
وفاء عبد عطية الشباني
ماجستير طرائق تدريس الفيزياء

 إعدادية الدغارة للبنات

الفصل األول

مشكلة البحث
ت����ع����د ال����ف����ي����زي����اء م�����ن ال���ع���ل���وم 
الظواهر  على  تعتمد  ال��ت��ي  التجريبية 
والقيا�س  والتجربة  مو�ضوعا  الطبيعية 
الفيزياء  ت��دري�����س  م��ن  و�ضيلة،والغاية 
الأ�ضا�ضية  بالمعلومات  الطلبة  ت��زوي��د 
ال��ت��ي ت�����ض��اع��ده��م ع��ل��ى ف��ه��م ال��ظ��واه��ر 
الباحثة  ممار�ضة  خ��ال  الطبيعية،من 
تزيد عن  ولمدة  الفيزياء  تدري�س  لمهنة 
طرائق  على  واط��اع��ه��ا  ���ض��ن��وات(   8(
التدري�س المتبعة من قبل مدر�ضي المادة 

وجد ق�ضورا في الجوانب الآتية:
الدرا�ضي  التح�ضيل  م�ضتوى  تدني 
لمادة الفيزياء لطلبة المرحلة الإعدادية 
العلمي  الخام�س  وطلبة  عامة  ب�ضورة 

ب�ضورة خا�ضة.
تدري�س  لطرائق  المدر�ضين  اإت��ب��اع 
تقليدية في تدري�س المادة،وهذه الطرائق 
المعرفة  اكت�ضاب  على  الطالب  ت�ضاعد  ل 
تثير  ول  ال�ضحيح  بال�ضكل  الفيزيائية 

التفكير العلمي والت�ضويق لدى الطالب.
ال���ذي وجهته  ال�����ض��وؤال  وم���ن خ���ال 
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الباحثة اإلى مجموعة من المخت�ضين في مجال التربية وطرائق التدري�س. وال�ضوؤال هو:
العلمي  التفكير  على  الطالب  ت�ضاعد  مدار�ضنا  في  المتبعة  الطرائق  “هل 
والت�ضويق“ فكانت اإجابة اغلبهم اأن الطرائق المتبعة ل ت�ضاعد الطالب على التفكير ول 
تحفز عقولهم على ذلك،حتى اأن دور الطالب �ضلبي فهوفي بع�س الأحياء مجرد متلقي 
�ضلبي،يتلقى ما يمليه عليه المدر�س داخل غرفة ال�ضف دون تحفيز لقدراته العقلية. 
اإ�ضتراتيجية  عن  للبحث  الأخ�ضر  ال�ضوء  للباحثة  اأعطت  ال�ضابقة  الموؤ�ضرات  جميع 

اأوطريقة للتدري�س تحفز الطلبة على التفكير العلمي. فيمكن �ضياغة البحث كما يلي:
هل �ضي�ضاهم التدري�س باإ�ضتراتيجية زمن النتظار في تح�ضيل طالبات ال�ضف 

الخام�س العلمي لمادة الفيزياء ؟
أهمية البحث 

اإن الع�ضر الذي نعي�ضه الآن هوع�ضر العلم والتكنولوجيا اإذ يتولى تراكم النظريات 
العلمية وتطبيقاتها التكنولوجيا الأمر الذي يوؤثر في حياة كل اأفراد والمجتمع لذا تقع 
م�ضوؤولية كبيرة على الموؤ�ض�ضات التربوية والتعليمية في مواكبة خ�ضائ�س هذا الع�ضر 
كما تعد التربية العامل الرئي�ضي في التطوير العلمي والتكنولوجي الذي ي�ضهده مجال 
العلم في هذا الع�ضر فقد اأظهرت البحوث والدرا�ضات انه تفاعل التربية ا�ضتطاعت 
كثير من الدول اأن تحقق لمجتمعاتها تقدما علميا هائا وتنمية ب�ضرية واقت�ضادية 

توؤولها لأخذ مكاناتها المنا�ضبة بين المجتمعات في العالم.
)ح�ضين: 2004،2( 
وتنمية  الطلبة  تح�ضيل  م�ضتوى  لرفع  ال�ضعي  الأ�ضا�ضية  التربية  اأه��داف  ومن 
العقل الب�ضري من خال تزويده بالمعلومات والعادات والتقاليد الفكرية ال�ضحيحة 

لذا فمن الموؤكد ان التربية توؤدي دورا رئي�ضيا في تكوين الأفراد. 
)اأبوجادو: 2003،5( 
ولكي تحقق التربية مهماتها على اأكمل وجه لبد من وجود مناهج درا�ضية تتوفر 
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فيها مهارات متعددة مترابطة يتفاعل فيها الطلبة مع مواقف تعليمية متنوعة يمكن 

اأن توؤدي اإلى تنميتهم ب�ضورة �ضاملة في جميع النواحي.
)الدمردا�س: 1972،7( 
المهمة  العلوم  الفيزياء كونه احد مناهج  المناهج هومنهج  ولعل من بين تلك 
التي تبحث في تف�ضير الظواهر باأ�ضلوب مبني على التجربة ومدعوم بقوانين ريا�ضية 

ومحاولة ال�ضتفادة منها في الحياة.
ت�ضاعد  الفيزياء  لتدري�س  المعالم  وا�ضحة  طريقة  لإر�ضاء  ملحة  حاجة  هناك 
على تاأهيل الطلبة واإك�ضابهم الطريقة العلمية ومهاراتها فظهرت العديد من م�ضاريع 
اليومية  بالحياة  الفيزياء  تطوير  في  الريادي  الم�ضروع  ومنها  الفيزياء  لتدري�س 

للمتعلم وربطها بالعلوم الأخرى. 
)عطا اهلل: 2010،315( 
وا�ضتهدفت  الفيزياء  تقييم  العالمية عن  الندوة  اإلى   )Ahtet ،1991( اأ�ضار
الندوة اإيجاد اأفكار وم�ضادر حديثة لتقويم وتح�ضين وتدري�س الفيزياء على الم�ضتويات 

كافة والبحث في نوعية تدري�س الفيزياء من خال بناء النماذج التعليمية.
 )Ahtet: 1991 ،1(
من  لعدد  اأ�ضا�ضا  منها  كل  يعد  فل�ضفات  عدة  الأخيرة  الآون��ة  في  ظهرت  وقد 
التي  البنائية  النظرية  الفل�ضفات  ه��ذه  وم��ن  التدري�س  في  الم�ضتخدمة  الطرائق 

تدعواإلى اأن نبني المتعلم المعرفة بنف�ضه من خال تفاعله مع الموقف التعليمي.
)ال�ضهراني: 2010،19( 
انبثقت عن البنائية عدة ا�ضتراتيجيات يمكن اإتباعها في ال�ضف اأثناء التدري�س وفق 
المرتكزات الأ�ضا�ضية للبنائية حيث توؤكد هذه ال�ضتراتيجيات على الدور الن�ضط للمتعلم. 
)اأبوعطايا: 2004،4( 
ومن هذه ال�ضتراتيجيات )اإ�ضتراتيجية زمن النتظار( التي ت�ضتند اإلى النظرية 
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البنائية حيث ي�ضير زمن النتظار اإلى الفترة الزمنية ل�ضمت المعلم والتي تلي طرحه 
تلخ�س  �ضبق  مما  الطالب.  ا�ضتجابة  يتبع  الذي  الزمن  ذلك  اإلى  بالإ�ضافة  لل�ضوؤال 

الباحثة اأهمية بحثها بالنقاط التالية:
1 - الهتمام بتدري�س الفيزياء لأهميتها الكبيرة في التطور العلمي والتكنولوجي.

2 - تقديم اإ�ضتراتيجية حديثة قد ت�ضهم في رفع م�ضتوى تح�ضيل الطلبة.
في  اأخ��رى  ودرا�ضات  بحوث  لإج��راء  الباحثين  اأم��ام  المجال  فتح  في  3 -  الإ�ضهام 

التجاه نف�ضه 
هدف البحث

يهدف البحث الحالي اإلى معرفة فاعلية اإ�ضتراتيجية زمن النتظار في تح�ضيل 
طالبات ال�ضف الخام�س العلمي بمادة الفيزياء.

حدود البحث
تقت�صر حدود البحث فيما يلي:

1 -  طالبات ال�ضف الخام�س العلمي في مدر�ضة اإعدادية الدغارة للبنات بمحافظة 
القاد�ضية.

2 -  الف�ضول )الأول والثاني والثالث والرابع والخام�س( من كتاب الفيزياء المقرر 
الطبعة   2015  /  2014 الدرا�ضي  للعام  العلمي  الخام�س  ال�ضف  لطالبات 

الرابعة.
3 - العام الدرا�ضي 2014 / 2015.

فرضية البحث 
�صتحاول الباحثة التاأكد من �صحة الفرو�ض التالية:

ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة 0.05 بين متو�ضط درجات 
طالبات المجموعة التجريبية التي �ضتدري على وفق اإ�ضتراتيجية زمن النتظار ومتو�ضط 

درجات طالبات المجموعة ال�ضابطة التي �ضتدر�س على وفق الطريقة العتيادية.

»«
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تحديد المصطلحات 

�صيتم تعريف الم�صطلحات التي تمثل محاور البحث الرئي�صية وت�صمل:
المخرجات  بلوغ  الهدف عن طريق  لتحقيق  الجهود  باأق�ضى  العمل  -  الفاعلية:   1

المرجوة وتقويمها بمعايير واأ�ض�س البلوغ. 
)الفتاوي: 2003،19( 
اإلى الفترة الزمنية ل�ضمت  اإ�ضتراتيجية ت�ضير  2 -  اإ�ضتراتيجية زمن النتظار: هي 
ذلك  اإلى  بالإ�ضافة  الأول(  النتظار  )زمن  لل�ضوؤال  طرحه  تلي  والتي  المعلم 
)قطامي:  الثاني(.  النتظار  )زمن  الأول  الطالب  ا�ضتجابة  يتبع  الذي  الزمن 

)2013،273

وتعرف الباحثة زمن االنتظار اإجرائيا: 
باأنها فترة التفوق التي تقع بين اإلقاء ال�ضوؤال مكن قبل الباحثة ومن ثم التعليق 

على اإجابة الطالبة وتنق�ضم اإلى نوعين:
ولعدة  ثانية  التفوق  ثم  ال�ضوؤال  بتوجيه  الباحثة  تقوم  ق�ضيرة:  انتظار  فترة   -
بعد توجيه ال�ضوؤال ثم تجدد اإحدى الطالبات الإجابة عليه ثم اإجابة الطالبة وتعليق 

الباحثة عليها 
3 -  التح�صيل: المعرفة اأوالمهارات المكت�ضبة من قبل الطلبة بو�ضفها نتيجة لدرا�ضة 

مو�ضوع اأووحدة تعليمية معينة. 
)العقيل: 2004،39( 

وتعرف الباحثة التح�صيل اإجرائيا:
عليها  تح�ضل  التي  بالدرجات  مقا�ضا  المعرفي  العلمي  النجاز  م�ضتوى  باأنه 
طالبات ال�ضف الخام�س العلمي بعد اإجابتهن على فقرات الختبار التح�ضيلي لمادة 

الفيزياء الذي اأعدته الباحثة لهذا الغر�س.
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الفصل الثاني 

خلفية نظرية ودراسات سابقة

الخلفية النظرية:
إستراتيجية زمن االنتظار 

زمن النتظار هوفترة التفوق التي تلي حديث المعلم وقبل ان ي�ضتاأنف المعلم 
الحديث مرة ثانية ومنه نوعان هما:

زمن االنتظار االأول: هوالزمن الذي ينتظره المعلم بعد توجيه ال�ضوؤال.
الطاب  ا�ضتجابة  بعد  المعلم  ينتظره  الذي  هوالزمن  الثاني:  االنتظار  زمن 

وقبل تقديم تقويم ال�ضوؤال. 
 )Altiere & Duell: 1991 ،455(
يرى كوهلر اأن فترة النتظار على اأنها فترة �ضكوت في حين يفتر�س اأ�ضحاب 
نظرية تجهيز المعلومات اأن تتناول المعلومات لدى الفرد يعتمد على افترا�س اأ�ضا�ضي 
وهووجود مجموعة من الإجراءات العقلية ت�ضمى بمراحل تكوين وتجهيز المعلومات 
تظهر في عدة عمليات تحدث مرحليا في البناء المعرفي منذ لحظة تقديم ال�ضوؤال 

حتى خروج ال�ضتجابة 
)ال�ضرقاوي: 1984،18 – 19( 

إجراءات تنفيذ اإلستراتيجية:
1 - �ضاعة تحتوي على عقرب ثوان للتحكم بالوقت.
2 - بطاقات )3 �ضم × 5 �ضم( بعدد طلبة ال�ضف.

3 - يخبر المعلم طلبة ال�ضف ماذا يريدهم اأن يفعلوا.
4 -  يعطي الطلبة وقتا للتفكير قبل اأن يطلب من احدهم الإجابة )10 ثوان تقريبا(.
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5 - يطلب منهم ان يفكروا جيدا قبل رفع اأيديهم لاإجابة.

6 - يطرح المعلم ال�ضوؤال وليكن مفتوح الإجابة.
7 - ي�ضمح المعلم بحوالي خم�س ثوان زمن النتظار.

)قطامي: 2013،279( 8 - يختار المعلم طالبا لإعطاء الإجابة. 
التحصيل 

التح�ضيل المدر�ضي والنجاز يعني قدرة الطالب التوفيق قدراته العقلية ومواهبه 
المختلفة مع م�ضتوى التح�ضيل المدر�ضين الذي يحرزه اأوي�ضل اإليه في الحقيقة من 

خال قيامه بتعلم المهارات المختلفة التي توؤدي اإلى تعلم المواد التعليمية.
والدرجات  العامات  على  الطالب  ح�ضول  المدر�ضي  التح�ضيل  ويعني  وكما 
المدر�ضية والتي تدل على قدراته الخا�ضة ومكانته  التعليمية  الموا�ضيع  العالية في 
اأكيدة  ب�ضورة  نقول  بالذات  المجال  هذا  وفي  المدر�ضة  اأوطاب  �ضفه  طاب  بين 
بمثابة  وتعتبره  النجاز  من  النوع  لهذا  كبيرة  اأهمية  اأعطت  المجتمعات  معظم  اأن 

المقيا�س الأ�ضا�ضي والحقيقي الذي يدل على ما يوجد لدى الطالب من قدرات. 
)ن�ضر اهلل: 37،2004( 

الدراسات السابقة 
المحور األول

درا�صات تناولت اإ�صتراتيجية زمن االنتظار 
ذات  ال�ضفوية  الأ�ضئلة  من  كل  ا�ضتخدام  اث��ر  )طلبه،2000(  درا���ض��ة   -  1
الم�ضتويات المعرفية المختلفة واإطالة زمن النتظار على كل من التح�ضيل الأكاديمي 

في الكيمياء وخف�س القلق الناتج عنها.
اأجريت هذه الدرا�ضة في جمهورية م�ضر العربية وهدفت الدرا�ضة اإلى معرفة 
اثر الأ�ضئلة ال�ضفوية وزمن النتظار على التح�ضيل وخف�س القلق لدى طاب ال�ضف 
ال�ضفوية  الأ�ضئلة  اثر  اإلى  الدرا�ضة  تو�ضلت  ولقد  الكيمياء  مادة  في  الثانوي  الأول 
والمجموعة  ع��ادي(  انتظار  )زم��ن  الأول��ى  التجريبية  المجموعة  في  الم�ضتخدمة 
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التجريبية الثانية زمن انتظار )5 ثوان( على المجموعة ال�ضابطة كما بينت الدرا�ضة 

اإلى تفوق المجموعة التجريبية زمن انتظار 
)5 ثوان( على المجموعة التجريبية الأولى )1 ثانية( كما تو�ضلت اإلى اأن اإطالة 
زمن النتظار يخف�س القلق لدى وا�ضتخدمت الدرا�ضة الختبار التائي وتحليل النتائج. 
)طلبة: 2000،60( 
2 - درا�ضة )Riley،1986( اثر زمن انتظار المعلم وتنوع الأ�ضئلة المعرفية 

على تح�ضيل الطاب في مادة العلوم.
اختاف  مع  المعلم  انتظار  زمن  اثر  على  التعرف  اإل��ى  الدرا�ضة  هذه  هدفت 
هذه  العلوم،اأجريت  ف��ي  ال��ط��اب  تح�ضيل  على  لاأ�ضئلة  المعرفية  الم�ضتويات 
الطاب  تح�ضيل  ارت��ف��اع  واأظ��ه��رت  الأمريكية  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  ال��درا���ض��ة 
المنخف�س  المعرفي  الم�ضتوى  من  خليطا  ت�ضمل  اأ�ضئلة  معهم  ا�ضتخدم  الذين 
الم�ضتوى   100% اأ�ضئلة  لهم  ق��د  ال��ذي��ن  ال��ط��اب  بتح�ضيل  مقارنة  والمرتفع 
عن المعلم  انتظار  زم��ن  زاد  كلما  ان��ه  اأي�ضا  الدرا�ضة  اأظ��ه��رت  وكما   منخف�س. 
اإلى حدوث تاأثير ايجابي في ا�ضتيعاب الطلبة،ا�ضتخدمت هذه  )3 ثوان( كلما اأدى 

الدرا�ضة الختبار التائي وتحليل التباين وتحليل النتائج. 
)Riley: 1986،335(

مناقشة الدراسات السابقة
من خال ما تم عر�ضه في الدرا�ضات ال�ضابقة تم التو�ضل اإلى دللت وموؤ�ضرات 

يمكن عر�ضها على النحوالتالي:
- رمت درا�ضة )Riley،1986( اإلى معرفة اثر زمن انتظار المعلم وتنوع الأ�ضئلة 
المعرفية على تح�ضيل الطاب في مادة العلوم اأما درا�ضة )طلبه،2000( هدفت 
القلق،فيما  التح�ضيل وخف�س  ال�ضفوية وزمن النتظار على  الأ�ضئلة  اثر  اإلى معرفة 

ا�ضتخدمت الباحثة اإ�ضتراتيجية زمن النتظار واأثرها في التح�ضيل الدرا�ضي.
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الباحثة  طبقت  فيما  والكيمياء  كالعلوم  مختلفة  مواد  في  الدرا�ضات  طبقت   -

الدرا�ضة الحالية على الفيزياء.
 )Riley،1986( درا�ضة  ففي  التجريبي  المنهج  طبقت  الدرا�ضات  اغلب   -
ا�ضتخدم الت�ضميم التجريبي ذي الثاث مجموعات اثنان تجريبية والثالثة �ضابطة 
الأربع مجموعات،اأما  التجريبي ذي  الت�ضميم  ا�ضتخدمت  ودرا�ضة )طلبة،2000( 
اأحداهما  المجموعتين  ذي  التجريبي  الت�ضميم  ا�ضتخدمت  فقد  الحالية  الدرا�ضة 

تجريبية والأخرى �ضابطة.
- تباينت الدرا�ضات ال�ضابقة من حيث ا�ضتخدام الو�ضائل الإح�ضائية في تحليل 
ا�ضتخدمت  الحالية فقد  الدرا�ضة  اأما  التباين  وتحليل  التائي  الختبار  النتائج منها 

المتو�ضطات الح�ضابية وتحليل التباين ومعامل ارتباط بير�ضون والختبار التائي.
المحور الثاني 

درا�صات تناولت التح�صيل 
1. درا�صة ال�صايع والر�صيان )2008(

التح�ضيل  على  المنظومي  المدخل  اأث��ر  ع��ن  الك�ضف  اإل��ى  ال��درا���ض��ة  هدفت 
بمدينة  المتو�ضط  الثاني  ال�ضف  طاب  لدى  العلمية  والميول  العلوم  في  الدرا�ضي 
الريا�س،واعتمد الباحثان المنهج التجريبي على عينة الدرا�ضة المكونة من)60( 
اإلى مجموعتين تجريبية والأخرى �ضابطة وبواقع )30(  طالبًا حيث تم تق�ضيمهم 
التح�ضيلي  الختبار  هما  للقيا�س  اأدات��ان  الباحثان  وا�ضتخدم  مجموعة  لكل  طالبًا 
دللة  ذات  فروق  وجود  اإلى  تو�ضلت  الدرا�ضة  تطبيق  العلمية،وبعد  الميول  ومقيا�س 
وال�ضابطة  التجريبية  المجموعتين  بين متو�ضط درجات تح�ضيل طاب  اإح�ضائية 
متو�ضط  بين  اإح�ضائية  دلل��ة  ذات  ف��روق  التجريبية،ووجود  المجموعة  ول�ضالح 
اأداء طاب المجموعتين التجريبية وال�ضابطة في مقيا�س الميول العلمية ول�ضالح 

المجموعة التجريبية. )ال�ضايع والر�ضيان: 2008،57(
2. درا�صة الكرعاوي )2012(.
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– قوم” على  – خطط  اإ�ضتراتيجية“عبر  اإلى معرفة فاعلية  الدرا�ضة  هدفت 
الباحثة  نحوالفيزياء،اعتمدت  وميولهن  متو�ضط  الثاني  ال�ضف  طالبات  تح�ضيل 
طالبة   29 مجموعه  لكل  بواقع  طالبة   58 من  مكونة  عينة  على  التجريبي  المنهج 
اأداتان للقيا�س هما الختبار التح�ضيلي والميول العلمية وبعد  وا�ضتخدمت الباحثة 
تطبيق الدرا�ضة وبعد تطبيق الدرا�ضة تو�ضلت اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
ول�ضالح  وال�ضابطة  التجريبية  المجموعتين  طاب  تح�ضيل  درجات  متو�ضط  بين 
طاب  اأداء  متو�ضط  بين  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  التجريبية،ووجود  المجموعة 
المجموعة  ول�ضالح  العلمية  الميول  مقيا�س  في  وال�ضابطة  التجريبية  المجموعتين 
مقيا�س  اأدات��ي��ن،الأول��ى  اإع���داد  تم  فقد  البحث  ب��اأدات��ا  يتعلق  ما  التجريبية.وفي 
تاألف من )34( فقره وقد تم ح�ضاب �ضدق وثبات هذا  الميل نحوالفيزياء والذي 
نوع  من  فقرة  من )30(  تاألف  الذي  التح�ضيلي  الختبار  الثانية  المقيا�س،والأداة 
الختيار من متعدد ذي اأربعة بدائل،وقد تم ح�ضاب ال�ضدق والثبات ومعامل التمييز 

وال�ضعوبة وفعالية البدائل لهذا الختبار.
)الكرعاوي،2010: د- ذ(

دالالت ومؤشرات عن الدراسات التي تناولت التحصيل 
المدخل  اث��ر  عن  الك�ضف  اإل��ى   )2008( والر�ضيان  ال�ضايع  درا���ض��ة  هدفت 
المنظومي على التح�ضيل في العلوم والميول فيما رمت درا�ضة الكرعاوي )2012( 
اأما  والميول.  التح�ضيل  في  – قوم  – خطط  عبر  اإ�ضتراتيجية  فاعلية  معرفة  اإلى 

البحث الحالي هدف اإلى معرفة فاعلية اإ�ضتراتيجية زمن النتظار على التح�ضيل 
الدرا�ضة  اأما  المتو�ضط  الثاني  لل�ضف  والفيزياء  العلوم  في  الدرا�ضتان  طبقت 

الحالية طبقت في مادة الفيزياء لل�ضف الخام�س العلمي.
من  كل  ا�ضتخدم  حيث  التجريبي  المنهج  ال�ضابقتان  الدرا�ضتان  ا�ضتخدمت 
مجموعتين  بواقع  مجموعات  الثاث  ذي  التجريبي  المنهج  والر�ضيان(  )ال�ضايع 
تجريبيتين واأخرى �ضابطة وا�ضتخدمت الكرعاوي المنهج التجريبي ذوالمجموعتين 

اأحداهما تجريبية والأخرى �ضابطة كذلك البحث الحالي.
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الفصل الثالث

)إجراءات البحث( 

 experimental design :أوال: التصميم التجريبي للبحث
بين  العاقات  اإي��ج��اد  في  مائمة  الختبار  عمل  اإط��ار  البحث  ت�ضميم  يعد 
التجربة.)اأنور:2005،123(،اعتمدت  تنفيذ  لكيفية  عمل  فهومخطط  المتغيرات 
للمجموعتين  الجزئي  ال�ضبط  ذي  بالت�ضميم  يعرف  تجريبيا  ت�ضميمًا  الباحثة 
المتكافئتين ال�ضابطة والتجريبية ذي القيا�س )البعدي( التح�ضيل كما في الجدول 

رقم )1( 
جدول رقم )1( الت�صميم التجريبي للبحث

المتغير التابعالختبار األبعديالمتغير الم�ضتقلالمجموعة

اإ�ضتراتيجية زمن التجريبية
التح�ضيلالنتظار

التح�ضيل

التح�ضيلالطريقة التقليديةال�ضابطة

 Research Population and :ثانيًا: مجتمع البحث وعينة البحث
sample Research

تاألف مجتمع البحث من جميع طالبات ال�ضف الخام�س العلمي في )اإعدادية 
الحالي  البحث  مجتمع  لتمثل  الق�ضدية  بالطريقة  اختيرت  والتي  للبنات(  الدغارة 

ولاأ�ضباب التالية:
1 - اإن الباحثة تعمل ب�ضفة مدر�ضة فيزياء �ضمن هذه الإعدادية.

2 - احتواء المدر�ضة على )اأربع �ضعب( مما اأتاح للباحثة اختيار )�ضعبتين عينة 
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)اأ(  و�ضعبة  التجريبية  المجموعة  )ج�(  �ضعبة  لتمثل  الع�ضوائية  بالطريقة  البحث( 
المجموعة ال�ضابطة وقد بلغ عدد طالبات عينة البحث )67( طالبة وبواقع )33( 

طالبة للمجموعة التجريبية و)34( طالبة للمجموعة ال�ضابطة 
Equivalent of the groups r e :البحث  االثًا: تكافؤ مجموعتي

search
ال��م��ج��م��وع��ت��ي��ن )التجريبية  ب��ي��ن  ال��ت��ك��اف��وؤ  اإج�����راء  ال��ب��اح��ث��ة ع��ل��ى  ح��ر���ص��ت 

وال�صابطة( في بع�ض المتغيرات التي قد توؤثر التجربة وهي:- 
اأ - العمر الزمني: تم ح�ضاب اأعمار الطالبات لمجموعتي البحث )التجريبية 
وال�ضابطة( بالأ�ضهر بعد الح�ضول عليها من �ضجات الإعدادية،وتم ح�ضاب المتو�ضط 
الح�ضابي والنحراف المعياري لكا المجموعتين )التجريبية وال�ضابطة(،وح�ضاب 

القيمة التائية.
متغير  وال�ضابطة( من حيث  )التجريبية  المجموعتين  تكافوؤ  تم  الذكاء:   - ب 

الذكاء بتطبيق 
)اختبار رافن للم�ضفوفات المتتابعة القيا�ضية( المكونة من خم�س مجموعات 
 12( على  الخم�س  المجموعات  هذه  من  مجموعة  كل  تحتوي  د،ه���(،اإذ  )اأ،ب،ج��� 
وتم  الختبارية هي )60 فقرة(.  للفقرات  الكلي  المجموع  اأن  اأي  اختبارية  فقرة( 
)التجريبية  المجموعتين  لكا  المعياري  والنحراف  الح�ضابي  المتو�ضط  ح�ضاب 

وال�ضابطة(،وح�ضاب القيمة التائية.
مجموعتي  طالبات  تمتلكه  ما  على  التعرف  لغر�س  ال�صابقة:  المعلومات   - ج 
البحث )التجريبية وال�ضابطة( من معلومات �ضابقة في مو�ضوعات الفيزياء لل�ضفوف 
ال�ضابقة )الرابع العلمي والثالث المتو�ضط(،قامت الباحثة باإعداد اختبار يتكون من 
والنحراف  الح�ضابي  المتو�ضط  ح�ضاب  متعدد،وتم  من  اختيار  ب�ضورة  فقرة(   20(
المعياري لكا المجموعتين )التجريبية وال�ضابطة(،وح�ضاب القيمة التائية. ويمكن 
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تو�ضيح التكافوؤ بين المجموعتين )التجريبية وال�ضابطة( بالجدول رقم )2(.

جدول رقم )2( تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في عدد من المتغيرات
المجموعة

المتغيرات

م�ضتوى القيمة التائيةال�ضابطة )34( طالبةالتجريبية )33( طالبة
الدللة عند 

)0.05(
المتو�ضط 
الح�ضابي

النحراف 
المعياري

المتو�ضط 
الح�ضابي

النحراف 
الجدوليةالمح�ضوبةالمعياري

العمر 
166.794.869166.774.7610.017الزمني

2.00

غير دالة

غير دالة39.434.9239.834.720.34الذكاء
المعلومات 

غير دالة18.232.64192.751.17ال�ضابقة

يبين الجدول رقم )2( اأن القيمة التائية المح�ضوبة لجميع المتغيرات كانت اقل 
من القيمة التائية الجدولية وهذا يدل على اإن مجموعتي البحث متكافئتان في هذه 

المتغيرات.
رابعًا: مستلزمات البحث: 

1.  تحديد المادة التعليمية: تم تحديد المادة التعليمية التي تقوم الباحثة بتدري�ضها 
لمجموعتي البحث )التجريبية وال�ضابطة( خال فترة اإجراء التجربة )الف�ضل 
المادة  ت�ضمنت  وقد   )2014/2015( الدرا�ضي  العام  من  الأول(  الدرا�ضي 
التعليمية الف�ضول )الف�ضل الثاني والثالث والرابع والخام�س( من كتاب الفيزياء 

لل�ضف الخام�س العلمي،الطبعة الرابعة ل�ضنة 2014.
لتدري�س  المعلم في تخطيطه  به  يقوم  اأول عمل  اإن  ال�ضلوكية:  الأهداف  2.  �ضياغة 
مادة معينة هو�ضياغة الأهداف ال�ضلوكية التي يحدد على اأ�ضا�ضها نوع المعلومات 
الأه��داف  التقويم،و�ضياغة  واأ�ضاليب  التدري�س  وطرائق  والأن�ضطة  الأ�ضا�ضية 
مع  تفاعله  نتيجة  المتعلم  يكت�ضبه  ان  يتوقع  ايجابي  �ضلوك  عن  تعبر  ال�ضلوكية 

موقف تعليمي وتاأثره بعنا�ضره.
)الدليمي وعدنان،2005: 23( 
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لذلك قامت الباحثة ب�ضياغة )124( هدفا �ضلوكيا في �ضوء المادة الفيزيائية 
والرابع  والثالث  الثاني  )الف�ضل  البحث  فيها  اج��ري  التي  الف�ضول  في  المحددة 
 »Bloom« والخام�س(،وقد اعتمدت الباحثة في �ضياغة الأهداف على ت�ضنيف بلوم
في المجال المعرفي،معتمدا على الم�ضتويات ال�ضت وهي )التذكر،الفهم،التطبيق،ا
لتحليل،التركيب،التقويم(،وقامت الباحثة بعر�س الأغرا�س ال�ضلوكية على الخبراء 
من ذوالخبرة والخت�ضا�س في مجال طرائق التدري�س،وتم الأخذ بن�ضبة %80 من 

اآراء الخبراء)1(
3.  اإعداد الخطة التدري�ضية: يعرف التخطيط الدر�ضي باأنه » ت�ضور م�ضبق لما يقوم 
وو�ضائل  واأجهزة  اأدوات  وا�ضتعمال  واإج��راءات  واأن�ضطة  اأ�ضاليب  من  المدر�س  به 
للتدري�س  والتخطيط  المرغوبة  التعليمية  الأه���داف  تحقيق  اج��ل  من  تعليمية 
المدر�س  التي يهيئه  التعليمي  للموقف  الم�ضبق  الت�ضور  اأ�ضا�ضها  هوعملية عقلية 
من  محدد  ولم�ضتوى  معينة  زمنية  مدة  في  بفعالية  التربوية  الأه��داف  لتحقيق 

الطلبة في ظل الظروف والإمكانات المتوافرة ».
)الخوالدة،1997: 170( 
لذلك يعد التخطيط للتدري�س ب�ضورة عامة وتدري�س العلوم ب�ضورة خا�ضة اأمرا 
�ضروريا ل يمكن ال�ضتغناء عنه وتهيئة الأدوات والأجهزة والو�ضائل لكل ل يكون العمل 
ع�ضوائيا،وفي �ضوء ف�ضول البحث لكتاب الفيزياء لل�ضف الخام�س العلمي تم اإعداد 
)26( خطة درا�ضية للمجموعة التجريبية التي در�ضت وفق اإ�ضتراتيجية زمن النتظار 

جامعة   / الفيزياء  قسم   / للبنات  التربية  كلية   / الواحد  عبد  نعمة  صاحب  أ.د   .1   (1(
الكوفية،2. أ.م.د هادي كطفان الشون / كلية التربية / قسم التربية وعلم النفس / جامعة 
 / النفس  وعلم  التربية  قسم   / التربية  كلية   / السوداني  الكريم  عبد  أ.م.د  القادسية،3. 
جامعة القادسية،4. أ.م.د كريم بالسم خلف / كلية التربية / قسم التربية وعلم النفس / 
جامعة القادسية،5. تيمون عبد الواحد مغير / مدرس فيزياء / دائرة اإلشراف التربوي 

في القادسية،6.فاضل نعمة عبد الواحد / مدرس فيزياء / ثانوية سومر للبنين.
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و)26( خطة درا�ضية للمجموعة ال�ضابطة التي در�ضت وفق الطريقة التقليدية،وتم 
عر�س نماذج من الخطط للمجموعة التجريبية ونماذج خطط للمجموعة ال�ضابطة 
وبع�س  والفيزياء  التدري�س  طرائق  في  والمخت�ضين  الخبراء  من  مجموعة  على 
لطريقة  الخطة  مائمة  مدى  حول  ارائهم  لبيان  الفيزياء  مادة  ومدر�ضي  م�ضرفي 
لمحتوى  مائمتها  مدى  وال�ضابطة،وكذلك  التجريبية  للمجموعة  المتبعة  التدري�س 
وعدلت  الخبراء  بماحظات  الأخذ  تم  ال�ضلوكية،وقد  والأغرا�س  الدرا�ضية  المادة 

بموجبها جميع الخطط التدري�ضية للمجوعتين )التجريبية وال�ضابطة(.
بناء  في  المهمة  الخطوات  اأول��ى  الموا�ضفات  ج��دول  يعد  الموا�ضفات:  4.  ج��دول 
الختبارات،لأنه ي�ضف المجال الذي يقي�ضه الختبار ويكون اإطارا للح�ضول على 
بعدد  والأه��داف  المحتوى  كل  يغطي  انه  التعلم،كما  مخرجات  من  ممثلة  عينة 
منا�ضب من الأ�ضئلة يتنا�ضب مع الأهمية الن�ضبية لكل منها. )التميمي،2002:68( 
اأعدت الباحثة جدول يتكون من بعدين احدهما ي�ضكل المحتوى والآخر ي�ضكل 
لاختبار  و�ضعها  المراد  الفقرات  عدد  بنود  ربط  على  ويعمل  الأه��داف  م�ضتويات 

التح�ضيلي كما في الجدول رقم)3(
النهائي التحصيلي  لالختبار  االختبارية(  )الخارطة  المواصفات  جدول  جدول )3( 

ت
الف�ضل 

)المحتوى 
التعليمي(

عدد 
الح�ض�س

ن�ضبة اأهمية 
المحتوى 
)الأوزان(

الم�ضتويات المعرفية
المجموع
100%

التذكر
27.4%

الفهم
32.3%

التطبيق
20.2%

التحليل
14.5%

التركيب
5.6%

9-3321%623الخام�س

5642118%1038.5ال�ضاد�س

5642118%1038.5ال�ضابع

1315105245%26100المجموع

خامسًا: التثبيت من السالمة الداخلية السالمة الخارجية للتصميم التجريبي: 
Internal validity and External validity

تم التاأكد من ال�ضامة الداخلية للمتغيرات البحث عن طريق اإجراء التكافوؤ بين 
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طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة ال�ضابطة في )العمر الزمني،المعلومات 

ال�ضابقة،الذكاء( ثم قامت الباحثة بالتاأكد من ال�ضامة الخارجية وكما ياأتي: -
اأ -  اثر الإجراءات التجريبية: تم التدري�س في ظروف تعليمية طبيعية من دون �ضعور 
الطالبات باأنهن معر�ضات لتجربة،حيث اتفقت الباحثة مع اإدارة المدر�ضة على 

�ضرورة الحفاظ على �ضرية التجربة. 
المدر�ضة  اإدارة  مع  بالتفاق  الأ�ضبوعي  الجدول  تنظيم  تم  الح�ض�س:  ب -  توزيع 
بحيث تدر�س مجموعتي البحث في الأيام نف�ضها )الثنين،الثاثاء،والأربعاء( 

وبواقع ثاث ح�ض�س في الأ�ضبوع لكل مجموعة. 
ي��وم  المجموعتين  ت��دري�����س  ب����داأت  للتجربة:  الم�ضتغرقة  ال��زم��ن��ي��ة  ج -  ال��م��دة 
19/1/2015 ا�ضتغرق تطبيق التجربة )70(  10/11/2014 وانتهت يوم 

يومًا وهذه المدة مت�ضاوية لمجموعتي البحث. 
د -  المادة التعليمية: در�ضت المو�ضوعات الدرا�ضية نف�ضها للمجموعتين التجريبية 
الخام�س  لل�ضف  الفيزياء  كتب  من   )5،4،3،2( الف�ضول  وال�ضابطة،و�ضملت 

العلمي ط4،ل�ضنة 2014. 
ه� -  المدر�س: قامت الباحثة بتدري�س مادة الفيزياء للمجموعين التجريبية وال�ضابطة 
الخ�ضائ�س  من  الناجمة  بالفروق  التجربة  للتاأثير  تجنبًا  التجربة  مدة  خال 

ال�ضخ�ضية للمدر�ضين واأ�ضاليبهم في التدري�س. 
ز -  الندثار التجريبي: هوالأثر الذي ينتج عن ترك عدد من الطاب �ضمن عينة 
البحث،اأوالنقطاع في اأثناء التجربة )الزوبعي،1981:95( وفي البحث الحالي 

لم تح�ضل حالة انقطاع اأونقل لأي طالبة 
 Research›s Tools :سادسَا أدوات البحث

المتغيرات  لقيا�س  الأدوات  من  عددًا  وفر�ضياته  البحث  هدف  تحقيق  يتطلب 
التابعة ومعالجتها اإح�ضائيا وت�ضمل: 

اأ. اختبار التح�ضيل. 
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المحددة  الأرب��ع��ة  الف�ضول  على  العتماد  خ��ال  من  الختبار:  فقرات  ب.  بناء 
اأن  العلمي،وبعد  الخام�س  لل�ضف  المقرر  الفيزياء  كتاب  من   )5،4،3،2(
عر�ضت هذه المفاهيم على الخبراء وحددت بال�ضورة النهائية،تم بناء اختبار 
التح�ضيل تم التحقق من �ضدق اختبار التح�ضيل من خال ال�ضدق الظاهري 
)�ضدق الخبراء( ويتطلب هذا النوع من ال�ضدق عر�س الختبار ب�ضيغته الأولوية 
الختبار. بمو�ضوع  العاقة  ذوي  من  والمخت�ضين  الخبراء  من  مجموعة  على 

)كوافحه،2003:104( 
 وقد تم التو�ضل الى ال�ضدق الظاهري من خال عر�س الختبار ب�ضيغته الولية 
والمخت�ضين  الخبراء  من  مجموعة  على  التح�ضيل  اختبار  فقرات  قائمة  مع 
مادة  ومدر�ضي  الخت�ضا�س  والم�ضرفين  الفيزياء  ومادة  التدري�س  طرائق  في 
الفيزياء،وتم ال�ضتعانة براأي الخبراء ب�ضاأن �ضاحية فقرات الختبار و�ضامة 
باأجراء  الباحثة  قامت  واللغوية،وقد  العلمية  النواحي  من  و�ضحتها  بنائها 
فان  وبذلك  وماحظات  اآراء  من  الخبراء  اأبداه  ما  وفق  المقترحة  التعديات 
اآراء  من  فاأكثر  قبول )80%(  على  اإذ حازت  �ضالحة  تعبر  الختبار  فقرات 

الخبراء الذين تم ال�ضتعانة بهم. 
ج-  التحليل الح�ضائي لفقرت لختيار: وفي �ضوء ما تقدم قامت الباحثة بعد التطبيق 
الختبار على العينة ال�ضتطاعية من طالبات ال�ضف الخام�س العلمي في ثانوية 
الف�ضول  مو�ضوعات  در�ضن  من  طالبة   )100( عددهم  البالغ  للبنات  العفاف 
الأربع )5،4،3،2( من كتاب الفيزياء المقرر،بعد تطبيق الختبار ال�ضتطاعي 
وت�ضحيح الإجابات تم فرز اإجابات جميع طالبات العينة ل�ضتطاعية على كل 

فقرة من فقرات الختبار وذلك لح�ضاب ما ياأتي:
المو�ضوعية  للفقرات  ال�ضعوبة  معامل  معادلة  وبا�ضتخدام  �ضعوبة:  1.  معاملة 
 –  0.36( ت��ت��راوح  للفقرات  ال�ضعوبة  م��ع��ام��ات  اإن  الباحثة  وج���دت 
0.74(،وتعد هذه الن�ضبة مقبولة كما اأ�ضار لذلك بلوم »BLOOM » اإذ يرى 
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اأن الفقرات الختبارية تعد مقبولة اإذا كان معامل �ضعوبتها يتراوح )0.20 

– 0.80(. )الظاهر واآخرون،129:2002( 
رتبت  الختبار  لفقرات  التميزية  القوة  من  التاأكد  ولغر�س  التميزية:  2. القوى 
العليا  المتطرفتان  العينتان  واختيرت  تنازليًا  الطالبات  درج��ات  الباحثة 
اأف�ضل مجموعتين لتمثيل العينة. )العجيلي  بو�ضفها  والدنيا بن�ضبة )27%( 

واآخرون.2001: 69( 
 وبذلك بلغ عدد الطالبات في كل مجموعة )26( وعند ح�ضاب القوة التميزية 
لكل فقرة من فقرات الأخبار وجد اأنها تتراوح )0.22 – 0.55( اإن الفقرة 
التي قوتها التمييزية )0.20( فما فوق تعد فقرة مقبولة. )الظاهر واآخرون 

 )130 :1999،
وبذلك تعد جميع فقرات الختبار مقبولة لن قوتها التميزية اكبر من )0.20( 
3.  فاعلية البدائل الخاطئة: ويعد ا�ضتخدام معادلة فاعلية البدائل الخاطئة على 
اإليها  اأن البدائل الخاطئة قد جذبت  درجات المجوعتين العليا والدينا ظهر 
على  يل  وهذا  العليا  المجموعة  من  اأكثر  الدنيا  المجموعة  طالبات  من  عد 
فاعليتها )عودة )،1998: 290( وبهذا تقرر بقاء البدائل على ماهي عليه. 
4.  ثبات الختبار: وبعد ح�ضاب معادل الثبات بوا�ضطة معادلة كيود – ريت�ضارد 
انه  على  يدل  وه��ذا   )0.75( ي�ضاوي  الثبات  معامل  اأن  ظهر   20 – �ضون 
معامل ثبات جيد ومقبول،اإذ تعد الختبارات جيدة حينما يبلغ معامل ثباتها 

)0.67( فما فوق. )النبهان،2004: 240(.
لختبار  الإح�ضائية  الإج��راءات  انتهاء  بعد  التح�ضيل:  لختبار  النهائية  د-  ال�ضورة 
اأ�ضبح الختبار بال�ضيغة النهائية كون من )45( فقرة �ضالحًا  اكت�ضاب المفاهيم 
للتطبيق في قيا�س التح�ضيل لطالبات مجموعتي البحث في مادة الفيزياء. )ملحق1( 

 Statistical Means :سابعًا الوسائل اإلحصائية
 )spss-10( الجتماعية  للعلوم  الإح�ضائية  الحقيبة  الباحثة  ا�ضتخدمت 

وبرنامج )Microsoft excel( في معالجة البيانات. 
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الفصل الرابع

)عرض النتائج وتفسيرها(
فرق  يوجد  ل  انه   « على  تن�س  والتي  ال�ضفرية  الفر�ضية  من  التحقق  لغر�س 
للمجموعة  الطالبات  درجات  متو�ضط  بين   0.05 م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  ذودلل��ة 
التجريبية التي در�ضن على وفق اإ�ضتراتيجية زمن النتظار ومتو�ضط درجات طالبات 
المجموعة ال�ضابطة التي در�ضن بالطريقة التقليدية في الختبار األتح�ضيلي لمادة 
الفيزياء »،قامت الباحثة بح�ضاب المتو�ضط الح�ضابي والنحراف المعياري لدرجات 

طالبات المجموعة التجريبية وال�ضابطة كما في الجدول 4.
والدللة  التائية  والقيمة  المعياري  والنحراف  الح�ضابي  )4(الو�ضط  جدول 

الإح�ضائية لدرجات المجموعتين التجريبة وال�ضابطة في الختبار 

الدللة 
الإح�ضائية 
عند 0.05

القيمة التائية

النحراف 
المعياري

الو�ضط 
عدد الح�ضابي

الطالبات
المجموعة

المح�ضوبةالجدولية

2.005.21دالة
3.0938.233

التجريبية

ال�ضابطة4.3233.434

يت�ضح من جدول )4( اأن القيمة التائية المح�ضوبة بلغت )5.21( وهي اكبر من 
القيمة التائية الجدولية التي ت�ضاوي )2.00( عند م�ضتوى دللة اإح�ضائية )0.05( 
ودرجة حرية )65( مما يعني وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بين متو�ضط درجات 
في  ال�ضابطة  المجموعة  طالبات  درجات  ومتو�ضط  التجريبية  المجموعة  طالبات 
التي  التجريبية  المجموعة  ل�ضالح  اإح�ضائيا  دال  الفرق  التح�ضيلي،وهذا  الختبار 
در�ضت على وفق اإ�ضتراتيجية زمن النتظار مقارنة بالمجموعة ال�ضابطة التي در�ضت 
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وفق الطريقة التقليدية.

Exploration of the results :تفسير النتائج
تبين النتائج التي تو�ضلت اإليها الباحثة اأن ا�ضتخدام اإ�ضتراتيجية زمن النتظار 
في تدري�س الفيزياء لها فاعلية في التح�ضيل لدى طالبات ال�ضف الخام�س العلمي 
مقارنة  النتظار  زمن  اإ�ضتراتيجية  فاعلية  �ضبب  اإن  الباحثة  وترى  الفيزياء.  لمادة 
بالطريقة التقليدية،هواأن التعلم على وفق هذه الإ�ضتراتيجية عملية تعليمية ن�ضطة 
ذات  تكون  لها  التعليم  عملية  ف��ان  وبالتالي  للتفكير  الفر�ضة  المتعلم  اأم��ام  تتيح 
دافعية عالية نحوالتعلم واإثارة التفكير العلمي لديه بما يطرح من موا�ضيع وخبرات 
المتعلم  دافعية  زي��ادة  على  �ضاعدت  النتظار  زمن  اإ�ضتراتيجية  اإن  تعليمية،كما 

نحومادة الفيزياء وهذا عك�س الطريقة التقليدية في التدري�س. 
e:االستنتاجات

من خال نتائج البحث الحالي تم التو�ضل اإلى فاعلية اإ�ضتراتيجية زمن النتظار 
في التح�ضيل مقارنة بالطريقة التقليدية،كما اأن اإعطاء فترة )5( ثوان ت�ضاهم في 

اإتاحة الفر�ضة للطالبات في ا�ضترجاع المعلومات وتوظيفها ب�ضكل منظم.
للمرحلة  الفيزياء  مدر�ضي  بمتابعة  الخت�ضا�س  م�ضرفي  تو�ضية  التو�ضيات:- 
اإلى رفع  يوؤدي بدوره  التدري�س الحديثة بما  الثانوية والتاأكيد على ا�ضتخدام نماذج 
ال��دورات  عقد  خال  من  العلمي  م�ضتواهم  تح�ضيل  وزي��ادة  الطلبة  كفاءة  م�ضتوى 
تنفيذ  على  المدر�ضين  والتربوية،تدريب  العلمية  والموؤتمرات  والندوات  التطويرية 

هذه الإ�ضتراتيجية واإمدادهم بالتغذية الراجعة المنا�ضبة ي�ضاهم في تعلم الطلبة.
المقترحات: 

القيام بدرا�ضات تربوية حول ا�ضتخدام اإ�ضتراتيجية زمن النتظار« في تدري�س 
العلوم في مراحل التدري�س المختلفة ولمراحل درا�ضية اأخرى.

القيام بدرا�ضات تربوي حول اإ�ضتراتيجية زمن النتظار مع متغيرات تابعة اأخرى 
مثل )اكت�ضاب مفاهيم،الميول العلمي،المفاهيم البديلة( 
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في  والتقويم  القياس  وآخرون،2002،مبادئ  زكريا  الظاهر،محمد   -  14

التربية،ط3،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،األردن.
15 - العجيلي،صباح حسن وآخرون،2001،مبادئ القياس والتقويم التربوي،ط1،دار 

الكتب والوثائق،مكتبة الدباغ للطباعة،بغداد،العراق.
16 - عطا اهلل،ميشيل كامل،2010،طرائق وأساليب تدريس العلوم،ط1،دار المسيرة 

للنشر والتوزيع،عمان،األردن.
17 - العقيل،إبراهيم،2004،الشامل في تدريس المعلمين التفكير واإلبداع،ط1،دار 

الوراق للطباعة والنشر،عمان،األردن.
التدريسية،دار  العملية  في  ولتقويم  سليمان،1998،القياس  عودة،احمد   -  18

األمل،عمان.
19 - الفتالوي،سهيلة محسن كاظم،2003،كفايات التدريس،ط1،دار الشروق لنشر 

والتوزيع،عمان،األردن.
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20 - قطامي،يوسف،2013،استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية،ط1،دار المسيرة 

للنشر والتوزيع والطباعة،عمان،األردن.
21 - كوافحة،تيسير مفلح،2003،القياس والتقويم وأساليب القياس ولتشخيص في 

التربية الخاصة،ط1،دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان،األردن.
22 - النبهان،موسى،2004،أساسيات القياس والتقويم في العلوم السلوكية،ط1،دار 

صفاء للنشر والتوزيع،عمان،األردن.
23 - نصر اهلل،عمر عبد الرحيم،2004،تدني مستوى التحصيل واالنجاز المدرسي 

أسبابه وعالجه،ط1،دار وائل للنشر،عمان،األردن.

ثانيا: المصادر األجنبية.
Ahtee،Maigafother،criteria methods and implica-

tions of the international ymposion on the evaluation of 
physics education،Helsinki university research report 96 
،(ERTC)،1991.

Altiere،M.A & Duell،can teacher predict their students 
wait time performances،Journal of Research in science 
teaching. vol (28)،No (5)،1991.

Rily،J. P. The Effect of Teachers wait time and knowledge 
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ملحق رقم )1(

عزيزتي الطالبة...
لديك اختبار في الفيزياء مكون من )45( فقرة من نوع الختيار من متعدد 

حيث تتطلب الإجابة عن فقراته الخطوات التالية: - 
1. كتابة ال�ضم وال�ضعبة في الحقل المخ�ض�س لذلك. 

2. الإجابة عن الأ�ضئلة جميعها دون ترك. 
3. قراءة كل �ضوؤال بدقة وعناية وهدوء لكي يت�ضنى لك تنفيذ المطلوب. 

البديل  حول  دائ��رة  بر�ضم  ال�ضحيحة  الإجابة  اختاري  الفقرات  عن  4.  لاإجابة 
ال�ضحيح لاختبار الذي يمثل الإجابة ال�ضحيح. 

المثال التو�ضيحي التالي يبين طريقة الحل. 
ح�صب قانون حفظ الطاقة فان الطاقة:

ا - ت�ضتحدث ول تفنى   ب- تفنى ول ت�ضتحدث 
ج- تفنى وت�ضتحدث    د- ل تفنى ول ت�ضتحدث.

حركة البندول الب�صيط تمثل حركة:
د- دورانية. ج- دائرية.  ب- اهتزازية.  اأ- انتقالية. 

2. الحركة تعبير يعود اإلى التغير في موقع الج�صم ن�صبة اإلى:
د-  ج- نقطة اإ�ضناد معينة.  ب- القمر.   اأ- احد النجوم. 

ال�ضم�س.
3. في المخطط التالي: )x – t( يمثل الخط الم�صتقيم المائل اإلى االأعلى 
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حركة ج�صم عندما تكون �صرعته:

ج-متناق�ضة بالمقدار بانتظام. اأ- ثابتة المقدار والتجاه. ب- ت�ضاوي �ضفر. 
د- متذبذبة بالمقدار بانتظام.
 

4. ار�ض �صكب عليها زيت فاأ�صبحت زلقة فذا اأردت اأن تم�صي عليها من غير 
انزالق فاالأف�صل اأن تم�صي: 

اأ- على م�ضار دائري.   ب- بخطوات طويلة.   ج- على م�ضار متموج 
د- بخطوات ق�ضيرة.

اأن يقذف  ابعد م��دى فيجب عليه  اإل��ى  الرمح  اأن يقذف  رام��ي رم��ح  اأراد   .5
بزاوية:

د- 60. ج45-.   ب- 120.    اأ- 30. 
ب�صورة  توقفها  عند  االأم���ام  اإل��ى  ال�صيارة  اأعلى  المو�صوع  ال�صلم  ان��دف��اع   .6

مفاجئة هوتطبيق لقانون:
ج-الكتلة والتعجيل.   ب- الفعل ورد الفعل.  اأ- الجاذبية. 

د- الق�ضور الذاتي.
7. تعجيل الج�صم المقذوف �صاقوليا نحواالأعلى )باإهمال مقاومة الهواء(:

اأ- اكبر من تعجيل الج�ضم المتحرك بخط م�ضتقيم.
ب- م�ضاويا اإلى تعجيل الج�ضم المقذوف �ضاقوليا نحوالأ�ضفل.

ج- اقل من تعجيل الج�ضم المقذوف �ضاقوليا نحوالأ�ضفل.
د- اكبر من تعجيل الج�ضم ال�ضاقط �ضقوطا جرا نحوالأ�ضفل.

8. تتنا�صب القوة بين اأي كتلتين تنا�صبا:
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اأ- طرديا مع حا�ضل �ضرب الكتلتين وعك�ضيا مع الم�ضافة بينهما.

ب- عك�ضيا مع حا�ضل �ضرب الكتلتين وطرديا مع الم�ضافة بينهما.
ج- عك�ضيا مع حا�ضل �ضرب الكتلتين وطرديا مع مربع الم�ضافة بينهما.
د- طرديا مع حا�ضل �ضرب الكتلتين وعك�ضيا مع مربع الم�ضافة بينهما.

9. الوحدة التي يقا�ض بها معامل االحتكاك هي:
 .m/s -د    .N -ج ب- بدون وحدات.     .m -اأ

10. ال�صرعة المتو�صطة: 

ج-�ضعف  ب-اقل من متو�ضط النطاق.  اأ- متو�ضط النطاق.  
متو�ضط النطاق  د- ثاثة اأ�ضعاف متو�ضط النطاق.

الوزن  معلق ب�صقف م�صعد بوا�صطة �صلك مهمل   )kg ج�صم كتلته )2   .11
فان مقدار ال�صد )T( في ال�صلك عندما يتحرك الم�صعد نحواالأعلى بتعجيل )4 

m/s2( هو:

.N 28.2 -د   .N 27.6 -ج    .N 27 -ب   .N 26 -اأ
12. القوة )N 20( تك�صب ج�صما تعجيال مقداره )m/s2 6(. فالقوة )40 

N( تك�صبه تعجيال مقداره:

.m/s2 8 -د  .m/s2 4 -ج  .m/s2 112 -ب  .m/s2 18 -اأ
ب�صورة  ال�صيارة  اأم��ام  عبر �صخ�ض   )m/s ب�صرعة )40  �صيارة تتحرك   .13
مفاجئة فتباطاأت بمقدار )m/s2 8( فاأ�صبحت �صرعتها بعد )s 3( من تطبيق 

المكابح ت�صاوي:
.m/s 19 -د   .m/s 20 -ج  .m/s 18 -ب   .m/s 16 -اأ

14. ا�صقط عامل قطعة حديد من اأعلى �صطح بناية قيد االإن�صاء فا�صطدمت 
ب�صطح االأر�ض بعد )s 4( من لحظة �صقوطها فان ارتفاع البناية يبلغ:

 .m -40 -د   .m 30 – -ج   .m 40 -ب   .m 30 -اأ
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15. اندفاع ال�صاروخ اإلى االأعلى هوتطبيق لقانون:

ج- الجاذبية. ب- الفعل ورد الفعل.  اأ- الق�ضور الذاتي. 
د- القوة والكتلة والتعجيل

16. الكمية التي ال تتغير قيمتها اأثناء ال�صقوط الحر:

ج- التعجيل.  ب- التجاه.   اأ- ال�ضرعة.  
د- الطاقة الحركية.

17. ج�صم يتحرك بتعجيل منتظم عندما:

مت�ضاوية  م�����ض��اف��ات  يقطع  ب-  اأ- تت�ضاوى ال�ضرعة البتدائية والنهائية. 
باأزمنة مت�ضاوية.

ج-تزداد �ضرعته بمقادير مت�ضاوية في اأزمنة مت�ضاوية.
د- يقطع م�ضافات مت�ضاوية باأزمنة غير مت�ضاوية.

18. يعرف التعجيل باأنه:

الج�ضم عند  ب- �ضرعة  اأ- الم�ضافة التي يقطعها الج�ضم في الثانية.  
اأية لحظة زمنية.

د-التغير الزمني لل�ضرعة. ج-الإزاحة خال وحدة الزمن.  
19.ال�صغل هوالقوة لموؤثرة في ج�صم فتحركه..

ب- اإزاحة معينة ج- تعجيل معين  اأ - م�ضافة معينة   
د- عزم معين 

20.االرك هووحد قيا�ض:

ج-القدرة   ب- الطاقة    اأ- ال�ضغل   
د- التيار الكهربائي 

21.تعرف قانون حفظ الطاقة بان الطاقة:
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اأ- تفنى ول ت�ضتحدث   ب- ت�ضتحدث ول تفنى ج-ل تفنى ول ت�ضتحدث 

د- تفنى وت�ضتحدث 
22. رفع اأكيا�ض من اال�صمنت اإلى اأعلى بناية هو:

ب- �ضغل بمعنى خا�س    اأ- �ضغل بالمعنى الفيزيائي   
د- قدرة بالمعنى الخا�س  ج- قدرة بالمعنى الفيزيائي.  

23. تتحول الطاقة الميكانيكية اإلى طاقة حرارية كما في:

ج- المدفئة ب- الإن�ضان     اأ- الم�ضباح   
د- المكواة 

24. اأثرت قوة مقدارها )N 50( في ج�صم فحركته باتجاهها اإزاحة قدرها 
)m 4( فيكون مقدار ال�صغل المنجز هو:

 J 100 - ج    J 150 -ب    J 200 -اأ
 J 54 - د

25. من االأمثلة على الطاقة الحرارية في الطبيعة:

ج-الم�ضباح الكهربائي  اأ - المروحة ال�ضقفية   ب- ن�ضيدة ال�ضيارة. 
د- ال�ضم�س 

26. في احد االأ�صكال االآتية يعتبر �صغال موجبا.
اأ  FFFF دجب

27. يعرف قانون حفظ الطاقة الميكانيكية بان الطاقة يمكن تحويلها من 
حركية اإلى: 

ج- كامنة    ب- مغناطي�ضية    اأ- كيميائية   
د- �ضوئية 
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28. عندما ي�صحب ح�صان عربة فان القوة التي تت�صبب بحركة الح�صان اإلى 

االأمام هي:
ب- القوة التي توؤثر فيها العربة على الح�ضان. اأ- القوة التي ت�ضحب العربة. 

ج- القوة التي يوؤثر بها الح�ضان على العربة.
د- القوة التي توؤثر فيها الأر�س على الح�ضان.

29. العالقة بين قوة الفعل ورد الفعل هي:

اأ- مت�ضاويتان مقدارا واتجاها.
ب- مت�ضاويتان مقدارا ومت�ضادتان اتجاها.

د- مختلفتان مقدارا وبنف�س التجاه. ج- مختلفتان مقدارا واتجاها. 
30. من االأمثلة على المزدوج في الطبيعة هي:

د- المطرقة. ج- المفك.   ب- ال�ضامولة.  اأ- مفتاح الباب. 
31. لكي يكون الج�ضم متزنا ويتحقق �ضرطا التزان فان:

  .t = 0 ∑ f = 0 ∑،-ب   .f . 0،∑ t . 0 ∑ -اأ
.f . 0،∑ t = 0 ∑ -د    .f .1،∑ t = 0 ∑ -ج

32. يقا�ض العزم بوحدة:

  Kg. m -ج   .N . m -ب    N. m -اأ
.Kg . m -د

33. اإحدى الوحدات التالية لي�صت وحدة قدرة:

.N. m . s -د   j. s -ج   .Hp -ب   .watt -اأ
34. ج�صم كتلته )kg 1( يمتلك طاقة كامنة تثاقلية )J 1( ن�صبة اإلى االأر�ض 

عندما يكون ارتفاعه ال�صاقولي هو:
.m 32 -د     m 9.8 -ج   m 0.012 -ب    m 0.1 -اأ
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35. عندما ي�صطدم ج�صمان مت�صاويان بالكتلة فالتغير بالزخم الكلي يعتمد على:

ب- الزاوية التي ي�ضطدم بها الج�ضمان. اأ- �ضرعة الج�ضمين المت�ضادمين. 
د- على الدفع المعطى لكل ج�ضم مت�ضادم. ج-ي�ضاوي �ضفرا.  

36. لحفظ مركبة متحركة بانطالق )v( يتطلب قوة )F( �صد االحتكاك 
فالقدرة التي تحتاجها هي:

.F . v2 -د    .F v2 1/2 -ج    .F . v -ب  F. v -اأ
37. الج�صمان المت�صادمان يلتحمان دوما بعد الت�صادم في:

ال��ت�����ض��ادم  ج-  ب- الت�ضادم العديم المرونة.  اأ- الت�ضادم المرن التام. 
الغير المرن.

د- الت�ضادم المرن جزئيا.
38. يدفع �صخ�ض بابا بقوة مقدارها )N 10( توؤثر عموديا عند نقطة تبعد 

)cm 80( من مف�صل الباب فان عزم هذه القوة ي�صاوي:
د- 80. ج- 800.   ب- 8   اأ- 0.8  

39. ينعدم عزم القوة عندما يكون خط عمل القوة:

ب- يوازي محور الدوران. اأ- عمودي على محور الدوران.  
ج-ي�ضنع زاوية 180 مع محور الدوران.
د- ي�ضنع زاوية 270 مع محور الدوران 

40. �صفة اال�صتمرارية التي يمتلكها الج�صم تقا�ض ب�:

ج- كتلة الج�ضم.  ب- حجم الج�ضم.  اأ- نوع الج�ضم. 
د- مرونة الج�ضم.

 m . 2( 41. ال�صرعة االآنية لج�صم تحرك من ال�صكون بتعجيل منتظم قدرة
s2( وبعد مرور )s 5( من بدء حركته تبلغ:
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 m . s -10د   m.s 15 -ج   m .s -7ب   m.s -5اأ

42. ت�صمى القوة التي لواأثرت في كتلة )kg 1( الأك�صبتها تعجيال مقداره 
:)m .s2 1(

 J-د   Arc -ج   N-ب   Dayine-اأ
43.يعطى الزخم بالعالقة:

 v. m-د   m . v-ج   .v + m-ب  .v . m-اأ
قطع   )min ½( فخالل،)m.s ب�صرعة مقدارها )10  ج�صم ينطلق   .44

م�صافة مقدارها:
.m 200 -د  .m -300ج  .m 250 -ب   .m 150 -اأ

45. تقا�ض قوة ال�صد لخيط مثبت فيه بوحدة ت�صمى:

.N . m 2 -د    .m 2 - �ج  .N -ب   .kg -اأ
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ملحق رقم)2(

نموذج خطة درس 
فترة انتظار المتعلم )خم�س ثوان فاأكثر( بعد اإلقاء ال�ضوؤال حتى يتاح للمتعالم 

التفكير ومعالجة المعلومات في ذهنه قبل اإعطاء الإجابة وفقا لاإجراءات التالية:
- توجيه ال�ضوؤال 

- النتظار الأول لمدة )خم�س ثوان فاأكثر( بعد توجيه ال�ضوؤال 
- تحديد المتعلم لاإجابة عن ال�ضوؤال 

- النتظار الثاني لمدة )خم�س ثوان فاأكثر( بعد اإجابة المتعلم 
- التعليق على الإجابة 

ويمكنك ح�ضاب زمن النتظار برفع م�ضط القدم اإلى اأعلى واأ�ضفل خم�س مرات 
 )103،104،105،106  .101،102( مثل  الأرق��ام  لبع�س  �ضرا  اأوالنطق  فاأكثر 

اأثناء فترة النتظار
نموذج خطة تدريسية 

الح�ض�س  عدد  زمن الدر�س / 40 دقيقة.  المو�ضوع / ال�ضغل.  
/ ح�ضة واحدة.

أوال: األغراض السلوكية.
الجانب المعرفي: 

يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدر�ض اأن تكون قادرة على اأن:
1. تعرف ال�ضغل. 
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2. تعرف وحدة قيا�س ال�ضغل.

3. تعرف الجول.
4. تميز بين ال�ضغل الموجب وال�ضغل ال�ضالب.

5. تكتب ال�ضيغة الريا�ضية لقانون ال�ضغل.
6. تقارن بين مفهوم ال�ضغل بالمعنى الفيزيائي والمعنى العام.

7. تميز العاقة بين الجول والرك.
8. تحل م�ضائل ريا�ضية عن ال�ضغل.

9. تميز بين ال�ضغل والطاقة.
10. تميز بين ال�ضغل والعزم.

11. تذكر مثال على ال�ضغل بالمعنى الفيزيائي من خارج الكتاب.

12. تذكر مثال على ال�ضغل بالمعنى العام من خارج الكتاب.

13. تحل م�ضائل ريا�ضية على ال�ضغل من خارج الكتاب.

الجانب الوجداني:
يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدر�ض اأن تكون قادرة على اأن:

1 - تعي قدرة اهلل في خلق كل ما هومفيد لاإن�ضان.
2 -  تعي بان لل�ضغل دور كبير في انجاز العديد من الأعمال التي هي م�ضدرًا للمعي�ضة للكثير 

الجانب المهاري:
يتوقع من الطالبة بعد النتهاء من الدر�س اأن تكون قادرة على:

حل م�ضائل ريا�ضية عن ال�ضغل من خارج الكتاب.
الفيزيائي)قوه  والمعنى  لل�ضغل  اوالعقلي(  العام)الع�ضلي  المعنى  بين  التميز 

وازاحة ومركبة القوه(
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ثانيا: الوسائل التعليمية.

ال�ضبورة الطبا�ضيرية والطبا�ضير الأبي�س والملون.
بع�س و�ضائل الإي�ضاح التعليمية والمخططات عن ال�ضغل.

بع�س الم�ضتلزمات المتوفرة مثل الدلو،اأثقال،حقائب ؛ قبان حلزوني.
ثالثا: سير الدرس: 

تبداأ المدر�صة بالمقدمة االآتية: 
نحن ن�ضمع كلمة ال�ضغل تردد كثيرا في حياتنا اليومية ونقوم باأعمال كبيرة في 
البيت والمعمل والمكتب وال�ضارع والمدر�ضة والمزرعة...............الخ. كلها توؤدي 
اإلى انجاز �ضغل وهذا يعني بان لل�ضغل دور كبير في ت�ضيير اأمور النا�س  في النهاية 
وهوم�ضدر رزقهم جميعا،و�ضوف نتعرف في هذا الدر�س على مفهوم ال�ضغل فيزيائيا 

وعلى مركباته ووحدات قيا�ضه وكيفية ح�ضابه. عن طريق طرح الأ�ضئلة التالية:
�س1/ اإذا �ضغطتي بيدك على حائط فهل تنجزين �ضغا ؟ لماذا ؟

 )الطالبات(  تعطي اإجابات متفاوتة.
توفر  لعدم  �ضغل  انجاز  وهوعدم  ال�ضحيح  الجواب  باإعطاء  تقوم  )المدر�ضة 

�ضروط انجاز ال�ضغل وهما وجود القوة والإزاحة.
�س/ يُعّد من يرفع ثقل من الأر�س وال�ضعود به على �ضلما انجاز �ضغا ؟ 

- )الطالبة(   لن في هذه الحالة ناحظ وجود �ضروط انجاز ال�ضغل 
وهما القوة الع�ضلية لدى الإن�ضان والإزاحة التي يقطعها عند �ضعوده ال�ضلم. 

ال�ضبورة  على  الملون  بالطبا�ضير  الر�ضم  في  تقوم  )المدر�ضة(    -
معينة  باإزاحات  وتحريكه  معين  ج�ضم  على  القوة  تاأثير  فيها  اأبين  مختلفة  حالت 

وكيفية ح�ضاب ال�ضغل في هذه الحالت. 
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بع�س  با�ضتخدام  وتقوم  ال�ضغل  عن  الطالبة  حياة  من  اأمثلة  المدر�ضة  تعطي 
اأجهزة و�ضائل الإي�ضاح حيث تطلب من عدة طالبات:

الثانية تحمل  اأمام الطالبات والطالبة  الطالبة الأولى بان تحمل حقيبة وتقف 
دلوا بداخله ماء وتقف اأمام الطالبات والطالبة الثالثة تحمل ثقا اأي�ضا وتقف اأمام 
تطرح  معينة،ثم  م�ضافة  الطالبات  اأمام  الرحلة  تدفع  الرابعة  والطالبة  الطالبات 

المدر�ضة �ضوؤال على الطالبات 
المدر�ضة  �س/ اأي طالبة من هوؤلء الطالبات الأربع تنجز �ضغا ؟ 

الطالبات تعطي اإجابات متفاوتة
الأر�س  اإذا كان هناك ثقا قدره )50 كغم( ملقى على  المدر�ضة  
 10( في  مترين  م�ضافة  لاأعلى  را�ضيا  الثقل  هذا  برفع  )اأ(  الطالبة  اإحدى  قامت 
ثانية( وقامت الطالبة )ب( برفع نف�س الثقل نف�س الم�ضافة في زمن )30 ثانية(. 

ما عاقة ال�ضغل الذي بذلته الطالبة )اأ( بال�ضغل الذي بذلته الطالبة )ب(.
الطالبة  اإنهما مت�ضاويان. 

المدر�ضة  اإذن ما عاقة التغير في الزمن في مقدار ال�ضغل المبذول 
من كا الطالبتين ؟ 

لنف�س  المت�ضاويين  الثقلين  بين زمن رفع كل من  الطالبة  ل عاقة 
الم�ضافة بال�ضغل المبذول من كلتيهما.

المدر�ضة  طالبة يمكنها رفع ثقل )10 كغم( م�ضافة را�ضية مقدارها 
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)3 متر( بقوة م�ضاوية لوزن الج�ضم. 

را�ضية مقدارها )1.5 متر( ما عاقة  الثقل م�ضافة  نف�س  الطالبة  لورفعت  اأ. 
ال�ضغل المبذول في الحلة الثانية بال�ضغل المبذول بالحالة الأولى ؟

ال�ضغل  ن�ضف  ي�ضاوي  الثانية  الحالة  في  المبذول  ال�ضغل  الطالبة  
المبذول في الحالة الأولى.

ب لورفعت الطالبة نف�س الثقل م�ضافة را�ضية مقدارها )1 متر( ما عاقة ال�ضغل 
المبذول في هذه الحالة بال�ضغل المبذول بالحالة الأولى ؟

الطالبة  ال�ضغل المبذول في هذه الحالة ي�ضاوي ثلث ال�ضغل المبذول 
في الحالة الأولى. 

من اأ،ب ماذا ت�ضتنتجين ؟؟؟؟؟
الطالبة  مقدار ال�ضغل المبذول يتوقف على مقدار الم�ضافة اتي تقطع 

في اتجاه عمل القوة.
المدر�ضة طالبة يمكنها رفع ثقل )10 كغم( م�ضافة را�ضية مقدارها )3 متر( 

بقوة م�ضاوية لوزن الج�ضم 
اأ. لورفعت الطالبة ثقل )5 كغم( نف�س الم�ضافة ما عاقة ال�ضغل المبذول في 

الحالة الثانية بال�ضغل المبذول بالحالة الأولى ؟
ال�ضغل  ن�ضف  ي�ضاوي  الثانية  الحالة  في  المبذول  ال�ضغل  الطالبة  

المبذول في الحالة الأولى.
ب / لورفعت الطالبة ثقل )2 كغم( نف�س الم�ضافة،ما عاقة ال�ضغل المبذول في 

هذه الحالة بال�ضغل المبذول بالحالة الأولى ؟
الطالبة  ال�ضغل المبذول بالحالة الثالثة ي�ضاوي خم�س ال�ضغل المبذول 
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بالحالة الأولى.

من اأ،ب ماذا ت�ضتنتجين ؟؟؟؟؟ 
الطالبة  مقدار ال�ضغل المبذول يتوقف على مقدار القوة.

المدر�ضة ت�ضتق وحدات قيا�س ال�ضغل الطالبات
  W = F. x 
 = N. m 

المدر�ضة  ا�ضتقي الجول بالوحدات الأ�ضا�ضية
 J = N. m  الطالبة

 J = kg. m .s 2. m 
 J = kg. m2 . s2

�س1/ من ال�ضكل )1( المعرو�س اأمامك يمكن من خاله اإيجاد؟ 
 

 ز
 

 ز
 

 ز
 

F1 F2 F3 

 )١    الشكل  (

اتجاه الحركة إلى 
 األعلى

اتجاه الحركة إلى 
 اتجاه الحركة أفقية األسفل

د. ال�ضغل اأ. الطاقة الحركية. ب. الحتكاك. ج. الزخم  
الطالبات تعطي اإجابات متفاوتة.

تنتقل المدر�ضة اإلى ال�ضوؤال.
من ال�ضكل )1( اأي من الإجابات المحتملة التالية تكون �ضحيحة لتف�ضير ال�ضغل 

بالمعنى الفيزيائي؟
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القوى الثاث لتنجز �ضغا على الأوعية الثاث.

القوة )F2( لتنجز �ضغًا بالمعنى الفيزيائي على الوعاء رقم )2(.
القوة )F1( تنجز �ضغًا �ضالبًا على الوعاء رقم )1(.

القوة )F3( تنجز �ضغًا موجبًا على الوعاء رقم )3(.
ثم تنتقل المدر�ضة اإلى �ضوؤال.

- في ال�ضكل )1( اأن ال�ضغل )W( المبذول بوا�ضطة القوة )F( لقطع اإزاحة ما 
)x( يمثل بعاقة ريا�ضية

اختر العاقة الريا�ضية التي تمثل ال�ضغل المبذول بوا�ضطة القوة لقطع الإزاحة؟ 
القوانين الريا�ضية الم�ضتخدمة لختبار �ضحة الفرو�س:

W = F x sinɵ .ج W = F. x .اأ
W = F x cosɵ .د W = F. x .ب

الزاوية  ومقدار  والإزاح���ة  القوة  على  المنجز  ال�ضغل  يعتمد  ال�ضكل)1(  في 
المح�ضورة بينهما

في ال�ضكل )1( حدد ال�ضتنتاج الأمثل لكل مما ياأتي؟
القوة )F1( اأنجزت �ضغًا �ضالبًا لن اتجاهها عك�س اتجاه الإزاحة.

القوة )F3( اأنجزت �ضغًا موجبًا لن اتجاهها باتجاه الإزاحة.
القوتين )F1،F3( ل تنجزان اأي �ضغل.

القوة )F2( لم تنجز �ضغًا لن اتجاهها يكون عمودي على اتجاه الإزاحة.



القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016
261

وفاء عبد عطية الشبانى القادسية
 

 ز

 
 ز

 
ز 

 

F1 F2 F3 

)٣( )٢( )١( 
اتجاه الحركة 

 إلى األعلى

اتجاه الحركة 
 اتجاه الحركة األفقية نحو اليمين إلى األسفل

الطالبات  تعطي اإجابات متفاوتة 
المدر�ضة تنتقل اإلى محور اأ�ضئلة المناق�ضة وت�ضمل على:

المدر�ضة  �س/ متى يكون ال�ضغل موجبا ومتى يكون �ضالبا ؟ 
)الطالبة(  يكون ال�ضغل موجبا عندما تكون مركبتي القوة والإزاحة 
تكون  عندما  �ضالبا  ال�ضغل  ويكون  �ضفر  قيمتا  بينهما  الزاوية  فتكون  التجاه  بنف�س 

مركبة القوة عك�س اتجاه الحركة والزاوية بينهما قيمتها)180 درجة(.
- )المدر�ضة(  اأعطي مثال لكل من ال�ضغل الموجب وال�ضغل ال�ضالب ؟ 
�ضغا  يعتبر  الأعلى  اإلى  �ضاقوليا  لرفع ج�ضم  نبذله  الذي  الجهد  )الطالبة(   -
موجا مثل رفع كتاب من على الرحلة،بينما يعتبر جذب الأر�س للج�ضم المرفوع اإلى 

الأعلى �ضغا �ضالبا. 
المدر�ضة  اذكر الحالة التي يكون فيها ال�ضغل �ضفرا ؟ 

المنجز  لل�ضغل  والإزاح���ة  القوة  من  كل  يكون  عندما  )الطالبة(  
عموديان على بع�ضهم البع�س 

المدر�ضة  هل لنوع الزاوية بين القوة والإزاحة تاأثير على نوع ال�ضغل 
المنجز ؟ 
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بين  اأوقائمة  اأومنفرجة  حادة  الزاوية  كانت  اإذا  نعم  )الطالبة(    -

القوة والإزاحة نح�ضل على اأنوع مختلفة من ال�ضغل. 
ونوع  الإزاحة  بيني  ثم  بزوايا مختلفة  الأج�ضام  في  توؤثر  قوة  ار�ضمي  المدر�ضة 

ال�ضغل المنجز ؟
للتاأكد من اأن الدر�س قد حقق اأهدافه تقوم المدر�ضة بتوجيه الأ�ضئلة التالية اإلى 

الطالبات في نهاية الدر�س وت�ضمل: 
�س1/ ما هوال�ضغل ؟ وما هي وحدات قيا�ضه ؟ 

�س3/ ما هي عاقة الجول بالرك ؟ 
�س2/ ما الفرق بين ال�ضغل الموجب وال�ضغل ال�ضالب ؟ 

�س4/ علل ما ياأتي: 
ل يعتبر التذكر من قبل الطالب �ضغا بالمعني الفيزيائي ؟ 

 قد يكون ال�ضغل المنجز موجبا اأو�ضالبا اأو�ضفرا ؟ 
- )المدر�ضة( تقوم بتكليف الطالبات القيام بالأن�ضطة األبيتيه الآتية: 

1/اإعداد تقرير عن مو�ضوع ال�ضغل من اأي مجلة اأوم�ضدر خارجي غير الكتاب 

لتعويدهن على البحث وال�ضتق�ضاء. 
2/ ار�ضمي قوى توؤثر في اأج�ضام بزوايا مختلفة ؟ ثم بين الإزاحة ونوع ال�ضغل 

المنجز ؟ 


