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 اثراستخدام التدريس التبادلي في التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 
 ي مادة الفيزياءف

 م.م. غادة شريف عبد الحمزة
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابل

 الفصل االول
 -شكمة البحث:م

لقد اكدت اىداؼ تدريس العمـك كمنيا عمـ الفيزياء عمى القدرات العقمية لذا فالقصكر في التحصيؿ يقابمو ضعؼ في   
العممي عمميتاف متبلزمتاف اذ اشارت كثير مف الدراسات كالبحكث  ممارسة ميارات التفكير الف التحصيؿ كعممية التفكير

 في مجاؿ الفيزياء باف ىناؾ قصكرا في التحصيؿ الدراسي كضعؼ القدرة عمى ممارسة عمميات التفكير كدراسة التربكية
 ) ََِّالسامرائي( ) كدراسةُٗٗٗالسعدم(

التعميـ التقميدية التي تعطي اىتماميا لممعرفة العممية  ) كتكصمت ىذه الدراسات الى اف اساليبََِٖالفمكجي( كدراسة
ال ينشأ عنيا تغيرات سمككية ليا داللتيا الكاضحة في ما يتصؿ بتنمية قدرة الطالب عمى ممارسة ميارات التفكير كتحسيف 

ميف السابقيف في مستكل الطالب كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى نسب النجاح في مادة الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط لمعا
مديرية تربية بابؿ تبيف اف نسب النجاح في التحصيؿ الدراسي لطمبة الصؼ الثاني المتكسط في مادة الفيزياء لمعاميف 

 -):ُ( السابقيف كما مبيف في الجدكؿ
 

 نسب النجاح السنة الدراسية
ََِٗ-ََُِ ٕٓ% 
ََُِ-َُُِ ٕٓ% 

  
%) كىي تشكؿ مشكمة ّْ-%ِٓ(بيف  ي نسب النجاح بنسبة تتراكح ماكمف الجدكؿ اعبله تبيف انو ىناؾ انخفاض ف

يجب تدراسيا كالبحث عف سبؿ معالجتيا كىذا ما اكدتو الدراسة االستطبلعية التي قامت بيا الباحثة الستطبلع كجيات 
مف سؤاؿ ) مدرس كمدرسو حكؿ انخفاض مستكل تحصيؿ الطمبة في مادة الفيزياء مف خبلؿ استبياف مفتكح تضَّ( نظر

في مادة الفيزياء؟ كبعد جمع  مااىـ اسباب انخفاض مستكل تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني المتكسط :تـ تكجييو لمعينة مفاده
اتباع اساليب التدريس التقميدية) التي تؤكد عمى الحفظ ( البيانات كتحميميا تـ التكصؿ الى عدة اسباب كاف مف ابرزىا

 .ير كمياراتوكاالستظيار ككانعداـ ممارسة التفك
لذا تبيف لمباحثة اف المشكمة ظاىرة لمعياف كاف ىناؾ قصكر في التدريس يكمف في ضعؼ ممارسة ميارات التفكير   

 انطبلقا مما تقدـ البد مف مكاكبة كؿ ماىك حديث كجديد مف استراتيجيات، كتكظيفيا في التحصيؿ الدراسي لمادة الفيزياء
باستراتيجيات التحاضر كااللقاء كالتسميع لمجرد التعكد عمييا كسيكلتيا. النيا لـ تعد كافية  التدريس اذ لـ يعد مقبكال التمسؾ

 لتمبية متطمبات العممية التعميمية كالتربكية 
) لذلؾ ِْ،صََِٖعطية( كلـ تعد قادرة عمى االستجابة الىداؼ التعميـ في ضكء الرؤية الحديثة لمتربية كالتعميـ

في حؿ المشكمة كمعالجتيا كالبحث عف اساليب كاستراتيجات تدريسية حديثة كمناسبة كمنيا التدريس البد مف التفكير بجدية 
التبادلي باعتباره مف االستريجيات التي تنمي ميارات التفكير ما كراء المعرفية مف اجؿ النيكض بتدريس مادة الفيزياء في 

ما اثراستخداـ التدريس التبادلي في التحصيؿ  -:ؿ االتيمدارسنا المتكسطة لذا تكمف مشكمة البحث الحالي في التساؤ 
 الدراسي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الفيزياء؟ 
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 -اىمية البحث:
تعد التربية عمـ صناعة االنساف كىي اساس صبلح البشرية كفبلحيا كقكه ىائمو تستطيع تنمية االفراد كصقؿ   

) كالتربية ابداع الف نشكء كتطكر القكل االنسانية يجب اف ُِ-ٓ، صََِٖيمو ،الح( مكاىبيـ كشحذ عقكليـ كافكارىـ
) لذا اضحى ُِٖ،ص ََِٖالقائمي،( يخضع لممراقبة باساليب ابداعية متباينة كىي خدمة لبلنساف ذاتو كلممجتع االنساني

ية متعممة قادرة عمى اال بداع كاالنتاج تقدـ االمـ كالمجتمعات مرىكف بما تمتمكو مف معرفة متطكرة كتقانو متقدمة كثركة بشر 
) كاكثر االمـ المتقدمة ىي امـ ِّٔ، صََِٗدعمس ،( كالمنافسة العالمية كتحقيؽ افضؿ معدالت التنمية البشرية الراقية

مـ صناعية اقامة نيضتيا عمى التكنكلكجيا كاساس التكمنكجيا ىي العمـك لذا يجب اف يتقف الجيؿ الجديد ىذه العمـك كيعد ع
الفيزياء احد ىذه العمـك لذا تنبيت الكثير مف الدكؿ المتقدمة بضركرة تعزيز ىذا العمـ في نفكس المتعمميف ككنو ركف 
اساسي مف اركاف التقدـ الحضارم كالعممي فقد اجتيدك كثيرا لمتكصؿ الى افضؿ السبؿ لنقؿ ىذا العمـ مف جيؿ الى جيؿ 

ء الذيف يساىمكف في المزيد مف الكشؼ العممي كبالتالي المزيد مف القكة كالسيطرة بيدؼ االستمرار كالتكاصؿ كاعداد العمما
 ).ّٔ،صََِِالزعانيف كثبات، ( ليذه المجتمعات

الحديثة كعميو لقد تطكرت النظرة الى ىذا العمـ مف ككنو  كيعد عمـ الفيزياء اىـ العمـك التي تشكؿ عصب التكمكنجيا  
 يعية الى مجرد فرع مف فركع العمـك الطب

اصؿ الفركع االخرل كيمكف تعريفو عمى انو عمـ دراسة الجسيمات كالمكجات كدراسة المظاىر الطبيعية كتحميؿ ظكاىرىا 
كتفسيرىا. لذلؾ مرت مناىج الفيزياء في كثير مف بمداف العالـ بتطكرات عدة سعيا لتحقيؽ المستكل المقبكؿ لتدريس ىذا العمـ 

).فعمى الصعيد المحمي مرت مناىج الفيزياء بتغيرات ايجابية كبيرة ٕٖ،صََِِالزعانيف كثبات،( االساسي لممكاطف كالدكلة
 لذلؾ البد اف يقابؿ ىذا التطكر االلماـ بكؿ ماىك جديد في التدريس ككضعو مكضع التنفيذ في مجاؿ العمؿ التربكم.

حثة لككنيا المرحمة التي تبدأ فييا القدرة كما تبرز اىمية البحث مف اىمية المرحمة المتكسطة التي اختارتيا البا 
االستداللية كىذا ما اكده بياجية كدراساتو التي اشارت الى ظيكر القدرات االستداللية بشكميا المنطقي المجرد في مرحمة 

ذا ما كى .) سنة أم العمر الذم يشمؿ مرحمة الدراسة المتكسطة في العراؽُٓ-ُُ( المراىقة المبكرة التي تمتد عادة بيف
 يمـز المدرسة في ىذه المرحمة بتدريس الطمبة كتدريبيـ عمى ميارات تسيـ في تنمية تفكيرىـ بصكرة عامة

 ).َُُ،صُٖٔٗبياجية،(
كمف الحقائؽ المممكسة اف غالبية الطمبة ينظركف الى عممية تعمـ المباحث المدرسية المقررة عمى انيا عممية مممة   

ا مف التشكيؽ اك اثارة رغبة الطمبة نحك التعمـ كحتى العمؿ المخبرم في العمـك غالبا مايككف الف اساليب التدريس تخمك تمام
 ).ُْ،صََِٗابراىيـ،( لتأكيد المعمكمات النظرية اك تحقيؽ ماتـ تعممو نظريا

نظر  اف التنكيع في استراتيجيات التدريس التي يستخدميا المعمـ مع طمبتو مف شأنو اف يكسر الركتيف الممؿ في  
الكثير مف الطمبة بالمقارنة مع طريقة التدريس التقميدية فالطريقة التقميدية ترتكز عمى دكر نشط لممعمـ كتغفؿ دكر الطالب 
كعنصر فاعؿ في عممية التعمـ في حيف اف االتجاىات التربكية الحديثة ترتكز عمى اف الطالب ىك المحكر الرئيس لعممية 

  .)َُُ-ََُ،صََِٖدعمس،( لو الدكر االكبر في ىذه العممية التعمـ كالتعميـ كيجب اف يككف
كفي ىذا االتجاه يرل الباحثكف اف النظـ التعميمية المتقدمة تسعى دائما الى تطكير منياج تدريس العمـك بمختمؼ   

ككنيا تنمي قدرات  فركعو كمنيا الفيزياء فضبل عف السعي لتحقيؽ اىداؼ تدريس الفيزياء كتطبيؽ النماذج التدريسية الحديثة
عمى التفكير كممارسة ميارات عمميات العمـ االساسية كالمتكاممة كىذا يتسؽ بدرجة كبيرة مع حركة االنتقاؿ المتطكر  الطمبة

كااليجابي التي تنادم بكجكب بمكغ المتعمميف معايير عالية في التحصيؿ الدراسبي كتطكير قدرات الطمبة عمى الفيـ العميؽ 
سية التي يتعممكنيا كاثارة مستكل عالي مف الدافعية الداخمية كتعزيز مستكل تكلي الحمكؿ االبداعية كاالستقبللية لممادة الدرا

 .)ِٕٗ،صََُِابك جادك كمحمد ،( كاالعتماد عمى النفس
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ي اف استخداـ استراتجيات التدريس الحديثة يسيـ في تغير دكر الطالب مف متمقي سمبي الى دكر نشط كحيكم ايجاب  
 .)ُٔ،صََِٖدعمس،( باحث عف المعمكمة كما يسيـ في تطكير ممارسات المتعمميف التدريبية داخؿ الصؼ كخارجو

حيث اف تفاعؿ المعمـ مع تبلميذه يعتمد بشكؿ اساسي عمى الطريقة التدريسية التي يتبعيا كالتي مف خبلليا يستطيع 
 .)ٓٓ،صََُِاالحمد،( تحقيؽ االىداؼ التربكية العامة كالخاصة المراد تحقيقيا

كمف بيف االستراتيجيات الحديثة في التدريس استيراتيجيات ما كراء المعرفة حيث يرل التربكيكف اف التفكير ما كراء   
المعرفة، ( المعرفة يشمؿ ارقى انكاع عمميات التفكير اذ اف عمميات التفكير المختمفة تشمؿ عمميات التفكير االساسية

ب،المبلحظة، التطبيؽ،المقارنة،التصنيؼ) ثـ يمييا عمميات تفكير مركبة مثؿ حؿ المشكبلت كاتخاذ االستدعاء، االستيعا
القرارات ثـ يمييا ميارات التفكير ما كراء المعرفة كىي ما كصؼ حديثا بانيا اعمى مستكيات التفكير كىذه العمميات بمجمميا 

ىذا يناسب ك  )ٕ،صََِّالخكالدة ،( كما ىك في مراحؿ بياجية تبدأ تتطكر لدل االفراد بشكؿ تطكرم مع المراحؿ العمرية
  َالفئة العمرية التي اختارتيا الباحثة لتككف عينة البحث لتنمي لدييـ ميارات التفكير ماكراء المعرفية 

لميارات كاف التعمـ باستخداـ استراتيجيات ماكراء المعرفة يشتمؿ عمى المعرفة الخاصة بالميمة المراد القياـ بيا كا  
المعرفية التي يقتضييا القياـ بتمؾ الميمة كاختيار االستيراتيجية المبلئمة النجاز الميمةك كعي الدارس بما يريد تحقيقو اك 

 ما يسعى اليو 
كاألفعاؿ التي يقـك بيا الدارس ـ بيا مف اجؿ ذلؾ كضبط القرارات النشاط التعميمي كاإلجراءات التي ينبغي إف يقك 

كتعد استراتيجية التدريس ، )ُُْص، ََِٗ، عطيو( اء ممارسة النشاط في ضكء معرفتو ككعيو المشار الييماذاتيا في إثن
التبادلي مف بيف االستراتيجيات الميمة في تنمية ميارات ما كراء المعرفة كاف استراتيجية التدريس التبادلي تتطمب اف يتعمـ 

رفو كقد استخدمت استراتيجية التدريس التبادلي في دراسات عربية بحثت عف الطمبو كيفية استخداـ استراتيجيات ما كراء المع
في المغة العربية  )ََِْ، االدغـ( اثرىا في متغيرات عديدة مثؿ فيـ المقرؤ كالتحصيؿ الدراسي كاثبتت فاعميتيا مثؿ دراسة

) ََِٖ، المشيداني( ) كدراسةََِٕ، محمكد( كتناكلتيا دراسات محمية بحثت عف اثرىا في المغة العربية مثؿ دراسة
) لذا ستقـك الباحثة باجراء الدراسة الحالية لمبحث عف َُُِ، العمشاني( كاستخدمت في العمـك في مادة عمـ االحياء دراسة

 َالتدريس التبادلي في التحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة االحياء  اثراستخداـ
ىي استراتيجية تدريسية تفاعمية طكرت لتحسيف  RECIPROCAL TEACHING التبادليكاستراتيجية التدريس 

سبر غكر ىذا المكضكع الستخبلص  كمحاكلةميارات االستيعاب عند الطمبة حيث انيا تمكنيـ مف الفيـ العميؽ لممكضكع 
 َقبة استيعابيـ كفيميـ الخاصالمعنى الذم يمثؿ الغاية الرئيسية لممكضكع كما انيا تفيد الطبلب في تدريبيـ عمى مرا

كالتي تشمؿ تدريس المعمـ مع مجمكعات تعاكنية مف  BROWN &PALINCSAR( براكف كبالينسار( كقد اقترحيا
 َقبؿ الطبلب حيث يتبادلكف االدكار في ادارة النقاش كالمحاكرة فيما يتصؿ بالمكضكع مكضع الدرس

ـك عمى الحكار كتبادؿ االدكار في العممية التعميمية بيف الطمبة كتعداستراتيجية التدريس التبادلي نشاط تعميمي يق
انفسيـ اك بيف الطمبة كالمعمميف لذلؾ فاف استراتيجية التدريس التبادلي تتاسس عمى الحكار كبمكجبيا يتـ تكزيع الطمبة بيف 

تكجيو افراد المجمكعة كيتـ تقسيـ مجمكعات صغيرة تكزع االدكار فيما بيف افرادىا كيحدد قائد اك مرشد لكؿ مجمكعة ميمتو 
المكضكع اك المحتكل عمى فقرات اك اجزاء اك افكار تجرم مناقشتيا مف افراد المجمكعة كبل عمى حدة كاذا ماانتيى افراد 

قائد اكمرشد اخر مف بيف افراد المجمكعة  المجمكعة مف مناقشة الجزء اكالفقرة كاستيعاب محتكاىا كالتعمؽ فيو يتـ اختيار
كلى قيادة المجمكعة في معالجة الجزء التالي كمناقشتو كىكذا يتـ تبادؿ االدكار بيف افراد المجمكعة كىذا يعني اف ىذه يت

  :االستراتيجية عندما تستخدـ في تعميـ المكضكع تقتضي
 َتكزيع الطمبة بيف مجمكعات صغيرة -
 َتسمية مرشد اك قائد لكؿ مجمكعة -
 َفقرات تقسيـ المكضكع الدراسي عمى -
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مناقشة كؿ فقرة عمى حدة كتحديد ما تتضمف مف افكار كاراء كاالحاطة بجميع ابعادىا مف جميع افراد المجمكعة عمى اف  -
 َيتكلى قائد المجمكعة قيادة المناقشة كتكجية مسارىا

فقرة الجديدة ليتكلى القائدالجديد الى ال استبداؿ قائد جديد لممجمكعة بالقائدالسابؽ عند االنتياء مف مناقشة الفقرة كاالنتقاؿ -
 َادارة النقاش كتكجيو مساره

 َلمتعمؽ في فيـ الفقرة تشجيع افراد المجمكعات عمى طرح اسئمة حكؿ مضمكف النص اك الفقرة كمساءلة بعضيـ بعضا -
 )ُٖٓ-ُْٖص، ََِٗ، عطية( 
 ساس العممي الستراتيجية التدريس التبادلي األ

 :التدريس التبادلي تندرج ضمف نظريتيف مف نظريات التعمـ ىما يمكف القكؿ اف استراتيجية
 االجتماعي اللبرت باندورا وفيجوتسكي  نظرية التعمم -ا

اف نظرية التعمـ االجتماعي تقـك عمى مسممة مؤداىا اف االنساف في تفاعؿ دائـ كمستمر مع بيئتو حيث يتمقى العديد 
ابة ليا مف ىنا يعرؼ التعمـ االجتماعي بانو نكع مف انكاع التعمـ الذم ييتـ مف المثيرات التي تؤثر عميو كتدفعو لبلستج

بدراسة المثيرات االجتماعية االنسانية في سياؽ اجتماعي كلما كاف التعمـ تغير شبو دائـ في سمكؾ الفرد أم انو تغير قابؿ 
و دائـ نسبيا في المعرفة اك السمكؾ يحدث لممحك اك التقدـ ككذلؾ لبلضافة اك الحذؼ فاف التعمـ االجتماعي ىك تغير شب

مف خبلؿ المكاقؼ التي تتضمف عبلقة فرد باخر اك فرد بجماعة حينما يحدث تاثير متبادؿ بينيما كىنا يتعمـ الفرد المعايير 
التعمـ كالقيـ كالعادات االجتماعية كالمعارؼ كالميارات التي تساعده عمى التكافؽ االجتماعي كلعؿ اىـ ما قدمتو نظرية 

حيث اف التعمـ يحدث عندما  learning by observation   االجتماعي ىي تركيزىا عمى التعمـ القائـ عمى المبلحظة
نتعامؿ مع االخريف حيث يتـ تعمـ االستجابات الصحيحة عند مبلحظة سمكؾ زمبلئنا كابائنا كمعممينا باالظافة الى تتابعات 

ض انماط السمكؾ الجيد مف خبلؿ المبلحظة الدقيقة كالكاعية لسمككيات االخريف ىذا السمكؾ كيمكف لمفرد اف يكتسب بع
 :كلمتعرؼ عمى كيفية حدكث التعمـ بالمبلحظة فاف نظرية التعمـ االجتماعي تؤكد عمى كجكد اربعة جكانب اساسية ىي

 attentionاالنتباه-ا
  retentionاالحتفاظ-ب
 reproductionاعادة االنتاج -ج
 motivationalلدافعي الجانب ا-د

 :التعمـ االجتماعي بعدة سمات ىي نظريةكتتسـ 
يحدث السمكؾ نتيجة لتفاعؿ معقد بيف العمميات الداخمية لدل الفرد كالمؤثرات البئية الخارجية كتقـك ىذه العمميات  -

 َالداخمية عمى خبرات الفرد السابقة 
را عند حمو لممشكبلت أم اف الفرد اليمجأ الى استخداـ المحاكلة تتيح العمميات العقمية لمفرد اف يسمؾ سمككا مستبص -

 َكالخطأ في حمو لما يعترضو مف المشكبلت 
 َينظـ الفرد سمككو االجتماعي بناء" عمى النتائج المتكقعو  -
ناءا عمى يمكف اكتساب السمكؾ دكف استخداـ التعزيز الخارجي اذ يمكف لمفرد اف يتعمـ كثيرا مف المظاىر السمككية ب -

 القدكة كالمثؿ فيبلحظ الفرد االخريف ثـ يكرر افعاليـ كىذا معناه اف الفرد يكتسب السمكؾ عف طريؽ التعمـ بالمبلحظة.
 اف مقدارا كبيرا مف التعمـ االنساني يمكف اف يحدث عمى اساس بديمي أم مف خبلؿ مبلحظة سمكؾ االخريف. -
 .يزه كتقكيمواف الناس قادركف عمى مبلحظة سمككيـ كترم -
تتيح الميارات المعرفية الرمزية لمناس اف يحكلكا ما تعممكه اك اف يربطكه بما تعممكه مف المكاقؼ الى انماط سمككية جديدة  -

 كيستطيعكف عند ئذ تنمية انماط سمككية جديدة مبتكرة بدال مف تقميؿ ما رأكه.
 الطرؽ البديمة مف خبلؿ المبلحظة. يمكف اكتساب االستجابات االنفعالية بالطرؽ المباشرة اك -
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 استيراتيجية تجييز المعمكمات  -ب
تقـك نظرية تجييز كمعالجة المعمكمات في تفسيرىا لعممية التعمـ عمى مجمكعة مف االفتراضات لما يجرم في الدماغ 

مى كيفية استدخاؿ المعمكمات في اثناء تفاعمة مع المثيرات الخارجية لمساعدة االفراد بعامة عمى الفيـ كاالستيعاب عبلكة ع
       َالجديدة كاالحتفاظ بيا مع دمجيا فيما يمتمكو الفرد مف معمكمات سابقة 

اف نظرية تجييز كمعالجة المعمكمات قد استخدمت مصطمحات جديدة مثؿ مصطمح المدخبلت بدؿ مف المثيرات 
دال مف العكامؿ الكسيطة كقد استندت ىذه النظرية كالمخرجات بدؿ مف االستجابة اك السمكؾ كمستكل معالجة المعمكمات ب

اكتساب ( عمى المحاكاة اك التناظر بيف االنساف كالحاسكب فكبلىما يستخدـ المعالجة المعرفية الذىنية المتعمقة بالتعمـ
ناظر بيف االنساف المعرفة) كعممية تذكر المعمكمات كاسترجاعيا التخاذ القرارات كاالجابة عف االسئمة المختمفة كجاء ىذا الت

كالحاسكب كذلؾ فيما يتعمؽ بادخاؿ البيانات كترميزىا كمعالجتيا لمحصكؿ عمى المخرجات المرغكبة كىذه ىي المرتكزات 
  Cognitive Psychologyالتي يقـك عمييا عمـ النفس المعرفي 

بحيث ينظر  احؿ اك الخطكاتكما تؤكد نظرية تجييز المعمكمات عمى اف المعرفة يمكف تحميميا الى سمسمة مف المر 
الى كؿ مرحمة منيا عمى انيا نكع افتراضي مستقؿ تحدث في طياتو مجمكعة مف العمميات االجرائية الفريدة مف نكعيا 

ايف تكجد ، نعـ اعرؼ:بحيث تترؾ بصماتيا عمى المعمكمات الكاردة كيفترض ىذا التصكر االستجانة النيائبة مف قبيؿ
 المخرجات الناتجة عف ىذه السمسمة مف المراحؿ كالعمميات االخرل كيمكف االشارة الى:  عبارة عف ىي، االىرامات
  

اف العمميات المعرفية يمكف فيميا بصكرة اكضح بمقارنتيا بالعمميات كالمراحؿ التي يتـ عف طريقيا تجييز المعمكمات  -
 َفي الحاسب الآللي 

دراسة العممية الدقيقة بكسائؿ تمكف مف تحديد كاختيار المككنات المختمفة امكانية اخضاع العمميات المعرفية المختمفة لم -
 َلعممية االستثارة في أم مرحمة منيا

يقـك اتجاه تككيف كتناكؿ المعمكمات عمى مجمكعة مف االفتراضات الميمة بالنسبة لعممية االدراؾ مثبل اف االستجابة  -
تمر بعدة مراحؿ كما اف عممية تككيف كتناكؿ المعمكمات في ذاتيا  االدراكية ليست مجرد ناتج فكرم لممثير كلكنيا

 َتحكميا امكانيات قنكات تناكؿ كمحتكل معمكمات المثير الذم يتعرض لو الفرد 
 
 

 مبادىء استراتيجية التدريس التبادلي 
  :تستند استراتيجية التدريس التبادلي الى اربعة اسس ىي

 Seaffoldingالمساندة اك التدعيـ  -ا
تعد المساندة اك التدعيـ في البرنامج تدريس المكضكع شأنيا شأف تعميـ الطفؿ ميارة رككب الدراجة فالطفؿ عندما يتعمـ 

 َميارة قبادة الدراجات يبلحظ بداية االخريف كىـ يقكدكف ىذه الدراجات لتتكلد لدييـ الدافعية لممارسة ىذه الميارة 
 Think Aloud التفكير بصكت مرتفع -ب
ليست استراتيجية التدريس التبادلي استراتيجية تعتمد عمى انشطة يتـ تنفيذىا باستخداـ الكرقة كالقمـ كأنما صممت ىذه  

االستراتيجية في شكؿ مناقشة حكارية اك ما يمكف تسميتة بالتفاكر فيذه االستراتيجية تستثير القارلء كي يفكر بصكت مرتفع 
 َالفرعية لمتدريس التبادلي  كيتـ ىذا الحديث مع االستراتيجيات

 Metacognitionماكراء المعرفة  -ج
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كتشير ماكراء المعرفة الى كعي الفرد اك الطالب بتفكيره كالعمميات العقمية الخاصة التى يمارسيا عند قراءتو لممكضكع كمف  
الطالب في تكظيؼ استراتيجية ثـ تتكاتؼ تقنية التفكير بصكت مرتفع مع ماكراء المعرفة بحيث يسيماف في تنمية ميارات 

 َكالتمخيص ، كالتكضيح، كالتساؤؿ، التنبؤ
 Cooperative Learningالتعمـ التعاكني  -د

يعد التعمـ التعاكني مف االمكر الميمة جدا لتقنية المساندة اك التدعيـ في التدريس التبادلي ككذلؾ لتقنية التفكير 
تيح لكؿ الطبلب المشاركيف في تنشيط معارفيـ السابقة حكؿ المكضكع بصكت مرتفع كلما كراء المعرفة كذلؾ النيا ت

 َ كمحاكلة تبادليا مع بعضيـ البعض مما يتيح فيما اكثر عمقا لممكضكع
 :اف استراتيجية التدريس التبادلي تنطمؽ مف عدة مبادلء اك مسممات ىي

 َلمتعمـ اف فيـ الطبلب لممكضكع الدراسي ىي مسؤكلية مشتركة بيف المعمـ كا -ا
المساندة كالتدعيـ يمثؿ الدكرالرئيس لممعمـ حيث يعيف طبلبو عف طريؽ نمذجتو لبلستراتيجيات الفرعية لمتدريس  -ب

 التبادلي 
 :اف لمطبلب دكرا محكريا في ىذه االستراتيجية كيبدكا ذلؾ فيما يمي -ج
 التعاكف مع افراد المجمكعة التي ينتمي الطالب ليا  -
 َيو مف معارؼ كمعمكمات ترتبط بالمكضكع الدراسي استحظار ما لد -
 ربط المعمكمات الجديدة بما يمتمكو المتعمـ مف معارؼ كميارات سابقة  -
 التفكير بصكت مرتفع في اثناء تنفيذه لكؿ استراتيجية  -
 كالحكـ عمى ما فيمو الطالب مف المكضكع ، كالتنظيـ، كالمراقبة، كالكعي، التخطيط -

 اتيجية التدريس التبادلي اجراءات استر 
باف استراتيجية التدريس التبادلي ىي استراتيجية رئيسية ينطكم تحتيا اربع  )Oezkus,Lori,2003,22-2( تشير

 استراتيجيات فرعية تستخدـ معا لفيـ المكضكع كتتككف استراتيجية التدريس التبادلي مما يمي:
 Predictingاستراتيجية التنبؤ  -ا

لى تكقعات الفرد عما سيحدث كيمكف اف يكظؼ القراء المعمكمات المستقاة مف النص القرائي اك كتشير التنبؤ ا
الدراسي مع ما لدييـ مف معارؼ كخبرات لكضع تنبكات اك تكقعات قبؿ عممية الدراسة كفي اثناء دراسة اجزاء مف المكضكع 

 :حيث يمكف تخميف الطبلب لبعض عناصر المكضكع مثؿ
 الشخصيات -
 ماكف الكاردة في المكضكعاال -
 العقدة-
 الحؿ-
 المكضكع -

مجمكعة مف العبارات التي يمكف تدريب الطبلب عمى استخداميا لصياغة تنبؤات اك  Mowery حدد مكرام فقدكلذا 
 تكقعات عف المكضكع مثؿ:

 في كذا*افكر 
 *اراىف عمى كذا

 *اتخيؿ اف المكضكع سيحدث بيذه الكيفية
 ف ىكذا*افترض اف المكضكع سيكك 

 *اتنبأ بكذا
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 التنبؤ اك التكقع تساعد الطبلب في: فاستراتيجية
 تحديد الغرض مف المكضكع  -
 مراقبة فيميـ لممكضكع -
 تنمية تفاعؿ الطالب مع المكضكع الدراسي -
 تنمية فيـ الطبلب لممكضكعات الدراسية المختمفة -

 التنبؤ كفؽ الخطكات التالية: استراتيجيةكتتـ 
 عمكمات السابقة عف المكضكعتنشيط الم -
 كضع تخمينات حكؿ المكضكع  -
 قراءة بعض الجداكؿ الكاردة بالمكضكع -
 ربط المعمكمات الجديدة ببعض المعمكمات القديمة في ذاكرة القارلء -
 قراءة العناكيف الرئيسية الكاردة بالمكضكع -
 صياغة بعض االسئمة المرتبطة بطبيعة المكضكع -
 مة عمى ذاتوطرح ىذه االسئ -
 تعديؿ االسئمة في ضكء المعمكمات الجديدة المكتسبة عف المكضكع -
 Questioningاستراتيجية التساؤل -ب

القارلء الماىر ىك الذم يستطيع صياغة كطرح مجمكعة مف االسئمة الجيدة في اثناء القراءة فاستراتيجية التساؤؿ 
كعندما يعمـ الطبلب قبؿ البدء في عممية القراءة اف كؿ طالب عميو تتطمب منو اسئمة صعبة كمعقدة عف المكضكع المقركء 

اف يجيب عف مجمكعة مف االسئمة في اثناء قراءتو ليذا المكضكع اك ذاؾ فاف ىذا االجراء مف شانو تنمية كعييـ باالفكار 
ـ ليـ كالطالب الذم يقرأ الميمة في مكضكع القراءة ىذا الكعي يساعد الطبلب بدرجة كبيرة في فيـ المكضكعات التي تقد

مكضكعا ما لسبر غكر ىذا النص اك يسعى لفيـ ىذا النص كالتكصؿ الى المعنى العاـ لو يسعى لطرح اك صياغة 
مجمكعة مف التساؤالت تدكر حكؿ المكضكع االفكار الكاردة فيو ىذا االمر يساعد الطبلب في كضع استنتاجات كترابطات 

كبيف مايمتمككنو بالفعؿ مف معمكمات سابقة حكؿ المكضكع كما اف فيميـ الجيد لمكضكع  بيف المعمكمات الجديدة في النص
القراءة يمكنيـ مف صياغة اسئمة صحيجة كعميقة عف كؿ فكرة في ىذا المكضكع فاستراتيجية التساؤؿ تتضمف صياغة 

فكاره كمكضكعاتو الفرعية كيمكف القارلء مجمكعة مف االسئمة التي تحاكؿ تحديد المعمكمات الميمة في النص كتحديد ا
   :لمطبلب االستعانة بادكات االستفياـ المعركفة مثؿ

 مف فعؿ ىذا ؟ -
 لماذا حدث ىذا االمر ؟ -
 كيؼ حدث؟ -
 ايف حدث؟ -
 ماذا لك؟ -
 متى حدث؟ -

 :جراءات التاليةىذه االستراتيجية الفرعية في ككنيا مف االستراتيجيات المعينة عمى الفيـ كتتـ كفؽ اال اىميةكتبرز 
 َطرح اسئمة حكؿ عنكاف المكضكع -
 َطرح اسئمة حكؿ بعض فقراتو -
 َتكظيؼ جميع ادكات االستفياـ  -
 َربط الطالب ما لديو مف معمكمات مع ما متكافر في المكضكع -
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 َتعديؿ صياغة بعض االسئمة -
 Ciarifyingاستراتيجية التوضيح -ج

لكممات الصعبة في المقركء بدقة فاف االمر يعد بالغ الصعكبة لدل بعض بالرغـ مف اف الطبلب يعممكف تحديد ا
الطبلب في تحديد الجمؿ غير الكاضحة في المكضكع اكالفصؿ باكممو كمف ثـ تقؼ الجمؿ غير الكاضحة حجر عثرة اماـ 

ب في مراقبة فيميـ الطبلب في استخبلص الفكرة الرئيسة التي يدكر حكليا المكضكع فاستراتيجية التكضيح تساعد الطبل
 استراتيجية التكضيح بنمطيف ىما: لممكضكع عبلكة عمى تحديد المشكبلت التي تكاجييـ في ىذ ا المكضكع كترتبط

 Identifying the problemتحديد المشكبلت -ا
 َََلـ افيـ الجزء الخاص ب  -
 َىذه الجممة اك الفقرة اك الصفحةاك الفصؿ غير كاضح -
 َىذا غير كاضح  -
 َالاستطيع تحديد ىذا الشكؿ -
 َةاك ىذا صعب الف الكممة غامض -
 َلكي اكضح الكممة اقـك ب، لتتضح الفكرة عميؾ بكذا -
 َساعيد قراءة المكضكع مرة اخرل -
 َساعيد قراءة الجزء الذم لـ افيمو -
 َساعيد قراءة بعض االشارات اك االلماعات الكاردة بالنص -
 َعات السياؽاقرأ لمتعرؼ عمى بعض الما -
 
 Summarizingاستراتيجية التمخيص  -د

يعد التمخيص عممية معقدة تتطمب مف القارلء تنسيؽ كتنظيـ مختمؼ االستراتيجيات لتمخيص المكضكع تمخيصا جيدا 
احداث المكضكع عبلكة عمى تمييزه البلحداث الميمة كغير الميمة في المكضكع كما يجب عميو  ترتيباف يعرؼ  عميو

 طبيعة المكضكع الذم سيمخصو مف جية كنكع المكضكع مف جية اخرل كتتـ كفؽ االجراءات التالية:معرفة 
 َحذؼ التفاصيؿ غير الميمة  -
 َحذؼ الحشك كالزكائد -
 َتحديد االفكار الرئيسية بالمكضكع -
 َحذؼ المعمكمات المكررة -
 َالتركيز عمى العناكيف الرئيسية كالفرعية -
 َالصكر كالرسـك المعبرةالتركيز عمى بعض  -
 صياغة مجمكعة مف االسئمة المرتبطة بالمكضكع مثؿ ما الفكرة الرئيسية؟ -
   ) ُُٖ -ُّٔ،صََُِعبد البارم،(   اعادة تقديـ الممخص في شكؿ جديد -

 ميزات التدريس التبادلي
 َتزيد مف دافغية الطمبة كرغبتيـ في الدراسة كتشجع الضعاؼ عمى المشاركة -
 َمف انتباه الطمبة كتركيزىـ عمى المكضكع تزيد -
 َتدعـ ثقة الطبلب بانفسيـ كقدرتيـ عمى ضبط التفكير -
 َتكفر الفرصة اماـ الطمبة االستقصاء كاالكتشاؼ -
 َتكفر التغذية الراجعة كالتعزيز -
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 َتكفر بيئة تعمـ اكثر اثراء كالتعتمد عمى طريفة كاحدة -
 )ِّٓ،ص ََِٖعطية،(    َبدئي كالختاميتؤكد عمى التقكيـ البنائي كالم -

 في ضكء ما تقدـ يمكف أيجاز أىمية البحث بما يأتي:
 .أىمية عمـ الفيزياء ككنو مف العمـك الطبيعية األساسية التي ليا دكر كبير في التقدـ العممي كالتكنمكلكجي -ُ
يجية التدريس التبادلي كدكرىا في اىمية الكقكؼ عمى فاعمية االستراتيجيات الحديثة في التدريس كالسيما استرات -ِ

 تحسيف العممية التعميمية 
ضركرة ك  أىمية المرحمة المتكسطة ككنيا المرحمة التي تظير فييا التفكير االستداللي المجرد حسب تقسيـ بياجية -ّ

 .تعكيد الطالب كيفية ممارسة ميارات التفكير في البحث عف المعمكمة
 .في تنفيذ األنشطة كالفعاليات كممارسة ميارات التفكير كاالستقبللية في التعمـتؤكد عمى ايجابية المتعمـ كفاعميتو  -ْ
اف ىذه االستراتيجية تطبؽ ألكؿ مره في مادة الفيزياء حسب عمـ الباحثة لمكقكؼ عمى اثرىا في التحصيؿ الدراسي  -ٓ

 .لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الفيزياء
 -ىدف البحث:

 -:الى التعرؼ عمى ييدؼ البحث الحالي
 .اثر استخداـ التدريس التبادلي في التحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الفيزياء

 
 -فرضية البحث:

 -يتـ التحقؽ مف ىدؼ البحث مف خبلؿ الفرضية الصفرية االتية:
البات المجمكعة التجريبية ) بيف متكسط درجات طَٓ,َ( ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة -ُ

البلئي يدرسف كفؽ التدريس التبادلي كدرجات المجمكعة الضابطة البلئي يدرسف كفؽ الطريقة االعتيادية في 
 .االختبار التحصيمي

 -حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى: 

 مة لتربية بابؿ طالبات الصؼ الثاني المتكسط في المدارس المتكسطة النيارية التابعة لممديرية العا -ُ
 َُِِ-َُُِ.الفصؿ الدراسي االكؿ لمعاـ الدراسي  -ِ
 َُُِمف كتاب الفيزياء المقرر لمصؼ الثاني المتكسط الطبعة  االكؿ،الثاني،الثالث،الرابع)( الفصكؿ االربعة االكلى -ّ

  -تحديد المصطمحات:
 التدريس التبادلي عرفيا  -ُ

-  )Rebecca B.Tod,2006بانيا (:- 
تعاكنية تستيدؼ تفاعؿ القارئ مع النص القرائي كتنشيطو لخبرتو السابقة كاالستفادة مف ىذه  تفاعمية "استيراتيجة 

 ) Rebecca B.Todd,2006،5( الخبرات في بناء المعرفة الجديدة كاستنباط االفكار الرئسية
 -بانيا: )ََِٔطعيمو كمحمكد،(  -

 ما يخص مكضكعا معينا كفؽ ىذا النشاط يمعب كؿ قسـ"نشاط تعميمي يأخذ تشكؿ حكار بيف المعمميف كالطبلب في
 ) ُٓٔ،صََِٔطعيمة كمحمكد ،( المعممكف كالطبلب) دكره عمى افتراض قيادة المعمـ لممناقشة(
 -)بانيا:ََِٗعطية (  -
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ميف "نشاط تعميمي يقـك عمى الحكار كتبادؿ االدكار في العممية التعميمية بيف الطمبة انفسيـ اك بيف الطمبة كالمعم  
لذلؾ فاف التدريس المتبادؿ تأسس عمى الحكار كيتـ بمكجبيا تكزيع لطمبة عمى مجمكعات صغيرة تكزع االدكار فيما بيف 

 )ُْٖ،صََِٗعطية،( افرادىا كيحدد قائد اك مرشد لكؿ مجمكعة ميمتو تكجيو افراد المجمكعة).
 بانيا: )ََُِ، عبدالبارل( -

عميو.كالتعاكنيو.التى يمارسيا الطبلب تحت اشراؼ كتكجيو كارشاد المعمـ بغيو فيـ "مجمكعو مف.االجراءات.الذىنيو.التفا
 مكضكعا معينا كتتـ ىذه االستراتيجية باستخداـ اربع مراحؿ ىى التنبؤ تكليد االسئمو التكضيح كالتمخيص"

 )ُٖٓص، ََُِ، عبد البارم(             
 :التعريف االجرائى لمتدريس التبادلي

ف االجراءات الذىنيو التفاعميو كالتعاكنيو تعتمد اسمكب الحكار تمارسيا طالبات الصؼ الثاني المتكسط بعد " محمكعو م
تقسيميـ عمى شكؿ مجاميع صغيره تحت اشراؼ ؤتكجيو الباحثو بغيو فيـ مكضكعات الفصكؿ االربعو االكلى مف كتاب 

 داـ اربع مراحؿ ىي التنبؤ كتكليد االسئمو كالتكضيح كالتمخيص "الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط كتتـ ىذه االستراتيجيو باستخ
 التحصيل عرفو  -ٕ
 ) بانو:ََِّالشمرم،( -

 )ِّْ،صََِّالشمرم،( "معرفو مقدار ماامتمكو الطالب مف ماده دراسيو معينو كفؽ اىداؼ معينو كفي فتره زمنيو معينو"
 .-) بانو:ََِٔعبلـ،( -

الب في مجاؿ دراسي عاـ اك متخصص فيك يمثؿ اكتساب المعارؼ كالقدره عمى استخداميا "مستكل النجاح الذم يحرزه الط
 )ُِّص، ََِٔ، عبلـ(                      في مكاقؼ حاليو اك مستقبميو كىك الناتج النيائي لممتعمـ"

  ) بانو:ََِٖ، عبد السبلـك  سماره( -
 تيجو لدراسو مكضكع اك كحده دراسيو محدده" قبؿ المتعمميف كن "المعمكمات كالميارات المكتسبو مف

 التعريؼ االجرايي لمتحصيؿ:  -
"ىك ما يتحقؽ مف اىداؼ تعميميو لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في ماده الفيزياء مقاسا بالدرجو النيائيو التي -

 يحصمف عمييا مف االختبار التحصيمي الذم اعدتو الباحثو" 
 

 الفصل الثاني
 لسابقوالدراسات ا 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمداسات السابقو ذات العبلقو بمكضكع الدراسو الحاليو كالف الباحثو لـ تحصؿ عمى    
دراسو سابقو تناكلت اثر التدريس التبادلي في ماده الفيزياء سكؼ تقـك بعرض اربع دراسات سابقو تناكلت اثرالتدريس 

 اء كىي كما ياتي: التبادلي في ما دة المغو العربيو كعمـ االحي
اثر التدريب عمى استراتيجيتي الخريطو الدالليو كالتدريس التبادلي في اكتساب الطمبة فيـ ( :ََِْدراسو االدغـ  -ُ 

اجريت ىذه الدراسو في عماف في كميو التربيو كتناكلت اثر التدريب عمى استراتيجيتي الخريطو ، المقركء في المغو العربيو)
مجمكعو تجريبيو اكلى  التبادلي في اكتسابيـ فيـ المقركء في المغو العربيو قسـ عينو بحثو الى مجمكعتيف الدالليو كالتدريس

كمجمكعو تجريبيو ثانيو استعمؿ الباحث في ىذه الدراسو اختباريف كبطاقتي مبلحظة لتحقيؽ اىداؼ البحث كبعد اجراء 
ذات داللو احصائيو بيف متكسطات  سة الى انو تكجد فركؽباستعماؿ االختبار التائي تكصمت الدرا التعامؿ االحصائي

بطاقة مبلحظو الخريطة  التجربيية االكلى في نتائج اختبار استراتيجية الخريطو الداللية كفي نتائج درجات طبلب المجمكعة
يف متكسطات الداللية في القياس القبمي كالبعدم كالفركؽ لمصمحة القياس البعدم كتكجد فركؽ ذات داللو احصائية ب
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كنتائج بطاقة مبلحظة استراتيجيو  درجات طبلب المجمكعو التجريبية الثانية في نتايج اختبار استراتيجية التدريس التبادلي
 )ٓ،صََِْاالدغـ ،(                   . ة القياس البعدمالتدريس التبادلي في القياسيف القبمي كالبعدم كالفرؽ لمصمح

التدريس التبادلي في فيـ المقركء كالميؿ نحك القراءه لدل طالبات الصؼ ك  ثرالخريطو الدالليوا( :ََِٕدراسو محمكد -ِ
 كميو التربيو االساسيو كتناكلت اثرالخريطو الدالليو \اجريت ىذه الدراسو في بغداد في الجامعو المستنصريو  )االكؿ المتكسط

طالبو َُِ تككنت عينو البحث مف د ىطالبات الصؼ االكؿ المتكسطالتدريس التبادلي في فيـ المقركء كالميؿ نحك القراءه لك 
) طالبة درست كفؽ الطريقة االعتيادية ّٓ( قسمت عمى ثبلث مجمكعات مجمكعتيف تجريبيتيف كالمجمكعو الثالثو ضابطو

درجات ، راءهاختبار الميؿ نحك الق، التحصيؿ الدراسي لمكالديف، ككفئت المحمكعات في العمر الزمني محسكبا باالشير
  .االختبار القبمي في المعمكمات السابقة في مادة المطالعة كدرجات اختبار القدرة المغكية

فقرة مف نكع االختيار مف متعدد كمقياسا جاىزا  )َٔ( مككف مف )فيـ المقركء( اعدت الباحثة اختبارا لقياس المتغير االكؿ
ف االحادم لتحميؿ البيانات اظيرت النتائج تفكؽ المجمكعتيف التجريبيتيف استخدمت الباحثة تحميؿ التباي، لمميؿ نحك القراءه

االكلى كالثانية عمى المجمكعة الضابطة في اختبار فيـ المقركء كلـ يكف الفرؽ ذات داللة احصائية عند تبلمذة المقياس 
عدم عند طالبات المجمكعتيف الميؿ في اختبار فيـ المقركء كتكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج القبمي كالب

 )ٔٗ-ٖٓ،صََِٕمحمكد،(    .التجريبتيف االكلى كالثانية لمصمحة البعدم
سرعة ( اثر استيراتيجية الخريطة الداللية كالتدريس التبادلي في ميارة القراءه الجيرية( :ََِٖ دراسة المشيداني،-ّ

اجريت الدراسة في بغداد كتناكلت اثر استيراتيجية ، البتدائي)القراءة،صحة القراءه،فيـ القراءه) لدل تبلمذة الصؼ الخامس ا
سرعة القراءة،صحة القراءه،فيـ القراءه) لدل تبلمذة الصؼ ( الخريطة الداللية كالتدريس التبادلي في ميارة القراءه الجيرية

ه تكزعكا عمى ثبلث مجمكعات ) تمميذٖٔ(ك ) تمميذٖٓ( ) تمميذ كتمميذه بكاقعُُٕ( الخامس االبتدائي كتككنت عينة البحث
االكلى تجريبية درست كفؽ استيراتيجية الخريطة الداللية كالثانية تجريبية درست كفؽ استيراتيجية التدريس التبادلي كالثالثة 
المجمكعة الضابطة درست كفؽ الطريقة االعتيادية ككفئت المجمكعات الثبلثة في التحصيؿ السابؽ في المغة العربية 

كاالميات كاعدت الباحثة اختبار لقياس سرعة القراءة كاخر  زمني محسكبا بالشيكر كالتحصيؿ الدراسي لبلباءكالعمر ال
االختبار التائي لعينتيف  تحميؿ التبايف،( لقياس صحة القراءة كثالثا لقياس فيـ القراءة كاعتمدت الباحثة الكسائؿ االحصائية

) كاظيرت النتائج تفكؽ َِريتشاردسكف  -ؿ ارتباط بيرسكف،معادلة ككدرمستقمتيف،معامؿ الصعكبة،معامؿ التمييز،معام
تبلمذة المجمكعتيف التجريبيتيف عمى تبلمذة المجمكعة الضابطة في ميارة القراءة الثبلث كلـ تكف الفركؽ ذات داللة 

  لقراءة الثبلثة.احصائية بيف تبلمذة المجكعتيف االكلى كالثانية كتفكقت التمميذات عمى التبلميذ في ميارة ا
 )ِ،صََِٖالمشيداني،(
فاعمية التدريس التبادلي في تحصيؿ طبلب الصؼ االكؿ المتكسط كاتجاىيـ نحك مادة ( :َُُِدراسة العمشاني، -ْ

 االحياء)
ابف الييثـ كتناكلت فاعمية التدريس التبادلي في تحصيؿ طبلب الصؼ -كمية التربية/ اجريت الدراسة في جامعة بغداد  
) طالب ُّ( تـ اختيارىـ عشكائيا لتككف بكاقع، ) طالبِٔ( كؿ المتكسط كاتجاىيـ نحك مادة االحياء كبمغ عدد العينةاال

  .ككفئت في المعمكمات السابقة كفي االتجاه نحك االحياء، لكؿ مجمكعة
د كاعد مقياس ) فقرة مف نكع االختيار مف متعدَْ( اعدت الباحثة اختبارا لتحصيؿ لمجمكعتي البحث تككف مف 

، معامؿ التمييز، معامؿ الصعكبة، الختبار التائي لعينتيف مستقمتيف( اعتمد الكسائؿ االحصائية، لبلتجاه نحك مادة االحياء
معادلة سبير ماف براكف) كاظيرت تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى ، تحميؿ التبايف بمعادلة ىكيت كمعادلة الفاكر كتياج

  .)ٖٔ-ْٓ،صَُُِالعشماني،( تحصيؿ كاالتجاه نحك االحياءالمجمكعة الضابطة في ال
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 موازنة الدراسات السابقة 
 ىدف البحث -ٔ

) ََِْاالدغـ،( تكافقت الدراسات السابقة جميعيا في ىدؼ البحث كىك دراسة اثر التدريس التبادلي كقد اتفقت دراسة
ر مستقؿ اخر كىك الخريطة الداللية كبحثت ) في استخداميا لمتغيََِٖالمشيداني،( ) كدراسةََِٕمحمكد،( كدراسة

) فقد تناكلت دراسة فاعمية َُُِالعمشاني،( اما دراسة، اثرىا في ميارة القراءة الجيرية كفيـ القراءة كالميؿ نحك القراءة
ك التدريس التدريس التبادلي في التحصيؿ كاالتجاه نحك المادة كقد اتفقت مع البحث الحالي في تناكلو لمتغير مستقؿ كاحد ى

 .التبادلي كاثره في المتغير التابع كىك التحصيؿ
 حجم العينة -ٕ

 )ُُٕ( ) حيث بمغت العبنةََِٖدراسة المشيداني،( تبايف حجـ العينة في الدراسات السابقة فمنيا كانت كبيرة مثؿ
فقد كانت حجـ  )َُُِالعمشاني،( اما دراسة، طالبة )َُُ( ) حيث بمغت العينةََِٕمحمكد،( طالب كطالبة كدراسة

) ُٔ( اما البحث الحالي فقد بمغ حجـ العينة، ) طالب كلـ يذكر حجـ العينة في دراسة االدغـِٔ( العينة متكسط فقد بمغت
 .طالبة

 المرحمة الدراسية  -ٖ
) دراستو في ََِْاالدغـ ،( اختمفت الدراسات السابقة في المرحمة الدراسية التي طبقكا عمييا دراساتيـ فقد طبؽ

 )ََِٕمحمكد،( اما دراسة، ) فقد طبؽ دراستة في المرحمة االبتدائيةََِٖالمشيداني،( اما دراسة، حمة الجامعيةالمر 
) فقد طبقتا في االكؿ متكسط مف المرحمة المتكسطة كقد اتفقتا مع البحث الحالي الذم طبؽ في َُُِالعمشاني،( كدراسة

 .ي المتكسطالمرحمة المتكسطة كاختمؼ عنيما في الصؼ كىك الثان
 المادة الدراسية  -ٗ

 ) كدراسةََِٕمحمكد،( ) كدرسةََِْاالدغـ،( اتفقت الدراسات السابقة الثبلثة في المادة الدراسية كىي دراسة
اما البحث الحالي ، ) فقد تناكلت مادة االحياءَُُِالعمشاني،( ) فقد تناكلكا المغة العربية اما دراسةََِٖالمشيداني،(

 اء.تناكؿ مادة الفيزي
 تكافؤ مجموعات البحث -٘

، التحصيؿ السابؽ، العمر الزمني( اتفقت الدراسات السابقة في تكافؤ افراد مجمكعاتيا في عدد مف المتغيرات مثؿ
الخ)اما البحث الحالي فقد كافئت الباحثة مجمكعتي البحث في َََالتحصيؿ العممي لبلميات كاالباء كالمعمكمات السابقة،

 .كالتحصيؿ السابؽ كالذكاء متغيرات العمر الزمني
 اداة البحث -ٙ

 ) كدراسةََِْاالدغـ،( اتفقت الدراسات السابقة في قياـ الباحثيف في اعداد ادكات بحكثيـ مثؿ دراسة
باالضافة الى اعداد اختبار تحصيؿ كاداة  )ََِٕمحمكد،( ) اما دراسةَُُِالعمشاني،( كدراسة )ََِٖالمشيداني،(

اما ، كجميع ادكات البحكث السابقة كاف في نكع االختيارمف متعدد، زا لمميؿ نحك المادةاستخدمت مقياسا جاى .لمبحث
 .البحث الحالي فقد تضمف اعداد اختبارا تحصيميا مف نكع االختيار مف متعدد كأداة لمبحث الحالي

 الوسائل االحصائية  -ٚ
الختبار التائي لعينتف مستقمتيف كتحميؿ ا( -استخدمت الدراسات لسابقة كسائؿ احصائية مختمفة يمكف حصرىا باالتي:

التبايف كمعامؿ التميز كمعامؿ الصعكبة كمعادلة الفاكركتياخ كمعادلة سبيرماف براكف كتحميؿ التبايف االحادم كمعادلة 
اما البحث الحالي سكؼ يستخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف كتحميؿ التبايف كمعامؿ  )...الخ.ِريشاردسكف -ككدر

 التميزكمعامؿ الصعكبة كمعامؿ ارتباط بيرسكف.
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 النتائج  -ٛ
اظيرت نتائج الدراسات السابقة تفكؽ المجمكعات التجريبية التي استخدمت استراتيجية التدريس التبادلي عمى 

تحصيؿ المجمكعات الضابطة التي استخدمت الطريقة االعتيادية في تنمية المتغيرات التابعة سكاء كانت ميارة القراءة كال
 .في الباب الرابع كاالتجاه نحك المادة اما نتائج البحث الحالي سكؼ يتـ عرضيا

 جكانب االفادة مف الدراسات السابقة
 اختيارتصميـ تجريبي مناسب لمبحث -ُ
 تحديد متغيرات كاجراءات التكافؤ -ِ
 صياغة االىداؼ السمككية بكضكح كدقة اكثر -ّ
 لتبادلياعداد الخطط التدريسية المتعمقة بالتدريس ا -ْ
 االفادة مف اعداد كبناء اداة البحث -ٓ

 الفصل الثالث
 منيجية البحث واجراءاتو

 اوال:التصميم التجريبي لمبحث
مف المعركؼ اف لكؿ بحث تجريبي تصميما خاصا بو لذلؾ اختارت الباحثة التصميـ التجريبي ذا المجمكعتيف 

راتيجية التدريس التبادلي في تدريس المجمكعة التجريبية اذ استخدمت استي، المتكافئتيف احدىما ضابطة كاخرل تجريبية
              -كما في الجدكؿ االتي:، كاستخدمت الطريقة االعتيادية في تدريس المجمكعة الضابطة
 )ُ( جدكؿ

 التصميـ التجريبي المستخدـ في البحث
 المتغير التابع المتغير المستقؿ المجمكعة
 التحصيؿ  التدريس التبادلي التجريبية
 الطريقة االعتيادية الضابطة

 
 مجتمع البحث ثانيا:

)عمى الباحثة اف تعرؼ كتحدد ُِٓ،صََِٖممحـ،( كيقصد بو جميع مفردات الظاىره التي يقـك الباحث بدراستيا
) يشمؿ مجتمع البحث الحالي المدارس ُّٗ،صََِٕالقيـ،( المجتمع االصمي كمككناتو االساسية تحديدا كاضحا

المديرية ( تبعا لذلؾ زارت الباحثة َُُِسطة كالثانكية النيارية لمبنات التابعة لمركز محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي المتك 
 ) مدرسة.ّّ( حيث بمغ عدد المدارس )شعبة االحصاء/ العامة لتربية محافظة بابؿ 

 ثالثا: عينة البحث
ؾ الف صحة نتائج البحث كالعكؿ عمييا ترتبط ارتباطا اف عممية استخراج عينة ممثمة لممجتمع ليس باالمر اليسير ذل

 َ  )ُّٗ،صََِٕالقيـ،( كثيقا بتقنيات استخراج العينة.
عشكائيا مدرسة التأميـ لمبنات مف بيف تمؾ المدارس فكقع االختيار عمييا لتطبيؽ التجربة فييا لذا  اختارت الباحثة

أ،ب) كاختيرت بطريقة عشكائية ( ـ شعبتيف لمثاني المتكسط ىمازارت الباحثة المدرسة فكجدت اف المدرسة المتكسطة تض
 ) طالبة كبكاقعٓٔ( ب) لتمثؿ المجمكعة الضابطة كبمغ عدد طالبات الشعبتيف( لتمثؿ المجمكعة التجريبية كشعبة أ)( شعبة

لبات الراسبات ) طالبة في المجمكعة الضابطة كقد استبعدت الباحثة الطاّّ(ك ) طالبة في المجمكعة التجريبيةِّ(
احصائيا مف عينة البحث كذلؾ النيف يمتمكف خبرات سابقة عف المكضكعات التي ستدرس في التجربة كبمغ عدد لطالبات 
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 ) بكاقع طالبتيف مف كؿ مجمكعة كبعد استبعاد الطالبات الراسبات اصبحت عينة البحث بصكرتيا النيائيةْ( الراسبات
ب) المجمكعة الضابطة كما ( طالبة في الشعبة )ُّ(ك أ) المجمكعة التجريبية( شعبة) طالبة في الَّ( )طالبة كبكاقعُٔ(

 -مبيف في الجدكؿ االتي:
 )ِ( جدكؿ

 اعداد طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ كبعد االستبعاد
 عدد الطالبات بعد االستبعاد عدد الطالبات الراسبات  عدد الطالبات قبؿ االستبعاد المجمكعة
 َّ  ِ ِّ التجريبية
                                      ُّ ِ ّّ الضابطة
 ُٔ ْ ٓٔ المجمكع

 رابعا: تكافؤ مجموعتي البحث
التجريبية كالضابطة) في بعض المتغيرات التي قد ( حرصت الباحثة قبؿ الشركع بالتجربة عمى تكافؤ مجمكعتي البحث

 -ت ىي:تؤثر في نتائج التجربة كىذه المتغيرا
 العمر الزمني -ٔ

لمتأكد مف تكافؤ مجمكعتي البحث في العمر الزمني حصمت الباحثة عمى البيانات الخاصة بيذا المتغير مف البطاقة 
المدرسية كبعد استعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف اعمار طالبات مجمكعتي البحث اتضح 

اصغر مف القيمة  )ُ، ُٕ( ) اذ كانت القيمة التائية المحسكبةَٓ,َ( ة احصائية عند مستكل داللةاف الفرؽ لـ يكف ذا دالل
) كىذا يدؿ عمى اف المجمكعتيف التجريبة الضابطة متكافئتاف في العمر الزمني كما مبيف ٗٓ( بدرجة حرية )ِ( الجدكلية

 في الجدكؿ االتي.
 )ّ( جدكؿ

 ائية المحسكبة كالجدكلية العمار طالبات مجمكعتيف البحث محسكبة بالشيكركالقيمة الت الكسط الحسابي كالتبايف
حجـ  لمجمكعة

 العينة
الكسط 
 الحسابي

درجة  التبايف
 الحرية

الداللة االحصائية  القيمة التائية  
عند مستكل داللة 

 الجدكلية   المحسكبة  َٓ,َ
  غير داؿ احصائيا ِ ُ’ُٕ ٗٓ ٗ’ْْ ُٕٓ’ِٗ َّ التجريبية
 ٖ’ِٗ ُٕٓ’َِ ُّ ألضابطة

 
 التحصيل السابق -ٕ

تكافؤ مجمكعتي البحث في التحصيؿ السابؽ حصمت الباحثة عمى درجات الطالبات في مادة العمـك العامة  لمتأكد مف
ت العمـك لمعاـ الماضي في االمتحانات النيائية كبعد استعماؿ االختبارالتائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ في درجا

) َ’ُٗٔ( ) اذ كانت القيمة التائية المحسكبةَٓ,َ( العامة ظير اف الفرؽ لـ يكف ذا داللة احصائية عند مستكل داللة
) مما يدؿ عمى تكافؤ مجمكعتي البحث في متغير التحصيؿ السابؽ ٗٓ( كبدرجة حرية )ِ( اصغر مف القيمة الجدكلية
 -:ككما مبيف في الجدكؿ االتي
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 )ْ( جدكؿ
كالقيمة التائية المحسكبة كالجدكلية لدرجات مجمكعتي البحث في مادة العمـك العامة في  الكسط الحسابي كالتبايف

 )َُُِ-ََُِ( االمتحاف النيائي لمصؼ االكؿ المتكسط لمعاـ الدراسي
حجـ  المجمكعة

 العينة
الكسط 
 الحسابي

درجة  التبايف
 الحرية

ية عند الداللة االحصائ القيمة التائية    
 َٓ,َمستكل داللة 

   الجدكلية  المحسكبة
 غير داؿ احصائيا ِ َ’ُٗٔ ٗٓ ُْ’ٖٔ َِ’َّ َّ التجريبية
 ّٔ’ٖٔ ُٗ’َٕٕ ُّ الضابطة

 
 الذكاء -ٖ

ذم لممصفكفات المتتابعة لككنو االختبار ال رافف)( لمتأكد مف تكافؤ مجمكعتي البحث في درجة الذكاء طبقت الباحثة اختبار
 ).ُّ-ُِص، ُّٖٗ، رافف( عينة البحث)كتـ تطبيقو عمى البيئة العراقية( يبلئـ الفئة العمرية

كبعد استكماؿ االختبار التائي  َُُِ/ َُ/ ُٔطبقت الباحثة االختبار عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بتاريخ 
التجريبية كالضابطة) اذ كانت القيمة التائية ( البحث لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ في درجات الذكاء لمجمكعتي

مما يدؿ عمى تكافؤ مجمكعتي البحث في متغير  )ٗٓ( كبدرجة حرية )ِ( ) اصغر مف القيمة الجدكليةَ،ْٕٖ( المحسكبة
  -:الذكاء ككما مبيف في الجدكؿ االتي

 )ٓ( جدكؿ
 لدرجات مجمكعتي البحث في متغير الذكاء كالقيمة التائية المحسكبة كالجدكلية الكسط الحسابي كالتبايف

حجـ  المجمكعة
 العينة

الكسط 
 الحسابي

درجة  التبايف
 الحرية

الداللة االحصائية   القيمة التائية
عند مستكل داللة 

 الجدكلية   المحسكبة َٓ,َ
 غيرداؿ احصائيا  ِ َ،ْٕٖ ٗٓ ُٕ، َٕ ُْ، ْٖ َّ التجريبية
 ُِ، َٓ ِْ، ّٖ ُّ الضابطة

 
 خامسا: ضبط المتغيرات الدخيمة واالجراءات التجريبية 

التحصيؿ ( بعد اجراء التكافؤ االحصائي بيف مجمكعتي البحث في المتغيرات ذات التأثير المباشر في المتغير التابع
بلمة التجربة كيمكف الدراسي) حاكلت الباحثة الحد مف تأثير بعض العكامؿ الدخيمة كاالجراءات التجريبية التي قد تؤثر في س

 -:اف تؤثر عمى المتغير التابع كىي كما يمي
تـ اختيار افراد العينة بشكؿ عشكائي فضبل عف اجراء عمميات التكافؤ االحصائي بيف مجمكعتي البحث التي  -ُ

 .سبؽ االشارة الييا
 اك ظركفيا لـ تتعرض تجربة البحث الحالي الى حكادث مصاحبة تعرقؿ خطكات سير التجربة اك اجراءتيا  -ِ
لـ تتعرض التجربة الى اندثار تجريبي عدا حاالت التغيب التي كانت تتعرض ليا مجمكعتا البحث بنسب ضئيمة  -ّ

 كمتساكية في المجمكعتيف.
لـ يكف لعامؿ النضج اثر في المتغير التابع الف مدة التجربة كانت قصيرة كمكحدة بيف مجمكعتي البحث كىي  -ْ

 َُُِ/ ُِ/ ِِكانتيت بتاريخ  َُُِ/ َُ/ ُٔ تسعة اسابيع منذ بدأت بتاريخ
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 االختبار التحصيمي) لكبل المجمكعتيف كتحت ظركؼ متشابية.( استخدمت الباحثة اداة قياس مكحدة -ٓ
تجنبا الثر اختبلؼ المدرس كما ينجـ عنو مف اختبلؼ اساليب التدريس كمعاممة الطبلب قامت الباحثة بنفسيا  -ٔ

لضابطة خبلؿ مدة التجربة كما كحدت المادة الدراسية لكبل المجمكعتيف كىي بتدريس المجمكعتيف التجريبية كا
 الفصكؿ االربعة االكلى مف كتاب الفيزياء المقرر لمصؼ الثاني المتكسط.

/ ُِ/ ِِكانتيت بتاريخ  َُُِ/ َُ/ ُٔكانت المدة الزمنية لمتجربة كاحدة في المجمكعتيف حيث بدأت بتاريخ -ٕ
في مدرسة كاحدة كفي صفيف متشابييف في الظركؼ الفيزيقية مع الحرص عمى سرية كتـ اجراء التجربة  َُُِ

 .التجربة في المدرسة لدقة النتائج حيث تـ االتفاؽ مع ادارة المدرسة عمى تقديـ الباحثة عمى انيا مدرسة جديدة
تجريبية كالضابطة في اتفقت الباحثة مع ادارة المدرسة حكؿ تنظيـ جدكؿ اسبكعي لمادة الفيزياء لممجمكعتيف ال -ٖ

 -ساعات متقاربة كما مبيف في الجدكؿ االتي:
 )ٔ( جدكؿ

 تكزيع حصص مادة الفيزياء لمجمكعتي البحث خبلؿ االسبكع الدراسي
 الحصة الثانية الحصة االكلى اليـك

 الضابطة التجريبية االحد
 التجريبية الضابطة االثنيف
 الضابطة التجريبية الثبلثاء

 
 زمات البحث مستم سادسا:

 تحديد المادة العممية أ. 
تـ تحديد المادة العممية لتدريس المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كىي الفصكؿ االربعة االكلى مف كتاب الفيزياء المقرر 

 ).ِ( ككما في ممحؽ )َُِِ-َُُِ( ) الفصؿ الدراسي االكؿ مف العاـ الدراسيَُُِ( لمصؼ الثاني المتكسط طبعة
 االىداف السموكية صياغة  -ب

تعد االىداؼ السمككية االساس في كؿ خطكة اك فعالية مف فعاليات التدريس فييا يعرؼ المدرس لماذا يدرس كتعني 
االىداؼ النكاتج المرغكب فييا مف عممية التعمـ كىي متعددة في مجاالنيا كمستكياتيا كسعتيا كشمكليا كالزمف البلـز 

قع مف اليدؼ السمككي اف يككف كاضحا كمحددا بحيث يسيؿ عمى الباحث صياغتيا ) يتك ّٖ،صََِٖعطية،( لتحقيقيا
 ). ّْ،صََِٓالقيـك كاخركف،( كالتحقؽ فية

  .كفي ضكء محتكل المادة المقررة كىي الفصكؿ االربعة مف كتاب الفيزياء
قتصرة عمى المستكيات ) ىدؼ سمككي باالعتماد عمى تصنيؼ بمـك في المجاؿ المعرفي مََُ( باعداد قامت الباحثة

كتـ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء في مجاؿ التربية كعمـ النفس  التحميؿ) التطبيؽ، الفيـ، التذكر،( االربعة كىي
 )ُممحؽ ( كالفيزياء
البداء ارائيـ حكليا كفي ضكء ارائيـ قامت الباحثة باجراء بعض التعديبلت البسيطة عمييا مف دكف حذؼ حيث  

) كتـ تكزيع االىداؼ السمككية ّممحؽ( %) مف بيف الخبراء كتـ اظيارىا بصكرتيا النيائيةَٗ( اتفاؽ حصمت عمى نسبة
 عمى المستكيات االربعة مف تصنيؼ بمـك كعمى محتكل المادة ككما مبيف في الجدكؿ االتي:
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 )ٕ( جدكؿ
 تكزيع االىداؼ السمككية عمى المستكيات االربعة كالمحتكل الدراسي

 المجمكع تحميؿ تطبيؽ فيـ معرفة لمستكلا/ المحتكل
 ُٔ ّ ْ ْ ٓ الفصؿ اال كؿ
 ِٕ ْ ٓ ٖ َُ الفصؿ الثاني
 ِٕ ْ ٓ ٗ ٗ الفصؿ الثالث
 َّ ْ ٔ ٗ ُُ الفصؿ الرابع

 ََُ ُٓ َِ َّ ّٓ المجمكع
 اعداد الخطط التدريسية  -جـ 

ؽ لمنشاطات كالمكاقؼ التعميمية كالتعممية التي تعد الخطة التدريسية خطة قصيرة المدل تستند الى تصكر المعمـ المسب
).بعد تحديد المادة الدراسية كصياغة ٓٓ،صََِٖسمارة كعبد السبلـ،( سيقـك بيا طمبتو عمى مدل حصة اك حصتيف

) خطة لكؿ مجمكعة مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كقامت الباحثة ِِ( االىداؼ السمككية قامت الباحثة باعداد
اف نمكذجيتاف مف الخطط التي اعدتيا عمى مجمكعة مف الخبراء كبعد االخذ بارائيـ اجريت بعض التعديبلت بعرض خطت

 ).ْ( البسيطة عمييا لتظير بصكرتيا النيائية ممحؽ
 سابعا: اعداد االختبار التحصيمي 

مف الحقائؽ كالمفاىيـ  يعد االختبار التحصيمي اجراء منظـ عمى معايير محددة يكصي الى قياس مااكتسبو المتعممكف
كالتعميمات كالميارات بعد دراسة مكضكع دراسي اك حدة اك مقرر تعميمي فاالختبار التحصيمي ال يقصد لذاتو كانما يعتمد 

) كنظرا ََّ،صََِٖعطية،( لتحديد مدل التقد ـ الذم احرزه المتعممكف نحك تحقيؽ االىداؼ التعميمية المحددة مسبقا
صيمي مقنف بسبب التغير الحاصؿ في المنيج المقرر لمادة الفيزياء لذا قامت الباحثة باعداد اختبار لعدـ تكفر اختبار تح

تحصيمي مف نكع االسئمة المكضكعية النيا تدفع الطالب الى التفكير كاعماؿ الذىف كما اف مستكل الصدؽ كالثبات في ىذه 
 )ٖٗ،صََِٗفرج،( االسئمة مرتفع

 اعداد الخارطة االختبارية  -ٔ
االختبار التحصيمي اعداد الخارطة االختبارية لذا اعدت الباحثة خارطة االختبارية اشتممت  مف مستمزمات

المكضكعات المختارة مف كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني المتكسط كلبلىداؼ السمككية المعتمدة حسب تصنيؼ بمـك في 
ميؿ) كقد تطمب اجراء الخارطة االختبارية حساب االىمية التذكر،الفيـ،التطبيؽ،التح( المجاؿ المعرفي لممستكيات االربعة

النسبية لحصص المحتكل الدراسي كاكزاف االىداؼ السمككية حسب المستكيات االربعة كحساب عدد االسئمة لكؿ فصؿ في 
 ) يبيف ذلؾ:ٖ( كالجدكؿ رقـ المحتكل كحساب عدد االسئمة لكؿ خمية.

 )ٖ( جدكؿ رقـ
 المكاصفات)جدكؿ ( الخارطة االختبارية

 عدد الفصكؿ
 الدركس

االىمية 
 النسبية

 المجمكع كزف االىداؼ السمككية
 تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر
ّٓ% َّ% َِ% ُٓ% 

 عدد فقرات االختبار
 ْ ُ ُ ُ ُ %ُُ ّ القياس/ الفصؿ االكؿ
 ٖ ُ ِ ِ ّ %ِٔ ٕ الحركة/ الفصؿ الثاني 
 ٗ ُ ِ ّ ّ %َّ ٖ الصكت/ الفصؿ الثالث
 ُُ ِ ِ ّ ْ %ّّ ٗ الشغؿ كالطاقة/ الفصؿ الرابع

 ِّ ٓ ٕ ٗ ُُ %ََُ ِٕ المجمكع



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

291 

 صياغة فقرات االختبار -ٕ
 ،ََِٗ فرج،( االختيار مف متعدد النيا تقيس بعض القدرات كالميارات العقمية العميا كانت فقرات االختبارمف نكع  
 )ٓ( كما مبيف في ممحؽ قرة مف نكع االختيار مف متعدد) فِّ( ) لذا اعدت الباحثة اختبار تحصيمي مؤلؼ مفَُّص

 صدق االختبار -ٖ
) مف اجؿ التحقؽ مف َُٓ،صََِٖسماره كعبد السبلـ،( كيقصد بو قدرة االختبار عمى قياس ماكضع مف اجمو

 -صدؽ االختبار استعممت الباحثة ماياتي:
الى المكضكع الذم يراد قياسو كيصمح كيعني الصدؽ الظاىرم اف االختبار في ذاتو ينتمي  -الصدؽ الظاىرم: - أ

) كقد تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم لبلختبار مف خبلؿ عرض ِٖٗ، صََِٖعطية،( لقياس ذلؾ المكضكع
) كقد حصمت فقرات االختبار عمى نسبة مكافقة اكثر ُ( عمى مجمكعة مف الخبراء ممحؽ االختبار التحصيمي

 ).ٓ( رات االختبار كما مبيف في ممحؽ%) مف الخبراء لذا ابقي عمى جميع فقَٗ( مف
كىك يعني بمحتكل مكضكع االختبار كمدل تمثيؿ محتكل المكضكع في االختبار كاالختبار  -صدؽ المحتكل: - ب

 الصادؽ في محتكاه ىك الذم يمثؿ عينة جيدة مف محتكيات المكضكع مف دكف اىماؿ ام جانب مف جكانبو
يؽ ىذا النكع مف الصدؽ عف طريؽ عمؿ الخارطة ) كقد تكصمت الباحثة لتحقِٖٗ،صََِٖعطية،(

 .االختبارية
 -صياغة تعميمات االختبار وتتضمن مايأتي: -ٗ
 تعميمات االجابة - أ

تضمف االختبار مجمكعة مف التعميمات تصدرت كرقة االختبار ككيفية االجابة عمية كقد تضمف ايضا مثاؿ محمكؿ 
 ) ٓ( يكضح كيفية االجابة عف الفقرات كما مبيف في ممحؽ

 تعميمات التصحيح  - ب
درجة كاحدة) لكؿ اجابة ( ) حيث اعطيتٔ( اعدت الباحثة مفتاح لبلجابة عف فقرات االختبار التحصيمي ممحؽ

 ) درجة.ِّ( صفر) لكؿ اجابة خاطئة اك مترككة كىكذا فاف الدرجة الكمية لبلختيار ىي(ك صحيحة
 -العينة االستطالعية: - ت
) طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتكسط مف متكسطة ٕٓ( طبلعية مككنة مفتـ تطبيؽ االختبار عمى عينة است  

) كفي ضكء تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية اتضح لمباحثة اف الكقت َُُِ/ ُِ/ ِِ( أالعتماد لمبنات بتاريخ
 ) دقيقةّٓ( البلـز لبلجابة ىك

 تحميؿ فقرات االختبار -ٓ
نكعيتيا كالكشؼ عف مكاطف سيكلتيا اك صعكبتيا كذلؾ مف اجؿ استبعاد اف تحميؿ فقرات االختبار ىك تحسيف 

الفقرات الغير صالحة منو اك اعادة صياغتيا مف جديد كابقاء ما كاف صالحا كيتـ ذلؾ مف خبلؿ اجابات االفراد عمى كؿ 
 ). ْٕ،صُُٖٗالزكبعي،( فقرة مف فقرات االختبار

االستطبلعية كبعد تصحيح االجابات رتبت الباحثة درجات الطالبات كبعد اف طبقت الباحثة االختبار عمى العينة 
 %) مف الدرجات العميا ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدرجات الدنيا ثـ حساب معامؿ الصعكبة كالتميزِٕ( تنازليا ثـ اختارت

 -فعالية البدائؿ الخطأ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ككما يأتي:ك 
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 معامل الصعوبة -أ
) كىذا يعني اف ٕٓ,َ-ِّ,َ( ب معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف الفقرات االختبارية كجد انيا تتراكح ما بيفبعد حسا

 )َٖ,َ-َِ,َ( ) اف االختبارات تعد جيدة اذا كاف معامؿ صعكبتيا ما بيفBloom( فقرات االختبار تعد مقبكلة ،اذ يرل
)Bloom,1977,p.66،( 

 قوة التميز -ب
االداة مميزة بحيث تظير الفركؽ الفردية بيف المقيسيف فبل ىي بدرجة مف السيكلة بحيث كنعني بالتميز اف تككف 

 عنيا كال ىي بدرجة مف الصعكبة بحيث ال يجيب عنيا اال فئة قميمة عنيا االجابةيستطيع الجميع 
) كيستدؿ ِٓ,َ-ّْ,َ( ) كبعد حساب قكة تميز كؿ فقرة مف فقرات االختبار كجد انيا تتراكح بيفِٗٗ،صََِٖعطيو،(

 اف فقرات االختبار تعد جيدة اذا كانت قكة تميزىا(Eble( مف ذلؾ اف فقرات االختبار ذات قدرة تميبزية جيدة اذ يرل
 )Eble,1972,p.406( ) فأكثرَّ,َ(

 فعالية البدائل الخاطئة -ج
 اكبر منو في المجمكعة العميايعد البديؿ الخاطىء فعاال عندما يككف عددالطمبة الذيف اختاركه في المجمكعة الدنيا 

 ) كعند حساب الباحثة فعالية البدائؿ الخاطئة لكؿ فقرة مف فقرات االختباركجدت انيا تتراكح مابيفِّٕص، َََِ، ممحـ(
كىذا يعني اف البدائؿ الخاطئة قد جذبت عدد مف طالبات المجمكعة الدنيا اكبر مف المجمكعة  ))َ، ّّ-( -َ، َٕ-(

 َبقاء عمى البدائؿ الخاطئة دكف تغييرالعميا لذا تـ اال
يعني الثبات اف تككف النتائج التي تظيرىا االداة ثابتو بمعنى لك اعيد تطبيؽ االداة عمى العينة : ثبات االختبار -ٚ

 ) ِٔٗ،صََِٖعطيو،( نفسيا كفي الظركؼ نفسيا بعد مدة مبلئمة تعطي النتائج نفسيا
ة النصفية حيث قسمت فقرات االختبار الى نصفيف متجانسيف كباستخداـ تـ حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئ

براكف –) كصحح معامؿ الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف ٕٕ,َ( معامؿ ارتباط بيرسكف الستخراج معامؿ الثبات البالغ
) فما ٖٔ,َ( مؿ ثباتواذ يعد معامؿ االختبار جيد اذا كاف معا، ) كىك معامؿ ثبات عالي كجيدٕٖ,َ( فكاف معامؿ الثبات

 ).ْٓ،صُٖٗٗعكده،( فكؽ
 ثامنا: تطبيق التجربة

كقبؿ انتياء التجربة اخبرت الباحثة  َُُِ/ ُِ/ ِِكانتيت يـك الخميس  َُُِ/ َُ/ ُٔبدأت التجربة يـك االحد 
 ؤ لو. اختبارا شامبل سيجرم ليف قبؿ اسبـك مف مكعد اجرائو كذلؾ مف اجؿ التيي طالبات عينة البحث بأف ىناؾ

) َُُِ/ ُِ/ ِٖ( طبقت الباحثة االختبار عمى طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة يـك االربعاء المصادؼ
في الساعة التاسعة صباحا كذلؾ باالتفاؽ مع ادارة المدرسة كقد اشرفت الباحثة بنفسيا عمى عممية تطبيؽ اال ختبار 

مى سبلمة التجربة كقد سارت عممية االختبار بشكؿ طبيعي كقد بمساعدة بعض مدرسات المدرسة مف اجؿ المحافظة ع
اجريت عممية التصحيح با عطاء درجة كاحدة لبلجابة الصحيحة كصفر لبلجابة الخاطئة اك المترككة اك التي ليا اكثر مف 

 .اجابة
 تاسعا: الوسائل االحصائية 

 ) لعينتيف مستقمتيفT-Test( االختبار التائي -ُ
 يرسكف)ب( معامؿ االرتباط -ِ
 معادلة سبيرماف كبراكف -ّ
 معادلة قكة التميز  -ْ
 معادلة فعالية البدائؿ الخاطئة -ٓ
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 الفصل الرابع
 عرض نتائج البحث وتفسيرىا

معرفة ( يتضمف ىذا الفصؿ عرض النتائج التي تكصمت الييا الباحثة في ضكء ىدؼ البحث الذم ينص عمى
ل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الفيزياء) كالتحقؽ مف التدريس التبادلي في التحصيؿ الدراسي لد اثراستخداـ

 فرضية البحث كمف ثـ تفسيرىا كمناقشة نتائج البحث.
 عرض النتائج اوال:

ال يكجد فرؽ ذك داللة ( مف اجؿ الكصكؿ الى ىدؼ البحث كالتحقؽ مف الفرضية الصفرية التي تنص عمى ما ياتي
متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلئي يدرسف كفؽ التدريس التبادلي  ) بيفَٓ,َ( احصائية عند مستكل داللة

كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة البلئي يدرسف كفؽ الطريقة االعتيادية في االختبار التحصيمي) استخدمت 
ؽ بيف المتكسط الحسابي لدرجات ) لعينتيف مستقمتيف الختبار الداللة االحصائية لمفر T-Test( الباحثة االختبار التائي

 .الضابطة في االختبار التحصيمي المجمكعةك  المجمكعة التجريبية
كالمتكسط الحسابي لممجمكعة  )َِ’ٕٔ( حيث اظيرت نتائج البحث اف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية بمغ

 ) عند مستكل داللةِ( قيمة التائية الجدكليةكانت ال في حيف )ّ’َْ( ) كبمغت القيمة التائية المحسكبةُٖ’ٓ( الضابطة بمغ
) كبذلؾ كانت القيمة التائية المحسكبة اكبر مف الجدكلية لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية أم يكجد فرؽ ٗٓ( ) كبدرجةَٓ,َ(

) بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة َٓ,َ( ذك داللة احصائية عند مسنكل داللة
  -لضابطة في االختبار التحصيمي لمادة الفيزياء كما مبيف في الجدكؿ االتي:ا

 )ٗ( جدكؿ
كالتبايف كالقيمتاف التائيتاف كالداللة االحصائية لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة  المتكسط الحسابي

 في االختبار التحصيمي
عدد افراد  المجمكعة

 العينة 
المتكسط 

 بيالحسا
درجة  التبايف

 الحرية
 

الداللة االحصائية  القيمتاف التائيتاف 
 عند مستكل داللة

 الجدكلية المحسكبة  )َٓ,َ(
  َْ,ّ ٗٓ ٓ,ٕ ٕٔ,َِ َّ التجريبية

 
 دالة احصائيا ِ

 ِٗ,ٔ  ٓ,ُٖ ُّ الضابطة
 

 ثانيا: تفسير النتائج ومناقشتيا
التدريس التبادلي في تدريس مادة الفيزياء ليا االثر االيجابي  احثة اف استخداـيتضح مف النتائج التي تكصمت الييا الب

مما يدؿ عمى فاعميتيا في رفع المستكل العممي كذلؾ  في رفع التحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط
  -:بأعتقاد الباحثة يعكد الى احد االسباب االتية

بشكؿ ادل ، يارات ماكراء المعرفة كما كفرت بيئة تعميمية باعثة عمى التفكيرفي تنمية م اسيـ التدريس التبادلي -ُ
اثناء عممية التفكير كاكتساب ميارات متعددة  القدرة عمى التفكير كالكعي بالميمة كباالستيراتيجية الى تنمية

 كالتخطيط كالمراقبة كالتفكير.
عاب كساعدتو في تنمية ميارات التذكركالفيـ كزيادة التدريس التبادلي في تحسيف قدرة المتعمـ عمى االستي اسيـ -ِ

 التركيز.
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زيادة نشاط المتعمـ كايجابيتو حيث يقـك المتعمـ ببذؿ مزيد مف الجيد لفيـ المكضكع  اسيـ التدريس التبادلي في -ّ
  َالمراد دراستو ككف التدريس التبادلي يتمركز حكؿ المتعمـ 

لفيـ لدل الطمبة العادييف كالذيف لدييـ صعكبات في التعمـ أم التغمب اسيـ التدريس التبادلي في تحسيف عمميات ا -ْ
  َعمى صعكبات التعمـ 

ساىـ التدريس التبادلي في زيادة شعكرالطمبة بالقدرة عمى االنجاز كانمت لدييـ ميارة القيادة كالكالء لمجماعة التي  -ٓ
 َينتمكف الييا مما ادل الى زيادة ثقة الطمبة بأنفسيـ 

 
 خامسالفصل ال

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 اوال: االستنتاجات

 في ضكء نتائج البحث الحالي استنتجت الباحثة ما ياتي:
فاعمية التدريس التبادلي في تدريس مادة الفيزياء مماانعكس ايجابا عمى تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتكسط  -ُ

 في مادة الفيزياء.
مجمكعة مف المخرجات االيجابية مثؿ زيادة الدافعية لمتعمـ كتنمية الميارات  اف استخداـ التدريس التبادلي حقؽ -ِ

 َاالجتماعية مع الزمبلء كالميارات التعاكنيةكذلؾ مف خبلؿ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات متكافئة
 اف استيراتيجية التدريس التبادلي جعمت مف الطالب محكرا لمعممية التعميمية تبدأمنو كتنتيي بو. -ّ

 التوصيات ثانيا:
 :في ضكء ما تكصمت اليو الباحثة في ىذا البحث مف نتائج فانيا تكصي بما يمي

التأكيد عمى استخداـ استيراتيجية التدريس التبادلي في تدريس مادة الفيزياء في المرحمة المتكسطة كالسيما الصؼ  -ُ
 الثاني المتكسط كذلؾ لفاعميتيا في رفع التحصيؿ الدراسي.

سات مادة الفيزياء ضمف دكرات حكؿ كيفية استخداـ التدريس التبادلي ككنيا مف تدريب مدرسي كمدر  -ِ
 االستيراتيجيات التدريسية الحديثة كالتي تنمي ميارات ما كراء المعرفة.

 تضميف استيراتيجية التدريس التبادلي ضمف المناىج التربكية المقررة في كمية التربية االساسية كالسيما خبلؿ درس -ّ
).طرائؽ تدر (  يس العمـك

 الحديثة ،يكزع في المدارس المتكسطة كالثانكية. اعداد دليؿ خاص بالطرائؽ التدريسية -ْ
تييئة المختبرات العممية كتزكيدىا باالجيزه المختبرية كالكسائؿ التعميمية البلزمة لمساعدة الكادر التدريسي عمى  -ٓ

 استخداـ ىذه االستيراتيجية.
 ثالثا: المقترحات

 -لبحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي:في ضكء نتائج ا
اكتساب المفاىيـ،االتجاه ( اجراء دراسات اخرل ترمي الى تعرؼ اثر ىذه االسترتيجية في متغيرات اخرل مثؿ -ُ

 العممي،تنمية الميؿ العممي،االستطبلع العممي،... الخ
 اخرل كفي مكاد دراسية اخرل. اجراء دراسات مماثمة ترمي الى تعرؼ اثر ىذه االستيراتيجية في مراحؿ دراسية  -ِ
اجراء دراسات اخرل ترمي الى معرفة التحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الفيزياء  -ّ

 باستخداـ استيراتيجيات ما كراء 
 المعرفة غير االستيراتيجية المستخدمة.
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 مصادر البحث
 -اوال: المصادر العربية:

 عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، ،التعمـ المبني عمى المشكبلت الحياتية كتنمية التفكير ،وبساـ عبد ا ط ابراىيـ، -ُ
 .ََِٗاالردف، 

 عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، ،ّط تعميـ التفكير النظرية كالتطبيؽ، محمد بكر نكفؿ،ك  محمد محمكد ابك جادك، -ِ
 .ََُِ االردف،

 .ََُِ االردف، عماف، ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع، ،التدريس منيج اسمكب كسيمة طرائؽ ،ردينو عثماف االحمد، -ّ
اثر التدريب عمى بعض استراتيجيات فيـ المقرؤ لدل طبلب شعبة المغة العربية بكميات ، رضا احمد حافظ، االدغـ -ْ

 .ََِْ، نصكرجامعة الم، كمية التربية، التربية في اكتسابيـ كاستخداميـ ليا في تدريس القراءة
 .ُٖٔٗ بغداد، دار ثقافة االطفاؿ، ترجمة سمير عمي، ،التطكر الفعمي لدل الطفؿجاف، بياجية، -ٓ
،دار الكفاء ُطتطبيقات،-نظريات-برنامج ميارات التفكير في التفكير،مفاىيـالحصرم،ايياب عيسى عبد الرحمف، -ٔ

  .ََُِلمنشر كالتكزيع،االسكندرية،
المنظمة  الرباط، تعميـ المغة اتصاليا بيف المناىج كاالستيراتيجيات، محمكد كامؿ الناقة،ك  رشدم احمد، حطيمة، -ٕ

 .ََِٔ االسبلمية لمتربية كالعمـك كالثقافة،
 .ََِٖ االردف،-عماف دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، ،ْط ،تصميـ التعميـ نظرية كممارسة محمد محمكد، الحيمة، -ٖ
 .ََِّ دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، ،دمة في التربيةمق محمد محمكد، الخكالده، -ٗ
 .ََِٗ االردف، عماف، دار عالـ الثقافة لمنشر كالتكزيع، ،اعداد كتأىيؿ المعمـ مصطفى نمر، دعمس، -َُ
، العراؽ، جامعة المكصؿ، فخرم الدباغ كاخركف ترجمة الدكتكر، اختبار المصفكفات المتتابعة، سي  ،جي، رافف -ُُ

َُّٖٗ 
الزعانيف،جماؿ عبد ربو كمحمد مكسى ثبات،تطكير مناىج الفيزياء في المرحمة الثانكية في فمسطيف لمقرف الحادم  -ُِ

 .ََِِ، ُالعدد ،َُ المجمد ،مجمة الجامعة االسبلميةكالعشركف،
مجمة لمية،الزعانيف،كمحمد شياف"تطكير مناىج الفيزياء في المرحمة الثانكية في فمسطيف في ضكء االتجاىات العا-ُّ

 .ََِِ )ِ( )،العددِٗ( ،المجمددراسات
دار الكتاب  كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، ،االختبارات كالمقاييس النفسية عبد الجميؿ كاخركف، الزكبعي، -ُْ

 ُُٖٗ، جامعة المكصؿ، لمطباعة كالنشر
 .ََِٖ، القاىرة، عالـ الكتب، ْط، فكرةتعميـ التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقكؿ الم، حسف حسيف، زيتكف -ُٓ
الفردم) في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع   التعمـ( اثر استخداـ الحاسكب في تدريس الفيزياء حساـ داكد، السامرائي، -ُٔ

 .ََِْجامعة بغداد،-ابف الييثـ-كمية التربية غير منشكرة)،( ماجستير  رسالة )،العاـ كتفكيرىف العممي
ميارات تفكيرىف العممي في ك  اثر تتابع العركض العممية مع المحاضرة في تحصيؿ الطالبات، دة ناجيعائ، السعدم -ُٕ

 َُٗٗٗ، جامعة غ، ابف الييثـ–كمية التربية ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الفيزياء
 ََِٖ سيرة لمنشر كالتكزيع،دار الم ،مفاىيـ كمصطمحات في العمـك التربكية ،عبد السبلـ مكسى العديمي سماره،نكاؼ احمد، -ُٖ
 .ََِّ عماف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ،رؽ تدريس التربية االسبلميةط حمدم عمي جكاد، الشمرم،-ُٗ
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  استيراتيجيات فيـ المقركء اسسيا النظرية كتطبيقاتيا العممية، ماىر شعباف، عبد البارم،-َِ

  .ََُِ كالطباعة،
 .ََِٖ عماف، منشر كالتكزيع،ل دار الصفاء ،ستيراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿاال محسف عمي، ة،عطي-ُِ
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 عماف، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف، ،استيرتيجيات ماكراء المعرفة في فيـ المقركء محسف عمي، عطية،-ِِ
ََِٗ. 

 .ََِٗ عماف، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، ،الجكدة الشاممة كالجديدة في التدريس محسف عمي، عطية،-ِّ
 ََِٔ االردف،-عماف دار الفكر لمطباعة كالنشر، ،االختبارات كالمقاييس التربكية ،صبلح الديف محمكد عبلـ، -ِْ
فاعمية التدريس التبادلي في تحصيؿ طبلب االكؿ متكسط كاتجاىاتيـ نحك مادة عمـ ، حيدرحسيف حسف، العمشاني-ِٓ

 ََُُِ، جامعة بغداد، ابف الييثـ–كمية التربية ، لة ماجستير غير منشكرةرسا، االحياء
 .ُٖٗٗ،دار االمؿ لمنشر كالتكزيع،االردف،ِ،طالقياس كالتقكيـ في العممية التدريسيةعكدة،احمد سميماف،-ِٔ
، جامعة اـ القرل، ،التدريس الفعاؿ فرج عبد المطيؼ بف حسيف:-ِٕ النفس التربكم  عمـ عداناف يكسؼ كاخركف، الفيـك

 ََِٕ االردف، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، النظرية كالتطبيؽ،
استخداـ انمكذج سمماف في التدريس كاثره عمى التحصيؿ كاالستيفاء لطالبات الصؼ  لميس اسماعيؿ حميد، الفمكجي،-ِٖ

 .ََِٖ جامعة بابؿ، االساسية، كمية التربية رسالة ماجستير غير منشكرة، ،الثاني المتكسط في مادة الفيزياء
 .ََِٖ البحريف، المنامة، كمية الفخراني، ،ْط ،تربية الطفؿ دينيا كاخبلقيا عمي، القائمي،-ِٗ
دار السيماء لمتصاميـ  بغداد، ،كاساليب كتابة البحث العممي في الدراسات االنسانيةمناىج  كامؿ حسكف، القيـ، -َّ

 .ََِٕ كالطباعة،
اثر الخريطة الداللية كالتدريس التبادلي في فيـ المقرؤ كالميؿ نحك القراءة لدل طالبات ، بد محمدرقية ع، محمكد -ُّ

 َََِٕ، الجامعة المستنصرية، كمية التربية االساسية، رسالة ماجستير غير منشكرة، الصؼ االكؿ المتكسط
 ََََِ، االردف، عماف، ة لمنشركالتكزيعدار المسير ، القياس كالتقكيـ في التربيةكعمـ النفس، سامي محمد، ممحـ -ِّ
 َََُِ عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، ،مناىج البحث في التربية كعمـ النفس سامي محمد، ممحـ، -ّّ
استراتيجية الخريطة الداللية كالتدريس التبادلي في تنمية القراءة الجيرية لدل اثر ، شفاء اسماعيؿ ابراىيـ، المشيداني -ّْ

 َََِٖ، جامعة بغداد، كمية التربية ابف الرشد، اطركحة دكتكراه غير منشكرة، الصؼ الخامس االبتدائيتبلمذة 
 

 المصادر االجنية  -ثانيا:
1- Bloom,B.S.*others,Handboo on For Mataie and summatire k,Megrw-Hill,Newyork,1971. 

2- Eble,A.La,Essentials of educatior measurement Englewood cliffs,New Jersx,1972.         
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 (ٔ) ممحق رقم
 قائمة اسماء السادة الخبراء

 (ٕ) ممحق رقم
 محتوى المادة العممية

 الفصؿ اال كؿ: القياس
 مفيـك القياس -
 النظاـ الدكلي لمقياس -
 اخطاء القياس -
 ادكات القياس كتطبيقاتيا -

 الحركة:الفصؿ الثاني
 كصؼ الحركة -
 اال زاحة كالمسافة -
 اال نطبل ؽ كالسرعة كالتعجيؿ -
 الحركة الخطية ذات التعجيؿ الثابت -
 رية كالحركة الدكرانيةالحركة الدائ -
 المكجات كانكاعيا -

 الفصؿ الثالث:الصكت
 ظركؼ حدكث الصكت كطبيعتو -
 كيؼ ينتقؿ الصكت -
 انعكاس المكجات الصكتية -
 قياس سرعة الصكت -
 اصكات نسمعيا كاصكات ال نسمعيا -

االىداؼ  مكاف العمؿ االختصاص االسـ كالمقب العممي ت
 السمككية

الخطط 
 التدريسية

االختبار 
 التحصيمي

طرائؽ تدريس عمكـ  د احمد عبد الزىرةَأ ُ
 الحياة

 * * * نصرية/ كمية التربية االساسيةالجامعة المست

 * * * جامعة بابؿ/ كمية التربية عمـ النفس التربكم د حسيف ربيعَأ ِ
 * *  جامعة بابؿ/ كمية التربية االساسية فيزياء الميزر د عبد االمير خمؼَأ ّ
 * * * الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية قياس كتقكيـ د عبد المة احمد خمؼَأ ْ
 * * * جامعة بابؿ/ كمية التربية االساسية عمـ النفس التربكم دعماد حسيف المرشدمَأ ٓ

طرائؽ تدريس عمكـ  د فاطمة عبد االميرَأ ٔ
 الحياة

 * * * ابف الييثـ -جامعة بغداد/ كمية التربية

 * * * جامعة بابؿ/ كمية التربية عمـ النفس التربكم د فاىـ الطريحيَأ ٕ
 * * * الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية عمـ النفس التربكم شعة كريـد نَأ ٖ
 * * * الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية طرائؽ تدريس الفيزياء د يكسؼ فاضؿَأ ٗ

 * * * جامعة بابؿ/ كمية التربية االساسية طرائؽ تدريس العمكـ د حميد محمد حمزةَـَا َُ
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 مميزات الصكت -
 سرعة الصكت في المكاد -
 الرنيف في الصكت -
 اىتزاز اال كتار -
 ىتزاز اليكاء في اال نابيبا -

 الفصؿ الرابع:الشغؿ كالطاقة
 الشغؿ -
 الطاقة -
 الطاقة الكامنة -
 الطاقة الحركية -
 تغيرات الطاقة -
 القدرة كقياسيا -
 اال ال ت البسيطة -
 كفاءة اال لة -

 )ّ( ممحؽ رقـ
صكؿ االربعة االكلى مف مادة الفيزياء استبانة اراء الخبراء حكؿ صياغة االىداؼ السمككية كمستكياتيا لمك ضكعات الف

 لمصؼ الثاني المتكسط
 جامعة بابؿ

 كمية التربية االساسية
 طرائؽ تدريس العمـك

 استبانة االىداؼ السمككية/ ـ
 المحتـر --------------------------------االستاذ الدكتكر الفاضؿ
 لمحترمةا ------------------------------االستاذة الدكتكرة الفاضمة

اثراستخداـ التدريس التبادلي في التحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ الثاني ( ترـك الباحثة اجراء البحث المكسـك ب
المتكسط في مادة الفيزياء) كقد اعدت الباحثة اىدافا سمككية لمفصكؿ االربعة االكلى مف كتاب الفيزياء كفقا لممستكيات 

تحميؿ)مف تصنيؼ بمـك في المجاؿ المعرفي كلما تعيده فيكـ مف الخبرة كالمكانة ، يؽتطب، فيـ، معرفة( االربعة االكلى
 َصبلحية االىداؼ السمككية كسبلمة بنائيا مرفقة بكتاب الفيزياء  العممية فاف الباحثة يسعدىا اف تقرركا

 البػاحػػثة     مع فائؽ االحتراـ كالشكر الجزيؿ
 االىداؼ السمككية كمستكياتيا

  المستكل       الفصؿ اال كؿ اىداؼ  
 ُ         اف تعرؼ اجيزة القياس الفيزيائية -ُ
 ُ             اف تعدد اجيزة المبل حة الجكية -ِ
    ُ        اف تذكر اجيزة القياس المستخدمة في السيارة -ّ
 ِ         اف تميز كحدة قياس الحرارة عف كحدة قياس الكمية -ْ
 ِ           س الحجـاف تكضح كحدة قيا -ٓ
 ُ              اف تعرؼ بادئات النظاـ الدكلي -ٔ
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 ّ        اف تستخرج قطر جزيئة ما رياضيا كفؽ العامؿ اال سي -ٕ
 ْ         اف تقارف الميكركمتركاال كفكميتر في اال ستعماؿ -ٖ
 ُ           اف تعرؼ جياز الفكلطميتر -ٗ
  ّ         mm لةبدال  50m  اف تحكؿ طكؿ غرفة -َُ
 ّ   )ُلـ ترد في الكتاب الدراسي( اف تعطي مثاؿ حكؿ الكميات اال ساسية -ُُ
 ِ          اف تبيف معنى مصطمح خطأ القياس -ُِ
 ِ          اف تعمؿ سبب حدكث اخطأء القياس -ُّ
 ْ  اال ستعماؿ اليايدركميتر فيك  اف تقارف بيف جياز اال كفكميتر -ُْ
  ْ         الميزاف الرقميك  بيف القباف الحمزكنياف تقارف  -ُٓ
 ّ  لـ ترد الكتاب المدرسي)( اف تعطي امثمة حكؿ استعماؿ القدمة -ُٔ

 اىداؼ الفصؿ الثاني
 ُ       اف تعرؼ الحركة -ُٕ
 ّ   لـ يرد في الكتاب الدراسي)( اف تعطي مثاؿ عف الحركة -ُٖ
 ِ     اف تشرح مفيـك الحركة بمغتيا الخاصة -ُٗ
   ُ       اف تعرؼ المسافة  -َِ
 ْ     اف تميز بيف الكميات المقدارية كالمتجية -ُِ
 ّ     اف ترسـ مجمكعة ازاحات بمخطط بيانيا-ِِ
 ّ  2sفي مدة50mاف تحسب انطبل ؽ سيارة قطعت طريقا طكلو  -ِّ
  ُ            اف تعرؼ اال نطبل ؽ -ِْ
 ِ    رياضية اف تعبر عف اال نطبل ؽ بمعادلة  -ِٓ
 ِ       اف تشرح اال نطبل ؽ المنتظـ بمغتيا الخاصة -ِٔ
 ُ     اف تعرؼ االنطبلؽ غير المنتظـ -ِٕ
 ْ      اف تقارف بيف اال نطبل ؽ المنتظـ كاال نطبل ؽ غير المنتظـ -ِٖ
 ُ       اف تعرؼ السرعة -ِٗ
 ْ     اف تميز بيف السرعة كاال نطبل ؽ  -َّ
 ُ      رعة المنتظمةاف تعرؼ الس -ُّ
 ّ  لـ يرد في الكتاب المدرسي)( اف تعطي مثاؿ عف السرعة المنتظمة -ِّ
  ِ    اف تشرح السرعة غير المنتظمة بمغتيا الخاصة -ّّ
  ِ    اف تكضح العبل قة التي تعبر عف معدؿ السرعة --ّْ
 ُ           اف تعرؼ التعجيؿ-ّٓ
 ِ       ا الخاصةاف تشرح التعجيؿ التسارعي بمغتي -ّٔ
   ِ       اف تكضح التعجيؿ التباطؤم بمغتيا الخاصة -ّٕ
 ُ             اف تعرؼ الحركة الدائرية -ّٖ
 ِ     اف تشرح الحركة الدكرانية بمغتيا الخاصة -ّٗ
 ّ   لـ يرد في الكتاب الدراسي( اف تعطي مثاؿ عف الحركة الدكرانية -َْ
 ُ       اف تعرؼ المكجة -ُْ
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 ُ      اف تعدد مميزات المكجة -ِْ
   ْ        اف تفرؽ بيف المكجة الطكلية كالمكجة المستعرضة -ّْ

 اىداؼ الفصؿ الثالث
 ّ     اف تجرم تجربة تبيف كيفية تكليد الصكت-ْْ
 ُ      اف تعرؼ المكجات الصكتية-ْٓ
 ْ     اف تفرؽ بيف التضاغط كالتخمحؿ-ْٔ
 ّ    انتقاؿ الصكت اف تجرم تجربة تبيف كيفية-ْٕ
 ِ   اف تعمؿ خفكؽ الصكت في ناقكس زجاجي مفرغ مف اليكاء-ْٖ
 ُ       اف تعرؼ الصكت-ْٗ
 ِ    اف تعمؿ انتقاؿ الصكت خبل ؿ سماعة الطبيب-َٓ
 ِ   اف تعمؿ سماع صدل الصكت في غرفة كاسعة كفارغة-ُٓ
 ُ     اف تذكر قانكف اال نعكاس اال كؿ-ِٓ
 ُ     اال نعكاس الثاني اف تشرح قانكف-ّٓ
 ُ      اف تعرؼ صدل الصكت-ْٓ
 ّ  لـ ترد في الكتاب الدراسي)( اف تحؿ مسألة رياضية عف الصدل-ٓٓ
 ِ  تسجيؿ الصكت اف تعمؿ استخداـ الكاح الزجاج في استديكىات-ٔٓ
 ِ    اف تعبر بعبل قة رياضية عف سرعة الصكت-ٕٓ
 ْ   لسمعية كتحت السمعيةاف تقارف بيف المكجات الصكتية فكؽ ا-ٖٓ
 ّ  لـ يرد في الكتاب الدراسي)( اف تعطي مثاؿ عف اىمية المكجات فكؽ السمعية-ٗٓ
 ِ    اف تعمؿ اصطياد الخفاش لمحشرات كىك اعمى-َٔ
 ُ      اف تعدد مميزات الصكت-ُٔ
 ِ    اف تعمؿ تميزنا صكت الباخرة عف صكت السيارة-ِٔ
 ُ     درجة الصكتاف تعدد العكامؿ التي تحدد -ّٔ
 ُ     اف تسمي كحدة قياس شدة الصكت-ْٔ
 ُ       اف تعرؼ الرنيف-ٓٔ
 ْ    اف تفرؽ بيف زاكية السقكط كزاكية اال نعكاس-ٔٔ
 ْ      اف تقارف بيف قانكني اال نعكاس-ٕٔ
 ِ   اف تشرح اىتزاز اال كتار في الة الكماف بمغتيا الخاصة-ٖٔ
 ِ     لرنيفاف تعمؿ سبب حدكث ظاىرة ا-ٗٔ
 ّ  لـ يرد في الكتاب الدراسي)( اف تعطي مثاؿ عف اىتزاز اليكاء في اال نابيب-َٕ

 اىداؼ الفصؿ الرابع 
 ُ       اف تعرؼ الشغؿ-ُٕ
 ِ     اف تكضح معادلة حساب الشغؿ رياضيا-ِٕ
 ّ  3m 20n      الى اف تحسب الشغؿ الذم تنجزه اذا رفعت كتاب كزنة-ّٕ
 ُ       قةاف تعرؼ الطا-ْٕ
  ُ      اف تعدد مصادر الطاقة-ٕٓ
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 ُ      اف تعدد مصادر الطاقة البديمة-ٕٔ
 ِ   اف تعمؿ سبب سفكط قدح مكضكع عمى حافة المنضدة-ٕٕ
 ُ     اف تذكر كحدة قياس الطاقة الكامنة-ٖٕ
 ِ    اف تعبر عف الطاقة الحركية بمعادلة رياضية-ٕٗ
 ُ     كيةاف تسمي كحدة قياس الطاقة الحر -َٖ
 ِ    اف تشرح قانكف حفظ الطاقة بمغتيا الخاصة-ُٖ
 ّ  لـ ترد في الكتاب الدراسي)( اف تعطي مثاؿ عف قانكف حفظ الطاقة-ِٖ
 ُ       اف تعرؼ القدرة-ّٖ
 ُ      اف تذكر كحدة قياس القدرة-ْٖ
 ُ       اف تعرؼ العتمة-ٖٓ
 ُ       اف تعدد انكاع العتمة-ٖٔ
 ِ     اع العتمة بمغتيا الخاصةاف تشرح انك -ٕٖ
 ّ  لـ ترد في الكتاب الدراسي)( اف تعطي امثمة عمى انكاع العتمة-ٖٖ
 ْ      اف تقارف بيف انكاع العتمة-ٖٗ
 ّ  500j في10sاف تحسب القدرة البلزمة اذا كاف الشغؿ المنجز في صعكد سمـ-َٗ
  ِ  اء اال ىراماتاف تعمؿ استعماؿ المصرييف القدماء السطح المائؿ في بن-ُٗ
 ْ     اف تقارف بيف البكرة الثابتو كالمتحركة-ِٗ
 ّ   لـ ترد في الكتاب الدراسي)( اف تعطي امثمة عف البكرة الثابتو-ّٗ
 ِ     اف تعمؿ سبب خسارة الطاقة في المكائف-ْٗ
 ُ       اف تعرؼ البريمة-ٓٗ
 ْ      اف تفرؽ بيف البريمة كاال سفيف-ٔٗ
 ْ    يف الطاقة الكامنة كالطاقة الحركيةاف تقارف ب-ٕٗ
 ّ  لـ يرد في الكتاب الدراسي)( اف تعطي مثاؿ عمى البكرة المتحركة-ٖٗ
 ِ     اف تكضح معادلة حساب القدرة رياضيا-ٗٗ

    ِ     اف تشرح الطاقة الكامنة بمغتيا الخاصة-ََُ
 )ْ( ممحؽ رقـ

 ة االنمكذجيةاستبانة اراء الخبراء حكؿ صبلحية الخطط التدريس
 جامعة بابؿ

 كمية التربية االساسية
 طرائؽ تدريس العمـك

 صبلحية خطط تدريسية/ ـ
 المحتـر --------------------------------االستاذ الدكتكر الفاضؿ
 المحترمة ------------------------------االستاذة الدكتكرة الفاضمة

تخداـ التدريس التبادلي في التحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ الثاني اثراس( ترـك الباحثة اجراء البحث المكسـك ب
المتكسطفي مادة الفيزياء) كقد اعدت الباحثة خططا تدريسية لمفصكؿ االربعة االكلى مف كتاب الفيزياء كلما تعيده فيكـ 

 بلمة بنائيا مع ابداء مقترحاتكـ صبلحية الخطط التدريسية كس مف الخبرة كالمكانة العممية فاف الباحثة يسعدىا اف تقرركا
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 الباحثة      مع فائؽ االحتراـ كالشكر الجزيؿ
 انمكذج خطة الدرس اليكمية لممجمكعة التجريبية كفؽ طريقة التدريس التبادلي

 الثانئ المتكسط المرحمة:
 دقيقة  َْ الزمف:

 العتبلت المكضكع:
 التية:اكساب الطالبة المعمكمات كالمفاىيـ ا االىداؼ الخاصة:

 العتبلت -ُ
 انكاع العتبلت  -ِ

 -االىداؼ السمككية:تتكقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس اف تككف قادرة عمى:
 اكال: المجاؿ المعرفي

 اف تعرؼ العتمة  -ُ
 اف تعدد انكاع العتبلت  -ِ
 اف تشرح انكاع العتبلت -ّ
 اف تميز بيف انكاع العتبلت -ْ
 لـ ترد في الكتاب المدرسي  اف تعطي مثاؿ عمى عتمة مف النكع االكؿ -ٓ
 اف تعطي مثاؿ عمى عتمة مف النكع الثاني لـ ترد في الكتاب المدرسي  -ٔ
 اف تعطي مثاؿ عمى عتمة مف النكع الثالث لـ ترد في الكتاب المدرسي -ٕ

 ثانيا:الجانب الميارم
 الثبلث    اف ترسـ جدكال تصنؼ فيو مجمكعة مف البلالت البسيطة حسب انكاع العتمة -
 ف تستخداـ الكسائؿ التعميمية كتتعامؿ معيا ا -
 اف تمارس ميارة التفكير -
 بجمع المعمكمات اف تقـك -

 ثالثا:المجاؿ الكجداني
 عزكجؿ) في خمقو ( اف تقدر عظمة ا -
 اف تقدر دكر العمـ كالتكنمكجيا في تطكر المجتمع -
 اف تقدر دكر العمماء -
 سار كحب االستطبلع اف تثيرالرغبة المستمرة في التساؤؿ كاالستف -

 -:الكسائؿ التعميمية
 الطباشير الممكف،السبكرة،صكر مجمكعةمف البلالت البسيطة،اثقاؿ،مقص،عربة دفع 

 -سير الدرس:
 دقيقة ٓالمقدمة:

تقسـ الطالبات عمى مجمكعة غير متجانسة في مستكيات التحصيؿ السابؽ في مادة العمـك بحيث تضـ كؿ  -
ف طالبة تترأس المجمكعة تقـك بدكر المدرسة في ادارة الحكار مع مراعاة اف مجمكعة خمسة طالبات مع تعيي

تتبادؿ دكرىا مع غيرىا بعد كؿ حكار عف مكضكع معيف مع تسميـ بطاقة االستيراتيجيات االربعة لكؿ مجمكعة 
بطرح سؤاؿ مف مف المجمكعات التي تـ دمجيا مع دركس سابقة مف بداية التجربةلشد انتباه الطالبة تقـك المدرسة 

 الدرس السابؽ التي ليا عبلقة بمكضكع الدرس الحالي: 
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 المدرسة تسأؿ: ماىي البلالت البسيطة التي تساعدنا في حياتنا اليكمية عمى تسييؿ انجاز اعمالنا؟
 الطالبات:مف البلالت البسيطة التي نستعمميا 

 المطرقة كالمسامير -
 العتمة -
 البكرة -

كثير مف البلالت التي تساعدنا عمى تسييؿ انجاز اعمالنا كتعمؿ ىذه البلالت عمى تقميؿ في حياتنا اليكمية  :المدرسة
الجيد المبذكؿ مف قبؿ االنساف كمف ىذه البلالت البسيطة التي نستعمميا النجاز اعمالنا اليكمية ىي العتمة كالمسمار 

 المحكرم كالمقص كالمطرقة كالسطح المائؿ كالبكرة كالعجمة.
درسة بكتابة العنكاف الرئيسي كالعناكييف الفرعية عمى السبكرة يمكف عف طريقيا مساعدة الطالبة عمى التنبؤ ثـ تقـك الم

 بمكضكع الدرس.
 دقيقة َّالعرض:
 التنبؤ
مف المكضكع الرئيسي المكتكب عمى السبكرة باالضافة تقـك المدرسة بطرح سؤاؿ مف خبللو يمكف اف يساعد  -

 .الطالبات عمى التنبؤ
 المدرسة باعطاء المجمكعات شكبل يكضح االالت البسيطة ثـ تقـك بتكجية سؤاؿ مف الشكؿ الذم امامؾ ماالذم يمكفتقـك 

 اف تتنبأ بو حكؿ ىذه االدكات؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

313 

 َالمجاميع تقـك كؿ مجمكعة بكاسطة قائدتيا بأبداء تكقعاتيا تختار المدرسة االجابة االفضؿ بينيا كتقدميا الى
 َىذه االدكات جميعيا متشابية حيث تحتكم عمى محكر يتـ تسميط القكة عميو :الطالبات
مف الشكؿ الذم امامؾ ممف تتككف ىذه االدكات كماذا تسمى ايضا تتـ ابداء تكقعات عدة مف المجاميع بعد  -المدرسة:

 الى الطالبات.مناقشة السؤاؿ بكاسطة قائدة كؿ مجمكعة تختار المدرسة االفضؿ منيا كتقدميا 
 .تتككف مف جسـ صمب يسمى بالعتمة -الطالبات:

 تتككف مف جسـ يدكر حكؿ محكر. -
 احسنتف ىذه االدكات تعرؼ بالعتبلت. كالعتمة تتككف مف جسـ صمب قابؿ لمدكراف حكؿ محكر ثابت. -المدرسة:
 .الجابة ال كيؼ نميزىامف خبلؿ االشكاؿ التي امامؾ ىؿ ىذه العتبلت مف نكع كاحد كاذا كانت ا -المدرسة:

تـ ابداء تكقعات عدة مف المجاميع كبعد مناقشة السؤاؿ بكاسطة قائدة كؿ مجمكعة تختار المدرسة االفضؿ كتقدميا 
 لمطالبات.
 .تختمؼ فيما بينيا في نقطة القكة كالمقاكمة في كؿ نكع.العتبلت ليست مف نكع كاحد كانما انكاع مختمفة -الطالبات:
 ىذه العتبلت انكاع مختمفة كليست مف نكع كاحد حسب مكقع القكة كالمقاكمة كنقطة االسناد، زممتا -المدرسة:

 االستيضاح). -تكليد االسئمة( 
 بعدىا تقـك المدرسة بتشجيع الطالبات عمى تكجية العديد مف االسئمة االضافية التي تدكر في اذىانيف حكؿ المكضكع.

 عتبلت جميعيا مكجكده في االشكاؿ ككـ عددىا؟ىؿ انكاع ال -:القائدة) تسأؿ( الطالبة
تقـك المدرسة بعرض السؤاؿ عمى المجمكعات ثـ تقـك قائدة كؿ مجمكعة بمناقشتو مع افراد مجمكعتيا كمف ثـ االجابة 

 عمييا.
  -الطالبات:

 التمثؿ االشكاؿ كاالجساـ المكجكدة امامنا جميع انكاع العتبلت كانما تكجد انكاع اخرل؟-
 .ذه االشكاؿ تمثؿ جميع انكاع العتبلت كعددىا خمسة انكاعنعـ ى -

نعـ االشكاؿ كاالجساـ التي امامنا تمثؿ انكاع العتبلت كىي ثبلثة انكاع مف العتبلت تبعا لمكاقع القكة كالمقاكمة  -* 
 كنقطة االسناد اك االرتكاز كما اشرنا سابقا.

 تختار المدرسة االجابة الصحيحة كتقدميا لمطالبات.
 .ماىك النكع االكؿ كما المثاؿ عمية مف بيف االشكاؿ كاالجساـ -القائدة) تسأؿ:( الطالبة

ايضا تقـك قائدة كؿ مجمكعة بعرض السؤاؿ عمى مجمكعتيا ليتـ مناقشة كمف ثـ تقدـ االجابة بعدىا تقـك المدرسة 
 بمناقشة االجكبة كتختار االنسب بينيا.

 الطالبات:
 طة االسناد كاقعة بيف تأثير قكتيف مثاؿ ذلؾ رافع العجبلت.في النكع االكؿ تككف نق -
  في النكع االكؿ نقطة االسناد تقع بيف تأثير جسميف كمثاؿ ذلؾ لعبة االطفاؿ. -
في النكع االكؿ تككف نقطة المرتكز كاقعة بيف نقطة تأثير القكة كنقطة تأثير المقاكمة كما كاضح في شكؿ رافع -*

 طفاؿ كالمقص.عجمة السيارة كلعبة اال
 ماىك النكع الثاني كما المثاؿ عميو مف بيف االشكاؿ كاالجساـ؟ -القائدة)تسأؿ:( الطالبة

 تجمع االجابات مف قبؿ المدرسة كتناقش كيتـ اختيار االجابة االنسب.
 الطالبات:

 الثقؿ) كاضحة بيف نقطة المرتكز كقكة المقاكمة كما في العربة.( النكع الثاني تككف القكة -
 النكع الثاني تككف نقطة تأثيرالمقاكمة بيف المرتكز كنقطة تأثير القكة كما في العربة.-*
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 ماىك النكع الثالث كما المثاؿ عميو؟ -القائدة) تسأؿ:( الطالبة
 تجمع االجابات مف قبؿ المدرسة كتناقش كيتـ اختيار االجابة االنسب.

 الطالبات:
 تكز كقكة الذراع كما في االثقاؿ.النكع الثالث قكة الثقؿ تقع بيف المر  -
 العتمة مف النكع الثالث تككف نقطة تأثير القكة كاقعة بيف المرتكز كنقطة تأثير المقاكمة كما في االثقاؿ.-*

العمماء كالعمـ كالتكنمكجيا في تحقيؽ االكتشافات العممية لما اصبح لدينا كؿ ىذه االالت كاالجيزة  لكال دكر -المدرسة:
البسيطة اك الفائقة التقنية كالتي ليا دكر كبير في انجاز اعمالنا كتيسيرىا كتكفير كسائؿ الراحة لنا ككذلؾ سكاء كانت 

ككؿ ىذه االكتشافات كاالنجازات العممية بدأت ، لكال عظمة الخالؽ سبحانو كتعالى في تكريـ االنساف بنعمة العقؿ
 بالتساؤؿ كاالستفسار كالتسمح بالتفكير العممي.

 التمخيص)( مة االخيرةالمرح -
 -تقـك المدرسة برسـ الجدكؿ االتي،لكي تعرؼ الطالبات كيؼ يمخصف: -

 بماذا انتيي ما المضمكف االساسي بماذا ابدأ مادة الخص
    

ثـ تطمب المدرسة مف المجاميع اف يمخصف المكضكع بما ال يزيد عمى خمسة اسطر مع التأكيد عمييف بأف يستعممف 
الخاص كليس اقتباس مف الكتاب لتعزيز الفيـ لدييف مع تحديد المدة الزمنية لمتمخيص بخمس  كممات مف اسمكبيف

 دقائؽ.
 دقائؽ  ٓ -التقكيـ:

 عرؼ العتمة -
 كيؼ تميز بيف انكاع العتبلت -
 ما ىك النكع االكؿ مف العتمة مع اعطاء مثاؿ عميو مف خارج الكتاب المدرسي. -
 ع اطاء مثاؿ عميو مف خارج الكتاب المدرسي.ماىك النكع الثاني مف العتمة م -
 ما ىك النكع الثالث مف العتمة مع اعطاء مثاؿ عميو مف خارج الكتاب المدرسي. -

 -الكاجب البيتي:
 عمؿ جدكؿ تصنؼ فيو مجمكعة مف االالت البسيطة حسب انكاع العتمة الثبلث التي درستيا.( 

  -المصادر:
 .َُُِ ، ّط كسط،كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني المت -
 دار المسيرة لمنشر كالكزيع، ،استيراتيجيات فو المقركء اسسيا النظرية كتطبيقاتيا العممية ماىر شعباف: عبد البارم، -

 .ََُِ االردف، عماف،
 (٘) ممحق رقم

 استبانة اراء الخبراء حكؿ صبلحية االختبار التحصيمي
 جامعة بابؿ

 كمية التربية االساسية
 لعمـكطرائؽ تدريس ا

 صبلحية اختبار تحصيمي/ ـ
 المحتـر --------------------------------االستاذ الدكتكر الفاضؿ
 المحترمة ------------------------------االستاذة الدكتكرة الفاضمة
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الثاني  اثراستخداـ التدريس التبادلي في التحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ( ترـك الباحثة اجراء البحث المكسـك ب
المتكسطفي مادة الفيزياء) كلتحقيؽ اىداؼ البحث اعدت الباحثة اختبارا تحصيميا لمفصكؿ االربعة االكلى مف كتاب 

صبلحية كمبلئمة فقرات االختبار  الفيزياء كلما تعيده فيكـ مف الخبرة كالمكانة العممية فاف الباحثة يسعدىا اف تقرركا
 َقترحاتكـ كسبلمة بنائيا مع ابداء م التحصيمي

 مع فائؽ االحتراـ كالشكر الجزيؿ
 الباحثة

 تعميمات االجابةعف االختبار التحصيمي
 عزيزتي الطالبة

درجة)مؤلؼ مف اثناف كثبلثكف فقرة اختبارية لكؿ فقرة درجة كاحدة تتطمب االجابة ِّ( لديؾ اختبارلمادة الفيزياء مف
 عف فقراتو الخطكات االتية:

 َكشعبتؾ عمى كرقة االجابةكتابة اسمؾ الثبلثي  -ُ
 َاالجابة عف جميع االسئمة دكف ترؾ -ِ
 َقراءة كؿ فقرة بيدكء كدقة لكي يتسنى لؾ اختيار االجابة الصحيحة-ّ
لمثاؿ االتي يكضح طريقة كا ،لبل جابة عف فقرات االختبار ارسمي خط تحت االجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ -ْ

 االجابة 
 :ة المركر خبلؿ مادةيمكف لمشحنات الكيربائي -
 الزجاج - أ
 الخشب - ب
 الحديد-ج
 المطاط-د

 االختبار التحصيمي بصكرتو النيائية
 -مف اجيزة القياس المستخدمة في السيارة ىي: -ُ
 مؤشر الضغط -د  مؤشر الرياح -ج  مؤشر الحرارة -ب  عداد الماء -أ
 -الصكت ىك مكحة ميكانيكية طكلية تنتقؿ خبلؿ: -ِ
 كسط مادم -د  سطح ناقؿ -ج  سسطح عاك -ب  الفراغ -أ
 -الكحدة المستخدمة في قياس درجة الحرارة ىي: -ّ
 ) cd( الشمعة القياسية -د  كمفف -ج  امبير -ب  مكؿ -أ
 -اف سبب اصطياد الخفاش لمحشرات كتحديد مكانيا ىك ارسالو لممكجات: -ْ
 فك السمية -د  فكؽ البنفسجية -ج  تحت الحمراء -ب  تحت السمية -أ
 -مف االالت المكسيقية التي ييتز اليكاء في انابيبيا: -ٓ
 الغيتار -د  النام -ج  الكماف -ب العكد -أ
  -مف االمثمة عمى الحركة الدكرانية حركة: -ٔ
 المطرقة  -د  البندكؿ -ج  السيارة -ب  المركحة -أ
 -:تمثؿ T=1/ fاف العبلقة الرياضية  -ٕ
 سعة االىتزاز -د  طكؿ المكجة -ج  مدة الذبذبة -ب  تردد الذبذبة -أ
 -:نقيس حجـ المكاد باستعماؿ -ٖ
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  ِثا/ ـ -د  ثا/ ـ -ج   ِـ -ب  ّـ  -أ
 -كفؽ العامؿ االسي ىي: mega mete 13`قيمة قطر االرض  -ٗ
  10m*13-د  10m*13 -ج m 10*13 -ب  6m /101*13-أ

 -:عف جياز االفكميتر في انو يقيس يتميز جياز الميكركمتر -َُ
 القكة  -د  الكتمة -ج  االسمؾ -ب  العمؽ -أ

 تعرؼ الحركة بانيا تغير مستمر في مكقع جسـ بالنسبة الى: -ُُ
 مكقع نقطتيف متحركتيف-ب  مكقع جسـ متحرؾ-ا
 مكقع جسـ ثابت -د مكقع نقطتيف باتجاه ثابت  -ج
 اف المعدؿ الزمني لبلزاحة المقطكعة يمثؿ معدؿ:-ُِ
 التعجيؿ-د  االنطبلؽ-ج   السرعة-ب  االزاحة-ا

 تختمؼ المكجة المستعرضة عف المكجة الطكليةفي انيا تنتقؿ خبلؿ:-ُّ
 الفراغ-د   الزجاج-ج   اليكاء-ب   الماء -ا

 فاف انطبلقيا:2sفي مدة 50mاذا قطعت سيارة طريقا طكلو -ُْ
  25m/ s -د    100m/ s-ج  15m/ s  -ب50m/ s   -ا

 -:كت ىكالعامؿ الذم يحدد درجة الص -ُٓ
 مكجة الصكت طكؿ -د   كثافة الكسط  تردد الصكت -ب  طاقة مصدر الصكت -أ

  -مف مصادر الطاقة الرئيسية طاقة: -ُٔ
 الميكانيكية -د   تكليد الكيرباء -ج  الرياح -ب  الخبليا الشمسية -أ

 -:يعرؼ الشغؿ بانو قكة تؤثر في جسـ ما كتزيحو باتجاه -ُٕ
 جسـ ساكف -د  متعامد مع القكة -ج  معينوقكة  -ب  ازاحو معينو -أ

 -:اف سبب سقكط قدح مكضكع عمى حافة منضدة ىك -ُٖ
 كيربائية  -د   كامنة -ج   جذب االرض -ب   حركية -أ

 -يعرؼ الجياز المستخدـ في قياس فرؽ الجيد الكيربائي ب: -ُٗ
 اليايدركميتر -د  االفكميتر -ج  االميتر -ب   الفكلت ميتر -أ

  -:ف سبب تميزنا لصكت الباخرة عف كت السيارة ىكا -َِ
 نكع المصدر الميتز -شدة المصدر الميتز د -ج  تردد المصدر الميتز -ب  مساحة السطح الميتز -أ

 -اف حركة سيارة باتجاه مستقيـ كتزايد سرعة منتظـ يمثؿ: -ُِ
 تعجيؿ تباطؤم -د  تعجيؿ تسارعي -ج  حركة دائرية -ب   حركة دكرية -أ

 كمما ازداد طكؿ السطح المائؿ اصبحت القكة البلزمة لحركة الجسـ: -ِِ
  منعدمة -د  متساكية -ج  اكثر -ب اقؿ-ا

 اف سبب خسارة الطاقة في المكائف ىكالقكة:-ِّ
 الحرارية-د  حتكاكية اال-ج  الكيربائية -ب  المغناطيسية -ا

 االنطبلؽ المنتظـ ىك انطبلؽ الجسـ الذم يقطع: -ِْ
 ازاحات غير متساكية في ازماف متساكية-ب حات متساكية في ازماف متساكيةازا-ا
 مسافات متساكية في ازماف متساكية-د مسافات متساكيةفي ازماف متساكية-ج
 تحد ث ظاىرة الرنيف عند تساكم جسميف في: -ِٓ
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 التردد -د   الدرجة -ج  االكثافة -ب  الشدة -ا
 يعتبر الكاط كحدة قياس: -ِٔ
 الطاقة الحركية -د  القدرة -ج الطاقة الكامنة-ب ح الميكانيكيالرب -ا

 تمثؿ البكرة المستخدمة في رفع االثقاؿ عتمة مف النكع: -ِٕ
 الرابع -د   الثالث -ج  الثاني -ب  االكؿ -ا

 اف كحدة قياس شدة الصكت:-ِٖ
 Db -د  m/ s -ج  khz -ب HZ -أ

 -ىك: 3mلى ا 20n  الشغؿ المنجز اذا رفعت كتاب كزنو -ِٗ
  6j -د 60j -ج  66j -ب  600j -أ

 -:تتميز المكجات الصكتيو فكؽ السمعية عف المكجات تحت السمعيو باف تترددىا اكثر مف -َّ
 200hz -د 20HZ -ج 200khz-ب  20KHZ -أ  

 فاف قيمة القدرة ىي: 5sمستغرقا  500jاذا كاف الشغؿ المنجز مف صعكد سمـ  -ُّ
  5w -د  500w -ج  50w -ب  5000w -ا

 2sec  بعد زمف قدره تسمع صداهك  تقؼ فتاه اماـ جبؿ كترسؿ صكتا -ِّ
 فاف بعد الفتاه عف الجبؿ ىك: 340m/ sعمما اف سرعة الصكت ىك

 340m -د  34m -ج   17m -ب  170m -ا
 )ٔ( رقـ ممحؽ

 اجكبة االختبار االختبار التحصيؿ
 ب -ُ
 د -ِ
 ج -ّ
 د -ْ
 ج -ٓ
 ا -ٔ
 ب -ٕ
 ا -ٖ
 ا -ٗ
 ب -َُ
 د -ُُ
 ب -ُِ
 د -ُّ
 د -ُْ
 ب -ُٓ
 د -ُٔ
 ا -ُٕ
 ب -ُٖ
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 ا -ُٗ
 د -َِ
 ج -ُِ
 ا -ِِ
 ج -ِّ
 ج -ِْ
 د -ِٓ
 ج -ِٔ
 ج -ِٕ
 د -ِٖ
 ج -ِٗ
 ا -َّ
 ب -ُّ
 د -ِّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


