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اجملزأة التعاوني للمعلوماث  اثر استخذام اسرتاتيجيت التكامل
 لعلميااخلامس  الصف حتصيل طلبت يف  )جمموعاث اخلرباء(

 ملادة الفيزياء االحيائي
 من اعداد الباحثان

 يالعبيد انعام عبد الجبار  م.م         مضيء محمد فريق البياتيم,م 
 المستخلص

اٌزىبًِ اٌزؼبٟٚٔ ٌٍّؼٍِٛبد  خاٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ اصش اعزخذاَ اعزشار١غ٠١ٙذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ  
اٌّغضأح فٟ رؾص١ً عٍجخ اٌخبِظ اٌؼٍّٟ االؽ١بئٟ فٟ ِبدح اٌف١ض٠بء ، ٌٚغشض اٌزأوذ ِٓ ٘ذف 
اٌجؾش رُ ٚضغ اٌفشض١خ اٌصفش٠خ اٌزٟ رٕص ػٍٝ اْ ال رٛعذ فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ ػٕذ 

 خٛعظ دسعبد عٍجخ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌٍز٠ٓ دسعٛا ٚفك اعزشار١غ١( ث١ٓ ِز0,5,ِغزٜٛ اٌذالٌخ )
اٌزىبًِ اٌزؼبٟٚٔ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّغضأح ِٚزٛعظ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌٍز٠ٓ دسعٛا ٚفك 
اٌغش٠مخ االػز١بد٠خ فٟ رؾص١ً ِبدح اٌف١ض٠بء ٚرُ اخز١بس اٌزص١ُّ شجٗ اٌزغش٠جٟ اٌزٞ ٠زىْٛ ِٓ 

خ ٚرُ اخز١بس ِذسعخ اثٓ خٍذْٚ اٌزبثؼخ ٌّذ٠ش٠خ رشث١خ صالػ اٌذ٠ٓ ِغّٛػز١ٓ رغش٠ج١خ ٚضبثغ

ٚثؼذ اعشاء رىبفؤ اٌّغّٛػز١ٓ فٟ ِزغ١ش اٌؼّش اٌضِٕٟ  (68)ثبٌغش٠مخ اٌؼشٛائ١خ ٚثٍغذ ػ١ٕخ اٌجؾش 

ِٚٓ  (SPSS)ثبألشٙش ٚاٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ ِٚٓ صُ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اؽصبئ١ب ٚرٌه ثبالعزؼبٔخ ثجشٔبِظ 

ٚرُ اٌزؾمك ِٓ صذق ، فمشح ِٓ ٔٛع اخز١بس ِٓ ِزؼذد  (40)زجبس ٌٍزؾص١ً ِىْٛ ِٓ صُ اػذاد اخ

االخزجبس اٌظب٘شٞ ِٓ خالي ػشضٗ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاء ٚاٌّخزص١ٓ فٟ ِغبي عشائك 
رذس٠ظ اٌف١ض٠بء ٚػٍُ إٌفظ ٚوزٌه اٌزؾمك ِٓ صذق اٌّؾزـٜٛ ػٓ عش٠ك ِغبثمخ اخزجبس اٌزؾص١ً 

ء ٚاٌّؾى١ّٓ ، ٚرُ ؽغبة اٌمٛح اٌز١ّض٠خ ِٚؼبِالد اٌصؼٛثخ ٚاٌغٌٙٛخ ٌٍّؾزٜٛ ٚارفبق اٌخجشا
ٚوزٌه فؼب١ٌخ اٌجذائً اٌخبعئخ ٌىً فمشاد االخزجبس ثبعزخذاَ اٌّؼبدالد اٌزٟ رٕبعت وً ِٕٙب ، ٚثؼذ 

ٚاظٙشد   (82)( ار ثٍغذ ل١ّخ اٌضجبد ,0-رٌه ا٠غبد صجبد االخزجبس ثغش٠مخ )و١ٛدس س٠زشبسدعْٛ 

ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ فٟ رؾص١ً عٍجخ اٌصف اٌخـبِظ اٌؼـٍّٟ االؽ١بئٟ ٔزبئظ اٌجؾش 
ٌصبٌؼ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚفٟ ضٛء إٌزبئظ إٌٙبئ١خ ٌٍجؾش رُ اٌزٛصً اٌٝ االعزٕزبعبد ٚفٟ 

 ضٛئٙب ٚضؼذ ػذح رٛص١بد ِٚمزشؽبد
 لتحصيلا ، استراتيجية التكامل التعاوني لممعمومات المجزاةالكممات المفتاحية 

The effect of using the cooperative integration strategy for fragmented 

information (groups of experts) on the achievement of the fifth graders 

of biology in physics 

 

Modee Muhammad Freeq Al Bayati       Inaam Abdul-Jabbar Al-Obaidy 

Abstract 

The current research aims to identify the effect of using the cooperative 

integration strategy of fragmented information on the achievement of the fifth 

bioscientific students in physics. Between the average scores of the students 

of the experimental group who studied according to the strategy of 

cooperative integration of fragmented information and the average scores of 

the experimental group who studied according to the usual method in the 
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collection of physics. The quasi-experimental design, which consists of two 

experimental and control groups, was chosen by random method. The sample 

of the research reached (68) and after making the two groups equal in the 

chronological age variable in months and previous information and then 

analyzing the data statistically with the help of the (SPSS) program, and then 

preparing an achievement test consisting of (40) items of a multiple-choice 

type, and the validity of the virtual test was verified. By presenting it to a 

group of experts and specialists in the field of teaching methods of physics 

and psychology, as well as verifying the validity of the content by means of 

The achievement test was based on the content and agreement of experts and 

arbitrators. The discriminatory strength, difficulty and ease coefficients, as 

well as the effectiveness of the wrong alternatives for all test paragraphs were 

calculated using the equations that fit each of them, and then finding the 

stability of the test using the Kewder Richardson -20 method, as the stability 

value reached (82) and the results showed The research found that there were 

statistically significant differences in the achievement of the fifth-grade 

bioscience students in favor of the experimental group. In light of the final 

results of the research, conclusions were reached and in the light of them 

several recommendations and suggestions 

 مشكمة البحث (Problem of Research ) 
صار من الضروري ان   نظرا لمتطور الحاصل في العصر الحالي تطور الفكر البشري

تتطور استراتيجيات التدريس واستحداث بعض التغيرات فييا لمواكبة تطورات العصر 
خدام الراىن لما نبلحظو من قمة التفاعل الحاصل في القاعات الدراسية عند التمسك باست

وبما في ذلك تفكير الطمبة  الطرق التقميدية وقد اثر ذلك عمى العممية التعميمية باكمميا
عانون من فيم مادة الفيزياء عند دراستيا او تمقي دروسيا في الطريقة ي  ابدأو المذين 

دريس حديثة تساعد مدرسي التقميدية وصار ال بد من البحث عن استراتيجيات وطرائق ت
في زيادة تحصيل الطمبة واكسابيم المفاىيم الفيزيائية الن   فعالية ن اكثرتكو  ءالفيزيا

الى  باإلضافةميول الطمبة واتجاىاتيم  نميدية قد ال تراعي في بعض االحياالطرق  التق
الثورة العممية في استخدام طرائق التدريس  فبذاتجعل الطمبة متمقين سمبين 

بمة بعض مدرسي مادة الفيزياء في مدارس ومن خبلل مقا،واالستراتيجيات الحديثة 
الى اعتقاد اغمب المدرسين الى ان ىناك مشكمة في ربط  انمتنوعة توصل الباحث
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صول الحقة تتعمق فه او في مكونات المادة التعميمية واستخداميا في مواقف جديد
 بمعمومات ليا صمة بمعمومات فد تعمميا الطالب سابقا

ة البحث الحالي / ما اثر استراتيجية التعميم التعاوني تحددت مشكم من ما سبق اعبله
 في تحصيل طمبة الخامس العممي واكتسابيم المفاىيم الفيزيائية المجزأةلممعمومات 
 اهمية البحث  (Importance of the Research) 

من اىم االىداف التي سعت وتسعى الييا التربية رفع المستوى التحصيمي لمطمبة 
بالمعمومات والميارات  لمطمبة ويتم ذلك من خبلل تزويد الطمبة العقمية وتنمية القدرات

وعادات التفكير الصحيحة لذا فيي تمعب الدور الرئيسي في تكوين وتنشئة الطمبة 
( وذلك لمواجية التطور الحاصل في عصر 5:  0223تكوينا صحيحا ) ابو جادو ،

النظريات العممية التي اثرت في  العمم وتطور التكنموجيا الذي تولى ظيور العديد من
دفع المؤسسات التربوية الى تحمل المزيد من المسؤولية حياة الطمبة االمر الذي 

لمواكبة خصائص ىذا العـصر لتشكل بيذا عامبل رئيسيا في التطور العممي 
 ،  (0:  0222والتكنموجي الذي شيدتو مجاالت العمم في ىذا العـصر )حسين ، 

في البيئة المحمية النيا  ةحث في امكانية استخدام ىذه االستراتيجيوتكمن اىمية الب
اقتصادية تفاعمية وتعزز ثقة كل فرد بانو )خبير( وميم المتبلكو معمومات  ةاستراتيجي

معينة يوضحيا ألقرانو ،ومن الممكن ان يساعد ىذا البحث عمى لفت انتباه لجان 
المساعدة عمى التفاعل وحوار  تاتيجيااالشراف ويرشدىم لفتح دورات الستخدام االستر 

سيساعد عمى استبقاء انو الطمبة وتنمية العمل بروح الفريق الواحد ومن المتوقع 
ن عمى ، وقد يساعد التربوييقد يساعد عمى رفع مستوى التحصيلالمعمومات اكثر و 

ن ، باإلضافة الى ذلك تكموتطبيقيا في الفصول الدراسية  ةاستخدام ىذه االستراتيجي
اىمية البحث الحالي يكونو من البحوث التي تناولت متغيرات البحث وسيفتح الباب 

 لمباحثين في استكمال بحوثيم مع متغيرات اخرى في مراحل دراسة اخرى 
 البحث هدف (Objectives of the Research ) 

 التكامل التعاوني لممعمومات جيةعن اثر استراتي ييدف البحث الحالي الى الكشف
 الخامس العممي الصف مجزأة في تحصيل طمبةال
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 البحث ةفرضي (Hypotheses of the Research )  
( بين متوسط درجات 2.25ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 

طمبة الخامس العممي المذين يدرسون عمى وفق استراتيجية التكامل التعاوني لممعمومات 
مجموعة الضابطة المذين يدرسون عمى وفق الطريقة االعتيادية المجزأة  وبين متوسط ال
 في اختبار التحصيل 

 حدود البحث  (Limitation the Research )   
في المدارس الثانوية واالعدادية النيارية الحكومية  /طمبة الصف الخامس العممي1

 التابعة لممديرية العامة لتربية صبلح الدين 
 (0200_0201ل من العام الدراسي )س الدراسي االو / الكور 0
ي فيزياء المقرر لمصف الخامس العمممن كتاب ال / الفصول )االول والثاني والثالث(3

 م 2018لمعام  9االحيائي ط
 مصطمحات البحث  

نظرا لكون االستراتيجية من االستراتيجيات الحديثة لم يتمكن الباحثان من ايجاد تعريف 
"بانيا  (0202الباوي والشمري )ر عنيا من قبل )محدد ليا لكن وجد وصف لمتعبي

( افراد بحيث 6-5تتطمب ان يعمل الطمبة في مجموعات تتراوح بين ) استراتيجية
افراد المجموعة مما تعميمية ال تعطى الحد غيره من يعطى لكل فرد فييا مادة 

، وتختمف عن  يجعل كل فرد خبيرا بالجزء الخاص بو من المادة التعميمية
اتسجة تكامل المعمومات بكون المعمومة التي تعطى الحد افراد المجموعة ال استر 

تعطى لغيره من باقي افراد المجموعة فيوصف كل فرد بخبير بالجزء المخصص لو 
 (121، 020، الباوي والشمري) "

 عرفو كل من : التحصيل
جاح الذي ( بأنو :درجة االكتساب التي يحـقـقيا الطالب أو مستوى الن0226عبلم )  

. عميمي معين أو تدريبي معين " يحرزه أو يصل إليو في مادة دراسية أو في مجال ت
 (                                                               325:  0226عبلم , )
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( بأنو "محصمة ما يتـعممو الطالب بعد مرور مدة زمنـية ويمكن  0228أبو جادو ) 
التـي يحصل عمييا في اختـبار تـحصيمي وذلـك لمعرفة مدى نجاح قياسو بالدرجة 

من االستـراتيجية التـي يخطط إلييا المدرس لتـحقيق أىدافو وما يصل إليو الطالب 
 (205:  0228أبو جادو , معـرفة تـترجم إلى درجات "  )

التـعميم ( بأنو : مستـوى من االنجاز أو الكـفاءة أو االداء في  0212نصر اهلل )   
والعمل المدرسي يصل اليو المتـعمم خبلل العممية التعـميمية التي يشتـرك فييا مجموعة 
من الطبلب والمدرس ويجري تـقدير ىذا التـحصيل بواسطة المدرسين بصورة شفوية أو 

 ( 221:  0212، نصر اهلل)عن طريق استـخدام االختبارات المختـمفة المخصصة لذلك".
 ( كتعريف نظريًا . 0228تعريف ) أبو جادو ، ث ويتبنى الباح

 إجرائيًا بأنو : انويعرفو الباحث  
ويقاس بالدرجة  لمصف الخامس العممي مقدار ما تعممو الطالب من مادة الفيزياء   

عن طريق اجابتو  عن فقرات االختبار التحصيمي في  الطالبعمييا    التي يحصل
 حث ألغراض ىذا البحثمادة عمم الفيزياء الذي أعده البا

 الفصل الثاني
 ودراسات سابقة, خمفية نظرية

 التكامل التعاوني :  / اوال 
اختمفت التعاريف التي تطرقت الى استراتيجية التكامل التعاوني وتعددت اسماؤىا 

( (Eliot Arsonson 1971التكامل التعاوني التي ارسى اسسيا  ةاستراتيجيواىميا 
من التميز العنصري بين الطمبة ، اذا اىم اسس ىذه التخمص  ألجلوقد اوجدت 

االستراتيجية البد من الحوار بين اعضاء المجموعة وتبادل االفكار من اجل الحصول 
من ( وتم تطويرىا 257، 2011، تبادليا بوقت اقصر) السيدعمى المعمومات و 

متجانسة يقسم الطمبة الى عدة مجموعات غير  ةاالستراتيجيوفي ىذه   ((Jigsawقبل
طالب ويتم توزيع المادة الدراسية عمى طمبة  (6-5)تتكون المجموعة الواحدة من 

المجموعات بحيث يعطي لكل طالب من المجموعات جزء من المادة يكون فيو ىذا 
وتعد من  (89:  2008الطالب  مسؤول عن تعممو وتعمم افراد مجموعتو )عبد الحميد ،
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سواء كان في مجموعتو ط المتعمم وزيادة تفاعمو االستراتيجيات التي تركز عمى نشا
 االصمية او في مجموعة الخبراء المتخصصة في جزء من المادة التعميمية 

 ويمكن تقسيم ىذه االستراتجية الى ثبلثة انواع وفقا لمتسمسل الزمني ىي
تم استخداميا ألول مرة من  Jigsaw 1))  المجزاة / استراتيجية تكامل المعمومات1

وفييا يتم تقسيم الطمبة الى ستة طبلب والموضوع  1978في عام  (Aronson)قبل 
 الى خمسة اجزاء كل جزء يعطى لطالب والجزء االخير يعطي لطالبين

السابقة  ةتم تطوير االستراتيجي Jigsaw 2)تكامل المعمومات المجزأة )  ةاستراتيجي/ 0
السابقة  ةر االستراتيجيوىي تشابو الى حد كبي 1982في عام   (Slavin)عمى يد 

 يكون فرديا وجماعيا ةوتختمف معيا في كون التقييم في ىذه االستراتيجي
وتم تطويرىا عمى يد جونز وجيرورو  Jigsaw 3)/ تكامل المعمومات المجزأة )3

(Gonzalez & Guerrero)  وفييا تم التعديل في الفصول التي  1983في عام
)الديب  السابقتين نباقي خطوات في االستراتيجيتي بمكن ان تعمم بأكثر من لغتين اما

،2006  :67) 
 )مجموعات الخبراء( المجزأةعاوني لممعمومات استراتيجية التكامل الت اما فيما يخص

( التعميم التعاوني لمجموعات 0202الحالية  او كما يطمق عمييا )الباوي والشمري 
ات المادة ة وتختمف عنيا في جزئييات السابقالخبراء ، فيي مشابية الى االستراتيج

تقسيم طمبة الفصل الدراسي الى  االستراتيجيةتتطمب ىذه المجموعات اذ  ألفرادالمعطاة 
افراد ويتم اعطاء لكل فرد من  (6-5مجموعات متعددة تتراوح كل مجموعة ما بين )

ة من غير اعطائيا لمطمب ددةافراد ىذه المجموعات جزء من المادة التعميمية المح
االخرين وبيذا يصبح كل فرد تم اعطاءه المعمومات خبيرا في مجموعتو بجزء المادة 
الخاص بو بعد ذلك يتم تجميع خبراء كل مجموعة في مجموعة واحده مختصة بدراسة 

وذلك من اجل تفيميم وااللمام بجوانب ىذا الجزء  جزء المادة التعميمية الخاص بيم
الى مجموعتو  االصمية لتدريس افراد مجموعتو ما الخاص من المادة ثم يعود كل فرد 

 (120، 0202)الباوي والشمري ،تعممو من خبلل وجوده في وجوده بمجموعة الخبراء 
  خطوات التدريس وفقا الستراتيجية التكامل التعاوني لممعمومات المجزأة
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 / اختيار فصل محدد من فصول الكتاب1
 ( افراد6-5كل مجموعة ما بين  )/ تشكيل مجموعات متباينة التحصيل تضم 0
 / تعين جزء من المادة التعميمية المحددة لكل فرد من افراد المجموعة االصمية3
 /تكميف جميع الطمبة بدراسة الفصل مع التركيز عمى الجزء المحدد لكل فرد2
يتم الطمب من افراد المجموعات المذين ليم الجزء المحدد من المادة باالجتماع في  /5

تـكون خطة عمل لباقي  عة لمناقشة وشرح الموضوع بينيم وتـقديم ورقـة مناقشة مجمو 
 المجموعات

/ بعد االنتـياء من مناقـشة الموضوع بين اعضاء مجموعة الخبراء يرجع كل فرد 6
مو ) الباوي والشمري )خبير( الى مجموعتو االصمية لتدريس افراد مجموعتو ما تعم

،0202 ،120) 
  ثانيا/  التحصيل

اىتم المختصون في مجاالت التربية وعمم النفس باإلنجاز ، لما  : مفيوم التحصيل/ 1
لو من أىمية كبيرة في حياة الطبلب ، ألنو نتيجة المحصمة النيائية لما يحدث في 
المؤسسات التعميمية من عمميات التعمم المتعددة والمتنوعة لمختمف الميارات. والعموم 

التدريجية  منشاطيم العقمي والمعرفي. في جميع مراحل حياتيالتي تدل عمى  ارفوالمع
ستوى من العمم أعمى مفي والمتسمسمة من الطفولة إلى المراحل المتقدمة من العمر ، 

عمى االنتقال من المرحمة الحالية إلى المرحمة التالية واالستمرار  ينقادر  لجعميموالمعرفة 
تعمق بدراسة أو تعمم عموم ي تحصيلالفي الحصول عمى العمم والمعرفة ، لذا ف

 ( .01: 0211)الجبللي،  وموضوعات مختمفة
ارتباًطا وثيًقا بمفيوم التعمم المدرسي ، لكن مفيوم التعمم  تحصيليرتبط مفيوم الو  

يشير إلى التغييرات في األداء المتمثمة في شروط  كونوالمدرسي أوسع من حيث 
والميارات وطرق التفكير وتغيير المواقف والقيم  المعمومات تعممو عمى الميارات التدريب 
 . (39،  0221، محمد )النتائج المرغوبة وغير المرغوب  والتمييز بين السموكوتعديل 
لئلشارة إلى القدرة عمى تمبية متطمبات النجاح  التحصيليستخدم مصطمح         

يشير إلى درجة كذلك المدرسي ، إما بمعناه العام أو بمعناه النوعي لموضوع معين ، و 
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النجاح التي يحققيا الطالب. في مجال دراستو، ألنو يمثل اكتساب المعرفة والميارات 
 . (122: 2010)عبلم ،  والقدرة عمى استخداميا في المواقف الحالية أو المستقبمية 

 اىمية التحصيل / 0
في مجاالت إن حضارة المجتمعات تقاس بالتقدم العممي الذي تحققو ىذه المجتمعات 

المؤشر الرئيسي الذي يشير إلى مستوى التقدم العممي الذي  تحصيل يعدالمعرفة ، وال
 لمتحصيلمما ال شك فيو أن و  ، يتحقق في المجتمع بسبب النظام التعميمي المتبع فيو

، ألنو يؤدي إلى إشباع احتياجاتيم وتحقيق  لبلفراد أىمية كبيرة عمى المستوى الفردي
ي والقبول الذاتي ، ومن ثم عدم الوقوع في مشاكل سموكية يمكن أن تؤدي التوافق النفس

 ، كما يعد (12،  0212)احمد ،إلى اضطراب النظام داخل المدرسة أو خارجيا. . 
 باإلضافة الى قدرتيماليومية  وما بعدىا في حياتيمفي المدرسة  بةمؤشرا عمى أداء الطم

ام المقبمة ، وتعتمد معظم الكميات والمؤسسات عمى التفاعل والعيش مع اآلخرين في األي
قياس قدراتيم ومن ثم قبوليم و تعمميم عمى المعدل الذي حصل عميو نتيجة  تعميميةال

 درجاتفي الجامعات بشكل عام. في بعض التخصصات المحددة ، ألنيا تتطمب 
 . (15 : 0215خالفة ،  بو )عالية جًدا لدخول تخصص معين 

متتالية والحصول عمى مؤىبلت تسمح التعميمية المراحل الاجتياز  ىذا ال يعني فقط   
مثل المسار الصحيح  ة االفرادًدا في حياجوانب ميمة ج ول بل،  فقط بالتقدم مبةلمط

الختيار نوع الدراسة والنوع والمينة التي يطمح إلييا ، و وبالتالي تحديد الدور 
شعر بفرحة النجاح يمن خبللو  ذيال ع االجتماعي المراد تحقيقواالجتماعي والوض

 باالضافة لكون (189: 0212) الحموي ، الساعي اليو والوصول إلى مستوى الطموح 
في حقيقة أنو يستخدم كمعيار لقياس كفاءة العمم والتعمم ، ودرجة  تحصيل تكمنأىمية ال

لطريق. كفاءة العمم وعمميات التعمم في تنمية المواىب والقدرات المتنوعة التي تميد ا
كإجراء وقائي لتجنب الوقوع في  يمكن اعتبارهستفادة من ىذه القدرات ، وكذلك لبل

 تدنيالمشاكل واالضطرابات األمنية التي ستعانييا العديد من المجتمعات نتيجة 
 . (92، 0212)احمد ، وقمة التحصيل  دراسيالمستوى ال

 العوامل المؤثرة في التحصيل/  3
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ساعدت االساليب  التي  اىم االسباب و الكـشف عنالبحث و  مبداانطبلقا من       
تدعـيميا وتعزيزىا وتحديد من ثم والتفوق الدراسي  و  التحصيلعمى زيادة  وتساعد

اىتمام  زادالفشل الدراسي  ،  تدني التحصيل او ي قـد تؤدي إلىتال واملالع
في و ـيل الدراسـي التحص تي ليا تاثير عمى مستوىحديد العوامل الـخصصين في تـالمت

مستوى التحصيل  ، سواء  زيادة يؤدي إلى التأثـير عمىقد التفاعل الذي  نوع من احداث
حفيزية وغيرىا ـالتالنفسية و  بطة بالطمبة  مثل العوامل العقـمية وـعوامل مرتىذه ال كانت ا

، باألسرة والبيئة المدرسية  عمقةــالعوامل المت تمك ، أو شخصية الطالبمن سمات 
 من العوامل التي يمكن ذكرىا فيما يمي وغيرىا باألساليب األسرية وشخصية الطالك
 متعمقة بالطالب/ عوامل أ 

تحصيل الدراسي تتعمق بالطالب ال مستوى في تؤثرمن العوامل  عددىناك       
اتو وقدراتو واستعداد الطالب والشخصية واالقتصادية وميول واالنفعالية العوامل النفسيةك
 عمى التفكير العممي رةما يمتمكو من ذكاء ومن قدو 
 الدافعية/ 1
موضوع الدرس  عندما يكونحصيل الدراسي ، فـالت مستوى عمى لمدافعية تأثير كبير  

يكون الطالب اكثر انتباه وتركيز في محاولة لئللمام الطالب  دوافع واحتياجاتب اً مشبع
ضرورية  وىيلؤلفراد منشأىا  ة ـوىي خاصية شبو ثابت ،بالمعمومات المعروضة 

دافعيو عالية  كمـيمت الذي البميز الطــويمكن ت بشكل افضل عممـإلحداث عممية الت
 عميمية اكثر من غيرهـحكم الذاتي والمثابرة واالىتمام بالمواد التـبالسيطرة والت ازـيمت بكونو

 .   (006:  0210)الزغمول ،  من ذوي الدافعية المنخفضة
ج عنيا المزيد من ـينتالمبذولة  اتزيد الدافعية من الطاقـت انة نظر الباحثمن وجي     
 يؤثر عمى قدرة الطالب عمى معالجة المعمومات والتعامل معيا وىذا والنشاط المثابرة

 تحصيموحسين األداء ورفع درجات ـتساعد في تحتما سائج ـ، وىذه النت بشكل افضل
 .بشكل عام
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 مستوى الطموح/ 2
لمسموك  يمفيم ساعدىم عمى، حيث يلمطمبة توى الطموح من األسس الميمة يعتبر مس

عندما و المحقق ويساعدىم عمى اختيار األىداف وفًقا لمياراتيم وقدراتيم الشخصية. 
سيكونون انيم يكونون قادرين عمى اختيار األىداف التي تناسب مستويات طموحيم ، ف

، ألن وجود طموحات كبيرة اكثر أنفسيممستعدين لتوفير فرص لمنجاح وتحسين ثقتيم ب
) االحمد تواجييم يمكن أن يدفعيم لتحقيق أىداف كبيرة ومقاومة كل الصعوبات التي 

،0220  :19) .  
من أىم الموضوعات التربوية التي  تحصيل: تعتبر العبلقة بين الذكاء والالذكاء/ 3

بين الذكاء  يةاطارتب اتعبلق وجوددرسيا الباحثون ألىميتيا ، حيث لوحظ أن 
يمكن  تحصيلأن مستوى ال يؤمن، مما أدى إلى ظيور فكري  يات التحصيلومستو 

من لذا ف . (392:  0212)قطامي ، توقعو من خبلل معرفة درجة ذكاء الطالب. 
 الدراسية أن ىناك بعض الموادو ،  قدراتيم التحصيميةالطمبة في  ن يختمفالطبـيعي ا
اقتناع الطالب بموضوع الدرس  منيااسباب عدة ل الدراسة في امام الطمبة تشكل عائقاً 

في  اميما ولمذكاء دور ، ذكر ـفاعل مع المعمومات والقدرة عمى التــوى الذكاء والتـتـومس
فوق اي بمعنى الحاجة إلى تطوير قدر مناسب من الذكاء لدى الطمبة الذين ـعممية الت

 .(33:  0221)محمد ،   يرغبون في التفوق
حصيل الدراسي ـفي الت ىمساـمن العوامل التي ت أنواعيا كلعد الذاكرة بـت : ذاكرةال/  2
قيم العادات و ال ال يمكن اكتسابتشكل الشخصية البشرية بدونيا ، ولوالىا ال يمكن تو 

تنظيم باإلضافة الى ذكر واالدراك ـالتعممية  حدثبدونيا لن تتابعة و ـالمت لؤلجيال
)برو ،  مفةـفي ايجاد الحمول لمواقف الحياة المخت  والمساعدة العمميات الخبرات السابقة

0212  :002 ). 
تمثل القدرة عمى  كونيامطمبة ، للتحصيل الفي تحديد درجات  االىم دورالولمذاكرة 
 . ( 065: 0228)الظاىر،  ياواسترجاع بالمعمومات والخبرات االحتفاظ



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العذد /رابع المجلذ ال / رابعةمجلة الذراسات المستذامة . . السنة ال  

 

  
4470 

احتفاظيم تكون نسبة  قوية ذاكرةمتمكون يالطمبة المذين  بانالقول  نامما ورد اعبله يمكن
لدييم ذاكرة  الطمبة الذين تكون اولئك  أفضل من ا تكونواسترجاعي بالمعمومات

 .اضعف
كيفية كاثناء الدراسة ،  ستخدمةالطرائق واالساليب الم تتضمنو / العادات الدراسية / 5

توجيو ت ، والقدرة عمى تدوين المبلحظاكتابة و  وطريقة معموماتالقراءة ومراجعة ال
 غمب عمىـحان ، والقدرة عمى التـنظيم الوقت واالستعداد لبلمتـتادارة و و  ركيز االنتباهـتو 

رابات ـمق واضطـومسببات الق االنتباه مشتتاتمثل الدراسة في المعوقات الصعوبات و 
حصول  احد اسباب وقد يكون حصيل ـارتباط وثيق بالت لياوالعادات الدراسـية  ، المزاج

عادات الدراسية السميمة لبعض ال وتبلكـعدم امدرجات منخفضة بسبب عمى  الطالب 
 .    (2: 0220)جرادات،   .والمنظمة

 سرية/ العوامل االب  
عداد ـالمسؤولة عن ت األساسيةو  األسرة تمثل الوحدة األولى معروف انكما ىو    عميم وا 

، وأن ىناك  الطمبة في كل الدراسية تحصيلبما في ذلك اإلعـداد التربوي و  الطالب
صادي ـوالوضع االجتماعي واالقت الطالب تحصيلباطية  موجبة  بين ـعبلقة ارت

: 0227)السرحان ، اممة الوالدين وعدد أفراد األسرةعميمي لؤلسرة  وكذلك أساليب معـوالت
ائمة ق خبلفاتاالنييارات بسبب  واالتشققات بعض  األسرة التي تعاني منان و  (. 33

 اإليذاءو  العقابب والتـيديد الكراىيةو  ؤلبناءوء المعاممة وىجر اآلباء لس وا بين االبوين
حصيل  التـ مستويات تـدني في فاعل بشكل تسيم التي العوامل بين من ىي الجسدي

 (.85: 0222)نصر اهلل ، 
ما يحتاجو وفيرىا لـلؤلسرة وت  ديالثقافي المادي واالقتصا الوضعان  انويرى الباحث 

زيادة تحصيل  عمى يساعدالنمو العقمي واالنفعالي مما و  النضج يساعد عمىس االبناء
والبحث عن  المختمفة في جميع المراحل التعميميةباألبناء يجب االىتمام  الطمبة  لذا

 الحصول عمى في محاولةتؤثر عمى مستوى تحصيمو قد المشاكل التي تواجيو و اسباب 
 .افضل  تحصيل
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 لعوامل المدرسية منها/ اج 
 مو الدراسيحصيـتيؤثر في مستوى  قد من مدرسة الى اخرى البنقل الطـأ/ ت

 الدراسي حصيلـوى التـمست عمى اثر كبير قراراىم لياـنقبلت المعممين وعدم استـب/ ت
 خدميا معمم االخر ـدريس معينة قد ال يستـطريقة تفيم الطمبة ـالطمبة لت

 لطمبة بشكل غير صحيح )نصر اهلل ،بعض ايم لـين ومعاممتالمعممبعض صرفات ـجـ/ ت
2010   :258) . 

اخرى تؤثر عمى عوامل  وجود في مجال التدريس ممن خبلل خبرتي انويرى الباحث
 ىذه العواملبين إضافة الى ما ذكر سابقا ومن التحصيل الدراسي 

الى تدني مستوى / عدم التحضير اليومي وعدم متابعة المواد الدراسية تؤثر تؤدي أ
 التحصيل والعكس بالعكس

زيادة تفاعل الطمبة  الحديثة تساعد عمى ستراتيجياتاالواستخدام   / طرائق التدريسب
 بالتالي زيادة التحصيل وتؤثر و 
 / عدم مراعاة الفروق الفردية لو تأثير سمبي في التحصيل ت
 وسائل قياس التحصيل / 5
صمم ـالتي ت ختبارات التحصيلبواسطة ا مبةالدراسي لمط حصيلـيمكن قياس الت   

 في جوانب نشاطو البسبيا الطـسبة التي اكتـالميارات المكتالمعرفة و خصيصا  لقياس 
 يةحصيمـبارات التـختاالختمف ـت، و ميزـالتو  فوقـحديد جوانب التـعميمي من أجل تـالت

قسيم االختبارات ن تيمكفحيث القيمة التحصيمية  من االمراد قياسي ىدافباختبلف اال
 : لما يميوفقا لذلك 

 / االختبارات الشفوية 1
وجو   البسئمة توجو من المدرس الى الطاحد انواع االختبارات تكون عمى شكل اوىي 
االختبارات ىو قياس مدى ا النوع من من مزايا ىذو  فورايتم تمقي االجابة من ثم لوجو و 
عن نفسو شفييا تعبير ال عمىالطالب درة قملمحقائق  والمفاىيم العممية  و  البفيم الط

 .  (013: 0227) العزة ،   واكتساب ميارة المباقة والتحدث بشكل افضل
 / االختبارات االدائية او العممية 0
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تعتمد عمى محاكاة الموقف الطبيعي بشكل يوضح  التي االختباراتتعد احد انواع    
اىم و  ،االختبارات الكتابيةو  ويةـت الشفمما تسمح بو االختبارا مما تو وميارتو بشكلقدر 

اتقان عن طريق  يةالتعممالعممية  تقيس مخرجات كونيا الختباراتىذه اما يميز 
 . (389: 0227)ابو عبلم ،   االداء العممي  والحركيالميارات و 

 :وتنقسم الى قسمين رئيسين ىما : /  االختبارات الكتابية 3
من تتكون من سؤال واحد او  قياس التحصيلدى ادوات اح تعدو : أ/ االختبارات المقالية

خبلل استرجاع المعمومات  منعنيا إلجابة ا الب ويطمب منو اسئمة تعطى لمطة عد
: 0227)العزة ،  ةناسب االسئمة المطروحت المعمومة التيألخذ رسيا وتعمميا التي د
198) . 

رات الكتابية، ومن اىم ما : وىي النوع الثاني من االختبا ةب/  االختبارات الموضوعي
 اتيحمتمك مفقبل اي شخص يمن  ان تصحح  باإلمكاناالسئمة انو  ا النوع منىذ يميز

 صحتيا يختمف عمى نو ل تحديدا دقيقاالجابة تكون محددة كون ال الصحيحة االجابة
:  0227) العزة ،   وفيمو لممواضيع التي تعممياانيا تعكس قدرة ، اضافة لذلك فاثنان 
اختبار التحصيل من نوع االختيار من متعدد ألن ىذا قام الباحث ببناء ليذا  .  (020
 :يمكن ذكر اىميالو خصائص عديدة  من االختبارات النوع
مكانية  الستخدامسيولة ا/ 1  .ةمجاالت المعرف لفي ك تطبيقووا 
عن  من بين عدة اجابات خاطئة عمى تمييز اإلجابة الصحيحة البقدرة الطمن  يزيد/0

 .ياالمادة التي تعمم طريق
 .ما يراد قياسو تمامايقيس سأن االختبار  اخر عالي بمعنى بصدق / يمتاز3
 .الطالب أو تنظيمو خطالصحيحة ب اتاإلجاب/ عدم تأثر 2
: 0225ممحم ، ) وتحميميا آلياً  رتيبياوت نتائج االختبار جمع بيانات باإلمكان / 5

002.) 
 .روف التي يمر بياـحالتو النفسية أو الظالمصحح أو  عدم تأثر النتائج بشخصية/ 6
ذات  فقراتعمى عدد كبير من ال الحتوائيا المقرر المنيج معظم جوانب /يمكن تغطية7

 .القصيرة اتاإلجاب
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 (553، 0229)زيتون ،  تصحيحيا سيولة وسرعة / 8
 عمى : تكمن في أنيا قد تساعد لبلختبار التحصيمي اىمية كبيرةأن  انويرى الباحث

 لتعمم.ا نحو دافعيتو، وزيادة  في مستوى تعممو التقدم الحاصلبمدى  البتوعية الط/ 1
 .في الدراسةدى تقدم ابنائيم ـبم الطمبة إعبلم أولياء امور/ 2
نتائج التعمم المتمثمة بنتائج  التدريسطرائق واستراتيجيات الحكم عمى فعالية /3

 االختبارات.
عدة من كتب ووسائل تعميمية المسا دمواالو  ةالدراسي اىج نالمبعض امكانية تطوير  /4

 نتائج التحصيل.  من خبللوأدلة مدرسين 
التعميم إلى نوع معين من  البنحو تصنيف وتوجيو الط اتخاذ القرار التربوي السميم/ 5

 أو تخصص معين 
 دراسات سابقة  

ىي  المجزأةلممعمومات التكامل التعاوني  ةالستراتيجيعمى دراسة وحيدة  انحصل الباحث
  ( 0202دراسة فياض )

جية التكامل التعاوني لممعمومات المجزأة في يىدف الدراسة الى الكشف عن اثر استرات
اكتساب المفاىيم الفيزيائية وعمميات العمم لدى طمبة الصف الرابع العممي تكونت عينة 

تماد المنيج التجريبي من طالبات الصف الرابع العممي وتم اع( طالبة 99الدراسة من )
( طالبة، 33( طالبة وضابطة وتضم )36) تضم مجموعتين تجريبية الذي يتكون من

وتوصمت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مكان الدراسة العراق 
مستوى الداللة بين متوسط المجموعتين التجريبية  والضابطة في اختبار اكتساب 

الح المجموعة التجريبية والى عدم وجود فروق ذات داللة المفاىيم الفيزيائية لص
( بين متوسط المجموعتين التجريبية والضابطة في 2,25احصائية عند مستوى الداللة )

 اختبار عمميات العمم   
 الفصل الثالث

 منهج البحث واجراءاته
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خبلل تخطيط  يعد التـصميم التجريبي احد برامج لمكيفية التي يتم بيا تطبيق التجربة من
، زنكنور المدروسة) عبد الرحمن و ومبلحظة الظروف والعوامل المحيطة بالظواى

0227 :287) 
ين مجموعة تم تطبيق التجربة اعتمادا عمى التصميم التجريبي الذي يتكون من مجموعت

 تجريبية ومجموعة ضابطة 
 _ مجتمع وعينة البحث 

العممي في المدارس النيارية  تكون مجتمع البحث الحالي من طمبة الصف الخامس
لمعام الدراسي  / قسم تربية طوزواالعدادية في المديرية العامة لتربية صبلح الدين

 ابن خمدونبالطريقة القصدية في ثانوية التي اختارىا الباحث  (2021-2022)
طالب موزعين عمى شعبتين الشعبة )أ( تمثل المجموعة  68وتكونت عينة البحث من 

لشعبة )ب( تمثل المجموعة التجريبية التي يتم تدريسيم وفق استراتيجية الضابطة وا
بعد استبعاد طالبين لرسوبيم بنفس المرحمة   التكامل التعاوني لممعمومات المجزاة

 الدراسية
قبل البدء بالتجربة حرص الباحث عمى تكافؤ طمبة مجموعتي البحث احصائيا وفقا لما 

السابقة في بعض المتغيرات كالعمر الزمني والمعرفة  دبيات والدراساتاشرات اليو اال
  السابقة والتحصيل الدراسي

 (1جدول )
 توزيع افراد عينة الدراسة

 عدد الطمبة الفئة المتغير
 34 تجريبية المجموعة

 34 ضابطة
 _ تكافؤ المجموعتين

بعض حرص الباحثان عمى اجراء التكافؤ بين المجموعتين ) التجريبية والضابطة في 
 المتـغيرات التي من شأنيا ان تؤثر في نتائج التجربة
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أ/ العمر الزمني : تم حساب العمر الزمني لمطمبة المجموعتين ) التـجريبية والضـابطة 
باألشير بعد الحصول عمييا من سجبلت المدرسيـة وتم حساب المتوسط الحسابي 

كما موضح في جدول  تائيةواالنحراف المعياري لممجموعتين وبعد ذلك حساب القيمة ال
(0 ) 

 (2جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتغير العمر الزمني 

 لطمبة المجموعتين التجريبية والضابطة

عدد  المجموعة
 الطبلب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية

القيمة 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 0.291 9.528 220.21 34 تجريبيةال
 

 غير دال 1.98
 9.614 219.53 34 الضابطة

وىي اقل من القيمة  0.291بتبين من الجدول اعبله ان القيمة التائية المحسوبة تساوي 
وىذا  (66)وبدرجة حرية  (0.05)عند مستوى داللة  (1,98)التائية الجدولية البالغة 

داللة احصائية بين متوسط اعمار طمبة كل من  يدل عمى انو التوجد فروق ذات
المجموعتين التجريبية والضابطة وبذلك تكون تعد ىاتان المجموعتين متكافئتان بالعمر 

 الزمني
ب/ المعمومات السابقة / لمتعرف عمى يممكو طمبة المجموعتين )التجريبية والضابطة 

( قام )الصف الرابع العممي  ف السابـقة)من معمومات سابقة في مـادة الفيـزياء لمصفو 
(  فقرة من نوع اختبار من متعدد  وبعد ذلك تم 02الباحثان باعداد اختبار يتكون من )

حساب كبل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكبل المجموعـتين) التجريـبية 
 (3( كما موضح في جول )والضابـطة
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 (3)جول 
يارية والقيمة التائية لمتغير المعمومات السابقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

 لطمبة المجموعتين التجريبية والضابطة

 المجموعة
عدد 
 الطبلب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية

القيمة 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 0.452 3.841 10.18 34 التجريبية
 

 غير دال 1.98
 3.677 9.76 34 الضابطة

وىي اقل من  0.452)بتبين من الجدول اعبله ان القيمة التائية المحسوبة تساوي 
 (66)وبدرجة حرية  (0.05)عند مستوى داللة  (1,98)القيمة التائية الجدولية البالغة 
من التحصيل لكل  روق ذات داللة احصائية بين متوسطوىذا يدل عمى انو التوجد ف

مجموعتين متكافئتان بالنسبة وبذلك تكون تعد ىاتان ال المجموعتين التجريبية والضابطة
 لمتغير التحصيل

 _ اعداد الخطط التدريسية
من استخدامو تعرف الخطة التدريسية بانيا التصور المسبق لما سيقوم بو المدرس 

التي الستراتيجيات واساليب خاصة باإلضافة الى استعمالو االدوات والوسائل التعممية 
 1997من خبلليا يستطيع تحقيق االىداف والحصول عمى النتائج المرغوبة) الخوالدة ،

خطط  (4)، اعد الباحثان الخطط التدريسية التي تغطي كل مدة التجربة بواقع  (172: 
خطة درس وفق استراتيجية التكامل التعاوني لممعمومات المجزاة  (48)لكل اسبوع اي 

لتدريس المجوعة التجريبية تجريبية ومثميا وفق الطريقة التقميدية س بيا المجموعة اليلتدر 
، وتم عرض نموذجين من الخطط الموضوعة مع الكتاب المنيجي لعدد من المحكمين 
والمختصين في مجال التربية وطرائق التدريس وعمم النفس لغرض التاكد من صبلحيتيا 

بارائيم واجراء بعض التعديبلت في ومبلئمتيا لممرحمة الدراسية المستيدفة وتم االخذ 
 ضوء اراء الخبراء والمحكمين

 
 



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العذد /رابع المجلذ ال / رابعةمجلة الذراسات المستذامة . . السنة ال  

 

  
4477 

 ادوات الدراسة
  االختبار التحصيمي 
 تحديد الهدف من االختبار 

 في مادة الفيزياءالعممي االحيائي  ىدف البحث الى قياس تحصيل طمبة الصف الخامس
 تحديد المادة العممية 

  ـ ـــــــالحركة الخطية ـــــ الفصل الثاني ـــــــ المتجيات  الفصل االول) الفصول انحدد الباحث
من الكتاب المدرسي المقرر من الكورس االول لمعام  الفصل الثالث قوانين الحركة(

 ( 0200-0201الدراسي )
 ـــــــــــــ صياغة االغراض السموكية

تصنيف ( غرضا سموكيا معرفيا وفقا ل90) بعد تحميل محتوى المادة التعميمية تم تحديد 
السموكية عمى مستويات ) التذكر ، الفيم ، التطبيق، التحميل ، التركيب  لؤلغراضبموم 

ون في مجال اض عمى مجموعة من الخبراء والمختصوتم عرض ىذه االغر  ، التقويم(
 والتأكد منسبلمتـيا  ومبلحظاتيم  في آرائيمطرائق تدريس الفيزياء وعمم النفس لبيان 

اغة االغراض السموكـية وفي ضوء مبلحظاتيم ومقترحاتيم تم لشروط صـياستيفائيا 
اعادة بعض االغراض السـموكية وتعديل المستـوى السموكي الذي يقيسو وابقيت بشكميا 

 الختامي ) ( غرضا سموكيا
 اعداد جدول مواصفات 

المقصود بجدول الموصفات ىو مخطط تقصيمي بين محتوى المادة الدراسية ونسبة 
خراج عدد االسئمة المخصصة لكل موضوع او فصل من فصول الكتاب االىداف الست
اعد الباحثان جدول مواصفات في ضوء المحتوى التعميمي ، (0226، 0226)العبادي، 

المتكون من ثبلث فصول االول من الكتاب المنيجي المقرر لمادة الفيزياء لمصف 
 (2كما موضحة في جدول )الخامس العممي االحيائي 
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 (4جدول )
 توزيع فقرات االختبار باستعمال جدول المواصفات

تزكي تقىيى انًجًىع

 ة

يستىي  تذكز استيعبة تطجيق تحهيم

 االغزاض

 االغزاض انسهىكية

 

 

 انًحتىي
عذد  29 25 15 8 6 7 90

 االغزاض

االهًية  32% 28% 17% 9% 6% 8% 100%

اننسجية 

 نالغزاض

عذد 

فقزات 

 االختجبر

ست يستىيبت ثهىوعذد االسئهة نكم فصم ح  

 

االهًية 

اننسجية 

 نهًحتىي

عذد 

 انحصص

 انفصىل

 انفصم 6 22% 3 3 2 1 _ _ 9

 انًتجهبت

 انفصم انثبني 12 45% 6 5 3 2 1 1 18

 انحزكة انخطية

 انفصم انثبنث 9 33% 4 4 2 1 1 1 13

 قىانين انحزكة

 انًجًىع 27 100 13 12 7 4 2 2 40

 
 

 في ضوء  تم اعداد اختبار تحصيمي: مي صياغة فقرات االختبار التحصي
وع اختيار من متعدد الغرض منو قياس تحصيل طمبة جدول المواصفات من ن

( فقرة 22الخامس في مادة الفيزياء تكون المقياس من بصيغتو النيائية من )
وثبلث اجابات خاطئة يمثل االختيار الصحيح فقط  لكل فقرة اربع بدائل احدىاو 

 ( درجة 22-2الطمبة بين )ليذا تراوحت درجة 
 صياغة التعميمات الخاصة باالختبار 

تم اعداد التعميمات الخاصة باالختبار وقد تضمنت كيفية االجابة عن الفقرات 
 االختبارية مع اعطاء مثال يوضح طريقة االجابة

 تصحيح االختبار 
 تم اعداد مفاتيح االجابة النموذجية واعطيت درجة واحدة لئلجابة الصحيحة و
اعطيت صفر لئلجابة الخاطئة او المتروكة او عند االجابة عمى اكثر من 

كحد  (0)كحد اعمى و  (40)اختيار لمفقرة الواحدة وبيذا تتراوح الدرجة بين 
 ادنى
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 او السمات السمة  كان يقيس بار صادقا إذا ـيكون االخت  / صدق االختبار
 بة يز بين الطمـالتمي عمى قادرابنفس الوقت  جميا ، ويكون من ا ممي صـالت

 مكون تمك القدرات أوتالذين ال يم بةمكون قدرات عالية وبين الطمتالذين يم
الذي وضع المحدد الموضوع  فضة في ـدرات منخـمكون قتيمبمعنى اخر 

يكون االختبار  ان وألجل ( 27:  0222. ) اليويدي , من اجمو بار ـاالخت
 من : حقق, تم الت ألجمياالتي صمم  االغراض  يحققصادقا و 

 الصدق الظاىري  - أ
عرض االختبار من خبلل ستخراج الصدق الظاىري ىي ال متبعة أن أفضل طريقة    

 او عدم صبلحيةخصصين لمحكم عمى صبلحو ـالمتعدد من من متكونة عمى لجنة 
 (   Allen & Yen , 1979 : 9) و المتغير المراد قياسو. قياس السمة أ

 صدق المحتوى  - ب
التي يقيسيا االختبار  السمة عبر عنتعني أن جميع فقراتو صدق المحتوى يب المقصود

من خبلل فحص محتوى االختبار لمتاكد من مدى تمثيل الموضوع المراد قياسو )عطية، 
أكد من وجود ـتلمىتمام في ىذا النوع من الصدق اال جب, لذلك ي (029: 0212
،  قياسيا رادالم او السمات ونات السمةمك ية وبينفقرات االختبار الدة بين ـجي اتعبلق
ما جدول محدد ذلك عن طريق تنظيم  من تحقيقاليمكن  ختبارات التحصيلفي او 

المادة الدراسية من جية ,  محتوىيسمى جدول المواصفات الذي يتضمن تحديد واضح ل
من جية أخرى. )  ختبار التحصيلقياسيا عن طريق ا رادالم يةـراض السموكـواألغ
 (  022 – 023:  0229مي وآخرون , الزام
خصصين في الفيزياء ـاالختبار التحصيمي عمى مجموعة من المت عرض تم  لذا    
 الخذ بنظر االعتبار مبلحظاتيم وآرائيم وتم إ (1) ئق تدريس الفيزياء ، الممحقوطرا

أو اكثر كنسبة  %( 82)فقرات االختبار التي حصمت  بقيت، و في بعض فقرات 
 كوبر وبذلك أصبح االختبار جاىز بين آراء المتخصصين وبحسب معادلةتفاق لبل

 لمتطبيق بصورتو النيائية
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 التجربة االستطبلعية الختبار التحصيل  : 
لغرض الـتأكد من الخصائص السيكومترية لفقرات االختبار التحصيمي والتعرف عمى 

تغرقة لبلجابة تم وضوح تعميمات االختبار وكذلك من اجل حساب المدة الزمنية المس
طالب  52( لمبنين عمى عينة متكونو من  ثانوية الفراتتطبيق االختبار في مدرسة ) 

عن  ( دقيقة72واتضح ان جميع الفقرات كانت واضحة وان الزمن المستغرق كان )
طريق حساب متوسط الزمن الول خمس طبلب واخر خمس طبلب انيوا االختبار 

الطمبة وتحميميا احصائيا ومن ثـم ايجاد معامل  ، وبعد تصحيح اجابات التحصيمي
الصعوبة والسيولة والتميز وفعالية البـدائل الخاطئة وفي ضوء ذلك تم تعديل بعض 

 فقرات االختبار واصبح االختبار في صيغتو النيائية
 ثبات االختبار : 

ار ىو االتساق في النتائج وثبات االختبار يعني ان يقيس االختبالمقصود بالثبات 
 –( وقد تم اعتماد معادلة كيودر 335:  1993الظاىرة بدرجة عالية الدقة )عودة ،

( لحساب قيمة ثبات االختبار لكونيا مبلئمة ليذا النوع K-R-20( )02ريجادسون _
 امـل الثبات لبلختبار التحصيمي ( وقد بـمغ مع065: 0222من االختبار )ممحم ، 

ـميز بدجـة عالـية من الدقـة والثبات وبمكن ( وىذا يدل عمى ان االختبار بت(82%
 االعتماد عميو واصبح بالصيغة النيائية

 الوسائل االحصائية 
 تي:لآلوفقًا تم حساب الوزن النسبي لممحتوى  /1

 حصص البلزمة لتدريس كل فصلعدد ال               
 122× ــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  لمحتوى النسبي وزنال

 حصص الكميعدد ال                  
 تي :لآلوحساب وزن كل مستوى من مستويات األغراض السموكية وفقًا  -

 لكل مستوى  السموكية عدد األغراض                  
 122×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل مستوى =  النسبي وزنال
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 العدد الكمي لؤلغراض السموكية                                
 لكل المستويات عمى النحو اآلتي: خمية )فصل(حساب عدد األسئمة لكل ول -

× النسبة المئوية لممحتوى × عدد األسئمة لكل خمية = النسبة المئوية لمغرض 
 عدد الفقرات الكمية 
:  0220) مراد وأمين ،                                                

351   ) 
 الفصل الرابع

  (Showing results)عرض النتائج اوال /
ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  نصت فرضية البحث عمى انو

ية ( بين متوسط درجات طمبة الخامس العممي المذين يدرسون عمى وفق استراتيج2.25)
وبين متوسط المجموعة الضابطة المذين يدرسون  كامل التعاوني لممعمومات المجزأةالت

، ولمتحقق من صحة الفرضية تم  عمى وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل
 (t,test)استخراج حساب المتوسط الحسابي والقيمة التائية باستخدام االختبار التائي 

درجات طمبة المجموعتين التجريبية لمقارنة متوسطات  لمعينتين المستقمتين وذلك
 (5)والضابطة في اختبار التحصيل كما مبين في جدول

 (5جدول )
لمعينتبن المستقمتين لمجموعتيي البحث في االختبار  (t,test)نتائج االختبار التائي 

 التحصيمي
عذد  انًجًىعة

 انطهجة

انًتىسط 

 انحسبثي

االنحزاف 

 انًعيبري

انذالنة  تبئيةانقيًة ان

 انجذونية انًحسىثة االحصبئية

 دال 1.980 2.444 4.054 29.47 34 انتجزيجية

    5.727 26.53 34 انضبثطة
  

وبانحراف معياري مقداره (29.47) ان المتوسط الحسابي  يتبين من الجدول اعبله
حراف وبان (26.53) سابي لممجموعة الضابطةالح  بينما كان المتوسط (4.054)

وبدرجة   (0.05) معياري مقداره وكانت القيمة التائية المحسوبة عند مستوى الداللة
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وىذا  ( 1.98)وىي اعمى من القيمة الجدولية البالغة   (2.444)تساوي (66)حرية 
  يدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية

 

  ( Interpretation of results) ثانيا / تفسير النتائج
ىدف البحث والذي نص عمى ما اثر استخدام استراتيجية التكامل التعاوني لمتحقق 

لممعمومات المجزأة في تحصيل طمبة الخامس العممي اظيرت النتائج الموضحة في 
بين المتوسطات الحسابية لتحصيل طمبة الصف الخامس ( وجود فروق  0ل )الجدو 

صمت المجموعة التجريبية التي تم تدريسيا وفق و حالعممي في اختبار التحصيل 
( 29.47استراتيجية التكامل التعاوني لممعمومات المجزأة عمى  متوسط حسابي )

التي درست بالطريقة وىو اعمى من المجموعة الضابطة  (4.054)وبانحراف معياري 
بلحظ ون (5.727)وبانحراف معياري ( 26.53التقميدية التي بمغ متوسطيا الحسابي  )

القيمة بمغت وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة اذ 
لصالح  (66)وبدرجة حرية  ( 0.05( وبمستوى داللة  ) 2.444)التائية المحسوبة 

المجموعة التجريبية ، وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى انو ال يوجد 
( بين متوسطات اختبار  2,25مستوى داللة )  فروق ذات داللة احصائية عند

التحصيل لدى طمبة الخامس العممي ويعزى السبب في ذلك الستخدام استراتيجية 
التكامل التعاوني لممعمومات المجزأة التي كان ليا اثر في رفع تحصيل طمبة الخامس 

يجية ىيأت العممي في مادة الفيزياء وقد تعزى االسباب في ذلك الى كون ىذه االسترات
االجواء المناسبة لتبادل االفكار المعمومات بين الطمبة والحوار بين الطمبة ساعد عمى 
فيميا بالشكل االمثل لكون ىذه االستراتيجية قد تنمي روح المشاركة والعمل التعاوني 

 من خبلل طرح االفكار ومناقشة اآلراء قبل الحضور الى الدرس 
 (Conclusion)    ثالثا/ االستنتاجات

 بناء عمى النتائج النيائية لمبحث تم التوصل الى االستنتاجات االتية 
رفع مستوى  التعاوني لممعمومات المجزأة الى التكامل يةجاستراتي/ يؤدي استخدام 1

 التحصيل الدراسي  لطمبة الخامس العممي في مادة الفيزياء
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  (The Recommendations)رابعا / التوصيات 
 يمي ات البحث الحالي يوصي الباحثان بمافي ضوء استنتاج

المدرسين عمى استخدام  عقد ندوات وورش عمل وتشجيعتوصية لممشرفين التربوين ب/ 1
 التعميم التعاوني لممعمومات المجزأة )مجموعات الخبراء( عند تدريبيم استراتيجية

ات المجزأة توصية مدرسي الفيزياء باستخدام استراتيجية التعميم التعاوني لممعموم/0
 )مجموعات الخبراء( 
 (proposals) خامسا / المقترحات

في مواد اخرى غير الفيزياء لممقارنة بين استخدام استراتيجية اجراء مزيد من الدراسات 
التكامل التعاوني لممعمومات المجزأة والطريقة االعتيادية فيما يخص التحصيل ومتغيرات 

ارات حل المسائل والتخمص من الخجل لدى اخرى مثل التفكير العممي واكتساب مي
 ناالنطوائييبعض الطمبة 

 
 المصادر

، دار الميسرة لمنشر  1طعمم النفس التربوي ، ( : 0228ابو جادو ،صالح محمد )
 والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن 

 ( 0223ابو حادو ، صالح محمد : )، دار الميسرة  3ط عمم النفس التربوي ،
 ع والطباعة ، عمان ، االردنلمنشر والتوزي

 ( 0210ابو عاذرة، سناء : ) ، تنمية المفاهيم العممية ومهارات عممية التعمم
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن، 

 ( 2006الديب محمد: ) د ط، معاصرة في التعميم التعاوني ،  استراتيجيات
 عالم الكتب ، القاىرة ، مصر

 اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق :  (2011)محمد  السيد
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن التدريس



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العذد /رابع المجلذ ال / رابعةمجلة الذراسات المستذامة . . السنة ال  

 

  
4484 

  دار الفكر استراتيجيات التدريس والتعمم ، :  (2008)عبد الحميد جابر
 ، القاىرة ، مصرالعربي لمنشر 

 ( ,2007أبو عبلم,  رجاء محمود  :) مناهج البحث في العموم النفسية و
 . 2، القاىرة، دار النشر لمجامعات مصر،  ط يةالتربو 

 ( 0220االحمد ، امل : ) ، مؤسسة  التعمم الذاتي في عصر المعمومات
 . 1الرسالة بيروت لبنان  ، ط

 ( فاعمية استراتيجية التعمم القائم عمى حل 0212احمد, اميمة محمد عفيفي :)
عمم والتنظيم الذاتي المشكبلت المنظم ذاتيا في تنمية التحصيل وفيم طبيعة ال

مجمة التربية العممية ,م  ،لتعمم العموم لدى تبلميذ الصف االول االعدادي 
 .  )6(, ع)13)

 ( 0202الباوي، ماجدة ابراىيم  وثاني حسين الشمري: )  تواستراتيجيانماذج 
، دمشق 1دار امل الجديدة لمنشر والتوزيع ،ط معاصرة في التدريس والتقويم، 

 سوريا
 مكتبة المجتمع  1طاالختبارات المدرسية ، :  (2006)، رائد خميل  العبادي ،

 العربي ، عمان ، االردن 
 ( 0220مراد ، صبلح احمد ، وامين عمي سميمان : ) االختبارات والمقاييس

 دار الكتاب الحديث القاىرة ، مصرفي العموم التربوية ، 
 ( 0212برو ، محمد) ل الدراسي في : اثر التوجيه المدرسي عمى التحصي

 . دار االمل لمطباعة والنشر ، د ط ، الجزائرالمرحمة الثانية ، 
 (  ، 0215بو خالفة ، سميمة : )لصبلبة النفسية و عبلقتيا بالتحصيل ا

، رسالة ماجستير غير منشورة ،  الدراسي لدى عينة لطمبة التعميم الثانوي
 جامعة العربي مهيدي ، الجزائر .

  ( : العادات الدراسية وعبلقتيا بالتحصيل 0220شاكر )جرادات ، مالك محمد
 . رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القدس، فمسطين ، االكاديمي
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  ( 0211الجبللي ، لمعان مصطفى  ، )دار  1، ط التحصيل الدراسي ،
 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان، االردن

 ( اثر اسئم0229الحسني ،عماد عبد الزىرة ) ة التفكير العميا في اكتساب
المفاىيم الفيزيائية والتفكير االستداللي لدى طبلب الرابع في مادة الفيزياء ، 

 رسالة ماجستير غير منشورةكمية التربية / ابن الييثم، جامعة بغداد ، 
 ( الكفايات التدريسية البلزمة لمدرسي ومدرسات 0222حسين، يوسف سعد : )

ظرىم في المرحمة االعدادية في مدينة الموصل ، مادة االحياء من وجية ن
 رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية جامعة الموصل ، العراق

 ( اثر تدريس موضوعات مصممة وفق منحى 0225الخريسات، سمير : )
في اكتساب المفاىيم   (v)الفروع واستخدام كل من دورة التعمم واشكال 

اكتساب المفاىيم الفيزيائية وعمميات العمم بدى الفيزيائية وعمميات العمم في 
رسالة دكتورا غير منشورة ، جامعة عمان االردن طبلب المرحمة الثانوية ، 

 عمان االردنالدراسات العميا ، 
 ( 1995الخميمي ، خميل يوسف واخرون:)  تدريس العموم في مراحل التعميم

 ، دبي ، االمارات1، دار القمم ،طالعام 
 ، دار ، د ط ، مقدمة في التربية ( : 0212محمد محمود واخرون )الخوالدة

 الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن
 ( 1997الخوالدة، محمد محمود واخرون : ) ، 1ططرائق التدريس العامة  ،

 مطابع الكتاب المدرسي ، صنعاء ، اليمن 
 تطبيقات في التقويم مفاهيم و ( ،  0229زاممي , عمي عبد جاسم وآخرون ) ال

 ، مكتبة الفبلح , الكويتوالقياس التربوي 
 ( 0227زغمول عماد وعقمة عبد الرحيم شاكر: )  سيكولوجية التدريس الصفي

 ، دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن 1ط، 
 ( 2012الزغمول، عماد عبد الرحيم و رافع النصير :  )عمم النفس المعرفي   ،

 .ر الشروق لمنشر والتوزيع ، المركز الرئيسي ، عمان ، االردن ، د ط دا
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 ( 0212الزيات ، ماىر مفمح ومحمد ابراىيم قطاوي : ) الدراسات االجتماعية
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن طبيعتها وطرائق تعميمها ،

 ( اساليب المعاممة الوالدية و 0227السرحان ، عمر نايف : ) عبلقتيا
مجمة العموم التربوية ، باتجاىات الطبلب نحو المدرسة والتحصيل الدراسي ، 

 ( ، السعودية13جامعة حائل ، ع )
 ، مدخل الى التربية الى التربية الخاصة ، ( : 0228) الظاىر قحطان احمد

 .، عمان ،االردن   0دار وائل لمنشر ،ط
 ( 0227عبد الرحمن ، انور حسين، عدنان حقي زنكنو : ) االنماط المنهجية

 الرفاق لمطباعة والنشر وتطبيقاتها في العموم االنسانية ،
 ( فاعمية برنامج ارشادي لتنمية 2011عبدالرحمن، محمد عبد العزيز محمد ، )

ميارات التنظيم الذاتي واثره عمى تحسين االستماع بالحياة لذوي صعوبات 
 . 174ع  ، 1مجمة التربية ، جامعة االزهر، مالتعمم ، 

  البحث العممي في التربية مناهجه ادواته ، :  (2010)عطية ، محسن عمي
 ، دار المناىج لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن1ط

  دار الثقافة ، عمان ،  1ط: االرشاد النفسي  ،  (0227، سعيد حسني ) ةالعز
  االردن

 ( 0226عبلم , صبلح الدين محمود  : ) والنفسي القياس والتقويم التربوي
 , دار الفكر العربي , القاىرة ، مصر  وتوجهاته المعاصرة أساسياته

 ( 0212عبلم، صبلح الدين محمود: )د ط ، دار الفكر  عمم النفس التربوي ،
 . لمنشر ،عمان ، االردن

 ( 1992العمر ،بدر عمر : ) ، كويت  1طالمتعمم في عمم النفس التربوي،
 تايمز ،الكويت

  دار  0، طالقياس والتقويم في العممية التدريسية :   (1998)عودة ، احمد ،
 . البازوردي ، اربد ، االردن
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 ( ، 1993عودة ، احمد سميمان : ) ، القياس والتقويم في العممية التدريسية
 ، دار االمل لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن 3ط

 ( اثر استراتجية التكامل التعاوني لم0202فياض، اعتماد ناجي : ) معمومات
المجزأة في اكتساب المفاىيم الفيزيائية وعمميات العمم لدى طالبات الرابع 

 (17( ، م )65مجمة البحوث التربوية والنفسية ، ع)العممي ، 
 ( 0212قطامي ، نايفة و محمد برىوم : )، دار  1ط طرق دراسة الطفل ،

 الشروق ، عمان ، االردن
 ( 0221محمد ، نوفل )د ط ، دار المسيرة ، اهيم وتطبيق : تعمم التفكير مف ،

 . عمان ، االردن
 ( 0222ممحم ، سامي محمد : ) ، القياس والتقويم في التربية وعمم النفس

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن 1ط
 ( 0225ممحم ، سامي محمد)  ، القياس والتقويم في التربية وعمم النفس :

 . وزيع ، عمان ، االردن، دار المسيرة لمنشر والت1ط
  ( 0212نصر اهلل , عمر عبد الرحمن  , ) تدني مستوى التحصيل واإلنجاز

 , دار وائل لمنشر , عمان ،االردن 0, ط  أسبابه وعالجه الدراسي
 ( 0222نصر اهلل ، عمر : ) تدني مستوى التحصيل الدراسي و االنجاز

 . ، عمان ، االردنعبلجو ، د ط ،  دار وائل لمنشر  –اسبابو المدرسي 
 ( 0222اليويدي , زيد , )دار  1, ط  أساسيات القياس والتقويم التربوي ,

 .، االمارات العربية المتحدةالكتاب الجامعي , العين 
 ( 0210ياسين ،واثق عبدالكريم وزينب حمزة راجي : ) المدخل البنائي نماذج

ور الحسن ، بغداد ، مكتبة ن1طواستراتيجيات في تدريس المفاهيم العممية ، 
 العراق

- Allen,M,s & Yen,w,m ( 1979 ) : Introduction to 
Measurement theory ,Gola California . 
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 المالحق

 مكان العمل االختصاص اسماء المحكمين ت

 جامعة بغداد كمية التربية لمبنات طرائق تدريس الفيزياء أ.د حنان حسن مجيد 1
 الكمية التربوية المفتوحة بمد فيزياءطرائق تدريس ال نصيف جاسم عبيد أ.د 0
 ابن الييثم / كمية التربية لمعموم الصرفة قياس وتقويم م.د عفاف زياد واديأ. 3
 كمية التربية لمعموم الصرفة ابن الييثم طرائق تدريس الفيزياء عادل كامل شبيب.د .مأ 2
 ة التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثمكمي طرائق تدريس العموم أ م.د ماجد سميم عزيز 5
 المديرية العامة لتريبة محافظة القادسية طرائق تدريس الفيزياء م,م محمد رياض جبار 6
 المديرية العامة لتريبة محافظة صبلح الدين طرائق تدريس الفيزياء مروان حسن عميم.م  7
 لكرخ االولىمديرية تربية ا طرائق تدريس الفيزياء م.م عمي سعد عباس 8
 مديرية تربية الكرخ الثالثة طرائق تدريس الفيزياء م.م ابتيال حسن مصطفى 9
 مديرية تربية الكرخ االولى طرائق تدريس الفيزياء م.م مصطفى مزاحم احمد 12
 المديرية العامة لتريبة محافظة صبلح الدين اشباه الموصبلت م م رؤوف عمي احمد 11
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 زؾص١ٍٟ االخزجبس اٌ
 اعُ اٌغبٌت 

 اٌصف ٚاٌشؼجخ
................................................................................................

..... 
 اٌى١ّخ اٌّمذاس٠خ ِٓ ث١ٓ اٌى١ّبد االر١خ ٟ٘/  1

 د/ االصاؽخ    أ/ اٌغشػخ                 ة/ اٌزؼغ١ً                  عـ/ اٌّغبفخ          
 ارا وبْ ؽبصً عّغ ِزغ١ٙٓ ِزغب٠ٚبْ ٠غبٚٞ صفش ف١ّىٕٕب اٌمٛي ثبّٔٙب ِزغٙبْ /  0

 / ِزؼبوغبْدأ/ ِزؼبِذاْ                ة/ ِزٛاص٠بْ            ط/ ِٛعجبْ             
 ػٕذ ضشة و١ّز١ٓ ِزغٙز١ٓ ضشثب ٔمغ١ب فبْ إٌبرظ ع١ىْٛ/ 3

 ة/ و١ّخ ِزغٙخ                          أ/ و١ّخ ل١بع١خ             
  عـ / و١ّخ ِزغٙخ ٌٙب االرغبٖ االٚي ٔفغٗ        د/ و١ّخ ِزغٙخ ٌٙب االرغبٖ اٌضبٟٔ ٔفغٗ

 / اٌّزغٗ اٌزٞ ٌٗ ِمذاس اٌّزغٗ االصٍٟ ٠ٚؼبوغٗ ثبالرغبٖ ٘ٛ   4
 أ/ اٌّزغٗ االصٍٟ                               ة/ عبٌت اٌّزغٗ

 اٌّزغٗ                                د/  ِمذاس اٌّزغٗ عـ / عٛي

( ػٍٝ 3، 4، 5(فٟ االرغبٖ ٔفغٗ ٚوبٔذ ل١ّخ وً ُِٕٙ ) A ,B ,C/ ارا وبْ ٌذ٠ه صالس ِزغٙبد) 5

 اٌزٛاٌٟ فبْ ِغّٛػّٙب ٠غبٚٞ 
 ٚؽذاد فٟ ٔفظ االرغبٖ  9ٚؽذاد فٟ ػىظ االرغبٖ              ة /  6/  أ

 ٚؽذح فٟ ٔفظ االرغبٖ 10/ دىظ االرغبٖ             ٚؽذح فٟ ػ  10/ عـ

 ٟ٘ رؼج١ش  ٌّؼبدٌخ lAllBlsinθ lCl=/ اٌص١غخ اٌش٠بض١خ 6

 أ/ ِؼىٛط اٌّزغٗ                                  ة/ ل١ّخ اٌّزغٗ
 اٌضشة االرغبٟ٘ عـ/ اٌضشة اٌؼذدٞ                                 د/

 ثـ              R2 = A2 + B2 – 2AB cosθ / ٠غٍك ػٍٝ اٌؼاللخ  7

 أ/ لبْٔٛ اٌظً                             ة/ لبْٔٛ اٌغ١ت
  عـ لبْٔٛ اٌغ١ت رّبَ                     د/ لبْٔٛ اٌّؾصٍخ

 / ٌزؼ١ٓ ارغبٖ اٌّزغٗ اٌّؾصً ٌٍضشة االرغبٟ٘ ٔغزخذَ   8
 / لبْٔٛ اٌغ١ت رّبَأ/ لبْٔٛ اٌغ١ت                                 ة

 عـ/ لبػذح اٌىف ا١ٌّٕٝ                         د/ ظً اٌضا٠ٚخ
 ِغزّش فٟ ِٛلغ اٌغغُ ٔغجخ اٌٝ   / اٌؾشوخ ٟ٘ رغ١ش9

 ا/ اعبس اعٕبد صبثذ                              ة/ اعبس اعٕبد ِزؾشن
 عـ/ اٌغغُ ٔفغٗ                                د/ ؽشوخ اٌشّظ

 / اٌّغبس اٌّغزم١ُ اٌزٞ ٠مغؼٗ اٌغغُ ث١ٓ ٔمغز١ٓ ِؾذدر١ٓ ٠غّٝ ,1
 أ/اٌّٛلغ                ة/ اٌّغبفخ              ط/ االصاؽخ                  د/ اٌزؼغ١ً

          / ٚؽذح ل١بط اٌغشػخ 11ٟ٘

 m2sد/                         m/s2عـ/                m/sة/                       m.sا/  
 / ػٕذِب ٠زؾشن عغُ ِٓ اٌغىْٛ رىْٛ عشػزٗ االثزذائ١خ رغبٚٞ     12

 د/ ِب الٔٙب٠خ                  0عـ/                   1أ/  صفش                ة /
/ عغّبْ ِزّبصالْ فٟ اٌشىً ٚاٌٛصْ ٌٚىٓ ٚصْ اؽذّ٘ب ضؼف ٚصْ االخش عمغب ع٠ٛخ ِٓ لّخ 13

 وخ اٌٙٛاء( فأْ        ثشط )ثئّ٘بي ؽش
 أ/ اٌغغُ االصمً ع١ضشة عغؼ االسض اٚال ٠ّٚزٍىبْ اٌزؼغً ٔفغٗ

 ة/ اٌغغّبْ ٠صالْ عغؼ االسض ثبٌٍؾظخ ٔفغٙب ٌٚىٓ اٌغغُ االصمً ٠ّزٍه أغالق اوجش
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 عـ/ اٌغغّبْ ٠صالْ عغؼ االسض ثبٌٍؾظخ ٔفغٙب ٚثبالٔغالق ٔفغٗ ٠ّٚزٍىبْ اٌزؼغ١ً ٔفغٗ
 ؼ االسض ثبٌٍؾظخ ٔفغٙب ٌٚىٓ اٌغغُ االصمً ٠ّزٍه رؼغ١ً اوجشد/اٌغغّبْ ٠صالْ عغ

 / فٟ االِضٍخ االر١خ  ٌغ١بسح ِزؾشوخ فٟ اٞ ِّٕٙب ال رّزٍه رؼغ١ً           14

 km/h 60أ/ ارا رؾشوذ ؽٛي ِٕؼغف افمٟ ثبٔغالق صبثذ ِمذاسٖ 

  km/h 50ة/ارا رؾشوذ ثغشػخ افم١ب ِمذاس٘ب 
 s 30خالي  km/h 50اٌٝ  km/h 80ِٓ   عـ/ ارا رٕبلصذ عشػخ اٌغ١بسح

           20sخالي   km/h 40د/ ارا أغٍمذ ِٓ اٌغىْٛ ٚثٍغذ عشػخ 

صُ عمظ عمٛعب ؽشا ِٓ رٌه  (y)/ ػٕذ لزف ؽغش شبل١ٌٛب ٔؾٛ االػٍٝ ٚصً اٌٝ اػٍٝ ٔمغخ 15

 االسرفبع ساعؼب اٌٝ إٌمغخ اٌزٟ لزف ِٕٙب فبْ عشػزٗ فٟ اػٍٝ ٔمغخ  
   y/2tد/                        y/tعـ/                   1ة/            أ/صفش       

 /  اٌى١ّخ اٌزٟ ٌٙب ِمذاس ٚارغبٖ ِؼ١ٓ ٔغجخ اٌٝ ٔمغخ االصً ٟ٘  16
 ة/ اٌّغبفخ              عـ/ اٌغشػخ           د/ اٌزؼغً               أ/ اٌّٛلغ

 ٗ ٟ٘                / عشػخ اٌغغُ ػٕذ اٞ ٌؾظخ ص١ِٕخ ِٓ ؽشوز17
 أ/ اٌغشػخ االثزذائ١خ                             ة/ اٌغشػخ اٌّزٛعغخ

 عـ/ ِزٛعظ اٌغشػخ اال١ٔخ                        د/ اٌغشػخ إٌٙبئ١خ
 / ػٕذ ؽشوخ ع١بسح ثغشػخ ِٕزظّخ صُ رزٛلف رذس٠غ١ب فأٔٙب ػٕذئز رىزغت رؼغ١ً           18

 ة/ رغبسػٟ                  عـ/ رجبعؤٞ          د/ِٕزظُ   أ/ اسضٟ          

      فبْ ِؼذي أغاللٗ 10sخالي صِٓ لذسٖ   120m/ ارا رؾشن عغُ لغغ ِغبفخ 19

 110m/sد/          60m/sعـ/                    12m/sة/               10m/sأ/ 

 / رىْٛ اٌغشػخ ِٕزظّخ ػّٕب ٠مغغ اٌغغُ     ,0
 غبفبد ِزغب٠ٚخ فٟ اصِٕخ ِزغب٠ٚخ        ة/ اصاؽبد ِزغب٠ٚخ فٟ اصِٕخ ِزغب٠ٚخأ/ ِ

 ط/ ِغبفبد ِخزٍفخ فٟ اصِٕخ ِزغب٠ٚخ          د/ اصاؽبد ِزغب٠ٚخ فٟ اصِٕخ ِخزٍفخ

  3s/ عمظ عغُ ِٓ اػٍٝ ثٕب٠خ عمٛط ؽش فبْ عشػزٗ ثؼذ 01

 m/s 13 - ة/                                      13m/s m/sا/   

         30m/s-د/                                            30m/sعـ/  

 /ػٕذِب ٠ىْٛ ارغبٖ اٌزؼغ١ً ثٕفظ ارغبٖ عشػخ اٌغغُ عزغجت ص٠بد فٟ عشػخ اٌغغ00ُ
    vf < vi   ًفبْ اٌزؼغ١ 

 ال ٔٙب٠خ أ/ صفش              ة/ عبٌت                        عـ/ ِٛعت           د/ِب
 / ٠ّىٓ اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌزؼغ١ً اٌزغبسػٟ  ٚاٌزجبعؤٞ  ٌغغُ ِزؾشن ِٓ خالي ِؼشفخ   03

 أ/ اٌّغبفخ اٌزٟ ٠مغؼٙب اٌغغُ                       ة/ اٌغشػخ اٌزٟ ٠زؾشن ثٙب اٌغغُ
 عـ/ ارغبٖ اٌؾشوخ  ٌٍغغُ                             د/ أغالق اٌغغُ

 ٓ ِؼبدالد اٌؾشوخ ِٚؼبدالد اٌغمٛط اٌؾش ِٓ خالي/ ٠ّىٓ اٌز١ّض ث04١
 أ/ اٌغشػخ االثزذائ١خ                                   ة/ اٌغشػخ إٌٙبئ١خ  

 عـ/ ٔٛع  اٌزؼغ١ً                                     د/ ِزٛعظ االٔغالق   
    / اٌّؤصش اٌزٞ ٠غ١ش اٚ ٠ؾبٚي رغ١ش اٌؾبٌخ اٌؾشو١خ ٌٍغغُ ٘ٛ  05

 أ/  اٌمٛح                ة/ اٌشغً            عـ /  اٌغبلخ                    د/اٌمذسح
 رىغجٗ  فئٔٙب/ ارا اصشد لٛح ػٍٝ عغُ 06

 أ/ ٚصْ                    ة/ أغالق              عـ / اصاؽخ                  د/ رؼغ١ً
 زغجت فٟ ؽشوخ اٌؾصبْ ٟ٘    / ػٕذِب ٠غؾت ؽصبْ ػشثخ  فبْ اٌمٛح اٌزٟ ر07

 أ/ اٌمٛح اٌزٟ رغؾت اٌؼشثخ          
 ش ف١ٙب اٌؼشثخ ػٍٝ اٌؾصبْصة/ اٌمٛح اٌزٟ رؤ
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 عـ/ اٌمٛح اٌزٟ ٠ؤصش ف١ٙب اٌؾصبْ ػٍٝ االسض
 د/ اٌمٛح اٌزٟ رؤصش ف١ٙب االسض ػٍٝ اٌؾصبْ

 / لٛح االؽزىبن ث١ٓ عغؾ١ٓ ِزّبع١ٓ ال رؼزّذ ػٍٝ  08
 ّٛد٠ب ػٍٝ اٌغغؾ١ٓ اٌّؾزى١ٓأ/ اٌمٛح اٌضبغغخ ػ

 ة/ ِغبؽخ اٌغغؾ١ٓ اٌّؾزى١ٓ
 عـ / اٌؾشوخ اٌغغؾ١خ ث١ٓ اٌغغ١ّٓ اٌّؾزى١ٓ

 د/ ٚعٛد ص٠ذ ث١ٓ اٌغغؾ١ٓ اٌّؾزى١ٓ اٚ ػذَ ٚعٛدٖ
/ وً وزٍز١ٓ فٟ اٌىْٛ ٠غزة اؽذاّ٘ب االخشٜ ٚثمٛح رزٕبعت  عشد٠ب ِغ ؽبصً ضشة اٌىزٍز١ٓ 09

 ٌىزٍز١ٓ ٠ّضً    ٚػىغ١ب ِغ ِشثغ اٌجؼذ ث١ٓ ِشوضٞ ا
 أ/ لبْٔٛ ١ٔٛرٓ االٚي                             ة/ لبْٔٛ ١ٔٛرٓ اٌضبٟٔ
 عـ/ لبْٔٛ ١ٔٛرٓ اٌضبٌش                          د/ لبْٔٛ اٌغزة اٌؼبَ  

 / ارا اسدد اْ رّشٟ ػٍٝ اسض ع١ٍذ٠خ ِٓ غ١ش أضالق فّٓ االفضً اْ رىْٛ ؽشوزه  ,3
 مٟ                              ة/ ػٍٝ ِغبس دائشٞأ/ ػٍٝ ِغبس ِزّٛط اف

 عـ/ ثخغٛاد ع٠ٍٛخ                                 د/ ثخغٛاد لص١شح

ػٍٝ ٚشه اٌؾشوخ فٛق اسض  10Kgرٍضَ ٌغؼً صٕذٚق ِٓ اٌفٛالر وزٍزٗ  40N/ اٌمٛح االفم١خ 31

 بٚٞافم١خ ِٓ اٌخشت ػٕذئز ٠ىْٛ ِمذاس ِؼبًِ االؽزىبن اٌغىٟٛٔ  ٠غ
    2.5د/               0.4عـ/                     0.25ة/               0.88أ/  

رىغت  40Nفٟ ؽ١ٓ اْ اٌمٛح اٌزٟ ِمذاس٘ب  2m/s2رىغت عغّب رؼغ١ال ِمذاسٖ    10N/   اٌمٛح 30

 اٌغغُ ٔفغٗ رؼغ١ال ِمذاسٖ ٠غبٚٞ               

  8m/s2    د/         12m/s2عـ/             m/s2 16ة/            4m/s2أ/ 

( ِؼٍك ثؾجً فٟ ِصؼذ فبرا وبْ اٌّصؼذ ٠زؾشن ٌألػٍٝ ثغشػخ صبثزٗ فبْ لٛح m/ عغُ وزٍزٗ )33

 اٌشذ فٟ اٌؾجً رىْٛ
   (mg)ة/ الً ِٓ                                    (mg)أ/  ِغب٠ٚخ ٌـ 

 د/ ٠غبٚٞ صفش                                  (mg)عـ/  اوجش ِٓ   

 / ٠ّىٓ اٌزفش٠ك ث١ٓ لٛح اٌشذ ٚاٌىجظ ِٓ خالي           34
 أ/ ل١ّخ اٌمٛح  اٌّؤصشح                            ة/ ٔٛع اٌمٛح اٌّؤصشح
 ط/ ػذد اٌمٜٛ اٌّؤصشح                          د/ ارغبٖ اٌمٛح اٌّؤصشح

فبْ رؼغ١ٍٗ  θثبٌغ١ٍذ ػذ٠ُ االؽزىبن ثضا٠ٚخ  ٠ٕضٌك ػٍٝ عغؼ ِغغٝ (m)/ افزشض عغُ  وزٍزٗ 35

  ٠غبٚٞ

  g sin θ  ½د/       g sin θ 2عـ/                   sin θ/gة/              g sin θأ/ 

فٛق االفك فٟ عغُ فؾشوزٗ اصاؽخ لذس٘ب  37Oثبرغبٖ  (40N)/ ارا صشد لٛح ِؾصٍخ ِمذاس٘ب 36

10m رٍه اٌمٛح ٘ٛثبالرغبٖ االفمٟ فبْ اٌشغً اٌزٞ رجز ٌٗ 

  J 360د/               J 320ط/                   ,,3ة/               J 280ا/ 

 رّضً اشزمبق ِؼبدٌخ Vf = vi+a∆tاٌص١غخ اٌش٠بض١خ االر١خ  / 37
 أ/ االصاؽخ ثذالٌخ اٌغشػخ االثزذائ١خ ٚإٌٙبئ١خ ٚاٌضِٓ
 ١ً ٚاٌضِٓة/ اٌغشػخ إٌٙبئ١خ ثذالٌخ اٌغشػخ االثزذائ١خ ٚاٌزؼغ

 عـ/ االصاؽخ ثذالٌخ اٌغشػخ االثزذائ١خ ٚاٌزؼغ١ً ٚاٌضِٓ
 د /اٌغشػخ إٌٙبئ١خ ثذالٌخ اٌزؼغ١ً ٚاالصاؽخ ٚاٌغشػخ االثزذائ١خ

ا٠مبف ِشوجخ وج١شح وبٌؾبفٍخ ِضال ٠ىْٛ أصؼت ِٓ إ٠مبف ِشوجخ أصغش ِضً دساعخ ٔبس٠خ ألٔٙب / 38
 رؾزبط ٌٍّض٠ذ 

 ة/ اٌشغً إٌّغض                                 أ/ اٌمٛح اٌّغٍغخ             
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 عـ/ اٌغبلخ اٌالصِخ                                           د/ اٌمصٛس اٌزارٟ

عغؼ االسض ٠ّٚزٍه سائذ اٌفضبء ا٠ضب ػٍٝ  (1N)/ ارا وٕذ رّزٍه لغؼخ ِٓ اٌز٘ت ٚصٔٙب 39

 ٚ٘ٛ ػٍٝ عغؼ اٌمّش ً٘  (1N)لغؼخ ِٓ اٌز٘ت ٚصٔٙب 

 / سائذ اٌفضبء ٠ّزٍه وزٍخ اوجش ِٓ اٌز٘ت       ة/ أذ رّزٍه وزٍخ اوجش ِٓ اٌز٘تا
 عـ/ رّزٍىبْ ٔفظ اٌىزٍخ ِٓ اٌز٘ت                د/ اٌىزٍخ ػٍٝ عغؼ اٌمّش رغبٚٞ صفش

 عبئشح رغ١ش ثغشػخ ِؼ١ٕخ ثبفزشاض أؼذاَ لٛح االؽزىبن رّبِب فبْ عشػزٙب/ ,4
 ة/ رىْٛ الً                                        رزأصشأ/ ال 

 عـ/ رىْٛ اوجش                                  د/ رغبٚٞ صفش

 


