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  ملخص
التعلم المستند إلى الدماغ في ا لنظرية التصميم التعليمي وفقالية عف معرفةھدفت الدراسة إلى 

ق  م تطبي رھم العلمي، ت ة ومستوى تفكي اھيم الفيزيائي امن األساسي للمف ة الصف الث تحصيل طلب
اني  ة من 2012/2013الدراسة خالل الفصل الدراسي الث اً قسمت ) 177(م، وتكونت العين طالب

ً ) 90(تكونت من تجريبية ھما اأحدإلى مجموعتين، ا من  ت وحدة الضوء والبصرياتدرس .طالب
دماغ ى ال تند إل ا تكونت المجموعة ،خالل تصميم تعليمي قائم على التعلم المس من ضابطة ال بينم

ة، . طالباً درست الوحدة نفسھا بالطريقة االعتيادية) 87( استخدم اختبار تحصيل المفاھيم الفيزيائي
ائج وتحليومقياس مھارات التفكير العلمي، وبعد تطبيق إجراءات الد ا لراسة والحصول على النت ھ

في ) مرتفعي التحصيل ومتوسطي التحصيل(كشفت الدراسة عن تفوق طلبة المجموعة التجريبية 
ومھارات التفكير العلمي، في حين لم يتفوق طلبة في المفاھيم الفيزيائية، كل من التحصيل العلمي 

  .جموعة الضابطةالمجوعة التجريبية منخفضي التحصيل على نظرائھم في الم
 
Abstract 

The current study aimed at Exploring the Effectiveness of A brain – 
Based Teaching Design in Eighth Graders' Achievement of Physics 
Concepts and scientific Thinking Level The study was conducted in the 
second term of the school year 2012/2013. The study sample consisted of 
(177) students. Ninety students constituted the Experimental group and 
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(87) constituted the control group. The treatment group subjects were 
taught using brain- based design whereas the control group subjects were 
taught through the conventional method. The researcher used physics 
concepts achievement test and scale for scientific thinking skills. After 
implementing the designed model the following results were reached: (1) 
the high achievers and moderate achievers of the Experimental group and 
significantly outperformed their counter parts of the control group in the 
achievement and scientific thinking skills. (2) There were no statistically 
significant differences between the Experimental group low achievers' 
mean scores on both of the study tools and those of their counter parts in 
the control group. 

  خلفية الدراسة وأھميتھا
ً بنظريات التعلم التي توجه مسيرتھا وتحدد أنواع  ً وثيقا ترتبط العملية التعليمية ارتباطا

لما لھا من أھمية في تطوير  ؛فعاليتھا المختلفة، مما يستدعي متابعة المستجدات في ھذا المجال
ند إلى الدماغ التي ظھرت إلى التعليم والتعلم، ومن ھذه النظريات الحديثة نظرية التعلم المست

الوجود في التسعينيات من القرن الماضي، حيث ظھرت العديد من االكتشافات الحديثة في مجال 
وبدأت األبحاث تثير  .والتركيز على العالقة بين تركيب الدماغ والتعلم ،األبحاث المتعلقة بالدماغ

دية المتبعة حالياً، والسؤال الذي يطرح من التساؤالت حول جدوى النماذج التعليمية التقلي اكثير
ھل النماذج التعليمية التعلمية من النوع الذي يثير  :نفسه بعد ھذه االكتشافات حول الدماغ ھو

ومن ھنا بدأت الدراسات والبحوث تتوالى في الظھور حول  مام المتعلمين في عملية التعليم؟اھت
ن أبحاث الدماغ ال تدعي أن النماذج واألساليب إ . )Zeitone, 2001(الدماغ  التعلم القائم على

والطرائق التربوية القديمة خاطئة أو قليلة الجدوى، ولكن تظھر أن تلك الطرائق ليست متناغمة 
ً مع الدماغ، وليست ھي األ التعلم  أن من وعلى الرغم. الدماغحدوث التعلم في فضل لكيفية تماما
التعلم  الجديد يتضمن اإلقرار بمبادئ ا األنموذج التربويھذ فان ،يستند إلى الدماغ بشكل أو بآخر

ويركز ھذا النوع . ذو المعنى وتنظيم التعلم تبعا لتلك المبادئالدماغ من أجل التعلم  المستند إلى
ً للتعلم، ولكي يصبح المعلمون المعلماعتبار بشكل كبير على من التعلم  ميسرين  مسھالً رئيسا

  ).Salti, 2004, p27(. عرفة عن الدماغفھم بحاجة إلى المللتعلم 

رن الماضي و مما يجدر ذكره أن نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ظھرت في تسعينيات الق
ل ة مث نفس والھندسة : األنظمة؛ إذ اشتقت من عدد من األنظم م ال م األعصاب وعل اء وعل الكيمي

  :ھما نوعينزت التعلم إلى ، وقد مي)Jensen, 2000, 26(الوراثية واألحياء وعلم الحاسوب 

  :ومن خصائص ھذا التعلم أنه يعمل على: الدماغ معالتعلم المتناغم   .1

  .تعلم الموضوعات من خالل تعدد وتداخل األنظمة  .أ 
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  .التعلم غرضي وھادف وشمولي وواقعي  .ب 

  .توظيف أنواع الذكاء المتعدد  .ج 

  .استثارة عالية وبشكل مالئم لالنفعاالت وغياب التھديد  .د 

 .)Salti, 2004, p28( الحديث والموسيقى والنشاط والحركة والمناظرغني ب  .ه 

  : يتصف ھذا النوع من التعلم بأنه :للدماغ المضادالتعلم   .2

  .قائم على توظيف المحاضرات التقليدية بشكل كبير  .أ 

 .يؤكد على التعلم في بيئة ھادئة والجلوس على مقاعد ثابتة  .ب 

 .التحفيز من قبل المعلم والدرجاتافع خارجية في معظمھا تعتمد على والد  .ج 

 .طلب عادة إجابة واحدة محددة للسؤالت  .د 

 .علم من أجل االختبار مع ترافقه بالضغوط على المتعلمي  .ه 

 .)Shore, 2012. 130( ينتھي التعلم بانتھاء الوقت  .و 

ً بين  كل من التعلم المتناغم مع الدماغ، والتعلم المضاد للدماغ، وتبدو الفروق واضحة تماما
نالحظ أن التعلم المتناغم مع الدماغ أكثر استجابة لحاجات المتعلم، مما يجعله أكثر انغماساً  حيث

يوظفھا أثناء ففي التعلم لقيامه بالعديد من المھمات العقلية التي تستجيب ألنماط تفكيره المتنوعة 
ه جاء نتيجة وعند متابعة نشأة التعلم المستند إلى الدماغ، نجد أن. )Zeitone, 2001( التعلم

كيفية  التطورات المتتالية التي حدثت في مجال علم النفس التربوي بدءاً بالسلوكية التي فسرت
جات السلوكية التي تصدر عن المتعلم، ثم مدرسة الجشطلت التي االتعلم في ضوء النت حدوث

المعرفية  ثم تطور الفكر التربوي في ھذا المجال فظھرت الثورة.تركز على الشكل والجزء والكل
ً بين المثير واالستجابة، وظھر التعلم عرفالمتمثلة بالنظرية الم ية، والتي أصبح فيھا العقل وسيطا

المعرفي المستند إلى العمليات المعرفية من انتباه وإدراك وتفكير وتخيل وتصور، وتمثيل ذلك 
شرين ظھرت وفي الربع األخير من القرن الع .في نظريات بياجيه وبرونر وأوزبل وغيرھم

التي ركزت على الواقعية والخصائص االجتماعية لإلنسان، والتي من أشھر  نسانيةالمدرسة اإل
العقد (ومع مطلع العقد األخير من القرن العشرين  .روجرز، ونظرية ماسلونظرية  - :نظرياتھا

لكثير ، بدأ علماء األعصاب يكتشفون تكتيكات مكنتھم من معرفة ا)الذي أعلن عنه عقد الدماغ
عن مجاھل الدماغ، وقد استفاد علماء النفس من تطور علم األعصاب؛ حيث حققوا حلمھم في 
التجول داخل الدماغ وھو يؤدي وظائفه بعد أن أصبح ذلك ممكناً أثناء قيام الفرد بالرؤية والسمع 

ة العمليوالشم والتذوق واللمس والقراءة وحل المشكالت، وھذا يعني إمكانية مشاھدة أثار 
المعرفية في الدماغ على شكل ألوان أو أضواء أو تدفق سيالن الدم، فبدأت ثنائية العصب 
المعرفي بالظھور، وتم االستفادة من ھذه المعلومات المذھلة عن الدماغ في تجويد عملتي التعليم 
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 Brain-Based Learning(والتعلم، وبالتالي جاء ميالد نظرية التعلم المستند إلى الدماغ 
Theory ) (Sylvan& Christodoulou, 2010.(  

  رية التعلم المستند إلى الدماغنظ
ال تثير اھتمام الطلبة  التدريسية الحالية أكد أنصار التعلم المستند إلى الدماغ بأن النماذج

 ,Abott & Rgan( ابوت ورجانحيث يرى كل من  ،)Weiss, 2000(بالشكل المطلوب 
بين  احقيقي ا، بأن ھناك تعارض)2001زيتون، (و، )Cercon, 2006( نكورسيو، )1999

ً ما يعيق التدريس  اإلجراءات التعليمة الحالية، والتقدم في النمو العقلي الطبيعي، وأنه غالبا
وقد نشر  .التقليدي عملية التعلم؛ فيؤدي إلى تثبيط وتجاھل العمليات التعليمية الطبيعية للدماغ

العديد من الكتب التي تناولت أبحاثاً ) Caine & Caine, 1995,43(الباحثان كاين و كاين 
عشر مبدأ لنظرية التعلم المستند إلى الدماغ  اثنيحول الدماغ وتأثيره على التعلم، وقد ذكرا 

  :وھي

  .The brain is a complex dynamicالدماغ نظام ديناميكي معقد  .1

 .The brain / mind is social brainالدماغ ذو طبيعة اجتماعية  .2

 .The search of meaning is innateفي الدماغ  أمر فطريالبحث عن المعنى  .3

 The search of meaning occurs through)النمذجة(البحث عن المعنى  .4
patterning. 

 Emotions are critical toاالنفعاالت والعواطف ضرورية وھامة للترميز والتكويد  .5
patterning 

 The brain simultaneouslyج أجزاء وكليات بشكل متزامن وينت يدرك) العقل(الدماغ  .6
perceives & creates parts & wind. 

 Learning involves المحيطيتتضمن عملية التعلم كالً من االنتباه المركز واإلدراك  .7
both focused attention and Peripheral perception. 

 Learning always involves conscious andشمل عمليات الوعي والالوعي يالتعلم  .8
unconscious processes. 

 Spatialنظام الذاكرة المكانية ونظام التعلم الصم : ھناك طريقتان لتنظيم الذاكرة ھما .9
memory sets of systems for rote learning . 

 . Learning is developmentة النماء والتطور فالتعلم له ص .10

 Complex learning is enhanced by. حدي ويعاق بالتھديدالتعلم المعقد بالت ىمين .11
challenge and inhibited by threat. 
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 .Every brain is uniquely organizedة كل دماغ منظم بطريقة فريد .12

) Engle & Gathercole, 2008,1581(في ضوء ھذه المبادئ يقترح كل من 
  :الدماغ على النحو التاليمراحل التعلم المستند إلى  )Willis, 2007,112(و

 اھذه المرحلة فكرة عامة عن الموضوع وتصور تتضمن : Preparationمرحلة اإلعداد .1
  .للموضوعات ذات الصلة اذھني

 :Direct & Indirect learning) التعلم المباشر وغير المباشر(مرحلة االكتساب  .2
ألصلية والمترابطة، تؤكد ھذه المرحلة أھمية تشكيل ترابطات عصبية نتيجة الخبرات ا
كبر، ومن مصادر أوكلما كانت المدخالت مترابطة كانت الترابطات العصبية أقوى و

المناقشة والمحاضرة وأدوات بصرية ومثيرات بيئية متنوعة ولعب األدوار : االكتساب
  .والقراءة والفيديو والمشروعات الجماعية وغيرھا

ة عن ترابط الموضوعات، وتدعم تكشف ھذه المرحل : Elaborationمرحلة التفصيل .3
 ،تعميق الفھم، وتحتاج إلى دمج الطلبة في األنشطة التعليمية من أجل فھم أعمق، والتصحيح

األدوات : ومن األساليب المناسبة لھذه المرحلة .ھما طريقتان مھمتان في التعلم، والتعديل 
  .التغذية الراجعة الفورية و مفاتيح اإلجابة، و البصرية،

تھدف ھذه المرحلة إلى تقوية التعلم  : Memory Formationتكوين الذاكرةمرحلة  .4
، وحاالت تاالنفعاالمن  واسترجاع المعلومات بشكل أفضل من خالل الراحة الكافية والحد

  .التعلم القبلي مما يساعد على المعالجة الدماغية والتعلم األفضل

تم استخدام التعلم الجديد بھدف ي : Functional Integrationمرحلة التكامل الوظيفي  .5
ً والتوسع فيه وتطوير ترابطات صحيحة وتقويتھا من خالل تطبيقات متعددة  تعزيزه الحقا

  .على التعلم الجديد

حاول الباحثون االستفادة من بحوث  :في تعليم العلوم ماغانعكاس فكر التعلم القائم على الد
إذ بينوا دور المدخل البنائي  ،بيئات تعلم فعالة التعليم في تحسين تحصيل الطالب للعلوم وتطوير
 .)p12.Amer & Mohammed, 2008. (في تحسين تعلم الطالب والنمو المفاھيمي لديھم

ً لح المتعلمين، وبخاصة تلك المستقاة من العمل  دعن المعرفة العلميةصھم على تخزين روتدعيما
إلى دور بحوث الدماغ في تلك العملية المخبري في الذاكرة العاملة واإلجرائية، فقد نوھوا 

وأساليب تسھيل استرجاعه لتلك المعلومات مع بحثھم عن اإلمكانات التي تقدمھا بحوث التعلم 
  .)Zeitone, 2001, p16(المبني على الدماغ في تدعيم ذلك التوجه 

) Cognitive science(والعلم المعرفي ) Neuroscience(لقد أوضح علم األعصاب 
لسنوات الماضية أن للدماغ أنظمة متعددة للذاكرة، اثنتان منھما يختصان بالذاكرة خالل ا
ا ت، وكل)Implicit(، والذاكرة الضمنية )Declarative(أو اإلخبارية ) Explicit( الصريحة

   ).Madrazo & Motz, 2005,57(الذاكرتين مفيدتان في إدخال المعلومات في الدماغ 
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  عالقةالدراسات السابقة ذات ال
تيورات  ين كل من أندرسون وس أن استخدام ) Andreson & Stewart, 1997,69(ب

ةستند إلى الدماغ يمكن أن يسھم في التعلم الم ة العلمي ين للمعرف ، تحسين مستوى تحصيل المتعلم
ه حسين الذاكرةواحتفاظھم بھا، فضال عن اكتسابھم مھارات التعلم الفعال وت ا أشارت إلي ؛ وھذا م

ذا المجال،نتائج ا وتز وآخرون لعديد من الدراسات السابقة التي أجريت في ھ  وأشار كل من م
)Motz ,et al 2012 (اتي تعلم ) Morris,2010( وموريس )Tate,2009,5( وت ى أن ال إل

ددة  ذكاوات المتع المستند إلى الدماغ يسھم في النجاح والتفوق في االختبارات األدائية، وتطوير ال
ھم ا يس دھم، كم تعلم  عن و ال يھم نح ادة دافعت ن زي ال ع تعلم، فض و ال اتھم نح وير اتجاھ ي تط ف

ارات  و مھ ارات االستدالل العلمي ونم ة مھ ي تنمي ا يسھم ف ه بصورة مشوقة، كم واالنخراط في
ئولية  ا، وتحمل المس ر عنھ ار والتعبي التنظيم الذاتي المتمثلة في معالجة المعلومات وترتيب األفك

  .اقف جديدةوتطبيق التعلم في مو

كفاءة والتعلم المبني على الدماغ له فعالية أن ) Duman,2010(دومان دراسة  أكدت نتائج
أجرى دراسته  وذلك عندماعالية في التحصيل الدراسي أكثر من المنحى التقليدي في التدريس، 

وطالبة طالباً  )68(بتركيا تكونت من ) Mugla(على عينة من طلبة كلية التربية بجامعة موجال 
مجموعة الضابطة، للواستخدم استراتيجية التعلم الدماغي للمجموعة التجريبية، والمنحى التقليدي 

   .وأشارت النتائج إلى تفوق المجموعة التجريبية في التحصيل

إلى أن التعلم المبني على الدماغ أكثر فعالية في فھم ) Saleh,2010(وكذلك توصل صالح 
 إلىالمستند ھدفت دراسته إلى تقييم أثر التعلم حيث رنة بالتعلم التقليدي، الطلبة لفيزياء نيوتن مقا

نظرية التعلم المبني على الدماغ في فھم الطلبة لفيزياء نيوتن، وأجريت الدراسة على عينة 
مجموعتين ضابطة  إلىقسمت  من مدرستين في المرحلة الثانوية بشمال ماليزيااختيرت عشوائيا 

من خالل التعلم القائم على سبعة ت المجموعة التجريبية وحدة فيزياء نيوتن حيث درس .وتجريبية
الفعالية، رسم الصورة، االتصال، تنفيذ أنشطة التعلم، شرح فھم الطلبة، : (خطوات ھي

ة الوحدة نفسھا طبينما درست المجموعة الضاب ،)االستدعاء وإعادة االنتباه، مراجعة الموضوع
 ت النتائج إلى تفوق الطلبة في المجموعة التجريبية في مدى وأشار .بالطريقة العادية

كل من ايجلتون ومولر  وأجرى .فھمھم لفيزياء نيوتن مقارنة بطلبة المجموعة الضابطة
)Eagleton & Muller, 2011 ( التعلم المبني على الدماغ ثر أدراسة ھدفت إلى معرفة

حيث جرت ، الفسيولوجيلمادة الطلبة  تحصيل ، فيوالمتمركز حول المتعلم وخصائصه العقلية
وذلك من الدراسة على عينة من طلبة كلية العلوم بجامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية 

وأشارت النتائج إلى  واالستعانة بالتعلم المحوسب،) Kolb(خالل استخدام دورة كولب للتعلم 
  .جيةتحسن واضح في تحصيل أفراد العينة للمفاھيم البيولو

ه  اه ذات دفت  )Salti, 2002( السلطي أجرتوفي االتج ىدراسة ھ امج  إل ر برن ة أث معرف
ر  -تعليمي ال أث دماغ؛ في التحصيل الدراسي وانتق ى ال ي عل تعلم المبن تعلمي يستند إلى نظرية ال

ة من  ) 72(التعلم، وأساليب التعلم وأسلوبي التفكير التحليلي والشمولي، حيث اختارت عينة مكون
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الباً وطالبة من طلبة السنة األولى بجامعة عمان العربية للدراسات العليا وزعوا إلى مجموعتين ط
ي  وعتين ف ين المجم ة إحصائياً ب روق دال دم وجود ف ى ع ائج إل ة، وأشارت النت ضابطة وتجريبي
ي، في حي ر الشمولي والتحليل اليب التفكي ن اختبارات التحصيل الدراسي، وانتقال أثر التعلم، وأس

ي  امج التعليم ر للبرن د أث تعلم الجسمي  –وج اليب ال ي تفضيالت أس ين / التعلمي ف الحركي والب
دماغ  ة مع ال تراتيجيات متناغم ة اس امج في إكساب الطلب شخصي وبين األشخاص، ونجح البرن

  . وعادات دراسية جيدة وتحفيزا أكثر للمشاركة الصفية

بالواليات المتحدة ) ماكنينر(رسة دراسة في مد) Barbara, 2002(وأجرى باربارا 
. في تحسين تحصيل الطلبة في مادة العلوم الدماغ؛ إلىالتعلم المستند األمريكية ھدفت إلى معرفة 

أعطي ألفراد لذا اختيرت عينة من طلبة المدرسة قسمت في مجموعتين ضابطة وتجريبية، حيث 
تعلمه، وبالترتيب الذي ترغب فيه، حرية اختيار أي جزء من المادة تريد المجموعة التجريبية 

واختيار  يفضلھا أفراد المجموعة أنفسھم،منھا مھمات تحد، وأخرى  واختيار مھمات متنوعة
ً في . الرسومات واألبحاث والكتابات: طرائق التعبير عما تعلمته مثل وأظھرت النتائج ارتفاعا

  .رنة بالمجموعة الضابطةلدى أفراد المجموعة التجريبية مقا%) 10(نسبة التفوق مقداره 

في  أجراھالنتائج مشابھة في دراسته التي  )Al jourany, 2008(الجوراني وتوصل 
الدماغ في  إلىميم تعليمي قائم على التعلم المستند صثر تأمعرفة  إلىالعراق والتي ھدفت 

من  تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط وتنمية تفكيرھن العلمي، حيث تكونت عينة دراسته
 أشارت الدراسة؛ أدواتطالبة وزعت في مجموعتين ضابطة وتجريبية، وبعد تطبيق ) 64(

تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في كل من  إلىالنتائج 
   .التحصيل والتفكير العلمي

المتحدة في دراسة أجراھا في والية فرجينيا بالواليات ) Connell, 2009( كونيلتوصل 
أفراد  أن إلىالتعلم المستند إلى الدماغ،  لبة المرحلة الثانوية قائمة علىاألمريكية على عينة من ط

أن التعلم الدماغي أشارت النتائج إلى ، وفعالية أكثريمارسون ھذا النوع من التعلم بطرق العينة 
لمية فعالة مقارنة بأنواع ،كما أسھم في إعداد بيئة تع لديھمات المتعددة ءأسھم في تطوير الذكا

  . التعلم التقليدية

ىھدفت دراسة ) Bartoszeck & Culevicz, 2012( كاليفكسو بارتوسزيك وأجرى  إل
ار . الدماغ في التحصيل العلمي والمھارات المخبرية األدائية إلىتقصى اثر التعلم المستند  ذا اخت ل

ة  اطالب) 681(عينة مكونة من  الباحثان ع األساسيمن الصف وطالب ل الراب قسمت  في البرازي
ى ة إل ابطة وتجريبي وعتين ض ث درس ، مجم رادحي وم  أف ي العل دة ف ة وح ة التجريبي المجموع

ة  األنشطةسلسة من  بإجراء وذلك الدماغ إلىالطبيعية من خالل التعلم المستند  المتنوعة التعليمي
. الرسومات والمجسمات وإنتاجات جمع العينومفتوحة النھاية،  األسئلةو ،العروض التقديمية:مثل
ارات  المجموعة التجريبيةطلبة  النتائج عن تفوق أسفرتوقد  ةفي التحصيل والمھ ة  األدائي مقارن

  .في المجموعة الضابطة بأقرانھم
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زووت ى تحسين أداء ) Wills, 2007( صل ول دماغ يعمل عل ى ال تند إل تعلم المس ى أن ال إل
ة ارات األدائي ي االختب ين ف وم، المتعلم ي العل اظ  ف ة واالحتف دراتھم العقلي وير ق ن تط ال ع فض

دماغ في وذلك في دراسته التي  بالمعرفة العلمية، ى ال تند إل تعلم المس ة ال ة فاعلي ى معرف ھدفت إل
ة، ارات األدائي ي االختب ة ف ار  أداء الطلب ذا اخت ة، ل اظھم بالمعرف ة واحتف دراتھم العقلي وير ق وتط

ث  ة المرحلالباح ن طلب ة م اوا عين ة أوت ي والي طة ف متة المتوس ى قس وعتي إل ابطة مجم ن ض
ادئ  القائمة علىتيح للمجموعة التجريبية ممارسة العديد من األنشطة التعليمية أُ وتجريبية، وقد  مب

تعلم  ىال تند إل ھا  المس ية نفس دة الدراس ابطة الوح ة الض ة المجموع م طلب ين تعل ي ح دماغ، ف ال
  .بالطريقة االعتيادية

 إلىدراسة ھدفت ) Akyurek & Afacan, 2013( من أكايورك وأفاكانكل  واجري
و تعلم العلوم لطلبة معرفة اثر التعلم المبني على الدماغ على كل من االتجاھات والدافعية نح

 .ضابطة وتجريبية :مجموعتين إلىطالبا قسمت ) 75(من  تكونت عينة الدراسة ،الصف الثامن
جموعة التجريبية الذين درسوا وحدة الخلية من خالل التعلم طلبة الم أن إلىالنتائج  أشارت

ھم لتعلمه أعلى من طلبة المجموعة ودافعيتالدماغ كانت اتجاھاتھم نحو العلوم  إلىالمستند 
  .الضابطة

على عينة مكونة من  أجراھانتائج مشابھة في دراسة  إلى) Saleh, 2012(توصل صالح و
مجموعتين  إلىبماليزيا وقسمت ) Kedah(والية كيدا طالب في المرحلة الثانوية ب) 100(

وھدفت إلى معرفة فعالية التعلم المستند إلى الدماغ في إحداث التغير  ضابطة وتجريبية،
مجموعة التجريبية وحدة في الفيزياء درس طلبة ال وقد المفاھيمي في الفيزياء ودافعيتھم للتعلم،

لمجموعة الضابطة الوحدة نفسھا بالطريقة تستند إلى التعلم الدماغي، في حين درست ا
االعتيادية، وأشارت النتائج إلى تفوق طلبة المجموعة التجريبية في كل من التغير المفاھيمي 

  .والدافعية للتعلم

معرفة فاعلية التعلم المبني  إلىدراسة في فنلندا ھدفت ) Tilton, 2012(تايلتون  وأجرى
التجارب العلمية،  إجراءفيزياء والمھارات العملية في على الدماغ في كل من التحصيل في ال

طالبا قسمت إلى مجموعتين ) 62(، حيث تكونت العينة من مقارنة بالتعلم المتمركز حول المتعلم
درست األولى وحدة في الفيزياء من خالل التعلم المستند إلى الدماغ، في حين درست المجموعة 

توجد فروق  النتائج انه ال وأشارت ،المتعلمالمتمركز حول  الثانية الوحدة نفسھا في ضوء التعلم
بينھما في  إحصائيافي حين وجدت فروق دالة  ،بين المجموعين في التحصيل إحصائيادالة 

  .تمركز حول المتعلمممستوى المھارات العملية للتجارب العلمية ولصالح التدريس ال

التعلم القائم على الدماغ يسھم  أن إلى) Lotfallah, 2012( لطف هللا نتائج دراسة وأشارت
في تحسين تحصيل الطلبة للمعرفة العلمية واالحتفاظ بھا، كما يسھم في تنمية مھارات االستدالل 

صف األول اإلعدادي جرت دراستھا على عينة من طالبات الأالذاتي، حيث  والتنظيمالعلمي 
وأتيح لطالبات المجموعة  بية،بمحافظة القاھرة بمصر، قسمت إلى مجموعتين ضابطة وتجري

التجريبية دراسة وحدة األرض والكون من خالل التعلم القائم على الدماغ، في حين درست 
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اختبارا تحصيليا  ةالمجموعة الضابطة الوحدة نفسھا بالطريقة االعتيادية، واستخدمت الباحث
  .ومقياس مھارات االستدالل العلمي ومقياس تنظيم الذات

ة ) Mohamed, 2011( أجرى محمد ر استخدام نظري ى اث ى التعرف عل دراسة ھدفت إل
اء ادة الفيزي استخدم  .التعلم المستند إلى الدماغ في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في م

ة من  ة مكون ة تكونت من ) 60(الباحث عين وعتين، تجريبي ى مجم ة قسمت إل ة ) 30(طالب طالب
ة االعتيا ھا بالطريق دة نفس رت درست الوح ا، أظھ ة وأدواتھ راءات الدراس ق إج د تطبي ة، وبع دي

  .النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية في التحصيل على طالبات المجموعة الضابطة

ائم ) Khalipha, 2012(أجرت خليفة  دريبي ق امج ت ة برن د فاعلي ى تحدي دراسة ھدفت  إل
تند تعلم المس ة ال ى نظري ة عل ة الممارس ي تنمي دماغ ف ى ال دى  إل دماغ ل ع ال ة م الصفية المتناغم

ى )10-5( الحلقة الثانية من التعليم األساسي معلمات علوم ره عل د أث ة وتحدي اء الخدم التنظيم  أثن
ع ن الصف التاس اتھن م تعلم طالب ذاتي ل تخدام التصميم . األساسي ال م اس ذا الھدف ت ق ھ ولتحقي

ي ألدو التجريبي ذي المجموعة الواحدة مع امج التطبيق القبل ق جلسات البرن م تطبي ات الدراسة ث
ألدوات جلسة ثم )14( وعددھا ة الدراسة من. التطبيق البعدي ل د تكونت عين ة من ) 20( ق معلم

ان و لطنة عم وم بس ات العل يم) 510(معلم ات الصف التاسع من التعل ة من طالب األساسي  طالب
ات ؤالء المعلم ل. لھ ي كام الل فصل دراس ة خ ت الدراس م . طبق ا ت ة كم ة مالحظ ميم بطاق تص

اس م تصميم مقي ا ت دماغ، كم تعلم وتكون من  الممارسة الصفية المتناغمة مع ال ذاتي لل التنظيم ال
ه فقرة في خمسة أبعاد وقد تم حساب صدق) 34( اس وثبات ى وجود  .المقي ائج إل د أشارت النت وق

ي ق القبل ائج التطبي ين نت ائيا ب ة إحص روق دال ة ال ف ة مالحظ دي لبطاق فية والبع ة الص ممارس
العلوم الالتي تم تدريبھن خالل البرنامج التدريبي، كما أشارت  المتناغمة مع الدماغ على معلمات

اس التنظيم النتائج إلى ي والبعدي لمقي ق القبل ائج التطبي ين نت ذاتي  وجود فروق دالة إحصائيا ب ال
  .المتدربات مللتعلم على طالبات الصف التاسع من التعليم األساسي لمعلمات العلو

دريبي ) Alfelembani, 2014(وأجرت الفلمباني  امج ت ر برن ة أث ى معرف دراسة ھدفت إل
ة دماغ ومستوى دافعي ى ال تند إل تعلم المس ى ال ائم عل تعلم  ق ا وراء ال ارات م ة مھ ان في تنمي اإلتق

ات دى طالب اديمي ل ة السعودية،  والتحصيل األك ة العربي ة بالمملك ة التربي ى كلي ة أجريت عل عين
ى )68( تكونت من ات السنة التحضيرية األول ة من طالب ة التربي طالب د بكلي ك عب ة المل ة جامع
ات الل شملت مجموعة التجريبية في مت إلى مجموعتين تمثلتقس ،العزيز بجدة ق تي واالطالب طب

يھن دريبي، عل امج الت ان  البرن ة اإلتق تويات لدافعي الث مس ا ث ع(ولھ ط ،مرتف نخفض، متوس ) م
ن والم ة م ة) 34(كون ت .طالب ن  وتكون ابطة م ة الض الث ) 34(المجموع ى ث مت إل ة قس طالب

ان  ة اإلتق ن حيث الدافعي تويات م ع(مس نخفض، متوسط ،مرتف ة كشفت ). م ق الدراس د تطبي وبع
ا وراء  ارات م ي مھ اس ف ى مقي ات عل ين درجات الطالب رق دال إحصائيا ب ائج عن وجود ف النت

امج لمقياسالتعلم في التطبيق البعدي ل ر البرن ة ترجع لمتغي ات المجموعة التجريبي  .لصالح طالب
تعلم في  في حين لم يوجد  ا وراء ال ارات م فرق دال إحصائيا ترجع لمتغير دافعية اإلتقان في مھ
دي ق البع اس التطبي ود. للمقي ى وج ارت إل ا أش ات  كم ين متوسطي درج ائيا ب رق دال إحص ف

  .التطبيق البعدي تعزى ألثر البرنامج التدريبي الطالبات في التحصيل األكاديمي في
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  مشكلة الدراسة
يعتبر التحصيل وتنمية التفكير العلمي من األھداف األساسية لتدريس العلوم والتربية العلمية 

توياتھم في فلسطين في جميع مراحل التعليم المختلفة ى اختالف مس ين عل و ضرورة للمتعلم ، فھ
ر الدراسية، حيث من خالل تنمية ات ال التفكي تعلم عملي ارس الم ة األساسية العلمي يم م المختلف عل

داعي، فيتخذ  د واإلب ر الناق تنتاج والتفكي تقراء واالس ة؛ كاالس ة، ويكتسب أشكاالً تفكيري والمتكامل
ى قدرةالقرارات ويحل مشكالت، وبالتالي يمتلك  ه،  عل ة من حول م الظواھر الطبيعي التكيف وفھ

 ً ين  .ومثمراً  فيكون تفاعله إيجابيا ة المعلم ى الطلب ه وإشرافه عل وقد تبين للباحث من خالل متابعت
دارس  ي الم وم ف ي العل ع معلم ة م اءات المتنوع ذلك اللق ة، وك ة العلمي ي التربي دربين ف المت

دني اك ت طينية؛ أن ھن ث  اواضح االفلس ي، حي رھم العلم توى تفكي ة؛ ومس توى تحصيل الطلب لمس
فية  اء الحصص الص وحظ أثن ط عل ون فق ة يجيب ظ  نأن الطلب ى الحف د عل ي تعتم ئلة الت األس

انوي،  يم األساسي والث ة في مراحل التعل ة للطلب ائج النھائي ى النت واالستظھار، وبعد اإلطالع عل
   UNRWA,201)( العلومواضح في مستوى التحصيل في  لوحظ انخفاض

، (The Palestine Ministry of Education and Higher Education,2012)و
وم في تحسين  دريس العل ة لت ة جدوى الطرق التقليدي ة في قل فضالً عن شكاوى المعلمين المتمثل

تحصيل  كمحاولة لتحسينمستوى التحصيل والتفكير العلمي لدى طالبھم؛ لذا جاءت ھذه الدراسة 
يالعلمي  مستوى تفكيرھمتطوير والصف الثامن األساسي طلبة  ائم ال من خالل التصميم التعليم ق

  .لدراسةا المستند إلى الدماغ الذي تقترحه على التعلم

ما فعالية تصميم تعليمي وفقاً : "اآلتيوقد أمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 
للمفاھيم  بقطاع غزة لنظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي

  :اآلتيةوقد تفرع عنه األسئلة " مي ؟ة، ومستوى تفكيرھم العلالفيزيائي

نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تحصيل طلبة  القائم علىما فعالية التصميم التعليمي  .1
 ة؟الفيزيائيالصف الثامن األساسي للمفاھيم 

طلبة في تحصيل التصميم التعليمي القائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ما فعالية  .2
ً لمست األساسي للمفاھيم الفيزيائيةالصف الثامن   -متوسط - عال(وياتھم التحصيلية طبقا

 ؟ )منخفض

في مستوى التفكير ، م المستند إلى الدماغ لعلى نظرية التع القائمما فعالية التصميم التعليمي  .3
 ؟ لدى طلبة الصف الثامن األساسي العلمي 

  فرضيات الدراسة
  :ات اإلحصائية التاليةلإلجابة عن ھذه التساؤالت صيغت الفرضي
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ً عند مستوى يال  .1 المجموعة  بين متوسط درجات طلبة )α = 0.05(وجد فرق دال إحصائيا
ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل يعزى إلى  التجريبية

  ).الطريقة االعتيادية –التصميم التعليمي (طريقة التدريس 

ً عند مس لجد فرق داويال  .2 الطلبة تحصيل درجات  يبين متوسط )α=0.05(توىإحصائيا
إلى طريقة التدريس  تجريبية يعزىالضابطة وال مرتفعي التحصيل في المجموعتين

 ).الطريقة االعتيادية –التصميم التعليمي (

بين متوسطي درجات تحصيل الطلبة ) α = 0.05(وجد فرق دال إحصائياً عند مستوى يال  .3
إلى طريقة التدريس  تعزى الضابطة والتجريبية ينمتوسطي التحصيل في المجموعت

 ).الطريقة االعتيادية –التصميم التعليمي(

بين متوسطي درجات تحصيل الطلبة ) α = 0.05(وجد فرق دال إحصائياً عند مستوى يال  .4
يعزى إلى طريقة التدريس منخفضي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 ).يقة االعتياديةالطر –التصميم التعليمي (

ً عند مستوى يال  .5 طلبة المجموعة بين متوسط درجات ) α = 0.05(وجد فرق دال إحصائيا
يعزى إلى على مقياس التفكير العلمي التجريبية ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة 

  ).الطريقة االعتيادية –التصميم التعليمي (طريقة التدريس 

  أھداف الدراسة
ً لنظرية التعلم المستند إلى الدماغ  معرفةة إلى ھدفت ھذه الدراس فعالية تصميم تعلمي وفقا

في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي للمفاھيم الفيزيائية ومستوى تفكيرھم العلمي بقطاع 
  .غزة

) منخفض -متوسط -مرتفع(ھدفت إلى التعرف على المستوى التحصيلي للمتعلمين  ماك
   .دماغال إلى المستندبالتعلم  تأثرهومدى 

  أھمية الدراسة
  :تستند أھمية الدراسة إلى أنھا

تسلط الضوء على برامج واتجاھات عالمية لتحسين تحصيل الطلبة وتطوير مستوى التفكير  .1
العلمي الذي أصبح منھج حياة في ظروفنا المعاصرة، وإبراز أھميته كأحد أھم أھداف 

 .التربية العلمية

الدماغ، وھو يحتوي على العديد من  المستند إلىالتعلم  قائم علىبرنامج تعليمي تقدم  .2
 .األنشطة التعليمية التعلمية المتنوعة في دروس العلوم

تقدم الدراسة أداة لقياس التفكير العلمي لطلبة الصف الثامن األساسي يمكن االستفادة منھا  .3
 .لعلمي لطالبھمفي بحوث مشابھة، كما يمكن ان يستخدمھا المعلمين لقياس مستوى التفكير ا
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ً تقدم  .4 مستوى العلوم، و مكانية تحسين تحصيل الطلبة فيإلنتائج الدراسة دليالً تجريبيا
 .تفكيرھم العلمي

الدماغ في دروس العلوم مصدراً مفيداً المستند إلى التعلم  على القائميشكل التصميم التعليمي  .5
 . للمعلمين لما يقدمه من أفكار وأنشطة جديدة ومتنوعة

راءات التعلم المبني تطوير إجراً لمزيد من البحوث التربوية لكل نتائج ھذه الدراسة مثاقد تش .6
يسھم في تحسين وتطوير التحصيل الدراسي والتفكير العلمي قد األمر الذي ؛على الدماغ

  .لدى المتعلمين

  محددات الدراسة
  :تتحدد نتائج الدراسة بالمحددات التالية

قصدياً، واقتصر على طالب الصف الثامن األساسي في كان االختيار لعينة الدراسة  .1
محافظة شمال غزة، واختيرت مدرسة يوجد بھا مختبر حاسوب بإمكانات متنوعة وراقية 

   .تكفي لتطبيق الدراسة

 .2012/2013جرت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  .2

 من قبل الباحث إعدادھماتم  الدراسة على اختبار تحصيلي ومقياس التفكير العلمي تاعتمد .3
، لذا فإن النتائج تتحدد بمدى صدق معياريينن يألغراض الدراسة وھما ال يعدان اختبار

 .وثبات كل منھما

  وتعريفاتھا اإلجرائية مصطلحات الدراسة
  :ورد في الدراسة مجموعة من المصطلحات، فيما يلي تعريفاتھا اإلجرائية

يسفر عنھا مخطط أو خطة عمل لتدريس موضوع ما  عملية تخطيطية :التصميم التعليمي
  .)(Zeitone, 2001, p78 بأساليب وإجراءات متنوعة سعياً لتحقيق أھداف التعليم

على أنه عملية تخطيط وتنظيم العملية التعليمية لوحدة الضوء  إجرائيا يعرفه الباحث
تقديمية المشوقة بھدف والبصريات باستخدام الحاسوب والوسائط المتعددة وأساليب العروض ال

  .مساعدة المتعلمين على التعلم وتحقيق أھداف الوحدة

 ا، وقد يكون ھذا التقصي والبحث عن الخبرة من أجل غرض م :التفكير العلمي
  أو الحكم على األشياءالمشكالت، حلالغرض ھو الفھم،أو اتخاذ القرار، أو التخطيط، أو

)Boyu, 2001, p34(.  

ً في ھذه الدراسة على أنه نشاط عقلي منظم قائم على إيجاد الدليل ويعرفه الباحث إجرا ئيا
النتيجة، ويستخدمه المتعلمون في معالجة مواقف محددة أو الوصول لحل  إلثباتوالبرھان 
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مشكلة ما في وحدة الضوء والبصريات مستخدمين بعض المھارات كالمالحظة والتصنيف 
  .ي يحصل عليھا الطلبة على المقياس المعد لھذا الغرضوالتنبؤ واالستنتاج، ويقاس بالدرجة الت

 Learning with brain(التعلم المبني على حضور الذھن  ھو :التعلم المستند إلى الدماغ
in mind ( مع وجود الدافعية العالية والواقعية والمتعة والتشوق والتعاون، وغياب التھديد وتعدد

  .)Jensen,2000.32( التي تتناغم مع خصائص الدماغوتداخل األنظمة في العملية التعليمية 

  وإجراءاتھامنھجية الدراسة 
أربع شعب للصف  )4(طالبا يكونون )177(تكونت عينة الدراسة من :عينة الدراسةأفراد 

الثامن األساسي بمحافظة شمال غزة، تقع في مدرسة واحدة من المدارس التابعة لوكالة الغوث 
 ً بسبب توفر مختبر حاسوب في ھذه المدرسة، فضالً عن كفاءة معلمي الدولية؛ اختيرت قصديا

العلوم في ھذه المدرسة وقدرتھم على تطبيق أدوات المعالجة التدريبية في الدراسة، كما يوجد بھا 
ثماني شعب للصف الثامن األساسي مما ساھم في استخدام الطريقة العشوائية لتحديد الشعب 

تيار شعبتين لتكونا المجموعة التجريبية، وشعبتين تمثالن المجموعة المختارة للدراسة، وكذلك اخ
  .توزيعھذا ال يبين) 1(والجدول  .الضابطة

  .توزيع طلبة عينة الدراسة في مجموعتين ضابطة وتجريبية : )1(دول ج

 العدد
  المجموع  )2(شعبة   )1(شعبة   المجموعة

  90  46  44  تجريبية 
  87  44  43  ضابطة

 الفيزيائيةاختبار تحصيل المفاھيم : ن في ھذه الدراسة ھماااستخدمت أدات :أدوات الدراسة
  :لوحدة الضوء والبصريات، ومقياس التفكير العلمي، وفيما يلي وصف لھاتين األداتين

  الفيزيائيةاختبار تحصيل المفاھيم   :أوالً 
وحدة الضوء الواردة في  الفيزيائيةقياس مستوى تحصيل الطالب للمفاھيم ليھدف االختبار 

   :ئهوالبصريات، طبقاً لمستويات بلوم المعرفية، وفيما يلي خطوات بنا

  بناء جداول المواصفات  .1
صفحة في الكتاب المقرر، حيث ) 36(تم تحليل محتوى الوحدة المذكورة وھي تقع في 

انكسار  -المرايا -انعكاس الضوء -انتقال الضوء: (قسمت الوحدة في موضوعات رئيسية ھي
حددت المفاھيم العلمية ). تطبيقات على استخدام العدسات - المنشور الثالثي العدسات -ضوءال

األھداف والمحتوى، حيث : المتضمنة في ھذه الموضوعات، وتم بناء جدول المواصفات ببعديه
حددت عناصر المحتوى العلمي للوحدة في صورة موضوعات دراسية يمكن تدريس كل منھا في 
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اسيتين، كما حددت األھداف السلوكية لكل موضوع من الموضوعات حصة أو حصتين در
  .السابقة

  بناء فقرات االختبار  .2
ار من متعدد، يصيغت فقرات االختبار في ضوء جدول المواصفات على كل من نوع االخت

لكل فقرة أربعة بدائل واحدة منھا فقط صحيحة، ووزعت ھذه الفقرات على موضوعات الوحدة 
) 50(لمعرفية حسب تصنيف بلوم، وبلغ عدد فقرات االختبار في صورته األولية والمستويات ا

 .فقرة

  لالختبارية ترالسيكومالخصائص 

  صدق االختبار  .أ
من صدق االختبار، عرض في صورته األولية على مجموعة من معلمي العلوم للتحقق 

ت غزة، حيث زودوا بمرحلة التعليم األساسي وأساتذة المناھج وطرق تدريس العلوم بجامعا
بفقرات االختبار ومحتوى الوحدة وجدول المواصفات، وطلب منھم تحكيم االختبار من حيث 

فقرات ) 10(الصياغة، والدقة العلمية، ومستوياته المعرفية ومناسبته للطالب، وجرى حذف 
  .فقرة) 40(وأصبح االختبار مكوناً من . لعدم توافر المعايير السابقة فيھا

  الختبارثبات ا  .ب
لحساب ثبات االختبار طبق على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، وحسب معامل 
االرتباط بطريقة التجزئة النصفية، واستخدمت معادلة سبيرمان براون، وكانت قيمة معامل 

وھي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة، كما حسب ، )0.86(االرتباط المحسوبة بھذه الطريقة 
وھي قيم مقبولة تربوياً، كذلك ) 0.53 - 0.22(ة لجميع الفقرات وتراوحت ما بين معامل الصعوب

وھي قيم تفي ) 0.42 - 0.19(حسبت معامالت التمييز لفقرات االختبار وتراوحت ما بين 
  .بأغراض البحث وتشير إلى توافر الخصائص السيكوموتية المناسبة لالختبار

  اختبار التفكير العلمي  :ثانياً 
ختبار إلى قياس قدرة الطالب على التفكير العلمي السليم من خالل خمس مراحل يھدف اال

تحديد المشكلة، صياغة الفرضيات، اختبار صحة الفروض، تفسير البيانات، تصميم : (وھي
فقرة تمثل ) 25(تضمن االختبار في صورته النھائية و ).النتائج واستخدامھا في مواقف مشابھة

مھارات الخمس لحل المشكلة المشار إليھا سابقاً، وكل فقرة تضمنت مواقف مختلفة لكل من ال
  :وقد مر إعداد ھذا االختبار بعدة خطوات ھي. خمسة أسئلة من نوع االختبار من متعدد
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  اإلطالع على االختبارات والمقاييس التي تقيس التفكير العلمي   .أ
 Shalabi& Abu(و  )Orion & Kali,2005(و) Said, 1999(مقياس : مثل

Awwad,2009( و)Al Sadi, 2009( . واالستفادة منھا في تصميم االختبار بمھاراته الخمس
 ً   .المشار إليھا سابقا

  صياغة مفردات االختبار  .ب
فقرات من نوع االختيار  وبنيت لكل مھارة خمس اختيرت المھارات األساسية لحل المشكلة

شكلة علمية ما، أو فرضية، أو نتيجة، من متعدد، ومثلت مقدمة السؤال فقرة محددة تمثل م
تكون االختبار في  .وتمثلت البدائل في ثالث إجابات حول المشكلة المطروحة أحدھا فقط صحيح

وضوح اللغة ومناسبتھا : فقرة، وروعي عند صياغة مفردات االختبار) 25(صورته األولية من 
ة التي تشكل منھج التفكير لمستوى الطالب، وشمولية األسئلة لمراحل ومھارات حل المشكل

  .العلمي، وكذلك وضوح األسئلة وتحديد المطلوب من السؤال بدقة

  صدق االختبار
أساتذة جامعات ) 5(للتحقق من صدق االختبار، عرض على مجموعة مكونة من 

من معلمي العلوم، وطلب منھم تحكيم ) 4(متخصصين في المناھج وطرق تدريس العلوم، و 
المة اللغة والصياغة، انتماء األسئلة وبدائلھا لمراحل التفكير العلمي وحل االختبار من حيث س

المحكمون بعض اقترح وقد . المشكلة المتضمنة لقياسھا، شمولية األسئلة ومناسبتھا للطالب
  .اللغوية لبعض الفقرات وتم األخذ بمقترحاتھمالتعديالت 

  ثبات االختبار
االختبار عليھا  ينة االستطالعية نفسھا التي طبقللتأكد من ثبات االختبار، طبق على الع

ريتشارد روسون لالختبارات  - كودر(التحصيلي، وحسب ثبات االختبار باستخدام معادلة 
وھي كافية ) 0.76(وكانت قيمة معامل الثبات ) KR-20( ،)Zahran,1984الموضوعة 

وھي ) 0.62 -0.23(ألغراض البحث، وكذلك حسبت معامالت صعوبة الفقرات وتراوحت من 
  .قيم مقبولة ألغراض البحث

  إجراءات الدراسة
  :سارت الدراسة وفق اإلجراءات التالية

 ؛اختيار وحدة الضوء والبصريات من كتاب العلوم للصف الثامن األساسي بقطاع غزة .1
 .لتكون ھي الوحدة المقصودة من التجربة

ً لنظرية التعلم صممت ھذه الوحدة باستخدا: د التصميم التعليمي للوحدةإعدا .2 م الحاسوب وفقا
 :المستند إلى الدماغ وقد مر ھذا التصميم بالمراحل التالية
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تمت التحضيرات وتھيئة المستلزمات لعملية بناء التصميم  :مرحلة التخطيط للتصميم  .أ
  :من خالل

مھا يتقدعند تحليل محتوى الوحدة الدراسية لمعرفة ما يجب عمله لھذه الوحدة   -
 .ضوء متطلبات التعلم المبني على الدماغللطالب في 

بلغ عدد دروس يستغرق كل منھا حصة واحدة و تقسيم المادة في دروس يومية  -
ً ) 16(الوحدة   .درسا

تحويل الرسومات التوضيحية الواردة في الكتاب المدرسي لھذه الوحدة إلى رسوم   -
 ).Scanner(إلكترونية من خالل نسخھا بجھاز السكنر 

وفير ب  - الم ت ةعض األف وعات  المتحرك ة بموض ا عالق ي لھ ة الت وم اإلثرائي والرس
  : مثل  الضوء والبصريات، وذلك باالستعانة بشبكة اإلنترنت

http://encysco.blogspot.com و  ، http://www.hazemsakeek.info و  
http://forum.stop55.com   .  

ھول الستخدامھا خالل توفير بعض الفيديوھات القصيرة عن البحار والجبال والس  -
دقائق، مع وجود موسيقى ھادئة ) 3- 2(ات الراحة في الدرس والتي تمتد من فتر

 .من أجل راحة الدماغ

) PowerPoint(في ھذه المرحلة استخدم برنامج العروض التقديمية  :لتنفيذمرحلة ا  .ب
واختيرت شرائح العرض بعناية بحيث تشمل مؤثرات صوتية وحركية وخطوط 

  :مناسبة حيثما يلزم كما يلي

األھداف السلوكية للدرس في  عرض- .يضم الدرس الواحد مجموعة من الشرائح  -
 .الشريحة األولى

بمؤثرات حركية وصوتية  مصحوبة ،توى الخاصة بكل ھدفتحديد نصوص المح -
 .متنوعة

ا  - د تجھيزھ ك بع دة، وذل ى ح ل درس عل دة وك يحية للوح وم التوض افة الرس إض
 .بالسكنر، وفي األماكن المحددة لھا في الدرس

ن دروس  - ل درس م ا يناسب ك ة حسب م الم اإلثرائي وم واألف دة إضافة الرس الوح
 .خصص في الحصةويعرض كل منھا في الوقت الم

إعداد االختبارات المناسبة لكل ھدف من األھداف السلوكية بحيث يعرض السؤال  -
درس عنھمن نوع اختيار من متعدد له أربعة بدائل يجيب  اء عرض ال ا الطالب أثن
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ة  د اإلجاب ويتلقون تغذية راجعة فورية مع وجود إشارة تشجيع صوتية أو حركية عن
 .الصحيحة

ابقاً وھي  مراجعة عامة وتدقيق - ا س ديل دروس الوحدة المشار إليھ درس ) 16(وتع
دة الضوء والبصريات وھي ع موضوعات وح اذ الضوء: تغطي جمي انعكاس  -نف

 .العدسات وتطبيقاتھا العملية -المنشور الثالثي -انكسار الضوء -الضوء والمرايا

  :اآلتية تمت ھذه المرحلة من خالل الخطوات-:مرحلة التقويم النھائي للتصميم  .ج

 األقراصعرض التصميم التعليمي بعد مراجعته وتدقيقه ونسخ عدد كاف من  .1
تخصصين في تدريس العلوم مالوعلى مجموعة من الخبراء ) CD(المدمجة 

بعض التعديالت  إجراءوتكنولوجيا التعليم، وبعد مشاھدتھم له، اقترحوا 
ً لالضرورية ال ستخدام في الموقف وتم األخذ بھا وبالتالي أصبح التصميم صالحا

  .التعليمي أمام الطلبة

، شرح فيھا بعض متطلبات قام بالتدريس عقد لقاءات تدريبية لمعلم العلوم الذي  .2
على كيفية استخدام التصميم التعليمي  جرى تدريبهالتعلم المبني على الدماغ، كما 

مجموعة لوحدة الضوء والبصريات المستند إلى التعلم المبني على الدماغ لطلبة ال
مع عرض أحد دروس الوحدة والتأكيد على أھمية االلتزام بما ورد في  .التجريبية

الوحدة نفسھا لطالب  يدرسالتصميم أثناء تقديمه للطالب، في حين طلب منه أن 
 .ليةمالمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية كالشرح والمناقشة والعروض الع

ار التفكير العلمي على مجموعتي طبق كل من االختبار التحصيلي، واختب .3
الدراسة قبلياً للتأكد من تكافؤھما قبل التجربة، ولم تكن ھناك فروق دالة إحصائياً 
 .بين متوسطات درجاتھم في كال االختبارين، مما يشير إلى تكافؤھما قبل التجربة

لوحدة لة التجريبية تنفيذ المعالجة التجريبية للدراسة من خالل تدريس المجموع .4
ً وتدريس الوحدة نفسھا بالطريقة اال أربعبواقع  عتيادية لطالب حصص أسبوعيا

 .على مدار شھر كامل المجموعة الضابطة،

وتحليل البيانات ع لعلمي نھاية التجربة وجمتطبيق اختباري التحصيل والتفكير ا .5
  .للنتائجوصوال 

  عالجة اإلحصائيةالتصميم والم
ھا متغير مستقل واحد وھو استراتيجية التدريس المبنية ول ،تجريبيةتعتبر ھذه الدراسة شبه 

 ةوله ثالث، على التعلم المستند إلى الدماغ، ومتغيران تابعان ھما تحصيل المفاھيم العلمية
لذا استخدمت الدراسة المنھج ، ومستوى التفكير العلمي ). مرتفع، متوسط، منخفض(مستويات 

واستخدم اإلحصاء الوصفي واالستداللي . طةشبه التجريبي بمجموعة تجريبية وأخرى ضاب
 )ANCOVA(المصاحب  حيث استخدم اختبار تحليل التغاير ،الختبار صحة فرضيات الدراسة
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بين متوسطات طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية، ومعرفة فعالية  قداللة الفرو لفحص
 T-test )ت(كما استخدم اختبار. الدماغالمستند إلى التعلم القائم على المطور  عليميالتصميم الت

  .متوسطاتاللمعرفة داللة الفروق بين 

  نتائج الدراسة
  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم فحص فرضياتھا كما يلي 

  الفرضية المتعلقة بالسؤال األول  :أوالً 
ً عند مستوى " :والتي نصت على بين متوسط ) α=  0.05(ال يوجد فرق دال إحصائيا
الضابطة في اختبار  وعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة المجموعةدرجات طلبة المجم

  ).الطريقة االعتيادية –التصميم التعليمي (التحصيل يعزى إلى طريقة التدريس 

لدرجات  الختبار صحة ھذه الفرضة حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
نتيجة إزالة أثر االختبار التحصيلي (المعدل  االختبار التحصيلي القبلي والبعديأفراد العينة في 

  .يوضح ھذه النتيجة) 2(والجدول ) القبلي ألفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء البعد المعدل في االختبار التحصيلي: )2(جدول 
  .للمفاھيم الفيزيائية

  ختبار البعدياال  االختبار القبلي  العدد  المجموعة
 االنحراف المعياري  المتوسط  االنحراف المعياري  المتوسط

  8.1  29.12  2.57  4.06  90  تجريبية
  7.3  21.7  2.52  4.20  87  ضابطة
  -  -  -  -  177  المجموع

 .لكل خاليا الجدول) 0.51(تمت إزالة أثر االختبار القبلي باعتبار المتوسط *

وفي . توسطات أفراد المجموعتين تحصيلياً قبل التجربةيالحظ من الجدول السابق تقارب م
إلى اختالف قيم متوسطي المجموعتين الضابطة  يالوقت نفسه تشير نتائج التطبيق البعد

ً حيث بلغ والتجريبية ظاھري ولمعرفة داللة الفرق . للضابطة) 21.71(و للتجريبية،) 29.12(ا
تطبيق باعتبار أن ال) ANCOVA( احبالمص بين ھذين المتوسطين استخدم تحليل التغاير

  .ذلكيبين ) 3( القبلي تغايراً مشتركاً، والجدول
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 2015، )2( 29د المجل) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نتائج تحليل التغاير الختبار داللة فرق المتوسطات في اختبار التحصيل البعدي: )3(جدول 

مجموع   مصدر التغاير
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مربع  الداللة F  المربعات

  ايتا
المتغير 

  المصاحب
565.20  3  188.40  3.10  0.028  0.051  

  0.717  0.000  473.94  26596.78  1 26596.78  المجموعة
  -  -  -  50.73  173 10506.35  الخطأ

          177  37668.1  المجموع

ً عند مستوى  تشير النتائج المبينة في الجدول السابق إلى وجود فرق دال إحصائيا
)0.05≤α (ار التحصيل البعدي حيث بلغت قيمة بين متوسطي مجموعتي الدراسة في اختب)ن (

473.94.  

دالة  ات الفرضية الصفرية األولى وقبلت الفرضية البديلة، أي أن ھناك فروقضلذا رف
إحصائياً بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت 

الدماغ، المستند إلى التعلم ائم على القوحدة الضوء والبصريات من خالل التصميم التعليمي 
مما يشير إلى أن حجم أثر المتغير المستقل وھو ، )0.717( وأشارت إلى أن مربع إيتا ھو

على المتغير التابع وھو التحصيل، ھو  الدماغ ،المستند إلى القائم على التعلم  التصميم التعليمي
  .القائم على التعلم المستند إلى الدماغ التعليميحجم كبير، بمعنى ھناك فعالية عالية للتصميم 

  السؤال الثاني من أسئلة الدراسة النتائج المتعلقة باإلجابة عن :ثانياً 
ما فعالية التصميم التعليمي القائم على نظرية التعلم المستند إلى : "ينص ھذا السؤال على

 ً لمستوياتھم التحصيلية  الدماغ في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي للمفاھيم الفيزيائية طبقا
  ؟ )منخفض -متوسط -عال(

لإلجابة عن ھذا السؤال صيغت الفرضيات الثانية والثالثة والرابعة وفيما يلي نتائج اختبار 
  : صحتھا

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  :ثانياً 
ى ية عل ذه الفرض ت ھ توى" :نص د مس ائياً عن رق دال إحص د ف ين ) α=0.05(ال يوج ب

ة يعزى متوسطي  درجات تحصيل الطلبة مرتفعي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبي
 )".الطريقة االعتيادية –التصميم التعليمي (إلى طريقة التدريس 

الختبار صحة ھذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للطلبة في 
الطلبة ر الباحث بعد موافقة المحكمين أن المجموعتين حسب مستوياتھم التحصيلية، حيث اعتب
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البعدي، ھم من فئة التحصيل  في اختبار التحصيل%) 75(يحصلون على أكثر من الذين 
  .المرتفع

المتوسطات واالنحرافات المعيارية للطلبة مرتفعي التحصيل في المجموعتين : )4(جدول 
  .التجريبية والضابطة

  عيارياالنحراف الم  المتوسط  العدد  المجموعة
  2.68  34.70  27  تجريبية
  2.15  31.47  21  ضابطة

تشير النتائج المبينة في الجدول السابق إلى اختالف القيم الحسابية للمتوسطات واالنحرافات 
جدول ) ت(استخدم اختبار  تينالمتوسطالمعيارية للمجموعتين ظاھرياً، ولمعرفة داللة الفرق بين 

)5.(  

لداللة الفروق بين متوسطي درجات الطلبة مرتفعي التحصيل في ) ت(نتائج اختبار  : )5(جدول 
  .المجموعتين

االنحراف  المتوسط  العدد  المجموعة
  المعياري

درجات 
الداللة )ت(قيمة  الحرية

  اإلحصائية
  0.03  *4.61  46  23.70  32.70  27  تجريبية
        2.15  31.47  21  ضابطة

  .)α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى * 

ً عند ) 4.16(وھي ) ت(النتائج المبينة في الجدول السابق إلى أن قيمة  تشير دالة إحصائيا
، مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بمعنى أن ھناك )0.03(مستوى 

ً بين متوسطي درجات تحصيل الطلبة مرتفعي التحصيل في المجموعة  داالً  افرق إحصائيا
القائم التصميم التعليمي التجريبية تعزى إلى أثر طلبة المجموعة  درجات تحصيل الضابطة و

  .ولصالح طلبة المجموعة التجريبية على التعلم المستند إلى الدماغ

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة  .2
ً عند مستوى "نصت ھذه الفرضية على  بين ) α=  0.05(ال يوجد فرق دال إحصائيا
ة متوسطي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية متوسطي درجات تحصيل الطلب

 الفرضيةلفحص ھذه " ).الطريقة االعتيادية –التصميم التعليمي(تعزى إلى طريقة التدريس 
حددت درجات الطلبة متوسطي التحصيل الذين يتراوح معدل تحصيلھم في اختبار التحصيل 

نحرافات المعيارية لھم، وسطات واالمن الدرجة الكلية، وحسبت المت%) 74- %50(البعدي من 
  .)6(جدول 
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 2015، )2( 29د المجل) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتوسطات واالنحرافات المعيارية للطلبة متوسطي التحصيل في المجموعتين : )6(جدول 
  .التجريبية والضابطة

  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  المجموعة
  2.85  24.9  40  تجريبية
  1.83  22.1  42  ضابطة

إلى وجود فرق ظاھري بين المتوسطات الحسابية ) 6(تشير النتائج المبنية في جدول 
 ا، ولمعرفة داللة ھذ)وسطي التحصيلتم(لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة 

  .يبين نتائج ھذا االختبار )7(جدول وال .لمجموعتين مستقلتين) ت(الفرق استخدم اختبار 

التحصيل في  متوسطيرجات الطلبة لداللة الفروق بين متوسطي د) ت(نتائج اختبار : )7(جدول 
  .الضابطة والتجريبية لمجموعتيناختبار التحصيل ل

االنحراف  المتوسط  العدد  المجموعة
  المعياري

درجات 
الداللة )ت(قيمة  الحرية

  اإلحصائية
  0.01  12.82  80  2.85  24.90  40  تجريبية
        1.83  22.10  42  ضابطة

  .)α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى * 

عند  اوھي دالة إحصائيً  )12.82(ھي ) ت(أن قيمة ) 7(تشير النتائج المبينة في جدول 
لفرضية البديلة، بمعنى أن ھناك ، مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول ا)0.01(مستوى 

ً قفر ً بين متوسطي داالُ  ا القائم على  التصميم التعليميعزى إلى أثر يالتحصيل  درجات إحصائيا
  .، لصالح طلبة المجموعة التجريبيةستند إلى الدماغ التعلم الم

  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة  :ثالثاً 
ً عند مستوى " :نصت ھذه الفرضية على بين ) α=  0.05(ال يوجد فرق دال إحصائيا

متوسطي درجات تحصيل الطلبة منخفضي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية 
لفحص ھذه الفرضية  ".)الطريقة االعتيادية –التصميم التعليمي (ريس يعزى إلى طريقة التد

حددت درجات الطلبة منخفضي التحصيل الذين يقل معدل تحصيلھم في اختبار التحصيل البعدي 
من الدرجة الكلية وحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات لدرجاتھم وكانت كما %) 50(عن 

  .)8(ھي موضحة في جدول 
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية للطلبة منخفضي التحصيل في المجموعتين : )8(جدول 
  .التجريبية والضابطة

  االنحراف المعياري  المتوسط  العدد  المجموعة
  3.25  14.26  23  تجريبية
  3.78  12.45  24  ضابطة

وجود فرق ظاھري بين المتوسطات الحسابية لدرجات ) 8(تشير النتائج المبينة في الجدول 
الفرق  االطالب منخفضي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية ولمعرفة داللة ھذ

  .)9( جدول، توسطي مجموعتين مستقلتينلداللة الفرق بين م) ت(استخدم اختبار 

التحصيل  منخفضيلداللة الفروق بين متوسطي درجات الطلبة ) ت(نتائج اختبار  : )9(جدول 
  .في المجموعتين

االنحراف  المتوسط  لعددا  المجموعة
  المعياري

درجات 
الداللة )ت(قيمة  الحرية

  اإلحصائية
  0.402  0717.  45  3.25  14.26  23  تجريبية
        3.78  12.45  24  ضابطة

  .)α≥  0.05(دالة إحصائياً عند مستوى * 

وھي قيمة غير دالة ) 0.717(ھي ) ت(تشير النتائج المبينة في الجدول السابق أن قيمة 
ً عند مستوى  ال انه أي .ياً، وھذا يعني قبول الفرضية الصفريةإحصائ يوجد فرق دال إحصائيا

)0.05 =α ( بين متوسطي درجات تحصيل الطلبة منخفضي التحصيل في المجموعتين الضابطة
  .والتجريبية تعزى إلى أثر التصميم التعليمي  القائم على التعلم المستند إلى الدماغ 

  ث من أسئلة الدراسة الذي ينص علىبالسؤال الثالعلقة النتائج المت  :ثالثا
ما فعالية التصميم التعليمي القائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ، في مستوى التفكير 

لإلجابة عن ھذا السؤال صيغت الفرضية الخامسة  العلمي لدى طلبة الصف الثامن األساسي ؟
) α=  0.05(يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى  ال": من فرضيات الدراسة والتي نصت على

بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة على 
 ".)الطريقة االعتيادية –التصميم التعليمي (مقياس التفكير العلمي يعزى  إلى طريقة التدريس 

حرافات المعيارية لدرجات الطلبة لفحص ھذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالن
يبين ھذه ) 10(، والجدول يفي المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارين القبلي والبعد

  .النتائج
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية على مقياس التفكير العلمي للمجموعتين : )10(جدول 
  .التجريبية والضابطة

  العدد  المجموعة
  الختبار القبليا  البعدياالختبار 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
االنحراف   المتوسط  المعياري

  المعياري
  0.74  2.31  4.15  18.71  90  التجريبية
  0.91  2.68  4.95  13.66  87  الضابطة

  .لكل الخاليا) 0.28(تمت إزالة أثر االختبار القبلي باعتبار المتوسط القبلي * 

ابق إلى تقارب متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين تشير النتائج المبينة في الجدول الس
 ظاھري فرقكما تشير النتائج إلى وجود  القبلي العلمي التفكير مقياسة على الضابطة والتجريبي

 .للمجموعتين الضابطة والتجريبية البعدي  على مقياس التفكيربين قيم المتوسطات الحسابية 
يبين نتائج ) 11(والجدول ) Ancova(ر تحليل التغاير ؛ استخدم اختباالفرق ولمعرفة داللة ھذا

  .ھذا التحليل

  .نتائج تحليل التغاير الختبار داللة فرق المتوسطات لدرجات مقياس التفكير العلمي: )11(جدول 

مجموع   مصدر التغاير
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مربع  الداللة F  المربعات

  تااي
  0.28  0.000  23.31  456.34  3  1399.02  المتغير المصاحب

  0.65  0.000  322.4  6311.74  1  6311.74  المجموعة
  -  -  -    177  3386.85  الخطأ

          177  11067.611  المجموع

توى د مس ائياً عن رق دال إحص ود ف ى وج دول إل ي الج ائج ف ير النت ين ) α = 0.05(تش ب
ة في ة والضابط مقياس التفكير العلمي في المجموعةمتوسطي درجات الطلبة على  درجات الطلب

دماغالتجريبية تعزى إلى أثر المجموعة  ى ال تند إل تعلم المس د ، التصميم التعليمي  القائم على ال وق
كما تشير  .وھذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة) F) (322.4(قيمة بلغت 

ا بلغت  ع إيت ر ك) 0.65(النتائج إلى أن قيمة مرب ي وجود أث ا يعن ر مم ائم بي للتصميم التعليمي الق
وافر درجة على التعلم المستند إلى الدماغ  على مستوى التفكير العلمي لدى عينة الدراسة بمعنى ت

  .عالية من فعالية ھذا البرنامج في تحسين مستوى التفكير لدى الطلبة
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  مناقشة النتائج
ً عند مست فرقأشارت نتائج الفرضية األولى إلى وجود   بين) α = 0.05(وى دال إحصائيا

عزى ي، المفاھيم الفيزيائيةطلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار تحصيل  متوسطي
  .المستند إلى الدماغ لصالح طلبة المجموعة التجريبية القائم على التعلم إلى التصميم التعليمي

 ،)Al jourany, 2008( ،)Duman,2010( :تتفق ھذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من
)Saleh ,2010( ،)Eagleton& Muller, 2011 (ودراسة،)Salti,2002 ( ودراسة
)Mohamed,2011 ( ودراسة)Khalipha , 2012.(  

إلى نظرية التعلم  اأن الطلبة في ھذه المجموعة تلقوا تعلماً مستندبويمكن تفسير ھذه النتيجة 
أثناء التعلم، وذلك من  في وعاداتهالقائم على الدماغ، حيث روعيت فيه جميع خصائص الدماغ 

والذي  ،)PowerPoint(خالل عرض األھداف السلوكية من خالل برنامج العروض التقديمية 
وفي مراحل الحقة  (Salti, 2002)واإلسھام في اكتساب المعرفة، من شأنه تھيئة الدماغ للتعلم

ة التعليمية المعمقة مثل تقدم للطلبة سائر المعلومات التفصيلية من خالل دمجھم في األنشط
النصوص العلمية والرسومات التوضيحية والفيديو والشرائح المصحوبة بمؤثرات صوتية 
وحركية مناسبة، فضالً عن أسئلة التقويم التكويني التي تلي كل نشاط تعليمي، وبعد كل نشاط 

تسھم في  تعلمي يعطى الطلبة دقائق معدودة للراحة يعرض خاللھا مقاطع فيديو مريحة لھم
تكوين الذاكرة بشكل فعال، ثم مرحلة التكامل الوظيفي حيث فيھا تتاح للطلبة فرصة ربط التعلم 

، وتطبيق ھذه المعرفة على مواقف جديدة من شأنھا إحداث ترابطات بواقع حياتھم اليوميةالجديد 
ستخدامھا قوية وصحيحة بين عناصر المعرفة المختلفة؛ مما يساھم في تكامل المعرفة لھم وا

 ً   .وظيفيا

أن ھذا التعلم أسھم بقدر كبير في تقوية الذاكرة عند المتعلمين وساعدھم في في والشك 
تحسين مستوى تحصيلھم العلمي، وھذا األمر لم يتوفر للطلبة في المجموعة الضابطة، مما ساھم 

 ً وجود عالقة  كما أشارت نتائج ھذه الفرضية إلى .في تفوق طلبة المجموعة التجريبية تحصيليا
) التصميم التعليمي القائم على التعلم المستند إلى الدماغ(بين اثر المعالجة التجريبية قوية 

  .).و71(واالختبار البعدي عند ضبط نتائج االختبار القبلي، حيث بلغ حجم ھذا األثر 

جات إحصائياً بين متوسطي درأشارت نتائج الفرضيتين الثانية والثالثة إلى وجود فرق دال 
ة تحصيل الطلبة مرتفعي التحصيل ار التحصيلي ، ودرجات الطلب متوسطي التحصيل في االختب

ر التصميم التعليمي  ى أث ة، تعزى إل ة التجريبي ة المجموع دي لصالح طلب ائالبع تعلم الق ى ال م عل
ة إحصائياً المستند إلى الدماغ روق دال ، في حين أشارت نتائج الفرضية الرابعة إلى عدم وجود ف

توى  د مس ي  )α = 0.05(عن يل ف ي التحص ة منخفض يل الطلب ات تحص طي درج ين متوس ب
  .المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى إلى التصميم التعليمي المستند إلى التعلم الدماغي

 ،)Connell, 2009(، و)Barbara, 2002( وتتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسة
  ).Bartoszeck & Kulevicz, 2012(، )Alfelembani, 2014(و
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ويمكن تفسير ھذه النتائج على أن الطلبة ذوي التحصيل المرتفع والمتوسط في المجموعة 
ً أكثر في مراحل التعلم المستند إلى الدماغ وكانوا أكثر يقظة ونشاطاً  التجريبية حققوا اندماجا

 ً م لھم من خالل ھذا تمكنوا من استيعاب التعلم المقدف من الطلبة ذوي التحصيل المنخفض، عقليا
بمرحلة اإلعداد المتمثلة في عرض األھداف السلوكية، ثم مرحلة االكتساب التي  اً التصميم بدء

يقدم لھم فيھا أنشطة التعلم من خالل المناقشة واألدوات البصرية المتمثلة في برنامج العروض 
يرة، وھي التكامل التقديمية، ومرحلة التفضيل، وتكوين الذاكرة وصوالً إلى المرحلة األخ

ً مع ھذه المراحل، من إتقان  الوظيفي، حيث تمكن ھؤالء الطلبة بقدراتھم العقلية األكثر انسجاما
التحصيل المنخفض من االندماج بمراحل التعلم  والتعلم في كل مرحلة، بينما لم يتمكن الطلبة ذو

المحدود  عام واستيعابھم ضعف مستواھم التحصيلي بشكلوقد يعود ذلك إلى . المستند إلى الدماغ
مما لمعرفة المقدمة بأساليب متنوعة من خالل ھذا التصميم، ھم لاستيعابا والذي ربما يعيق نوعاً م

 ً    .طلبة المجموعة الضابطة الذين تلقوا الوحدة الدراسية نفسھا بالطريقة االعتياديةب ساواھم تماما

ً عند وأشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الخامسة إ لى وجود فرق دال إحصائيا
بين متوسطات درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس ) α = 0.05(مستوى 

إلى التصميم التعليمي القائم على التعلم التفكير العلمي، لصالح طلبة المجموعة التجريبية تعزى 
، ودراسة )Willis, 2007(من وتتفق ھذه النتيجة مع نتائج دراسات كل ، المستند إلى الدماغ

)Macnabb & others, 2006 ( ودراسة)Lotfallah, 2012 .( ويمكن تفسير ھذه النتيجة
على أن طلبة المجموعة التجريبية أثناء تعلمھم لوحدة الضوء والبصريات من خالل التصميم 

تحديد المشكلة  التعليمي المستند إلى الدماغ، مارسوا العديد من األنشطة العقلية المتمثلة في
وفرض الفروض، وإجراء التجارب والوصول إلى النتائج وتفسيرھا وتعميمھا، ھذا فضالً عن 

ألساليب التفكير  إتباعھمساھم في  بطرق جذابة؛وماتھا التوضيحية أساليب عرض المادة ورس
ظيم أفكارھم على تن القدرةمة، كما أن التصميم التعليمي المستند إلى الدماغ أكسبھم يالعلمي السل

بأي موقف علمي غامض يتطلب التفكير بطرق منظمة من  مواجھتھموتوظيفھا بطرق فعالة عند 
شأنھا أن تقودھم إلى السيطرة العقلية على الموقف وكشف غموضه من خالل توظيفھم لمھارات 

 ً مجموعة في حين أن مثل ھذه الظروف لم تتوفر للطلبة في ال. التفكير العلمي المشار إليھا سابقا
الضابطة الذين تعلموا الوحدة نفسھا بالطريقة االعتيادية، مما ساھم في تفوق طلبة المجموعة 

   .التجريبية في مھارات التفكير العلمي على زمالئھم في المجموعة الضابطة

  التوصيات
  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

الدماغ في تدريس العلوم  إلىالتعلم المستند  استخدام التصميم التعليمي المقترح القائم على .1
  .في مراحل التعليم العام في فلسطين

  .بالتفكير وتدريب المتعلمين على مھارات التفكير العلمي بأنواعهتوفير مناخ تعليمي يتسم  .2
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اعتماد التصاميم التعليمية فھي تزيد من كفاءة العملية التعليمية ألنھا تنظم التدريس وتوجھه  .3
   .افه وتقلل من ھدر الوقت، وتسھم في االستخدام األمثل للتقنيات التربويةنحو أھد

  بحوث مقترحة
إجراء بحوث للتعرف على أثر التصميم التعليمي المقترح في تنمية االتجاھات العلمية لدى  .1

  .المتعلمين

لى استخدام التصميم التعليمي المقترح في تدريس البيولوجيا والكيمياء، للتعرف على أثره ع .2
  .متغيرات أخرى
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  االختبار ألتحصيلي لوحدة الضوء والبصريات
 

  .................الصف والشعبة.......................................        االسم
 

  عزيزي الطالب
 

  :تية عند إجابتك على األسئلةلديك اختبار لمادة العلوم يرجى إتباع التعليمات اآل
  
  .سؤال) 40(يتكون االختبار من  -1
  .يحتوي كل سؤال على فقرة لھا أربعة بدائل إحداھا صحيحة  -2
  .قرأ الفقرة جيدا ثم اختار اإلجابة التي ترى أنھا صحيحة -3
  .انقل إجابتك على الورقة المرفقة عند رمز اإلجابة التي اخترتھا -4
  .اسمك على ورقة اإلجابة تأكد من كتابة  -5
  .حاول اإلجابة عن جميع األسئلة -6
  .ال تكتب شيئا على ورقة األسئلة -7
 

  نتمنى لك التوفيق والنجاح
  معلم العلوم

  
  - :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي

  فانه ينعكس بزاوية  75إذا سقط شعاع ضوئي على سطح عاكس بزاوية  -1
  150 - د            75 -ج          صفر   -ب          40- أ

  يرى الطلبة الكتابة على السبورة أمامھم الن األشعة الساقطة عليھا -2
  تنعكس متوازية  - تنعكس انعكاًسا منتظماً                 ب - أ
ً  - تنكسر في الھواء                       د - ج   تنعكس انعكاساً غير منتظما

  ما يتكون الظل لألجسام عند -3
  ينكسر عليھا الضوء  -ينعكس عليھا الضوء                   ب - أ
  تحجب أشعة الضوء - تنفذ أشعة الضوء                       د - ج

الشريحة  عند نفاذ الضوء من خالل أربعة شرائح زجاجية شفافة فان مقدار الضوء النافذ يكون كبيراً في -4
  التي سمكھا 

  ملليمتر  1.5 -مللمتر             د1 - ملليمتر          ج 3 - ملليمتر        ب 4 - أ

  تطلى أرضية مرآة السخان الشمسي باللون األسود ألنه  -5
  يمتص األشعة الضوئية  - يعكس األشعة الضوئية                  ب - أ
  يكسر األشعة الضوئية  -ينفذ األشعة الضوئية                   د - ج

  اءة نقطة في قاع بئر عميق بأشعة الشمس أثناء النھار نستخدم إذا أردنا إض -6
  مرآة مستوية  - مصباح كھربائي                        ب - أ
  عدسة محدبة -بطارية وسلك                           د - ج
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  يكون نصف قطر تكور المرآة المقعرة  -7
  د البؤري ضعف البع - نصف البعد البؤري                    ب - أ
  مساو البعد البؤري  -اقل من البعد البؤري                  د - ج

 من الماء على السطح الفاصل بينه وبين الھواء ،فان مقدار زاوية 40إذا سقط شعاع ضوئي بزاوية  -8
  االنكسار في الھواء تكون 

  مما ذكر  ليس - د            40أكثر من  - ج             40اقل من - ب        40 - أ

الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس ، جميعھا تقع في  -9
  مستوى واحد 

  عمودي على ھذا السطح - موازي لھذا السطح                      ب - أ
  جميع ما سبق  -يتقاطع مع ھذا السطح                 د - ج

  :منتظم ينتج عن االنعكاس على سطح االنعكاس غير ال - 10
  غير مصقول - معتم                د - أملس            ج - خشن            ب - أ

  الصورة المتكونة لجسم ما في المرآة المستوية تكون  - 11
  مقلوبة وليس معتدلة  - مماثلة لطول الجسم                      ب - أ
  اكبر من طول الجسم  - د         اقل من طول الجسم              - ج

  يعتبر الجھاز البيروسكوب تطبيقاً على استخدام  - 12
  العدسات المقعرة  - العدسات المحدبة                        ب - أ
  المرايا المستوية  - المرايا المحدبة                          د - ج

  تعمل المرايا المقعرة على - 13
  تعتيم الصورة  -ال تؤثر في الصورة         د -تصغير الصورة           ج -ب       تكبير الصورة      - أ

سم ، فانه تتكون له صورة  45سم ، ووضع أمامھا جسم على بعد  15إذا كان البعد البؤري لمرآة مقعرة  - 14
  تكون على بعد معين من المرآة ھو

  سم  90 - سم                  د 30 -سم              ج 22.5 - سم            ب 45 - أ

  المرآة المقعرة تعمل على  - 15
  تشتيت األشعة الضوئية  - تجميع األشعة الضوئية                     ب - أ
  امتصاص األشعة الضوئية  - نفاذ األشعة الضوئية                       د - ج

  تكون الصورة المتكونة لجسم ما في عدسة مقعرة دائماً ھي  - 16
  وھمية مقلوبة مصغرة  - حقيقية معتدلة مكبرة                       ب - أ
  حقيقية مقلوبة مصغرة  - وھمية مصغرة معتدلة                    د - ج

  يكون نصف قطر المرآة المقعرة  - 17
  اقل من البعد البؤري  - ضعف البعد البؤري                     ب - أ
  مساوياً ًللبعد البؤري    -د              نصف البعد البؤري       - ج

  النقطة التي ال يحدث للشعاع الضوئي المار بھا أي انكسار ھي  - 18
  بؤرة العدسة  - المركز ألبعدي للعدسة                   ب - أ
  مركز تكون المرآة  - قطب المرآة                               د - ج
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  الكسوف باالعتماد على يمكن تفسير ظاھرتي الخوف و - 19
  سير الضوء في خطوط مستقيمة  -انعكاس الضوء      د - انكسار الضوء    ج -تشتت الضوء   ب - أ

  :الخيال الوھمي الذي تكونه المرآة المقعرة يكون  - 20
ً  -مكبراً ومقلوباً          د - مصغراً ومعتدالً        ج - مكبراً ومعتدالً        ب - أ   مصغراً ومقلوبا

  سم ، فان بعد الخيال ھو  10سم من عدسة مقعرة بعدھا البؤري  30إذا وضع جسم على بعد  - 21
  )سم 15(+-د)            سم15- (- ج)         سم7.5- ( - ب)          سم 7.5(+ - أ

  :إذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على سطح مرآة فانه - 22
  يتشتت  - ينفذ من المرأة          د -ينكسر           ج -ينعكس على نفسه        ب - أ

  :يستخدم سائق السيارة مرآة لتمكنه من رؤية الشارع من خلفه تكون  - 23
  مكبرة  - مستوية             د - محدبة              ج - مقعرة           ب - أ

  يمكن تفسير ظاھرة تكون قوس قزح في الشتاء على أساس  - 24
  امتصاص الضوء -نفاذ الضوء             د -كسار  الضوء       جان - انعكاس الضوء         ب - أ

  قصر النظر ناتج من تكون صورة  األجسام في العين  - 25
  منتصف الشبكية  -خلف الشبكية         د -على الشبكية            ج - قبل الشبكية      ب - أ

  يمكن معالجة طول النظر باستخدام  - 26
  مرآة مقعرة -عدسة مقعرة            د -عدسة محدبة            ج - مرآة محدبة        ب - أ

  إذا كان الشعاع المنكسر قريباً من العمود المقام من نقطة السقوط تكون زاوية السقوط  - 27
  اصغر من زاوية االنكسار  -اكبر من زاوية االنكسار                ب - أ
  .ليس مما سبق -مساوية لزاوية االنكسار              د - ج

  يرتدي الناس المالبس البيضاء في الصيف ألنھا  - 28
  تعكس أشعة الشمس  - تشتت أشعة الشمس               ب - أ
  تحلل أشعة الشمس -تمتص أشعة الشمس              د - ج

تكون  إذا وضع جسم على بعد يساوي ضعفي البعد البؤري عن المرآة المقعرة ،فان الصورة المتكونة له - 29
  على بعد 

  نصف البعد البؤري - مساو للبعد البؤري              ب - أ
  ثالثة أضعاف البعد البؤري  -ضعفي البعد البؤري            د - ج

  يمكن معرفة مقدار التكبير في حالة العدسات والمرايا من خالل القانون وھو أن مقدار التكبير يساوي  30
  ص /ع -ع            د/ص - جص         /س -س        ب/ص - أ

  عند وضع جسم في مركز المرآة المقعرة ، فان صورته تكون - 31
  اكبر من طول الجسم  - مساوية لطول الجسم               ب - أ
  جميع ما سبق  - اصغر من طول الجسم            د - ج

  وھمية تكون على بعد سم من مرآة مستوية تتكون لھا صورة ) 15(عند وضع شمعة مضيئة على بعد  - 32
  سم  22.5 - سم             د 7.5 -سم            ج 15 - سم           ب 30 - أ
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المتكونة  سم فان مقدار تكبير الصورة 15ري سم من مرآة مقعرة بعدھا البؤ30عند وضع جسم على بعد  - 33
  ھو 
   1.5 - د            2 -ج.             5 -ب              1 - أ

  ستخدم التلسكوب في ي - 34
  تقريب األشياء البعيدة  - تكبير األشياء الصغيرة               ب - أ
  ب معاً +أ -تكبير األشياء البعيدة                د - ج

  العدسة المقعرة تعمل على  - 35
  ة امتصاص األشع - انعكاس األشعة       د - تجميع األشعة           ج - تشتيت األشعة           ب - أ

  تكون الصورة دائماً وھمية ومعتدلة في حالة  - 36
  المرأة المقعرة -العدسة المقعرة         د -المرأة المحدبة         ج -العدسة المحدبة        ب - أ

  من الخصائص األساسية ألشعة الضوء أنھا تسير في خطوط  - 37
  جميع ما سبق  - دمستقيمة            - منعكسة          ج - منكسرة        ب - أ

  فكرة عمل الصحون الالقطة التي يوجد أنواع منھا فوق أسطح المنازل تتشابه مع فكرة عمل  - 38
  العدسات المحدبة -المرايا المقعرة          د -متوازي المستطيالت       ج - المنشور الثالثي      ب - أ

  يستخدم البيروسكوب بكثرة في  - 39
  القطارات  -الغواصات         د -الطائرات        ج - مراكب الفضاء        ب - أ

  لمعالجة مشكالت قصر النظر تستخدم  - 40
  عدسة شمسية         - عدسة الصقة          د - عدسة مقعرة          ج -عدسة محدبة          ب - أ

 
  انتھت األسئلة

 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  بصريات للصف الثامن األساسيمقياس التفكير العلمي في وحدة الضوء وال
 

  عزيزي الطالب 
يتكون ھذا المقياس من خمسة أسئلة رئيسية يتضمن كل منھا خمسة فقرات متبوعة بأربعة خيارات واحدة فقط 

  .منھا صحيحة
  اتبع التعليمات اآلتية عند إجابتك على فقرات االختبار

  تأكد من كتابة اسمك على ورقة اإلجابة -1
  .من فقرات االختبار بعناية واختر اإلجابة التي تعتقد أنھا صحيحةاقرأ كل فقرة  -2
  .انقل إجابتك إلى ورقة اإلجابة المرفقة تحت الرمز المناسب -3
  .حاول اإلجابة عن جميع األسئلة  -4
  ال تكتب شيئا على ورقة األسئلة -5
  :بإمكانك االستعانة بالمثال األتي  -6
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  مثال
  .ناقوس زجاجي وانتظر فترة من الزمن والحظ أن الشمعة قد انطفأتوضع طالب شمعة مشتعلة تحت 

  :تحديد المشكلة
  لماذا أشعل الطالب شمعة؟ -1
 لماذا وضع الطالب ناقوس زجاجي فوق الشمعة المشتعلة؟ -2
 لماذا انطفأت الشمعة؟ -3

  دقةألنھا تحدد المشكلة المطروحة في العبارة السابقة وتعبر عنھا ب) 3(اإلجابة الصحيحة ھي رقم 
  .في ضوء المثال السابق يمكنك اإلجابة عن جميع فقرات االختبار

 
قطع كرتون مثقوبة من المنتصف، بحيث تكون الثقوب فيھا على خط مستقيم وأشعل شمعة  3وضع طالب  :أوالً 

ولكنه عندما حرك أحد قطع الكرتون لم يتمكن من رؤية . أمامھا وعندما نظر في الثقوب رأي ضوء الشمعة
  .الضوء

  :مھارات تحديد المشكلة -1
  .قطع كرتون مثقوبة في المنتصف 3لماذا اختار الطالب  -1
 .لماذا وضع القطع الثالثة على خط مستقيم -2
  .لماذا لم يظھر ضوء الشمعة عند تحريك إحدى قطع الكرتون -3

  :مھارة وضع الفروض -2
  .ثقوب قطع الكرتون بعد تحريكھا لم تقع على خط مستقيم -1
  .الشمعة سقطت على األرض -2
  .عند تحريك قطع الكرتون انطفأ ضوء الشمعة -3

  :مھارة اختبار صحة الفروض -3
  .تثبت الشمعة أمام قطع الكرتون بعد التأكد من اشتعالھا -1
  .إعادة تحريك قطعة الكرتون بحيث تصبح جميع ثقوب القطع الثالثة على استقامة واحدة -2
  .من أمام الشمعة لنتمكن من رؤية استقامتھا إزالة جميع قطع الكرتون -3

  :مھارة التفسير -4
  .أشعة الضوء تخترق األوساط المادية مھما كانت -1
  .أشعة الضوء تسير في خطوط مستقيمة -2
3-  ً   .أشعة الضوء تنتشر في الوسط المحيط عشوائيا

  :مھارة التعميم -5
  .ضوء الشمس يصل إلى األرض على شكل دوائر -1
  .الشمس يصل األرض على شكل خطوط مستقيمةضوء  -2
  .ضوء الشمس ينتشر في الھواء بطرق عشوائية -3

 
 ً أخذ أحمد مرآة صغيرة وعرضھا للشمس فتسقط إضاءة شديدة على وجوه إخوته فيضحكون ويلعبون،  :ثانيا

  .حاول أخوه الصغير تقليده فمسك قطعة من الخشب ولكنھا لم تسقط إضاءة على وجوه إخوته

  :مھارات تحديد المشكلة -1
  .لماذا  يسقط الضوء على وجوه إخوة أحمد -1
  .لماذا لم يسقط الضوء على وجوھھم عندما حاول أخيه األصغر تقليده -2
  .لماذا يلعب أحمد بالمرآة مع إخوته -3
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  :مھارة وضع الفروض -2
  .المرآة سطح ناعم أملس يعكس أشعة الشمس -1
  .شمسالخشب سطح خشن يعكس أشعة ال -2
  .أشعة الشمس تنعكس على أي سطح تقابله -3

  :مھارة اختبار صحة الفروض -3
  .نضع المرآة مقابل أشعة الشمس وتسقط أشعتھا على حائط -1
  .نضع قطعة الخشب أمام أشعة الشمس ونسقط أشعتھا على الحائط -2
  .نضع المرآة أمام أشعة الشمس مباشرة ونسقط أشعتھا في الفراغ -3

  :لتفسيرمھارة ا -4
  .األجسام الخشنة ال تعكس أشعة الشمس -1
  .األجسام المصقولة الناعمة تعكس أشعة الشمس -2
  .أشعة الشمس تسير في خطوط مستقيمة وال تنعكس -3

  :مھارة التعميم -5
  .توضع مرآة مستوية في السيارة إلى شمال السائق لتعكس صور الشارع خلفه -1
  .شمال السائق لتعكس صور الشارع خلفه توضع قطعة بالستيك سواء سوداء -2
  .توضع مرآة مستوية في صالون السيارة لتمكن السائق من رؤية الشارع أمامه -3

 
 ً عند وضع ملعقة معدنية بشكل مائل في كأس زجاجي به ماء، بحيث ينغمر جزء منھا فيه نالحظ أن الملعقة  :ثالثا

  .تبدو مثنية عند سطح الماء

  :لةمھارة تحديد المشك -1
  لماذا وضعت الملعقة في كأس به ماء؟ -1
  لماذا تبدو الملعقة مكسورة عند سطح الماء مع أنھا مستقيمة؟ -2
  لماذا استخدم كأس زجاجي؟ -3

  :مھارة وضع الفروض -2
  .عند وضع الملعقة في كاس به ماء فإن قوة الماء تعمل على ثني الملعقة -1
  .الملعقة ھي أصال مثنية وليست مستقيمة -2
  .اختالف الكثافة الضوئية للھواء عنھا يجعلنا نشاھد الملعقة مثنية -3

  :مھارة اختبار صحة الفروض -3
  .نخرج الملعقة من الماء ونتأكد أنھا مثنية أو غير مثنية -1
  .نغمر الملعقة بالكامل في الماء ونالحظ ما يحدث لھا -2
  .يحدث لھانغمر الملعقة في كأس معدنية غير شفافة ونالحظ ما  -3

  :مھارة التفسير -4
الضوء الذي ينعكس على الملعقة يصلنا من خالل مروره في وسطين شفافين مختلفين ھما الھواء والماء  -1

  .لذا ينحرف اتجاھه قليالً 
  .الضوء ال يتأثر عند انتقاله في وسطين شفافيين مختلفين في الكثافة الضوئية -2
  .كثافة الضوئية للماءالكثافة الضوئية للھواء تساوي ال -3

  :مھارة التعميم -5
  .نرى قطعة النقود في قاع البركة أقرب إلى سطح الماء -1
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  .عندما ننظر إلى األشياء من خلف لوح زجاجي سميك فإنھا تظھر منكسرة -2
  .نرى السمكة في حوض زجاجي به ماء على أنھا أبعد من عمقھا الحقيقي في الحوض -3

  
 ً ر زجاجي ثالثي أمام أشعة الشمس فإنھا تتحلل إلى عدة ألوان يمكن رؤيتھا بوضوح على عند وضع منشو :رابعا

  .حائل ضوئي

  :مھارة تحديد المشكلة -1
  لماذا لم تنفذ أشعة الشمس من خالل الشمس المنشور كما ھي؟ -1
  لماذا تحللت أشعة الشمس إلى عدة ألوان بعد نفاذھا من المنشور؟ -2
  لزجاجي أمام أشعة الشمس؟لماذا وضع المنشور ا -3

  :مھارة وضع الفروض -2
  .الزجاج يعمل على تلوين أشعة الشمس -1
  .ضوء الشمس األبيض مركب من عدة ألوان -2
  .تظھر األلوان نتيجة لمرور الضوء في وسطين شفافين مختلفين -3

  :مھارة اختبار صحة الفروض -3
ور زجاجي ونستقبل األشعة الخارجة منه على نضيء مصباح كھربي في غرفة معتمة ونضعه أمام منش -1

  .حائل ضوئي
  .نجعل ضوء أشعة الشمس يمر من خالل لوح زجاجي ونستقبل األشعة على حائل ضوئي -2
  .نجعل ضوء الشمس ينعكس على سطح مرآة مستوية ونستقبله على حائل ضوئي -3

  :مھارة التفسير -4
  .ولكنھا تنكسر فيه بمقادير مختلفة فتظھر بوضوحاأللوان الناتجة عن المنشور ھي أشعة الشمس  -1
  .المنشور الزجاجي يكسب أشعة الشمس البيضاء ألواناً مختلفة نتيجة االنكسار -2
  .أشعة الشمس ھي أصال ملونة ولكننا ال نرى إال اللون األبيض فقط -3

  :مھارة التعميم -5
د سقطوھا من الھواء إلى الماء الذي يشكل يظھر قوس قزح في فصل الشتاء نتيجة لتحلل أشعة الشمس عن -1

  .الغيوم
  .يظھر قوس قزح في الشتاء بسبب كثافة الغيوم -2
  .يظھر قوس قزح شتاًء بسبب انخفاض درجات الحرارة -3

  
 ً وجد سمير عدسة مكبرة في مكتب والده الذي يستخدمھا في القراءة فأخذھا وصار يلعب بھا، فوضعھا  :خامسا

جعل األشعة تسقط على يديه، فظھرت عليھا نقطة شديدة اإلضاءة ففرح بھا، ولكنه أمام أشعة الشمس، و
  .بعد قليل أخذ يصرخ ألن ھذه النقطة أحرقت يده

  :مھارة تحديد المشكلة -1
  لماذا يستخدم والد سمير العدسة المكبرة في القراءة؟ -1
  ھا باستمرار؟لماذا احترقت يد سمير مع أنھا تعرضت ألشعة الشمس التي نتعرض ل -2
  لماذا يلعب سمير بالعدسة مع أنھا خطر عليه؟ -3

  :مھارة وضع الفروض -2
  .العدسة تحتوي على مادة حارقة -1
  .العدسة عملت على تركيز أشعة الشمس على يد سمير فأحرقتھا -2
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  .سمير لعب بالعدسة ألنھا ال يعرف أنھا ستحرق يده -3

  :مھارة اختبار صحة الفروض -3
دسة مكبرة ونضعھا أمام أشعة الشمس حتى نحصل على بقعة شديدة اإلضاءة ونضع عندھا عود نحضر ع -1

  .ثقاب
  .نحضر عدسة مكبرة ونكسرھا لنتعرف إلى مكوناتھا الداخلية -2
  .نحضر عدسة مكبرة ونضعھا في غرفة بھا ظل ونسلط األشعة الخارجة منھا على عود ثقاب -3

  :مھارة التفسير -4
  .برة تعمل على تشتيت أشعة الشمسالعدسة المك -1
  .العدسة المكبرة تعمل على تجميع أشعة الشمس في نقطة شديدة اإلضاءة والحرارة تسمى البؤرة -2
  .العدسة المكبرة تعمل على تكبير أشعة الشمس -3

  :مھارة التعميم -5
  .العدسة المكبرة تستخدم في تكبير الكالم المكتوب فقط -1
  .مل على تشتيت أشعة الضوء وتكبير الصورالعدسة المكبرة تع -2
 .العدسة المكبرة تستخدم في صناعة األفران الشمسية -3


