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5 دليل خطوات تطوير وتنفيذ أبحاث علمية ضمن مقرر العلوم الفلسطيني

تقديم مؤسسة فيصل الحسيني

ــج  ــن »برنام ــام كل دورة ضم ــني يف خت ــات واملعلم ــة املعل ــة لخدم ــة تعليمي ــم أدل ــىل تقدي ــيني ع ــل الحس ــة فيص ــت مؤسس دأب

ــج  ــوان »برنام ــالث ســنوات وجــاءت تحــت عن ــي اســتمرت ث ــا األخــرية الت ــام دورته ــدس«. يف خت ــدارس الق ــر الشــامل يف م التطوي

التطويــر الشــامل يف 15 مدرســة يف القــدس«، بتمويــل مــن االتحــاد األورويب، ومبســاهمة مــن بنــك فلســطني، نجحــت املؤسســة يف 

ــاء دســاتري مدرســية.  ــم، إضافــة اىل بن ــة يف مجــاالت البحــث العلمــي، والتفكــري الناقــد، وأســاليب التعلي ــاج مجموعــة مــن األدل إنت

اســتندت أنشــطة هــذه الــدورة عــىل مجموعــة مــن القيــم املرتابطــة التــي تعــيل مــن شــأن حقــوق الطفــل وقيــم املســاواة الجندريــة 

والدميقراطيــة والتعليــم الجامــع واســتخدام التكنولوجيــا يف ســبيل بنــاء مجتمــع املواطنــني واملواطنــات القــادر عــىل الســيطرة عــىل 

مصــريه وأخــذ قراراتــه اســتناداً إىل التفكــري العلمــي والحــوار، ذلــك التحــدي الــذي يواجــه مرشوعنــا الوطنــي يف مرحلــة التحــرر وبنــاء 

ــا مســتهدف بالعــزل عــن محيطــه الطبيعــي ومهــدد مبحــو  ــزداد هــذا التحــدي حــدة يف القــدس، ألن مجتمعه ــا املســتقلة. ي دولتن

هويتــه، وذلــك بغــرض تحويلــه مــن مجتمــع قائــد ملصــريه يف املجــال الســيايس واالقتصــادي واالجتاعــي، إىل مجتمــع مــرشذم تابــع، 

وبهــدف تشــتيت رحــى املدينــة -التــي هــي مركــز حيــاة الفلســطينيني- إىل ضــواٍح وأحيــاء وحــارات، وهــو واقــع علينــا عــدم الرضــوخ 

لــه، والعمــل بشــغف وإرصار عــىل الحفــاظ عــىل وحــدة هــذه املدينــة بشــعبها ومؤسســاتها. 

هــذا الدليــل، وعنوانــه »خطــوات عــىل ســلّم البحــث«، يقــدم للمعلــات واملعلمــني خطــوات تفصيليــة متكنهــم مــن تحويــل عمليــة 

تعلــم العلــوم الطبيعيــة داخــل الصــف إىل عمليــة قامئــة عــىل البحــث والتفكــري والتعلــم الــذايت، وذلــك ضمــن إطــار عمــل تعــاوين بــني 

الطلبــة. ويعــزز هــذا الدليــل دور املعلــم/ة كميــر/ة للعمليــة التعليميــة بعيــداً كل البعــد عــن التلقــني وعــن صــورة املعلــم النمطيــة 

ــل  ــم. وجــاء هــذا الدلي ــة التعل ــم يف عملي ــكيل للمعل ــب/ة واســتناده/ا ال ــة الطال ــة معرف ــل عدمي ــة مقاب ــه الكلي ــي تــي ميعرفت الت

مــن واقــع عمــيل مارســه املعلمــون واملعلــات يف صفوفهــم ضمــن عمليــة تدريــب وإرشاف قامــت بهــا مستشــارة مؤسســة فيصــل 

الحســيني يف العلــوم الطبيعيــة األســتاذة دميــة حلــواين. وتنبــع أهميــة هــذا الدليــل مــن كونــه يعطــي تطبيقــات مرتبطــة بــدروس مــن 

املنهــاج الفلســطيني. ويعتــر الدليــل توثيقــاً لعمليــات تعلميــة متــت بالفعــل، مــا يعنــي ضــان فعاليــة الخطــوات املطروحــة لتمكــني 

الطلبــة مــن التعلــم عــر عمليــات البحــث العلمــي.

نضــع هــذا الدليــل بــني أيــدي معلــات ومعلمــي العلــوم الطبيعيــة بشــكل خــاص، واملجتمــع املــدريس بشــكل عــام، آملــني أن يســهم 

يف تحويــل عمليــات التعليــم مــن كونهــا قامئــة عــىل الحفــظ والتلقــني، إىل عمليــات تعلــم قامئــة عــىل البحــث والتفكــري الناقــد.
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المقدمة:

»ال ميكن للمرء أن يحصل عىل املعرفة إال بعد أن يتعلم كيف يفكر«

كونفوشيوس

يتميــز العــر الــذي نعيشــه اليــوم بالتغــري املتواصــل والثــورات العلميــة والتكنولوجيــة املتتابعــة، التــي تتصــف بالتجــدد والتطــور 

ــري  ــإن هــذا التغي ــم جــزء ال يتجــزأ مــن منظومــة هــذا العــر، ف ــوم يتغــري غــداً. ومبــا أن التعلي ــه الي املعــريف املتســارع. فــا نعرف

ســيؤثر عليــه. ومــن هنــا، أصبــح لزامــاً عــىل الرتبويــني والقامئــني عــىل العمليــة الرتبويــة تبنــي مارســات جديــدة تقــوم عــىل تهيئــة 

الطلبــة لعــامل تحكمــه املعلوماتيــة. وهــذا لــن يتحقــق إال بتبنــي مارســات تربويــة تتجــه نحــو مارســة املتعلمــني للتعلــم الــذايت، 

حيــث أصبحــت وظيفــة املدرســة تعليــم املتعلــم/ة كيــف يتعلمــوا، فالتعلــم ليــس شــيئاً يحــدث للمتعلــم/ة، وإمنــا يحــدث بواســطة 

املتعلــم/ة1.

ــا الحــايل  ــة هــذا االنفجــار املعــريف، مــا زالــت منظومــة تعليــم العلــوم يف عرن ــا للحاجــة للتطــور ملواكب لكــن، بالرغــم مــن إدراكن

تواجــه تحديــات كثــرية، أهمهــا حــر املعلــم/ ة دوره/ هــا بتلقــني الطالــب/ ة املعرفــة مــن خــالل اســتخدام طــرق تعليــم تقليديــة 

ترتكــز عــىل حفــظ الطلبــة للمحتــوى العلمــي دون الرتكيــز عــىل تطويــر عمليــات العلــم ومهــارات التفكــري العليــا لديهــم. وقــد يرجــع 

اســتخدام مجموعــة كبــرية مــن املعلمــني واملعلــات األســاليب القدميــة إىل أنهــم هــم بذاتهــم تعلمــوا بهــا فألفوهــا، أو الفتقارهــم 

للكفايــات الالزمــة لتســيري عمليــة التعلــم بأســاليب حديثــة تعتمــد عــىل التعلــم الــذايت للطالــب. وملــا كان املعلمــون واملعلــات هــم 

أبــرز عنــارص املنظومــة الرتبويــة والتعليميــة وأســاس التغيــري الــذي تســعى الرتبيــة إىل تحقيقــه، باعتبارهــم أهــم العوامــل املحــددة 

لنوعيــة التعليــم عــىل كافــة املســتويات، أصبــح مــن الــروري تشــجيعهم وتوجيههــم إىل تطويــر مهاراتهــم وأدائهــم مــن خــالل تبنــي 

طرائــق وإســرتاتيجيات حديثــة تعتمــد عــىل التعلــم البنــايئ2.

ويتبــع التعليــم الحديــث عــدة طــرق، كطريقــة االكتشــاف واالســتقصاء، والتعلــم التشــاريك، وإجــراء األبحــاث العلميــة، وغريهــا مــن 

األســاليب الفعالــة التــي تعتــر محــركاً ومحفــزاً للمتعلــم/ ة نحــو بنــاء معارفــه/ هــا من خــالل املارســة الذاتيــة، فيكــون نشــطاً/ ًة يقبل/ 

تقبــل عــىل التعلــم، ويســتخدم/ تســتخدم معارفــه/ هــا الســابقة إلدراك معــاين التجــارب والخــرات الجديــدة3. ويعتــر البحــث العلمي يف 

التعليــم مــن الطــرق الفعالــة يف تطويــر املفاهيــم العلميــة لــدى املتعلمــني وتنميــة العمليــات الفكريــة لديهم. ومهــارات البحــث العلمي 

تعــد متطلبــاً رضوريـّـاً للتعايــش مــع تطــورات القــرن الــذي نعيشــه، حيــث ميكــن أن توظــف هــذه املهــارات يف جميــع مناحــي الحيــاة، 

ســواء داخــل املدرســة أو خارجهــا ويف التعامــل مــع مشــكالت الحيــاة اليوميــة، لــذا، فــإن تنميــة هــذه املهــارات أصبحــت رضورة للتعامــل 

مــع متغــريات ومشــكالت املســتقبل. 

ــة األبحــاث ــة، بواب ــة االبتدائي ــذ املرحل ــة مهــارات البحــث العلمــي وحــب االســتطالع لــدى تالمي ــذايت لتنمي ــم ال ــوم قامئــة عــىل مارســات التعل راشــد، محمــد )2010(. تدريــس وحــدة يف العل  1 

.https://www.researchgate.net/publication/279514272

ديفيز، دون )2000(. التعليم والتدريب يف القرن الواحد والعرشين »التعليم والعامل العريب.. تحديات األلفية الثالثة. اإلمارات: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث.  2

زيتــون، عايــش محمــود )2013(. مســتوى فهــم طبيعــة املســمى العلمــي يف ضــوء املــرشوع لــدى معلمــي العلــوم يف األردن وعالقتــه ببعــض املتغــريات الدميوغرافيــة، املجلــة األردنيــة يف العلــوم   3

الرتبويــة، عــان. 
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مشروع التطوير الشامل وهذا الدليل: 

مــع بدايــة العــام الــدرايس 2018/2017، بــدأت العمــل يف مــرشوع »التطويــر الشــامل يف 15 مدرســة يف القــدس«، املمــّول مــن االتحــاد 

ــوم  ــم العل ــز تعلي ــة، حيــث هــدف املــرشوع إىل تعزي ــوم الطبيعي ــم العل األورويب ومبســاهمة مــن بنــك فلســطني، كمستشــارة لتعلي

الطبيعيــة عــر تطبيــق أســلوب البحــث العلمــي يف التعليــم مــن خــالل تدريبــات لتمكــني معلمــي/ معلــات العلــوم وطالبهــم/ هــن 

مــن صفــوف الرابــع وحتــى العــارش، بحيــث يتمكــن الطلبــة مــن معالجــة املعلومــات للحصــول عــىل املعرفــة بأنفســهم.

وقــد تركــز العمــل ضمــن هــذه التدريبــات عــىل لقــاءات جاعيــة للمعلمــني/ املعلــات املشــاركني/ املشــاركات عــىل شــكل ورشــات 

تدريبيــة عمليــة خــارج الصــف، ومتابعــات ميدانيــة داخــل الصــف لتوجيههــم/ هــن يف تنفيــذ حصــص بحــث علمــي مبــارشة مــع 

الطلبــة، حيــث اشــتمل تدريــب الورشــات عــىل تعلــم إســرتاتيجيات تعليميــة تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن املهــارات املطلوبــة لتعلــم 

البحــث العلمــي، باإلضافــة إىل مهــارات البحــث العلمــي، وتضمنــت هــذه اإلســرتاتيجيات: 

ــم  ــاف لتعلي ــي واالكتش ــرتاتيجية التق ــة إىل إس ــم، باإلضاف ــتخدام KWL يف التعلي ــو )Jigsaw( وإسرتاتيجية اس ــرتاتيجية الجكس إس

العلوم، واســتخدام طريقــة املحطــات كأســلوب يف التعليــم، واســتخدام األلعــاب التعليميــة كأداة تقويــم، واســتخدام أســلوب دفــرت 

الحــوار الجــديل كأســلوب تعليــم، واســتخدام إســرتاتيجية جولــة املعــرض )Gallery Walk( التــي تســاعد الطلبــة عــىل فهــم املعرفــة 

ــاوين  ــم التع ــرتاتيجية التعل ــة، وإس ــالل الجول ــات خ ــىل اللوح ــة ع ــالل الكتاب ــن خ ــد م ــوار والنق ــة والح ــارات واملناقش ــب امله وكس

ــر تجــارب  ــة تطوي ــة تنفيذها، وكيفي ــة للتطــرق بشــكل معمــق إىل خطــوات البحــث العلمــي وكيفي ــران، باإلضاف ــم مــن األق والتعل

بســيطة إىل مســتوى بحــث علمــي بســيط، بشــكل عمــيل، وآليــة عــرض نتائــج األبحــاث مــن خــالل امللصــق العلمــي )البوســرت(، حيــث 

تضمــن التدريــب عــىل امللصــق العلمــي عــىل:

ــتخدام  ــاً أو باس ــرت يدويّ ــم البوس ــة تصمي ــق، وطريق ــة التوثي ــج، وكيفي ــات، والنتائ ــرض البيان ــرق ع ــية، وط ــق الرئيس ــارص امللص عن

الحاســوب مــن خــالل برامــج متوافــرة لــدى الجميــع )بوربوينــت(، حيــث تــم تطبيــق جميــع هــذه اإلســرتاتيجيات بطريقــة عمليــة 

عــىل وحــدات مــن منهــاج العلــوم املقــرر.

ويهــدف هــذا الدليــل إىل تعميــم تجربــة تطبيــق إســرتاتيجية البحــث العلمــي يف تعليــم العلــوم يف املــدارس التــي تــم العمــل معهــا 

ضمــن املــرشوع، حيــث يحتــوي الدليــل عــىل تعريــف بأســلوب البحــث العلمــي يف تعليــم العلــوم، وخطــوات البحــث العلمــي وكيفيــة 

تدريــب الطلبــة عليــه مــن خــالل نصائــح تــم التوصــل إليهــا مــن تجربــة األســلوب عمليّــاً مــع طلبــة املــدارس املشــاركة يف املــرشوع، 

باإلضافــة لنــاذج تطبيقيــة للعمــل بأســلوب البحــث داخــل املدرســة.

وبســبب شــح املــوارد التــي توفــر توجيهــات عمليــة يف هــذا املجــال باللغــة العربيــة، أتأمــل أن يكــون هــذا الدليــل منــارة يهتــدي بهــا 

معلمونــا/ معلاتنــا الذيــن/ اللــوايت يرغبــون/ يرغــن بتطبيــق اإلســرتاتيجية يف مدارســهم/ هــن. 

وهنــا، ال يســعني إال أن أشــكر مؤسســة فيصــل الحســيني عــىل إتاحــة الفرصــة للقيــام بهــذا اإلنجــاز، ورعايتــه يف كل مراحلــه، كــا ال 

يفوتنــي شــكر فريــق املعلمــني واملعلــات املتدربــني/ املتدربــات الذيــن/ الــاليت متيــزوا/ متيــزن بالجديــة يف العمــل، والشــغف املســتمر 

لتطويــر معارفهــم/ هــن لتعلــم كل مــا هــو جديــد.
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ماذا يعني أسلوب البحث العلمي في تعليم العلوم؟

ــول مشــكالت  ــدف إىل التوصــل لحل ــع، وته ــن الواق ــع م ــة تنب ــة تجريبي ــه عملي ــح )2016(، بأن ــق صال يعــرف البحــث العلمــي، وف

محــددة أو إجابــة عــن تســاؤالت معينــة باســتخدام أســاليب معينــة وأدوات خاصــة ميكــن أن تــؤدي إىل معرفــة علميــة جديــدة قــد 

تشــمل وصفــاً أو تفســرياً لظاهــرة مــا. 

ــم عــىل اســتخدام  ــم، القائ ــدرج تحــت إطــار توجــه االســتقصاء يف التعلي ــو ين ــوم، فه ــم العل ــا أســلوب البحــث العلمــي يف تعلي أم

عمليــات العلــم األساســية واملتكاملــة، مــن مالحظــة، ووضــع للفرضيــات واختبارهــا، وضبــط للمتغــريات، وتصميــم للتجــارب وتنفيذها، 

واســتخالص للنتائــج وتفســريها4.

وهــو يعــد مــن اتجاهــات التدريــس الحديثــة التــي تتمحــور حــول الطلبــة، وتســاهم يف تنميــة التفكــري العلمــي لديهــم، وتتيــح لهــم 

الفرصــة الســتخدام مهــارات االســتقصاء بأنفســهم، متامــاً كســلوك العلــاء )الصغــار( يف بحثهــم وتوصلهــم إىل النتائــج، حيــث أثبتــت 

العديــد مــن الدراســات أن مارســة الطالــب/ ة لــدور العــامل/ ة يف الحصــول عــىل املعرفــة تجعلــه/ هــا يقــدر/ تقــدر العلــم وجهــود 

العلــاء.

وحتــى تقــوم/ تقومــي عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة بتطبيــق أســلوب البحــث العلمــي يف تعليــم العلــوم يف الصــف أو يف 

مختــر املدرســة، يجــب أن تتعــرف/ ي عــىل الخطــوات التــي يجــب القيــام بهــا لتأهيــل طلبتــك وتدريبهــم/ تدريبهــن عــىل 

هــذا األســلوب. فكــا تقــوم/ تقومــني بالتخطيــط لســرورة الحصــة عنــد طــرح أي موضــوع، كذلــك األمــر هنــا، إذ ينبغــي 

أن تقــوم/ ي بالتخطيــط لتنفيــذ حصــص صفيــة تتبنــى أســلوب البحــث العلمــي، خاصــة إن كنــت عزيزي/عزيــزيت املعلــم/ 

املعلمــة تســتخدمها/ تســتخدمينها ألول مــرة.

فيــا يــيل، أســتعرض مخططــاً عاّمــاً تتبعــه تفصيــالت موضحــة، يســاعد يف تأســيس منهجيــة الســتخدام أســلوب البحــث العلمــي يف 

تعليــم العلــوم، بــدءاً مبرحلــة الصــف الرابــع وحتــى الصفــوف العليــا. 

المخطط العام: 

الهدف عدد الحصص موضوع الحصة

مهارة املالحظة 

ووصف األدوات 

حصة - حصتان

)وفق مستوى الطلبة(

تطويــر مهــارة الوصــف واملالحظــة لــدى الطلبــة، كونهــا أســاس خطــوات البحــث العلمــي. 

ــج  ــي نه ــل ه ــط ب ــدة، فق ــرة واح ــا مل ــدرب عليه ــم الت ــارة ال يت ــذه امله ــم أن ه ــع العل م

تعليمــي يجــب دمجهــا باســتمرار يف عمليــة التعليــم، ولكــن مــا ســتقوم/ يــن بــه هنــا هــو 

ــارات البحــث  ــم مه ــة لدع ــدى الطلب ــا ل ــدف تطويره ــة به ــارة منفصل ــا كمه ــز عليه الرتكي

العلمــي لديهــم/ هــن.

حصة - حصتانمهارة القياس 

)وفق مستوى الطلبة(

ــاس  ــاس األساســية واســتخدام بعــض أدوات القي ــة وحــدات القي ــة مــن معرف متكــني الطلب

األساســية.

خطوات البحث 

العلمي 

ــريات، حصتان متتاليتان ــت، ومتغ ــم “ثواب ــتنتاج املفاهي ــي، واس ــث العلم ــوات البح ــة بخط ــف الطلب تعري

ــل. ــي بتسلس ــث العلم ــوات البح ــرد خط ــة ت ــاش قص ــالل نق ــن خ ــرار” م وتك
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تدريب الطلبة نظريّاً 

عىل تطوير تجربة 

بسيطة إىل بحث 

علمي

4 حصص، يف كل مرة 

حصتان متتاليتان 

تدريــب الطلبــة عــىل آليــة تطويــر بحــث علمــي مــن تجربــة بســيطة لتمكينهــم/ متكينهــن 

مــن مهــارات البحــث العلمــي، بحيــث يصبحــون/ يصبحــن قادريــن/ قــادرات عــىل التعامــل 

مــع التجــارب البســيطة، ومالحظــة الظواهــر والتســاؤل حولهــا.

بحيــث تخصــص أول حصتــني لتمريــر املــادة التدريبيــة، يف حــني يقــوم الطلبــة يف الحصتــني 

التاليتــني بالتــدرب نظريـّـاً عــىل تطويــر البحــث مــن تجربــة بســيطة وعــرض جميــع عنــارصه 

مــن خــالل العمــل باملجموعــات.

تدريب الطلبة عىل 

تصميم ملصق علمي

يعتــر تصميــم ملصــق )بوســرت( علمــي إحــدى طــرق تعميــم نتائــج البحــث العلمــي التــي حصتان متتاليتان 

ــات  ــة يف دراس ــاث العلمي ــرش األبح ــة لن ــي، باإلضاف ــث العلم ــوات البح ــر خط ــر آخ تعت

ــة  ــرات العلمي ــاركة يف املؤمت ــة، واملش ــارضات العلمي ــل املح ــاً، وعم ــة علميّ ــالت محكم ملج

ــا. ــف عــن مشــكلة البحــث ونتائجه ــدف التعري به

تدريب الطلبة عمليّاً 

عىل تطوير بحث 

علمي من تجربة 

بسيطة

ــزيت حصتان متتاليتان ــزي/ عزي ــك عزي ــيل. علي ــكل عم ــي بش ــث علم ــة بح ــىل مارس ــة ع ــب الطلب تدري

املعلــم/ة التأكــد أوالً مــن أن الطلبــة عــىل درايــة تامــة بخطــوات البحــث العلمــي قبــل البدء 

بهــذه الحصــة. هــذه الحصــة قــد تكــون اســتكاالً للحصــة النظريــة الســابقة، حيــث ميكــن 

ــم النظــري  ــن بالتصمي ــوا/ قم ــة وقام ــا الطلب ــي طوره ــار أحــد تســاؤالت البحــث الت اختي

آلليــة التنفيــذ الخاصــة بهــا بهــدف تنفيذهــا عمليّــاً، عــىل أن يأخــذ تنفيــذ البحــث حصتــني 

متتاليتــني فقــط. )يجــب اختيــار ســؤال بحــث واحــد ليقــوم جميــع الطلبــة بتنفيــذه عــىل 

شــكل مجموعــات لغــرض التكــرار(، أو اختيــار نشــاط جديــد لتطويــره إىل بحــث علمــي.

مهارة المالحظة ووصف األدوات: 

ــة أساســية، وهــي  ــات مهــارات علمي ــدى الطــالب/ الطالب ــم، يجــب أن يكــون ل ــى نســتخدم أســلوب البحــث العلمــي يف التعلي حت

ــات منهــا خــالل ســنوات دراســتهم/  ــة يتــم تطويرهــا ومتكــني الطــالب/ الطالب تعــرف، وفقــاً للعقيــيل )2013(، بأنهــا مهــارات عقلي

ــؤ،  ــف، واالســتدالل، والتنب ــاس، والتصني ــارة املالحظــة، والقي ــا، وتشــتمل عــىل: مه ــث يســهل اكتســابها وتعلمه دراســتهن األوىل، حي

ــة، واالتصــال. ويقصــد مبهــارة املالحظــة اســتخدام الحــواس املختلفــة أو  ــة والزماني واســتخدام األرقــام، واســتخدام العالقــات املكاني

ــأدوات وأجهــزة مــن أجــل الحصــول عــىل معلومــات عــن الــيء أو الظاهــرة التــي تقــع عليهــا املالحظــة5.   االســتعانة ب

فيا ييل منوذج لفعالية تساعد يف تطوير مهارة املالحظة لدى الطلبة.

يحــر/ تحــر املعلــم/ ة مجموعــة مــن املــواد التــي يرغــب/ ترغــب يف أن يقــوم طالبــه/ ا مبالحظتهــا، ويطلــب/ تطلــب مــن كل 

طالــب/ ة اختيــار مــادة واحــدة. 

ــة  ــة الرتبوي ــة الدولي ــية، املجل ــم األساس ــات التعل ــارات عملي ــدايئ مله ــث االبت ــف الثال ــوم للص ــاب العل ــواردة بكت ــة ال ــطة العلمي ــني األنش ــتوى تضم ــوزان، )2013(، مس ــر س ــم وعم ــيل مري عقي  5

املتخصصــة، مجلــد )2(، عــدد )3(.
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عزيزي/ عزيزيت الطالب/ ة، 

يستخدم العلاء عيونهم وأيديهم ملالحظة األشياء، قم/ قومي باختيار مادة من املواد التي أمامك ملالحظتها كالعلاء ثم قم/ 

قومي بتسجيل وصفك ومالحظاتك يف الجدول أدناه. 

ما هو لون/ ألوان املادة التي اخرتتها؟

صف/ ي شكل املادة 

صف/ ي نوع املادة أو املواد التي تتكون منها

صف/ ي ملمس املادة 

قم/ قومي برسم املادة التي اخرتتها 

ــن تســجيلها يف  ــود/ تودي ــا وت ــاك مالحظــات أخــرى وجدته هــل هن

ــة؟  هــذه الخان

نموذج لوصف ومالحظة قلم رصاص: 

عزيزي/ عزيزيت الطالب/ ة، 

يستخدم العلاء عيونهم وأيديهم ملالحظة األشياء، قم/ قومي باختيار مادة من املواد التي أمامك ملالحظتها كالعلاء ثم قم/ 

قومي بتسجيل وصفك ومالحظاتك يف الجدول أدناه. 

ــح واألســود، ما هو لون/ ألوان املادة التي اخرتتها؟ ــر الفات ــني: األصف ــن لون ــه م ــذي اخرتت ــم ال ــون القل يتك

ــة  ــاك كتاب ــي، وهن ــب مــن البن ــون املمحــاة هــو أحمــر قري ــا ل بين

ــي.  ــون الذهب بالل

 شكل القلم أسطواين وله رأس مدبب. صف/ ي شكل املادة 

ــاص، ويف صف/ ي نوع املادة أو املواد التي تتكون منها ــن الرص ــطوانة م ــه أس ــب وبداخل ــن خش ــم م ــون القل يتك

ــن مطــاط. ــا ممحــاة م ــدن داخله ــن مع ــه أســطوانة أخــرى م نهايت

ملمس القلم ناعم ولكن ملمس املمحاة خشن.صف/ ي ملمس املادة 

قم/ قومي برسم املادة التي اخرتتها 

ــن تســجيلها يف  ــود/ تودي ــا وت ــاك مالحظــات أخــرى وجدته هــل هن

ــة؟  هــذه الخان

.HP مكتوب عىل القلم كلات باللغة اإلنجليزية وأحرف

القلم يكتب باللون األسود.
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نموذج لوصف ومالحظة بطارية حجم AA 1.5 فولت:

عزيزي/ عزيزيت الطالب/ ة، 

يستخدم العلاء عيونهم وأيديهم ملالحظة األشياء، قم/ قومي باختيار بطارية من البطاريات التي أمامك ملالحظتها كالعلاء ثم 

قم/ قومي بتسجيل وصفك ومالحظاتك يف الجدول أدناه. 

ــر، ما هو لون/ ألوان البطارية التي اخرتتها؟ ــر، واألصف ــود، واألحم ــوان: األس ــن األل ــة م ــون البطاري ــون ل يتك

ــض. واألبي

 شكل البطارية أسطواين، وأحد أطرافها مدبب. صف/ ي شكل البطارية

تتكــون البطاريــة مــن مــادة معدنيــة مغطــاة بالصــق بالســتييك صف/ ي نوع املادة أو املواد التي تتكون منها البطارية

مطبــوع عليــه رمــوز وكلــات باللــون األبيــض.

ملمس البطارية ناعم. صف/ ي ملمس البطارية

مسجل عليها 1.5 فولت.ما هي قوة البطارية؟ 

حجم البطارية AA.ما هو حجم البطارية؟ 

ما هي الرموز املرسومة عىل البطارية؟

قم/ قومي برسم املادة التي اخرتتها 

ــن تســجيلها يف  ــود/ تودي ــا وت ــاك مالحظــات أخــرى وجدته هــل هن

ــة؟  هــذه الخان

.0% Mercury مكتوب عىل البطارية

.JTM البطارية من نوع

الرمز + بجانب الرأس املدبب للبطارية.

ميكنــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة اختيــار أمثلــة أكــر ســهولة مــن ناحيــة الوصــف، يف حــال كان الطلبــة ال يعرفــون/ يعرفــن بعــض 

ــم/ ن  ــة لديه ــة لطلب ــر صعوب ــة أك ــاء أمثل ــن إعط ــك ميك ــالً. كذل ــروط مث ــطوانة أو املخ ــم األس ــام، كحج ــة باألحج ــني الخاص القوان

مســتوى معرفــة أعــىل، فمثــالً، إذا كان الطلبــة يقومــون/ يقمــن بوصــف قلــم حــر، ميكنــك تشــجيعهم/ ن عــىل إضافــة مواصفــات 

مثــل كيفيــة اتصــال املخــروط بالبالســتيك أو الغطــاء بالبالســتيك. هــذا األمــر يتطلــب قــدرة لغويــة جيــدة مــن ناحيــة، وســوف يســهم 

يف تعريــف الطلبــة عــىل كيفيــة عمــل األشــياء املختلفــة عــر تفكيكهــا مــن ناحيــة أخــرى.

كلــا كانــت هنــاك تدريبــات ملالحظــة مــواد مختلفــة )أحجــار، وأســالك، ومصبــاح، ومــواد مبلمــس مختلــف، وأوراق شــجر، ومعــادن 

ــدة وخاصــة )طــول،  مختلفــة... وغريهــا(، وشــجعنا مهــارة املالحظــة لديهــم/ ن مــن خــالل توجيههــم/ ن ملالحظــة مواصفــات عدي

ــن/  ــر وأصبحــوا/ أصبحــن قادري ــن أك ــم/ لديه ــارة املالحظــة لديه ــت مه ــي(؛ تذوت ــة للثن ــة، والقابلي ــة املصنع ــة، واســم الرشك وكتل

قــادرات عــىل املالحظــة بأنفســهم/ أنفســهن ودون توجيــه.
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مهارة القياس:

هــي إحــدى مهــارات العلــم األساســية، بحيــث يتــم تدريــب الطلبــة فيهــا عــىل اســتخدام أدوات قيــاس أساســية موثــوق بهــا )ميــزان 

ــار مــدرج... وغريهــا(، باإلضافــة ملعرفــة وحــدات القيــاس األساســية  إلكــرتوين، وميــزان حــرارة، ورشيــط مــرتي، وكأس مــدرج، ومخب

ــام  ــإذا ق ــاس، ف ــاً كأدوات قي ــا عامليّ ــارف عليه ــا أي متع ــوق به ــا(، واملقصــود مبوث ــن... وغريه )للطــول، وللحجــم، وللمســافة، وللزم

الطالــب أحمــد مثــالً بإضافــة ملعقتــني صغريتــني مــن امللــح عــىل كأس صغــري مــن املــاء، وقامــت الطالبــة ريــم أيضــاً بإضافــة ملعقتــني 

صغريتــني مــن امللــح عــىل كأس صغــري مــن املــاء، فليــس بالــرورة أن تكــون درجــة كثافــة املحلــول الناتــج مــع أحمــد هــي نفســها يف 

املحلــول الــذي حرتــه ريــم، ألنــه قــد تكــون امللعقــة التــي اســتخدمها أحمــد صغــرية، ولكنهــا أصغــر مــن امللعقــة التــي اســتخدمتها 

ريــم، أو أن حجــم كأس املــاء الــذي اســتخدمه كالهــا صغــري ولكنهــا ليســا متســاويني، فكلمــة صغــري هــي وصــف نســبي وليســت 

قياســاً دقيقــاً.  لــذا، يجــب اســتخدام أدوات قيــاس موثــوق بهــا مثــل امليــزان والــكأس املــدرج يف هــذه الحالــة، بحيــث إنــه عندمــا 

يطلــب مــن شــخصني، أحدهــا يف فلســطني واآلخــر يف الصــني، أن يقومــا بإضافــة 1 غــم مــن نــوع معــني مــن امللــح عــىل 100 مــل 

مــن املــاء، فباســتخدام امليــزان والــكأس املــدرج، ســيحصالن عــىل نفــس الكتلــة مــن امللــح والحجــم مــن املــاء. لــذا، علينــا كمعلمــني/ 

معلــات أن منكــن طلبتنــا مــن هــذه املهــارة، وذلــك مــن خــالل متريــر أو إعــادة متريــر هــذه املعرفــة للطلبــة يف مقــرتح زمنــي حصــة 

إىل حصتــني تحــدد بنــاء عــىل مســتوى طلبتــك.

مالحظــة: ميكــن التعــاون مــع معلــم/ ة مقــرر الرياضيــات بهــدف متكــني الطلبــة مــن موضــوع وحــدات القيــاس وأدواتــه، حيــث إن 

املحتــوى مطــروح بشــكل تجريبــي يف وحــدة الهندســة والقيــاس مــن كتــاب الفصــل الثــاين ملقــرر الرياضيــات الفلســطيني يف الصــف 

الثالــث )مــن صفحــة 97-120(، باإلضافــة إىل وحــدة الهندســة والقيــاس مــن كتــاب الفصــل الثــاين ملقــرر الرياضيــات الفلســطيني يف 

الصــف الثــاين )مــن صفحــة 106-92(.

    
إضاءة مهمة:

عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة، تحتــاج/ تحتاجــني إىل تقديــم هــذه الحصــص فقــط يف الســنة األوىل مــن تدريبــك 

الطلبــة عــىل مهــارات البحــث العلمــي، وميكنــك عمــل ذلــك خــالل األســبوع األول مــن العــام الــدرايس. ولــن 

تحتــاج/ تحتاجــي يف الســنوات الالحقــة إىل أي جهــد مــن هــذا النــوع للصفــوف التــي بــدأت معهــم هــذه 

اإلســرتاتيجية، وميكنــك اعتــاد البحــث العلمــي كإســرتاتيجية تعلــم يف الســنوات التاليــة بســهولة.

خطوات البحث العلمي:

اآلن عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة، ميكنــك البــدء بتعريــف الطلبــة عــىل خطــوات البحــث العلمــي والثوابــت واملتغــريات. وهنــا ميكــن 

ــا مــن خــالل عــروض محــاكاة، وأســلوب الدرامــا والقصــص،  ــة )اســتخدام التكنولوجي دمــج أكــر مــن أســلوب تعليمــي لهــذه الغاي

وغريهــا مــن األســاليب التــي تتطلــب اســتخدام مهــارات تفكــري عليــا(، ويفضــل االبتعــاد عــن طرحهــا باألســلوب التلقينــي.

وأنــا أقــرتح أن يتــم ذلــك مــن خــالل اســتنتاج الطلبــة لخطــوات البحــث العلمــي عــر رسد القصــة التاليــة )لــك معلمــي/ معلمتــي 

حريــة تطويــر مفــردات القصــة وحيثياتهــا مــع الحفــاظ عــىل عنــارص البحــث العلمــي فيهــا(.

ــاً لجميــع بيــوت القريــة، غالبــاً مــا يقــي أهــايل هــذه القريــة أيامهــم  يف إحــدى القــرى النائيــة التــي يصعــب وصــول املــاء يوميّ

مــن دون مــاء. كانــت تعيــش يف هــذه القريــة امــرأة تدعــى أم محمــود. وأم محمــود هــذه كانــت امــرأة ذكيــة واعيــة ملشــكلة 
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ــة  ــات البيتي ــري النبات ــاء الشــطف ل ــادة اســتخدام م ــب عــىل هــذه املشــكلة بإع ــذا، فكــرت أم محمــود للتغل ــا، ل ــاء يف قريته امل

الخاصــة بهــا.

يف يــوم مــن األيــام، قامــت جاراتهــا بزيارتهــا يف البيــت، وكعــادة أهــل القــرى، رحبــت أم محمــود بجاراتهــا واســتقبلتهن بحفــاوة يف 

غرفــة مفتوحــة يف بيتهــا كانــت قــد نســقتها أم محمــود بالكثــري مــن أحــواض النبــات املثمــرة والعطريــة. وخــالل تســامرهن، الحظــت 

أم خالــد أن حجــم منــو نبتــة البنــدورة التــي كانــت يف أحــد أحــواض البيــت كبــرية جــّداً، فســألت الجــارة: ملــاذا تنمــو نبتــة البنــدورة 

عنــدك أكــر مــا تنمــو عنــدي؟ خاصــة أننــا لدينــا نفــس ظــروف البيــت، ونــادراً مــا أقــوم بــري النبــات باملــاء النقطاعــه يف أغلــب 

األيــام لدينــا.

ردت أم محمــود: ال أعلــم، ولكنــي أظــن أن الســبب هــو أننــي أرويهــا باملــاء الــذي أجمعــه مــن شــطف األواين. وأكملــت أم محمــود: 

هــل تعلمــني شــيئاً يــا جــاريت! ســأقوم بعمــل تجربــة ألتأكــد إذا كان ســبب كــر حجــم نبتــة البنــدورة هــو ريهــا مبــاء شــطف األواين 

أم ال. وأكــدت أم محمــود لجاراتهــا أنهــا ســتبلغهن بنتيجــة هــذه التجربــة بعــد فــرتة.

يف اليــوم التــايل، أحــرت أم محمــود ثالثــة قواريــر فارغــة بنفــس الحجــم، ووضعــت يف كل منهــا نفــس نــوع الرتبــة، ونفــس كتلــة الرتبــة، 

ثــم زرعــت يف كل واحــد منهــا نفــس نــوع النبتــة )بنــدورة(، لهــا نفــس الطــول، ووضعــت هــذه القواريــر الثالثــة تحــت نفــس الظــروف 

مــن الضــوء والشــمس والهــواء، وقــررت أن تســقيها مبواعيــد ثابتــة، أي نفــس الســاعة كل يومــني، وبنفــس حجــم املــاء، وقــررت أن تغــر 

نــوع املــاء الــذي ستســقي فيــه هــذه النباتــات، ولهــذا، قامــت برتقيــم هــذه القواريــر لتميّزهــا، بحيــث تســقي النبتــة يف القوار رقــم واحد 

مــاء مــن الحنفيــة، والنبتــة يف القــوار رقــم اثنــني مــاء شــطف األواين، بينــا النبتــة يف القــوار الثالــث مــاء مــن املكيــف.

جهــزت أم محمــود جــدوالً لتســجل فيــه قيــاس منــو النبتــة كل أســبوع، حيــث كانــت تقــوم بالقياســات أســبوعيّاً وملــدة شــهر كامــل. 

وقــد كانــت نتائــج النمــو كاآليت: 

القوار رقم )3(

ماء مقطر من املكيف

القوار رقم )2(

ماء شطف األواين

القوار رقم )1(

ماء حنفية

نوع املاء

طول النبتة )بوحدة السنتيميرت(

10 10 10 طول النبتة عند بداية التجربة بالسنتيميرت

10.5 11 10.5 طول النبتة يف األسبوع األول بالسنتيميرت

11 12 11.5 طول النبتة يف األسبوع الثاين بالسنتيميرت

12 14 13 طول النبتة يف األسبوع الثالث بالسنتيميرت

12.5 15.5 13.5 طول النبتة يف األسبوع الرابع بالسنتيميرت

بعــد مــرور شــهر عــىل التجربــة وتســجيل النتائــج، عــاودت الجــارات زيــارة بيــت أم محمــود. وخــالل الزيــارة، قامــت أم محمــود 

ــة البنــدورة املزروعــة لديهــا،  بتذكــري جاراتهــا باملوقــف الــذي حصــل حــني اســتفرت إحــدى الجــارات عــن ســبب كــر حجــم نبت

وقالــت: لقــد وعدتكــن أن أقــوم بإجــراء تجربــة أتأكــد فيهــا مــا إذا كان ســبب كــر حجــم نبتــة البنــدورة عنــدي أكــر مــن تلــك التــي 

عنــد جــاريت هــو أننــي أســقيها مبــاء شــطف األواين. وأكملــت: أنــا أجريــت تجربــة خــالل الشــهر املــايض، وكنــت قــد قمــت بثبيــت 

جميــع العنــارص مــن نــوع النبتــة، ونــوع الــرتاب، وحجــم املــاء، و....، وغــريُت فقــط نــوع املــاء، حتــى أفحــص أثــره عــىل منــو النبتــة. 

وحصلــت عــىل النتائــج التاليــة: النبتــة التــي ســقيتها مبــاء شــطف األواين أصبحــت أطــول مــن النبتــات األخــرى. فانبهــرت جاراتهــا مــن 

النتيجــة، وقالــت لهــا جارتهــا كريســتني: هــذه نتيجــة رائعــة، عــيّل إذاً أن أقــوم بســقاية نبــات البنــدورة يف بســتاين مبــاء شــطف األواين 
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بعــد جمعهــا بــدالً مــن التخلــص منهــا كــا كنــت أفعــل. ولكــن اســتوقفتها أم محمــود هنــا قائلــة: أظــن أن علينــا أال نتــرع بتأكيــد 

هــذه النتيجــة، ويجــب أن نقــوم بتكــرار هــذه التجربــة مــرات عديــدة حتــى نتأكــد مــن أن مــاء الشــطف هــو الســبب يف زيــادة منــو 

نبتــة البنــدورة، فوافقتهــا الجــارات، واتفقــن عــىل أن تقــوم كل واحــدة منهــن بتكــرار هــذه التجربــة يف بيتهــا، عــىل أن يغــرين فقــط 

نــوع املــاء ويثبــن باقــي العنــارص األخــرى متامــاً، كــا فعلــت أم محمــود.

وبعــد مــرور شــهر ثــاٍن، اجتمعــت الجــارات مــرة أخــرى يف بيــت أم محمــود، وأخــذت كل واحــدة منهــن بــرد نتيجــة تجربتهــا )كــا 

ســجلتها أم محمــود يف الجــدول الثــاين(، حيــث تبــني أن ثــالث عــرشة جــارة مــن أصــل خمــس عــرشة، وافقــت نتيجتهــن مــا حصلــت 

عليــه أم محمــود يف تجربتهــا األوىل، بينــا غايــرت نتيجــة اثنتــني منهــن نتيجــة أم محمــود، حيــث كانــت نتيجــة تجربــة أم خالــد أن 

النبتــة التــي ســقتها مبــاء املكيــف كان طولهــا أكــر مــن باقــي النبتــات. أمــا إينــاس، فــكان طــول النبتــة التــي ســقتها مبــاء الحنفيــة 

مســاوياً للنبتــة التــي ســقتها مبــاء شــطف األواين. تناقشــت الجــارات يف النتائــج التــي حصلــن عليهــا، وحاولــن تحليــل هــذه النتائــج 

ــة يف مــاء شــطف األواين، باإلضافــة لبواقــي  ــون القليل ــات الصاب وتفســريها، حيــث قــرأن يف بعــض الكتــب معلومــات تؤكــد أن كمي

الطعــام فيهــا، تســاعد فعــالً يف زيــادة منــو النبتــة، ألنهــا مــواد عضويــة تحتاجهــا النبتــة بعــد تحللهــا يف الرتبــة، وأن مكونــات الصابــون 

تشــبه تلــك التــي تدخــل يف تصنيــع األســمدة وتحتاجهــا النبتــة بكميــات قليلــة. وعنــد الوقــوف عــىل النتائــج املغايــرة للجارتــني أم 

خالــد وإينــاس وجــدت الجــارات أن أم خالــد مل تقــم برتقيــم القواريــر، واكتفــت بوضعهــا بالرتتيــب، وقــد يكــون أحــد أوالدهــا قــام 

بتغيــري موضــع القواريــر. أمــا إينــاس، فقامــت باســتخدام نفــس الــكأس لوضــع املــاء الــذي كانــت تســقي فيــه جميــع النباتــات، ومل 

تســتخدم كأســاً منفصــالً لــكل نبتــة، مــا يفــر اختــالط أنــواع املــاء بســبب وجــود بــواٍق منهــا يف الــكأس. ولهــذا، قــررت الجــارات 

ــة البنــدورة بصــورة أكــر مــن مــاء  ــه، اســتنتجن أن مــاء شــطف األواين يســاعد يف منــو نبت ــاس. وعلي ــد وإين ــج أم خال اســتبعاد نتائ

الحنفيــة أو مــاء املكيــف، وقــررن أن يعممــن هــذه النتيجــة عــىل القــرى املجــاورة التــي تعــاين مــن نفــس مشــكلة انقطــاع املــاء، 

فقمــن بالرتتيــب مــع املجالــس القرويــة لهــذه القــرى لعمــل لقــاءات توعويــة يبــنّي فيهــا نتائــج بحثهــن.   

نتائج تجارب الجارات بعد إعادة وتكرار تجربة البحث: 

القوار رقم )1(

ماء حنفية

نوع املاء

طول النبتة

املتوسط 
الحسايب

ج15 ج14 ج13 ج12 ج11 ج10 ج9 ج8 ج7 ج6 ج5 ج4 ج3 ج2 ج1

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 طول النبتة عند بداية التجربة 

بالسنتميرت

10.69 11 10 11 10.5 11 10.5 11 10.5 11 10.5 10 11 10.5 11 10 طول النبتة يف األسبوع األول 

بالسنتميرت

11.65 12 10.5 12.5 11 11.5 11 12 11.5 11.5 11 11 12.5 11 12 12 طول النبتة يف األسبوع الثاين 

بالسنتميرت

12.84 12.5 10.5 13.5 13 12.5 12.5 13 12.5 12.5 11 12.5 13.5 13 13 13 طول النبتة يف األسبوع الثالث 

بالسنتميرت

14.80 14 11 15 14.5 15 14 14.5 14.5 14 12 14 15.5 15 15 14.5 طول النبتة يف األسبوع الرابع 

بالسنتميرت
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القوار رقم )2(

ماء شطف األواين

نوع املاء

طول النبتة

املتوسط 
الحسايب

ج15 ج14 ج13 ج12 ج11 ج10 ج9 ج8 ج7 ج6 ج5 ج4 ج3 ج2 ج1

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 طول النبتة عند بداية التجربة 

بالسنتميرت

10.88 12 11 12 12 12 12 12.5 11.5 21 10.5 11 12 11.5 12 11 طول النبتة يف األسبوع األول 

بالسنتميرت

11.96 13 11 13 13 13 12.5 14 13.5 12.5 11 12.5 12.5 12.5 13 13 طول النبتة يف األسبوع الثاين 

بالسنتميرت

14.19 14.5 11.5 14.5 14 14.5 14 15 14.5 14 11.5 13.5 13.5 14 14.5 14 طول النبتة يف األسبوع الثالث 

بالسنتميرت

15.84 16 12 16 15.5 16 15.5 16.5 16 16 12 15.5 15.5 16 16 15.5 طول النبتة يف األسبوع الرابع 

بالسنتميرت

القوار رقم )3(

ماء مقطر من املكيف

نوع املاء

طول النبتة

املتوسط 
الحسايب

ج15 ج14 ج13 ج12 ج11 ج10 ج9 ج8 ج7 ج6 ج5 ج4 ج3 ج2 ج1

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 طول النبتة عند بداية التجربة 

بالسنتميرت

11.69 10.5 11 11 11 10.5 11 11 11 10.5 10.5 11 11 11 10.5 11 طول النبتة يف األسبوع األول 

بالسنتميرت

11.88 11.5 11.5 12 12 11.5 12.5 12 12 11.5 10.5 12.5 12 12 11.5 11.5 طول النبتة يف األسبوع الثاين 

بالسنتميرت

12.65 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 13.5 12.5 12.5 12.5 11 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 طول النبتة يف األسبوع الثالث 

بالسنتميرت

13.73 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14 13.5 13.5 13.5 11.5 14 13.5 13.5 13.5 14 طول النبتة يف األسبوع الرابع 

بالسنتميرت

مع العلم أن الرمز ج1 ميثل نتائج الجارة األوىل وهكذا. بينا متثل الخانة الزرقاء نتائج أم خالد، والخانة الحمراء نتائج إيناس.

بعــد رسد القصــة عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة بطريقــة قصصيــة جاذبــة، يجــب العــودة لبعــض املواقــف يف القصــة بهــدف اســتخراج 

خطــوات البحــث العلمــي، ويتــم ذلــك مــن خــالل طــرح األســئلة والنقــاش كــا يف املقــرتح اآليت:

ميكن أن يسأل/ تسأل املعلم/ ة أنه يف بداية القصة وخالل زيارة الجارات ألم محمود: ماذا فعلت أم خالد؟ 

»اإلجابــة املتوقعــة مــن الطلبــة هــي أنهــا انتبهــت أو الحظــت«. ويجــدر التنويــه إىل أن أوىل خطــوات البحــث العلمــي هــي املالحظــة 

بالحــواس لظاهــرة أو ألداة أو جهــاز، وهنــا كانــت »كــر حجــم النبتــة«، لــذا، كان مــن الــروري تدريــب الطلبــة عــىل هــذه املهــارة 

قبــل البــدء بخطــوات البحــث العلمــي األخــرى.

ثم يسأل/ تسأل املعلم/ ة بعد أن الحظت أم خالد حجم النبتة الكبر: ماذا فعلت؟



خطوات على سلم البحث16

»اإلجابــة املتوقعــة هــي: ســألت الجــارة: ملــاذا تنمــو نبتــة البنــدورة عنــدك أكــر مــا تنمــو عنــدي؟«. وميكــن أن يســتثري/ تســتثري 

املعلــم/ ة هنــا تفكــري الطلبــة بــأن يســأل/ تســأل أســئلة مثــل: مــاذا برأيكــم كان ســبب منــو نبتــة البنــدورة عنــد أم محمــود بشــكل 

أكــر باملقارنــة مــع نبتــات جاراتهــا؟ ملــاذا مل تقــارن الجــارات منــو نبتــة البنــدورة عنــد أم محمــود بنبتــات أخــرى عندهــن؟ 

وخطــوة طــرح ســؤال البحــث هــي ثــاين خطــوات البحــث العلمــي، حيــث إنــه عندمــا يطــرح/ تطــرح الطالــب/ ة تســاؤالً مــا ويقــوم/ 

تقــوم بنفســه/ هــا بالبحــث عــن إجابــة للتســاؤل، إمــا مــن خــالل إجــراء التجــارب أو األبحــاث أو حتــى مــن خــالل البحــث يف مصــادر 

املعرفــة املختلفــة، فــإن دافعيتــه/ هــا للتعلــم ســتزداد.

ثم يسأل/ تسأل املعلم/ ة: ماذا كانت إجابة أم محمود؟

»اإلجابــة املتوقعــة هــي: أظــن، أو أعتقــد أو أفــرتض أن الســبب هــو....«. ويجــب نقــاش أن أم محمــود هنــا مل تعــِط إجابــة أكيــدة عــن 

الســؤال، بــل هــي افرتضــت أن الســبب قــد يكــون أنهــا تســقي النبتــة مبــاء الشــطف، وال تعلــم بالتأكيــد أنهــا مكونــات ماء الشــطف.

ثم يسأل/ تسأل املعلم/ ة: مباذا وعدت أم محمود جاراتها؟

»اإلجابــة املتوقعــة هــي: ســتعمل تجربــة لتتأكــد مــا إذا كان الســبب يف أن حجــم نبتــة البنــدورة أكــر هو ســقايتها مبــاء الشــطف«. وهنا، 

يجــب توضيــح الفــرق بــني التجربــة العاديــة وتجربــة البحــث، إذ صحيــح أن التجربــة هــي جــزء مــن البحــث6، ولكــن تتوفــر يف تجربــة 

البحــث عــدة رشوط؛ تحتــوي عــىل متغــري واحــد نفحــص أثــره ولــه خيــارات لنقارنــه بهــا، وتكــون واضحــة يف صيغــة ســؤال البحــث، كــا 

أنهــا تحتــوي عــىل ثوابــت عديــدة، باإلضافــة لتكــرار التجربــة مــرات عديــدة بهــدف الحصــول عــىل نتائــج صحيحــة للبحــث.

لذا، يجب أن تناقش/ تناقي عزيزي/ عزيزيت املعلم/ ة الطلبة يف هذه املرحلة لتثبيت املفاهيم: متغري، ثابت، تكرار، والهدف منها.

وميكــن أن تســأل/ ي: ملــاذا قــررت أم محمــود أن تــزرع نفــس نــوع النبتــة، وبنفــس الطــول يف نفــس القــوار الــذي يحتــوي عــىل نفــس 

نــوع وكتلــة الــرتاب، ووضعتهــا بنفس الظــروف...؟

مــاذا تتوقعــون أن تعنــي أم محمــود بنفــس نــوع النبتــة؟ )نتائــج البحــث هنــا خاصــة بنبتــة البنــدورة فقــط، وال ميكــن تعميمهــا عــىل 

الخيــار مثــالً، ألنــه قــد تكــون لــه احتياجــات أخــرى، ويتأثــر بطريقــة مختلفــة تجــاه مــاء الشــطف، وقــد يكــون لــه نفــس التأثــري. 

فنحــن ال نعلــم ألننــا مل نجــرب عــىل نبتــة الخيــار وجربنــا فقــط عــىل نبتــة البنــدورة(.

هــل هنــاك مواصفــات أخــرى ميكــن أن تضعهــا أم محمــود لتتأكــد مــن أن جميــع الجــارات لديهــن نفــس نــوع النبتــة؟ )عمــر النبتــة، 

ونــوع نبتــة البنــدورة مثــالً؛ عاديــة، عــىل شــكل حبــات الكــرز...(.

يجــب التأكيــد عــىل أن اســتخدام كلمــة نفــس هــي داللــة للثبــات، ولــذا نســميها يف البحــث العلمــي »ثوابــت«، وميكــن أن تطلــب/ 

ي مــن الطلبــة رسد الثوابــت التــي وردت يف هــذا البحــث. 

حلواين دسوقي دميا )2014(، بأيدينا نكتشف دليالً لتنفيذ ناٍد علمي، مؤسسة فيصل الحسيني.  6
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ميكــن أيضــاً أن نســأل الطلبــة عــن املــواد التــي تغــريت يف البحــث )نــوع املــاء(، ونطلــب منهــم/ ن رسد أنــواع املــاء التــي وردت يف 

البحــث، وفيــا إذا كانــوا/ كــّن يلمــون/ يلممــن بأنــواع مــاء أخــرى؟ )مــاء ورد، ومــاء املطــر، ومــاء مــن املســتنقع...(، ونبــني أن نــوع 

املــاء فقــط هــو الــذي يتغــري، وعــادة، يف األبحــاث العلميــة، نقــوم بفحــص أثــر املتغــري عــىل املالحظــة )أي الحظنــا أن منــو النبتــة كبــري، 

فــا أثــر اســتخدام مــاء الشــطف عــىل منــو النبتــة؟ وهكــذا(.

ــم/ ة الطــالب أن يفكــروا بثوابــت ومتغــريات  ــزيت املعل ــزي/ عزي ــح مفهومــي الثابــت واملتغــري، ميكــن أن تســأل/ ي عزي بعــد توضي

أخــرى ميكــن إضافتهــا لهــذا البحــث: )أداة الســقاية، وعــدد مــرات الســقاية، وارتفــاع القــوار عــن األرض...(. 

أيضــاً قــم/ قومــي بســؤال الطلبــة ملــاذا مل تكتــِف أم محمــود بعمــل تجربــة البحــث ملــرة واحــدة؟ وملــاذا طلبــت مــن جاراتهــا إعــادة 

التجربــة مــرات عديــدة؟ والهــدف هنــا هــو نقــاش الطلبــة بأهميــة التكــرار يف البحــث للحصــول عــىل أصــّح النتائــج واســتقصاء الشــاذ 

منهــا. فلــو أن عــدد جــارات أم محمــود الــاليت كــررن التجربــة كان قليــالً، ثالثــاً مثــالً، وكانــت مــن بينهــن أم خالــد واينــاس اللتــان 

حصلتــا عــىل نتائــج شــاذة عــن نتائــج الجــارات الثــالث عــرشة األخريــات، ألصبــح مــن الصعــب الخــروج بنتيجــة. 

ــج غــري  ــؤدي إىل ظهــور نتائ ــه قــد يحــدث خطــأ يف خطــوات البحــث ي ــة إىل أن الهــدف مــن األســئلة أعــاله هــو لفــت نظــر الطلب

ــج. ــذه النتائ ــل به ــاذا يجــب أن نفع ــدة األخــرى، وم ــج العدي ــع النتائ ــة م متوافق

)ميكــن أن نطلــب مــن الطلبــة أن يقومــوا/ يقمــن بــرد أســباب أخــرى أدت لهــذه النتائــج غــري املتوافقــة مــن أم خالــد واينــاس يف 

هــذه القصــة وســتفاجأ/ ســتفاجئني بعــدد ال ينتهــي مــن األســباب التــي ســيذكرها الطلبــة(.

الهدف الثاين من األسئلة هو الوصول ألهمية عمل متوسط حسايب للخروج بنتيجة نهائية تدل عىل نوع املاء األكر تأثرياً يف منو النبتة.

وبالتــايل، عــىل الطلبــة عمــل املتوســط الحســايب ضمــن جــدول كاملمثــل أعــاله ومــن ثــم تفســري نتائجهــم/ ن. وعليهــم/ ن قبــل ذلــك 

مناقشــة إن كان يجــب حجــب القــراءات التــي شــذت عــن باقــي القــراءات أو إدخالهــا يف االحتســاب. )عــادة مــا يكــون عــدد التكــرار 

يف أبحــاث املدرســة مــن 3-5 مــرات، ولكــن ألن هــذه القصــة هــي منــوذج فقــط وفيهــا 15 تكــراراً، قمــت بتقســيم جــداول التكــرارات 

لــكل نــوع مــاء عــىل حــدة، ولكــن بشــكل بســيط.

جدول المتوسط الحسابي لجميع القراءات في هذه القصة كالتالي:

القوار رقم )3(

ماء مقطر من املكيف

القوار رقم )2(

ماء شطف األواين

القوار رقم )1(

ماء حنفية

نوع املاء

الطول بالسنتيمرت

177 206 189.5 مجمــوع قياســات الجــارات عــدا 

القياســات الشــاذة

)13/177(

13.73=

)13/206(

15.84=

)13/189.5(

14.80=

ويتــم  الحســايب:  املتوســط 

ــاله  ــوع اع ــع املجم ــابه بجم حس

ــارات  ــدد الج ــىل ع ــيمه ع وتقس
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ــوم/ ي بتســجيل تسلســل القصــة واملســمى للخطــوة يف البحــث  ــاش أن تق ــة النق ــم/ ة يف نهاي ــزيت املعل ــزي/ عزي ــك عزي وميكــن ل

ــة الحصــة. ــم يف نهاي ــة كشــكل مــن أشــكال التقوي ــوزع عــىل الطلب ــة ت ــوح أو عــىل ورق العلمــي يف جــدول عــىل الل

السؤال الذي ميكن أن يطرحه/ تطرحه 

املعلم/ ة الستذكار القصة
مسمى الخطوة يف البحث العلميتسلسل القصة

يف بدايــة القصــة وخــالل زيــارة الجــارات ألم 

محمــود، مــاذا فعلــت أم خالــد؟

نبتــة  منــو  حجــم  أن  خالــد  أم  الحظــت 

أحــواض  أحــد  يف  كانــت  التــي  البنــدورة 

جــّداً. كبــرية  البيــت 

املالحظة

وهي أوىل خطوات البحث

بعــد أن الحظــت أم خالــد حجــم النبتــة 

الكبــري، مــاذا فعلــت؟

فســألت الجــارة: ملــاذا تنمــو نبتــة البنــدورة 

عنــدك أكــر مــا تنمــو عنــدي؟

سؤال البحث

ال أعلــم، ولكنــي أظــن أن الســبب هــو أننــي مباذا أجابت أم محمود؟

أرويهــا باملــاء الــذي أجمعــه مــن شــطف 

األواين.

االفرتاض

تطوير خطوات البحث من خالل تحديد:سأقوم بعمل تجربة.مباذا وعدت أم محمود جاراتها؟

والثابــت،  واحتياجاتهــا،  البحــث  تجربــة 

التكــرار وآليــة  املتغــري،  وخيــارات 

خــالل تجربــة أم محمــود يف زراعــة البنــدورة 

ــت  ــاذا كان ــة، م ــاء مختلف ــواع م ــقيها أن وس

ــبوع؟ ــل كل أس تفع

جمع النتائج وتسجيلها،أسجل فيه قياس منو النبتة كل أسبوع.

الوســط  واســتخراج  النتائــج،  وجدولــة 

ــال  ــا )يف ح ــاذ منه ــة الش ــد إزال ــايب بع الحس

رقميــة( النتائــج  كانــت 

ــث  ــة البح ــج تجرب ــىل نتائ ــول ع ــد الحص بع

ــت  ــاذا فعل ــارات، م ــل الج ــن قب ــررة م املك

ــود؟ ــع أم محم ــارات م الج

ــن  ــج التــي حصل تناقشــت الجــارات يف النتائ

النتائــج  هــذه  تحليــل  وحاولــن  عليهــا 

وتفســريها.

تحليــل النتائــج وتفســريها، وهنــا، نحتــاج 

ملصــادر تســاعدنا يف هــذه الخطــوة، مثــل 

الكتــب، واإلنرتنــت، والتواصــل مــع املختصــني

بعــد عمليــة النقــاش بــني الجــارات عــىل 

نتائــج البحــث املتشــابهة وتلــك املغايــرة، 

مــاذا قــررت الجــارات؟

اســتنتجت أن مــاء شــطف األواين يســاعد يف 

ــاء  ــن م ــر م ــورة أك ــدورة بص ــة البن ــو نبت من

ــف. ــاء املكي ــة أو م الحنفي

االســتنتاج: وهــو اإلجابــة األكيــدة عــن ســؤال 

البحــث اســتناداً عــىل نتائــج تجربــة البحــث 

حــال  لهــا يف  الحســايب  والوســط  املكــررة 

ــة ــج رقمي ــت النتائ كان

يف نهايــة القصــة، مــاذا قــررت أم محمــود 

وجاراتهــا أن يفعلــن حتــى يســتفيد أكــر 

قــدر ممكــن مــن النــاس مــن نتائــج بحثهــن؟

عــىل  النتيجــة  هــذه  يعممــن  أن  وقــررن 

القــرى املجــاورة التــي تعــاين مــن نفــس 

بالرتتيــب  فقمــن  املــاء،  انقطــاع  مشــكلة 

ــذه القــرى لعمــل  ــة له ــس القروي مــع املجال

ــج بحثهــن. ــا نتائ ــنّي فيه ــة يب ــاءات توعوي لق

التعميم،

وعــادة مــا يكــون تعميــم النتائــج، إمــا بعمــل 

ــن  ــاءات م ــم لق ــة، أو تقدي ــارضات علمي مح

خــالل املؤمتــرات العلميــة، وكتابــة دراســة 

وإرســالها ملجــالت علميــة للنــرش، وعمــل 

األبحــاث  نتائــج  عــن  علميــة  ملصقــات 

ــتخدمناها  ــي اس ــة الت ــي الطريق ــذه ه )وه

يف مدارســنا، وميكــن الحصــول عــىل تفاصيــل 

أكــر عــن كيفيــة تصميــم بوســرت علمــي 

مــن دليــل “بأيدينــا نكتشــف” عــىل صفحــة 

ــيني( ــل الحس مؤسســة فيص



19 دليل خطوات تطوير وتنفيذ أبحاث علمية ضمن مقرر العلوم الفلسطيني

ذكرنــا يف البدايــة أنــه ولتعريــف الطلبــة عــىل خطــوات البحــث العلمــي، ميكــن اســتخدام أســلوب القصــة الســتنتاج الخطــوات كــا يف 

القصــة أعــاله، كــا ميكــن اســتخدام قصــة أخــرى مــن خــالل الفيلــم اآليت:

https://www.youtube.com/watch?v=wT2YRtir5Mo

تدريب الطلبة نظريًّا على تطوير تجربة بسيطة إلى بحث علمي:

واآلن، بعــد أن قمــت عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة بتدريــب طالبــك عــىل مهــارة املالحظــة، ومهــارة القيــاس، وكيفيــة اســتخدام أدوات 

القيــاس األساســية، وقمــت بتعريفهــم/ تعريفهــن عــىل خطــوات البحــث العلمــي؛ ميكنــك اآلن البــدء بتدريبهــم/ تدريبهــن عــىل كيفيــة 

ــة ســؤال البحــث العلمــي  ــارة صياغ ــن عــىل مه ــم/ تدريبه ــك تدريبه ــا يف ذل ــة بســيطة إىل بحــث علمــي بســيط، مب ــر تجرب تطوي

حســب املخطــط التــايل: )بنــاًء عــىل املخطــط العــام املقــرتح يف بدايــة الدليــل، ميكــن تخصيــص حصتــني لتمريــر املــادة التدريبيــة التــي 

ســنفصلها تاليــاً، وحصتــني لتمكينهــم/ متكينهــن نظريـّـاً كخطــوة أوىل، بحيــث يقــوم الطلبــة بعــد توزيعهــم/ توزيعهــن إىل مجموعــات 

باختيــار تجربــة علميــة بســيطة كانــوا/ كــّن قــد نفذوهــا/ نفذنهــا ســابقاً يف حياتهــم/ حياتهــن اليوميــة أو مــن تجــارب مقــرر العلــوم 

ــن  ــم/ زمالئه ــام زمالئه ــه أم ــابقتني، وعرض ــني الس ــه يف الحصت ــن علي ــوا/ تدرب ــا تدرب ــىل م ــاًء ع ــا بن ــن، وتطويره ــم/ به ــاص به الخ

بتوجيهــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة.

البدء بتنفيذ البحث

اختيار مواد تنفيذ 
التجربة األولية

)تجربة النشاط الذي 
سيتم تطويره(

صياغة سؤال البحث

تحديد املتغر املراد 
دراسة أثره والثوابت

تحديد أدوات القياس 
الالزمة

تحضر جدول املواد 
ومواصفاتها

تسجيل مالحظة 
لنتيجة التجربة األولية

تصميم آلية البحث 
بالرسم

تحضر جدول النتائج 
متضمناً تكرار تجربة 

البحث

ــبة 	  ــة بالنس ــا مجهول ــة أو نتائجه ــج متوقع ــة ذات نتائ ــون التجرب ــد تك ــة )ق ــة علمي ــذ تجرب ــار أدوات لتنفي ــب اختي أوالً: يج

للطلبــة(... دامئــاً عليــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة أن تحــاول/ ي فتــح جميــع األبــواب يف عــرض املــواد التــي ســيتم اختيارهــا، 

حيــث إنــه مــن املمتــع للطلبــة اكتشــاف كل مــا هــو جديــد بالنســبة لهــم/ ن.
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ــات 	  ــة كربون ــة إضاف ــالً، تجرب ــا مــن هــذه الخطــوة )املالحظــة( )مث ــدأ بحثن ــج، ونب ــة، نالحــظ النتائ ــذ التجرب ــاً: بعــد تنفي ثاني

الصوديــوم إىل الخــل، ســينتج عنهــا تفاعــل وغــاز ثــاين أكســيد الكربــون عــىل شــكل فــوران ...................  هــذه هــي النتيجــة، 

حــدوث تفاعــل وفــوران.

ثالثــاً: نحــدد أدوات قيــاس النتيجــة، ولفعــل ذلــك، علينــا أوالً أن نحــدد عــىل أي عنــر مــن عنــارص النتيجــة ســركز يف بحثنــا 	 

)فمثــالً، إذا قررنــا دراســة ارتفــاع الفــوران، فعلينــا أن نســتخدم أداة قيــاس مثــل املســطرة، وســتكون النتائــج بوحــدة الســنتيمرت، 

وقــد نــدرس رسعــة حــدوث الفــوران، ولهــذا، يجــب اســتخدام مؤقــت زمنــي لرصــد الزمــن، وســتكون وحــدة النتيجــة بالثــواين، 

وهكذا...(.

ــاً. يجــب االبتعــاد عــن اســتخدام الوصــف يف النتائــج، ألنهــا نســبية،  مالحظــة: كلــا كانــت النتائــج رقميــة، كانــت أدق علمّي

فــال يجــب اســتخدام ارتفــع أكــر أو أقــل، بــل يجــب اســتخدام ارتفــع 2 ســم مثــالً، فهــذه تعتــر نتيجــة علميــة رقميــة دقيقــة 

متعــارف عليهــا عاملّيــاً. 

كا يجب استخدام أدوات قياس علمية متعارف عليها مثل استخدام املخبار املدرج لقياس األحجام وامليزان لقياس الكتلة. 

رابعاً: نقوم بتحضري جدول لألدوات واملكونات التي استخدمناها يف تجربتنا الخاصة. 	 

وعاءخلكربونات

نعــود إىل املكونــات/ األدوات، ونحــاول تفصيــل الخيــارات لــكل مكــون )وذلــك مبحاولــة ذكــر بعــض الصفــات األساســية التــي 	 

متيزهــا عــن غريهــا مــن املكونــات مــن نفــس الفئــة(، فمثــالً:

املكونات الصلبة منيزها عن بعضها بالنوع، والكتلة بشكل أسايس.	 

املكونات السائلة منيزها عن بعضها بالنوع، والحجم، والرتكيز إن وجد. 	 

األسالك منيزها عن بعضها بالنوع، والطول، والقطر بشكل أسايس، وهكذا...	 

وعاءخلكربونات

سعةنوعتركيزحجمنوعكتلةنوع

خامســاً: نقــوم بتحديــد خيــار واحــد مــن املكونــات لفحــص أثــره عــىل النتيجــة )املتغــري(، ويجــب اختيــار متغــري واحــد فقــط 	 

لفحــص أثــره.
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وعاءخلكربونات

سعةنوعتركيزحجمنوعكتلةنوع

تفاح

ثوم

عنب

مثــالً، هنــا ســنختار نــوع الخــل: نضــع عالمــة عــىل نــوع الخــل حتــى نراهــا بوضــوح، ونقــوم بعدهــا بتحديــد خيــارات لهــذا 

املتغــري )عــىل أال يقــل عــدد الخيــارات عــن 2(. 

ثــم نقــوم بتحديــد الثوابــت األخــرى يف تجربــة البحــث )وهــي مقاديــر وأنــواع املكونــات األخــرى يف تجربــة بحثنــا، التــي لــن 

نــدرس أثرهــا عــىل نتيجــة البحــث “حــدوث تفاعــل وفــوران”(.

وعاءخلكربونات

سعةنوعتركيزحجمنوعكتلةنوع

250 مل زجاج%55 مل تفاح2 غم صوديوم 

ثوم

عنب 

سادســاً: اآلن، نقــوم برســم تصميــم ملكونــات البحــث مــع تعيــني املتغــري والثوابــت لتكــون واضحــة بصــورة أكــر لنــا )مــع مراعــاة 	 

ذكــر الكميــة أوالً، ثــم وحــدة القيــاس املتعــارف عليهــا ثــم اســم املــادة(.

وعاء زجاجي 250 مل

5 مل خل ثوم برتكيز 5 %

2 غم
كربونات الصوديوم

2 غم
كربونات الصوديوم

2 غم
كربونات الصوديوم

وعاء زجاجي 250 مل

5 مل خل تفاح برتكيز 5 %

وعاء زجاجي 250 مل

5 مل خل عنب برتكيز 5 %

نحــدد أي خيــار مــن املتغــري نــود أن نفحــص أثــره عــىل نتيجــة البحــث )مثــالً، هنــا ســأختار فحــص أثــر اســتخدام خــل العنــب 

عــىل ارتفــاع الفــوران(.

ســابعاً: ميكــن اآلن صياغــة ســؤال البحــث )وحتــى يكــون ســؤال البحــث قويـّـاً وواضحــاً، يجــب تحديــد املتغــري والثوابــت وبــأي 	 

اتجــاه نتوقــع أن يكــون األثــر. 
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مثــالً: هــل ســيكون أكــر ارتفــاع للفــوران عنــد إضافــة 5 مــل خــل العنــب برتكيــز %5 عــىل 2 غــم كربونــات الصوديــوم يف وعــاء 

زجاجــي ســعته 250 مــل باملقارنــة مــع أنــواع الخــل األخــرى يف البحــث؟ 

  
إضاءة:

ــر؛ أي ابتعــد/ ي عــن: هــل  ــد اتجــاه األث ــد تدريــب الطــالب الصغــار عــىل خطــوات البحــث، حــاول/ ي تحدي عن

ــعته 250  ــي س ــاء زجاج ــوم يف وع ــات الصودي ــم كربون ــىل 2 غ ــز %5 ع ــب برتكي ــل العن ــل خ ــة 5 م ــيؤثر إضاف س

مــل عــىل الفــوران باملقارنــة مــع أنــواع الخــل األخــرى يف البحــث؟ وذلــك ألن ســؤال البحــث ســتصبح اإلجابــة عنــه 

معقــدة قليــالً، ألنــه يجــب أن يكــون الجــواب نعــم 

 ................... أثر إيجابياً بارتفاع الفوران لقيمة 

 ................... أو أثر سلبيا ًحيث كان االرتفاع  

أما استخدام كلات محددة ودقيقة، فسيساعد عىل إجابة سؤال البحث الحقاً. 

لصياغة سؤال البحث، ميكن تدريب الطلبة عىل هذه الصيغة:

هل

نذكر خيارات املتغر 

األخرى يف البحث؟

باملقارنة مع نختار خيار املتغر الذي سنفحص أثره

مع ذكر كامل الثوابت

النتيجة سيكون

أكر/ أقل

مثال:

هل

أنواع الخل األخرى

يف البحث؟

باملقارنة مع عند إضافة 5مل خل العنب برتكيز %5 عىل 2غم 

كربونات الصوديوم يف وعاء زجاجي سعته 250 مل 

ارتفاع 

للفوران

سيكون أكر

مــن املهــم أن تــدرك/ ي عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة أنــه حتــى تصــل/ ي مــع طلبتــك ملرحلــة صياغــة ســؤال البحــث ضمــن 

هــذه الصيغــة، يجــب أوالً اســتثارة وتحفيــز تفكــر الطلبــة بأســئلة موجهــة مــن قبلــك، خاصــًة يف مراحــل التدريــب األوىل 

مســتعيناً/ مســتعينًة بجزئيــة النقــاش يف منــوذج قصــة أم محمــود، وذلــك ألن التســاؤالت واإلجابــات الناتجــة يجــب أن 

تــؤدي إىل متغــرات محتملــة، وعنــد وضــوح املتغــر املنــوي دراســة أثــره، حينهــا ميكــن للطلبــة صياغــة ســؤال البحــث 

اعتــاداً عــىل هــذه الصيغــة املوضحــة أعــاله.

قم/ قومي اآلن بصياغة الفرضية، وهي توقع إجابة سؤال البحث. 
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مثــالً: نعــم، ســيكون أكــر ارتفــاع للفــوران عنــد إضافــة 5 مــل خــل العنــب برتكيــز %5 عــىل 2 غــم كربونــات الصوديــوم يف وعــاء 

زجاجــي ســعته 250 مــل.

ثامنــاً: حــدد/ ي عــدد مــرات تكــرار تجربــة البحــث )كلــا كان التكــرار أكــر، حصلنــا عــىل نتيجــة أدق، لــذا، يجــب أن يكــون 	 

عــدد مــرات تكــرار تجربــة البحــث أعــىل مــن مرتــني(.

نبــدأ بتحضــري جــدول النتائــج الــذي يجــب أن يحتــوي عــىل نتائــج التكــرارات لتجربــة البحــث )قيــاس ارتفــاع الفــوران يف كل 

مــرة( وخيــارات املتغــري. 

مثالً: يف بحثنا الحايل، إذا قررنا أن يكون عدد التكرارات أربع محاوالت، سيكون جدول النتائج كالتايل: 

تكرار 4 تكرار 3 تكرار 2 تكرار 1
 ارتفاع الفوران
)سم( نوع الخل

تفاح

ثوم

عنب 

ومبــا أن لدينــا نتائــج رقميــة قــد تكــون مختلفــة للتكــرارات، يجــب إضافــة خانــة لحســاب املتوســط الحســايب لتكــرارات نتائــج 

خيــار املتغــري، )مجمــوع نتائــج التكــرارات مقســوم عــىل عددهــا(.

املتوسط الحسايب تكرار 4 تكرار 3 تكرار 2 تكرار 1
 ارتفاع الفوران
)سم( نوع الخل

تفاح

ثوم

عنب 

أصبح كل يشء جاهزاً للبدء بالتنفيذ العميل ورصد وتسجيل النتائج يف الجدول. 

يجب أال ننىس اإلجابة عن سؤال البحث بعد االنتهاء من رصد النتائج وحساب املتوسط )االستنتاج(	 

بحيث يكون االستنتاج: بناًء عىل النتائج يف الجدول، فإن ...................

واآلن، بعــد انتهــاء حصتــي التدريــب مــن قبلــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة، وتنفيــذ حصتــي التصميــم والتخطيــط النظــري مــن قبــل 

املجموعــات الطالبيــة، أصبحــت يف جعبتــك مجموعــة مــن األســئلة البحثيــة مــع تصميــم نظــري لتنفيذهــا ميكنــك االســتفادة منهــا 

الحقــاً يف تدريــب الطلبــة ومتكينهــم/ متكينهــن.



خطوات على سلم البحث24

تدريب الطلبة على تصميم ملصق علمي: 

يعتــر تصميــم ملصــق )بوســرت( علمــي إحــدى طــرق تعميــم نتائــج البحــث العلمــي التــي تعتــر آخــر خطــوات البحــث العلمــي، 
باإلضافــة لنــرش األبحــاث العلميــة يف دراســات ملجــالت محكمــة علميّــاً، وعمــل املحــارضات العلميــة، واملشــاركة يف املؤمتــرات العلميــة 

بهــدف التعريــف عــن مشــكلة البحــث ونتائجهــا.

وقــد اخرتنــا يف مــرشوع التطويــر الشــامل تدريــب املعلمــني/ املعلــات والطلبــة عــىل طريقــة التعميــم بتصميــم امللصــق العلمــي ملــا 
فيهــا مــن تطويــر ملهــارات الطلبــة يف العمــل الجاعــي، واالتصــال والتواصــل، وتطويــر اللغــة العلميــة، باإلضافــة ملهــارات التصميــم 

وعــرض النتائــج بطريقــة علميــة.

لــذا، يجــب تخصيــص حصــة لتصميــم ملصــق علمــي مــن أبحــاث علميــة تــم تنفيذهــا ســابقاً، وتكــون لدينــا نتائــج لهــا، أو تخصيــص 
حصتــني متتاليتــني للبــدء ببحــث علمــي جديــد يتــم تطويــره مــن تجربــة بســيطة مــن املقــرر أن يتسلســل فيهــا الطلبــة يف خطــوات 

البحــث حتــى تصميــم امللصــق بطريقــة بســيطة يدويـّـاً وتعليقــه يف الصــف لتتــم مناقشــته مــع باقــي الطلبــة.

فيا ييل املكونات األساسية الواجب توفرها يف امللصقات العلمية:

عنوان جذاب يعكس موضوع البحث. 	 
سؤال البحث يجب أن يكون واضحاً.	 
مقدمــة تطــرح الخلفيــة العلميــة ملوضــوع البحــث، باإلضافــة لهــدف البحــث. )ويجــب التأكيــد هنا عــىل أهميــة توثيق املصــادر التي 	 

تــم اســتخدامها يف طــرح املقدمــة بطريقــة علميــة صحيحــة ومــن مصــادر موثوقــة، عــىل أن يتــم توثيقها حســب األصــول العلمية.
املواد واألدوات التي تم استخدامها يف البحث. 	 
طريقة تنفيذ البحث العلمي.	 
ــوب، أو صــور إمــا بشــكل 	  ــاين، أو وصــف مكت ــري، أو رســم بي ــا عــىل شــكل جــداول، أو قطــع دائ ــي ميكــن عرضه ــج، الت النتائ

منفــرد، أو باســتخدام طريقتــني معــاً، مثــل الجــداول والرســم البيــاين، عــىل أن يتــم توضيــح املتغــري وخياراتــه يف عناويــن أشــكال 
النتائــج التــي ســنقرر اســتخدامها. 

ــد 	  ــج الشــاذة عن ــة النتائ ــار إزال ــن باالعتب ــج )آخذي ــاش املتوســط الحســايب للنتائ ــه بعــد نق ــم التوصــل إلي ــذي يت االســتنتاج، ال
ــم احتســابها يف املتوســط(. ــة إذا ت ــج غــري دقيق ــد تتســبب بنتائ ــي ق حســاب املتوســط الحســايب، الت

وعادة ما تبدأ جملة االستنتاج بـ: بناء عىل النتائج، فإن ................... )وهنا، يجب إجابة سؤال البحث(.

مالحظــة: ميكــن تصميــم امللصــق العلمــي باســتخدام أكــر مــن برنامــج عــىل الحاســوب، أبســطها برنامــج البوربوينــت، أو 
ــز  ــار الرتكي ــذات باالعتب ــن/ آخ ــن، آخذي ــون/ ترغ ــم ترغب ــاء أي تصمي ــة أو بيض ــا ملون ــة إم ــىل كرتون ــدوي ع ــكل ي ــه بش تصميم
ــي( ــق العلم ــم امللص ــزء تصمي ــف«، ج ــا نكتش ــل »بأيدين ــن دلي ــتفادة م ــن االس ــة. )ميك ــن التجميلي ــر م ــة أك ــادة العلمي ــىل امل  ع

.
مالحظــة: يجــب تدريــب الطلبــة قبــل البــدء بالتطبيــق العمــيل للبحــث العلمــي، ولغــرض متكــني الطلبــة مــن املهــارة، ميكــن تقييــم 

الطلبــة أنفســهم لزمالئهــم/ زميالتهــم الطلبــة باســتخدام جــدول املعايــري يف امللحــق رقــم )5(.

فيــا يــيل أمثلــة صــور مللصقــات علميــة تــم تطويرهــا يف مــرشوع التطويــر الشــامل مــن قبــل الطلبــة وبــإرشاف املعلــات املشــاركات، 
بعضهــا تــم تصميمــه عــىل برنامــج البوربوينــت، واآلخــر باليــد7.

حلواين دسوقي دميا )2014(، بأيدينا نكتشف دليالً لتنفيذ ناٍد علمي، مؤسسة فيصل الحسيني، القدس.  7
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:الفرضية 
نعم تزداد قوة الجذب بزيادة 

. قوة البطارية 

: األدوات
، مسمار نحاسبطاريات، سلك 

، كباساتحديد

قوة 
البطارية

الوسط 3م2م1م
الحسابي

9≈12958.7بطارية 

13≈1615712.7بطاريتان

20≈21192120.3بطاريات3

:االستنتاج
فإن زيادة على النتائج السابقة بناء 

قوة البطارية يزيد قوة جذب 
. المغناطيس الكهربائي 

:سؤال البحث
زيادة قوة البطارية يزيد من عدد هل 

كباسات الحديد التي يجذبها المغناطيس 
لفة 17الكهربائي عند لف سلك نحاسي

؟سم5،7حول مسمار حديد طوله 

. المغناطيس الكهربائي وأثر قوة البطارية على قوة الجذب 

:فريق العمل

اسامه حجيج
بشار غيث
يزيد غيث

سوسن األشهب: بإشراف المعلمة

: المقدمة
الكهربائي هو مغناطيس يتولدالمغناطيس 

تيار مجاله المغناطيسي عن طريق مرور
ي ويختف(. أو سلك)منتظم في ملف كهربائي

المجال المغناطيسي المتولد عندما ينقطع
.  التيار

ا وتستخدم المغناطيسات الكهربائية كثير
المولدات المحركات الكهربائية وفيفي

وير تصالكهربائية وومكبرات الصوت وفي أجهزة
األقراص بالرنين المغناطيسي وفي أجهزة

الرافعات لتخزين المعلومات وفيالصلبة
.  وأجهزة علمية كثيرةالثقيلة

http://mawdoo3.com
19/4/2018

 .

:طريقة العمل
تصميم مغناطيس كهربائي بلف السلك *

لفة حول مسمار حديد واستخدام 17
.بطارية واحدة وتسجيل عدد الكباسات

17تصميم مغناطيس كهربائي بلف السلك*
لفة حول المسمار واستخدام بطاريتان 

.وتسجيل عدد الكباسات التي يجذبها
لفة 17تصميم مغناطيس كهربائي بلف *

حول مسمار واستخدام ثالث بطاريات 
. وتسجيل عدد الكباسات

:النتائجا

مشروع البحث العلمي في العلوم الطبيعية
2017/2018الدراسي في مدرسة الحصاد النموذجية التابعة لجمعية دار الفتاة الالجئة للعام 

مدرسة في القدس15برنامج التطوير الشامل في ضمن 

بنك فلسطين االتحاد األوروبي مؤسسة فيصل الحسيني 
وبمساهمة من بتمويل منتنفيذ
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مشروع البحث العلمي في العلوم الطبيعية
2017/2018الدراسي في مدرسة نور القدس للعام 

مدرسة في القدس15برنامج التطوير الشامل في ضمن 

بنك فلسطين االتحاد األوروبي مؤسسة فيصل الحسيني 
وبمساهمة من بتمويل منتنفيذ

المقدمة
ادة تحتوي  خاليا األوراق على مادة خضراء الكلوروبالست التي تحتوي م

م الكلوروفيل وال يمكن لذلك الكلوروفيل العمل من دون ضوء لذلك إذا ل
يحصل النبات على كفايته من الضوء سيذبل ويصفر لون األوراق 

وء الضوئي عندما يسقط الضحيث تبدأ عملية البناء (.2009زيتون،سامر،.)
دات الخضراء، على الخاليا النباتية؛ بحيث يتكّون نظام ضوئي في البالستي

ونات الضوء فعندما يسقط ضوء الشمس على جزيئات الكلوروفيل تصطدم فوت
يعود إلى مداره ويقفز من مداره ثمّ بإلكترونات الكلوروفيل، فيتهيج اإللكترون

األصلي، وعند عودته يقوم بإطالق طاقة مكتسبة
http://mawdoo3.com،2016}.فتعمل على تسيير التفاعل الكيميائي 

10:00AM}ظاهرة التركيب الضوئي،
غر، بحيث تتدّرج ألوان الّطيف الّسبعة من الّطول الَموجّي األطول إلى األص

فر، ويَليه األخضر، تبدأ باللّون األحمر، ومن ثُّم اللّون البرتقالّي، فاللّون األص
تختلف هذه األلوان فاللّون األزرق، فاللّون األزرق النيلّي، فاللّون البنفسجّي؛

. بالتردّد ،وبالتالي تختلف إستجابة صبغة الكلوروفيل
.{http://mawdoo3.com3/26/2016،10:00}ألوان الطيفAM 

نباتات مزروعة•
(أزرق/ أخضر/ أصفر/ أحمر)شفافيات ذات ألوان •
شفافيات بدون لون•
كرتون أسود•
مقصات و الصق وكباسات•
.وقة بتدريج اللون األخضر •

أدوات البحث 

تساوية قمنا بقص الشفافيات والكرتون األسود الى مربعات م-1•
.في المساحة  

هات طبقنا كل شفافيتان متشابهات وألصقناهم من ثالث ج-2•
.باستخدام الالصق لتشكل كيس 

درجات)قمنا بترقيم درجات األخضر على ورقة التدريج -3•
(   اللون األخضر 

ورقة قمنا باختيار ورقة من النبتة وتفحصنا لونها وقارنه ب-4•
لون تدريج اللون االخضر  وسجلنا درجة لون األخضر المطابق ل

.بإحدى األكياس  التي صنعناها الورقةالورقة ثم غطينا
بعد أيام ثم فتحنا الكيس وسجلنا لون الورقة3ركنا النبتة لت-5•

.مقارنتها بتدريج اللون األخضر 
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تدريب الطلبة عملّيًا على تطوير بحث علمي من تجربة بسيطة:

بعــد التأكــد مــن متكــن الطلبــة نظريـّـاً مــن خطــوات تطويــر البحــث العلمــي مــن تجربــة بســيطة، ميكــن اآلن البــدء بتدريــب الطلبــة 

عمليّــاً عــىل البحــث. والختيــار البحــث الــذي ســيقومون بتنفيــذه عملّيــاً:

ال مانــع مــن تنفيــذ أحــد األبحــاث التــي قــام الطلبــة بتخطيطهــا وتصميمهــا نظريـّـاً يف الحصــص الســابقة، عــىل أن يأخــذ تنفيــذ 	 

البحــث حصتــني متتاليتــني فقــط. )يجــب عليــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة اختيــار ســؤال بحــث واحــد مــن األســئلة التــي متــت 

صياغتهــا يف الحصــة الســابقة، ليقــوم جميــع الطلبــة باإلجابــة عنــه بالتجريــب العمــيل عــىل شــكل مجموعــات لغــرض التكــرار(. 

وهــو الخيــار املفضــل كــون عمليــة التخطيــط النظــري والنقــاش يف تحديــد الثوابــت واملتغــري وخياراتــه تســتغرق وقتــاً، خاصــة 

عنــد هــؤالء الطلبــة الذيــن/ اللــوايت بــدأوا/ بــدأن التعلــم بأســلوب البحــث العلمــي حديثــاً، عــىل أن تقــوم/ ي عزيــزي/ عزيــزيت 

املعلــم/ ة بتحضــري املــواد واألدوات الالزمــة التــي تحتاجهــا كل مجموعــة مســبقاً وقبــل بدايــة الحصــة العمليــة.

أو ميكــن أن تختــار/ ي عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة أحــد نشــاطات الكتــاب التــي قــام طلبتــك بتنفيذهــا قريبــاً وهــم/ هــن عــىل 	 

درايــة بنتائجهــا للبنــاء عليهــا يف خطــوة املالحظــة يف البحــث العلمــي، وهنــا، يجــدر التنويــه إىل أن خطــوة التخطيــط والتصميــم 

ــت  ــار/ ي أن ــم/ ة أن تخت ــزيت املعل ــزي/ عزي ــك عزي ــيل. وعلي ــذ العم ــا حصــة التنفي ــة تتبعه ــتحتاج إىل حصــة كامل النظــري س

النشــاط الهــدف مســبقاً، حتــى يتســنى لــك تحضــري املــواد واألدوات األساســية الالزمــة لعمــل كل مجموعــة، باإلضافــة إىل مــواد 

تفتــح مجــال اختيــار متغــريات مختلفــة، لــذا، وجــب هنــا عــرض املــواد التــي حرتهــا لهــذا النشــاط عــىل طاولــة أمــام الطلبــة 

ــة  ــات الصفي ــع املجموع ــذي ســتقوم جمي ــه، ال ــد املتغــري وخيارات ــارات املوجــودة وتحدي ــن التفكــري يف الخي ــم/ له ليتســنى له

بفحــص أثــره. )يجــب أن تتفــق/ ي وجميــع املجموعــات الطالبيــة عــىل املتغــري وخياراتــه بهــدف التكــرار، إال إذا قــررت أن تقــوم 

كل مجموعــة ببحــث أثــر متغــري مختلــف، وهنــا يجــب أن تــدرك/ ي عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة أنــه يف هــذه الحالــة، عــىل كل 

مجموعــة أن تقــوم بعمــل التكــرارات املناســبة لبحثهــا الخــاص، وأن تنفيــذ الحصــة بهــذه الصــورة سيســتغرق وقتــاً أطــول. ونحــن 

هنــا مــا زلنــا نعمــل عــىل تدريــب الطلبــة وال نقيــم متكنهــم/ متكنهــن مــن خطــوات البحــث العلمــي، لــذا، يفضــل االبتعــاد عــن 

هــذا الخيــار يف هــذه املرحلــة مــن التعليــم(.

اآلن، ميكنــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة البــدء بتطبيــق طريقــة البحــث العلمــي يف تعليــم العلــوم، بعــد أن قمــت بتدريــب طلبتــك 

ومتكينهــم/ متكينهــن مــن مهــارات البحــث العلمــي. وعليــك، أن تــدرك/ ي أن هــذا النــوع مــن الحصــص قائــم عــىل التعلــم الــذايت، 

ويســتهدف أن يقــوم الطلبــة وحدهــم باســتنتاج الظاهــرة العلميــة مــع نهايــة عملهــم البحثــي خــالل الحصــة. ودورك هــو تدريبــي 

أول األمــر، ومــن ثــم يتخــذ شــكل املتابعــة، والتوجيــه، والتيســر. 

التطبيق العملي لطريقة البحث العلمي في تعليم العلوم في الصف 

تحتــاج الحصــة القامئــة عــىل البحــث العلمــي إىل تحضــري وتخطيــط كغريهــا مــن الحصــص املبنيــة عــىل أســاليب التعليــم األخــرى، 

حيــث إن التخطيــط الجيــد يتطلــب منــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة أن تكــون/ ي متمكنــاً/ متمكنــًة مــن املــادة العلميــة للموضــوع 

ــة،  ــا الطلب ــي يجــب أن يتعلمه ــة الرئيســية الت ــم العلمي ــكار واملفاهي ــد األف ــراد تعليمــه، وهــذا التمكــني سيســاعدك عــىل تحدي امل

والتــي ستســاعدهم/ تســاعدهن يف ربــط املفاهيــم العلميــة بعضهــا ببعــض. كــا أن التخطيــط الجيــد سيســاعدك يف تقويــم جوانــب 
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املوقــف التعليمــي والتعــرف عــىل مــدى تحقــق األهــداف التعليميــة املبتغــاة. لــذا، يجــب أن تشــمل عمليــة التحضــري لخطــة الــدرس 

الخطــوات اآلتيــة:

1.  تحديد طريقة تنفيذ البحث العلمي:

عليك عزيزي/ عزيزيت املعلم/ ة اختيار إحدى الطريقتني التاليتني لتنفيذ حصة بحث علمي:

تنفيذ الحصة من خالل 
التمهيد للهدف الرئييس، ثم 
طرح التساؤالت، ويتطور 
أحدها لسؤال بحث يقوم 

الطلبة بتنفيذه

تنفيذ الحصة من خالل تسليم 
مجموعات الطلبة سؤال بحث 

دون متهيد لهدف الحصة

  تنفيذ الحصة من خالل التمهيد للهدف ثم طرح األسئلة:
ــة  ــو قصــري، تجرب ــة )فيدي ــد املختلف ــاليب التمهي ــدرس باســتخدام أس ــة حــول ال ــاء مقدم ــم/ ة إعط ــزيت املعل ــزي/ عزي ــك عزي ميكن

بســيطة ملالحظــة النتيجــة، ورقــة تتضمــن نّصــاً يتناولــه الطلبــة كأزواج أو مجموعــات، وغريهــا...(، ومــن ثــم توجيــه الطلبــة إىل طــرح 

تســاؤالت عــن املوضــوع الــذي تــم عرضــه مــن خــالل طــرح أســئلة مــن قبلــك مثــل: ملــاذا حــدث هــذا؟ مــاذا ميكــن أن يحــدث لــو 

قلـّـت كميــة هــذا العنــر؟ كيــف برأيــك ســيؤثر ذلــك؟ هــذا النــوع مــن األســئلة يحفــز الطلبــة للتفكــري مبتغــريات وعوامــل قــد تؤثــر 

عــىل الظواهــر واألهــداف املنــوي دراســتها، وتوجههــم لطــرح أســئلة البحــث والفرضيــات املمكنــة، التــي ميكــن اختيــار ســؤال البحــث 

منهــا وتوزيعــه عــىل الطلبــة للعمــل كمجموعــات لتنفيــذ خطــوات البحــث )ملحــق رقــم 1(. 

ــر البحــث.  ــن األدوات املناســبة لتطوي ــات م ــكل املجموع ــة ل ــات كافي ــم/ ة تحضــري كمي ــزيت املعل ــزي/ عزي ــك عزي ــا يجــب علي ك

ــات  ــة عــىل مهــارة التصنيــف(، ومطبوعــة بكافــة األدوات وإىل جانبهــا خان ــد الطلب باإلضافــة لتحضــري قامئــة مصنفــة )بهــدف تعوي

ــارات أو أكــر  ــة خي ــار توفــري ثالث ــام ببحثهــم، مــع اعتب ــة للقي ــا الطلب ــي يحتاجه ــات واألوزان أو األحجــام الت ــد الكمي فارغــة لتحدي

ــا.  ــل اقرتاحه ــريات املحتم للمتغ

مالحظة: 

ينصــح باســتخدام هــذه الطريقــة يف بدايــات تدريبــك للطلبــة عــىل البحــث العلمــي أكــر مــن اســتخدام الطريقــة الثانيــة، وذلــك 	 

حتــى تشــعر/ ي أن طلبتــك أصبحــوا/ أصبحــن متمكنــني/ متمكنــات متامــاً مــن مهــارات البحــث وتحليــل ســؤال البحــث العلمــي. 

كــا ميكنــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة أن تضــع/ ي الســؤال للصفــوف الدنيــا كامــالً، وتطلــب/ ي منهــم تنفيــذ خطــوات البحث. 	 

أمــا بالنســبة للصفــوف العليــا، فيجــب أن يكونــوا قادريــن يف هــذه املرحلــة عــىل صياغــة ســؤال بحثــي، وإذا شــعرت أنهــم مــا 

زالــوا يحتاجــون للمزيــد مــن التدريــب، ميكنــك أن تضــع/ ي ســؤال بحــث ينقصــه تحديــد خيــارات املتغــري، وعليهــم أن يتناقشــوا 

ويتفقــوا فيــا بينهــم عــىل املتغــري وخياراتــه التــي يريــدون دراســة تأثريهــا. )ميكــن االطــالع عــىل األســئلة التــي تــم تطويرهــا 

وربطهــا مبواضيــع مــن املنهــاج الفلســطيني يف ملحــق رقــم 4(.
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ميكن االستعانة بنموذج تخطيط الحصة املفصل حول هذه الطريقة )منوذج حصة رقم 1(. 

  تنفيذ الحصة من خالل تسليم مجموعات الطلبة سؤال بحث دون تمهيد لهدف الحصة:
يف هــذه الطريقــة، ليــس عليــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة أن تقــوم/ ي بأيــة مقدمــات لهــدف الحصــة، وإمنــا قــم/ قومــي مبــارشة 

بإعطــاء ســؤال البحــث الــذي حرتــه مســبقاً، ويخــدم الهــدف الــذي تنــوي/ ن تحقيقــه، )وعــادة مــا تكــون أهــداف هــذا النــوع 

مــن التعليــم التوصــل ملفاهيــم، و/ أو دراســة أثــر عوامــل عــىل ظاهــرة معينــة(، مراعيــاً/ مراعيــًة أن تكــون صياغــة ســؤال البحــث 

مفتوحــة بالنســبة الختيــار املتغــري، حتــى توفــر/ ي مســاحة مــن الحريــة للطلبــة الختيــار املتغــري الخــاص بهــم/ بهــن ودراســة أثــره. 

وحتــى تقــوم/ ي بصياغــة ســؤال مفتــوح، عليــك أوالً تحديــد الهــدف/ النشــاط مــن املقــرر الــذي تنــوي/ ن أن يبحــث فيــه طلبتــك، 

ثــم اتبــاع خطــوات تطويــر تجربــة بســيطة إىل بحــث )الــواردة يف هــذا الدليــل: تدريــب الطلبــة نظريّــاً عــىل تطويــر تجربــة بســيطة 

ــة  ــة جمل ــة بكتاب ــه مفتوح ــري وخيارات ــرك املتغ ــع ت ــورة م ــؤال البحــث حســب الخطــوات املذك ــة س ــم صياغ ــث علمــي(، ث إىل بح

)باملقارنــة مــع خيــارات املتغــري األخــرى يف البحــث(. ميكنــك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة أن تضــع/ ي الســؤال للصفــوف الدنيــا كامــالً، 

وتطلــب/ ي منهــم تنفيــذ خطــوات البحــث. أمــا بالنســبة للصفــوف العليــا، فيجــب أن يكونــوا قادريــن يف هــذه املرحلــة عــىل صياغــة 

وتحليــل ســؤال بحثــي بأنفســهم، ولكــن إذا شــعرت أنهــم مــا زالــوا يحتاجــون للمزيــد مــن التدريــب، ميكنــك أن تتبــع طريقــة البحــث 

بالتمهيــد التــي ذكرتهــا ســابقاً.

مثــال لســؤال بحــث مفتــوح: هــل ســتذوب كتلــة أكــر مــن ملــح الطعــام يف 200 مــل مــاء مقطــر عنــد تســخني املحلــول يف كأس 

زجاجــي عــىل درجــة حــرارة 25 درجــة مئويــة دون تحريــك، باملقارنــة مــع خيــارات املتغــر األخــرى يف البحــث؟

ــة خــالل تنفيذهــم/  ــدء بالتفكــري باألســئلة التــي ســتوجهها/ ســتوجهينها للطلب أصبــح ســؤال البحــث اآلن جاهــزاً. واآلن، عليــك الب

تنفيذهــن للبحــث الــذي ســيختارون/ ســيخرتن فيــه املتغــري الخــاص بهــم/ بهــن كــا ذكــرت ســابقاً، بحيــث تركــز/ يــن فيهــا عــىل 

أســئلة تحتــاج لتفكــري، بحيــث ال تكــون إجاباتهــا نعــم أو ال. عــىل ســبيل املثــال، مــا هــي توقعاتكــم/ توقعاتكــن للنتيجــة، وملــاذا؟ 

ملــاذا اخرتتــم/ اخرتتــّن هــذه الثوابــت؟ كيــف اســتدللتم/ اســتدللّن عــىل ذلــك؟ ملــاذا مل تختــاروا/ تخــرتن ثوابــت أخــرى؟ لــو اخرتتــم/ 

اخرتتــّن كــذا كثابــت، مــاذا ســيكون ســؤال البحــث؟ ملــاذا حددتــم/ حددتــّن هــذه املتغــريات؟ هــل باإلمــكان تحديــد متغــريات أخــرى؟ 

مــا هــي توقعاتكــم/ توقعاتكــن وفــق مــا حددتــم/ حددتــّن مــن متغــريات؟ مــا هــي األخطــاء التــي قــد تقعــون/ تقعــن بهــا؟ كيــف 

ســتتأكدون/ تتأكــدن مــن أنكــم/ أنكــّن لــن تخلطــوا/ تخلطــن بــني املتغــريات لــدى اســتخدامها؟

وميكــن أن تضــع/ ي أســئلة أخــرى وفــق مــا تســمع/ يــن مــن حــوارات بــني الطلبــة، وأيضــاً وفــق عمــر الفئــة التــي تتعاملــون/ تتعاملن 

ــر  ــا تســاعد يف تطوي ــة أبســط، ولكــن تتصــف أيضــاً بأنه ــم تســليمها للطلب ــي يت ــا، تكــون األســئلة الت ــا؛ ففــي الصفــوف الدني معه

التفكــري. 

ميكن االستعانة بنموذج تخطيط الحصة باستخدام هذه الطريقة )منوذج حصة رقم 2(. 
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2.  تحديد الهدف:

يجب أن يكون الهدف الذي تريد/ ين لطلبتك التوصل له مع نهاية الحصة واضحاً لك. 

مثــالً: استكشــاف الطلبــة مفهــوم الكثافــة، أو اكتشــاف العوامــل التــي تؤثــر يف متوســط الرعــة، أو اكتشــاف أثــر التوصيــل بالتــوازي 

عــىل شــدة التيــار الكهربــايئ، أو اكتشــاف قابليــة بعــض املركبــات األيونيــة لتوصيــل الكهربــاء، وغريهــا مــن األهــداف التعلميــة. 

3.  تحديد المعرفة العلمية المسبقة:

يجــب أن تكــون/ ي عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة مــدركاً/ مدركــًة للمعرفــة العلميــة األساســية التــي يجــب أن تتوفــر مســبقاً لــدى 

الطلبــة، يك يتمكنــوا/ يتمكــّن مــن املــي بالبحــث بنــاء عليهــا. 

مثــالً، يف حالــة أن يكــون الهــدف اكتشــاف أثــر التوصيــل بالتــوازي عــىل شــدة التيــار الكهربــايئ، يجــب أن تكــون لــدى الطلبــة معرفــة 

مســبقة مبصــادر الكهربــاء، ومكونــات الــدارة الكهربائيــة البســيطة، ومهــارة تركيبهــا، وأيضــاً، ميكــن أن يكــون الطالــب/ ة ملــّاً/ ملمــًة 

باســتخدام أجهــزة القيــاس الخاصــة بالكهربــاء، مثــل جهــاز امللتيمــرت، وهكــذا...

4.   تحديد وتجهيز المواد واألدوات
بالكميــات واألعــداد املناســبة لعمــل املجموعــات، باإلضافــة إىل توفــري إمكانيــات الختيــار متغــريات مختلفــة تخــدم هــدف الحصــة، 

لتوجيــه الطلبــة للتســاؤل حولهــا.

5.   تحضير مخطط زماني
ــاء  ــات، وإعط ــع ملجموع ــل التوزي ــة، مث ــة يف الحص ــل املختلف ــالل املراح ــات التحــرك خ ــار أوق ــع اعتب ــة، م ــدرس املختلف ملراحــل ال

ــا. ــوح، وغريه ــىل الل ــج ع ــجيل نتائ ــة، وتس ــادات معين إرش
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وفيما يلي نموذج لمخطط تطبيق عملي للبحث العلمي بطريقة التمهيد )نموذج حصة رقم 1(

منوذج تخطيط )تحضر( درس التمغنط

الفصل الدرايس: الثاينالصف: السادس

مدة الحصة: 90 

دقيقة

)حصتان متتاليتان(

أن يستنتج/ تستنتج الطالب/ ة طرق متغنط املواد	 الهدف العامأهداف الدرس 

أن يســتنتج/ تســتنتج الطالــب/ ة العوامــل التــي تعتمــد عليهــا قــوة املغناطيس 	 

الكهربايئ 

تطوير مهارات البحث العلمي 	 أهداف تعليمية سلوكية

تطوير مهارة العمل التعاوين	 

تطوير مهارة التعبري اللفظي العلمي 	 

متغنط، مغناطيس كهربايئمفاهيم ومصطلحات

املغناطيس يجذب مواد وال يجذب أخرى	 معرفة وخرات سابقة

للمغناطيس قطبان شايل وجنويب	 

خصائص املغناطيس	 

مهارة بناء دارة كهربائية	 

اســتخدام التكنولوجيــا )عــرض فيلــم قصــري(، وأســلوب االستكشــاف، والعمــل التعــاوين، وأســلوب البحــث العلمي إسرتاتيجيات التدريس

ــة التمهيد( )بطريق

استخدام جهاز عرض لعرض فيديووسائل مساعدة وأدوات

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=XBWy9gzGGd4&feature=emb_title

أدوات لتنفيــذ التجربــة لــكل مجموعــة )أســالك، وبطاريــة حجــم AA، والصــق، ومســار بطــول 6 ســم، 

ومغناطيــس مســتطيل الشــكل، وبــرادة حديــد(

أدوات لتنفيذ البحث لكل مجموعة:

أسالك بأطوال، وأقطار، معزولة، وغري معزولة 	 

بطاريات بأحجام، وأنواع، وقوة مختلفة	 

حوامل بطاريات مختلفة	 

مسامري وبراٍغ بأطوال وأنواع مختلفة	 

مشابك ورق	 

الصق	 

مسطرة للقياس	 

مقص	 

أوراق املهمة مجهزة عىل عدد املجموعات الصفية

أوراق قامئة املواد واألدوات مجهزة عىل عدد املجموعات الصفية
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مراحل سر الدرس

الزمنوسائل مساعدة الفعاليات )التنفيذ(

عــرض فيديــو قصــري لجــذب الطلبــة ملوضــوع الــدرس )الفيديــو متهيد )تهيئة(

عــن رافعــة كهرومغناطيســية(

استخدام جهاز 

عرض لعرض فيديو 

يف الرابط أعاله

30 ثانية

يسأل/ تسأل املعلم/ ة األسئلة التالية بعد انتهاء الفيديو:

ماذا شاهدتم/ شاهدتّن يف هذا الفيديو؟	 

مــا األســئلة التــي خطــرت عــىل بالكــم/ بالكــّن عندمــا 	 

ــات  ــجيل اإلجاب ــي بتس ــم/ قوم ــو؟ )ق ــّن الفيدي ــم/ رأي رأيت

ــبورة( ــىل الس ع

لرفــع 	  اســتخدمت  التــي  األداة  مــا  برأيكــن،  برأيكــم/ 

األســطوانات؟

مم تظنون/ تظنّن أنها تتكون، وملاذا؟	 

ــة  ــمح/ ي للطلب ــط اس ــل فق ــات، ب ــي اإلجاب ــاول/ ي أال تعط ح

ــا. ــة إجابته ــئلتك ومحاول ــر بأس بالتفك

5 دقائق

اآلن وضــح/ ي للطلبــة أنهــم ســيقومون مبهمــة عــىل شــكل مبنى الدرس

مجموعــات للتعــرف عــىل اســم هــذه األداة.

قــم/ قومــي بتوزيــع الطلبــة عــىل مجموعــات )5 طــالب/ طالبات 

ــة  ــع األدوار التالي كأقــى حــد يف املجموعــة( عــىل أن يتــم توزي

عليهــم: )الهــدف مــن توزيــع األدوار عــىل أفــراد املجموعــة 

ــث إن دور  ــت، حي ــتغالل الوق ــل واس ــم العم ــة تنظي ــو لغاي ه

الطالــب/ ة الخــاص يف املجموعــة ال يســتثنيه/ ا مــن دوره/ ا 

ــة  ــذ املهم ــة تنفي ــؤولية آلي ــم، فمس ــة التعل ــيل يف عملي التكام

ونقــاش النتائــج تقــع عــىل عاتــق أفــراد املجموعــة جميعهــم(.

قراءة التعليات 	 

تنفيذ جزيئ املهمة األوىل والثانية 	 

ــة يف 	  ــة )يف حــال كان عــدد الطلب ــذ جــزء املهمــة الثالث تنفي

املجموعــة الواحــدة أقــل مــن أربعــة، ميكــن دمــج جزئيــة 

ــذ املهمــة وإســنادها لنفــس الشــخص( تنفي

تسجيل املالحظات )بعد النقاش مع املجموعة(	 

حافظ/ ة للزمن 	 

مالحظــة: مهمتــك كمعلــم/ ة يف هــذه املرحلــة مــن الــدرس 

ــني  ــة ب ــة توجيهي ــوم/ ي بجول ــاط، وأن تق ــر/ ة للنش ــو كمي ه

ــة. ــذ املهم ــة تنفي ــن صح ــد م ــات للتأك املجموع

أدوات لتنفيذ 

التجربة لكل 

مجموعة )أسالك، 

وبطارية حجم 

AA، والصق، 

ومسار بطول 6 

سم، ومغناطيس 

مستطيل الشكل، 

وبرادة حديد(

أوراق املهمة 

مجهزة عىل عدد 

املجموعات الصفية

15 دقيقة
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واآلن، ننتقــل للتوجيــه للتعمــق بالعوامــل التــي تؤثــر عــىل قــوة 

ــك  ــدرس، وذل ــاين يف ال ــايئ، وهــي الهــدف الث ــس الكهرب املغناطي

ــري  ــز التفك ــي تحف ــئلة الت ــن األس ــلة م ــرح سلس ــالل ط ــن خ م

ــة. ــئلة بحثي وطــرح أس

ــة  ــاء املهم ــد انته ــة بع ــئلة التالي ــم/ ة األس ــأل املعل ــأل/ تس يس

ــدي: ــو التمهي ــا بالفيدي ــا/ تربطه ويربطه

هــل الحظتــم أن املغناطيــس الكهربــايئ يف الفيديــو كان 	 

ــك؟ ــم ذل ــف عرفت ــّداً؟ كي ــاً ج قويّ

الــذي 	  الكهربــايئ  للمغناطيــس  ميكــن  هــل  برأيكــم، 

صنعتمــوه أن يحمــل نفــس الكتلــة مــن األســطوانات التــي 

حملهــا املغناطيــس يف الفيديــو؟ وملــاذا؟

ــو 	  ــايئ يف الفيدي ــس الكهرب ــوا املغناطي ــف جعل ــم، كي برأيك

ــطوانات؟ ــن األس ــدر م ــذا الق ــل ه يحم

برأيكــم، كيــف ميكــن أن نجعــل املغناطيــس الكهربــايئ الذي 	 

صنعتمــوه أكــر قــوة؟ نقــوم بتســجيل إجابــات الطلبــة عــىل 

الســبورة )متغــريات محتملــة لدراســة أثرها(

10 دقائق

واآلن، قــم/ قومــي بعــرض األدوات املختلفــة عــىل الطاولــة 

ــن أن  ــد/ ي ــي تري ــدف الت ــل/ اله ــو العوام ــة نح ــه الطلب لتوجي

يقــوم الطلبــة ببحــث أثرهــا )ألنــه ميكــن أن يخطــر عــىل بالهــم 

متغــريات أخــرى ال تؤثــر يف قــوة املغناطيــس، ونحــن خــالل 

الحصــة املدرســية محكومــون مبحــدد زمنــي للحصــة، فلــو 

ــب  ــت فرصــة تجري ــت هــذه الحصــة مفتوحــة الزمــن، لكان كان

ــر لهــا مفتوحــة، بينــا مــع وقــت الحصــة  املتغــريات التــي ال أث

املحــدد وهــدف الــدرس الخــاص الــذي يســتلزم منــك أن تقــوم/ 

ي بتحضــري املــواد مســبقاً، مــن الجيــد عــرض املــواد التــي تفحــص 

ــة(. ــل الحقيقي العوام

مالحظــة: أمامــك خيــاران هنا: إمــا أن تقوم كل مجموعــة باختيار 

ســؤال البحــث الخــاص بهــا وتنفيــذه ثــم مشــاركة نتائجــه، أو أن 

ــة يف  ــع الطلب ــل جمي ــن قب ــد م ــي واح ــؤال بحث ــار س ــم اختي يت

كل حصــة، وذلــك بعــد أن تقــوم كل مجموعــة مبشــاركة ســؤالها 

ــر  ــرار. وهــذا األم ــة كتك ــي واحتســاب نتيجــة كل مجموع البحث

يعــود إىل اإلطــار الزمنــي املتوافــر، باإلضافــة لتمكــن طلبتــك مــن 

مهــارات البحــث. فكلــا كان الطلبــة أكــر متكنــاً، كانــت فرصــة 

ــذ أكــر مــن بحــث يف ذات الوقــت أكــر، عــىل أن تــرشف/  تنفي

ي عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة عــىل جميــع األبحــاث املختلفــة يف 

نفــس الوقــت. ولكــن يفضــل يف فــرتات التدريــب األوىل، وخاصــة 

ــات  ــع املجموع ــوم جمي ــة، أن تق ــة االبتدائي ــع صفــوف املرحل م

بالعمــل عــىل نفــس الســؤال يف كل حصــة واحتســاب نتيجــة كل 

مجموعــة كتكــرار، كــا ذكــرت ســابقاً.

3 دقائق
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ــدرس  ــة ال ــات يف بداي ــب املجموع ــب ترتي ــة حس ــل الطلب يعم

حتــى ال تأخــذ إعــادة توزيــع املجموعــات وقتــاً مــن الحصــة، إال 

إذا أردت ذلــك، فعليــك إذاً اعتبــار وقــت توزيــع املجموعــات يف 

مخطــط الحصــة.

ــم  ــواد واألدوات عــىل املجموعــات )ملحــق رق وزع/ ي قامئــة امل

ــن مــن  ــد/ ي ــن مــن مصــادر تري ــا تشــاء/ ي ــة م 3(؛ ميكــن إضاف

ــط  ــي فق ــة ه ــة املرفق ــث إن القامئ ــا، حي ــة أثره ــك دراس طلبت

ــه. ــة من ــه أو اإلزال ــة علي ــن اإلضاف منــوذج ميك

دقيقة واحدة

اطلــب/ ي مــن املجموعــات الطالبيــة أن يتناقشــوا لتحديــد املتغري الذي 

يريــدون فحــص أثــره وخياراتــه، والثوابــت، وصياغــة ســؤال البحــث، ثــم 

مشــاركته بقيــام ممثــل عــن املجموعة بتســجيله عىل الســبورة.

5 دقائق

اختــاروا ســؤال بحــث واحــداً لتنفيــذه يف هــذه الحصــة، وقــرروا 

ــئلة  ــي األس ــذ باق ــن تنفي ــث. )ميك ــة البح ــرارات تجرب ــدد تك ع

ــة(. ــة يف حصــص الحق البحثي

دقيقتان اثنتان

اطلــب/ ي مــن املجموعــات الطالبيــة تصميــم آليــة التنفيــذ 

وتحضــري جــدول النتائــج كــا تــم تدريبهــم ســابقاً. قــم/ قومــي 

ــث  ــن البح ــزء م ــذا الج ــالل ه ــة خ ــىل الطلب ــة ع ــل جول بعم

ــة.  ــث صحيح ــة البح ــم وآلي ــن أن تصمي ــد م للتأك

6 دقائققامئة املواد واألدوات

اطلــب/ ي مــن املجموعــات تعبئــة قامئــة االحتياجــات وإرســال 

ممثــل واحــد عنهــم ليحــر األدوات مــن الطاولــة. )الهــدف مــن 

ــة فقــط إلحضــار األدوات أو  ــل واحــد عــن املجموع ــب ممث طل

االحتياجــات هــو إدارة الصــف، كــون هــذا البحــث ســينفذ إمــا يف 

بيئــة الصــف، أو بيئــة املختــر التــي ال تتســم يف أغلــب مدارســنا 

باملســاحات الكبــرية، لــذا، فتنقــل عــدد كبــري مــن الطلبــة يف هــذه 

املســاحات ســيؤدي إىل إحــداث فــوىض(.

3 دقائق

ميكنهــم اآلن البــدء بالتنفيــذ وتســجيل النتائــج عــىل جــدول 

النتائــج كــا تدربــوا ســابقاً، حيــث يكــون دورك عزيــزي/ عزيــزيت 

ــه/ ة. ــم/ ة كموج املعل

30 دقيقة

قــم/ قومــي عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة بتحضــري جــدول النتائــج 

واملتوســط الحســايب فارغــاً عــىل الســبورة حتــى يقــوم ممثلــون من 

مجموعــات الطلبــة بتســجيل نتائــج كل مجموعــة عليهــا. )هنــاك 

ــض  ــارغ مســبقاً عــىل ورق أبي ــج ف ــة لتحضــري جــدول نتائ إمكاني

ــذا  ــه، وهك ــة بتعبئت ــوم الطلب ــبورة ليق ــىل الس ــه ع ــري وتعليق كب

ميكــن االحتفــاظ بنتائــج كل بحــث عــىل حــدة الســتخدامها الحقاَ(. 

ــم/ ة باحتســاب  ــزيت املعل ــزي/ عزي ــوم/ ي عزي ــَس/ ي أن تق ال تن

الوســط الحســايب للنتائــج ومناقشــتها مــع الطلبــة.

7 دقائق

اطلــب/ ي مــن كل طالــب/ ة تســجيل االســتنتاج الخــاص بهــذا البحث، اإلغالق

ــة  ــىل ورق ــة ع ــذه الحص ــالل ه ــه خ ــه/ تعلمت ــا تعلم ــة إىل م باإلضاف

منفصلــة وتســليمه لــك للتأكــد مــن أن هــدف الحصــة قد تــم تحقيقه.

3 دقائق
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نموذج لمخطط تطبيق عملي للبحث العلمي بطريقة تسليم الطلبة سؤال بحث )نموذج حصة رقم 2(

منوذج تخطيط )تحضر( درس الذائبية

الفصل الدرايس: الثاينالصف: السابع

مدة الحصة:

90 دقيقة

)حصتان متتاليتان(

وحصة 45 دقيقة 

منفصلة الحقاً

أن يستنتج/ تستنتج الطالب/ ة مفهوم الذائبية	 الهدف العامأهداف الدرس 

أن يستنتج/ تستنتج الطالب/ ة العوامل التي تعتمد عىل الذائبية  	 

أهداف تعليمية 

سلوكية

تطوير مهارات البحث العلمي 	 

تطوير مهارة العمل التعاوين	 

تطوير مهارة التعبري اللفظي العلمي 	 

ذائبيةمفاهيم ومصطلحات

املاء مذيب عام 	 معرفة وخرات سابقة

املذيب واملذاب	 

تركيز املحاليل	 

تحضري محاليل برتاكيز مختلفة 	 

العمل التعاوين، وأسلوب البحث العلمي )بطريقة سؤال البحث(إسرتاتيجيات التدريس

وسائل مساعدة 

وأدوات

أدوات لتنفيــذ البحــث لــكل مجموعــة )مــع اعتبــار التفكــري بتوفــري متغــريات تظــن/ تظنــني أن طلبتــك قــد يفكــرون/ 

ــرن بها(  يفك

ميزان إلكرتوين 	 

ملح الطعام	 

مخبار مدرج لقياس 250 مل 	 

ماء مقطر	 

ماء حنفية	 

ماء معدين 	 

سكر أبيض خشن	 

ملح الليمون	 

كربونات الصوديوم	 

سكر بني 	 

سخان كهربايئ )أو لهب بنسن(	 

كؤوس زجاجية حجم 250 مل	 

ميزان حرارة كحويل	 

ملعقة خشبية 	 

ورق الصق )لتسمية الكؤوس(	 

نسخ عن سؤال البحث 	 

نسخ عن قامئة املواد واألدوات	 

نسخ عن ورقة مكونات سؤال البحث	 

ورقة بيضاء كبرية لتصميم امللصق العلمي عليه	 
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مراحل سر الدرس

الزمنوسائل مساعدة الفعاليات )التنفيذ(

ــة أنهــم ســيتعلمون اليــوم مــن خــالل متهيد )تهيئة( قــم/ قومــي بالتوضيــح للطلب

تحليــل ســؤال بحــث وتنفيــذ بحث علمــي للوصــول إىل مفهــوم معني.

قــم/ قومــي بتوزيــع الطلبــة إىل مجموعــات صفيــة عــىل أال يزيــد 

عــدد أفــراد املجموعــة الواحــدة عــىل خمســة طلبــة. 

قم/ قومي بتوزيع األوراق التالية عىل املجموعات:

سؤال البحث 	 

ــا )ملحــق 	  ــة به ــري الطلب ــات ســؤال البحــث لتذك ــة مكون ورق

ــم 6( رق

قمــت 	  التــي  املقرتحــة  واألدوات  املــواد  لقامئــة  باإلضافــة 

ــل الحصــة )ميكــن االطــالع عــىل منــوذج قامئــة  بتحضريهــا قب

األدوات لحصــة ســابقة مــن ملحــق 3(:

سؤال البحث:

ــاء  ــل م ــام يف 200 م ــح الطع ــن مل ــر م ــة أك ــتذوب كتل ــل س “ه

مقطــر عنــد تســخني املحلــول يف كأس زجاجــي عــىل درجــة حــرارة 

25 درجــة مئويــة دون تحريــك باملقارنــة مــع خيــارات املتغــري 

ــرى؟” األخ

نسخ من سؤال 

البحث

نسخ من قامئة 

األدوات واملواد

نسخ من ورقة 

مكونات سؤال البحث 

5 دقائق

ــاون مبنى الدرس ــة التع ــيقومون مبهم ــم س ــة أنه ــي للطلب ــح/ وضح اآلن، وض

عــىل تحليــل ســؤال البحــث بهــدف اســتخراج الثوابــت، واالتفــاق 

عــىل املتغــري وخياراتــه، ومناقشــة آليــة تنفيــذ البحــث وتصميمــه، 

وتحضــري جــدول النتائــج كــا تــم تدريبهــم ســابقاً، باإلضافــة 

لتحديــد األدوات واملــواد التــي ســيحتاجونها يف التنفيــذ. ميكــن 

ــار  ــة اختي ــم يف عملي ــة األدوات املوجــودة معه أن يســتعينوا بقامئ

ــرتح.  ــري املق املتغ

خــالل عمليــة قــراءة الطلبــة للســؤال، قــم/ قومــي بعــرض األدوات 

ــذ يف  ــة تنف ــت الحص ــف، إال إذا كان ــة يف الص ــة مركزي ــىل طاول ع

ــبقاً  ــة األدوات مس ــز طاول ــم تجهي ــا أن يت ــب وقته ــر، فيج املخت

ــوم. لحصــة العل

بعــد عــرض األدوات واملــواد عــىل الطاولــة، ويف هــذه األثنــاء، عليــك 

ــة،  ــة عــىل املجموعــات الطالبي ــة توجيهي أن تقــوم/ ي بعمــل جول

ــاء  ــة إنش ــة ومحاول ــئلة الطلب ــتاع ألس ــن باالس ــوم/ ي ــث تق بحي

حــوار حولهــا فيــا بينهــم، دون أن تعطــي اإلجابــات، وإمنــا حــاول/ 

ــن  ــد م ــدف التأك ــا به ــل له ــىل التوص ــة ع ــاعد/ ي الطلب ي أن تس

ــم البحــث. اتباعهــم للخطــوات الصحيحــة لتصمي

20 دقيقة
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مثال عىل بعض األسئلة: 

ــم دراســته؟  ــذي اخرتت مــا هــو ســؤال بحثكــم؟ مــا هــو املتغــري ال

ــذا  ــث ه ــوع البح ــىل موض ــاء ع ــري؟ بن ــذا املتغ ــم ه ــاذا اخرتت مل

ــون  ــن أن تك ــات، ميك ــة املكون ــالل ورق ــن خ ــرة م ــواد املتوف وامل

ــة كاآليت:  ــا الطلب ــيفكر به ــي س ــريات الت ــة املتغ مجموع

نــوع املــادة املذابــة، وكتلــة املــادة املذابــة، ونــوع املذيــب، وحجــم 

املذيــب، ودرجــة حــراة املذيــب، ووجــود عملية تحريــك أو عدمها(، 

لــذا ميكــن ســؤال الطلبــة فيــا إذا كانــوا يفكــرون مبتغــريات أخرى؟ 

ــث؟  ــرار البح ــم تك ــرة قررت ــم م ــت؟ ك ــي الثواب ــا ه ــي؟ م ــا ه م

هــل ســؤال بحثكــم مخصــص بشــكل كاٍف أم عــام؟ كيــف ميكنكــم 

تخصيــص الســؤال بشــكل أكــر؟... وهكــذا، حتــى تتأكــد/ ي مــن 

أن جميــع املجموعــات قامــت بتصميــم صحيــح ألبحاثهــا. )ميكــن 

ــن  ــر م ــرتك أك ــد تش ــاً، وق ــرياً مختلف ــة متغ ــار كل مجموع أن تخت

مجموعــة بنفــس املتغــري، فــال بــأس(.

ــال  ــات وإرس ــة االحتياج ــة قامئ ــات تعبئ ــن املجموع ــب/ ي م اطل

ممثــل واحــد عنهــم إلحضــار األدوات مــن الطاولــة. )الهــدف مــن 

ــار األدوات أو  ــط إلحض ــة فق ــن املجموع ــد ع ــل واح ــب ممث طل

االحتياجــات هــو إدارة الصــف، كــون هــذا البحــث ســينفذ إمــا يف 

بيئــة الصــف، أو بيئــة املختــر، التــي ال تتســم يف أغلــب مدارســنا 

باملســاحات الكبــرية، لــذا، فتنقــل عــدد كبــري مــن الطلبــة يف هــذه 

ــة(. ــري موجه ــوىض غ املســاحات ســيؤدي إىل إحــداث ف

5 دقائق

ميكنهــم اآلن البــدء بالتنفيــذ وتســجيل النتائــج عــىل جــدول النتائــج كا 

تدربــوا ســابقاً، حيــث يكــون دورك عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة ليــس 

ــم  ــة التعل ــًة لعملي ــاً/ موجه ــل أيضــاً موجه ــًة، ب ــط منظــاً/ منظم فق

التــي ســتحدث خــالل عمليــة التنفيــذ، ومــن خــالل األســئلة التــي قمت 

بتحضريهــا ذهنيّــاً أو عــىل الــورق يف مرحلــة التحضــري للــدرس.

ــذي 	  ــب ال ــوع املذي ــة يف ن ــادة املذاب ــع امل ــت جمي ــل ذاب ه

ــرتت؟ اخ

ــواب 	  ــواد؟ إذا كان الج ــداً للم ــاً جي ــاء مذيب ــرون امل ــل تعت ه

ــاذا؟  ــواد؟ وإذا كان ال، فل ــوع م ــألي ن ــم، ف نع

ــادة 	  ــن م ــول م ــات املحل ــني جزيئ ــدث ب ــاذا يح ــم، م برأيك

مذيبــة ومــذاب؟ 

برأيكــم، هــل عمليــة ذوبــان املــذاب يف املذيــب عمليــة 	 

مســتمرة وال تتوقــف؟ هــل ميكــن لجميــع املــواد الصلبــة أن 

تــذوب يف الســوائل؟ 

ــة  ــف الذائبي ــة لتعري ــود الطلب ــث تق ــئلة بحي ــه األس ــب توجي يج

ــا. ــر عليه ــي تؤث ــل الت ــض العوام ــد بع وتحدي

40 دقيقة 
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بعــد التأكــد مــن وصــول مجموعــات الطلبــة إىل املفهــوم مــن خالل اإلغالق

ــات  ــن مجموع ــب/ ي م ــم، اطل ــك وبينه ــم بين ــذي ت ــاش ال النق

الطلبــة تصميــم ملصــق علمــي باســتخدام الــورق الــذي ســتقوم/ 

يــن بتوزيعــه عليهــم.

20 دقيقةورق أبيض 

مالحظــة: بنــاًء عــىل منــوذج تخطيــط هــذا الــدرس، فــإن اإلطــار الزمنــي املحــدد هــو ثــالث حصــص، اثنتــان متتاليــان، وثالثــة منفصلــة، 

فبعــد إنهــاء الطلبــة تصميــم امللصــق العلمــي يف الحصــة الثانيــة، قــم/ قومــي بتوزيــع جــدول لتقييــم امللصقــات، عــىل أن تقــوم كل 

ــة بتقييــم زمالئهــم بأنفســهم وطــرح األســئلة  ــة، ليقــوم الطلب مجموعــة بعــرض البحــث أمــام زمالئهــم يف الصــف يف الحصــة املقبل

عليهــم وفقــاً لهــذا الجــدول.  

واآلن، بعــد أن اســتعرضت خطــوات تنفيــذ البحــث العلمــي يف تعليــم العلــوم بنــاًء عــىل تجربتنــا الخاصــة مــن خــالل تطبيقهــا يف 

مــدارس مــرشوع التطويــر الشــامل لـــ15 مدرســة يف القــدس بــكل تفاصليهــا، آمــل أن تقــوم/ي  عزيــزي/ عزيــزيت املعلــم/ ة بتطبيقهــا 

بنفســك، إضافــة إىل أســاليب التدريــس الحديثــة األخــرى، التــي مــن شــأنها أن تتكامــل مــع أســلوب البحــث العلمــي يف خلــق جيــل 

مفكــر ومســؤول ويعتمــد عــىل تعلمــه بذاتــه.
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خطوات البحث العلمي - ملحق رقم )1(

عزيزي/ عزيزيت الطالب/ ة، 

يف كل مرة نقوم فيها بتنفيذ بحث علمي، علينا أن نتبع خطوات البحث التالية:

ماذا تعني؟خطوات البحث العلميالتسلسل 

تتم بالحواس ملالحظة نتيجة تجربة أو ظاهرة معينة.املالحظة 1

هي خطة صياغة سؤال بحثي يتضمن ثوابت عديدة ومتغرياً لدراسة أثره. التساؤل 2

وهــي افــرتاض وتوقــع جــواب ســؤال البحــث، حيــث إن اإلجابــة األكيــدة نحصــل عليهــا بعــد تنفيــذ الفرضية 3

تجربــة البحــث وتكرارهــا وعمــل املتوســط الحســايب للنتائــج.

تجربــة البحــث تتضمــن متغــرياً واحــداً، وثوابــت، ويشــرتط فيهــا التكــرار للحصــول عــىل أدق النتائــج التجربة 4

وإزالــة الشــاذ منهــا.

يقصــد بهــذه الخطــوة جمــع النتائــج بــاألدوات املناســبة )فالطــول مثــالً نقيســه مبســطرة أو رشيــط تجميع النتائج5

مــرتي، ويكــون بوحــدة قيــاس الطــول؛ الســنتيمرت أو املــرت...، بينــا الكتلــة نســتخدم لقياســها امليزان، 

ــذي  ــج ال ــم تســجيلها يف جــدول النتائ ــن ث ــذا(، وم ــم...، وهك ــم، كغ ــة؛ غ ــون بوحــدات الكتل وتك

يجــب أن يحتــوي عــىل خانــة املتوســط الحســايب يف حــال كانــت النتائــج رقميــة. 

وهــي خطــوة حســاب املتوســط الحســايب يف حــال كانــت النتائــج رقميــة )عــدد التكــرارات، وتقســيم تحليل النتائج6

عــدد مــرات التكــرار(، ونقــاش النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا اســتناداً إىل مصــادر املعرفــة املتاحة 

مــن الكتــب واملقــاالت العلميــة، وغريها.

هــي خطــوة إجابــة ســؤال البحــث الــذي تــم طرحــه، وعــادة مــا تكــون مســتندة عــىل النتائــج التــي االستنتاج7

تــم الحصــول عليهــا، لــذا فهــي تبــدأ بجملــة:

بناًء عىل النتائج، فإن )جواب سؤال البحث كان كذا وكذا...(.

وهــي آخــر خطــوة يف البحــث العلمــي، حيــث تســتخدم فيهــا إحــدى طــرق العــرض لنــرش تفاصيــل التعميم 8

بحثــك ونتائجــه. ومــن هــذه الطــرق عمــل بوســرت علمــي، وإلقــاء محــارضة علميــة، وكتابــة دراســة 

علميــة تنــرش يف املجــالت العلميــة، وغريهــا مــن الطــرق.
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ورقة عمل درس التمغنط - ملحق رقم )2(

مهمة المصنع العجيب

ــورق  ــا ال ــدة، فنحــن نثبــت به ــاٍح عدي ــة يف من ــا اليومي ــط(، هــي أداة رائعــة نســتعملها يف حياتن ــا )مغان كلمــة مغناطيــس وجمعه

املهــم عــىل الثالجــة، ونســتعملها يف إخــراج اإلبــر مــن علبــة الخياطــة، وميكــن أن نجدهــا عــىل طــرف البــاب ملنعــه مــن التحــرك، 

باإلضافــة لغريهــا مــن االســتعاالت األخــرى. يســتخرج املغناطيــس مــن صخــرة تســمى صخــرة املغناطيــس التصافهــا بهــذه الخاصيــة. 

ومــع ازديــاد مجــاالت اســتخداماتنا للمغناطيــس، أصبــح مــن الــروري توفــري أعــداد كبــرية منــه، ومبــا أنــه مــن املســتحيل االســتمرار 

بتكســري واســتخدام الصخــر الطبيعــي لتوفــريه، ألنــه يســتغرق وقتــاً طويــالً جــّداً ليتكــون يف الطبيعــة، أصبــح مــن الــروري التفكــري 

بطــرق صناعيــة لتصنيعــه.

لذا، من خالل مهمة املصنع العجيب، ستتعرف/ ين عزيزي/ عزيزيت الطالب/ ة عىل طرق تصنيع املغناطيس.

ولصنع املغناطيس، هناك ثالث طرق:

الطريقة األولى

تســمى التمغنــط بالدلــك: وحتــى تقــوم/ ي بذلــك، قــم/ قومــي بدلــك أحــد املســارين بنفــس 

االتجــاه، كــا يف الشــكل، ثــم قربــه/ قربيــه مــن بــرادة الحديــد.  

جرب/ ي وسجل/ ي املالحظات:	 

هل سيجذب املسار املدلوك برادة الحديد؟

...............................................................................................................................................
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الطريقة الثانية
ــب  ــي بتقري ــم/ قوم ــك، ق ــوم/ ي بذل ــى تق ــب(: وحت ــث )أي بالتقري ــط بالح ــمى التمغن تس

ــه مــن  ــه/ قربي ــاين )غــري املمغنــط( دون أن يالمســه، وبعدهــا قرب املغناطيــس مــن املســار الث

ــن؟  ــظ/ ي ــاذا تالح ــد. م ــرادة الحدي ب

...............................................................................................................................................

أبعد املغناطيس عن املسار، ثم أسجل مالحظايت.

...............................................................................................................................................

هل احتفظ املسار مبغنطته )أي بصفة الجذب( بعد إبعاد املغناطيس عنه؟ فر/ ي.

...............................................................................................................................................

نستنتج:

يتحــول  املســار  فــإن  يالمســه،  أن  دون  حديــد  مســار  مــن  مغناطيــس  تقريــب  عنــد 

............................... بـــ  التمغنــط  الطريقــة  هــذه  وتســمى   ............................... إىل 
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الطريقة الثالثة
هــي صنــع مغناطيــس كهربــايئ، أي صنــع مغناطيــس باســتخدام مصــدر للكهربــاء، ولهــذا، 

ســتحتاج/ يــن إىل: مســار، وســلك معــزول، وبطاريــة، والصــق. 

قم/ قومي بلف السلك 15 لفة حول املسار واترك/ ي نهايتيه حرتني كا يف الشكل. . 1

ــىل . 2 ــاين ع ــلك الث ــرف الس ــة، وط ــي البطاري ــد قطب ــىل أح ــلك األوىل ع ــة الس ــع/ ي نهاي ض

ــة.  ــاين للبطاري ــب الث القط

قم/ قومي بتثبيت طريف السلك عىل قطبي البطارية باستخدام الالصق. . 3

واآلن، قرب/ ي املغناطيس الكهربايئ الذي صنعت من برادة الحديد 

ماذا يحدث: 

...............................................................................................................................................

ماذا نسمي املغناطيس الناتج؟ وملاذا؟

...............................................................................................................................................

نستنتج ما سبق أنه ميكن الحصول عىل مغناطيس صناعي بإحدى الطرق اآلتية:

.......................................................................................................................................  .1

.......................................................................................................................................  .2

.......................................................................................................................................  .3

مالحظــة: تــم تصميــم ورقــة عمــل »املصنــع العجيــب« بتطويــر نشــاط رقــم )1( مــن الــدرس الثالــث )التمغنــط( مــن مقــرر العلــوم 

ــع )صناعــة  ــدرس الراب ــر نشــاط )1( مــن ال ــة إىل تطوي ــاين/ طبعــة 2017، باإلضاف العامــة الفلســطيني للصــف الســادس/ الجــزء الث

املغناطيــس وتطبيقاتــه العمليــة( مــن مقــرر العلــوم العامــة الفلســطيني للصــف الرابــع/ الجــزء األول/ طبعــة 2018.
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نماذج قائمة المواد واألدوات - ملحق رقم )3(

نموذج لقائمة المواد واألدوات للبحث في درس التمغنط

أجهزةاملواد السائلةاملواد الصلبة

أدوات كهربائيةمتفرقاتأدوات قياس

أسالك معزولة قطر 0.5 سمالصق 

أسالك معزولة قطر0.7 سممقص

أسالك غري معزولة قطر 0.5 سمكباسات

أسالك غري معزولة قطر 0.7 سم

AA بطارية حجم

AAA بطارية حجم

D بطارية حجم

AA حامل بطارية حجم

AAA حامل بطارية حجم

D حامل بطارية حجم

مسار حديد طول 6 سم

مسار فوالذ طول 6 سم

مسار أملنيوم طول 6 سم
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نموذج لقائمة المواد واألدوات للبحث في درس الذائبية

أجهزة املواد السائلةاملواد الصلبة

ميزان إلكرتوينماء مقطر ملح طعام 

سخان كهربايئ )أو لهب بنسن(ماء حنفيةسكر أبيض خشن

ماء معدين ملح الليمون

كربونات الصوديوم

سكر بني 

متفرقاتأدوات قياس 

ورق الصقمخبار مدرج سعة 250 مل

كؤوس زجاجية سعة 250 مل

ميزان حرارة 

ملعقة خشبية
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ملحق رقم )4(

أمثلة ألسئلة بحثية مقترحة تم تنفيذها مع الصفوف من الرابع وحتى العاشر حسب مقرر 
العلوم الفلسطيني 2019/ 2020 

أسئلة البحث الصف 
الوحدات والدروس من مقرر العلوم 

الفلسطيني التي تدعمها هذه األبحاث

هــل ميكــن لشــخص بعمــر 9- 10 ســنوات أن ينفــخ ملــدة خمــس ثــواٍن بالونــاً الرابع 

بقطــر أكــر عنــد القفــز باملــكان باســتمرار ملــدة 5 دقائــق، ثــم نفــخ البالــون 

ــون أو الجــري  ــم نفــخ البال ــق، ث ــة مــع الجلــوس ملــدة 5 دقائ وقياســه باملقارن

ملــدة 5 دقائــق ثــم نفــخ البالــون؟

وحدة أجهزة جسم اإلنسان/ درس الجهاز 

التنفيس- الفصل األول

هــل ســيجذب طــرف مغناطيــس مســتقيم طولــه 7.5 ســم عــدد مشــابك ورق 

أقــل مــن أصــل 20 مشــبكاً عنــد اســتخدامه تحــت طبقــات بوليجــال بســمك 1 

ســم باملقارنــة مــع طبقــات بوليجــال بســمك 3 ســم و5 ســم؟  

وحدة الكهرباء واملغناطيسية/ درس 

املغناطيس وخصائصه – الفصل األول 

ــة  ــع قطع ــد وض ــول عن ــت أط ــني إىل وق ــوى الجالت ــل حل ــيحتاج تحل ــل س ه

ــتييك  ــل كأس بالس ــض داخ ــل األبي ــن الخ ــل م ــم يف 30 م ــة 1 غ ــة بكتل كامل

شــفاف باملقارنــة مــع تقطيــع 1غــم منهــا إىل قطــع متوســطة أو 1 غــم إىل قطــع 

صغــرية جــّداً؟ 

هــل ســيتحلل 2 غــم مــن قطعــة الــورق األبيــض أرسع عنــد دفنــه يف الــرتاب 

ــن عظــام  ــم م ــع 2 غ ــة م ــدة أســبوعني باملقارن ــر عــىل عمــق 5 ســم مل األحم

ــض؟ ــز األبي الدجــاج، و2 غــم مــن الخب

وحدة أجهزة جسم اإلنسان/ درس الهضم 

والجهاز الهضمي- الفصل األول

وحدة التنوع الحيوي والبيئة/ درس اإلنسان 

والبيئة- الفصل الثاين  

ــه مصــدر الضــوء  ــد توجي ــب عن ــط أطــول للطال هــل ســينتج ظــل عــىل الحائ

مــن خلفــه مبــارشة ووقوفــه عــىل مســافة 50 ســم عــن الحائــط باملقارنــة مــع 

وقوفــه عــىل مســافة 100 ســم و150 ســم؟

وحدة الضوء والصوت/ سلوك الضوء وأهميته- 

الفصل الثاين 

  AA هــل ســيجذب املغناطيــس الكهربــايئ املصنــوع باســتخدام بطاريــة حجــم

ــة بســلك نحــاس معــزول قطــره 0.5 ســم  وملفــوف  ــت، متصل ــوة 1.5 فول بق

عــىل مســار حديــد طولــه 10 ســم خمــس مــرات أكــر مــن لفــه 10 مــرات أو 

15 مــرة؟

وحدة الكهرباء واملغناطيسية/ درس 

املغناطيس الكهربايئ – الفصل األول

هــل ستســري ســيارة بالســتيكية صغــرية مثبــت عــىل ظهرهــا مغناطيس مســتقيم 

مبطاطــة مســافة أكــر عنــد توجيــه ثالثــة مغانــط مســتقيمة مثبتــة معــاً عــىل 

حامــل مــن صنعــك وموجهــة باتجــاه نفــس قطــب املغناطيــس عــىل الســيارة 

باملقارنــة مــع تثبيــت مغناطيــس واحــد أو أربعــة مغانــط؟ 

وحدة الكهرباء واملغناطيسية/ درس 

املغناطيس وخصائصه – الفصل األول

هــل ســينزل حجــم ســائل أكــر مــن زجاجــة بالســتيكية ســعتها 1.5 لــرت عنــد الخامس 

ترشــيح الســائل يف طبقــات )150غــم تــراب أحمــر/ 150 غــم رمــل/ 150 غــم 

فتــات ورق أبيــض( خــالل دقيقــة باملقارنــة مــع ترشــيحه يف طبقــات )300 غــم 

تــراب أحمــر/ 150غــم فتــات ورق أبيــض( وطبقــات )300غــم رمــل/ 150 غــم 

فتــات ورق أبيــض(؟

وحدة خصائص املادة/ درس طرائق فصل 

املواد- الفصل األول
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هــل ســيجذب طــرف مســطرة بالســتيك بعــد دلكــه بالصــوف عــدد قصاصــات 

ورق أكــر عنــد دلــك املســطرة 20 مــرة باملقارنــة مــع دلكهــا 10 أو 15 مــرة؟

وحدة الكهرباء السكونية/ درس التكهرب – 

الفصل الثاين

ــا  ــر عــن بعضه ــان منفوخــان بنفــس الحجــم مســافة أك هــل ســيبتعد بالون

عنــد دلــك كل منهــا 20 مــرة بقطعــة صــوف وتعليــق كل منهــا بخيــط طولــه 

30 ســم بجانــب بعضهــا عــىل أســطوانة طويلــة باملقارنــة مــع خيــارات املتغــري 

األخــرى؟

وحدة الكهرباء السكونية/ درس التكهرب – 

الفصل الثاين

هــل ســيزداد قطــر بالــون مثبــت عــىل فوهــة قــارورة بالســتيكية فارغــة حجمهــا 

600 مــل عنــد وضــع القــارورة يف وعــاء مــاء بدرجــة حــرارة 45 درجــة مئويــة 

ملــدة 5 دقائــق باملقارنــة مــع وعــاء مــاء بدرجــة حــرارة 15 درجــة مئويــة و30 

درجــة مئويــة؟  

وحدة خصائص املادة/ درس التغريات 

الفيزيائية والكيميائية - الفصل األول

ــض  ــة 10 مــل خــل أبي ــد إضاف ــر عن ــة أك ــني بكتل ــني الكازاي هــل ســينتج بروت

عــىل 100 مــل حليــب كامــل الدســم واملســخن بدرجــة حــرارة 45 درجــة مئويــة 

باملقارنــة مــع إضافــة 15 مــل و20 مــل مــن الخــل األبيــض عــىل نفــس حجــم 

ونــوع ودرجــة حــرارة الحليــب؟

وحدة خصائص املادة/ درس طرائق فصل 

املواد    )طريقة الرتشيح(- الفصل األول

ــد السادس  ــل عن ــعته 250 م ــدرج س ــار م ــر يف مخب ــرية أك ــوران الخم ــريتفع ف ــل س ه

ــاء  ــل م ــرية و50 م ــرية ب ــم خم ــع 2 غ ــم م ــة 2 غ ــي بكتل ــكر بن ــتخدام س اس

حنفيــة درجــة مئويــة بعــد عــرش دقائــق باملقارنــة مــع 4 غــم ســكر بنــي أو 6 

غــم ســكر بنــي؟

وحدة الكائنات الدقيقة/ درس أثر الكائنات 

الحية الدقيقة يف الحياة- الفصل األول 

هــل ســتنزل بــذرة دوار الشــمس أرسع مــن قضيــب حديــد مثبــت عليهــا البذرة 

بنقطــة شــمع عــىل ارتفــاع 20 ســم موضــوع داخــل كأس زجاجــي يحــوي 100 

مــل مــاء بدرجــة حــرارة 50 درجــة مئويــة باملقارنــة مــع البــذور املثبتــة بنفــس 

الظــروف عــىل قضيــب النحــاس أو الجرافيــت؟ 

وحدة تركيب املادة وخصائصها/ درس بعض 

الخصائص الفيزيائية والكيميائية للعنارص- 

الفصل األول 

هــل ســينجذب عــدد كباســات أكــر ملغناطيــس كهربــايئ مصنــوع مــن مســار 

ــت وســلك نحــايس  ــة حجــم AAA قــوة 1.5 فول ــه 8 ســم وبطاري ــد طول حدي

معــزول بطــول 20 ســم عنــد لــف الســلك عــىل املســار عــدد 15 لفــة باملقارنــة 

مــع لفــه 10 لفــات و5 لفــات؟

وحدة الكهرباء املتحركة والتمغنط/ درس 

التمغنط – الفصل الثاين 

ــد إضافــة قطــرة مــن عصــري  هــل ســيكون قطــر تفتــت حجــر الجــري أكــر عن

ــاً وملــدة أســبوع باملقارنــة  الليمــون الطبيعــي عــىل مركــز دائــرة الفحــص يوميّ

ــاً؟  مــع إضافــة قطرتــني أو ثــالث قطــرات يوميّ

وحدة جيولوجيا وعلوم األرض/ درس العوامل 

املؤثرة عىل سطح األرض- الفصل الثاين 

هــل ســينتج معــدل نبضــات أرسع للقلــب عنــد صعــود ونــزول ســلم مكــون من 

عــرش درجــات ملــدة دقيقتــني باملقارنــة مــع معــدل النبــض يف حالــة القفــز يف 

املــكان أو االســتلقاء لنفــس الفــرتة الزمنيــة؟  

وحدة أجهزة جسم اإلنسان/ درس الدورة 

الدموية يف جسم اإلنسان- الفصل الثاين 

ــة  ــورة زجاجي ــه ببل ــد دفع ــول بع ــافة أط ــبي مس ــب خش ــيتحرك مكع ــل س ه

كتلتهــا 21 غــم تتدحــرج بشــكل حــر داخــل أســطوانة طولهــا 60 ســم ومثبتــة 

بشــكل مائــل عــىل ســطح طاولــة بزاويــة 45 درجــة باملقارنــة مــع دفعــه ببلــورة 

كتلتهــا 30 غــم أو 10غــم؟

وحــدة الحركــة والقــوة/ درس القــوة وأثرهــا يف 

الحركــة – الفصــل األول 

هــل ســينتفخ قطــر البالــون املثبــت عــىل فوهــة قــارورة بالســتيكية ســعتها 330 السابع 

مــل أكــر عنــد اســتخدام ســكر أبيــض مطحــون بكتلــة 2 غــم مــع 2 غــم خمــرية 

بــرية و50 مــل مــاء حنفيــة بدرجــة حــرارة 60 درجــة مئويــة بعــد عــرش دقائــق 

باملقارنــة مــع 2 غــم مــن الســكر األبيــض الخشــن أو 2 غــم مــن الســكر البنــي؟

درس  الحيــة/  الكائنــات  خصائــص  وحــدة 

األول الفصــل  األيــض- 
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هــل ستســري ســيارة بالســتيكية صغــرية مثبــت عــىل ظهرهــا مغناطيس مســتقيم 

مبطاطــة مســافة أكــر عنــد توجيــه مغناطيســني مســتقيمني مثبتــني معــاً عــىل 

حامــل مــن صنعــك وموجهــني باتجــاه نفــس قطــب املغناطيــس عــىل الســيارة 

باملقارنــة مــع تثبيــت مغناطيــس واحــد أو ثالثــة؟ 

ــون  ــن/ درس قان ــني نيوت ــة وقوان وحــدة الحرك

ــث- الفصــل األول  ــن الثال نيوت

ــه  ــد دفع ــول بع ــافة أط ــم مس ــه 10 غ ــبي كتلت ــب خش ــيتحرك مكع ــل س ه

ببلــورة زجاجيــة كتلتهــا 21 غــم تتدحــرج بشــكل حــر داخــل أســطوانة طولهــا 

60 ســم ومثبتــة بشــكل مائــل عــىل ســطح طاولــة بزاويــة 45 درجــة باملقارنــة 

ــه 15 غــم و20 غــم؟  مــع إزاحــة مكعــب خشــبي كتلت

وحــدة الحركــة وقوانــني نيوتــن/ درس التســارع 

الثابــت- الفصــل األول 

هــل ســيصل مشــبك الــورق قــاع مخبــار مــدرج بالســتييك )حجمــه 500 مــل( 

بوقــت أقــل عنــد مــلء املخبــار بـــ350 مــل زيــت قــيل نباتيـّـاً باملقارنــة مــع ملء 

املخبــار بـــ350 مــل مــاء حنفيــة أو 350 مــل صابــون ســائل؟

وحدة الضغط واملوائع/ درس الكثافة-

الفصل الثاين 

ــد  ــر عن ــاء مقط ــل م ــام يف 200 م ــح الطع ــن مل ــر م ــة أك ــتذوب كتل ــل س ه

تســخني املحلــول يف كأس زجاجــي عــىل درجــة حــرارة 25 درجــة مئويــة بــدون 

ــة؟ ــة مــع تســخني املــاء لدرجــة حــرارة 30 أو 40 درجــة مئوي ــك باملقارن تحري

وحــدة املحاليــل/ درس الذائبيــة – الفصــل 

ــاين  الث

هــل ســيكون حجــم املــاء املــزاح مــن دورق إزاحــة أكــر عنــد إســقاط مكعــب 

معــدين فيــه كتلتــه 2 غــم باملقارنــة حجــم املــاء املــزاح مــن 4 غــم، و6 غــم؟

وحدة الضغط واملوائع/ درس أرخميدس-

الفصل الثاين

هــل ســتنتج حفــرة أعمــق نتيجــة ســقوط بلــورة زجاجيــة كتلتهــا 21 غــم عــىل الثامن 

وعــاء فيــه 2 كغــم طحــني أبيــض ســقوطاً حــرّاً عنــد إســقاطها مــن ارتفــاع 1.5 

م باملقارنــة مــع 1 م و3 م؟ 

طاقــة  درس  امليكانيكيــة/  الطاقــة  وحــدة 

األول  الفصــل  الوضــع- 

ــرتات  ــول ن ــني مــن محل ــة قطرت ــد إضاف ــر عن ــة راســب أك هــل ستتشــكل كتل

الفضــة عــىل 2 غــم ملــح الطعــام يف كأس زجاجــي يحــوي مــاء مقطــراً بحجــم 

ــة الراســب املتكــون مــن 4 غــم و6 غــم؟  ــة مــع كتل 100 مــل باملقارن

التفاعــل  درس  كيميــاء/  حياتنــا  وحــدة 

الثــاين  الفصــل  وداللتــه-  الكيميــايئ 

هــل ســتكون درجــة حموضــة املحلــول الناتــج أعــىل عنــد إضافــة 2 غــم 

كربونــات الصوديــوم إىل 100 مــل ســرايت باملقارنــة مــع إضافــة نفــس الكتلــة 

ــاء؟ ــل م ــا أو 100 م ــل فانت ــوم إىل 100 م ــات الصودي ــن كربون م

ــات  ــواع املركب ــاء/ درس أن ــا كيمي وحــدة حياتن

ــاين ــة - الفصــل الث الكيميائي

ــدة  ــني: واح ــوي صفيحت ــة تحت ــر يف دارة كهربائي ــد أك ــرق جه ــينتج ف ــل س ه

ــوي  ــي يحت ــكأس زجاج ــني ب ــر الصفيحت ــد غم ــني عن ــرى خارص ــاس واألخ نح

100 مــل خــل التفــاح باملقارنــة مــع 100 مــل ليمــون طبيعــي و100 مــل مــاء 

ــة؟  حنفي

ــات  ــواع املركب ــاء/ درس أن ــا كيمي وحــدة حياتن

ــاين ــة - الفصــل الث الكيميائي

ــدة التاسع  ــني: واح ــوي صفيحت ــة تحت ــر يف دارة كهربائي ــد أك ــرق جه ــينتج ف ــل س ه

ــوي  ــي يحت ــكأس زجاج ــني ب ــر الصفيحت ــد غم ــني عن ــرى خارص ــاس واألخ نح

محلــوالً مجهــزاً مــن ذوبــان 3 غــم ســكر أبيــض يف 100 مــل مــاء حنفيــة 

باملقارنــة مــع 3 غــم كلوريــد الصوديــوم يف 100 مــل مــاء و3 غــم ملــح الليمــون 

ــاء؟  ــل م يف 100 م

 وحــدة العنــارص والتفاعــالت الكيميائيــة يف 

األيونيــة  املركبــات  خصائــص  درس  حياتنــا/ 

والتســاهمية- الفصــل الثــاين

ــا  ــارورة بالســتيكية حجمه ــت عــىل فوهــة ق ــون املثب هــل ســينتفخ قطــر البال

ــوم عــىل 100 مــل خــل  ــات الصودي ــة 2 غــم كربون ــد إضاف ــر عن ــل أك 330 م

ــن  ــم م ــوم أو 6 غ ــات الصودي ــن كربون ــم م ــة 4 غ ــع إضاف ــة م ــض باملقارن أبي

ــوم؟   ــات الصودي كربون

وحــدة العنــارص والتفاعــالت الكيميائيــة يف 

تفاعــل  كيميائيــة؛  تفاعــالت  درس  حياتنــا/ 

إطــالق غــاز– الفصــل الثــاين
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هــل ســينتج عــدد صــور أكــر لجســم موضــوع بــني مرآتــني مســتويتني 

ــة بــني املرآتــني 40 درجــة  وملتصقتــني مــن جهــة واحــدة عندمــا تكــون الزاوي

باملقارنــة مــع خيــارات املتغــري األخــرى يف البحــث؟

وحــدة الضــوء والحيــاة/ درس انعــكاس الضــوء 

وتطبيقاتــه- الفصــل الثــاين 

ــل 5 مــل مــن  ــاط عصــري ليمــون طبيعــي أكــر لتحوي هــل ســنحتاج عــدد نق

كاشــف األندوفينــول )كاشــف عــن فيتامــني يس( مــن اللــون األزرق إىل الشــفاف 

عندمــا يكــون عصــري الليمــون بدرجــة حــرارة 25 درجــة مئويــة باملقارنــة مــع 

عصــري الرتقــال أو عصــري البنــدورة؟   

وحــدة أجهــزة جســم اإلنســان/ درس املغذيات 

والجهــاز الهضمــي- الفصل األول

ــتخدام  ــد اس ــيطة عن ــة بس ــر يف دارة كهربائي ــة أك ــة املقاوم ــتقل قيم ــل س ه

رصاصــات قلــم بطــول 5 ســم وبقطــر 0.5 ملــم مــع مصــدر طاقــة AA بقــوة 3 

فولــت باملقارنــة مــع رصاصــات بقطــر 0.7 ملــم و0.9 ملــم؟ 

ــات  ــا/ درس املقاوم ــاء يف حياتن ــدة الكهرب وح

الكهربائيــة وقانــون أوم: العوامــل التــي تعتمــد 

عليهــا املقاومــة-  الفصــل األول 

هــل ســرتتفع الفقاعــات أكــر يف كأس بالســتييك مــدرج ســعته 100 مــل عنــد العارش 

اســتخدام 2 غــم مــن امللــح اإلنجليــزي واملذابــة يف 40 مــل مــاء مقطــر بدرجــة 

حــرارة 40 درجــة مئويــة وتحتــوي 1 غــم بــرش صابــون اليفبــوي وذلــك بعــد 

النفــخ يف هــذا املخلــوط باســتخدام مصاصــة بالســتيكية ملــدة دقيقــة باملقارنــة 

مــع اســتخدام 2 غــم مــن كربونــات املغنيســيوم الهيدروجينيــة أو 2 غــم مــن 

كربونــات الكالســيوم الهيدروجينيــة؟   

وحــدة املــاء يف حياتنــا/ درس عــر املــاء- 

الكيميــاء كتــاب 

هــل ســتزداد درجــة حموضــة كربونــات الكالســيوم يف دواء التامكــس عنــد إذابة 

2 غــم منــه يف 40 مــل خــل التفــاح بدرجــة حــرارة 37 درجــة مئويــة باملقارنــة 

مــع إذابــة 4 غــم مــن دواء التامكــس أو 6 غــم مــن كربونــات الكالســيوم؟

وحــدة بنيــة الــذرة والعنــارص الكيميائيــة/ 

ــاب  ــا- كت ــة يف حياتن ــارص الكيميائي درس العن

الكيميــاء 

ــا   ــارورة بالســتيكية حجمه ــت عــىل فوهــة ق ــون املثب هــل ســيكون قطــر البال

330 مــل ومملــوءة بـــ100 مــل مــاء حنفيــة أكــر عنــد تثبيــت القــارورة يف حام 

مــايئ درجــة حرارتــه 40 درجــة مئويــة باملقارنــة مــع حــام مــايئ درجــة حرارتــه 

50 درجــة مئويــة أو 60 درجــة مئويــة؟  

وحــدة الحــرارة/ درس العالقــة بــني حجــم 

الغــاز ودرجــة حرارتــه- كتــاب الفيزيــاء

هــل ســيكون حجــم الجــزء املغمــور ملكعــب خشــبي حجمــه 24.4   الطــايف يف 

محلــول ملحــي كثافتــه 5غــم/ أكــر باملقارنــة مــع  محلــول بكثافــة 10غــم/ أو 

15غــم/ )مــع العلــم أن كثافــة الخشــب 0.7 غــم/(؟

يف  الطــايف  الجســم  درس  املوائــع/  وحــدة 

الفيزيــاء كتــاب  الســائل- 
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معايير تقييم الملصق العلمي - ملحق )5(:

2

ضعيف

3

جيد

4

ممتاز
املعاير

اللغة املستخدمة ليست علمية  ــا  ــاوت م ــتخدمة تتف ــة املس اللغ

بــني مصطلحــات علميــة وأخــرى 

ــة.   عامي

ــة  ــة لغ ــراد املجموع يســتخدم أف

علميــة ســليمة مثــل: قارنّــا، بنــاًء 

ــا. عــىل جــدول النتائــج، وضعن

لغة العرض

 الفريــق غــري مرتــاح باملعلومــات 

وال يســتطيع اإلجابــة عن األســئلة 

اإلجابــات  الفريــق  يقــدم 

املطروحــة  لألســئلة  املتوقعــة 

عليــه بســهولة ولكــن دون إعطــاء 

صيــل. تفا

يوضــح الفريــق املعرفــة الكاملــة 

ــن  ــي ع ــث العلم ــوات البح بخط

جميــع  عــن  اإلجابــة  طريــق 

األســئلة املوجهــة لــه مــع إعطــاء 

التفســريات والتفاصيــل.

ــة  ــا هــي الفرضي ــل: م ــئلة مث أس

ــذا؟ ــا هك ــاذا اختاروه ومل

ملاذا اختاروا سؤال البحث؟

مــا هــي املتغــريات وملــاذا اختاروا 

هــذه الخيارات؟

معرفة الطالب بخطوات البحث

واحــد  مصــدر  اســتخدام  تــم 

توثيــق  ويوجــد  للمعلومــات 

للمصــدر ولكــن ليــس حســب 

غــري  املصــدر  أن  أو  األصــول 

موثــوق

ــن مصــدر  ــر م ــم اســتخدام أك ت

للمعلومــات  موثــوق  واحــد 

ــق للمصــادر ولكــن  ويوجــد توثي

ليــس حســب األصــول

ــن مصــدر  ــر م ــم اســتخدام أك ت

ــات  ــوق للمعلوم موث

يوجــد توثيــق ملصــادر املعلومــات 

ــب  ــات حس ــق والتعريف والحقائ

األصــول. 

التوثيق

ــق  ــارص امللص ــع عن ــوي جمي يحت

ــا. ــص أحده أو ينق

تعريــف  محــاوالت  هنــاك 

باملوضــوع، مــن خــالل املقدمــة، 

يتضمــن بيانــات أو أدلــة ضعيفــة 

جــّداً ال تدعــم االســتنتاج

ــق  ــارص امللص ــع عن ــوي جمي يحت

الســتة 

خــالل  مــن  املوضــوع  عــرض 

املقدمــة يوفــر بعــض األمثلــة، 

الحقائــق، و/ أو اإلحصــاءات التــي 

ــن  ــا يتضم ــوع. ك ــم املوض تدع

ــي  ــة الت ــات أو األدل ــض البيان بع

تدعــم االســتنتاجات

ــق  ــارص امللص ــع عن ــوي جمي يحت

ــتة. الس

خــالل  مــن  املوضــوع  عــرض 

ــوح: يوفــر أمثلــة  املقدمــة بوض

و/  حقائــق،  أو  و/  الصلــة  ذات 

أو اإلحصــاءات و/ أو تعريفــات؛ 

ــن  ــة م ــتنتاجات بأدل ــم االس يدع

النتائــج.

عنارص امللصق:

املقدمة

سؤال البحث

االحتياجات

طريقة العمل

النتائج

االستنتاج

واضــح  غــري  البحــث  ســؤال 

البحــث  وعــام  جــّداً، وســؤال 

مــن  أفــراد  مــن  اختيــاره  تــم 

عــة ملجمو ا

ســؤال البحــث واضــح إىل حــد مــا 

ــتطاعت  ــري واس ــام وكب ــه ع ولكن

ــؤال  ــار س ــر اختي ــة تري املجموع

البحــث

مطــروح  البحــث  ســؤال 

مفصلــة  واضحــة  بطريقــة 

وقويــة واســتطاعت املجموعــة 

البحــث  ســؤال  اختيــار  تريــر 

 . عــة كمجمو

سؤال البحث
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توجــد محاولــة لتصميــم البحــث 

ولكــن ينقصهــا أكــر مــن عنــر 

يوجــد تصميــم للبحــث ولكــن 

ينقصــه أحــد العنــارص:

واضح املتغريات 	 

والثوابت 	 

وخيارات املتغري 	 

البحــث 	  يف  التكــرارات 

ضحــة   ا و

ــح  ــح وموض ــم واض ــد تصمي يوج

ــوي: ــم يحت بالرس

األدوات 	 

املتغريات 	 

الثوابت 	 

مع تفصيل للتكرارات 	 

وخيارات املتغري 	 

تصميم البحث

بطريقــة  معروضــة  النتائــج 

علميــة صحيحــة ولكــن ال توجــد 

عناويــن صحيحــة و/ أو وحــدات 

النتائــج خاطئــة أو غــري موجــودة 

النتائــج معروضــة بطريقــة علمية 

صحيحــة مــع توضيــح عناويــن 

ــن  ــح عناوي ــالً توضي ــج )مث النتائ

البيانيــة،  الرســوم  أو  للجــداول 

الوحــدات  الصــور...( ولكــن  أو 

املســتخدمة لعــرض النتائــج غــري 

موجــودة أو خاطئــة 

النتائــج معروضــة بطريقــة علمية 

صحيحــة مــع توضيــح عناويــن 

ــن  ــح عناوي ــال توضي ــج )مث النتائ

البيانيــة،  الرســوم  أو  للجــداول 

ــح  ــة إىل توضي أو الصــور( باإلضاف

وحــدات النتائــج بشــكل صحيــح

)م، سم، فولت... إلخ(

النتائج
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اللغة العلمية: 
املقصود بها استخدام مصطلحات مثل: قارنا، ناقشنا، استنتجنا، بناء عىل، بدليل ...............................

عرض النتائج بطريقة علمية:
املقصــود بــه اســتخدام إحــدى طــرق عــرض النتائــج العلميــة مثــل: جــدول النتائــج، والقطــع الدائــري، والرســم البيــاين... مــع توضيــح 

عناويــن الجــداول/ الرســم البيــاين، مثــل: الشــكل أعــاله يوضــح العالقــة مــا بــني ............................... وبــني ...............................

المصادر العلمية الموثوقة: 
)يراعى أخذ املعلومات من الكتب واملقاالت واألوراق العلمية املحكمة واملنشورة(، والتوثيق يكون كالتايل:

رابط لبعض املصادر العلمية املوثوقة: 

http://real-sciences.com ثم نضغط عىل األكر قراءة ............................... املواقع العلمية املوثوقة. 

ما الذي يجب أن أوثقه؟
أي يشء تكتبه ويستخدم ویشري إىل أفكار شخص آخر، من ضمنها: االقتباس املبارش، إعادة صياغة جملة أو فقرة.

من المتوقع أن يسأل الطلبة عن التالي: 
كيف اخرتتم فكرة البحث وملاذا؟ 	 

ماذا كانت أكر النقاط التي تناقشتم عليها خالل عملكم عىل البحث؟	 

هل اختلفتم عىل يشء/ فكرة/ طريقة خالل عملكم وكيف قمتم بحل هذه الخالفات يف وجهة النظر؟ 	 

ماذا كانت أدوار أفراد الفريق خالل تنفيذ البحث؟ 	 
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ورقة مكونات سؤال البحث - ملحق رقم )6(: 

عزيــزي/ عزيــزيت الطالــب/ ة، مــن أجــل تنفيــذ بحــث علمــي صحيــح، يجــب أن تكــون/ ي قــادراً/ قــادرًة عــىل صياغــة ســؤال بحــث 

واضــح ودقيــق يتضمــن الثوابــت، واملتغــري وخياراتــه.

فيا ييل تذكري بصيغة ومكونات سؤال البحث الدقيق، قم/ قومي باتباعها لصياغة سؤال بحثك الخاص.

هل

نذكر خيارات املتغر 

األخرى يف البحث؟

باملقارنة مع نختار خيار املتغر الذي سنفحص أثره

مع ذكر كامل الثوابت

النتيجة سيكون

أكر/ أقل

مثال:

هل

أنواع الخل األخرى

يف البحث؟

باملقارنة مع عند إضافة 5مل خل العنب برتكيز %5 عىل 2غم 

كربونات الصوديوم يف وعاء زجاجي سعته 250 مل 

ارتفاع 

للفوران

سيكون أكر
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