

  .القووابلية على إنرووووا  شغل.
  .المعدل ال مني للشغل المنوووور .  

 د.كل ما يشغل  ي ا من الفوووورات. 
 

 .أا ا شكال اآلتية تمتل  الكرة طاقة كامنة مو عية بالنسبة لسطح أ قي:37
 
 
 
 
 
 
 .إن و داش الطاقة  ي و داش :38

  .القوة .          د.الشغل  أ.القدرة.         .السرعة.         
 (انية  15متر  لل 10كغ  سلما ارتفاعم الشاقولي 60.إذا صعد ررل كتلتم 39

  ان معدل قدرة الررل :
 واط. 2ذ39-واط.       د 4 -واط .        40-واط.         392-أ

 

 . تقاس الش نة الكهرباةية بو دة :40
  .الواط           د. الكولو   أ.الفولش            . الرول           

 

 د     أ أ
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 .للكشا عن نوي ش نة رس  نست د :41
 أ.كشاا كهرباةي متعادل.                     

  .كشاا كووهرباةي مش ون بش نة معلومة. 
  .كشاا كووهرباةي غيووور معلو  الش نة.   

 د. كشاا كهرباةي موصول با رض )ممرضو.
 

 لقوت الكهرباةية  ي الش ناش الدا لة  يم .ال ي  الذا تظهر  يم تأ(ير ا42
 يسمى:

 أ.المرال الكهرباةي.               .مروال الراذبية.   
  .مرووال القوة.               د.المرال المغناطيسي.

  
 .كل رسمين مش ونين بش نتين متشابهتين يتنا ران و كل رسمين مش ونين 43

 بش نتين م تلفتين يتراذبان يسمى  ذا:
 .        .قانون الرذ  العا .  الكهرباةي التراذ  والتنا ر كولو   ي أ.قانون

 د.المرال المغناطيسي.                . الموورال الكهرباةي.           
 
 .يكتس  الرس  الموصل ش نة كهرباةية بسب :44

 أ.اكتسا  الرس  لملكتروناش  قط.  
  . قدان الرس  لملكتروناش  قط.    
  .عد   قدان الرس  لملكتروناش أو اكتسابها.    

 د.  قدان الرسوو  لملكتروناش أو اكتسابها.
 

 .يعتمد عمل مانعة الصواعق على:45
 أ.استقرار الش ناش على السطووووووق ال اررية.  
  . استقرار الش ناش على السطوق ال اررية والدا لية. 
  .تأ(ير ا سنة  ي التفريغ الكهرباةي.  
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 د.ال تعتمد على كل ما ذكر سوابقًا.  
 

 .يكون الرس  ذا ش نة موربة عندما يكون:46
 أ.عدد النيوتروناش اكبر من عدد البوروتوناش .   
  . عدد النيوتروناش اقل من عدد البروتوناش.

  . عدد النيوتروناش اقل من عددااللكتتروناش .    
 .د. عددااللكتروناش اقل من عدد الووبروتوناش

 

 .يفسر تولد الش ناش السالبة على ساق من المطاط عند دلكم بالصوا بو:47
 أ.  قدان الساق لملكتروناش.            .  قدان الساق للبروتوناش. 
  .اكتسا  الساق لملكتروناش.         د. اكتسا  الساق للنيوتروناش.

 

 الرعد بسب :.ي صل التفريغ الكهرباةي بين الغيو  وينتج عنم البرق و 48
 أ. رق رهد مناس  بين قمة الغيمة ووسطهوووا.    

  . رق رهد مناس  بين وسط الغيمة وأسفلهووا.    
  .  رق رهد مناس  بين قمووة الغيمة وأسفلهوا.       
 د. مرال مغناطيسي مناس  بين قمة الغيمة وأسفلها. 
 ت .لش ن الكشاا الكهرباةي بش نة موربة بالتماس نتبا إ د49

 ال طواش التالية:
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 .لش ن رس  موصل بش نة سالبة نتبا إ دت ال طواش التالية: 50

            
 

  
 

 

  

 أ

  

  

  

 د
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ملحق  (8)

 اإلجابات النموذجية لالختبار التحصيلي
 الجواب الصحيح الفقرة الجواب الصحيح الفقرة
 ب 26 أ 1
 ا 27   2
 ا 28   3
 د 29 ب 4
   30 ا 5
   31 ا 6
 ب 32   7
 ا 33 ب 8

   

- - - - 
- 
- 

     - - - - 
- 
- 

      
 

e    

- - - - 
- 
- 

    

 

e  

  

 

e   

       - - - - 
- 
- 
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   34 ا 9
   35 ا 10
 ب 36   11
   37 ب 12
 د 38   13
 ا 39   14
 د 40 ب 15
 ب 41 ب 16
 ا 42   17
 ا 43   18
 د 44 د 19
   45 ب 20
 د 46 ب 21
   47 ا 22
   48 د 23
 ب 49 د 24
 ب 50   25

 
 
 
 
 (9ملحق )

 هولة للفقرات الموضوعيةمعامل كل من التمييز والصعوبة والس
 

 للعينة االستطالعية  
 الصعوبة السهولة التمييز المجموعة الدنيا المجموعة العليا الفقرة
1 22 14 0,34 0, 78 0,22 
2 23 14 0,39 0, 80 0,20 
3 14 5 0,39 0,41 0,59 
4 18 12 0, 26 0, 65 0,35 
5 18 10 0,34 0, 60 0,40 
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6 10 2 0,34 0, 26 0,74 
7 9 1 0,34 0, 21 0,.79 
8 18 9 0,39 0,58 0,42 
9 18 6 0, 52 0, 52 0,48 

10 12 4 0,34 0, 34 0,66 
11 17 11 0,26 0,60 0,40 
12 19 13 0, 26 0, 69 0,31 
13 14 5 0, 39 0, 41 0,59 
14 16 6 0, 43 0, 47 0,53 
15 19 12 0, 30 0, 67 0,33 
16 14 7 0, 30 0, 45 0,55 
17 14 6 0,34 0, 43 0,57 
18 14 8 0, 26 0,47 0,53 
19 17 9 0,34 0, 56 0,44 
20 17 9 0, 34 0, 56 0,44 
21 21 12 0, 39 0,71 0,29 
22 22 10 0, 52 0, 69 0,31 
23 21 13 0, 34 0, 71 0,29 
 الصعوبة السهولة التمييز المجموعة الدنيا المجموعة العليا الفقرة
24 21 9 0, 52 0, 65 0,35 
25 15 8 0, 30 0, 50 0,50 
26 19 12 0, 26 0,67 0,33 
27 21 11 0,43 0,69 0,31 
28 17 9 0, 34 0,56 0,44 
29 13 7 0, 26 0,43 0,57 
30 12 2 0, 43 0,30 0,70 
31 16 5 0, 47 0,45 0,55 
32 11 4 0, 30 0,32 0,68 
33 11 3 0, 34 0,30 0,70 
34 20 8 0, 52 0,60 0,40 
35 22 15 0, 30 0,80 0,20 
36 20 9 0, 47 0,63 0,37 
37 12 6 0, 26 0,39 0,61 
38 12 3 0, 39 0,32 0,68 
39 15 9 0, 26 0,52 0,48 
40 13 4 0, 39 0,37 0,63 
41 19 10 0, 39 0,63 0,37 
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42 19 10 0, 39 0,63 0,37 
43 18 10 0, 34 0,60 0,40 
44 14 6 0,34 0,43 0,57 
45 17 6 0, 47 0,50 0,50 
46 12 5 0, 30 0,36 0,64 
47 17 9 0, 34 0,56 0,44 
48 14 7 0, 30 0,45 0,65 
49 16 10 0, 26 0,56 0,44 
50 16 9 0, 30 0,50 0,50 

 
 
 
 
 ( 10ملحق ) 

 مقياس الميول العلمية
  الفقرات ش

 نادرة قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      هتمامم في قراءة الموضوعات العلمية بشكل عام ؟ما مد  ا 1

      ما مد  مشاهدتم برام  التلفزيون العلمية ؟ 2

      ما مد  اهتمامم بالقيام بهوايات علمية في أوقات الفرا  ؟ 3

      ما مد  ارتياحم في إجراء التجارب العلمية ؟ 4

      مي ؟ما مد  رغبتم في القيام برحالت ذات طابع عل 5

      ما مد  حبم لمطالعة المجالت و الكتب العلمية ؟ 6

      ما مد  رغبتم في كتابة التقارير أو البحوث المتعلقة بالموضوعات العلمية ؟  7

      ما مد  اهتمامم في الدفاع عن العلم و العلماء ؟ 8

      ما مد  اهتمامم في شراء المجالت و الكتب العلمية؟ 9

      ما مد  اهتمامم في تصليح اادوات و ااجهزة الكهربا ية في البيت ؟ 10
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      ما مد  ميلم للمشاركة في النوادي العلمية ؟ 11

      ما مد  حبم القتناء بعض الحيوانات )ثدييات ، طيور ، اسمام...الخ( في البيت ؟ 12

      بة ؟ ما مد  استعارتم الكتب و المجالت العلمية من المكت 13

      ما مد  حبم القراءة عن االختراعات و االكتشافات العلمية الحديثة ؟  14

      ما مد  اهتمامم لقراءة الموضوعات العلمية المنشورة في الصحف أو المجالت  15

      ما مد  مشاركتم في كتابة الصفحة العلمية في نشرة المدرسة؟ 16

      ختبر المدرسة أطول من المدة المقررة للمختبر؟ما مد  ميلم للبقاء في م 17
      ما مد  اهتمامم بأخبار االكتشافات العلمية و غزو الفضاء؟ 18
      ما مد  حبم لحل المسا ل و التمارين الرياضية ذات العالقة بالمواد العلمية ؟ >>
      ما مد  مساهمتم في المشروعات العلمية ؟ 20
      تم في شراء اادوات و ااجهزة ذات الطابع العلمي؟ما مد  رغب 21
فيزياء ، كيمياء ، أحياء(في إجراء العروض و 0ما مد  حبم مساعدة مدرس العلوم  22

 التجارب العلمية في المختبر ؟
     

 أميل لذلم بدرجة  الفقرات ش
 نادرة قليلة متوسط كبيرة كبيرة جدا

      لنوادي العلمية ؟ما مد  اهتمامم بزيارة ا 23
      ما مد  رغبتم في جمع عينات من الصخور و المعادن من البي ة المحلية ؟ 24
      ما مد  اهتمامم في عمل الرسومات و اللوحات و النماذ  ذات الطابع العلمي؟ 25
      ما مد  مشاركتم في حضور المحاضرات والندوات العلمية المدرسية؟ 26
      رغبتم في االستفسار المستمر عن المعلومات العلمية اإلضافية؟ما مد   27
      ما مد  حبم القراءة عن العلم والعلماء و سير حياتهم ؟ 28
      ما مد  اهتمامم في مناقشة الموضوعات ذات الطابع العلمي؟ 29
      ما مد  حبم المتالم العاب ذات طابع علمي؟ 30
      جمع عينات نباتية أو حيوانية من البي ة المحلية؟ما مد  رغبتم في  31
      بالمؤسسات ذات الطابع العلمي؟–بالمال –ما مد  رغبتم بالمساهمة  32
      ما مد  اهتمامم في إعداد مختبر للعلوم في المدرسة؟ 33
      ما مد  رغبتم بان تعمل في مهنة ذات عالقة بالعلوم؟ 34
للقيام بهواية التصوير العلمي اشياء ذات طابع علمي أو  ما مد  اهتمامم 35

 للكا نات الحية؟
     

      ما مد  رغبتم في حفح العينات والنماذ  الحيوانية أو النباتية في البيت؟ 36
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      ما مد  اهتمامم بزيارة مراكز البحوث العلمية ؟ 37
      ما مد  رغبتم في زيارة المعارض العلمية؟ 38
      ما مد  مشاركتم لصنع أدوات أو أجهزة علمية بسيطة في المدرسة؟ 39
ما مد  رغبتم في المشاركة في حملة النحافة والمحافحة على مصادر البي ة من  40

 التلوث؟
     

ما مد  اهتمامم بالقصص العلمية التي يثيرها مدرس العلوم)  41
 ف و المجالت؟فيزياء،كيمياء،أحياء(أو تلم التي تكتب بالصح

     

ما مد  اهتمامم في االستفسار عن أسباب حدوث الحواهر الطبيعية أو  42
 البيولوجية؟

     

      ما مد  اهتمامم في شغل أوقات فراغم في النشاطات العلمية المختلفة؟ 43

 
 
 

 (11ملحق ) 
 درجات المجموعتين التجريبيتين في مقياس الميول العلمية والتحصيل

 المجموعة التجريبية الثانية  وعة التجريبية االولىالمجم

مقياس الميول  
 العلمية 

مقياس الميول   التحصيل
 العلمية 

 التحصيل

1 138 32 1 178 27 
2 174 38 2 146 29 
3 194 28 3 140 32 
4 148 43 4 90 22 
5 181 28 5 139 36 
6 168 47 6 184 29 
7 155 31 7 137 33 
8 184 28 8 114 34 
9 184 32 9 114 39 
10 144 37 10 143 38 
11 116 27 11 97 22 
12 159 31 12 193 29 
13 148 26 13 144 25 
14 178 20 14 178 31 
15 182 21 15 111 28 
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16 159 27 16 187 29 
17 154 33 17 137 36 
18 139 32 18 153 21 
19 117 36 19 133 24 
20 156 35 20 154 31 
21 58 29 21 158 27 
22 184 33 22 129 20 
23 183 38 23 168 29 
24 201 43 24 149 35 
25 170 42 25 149 37 
26 166 29 26 162 21 
27 136 30 27 117 28 
28 187 30 28 170 24 
   29 142 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

 
       The  present study aims at finding out the effect of utilizing Stories 
and Conceptual Maps on the achievement and scientific interests of 

second year intermediate student . The hypotheses of this research are: 
1. There are no deferences of statistical signification at the level (0.05) in 

the achievements mean of scores between the first experimental group of 
students who are taught according to the Stories Approach and the second 

group of students who are taught according to the Conceptual Maps 
Approach. 
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2. There are no deferences of statistical signification at the level (0.05) in 

the mean of scores of scientific interests test between the first and second 
experimental groups. 

     
      Two groups were selected randomly from the research society. The 

research sample was (57) students of the second year intermediate stage in 
Diyala province after the exclusion of failed students.Section B in the 

school was randomly selected to be the first experimental group who was 
taught according to the Stories Approach. Section C was selected to 

represent the second  experimental group who was taught according to the 
Conceptual Maps Approach. 
        The Two groups were equivalent in the variables of age , educational 
achievement of the students parents, and the students achievement in the 
subject of sciences in the previous academic-year. 
Apost-test was made for the Two groups after finishing teaching them.The 
Post-test included Two test. One of them was to measure scientific 

interests which was ready-made. The second test was made by the 
researcher. This test was to measure the students achievement. It consisted 

of 50 items of the multiple-choice type. The items were shown to ajury 
consisting of anumber of supervisors and specialists in measurement and 

evaluation. The test was applied on arandom pilot sample consisting of 46 
students to know some statistical indications. Reliability coefficient was 

measured by using (Kudar-Richardson-20). Its value was (0.89). 
        The experiment began on the 3

rd
 October, 2002 and 

finished on 25
th

 December, 2002. The test of scientific interests was 
applied on the 26th December, 2002. The Achievement test was applied 
on the 28

th
 December, 2002. 

The results of this study are: 
1. There are deferences of statistical signification between the first 

and second experimental groups for the bebefit of the first group in 
the Achievement test. 
2. There are deferences of statistical signification between the first 
and second experimental groups in the Scientific Interests test for the 

benefit of the first group. 
      The most important result of this study was that the Stories 

Approach was active in the Scientific Interests in addition to its effect 
in developing the students' achievement in physics for the second 

year students of the intermediate stage. This study ends with anumber 
of suggestions and recommendations. 
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ABSTRACT 
       The  present study aims at finding out the effect of utilizing Stories 
and Conceptual Maps on the achievement and scientific interests of 

second year intermediate student . The hypotheses of this research are: 
1. There are no deferences of statistical signification at the level (0.05) in 

the achievements mean of scores between the first experimental group of 
students who are taught according to the Stories Approach and the second 
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group of students who are taught according to the Conceptual Maps 

Approach. 
2. There are no deferences of statistical signification at the level (0.05) in 

the mean of scores of scientific interests test between the first and second  
experimental groups. 

     
      Two groups were selected randomly from the research society. The 

research sample was (57) students of the second year intermediate stage in 
Diyala province after the exclusion of failed students.Section B in the 

school was randomly selected to be the first experimental group who was 
taught according to the Stories Approach. Section C was selected to 
represent the second  experimental group who was taught according to the 

Conceptual Maps Approach. 
        The Two groups were equivalent in the variables of age , educational 

achievement of the students parents, and the students achievement in the 
subject of sciences in the previous academic-year. 

Apost-test was made for the Two groups after finishing teaching them.The 
Post-test included Two test. One of them was to measure scientific 

interests which was ready-made. The second test was made by the 
researcher. This test was to measure the students  achievement. It 

consisted of 50 items of the multiple-choice type. The items were shown 
to ajury consisting of anumber of supervisors and specialists in 

measurement and evaluation. The test was applied on arandom pilot 
sample consisting of 46 students to know some statistical indications. 
Reliability coefficient was measured by using (Kudar-Richardson-20). Its 

value was (0.89). 
        The experiment began on the 3

rd
 October ,2002 and 

finished on 25
th

 December,2002. The test of scientific interests was 
applied on the 26th December,2002. The Achievement test was applied on 

the 28
th

 December,2002. 
The results of this study are: 

1.There are deferences of statistical signification  between the first 
and second  experimental groups for the bebefit of the first group in 

the Achievement test. 
2.There are deferences of statistical signification  between the first 

and second  experimental groups in the Scientific Interests test for the 
benefit of the first group. 

      The most important result of this study was that the Stories 
Approach was active in the Scientific Interests in addition to its effect 
in developing the students achievement in physics for the second year 
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students of the intermediate stage. This study ends with anumber of 

suggestions and recommendations. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قانون الجذب العام

 تطبيقاته

 الوزن سقوط االجسام مركز الثقل شاقول البناء وميزان التقوية 

 هو

قوة جاذبية االرض 
 ينجم منه يكون حرا للجسم
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