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الحالة المعرفية للمفاهيم الفيزيائية التي يدرسها معلمو العلوم لتالميذهم
م.د عصام عبد العزيز محمد
معهد إعداد معلمات بعقوبة المسائي

م .ثاني حسين خاجي الشمري
معهد إعداد المعلمين

ملخص البحث:
يهدف البحث إلى كشف المستوى المعرفي لمعلمي العلوو فوي محظف وي ديوظلى
فيمووظ يتعلوول بظلممووظفي المي يظتيووي التووي يدرسوووتهظ ل حبه و لتحديوود حظ ووظته الوا و
العتظيوووووي بهوووووظ فوووووي برتوووووظم ااهوووووداد امكوووووظديمي فوووووي معظفووووود إهوووووداد المعلموووووي
والمعلمظت،تكوتت هيتي البحث م ()53معلموظ ومعلموي مو معلموي العلوو فوي قضوظ
بعقوبي،وتمثلت أداة البحث في اختبظر موضوهي م توع االختيظر م متعدد و ورى
إهداده بعتظيي لقيوظ أسوتيعظ معلموي العلوو للمموظفي المي يظتيوي التوي يدرسووتهظ وقود
حس لو الدودل والثبظت،تعرضوت العيتوي ا ورا فوتا االختبوظر واسوتخدمت التسوبي
المتويووي وسوويلي إحدووظتيي لبيظتووظت فووتا البحووث وتودوولت تتووظت فووتا البحووث إلووى أ
مستوى معرفي معلموي العلوو فوي محظف وي ديوظلى للمموظفي المي يظتيوي التوي يدرسووتهظ
كظتووت بظلمسووتوى المقبوووب فقوود بل ووت  7،36فووي حووي حوودد البظحثووظ محوو القبوووب
()%35وفووي ضووو تتي ووي فووتا البحووث قوود البظحثووظ اقتراحظتهمووظ ا وورا بحوووث
أخرى مكملي وأوديظ بضرورة هقد دورات تدريبيي لمعلمي العلو بوي مودة وأخورى
ترك هلى سمظت الممهو امسظسيي وخدظتد المت يرة بحيث ال يبقى أي لب لدى
احدا مته في فته الممظفي .

مشكلة البحث:
للمعل مكظتي بظر ة في العمليي التربويي وفي إت ظحهظ .فلو تمك القظتمو هلى
التربيوي مو تدومي أفضوب المتوظف وت ويوود المدرسوي بوددارة موظفرة وتسوهيحت تظمووي
وكووظ المعل و ضووعيمظ فووي بتيت و المعرفيووي وات ظفظت و تحووو مهتووي التعلووي مفشووب مع و
أفداف التربيــــــــي (الخليلي وبل  . ) 155 – 1991،في حي لو تووافر معلو يود
و ل مت ت بيول موته ضوعيف فوي مدرسوي يعو فوظ مع و التسوهيحت وت و لبوي
ضعمظ لكظ بظست ظهت ت وير قدرات فؤال ال لبي والتهوض به ليحقل اكبور قودر
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م امفوداف المتشوودة.فوظلمعل لو اثور مركو ي فوي ت ووير المموظفي لودى حبو مو
خووحب الخبوورات التووي يوفرفووظ له و ،ول و اثوور بووظر فووي إدووح المه و الخووظ ى لوودى
بعضه .ويدبح أثره أكثر خ ورة إتا ولد فهمظ خظ تظ لدى حبو وتلو إتا كوظ فوو
تمس يتقد المه السلي للممظفي التي يدرسهظ وكظتت معرفت الممظفيميي مليتوي بوظلمه
الخظ ى و اخرة بظم ر البديلوي .وت ورا ال المي يوظ تعود مو أدوع فوروع العلوو
فقد تو البظحثو الستقدظ المسوتوى المعرفوي للمعلو فوي المموظفي المي يظتيوي التوي
يدرسهظ ،وبدأت تتظت بحوثه تدب هلى وضع خ ير في المستوى المعرفي للمعلموي
فووي فووته الممووظفي وهلووى حوود هل و البظحث وظ فظت و ل و يتتووظوب احوود م و البووظحثي الحظلووي
المعرفيي لمعلمي العلو فيمظ يتعلول بظلمموظفي المي يظتيوي التوي يدرسووتهظ لمعرفوي مودى
محتمي محتوى المواد المدرسيي التي ت إهدادفظ لحظ ظت المعل امكظديميي في معظفود
إهداد المعلمي والمعلمظت .

أهمية البحث والحاجة إليه :
يسووتمد البحووث أفميتو مو أفميووي كووب مو مووظدة العلووو هظمووي والمي يووظ خظدووي
وأفميووي المعلووو بودووم الممتوووظ الووورتي فووي العمليوووي التعليميووي – التعلميوووي وأفميوووي
المرحلووي االبتداتيووي فووي تكوووي الممووظفي ،ويوورى يتووو ()1551بووظ تكوووي الممووظفي
العلميووي أو دووقلهظ لوودى ال لبووي هلووى اخووتحف مسووتويظته العلميووي وأهمووظرف يت ل و
أسلوبظ في التدري يضم سحمي الممظفي العلميي وبقظتهظ واالحتمظ بهظ كموظ إ تعلو
الممهووو العلمووي وتكويتو ال يووت بعمليووظت التلقووي لووتا يت ل و مو ال ظل و أ يمووظر
همليظت التعرف إلى خدوظت امشويظ والمواقوف والمقظرتوي بيتهوظ ومحظولوي التمييو
بيتهظ وتمسيرفظ في ضو مظ لدي مو معلوموظت هلميوي ،كموظ يت لو مو معلو العلوو
مسظهدة ال لبي وتو يهه لتقدي المعرفي العلميي بأشكظلهظ المختلموي سووا مو خوحب
التشظ ظت العلميي أ الت ظر المختبريي أو غيرفوظ " يتوو 66 – 67 ، 1551 ،
".
ويتب ووي كووتل إ يكووو المعل و قووظدرا هلووى فه و امفكووظر (الممووظفي )امسظسوويي للمووظدة
التعليميي التي يعلمهظ وهحقتهظ المتداخلوي بظلموضووهظت امخورى والقودرة هلوى تقودي
موضوهظت المظدة التي يعلمهظ في أشكظب قظبلي للتعل " يتو ."516،1556،
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وفتا يت ل تخ ي ظ في التدري يتضم تت يمظ متكظمح للمعرفي العلميوي والمواقوف
التعلميي التي تتيح المردي لل ظل للتعرف إلوى امشويظ أو المواقوف والموا توي بيتهوظ
وم ث تدتيمهظ للودوب إلى تكوي الممهو العلمي واكتسظب .
هدف البحث :
يهوودف فووتا البحووث إلووى كشووف المسووتوى المعرفووي لمعلمووي العلووو فووي محظف ووي
ديظلى فيمظ يتعلل بظلممظفي المي يظتيي التي يدرسوتهظ ل حبه لتحديد حظ وظته الوا و
العتظيي بهظ في برتظم ااهداد امكظديمي في معظفد إهداد المعلمي والمعلمظت.
أسئلة البحث:
سعى البحث لإل ظبي ه امستلي اآلتيي :
 .1فب يرتقي مستوى معرفي معلمي العلو في محظف ي ديظلى للممظفي
المي يظتيي التي يدرسوتهظ إلى المستوى المقبوب؟
 .1فب يختلف مستوى معرفي معلمي العلو في محظف ي ديظلى للممظفي
المي يظتيي التي يدرسوتهظ تبعظ لمت يري ال ت والمؤفب؟
 .5مظ الممظفي المي يظتيي التي يدرسهظ المعلمو ويحتظ و فيهظ إلى إدح
في فهمه الخظ ى ؟ومظ توع فتا اادح ؟
فرضيات البحث:
يمتووورض البحوووث إ المعلموووي بدوووورة إ مظليوووي اليختلموووو بمسوووتوى معووورفته
الممظفيميي بظختحف المت قوي التوي يعملوو بهوظ .و وظ فوتا االفتوراض مو مت لول إ
المعلموي يمضوولو العمووب فووي مكووظ سووكتظف وال يختلمووو فووي إهوودادف امكووظديمي أو
خبراته التعليميي
حدود البحث:
يقتدر البحث الحظلي هلى :
 -1هيتي م معلمي ومعلمظت العلو في محظف ي ديظلى التي يقومو بتدري
الدمي الخظم والسظد االبتداتي للعظ الدراسي . 1559-1556
 -1الوحدة الثظتيي والوحدة الرابعي والوحدة الخظمسي م كتظ العلو للدف
الخظم االبتداتي للعظ . 1559-1556
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 -5الوحدة الرابعي (المدب اموب فق )والوحدة السظدسي م كتظ العلو للدف
السظد االبتداتي للعظ .1559-1556
تحديد المصطلحات:
 -1المستوى المعرفي :هرف (الكبيسي)1556،
"فو المستوى التي يتتظوب امفداف التي تتعلل بظلمعرفي العلميي م قواتي وحقظتل
وت ريظت وممظفي وقواهد هظمي وكتل بظلمهظرات والقدرات العقليي والتي دتمهظ
(بلو ) إلى ستي مستويظت مرتبي بشكب فر تبدأ م البسي إلى امكثر تعقيدا".
(الكبيسي ) 11 ، 1556 ،
 -1الممظفي المي يظتيي:
هرفهظ (لبي )1961،
"في م ظب م م ظالت الممظفي العلميي حيث ترتب تل الممظفي بعل المي يظ
التي يتتظوب بظلدراسي المظدة وال ظقي وخدظتدهظ ومظ يرتب بهمظ م وافر
والت يرات التي تحدث لهمظ والقواتي التي تحكمهظ"
(لبي ) 63 ، 1961 ،
الدراسات السابقة:
ا لع البظحثظ هلى هدد م الدراسظت والبحوث العربيي وام تبيي التي تتظولوت
كشف الحظلي المعرفيي لمعلمي ومدرسوي العلوو فيموظ يتعلول بظلمموظفي المي يظتيوي التوي
يدرسوتهظ ول ي د البظحثظ دراسظت هراقيي تتظولت فوتا الموضووع فوت اختيوظر هودد
م الدراسظت تات الدلي بظلبحث الحظلي ل رض اافظدة متهظ وفي:
أوال -:دراسي لورت () Lawrenz،1967
ووظ ت فووته الدراسووي لكشووف الحظلووي المعرفيووي لمعلمووي العلووو فووي واليووي أري وتووظ
اممريكيي فيمظ يتعلل بظلممظفي المي يظتيي التي يدرسوتهظ ودلت تتظت فته الدراسي إلى
اتخمووظض مسووتوى معرفووي معلموووي المرحلووي االبتداتيووي فوووي واليووي أري وتووظ للمموووظفي
المي يظتيووي وشوويوع أتمووظ هديوودة موو المهوو الخووظ ى لووديه فووي فووته الممووظفي التووي
يدرسوتهظ ل حبه .
"" Lawrenz،1966،511-555
ثظتيظ -:دراسي أميي ()Ameh،1966
أ ريووت فووته الدراسووي للتعوورف هلووى الممووظفي المي يظتيووي الشووظتعي الخ ووأ بووي
مدرسي المي يظ و لبته في تي يريظ ،وتودلت الدراسي إلوى شويوع فهو خوظ ى فوي
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ممهوومي القوووة والتيوظر الكهربووظتي لودى كووب مو مدرسووي المي يوظ و حبهو هلوى حوود
سوا .
"تظدر وآخرو " 555 – 511 ، 1555 ،
ثظلثظ -:دراسي القظدري 1969
أ ريت فته الدراسي الستقدظ الحظلي المعرفيي في ممهو الحركي الداتريوي لودى
كوب مو لبوي قسو المي يوظ فوي ال ظمعوي ومدرسوي المي يوظ فوي امرد ودلوت تتووظت
الدراسي هلى تد في مستوى معرفي مدرسي المي يظ فوي امرد للمموظفي المرتب وي
بظلحركي الداتريي وشيوع أتمظ هديدة م المه الخظ ى لديه في فته الممظفي .
"القظدري"1969،
رابعظ -:دراسي الخليلي وبل 1991
اسووتهدفت فووته الدراسووي كشووف الحظلووي المعرفيووي لمعلمووي العلووو فووي امرد فيمووظ
يتعلوول بظلممووظفي المي يظتيووي التووي يدرسوووتهظ وكشوومت الدراسووي هوو توود فووي الحظلووي
المعرفيي لمعلمي العلو في المرحلي االبتداتيي والمتوس ي في الممظفي المي يظتيي التي
يدرسووووتهظ ل حبهووو .وهلوووى الووورغ مووو إتهوووظ كشووومت هووو و وووود فووورول تات داللوووي
إحدظتيي تع ى لل ت ولدظلح التكور فوي المسوتوى المعرفوي فوي فوته المموظفي إال
إ المرول التوي تعو ى للمؤفوب أو للتمظهوب بوي المؤفوب وال وت لو تكو تات داللوي
إحدظتيي .
" الخليلي وبل " 115 – 151 ، 1991 ،
خظمسظ  -:دراسي هويضي 1991
أ ريت فته الدراسي لكشف ت ور معرفوي معلموي المي يوظ فوي المرحلوي الثظتويوي
لمووظدة المي يووظ وأدوووب تدريسووهظ فووي امرد وأ هوورت التتووظت توودتيظ ملحو ووظ فووي
المستوى المعرفي للمعلمي والمعلمظت في محتووى وحودة قوواتي تيووت فوي الحركوي
وتودوولت الدراسووي أيضووظ إلووى اتوو قوود يكووو للخبوورة فووي التوودري هحقووي بت ووور
المستوى المعرفي هتد كب م المعلمي والمعلمظت هلى حد سوا .
"هويضي " ،1991،
سظدسظ -:دراسي محمود 1993
فدفت فته الدراسي إلى معرفي مدى استيعظ معلمي العلو في المرحلي
امسظسيي في الضمي ال ربيي /فلس ي للممظفي المي يظتيي التي يدرسوتهظ ل حبه
وأ هرت التتظت إ فتظ فروقظ تات داللي إحدظتيي متهظ إ معلمي العلو م حملي
البكظلوريو كظ استيعظبه للممظفي المي يظتيي التي يدرسوتهظ ل حبه أفضب م
استيعظ معلمي العلو م حملي الدبلو ،كتل كظ تحديب معلمي العلو التي
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يعملو في المديتي أفضب م تحديب المعلمي التي يعملو في القرى والمخيمظت
.
"محمود" - ،1993،
إجراءات الدراسة
مجتمع البحث وعينته
يتألف م تمع البحث م ميع معلمي ومعلمظت العلو فوي محظف وي ديوظلى للعوظ
الدراسووي  1559-1556والووتي يقومووو بتوودري مووظدة العلووو للدوومي الخووظم
والسظد االبتداتي ،أمظ هيتي البحوث فقود تو اختيظرفوظ قدوديظ مو معلموي العلوو فوي
قضظ بعقوبي وتل لل روف اممتيي ودعوبي التتقب بي أقضيي المحظف ي ف عب مو
االلتقووظ بكظفووي معلمووي العلووو فووي المحظف ووي أموورا غيوور ممكو خووحب فتوورة إهووداد فووتا
البحووث فقووظ البظحثووظ بظختب وظر هيتووي البحووث البظل ووي( )53معل و ومعلمووي فووي مديريووي
ااهداد والتدري هتد التحظقه بظلدورة التتشي يي لمعلمي العلو .
أداة البحث:
تمثلت أداة البحث في اختبظر موضوهي م توع االختيظر م متعدد رى
إهداده بعتظيي لقيظ استيعظ معلمي العلو للممظفي المي يظتيي التي يدرسوتهظ والتي
وضع م قبب البظحثظ وت االستتتظ بآرا العديد م المشرفي التربويي
والمختدي بظلتربيي العلميي والمدرسي توي الكمظيي.
وقد اتبع البظحثظ الخ وات اآلتيي في إهداد فتا االختبظر:
 -1رى تحليب محتوى كتظبي العلو للدمي الخظم والسظد االبتداتي وتل
لحدر الممظفي المي يظتيي امسظسيي الواردة فيهظ والتي يمك أ ي د المعلمو فيهظ
دعوبي م توع مظ.
 -1ت وضع هدد م المقرات الموضوهيي م توع االختيظر م متعدد بأربعي بداتب
بحيث ت ي فته الممظفي وت وضع المموفظت (اا ظبظت الخظ تي)بحيث تكو قويي
وتمثب فهمظ خظ تظ.
 -5بعد االستتتظ برأي الخبرا أ ريت التعديحت الم لوبي وت حتف بعض
المقرات واستقر العدد التهظتي لمقرات االختبظر هلى( )53فقرة.
 -1ت ت ري االختبظر هلى هيتي م معلمي ومعلمظت العلو أثتظ مشظركته في
إحدى الدورات في مديريي ااهداد والتدري .ولدى تحليب إ ظبظته ه فقرات
االختبظر رى حتف ()15فقرات أمظ متهظ تات تميي سظل أو ال معظمب
دعوبتهظ كظ مرتمعظ وبتل أدبح العدد التهظتي لمقرات االختبظر()13فقرة.
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 -3رى تحقيل ددل االختبظر بعرض فقرات هلى( )15م الخبرا '*' في
المي يظ و راتل تدري العلو  ،أمظ ثبظت فقد ت قيظس بظستخدا ريقي إهظدة
االختبظر بعد مرور أسبوهي م ت بيق في المرة امولى وهلى العيتي تمسهظ وكظ
معظمب الثبظت (.)5766
الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث:
ت استخدا التسبي المتويي وسيلي إحدظتيي لبيظتظت فتا البحث فضح ه معظدلي
(كيودر -ريتشظردسو )15-لحسظ الثبظت.
*أسماء الخبراء:
 -1أ.د ناظم جواد كاظم -اختبارات ومقاييس/كلية التربية االساسية جامعة ديالى.
 -2نصيف جاسم الخزرجي – دكتوراه طرائق تدريس الفيزياء/تربية صالح
الدين.
 -3يوسف احمد خليل -دكتوراه -طرائق تدريس العلوم/تربية ديالى/معهد اعداد
المعلمين الصباحي.
 -4نجلة محمود الربيعي -دكتوراه -طرائق تدريس العلوم /تربية ديالى/معهد
اعداد المعلمات الصباحي.
 -5عبد الرزاق عيادة حمد  -ماجستير  -طرائق تدريس الفيزياء/تربية ديالى/معهد
اعداد المعلمين الصباحي.
 -6والء عبد الرزاق  -ماجستير  -طرائق تدريس الفيزياء/تربية ديالى/معهد اعداد
المعلمات المسائي/المقدادية.
 -7حسن علي محمود  -ماجستير  -طرائق تدريس العلوم/تربية ديالى/معهد اعداد المعلمات
المسائي/بعقوبة.
 -8محمد عباس الكرخي  -مشرف تربوي -اختصاص الفيزياء/تربية ديالى.
 -9غصون ابراهيم عبد  -مدرسة فيزياء/تربية ديالى /ثانوية العدالة.
 -11يسرى متعب – مدرسة فيزياء/تربية ديالى /ثانوية اآلمال للبنات.
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نتائج البحث:

لإل ظبي ه امستلي التي وردت في أفداف البحث فقد ت التودب إلى مظ يأتي:
 -1إ المتوس الحسظبي مدا ميع اافراد هلى االختبوظر كوظ ( )3677وفوتا يعتوي
إ مستوى معرفي معلمي العلو في محظف ي ديظلى للممظفي المي يظتيي التي يدرسووتهظ
بظلمستوى المقبوب إت حدد البظحث مح القبوب (.)%35
 -1إ المتوس الحسظبي مدا أفراد العيتي مو الوتكور كوظ ( )35717أموظ المتوسو
الحسظبي مدا أفراد العيتي م ااتوظث فظتو كوظ ()75وفوتا يعتوي إ مسوتوى معرفوي
معلمي العلو في محظف ي ديظلى للممظفي المي يظتيوي التوي يدرسووتهظ يختلوف بوظختحف
ال ت ولدظلح ااتظث.أمظ المتوس الحسظبي مدا أفراد العيتي م الموؤفلي تربويوظ
مووو خري وووي معظفووود إهوووداد المعلموووي والمعلموووظت فظتووو كوووظ ( )75731بيتموووظ كوووظ
المتوس الحسظبي مدا أفراد العيتي م غير المؤفلي تربويوظ يسوظوي( )3377وفوتا
دليووب هلووى إ مسووتوى معرفووي معلمووي العلووو فووي محظف ووي ديووظلى للممووظفي المي يظتيووي التووي
يدرسوتهظ يختلف بظختحف المؤفب ولدظلح التأفيب التربوي.
 -5بعوود إ وورا تحليووب إ ظبووظت المعلمووي والمعلمووظت الخظ تووي لكووب م و المقوورات الخم و
والعشري في االختبظر التي ا ري هليه بهدف تحديد المه الخظ ى في الممهو
التي تعتتي ب المقرة
 -1التي تعتتي بو المقورة واسوتخرال التسوبي المتويوي للوتي يمتلكوو المهو السولي و ود إ
فتظ العديد م الممظفي المي يظتيي التي يدرسهظ المعلمو ويحتظ و فيهظ إلى إدح في
فهمه الخظ ى وفي كظلتظلي:

أ-الممظفي في م ظب الحراة وال ظقي
الممهو

المه السلي للممهو

الحرارة تقظ

بظلسعرة

التوديب إ ام سظ التي يتخللهظ تسبي كبيرة
م الهوا تكو مودحت رديتي
للحرارة

التسبي المتويي للتي
يمتلكو المه السلي
%13
%55
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 الممظفي في م ظب المظدة وحظالتهظ وخوادهظ الالممهو

ح

المظدة

ل -الممظفي في م ظب الو

يتيي

المه السلي للممهو

التسبي المتويي
للتي يمتلكو
المه السلي

الملي لتر= 1س 5

%53

والكتلي

الممهو

المه السلي للممهو

التسبي المتويي للتي
يمتلكو المه السلي

الو

في المكظ الواحد تتتظس
أو ا ام سظ مع كتلهظ

%15

د -الممظفي في م ظب الكهربظتيي والتيظر الكهربظتي
الممهو

المه السلي للممهو

التسبي المتويي
للتي يمتلكو
المه السلي

رب
امهمدة
هلى
التوا ي

في حظلي رب امهمدة هلى
التوا ي مع فولتمتر فظ يظدة
هدد امهمدة اليؤثر هلى قرا ة
المولتمتر

%55
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ه -الممظفي في م ظب اللو
الممهو

المه السلي للممهو

التسبي المتويي للتي
يمتلكو المه السلي

لو ال س
الشمظف

يعتمد لو ال س الشمظف
هلى لو الضو التظفت
مت

%53

و -الممظفي في م ظب هل المل
الممهو
ام را

المه السلي للممهو
تعتبر الشم

التسبي المتويي للتي
يمتلكو المه السلي

رمظ غظ يظ %53

التوصيات والمقترحات
في ضو التتظت التي تودب إليهظ البحث يودي البظحث بمظ يلي:
 -1ضوورورة هقوود دورات تدريبيووي لمعلمووي العلووو بووي موودة وأخوورى بحيووث تركو
فووته الوودورات هلووى توضوويح بيعووي العلوو بودووم مووظدة و ريقووي وتوضوويح
الممووظفي العلميووي التووي يدرسووهظ المعلمووو ل حبه و وتعووظل الممووظفي ب ريقووي
سليمي ترك هلى سمظت الممهو امسظسيي وخدظتد المت يرة بحيوث اليبقوى
أي لب لدى احد مته في فته الممظفي .
 -1تو يو بعووض المسووظقظت فووي بوورام التأفيووب التربوووي تحووو ااهووداد امكووظديمي
لي للتأفيب للحدووب هلوى شوهظدة بوب تحوو المموظفي امسظسويي البسوي ي التوي
يتولى المعل تدريسهظ فعليظ.
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المصادر:
 -1الخليلي،خليووب يوسووف،وبل فكتووور يعقووو "،الحظلووي المعرفيووي لمعلمووي العلووو فووي
المرحلووووووي ااهداديوووووووي فووووووي امرد فيموووووووظ يتعلوووووول بظلمموووووووظفي المي يظتيووووووي التوووووووي
يدرسوتهظ"،دراسظت،الم لد الثظم هشر،العدد الثظلث ،امرد .1991،
 -1يتووو  ،هووظيم محمووود ،أسووظلي توودري العلووو ،دار الشوورول للتشوور والتو يووع،
 ،1ااددار الرابع ،امرد .1551 ،
،-------------------- -5الت ريي البتظتيي واستراتي يظت تدري العلو ،دار الشرول
للتشر والتو يع. 1556 ، 1 ،
 -1هويضي،محمود احمد"،ت ور معرفي معلموي المي يوظ فوي المرحلوي الثظتويوي لموظدة
المي يظ وأدووب تدريسوهظ "،رسوظلي مظ سوتير غيور متشوورة،ال ظمعي امردتيوي ،كليوي
الدراسظت العليظ.1991،
 -3القظدري،سووليمظ احموود مدو مى "،الحظلووي المعرفيووي فووي ممهووو الحركووي الداتريووي
لوودى كووب مو كليووي قسو المي يووظ فووي ال ظمعووي ومعلمووي المي يووظ فووي امرد "،رسووظلي
مظ ستير غير متشورة ،ظمعي اليرمو ،اربد.1969،
 -7الكبيسووووووي،هبد الواحوووووود حميوووووود ،رل توووووودري الريظضوووووويظت،مكتبي الم تمووووووع
العربي،1 ،همظ .1556،
 -6لبي ،رشدي"،معل العلو ومسؤوليظت  ،أسظلي همل " ،مكتبي االت لوو المدوريي،
القظفرة . 1961،
 -6محمود هبد ال ليب إسمظهيب " ،مودى اسوتيعظ وت بيول المموظفي المي يظتيوي لودى
معلمووي العلووو فووي المرحلووي امسظسوويي " ،رسووظلي مظ سووتير غيوور متشووورة  ،ظمعووي
الت ظ  ،كليي التربيي  ،تظبل . 1993 ،
 -9تووظدر  ،سووعد هبوود الوفووظ وآخوورو  ،راتوول توودري العلووو للدووف الرابووع فووي
معظفد إهداد المعلمي والمعلمظت  ،11 ،م بعي اليرمو ،ب داد . 1555 ،

10 -Ameh,O.C".Misconcepts in science amongst
Nigerian science teachers and students" scince
Education ,Vol;71 ,No.1 pp 321 - 330 - 1987 .
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11 - Lawrenz, F",Misconceptions of physical science
concepts among elementary school teachers " school
science and Mathematics,Vol.pp 654 - 660 .
اختبار استيعاب معلمي العلوم للمفاهيم الفيزيائية التي يدرسونها
التعليمات:
ه ي ي معل العلوو ..ه ي توي المعلموي...فوتا االختبوظر لوي ل ورض الت وظ أو
الرسو بب فو ل رض معرفي مودى اسوتيعظ معلموي العلوو فوي المرحلوي االبتداتيوي
للممظفي المي يظتيي التي يدرسوتهظ وفوو هبوظرة هو م موهوي مو امسوتلي لكوب سوؤاب
متهظ أربع إ ظبظت الم لو قرا ة كوب سوؤاب بدقوي ثو قورا ة اا ظبوظت التوي تلوي كوب
سؤاب ث تحديد ال وا الدحيح لكب سؤاب وتكو اا ظبي هلى ورقي امسوتلي ودو
تر أي سؤاب .
الجنس:
التأهيل التربوي(خري معهد أو كليي تربويي أ ال)
اسئلة األختبار:
ضع داترة حوب الحرف التي يحمب اا ظبي الدحيحي م بي اا ظبظت امربوع لكوب
سؤاب ممظ يأتي:
 -1وحدة قيظ كميي الحرارة في-:
 در ي سيلي يي ل -سعرة د -سعرة /غرا . .أ -وب
 -1كميووي الحوورارة الح مووي لرفووع در ووي حوورارة وحوودة الكتووب در ووي حراريووي واحوودة
تدهى:
أ -الحرارة التوهيي  -السعي الحراريي التوهيي ل -السعي الحراريوي د -الحورارة
الكظمتي .
 -5م تأثيرات الحرارة هلى ام سظ الدلبي إ :
أ -أ والهظ وس وحهظ وح ومهظ تت ير بت ير در ظت حرارتهظ
 ح ومهظ فق تت ير بت ير در ظت حرارتهظل -أ والهظ فق تت ير بت ير در ظت حرارتهظ
12
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د -أبعظدفظ ميعظ التت ير بت ير در ظت حرارتهظ
 -1كميي الحرارة في س مظ تتوقف هلى:
أ – كتلت فق

 -در ي حرارت فق

 -3اتتقظب الحرارة م

ل -توع مظدت فق

د -ميع مظتكر آتمظ

س إلى آخر يتوقف هلى:

أ – كميووي حووراراة ال سوومي
ال سمي

 -در ووي حوورارة ال سوومي

د -ح و

ل -كتلووي ال سوومي

 -7الملي لتر =......
 -6تتحك ثحثي هوامب في الض والحرارة والح في الحظلي :
1111س 3
111سفق  3د -د-
أ-
والدلبي
السظتلي
11سفق  3ل-ل-الدلبي
السظتلي 1فقس  - 3ال ظ -يي
أ-
 -6بظلتسبي لحظالت المظدة فظ كب العبظرات اآلتيي دحيحي مظ هدا واحدة في:
أ -لي لل ظ ات ح و ثظبتي وال أشكظب معيتي
يتظت ال ظ بسرهي كبيرة تقر م سرهي الدوت
 تتحرل -كثظفي المظدة في حظلتهظ ال ظ يي اكبر م كثظفتهظ في الحظلي السظتلي
د -كثظفي المظدة الدلبي أكثر بحوالي  %15م كثظفي السظتب

 -9إ و لتر م ال ظ تحت ال روف القيظسيي يسمى
أ -الكثظفي الكتليي  -الكثظفي التسبيي ل -الكثظفي الم لقي د -الكثظفي الو تيي
 -15ميع الخوا اآلتيي في م خوا السواتب مظهدا واحدة في
أ-قظبليتهظ هلى االتض ظ اقب بكثير م قظبليظت اتض ظ ال ظ ات
 -تكو

يتظت السظتب المو ودة تحت س ح معرضي إلى قووى وت
المحي ي بهظ م ميع ال وات

ل -لهظ ح و ثظبتي هلى العمو ولي
د -يعتبر معدب ال ظقي الحركيي ل

ال

يتوظت

لهظ أشكظب معيتي
يتظت السظتب مقيظسظ لدر ي حرارة تل السظتب

 -11في حظلي رب امهمدة هلى التوا ي فظ :
أ -تيظر التضيدة فو تمس التيظر المظر بظلعمود
 التيظر الكلي في الداترة مقس بظلتسظوي هلى امهمدة13
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ل -القوة الدافعي الكهربظتيي للتضيدة = القوة الدافعي الكهربظتيي للعمود الواحد *هودد
امهمدة
د -المقظومي الداخليي للتضيدة =مقظومي العمود الواحد*هدد امهمدة
-11
أ-
-15
أ-
-11
أ-
-13
أ-
-

الش ب المت هلى وحدة الشوحتي المو بوي لتقلهوظ مو تق وي إلوى أخورى داخوب
الم ظب الكهربظتي يسمى
فوووورل ال هوووود  -التيووووظر الكهربووووظتي ل -القوووودرة الكهربظتيووووي د -المقظومووووي
الكهربظتيي
............فوووو هوووظ يحووووب ال ظقوووي الميكظتيكيوووي إلوووى كهربظتيوووي مسوووتمرة أو
متتظوبي
المولد الكهربظتي  -المحر الكهربظتي ل -الملوف الكهربوظتي د -المحولوي
الكهربظتيي
إ كميووي الشووحتي الكهربظتيووي المووظرة خووحب مق ووع المودووب فووي وحوودة ال و م
تسمى:
التيووووظر الكهربووووظتي  -فوووورل ال هوووود ل -المقظومووووي الكهربظتيووووي د -القوووودرة
الكهربظتيي
في حظب رب المقظومظت هلى التوالي
التيظر الكلي للداترة يسظوي م موع التيظرات المظرة بظلمروع
قيمي فرل ال هد واحدة ل ميع المقظومظت

ل -مقلو المقظومي المكظفتي = م موع مقلوبظت المقظومظت المربو ي
د -التيظر المظر في ميع المقظومظت ل تم

المقدار في أي مقظومي

 -17هتدمظ يقع القمر بي امرض والشم وال تست يع أ تشظفده تسمي :
المحظل  -الحضيض ل -امول د -البدر
أ-
 -16ابعد الكواك ه الشم فو
ه ظرد  -بلوتو ل -حب د -أوراتو
أ-
 -16هتوودمظ تت وور للسوومظ لوويح توورى شووري ظ موو الضووو امبوويض المتأللووى فووو
م موهي م الت و تسمى
 الم رة ل -الهظلي د -الم موهي الشمسييالكواك
أ-
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 -19و ااتسووظ هتوودمظ يكووو هلووى س و ح القموور .......م و و ت و هلووى س و ح
امرض
اكبر  -اقب ل -مسظو د -قري
أ-
 -15بظلتسبي للم موهي الشمسيي فوظ كوب العبوظرات اآلتيوي دوحيحي موظ هودا واحودة
في
التبدو الكواك السيظرة مومضي فهي مضظ ة تستمد ضو فظ م الشم
أ-
 يمك تمريل الكواك السيظرة ه الت و م حيث إتهظ مضظ ةل -تتألف م الشم
د -في اكبر

والكواك السيظرة حولهظ ومظ يدور حوب الكواك م أقمظر

م م رة در التبظتي

 -11في المكظ الواحد تتتظس أو ا ام سظ مع
التع يب امرضي  -المسظفي ه مرك امرض ل -الكتب د -امح ظ
أ-
 -11إحدى الوحدات اآلتيي في وحدة قيظ الو
 التيوت ل -ك \  5د -ال المتريأ -الكيلوغرا
 -15حظدب ضر (الكتلي*التع يب امرضي) يسمى:
د -الض
الكثظفي  -الح ل -الو
أ-
 -11و ال س :
مقدار غير ات ظفي
أ-
 مقدار مت ير بت ير موقع ال سل -ي داد كلمظ اقتر م مرك امرض
د -اكبر مظ يمك هتد خ االستوا
 -13المووؤثر الووتي ي يوور أو يحووظوب أ ي يوور م و أبعووظد ال س و أو شووكل أو
حظلت الحركيي يسمى:
أ -الكتلي

 -الو

ل -ال ظتبيي د -القوة
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