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مشكلة البحث
ٌعتقد الكثٌرون من ؼٌر ذوي االختصاص ان مهنة التدرٌس هً مهنة من ال مهنة ل
وانها ال تتطلب سوى االلمام بالمادة العلمٌة  ،ومن هنا انبثقت مشكلة البحث الحالً ،
حٌث الحظ الباحث من خالل ممارست لمهنة تدرٌس الفٌزٌاء ألكثر من عشرٌن عاما"
ان اؼلب مدرسً الفٌزٌاء لٌس لدٌهم المام سوى بالمادة العلمٌة التً ٌدرسونها ولم
ّ
ٌطلعوا على طرائق تدرٌس العلوم سوى اٌام الدراسة ان كانوا خرٌجً كلٌات التربٌة اما
خرٌجو الكلٌات االخرى فلم ٌطلعوا علٌها اطالقا" سوى اطالع سرٌع اٌام الدورات
التدرٌبٌة التً تركز اهتمامها على المادة العلمٌة وتعطً اهتماما" قلٌال" جدا" لطرائق
تدرٌس العلوم وؼالبا" ما ٌقوم بتدرٌس هذه المادة فً الدورات التدرٌبٌة افراد لٌسوا من
ذوي االختصاص وهم انفسهم لٌس لدٌهم المام بطرائق تدرٌس العلوم ففاقد الشٌئ ال
ٌعطٌ .
ان طرائق تدرٌس العلوم الحدٌثة تعتمد على قٌام المتعلم بالعمل بنفس وعدم االعتماد
على المعلم بشكل اساسً وضرورة وصول المتعلم الى المعرفة العلمٌة بنفس من خالل
اكساب مهارات التفكٌر العلمً وهذا ما ال ٌفعل اؼلب مدرسً الفٌزٌاء اما نتٌجة لعدم
استٌعاب ذلك او ان همهم الوحٌد هو اكمال المقرر الدراسً مهما تكون الطرائق
التدرٌسٌة المتبعة فً ذلك .
ان منزلة الطرٌقة التدرٌسٌة من المنهج كمنزلة المكائن واآلالت فً معمل ما من المواد
الخام الموجودة فٌ فال ٌستطٌع العمال التصرؾ بهذه المواد ان لم تتوفر لدٌهم اآلالت
والمكائن  ،كما ان المدرس ال ٌستطٌع التصرؾ بالمادة والموضوع تصرفا" ٌؤدي ب
الى الؽاٌة المنشودة اذا لم ٌكن هناك تصمٌم وطرٌقة ما ( نهاد  ، 0991 ،ص. ) 001
المبحث األول
ٌتناول هذا المبحث اهمٌة البحث والحاجة الٌ واهداؾ البحث وحدوده وتحدٌد
المصطلحات .
اهمٌة البحث
ٌستمد البحث الحالً اهمٌت من اهمٌة الطرٌقة التدرٌسٌة فً العملٌة التربوٌة  ،حٌث
انها تشكل الربع األهم فً المنهج اذا نظرنا للمنهج على ان منظومة رباعٌة تتألؾ من
المحتوى واألهداؾ والطرٌقة والتقوٌم  ،فال قٌمة لألجزاء الثالثة االخرى فً تدرٌس
العلوم وؼٌرها ما لم ٌتم تنفٌذ المنهج بطرٌقة تأخذ بنظر االعتبار عدد المتعلمٌن والفروق
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الفردٌة بٌنهم واتساع اهداؾ تدرٌس العلوم وتنوع الموضوعات العلمٌة واالنفجار
المعرفً .
لقد اصبح عمل مدرس العلوم عامة والفٌزٌاء خاصة حالٌا" اكثر تعقٌدا" وٌحتاج الى
الكثٌر من الجهد فً التخطٌط للدرس ألن النظرة للعلم لم تعد قاصرة على ان هٌكل من
المعلومات ولم ٌعد دور مدرس العلوم االهتمام بالمعلومات فقط بل ٌهتم بتنمٌة العملٌات
العقلٌة لدى المتعلمٌن وتدرٌبهم على طرائق التفكٌر واسلوب حل المشكالت الى ؼٌر ذلك
من االهداؾ .
ان طرٌقة تدرٌس العلوم الناجحة تتمٌز بصفتٌن اساسٌتٌن اولهما انها تعطً للعملٌات
العقلٌة اهتماما" اكثر من المعرفة العلمٌة وثانٌهما انها تعطً المتعلم دورا" اكثر فاعلٌة
واٌجابٌة فً الدرس ( نادر وآخرون  ، 0991 ،ص ) 019 – 011
ٌقول المنظر التربوي ( كلباترٌك ) نقال" عن ( نهاد  ( : ) 0991 ،ان الطرٌقة فً
التدرٌس ركن من اركان وانها ساق من سٌقان التربٌة والتعلٌم والساق االخرى هً
المنهج فال تستطٌع عملٌة التعلٌم من السٌر على ساق واحد ان اهملت تلك الطرٌقة فلٌس
للمنهج والمواضٌع الدراسٌة اٌة قٌمة اذا لم تنفذ بطرٌقة مثلى ) ( نهاد  ، 0991 ،ص
) 001
اهداف البحث
ٌسعى البحث الحالً لتحقٌق االهداؾ االتٌة :
 - 0التعرؾ على مستوى معرفة مدرسً الفٌزٌاء لطرائق تدرٌس العلوم
 -2االجابة عن السؤال االتً :
هل ٌختلؾ مستوى معرفة مدرسً الفٌزٌاء لطرائق تدرٌس العلوم تبعا" للمتؽٌرات
االتٌة  :المؤهل التربوي ( علوم  ،تربٌة )  ،عدد سنوات الخدمة  ،عدد الدورات
التدرٌبٌة  ،الجنس ( ذكر  ،انثى ) وذلك من خالل التحقق من صحة الفرضٌات الصفرٌة
االتٌة :
أ -ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسطات درجات
المدرسٌن تعزى للمؤهل التربوي .
ب -ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسطات درجات
المدرسٌن تعزى لعدد سنوات الخدمة .
ت -ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسطات درجات
المدرسٌن تعزى لعدد الدورات التدرٌبٌة .
ث -ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى داللة  %5بٌن متوسطات درجات
المدرسٌن تعزى للجنس .
حدود البحث
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ٌقتصر البحث الحالً على مدرسً ومدرسات الفٌزٌاء فً المرحلة الثانوٌة فً قضاء
بعقوبة للعام الدراسً  2116 – 2115م .
تحدٌد المصطلحات
حدد الباحث المصطلحات التً تضمنها البحث والتً تحتاج الى تعرٌؾ وهً:
 - 0المستوى المعرفً :
لم ٌجد الباحث تعرٌفا" لهذا المصطلح سوى تعرٌؾ ( زٌتون  ) 0994 ،حٌث عرف
( زٌتون ) بأن  ( :مستوى اكتساب المعرفة العلمٌة والمعلومات وتنمٌة القدرات
والمهارات فً استخدام هذه المعرفة العلمٌة اذ صنفها ( بلوم ) الى ستة مستوٌات
فرعٌة أدناها التذكر وأعالها التقوٌم ( زٌتون ) 51 ، 0994 ،
التعرٌف االجرائً
هو مستوى اكتساب مدرسً الفٌزٌاء للمعلومات المتعلقة بطرائق تدرٌس العلوم
والذي تحدده استجاباتهم لالختبار التحصٌلً الذي أعده الباحث لهذا الؽرض .
الطرٌقة التدرٌسٌة :
عرفها ( علً  ، 2110 ،ص ) 65بأنها  ( :وسائل االتصال الحقٌقٌة الحاملة لرسالة
التعلم سواء" كان محتوى هذه الرسالة معرفٌا" أو مهارٌا" أو عاطفٌا" أو قٌمٌا" )
وعرفها ( نهاد  ، 0991 ،ص ) 001بأنها  ( :مجموع األنشطة واالجراءات التً
ٌقوم بها المدرس والتً تبدو اثارها على ما ٌتعلم التالمٌذ )
التعرٌف االجرائً
هً مجموع االنشطة واالجراءات التً ٌقوم بها مدرس الفٌزٌاء والتً تبدو آثارها
على ما ٌتعلم التالمٌذ من معلومات واتجاهات ومهارات .
المبحث الثانً
دراسات سابقة
فٌما ٌأتً بعض الدراسات السابقة التً تناولت كشؾ الحالة المعرفٌة لمدرسً العلوم
ولكن فً جوانب اخرى ؼٌر طرائق تدرٌس العلوم ألن الباحث لم ٌجد دراسات
تناولت هذا الموضوع :
 - 0دراسة ( الخلٌلً وبل  : ) 0911جاءت هذه الدراسة الستقصاء مستوى معرفة
مدرسً العلوم فً المرحلة الثانوٌة فً شمال االردن بقواعد السالمة فً العمل
المختبري وكشفت الدراسة عن وجود ضعؾ فً مستوى معرفة المدرسٌن
بقواعد السالمة فً العمل المختبري حتى فً مجال اختصاصهم .
 - 2دراسة ( القادري  : ) 0919اجرٌت هذه الدراسة الستقصاء الحالة المعرفٌة
فً مفهوم الحركة الدائرٌة لدى كل من طلبة قسم الفٌزٌاء فً الجامعة ومدرسً
الفٌزٌاء فً األردن ودلت نتائج الدراسة على تدن فً مستوى معرفة مدرسً
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الفٌزٌاء فً االردن للمفاهٌم المرتبطة بالحركة الدائرٌة وشٌوع انماط عدٌدة من
الفهم الخاطئ لدٌهم فً هذه المفاهٌم .
 - 3دراسة ( الخلٌلً وبل  : ) 0990استهدفت هذه الدراسة كشؾ الحالة المعرفٌة
لمعلمً العلوم فً األردن فٌما ٌتعلق بالمفاهٌم الفٌزٌائٌة التً ٌدرسونها وكشفت
الدراسة عن تدن فً الحالة المعرفٌة لمعلمً العلوم فً المرحلة االبتدائٌة
والمتوسطة فً المفاهٌم الفٌزٌائٌة التً ٌدرسونها لطالبهم  ،وعلى الرؼم من
انها كشفت عن وجود فروق ذات داللة احصائٌة تعزى للجنس ولصالح الذكور
فً المستوى المعرفً فً هذه المفاهٌم اال ان الفروق التً تعزى للمؤهل أو
للتفاعل بٌن المؤهل والجنس لم تكن ذات داللة احصائٌة .
 - 4دراسة ( المعموري  : ) 2114 ،اجرٌت هذه الدراسة الستقصاء الحالة
المعرفٌة لمعلمً العلوم فً محافظة دٌالى فً العراق فٌما ٌتعلق بالمفاهٌم
الفٌزٌائٌة التً ٌدرسونها وكشفت الدراسة ان مستوى معرفة معلمً العلوم
للمفاهٌم الفٌزٌائٌة التً ٌدرسونها بالمستوى المقبول وان مستوى المعرفة هذا
ٌختلؾ باختالؾ الجنس ولصالح االناث وباختالؾ المؤهل ولصالح التأهٌل
التربوي .
المبحث الثالث
ٌتناول هذا المبحث االجراءات التً اتبعت لتحقٌق اهداؾ البحث وهً :
 - 0وصؾ مجتمع البحث وعٌنت  -2وصؾ أداة البحث التً استخدمت فً جمع
البٌانات
مجتمع البحث وعٌنته :
ٌتألؾ مجتمع البحث من جمٌع مدرسً ومدرسات الفٌزٌاء الذي تم تحدٌدهم فً حدود
البحث والبالػ عددهم (  ) 11مدرسا" ومدرسة  ،أما عٌنة البحث فتم اختٌارها
عشوائٌا" حٌث كان حجم العٌنة (  ) 31مدرسا" ومدرسة وبذلك فان حجم العٌنة
ٌشكل  %31من حجم مجتمع البحث .
أداة البحث :
استخدم الباحث اختبارا" تحصٌلٌا" قام باعداده بنفس لتحقٌق اهداؾ البحث بعد
االطالع على االدبٌات السابقة المتعلقة بالموضوع وللتحقق من الصدق الظاهري
لألداة تم عرض فقرات االختبار على لجنة من المحكمٌن ( ملحق  ) 0وبعد تحلٌل
آراء المحكمٌن تم اجراء بعض التعدٌالت المناسبة واصبح عدد فقرات االختبار
بصورت النهائٌة (  ) 25فقرة من نوع االختٌار من متعدد توزعت على أربعة
مجاالت هً  :مجال مستوٌات المعرفة العلمٌة ( الفقرات من  0الى  ) 4ومجال
األهداؾ التربوٌة – التعلٌمٌة ( الفقرات من  5الى  ) 01ومجال طرائق تدرٌس
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العلوم ( الفقرات من  00الى  ) 09ومجال التقوٌم فً طرائق تدرٌس العلوم (
الفقرات من  20الى  ) 25وللتأكد من وضوح فقرات االختبار وصالحٌتها  ،طبق
االختبار بصورت األولٌة على عٌنة من المدرسٌن والمدرسات بلػ عددهم ( )1
وعدلت الفقرات التً استفسر عنها هؤالء المدرسون  ،وتم حساب وقت االجابة على
االختبار ( ) 45دقٌقة .
وبعد طبع االختبار بصورت النهائٌة ( ملحق  ) 2طبق مرتٌن على افراد العٌنة وذلك
لحساب معامل ثبات بطرٌقة اعادة االختبار  ،وبعد تصحٌح اجابات المدرسٌن فً
المرتٌن باستخدام مفتاح التصحٌح الذي أعده الباحث ( ملحق  ) 3تم حساب معامل
ارتباط بٌرسون بٌن الدرجات التً حصل علٌها المدرسون فً المرتٌن وبلػ
(  ) 1 ،16لٌمثل معامل ثبات االختبار وهً نسبة جٌدة  ،وعلٌ ٌعتبر هذا االختبار
جاهزا" للتطبٌق .
المبحث الرابع
ٌتضمن هذا المبحث عرضا" للنتائج التً توصل الٌها الباحث وتحلٌلها فً ضوء
أهداؾ البحث ومن ثم تقدٌم التوصٌات الالزمة فً ضوء النتائج
عرض النتائج ومناقشتها
بالنسبة للهدؾ االول  ( :التعرؾ على مستوى معرفة مدرسً الفٌزٌاء لطرائق تدرٌس
العلوم ) فقد كان المتوسط الحسابً لدرجات العٌنة فً االختبار (  1225من)25
أي  ( % 33211ملحق  )4وهذا ال ٌرتقً الى المستوى المقبول تربوٌا" () % 61وهذا
ٌدل على عدم المام المدرسٌن بطرائق تدرٌس العلوم سواء كانوا من خرٌجً كلٌات
التربٌة أم العلوم  ،وان الهم الوحٌد لهم هو اكمال المقرر الدراسً مهما كانت الطرائق
التدرٌسٌة المتبعة فً ذلك .
وبالنسبة للهدؾ الثانً :
الفرضٌة أ  ( :ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن متوسطات درجات المدرسٌن
تعزى للمؤهل التربوي ) فلقد كان المتوسط الحسابً لدرجات المدرسٌن من خرٌجً
كلٌات التربٌة (  ) 124ولخرٌجً كلٌات العلوم (  ( ) 126جدول  ) 0ولم تكن هذه
الفروق ذات داللة احصائٌة ألن قٌمة ت المحسوبة كانت أقل من قٌمة ت الجدولٌة ،
وهذا دلٌل على ان لم ٌكن للتأهٌل التربوي أي دور فً تزوٌد المدرسٌن بمعلومات تتعلق
بطرائق تدرٌس العلوم  ،وهذا ٌعنً قبول الفرضٌة الصفرٌة ( أ ) .
الفرضٌة ب  ( :ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن متوسطات درجات المدرسٌن
تعزى لعدد سنوات الخدمة ) لقد كان المتوسط الحسابً لدرجات المدرسٌن ذوي ( ) 01
سنوات خدمة فما فوق (  ) 125بٌنما كان المتوسط الحسابً لدرجات المدرسٌن ذوي
خدمة اقل من (  ) 01سنوات هو (  ) 123ولم تكن هذه الفروق ذات داللة احصائٌة
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وهذا ٌعنً قبول الفرضٌة الصفرٌة  .ان هذا دلٌل ان سنوات الخدمة الطوٌلة لم تؤثر فً
تزوٌد المدرسٌن بمعلومات تتعلق بطرائق تدرٌس العلوم ألن المدرس لم ٌطور نفس من
خالل التعلٌم المستمر واصبح ٌمارس عمل بشكل روتٌنً خال من االبداع فً التدرٌس .
الفرضٌة ت  ( :ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن متوسطات درجات المدرسٌن
تعزى لعدد الدورات التدرٌبٌة )
لقد كان المتوسط الحسابً لدرجات المدرسٌن الذٌن لدٌهم  3دورات تدرٌبٌة فما فوق (
 ) 1262وللذٌن لدٌهم اقل من  3دورات (  ) 1212ولم تكن لهذه الفروق داللة احصائٌة
وهذا ٌعنً قبول الفرضٌة الصفرٌة  .ان هذا ٌدل ان عدد الدورات التدرٌبٌة التً
ٌدخلها المدرس لم ٌساهم فً تنمٌة معلومات بما ٌتعلق بطرائق تدرٌس العلوم وهذا ٌعزى
الى ان هذه الدورات ال تتضمن هذه المادة وحتى اذا تضمنتها فان من ٌقوم بتدرٌسها لٌس
من ذوي االختصاص .
أما الفرضٌة ث  ( :ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن متوسطات درجات
المدرسٌن تعزى للجنس )
لقد كان المتوسط الحسابً لدرجات المدرسٌن الذكور (  ) 121اما بالنسبة لالناث
فكان (  ) 124ولم ٌكن هذا الفرق ذا داللة احصائٌة ( جدول  ) 0وهذا ٌعنً قبول
الفرضٌة
الصفرٌة وهذا ٌدل على ان لٌس لجنس المدرس تأثٌر على استٌعاب لمفاهٌم طرائق
تدرٌس العلوم وهذا ٌعزى الى ان الجنسٌن لهم نفس الهم وهو اكمال المقرر الدراسً
دون النظر الى الطرائق التدرٌسٌة المتبعة .
جدول ( ) 0
نتائج االختبار التائً لمتؽٌرات المؤهل التربوي وعدد سنوات الخدمة وعدد الدورات
التربوٌة والجنس ٍ .
المتغٌر
المؤهل كلٌة التربٌة
التربوي كلٌة العلوم
 09فما فوق
عدد
سنوات اقل من 09
الخدمة
 .فما فوق
عدد
الدورات اقل من .
التدرٌبٌة
ذكر
الجنس
أنثى

ت
عدد المتوسط التباٌن
المحسوبة
اإلفراد الحسابً
52
2
08
07

4.8
6.7
6.2
4..0

6..7
4.58
0.45
7.90

9.64

0.
06

6.75
4.45

4.64
6.59

59
09

4.6
6.8

6.80
7.48
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مستوى
الداللة

5.92

9.92

5.92

9.92

0.94.

5.92

9.92

0.5

5.92
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التوصٌات
ٌوصً الباحث فً ضوء نتائج البحث بما ٌأتً :
- 0شمول جمٌع المدرسٌن بالدورات التدرٌبٌة بؽض النظر عن عدد سنوات الخدمة
وعدد الدورات التدرٌبٌة .
- 2أن ٌقوم بالتدرٌس فً الدورات التدرٌبٌة مدرسون مختصون بطرائق تدرٌس العلوم
.
- 3أن ترتبط الترقٌة الوظٌفٌة للمدرس بحصول على المستوى المقبول تربوٌا"( 61
 ) %فً مادة طرائق تدرٌس العلوم .
المقترحات
ٌقترح الباحث ما ٌأتً :
 - 0اعداد بحوث مماثلة لهذا البحث تقٌس مستوى معرفة مدرسً الكٌمٌاء وعلوم
الحٌاة لطرائق تدرٌس العلوم .
 - 2اعداد بحث مماثل للبحث الحالً للتعرؾ على المفاهٌم الشائعة الخطأ فً
طرائق تدرٌس العلوم .
0
2
3
4

المصادر
الخلٌلً ،خلٌل ٌوسؾ  ،وبل فكتور ٌعقوب  (( :مستوى معرفة معلمً العلوم فًالمرحلة الثانوٌة فً شمال االردن بقواعد السالمة فً العمل المختبري )) ،تقرٌر
عملً  ،دراسات  ،المجلد الرابع عشر  ،العدد الخامس . 0911 ،
 (( ،---------الحالة المعرفٌة لمعلمً العلوم فً المرحلة االعدادٌة فً االردنفٌما ٌتعلق بالمفاهٌم الفٌزٌائٌة التً ٌدرسونها )) ،دراسات  ،المجلد الثامن عشر (
أ )  ،العدد الثالث . 0990 ،
زٌتون  ،عاٌش محمود  :أسالٌب تدرٌس العلوم  ،ط ، 0دار الشروق  ،عمان ،. 0994
علً راشد  ،اختٌار المعلم واعداده ودلٌل التربٌة العملٌة  ،دار الفكر العربً ،القاهرة  2110 ،م .
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القادري  ،سلٌمان احمد مصطفى  ( :الحالة المعرفٌة فً مفهوم الحركة الدائرٌةلدى كل من طلبة قسم الفٌزٌاء فً الجامعة ومعلمً الفٌزٌاء فً االردن )  ،رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة  ،جامعة الٌرموك  ،اربد . 0919 ،
المعموري  ،عصام عبد العزٌز  ( ،الحالة المعرفٌة لمعلمً العلوم فً محافظةدٌالى )  ،مجلة الٌرموك  ،العدد الرابع السنة االولى . 2112 ،
نادر  ،سعد عبد الوهاب وآخرون  ،طرائق تدرٌس العلوم للصف الخامس معاهداعداد المعلمٌن والمعلمات  ،ط ، 2مطبعة الصفدي  ،بؽداد . 0991 ،
نهاد صبٌح سعد  ،الطرق الخاصة فً تدرٌس العلوم االجتماعٌة  ،مطابع التعلٌمالعالً  ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ،جامعة البصرة . 0991 ،
الملحق (  ) 0أسماء السادة الخبراء
 - 0أ.د ناااظم كاااظم جااواد – قٌاااس وتقااوٌم – كلٌااة التربٌااة األساسااٌة – جامعااة
دٌالى
 - 2أ.م .د باسمة شااكر العبادلً – طرائاق تادرٌس علاوم الحٌااة –كلٌاة التربٌاة
ابن الهٌثم – جامعة بؽداد
 - 3أ  .م .د فاتن محمود حسن – طرائاق تادرٌس الفٌزٌااء – كلٌاة التربٌاة ابان
الهٌثم – جامعة بؽداد
 - 4أ  .م  .د فدوى عباس الصالحً – طرائق تدرٌس الفٌزٌااء – كلٌاة التربٌاة
ابن الهٌثم – جامعة بؽداد
 - 5م .د ابااراهٌم كاااظم فرعااون – طرائااق تاادرٌس علااوم الحٌاااة – المدٌرٌااة
العامة لتربٌة الكرخ االولى
 - 6م .د عواطؾ ناصر الموسوي – طرائق تدرٌس الفٌزٌاء – كلٌة التربٌة –
الجامعة المستنصرٌة
 - 1م.م والء عبااد الاارزاق الخالاادي – طرائااق تاادرٌس الفٌزٌاااء – معهااد اعااداد
معلمات المقدادٌة المسائً
ملحق ( ) 2االختبار المعد بصورت النهائٌة
الى زمٌلنا المدرس ..الى زمٌلتنا المدرسة ٌ ..قوم الباحث بدراسة للتعرؾ على
مستوى معرفة مدرسً الفٌزٌااء لطرائاق تادرٌس العلاوم  ،وللتعارؾ علاى ذلاك
قااام الباحااث باعااداد فقاارات اختبارٌااة ٌ ،رجااى التفضاال بالجاباة عنهااا وال حاجااة
لذكر االسماء خدمة للبحث العلمً ولكم منً كل التقدٌر .
مالحظة  :أرجو ملئ المعلومات االتٌة قبل االجابة عن االسئلة :
 -0الجنس  -2 --------الكلٌة التً تخرجت منها ---------
 -3عدد سنوات الخدمة فً التدرٌس --------
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 -4عدد الدورات التدرٌبٌة التً شاركت فٌها --------------
فقرات االختبار
ضع دائرة حول االجابة الصحٌحة فً كل مما ٌأتً :
- 0ان النتاااج العلمااً المجاازأ الااذي ال ٌتضاامن التعمااٌم  ،والااذي قااد ثبتاات صااحت فااً
ظروؾ معٌنة وأزمنة معٌنة ٌسمى :
أ  -مبدأ ب -حقٌقة ج -مفهوم د -نظرٌة
- 2ان التصور العقلً الناتج عن ادراك العالقات أو العناصر المشتركة بٌن مجموعة
من الظواهر أو االحداث أو االشٌاء وذلك لؽرض تصنٌفها الى أصناؾ أقال منهاا
عددا" ٌسمى :
أ  -نظرٌة ب -قانون ج – مبدأ د -مفهوم
- 3ان اعلى مستوى فً هرم المستوٌات المعرفٌة هو :
أ  -االفكار االساسٌة ب -المبادئ العلمٌة ج -القوانٌن العلمٌة د -النظرٌات العلمٌة
- 4عندما نقارن بٌن الحقائق العلمٌة والمفاهٌم العلمٌة نجد ان الحقائق العلمٌة :
أ  -قلٌلة العدد نسبٌا" ب -اقل ثباتا" من المفاهٌم ج -اكثر استخداما" من المفاهٌم
د -اكثر ترابطا" من المفاهٌم
 –5ان اصؽر ناتج تعلٌمً ٌنتظر من المتعلم ان ٌحققا وٌمكان ان ٌالحاظ وٌقااس فاً
حد ذات ٌسمى هدفا" :أ –عاما" ب -خاصا" ج –سلوكٌا" د -تعلٌمٌا"
 ( -6أن ٌق ّدر التلمٌذ دور العلم فً الحٌاة الٌومٌة ) هو مثال على هدؾ سلوكً :
أ -معرفً ب -وجدانً ج -مهاري د -معرفً ومهاري
 ( -1ان ٌقارن التلمٌذ بٌن خصائص المواد الموصلة وشب الموصالة ) هاو مثاال علاى
احد المستوٌات ادناه من سلم المستوٌات المعرفٌة لبلوم :
أ -تركٌب ب -تقوٌم ج -تحلٌل د -استٌعاب
 -1هناك مثال واحد من االمثلة ادناه ال ٌصلح كهدؾ سلوكً :
أ -ان ٌعدد التلمٌذ طرق التكهرب ب -ان ٌبرهن التلمٌذ من خالل تجربة فً المختبر ان
الحاارارة تماادد المعااادن ج -ان ٌفهاام التلمٌااذ ظاااهرتً الخسااوؾ والكسااوؾ د -ان ٌقااارن
التلمٌذ بٌن الصمامات االلكترونٌة والترانزٌستور
 -9ان المهارات الالزمة لحل مشكلة معٌنة بطرٌقة موضوعٌة مثل المشااهدة والمقارناة
والتصنٌؾ والتعرٌؾ والقٌاس واالساتنتاج والتنباؤ والتحقاق وفارض الفاروض والتجرٌاب
تسمى مهارات  :أٌ-دوٌة ب -اجتماعٌة ج -اكادٌمٌة د-التفكٌر العلمً
 -01فٌما ٌتعلق باالهداؾ التربوٌة –التعلٌمٌة ٌمكن القول ان :
أ -تصنٌؾ بلوم لالهداؾ اكثر تنظٌما"من تصنٌؾ جوانب الخبرة
ب -جمٌع االفعال المضارعة صالحة لصٌاؼة االهداؾ السلوكٌة
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ج -من شروط صٌاؼة الهدؾ السلوكً ان ٌكتب بلؽة المعلم
د-مستوى التذكر فً سلم بلوم ٌتمثل بالقدرة على صٌاؼة المعلومات بأشكال جدٌدة
 -00من طرائق التدرٌس المرتبطة بالنظرٌات المعرفٌة فً التعلم هً :
أ -االستكشاؾ الموج ب-التعلٌم التعاونً ج -التعلٌم المبرمج د -المشروع
 -02فااً احاادى طرائااق تاادرٌس العلااوم ٌااتم تقسااٌم الطلبااة الااى مجموعااات متباٌنااة فااً
التحصٌل وال ٌزٌد عدد افراد المجموعة عن  6اعضاء تضام الطلباة مان ذوي التحصاٌل
المرتفاااع والمتوساااط والمااانخفض وٌقتصااار دور المعلااام علاااى االشاااراؾ العاااام وتشاااكٌل
المجموعااات واعطاااء التؽذٌااة الراجعااة عنااد الحاجااة وتقااوٌم العماال الجماااعً  .ان هااذه
الطرٌقاااة تسااامى طرٌقاااة  :أ -المشاااروع ب -المناقشاااة ج -التعلاااٌم التعااااونً د -االلعااااب
التعلٌمٌة
 -03ان ما ٌجب ان ٌعرف كل مدرس علوم هو ان :
أ -المعرفة العلمٌة ٌجب ان تعطى اهتمام اكثر من العملٌات العقلٌة
ب -التجرٌب المختبري ٌعنً اجراء التجارب فً المختبر
ج -هناك طرٌقة مثلى فً تدرٌس موضوعات العلوم تحقق جمٌع االهداؾ
د -الطرائق الحدٌثة فً التدرٌس تؤكد على اٌجابٌة المتعلم فً التعلٌم
 -04ان االهاااداؾ التدرٌساااٌة وتحركاااات الماااتعلم واساااتجابات الطلباااة تمثااال العناصااار
الرئٌسٌة ل :أ -الطرٌقة التدرٌساٌة ب -االسالوب التدرٌساً ج -الساتراتٌجٌة التدرٌساٌة د-
المنهج التدرٌسً
 -05عنااد اسااتخدام طرٌقااة االسااتجواب فااً تاادرٌس العلااوم فااان جمٌااع االجااراءات ادناااه
صحٌحة ماعدا واحدة هً :
أ -اعطاء الطالب وقتا"ٌقارب (  )5- 3ثوان لالجابة
ب -عدم اعطاء سؤال واحد فقط بل سلسلة من االسئلة المتوالٌة
ج -توجٌ اسئلة محددة االجابة بدال" من اسئلة مفتوحة االجابة
د -االكثار من االسئلة التً تتٌح الفرص للطلبة لممارسة العملٌات العقلٌة
 -06الطرٌقة التارٌخٌة فً تدرٌس العلوم :
أ-تعنً سرد المعرفة العلمٌة من حقائق ومفاهٌم فً حالة معٌنة فً تارٌخ العلم
ب -تساااهم فااً تحقٌااق اهااداؾ العلااوم كتنمٌااة المهااارات واالتجاهااات العلمٌااة والمٌااول
العلمٌة وتقدٌر العلم والعلماء
ج -تتمٌز بالمرونة وٌمكن تطبٌقها فً تدرٌس جمٌع الموضوعات
د -تقتضااً ان ٌتوقااؾ معلاام العلااوم عنااد حاادود الماادة الزمنٌااة المرتبطااة بحالااة او قصااة
معٌنة
 -01تتمٌز الطرٌقة االستكشافٌة فً تدرٌس العلوم بما ٌلً :
أ -ال ٌصح استخدامها اال فً مراحل تعلٌمٌة متقدمة
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ب -تؤكد على األسئلة التً تسمح بعدد اكبر من األجوبة
جٌ -كااون تسلساال مراحاال الااتعلم باالستكشاااؾ كالتااالً  :مالحظااة  ،قٌاااس  ،تصاانٌؾ ،
وصؾ  ،تنبؤ  ،استنتاج
د -تنظر الى العملٌة التعلٌمٌة بانها تنتهً بمجرد تدرٌس الموضوع الدراسً
 -01تتصؾ طرٌقة تعلٌم الفرٌق بانها :
أٌ -شترك فٌها اكثر من معلم واحد فً تدرٌس مجموعة من التالمٌذ
بٌ -شترك فٌها مجموعة من التالمٌذ فً تدرٌس زمالئهم
جٌ -ترك فٌها معلم الصؾ تالمٌذه كً ٌتعلموا بانفسهم ذاتٌا"
دٌ -نقسم فٌها الصؾ الى معلمٌن ومتعلمٌن
 -09من اثار دخول التكنولوجٌا الى التربٌة :
أ -جعلها تؽٌر فً مناهجها ب -تؽٌرت طرائق التدرٌس ج -استخدمت طرائق تدرٌسٌة
حدٌثة د -تؽٌر دور التلمٌذ والمعلم فً العملٌة التربوٌة
 -21هناك اعتبارات ٌنبؽً مراعاتها عند اختٌار ادوات القٌاس فً تقاوٌم تادرٌس العلاوم
هً  :أ -ان االهداؾ المتعلقة بالمجالٌن الوجدانً والمهاري ٌتم قٌاسها باالختباارات ب-
ان ماان اولاى خطااوات التقااوٌم تحدٌااد االهااداؾ ج -القٌاااس اكثاار شااموال"ماان التقااوٌم النا
ٌزودنا بالمعلومات الكمٌة عن الظاهرة المراد قٌاسها
د -االختبارات الشفوٌة اداة تتسم بالموضوعٌة وال تتأثر بانطباع المدرس نحو التلمٌذ
 – 20اسئلة اختبار المقال :
ب -تمثل المحتاوى بشاكل افضال مان
أ -تتطلب الكثٌر من الوقت والجهد والمهارة
االسئلة الموضوعٌة ج -تقٌس قدرات ومهارات ذات مساتوٌات دنٌاا كالتاذكر واالساتٌعاب
والتطبٌق دٌ -تأثر تقدٌر االجابة فٌها بذاتٌة المصححٌن والتالمٌذ
 -22فً اسئلة الصواب والخطأ :
أٌ -كون االختبار اكثر شموال" بٌ -فضل نقل العبارات نصا" من الكتاب المدرسً
جٌ -فضل توزٌع العبارات الصحٌحة والخاطئة بشكل منتظم
دٌ -فضل ان تتضمن العبارة الواحدة اكثر من فكرة
 – 23عند صٌاؼة اسئلة التكمٌل (اكمل الفراؼات اآلتٌة ) :
أ -ان تحتوي العبارة على عدد كبٌر من الفراؼات
ب -ان ٌكون الفراغ فً بداٌة العبارة ولٌس فً نهاٌتها
ج -ان نبتعد عن االقتباس المباشر من الكتاب المدرسً
د -ان تكون العبارة طوٌلة قدر االمكان
 -24فٌما ٌتعلق باالختبارات ٌجب مراعاة :
أ -االختبارات التحصٌلٌة تقٌس االهداؾ المعرفٌة والوجدانٌة بدقة عالٌة
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ب -االسئلة التً تحتاج الاى تفكٌار عمٌاق واساتنباط لحقاائق الماادة ٌمكان ان تتحقاق فاً
االختباااارات الشااافوٌة ج -اسااائلة المقاااال ٌمكااان اعتبارهاااا نوعاااا"مااان اناااواع اختباااارات
االسترجاع د -المالحظة اكثر ثباتا"وموضوعٌة من االختبارات
 -25اختبار االختٌار من متعدد :
أٌ -راعااى فٌا ان ٌكااون عاادد الباادائل قلااٌال" كااً ٌسااهل علااى التلمٌااذ االجابااة الصااحٌحة
بسهولة بٌ -عد من اكثر االختبارات الموضوعٌة استعماال"فً المواد العلمٌة
جٌ -عتباار ماان انااواع اختبااارات االسااترجاع دٌ -جااب ان ال تحتااوي الباادائل فٌاا علااى
مشتتات االنتباه
ملحق ( : ) .مفتاح التصحٌح
-0ب  -5د  -.أ  -8ب  -2ج  -7ب  -6ج  -4ج  -0د
 -09أ  -00أ  -05ج  -0.د  -08ج  -02ج  -07ب  -06ب
 -04أ  -00ب  -59ب  -50د  -55أ  -5.ج  -58ج
 -52ب
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ملحق ( ) 8معلومات تتعلق بأفراد عٌنة البحث
الكلٌة
عدد الدورات
عدد سنوات الخدمة
ت
التدرٌبٌة

0
2
3
4
5
6
1
1
9
01
00
02
03
04
05
06
01
01
09
21
20
22
23

21
01
26
0
01
02
اقل من سنة
اقل من سنة
21
22
5
اقل من سنة
5
9
02
09
21
06
25
02
2
2
0

3
3
3
ال توجد
3
4
ال توجد
ال توجد
03
6
2
ال توجد
2
4
0
2
1
ال توجد
3
3
0
0
0

التربٌة
التربٌة
العلوم
التربٌة
التربٌة
التربٌة
التربٌة
التربٌة
التربٌة
التربٌة
التربٌة
التربٌة
التربٌة
التربٌة
التربٌة
العلوم
التربٌة
التربٌة
العلوم
التربٌة
التربٌة
التربٌة01
التربٌة
245

الدرجة من
52

4
6
5
5
01
5
9
02
1
02
9
1
3
4
02
4
6
02
02
01
01
ذكر
6

الجنس

انثى
انثى
ذكر
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
ذكر
ذكر
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
انثى
انثى
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

العدد السادس والعشرون

24
25
26
21
21
29
31

2
2
2
02
2
1
4
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0
0
2
3
0
4
2

التربٌة
التربٌة
التربٌة
العلوم
التربٌة
العلوم
التربٌة
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01
00
01
9
9
1
9

ذكر
ذكر
انثى
انثى
انثى
ذكر
ذكر

