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احر استخذام طريقت األحذاث املتناقضت يف حتصيل
طالب الصف الرابع العلوي يف هادة الفيزياء
وتفكريهن اإلبذاعي

د .عصام عبد العزيز دمحم المعموري

معهد إعداد المعلمين الصباحي في بعموبة

هلخص البحج
هنالككن حا ككة ماعككة اككعر بهككا الباحكك ل حعككين حصككيا البككي فككي مككاد
الفيزياء للصؼ الرابع العلمي ممكا علكي يف كر باعك دام بريمكة ا حكدا الم نال كة
وهي إحدى البرائك ال ي أدت دورا مهما في حصيا مكواد أ كرى لعلهكا عكاهم فكي
نميككة ال حصككيا وال ف يككر ا بككداعي لككدى أولئككن البككي  .يهككدؼ البحك الحككالي إلك
معرفكة اركر اعك دام بريمكة ا حكدا الم نال ككة فكي حصكيا بكي الصكؼ الرابككع
العلمي في ماد الفيزياء و ف يرهم ا بداعي .
يم صر البح علك عينكة مكن بكي الصكؼ الرابكع العلمكي للفصكا الدراعكي
ا وا للعام الدراعي  8003 / 8002و ان المح وى ي من الفصوا الريرة االول
من ا الفيزياء للصؼ الرابع العام .
بلككع عككدد أفككراد عينككة البح ك  ) 16بالبككا مككوزعين عل ك اككعب ين ا يككرت
إحداها عاوائيا ل مرا الم موعة ال ريبية وعدد بيبها  ) 16بالبكا درعكوا علك
وفك بريمة ا حدا الم نال كة ومرلكت الم موعكة الرانيكة وعكدد بيبهكا  )10بالبكا
فككي الم موعككة ال ككاببة درعككوا عل ك وفككك البريم كة االع ياديككة وبعككد اع ك بعاد احككد
البي الراعبين أصكب عكدد البكي  ) 10بالبكا علك م مكوع ين بال عكاوي  .ركم
وفئت الم موع ان بريرة م ػيكرات هكي العمكر با اكهر والكو اء وال حصكيا العكابك
فككي مككاد الفيزيككاء بعككد إ مككاا معكك لزمات البحكك مككن حي ك المككاد العلميككة و حديككد
ا غراض العلو ية وصياغ ها وإعداد ال بب ال دريعية  .اعد الباحك أدوات البحك
وهما اال بار أل حصيلي في ماد الفيزياء .
حي بلع عدد فمرا ي  )80فمره من نوع اال يار من م عدد وا بار مميكا
ال ف يكر ا بككداعي حيك لككام الباحك ب بنككي مميكا أعد ككي الباحرككة الهككام احمككد حمككي)
681
وعرض عل م موعي من ال براء و م إبماؤه عل حالي حي ي ون مكن
) فمككر ممعككمة إل ك ع ك ة ألعككام لميككا مهككارات ال ف يككر ا بككداعي وهككي البيلككة
والمرونة وا صالة) .وصا الباح ال ما يأ ي يو د فرق وو داللة إحصائية بين
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م وعكككب در كككات الم موعكككة ال ريبيكككة ال كككي درعكككت علككك وفكككك بريمكككة ا حكككدا
الم نال ككة وم وعككب در ككات الم موعككة ال ككاببة ال ككي درعككت عل ك وفككك البريمككة
االع يادية عل ا من ا بار ال حصيا وا بار ال ف ير ا بكداعي لصكال الم موعكة
ال ريبية .
ملكة مكن ال وصكيات والمم رحكات منهكا اعك دام هكوه البريمكة
ولكدم الباحك
في دري الفيزياء وف دورات دريبية للمدرعين حوا يفية اع دام و ببيكك هكوه
البريمة في ال دري وأ راء دراعة ممارنة بين بريمة ا حدا الم نال كة وبرائكك
عليمية أ رى.
أهويت البحج واحلاجت اليه :
عد ال ربية أعا إصيح البارية وفيحها فهي لو بير ع بيع ان ز كي
النفككو و نمي هككا و نمككي ا فككراد و صككما مككواهبهم و اككحو عمككولهم وأف ككارهم و ككدر
أ عامهم و مويها  ،ما أنها ع بيع دفع الم مع إل العما واال هاد وال اما نها
وعيلة لحا الماك يت والنهكوض بكا فراد مكن كيا إعكدادهم إعكدادا اكامي م كامي
م زنا لي ونوا نافعين نفعهم ولم معهم .
الحيلة  ، 8008 ،ص)640
إن المنهج الحدي يؤ د اي ابية البال وياك عي علك ال عكاون ويدربكي علك
النمككد البنككاء واالع مككاد عل ك الككنف والرمككة بهككا ويا ك عي عل ك البح ك ويدربككي عل ك
ا عالي الديممرابية ويراعي الفروق الفردية بين البلبة ما اني ينمكي مكا لكديهم مكن
لدرات واع عدادات ومهارات ل حميك ا هداؼ ال ربوية با ا اكاما حيك أن حميكك
ا هداؼ ال ربوية لي عملية عهلة با هي عملية معمد ع ػرق ول ا و بل البحك
عن ال برات والمهارات والمعارؼ ال ي عهم في حميك لن ا هداؼ.
مرعي  ، 6321 ،ص)31
وإن ن اح العملية ال عليمية و حميكك ا هكداؼ يع مكد علك ر كائز أعاعكية مكن
الماعور  ، 6321 ،ص)63
بينها بريمة واع را ي ية وأعلو ال دري .
و عد ا حدا الم نال ة من أ رر برائك ال كدري فاعليكة فكي نميكة ال ف يكر
لككدى البلبككة حي ك أنهككا عككن الفرصككة أمككام البلبككة لممارعككة بككرق العلككم وعمليا ككي
ومهارات االع مصاء بأنفعهم وهنا يعلن الم علم علون عالم صػير في بحري و وصلي
إل ك الن ككائج  .مككا عبككي المبككادر للم علمككين ا دار م علمهككم علمهككم بأنفعككهم و اككد
ان باههم و رير دوافعهم و علهم م فاعلين مع المولؼ ال عليمي .
الحيلة  , 8008 ،ص)861
ويم ن حميك العديد من ا هداؼ ال ربوية عن بريك ا حدا الم نال ة في
ال كدري ومنهكا نميكة لكدرات ال عكاؤا  ،إم انيكة صكياغة الفر كيات وبكرح ا عككئلة
ععيدي  ، 8002 ،ص)861
العابر .
و ؤ ككد عمليككة ككدري العلكككوم علكك االه مككام بنمكككو البلبككة عمليككا وو كككدانيا
ومهاريا  ،إو ي بل من المدر ف را و هدا عليميا وإبكداعيا ل حميكك نميكة مهكارات
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ال ف يككر ا بككداعي لككدى البلبككة وزيككاد إن ككا هم ال ككي اككما نميككة إدرا هككم و وعككيع
مدار هم و صورا هم و نمية يالهم إ افة إل إ عابهم المعرفة العلمية  ,حي يا ا
ال ف يككر ا بككداعي ككزءا مككن أي مولككؼ عليمككي  .إو أصككبحت نميككة مهككارات ال ف يككر
العليا با ا عام ومهارات ال ف ير ا بداعي با ا كاص هكدفا أعاعكيا عكع ال ربيكة
الهام  , 8002 ,ص)8
الحديرة إل حميمي .
يوم إل لك مناخ عليمي وبيئة ربويكة عكاعد
ولهوا زايد الحا ة يوما بعد ٍ
الم علمككين عل ك ف يككر بالككا هم ا بداعيككة  .و نمي هككا و ككوين ا اهككات اي ابيككة نحككو
نبيا  , 8004 ,ص)610
ا بداع العلمي لدى البلبة .
لوا يرى بار المربين ال ربويين وعلماء النف ممن اا ػا في م اا ال ف يكر
ا بداعي عواء في وصكفي و حديكده أو لياعكي أن هكوا ال ف يكر يم كن أن ينمك ويبكور
دا ا المدرعة عن بريكك اعك دام بعكض البرائكك وا عكالي ال ربويكة مكع المنكاهج
الفعلية أي ان المدار ل زم بمناه ها االع يادية وفي نف الولت عك عين بكالبرائك
وا عالي ال ي نمي ا بداع  .وال ي من بينها بريمة ا حدا الم نال ة.
المبييت  , 8001 ،ص)608-606
من هنا اءت أهمية البح الحالي في وظيؼ بريمة ا حدا الم نال ة رم
ال عرؼ عل أررها في رفع مع وى ال حصيا وال ف ير ا بكداعي لكدى بكي الصكؼ
الرابع العام في ماد الفيزياء.
هذف البحج :
يهدؼ البح الحكالي إلك معرفكة أركر اعك دام بريمكة ا حكدا الم نال كة
في حصيا بي الصؼ الرابع العلمكي فكي مكاد الفيزيكاء و ف يكرهم ا بكداعي) مكن
يا ال حمك من الفر يات الصفرية اآل ية
 .2ال يو د فرق وو داللة إحصكائية عنكد معك وى  )0.01بكين م وعكب در كات
بي الم موعة ال ريبيكة الكوين يدرعكون مكاد الفيزيكاء علك وفكك بريمكة
ا حككدا الم نال ككة وم وعككب در ككات بككي الم موعككة ال ككاببة الككوين
يدرعون الماد نفعها عل وفك البريمة االع يادية عل اال بار ال حصيلي
.
 .3ال يو د فرق وو داللة إحصكائية عنكد معك وى  )0.01بكين م وعكب در كات
بي الم موعة ال ريبيكة الكوين يدرعكون مكاد الفيزيكاء علك وفكك بريمكة
ا حككدا الم نال ككة وم وعككب در ككات بككي الم موعككة ال ككاببة الككوين
يدرعككون المككاد نفعككها عل ك وفككك البريمككة االع ياديككة عل ك ا بككار ال ف يككر
ا بداعي .
حذود البحج :
يم صر البح الحالي عل ما يأ ي
-333-

العدد السادس واالربعوى  .هجلة الكتح ً .يساى لسٌة 3122

د .عصام عبد العزيز دمحم الوعووري

 .2عينة من بي الصكؼ الرابكع العلمكي فكي مدرعكة الاكريؼ الر كي ال ابعكة
للمديرية العامة ل ربية ديال – ل اء بعموبة .
 .3الفصا الدراعي الراني للعام الدراعي . )8003-8002
 .4الفصككوا الريرككة ا ولك مككن ككا الفيزيككاء للصككؼ الرابككع العلمككي  ،الببعككة
العاار  8002 ،م .
حتذيذ املصطلحاث :
أوال ً  :طريمة األحداث المتنالضة :
 .1عرفها المكاعور  )6331 ,بأنهكا طبريمكة علكم ر كز علك العمليكة أ ركر مكن
الن ا ككات وعل ك صككوض الفر ككيات والماككار ة الفعالككة فككي العمليككة ال عليميككة
الماعور  , 6331 ,ص)861
ال علميةط .
 .2عرفها المبييت  )8001 ,بأنها طعرض موالؼ أمام البلبة ال نع م مع ما
هو م عارؼ عليي وفي نف الولت ون ممبولة علمياط .
المبييت  , 8001 ,ص)604
التعريف اإلجرائي :
بأنها م موعة من ا راءات وال بوات المنظمة لعكرض المكاد العلميكة ببريمكة
محير لحا ما لة حميمية أو مصبنعة) من لبا بال الصؼ الرابع العكام فكي مكاد
الفيزياء.
ثانيا ً  :التحصيل :
 .1عرفي ماا  ) 6332بأني مدى اع يعا البكي مكن بكرات معينكة فكي
مو وع معين ومماعا بالدر ة ال ي يحصا عليها في اال بار ال حصيلي).
ماا  ، 6322 ،ص) 61
 .2عرفي محمود  ) 8000بأني در ة اال عا ال ي يحممها فكرد او معك وى
الن ككاح الككوي يحككرزه او يحصككا عليككي فككي مككاد دراعككية او م ككاا عليمككي او
محمود  ، 8000 ،ص) 101
دري معين ) .
التعريف اإلجرائي :
هو ممدار ما ا عكبي البالك مكن معلومكات فكي مكاد الفيزياءللفصكوا الريركة
مماعا بالدر ة ال ي يحصا عليها عل اال بار ال حصيلي المعد لػرض البح .
رالرا ال ف ير ا بداعي
 .1عرفككي نبيككا  )8004 ,بأنككي إي ككاد حككا ديككد و ككئيا لما ك لة علميككة أو
نبيا  ، 8004 ,ص)616
عملية أو ا ماعية) .
 .2عرفكي ببكر  ) 8002 ،بأنكي عمليكة عمليككة مركا لكدر الفكرد علك ا ن ككا
إن ا ا ي ميز بأ بر لدر من البيلة الف رية والمرونة ال لمائية وا صالة) .
ببر  , 8002 ،ص)3
التعريف اإلجرائي :
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هو نااب عملي م ميز وهكادؼ يو كي رغبكة لويكة لكدى بكي الصكؼ الرابكع
العلمي لل وصا إل حلوا أو نكوا ج أصكلية وا اكاؼ عيلكات فريكد مكن كيا عكد
اع ابات صحيحة عل فمرات مميا ال ف ير ا بداعي المعد لػرض البح .
دراساث سابقت :
 .1دراسة ( السنجري : ) 1991
أ ريككت هككوه الدراعككة فككي العككراق  ،وهككدفت الك معرفككة أرككر اع ك دام رككي
اع را ي يات دريعية إحدى هوه االع را ي يات هكي بريمكة ا حكدا الم نال كة فكي
ح صككيا بلبككة الصككؼ الرابككع لعككم الفيزيككاء فككي ليككة ال ربيككة – امعككة الموصككا .
وحددت المفكاهيم الفيزيائيكة بمو كوعات الحكرار  ,كواص المكاد  ,ال كوء  .حيك
بلػت عينة البح ط40ط بالبا وبالبة موزعين عل أربع م اميع م عاوية العدد .
وأظهكككرت الن كككائج عكككن فاعليكككة بريمكككة ا حكككدا الم نال كككة و فولهكككا علككك
الم موعة ال اببة ال ي درعت بالبريمة االع يادية.
العن ري  , 6331 ,ص  .ت)
 .2دراسة ): (Tik , 1980
أ ريككت هككوه الدراعككة فككي نككدا  ،وهككدفت الك معرفككة أرككر اعك دام ا حككدا
الم نال كة فكي كدري العلككوم علك االح فكاظ بالمفكاهيم لككدى بلبكة المرحلكة االب دائيككة
العليككا حيكك ألفككت العينككة مككن  611بالبككا لعككموا علكك رككي م موعككات ارن ككان
ريبي ان والرالرة اببة درعت الم موعة ال ريبية ا ول بأعلو لراء ومنالاة
ال ا الممرر مع ا حدا الم نال كة ودرعكت الم موعكة ال ريبيكة الرانيكة بأعكلو
ميحظككة ربككة عككرض عككن حككد م نككالض وإ ككراء أحككدا م نال ككة مككن لككبلهم ككم
منالا ها أما الم موعة ال اببة فمد درعت الماد من يا لراء ها ومنالا ها ول ن
بدون إ راء أحدا م نال ة .
أظهككرت الن ككائج فككوق الم مككوع ين ال ككريبي ين عل ك الم موعككة ال ككاببة
و فوق الم موعة ال ريبية الرانية عل الم موعة ال ريبية ا ول .
)(Tik , 1980 , 278-293
جوانب اإلفادة من الدراسات السابمة :
اع فاد الباح من الدراعات العابمة من النواحي ال الية
 .1آلية ببيك ال ربة .
 .2إعداد ال بب ال دريعية اليزمة .
 .3اع دام الوعائا ا حصائية المناعبة .
 .4ا فاد من ن ائج البحو بوصفها مؤارات ؤيد ما لة البح وأهمي ي .
اجراءاث البحج :
أوال  :التصميم التجريبي Experimental Design
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ا ار الباح ال صميم ال ريبي وا ال بب ال زئي ووا اال بار البعكدي ل كا
من ال حصيا وال ف ير ا بداعي لميئم ي مع ظروؼ ال ربة .
احمد وف حي  ، 6323 ،ص) 683
ثانيا  :مجتمع البحث وعينته Research Population and Sample
ي ألؼ م مع البح من بي الصؼ الرابع العلمي في المكدار االعداديكة
وال ابعكككة للمديريكككة العامكككة ل ربيكككة ديكككال للعكككام الدراعكككي  8003-8002وا يكككرت
بالبريمة المصدية ل ون م مع البح وولن لألعبا ال الية
 .1إبداء إدار المدرعة اع عدادها ومعاعد ها للباحرين في إ راء ربة البحك
.
 .2و ود  )1اع في الصؼ الرابع العام مما يكوفر للباحك فرصكة اال يكار
العاوائي لعينة البح .
 .3مار البي من النواحي اال ماعية واالل صادية والرمافية .
 .4لربي وعهولة الوصوا إليي وهوا يحمك ال صادا في الولت وال هد وال لفة .
بلػككت عينككة البحك  )16بالبككا مككوزعين علك اككعب ين وا يككرت اككعبة أ)
عاكوائيا ل مركا الم موعكة ال ريبيكة فكي حكين مرلكت اكعبة ) ال كي ا يكرت أي كا
ب صككور عاككوائية الم موعككة ال ككاببة وبعككد اعكك بعاد احككد البككي الراعككبين مككن
ا راءات ا حصائية أصب عكدد البكي  )10بالبكا مكوزعين بوالكع  )10بالبكا
في الم موعة الواحد .
ثالثا  :تكافؤ المجموعتين Sets Equivalent
ككم ككافؤ الم مككوع ين فككي ريركة م ػيككرات هككي العمككر با اكهر  ،الككو اء ،
ال حصككيا العككابك فككي مككاد الفيزيككاء) ملحككك  ، )6ويو ك ال ككدوا أدنككاه مككا ي علككك
بم ػير العمر الزمني

جدول ()1
المتوسط الحسابي والتباين والميمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث
في متغير العمر الزمني باألشهر
الاعبة

الم مو
عة

العدد

الم وعب
الحعابي

ال باين

الميمة ال ائية
در ة
المحعوبة ال دولية الحرية
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0.01
ال ريبية ال اببة

أ

10

623

684

10

622

24

8

0.83

12

غير دالة

أمكككا مكككا ي علكككك بم ػيكككر الكككو اء اعككك دم الباحككك ا بكككار رافكككن ) raven
للمصكفوفات الم ابعكة لميئم ككي للبيئكة العراليككة وي صكؼ بدر كة مككن الصكدق والربككات
وصيحي ي للفئات العمرية لعينة البح والوي صمم لميا المابلية العملية .
ف ري وآ رون  , 6321ص)84- 86
وبعد ببيك ك اال بكار و حليكا ن ائ كي بكين أن الم مكوع ين م افئ كان فكي هكوا
الم ػير ما يو حي ال دوا أدناه .
جدول ()2
المتوسط الحسابي والتباين والميمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث
في اختبار الذكاء
الاعبة

الم موعة

العدد

الم وعب
الحعابي

ال باين

أ

ال ريبية

10

40.1

11.2

ال اببة

الميمة ال ائية

10

46

12.2

المحعوبة

0.41

ال دولية

8

در ة
الحرية

12

الداللة
عند
مع وى
0.01

غير
دالة

وفيما ي علك بال حصيا العابك في ماد الفيزياء فيو حي ال دوا أدناه .
جدول ()3
المتوسط الحسابي والتباين والميمة التائية المحسوبة والجدولية في متغير التحصيل
السابك
ا
ل
م
ا
لم
وا
ع
ب

العدد

الم وعب

ال باين
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الحعابي

د .عصام عبد العزيز دمحم الوعووري

المحعوبة

ال اببة

أ

ال ريبية

10

11.1

18

10

11

661

6

وبهوا فان الم
ال ربة وأصب با م
ولد لام الباح
وم ان ال ربة والمد
واالندرار ال ريبي و

ال دولية

8

الحرية

12

الداللة

غير
دالة

موع ين م افئ ان في الم ػيرات الريرة ال ي لد ؤرر في ن ائج
ان ببيك ربة البح الحالي .
ب بب الم ػيرات الد يلة الم علمة بالمدر والمكاد الدراعكية
الزمنية والظروؼ ال ريبية والعواما المصاحبة وادا الميكا
دوا وزيع الحصص االعبوعي وعرية ال ربة .

رابعا ً  :مستلزمات البحث Requirements of Research
 11المادة العلمية :
لبا المباار في ببيك ال ربة م حديد الماد الدراعكية مكن كا الفيزيكاء
الممرر دريعي للصؼ الرابع العكام الببعكة العااكر لعكنة  ،8002ولكد اكملت المكاد
العلميككة لل ربككة الفصك وا الريرككة ا ولك وولككن حعك ال بككة العككنوية ال ككي و ككعت
وحع و يهات اال صاصيين ال ربويين .
 12إعداد الخطط التدريسية :
في وء مح وى الماد ال عليمية رى إعكداد ال بكب ال دريعكية لم مكوع ي
ملحك  ) 1وبوالع  )80بكة ل كا م موعكة ولكد عر كت نمكاو مكن هكوه
البح
ال بب ع ل م موعة من ال براء لبيان آرائهم بمدى صدلها وميئم ها ولد كم ا كو
بها بما ا فك عليي معظمهم من ميحظات .
أدواث البحج :
ي بل البح الحالي ما يأ ي
 .1ا بار حصيلي في ماد الفيزياء .
 .2ا بار مميا ال ف ير ا بداعي .
أعد الباح ا بارا حصيليا لميا ال حصيا الدراعي فكراد العينكة اع مكادا
عل مح وى الماد الدراعية والزمن المع ػرق في دريعها  ،وعمد الباح ان ون
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فمرات اال بار مو وعية من نكوع اال يكار مكن م عكدد بأربعكة بكدائا نهكا صكؼ
بالاموا و م ع بدر كة عاليكة مكن الصكدق والربكات واالل صكاد فكي ولكت ال صكحي .
عيمة  ، 8006 ،ص) 646
ولد بلع عدد فمرات اال بار ال حصيلي  )80فمر ا بارية ل ا فمر أربعكة
بدائا مرا إحداها ا ابة الصحيحة .
ولد ا بع الباح ال بوات اآل ية في إعداد اال بار
أ– صياغة فمرات االختبار :
في وء ال اربة اال بارية م إعداد فمرات اال بار من نوع اال يار من
م عدد كا فمكر منهكا ح كوي علك أربعكة بكدائا يمركا إحكداها ا ابكة الصكحيحة ولكد
حددت در ة واحد ل ا إ ابة صحيحة و صفر) ل ا إ ابة غير صحيحة إو بلع عدد
فمرات اال بار  )80فمر وزعت عل مح وى الماد ولل حمك مكن صكيحية فمرا كي
ا بع الباح ال بوات اال ية
 11صدق االختبار :
لل حمك من صدق اال بار م االع ماد عل نوعين مكن الصكدق همكا الصكدق
الظاهري وصدق المح وى
أ كو الباحك بنظكر االع بكار عكرض ال ريبكة اال باريكة ومح كوى الفصككوا
عل م موعة من ال براء والم صين الوين م اع مادهم في إي اد الصدق الظاهري
إو حصككلت الفمككرات ميعهككا علك نعككبة ا فككاق ال مككا عككن  )%20فمككا فككوق وبككولن
حمك الصدق المنبمي لي بار .
 12صياغة تعليمات االختبار :
و ككعت ال عليمككات ال اصككة باال بككار واككملت عليمككات ا ابككة و عليمككات
ال صحي .
حي م إعداد مفا ي ل صحي فمرات اال بار المو وعي من نوع اال يار
مككن م عككدد و ككم إعبككاء در ككة واحككد ل ككا إ ابككة صككحيحة و صككفر) ل ككا إ ابككة غيككر
صحيحة او م رو ة وبولن ون در ة البال ال لية  )80در ة .
. 3التجربة االستطالعية :
م ببيك اال بار عل عينة اع بيعية م ونكة مكن  )10بالبكا مكن بكي
الصؼ الرابع العلمي في ا عدادية المر زية ال ابعكة للمديريكة العامكة ل ربيكة محافظكة
ديال وال ي ا يرت بصور لصدية وولن لو ود العكدد ال كافي مكن البكي لل ربكة
االع بيعية ال بار ال حصيا.
 بعد أن ببك اال بار إ رائيا ا ك ان اال بكار بفمرا كي و عليما كي وا كحة
ومفهومة .
 وصا الباح إل معرفة الولت الوي اع ػرلي البال لإل ابة عن اال بكار
من يا حديد الكزمن الكوي عك ػرلي أعكرع إ ابكة والكزمن الكوي اعك ػرل ي
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أببأ إ ابكة عكن أعكئلة اال بكار  ،ومكن ركم حعكا م وعكب الولكت المعك ػرق
لإل ابة بوالع  )41دليمة .
وبعد صحي ا ابات للعينة االع بيعية م ر ي الدر ات نازليا ملحك
 )1وحددت الفئة العليكا منهكا والفئكة الكدنيا بأ كو  )%81مكن ا وراق الحاصكلة علك
أعل الدر ات م موعة عليا) و  )%81من ا وراق الحاصكلة علك ألكا الكدر ات
م موعة دنيا) وبما ان عدد بالبكات العينكة االعك بيعية  )10بالبكة لكوا بلػكت كا
مكككن الم موعكككة العليكككا والم موعكككة الكككدنيا  )63بالبكككة  ،ركككم كككرى حليكككا إ ابكككات
الم موع ين العليا والدنيا إحصائيا من حي صعوبات الفمرات ولو مييزها وفاعليكة
البككدائا وربككات اال بككار ببريمككة اعككاد اال بككار حي ك بلػككت ليم ككي  0.21وأصككب
اال بار في صور ي النهائية ي ون من  80فمر .
ب – اختبار ممياس التفكير االبداعي :
اهز وممنن ي دم أغراض البح الحكالي ويكيءم ببيعكة
نظرا ل وفر مميا
مرحلة الصؼ الرابع العام ومعكد علك وفكك مهكارات ال ف يكر االبكداعي  ،لكام الباحك
ب بني مميا ال ف ير االبداعي الوي و كع ي الهام احمكد حمكي) ملحكك  )1ركم عكرض
المميا عل م موعة من ال براء ملحك  )8وأبمي المميا عل حالي وهو ي كون
من  ) 681فمر ممعمة علك عك ة ألعكام لميكا مهكارات ال ف يكر االبكداعي وهكي
البيلة – المرونة – ا صكالة)  ،ميكع هكوه ا لعكام مكي لكدر الفكرد علك ال ف يكر
ا بداعي .
سادسا ً  :تطبيك التجربة
أ رى الباح في أرناء ببيك ال ربة ما يأ ي
 .1بااككر الباحك ب ببيككك ال ربككة علك أفككراد الم مككوع ين فككي 8002/60/68
لػاية . 8002/68/88
 .2ببيككك اال بككار ال حصكككيلي ببككك الباحككك اال بككار ال حصكككيلي فككي يكككوم
 8002/68/83وأارؼ الباح نفعي عل ببيك اال بار مع معكاعد أحكد
مدرعي ماد الفيزياء في المدرعة .
 .3ببيك ا بار ال ف ير ا بداعي ببك الباح اال بار ال ف ير ا بكداعي فكي
يككوم  8002/68/10ولحص ك ين م ككالي ين أي بعككد يككوم مككن ببيككك اال بككار
ال حصيلي .
 .4بعكككد ببيكككك اال بكككارين ا بكككار ال حصكككيا وا بكككار ال ف يكككر ا بكككداعي )
صححت الفمرات بإعباء در ة واحكد لإل ابكة الصكحيحة و صكفر) لإل ابكة
غير الصحيحة والم رو ة او ال ي ح وي عل أ رر من إ ابة وحع مفا ي
ال صحي وورلة ا ابة عل فمرات مميا ال ف ير ا بداعي .
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اع ك دم الباح ك الوعككائا ا حصككائية اآل يككة معادلككة حعككا ال بككاين واال بككار
ال ككائي لعين ككين معك مل ين ومعادلككة معامككا الصككعوبة ومعادلككة معامككا ال مييككز ومعادلككة
معاما فاعلية البدائا ومعادلة ودر – ري اارد عون – )80
عرض النتائج وتفسريها :
أوال  :عرض النتائج وتفسيرها الختبار التحصيل :
أ  -عرض النتائج :
لػككرض ال حمككك مككن هككدؼ البح ك وفر ككي ي الصككفرية ا ول ك ككم اح عككا
الم وعككب الحعككابي وال بككاين لككدر ات ككا مككن الم موعككة ال ريبيككة وال ككاببة فككي
ا بكار ال حصكيا  ،وباعك دام اال بكار ال كائي )  ( t – testلعين كين معك مل ين كم
حعا الميمة ال ائية ما مبين في دوا )4
دوا )4
الم وعب الحعابي وال باين والميمة ال ائية المحعوبة وال دولية لدر ات م موع ي
البح عل اال بار ال حصيلي
الميمة ال ائية
الم موعة

العدد

الم وعب
الحعابي

ال باين

ال ريبية
ال اببة

10
10

61
61

60.1
2.8

المحعوبة

ال دولية

در ة
الحرية

مع وى
الداللة
عند
)0.01

4

8

12

دالة

من ال دوا أعيه ان الميمة ال ائية المحعوبة  )4وهي أ بر من الميمة
ي
ال دولية البالػة  )8عنكد معك وى داللكة  )0.01ودر كة حريكة  )12وبهكوا كرفض
الفر ية الصكفرية  ،وهكوا يعنكي فكوق الم موعكة ال ريبيكة ال كي درعكت علك وفكك
بريمككة ا حككدا الم نال كك ة) علكك الم موعككة ال ككاببة ال ككي درعككت علكك وفككك
البريمة االع يادية) .
ب – تفسير النتائج :
من يا هوه الن ي كة يم كن فعكير فكوق الم موعكة ال ريبيكة ال كي درعكت
عل وفك بريمة ا حدا الم نال كة) علك الم موعكة ال كاببة ال كي درعكت علك
وفك البريمة االع يادية) في ا بار ال حصيا بما يلي
 .1إن اعككك دام بريمكككة ا حكككدا الم نال كككة اككك ع البكككي علككك ال عكككاؤا
والمنالاة وال فاعا وهوا يؤدي إل حدو صراعات و حديات بكين أف كارهم
وآرائهم ول ن ما لب أن زوا و نمل إل مولؼ مريكر ومحيكر يعمكا علك
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إرككار دافعيككة البككي نحككو الك علم الناككب هككوا مككا يككؤدي إلك زيككاد حصككيلهم
الدراعي .
 .2عككاعدت هككوه البريمككة البككي عل ك اعك يعا المككاد مككن ككيا نميككة لككدر
ال عاؤا لديهم وهي أعا اال ااؼ واالب ارات العلمية .
 .3إن ممارعة البي لعملية ال نبكؤ وصكياغة الفر كيات مكن كيا بكرح لهكم
عؤاا محير وفر لهم مولؼ عليمي ما ع لزياد اع بماء المعلومات مما أدى
إلك زيككاد فككي حصككيلهم الدراعككي والحيلولككة دون عككزوفهم عككن علككم المككاد
العلمية لهوه الماد .
 .4إن اع ك دام بريمككة ا حككدا الم نال ككة عككاعد عل ك نميككة الف ككوا العلمككي
للبي إو أنها دفع الم علم في الرغبة للوصوا إل فعير للظاهر والبحك
عن ما يابع ف ولي .
 .5إع مدت البريمة االع يادية عل حفظ و لمين البي للمعلومات دون فهمها.
ثانيا ً  :عرض النتائج وتفسيرها الختبار التفكير اإلبداعي :
أ .عرض النتائج :
لػرض ال حمك من الفر كية الصكفرية الرانيكة كم حعكا الم وعكب الحعكابي
واالنحككراؼ المعيككاري وال بككاين ل كدر ات ككا مككن الم مككوع ين ال ريبككة وال ككاببة
ال بككار ال ف يككر ا بككداعي ملحككك  )1وباع ك دام اال بككار ال ككائي  )t-testلعين ككين
مع مل ين م حعا الميمة ال ائية ما مبين في دوا )1
جدول ()5
المتوسط الحسابي والتباين والميمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات مجموعتي
البحث في االختبارالتفكير اإلبداعي
الم موعة
ال ريبية
ال اببة

الم وعب
العدد
الحعابي
13
10
16
10

ال باين

الميمة ال ائية
المحعوبة ال دولية

20
621

1.1

8

در ة مع وى
الحرية الداللة
12

دالة

من ال كدوا أعكيه أن الميمكة ال ائيكة المحعكوبة  )1.1وهكي ا بكر مكن
ي
ال دولية البالػة  )8عنكد معك وى داللكة  )0.01ودر كة حريكة  )12وبهكوا كرفض
الفر ية الصفرية ال ي نص عل أن ال يو د فرق وو داللة إحصائية عنكد معك وى
 ) 0.01بككين م وعككب در ككات البككي الككوين يدرعككون عل ك وفككك بريمككة ا حككدا
الم نال ة والوين يدرعون عل وفك البريمة االع يادية في ا بار ال ف ير ا بكداعي
.
ب .تفسير النتائج :
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من يا الن ائج ال كي وصكلت إليهكا الدراعكة يم كن فعكير فكوق الم موعكة
ال ريبيككة ال ككي درعككت علكك وفككك بريمككة ا حككدا الم نال ككة) علكك الم موعككة
ال اببة ال ي درعت عل وفك البريمة االع يادية) بما يلي
 .2اع ك دام بريمككة ا حككدا الم نال ككة لهككا دور اي ككابي فككي ال ف يككر ا بككداعي
ويعزي الباح ولن إل ببيعة البريمة المع دمة وال ي ون من ال ف ير
فككي الحككد الم نككالض  ،و صككميم الحككد الم نككالض أو الما ك لة  ،وصككياغة
الفر ككيات ودعككم هككوه الفر ككيات وال حمككك منهككا) أ ككاح للبككي وليككد أف ككار
ديد ومن ة وإبداعية يػير ولن المولؼ ال عليمي الم ميز .
من حرية ال ف ير وإم انية عديا الفروض
 .3إن بريمة ا حدا الم نال ة
المبروحة وإن ا و وليد أف ار ديد ل فعير المولؼ المحير والمرير للدهاة
 ،وهككوا مككا ي ميككز بككي ال ف يككر ا بككداعي الم مرككا بمهككار البيلككة – المرونككة
وا صالة) مما أدى إل رفع مع وى ال ف ير ا بداعي لدى بي الم موعكة
ال ريبيككة عل ك ع ك بككي الم موعككة ال ككاببة ال ككي درعككت عل ك وفككك
البريمة االع يادية ال ي ا ع البال عل ال مود الف ري .
االستنتاجاث :
فكي كوء الن ككائج ال كي أعككفرت عنهكا الدراعككة الحاليكة  ،وصككا الباحك إلك
االع ن ا ال الي
أرككر اع ك دام بريمككة ا حككدا الم نال ككة فككي رفككع مع ك وى ال حصككيا لككدى
بي الصؼ الرابع العلمي فكي اعداديكة الاكريؼ الر كي فكي مكاد الفيزيكاء ممارنكة
بالبريمة االع يادية ال ي هدؼ إل حفظ و لمين المعلومات .
إن ببيك هوه البريمة من يا بكرح مولكؼ عليمكي م نكالض ومكا ي بلك
إي اد حلوا لي ومم رحات مب ر وأصلية أدى إل رفع مع وى ال ف ير ا بداعي .

التوصياث :
في وء ن ائج هوه الدراعة يوصي الباح بما يأ ي -
 .2رور اع دام بريمة ا حدا الم نال ة في دري ماد الفيزياء للصكؼ
الرابع العلمي في مدرعة الاريؼ الر ي .
 .3فك دورات دريبيكة لمدرعكي ومدرعكات مكاد الفيزيكاء حكوا يفيكة اعك دام
بريمة ا حدا الم نال ة .
املقرتحاث :
في وء ن ائج الدراعة يم رح الباح ما يأ ي
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 .1إ راء دراعة ممارلة للدراعة الحالية في مواد دراعية أ رى .
 .2إ راء دراعة ممارنة بين أرر هوه البريمة وبريمكة ا كرى فكي نميكة ال ف يكر
االبداعي .
املصادر :
 .1احمككد عككليمان عككود وف حككي حعككين م ككاوي  ، )6332 ،اعاعككيات البح ك
العلمي في ال ربية والعلوم ا نعانية  ،اربد  ،دار االما للنار وال وزيع .
 .2الحيلة  ،دمحم محمود  ، )8008برائكك ال كدري واعك را ي يا ي  ،ب ، 6دار
.
ال
 .3العن ري  ,عبد الرزاق  )6331اركر اعك دام ركي اعك را ي يات دريعكية
في صحي المفاهيم الفيزيائية لدى بي المرحلة ال امعية رعالة د كوراه
غير مناور  ،امعة بػداد  ,لية ال ربية  ،ابن الهيرم .
 .4العراق  ،وزار ال ربية  ، )6324وصيات المؤ مر ال ربوي العاار للف كر
من  83-81ارين الراني  ،مببعة وزار ال ربية .
 .5المككاعور  ،إبككراهيم  ،المعاصككر فككي برائككك ال ككدري  ،ب ، 6مر ككز الفرلككان
الرمافي  ،اربد .
 .6المبكككييت  ،را كككي عيعككك  ، )8001أعكككالي كككدري العلكككوم  ،ب ، 6دار
الرمافة للنار وال وزيع  ،عمان .
 .7الهككام احم كد حمككي  ، )8002 ,مهككارات ال ف يككر ا بككداعي  ،معهككد ال ككدري
وال بوير  ،وزار ال ربية  ،العراق .
 .8ببككر  ،ن ككاا م ككي  ، )8002 ،ال ف يككر النالككد وفعككل ة الككدماض  ،معهككد
ال دري وال بوير  ،وزار ال ربية  ،العراق .
 .9زي ون  ،عايش محمود  )6334أعالي دري العلوم  ،ب ، 6عمكان  ،دار
الاروق للنار وال وزيع  ،ا ردن .
 .11عككعيدي  ،عبككد بككن مككي وآ ككرون  )8002برائككك ككدري العلككوم ،
مفاهيم و ببيمات عملية  ،ب ، 6لية ال ربية  ،امعة العلبان لابو .
 .11عككككيمة  ،عبككككد الحككككافظ محمككككود  )8006 ،صككككميم ال ككككدري  ،ب ، 6دار
البازدري للنار  ،عمان  ،ا ردن .
 .12ف ككري الككدباض وآ ككرون  ، )6321 ،ا بككار المصككفوفات الم ابعككة الملككون
للميا  ،مبابع امعة الموصا  ،العراق .
 .13ماا دعولي  ، )6322و ير علم النف  ،الدار الدولية للنار وال وزيع ،
الم لد  ، )6الماهر .
 .14محمود عيم صيح الدين  ، )8000 ،الميا وال مكويم ال ربكوي والنفعكي ،
أعاعيا ي و ببيما ي و و يها ي المعاصر  ،ب ، 6دار الف ر العربي  ،الماهر
.
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،

 .15مرعككي  ،دمحم عبككد العلككيم  )6321 ،المعلككم والمنككاهج وبرائككك ال ككدري
الرباب .
 .16نبيا احمد عبد الهادي  ، )8004 ,نماو ربويكة عليميكة معاصكر  ،ب، 8
دار االوائا  ،عمان .
17.Tik,L "A study of the Effects of using discrepant Events in
science teaching, on concept Retention of super Elementary
schools students" World Trends in sciences Education, Nova,
Scotia, Canada, 1980 .

ملحك ()1
العمر الزمني با اهر
ت
6
8
1
4
1
1

الم موعة
ال ريبية
626
621
621
621
806
621

الم موعة
ال اببة
631
801
621
638
621
631

در ات البي في
ا بار الو اء
الم موعة الم موعة
ال اببة
ال ريبية
18
40
14
12
41
43
82
10
10
14
41
48
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الم موعة
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10
18
43
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12
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الم موعة
ال اببة
16
11
41
11
10
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1
2
3
60
66
68
61
64
61
61
61
62
63
80
86
88
81
84
81
81
81
82
83
10

804
621
624
621
622
623
624
630
631
634
612
621
613
621
621
804
621
861
861
804
626
630
638
620

638
638
631
861
621
631
638
631
638
801
628
621
624
621
628
801
804
621
630
632
621
620
621
630

44
41
42
13
11
46
12
42
43
41
11
11
14
44
10
83
82
18
11
48
46
43
10
46
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44
41
11
42
43
13
41
41
41
13
11
12
10
46
41
11
11
11
83
11
41
41
41
11

13
43
10
10
11
11
16
12
46
11
11
48
11
11
10
14
11
16
14
11
20
16
10
11

12
13
10
18
11
13
43
13
11
11
11
41
11
11
11
18
11
18
11
11
13
11
16
13

ملحك ()2
العاد ال براء والمح مين الوين اع عانت بهم الباحرة في إعداد مع لزمات البح
حع اللم العلمي
ت
6
8
1

اللم العلمي
واالعم
أ.د.لي ريم
العامرائي
أ.د .ناظم واد
اظم
أ.م.د.ما د
عبدالع ار البيا ي

اال صاص

م ان العما

علم النف
ال ربوي
الميا وال مويم
في ال ربية
الريا ية
برائك دري
علوم الحيا

امعة ديال  -لية
ال ربية ا عاعية
امعة ديال  -لية
ال ربية االعاعية
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امعة ديال -
لية ال ربية

ال بب
ال دريعية
√

فمرات
اال بار
√

√

√
√
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4

م.د .يوعؼ أحمد
ليا ال وراني

برائك دري
علوم الحيا

1

م.راني حعين
ا ي

برائك دري
الفيزياء

1

م.عبد الرزاق
عياد

برائك دري
الفيزياء
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الرازي
معهد اعداد
المعلمين
الصباحي في
بعموبة
معهد اعداد
المعلمين
الصباحي في
بعموبة
معهد اعداد
المعلمين
الصباحي في
بعموبة

√

√

√

√

√

√

ملحك ()3
أنموو ل بب دريعية يومية لم موعة البح ال ريبية
أنموو ل بة دري يومية عل وفك ا حدا الم نال ة
اليوم وال اريخ
الماد الفيزياء.
المو وع الام
الصؼ والاعبة الرابع أ
الولت  41دليمة .
األهداف السلوكية :
عا البال لادرا عل ان
 .1ي عرؼ عل المنظومة الامعية .
 .2يعدد ال صائص الفيزيائية للام .
 . 1ي م ن من برائك ليا لبر الام و ل ها .
يعرؼ البمع الامعية .
ّ .4
الوسائل التعليمية :
العبور – الببااير الملون – مصورات للمنظومة الامعية– مصور يبين العيلكة
بين اد االاعاع والبوا المو ي ل وء الام )
الممدمة
علمنا في الدر العابك مو وع محبات البالة النووية وللنا إني ي م بكرح
كزء مكن الحكرار الك ال كو عكن بريككك المكدا ن وبعكب ال فايكة العاليكة فكي ال وليككد
والع بككارات بيئيككة وحككوراط مككن ال عككر الك ال ككو ي عككور ولككن  .فككال زء ا بككر مككن
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البالة الحرارية النا ة من المحبات النووية برح ال الموارد المائية المريبة منهكا
 .واليككوم نككدر مو ككوع الاككم باع بارهككا ككر غازيككة م وه ككة ن ي ككة ال فككاعيت
النووية ال ي حصا بدا لها .
العرض
بعككد عككرض صككور المنظومككة الامعككية وصككور الاككم يبككرح المككدر
ا عئلة المعد علفاط عل ا ا أعئلة منال ة للوالع العلمي وعل اك ا مولكؼ مريكر
ومحير و ما يأ ي
 /ماوا يحد لو انت لة الام لليلة أو ألا من ل ها الحالية ؟
 /لو انت ل ها لليلكة ل انكت لكو اوبي هكا لليلكة ممكا ي عكا و ك ا رض وبكالي
ال وا العيار اال رى ال دور حولها  ،حي أن الام بفعا ل ها ال بيكر فانهكا
دور حولهكا و كوها مر كزاط
م لن اوبية عالية مما ي عا ا رض وبالي ال وا
للدوران  .لولن لكك عكبحاني و عكال الاكم ب لكة بيكر ليعك ّها دوران ا رض
وبالي ال وا العيار حولها . .
 /ماوا يحد لو أن الام انت أبعد من ا رض من بعدها الحالي ؟
 /الع ك حالت الحيككا عل ك ا رض ننككا عككوؼ نف مككد ال ككوء والحككرار اليزم ككين
للعيش عل عب ا رض .
 /ماوا يحد لو أن لبر الام ي ػير باع مرار ؟
 /ل انت الام في حالة عدم اع مرار ويكؤدي ولكن الك كوار بيئيكة حيك أن
عبحاني و عال أنعكم علينكا ب عكا لبكر الاكم رابكت ال ي ػيكر وعكب ولكن يعكود الك
عادا لو ين همكا لكو ال كػب االاكعاعي النكا ج عكن عمليكات االنكدما النكووي ال كي
حصا في بابن الام وا اهها نحو ال ار ولو ال اوبية المر زية للام .
 /ماوا يحد لو أن ا رض رم غازي بدالط من أن ون رماط صلباط ؟
 /ان ون ا رض رماط صلباط ي علها ما دور واحد حوا محورها ا 84
عاعة واوا انت رماط غازياط فانها ال ؤدي هوه الوظيفة .
 /ماوا يحد لوأن الػيؼ ال وي غير مو ود ؟
 /ان اال ليا الامعي الوي يمرا الببمة ال ار يكة لعكب الاكم وال كي هكي ببمكة
عا نة داط صا در ة حرار ها الك مليكون در كة مبلمكة مكوؼ ميكات بيكر مكن
ال عككيمات الماككحونة م ككد فككي الف ككاء ال ك مييككين ال يلككوم رات وهككوه االنف ككارات
والممووفات لها أرير عل ا رض وبعض هوه ال أريرات بير عل عك ان ا رض
لكككوال و كككود الػكككيؼ ال كككوي ا ر كككي والم كككاا المػنابيعكككي لكككألرض فال زيئكككات
المو ككود فككي الببمككات العليككا مككن الػككيؼ ال ككوي مك ص بعككض االاككعاعات العككينية
وبعض من أنواع ا اعة فوق البنفع ية المادمة من الام و منع وصولها لألرض .
الخاتمة :
ابة المل ص العبوري في دف ر الوا بات البي يكة وو كر
و يي البال عل
مل ص ما اء في الدر .
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التمويم :
يبرح المدر م موعة من ا عئلة الم علمة بمو وع الكدر
ا عا البي لمو وع الدر .

لمعرفكة مكدى

ملحك ()4
اال بار ال حصيلي بصيػ ي النهائية
عزيزي البال
إلرأ ال عليمات بدلة لبا ا ابة عل الفمرات .
ال عليمات
 فككي ككا فمككر مككن فمككرات اال بككار الككوي أمامككن أربككع إ ابككات واحككد منهككاصحيحة والبالي بأ.
 إلرأ ا فمر بدلة وا ر ا ابة الصحيحة من ا ابات ا ربع بو ع دائرحوا حرؼ ا ابة الصحيحة .
 ال رن أية فمر بدون إ ابة . ال ار أ رر من إ ابة واحد ل ا فمر . /ع دائر حوا ا ابة الصحيحة لألعئلة اآل ية -
 .2اال هاد المؤرر في علن االولي معلّك بي رما ال يع مد عل
 .لبر العلن
أ .بوا العلن
د .ع يا ال اوبية
 .لة الرما
 .8عنكدما كؤرر علك عكم لو كا عكح م عكاوي ان فكي الممكدار وم عا عك ان فكي اال ككاه
وعل ب فعا واحد يماا أن ال عم والع حت أرير
 .ب .
أ .اد
د -لص
 .ا هاد بولي
.1عندما ؤرر لو في عم فان اال هاد البولي فيي يعاوي
 .المو العمودية المؤرر لوحد المعاحة
أ .ال ػير النعبي في أبعاده
د .حد المرونة
 .معاما يونن
 .4مرونة الفوالو أ بر من مرونة المباب بعب
بير
 .المباب يح ا لو اد أو ب
أ .الفوالو يح ا لو اد أو ب بير
د .معاما مرونة الفوالو بير
 .معاما مرونة الفوالو صػير
 . 1ال ػب المعلب علك مكائع محصكور ين مكا فكي ميكع اال اهكات ومكن غيكر نمصكان
حع
 .مبدأ باع اا
أ .مبدأ أر ميد
د .معادلة اع مرارية ال ريان
 .أرير برنولي
 .1ي ولؼ ممدار الفمدان من وزن ال عم الػاب في عائا عل
 .وزن ال عم
أ .لة ال عم
د .ح م ال عم
.ا ا ال عم
 .1يع ند مبدأ برنولي عل
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 .مبدأ أر ميد
أ .لانون حفظ البالة
د .ا نابي الاعرية
 .مبدأ باع اا
 .2احدى ال ببيمات ال الية ال ع مد عل أرير برنولي
 .البائر
أ .الزورق الاراعي
د .المرواو
 .الم ب الهايدرولي ي
 .3عند ربوت ا من ال لة ودر ة الحرار فان مية الحرار ل عم ولؼ عل
 .ا ا ال عم
أ .ح م ال عم
د .ا االح ماالت العابمة
 .نوعية ماد ال عم
 .60عندما ي رؼ الب ار وي حوا ال عائا فان
 .در ة حرار ي ن فض
أ .در ة حرار ي ر فع
د .يبع حرار
 .يم ص حرار
 .66ان ماا الحرار في الفراض ي م بوعابة
 .الحما فمب
أ .االاعاع فمب
د .االاعاع والحما وال وصيا
 .االاعاع والحما فمب
 .68حينما يبدأ الماء بال حوا من حالة ال أ رى فان در ة حرار ي
 .ػير باع مرار
أ .ر فع بممدار در ة عيليزية واحد
حوا مية الماء ميعها
 .ن فض بممدار در ة عيليزية واحد رم ربت ح
حوا مية الماء ميعها
د .بم راب ة ح
 .61عند حوا المكاد مكن حالكة العكيولة الك الحالكة الػازيكة عنكد در كة حكرار الػليكان
يلزم زويدها ب مية من الحرار عاوي
لة الماد في الحرار ال امنة لل ب ر في در ة الحرار
أ .حاصا ر
لة الماد في فرق در ات الحرار
 .حاصا ر
 .مية الحرار ال امنة لل ب ر
لة الماد في الحرار ال امنة لل ب ر
د .حاصا ر
 .64صؼ البمع الامعية بدر ة حرار ألا من المنبمة المحيبة بها وهي ببمة
 .ال روموعفير
أ .الفو وعفير
د .بابن الام
 .اال ليا
 .61ان أ بر ال وا العيار لة هو ال و العميق الػازي
 .الما ري
أ .اورانو
د .نب ون
 .زحا
 .61ال رم العماوي الوي يعمب عل ا رض يعم
 .نيزن
أ .اهاباط
د .وي
 .مون
 .61ينببك لانون هون عل المواد الصلبة في حدود
 .الع ز الهندعي
أ .الم انة
د .ا هاد المص
 .المرونة
 .62يبلك اعم الموائع عل العوائا والػازات الم ي ها اصية ال ريان بعب
 .بر المعافات البينية
أ .بر االح ان الدا لي بين زيئا ها
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د .للة االح ان الدا لي بين زيئا ها
 .بر المو ال زيئية
 .63للموائع لو رفع ا عام المػمور فيها ال ا عل عم
 .لو ال اوبية
أ .المو الصعودية
د .المو ال اغبة
 .لو االح ان
 .80لو غمر عم في عائا و انت رافة هوا ال عم أ بر من رافة العائا فال عم
 .يػب لياط في العائا
أ .يبفو عل عب العائا
 .يبم معلماط دا ا العائا وفي حالة وازن د .يبم مػموراط زئياط دا ا العائا

ملحك ()5
فمرات مميا ال ف ير ا بداعي
اسن الطالب  /الطالبة ......................................................................:
الودرسة .....................................................................................:
الصف  .................................... :الشعبة ...................................... :

عزيزي البالبة /البالبة
لبا البدء في ا ابة عن أعئلة هوا الماليا ار و منن لراء ال عليمات اآل ية
يدا لبا ا ابة
 الرأ ال عليمات ال ي ي منها ا عؤاا من أعئلة الممياعنها .
 ال رن أي عؤاا من أعئلة المميا دون ا ابة عني بما يمليي علينف يرن .
ان ون ا اب ن لمائية بعيد عن أي وؼ أو ردد أو ا برا .
 يمن الزمن المحدد لولن في ا زء مني .
 ا ابة عن أعئلة الممياا را ل م عل حعن عاون م
فمرات المميا
أوال ليا

مهار البيلة .

يتكون هذا الجزء من ثالث فقرات والزمن المخصص لها  12دقيقة

الفمر رلم )6
لدين في هوا العؤاا م موعة من المفاهيم العلمية والمبلو منن ان ف ر في ا
في الم ان الم صص ح ي ا بر عدد مم ن من ا مرلة وا اياء
مفهوم و
المو ود في البيئة حولن عبر عني
 )6الماد
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............................. .1
............................. .1
............................. .2
............................. .3
............................. . 60

............................. .6
............................. .8
............................. .1
............................. .4
............................. .1
 )8مواد المعة
............................. .1
............................. .6
............................. .1
............................. .8
............................. .2
............................. .1
............................. .3
............................. .4
............................. . 60
............................. .1
 )1مواد موصلة للحرار
............................. .1
............................. .6
............................. .1
............................. .8
............................. .2
............................. .1
............................. .3
............................. .4
............................. . 60
............................. .1
الفمر رلم )8
نرى ميعا المصباح ال هربائي في المنزا ونعرؼ بان ا لي ي كون مكا هكو
مبين في الا ا أدناه
الفمر رلم )1
فيما يلي م موعة من االا اا
ال ي مرا بعض االدوات المع دمة
في م بر العلوم والمبلو منن
ان يؼ بالملم إل ا ا ا منها
ما ريده ل ون مني ا ي ديدا
اعم الا ا الوي رعم ي
وا
مراا و يحي
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مهار المرونة

يتكوى هذا الجزء هي ثال ث قرزا والزهي الوصص

لاا  27 :دقيرة

الفمر رلم )4
فيما يلي م موعة من االدوات والمواد يم نن اعك دام كا منهكا فكي صكناعة
فكي الم كان الم صكص حكت كا
ادوات ا رى غير لن االدوات المعبا لن  .ا
من االدوات ال الية ا بر عدد مم ن من االع عماالت الم نوعة وال ديد لها .
المعدني للمدفئة ال هربائية
 )6العا
............................................................................. .6
.............................................................................. .8
.............................................................................. .1
.............................................................................. .4
.............................................................................. .1
.............................................................................. .1
.............................................................................. .1
.............................................................................. .2
.............................................................................. .3
.............................................................................60
 )8المػنابي
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.............................................................................. .6
.............................................................................. .8
.............................................................................. .1
.............................................................................. .4
.............................................................................. .1
.............................................................................. .1
.............................................................................. .1
.............................................................................. .2
.............................................................................. .3
..............................................................................60
الفمر رلم )1
فيما يلي م موعة من االدوات والمواد يم نكن إ كراء بعكض ال عكدييت علك
في الم كان
ا منها بهدؼ حعين اداءها ومعال ة بعض نواحي المصور فيها  .ا
الم صص حت ا من االدوات ال الية ا بر عدد مم ن مكن المم رحكات ال كي يم نكن
ان يفها اليها ل صب في اف ا صور مم نة .
 )6الم وا ال هربائية
.............................................................................. .6
.............................................................................. .8
.............................................................................. .1
.............................................................................. .4
.............................................................................. .1
............................................................................. .1
.............................................................................. .1
.............................................................................. .2
.............................................................................. .3
.............................................................................60
 )8المحرن ال هربائي المو ود في الػعالة أو المروحة ال هربائية
.............................................................................. .6
.............................................................................. .8
.............................................................................. .1
.............................................................................. .4
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.............................................................................. .1
.............................................................................. .1
.............................................................................. .1
.............................................................................. .2
.............................................................................. .3
............................................................................60

رالرا ليا

مهار ا صالة

يتكوى هذا الجزء هي ثال ث قرزا والزهي الوصص

لاا  24 :دقيرة

الفمر رلم )1
مرا ا من ا حدا ال الية أدناه ايئا مع حيا الحدو  ،يا ان ما يحد فكي كا
ا بر عدد مم ن من ال ر يبات عل ا منها .
منها مم ن حدوري  ،رم ا
 )6دلي حباا من العح ل صا إل عب ا رض
بين الصور أدناه بعض العح ال كي كدل منهكا يكوب أو حبكاا ل صكا إلك عكب
ا رض .
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يا ان هنان يوبا أو حباال كدل مكن العكح ل صكا إلك عكب ا رض
فمككاوا ولككع ان يحككد ؟ا ك أدنككاه ا بككر عككدد مم ككن مككن االف ككار وال مينككات ال ككي
ر عل هوا الحد ما يلي .
.............................................................................. .6
...............................................................................
............................................................................ .8
...............................................................................
.............................................................................. .1
...............................................................................
.............................................................................. .4
...............................................................................
.............................................................................. .1
.............................................................................
............................................................................. .1
...............................................................................
............................................................................ .1
...............................................................................
.............................................................................. .2
...........................................................................
.......................................................................... .3
...............................................................................
...............................................................................60
...............................................................................
..............................................................................66
................................................................................
...............................................................................68
...............................................................................
 )8فمدان ال ون للبالة
يككا ان مصككادر البالككة لككد ا فككت مككن ال ككون الككوي عككيش فيككي ومككن البيئككة
المحيبة بن أو لم ن مو ود اصي فماوا ولكع ان يحكد ؟ ا ك أدنكاه ا بكر عكدد
مم ن من االف ار وال مينات ال ي ر عل هوا الحد ما يلها .
.............................................................................. .6
...............................................................................
.............................................................................. .8
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Abstract
There is an urgent need felt by the researcher to improve
methods and models and strategies used in the teaching of
physics of the fourth grade year, which made him think to use
discrepant events one of the ways in which played an important
role in the achievement of other materials may it contribute to the
development of achievement and creative thinking among those
students. The current research aims to investigate the effect of
use discrepant events in the achievement of fourth grade year in
physics and creative thinking.
Searching is limited to a sample of fourth graders General
of the first semester of the academic year 2008 / 2009 The
content includes three chapters of physics book of the fourth
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grade year . The number of sample subjects (61) students divided
into three divisions were selected one at random to represent the
experimental group by (31) students have studied according to
the way events contradictory and represented the second group
by (30) students in the control group have studied according to
the method of regular and after exclusion of a student repeaters,
the number of students (60) students spread by (30) students in
the same group. The two groups were equal in the three variables
are age in months, and intelligence collection and a former
physics marks research after completing requirements in terms
of scientific material and to identify behavioral objectives,
formulation and preparation of lesson plans. The researcher
developed a research tools and are the achievement test in
physics where the number of paragraphs (20) paragraph of the
type of multiple-choice test measure creative thinking, where the
researcher adopted a measure prepared by the researcher (Elham
Ahmed) -which has been submitted to a panel of experts was to
keep it unchanged consists of a (123) items which is divided into
six sections to measure creative thinking skills, namely: (fluency,
flexibility and originality). The researcher concluded the
following: There is a statistically significant difference between
the degrees of the experimental group which studied according to
the method of discrepant events and degrees of control group
which studied according to the traditional way in each of the
achievement test and test creative thinking for the benefit of the
experimental group. The researcher presented a series of
recommendations and proposals including the use of this method
in the teaching of physics and open training courses for teachers
on how to use and application of modern methods of teaching
and a comparative study between the method of discrepant events
and other educational methods.
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