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٧/٩/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٩/٤/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
أثر استخدام إستراتیجیة العصف الذهني في تنمیة عملیات یهدف البحث إلى معرفة

العلم لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة األحیاء . 

ولتحقیق هدف البحث تم وضع فرضیة صفریة واحدة ، استخدمت الباحثة التصمیم 

لبحث التجریبي والمجموعتین المتكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة ، بلغ حجم عینة ا

) طالبة في المجموعة الضابطة ٣٨) طالبة في المجموعة التجریبیة و(٣٥) طالبة ، بواقع (٧٣(

، وقد أجریت عملیة تكافؤ أفراد مجموعتي البحث في متغیرات درجة مادة األحیاء في نصف 

بلي السنة ، ودرجات اختبار الذكاء ، والعمر الزمني محسوبًا باألشهر ، واختبار عملیات العلم الق

) فقرة ١٨والمستوى التعلیمي لألبوین ، ولتحقیق هدف البحث أعدت الباحثة اختبارًا مكونًا من (

لقیاس عملیات العلم لدى طالبات الصف الخامس العلمي ولغرض التأكد من صالحیة األداة تم 

عرضها على مجموعة من الخبراء للتأكد من الصدق الظاهري ، ثم طبقتها على عینة 

بقصد التعرف على آلیة تطبیقها للعینة الفعلیة واستخراج معامل ثباتها بواسطة معادلة استطالعیة

) وهو معامل ثبات جید وكانت بدایة تطبیق التجربة ٠.٨٠) ، إذ بلغ (٢٠كودر ریتشاردسون (

) وبعد معالجة البیانات إحصائیًا ٢٠٠٩/٢٠١٠في الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسیة (

لعینتین مستقلتین أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة (T-Test)االختبار التائي باستخدام 

على المجموعة الضابطة في تنمیة عملیات العلم .

The Effect of Using Brain Storm Strategy on Developing learning
Processes by Fifth Secondary/ Scientic Branch in Biology
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Abstract:
The current research aims to know the effect of using brain storm

straegy on developing learning processes by fifth secondary classes /
scientific division in biology.
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To achieve that, a null hypothesis was put. The researcher used the
experimental design of two equivalent groups. One is experimental and
the other is control. The sample was (73) falling in (35) in the
experimental group and (38) in the control group.

Equivalence between both groups was done in (biology degree in
mid year, IQ test results time age measured in months, Pre-learning
processes tests and academic level of parents) variables. To realize the
aim, the researcher made a test of (18) items to measure the validity of the
tool, presented a panel of experts to verify the surface validity and
applied on a pilot sample to reveal the mechanism of virtual appliance.
stability factor was found using Kodur-Ritcharson Formula recording
(0.80) labeled good. The experiment began at the second semester of the
academic year 2009-2010 and after applying T-Test for two independent
samples to treat the data statistically. The results showed surpass of the
experimental group over the control group in developing learning
processes.

أھمیة البحث والحاجة إلیھ : 
یشهد عالمنـا الیـوم انفجـارًا معرفیـًا وتقنیـًا هـائًال ، كغـزو الفضـاء وشـبكات االتصـال العالمیـة 

وسیطرة النظم الحدیثة علـى نظـم الحیـاة العلمیـة كافـة ، فكـل هـذه التطـورات هـي المعیـار الصـادق 

 ١٩٩٩مها بالتربیة والتعلـیم (الحیلـة ، الذي یقاس به تقدم األمم وتطورها ، وهي الدلیل على اهتما

 :١٩ . (  

وتعد التربیة من العناصر األساسیة في تقدم البشریة ، فهـي العملیـة المنظمـة التـي تتضـمن 

األفعال واإلجراءات التي تحدث بالتبادل بین المعلم والمتعلم وهي عملیة مقصودة ال تحدث بشكل 

ن هـذا التخطـیط فـي أعلــى أشـكال التنظـیم فــي عشـوائي بـل تحتـاج إلــى تخطـیط علمـي مـنظم ویكــو 

المؤسسات التعلیمیة والتربویة ألن هدف التربیة أوًال وأخیرًا هو إحداث التغییر المرغوب في سلوك 

  ) . ١٢ – ١١:  ١٩٩٨المتعلمین (عدس ، 

ولعل أبرز تأكید خرجت به التربیة الحدیثة وما زال هذا التأكید قائمًا حتـى الیـوم هـو إشـراك 

التعلمــي إذ ان بقــاء المــتعلم مســتقبًال للمعلومــات فقــط دون قدرتــه –تعلم فــي الموقــف التعلیمــي المــ

ــــــــتعلم بشــــــــكل فعــــــــال  ــــــــى التراجــــــــع الســــــــلبي وعــــــــدم حــــــــدوث ال ــــــــؤدي إل ــــــــى التفاعــــــــل معهــــــــا ی عل

) ، لذلك صارت التربیة أداة مهمة من أدوات البناء الحضـاري وعـامًال ٩٠:  ٢٠٠١(السامرائي ، 

التغییرات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیـة فـي العـالم فهـي تعـد الفـرد للحیـاة كـي فعاًال في إحداث

یسهم في بنـاء مجتمعـه والنهـوض بـه فـي میادینـه كافـة مـن خـالل تـوفیر فـرص مالئمـة لنمـوه نمـوًا 

  ) . ٢١:  ١٩٧٧متكامًال في جمیع جوانب شخصیته (عبد العزیز ، 
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مة الرئیسیة التي تعمل على تزویـد الطلبـة بالمعلومـات وتعد التربیة العلمیة من العوامل المه

والمفــاهیم والمــدركات الوظیفیــة فــي مجــاالت العلــوم وتنمیــة المهــارات واالتجاهــات العلمیــة وطــرق 

التفكیــر بمــا تجعلــه متمكنــًا مــن فهــم البیئــة التــي یعــیش فیهــا مــدركًا لظواهرهــا بــالطرق التــي تجعلــه 

المشــكلة التــي تعترضــه فــي حیاتــه وحلهــا علــى فهــم علمــي ســلیم متمكنــًا منهــا وقــادرًا علــى مواجهــة

  ) . ٧٣:  ١٩٩٩(العكیلي ، 

ومن أجل ذلك أصبحت مادة العلوم ضرورة في حیاة الفرد وأصبحت سالحه الذي یدعم بـه 

الواقــع ویبلــغ بــه الحقیقــة وأصــبحت وســیلته فــي التحــرر وســبیله إلــى تنظــیم الحیــاة بمــا یكفــل هنــاءه 

  ) . ٢٧:  ١٩٨٧لمجتمع ورقیه وتقدمه (سعدي ، ومن ثم سعادة ا

إن التطور السریع في تدریس العلوم بغیة تسخیرها في خدمة المجتمع ونمائه ، دعا الكثیـر 

مــن الــدول الیــوم فــي إحــداث تغییــرات جذریــة فــي اســتراتیجیات تــدریس العلــوم ، وتــوفیر اإلمكانــات 

حــل مشــاكلهم لزیــادة فاعلیــة وظیفــة تــدریس المادیــة الالزمــة مــن أجــل إكســاب الطلبــة القــدرة علــى 

  ) . ٢٧:  ١٩٩٩العلوم في المدارس (نشوان وجبران ، 

كمــا ان تــدریس العلــوم وفقــًا لألســلوب العلمــي یهــدف إلــى تنمیــة الحــس العلمــي لــدى المــتعلم 

كقدرته على وضع االحتماالت وخطط العمـل وأسـلوب الدراسـة (المعالجـة) ، كمـا ینبغـي أن یعمـل 

هوض بالفرد والمجتمع وتنمیة قدرة التفكیر العلمي لدى المتعلم .ألجل الن

  )٦:  ٢٠٠١(المقرم ، 

وان التطــور الــذي حــدث فــي منــاهج العلــوم یعــد مــن الممیــزات الرئیســیة للتربیــة العلمیــة فــي 

الوقــت الحاضــر ، إذ قامــت كثیــر مــن الــدول والهیئــات العالمیــة بمشــروعات لتطــویر تــدریس العلــوم 

المدارس االبتدائیة والمتوسطة واالعدادیة واتفقت هذه المشروعات جمیعًا على هدف ومناهجه في 

  ) . ٢٩٤:  ١٩٩٠رئیسي هو تطویر تدریس العلوم (محمد وأمین ، 

ویعـــد تـــدریس األحیـــاء أحـــد العلـــوم الرئیســـیة فـــي حیـــاة اإلنســـان ، فـــإذا كانـــت الكیمیـــاء علـــم 

ینیات مــن القــرن الســابق فــإن علــم األحیــاء هــو علــم العشــرینیات والفیزیــاء علــم األربعینیــات والخمســ

العقود األخیرة من القرن السابق ومازال یقرن بالقرن الجدید . 

  )١٧٩:  ٢٠٠٦(المولى والحمداني ، 

ولمــا كــان علــم األحیــاء یتمیــز عــن العلــوم األخــرى بــدوره الخــاص والفریــد الــذي یؤدیــه فــي 

یة علم األحیاء إلى أنه یـدرس اإلنسـان بوصـفه كـائن الحیاة والتربیة المعاصرة ویرجع جزء من أهم

حي من الكائنات الحیة الكثیرة التي یقوم بدراستها وبهذه الدراسة یزداد فهم االنسـان لجسـمه وعقلـه 

ونفسـه وســلوكه والعوامـل التــي تـؤثر فیــه ، كمـا تــزداد قدرتـه علــى تفسـیر الظــواهر التـي تحــدث فــي 

یراه مناسبًا بشأنها . محیط جسمه فیدرك أسبابها ویتخذ ما

  )٢:  ٢٠٠١(السلماني ، 
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ونظــرًا ألهمیــة علــم األحیــاء ، فقــد نــال اهتمامــًا كبیــرًا فــي تطــویر أهدافــه ومناهجــه وطرائــق 

الــذي  (BScS)تدریســه ، فعلــى مســتوى االهتمــام العــالمي هــدف مشــروع منــاهج العلــوم اإلحیائیــة 

ین تـدریس مـادة األحیـاء ، ومـن هـذا المنطلـق فقـد أعده المعهد األمریكي للعلوم اإلحیائیة إلى تحس

تم اختیار موضوعات المحتوى للمشروع من وجهة نظر حدیثة ، ومـن ضـمن مـا تناولتـه : تكامـل 

التركیـــب والوظیفـــة وتنظـــیم الكـــائن الحـــي ، والتطـــور والتفاعـــل بـــین الكـــائن الحـــي والبیئـــة والعلـــم ، 

كــز علــى اســتخدام أســالیب البحــث واالستقصــاء فــي وتطــویر المفــاهیم اإلحیائیــة تــدریجیًا ، كمــا یر 

) ، لذا بدأت االتجاهات الحدیثة في بنـاء منـاهج ٥٧:  ٢٠٠١دراسة العلوم اإلحیائیة (عطا اهللا ، 

علــم األحیــاء تأخــذ بــالمنحنى االجتمــاعي وهــذا المنحنــى ال یتوقــف عنــد المعلومــات اإلحیائیــة بــل 

ا المتعلمـون فـي حیـاتهم الیومیـة الناتجـة عـن تفاعـل یتسع لیشمل المشكالت والقضایا التـي یواجههـ

ـــم األحیـــاء وأهـــدافها أخـــذ یمـــزج  ـــذلك فـــإن محتـــوى منـــاهج عل المجتمـــع مـــع العلـــم والتكنولوجیـــا ، ل

  ) . ٤:  ٢٠٠١المعلومات األحیائیة بالمهارات واالتجاهات والقیم في محتوى متكامل (السلماني ، 

رائـق واسـتراتیجیات تدریسـیة عدیـدة فـي مجـال وفي ضوء هذه التطورات الحدیثة ، ظهرت ط

تـــدریس المـــواد كافـــة تـــدعو المعلمـــین إلـــى اتبـــاع الطریقـــة التدریســـیة التـــي تنســـجم وطبیعـــة المـــادة 

  ) . ٥٧:  ١٩٨٩التعلیمیة وأهدافها وحاجات التالمیذ ومیولهم (نشوان ، 

لــك التــي تــؤدي ویتفــق المربــون جمیعــًا علــى ان أفضــل طرائــق التــدریس واســتراتیجیاته هــي ت

إلـــى الـــتعلم الجیـــد وتســـاعد المـــدرس علـــى النجـــاح فـــي إحـــداث التغییـــر المرغـــوب فیـــه لـــدى الطلبـــة 

ــتعلم  ومتضــمنة اإلجــراءات المخططــة التــي یتبعهــا المــدرس فــي تعاملــه مــع الطلبــة بقصــد جعــل ال

الفعالــة  ســهًال میســورًا ، إذ ان االهتمــام باســتراتیجیات تــدریس العلــوم وتحســینها هــو أحــد الوســائل

السـتمرار النهضـة العلمیــة والتكنولوجیـة إذ بهـا یمكــن إنـارة تفكیــر المـتعلم وٕاكسـابه القــدرة علـى حــل 

المشكالت وتزویده بالمفاهیم األساسیة للمعرفة ومن ثم االرتقاء بمستوى تحصیله الدراسي 

(Victory, 1975 : 20)

سـاهم فـي تحقیـق ذلـك الهـدف إذ وتعد استراتیجیة العصف الذهني من االستراتیجیات التي ت

تعد نشاطًا جماعیًا متمیزًا فهي تزود الطلبة بمجموعته مـن القواعـد لتولیـد األفكـار وتحفیـز اإلبـداع 

,Frants)لوضع بدائل وحلول جدیدة لحل المشكلة موضوع الدراسة  1975: 175).

الــب فــي موقــف كمــا انهــا تعــد مــن أبــرز االســتراتیجیات التدریســیة التــي تؤكــد علــى جعــل الط

) . إذ تعتمـد هـذه االسـتراتیجیة علـى طـرح موضـوع مـا ، أو ١٠:  ٢٠٠٥نشط وفعـال (الـدلیمي ، 

مشكلة معینة على الطالب وٕاعالمهم بكل جوانبها والعوامل المؤثرة فیها .

  )١٤٧:  ٢٠٠٣(علي ، 

یتهـا فـي ولقد أشارت العدید من البحـوث والدراسـات المسـتخدمة لهـذه االسـتراتیجیة إلـى إیجاب

جعـــــــــــــل الطالـــــــــــــب أكثـــــــــــــر فعالیـــــــــــــة ونشـــــــــــــاطًا ذهنیـــــــــــــًا ، فمـــــــــــــثًال أشـــــــــــــارت دراســـــــــــــة كوالنـــــــــــــدو 
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Collando, ) إلى فاعلیة استراتیجیة العصف الذهني في التفكیر اإلبداعي ، كما ظهرت (1997

) إلـــى وجـــود أثـــر دال إحصـــائیًا لطریقـــة العصـــف الـــذهني فـــي ٢٠٠٦دراســـة المـــولى والحمـــداني (

) فقد توصل إلـى ٢٠٠٥الثاني المتوسط في مادة األحیاء ، أما الدلیمي (تحصیل طالبات الصف 

أن استخدام طریقة العصف الذهني في التدریس تؤدي إلى رفع مستوى التحصیل الدراسـي وتنمیـة 

) إلى وجود أثـر دال إحصـائیًا ٢٠٠٩التفكیر اإلبداعي عند الطلبة ، كما أظهرت دراسة الحیاوي (

داعي والدافعیة نحو العمل المختبري . في تنمیة التفكیر اإلب

ومـــن جهـــة أخـــرى فقـــد اهـــتم المربـــون فـــي تـــدریس العلـــوم بموضـــوع عملیـــات العلـــم ، ویؤكـــد 

التربویـون فــي التربیــة العلمیــة علــى ان اكتســاب الطلبـة عملیــات العلــم یجــب ان یكــون هــدفًا رئیســیًا 

ع مـــا وصـــلت إلیـــه أحـــدث ) . ویتماشـــى هـــذا الهـــدف مـــ١٠١:  ٢٠٠٤لتـــدریس العلـــوم (زیتـــون ، 

االتجاهــات التربویــة فــي أن یكــون الطالــب هــو محــور العملیــة التعلیمیــة ویــتم ذلــك بإتاحــة الفرصــة 

للطالب في أن یشارك مشاركة فعالـة فـي عملیـات الـتعلم عـن طریـق البحـث والنشـاط العملـي الـذي 

شغل بأشیاء حقیقیة یقوم به فیشاهد ، ویفرض الفروض ، ویجري التجارب ویقیس ، ویستنتج ، فین

تكون مصدرًا لخبرات مباشرة تمثل الصورة الصادقة لطبیعة العلم .

  )١٠١:  ١٩٩٣(حمادة ، 

وتعتبر عملیـات العلـم مهـارات عقلیـة ، حیـث یـرى (فنلـي) أن كـل عملیـة مـن هـذه العملیـات 

فــي  هــي مهــارة عقلیــة محــددة یمكــن تطبیقهــا مــن أجــل فهــم الظــاهرة ، وهــي قابلــة للتعمــیم وتســهم

التفكیــر العقالنــي فــي المشــكالت الیومیــة ، أمــا (كانینــه) فإنــه یــرى أن هــذه المهــارات هــي األســاس 

لالستقصــاء العلمــي ، فهــي ضــروریة لــتعلم المفــاهیم والمبــادئ التــي یــتم توظیفهــا فــي الوصــول إلــى 

  ) . ٥:  ١٩٩٢استدالالت استقرائیة صادقة (عیاصرة ، 

العلـم إلـى مـرجعین سـیكولوجیین : األول مـا ذكـره برونـر ویسـتند االهتمـام بمهـارات عملیـات 

، وقــد أكــد فیــه علــى ضــرورة التركیــز فــي الســنتین  ١٩٦١فــي كتابــه (العملیــات فــي التربیــة) عــام 

المدرســیتین األولــى والثانیــة علــى عملیــات الــتعلم الیــدوي مــن مالحظــة وتصــنیف وترتیــب... وقــال 

ي الغایـة بـذاتها فـي الـتعلم ، أمـا المرجـع السـیكولوجي بضرورة أن تكون هذه العملیـات التعلیمیـة هـ

الثاني فهو ما نظره بیاجیه وتالمذته حول مفهوم تطور التفكیر المنطقي بأنه یتطور حسب مراحل 

أربــع متتالیــة ، هــي الحــس حركیــة ، ومــا قبــل العملیــات ، والعملیــات المادیــة، والعملیــات المجــردة 

حل األربع بأنماط معینة مـن العملیـات وتتمیـز هـذه المراحـل ویتصف التفكیر في كل من هذه المرا

التفكیریة بفترات عمریة محددة ، ولذا فـإن عملیـات التفكیـر فـي كـل مـن هـذه المراحـل األربـع تـؤثر 

  ) . ٢٤٩:  ١٩٩٦في نوع التعلم وكمه (رواشدة وخطایبة ، 

وفي ضوء ما تقدم یمكن بلورة أهمیة البحث الحالي بالنقاط اآلتیة :
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اســتخدام اســتراتیجیة حدیثــة التطبیــق فــي مدارســنا وهــي طریقــة العصــف الــذهني مــع طالبــات .١

الصف الخامس العلمي في مادة األحیاء . 

أهمیة تدریس العلوم طرائقها وأسالیبها واستراتیجیاتها . .٢

تطرقه لموضوع عملیات العلم وأهمیة تنمیتها لدى طالبات الصف الخامس العلمي ..٣

تحدید مشـكلة البحـث بـالتعرف علـى أثـر اسـتخدام اسـتراتیجیة العصـف الـذهني وبذلك یمكن 

في تنمیة عملیات العلم لدى طالبات الصف الخامس العلمي مقارنة بالطریقة االعتیادیة . 

ھدف البحث : 
یهدف البحث الحالي إلى التعرف على أثر اسـتخدام اسـتراتیجیة العصـف الـذهني فـي تنمیـة 

طالبات الصف الخامس العلمي . عملیات العلم لدى

فرضیة البحث : 
ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسط درجات المجموعـة التجریبیـة التـي تـدرس علـى وفـق 

استراتیجیة العصف الذهني ومتوسط درجات المجموعة الضابطة والتـي تـدرس علـى وفـق الطریقـة 

خامس العلمي . االعتیادیة في تنمیة عملیات العلم لدى طالبات الصف ال

حدود البحث : 
اقتصر البحث على : 

  . ٢٠١٠/  ٢٠٠٩طالبات الصف الخامس العلمي في مدینة الموصل للعام الدراسي .١

. ٢٠١٠/  ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي .٢

الفصــل الثالــث والرابــع مــن الكتــاب المقــرر لمــادة األحیــاء للصــف الخــامس العلمــي ، الطبعــة .٣

  ) . ٢٠٠٦عشر سنة (السابعة 

تحدید المصطلحات : 
أوالً: االستراتیجیة : 

عرفها كل من : 

بأنها " األهداف التعلیمیة والتحركات التي یقوم بهـا المـدرس وینظمهـا لیسـیر ) : ١٩٩١ماهر (-

  ) .٢٨:  ١٩٩١وفقها في تدریسه " (ماهر ، 

اءات التطبیقیة التي یختارها المعلـم بأنها " مجموعة من التنظیمات واإلجر ) : ١٩٩٧الخوالدة (-

فـــي ضـــوء مبـــادئ وفرضـــیات بمـــا یـــتالءم مـــع بنیـــة المـــادة التعلیمیـــة وحاجـــات التالمیـــذ لتحقیـــق 

  ) . ١١:  ١٩٩٧األهداف التربویة المقصودة من الموقف التعلیمي " (الخوالدة ، 
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سـبقًا لتعینـه علـى بأنها " مجموعة من اإلجـراءات التـي یخططهـا المعلـم م) : ٢٠٠٣الفتالوي (-

تنفیذ التدریس في ضوء اإلمكانـات المتاحـة لتحقیـق األهـداف التدریسـیة متضـمنة أبعـادًا مختلفـة 

مــــن أهــــداف وطرائــــق تقــــدیم المعلومــــات واألمثلــــة وطریقــــة التقــــویم ونــــوع األســــئلة المســــتخدمة " 

  ). ٨٥: ٢٠٠٣(الفتالوي، 

جموعــة مــن اإلجــراءات التــي یخططهــا هــي خطــة منظمــة لمالتعریــف اإلجرائــي لالســتراتیجیة : -

المعلم لتحقیق أهداف المادة المراد تدریسها . 

ثانیاً: العصف الذھني : 
عرفه كل من : 

بأنه " مصطلح غیر تكتیكي ألسالیب معینة إلثارة التفكیـر االبتكـاري ) : ١٩٧٣( Goodكود  -

عــة الصــغیرة التـــي تــتم فیهـــا فــي تطــویر أفكـــار جدیــدة متضــمنًا فعالیـــة فردیــة أو فعالیـــة المجمو 

,Good)محاولة مدروسة للتفكیر "  1973 : 70).

بأنـــه " اســـتعمال الـــدماغ أو العقـــل فـــي التصـــدي النشـــط للمشـــكلة ویهـــدف ) : ١٩٩٩جـــروان (-

أساســـًا إلـــى تولیـــد قائمـــة مـــن األفكـــار التـــي یمكـــن أن تـــؤدي إلـــى حـــل المشـــكلة مـــدارا لبحـــث " 

  ).١١٧: ١٩٩٩(جروان،

بأنه " تولید وٕانتاج أفكار وآراء إبداعیة من األفراد والمجموعات لحل مشـكلة ) : ٢٠٠٤محمد (-

معینــــة وتكــــون هــــذه األفكــــار واآلراء جیــــدة ومفیــــدة . أي وضــــع الــــذهن فــــي حالــــة مــــن اإلثــــارة 

والجاهزیة للتفكیر فـي كـل االتجاهـات لتولیـد أكبـر قـدر مـن األفكـار حـول المشـكلة بحیـث یتـاح 

  . )١:  ٢٠٠٤ ،ظهور كل اآلراء واألفكار " (محمدة یسمح بللفرد جو من الحری

استراتیجیة تدریس حدیثة تشجع على التفكیر في جـو مـن التعریف اإلجرائي للعصف الذهني : -

الحریة واألمان وتقوم هـذه االسـتراتیجیة علـى عـرض موقـف مشـكل مثیـر للتفكیـر للتوصـل إلـى 

، مع عدم إصدار األحكام علیها إلى أن تتوقـف أكبر عدد ممكن من الحلول واألفكار الجدیدة

األفكار تجاه موضوع الدرس. 
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ثالثاً: عملیات العلم : 
عرفها كل من : 

بأنهــا " العملیــات التــي تتكــون مــن مجموعــة مــن المهــارات التــي بهــا یــنظم ) : ١٩٩٣حمــادة (-

لهـا إلـى اإلجابـة عـن االنسان المالحظات ویجمع البیانات ، ویبني العالقات ، ویسعى من خال

التساؤالت وتبدأ بالبسیط منها وهي المالحظة وتنتهي باألكثر تعقیدًا وهي التجریب " . 

  )١٠٢:  ١٩٩٣(حمادة ، 

بأنها " عملیات عقلیة تهتم بالمالحظات ، والتنبؤ وفرض الفروض والتخطیط ) : ٢٠٠٣علي ( -

  )٦٣:  ٢٠٠٣التجریبي". (علي ، 

: " مجموعـة مـن القـدرات والعملیـات العقلیـة الخاصـة الالزمـة لتطبیـق بأنهـا) : ٢٠٠٤زیتون (-

  ) . ١٠١:  ٢٠٠٤طرق العلم والتفكیر العلمي بشكل صحیح " (زیتون ، 

سلســلة مــن العملیــات العقلیــة التــي تمارســها طالبــة الصــف التعریــف اإلجرائــي لعملیــات العلــم : -

ارســة المنهجیــة العلمیــة والتــي تتطلــب مــن الخـامس العلمــي والتــي تشــتمل علــى التفكیــر أثنــاء مم

الطالبــة تمثــل المعلومــات ومعالجتهــا وتظهــر هــذه المعلومــات علــى شــكل مهــارات كالمالحظــة 

مـن خـالل اسـتجابتها علـى فقـرات وتقـاس والتنبؤ واالستدالل واستخدام األرقـام وضـبط التغیـرات 

اختبار مهارات عملیات العلم المعد ألغراض البحث . 

ظریة ودراسات سابقة : خلفیة ن
أوالًُ◌: العصف الذھني : 

تعد استراتیجیة العصف الذهني أكثـر االسـتراتیجیات شـیوعًا واسـتخدامًا فـي المیـدان التربـوي 

) ، إذ ان اســـتراتیجیة عصـــف الـــدماغ أو العصـــف الـــذهني قـــد أسســـها ٧٠:  ٢٠٠٥(المجمعـــي ، 

) ١٩٥٧ظهـر فـي طبعتـه األولـى عـام () وطّورهـا فـي كتابـه الـذي ١٩٣٨بصیغة علمیة أوزبـورن (

(Applied Imagination) لــم یكــن أوزبــورن راضــیًا عــن عملــه فــي مجــال النشــر لــذا فقــد اتجــه

Brain)لتحضـــیر اســـتراتیجیة عصـــف الـــدماغ  storming) مـــن أجـــل تولیـــد األفكـــار مـــن جهـــة

  ) . ١٠:  ١٩٩٤وتقویمها من جهة أخرى (السامرائي ، 

د وٕانتــاج أفكــار وآراء إبداعیــة مــن األفــراد والمجموعــات لحــل ویقصــد بالعصــف الــذهني تولیــ

مشــكلة معینــة ، وتكــون هــذه األفكــار واآلراء جیــدة ومفیــدة أي وضــع الــذهن فــي حالــة مــن اإلثــارة 

والجاهزیــة للتفكیــر فــي كــل االتجاهــات لتولیــد أكبــر قــدر مــن األفكــار حــول المشــكلة أو الموضــوع 

لحریة یسمح بظهور كل اآلراء واألفكار . المطروح ، بحیث یتاح للفرد جو من ا

  )٢:  ٢٠٠٣(محمد ، 
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وأطلق على العصف الذهني تعابیر متعددة منها استمطار األفكار ، قـدح الـذهن ، عصـف 

األفكــار ، األســئلة المفتوحــة ، تــوارد األفكــار ، أمــا أصــل كلمــة عصــف ذهنــي (تحفیــز أو إثــارة أو 

المشكلة " على أنـه موقـف بـه طرفـان یتحـدى أحـدهما إمطار للعقل) فإنها تقوم على تصور " حل

اآلخر ، العقل البشري (المـخ) مـن جانـب والمشـكلة التـي یتطلـب حلهـا مـن جانـب والبـد للعقـل مـن 

االلتفــاف حــول المشــكلة والنظــر فیهــا مــن أكثــر مــن جانــب واحــد ومحاولــة تطویقهــا واقتحامهــا بكــل 

فكار التي تتولد بنشاط وسرعة وتشبه العاصفة .الحیل الممكنة ، اما هذه الحیل فتتمثل في األ

  )٣٩:  ٢٠٠٦(علي ، 

المبادئ األساسیة للعصف الذھني : 
العصف الذهني إلى مبدأین أساسیین هما : إستراتیجیةتستند 

ان انتقاد األفكار أو اإلسراف في تقویمها عند بدایة ظهورها قد یؤدیان إلـى خـوف الطالـب أو .١

أكثر من الكم فیبطئ تفكیره وتنخفض نسبة األفكار المبدعة لدیه إلى اهتمامه بالكیف 

  )١١:  ٢٠٠٤(السامرائي ، 

التركیز على الجانب الكمي على اعتبار أن (الكم یولد الكیف) ، حیث یهتم الباحثون في هذا .٢

المجال بكم األفكـار المطروحـة فـي جلسـات العصـف الـذهني إیمانـًا مـنهم بـأن هـذا الكـم یـؤدي 

ع األفكــار ، ومــن ثــم إلــى جــدتها وأصــالتها وهــو األمــر الــذي یتــیح للمشــاركین فــي هــذه إلــى تنــو 

الجلسـات أفقــًا أوســع ، وبیئـة خصــبة لتولیــد األفكـار الجدیــدة األصــیلة ، ممـا یــؤدي فــي النهایــة 

إلـى إنتــاج أفكـار ذات نوعیــة أكفـأ وأدق وأكثــر تبلـورًا ، وهــذا ال یمكـن التوصــل إلیـه مــن خــالل 

  ) . ٤٧:  ١٩٩٩حدودة (الحمادي ، األفكار الم

القواعد الرئیسیة للعصف الذھني : 
إرجــاء تقــویم األفكــار المطروحــة حتــى نهایـــة الجلســة حتــى ال نكبــت أفكــار اآلخــرین ونـــدعهم .١

یعبرون عنها ویشعرون بالحریة لكي یعبروا عن أحاسیسهم وأفكارهم بدون تقییم . 

ود . إطالق حریة التفكیر أثناء الجلسة دون قی.٢

التركیز على استمطار أكبر قدر من األفكار من المشاركین ولیس على نوعها . .٣

  ) ٨:  ٢٠٠١جواز تناول أفكار اآلخرین للبناء علیها أو تطویرها . (اإلشراف التربوي ، .٤

العصف الذھني : إستراتیجیةمراحل 
توجد ثالث مراحل لهذه االستراتیجیة وهي : 

هــا توضــیح المشــكلة وتحلیلهــا إلــى عناصــرها األولیــة ثــم تبویــب هــذه یــتم فیالمرحلــة األولــى : -

.)٤:  ٢٠٠٣ي أثناء جلسة العصف الذهني (محمد،العناصر لیسهل عرضها على الطلبة ف
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ــة : - ــة الثانی وفیهــا تــتم تهیئــة جــو اإلبــداع والبــدء بالعصــف الــذهني واســتمطار األفكــار المرحل

هم معــین األفكــار مــن قبــل رئــیس الجلســة والــذي فضــًال عــن إثــارة المشــاركین إذا مــا نضــب لــدی

یكون في أغلب األحیان المدرس نفسه ، ویطلب من الحاضرین االلتزام بما یأتي : 

تجنب النقد أو التقویم اإلیجابي والسلبي لألفكار المطروحة . .١

تقبل أي فكرة مهما كانت . .٢

اإلدالء بأكثر ما یمكن من األفكار . .٣

وكیفیة بنائها وتغیرها وتجمیعها . متابعة أفكار اآلخرین.٤

  ) ٢٣:  ٢٠٠٧(عبد الرزاق ، 

مرحلة تقویم األفكار حیث تتصف جلسـات العصـف الـذهني بأنهـا تـؤدي إلـى المرحلة الثالثة : -

تولیـد عـدد كبیــر مـن األفكـار حــول المشـكلة المعروضـة ، ویجــري تقـویم تلـك األفكــار فـي ضــوء 

  )١٧:  ٢٠٠١، للتطبیق).(الطیطي، الفائدة ، والقابلیةمجموعة من المعاییر منها (األصالة

مزایا استراتیجیة العصف الذھني : 
سهل التطبیق فال یحتاج إلى تدریب طویل من قبل مستخدمیه في برامج التدریب ..١

اقتصادي ال یتطلب عادة أكثر من مكان مناسب وسبورة وطباشیر . .٢

لمتعلم . ینمي التفكیر اإلبداعي / االبتكاري عند ا.٣

ینمي الثقة بالنفس من خالل طرح الفرد آراءه بحریة دون تخوف من نقد اآلخرین لها. .٤

  )٩٤: ٢٠٠٩ینمي القدرة على التعبیر بحریة . (الصرایرة وآخرون ، .٥

ثانیاً : عملیات العلم : 
ة اهتم المربون في تدریس العلوم خالل السـنوات السـابقة بعملیـات العلـم ، وأكـدوا علـى أهمیـ

تعلیمها فـي المرحلـة االبتدائیـة والمتوسـطة والثانویـة . وعملیـات العلـم هـي قـدرات عقلیـة یسـتخدمها 

الفــرد فــي جمــع وتحلیــل البیانــات لحــل المشــكالت كــذلك یســتطیع اســتخدامها لصــیاغة أو اســتنباط 

ئج إجابات لألسئلة ، وتبریر وجهات النظر وتفسیر األحداث واإلجـراءات ،وتفسـیر أو وصـف النتـا

  ) . ٤:  ١٩٩٩(أبو رمان ، 

كمــا یـــرى قســم مـــن البــاحثین أنـــه ال توجـــد عنــد طلبـــة المدرســة الثانویـــة قــدرة علـــى ممارســـة 

مهارات البحث العلمي أو مهارات التفكیر العلمي وهذا یتناقض مع أهم أهداف التربیة العلمیة فـي 

تي أكد علیها بیاجیه حینما قال : المدرسة الثانویة ، وهو تنمیة مهارات التفكیر والبحث العلمي وال

" إن الهـــدف الـــرئیس للتربیـــة هـــو تكـــوین أجیـــال یتمكنـــون مـــن عمـــل أشـــیاء جدیـــدة ، ولـــیس إعـــادة 
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األشیاء القدیمة التي قامت بها األجیال السابقة ، وتشكیل العقول التي ال تقبل كل شـيء یقـدم لهـا 

  ) . ٤:  ٢٠٠٢من دون تمحیص وتحلیل " (الصمیدعي ، 

ات العلم هي األنشطة التي یمارسها العلماء في أثنـاء التوصـل إلـى نتاجـات العلـم مـن فعملی

جهــة والحكــم علــى هــذه النتاجــات مــن جهــة أخــرى . ویشــیر برونــر إلــى هــذه العملیــات علــى أنهــا 

عادات تعلیمیة یكتسبها المتعلم في أثناء عملیة التعلیم والتعلم ، فـي حـین یـرى جانییـه أنهـا قـدرات 

  ) . ٦٣:  ٢٠٠٣تعلمة (علي ، عقلیة م

) أنه إلجراء النشاطات العلمیة أو التجارب العلمیة یحتاج الطالب إلى ٢٠٠٤ویرى زیتون (

ـــم یـــتمكن الطالـــب مـــن امـــتالك هـــذه القـــدرات أو العملیـــات  قـــدرات عقلیـــة خاصـــة ویعتقـــد أنـــه مـــا ل

شـاطاته العملیـة المختبریـة ویمارسها فعًال فإنه سـیواجه كثیـرًا مـن الصـعوبات فـي دراسـته أو تنفیـذ ن

  ). ١٠١:  ٢٠٠٤وتسمى هذه القدرات العقلیة الخاصة بـ (عملیات العلم) (زیتون، 

وتقسم عملیات العلم إلى نوعین هما : 

أ . عملیات العلم األساسیة : 

وهي عملیات علمیة أساسیة (بسیطة نسبیًا) یسهل اكتسـابها وتعلمهـا وتـأتي فـي قاعـدة هـرم 

  ) ٦٥:  ٢٠٠٣لعلم ، وتضم المهارات اآلتیة : (علي ، تعلم عملیات ا

:Observing. المالحظة ١

هي انتبـاه مقصـود ومـنظم نحـو الظـواهر أو األحـداث ، یمارسـه المـتعلم مـن خـالل الحـواس 

بغیة اكتشاف األسباب التي تجعل الظاهرة أو الحدث یسلك سلوكًا معینًا . 

:Classifying. التصنیف ٢

ــــــــى  ــــــــدرة عل ــــــــى أســــــــاس الخصــــــــائص الق ــــــــات) عل ــــــــي مجموعــــــــات (فئ ــــــــع األشــــــــیاء ف تجمی

المشتركة التي تمیزها . 

:Measuring. القیاس ٣

ـــًا  ـــدیرًا كمی ـــدیر الظـــاهرة موضـــوع الدراســـة تق ـــاس المناســـبة لتق ـــد أدوات القی ـــى تحدی القـــدرة عل

واستخدامها بدقة ، والقیام بالعملیات الحسابیة المرتبطة بهذه القیاسات . 

:Deductingستنباط أو االستنتاج . اال٤

وهي عملیة عقلیة یتم فیها االنتقال من العـام إلـى الخـاص ، ومـن الكلیـات إلـى الجزئیـات ، 

كأن یتوصل الطالب من تعمیم علمي معروف إلى نتائج جزئیة خاصة . 

:Inducting. االستقراء ٥

مـن الجزئیـات إلـى العمومیـات وهي عملیة عقلیـة یـتم فیهـا االنتقـال مـن الخـاص إلـى العـام و 

كــأن یتوصــل الطالــب مــن مالحظاتــه لحقــائق (أمثلــة) معینــة أو حــاالت فردیــة منفصــلة إلــى تعمــیم 

علمي . 
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:Inferring. االستدالل ٦

وهـي عملیـة تهـدف إلـى وصـول المـتعلم (الطالـب) إلـى نتـائج معینـة تعتمـد علـى أسـاس مــن 

األدلة والحقائق المناسبة الكافیة . 

:Predictingلتنبؤ . ا٧

وتتضــمن هــذه المهــارة اســتخدام المعلومــات الســـابقة لــدى المــتعلم للتنبــؤ بحــدوث ظـــاهرة أو 

حادثة في المستقبل ، وذلك في ضوء المعلومات واألحداث الجزئیـة المتصـلة بالظـاهرة أو الحادثـة 

موضوع الدراسة . 

Using. استخدام األرقام ٨ Numbers:

م األرقام والرموز الریاضیة في وصف وتحلیل نتائج التجریب . القدرة على استخدا

Using. استخدام عالقات المكان والزمان ٩ Space/Time Relationship:

وهي عملیة عقلیة مكملـة السـتخدام األرقـام ، تتطلـب العالقـات الریاضـیة والقـوانین والقواعـد 

المفاهیم العلمیة ذات العالقة . العلمیة التي تعبر عن عالقات مكانیة أو زمانیة بین

:Communicating. التواصل ١٠

هو قدرة المتعلم على إدراك وفهم أفكار اآلخرین أو عـرض أفكـاره بطریقـة مفهومـة لآلخـرین 

مستخدمًا في ذلك وسائل مختلفة لنقل هذه األفكار . 

  )١٠٢:  ٢٠٠٤) (زیتون ، ٦٥:  ٢٠٠٣(علي ، 

:ب. عملیات العلم المتكاملة

وهي عملیات عقلیة متقدمة تعتمد على عملیـات العلـم األساسـیة ، ولـذا تسـتخدم فـي مراحـل 

التعلیم المتأخرة نظرًا لما تتطلبه من قدرات عقلیة علیا . وتضم العملیات اآلتیة : 

:Interpretingتفسیر البیانات . ١

والحظها وصـنفها الطالـب وتشمل عملیة التفسیر ، تفسیر المعلومات والبیانات التي جمعها 

وكذلك تفسیر البیانات والنتائج التي توصل إلیها وذلك في ضوء المعلومـات التـي یمتلكهـا الطالـب 

.

Defining. التعریف اإلجرائي ٢ operationally:

القدرة على وصف الظاهرة أو الحدث بصورة قابلة للمالحظة والقیاس . 

Controlling. ضبط المتغیرات ٣ variables:

القدرة على تحدید متغیرات الدراسة المستقلة والتابعة مع عزل أثر المتغیرات الدخیلـة تمهیـدًا 

  لفرض الفروض . 
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:Hypothesizing. فرض الفروض ٤

القــدرة علــى وضــع حــل مبــدئي لمشــكلة مــا ، یصــف العالقــة بــین متغیــرات الدراســة ویحتمــل 

.الصواب والخطأ بناًء على نتائج التجریب

:Experimental. التجریب ٥

موقـف اصـطناعي الختبــار صـحة الفــروض ، یعـزل فیــه المـتعلم المتغیــرات الدخیلـة ویــدرس 

أثر المتغیر المستقل على المتغیر التابع بغیة التأكـد مـن مـدى صـحة معلومـة معینـة ، أو محاولـة 

التوصل إلى التعمیمات التي تحكم سلوك المتغیر التابع . 

  )٢٨:  ٢٠٠٥) (خطایبة ، ٧٠:  ٢٠٠٣(علي ، 

وٕان عملیــــات العلــــم المعتمــــدة فــــي البحــــث هــــي : المالحظــــة ، التنبــــؤ ، اســــتخدام األرقــــام ، 

التعریف اإلجرائي ، ضبط المتغیرات . 

دراسات سابقة : 
أطلعت الباحثة على العدید من الدراسات السابقة التي تضمنت استراتیجیة العصف الذهني 

ومواد دراسیة أخرى فضـًال عـن الدراسـات التـي تضـمنت متغیـر عملیـات العلـم وقـد في مادة العلوم 

ارتأت الباحثة عرضها في محورین على النحو اآلتي : 

أوالً : الدراسات التي تناولت العصف الذھني : 
,Collando). دراسة كوالندو ١ 1997):

تلمیحــات المعیاریـة واالرتبــاط هـدفت الدراسـة إلــى معرفـة أثـر اســتراتیجیة العصـف الـذهني وال

الثنائي على التفكیر اإلبداعي ، واسـتخدمت الدراسـة تصـمیم المجموعـة الضـابطة ذات االختبـارین 

القبلـــي والبعـــدي ، وكانـــت أداة الدراســـة هـــي اختبـــار تـــورانس لقیـــاس التفكیـــر اإلبـــداعي (الطالقـــة ، 

المرونة ، األصالة) . 

) من اإلناث ٥١وطالبة وزعت حسب الجنس إلى () طالب ١٠٠تكونت عینة الدراسة من (

) من الذكور ، وأظهرت النتائج أن تعلیمات العصف الـذهني والتلمیحـات المعیاریـة كانـت ٤٩، و(

ــم تــزد المرونــة ، كمــا ان  أكثــر فعالیــة مــن االرتبــاط الثنــائي فــي زیــادة الطالقــة واألصــالة ولكنهــا ل

مـن أسـلوب التلمیحـات المعیاریـة فـي زیـادة كـل مـن استراتیجیة العصف الذهني كانت أكثر فاعلیة 

(الطالقـة والمرونـة واألصـالة) ، وٕان أسـلوب االرتبـاط الثنـائي لـم یكـن أكثـر فاعلیـة مـن اســتراتیجیة 

العصف الذهني والتلمیحات المعیاریة في تأثیره في األصالة . 

(Collando, 1997: 17)
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:٢٠٠٥. دراسة الدلیمي (٢ (
ـــ ـــداعي هـــدفت الدراســـة إل ـــر اإلب ـــذهني فـــي التفكی ـــة العصـــف ال ـــر اســـتخدام طریق ى معرفـــة أث

والتحصــیل الدراســي لــدى طلبــة الصــف الرابــع العــام فــي مــادة األحیــاء ، أجریــت هــذه الدراســة فــي 

) طالبــــًا لكــــل مجموعــــة ٢٧) طالبــــًا بواقــــع (٥٤مدینــــة الموصــــل ، إذ تكونــــت عینــــة البحــــث مــــن (

ار تــورانس لقیــاس التفكیــر اإلبــداعي والــذي أوجــد الباحــث واســتخدم الباحــث أداتــان ، األولــى اختبــ

) فقـرة ، واسـتمرت التجربـة ٥٠صدقه وثباته ، أما األداة الثانیة فهي اختبـار تحصـیلي مكـون مـن (

) یومــًا ، وبعــد االنتهــاء مــن التطبیــق أظهــرت النتــائج اإلحصــائیة باســتخدام االختبــار التــائي ٤١(

(T-Test)قلتین إلــــى وجــــود فــــرق ذي داللــــة إحصــــائیة بــــین درجـــــات لعینتــــین متــــرابطتین ومســــت

االختبــارین القبلــي والبعــدي للتفكیــر اإلبــداعي ولمصــلحة المجموعــة التجریبیــة ، أمــا فــي التحصــیل 

فكانت النتائج أیضًا لصالح طالب المجموعة التجریبیـة الـذین درسـوا بطریقـة العصـف الـذهني فـي 

  . ب)  –: أ  ٢٠٠٥مادة األحیاء (الدلیمي ، 

:٢٠٠٦. دراسة المولى والحمداني (٣ (
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام طریقة العصـف الـذهني فـي التحصـیل الدراسـي لـدى 

طالبــات الصــف الثــاني المتوســط فــي مــادة األحیــاء ، أجریــت هــذه الدراســة فــي مدینــة الموصــل إذ 

) طالبـة ٣٦عـة التجریبیـة ، و() طالبـة فـي المجمو ٣٣) طالبة بواقع (٦٩تكونت عینة البحث من (

) فقـرة مـن نـوع االختیـار ٤٠في المجموعة الضابطة ، وأعد الباحثان اختبارًا تحصیلیًا مكونـًا مـن (

) یومــــًا ، وبعــــد االنتهــــاء طبــــق االختبــــار علــــى عینــــة البحــــث ٤٥مــــن متعــــدد واســــتمرت التجربــــة (

لعینتــین مســتقلتین إلــى وجــود (T-Test)فــأظهرت النتــائج اإلحصــائیة باســتخدام االختبــار التــائي 

فرق ذي داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة مما یدل على فعالیة طریقـة العصـف الـذهني 

  ) . ١٧٨:  ٢٠٠٦في تدریس مادة األحیاء (المولى والحمداني ، 

:٢٠٠٩. دراسة الحیاوي (٤ (
ة التفكیــر اإلبــداعي هــدفت الدراســة إلــى معرفــة فاعلیــة اســتراتیجیة العصــف الــذهني فــي تنمیــ

قسم الفیزیـاء . أجریـت هـذه الدراسـة فـي –والدافعیة نحو العمل المختبري لدى طلبة الصف الرابع 

) طالبــًا وطالبــة فــي ٤٨) طالبــًا وطالبــة بواقــع (٨٨مدینــة الموصــل ، إذ تكونــت عینــة البحــث مــن (

البحـث أداتـین األولــى فـي المجموعـة الضـابطة وتطلــب) طالبـًا وطالبــة٤٠المجموعـة التجریبیـة و(

ـــة نحـــو العمـــل المختبـــري واســـتمرت  ـــاس الدافعی ـــة مقی ـــداعي ، أمـــا األداة الثابت ـــر اإلب اختبـــار للتفكی

التجربــــة فصــــًال دراســــیًا كــــامًال ، وبعــــد االنتهــــاء طبــــق الباحــــث أدوات البحــــث علــــى المجمــــوعتین 

تفوق المجموعة التجریبیة لعینتین مستقلتین(T-Test)وأظهرت النتائج باستخدام االختبار التائي 

التـــي درســـت باســـتخدام العصـــف الـــذهني علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــي تنمیـــة التفكیـــر اإلبـــداعي 

  ب) . –: أ  ٢٠٠٩والدافعیة نحو العمل المختبري (الحیاوي ، 
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ثانیاً : الدراسات التي تناولت عملیات العلم : 
:٢٠٠٢دراسة الصمیدعي (-١ (

ة أثر اسـتخدام الـتعلم التعـاوني فـي تنمیـة مهـارات العملیـات العلمیـة هدفت الدراسة إلى معرف

ـــة الممیـــزات . أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي مدینـــة  ـــع االعـــدادي فـــي ثانوی ـــات الصـــف الراب ـــدى طالب ل

) طالبـــة فـــي المجموعـــة التجریبیـــة ٣٢) طالبـــة بواقـــع (٦٤الموصـــل إذ تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (

واعتمـدت الباحثـة علـى أداة جـاهزة لقیـاس عملیـات العلـم ) طالبة في المجموعـة الضـابطة ،٣٢و(

) فقـرة مصـنفة فـي مسـتویات خمسـة علـى حسـب عملیـات العلـم المقاسـة لكـل منهـا ٣٠مكونة من (

ـــــة ( ـــــى ١٣واســـــتغرقت التجرب ـــــة األداة عل ـــــة طبقـــــت الباحث ) أســـــبوعًا ، وبعـــــد االنتهـــــاء مـــــن التجرب

تفوق المجموعة التجریبیة على (Z-Test)لزائي المجموعتین وأظهرت النتائج باستخدام االختبار ا

  : أ ) .  ٢٠٠٢المجموعة الضابطة في عملیات العلم (الصمیدعي ، 

:٢٠٠٢دراسة الحافظ (-٢ (
تعلمي علـى وفـق نظریـة النـدا التنظیمیـة االستكشـافیة –هدفت الدراسة إلى تصمیم تعلیمي 

–العلـم وتحصـیل طلبـة الثـاني قسـم الكیمیـاء لتجارب الكیمیاء الفیزیاویـة وكشـف أثـره فـي عملیـات 

) طالبـًا ٤٧كلیة التربیة ، أجریـت هـذه الدراسـة فـي مدینـة الموصـل ، إذ تكونـت عینـة البحـث مـن (

) طالبـــًا وطالبـــة فـــي ٢٥وطالبـــة مـــن طلبـــة الصـــف الثـــاني قســـم الكیمیـــاء فـــي كلیـــة التربیـــة بواقـــع (

موعة الضابطة ، وأعد الباحث أداتین ، األولى ) طالبًا وطالبة في المج٢٢المجموعة التجریبیة و(

) فقـرة وبعـد ٢٥) فقرة ، أمـا الثانیـة اختبـار عملیـات العلـم مكـون (٤٢اختبار تحصیلي مكون من (

تطبیـــق التجربـــة وجمـــع البیانـــات أظهـــرت النتـــائج تفـــوق طلبـــة المجموعـــة التجریبیـــة الـــذین یجـــرون 

التعلمي على طلبة المجموعة الضـابطة –تعلیمي تجارب الكیمیاء الفیزیاویة على وفق التصمیم ال

  : أ ) .  ٢٠٠٥(الحافظ ، 

:٢٠٠٥دراسة السبیل (-٣ (
هدفت الدراسة التعرف إلـى أثـر اسـتخدام كـل مـن دورة الـتعلم ونمـوذج جانییـه علـى اكتسـاب 

هـذه  عینة من تلمیذات الصف الثالث االبتدائي للمفاهیم العلمیة ومهـارات عملیـات العلـم ، أجریـت

) تلمیـذة ٩٦الدراسة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة بمدینـة الریـاض ، إذ تكونـت عینـة البحـث مـن (

وزعــن إلــى ثــالث مجموعــات متســاویة اتخــذت اثنتــان منهــا تجریبیــة درســت األولــى بــأنموذج دورة 

قـة التعلم ودرست الثانیة بأنموذج جانییه ، في حین عدت المجموعة الثالثة ضـابطة درسـت بالطری

االعتیادیة ، وبعـد االنتهـاء مـن تطبیـق التجربـة وجمـع البیانـات أظهـرت النتـائج تفـوق المجمـوعتین 

التجـــریبیتین علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــي اكتســـاب المفـــاهیم العلمیـــة وعملیـــات العلـــم (الســـبیل ، 

١٣:  ٢٠٠٥ . (  
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:٢٠٠٧دراسة الخشاب ( -٤ (
ج دورة الـتعلم فـي تنمیـة مهـارات عملیـات العلـم هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام أنموذ

لــدى طالبــات الصــف الرابــع العــام واتجاهــاتهن نحــو الریاضــیات . أجریــت هــذه الدراســة فــي مدینــة 

) طالبـــة فـــي المجموعـــة التجریبیـــة ٤٢) طالبـــة بواقـــع (٧٩الموصـــل إذ تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (

بــارًا لقیــاس عملیــات العلــم مكونــًا مــن ) طالبــة فــي المجموعــة الضــابطة ، أعــدت الباحثــة اخت٣٧و(

) فقــرة فــي حــین اعتمــدت علــى مقیــاس جــاهز لقیــاس االتجــاه نحــو الریاضــیات ، واســتغرقت ٢٠(

ـــة فصـــًال دراســـیًا كـــامًال ، وبعـــد االنتهـــاء مـــن التجربـــة طبقـــت الباحثـــة أدوات البحـــث علـــى  التجرب

ــــائي  ــــائج باســــتخدام االختبــــار الت لعینتــــین مســــتقلتین تفــــوق (T-Test)المجمــــوعتین وأظهــــرت النت

المجموعــة التجریبیــة علــى المجموعــة الضــابطة فــي عملیــات العلــم ، كمــا أظهــرت النتــائج بأنــه ال 

ـــین متوســـط نمـــو االتجـــاه نحـــو الریاضـــیات ألفـــراد المجمـــوعتین  ـــة إحصـــائیة ب یوجـــد فـــرق ذو دالل

  ب) . –: أ  ٢٠٠٧التجریبیة والضابطة (الخشاب ، 

اسات السابقة : مؤشرات ودالالت من الدر
بعد استعراض الدراسات السابقة في كـال المحـورین اسـتخرجت الباحثـة المؤشـرات والـدالالت 

اآلتیة : 

. الھدف : ١
كــان هــدف دراســات المحــور األول التعــرف علــى أثــر اســتخدام اســتراتیجیة العصــف الــذهني 

لیمي) ودراسة (الحیاوي) ، ودراسة (الد(Collando)في التفكیر اإلبداعي كما في دراسة كوالندو 

فضــــًال عــــن متغیــــر الدافعیــــة نحــــو العمــــل المختبــــري ، وفــــي التحصــــیل كمــــا فــــي دراســــة (المــــولى 

والحمــداني) ، أمــا البحــث الحــالي فقــد هــدف إلــى اســتخدام اســتراتیجیة العصــف الــذهني فــي تنمیــة 

أثر استخدام طریقـة أو أكثـر فـي عملیات العلم ، أما دراسات المحور الثاني فقد هدفت إلى معرفة

تنمیـــة عملیـــات العلـــم كمـــا فـــي دراســـة (الصـــمیدعي) ودراســـة (الحـــافظ) ودراســـة (الســـبیل) ودراســـة 

(الخشاب) ، وعلیه فـإن البحـث الحـالي یتفـق مـع دراسـات المجموعـة الثانیـة فـي اسـتخدامها طریقـة 

تدریسیة واحدة ومعرفة أثرها في تنمیة عملیات العلم . 

ینة : . الع٢
فیما یخص حجم العینات المستخدمة في الدراسات السابقة نالحظ أنها تباینت في أحجامها 

تبعــًا للتصــامیم واألهــداف والمتغیــرات التــي تضــمنتها كــل دراســة إذ تــراوح عــدد أفــراد العینــة مــا بــین 

كحــد أعلــى ،(Collando)) فــرد فــي دراســة ١٠٠) فــردًا فــي دراســة (الحــافظ) كحــد أدنــى و(٤٧(
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) طالبــة مــن طالبــات الصــف الخــامس ٧٣أمــا البحــث الحــالي فقــد تكونــت عینــة البحــث فیــه مــن (

العلمي . 

. األداة : ٣
اســـتخدمت أغلـــب الدراســـات الســـابقة اختبـــار تـــورانس لقیـــاس التفكیـــر اإلبـــداعي مثـــل دراســـة 

(Collando)ملیــات ودراســة (النعیمــي) ودراســة (الحیــاوي) والدراســات األخــرى تناولــت متغیــر ع

العلــم مثــل دراســة (الصــمیدعي) و(الحــافظ) ودراســة (الســبیل) ، فضــًال عــن دراســة الخشــاب التــي 

تناولــت عملیــات العلــم مــع االتجاهــات ، أمــا البحــث الحــالي فســیعتمد علــى اختبــار لقیــاس عملیــات 

  العلم . 

إجراءات البحث : 
التصمیم التجریبي : .أوالً 

التجریبیــــة المتكافئــــة ویضــــم هــــذا التصــــمیم طریقــــة اعتمــــدت الباحثــــة تصــــمیم المجموعــــات

-٢٧٦:  ١٩٩٠المجموعة التجریبیة الواحدة والمجموعة الضابطة الواحـدة (داود وعبـد الـرحمن ، 

  ) :١) ، وكما موضح في الشكل (٢٧٧

اختبار بعديالمتغیر المستقلاختبار قبليالمجموعة

التجریبیة
عملیات العلم

استراتیجیة العصف الذهني
عملیات العلم

الطریقة االعتیادیةالضابطة

مجتمع البحث وعینتھ : .ثانیاً 
یتضـــمن مجتمـــع البحـــث جمیـــع طالبـــات الصـــف الخـــامس العلمـــي فـــي المـــدارس االعدادیـــة 

  ) . ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الصباحیة للبنات الموجودة في مدینة الموصل للعام الدراسي (

طالبــات الصــف الخــامس العلمــي فــي اعدادیــة ) طالبــة مــن٧٣أمـا عینــة البحــث فتمثلــت بـــ (

) اختیــرت قصــدیًا مــن مجتمــع البحــث لألســباب ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الرســالة للبنــات للعــام الدراســي (

اآلتیة : 

تعاون إدارة المدرسة مع الباحثة . .١

احتواء المدرسة على أربعة صفوف للخـامس العلمـي ممـا یعطـي للباحثـة فرصـًا أكثـر الختیـار .٢

العینة . 
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، وفـق الخطـط المعـدة مـن قبـل الباحثـةن مدرسة المادة مع الباحثة فـي تقـدیم الـدرس علـى تعاو .٣

) طالبــة فــي المجموعــة ٣٥) ، وقــد وزعــت الباحثــة العینــة علــى مجمــوعتین بواقــع (١ملحــق (

) یوضح ذلك .١) طالبة في المجموعة الضابطة ، والجدول (٣٨التجریبیة و(

  ) ١الجدول (

عدد عینة أفراد البحث 

عدد الطالبات طریقة التدریس المجموعـةالشعبة

٣٥العصف الذهني التجریبیة أ

٣٨الطریقة االعتیادیةالضابطة د

٧٣المجمـوع

تكافؤ المجموعتین : .ثالثاً 
بعــد ان تــم اختیــار العینــة وتقســیمها عشــوائیًا إلــى مجمــوعتین وقبــل البــدء بتطبیــق التجربــة ، 

ة التكافؤ بین المجموعتین في عدد من المتغیرات (العمر الزمني ، درجـة مـادة أجرت الباحثة عملی

األحیــــــاء فـــــــي نصــــــف الســـــــنة ، الــــــذكاء ، المســـــــتوى التعلیمــــــي لألمهـــــــات ، المســــــتوى التعلیمـــــــي 

) یوضح ذلك . ٢لآلباء ، درجة اختبار عملیات العلم القبلي) والجدول (

  ) ٢الجدول (

ات التكافؤ ألفراد مجموعتي البحث القیمة التائیة المحسوبة لمتغیر 

  العـددالمجموعةالمتغیرات
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

العمر الزمني 
٣٥١٩٩.٧١٤٣٧.٠١٤٩٩ت

٠.٧١٩  
٣٨١٩٨.٥٢٦٣٧.٠٨٥٣٤ض

درجة مادة 

األحیاء 

٣٥٧٠.٦٨٥٧١٦.٣٥٠٥٢ت
٠.٥٦٤  

٣٨٦٨.٧٣٦٨١٣.٠٩١٥٤ض

درجة الذكاء 
٣٥٤٠.٥٧١٤٢٦.٨٦٤٩٠ت

٠.٥٤٤  
٣٨٤٣.٨٩٤٧٢٥.٣٢٨٩٦ض

اختبار عملیات 

العلم القبلي

٣٥١١.٣١٤٣١.١٥٧٣٧ت
٠.٦٧١  

٣٨١١.٥٢٦٣١.٥٠٢٠١ض

  ١.٩٩٩* قیمة (ت) الجدولیة = 
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)وبمـا أن قیمـة  t )المحسـوبة أقـل مـن قیمـة ( t ى ) عنـد مسـتو ١.٩٩٩الجدولیـة البالغـة ((

) وهذا یعني أن المجموعتین متكافئتان في جمیع هـذه المتغیـرات ٧١) ودرجة حریة (٠.٠٥داللة (

، وأیضــــًا قامــــت الباحثــــة بــــإجراء التكــــافؤ بــــین مجمــــوعتي البحــــث فــــي المســــتوى التعلیمــــي لآلبــــاء 

والمستوى التعلیمي لألمهات باستخدام مربع كاي كوسیلة إحصائیة . 

:المستوى التعلیمي لآلباء 
حصلت الباحثة على البیانات المتعلقة بمستوى تعلیم اآلباء في كلتـا المجمـوعتین باسـتخدام 

اســـتمارة المعلومـــات تـــم تصـــنیف تلـــك البیانـــات إلـــى ثـــالث فئـــات لكـــل مجموعـــة تبعـــًا للمســـتویات 

التعلیمیة (ابتدائیة فما دون ، متوسطة واعدادیة ، معهد وكلیة) . وتم استخدام مربـع كـاي كوسـیلة

إحصــــائیة وتبــــین بأنــــه ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین مجمــــوعتي البحــــث فــــي متغیــــر 

) وهـي أقـل مـن ٠.٥٧٦المستوى التعلیمي لآلباء ، إذ بلغت القیمـة التائیـة المحسـوبة لمربـع كـاي (

) وهــي تشــیر ٢) ودرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٥.٩٩الجدولیــة لمربــع كــاي البالغــة (

) یوضح ذلك : ٣المجموعتین في هذا المتغیر والجدول (إلى تكافؤ 

  ) ٣الجدول (

كاي للفرق بین المجموعتین في متغیر المستوى التعلیمي لآلباء مربع نتائج اختبار 

  العـدد المجموعة

المستوى التعلیمي لآلباء 
قیمة مربع كاي 

المحسوبة 
ابتدائیة فما 

  دون 

متوسطة 

واعدادیة
جموع الممعهد وكلیة

٣٥٨١٥١٢٣٥التجریبیة 

٣٨١٠١٣١٥٣٨الضابطة   ٠.٥٧٦

٧٣١٨٢٨٢٧٧٣المجمـوع

  ٥.٩٩* قیمة مربع كاي الجدولیة = 

المستوى التعلیمي لألمھات : 
تـم اســتخدام اإلجــراء نفسـه حیــث تــم تصـنیف البیانــات إلــى ثـالث فئــات (ابتدائیــة فمــا دون ، 

وكلیة) ، وفي ضـوء التكـرارات لكـل مسـتوى عولجـت البیانـات باسـتخدام متوسطة واعدادیة ، معهد 

مربع كاي كوسیلة إحصائیة فأظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائیًا بین مجمـوعتي البحـث 

) وهــي أقــل مــن القیمــة ٣.٨٧٥فــي هــذا المتغیــر ، إذ بلغــت القیمــة التائیــة المحســوبة لمربــع كــاي (

) وهــي تشــیر ٢) ودرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٥.٩٩(الجدولیــة لمربــع كــاي البالغــة 

) یوضح ذلك : ٤إلى تكافؤ المجموعتین في هذا المتغیر ، والجدول (
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  ) ٤الجدول (

نتائج اختبار مربع كاي بین مجموعتي البحث في المستوى التعلیمي لألمهات

  العـدد المجموعة

المستوى التعلیمي لآلباء 
قیمة مربع كاي 

حسوبة الم
ابتدائیة فما 

  دون 

متوسطة 

واعدادیة
المجموع معهد وكلیة

٣٥٢٠١٠٥٣٥التجریبیة 

٣٨١٣١٧٨٣٨الضابطة   ٠.٥٧٦

٧٣٣٣٢٧١٣٧٣المجمـوع

  ٥.٩٩* قیمة مربع كاي الجدولیة = 

أداة البحث : 
لـم . لقـد اطلعـت لغرض تحقیق هدف البحـث وفرضـیته تتطلـب ذلـك أداة لقیـاس عملیـات الع

ــم فــي األدبیــات والدراســات الســابقة مثــل دراســة (أبــو رمــان ،  الباحثــة علــى اختبــارات عملیــات العل

) ودراســة (الصــمیدعي ، ٢٠٠٢) ودراســة (الحـافظ ، ١٩٩٧) ودراسـة (رواشــدة وخطابیـة ، ١٩٩١

ارًا ) ، وباالعتمـــاد علـــى هـــذه الدراســـات أعـــدت الباحثـــة اختبـــ٢٠٠٧) ودراســـة (الخشـــاب ، ٢٠٠٢

) فقــرة مصــنفة فــي مســتویات خمســة بحســب عملیــات العلــم المقاســة ١٨لعملیــات العلــم مكونــًا مــن (

  ) : ٥بكل منها كما موضح في الجدول (

  ) ٥الجدول (

توزیع فقرات اختبار عملیات العلم 

العـددتسلسل الفقرات عملیات العلم ت

١٦٢–١٤المالحظة١

١٣٦-١٠–٥–٤–٣–١التنبؤ٢

١١٣–٩–٦ضبط المتغیرات ٣

١٧٤–١٢–٧–٢استخدام األرقام ٤

١٨٣-١٥–٨التعریف اإلجرائي٥

فقرة١٨المجمــوع 
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صدق األداة : 
اســـتخرجت الباحثـــة الصـــدق الظـــاهري لالختبـــار وذلـــك مـــن خـــالل عرضـــه علـــى عـــدد مـــن 

ــم الــنفس التربــوي وطرائــق التــدریس لغــرض بیــان مــن ذوي االختصــاص فــي مجــال ع)١(الخبــراء  ل

صـالحیة االختبــار ، ولــم تحـذف أیــة فقــرة مـن فقــرات االختبــار ولكـن تــم تعــدیل بعضـها وبــذلك عــد 

  ) . ٢االختبار جاهزًا للتطبیق ملحق (

تصحیح األداة : 
وضعت الباحثة معیارًا لتصحیح االستجابات على فقرات االختبار وعلى النحو اآلتي : 

درجة واحدة لإلجابة الصحیحة عن كل فقرة من فقرات االختبار . .١

صفر لإلجابة غیر الصحیحة أو المتروكة أو التي تتضمن إجابتین وبذلك تكـون أعلـى درجـة .٢

) درجة وأقلها (صفرًا) . ١٨لالختبار هي (

تطبیق األداة على العینة االستطالعیة : 
) طالبـة مـن ٦٥ینـة اسـتطالعیة تكونـت مـن (طبقت الباحثة اختبار عملیات العلـم علـى ع

طالبــات الصــف الخــامس العلمـــي مــن اعدادیــة األنـــدلس للبنــات ومــن خـــالل ذلــك حــددت الباحثـــة 

) دقیقــة ، ولحســاب القــوة التمییزیــة للفقــرات تــم تصــحیح ٤٥الــزمن الــذي اســتغرقه االختبــار وهــو (

سـمت هـذه العینـة إلـى فئتـین همـا إجابات الطالبـات ثـم ترتیبهـا مـن أعلـى درجـة إلـى أدنـى درجـة وق

) حیـــث بلـــغ ١٣٠:  ٢٠٠١%) وهـــي الفئـــة الـــدنیا (الظـــاهر ،  ٢٧%) وهـــي الفئـــة العلیـــا و( ٢٧(

) ١٨) طالبة ، وبلـغ عـدد الطالبـات فـي المجموعـة الـدنیا (١٨عدد الطالبات في المجموعة العلیا (

طالبة أیضًا . 

أسماء السادة الخبراء :  )١(

طرائق تدریس عامة كلیة التربیة األساسیة أ. د. فاضل خلیل ابراهیم 

طرائق تدریس الفیزیاءكلیة التربیة أ.م.د. عبد الرزاق یاسین 

  ي علم النفس التربو كلیة التربیة األساسیة أ.م.د. خشمان حسن علي 

علم النفس التربوي كلیة التربیة األساسیة أ.م.د. ثابت محمد خضیر 

طرائق تدریس التاریخ كلیة التربیة األساسیة أ.م.د. أحالم أدیب داؤد 

طرائق تدریس الجغرافیة كلیة التربیة األساسیة أ.م.د. فائزة أحمد 

علوم الحیاةطرائق تدریسكلیة التربیة األساسیة م.د. أمل فتاح زیدان 



بشرى خمیس محمد

٦٩

القوة التمییزیة للفقرات : 
) فأكثر لمـدى قبـول ٠.٢٥لقوة التمییزیة للفقرات بعدما اتخذت معیار (استخرجت الباحثة ا

) وبعــد حسـاب قــوة تمییــز كـل فقــرة مــن فقـرات االختبــار تبــین أنهــا ٨٥:  ١٩٩٢الفقـرة (الروســان ، 

) وهي واقعة ضمن المدى المقبول . ٥٠,٠– ٠ ,٢٥واقعة بین (

ثبات االختبار : 
) إلیجـــاد نســـبة الثبـــات وقـــد بلغـــت قیمتـــه ٢٠ن (طبقـــت الباحثـــة معادلـــة كـــودر ریتشاردســـو 

,Ferguson)) ، وتعــد مثــل هــذه النســبة جیــدة فــي مثــل هــذه الحــاالت ٠.٨٠( 1981: 243).

  ) فقرة . ١٨وبذلك أصبح االختبار جاهزًا للتطبیق بصیغته النهائیة ومكونًا من (

تنفیذ التجربة : 
ئــة مجمــوعتي البحــث وتحقیــق التكــافؤ بعــد اســتكمال المتطلبــات األساســیة للتجربــة مــن تهی

) ١٤/٣/٢٠١٠) أســـابیع فقـــد بـــدأت بتـــاریخ (٦بینهمـــا ، تـــم البـــدء بتنفیـــذ التجربـــة التـــي اســـتمرت (

) وتــم تــدریس المجموعــة التجریبیــة باســتخدام اســتراتیجیة العصــف ٢٢/٤/٢٠١٠وانتهــت بتــاریخ (

علوم الحیاة . الذهني والمجموعة الضابطة بالطریقة االعتیادیة من قبل مدّرسة 

اختبار المجموعتین بعدیاً : 
بعــد االنتهــاء مــن تطبیــق التجربــة وذلــك بتغطیــة الفصــول التــي تــم تحدیــدها قامــت الباحثــة 

  .  ٢٥/٤/٢٠١٠بتطبیق اختبار عملیات العلم البعدي للمجموعتین في یوم الخمیس المصادف 

الوسائل اإلحصائیة : 
ة اآلتیة : استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائی

ـــــرق بـــــین .١ ـــــة الف ـــــین مســـــتقلتین : إلجـــــراء التكـــــافؤ وللتعـــــرف علـــــى دالل ـــــائي لعینت ـــــار الت االختب

المجموعتین المستخدمة في نتائج البحث . 

اختبار مربع كاي : إلیجاد الفرق بین المجموعتین في مستوى تحصیل اآلباء واألمهات . .٢

تمییز الفقرات الموضوعیة . معامل .٣

.(KR-20)تشاردسون معادلة كودر ری.٤
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عرض النتائج ومناقشتھا : 
بعــد جمــع البیانــات عــن أفــراد عینــة البحــث ســتعرض الباحثــة المعلومــات والنتــائج المتعلقــة 

بالمتغیر التابع (تنمیة عملیات العلم) على وفق فرضیة البحث ومن ثم مناقشتها على النحو اآلتي 

:

والتي تنص : النتائج المتعلقة بفرضیة البحث الصفریة 

ال یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة التي تدرس على وفق 

استراتیجیة العصف الذهني ومتوسط درجات المجموعة الضابطة والتـي تـدرس علـى وفـق الطریقـة 

االعتیادیة في تنمیة عملیات العلم لدى طالبات الصف الخامس العلمي . 

البـــات مجمـــوعتي البحــــث عـــن فقـــرات اختبـــار عملیـــات العلــــم ، بعـــد تصـــحیح إجابـــات ط

) درجــة علــى التــوالي ١١.٣٥٨) ، (١٥.٠٠٠أظهــرت النتــائج أن متوســطات عینــة البحــث كانــت (

ولمعرفـــة داللــــة الفـــروق اإلحصــــائیة بــــین المتوســـطات اســــتخدمت الباحثــــة االختبـــار التــــائي الــــذي 

   ) .٦أظهرت نتائجه بحسب ما هي موضحة في الجدول (

  ) ٦الجدول (

نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات اختبار عملیات العلم البعدي لمجموعتي البحث 

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي  العددالمجموعة
القیمة التائیة 

المحسوبة

٣٥١٥.٠٠٠١.٠٠٠٠٠التجریبیة 
١٤.٤٤٠  

٣٨١١.٣٥٨١.١٦٤٩٢الضابطة 

  ٠.٠٥ند مستوى داللة ع ١.٩٩٦ة = قیمة (ت) الجدولی*

المحسـوبة هـي أكبـر مـن قیمـة (t)) أن قیمـة ٦یالحظ من النتائج المعروضة فـي الجـدول (

(t)) وتشـیر هـذه النتیجـة إلـى وجـود فـرق ٠.٠٥) ومسـتوى داللـة (٧١الجدولیة عنـد درجـة حریـة (

ریة . ذي داللة معنویة ولصالح المجموعة التجریبیة وبذلك ترفض الفرضیة الصف

وألجـــل التحقـــق مـــن مـــدى تـــأثیر المتغیـــر المســــتقل فـــي تنمیـــة عملیـــات العلـــم تـــم اســــتخدام 

االختبــــار التــــائي لعینتــــین مســــتقلتین لمقارنــــة متوســــطات الفــــرق فــــي االختبــــارین القبلــــي والبعــــدي 

للمجمـــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة ، فـــأظهرت النتــــائج أن متوســــط الفـــرق فــــي االختبــــارین القبلــــي 

) للمجموعـة ٠.١٨٤٢) للمجموعة التجریبیة وبلغ (٣.٥٧١٤للمجموعة الضابطة إذ بلغ (والبعدي

الضابطة . 

) ٠.٠٥) وعنـد مســتوى داللــة (٧١وعنـد حســاب القیمـة التائیــة المحسـوبة عنــد درجـة حریــة (

) یوضح ذلك . ٧) والجدول (١.٩٩٦) وهي أكبر من القیمة الجدولیة (٨.٧٨٥بلغت (
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  ) ٧الجدول (

االختبار التائي لمتوسط فرق درجات اختبار عملیات العلم القبلي والبعدي لمجموعتي البحث نتائج 

  العددالمجموعة

متوسط الفرق في 

االختبارین القبلي 

والبعدي 

االنحراف المعیاري
القیمة التائیة 

المحسوبة

٣٥٣.٥٧١٤١.٥٧٧١٥التجریبیة 
٨.٧٨٥  

٣٨٠.١٨٤٢١.٧٠٦١٩الضابطة 

٠.٠٥ند مستوى داللة ع ١.٩٩٦قیمة (ت) الجدولیة = *

یدل هذا على وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة ولصالح 

المجموعــة التجریبیــة التــي درســت علــى وفــق اســتراتیجیة العصــف الــذهني وبــذلك تــرفض الفرضــیة 

الصفریة . 

راتیجیة العصــف الــذهني فــي التــدریس إذ ان هــذه وتعــزو الباحثــة هــذا النمــو إلــى فاعلیــة اســت

االسـتراتیجیة تقـدم المعلومــات بطریقـة أفضــل مـن الطریقـة االعتیادیــة حیـث یبــرز دور الطالـب مــن 

خالل هذه االستراتیجیة في إثبات شخصیته وتعزیز أثره اإلیجابي في كونه هدف العملیة التعلیمیة 

مناقشة وٕابداء الرأي والبناء علـى أفكـار اآلخـرین ، كمـا بأسرها ، كما ان هذه االستراتیجیة تشجع ال

انها تنمي لدى الطلبة روح التنافس فضًال عن الحصول على نتائج إیجابیة في التعلیم . 
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االستنتاجات : 
توصلت الباحثـة فـي ضـوء نتـائج البحـث إلـى أن اسـتخدام اسـتراتیجیة العصـف الـذهني أفضـل .١

س مادة األحیاء لطالبات الصف الخامس العلمي. من الطریقة االعتیادیة في تدری

ان استراتیجیة العصـف الـذهني تركـز علـى الطالبـة وجهـدها فـي العملیـة التعلیمیـة فهـي تجیـب .٢

وتناقش وتطرح األفكار . 

التوصیات : 
ضرورة استخدام استراتیجیة العصف الذهني في تدریس مادة األحیاء في المرحلة االعدادیة . .١

رسین والمدرسات على كیفیة استخدام استراتیجیة العصف الذهني في تـدریس مـادة تدریب المد.٢

األحیاء من خالل الدورات التدریبیة . 

إدخـــال اســـتراتیجیات العصـــف الـــذهني فـــي مفـــردات طرائـــق تـــدریس العلـــوم فـــي كلیـــات التربیـــة .٣

األساسیة . 

المقترحات : 
دراسات المستقبلیة اآلتیة : استكماًال للبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء ال

أثــر اســتخدام اســتراتیجیة العصــف الــذهني فــي تنمیــة االتجاهــات العلمیــة والدافعیــة نحــو العمــل .١

المختبري لدى طلبة الصف األول / قسم العلوم . 

أثـــر اســـتخدام اســـتراتیجیة العصـــف الـــذهني فـــي تنمیـــة التفكیـــر التـــأملي لـــدى طـــالب المرحلـــة .٢

االعدادیة . 
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در : المصــا
) ، اســــــــــــــــــتخدام أســــــــــــــــــلوب العصــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــذهني فــــــــــــــــــي ٢٠٠١اإلشــــــــــــــــــراف التربــــــــــــــــــوي (.١

تـــــــــــــــــــدریس المـــــــــــــــــــواد االجتماعیـــــــــــــــــــة ، المملكـــــــــــــــــــة العربیـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــعودیة (انترنـــــــــــــــــــت) . 

www.khayma.com/ajt/asf/.htm

ر الشـــكلي والمهـــارات العلمیـــة ) ، العالقـــة بـــین التفكیـــ١٩٩٩أبـــو رمـــان ، خلـــود علـــي محمـــد (.٢

الجامعة األردنیة –والتحصیل لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي ، كلیة الدراسات العلیا 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة . 

، دار الكتـاب  ١) ، تعلیم التفكیر مفـاهیم وتطبیقـات ، ط١٩٩٩جروان ، فتحي عبد الرحمن (.٣

یة المتحدة . الجامعي ، العین ، اإلمارات العرب

تعلمــي لتجــارب –) ، تصــمیم تعلیمــي ٢٠٠٢الحــافظ ، محمــود عبــد الســالم محمــد عبــد اهللا (.٤

الكیمیـاء الفیزیاویـة وأثــره فـي عملیـات العلــم والتحصـیل الدراســي لطلبـة الصـف الثــاني فـي قســم 

الكیمیاء ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة . 

، دار ابـن حـزم للنشـر والتوزیـع  ١) ، اإلبداع والتفكیـر االبتكـاري ـ ط١٩٩٩لي (الحمادي ، ع.٥

، بیروت ، لبنان . 

) ، مدخل عملیات العلم لتـدریس العلـوم ، مجلـة رسـالة التربیـة ، ١٩٩٣حمادة ، حسن أحمد (.٦

مسقط ، عمان . 

ني في تنمیـة ) ، فاعلیة استراتیجیة العصف الذه٢٠٠٩الحیاوي ، محب الدین محمود أحمد (.٧

التفكیــر اإلبــداعي والدافعیــة نحــو العمــل المختبــري لــدى طلبــة الصــف الرابــع / قســم الفیزیــاء ، 

كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة . 

، دار المسـیرة  ١) ، التصمیم التعلیمي ، نظریة الممارسـة ، ط١٩٩٩الحیلة ، محمد محمود (.٨

ن ، األردن . للنشر والتوزیع ، عما

) ، أثر استخدام أنمـوذج دورة الـتعلم فـي تنمیـة مهـارات ٢٠٠٧الخشاب ، میساء حمید حسن (.٩

عملیات العلم لدى طالبات الصف الرابـع العـام واتجـاههن نحـو الریاضـیات ، رسـالة ماجسـتیر 

غیر منشورة . 

سرة للنشر والتوزیع ، دار المی ١) ، تعلیم العلوم للجمیع ، ط٢٠٠٥خطایبة ، عبد اهللا محمد (.١٠

، عمان ، األردن . 

، وزارة التربیــة  ١) ، طــرق التــدریس العامــة ، ، ط١٩٩٧الخوالــدة ، محمــد محمــود وآخــرون (.١١

والتعلیم ، الیمن . 
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) ، أثــر طریقــة العصــف الــذهني فــي التفكیــر اإلبــداعي ٢٠٠٥الــدلیمي ، ســتار احمــد محمــد (.١٢

ام فـي مـادة األحیـاء ، كلیـة التربیـة ، جامعـة والتحصیل الدراسي لدى طالب الصف الرابـع العـ

الموصل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة .  

) ، مهــارات العملیــات العلمیــة لــدى طلبــة المرحلــة ١٩٩٦رواشــدة ، ابــراهیم وعبــد اهللا خطایبــة (.١٣

، المجلـد الرابـع تعلمیة، مجلة أبحاث الیرموك–ي األردن في ضوء متغیرات تعلیمیةاإللزامیة ف

. ٢٧٥-٢٤٩العدد الثاني ، صعشر ، 

 ١، طم وتطبیقاته التربویة واإلنسـانیة) ، مبادئ القیاس والتقوی١٩٩٢الروسان ، سلیم سالمة (.١٤

، المطابع التعاونیة ، عمان ، األردن . 

، ، دار الشــــروق للنشــــر والتوزیــــع ١ط ) ، أســــالیب تــــدریس العلــــوم ،٢٠٠٤زیتــــون ، عــــایش (.١٥

عمان ، األردن . 

) ، أثر استخدام كل من دورة الـتعلم ونمـوذج جانیـه علـى اكتسـاب ٢٠٠٥عمر (السبیل ، مي .١٦

عینة من تلمیذات الصـف الثالـث االبتـدائي بمدینـة الریـاض للمفـاهیم العلمیـة ومهـارات العلـم ، 

. ١٣٥-١٣) ، ص٩٦مجلة رسالة الخلیج العربي ، العدد (

صفوف الثانیـة لكلیـات التربیـة ) ، الكیمیاء الالعضویة العملي لل١٩٨٧سعدي ، باسم محمد (.١٧

، جامعة الموصل ، دار الكتب ، الموصل . 

) ، أثــر اســتخدام أنمــوذج رایجلــوث فــي ٢٠٠١السـلماني ، أمیــر محمــد ومحمــود طــه عبــد اهللا (.١٨

التحصیل وتنمیة التفكیر العلمي لدى طالب الصف الخامس العلمـي فـي علـم األحیـاء ، كلیـة 

ماجستیر غیر منشورة . التربیة ، جامعة الموصل ، رسالة

) ، أثــر طریقــة العصــف الــذهني فــي تنمیــة التفكیــر ٢٠٠٤الســامرائي ، قصــي محمــد لطیــف (.١٩

الناقد لدى طالب معهد المعلمین المسائي / الرصافة في مادة التاریخ ، مجلة األستاذ ، العدد 

. ١٦-١) ، ص٤٨(

یس المتبعــة لــدى أعضــاء ) ، اســتراتیجیات وأســالیب التــدر ٢٠٠٠الســامرائي ، مهــدي صــالح (.٢٠

) ، العـدد ٢٠الهیئة التدریسیة في كلیات التربیـة فـي بغـداد ، المجلـة العربیـة للتربیـة ، المجلـد (

.  ١٢٠-٩٠) ، ص١(

) ، عصـف الـدماغ وآثـاره فـي تحصـیل الطلبـة ، مجلـة كلیــة ١٩٩٤السـامرائي ، هاشـم جاسـم (.٢١

. ٥٥-١) ، ص٢المعلمین ، العدد (

،  ١) ، استراتیجیات التعلم والتعلیم ، النظریة والتطبیـق ، ط٢٠٠٩ون (الصرایرة ، باسم وآخر .٢٢

عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ، أربد ، األردن . 
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) ، أثر التعلم التعاوني باستخدام اسـتراتیجیة ٢٠٠٢الصمیدعي ، هبة ابراهیم عبد اهللا محمد (.٢٣

نویـة المتمیـزات فـي مدینـة الموصـل ، التعلم معًا في مهـارات العملیـات العلمیـة لـدى طالبـات ثا

كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة . 

، دار المیسـرة للنشـر  ١) ، تنمیة قـدرات التفكیـر اإلبـداعي ، ط٢٠٠١الطیطي ، محمد حمد (.٢٤

والتوزیع ، عمان ، األردن . 

م وتطبیقاتـــــه التربویـــــة ) ، مبـــــادئ القیـــــاس والتقـــــوی٢٠٠٢الظـــــاهر ، زكریـــــا محمـــــد وآخـــــرون (.٢٥

، المطابع التعاونیة ، عمان ، األردن .  ١واإلنسانیة ، ط

) ، أثـــر اســـتخدام العصـــف الـــذهني فـــي اكتســـاب ٢٠٠٧عبـــد الـــرزاق ، لبنـــى یوســـف حســـن (.٢٦

طالب الصف الثامن األساسي استراتیجیات التعلم والدراسة في مادة التربیة اإلسـالمیة ، كلیـة 

ة الموصل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة . التربیة األساسیة ، جامع

) ، المعلـم والتربیـة دراسـة تحلیلیـة مقارنـة لطبیعـة المهنـة ١٩٧٧عبد العزیز ، سلیمان عرفان (.٢٧

، مكتبة األنجلو المصریة ، القاهرة .  ٢، ط

، دار الفكـر للنشـر  ١) ، علم النفس التربوي نظرة معاصـرة ، ط١٩٩٨عدس ، عبد الرحمن (.٢٨

عمان ، األردن . والتوزیع ،

) ، أثر استخدام الوسـائل التعلیمیـة مـن البیئـة المحلیـة فـي ١٩٩٩العكیلي ، أحمد عبد الزهرة (.٢٩

تحصـــیل تالمیـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائي فـــي مـــادة العلـــوم ، مجلـــة كلیـــة المعلمـــین ، العـــدد 

. ٩٢-٧٣) ، ص١٦(

دار المیســـــرة للنشـــــر ،  ١) ، أســـــالیب تـــــدریس العلـــــوم ، ط٢٠٠١عطـــــا اهللا ، میشـــــل كامـــــل (.٣٠

والتوزیع ، عمان ، األردن . 

، دار المیســرة للنشــر  ١) ، التربیــة العلمیــة وتــدریس العلــوم ، ط٢٠٠٣علــي ، محمــد الســید (.٣١

والتوزیع ، عمان ، األردن .

) ، أثر استخدام أسلوبي العصف الـذهني وتـآلف األشـتات ٢٠٠٦علي ، وفاء محمود یونس (.٣٢

والوعي البیئي وٕاكساب المفاهیم اإلحیائیة لمادة البیئة والتلوث لدى في تنمیة التفكیر اإلبداعي

قسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة ، جامعـة الموصـل ، (أطروحـة دكتـوراه –طلبة الصف الثالث 

غیر منشورة . 

) ، استراتیجیات التفكیـر العلمـي التـي یسـتخدمها الطلبـة فـي ١٩٩٢عیاصرة ، محمد سلیمان (.٣٣

یم الثانویة واألساسـیة العلیـا ، الجامعـة األردنیـة ، عمـان ، أطروحـة دكتـوراه غیـر مرحلتي التعل

منشورة. 

، دار الشـروق للنشـر  ١) ، المدخل الى التـدریس ، ط٢٠٠٣الفتالوي ، سهیلة محسن كاظم (.٣٤

والتوزیع ، عمان ، األردن . 
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عامـــة ، دار ) ، أساســـیات فـــي طرائـــق التـــدریس ال١٩٩١مـــاهر ، داؤد ومجیـــد مهـــدي محمـــد (.٣٥

الحكمة للنشر والطباعة ، الموصل ، العراق . 

ــــــــــذهني (التفــــــــــاكر) ، موقــــــــــع انترنــــــــــت ٢٠٠٤محمــــــــــد ، حنفــــــــــي اســــــــــماعیل (.٣٦ ) العصــــــــــف ال

www.khayma,com/ajt/asf.htm.

نــة الســلوك التدریســي ) ، دراســة مقار ١٩٩٠محمــد ، مجیــد مهــدي واحمــد جــوهر محمــد أمــین (.٣٧

-١٩٣) ، ص٩في الصف لثالث طرائق في تدریس الفیزیاء ، مجلـة التربیـة والعلـم ، العـدد (

٣١٤ .

، دار  ١) ، طـــــرق تـــــدریس العلـــــوم ، المبـــــادئ واألهـــــداف ، ط٢٠٠١المقـــــرم ، ســـــعد خلیفـــــة (.٣٨

الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن . 

) ، أثـــر اســـتخدام طریقـــة ٢٠٠٦طـــه الحمـــداني (المـــولى ، مـــآرب محمـــد احمـــد وأمیـــر محمـــود .٣٩

العصف الذهني في التحصیل الدراسي لدى طالبات الثاني المتوسط في مادة األحیاء ، مجلة 

.  ٢١١-١٧٧) ، ص٢) ، العدد (١٣التربیة والعلم ، المجلد (

، دار الفرقــان للنشــر والتوزیــع ، ١) ، الجدیــد فــي تعلــیم العلــوم ، ط١٩٨٩نشــوان ، یعقــوب (.٤٠

عمان ، األردن . 

، دار الفرقـان للنشـر  ١) ، أسـالیب تـدریس العلـوم ، ط١٩٩٩نشوان ، یعقـوب ووحیـد جبـران (.٤١

والتوزیع ، عمان ، األردن . 
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  )١الملحق (

ق إستراتجیة العصف الذهنينموذج لخطة تدریسیة وف

المادة: األحیاء                                             ٢٠١٠الیوم والتاریخ    /     /

الصف والشعبة                                                              الدرس

م/ التنفس

األغراض السلوكیة .أوال

  أن : جعل الطالبة قادرة على

تشرح عملیة التنفس. -١

لدورة  الكاربون. ةتذكر الصفات الرئیسی -٢

الوسائل التعلیمیة .ثانیا

السبورة والطباشیر الملون ، نشرة كارتونیة یوضح علیها إجراءات تنفیذ اإلستراتیجیة .

تهیئة مجموعة العصف.ثالثا

خطوات الدرس.رابعا

ة إثارة انتباه الطالبات وتحفیز دوافعهن نحو الدرس الجدید تحاول المدرس-) دقائق :٥التمهید (-أ

وهو (التنفس) كما تحاول استكشاف معلوماتهن السابقة  وربطها بالدرس الجدید . 

استخدام إستراتجیة العصف الذهني یتطلب التسلسل  في الخطوات -) دقیقة :٣٥العرض ( -ب

التالیة:

/ تحدید المشكلة وعرضها الخطوة األولى

) بتقدیم عرض للموضوع حول التنفس وتبین مدى أهمیة تقوم المدرسة (رئیسة الجلسة

التنفس بالنسبة للكائنات الحیة ، بعدها تقوم المدرسة بإعادة صیغة  المشكلة على النحو األتي:

ماذا یحدث لو لم یكن هناك نبات على سطح األرض؟

/استمطار األفكارالخطوة الثانیة

-الطالبات إلعطاء  اكبر عدد ممكن من األفكار على أن تراعي بها:توجه المدرسة 

احترام الرأي.١

عدم نقد أفكار اآلخرین.٢

عدم  تقدیم تغذیة راجعة فوریة  أو مؤجلة .٣

تقبل أي فكرة مهما كانت .٤

تسجیل األفكار وتبویبها على السبورة .٥

ا  انطالقة الفكار جدیدة في حالة توقف األفكار تحاول المدرسة  اخذ الفكرة الغریبة وجعله.٦
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/ تقیم األفكار الخطوة الثالثة

تقوم المدرسة بمناقشة الطالبات في األفكار المطروحة من اجل  تقیمها وتصنیفها الى:

أفكار أصلیة ومفیدة وقابلة للتطبیق.- أ

أفكار مفیدة ولكنها غیر قابلة للتطبیق.- ب

أفكار مستثناة  ألنها غیر قابلة للتطبیق.-  ج

) دقائق ٥لتقویم (ا .خامسا

بعــد االنتهــاء مــن عــرض الموضــوع  توجــه المدرســة عــدد مــن األســئلة لمعرفــة مــدى فهــم  

الطالبات للموضوع .

بیني أهمیة التنفس للكائنات الحیة؟-١

ما هي الصفات الرئیسة لدورة الكاربون؟-٢

الواجب البیتي.سادسا

مبادالت الغازیة في الكائنات تقوم المدرسة بتحدید موضوع الدرس القادم للطالبات وهو ال

وحیدة الخلیة .
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نموذج الخطة تدریسیة وفق الطریقة االعتیادیة

األحیاء-المادة :                               ٢٠١٠الیوم والتاریخ    /    /

الصف والشعبة:                                            الدرس

م/ التنفس

كیة األغراض السلو  .أوال

جعل الطالبة قادرة على أن :

تشرح عملیة التنفس..١

تذكر الصفات الرئیسة لدورة الكاربون ..٢

الوسائل التعلیمیة .ثانیا

السبورة والطباشیر الملون

.خطوات الدرس.ثالثا

) دقائق٥التمهید (. أ

التنفس ) كما تحاول المدرسة أثارة  نتباه الطالبات وتحفز دوافعهن نحو الدرس الجدید وهو (  

.تحاول استكشاف معلوماتهن السابقة وربطها بالدرس الجدید 

) دقیقة ٣٥عرض الدرس (. ب

بعد تهیئة أذهان الطالبات لموضوع الدرس تنتقل المدرسة الى عرض الفقرات الرئیسیة التي یتألف 

بة منها موضوع الدرس إذ تقوم بكتابة محاور الدرس على السبورة وهي أهمیة التنفس بالنس

، ثم بعد ذلك تقوم المدرسة بشرح المادة مع توجیه بعض للكائنات الحیة/ اكتشاف التنفس 

األسئلة الى الطالبات أثناء الشرح وهي كاآلتي : 

) هل للتنفس أهمیة بالنسبة للكائنات الحیة ؟ ١س

) ما المقصود بالتنفس الخلوي ؟ ٢س

) ما المقصود بعملیة البناء الضوئي ؟ ٣س

ذا أدى التنفس الخلوي الى توازن فّعال ألشكال الحیاة ؟ ) لما٤س

) من هم العلماء الذین قاموا باكتشاف التنفس ؟ ٥س

) دقائق٥التقویم (.رابعا

بعد االنتهاء من عرض الموضوع توجه المدرسة عدد ن األسئلة المعرفة مدى فهم الطالبات 

للموضوع .

بیني أهمیة التنفس للكائنات الحیة ؟.١

ي الصفات الرئیسیة لدورة الكاربون ؟ه ما.٢

لبیتيالواجب ا.خامسا

وهـو المبـادالت الغازیـة فـي الكائنـات وحیـدة  تتقوم المدرسة بتحدیـد موضـوع الـدرس القـادم للطالبـا

الخلیة
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  )٢الملحق (

اختبار عملیات العلم 

یمكـــن عصـــرت أربـــع برتقـــاالت لصـــنع ســـت كاســـات مـــن العصـــیر . مـــا هـــي كمیـــة العصـــیر الـــذي . ١

الحصول علیه من ست برتقاالت ؟ أفرض ان حجوم كل البرتقاالت متساویة .

أ. سبع كاسات      ب. ثمان كاسات    ج. تسع كاسات    د. عشرة كاسات

خصص لكل طفل من أربعة أطفال نباتًا ، حیث قام كل منهم بقیاس ارتفاع النبات المخصص له أربـع مـرات . ٢

ة لمهارة القیاس ، وكانت نتائج القیاس كما في الجدول أدناه ، فأي األطفال خالل حصة صفیة وذلك كممارس

كان األكثر دقة وعنایة في قیاساته . 

القیــاس

الرابعالثالثالثانياألولنبات

سم ٨  سم ١٠  سم ٦  سم ٣  هاني

سم ٤  سم ٥  سم ٥  سم ٤  كامل

سم ٨  سم ٤  سم ١٠  سم ٢  زینب

سم ١  سم ٢  سم ٣  سم ٨  عبیر

د. عبیرج. زینب ب. كامل أ. هاني 

أنظــر إلــى الرســم أدنــاه لمجموعــة مــن المــواد ، فأیهمــا تعتقــد بأنهــا ســتغرق إذا مــا وضــع كــل منهــا فــي . ٣

حوض ماء 

ب. صندوق خشبيأ. قطعة فلین 

د. علبة معدنیة ج. قطعة حجر

وضعت أربـع شـموع متشـابهة تمامـًا ومشـتعلة فـي داخـل أربـع أوانـي زجاجیـة مختلفـة األحجـام كمـا فـي . ٤

الشكل ، أي من ذه الشموع تنطفئ أوًال ؟

عة التــي وضــعت فــي اإلنــاء (ب)   ج. الشــمعة التــي أ. الشــمعة التــي وضــعت فــي اإلنــاء (أ)   ب. الشــم

وضعت في اإلناء (ج)    د. الشمعة التي وضعت في اإلناء (د) 

االناء (أ)            االناء (ب)         االناء (ج)        االناء (د)

ة درجــة حــرارة المــاء فــإذا مــا احتــوت الــدوارق األربعــة اآلتیــة تــزداد ســرعة ذوبــان الســكر فــي المــاء بزیــاد. ٥

على نفس المقدار من الماء والسكر ، ففي أي دورق ستكون سرعة ذوبان السكر أقل ما یمكن ؟ 
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قامـت مجموعـة مـن الطلبـة بـإجراء تجربـة لتحدیـد تـأثیر التسـخین علـى انبـات بـذور زهـرة الشـمس . ان . ٦

ل أهمیة : المتغیر الذي یعتبر ضبطه أق

ب. نوع التربة المستخدمة .   أ. الدرجة التي تم تسخین البذور إلیها   

د. حجم الوعاء المستخدم .ج. مدة تسخین البذور    

) درجة مئویة بینما قیسـت درجـة الحـرارة لهـذا الیـوم ٦-(تم قیاس درجة الحرارة لیوم أمس فوجدت أنها . ٧

تزید درجة حرارة الیوم عن درجة حرارة یوم أمس ؟) درجة مئویة فكم ٢فوجدت أنها (

درجة . ٢-د.   درجة    ٤ج.   درجة    ٨ب.   درجة    ١٠أ. 

إحدى التعریفات اآلتیة صیغت بطریقة إجرائیة (عملیة) : . ٨

أ . الورقة : جزء من النبات . 

ب. الصدفة : جسم صلب یتكون من كاربونات الكالسیوم . 

سة أصناف من الحیوانات لها هیكل داخلي وینتمي إلى مجموعة أكبر ج. الطیر : صنف من خم

تدعى الفقریات .

. الوزن : صفة للجسم یمكـن قیاسـها بتعلیـق الجسـم فـي نهایـة قبـان حلزونـي ومشـاهدة مـدى نـزول القبـان د

لألسفل ، وأخذ مقدار الوزن من التدریج الموجود على القبان . 

حـرارة األكثـر مناسـبة لألسـماك فـأي اإلجـراءات اآلتیـة هـي األفضـل فـي تحدیـد رغبت طالبة في تحدید درجة ال. ٩

درجة الحرارة المناسبة لألسماك ؟

أ . تجهیز ست أحواض خاصة بتربیة األسماك ووضع ستة أسـماك متشـابهة فـي كـل منهـا وحفـظ 

  م. ٢٥كل منها بدرجة حرارة 

ة الحـــرارة فـــي هـــذا الحـــوض ب. وضــع ســـت أســـماك فـــي حــوض لتربیـــة األســـماك ، ثـــم تغیـــر درجــ

م  ٤٠م وأخیــرًا إلــى  ٣٠م وٕالــى  ٢٠م إلــى  ١٥م إلــى  ١٠وخــالل فتــرات متســاویة مــن 

وبعد كل تغییر في درجة الحرارة یالحظ سلوك األسماك . 

ج. تجهیز ست أحواض لتربیة األسماك ووضع ست أسماك فـي كـل منهـا وحفـظ كـل منهـا بدرجـة 

ك األسماك في كل األحواض. م ، ثم یالحظ سلو  ٢٥حرارة 

د. تجهیز ست أحواض لتربیة األسماك ووضع ست أسماك فـي كـل منهـا ، ثـم تغییـر درجـة حـرارة 

م  ٤٠م وٕالـــــى  ٣٥م وٕالـــــى  ٣٠م وٕالـــــى  ٢٥م وٕالـــــى  ٢٠م إلـــــى  ١٥األحـــــواض مـــــن 

ومالحظة سلوك األسماك في كل األحواض . 

غــاز الهلیــوم ، فــإذا كانــت أوزان البالونــات كمــا مــنس الكمیــة إذا احتــوت البالونــات المبینــة أدنــاه نفــ. ١٠

بینها الرسم ، فأي البالونات ستكون سرعة ارتفاعه في الهواء هي األعلى ؟
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قسمت بـان ثمـاني بـذور فاصـولیا إلـى أ{بـع مجموعـات لكـل منهـا بـذرتان ، وعّرضـت مجموعـة منهـا .   ١١

خرى للضوء األخضر ، وأخرى للضـوء األزرق والرابعـة لضـوء أبـیض عـادي . وبعـد للضوء األحمر وأ

تعــّرض المجموعــات لمــدة أســبوعین للضــوء ، تــم قیــاس نمــو هــذه المجموعــات النباتیــة ، وذلــك لمعرفــة 

أیهما كانت أكثر نموًا ، فأي إجراء مما یأتي هو األفضل لتحسین هذه التجربة ؟ 

ء األحمر بكمیات أكبر من الماء . أ . سقي النبات المعرض للضو 

ب. زیادة عدد البذور المستنبتة تحت كل ضوء . 

ج. إنبات البذور تحت الضوء األبیض بتربة رملیة وٕانبات البذور الباقیة بتربة عضویة . 

د. إضافة مجموعة بذور أخرى مستنبتة تحت الضوء البرتقالي إلى مجموعات البـذور فـي التجربـة 

.

الث مــن طــالب الصــف علــى أربــع قیاســات لطــول نبتــه عمرهــا ثمانیــة أیــام وكانــت حصــل ثــ.   ١٢

النتائج (بوحدة السم) كما مبین بالجدول أدناه 

الرابعالثالثالثانياألولالقیاس

  ١  ٢  ٣  ٣  احمد

  ٢  ٢  ٣  ٢  محمود

  ٢  ٦  ٣  ١  أیمن

ان المتوسط الحسابي لقیاسات أیمن األربعة هي :

  ٣د.         ٢ج.         ٤ب.        ٥أ. 

وضــع أحمــد قطعــة ثلــج مكعبــة الشــكل فــي وعــاء فــذابت القطعــة خــالل عشــرین دقیقــة وعنــدما وضــع . ١٣

) دقیقــة وبــدون ان یقــوم بــإجراء التجربــة قــال احمــد ان ٥٠قطعتــي ثلــج فــي نفــس الوعــاء ذابتــا خــالل (

) دقیقة .٦٠ذوبان ثالث قطع من الثلج في نفس الوعاء سیستغرق (

ة احمد من نوع : أ. التجریب    ب. التصنیف   ج. القیاس   د. التنبؤ ان عبار 

یدرك بالحس البصري التغیر في :. ١٤

أ. درجة حرارة الهواء    ب. ارتفاع النبات ج. مذاق مادة غذائیة   د. صوت تحدثه آلة موسیقیة . 

احدى التعریفات اآلتیة صیغت إجرائیًا (عملیًا) . ١٥

من النبات         ب. القلب : عضو ضخ الدم في جسم اإلنسان       أ. الزهرة : جزء

٨٠٠ب. الوزن كغم١٠٠٠أ . الوزن 

  كغم

٥٠٠ج. الوزن 

  كغم

٢٠٠د. الوزن 

  كغم
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غم) من الماء درجة مئویة واحدة .         ١: كمیة الحرارة المطلوبة لرفع درجة حرارة (ج. السعرة

د. الغالصم : أعضاء التنفس في األسماك.

ضعت االخرة فـي حدیقـة لدى ایمان سندانان لنباتات الظل وضعت احداهما داخل المنزل وو . ١٦

المنــزل فــي ظــل مجموعــة مــن األشــجار ، والحظــت ظهــور أصــفرار فــي حافــات بعــض أوراق 

أي العوامل اآلتیة یرجع لها ظهور االصفرار في األوراق؟ :النبات الموجود في الحدیقة .

ج. ارتفاع الرطوبة     د. قلة المیاه .ب. ارتفاع درجة الحرارة أ. شدة اإلضاءة   

م ٤٢oم إلـى ٣٦oوتتـراوح درجـة حـرارة المـریض مـن oم٣٧تبلغ درجة حـرارة الجسـم الطبیعـي . ١٧

فأي موازین الحرارة في الرسم أدناه هو األفضل الستخدامه في قیاس درجة حرارة الجسم ؟ 

. احدى الجمل ال تعتبر تعریفًا إجرائیًا (عملیًا) ١٨

ارب باستخدام المجذاف على سطح الماء .     أ. التجذیف : دفع الق

ب. الثلج:مادة صلبة نصف شفافة یمكن تحویلها إلى سائل بتسخینها إلى درجة حارة صفر مئویة 

.

ج. التماثـــل : عنـــدما نقطـــع مـــن النصـــف ونضـــع االنصـــاف مـــع بعضـــها علـــى طـــول القطـــع فـــإن 

االنصاف تتطابق .     

لون وال طعم وال رائحة ویوجد في جو األرض.د. األوكسجین : غاز لیس له 
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