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 لخصم

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر تدريس العلوم بمنحى الصف المقلوب في تنمية الدافعية لتعلم 

العلوم والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف التاسع األساسي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

ة عمان، حيث تم ( طالبة بإحدى مدارس التعليم األساسي بمحافظة جنوب الباطنة بسلطن53)

 ( طالبة.26( طالبة، وضابطة تكونت من )27تقسيمهن إلى مجموعتين: تجريبية وتكونت من )

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد دليل للمعلم باستخدام منحى الصف المقلوب، كما تم تطبيق 

نية.  وقد تم مقياس الدافعية لتعلم العلوم، واختبار تحصيلي في وحدة الكهرباء وتطبيقاتها التق

التحقق من صدقهما عن طريق صدق المحكمين، وثباتهما باستخدام ثبات االتساق الداخلي، عن 

( بالنسبة لمقياس الدافعية لتعلم 0,89طريق معادلة ألفا كرونباخ، حيث بلغت قيمة معامل ألفا )

ذات داللة  ( بالنسبة الختبار العلوم. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق0,75العلوم، و)

 كل إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في

وخلصت الدراسة إلى . لصالح المجموعة التجريبيةمن الدافعية لتعلم العلوم، والتحصيل الدراسي 

ية منها إعداد دورات تدريبية للمعلمين والمشرفين في كيف عدد من التوصيات والمقترحات

تخطيط الدروس وتنفيذها باستخدام منحى  الصف المقلوب، واالهتمام بالدافعية نحو التعلم وإقامة 

 الورش للمعلمين حول تطبيق االستراتيجيات التي تنميها لدى الطلبة.

 .، التحصيل الدراسيمنحى الصف المقلوب، الدافعية لتعلم العلوم الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The aim of this study was to identify the impact of using flipped 

classroom approach on the development of motivation towards science 

learning and science achievement of ninth grade female students. The 

sample of the study consisted of (53) female students of the ninth grade 

in one of the governmental schools in South Batinah. It was divided into 

two groups: an experimental group consists of (27) students, and control 

group consists of (26) students. To achieve the aims of this study, the 

researchers prepared a teacher guide for the unit of " Electricity and its 

Technological Application", as well as two tools: motivation towards 

science learning scale and academic achievement. The validity of the two 

study instruments was assessed by a group of jury members. The 

reliability of motivation towards science learning scale was (0.89), 

whereas the reliability of academic achievement test was (0.75). The 

results of the study showed a statically significant difference between the 

experimental and control groups in favor of the experimental group in 

both the motivation towards learning science and academic achievement. 

In light of these results, the study proposed several recommendations to 

improve science teaching at grade nine such as conducting a training 

workshops for teachers and supervisors on how to plan teaching using 

flipped classroom. In addition, train teachers to prompt students' 

motivations using different types of teaching strategies.   

Keywords: Flipped Classroom Approach, Motivation Towards 

Learning, Academic Achievement. 

 المقدمة

، ومحفزة لتحريك طاقة الكائن محركهأن كل سلوك وكل فعل البد له من قوة  به من المسلم

الحي، والتي تدفعه إلى العمل وبذل الجهد والنشاط للتغلب على العوائق وتذليل الصعاب 

هذه فرد في تحقيق لا وبأسلوبالدوافع  إشباعوترتبط الصحة النفسية بالقدرة على  ،والعقبات

 النفساهتمام، ليس علماء الدافعية هو محور  ويعتبر موضوع (.2011الدوافع )عامر وعامر، 

أكثر من سبب واحد وراء كل سلوك، هذه األسباب ترتبط  البشر أيضاً. فهناك غالبيةفحسب، بل 

حدوث السلوك من جهة، وبمثيرات البيئة الخارجية من جهة  ي الداخلية وقتبحالة الكائن الح

أن نتنبأ بما يمكن أن يقوم به الفرد في كل موقف من المواقف إذا  أخرى. بمعنى أننا ال نستطيع

عن حالته  وحدها، وأثرها على الجهاز العصبي، بل البد أن نعرف شيئاً  عرفنا منبهات البيئة

http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%E4%DD%D3.html
http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%E4%DD%D3.html
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 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاــــــ مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يتعلق بنفسه من رغبات، وما يسعى إلى وف حاجاته وميوله واتجاهاته، نعر الداخلية، كأن

 .(2012)الشهري، الدوافع هذه العوامل مجتمعة هي ما تسمى و ،أهداف تحقيقه من

استثارة السلوك  إلىحالة داخلية في الكائن الحي تؤدي " أنهاعلى الدافعية تعرف و

ويرى بني ( 446: 2000حطب، وصادق، بو )أ "واستمراره وتنظيمه وتوجيهه نحو هدف معين

(، تخمينيمفهوم فرضي )أي  هو مفهوم فعلي وموجود وليس ( بأن مفهوم الدافعية 2012) يونس

مباشرة، كما انه قابل للتجريب القابل للقياس والتقييم والمالحظة غير  وهو مفهوم إجرائي أي 

 .أيضاً م يوالتقو

كانت المثابرة  اإلنسان على انجاز عمل ما، وربما الدور األهم في مثابرة الدافعية وتؤدي

بهذا الدافعية . إن هذا اإلنسانعند الدافعية من أفضل المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى 

فالدافعية هي التي تحث اإلنسان  ،تستثير السلوك أنها الوظائف ومنهامجموعة من المعنى تحقق 

 هاأن إلى باإلضافةهذا ، بعد أن يكون في مرحلة من االتزان النسبي على القيام بسلوك معين،

وبالتالي فإنها تؤثر في  ،الهم ونشاطاتهمتبعاً ألفع تؤثر في نوعية التوقعات التي يحملها الناس

حيث  ،على استدامة السلوك كما أنها تحافظ كل واحد منهم، مستويات الطموح التي يتميز بها

؛ بني 2006، عمور، شريف ، الصافي،)أبو رياش على السلوك مادام مدفوعاً  اإلنسانيحافظ 

  (.2012؛ الشهري، 2012يونس، 

من  Motivation toward learning)) للتعلمتبر الدافعية وتع ،وتتعدد أشكال الدافعية

ويعرفها بروفي  .حالة مميزة من الدافعية العامة خاصة بالموقف التعليميالتي تعد و أهمها،

(Brophy 1987: 40( كما ورد في سعيد )أنها "مفهوم نظري يستخدم في المبادرة 2008 )

هدف، في نطاق حجرة الصف ويستخدم  والمثابرة في السلوك وخاصة السلوك الموجه نحو

مفهوم دافعية الطلبة لتفسير الدرجة التي يقوم عندها الطلبة باستثمار جهودهم وانتباههم في 

ومن خالل التعريف السابق نجد أن الدافعية للتعلم هي قوة تثير سلوك المتعلم  الموقف الصفي".

 أكبر قدر من المعرفة. وتقوم بتوجيهه نحو تحقيق هدف التعلم والرغبة في تحقيق

يزيد من  أن، مما يمكن للتعلمولقد اهتمت الدراسات بالعوامل التي تسهم في زيادة الدافعية 

، كذلك أبناءهالتي يرصدها المجتمع والتي يريد تحقيقها في  األهدافتفعيل دور المدرسة وانجاز 

تحقيق الطلبة لقدراتهم  تهيئة الظروف التي تسهم في عبرعلية المعلمين فايزيد من  أنيمكن 

من  إليهايسعون للوصول  التي ورفع مستويات طموحهم المتمثلة في مستويات االنجاز األكاديمية

 أخرىوالمحتوى التعليمي من جهة التعليمية  التربوية األهدافبالتوافق والتناغم بينهم وبين  جهة

 .(2008)سعيد، 

ومن أهم هذه  الدافعية لدى الطلبة،األدبيات طرق وأساليب استثارة  بعضولقد ذكرت 

وتشويق المتعلم كمساعدته على  توظيف منجزات العلم التكنولوجية في إثارة فضول األساليب

؛ 2006)أبو رياش وآخرون،  الكمبيوتر التعلم من خالل اللعب المنظم، أو التعامل مع أجهزة

)أمبوسعيدي، والحوسني،  استخدام استراتيجيات التعلم النشط الحديثة أو (2008إسماعيل، 

تسمح به  ألقصى ما ةمواصلالللتعلم و الدافعيةتساهم كثيراً في زيادة  . فهذه األساليب(2015

http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%CF%C7%DD%DA%ED%C9.html
http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%CF%C7%DD%DA%ED%C9.html
http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%CF%C7%DD%DA%ED%C9.html
http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%CF%C7%DD%DA%ED%C9.html
http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%CF%C7%DD%DA%ED%C9.html
http://www.vitiligoarab.net/tags/%C7%E1%CF%C7%DD%DA%ED%C9.html
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وتنمية االستقاللية في  لم،قدرات المتعلم، مع تنمية قدرات التعلم الذاتي وتحمل مسئولية عملية التع

، والمعنوية الحوافز المادية  إعطاءو ،حياة المتعلم لتأكيد على أهمية موضوع الدرس فياو التعلم

 فيمن خالل مشاركة المتعلمين  توظيف أساليب العرض العملي المشوقة والمثيرة لالنتباهو

ويحفزه على التعلم ما دام يشارك أن ذلك يثير دافعية المتعلم  إذ ،ربط التعلم بالعملوتنفيذها، 

ومن خالل ما تقدم، يمكن إيجاز أساليب زيادة الدافعية . تؤدي إلى التعلم يدوياً بالنشاطات التي

 لدى الطلبة في:

 في حل األنشطة. واستخدام التقانة  في عرض الدروس أ −

ن وذلك م خلق بيئة نشطة في غرف الصف، والبعد عن األسلوب التقليدي في التدريس −

 .خالل استخدام استراتيجيات التعلم النشط والفعال

 حل المشكالت. أساليب، وتشجيع الطلبة على توظيف أساليب العمل المخبري −

البحث عن أحدث االتجاهات الحالية للتدريس،  إلىفي الدراسة الحالية قد سعى الباحثان و

وبعد البحث واالطالع تم  العوامل الخاصة بزيادة الدافعية، أغلبتحقق  أنمن شأنها  والتي

 Flipped)الصف المقلوب ) أو مدخل حديث يطلق عليه بمنحى منحى إلىالتوصل 

Classroom.  منحى الصف المقلوب من أكثر األساليب التربوية حداثة، والذي يقوم على يعتبر

أنه ( على 1: 2013الشامسي ) هأساسين مهمين هما: المحتوى اإللكتروني والتعلم النشط. ويعرف

"قلب مهام التعلم بين الفصل والبيت، بحيث يقوم المعلم باستغالل التقنيات الحديثة واإلنترنت 

)فيديو(، ليطَلع الطالب على شرح المعلم في المنزل، ثم يقوم بأداء األنشطة التي كانت واجبات 

 منزلية في الفصل، مما يعزز فهمه للمادة التعليمية".

  في أوربا والواليات المتحدة األمريكية، موضع لقد أصبح منحى الصف المقلوب

 % من التعلم عبارة 90عدد من المدارس والمؤسسات والكليات، فبعد أن كان  اهتمام

% واجب منزلي يؤديه الطالب في المنزل، 10عن محاضرة يلقيها المعلم في غرفة الصف، و

لنشط وتدريبات ينفذها الطلبة في التعلم ا واستراتيجيات استقصائيةأصبح التعلم عبارة عن أنشطة 

% 10%، ومحاضرة يشاهدها الطالب في المنزل بنسبة 90غرفة الصف بنسبة 

(Schoolwires Network, 2012.) 

 لقد قلب منحى الصف المقلوب أنظمة الصفوف التقليدية بشكل واضح، ففي الصف 

 في المنزل، عبر التقليدي يشرح المعلم الدرس ويترك للطلبة تعميق المفاهيم المهمة 

 الفروض اليومية وهو أمر ال يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، أما في الصف المقلوب، 

 فيعد المعلم ملفاً بصرياً إلكترونياً يشرح فيه محتويات الدروس والمفاهيم الجديدة فيها

 م باستخدام التقنيات السمعية والبصرية والعروض التفاعلية، وبرامج المحاكاة، ليقو 

الطلبة بمشاهدتها قبل الدرس، بل تكون متاحة لهم على مدار الوقت، ويأتي الطلبة إلى الفصل 

ولديهم استعداد لتطبيق المفاهيم والمحتوى العام الذي قاموا بمشاهدته، على شكل سلسلة من 

روح أنشطة التعلم النشط، واألنشطة االستقصائية، والتجريبية، وحل المسائل الرياضية، والعمل ب
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الفريق الواحد، وتقييم التقدم في العمل، عوضاً عن إضاعة الوقت في االستماع للمعلم 

(Hamdan, McNight, McNight, & Arfston, 2013.) 

 أيضاً، ففي النظام التقليدي كانت أغلب  وبالنسبة للمعلم، فقد قلب المنحى أدواره

( أن المعلم في النظام التقليدي Shimamoto, 2012شيماموتو ) حوله، ويرى متمركزةاألدوار 

كأواني فارغة تصب فيها المعلومات، دون أي تفاعل منهم، أما في  يتعامل مع الطلبة أحياناً 

الصف المقلوب، فالمعلم يسعى إلى ربط  نجاح الطلبة بالقدرة على التفكير المستقل، وحل 

كان هدف المعلم غالباً هو  المشكالت غير المتوقعة، والتعامل مع القضايا المعقدة، وبعد أن

إيصال المعلومة للطالب، أصبح هدف المعلم هو تحقيق فهم أفضل الحتياجات الطلبة، من خالل 

؟ مليةتعلموه بصورة ع محاولته اإلجابة عن األسئلة اآلتية: ماذا يتعلم الطلبة؟ وكيف يطبقون ما

(Hamdan et al., 2013وعليه يصبح المعلم أكثر تفاعالً مع ط ،) لبته وأكثر معرفة بمدى

لها من خالل التغذية الراجعة التي يقدمها لهم، باإلضافة إلى  استيعابهمللمفاهيم وسرعة  اكتسابهم

توفر الوقت الكافي في غرفة الصف لتدريب الطلبة وإلهامهم وتطوير مهاراتهم وتعميق المفاهيم 

ة إلى قدرته على (، باإلضاف;Schoolwires Network, 2012) Foltun, 2012لديهم 

مواطن الصعوبة لدى الطلبة والتصورات البديلة لديهم، ألنه يركز على كل طالب  اكتشاف

بمفرده. ولهذا ظهرت العديد من المسميات الجديدة للمعلم مثل الميسر والمسهل والموجه 

(، ومن كل ما تقدم يتضح أنه حتى يطبق المعلم Schoolwires Network, 2012والمدرب )

الصف المقلوب، البد أن يمتلك مهارات التعامل مع التكنولوجيا بمختلف أشكالها،  منحى

 والخبرات التدريسية.

إال أن الكثير من التجارب  عن الصف المقلوب قليلة،ورغم أن الدراسات الكمية والنوعية 

اهم سيقد أن منحى الصف المقلوب ويرى الباحثان أثبتت فاعلية المنحى في كثير من الجوانب، 

وذلك من خالل األنشطة الصفية التي تثير التساؤل لدى  في تنمية الدافعية لتعلم العلوم لدى الطلبة

الطلبة وتحفزهم على البحث، ومن خالل تنفيذ التجارب بمفردهم بحيث يكون المعلم مرشداً 

عاينة وموجهاً فقط، باإلضافة إلى أنشطة التعلم النشط التي تشجع على اتخاذ القرارات بعد م

 البدائل وقياسها. 

 أما فيما يتعلق بعالقة الصف المقلوب بالتحصيل الدراسي للطلبة، فقد أشارت 

مثل  فاعلية الصف المقلوب في رفع مستوى التحصيل الدراسي عن والدراسات التقارير بعض

(Lage, Platt, & Johanson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2014; 

Treglia, 2000; Aronson & Arfston, 2013) مستوى التحصيل  ارتفاع، وتعود أسباب

العلمي لدى لطلبة في الصف المقلوب إلى وصولهم  لفهم أعمق للمحتوى من خالل مشاهدتهم له 

(، باإلضافة إلى أن الصف المقلوب Marlowe, 2012)الكترونياً أكثر من مرة، حسب قدراتهم 

بلوم، فيقضي الطلبة وقت الحصة في التدرب على يركز على المستويات العليا من هرم 

المستويات العليا مثل التحليل والتركيب والتقويم في حين أنهم يتدربون على المستويات الدنيا من 

خالل مشاهدتهم للمحتوى اإللكتروني في المنزل وتكراره حسب حاجتهم، على عكس الصف 
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 ؛2015 الزين، ات الدنيا مثل الحفظ والفهم )التقليدي الذي يركز في أغلب األحيان على المستوي

(Scholwires Network, 2012. 

 العربية على األدبيات العربية واألجنبية، تبين لها قلة الدراسات نيوبعد إطالع الباحث

األجنبية حول منحى الصف المقلوب، لذا فإن القيام بمزيد من الدراسات العربية بشكل عام و

 ما يبرره. والعمانية بشكل خاص له 

 مشكلة الدراسة

يشكل موضوع تنمية الدافعية لدى الطلبة أهمية كبيررة فري تقردم المجتمعرات وتطورهرا حيرث 

حيث تعتبر الدافعيرة في رفع المستوى التحصيلي للطلبة وتوافقهم الدراسي،  مهماً  أنها تؤدي دوراً 

 ،مسارهم المهنرينحو  اهاتهماتجطاقات الطلبة وتوجيه سلوكهم وتحديد ل المرتفعة كالوقود المفجر

ولرذا فمرن الضررورة ومنافسرته لبراقي الردول المتقدمرة.  ،ورقية ،مما يؤدي إلى رفعة الوطن ونموه

مرن  بمكان أن يتم االهتمام باالستراتيجيات والطرق التي من شأنها أن تنمي الدافعيرة لردى الطلبرة،

صة فري مرادة العلروم كونهرا مرن وترفع المستوى التحصيلي لدى الطلبة من جهة أخرى، وخا جهة

 الطويلرة خبرتهمرا خرالل مرن–الباحثران الحرظ وقرد. األممأهم المواد التي تساهم في رقي وازدهار 

أن هنرراك  -العررام لتعلرريما مراحررل فري أو الجررامعي المسررتوى علررى سرواء م العلررو ترردريس مجررال فري

ق الوقرت فري الحصرة من جوانب الضعف التي تعيرق ارتفراع التحصريل الدراسري مثرل ضري الكثير

الدراسررية، وكثافررة المحترروى المقرررر، وإهمررال الجانررب العملرري والتجريبرري فرري غرفررة الصررف، 

وسلبيات عملية التكرار المستمر لموضوع معين في غرفة الصف، باإلضافة إلى عدم توفير بيئرة 

 طلبة. نشطة للطلبة، وعدم ربط العلم بالتقانة، هذا باإلضافة إلى انخفاض الدافعية لدى ال

 الصرف المقلروب قرد منحرىن على الدراسات والتقارير السابقة، وجدا أن يوبعد إطالع الباحث

ولعدم وجرود دراسرة فري السرلطنة استقصرت أثرر منحرى  يعالج الكثير من جوانب الضعف السابقة،

والتحصريل الدراسري لطالبرات الصرف التاسرع تعلرم العلروم الصف المقلوب في تنمية الدافعية نحرو 

 ساسي جاءت هذه الدراسة لتحقق ذلك.األ

 أهداف الدراسة

الدافعية نحو ي فمنحى الصف المقلوب  هدفت هذه الدراسة تعرف أثر التدريس باستخدام

 .بسلطنة عمان األساسي لدى طالبات الصف التاسع الدراسي العلوم، والتحصيلتعلم 

 أسئلة الدراسة

 ليين:لإلجابة عن السؤالين التا ةالدراسة الحالي تسع

لدى العلوم  تعلمالدافعية نحو تنمية  ما أثر التدريس باستخدام منحى الصف المقلوب في .1

 ؟طالبات الصف التاسع األساسي
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ف أثر التدريس باستخدام منحى الصف المقلوب في التحصيل الدراسي لطالبات الص ما .2

 .التاسع األساسي في مادة العلوم

 فرضيات الدراسة

 لفرضيات اآلتية:ينبثق من هذه األسئلة ا

درجات  ات(، بين متوسطα  =0,05مستوى ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند .1

درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق  اتطالبات المجموعة التجريبية ومتوسط

 علوم.ال تعلم البعدي لمقياس الدافعية نحو 

درجات  اتبين متوسط (،α =0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  .2

درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق  اتطالبات المجموعة التجريبية ومتوسط

 البعدي لالختبار التحصيلي. 

 حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على الوحدة األولى من الفصل الدراسي الثاني  حدود الموضوع:

 التاسع األساسي."الكهرباء وتطبيقاتها التقنية" من كتاب العلوم للصف 

تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :الحدود الزمانية

 م.2014/2015

التابعة  بإحدى المدارستم تطبيق الدراسة على طالبات الصف التاسع  الحدود المكانية:

 بسلطنة عمان. للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة

 الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات

تتضمن الدراسة مجموعة من المصطلحات التي يرى الباحثان ضرورة تحديدها وإيضاحها 

 وذلك وفقا لسياق اإلجراءات التي نفذت في هذا الدراسة، وهي:

 :Shimamoto, 2012)ويعرفه شيماموتو(: Flipped Classroomالصف المقلوب )

(، ويقوم على قلب النظام (Blended Leaning دريس المتمازج" نوع من أنواع التبأنه   (2

التقليدي في التدريس بحيث يقوم الطلبة بمشاهدة الدرس في المنزل، عن طريق فيديو يعده المعلم 

بنفسه أو باالستعانة بفيديو سابق، ليكون الطالب أكثر استعداداً في غرفة الصف لممارسة 

وفي الدراسة الحالية يعرف إجرائيا بأنه: "إعداد  ة التعاونية".استراتيجيات التعلم النشط واألنشط

الباحثان للدروس من وحدة "الكهرباء وتطبيقاتها التقنية" في قالب إلكتروني بحيث تشاهده 

طالبات الصف التاسع في المنزل ويشتمل الفيديو على شرح للدرس بصوت الباحثة الثانية، 

تعليمية حول موضوع الدرس، وفي غرفة الصف يتم ويتضمن مقاطع ألفالم وفالشات وصور 

تمت مشاهدته في المنزل على شكل سؤال قصير ثم تقدم لهن سلسلة من  تقييم الطالبات في ما
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أنشطة التعلم النشط، واألنشطة التجريبية، واالستقصائية، وحل أسئلة القدرات العليا حول 

 الدرس".

( 126: 2008) سعيد هاعرفتMotivation towards Learning): ) تعلملل الدافعية

تحرك أفكاره ووعيه وتدفعه لالنتباه للموقف التعليمي والقيام حالة داخلية عند المتعلم " على أنها 

باألنشطة التي تتعلق به، واالستمرار في أداء هذه األنشطة التي تحقق التعلم لديه، وتسهم في 

وفي الدراسة حقق له التكيف مع البيئة المدرسية" إيصاله إلى حالة التناغم مع الموقف التعليمي وت

بالثقة بالنفس في قدرتها على حل المشكالت وأسئلة  ةإحساس الطالب"الحالية يعرف إجرائياً بأنه 

القدرات العليا، ومواجهة المهام الصعبة بروح التحدي، وإقبالها على تعلم العلوم برغبة داخلية 

زيد حول مواضيع المادة، وتقاس بمجموع الدرجات التي وحبها للمادة ورغبتها في تعلم الم

تحصل عليها الطالبة في الصف التاسع بعد اإلجابة على عبارات مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم 

 & ,2005Tuan, Chinالمستخدمة في هذه الدراسة والتي قام بإعداده تاون وشين وشيه )

Shieh,)."  

 2003(: يعرفه اللقاني والجمل )Academic Achievementالدراسي ) تحصيلال

ة بالدرج استيعاب الطلبة لما مارسوه من خبرات من خالل مقررات دراسية، ويقاس" بأنه (23:

لحالية اسة اوفي الدر ات التحصيلية المعدة لهذا الغرض".التي يحصل عليها الطلبة في االختبار

رفة األساسي في مستويات: المع مستوى أداء طالبات الصف التاسع" بأنه يعرف إجرائياً 

م الذي ت حصيليويقاس بالدرجة التي حصلت عليها الطالبة في االختبار الت ،والتطبيق واالستدالل

سع صف التاوم للإعداده من قبل الباحثين في وحدة "الكهرباء وتطبيقاتها التقنية"  من كتاب العل

 ."األساسي

 منهج الدراسة وتصميمها

باستخدام مجموعتين متكافئتين؛  ةشبه التجريبيالتجريبي بالصورة ج اتبعت الدراسة المنه

المجموعة الضابطة، والمجموعة التجريبية، حيث تم تطبيق المقياسين على كلتا المجموعتين 

والضابطة بالطريقة  منحى الصف المقلوبباستخدام ، ثم تم تدريس المجموعة التجريبية قبلياً 

( تصميم 1سين على كلتا المجموعتين بعدياً. ويوضح الشكل )تطبيق المقيا تم ثم السائدة، 

 الدراسة.
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 .تصميم الدراسة شبه التجريبي: (1شكل )

 امجتمع الدراسة وعينته

الباطنة  جنوبللتعليم العام بمحافظة  لتاسعتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف ا

( طالبة )وزارة التربية 2856)م، والبالغ عددهن 2014/2015والمسجالت بالعام الدراسي 

إحدى  تاسعطالبة( من طالبات الصف ال 53أما عينة الدراسة فقد تكونت من ) (.2014والتعليم، 

مدارس المحافظة، تم توزيع طالبتها بشكل عشوائي إلى مجموعتين إحداها مثلت المجموعة 

، والثانية ف المقلوبمنحى الصطالبة(، ُدرست مادة العلوم باستخدام  27التجريبية وعددها )

طالبة(، تم تدريسها بالطريقة السائدة. وقد اختار  26باتها )موعة الضابطة وعدد طالمثلت المج

، ووجود لتعاون إدارة المدرسةالباحثان هذه المدرسة بطريقة قصدية من أجل تطبيق الدراسة؛ 

 .بيئة الكترونية مناسبة

 مواد الدراسة وأدواتها

 أوال: مادة الدراسة

 :كونت مادة الدراسة منت

يتضمن إطاراً  نظرياً وتخطيطاً للموضروعات التري ترم تدريسرها وفرق منحرى و  :دليل للمعلم .1

 نموذج لدرس من الدليل المعد.( 1ملحق )ال ، ويوضحالصف المقلوب

 ويتضررمن المحترروى االلكترونرري للرردروس: ملففف لألفففلم اليوميففة التففي يشففاهدها الطالفف  .2

(،كمررا يتضررمن كررل درس Camtasia) اده باسررتخدام برنررامج كمتازيرا)األفرالم( الررذي تررم إعرد

إلكترونرري علررى مجموعررة مررن الوسررائط المتعررددة والمعينررات السررمعية والبصرررية وبرررامج 

 المحاكاة المتعلقة بالدرس في وحدة )الكهرباء وتطبيقاتها التقنية(.

درات العليررا، ويتضررمن عرردد مررن األنشررطة الصررفية مررن أسررئلة القرر: كتيفف  لألنشففطة الصفففية .3

  .واستراتيجيات التعلم النشط الحديثة، والتقارير المرافقة للتجارب واالستكشافات

مقياس الدافعية 

 و تعلم العلومنح

االختبار 

 التحصيلي

المجموعة التجريبية يتم 

تدريسها باستخدام منحى 

 الصف المقلوب

المجموعة الضابطة يتم 

تدريسها بالطريقة 

 السائدة

مقياس الدافعية 

 نحو تعلم العلوم

االختبار 

 التحصيلي
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يتضمن االختبارات القصريرة التري تقردم للطلبرة فري بدايرة  و :جل التحضير اليومي للطال س .4

الواجررب )كررل حصررة، والترري تقرريس مصررداقية مشرراهدتهم للفرريلم. وأطلررق عليرره الباحثرران اسررم 

وقررد تررم التحقررق مررن صررالحية مررادة الدراسررة  .تزامن مررع فكرررة الصررف المقلرروببررال (الصررفي

( مررن المحكمررين مررن المتخصصررين فرري ترردريس العلرروم 6وصرردقها  بعرضررها علررى عرردد )

 .وتكنولوجيا التعليم ومشرفي مادة العلوم ومعلميها

 ثانياً: أدوات الدراسة

دافعية نحو تعلم العلوم والتي قام استخدم الباحثان مقياس ال مقياس الدافعية لتعلم العلوم:

 35وقد تكون المقياس من  (.,Tuan ,Chin, & Shieh 2005تاون وشين وشيه ) بإعداده

عبارة مقسمة إلى ستة محاور هي: الكفاءة الذاتية، واستراتيجيات التعلم النشط، وقيمة تعلم 

فسير محاور المقياس ويمكن ت العلوم، وهدف األداء، وهدف التحصيل، ومحاكاة بيئة التعلم.

 حسب العبارات الواردة فيه كاآلتي: 

وإحساسه بالثقة بالنفس تقويم الفرد لنفسه ذاتيا : وتم التركيز فيه على الكفاءة الذاتيةمحور 

 في قدرته في حل المشكالت وأسئلة القدرات العليا ومواجهة المهام الصعبة بروح التحدي.

التركيز فيه على االستراتيجيات التي تسهم في  : وتممحور استراتيجيات التعلم النشط

غرس المفاهيم العلمية الجديدة وربطها بالمفاهيم السابقة التي تعلمها الطالب باإلضافة إلى ربطها 

 بعمليات العلم المختلفة.

: ويركز هذا المحور على أهمية تعلم العلوم في جوانب الحياة محور قيمة تعلم العلوم

مشكالت باإلضافة إلى أهمية العلوم في تنفيذ األنشطة االستقصائية المختلفة المختلفة وفي حل ال

 وفي إشباع الفضول.

أداء عالي باإلضافة إلى ظهوره  تقديم: ويركز في رغبة الطالب في محور أهداف األداء

 .له باستمرار بمستوى أفضل بين الزمالء وحصوله على تقدير المعلم

لك في رغبة الطالب في الحصول على درجات عالية ويتمثل ذ: محور أهداف التحصيل

 والقدرة على استيعاب المحتوى بشكل جيد وتقبل المعلم والزمالء إلجاباته وأفكاره.

 نحو المحتوى الذي يدرسه : ويتمثل ذلك في الحماس الذي يظهره الطالبمحور بيئة التعلم

ن بالمرونة والحرية وتوفر عدم تعرضهم للضغط حيث يشعرو إلىمثير ومميز باإلضافة  ألنه

 المادة مثيرة للتحدي والتشويق. أنالنقاشات المفتوحة بين الطلبة كما 

( 10( عبارة في حين بلغ عدد العبارات السلبية )25بلغ عدد العبارات االيجابية ) وقد

تم أخذ ذلك بالحسبان عند إدخال الدرجات الخام في البرنامج اإلحصائي، وبهذا  عبارات، وقد

(. وقد قام الباحثان بترجمة 35(، بينما تكون الدرجة الدنيا )175ون الدرجة العظمى للمقياس )تك

المقياس للعربية وضبط بعض مفرداته، ثم إعادة ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية مرة أخرى. 

( محكمين من أعضاء الهيئة 5وللتحقق من صدقه ومالئمته للبيئة العمانية تم عرضه على )
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ة من المتخصصين في علم النفس وطرق تدريس العلوم. وبناء على المالحظات، فقد قام التدريسي

الباحثان بإجراء التعديالت وإخراج المقياس في صورته النهائية. كما تم التحقق من ثبات المقياس 

طالبة ثم حساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا   30بتطبيقه على عينة مكونة من 

، كما تراوحت (0,89( حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ )(Alpha Cronbach نباخكرو

، والذي يعتبر مقبوالً وصالحاً 0.87-0.75معامالت الثبات لكل محور من محاور األداة بين 

ولمعرفة التكافؤ في . ( مقياس الدافعية نحو تعلم مادة العلوم2ويوضح الملحق ) ألغراض الدراسة

عية نحو تعلم العلوم قبل تطبيق المعالجة التجريبية، تم تطبيق االختبار على عينة مقياس الداف

 ( نتائج التطبيق القبلي.1الدراسة، ويوضح الجدول )

نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لحساب الفروق بين متوسطات درجات الطالبات : (1جدول )

 محاور المقياسفي كل محور من  لعلومفي مجموعتي الدراسة في مقياس الدافعية نحو تعلم ا

 .الستة

مستوى 

 الداللة

قيمة "ت" 

 51عند 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المحور المجموعة العدد

0.037 2,141 
 الكفاءة الذاتية التجريبية 27 13,33 2,02

 الضابطة 26 15,08 3,70

0,789* 0,269 
التعلم استراتيجيات  التجريبية 27 19,30 4,86

 الضابطة 26 19,65 4,81 النشط

0,279* 1,094 
 قيمة تعلم العلوم التجريبية 27 12,44 2,50

 الضابطة 26 13,23 2,73

0,822* 0,226 
 أهداف األداء التجريبية 27 7,33 1,69

 الضابطة 26 7,23 1,61

0,007 2,827 
 أهداف التحصيل التجريبية 27 11,96 2,64

 الضابطة 26 14,12 2,90

0,003 
 بيئة التعلم المحفزة التجريبية 27 16,70 2,87 3,180

 الضابطة 26 19,81 4,15 

0,002 3,274 
 المقياس ككل التجريبية 27 81,08 9,599

 الضابطة 26 89,12 8,194

 α ≤0.05*غير دال عند

محاور من مقياس في ثالثة  دالة إحصائياً غير يتضح من خالل الجدول أن قيمة )ت( 

الدافعية لتعلم العلوم وهي: استراتيجيات التعلم النشط، وقيمة تعلم العلوم، وأهداف األداء، مما 

، في حين أنها كانت دالة إحصائيا في فيها يدل على تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية

حصيل، وفي المقياس الثالث محاور األخرى وهي: الكفاءة الذاتية والبيئة المحفزة وأهداف الت
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ولذا تم استخدام تحليل  فيها.تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية عدم  مما يدل على ككل

التباين المرافق في معرفة اثر منحى الصف المقلوب في دافعية طالبات الصف التاسع لتعلم 

 العلوم في التطبيق البعدي.

تبار تحصيلي في وحدة )الكهرباء الباحثان بإعداد اخ قام :اختبار التحصيل الدراسي

وهدف االختبار إلى قياس أثر منحى ، وتطبيقاتها التقنية( لمادة العلوم في الصف التاسع األساسي

الصف المقلوب على التحصيل. وتم تحديد المستويات التي يقيسها االختبار والتي تمثلت في 

( 6الختبار في صورته النهائية من )تكون االمستويات التالية: المعرفة والتطبيق واالستدالل، و

سؤال( واألسئلة  12أسئلة مقسمة إلى نوعين من األسئلة: السؤال الموضوعي, والذي تفرع منه )

( سؤاالً فرعياً. وتم توزيع األسئلة حسب جدول المواصفات 17تفرعت منها ) أسئلة( 5المقالية )

طنة عمان على مستويات المعرفة والتطبيق الوارد في وثيقة التقويم بوزارة التربية والتعليم بسل

 ( من مجموع األسئلة، ومثل مستوى التطبيق%30واالستدالل حيث مثل مستوى المعرفة )

( من مجموع األسئلة، وقد بلغت الدرجة النهائية %20الستدالل )%( في حين مثل مستوى ا50)

 درجة. 30لالختبار 

ن المحكمين من المشرفين والمشرفات ( م10وللتأكد من صدق االختبار تم عرضه على )

األعضاء الفنيين بالمديرية العامة والعلوم  مادةمشرفي  وبالمديرية العامة للمدارس الخاصة، 

للتقويم التربوي وبناء على مقترحات المحكمين، فقد قام الباحثان بإجراء التعديالت في االختبار، 

استطالعية من خارج عينة التجريب مكونة من ولحساب ثبات االختبار، فقد تم تطبيقه على عينه 

( طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي.  ثم إعادة التطبيق بعد أسبوعين من التطبيق 30)

( 0,75األول ثم حساب معامل االرتباط بين درجات االختبار، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون )

م حساب معامالت الصعوبة لمفردات كما ت والذي يعتبر مقبوالً وصالحاً ألغراض الدراسة.

 0.80-0.65، ومعامالت التمييز التي تراوحت بين 0.85-0.55االختبار والتي تراوحت بين 

وتم اختبار تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية  ( االختبار التحصيلي.3ويوضح الملحق )

موعتين، ثم حساب والضابطة في االختبار التحصيلي، وذلك من خالل تطبيق اختبار قبلي للمج

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، ولمعرفة ما إذا كانت الفروق دالة، تم استخدام اختبار 

 (.2"ت" للعينتين المستقلتين كما هو موضح في الجدول )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمتوسط درجات : (2جدول )

 .طة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيليالمجموعتين التجريبية والضاب

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 عند )ت( قيمة

 51 د.ح

مستوى 

 الداللة

 2,086 4,7407 27 التجريبية
0,414 0,681* 

 1,7915 4,5192 26 الضابطة

 α ≤0.05*غير دال عند

ائيا مما يدل على تكافؤ المجموعتين يتضح من خالل الجدول أن قيمة )ت( غير دالة إحص

 الضابطة والتجريبية في التحصيل الدراسي.

 المعالجة االحصائية

 وفق األساليب اإلحصائية اآلتية: الدراسة أسئلة عن اإلجابة تمت

، ( Alpha Cronbachاستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ )المقياس تم  ثباتلحساب  .1

 خدام معامل ارتباط بيرسون. ولثبات االختبار التحصيلي تم است

التأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء بتطبيق الدراسة عن طريق  .2

ت للعينتين  -حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخدام اختبار

لحساب داللة الفروق بين متوسطات  (Independent sample t-test)المستقلتين 

 .الدافعية لتعلم العلوم والتحصيل الدراسيعتين الضابطة والتجريبية المجمو

تحليل التباين المرافق تم استخدام الدافعية لتعلم العلوم في منحى الصف المقلوب لمعرفة أثر  .3

(ANCOVA)  في حساب دالالت الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين. أما أثر

  Independent)لعينتين مستقلتين -ستخدام اختبار ت، تم االتحصيل الدراسيالمنحى في 

 . (sample t-test في حساب دالالت الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين

أثر  للمتغير المستقل للدراسة  والمتمثل في مربع إيتا تم استخدام للتعرف على حجم األثر .4

لدى طالبات عينة  لدراسيمنحى الصف المقلوب في الدافعية لتعلم العلوم والتحصيل ا

 م(:2006المجموعة التجريبية، حيث تم استخدام المعادلة التالية) أبو عالم، 

 )df 2t )/2t + (( = حجم األثر = )  η2مربع إيتا )  

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 سيتم استعراض نتائج الدراسة ومناقشتها وفق تسلسل أسئلتها:

ثر التدريس باستخدام منحى الصف المقلوب في تنمية أ ما ينص السؤال األول على اآلتي:

  ؟الدافعية نحو تعلم العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي



 "......أثر التدريس بمنحى الصف المقلوب ــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1582

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 8)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

والتحقق من الفرضية الصفرية األولى "ال توجد فروق ذات داللة لإلجابة عن هذا السؤال 

ية (، بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبα  =0,05إحصائية عند مستوى )

ومتوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية نحو تعلم 

( 3العلوم" تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ويوضح الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 

ثم استخدام تحليل التباين المرافق  .لبعدي لمقياس الدافعية لتعلم العلومفي التطبيق ا

(ANCOVA)  في كل المحاور والمقياس ككل نتيجة لوجود داللة في بعض المحاور وفي

( يوضح نتائج استخدام تحليل التباين المرافق 4المقياس الكلي في التطبيق القبلي والجدول )

(ANCOVA) اس ككل لمتوسط درجات المجموعتين التجريبية في كل المحاور والمقي

 والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية لتعلم العلوم.

لمتوسط درجات المجموعتين التجريبية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(3) جدول

 .البعدي لمقياس الدافعية لتعلم العلوموالضابطة في التطبيق 

 المحور المجموعة العدد المتوسط الحسابي  ياالنحراف المعيار

 الكفاءة الذاتية التجريبية 27 23,852 3,602

 الضابطة 26 17,000 3,521

استراتيجيات التعلم  التجريبية 27 31,704 3,010

 الضابطة 26 20,962 3,704 النشط

 قيمة تعلم العلوم التجريبية 27 18,333 2,370

 الضابطة 26 14,654 2,475

 أهداف األداء التجريبية 27 15,444 2,154

 الضابطة 26 8,731 2,089

 أهداف التحصيل التجريبية 27 19,963 2,623

 الضابطة 26 15,692 10,178

 بيئة التعلم المحفزة التجريبية 27 24,519 2,119

 الضابطة 26 17,731 4,574

 المقياس ككل التجريبية 27 133,81 7,200

 الضابطة 26 92,885 8,011

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية بين طالبات 3يتضح من الجدول )

المقياس وفي مجمل المقياس.  رالمجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في محاو

 التباين المرافقتحليل ولمعرفة ما إذا كانت تلك الفروق دالة إحصائيا أم ال تم استخدام 

(ANCOVA) ( يوضح نتائج.4والجدول ) 
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في كل المحاور والمقياس ككل  (ANCOVA)نتائج استخدام تحليل التباين المرافق : (4جدول )
لمتوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية لتعلم 

 .العلوم

 المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "قيمة "ف
الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 األثر

 المحور األول: الكفاءة الذاتية
التطبيق 

 القبلي
85,197 1 85,197 7,577 0,008 0,132 

 0,556 0.001 62,629 704,216 1 704,216 المجموعة
    11,244 50 562,210 الخطأ

 المحور الثاني: استراتيجيات التعلم النشط
التطبيق 

 القبلي
68,660 1 68,660 6,732 0,012 0,119 

 0,753 0,001 152,005 1550,746 1 1550,746 المجموعة
    10,199 50 509,931 الخطأ

 المحور الثالث: قيمة تعلم العلوم
التطبيق 

 القبلي
87,757 1 87,757 12,184 0.001 0,196 

 0,374 0,001 29,818 214,736 1 214,736 المجموعة
    7,203 50 360,128 الخطأ

 المحور الرابع: أهداف األداء
التطبيق 

 القبلي
26,507 1 26,507 6,520 0,014 0,115 

 0,743 0,001 144,747 588,469 1 588,469 المجموعة
    4,066 50 203,275 الخطأ

 المحور الخامس: أهداف التحصيل
التطبيق 

 القبلي
33,252 1 33,252 0,608 0,439 0,012 

 - 0,102 2,779 152,009 1 152,009 المجموعة
    54,705 50 2735,250 الخطأ

 المحور السادس: بيئة التعلم المحفزة
التطبيق 

 القبلي
18,188 1 18,188 1,463 0,232 0,028 

 0,411 0,001 34,906 433,998 1 433,998 المجموعة
    12,433 50 261,668 الخطأ

 المقياس الكلي
التطبيق 

 القبلي
91,539 1 91,539 1.600 0,212 0,031 

 0,872 0,001 339,565 19431,169 1 19431,169 المجموعة
    57,224 50 2861,189 الخطأ
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بين مجموعتي الدراسة في المجموع الكلي  إحصائيةوجود داللة  (4يتضح من الجدول )

لتحصيل، وكل محاور مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم ما عدا المحور الخامس والمتعلق بأهداف ا

( نجد أنها لصالح المجموعة التجريبية. وبالتالي رفض الفرضية 3وعند الرجوع للجدول )

(، بين α  =0,05مستوى ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند" التي تنص على الصفرية

متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طالبات المجموعة 

البعدي لمقياس الدافعية نحو تعلم العلوم" للمقياس ككل وفي المحاور الضابطة في التطبيق 

ركز  إلى أن منحى الصف المقلوب قد ويمكن تفسير ذلك الخمسة ما عدا محور أهداف التحصيل.

الدراسة، حيث تمثل ذلك  فيعلى الجوانب التي تثير دافعية الطالب بشكل عام كما ورد ذكرها  

التعليمية والتي تساعد  ةشط الحديثة التي تجعل الطالب محور للعمليفي استراتيجيات التعلم الن

وجود وقت اكبر في  إلى باإلضافةالحماس و تشجع على التفكير في غرفة الصف،  إثارةعلى 

المنحى  أنبتطبيقها بشكل جيد، كما  واالستمتاعغرفة الصف لتنفيذ التجارب بارتياح واستيعابها 

 أنمع المعلم بعد  أو ات الطالبيةوالمناقشة مع المجموع األسئلةوفر للطالب بيئة خصبة لطرح 

الطالب يشعر  أنكما  لالستفسار بشكل أكثر تعمقاً  شاهد شرح المعلم عبر الفيديو وأصبح جاهزاً 

ادة الشرح شاهد الدرس من خالل الفيديو التعليمي وقام بإع أنبعد  واالرتياحبنوع من الثقة 

مع  على قراءة النص واتفق ذلك األفالمة دحيث لوحظ تفضيل الطلبة مشاه حسب حاجته وقدراته

غرفة الصف وهو مستعد لتطبيق األنشطة والتجارب في  إلىفيأتي ( 2015ما ورد في  الزين )

يجة والتشجيع وبشكل عام فقد اتفقت هذه النتجو من التعاون وفي بيئة غنية بالتعزيز والحماس 

الدافعية مثل دراسة  إثارةالصف المقلوب في  منحى مع الكثير من الدراسات حول فاعلية

( لتحديد 2006( المقترحة عند أبو عالم ) 2η) وبالرجوع لقيم مربع إيتا .(4201)البلوشية، 

رفع الدافعية مستوى حجم األثر نجد أن مقدار حجم األثر الذي أحدثه منحى الصف المقلوب في 

كما يمكن تفسير الفروق  .المقياس ككل وفي المحاور الدالةكان كبيراً في  الطلبة مادة العلوم لتعلم

 في كل محور من محاور المقياس وفق اآلتي

حيث يمكن تفسير تفوق المجموعة التجريبية على  :المحور األول: الكفاءة الذاتية

 ابنفسه ةى في تعزيز ثقة الطالبمنحالالدور الذي لعبه  إلىالمجموعة الضابطة في هذا المحور 

والعمل الجماعي والتمكن من المادة العلمية حيث ورد في  من خالل الحوارات والمناقشات،

وتنمية التفكير والتشجيع  ،األفكارتوليد ( دور المنحى في  2015) دراسة العيساوي والمعموري

من استنتاج  لعمليات العقليةيستهدف اه كما ان األفكار إنتاجفي  واألصالة ،على حل المشكالت

( والتفكير 2015تنمية التفكير االستقرائي )حمد هللا،  في هدور إلى باإلضافةوتحليل وتلخيص 

 ( وكل هذا من شأنه ان يعزز الكفاءة الذاتية لدى الطالب. 2015، شني)الم اإلبداعي

 س عبارات المقيا إلىبالرجوع  المحور الثاني: استراتيجيات التعلم النشط:

ز على االستراتيجيات التي تساعد كالمقياس ر أنالخاصة بمحور استراتيجيات التعلم النشط نجد 

ة على يالتجريب ةعلى اكتساب المفاهيم العلمية وربطها بالمفاهيم السابقة، ويعزى تفوق المجموع

التعلم النشط بشكل عام  استراتيجياتلى عمنحى التركيز  إلىالضابطة  المجموعة

 جة مع يم العلمية بشكل خاص وتتفق هذه النتيهساب المفاتالقائمة على اك اتيجياتواالستر
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 دراسة بيت ( و(Davies et al., 2013دراسة دافيز وأخرون  ( و2014دراسة )البلوشية، 

(Butt, 2014حول فاعلية الصف المقلوب في تعزيز ) استراتيجيات التعلم النشط. وتفعيل 

يعزى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة قد و :العلوم المحور الثالث: قيمة تعلم

االستقصائية  األنشطةتوفر الوقت الكافي للطلبة للقيام بالكثير من  في هذا المحور إلىالضابطة 

بعد  الطالباتوقيمة العلوم في نفوس  أهميةالتجريبية واستراتيجيات التعلم النشط التي عززت و

هذه النتيجة  واتفقتلمفاهيم والمعلومات بشكل نظري في غرفة الصف الكثير من ا ولنيتنا كنان 

والتي   (Thompson, & Mombourquette, 2014)ثومبسون ومومبوركوتي دراسة مع

وضحت أثر المنحى في التركيز على النشاطات العلمية العملية الفاعلة التي تحقق األهداف 

 التعليمية.

 إلىرجع تفوق المجموعة التجريبية في هذا المحور يوقد  المحور الرابع: أهداف األداء:

 باإلضافةقام بتعلمه صة للطالب للمناقشة والتأمل فيما الفر إتاحةفي  المقلوبدور منحى الصف 

التي قدموها مما  األعمالوالتأمل في  األسئلةتشجيع المعلم الطلبة على االستفسار وطرح  إلى

في غرفة  أقرانهمستمر واهتمام من قبل المعلم ومن  يعزز رغبة الطالب في الحصول على تقدير

  .الصف

 العبارات الخاصة بهذا المحور فقد إلىوبالرجوع  :المحور الخامس: أهداف التحصيل

على العمل الفردي،  والطالب المعلمكالً من عدم تركيز  إلىربما  هوجود فروق فييرجع عدم 

فسة ناعن الم اً الفريق الواحد بعيد وروحي تركز على العمل الجماع األنشطةحيث كانت اغلب 

 أكثرتركيز المنحى على العمل الجماعي والتعاوني  إلىالكثير من الدراسات  وأشارت الفردية.

 ,Hamdan et al., 2013; Aronson & Arfstrom 2015 )الزين، من العمل الفردي مثل

2013; .) 

تفوق المجموعة التجريبية على  سبب وقد يكون :المحور السادس: بيئة التعلم المحفزة

عن الضغط والتقيد بوقت ومكان  بعيدبسبب شعور الطالب بالحرية والمرونة في التعلم الضابطة 

 معين لالستيعاب كم كبير من المحتوى العلمي واتفقت هذه لنتيجة مع ما زرد في

((Bormann,2014، فسي وهذا التخلص من التوتر والضغط الن إلى ( باإلضافة2015) والزين

 .(Marlowe, 2012يتفق مع ما ورد في )

 ثانياً: أثر منحى الصف المقلوب في التحصيل الدراسي في مادة العلوم

أثر التدريس باستخدام منحى  ماثاني من الدراسة والذي ينص على "لإلجابة على السؤال ال

تم " العلوم؟ الصف المقلوب في التحصيل الدراسي لطالبات الصف التاسع األساسي في مادة

"ال توجد فروق ذات داللة  أنه من الدراسة والتي تنص على نيةالفرضية الصفرية الثااختبار 

درجات طالبات المجموعة التجريبية  ات(، بين متوسطα = 0.05إحصائية عند مستوى )

تم  ،"طبيق البعدي لالختبار التحصيليدرجات طالبات المجموعة الضابطة في التومتوسطات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيانات طالبات المجموعتين، كما تم تطبيق حساب 

للتعرف على داللة الفروق  (Independent Sample t-test)اختبار "ت" للعينتين المستقلتين 
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، وكانت االختبار التحصيلي لمادة العلومبين المتوسطين الحسابيين لمجموعتي الدراسة في 

 (.5ا يوضحها الجدول )النتائج كم

نتائج اختبار )ت( لحساب الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في مجموعتي : (5) جدول

 تطبيق البعدي لالختبار التحصيلي.الدراسة في ال

المستويات 

 المعرفية
 المجموعة

الدرجة 

 الكلية
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

قيمة 

)ت( 

عند د.ح 

(51) 

مستوى 

 الداللة
 قيمة

(2η ) 
حجم 

 األثر

 كبير 0,31 0,001 4,69 1,99 6,89 9 تجريبية المعرفة

 1,47 4,60 ضابطة

 كبير 0,15 0,005 2,92 3,70 10,22 15 تجريبية التطبيق

 2,77 7,56 ضابطة

 كبير 0,15 0,005 2,96 1,76 3,48 6 تجريبية االستدالل

 0,900 2,32 ضابطة

المجموع 

 لكليا

 كبير 0,22 0,001 3,77 6,94 20,59 30 تجريبية

 4,37 14,48 ضابطة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ( 5)يتضح من خالل الجدول 

المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي في المجموع الكلي، ومستوياته 

لتطبيق واالستدالل، في االختبار التحصيلي في وحدة المعرفية والتي تمثلت في المعرفة وا

 ةرفض الفرضية الصفري ملصالح المجموعة التجريبية، وعليه يت )الكهرباء وتطبيقاتها التقنية(

( لتحديد 2006( المقترحة عند أبو عالم ) 2η) وبالرجوع لقيم مربع إيتا من الدراسة. الثانية

ثر الذي أحدثه منحى الصف المقلوب في رفع التحصيل مستوى حجم األثر نجد أن مقدار حجم األ

الدراسي لدى طالبات الصف التاسع األساسي في وحدة )الكهرباء وتطبيقاتها التقنية( كان كبيراً 

ويفسر الباحثان سبب  في االختبار التحصيلي ككل وفي كل مستوى من المستويات التحصيلية.

ت الحسابية لدرجات طالبات المجموعتين بين المتوسطا إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

التجريبية والضابطة في المستويات الثالثة لالختبار التحصيلي )المعرفة والتطبيق واالستدالل( 

وفي االختبار التحصيلي ككل، إلى أن منحى الصف المقلوب عزز من تعلم الطالبات وفهمهن 

فره المنحى من إمكانيات ساعدت على لوحدة الكهرباء وتطبيقاتها التقنية، وذلك نظراً لما يو

تبسيط المفاهيم العلمية، إضافة إلى أن الطالبة ركزت على المستويات الدنيا من هرم بلوم في 

المنزل، وكانت لديها الفرصة إلعادة الشرح مراراً وتكراراً والتركيز على النقاط الغامضة لديها، 

ر عنها في اليوم التالي، ، لتستفس(للطالبالسجل المصاحب )وتدوين األسئلة واالستفسارات في 

وهذا يتفق ، حيث ان الطالبات يتعلمن بالسرعة التي تناسبهن وفي الزمان والمكان الذي يناسبهن

كما قام الباحثان في (Marcey & Brint, 2012) و ،(2015) الزين كل من مع ما ورد في 

استخدام الصور بشكل متدرج وتفصيلي ب الفيديو الذي أعداه بإيصال المفاهيم واألفكار للطالبات
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واألفالم التعليمية والخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم والرسوم الكاريكاتورية مما والفالشات 

وهذا يتفق  ساعد على ثبات المعلومة في أذهانهن وهذا كان واضحاً في أثناء المناقشات الصفية،

ا في غرفة الصف فقام الباحثان أم (Herreid, C & Schiller, N.A, 2013)مع دراسة 

بالتركيز على المستويات العليا من هرم بلوم،  فتأتي الطالبة وهي مستعدة لتطبيق ما شاهدته 

واستوعبته من حقائق ومفاهيم وأفكار علمية، فتقوم الطالبة في الصف بحل أسئلة القدرات العليا 

تعلم النشط مع زميالتها تحت إشراف و تنفيذ التجارب العلمية واالستكشافات، واستراتيجيات ال

ة )الكهرباء وتطبيقاته المعلمة، كل ذلك ساعد في رفع مستوى التحصيل العلمي للطالبات في وحد

اتفقت هذه  كما. Bergman & Sam, 2012)( و)2015وهذا يتفق مع دراسة الزين ) التقنية(

لمدارس التي طبقت منحى الصف النتيجة مع نتائج الكثير من التقارير الواردة من الجامعات وا

 ,Aronson & Arfstromالمقلوب في مواد مختلفة مثل الفيزياء واألحياء والرياضيات )

( والتي Daived, Dean, & Ball, 2013كما اتفقت مع دراسة ديفيد ودين وبول ) .(2013

لتجريبية أشارت إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة بعد تدريس المجموعة ا

وفق منحى الصف المقلوب، وفي ما يتعلق بفاعلية استراتيجيات التعلم النشط في رفع التحصيل 

 ؛2011الرواحي،  ؛2010 ،)األسطلالعلمي فقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع كل من دراسة 

(، وفي ما يتعلق بأثر 2004؛ عبد الوهاب، 2011؛ أبو هدروس والفرا، 2009الزايدي، 

التقانة في رفع التحصيل الدراسي، فقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )خالد،  استخدام

 (.2011؛ عبد كاظم، 2008

 بما يلي: فإنها توصيفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، : التوصيات والمقترحات

 للعاملين في الميدان التربوي

طيط الدروس وتنفيذها باستخدام منحى الصف إعداد دورات تدريبية للعاملين في كيفية تخ .1

 المقلوب.

االهتمام بطلبة كلية التربية وإدخال منحى الصف المقلوب إلى مقرراتهم ويتضمن ذلك  .2

 تدريسهم نشأة الصف المقلوب ومميزاته، وعيوبه وكيفيه تطبيقه في غرفة الصف.

التي  االستراتيجياتق وإقامة الورش للمعلمين حول تطبي بالدافعية نحو التعلم االهتمام .3

 لدى الطلبة. هاتنمي

توفير بعض المصادر ألسئلة القدرات العليا باإلضافة إلى التجارب واالستكشافات التي  .4

يمكن تنفيذها في غرفة الصف لتكون معيناً للمعلم المطبق لمنحى الصف المقلوب في غرفة 

 الصف.

ريس والتشجيع على استخدام منحى تشجيع المعلمات على استخدام التقنيات الحديثة في التد .5

 .الصف المقلوب بشكل خاص

 للباحثين التربويين

إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية على مواد دراسية مختلفة )الكيمياء، والفيزياء،  .1

 واألحياء( وفي صفوف دراسية مختلفة.
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الناقد،  تعلمية أخرى )التفكير -دراسة أثر منحى الصف المقلوب على متغيرات تعليمية .2

 مفهوم الذات، االتجاهات العلمية، الدافعية(.
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 األهداف:
طرق تنفيذ الدرس 

 خلل الفيلم

األنشطة والطرق 

واألسالي  

التدريسية في 

 غرفة الصف

 الزمن

الوسائل 

وتقنيات 
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 المستخدمة

 التقويم

يتوقع من الطالبة 

أن تكون قادرة 

تذكر  -1على أن: 

أجهزة توليد 

 الشحنات.

" :# عصف ذهني

طريقة هل تكفي 

الدلك واإلحتكاك 

لتوليد كميات كبيرة 

من الشحنات؟" مع 

عرض صور لطرق 

 الدلك واإلحتكاك.

عرض مخطط 
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أمثلة على تولد 

الكهرباء الساكنة 

 في حياتنا اليومية.

كتيب األنشطة  د2

 المرافق.

@ أذكري أهمية 

توليد شحنات 

كهربائية ساكنة 
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الشحنات الكهربائية 

المتولدة في مولد 

 فان دي جراف؟

تتعرف على  -2

مقدار ووحدة 

 الشحنات

# عصف ذهني: 

المعلمة  تعرض

صور لكميات 

مختلفة في الحياة 

مثل الحجم والطول 

والحرارة وتطلب من 

الطالبات ذكر 

وحداتهم ثم تعرض 

صورتين لطفلين 

أحدهم كتلته كبيرة 

 سؤال معرفة:

ما الوحدة الدولية 

لقياس كمية 

الشحنات وما 

 رمزها؟

كتيب األنشطة  د 3

 المرافق

@ اختاري اإلجابة 

الصحيحة: الوحدة 

الدولية لقياس كمية 

 الشحنات هي:

1- C 

2- N 

3- M 

التمهيد في غرفة الصف: تنفيذ 

الواجب الصفي اليومي قبل البدء في  

 د 5تنفيذ التجارب واألنشطة. 

 

 

 

 

 

 التمهيد ) في المنزل(:

تعرض المعلمة في الفيديو أوالً األهداف التي  -1

عى لتحقيقها في الدرس مع الطالبات، ثم تس

تقوم بعمل مراجعة على ما تمت دراسته 

 الحصة السابقة.
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 األهداف:
طرق تنفيذ الدرس 

 خلل الفيلم

األنشطة والطرق 

واألسالي  

التدريسية في 

 غرفة الصف

 الزمن

الوسائل 

وتقنيات 

التعليم 

 المستخدمة

 التقويم

واآلخر صغيرة 

وتطلب من الطالبات 

تقدير كتلة الطفلين، 

وبعد أن تعطي 

الطالبات مقادير 

للكتلتين تخبر 

المعلمة الطالبات أن 

قدار كل شيء بم

وكذلك الشحنات لها 

مقادير مختلفة، ولها 

وحدة دولية ووحدتها 

 Cالكولوم ورمزها 

تفترض الدور  -3

قوم به الذي ت

اإللكترونات 

الحرة في توليد 

 التيار الكهربائي. 

: فلش تعليمي# 

تعرض المعلمة 

فالش لتوضح 

 مكونات الذرة.

الرسوم #

: الكاريكاتورية

لتوضيح متى تكون 

 الذرة متعادلة.

: رسوم ومخططات#

توضح متى تتحول 

الذرة أليون موجب 

 وأيون سالب.

: إستمطار األفكار# 

من المسؤول عن 

ل الذرة أليون تحوي

 موجب وأيون سالب.

 # نشاط من أنا:
 لتعريف الذرة.

مخطط # 

: لقياس توضيحي

مدى فهم 

الطالبات للذرة 

 المتعادلة.

مخطط # 

لقياس توضيحي: 

مدى فهم 

الطالبات 

بمصطلح األيون 

الموجب واأليون 

 السالب.

لخارطة #ا

لقياس الذهنية: 

فهم الطالبات 

حول ما يتعلق 

 بمفهوم الذرة.

 

3 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

كتيب األنشطة 

 المرافق.

# كيف تنتج كل من 

األيونات الموجبة 

 والسالبة؟

# عللي: الذرة : 

 متعادلة الشحنة.

# اشرحي دور 

اإللكترونات في 

توليد التيار 

 الكهربائي.
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 تجري المعلمة مراجعه سريعة على ما تمت دراسته في الحصة السابقة كما في الشكلين التاليين.

 
 

 

 تعرض المعلمة فيديو يوضح لماذا تجذب األجسام بعد دلكها كما في الشكل التالي، ثم تعرض نشاط مصاحب
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توضح المعلمة للطالبات الطرق التقليدية لتوليد الشحنات ثم تعرض عليهن فيديو يوضح الجهاز  المستخدم 

 .لتوليد الشحنات بكميات كبيرة كما في الشكلين التاليين

 

  

 

تستخدم المعلمة مثال الكتلة لتوضح أن لكل شيء مقدار، ووحدة ثم توضح للطالبات مقدار ووحدة كمية الشحنات كما 

 في الشكلين التاليين
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كاتورية كما في الشكلين تشرح المعلمة مكونات الذرة ثم تشرح لهم مفهوم الذرة المتعادلة باستخدام الرسوم الكاري

 التاليين

 

  

 

 توضح المعلمة للطالبات مفهوم األيون السالب واأليون الموجب كما في الشكلين التاليين.
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 (2ملحق )

 مقياس دافعية الطلبة لتعلم مادة العلوم

 االسم : ....................................... الصف :......................................

ضمن هذا االستبيان عبارات عن استعدادك للمشاركة في صف العلوم، ال توجد عبارات : يتعزيزتي الطال 

صحيحة وعبارات خاطئة إجابتك تعكس رأيك عن الموضوع. سيتم سؤالك للتعرف على مدى موافقتك حول كل 

 عبارة. فكر ألي مدى يمكن أن تعكس العبارة مدى استعدادك للمشاركة في مادة العلوم. 

 

ال 

 أوافق

 دةبش

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة

سواء كان محتوى العلوم صعب أو سهل أستطيع أن أفهمه  -1

 وأستوعبه.

     

      أنا لست واثقاً من فهمي لمفاهيم العلوم الصعبة. -2

      أنا واثق أنني استطيع أن أحل اختبارات العلوم بسهولة. -3

كل الحاالت، فأنا ال استطيع  ال يهم مقدار الجهد الذي أبذله، في -4

 أن أفهم العلوم

     

عندما تكون أنشطة العلوم صعبة جداً، أشعر باإلحباط أو أقوم  -5

 بحل الجزء السهل منها فقط.

     

خالل حلي ألنشطة العلوم، أفضل أن أسأل زمالئي عن اإلجابة  -6

 بدالً من التفكير في الحل بنفسي.

     

وى العلوم صعب، ال أحاول أن أفهم الموضوع عندما أجد أن محت -7

 وأتعلمه أكثر.

     

      عندما أتعلم مفاهيم جديدة في العلوم أكون حريصاً  على فهمها. -8

عندما أتعلم مفاهيم جديدة في العلوم، أكون حريص على ربطها  -9

 بخبراتي السابقة.

     

الكثير من  عندما ال استوعب مفهوم جديد في العلوم ، أجد -10

 المراجع العلمية التي ارجع لها.

     

عندما أجد صعوبة في استيعاب المفاهيم الجديدة في العلوم ،  -11

 أحب أن أناقشها مع المعلم والطلبة للتحقق من فهمي لها.

     

خالل عمليات التعلم، أكون حريص على ربط المفاهيم  التي  -12

 تعلمتها ببعضها البعض.

     

      عندما أخطأ، أحاول أن افهم لماذا أخطأت. -13

عندما أواجه معلومات جديدة في العلوم ال أفهمها، استمر في  -14

 محاولة فهمها.

     

عندما أواجه مفاهيم جديدة في العلوم تتعارض مع ما فهمته  - 15

 سابقاً من مفاهيم، أحاول أن أفهم لماذا.

     

هم، ألني أستطيع استخدامه في حياتي أعتقد بأن تعلم العلوم م -16

 اليومية.

     

      أعتقد بأن تعلم العلوم مهم ألنه يحاكي تفكيري. -17
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ال 

 أوافق

 دةبش

ال 

 أوافق
 أوافق محايد

أوافق 

 بشدة

أعتقد أن تعلم العلوم مهم ألنها تعلمنا كيف نحل المشاكل  -18

 والقضايا. 

     

أعتقد بان تعلم العلوم مهم ألننا نتشارك في تنفيذ األنشطة  -19

 االستقصائية.

     

أعتقد أن تعلم العلوم مهم، ألنه يعطيني فرصة إلشباع فضولي  -20

 من خالل تعلم العلوم.

     

      أنا أشارك في مادة العلوم للحصول على معدل عالي -21

أنا أشارك في مادة العلوم ألظهر في مستوى أحسن من  -22

 زمالئي.

     

      ي أني ذكي.أنا أشارك في مادة المعلوم ليقول عني زمالئ -23

أنا أشارك في مادة العلوم ألحصل على اهتمام اكبر من قبل  -24

 المعلم. 

     

أشعر بانتماء وحب للمادة عندما احصل على درجات أكبر في  -25

 العلوم.

     

اشعر بالحب واالنتماء لمادة العلوم عندما أشعر بالثقة من فهمي  -26

 لمحتوى العلوم.

     

الحب واالنتماء لمادة العلوم عندما أكون قادرا على حل أشعر ب -27

 المشكالت والمسائل الصعبة.

     

أشعر بالحب واالنتماء لمادة العلوم عندما يقبل المعلم  أفكاري  -28

 ويؤيدونها.

     

أشعر بالحب واالنتماء لمادة العلوم عندما يقبل الزمالء  في  -29

 الصف أفكاري ويؤيدونها.

     

أنا على استعداد للمشاركة في مادة العلوم ، الن المحتوى مثير  -30

 ومتجدد.

     

أنا على استعداد للمشاركة في مادة العلوم ، الن المعلم يستخدم  -31

 الكثير من  طرق التدريس المتنوعة.

     

أنا على استعداد للمشاركة في مادة العلوم، الن المعلم ال  -32

 دراسة.يعرضنا للضغط في ال

     

أنا على استعداد للمشاركة في مادة العلوم، الن المعلم يهتم بي  -33

 وبأفكاري.

     

أنا على استعداد للمشاركة في مادة العلوم، ألن المادة مثير  -34

 للتحدي.

     

أنا على استعداد للمشاركة في مادة العلوم، ألن الطلبة  -35

 يتشاركون في النقاش والحوار.
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 ( 3ملحق )

 اختبار التحصيل الدراسي في مادة العلوم للصف التاسع األساسي

 

 درجة( 12األسئلة الموضوعية: )

 ( التالية: 1-12ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات )

 . يستخدم جهاز األميتر لقياس :1

 المقاومة الكهربائية      د( القدرة.أ( شدة التيار    ب( فرق الجهد الكهربائي    ج(     

 

 . نوع الكهرباء التي يمثلها كل شكل من الشكلين المجاورين ، يمثلها الرمز: 2

 

 الشكل )ب( الشكل)أ ( الرمز

 حركية كيميائية أ

 إشعاعية كيميائية ب

 كيميائية إشعاعية ج

 حركية إشعاعية د

 

 المستهلكة في المنازل هي: لكهربائيةا. الوحدة التجارية التي تقاس بها الطاقة 3

 أ( الواط              ب( الكيلو واط          ج( الواط ساعة           د( الكيلو واط ساعة   

 

 . الرمز الذي يشير الى المصباح في الدائرة الكهربائية هو :4

 د(                      ج(                      ب(                               أ(        

 

 

 

 . في الدائرة الموضحة بالشكل المقابل قيمة التيار الكلي بوحدة األمبير يساوي:5

 

 0,5ب(                 0,4أ(      

  30د(                 2,2ج(     

 

 

 

 

    . عند مرور تيار كهربائي في سلك التنجستن تتحول الطاقة الكهربائية الى طاقة:     6

 أ( حرارية        ب( ضوئية وحرارية         ج( مغناطيسية             د( ميكانيكية

 

 جميع ما يلي من طرق توليد الكهرباء الساكنة ما عدا: . 7

 أ( دلك ساق من الزجاج بقطعة من الحرير.   

 ب( مسح األرضية بقطعة مبللة من القماش. 

 كية.ج( تنظيف السجادة بواسطة مكنسة بالستي 

 د( تمشيط الشعر الجاف بمشط من البالستيك. 
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قامت ريم بتوصيل دائرة كهربائية بأربع مواد مجهولة ومختلفة، وفي كل مرة كانت إضاءة المصباح مختلفة،  . 8

 أي المواد المجهولة كانت مقاومتها أعلى ما يمكن؟ 

 ب( أ.

 د( ج(

بتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، في أي من األشكال . جهاز المزدوج الحراري هو الجهاز الذي يقوم 9

 التالية تكون ظاهرة االزدواج الحراري أكثر وضوحاً:

 ب( )أ

 د( ج( 
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 2018(، 8)32د اإلنسانية( المجل ث )العلومألبحاــــــ مجلة جامعة النجاح لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الشكل المقابل يوضح دائرتين كهربائيتين، الدائرة )أ( تم توصيلها بمقاومتين، والدائرة )ب( تم  توصيلها بثالث 10

 ك أي العبارات التالية صحيحة: مقاومات، في ضوء ذل

 أ( شدة التيار الكهربائي في الدائرة ) أ( أكبر من شدة التيار في الدائرة )ب(. 

 ب( شدة التيار الكهربائي في الدائرة )أ( أقل من شدة التيار في الدائرة )ب(.

 ج( شدة التيار متساوية في الدائرتين.

 د( ال تتأثر قيمة شدة التيار بالمقاومات.

 

 

 

مصابيح على التوالي وكانت قيمة شدة  4. قامت ليلى بحساب قيمة شدة التيار في دائرة كهربائية تم فيها توصيل 11

 أمبير، فكم ستصبح قيمة شدة التيار بوحدة األمبير عند نزع أحد المصابيح؟ 4التيار = 

 تيار كهربائي.د ( لن يمر                1ج(                  2ب(                4أ( 

 

. في تجربة أجرتها سعاد لدراسة تأثير طول سلك الملف وسرعة حركة مغناطيس مقترباً ومبتعداً عن الملف على 12

 قيمة التيار الكهربائي المتولد، الحالة التي ستحصل فيها سعاد على أعلى قيمة للتيار الكهربائي هي: 

 

 أ.

 ب(

 ج( 

 د(

 

 درجة( 18: )ثانيا: األسئلة المقالية 

 السؤال األول: 

 وصلت سلمى دائرة كهربائية كما في الشكل المقابل:  -أ

 2 1 المادة

 C 120 50درجة اإلنصهار
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  لموضحة في الجدول هي األنسب لصناعة منصهر يحمي األجهزة من التلف في الموقع )أ( ؟أي المواد ا -1

 فسري إجابتك: -2

 

من التنجستن، بينما يتم صناعة أسالك التوصيل الكهربائية من  كعللي: يوجد داخل المدفأة سل -ب

 ...........النحاس؟................................................................................

 (A  شدة التيار)  الجهاز

 1,7 تلفاز ملون

 8,8 محمصة خبز

 11,7 فرن ميكروويف

 12,5 إبريق كهربائي

 0,4 يوراد

 

 

 السؤال الثاني: 

لة عن األسئي أجيباور يمثل شدة التيار التي تعمل عليها بعض األجهزة المنزلية، أدرسيه جيداً ثم الجدول المج -أ

 التالية:  

 ة التيار الكهربائي؟ما المقصود بشد -1

 السابق؟ ( في الجدول Aإلى ماذا يرمز الرمز )  -2

 ألميتر كأجهزة تستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي؟اما الفرق بين الجلفانومتر و -2

لتوازي ، اجهزة الموضحة في الجدول السابق بأحد الدوائر الكهربائية المنزلية مع بعضها على إذا وصلت األ -3

 ( . ولماذا؟A) 30فهل يكفيها أن توصل بأسالك تتحمل تيار شدته 

 

 السؤال الثالث: 

 جئوسجلت النتا لعالقة بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشدة التيار المار فيه،قامت منى بإجراء تجربة لتحديد ا

 التي حصلت عليها في الجدول التالي، أدرسي الجدول وأجيبي عن األسئلة التالية:

 1 2 3 4 (Iشدة التيار)

 V 2 4 6 8)فرق الجهد)

 

 ارسمي العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار:  -1
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 ساق من األبونيت

قطعة 

 صوف

2 1 

 قصاصات 

 الورق
 ساق من األبونيت

 لمكافئة للموصل؟احسبي المقاومة ا -2

اومة إذا استبدلت منى الموصل بآخر من نفس نوع المعدن، ولكنه أقصر في الطول، ما الذي يحدث لمق -3

 الموصل:

 ة           )  ضعي دائرة على اإلجابة الصحيحة(تقل المقاوم -مة     /      بتزيد المقاو -أ        

 السؤال الرابع: 

(، ثم قامت بتقريبها من 1ساق األبونيت بقطعه من الصوف كما في شكل )قامت مروة بدلك أحد طرفي  -أ 

(، والحظت انجذاب قصاصات الورق لساق األبونيت، في ضوء ذلك اجيبي عن 2قصاصات الورق كما في الشكل )

 األسئلة التالية: 

 

 

 

 

 

 

 ل المجاور،ماذا يحدث عند تقريب قطعة الصوف السابقة من قصاصات الورق، كما في الشك .1

  فسري علمياً. 

 

 

 

 

قامت مروة  بدلك ساق أبونيت أخرى بقطة من الصوف، ماذا تتوقعين أن يحدث عند تقريبهما  من بعضهما  -2

 كما في الشكل المجاور، فسري إجابتك علمياً؟

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل الشكل المقابل والذي يوضح نموذج فاتورة ألحد  -ب

، علماً بأن قيمة 14/5/2015د تاريخ المنازل أحسبي قراءة العدا

 10لاير عماني.) سعر الكيلو وات =  30,500الفاتورة بلغت 

 بيسات(.

 

 

 

قطعة 

 صوفال
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 السؤال الخامس: 

 ( موضحان كما في الشكلين اآلتيين، أدرسيهما ثم أجيبي عن األسئلة التالية :Bو   Aأ. لديك جهازين ) 

 

 (.........................B....................  )(........Aماذا يمثل كال من الشكلين ؟  ) - 1

 (؟....................................................Aما وظيفة الجزء المشار اليه بالرمز ) -2

  (  ...............................Bما وظيفة الجزء المشار اليه بالرمز )س( في الشكل )  -3

 

خدم مكبات النفايات رافعات كهرومغناطيسية لفصل الحديد عن باقي المعادن باستخدام المغناطيس ب. تست

 الكهربائي، ضعي مقترحين لزيادة كفاءة عمل الرافعة.

1- .................................................................................................... 

2 -............................................................................ 


