
  مفاهيم فيزيائية أساسية في الميكانيكا: الفيزياء بين الفهم الكيفي والتحليل الكمي
  

  :المقدمة

 أن مسألة المفاهيم المغلوطة والتي إالبالرغم مما يبذله المعلمون من جهود في تدريس المادة التعليمية، 

  . ن اجل االرتقاء بالعملية التعليميةه إلية الجهود المبذولة ميكونها المتعلم تبقى محورا مهما لما يجب أن تتج

إن تكون المفاهيم أو األفكار الخاطئه بعد التعاطي مع ماده تعليمية معينه قد يأخذ بعدا آخر خصوصا عندما 

تتعلق المادة التعليمية بمادة الفيزياء حيث أنه في مجال الفيزياء يتداخل نوعين أساسيين من المعلومات 

النهائي لفكره أو مبدأ أو مفهوم أو نظريه فيزيائية إال وهما المعلومات الفيزيائية يساهمان في تكوين التصور 

 Physics والمعلومات الفيزيائية الكيفية (Quantitative Physics Knowledge)الكميه 

Knowledge) (Qualitative حيث يمكن للمتعلم أن يتعاطى مع المعلومات الكميه بصوره سليمة ولكنه ،

 على ذلك بأن )١٩٩٦(مازور ويدلل .  ي إدراك المعلومات الكيفية وقد يكون العكس صحيحاقد يخفق ف

طالبه في مادة الفيزياء قد أتموا حفظ المعادالت ومهارات حل المسائل ولكن مع ذلك فان أدائهم قد آان 

  .  متدنيا في االختبارات التي تقيس مدى استيعابهم لهذه المفاهيم

م للمفاهيم األساسية المتضمنة في المادة التعليمية المدرسية قد يعزى إلى عدة عوامل إن عدم إدراك المتعل

 يريا أنه في العلوم األساسية آالفيزياء مثال فانة غالبا ما يكون لدى )١٩٩١(فوند ودويت إال أن آال من 

ذه التصورات المتعلم صوره ذهنية أوليه للظاهرة التي سيتم تناولها من منظور فيزيائي، وحيث أن ه

 والتي لها صله بالظاهرة لذلك فان هذه الصور الذهنية األولية والتي المدرسيةاألولية تختلف عن المفاهيم 

ستؤثر بشكل ما على إدراك المتعلم  (misconception)مغلوط  عليها مسمى مفهوم خاطئ أو يطلق

  . للمفاهيم الفيزيائية بشكل آامل

لفيزيائية نجد أن آما آبيرا منها قد تكون نتيجة لتراآم مجموعه من وعند التأمل في تلك المفاهيم ا

المالحظات والتي آان المتعلم يرصدها في حياته اليومية، وبناء عليها فان المتعلم قد آون الصور الذهنية 



ديد وللتدليل على ذلك، فان آثير من المتعلمين قد شاهدوا الع.  والتفسيرية الخاصة بالظواهر من ذلك النوع

من األفالم السينمائية والتي تجسد مشهد اختراق رصاصه لجسد احد الممثلين ومن ثم ارتداده للخلف وربما 

تنافي الواقع وتتعارض مع قوانين الفيزياء فلو ) مالحظة(تحطيم آل ما هو وراءه، وهذا بالطبع تصور 

 الجسم الذي سيصاب ث فانه يلزم أن تكن آتلة/ م٣٠٠ آغم وسرعتها ٠٫٠٤آانت آتلة الرصاصة 

 آغم وبطبيعة الحال فان آتلة معظم األشخاص اآبر من ذلك ١بالرصاصة ومن ثم يرتد إلى الخلف اقل من 

بكثير وبالتالي فان هذا المشهد التمثيلي سيجسد حاله تتنافى مع الفهم الفيزيائي السليم ومن ثم تكوين المتعلم 

  .غير سليمة) مفاهيمه(لصوره ذهنية 

قد أوليت عناية فائقة في األبحاث ذات الصلة ) misconceptions(مفاهيم المغلوطة أو الخاطئه ومع أن ال

 وذلك من خالل رصد أآبر قدر من هذه المفاهيم ومحاولة (Science Education)بمجال العلوم والتربية 

 أآثر تعقيدا وذلك نظرا تبيان األسلوب األمثل في التعاطي معها، إال انه في مجال الفيزياء قد تبدوا المهمة

لطبيعة الفيزياء والتي تتسم بشقيها الكمي والكيفي، ومن هنا فان هذه الدراسة ستعنى بأحد الجوانب المتعلقة 

ا صور ذهنية بهذا الموضوع وذلك من خالل تناول احد المفاهيم الفيزيائية والتي يمكن أن يكون المتعلم عنه

  .مغلوطة أو غير صحيحة

  :مشكلة البحث

تحصيل الإذا آانت البحوث التربوية قد اهتمت وما تزال ببحث األسباب المؤدية إلى االرتقاء بمستوى 

العلمي للمتعلم، وإذا آانت نظريات التعلم قد حاولت تسليط الضوء على أفضل الطرق الآتساب المتعلم 

رفة سواء آانت تلك للمعرفة، فان الذي ال خالف حوله هو أن الطريق نحو اآتساب المتعلم لتلك المع

المعرفة متمثلة بأي شكل من أشكالها لن يكن طريقا سهال في ظل العوامل التي تساهم في تشكيل تلك 

  .  المعرفة



وإذا آانت الدول المتقدمة قد أولت عناية فائقة بتدريس العلوم وخصوصا الفيزياء، فان الدول النامية تبدو 

تكوين قاعدة من المتعلمين القادرين على فهم الفيزياء بصورة أآثر احتياجا لمثل هذا االهتمام من أجل 

  .صحيحة

وتعد مهمة إآساب المتعلم المفاهيم الفيزيائية بصورة صحيحة من أصعب المهام التي تواجه معلم الفيزياء، 

هم حو اآتساب الفخصوصا إذا أدرآنا بان هناك العديد من األفكار الدخيلة والتي قد تعترض مسيرة المتعلم ن

إلى أن أحد أهم أسباب تكون تلك األفكار الدخيلة هو أن المتعلم يتفاعل ) ٢٠٠٤( العرفج ويشير.  الصحيح

، ويشكل فهمة لها بناء على تفاعله األولي مع تلك الظواهر مع الظواهر الفيزيائية منذ نعومة أظافرة

عن الضوء،  واألجسام المتحرآة فأشعة الشمس تفضي إلى تكوين المتعلم لألفكار األساسية   .ورصده لها

والتي يرصدها المتعلم بشكل يومي تفضي إلى تكوين المتعلم لمجموعه من األفكار عن الميكانيكا، 

  .ودواليك

  :لذلك فان الدراسة الحالية ستحاول اإلجابة على التساؤالت التالية

 األساسية في هل توجد صور مفاهيمه مشوشة يمكن أن تعترض تشكيل المتعلم لبعض المفاهيم -١

  مجال الميكانيكا؟

 ما مدى تأثر التحليل الكمي بالفهم الكيفي المتشكل لدى المتعلم؟ -٢

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفهم المتكون لبعض المفاهيم الفيزيائية في مجال الميكانيكا  -٣

  ببين أفراد العينة الذآور واإلناث؟

  :أهداف الدراسة



لفيزيائية األساسية ذات الصلة بحقل الميكانيكا والتي غالبا ما يتأثر حصر مجموعة من المفاهيم ا -١

 physics concepts dictated by)تكوينها بالصور األولية أو الفهم العام لدى المتعلم 

commonsense beliefs)  

تكوين مقياس محدد المعايير لتقويم الصور الذهنية المتكونة لدى المتعلم فيما يتعلق بالمواضيع  -٢

 .األساسية في مجال الميكانيكا الكالسيكية

إلقاء الضوء على نوعية العالقة والتي قد تنشأ بين الفهم الفيزيائي الكيفي والتحليل الكمي من  -٣

 .أجل الوصول إلى فهم فيزيائي متكامل للمواضيع األساسية في حقل الميكانيكا الكالسيكية

طلبة والطالبات على المقياس الذي تم تصميمية مقارنة الفروق التي قد تنشأ بين أداء آال من ال -٤

 . )لتقويم الصور الذهنية الخاصة بالمواضيع األساسية في مجال الميكانيكا الكالسيكية 

  أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة في آونها تتناول أحد المحاور األساسية في تدريس الفيزياء أال وهو موضوع 

ياء، وذلك من خالل توضيح مدى تأثير تلك الصور المفاهيمية المتكونة لدى المفاهيم المغلوطة في الفيز

وبناء على تلك الرؤى المتكونة ستقدم .  المتعلم في قيادة المعالجات الكمية للمسائل المتضمنة لتلك المفاهيم

تاب الدراسة بعض التوصيات والمقترحات التي قد تساهم في تفعبل التدريس من خالل معالجة ما قد ين

  .الصور المفاهيمية الصحيحة من صور مشوشة

  :عينة الدراسة

،  ثنويثين طالبا و أ ربعين طالبة من طلبة الصف الثاني ال من خمسة وثالللدراسة النهائيةتكونت العينة 

  .آما اشتملت العينة على أربعين طالبا و ثالثة وعشرين طالبة من طلبة السنة األولى الجامعية

  :حدود الدراسة



ن نتائج واستنتاجات هذه الدراسة قد حددت بالظروف الجغرافية المحددة ألفراد العينة والتي أجري عليها إ

ن طلبة وطالبات جامعة الملك فيصل باالحساء، باإلضافة إلى  وقد تم الحصول على عينة البحث مالبحث،

 التعليمية ممثلة بالسنة األولى وسوف تقتصر هذه الدراسة على المرحلة.  مدرستين ثانويتين للبنين والبنات

  .الجامعية والثاني الثانوي

  :أدوات الدراسة

 اإلجابةاختبار آيفي يتضمن ثمانية عشر فقرة تتم ) ١:لتحقيق أهداف الدراسة أستخدم الباحث أداتين هما

  . مفاهيمتسعةويسلط هذا االختبار الضوء على عليها وفق نمط االختيار من متعدد، 

 لها، وقد تناولت  آمية محددةإجابة من المسائل التي تتطلب تحديد ثالثلي آمي يتمثل في اختبار تحصي) ٢

   .تلك المسائل الثالث مجموعة من المفاهيم التي حددت في االختبار الكيفي

هما في تخصص الفيزياء اوللتحقق من صدق االختبار تم عرض األداتين على أثنين من المحكمين أحد

 المحكمون من مالحظات تم تعديل وبناء على ما أبداه.  دريس العلومخصص طرق ت في تواآلخر البحتة

  .  بعض الفقرات

الدراسي األول رر طرق التدريس الخاصة خالل الفصل وقد تم تطبيق األداتين على عينة من الطلبة في مق

  .هـ، وذلك للتأآد من سالمة االختبارين ووضوح فقراتهما١٤٢٥-١٤٢٤ العام الجامعي من

  :الدراسات السابقة

يعد االهتمام بالفهم الفيزيائي لدارسي الفيزياء أحد محاور البحث المهمة في الدراسات التي تعنى بالفيزياء 

ففيما اتجهت بعض .   حيث يبدو ذلك واضحا في ثراء الدراسات التي عنيت بهذا المجال،التربوية

المتعلم للفهم الفيزيائي، اتجهت دراسات أخرى إلى الدراسات إلى البحث في الكيفية التي يكون من خاللها 

  وفي نفس السياق، نجد بروز أحد الموضوعات .البحث في الكيفية التي يتبناها المعلم لتأصيل ذلك الفهم

  .المهمة أال وهو المفاهيم الفيزيائية البديلة أو المغلوطةالبحثية 



 المتعلم للفهم الفيزيائي السليم، حيث أن وجود مثل تكوينوتعد المفاهيم المغلوطة من العقبات الرئيسة في 

  . قصور في الفهم الفيزيائي المتكون لدى المتعلم ال حقابأخرى فيتلك المفاهيم قد يتسبب بصورة أو 

 اء التربوية يتمثل في أن ما يكونه من الباحثين في مجال الفيزيإجماعبأن هناك ) م٢٠٠٠(ويؤآد هامر 

  .دة يبنى بصورة رئيسة على المعلومات القبلية لديةالمتعلم من معلومات جدي

على ذلك من خالل تسليط الضوء على أحد المفاهيم الفيزيائية المغلوطة والمتمثل ) ١٩٨٢(دلل ماينستر وي

، لذا فان المتعلم ال يمكن أن يتصور (Passive Force)في فكرة نيوتن لقوة رد الفعل أو القوة المجهولة 

هذا القصور .   آتاب بقوة تماثل القوة الضاغطة التي يؤثر بها الكتاب على الطاولةتأثير طاولة عليها

المفاهيمي قد يتطور أحيانا، فقد يسلم المتعلم بصحة هذا االفتراض مما يجعله يفترض بان قوة الفعل وقوة 

واء صغيرة رد الفعل ستجعل الجسم تحت تأثير قوتين يلغي آل منهما تأثير اآلخر، مما يعني أن نسمة ه

  . ستعمل على تحريك هذا الكتاب

إن عدم إدراك المتعلم للمفاهيم األساسية المتضمنة في المادة التعليمية المدرسية قد يعزى إلى عدة عوامل 

 يريا أنه في العلوم األساسية آالفيزياء مثال فانة غالبا ما يكون Pfundt and Duit (1991)إال أن آال من 

نية أوليه للظاهرة التي سيتم تناولها من منظور فيزيائي، وحيث أن هذه التصورات لدى المتعلم صوره ذه

 والتي لها صله بالظاهرة لذلك فان هذه الصور الذهنية األولية والتي المدرسيةاألولية تختلف عن المفاهيم 

م  بشكل ما على إدراك المتعلستؤثر (misconception)مغلوط يطلق عليها مسمى مفهوم خاطئ أو 

  .للمفاهيم الفيزيائية بشكل آامل

الصحيحة، فعلى سبيل  المفاهيم إلى قد تمثل بداية الطريق نحو توصل المتعلم أن تلك المفاهيم الخاطئة إال

المثال قد يرجع المتعلم طفو أو غوص الجسم في السوائل إلى وزن ذلك الجسم، ولكن ما أن يكتشف المتعلم 

 يبدأ في تصحيح هذا الفهم والبحث في مصادر واستنتاجات قد تمثل خطأ هذا االفتراض إال وسرعان ما

  .  الحل الصحيح



) ١٩٩١( ولكن حدوث هذا النوع من التعلم آما يؤآدة  أولسون وريس أخطاءةال شك أن المتعلم يتعلم من 

ه يتطلب من المتعلم  تكوين آم آاف من المعلومات المتكاملة ذات الصلة بمشكلة الدراسة حيث أن هذ

 ، ومن ثم ستساعد الفرد على (constraints on solution)المعلومات ستكون بمثابة محددات للحل 

  .أخطاءةاآتشاف 

ومن هنا فإن اآتشاف المتعلم لخطئه سيدعم الصورة الذهنية المراد تكوينها، وسيقلص من ظهور أي لبس 

دعم هذا التوجة وذلك من خالل لت) ١٩٩١(، ولهذا جاءت دراسة أولسون وريس )صور مغلوطة(مفاهيمي 

تصميم سلسلة من برامج الحاسوب والتي تهدف إلى محاآاة بعض المبادئ الرياضية، مما يعني تجسيد 

ومع االعتماد على هذه اآللية في تصحيح . الصورة الذهنية لهذه المبادئ من خالل التمثيل الحسي لها

  وجدا أن هذا قد أثرى المهارات العقليةالتصورات الخاطئة لدى المتعلمين، فإن الباحثين قد 

(Error Correction Mechanism) لدى المتعلم في المواقف الحسابية والمهام ذات الطبيعة العلمية. 

لفيزيائية في مجال  إلى بعض المفاهيم اهر برنامجا حاسوبيا يتعرض من خالل فقد طو)١٩٩٥(أما بلوزنر 

يائية الكيفية وأثرها في حل المسائل الفيزيائية والتي تتطلب الحصول الميكانيكا ليبين دور المعلومات الفيز

ومع أن هذه الدراسة قد سلطت الضوء على خطوات المعالجة الكمية لحل المسائل . على نتيجة آمية

الفيزيائية المتعلقة بالمفهوم موضع الدراسة والتي تتشكل في ضوء الفهم الكيفي وبالتالي تترتب عليها 

الصور (ألخرى لحل المسألة، إال أنها أيضا سلطت الضوء على ماهية المعلومات الكيفية الخطوات ا

وبالتالي الوصول إلى ) الرياضية(والتي يجب أن تتشكل لدى المتعلم لكي تقود المعالجات الكمية ) الذهنية

 هذه الدراسة تحديدا ولقد أثبتت.  المسائل المتضمنة للمفهوم الفيزيائي موضع الدراسة/الحل السليم للمسألة

أن الصور الذهنية غير الواضحة أو المغلوطة ذات الصلة بالمفهوم الفيزيائي تمنع من تعميق التصورات 

 . التي تؤدي إلى تطبيق المعالجات الكمية المناسبة للمسألة



كن محفوفا  وبناء على ما تقدم يتضح جليا أن الطريق نحو إآساب المتعلم المفاهيم الفيزيائية السليمة سي

ومع أن . (misconceptions) بالمصاعب المتمثلة في وجود العديد من المفاهيم المغلوطة أو الخاطئة

المفاهيم المغلوطة أو الخاطئة قد أوليت عناية فائقة في األبحاث ذات الصلة بمجال العلوم والتربية 

(Science Education) ومحاولة تبيان األسلوب ؛ وذلك من خالل رصد أآبر قدر من هذه المفاهيم

 إال انه في مجال الفيزياء قد تبدو المهمة أآثر تعقيدا، وذلك نظرا لطبيعة الفيزياء ، األمثل في التعاطي معها

  .  والتي تتسم بشقيها الكمي والكيفي

  :المفاهيم الفيزيائية المغلوطة ذات الصلة بالدراسة

بالمفاهيم المغلوطة في حقل الميكانيكا، وبعد تحليل بعد مراجعة خمسة من المراجع البحثية فيما يتعلق 

ي لمقرر مبادئ الفيزياء في السنة في المرحلة الثانوية والمحتوى العلمالمحتوى العلمي لباب الميكانيكا 

  :لى الجامعية في جامعة الملك فيصل تم استخالص المفاهيم المغلوطة التاليةاألو

ة تؤثر علية، القوة الثابتة ستعمل على تسارع الجسم إلى أن لم تكن هناك قوة محصليتباطأ الجسم إن  )١

  .يستهلك الجسم طاقة هذه القوة

 .حرآة الجسم تتبع مسار القوة األآبر المؤثرة على الجسم )٢

 .القوة العمودية لن تتعدى وزن الجسم )٣

القوة يسير الجسم بسرعة ثابتة إذا آانت القوة المحصلة المؤثرة علية ثابتة، تتناسب السرعة مع  )٤

 الحرآة، لذا سرع، القوة المحصلة ستكن في اتجاهفكلما آانت القوة المؤثرة أآبر آلما آان الجسم أ

 .التجاهفان األجسام تتحرك على طول هذا الخط في ذلك ا

 .األجسام تتبع مسار القوة المؤثرة عليها حتى بعد زوال هذه القوة )٥

 .األجسام األثقل تسقط أسرع من األجسام األخف )٦

 .يط ينقل تماما القوة المؤثرة على الجسم إلى الجسم األخر المربوط معه بنفس الخيطالخ )٧



 ). للتمددقابالغير (يختلف تسارع جسمين مرتبطين ببعضهما البعض بخيط صلب  )٨

 متحرآة ستعمل على ارتداد تلك األجسام من دون النظر إلى التباين بأجسامارتطام آتل صغيرة  )٩

 .في الكتلتين

  :صائيةالفروض اإلح

 طالباتاللة إحصائية بين أدائي آال من طلبة وال توجد فروق ذات د: N01الفرض الصفري األول 

 على مقياس تقويم الصور الذهنية الخاصة بالمواضيع األساسية في مجال الميكانيكا المرحلة الثانوية

  .الكالسيكية

 المرحلة طالباتئي آال من طلبة واللة إحصائية بين أداتوجد فروق ذات د:  Na1الفرض البديل األول 

  . على مقياس تقويم الصور الذهنية الخاصة بالمواضيع األساسية في مجال الميكانيكا الكالسيكيةالثانوية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أدائي آال من طلبة وطالبات السنة : N02الفرض الصفري الثاني 

 الذهنية الخاصة بالمواضيع األساسية في مجال الميكانيكا األولى الجامعية على مقياس تقويم الصور

  .الكالسيكية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أدائي آال من طلبة وطالبات السنة :  Na2الفرض البديل الثاني 

األولى الجامعية على مقياس تقويم الصور الذهنية الخاصة بالمواضيع األساسية في مجال الميكانيكا 

  .ةالكالسيكي

  :المعالجة اإلحصائية

،  سابقة الذآراإلحصائية على الفروض لإلجابة وذلك (T-test) اإلحصائيةتم استخدام اختبار الفروق 

  .حيث تم احتساب آل إجابة صحيحة بدرجة واحدة ومن ثم تمت مقارنة أداء العينة من الطلبة والطالبات



حيث يمثل ) اختبار قياس المفاهيم(ختبار الكيفي تم تقسيم العينة إلى مستويين بناء على أدائهم في اال

 األسئلةمن  % ٥٠مجموعة الطالب الذين تمكنوا من اإلجابة عن أآثر من ) أداء مرتفع(المستوى األول 

من فيمثلها الطالب الذين تمكنوا من اإلجابة عن أقل ) أداء منخفض(إجابة صحيحة؛ أما المستوى الثاني 

 حيث يمثل مجموعتين،د أفضى إلى تصنيف العينة إلى االختبار الكمي قآما أن .   األسئلةمن % ٥٠

 أما المجموعة ،يمة وذلك بتعيين الكمية المطلوبةالمجموعة األولى الطالب الذين وصلوا إلى اإلجابة السل

  الطالب الذين وصلوا وآذلك الطالب الذين لم يقدموا أي جهد يذآر لحل المسألة المعروضةالثانية فيمثلها

وبناء على ذلك تم عمل الجدول التقاطعي .  إلى إجابة آمية ولكنها ال تمثل النتيجة المطلوبة

(contingency table)ةإجابة صحيحة، إجابة خاطئ( الكمي  لكل مسألة من المسائل الكمية بداللة األداء ،

 chi-square)) اي تربيعآ(ومن ثم استخدام اختبار )  أداء منخفضمرتفع،أداء (واألداء الكيفي ) ال إجابة

test)الختبار الفروض المدرجة في الدراسة وحساب استقاللية األداء الكمي عن األداء الكيفي  .  

  : ومناقشتهاالكيفية تحليل النتائج

  -:تحليل المفاهيم المدرجة من خالل إجابات العينة: أوال

  :المفهوم األول

كون ترجع إلى زمن الفيلسوف أرسطو، إال أن بعضا من مع أن االعتقاد بان حالة الجسم الطبيعية هي الس

دارسي الفيزياء ما زال يحمل مثل هذا االعتقاد معللين ذلك بان الحرآة تستلزم وجود قوة محصلة تؤثر 

هذا اللبس المفاهيمي قد تكون من المالحظات المستقاة من الحياة اليومية حيث يمكن رؤية .  على الجسم

 ا على سطح من دون مالحظة االحتكاك على أنة قوة تؤثر على الجسم أيضاتوقف األجسام عند دفعه

Halloun and Hestenes, 1985).(  

ة     في افتراض   من دارسي الفيزياء     بعض   إليهآما يندرج تحت هذا االعتقاد ما يمكن أن يذهب           وة الثابت أن الق

ستهلك الج ى أن ي سارع الجسم إل ى ت ذتعمل عل ة ه ع طاق وةهسم جمي ة ف.   الق من خالل المالحظات اليومي



سارع الجسم      ه عند دفعة ولكن سرعان ما تبدأ هذللطالب تتم مالحظة انزالق الجسم     ى ت وة والتي أدت إل  الق

ى      ة  سرعة في وصولة إل اك          (ثابت وة االحتك ة ق ى طبيع د عل سرعة تعتم ا تهمش    F=µNال ا م ، ) والتي غالب

  ).  (Halloun and Hestenes, 1985  من قبل الجسمولهذا فان الطالب قد يستنتج بان القوة قد استهلكت

ومن خالل اإلجابات المقدمة على األسئلة المتعلقة بهذا المحور يتبين وجود هذا الخطأ المفاهيمي لدى 

لإلجابة على السؤال ) ب( الخيار  السنة األولى الجامعيةطلبةمن % ٩٠، فعلى سبيل المثال اختار طلبةال

في اإلجابة على السؤال ) ب(من طلبة المرحلة الثانوية الخيار % ٩٨٫٧، ضمن هنفس االتجاوفي  .األول

   . األول مما يعطي داللة على وجود ذلك اللبس المفاهيمي لدى طلبة المرحة الثانوية والسنة األولى الجامعية

يتم من خالله أما السؤالين الثاني والثالث فيعطيان داللة واضحة على الفهم المتكون لدى العينة، والذي 

من طالب السنة األولى الجامعية في % ١٠٠ففي حين تمكن ما نسبته .  الربط بين القوة المؤثرة واالحتكاك

تحديد القوى المؤثرة على جسم تحت تأثير مباشر لقوه علية، نجد أن إغفال قوة االحتكاك والمرتبطة بحرآة 

إال أن الفهم المغلوط والذي اشترآت .  ة الثانويةمن طلبة المرحل% ٤٥الجسم قد تمثل في إجابة ما نسبته 

 .فيه العينة بمجملها هو افتراض قوة تعمل على تحريك الجسم ما دام الجسم في حالة حرآة

  :المفهوم الثاني

وبالتالي فان الجسم يتسارع يعتقد البعض من دارسي الفيزياء بان حرآة الجسم تتحدد في ضوء القوة األآبر    

   القوة المحصلةه، بدال من ربط تسارع الجسم باتجاآبر المؤثرة علية القوة األهباتجا

 Halloun and Hestenes,1985.(  

ة من  % ٩٧ ما نسبته يتضح من إجابات الطلبة أن      و ى      طلب سنة األول ة  ال د استطاعوا      الجامعي ى     ق ة عل اإلجاب

ى أن التصور الص          ،السؤال الخامس بنجاح   ستدل عل ر  ومن هنا فإننا ن ذي ي ا   حيح وال ة الجسم باتج  هبط حرآ

ان الجسم                   القوة المحصلة هو الموجود لدى العينة، لذلك فان التشويش المفاهيمي والمتمثل في اعتقاد العينة ب



وط يمكن                      وم مغل يتحرك تبعا لتأثير القوة األآبر احتمال غير قائم بصورة آبيرة أو بمعنى آخر ال يشكل مفه

   .أن يرد إلى ذهن المتعلم

س  انه  إال ائج       بةبالن د أشارت النت ة فق ة الثانوي ة المرحل ى  لطلب ا إل سبته    أن م ة  % ٥٠ن د افترضت   من العين  ق

رك ا اهتح ي اتج سم ف ر، مملج وة األآب ي  الق ارةا يعط ى إش ام  إل ي ع عور داخل ب ش تمرارية تغلي  اس

(Common Sense Belief)على الفهم الفيزيائي المفترض تكوينه لدى المتعلم .  

  :المفهوم الثالث

تقد البعض من دارسي الفيزياء أن القوة العمودية المؤثرة على الجسم تعادل وزن الجسم بغض النظر عن يع

  ).(Gunstone,1987 وضعة

  الطلبة علىإجاباتاللبس المفاهيمي لعموم العينة حيث تذبذبت  الطلبة عموما وجود ذلك إجاباتويتبن من 

ذب قد يرجع  أن سبب التذبإال.   ذلك اللبس المفاهيمي يجسدالسادس والذيالخيارات المقدمة على السؤال 

 Air) للعوامل التي قد تؤثر على الحرآة في هذه الحالة ومنها مقاومة الهواء إلى تضمين العينة

Resistance)الفقد في الطاقة نتيجة عملية االرتطام بسطح الطاولة  و(Loose of Energy).  

 .ي تنص على مساواة القوة العمودية بوزن الجسم قد آانت األآثر والتة اختيار اإلجابةومع ذلك فان نسب

  :المفهوم الرابع

ة                      إذا آانت سرعة الجسم سرعة ثابت ذا ف يعتقد البعض من دارسي الفيزياء أن القوة تتناسب مع السرعة وله

ة             ) غير متغيرة ( ة ثابت ؤثرة علي اد       .  فان هذا يستوجب أن تكن القوة المحصلة الم ذلك ربط ازدي سارع  وآ الت

تعلم مجموعة   ).(Halloun and Hestenes, 1985 بازدياد القوة   وبناء على هذا الفهم يمكن أن يبني الم

  :أخرى من المفاهيم البديلة الخاطئة، وتتمثل في التالي

ان  هة تتناسب مع السرعة وبالتالي فان   القو  أن -١  آلما آانت القوة المحصلة المؤثرة على الجسم أآبر، آلما آ

  ).(Halloun and Hestenes, 1985 سم أسرعالج



ان  أن -٢ الي ف سرعة، وبالت ع ال وة تتناسب م ا   الق س اتج ي نف تكن ف صلة س وة المح ن دون ه الق سرعة م  ال

ا م ر اتج ي تغيي سارع ف ة دور الت ستقيم  هالحظ ي خط م رك ف سم يتح ان الج راض ب ذلك االفت سرعة ول   ال

Gunstone,1987).(  

 باتجاه القوة تمثل السرعة ط السرعة بالقوة، وآذلك ربط اتجاهرب أن  خالل إجابات الطلبةويتضح من

  . ذلك٩،٨،٧ على المسائل اإلجاباتحيث تبين .   بصورة آبيرةالطلبةمفاهيم ملبوسه تتوفر لدى 

 هم للصلة التي يمكن أن تربط اتجاه المتعلم من ف والتي تجسد ما يمكن أن يكونه في المسألة الحادية عشرأما

نجد أن معظم أفراد العينة من طلبة المرحلة األولى الجامعية ،  سرعتهالمؤثرة على الجسم باتجاهالقوة 

أن الجسم سيستجيب للقوة المؤثرة قد ذهبوا إلى افتراض %) ١٠٠(المرحلة الثانوية ، وطلبة %)٩٠٫٤٧(

والتي ) د (اإلجابةيار أو من خالل اخت) ب (اإلجابةعلية وبالتالي سيتحرك باتجاهها وذلك من خالل اختيار 

لجسم بعد تأثير القوة تمثل حرآة الجسم في خط مستقيم قبل تأثير القوة علية، ومن ثم االستجابة المباشرة ل

  . في اتجاهها وبصورة مستقيمة أيضاهعلية وحرآت

  :خامسمفهوم الال

فق مسار لجسم ويعتقد البعض من دارسي الفيزياء أن القوة المؤثرة على جسم ستعمل على حرآة هذا ا

  . في هذا المسار وحتى بعد زوال القوة المؤثرة عليةهمعين وسيواصل الجسم حرآت

Halloun and Hestenes, 1985).(  

إن االعتقاد المسيطر على فهم المتعلمين حيال هذه الحالة يتضح من خالل إجابات الطلبة بشكل عام، حيث 

لبة بشكل عام، مما يعني أن الفهم المتكون لدى المتعلم من إجابات الط% ٩٥ما نسبته ) ج(احتلت اإلجابة 

آان نحو افتراض استمرار حرآة الجسم وفق مسار شكل من خالل تأثير قوى معينة، ومواصلة الجسم 

    . لحرآته وفق نفس المسار حتى في حالة زوال هذه القوى

  :سادسالمفهوم ال



سي الفيزياء غالبا ما تكون صورة سقوط الحجر  مختلفين، فان دارانند مقارنة سقوط جسمين لهما وزنع

  والريشة حاضرة لديهم وبالتالي اعتبار أن األجسام األخف تسقط أبطأ من األجسام األثقل

Halloun and Hestenes, 1985).(  

ففي حين .   الطلبة توضح أن هذا الخلل المفاهيمي قائم لدى مجمل الطلبةإجاباتأن النتائج المستمدة من 

 طلبة إجابةمن % ٩٩ تشكل ما نسبته) رع من الكرة األخفالكرة األثقل تسقط أس) (ب (جابةاإلآانت 

) ب (اإلجابةالمرحلة الثانوية، لم يكن حال طلبة المرحلة األولى الجامعية بأفضل حاال منهم حيث تم اختيار 

  .من طلبة المرحلة األولى الجامعية% ٩٥من قبل 

  :سابعالمفهوم ال

ارسي الفيزياء أنة عند ربط جسمين ببعضهما البعض بواسطة خيط غير قابل للتمدد، ومن      يعتقد بعض من د   

  .ثم التأثير على احد الجسمين بقوة خارجية فان الجسم اآلخر سيكون أيضا تحت تأثير نفس هذه القوة تماما

McDermott, Shaffer, and Sommers, 1994).(  

ان    وم آ ذا المفه ق به سؤال المتعل ع أن نص ال حا م سألة ( واض سبته  ) ١٤الم ا ن ة  % ٣٢إال أن م ن طلب م

ة               ) د(المرحلة األولى الجامعية قد أختار اإلجابة        ة لإلجاب ى نقص المعلومات المطلوب والتي آانت تنص عل

  . على السؤال

سبب           ) ج اإلجابة( تحت تأثير نفس قوة الشد       ن أن االعتقاد بان الجسمين سيكونا     إال د تت ا ق الي تهميش م  وبالت

سبته    اإلجابةحيث تمثلت تلك    ،   قد أحتل المرتبة األعلى     قوة احتكاك الجسم بالسطح من تأثير      به ا ن % ٤٦ فيم

ن ل م ن قب ة م ات المقدم ة  اإلجاب ة المرحل سؤال، و  طلب ذا ال ى ه ة عل ى الجامعي ات % ٦٤األول ن اإلجاب م

  . المقدمة من قبل طلبة المرحلة الثانوية

  :ثامنالمفهوم ال



 دارسي الفيزياء أنة عند ربط جسمين ببعضهما البعض بواسطة خيط غير قابل للتمدد، ومن       يعتقد بعض من  

سارع                 ك ت وة يمتل ك الق أثير المباشر لتل ثم التأثير على احد الجسمين بقوة خارجية فان الجسم الواقع تحت الت

  ).(McDermott, Shaffer, and Sommers, 1994 أآبر من الجسم اآلخر

ئلة  ن األس ضح م ضج   يت دم ن ة ع صورة عام ة ب ن الطلب ة م ات المقدم وم واإلجاب ذا المفه ضمنة له ذا المت ه

ة و          % ٥٥٫٦ حين استطاع ما نسبته   ففي  .  المفهوم لديهم  ى الجامعي ة األول ة المرحل ة    % ٢٠من طلب من طلب

ى         ة عل ى دالل ا أعط شر مم امس ع سؤال الخ ى ال حيحة عل صورة ص ة ب ة اإلجاب ة الثانوي ةالمرحل  إمكاني

ذه    الصحيحة على السؤالين السادس عشر والسابع عشر،          اإلجابات النسبة من    هذهر  استمرا  النسب   إال أن ه

سادس عشر        اإلجاباتحيث آانت نسبة    .  لم تستمر مع أنها تتضمن نفس المفهوم        الصحيحة على السؤالين ال

شر   سابع ع ة     وال ى الجامعي ة األول ة المرحل دى طلب سبة%١٥، و%٣٥و% ٣٩٫٦ل ة ا  بالن ة  لطلب لمرحل

  .السؤالينآال الثانوية على 

  :المفهوم التاسع

 على ارتداد تلك األجسام    أخرى ستعمل يعتقد البعض من دارسي الفيزياء أن ارتطام أجسام متحرآة بأجسام           

  .للخلف مع عدم األخذ في االعتبار التباين في آتلتي الجسمين وسرعتيهم

شاهد           وتبين إجابات العينة على السؤال الثامن عشر عدم          ك الم وضوح الرؤية لدى أفراد العينة حيث تظل تل

د م   ففي حين    .  المستقاة من األفالم السينمائية هي المسيطرة على فهم المتعلم لهذه الحالة           سبته    أعتق % ٧٠ا ن

ار        الصحيحة على السؤال الثامن عشر ت      من العينة أن اإلجابة    ل في الخي سبته      )أ(تمث ا ن ان م ضا    ، ف % ٢٣ أي

ل العين ار من مجم د أخت ةة ق ر إال )ب (اإلجاب م يخت ا ل و % ٧، بينم صحيح وه ار ال ة الخي ل العين من مجم

  ).د(الخيار 

  -: على فروض البحثاإلجابة: ثانيا



ة رض  لإلجاب ى الف ة      عل ن طلب ال م ي آ ين أدائ صائية ب ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ق بع  األول والمتعل

صور     ويم ال اس تق ى مقي ة عل ة الثانوي ات المرحل ال    وطالب ي مج ية ف يع األساس ة بالمواض ة الخاص  الذهني

روق       ) ١ ( من الجدول   ح، حيث يتض  )ت(خدام اختبار الفروق    الميكانيكا الكالسيكية فقد تم است     ه ال توجد ف أن

ة الخاصة            ويم الصور الذهني اس تق ى مقي ة عل ة الثانوي ات المرحل ة وطالب ي آال من طلب ين أدائ إحصائية ب

  . ل الميكانيكا الكالسيكيةمجابالمواضيع األساسية في 

ة    ن طلب ي آال م ين أدائ ة إحصائية ب روق ذات دالل ود ف دم وج ق بع اني والمتعل ى الفرض الث ة عل ولإلجاب

ة الخاصة بالمواضيع األساسية في مجال            وطالبات السنة األولى الجامعية على مقياس تقويم الصور الذهني

ه ) ٢ (، حيث يتضح من الجدول     )ت(فروق  الميكانيكا الكالسيكية فقد تم استخدام اختبار ال       روق      أن  ال توجد ف

إحصائية بين أدائي آال من طلبة وطالبات السنة األولى الجامعية على مقياس تقويم الصور الذهنية الخاصة                

  بالمواضيع األساسية في مجال الميكانيكا الكالسيكية

  -:تحليل المسائل الكمية: ثالثا

طلبة المرحلة ، وإناثذآور  (العينة عليها من قبل أفراد اإلجابة تمت بعد تصحيح المسائل الكميه والتي

يتضح جليا التباين في مستوى أداء أفراد العينة، خصوصا عند مقارنة أداء ) ولى الجامعية والثانويةاأل

  في تلك المسائل، فالمسألةالمتضمنةومع أن تلك المسائل تتدرج من حيث مستوى األفكار .  واإلناثالذآور 

، صحيحة رجوعا إلى الفهم المستمد لمفهوم التسارعتطبيق مباشر لقانون التسارع بصورة إال هي   ماالثالثة

 أن العدد األآبر من أفراد العينة إال نوع من التصور الذهني، إلىوبالمقابل تحتاج المسألتان األولى والثانية 

 التي توصل لها من اإلجابةلنظر عن صحة الثالثة بغض ا المسألة في حل إالمن الذآور لم يبذل جهدا 

  .عدمها، مع عدم وجود أفكار ناضجة يمكن أن تمثل مصدرا لبداية حل بالنسبة للمسألتين المتبقيتين

عدم رغبة العينة من الذآور في بذل جهد السبب األول هو :  قد تحتمل أحد السببين التالينالنتيجة  هذهإن

م لبعض ما ن تلك المسائل قد أعطيت للطالب في سياق تقويم الفهخصوصا بالحل تلك المسألتين، ذهني 



عجز الطالب للتعامل مع تلك المسائل نظرا لقلة التصورات أما السبب الثاني فهو .  تمت دراسته من مفاهيم

 وهامر ديفيد  وهذا ما يتنافى مع تصور .  حلإلى التي يمكن تكوينها من أجل الوصول واألفكارالذهنية 

(David and Hammer, 2000) بان الفكر الفيزيائي يتمثل في القدرة على توليد آم من األفكار والتي 

 الثالثة من المسائل المسألة أنه من الواضح أنه نظرا لكون إال.  يمكن أن تمثل مصدرا لحل مشكلة معينة

ألتان المتبقيتان من المسائل في حين آانت المس.   لديهمإشكالية لدى العينة، فان بداية الحل لم تمثل المألوفة

 أن افتقاد العينة من إالالغير مألوفة للعينة مع أنهما في نطاق المحتوى المعلوماتي الذي تعلمه الطالب، 

وفي   . آانت وراء إخفاق تعاطي هؤالء الطلبة مع تلك المسائل فكرة أو بداية للحلإيجادالذآور للقدرة على 

ر، نجد أن العينة من اإلناث قد تعاملت مع المسائل الثالث جميعها، مع ثراء المقابل لنتائج العينة من الذآو

  .في التصورات الذهنية والتي يمكن أن تقود إلى حل

  )chi-square (٢استخدام اختبار آاولتحليل النتائج الكمية والبحث بعالقتها باألداء الكمي فقد تم 

 )chi-square(٢ آا لذا فان درجة}Ncolumns-1)(Nrows-1)=1({واحدةحرية  ةونظرا لوجود درج

 المحسوبة )chi-square(٢آا وحيث أن درجة  ؛٦٫٦٣٥ هي ٠٫٠١ذات الداللة اإلحصائية عند المستوى 

) ٣انظر الجدول رقم  ( للعينة بصورة عامهعند مقارنة مستوى األداء الكمي بمستوى األداء الكيفي) ٠٫٦(

داء الفرضية الصفرية المتعلقة باستقاللية مستوى األ ا يدعم هذقل من النقطة الحرجة، ولذلك فإنهي أ

  .الكمي بمستوى األداء الكيفي

-chi أنه للملفت للنظر أنه عند استثناء نتائج الطالب واالقتصار على نتائج الطالبات نجد أن اختبار إال

square  )أنظر (ي والكيفي  ايجابية للعالقة بين أداء الطالبات الكمإحصائيةسيعطي دالله ) ١٥=٢آا

 يتبين أنه (T-test) واختبار الفروق Chi-squareوبناء على النتائج السابقة في اختبار ).  ٤ رقم جدولال

 إلى التي تؤدي األفكارومع أن العينة تفتقد بصورة واضحة لمنهجية التعامل مع المسائل الكيفية؛ بمعنى أن 

  أن القصور يكمن في توظيف هذه األفكار للخروجإالحل المسائل الكمية قد تكن متوفرة لدى الطالب، 



 Problem Solvingح افتقار الطالب لمهارات حل المشكلة ضوبصورة أخرى يت.  بحلول للمسألة

Skills.  

 مع المسائل الفيزيائية خالل عدم قدرة المتعلم في التعاملمثل هذا الخلل لدى المتعلم يمكن رصده من  إن

، ولكن ما أن يقوم المعلم بتقديم بداية الحل فان النظري أو المفاهيمي الخاص بهاوالتي أتم دراسة الجزء 

  . نتيجةمواصلة الخطوات والوصول إلىالمتعلم يستطيع بعد ذلك 

  :توصيات الباحث

  :في حدود هذا البحث والنتائج الخاصة به يتقدم الباحث بالتوصيات اآلتية

 من دون توضيح ما قد ساسية وتحديدا في مجال الميكانيكاة األ الفيزيائياهيمإن تعريف المتعلم بالمف -١

 لن يضمن بأي حال من األحوال تكوين المتعلم للفهم مغلوطةينتاب هذا الفهم من تصورات 

 يجب أن تعمد إلى استشراف  الفيزياءتدريسوبناء على ذلك، فإن أساليب .  مالفيزيائي السلي

يمكن أن تؤثر على تكوينه للصور  ذهنية الطالب من تصوراتوتشخيص ما قد يعتري ذهن 

 إعداد  ومن هنا، فان برامج .معالجتها ليحل الفهم السليم بدال عنها المفاهيمية األساسية، وذلك بغية

ياء مهارات الكشف  معلمي الفيزإآساب وذلك من خالل  االتجاهمعلمي الفيزياء يجب أن تتبنى هذا

  .معالجتها مغلوطة وآيفية  المتعلم من مفاهيمعن ما يمكن أن يكونه

 المفاهيم المغلوطة يجب أن تعالج في ظل المنظومة المتكاملة للمنهج بما يشملة من محتوى إن -٢

 الكتب الدراسية والتي تعد آتبا مرجعية في تأسيس ومن هنا فان .وطرق تدريس وأنشطة تعليمية

في المرحلة الثانوية أو تلك المدرسة القاعدة الفيزيائية لدى المتعلم، سواء آانت تلك الكتب المدرسة 

 ومقارنتها بالمفاهيم ةبدقة تلك التصورات الملبوسورصد ت  يجب أن،في السنة األولى الجامعية

 .السليمة، وبعدها تعريض المتعلم لتلك المسائل والتي يمكن للمتعلم من خاللها تعميق ذلك الفهم



يمكن أن تتجه نحو حصر أآبر عدد من المفاهيم مع تنوع مجاالت الفيزياء، فان الدراسات الالحقة  -٣

الفيزيائية المغلوطة في مجاالت الفيزياء المختلفة لتكن مرجعا لمعلمي الفيزياء عند تدريسهم 

  .للمفاهيم الفيزيائية
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  لصور الذهنية  أدائي آال من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية على مقياس تقويم امقارنة

.194 .662 -1.044 38 .303 -.8000 .7664 -2.3515 .7515

-1.044 37.673 .303 -.8000 .7664 -2.3519 .7519

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

VAR00002
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the Mean

t-test for Equality of Means

Independent Samples Test

  
  ١جدول رقم 

  
  
  
  
  

  
   على مقياس تقويم الصور الذهنيةالسنة األولى الجامعيةأدائي آال من طلبة وطالبات مقارنة 

1.900 .190 .832 14 .419 .8750 1.0511 -1.3795 3.1295

.832 11.317 .422 .8750 1.0511 -1.4307 3.1807

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

VAR00002
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the Mean

t-test for Equality of Means

Independent Samples Test

  
  ٢جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  عند مقارنة أداء العينة الكمي والكيفي٢اختبار آا
  إجابات خاطئة  اموع

  أو

  ال اجابة

    إجابات صحيحة

٥١   

)٦٣,٧٥(%  

٢٠  

)٢١,٧( 

٣٦  

)٢٩,٣(  

  أداء مرتفع

٢٩  

)٣٦,٢٥(% 

١٤  

)١٢,٣(  

١٥  

)١٦,٧(  

  أداء منخفض

  اموع ٤٦ ٣٤  ٨٠

  ٣جدول رقم 
  

 عند مقارنة أداء طالبات السنة األولى الجامعية الكمي والكيفي٢اختبار آا
  إجابات خاطئة  اموع

  أو ال إجابة

    إجابات صحيحة

١٦  

)٨٠(% 

١  

)٤( 

١٥  

)١٢(  

  أداء مرتفع

٤  

)٢٠(% 

٤  

)١( 

٠  

)٣(  

  أداء منخفض

  اموع ١٥ ٥ ٢٠

 ٤جدول رقم 
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Abstract  
  
  

Physics between Qualitative and Quantitative Understanding: A Practical  
Study on Fundamental Mechanical Concepts 

 
    This study sheds a light on an important subject in teaching physics, which is 
physics misconception.  For this reason, the study focused on nine fundamental 
mechanical concepts that may be interrupted by improper understanding.  To 
achieve this goal, the researcher constructed a quantitative test and a qualitative 
inventory test to depict mechanical misconceptions, and determine the 
relationship between qualitative and quantitative performances. 
The study shows the following findings: 
First: Students possess improper understanding with regard to fundamental 
mechanical subjects. 
Second:  There are no statistical significant differences in the performance of 
11th grade female and male students on the scale of qualitative inventory test. 
Third:  There are no statistical significant differences in the performance of 
freshmen female and male students on the scale of qualitative inventory test.    
Fourth: There is a significant relationship between the qualitative and 
quantitative performances of freshmen female students. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ةملخص الدراس
  

  دراسة تجريبية على المفاهيم األساسية في الميكانيكا: الفيزياء بين الفهم الكيفي والكمي
  

  الفيزيائيةالمفاهيم"تسلط هذه الدراسة الضوء على أحد الموضوعات المهمة في تدريس الفيزياء، أال وهو 
 تلك بما ينتاتحديد ، وذلك من خالل دراسة بعض المفاهيم األساسية في مجال الميكانيكا و"المغلوطة
  :وتبين النتائج المستقاة من هذه الدراسة اآلتي.  من صور دخيلةالمفاهيم 
لبعض الموضوعات األساسية في وذلك  ،امتالك الطلبة لبعض الصور المفاهيمية المغلوطة -١

  .الميكانيكا
لى مقياس  ع)ذآور وإناث ( أداء طلبة الصف الثاني الثنوي توجد فروق ذات داللة إحصائية بينال -٢

 .األداء الكيفي
 على )ذآور وإناث ( أداء طلبة المرحلة األولى الجامعية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال -٣

 .مقياس األداء الكيفي
 .هم الكميحلة األولى الجامعية الكيفي وأدائتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء طالبات المر -٤

 
 
  

        
  لة قراءة واعية، ومن ثم اختيار اإلجابة التي تمثل اإلجابة الصحيحةالرجاء قراءة هذة األسئ

  
واني               ) ١ دة عشر ث ة لم ا النفاث شغيل محرآاته تسبح سفينة فضائية في عمق الفضاء الخارجي حيث قامت بت

اد   ة من إخم د دقيق ا مباشرة وبع اد محرآاته د إخم ضائية بع ة الف ين سرعة المرآب ارن ب دها، ق ل أن تخم قب
  :المحرآات

  .السرعة ثابتة في الحالتين  ) أ
د مضي                            ) ب ر من سرعتها بع اد المحرك أآب د إخم الي تكون سرعتها بع اطؤ وبالت تبدأ السرعة في التب

 .دقيقة
 .تبدأ السرعة بالتزايد وبالتالي ستكن السرعة بعد دقيقه أعلى من السرعة بعد إخماد المحرك ) ج
  .بوطستكن السرعة غير ثابتة حيث ستتأرجح بين الصعود واله) د

----------------- 
  

  :دفع جسم موضوع على طاولة آما بالشكل التالي حيث تم تمثيل الحرآة من خالل ثالث مراحل
  والجسم) اليد(المرحلة األولى هي مرحلة الدفع المباشر حيث التماس المباشر بين مصدر القوة 

  المرحلة الثانية وهي المرحلة التي تأتي بعد مغادرة الجسم سطح  اليد
  المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي تمثل توقف الجسم عن الحرة

  :حدد القوى المؤثرة على حرآة الجسم في آل حالة من الحاالت الثالث السابقة

  
  



  :الحالة األولى)      ٢
  .قوة دفع اليد  ) أ
 . قوة دفع اليد وقوة االحتكاك ) ب
 .قوة االحتكاك ) ج
 . قوةدال توج  ) د
 
  :الحالة الثانية)   ٣

  .قوة دفع اليد  ) أ
 .قوة دفع اليد وقوة االحتكاك ) ب
 .قوة االحتكاك ) ج
 . قوةدال توج  ) د
 
  :الحالة الثالثة)   ٤

 .قوة دفع اليد  ) أ
 .قوة دفع اليد وقوة االحتكاك ) ب
 . االحتكاكقوة ) ج
 . قوةدال توج  ) د

---------  
  

  
  
  :أثرت قوتين مختلفتين على جسم آما هو موضح بالشكل التالي، حدد االتجاة الذي سيسلكة الجسم) ٥

                                                            
  
  
  
  
  
  )أ

 

  
  
  
)      ب

  



  
  
  
  )ج

  

  
  
  
  
  )د

  

  
------------  

  
ين         h من على ارتفاع     mأسقطت آرة آتلتها    ) ٦ ى اليم  على سطح طاولة مما ادى الى تذبذبها باتجاة افقي ال

ل من  دارا أق سطح مق ا عن ال ة من hوارتفاعه وة العمودي ة الق ا هو أفضل وصف يمكن أن توصف ب ، م
  :الخيارات التالية

  .سطح الطاولة ال يؤثر بأي قوة عمودية على الجسم  ) أ
 )mg( أقل من وزن الجسم القوة العمودية  ) ب
 )mg( القوة العمودية تساو وزن الجسم  ) ج
 )mg( القوة العمودية أآبر من وزن الجسم ) د
  

-------------  
  
ة                      ) ٧ اة حرآ ة الثالجة هي نفس اتج ا، وآانت حرآ ة دائم إذا آانت القوة المحصلة المؤثرة على ثالجة ثابت

  :ة الثالجةالقوة المحصلة، أي من العبارات التالية تصف حرآ
  .تتباطأ الثالجة أثناء حرآتها على السطح  ) أ
 .تتحرك الثالجة بسرعة ثابتة على السطح ) ب
 .تتسارع الثالجة أثناء حرآتها على السطح)ج
  .ال يمكن اإلجابة نظرا لنقص المعلومات) د
ا أد           ) ٨ شرق مم اة ال دل           ىدفعت ثالجة على سطح باتج د سرعتها بمع ى أن تزي ا      / سم  ١ إل ة أثن ء ث آل ثاني

 :أي من هذه العبارات تمثل أفضل وصف للقوة المحصلة المؤثرة على الثالجة.  حرآتها
  .تزداد  ) أ
 . تقل ) ب
 .ثابتة) ج
  .ال يمكن اإلجابة نظرا لنقص المعلومات) د

--------------  
  
 سم لكل ثانية، بينما يدفع أحمد ثالجة أخرى ٣٠يدفع محمد ثالجة باتجاة الغرب حيث تتحرك بسرعة ) ٩

 سم لكل ثانية، إذا آان السطح الذي تتحرك علية الثالجتان هو نفس السطح، أي ١٠ الشرق وبسرعة باتجاة
  :من الجمل التالية ستكن صحيحة

  . الثالجة التي يدفعها محمد تتعرض لقوة محصلة أآبر من تلك التي يدفعها أحمد  ) أ



 . محمدالثالجة التي يدفعها أحمد تتعرض لقوة محصلة أآبر من تلك التي يدفعها  ) ب
 .القوة المحصلة ثابتة على آل من الثالجتين) ج
  . توفر المعلومات الخاصة بكل من الثالجتينمال يمكن اإلجابة نظرا لعد) د

----------------------  
  
ع     ) ١٠ وة دف ث أصبحت ق ا حي شغيل محرآاته ث قامت بت ارجي حي ضاء الخ ي الف سبح ف ضائية ت فينة ف س

  :من هذه الجمل ستكن صحيحة أثناء عمل المحرآاتنيوتن، أي ١٠٠٠المحرك للسفينة 
 .ستبدأ سرعتها في التزايد ومن ثم ستصل إلى سرعة ثابتة  ) أ
 . في البداية ستزيد سرعتها ولكن بعد ذلك سيبدأ التسارع في االنخفاض التدريجي ) ب
 .في البداية ستزيد سرعتها و بعد ذلك ستتسارع بمعدل ثابت) ج
  .ذلك سيبدأ التسارع في التزايد التدريجيفي البداية ستزيد سرعتها وآ) د

-------------  
  

دارها               ) ١١ وة مق  ٢٠الشكل التالي يعرض انزالق جسم على سطح أملس في االتجاة الموضح عندما بدأت ق
أثير                          وة في الت دأ الق د أن تب نيوتن بالتأثير علية في اتجاة اليمين، أي من هذة األشكال ستمثل حرآة الجسم بع

  :علية

   

  )       د    )ج       )  ب       ) أ
  
  

--------------------  
  
  
  

الشكل التالي يوضح المسار الذي ستسلكة آرة مربوطة بخيط حيث تتحرك هذه الكرة على سطح ) ١٢
باتجاة عكس عقارب الساعة، اذا انقطع الخيط الواصل بالكرة عند النقطة الموضحة بالشكل فما هو أملس 

  :المسار الذي ستسلكة الكرة

  
  



   )د) ج ) ب) أ
 

--------------  
  

 غم واالخرى ١٠األولى تزن (علقت آرتان من البليارد لهما نفس الحجم وتختلفان في آتلتيهما ) ١٣
ين لهما نفس الطول آما يوضح الشكل، فيما لو أنقطع الخيطين عند نفس اللحظة، بواسطة خيط)  غم٢٠

  ):مع إهمال مقاومة الهواء( فان سرعة الكرتين ستكن وفق التالي 

   
 .الكرة األولى أسرع من الكرة الثانية  ) أ
  .الكرة األولىالكرة الثانية أسرع من  ) ب
 .الكرتان لهما نفس السرعة ) ج
  .ال يمكن اإلجابة على السؤال لنقص المعلومات) د

---------------------  
  

وة                    ) ١٤ ين بق م شد أحدهما لليم وتن  ١٠الشكل التالي يوضح صندوقين مربوطين بواسطة خيط، حيث ت .   ني
  ):الخيط الثاني(وقين أي من هذة العبارات ستكن صحيحة بخصوص الخيط الواصل بين الصند

)  أ
  . نيوتن١٠الشد سيكن أقل من 

  . نيوتن١٠الشد سيكن أآبر من ) ب
  . نيوتن١٠الشد سيكن ) ج
  .ال يمكن اإلجابة على السؤال إال بعد معرفة آتلة آال من الصندوقين) د

------------------------  
   
  
الي       عند سحب الجسم األول   ) ١٥ ان الخيط    ( بقوة ثابتة، فان تسارع آال من الجسمين سيكن وفق الت ا ب علم

  ):صلب وغير قابل للتمدد



  
  

 .ع الجسم الثاني تسار<تسارع الجسم األول   ) أ
 .تسارع الجسم الثاني> تسارع الجسم األول  ) ب
  .تسارع الجسم الثاني= تسارع الجسم األول ) ج
  .تسارع المجموعة ال يمكن التنبؤ به) د
  
الي          ) ١٦ ان الخيط    (عند سحب الجسم األول بقوة ثابتة، فان تسارع آال من الجسمين سيكن وفق الت ا ب علم

  ):صلب وغير قابل للتمدد

  
 . تسارع الجسم الثاني<تسارع الجسم األول   ) أ
 .تسارع الجسم الثاني> تسارع الجسم األول  ) ب
  .يتسارع الجسم الثان= تسارع الجسم األول ) ج
  .تسارع المجموعة ال يمكن التنبؤ به) د

---------------------  
  

علما بان الخيط (عند سحب الجسم األول بقوة ثابتة، فان تسارع آال من الجسمين سيكن وفق التالي ) ١٧
  ):صلب وغير قابل للتمدد

  
 . تسارع الجسم الثاني<تسارع الجسم األول   ) أ
 .تسارع الجسم الثاني> تسارع الجسم األول  ) ب
  .تسارع الجسم الثاني= تسارع الجسم األول ) ج
  .تسارع المجموعة ال يمكن التنبؤ به) د

-----------------  
  

  
  
  
  
  
  



شكل   (ق رصاصة على أحد األشخاص أثناء تجولة في أحد الشوارع           تم إطال ) ١٨ ا بال ذة      )آم ، أي من ه
ذا الشخص                  ة ه ى حرآ أثير الرصاصة عل سي          ( العبارات التالية تجسد ت ا النف بغض النظر عن تأثيره

  ):وردة الفعل المصاحبة لذلك

                                                                                                       
  ).سيرتد إلى الخلف(سيتحرك الشخص إلى الخلف نتيجة لتأثير الرصاصة ) أ
ستخترق هذة الرصاصة جسد هذا الشخص، وسيتوقف عن الحرآة عند النقطة التي آان عندها أول     ) ب

  .ما تعرض جسمة للرصاصة
  .أثر الرصاصة ال يمكن التنبؤ به) ج
  .سيظل الشخص يتقدم إلى األمام ولن تؤثر على حرآته) د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  حل المسائل التالية مع رجاء تدوين أي فكرة قد تخطر على بالك بجانب الحل
  
 

ى بكر          )١ درها            تم تعليق جسمين متساويي الكتلة بخيط يمر عل ة ق دما أضفنا آتل ساء وعن ى     ٣٠ة مل  جرام إل
درة      سارع ق ة بت ت المجموع سمين تحرآ د الج سارع      . ٢ث/ م٠٫٤أح سمين ؟  ت ن الج ل م ة آ ي آتل ا ه م

 الجسمين؟ وما مقدار قوة الشد في الخيط؟
  

  آجم برمي آرة طبية٧٠بينما آان أحمد ومحمد يلهوان في صالة الثلج، قام أحمد والذي يزن ) ٢
م  ٢٠ آجم وبسرعة    ١٥تزن   تقط                         / آ ى أن يل ا أضطره إل ثلج مم ى ال ا عل ان واقف ذي آ د وال ى محم ساعة عل

د       .  الكرة ومن ثم التزحلق معها على الثلج       ان وزن محم د وسرعة             ٦٠إذا آ م ستصبح سرعة محم  آجم، آ
  محمد للكرة والتزحلق معها؟ نالكرة بعد احتضا

  
ماهو تسارع القطار .  دها يواصل مسيرة بسرعة ثابتة ، وبعAيتسارع قطار من السكون إلى نقطة ) ٣

  . باالعتماد على المعلومات المعطاة لكAتحديدا في اللحظة التي تسبق وصولة للنقطة 

  
  

  
  
  
  
  
  

 
 


