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ستقصاء أثر استخدام دورة التقصـي الثنائيـة فـي    هدفت هذه الدراسة إلى ا :ملخص
تكونـت  . تنمية مهـارات االستقصـاء فـي العلـوم لـدى طالبـات الصـف الثـامن األساسـي         

طالبـة مـن طالبــات الصـف الثـامن تـم اختيـارهن مـن إحــدى        ) 60(عينـة الدراسـة مـن    
تجريبيـة  : وقسـمت العينـة إلـى مجمـوعتين    . مدارس التعلـيم األساسـي بسـلطنة عمـان    

طالبة تم تدريسهن باستخدام دورة التقصي الثنائيـة، وضـابطة   ) 30(د طالباتها وعد
طالبة تم تدريسهن بالطريقة السائدة، وقد استغرقت المعالجة ) 30(وعدد طالباتها 

ــي      ــام الدراســ ــل الدراســــي الثــــاني مــــن العــ التجريبيــــة حــــوالي شــــهرين خــــالل الفصــ
دليــل لتــدريس المجموعــة  ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم إعــداد  .2009/2010

التجريبيــة باســتخدام دورة التقصــي الثنائيــة،  واختبــار فــي أربــع مهــارات مــن مهــارات  
طـــرح األســــئلة وتصـــميم األنشــــطة والتجـــارب، وجمــــع البيانــــات    : االستقصـــاء هــــي 

أشـارت نتـائ الدراسـة إلـى     ). 0.88(وتحليلها، والتفسير، وقد بلغ معامل الثبات له 
بين المتوسطات ) α=0.05(ة إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات دالل

ــابية للمجموعـــة الضـــابطة فـــي    الحســـابية للمجموعـــة التجريبيـــة والمتوســـطات الحسـ
طرح األسئلة، والتفسـير، وفـي مجمـل المهـارات لصـالح طالبـات       : مهارتي االستقصاء

أظهـرت   كمـا . المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق في مهارتي البحث، والتحليل
ــة       ــتوى الداللــ ــد مســ ــائيا عنــ ــة إحصــ ــروق دالــ ــود فــ ــائ وجــ ــين ) α=0.05(النتــ بــ

المتوســطات الحســابية للتطبيقــين القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات االستقصــاء فــي     
مهارات طـرح األسـئلة، والبحـث والتحليـل ومجمـل المهـارات بالنسـبة إلـى المجموعـة          

لضـابطة فـي ثــالث مهـارات هـي طــرح     التجريبيـة، وغيـر دالــة بالنسـبة إلـى المجموعــة ا    
وفـي  . األسئلة والبحث والتفسير لكنها دالة في مهـارة التحليـل وفـي مجمـل المهـارات     

ضــوء ذلــك أوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصــيات منهــا عقــد دورات تدريبيــة وورش   
عمــل لمعلمــي العلــوم لتعــريفهم بايجابيــات دورة التقصــي الثنائيــة، وكيفيــة تنفيــذها         

كمــا أوصــت الدراســة بــإجراء دراســة مماثلــة للدراســة الحاليــة،  . صــفداخــل غرفــة ال

تـدريس العلـوم،   : الكلمـات المفتاحيـة  . (تعلمية أخرى-وأثرها على متغيرات تعليمية
  ).دورة التقصي الثنائية، مهارات االستقصاء، طالبات، الصف الثامن

 
التعلمية على نقل المعرفـة  -العملية التعليمية ال تقتصر :مقدمة

علمية إلى المتعلم، بل تتعدى ذلـك بكثيـر، فهـي تعنـى بنمـو الطالـب       ال
عقليًا ووجـدانيًا ومهاريـًا، وإعـداده ليكـون عضـوًا منتجـًا وفـاعًال فـي         

األمــر . مجتمعــه، قــادرًا علــى التعامــل مــع مســتجدات الحيــاة اليوميــة   
الــذي يحــتم علــى معــدي المنــاه الدراســية إعــدادها بشــكل يســاعد  

كمــا ينبغــي علــى المعلمــين اختيــار طرائــق  غايــة،علــى تحقيــق هــذه ال
التدريس المناسبة التـي تسـاهم فـي إكسـاب الطلبـة المهـارات الالزمـة        

  .للبحث عن المعرفة ومحاكمتها علميا

_________________________  

  .، األردنعمان، وزارة التربية والتعليم *
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Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of using 
coupled inquiry cycle in acquiring inquiry skills among 8th grade 
basic education female students. The sample consisted of (60) students 
selected from one basic education school of Muscat Governorate. The 
sample was divided into two groups; an experimental group (n= 30 
students) taught the science content using coupled inquiry cycle and a 
control group (n= 30 students) taught the science content using the 
conventional method of teaching. The study lasted for two months in 
the second semester of the 2009/2010 academic year. To achieve the 
study's aim, the researchers designed a teacher manual in how to use 
coupled inquiry teaching in teaching science and inquiry skills test. 
The reliability of the reliability of inquiry skills test was (0.88). The 
results of the study revealed that there were significant statistical 
differences in the development of inquiry skills in two skills and in the 
test as a whole in favour of the experimental group. Furthermore, the 
results showed that there were significant statistical differences 
between the pre-and post-test of the inquiry skill test in two skills and 
in the whole test for the experimental group, but only in the test as a 
whole for the control group. In the light of the above results, the study 
proposes several recommendations such as conducting training 
workshops for in-service science teachers on how to use the coupled 
inquiry cycle in science classes. Finally, the study recommends that 
further research in using coupled inquiry cycle in teaching science be 
conductedand relate this to some educational variables. (Keywords: 
Teaching Science, Coupled Inquiry Cycle, Inquiry Skills, Female 
Students, Grade Eight). 

  
  

مــن طرائــق التــدريس المهمــة التــي ) التقصــي(يعــد االستقصــاء 
تســاعد فــي تزويــد الطلبــة بالمهــارات الالزمــة للبحــث عــن المعرفــة         
واكتسابها، وكلمة استقصاء مرادف لكلمة تقصي لغويا، فقد ورد في 

ونقـول   تقصى األمر أي بلغ أقصاه في البحث عنـه، "المعجم الوسيط 
مصــطفى والزيــات " (ي البحــث عنــهاستقصــى األمــر أي بلــغ أقصــاه فــ 

  ).741: 1989وعبدالقادر والنجار، 

ة فعل لطرائق التدريس التقليدية التـي  رد ر االستقصاءوقد ظه
ال يتعدى دوره مجرد متلق للمعلومة، و عدتههمشت دور المتعلم، و

تنفيذ خطوات النشاط خطـوة خطـوة، أمـا االستقصـاء      من خاللها إال
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، والتحـول مـن الـتعلم المتمركـز حـول      المتعلم فيهدف إلى تفعيل دور
المعلــم إلــى الــتعلم المتمركــز حــول المــتعلم، بحيــث يتحمــل المــتعلم     

مـن خـالل إكسـاب المـتعلم المهـارات       لجزء األكبر من عمليـة تعلمـه،  ا
؛ البلوشـي  2009أمبوسـعيدي والبلوشـي،   (الالزمة لتقصـي المعـارف   

 Trowbridge, Bybee and Powell, 2000 ؛ 2006والمقبـالي،  

Alberts, 2000; .(      ويتـيح االستقصـاء للمـتعلم فرصـة ممارسـة دور
الِعالم والباحث، فيصمم التجارب، ويضبط المتغيرات، ويحدد المواد 
واألدوات الالزمــة، ويبتكــر طرقــا للقيــاس، ويجمــع البيانــات ويعرضــها 
بصور متعددة بهدف تحليلها والوصول إلى حلـول ومعـارف جديـدة،    

ــود ــة،    ويعـ ــاب المعرفـ ــث واكتسـ ــي البحـ ــدريجيا فـ ــتقالل تـ ــى االسـ ه علـ
ويؤدي المعلم فيها دور الموجه والمرشد، ويوفر بيئة تعلـم تتمركـز   

). National Research Council (NRC),1996(حـول المـتعلم   

أن اسـتخدام االستقصـاء كطريقــة   ) Bybee, 2006(كمـا بـين بـايبي    
تــوفير فهــم أفضــل  :تــدريس مــن شــأنه تحقيــق هــدفين أساســين همــا 

  . لطبيعة العلم، وتطوير القدرات المعرفية والمهارية الالزمة

لذا تحظى مهارات االستقصاء باهتمام بالغ في المجتمع العلمي 
والتربــوي، كونهــا وســيلة الســتمرارية عمليــة الــتعلم، حيــث يســتطيع    
المتعلمون من خاللها بناء فهم عميق للمفهـوم أو الظـاهرة، وتوسـيع    

. م فيهــا، وتقــديم التبريــرات والتفســيرات العلميــة الدقيقــة لهــا معــارفه

فمن خالل ممارسة االستقصاء يلجأ الطلبة إلى طرح أسئلة نابعة عن 
فضول لديهم الستكشاف الظاهرة، وإلى التوسع والتعمق في معارفهم 
ــة       ــى البحــث والتقصــي عبــر مصــادر المعرف ــالي يســعون إل عنهــا، وبالت

ات وتحليلهــا للوصــول إلــى إجابــات عــن تلــك   المختلفــة، وجمــع البيانــ 
 ,NRC(األســئلة، ودعــم اإلجابــات والتفســيرات باألدلــة والبــراهين   

1996; Alberts, 2000 .( ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذه المهــارات
ــذا يــتم        ــا، ل ــا وتطويره ــة ومســتمرة لتنميته ــب ممارســة تدريجي تتطل

ألولــى ولكــن تعويـد الطلبــة علـى ممارســتها منـذ الســنوات الدراسـية ا    
بجرعات تدريجية، تتدرج من البسيط إلـى المعقـد ومـن التوجيـه إلـى      

  ). Kuhn and  Pease, 2008( تحمل زمام األمور 

) Abd-El-Khalick  et al.  2003(حدد عبدالخالق وآخرون 

تحديد المشـكلة، وصـياغتها فـي    : عددًا من مهارات االستقصاء وهي
ــوات   ــميم خطـ ــئلة، وتصـ ــؤال أو أسـ ــورة سـ ــذه،   صـ ــاء وتنفيـ االستقصـ

وصياغة الفرضيات والنماذج والتفسيرات ودعمها باألدلـة والبـراهين،   
أما المعايير الوطنية للتربية العلمية في الواليـات المتحـدة   . وعرضها

فقــد حــددت مهــارات االستقصــاء التــي     ) NRC, 1996(األمريكيــة 
 علـى النحـو  ) 8-5(يمكن إكسابها وتنميتها لدى طلبـة الصـفوف مـن    

  :اآلتي

تحديد األسئلة التي يمكن اإلجابة عنهـا مـن خـالل التقصـي أو      •
 .البحث العلمي

 .تصميم األنشطة والتجارب العلمية وتنفيذها •

استخدام األدوات واآلليـات المناسـبة لجمـع البيانـات وتحليلهـا       •
 .وتفسيرها

تطــوير الوصــف والتفســيرات والتنبــؤات والنمــاذج باســتخدام        •
 .األدلة والبراهين

ميــة التفكيــر الناقــد والتفكيــر المنطقــي إلدراك العالقــات بــين   تن •
 .البراهين والتفسيرات

  .إدراك التفسيرات والنماذج البديلة وتحليلها •

 .التواصل والدفاع عن الحج العلمية •

 .استخدام التقانة والرياضيات •

: علــى أربــع مهــارات هــي  أمــا فــي الدراســة الحاليــة فــتم التركيــز 

، وجمع البيانات )البحث( األنشطة والتجارب  طرح األسئلة، وتصميم
وذلـك لعـدة أسـباب    . وتحليلها، والتفسير باستخدام األدلة والبـراهين 

تركيــز معظــم الدراســات الســابقة عليهــا، وألنهــا متضــمنة فــي        : هــي
ــيات والعلـــوم    ــة للرياضـ ــة الدوليـ ــار الدراسـ ، للصـــف (TIMSS)اختبـ

فـي الـدورة الرابعـة التـي     الثامن التي اشتركت فيها السلطنة ألول مرة 
كمـا أن معظـم هـذه المهـارات     ). (.IEA., n.d 2007أقيمت في عام 

متضمنة في األنشطة االستكشافية التي يدرسـها طلبـة الصـف الثـامن     
ــوات دورة التقصـــي       ــبتها لخطـ ــًا لمناسـ ــوم، وأيضـ ــي العلـ ــي فـ األساسـ

وفيمـــا يلـــي وصـــف . الثنائيـــة المســـتخدمة مـــع المجموعـــة التجريبيـــة
  :هذه المهاراتمبسط ل

طــرح األســئلة التــي يمكــن اإلجابــة عنهــا مــن خــالل التقصــي أو   •
تعد هذه المهارة من أهم المهارات وأولها التـي  : البحث العلمي

وفــي . (Hatton, 2001) يجــب أن يتعلمهــا الطالــب ويكتســبها
هذه المهارة يطور الطلبة قدراتهم على توضيح األسئلة واسعة 

ق، وإعـادة صــياغة األسـئلة غيــر   النطـاق وتحديــدها بشـكل دقيــ  
المحددة أو غير المنطقية، حيث يشمل الجانب المهم من هذه 
المهارة؛ قدرة الطلبة على توضيح األسئلة وتقصيها وتوجيههـا  
نحــو الظــاهرة أو المفهــوم أو األشــياء التــي يمكــن وصــفها، أو    
تفسيرها أو التنبؤ بها عن طريق البحث العلمي، وقدرتهم على 

ئلتهم وتوضــــيحها باســــتخدام األفكــــار العلميــــة،    تحديــــد أســــ 
ــث      ــود البحـ ــي تقـ ــة التـ ــات الكميـ ــاهيم والعالقـ  ,NRC(والمفـ

1996 .( 

يتطلب من الطلبة في هذه : تصميم األنشطة والتجارب العلمية •
المهــارة، بعـــد مـــا قــاموا بطـــرح أســـئلة فــي الخطـــوة الســـابقة،    
تطوير قـدرات عامـة مثـل المالحظـة المنظمـة، وعمـل قياسـات        
دقيقــة، وتحديــد المتغيــرات وضــبطها، وتوضــيح أفكــارهم التــي   
تقــود االستقصــاء وتــؤثر فيــه، ومــن خــالل هــذه المهــارة يــتعلم  
الطلبة صياغة أسئلة قابلة للقياس، وتصميم البحوث والتجارب 
ــل        ــيس نق ــى االستقصــاء ول ــم يتعلمــون معن ــذها، كمــا أنه وتنفي

  .(Edwards, 1997)المعرفة من عقل المعلم إلى عقل الطالب 

إن استخدام األدوات واآلليات بما في : جمع البيانات وتحليلها •
ذلك الرياضيات، يعتمد على طبيعة السؤال المطروح وتصـميم  
ــة عــن الســؤال،       ــب لإلجاب ــذي أعــده الطال ــة أو البحــث ال التجرب
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وامتالك هذه المهارة يتطلب القدرة على الوصول إلـى البيانـات   
ــا   ــا وتنظيمهـ ــا وتخزينهـ ــا   وجمعهـ ــى قراءتهـ ــاعد علـ ــكل يسـ بشـ

 ).NRC, 1996(وفهمها وتفسيرها 

يتطلــب مــن الطلبــة فــي  : التفســير باســتخدام األدلــة والبــراهين  •
هـــذه المهـــارة االعتمـــاد فـــي تفســـيرهم علـــى مالحظـــاتهم، وأن  
يفرقـــوا بـــين التفســـير والمالحظـــة والوصـــف، وإعطـــاء أســـباب 

والحجـ   التأثيرات الناتجة، وتأسيس عالقات قائمة على األدلـة 
المنطقيــــة، واســــتخدام البيانــــات التــــي تــــم جمعهــــا فــــي دعــــم  
تفسيراتهم، ويتطلب ذلك تزويـد الطلبـة بقاعـدة علميـة معرفيـة      
تمكنهم من تنفيذ البحث بفاعلية، ألن تطوير التفسيرات يوجـد  
نوعــًا مــن الــروابط بــين المحتــوى العلمــي والســياق المســتخدم  

سـب الطلبـة القـدرة    فيه للوصول إلـى معـارف جديـدة، وهـذا يك    
علـــى مراجعـــة البيانـــات التـــي جمعوهـــا مـــن التجـــارب البســـيطة  
ــق       ــة تتعلـ ــات منطقيـ ــل وإثباتـ ــى دالئـ ــول إلـ ــها، والوصـ وتلخيصـ

  ).NRC, 1996(بالعالقة بين السبب والنتيجة في التجربة 

هــــذا وتوجــــد العديــــد مــــن أســــاليب التــــدريس القائمــــة علــــى  
م، والـتعلم المسـتند إلـى    االستقصاء، منها دورة التقصي ودورة الـتعل 

؛ 2006البلوشــــي والمقبــــالي، (المشــــكلة، والجــــداول االستقصــــائية 
، أمـــا دورة التقصـــي الثنائيـــة فتعـــد مـــن  )2005األيـــوبي وبوجـــودة، 

األساليب الحديثة في التدريس القائم علـى االستقصـاء، التـي جمعـت     
والحـــر ) المتمركـــز حـــول المعلـــم(الموجـــه : بـــين نـــوعي االستقصـــاء

ــتعلم المت( ــول المـ ــز حـ ــام   )مركـ ــي العـ ــدمها فـ ــد قـ ــالم  2000، وقـ العـ
 University of(مـن جامعـة أيـوا    ) Dunkhase(األمريكي دنكـس   

Iowa (       فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة والمـــذكور فـــي  مـــارتن
)Martin, 2001 (     حيث ظهر هذا األسـلوب لتفـادي الصـعوبات التـي

فيذ االستقصاء الحر، يواجهها المعلمون في ضبط الصف في أثناء تن
ويعطي المعلم فرصة لتدريس الموضوعات التـي ال يسـتطيع المـتعلم    
تقصــيها بنفســه كاملــة، وتتطلــب مــن المعلــم أن يتحمــل جــزءا مــن         

وتتكــون دورة التقصــي . تــدريس الظــاهرة أو المفهــوم المــراد تقصــيه 
، بحيـث  )1الشـكل  ( الثنائية مـن مجموعـة مـن الخطـوات أو المراحـل     

لم الدور األكبر في بعض منها، وللمتعلم الدور األكبـر فـي   يكون للمع
   (Dunkhase, 2003) :مراحل أخرى هي 

ــدعوة إلــى االستقصــاء   : المرحلــة األولــى  •  Invitation to(ال

Inquiry(  وفيها تتم إثارة انتباه الطلبة وجذبهم إلى موضـوع ،
الدرس وحفز الدافعية لديهم، ولتحقيق ذلك يمكن اللجـوء إلـى   

  .ل عديدة مثل العرض العملي أو استضافة خبير وغيرهاوسائ

ــة الثانيــة  • ): Guided Inquiry(االستقصــاء الموجــه  : المرحل

طـرح  : تتكون هذه المرحلة من خمـس خطـوات وهـي بالترتيـب    
األسئلة، والبحث، واإلثبات، والتفسـير، والعـرض، وتتميـز هـذه     

د المرحلـــة بأهميتهـــا فـــي توجيـــه الطلبـــة نحـــو األهـــداف المـــرا  
تحقيقها عن المفهـوم أو الظـاهرة المـراد دراسـتها، حيـث تتـيح       
للمعلم فرصة ضبط خطة سير الدرس بشكل كبير، ألنه هو من 

ــة، فيطــرح الســؤال المــراد      ءيقــود االستقصــا  ــي هــذه المرحل ف
تقصــيه ويخطـــط لالستقصـــاء، ثـــم يقـــوم الطلبـــة بتنفيـــذ خطـــة  

ويعرضون االستقصاء في مرحلة اإلثبات، ثم يفسرون نتائجهم، 
  .ما توصلوا إليه

ــة الثالثــة  •  Explore on your(استكشــف بنفســك  : المرحل

own :(       تعد أهم مرحلة فـي الـدورة، فهـي تمثـل الجسـر الـذي
يمّكن الطلبة من عبـور مرحلـة االستقصـاء الموجـه إلـى مرحلـة       
ــة،      االستقصــاء المفتــوح، حيــث إنهــا تعــزز الفضــول لــدى الطلب

الظــاهرة موضــوع الــدرس، وتشــجعهم علــى تقصــي المفهــوم أو  
عــن طريــق إتاحــة الفرصــة للطلبــة فــي فحــص المــواد واألدوات  

، )االستقصـــاء الموجـــه ( المســـتخدمة فـــي المرحلـــة الســـابقة    
باإلضــافة إلــى المــواد واألدوات التــي يضــيفها المعلــم فــي هــذه    
ــدة عــن         ــى طــرح أســئلة جدي ــدفعهم إل ــر الــذي ي ــة، األم المرحل

طلب مـن كـل مجموعـة تحديـد     المفهوم أو الظاهرة، بعد ذلك ي
ــؤال أو األســـئلة التـــي يرغبـــون فـــي تقصـــيها فـــي مرحلـــة         السـ

  . االستقصاء المفتوح، بعد اتفاق أفراد المجموعة عليها

يقوم ): Open Inquiry(االستقصاء المفتوح : المرحلة الرابعة •
الطلبة في هذه المرحلـة بخطـوات االستقصـاء كاملـة بـدءًا مـن       

. م اإلثبــات، يليــه التفســير، فــالعرض طــرح األســئلة، فالبحــث، ثــ 

فاألسئلة التي طرحها الطلبة في المرحلة السابقة يتم مناقشتها 
والتفــاوض عليهــا وغربلتهــا، ومــن ثــم يــتم اختيارهــا لتقصــيها     

مـــدى عالقتهـــا بالموضـــوع، ومـــدى : وفـــق عـــدة معـــايير منهـــا
ــواد واألدوات      ــوفير المـ ــة تـ ــاح، وإمكانيـ ــت المتـ ــبتها للوقـ مناسـ

يقـوم الطلبـة فـي هـذه المرحلـة      . تقصـي إجابـة السـؤال   الالزمة ل
بعد تحديد سؤال االستقصاء بتصميم خطـة االستقصـاء ومـن    
ثم تنفيذها، ثم يحللون البيانات التي حصـلوا عليهـا، ومـن ثـم     

  .يعرضون تفسيراتهم على بقية زمالئهم

 Inquiry(اتخــاذ القــرار فــي االستقصــاء  : المرحلــة الخامســة •

Resolution :(أهمية هـذه المرحلـة فـي توفيرهـا فرصـة       تكمن
للمعلم للوصول إلـى ملخـص مـا تـم تحقيقـه مـن أهـداف خـالل         
المراحل السابقة من الدورة، وما توصلوا إليه من معـارف عـن   
ــة    الظـــاهرة أو المفهـــوم، حيـــث يقـــوم المعلـــم فـــي هـــذه المرحلـ
بمراجعــة عــروض الطلبــة، وطــرح أســئلة علــيهم فيمــا تعلمــوه،    

علم أن يلجأ إلى التدريس بالطريقـة المباشـرة   ويمكن كذلك للم
فــي هــذه المرحلــة لشــرح األجــزاء التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن     

  .اإليضاح

ــة  • ــة السادســـــ ــاء  : المرحلـــــ ــيم االستقصـــــ  Inquiry(تقيـــــ

Assessment :(هذه المرحلة متزامنة مع جميـع المراحـل    ُتعد
السابقة، ألنها تؤدي دورا مهما في توضيح مدى تقـدم الطلبـة   

ــي ــيم      فـ ــف التقيـ ــب توظيـ ــذا يجـ ــوة، لـ ــداف المرجـ ــق األهـ تحقيـ
التكويني في كـل مرحلـة حتـى يتسـنى للمعلـم رصـد الصـعوبات        
التي يواجهها الطلبة في اإللمام بالمفهوم أو الظـاهرة، ومـن ثـم    
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استثمار مرحلة اتخاذ القرار في توضيح ما صعب عليهم، ويتم 
  .في هذه المرحلة أيضًا توظيف التقييم الختامي

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Dunkhase, 2003: 12)دورة التقصي الثنائية ): 1(الشكل 

  

  

  

  

 الدعوة إلى االستقصاء) 1

ــي   ) 5 ــرار فــــــ ــاذ قــــــ اتخــــــ

  االستقصاء

ــدأ الطالــــــــب باالستقصــــــــاء   ) 4 يبــــــ

  )الحر( المفتوح

 استكشف بنفسك )3

 تقييم االستقصاء) 6

ــاء   ) 2 ــم باالستقصـــ ــدأ المعلـــ يبـــ

 الموجه

 صاء الموجهاالستق) 2

  طرح األسئلة*

  البحث*

  اإلثبات*

  التفسير*

  العرض*

  طرح األسئلة*

  البحث*

  اإلثبات*

  التفسير*

  العرض*

  االستقصاء المفتوح) 4

  استكشف بنفسك) 3
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تعمل دورة التقصي الثنائية على تنمية مهارات االستقصـاء مـن   
خالل مراحلها المختلفة، إذ إن مرور الطلبة بهذه المراحل فـي أثنـاء   

ــة مهــــ      ــب الطلبــ ــن أن تكســ ــائية يمكــ ــطة االستقصــ ــذ األنشــ ارات تنفيــ

المراحـل التـي يـتم تنميـة     ) 1(االستقصاء وتنميها، ويوضح الجدول 
  .فيها مهارات االستقصاء المشمولة في الدراسة الحالية

  مراحل تنمية مهارات االستقصاء في دورة التقصي الثنائية): 1(الجدول 

  المرحلة التي تتم تنميتها فيها   المهارة

 :طوة طرح األسئلةفي خ: االستقصاء الموجه �  طرح األسئلة 

  .يتم إعطاء الطلبة السؤال المراد تقصيه، فيمنحون فرصة التمعن في السؤال العلمي المطروح وكيف تم صياغته

  :استكشف بنفسك �

يتم في هذه المرحلة الربط بين المرحلة السابقة االستقصاء الموجه وبين المرحلة التالية االستقصاء المفتوح، فيتم التوسـع  
و الظاهرة التي تم تقصيها من خالل تعقيب المعلم علـى مـا تـم التوصـل إليـه حـول الظـاهرة، فيـتم إضـافة مـواد           في المفهوم أ

وأدوات جديدة تثير فضول الطلبة حول الظاهرة، مما يدفعهم إلى طرح أسئلة جديدة حول تلك الظاهرة، فيتم مناقشتها في 
ر ما يمكن تقصـيه فـي ضـوء إمكانـات الطلبـة واإلمكانـات الماديـة        مرحلة االستقصاء المفتوح في خطوة طرح األسئلة، واختيا

  . المتاحة ومدى مناسبتها للفترة الزمنية المتاحة

تصميم األنشطة 
  )البحث(والتجارب 

تتم تنميتها في خطوة البحـث فـي مرحلتـي االستقصـاء الموجـه واالستقصـاء المفتـوح؛ ففـي مرحلـة االستقصـاء الموجـه يـتم             
لنشاط أو التجربة من قبل المعلم، فيوضح كل خطوة للطلبة ويتأكد من وضوح تسلسـل هـذه الخطـوات    التخطيط لخطوات ا

والهدف منها، واألدوات والمواد الالزمة للتنفيذ، هنا يتعلم الطلبة كيف يخططـون لإلجابـة عـن سـؤال االستقصـاء ليمارسـوا       
ن لكيفية اإلجابة عن السؤال الذي طرحوه بدءًا مـن  ذلك بأنفسهم في خطوة البحث في مرحلة االستقصاء المفتوح؛ فيخططو

  .األدوات والمواد الالزمة والخطوات التفصيلية المتسلسلة للنشاط

جمع البيانات 
  وتحليلها

تتم تنميتها في خطوة اإلثبات في مرحلتي االستقصاء الموجه واالستقصاء المفتوح، ففـي االستقصـاء الموجـه يـتعلم الطلبـة      
ات الالزمة وتنظيمها في منظمات تخطيطيـة مناسـبة بتوجيـه مباشـر مـن المعلـم، أمـا فـي مرحلـة االستقصـاء           كيفية جمع البيان

المفتـوح فيعتمــدون علــى أنفســهم فــي جمــع البيانــات وتنظيمهــا بالطريقــة التــي يرونهــا مناســبة ليســهل قراءتهــا وفهمهــا، فهــم   
  ). خطوة اإلثبات(رحلة االستقصاء الموجه ما تعلموه في م) خطوة اإلثبات(يطبقون في االستقصاء المفتوح 

التفسير باستخدام 
  األدلة والبراهين

تتم تنميتها في خطوة التفسير في مرحلتي االستقصـاء الموجـه واالستقصـاء المفتـوح؛ ففـي االستقصـاء الموجـه يـتم عـرض          
حلـة االستقصـاء المفتـوح فيقومـون     تفسيراتهم العلمية مدعمة بالبيانات التـي جمعوهـا وذلـك بتوجيـه مـن المعلـم، أمـا فـي مر        

بذلك من تلقاء أنفسهم ويربطون ما توصلوا إليه هنا بما توصلوا إليه سابقًا فـي االستقصـاء الموجـه، كمـا أن هـذه المهـارة       
يتم صقلها مـن خـالل خطـوة العـرض فـي مرحلتـي االستقصـاء الموجـه والمفتـوح، حيـث يعـرض الطلبـة تفسـيراتهم المدعمـة               

  .عوها على بقية زمالئهم، ويستمعون لتفسيرات المجموعات األخرى، فيتم صقل المهارة بشكل أكبرباألدلة التي جم

    

أجريــت العديــد مــن الدراســات فــي مجــال تــدريس العلــوم التــي   
بحثت في أثر استخدام االستقصاء بصورته التقليدية أو أحد صـوره  

بـيس  في نمو مهارات االستقصاء لدى عينة الدراسة، فقد قام كون و
)Kuhn and Pease, 2008 (    بدراسة هدفت إلـى تحديـد الصـعوبات

التي يواجهها الطلبة في تنفيذ االستقصاء المفتوح، فقد تـم تـدريس   
الطلبـــة لمـــدة ثـــالث ســـنوات متتاليـــة مـــن الصـــف الرابـــع إلـــى الصـــف  
 مالســادس بإحــدى مــدارس الواليــات المتحــدة األمريكيــة، باســتخدا      

يــق برنــام حاســوبي أعــد لغــرض أنشــطة استقصــائية تــدرس عــن طر
الدراســــة، تتطــــور هــــذه األنشــــطة تــــدريجيًا فــــي مســــتواها نحــــو        

المفتـوح، وقـد شـملت الدراسـة مهـارات رئيسـية تتضـمن         ءاالستقصا
ــارات فرعيــة منهــا تحديــد الســؤال، وتصــميم خطــة االستقصــاء،         مه

وقد أشارت نتائ الدراسة . والتنبؤ، ودعم الفرضيات وتفسير النتائ
ود تقدم واضح في فهم الطلبة لمهارات االستقصـاء، كمـا تـم    إلى وج

مقارنـــة هـــؤالء الطلبـــة بمجموعـــة ضـــابطة مـــن طلبـــة الصـــف الســـابع  
درسوا بطريقة أخرى ولكن بعيـدة عـن االستقصـاء، وقـد دلـت نتـائ       

الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في تنمية مهارات االستقصاء 
  .لصالح المجموعة التجريبية

ــا  ــالي   كمـ ــي والمقبـ ــام البلوشـ ــر   ) 2006(قـ ــت أثـ ــة بحثـ بدراسـ
التــدرب فــي تصــميم جــداول االستقصـــاء فــي تــدريس العلــوم علـــى        
عمليــات العلــم والتحصــيل الدراســي لــدى تالميــذ الصــف التاســع مــن 

طالبـة  ) 130(تكونت عينة الدراسة مـن  . التعليم العام بسلطنة عمان
يبية دربت علـى  قسمت إلى مجموعتين بشكل عشوائي، إحداهما تجر

اســـتخدام الجــــداول االستقصــــائية، وأخـــرى ضــــابطة تــــم تدريســــها   
أشــارت نتــائ الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة       . بالطريقــة الســائدة 

إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في اختبار عمليات العلم، بينما 
  .لم تكن هنالك فروق دالة إحصائيا في التحصيل الدراسي

دراسة هدفت ) Wu and Hsieh, 2006(كما أجرى وو وسيه 
ــارات االستقصـــاء لـــدى طلبـــة الصـــف    إلـــى تقصـــي كيفيـــة تطـــوير مهـ
الســادس لبنــاء القــدرة علــى التفســـير فــي بيئــة الــتعلم المبنــي علـــى         
االستقصاء، حيث تم تصميم سلسلة من أنشطة الـتعلم المبنيـة علـى    
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االستقصــاء، وحــددت أربــع مهــارات استقصــائية تتعلــق ببنــاء قــدرة        
تعـرف العالقـات السـببية، ووصـف عمليـة      : تفسير لـدى الطلبـة؛ هـي   ال

ــويم التفســيرات، طبقــت        ــات كأدلــة، وتق االســتدالل، واســتخدام البيان
الدراسة على صفين من طلبة الصف السادس في مدرسة ابتدائية في 

طالبـا وطالبـة، وتـم    ) 58(شمال تايوان، حيث شملت عينة الدراسـة  
تسـجيالت الفيـديو   : مع البيانات، مثلاستخدام مصادر متعددة في ج

ألنشــــطة الــــتعلم، والمقــــابالت، وأعمــــال الطلبــــة، واختبــــارات قبليــــة 
وبعدية، وقـد أظهـرت النتـائ وجـود فـروق دالـة إحصـائيا فـي تطـور          
مهارات االستقصـاء لـدى الطلبـة بعـد تعرضـهم لألنشـطة، حيـث دلـت         

ية ووصـف  النتائ على تطور دال إحصائيا في تعـرف العالقـات السـبب   
عمليــة االســتدالل واســتخدام البيانــات، كمــا يوجــد تطــور فــي مهــارة   

  .تقويم التفسيرات ولكنه غير دال إحصائيا

ــام واالس وآخــرون   بدراســة  (Wallace et al., 2003)وق
هدفت إلى تعرف أثر تدريس العمل المخبري المبني على االستقصاء 

ــو الـــتعلم       ــدات نحـ ــر المفـــاهيمي والمعتقـ ــى التغييـ ــدرة علـــى  علـ والقـ
ــة الدراســة تصــميم تجــارب     . التصــميم التجريبــي  وقــد طلــب مــن عين

أشــارت نتــائ الدراســة فيمــا يخــص التصــميم التجريبــي  . استقصــائية
إلـى تطــور فــي قـدرة الطلبــة علــى تصـميم تجــارب استقصــائية، إذ أن    
التجارب االستقصائية التي قام بها الطلبة بعد مرورهم بالتدريس من 

ء أكثــر منطقيــة ووضــوحًا مــن حيــث الحصــول علــى    خــالل االستقصــا
 .العينات، وضبط المتغيرات وقياسها

فقد أجرى دراسة هدفت إلى فحص أثـر  ) 1994(أما الضبيان 
تــدريس العلــوم باســتخدام المــدخل االستقصــائي فــي تنميــة مهــارات     

) 80(، وقد شملت عينة الدراسة ناالستقصاء لدى الطلبة الموهوبي

) 49(ثالــث المتوســط بإحــدى مــدارس الريــاض،  طالبــًا مــن الصــف ال 

طالبــًا ضــمن المجموعــة  ) 31(طالبــًا ضــمن المجموعــة التجريبيــة، و  
الضابطة ويدرسون بالطريقة التقليدية، حيـث أظهـرت النتـائ وجـود     
فروق دالة إحصائيا في تنمية مهـارات االستقصـاء لصـالح المجموعـة     

  . التجريبية

التقصـي الثنائيـة فـي تنميـة      أما الدراسات التي بحثـت أثـر دورة  
مهارات االستقصاء فلم يتوصل الباحثون ألي من الدراسات في هذا 
ــم       المجــال،  كونهــا أســلوبا جديــدا مــن أســاليب االستقصــاء الــذي ل

لكـنهم توصـولوا فـي المقابـل إلـى دراسـات فـي أثـر         . يبحث كثيرا بعد
ــب تــدريس العلــوم        ــدورة فــي جوانــب أخــرى مــن جوان حيــث قــام  . ال

ــة    ) Anderson, 2006(ســون أندر ــيم فعالي ــى تقي بدراســة هــدفت إل
دورة التقصـــي الثنائيـــة فـــي الكشـــف عـــن األخطـــاء المفاهيميـــة لـــدى  
معلمــي العلــوم للمرحلــة االبتدائيــة وتعــديلها، حيــث تــم توظيفهــا فــي   
ــارة عــن حلقــة بحــث تتحــدث عــن        ــي للمعلمــين عب ــام إنمــاء مهن برن

سقوط األجسام ذات الكتـل  موضوع أثر الجاذبية األرضية على معدل 
ــت مــن خمــس جلســات، مــدتها خمســة عشــر ســاعة        المختلفــة، تكون

معلمـــة ) 16(بمعـــدل ثـــالث ســـاعات لكـــل جلســـة، شـــملت الدراســـة  
أيـوا، وتـم    -ومعلما من إحدى قطاعات المـدارس الريفيـة فـي أمريكـا    

أشارت نتائ الدراسة . جمع بيانات نوعية باستخدام أساليب متعددة

ــة د  ــى فعالي ــة المكتســبة     إل ــاظ بالمعرف ــة فــي االحتف ورة التقصــي الثنائي
ــاء المفاهيميـــ    ــن األخطـ ــف عـ ــول، والكشـ ــدة أطـ ــين   ةلمـ ــدى المعلمـ لـ

وتعديلها، ذلـك أنـه مـن خـالل مراحـل دورة التقصـي الثنائيـة أكسـبهم         
مهارات االستقصاء التـي سـاعدتهم علـى االحتفـاظ بالمعرفـة وتعـديل       

  . األخطاء المفاهيمية

بدراســـة شـــبه تجريبيـــة، ) Rowley, 2006(كمـــا قـــام رولـــي 
هــدفت إلــى فحــص أثــر دورة التقصــي الثنائيــة فــي اســتيعاب المفــاهيم  
لمعالجة األخطاء المفاهيمية، المتعلقة بقـوانين نيـوتن والحركـة علـى     

) 96(سطح مائـل لـدى طلبـة الصـف التاسـع، وطبقـت الدراسـة علـى         

ا مجموعــة  طالبــا وطالبــة مقســمين إلــى أربعــة صــفوف، اثنــان منهمــ       
أشارت نتائ الدراسـة إلـى وجـود    . تجريبية وآخران مجموعة ضابطة

فروق دالة إحصائيا فـي اسـتيعاب الطلبـة للمفـاهيم المتعلقـة بقـوانين       
ــة        ــاض األخطــاء المفاهيمي ــل، وانخف ــى ســطح مائ ــة عل ــوتن والحرك ني

وقد يعود ذلك . ةالمتعلقة بها لدى الطلبة لصالح المجموعة التجريبي
ــارات   إلــــى أن دو ــة لمهــ ــة أتاحــــت للطلبــــة ممارســ رة التقصــــي الثنائيــ

ــي      ــا دور فـ ــا لهـ ــي ربمـ ــا التـ ــل وغيرهـ ــير والتحليـ ــاء كالتفسـ االستقصـ
  .انخفاض األخطاء المفاهيمية لديهم

مــن خــالل مــا تــم استعراضــه أعــاله مــن إطــار نظــري ودراســات  
سابقة، يتضح أهمية مهارات االستقصاء في تدريس العلوم، وضرورة 

كمـــا يتضـــح أهميـــة دورة التقصـــي . ميتهـــا لـــدى الطلبـــةإكســـابها وتن
الثنائية كأسلوب متقـدم مـن أسـاليب الـتعلم االستقصـائي جمعـت بـين        
نــوعي االستقصــاء؛ الموجــه والمفتــوح، إذ يتبــين أن مــرور المعلمــين  
والطلبة بمراحـل دورة التقصـي الثنائيـة تعمـل علـى إكسـابهم مهـارات        

ــة و    ــاب المعرفــ ــي اكتســ ــاعدهم فــ ــة تســ ــاء   عقليــ ــي األخطــ ــديل فــ تعــ
كما يالحظ عدم وجود دراسة بحثت في أثر الـدورة فـي   . المفاهيمية

تنمية مهارات االستقصاء، لذا فإن الدراسة الحالية تعمل على إعطاء 
  .دفعة للقيام ببحوث في هذا المجال

  :مشكلة الدراسة وسؤالها

من خالل التأمـل فـي واقـع تـدريس العلـوم فـي مـدارس سـلطنة         
ين أن األنشـطة المضـمنة فـي كتـب العلـوم لصـفوف الحلقـة        عمان، يتب

الثانيــة مــن التعلــيم األساســي بــالرغم أنهــا بنيــت علــى أســاس قيــام          
الطالب باألنشطة االستكشافية من أجل الوصول إلى المعرفة، إال أنـه  
يالحــظ أن أغلبهــا قــائم علــى مــا يعــرف باالستقصــاء الموجــه، كونهــا    

ي و خطــوات تنفيــذ النشــاط، كمــا تحــدد للطالــب الســؤال االستقصــائ
تحــدد لــه األدوات الالزمــة لتنفيــذها، وبالتــالي فــإن فرصــة ممارســة        

إن هذا كله ينعكس . الطلبة لالستقصاء وتنمية مهاراته تكون بسيطة
علـى أداء الطلبـة لــيس فقـط فــي االختبـارات الوطنيـة، بــل يتعـداه فــي       

التوجهــات   االختبــارات الدوليــة التــي تشــارك بهــا الســلطنة كدراســة      
 TIMSS )Trends in Internationalالدولية للرياضـيات والعلـوم   

Math and Science Study( حيث إن مهارات االستقصاء والبحث ،
  . مكون أساسي في اختبارات هذه الدراسة
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إن الحاجة تبرز فـي أهميـة وضـرورة قيـام المعلمـين باسـتخدام       
وا في تنمية مهارات طرائق تدريس قائمة على االستقصاء إذا ما رغب

االستقصاء لدى طلبتهم، ولذا فإن الدراسة الحالية محاولة مـن قبـل   
البــاحثين فــي تجريــب أحــد أســاليب االستقصــاء الحديثــة هــي دورة        
التقصي الثنائية فـي تـدريس العلـوم ومعرفـة أثرهـا فـي تنميـة مهـارات         

وعليـه تسـعى الدراسـة إلـى     . االستقصاء لدى الطلبة في مـادة العلـوم  
ــة عــن الســؤال اآلتــي    ــر التــدريس باســتخدام دورة     :اإلجاب مــا أث

ــات       ــدى طالب ــارات االستقصــاء ل ــة مه ــة فــي تنمي التقصــي الثنائي
 الصف الثامن األساسي؟

  :فرضية الدراسة

بـــــــين ) α =0.05(ال يوجـــــــد فـــــــرق دال إحصـــــــائيا عنـــــــد 
المتوسطات الحسابية ألداء طالبات المجموعة التجريبية التي درست 

ــدورة التق ــات    بــ ــابية ألداء طالبــ ــطات الحســ ــة، والمتوســ ــي الثنائيــ صــ
  .  المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة السائدة

  :أهمية الدراسة ومبرراتها

  :تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها

 ا من أساليب التعلم  القائمة علـى تستخدم أسلوبا جديد .1

 .االستقصاء في تدريس العلوم

تتنــاول دورة التقصــي تفــتح المجــال أمــام دراســات أخــرى    .2
 .تعلمية أخرى-الثنائية وعالقتها بمتغيرات تعليمية

تقدم لمعلمي العلوم للصف الثامن دليال يتضمن تطبيقات  .3
 .لدورة التقصي الثنائية في وحدة الطاقة الحرارية

 :أما مبرراتها فتتمثل في أنها

إضافة معرفة جديدة من خالل النتائ التي ستتوصل اليها  .1
مجال استخدام االستقصاء في تدريس العلوم  الدراسة في

 .بشكل عام ودورة التقصي الثنائية بشكل خاص

تتوافــق هـــذه الدراســة مـــع توجهــات الســـلطنة فــي تنميـــة      .2
مهــارات االستقصــاء لــدى الطلبــة، والوصــول بمســتوياتهم  

 .إلى مصاف الدول المتقدمة في تدريس العلوم

راسات على تعد استجابة للكثير من توصيات البحوث والد .3
المستوى العالمي والعربـي التـي تـدعو إلـى ضـرورة تنميـة       

 Kuhn and(مهـــارات االستقصـــاء لـــدى الطلبـــة مثـــل 

Pease,  2008; Wu   and Hsieh, 2006;    البلوشـي
الضـبيان،    Wallace et al., 2003 ؛2006والمقبـالي،  

1996 .( 

  :متغيرات الدراسة

  :ليتتحدد متغيرات الدراسة الحالية فيما ي

  :المتغير المستقل، وهو طريقة التدريس وله مستويان هما

  .طريقة التدريس باستخدام دورة التقصي الثنائية •

 .طريقة التدريس السائدة •

 .المتغير التابع، ويتمثل في تنمية مهارات االستقصاء

  :حدود الدراسة

  :لهذه الدراسة الحدود اآلتية التي تحد من تعميمها

ــى م  • ــة علـ ــل الثالـــث  اقتصـــرت الدراسـ ــة (وضـــوعات الفصـ الطاقـ
مـــن ) اســـتخدام الطاقـــة الحراريـــة(، والفصـــل الرابـــع )الحراريـــة

وحـــدة الحـــرارة، التـــي يتضـــمنها كتـــاب العلـــوم للصـــف الثـــامن  
 .األساسي

اقتصـــرت الدراســـة علـــى أربـــع مهـــارات لالستقصـــاء مرتبطـــة        •
بمراحـــــل الـــــدورة بشـــــكل واضـــــح، وتناســـــب الفئـــــة العمريـــــة  

ســئلة، وتصــميم األنشــطة والتجــارب  طــرح األ: المســتهدفة هــي
، والتفســــير )التحليــــل(، وجمــــع البيانــــات وتحليلهــــا )البحــــث(

 ).التفسير(باستخدام األدلة والبراهين 

تـــم تطبيـــق الدراســـة فـــي الفصـــل الدراســـي الثـــاني مـــن العـــام    •
  .2009/2010الدراسي 

ــامن فــي        • ــات الصــف الث ــة مــن طالب ــى عين اقتصــرت الدراســة عل
 .بسلطنة عمان) إناث(األساسي  إحدى مدارس التعليم

تتحدد نتائ الدراسة بمدى صدق اختبار مهارات االستقصـاء   •
 .المعد لغرض الدراسة

  :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

لهــذه الدراســة مجموعــة مــن المصــطلحات مــن المهــم تعريفهــا    
  :إجرائيا وهي

ــة  ــي الثنائيــ ــين     :دورة التقصــ ــع بــ ــاء يجمــ ــوذج لالستقصــ ــي نمــ هــ
ء المتمركز حول الطالب، واالستقصاء الموجه الـذي  االستقصا

ــر للمعلـــم     ــدور األكبـ ــه الـ ــون فيـ ــع بـــين    . يكـ ــر الجمـ ــى آخـ بمعنـ
، وتتكـون مـن   )الحر(االستقصاء الموجه واالستقصاء المفتوح 

الدعوة إلـى االستقصـاء، واالستقصـاء    : ست مراحل رئيسة هي
ــوح، واتخــاذ      الموجــه، واستكشــف بنفســك، واالستقصــاء المفت

 ;Anderson, 2006; Rowley, 2006(ار، والتقيــيم القــر

Dunkhase, 2003; Martin, 2001 (     وتـم إعـادة بنـاء وحـدة
  .الدراسة في ضوء هذه الدورة

ــة مهــارات االستقصــاء   تعــرف مهــارات االستقصــاء فــي هــذه      :تنمي
الدراسة بأنها المهارات المطلوبة لالستقصاء العلمي، والالزمـة  

ئية، التــي تنمــى لــدى الطالبــات مــن   لتنفيــذ األنشــطة االستقصــا 
خالل دراستهن وحدة الحرارة مـن كتـاب العلـوم للصـف الثـامن      
ــارات      ــة، وهــذه المه األساســي، باســتخدام دورة التقصــي الثنائي

تحديد األسئلة التي يمكن اإلجابة عنها مـن خـالل البحـث    : هي
والتقصي العلمي، وتصميم األنشطة والتجارب، وجمع البيانـات  
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، وأخيرا التفسير باستخدام األدلة والبراهين، وتقـاس  وتحليلها
هــذه التنميــة أو النمــو إجرائيــا بفــرق الــدرجات التــي تحصــل         
عليها الطالبـة بـين التطبيقـين القبلـي والبعـدي الختبـار مهـارات        

  .االستقصاء الذي تم إعداده لغرض الدراسة

  :مجتمع الدراسة وعينتها

 يالصـف الثـامن الالتـ   تكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع طالبـات     
يدرســن مــادة العلــوم بقطــاع مــدارس واليــة الســيب بالمديريــة العامــة  
للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، خـالل الفصـل الدراسـي الثـاني مـن      

طالبة، أما )  1851(م، والبالغ عددهن 2009/2010العام الدراسي 
طالبــة مــن طالبــات الصــف الثــامن   ) 60(عينــة الدراســة فتكونــت مــن  

بمحافظة مسقط، وقد ) 10-5الصفوف (دى مدارس حلقة ثانية بإح
اختيـرت المدرســة بالطريقـة المتيســرة بسـبب تعــاون إدارة المدرســة،    

وقـد تــم  . ووجـود معلمـة أبـدت رغبـة وحماسـا فـي تطبيـق األسـلوب        
بعد حساب تكافئهما  -تقسيم عينة الدراسة عشوائيًا إلى مجموعتين 

موعــة تجريبيــة وعــدد طالباتهــا   مج -فــي اختبــار مهــارات االستقصــاء  
ــي      ) 30( ــتخدام دورة التقصـ ــوم باسـ ــادة العلـ ــها مـ ــم تدريسـ ــة تـ طالبـ

ــا أيضــًا      ــة، ومجموعــة ضــابطة وعــدد طالباته ــم  ) 30(الثنائي ــة ت طالب
  . تدريسها مادة العلوم بالطريقة السائدة

  :مواد الدراسة وأداتها

  :اشتملت مواد الدراسة وأدواتها على اآلتي

تــم إعـداد دليــل للمعلــم، لوحـدة الحــرارة بالصــف    :دليـل المعلــم . 1
وقـــد تـــم اختيـــار   . الثـــامن باســـتخدام دورة التقصـــي الثنائيـــة   

الصـعوبات التـي تواجههـا الطالبـات     : الوحدة لعدة أسـباب منهـا  
ــة     ــمنة، ولمرونـ ــة المتضـ ــاهيم العلميـ ــداخل المفـ ــة لتـ ــا نتيجـ فيهـ
الوحــدة والقــدرة علــى تكييــف األنشــطة فيهــا لتناســب الطريقــة    

ويختلـــف ). دورة التقصـــي الثنائيــة (المســتخدمة فـــي الدراســة   
الــدليل الــذي تــم إعــداده مــن قبــل البــاحثين مقارنــة بالــدليل          
العادي الذي تم إعداده من قبل وزارة التربيـة والتعلـيم فـي أن    
الدليل الذي تم إعداده من قبل الباحثين تم صياغته في ضوء 

ــة، بحيــث تســتطيع الم     علمــة المتعاونــة  مراحــل الــدورة المختلف
اســــتخدامه فــــي تــــدريس ) التــــي تطبــــق المعالجــــة التجريبيــــة(

المجموعـــة التجريبيـــة، أمـــا المـــادة أو المحتـــوى العلمـــي فهـــو   
كما تم إعداد ورقة عمـل للطالـب لكـل    . واحد في كل الدليلين

وقد مر إعداد الدليل بالعديد من .  نشاط استقصائي يقوم به
ــا  ــى الدر : الخطــوات منه ــي مجــال    االطــالع عل اســات الســابقة ف

 ,Anderson, 2006; Rowleyاستخدام دورة التقصي الثنائية 

2006; ; Dunkhase, 2003; Martin, 2001( وكــذلك ،
البحــث فــي الكتــب والموســوعات العلميــة والمواقــع العلميــة فــي  

 ,Johnson, 2001; Hewitt)شـبكة المعلومـات الدوليـة مثـل     

2006; Cutnell and Johnson, 2007)      لالسـتفادة منهـا فـي
تضــمين أنشــطة استقصــائية تناســب دورة التقصــي الثنائيــة مــن  

بعد االنتهاء من و. ولطلبة الصف الثامن من جانب آخر ،جانب

إعداد الدليل عرض على مجموعـة مـن المحكمـين فـي تـدريس      
العلوم، ومن المتخصصين األكاديميين في المادة العلمية، ومن 

لتربوي وعلى عدد مـن معلمـي مـادة    المتخصصين في التقويم ا
العلـوم الـذين يدرسـون الصـف الثـامن األساسـي، وذلـك إلبــداء        
آرائهـــم ومالحظـــاتهم العلميـــة والتربويـــة فـــي محتـــوى الـــدليل،  
وتقــديم كــل مــا مــن شــأنه أن يحســن مــن الــدليل ويرتقــي بــه،     

ــدرس باســتخدام دورة التقصــي    ) 1(ويوضــح ملحــق   نمــوذج ل
  .عمل الطلبة الثنائية مع نموذج لورقة

تـــم إعـــداد اختبـــار يقـــيس أربـــع   :اختبـــار مهـــارات االستقصـــاء. 2
ــي    ــة وهـ ــي الدراسـ ــدها فـ ــم تحديـ ــارات تـ ــئلة،  :  مهـ ــرح األسـ طـ

ــميم األنشــــطة والتجــــارب    ــث( وتصــ ، وجمــــع البيانــــات  )البحــ
، وأخيـــــرا التفســـــير باســـــتخدام األدلـــــة )التحليـــــل(وتحليلهــــا  
ن نــوع المقــال  كانــت أســئلة االختبــار مــ  ). التفســير(والبــراهين 

سؤاًال، وكـل  ) 12(القصير، حيث تكون في صورته األولية من 
سؤال يتكون من مجموعة من األسئلة الفرعية، وقد حدد لكـل  

وللتأكد من الصدق الظاهري لالختبار، .  سؤال فرعي درجتان
تــم عرضــه فــي صــورته األوليــة علــى عــدد مــن المحكمــين ذوي  

التقـــويم، وعـــدد مـــن  الخبـــرة فـــي تـــدريس العلـــوم، والقيـــاس و 
معلمــي العلــوم الــذين يدرســون الصــف الثــامن األساســي، وقــد  
ــيهم إبــداء مالحظــاتهم وآرائهــم حــول صــياغة األســئلة       طلــب إل
والســالمة العلميــة واللغويــة، ومــدى قيــاس كــل ســؤال للمهــارة  
المحدد لها، باإلضافة إلى مدى مالءمة أسئلة االختبار لطالبات 

ــامن األساســي   ــديل   بعــد. الصــف الث ورود آراء المحكمــين وتع
مالحظــاتهم علــى االختبــار، تــم التحقــق مــن ثباتــه مــن خــالل         

طالبة في الصف الثـامن مـن   ) 32(تطبيقه على عينة مكونة من 
وقــد بلغــت . خـارج عينــة الدراســة األصــلية ولكنهـا مشــابهة لهــا  

عندما حسـبت بطريقـة معادلـة كرونبـاخ ألفـا      ) 0.88(قيمة ألفا 
تساق الداخلي بين فقرات االختبار، وتعـد هـذه   لتقدير ثبات اال

القيمـــة مقبولـــة ألغـــراض الدراســـة، كمـــا تـــم حســـاب معـــامالت 
التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار، وقد تراوحت الصعوبة و

، ومعـامالت التمييـز بـين    )0.80-0.65(معامالت الصعوبة بين 
توزيــــــع األســــــئلة  ) 2(ويوضــــــح الجــــــدول  ).  0.25-0.75(

علــى المهــارات األربــع لالختبــار، كمــا يبــين الملحــق  والــدرجات 
  .الصورة النهائية لالختبار) 2(

  توزيع األسئلة والدرجات على المهارات): 2(الجدول 

  الدرجة الكلية  )المفردات(األسئلة   المهارة

، )أ(11، )أ(10، )أ(9، )أ(6، )أ(5، )أ(1  طرح األسئلة
  )أ(12

14  

تصميم األنشطة 
  )البحث(والتجارب 

  12) ب(6، )ب(5، )ب(2، )أ(2، )ج(1، )ب(1

  10  )ب(8، )أ(8، )ب(7، )أ(7، )أ(4  جمع البيانات وتحليلها

، )ب(10، )ب(9، )ج(5، )ب(3، )أ(3  التفسير
  )ب(12، )ب(11

14  

  50    المجموع
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  :طريقة تدريس المجموعتين

تـــم تـــدريس المجموعـــة التجريبيـــة باســـتخدام دورة التقصـــي       
تبع المعلمة الخطـوات المحـددة لهـا فـي دليـل المعلـم       الثنائية، حيث ت

المتضمنة مراحل الدورة، التي كانت الطالبات تنفذنها في مجموعـات  
كانــت بعــض الموضــوعات  . طالبــات 5-3تعاونيــة صــغيرة مكونــة مــن  

تأخــذ أكثــر مــن حصــة فــي تدريســها كــون الــدورة بهــا نــوعين مــن          
ا من الطالبات لتنفيذ االستقصاء؛ الموجه والمفتوح، التي تتطلب وقت

أمـا طالبـات المجموعـة الضـابطة فـتم تدريسـهن باسـتخدام        . كل نوع
الطريقة السائدة، التي تتضمن قيـام الطالبـات بالعمـل فـي مجموعـات      

ــن   ــغيرة مـ ــة صـ ــائي أو    5-3تعاونيـ ــاط االستقصـ ــوات النشـ ــع خطـ لتتبـ
االستكشــافي المعطــى لهــن فــي الكتــاب، حيــث تقــوم المعلمــة بتقــديم     

ــة لعمـــل   الســـؤال  ــائي والخطـــوات واألدوات والمـــواد الالزمـ االستقصـ
النشاط، وما علـى الطالبـات سـوى تتبـع تلـك الخطـوات للوصـول إلـى         

  .إجابة عن السؤال االستقصائي المطروح

  :منه الدراسة والتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة

تــم اســتخدام المــنه شــبه التجريبــي فــي هــذه الدراســة، حيــث    
ــة الدرا  ــمت عينـ ــة    قسـ ــت بالطريقـ ــابطة درسـ ــوعتين ضـ ــى مجمـ ــة إلـ سـ

السائدة وتجريبية درست بدورة التقصي الثنائية، وتم تطبيـق اختبـار   
مهارات االستقصاء قبليـا وبعـديا علـى مجمـوعتي الدراسـة، ويوضـح       

ــى      ) 3(الجــدول  ــًا عل ــارات االستقصــاء قبلي ــار مه ــق اختب ــائ تطبي نت
تي الدراسـة فـي   مجموعتي الدراسة للتحقق مـن التكـافؤ بـين مجمـوع    

  .اختبار مهارات االستقصاء

المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة  ): 3(الجــدول  
للعينيتـــين المســـتقلتين فـــي التطبيـــق القبلـــي الختبـــار  " ت"واختبـــار 

  * مهارات االستقصاء

ــط   المجموعة  المهارة المتوســــ
  الحسابي

ــراف  االنحــــ
  المعياري

قيمـــــــــــــــــة 
  "ت"

درجـــــــــــــــة 
  الحرية

الداللـــــــــــــــــة 
  ئيةاإلحصا

طـــــــــــــــــرح 
  األسئلة

  0.702  58  0.384  3.42  3.60  التجريبية

  3.30  3.26  الضابطة

  0.799  58  0.256  3.15  6.71  التجريبية  البحث

  2.86  5.97  الضابطة

  0.312  58  1.02  2.42  4.26  التجريبية  التحليل

  2.39  3.63  الضابطة

  0.94  58  1.70  3.46  3.47  التجريبية  التفسير

  2.72  2.10  ةالضابط

مجمـــــــــــــل 
  المهارات

  0.332  58  0.979  10.2  17.5  التجريبية

  9.85  15.0  الضابطة

  درجة  50= الدرجة الكلية في االختبار *

              

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 3(يتضح من الجدول 
ــطات    ــة والمتوســ ــة التجريبيــ ــابية للمجموعــ بــــين المتوســــطات الحســ

ــار     الحســابية للمجمو عــة الضــابطة فــي كــل مهــارة مــن مهــارات االختب
إن طالبــــات : األربــــع، والمجمــــل المهــــارات، وبالتــــالي يمكــــن القــــول 

ــوعتين متكافئتـــا  فـــي مهـــارات االستقصـــاء قبـــل البـــدء فـــي       نالمجمـ
  .المعالجة التجريبية للمجموعة التجريبية

  :نتائ الدراسة

ريس مـا أثـر التـد   "لإلجابة عن سؤال الدراسة الذي ينص على 
باستخدام دورة التقصي الثنائيـة فـي تنميـة مهـارات االستقصـاء لـدى       

تــــم تطبيــــق اختبــــار مهــــارات " طالبــــات الصــــف الثــــامن األساســــي؟
االستقصاء بعديًا بعد االنتهاء مباشرة من تدريس الدروس المحددة 
لغـرض الدراســة علــى مجمــوعتي الدراسـة، وتــم حســاب المتوســطات   

ارية لنتائ الطالبات في المجموعتين كما الحسابية واالنحرافات المعي
  ).4(هو موضح في الجدول 

المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة  ): 4(الجــدول  
للعينيتــين المســتقلتين فــي تنميــة مهــارات االستقصــاء  " ت"واختبــار 

  االختبار البعدي –بين مجموعتي الدراسة 

الدرجة   المهارة
  الكلية

المتوسط المجموعة
  بيالحسا

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  "ت"

درجة 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

طرح 
  األسئلة

  0.014  58  2.52  4.54  6.36  التجريبية  14

  3.48  3.73  الضابطة

  0.133  58  1.52  2.55  7.60  التجريبية  12  البحث

  2.69  6.57  الضابطة

  0.284  58  1.17  2.26  5.30  التجريبية  10  التحليل

  2.39  4.60  طةالضاب

  0.015  58  2.50  3.52  4.33  التجريبية  14  التفسير

  2.97  2.23  الضابطة

مجمل 
المهارات

  0.015  58  2.49  10.8  23.6  التجريبية  50

  9.18  17.1  الضابطة

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين     
فــــي ) α=0.05(متوســـطات المجمــــوعتين عنــــد مســـتوى الداللــــة   

مهارتي طرح األسئلة والتفسير وفـي مجمـل المهـارات، وعـدم وجـود      
فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات المجموعتين في مهارتي التصميم 

، )التحليــل(وجمــع البيانــات وتحليلهــا  ) البحــث(لألنشــطة والتجــارب  
وبالتــالي يــتم رفــض الفــرض الصــفري وقبــول الفــرض البــديل الموجــه 

ــى االختبــ   ــر الســتخدام دورة   . ار ككــلبالنســبة إل ولتحديــد حجــم األث
االستقصــــاء لــــدى طالبــــات   تالتقصــــي الثنائيــــة فــــي امــــتالك مهــــارا 

، )η2(المجموعة التجريبية، تـم حسـابه عـن طريـق إيجـاد مربـع ايتـا        
  ).5(كما هو مبين بالجدول 

ومقـدار حجـم األثـر لـدورة التقصـي       )η2(قيمـة  ): 5(الجدول 
  اء لدى المجموعة التجريبيةالثنائية في مهارات االستقص

  مقدار حجم األثر  η2قيمة   المتغير التابع  المتغير المستقل

ــتخدام دورة  اســـــــــــ
  التقصي الثنائية

مهارات 
  االستقصاء

  متوسط  0.10

أن حجم األثر الستخدام دورة التقصي ) 5(يتضح من الجدول 
الثنائية في إكساب طالبات المجموعة التجريبيـة لمهـارات االستقصـاء    

مهارات (من التباين الكلي للمتغير التابع %) 10(ان متوسطا؛ ألن ك
، )دورة التقصي الثنائية(يرجع إلى أثر المتغير المستقل ) االستقصاء

وهذه النسبة هي أعلى من النسـبة التـي حـددها كـوهين المـذكور فـي       
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ــار حجــم أثــر المتغيــر   ) فــأكثر 0.06(، وهــي )2006(أبــوعالم  العتب
  . غير التابع متوسطًاالمستقل على المت

فــي مهــارات االستقصــاء بــين ) التنميــة(أمــا بالنســبة إلــى النمــو 
مجموعتي الدراسة بعد تدريس المجموعة التجريبية باستخدام دورة 
التقصي الثنائية وتدريس المجموعة الضـابطة بالطريقـة السـائدة، تـم     
 حساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة بـين التطبيقـين     

للعينتـين  " ت"القبلي والبعدي الختبار مهارات االستقصاء، واختبـار  
المـــرتبطتين لحســــاب دالالت الفــــروق بــــين تلــــك المتوســــطات كمــــا  

  ).6(يوضحها الجدول 

المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة  ): 6(الجــدول  
للعينيتــين المــرتبطتين فــي نمــو مهــارات االستقصــاء       " ت"واختبــار 

  لدراسةلمجموعتي ا

المتوسط   التطبيق  المجموعة  المهارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  "ت"

درجة 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

طــــــــــــــرح  
  األسئلة

  0.001  29  4.94  3.42  3.63  قبلي  التجريبية

  4.54  6.37  بعدي

  0.356  29  0.938  3.30  3.27  قبلي  الضابطة

  3.48  3.73  بعدي

  0.009  29  2.78  3.15  6.17  قبلي  التجريبية  البحث

  2.55  7.60  بعدي

  0.231  29  1.22  2.88  5.97  قبلي  الضابطة

  2.70  6.67  بعدي

  0.011  29  2.71  2.42  4.27  قبلي  التجريبية  التحليل

  2.26  5.30  بعدي

  0.016  29  2.55  2.38  3.63  قبلي  الضابطة

  2.39  4.60  بعدي

  0.066  29  1.91  3.46  3.47  قبلي  ةالتجريبي  التفسير

  3.52  4.33  بعدي

  0.620  29  0.502  2.72  2.10  قبلي  الضابطة

  2.97  2.23  بعدي

المهـــارات  
  ككل

  0.001  29  5.24  10.2  17.5  قبلي  التجريبية

  10.8  23.6  بعدي

  0.031  29  2.26  9.85  14.97  قبلي  الضابطة

  9.19  17.1  بعدي

ــابية للتطبيـــق  ) 6(الجـــدول  يظهـــر مـــن أن المتوســـطات الحسـ
االستقصاء أعلـى مـن المتوسـطات الحسـابية      تالبعدي الختبار مهارا

للتطبيق القبلي لكل من مجموعتي الدراسة في كل مهارة وفي مجمل 
المهارات، لكن ما يالحظ أن الفـروق فـي المتوسـطات الحسـابية دالـة      

بالنسـبة إلـى المجموعـة    ) α=0.05(إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة     
التجريبيـــة فـــي مهـــارات طـــرح األســـئلة، والبحـــث والتحليـــل ومجمـــل   

أمــا بالنســبة إلــى . المهــارات، وغيــر دالــة بالنســبة إلــى مهــارة التفســير 
المجموعة الضابطة فنجد أنها غير دالة فـي ثـالث مهـارات هـي طـرح      

ل األسئلة، والبحـث، والتفسـير بينمـا دالـة فـي مهـارة التحليـل، ومجمـ        
  ).  α=0.05(المهارات عند مستوى الداللة 

 

 

  :مناقشة النتائ

إلــى طبيعــة االستقصــاء     بــالرجوع تفســير هــذه النتيجــة   يمكــن 
بشــكل عــام ودورة التقصــي الثنائيــة بشــكل خــاص، حيــث نجــد أنهمــا   
يهدفان باألساس إلى تنمية مهـارات االستقصـاء لـدى الطلبـة، كـونهم      

نشطة االستقصائية التي صممت يمارسون تلك المهارات من خالل األ
ــي مــن        ــم يصــممون األنشــطة الت لهــذا الغــرض فيطرحــون األســئلة، ث
خاللهــا يجمعــون البيانــات ثــم يفســرونها بعــد ذلــك باســتخدام األدلــة    

ونجـد أن دورة التقصـي الثنائيـة تتـيح     . والبراهين التي يتوصلون لهـا 
ء للطالــب المــرور علــى تلــك المهــارات مــرتين مــن خــالل االستقصــا        

ففي االستقصاء الموجه يطرح الطالب . الموجه واالستقصاء المفتوح
مع مجموعته أسئلة عن الظاهرة العلمية المقدمة لهم، ثم يبحـث بعـد   
ذلك عن إجابة لتلك األسئلة من خالل الخطوة التالية من االستقصـاء  
الموجه وهي البحـث، حيـث يقـوم بتصـميم تجـارب وأنشـطة مـع بـاقي         

، فيتوصـــلون مـــن 5-3ت صـــغيرة تتـــراوح بـــين زمالئـــه فـــي مجموعـــا
خاللهــا إلــى بيانــات معينــة فيحللونهــا، وأخيــرًا يفســرون مــا توصــلوا     

وفي االستقصاء المفتوح يمر الطالـب بـنفس الخطـوات السـابقة     . إليه
أمـا بالنسـبة إلـى تفسـير     . مع وضع آخر مرتبط بنفس الظاهرة العلميـة 

  :النتائ حسب كل مهارة فهي كما يلي

أشارت نتائ الدراسة إلى تفـوق طالبـات   : مهارة طرح األسئلة: أوًال
المجموعــة التجريبيــة الالتــي درســن باســتخدام دورة التقصــي      
الثنائية على طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة 

، وتتفق نتائ هذه الدراسة مـع  السائدة في مهارة طرح األسئلة
ودراسـة وو    (Kuhn and Pease, 2008)دراسـة كـون وبـيس   

ــير ذلـــك  (Wu and Hsieh, 2006)وســـيه  ، ويمكـــن تفسـ
إلى تركيز الدورة على طـرح األسـئلة بشـكل كبيـر مـن      بالرجوع 

الدعوة إلى االستقصاء، ثـم  : خالل الخطوات المتبعة فيها وهي
هنـــاك طـــرح األســـئلة فـــي االستقصـــاء الموجـــه واالستقصـــاء       

الـــدورة، كمــــا أن   المفتـــوح، فنجــــد تكـــرار هــــذه المهـــارة فــــي   
الطالبات هـن مـن يقتـرح األسـئلة وال تقـدم لهـن جـاهزة، فـدور         
المعلمة مساعدة الطالبات للوصول إلى األسـئلة القابلـة للبحـث    

مــن خــالل الفكــرة التــي تقــدم للطالبــات فــي الظــواهر     والتقصــي
وقـد كانـت األسـئلة التـي تطرحهـا الطالبـات فـي بدايـة         . العلمية

عن موضوع الـدرس وغيـر قابلـة للبحـث     تطبيق الدراسة بعيدة 
والتقصي، ومع استمرار التطبيق بدأت األسئلة تصبح أكثر دقة 

وهنـاك  . من الناحيـة العلميـة واللغويـة وقابلـة للبحـث والتقصـي      
سبب آخر قد يكون وراء ذلك هو طبيعة الظواهر العلمية التـي  
تقــــدمها المعلمــــة فــــي بدايــــة كــــل درس فــــي مرحلــــة الــــدعوة  

إذ أن هــــذه الظــــواهر تعمــــل علــــى إثــــارة انتبــــاه  لالستقصـــاء، 
ــة عليهــا       ــالي طــرح أســئلة معين ــاههن، وبالت الطالبــات وشــد انتب

ــئلة  ــه أدى إلـــى  . للوصـــول إلـــى إجابـــات لتلـــك األسـ إن ذلـــك كلـ
إكســاب الطالبــات هــذه المهــارة، بينمــا ال يتــوافر ذلــك لطالبــات   

ال يــتم ) الضــابطة(المجموعــة الضــابطة، ففــي هــذه المجموعــة   
رار طـرح األسـئلة، وإنمـا تحـدث مـرة واحـدة فـي الغالـب؛ إذ         تك
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ــا    تقـــوم المعلمـــة بطـــرح ســـؤال االستقصـــاء علـــى الطالبـــات إمـ
بصــورة مباشــرة، أو عــن طريــق تحديــدها للهــدف مــن النشــاط   
االستقصائي، وما على الطالبات إال تتبع الخطوات المعطاة لهن 
 للوصـــول إلـــى نتيجـــة تجيـــب عـــن الســـؤال االستقصـــائي الـــذي 

  .   حددته وطرحته المعلمة لهن

إن نمو هـذه المهـارة لـدى طالبـات المجموعـة التجريبيـة شـيء        
ــي        ــية فــ ــارة أساســ ــد مهــ ــئلة تعــ ــرح األســ ــارة طــ ــك أن مهــ ــد، ذلــ جيــ
ــر بهــا         ــة التــي يعب ــارة، ألنهــا الطريق االستقصــاء، وهــي أهــم وأول مه
العلماء والمتعلمون عن تفكيرهم، وتعمل على تعزيز فهـم المتعلمـين   

فاهيم العلمية كما أشار إلـى ذلـك كـل مـن البلوشـي وأمبوسـعيدي       للم
وماربــــاش وســــوكولوف     (Hatton, 2001)وهــــاتون) 2009(

(Marbach-Ad and Sokolove, 2000)  وأكــدت عليــه المعــايير
  ).NRC, 1996(لتدريس العلوم   ةالوطنية األمريكي

ئ أشـارت نتـا   ):البحـث (مهارة تصميم األنشطة والتجـارب  : ثانيًا
الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بـين المجمـوعتين   
ــة والضـــابطة فـــي اكتســـاب الطالبـــات لهـــذه المهـــارة،        التجريبيـ
وتختلــف نتــائ هــذه الدراســة مـــع نتــائ دراســة كــون وبـــيس        

(Kuhn and Pease, 2008)    ووالـس وآخـرون(Wallace et 

al., 2003) . ويمكن تفسير ذلكجديـدة  هذه المهارة تعد  بأن
بالنســبة إلــى الطالبــات بشـــكل عــام ســواء طالبــات المجموعـــة       
التجريبية أم طالبات المجموعة الضابطة، فالطالبات لم يتعودن 
أن ينفــذن استقصــاءات بهــا نــوع مــن التحــوير والتغييــر قلــيًال؛   
ــي       ــوات التـ ــواد والخطـ ــرحن األدوات والمـ ــن يقتـ ــن مـ ــث هـ بحيـ

سئلة االستقصـائية،  سيستخدمنها في االجابة عن السؤال أو األ
بدًال من أن تقـدم لهـن، وبالتـالي فـإن الوصـول إلـى هـدف قيـام         
الطالبات باقتراح األدوات والمواد والخطوات يحتاج إلـى وقـت   
كــاف مــن الممارســة وتغييــر فــي عــادات التــدريس التــي تتبعهــا    

وبالرغم من محاولة دورة التقصي الثنائية القيام بذلك . المعلمة
إال أنه يبدو أن هنـاك حاجـة إلـى وقـت أطـول      في هذه الدراسة 

وقــد أشــارت  . فــي التطبيــق مــن حيــث األســابيع وزمــن الحصــة   
العديد من األدبيات إلى أن عامل الزمن من العوامل المهمة في 
اكتساب مهارات االستقصاء، وأن عزوف المعلمين عن توظيف 
االستقصاء في التدريس يعود إلى أنه بحاجة لوقـت طويـل فـي    

يط والتنفيــذ، وهــو مــا يعيــق المعلــم عــن إنهــاء المنــاه   التخطــ
؛ 2009البلوشــــي وأمبوســــعيدي، (الدراســــية المطلوبــــة منــــه 
Wolf and Fraser, 2008 ،؛ 2004 خطايبةKeen-Rocha, 

) Costenson and  Lawson(كوستنســن ولوســن ؛ 2005

) Anderson(؛ وأندرســون )Martin, 2001(المــذكوران فــي 

؛  والخليلـي وحيـدر   )Dunkhase, 2003(المذكور في دنكـس  
ــونس، ــدم    ). 1996ويـ ــررا لعـ ــون مبـ ــي أن يكـ ــك ال ينبغـ ــن ذلـ لكـ

كمـا  . استخدام االستقصـاء أو أحـد صـوره فـي تـدريس العلـوم      
يمكن تفسير عدم وجود فروق بين المجموعتين إلى متطلبـات  
هذه المهارة، حيث تتطلب قدرات معينـة مـن الطلبـة للقيـام بهـا      

ــة ال  ــل المالحظـ ــد   مثـ ــة، وتحديـ ــات دقيقـ ــل قياسـ ــة، وعمـ منظمـ
وضــــبط المتغيــــرات وغيرهــــا، التــــي ربمــــا تمتلكهــــا طالبــــات       
المجموعتين بطريقة متقاربة حتى في ظل وجود دورة التقصي 

  .  الثنائية

أشــارت نتــائ  ):التحليــل(مهــارة جمــع البيانــات وتحليلهــا : ثالثــًا
ن الدراسة إلى عـدم وجـود فـرق دال إحصـائيًا بـين المجمـوعتي      
ــارة      ــذه المهـ ــات لهـ ــاب الطالبـ ــي اكتسـ ــابطة فـ ــة والضـ . التجريبيـ

ويمكن تفسير ذلك بأن هذه المهارة ربما تحتاج إلى وقت كاف 
ــات لعــدد كــاف مــن       ــتم تعــريض الطالب مــن الممارســة، أي أن ي
ــى      ــة حت األنشــطة االستقصــائية باســتخدام دورة التقصــي الثنائي

مهــارة تــرتبط كمــا أن هـذه ال . يمكـن اكتســابها وتنميتهـا لــديهن  
ــطة     ــميم األنشــ ــي تصــ ــابقة، وهــ ــارة الســ ــًا بالمهــ ــًا وثيقــ ارتباطــ

، فإذا كانت النتيجة ايجابية (NRC, 1996)) البحث(والتجارب 
ــع       ــارة جمـ ــذلك لمهـ ــون كـ ــع أن تكـ ــن المتوقـ ــارة، فمـ ــذه المهـ لهـ

كمـا يمكـن تفسـير عـدم     .  البيانات وتحليلهـا، والعكـس صـحيح   
ات هذه المهارة، حيث وجود فروق بين المجموعتين إلى متطلب

تتطلب قـدرات معينـة مـن الطلبـة للقيـام بهـا مثـل الوصـول إلـى          
ــى     ــاعد علـ ــكل يسـ ــا بشـ ــا وتنظيمهـ ــا وتخزينهـ البيانـــات وجمعهـ
ــات     ــا طالبــ ــا تمتلكهــ ــي ربمــ ــيرها، وهــ ــا وتفســ ــا وفهمهــ قراءتهــ
المجموعتين بطريقة متقاربة حتى في ظل وجود دورة التقصي 

  .  الثنائية

): التفســير(ر باســتخدام األدلــة والبــراهين مهــارة التفســي: رابعــا

ــات المجموعــة       ــى تفــوق طالب ــة إل ــائ الدراســة الحالي أشــارت نت
درسـن باسـتخدام دورة التقصـي الثنائيـة علـى       يالتجريبيـة الالتـ  

طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة السائدة في 
كـون  هذه المهارة، وتتفق نتائ هذه الدراسة مـع نتـائ دراسـة    

 Wu)ودراسـة وو وسـيه     (Kuhn and Pease, 2008)وبيس

and Hsieh, 2006) 2006 ،البلوشـي والمقبـالي  (، ودراسة .(

ويمكن تفسير ذلك إلـى أن التفسـير كمهـارة يسـتخدمها الطلبـة      
في االستكشـافات المتضـمنة فـي كتـب التعلـيم األساسـي بشـكل        

خــالل أساســي، كمــا يــتم اختبــارهم فيهــا فــي مــادة العلــوم مــن     
ــتدالل  ــيم، (قـــدرة االسـ ــة والتعلـ ــاءت )2009وزارة التربيـ ، وجـ

ــر مــن خــالل مراحلهــا       ــا أكث ــة لتؤكــد عليه دورة التقصــي الثنائي
المختلفة، فهناك تفسير مطلوب في مرحلة االستقصاء الموجه، 
وكذلك في مرحلة االستقصـاء المفتـوح، ففـي حالـة االستقصـاء      

ــيراتهن    ــات بعـــرض تفسـ ــوم الطالبـ ــه تقـ ــة  الموجـ ــة مدعمـ العلميـ
بالبيانــات التــي جمعنهــا وذلــك بتوجيــه مــن المعلمــة، أمــا فــي         
مرحلــة االستقصــاء المفتــوح فــيقمن بــذلك مــن تلقــاء أنفســهن،   
ويــربطن مــا توصــلن إليــه فــي هــذه المرحلــة بمــا توصــلن إليــه     
سابقًا في االستقصاء الموجه، كما أن مرحلة اتخاذ القـرار فـي   

ًا وثيقًا بمهارة التفسير، حيـث  عملية االستقصاء مرتبطة ارتباط
تتخذ المعلمة القرار بالتعاون مع الطالبات في ضوء ما توصلن 

ــة    ــه مــن تفســيرات للظــاهرة العلمي ــارة العــرض   . إلي كمــا أن لمه
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ــة      ــات المجموعــ ــدى طالبــ ــير لــ ــارة التفســ ــة مهــ ــي تنميــ دورا فــ
ــات بعــرض تفســيراتهن المدعمــة      ــة، حيــث تقــوم الطالب التجريبي

نها على بقيـة زمـيالتهن، ويسـتمعن لتفسـيرات     باألدلة التي جمع
  . المجموعات األخرى، فيتم صقل المهارة بشكل أكبر

كما أشارت نتائ الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عنـد  
فــي المتوســطات الحســابية للتطبيقــين  ) α=0.05(مســتوى الداللــة 

ــاء فـــي مهـــارات طـــرح         ــي والبعـــدي الختبـــار مهـــارات االستقصـ القبلـ
ئلة، والبحث وجمع البيانات وتحليلها ومجمـل المهـارات بالنسـبة    األس

إلى المجموعة التجريبية، وغير دالة بالنسبة إلى المجموعة الضـابطة  
في ثالث مهارات هي طرح األسئلة والبحـث والتفسـير لكنهـا دالـة فـي      

، ويمكـن أن نعـزي   )5الجـدول  (مهارة التحليل وفي مجمل المهارات 
نهــا تعمــل إطبيعــة دورة التقصـي الثنائيــة، حيــث  ذلـك بشــكل عــام إلــى  

ــا المختلفــة التــي يــتم          ــارات مــن خــالل مراحله ــى تنميــة تلــك المه عل
  . التركيز عليها في أكثر من مرحلة

وبـالرغم مـن هـذه النتيجـة االيجابيـة فـي مجملهـا فـي اسـتخدام          
دورة التقصي الثنائية فـي تنميـة مهـارات االستقصـاء، إال أن تطبيقهـا      

الدراســة واجــه بعــض الصــعوبات تمثلــت فــي ضــياع بعــض     فــي هــذه  
الحصص وقصر البعض األخرى، فالزيارات المخططـة لهـا والمفاجئـة    
ــل زمــن        ــة للمدرســة كــان لهــا دور فــي تقلي ــل اللجــان المختلف مــن قب

كمــا أن األمــور المفاجئــة التــي لــم  . الحصــة، وغيــاب بعــض الحصــص 
الطالبات لسـماع   تكون في الحسبان مثل اإلجازات المفاجئة، وخروج

محاضرة ما، أو الذهاب في رحلة إلى موقع أو مكان معين عامل أخر 
ن القيـام بالدراسـة مـن جديـد فـي      إ. في التأثير على تطبيـق الدراسـة  

وضع تجريبي أفضل من حيث الوقت قد تعطي نتيجة أفضل مما هي 
  .عليه اآلن

  :توصيات الدراسة ومقترحاتها

  :ا توصي وتقترح بما يليفي ضوء نتائ الدراسة، فإنه 

عقـــد دورات تدريبيـــة وورش عمـــل لمعلمـــي العلـــوم لتعـــريفهم   �
  .بكيفية تنفيذ دورة التقصي الثنائية داخل غرفة الصف

تضــمين أدلــة منــاه العلــوم بــالتعليم األساســي لــبعض الخطــط   �
 .الدراسية المبنية على استخدام دورة التقصي الثنائية
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)1(ملحق 

 

 نموذج لدرس باستخدام دورة التقصي الثنائية

 

 

 

  

  

  

  

  :أهداف الدرس

  :يتوقع أن تحقق الطالبة األهداف اآلتية

طرح األسئلة، وتصميم األنشطة، وجمع البيانات وتحليلها، والتفسير باستخدام األدلـة، بتطبيـق دورة   : تكتسب مهارات االستقصاء المتمثلة في )1

 .التقصي الثنائية

 .تعرف العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحرارية المكتسبة أو المفقودة )2

 .تفرق بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة )3

  

  :الوسائل والمواد التعليمية

وبعضـها  ، ساعة إيقاف، كرات معدنية مختلفة في الحجم بعضها من نفس المـادة  2، حامل عدد 2، سخان كهربائي، ثرمومتر عدد 2كأس زجاجي عدد 

  . من مواد مختلفة، وسوائل مختلفة كالماء والخل والزيت

  

  :احتياطات األمان والسالمة

  .الحذر عند استخدام السخان الكهربائي، وتجنب لمس المواد الساخنة باليد مباشرة واستخدام مواد عازلة

  

  :طبيعة العمل

  .من الطالبات 5-3في مجموعات كل مجموعة تتكون من 

  

  :لسير الدرسبالدقائق الزمني  بيان بالتوقيت

  

ــد  تمهيــ

  الدرس

الـــدعوة إلـــى 

  االستقصاء

ــاء  االستقصـ

  الموجه

ــف  استكشــ

  بنفسك

ــاء  االستقصـ

  المفتوح

اتخاذ قرار في 

   ءاالستقصا

التقــويم الختــامي 

  وغلق الدرس

  د 5  د 10  د 35  د 8  د 22  د 5  د 5

  

  

  

  

  

  

  

طرح األسئلة، وتصـميم األنشـطة، وجمـع البيانـات     : مهارات االستقصاء

 .ير باستخدام األدلةوتحليلها، والتفس

 

  .:....................التاريخ

  .:.....................الفصل

  :.....................احلصة

 حصتان: الزمن

 الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة  :عنوان الدرس
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  :خطوات السير في الدرس

  

  

  

سابقا، ثم تطلب من الطالبات عقد مقارنة بين حاالت المادة من حيث الشكل والحجم وحركـة جزيئاتهـا والمسـافات بـين     تراجع المعلمة ما تم دراسته 

  .الجزيئات

  

  

  

  األحداث  المرحلة  م

ن بهما كميتان مختلفتان من المـاء ومختلفتـان فـي درجـة     يتضع المعلمة أمام الطالبات كأس �  الدعوة إلى االستقصاء  1

 .الحرارة

 طالبات أي الكأسين درجة حرارته أكبر، وهل يمتلكان نفس الطاقة الحرارية؟تسأل ال �

  .ثم يتم التوصل لسؤال االستقصاء �

  االستقصاء الموجه  2

هل يعتبر مفهوم الطاقة الحرارية مرادفا لمفهوم درجة الحرارة؟ : تطرح المعلمة السؤال التالي �  طرح األسئلة) أ

  .اثبتي إجابتك

درجة حرارتهما االبتدائية متماثلة علـى  ) مل 100مل،  50(يتان مختلفتان من الماء تسخن كم �  البحث) ب

س، ويحسب الزمن الالزم حتى ترتفع درجة الحـرارة  °80نفس المصدر الحراري إلى درجة 

 .إلى الدرجة المطلوبة

  )2(يتم تسجيل جميع المالحظات والبيانات في الجدول الموجود في ورقة العمل  �

 .تبدأ الطالبات في تنفيذ النشاط الذي تم تخطيطه، ويسجلن البيانات �  اإلثبات) ج

  

  .تنظم الطالبات البيانات التي توصلن إليها، ويفسرن ما توصلن إليه من نتائج �  التفسير) د 

  :اآلتية األسئلةويجبن عن 

  س؟ لماذا؟°80أيهما استغرق فترة زمنية أطول حتى تصل درجة حرارته إلى  .1

  رجة الحرارة والطاقة الحرارية؟ما الفرق بين د .2

  . تقوم كل مجموعة بعرض نتائجها  العرض) هـ

  تسأل المعلمة طالباتها ما نوع تحوالت الطاقة التي حدثت أثناء تسخين الماء؟ �  استكشف بنفسك  3

تضيف المعلمة مواد جديدة؛ مثال كرات معدنية مختلفة في الحجم، بعضها مـن نفـس المـادة     �

  .تلفة، وسوائل مختلفةوبعضها من مواد مخ

تترك المعلمة للطالبات مدة خمس دقائق للتعامل مع المواد الجديدة والمواد التي تم اسـتخدامها   �

في النشاط السابق، ثم تطلب منهن طرح أسئلة جديدة ذات عالقة بالمواد المتـوفرة والنشـاط   

  .السابق، يمكن تقصيها والبحث عن إجابة لها

  االستقصاء المفتوح  4

  :تطرحها الطالباتالتي من المتوقع أن من األسئلة  �  رح األسئلةط

س، هـل يسـتغرقان   °50ن من الزيت والماء إلى درجة ين متساويتيإذا تم تسخين كميت .1

  نفس الزمن؟ لماذا؟

س، أيهمـا  °60إذا سخنت كرتان من نفس المادة ولكنهما مختلفتان في الكتلة إلى درجة  .2

 التمهيد للدرس

 مراحل دورة التقصي الثنائية
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  األحداث  المرحلة  م

 يكتسب طاقة حرارية أكثر؟

نت كرتان من نفس المادة ومتساويتان في الكتلة ولكنهما مختلفتان في الحجم إلى إذا سخ .3

  س، أيهما يكتسب طاقة حرارية أكثر؟°60درجة 

تناقش المعلمة الطالبات في إمكانية بحث األسئلة في ضوء الوقت واإلمكانات المتاحة، وعلـى   �

  .أساسه يتم اختيار سؤال أو أسئلة االستقصاء المفتوح

  .تفكر الطالبات في تصميم نشاط أو تجربة لإلجابة عن السؤال  البحث

من التصميمات التي قد تقترحها الطالبات لإلجابة عن تلك األسئلة أو تكون مشابهة لها ما يلي  �

  :حسب ترتيب األسئلة

إحضار كميات متساوية من سوائل مختلفة ومصدر تسخين وساعة إيقـاف وثرمـومتر،    .1

ساوية من السوائل وحساب الزمن الالزم حتـى تصـل درجـة    ليتم تسخين الكميات المت

  .س °50حرارة كل منهم إلى 

إحضار كرتين متماثلتين في المادة ومختلفتين في الكتلة، وثرمومتر ومصـدر تسـخين،    .2

وكأسان بهما كميتان متساويتان من الماء ومتماثالن في درجة الحـرارة، ليـتم تسـخين    

س، ثم وضع كل منهما في كأس، وتسجيل °60جة الكرتين حتى تصل كل منهما إلى در

  . درجة حرارتهما

إحضار كرتين متماثلتين في المادة والكتلة ومختلفتين في الحجم، وثرمـومتر ومصـدر    .3

تسخين، وكأسين بهما كميتان متساويتان من الماء ومتماثالن في درجة الحـرارة، ليـتم   

وضع كل منهما في كـأس،   س، ثم°60تسخين الكرتين حتى تصل كل منهما إلى درجة 

  .وتسجيل درجة حرارتهما

  

  .تبدأ الطالبات في تنفيذ النشاط الذي قمن بتخطيطه، ويسجلن البيانات �  اإلثبات

  .تنظم الطالبات البيانات التي توصلن إليها في جدول مثال، ويفسرن ما توصلن إليه من نتائج �  التفسير

رارية المكتسبة تختلف حسب نوع المـادة وكتلتهـا،   إن الطاقة الح: تؤكد المعلمة التفسير اآلتي �

  .أما الحجم فال تأثير له

  . تقوم كل مجموعة بعرض نتائجها �  العرض

اتخاذ قرار في   5

  االستقصاء

تلخص المعلمة ما توصلت إليه الطالبات سابقا، وقد تستخدم المعلمة الطريقـة المباشـرة فـي     �

  . التدريس

مع جميع المراحل، وتوظفها المعلمة بحيث تتأكد من فهم الطالبات لكل ما تتزامن هذه المرحلة  �  التقييم  6

  .يقمن به

  

  

  

  

 .هل تعتبر درجة الحرارة والطاقة الحرارية مصطلحان مترادفان لنفس المفهوم؟ فسري إجابتك .1

 .حددي تحوالت الطاقة في األنشطة السابقة .2

 :من العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحرارية المكتسبة .3

 ....................... . )أ 

  ....................... . )ب 

  

  

 الختامي التقويم
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 .عند تسخين كرة معدنية ترتفع درجة حرارتها، فسري ذلك في ضوء النظرية الجزيئية .1

دقـائق، نتوقـع أن يكـون     3س، تم تسخينهما على نفس المصدر الحراري لمدة °25كميتان متساويتان من الخل والزيت، ودرجة حرارتهما  .2

 :الطاقة الحرارية المكتسبة في كل منهما مقدار

  .متساوي، وتتساوى درجة حرارتهما النهائية )أ 

 .متساوي، وتختلف درجة حرارتهما النهائية )ب 

 .مختلف، وتختلف درجة حرارتهما النهائية )ج 

 .مختلف، وتتساوى درجة حرارتهما النهائية )د 

  ................: ................................................فسري إجابتك

  

  )2( ورقة عمل

  .....................:التاريخ       الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة :عنوان الدرس

  : ............................اسم المجموعة

              األعضاء

              األدوار
  

  :االستقصاء الموجه:أوال

  

 الواجب المنزلي

  التساؤل
  :السؤال العلمي المراد تقصيه

  .درجة الحرارة؟ اثبتي إجابتك هل يعتبر مفهوم الطاقة الحرارية مرادفا لمفهوم

  البحث

  .جراءات المتبعة في اإلجابة  عن السؤال واألدوات والمواد المستخدمةحدد اإل

  .مصدر حراري، كأسان متماثالن، ماء، ترمومتر، ساعة إيقاف :المواد واألدوات الالزمة

  :خطوات التجربة

 .في كأسين متماثلين) مل 100مل،  50(ضعي كميتان مختلفتان من الماء  .1

 .يث تكون متساويةعيني درجة حرارتهما االبتدائية بح .2

س، واحسبي الزمن الالزم حتى ترتفع درجة الحرارة إلـى  °80سخني الكأسين على نفس المصدر الحراري إلى درجة  .3

 .الدرجة المطلوبة لكل منهما

 . سجلي البيانات في الجدول التالي .4
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  ثباتإلا

  .لمرصودة والبيانات التي تم جمعهاا المالحظات

  الزمن المستغرق  جة الحرارة النهائيةدر  درجة الحرارة االبتدائية  

        مل 50الكأس األول

        مل 100الكأس الثاني

  .حددي العامل المستقل والعامل التابع في التجربة

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

  مالحظات أخرى

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

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

. 

  تفسيرال

  .االستنتاجات التي توصلت إليها من البيانات التي تم جمعها، وتفسير النتائج في ضوء ما تم دراسته
  

  أي الكميتان استغرقت فترة زمنية أطول حتى ترتفع درجة حرارتها إلى الدرجة المطلوبة؟ . 1

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

  .أي الكميتان اكتسبت طاقة حرارية أكبر؟ فسري إجابتك. 2

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

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

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

  ما العالقة بين كتلة المادة والطاقة الحرارية المكتسبة؟. 3

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

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

  ما الفرق بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية؟. 4

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

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



  العفيفي، أمبوسعيدي، وسليم

 345

  :االستقصاء المفتوح:ثانيا

  التساؤل

  .اكتب السؤال العلمي المراد تقصيه

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

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

  البحث

  .حدد اإلجراءات المتبعة في اإلجابة  عن السؤال واألدوات والمواد المستخدمة

  :المواد واألدوات الالزمة

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

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

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

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

  :أو النشاط خطوات التجربة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................... 
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  ثباتاإل

  .المالحظات المرصودة والبيانات التي تم جمعها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  تفسيرال

  .االستنتاجات التي توصلت إليها من البيانات التي تم جمعها، وتفسير النتائج في ضوء ما تم دراسته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................... 
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  )2(ملحق 

  بار مهارات االستقصاءاخت

  :عزيزتي الطالبة

تحديد االستقصاء الضرورية في دراستك لمادة العلوم، التي تتمثل في  تبين يديك اختبار في بعض مهارا
األسئلة، وتصميم األنشطة، وجمع البيانات وتحليلها، والتفسير باستخدام األدلة، يرجى منك اإلجابة عن 

  :تعليمات اآلتيةمع مراعاة الجميع األسئلة بتأنِ 

  

  .تدوين بياناتك الشخصية في الفراغات المخصصة لذلك، والموجودة في أسفل هذه الورقة �

  .قراءة كل سؤال قراءة جيدة ثم اإلجابة عنه �

  .قبل اإلجابة عنها) إن وجد(دراسة األشكال والجداول المرفقة بكل سؤال  �

 .سئلةكتابة جميع إجاباتك في الفراغات المخصصة لها في ورقة األ �

 .سؤاالً رئيسيا تضمنت أسئلة فرعية 12اإلجابة عن جميع األسئلة المدرجة في االختبار وعددها  �

 .االنتباه إلى أسئلة االختبار فهي مطبوعة على جهتي أوراق االختبار  �

 .مدة االختبار ساعة ونصف �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ...................................................................االسم

 : ..................................................................الصف
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  أسئلة االختبار

  

  

  .ضافة الرمل إلى التربة لتنمو بشكل أفضلتعتقد سلمى أن زراعة النباتات تتطلب إ) 1

  

 . الذي ترغب سلمى اإلجابة عنه) االستقصائي(اكتبي السؤال العلمي  )أ 
..............................................................................................  

 . ابة عن السؤال السابقحددي األدوات الالزمة إلجراء تجربة يمكن لسلمى من خاللها اإلج )ب 
...................................................................................................................................

ة عن السؤال الذي قمِت حددي الخطوات التي يفترض أن تتبعها سلمى لإلجاب.........................................................
 . باقتراحه

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

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

  .التي يستغرقها معدل نبضات القلب للعودة إلى معدله الطبيعي بعد ممارسة رياضة قفز الحبل طلب منك استكشاف الفترة الزمنية) 2

  

 . حددي األدوات التي تحتاجينها إلجراء االستكشاف )أ 
..............................................................................................  

  

 ي تنفيذ االستكشاف؟ ما الخطوات التي ستتبعينها ف )ب 
  

  :، تتكون كل منهما من مصابيح متماثلة، إدرسيهما جيدًا ثم أجيبي عما يليهما)2(و ) 1(يمثل الشكالن أدناه دائرتين كهربائيتين )4

  

  

 ب أ

 )1(الدائرة 

 د

 )2(الدائرة 

 ج
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 ).ب(، ينطفئ المصباح )1(من الدائرة ) أ(عند نزع المصباح : فسري  )أ 

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

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

 .مضيئاً) د(، يظل المصباح )2(الدائرة  من) ج(عند نزع المصباح : فسري )ب 

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

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

  

ن السوائل والمواد الصلبة في أجرت سعاد تجربة لدراسة العالقة بين كثافة المواد وطفوها، حيث قامت بوضع مجموعة م) 4
كأس زجاجي، كما يوضحه الشكل أدناه، والجدول التالي يوضح نوعية المواد الصلبة والسوائل المستخدمة في التجربة 

   .وكثافة كل منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضح في الشكل كمثالين ُأكتبي أسماء المواد الصلبة والسوائل التي استخدمتها سعاد في التجربة في الشكل اآلتي، كما هو مو
  ):المطاط والماء(

  )3سم/ جم(الكثافة    المادة  م

  1.00  ماء  1

  1.42  عسل  2

  1.26  جلسرين  3

  0.92  زيت نخيل  4

  1.34  مطاط  5

  0.85  خشب  6

  2.70  ألمنيوم  7

  1.17  بالستيك  8
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، ) 3سم/ ا غرام(أجرى عزان تجربة تتعلق بطفو األجسام في الماء وعالقتها ببعض المتغيرات، حيث إن كثافة الماء تبلغ ) 5
  :والجدول اآلتي يوضح البيانات التي جمعها، ادرسيه جيداً ثم أجيبي عما يليه

  

  الجسم الثالث  جسم الثانيال  الجسم األول  

  نحاس  نحاس  نحاس  نوع المادة

  مكعب أجوف  كروي   مكعب  الشكل

  الكثافة 

  )3سم/غرام (

8.9  8.9  0.89  

  المالحظة

  

  

  

  

    

  

 . حددي السؤال العلمي الذي يحاول عزان اإلجابة عنه من خالل تجربته )أ 

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

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

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

 مطاط

 ماء
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 ما اإلجراءات التي اتبعها عزان لإلجابة عن السؤال الذي قمت بتحديده؟  )ب 

 :األدوات: أوالً

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

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

  :الخطوات: ثانياً

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

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

  . فسري المالحظات التي رصدها عزان لكل جسم من األجسام الثالثة )ج 

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

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

أجرى طارق تجربة كما يوضحها الشكل اآلتي، الذي يمثل بداية التجربة، فقاس فيها معـدل نمـو نبتتـين    ) 6
  . اً ولمدة أسبوعينيومي) 2، 1(متماثلتين 

  

  
  

 ما السؤال العلمي الذي بحثه طارق في تجربته؟  )أ 

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

 . حددي اإلجراءات التي اتبعها طارق في تنفيذ التجربة )ب 

   :األدوات: أوالً

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

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

  :الخطوات: ثانياً

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

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

  

 لكال النبتتين مللتر من الماء يومياً 300يتم إضافة 

 مللتر سماد  10

)1( )2( 
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2.00N 

ومقدار المسافة بينهما، حيث قامت ) أ ، ب(أجرت فاطمة تجربة لدراسة العالقة بين القوة المتبادلة بين مغناطيسيين ) 7
بواسطة حامل ) أ(فإنه يثبت أعلى المغناطيس ) ب(على ميزان الكتروني يقيس القوة، أما المغناطيس ) أ(بيت المغناطيس بتث

  :معدني، ثم أخذت في فحص العالقة، كما توضحها األشكال اآلتية

  

  عند تثبيت المغناطيس

  الحالة األولى

  القراءة الثالثة  القراءة الثانية  القراءة األولى

        

        

  الحالة الثانية  

  القراءة الثالثة  القراءة الثانية  القراءة األولى  

        

  

  :نما نوع القوة المتبادلة بين المغناطيسي )أ 

  : ................................................ .الحالة األولى

  : ................................................ .الحالة الثانية

  

  ما أثر تغيير المسافة بين المغناطيسين على القوة المتبادلة في الحالتين؟ )ب 

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

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

  

  

  

  

 أ

 ب

2.10 N 

20
  

م
س

 

 أ

2.18 N 

15
  

م
س

 

 أ

 ب

2.40 N 

10
  

م
س

  

 ب

 أ

1.90 N 

20
  

م
س

 

 ب

 أ

1.82N 

15
  

م
س

 

 ب

 أ

1.60N 

10
  

م
س

  

 ب

 أ
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  :الشكل اآلتي يمثل دورة الصخور في الطبيعة، ادرسيه جيدا، ثم أجيبي عما يليه) 8

  

  
  

 .وضحي مراحل عملية تحول الصخر الناري إلى صخر رسوبي )أ 

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

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

 .حددي المراحل التي يمر بها الصخر المتحول ليتحول إلى صخر ناري )ب 

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

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

  

ءة أجرت عزة تجربة تتعلق بخاصية اللزوجة، حيث قامت بإسقاط كرات زجاجية متماثلة في أربعة مخابير مدرجة مملـو ) 9
بكميات متساوية من العسل ومختلفة في درجة الحرارة، كما يوضحها الشكل التالي، ثم قامت بحساب الزمن الالزم لوصـول  

  :كل كرة إلى قاع المخبار، إدرسي الشكل ثم أجيبي عما يليه

  

  

  

  

  

  الماجما

  ترسبات

  ����لصخر   صخر ناري

  ر���� صخر
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 .اكتبي السؤال العلمي الذي ترغب عزة في اإلجابة عنه من خالل التجربة )أ 

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

) أ ( أقل فترة زمنية في الوصول إلى قاع المخبار، بينما سجلت الكرة ) د ( سجلت الكرة : فسري ما يلي )ب 

 . أطول فترة زمنية

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

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

دراجات هوائية متماثلة في عدد أسـنان   3أجرى محمود تجربة توضح مميزات العجالت المسننة، فاستخدم في تجربته ) 10
ر، ومختلفة في عدد أسنان الترس الصغير، الجدول اآلتي يوضح ما قام به محمود، ادرسيه ثم أجيبي عما يليـه  الترس الكبي

  ):علماً بأن عدد النقاط في كل ترس ال تمثل عدد أسنان الترس الموضحة في الرسم(

  

  الشكل  م

  = نسبة السرعة   عدد دورات

  عدد أسنان الترس السائق

  الترس الكبير  التابع عدد أسنان الترس

  

التـــــرس 

  الصغير 

1  

  

5  10  2  

25°
45 س 

°
65 س 

°
85 س 

°
 س 

 د ج ب أ

 سنا 60
 سنا 30
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2  

  

5  15  3  

3  

  

5  20  4  

  

 .حددي السؤال الذي يرغب محمود في اإلجابة عنه من خالل التجربة )أ 

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

  

 .ي الدراجة الهوائية تدير الترس الكبير وليس الترس الصغيرالدواسة ف: فسري )ب 

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

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

حب أجسام مختلفـة  أجرى خالد تجربة تتعلق برفع األجسام باستخدام األسطح المائلة، فقام بس) 11
  :الكتلة على نفس السطح المائل، كما يوضحه الجدول اآلتي، إدرسيه جيداً ثم أجيبي عما يليه

  الحالة  الجسم

قراءة الميزان الزنبركي 

  باستخدام السطح المائل

القوة المبذولة لرفع الجسم رأسياً 

ألعلى بدون استخدام السطح 

  المائل 

  األول

  

  نيوتن  10  نيوتن  4

  ثانيال

  

  نيوتن 20  نيوتن 8

  الثالث

  

  نيوتن 30  نيوتن 12

  

 سنا 60
20  

 سنا 

 سنا 60
 سنا 15
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 .اكتبي السؤال العلمي الذي يرغب خالد اإلجابة عنه في تجربته )أ 

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

   

 ".الشاحناتبضائع في سطح المائل عند تحميل اليفضل استخدام ال: "فسري )ب 

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

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

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

تا فيها مصباحاً يدوياً، يتم تسليطه على جدار الغرفة تدرس مريم وريان خصائص الضوء، فأجرتا تجربة استخدم) 12
  :على مسافات مختلفة كما يتضح في األشكال التالية، إدرسيها ثم أجيبي عما يلي

  الحالة
  المالحظة

بعد المصباح عن 

  الجدار

  األولى

  

  مترا واحدا

  الثانية

  

  متران

  الثالثة

  

  ثالثة أمتار

  

 .ريم وريان في اإلجابة عنه من خالل التجربةحددي السؤال العلمي الذي ترغب م )ج 

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

 .المالحظات التي رصدتها مريم وريان في الحاالت الثالث: فسري )د 

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

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

 انتهت األسئلة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح"

ر
دا
ج
ال

 


