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 Abstract 

     Physics is one of the important sciences that has influentially contributed to the human 

progress in various aspects. It is one of the natural sciences that is interested in studying the 

natural phenomena and their explanation and one of the empirical sciences that depends on 

experiment and measurement as a means and scientific thinking as a method. It is the essential 

base on which other sciences are built such as chemistry, geology, and astronomy. Physics is 

one of the most important practical sciences which man has deal with from ancient ages in 

one way or another directly or indirectly. Physics has also exceeded other sciences in the 

principle of need and invention because it is directly in touch with man's daily and future 

needs. Physics is interested in studying the universal physical systems which involve the most 

basic structures of the world and at the same time the most important. It also studies the 

simplest and most difficult relationships of the universal harmony which makes physical 

concepts abstracts that are hard to understand.  

 الممخص
فيي مف العمـو  ،الفيزياء واحدة مف العمـو الميمة التي أسيمت بصورة فاعمة في التطور اإلنساني عمى كافة االصعدة

يعية التي تيتـ بدراسة الظواىر الطبيعية وتفسيرىا، وواحدة مف العمـو التجريبية التي تعتمد التجربة والقياس وسيمة الطب
والفكر العممي اسموبًا ومنيجًا. انيا تعد القاعدة األساسية التي تبنى عمييا باقي العمـو األخرى كالكيمياء والجيولوجيا وعمـ 

د أىـ انواع العمـو التطبيقية التي تعامؿ اإلنساف منذ القدـ بشكؿ أو بآخر، وبصورة مباشرة أو الفمؾ. ويشكؿ عمـ الفيزياء اح
غير مباشرة، وقد كاف لو السبؽ بالحاجة واالختراع عف بقية العمـو األخرى لما لو مف مساس مباشر بحاجات اإلنساف 

يزياء بدراسة االنظمة الفيزيائية الكونية وفيميا فيي وييتـ عمـ الف، (166، ص1990)وزارة التربية،  اليومية والمستقبمية
تتناوؿ ابسط تراكيب العالـ، وىي في الوقت نفسو اىميا، ويدرس ابسط الصالت واعمقيا في االنسجاـ الكوني وىذا يجعؿ 

 (117-116، ص2000)النمر،  .المفاىيـ الفيزيائية عمى درجة كبيرة مف التجرد وصعبة التصور
 تعريف بالبحثالفصل األول/ ال
  Problem of the Researchمشكمة البحث 

تعد مادة الفيزياء مف أكثر المواد التي تنخفض درجات الطالب فييا، وىذا يدؿ عمى اف تدريس مادة الفيزياء ال  
 (.47، ص1995حتوى الدراسي )صقر، يحقؽ تمكف الطالب مف المعارؼ واالنشطة والتجارب المتضمنة في الم

( عمى دراسة 1988لندوة العربية المتخصصة لتقويـ تدريس العمـو والمنعقدة في بغداد عاـ )وقد اكدت ا 
المشكالت التي يعاني منيا تدريس العمـو ومنيا الفيزياء حيث ركزت عمى عدة مجاالت ومنيا االىتماـ بتوضيح األىداؼ 

داـ الطرائؽ التدريسية الحديثة واالىتماـ بالطالب العامة في تدريس العمـو مف خالؿ عقد الندوات العممية واالىتماـ باستخ
كونو المحور الرئيس لمعممية التربوية التعميمية فضاًل عف االىتماـ بالتقويـ واالمتحانات وضرورة مراعاة المستوى العممي 
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جؿ االرتقاء عند الطمبة مف خالليا، وقد أكدت عمى إنشاء مراكز بحوث محمية في كؿ قطر مف أقطار الوطف العربي مف ا
 ( . 157، ص1988بمستوى تدريس العمـو وجعمو فعااًل ومحققًا لألىداؼ التربوية )جميورية العراؽ، 

وقد أضحت أنماط التربية التقميدية عاجزة عف مسايرة التغيرات الكبيرة التي يمر بيا العالـ، نتيجة تضاعؼ  
جددة تعمؿ عمى اكتساب الحقائؽ والمفاىيـ العممية وتوظيفيا المعرفة العممية والتكنولوجية، األمر الذي تطمب تربية مت

( . كما اف المؤسسات التربوية والتعميمية في مستوى التعميـ 8، ص2000الستيعاب ومواكبة تمؾ التغيرات )أبو الكشؾ، 
و قمة استخداـ طرائؽ العاـ في العراؽ مازالت تعتمد عمى الحفظ واالستظيار في تدريس المواد العممية كافة، وكذلؾ إىماؿ أ

التدريس الفعالة مما أدى إلى تدني التحصيؿ الدراسي واكتساب المفاىيـ واستبقائيا ومف ثـ تدني المستوى العممي لمطمبة في 
 ( . 2، ص2007المواد العممية عامة )عبود، 

سة لتطوير تدريس وعمى الرغـ مف التقدـ الحاصؿ في مجاؿ طرائؽ تدريس العمـو فاف تعميمنا الزاؿ بحاجة ما 
العمـو مف خالؿ بحث فاعمية طرائؽ ونماذج واستراتيجيات تعميمية حديثة قد يكوف ليا اثر ممموس في تحقيؽ أىداؼ 
تعميمية ميمة، ومنيا اكتساب االتجاىات وتنميتيا لدى الطمبة وىو ىدؼ ميـ تسعى التربية العممية إلى تحقيقو، غير اف 

انجاز ىذا اليدؼ عمى النحو المرغوب فيو، وقد يكوف سبب ذلؾ متأتيًا مف بعض الظواىر  الواقع التعميمي يشير إلى عدـ
كالتسرب والتحصيؿ المنخفض والغياب عف المدرسة أو مف االتجاىات السمبية التي يمتمكيا المتعمموف نحو المعمميف 

لممدرسة وحبيـ لمنشاطات المدرسية يتضاءؿ  والمادة الدراسية والنظاـ المدرسي، إذ تشير بعض الدراسات إلى اف ميؿ الطمبة
 ( . 3-2، ص2007بازدياد سنواتيـ الدراسية )راجي، 

 أىمية البحث والحاجة إليو 
إف التطور العممي الكبير اثر بدرجة كبيرة جدًا في تطور معظـ دوؿ العالـ وفي جوانب الحياة كافة . إذ أضافت  

مجاالت كثيرة، والعصر الذي نعيشو اختمؼ عف العصور السابقة مف  الحضارة البشرية حصيمة ضخمة مف المعرفة في
حيث سرعة التطور والتغيير في مجاالت كافة مما أدى إلى اف يحتاج معاصروه إلى تربية خاصة تتالءـ وطبيعة التغيرات 

يكمية المعاصرة وما ( . والشؾ اف واقع التغيرات المتسارعة والتحوالت الي11، ص2011التي تحدث فيو )اشتيوة وآخروف، 
أفرزتو مف مواقؼ ومشكالت جعمت ميمة التربية تزداد تعقيدًا، فقد أصبحت النظـ التربوية ىي المسؤولة عف تكويف رأس 
الماؿ البشري ذي النوعية الراقية الذي تتطمبو التنمية الشاممة، أصبحت مسؤولة اآلف أكثر مف أي وقت مضى إلى تطوير 

 ( . 41-28، ص2004ميا أكثر قدرة ومالئمة لميوؿ الطالب واستعداداتو وقدراتو )السنبؿ، نفسيا وتجديدىا بما يجع
لذلؾ تبوأت التربية موقعًا ميمًا في بناء المجتمعات وتطورىا وأصبحت بمفيوميا المعاصر تعني صناعة اإلنساف  

الصناعة َحسف المصنوع، بيا يتعمـ  في كؿ زماف ومكاف، عمييا تتوقؼ جودة بنيانو، وبيا يحسف كيانو، فإذا ما أحسنت
 ( . 10، ص2010اإلنساف اإلبداع في الحياة، ويقوى عضده في مواجية المشكالت )عطية، 

وعنيت التربية الحديثة بالمتعمـ فجعمتو مادتيا ولـ يقتصر دورىا عمى نقؿ المعرفة بؿ ىدفت إلى تعميـ االفراد كيؼ  
( . وبيذا لـ تعد المعرفة ىدفًا في حد ذاتو، بؿ األىـ مف تحصيميا القدرة 265، ص1999يفكروف وكيؼ يتعمموف )الحيمة، 

عمى الوصوؿ إلى مصادرىا االصمية وتوظيؼ مشكالت تسعى الكتساب الفرد اقصى درجات المرونة، وسرعة التفكير 
 ( . 250، ص2006والقدرة عمى التكيؼ االجتماعي والفكري )عبيد، 

لعمـ واالتصاالت والفضاء والطاقة ... اىتمامًا كبيرًا وتطورًا مستمرًا لمواكبة ويشيد تدريس العمـو في عصر ا
خصائص العصر العممي والتقني وتفجر المعرفة في ىذا العصر، ويعتبر ركنًا أساسيًا وحجر الزاوية في التربية العممية 

 ( . 19، ص2005وتدريس العمـو )زيتوف، 
س الفيزياء في تغيير مستمر، كما انو مع التطور التقني المتسارع أصبح ونتيجة لمتطور العممي فاف أىداؼ تدري 

( . ويعد المنيج المدرسي 159، ص1995لزامًا عمى مصممي المناىج وتطويرىا اف يراعوا ىذا التسارع )الخميمي وآخروف، 
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ى أقصى ما يمكف مف ابراز طاقاتو اإلطار الكمي لمعممية التربوية وىو أداة التربية في تحقيؽ أىدافيا والوصوؿ بالمتعمـ إل
 ( . 20، ص2001والكشؼ عف قدراتو واستعداداتو، مف اجؿ نفسو ومف اجؿ المجتمع الذي ينتمي إليو )محمد، 

وألىمية الفيزياء ودورىا في التغير والتطور العممي، فقد حظيت بعناية التربوييف في التجدد والتطور العممي مف 
 ( . 58، ص1987)بايزر،  حيث المحتوى وطرائؽ التدريس

ويعد تدريس الفيزياء عمى الوجو الصحيح مف الميمات الممحة في بمدنا اليـو نظرًا لمدور البارز الذي تمعبو في التثقيؼ 
 ( . 160، ص1990العممي لممواطف تثقيفًا عمميًا سميمًا )مطر، 

معظـ االختراعات االلكترونية والحواسيب  لذا يحظى عمـ الفيزياء بعناية كبيرة في معظـ دوؿ العالـ خصوصًا اف 
تعتمد عمى ىذا العمـ ويعد اىـ العمـو التي تشكؿ عصب التكنولوجيا الحديثة وليس مجرد فرع مف فروع العمـو الطبيعية، 

ـ لذلؾ فقد مرت مناىج الفيزياء في كثير مف بمداف العالـ بتطورات عدة سعيًا لتحقيؽ المستوى المقبوؿ لتدريس ىذا العم
   ( . 184-183، ص2002االساسي لممواطف والدولة )الزعانيف، 

ومف ىنا جاءت العناية بطرائؽ التدريس في التربية الحديثة وعدىا مف أىـ األسس التي تبنى عمييا العممية  
بة اال مف خالؿ التعميمية، فالطريقة والمادة تمثالف شيئيف مترابطيف متالزميف فال يمكف ايصاؿ أي جزء مف المادة إلى الطم

 ( . 38، ص1974الطريقة )خموؽ، 
وال يتـ التدريس بمعزؿ عف األىداؼ التربوية الموضوعة بؿ انو يعمؿ مف اجؿ تحقيقيا . والتدريس مجموعة مف  

 النشاطات الوظيفية الميمة التي يقـو بيا المدرس داخؿ البيئة التعميمية مف اجؿ تغيير سموؾ المتعمميف واحداث تعميـ عند
 ( . 62، ص1993طالب مف سياؽ األىداؼ التربوية المقصودة )الخوالدة وآخروف، 

وطريقة التدريس ىي األداة أو الوسيمة الناقمة لمعمـ والمعرفة والميارة لممتعمـ، فإذا كانت الطريقة تالئـ الموقؼ  
، 1994أكثر عمقًا واكثر فائدة )القريشي، التعميمي وتنسجـ مع عمر الطالب وذكائو وقابمياتو، فاف األىداؼ المتحققة عبرىا 

(، 127، ص1991( . ولذلؾ فاف طريقة التدريس المتبعة تعد مف العناصر االساسية في العممية التعميمية )الفنيش، 9ص
 . (53، ص1981الطمبة )عبد الدائـ،  والطريقة الجيدة مف التدريس ىي التي تؤدي إلى نجاح المدرس في عممية تعميـ

خريطة الداللية وسيمة تساعد الطالب عمى العمؿ الجماعي بتنمية روح الجماعة والتعاوف واالحتراـ وتعد ال 
، 1997المعمومات )الخميفي، المتبادؿ بيف المدرس والطالب وتييئ في الوقت نفسو الطالب لمفيـ والمحاكاة وتقويـ 

(، 284، ص2010ية لمموضوع )عبد الباري، . وتعد نشاطًا فكريًا النيا تساعد عمى تحضير الخمفية المعرف(115ص
والتحصيؿ بمفيومو الحديث اكتساب المعارؼ العممية والطرائؽ الصحيحة التي يمكف مف خالليا الوصوؿ إلى الميارات 

. أما االستبقاء (113، ص2000ي والمعرفي )الجميؿ، الدراسية بطريقة عممية منظمة، وىو ييتـ بالجانب المياري والوجدان
االستراتيجيات والعمميات المعرفية التي تيدؼ إلى بقاء المعمومات التي يتـ اكتسابيا وتعمميا في مخزوف الذاكرة  فيتضمف

لمدة طويمة أو قصيرة وىذه المعمومات المكتبية تمر بعمميات معقدة فمنيا ما يندمج بابناء المعرفي ويدـو لفترة طويمة ومنيا 
 . (107، ص1998 صيرة )قطامي ونايفة،ما يبقى لفترة ق

 : مية البحث في الجوانب اآلتيةوبناء عمى ما تقدـ يمكف اجماؿ أى 
 أىمية مادة الفيزياء بوصفيا احد العمـو الطبيعية الميمة في حياة اإلنساف عامة والطالب خاصة .  .1
التكافؤ مع دوؿ ضرورة مواكبة بالدنا التطور الذي يشيده العالـ بكؿ الوسائؿ الممكنة لتقؼ عمى قدـ المساواة و  .2

 العالـ المختمفة والسيما الدوؿ ذات االقتصاديات المتقدمة . 
 أىمية المرحمة المتوسطة والتي تمثؿ المرحمة األساسية لمطالب في المراحؿ التعميمية الالحقة .  .3
تعميمية قد يسيـ ىذا البحث في دعـ طرائؽ التدريس وتضيؼ رافدًا آخر لممكتبة التربوية وفي تطوير العممية ال .4

 التي تحقؽ أىداؼ تدريس الفيزياء . 
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إف استخداـ الخريطة الداللية واثرىا في التحصيؿ واالستبقاء لمادة الفيزياء يسيـ في دعـ طرائؽ تدريس العمـو  .5
 بحيث يفيد العامميف في حقؿ المناىج وطرائؽ التدريس . 

  (Aim of the Researchىدف البحث )
 فة : ييدؼ البحث الحالي إلى معر  

 اثر استعماؿ الخريطة الداللية في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء .  .1
 اثر استعماؿ الخريطة الداللية في استبقاء المعمومات لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء .   .2

 ( Hypotheses of the Researchفرضيتا البحث )
 يف مف خالؿ الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف : يتـ التحقؽ مف اليدف 

( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى ) .1
يدرسف مادة الفيزياء باستعماؿ الخريطة الداللية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف وفؽ الطريقة 

 التحصيؿ .  االعتيادية في
( بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى ) .2

يدرسف مادة الفيزياء باستعماؿ  الخريطة الداللية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف عمى وفؽ 
 الطريقة االعتيادية في االستبقاء . 

 ( Limitation of the Researchحدود البحث )
 يقتصر البحث الحالي عمى :  

طالبات الصؼ الثاني المتوسط في إحدى المدارس المتوسطة )متوسطة االعتماد( النيارية التابعة لممديرية العامة  .1
 لتربية بابؿ . 

 ( . 2011-2010الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ ) .2
لقوى، والشغؿ والقدرة، والكيربائية الساكنة( مف كتاب الفيزياء المقرر الفصوؿ الخمسة األولى )المادة، والحركة، وا .3

 .  16( الطبعة 2011-2010تدريسو لمصؼ الثاني المتوسط لمعاـ الدراسي )
 ( Limiting of the Termsتحديد المصطمحات )
 ( Semantic Mappingالخريطة الداللية )

 ( Ricahad , 1993عرفيا ) -
العادة تنظيـ معمومات النص في اطار تضيفي مشاىد، يربط الكممات الجديدة مع  )طريقة تدريسية تستعمؿ

المعمومات المختزنة في عقؿ القارئ مما يساعد عمى وضع المفاىيـ والمعمومات التفصيمية تحت مفاىيـ وافكار عامة عمى 
 ( Ricahad , et. , al. , 1993 , P.449-452شكؿ عالقات متبادلة( )

 ( Operational Definitionئي لمخريطة الداللية )التعريف اإلجرا
إستراتيجية متبعة تتبعيا الباحثة مع طالبات الصؼ الثاني المتوسط تستند إلى تضيؼ النص عمى شكؿ  

مخططات بصرية متنوعة تفصؿ فييا المعمومات والمفاىيـ عمى نحو مدروس الذي يساعد عمى رفع تحصيؿ الطالبات 
 ممية المدروسة . واستقباليف لممادة الع

 ( Achievementالتحصيل )
 ( 2006عرفو )عبلم،  -

)درجة أو مستوى النجاح الذي يحرزه الطالب في مجاؿ دراسي عاـ أو متخصص فيو يمثؿ اكتساب المعارؼ 
 (. 123، ص2006والميارات والقدرة عمى استخداميا في مواقؼ حالية أو مستقبمية وىو الناتج النيائي لمتعمـ( )عالـ، 
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 التعريف اإلجرائي 
"مستوى االنجاز المعرفي الذي تحققو طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء، مقدرًا بالدرجات التي  

 يحصمف عمييا في االختبار التحصيمي المعد مف الباحثة ليذا الغرض" . 
 ( Retentionاالستبقاء )

 (. 20، ص2007استرجاعيا بعد مدة زمنية محددة( )الغريباوي،  ( )كمية المعمومات التي يتـ2007عرفو )الغريباوي، 
 التعريف اإلجرائي 

)القدرة عمى االحتفاظ بالمعمومات لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في الذاكرة طويمة المدى ومف ثـ قابمية  
د مرور أسبوعيف مف االختبار استعادتيا واسترجاعيا بحيث تستطيع الطالبات اإلجابة عمى فقرات االختبار التحصيمي بع

 األوؿ والذي يمكف قياسو مف خالؿ الدرجة التي يحصمف عمييا في االختبار( . 
 

 الفصل الثاني
 دراسات السابقة

 استعرضت الباحثة دراستيف لإلفادة منيا في اإلجراءات ومقارنة النتائج :  
 ( 2007دراسة محمود )

ي في فيم المقروء والميل نحو القراءة لدى طالبات الصف األول )اثر الخريطة الداللية والتدريس التبادل 
 المتوسط( 

أجريت ىذه الدراسة في العراؽ وىدفت إلى معرفة )اثر الخريطة الداللية والتدريس التبادلي في فيـ المقروء والميؿ  
 نحو القراءة لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط( . 

مت عمى ثالث مجموعات، مجموعتيف تجريبيتيف والمجموعة الثالثة ( طالبة قس102تكونت عينة البحث مف ) 
( طالبة درست وفقًا لطريقة الخريطة الداللية، والمجموعة التجريبية الثانية 34ضابطة ضمت المجموعة التجريبية األولى )

. درست وفقًا لمطريقة المعتادةلبة ( طا35( طالبة درست وفقًا لطريقة التدريس التبادلي، أما المجموعة الثالثة الضابطة )33)
وقد كوفئت المجموعات في العمر الزمني محسوبًا بالشيور والتحصيؿ الدراسي لموالديف ودرجات اختبار الميؿ نحو القراءة 
ودرجات االختبار القبمي في المعمومات السابقة في مادة المطالعة ودرجات اختبار القدرة المغوية، اعدت الباحثة اختبارًا 

( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد المتميز بالصدؽ والثبات 60س المتغير األوؿ )فيـ المقروء( والمكوف مف )لقيا
( 2005واستخدمت الباحثة مقياس الميؿ نحو القراءة المعرض اعد الباحثاف )عبد اهلل احمد العبيدي وجمعة رشيد الربيعي، 

الباحثة تحميؿ التبايف االحادي لمتثبيت مف تكافؤ مجموعات البحث في ( فقرة كأداتيف لبحثيا . واستخدمت 18والمكوف مف )
فيـ المقروء واستخدمت أيضًا تحميؿ التبايف االحادي باتجاه واحد لمتثبيت مف تكافؤ مجموعات البحث مف الميؿ نحو القراءة 

 كاًل عمى حده . وأظيرت النتائج ما يأتي: 
المجموعة التجريبية األولى، وطالبات المجموعة الضابطة عند وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات  .1

 ( في اختبار فيـ المقروء لمصمحة طالبات المجموعة التجريبية األولى . 0.05مستوى )
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات المجموعة التجريبية الثانية، وطالبات المجموعة الضابطة عند  .2

 المقروء لمصمحة طالبات المجموعة التجريبية الثانية .  ( في اختبار فيـ0.05مستوى )
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات المجموعة التجريبية األولى وطالبات المجموعة التجريبية الثانية  .3

 ( في اختبار فيـ المقروء . 0.05عند مستوى )
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 ( Linda , 1995دراسة )
 يطة الداللية في تنمية الفيم القرائي( )معرفة مدى فعالية إستراتيجية الخر  
أجريت ىذه الدراسة في والية المسيسبي وىدفت إلى معرفة فعالية الخريطة الداللية في تنمية الفيـ القرائي تكونت  

العينة مف تالمذة الصؼ الثالث االبتدائي قسمت إلى مجموعتيف احدىما تجريبية تدرس باستعماؿ الخريطة الداللية واالخرى 
ابطة تدرس بالطريقة التقميدية . اعدت الباحثة اختبارًا في الفيـ القرائي )معياري المحؾ( حيث اعد بوساطة اإلدارة ض

 التعميمية المسؤولة عف تقويـ أىداؼ والية دلتا المسيسبي . 
لية في ميارات الفيـ وتوصمت الباحثة إلى نتائج أىميا زيادة أداء التالميذ الذيف استعمموا إستراتيجية الخريطة الدال 

 القرائي. 
 ومف التوصيات التي أوصت بيا الباحثة ىي :  
ضرورة تدريب المعمميف عمى بعض استراتيجيات تدريس القراءة مثؿ : إستراتيجية الخريطة الداللية، والتساؤؿ  

 ( . Linda , 1995 , P.55الفعاؿ الف ىذا التدريب يضاؼ إلى رصيد المعمـ )
 السابقة  مناقشة الدراسات

 مف العرض السابؽ لمدراسات يمكف اف نستنتج المؤشرات اآلتية :  
( المرحمة االبتدائية، أما دراسة محمود فقد اتفقت مع الدراسة الحالية فقد اختارت المرحمة Lindaاختارت دراسة ) .1

 المتوسطة . 
 اختارت مادة الفيزياء . اختمفت ىذه الدراسة مع الدراستيف السابقتيف في اختيار مادة الدراسة فقد  .2
( فمـ يحدد عدد افراد العينة بينما بمغ افراد Linda( طالبة أما دراسة )102بمغ افراد العينة في دراسة محمود ) .3

 ( طالبة . 90عينة البحث الحالي )
اختارت ( فقد اختارت الذكور، أما الدراسة الحالية فقد Lindaاختمفت الدراسة الحالية مع دراسة محمود ودراسة ) .4

 اإلناث. 
 

 الفصل الثالث
جراءاتو   منيجية البحث وا 

  Procedures of the researchإجراءات البحث  
 اتبعت الباحثة عددًا مف اإلجراءات التي تطمبيا البحث لموصوؿ إلى اىدافو والتحقؽ مف فرضياتو وكما يأتي :  

 اختيار منيج البحث 
  Experimental Curriculumأواًل : المنيج التجريبي  

يعد المنيج التجريبي أكثر مناىج البحث العممي دقة وكفاءة في الوصوؿ إلى برنامج موثؽ بيا )عبد الحفيظ  
( . إذ تستطيع الباحثة اف تنمي تغيير عامؿ أو أكثر مف العوامؿ ذات العالقة بموضوع 125، ص2000ومصطفى، 

ف ىذا التغير في المتغير التابع، يتضمف التغيير عادة ضبط الدراسة عمى نحو منتظـ مف اجؿ تحديد األثر الناتج م
المتغيرات جميعيا التي يمكف اف تؤثر في المتغير التابع واستثناء متغير واحد محدد تجري دراسة اثره في ىذه الظروؼ وىو 

 ( . 119، ص1992المتغير المستقؿ )عودة وممكاوي، 
  Selection of the Experimental Designثانيًا : اختيار التصميم التجريبي 

إف سالمة التصميـ التجريبي وصحتو ىي الضماف األساس لموصوؿ إلى نتائج موثوؽ بيا )الزوبعي والغناـ،  
( . فاختيار التصميـ التجريبي مف المياـ األساسية التي يقـو بيا الباحث مف اجؿ اختبار صحة 102-94، ص1981

طبيعة المشكمة ليا تأثير في اختيار التصميـ الذي يالئميا . والتصميـ التجريبي يمثؿ  النتائج المستنبطة مف فرضياتو، فاف
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( . اختارت الباحثة تصميمًا 164، ص1990الييكؿ أو البناء العاـ لمتجربة مف اجؿ فحص فرضيات البحث )مايرز، 
ير المستقؿ وىي الخريطة الداللية، تجريبيًا نت نوع الضبط الجزئي، يحتوي عمى مجموعتيف األولى تجريبية تتعرض لممتغ

 ( يوضح التصميـ : 1والثانية الضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية وجدوؿ رقـ )
 (1جدول رقم )

 التصميم التجريبي لمبحث
 االختبار  المتغير المستقل  المجموعة 
 اختبار تحصيمي  الخريطة الداللية  التجريبية 
 بار االستبقاء اخت الطريقة االعتيادية  الضابطة 

 
  Population & Sample of the Researchثالثًا : مجتمع البحث وعينتو 

  Population of the Researchمجتمع البحث  .1
مجتمع البحث : ىو المجتمع الذي يجري الباحث بحثو عميو ويمثؿ جميع وحدات الظاىرة موضوع الدراسة، ومنو 

كافيًا . يتكوف مجتمع البحث الحالي مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء يتـ اختيار العينة الممثمة لو تمثياًل 
( 14( وبمغ عدد المدارس )2011-2010في المدارس المتوسطة النيارية لمبنات في مركز محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي )

 مدرسة وكما موضح في الجدوؿ أدناه  
 ( 2جدول رقم )

النيارية الخاصة بالطالبات فقط في مركز محافظة بابل )مدينة الحمة( ومواقعيا وعدد الشعب أسماء المدارس المتوسطة 
 في كل مدرسة
 عدد الشعب الموقع الجغرافي اسم المدرسة ت
 3 حي الجمعية متوسطة االعتماد  .1
 3 حي اإلسكاف  متوسطة النصر   .2
 3 مصطفى راغب  متوسطة الرصافي   .3
 3 سكاف حي اإل متوسطة السيدة زينب   .4
 3 حي العسكري  متوسطة الشييد عبد الصاحب   .5
 3 حي الجمعية  متوسطة السيادة   .6
 3 حي البكرلي  متوسطة البشرى   .7
 3  60العمارات السكنية / شارع  متوسطة الفرات   .8
 4  40شارع  متوسطة ابف حياف   .9

 4 حي نادر الثالثة  متوسطة البصرة   .10
 4 الثورة  متوسطة المروج   .11
 4 حي العسكري  متوسطة صفية بنت عبد المطمب   .12
 4 حي الثورة  متوسطة جنيف   .13
 4 حي شبر  متوسطة جماؿ السرائر   .14
 4 حي األكرميف  متوسطة أىؿ البيت   .15
  6 حي نادر األولى  متوسطة فضة   .16
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  Sample of the Researchاختيار عينة البحث  .2
بو حجمًا ووصفًا ويفترض اف يتمثؿ فييا معظـ صفات المجتمع، لكي نبتعد عف ينبغي في كؿ بحث اختيار العينة التي تناس

التحيز تنتخب العينة بطريقة عشوائية، لذا اختارت الباحثة عشوائيًا مدرسة، فكانت متوسطة االعتماد لمبنات التابعة لممديرية 
 يف لمصؼ الثاني المتوسط . العامة لتربية محافظة بابؿ، زارت الباحثة المدرسة فوجدتيا تحتوي عمى شعبت

  عينة الطالبات 
( طالبة تـ استبعاد الطالبات الراسبات وذلؾ لخبرتيف السابقة 93عدد الطالبات في الصؼ الثاني المتوسط )

( طالبة تـ اختيار شعبة )أ( عشوائيًا المجموعة التجريبية التي تستعمؿ 90بالموضوعات التي تدرس، فأصبحت العينة )
 ( .3لية وشعبة )ب( لتكوف المجموعة الضابطة التي تستعمؿ الطريقة االعتيادية كما موضح في الجدوؿ )الخريطة الدال

 (3جدول رقم )
 عينة البحث قبل االستبعاد وبعده

 عدد الطالبات بعد االستبعاد عدد الطالبات المستبعدات عدد الطالبات قبل االستبعاد المجموعة
  45 1  46 التجريبية 
  45 2 47 الضابطة 

   تكافؤ مجموعتي البحث 
( يتضمف معمومات 1لغرض التأكد مف تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة تـ تصميـ استمارة )ممحؽ 

 عف العمر الزمني، المستوى التعميمي لألب، المستوى التعميمي لألـ، درجات الطالبات لمعاـ الدراسي السابؽ . 
 ـ ضبطيا وفيما يأتي المتغيرات التي ت

 العمر الزمني  .1
 ( عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف اعمار طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة 4يتضح مف الجدوؿ )

 (4جدول رقم )
 تكافؤ أعمار طالبات مجموعتي البحث

عدد افراد  المجموعة
 المجموعة

وى الداللة مست القيمة التائية درجة الحرية االنحراف المعياري الوسط الحسابي
 الجدولية  المحسوبة  0.05

غير دالة   2.00  0.863  80  24.34 167.06 45 التجريبية 
  17.89  163.17  45 الضابطة  احصائيًا 

 درجات الطالبات في العام الدراسي السابق  .2
-2009راسي السابؽ )حصمت الباحثة عمى درجات طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( لمعاـ الد

( 0.05( عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )5( مف سجؿ إدارة المدرسة وقد تبيف مف الجدوؿ رقـ )2010
 كما مبيف ذلؾ 

 (5جدول رقم )
 تكافؤ مجموعتي البحث

عدد افراد  المجموعة
 المجموعة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

توى الداللة مس القيمة التائية درجة الحرية
 الجدولية  المحسوبة  0.05

 غير دالة احصائيًا   2.00 0.11 88 10.55 70.35 45 التجريبية 
 10.53 70.11  45 الضابطة 
 
 



 م0254/آذار            جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     51العدد/

314 

 التحصيل الدراسي لآلباء  .3
( عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية لمتحصيؿ الدراسي آلباء طالبات مجموعتي 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 ( 0.05ث التجريبية والضابطة عند مستوى )البح
 (6جدول رقم )

 تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي لآلباء
عدد افراد  المجموعة

 المجموعة
درجة  التحصيؿ

 الحرية
مستوى الداللة  القيمة التائية

يقرأ  0.05
 ويكتب 

كمية أو  اعدادية  متوسطة  ابتدائية 
 عميا  

  الجدولية المحسوبة 

غير دالة   7.80  2.99  * 3  15 13 9 5 1  45 التجريبية 
 14 8 12 8 2 45 الضابطة  احصائيًا 

 
 ( 5* دمجت الخاليا )يقرأ ويكتب وابتدائي ومتوسط( الف التكرار المتوقع اقؿ مف )

 التحصيل الدراسي لؤلميات  .4
ؿ الدراسي ألميات طالبات مجموعتي البحث ( عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية لمتحصي7يتضح مف الجدوؿ )

 ( 0.05التجريبية والضابطة عند مستوى )
 (7جدول رقم )

 تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي لؤلميات
عدد افراد  المجموعة

 المجموعة
درجة  التحصيؿ

 الحرية
مستوى الداللة  القيمة التائية

 الجدولية  المحسوبة  كمية أو عميا   ة اعدادي متوسطة  ابتدائية  يقرأ ويكتب  0.05
غير دالة  9.49 0.330  * 3 11 14 10 7 3  45 التجريبية 

 12 15 9 7 2 45 الضابطة  احصائيًا 
 ( 5* دمجت الخاليا )يقرأ ويكتب وابتدائي ومتوسط( الف التكرار المتوقع اقؿ مف )

 مستمزمات البحث
 ي : الجراء التجربة تـ القياـ باآلت 

 * تحديد المادة العممية 
إف عممية تحديد موضوعات الدراسة واختيارىا وتنظيميا مف الميمات األساسية في تحديد الغايات التربوية )ماجدة  

( . حيث حددت الباحثة المادة العممية المشمولة بالبحث التي ستدرس لطالبات مجموعتي البحث 40، ص2001واخروف، 
-2010وفؽ مفردات كتاب الفيزياء المقرر تدريسو لطالبات الصؼ الثاني المتوسط لمعاـ الدراسي )في اثناء التجربة عمى 

 ( الطبعة السادسة عشر وتشمؿ الفصوؿ اآلتية : 2011
 الفصل األول : المادة 
 الفصل الثاني : الحركة 
 الفصل الثالث : القوى 

 الفصل الرابع : الشغل والقدرة والطاقة 
 لكيربائية الساكنة الفصل الخامس : ا

( فقرة النيا قادرة عمى تغطية اجزاء 45وقد تـ اعداد اختبار تحصيمي مف نوع االختيار مف متعدد وقد بمغت ) 
( . 62، ص2005المادة الدراسية المختمفة، وىي مف افضؿ أنواع االختبارات الموضوعية عمى االطالؽ )الدليمي وعدناف، 

دقًا وثباتًا مف بقية االختبارات، وال تتأثر بالعوامؿ المؤثرة في التصحيح، كجودة الخط أو كما انو مف االختبارات االكثر ص
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( . ولما كانت أداة البحث عبارة عف اختبار 78، ص1989ُحسف التعبير، وتمتاز بانخفاض نسبة التخميف )إبراىيـ، 
 ي : تحصيمي ومف تصميـ الباحثة، لذلؾ تطمب ايجاد صدؽ وثبات االختبار وكما يم

 ( Test Validityصدق االختبار )
يعد الصدؽ مف األمور التي يجب اف يتأكد منيا مصمـ االختبار، ويمثؿ احد أىـ الوسائؿ التي تحكـ عمى  

(، ويكوف االختبار صادقًا عندما يتميز بقياس السمة أو الظاىرة التي 140، ص2005صالحية االختبار )الزيود وىاشـ، 
(، ويجب اف يكوف االختبار صادقًا ومناسبًا تـ عرضو عمى مجموعة 53، ص2000ي والداىوب، وضع مف اجميا )الكبيس

(، 2مف الخبراء المتخصصيف في مجاؿ القياس والتقويـ وطرائؽ تدريس العمـو والسادة مف ذوي الخبرة واالختصاص ممحؽ )
الختبار وفي ضوء آرائيـ تـ تعديؿ فقرات %( لقبوؿ صالحية كؿ فقرة مف فقرات ا80إذ اعتمدت نسبة اتفاؽ ال تقؿ عف )

 االختبار التي تحتاج إلى تعديؿ . 
 ( Reliabilityثبات االختبار )

يعد ثبات االختبار مف شروط االختبار الجيد، ويقصد بثبات االختبار ىو اف يعطي النتائج نفسيا إذا ما اعيد  
(، ويدؿ ثبات االختبار عمى االتساؽ 358، ص2010طية، تطبيقو مرة ثانية عمى االفراد انفسيـ وفي الظروؼ نفسيا )ع

، 1997واالتفاؽ والدقة بيف نتائجو في الحاالت المتعددة التي يطبؽ فييا ىذا االختبار وعمى االفراد انفسيـ )دروزة، 
الختبار (، تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ التجزئة النصفية لحساب معامؿ الثبات، وتعتمد عمى تقسيـ فقرات ا183ص

(، 31، ص1957عمى نصفيف فردي وزوجي، واستخرجت الباحثة معامؿ االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف )خيري، 
(، بمغ معامؿ الثبات 138، ص1988براوف )عبد الرحمف،  –(، وبتصحيحو بمعادلة سيبرماف 137، ص1977)توفيؽ، 

، 1974( يعتمد عميو )عيسوي، 0.90و  0.70و ما بيف )( وىذا مؤشر جيد إذ اف معامؿ الثبات الذي قيمت0.80)
 ( . 58ص

 
 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرىا
يتناوؿ ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وفقًا لمفرضيتيف التي استندت الباحثة إلييما وتفسير تمؾ النتائج،  

 وعرضًا لمتوصيات والمقترحات . 
 أواًل عرض النتائج 

طبيؽ اختبار التحصيؿ عمى طالبات عينة البحث وتصحيح اجاباتيف باستخداـ مفتاح التصحيح، ويعد اجراء يعد ت 
 ( . 8العمميات اإلحصائية، ظيرت النتائج وكما مبيف في الجدوؿ )

 (8جدول رقم )
موعتين التجريبية المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المج

 والضابطة في اختبار التحصيل
عدد افراد  المجموعة

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 0.05مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة 

 دالة احصائيًا  2.000 6.416 88 3.009 33.377 45 التجريبية 
 4.940 27.844 45 الضابطة 

( ومتوسط 3.009( وانحرافيا المعياري )33.377( اف متوسط درجات المجموعة التجريبية )8يتبيف مف الجدوؿ ) 
( وعند استخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، 4.940( وانحرافيا المعياري )27.844درجات المجموعة الضابطة )

( مف ىذا 2.000(، وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية التي تساوي )6.416تساوي ) اظيرت النتائج اف القيمة التائية المحسوبة
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( بيف درجات طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( 0.05يتبيف وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى )
 ولصالح المجموعة التجريبية وبذلؾ رفضتا الفرضية الصفرية األولى لمبحث . 

اختبار االستبقاء عمى طالبات عينة البحث بعد اسبوعيف مف اختبار التحصيؿ وتصحيح اجاباتيف، أما بعد تطبيؽ  
 ( . 9وبعد اجراء العمميات الحسابية، ظيرت النتائج وكما مبيف في الجدوؿ )

 (9جدول رقم )
التجريبية والضابطة في  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين

 االختبار التحصيمي التائي )االستبقاء(
عدد افراد  المجموعة

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة  0.05

 دالة احصائيًا  2.000 9.425 88 2.698 33.111 45 التجريبية 
 4.851 25.311 45 ضابطة ال

( ومتوسط 2.698( وانحرافيا المعياري )33.111( اف متوسط درجات المجموعة التجريبية )9يتبيف مف الجدوؿ ) 
( وعند استخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف 4.85( وانحرافيا المعياري )25.311درجات المجموعة الضابطة )

( مف ىذا 2.000( وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية والتي تساوي )9.425تائية المحسوبة تساوي )اظيرت النتائج اف القيمة ال
( بيف درجات طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( ىي 0.05يتبيف وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى )

 رفضت الفرضية الصفرية الثانية لمبحث .  االختبار التحصيمي التائي )االستبقاء( ولصالح المجموعة التجريبية وبذلؾ
 تفسير النتائج 

تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية األولى : يعزى التفوؽ الحاصؿ في درجات طالبات المجموعة التجريبية إلى  . أ
  استخداـ الخريطة الداللية الذي ساعد في زيادة التركيز عمى المادة الدراسية، مما أدى إلى زيادة في التحصيؿ .

تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية : اف التفوؽ الحاصؿ في درجات طالبات المجموعة التجريبية نتيجة  . ب
الستخداـ الخريطة الداللية الذي ساعد في زيادة فترة استبقاء المعمومات لدييف، مما أدى إلى زيادة تحصيميف 

 ابطة . واستبقاءىف لممعمومات مقارنة بزميالتيف في المجموعة الض
 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

  Conclusionsاالستنتاجات 
 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الباحثة يمكف استنتاج ما يأتي :  

فاعمية الخريطة الداللية في تدريس مادة الفيزياء لدى طالبات المجموعة التجريبية وتفوقيا عمى الطريقة التقميدية  .1
 دريس المادة نفسيا لدى طالبات المجموعة الضابطة . في ت

فاعمية الخريطة الداللية في التدريس في زيادة نسبة التحصيؿ الدراسي واالستبقاء لدى الطالبات في مادة الفيزياء  .2
 موازنة بالطريقة االعتيادية )التقميدية( . 

 بيف االستبقاء لدى الطالبات . اف ىنالؾ عالقة بيف تدريس الفيزياء بواسطة الخريطة الداللية و  .3
يؽ واالثارة واالعتماد اف التدريس بوساطة الخريطة الداللية يخمؽ شعورًا بالنشاط والحيوية ويضيؼ طابع التشو  .4

 . عمى النفس
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  Recommendationالتوصيات 
 ثة بما يأتي: في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الباحثة التي اثبتت فاعمية الخريطة الداللية توصي الباح

 استعماؿ الخريطة الداللية كوسيمة وطريقة واداة تعميمية في جميع مدارس العراؽ .  .1
 . ة الداللية في العممية التعميميةاقامة دورات لممدرسيف والمدرسات في اثناء الخدمة وتدريبيـ عمى استعماؿ الخريط .2
ع التي تتضمف االستراتيجيات في مجاؿ طرائؽ العمؿ عمى تزويد المكتبات المدرسية والجامعة بالكتب والمراج .3

 التدريس التي يحتاج إلييا المدرسوف في تدريسيـ . 
حض المشرفيف التربوييف عند زيارتيـ التقويمية لمدرسي الفيزياء ومدرساتيا عمى استخداـ الخريطة الداللية في  .4

 تدريس الفيزياء . 
    Prepositionsالمقترحات 

 بحوث تراىا مكممة لبحثيا الحالي : تقترح الباحثة اجراء  
بحث مماثؿ لمبحث الحالي في مراحؿ دراسية أخرى اعمى كالرابع االعدادي والخامس االعدادي أو عمى مراحؿ  .1

 دراسية ادنى كاالوؿ المتوسط أو عمى تالميذ المرحمة االبتدائية . 
الدراسة الحالية مثؿ الدافعية لمتعمـ، التفكير  اجراء بحث مماثؿ لمدراسة الحالية ومتغيرات تابعة أخرى لـ تتناوليا .2

 االستداللي، االتجاه نحو الفيزياء . 
 اجراء بحث مماثؿ عمى مواد دراسية أخرى مثؿ األحياء، الكيمياء، المغة العربية .  .3

 
 المصادر

 المصادر العربية 
 .  1989زيع، عماف، إبراىيـ، عامر : مبادئ القياس والتقويـ في التربية، دار عماف لمنشر والتو   .1
، محمد نايؼ : الدور الجديدلممعمـ العربي في مواجية التحديات في القرف الحادي 2000أبو الكشؿ،   .2

 . ( شباط، بغداد8-5ربوييف العرب، )والعشريف، ممخصات بحوث المؤتمر الفكري السابع التحاد الت
، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمافليب تدريسيا، اشتيوة، فوزي فايز وآخروف : مناىج التربية اإلسالمية واسا  .3

2011 . 
، معيد االنماء العربي، بيروت، لبناف،   .4  ، ترجمة جواد كاظـ . 1987باير، البيرت: التجديد في تدريس العمـو
 .  1977: معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية، مكتبة لبناف، بيروت، بايرز، احمد زكي  .5
، ترجمة جماؿ الدباغ، دار مير 1لفيزياء لممعاىد المتوسطة المتخصصة، ج: ا، ؿ، و غ1986جدانوؼ،   .6

 لمطباعة، موسكو. 
ي العراقي، مطبعة المجمع جريو، داخؿ حسف : دراسات في التعميـ الجامعي، منشورات المجمع العمم  .7

 .  2005، بغداد، العممي
 صصة لتقويـ تدريس العمـو في بغداد، المديرية، وزارة التربية، الندوة العربية المتخ1988جميورية العراؽ :   .8

 . العامة لالعداد والتدريب، بغداد
دار الفكر العربي،  ومة التعميمية اتجاىات وتطمعات،الجميؿ، محمد عبد السميع شعمة : التقويـ التربوي لممنظ  .9

 . 2000القاىرة، 
 . صنعاء لمنشر والتوزيع، عمافدار ، سامر إبراىيـ : مفاىيـ في الفيزياء الحديثة، 1999حسيف،   .10
 .  1999الحيمة، محمد محمود : التصميـ التعميمي )نظرية وممارسة(، دار الميسرة، عماف، األردف،   .11
 .  1974خموؽ، ناجح : المعمـ في قاعة الدرس، مكتبة احمد ربيع، مطبعة الشروؽ، عماف،   .12
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ية، العدد العاشر، يناير، عدد خاص عف القراءة في الخميفي، حصة خميس : تعميـ ميارات القراءة، آفاؽ تربو   .13
 .  1997العربية واالنكميزية، 

الخميفي، سبيكة يوسؼ : "عالقة ميارات التعمـ والدافع المعرفي بالتحصيؿ الدراسي لدى عينة طالبات كمية   .14
 . 1997قطر، (، 17(، العدد )9لسنة )التربية جامعة قطر"، مجمة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، ا

الخميمي، خميؿ يوسؼ وآخروف : تدريس العمـو في مراحؿ التعميـ العاـ، دار العمـ لمنشر والتوزيع، دبي،   .15
1996  . 

يمف، مطابع الكتاب الخوالدة، محمد محمود وآخروف : طرؽ التدريس العامة، وزارة التربية والتعميـ، جميورية ال  .16
 . 1993المدرسي، 

، دار الفكر العربي لمنشر 2: االحصاء في البحوث النفسية والتربوية االجتماعية، ط خيري، السيد محمد  .17
 .  1957والتوزيع، مطبعة دار التأليؼ، القاىرة، 

نصر، جامعة النجاح الوطنية، ، مطبعة اوفسيت ال2دروزة، افناف نظير: إجراءات في تصميـ المنيج، ط  .18
1997 . 

 .  2005يداوي : القياس والتقويـ، جامعة ديالى، العراؽ، الدليمي، احساف عميوي وعدناف الم  .19
: تطوير مناىج الفيزياء في المرحمة الثانوية في فمسطيف في ضوء االتجاىات العالمية، الزعانييف، محمد شباف  .20

 .  2002(، فمسطيف، 2(، العدد )249مجمة دراسات، المجمة )
، جامعة 1بية وعمـ النفس، ج: مناىج البحث في التر (1981الجميؿ والغناـ محمد احمد )الزوبعي، عبد   .21

 . بغداد
 . 2005ة االسكندرية، عالـ الكتاب، زيتوف، كماؿ عبد الحميد : التدريس نماذج وميارات، كمية التربية، جامع  .22
 .2005، عماف، دار الفكر، 3: مبادئ القياس والتقويـ في التربية، طيود، نادر فيمي وىشاـ عامر عميافالز   .23
السنبؿ، عبد العزيز بف عبد اهلل : التربية والتعميـ في الوطف العربي عمى مشارؼ القرف الحادي والعشريف،   .24

 .  2004منشورات وزارة الثقافة، دمشؽ، سوريا، 
، محمد حسيف سالـ : تقويـ مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية بجميورية مصر العربية لمعاـ 1995صقر،   .25

 . ( القاىرة32طرؽ التدريس، العدد )، الجمعية المصرية لممناىج و 1994-1993الدراسي 
26.   ،  .  1999، صنعاءعادؿ، محمد فائز محمد : اتجاىات تربوية في أساليب تدريس العمـو
الميسرة لمنشر : استراتيجيات فيـ المقروء أسسيا النظرية وتطبيقاتيا العممية، عبد الباري، ماىر شعباف  .27

 .  2010، والتوزيع، عماف
: طرؽ البحث العممي والتحميؿ اإلحصائي في (2000محمد ومصطفى حسيف )عبد الحفيظ، اخالص   .28

 . ضية، مركز الكتاب لمنشر، القاىرةالمجاالت التربوية والنفسية والريا
 : اثر أنموذج رايجموف في اكتساب المفاىيـ الكميائية واستبقائيا وتنمية مف، سيا عبد األمير2007عبود،   .29

ة )ابف االستطالع العممي لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط )رسالة ماجستير غير منشورة( كمية التربي
 . الييثـ(، جامعة بغداد

 . 2006دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، كفاياتو،  –تدريبو  –: المعمـ اعداده عبيد، جمانة محمد  .30
 . 2010ميـ، دار المناىج، عماف، التع: أسس التربية الحديثة ونظـ عطية، محسف عمي  .31
 . 2006ية والنفسية، دار الميسرة، عماف، : االختبارات والمقاييس التربو محمودعالـ، صالح الديف   .32
: اساسيات البحث العممي في التربية والعموـ اإلنسانية، (1992سميماف وممكاوي فتحي حسف ) عودة، احمد  .33

 ، جامعة اليرموؾ، األردف . 2ط
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 .1974ر النيضة العربية، بيروت، : القياس والتجربة في عمـ النفس التربوي، داعبد الرحمف محمد عيسوي،  .34
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2003  . 
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 .  1994ييثـ(، جامعة بغداد، منشورة، كمية التربية )ابف ال
 . 1998شروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، ، دار ال2قطامي، يوسؼ ونايفة قطامي : نماذج التدريس الصفي، ط  .37
 .  1991القنيش، احمد عمي : استراتيجيات التدريس، دار العربية لمكتاب، طرابمس، ليبيا،   .38
 .  2001س، دار صفاء لمطباعة، عماف، ماجدة، السيد عبيد وآخروف : اساسيات تصميـ التدري  .39
 ( : عمـ النفس التجريبي، ترجمة خميؿ البياتي، دار الحكمة، جامعة بغداد، العراؽ . 1990مايرز آف )  .40
محمد، عمي رحيـ : "اثر استخداـ خرائط المفاىيـ في تحصيؿ واستبقاء المفاىيـ االحيائية لطمبة الصؼ   .41

 ياء"، جامعة بغداد، كمية التربية )ابف رشد(، اطروحة دكتوراه . الثاني المتوسط في مادة عمـ االح
مطر، فاطمة خميفة : بعض المفاىيـ الفيزيائية المغموطة لدى الطالب وسبؿ تصميميا، وقائع ندوة تدريس   .42

لعربي لدوؿ الخميج، ، مكتب التربية ا1988الرياضيات والفيزياء في التعميـ العاـ في دوؿ الخميج، 
 . 1990الرياض، 

 : فمسفة العمـو الفيزيائية والتربية العممية، نور الكمبيوتر والطباعة، االسكندرية، مصر. ، مدحت2000النمر،   .43
 . الفتوة لمطباعة المحدودة، العراؽ، منيج الدراسة االعدادية، شركة 1990وزارة التربية :   .44
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 المبلحق

 
 (1ممحق رقم )

 استمارة معمومات خاصة بالطالبات
 اسم الطالبة : 
 يـو / شير / سنة  تاريخ الوالدة :

 تذكر آخر شيادة دراسية  التحصيل الدراسي لؤلبوين :
 درجات الطالبات في العام الدراسي السابق في مادة العموم العامة 

 (2ممحق )
 مكان عمميم اسماء السادة المحكمين واختصاصاتيم و 
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 مكان العمل االختصاص  االسم والدرجة العممية  ت 
 ابف الييثـ   –جامعة بغداد / كمية التربية  مناىج وطرائؽ تدريس  أ.د. انور حسيف عبد الرحمف   .1
 جامعة كربالء / كمية التربية   طرائؽ تدريس الكيمياء   أ.د. فالح محمد حسف الصافي    .2
 جامعة القادسية / كمية التربية  طرائؽ تدريس عموـ الحياة  وداني أ.ـ.د. عبد الكريـ الس  .3
 جامعة القادسية / كمية التربية  طرائؽ تدريس الفيزياء   أ.ـ.د. ىادي كطفاف العبد اهلل    .4
 جامعة القادسية / كمية التربية  طرائؽ تدريس عموـ الحياة  أ.ـ.د. كريـ بالسـ خمؼ    .5
 جامعة بابؿ / كمية التربية  عمـ النفس التربوي / تفكير وابداع   أ.ـ.د. كاظـ عبد نور    .6
 جامعة بابؿ / كمية التربية األساسية   فيزياء   أ.ـ.د. عبد األمير خمؼ عرط    .7
 جامعة بابؿ / كمية التربية األساسية  عمـ نفس النمو  أ.ـ.د. عماد حسيف المرشدي   .8
 جامعة القادسية / كمية التربية    عمـ النفس التربوي ـ.د. عمي صكر جابر    .9

 (3ممحق )
 تعميمات اإلجابة عن االختبار

 عزيزي الطالب : 
 ( اختيارات )بدائؿ( المطموب منؾ : 4( فقرة اختبارية وتحت كؿ منيا )45فيما يأتي ) 

 كتابة اسمؾ والمعمومات األخرى في المكاف المخصص لو .  .1
باختيار اإلجابة الصحيحة وذلؾ بوضع دائرة )    ( حوؿ حرؼ  قراءة كؿ فقرة اختبارية واالجابة عنيا .2

 اإلجابة الصحيحة . 
 ال تترؾ فقرة مف دوف إجابة  .3

 وكما ىو موضح في المثاؿ اآلتي : 
 يطمؽ عمى تحوؿ المادة مف حالتيا الصمبة إلى حالتيا السائمة بتأثير الحرارة أو الضغط أو كمييما بػ:  

 االنجماد  -أ 
 االنصيار  -ب 
 عيد التص -ج 
 التسامي  -د 

 
 االسـ الثالثي :                                     الشعبة :  

 يطمق عمى كل ما يشغل حيزًا من الكون ولو كتمة بـ:  .1
 الذرة  -أ 
 النواة  -ب 
 الجزء  -ج 
 المادة  -د 

 تختمف المادة في حالتيا الصمبة عن حالتيا السائمة بأن ليا :  .2
 شكؿ ثابت وحجـ ثابت  -أ 
 شكؿ متغير وحجـ ثابت  -ب 
 شكؿ ثابت وحجـ متغير  -ج 
 شكؿ متغير وحجـ ثابت  -د 

 ان لممادة ثبلث حاالت، وان خير مثال عمى حالة المادة الغازية ىو :  .3
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 الكحوؿ  -أ 
 السكر  -ب 
 النايتروجيف  -ج 
 الماء  -د 

 تعرف الذرة عمى انيا : اصغر جزء من المادة  .4
 تشترؾ في التفاعالت الفيزيائية  -أ 
 تشترؾ في التفاعالت الكيميائية  -ب 
 في التفاعالت الفيزيائية ال تشترؾ  -ج 
 ال تشترؾ في التفاعالت الكيميائية  -د 

 في الذرات المتعادلة كيربائيًا يكون : عدد االلكترونات  .5
 اكبر مف عدد البروتونات  -أ 
 اصغر مف عدد البروتونات  -ب 
 يساوي عدد البروتونات  -ج 
 يساوي عدد النيوترونات  -د 

 ان احد الرسوم اآلتية يمثل تركيب الذرة  .6
  -أ 

 
 

   -ب 
 
 

   -ج 
 
 

   -د 
 

 يطمق عمى المسار المستقيم الذي يقطعو الجسم في حركتو من نقطة إلى أخرى باتجاه ثابت بـ:  .7
 الحركة  -أ 
 اإلزاحة  -ب 
 المسافة  -ج 
 الطوؿ  -د 

 تتميز اإلزاحة عن المسافة بانيا : كمية  .8
 متجيو  -أ 
 مقدارية  -ب 
 عددية  -ج 
 متجيو ومقدارية  -د 
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 ان احد الرسوم اآلتية يمثل مخطط توضيحي لئلزاحة  .9
   -أ 

 
 
 
 

   -ب 
 
 
 

   -ج 
 
 
 

   -د 
 
 
 

 يعرف متوسط االنطبلق بأنو :  .10
 حركة الجسـ خالؿ وحدة الزمف  -أ 
 معدؿ المسافة المقطوعة خالؿ وحدة الزمف  -ب 
 المسافة المقطوعة خالؿ وحدة الزمف  -ج 
 اإلزاحة المقطوعة خالؿ وحدة الزمف  -د 

 طع مسافات يتميز االنطبلق المنتظم عن االنطبلق غير المنتظم بأنو : انطبلق الجسم الذي يق .11
 غير متساوية في أزماف غير متساوية  -أ 
 غير متساوية في أزماف متساوية  -ب 
 متساوية في أزماف متساوية  -ج 
 متساوية في أزماف غير متساوية  -د 

تحرك قطار من محطة بغداد في الساعة الثامنة صباحًا فوصل إلى محطة البصرة في الساعة السابعة مساء، فإذا  .12
 كم( فان معدل انطبلقو ىو : 580كانت المسافة التي قطعيا )

 كـ/ساعة 55.7 -أ 
 كـ/ساعة 54.7 -ب 
 كـ/ساعة 53.7 -ج 
 كـ/ساعة 52.7 -د 

 يعرف متوسط السرعة بأنو : معدل  .13
 اإلزاحة المقطوعة خالؿ وحدة الزمف  -أ 
 اإلزاحة المقطوعة  -ب 
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 المسافة المقطوعة خالؿ وحدة الزمف  -ج 
 المسافة المقطوعة  -د 

 بأنيا : سرعة الجسم الذي يقطع إزاحات تتميز السرعة الثابتة عن السرعة المتغيرة  .14
 متساوية في أزماف غير متساوية  -أ 
 غير متساوية في أزماف غير متساوية  -ب 
 متساوية في أزماف متساوية  -ج 
 غير متساوية في أزماف متساوية  -د 

كم شمااًل( 4دقائق( ثم غيرت اتجاىيا وقطعت إزاحة قدرىا ) 6كم شرقًا( خبلل )8قطعت سيارة إزاحة قدرىا ) .15
 دقائق( فان متوسط سرعة السيارة ىو :  3ل )خبل 

 كـ/دقيقة 4.3 -أ 
 كـ/دقيقة 3.3 -ب 
 كـ/دقيقة 2.3 -ج 
 كـ/دقيقة 1.3 -د 

 يطمق عمى المؤثر الذي يغير أو يحاول ان يغير من ابعاد الجسم أو شكمو أو حالتو الحركية بـ:  .16
 الحجـ  -أ 
 الكتمة  -ب 
 السرعة  -ج 
 القوة  -د 

 كبيرة : إن لقوة االحتكاك التي تعيق حركة الجسم فائدة  .17
 تساعدنا عمى المشي عمى األرض  -أ 
 تحرؾ السفف الشراعية  -ب 
 تسير القطارات والبواخر  -ج 
 جذب قضيب المطاط المدلوؾ بالصوؼ  -د 

 كغم( ىو : 20إن مقدار وزن جسم مقدر بالنيوتن إذا كانت كتمتو ) .18
 نيوتف  198 -أ 
 نيوتف  197 -ب 
 نيوتف  196 -ج 
 نيوتف  195 -د 

 ى جذب األرض لجميع اجزاء الجسم ميما تغير وضعو بـ: يطمق عمى النقطة التي تمر بيا مرحمة قو  .19
 الوزف المثالي  -أ 
 مركز الكتمة  -ب 
 مركز ثقؿ الجسـ  -ج 
 محصمة القوى  -د 

 يستخدم ميزان التسوية في معرفة :  .20
 شاقولية السطوح  -أ 
 ميؿ السطوح  -ب 
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 ارتفاع السطوح  -ج 
 أفقية السطوح  -د 

 إن احد الرسوم اآلتية يمثل مركز الثقل لكرة التنس  .21
  -أ 

 
 

   -ب 
 
 
  

   -ج 
 
 
 

   -د 
 
 
 

 يطمق عمى حالة التوازن التي يكون فييا مركز ثقل الجسم في أوطأ نقطة من مساره بـ: الموازنة  .22
 المستقرة  -أ 
 القمقة  -ب 
 المستمرة  -ج 
 الحرجة -د 

 تتميز الموازنة القمقة عن الموازنة المستمرة بأنيا : حالة التوازن التي يكون فييا مركز ثقل الجسم  .23
 فقي الذي يتحرؾ عميو ثابت البعد عف المستوى األ -أ 
 في أعمى نقطة مف مساره  -ب 
 مساوي لنقطة مساره  -ج 
 متغير البعد عف المستوى األفقي الذي يتحرؾ عميو  -د 

 من أمثمة الموازنة المستقرة :  .24
 كرة متدحرجة عمى سطح أفقي  -أ 
 كرة موضوعة فوؽ سطح محدب  -ب 
 ىاتؼ موضوع عمى سطح منضدة أفقية  -ج 
 كرة متدحرجة عمى سطح مائؿ  -د 

 شغل بأنو : ما تنجزه قوة تؤثر في الجسم يعرف ال .25
 فتحركو عكس اتجاىو  -أ 
 فتحركو عكس اتجاىو إزاحة ما  -ب 
 فال تحركو باتجاىيا  -ج 
 فتحركو باتجاىيا إزاحة ما  -د 
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 إن الوحدة األساسية لمشغل ىي :  .26
 نيوتف، دايف  -أ 
 كيمومتر، متر  -ب 
 جوؿ، ارؾ  -ج 
 كيمو غراـ، غراـ  -د 

 متر( ما مقدار الشغل الذي أنجزه ؟  3و الشاقولي )نيوتن( ارتقى سممًا ارتفاع 500شخص وزنو ) .27
 جوؿ  1500 -أ 
 جوؿ  1600 -ب 
 جوؿ  1700 -ج 
 جوؿ  1800 -د 

 يطمق عمى معدل الشغل المنجز خبلل وحدة الزمن بـ:  .28
 القوة  -أ 
 القدرة  -ب 
 الطاقة  -ج 
 االنطالؽ  -د 

 وحدة قياس القدرة من بين ما يأتي ىي :  .29
 الواط  -أ 
 كيمو متر  -ب 
 جوؿ  -ج 
 نيوتف  -د 

 ثانية(  160مترًا( إلى سطح األرض خبلل )60نيوتن( من الفحم من منجم عمقو ) 8500ما قدرة محرك يرفع ) .30
  3184.5 -أ 
  3185.5 -ب 
  3186.5 -ج 
  3187.5 -د 

 تعرف الطاقة بأنيا : القابمية عمى انجاز  .31
 قدرة  -أ 
 شغؿ  -ب 
 طاقة  -ج 
 قوة  -د 

 تتميز الطاقة النووية عن الطاقة المغناطيسية بأنيا :  .32
 موجودة في نواة الذرة  -أ 
 فط والغاز مخزونة في الن -ب 
 يشعيا الجسـ الساخف  -ج 
 يحمميا التيار الكيربائي  -د 

 إن خير مثال عمى الطاقة الميكانيكية ىي الطاقة :  .33
 المخزونة في نضيدة السيارة  -أ 
 التي تمتمكيا السيارة المتحركة  -ب 
 التي يمتمكيا المغناطيس  -ج 
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 التي تؤثر عمى حاسة السمع  -د 
 ربائية عمى جسم نتيجة انتقال يعرف التكيرب بأنو : عممية توليد الشحنات الكي .34

 بروتونات منو أو إليو  -أ 
 نيوترونات منو أو إليو  -ب 
 بروتونات ونيوترونات منو أو إليو  -ج 
 الكترونات منو أو إليو  -د 

 تتكون الشحنة الموجبة عمى ساق من الزجاج نتيجة دلكيا :  .35
 بالفرو  -أ 
 بالصوؼ  -ب 
 بالحرير  -ج 
 بالقطف  -د 

 كيربائي : إن احد الرسوم اآلتية يمثل شكل الكشاف ال .36
   -أ 

 
 
 

   -ب 
 
 
 
 

   -ج 
 
 
 
  

   -د 
 
 
 
 
 

 يطمق عمى كل جسم تنتقل خبللو الشحنات الكيربائية في الحال بسبب وجود الكترونات حرة الحركة في ذراتو بـ:  .37
 الجسـ العازؿ  -أ 
 الجسـ شبو الموصؿ  -ب 
 الجسـ الموصؿ  -ج 
 مانعة الصواعؽ  -د 
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 ية بسبب: يستعمل السميكون والجرمانيوم في صناعة األجيزة االلكترون .38
 قابميتيا لمتوصيؿ الكيربائي بدرجات الحرارة االعتيادية 

 قابميتيا لمتوصيؿ الكيربائي في درجات الحرارة المنخفضة 
 عدـ قابميتيا لمتوصيؿ الكيربائي في درجات الحرارة العالية 

 عدـ قابميتيا لمتوصيؿ الكيربائي في درجات الحرارة االعتيادية 
 الموصمة ىو :  إن خير مثال عن المواد .39

 القطف  -أ 
 الذىب  -ب 
 الجرمانيـو  -ج 
 المطاط  -د 

 يسمى الحيز الذي يظير فيو تأثير القوى الكيربائية في الشحنات الكيربائية الداخمة فيو بـ:  .40
 التكيرب بالدلؾ  -أ 
 الجسـ العازؿ  -ب 
 التكيرب بالتماس  -ج 
 المجاؿ الكيربائي  -د 

 من صفات خطوط القوى الكيربائية انيا خطوط :  .41
 متقاطعة  -أ 
 ية وىم -ب 
 حقيقية  -ج 
 طويمة  -د 

 : ان احد الرسوم اآلتية يمثل المجال الكيربائي حول كرة صغيرة مشحونة بالشحنة الموجبة  .42
   -أ 

 
 

   -ب 
 
 
 
  

   -ج 
 
 
 
 
 

   -د 
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 يعرف التفريغ الكيربائي بأنو :  .43
 فقداف الجسـ لمنيوترونات  -أ 
 اكتساب الجسـ لشحنتو  -ب 
 فقداف الجسـ لشحنتو  -ج 
 اكتساب الجسـ لمنيوترونات  -د 

 أساس عمل مانعة الصواعق عمى :  يعتمد .44
 تأثير األسنة في التفريغ الكيربائي  -أ 
 الكشاؼ الكيربائي  -ب 
 استقرار عمى السطوح الخارجية  -ج 
 التكيرب بالتماس  -د 

 احد الرسوم اآلتية يمثل التفريغ الكيربائي  .45
   -أ 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

   -ب 
 
 
 
 
 
  

   -ج 
  

 
 


