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 ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية األبعاد السداسية في تعديؿ  : ىدؼ الدراسة

 التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لطمبة الصؼ السابع األساسي بغزة. 

 : اتبع الباحث المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي. منيج الدراسة

: تـ اختيار عينة الدراسة مف طالب الصؼ السابع االساسي في مدرسة بنيف عينة الدراسة 
 ( طالبان.70رفح االساسية "أ", كبمغ عددىا )

  .مـكدليؿ لممعفقرة , 30صكرات البديمة مككف مف : تـ إعداد اختبار لتشخيص الت أدكات الدراسة

 نتائج الدراسة : 

( في تعديؿ التصكرات البديمة α = 0.05) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
لممفاىيـ العممية بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة 

المجمكعة الضابطة كما يقيسيا اختبار تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لصالح 
 .التجريبية

( بيف متكسط درجات ذكم α = 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
التحصيؿ المرتفع مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار تشخيص التصكرات البديمة 

 بية.لممفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجري
بيف متكسط درجات ذكم  (α = 0.05ل داللة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك 

التحصيؿ المنخفض مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التصكرات البديمة لممفاىيـ 
 العممية لصالح المجمكعة التجريبية.

  تكصيات الدراسة : 
إضافة استراتيجية األبعاد السداسية إلى مساقات طرؽ التدريس في الجامعات  .1

 كالعمؿ عمى تدريب الطالب المعمميف عمى كيفية التدريس بياالفمسطينية 
 االىتماـ بتدريب المعمميف عمى كيفية الكشؼ عف التصكرات البديمة كمف ثـ تعديميا .2

 , التصكرات البديمة , المفاىيـ العممية pdeodeاألبعاد السداسية استراتيجية  كممات مفتاحية :
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Abstract 
Objectives of the study: This study aims at identifying the impact of 

employing the pdeode strategy in modifying the alternative conceptions 

of scientific concepts of the seventh graders grade in Gaza. 

Research methodology: The researcher used the descriptive and quasi-

experimental approaches.  

Study sample: The sample of the study was selected from the seventh 

grade primary students in Rafah Elementary Boys’ School "A". the 

number of subjects was (70) students. 

Tools of the study: A test was developed for the diagnosis of alternative 

conceptions that consists of 30 paragraphs, and a teacher's guide was 

developed as well. 

The most important findings of the study: 

There are statistically significant differences at the level of significance 

(α (.0.0 ≥  in modifying the alternative conceptions of scientific concepts 

between the mean scores of the experimental group students and the 

mean scores of the control group as assessed by the  diagnostic test of 

alternative conceptions of scientific concepts in favor of the 

experimental group. 

There are statistically significant differences at the level of significance 

(α (.0.0 ≥  between the mean scores of high achievement students in both 

the experimental group and the control group in the diagnostic test of 

alternative conceptions of scientific concepts in favor of the 

experimental group. 

There are statistically significant differences at the level of significance 

(α (.0.0 ≥  between the mean scores of low achievement students in both 

the experimental group and the control group in the diagnostic test of 

alternative conceptions of scientific concepts in favor of the 

experimental group. 

The most important recommendation of the study:The researcher 

recommended the need for preparing diagnostic tests for alternative 

conceptions of scientific concepts and holding workshops for teachers to 

be trained on how to identify alternative conceptions of scientific 

concepts among students, and the need to use modern teaching strategies 

that aim at modifying the alternative conceptions of scientific concepts. 

Keywords: pdeode, scientific concepts, alternative conceptions 
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 إىداء

إف الجماؿ سره تفيمو أركاحنا كتنمك كتفرح بو.. أما أفكارنا فتقؼ أمامو حائرة محاكلة التحديد 
تقؼ عاجزة في ظالؿ أركاح تناطح الجكزاء.. ىك سياؿ خاؼو كالتسديد كالتجسيد باأللفاظ كلكنيا 

عف العيف يتمكج بيف عكاطؼ الناظر كحقيقة المنظكر.. الجماؿ الحقيقي ىك أشعة تنبعث مف 
قدس أقداس النفس كتنير خارج الجسد مثمما تنبثؽ الحياة مف أعماؽ نكاة لتعطي الزىرة لكنان 

نح كمف يستحؽ في  لحظة يكلد فييا ذلؾ الميؿ كعطران.. ىك تفاىـ فطرم يكلد بيف مف يم
المترفع لمحب.. فيؿ فيـ ضمأ أركاحنا ما يجعمنا نرل أصحاب العطاء  شمكسان.. أـ ىي سكرة 

 شباب كفتكة ساعد تجعمنا نرل أنفسنا رسكمان كأشباح.

 إلى ركح أخي الشييد ىيثـ الشاعر.. ككؿ الشيداء

 أبي.. أمي.. أخكاتي.. زكجتي.. ابنتي..

 أصحاب األلؽ كالعطاء..

 أتقدـ نحككـ عبر يقظة صادقة النبض لكؿ ما ىك منكـ يكبير فيَّ كأكبر بو..

 شكران 
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 شكر كتقدير

 كعطائو كرمو عمى كثناء , بفضمو اعترافان  نعمتو كأشكر أحمده العالميف رب هلل الحمد   

ذٍ العزيز : ) كتابو في القائؿ بُّكيـٍ  تىأىذَّفى  كىاً  ـٍ  شىكىٍرتيـٍ  لىًئف رى ىًزيدىنَّكي لىًئف ۖ   ألى  (.لىشىًديده  عىذىاًبي ًإفَّ  كىفىٍرتيـٍ  كى
الناس  يشكر ال اهلل عميو كسمـ(, القائؿ " مف ىمحمد )صم الكريـ عمى الرسكؿ كالسالـ كالصالة

 ال يشكر اهلل " 

 إبداء مف المتكاضع العمؿ ىذا إنجاز في ساىـ مف كؿ كأقدر أشكر أف لي كيطيب   

 في الدراسة مسار كتعديؿ حياتي في البارز الدكر ليا كاف كالتي , األفكار كطرح النصائح

االستاذ  عميدىا في التربية متمثمة ككمية االسالمية  لجامعة الجزيؿ فالشكر , الصحيح االتجاه
 ألستاذل كالتقدير الشكر عبارات بأسمى كأتقدـ كما .. (فتحية صبحي المكلك)  : الدكتكر

دكران  كمقترحاتو ول كاف كالذم , الدراسة ىذه عمى اإلشراؼ لقبكلو( الناقة أحمد صالح): لدكتكرا
 . كالثناء االحتراـ كؿ مني فمو الصحيح, الطريؽ إلى الرسالة تكجيو في كاضحان 

 : الفاضؿ كالدكتكر ,  مجدم سعيد عقؿ : الفاضؿ الدكتكر مف لكؿ كالتقدير بالشكر أتقدـ كما
 . الرسالة مناقشة لقبكليماحاـز زكي عيسى.. 

خكتي كأخكاتي, العزيزيف كالدم إلى كتقديرم شكرم بخالص كأتقدـ     دعـ كؿ قدمكا الذيف كا 
 . الصحة كالعافية دكاـ ليـ فأتمنى , المتكاضع العمؿ ىذا إلنجاز

رشادان  نصحان  مسيرتي شاركني مف لكؿ كاالمتناف الحب مشاعر بكؿ أتكجو كأخيران      كا 

 التكفيؽ,, كلي كاهلل . الجزاء خير اهلل فجزاىـ صكرة بأفضؿ العمؿ ىذا لخركج
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 الفصؿ األكؿ

 خمفية الدراسة كأىميتيا

 الدراسةمقدمة 

تشيد األلفية الثالثة تطكران معرفيان كمعمكماتيان كبيران كسريعان في شتى مجاالت الحياة , كعمى    
جميع األصعدة كالمستكيات , حيث بدا الجانب المعرفي اليـك في أكج عطاءاتو , األمر الذم 
ينعكس بدكره عمى الحياة بشكؿ عاـ كعمى النظاـ التعميمي بشكؿ خاص , فال يمكف لمتعميـ 

مناىجو كفمسفتو كأدكاتو أف يبقى بمنأل عف ىذه النقمة المعرفية الكبيرة التي يشيدىا العالـ كالتي ب
مف شأنيا الكصكؿ بالحياة اإلنسانية إلى حياة كريمة قكاميا اإلنساف الصالح كالمفيد في سبيؿ 
صناعة غد مشرؽ , كلف يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ تكاثؼ كتعاضد الطاقات ضمف منظكمة 

بكية تعميمة متميزة قادرة عمى النيكض باإلنساف كتككيف االنساف المبدع الكاعي الناضج تر 
ليساىـ بدكره بيذا التطكر باإلضافة كالتيذيب كالتعديؿ كسط عالـ يمكج بالتحكالت كالتغيرات 
كتتدفؽ فيو المعمكمات كالمعارؼ بشكؿ يصعب تقنينو كالسيطرة عميو, لذا كاف مف الضركرم 

عقكؿ الكاعية المؤتمنة عمى حاضرنا كمستقبمنا فيما بعد كالتي ستحط بنا بإذف اهلل عمى صناعة ال
 شكاطئ المعرفة المستقيمة التي ال غبش كال تدليس فييا . 

كتؤكد جيكد إصالح التربية العممية كمناىج العمكـ العالمية عمى المستقبؿ , كبناء المعرفة    
ا كاستخداميا كتنمية الثقافة العممية كقدرات االستقصاء مف حيث بناؤىا كفيميا كاالحتفاظ بي

العممي كالتصميـ التكنكلكجي كميارات حؿ المشكمة كالقدرة عمى اتخاذ القرارات في المنظكر 
 في العمـ كتطبيقاتو )زيتكف,الشخصي كاالجتماعي كتعرؼ المخاطر كالتكيؼ مع التغير 

 .( 16ـ, ص2010

نماط الحياة اإلنسانية أعمى تسخير ىذه الجيكد بما يخدـ  عمؿفكاف مف الضركرة بمكاف ال    
 كمف ضمنيا النظاـ التعميمي الذم يعتبر النكاة األكلى في عالـ المعرفة .
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فالمتأمؿ بالتطكر اليائؿ كالذم المس جميع جكانب الحياة البشرية يصؿ إلى الدكر الياـ    
دع المفكر القادر عمى تقديـ حمكؿ كنظريات الذم يمعبو العقؿ البشرم الفذ العقؿ البشرم المب

ىمية في مياديف التربية المعاصرة إلسياماتيا في بيؽ, فطريقة التفكير ليا بالغ األقابمة لمتط
بطريقة تنمية القدرات الفردية في التعامؿ مع المعمكمات لمكصكؿ إلى الترابط العالئقي بينيا 

كاألكثر منطقية كالتي تصب في خدمة البشرية  ستدالالت السميمةنقدية تحميمية مف خالؿ اال
فراد في ميد تعمميـ كالحياة عمى كككب األرض, لذلؾ كاف مف األىمية بمكاف العناية باأل

بيا مف أجؿ إعدادىـ إعدادان يؤىميـ إلى  حتكاؾاالبمصادر المعمكمة كطرؽ  كاالىتماـكتربيتيـ 
 التعامؿ مع المعمكمات بطريقة قكيمة لمكاجية تحديات الغد. 

, بحيث أصبح التعميـ المحرؾ األساس في عممية  كشامالن  جذريان  لقد تغير مفيكـ التعميـ تغيران    
تعميـ يسمح بتبادؿ نساف مف الخبرات كالقدرات , اممة كالكسيمة الفعالة لتمكيف اإلالتنمية الش

عمى  كمف ىذا المنطمؽ أصبح لزامان  ختياركاال االختالؼكسط أجكاء تعزز النقاش  كحرية اآلراء 
القائميف عمى النظاـ التعميمي النيكض بمفردات التعميـ الثالثة, ابتداءن بالطالب المبدع الخالؽ 

لكاعي القادر عمى استخداـ المتزف بصفتو محكر العممية التعميمية  كصكالن بالمدرس الناضج ا
استراتيجيات جديدة كمرنة كالمنكط بو التكجيو كاإلرشاد , كانتياءن بالمدرسة ككنيا الكعاء 

 كالحاضنة لألنشطة التعميمية .

, فإف ذلؾ يتطمب تطكير ياـي اليائؿ الذم نالحظو ىذه األالمعمكمات نفجاراالكفي ضكء    
المسئكلية في التعامؿ مع ىذا الكـ الالمحدكد مف طريقة لمتعمـ تشجع الطمبة عمى تحمؿ 

, الذم يفيـ الطالب مف ع عمى التعمـ العميؽ, كيشج, كيركز عمى مبدأ التعمـ بالعمؿ المعارؼ
شرحيا أك تكضيحيا بكمماتو , كيتكقع أف يككف قادرا عمى اللو المادة التعميمية بشكؿ أفضؿخ

, كيعمؿ جاىدا عمى حؿ المشكالت أسئمة المعمـلمختمفة, كيجيب عف , كيطرح األسئمة االخاصة
عقؿ كزامؿ لى تعميمات مفيدة بشأنيا . )سعادة ك المتنكعة بعد التعامؿ بفاعمية معيا كالكصكؿ إ

 ( .41ـ, ص2006بكعرقكب, كأ كاشتية

ف     عمى كقدرتو المتنكعة التعميـ التدريس كاستراتيجيات بطرائؽ الكاسعة المدرس معرفة كا 
 عممية تصبح بحيث المناسبة لمتطبيؽ, التدريسية الظركؼ معرفة في شؾ بال تساعد استخداميا,
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 بحياتيـ اليكمية الصمة ككثيقة لقدراتيـ كمناسبة لممتعمميف إثارة كممتعة كأكثر شيقة التعميـ
 (.57ص, ـ2002 ,)مرعي كالحيمة .المستقبمية كتطمعاتيـ كرغباتيـ كاحتياجاتيـ

التدريس ىي الخطكة األكلى في إنشاء أجياالن ليـ القدرة عمى اإلبداع لذلؾ تعتبر طرؽ    
تتمثؿ يس العمكـ لتحقيؽ غايتيف ىامتيف كالتميز خاصة في مجاؿ العمكـ , حيث ييدؼ تدر 

األكلى في اكتساب التالميذ كـ منظـ مف المعمكمات في مجاؿ معيف , كالثانية تتمثؿ في تنمية 
منظـ مف المعارؼ الت المرتبطة في ىذا المجاؿ الكتساب كـ قدرة التالميذ عمى حؿ المشك

 ( .661ـ, ص2000, كالعمـك ) البنا

مف ىنا جاءت الحاجة إلى تكاثؼ الجيكد التربكية كالعممية ضمف جانبيف تكعكييف تربكييف    
التعميمية السمبية   جتماعيةااليتطرؽ إلى الكشؼ عف المكركثات يسيراف جنبان إلى جنب األكؿ 

ؿ عاـ ثـ فمف ثـ تعديميا, منظكمة المفاىيـ المثقكبة كالتي ما زاؿ يرتع فييا العقؿ العربي بشك
ك بدكف قصد كمكتسبات اجتماعية انتقمت بالتكارث كالتقميد أالمتعمـ بشكؿ خاص بقصد 
كسميف محيط بو خارج المدرسة أك داخميا, مكتسبات ميترئة مف  كاالحتكاؾ بكؿ ما ىك غثو 

قؼ حجر عثرة في طريؽ النيكض بمنظكمة مفاىيمية تككف أساسان لحضارة ربما شأنيا أف ت
بعد ذلؾ, ثـ في الجية المقابمة كال يقؿ أىمية عما سبؽ ذكره بؿ ربما يأتي كنتيجة  طبيعية 

ساليب أعمى التربكييف استحداث طرؽ ك  نو لزامان ألبند األكؿ باعتباره سببان, نجد ممتصقة با
ر ايجابية األمر الذم مف شأنو نقية الخرائط الذىنية كرسميا بطريقة أكثتدريسية تساىـ في ت

نتاج بشكؿ أكثر فاعمية مساىمان في اإل رتقاء بكعي المتعمـ كاقحامو في مجتمعو فيما بعداال
 االجتماعي التربكم السميـ.

عمييا  تؤكد أف ينبغي التي الميمة األىداؼ أحد أف كالتعميـ بالتربية الميتميف معظـ كيرل   
 عمى التأكيد ىك المتعددة التعميمية كالمستكيات , المختمفة الدراسية المكاد تدريس في المدارس

 كاليكسؼ, تقدمان )سعادة األكثر لمتعمـ األساس القاعدة تشكؿ المفاىيـ ألف تعمـ المفاىيـ,
 (.92 -91ـ, ص ص1988
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المعرفة  كمفتاح العمـ لغة فيي , البيئة تعقد مف تقمؿ أنيا في العممية المفاىيـ أىمية كتبرز   
 تشكؿ التي كالظكاىر, كاألشياء األحداث مف كبيران  عددان  كتصنؼ تنظـ إنيا حيث العممية,

المفاىيـ  تساعد كما العمـ, نتاج تمثؿ التي المفاىيمية كالبنى الرئيسة العممية بمجمكعيا المبادئ
اليكمية )خطابية كالخميؿ,  الحياة مكاقؼ في الفرد تعترض التي حؿ المشكالت في العممية
 (.197ـ, ص2001

 تعتبر فإنيا لذا سميمة, بصكرة التالميذ تعمـ في الفاعمة المساىمة إلى المفاىيـ كتؤدم   
 كثيقة لمتمميذ بالنسبة كتبقى  ,الذىنية لمعمميات بالنسبة القيمة الثابتة النقدية بمثابة العممة

 . (94ص ـ,1988كاليكسؼ,  )سعادة يحيياىاالتي  بالحياة الصمة

 كالميتميف التربكييف قبؿ مف كبيران  اىتمامان  العممية لممفاىيـ البديمة التصكرات القت كقد   
 كعقكليـ المدرسة إلى يأتكف ال الطمبة أف إلى الدراسات أشارت حيث كالتعمـ, بعمميتي التعميـ

 مف المفاىيـ مف الكثير يحممكف لكنيـ , يريدكف ما المعممكف عمييا ينقش بيضاء, صفحات
 البيئة مكجكدات مع يتعاممكف األفراد ألف طبيعي, أمر كىذا اليكمية كخبراتيـ حياتيـ كاقع

 المباشرة خبراتيـ مع تتفؽ البيئة تمؾ عف بيـ مفاىيـ خاصة فيككنكف , كمتغيراتيا كظكاىرىا
 (.180ص ـ,2001)خطابية كالخميؿ, المجاؿ ىذا في

 ذاتو, المعمـ إلى يرجع فبعضيا البديمة, التصكرات تككيف في تسيـ التي المصادر كتختمؼ   
 المتعمـ إلى يرجع كبعضيا , لطالبو يقدميا التي المفاىيـ بعض حكؿ تصكرات مف بما يممؾ

 البيئة مع تفاعمو خالؿ مف الشخصية خبراتو نتيجة بديمة تصكرات لديو حيث تتككف ذاتو,
 قد معتادة بطريقة معرفي محتكل تقديـ مف التعمـ حجرات داخؿ ما يحدث كأيضان  المحيطة,

 حكؿ المدرسية الكتب في المتضمف المحتكل إلى , باإلضافة التصكرات ىذه تشكيؿ في يسيـ
 -137ـ, ص ص2001كطريقة تقديـ ىذه المعرفة )العطار, العممية كالمفاىيـ الظكاىر بعض
138.) 

كفي سياؽ متصؿ نجد أف مادة العمـك تعتبر ركيزة المكاد الدراسية األخرل باعتبارىا مف    
المكاد الدراسية التي ليا عالقة بحياة الطالب كمجتمعو , كأف تدريسيا ال يقتصر عمى مجرد نقؿ 
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نما ىك بناء عقمي كمعرفي ككجداني كاجتماعي ,  لذلؾ جاء اىتماـ عمماء التربية  المعرفة كا 
طرؽ كاستراتيجيات حديثة قائمة عمى تفعيؿ دكر الطالب بشكؿ أكبر كاعتباره محكر  عمى

العممية التعميمية مف أجؿ صقمو كالتركيز عمى ككنو أيقكنة النظاـ التعميمي الفعاؿ, ثـ ككنيا 
زاخرة بالمفاىيـ العممية كالتي قد تيدرس بطريقة خاطئة عند الطالب, مفاىيـ متعمقة بحياة المتعمـ 

بكؿ ما ىك جديد, لذا ينبغي أف تككف تمؾ التصكرات البديمة التي تككنت في أذىانيـ محؿ ك 
تقدير كاىتماـ, بيدؼ تحميؿ التصكرات البديمة المقبكلة مف خالؿ الكشؼ عنيا كمعرفة أسباب 

 كمصادر تككنيا كالعمؿ عمى تعديميا. 

طاران يحتكمكف البنائية بالنسبة لمكثير مف التربكييف ك  النظرية كتعتبر    خاصة المعمميف مرجعان كا 
إليو كيأخذكف بو مف أجؿ االرتقاء بأساليب كطرؽ التدريس بحيث تعطي مدل أكسع مف التحرؾ 

مف طرؽ التدريس التي يصعب عمييـ تنفيذىا بسبب عكامؿ متعددة مثؿ المنياج كالبيئة  بدالن 
ائية بمعناىا المعركؼ اآلف ليا جذكر المدرسية كالبيئة الخارجية , كبالرغـ مف أف النظرية البن

تاريخية قديمة تمتد إلى سقراط إال أنيا تبمكرت في صكرتيا الحالية عمى ضكء نظريات الكثير 
مف المنظريف المعاصريف مثؿ جالسرفيمد كأكزكبؿ كفيجكتسكي ككيمي , كغيرىـ  حيث يرل 

 ؼ األلماني الشرقي كنتسك ف البنائية قد بدأت عمى يد الفيمأحد أعالـ التربية بركنر أ
 (1804/1724 kant مف خالؿ األفكار التي طرحيا في كتابو " نقد العقؿ المحض " عندما )

 ( .16ـ, ص1992, لصكره كمقكالتو )زيتكف كزيتكف قان رأل أف العقؿ ينشئ المعرفة كف

لمبنائية أفضؿ أشكاليا حكؿ كيفية اكتساب المعرفة بينما   jean piagetكقدـ جاف بياجيو    
يعتبر أرنست فكف كجالسرفيمد أفضؿ منظرم البنائية المعاصريف كىك أفضؿ مف كتب عف 
البنائية حيث اشتير بقكلو " ال يبدأ اىتماـ المعمـ الحقيقي بالكشؼ عما يدكر في عقكؿ طمبتو , 

 (.5ـ, ص2002 ,كأنيا سمعة تعطى لمطمبة " )ذيابرفة ك إال بعد أف يكؼ عف التعامؿ مع المع

ىك تخريج أفراد قادريف عمى  كيرل بياجيو اف اليدؼ األساسي لعممية التربية في ىذا العصر   
عمى اإلبداع كالكشؼ عف  شياء جديدة كليس ما فعمتو األجياؿ السابقة حيث يككنكا قادريفأفعؿ 

 ( .64ـ, ص1995, الجديد )المقاني
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ف الطالب يبني معرفتو بنفسو لذلؾ لـ يعد  المعمـ أمـ البنائي عمى الفكرة التي ترل التع كيعتمد   
لعممية التعمـ لذا عميو أف يضع في ذىنو أف بناء  لممعرفة بؿ ميسران  في الصؼ البنائي ناقالن 

ابقة كاالىتماـ كدرجة المشاركة المعرفة مختمؼ لدل الطمبة المتعمميف الختالؼ المعرفة الس
 ( .24ـ, ص2007 ,زيتكف)

عمى أفكار النظرية البنائية كما  ميمان  كتطبيقان  تعتبر استراتيجية األبعاد السداسية نمكذجان    
استراتيجية  االستراتيجيات تمؾ تسعى إليو مف جعؿ المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية  . كمف

(PDEODE) حميا إلى يسعى حقيقية مشكالت مكاقؼ أك مكاجية عمى الطمبة تييئ كالتي 
 عف كباحثان  النمكذج مكتشفان  ىذا في الطالب دكر كيككف كالبحث, كالمالحظة كالتفسير بالمناقشة
إدارة  في كمشاركان  التعمـ لبيئة كمرشدان  منظمان  المعمـ كيككف دكر تعممو, عف كمسؤكالن  المعرفة
 عمى كتحفيزىـ لمعتقداتيـ ليصبحكا كاعيف الطالب مساعدة في تفيد ككنيا كتقكيمو, التعمـ
 فرصة كما تعطييـ بيا كالتنبؤ لحميا افتراضات ككضع المشكالت ركح حؿ فييـ كتنمي تحدييا
تراعي  أنيا كما تعاكنية اجتماعية كمفاكضات بيف المتعمميف كتشجع التفاعؿ أراءىـ عف لمتعبير
 ( .389-384ص ص ,ـ2013, )قطامي.  المتعمميف بيف الفردية الفركؽ

 Kolari, and 2003كىذه االستراتيجية اقترحيا في البداية ككالرم كسفاندر عاـ    
Savender, 2003) 2005( كاستيخدمت ألكؿ مرة مف قبؿ ككالرم كزمالئو عاـ 

(kolari,viskari,&savander,2005)   يتمتع  كىي استراتيجية تعميـ ميمة ألنيا تعطي مناخان
.)  يـ األحداث اليكمية كالتنبؤ بيانيا كسيمة لمساعدة الطالب لفبالنقاش , كتنكع اآلراء , كما أ

 ( .ـ2013, قطامي

 مف ظاىرة أك كاقعية, مشكمة أك مكجينا, سؤاالن  المعمـ طرح خالؿ مف االستراتيجية ىذه كتبدأ    
 ثـ تنبؤات بعمؿ عمى أثرىا الطالب يقـك لتفكيره, كمثيرة الطالب اىتماـ تككف مكضع الظكاىر,
كيحمميا,  البيانات, كيجمع األنشطة, كينفذ فيصمـ, مف األنشطة بمجمكعة بعدىا كيقـك يبررىا,
 في تعاكنيان  األنشطة ىذه في كيككف العمؿ, نتاجات مجمكعة إلى خالليا مف ليتكصؿ كيفسرىا,
 االتزاف عدـ حالة مف تخمؽ فرصان  الجديدة الطريقة كتكفر الخبرات, فيتبادلكف .صغيرة مجمكعات
 تكافقت إذا القديمة كتدعـ السابقة, أفكاره مع عدـ تكافقيا حاؿ في طالب كؿ ذىف في المعرفي
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استراتيجية  كتتككف .لديو السابقة الخبرات مع لتتالءـ الجديدة معرفتو كيكيؼ .معيا
(PDEODE)  التنبؤ  :األكلى المرحمة  :مراحؿ ست مف(Prediction) ظاىرة المعمـ يقدـ 

 المشكمة أك الظاىرة يتنبأكا بنتيجة لكي الفرصة ليـ يتيح ثـ لمطمبة, تعميمو المراد المفيـك حكؿ
كفي  . تعميمية أنشطة أك فعاليات أية تبدأ أف قبؿ التنبؤات كتبرير تمؾ فردم, بشكؿ المطركحة
 مجمكعات في يعممكا كي لمطمبة الفرصة إتاحة يتـ   (Discuss) المناقشة :الثانية المرحمة
التفسير  :الثالثة المرحمة كفي . معا كالتأمؿ الخبرات, أفكارىـ, كتبادؿ مناقشة اجؿ مف صغيرة

(Explain) المجمكعات مع نتائجيـ الظاىرة, كتبادؿ حكؿ تعاكني حؿ إلى الطمبة يصؿ 
المالحظة  :الرابعة المرحمة كفي . بأكممو لمصؼ المناقشة الجماعية خالؿ مف األخرل,

(Observe) كالتجارب األنشطة إجراء مف خالؿ الظاىرة حكؿ كآراءىـ أفكارىـ الطمبة يختبر 
 المعرفي عدـ االتزاف مف حالة في الطالب يقع )كقد المالحظات مجمكعات, كتسجيؿ شكؿ عمى
 الطمبة يقـك (Discuss)المناقشة  :الخامسة كفي المرحمة ). التنبؤات مع تكافقيا عدـ حاؿ في

 الطمبة مف يتطمب السابقة, كىذا الخطكة في الفعمية المالحظات خالؿ مف تنبؤاتيـ بتعديؿ
 :السادسة المرحمة كفي .المجمكعات في زمالئيـ كالمقارنة, كنقد التحميؿ ميارات ممارسة
 مف كالتنبؤات, المالحظات بيف المكجكدة التناقضات جميع الطمبة يكاجو (Explain)التفسير 
 . (24ـ, ص2012, )الخطيب .معتقداتيـ ضمف التي تكجد التناقضات حؿ خالؿ

استنادان لنتائج الدراسات كالتي اكدت كجكد تصكرات بديمة لدل الطمبة في مختمؼ المراحؿ    
( ـ2010(, كدراسة )مطر, ـ2012(, كدراسة )الناقة, ـ2012التعميمية كدراسة )الديب, 

كالمكاتي أكدف عمى ضركرة تعديميا في مراحؿ مبكرة, كمف خالؿ تكاصؿ الباحث المستمر مع 
معممي العمكـ بالمراحؿ المختمفة كجراء المتابعة الدائمة لمجريات عممية تدريس مناىج العمكـ, 
شعر بأىمية التعرؼ عمى التصكرات البديمة المتكاجدة في أذىاف الطالب, كاحتاج تعديؿ ىذه 

تصكرات البديمة طرقان كأساليب حديثة في التدريس غير الطريقة االعتيادية التقميدية المتمثمة ال
بالمحاضرة كالتي ترسخ األدكار السمبية لمطالب, استراتيجيات كنماذج حديثة تركز عمى دكر 
المتعمـ اإليجابي المشارؾ الفعاؿ كالتي تساعد في تحسيف مستكيات الطمبة كاالرتقاء بنكاتج 
العمـ, كتظير الحاجة الماسة لتكظيؼ االستراتيجيات كالنماذج الحديثة في تدريس العمكـ لغزارة 
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, مفاىيـ جديدة قد تسبب تككف تصكرات بديمة ليـ ردة ما يحتكيو المنيج التعميمي مف مفاىيـ مج
في أذىانيـ, كمف جية أخرل قد يسيـ التعرؼ عمييا كالكشؼ عنيا في مراحؿ مبكرة قبؿ أف 

تبمكر في ذىف الطالب في تعديميا كالحد منيا, األمر الذم قد يسيؿ عممية البناء المعرفي ت
كمف خالؿ  لممفاىيـ الالحقة في السنكات القادمة كربطيا مع سابقتيا, حيث رأل الباحث

أف استراتيجية االبعاد السداسية قد تككف مف أنسب االستراتيجيات البنائية  االطالع كالمتابعة
اميا بيذا الغرض مف أجؿ تعديؿ الكشؼ عف التصكرات البديمة كالعمؿ الجاد عمى الستخد
 تعديميا.

 مشكمة الدراسة:

 تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:

ما أثر استراتيجية األبعاد السداسية في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية بالعمـك لدل 
 بغزة ؟ طالب الصؼ السابع األساسي

 كما كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية :.

 ؟ الصؼ السابع األساسي بغزة بت البديمة لممفاىيـ العممية لطالما التصكرا .1

ما استراتيجية األبعاد السداسية المتكقع مساىمتيا في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ  .2
 العممية لطالب الصؼ السابع األساسي بغزة؟

في تعديؿ  (α ≤ 0.05)داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .3
 التجريبية المجمكعة طالب درجات متكسط التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية بيف

تشخيص التصكرات البديمة  اختبار الضابطة كما يقيسيا المجمكعة درجات كمتكسط
 العممية؟ لممفاىيـ

 متكسط بيف (α ≤ 0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ .4
اختبار  في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف مف المرتفع التحصيؿ ذكم درجات

 العممية؟ تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ
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( بيف متكسط α ≤ 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .5
درجات ذكم التحصيؿ المنخفض مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار 

 تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية؟ 

 كلإلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ صياغة الفرضيات عمى النحك التالي :

ات في تعديؿ التصكر  (α ≤ 0.05)داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .1
 درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طالب درجات متكسط البديمة لممفاىيـ العممية بيف

العممية لصالح  تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ اختبار كما يقيسيا الضابطة المجمكعة
 المجمكعة التجريبية.

 ذكم درجات متكسط بيف (α ≤ 0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .2
تشخيص التصكرات  اختبار في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف مف المرتفع التحصيؿ

 العممية لصالح المجمكعة التجريبية. البديمة لممفاىيـ
 ذكم درجات متكسط بيف (α ≤ 0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد .3

التصكرات البديمة  اختبار في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف مف المنخفض التحصيؿ
 لممفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبية.

 متغيرات الدراسة :

 المتغير المستقؿ : استراتيجية األبعاد السداسية 

 المتغير التابع : تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية.

 :تيدؼ الدراسة الحالية التعرؼ إلى

 .بغزة األساسي السابع الصؼ طالب لدل لعمميةا لممفاىيـ البديمة التصكرات تحديد .1
 البديمة التصكرات تعديؿ في استخداميا يمكف التي استراتيجية األبعاد السداسيةالتعرؼ عمى  .2

 .بغزة األساسي السابع الصؼ طالب لممفاىيـ العممية لدل
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العممية  لممفاىيـ البديمة التصكرات تعديؿ في استراتيجية األبعاد السداسية استخداـ أثر معرفة .3
 . السابع  الصؼ طمبة لدل

العممية  لممفاىيـ البديمة التصكرات تعديؿ في استراتيجية األبعاد السداسية استخداـ أثر معرفة .4
 .التجريب كبعد قبؿ التحصيؿ متدني ك مرتفعي السابع الصؼ طمبة لدل

 :تكمف أىمية الدراسة في

الحديثة مما يفيد القائميف عمى برامج التدريب تكفر معمكمات عف االستراتيجيات البنائية  .1
العممي كتدريس العمكـ في المدارس بضركرة االىتماـ بالطرؽ كاالستراتيجيات الحديثة في 

 التدريس .

تقدـ الدراسة تصكرا مقترحا لتدريس العمكـ لمصؼ السابع باستخداـ استراتيجية األبعاد  .2
 كمعممي مادة العمـك . السداسية يمكف االستفادة منيا مف قبؿ مكجيي

 في مجاؿ الباحثيف منو يستفيد قد العممية لممفاىيـ البديمة لمتصكرات اختبارنا الدراسة تكفر .3
 .العميا األساسية المرحمة لطمبة المفاىيـ ىذه تعديؿ في العمـك تدريس

 تدريس العمـك استراتيجيات في النظر إعادة في الدراسة ىذه في العمـك مشرفك يستفيد قد .4
 عمييا في التعرؼ لمساعدتيـ المعمميف أدلة في ستظير التي المفاىيمية األخطاء كتضميف
 .تدريسيا في فاعمة تعميمية كسائؿ باستخداـ تغييرىا عمى كالعمؿ

 التصكرات لمعالجة استراتيجية األبعاد السداسية استخداـ عف تربكية رؤية الدراسة تكفرقد  .5
 . الخدمة أثناء العمـك معممي إعداد دكرات معدم تفيد البديمة لممفاىيـ

 حدكد الدراسة :

 اقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية :   

 أكل : الحد البشرم :

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية مف طالب الصؼ السابع األساسي .
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 ثانيا : الحد المكاني :

 . اقتصرت ىذه الدراسة عمى مدرسة رفح االساسية )أ( بمحافظة رفح

 ثالثا : الحد الزماني :

 (  2015/2016تـ تنفيذ ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي ) 

 رابعا : الحدكد األكاديمية : 

 الجزء الثاني مادة العمكـكتاب اقتصرت الدراسة عمى الكحدة الثامنة )  الحرارة في حياتنا  ( مف 
 يف المقررة عمى طمبة الصؼ السابع األساسي في فمسط

 مصطمحات الدراسة :

كتختمؼ  العممي الرئيسة كالتي تتكلد بالخبرة كالتفاكض العممية أداة الفكر: المفيـك العممي .1
مف شخص آلخر ككنيا مصطمحات تشكؿ الرابط بيف المعمكمات التي يكجد بينيا عالقة 

 كصفة مشتركة لشيء ما. 

 عمى تعمؿ البنائي, المنحى عمى قائمة تدريس استراتيجية: استراتيجية األبعاد السداسية .2
 منظمة خطكات ست خالؿ مف الحياتية أك التعميمية سكاءن  المكاقؼ لتصدر الطمبة تييئة
 التعميمية, العممية أيقكنة بصفتو المتعمـ لدل فيو المرغكب السمكؾ إحداث إلى تؤدم كدقيقة
 .التفسير المناقشة, المالحظة, التفسير, المناقشة, التنبؤ,: كىي

: مفاىيـ قبمية مغمكطة كترسبات ذىنية كتصكرات غير سميمة عف بعض  التصكرات البديمة .3
المفاىيـ كالظكاىر مكجكدة في البنية المعرفية لمطالب تتناقض مع التفسير العممي الصحيح 

 كتتككف نتيجة مشاىدات كخبرات تراكمية غير سميمة .

 ,األساسية مف مراحؿ التعميـ العاـىك أحد صفكؼ المرحمة : طالب الصؼ السابع األساسي .4
 ( سنة .13 -12كتتراكح أعمار الطالب في ىذا الصؼ مف ) 
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 الفػػػػػػصؿ الثػػػػػاني

 اإلطػػػار النػظػػرم

التصكرات إذا كانت الدراسة الحالية تيتـ بدراسة أثر استراتيجية األبعاد السداسية في تعديؿ    
البديمة لممفاىيـ العممية لطالب الصؼ السابع األساسي, فإف الباحث سيتناكؿ اإلطار النظرم 

 مف خالؿ المباحث اآلتية:

 :يتناكؿ النظرية البنائية: نشأتيا كتعريفيا, تيارات الفمسفة البنائية, مبادئيا  المحكر األكؿ
لمنبثقة عنيا, اسياماتيا التربكية, سمات كالنظريات التي تستند إلييا, استراتيجيات التدريس ا

 المعمـ البنائي, دكر البنائية في تعديؿ التصكرات البديمة.
 :يتناكؿ استراتيجية األبعاد السداسية: نشأة االستراتيجية, مفيكميا, خطكاتيا,  المحكر الثاني

 مميزاتيا كعيكبيا, دكر المعمـ كالطالب, أىمية االستراتيجية في تدريس العمكـ.
 :خصائصو, مستكياتو, أىمية تعمـ  المحكر الثالث , يتناكؿ المفاىيـ العممية: تعريؼ المفيـك

 المفاىيـ, تصنيؼ المفاىيـ, أساليب تدريسيا, مصادر صعكبات تككيف المفاىيـ العممية.
 :يتناكؿ التصكرات البديمة: تعريفيا, أىمية التعرؼ عمييا, مصادرىا,  المحكر الرابع

 ب تشخيصيا, كيفية تعديميا, استراتيجياتيا.خصائصيا, أسالي

 المحكر األكؿ: النظرية البنائية :

تأتي النظرية البنائية في طميعة النظريات الحديثة كالتي دعت إلى تفعيؿ الدكر اإليجابي    
لممتعمـ أثناء عممية التعمـ مف خالؿ زيادة فرص احتكاكو بأجزاء المنظكمة التعميمية, كما تأتي 
و أىمية ىذه النظرية في ككنيا تعمؿ عمى زيادة دكافع المتعمـ الستخداـ طرائؽ العمـ كعمميات

كالتي بدكرىا تسيـ في اكتسابو األسمكب العممي المنظـ كالسميـ في التعامؿ مع المشكالت سكاءن 
المتعمقة بالعممية التعميمية أك التي تمس حياتو الكاقعية, لذلؾ كاف مف األىمية بمكاف كجكد مثؿ 

عمـ الدائمة ىذه الرؤل الفمسفية التي تيتـ بالبناء العقمي لممتعمـ مف خالؿ تركيض حاجة المت
لبناء فيـ خاص بو مف خالؿ إعادة بناء األطر المفاىيمة إليجاد عالقات ذات مستكيات أعمى 
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بيف األفكار الجديدة, كمف ىنا يأتي االتصاؿ الكثيؽ بيف النظرية البنائية كبيف المتعمـ ككنيا 
ميا كاكتسابيا مف تعمؿ عمى تنظيـ التفاعالت بيف المفاىيـ الجديدة التي يككف المتعمـ بصدد تعم

خالؿ إعادة بناء لممعاني المترسبة داخؿ حيز تفكير المتعمـ, عندئذ يحدث التعمـ السميـ, أم أف 
جكىر النظرية البنائية يكمف في ككنيا تعمؿ عمى تعديؿ األفكار كمف ثـ إضافة معمكمات 

, كىذا يعني أف جديدة, أك مف خالؿ إعادة تنظيـ األفكار داخؿ البنية المعرفية لدل المتعمـ
 البنائية ترتكز بالدرجة األكلى كتصب جاـ اىتماماتيا عؿ البنية المعرفية لممتعمـ.

 أكلن: نشأة النظرية البنائية: 

تحكؿ  عنو نتج العممية التربية في كبيرنا تطكرنا الماضي القرف أكاخر في التربكم المجاؿ شيد   
 العشريف في أنو (255ـ, ص1995الخميمي) يذكر حيث المتعمـ لدل المعرفي البناء في كبير

 التعمـ في تؤثر التي الخارجية العكامؿ عمى التركيز مف تحكالن  التربكم البحث شيد سنة الماضية
 أم الداخمية العكامؿ إلى , المنيج تعزيزه( المدرسة, , حماسة , )شخصيتو المعمـ مثؿ متغيرات

 , لمتعمـ دافعيتو , الخطأ السابقة المفاىيـ , السابقة معرفتو مثؿ المتعمـ عقؿ يجرم بداخؿ ما
 التحكؿ ذلؾ كاكب كقد المعنى ذم التعمـ إلى السطحي التعمـ مف االنتقاؿ , أم تفكيره أنماط
حالليا البنائية النظرية مثؿ المعرفية يسمى بالنظرية ما ظيكر  السمككية. النظرية محؿ كا 

 النظريات التي مف العديد ظيرت فقد , كالتعمـ التعميـ عمميات في المتزايد لالىتماـ كنظرنا   
صنفيف  في النظريات ىذه صنفت كقد , المعرفي كالنمك التعمـ آلية كبتفسير بالتعميـ اىتمت

 االكؿ كيضـ تمؾ النظريات التي اىتمت, (3-2ص ص ,ـ2001حددتيما فايزة الكيالني )
 العممية أنصارىا أف يرل كالتي , السمككية لنظرياتبا كتعرؼ , لممتعمـ الظاىرم السمكؾ بدراسة

 كالتعمـ بالنسبة , المتعمـ قبؿ مف استجابات إلى تؤدم خارجية مؤثرات نتيجة تحدث التعميمية
 الظاىرم لممتعمـ بالسمكؾ تيتـ النظريات ىذه أف أم , الفرد سمكؾ في تعديؿ ىك النظريات ليذه
كبافمكؼ,  سكنر, نظرية النظريات ىذه كمف, المتعمـ عقؿ داخؿ يحدث بما تيتـ كال ,

النظريات  تمؾ يضـ الذم فيك , النظريات مف الثاني الصنؼ أما,  جانييو كنظرية كثكرندارؾ,
 بالنظريات كتعرؼ , المتعمـ عقؿ داخؿ تحدث التي العقمية العمميات بدراسة اىتمت التي

                  . الظاىرم سمككو عمى تركز كلـ , لمفرد المعرفية بالبنية النظريات ىذه اىتمت المعرفية, فقد
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 , المعرفة لبناء نشطة عممية بأنو التعمـ عرفت كالتي , البنائية النظرية ىذه النظريات أىـ كمف
 لديو كاف ما كبيف صادفو الذم الجديد بيف عالقة إيجاد عمى المتعمـ فييا بحث يقـك عممية كىك
 عممية ( أف48, صـُِٗٗ كزيتكف) زيتكف ذكر كما النظرية ىذه كممخص .مفاىيـ مف

 , لمفرد المعرفية التراكيب أك المنظكمات تعديؿ خالؿ مف تتـ عممية بنائية تعد المعرفة اكتساب
 الضغكط مع تكيفو ( كتستيدؼ كالمكاءمة )التمثؿ الذاتي عممية التنظيـ آليات خالؿ مف

 . المعرفية

 Philosophicalفمسفي  األكؿ تاريخية المصدر مصادر ثالثة مف البنائية النظرية كتنطمؽ   
 نظرية إلى الكصكؿ في تساعدنا كافية بخمفية تزكيدنا يمكنيا لممعرفة العامة النظرية أف مؤداه
 كاألطباء ذكم الميف مف الخبرة انعكاس ىك الثاني ,كالمصدر )خاصة( كتطبيقيا نكعية تربكية

 المصدر منيـ, أما كالتعمـ مساعدتيـ ينشدكف الذيف ىؤالء عمى كغيرىـ, كالمعمميف كالمحاميف
 الذم Professional Researchالميني  البحث مجتمع فيك حديثنا ظير الذم ك الثالث

 كتماسكان )صبرم كتاج الديف, ارتباطنا أكثر نحك عمى التطبيؽ ك النظرية ميالد استيدؼ
 . (12ص ـ,2000

إلى  تمتد قديمة تاريخية جذكر ليا اآلف المعركؼ بمعناىا البنائية النظرية أف مف كبالرغـ   
المنظريف  مف كثير كأفكار نظريات ضكء عمى الحالية صيغتيا في تبمكرت أنيا ,إال سقراط عيد

, كأكزكبؿ  Vygotsky, كفيجكتسكي  Glassersfeldالمعاصريف أمثاؿ جالسرسفيمد 
Ausubel  ككيميKelly . كغيرىـ 

 األلماني يد الفيمسكؼ عمى بدأت قد البنائية أف Bruner بركنر  الشيير التربية عالـ كيرل   
 العقؿ كتابو "نقد في طرحيا التي األفكار خالؿ ( مف1724/ 1804) Kantكنت  الشرقي

 كفقنا لصكره المعرفة ينشئ العقؿ أف عف عبر "عندما Critique of pure Reasonالمحض 
عالـ  عمى تنطبؽ ال التجربة عالـ عمى تنطبؽ التي المقكالت ك الصكر ىذه أف إال كمقكالتو
 ( .16ـ, ص1992بذاتو. )زيتكف كزيتكف,  الشيء
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شكاليا حكؿ كيفية اكتساب المعرفة, بينما أاجيو ىك الذم قدـ لمبنائية أفضؿ غير أف جاف بي   
كىك أعظـ منظرم البنائية المعاصريف, أفضؿ مف كتب عف  يعتبر ارنست فكف جالسرسفيمد

البنائية إذ اشتير عنو قكلو "ال يبدأ اىتماـ المعمـ الحقيقي بالكشؼ عما يدكر في عقكؿ طمبتو, 
 ( .5ص ـ,2002إال بعد أف يكؼ عف التعامؿ مع المعرفة ككأنيا سمعة تعطى لمطمبة. )ذياب,

الرزاؽ  عبد ذكر كما ذلؾ إلى اإلشارة يمكف البنائية فع تاريخية لمحة عمى الضكء كبإلقاء   
 التالي: ( في17ص ,ـ2001)

 كأرسطك حيث كبميتك , سقراط مف كؿ أعماؿ خالؿ مف إيجادىا يمكف البنائية مؤشرات إف 
 المعرفة تككيف عف جميعنا تحدثكا

 أجستيف  سانت جاء ذلؾ بعدSant Augstine الحقيقةعف  البحث أجؿ مف أنو ذكر الذم 
 الكقت ذلؾ في عميو الكنيسة آثار مما الحسية الخبرة عف البحث الناس عمى

 تجارم  أف فرد أم لمعرفة يمكف ال أنو " : قاؿ الذم لكؾ جكف ىك حداثة أكثر كفيمسكؼ
 خبراتو

 كانت  أماKant المعرفة نمك إلى يؤدم كاألفعاؿ , لألشياء المنطقي التحميؿ أف فأكضح 
 جديدة معرفة إلى تؤدم الفرد بيا يمر التي المشاىد كأف

 بياجيو  فيك لمبنائية األساسية المبنات كاضع الرئيسي الفيمسكؼ أماPiaget 

( تصكر بياجيو عف التعمـ المعرفي كما 47 -46ص ص ,ـ1992كزيتكف ) زيتكف كيجمؿ   
 يمي: 

إلى  كتيدؼ لمفرد المعرفية لمتراكيب ذاتية تنظيـ عممية األكلى بالدرجة ىك المعرفي التعمـ   
 الضغكط مع التكيؼ أجؿ مف لمتعمـ يسعى الحي الكائف أف بمعنى , التكيؼ عمى مساعدتو

 الضغكط كىذه التجريبي, العالـ معطيات مع تفاعمو خالؿ الفرد خبرة عمى المعرفية الممارسة
 يحاكؿ ثـ كمف , الفرد لدل المعرفية التناقضات أك االضطراب مف حالة تؤدم إلى ما غالبنا
 حالة استعادة كالمكاءمة المماثمة عمميتي مف تشممو بما الذاتي عممية التنظيـ خالؿ مف الفرد

 . المعرفية الضغكط مع تحقيؽ التكيؼ ثـ كمف المعرفي, التكازف
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 عف السيككلكجي البنائية لمنظكر العامة المالمح تمثؿ المعرفي التعمـ في بياجيو كنظرية   
 نشطة بنائية عممية تعد المعرفة اكتساب عممية أف " النظرية ىذه كمكجز بيا كاكتسابياالمعرفة 

 آليات خالؿ مف لمفرد المعرفية التراكيب أك المنظكمات في تعديؿ خالؿ مف كمستمرة تتـ
 البيئية. المعرفية الضغكط مع تكيفو ( كتستيدؼ كالمكاءمة )التمثيؿ التعمـ الذاتي عمميات

ا تمقى التي الحديثة التربكية االتجاىات أىـ مف البنائية النظرية كتعد    كاىتمامنا  كاسعنا ركاجن
 (  إنيا260ص ـ,2000)العقيمي  يذكر حيث , المعاصر كالتدريسي التربكم الفكر في متزايدنا

مركزنا  الطالب كاعتماد , الفيـ أجؿ مف التدريس فكرة عمى تقـك كالتعمـ التدريس في نظرية جديدة
يجابي نشط متعمـ الطالب أف مبدأ عمى مبني البنائي التدريس أف التعميمية, أم لمعممية أما  , كا 
 . التعمـ لعمميات كقائد مدرب فيك المعمـ

ف البنائية تعتمد كبشكؿ أساسي عمى التعمـ المعرفي مف خالؿ التييئة العقمية أيرل الباحث    
ـ المعرفية لديو بقصد إحداث التكيؼ المطمكب مف أجؿ تنظيلمطالب كذلؾ بتنظيـ التراكيب 
دراؾ كالكصكؿ إلى االستدالالت العممية كاستخراج المعاني مف المعرفة بطريقة تييسر عممية اإل

األفكار المبنية مسبقان بنفسو بطريقة فاعمة كذات معنى مف خالؿ االحتكاؾ االجتماعي أك مف 
يسِّر كالمكجو كالمساعد عمى بناء المعنى بالشكؿ المعمـ المي  خالؿ الخبرات السابقة في ظؿ كجكد

السميـ, كالذم يساعد في تمييز العالقات بيف المفاىيـ القديمة كالحديثة ضمف إطار مفاىيمي 
 جديد بعد ادراؾ عالقات جديدة ذات مستكل أعمى. 

 ثانيان: تعريؼ النظرية البنائية:

( يعد إشكالية, فال يكجد constructivismبنائية )  إف البحث عف معنى أك تعريؼ محدد لم   
تعريؼ محدد لمبنائية يحكم بيف ثناياه كؿ ما يتضمنو مفيكـ البنائية مف معاني أك عمميات 
نفسية, كقد حاكؿ بعض منظرم البنائية تعريفيا مف خالؿ رؤل تعكس تياراتيـ الفكرية التي 

 ( .20ـ, ص2003تماعيان أـ ثقافيان أـ نقديان )زيتكف, ينتمكف إلييا, سكاء أكاف تياران جذريان أـ اج

 : ىناؾ عدة تعريفات لمبنائية منيا كمف خالؿ استقراء أدبيات التراث التربكم كالنفسي فإف   
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 prawat and folden  (prawat and  فقد عرفيا يكجد العديد مف التعريفات لمنظرية البنائية
 folden, 1994, 34) :مكقؼ فمسفي ييتـ بالبناء العقمي عند المتعمـ كالنظرية البنائية بأنيا

البنائية ىي نظرية لممعرفة كالتعمـ أك نظرية صنع المعاني حيث تقدـ شرحان أك تفسيران لطبيعة 
المعرفة ككيفية تككيف التعمـ اإلنساني كما تؤكد أف األفراد يبنكف فيميـ أك معارفيـ الجديدة مف 

 prawatو كيعتقدكف مف افكار كأحداث كأنشطة مركا بيا مف قبؿ )خالؿ التفاعؿ مع ما يعرفكن
and folden, 1994, 39 ). 

( بأنيا تكجو فمسفي يفترض أف التعمـ 65ص ـ,1997) كيعرفيا الخميمي كمصطفى عباس   
يحدث داخميان عند المتعمـ, حيث أنو ىك الذم يبني المعرفة عف طريؽ إعادة تشكيؿ بنيتو 

 ة.الفكرية كالمعرفي

( إلى أف بعض منظرم البنائية حاكلكا تعريفيا عمى "أنيا 23ص ـ,2002المكمني ) عرؼك   
عممية استقباؿ تحكم إعادة بناء المتعمميف لمعاني جديدة داخؿ سياؽ معرفتيـ اآلتية مع خبراتيـ 

لبناء فيميـ السابقة كبيئة التعمـ, أك ىي الفمسفة المتعمقة بالتعمـ, كالتي تفترض حاجة المتعمميف 
 الخاص عمى أفكار جديدة.

بأنيا " تفكير بالمعرفة كبآلية الحصكؿ عمييا"   ,glasserfeld)1990فيما يرل جالسرفيمد )   
( أنيا الكيفية التي يتـ مف خالليا اكتساب العمميات airasin & walshأما إيراسيف ككلش ) 

 .( 212: 2002العقمية كتطكيرىا كاستخداميا: )زيتكف, 

( النظرية البنائية بأنيا إحدل نظريات التعمـ المعرفي التي 192ـ, ص2003أبك زيد )يا عرفتك 
تؤكد عمى الدكر النشط لممتعمـ في بنائو لمعرفتو بنفسو مف خالؿ خبراتو السابقة كالتفاكض 
االجتماعي مع األقراف, كفي كجكد المعمـ الميسر كالمساعد عمى بناء المعنى بصكرة صحيحة 

 ؿ النشاطات كالتجارب كالطرؽ التدريسية المختمفة.مف خال

 أف الطفؿ قكاميا الطفؿ كنمك تعمـ نظرية في رؤية :أنيا عمى لمتربية الدكلي المجمع كيعرفيا   
)زيتكف  .الخبرة مع الفطرية قدراتو تفاعؿ نتيجة لديو التفكير أنماط بناء في نشطنا يككف

 . (172ص ـ,2003كزيتكف,
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أنيا الفكرة )التصكر( التي يبنييا البشر,   (299ص ـ,2005 )اليكيدم, نكفاؾكيعرفيا جكزيؼ 
أك ىي عممية بناء معنى داخؿ أفكارىـ نتيجة جيد مبذكؿ لفيميا أك استخراج معنى منيا, 
كيقكؿ نكفاؾ إف ىذا البناء يتضمف في بعض األحياف تمييزان ألنظمة جديدة في األحداث أك 

عادة بناء األشياء كاختراع مفاىيـ ج ديدة أك تكسيع مفاىيـ قديمة, كتمييز عالقات جديدة, كا 
 .جديدة ذات مستكل أعمى األطر المفاىيمية إليجاد عالقات

( أف الخطكة العامة لمبنائية تتمثؿ في االنتقاؿ مف 329ص ـ,2010)فمبس  فيما يعرفيا  
ا أنيا غير مسكغة أك أنيا إم مقدمات بدييية كغير مثيرة لمجدؿ إلى االستنتاج بأف مزاعـ المعرفة

 نسبية.

 :النظرية البنائية كيالحظ الباحث مف خالؿ التعريفات السابقة أف   

 .تساىـ في إعادة بناء الطمبة لمعرفتيـ مف خالؿ التفاكض االجتماعي مع األقراف 
  تعمؿ عمى مساعد الفرد لمكصكؿ لمعمكمات جديدة مف خالؿ خبرات جديدة ناتجة مف افكار

 ذ عمى عقؿ الطالب.تستحك 
  تعتمد عمى مكاجية الطمبة بمشكالتيـ كمحاكلتيـ إيجاد حمكؿ مناسبة مف خالؿ البحث

 كالتقصي .
 .تفترض أف التعمـ يحدث داخميان لدل المتعمـ عف طريؽ إعادة تشكيؿ بنيتو المعرفية 

  :البنائية الفمسفة ثالثان: تيارات

 :الجذرية البنائية -1

فييا  يتكيؼ ديناميكية تكيؼ عممية يعد ما شيء عمى التعرؼ أف التيار ىذا أصحاب يرل   
ترتيب  في تساعد الماضي خبرات مف المبنية العقمية فالبني لمتطبيؽ, قابمة تفسيرات مع الفرد
العقمية  البنى ىذه مثؿ تتغير عمميا في البنى ىذه تفشؿ عندما كلكف المستمرة الخبرات تدفؽ

  .(385ص ـ,2006أبكممكح, ك  الجديدة. )عفانة الخبرات مع التكيؼ لمحاكلة
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 لـ الجذرية البنائية أف كما لممعرفة كباني المتعمـ عمى منصب التركيز أف سبؽ مما كيتضح
 .التعمـ عممية في كمؤثر البيئة تركز عمى

 :االجتماعية البنائية -2

التعمـ  بعممية يقـك عندما اجتماعية بيئة في يعيش المتعمـ أف التيار ىذا أصحاب يرل   
فييـ  بما المتعمـ عمى مباشر بشكؿ يؤثركف الذيف األفراد لممتعمـ االجتماعية البيئة كتتضمف
 .(117ـ, ص2006)السعدني, عكدة,  .معيـ سيتعامؿ الذيف األفراد ككؿ كاألصدقاء, المعمـ,
االجتماعي  التفاعؿ خالؿ مف المعرفة بناء عمى يركزكف التيار ىذا أصحاب أف المالحظ كمف

 .التعاكني كالتعمـ بالتعمـ كاالىتماـ

 :الثقافية البنائية -3

 عميو بسياؽ يطمؽ فيما التعمـ لمكقؼ االجتماعية البيئة كراء ما إلى التيار ىذا أصحاب يتجو   
 منظرك ىذا كيرل .ة كلغ كأعراؼ كديانات كتقاليد عادات مف يتضمنو كما ة, الثقافي التأثيرات
بيكلكجي  ككجكد بؿ لممعمكمات ج كمعاؿ ليس لمعقؿ جديد مفيـك ىك إليو نحتاج ما أف االتجاه
  الرمزية كاألنظمة األدكات كفي الفرد ىذا ذىف في متساكية بصكرة يتكاجد نظامنا يبني

 . (53ص ـ,2003)زيتكف كزيتكف, .كالثقافي االجتماعي التفاعؿ لتسييؿ المستخدمة

 :النقدية البنائية -4

تضيؼ  كلكنيا كالثقافية الجتماعية ا البيئة ظؿ في المعرفة بناء إلى النقدية البنائية تنظر   
تحقيؽ  مف البنائية تتمكف حتى البيئات ىذه تشكيؿ إلى اليادؼ كاإلصالح النقدم البعد إلييما
 متفتحة عقمية تنمية عمى العمؿ أجؿ مف النقدية النظرية مف كيستفاد .إليو ترمي ما كانجاز
 . (54ص ـ,2006عكدة, ك  )السعدني .كالتأمؿ التحاكر خالؿ مف التساؤؿ دائمة

 :التفاعمية البنائية -5

 الخاص, ككفقنا كالبعد العاـ البعد ,فبعدي خالؿ مف يحدث التعمـ أف التيار ىذا منظرك يرل   
 العالـمع  التعامؿ عمى قادريف يككنكف عندما المعرفة ببناء يقكمكف المتعمميف فإف العاـ لمبعد
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أف  إلى يشير الخاص البعد أفحيف  في األفراد مف غيرىـ كمع ـ, بو يحيط الذم المادم
ذا التعمـ, عممية أثناء كأفكارىـ تعامالتيـ في بالتأمؿ المتعممكف يقـك عندما تبنى المعرفة تمكف  كا 
البنائية  كتركز ,ةالجديد بالمعرفة القديمة المعرفة ربط بمقدكره يككف البعديف ىذيف مف المتعمـ
قناع  النقي, كالتفكير ,ةالمعرفي التراكيب بناءعمى  القدرة المتعممكف يكتسب أف عمى التفاعمية كا 
االجتماعي,  كالتفاكض المفيكمي التغير مع كالتعامؿ االستقصاء كممارسة بآرائيـ اآلخريف
 (217ص ـ,2002)زيتكف,.كالجديد القديـ بيف التفاعؿ كخمؽ كاالستكشاؼ التجريب عمى كالقدرة

 :اإلنسانية البنائية -6

 التعمـ ذك صكر مف صكرة إال ىي ما الجديدة المعرفة بناء أف عمى اإلنسانية البنائية تؤكد   
 المعرفة كذلؾ لتمؾ معنى ذك تعمـ حدث إذا المتعمـ لدل تبنى الجديدة المعرفة أف حيث المعنى,

العمميات  أف عمى اإلنسانية البنائية كتؤكد , السابقة المتعمـ معارؼ مع ربطيا خالؿ مف
المبتدئكف  يكظفيا التي نفسيا ىي , أعماالن خارقة ينتجكف الذيف المحترفكف يكظفيا التي المعرفية
عف  المعرفة بناء إلى الفرد يمجأ الحالتيف كمتا في إذ ,ؿالمجا ىذا في كاسعة خبرة ليـ ليس الذيف
سابقة  معرفية تراكيب تشكؿ كالتي األخرل كالمفاىيـ الجديدة المفاىيـ بيف عالقات تككيف طريؽ
نفس  ىي كجديد خاص معنى ببناء خالليا مف الفرد يقـك التي النفسية العمميات فإف كعميو

: 2006)السعدني, عكدة,  .الجديدة المعرفة بناء خالليا مف يتـ التي األبستمكلكجية العمميات
54) 

الفمسفة البنائية ساىمت كبشكؿ جذرم كتأسيسي في تككيف صكرة يرل الباحث أف تيارات    
 التي الحديثة التربكية االتجاىات أىـ مف أكضح كأجمى كأكثر تماسكان لمنظرية البنائية كالتي تعد

ا تمقى المعاصر, كعضدت دعائميا  كالتدريسي التربكم الفكر في كاىتمامنا متزايدنا كاسعنا ركاجن
تيا القائمة عمى التفكير بالمعرفة كبآلية الحصكؿ عمييا, ككيفية اكتساب كتنظيراتيا كأثرت فمسف

العمميات العقمية كتطكيرىا كاستخداميا, كما بدا كاضحا تماسؾ التيارات البنائية مع بعضيف 
 البعض مف خالؿ المعاني التي نكىت إلييا كؿ منيا عمى حدة.

 :أف تيارات الفمسفة البنائيةيتضح لمباحث أىـ ركائز  سبؽ ما عمىكبناءن    
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 إلى  المعمـ مف نقمو يتـ كال نفسو, لممتعمـ المعرفي الجياز قبؿ مف ذاتينا يبنى المعنى
  .المتعمـ

 عقمينا جيدنا تتطمب نشطة نفسية عممية المتعمـ عند المعاني تشكيؿ. 
 كبير بشكؿ التغيير تقاـك التعمـ لدل المتككنة المعرفية البنى. 
 خالؿ مف المعرفة كذلؾ لتمؾ معنى ذك تعمـ حدث إذا المتعمـ لدل تبنى الجديدة المعرفة 

 .السابقة المتعمـ معارؼ مع ربطيا

  :البنائية النظرية رابعان: مبادئ

بتحميؿ األدبيات التي بمكرت معالـ الفكر البنائي, أمكف التكصؿ إلى عدد مف االفتراضات    
 ( .222 -221ص ص ـ,2004النحك التالي: زيتكف)التي تعكس تمؾ المعالـ كذلؾ عمى 

 تؤكد البنائية عمى بناء المعرفة كليس نقميا: -1
كيعني التعمـ باعتباره عممية بنائية أنو عممية ابداع المتعمـ لتراكيب معرفية جديدة تنظـ    

كتفسر خبراتو مع معطيات العالـ الخارجي. كبالتالي يصبح لدل المتعمـ إطاران مفاىيميان 
ساعده عمى إعطاء معنى لخبراتو التي مر بيا. ككمما مر المتعمـ بخبرات جديدة كمما أدل ي

ذلؾ إلى تعديؿ المنظكمات المكجكدة لديو أك إبداع منظكمة جديدة. كليس معنى ذلؾ أف 
بداع عضكم لممعرفة بحيث أننا قد إية لكحدات المعرفة, كلكنو عممية التعمـ عممية تراكمية آل

 ناء التراكيب المعرفية لدينا مف جديد اعتمادان عمى نظرتنا الجديدة لمعالـ.نعيد فييا ب
 التعمـ عممية نشطة: -2

بمعنى أف المتعمـ يبذؿ جيدان عقميان في عممية التعمـ, كذلؾ لمكصكؿ إلى اكتشاؼ المعرفة    
مسئكلية بنفسو. كتنطمؽ تمؾ العممية النشطة لمتعمـ ككنيا مسئكلية المتعمـ عف تعممو كليست 

 المعمـ.
النمك المفاىيمي ينتج مف خالؿ التفاكض حكؿ المعنى كتغيير تصكراتنا الداخمية مف خالؿ  -3

 التعمـ التعاكني:
نشطتو الذاتية معيا أمعطيات العالـ الخارجي مف خالؿ  أم أف الفرد ال يبني معرفتو مف   

 social negotiationفقط, كلكف يتـ بناء المعرفة أيضان مف خالؿ التفاكض االجتماعي 
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مع اآلخريف في بيئة تعاكنية, كبالتالي قد تتعدؿ ىذه المعاني لدل الفرد مف خالؿ تفاكضو 
المكجكدة لديو, كلذلؾ ينظر البنائيكف إلى  schemaمع اآلخريف تبعان لممنظكمة المعرفية 

لتي تميزه كمف ثـ يصبح لكؿ فرد بصمتو المعرفية ا contextualالمعرفة باعتبارىا سياقيو 
 عف غيره. 

 المعرفة القبمية لممتعمـ شرط أساسي لبناء التعمـ ذك المعنى: -4
ف التفاعؿ بيف المعرفة الجديدة كالمعرفة القبمية لدل المتعمـ يعد مف أىـ مككنات أحيث    

التعمـ ذم المعنى. ينبغي أف يحدث التعمـ خالؿ مياـ حقيقية : فعندما يكاجو المتعممكف 
ياـ حقيقية يساعدىـ ذلؾ عمى بناء معنى لما تعممكه كينمي الثقة لدييـ في بمشكالت أك م

 قدرتيـ عمى حؿ المشكالت.

( عمى المبادئ ـ2004مف خالؿ العرض السابؽ لمبادئ البنائية يتفؽ الباحث مع زيتكف )   
 التالية:

 .المزيد مف الخبرات الجديدة يؤدم إبداع منظكمة جديدة -1
 بداع عضكم لممعرفة.إيو لكحدات المعرفة, لكنيا عممية تراكمية آلالتعمـ ليس عممية  -2
 .المتعمـ ىك المسئكؿ عف العممية النشطة لمتعمـ كليس المعمـ -3
 .يجب أف يحدث التعمـ خالؿ مياـ كمكاقؼ حقيقية -4

  :البنائية إلييا تستند التي خامسان: النظريات

 تستند إلييا البنائية:( النظريات التي 49ص ـ,2007) حيث يعرض زيتكف   

 .المعرفي كالنمك المعرفي التعمـ في : بياجيو نظرية  -1
في  المؤثرة الداخمية العكامؿ عمى كتركيزىا لممعرفة الطالب معالجة في : المعرفية النظرية -2

 . التعمـ
 .الميداف أك المختبر أك الصؼ غرفة في االجتماعي التفاعؿ في  :االجتماعية النظرية -3
 .كبنائيا المعرفة اكتشاؼ في الفاعؿ كدكره المتعمـ أىمية إبراز في  :اإلنسانية النظرية -4
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حيث يرل الباحث أف النظريات السابقة تستند إلى دافعو إنساني يقكد الفرد لفيـ عاـ كالبحث    
الدؤكب عف آليات تحصيؿ المعرفة, بدالن مف استقباليا بشكؿ سمبي دكف دكر ممحكظ كفعاؿ 

أنو مف الضركرم بناء المعرفة بكاسطة تكامؿ المعمكمات كالخبرات مع المفاىيـ لممتعمـ, حيث 
السابقة, أم أف التعمـ يتحدد في ضكء ما يحصؿ عميو المتعمـ مف نتائج عممية يككف المتعمـ 

 ركيزتيا األىـ.

 :البنائية النظرية مف المنبثقة سادسان: استراتيجيات التدريس

 النظرية البنائية مف اشتقت التي التدريسية االستراتيجيات مف العديد التربكم األدب يتضمف   
 منيا: نذكر

 التعمـ. دكرة -1
 .المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ نمكذج -2
 .Vالشكؿ  بخريطة التدريس نمكذج -3
 .البنائي التعمـ نمكذج -4
 .البنائي التحميؿ نمكذج -5
 .كزمالئو بكسنر نمكذج -6
 .المتناقضة األحداث استراتيجية -7
 .الكاقعي التعمـ نمكذج  -8
 .اإلنسانية البنائية نمكذج  -9

 .التعاكني التعمـ استراتيجية -10
 .المفاىيـ خرائط -11
 .التشبييية كالمعايير المتشابيات استراتيجية -12
 .(PDEODEاستراتيجية األبعاد السداسية ) -13

 :البنائية لمنظرية التربكية سابعان: اإلسيامات

 البنائية : لمنظرية التربكية اإلسيامات ( بعض21 -20ص ص ـ,2003)يعرض زيتكف   
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كاالتجاىات,  كالمعتقدات, , الخبرات ذلؾ في بما لممتعمـ, القبمية بالمعرفة االىتماـ -1
 .كالمفاىيـ

العمؿ  أشكاؿ مف كغيرىا المناقشة خالؿ مف المعنى كمشاركة التفاكض عمى التركيز -2
 .الجماعي

 .كالمعمكمات لممفاىيـ متعددة تمثيالت استخداـ -3
بيف  التكامؿ كبالتالي لممتعمـ المكقفية الطبيعة اعتبارىا في تأخذ تدريسية نماذج تطكير -4

 .كتطبيقيا المعرفة اكتساب
 تركز عمى بحيث التعميـ عممية نسيج داخؿ متضمنة تصبح بحيث التقكيـ, إجراءات تطكير -5

 .لممتعمـ الفردم التكجو حسبانيا في كتأخذ حقيقية مياـ

أف النظرية البنائية تقكـ عمى جعؿ عممية نقؿ المعمكمات عممية حيكية حيث يرل الباحث    
فاعمة ذات معنى, مف خالؿ اىتماميا بأنماط التفكير لدل المتعمـ الناتجة مف تفاعؿ قدراتو 
الفطرية مع الخبرة, كمف خالؿ التفاعؿ بيف الذات كالمحيط, حيث عممت النظرية البنائية عمى 

يان مف خالؿ التركيز عمى دكر المتعمـ في البناء الشخصي المعرفي, أم تيذيب ىذه العالقة تربك 
أف المعرفة ال يتـ استقباليا بشكؿ سمبي بؿ تبنى بشكؿ فعاؿ, كما عممت عمى إحداث التعمـ 
القائـ عمى الفيـ الذم يؤدم بدكره إلى إعادة تنظيـ البنية المعرفية لممتعمـ كما فييا مف معمكمات 

 رات الجديدة مع المعرفة السابقة التي تعرضكا ليا.بشكؿ يالئـ الخب

 البنائية: النظرية ضكء في البنائي المعمـ ثامنان: سمات

 البنائي المعمـ بيا يتصؼ التي السمات بعض( 190ص ـ,2003 )يذكر زيتكف كزيتكف   
 :كىي

  .لممعمكمات الرئيسي المصدر كليس المتعمـ منيا يتعمـ التي المصادر أحد يصبح أف -1
  .لدييـ السابقة المدركات أك المفاىيـ تتحدل خبرات في المتعمميف يدمج -2
  .التفكير تثير أسئمة خالؿ مف كالتساؤؿ االستفسار ركح يشجع -3
  .المتعمميف بيف البنائية المناقشة يشجع -4
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  .كاكتشافيا المعرفة بيف يفصؿ -5
 . االجتماعي كالتفاكض كالتفاعؿ الحركة عف ناجمة ضكضاء بكجكد يسمح -6
  .طالبو اىتماـ حيز في تقع التي المكضكعات لتعمـ مستعد متعمـ معمـ البنائي المعمـ -7
  .التدريسية الممارسات مختمؼ مع لتتناسب التقكيـ مصادر في ينكع -8
 .التعمـ أنشطة انتقاء في بالذكاء يتسـ -9

عمى يرل الباحث أف أىمية الطريقة البنائية في التدريس في أنيا تعتبر طريقة لمحصكؿ    
المعرفة اعتمادان عمى التجريب كالمالحظة كاالختبار كىي بالتالي نمكذجان يراعي المراحؿ 

 نيا تراعي الفركؽ الفردية بينيـ.أطكر اإلدراؾ المعرفي لمطالب كما التطكرية لنمك كت

 

 : (PDEODE)المحكر الثاني : استراتيجية األبعاد السداسية 

 : (PDEODE)أكلن: نشأة استراتيجية األبعاد السداسية 

 ,kolari &savand)اقترحتيا في البداية سافندر كككالرم  (PDEODE)استراتيجية    
2003)  .(costu, 2008, 4)  

كاستخدمت أيضا مف قبؿ ككالرم كزمالئو في مجاؿ اليندسة البيئية لطالب الصؼ الثالث    
بيئية ضمف مجمكعة مف استراتيجيات البنائية شممت التعمـ التعاكني كالرابع شعبة اليندسة ال

 kolari, et)كالتعمـ باألقراف كالتكضيحات لتدريس برنامج عف مككنات الماء كالتربة لمطالب. 
al, 2005, 702) 

 -الحظ -تعديال الستراتيجية    ) تنبا (PDEODE)كتعتبر استراتيجية األبعاد السداسية    
كىي    (white and gunstone, 1992)التي تـ اقتراحيا بكاسطة   (p-o-e)فسر( 

كاقترحت ككسيمة لمساعدة  (PDEODE)اإلصدار األكؿ مف استراتيجية األبعاد السداسية 
الطالب عف طريؽ قياميـ بتنفيذ ثالث مياـ أساسية األكلى )التنبؤ( حيث يتنبأ الطالب بالنتائج 

المكاقؼ التي تعرض عمييـ مع إعطاء تبرير ألسباب ىذا التنبؤ, المتكقعة عف بعض األحداث ك 
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الخطكة الثانية ىي )المالحظة ( يقكـ فييا الطالب بكصؼ ما يحدث أماميـ أثناء اجراء 
التجارب أك ممارسة األنشطة, الخطكة الثالثة )التفسير( كيتـ فييا مكاجية التناقضات بيف التنبؤ 

 ,savander, et al), ثـ أدخؿ سافندر كزمالئو  (costu, et al, 2009, 6)كالمالحظة. 
عمييا ثالث خطكات ىي )المناقشة(, )المناقشة(, )التفسير(, لتصبح سداسية األبعاد  (2003

بداء اآلراء كتنكعيا.   ك   (costu, et al, 2009, 7)كتتيح مناخان يتيح حرية المناقشة كا 
(costu, et al, 2012, 50)   

 :(PDEODE)ستراتيجية األبعاد السداسية ثانيان: مفيـك ا

عمى أنيا " استراتيجية   (savander & kolari, 2003, 4- 5)عرفيا سفاندر كككالرم    
تدريسية ميمة تدعـ المناقشة كاآلراء المتباينة بيف الطالب كتتككف مف ست مراحؿ ىي التنبؤ ثـ 

ير كتساعد الطالب عمى فيـ المكاقؼ المناقشة ثـ التفسير ثـ المالحظة ثـ المناقشة ثـ التفس
 الحياتية"

( بانيا " استراتيجية تدريس قائمة عمى المنحى البنائي, 245ص ـ,2012عرفيا )الخطيب, ك    
 كتتضمف سمسمة مف اإلجراءات المتتابعة تتمخص في المراحؿ الست اآلتية: 

: في ىذه المرحمة يقدـ المعمـ ظاىرة حكؿ المفيكـ المراد تعميمو  (prediction)أكالن: التنبؤ 
لمطالب, ثـ يتيح ليـ الفرصة لكي يتنبأكا بنتيجة الظاىرة أك المشكمة المطركحة بشكؿ فردم, 

 كتبرير تمؾ التنبؤات قبؿ أف تبدأ أية فعاليات أك أنشطة تعميمية .

إتاحة الفرصة لمطالب لكي يعممكا في  : في ىذه المرحمة يتـ (discuss)ثانيا: المناقشة 
 مجمكعات صغيرة مف أجؿ مناقشة أفكارىـ, كتبادؿ الخبرات, كالتأمؿ معان.

: في ىذه المرحمة يصؿ الطالب إلى حؿ تعاكني حكؿ الظاىرة,   (explain)ثالثان: التفسير
 كتبادؿ نتائجيـ مع المجمكعات األخرل مف خالؿ المناقشة الجماعية لمصؼ بأكممو.

: في ىذه المرحمة يختبر الطالب أفكارىـ كآرائيـ حكؿ الظاىرة  (observe)رابعا: المالحظة 
 مف خالؿ إجراء األنشطة كالتجارب عمى شكؿ مجمكعات, كتسجيؿ المالحظات.
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: في ىذه المرحمة يقكـ الطالب بتعديؿ تنبؤاتيـ مف خالؿ  (discuss)خامسان: المناقشة 
المالحظة الفعمية في الخطكة السابقة, كىذا يتطمب مف الطمبة ممارسة ميارات التحميؿ كالمقارنة 

 كنقد زمالئيـ في المجمكعات .

: في ىذه المرحمة يكاجو الطالب جميع التناقضات المكجكدة بيف  (explain)سادسان: التفسير 
 لمالحظات كالتنبؤات, مف خالؿ حؿ التناقضات التي تكجد ضمف معتقداتيـ)تغيير مفاىيمي( .ا

 

( بأنيا " استراتيجية قائمة عمى المنحى البنائي 2046ـ, ص2012كعرفيا )السالمات,    
  (prediction)كتتضمف سمسمة مف اإلجراءات المتتابعة تتمخص في المراحؿ الست التالية التنبؤ

التفسير   (discuss)المناقشة  (observe)المالحظة  (explain)التفسير  (discuss)المناقشة
(explain)   تتـ مف خالؿ اثارة سؤاؿ مكجو أك مشكمة كاقعية أك ظاىرة مف الظكاىر, يقـك ,

الطالب عمى اثرىا بعمؿ تنبؤات ثـ يبررىا, كيقكـ بعدىا بمجمكعة مف األنشطة فيصمـ كينفذ 
 البيانات, كيحمميا, كيفسرىا.األنشطة, كيجمع 

( بأنيا " خطة تدريسية قائمة عمى المنحى 260ـ, ص2013 كما عرفيا )فخرم الفالح,   
البنائي, كتتضمف سمسمة مف اإلجراءات المتتابعة تتمخص في المراحؿ الست اآلتية: 

  (observe)المالحظة  (explain)التفسير  (discuss)المناقشة  (prediction)التنبؤ
كترتبط ىذه االستراتيجية بالبنائية استنادا إلى نظرتيا   (explain)التفسير   (discuss)المناقشة

لمتعمـ بكصفو عممية يشكؿ المتعمـ بيا بنيتو المعرفية اعتمادا عمى معارفو السابقة ليتمكف 
 الطالب مف بناء معرفتو بصكرة ذات معنى"

أنيا " اجراءات تدريسية تفاعمية تتضمف  ( عمى9ص ـ,2014في حيف عرفيا )أحمد محمد,    
سمسمة مف العمميات المتتابعة تيدؼ إلى أف يككف الطالب كاعيان كمراقبان لألفكار الخاصة بو, 
كالفرضيات التي تتضمنيا نشاطاتو مف خالؿ المراحؿ الست اآلتية: التنبؤ ثـ التفسير ثـ 

 المالحظة ثـ المناقشة ثـ التفسير. 
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 باحث مف التعريفات السابقة:كيالحظ ال   

أنيا تتجو بطريقة منظمة كغير عشكائية نحك تحديد أىمية كخطكات كأىداؼ االستراتيجية    
محط الدراسة كمف خالؿ التحديد الدقيؽ كالمثالي ألدكار كؿ مف المعمـ بدكره المكجو كالمحفز 

عميمية, لمكصكؿ بالمكقؼ لإليجابية خالؿ المكقؼ التعميمي كلمطالب بدكره محكر العممية الت
التعميمي لما ىك أدؽ كاكثر مكضكعية كلمكصؿ إلى أعمى مستكيات الفيـ كاالستيعاب كمف ثـ 
التحصيؿ, كما يرل الباحث جميان مف خالؿ استقراء التعريفات السابقة إلى أىمية دكر ىذه 

بالمكقؼ التعميمي  االستراتيجية في االستغالؿ األمثؿ لمجيد كالحد مف إىدار الكقت كاالرتقاء
 ككؿ.

 إجرائيا عمى أنيا:  (PDEODE)كفي ضكء ذلؾ عرؼ الباحث استراتيجية األبعاد السداسية   

سكاءن  لمكاقؼاستراتيجية تدريس قائمة عمى المنحى البنائي, تعمؿ عمى تييئة الطمبة لتصدر ا
السمكؾ المرغكب منظمة كدقيقة تؤدم إلى إحداث  خطكاتست التعميمية أك الحياتية مف خالؿ 

ير, المالحظة, ىي: التنبؤ, المناقشة, التفسك , ممية التعميميةفيو لدل المتعمـ بصفتو أيقكنة الع
 . المناقشة, التفسير

 

 :(PDEODE)ثالثان: خطكات استراتيجية األبعاد السداسية 

أف سير كتطبيؽ استراتيجية األبعاد السداسية  (costu, 2008, 4- 5)ذكر ككستك    
(PDEODE) : يشتمؿ عمى 

: حيث يقـك المعمـ بتقديـ الظاىرة أك المفيـك المراد تعممو لمتالميذ, (prediction)أكال: التنبؤ    
ثـ يترؾ ليـ الفرصة لمتنبؤ بمخرجات أك نتائج الظاىرة المطركحة عمى أف يككف ذلؾ بشكؿ 

 فردم كتقديـ تبريرات منطقية لما قدمكه مف تنبؤات.

: في ىذه الخطكة يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمتالميذ يسمح (discuss)المناقشة ثانيان:    
 بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة لطرح أفكارىـ كمناقشتيا.
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: كىنا يطمب المعمـ مف تالميذ كؿ مجمكعة أف يصمكا  (explain)ثالثان: التفسير أك الشرح    
ييـ كتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل مف خالؿ إلى تفسيرات لمظاىرة المطركحة عم

 مناقشات جماعية.

: كىنا يالحظ التالميذ التغيرات في الظاىرة , كعمى المعمـ أف (observe)رابعان: المالحظة    
 يرشدىـ لعمؿ مالحظات متعمقة بالمفيـك الجديد المعركض عمييـ.

الميذه تعديؿ تنبؤاتيـ مف خالؿ : يطمب المعمـ مف ت(discuss)خامسان: المناقشة    
المالحظات الفعمية التي سجمكىا في الخطكة السابقة, كىذا يتطمب مف التالميذ القياـ بعممية 

 التحميؿ كالمقارنة كنقد أفكار بعضيـ البعض.

: يكاجو التالميذ التناقضات المكجكدة بيف المالحظات كالتنبؤات  (explain)سادسان: التفسير    
 لتناقضات يصمكا لممعمكمة بشكؿ صحيح.مف خالؿ ا

( أف المناقشة تختمؼ في الخطكة الخامسة عف المناقشة 4ص ـ,2014كيرل )أحمد محمد,    
في الخطكة الثانية في ككف أف التالميذ يقكمكف بتعديؿ تنبؤاتيـ مف خالؿ المالحظات الفعمية في 

التحميؿ كالمقارنة كنقد زمالئيـ في الخطكة السابقة, كىذا يتطمب مف التالميذ ممارسة ميارات 
المجمكعات األخرل, ككذلؾ يختمؼ التفسير في الخطكة األخيرة عف التفسير في الخطكة الثالثة 
في ككف أف التالميذ يكاجيكف جميع المناقشات المكجكدة بيف المالحظات كالتنبؤات, مف خالؿ 

ييـ بتفكيرىـ في المكاقؼ عك ضمف معتقداتيـ, كبالتالي زيادة حؿ التناقضات التي تكجد 
 المشابية.

 (PDEODE):رابعان: مميزات كعيكب استراتيجية األبعاد السداسية 

  مميزات استراتيجية األبعاد السداسية(PDEODE) : 

 : (PDEODE)يرل الباحث اف مف أىـ مميزات استراتيجية االبعاد السداسية    

تساىـ في إصالح النظاـ التربكم مف خالؿ االرتقاء بدكر المتعمـ كطرؽ تفكيره, كمف   -1
 خالؿ إعداد ككادر عممية تأخذ دكرىا الفعاؿ في المجتمع
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ثارة لدل المتعمميف  -2  تجعؿ مف عممية التعميـ أكثر تشكيقان كا 

 زيادة دافعية المتعمميف كتنمية ركح المثابرة كحؿ المشكالت لدييـ -3

 لقدرات المتعمميف ككثيقة الصمة بحياتيـ اليكمية كاحتياجاتيـمناسبة  -4

 تجعؿ المتعمـ محكرا لمعممية التعميمية -5

 تعمؿ عمى الحد مف إىدار المكارد كالكقت كالجيد -6

  عيكب استراتيجية األبعاد السداسية(PDEODE) : 

 ,kolari et al)إال أف  (PDEODE)كبالرغـ مف المزايا المتعددة الستراتيجية األبعاد السداسية 
 يكجيكف بعض االنتقادات لالستراتيجية كىي: (58 ,2004

يعد صعبان كيحتاج إلى جيد  (PDEODE)التدريس باستخداـ استراتيجية األبعاد السداسية  -1
 مف المعمـ.

 الشكاكل المتكررة مف الطالب لعدـ حصكليـ عمى اإلجابات الصحيحة بشكؿ فكرم. -2

 ( أف مف أىـ العيكب الستراتيجية األبعاد السداسية أف :20ص ,ـ2014 )فيما ترل األسمر

 التدريس باستخداـ استراتيجية يحتاج إلى كقت أكبر مف الكقت المخصص لمحصة الدراسية. -1

استراتيجية ال تصمح لتدريس كافة المفاىيـ الرياضية, بؿ تقتصر عمى المفاىيـ التي يمكف  -2
 إثارة تفكير الطالب. أف يضع ليا المعمـ أسئمة تنبؤ تعمؿ عمى

 :(PDEODE)خامسان: دكر المعمـ في استراتيجية األبعاد السداسية 

إلى أف دكر المعمـ في استراتيجية األبعاد السداسية  (cousi et al, 2012)يشير ككسي    
 يتمثؿ في :

 تشجيع ركح التحدم عند المتعمميف. -1
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 تسييؿ المناقشات التي تحدث بيف المتعمميف. -2

 أف المتعمميف أتقنكا مرحمة المالحظة بشكؿ جيد. التأكد مف -3

 التأكد مف أف المفيـك كصؿ إلى المتعمميف. -4

 كفي ضكء ذلؾ يرل الباحث دكر المعمـ يكمف في :

 .سئمة حكؿ المفاىيـ الخاطئة المراد تعديميايقدـ المعمـ مجمكعة مف األ -1

كمناقشة اإلجابات كاألفكار يتيح المعمـ الفرصة لمطالب كي يعممكا في مجمكعات صغيرة  -2
 بشكؿ جماعي كاستبعاد التنبؤات الخاطئة.

يكجو المعمـ الطالب لتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل مف خالؿ المناقشة الجماعية  -3
 .لمصؼ بأكممو

جراء األنشطة العممية عمى شكؿ  -4 يكجو المعمـ طمبتو لمبحث في خصائص المفيكـ كا 
 مجمكعات.

 .ة الطمبة بالمالحظات التي تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقةيقـك المعمـ بمناقش -5

سئمة في سبيؿ حؿ التناقضات لمتأكد مف كصكؿ أمعمـ تعميقات الطمبة كيقكـ بطرح يتابع ال -6
 .المفيكـ بشكؿ صحيح

 :(PDEODE)سادسان: دكر الطالب في استراتيجية األبعاد السداسية 

األدكار التي يمعبيا الطالب في استراتيجية األبعاد ( أف أىـ 21ص ـ,2014)حددت األسمر   
 السداسية تتمثؿ في أنو:

يحاكؿ الطالب اإلجابة عف األسئمة المتعمقة بالمفيكـ كالتي يمقييا المعمـ في بداية عممية  -1
 التدريس.

 تبرير الطالب إلجابتو عف األسئمة المتعمقة بالمفيكـ, لمعرفة مدل اقتناعو بيا. -2
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 الءه في إجاباتيـ لألسئمة المتعمقة بالمفيكـ.يناقش الطالب زم -3

 يحاكؿ الطالب بمساعدة زمالءه استبعاد اإلجابات الخاطئة. -4

يقارف الطالب بيف اجابتو لألسئمة المتعمقة بالمفيكـ مع مالحظتو مف خالؿ إجرائو لألنشطة  -5
 المككمة إليو مف المعمـ.

 في تدريس العمكـ: (PDEODE)سابعان: أىمية استراتيجية األبعاد السداسية 

 في اآلتي: (PDEODE)حيث تسيـ استراتيجية األبعاد السداسية    

تطكير الميارات االستداللية لدل التالميذ كمساعدتيـ عمى تحمؿ مسئكلية تعمميـ كما أنيا  - أ
 (kolari & viskari, 2005, 708)تزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ. 

 ,costu, et al, 2009)تنمية المفاىيـ العممية كتعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ الخطأ.  - ب
11) 

في تعميـ  (PDEODE)كفي ضكء ذلؾ يرل الباحث اسيامات استراتيجية األبعاد السداسية 
 العمـك تكمف في :

 تكفير المناخ العممي المناسب لحؿ المشكالت العممية.  -1

 شطة العممية كالتجارب المخبرية كتعطييا اىتمامان كأكلكية.تتعامؿ بفاعمية مع األن  -2

 تعتبر طريقة لمحصكؿ عمى المعرفة اعتمادنا عمى التجريب كالمالحظة كاالختبار. -3

 التعامؿ بفاعمية مع المعمكمات , كالعمؿ عمى تحقيؽ أعمى معدالت الفيـ كاالستيعاب. -4

ة كتعمؿ عمى تعديؿ المفاىيـ العممية استراتيجية مناسبة الكتساب المفاىيـ العممية الجديد -5
 الخاطئة.
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 المحكر الثالث: المفاىيـ العممية

تعتبر العمكـ مف أىـ المكاد الدراسية كالتي تحتاج دائما التعامؿ معيا تعميميا كتربكيا بعناية    
فائقة ككنيا ركيزة أساسية كذات صالت كثيقة بباقي المكاد الدراسية, لذلؾ كاف السعي الحثيث 
كراء التطكر بيا كالبحث الدائـ عف أفضؿ كأمثؿ طرؽ التدريس التي تساىـ في تحسيف 

 مستكيات التعميـ كالتعمـ. 

كتعد المفاىيـ العممية الصحيحة مف أىـ أدكات التفكير السميـ الذم يقكد بدكره إلى الكصكؿ    
ذات داللة كمعنى,  إلى أفضؿ مستكيات المعرفة, ككنيا تصكرات كرؤل ذىنية تجاه أشياء معينة

كالشؾ أف تبني التصكرات الذىنية الصحيحة يصؿ باإلنساف إلى المفاىيـ البناءة كالتي تفيد 
بالدرجة األكلى المتعمـ ككنو محكر العممية التعميمية ثـ تسير في  سبيؿ االرتقاء بالمنظكمة 

 التعميمية كالتربكية.

المفاىيـ العممية كتنميتيا لدل ( باف تككيف 349ص ـ,2003) النجدم كآخركفيضيؼ    
الطمبة أحد أىداؼ تدريس العمكـ كفي جميع مراحؿ التعميـ المختمفة, كما يعتبر مف أساسيات 
العمـ كالمعرفة التي تفيد في فيـ ىيكمو العاـ كفي انتقاؿ أثر التعمـ كليذا فإف تككيف المفاىيـ 

التعميمية, يتطمب أسمكبا تدريسيان مناسبان  العممية أك تيذيبيا لدل الطمبة  عمى اختالؼ مستكياتيـ
 يتضمف سالمة تككيف المفاىيـ العممية كبقائيا كاالحتفاظ بيا .

كتعد المفاىيـ مف أىـ مميزات التفكير كليا أثر كبير في تنظيـ الخبرة كفي تذكر المعرفة    
يـ العممية ىي كمتابعة الظكاىر كربطيا بمصادرىا كتسييؿ الحصكؿ عمييا. لٌما كانت المفاى

األساس لمناىج العمكـ في المرحمة األساسية, كمعظـ تالميذ ىذه المرحمة ينتمكف إلى المرحمة 
األكلى )الحسية( حسب تطبيؽ بياجيو, لـ ييحتـٌ اختيار المفاىيـ العممية المتكافقة مع المستكل 

المعرفة العممية  اإلدراكي لممتعمـ بصكرة خبرات متنكعة, خاصة كأف المفيكـ يعد كحدة بناء
كاكتساب المفاىيـ كتشكيميا يحتاج إلى ممارسة عمميات تفكيرية في التفاعؿ مع الخبرات 
الطبيعية كالحسية, كما يحتاج إلى معمـ متمرس كمتفاعؿ قادر عمى التطكير كالتكجيو )عكض 

 (.419ص ـ,2012اهلل, 
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:  أكلن: تعريؼ المفيـك

 يـك  كمنيا:يفيض األدب التربكم بتعريفات لممف   

( المفيكـ عمى أنو ما يتككف لدل الفرد مف معنى كفيـ يرتبط 87ص ـ,1999)يعرؼ زيتكف   
 بكممة )مصطمح( أك عبارة أك عممية معينة.

( المفيكـ بأنو " مجمكعة مف المعمكمات التي تكجد بينيا 40ص ـ,2001) كيعرؼ نشكاف  
 ت المشتركة كالمميزة ليذا الشيء.الصفاعالقات حكؿ شيء معيف تتككف في الذىف, كتشتمؿ 

( المفيـك عمى أنو "ىك االسـ اك المصطمح الذم 42ص ـ,2003) النجدم كآخركفيعرؼ ك   
يعطى لمجمكعة مف الصفات أك السمات أك الخصائص المشتركة أك العديد مف المالحظات 

 المنظمة.

دة ذات طبيعة متغيرة تشير ( المفاىيـ بأنيا "أفكار مجر 51ـ, ص2010)فيما يعرؼ الشكبكي  
غمى خصائص جكىرية مميزة لمشيء كقد تككف أسماء أك مصطمحات أك رمكز يمكف الكصكؿ 

 ؿ تصكرات ذىنية لظاىرة معينة.  إلييا مف خال

قباؿك    ( المفيـك عمى أنو "مجمكعة مف األشياء اك الرمكز 33ص ـ,2012 )يعرؼ الصاحب كا 
معان عمى اساس مف الخصائص المشتركة, كالتي يمكف  أك األىداؼ الخاصة التي تـ تجميعيا

إلى مجمكعة مف  الداللة عميو باسـ أك رمز معيف, فيك كممة أك تعبير تجريدم مكجز يشير
ف يتصكر مكضكع ما أكٌكف الفرد صكرة ذىنية تمكنو مف فكار المتقاربة, بحيث يالحقائؽ أك األ

 القضية ذات العالقة. المكضكع أك حتى لك لـ يكف لديو اتصاؿ مباشر مع

الرئيسة كالتي تتكلد  العممية أداة الفكر أنوؿ ما سبؽ يرل الباحث المفيـك كمف خال       
كتختمؼ مف شخص آلخر ككنيا مصطمحات تشكؿ الرابط بيف  العممي بالخبرة كالتفاكض

 .المعمكمات التي يكجد بينيا عالقة كصفة مشتركة لشيء ما
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 :  المفاىيـ ثانيان: خصائص

 ( منيا ما يمي :118 -117ص ـ, ص2004بطرس ) حدد   

يمكف أف يككف لممفيكـ الكاحد أكثر مف مدلكؿ مف حيث طريقة اإلدراؾ كدرجة التعقيد  -1
 كمدل سيكلة التعمـ.

بما أف المفاىيـ ناتج لخبرة اإلنساف باألشياء لذا فيي تساعد عمى التعامؿ مع الكثير مف  -2
 الحقائؽ.

نما قد تنتج مف التفكير المجرد. ال تقتصر المفاىيـ -3  عمى الخبرة الحسية فقط كا 

المفاىيـ قد تنتج مف عالقة الحقائؽ ببعضيا أك مف عالقة المفاىيـ ببعضيا كىنا يطمؽ  -4
 عمييا اإلطار المفاىيمي.

 مدلكالت المفاىيـ: -5

  ليا أىمية كبرل في العمـ سكاء في التصنيؼ أك التفسير أك بناء التعميمات كالمبادئ
 القكانيف كالنظريات .ك 
 .نما قد يبتكر العمماء مفاىيـ مرحمية  ليست كؿ المدلكالت ليا كجكد حقيقي كا 
 .نما كافية أك غير كافية  ليست كؿ المدلكالت صادقة أك غير صادقة كا 
 .المدلكالت قابمة لممراجعة كنتيجة لمنمك المعرفي 

 :المفاىيـ تعمـ : أىميةثالثا

تعمـ ال شؾ أف مف أىـ أساسيات التعمـ المدرسي العمؿ عمى تييئة كمساعدة الطالب عمى    
بو كبطريقة تفكيره مف خالؿ ىضـ المفاىيـ  رتقاءاالتعمؿ عمى  ,المفاىيـ بطرؽ سميمة كجيدة

الجديدة كربطيا مع سابقتيا بما يسيـ في تككيف خارطة ذىنية عند الطالب عبر خطكات كأسس 
 عممية.

 كأف مقدرة التعمـ, مف مختمفة أنماط عمى يشتمؿ ىرمي سمـ في ينتظـ المفيـك تعمـيث أف ح   
  .اليرمي السمـ في لو السابؽ إتقاف منو يتطمب المفيـك تعمـ عمى ـالمتعم
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 لو األثر يككف مما لممتعمـ, العممية المادة أىمية إبراز في بارزنا دكرنا تمعب المفاىيـ أف كما
 , التعميمية العممية في المتعمـ قبؿ مف الفعالة كالمشاركة لمتعمـ الدافعية زيادة في األكبر

( أىمية تعمـ المفاىيـ في النقاط 91ص ـ,1992السكيدم,  (في إليو المشار بركنر كيمخص   
 التالية:         

 .فييا المكجكدة األشياء عمى التعرؼ كتسييؿ البيئة تعقد مف التقميؿ في تساعد -1

 .فييا المكجكدة األشياء عمى التعرؼ الطالب عمى المفاىيـ تسيؿ -2

 .جديدة مكاقؼ مكاجية عند التعمـ إعادة إلى الحاجة مف يقمؿ -3

 .النشاط مف مختمفة ألنكاع كالتخطيط كالتنبؤ التكجيو عمى تساعد -4

 .كاألحداث األشياء مجمكعات بيف كالربط بالتنظيـ تسمح -5

 .كالتطبيؽ التفسير عمى المتعمـ يساعد المفاىيـ تعمـ -6

 المحتكل, كالكسائؿ كتنظيـ كاختيار , ةالتعميمي األىداؼ تحديد في ىامنا دكرنا المفاىيـ تمعب -7
 .تقكيميا ككسائؿ التعميمية,

 .الجديدة األخرل التعميمية لممكاقؼ التعمـ أثر انتقاؿ في تسيـ -8

أف تعمـ المفاىيـ البد أف يسير ضمف خطة دقيقة محددة   الباحث يرم ذلؾ ضكء كفي   
التفاصيؿ كمحسكبة النتائج, ال بتخبط كعشكائية, لمكصكؿ إلى النتائج المرجكة, حيث يساىـ تعمـ 
المفاىيـ في تذليؿ المصاعب في تمقي المفاىيـ الجديدة كربطيا بالمفاىيـ الراسخة دكف إثارة 

ة, كما يساىـ ايضا بالقضاء عمى المفظية في التعميـ حة جميَّ المغط كالتناقض بينيما بصكرة كاض
مف خالؿ إدراؾ مدلكالت األلفاظ , كما تكمف الفائدة أيضا في تنظيـ محتكل المنياج الدراسي 

 سيما كىك يساعد في الربط بيف المكاد الدراسية المختمفة بشكؿ منظكمي مترابط.
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 :المفاىيـ : تصنيؼرابعا

 -340ص ص ـ,1996زكايا: )الخميمي كآخركف,  عدة مف المفاىيـ إلى النظر يمكف   
376). 

 :المفاىيـ ىذه إدراؾ طريقة حيث األكلى : مف

 عف مدلكليا إدراؾ يمكف التي المفاىيـ كىي :المالحظة عمى قائمة أك محسكسة مفاىيـ - أ
 :أمثمة. لمحكاس مساعدة أدكات أك الحكاس باستخداـ طريؽ المالحظة

 السخكنة أك بالبركدة اإلحساس :المدلكؿ,  الحرارة :المفيـك . 

 الشمس عباد كرقة يحٌمر  الماء في محمكليا التي المادة :المدلكؿ, الحامض: المفيـك 
 الزرقاء

إدراؾ  يمكف ال التي المفاىيـ كىي :مالحظة اؿ عمى قائمة غير أك مجردة أك شكمية مفاىيـ - ب
 ذىنية كتصكرات عقمية بعمميات القياـ إدراكيا يتطمب بؿ المالحظة, طريؽ عف مدلكالتيا
 . معينة

 :أمثمة

 :غيرىا,  مع مرتبطة أك منفردة, تكجد أف يمكف كالتي العنصر مف كحدة أصغر ىي الذٌرة
 العنصر ذلؾ صفات كتحمؿ

  اؿDNAالحي لمكائف الكراثية المعمكمات تخزف التي :  المادة. 

  :مستكياتيا حيث مف : الثانية

 . أخرل مفاىيـ مف مشتقة غير مفاىيـ كىي :أكلية مفاىيـ - أ

  . كالفراغ كالكتمة, الزمف, : مثؿ

 . أخرل مفاىيـ مف اشتقاقيا يمكف مفاىيـ كىي :مشتقة مفاىيـ - ب
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 الزمف× المسافة= السرعة

 العجمة× القكة= الكتمة

  : تعقيدىا درجة حيث مف :الثالثة

 .الكممات مف قميالن  عددنا مدلكالتيا تتضمف التي المفاىيـ كىي :بسيطة مفاىيـ - أ

 . الحي الكائف بناء كحدة :الخمية :أمثمة

 . مشحكنة ذرية مجمكعة أك ذرة :األيكف

 . الكممات مف أكثر عددنا مدلكالتيا تتضمف التي المفاىيـ ىي :معقدة مفاىيـ - ب

 حكؿ طاقة مستكيات في تدكر سالبة شحنات تحمؿ جسيمات مف متكامؿ نظاـ :الذرة :مثاؿ
 مكجبة شحنة يحمؿ أحدىا الجسيمات مف نكعيف بيا ك الذرة, كتمة فييا تتمركز النكاة التي

  . السالبة الشحنات عدد يساكم المكجبة الشحنات كعدد غير مشحكف, كاآلخر

 لتالميذ المغكم النمك لمستكل كفقنا آخر إلى دراسي صؼ مف تختمؼ المفيـك تعقيد درجة -
 .الصؼ

 : تعمميا درجة حيث مف : الرابعة

ىي  أك لممتعمميف, مألكفة كممات تعريفيا في يستخدـ التي المفاىيـ ىي :التعمـ سيمة مفاىيـ - أ
 . تعمميا متطمبات درس أف لممتعمـ سبؽ التي المفاىيـ

 لممتعمميف, مألكفة غير كممات تعريفيا في يستخدـ التي المفاىيـ ىي :التعمـ صعبة مفاىيـ  - ب
 .تعمميا متطمبات دراسة لممتعمـ يسبؽ لـ التي المفاىيـ أكىي

 كمستكيات الشحنات دراسة لو سبؽ قد المتعمـ كاف إف : (عرضو السابؽ الذرة مفيـك :مثاؿ
ص  ـ,1996)الخميمي كآخركف,  .صحيح كالعكس التعمـ سيؿ المفيـك صار الطاقة كالكتمة

 ( .372 -340ص
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 منيا نذكر ك , المفاىيـ أنماط تكضيح في تساعد مجمكعات في المفاىيـ تصنيؼ يمكف ك   
 (. 83ـ, ص1997)الجبكرم, أكثر أك فكرتيف بيف تربط التي ىي ك الرابطة المكصكلة أك

 بعض فصؿ عند النسبي التناكب أك بالتعاقب تتككف التي ىي كالمفاىيـ المتعاقبة أك المتبادلة
مف جزيئات سكر العنب مع  nليتككف مفيكـ جديد مثاؿ ) اتحاد عدد  أكسع مفيـك أجزاء

 تعرؼ التي كىي بعضيا مع عالقة ليا التي المفاىيـ بعضيا لتككيف جزمء كاحد مف النشا(, أما
 ىي التصنيفية الزمف( , كالمفاىيـ× مثاؿ )المسافة= السرعة النسبية العالقات أجزاء أساس عمى
 ك كالحشرات بينيا المشتركة الصفات أساس عمى الحية الكائنات لتصنيؼ العمماء كضعيا التي

 ك داللة ليا عممية عبارات أك كممات عف عبارة كىي التجريبية المفاىيـ ك , الطيكر ك األسماؾ
 االختزاؿ , التأكسد مثؿ متعددة تفاعالت عمميات أك تتضمف إجرائية عممية لتجارب معنى

 (.3ص ـ,1974)لبيب, 

أف الخميمي كآخركف قامكا بتصنيؼ المفاىيـ بناءن عمى أربعة  مما سبؽحيث يرل الباحث    
خصائص, األكلى مف حيث طريقة إدراؾ ىذه المفاىيـ, ىؿ ىي محسكسة مثؿ الحرارة أـ مجردة 
مثؿ الذرة, أما الخاصية الثانية فكانت بناءن عمى مستكيات ىذه المفاىيـ, فتككف إما أكلية مثؿ 

الثان مف حيث درجة تعقيدىا, فمنيا ما ىك بسيط مثؿ الخمية الزمف أك مشتقة مثؿ المسافة, ث
كمنيا ما ىك معقد مثؿ الذرة, أما الخاصية الرابعة فكانت بناءن عمى درجة تعمميا كتنقسـ إلى 
 مفاىيـ سيمة التعمـ أم أنيا مألكفة كسبؽ تعمميا, كمفاىيـ صعبة التعمـ أم جديدة كغير مألكفة. 

 :العممية فاىيـالم تدريس : أساليبخامسان 

كبقائيا   المفاىيـ تككيف سالمة لضماف مناسبة أساليبان  العممية المفاىيـ تدريس يتطمب   
( منحييف لتعميـ 81-80ص ص ـ,2004االحتفاظ بيا كالعمؿ عمى تنميتيا, كيكرد )زيتكف, 

 كتعمـ المفاىيـ العممية كىما:

  المنحى االستقرائي(Inductive approach)  كىك األسمكب التدريسي الطبيعي لتعمـ :
المفاىيـ العممية كتعمميا كيبدأ بالحقائؽ كالمكاقؼ الجزئية )األمثمة( ثـ االنتقاؿ إلى 

 الخصائص المميزة لممفيكـ كالعالقة بينيا حتى يتـ التكصؿ إلى المفيكـ.
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  )المنحى االستنباطي )االستنتاجي(deductive approach)دريسي في : كىك األسمكب الت
تككيد المفاىيـ العممية كتنميتيا كالتدرب عمى استخداميا في مكاقؼ تعميمية تعممية جيدة, 

 كفي ىذا المنحى يتـ تقديـ المفيـك ثـ تقديـ الحقائؽ كاألمثمة.

 ان: مصادر صعكبات تككيف المفاىيـ العممية:سادس

العممية, تنجـ في معظميا عف دب التربكم أف مصادر صعكبات تككيف المفاىيـ يذكر األ   
عكامؿ خارجية بالنسبة لممتعمـ, كمف ثـ ليس لمطالب سمطاف عمييا كمف بينيا: طرؽ التدريس, 
حيث تؤثر طرؽ كاساليب التدريس التقميدية السائدة في تككيف المفاىيـ العممية كاستيعابيا لدل 

كاساليب التدريس التي يتبعيا أك الطالب ككذلؾ معممك العمـك أنفسيـ, كيرتبط ىذا العامؿ بطرؽ 
يطبقيا المعممكف في ممارستيـ التدريسية الصفية كالمخبرية, كقد ترجع أيضا باإلضافة إلى ما 
سبؽ إلى عكامؿ أخرل في المعمميف أنفسيـ مثؿ: مؤىالت المعمميف دكف مستكل الطالب, مدل 

افز الداخمية عند المعمـ, كمدل فيـ المعمميف أنفسيـ لممفاىيـ العممية نفسيا, مدل تكافر الحك 
 (.ـ2003دافعيتو, كارتباطو بمينة التعميـ )النجدم, 

 ( أف مف أىـ الصعكبات في تعمـ المفاىيـ ما يمي:58ص ـ,2004كقد ذكر سالمة )   

  عدـ قدرة التمميذ عمى التمييز عما إذا كانت عبارة معينة تتضمف مفيكما أك قانكنا أك فكرة
 أساسية .

 فيكـ العممي: كيتمثؿ في مدل فيـ المتعمميف لممفاىيـ العممية المجردة أك المفاىيـ طبيعة الم
 .االختزاؿ(  -التأكسد -المعقدة مثؿ ) األيكف

  الخمط في معنى المفيـك أك داللتو المفظية لبعض المفاىيـ العممية التي تستخدـ
 .الشغؿ( -كمصطمحات عممية مثؿ ) الذرة

 عممية كما في مفيـك الحرارة كالبصريات كحاالت المادة.النقص في خمفية المتعمـ ال 

 .صعكبة تعمـ المفاىيـ العممية السابقة كالالزمة لتعمـ المفاىيـ العممية الجديدة 



43 
 

مف ىذا المنطمؽ كمف خالؿ االطالع المستمر عمى األدب التربكم كما تتضمنو    
د مف االلتفات كبشدة ألىمية الدراسات السابقة مف تكصيات كاقتراحات يرل الباحث أنو الب

تدريس المفاىيـ العممية كذلؾ لدكرىا الياـ في تفتيت التعقد البيئي كالخمط التصنيفي 
لممكجكدات بطريقة تساعد عمى التكجو كالتنبؤ كالتخطيط ألف الكعي كاإللماـ بالمفاىيـ 

ئؽ ببعضيا أك مف العممية يسمح بالتنظيـ كالربط بيف األشياء ألنيا قد تنتج مف عالقة الحقا
عالقة المفاىيـ ببعضيا ضمف إطار مفاىيمي شامؿ, لذلؾ جاءت أىمية العناية بطرؽ 
كاستراتيجيات التدريس كالتي تأخذ بعيف االعتبار دكر المتعمـ الفاعؿ باعتباره ركيزة العممية 

تكييفو التعميمية كذلؾ مف خالؿ ربط المفاىيـ بالخبرات الحياتية العممية كتييئة المتعمـ ك 
 معرفيان لفيـ أكسع كأعمؽ لمتغيرات الحياة.  

 :البديمة التصكرات المحكر الرابع: مفيكـ

ترتكز البنية المعرفية لمعمـ عمى المفاىيـ العممية حيث تعتبر المفاىيـ كحدات بنائية لكؿ    
األفراد مجاؿ مف مجاالت العمـ يتفؽ عمييا العمماء, كعف طريؽ المفاىيـ يمكف التكاصؿ بيف 

سكاءن في المجتمعات العممية أك خارجيا, كلكف قد تتشكؿ لدل المتعمـ تصكرات عف المفيـك 
بعينو إما صحيحة كغالبان ما كانت خاطئة ألنيا تمثؿ معرفة تمقائية اك ذاتية اك انتقالية كذلؾ مف 

تقؼ ىذه خالؿ تفاعمو  مع البيئة كىنا تتشكؿ  المشكمة في تفسير المفاىيـ بصكرة خاطئة ك 
المعرفة كحاجز لمركر  المعرفة الجديدة كتشتت ترابطيا الى عقؿ المتعمـ كتصبح  ذات مسمى 
الفيـ البديؿ, كاطمؽ عمييا العمماء بعد ذلؾ مسميات منيا,  التصكرات 

(, كاالفكار الخاطئة preconception(, كالتصكرات القبمية )Misconceptionالخطأ)
(Erroneousكاالستدالؿ ال ,)( عفكمspontaneous Reasoning كالتصكرات البديمة ,)
(Alternative conception ككاف االتفاؽ كاالختيار لمصطمح التصكرات البديمة, كقد )

استخدـ مصطمح التصكر البديؿ لكصؼ التفسير غير المقبكؿ كالخطأ لمفيكـ ما بكاسطة المتعمـ 
ؿ المركر بخبرات التعمـ فإنيا تككف بعد مركره بنشاط معيف, كعند كجكد تمؾ التصكرات قب

مفاىيـ  فبمية لدل المتعمـ كسيتـ اعتماد مصطمح التصكرات البديمة في ىذه الدراسة عمى اساس 
 (.228 -227ص ص ـ,2002ما سبؽ )زيتكف, 
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نيا تعطيو تفسيرات تبدك منطقية صكرات البديمة لمفاىيـ العممية ألكقد يتمسؾ المتعمـ بيذه الت   
و, ذلؾ ألنيا تعطيو تكافقا مع تصكره المعرفي الذم تشكؿ لديو عف العالـ حكلو, عمى بالنسبة ل

الرغـ مف تعارض ىذه التصكرات في كثير مف االحياف مع التصكر العممي الذم يقرره العمماء 
لتفسير الظكاىر كتزداد المشكمة تعقيدا حيف تصبح تمؾ التصكرات عميقة الجذكر فتشكؿ عكامؿ 

-151ص ص ـ,2002مـ كمعيقة الكتساب المفاىيـ العممية الصحيحة )السيد, مقاكمة التع
152.) 

 أكلن: تعريؼ التصكرات البديمة:

أك  المفاىيمية , المعمكمات أنيا الخاطئة ( التصكرات50ص ـ,1994)كيعرؼ السعدني  
 .عنو تختمؼ أك عامة المقبكؿ العممي اإلجماع مع تتفؽ ال التي التصكيرية األفكار

( التصكرات الخاطئة: األفكار كالمفاىيـ التي تكجد لدل 86ص ـ,1998( الرافعي عرؼ كما  
 المتعمـ كتخالؼ التفسيرات العممية لممفاىيـ كالظكاىر العممية المقبكلة مف قبؿ العمماء.

كبناءن عمى ما سبؽ طرحو مف تعريفات فإف الباحث يرل أنو مف الممحكظ كبشكؿ متكرر    
السابقة اختالفيا كتنكعيا في سرد المصطمح المستخدـ, فتارةن يستخدـ عمى أنو عمى التعريفات 

التصكرات الخطأ, كتارةن عمى أنو التصكرات الخاطئة, فيما ذىب البعض إلى تسميتو التصكرات 
البديمة, كاحيانا الفيـ الخطأ, كعمى اختالؼ المسميات فإنو مف الكاضح أف التعريفات التئمت 

تنكيو إلى ذلؾ التناقض الكاضح بيف االفكار التصكيرية كبيف اإلجماع العممي كتكافقت عمى ال
السميـ, في انيا أفكار بدائية كمفرغة مف أم عمؽ عممي, ناتجة عف انطباعات يككنيا التالميذ 
نتيجة االحتكاؾ كالتفاعؿ المباشر بيا دكف تمقييـ لتمؾ المعرفة ضمف خطط تعميمية تربكية 

ا مف شأنو اإلسياـ في تكديس األفكار كالتصكرات الغير مقبكلة عمميان كالتي مقصكدة كمنظمة, م
 .ال ترتقي إلى الفيـ العممي السميـ

العممية  لممفاىيـ الصحيح غير الفيـ بأنو الخطأ الفيـ فيعرؼ  (193ص ـ,2000)شبر  أما  
عنيا كذلؾ ألنيا  المتككنة لدل الفرد كتتمثؿ في مجمكعة األفكار التي يعتقدىا صحيحة كيدافع

تعطيو تفسيرات تبدك منطقية بالنسبة لو ألنيا تأتي متفقة مع تصكره المعرفي الذم تشكؿ لديو 
 عف العالـ مف حكلو.

( أنيا تصكرات كمعارؼ في البنية المعرفية لمتالميذ ال 132ص ـ,2000 )كيعرفيا عبده   
 الظكاىر العممية بطريقة مقبكلة. قصاءتتفؽ مع المعرفة المقبكلة عممينا كال تمكنيـ مف شرح كاست



45 
 

( التصكرات الخاطئة أنيا أفكار كمعمكمات كتفسيرات 95ص ـ,2001)المسيح كعرؼ عبد  
 لظكاىر تكحيد في ذىف الفرد تخالؼ ما تكصؿ إليو العمماء مف تفسيرات عممية مقبكلة.

ميذ كمعتقداتيـ عف ( التصكرات الخطأ بأنيا أفكار التال 151:  2001السالـ,  عبد(كيعرؼ    
, كليا معنى عند التالميذ يخالؼ المعنى الذم يقبمو المتخصصكف  ةالمفاىيـ كالظكاىر العممي

 تدريس العمـك كالتربية العممية. في

(   التصكرات الخطأ أنيا االنطباعات التي يككنيا التالميذ 44ص ـ,2003)الدسكقي يعرؼ   
المختمفة نتيجة احتكاكيـ المباشر بيا كذلؾ قبؿ تمقييـ تعميمان عف األحداث كالظكاىر الطبيعية 

 مقصكدنا متصالن بيا .
ليا  انطباعات أك أفكار أنيا الخطأ التصكرات ( فيعرؼ94ص ـ,2003 )الدسكقي أما      
  .السميـ العممي الفيـ إلى ترقى كال عممينا مقبكلة غير كلكنيا التالميذ عند معنى

( التصكرات البديمة أنيا المعرفة التمقائية التي 186ـ, ص2004 )كالطراكنة بعارةيعرؼ ك    
يتعارض مع  يكتسبيا الطمبة ذاتينا مف خالؿ تفاعميـ مع البيئة, بحيث يعبركف عنيا بشكؿ

 معطيات العمـ الحديث.
 كبناءن عمى ما سبؽ فإف الباحث تكصؿ لمتعريؽ االجرائي التالي لمتصكرات البديمة:   
مفاىيـ قبمية مغمكطة كترسبات ذىنية كتصكرات غير سميمة عف بعض المفاىيـ كالظكاىر ىي 

مكجكدة في البنية المعرفية لمطالب تتناقض مع التفسير العممي الصحيح كتتككف نتيجة 
 ترتقي إلى الفيـ العممي السميـ. مشاىدات كخبرات تراكمية غير الغير مقبكلة عمميان كالتي ال

 
  التعرؼ عمى التصكرات البديمة : ثانيان: أىمية

انطالقان مف اآلثار السمبية التي يحدثيا تككف أفياـ غير سميمة في أذىاف المتعمميف, أصبح    
لزامان تعرؼ المعمميف عمى أسباب التصكرات البديمة كالفيـ الخطأ ليتمكنكا مف اتخاذ اإلجراءات 

أف تشخيص كتعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ  الكقائية ك العمؿ لمتقميؿ منيا أك الحد منيا, كما
العممية يعتبر مف اىـ أىداؼ التعمـ, األمر الذم يقكد إلى كضع خطط تعميمية كنماذج تدريسية 
تساىـ باالرتقاء بأفياـ المتعمميف كانتشاليا مف المغط كالفكضى مف خالؿ استراتيجيات جديدة 

ى المفيـك العممي السميـ, كالربط بيف المعمكمات لتسييؿ تغير التصكر البديؿ كالفيـ الخطأ ال
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كالمفاىيـ التي تعمميا الطالب كتطبيقاتيا في حؿ المشكالت المرتبطة بيا ككذلؾ المشكالت 
 الحياتية, كبالتالي خمؽ كعي تربكم كاجتماعي.

( أىمية التعرؼ عمى التصكرات البديمة 154-151ص ص ـ,2001كيجمؿ عبد السالـ )   
 يذ عف الظكاىر كالمفاىيـ العممية  فيما يمي : لدل التالم

تكجيو المداخؿ كاالساليب المناسبة لمتعامؿ مع تصكرات كعمكـ االطفاؿ كاحداث التغيرات  -1
 المناسبة في محتكل مناىج العمـك .

عمى سالمة المغة العممية  كمعاني  استخداـ اساليب تعميمية حديثة كغير تقميدية تحافظ -2
 . المعمـ كالتالميذ تؤدم فيـ صحيح  ادخاؿ مفاىيـ عممية صحيحة الكممات لدل كؿ مف

سباب التصكرات  ألمتالميذ تساىـ في فيـ  مصادر ك  أف التعرؼ عمى الخمفية العممية -3
 كبالتالي معرفة  التغمب عمييا مف خالؿ تحسيف  طريفة التفاىـ بيف المعمميف كالتالميذ .

المفاىيـ العممية التي يدرسكنيا كىذا يتطمب ضماف عدـ اضافة التصكرات البديمة عمى  -4
 احداث تغيرات جذرية  لتصكراتيـ حتى ال تؤثر عمى التصكرات العممية الصحيحة .

التعرؼ عمى االختالؼ بيف المغة اليكمية السائدة بيف التالميذ كمعاني الكممات بالنسبة ليـ   -5
ف تككف ذات معاني دقيقة أك  ي تطكير المغة الفنية لمتالميذكتصكرات العمماء قد يسيـ ف

 كمحددة .
 نيا تسيؿ عممية اختيار المفاىيـ التي ينبغي تعمميا .أ -6
 نيا تسيؿ عممية اختيار خبرة التعمـ المناسب لممفاىيـ العممية .أ -7
 نيا تبرز اليدؼ مف النشاط التعميمي بما يحقؽ الفيـ السميـ .أ -8

 البديمة التصكرات عمى التعرؼ ألىمية النقاط ( بعض41ص ـ,2012الديب ) كأضاؼ   
 : كالتالي

 يعكؽ بحيث المفاىيـ في الخمط إلى بيـ يؤدم الطالب عمى المفاىيـ بعض صعكبة إف 
 . تعمميا



47 
 

 متعمدة محاكالت بعمؿ صحيحة مفاىيـ إلى الخطأ ـ كالفو البديمة التصكرات تغيير يمكف 
 المفيكـ السميـ إلى الخطأ كالفيـ البديؿ التصكر تغيير لتسييؿ جديدة استراتيجيات كاستخداـ

. 
 منيا لمتقميؿ العمؿ مف تمكنيـ الخطأ كالفيـ البديمة التصكرات أسباب عمى المعمميف تعرؼ. 
 التعمـ أىداؼ أىـ مف يعتبر العممية لممفاىيـ البديمة التصكرات كتعديؿ تشخيص . 

مجرد خاليان مف  كمف خالؿ ما سبؽ يرل الباحث أف صعكبة ىذه المفاىيـ كطرحيا بشكؿ   
الربط كاالستدالؿ العممي يؤدم إلى الخمط في الفيـ كتككيف أفياـ تتناقض مع التفسير العممي, 
لذا كجب ضركرة االىتماـ بتشخيص التصكرات البديمة كدراسة أسبابيا كاالىتماـ باستراتيجيات ك 

 ر التصكرات البديمة كالحد منيا .كضع خطط تعميمية لتسييؿ تغيي

 مصادر التصكرات البديمة: ثالثان:

تناكلت العديد مف الدراسات مكضكع التصكرات البديمة بالبحث كالتقصي كتكصمت الى العديد    
مف األسباب كمصادر تككف التصكرات البديمة لدل الطالب , كبتفحص ىذه الدراسات تـ رصد 

 االسباب التالية لتككف التصكرات البديمة لدل الطالب  :

أثبتت الدراسات اف المعمميف انفسيـ يككف لدييـ تصكرات خاطئ عف  المعمـ نفسو : -1
كاد التي يدرسكنيا بعض المفاىيـ العممية كذلؾ انيـ غير مدربيف جيدا اك غير ممميف بالم

 ( .497ص ـ,1998 ,)الجندم كشياب
المتعمميف أنفسيـ : المعرفة التي يكتسبيا الطالب مف خالؿ تفاعميـ مع بعضيـ البعض  -2

انيـ )بعارة لبيئة المحيطة بيـ حيث يؤدم ذلؾ الى ترسيخ المفاىيـ البديمة في اذىكمع ا
 ( .196ـ, ص2004, كالطركانة

( : قد يرجع بعض التصكرات البديمة مف الكتاب المدرسي  -3 الكتب المدرسية )كتب العمـك
مما يحممو مف كثافة معرفية مطركحة ينتج عنيا سطحية في معرفة المتعمـ كافتقارىا 

ـ, 2003السيد,ج )مشرح الكامؿ كما اف لممفيكـ كعدـ تعزيز المفيكـ في الدراسي لممناىل
( كما اف افتقار  كتب العمكـ كبشدة الى االمثمة كالتشبييات التي تحمؿ مف االثارة 98ص
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, ـ1998, متكازف مع طبيعة الظاىرة )زيتكف العقمية ما يفسح المجاؿ لنمك مفاىيمي
 ( 640ص

السائدة التي يتناقميا االفراد عبر االسرة , كتقديـ االسرة لتفسيرات غير عناصر الثقافة  -4
 (.96ص ـ,2001 ,حة لمبالغيف كالكبار )عبد المسيحصحي

المغة المستخدمة في التعميـ : خاصة في ظؿ اختالؼ المغة التي يستعمميا الطالب كتمؾ  -5
 (96ص ـ,2001 ,ميا في السياؽ التعميمي )الخالدمالتي يستعم

ليب تدريس المفاىيـ العممية : فأساليب التدريس التقميدية ال تعمؿ عمى تعديؿ الفيـ أسا -6
الخاطئ لدل الطالب , حيث تفتقر اساليب التدريس المستخدمة الستخداـ الخبرة المباشرة 
, كالمكقؼ التطبيقي كالتجارب العممية في تكضيح المفاىيـ الظاىر العممية )عبد السالـ

 ( .54ـ, ص2001
النمك العقمي العاـ لمطالب : قد يعكد الفشؿ الى اكتساب المفيكـ العممي السميـ الى   -7

المستكل العاـ لنمك العقمي لمطالب كما تتطمبو بعض المكاد العممية مف عمميات عممية 
 ( .88ـ, ص1998خاصة كمستكل مرتفع مف الميارات )الرافعي ,

يا الطالب كتطبيقاتيا في حؿ المشكالت عدـ الربط بيف المعمكمات كالمفاىيـ التي تعمم -8
 ( .266ص ـ,2002,طارالمرتبطة بيا ككذلؾ المشكالت الحياتية )الع

معامؿ العمكـ )اف كجدت( : غير مجيزة باألدكات كالكسائؿ التي تساعد عمى القياـ  -9
 ( .152ص  ,ـ2000باألنشطة كالتجارب المتعمقة بالمحتكل )عبده 

المستخدمة : اعتماد اساليب التقكيـ المستخدمة عمى قياس االختبارات كأساليب التقكيـ  -10
فقد التقكيـ ىدفو كمعناه ) مدل حفظ التالميذ لممعمكمات كعدـ مناقشة اخطاء التالميذ مما ي

 ( .237ص ـ,2003 ,بيكمي
الفصؿ المفتعؿ بيف مفاىيـ المكاد العممية )فيزياء , كيمياء, أحياء , ..... الخ( في  -11

( Garentte ,Treagust, 1990اثناء التدريس جارنت كتريجكست )الكتب المدرسية ك 
 ( .153ص ـ,2002المشار اليو في )السيد 

عدـ تعرض الطمبة لخبرات كمكاقؼ تعميمية كافية تسمح ليـ باستخداـ المفاىيـ في  -12
 ( .65ص ـ,2001 ,يز كالتصنيؼ كالتعميـ )أبك عطاياالتمي
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عمميـ , كاستخداـ لنماذج دقيقة  يسبب  استخداـ المعمميف لمفاىيـ مرتبطة بمجاؿ -13
 ( .151ص ـ,2001,التداخؿ في بعض االكقات )العطار الكثير مف

الرسكـ التكضيحية : فالمبالغة في استخداـ تجسيدات أك نماذج متمثمة لممفاىيـ المجردة  -14
ـ, 2000 دراؾ لممفيكـ األصمي )عبده,تؤدم الى الفة التالميذ لمنماذج المممكسة دكف ا

 (.152ص

تكجد العديد مف المصادر التي تؤدم الى تككيف التصكرات البديمة كالتي تحدثت عنيا الكثير    
( مجمكعة مف 47ـ, ص1994مف الدراسات التي بحثت في ىذا المكضكع , كقد حدد زيتكف )

المصادر التي الى فيـ خاطئ لدل المتعمميف , كما قسميا  الى عكامؿ خارجية , كعكامؿ  
 ما يمي عرض لتمؾ العكامؿ :داخمية في

لى إعمـ إنما بأشياء أخرل, كقد قسمت كىي التي ال ترتبط بالمت  أكل  : العكامؿ الخارجية :
 أربعة عكامؿ كىي:

المناىج التدريسية غير مالئمة ) مثاؿ : مقررات ال تراعي بدرجة كبيرة  الخمفية المباشرة  -1
 لمطالب (

 ـ  لممتعمـ (غة غير األف يتـ التعميـ بمأك عكامؿ المغة  ) مثاؿ :  أ المغكيةالعكامؿ  -2
ذا تـ استخداـ طريقة  تدريس غير مناسبة فاف ذلؾ قد يؤدم الى إطرؽ التدريس )مثاؿ :  -3

 خطأ في فيـ لدل المتعمميف 
 ذا كانت مؤىالتيـ دكف المستكل المطمكب (إمعممك العمـك انفسيـ )مثاؿ :  -4

 :  كىي التي ليا عالقة بالمتعمـ نفسو :  داخميةثانيا : العكامؿ ال

 .استعدادات المعمـ كدافعيتو لمتعمـ  -1
 .االىتمامات كالميكؿ العممية , كمدل حبو لدراسة المكاد العممية  -2
 .البيئة التي يعيشيا المتعمـ , كالتي ال تشجعو كال تبث فيو ركح التساؤؿ كالتقصي العممي  -3
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 ( Garentt and  Treagust ,1990 155-154)  كيضيؼ جارنت كتريجكست

 سباب التي تؤدم الى تككيف التصكرات البديمة لدل الطالب منيا :خرل مف األأمجمكعة    

 ثناء التدريس .أكاد العممية  في الكتب المدرسية الفصؿ المفتعؿ بيف مفاىيـ الم -1
 تقديـ معمكمات غير كافية عف الظكاىر العممية . -2
 لممفاىيـ العممية في لغة الحياة اليكمية . التكظيؼ الخاطئ -3
 مصطمحات متعددة بعضيا غير دقيؽ لمتعبير عف مفيكـ عممي كاحد . استخداـ -4
 ساليب الخطأ التي تعرض بيا الكتب الدراسية  المفاىيـ العممية الجديدة .األ -5
فراد اع األبكرة كىي تككف مقاكمة القتنما يكككف في سف م لتصكرات البديمة غالبان اف تككيف إ -6

 فراد عمى نطاؽ كاسع .بيا , كقد تنتشر ىذه التصكرات بيف األ
سباب تككف التصكرات البديمة لدل الطالب , أىـ أذكر فيشر كيمسكف أف المعمميف مف كي  -7

فالمعمميف الذيف يممككف تصكرات بديمة  ينقمكنيا الى طالبيـ مما يؤدم شيكعيا ) عبد 
 (. 86: 2001مسيح , 

سباب التي أدت بطريقة أك بأخرل إلى تككف  ما سبؽ يرل الباحث تنكعان في األ كفي ضكء   
تمؾ االنطباعات كالمعتقدات الجكفاء عند المتعمـ كالمفرغة مف أم عمؽ أك إجماع عممي, فجاء 
المعمـ الغير ميمـ بتفاصيؿ مادتو في الدرجة األكلى, ثـ المتعمـ مف خالؿ ما يكتسبو مف تفاعمو 

مع عناصر بيئتو المحيطة, ثـ الكتاب المدرسي كما يحممو مف كثافة معرفية مجردة الغير مكجو 
شياء, كما كاف لمثقافة السائدة كلغة التعمـ كأساليب بالضركرة إلى أفياـ سطحية عف األ تقكد

ساس العممي ات ليا معنى ذاتي لدييـ يناقض األالتدريس كغيرىا دكر في تبني المتعمميف لمعتقد
 بصمة. كال يمت لو

 رابعان: خصائص التصكرات البديمة:

( إلى عدد مف النقاط ـ2000 ) الديف كتاج صبرم ( ك ( Colburn,  1998 كمبكرف  يشير   
 ينبغي أخذىا باالعتبار فيما يتعمؽ بالتصكرات الخطأ كالتي تمثؿ الخصائص المميزة ليا, كىي : 
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ألنيا تتفؽ مع تصكره  ,المتعمـف ىذه التصكرات البديمة تككف منطقية مف كجية نظر إ -1
المعرفي كبنيتو العقمية, في حيف ال تككف منطقية مف كجية نظر العمـ؛ ألنيا تعارض 

 التفسير العممي.
تتككف ىذه التصكرات لدل المتعمـ قبؿ مركره بأية خبرات , كما تتككف عند مركره بخبرات  -2

 . غير صحيحة كاكتسابو لمعمكمات غير دقيقة عمميان 
 المتعمـ . لدل فجأة تتككف كال بنائيا في لكقت التصكرات ىذه تحتاج -3
التصكرات البديمة تنمك كتستمر في نمكىا لدل المتعمـ فيبني عمييا مزيدان مف الفيـ الخاطئ  -4

 كاألفكار البديمة.
 .الالحؽ التعمـ كتعيؽ الصحيحة المفاىيـ تعمـ عمىنسبيان  التصكرات ىذه تؤثر -5
 كغيرىا كالثقافة كالجنس, التعميمي, كالمستكل العمر حكاجز البديمة التصكرات تككف يتعدل -6

 مف العكامؿ.
 ذاتو المتعمـ تصكرات  أىميا عديدة, مصادر مف المتعمـ لدل الخطأ التصكرات تتككف -7

كخبرتو السابقة, كما يقدمو لو المعمـ مف أفكار كمعمكمات خاطئة, أك ما يستخدمو المعمـ 
خاطئة عف غير قصد, كما يشممو محتكل أفكار مف بعض  التشبييات كاألمثمة التي تحمؿ 

 أم منيج مف أفكار كمعمكمات غير دقيقة , أك غير ذلؾ مف األسباب. 
 التدريسية بالطرؽ خصكصان  التغيير كتقاـك المتعمـ, بذىف عالقة تككف البديمة التصكرات -8

 التقميدية .
 إال عندما بحكزتيـ التي البديمة لمتصكرات كاعيف غير أك مدركيف غير المتعمميف معظـ -9

 يقكمكف باختبارىا .

 ( خصائص  Novak,2002) ( كنكفاؾ Fisher,1985)كيمخص كؿ مف فشر     
 لمفرد, المعرفية البيئة في كتغمغميا كثباتيا, كتماسكيا لمتغيير, بمقاكمتيا التصكرات الخطأ

 . التقميدية التدريس بطرؽ التخمص منيا كصعكبة

عادة بناء المعنى لدل المتعمـ قيامو بشكؿ نشط , بالتجسير بيف المعرفة ا  كيتطمب بناء ك    
المتعمـ ببناء  الجديدة كالمعرفة المكجكدة في بنيتو المعرفية, , فالتعمـ ذك المعنى يتطمب قياـ
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األبنية المعرفية المتكاممة التي تشمؿ المعرفة القبمية, كالخبرات , كالمفاىيـ الجديدة, كغيرىا مف 
 (Tsai,2000المعمكمات الضركرية . )

كفي ضكء خصائص التصكرات البديمة يرل الباحث أف تعرض المتعمـ, كبغض النظر عمره    
لخبرات غير صحيحة كاكتسابو لمعمكمات غير دقيقة يسيـ في كجنسو كثقافتو كمستكاه التعميمي, 

تككيف تمؾ التصكرات, كالتي يرل حامميا أنيا منطقية كلكنيا تتعارض مع التفسير العممي, كما 
أنو مف أىـ ما يذكر بالنسبة لخصائص التصكرات البديمة أنيا ال تتككف بشكؿ فجائي, إذ يمزما 

جزءان مف ذاتيتو, ثـ يبنى عمييا مزيدان مف األفياـ كاألفكار  الكقت لتنمك بداخؿ المتعمـ كتصبح
الخاطئة, التي تؤثر بدكرىا عمى تعمـ المفاىيـ الصحيحة بعد ذلؾ. لذلؾ يستمـز التعامؿ بعناية 

كلى كالمصدر األكؿ لممتعمـ كالتي يحتؾ بيا دكف تكجيو كرعاية كالتي البيئة األ فائقة مع عناصر
اكتساب المتعمـ ليذه الركاسب المفاىيمية الخاطئة, مف خالؿ تسخيرىا تؤدم الدكر األكؿ في 

 تربكيان كتعميميان بعيدان عف التمقائية كالتخبط.   

 خامسان: أساليب تشخيص التصكرات البديمة:

يعتبر التعرؼ عمى التصكرات البديمة ىك الخطكة األكلى في تعديميا أك تغييرىا, فال بد مف    
المتعمميف عمى إعادة التفكير في تصكراتيـ كأفكارىـ كمف تقديـ نماذج تكفير بيئة تشجع 

كاستراتيجيات حديثة لتعديؿ تمؾ التصكرات البديمة, تكجد العديد مف األساليب المستخدمة 
 لمكشؼ عف تصكرات التالميذ البديمة المتككنة لدييـ حكؿ المفاىيـ العممية.

 ـ,  2004,لتصكرات البديمة: ) أمبك سعيدما مف أىـ األساليب المستخدمة لمكشؼ عف   
 (43ص

( : فييا يعطى الطالب عددنا مف المفاىيـ كيطمب منو Free Sort Taskالحر ) التصنيؼ -1
 تصنيفيا بأكثر مف طريقة دكف تحديد الكقت.

( : كفييا يعطى الطالب مفيكمنا معيننا كيطمب منو Free Associationالتداعي الحر ) -2
معيف مف التداعيات الحرة التي تخطر ببالو حكؿ ىذا المفيكـ في كقت كتابة أكبر عدد 

 محدد.
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( : كفييا يعطى الطالب مجمكعة مف المفاىيـ Concept Mapالخارطة المفاىيمية ) -3
كيطمب منو عمؿ شبكة مفاىيمية تبيف العالقات التي تربط المفاىيـ مع بعضيا البعض. 

 ية المتعمـ المعرفية.كتيدؼ إلى تحديد المفاىيـ الناقصة في بن
( : كفييا يتاح لمطالب أف يعبر عف أفكاره Classroom Discussionالصفية ) المناقشة -4

 حكؿ مفيـك ما في غرفة الصؼ, كأف يتمقى آراء زمالئو في األفكار التي يطرحيا 
(  : يتـ فييا مقابمة كؿ طالب عمى حدة كسؤالو عف Clinical Interviewالعيادية ) المقابمة -5

فيكـ معيف كتفسير اختياره إلجابتو كتستخدـ مع ىذه الطريقة طريقة أخرل مثؿ طريقة م
 جكيف.

 :ض أساليب تشخيص التصكرات البديمة( بع23ص ـ,2001)كما يعرض خطايبة كالخميؿ    

األكؿ  جانبيف مف يتككف الذم Vالشكؿ  استخداـ يتـ ( : حيثGowinطريقة جكيف ) .1
 في بؤرة تككف التي كاألشياء األحداث كيربطيما اإلجرائي الجانب كالثاني المفاىيمي الجانب
 Vأعمى الشكؿ   يقع الذم الرئيسي السؤاؿ خالؿ مف الجانبيف بيف التفاعؿ , كيتـ Vالشكؿ 
  .المتخصص أعده الذم مع الطالب أعده الذم Vالشكؿ  مقارنة كيتـ

األخطاء  عف لمكشؼ قبمينا اختبارنا الطمبة يعطى ( : كفيياPretestالقبمية ) االختبارات .2
  .تعميميـ قبؿ لدييـ المكجكدة المفاىيمية

الطالب  ( : يكمؼConcept Structuring Analysis Techniqueالمفيـك ) بناء تحميؿ .3
سبب  تفسير مع ترتيبيا ثـ ة, صغير بطاقات عمى كالمجمة يعرفيا التي المفاىيـ بتحديد
  .الشكؿ بيذا ترتيبيا

حكؿ  عندىـ المكجكدة المفاىيـ عف بالتعبير الطمبة يكمؼ ( : حيثDrawingالرسـ ) .4
 .بالرسـ معيف مكضع

 يتـ كصؼ (: كفيياDOE( )Demonstrate, Observe, Explainفسر ) الحظ طريقة .5
 العممي أمامو العرض يجرل ثـ نتيجة, عفتنبؤن معينان  يقدـ أف كيسأؿ لمطالب عممي عرض

 .االختالؼ ذلؾ ما الحظو كتفسير كبيف بو تنبأ ما بيف اختالؼ ىناؾ كاف إذا ما كمالحظة

 ( أساليب األخرل لمكشؼ عف التصكرات البديمة:141ـ, ص2001) يعرض العطار كما   
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 ( : (Concept Circle Diagramsلممفيكـ ) الدائرية التخطيطية الرسـك  .1
 ( :Computer Simulationsبالكمبيكتر ) المحاكاة .2
 ( :Sorting And Word Association Tasksكفرزىا ) الكممات ترابط مياـ .3
 ( :Venn Diagramsفف ) أشكاؿ .4
 التصكر العممي حكؿ سؤاال األكؿ الشؽ يتضمف بحيث الشقيف ذات كالقمـ الكرقة اختبارات .5

 .اختارىا التي اإلجابة تبرير الثاني, كالشؽ
 بصرية لتنظيـ استراتيجية بيا ( : كيقصدGraphic Organizersالتخطيطية ) المنظمات  .6

براز المفاىيـ,  كالخرائط العنكبكتية . فف, أشكاؿ أمثمتيا كمف بعضيا, مع ارتباطيا كيفية كا 

يرل الباحث أف أساليب تشخيص التصكرات البديمة بشكؿ عاـ تتكامؿ كظيفيان مف أجؿ    
ت المعرفية الكشؼ عف التصكرات البديمة المترسبة في أذىاف الطالب, باختالؼ المستكيا

كالعمرية ليـ كبأساليب تتيح لمطالب أف يعبر عف أفكاره بحرية حكؿ المفيكـ محط التعمـ كمف ثـ 
تقديـ تفسيرات منطقية الختياره ىذه األفكار كاإلجابات, ثـ العمؿ بطريقة خططية منظمة لتعديؿ 

 التصكرات البديمة حاؿ الكشؼ عنيا.

 البديمة:سادسان: كيفية تعديؿ التصكرات 

يتطمب تعديؿ التصكرات البديمة أك التخمص منيا أف يتحرؾ التالميذ عبر مرحمة مف التطكر    
يظير خالليا عدـ انسجاـ كاضح ما بيف التصكر البديؿ كالمفيـك العممي الصحيح, حيث يحدث 

ميذ عمى ما يسمى بالصراع المعرفي أك حالة مف عدـ االتزاف العقمي, كبالتالي يتـ مساعدة التال
االنتقاؿ إلى المفيكـ المقبكؿ عممينا كالذم يساعدىـ عمى مناقشة أفكارىـ كتصكراتيـ ليتكصمكا 

 (144ص ـ,2005إلى تفسيرات أفضؿ تزيؿ ما لدييـ مف حالة عدـ اتزاف معرفي. )الفالح, 

مي مع كعندما ينجح المتعمـ في التكصؿ إلى ذلؾ يجعمو أكثر قدرة عمى المناقشة كالحكار العق   
نفسو كمع اآلخريف. كتصبح األفكار الجديدة لو في كضع تنافسي مع األفكار الخاطئة التي 
كانت لو كيجب إتاحة لمنقاش التعاكني الجماعي بيف الطالب كالمعمميف عمى المستكييف 
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الجماعي كالفردم كذلؾ لتسييؿ عممية الفيـ كتمكيف الطالب مف التخمص مف التصكرات البديمة 
 (47ص ـ,2008ستندة إلى أساس عممي. )األسمر, الغير م

التغير  يحدث لكي تتحقؽ أف بد ال شركطنا ىناؾ ( أف130ـ, ص1998)زيتكفكيذكر    
 :كىي المفيكمي

 أف ال يرضى المتعمـ عف مفاىيمو اآلنية. -1

 أف يحقؽ المتعمـ أقؿ درجة ممكنة مف فيـ المفيكـ الجديد بمعنى كضكح المفيـك الجديد.  -2

 يجب أف تظير معقكليتو كفائدة المفيـك الجديد لدل المتعمـ.  -3

يجب أف تظير قكة المفيكـ الجديد التفسيرية كالتنبؤية مف خالؿ تقديـ استبصارات   -4
 كاستكشافات جديدة لـ يستطع تقديميا المفيكـ الخطأ.

 سابعان: استراتيجيات تعديؿ التصكرات البديمة: 

ـ كالتعمـ غير التقميدية في تعديؿ التصكرات البديمة  لدل المتعمميف, تساعد استراتيجيات التعمي   
عمى ىذه االستراتيجيات استراتيجيات التغير المفيكمي, مثؿ استراتيجية التعارض  كقد اطمؽ

المعرفي, كاستخداـ التشبييات , كالمناقشة كالعركض العممية, كنماذج التعميـ البنائي العاـ, 
 .ات ما كراء العمميات المعرفيةباإلضافة االستراتيجي

( مجمكعة مف االستراتيجيات المستخدمة 147-145ص ص ـ,2001كرد العطار )أكقد    
 في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ كمنيا:

 نمكذج التغير المفيكمي  :  -1
مف التصكر البديؿ مف خالؿ  كيمثؿ النمكذج عمى استبداؿ التصكر العممي السميـ  بدالن 

 مرحمتيف ىما : 
كمعقكؿ كذم فائدة , كذلؾ تنمية قدرة الفرد عمى تمييز التصكر الجديد ,بشكؿ كاضح  - أ

 لألفكار الجديدة داخؿ المعمكمات المكجكدة لديو في الذاكرة .بتمثمو 
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حالؿ ا  كالمعمكمات المكجكدة لدل الفرد ك فكار ءمة بيف التصكر كاألتحقيؽ عممية مكا - ب
 مف القديـ . حالؿ التصكر الجديد بدالن إمف السابؽ , أم يتـ  التصكر الجديد بدالن 

 نمكذج ىكسف : -2
 يعتمد ىذا النمكذج عمى الخطكات التالية :    
 نماط المفاىيـ الخاطئة المكجكدة لدل المتعمميف حكؿ ظاىرة معينة .أتصنيؼ  -1
المفاىيـ السابقة لدل المتعمميف  تنظيـ المادة الدراسية بالصكرة التي تتالئـ كبنية -2

لدييـ عف طريؽ التكامؿ , أم ربط المفاىيـ كالمعرفة الجديدة  كالمفاىيـ الخاطئة
يكـ الجديد , فلقدرة عمى ادراؾ كفيـ كتحقيؽ المبالسابقة التمييز , أم اكساب المتعمـ ا

لدل  خر كذلؾ نتيجة الخالؼ الذم ينشأآحالؿ  مفيكـ محؿ إيـ أم كتبديؿ المفاى
 المتعمميف بيف مفيكميف .

مناسبة بحيث يتـ ربط المفاىيـ التجسير )الربط المفاىيمي( : ذلؾ مف خالؿ بيئة  -3
 ساسية المجردة بخبرات مألكفة ذات معنى بحيث يصبح المفيكـ المجرد معقكالن األ

 لدل المتعمـ . كمقبكالن 
في المفاىيـ التي يتـ  ركز ىذا النمكذج عف بنية المادة الدراسية لمتغمب عمى الخطأي -4

 تناكليا .
 نمكذج التعمـ اليرمي لجانيو :  -3

 كتتمثؿ خطكات ىذا النمكذج فيما يمي :
 ساسية التي يكجد بيا تصكرات خاطئة لدل الطالب .تحديد المفاىيـ األ .1
 ساسي.فيـك األتحديد المفاىيـ التحتية كالضركرية لتعمـ الم .2
لى تعديؿ إحتى يتـ التكصؿ  ميف تدريجيان كسابيا لممتعمكا  تقديـ المفاىيـ التحتية  .3

 ساسي.كتساب المفيـك األاك 
 ( :Conitive Mapsالخرائط المعرفية ) -4

ضافة الى تصكرات البديمة لدل الطالب , باإلكفيو تستخدـ خرائط المفيـك في معالجة ال
 . Flow Chartاستخداـ  خرائط التدفؽ  

 باستخداـ الحاسكب :Simulation and Animation  الرسكـ المتحركة كالمحاكيات -5
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, (  (WilliamSon , Abraham 1995حيث استخداـ ىذا النمكذج كيممسكف كابراىاـ 
, حيث استخداـ الحاسكب في تقديـ  رسكـ متحركة كمحاكيات في  1999كمحمد فكده 

ف الرسـك أى حيث تعتمد ىذه االستراتيجية عمتكضيح المفاىيـ ذات الطبيعة التجريدية , 
المتحركة كالمحاكيات باستخداـ الحاسكب تسيـ في تقديـ فيـ عميؽ لممعرفة  مقارنة 

خطاء أثنائي الكممة كالصكرة , في عالج بالصكر الثابتة حيث يتطمب ذلؾ عممية ترميز 
 الفيـ لدل الطالب المرتبطة بالمفاىيـ العممية  كالعمميات المتصمة بيا .

باحث انو يجب بذؿ جيدان تعميميان إيجابيان ليكتسب المتعممكف طرؽ كفي ضكء ذلؾ يرل ال   
المعرفة العممية الصحيحة التي تتماشى كفؽ التفسيرات العممية الدقيقة لألحداث كالظكاىر 

السميمة في حيانا عف تثبيت التصكرات العممية أا أف تدريس المادة العممية يعجز المختمفة , كم
ـ االستعانة بطرؽ كاساليب تدريسية كنماذج تعميمية تيتـ بترسيخ التصكر ذىاف التالميذ  مالـ يتأ

مف التصكر البديؿ, مف خالؿ تنمية قدرة الفرد عمى تمييز التصكر الجديد  العممي السميـ  بدالن 
حداث مكاءمة بيف التصكرات كاألفكار المكجكدة مسبقان, كذلؾ بربط مفاىيمي منطقي كمتسمسؿ  كا 

فاىيـ االساسية المجردة بخبرات مألكفة ذات معنى  ليصبح المفيكـ المجرد بحيث يتـ ربط الم
 لدل المتعمـ . كمقبكالن  معقكالن 
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة
كالتصكرات البديمة اىتمت الدراسات العربية كاألجنبية بدراسة استراتيجية االبعاد السداسية    

 أساسية: كبعد االطالع عمى الدراسات السابقة تـ تصنيفيا في ثالث محاكر

 (PDEODEالدراسات التي تناكلت استراتيجية األبعاد السداسية ) - أ
 الدراسات تناكلت المفاىيـ العممية . - ب
 الدراسات التي تناكلت تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية - ت

 (:PDEODE) اسات تناكلت استراتيجية األبعاد السداسيةالمحكر األكؿ : در 

 (:ـ2015دراسة سميماف ) .1
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية األبعاد السداسية    
(PDEODE في تنمية التفكير االستداللي كالتحصيؿ في العمكـ لدل تالميذ المرحمة )

اإلعدادية بإحدل المدارس التابعة إلدارة فاقكس التعميمية, حيث استخدمت الباحثة المنيج 
التجريبي, كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار التفكير االستداللي, كاالختبار التحصيمي في 

( مف تالميذ الصؼ األكؿ 70تككنت عينة الدراسة مف )كحدة )األرض كالككف(, ك 
( 35اإلعدادم, كتـ تقسيميا إلى مجمكعتيف احداىما تجريبية كاألخرل ضابطة بكاقع )

تمميذان في كؿ مجمكعة, كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االختبار 
 التحصيمي كالتفكير االستداللي لصالح المجمكعة التجريبية.

 (:ـ2014دراسة األسمر ) .2
( PDEODEىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ االستراتيجية البنائية )   

في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل طالبات الصؼ 
الثامف األساسي بغزة, كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي المعتمد عمى تصميـ 

لمجمكعتيف التجريبية كالضابطة, كتمثمت ادكات الدراسة في اختبار لممفاىيـ اليندسية ا
كاختبار لميارات التفكير البصرم كدليؿ معمـ مصاغة فقراتو كفؽ استراتيجية 
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(PDEODE( كتككنت عينة الدراسة مف ,)طالبة في المجمكعة 27( طالبة, )55 )
بطة , كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات ( طالبة في المجمكعة الضا28التجريبية ك )

داللة احصائية في اختبارم المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة 
 التجريبية .

 (:ـ2014دراسة محمد ) .3
( PDEODEىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية األبعاد السداسية )   

كتنمية ميارات ما كراء المعرفة لدل طالب الصؼ األكؿ لتدريس العمكـ في التحصيؿ 
المتكسط بمدارس إدارة سراة عبيد التعميمية في المممكة العربية السعكدية, كاستخدـ الباحث 
المنيج التجريبي المعتمد عمى تصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة, كتمثمت ادكات 

المتغير" مف مقرر العمكـ, كمقياس  الدراسة في اختبار تحصيمي في كحدة "سطح األرض
ميارات ما كراء المعرفة لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط في )التخطيط كالمراقبة 
كالتقكيـ(, كتككنت عينة الدراسة مف عينة مف طالب الصؼ األكؿ المتكسط بإدارة سراة 

لمتكسطة عبيد التعميمية لمبنيف يتـ اختيارىا عشكائيا مف مدرستيف مف مدارس المرحمة ا
لمبنيف تككف المجمكعة التجريبية إحداىما كالمجمكعة الضابطة كاألخرل الضابطة في 
المدرسة األخرل, كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في اختبارم 

 المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية .
 (:ـ2014) عبد الحسيف العمراني,دراسة  .4

( في PDEODEىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية التدريس باستراتيجية )   
اكتساب المفاىيـ الفيزيائية لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط, كتككنت العينة مف شعبتيف 

( طالب لممجمكعة 30( طالب, كبكاقع )60بالصؼ الثاني المتكسط كبمغ عدد أفراد العينة )
( طالب لممجمكعة التجريبية كالتي درست 30درست بالطريقة االعتيادية ك)الضابطة كالتي 

(PDEODE أظيرت النتائج تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية )
(PDEODE عمى طالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار )

 كسب المفاىيـ.
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 (:ـ2013دراسة ديكم ) .5
( PDEODEىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف قدرة استراتيجية األبعاد السداسية )   

عمى تنمية التفكير االبداعي لدل طالب المراحؿ االبتدائية في إندكنيسيا, كقد استخدـ 
( طالبان مف طالب الصؼ 73الباحث المنيج شبو التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف )

يقة العشكائية المنتظمة إلى مجمكعتيف: إحداىما تجريبية الخامس االبتدائي, كزعكا بالطر 
( كاألخرل PDEODE( طالبان درست باستخداـ استراتيجية االبعاد السداسية  )35ضمت )

( طالبان درست بالطريقة االعتيادية, كقاـ الباحث بتطبيؽ مقياس  38ضابطة ضمت )
جكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف لمتفكير االبداعي قبميان كبعديان, كتكصمت النتائج إلى ك 

متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس التفكير 
 االبداعي لصالح المجمكعة التجريبية  

 :(ـ2013) طنكسدراسة  .6
( قائمة عمى pdeodeىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية تدريسية )   

ي في فيـ كاحتفاظ المفاىيـ العممية كاكتساب العمميات العممية لدل طمبة المنحى البنائ
المرحمة األساسية في ضكء مكقع الضبط لدييـ مقارنة بالطريقة االعتيادية , كإلجراء الدراسة 

( طالبة مف طالبات الصؼ 69اتبعت الباحثة المنيج التجريبي , كاختارت عينة شممت )
قصديا مف مدرسة مف مدارس مديرية التربية كالتعميـ لمحافظة  الثامف األساسي تـ اختيارىف

مأدبا , حيث قامت الباحثة بتكزيع العينة عشكائيا إلى مجمكعتيف ىما المجمكعة التجريبية 
( , pdeode( طالبة , تـ تدريسيا باستخداـ االستراتيجية البنائية )34كالتي تككنت مف )

بة تـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية , كلتحقيؽ ( طال35كالمجمكعة الضابطة تككنت مف )
أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار لممفاىيـ العممية كاختبار لعمميات العمـ , ككاف 
مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في نتائج 

ل إلى طريقة التدريس , لصالح المجمكعة اختبار المفاىيـ العممية كاختبار عمميات العمـ تعز 
 التجريبية .
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 (:ـ2012 ) لخطيبادراسة  .7
تدريسية  أثر استراتيجية معرفة إلى ىدفت السعكدية في الدراسة ىذه أجريت   
(PDEODE) الرياضية  المفاىيـ كاستيعاب الرياضي التفكير في المنحى البنائي عمى قائمة

  )100 (مف  الدراسة عينة األساسي ,تككنت العاشر الصؼ طالب لدل بيا كاالحتفاظ
 بالطريقة االعتيادية تدرس التي الضابطة لممجمكعة ( طالبان 50عمى ) مكزعيف طالب
 في , استخدـ  (PDEODE ) تدرس باستراتيجية التي التجريبية لممجمكعة ( طالبان 50ك)
 األخرل ( فقرة , كاألداة40) مف المتككف الرياضي التفكير اختبار ىما البحث أداتيف ىذا
 استخدـ البيانات , كلتحميؿ فقرة (24مف ) المفاىيـ كالمتككف استيعاب اختبار عف عبارة ىي

 لصالح فرؽ كجكد ( , كأظيرت النتائج (ANCOVA  المصاحب األحادم تحميؿ التبايف
رياضي ال التفكير اختبار في  (PDEODE ) درست باستراتيجية التي التجريبية المجمكعة
 .الرياضية المفاىيـ كاستيعاب

 (:2012) دراسة السالمات .8
  ( PDEODE )استراتيجية معرفة فاعمية إلى ىدفت , السعكدية في الدراسة ىذه أجريت   

 تككنت , كتفكيرىـ العممي الفيزيائية لممفاىيـ تحصيميـ في العميا المرحمة األساسية لطمبة
 تدرس التي الضابطة لممجمكعة ( طالبان 24) عمىمكزعيف  ( طالبان 48) مف الدراسة عينة

 ) تدرس باستراتيجية التي التجريبية لممجمكعة طالبان  (24ك) بالطريقة االعتيادية
PDEODE) , الفيزيائية المفاىيـ تحصيؿ ىـ اختبار البحث أداتيف ىذا في استخدـ 
 (24مف ) المتككف التفكير العممي اختبار ىي األخرل كاألداة , ( فقرة30كالمتككف مف )

 ( ANCOVA ) المصاحب  األحادم التبايف تحميؿ البيانات استخدـ كلتحميؿ , فقرة
 فرؽ لصالح المجمكعة كجكد النتائج كأظيرت ,( MACOVA ) المتعدد  التبايف كتحميؿ
كالتفكير  الفيزيائية المفاىيـ التحصيؿ في (PDEODE ) باستراتيجية  درست التي التجريبية
 . العممي 

 (:ـ2013) الفالحدراسة  .9
( PDEODEأثر استخداـ استراتيجية ) معرفة إلى ىدفت األردف في الدراسة ىذه أجريت   

 الكيمياء األردنية في األساسية المرحمة طمبة تحصيؿ في البنائية مبادئ النظرية عمى القائمة
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 مف عينة الدراسة تككنت , لدييـ كالميارات األدائية التأممي التفكير ميارات تحسيف كفي
 التي التجريبية كشعبة لممجمكعة بالطريقة االعتيادية تدرس التي الضابطة شعبة لممجمكعة

 البحث ىذا في الباحث , استخدـ )العينة حجـ يذكر ( )لـPDEODEتدرس باستراتيجية )
 ىي اختبار الثانية كاألداة , فقرة ) 03 ( مف كالمتككف اختبار التحصيؿ ىما أدكات ثالثة

 لمميارات المالحظة بطاقة ىي كاألداة الثالثة , فقرة )5 .(مف المتككف التأممي التفكير
 ( ANCOVA)المصاحب  األحادم التبايف تحميؿ استخدـ ,كلتحمي البيانات األدائية
 فرؽ لصالح كجكد النتائج أظيرت , ( one way ANOVA ) األحادم التبايف كتحميؿ

 في التحصيؿ اختبار ( فيPDEODEباستراتيجية ) درست التي التجريبية المجمكعة
  الكيمياء في األدائية مالحظة لمميارات كبطاقة التأممي التفكير ميارات الكيمياء كاختبار

 :(costu,2008)دراسة  .10
( في مساعدة الطمبة عمى فيـ االحداث PDEODEىدفت إلى استقصاء فاعمية )   

عممية معينة مف مفاىيـ العمكـ كالتي تتعمؽ  اليكمية التي تكاجييـ , كقد اختار مفاىيـ
( طالبا مف طمبة الصؼ 48بأحداث كثيرة في الحياة اليكمية . تككنت عينة الدراسة مف )

الحادم عشر. كاستخدـ اختبار قبمي كبعدم يحتكم عمى مشكمتيف مف مشاكؿ الحياة اليكمية 
مية . كقد تـ تحميؿ نتائج ( لتعميـ المفاىيـ العمPDEODE, كاستخدمت ميمتاف مف مياـ )

االختبارات باستخداـ اختبار )ت(. كأظير ىذا التحميؿ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في 
مما يدؿ عمى أف استراتيجية التدريس  (p<.05)درجات الطمبة الكمية عند مستكل 

(PDEODE إما أف تساعد الطمبة عمى اإلحساس بمكاقؼ الحياة اليكمية أك تساعدىـ )
 تحقيؽ فيـ أفضؿ لممفاىيـ العممية .عمى 
 :( kolari, viskari,ranne,2005 )دراسة  .11
( لتعميـ PDEODEىدفت الدراسة إلى معرفة مدل مالئمة استراتيجية التدريس البنائية )   

ىندسة البيئة. حيث طبقت ىذه االستراتيجية في تدريس مساؽ المياه كالتربة لطمبة السنة 
ىندسة البيئة . كقد تـ تقييـ الطمبة أثناء التطبيؽ , كدكف امتحانات الثالثة كالرابعة تخصص 

تقميدية . كقد أظيرت النتائج تحسنا ايجابيا في ميارات الطمبة االجتماعية , كتحسنا في 
اتجاىات الطمبة نحك المساؽ , كتعممكا تحمؿ المسئكلية كبالتالي حفزىـ عمى العمؿ الشاؽ , 
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التعمـ أيضا , حيث أدل رؤية الطالب لعممو في سياؽ العالـ كما أعطى نتائج ممتازة في 
 الحقيقي إلى تحسيف مشاركتو كتعممو .

التعقيب عمى المحكر األكؿ: دراسات تناكلت استراتيجية األبعاد السداسية 
(PDEODE:) 

 بالنسبة ألىداؼ الدراسات:  -أكلن 

أىمية استخداميـ لالستراتيجية اتضح مف الدراسات التي سبؽ عرضيا اجماع الباحثيف عمى    
( حيث PDEODE( كتباينت الدراسات في كيفية تكظيؼ استراتيجية )PDEODEالبنائية )

( إلى معرفة أثرىا عمى تنمية التفكير االستداللي كالتحصيؿ في 2015ىدفت دراسة سميماف ) 
, فيما ذىبت دراسة األسمر )  ىيـ اليندسية ( إلى معرفة أثرىا عمى تنمية المفا2014العمـك

إلى معرفة أثرىا عمى التحصيؿ كتنمية  2014كميارات التفكير البصرم, كسعت دراسة محمد 
( ىدفت غمى دراسة أثرىا  2014ميارات ما كراء المعرفة, أما دراسة العمراني كعبد الحسيف ) 

عمى  ( إلى معرفة أثرىا2013في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية, كذىبت دراسات كؿ مف ديكم ) 
( في فيـ كاحتفاظ المفاىيـ العممية كاكتساب  2013تنمية التفكير اإلبداعي, كطنكس ) 

( عمى التفكير الرياضي كاستيعاب المفاىيـ الرياضية 2012العمميات العممية, كالخطيب ) 
( عمى تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية كالتفكير العممي, كالفالح  2012كاالحتفاظ بيا, كالسالمات ) 

(عمى التحصيؿ في الكيمياء كتحسيف ميارات التفكير التأممي كالميارات األدائية, أما  2013) 
( عمى فيـ PDEODE( فقد ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية ) costu 2008دراسة )

( عمى تعميـ اليندسة  kolari, viskari,ranne,2005األحداث اليكمية التي تكاجييـ, كدراسة )
 البيئية.

تعديؿ  في أثرىا معرفة إلى تيدؼ إنيا حيث السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة مؼكتخت   
 العممية لممفاىيـ البديمة التصكرات
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 بالنسبة لعينة الدراسات: -ثانيان 

( ـ2013االبتدائية كدراسة ديكم ) المرحمة طمبة مف الدراسة عينة اختيار تـ الدراسات بعض   
الثانكية  المرحمة طمبة مف عينة دراستيا اختارت الدراسات كبعض(. ـ2013كدراسة الفالح )

 (. كالبعض(costu 2008( كدراسة ـ2012( كدراسة السالمات )ـ2012كدراسة الخطيب )
( ـ2015( كدراسة سميماف )ـ2014اإلعدادية كدراسة محمد ) المرحمة مف الدراسة عينة اختار

(, ـ2013( كدراسة طنكس )ـ2014عبد الحسيف )( كدراسة العمراني, ـ2014كدراسة االسمر )
 كبيذا تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات األخيرة في المرحمة التعميمية المنتمية ليا عينة الدراسة.

 بالنسبة لمنيج الدراسات: -ثالثان 

( كدراسة ـ2014دراسة كؿ مف سميماف )مثؿ ت المنيج التجريبي الدراسا أغمباستخدمت     
( كدراسة ـ2013( كدراسة طنكس )ـ2014( كدراسة العمراني, عبد الحسيف )ـ2014)محمد 

, فيما لجأت بعض ( ـ2013( كدراسة الفالح )ـ2012( كدراسة السالمات )ـ2012الخطيب )
 كبيذا تتفؽ الدراسة الحالية مع كؿ مف لجأت بعض الدراسات إلى استخداـ المنيج شبو التجريبي

 (ـ2013دراسة ديكم )( ك ـ2014دراسة االسمر )

 بالنسبة ألدكات الدراسات: -رابعان 

لجأت بعض الدراسات إلى استخداـ اختبار التفكير االستداللي كاالختبار التحصيمي كدراسة    
(, فيما لجأت بعضيا إلى اختبار المفاىيـ اليندسية كاختبار ميارات التفكير ـ2015سميماف )

( فقد استخدمت اختبار ـ2014دراسة محمد ) ( , أماـ2014البصرم كدراسة األسمر )
تحصيمي كمقياس ميارات ما كراء المعرفة, فيما استخدمت دراسة العمراني, عبد الحسيف 

( إلى استخداـ مقياس التفكير ـ2013( اختبار كسب المفاىيـ, كلجأت دراسة ديكم )ـ2014)
ية كاختبار عمميات العمـ, ( الستخداـ اختبار المفاىيـ العممـ2013اإلبداعي, كدراسة طنكس)

( إلى استخداـ اختبار التفكير الرياضي كاختبار استيعاب المفاىيـ, ـ2012كدراسة الخطيب )
( فقد استخدمت اختبار التحصيؿ كاختبار التفكير التأممي كبطاقة ـ2013أما دراسة الفالح )

يـ الفيزيائية ( اختبار تحصيؿ المفاىـ2012المالحظة, فيما استخدمت دراسة السالمات )
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( اختباران يتضمف عمى (costu 2008كاختبار التفكير العممي, في حيف استخدمت دراسة 
 مشكمتيف حقيقيتيف مف مشاكؿ الحياة اليكمية.

 بالنسبة لنتائج الدراسات:  -خامسان 

 تنمية في (PDEODEاستراتيجية ) استخداـ فعالية إلى السابقة الدراسات نتائج أشارت   
 الدراسي كاكتساب المفاىيـ كاالحتفاظ بيا التحصيؿ عمى الممحكظ كأثرىا ميارات التفكير, بعض

 تعديؿ في تكظيفيا أثر تقصي السابقة في ات الدراس عف الحالية الدراسة تختمؼ حيف في ,
 . البديمة التصكرات

 المحكر الثاني : دراسات تناكلت المفاىيـ العممية 

 (:ـ2015دراسة أبك سممية ) .1
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية المفاىيـ    

العممية كميارات التفكير العممي في العمكـ لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة, 
( 79كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي , كاشتممت عينة الدراسة عمى )

كات الدراسة في أداة تحميؿ المحتكل كاختبار مفاىيـ عممية كاختبار طالبان , كتمثمت أد
ميارات التفكير العممي , كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف 
متكسط درجات الطالب في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة 

يارات التفكير العممي تعزل الستخداـ استراتيجية الضابطة في اختبارم المفاىيـ العممية كم
 الرؤكس المرقمة.

 (:ـ2014دراسة معتصـ ) .2
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيؼ نمكذج ميرؿ كتينسكف في تنمية    

المفاىيـ العممية كعمميات العمـ في العمكـ لدل طالب الصؼ الرابع األساسي, كاشتممت 
طالبان كطالبة مف طالب الصؼ الرابع االساسي, كلقد انتيجت  (62عينة الدراسة عمى )

الدراسة المنيج شبو التجريبي, تمثمت أدكات الدراسة في اختبار المفاىيـ العممية, اختبار 
عمميات العمـ, تكصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية تكظيؼ نمكذج ميرؿ كتينسكف في تنمية 
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مكـ لدل طالب الصؼ الرابع األساسي, كجكد فركؽ المفاىيـ العممية كعمميات العمـ في الع
ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات الطالب في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات 

 أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبارم المفاىيـ العممية كعمميات العمـ. 

 ( :ـ2013دراسة األغا ) .3

تراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ اس   
العممية كميارات التفكير الناقد في عمكـ الصحة كالبيئة لدل طالب الصؼ العاشر األساسي 

( طالبا مف طالب الصؼ العاشر في مدرسة كماؿ ناصر 70, تككنت عينة الدراسة مف )
يبي , تمثمت ادكات الثانكية لمبنيف , كلقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي كشبو التجر 

الدراسة في قائمة بالمفاىيـ العممية كاختبار ميارات التفكير الناقد , تكصمت نتائج الدراسة 
إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطالب في المجمكعة الضابطة 

مكعة في االختبار البعدم الختبار المفاىيـ العممية في عمكـ الصحة كالبيئة لصالح المج
التجريبية , ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات الطالب في المجمكعة 
الضابطة في االختبار البعدم الختبار التفكير الناقد في عمكـ الصحة كالبيئة لصالح 

 المجمكعة التجريبية .

 ( :ـ2013دراسة مينا ) .4

ؿ البيت الدائرم في تنمية ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية شك   
المفاىيـ العممية كميارات التفكير المنظكمي في العمـك لدل طالبات الصؼ الحادم عشر 

( طالبة مف طالبات مدرسة بشير الريس , كلقد 66في غزة , تككنت عينة الدراسة مف )
ار استخدمت الدراسة المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي , تمثمت أدكات الدراسة في اختب

التفكير المنظكمي , دليؿ معمـ , اختبار المفاىيـ العممية , تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد 
فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في 
اختبار المفاىيـ العممية , كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات طالبات 

تجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير العممي المجمكعة ال
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, تحقؽ استخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائرم فاعمية حسب معامؿ )بالنؾ( لمكسب 
( في تنمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير المنظكمي لدل طالبات الصؼ 1.2المعدؿ )

 الحادم عشر بغزة .

 (:ـ2012ة )دراسة الحراحش .5

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجية المماثمة في اكتساب المفاىيـ العممية    
كمستكل اداء عمميات العمـ االساسية لدل تالميذ الصؼ الخامس األساسي في قصة 

( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس األساسي في 64المفرؽ , تككنت عينة الدراسة مف )
ساسية المختمطة في مديرية تربية المفرؽ , كلقد استخدمت الدراسة المنيج مدرسة بمعما اال

التجريبي , تمثمت أدكات الدراسة في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية , دليؿ معمـ , 
كمستكل اداء عمميات العمـ , تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية 

مجمكعتي الدراسة عمى اختبار المفاىيـ العممية لصالح بيف متكسطي عالمات الطالبات في 
الطالبات المكاتي درسف بالطريقة التجريبية , كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطي 

 لصالح أفراد المجمكعة التجريبية عالمات الطالبات في اختبار أداء عمميات العمـ األساسية 

 (:ـ2012دراسة عكض اهلل ) .6

عمى أثر استراتيجية الياءات الخمس عمى تنمية المفاىيـ العممية ىدفت ىذه الدراسة    
كعمميات العمـ بالعمكـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة ,تككنت عينة الدراسة مف 

( طالبة مف مدرسة بنات خانيكنس اإلعدادية ج الصؼ السابع , كلقد استخدمت 76)
, تمثمت أدكات الدراسة في اختبار عمميات الدراسة المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي 

العمـ , دليؿ معمـ , اختبار المفاىيـ العممية , تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة 
احصائيا بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار 

فركؽ دالة احصائيا بيف  المفاىيـ العممية البعدم لصالح المجمكعة التجريبية , كجكد
متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار عمميات العمـ 

 البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .
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 (:ـ2012دراسة رضكاف ) .7

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية قبعات التفكير في تنمية المفاىيـ    
اتخاذ القرار في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الثامف في مدارس ككالة  العممية كميارات

( طالبا مف طالب الصؼ الثامف 80الغكث الدكلية بغزة , تككنت عينة الدراسة مف )
األساسي , كلقد استخدمت الدراسة المنيج كالصفي كالمنيج شبو تجريبي , تمثمت أدكات 

دليؿ معمـ , تكصمت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد الدراسة في اختبرا المفاىيـ العممية , 
فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات اختبار المفاىيـ العممية ككؿ , ككجكد فركؽ 
دالة إحصائيا في درجات بيعد ميارات التفكير العميا لصالح المجمكعة التجريبية , كجكد 

 ح المجمكعة التجريبية .فركؽ دالة إحصائيا في مقياس ميارات اتخاذ القرار لصال

 (:ـ2010دراسة جبر ) .8

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ فكؽ المعرفية في تنمية    
المفاىيـ كميارات التفكير البصرم بالعمكـ لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي , تككنت 

مخيـ البريج في  ( طالبا مف طالب الصؼ العاشر األساسي في80عينة الدراسة مف )
المنطقة الكسطى , كلقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبي , تمثمت أدكات الدراسة في 
اختبار التحصيؿ , اختبار الميارات , تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة 
احصائية بيف متكسط درجات الطالب في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في 

كعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية تعزل لتكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المجم
المعرفية , كجكد فركؽ ذات داللة احصائية  بيف متكسط درجات الطالب في المجمكعة 
التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار الميارات تعزل 

 ـ فكؽ المعرفية .لتكظيؼ استراتيجية دكرة التعم
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 (:2008دراسة البابا ) .9
 لتنمية المنظكمي المدخؿ باستخداـ محكسب برنامج أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت   

 بتحديد الباحث قاـ حيث األساسي, العاشر الصؼ طمبة لدل بيا كاالحتفاظ المفاىيـ العممية
 محكسب برنامج تصميـ ك العاشر الصؼ طمبة لدل تنميتيا العممية الكاجب المفاىيـ
 المفاىيـ تحصيؿ عمى أثره كدراسة العممية المفاىيـ المنظكمي لتنمية المدخؿ باستخداـ
 العممية المفاىيـ تحصيؿ في الجنس عامؿ اثر كدراسة كالمؤجؿ الفكرم التطبيؽ في العممية

 الصؼ طمبة ( طالبان مف140التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف ) المنيج الباحث اتبع ك ,
 الباحث كاستخدـ , ضابطة كمجمكعة مجمكعة تجريبية إلى تقسيميـ تـ غزة في العاشر
 تنمية في المحكسب البرنامج الدراسة فاعمية نتائج أظيرت ك العممية, لممفاىيـ اختبارا
 لمجنس تعزل فركؽ كجكد الدراسة عدـ نتائج أظيرت كما , بيا االحتفاظ ك العممية المفاىيـ

 العممية. المفاىيـ اختبار في التجريبية المجمكعة طمبة درجات في
 (:ـ2008دراسة قشطة ) .11

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية المفاىيـ    
العممية كالميارات الحياتية بالعمكـ لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي, كاتبع الباحث 

( طالبا مف طالب  74التجريبي ك تككنت عينة الدراسة مف ) المنيج الكصفي كالمنيج 
الصؼ الخامس األساسي في غزة تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة, كاستخدـ 
الباحث اختبارا لممفاىيـ العممية كاختبارا لمميارات الحياتية , كأسفرت النتائج عف األثر 

 عممية ك الميارات الحياتية .اإليجابي لالستراتيجية في تنمية المفاىيـ ال
 (:ـ2007دراسة شياب ) .11

عادة صياغة كحدة الكيرباء المتحركة , مف محتكل     ىدفت ىذه الدراسة إلى تطكير كا 
كأثرىا في تنمية المفاىيـ   stseمنيج العمكـ لمصؼ التاسع بفمسطيف بحيث يتضمف قضايا 

( طالبة مثٌمٌف صفيف دراسييف 80ف )كالتفكير العممي لدل الطالبات , تككنت عينة الدراسة م
بمدرسة عمكاس األساسية العميا لمبنات بشماؿ غزة , كلقد استخدمت الدراسة المنيج البنائي 
التجريبي , تمثمت أدكات الدراسة في قائمة بالمفاىيـ العممية كاختبار التفكير العممي كدليؿ 

حصائية في تنمية المفاىيـ معمـ , تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة ا
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مف  stseالعممية كالتفكير العممي لدل الطالبات يعزل لتدريس الكحدة المتضمنة لقضايا 
 محتكل العمـك لمصؼ التاسع األساسي .

 (:ـ2005دراسة رمضاف ) .12
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التفاعؿ بيف بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة    

لمعمكمات في تنمية المفاىيـ العممية كالتفكير الناقد لدل تمميذات الصؼ كمستكيات تجييز ا
( طالبةن, كاستخدمت الدراسة 92األكؿ اإلعدادم في مادة العمكـ, تككنت عينة الدراسة مف )

المنيج التجريبي, كتمثمت ادكات الدراسة في اختبار مفاىيـ عممية كدليؿ معمـ كاختبار 
ئج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في اختبار التفكير الناقد, تكصمت نتا

المفاىيـ العممية عند تطبيقيا عمى كؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل إلى 
 استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في كحدة المادة كالطاقة.

 (:ـ2003دراسة العتيبي ) .13
دة دراسية مقترحة في التربية البيئية في ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية كح   

تنمية المفاىيـ كاالتجاىات البيئية لدل الطالبات في منيج االحياء لمصؼ الثاني الثانكم 
( طالبةن, كلقد 46الفرع العممي في المممكة العربية السعكدية, تككنت عينة الدراسة مف )

دراسة في اختبار تحصيمي استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي, كامثمت ادكات ال
لممفاىيـ البيئية, دليؿ معمـ, اختبار االتجاىات, تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات 
داللة احصائية في التحصيؿ البعدم لممفاىيـ البيئية بيف متكسط المجمكعة شبو التجريبية 

ذكر كالفيـ كمتكسط المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة شبو التجريبية عند مستكل الت
 كالتطبيؽ كالتحميؿ.

 (:ـ2002دراسة يحيى ) .14
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى التدريس العالجي باستخداـ    

الرسكـ المتحركة لتنمية بعض المفاىيـ العممية لدل التالميذ المعاقيف عقميان القابميف لمتعمـ 
( تمميذان معاقان عقميان, كلقد استخدمت 36بالمرحمة االبتدائية, تككنت عينة الدراسة مف )

راسة المنيج التجريبي, تمثمت أدكات الدراسة في اختبار الذكاء, دليؿ معمـ, اختبار الد
تحصيؿ, اختبار المفاىيـ العممية, تكصمت نتائج الدراسة إلى أف مالحظة أداء التالميذ 
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المعاقيف عقميان فئة قابمة لمتعمـ أثناء تنفيذ البرنامج, فعالية البرنامج العالجي المقترح 
رسكـ المتحركة في تنمية المفاىيـ العممية عند تالميذ مقيديف بالصؼ السادس باستخداـ ال

 االبتدائي في مدرسة التربية الفكرية ببنيا.  

 تعقيب عاـ عمى دراسات المحكر الثاني:

 بالنسبة ألىداؼ الدراسة:: أكلن 

تابع مع  اعتمدت معظـ الدراسات كالبحكث التي سبؽ عرضيا عمى المفاىيـ العممية كمتغير   
 اختالؼ أساليب كاستراتيجيات التدريس كمتغيرات مستقمة ككانت كالتالي:

ىدفت بعض الدراسات إلى استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية المفاىيـ كما في    
 (.ـ2005(, )رمضاف, ـ2008دراسة )قشطة, 

كسبة لتنمية المفاىيـ العممية, ( إلى استخداـ البرامج المحـ2008كما ىدفت دراسة )البابا,    
( فيدفت إلى التعرؼ عمى أثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس ـ2015أما دراسة )أبك سميمة, 

المرقمة في تنمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير العممي,  في حيف استخدمت دراسة )يحيى, 
ي حيف ىدفت دراسة ( برنامج قائـ عمى التدريس العالجي لتنمية بعض المفاىيـ, فـ2002

عادة صياغة كحدة الكيرباء المتحركة, أما دراسة )العتيبي, ـ2007)شياب,  ( إلى تطكير كا 
( ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية كحدة دراسية مقترحة في التربية البيئية في تنمية ـ2003

 المفاىيـ كاالتجاىات البيئية.

اب المفاىيـ العممية كاستراتيجيات عظـ كتنكعت االستراتيجيات المستخدمة في تنمية كاكتس   
(, كاستراتيجية المماثمة كما في دراسة )الحراحشة, ـ2013السمؾ, كما في دراسة )األغا, 

(, كاستراتيجية ـ2010(, كاستراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية كما في دراسة )جبر, ـ2012
ية قبعات التفكير كما في دراسة (, كاستراتيج2012الياءات الخمس كما في دراسة )عكض اهلل, 

 (.ـ2013(, كاستراتيجية شكؿ البيت الدائرم كما في دراسة )مينا, ـ2012)رضكاف, 
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أما الدراسة الحالية فيدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية األبعاد السداسية في تعديؿ    
 التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ السابع األساسي.

 بالنسبة لعينة الدراسة:: ثانيان 

اختارت الدراسات عينة مف طالب المدارس, تمثمت عينة الدراسة في بعض الدراسات مف    
(, )قشطة, ـ2012(, )الحراحشة ـ2015طالب المرحمة االبتدائية, كدراسات, )أبك سميمة, 

االعدادية كدراسة (, كاختار البعض اآلخر عينة الدراسة مف المرحمة ـ2002(, )يحيى, ـ2008
( ـ2007(, )شياب,ـ2005(, )رمضاف, ـ2012(, )رضكاف, ـ2012كؿ مف )عكض اهلل, 

كالبعض اآلخر اختار عينة الدراسة مف طالب المرحمة الثانكية كدراسة كؿ مف )األغا, 
(, ـ2003(, )العتيبي, ـ2012(, )رضكاف, ـ2010(, )جبر, ـ2008(, )البابا, ـ2008
(, )رضكاف, ـ2012فؽ الدراسة الحالية مع دراسات )عكض اهلل, (. كتتـ2013)مينا, 
 ( كالتي اختارت العينة مف المرحمة االعدادية.ـ2007(, )شياب, ـ2005(, )رمضاف, ـ2012

 بالنسبة ألدكات الدراسة:: ثالثان 

اتفقت غالبية الدراسات عمى استخداـ اختبار المفاىيـ العممية كدراسة كؿ مف )أبك سميمة,    
(, )رضكاف, ـ2012(, )عكض اهلل, ـ2010(, )جبر, ـ2012(, )الحراحشة, ـ2015
(, فيما ـ2002(, )يحيى, ـ2013(, )مينا, ـ2003(, )العتيبي, ـ2005(, )رمضاف, ـ2012

(, )عكض اهلل, ـ2012ذىبت معظـ الدراسات إلى استخداـ دليؿ المعمـ كدراسة )الحراحشة, 
(, ـ2003(, )العتيبي, ـ2007(, )شياب, ـ2005 (, )رمضاف,ـ2012(, )رضكاف, ـ2012

 (.ـ2002(, )يحيى, ـ2013(, )مينا, ـ2008)قشطة, 

(, )البابا, ـ2013حيث استخدمت بعض الدراسات قائمة بالمفاىيـ العممية كدراسة )األغا,    
(, فيما استخدمت بعض الدراسات اختبار ـ2008(, )قشطة, ـ2007(, )شياب, ـ2008

(, )جبر, ـ2013(, )األغا, ـ2013(, )مينا, 2015ـكدراسة )أبكسميمة,  ميارات التفكير
 (.ـ2013(, )مينا, ـ2007(, )شياب, ـ2005(, )رمضاف, ـ2010
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في حيف استخدمت بعض الدراسات أدكات أخرل مثؿ, برنامج محكسب كدراسة )البابا,    
(, ـ2012اهلل,  (, )عكضـ2012(, مستكل أداء عمميات العمـ كدراسة )الحراحشة, ـ2008

(, اختبار الذكاء كاختبار التحصيؿ كدراسة ـ2003 ,كاختبار االتجاىات كدراسة )العتيبي
 (.ـ2002)يحيى,

أما الدراسة الحالية فقد استخدمت أداة تحميؿ المحتكل كاختبار تشخيص التصكرات البديمة    
 لممفاىيـ العممية كدليؿ المعمـ.

 بالنسبة لمنيج الدراسة:: رابعان 

(, ـ2012(, )الحراحشة, ـ2008اتبعت معظـ الدراسات المنيج التجريبي كدراسة )البابا,    
(, في حيف استخدمت بعض الدراسات ـ2002(, )يحيى, ـ2005(, )رمضاف, ـ2010)جبر, 

(, )رضكاف, ـ2012(, )عكض اهلل, ـ2013المنيج الكصفي كشبو التجريبي كدراسة )األغا, 
 (.ـ2013)مينا, (, ـ2008(, )قشطة, ـ2012

, كبيذا يتفؽ مع الدراسة الحالية ( المنيج شبو التجريبيـ2003في حيف استخدـ )العتيبي,    
( فقد ـ2015( فاستخدـ المنيج البنائي التجريبي, أما دراسة )أبك سميمة, ـ2007أما )شياب, 

 استخدـ المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي.

 بالنسبة لنتائج الدراسات:

بة لمدراسات الكصفية فقد تـ التعرؼ عمى المفاىيـ العممية المكتسبة لدل الطمبة كما تـ بالنس   
 الكشؼ عف المفاىيـ البديمة.

أما الدراسات التجريبية فقد أظيرت نتائج معظـ الدراسات كالبحكث إلى فاعمية     
لى تفكؽ المجمكعات التجريبية في اكتساب المفاىيـ  االستراتيجيات التدريسية كالبرامج المقترحة كا 

العممية كتعمميا كتككينيا كنمكىا عمى المجمكعات الضابطة كما في دراسة )أبك سميمة, 
(, )رمضاف, ـ2012(, )عكض اهلل, ـ2010(, )جبر, ـ2012(, )الحراحشة, ـ2015
 (.ـ2002(, )يحيى, 2013(, )مينا, ـ2003(, )العتيبي, ـ2005
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سات السابقة في تناكليا لممفاىيـ العممية, كما اتفقت في كاتفقت الدراسة الحالية مع الدرا   
المنيج حيث استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي, كاتفقت مع 
بعضيا الذم تمثمت فيو عينة الدراسة مف المرحمة اإلعدادية, إال أنيا اختمفت مع الدراسات 

راسة, كىي استراتيجية االبعاد السداسية, لدراسة أثرىا في السابقة في االستراتيجية المستخدمة لمد
 تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ السابع االساسي بغزة. 

 المحكر الثالث: دراسات تناكلت تعديؿ التصكرات البديمة:

 (:ـ2016دراسة عمراف ) .1
كشاير في تعديؿ التصكرات  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج أدم   

( 64البديمة لممفاىيـ العممية لدل طالب الصؼ التاسع األساسي, تككنت عينة الدراسة مف )
طالبا مف طالب الصؼ التاسع األساسي بمدرسة بني سييال اإلعدادية "أ" بخانيكنس, كلقد 

صكرات البديمة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي , تمثمت أدكات الدراسة في اختبار الت
لمفاىيـ كحدة النبات الزىرم كتركيبو, كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة 
احصائية بيف متكسط درجات الطالب في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في 

 المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية تعزل الستخداـ نمكذج آدم كشاير .
 (:ـ2015و )دراسة خم .2
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجيتي التناقض المعرفي كبكسنر في تعديؿ    

التصكرات الخطأ لممفاىيـ الفيزيائية لدل طالب الصؼ الثامف األساسي, تككنت عينة 
( طالبا مف طالب الصؼ الثامف األساسي بمدرسة اليرمكؾ اإلعدادية 90الدراسة مف )

د استخدـ الباحث المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي , تمثمت أدكات لمبنيف )ب( , كلق
الدراسة في اختبار التصكرات الخطأ لممفاىيـ الفيزيائية, كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد 
فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات الطالب في المجمكعة التجريبية كمتكسط 

اختبار المفاىيـ الفيزيائية تعزل الستخداـ  درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في
 استراتيجيتي بكسنر كالتناقض المعرفي .

 (:ـ2014دراسة الرياطي ) .3
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في تعديؿ   k.w.lىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ نمكذجي بكسنر ك    
التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية لدل طالب الصؼ الرابع األساسي بمحافظة 

 ) 83 ( العينة مف  كتككنت , كالتجريبي الكصفي المنيجيف الباحثة كاستخدمت رفح, ,
طالبان مف مدرسة ذككر ابف سينا األساسية في محافظة رفح بطريقة قصدية, مقسميف عمى 

( (, كثالثة 28) k.w.l( طالبان, 27ثالث مجمكعات منيـ مجمكعتيف تجريبيتيف )بكسنر )
كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار تشخيص التصكرات البديمة  ( طالبان,28ضابطة تقميدية )

في تعديؿ الصكرات البديمة   k.w.lفعالية تكظيؼ نمكذجي بكسنر ك  الدراسة أظيرت كقد ,
باستخداـ  الباحثة كعميو أكصت , لممفاىيـ الرياضية لدل طالب الصؼ الرابع األساسي

 . ةفي تعديؿ التصكرات البديم k.w.lنمكذجي بكسنر ك 
 (:ـ2014دراسة الغمرم ) .4
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر تكظيؼ نمكذج درايفر في تعديؿ التصكرات الخاطئة    

لممفاىيـ العممية لدل طالب الصؼ العاشر األساسي بغزة, كاتبعت ىذه الدراسة المنيج 
ـ التجريبي, كاستخدـ الباحث لجمع البيانات اختبار تعديؿ التصكرات الخاطئة لممفاىي

( طالبان مف مدرسة المنفمكطي  66العممية, كتـ تطبيقو عمى عينة الدراسة المككنة مف )
( طالبان كتجريبية كعددىا 33الثانكية )ب ( بدير البمح, إحداىما مجمكعة ضابطة كعددىا )

( طالبان, كقد اسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات 33)
 طبيؽ القبمي كالبعدم الختبار التصكرات البديمة لصالح التطبيؽ البعدم.الطالب في الت

 (:ـ2013دراسة الدىمش ) .5
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ التجارب البديمة قميمة التكاليؼ في تصحيح    

التصكرات الخطأ كالبديمة لمفاىيـ المادة خصائصيا كحالتيا لدل تالميذ الصؼ السابع 
( 29, كقد اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي, حيث ضمت المجمكعة التجريبية )األساسي

( طالبان مف احدل مدارس العاصمة اليمنية صنعاء, كتـ 27طالبان كالمجمكعة الضابطة )
اختيارىا بالطريقة القصدية, كتككنت أدكات الدراسة مف اختبار التصكرات البديمة, كأظيرت 

ذات داللة احصائية في فيـ المفاىيـ العممية بيف المجمكعتيف نتائج الدراسة كجكد فركؽ 
 التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية.
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 (:ـ ( 2012الديب دراسة .6
 التصكرات تعديؿ في المعرفة كراء ما استراتيجيات فاعمية معرفة إلى الدراسة ىدفت   

 عمى الدراسة اقتصرت حيث , سي األسا التاسع الصؼ طالب لدل العممية البديمة لممفاىيـ
 الباحث اتبع الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ , كالتمخيص الذاتي التساؤؿ استخداـ استراتيجيتي

 المغازم ذككر مدرسة مف طالبان  ) َٔ ( مف الدراسة عينة , كتككنت تجريبي الشبو المنيج
 إعداد في الدراسة أدكات كتمثمت , كضابطة مجمكعتيف تجريبية إلى تقسيميـ تـ , اإلعدادية
 تـ النتائج عمى كلمحصكؿ كدليؿ معمـ, البديمة التصكرات لتشخيص الختبار الباحث
كاالنحرافات المعيارية    الحسابية كالمتكسطات المناسبة اإلحصائية األساليب استخداـ

إيتا لمتأكد مف  مربع كاستخداـ كتني(,-)ماف , كاختبار t- testكمعامؿ االرتباط كاختبار 
 تعديؿ في المعرفة كراء ما استراتيجيات فاعمية النتائج أظيرت كقد , , ـ األثرحج

 أكصى الدراسة عنو أسفرت ما ضكء كفي , األساسي التاسع طالب لدل التصكرات البديمة
 كعقد , العممية لممفاىيـ البديمة لمتصكرات تشخيصية إعداد اختبارات بضركرة الباحث
 العممية لممفاىيـ البديمة التصكرات عمى التعرؼ عمى كيفية لتدريبيـ لممعمميف عمؿ كرشات
 البديمة التصكرات تعديؿ بيدؼ حديثة استراتيجيات تدريس استخداـ كضركرة الطالب لدل

  العممية لممفاىيـ
 (:ـ2012  ( الناقة دراسة  .7
 لمفاىيـ البديمة التصكرات تعديؿ في المعمكمات خرائط فعالية معرفة إلى الدراسة ىدفت   

 المنيج الباحث اتبع الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ , األساسي الثامف الصؼ الضكء لطالب
 األساسي الثامف الصؼ طالب مف طالبان  ) ْٔ ( مف عينة الدراسة كتككنت , التجريبي
 كأعد , كضابطة تجريبية مجمكعتيف إلى تـ تقسيميـ , بغزة العميا األساسية عسقالف بمدرسة
 , الدراسة مجمكعتي عمى كبعديان  تطبيقو قبميان  تـ البديمة التصكرات لتشخيص اختباراي  الباحث

 عينة الطالب لدم الضكء كالبصريات لمفاىيـ بديمة تصكرات كجكد عف النتائج أسفرت كقد
 ( , % ِٗ ( أكثر مف إلى بعضيا في تصؿ لدييـ كبيرة بنسبة بعضيا كشيكع , الدراسة

 البديمة لممفاىيـ التصكرات تعديؿ في المعمكمات خرائط استراتيجية نجاح النتائج أظيرت كما
الباحث  أكصى الدراسة نتائج عنو أسفرت ما ضكء كفي , المختارة الكحدة في المتضمنة
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 استخداـ كضركرة , العممية لممفاىيـ البديمة لمتصكرات تشخيصية اختبارات إعداد بضركرة
 العممي لممفاىيـ البديمة التصكرات تعديؿ بيدؼ حديثة استراتيجيات تدريس

 :(ـ2011 ( سالـ دراسة . .8
 الرياضية المفاىيـ عالج في المفاىيـ مخططات استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت   

 الكصفي المنيجيف الباحث كاستخدـ , بغزة األساسي العاشر الصؼ طمبة الخاطئة لدل
 طالب, ) َُٗ ( منيـ , كطالبة طالب ) َِٕ ( مف العينة الكصفية كتككنت , كالتجريبي

 بإعداد الباحث قاـ لذلؾ , غزة األساسي بشماؿ العاشر طمبة الصؼ مف طالبة ) ٖٗ (ك
 العاشر لمصؼ كحدة المنطؽ في الخاطئة الرياضية المفاىيـ لتحديد تشخيصيان  اختباران 

 كعميو تـ , التربكم األدب في المعتبر المحتكل تحميؿ أداة باستخداـ  كذلؾ , األساسي
 المككنة قصدية تجريبية عينة عمى التطبيؽ تـ ثـ , خاطئة رياضية مفاىيـ ) َُ ( تحديد
 إحداىما إناث كشعبتيف , ضابطة كالثانية تجريبية إحداىما ذككر شعب, شعبتيف  )ْ ( مف

 بتطبيؽ الباحث كقاـ , كطالبة طالب ) َِٕ ( العينة كبمغ حجـ , ضابطة كالثانية تجريبية
 استخدـ النتائج كلتحميؿ قبميان كبعديا . كبعديان, التجريبية المجمكعة عمى تشخيصيان  اختباران 
 فعالية استخداـ الدراسة أظيرت كقد , , إيتا كمربع مستقمتيف , , لعينتيف t-testاختبار 

كعميو  , العاشر الصؼ طمبة لدل الخاطئة الرياضية المفاىيـ عالج في المفاىيـ مخططات
 . الخاطئة الرياضية المفاىيـ عالج في المفاىيـ مخططات باستخداـ الباحث أكصى

 (:ـ2011 ( رصرص دراسة .9
 الصؼ طمبة لدل الرياضية لممفاىيـ البديمة التصكرات تشخيص إلى الدراسة ىدفت   

 استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ , لعالجيا مقترحات كضع ثـ كمف , بغزة العاشر األساسي
 طمبة لدل الرياضية لممفاىيـ البديمة التصكرات تشخيص حيت المنيج الكصفي الباحث
 طالبان  ( 4ْْ ) الدراسة عينة كتككنت , لعالجيا اح سبؿ كاقتر األساسي العاشر الصؼ
 تـ ( ِْْ ) ك ( طالب 200, منيـ ) رفح بمحافظة العاشر الصؼ طمبة مف كطالبةن 
 أدكات كتمثمت ( , الكمي البحث مجتمع مف % َُ كبنسبة طبقية عشكائية بطريقة اختيارىـ
عداد , المحتكل تحميؿ بأداة الدراسة مفردة,  ( ْٖ ) مف مككف تشخيصي الختبار الباحث كا 

 االختبار نتائج تحميؿ تـ , المئكية كالنسب المناسبة اإلحصائية األساليب كباستخداـ
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 الرياضية لممفاىيـ بديمة تصكرات ) َُ ( عف التحميؿ كأسفرت نتائج , التشخيصي
 مف مجمكعة الباحث كضع التصكرات ىذه كفي ضكء , الرياضي المنطؽ بكحدة المتضمف
 األبحاث كتكظيؼ , الطمبة الرياضة لدل لممفاىيـ التصكرات البديمة لعالج المقترحات
 مختمفة, لمراحؿ دراسية الرياضية المفاىيمية األخطاء تشخيص في قيدمت التي التربكية
 . الخط الرياضية المفاىيـ تصكيب في الفاعمة التقميدية غير التدريس كطرؽ
 (:ـ2011دراسة أحمد ) .10
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عمى الخرائط المعرفية في    

تعديؿ التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدل طالب الصؼ السادس االبتدائي, 
كاتبعت ىذه الدراسة المنيج التجريبي, كلقد استخدمت الباحثة لجمع البيانات اختبار 
تشخيص التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية كالذم قامت بتطبيقو عمى عينة الدراسة 
المككنة مف مجمكعة مف طالب الصؼ السادس االبتدائي بمدرسة كفر العرب إدارة بنيا 

نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي التعميمية, كقد أسفرت 
درجات الطالب في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار التصكرات البديمة لصالح التطبيؽ 

 البعدم.
 (:ـ2010 (مطر دراسة .11
 لممفاىيـ الخطأ التصكرات عالج في إلكتركنية مدكنة فعالية معرفة إلى الدراسة ىدفت   

 كفقان  الباحث كاستخدـ , نحكىا كاتجاىاتيـ األساسي التاسع الصؼ طالب العممية لدل
 ( الدراسة عينة كبمغت , كالتجريبي كالبنائي التحميمي الكصفي ثالثة مناىج, الدراسة لطبيعة
 في كتكزيعيـ ,)ج( اإلعدادية النصيرات ذككر مف مدرسة عشكائيان  اختيارىـ تـ طالبان  ) ٓٓ

 باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ , كلتحقيؽ) كالضابطة التجريبية( متكافئتيف مجمكعتيف
عداد , المحتكل تحميؿ أداة  , العممية لممفاىيـ التصكرات البديمة لتشخيص اختبار كا 

 لمعديد مف الباحث كلجأ , العممية المفاىيـ نحك االتجاه لمقياس إعداده إلى باإلضافة
 , التأثير كحجـ مستقمتيف لعينتيف) ت( كاختبار المئكية النسب مثؿ اإلحصائية المعالجات
 " اإلنساف جسـ أجيزة " لمفاىيـ الخطأ التصكرات مف العديد كجكد نتائج الدارسة كأظيرت

 ما ضكء كفي ,% َٖ مف ألكثر تصؿ مرتفعة بنسب كشيكع بعضيا , الدراسة عينة لدل
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 لمتصكرات تشخيصية اختبارات إعداد بضركرة أكصى الباحث نتائج مف الدراسة عنو أسفرت
 عمى التعرؼ كيفية عمى لتدريبيـ عمؿ لممعمميف كرشات كعقد العممية لممفاىيـ الخطأ

 بيدؼ حديثة استراتيجيات كضركرة استخداـ الطالب لدل العممية لممفاىيـ الخطأ التصكرات
 العممية لممفاىيـ الخطأ التصكرات تعديؿ

 (: ـ2010 (كالمطيرم ىكال أبك دراسة .12
 البديمة المفاىيـ تغيير في حاسكبي تعميمي برنامج استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت   

 كحدتي في السعكدية العربية المممكة في المتكسط الثاني الصؼ طالب لدل في العمـك
 كتككنت , التجريبي شبو كالتصميـ التجريبي المنيج الباحثاف , كاستخدـ كالصكت الحركة
 إلى تقسيميـ ثـ , دراسيتيف شعبتيف مف قصديان  تـ اختيارىـ طالبان, ( َٗ ) مف الدراسة عينة

 عف لمكشؼ المفاىيمية المعرفة الباحثاف اختبار كطكر كتجريبية, ضابطة مجمكعتيف
 إحصائية ألساليب كلجأ الباحثاف , كالصكت الحركة كحدتي في الطمبة لدل البديمة المفاىيـ
 عدد كجكد الدراسة عف نتائج كأسفرت , الدراسة بيانات لتحميؿ ايتا كمربع المئكية كالنسب

مستكيات  في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طمبة بيف المنتشرة البديمة المفاىيـ مف
 , التحصيؿ مستكيات بتنكع البديمة المفاىيـ كتنكعت , كبعده التدريس قبؿ الثالثة التحصيؿ

 بما كالتعميـ التعمـ مكاقؼ في الحاسكب استخداـ مف االستفادة بضركرة كأكصت الدراسة
 . الطمبة لدل كاإلنجاز مف األداء أفضؿ مستكل يحقؽ
 (:ـ2010دراسة عمي كصالح ) .13
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف التصكرات البديمة لدل الطالبات معممات التعميـ    

البنات عف بعض المفاىيـ المتضمنة بمقرر األساسي بالفرقة الرابعة )الشعبة األدبية( بكمية 
العمكـ المتكاممة كمعرفة أثر المكديالت التعميمية في تصحيح تمؾ التصكرات البديمة كفي 
, كاتبعت الباحثتاف في ىذه الدراسة المنيجيف  تنمية اتجاىات الطالبات نحك مقرر العمـك

يف لمدراسة ىما: اختبار الكصفي التحميمي كالمنيج شبو التجريبي, حيث استخدمتا أدات
( مفردة كمقياس اتجاه نحك مقرر العمكـ المتكاممة 40التصكرات العممية المككف مف )

( طالبة تـ تقسيميف إلى 316( عبارة, كتككنت عينة الدراسة مف )40المككف مف )
( طالبة, كقد اسفرت 155( طالبة, كضابطة كعددىا )161مجمكعتيف تجريبية كعددىا )
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كجكد تصكرات بديمة لدل الطالبات, كأف استخداـ المكديالت التعميمية في  النتائج عف
التدريس ساعد عمى تصكيب الدراسات البديمة لدل طالبات المجمكعة التجريبية كاكتسابيف 
لممفاىيـ العممية الصحيحة المتضمنة بمقرر العمكـ المتكاممة بدرجة أفضؿ مف طالبات 

تأثير ايجابي في تنمية اتجاه الطالبات نحك)أىمية مقرر المجمكعة الضابطة, كما كاف ليا 
 العمـك المتكاممة(.

 (: ـ2010 ( كمصطفى الخكالدة دراسة .14
 التحصيؿ في المفاىيمي التناقض عمى القائـ التدريس أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت   

حداث التغير ,  كالقكاعد الحمكض لمفاىيـ األساسي التاسع الصؼ طالب لدل المفاىيمي كا 
 إحدل في طالبان  ) ُُِ ( مف الدراسة عينة كتككنت , التجريبي الباحثاف المنيج كاستخدـ
 شعب  أربع عمى عشكائيان  العينة ككزعت , باألردف مدينة المفرؽ في األساسية المدارس

 مصمـ تحصيمي اختبار الدراسة ىذه كاستخدـ في ( , ضابطة كشعبتيف تجريبية شعبتيف(
 اإلحصائية مف المعالجات العديد استخداـ كتـ , كالقكاعد الحمكض مفاىيـ فيـ لقياس
 متكسط النسب انخفاض النتائج كأظيرت , المئكية كالنسب المصاحب التبايف كتحميؿ
 التجريبية المعالجة مف االنتياء بعد التجريبية المجمكعة أفراد لدل الخطأ لممفاىيـ المئكية
 , الضابطة المجمكعة أفراد مع بالمثؿ يحدث لـ المقابؿ في ,% ُ,َُ إلى% ِ,ّٔمف 

 طريقة عمى المبنية الجديدة التعميـ كنشاطات مكاد استخداـ أف النتائج إلى أشارت ككذلؾ
 مع مقارنة كالقكاعد بالحمكض المتعمقة الخطأ مفاىيـ الطمبة معالجة في ناجحان  كاف التناقض
 الحالية الكيمياء كتب مراجعة راسة بضركرةالد أكصت كعميو , التقميدية التدريس طرؽ

 عمى المعمميف كذلؾ تدريب , المفاىيمي التناقض عمى مبنية كنشاطات عمؿ لتضمينيا
 . الحديثة التدريسية األساليب

 
 
 (:ـ( 2010الديف حساـ دراسة .15
 باالستدالؿ كعالقتو الكيربية مكضكع في البديمة التصكرات تصحيح إلى الدراسة ىدفت   

 التحميمي الكصفي المنيج الباحثة كاتبعت , اإلعدادم الثالث الصؼ لدل تالميذ العممي
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 الثالث الصؼ تالميذ مف ) َٕ ( مف مككنة الدراسة ككانت عينة , التجريبي شبو كالمنيج
 اإلعدادية الجندم الشييد مدرسة مف مجمكعتيف تجريبية عمى بالتناصؼ مكزعة اإلعدادم

 , العربية مصر جميكرية بالزقازيؽ في المياف بسرس بنات مدرسة مف كضابطة , بنيف
 مف , كاستخدمت البديمة التصكرات اختبار ككذلؾ , عيادية مقابمة إلجراء الباحثة كلجأت

 عف عديد النتائج كأسفرت كاختبار)ت(, ايتا كمربع االرتباط معامؿ اإلحصائية المعالجات
 حكؿ ( الدراسة )مجمكعة االعدادم الثالث الصؼ تالميذ عند البديمة التصكرات مف

 كمعممي لمكجيي تدريبية دكرات إعداد بضركرة الدراسة أكصت كعميو مكضكع الكيربية,
 . المفيكمي التغير عمى استراتيجيات لتدريبيـ العمـك
 (:dikmenli 2010دراسة )  .16
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف التصكرات الخاطئة لممفاىيـ البيكلكجية لدل الطمبة    

المعمميف في تركيا, كقد اتبع الباحث المنيج التجريبي كالكصفي في الدراسة, حيث استخدـ 
الباحث أداتيف لتحقيؽ اىداؼ الدراسة, األداة األكلى )الرسكمات( كاألداة الثانية )المقابمة 

( طالبان كطالبة مف طمبة كمية التربية في جامعة 124كتككنت عينة الدراسة مف )الشخصية( 
في تركيا, كقد كشفت الدراسة عف سمسمة مف مشاكؿ كبيرة  (selcuk university)سمجكؽ 

فيما يتعمؽ مف مفاىيـ انقساـ الخاليا, كترتبط ىذه المشاكؿ أساسان مع االنقساـ المنصؼ 
م كالخمط بيف مراحؿ عممية انقساـ الخاليا كصعكبات في تفسير بدال مف االنقساـ المتساك 

 الظكاىر التي تتطمب فيمان جيدا لمفاىيـ انقساـ الخاليا.
كتمت مقارنة النتائج مع الكتابات ذات الصمة كتقدـ التكصيات مف المعمميف كالباحثيف    

حث عف استراتيجيات لمدراسات المستقبمية لمتغمب عمى المفاىيـ الخاطئة لدل الطالب كالب
 . مناسبة لتعديميا

 (:ـََِٗ كالخطيب ) رمضاف دراسة .17
 (DSLM)المزدكجة  المكاقؼ عمى القائـ التعمـ نمكذج فاعمية معرفة إلى الدراسة ىدفت   
 المرحمة تالميذ لدل العمـك مادة في العممي التفكير كتنمية البديمة التصكرات تصحيح  في

 المعالجات تصميـ عمى القائـ التجريبي شبو المنيج الباحثتاف , كاستخدمت االبتدائية
 إلى مكزعة تمميذان  ) ٖٕ ( مف مككنة الدراسة عينة , ككانت كالبعدية القبمية التجريبية
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 اختبار بناء كتـ تمميذان, ) ّٖ (كضابطة تحكم تمميذان  ) َْ ( تحكم تجريبية مجمكعتيف
جراء , العممي التفكير اختبار ككذلؾ البديمة التصكرات  كتـ , لمطالب مقابمة شخصية كا 

 كأسفرت النتائج , إحصائية كمعالجات المئكية كالنسب ,)ت( اختبار استخداـ إلى المجكء
 أكصت كعميو , مرتفعة بنسب الدراسة عينة الطالب لدل بديمة تصكرات كجكد عف

 دركس إلى البديمة المفاىيـ إلى تكصمت التي األبحاث نتائج ترجمة الباحثتاف بضركرة
 العممي التطبيؽ في جكىرم تأثير مف ليا لما الفصؿ في يستخدميا المعمـ عممية كأنشطة

 . الدراسي الفصؿ في
 (:ـ2009 ( طير أبك دراسة .18
 لممفاىيـ البديمة التصكرات تعديؿ في المعمكمات خرائط فعالية معرفة إلى الدراسة ىدفت   

 اختيار تـ حيث التجريبي المنيج الباحث كاستخدـ , األساسي الثامف الصؼ العممية لطالب
 كبمغ , يكنس بخاف العميا عسقالف مدرسة في م األساس الثامف طالب الصؼ مف عينة

 تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ , كضابطة تجريبية إلى مجمكعتيف تقسيميـ تـ ,) ْٔ ) عددىـ
 كالمتكسطات إحصائية أساليب الباحث , كاستخدـ البديمة التصكرات لتشخيص اختبار إعداد

 كأسفرت المئكية, كالنسب )ت( االرتباط كاختبار كمعامؿ المعيارية كاالنحرافات الحسابية
 لدل كالبصريات الضكء لمفاىيـ  البديمة التصكرات مف العديد كجكد عف الدراسة نتائج

 فعالية ككذلؾ %ِٗ  مف أكثر تصؿ كبيرة بنسبة بعضيا كشيكع الدراسة عينة الطالب
النتائج  عنو أسفرت ما ضكء كفي , البديمة التصكرات ىذه تعديؿ في المعمكمات خرائط
 كعقد العممية لممفاىيـ البديمة لمتصكرات تشخيصية اختبارات إعداد بضركرة الباحث أكصى

 تدريس استراتيجيات كاستخداـ عمييا التعرؼ كيفية عمى لتدريبيـ لممعمميف كرشات عمؿ
 . تعديميا بيدؼ حديثة
 ( :ـ2009دراسة الحربي ) .19
ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف التصكرات البديمة في مكضكع القكة كالحركة بمادة    

الفيزياء , كمعرفة العالقة االرتباطية بيف تككف التصكرات البديمة كالتفكير الناقد لدل طالب 
ـ الباحث في ىذه الدراسة الصؼ الثاني عشر )عمكـ طبيعية(في المدينة المنكرة , كاستخد

المنيج الكصفي )االرتباطي( , حيث قاـ الباحث بجمع البيانات باستخداـ ادكات الدراسة 
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كالتي تمثمت في : اختبار الكشؼ عف التصكرات البديمة في مكضكع القكة كالحركة , 
جميسر ( , كتـ تطبيؽ تمؾ  –كاختبار التفكير الناقد كىك عمى غرار مقياس )كاطسف 

( طالبا مف الصؼ الثاني الثانكم )عمـك 76دكات عمى عينة اختيرت عشكائيا مف )اال
طبيعية(  في المدارس الحككمية النيارية داخؿ المدينة المنكرة في الفصؿ الثاني مف العاـ 

ىػ . كقد اسفرت نتائج الدراسة عف انتشار التصكرات البديمة بيف 1430/ـ1429الدراسي 
مختمؼ المفاىيـ الفيزيائية  في مكضكع الحركة كالقكة , ككجكد عالقة  افراد عينة الدراسة في

ارتباطية مكجبة بيف التفكير الناقد كالفيـ السميـ لممفاىيـ الفيزيائية لدل عينة الدراسة , كفي 
ضكء النتائج فقد اكصت الكشؼ بضركرة الكشؼ عف التصكرات البديمة المتككنة في اذىاف 

ميف عمى طرؽ كشفيا كاالىتماـ بالتفكير الناقد مف خالؿ دمج المتعمميف كتدريب المعم
 مياراتو بالمحتكل الدراسي .

 (:ـ2009دراسة خميؿ ) .20
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى اثر استخداـ النماذج العقمية  في تصحيح    

كؿ التصكرات البديمة كتنمية التفكير االبتكارم كتغيير اساليب التعمـ لدل طالب الصؼ اال
االعدادم في العمكـ , كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي , كاستخدمت الباحثة في ىذه 
الدراسة ثالث أدكات تمثمت في االختبار التشخيصي لمتصكرات البديمة  ك اختبار التفكير 
االبتكارم كاختبار مقياس استراتيجيات التعمـ السطحية كالفعالة , كتككنت عينة الدراسة مف 

( طالبا مف مدرسة مشتير االعدادية بنيف 40ا انقسمت لمجمكعتيف تجريبيتيف)( طالب80)
( طالبا مف  طكخ االعدادية بمحافظة القميكبية . كقد اسفرت النتائج 40كضابطة كعددىا )

عف اف حجـ تأثير استخداـ النماذج العقمية في تصحيح التصكرات البديمة كتنمية التفكير 
عمـ لدل طالب الصؼ االكؿ االعدادم في مادة العمكـ كاف االبداعي كتغير اساليب الت

كبيرا , كقد اكصت الباحثة ببناء برنامج لتدريب الطمبة المعمميف عمى استخداـ النماذج 
 العقمية  كالنمذجة

 (:ـ2008دراسة السيد ) .21
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة مدل فعالية  نمكذج "بكسنر" في تصكيب التصكرات البديمة    

المفاىيـ العممية كالرياضية لدل طالبات شعبة رياض االطفاؿ بكمية التربية بسكىاج  لبعض 
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كقد اتبعت الباحثة المنيج الكصفي كالمنيج شبو التجريبي )تصميـ المجمكعة الكاحدة 
كبتطبيؽ القياس القبمي كالبعدم ( . كقد قامت الباحثة بإعداد البحث المتمثمة في اختبارييف 

التصكرات البديمة  احدىما حكؿ بعض المفاىيـ الرياضية كاالخر حكؿ  تشخيصييف لتحديد
المفاىيـ العممية  في شكؿ االختيار مف متعدد , كقد تـ تطبيؽ البحث عمى مجمكعة مف 
طالبات الفرقة الثالثة شعبة الطفكلة بكمية التربية بسكىاج االتي لدييف تصكرات بديمة حكؿ 

قد اسفرت نتائج الدراسة عف كجكد تصكرات بديمة حكؿ بعض كل, المفاىيـ العممية كالرياضية
المفاىيـ الرياضية كالعممية لدل عينة الدراسة , كفعالية نمكذج  " بكسنر"  في تصكيب 

 التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية كالعممية  لدل عينة الدراسة .
 (:ـ2009دراسة المكلك ) .22
تكظيؼ المدخؿ المنظكمي  في تعديؿ التصكرات البديمة  ىدفت الدراسة الى معرفة  اثر    

لمفاىيـ القكة كالحركة لدل طالبات الصؼ السادس االساسي بغزة , تككنت ىذه الدراسة مف 
( طالبة مف طالبات الصؼ السادس بمدينة البريج االعدادية التابعة لككالة الغكث 40)

مت الدراسة المنيج التجريبي ذك ( استخد ـ2009 – ـ2008الدكلية بالمحافظة الكسطى )
المجمكعة الكاحدة , حيث تـ تحديد التصكرات البديمة لممفاىيـ باستخداـ االختبار المعد 
خصيصا لذلؾ , ثـ استخدـ المدخؿ المنظكمي  في تدريس الكحدة كبعد التجريب تـ تطبيؽ 

تعديؿ التصكرات  كمي فياالختبار بعديا . كقد اظيرت نتائج الدراسة فعالية المدخؿ المنظ
 البديمة .

 (:ـ2008دراسة االسمر ) .23
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة لبعض    

المفاىيـ العممية كاتجاىاتيـ نحكىا لدل طالب الصؼ السادس االساسي .كلقد قاـ الباحث 
مف طالب الصؼ السادس  باتباع المنيج الكصفي كالتجريبي حيث قاـ باختيار عينة

االساسي في مدرسة ذكر مصطفى حافظ االبتدائية )ب( لالجئيف  كقد تككنت عينة الدراس 
( طالبا حيث تـ تقسيميـ الى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابط , كتـ تنفيذ ىذه 67مف )

( كلتحقيؽ اىداؼ 2008 -2007الدراسة في الفصؿ الدراسي االكؿ مف العاـ الدراسي )
سة قاـ الباحث بإعداد ادكات الدراسة كىي تحميؿ المحتكل لمعرفة المفاىيـ المتضمنة الدرا
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في الكحدة  كايضا اختبار التصكرات البديؿ كمقياس االتجاه نحك المفاىيـ العممية كدليؿ 
المعمـ كمف ثـ التأكد مف صدؽ كثبات األدكات كقد اظيرت نتائج الدراسة الى كجكد فركؽ 

ة بيف المجمكعة الضابطة كاقرانيـ المجمكعة التجريبية كذلؾ لصالح ذات داللة احصائي
 المجمكعة التجريبية .

 (:ـ2007دراسة الغميظ ) .24
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى التصكرات البديمة  لممفاىيـ الفيزيائية لدل طالب الصؼ    

ر عينة الدراسة الحادم عشر كلقد قامت الباحثة باتباع المنيج الكصفي كالتحميمي ثـ اختيا
بصكرة عشكائية مف طالبات الصؼ الحادم عشر مف بعض مدارس مدارس شماؿ قطاع 

 -2006غزة كقد تـ تنفيذ الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي االكؿ كالثاني مف العاـ الدراسي )
( كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة تـ اعداد اختبار تشخيصي لمتصكرات البديمة كلقياس  2007

تأكد مف صدقيما كثباتيما  كقد اسفرت النتائج لكجكد تصكرات بديمة تعزل الى االتجاه  ثـ ال
الجنس كعدـ كجكد عالقة ارتباطية بيف كؿ مستكل التصكرات البديمة كمقياس االتجاه نحك 

 ( .0.05الفيزياء  لدل طمبة الصؼ الحادم عشر عند مستكل داللة احصائية )

 تناكلت تعديؿ التصكرات البديمة:: دراسات لثالتعقيب عمى المحكر الثا

 بالنسبة ألىداؼ الدراسات: :أكلن 

ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر االستراتيجيات في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ    
(, الديب ـ2013(, الدىمش )ـ2014(, الغمرم )ـ2016العممية مثؿ دراسة عمراف )

(, عمي كصالح ـ2010ىكال كالمطيرم )(, أبك ـ2010(, مطر )ـ2011(, أحمد)ـ2012)
(, خميؿ ـ2009(, أبك طير )ـ2009(, رمضاف كالخطيب )ـ2010(, حساـ الديف )ـ2010)
 (.ـ2008(, األسمر )ـ2009)

فيما ذىبت دراسات أخرل لمعرفة أثر االستراتيجيات في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ    
 (.ـ2007(, الغميظ )ـ2009)(, الحربي ـ2015الفيزيائية كدراسة خمة )
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فيما سعت دراسات لمعرفة أثر االستراتيجيات في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ الرياضية    
 (.ـ2008(, السيد )ـ2011(, رصرص )ـ2011(, سالـ )ـ2014مثؿ دراسة, الرياطي )

 لممفاىيـ العممية. صكرات البديمةلتعديؿ الت تجيتكاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي ا   

 بالنسبة لعينة الدراسات: :ثانيان 

كدراسة, أحمد  االبتدائية المرحمة طمبة مف الدراسة عينة اختارت الدراسات بعض    
 .(ـ2008(, األسمر )ـ2009(, المكلك )ـ2009(, رمضاف كالخطيب )ـ2011)

(, ـ2016كدراسة عمراف ) الثانكية المرحمة طمبة مف لمعينة الدراسات بعض اختيار كقع بينما   
(, ـ2010(, مطر )ـ2011(, رصرص )ـ2011(, سالـ )2012(, الديب )ـ2014الغمرم )

 (.ـ2007(, الغميظ )ـ2009(, الحربي )ـ2010الخكالدة كمصطفى )

(, ـ2010كدراسة عمي كصالح ) الجامعية المرحمة طمبة مف الدراسة عينة اختار كالبعض   
(dikmenli 2010( السيد ,)ـ2008.) 

اإلعدادية  المرحمة مف الدراسة لعينة اختيارىا في الدراسات بعض مع الحالية الدراسة كاتفقت   
(, حساـ الديف ـ2010(, أبك ىكال كالمطيرم )ـ2013(, الدىمش )ـ2015كدراسة  خمة )

 (.ـ2009(, خميؿ )ـ2009(, أبك طير )ـ2010)

 بالنسبة لمنيج الدراسات: :ثالثان 

(, ـ2016الدراسات إلى استخداـ المنيج شبو التجريبي مثؿ دراسات, عمراف )لجأت بعض    
 (.ـ2008(, السيد )ـ2009(, رمضاف كالخطيب )ـ2012(, الديب )ـ2013الدىمش )

فيما ذىبت بعض الدراسات إلى استخداـ المنيج التجريبي مقركنا بالمنيج الكصفي كدراسات,    
(, حساـ الديف ـ2010(, عمي كصالح )ـ2011) (, سالــ2014(, الرياطي )ـ2015خمة )

 (.ـ2007(, الغميظ )ـ2008(, األسمر )dikmenli 2010(, )ـ2010)

 (, فقد استخدمتا المنيج الكصفي فقط.ـ2009(, الحربي )ـ2011أما دراسات رصرص )   
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أحمد (, ـ2014كتتفؽ الدراسة الحالية في استخداميا لممنيج التجريبي مع دراسات, الغمرم )   
(, ـ2009(, أبك طير)ـ2010(, الخكالدة كمصطفى )ـ2010(, أبك ىكال كالمطيرم )ـ2011)

 .(ـ2009(, المكلك )ـ2009خميؿ )

 بالنسبة ألدكات الدراسات: :رابعان 

كدراسة  البديمة التصكرات لتشخيص تحصيميان  اختباران  السابقة الدراسات بعض استخدمت   
(, الدىمش ـ2014(, الغمرم )ـ2014الرياطي )(, ـ2015(, خمة )ـ2016عمراف )

(, أبك ىكال ـ2011(, أحمد )ـ2011(, رصرص )ـ2011(, سالـ )ـ2012(, الديب )ـ2013)
, كىنا نجد (ـ2007(, الغميظ )ـ2009(, المكلك )ـ2009(, أبك طير )ـ2010كالمطيرم )

 الدراسة الحالية أيضان.

إلى  باإلضافة البديمة التصكرات لتشخيص يميان تحص اختباران  الدراسات بعض استخدمت بينما   
 (.ـ2008(, األسمر )ـ2010(, عمي كصالح )ـ2010لالتجاه كدراسة, مطر ) مقياسان 

فيما ذىبت بعض الدراسات إلى استخداـ أدكات أخرل بجانب اختبار تشخيص التصكرات    
التفكير العممي, فيما ( كالتي استخدمت اختبار ـ2009البديمة كدراسة رمضاف كالخطيب )

( فقد ـ2009( اختبار التفكير الناقد, أما دراسة خميؿ )ـ2009استخدمت دراسة الحربي )
( عمى أداة ـ2010استخدمت اختبار التفكير االبتكارم, في حيف اعتمدت دراسة حساـ الديف )

لبرنامج ( فقد استخدمت اـ2008المقابمة العيادية بجانب االختبار, أما دراسة ابك سعدة )
 كسب باالضافة لالختبار التشخيصي.المح

 بالنسبة لنتائج الدراسات: :خامسان 

 مختمؼ في الدراسة عينة طمبة لدل بديمة تصكرات كجكد السابقة الدراسات جميع أكدت   
 تعديؿ في المستخدمة االستراتيجيات بفعالية التجريبية الدراسات نتائج كخرجت المراحؿ,

 في المستخدمة كاالستراتيجية حديثة استراتيجيات كجميعيا الطمبة, لدل التصكرات البديمة
 الحالية. الدراسة
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 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:

 المراحؿ جميع في الطالب لدل بديمة تصكرات كجكد إلى السابقة الدراسات غالبية أشارت 
كىناؾ  , المعمميف الطمبة لدل بديمة ات تصكر كجكد إلى أخرل دراسات كأشارت التعميمية,
 . التربية كمية في العميا الدراسات طمبة لدل بديمة تصكرات كجكد أكدت دراسات

 البديمة التصكرات تعديؿ بيدؼ المستخدمة االستراتيجيات فعالية السابقة الدراسات أثبتت 
 . التقميدية الطريقة مقابؿ

 استراتيجية األبعاد  تكظيؼ أك باستخداـ يتعمؽ فيما السابقة الدراسات ندرة لمباحث اتضح
 لدراسة _ أخرل استراتيجيات إلى باإلضافة_ استخداميا تـ فقد (,PDEODE)  السداسية

التفكير كميارات ما  ميارات بعض كتنمية التحصيؿ الدراسي كالتعميـ اليندسي عمى أثرىا
االستراتيجيات  أنسب مف الباحث نظر في أنيا حيف في , كراء المعرفة كالميارات األدائية

 الحالية الدراسة في تناكليا سيتـ لذا , تعديميا ثـ كمف البديمة التصكرات عف تكشؼ التي
 . الطالب لدل البديمة التصكرات تعديؿ في لدراسة أثرىا

 الستفادة مف الدراسات السابقة تجمت في الجكانب اآلتية:

 النظرم اإلطار بناء . 
 استراتيجية تنفيذ إجراءات (PDEODE). 
 المعمـ دليؿ إعداد .  
 الطمبة لدل البديمة التصكرات شيكع نسب لتحديد المعدة التحصيمية االختبارات .  
 المناسبة اإلحصائية األساليب استخداـ .  
 الدراسة ليا تكصمت التي النتائج تفسير .  
 الحالية الدراسة كتيثرم تفيد التي المراجع إلى التعرؼ . 
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 الحالية عف الدراسات السابقة في الجكانب التية:تتميز الدراسة 

 استراتيجية األبعاد السداسية استراتيجيات البنائية الحديثة كتحديدان  إلحدل لجكئيا 
(PDEODE) البديمة التصكرات تعديؿ في .  
 العمـك العامة  كتاب مف الثامنة الكحدة كىي )الحرارة في حياتنا( , كحدة الدراسة تناكلت

 . الثاني الدراسي الفصؿ في تدريسيا , كيتـ األساسي السابع لمصؼ انيالجزء الث
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة كاإلجراءات

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تكضيح اإلجراءات التي اتبعيا الباحث في ىذه الدراسة كالتي تضمنت    
عمى: منيج الدراسة, عٌينة الدراسة, مجتمع الدراسة, أدكات الدراسة كصدقيا كثباتيا كالتصميـ 
التجريبي كضبط المتغيرات, كخطكات تنفيذ الدراسة كالمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في 

 يؿ البيانات.تحم

 منيج الدراسة:
المنيج الكصفي كالمنيج الشبو تجريبي كذلؾ لمالئمتيا لطبيعة اليدؼ مف  استخدـ الباحث   

ىذه الدراسة كالمنيج الكصفي ىك كصؼ دقيؽ كمنظـ كأسمكب تحميمي لمظاىرة أ ذك المشكمة 
بطريقة مكضكعية  المراد بحثيا, مف خالؿ منيجية عممية لمحصكؿ عمى نتائج عممية كتفسيرىا

بما يحقؽ أىداؼ البحث, حيث اعتمد الباحث عمى اداة التحميؿ لتحديد المفاىيـ المتضمنة في 
 كتاب العمـك الجزء الثاني الكحدة الثامنة ) الحرارة في حياتنا( .

كالمنيج شبو التجريبي: يمكف تعريؼ المنيج شبو التجريبي بأنو الطريقة التي يقـك بيا    
ديد مختمؼ الظركؼ كالمتغيرات التي تظير في التحرم عف المعمكمات التي تخص الباحث بتح

ـ, 2112ظاىرة ما ككذلؾ السيطرة عمى مثؿ تمؾ الظركؼ كالمتغيرات كالتحكـ بيا)الجبكرم, 
 (.195ص
إف استخداـ مجمكعة ضابطة أك التخصيص العشكائي لممفحكصيف لممجمكعة الضابطة    

ر مف الخصائص الميمة لمتصميـ التجريبي التاـ أك الحقيقي, إال أف كالمجمكعة التجريبية يعتب
الباحث في كثير مف األحياف ال يستطيع الباحث أف يختار أفراد كال المجمكعتيف بعشكائية, مثؿ 
ىذه الدراسات أطمؽ عمييا مف قبؿ كامبؿ كستانمي األبحاث شبو تجريبية, كذلؾ لمتأكيد عمى أف 

 (.278ص ـ,2117عات )الصفكؼ( كليس لألفراد )أبك زينة ك البطش, العشكائية كانت لممجمك 
بدراسة المتغير المستقؿ في ىذه الدراسة  كىك استخداـ "استراتيجية األبعاد  قاـ الباحثحيث    

السداسية " ك"الطريقة التقميدية" لقياس فاعميتو عمى المتغير التابع األكؿ " تعديؿ التصكرات 
ية", كألف العشكائية لـ تكف لمطالب ككانت لمصفكؼ فكاف المنيج الشبو الخطأ لممفاىيـ العمم

 التجريبي أكثر مالئمة لممكضكع.
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أسمكب تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية المتكافئتيف بحيث درست  كاتبع الباحث   
المجمكعة التجريبية بطريقة األبعاد السداسية, كالضابطة فقد درست بالطريقة التقميدية, كتـ 
التأكد مف تكافؤ المجمكعتيف مف خالؿ نتائج االختبار القبمي مف االختبار التشخيصي 

 لعممية.لمتصكرات البديمة لممفاىيـ ا
 

 التصمٌم التجرٌبً للدراسة :

 (4.4شكل )

 

 

 

 

 

 )شكؿ يكضح التصميـ التجريبي لمدراسة(

 

 الدراسة:مجتمع 
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ السابع األساسي بمديرية تعميـ رفح التابعة    

( طالبان كطالبة, 1164ـ كالبالغ عددىـ ) 2116-2115دراسي لكزارة التربية كالتعميـ في العاـ ال
 . دراسةكسيتـ اختيار مدرسة رفح األساسية )أ( بصكرة قصدية لتماثؿ مكاصفاتيا مع مجتمع ال

 
 
 

 التقلٌدٌةالطرٌقة 

 المجموعة التجرٌبٌة

 الطرٌقة العادٌة المجموعة الضابطة

 االستراتٌجٌة البنائٌة

(PDEODE) اختبار 

 قبلً

 اختبار

 بعدي
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 عينة الدراسة:
طالب مف طالب الصؼ السابع عشر العممي حيث تـ اختيار  71تككنت عينة الدراسة مف    

مدرسة رفح األساسية )أ( بطريقة قصدية, حيث احتكت المدرسة عمى ثالث شعب تـ اختيار 
 35شعبتيف منيما بالطريقة العشكائية البسيطة  لتمثؿ إحداىما العينة التجريبية كبمغ عددىا 

 ( يكضح عدد أفراد عينة الدراسة.4.1, كالجدكؿ )35ة كاألخرل الضابط
 

 (4.1جدكؿ رقـ )
 عدد أفراد المجمكعة التجريبية كالضابطة

 العدد العينة

 35 المجمكعة التجريبية

 35 المجمكعة الضابطة

 71 المجمكع

 
 متغيرات الدراسة:

 تككنت متغيرات الدراسة مف:   
 السداسية.المتغير المستقؿ: استراتيجية األبعاد 

 المتغير التابع: التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية.
 

 أدكات الدراسة:مكاد ك 
 أدكات الدراسة لمتحقؽ مف الفرضيات كىي كالتالي:مكاد ك ببناء  قاـ الباحث   
 .)أداة تحميؿ المحتكل لممفاىيـ العممية في كحدة ) الحرارة في حياتنا 

  لممفاىيـ العممية.اختبار تشخيص التصكرات البديمة 

 دليؿ المعمـ 
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 أكلن: أداة تحميؿ المحتكل: 
لما كاف اليدؼ األساس لمدراسة ىك تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية في كحدة )    

الحرارة في حياتنا( في مادة العمكـ لدل طالب الصؼ السابع األساسي, فقد قاـ الباحث بتحميؿ 
محتكل كحدة الحرارة في حياتنا مف كتاب العمكـ لمصؼ السابع األساسي الجزء الثاني لتحديد 

 لمفاىيـ العممية المتضمنة فييا.ا
: التعرؼ عمى العناصر األساسية التي تتككف منيا المادة كيقصد بمفيـك تحميؿ المحتكل   

 العممية التي يتـ تحميميا. 
 :كقاـ الباحث بعممية تحميؿ المحتكل كفقان لمخطكات التالية

كداللتيا  يـ العمميةإلى تحديد قائمة المفاى التحميؿ عممية : تيدؼالتحميؿ ىدؼ تحديد .1
المتضمنة في الكحدة الثامنة "الحرارة في حياتنا" مف كتاب العمكـ لمصؼ السابع  المفظية

 األساسي الجزء الثاني.
: عينة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي الكحدة الثامنة "الحرارة في حياتنا" التحميؿ عينة تحديد .2

التالي يبيف الفصكؿ التي تتضمنيا  (4.2كالجدكؿ) مف كتاب العمكـ لمصؼ السابع األساسي
 الكحدة:

 (4.2جدكؿ رقـ )
 الفصكؿ المتضمنة في كحدة الحرارة في حياتنا

 اسـ الدرس الدرس الفصؿ

 درجة الحرارة األكؿ األكؿ

 كمية الحرارة الثاني 

 تمدد المكاد بالحرارة األكؿ الثاني

 انتقاؿ الحرارة الثاني 

 كحدة التحميؿ التي استخدميا الباحث ىي الصفحة. :التحميؿ كحدة تحديد  .3
فئة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي المفاىيـ العممية المتضمنة في الكحدة  :التحميؿ فئات تحديد .4

 الثامنة "الحرارة في حياتنا" مف كتاب العمـك لمصؼ السابع األساسي.
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خضعو لمعد كالقياس كيقصد بيا أصغر جزء في المحتكل يختاره الباحث كيكحدة التسجيؿ:  .5
كيعتبر ظيكره أك غيابو أك تكراره داللة معينة في رصد نتائج التحميؿ مثؿ الكممة أك الجممة 

 الصفحة التي تظير فييا فئات التحميؿ ككحدة لمتسجيؿ . كحدد الباحثأك الفقرة, 
 : التسجيؿ عممية ضكابط .6
 لممفيـك العممي.في إطار المحتكل العممي كالتعريؼ اإلجرائي  التحميؿ تـ 
 الكحدة الثامنة " الحرارة في حياتنا" مف كتاب العمـك لمصؼ السابع األساسي التحميؿ اشتمؿ. 
 اشتمؿ التحميؿ عمى الصكر المكجكدة في الكحدة 
 مكضكعية عممية التحميؿ: .7

 صدؽ أداة التحميؿ:
مشرفي ك  ض المتخصصيف مف أساتذة جامعييفقاـ الباحث بعرض أداة التحميؿ عمى بع   
(, كذلؾ إلبداء رأييـ حكؿ المفاىيـ العممية التي تـ التكصؿ إلييا 1معممي العمـك )ممحؽ رقـ ك 

بعد تحميؿ المحتكل ,  كتـ إضافة كحذؼ بعض المفاىيـ العممية حسب آراء كمقترحات 
 السادة المحكميف كالكصكؿ إلى أداة التحميؿ في صكرتيا النيائية.  

 ثبات أداة التحميؿ:
ـ الباحث بحساب ثبات أداة التحميؿ بطريقتيف ىما: حساب الثبات عبر الزمف, كحساب قا   

 الثبات عبر األفراد.
 أكلن: حساب الثبات عبر الزمف

قاـ الباحث بإجراء تحميؿ المحتكل لمكحدة الثامنة "الحرارة في حياتنا" في شير يناير    
أم بعد شير مف عممية  2016ير ثـ أعاد الباحث التحميؿ مرة أخرل في شير فبرا 2016

التحميؿ األكؿ, ثـ قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىكلستي )عفانة, 
 ( التالية: 134ص ـ,1999

                             نقاط االتفاؽ          × 2         معامؿ الثبات =                
 نقاط االتفاؽ + نقاط االختالؼ                                
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 (4.3جدكؿ )
 جدكؿ تحميؿ المحتكل عبر الزمف مكضحان نقاط التفاؽ كالختالؼ كمعامؿ الثبات

المفاىيـ الناتجة 
 عف التحميؿ

 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األكؿ
27 25 25 2 0.96 

 
 ( كىذا يدؿ عمى ثبات عاؿو لمتحميؿ.0.96( أف معامؿ الثبات بمغ )4.3كيتضح مف جدكؿ )

 
 ثانيان: حساب الثبات عبر األفراد

كيقصد بو: مدل االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي تكصؿ إلييا الباحث كبيف نتائج التحميؿ التي 
تكصؿ إلييا المختصكف في مجاؿ تدريس العمكـ, كقد اختار الباحث معمـ عمـك ذك كفاءة كخبرة 
كطمب منو تحميؿ محتكل الكحدة الثامنة مف كتاب العمكـ بشكؿ مستقؿ ثـ قاـ الباحث بحساب 

 ( التالية:134ص ـ,1999مؿ الثبات باستخداـ معادلة ىكلستي )عفانة, معا
    نقاط االتفاؽ          ×2         معامؿ الثبات =                
 نقاط االتفاؽ + نقاط االختالؼ                                  

  
 (4.4جدكؿ )

 كالختالؼ كمعامؿ الثبات جدكؿ تحميؿ المحتكل عبر األفراد مكضحان نقاط التفاؽ
المفاىيـ الناتجة 

 عف التحميؿ
 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ تحميؿ المعمـ تحميؿ الباحث

27 23 23 4 0.92 
 

 لتحميؿ.( كىذا يدؿ عمى ثبات عممية ا0.92( أف معامؿ الثبات بمغ )4.4كيتضح مف جدكؿ )
 

 ثانيان: بناء الختبار التشخيصي: 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء اختبار تشخيصي في الرياضيات ييدؼ إلى قياس    

بالمقارنة مع الطريقة التقميدية في تعديؿ  (PDEODE)مدل تأثير استراتيجية األبعاد السداسية 
التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية مف كحدة ) الحرارة في حياتنا( بكتاب العمكـ لمصؼ السابع 

 األساسي الجزء.
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 خطكات بناء الختبار:   
 قاـ الباحث بإعداد بنكد االختبار التشخيصي كفؽ الخطكات اآلتية:   
  التربكية ك الدراسات السابقة التي أجريت في ىذا المجاؿ كالمتعمقة االطالع عمى األدبيات

(, كدراسة )خمة, ـ2016باالختبارات التشخيصية لممفاىيـ الخطأ كمنيا: دراسة )عمراف, 
 (ـ2015

  تـ تحديد قائمة المفاىيـ العممية المتضمنة في كحدة الحرارة في حياتنا مف كتاب العمـك
ا عمى مجمكعة مف المتخصصيف كالمعمميف لتحديد أم لمصؼ السابع األساسي كعرضي

المفاىيـ التي تحمؿ تصكرات خطأ مف قبؿ الطمبة, باإلضافة إلى تحميؿ بعض كراسات 
 العمـك الخاصة بطالب الصؼ السابع األساسي. 

  ,تحديد المفاىيـ التي يخطئ بيا الطالب المتضمنة بكتاب العمكـ لمصؼ السابع األساسي
كالتي سكؼ تدرس باستخداـ استراتيجية االبعاد السداسية كذلؾ باالستعانة الجزء الثاني, 

بخبرة الباحث, كخبرة معممي العمكـ كذلؾ عف طريؽ تكزيع القائمة المعدة بالمفاىيـ العممية 
المتضمنة في كحدة الحرارة في حياتنا لتحديد أم المفاىيـ التي يككف عند الطالب تصكرات 

 خاطئة.
  30االختبارية: استعاف الباحث بقائمة المفاىيـ العممية التي تـ تحديدىا, لبناء إعداد البنكد 

بندان اختباريان مف نكع االختيار مف متعدد لو أربعة بدائؿ, كاحد منيا صحيح, كثـ اتبع بسؤاؿ 
 لتحديد السبب خمؼ تحديد ىذه االجابة لمكشؼ عف التصكرات البديمة.

 :يؿ كحدة الحرارة في بيتنا مف كتاب العمكـ لمصؼ السابع بعد تحم صياغة مفردات االختبار
األساسي الجزء الثاني, كتـ تحديد قائمة بالمفاىيـ العممية كعرضيا عمى مجمكعة لتحديد 
المفاىيـ التي تحمؿ تصكرات بديمة, كتـ تحديدىا ك تحديد نكع مفردات االختبار, حيث قاـ 

 ما يمي: الباحث بصياغة مفرداتو, كراعى عند صياغتيا 

 .الدقة العممية كالمغكية 

 .كاضحة  كخالية مف الغمكض 

 .الشمكلية, كمناسبة لمستكل الطالب 

 .ممثمة المحتكل كاألىداؼ المراد قياسيا 
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  كضع تعميمات االختبار: بعد إتماـ بنكد االختبار كضع الباحث مجمكعة مف التعميمات
ختبار كإلزالة الغمكض, كىي تيدؼ إلى تسييؿ ميمة الطالب لإلجابة عمى أسئمة اال

 كالتالي:
 .بيانات لمطالب: االسـ , كالشعبة 

 . تعميمات لكصؼ االختبار: عدد الفقرات كعدد البدائؿ كعدد الصفحات 

 .تعميمات خاصة بإجابة األسئمة ككضع البديؿ الصحيح في المكاف المناسب 

 العممية في  لممفاىيـ البديمة التصكرات تشخيص الصكرة األكلية لالختبار: تـ إعداد اختبار
( 31( فقرة أساسية لتشخيص المفاىيـ العممية, ك)31صكرتو األكلية, حيث اشتمؿ عمى )

فقرة فرعية لتتبع كؿ فقرة أساسية لتحديد التصكرات البديمة لعممية التشخيص, كلكؿ فقرة 
 أربعة بدائؿ كاحد منيا فقط صحيح .

 ( 41) مف تككنت استطالعية عينة عمى االختباربتطبيؽ  الباحث قاـ :االختبار تجريب
 :إلى االستطالعية العينة كىدفت الدراسة, مجتمع مف طالب

 تقديـ لزمف الحسابي المتكسط عمى بناء االختبار زمف حساب تـ :االختبار زمف تحديد 
 العينة أفراد استغرقيا التي الزمنية المدة متكسط زمف فكاف االستطالعية, العينة طالب

 : التالية المعادلة بتطبيؽ دقيقة, كذلؾ( 45) يساكم االستطالعية

 

   = الختبار إجابة زمف
زمف إجابة أكؿ ثالث طالب زمف اجابة اخر ثالث طالب

 
 

 عمى االستطالعية العينة طالبات إجابة بعد االختبار تصحيح تـ : االختبار تصحيح 
 (                31 - 1) بيف الدرجات تتراكح كبذلؾ فقرة لكؿ كاحدة درجة حددت حيث فقراتو

  صدؽ اختبار تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية: كيقصد بو أف يقيس
االختبار ما كضع لقياسو فعال كحيث أف بنكد االختبار قد اختيرا عمى اساس قكتيا 

س بيا التمييزية فإف االختبار صادؽ إلى حد ما كىناؾ الكثير مف الطرؽ التي يقا
 الصدؽ كاقتصر الباحث عمى:

كقد تحقؽ الباحث مف صدؽ االختبار عف طريؽ عرض االختبار في صكرتو صدؽ المحكميف: 
األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة الجامعات مف المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس 

(, حيث قامكا بإبداء آرائيـ ك 1كالمكجييف كأساتذة متخصصيف في العمكـ ممحؽ رقـ )
مالحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات االختبار, كمدل انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف أبعاد االختبار, 
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ككذلؾ الدقة المغكية كالعممية كذلؾ لمكصكؿ إلى أصح الصياغات لالختبار, ك قد تـ األخذ 
ضافة كبقي االختبار مك جراء التعديالت مف حذؼ كا   ( سؤاالن رئيسيان.31كنان مف )بمالحظاتيـ كا 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قكة االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات صدؽ التساؽ الداخمي: 
كجرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار عمى عينة  ,لالختباراالختبار بالدرجة الكمية 
حساب معامؿ ارتباط  ( طالب مف خارج أفراد عينة الدراسة كتـ41استطالعية مككنو مف )

ىي كما يكضحيا بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لالختبار, ك 
 (.4.5رقـ ) الجدكؿ

 (4.5)رقـ جدكؿ 
 ختبارلالكؿ فقرة كالدرجة الكمية درجة معامؿ الرتباط بيف 

 رقـ
 السؤاؿ

معامؿ 
 الرتباط

 رقـ مستكل الدللة
 السؤاؿ

معامؿ 
 الرتباط

 مستكل الدللة

 0.01دالة عند  0.69 16 4... عند دالة 0.60 1

 0.01دالة عند  0.66 17 4... عند دالة 0.49 2

 0.01دالة عند  0.50 18 4... عند دالة 0.48 3

 0.01دالة عند  0.44 19 4... عند دالة 0.50 4

 0.01دالة عند  0.63 20 4... عند دالة 0.54 5

 0.01دالة عند  0.57 21 4... عند دالة 0.42 6

 0.01دالة عند  0.60 22 4... عند دالة 0.56 7

 0.01دالة عند  0.51 23 4... عند دالة 0.45 8

 0.01دالة عند  0.57 24 4... عند دالة 0.46 9

 0.01دالة عند  0.49 25 4... عند دالة 0.56 10

 0.01دالة عند  0.47 26 4... عند دالة 0.52 11

 0.01دالة عند  0.62 27 4... عند دالة 0.49 12

 0.01دالة عند  0.51 28 4... عند دالة 0.62 13

 0.01دالة عند  0.57 29 4... عند دالة 0.57 14

 0.01دالة عند  0.52 30 4... عند دالة 0.52 15

 0.312( = 38ك درجة حرية )  0.05ر عند مستكل داللة 
 0.389( = 38)ك درجة حرية  0.01ر عند مستكل داللة 
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ارتباطان  لالختبارالفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية  جميعأف ( 4.5)يتضح مف الجدكؿ 
كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ , (1.11داالن داللة إحصائية عند مستكم داللة )

 .الداخمي لمجاليا
  يشير مفيكـ األداة إلى أنو : اختبار تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ العمميةثبات

األداة التي تعطي نتائج متقاربة أك نفس النتائج إذا طبقت أكثر مف مرة في ظركؼ 
 بحساب معامؿ الثبات بالطرؽ التالية: قاـ الباحثمماثمة, ك 

تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية بعد  :التجزئة النصفيةطريقة 
, كىذا يدلؿ عمى أف االختبار (1.87) ة الثباتبمغت قيمك تجريبو عمى عينة استطالعية 

 .يتمتع بدرجة جيدة تطمئف إلى صحة النتيجة التي يتـ الحصكؿ عمييا
, كذلؾ إليجاد  20ككدر ريتشارد   تـ استخداـ معادلة: .2ريتشاردسكف -طريقة ككدر

لمدرجة الكمية  20معامؿ ككدر ريتشارد سكفكتـ الحصكؿ عمى قيمة معامؿ ثبات االختبار, 
كبذلؾ , ( كىي قيمة تطمئف الباحث إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة0.92لالختبار )

 االختبار.مف صدؽ كثبات  ـ التأكد ت
  الختبار تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية السيكلةمعامالت التمييز ك: 

معامؿ التمييز ىك الفرؽ بيف نسبة الطالب : الختبار معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات
الذيف أجابكا عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة العميا ك نسبة الطالب الذيف أجابكا عف 

 الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة الدنيا .
 بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية: قاـ الباحثحيث 

 

معامؿ التميز= 
عدد المجيبيف بشكؿ صحيح مف الفئة العميا عدد المجيبيف بشكؿ صحيح مف الفئة الدنيا

عدد أفراد إحدل الفئتيف
 

ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ    
 (172ـ, ص2008 أبك دقة,) في تمييزىا ألفراد العينة ألنيا تعتبر ضعيفة 0,20تمييزىا عف 

. 
كبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار , كالجدكؿ 

 التالي يكضح معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
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كيمكف تعريؼ معامؿ السيكلة بأنو نسبة الطالب  كؿ فقرة مف فقرات الختبار: سيكلةدرجة 
المعادلة التالية لحساب درجة  استخدـ الباحثالذيف أجابكا إجابة صحيحة عف الفقرة كقد 

كؿ فقرة مف فقرات  السيكلةبحساب درجة  قاـ الباحثحيث , السيكلة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
 االختبار باستخداـ المعادلة التالية:

عدد الذيف أجابكا إجابة صحيحةدرجة السيكلة لمفقرة = 
عدد الطالب الذيف حاكلكا اإلجابة

 
 

لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة  السيكلةككاف اليدؼ مف حساب درجة 
 ( .170ص ـ,2008 )أبك دقة, 0.80أك تزيد عف  00.2عف  صعكبتيا

 (4.6رقـ)جدكؿ 

 الختباركتمييز كؿ فقرة مف فقرات  سيكلةحساب درجة 

 معامؿ التمييز سيكلةمعامؿ ال رقـ السؤاؿ معامؿ التمييز سيكلةمعامؿ ال رقـ السؤاؿ
1 63.64 0.73 16 54.55 0.91 

2 68.18 0.45 17 59.09 0.82 

3 63.64 0.36 18 54.55 0.55 

4 63.64 0.36 19 63.64 0.73 

5 54.55 0.36 20 45.45 0.73 

6 54.55 0.55 21 59.09 0.45 

7 50.00 0.82 22 59.09 0.64 

8 45.45 0.36 23 63.64 0.73 

9 68.18 0.64 24 54.55 0.73 

10 63.64 0.73 25 59.09 0.45 

11 31.82 0.45 26 72.73 0.55 

12 68.18 0.64 27 54.55 0.73 

13 63.64 0.55 28 72.73 0.55 
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 معامؿ التمييز سيكلةمعامؿ ال رقـ السؤاؿ معامؿ التمييز سيكلةمعامؿ ال رقـ السؤاؿ

14 54.55 0.73 29 59.09 0.82 

15 45.45 .36. 30 68.18 .64. 

  50.. 56.. الدرجة الكمية

كعميو تـ , الفقرات لكؿ يفمناسب اكان السيكلة كالتمييزأف معامؿ  (4.6)ضح مف الجدكؿ يت ك
 كالتمييز. قبكؿ معظـ فقرات االختبار, حيث كانت في المستكل المعقكؿ مف الصعكبة

 :البديمة العمميةلمفاىيـ تشخيص ا الصكرة النيائية لختبار
 أصبح المحكميف راءآ ضكء كفي االختبار التشخيصي,مف صدؽ كثبات  تأكد الباحثكبعد    

 .فقرة( 31) مف يتككف النيائية صكرتو في االختبار
 ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب:

التأكد مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة التجريبية  انطالقان مف الحرص عمى سالمة النتائج, جرل   
 :خالؿكالضابطة مف 

   :االختبار القبمي فيما يتعمؽ بنتائج التحصيؿ في الختبار التشخيصي المعد لمدراسة
عرض مكجز لتكافؤ لتشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية قاـ الباحث ب

( يبيف المتكسطات 4.7) المجمكعتيف في كؿ جانب مف ىذه الجكانب كالجدكؿ رقـ
كاالنحرافات المعيارية كداللة الفركؽ باستخداـ اختبار )ت( بيف المجمكعتيف التجريبية 

 في االختبار التشخيصي.كالضابطة 
 (4.7جدكؿ )

 المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ج اختبار)ت( لتشخيصنتائ

النحراؼ  المتكسط العدد العينة المتغير
 المعيارم

 قيمة
 ) ت (

الدللة 
 اإلحصائية

 الدرجة
 5.118 10.26 35 ضابطةالمجمكعة ال

0.263 
داؿ غير 

عند 
 تجريبيةالمجمكعة ال 0.05

35 0.04 5.772 

 2.00(= 0.05( كمستكل دللة)68حساب )ت( عند درجة حرية )
 2.66 (=0.01( كمستكل دللة)68) حساب )ت( عند درجة حرية
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( كالمتكسط الحسابي في 10.26) يساكم ضابطةالتطبيؽ لمعينة الكاف المتكسط الحسابي في    
( 0.263(, ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم )9.91كالذم يساكم ) التجريبيةالتطبيؽ لمعينة 

كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ دالة  0.05كىي غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة عند 
لتشخيص التصكرات  الختبار القبميل طالبجات ال(في متكسطي در  ≥ 0.05) إحصائيان عند

 .في لممجمكعتيف التجريبية كالضابطةالبديمة لممفاىيـ العممية 
  :قاـ الباحث بضبط متغير مرتفعي التحصيؿ في الختبار التشخيصي المعد لمدراسة

التحصيؿ لمرتفعي التحصيؿ في االختبار التشخيصي, كما يكضحيا الجدكؿ رقـ 
(4.8.) 

 (4.8جدكؿ )
 لمرتفعي التحصيؿ في المجمكعتيف "ضابطة ,تجريبية"القبمي نتائج اختبار "ماف كيتني" لمتطبيؽ 

 متكسط العدد المجمكعة البياف
 الرتب

مجمكع 
 U Zقيمة  الرتب

 الدللة

الختبار 
 الكمي

 75350 9338 0 ضابطة

30350 -03998 
غير دالة 

 0305عند 
 85350 10301 9 تجريبية

(, كىي قيمة غير دالة إحصائيان  0.899-تساكم )  Z يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة   
, كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ في متكسطي درجات الطالب الختبار المفاىيـ 0.05عند 

 البعدم لمرتفعي التحصيؿ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في الدرجة الكمية.
  :قاـ الباحث بضبط متغير منخفضي التحصيؿ في الختبار التشخيصي المعد لمدراسة

التحصيؿ لمنخفضي التحصيؿ في االختبار التشخيصي, كما يكضحيا الجدكؿ رقـ 
(4.9.) 

 (4.9جدكؿ )
 لمنخفضي التحصيؿ في المجمكعتيف "ضابطة ,تجريبية"القبمي نتائج اختبار "ماف كيتني" لمتطبيؽ 

 متكسط العدد المجمكعة البياف
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

قيمة 
U Z الدللة 

الختبار 
 الكمي

 99300 8379 8 ضابطة

39300 -03225 
غير دالة 

 93300 8322 9 تجرٌبٌة 0305عند 
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(, كىي قيمة غير دالة إحصائيان  0.225-تساكم )  Z يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة   
, كىذا يعني أنو ال تكجد فركؽ في متكسطي درجات الطالب الختبار المفاىيـ 0.05عند 

 البعدم لمنخفضي التحصيؿ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في الدرجة الكمية.
 

 اإلجراءات:
 التصكرات البديمة كاستراتيجية األبعاد االطالع عمى األدبيات كالبحكث التربكية المتعمقة ب

 السداسية.
  تحميؿ المحتكل العممي لمكحدة الثامنة في مقرر العمكـ العامة الجزء الثاني الصؼ

 السابع األساسي )الحرارة في حياتنا( لتحديد المفاىيـ العممية المتضمنة في الكحدة. 
 في حياتنا(.عداد اختبار التصكرات البديمة لمفاىيـ كحدة )الحرارة إ 
 عداد دليؿ المعمـ كفقان الستراتيجية األبعاد السداسية, كيعتبر دليؿ المعمـ المرشد الذم إ

يستعيف بو المعمـ في تدريس مادتو كفؽ استراتيجيات معينة, فيساعد في تحديد 
األىداؼ التعميمية كتجييز األدكات الالزمة لتنفيذ األنشطة كيجعمو عمى بصيرة أثناء 

 نفيذ الدركس.سيره في ت
  جراء التطبيؽ القبمي الختبار تشخيص اختيار عينة الدراسة "التجريبية كالضابطة" كا 

التصكرات البديمة عمى مجمكعتي الدراسة الضابطة كالتجريبية, في تاريخ 
(, حيث تـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمدرجات, ـ15/3/2016)

ت درجات الطالب في المجمكعة التجريبية كالضابطة كلبياف داللة الفركؽ بيف متكسطا
قبؿ التجريب ثـ حساب قيمة "ت" لمتكسطيف مستقميف, كذلؾ بعد التأكد مف تكافؤ 

 المجمكعتيف.
( حتى يتسنى تدريس مكضكعات 4كقد قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعمـ ممحؽ رقـ )

 كاتيا الستة.  الكحدة كفؽ استراتيجية األبعاد السداسية بما تتضمنو مف خط
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 :أساليب إحصائية لمتحقؽ مف صحة فركض الدراسة

 المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم. .1
 لعينتيف مستقمتيف .  Test( Tتـ استخداـ اختبار ) .2
 تـ استخداـ ماف كتني لعينتيف مستقمتيف. .3
إليجاد حجـ التأثير لممتغير المستقؿ عمى  (Dمربع إيتا لمكشؼ عف فعالية التدريس, ك) .4

 المتغير التابع.

 أساليب احصائية لتقنيف الختبارات:
( كطريقة التجزئة النصفية كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات 20معادلة ككدر ريتشاردسكف ) .1

 االختبار.
 معامؿ التمييز لحساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. .2
 لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. السيكلةمعامؿ لحساب  السيكلةمعامؿ  .3

 معامالت االرتباط لحساب معامالت االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار.
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة كتفسيرىا
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا

, كالمتعمقة بيدؼ الدراسة إلييا الباحث تكصؿيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي 
المتمثؿ في " أثر استراتيجية األبعاد السداسية في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية 

"  في  SPSSلطمبة الصؼ السابع األساسي بغزة, حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي "
ؿ إلييا ككذلؾ مناقشة النتائج معالجة بيانات الدراسة كسيتـ عرض النتائج التي تـ التكص

 كتفسيرىا. 

 نتائج الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا:
ما التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لطمبة : ينص السؤاؿ عمى ما يمي " نتائج السؤاؿ األكؿ   

 "؟ الصؼ السابع األساسي بغزة
كالمتضمنة في كتاب العمـك قاـ الباحث بتحديد قائمة المفاىيـ العممية التي تحمؿ تصكرات بديمة 

لمصؼ السابع األساسي الجزء الثاني, بعد عرضيا عمى متخصصيف ذك خبرة ككفاءة في عممية 
( مفيكمان كما 28تحميؿ كمراجعة القائمة, كنتج عف التحميؿ قائمة بالمفاىيـ العممية تشتمؿ عمى )

 ( .5.1يكضحيا الجدكؿ رقـ )
 (5.1جدكؿ رقـ )

 يةقائمة المفاىيـ العمم
  

 المفيـك 
 

 
 الدللة المفظية

ىي شكؿ مف أشكاؿ الطاقة, كخاصة فيزيائية لممادة, ليا  الحرارة 1
 مصادرىا المتعددة, كنحتاجيا في حياتنا بشكؿ يكمي كمألكؼ

صفة لممادة تميزىا عف غيرىا مف المكاد كتعبر عف مدل  درجة الحرارة 2
 سخكنتيا كترتبط بحركة جزيئاتيا

 أداة تستخدـ لقياس درجة حرارة األجساـ الحرارةميزاف  3
 الجسـ الذم تنتقؿ الحرارة منو إلى األجساـ األخرل الجسـ الفاقد لمحرارة 4
 الجسـ الذم تنتقؿ الحرارة إليو مف األجساـ األخرل الجسـ الكاسب لمحرارة 5
المسافة بيف نقطتي انصيار الجميد النقي كغمياف الماء النقي  التدريج السمزيكسي 6



119 
 

جزء يسمى  100عند ضغط جكم معيارم كتقسيـ المسافة إلى 
 كؿ منيا درجة

مقدار الطاقة التي يكتسبيا الجسـ أك يفقدىا عندما تتغير درجة  كمية الحرارة 7
 حرارتو

جـ مف المادة درجة 1رة كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرا الحرارة النكعية 8
 سمزيكسية كاحدة

جـ مف الماء درجة  1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  السعر 9
 سمزيكسية كاحدة

الحالة التي تتساكل عندىا كمية الحرارة المفقكدة مع كمية  االتػػزاف الحرارم 10
 الحرارة المكتسبة

بالتنكع كتكفير الطاقة الالزمة لقياـ ىك ذلؾ الغذاء الذم يتصؼ  الغذاء المتكازف 11
 الجسـ بكظائفو الحيكية

شريط ثنائي الفمز يستخدـ في تنظيـ درجة الحرارة في بعض  الثيرمكستات 12
 األجيزة

جياز يستخدـ لتسخيف المياه عف طريؽ اكتسابيا لمحرارة مف  السخاف الشمسي 13
 أشعة الشمس

لتسخيف اليكاء بداخمو باستخداـ بالكف يحمؽ في الجك نتيجة  المنطاد 14
 ليب

 ىك جياز يستخدـ لحفظ السكائؿ بداخمو عند درجة حرارة ثابتو الثيرمكس 15
 ميزاف الحرارة الذم يستخدـ لقياس درجات الحرارة المنخفضة ميزاف الحرارة الكحكلي 16
مف  ظاىرة فيزيائية تحدث في الماء عند تبريده المستمر ألقؿ درجة شذكذ الماء 17

 س4
 ميزاف الحرارة الذم يستخدـ لدرجات الحرارة المرتفعة نسبيان  ميزاف الحرارة الزئبقي 18
انتقاؿ الحرارة عبر المكاد الصمبة مف الطرؼ الساخف إلى  التكصيػػؿ الحػػرارم 19

 الطرؼ البارد
 المكاد التي تنتقؿ عبرىا الحرارة بسيكلة مثؿ الفمزات مكاد جيػدة التكصيػؿ 20
 المكاد التي تنتقؿ الحرارة عبرىا ببطء مثؿ الخشب مكاد رديئة التكصيػػؿ 21
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طريقة تنتقؿ بيا الحرارة في المكاد السائمة كالغازية حيث يسخف  الحمػػػؿ 22
 المائع كيتمدد كتقؿ كثافتو كيرتفع ألعمى كيحؿ محمو مائع بارد

كالغازية حيث يسخف  طريقة تنتقؿ بيا الحرارة في المكاد السائمة اإلشعاع 23
 المائع كيتمدد كتقؿ كثافتو كيرتفع ألعمى كيحؿ محمو مائع بارد

طريقة انتقاؿ بالحمؿ كتتككف مف تيارات حمؿ صاعدة كتيارات  االنتقاؿ الدكراني 24
 حمؿ ىابطة

طريقة انتقاؿ الحرارة مف جزمء آلخر بالتصادـ كيتضمف ذلؾ  التصادمات الجزيئية 25
 ت ألماكنيا كيككف ذلؾ في المكاد الصمبةمغادرة الجزيئا

نظاـ تنطمؽ فيو الحرارة بثالث طرؽ )التكصيؿ, الحمؿ,  التدفئة المركزية 26
 اإلشعاع(

الحالة التي تحدث لممكاد الصمبة عند تسخينيا, إذ يزداد حجميا  تمدد المكاد الصمبة 27
 كتتمدد في جميع االتجاىات

التي تككف عمييا المكاد الغازية إثر تعرضيا لمحرارة, إذ الحالة  تمدد المكاد الغازية 28
يزداد ضغط الغاز عمى جدراف الكعاء مما يؤدم إلى زيادة 

 الحجـ .
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كمف خالؿ استطالع رأم المعمميف كالمشرفيف حكؿ القائمة المعدة تبيف أف جميع المفاىيـ   
 المتضمنة في القائمة تشكؿ تصكرات بديمة مف كجية نظرىـ. 

 ر الباحث ىذه النتائج كما يمي:كيفس
أف مفاىيـ الحرارة كطرؽ انتقاليا مف المفاىيـ العممية األكثر تجريدان كتحتاج تكضيح  .1

 بشكؿ دقيؽ كخاصة مف خالؿ الشؽ العممي.
أف محتكل كتاب العمـك قد يمجأ أحيانا إلى عرض المفاىيـ العممية بطريقة مختصرة  .2

 بالمفاىيـ االخرل كالتي سبؽ ذكرىا.دكف تكضيح مدل ارتباط ىذه المفاىيـ 
أف بعض التصكرات البديمة ناشئ عف تفاعؿ الطالب مع البيئة المحيطة بيـ مثؿ  .3

 مفيـك التكصيؿ الحرارم كمفيـك المكاد جيدة التكصيؿ كرديئة التكصيؿ لمحرارة.
 لب.قمة تكافر مكاد كأدكات التجارب العممية في المختبرات التي تكضح بنية المفيكـ لمطا .4
ضعؼ قدرة الطالب عمى ربط الخبرات السابقة مع الخبرات الجديدة, كربطيا مع  .5

 بعضيا, كاالستفادة مف ذلؾ.
 

ما استراتيجية األبعاد السداسية المتكقع : ينص السؤاؿ عمى ما يمي "  نتائج السؤاؿ الثاني
 ؟"األساسي بغزةمساىمتيا في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لطالب الصؼ السابع 

قاـ الباحث باالطالع عمى الدراسات السابقة التي تناكلت استراتيجية األبعاد السداسية كدراسة    
(, حيث قاـ الباحث 2013(, كدراسة )طنكس, 2014(, كدراسة )محمد, 2014)األسمر, 

عمؿ عمى بتعريؼ ىذه االستراتيجية كما يمي: استراتيجية تدريس قائمة عمى المنحى البنائي, ت
تييئة الطمبة لتصدر المكاقؼ التعميمية كالمشكالت الحقيقية سكاءن التعميمية أك الحياتية مف خالؿ 
خطكات كاعية كمنظمة كدقيقة تؤدم إلى إحداث السمكؾ المرغكب فيو لدل المتعمـ بصفتو أيقكنة 

ة المتعمـ كتحفيزه العممية التعميمية, مف خالؿ تكفير مناخ تعميمي مناسب كمف خالؿ زيادة دافعي
كتنمية ركح المثابرة لديو كتكجييو بشكؿ عممي لحؿ المشكالت الحقيقية التي تكاجيو, كذلؾ عبر 
ست خطكات مرتبة تتابعيان كبشكؿ منظـ كدقيؽ, ىي: التنبؤ, المناقشة, التفسير, المالحظة, 

 المناقشة, التفسير.
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لممفاىيـ العممية ضمف كحدة الحرارة في حياتنا كما ككيفية تناكؿ استراتيجية األبعاد السداسية    
 ( دليؿ المعمـ. 4يكضحيا ممحؽ )

 عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿنص السؤاؿ عمى ما يمي " نتائج السؤاؿ الثالث: 
 درجات متكسط في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية بيف (α ≤ 0.05)داللة مستكل
تشخيص  اختبار الضابطة كما يقيسيا المجمكعة درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طالب

 " العممية؟ التصكرات البديمة لممفاىيـ

 عند إحصائية داللة ذات فركؽ " تكجد :كتنص الفرضية األكلى المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي 
 درجات متكسط في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية بيف (α ≤ 0.05)داللة مستكل
تشخيص  اختبار كما يقيسيا الضابطة المجمكعة درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طالب

 العممية لصالح المجمكعة التجريبية". التصكرات البديمة لممفاىيـ

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة 
ء في االختبار التشخيصي البعدم لكؿ مف المجمكعة الضابطة الفرؽ بيف متكسطي األدا

 ( يكضح ذلؾ.5.2كالمجمكعة التجريبية, كالجدكؿ )
 (5.2جدكؿ )

اختبار )ت( لممقارنة بيف متكسطي درجات الختبار البعدم بيف درجات الطالب في المجمكعتيف  نتائج
 الضابطة كالتجريبية

 النحراؼ المتكسط العدد العينة المتغير
 المعيارم

 قيمة
 ) ت (

الدللة 
 اإلحصائية

 الدرجة
 14.70 28.80 35 المجمكعة الضابطة

4.83 
داؿ عند 

 13.00 44.83 35 المجمكعة التجريبية 0.01

 2.00(= 0.05( كمستكل دللة)68حساب )ت( عند درجة حرية )
 2.66(= 0.01( كمستكل دللة)68حساب )ت( عند درجة حرية )

( أف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم 5.2الجدكؿ )كيالحظ مف    
( 44.83( كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم ) 28.8)

كىي أكبر مف قيمة ت  4.83كقيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية الختبار المفاىيـ العممية تساكم 
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كعميو تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ  2.66كالتي تساكم  0.01 الجدكلية عند مستكل داللة
بيف  (α ≤ 0.05)الفرضية البديمة, أم انو يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة

متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في االختبار البعدم لتشخيص التصكرات 
 ة التجريبية . البديمة لممفاىيـ العممية لصالح المجمكع

كلحساب حجـ التأثير تـ استخداـ مربع إيتا )
( حسب المعادلة التالية )عفانة,   2

 (:34ص ـ,2000

                2t       =2 
  

                    df   +t2 

 (.5.3لمكشؼ عف درجة التأثير, كىي كما يكضحيا الجدكؿ ) ( dكحساب قيمة ) 
 (5.3)جدكؿ 

 لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابعحجـ التأثير 
نكع 

 التطبيؽ
نكع 

 التطبيؽ
النحراؼ  المتكسط العدد

 المعيارم
قيمة 

"t" 
 مربع

"
2" 

قيمة 
"d" 

حجـ 
 التأثير

الدرجة 
 الكمية

 قبمي
35 

15.03 10.68 
 جدان  كبير 3.56 0.76 10.48

 13.00 44.83 بعدم
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 (5.4)جدكؿ
 ""2 ,dالجدكؿ المرجعي لدللت 

 حجـ التأثير البياف

 كبير جدان  كبير متكسط صغير 

D 0.2 0.5 0.8 1.1 


2 0.01 0.6 0.14 0.20 

 ( 283ـ, ص2011)حسف,

( أف قيمة "5.4كيتضح مف الجدكؿ )   
" لمتكسط درجات الطالب في اختبار تشخيص  2
( كىذا يشير أف 3.56" بمغت )d( كأف قيمة "0.76التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية بمغت )

استراتيجية األبعاد السداسية ليا حجـ تأثير كبير جدان عمى المتغير التابع لتعديؿ التصكرات 
 .(5.4)البديمة لممفاىيـ العممية, كبدرجة فعالية كبيرة جدان, حسب الجدكؿ المرجعي 

لمتصكرات البديمة في المجمكعة التجريبية كبعد كلبياف نسبة الشيكع قبؿ إجراء التجربة    
 (5.5إجراء التجربة كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )

 (5.5)الجدكؿ رقـ 

 نسبة الشيكع قبؿ إجراء التجربة كبعد إجرائيا لمتصكرات البديمة في المجمكعة التجريبية

رقـ 
 البياف السؤاؿ

 بعد التجربة قبؿ التجربة

 نسبة الشيكع التكرار
 نسبة الشيكع التكرار لمخطأ

 لمخطأ

 14.29 5 57.14 20 مكاد جيدة التكصيؿ 1
 20.00 7 85.71 30 التصكر البديؿ

 25.71 9 57.14 20 التدفئة المركزية 2
 31.43 11 77.14 27 التصكر البديؿ

 20.00 7 68.57 24 كمية الحرارة 3
 25.71 9 85.71 30 التصكر البديؿ

 28.57 10 68.57 24 ميزاف الحرارة 4
 34.29 12 94.29 33 التصكر البديؿ
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رقـ 
 البياف السؤاؿ

 بعد التجربة قبؿ التجربة

 نسبة الشيكع التكرار
 نسبة الشيكع التكرار لمخطأ

 لمخطأ

 25.71 9 71.43 25 السعر 5
 31.43 11 82.86 29 التصكر البديؿ

سخاف الشمسيال 6  19 54.29 8 22.86 
 37.14 13 82.86 29 التصكر البديؿ

 20.00 7 80.00 28 التكصيؿ 7
 25.71 9 91.43 32 التصكر البديؿ

 31.43 11 60.00 21 االتزاف الحرارم 8
 34.29 12 94.29 33 التصكر البديؿ

تزاف الحرارماال 10  26 74.29 5 14.29 
 20.00 7 85.71 30 التصكر البديؿ

ثيرمكسال 9  24 68.57 4 11.43 
 25.71 9 74.29 26 التصكر البديؿ

 20.00 7 65.71 23 منظـ الحرارة)الثيرمكستات( 11
 22.86 8 68.57 24 التصكر البديؿ

 20.00 7 45.71 16 االنتقاؿ الدكراني 12
 31.43 11 77.14 27 التصكر البديؿ

 22.86 8 74.29 26 ميزاف الحرارة الكحكلي 13
 34.29 12 85.71 30 التصكر البديؿ

 20.00 7 74.29 26 مكاد رديئة التكصيؿ 14
 28.57 10 80.00 28 التصكر البديؿ

حمؿال 15  23 65.71 8 22.86 
 37.14 13 80.00 28 التصكر البديؿ

حمؿال 21  24 68.57 9 25.71 
 34.29 12 74.29 26 التصكر البديؿ

 8.57 3 74.29 26 المنطاد 16
 22.86 8 82.86 29 التصكر البديؿ

 17.14 6 77.14 27 درجة شذكذ الماء 17
 25.71 9 88.57 31 التصكر البديؿ

 25.71 9 57.14 20 التصادمات الجزيئية 18
 31.43 11 80.00 28 التصكر البديؿ
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رقـ 
 البياف السؤاؿ

 بعد التجربة قبؿ التجربة

 نسبة الشيكع التكرار
 نسبة الشيكع التكرار لمخطأ

 لمخطأ

حرارةال 19  24 68.57 7 20.00 
 28.57 10 85.71 30 التصكر البديؿ

 20.00 7 82.86 29 درجة الحرارة 20
 40.00 14 88.57 31 التصكر البديؿ

 25.71 9 68.57 24 التدرج السمسيكسي 22
 34.29 12 91.43 32 التصكر البديؿ

 28.57 10 71.43 25 تمدد المكاد الصمبة 23
 34.29 12 91.43 32 التصكر البديؿ

 28.57 10 71.43 25 ميزاف الحرارة الزئبقي 24
 31.43 11 91.43 32 التصكر البديؿ

حرارة النكعيةال 25  20 57.14 5 14.29 
 25.71 9 77.14 27 التصكر البديؿ

لغذاء المتكازفاال 26  21 60.00 6 17.14 
 20.00 7 71.43 25 التصكر البديؿ

جسـ المكتسب لمحرارةال 27  27 77.14 7 20.00 
 37.14 13 85.71 30 التصكر البديؿ

جسـ الفاقد لمحرارةال 28  20 57.14 7 20.00 
 25.71 9 82.86 29 التصكر البديؿ

 20.00 7 71.43 25 تمدد المكاد الغازية 29
 22.86 8 77.14 27 التصكر البديؿ

شعاعاإل 30  21 60.00 7 20.00 
 31.43 11 74.29 26 التصكر البديؿ

الدرجة 
 الكمية

 21.05 221 66.95 703.00 المفيـك
 29.52 310 82.95 871.00 التصكر البديؿ

 

كيتضح مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ تحسف ممحكظ كبدرجة عالية عمى جميع فقرات    
نكع االختيار مف متعدد ثنائي الشؽ, حيث يتككف االختبار , حيث أف االختبار يتككف مف 

الشؽ األكؿ مف أسئمة مف نكع االختيار مف متعدد ذك أربعة بدائؿ منيا بديؿ كاحد صحيح, 
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ف أربعة تفسيرات كأسباب عممية محتممة لمشؽ األكؿ مف نكع االختيار كالشؽ الثاني يتككف م
 مف متعدد, يكجد تفسير عممي صحيح كثالثة تفسيرات بديمة.

ذلؾ إلى أف استخداـ استراتيجية األبعاد السداسية كاف ليا تأثيرات إيجابية  كيرجع الباحث   
 عمى الطالب كىي: 

التعميمية فيك الذم يبحث كيالحظ كيناقش كما كنو محكر العممية كتركز عمى الطالب  .1
 أنيا تركز عمى اتاحة الفرصة لو لتصدر المكقؼ التعميمي.

الترتيب المنطقي لممعرفة مف خالؿ خطكات كمراحؿ االستراتيجية يساعد عمى بناء  .2
 المفاىيـ كتدرجيا كتمثميا في البنية المعرفية لطالب المجمكعة التجريبية 

كالطالب أثناء التدريس باستراتيجية األبعاد السداسية أتاح الفرص  التفاعؿ بيف المعمـ .3
أماـ التالميذ لعمؿ مجمكعات متعاكنة أثناء تنفيذ األنشطة التعميمية أكجد بيئة تعميمية 

 ساعدت عمى فيـ التالميذ لممفاىيـ العممية.
مناخ تنمية ميارات التفاعؿ كالحكار المشترؾ بيف التالميذ مع بعضيـ البعض ضمف  .4

 تعميمي مناسب يساىـ في القياـ باألنشطة التعميمية كزيادة التحصيؿ.
تؤدم إلى زيادة الدافعية عند المتعمميف فتزيد مف رغبتيـ في التعمـ كتكلد لدييـ رغبة    .5

 قكية في حب االستطالع كالكصكؿ إلى تفسير يحقؽ ليـ االتزاف المعرفي.
 كالمعرفة السابقة المعرفة بيف الفركؽ ارنةكمق الستيعاب لمتالميذ الكافي الكقت تعطي .6

 أذىانيـ. في المتكاجدة البديمة التصكرات تعديؿ عمى لمتأكيد كذلؾ , الجديدة
 

ىذا يدلؿ عمى أف ىناؾ اتفاؽ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة في كجكد تصكرات ك    
 (.ـ2014(, )الرياطي, ـ2015(, )خمو, ـ2016)عمراف, بديمة مثؿ دراسة 

 

 عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿنص السؤاؿ عمى ما يمي " نتائج السؤاؿ الرابع : 
 المجمكعتيف مف المرتفع التحصيؿ ذكم درجات متكسط بيف (α ≤ 0.05) داللة مستكل

 ؟العممية اختبار تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ في كالضابطة التجريبية

 عند إحصائية داللة ذات فركؽ " تكجد :المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يميكتنص الفرضية الثانية 
 المجمكعتيف مف المرتفع ذكم التحصيؿ درجات متكسط بيف (α ≤ 0.05) داللة مستكل
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العممية لصالح المجمكعة  تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ اختبار في كالضابطة التجريبية
 ".التجريبية

الفرضية تـ استخداـ اختبار " ماف كيتني " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ كلمتحقؽ مف صحة ىذه    
العممية  عف داللة الفرؽ بيف متكسطي األداء في اختبار تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ

( يكضح 5.6)البعدم لكؿ مف مرتفعي التحصيؿ في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية , كالجدكؿ
 ذلؾ.

 (5.6)جدكؿ
 "اختبار "ماف كيتني" لمتطبيؽ البعدم لمرتفعي التحصيؿ في المجمكعتيف "ضابطة ,تجريبية نتائج استخداـ

 متكسط العدد المجمكعة البياف
 الرتب

مجمكع 
 الدللة U Zقيمة  الرتب

الختبار 
 الكمي

 52 5.78 9 ضابطة
7.00 -3.16 

دالة عند 
 119 13.22 9 تجريبية 0.01

  
(, كىي قيمة دالة إحصائيان عند  3.16-تساكم )  Z أف قيمةيالحظ مف الجدكؿ السابؽ    
, كىذا يعني أنو تكجد فركؽ في متكسطي درجات الطالب الختبار المفاىيـ البعدم 0.01

لمرتفعي التحصيؿ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في الدرجة الكمية لصالح المجمكعة 
 التجريبية.

مربع إيتا )كلحساب حجـ التأثير تـ استخداـ    
( حسب المعادلة التالية )عفانة,   2

2000 :34:) 

                2z       =2 
  

                    4  +z2 

 (.5.7كىي كما يكضحيا الجدكؿ )
 (5.7الجدكؿ )

( كقيمة ) zقيمة )
 ( لمدرجة الكمية لالختبار إليجاد حجـ التأثير 2

مربع " "zقيمة "
 حجـ التأثير "2

 كبير جدان  0.714 -3.16
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بناءن عمى ذلؾ يمكف القكؿ بأف تفكؽ الطالب مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية    
عمى الطالب مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة الضابطة اختبار المفاىيـ العممية, يرجع إلى 

 عكامؿ عديدة منيا:

  إدراؾ المفاىيـ كالعالقات بينيا أف ىذه الفئة مف الطالب لدييا القدرة بشكؿ أكبر عمى
كبالتالي القدرة عمى استقباؿ التفسيرات العممية الصحيحة بخالؼ ما يعتقدكا , مما يساعد 
عمى تعديؿ التصكرات الخطأ لممفاىيـ العممية التي بحكزتيـ مما سكاىـ مف الطالب 

 منخفضي التحصيؿ.
  التفكير التي يقكمكف بيا أثناء تجعؿ المتعمميف ذكم التحصيؿ المرتفع عمى كعي بعمميات

 التعمـ, كزيادة قدرتيـ عمى التحكـ بيا.
  التعمـ باستخداـ استراتيجية األبعاد السداسية يقمؿ مف صعكبات التعمـ كيسيـ في االرتقاء

 إلى مستكيات متقدمة مف التفكير كالمناقشة كالتكظيؼ لممعرفة المتحصمة.
  ات التالميذ العقمية كخاصة لدل فئة مرتفعي استراتيجية األبعاد السداسية تراعي قدر

التحصيؿ بشكؿ يجعؿ التفاعؿ بيف التمميذ كالمكقؼ التعميمي خاؿ مف الضغط, انما يسير 
 المكقؼ التعميمي بشكؿ انسيابي تدريجي تسمسمي مف خالؿ خطكات االستراتيجية الستة.

 ير العميا كميارة تتمتع ىذه الفئة مف الطالب بركح المنافسة , كبعض ميارات التفك
االتصاؿ كالتكاصؿ , كقد تـ مالحظة ذلؾ مف خالؿ التفاعؿ مع خطكات االستراتيجية, 
كمف خالؿ حرصيـ عمى المناقشة كتقديـ التفسيرات العممية كالتي مف شأنيا تعديؿ 

 المفاىيـ كتغييرىا.
 

 عند إحصائية دللة ذات فركؽ تكجد نص السؤاؿ عمى ما يمي " ىؿنتائج السؤاؿ الخامس : 
 المجمكعتيف مف المنخفض التحصيؿ ذكم درجات متكسط بيف (α ≤ 0.05) دللة مستكل

 العممية؟ "  المفاىيـ اختبار في كالضابطة التجريبية

 عند إحصائية دللة ذات فركؽ تكجد"  :كتنص الفرضية الثالثة المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي 
 المجمكعتيف مف المنخفض التحصيؿ ذكم درجات متكسط بيف (α ≤ 0.05) دللة مستكل

التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لصالح المجمكعة  اختبار في كالضابطة التجريبية
 التجريبية".
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كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ماف كيتني " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ    
اختبار المفاىيـ العممية البعدم لكؿ مف منخفضي عف داللة الفرؽ بيف متكسطي األداء في 

 ( يكضح ذلؾ.5.8التحصيؿ في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية , كالجدكؿ )
 

 (5.8جدكؿ )
 نتائج استخداـ اختبار "ماف كيتني" لمتطبيؽ البعدم لمنخفضي التحصيؿ في المجمكعتيف "ضابطة ,تجريبية"

 متكسط العدد المجمكعة البياف
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

قيمة 
U Z الدللة 

الختبار 
 الكمي

 47 5.22 9 ضابطة
2 -3.42 

دالة عند 
 124 13.78 9 تجريبية 0.01

(, كىي قيمة دالة إحصائيان, كىذا  3.56-تساكم )  Z يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة   
في متكسطي درجات الطالب الختبار المفاىيـ  ,0.01 يعني أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند

البعدم  لمنخفضي التحصيؿ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في الدرجة الكمية لصالح 
 المجمكعة التجريبية.

كلحساب حجـ التأثير تـ استخداـ مربع إيتا )
: 2000( حسب المعادلة التالية )عفانة,   2

34:) 

                2z       =2 
  

                    4  +z2 

 (.5.9)كىي كما يكضحيا الجدكؿ 
 (5.9)الجدكؿ 

 ( كقيمة )z قيمة ) 
 ( لمدرجة الكمية لالختبار إليجاد حجـ التأثير  2

مربع " "zقيمة "
 حجـ التأثير "2

 كبير جدان  0.75 -3.42
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بناءن عمى ذلؾ يمكف القكؿ بأف تفكؽ الطالب منخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية    
يرجع إلى  العممية,عمى الطالب منخفضي التحصيؿ في المجمكعة الضابطة الختبار المفاىيـ 

 منيا:عكامؿ عديدة 
  ,أف استراتيجية األبعاد السداسية تساىـ في زيادة تفاعؿ الطالب منخفضي التحصيؿ

كزيادة الثقة بأنفسيـ مما ساعد في إشراؾ ىذه الفئة في المكقؼ التعميمي بشكؿ فاعؿ 
 كمنتج.

  استراتيجية األبعاد السداسية قائمة عمى ايصاؿ المفاىيـ بتسمسؿ كتدرج كىذا ما يستفيد منو
 كيتناسب مع فئة ذكم التحصيؿ المنخفض.

 ة بيف الطالب كتعطي أدكارا تشجع ف استراتيجية األبعاد السداسية تراعي الفركؽ الفرديأ
 عمى التفكير كالمالحظة كاالستنتاج مما يسير في سبيؿ زيادة التفاعؿ مع أفراد المجمكعة.

 

 تعقيب عاـ عمى النتائج:
يرل الباحث أف النتائج أسفرت عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات    

طالب المجمكعة الضابطة في االختبار طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات 
التشخيصي البعدم لمتصكرات الخاطئة , كىذا يدؿ عمى نجاح استراتيجية األبعاد السداسية  في 
 تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لطالب المجمكعة التجريبية, لما ليا مف دكر فعاؿ في

لحقيقية مف خالؿ خطكات كاعية كمنظمة تييئة الطمبة لتصدر المكاقؼ التعميمية كالمشكالت ا
كدقيقة تؤدم إلى إحداث السمكؾ التعميمي المرغكب فيو لدل المتعمـ, مف خالؿ تكفير مناخ 
تعميمي مناسب كمف خالؿ زيادة دافعية المتعمـ كتحفيزه كتنمية ركح المثابرة لديو كتكجييو بشكؿ 

ت خطكات ىي: التنبؤ, المناقشة, عممي لحؿ المشكالت الحقيقية التي تكاجيو, كذلؾ عبر س
 التفسير, المالحظة, المناقشة, التفسير.

كما يرل الباحث أف أىمية استراتيجية األبعاد السداسية كالتي ترجمتيا ما تكصمت إليو    
الدراسة مف نتائج جاءت مف ككنيا استراتيجية حديثة تتخذ مف الطالب محكران لمعممية التعميمية 

الميارات االستداللية لديو كمساعدتو عمى تحمؿ مسئكلية تعممو كما أنيا تزيد تطكير تعمؿ عمى 
حيث , تكفير المناخ العممي المناسب لحؿ المشكالت العمميةمف خالؿ  مف دافعيتو لمتعمـ

تعامؿ , كما أنيا تتعامؿ بفاعمية مع األنشطة العممية كالتجارب المخبرية كتعطييا اىتمامان كأكلكية
 .المعمكمات, كتعمؿ عمى تحقيؽ أعمى معدالت الفيـ كاالستيعاببفاعمية مع 
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كما يرل الباحث ضركرة تطكير أساليب كنماذج كاستراتيجيات تدريسية جديدة تعمؿ عمى    
ثارة  تغيير النمط التقميدم لمتدريس إلى النمط التفاعمي يجعؿ مف عممية التعميـ أكثر تشكيقان كا 

, األمر الذم المتعمميف كتنمية ركح المثابرة كحؿ المشكالت لدييـزيادة دافعية  لدل المتعمميف ك
 يجعؿ الطالب أكثر مشاركة كفاعمية في العممية التعميمية .

(, ـ2014(, )العمراني, عبدالحسيف, ـ2014كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسات )األسمر,    
تفكؽ طالب المجمكعة  (, حيث اتفقت جميعيا عمىـ2012(, )السالمات, ـ2012)الخطيب, 

التجريبية عمى طالب المجمكعة الضابطة نتيجة لتكظيؼ استراتيجية األبعاد السداسية, مما 
 يشير إلى أثرىا الفعاؿ في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية.

 التكصيات:
التكصيات في ضكء حدكد الدراسة الحالية كفي ظؿ النتائج التي تكصمت إلييا يمكف تقديـ    

 التالية:

إضافة استراتيجية األبعاد السداسية البنائية إلى مساقات طرؽ التدريس في الجامعات  .1
الفمسطينية كالعمؿ عمى تدريب الطالب المعمميف في المدارس عمى كيفية تدريس العمـك 

 لمطالب في ضكء االستراتيجية.
الحياتية لمطمبة مف جية ي مف جية كبالمكاقؼ ممالمكضكعات النظرية بالجانب الع ربط .2

 أخرل ألف ذلؾ يؤدم إلى تثبيت المعمكمات المتعمقة بتمؾ المكضكعات في ذاكرتيـ.
عدادىا باالىتماـ بتقديـ النماذج التي  .3 ضركرة اىتماـ القائميف عمى تخطيط المناىج كا 

 تيسر عممية الكشؼ عف التصكرات البديمة كتقديـ االستراتيجيات كالنماذج العالجية.
يف استراتيجية األبعاد السداسية في برامج إعداد المعمـ لما ليا مف فعالية في تضم .4

 عمميتي التعميـ كالتعمـ.
 االىتماـ بتدريب المعمميف عمى كيفية تعديؿ التصكرات البديمة لدل تالميذىـ. .5
عقد دكرات مستمرة لممعمميف لتدريبيـ عمى كيفية تكظيؼ استراتيجية األبعاد السداسية  .6

 ميـ كالتعمـ كتكضيح دكرىا في تعديؿ التصكرات البديمة لدل التالميذ.في التع
تبني استراتيجية االبعاد السداسية مف قبؿ معممي كمكجيي العمكـ كأحد الطرؽ الفعالة  .7

 في تدريس العمـك
االىتماـ بإعداد دليؿ لمعممي العمكـ يتضمف نماذج لدركس تـ إعدادىا بطريقة األبعاد  .8

 السداسية.
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الستراتيجيات كطرؽ التدريس المناسبة التي تأخذ في الحسباف الفيـ العممي تطكير ا .9
السابؽ لمطمبة كدمج المعرفة العممية الجديدة في إطار ذلؾ الفيـ إلتماـ حدكث تعمـ ذك 

 معنى.
 

 المقترحات
 استكماالن لما بدأتو الدراسة الحالية يقترح الباحث:

لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية االبعاد السداسية في إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية  .1
 مراحؿ تعميمية مختمفة

إجراء دراسة لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية األبعاد السداسية في تعديؿ التصكرات البديمة  .2
 في مكاد دراسية أخرل مثؿ مادة التكنكلكجيا.

ديثة تتبع إجراء دراسة مقارنة بيف اثر استراتيجية األبعاد السداسية كطرؽ أخرل ح .3
 لممدخؿ البنائية في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية.

إجراء دراسة لمكشؼ عف التصكرات البديمة لدل معممي مقرر العمكـ لمختمؼ المراحؿ  .4
 العمرية.
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 المراجع
 المراجع العربية :

. البحثية الميارات لبناء مدخؿ العممي البحث منيجية(. ـ2012)حسيف الجبكرم,
 .كالتكزيع  لمنشر صفاء دار: عماف.1ط

 2,طفعاؿ لتعمـ كاالجراءات لممفاىيـ الصفي كالتقكيـ القياس (.ـ2008)سناء دقة, أبك
 . كالتكزيع لمنشر آفاؽ دار: ,غزة

 كالتحميؿ البحث تصميـ العممي البحث مناىج (.ـ2007)محمد ش,بطكال فريد زينة, أبك
 . المسيرة دار: . عماف1ط. اإلحصائي

 ,1. ط  اإلحصاء االستداللي -الجزء الثاني -اإلحصاء التربكم(. ـ1998عفانة, عزك )
 . دار المقداد: فمسطيف

 .كتدريسيااالتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العمكـ (. ـ2010عايش ) ,زيتكف
  . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيعف: ماع ,1ط

دار الشركؽ لمنشر : ردفاأل ,1. طأساليب تدريس العمكـ(. ـ2004عايش ) ,زيتكف
 . كالتكزيع

دار : عماف ,1. طالنظرية البنائية كاستراتيجية تدريس العمكـ(. ـ2007عايش ) ,زيتكف
 الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

, دار 1. طالتعمـ النشط بيف النظرية كالتطبيؽ(. ـ2006سعادة, جكدت كآخركف )
 . األردف-عمافالشركؽ: 

دار الشركؽ لمنشر : األردف,  التدريس كترجمتيا عمميا(. ـ2000أفناف نظير ) ,دركزة
 . كالتكزيع
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 ,1, طالبنائية مف منظكر ابستمكلكجي تربكم. ( ـ1992زيتكف, حسف كزيتكف, كماؿ )
 . منشأة المعارؼ:  االسكندرية

دار : الرياض ,1. طالتنظيمات(المنيج)األسس, المككنات,  .(ـ1995المقاني, أحمد )
 .   عالـ الكتب

دار :  عماف ,2, طتفريد التعميـ(: ـ2002مرعي, تكفيؽ أحمد )ك محمد محمكد , الحيمة
 . الفكر

دكرات التربية في أثناء  S.1/2002:  البنائية في تدريس العمكـ .(ـ2002ذياب, أنيسة )
  األكنركا. –دائرة التربية كالتعميـ عماف:  الخدمة,

تعديؿ  في المعرفة كراء ما استراتيجيات فاعمية  ) . ـ(2012 محمكد محمد الديب,
 رسالة) . التاسع الصؼ طالب لدل العمـك في العممية لممفاىيـ البديمة التصكرات

 . اإلسالمية الجامعة التربية, كمية:  غزة ,(منشكرة ماجستير غير

البديمة  التصكرات تعديؿ في المعمكمات خرائط فاعمية   (.ـ2011) احمد صالح الناقة,
 اإلسالمية الجامعة مجمة .األساسي الثامف الصؼ طالب لدل الضكء لمفاىيـ
 . 115 ص- 91 ص.  (2) العدد .(19)المجمد اإلنسانية(, الدراسات )سمسمة

المفاىيـ  عالج في المفاىيـ مخططات استخداـ أثر  .ـ( 2011) محمد كجدم سالـ,
 )منشكرة غير ماجستير رسالة (," بغزة العاشر الصؼ طمبة لدل الخاطئة الرياضية

 .  غزة : اإلسالمية ,الجامعة التربية كمية ,

الخطأ  التصكرات عالج في إلكتركنية مدكنة فعالية(. ـ2010) إسماعيؿ محمد مطر,
 رسالة ".  (نحكىا كاتجاىاتيـ األساسي التاسع الصؼ طالب لدل العممية لممفاىيـ

 . غزة :اإلسالمية الجامعة التربية, كمية ,(منشكرة ماجستير غير



127 
 

 الصؼ طمبة لدل الرياضية لممفاىيـ البديمة لتصكراتا .ـ( 2011) رشاد حسف رصرص,
 .2011 اإلنسانية العمـك سمسة , بغزة األزىر جامعة مجمة ," بغزة األساسي العاشر
 . 39 ص- 363 ص.  )2 ( العدد ,(13)المجمد

 تعميمي برنامج أثر " . ـ(2010) امفضي , ىكال أبكك  الحافظ عبد محمد , المطيرم
 الثاني الصؼ طالب لدل العمـك مادة في البديمة المفاىيـ في تغيير حاسكبي
, العدد (26مجمة جامعة دمشؽ المجمد )العربية السعكدية"  المممكة في المتكسط

 . 389ص – 347ص.( 4)

مكضكع  في البديمة التصكرات تصحيح.   ـ (2010)  اهلل عبد ليمي ,الديف حساـ
 مجمة" . اإلعدادم الثالث الصؼ تالميذ لدل العممي باالستدالؿ كعالقتو الكيربية
 ص - 93 ص (.159)العدد ,(1 ج(المجمد التدريس, كطرؽ المناىج في دراسات

144. 

القائـ  التدريس أثر ـ( .2010) مصطفى حسف مصطفى, ك العزيز عبد سالـ الخكالدة,
حداث التحصيؿ في المفاىيمي التناقض عمى  طالب لدل المفاىيمي التغير كا 

 ,(37د)المجم , دراسات مجمة " كالقكاعد الحمكض لمفاىيـ األساسي التاسع الصؼ
 . 108 ص - 94 ص .(1 ( العدد

 التصكرات تعديؿ في البنائي لمتعمـ بايبي نمكذج "فاعمية(. 2010) جمعة آماؿ محمد,
 نحك ـ كاتجاىاتو الثانكية المرحمة طالب لدل الفمسفية المفاىيـ لبعض الخاطئة
 لممناىج المصرية الجمعية , التدريس كطرؽ المناىج في مجمة دراسات .  "المادة
 . (156) ,العدد التدريس كطرؽ

البديمة  التصكرات تعديؿ في المعمكمات خرائط فعالية ـ( .2009)محمكد بالؿ , طير أبك
 , )منشكرة غير ماجستير رسالة) ". األساسي الثامف الصؼ طالب العممية لممفاىيـ

 . غزة: اإلسالمية ,الجامعة التربية كمية
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 القائـ في التعمـ نمكذج استخداـ فاعميةـ( . 2009)عمي حياة رمضاف,ك  ىمن , الخطيب
 المكاقؼ عمى (DSLM) في العممي التفكير كتنمية البديمة التصكرات تصحيح

 المناىج في دراسات مجمة ".  االبتدائية المرحمة تالميذ لدل العمـك المزدكجة مادة
 . 70ص – 33, ص )150 ( العدد , التدريس كطرؽ

( لطمبة pdeodeفاعمية استخداـ استراتيجية )  (. "ـ2012السالمات , محمد خير )
. مجمة  كتفكيرىـ العمميالمرحمة األساسية العميا في تحصيميـ لممفاىيـ الفيزيائية 

 . 2046 – 2041,  (9النجاح , )

( قائمة عمى  pdeodeأثر استراتيجية تدريسية ) ( . ـ2013طنكس , انتصار جكرج )
المنحى البنائي في فيـ كاحتفاظ المفاىيـ العممية كاكتساب العمميات العممية لدل 

ماجستير غير رسالة  ).طمبة المرحمة األساسية في ضكء مكقع الضبط لدييـ 
 , الجامعة األردنية, األردف .(منشكرة

 المسيرة دار  :,عماف 1 ط , المعرفية كالتعميـ التعمـ استراتيجيات (:ـ2013قطامي )
 . كالطباعة كالتكزيع لمنشر

مجمة مضاميف الفمسفة البنائية في تدريس العمكـ,  .ـ(1995الخميمي, خميؿ يكسؼ )
 لمتربية كالثقافة كالعمكـ.التربية, قطر: المجنة الكطنية 

أثر دكرة التعمـ المعدلة عمى التحصيؿ في العمـك لطالبات  .ـ(2001الكيالني, فايزة عايد)
, جامعة (رسالة ماجستير غير منشكرة, كمية التربية), الصؼ األكؿ الثانكم العممي

 . األردف: اليرمكؾ

البنائية منظكر ابستمكلكجي  .ـ(1992زيتكف, كماؿ عبد الحميد, )ك  زيتكف, حسف حسيف
 . , اإلسكندرية1, طكتربكم

فعالية استراتيجية مقترحة  .(ـ2000ماىر اسماعيؿ ) ,ابراىيـ محمد, صبرم ,تاج الديف
قائمة عمى بعض نماذج التعمـ البنائي كأساليب التعمـ في تعديؿ األفكار البديمة حكؿ 
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مفاىيـ الكـ كأثرىا عمى اساليب التعمـ لدل معممات العمـك قبؿ الخدمة بالمممكة 
مجمة رسالة الخميج العربي, الرياض: مكتب التربية العربي لدكؿ العربية السعكدية, 

 . (77)العدد الخميج.

أثر استخداـ األسمكب البنائي في المختبر في  .(ـ2001عبد الرزاؽ, محسف محمكد )
, كمية (رسالة ماجستير غير منشكرة ) ,الطمبة كتنمية التفكير الناقد لدييـتحصيؿ 

 . فمسطيف : الدراسات العميا, جامعة القدس

التكجيات النظرية كالتطبيقية لمعممي المغة العربية  .(ـ2005العقيمي, عبد المحسف سالـ)
الككيت: كمية  المجمة التربكية,في مدينة الرياض كمدل عالقتيا بالنظرية البنائية, 

 . (76العدد) (,19التربية, جامعة الككيت, المجمد)

 . القاىرة: عالـ الكتب ,1, طتدريس العمـك لمفيـ رؤية بنائية .(ـ2002زيتكف, كماؿ )

التعميـ كالتدريس مف منظكر النظرية  .(ـ2003زيتكف, حسف كزيتكف, كماؿ )
 . , القاىرة: عالـ الكتب1,طالبنائية

فاعمية المعمميف في تطبيؽ نمكذج بنائي في تدريس العمكـ  .(ـ2002ابراىيـ )المكمني, 
, (29)مجمة دراسات, العمـك التربكية, المجمد لمصؼ الثالث األساسي في األردف, 

 . , آذار (1)العدد

العيف: دار  ,1, طأساليب تدريس العمـك في المرحمة األساسية .(ـ2005اليكيدم, زيد )
 . الكتاب الجامعي

مفاىيـ  لبعض الخطأ التصكرات لتصكيب مقترح برنامج .(ـ2003أبكزيد, لمياء )
التعمـ  شعبة طالبات اتجاىات كتعديؿ الكاقعي البنائي لممدخؿ كفقنا المنزلي االقتصاد
, العدد التدريس كطرؽ المناىج في دراسات , نحكه بسكىاج التربية بكمية االبتدائي

(90) . 
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التربية العممية مداخميا  .(ـ2006كالسيد عكدة, ثناء )السعدني, عبد الرحمف 
 . , القاىرة: دار الكتاب الحديث1, طكاستراتيجيتيا

, عماف: دار الشركؽ (1), الطبعة أساليب تدريس العمكـ .(ـ2004زيتكف, عايش )
 لمنشر كالتكزيع.

األردف:  ,النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمكـ .(ـ2007زيتكف, عايش محمكد )
 . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع

تصحيح التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ  .(ـ1999شياب, منى )ك الجندم, أمينة 
لطالب الصؼ األكؿ الثانكم   Vالعممية باستخداـ نمكذجي التعمـ البنائي كالشكؿ 

المؤتمر الجمعية المصرية لمتربية العممية, في مادة الفيزياء, كاتجاىاتيـ نحكىا, 
 . اإلسماعيمية .(2( يكليك, المجمد )28 -25العممي الثالث )

التصكرات البديمة لممفاىيـ الفيزيائية لدل طمبة الصؼ الحادم  .(ـ2007الغميظ, ىبة )
غير منشكرة(, الجامعة  رسالة ماجستير ),عشر كعالقتيا باالتجاه نحك الفيزياء

 . اإلسالمية, غزة

 . دار الشركؽ : , عماف1, طأساليب تدريس العمكـ .(ـ1999زيتكف, عايش )

ماىية المفاىيـ كأساليب تصحيح المفاىيـ (: ـ2012الصاحب, جاسـ كاقباؿ, أشكاؽ )
 . دار الصفا :, عماف1, طالمخطكطة

فعالية استراتيجية التحميؿ البنائي في تصكيب التصكرات البديمة  .(ـ1998زيتكف, كماؿ )
سي الفيزياء ذكم أساليب التعمـ المختمفة, مجمة التربية عف القكة كالحركة لدل دار 

, (1)المجمد , جامعة عيف شمس, القاىرة الجمعية المصرية لمتربية العممية,العممية, 
 .( 4)العدد

, البنائية في التربية آراء في قضايا جدلية كآراء رادة عمييا .(ـ2010فمبس, دنس )
 . دار كاتؿ :عماف
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تدريس العمـك في العالـ  .(ـ2003النجدم, أحمد )ك راشد, عمي كعبد اليادم, منى 
دار : القاىرة,1, ططرؽ كأساليب كاستراتيجيات حديثة في تدريس العمكـ -المعاصر

 . الفكر العربي

 . , عماف: دار الفرقافالجديد في تدريس العمكـ .(ـ2001نشكاف, يعقكب )

تكظيؼ المدخؿ المنظكمي في تنمية المفاىيـ كميارات أثر  .(ـ2010الشكبكي, فداء )
رسالة ماجستير ), التفكير البصرم بالفيزياء لدل طالبات الصؼ الحادم عشر

 . , الجامعة اإلسالمية: غزة(منشكرة

تنمية المفاىيـ كالميارات العممية ألطفاؿ ما قبؿ  .(2004بطرس, بطرس حافظ )
 . ةر دار المسي :, عماف1, طالمدرسة

, تنمية المفاىيـ كالميارات العممية كطرؽ تدريسيا .(ـ2004سالمة, عادؿ أبك العز )
 دار الفكر.: , عماف1ط

, دبي: دار تدريس العمـك في مراحؿ التعميـ العاـ .(ـ1996الخميمي, خميؿ كآخركف )
 القمـ.

تأثير بعض طرؽ التدريس عمى تحصيؿ التالميذ في  .(ـ1977الجبكرم, حناف )
, (رسالة دكتكراه), مادة األحياء في مرحمة الدراسة اإلعدادية في العراؽأساسيات 

 . كمية التربية, جامعة عيف شمس

 . مكتبة األنجمك المصرية: القاىرة ,نحك المفاىيـ العممية .(ـ1974لبيب, رشدم )

دكر التشبييات العممية في تعديؿ التصكرات الخطأ لدل  .(ـ2003الدسكقي, عيد )
 ,مجمة البحث التربكم . الرابع االبتدائي عف تصنيؼ الحيكانات تالميذ الصؼ

 .(1)العدد ,المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية
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استراتيجية مقترحة لتعديؿ بعض التصكرات البيئية  .(ـ1998الرافعي, محب محمكد )
الخاطئة لدل طالبات قسمي عمـ النبات كالحيكاف بكمية التربية األقساـ العممية 

ة العممية, جامعة عيف لمتربي مجمة التربية العممية, الجمعية المصرية .بالرياض
 .(4)العدد ,(1د)شمس, المجم

مدل معالجة مقررات العمـك لمظكاىر الطبيعية  .(ـ1994السعدني, عبد الرحمف )
الجمعية المصرية  .كتصكرات الطالب عنيا, دراسات في المناىج كطرؽ التدريس

 .(26), العددلممناىج كطرؽ التدريس

اثر استراتيجيات التغير المفاىيمي في تغيير  .(ـ2004حسيف كالطراكنة, محمد ) ,بعارة
الطاقة الميكانيكية لدل طالب الصؼ التاسع  المفاىيـ البديمة المتعمقة بمفيكـ

 , الجامعة األردنية.(1), العدد(31)دعمـك التربكية, المجم, دراسات الاألساسي

اثر استراتيجيات التغير المفيكمي الصفية لبعض المفاىيـ  .(ـ2000شبر, خميؿ )
, (24), العددمجمة كمية التربيةالكيميائية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم عممي, 

 , البحريف.(3)الجزء

: , القاىرة1, طاالتجاىات الحديثة في تدريس العمكـ .(ـ2001عبد السالـ, عبد السالـ )
 . دار الفكر العربي

التصكرات الخاطئة لبعض المفاىيـ البيئية لدل  .(ـ2001عبد المسيح, عبد المسيح )
مجمة كمية فئات متنكعة مف األفراد كتصكيب بعضيا لدل طالب المرحمة الثانكية, 

 .( 5), الجزء(25)العدد ,التربية, , كمية التربية, جامعة عيف شمس

تصكيب التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدل تالميذ  .(ـ2000عبده, فايز )
جامعة , مجمة التربية العممية, الجمعية المصرية لمتربية العممية .لمرحمة االبتدائيةا

 ( .3), العدد(3), المجمد عيف شمس
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تكظيؼ اسطكانات الميزر المدمجة  في إطار التعمـ  .(ـ2002السيد, يسرم مصطفى )
كأثره في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية كالرضا عف الدراسة  المكديكؿ

 .( 4)العدد (5)مجمة التربية العممية, المجمد  .بمراكز االنتساب المكجو

أسباب نشكئيا  -المفاىيـ البديمة التي يحمميا الطمبة .(ـ2001الخالدم, مكسى )
 ,ر التربكم, راـ اهللرؤل تربكية, مركز القطاف لمبحث كالتطكيكتصحيحيا, 

 .(4)العدد

مفاىيـ األرض كالفضاء لدل معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية  .(ـ2002العطار, محمد )
 )دراسة تشخيصية كتصكر مقترح لمعالج( دراسات في المناىج كطرؽ التدريس,

 الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس, كمية التربية, جامعة عيف شمس, القاىرة
 .  (80) لعددا ,

تصحيح التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ  .(ـ1998شياب, منى )ك الجندم, امنية 
لطالب الصؼ األكؿ الثانكم في  Vالعممية باستخداـ نمكذجي التعمـ البنائي كالشكؿ 

, الجمعية المصرية لمتربية العممية, المؤتمر العممي مادة الفيزياء كاتجاىاتيـ نحكىا
 ., االسماعيمية(2د)يك( , المجميكل 28 -25الثالث )

األخطاء الشائعة في كتابة المعادلة الكيميائية لدل معممي  .(ـ2003بيكمي, مصطفى )
 , دراسات في المناىج كطرؽ التدريس,العمكـ كطالب الصؼ الثالث اإلعدادم

 .( 89)العدد

اىيـ الجبرية برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في المف .(ـ2001أبك عطايا, أشرؼ )
غير منشكرة(, برنامج رسالة ماجستير ), لدل طمبة الصؼ السابع األساسي بغزة

كمية التربية, جامعة عيف شمس, ككمية التربية, جامعة  -الدراسات العميا المشترؾ
 . األقصى

األخطاء المفاىيمية في كحدة األحماض  .(ـ2004بك سعيدم, عبد اهلل خميس )أ 
كالقكاعد لدل طمبة الصؼ الحادم عشر عممي مف التعميـ العاـ بمحافظة 
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بية العممية, الجمعية المصرية لمتربية العممية 1مجمة الترمسندـ/سمطنة, عيماف, 
 ـ.2004 -, سبتمبر(3د)العد (,7)التربية, جامعة عيف شمس, المجمد بكمية

األخطاء المفاىيمية في الكيمياء لدل طمبة  .(ـ2001 كالخميؿ, حسيف )خطابية, عبد اهلل
مجمة كمية التربية, الصؼ األكؿ الثانكم العممي في محافظة اربد في شماؿ األردف, 

 . , كمية التربية, جامعة عيف شمس(1), الجزء(25)العدد

التصكرات  فعالية التجارب العممية في تصكيب .(ـ2001العطار, محمد عبد الرؤكؼ )
 البديمة حكؿ بعض مفاىيـ الكيربية لدل الطالب المعمميف, مجمة التربية العممية ,

 .( 3)العدد  (,4)المجمد 

فاعمية خرائط المفاىيـ في تنمية القدرة عمى إدراؾ العالقات  .(ـ2005الفالح, سمطانة ) 
كتعديؿ التصكرات الخاطئة في مادة العمـك لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط في 

 .( 77)العدد ,(20)المجمة التربكية, المجمدمدينة الرياض, 

رحمة تحميؿ التصكرات البديمة كأسباب تككنيا لدل تالميذ الم .(ـ1998زيتكف, كماؿ )
( 5 -2الجمعية المصرية لمتربية العممية, المؤتمر العممي الثاني )اإلعدادية, 

 , االسماعيمية.(2)أغسطس, المجمد

أثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ  .(ـ2008االسمر, رائد يكسؼ )
رسالة ماجستير غير ), العممية لدل طمبة الصؼ السادس كاتجاىاتيـ نحكىا

 , كمية التربية, الجامعة اإلسالمية, غزة.(كرةمنش

( قائمة عمى المنحى PDEODEأثر استراتيجية تدريسية ) .(ـ2012الخطيب, محمد )
البنائي في التفكير الرياضي كاستيعاب المفاىيـ الرياضية كاالحتفاظ بيا لدل طالب 

 .257 -241, (1) 39مجمة العمـك التربكية, الصؼ العاشر األساسي, 
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أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية  .(ـ2006عفانة, عزك كأبك ممكح, محمد )
البنائية في تنمية التفكير المنظكمي في اليندسة لدل طالب الصؼ التاسع األساسي 

 . , جامعة األقصى(1)المؤتمر العممي االكؿ لكمية التربية, المجمد بغزة,

( القائمة عمى PDEODEراتيجية )أثر استخداـ است .(ـ2013الفالح, فخرم عمي )
مبادئ النظرية البنائية في تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية األردنية في الكيمياء كفي 

أطركحة دكتكراه غير ), تحسيف ميارات التفكير التأممي كالميارات األدائية لدييـ
 فمسطيف.امعة العمـك اإلسالمية العالمية,, كمية اآلداب كالدراسات التربكية, ج(منشكرة

تدريس مفاىيـ المغة العربية (: ـ1988سعادة, جكدت أحمد كاليكسؼ, جماؿ يعقكب )
 . بيركت, دار الخميؿ, 1ط, كالرياضيات كالعمكـ كالتربية االجتماعية

أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيؿ  .(ـ2004عمي, كائؿ عبداهلل )
, مجمة دراسات الصؼ الخامس االبتدائيالرياضيات كحؿ المشكالت لدل تالميذ 

 .( 9), العددفي المناىج كطرؽ التدريس

فعالية استراتيجية األبعاد السداسية لتدريس العمـك في التحصيؿ  .(ـ2014محمد, أحمد )
رسالة  ),كتنمية ميارات ما كراء المعرفة لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط

 . , المممكة العربية السعكدية(ماجستير

 

 

 

 

 

 



136 
 

 المراجع األجنبية

Kolari, S. &  Savander, C.( 2003). Promoting the conceptual understanding 

of engineering students through visualization. 

Global Journal of Engineering Education, 7(2), 189-199. 

Kolari, S. and et al. (2005). "Improving Student Learning in an 

Environmental Engineering Program with a Research Study Project". 

International Journal of Engineering Education. 

       21(4). 702-711 . 

Costu,B.and et al.(2012). Investigating the effectiveness of a POE-based 

teaching activity on students’ understanding of condensation. Eurasia 

Journal of Mathematics. Science & Technology Education .47-67.      

   

Kolari, S. and et al (2004). " Enhancing the engineering students’ 

confidence using interactive teaching methods – Part 1: initial results for 

the Force Concept Inventory and confidence scoring ". World 

Transactions on Engineering and Technology Education. 3(1). 75-62.  

       

Fisher, K. (1985):" A misconception in Biology. Journal of Research in 

Science Teaching" 22(1), 58-66. 

Novak, J. D. (2002)0" Meaningful learning: The essential factor for 

conceptual change in limited or inappropriate prepositional hierarchies 

leading to improvement of learners". Science Education086(4), 32-36  

 

Tsai, C. (2000)0 " Enhancing science instruction: The use of             

International Journal of Science Education ,22(1),11-18 . 

Prawat, R. Folden, R. (1994)0 "philosophical perspectives on constructivist 

view pf learning" Educational Psychology, 29(2), 64- 71 

      

Kolari, S. & Ranne, C. & Viskari, E. (2005). "Improving Student Learning 

in an Environmental Engineering Program with a Research Study 

Project". International.  Journal of Engineering Education  21(4). 702-

711.     

Bruner, Jerome. (1960). "The Process of Education". Massachase Harvard 

University. Press.          



137 
 

Kolari, S. & Savander-Ranne, C. (2003). "Promoting the conceptual 

understanding of engineering students through visualization". Global Journal 

of Engineering Education. 7(2). 189-199. 

 

Coştu, B. (2008). Learning Science through the PDEODE Teaching 

Strategy: Helping Students Make Sense of Everyday Situations. Eurasia 

Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 4(1), 3-9. 

 

Colburn, Allan (1998)." Contructivisim And Science Teaching. Factback",453 Phi 

Delta Educational, Bloomington, IN . 

 
Garent, P. J. & Treagust, D. F. (1990).  ' Implications  of Research of 

studunts, Understanding of Electrochemistry for Improving Science 

Curricula and classroom Practice ". International Journal of science 

Educaton.12(1), 147-157 .  

 
 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 المالحؽ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 1ممحؽ رقـ 

 أسماء السادة محكمي أدكات الدراسة

 التخصص مكاف العمؿ السـ الرقـ

 تدريس كطرؽ مناىج غزة الجامعة اإلسالمية_ عزك عفانة د  . أ 1

 تدريس كطرؽ مناىج غزة الجامعة اإلسالمية_ فتحية المكلك  د . أ 2

 مناىج كطرؽ تدريس غزة الجامعة اإلسالمية_ محمد شقير د  . أ 3

 مناىج كطرؽ تدريس غزة الجامعة اإلسالمية_ مجدم عقؿ د.  4

 تدريس كطرؽ مناىج جامعة القدس المفتكحة عبداهلل عبدالمنعـ د.  5

 مناىج كطرؽ تدريس  غزة جامعة األزىر_ عطا دركيش  د . أ 6

 ماجيستير مناىج كطرؽ تدريس رفح مديرية التعميـ_ نزيو يكنس . أ 7

 بكالكريكس فيزياء رفح مديرية التعميـ_ سعيد عيسى . أ 8

مدرسة مكة المكرمة_  حساـ مكسى . أ 9
 رفح

 بكالكريكس عمـك

 بكالكريكس عمـك مدرسة رفح الساسية أ مؤمف البينساكم . أ 10

 

 



141 
 

 2ممحؽ رقـ 

 بطاقة تحكيـ الختبار التشخيصي

 ................................ المحتـرالسيد الدكتكر/ األستاذ: 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو:

 المكضكع/ تحكيـ الختبار التشخيصي

يقـك الباحث رمزم عمي عيسى بإجراء دراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في 
 المناىج كطرؽ التدريس مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية, كىي بعنكاف 

( في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ PDEODEأثر استراتيجية األبعاد السداسية )" 
 العممية لطمبة الصؼ السابع األساسي بغزة"

 

كاستمـز ذلؾ إعداد اختبار تشخيصي يتعمؽ بكحدة " الحرارة في حياتنا" كالذم يشتمؿ عمى 
 حكيـ في األمكر التالية:اختبار مكضكعي مف فقرات عدة, كالمطمكب مف سيادتكـ مراعاة الت

 

 صياغة عبارات االختبار مف الناحية العممية كالمغكية 
 مناسبة أسئمة االختبار لمستكل طالب الصؼ السابع االساسي 
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار 
 القدرة عمى حؿ السؤاؿ لدل الطالب مف حيث الصعكبة كالسيكلة 
 فة.ما تركنو مناسبان لمحذؼ كاإلضا 
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 3ممحؽ رقـ 

 األساسي الصؼ السابع طالب لدل العممية لممفاىيـ البديمة التصكرات اختبار

 :المدرسة :                                           السـ

 :الشعبة                          األساسي السابع : الصؼ

 2016 -2015 الثاني الدراسي العمـك العامة                            العاـ : المبحث

 درجة (           ): الكمية الدرجة                         ( دقيقة60) :الختبار مدة

 : الختبار تعميمات

 كبركاتو اهلل كرحمة عميكـ السالـ الطالب,,, عزيزم

 اإلجابة" في البدء قبؿ التعميمات قراءة عميؾ

 السابقة األكلية البيانات بتعبئة قـ . 
 مف مفيكمان عمميان  يناقش سؤاؿ كؿ , متعدد مف االختيار نكع مف ( سؤاالن 30مف ) االختبار يتككف 

 . األساسي الصؼ السابع العمـك كتاب الثامنة )الحرارة في حياتنا( مف الكحدة في الكاردة المفاىيـ
 الثاني الشؽ د, كيميو ج, ب, , أ بدائؿ أربعة يتبعو مفيكـ يشمؿ األكؿ الشؽ شقيف, مف يتككف سؤاؿ كؿ 

 . األكؿ الشؽ الصحيحة في اإلجابة الختيارؾ العممي السبب أك التفسير يشمؿ كالذم
 تفسيران )في الذم تراه الرقـ حكؿ دائرة ضع ثـ , األكؿ الشؽ في اخترتو الذم الحرؼ حكؿ دائرة ضع 

 . األكؿ الشؽ في الثاني( الختيارؾ الشؽ
 السؤاؿ شقي مف شؽ لكؿ فقط كاحدة دائرة ضع . 
 :مثاؿ: تصنع أسالؾ الدارة الكيربائية مف جميع المكاد التالية عدا 

 الحديد        ب. الخشب       ج. الذىب       د. النحاس . أ
 كذلؾ ألف:

 النحاس ال يصمح لصناعة أسالؾ الدارة الكيربائية . أ
 الخشب غير مكصؿ لمتيار الكيربائي . ب
 أسالؾ رفيعة الحديد قكم كمتيف كال يمكف تشكيمو إلى . ج
 الذىب نصنع منو المجكىرات فقط . د
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 : الختبار

 المكاد جيدة التكصيؿ لمحرارة ىي : -1
 المكاد التي تنتقؿ عبرىا الحرارة ببطء - أ
 المكاد التي تنتقؿ عبرىا الحرارة بسيكلة - ب
 المكاد التي ال تنتقؿ عبرىا الحرارة - ج
 المكاد الالفمزية - د

 كذلؾ ألف :
 درجات انصيارىا عالية نسبيا كسطكحيا مصقكلة كعاكسة لمضكء  - أ
 درجات انصيارىا عالية كسطكحيا غير مصقكلة كغير عاكسة لمضكء  - ب
 درجات انصيارىا منخفضة كسطكحيا غير مصقكلة كغير عاكسة لمضكء  - ج
 درجات انصيارىا منخفضة كسطكحيا مصقكلة كعاكسة لمضكء - د

.................................................................................... 
 ىك نظاـ تنطمؽ فيو الحرارة بثالث طرؽ )التكصيؿ, الحمؿ, اإلشعاع(: -2

 التدفئة المركزية -د   المنطاد     -لسخاف الشمسي    جا -منظـ الحرارة      ب - أ
 حيث أنو :

 بالحمؿتنتقؿ الحرارة مف الماء الساخف إلى المشعات الحرارية  - أ
 إلى المشعات الحرارية بالحمؿ لباردتنتقؿ الحرارة مف الماء ا - ب
 تنتقؿ الحرارة في ىكاء الغرفة بالتكصيؿ - ج
 تيارات الحمؿ تشع الحرارة في جميع االتجاىات  - د

.................................................................................... 
 : كمية الحرارة ىي عبارة عف -3

 درجة الحرارة التي يفقدىا أك يكتسبيا الجسـ عندما تتغير كمية حرارتو - أ
 كمية الحرارة التي يفقدىا أك يكتسبيا الجسـ عندما تتغير درجة حرارتو - ب
 الطاقة التي يفقدىا أك يكتسبيا الجسـ عندما تتغير درجة حرارتو - ج
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 الطاقة التي يكتسبيا أك يفقدىا الجسـ عندما تتغير كمية حرارتو - د
 كلذلؾ تقاس بدللة :

 التغير في مساحة الجسـ -ارتفاع درجة الحرارة كانخفاضيا                ب - أ
 التغير في الضغط -د    التغير في كتمة المادة                       - ج

.................................................................................... 
 ك أداة تستخدـ لقياس :ميزاف الحرارة ى -4

 درجة الرطكبة -درجة حرارة األجساـ                             ب - أ
 حجـ األجساـ -د     األطكاؿ المختمفة                             - ج

 كذلؾ ألف :
 معامؿ تمدده كتقمصو منتظـ - أ
 معامؿ تمدده كتقمصو غير منتظـ  - ب
 ألف سطحو غير كاضح كيصعب القراءة منو - ج
 عمى سائؿ الزيت الذم ال يمتصؽ بجدراف األنبكب الزجاجي. يحتكم - د

.................................................................................... 
 المقصكد بالسعر ىك : -5

 غـ مف المادة درجة سيمسيكسية كاحدة 1درجة الحرارة الالزمة لرفع كمية حرارة  - أ
 غـ مف المادة درجة سيمسيكسية كاحدة 1ع درجة حرارة كمية الحرارة الالزمة لرف - ب
 غـ مف الماء درجة سيمسيكسية كاحدة 1درجة الحرارة الالزمة لرفع كمية حرارة  - ج
 غـ مف الماء درجة سيمسيكسية كاحدة 1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  - د

 لذلؾ يعتبر السعر كحدة قياس :
كتمة الجسـ                    -كمية الحرارة       د -الحرارة النكعية     ج -ب درجة الحرارة       - أ

................................................................................ 
 السخاف الشمسي ىك جياز يستخدـ : -6

 لتسخيف المياه بأشعة الشمس أثناء حركتيا في األنابيب. - أ
 فظ السكائؿ بداخموككعاء معزكؿ لح - ب
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 كمنظـ لمحرارة في بعض األجيزة الكيربائية - ج
 كبالكف يحمؽ في الجك نتيجة ممؤه بغاز خفيؼ يتـ تسخينو بالميب - د

 لذلؾ يعتبر مف أىـ التطبيقات عمى:
 تفاكت تمدد األجساـ الصمبة بالحرارة - أ
 تسخيف المكاد السائمة عند درجة حرارة معينة - ب
 تسخيف المكاد الغازية بالحرارة - ج
 تكصيؿ المكاد الصمبة لمحرارة - د

.................................................................................... 
 ىي عبارة عف طريقة انتقاؿ الحرارة عبر المكاد الصمبة: -7

 االنتقاؿ الدكراني -د  اإلشعاع          -ج      الحمؿ   -التكصيؿ        ب - أ
 كذلؾ ألف :

 الحرارة تنتقؿ مف الطرؼ البارد إلى الطرؼ الساخف  - أ
 الحرارة تنتقؿ مف الطرؼ الساخف إلى الطرؼ البارد - ب
 الحرارة ال تنتقؿ بيف األطراؼ المختمفة في درجة الحرارة - ج
 الحرارة ال تنتقؿ عبر المكاد الصمبة - د

.................................................................................... 
 مف أىـ التطبيقات عمى مفيـك التزاف الحرارم : -8

 انفجار البالكنات المستخدمة في التزييف عف ساعات الظير - أ
 سخكنة اليابسة في الصباح أسرع مف ماء البحر - ب
 تناكؿ الناس السكريات في فصؿ الشتاء أكثر منيا في فصؿ الصيؼ - ج
 البارد في المغاسؿ. خالطات الماء الساخف كالماء - د

 كذلؾ بسبب:
 تمدد المكاد الصمبة بالحرارة - أ
 تفاكت تمدد المكاد الصمبة بالحرارة - ب
 انتقاؿ الحرارة مف الماء الساخف إلى الماء البارد - ج
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 انتقاؿ الحرارة مف الماء البارد إلى الماء الساخف - د
................................................................................ 

 الثيرمكس ىك جياز يستخدـ ؿ : -9
 حفظ السكائؿ بداخمو عند درجة حرارة ثابتو . - أ
 لقياس درجات حرارة األجساـ. - ب
 لتسخيف مياه الخزانات أعمى المنازؿ. - ج
 المنطادلتسخيف اليكاء المكجكد داخؿ البالكف في  - د

 كذلؾ بسبب :
 كجكد ىكاء بيف الكعاء الداخمي كالكعاء الخارجي - أ
 عدـ كجكد ىكاء بيف الكعاء الداخمي كالكعاء الخارجي - ب
 ألف السطح الداخمي لمكعاء الخارجي جيد االمتصاص لمحرارة - ج
 ألف سطح الكعاء الداخمي المالمس لمسائؿ جيد التكصيؿ لمحرارة - د

.................................................................................... 
 المقصكد بالتزاف الحرارم ىك عبارة عف : -10

 الحالة التي تتساكل عندىا كمية الحرارة المفقكدة مع كمية الحرارة المكتسبة - أ
 ركدةخاصة فيزيائية لممادة تسبب اإلحساس بالسخكنة كنقصيا يتسبب بالب - ب
 انتقاؿ الحرارة عبر المكاد الصمبة مف الطرؼ الساخف إلى الطرؼ البارد - ج
 انتقاؿ الحرارة عبر المكاد الصمبة مف الطرؼ البارد إلى الطرؼ الساخف - د

 كذلؾ ألنو:
 يتكقؼ انتقاؿ الحرارة عند تساكم كمية الحرارة المفقكدة كالمكتسبة - أ
 المفقكدة أكبر مف المكتسبةيتكقؼ انتقاؿ الحرارة عندما تككف كمية الحرارة  - ب
 يتكقؼ انتقاؿ الحرارة عندما تككف كمية الحرارة المكتسبة أكبر مف المفقكدة - ج
 يستمر انتقاؿ الحرارة عندما تتساكل كمية الحرارة المفقكدة كالمكتسبة - د

.................................................................................... 
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 عبارة عف شريط ثنائي الفمز يستخدـ في تنظيـ درجة الحرارة :ىك  -11
 الثيرمكس -د   منظـ الحرارة      -طاد       جالمن -ب  السخاف الشمسي      - أ

 كذلؾ ألنو يعمؿ عمى تنظيـ درجة الحرارة :
 مف خالؿ التحكـ بالدارة الكيربائية   - أ
 مف خالؿ قياس درجات الحرارة المرتفعة نسبيان  - ب
 تسخيف المياه أثناء حركتيا في أنابيب السخاف الشمسيمف خالؿ  - ج
 مف خالؿ تسخيف اليكاء المكجكد داخؿ البالكف في المنطاد - د

.................................................................................... 
 طريقة انتقاؿ بالحمؿ كتتككف مف تيارات حمؿ صاعدة كتيارات حمؿ ىابطة: -12

 االنتقاؿ الدكراني -د    الحمؿ    -التكصيؿ        ج -عاع           باإلش - أ
 كذلؾ بسبب :

 انتقاؿ الحرارة عف طريؽ التماس المباشر لجزيئات المادة - أ
 انتقاؿ الحرارة عبر مكجات خاصة - ب
 اندفاع جزيئات المائع ألعمى ثـ ىبكطيا ألسفؿ - ج
 اندفاع جزيئات المائع ألسفؿ ثـ صعكدىا ألعمى - د

................................................................................ 
 ميزاف الحرارة الذم يستخدـ لقياس درجات الحرارة المنخفضة : -13

 ميزاف الحرارة الزئبقي -ميزاف الحرارة الكحكلي                          ب - أ
 ميزاف الحرارة اإللكتركني -د   ميزاف الحرارة ذك النيايتيف                     - ج

 كالسبب العممي لعدـ استخدامو في قياس درجة غمياف الماء :
 80كدرجة غمياف الماء  78ألف درجة غمياف الكحكؿ  - أ
 78كدرجة غمياف الماء  100ألف درجة غمياف الكحكؿ  - ب
 100كدرجة غمياف الماء  78ألف درجة غمياف الكحكؿ  - ج
 100غمياف الماء  كدرجة 87ألف درجة غمياف الكحكؿ  - د

.................................................................................... 
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 ىي عبارة عف المكاد التي تنتقؿ عبرىا الحرارة ببطء: -14

 المكاد رديئة التكصيؿ لمحرارة -المكاد جيدة التكصيؿ لمحرارة                     ب - أ
 المكاد بطيئة التكصيؿ لمحرارة -حرارة                   دالمكاد سريعة التكصيؿ لم - ج

 كألف البالستيؾ ردمء التكصيؿ لمحرارة :
 يتـ استخدامو في السخاف الشمسي - أ
 تستخدـ مقابض بالستيكية لطناجر المطبخ - ب
 يستخدـ في صناعة مكازيف الحرارة - ج
 تنتقؿ الحرارة عبره مف الطرؼ الساخف إلى الطرؼ البارد - د

.................................................................................... 
 تسمى طريقة انتقاؿ الحرارة في السكائؿ بطريقة : -15

 االنتقاؿ الدكراني -الحمؿ           د -ج    التكصيؿ      -اإلشعاع         ب - أ
 كذلؾ بسبب:

 الجزيئات الساخنة مكانياارتفاع الجزيئات الباردة إلى أعمى كىبكط  - أ
 ارتفاع الجزيئات الساخنة إلى أعمى كىبكط الجزيئات الباردة مكانيا - ب
 انتقاؿ الحرارة مف الجزء الساخف إلى الجزء البارد دكف انتقاؿ الجزيئات نفسيا - ج
 انتقاؿ الحرارة مف الجزء البارد إلى الجزء الساخف دكف انتقاؿ الجزيئات نفسيا - د

.................................................................................... 
 عبارة عف بالكف يحمؽ في الجك نتيجة لتسخيف اليكاء بداخمو : -16

طنجرة   -الثيرمكس        د -المنطاد         ج-السخاف الشمسي          ب - أ
 الضغط

 حيث أنو عند تسخيف اليكاء :
 ينقص حجمو ككثافتو-ب    ثافتو                       يزداد حجمو كك - أ
 ينقص حجمو كتزداد كثافتو -د      ؿ كثافتو                 يزداد حجمو كتق - ج

.................................................................................... 
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 س يعرؼ ب:4ألقؿ مف  ظاىرة فيزيائية تحدث في الماء عند تبريده المستمر -17
 درجة شذكذ الماء -درجة اتزاف الماء                           ب - أ
 االتزاف الحرارم -التدرج السمسيكسي                          د - ج

 حيث أنو :
 ينقص حجـ الماء كتزداد كثافتو-يزداد حجـ الماء كتقؿ كثافتو                   ب - أ

 ينقص حجـ الماء كتقؿ كثافتو -اء كتزداد كثافتو                ديزداد حجـ الم -ج          

.................................................................................... 
 تنتقؿ الحرارة بكاسطة التصادمات الجزيئية في: -18

 المكائع  -المكاد الصمبة        د -ج   المكاد الغازية    -مة        بالمكاد السائ - أ
 حيث أنو تنتقؿ الحرارة :

 مف جزمء آلخر بالتصادـ كيتضمف ذلؾ مغادرة الجزيئات ألماكنيا. - أ
 مف جزمء آلخر بالتصادـ كال يتضمف ذلؾ مغادرة الجزيئات ألماكنيا.  - ب
 بحركة جزيئات المائع مف المناطؽ السفمى إلى العميا كيتضمف مغادرة الجزيئات - ج

 الساخنة أماكنيا.
بحركة جزيئات المائع مف المناطؽ السفمى إلى العميا كال يتضمف مغادرة الجزيئات  - د

 الساخنة أماكنيا 
.................................................................................... 

المتعددة, كنحتاجيا ىي شكؿ مف أشكاؿ الطاقة, كخاصة فيزيائية لممادة, ليا مصادرىا  -19
 في حياتنا بشكؿ يكمي كمألكؼ:

 االتزاف الحرارم -السعر الحرارم   د -كمية الحرارة     ج-الحرارة         ب - أ
 حيث أف:

 كجكدىا يسبب اإلحساس بالسخكنة كفي حالة فقدىا تسبب البركدة - أ
 كجكدىا يسبب اإلحساس بالبركدة كفقدىا يسبب اإلحساس بالسخكنة - ب
 لممادة ليس ليا عالقة باإلحساس بالبركدة أك السخكنة خاصة فيزيائية - ج
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 خاصة فيزيائية لممادة كتنتقؿ عند تساكم كمية الحرارة المكتسبة كالمفقكدة - د
.................................................................................... 

 ا انتقاؿ الحرارة منو أك إليو؟كيتكقؼ عميي الحالة الحرارية التي يكجد عمييا الجسـ, -20
 االتزاف الحرارم -كمية الحرارة    د -درجة الحرارة   ج-السعر الحرارم     ب -أ   

 كذلؾ ألنو:
 كمما زادت حركة جزيئات المادة انخفضت حرارتيا - أ
 كمما زادت حركة جزيئات المادة زادت حرارتيا - ب
 كمما زادت حركة جزيئات المادة زادت البركدة فييا - ج
 كمما زادت حركة جزيئات المادة زادت الصالبة فييا - د

.................................................................................... 
 طريقة انتقاؿ الحرارة في السكائؿ كالغازات: -21

 االنتشار -د       اإلشعاع     -الحمؿ           ج-التكصيؿ             ب - أ
 كذلؾ بسبب :

 بعد الجزيئات عف بعضيا البعض في الحالة السائمة كالغازية - أ
 قرب الجزيئات مف بعضيا البعض في الحالة السائمة كالغازية - ب
 انتقاؿ الحرارة مف جزمء ألخر بالتكصيؿ - ج
 اشعاع الجزيئات - د

.................................................................................... 
 يحدد تدريج مقياس الحرارة السيمسيكسي  بنقطتيف ثابتتيف ىما : -22

 س 10 –صفر س  -س                   ب 100 –صفر س  - أ
 س 100 –س 20 -س                      د 50 –صفر س  - ج

 كذلؾ ألف :
 س100يغمي الماء عند صفر س كيتجمد عند  - أ
 س كيتجمد عف صفر س 50يغمي الماء عند  - ب
 س 10س كيتجمد عند  100يغمي الماء عند  - ج
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 س كيتجمد عند صفر س 100يغمي الماء عند  - د
.................................................................................... 

 
تطبيقان لمفيـك تمدد المكاد الصمبة بالحرارة, أراد رجؿ أف يغمؽ ثقب طنجرة مف األلمكنيـك  -23

 فاستخدـ لذلؾ مادة :
 األلمكنيـك -النحاس           د -الحديد        ج-ير          بالقصد - أ

 كذلؾ حتى :
 يككف مقدار تمدد كتقمص مادة الطنجرة كالمادة التي أغمؽ بيا الثقب متساكيا - أ
 يككف مقدار تمدد مادة الطنجرة أكبر مف مقدار تمدد المادة التي أغمؽ بيا الثقب. - ب
 مقدار تمدد المادة التي أغمؽ بيا الثقب.يككف مقدار تمدد مادة الطنجرة أقؿ مف  - ج
 يككف مقدار تقمص مادة الطنجرة أكبر مف مقدار تقمص المادة التي أغمؽ بيا الثقب - د

.................................................................................... 
 :ميزاف الحرارة الذم يستخدـ لدرجات الحرارة المرتفعة نسبيان  -24

 ميزاف الحرارة الزئبقي -ميزاف الحرارة الكحكلي                          ب - أ
 ميزاف الحرارة اإللكتركني -ميزاف الحرارة ذك النيايتيف                      د - ج

 كالسبب العممي لعدـ انكساره عند قياس درجة غمياف الماء :
 ألف درجة غمياف الكحكؿ أعمى مف درجة غمياف الماء - أ
 درجة غمياف الماء أعمى مف درجة غمياف الكحكؿألف  - ب
 ألف درجة غمياف الزئبؽ أعمى مف درجة غمياف الماء - ج
 ألف درجة غمياف الماء أعمى مف درجة غمياف الزئبؽ - د

.................................................................................... 
 تعّرؼ الحرارة النكعية بأنيا : -25

 مف صفات المادة تحدد انتقاؿ الحرارة بيف األجساـ عند اتصاليا معان.صفة  - أ
 غـ مف الماء درجة سيمسيكسية كاحدة. 1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة  - ب
 كغـ مف المادة درجة سيمسيكسية كاحدة.1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  - ج
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 خاصة فيزيائية لممادة تسبب اإلحساس بالسخكنة. - د
 ستخدـ الماء في تبريد محركات السيارات ألف :لذلؾ ي

 الماء رخيص الثمف-ب    النكعية لمماء قميمة            الحرارة  - أ
 الماء ال يتأثر بحرارة األجساـ األخرل  -د     ة النكعية لمماء عالية         الحرار  - ج

.................................................................................... 
 الحيكية: الالزمة لقياـ الجسـ بكظائفو طاقةتصؼ بالتنكع كتكفير السعرات الالذم ي الغذاء -26

 الغذاء المحكمي -الغذاء النباتي                                  ب - أ
 الغذاء الغير متكازف -الغذاء المتكازف                               د - ج

 فإف حاجة طالب في الصؼ السابع مف السعرات الحرارية تبمغ يكميان:لذلؾ 
 كيمك سعر يكميا 2600 - أ
 كيمك سعر يكميا 2700 - ب
 كيمك سعر يكميا 2800 - ت
 كيمك سعر يكميا 2900 - ث

.................................................................................... 
 اتصالو بجسـ أكثر سخكنة:زيادة درجة حرارة الجسـ بسبب  -27

 الجسـ الفاقد لمحرارة-الجسـ المكتسب لمحرارة                           ب - أ
 الجسـ المتزف حراريان  -الجسـ الباعث لمحرارة                            د - ج

 كذلؾ بسبب:
 انتقاؿ الحرارة مف الجسـ ذم الحرارة األعمى إلى الجسـ ذم الحرارة األقؿ - أ
 د المكاد الصمبة بالحرارة األجساـ تفاكت تمد - ب
 بسبب تمدد المكاد الغازية بالحرارة - ح
 بسبب ظاىرة شذكذ الماء - د

.................................................................................... 
 في الشكؿ المقابؿ الجسـ الفاقد لمحرارة ىك الجسـ : -28

 الجسـ )ب(-ب   الجسـ )أ(                       - أ
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 الجسماف )أ, ب( في حالة اتزاف حرارم -الجسماف )أ, ب(                       د - ج
 كذلؾ ألف :

 الحرارة تنتقؿ مف الجسـ ذم الحرارة األعمى إلى الجسـ ذم الحرارة األقؿ - أ
 الحرارة تنتقؿ مف الجسـ ذم الحرارة األقؿ إلى الجسـ ذم الحرارة األعمى - ب
 درجة الحرارة في حالة اتزاف حرارم دائمان  األجساـ المختمفة في - ج
 الحرارة ال تنتقؿ بيف األجساـ. - د

.................................................................................... 
 الظاىرة الفيزيائية المرتبطة بانتفاخ بالكف المنطاد ىي: -29

 تمدد المكاد السائمة -ب   تمدد المكاد الصمبة                             - أ
 اختالؼ تمدد المكاد الصمبة -تمدد المكاد الغازية                               د - ج

 كذلؾ بسبب:
 ضغط جزيئات الغاز عمى جدراف البالكف بسبب تأثره بالحرارة - أ
 زيادة حجـ المادة في حالة السيكلة عند تسخينيا - ب
 تكقؼ انتقاؿ الحرارة عند االتزاف الحرارم - ج
 ظاىرة شذكذ الماء - د

.................................................................................... 
الطريقة التي تنتقؿ بيا الحرارة في الفراغ في جميع التجاىات كبسرعة تساكم سرعة  -30

 الضكء :
 حمؿال -التصادمات الجزيئية           د -التكصيؿ       ج-اإلشعاع         ب - أ

 كذلؾ ألنيا :
 

 تحتاج لجزيئات لحمؿ الطاقة الحرارية أثناء نقميا - أ
 تحتاج مكجات خاصة لحمؿ الطاقة الحرارية أثناء نقميا - ب
 تنتقؿ الحرارة عف طريؽ حركة جزيئات المائع مف أسفؿ إلى أعمى - ج
 تنتقؿ الحرارة مف جزمء آلخر مع مغادرة الجزيئات ألماكنيا - د
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 4ممحؽ رقـ 

 لختبار تشخيص التصكرات البديمة اإلجابة النمكذجية

 

 
 رقـ السؤاؿ

  اإلجابات الصحيحة
 رقـ السؤاؿ

 اإلجابات الصحيحة

 الشؽ الثاني الشؽ األكؿ الشؽ الثاني الشؽ األكؿ
 ج ب 16 أ ب 1
 أ ب 17 د د 2
 ب ج 18 أ ج 3
 أ أ 19 أ أ 4
 ب ب 20 ج د 5
 أ ب 21 ب أ 6
 د أ 22 ب أ 7
 أ د 23 ج د 8
 ج ب 24 ب أ 9
 ج ج 25 أ أ 10
 ب ج 26 أ ج 11
 أ أ 27 ج د 12
 أ أ 28 ج أ 13
 أ ج 29 ب ب 14
 ب أ 30 ب ج 15
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 5ممحؽ رقـ 

 معمـ العمكـخطاب تحكيـ دليؿ 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 

 السيد/ة: ....................................... حفظكـ اهلل

 تحية طيبة كبعد ..

 المكضكع/ تحكيـ دليؿ معمـ عمـك

يقـك الباحث رمزم عمي عيسى بإجراء دراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في 
 المناىج كطرؽ التدريس مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية, كىي بعنكاف 

( في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ PDEODE" أثر استراتيجية األبعاد السداسية )
 العممية لطمبة الصؼ السابع األساسي بغزة"

( لمكحدة PDEODEدليؿ معمـ كفقان الستراتيجية األبعاد السداسية )كاستمـز ذلؾ إعداد 
 كالمطمكب مف سيادتكـ مراعاة التحكيـ في األمكر التالية: الثامنة )الحرارة في حياتنا( 

 الدقة العممية كالمغكية 
  كضكح الخطكات اإلجرائية لخطكات استراتيجية األبعاد السداسية 
 صياغة األىداؼ العامة كاإلجرائية 
 مناسبة المصادر كالكسائؿ لتحقيؽ األىداؼ كتنفيذ األنشطة 
 مالئمة تكزيع األنشطة عمى الخطكات اإلجرائية الستراتيجية االبعاد السداسية 
 كضكح التساؤالت التي تـ صياغتيا 
 ي أساليب التقكيـالتنكع ف 
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 (6ملحق رقم )

 دلٌل المعلم

 

 غزة –الجامعة اإلسالمٌة 

 شؤون البحث العلمً والدراسات العلٌا 

 كلٌة التربٌة 

 ماجستٌر مناهج وطرق تدرٌس

 

دليؿ معمـ العمـك في تدريس الكحدة الثامنة "الحرارة في حياتنا" مف كتاب العمكـ 
 (PDEODEلستراتيجية األبعاد السداسية )الصؼ السابع األساسي كفقان 

 
 الباحث إعداد

 رمزم عمي عيسى

 

 اشراؼ

 د. صالح الناقة

 أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المشارؾ

 كمية التربية_ الجامعة اإلسالمية بغزة
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 مقدمة الدليؿ:

 معممي العمـك األفاضؿ.. السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو   

 , كالدراسات التربكية األدبيات دراسة خالؿ مف إعداده تـ كقد الدليؿ, ىذا يديؾ بيف نضع   
عمكمان, حيث االستراتيجية المستندة ليا الدراسة الحالية كىي  البنائية بالنظرية المرتبطة

 لتدريس بو لالسترشاد لؾ ىذا الدليؿ خصص كقد (,PDEODEاستراتيجية األبعاد السداسية )
 صياغة اعادة كتـ  ي حياتنا( مف كتاب العمكـ لمصؼ السابع األساسيالثامنة )الحرارة ف الكحدة
  .الستراتيجية األبعاد السداسية االجرائية لخطكات ؿ كفقان  الدركس

  :يمي ما عمى الدليؿ كيشتمؿ

 .مقدمة الدليؿ, كنبذة عامة عف االستراتيجية, كتكجييات عامة تتعمؽ بتدريس الكحدة 
 كالتكزيع الزمني لممكضكعات المراد تدريسيا.بمبحث العمكـ األىداؼ العامة المتعمقة , 
 :خطة السير في تدريس الكحدة كتتضمف ما يمي 

  اإلجرائية األىداؼ -
 التعممية التعميمية كالكسائؿ المصادر -
 (PDEODEاألبعاد السداسية ) الستراتيجية االجرائية الخطكات -
 أكراؽ عمؿ -
 الكاجب البيتي -

 (:PDEODEاألبعاد السداسية )نبذة عف استراتيجية 

استراتيجية تدريس قائمة عمى المنحى البنائي, تعمؿ عمى تييئة الطمبة لتصدر المكاقؼ     
التعميمية كالمشكالت الحقيقية مف خالؿ خطكات كاعية كمنظمة كدقيقة تؤدم إلى إحداث 

ناسب كمف خالؿ السمكؾ التعميمي المرغكب فيو لدل المتعمـ, مف خالؿ تكفير مناخ تعميمي م
زيادة دافعية المتعمـ كتحفيزه كتنمية ركح المثابرة لديو كتكجييو بشكؿ عممي لحؿ المشكالت 
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الحقيقية التي تكاجيو, كذلؾ عبر ست خطكات ىي: التنبؤ, المناقشة, التفسير, المالحظة, 
 المناقشة, التفسير.

 :(PDEODE)خطكات استراتيجية األبعاد السداسية 

حيث يقكـ المعمـ بتقديـ الظاىرة أك المفيكـ المراد تعممو لمتالميذ,  :(prediction)التنبؤ  أكال:
ثـ يترؾ ليـ الفرصة لمتنبؤ بمخرجات أك نتائج الظاىرة المطركحة عمى أف يككف ذلؾ بشكؿ 

 فردم كتقديـ تبريرات منطقية لما قدمكه مف تنبؤات.

في ىذه الخطكة يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمتالميذ يسمح  :(discuss)المناقشة ثانيان: 
 بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة لطرح أفكارىـ كمناقشتيا.

: كىنا يطمب المعمـ مف تالميذ كؿ مجمكعة أف يصمكا  (explain)الشرح  أك التفسيرثالثان: 
المجمكعات األخرل مف خالؿ إلى تفسيرات لمظاىرة المطركحة عمييـ كتبادؿ النتائج مع 

 مناقشات جماعية.

: كىنا يالحظ التالميذ التغيرات في الظاىرة , كعمى المعمـ أف (observe)المالحظة رابعان: 
 يرشدىـ لعمؿ مالحظات متعمقة بالمفيـك الجديد المعركض عمييـ.

ؿ المالحظات : يطمب المعمـ مف تالميذه تعديؿ تنبؤاتيـ مف خال(discuss): المناقشة خامسان 
الفعمية التي سجمكىا في الخطكة السابقة, كىذا يتطمب مف التالميذ القياـ بعممية التحميؿ كالمقارنة 

 كنقد أفكار بعضيـ البعض.

: يكاجو التالميذ التناقضات المكجكدة بيف المالحظات كالتنبؤات  (explain)التفسير سادسان: 
 يح.مف خالؿ التناقضات يصمكا لممعمكمة بشكؿ صح

:  األىداؼ العامة لتدريس مبحث العمـك

اهلل في أكالن: مساعدة المتعمميف عمى تعميؽ العقيدة اإلسالمية في نفكسيـ كترسيخ اإليماف ب
 يجابية نحك اإلسالـ.قمكبيـ, كتنمية اتجاىات إ
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 ثانيان: مساعدة المتعمـ عمى كسب معمكمات عممية مناسبة بصكرة كظيفية.

 المتعمـ عمى كسب ميارات عممية مناسبة.ثالثان: مساعدة 

 رابعان: تدريب المتعمـ عمى ممارسة األسمكب العممي في التفكير.

 خامسان: مساعدة المتعمـ عمى كسب اتجاىات عممية مناسبة بطريقة كظيفية.

 سادسان: مساعدة المتعمـ عمى كسب االىتمامات أك الميكؿ العممية المناسبة بطريقة كظيفية.

 مساعدة المتعمـ عمى كسب صفة تذكؽ العمـ كتقدير جيكد العمماء.  سابعان: 

 التكزيع الزمني لمكضكعات الكحدة الثامنة " الحرارة في حياتنا" :

 الشير عدد الحصص مكضكع الدرس
 مارس 28_ 24 4 درجة الحرارة
 ابريؿ 2مارس_  29 4 كمية الحرارة
 ابريؿ 6_  3 4 تمدد الحرارة

 ابريؿ 11_ 7 4 انتقاؿ الحرارة
 

 تاريخ اجراء الختبار القبمي كالختبار البعدم 

 التاريخ االختبار
 15/3/2016 االختبار القبمي
 16/4/2016 االختبار البعدم
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 األىداؼ السمككية

 الحرارة, درجة الحرارة.أف يكضح المقصكد ب  .1
 أف يحدد العالقة بيف درجة السخكنة كدرجة الحرارة لمجسـ عمميان. .2
 أف يحدد اتجاه انتقاؿ الحرارة بيف األجساـ. .3
 أف يتعرؼ طرؽ قياس درجة الحرارة عمميان. .4
 أف يستنتج عدـ فعالية قياس درجة الحرارة باستخداـ الممس. .5

 

 مصادر التعمـ

 أطباؽ مدرسيكتاب  شمعة ماء فاتر

 أكراؽ عمؿ (2ميزاف زئبقي عدد ) (2كأس زجاجي عدد ) مكعب جميدك  ماء بارد

 ليب بنسف طباشير ممكف جميد مجركش ماء ساخف

 المفاىيـ

 ميزاف الحرارة درجة الحرارة الحرارة

 

 

 

 3عدد الحصص :                       الدرس األول : درجة الحرارة           
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 أف يحدد العالقة بيف درجة السخكنة كدرجة الحرارة لمجسـ عمميان  .1
 
 

 المرحمة

 
 كاإلجراءاتالنشطة 

 
 

 دكر الطالب دكر المعمـ التقكيـ
 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

يقدـ المعمـ مجمكعة مف الظكاىر كاألسئمة ذات 
العالقة بالمفاىيـ البديمة المراد تعديميا عند 

 الطالب كىي الحرارة, درجة الحرارة .
 مثاؿ : 

.مناقشة الطالب في صكر الكحدة في 
 .61الصفحة

 يديؾ؟..بماذا تشعر بعد فرؾ 
 .ماذا يختمؼ فصؿ الصيؼ عف فصؿ الشتاء؟

 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في 
ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات بصحة 

 تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .
يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 

 بشكؿ فردم .

يقكـ الطالب باإلجابة 
عمى األسئمة المرتبطة 
بالمفاىيـ التي قدميا 
المعمـ كمحاكلة تبرير 
االجابات بشكؿ فردم 

. 

االستماع 
إلى إجابات 

الطمبة 
كمناقشتيـ 

في اجاباتيـ 
. 

 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 
 لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ جماعي .

الطمبة بمناقشة يقـك 
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 
مجمكعات كاستبعاد 

 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
كمراقبة 
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف يصمكا 
إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة المطركحة عمييـ 
كتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل مف خالؿ 

 عية مناقشة جما

يصؿ الطمبة لحؿ 
االسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل .

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .
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 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
بالمفيـك الجديد المعركض عمييـ كيتـ استثارة 

الحرارة تفكير الطمبة لمبحث عف تعريؼ ؿ 
 كدرجة الحرارة .

 
يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى أف 
الحرارة ىي خاصة فيزيائية لممادة تسبب 

 االحساس بالسخكنة.
كأف درجة الحرارة ىي صفة مف صفات المادة 
تميزىا عف غيرىا كترتبط بحركة جزيئاتيا, 
كترتفع درجة حرارة الجسـ كمما زادت حركة ىذه 

 الجزيئات.
 
جو المعمـ الطمبة لإلجابة عف اسئمة نشاط رقـ يك 
 (.1( مف كرقة العمؿ رقـ )1)

يختبر الطمبة إجاباتيـ 
مف خالؿ إجراء 
النشاط عمى شكؿ 

 مجمكعات .
اإلجابة عف نشاط رقـ 

 ( مف كرقة العمؿ.1)

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 

 المناقشة

تـ  يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي
 التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

 ( مع طمبتو . 1يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ )

يقـك الطمبة بعممية 
التحميؿ كالمقارنة كنقد 
األفكار كتعديؿ 
تنبؤاتيـ  في حالة كاف 
ىناؾ تعارض بينيا 
كبيف المالحظات أما 
في حالة تطابؽ 
التنبؤات مع 
المالحظات يقـك 
الطمبة بتأكيد ما 

 ا إليو .تكصمك 

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة

 
 

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة, كطرح عدد مف 
األسئمة عمييـ في سبيؿ حؿ التناقضات المترسبة 

يكاجو الطمبة جميع 
التناقضات المكجكدة  

متابعة 
الطمبة 
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ضمف معتقداتيـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ  التفسير
 إلييـ بشكؿ سميـ

بيف المالحظات 
 كالتنبؤات بحيث يصبح
المفيكـ كاضحان لدل 

 الطمبة .

كتقديـ 
التغذية 

 الراجعة ليـ 

 

 .أف يحدد اتجاه انتقاؿ الحرارة بيف األجساـ2

 
 

 المرحمة

 
 النشطة كاإلجراءات

 

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

يقدـ المعمـ مجمكعة مف الظكاىر كاألسئمة 
البديمة المراد تعديميا  ذات العالقة بالمفاىيـ

عند الطالب كالتي ليا عالقة بدراسة ظاىرة 
 اتجاه انتقاؿ الحرارة بيف األجساـ.

 مثاؿ : 
.عندما تضع يدؾ في ماء بارد بماذا 

 تشعر؟ كلماذا؟.
.متى تنتقؿ الحرارة مف جسـ آلخر؟ كفي 

 أم اتجاه؟.
لماذا ينصير مكعب الجميد عند كضعو في 

 كأس عصير؟.
سخف اليابسة في الصباح أسرع مف .لماذا ت

 ماء البحر؟.
.لماذا نشعر بسخكنة ممعقة مكضكعة في 

 ككب شام ساخف؟
 

يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ 

يقكـ الطالب باإلجابة عمى 
األسئمة المرتبطة بالمفاىيـ 
التي قدميا المعمـ كمحاكلة 
تبرير االجابات بشكؿ فردم 

. 

االستماع 
إلى إجابات 

الطمبة 
كمناقشتيـ 

في اجاباتيـ 
. 
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في ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات 
 بصحة تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .

يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ 
 التنبؤات بشكؿ فردم .

 
 

 المناقشة

يقـك المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب 
يسمح بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات 

فكار كمناقشتيا كتأمميا لممناقشة لطرح األ
 بشكؿ جماعي.

يقكـ الطمبة بمناقشة أفكارىـ 
جاباتيـ في مجمكعات  كا 
 كاستبعاد التنبؤات الخاطئة .

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
كمراقبة 
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة 

النتائج مع المطركحة عمييـ كتبادؿ 
المجمكعات األخرل مف خالؿ مناقشة 

 جماعية

يصؿ الطمبة لحؿ االسئمة 
بشكؿ تعاكني في مجمكعات 
صغيرة ثـ مناقشة أفكارىـ 

 مع المجمكعات األخرل .

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات 
متعمقة بالمفيكـ الجديد المعركض عمييـ 
كيتـ استثارة تفكير الطمبة لمبحث عف 

 طريقة تحديد اتجاه انتقاؿ الحرارة.
يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى 
أف الحرارة تنتقؿ مف الجسـ ذم درجة 
الحرارة األعمى إلى الجسـ ذم درجة 
الحرارة األقؿ, كيستمر سرياف الحرارة 

 بينيما إلى أف تتساكل درجتاىما.
مبة لإلجابة عف اسئمة يكجو المعمـ الط

 (.1( مف كرقة العمؿ رقـ )1نشاط رقـ )

يختبر الطمبة إجاباتيـ مف 
خالؿ إجراء النشاط عمى 

 شكؿ مجمكعات .
( 1اإلجابة عف نشاط رقـ )

 مف كرقة العمؿ.

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات 
 إلييا في المرحمة السابقة.التي تـ التكصؿ 

( مع طمبتو 1يقكـ المعمـ بحؿ نشاط رقـ )

يقكـ الطمبة بعممية التحميؿ 
كالمقارنة كنقد األفكار 
كتعديؿ تنبؤاتيـ  في حالة 

عدد  رصد
اإلجابات 
 الصحيحة
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كاف ىناؾ تعارض بينيا  . 
كبيف المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات مع 
المالحظات يقكـ الطمبة 

 بتأكيد ما تكصمكا إليو.
 
 

 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد 
مف األسئمة عمييـ في سبيؿ حؿ 
التناقضات المترسبة ضمف معتقداتيـ 
لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ إلييـ بشكؿ 

 سميـ

يكاجو الطمبة جميع 
التناقضات المكجكدة  بيف 
المالحظات كالتنبؤات بحيث 

كاضحان لدل يصبح المفيكـ 
 الطمبة .

متابعة 
الطمبة 
كتقديـ 
التغذية 

 الراجعة ليـ 
 

 . أف يكتشؼ أىمية كجكد أداة لقياس درجة الحرارة3

 . أف يقيس درجة الحرارة باستخداـ بعض مكازيف الحرارة4

 
 

 المرحمة

 
 النشطة كاإلجراءات

 

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

مجمكعة مف األسئمة حكؿ طرؽ يقدـ المعمـ 
 قياس درجة الحرارة .

 مثاؿ : 
.كيؼ تساعد كالد طفؿ عمى تقدير درجة حرارة 
 ابنو المريض؟

 .ما معنى ميزاف الحراة ؟
.ما ىي مكاصفات السائؿ المناسب لميزاف 

 الحرارة؟.

الطالب باإلجابة يقكـ 
عمى األسئمة المرتبطة 
بالمفاىيـ التي قدميا 
المعمـ كمحاكلة تبرير 
 االجابات بشكؿ فردم .

االستماع 
إلى إجابات 

الطمبة 
كمناقشتيـ 

في اجاباتيـ 
. 
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ما أثر الحرارة عمى ارتفاع السائؿ في ميزاف 
 الحرارة أك انخفاضو؟.

 زاف الحرارة في الشكؿ المقابؿ؟ما ىي قراءة مي
 

يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة  الفردية حكؿ 
 المفيـك المثار قبؿ أف تبدأ أم أنشطة .

يراعي المعمـ في ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة 
 إيحاءات بصحة تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .

يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 
 بشكؿ فردم .

 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 

مناقشتيا كتأمميا بشكؿ لطرح األفكار ك 
 جماعي.

يقـك الطمبة بمناقشة 
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 
مجمكعات كاستبعاد 

 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
كمراقبة 
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة المطركحة 

المجمكعات األخرل عمييـ كتبادؿ النتائج مع 
 مف خالؿ مناقشة جماعية

يصؿ الطمبة لحؿ 
االسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل .

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
ة بالمفيكـ الجديد المعركض عمييـ كيتـ استثار 

تفكير الطمبة لمبحث عف تعريؼ مناسب لميزاف 
 الحرارة .

يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى  -
ككف ميزاف الحرارة ىك أداة قياس درجات حرارة 
لى عدـ دقة استخداـ حاسة الممس  األجساـ كا 

 في تقدير درجات حرارة األجساـ.

يختبر الطمبة إجاباتيـ 
مف خالؿ إجراء النشاط 
 عمى شكؿ مجمكعات .

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.2)

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.3)
 

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .
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يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف اسئمة نشاط  -
 (.1مف كرقة العمؿ رقـ ) (2رقـ )
يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط  -

 (.1( مف كرقة العمؿ رقـ )3رقـ )
 
 

 المناقشة

يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي 
 تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

( كنشاط رقـ 2يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ )
 ( مع طمبتو . 3)

يقكـ الطمبة بعممية 
التحميؿ كالمقارنة كنقد 
األفكار كتعديؿ تنبؤاتيـ  
في حالة كاف ىناؾ 

ينيا كبيف تعارض ب
المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات 
مع المالحظات يقـك 
الطمبة بتأكيد ما تكصمكا 

 إليو.

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة

 
 

 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد مف 
األسئمة عمييـ في سبيؿ حؿ التناقضات 
المترسبة ضمف معتقداتيـ لمتأكد مف أف 

 إلييـ بشكؿ سميـالمفيـك كصؿ 

يكاجو الطمبة جميع 
التناقضات المكجكدة  
بيف المالحظات 
كالتنبؤات بحيث يصبح 
المفيكـ كاضحان لدل 

 الطمبة .

متابعة 
الطمبة 
كتقديـ 
التغذية 

 الراجعة ليـ 
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 (1كرقة عمؿ )

 (1نشاط رقـ )

 درجة الحرارة :

 يمزمؾ ما يمي :لتتعرؼ العالقة بيف درجة سخكنة الجسـ كدرجة الحرارة 

 شمعة, مكعب جميد 

  خطكات العمؿ:

  قرب إحدل يديؾ مف ليب الشمعة. -1
 المس باليد األخرل مكعب الجميد .. ثـ حاكؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية: -2

 بماذا تشعر في كؿ حالة؟ كلماذا؟ -
 في أم اتجاه تنتقؿ الحرارة في كؿ حالة؟ -
 ماذا تسمى اليد في كؿ حالة؟ -
 تكتسب حرارة, كأييا تفقدىا في كؿ مف الحاالت اآلتية؟أم األجساـ  -

 ككب عصير بو قطعة جميد. - أ
  ككب شام ساخف في يدؾ. - ب

 نالحظ  أف : 

نشعر بالسخكنة في الخطكة األكلى مف النشاط , في حيف شعرت بالبركدة في 
 الخطكة الثانية
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 (2نشاط رقـ )

 قياس درجة الحرارة :

 لمحكـ عمى درجة حرارة جسـ ما, يمزمؾ ما يمي:لتستنتج أف اليديف غير مناسبتيف 

 أطباؽ, ماء فاتر, ماء ساخف, ماء بارد. 3

 خطكات العمؿ:

 ضع في أحد األطباؽ الماء الفاتر, كفي الثاني الماء الساخف, كفي الثالث الماء البارد. -1
 ضع يدؾ اليمنى في الماء الساخف, كاليسرل في الماء البارد. -2
 ثـ الحظ ما يمي: ضع يدؾ في الماء الفاتر, -3

 بماذا تشعر كؿ مف اليديف؟ -
 ما سبب اختالؼ ىذا الشعكر؟ -
 ىؿ اختمفت درجة حرارة الماء الفاتر؟ ما الذم اختمؼ؟ -
 ىؿ تصمح يداؾ لقياس درجة سخكنة الماء؟ -

 
 
 نالحظ أن :

الٌد ال تصلح لتحدٌد درجة السخونة أو البرودة بدقة، ألن اإلحساس بدرجة 

 اختلف من الٌد الٌمنى إلى الٌد الٌسرى.سخونة الماء الفاتر 
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 (3نشاط رقـ )

 قياس درجة الحرارة:

 لتتعرؼ بعض مكازيف الحرارة ككيفية استخداميا يمزمؾ ما يمي:

 (, ليب بنسف.3(, ميزاف حرارة زئبقي)عدد2ماء, جميد مجركش, كأس زجاجي)عدد

 خطكات العمؿ:

 كاستمر في التسخيف حتى غمياف الماء. ضع كمية مف الماء في كأس عمى ليب بنسف -1
 ضع ميزاف الحرارة الزئبقي في الماء أثناء الغمياف, كسجؿ قراءة الميزاف. -2
 ضع الميزاف الزئبقي اآلخر في الماء العادم, كسجؿ قراءة الميزاف. -3
 ضع ميزاف الحرارة الثالث في الجميد المجركش, كسجؿ قراءتو, ثـ الحظ ما يمي: -4

 في كؿ حالة؟ماذا يحدث لمزئبؽ  -
 ما أثر الحرارة عمى ارتفاع السائؿ في الميزاف أك انخفاضو؟ -

 ما العالقة بيف القيمة العددية التي حصمت عمييا كدرجة حرارة الماء في كؿ حالة؟   
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 الكاجب البيتي
 السؤاؿ األكؿ :

 تدؿ عميو العبارة( سعر    )كضح ما  0.12جراـ مف الحديد=  1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  .1
......................................................................................................

. 

 يستخدـ الماء في تبريد محرؾ السيارة                                            )اذكر السبب ( .2
......................................................................................................

. 

 )مثؿ العالقة بينيما بيانيا(..أك المفقكدة عمى كتمة  المادةتعتمد كمية الحرارة المكتسبة  .3
........................................................................... 

 سعر / جـ س             )كضح المقصكد بالعبارة ( 0.58الحرارة النكعية لمكحكؿ =  .4
...................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 العوامل التً تعتمد علٌها كمٌة الحرارة 

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

 

 ..................... التغٌر فً درجة الحرارة

 أكمل المخطط :

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

 

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

 

 طردٌة
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 األهداف السلوكٌة

 الحرارة، الحرارة النوعٌة، السعر.أن ٌوضح المقصود ب كمٌة  .4

 أن ٌستنتج العالقة بٌن كمٌة الحرارة والكتلة عملٌاً. .2

 أن ٌستنتج العالقة بٌن كمٌة الحرارة والتغٌر فً درجة الحرارة عملٌاً. .3

 أن ٌحدد العالقة بٌن كمٌة الحرارة ونوع المادة عملٌاً. .4

 سبة أو المفقودة لمادة ما.أن ٌستنتج العالقة الرٌاضٌة إلٌجاد كمٌة الحرارة المكت .5

حل مسائل رٌاضٌة تطبٌقٌة حول العالقة الرٌاضٌة لكمٌة الحرارة المكتسبة أو  .6

 المفقودة.

 

 يصبدس انتعهى

 و مصدر حراري مقٌاس كتلة منصب ثالثً شجكخ تسخيٍ
 كتلة من الحدٌد

 كؤوس زجاجٌة متماثلة ملقط كرة من الزجاج ييضاٌ حشاسح صئجقي

 لهب بنسن و ماء طباشٌر ملون مدرسً كتاب أوساق عًم

 انًفبهيى

 السعر الحرارة النوعٌة  كًيخ انحشاسح

 

 

 

 

 4عدد الحصص :         كمٌة الحرارة            الدرس الثانً : 
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 أف يكضح المقصكد ب كمية الحرارة, الحرارة النكعية, السعر .1

 
 

 المرحمة

 
 األنشطة كاإلجراءات

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

يقدـ المعمـ مجمكعة مف الظكاىر كاألسئمة 
ذات العالقة بالمفاىيـ البديمة المراد تعديميا 
عند الطالب  كىي ) كمية الحرارة, الحرارة 

 النكعية, السعر( 
 مثاؿ : 

.ما الذم يكتسبو الجسـ عندما ترتفع درجة 
حرارتو, كما الذم يفقده حيف تنخفض درجة 

 حرارتو؟
 بنكع المادة. .ما عالقة كمية الحرارة

يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ 
في ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات 

 بصحة تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .
يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 

 بشكؿ فردم .

يقكـ الطالب باإلجابة عمى 
األسئمة المرتبطة بالمفيـك 
التي قدميا المعمـ كمحاكلة 
تبرير االجابات بشكؿ 

 فردم .

االستماع 
إلى إجابات 

الطمبة 
كمناقشتيـ 

في اجاباتيـ 
. 

 
 

 المناقشة

يقـك المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 
لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ 

 جماعي

يقكـ الطمبة بمناقشة 
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 

عات كاستبعاد مجمك 
 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
كمراقبة 
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة 
المطركحة عمييـ كتبادؿ النتائج مع 

يصؿ الطمبة لحؿ االسئمة 
بشكؿ تعاكني في 
مجمكعات صغيرة ثـ 

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 
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المجمكعات األخرل مف خالؿ مناقشة 
 جماعية

مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل .

 كمشاركتيـ .

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
بالمفيكـ الجديد المعركض عمييـ كيتـ 
استثارة تفكير الطمبة لمبحث عف تعريؼ 

 رارة كالحرارة النكعية كالسعر .لكمية الح
 

يكجو المعمـ تفكير طمبتو إلى أف كمية 
الحرارة ىي مقدار الطاقة التي يكتسبيا 
 الجسـ أك يفقدىا عندما تتغير درجة حرارتو.

كأف الحرارة النكعية ىي كمية الحرارة الالزمة 
غـ مف الجسـ درجة 1لرفع درجة حرارة 
 سيمسيكسية كاحدة.
عف كمية الحرارة الالزمة  كأف السعر عبارة

غـ مف الماء درجة سيمسيكسية  1لرفع درجة 
 كاحدة
 
 

يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف اسئمة نشاط 
 (.2( مف كرقة العمؿ رقـ )1رقـ )

( 1اإلجابة عف نشاط رقـ )
 مف كرقة العمؿ.

 
 

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 

 المناقشة

بالمالحظات يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة 
 التي تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

 ( مع طمبتو . 1يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ )

يقكـ الطمبة بعممية التحميؿ 
كالمقارنة كنقد األفكار 
كتعديؿ تنبؤاتيـ  في حالة 
كاف ىناؾ تعارض بينيا 
كبيف المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات مع 
المالحظات يقكـ الطمبة 

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة
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 بتأكيد ما تكصمكا إليو

 
 

 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد 
مف األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيـك 

 كصؿ إلييـ بشكؿ سميـ

يكاجو الطمبة أية تناقضات 
بيف المالحظات كالتنبؤات 
بحيث يصبح المفيـك 

 كاضحا لدل الطمبة .

متابعة 
الطمبة 

تقديـ ك 
التغذية 

 الراجعة ليـ 
 أف يستنتج العالقة بيف كمية الحرارة كالكتمة عمميان  .2

 أف يستنتج العالقة بيف كمية الحرارة كدرجة الحرارة عمميان  .3

 أف يستنتج العالقة بيف كمية الحرارة كالتغير في درجة الحرارة عمميان  .4

 عمميان  أف يحدد العالقة بيف كمية الحرارة كنكع المادة .5

 
 

 المرحمة

 
 األنشطة كاإلجراءات

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة 
بالعالقة بيف كمية الحرارة ككؿ مف كتمة المادة 

 كالتغير في درجة حرارتيا كنكعيا 
 مثاؿ : 

.أييما يحتاج كمية حرارة أكبر لرفع درجة 
درجة سيمسيكسية كاحدة, كتمة مف  حرارتو

 الحديد أـ الكتمة ذاتيا مف الذىب؟
.لماذا ترتفع درجة حرارة الرمؿ أكثر مف درجة 
حرارة الماء المعرضيف لنفس ظركؼ 

يقكـ الطالب باإلجابة 
عمى األسئمة المرتبطة 
بالمفيـك التي قدميا 
المعمـ كمحاكلة تبرير 
 االجابات بشكؿ فردم .

االستماع 
ابات إلى إج
الطمبة 

كمناقشتيـ 
في اجاباتيـ 

. 
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 التسخيف؟.
لماذا تسخف بعض أنكاع الصخكر عند شركؽ 

 الشمس أسرع مف غيرىا في المكاف نفسو؟.
  

كيراعي المعمـ في يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة 
ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات بصحة 

 تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .
يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 

 بشكؿ فردم .
 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 
 لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ جماعي

يقكـ الطمبة بمناقشة 
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 
مجمكعات كاستبعاد 

 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
كمراقبة 
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة المطركحة 
عمييـ كتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل 

 مف خالؿ مناقشة جماعية

يصؿ الطمبة لحؿ 
االسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 

 لمجمكعات األخرل .ا

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
بالمفيكـ الجديد المعركض عمييـ كيتـ استثارة 
تفكير الطمبة لمبحث عف العالقة بيف كمية 
الحرارة ك كتمة المادة كالتغير في درجة حرارتيا 

 كنكعيا.
تكجيو تفكير طمبتو إلى أف .يركز المعمـ عمى 

العالقة بيف كتمة الجسـ ككمية الحرارة طردية 
حيث يمـز كمية أكبر مف الحرارة كمما كانت 
 كتمة الجسـ أكبر.

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.2)

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.3)
 

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .
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.يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى أنو 
تزداد كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

 الجسـ بازدياد درجة الحرارة.
تكجيو تفكير طمبتو إلى .يركز المعمـ عمى 

أىمية نكع المادة في تحديد كمية الحرارة , 
حيث أنو تختمؼ كمية الحرارة الالزمة لتسخيف 
كتؿ متساكية مف مكاد مختمفة إلحداث التغيير 

 نفسو في درجة الحرارة.
يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى كحدة 
قياس كمية الحرارة كىي )السعر( كىك كمية 

غـ مف الماء درجة 1رة الالزمة لرفع درجة الحرا
 سيمسيكسية كاحدة.

يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف اسئمة نشاط 
 (.2( مف كرقة العمؿ رقـ )3( كرقـ )2رقـ )

 
 

 قشةالمنا

يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي 
 تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

( كنشاط رقـ 2يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ )
 ( مع طمبتو . 3)

يقـك الطمبة بعممية 
التحميؿ كالمقارنة كنقد 
األفكار كتعديؿ تنبؤاتيـ  
في حالة كاف ىناؾ 
تعارض بينيا كبيف 
المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات 
مع المالحظات يقـك 
الطمبة بتأكيد ما تكصمكا 

 إليو

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة

 
 

 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد مف 
األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ 

 إلييـ بشكؿ سميـ

يكاجو الطمبة أية 
تناقضات بيف 
المالحظات كالتنبؤات 

بح المفيـك بحيث يص

متابعة 
الطمبة 
كتقديـ 
التغذية 
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 الراجعة ليـ  كاضحا لدل الطمبة .

أف يستنتج العالقة الرياضية إليجاد كمية الحرارة المكتسبة أك المفقكدة لمادة  .6
 ما.

حؿ مسائؿ رياضية تطبيقية حكؿ العالقة الرياضية لكمية الحرارة المكتسبة أك  .7
 المفقكدة

 
 

 المرحمة

 
 كاإلجراءاتاألنشطة 

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة 
 بالعكامؿ المؤثرة بكمية الحرارة.

 مثاؿ : 
.ما العالقة بيف كمية الحرارة المكتسبة أك 
المفقكدة ككؿ مف, كتمة الجسـ, كالتغير في 

 درجة حرارتو, كحرارتو النكعية؟
 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ  

في ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات 
 بصحة تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .

يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 
 بشكؿ فردم .

يقكـ الطالب باإلجابة 
عمى األسئمة المرتبطة 
بالمفيـك التي قدميا 
المعمـ كمحاكلة تبرير 
 االجابات بشكؿ فردم .

االستماع 
إلى إجابات 

الطمبة 
كمناقشتيـ 

في اجاباتيـ 
. 

 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 
 لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ جماعي

يقكـ الطمبة بمناقشة 
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 

ستبعاد مجمكعات كا

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
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كمراقبة  التنبؤات الخاطئة .
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة المطركحة 
عمييـ كتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل 

 مف خالؿ مناقشة جماعية

يصؿ الطمبة لحؿ 
االسئمة بشكؿ تعاكني 

مجمكعات صغيرة في 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل .

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
بالمفيكـ الجديد المعركض عمييـ كيتـ استثارة 
تفكير الطمبة لمبحث عف تحديد نكع العالقة 

أك المفقكدة الطردية بيف كمية الحرارة المكتسبة 
ككؿ مف كتمة الجسـ كالتغير في درجة حرارتو, 

 كحرارتو النكعية.
 

يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف اسئمة نشاط 
 (.2( مف كرقة العمؿ رقـ )4رقـ )

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.4)
 

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 
 

 المناقشة

بالمالحظات التي يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة 
 تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

 ( مع طمبتو . 4يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ )

يقـك الطمبة بعممية 
التحميؿ كالمقارنة كنقد 
األفكار كتعديؿ تنبؤاتيـ  
في حالة كاف ىناؾ 
تعارض بينيا كبيف 
المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات 
مع المالحظات يقـك 

بتأكيد ما تكصمكا الطمبة 
 إليو

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة
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 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد مف 
األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ 

 إلييـ بشكؿ سميـ

يكاجو الطمبة أية 
تناقضات بيف 
المالحظات كالتنبؤات 
بحيث يصبح المفيـك 

 كاضحا لدل الطمبة .

متابعة 
الطمبة 
كتقديـ 
التغذية 

 الراجعة ليـ 
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 (2كرقة عمؿ )

 (1نشاط رقـ )

 :1كمية الحرارة 

 لتكضح المقصكد بكمية الحرارة, كتستنتج العالقة بينيا كبيف درجة الحرارة يمزمؾ ما يمي:   

 ميزاف حرارة زئبقي.كأساف زجاجيتاف متماثمتاف تمامان, ماء, ليب بنسف, منصب ثالثي, شبكة تسخيف, 

  خطكات العمؿ:

 في الكأس األخرل .  3سـ30في الكأس األكلى , ك  3سـ 100ضع  -1
 قس درجة حرارة الماء في كؿ مف الكأسيف, كسجؿ القراءتيف. -2
 ضع الكأسيف معان فكؽ شبكة التسخيف كما في الشكؿ المجاكر. -3
 دقائؽ مثالن( 5أشعؿ الميب, كانتظر فترة مف الزمف ) -4
 حرارة الماء في كؿ مف الكأسيف, كسجؿ القراءتيف, ثـ الحظ ما يمي:قس درجة  -5

 ىؿ درجة حرارة الماء في كؿ مف الكأسيف كاحدة؟ -
 أييما درجة حرارتو أعمى؟ -
 ىؿ زكد كؿ منيما بالكمية نفسيا مف الحرارة ؟ -
 كيؼ يمكننا جعؿ درجة حرارة الماء المنخفضة في الكأس األكؿ مساكية لدرجة حرارة الماء في -

 الكأس الثانية؟
 ما العالقة بيف كمية الحرارة ككمية الماء)كتمة الماء(؟ -

ماذا تتكقع أف يحدث لك قمت بتسخيف كتمتيف متساكيتيف مف الماء عمى الميب نفسو, كالفترة الزمنية  -
 نفسيا؟

 نالحظ أف :

درجة حرارة الماء في الكأس الثانية اعمى مف درجة حرارة الماء في الكأس األكلى , مع انيما  زكدتا    

نفسيا بالكمية نفسيا مف الحرارة , كحتى ترتفع درجة حرارة الماء في الكعاء األكؿ إلى درجة حرارة الماء 
ىا  بكمية حرارة أكبر , فكمما كانت فإننا نحتاج إلى تسخينيا مدة أطكؿ , أم تزكيدفي الكعاء الثاني , 

 كتمة الجسـ أكبر , كانت كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارتو أكبر .
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 (2نشاط رقـ )

 : 2كمية الحرارة 

 لتبيف العالقة بيف كمية الحرارة كالتغير في درجة الحرارة يمزمؾ ما يمي:   

بنسف, حامؿ ثالثي, شبكة كأساف زجاجيتاف متماثمتاف, ماء, ميزاف حرارة, ليب 
 تسخيف.

 

  خطكات العمؿ:

  ماء في كؿ مف الكأسيف. 3سـ50ضع  -1
 ضعيما فكؽ شبكة التسخيف عمى المنصب الثالثي كما في الشكؿ التالي. -2
 قس درجة حرارة الماء في كؿو مف الكأسيف, كسجؿ القراءتيف. -3
الكأسيف عف الميب, كقس درجة دقائؽ(, ثـ ارفع إحدل  4أشعؿ الميب, كانتظر فترة مف الزمف ) -4

 حرارتيا ثـ سجميا .
دقائؽ مف بداية التسخيف(, قس درجة حرارة الماء في الكاس  8دقائؽ أخرل ) أم  4بعد مركر  -5

 الثانية, كسجؿ القراءة, ثـ الحظ ما يمي: 
 ىؿ درجة حرارة الماء في الكأسيف كاحدة؟ -
كدت كؿ مف الكأسيف بكمية الحرارة نفسيا؟ -  ىؿ زي
 كتمتاف متساكيتاف لمماء في الكأسيف؟ىؿ ال -
 ما العالقة بيف كمية الحرارة كاالرتفاع في درجة الحرارة؟ -
 ماذا تتكقع أف يحدث لك سخنت الكتمتيف لمفترة نفسيا؟ -

 
 نالحظ أن:

درجة حرارة الماء فً الكأس الثانٌة كانت أعلى منها فً الكأس األولى، وٌعود ذلك إلى أن    

التً اكتسبتها الكأس األولى، الكأس الثانٌة قد اكتسبت كمٌة من الحرارة أكبر من تلك 

 مع أن درجة الحرارة االبتدائٌة لكل منهما كانت متساوٌة
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 (3نشاط رقـ )

 : 3كمية الحرارة

 لتبيف العالقة بيف كمية الحرارة كنكع المادة يمزمؾ ما يمي :    

(, 3كرة مف الزجاج, كتمة مف الحديد, ماء, كؤكس زجاجية متماثمة عدد )
ممقط, مصدر حرارم, ميزاف حرارة, منصب ثالثي, شبكة تسخيف, 

 مقياس كتمة.

 خطكات العمؿ:

 باستخداـ مقياس الكتمة.تأكد مف أف كتمة كرة الزجاج تساكم كتمة الحديد  -1
 سخف كتمة الحديد ككرة الزجاج إلى درجة الحرارة نفسيا, كذلؾ بكضعيما في ماء يغمي. -2
 ضع في كأسيف كميتيف متساكيتيف مف الماء البارد. -3
باستخداـ الممقط, كفي المحظة نفسيا ألًؽ كرة الزجاج في الكأس األكلى, ككتمة الحديد في الكأس  -4

 ي دقيقة.الثانية, كانتظر حكال
 قس درجة حرارة الماء في كؿ مف الكأسيف, كسجؿ القراءتيف , ثـ الحظ ما يمي: -5

 أم الكأسيف ارتفعت درجة حرارتيا أكثر؟ -
 ىؿ زكدت القطعتاف بنفس كمية الحرارة؟ كيؼ عرفت ذلؾ؟ -
 ما عالقة ذلؾ بنكع المادة؟ -

 

 نالحظ أف : 

درجة حرارة الماء الذم القيت فيو كتمة الحديد كانت اعمى مف درجة حرارة الماء الي القيت    
فيو كرة الزجاج , كذلؾ يعني أف كمية الحرارة التي اكسبتيا كتمة الحديد لمكأس كالماء 
المكجكد بداخميما أكبر مف كمية الحرارة التي أكسبتيا كرة الزجاج لمكأس األخرل كالماء 

 د بداخميا , أم اف كمية الحرارة اختمفت باختالؼ نكع المادة .المكجك 
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 (4نشاط رقـ )

 كمية الحرارة المكتسبة أك المفقكدة = 

 الكتمة * الحرارة النكعية * التغير في درجة الحرارة

 السؤاؿ األكؿ :

جـ لرفع درجة حرارتيا مف  200احسب كمية الحرارة التي تحتاجيا قطعة مف الحديد كتمتيا  -1
 سعر/جـ . ٍس ؟؟ 0.12س , عمما باف الحرارة النكعية لمحديد  70ٍس الى  20ٍ

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

.................................................................................... 
 س ؟؟ ٍ 30كجـ مف الماء المغمي عند تبريده الى  1التي يفقدىا  أحسب كمية الحرارة -2

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

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

 

 الكاجب البيتي

 المفيـك العممي المناسب لممفاىيـ العممية التالية:اختر اسـ 

 )الحرارة النكعية ػ التزاف الحرارم ػ كمية الحرارة ػ درجة الحرارة ػ السعة الحرارية ػ السعر(

 الحالة الحرارية التي يكجد عمييا الجسـ كيتكقؼ عمييا انتقاؿ الحرارة منو أك إليو )____________(. -1

 يكتسبيا الجسـ أك يفقدىا عندما تتغير درجة حرارتو )__________________(.مقدار الطاقة التي  -2

 س            )___________________(. ق1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة الجسـ كمو  -3

 س.    )___________________(. ق1جـ مف الجسـ  1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  -4
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 ل عندىا كمية الحرارة المفقكدة مع كمية الحرارة المكتسبة. )_______________(.الحالة التي تتساك  -5

 جـ ماء درجة سمزيكسية كاحدة. )_______________(. 1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  -6

 :لثالسؤاؿ الثا

 س ق 90س سخنت لدرجة حرارة  ق 30جـ كدرجة حرارتيا  300كرة مف الحديد كتمتيا  -1

 س.(, احسب: قك. سعر / جـ. 12)عمما بأف الحرارة النكعية لمحديد  

 السعة الحرارية لكرة الحديد ؟ - أ
.........................................................................................................
.........................................................................................................

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

 
 كمية الحرارة المكتسبة ؟ - ب

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

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

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

 
ترك لٌبرد فانخفضت درجة حرارته  س .0جم ودرجة حرارته  ..5كأس به ماء كتلته  -4

س(، احسب كمٌة الحرارة التً فقدها  هسعر /  4للماء =  ن)علما بأن حس    .3 حتى

 الماء؟

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

.......................... 
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 األهداف السلوكٌة

 .عملٌاً  بالتسخٌن الصلبة المواد تمدد ٌكتشفأن  .4

 .عملٌاً  االتجاهات جمٌع فً الصلبة المواد تمدد ٌستنتجأن  .2

 .السوائل حجم على الحرارة أثر عملٌاً  ٌختبرأن  .3

 .الغازات حجم على الحرارة أثر ٌختبرأن  .4

 ٌوضح آلٌة عمل منظم الحرارة.أن  .5

 أن ٌوضح آلٌة عمل السخان الشمسً. .6

 أن ٌشرح مبدأ عمل مٌزان الحرارة .7

 أن ٌفسر مبدأ عمل المنطاد. .8

 

 يصبدس انتعهى

يبء سبخٍ ثذسجخ  يبء يهىٌ (2حبيم عذد) كتبة يذسسي

 كجيشح،

 أَجىثخ صجبجيخ

 يبء سبخٍ ثذسجخ كجيشح يبء عبدي (2يبسك عذد) طجبشيش يهىٌ

جهبص انكشح  و(1سهك فهضي ثطىل )

 وانحهقخ

سذادح يٍ انًطبط  دوسق صغيش

 راد ثقت واحذ،

قبسوسح ثالستيكيخ 

 نتش(2)

 حىض تسخيٍ يبء ثبسد جذا   حىضبٌ نهت ثُسٍ أوساق عًم

 انًفبهيى

 تًذد انًىاد انسبئهخ تًذد انًىاد انغبصيخ ظبهشح شزور انًبء تًذد انًىاد انصهجخ

 

 

 4عدد الحصص :                 تمدد المواد بالحرارة الدرس الثالث : 
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 تمدد المكاد الصمبة بالتسخيف عمميان .أف يكتشؼ 1

 
 

 المرحمة

 
 

 النشطة كاإلجراءات

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

يقدـ المعمـ مجمكعة مف الظكاىر كاألسئمة 
ذات العالقة بالمفاىيـ البديمة المراد تعديميا 
عند الطالب كالمتعمقة بمفيكـ تمدد المكاد 

 الصمبة بالحرارة.
 مثاؿ : 

.لماذا تترؾ مسافات بيف قضباف السكؾ 
 الحديدية؟

.لماذا يتـ تركيب اسالؾ الكيرباء بحيث تككف 
 مرتخية؟

.لماذا تترؾ فكاصؿ بيف قطع الجسكر المعدنية 
 عند تصميـ الجسكر.

.كيؼ تتصرؼ لفتح غطاء مرطباف زجاجي لو 
 غطاء معدني صعب الفتح؟

لساخنة في .لماذا ال تصمح المسطرة الفكالذية ا
 قياس طكؿ الجسـ؟.

 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في 
ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات بصحة 

 تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .
يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 

يقكـ الطالب باإلجابة عمى 
األسئمة المرتبطة بالمفيـك 

لمعمـ كمحاكلة التي قدميا ا
تبرير االجابات بشكؿ فردم 

. 

االستماع إلى 
إجابات الطمبة 
كمناقشتيـ في 

 اجاباتيـ .
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 بشكؿ فردم .

 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 
 لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ جماعي

يقكـ الطمبة بمناقشة أفكارىـ 
جاباتيـ في مجمكعات  كا 
كاستبعاد التنبؤات الخاطئة 

. 

تعزيز مشاركة 
الطمبة كمراقبة 

 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة المطركحة 
عمييـ كتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل 

 مف خالؿ مناقشة جماعية

ئمة يصؿ الطمبة لحؿ االس
بشكؿ تعاكني في 
مجمكعات صغيرة ثـ 
مناقشة أفكارىـ مع 

 المجمكعات األخرل .

مالحظة تفاعؿ 
الطمبة كمشاركتيـ 

. 

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
يركز المعمـ بالمفيكـ الجديد المعركض عمييـ ك 

عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى أف األجساـ 
 بالتسخيف. الصمبة يزداد حجميا

يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف اسئمة نشاط 
 (.3( مف كرقة العمؿ رقـ )2( كرقـ )1رقـ )
 

( 1اإلجابة عف نشاط رقـ )
 ( مف كرقة العمؿ.2ك)
 

مالحظة تفاعؿ 
الطمبة كمشاركتيـ 

. 

 
 

 المناقشة

يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي 
 السابقة.تـ التكصؿ إلييا في المرحمة 

( كنشاط رقـ 1يقكـ المعمـ بحؿ نشاط رقـ )
 ( مع طمبتو .2)

يقكـ الطمبة بعممية التحميؿ 
كالمقارنة كنقد األفكار 
كتعديؿ تنبؤاتيـ  في حالة 
كاف ىناؾ تعارض بينيا 
كبيف المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات مع 
المالحظات يقكـ الطمبة 

 بتأكيد ما تكصمكا إليو

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة
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 أف يستنتج تمدد المكاد الصمبة في جميع التجاىات عمميان .2

 .أف يختبر عمميان أثر الحرارة عمى حجـ السكائؿ3

 .أف يختبر أثر الحرارة عمى حجـ الغازات4

 
 

 المرحمة

 
 النشطة كاإلجراءات

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

بأثر  يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة
 الحرارة عمى حجـ السكائؿ.

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بأثر 
 الحرارة عمى تمدد الغازات.

 مثاؿ : 
.لماذا نالحظ تغير ارتفاع عمكد الزئبؽ داخؿ 

 ميزاف الحرارة؟.
.ماذا تتكقع أف يحدث لحجـ ككثافة المادة 

 السائمة عند تسخينيا عند درجة معينة؟.
أف يحدث لمماء عندما تككف .ماذا تتكقع 

  ◦( س0-4حرارتو بيف )
.لماذا تنفجر البالكنات المستخدمة في التزييف 
في االحتفاالت بسرعة كبيرة عند ساعات 

 الظير؟.

يقكـ الطالب باإلجابة 
عمى األسئمة المرتبطة 
بالمفيكـ التي قدميا 
المعمـ كمحاكلة تبرير 
 االجابات بشكؿ فردم .

االستماع 
إلى إجابات 

الطمبة 
كمناقشتيـ 

في اجاباتيـ 
. 

 
 

 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد مف 
األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيـك كصؿ 

 إلييـ بشكؿ سميـ

يكاجو الطمبة أية تناقضات 
بيف المالحظات كالتنبؤات 
بحيث يصبح المفيـك 

 كاضحا لدل الطمبة .

متابعة الطمبة 
كتقديـ التغذية 

 الراجعة ليـ 
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لماذا ينصح بعدـ ممئ اطارات السيارات باليكاء 
 صيفان؟.

 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في 

مبة إيحاءات بصحة ىذه المرحمة أال يقدـ لمط
 تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .

يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 
 بشكؿ فردم .

 
 
 مناقشةال

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 
 لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ جماعي

يقـك الطمبة بمناقشة 
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 
مجمكعات كاستبعاد 

 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
كمراقبة 
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة المطركحة 
عمييـ كتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل 

 مف خالؿ مناقشة جماعية

يصؿ الطمبة لحؿ 
االسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل .

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 
 كتيـ .كمشار 

 
 
 

 المالحظة

. يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
بالمفيكـ الجديد المعركض عمييـ كيركز المعمـ 
عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى أنو يزداد حجـ 
المادة في حالة السيكلة عند تسخينيا أم تتمدد 
حجميان, كيقؿ حجميا أم تتقمص عندما 

 تنخفض درجة حرارتو.
عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى .يركز المعمـ 

ظاىرة شذكذ الماء حيث يختمؼ الماء عف 
السكائؿ األخرل عندما تككف درجة حرارتو بيف 

 .◦( س4-0)

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.3)

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.4)

 اإلجابة عف نشاط رقـ 

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .
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.يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى أف 
المادة في الحالة الغازية يزداد حجميا كتتمدد 
بارتفاع درجة الحرارة , كينقص حجميا 

 لحرارة.كتتقمص بانخفاض درجة ا
 

يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط 
 (.3( مف كرقة العمؿ رقـ )4( ك)3رقـ )

 
 

 المناقشة

بالمالحظات التي يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة 
 تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

( مع 4( ك)3يقكـ المعمـ بحؿ نشاط رقـ )
 طمبتو .

يقكـ الطمبة بعممية 
التحميؿ كالمقارنة كنقد 
األفكار كتعديؿ تنبؤاتيـ  
في حالة كاف ىناؾ 
تعارض بينيا كبيف 
المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات 
مع المالحظات يقـك 
الطمبة بتأكيد ما تكصمكا 

 إليو

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة

 
 

 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد مف 
األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ 

 إلييـ بشكؿ سميـ

يكاجو الطمبة أية 
تناقضات بيف 
المالحظات كالتنبؤات 
بحيث يصبح المفيـك 

 كاضحا لدل الطمبة .

متابعة 
لطمبة ا

كتقديـ 
التغذية 

 الراجعة ليـ 
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 أف يكضح آلية عمؿ منظـ الحرارة .5

 أف يكضح آلية عمؿ السخاف الشمسي .6

 أف يشرح مبدأ عمؿ ميزاف الحرارة. 7

 أف يفسر مبدأ عمؿ المنطاد .8

 
 

 المرحمة

 
 النشطة كاإلجراءات

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بأىـ يقدـ 
المبادئ التي تقـك عمييا أىـ التطبيقات عمى 

 تمدد الحرارة.
 مثاؿ : 

.ماذا يسمى الجزء المسئكؿ عف تنظيـ درجة 
الحرارة في بعض األجيزة الكيربائية كالثالجة 

 كالمككاة؟.
.ماذا يحدث لممياه أثناء حركتيا في أنابيب 

تتعرض ألشعة  السخاف الشمسي عندما
 الشمس؟.

.لماذا تدىف األنابيب النحاسية لمسخاف 
 الشمسي بمكف أسكد كتككف خشنة؟.

.لماذا ال يصمح الزيت أك الماء الستخداميما 
 في مكازيف الحرارة؟.

.لماذا يفضؿ استخداـ الزئبؽ كالكحكؿ في 
 مكازيف الحرارة؟.

 .ما دكر الميب في المنطاد؟.

يقكـ الطالب باإلجابة 
عمى األسئمة المرتبطة 
بالمفيكـ التي قدميا 
المعمـ كمحاكلة تبرير 
 االجابات بشكؿ فردم .

 االستماع
إلى إجابات 

الطمبة 
كمناقشتيـ 

في اجاباتيـ 
. 
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الطمبة كيراعي المعمـ في يستمع المعمـ لتنبؤات 

ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات بصحة 
 تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .

يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 
 بشكؿ فردم .

 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 
 لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ جماعي

يقـك الطمبة بمناقشة 
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 
مجمكعات كاستبعاد 

 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
كمراقبة 
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة المطركحة 
عمييـ كتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل 

 مف خالؿ مناقشة جماعية

يصؿ الطمبة لحؿ 
االسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 

ـ مع ثـ مناقشة أفكارى
 المجمكعات األخرل .

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
بالمفيكـ الجديد المعركض عمييـ كيركز المعمـ 
عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى آلية عمؿ منظـ 

 الحرارة كالسخاف الشمسي .
مبدأ يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى 

 عمؿ ميزاف الحرارة كمبدأ عمؿ تحميؽ المناطيد.
 مف خالؿ ما استنتجو مف األنشطة السابقة

 نشاط أسئمة عف لإلجابة الطمبة المعمـ يكجو
 (.3) رقـ العمؿ كرقة مف (5) رقـ
 
 

مالحظة  
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .
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 المناقشة

يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي 
 التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.تـ 

 ( مع طمبتو .5يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ )

يقكـ الطمبة بعممية 
التحميؿ كالمقارنة كنقد 
األفكار كتعديؿ تنبؤاتيـ  
في حالة كاف ىناؾ 
تعارض بينيا كبيف 
المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات 
مع المالحظات يقـك 
الطمبة بتأكيد ما تكصمكا 

 وإلي

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة

 
 

 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد مف 
األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ 

 إلييـ بشكؿ سميـ

يكاجو الطمبة أية 
تناقضات بيف 
المالحظات كالتنبؤات 
بحيث يصبح المفيـك 

 كاضحا لدل الطمبة .

متابعة 
الطمبة 
كتقديـ 
التغذية 

 الراجعة ليـ 
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 (3كرقة عمؿ )

 (1نشاط رقـ )

 تمدد المكاد الصمبة:

 لتبيف اف المكاد الصمبة تتمدد عند تسخينيا يمزمؾ ما يمي:

(, ماسؾ 2ـ(, ليب بنسف, حامؿ عدد)1سمؾ فمزم بطكؿ )
 (.2عدد)

 خطكات العمؿ: 

 طرفيو الماسكيف كما في الشكؿ .ثبت السمؾ الفمزم أفقيان بربط  -1
 سمط ليب مصدر الحرارة بمطؼ, عمى طكؿ السمؾ لفترة قصيرة الزمف, ماذا تالحظ؟ -2
 أبعد الميب, كانتظر قميالن حتى يبرد السمؾ, ماذا تالحظ؟ -3
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 (2نشاط رقـ )

 تمدد المكاد الصمبة:

    يمي: لتبيف أف المكاد الصمبة تتمدد في جميع االتجاىات يمزمؾ ما

  مصدر لمحرارة, جياز الكرة كالحمقة.

 خطكات العمؿ: 

 أدخؿ الكرة في الحمقة, ماذا تالحظ؟ -1
 سخف الكرة بكاسطة المصدر الحرارم, ثـ حاكؿ إدخاليا في الحمقة, ماذا تالحظ؟ -2

 
 نالحظ:

عند تسخٌن األجسام الصلبة ٌزداد حجمها، أي تتمدد فً جمٌع االتجاهات، وعندما تبرد 

 .فً جمٌع االتجاهاتتتقلص 
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 (3نشاط رقـ )

 تمدد السكائؿ:

 لتختبر أثر الحرارة عمى حجـ السكائؿ يمزمؾ ما يمي:

دكرؽ صغير, ماء ممكف, ماء عادم, سدادة مف المطاط ذات ثقب 
كاحد, حكض تسخيف, مصدر حرارم, أنبكبة زجاجية مفتكحة 

 الطرفيف.

 خطكات العمؿ: 

 ممكف.امأل الدكرؽ الصغير بماء  -1
 أغمؽ فكىة الدكرؽ بسدادة المطاط التي ينفذ منيا األنبكب الزجاجي. -2
 ضع إشارة تدؿ عمى سطح الماء الممكف في االنبكب. -3
 امأل حكض التسخيف إلى حكالي ثالثة أرباعو بالماء. -4
 ضع الدكرؽ في حكض التسخيف. -5
ء عند سخف الحكض كمحتكياتو باستخداـ المصدر الحرارم, الحظ انخفاض مستكل الما -6

 بداية التسخيف, فسر ذلؾ.
 الحظ ما يمي:

ماذا يحدث لسطح الماء الممكف في األنبكب مع استمرار التسخيف؟ ضع عالمة عند  -1
 سطح الماء الممكف الجديد في نياية فترة التسخيف.

 ما أثر الحرارة عمى حجـ الماء الممكف؟ -2
فاع عمكد الماء بعد رفع الدكرؽ مف ماء التسخيف كتركو جانبان ماذا يحدث الرت -3

 الممكف؟
 نالحظ أن:

عندما تصل الحرارة عبر زجاج الدورق إلى السائل )الماء الملون( ترتفع درجة حرارته، 

 فٌزٌد حجمه، نتٌجة لذلك ٌرتفع مستوى سطح الماء فً األنبوبة الزجاجٌة.
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 (4نشاط رقـ )

 تمدد المكاد في الحالة الغازية

 يمزمؾ ما يمي:لتبيف أثر الحرارة عمى حجـ الغاز 

لتر(, بالكف, ماء ساخف بدرجة 2قاركرة بالستيكية )
 كبيرة, ماء بارد جدان, حكضاف.

 خطكات العمؿ: 

 ثبت بالكنان عمى فكىة القاركرة البالستيكية. -1
 امأل أحد الحكضيف بالماء الساخف, كاآلخر بالماء البارد. -2
 تالحظ؟ ضع القاركرة في الماء الساخف, كانتظر فترة مف الكقت. ماذا -3
أنقؿ القاركرة مف حكض الماء الساخف إلى حكض الماء البارد, كانتظر فترة مف الزمف.  -4

 ماذا تالحظ؟
 

 نالحظ أن:

حجم البالون قد ازداد عند وضع القارورة فً الماء الساخن، بٌنما انكمش البالون 

 عند وضع القارورة فً الماء البارد.

 

 

 

 



198 
 

 (5نشاط رقـ )

 منظـ الحرارة:

 كيؼ يتقٌكس الشريط ثنائي الفمز يمزمؾ ما يمي: لتتعرؼ

 شريط ثنائي الفمز, مصدر حرارم.

 خطكات العمؿ: 

تفٌحص الشريط, كسٌجؿ اسـ المادتيف المككنتيف  -1
 لو.

 أشعؿ المصدر الحرارم. -2
 أمسؾ الشريط مف المقبض الخاص, ثـ قربو مف الميب. -3
يابان. كالحظ ما يمي. -4  أمرره فكؽ الميب ذىابان كا 

 دث لمشريط؟ماذا ح -
 أٌم الفمزيف تتكقع أف يتمدد أكثر؟ كلماذا؟ -

 

 نالحظ أن:

 الشرٌط عندما سخن قد تقوس، والسبب ٌعود إلى تفاوت فً تمدد الفلّزٌن.
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 الكاجب البيتي

 عمؿ ما يمي:

 يجب عدـ ممئ إطارات السيارات باليكاء صيفا؟  -1

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

 تنفجر البالكنات المممكءة باليكاء عند تعرضيا ألشعة الشمس لفترة مف الزمف؟ -2

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

 أسالؾ الياتؼ كالكيرباء  مرخية كمنحنية صيفا؟تككف  -3

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

 تترؾ مسافات بيف قضباف السكة الحديد؟  -4

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

 تترؾ فكاصؿ بيف قطع الجسكر المعدنية عند تصميـ الككبرم؟    -5

.............................................................................................. 
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 األهداف السلوكٌة

 .عملٌاً  الصلبة األجسام فً الحرارة انتقال طرٌقة ٌكتشفأن  .4

 .عملٌاً  للحرارة توصٌلها فً الصلبة المواد تفاوت ٌبٌنأن  .2

 .عملٌاً  للحرارة التوصٌل ردٌئة السوائل أن ٌستنتجأن  .3

 .عملٌاً  السوائل فً الحرارة انتقال طرٌقة ٌكتشفأن  .4

 .عملٌاً  الغازات فً الحرارة انتقال طرٌقة ٌكتشف .5

 عملٌاً . باإلشعاع الحرارة انتقال طرٌقة ٌبٌن .6

 

 

 مصادر التعلم

 

 قضٌب فلزي شمع طباشٌر ملون كتاب مدرسً أوساق عًم

 ماء أو زٌت كأس زجاجٌة مٌزان حرارة حامل معدنً مع ماسك قضيت فهضي

 علبة ثقاب علبة فلزٌة ماء ساعة وقف يهقظ خشجي

أنبوبة اختبار طوٌلة  جهاز توصٌل الحرارة أعىاد ثقبة صغيشح
 نسبٌاً 

 قارورة بالستٌكٌة خرز ملون

 سم 45شرٌط ورقً بطول  دهبٌ أسىد

 المفاهٌم

 

 االشعاع التوصٌل الحراري الحمل

 

 

 4الرابع : انتقال الحرارة                       عدد الحصص : الدرس 



211 
 

 الصمبة عمميان .أف يكتشؼ طريقة انتقاؿ الحرارة في األجساـ 1

 .أف يبيف تفاكت المكاد الصمبة في تكصيميا لمحرارة عمميان 2

 
 

 المرحمة

 
 النشطة كاإلجراءات

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

يقدـ المعمـ مجمكعة مف الظكاىر كاألسئمة ذات 
العالقة بالمفاىيـ البديمة المراد تعديميا عند 

 الحرارم.الطالب كىي التكصيؿ 
 مثاؿ : 

.لماذا يبرد الطعاـ الساخف بسرعة إذا سكب في 
 طبؽ؟

.لماذا نستخدـ مقابض بالستيكية لطناجر 
 المطبخ؟

 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في 
ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات بصحة 

 تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .
لتنبؤات يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ ا

 بشكؿ فردم .

يقكـ الطالب باإلجابة 
عمى األسئمة المرتبطة 
بالمفيكـ التي قدميا 
المعمـ كمحاكلة تبرير 
 االجابات بشكؿ فردم .

االستماع إلى إجابات 
الطمبة كمناقشتيـ في 

 اجاباتيـ .

 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
لممناقشة  بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات

 لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ جماعي

يقـك الطمبة بمناقشة 
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 
مجمكعات كاستبعاد 

 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز مشاركة الطمبة 
 كمراقبة تفاعميـ .
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 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة المطركحة 

ييـ كتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل عم
 مف خالؿ مناقشة جماعية

يصؿ الطمبة لحؿ 
االسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل .

مالحظة تفاعؿ 
 الطمبة كمشاركتيـ .

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
المعركض عمييـ كيتـ استثارة بالمفيكـ الجديد 

تفكير الطمبة لمبحث عف تعريؼ التكصيؿ 
 الحرارم .

.يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى أف 
الحرارة تنتقؿ عبر المكاد الصمبة مف الطرؼ 
الساخف إلى الطرؼ البارد كىذا ما ييعرؼ 

 بالتكصيؿ الحرارم
.يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف اسئمة نشاط 

 (.4( مف كرقة العمؿ رقـ )2( ك)1ـ )رق
 

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.1)

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.2)

مالحظة تفاعؿ 
 الطمبة كمشاركتيـ .

 
 

 المناقشة

يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي 
 تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

( كنشاط رقـ 1يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ )
 ( مع طمبتو . 2)

يقكـ الطمبة بعممية 
التحميؿ كالمقارنة كنقد 
األفكار كتعديؿ تنبؤاتيـ  
في حالة كاف ىناؾ 
تعارض بينيا كبيف 
المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات 
مع المالحظات يقـك 
الطمبة بتأكيد ما تكصمكا 

 إليو

 رصد عدد اإلجابات
 الصحيحة
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 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد مف 
األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ 

 إلييـ بشكؿ سميـ

يكاجو الطمبة أية 
تناقضات بيف 
المالحظات كالتنبؤات 
بحيث يصبح المفيـك 

 كاضحا لدل الطمبة .

متابعة الطمبة كتقديـ 
 التغذية الراجعة ليـ 

 

 يستنتج أف السكائؿ رديئة التكصيؿ لمحرارة عمميان .أف 3

 
 

 المرحمة

 
 النشطة كاإلجراءات

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة 
بتأثير نكع المادة في معدؿ انتقاؿ الطاقة 

 الحرارية عبرىا.
 مثاؿ : 

ردمء لمحرارة في .لماذا يعتبر الزيت مكصؿ 
 حيف يعتبر الفضة مكصؿ جيد لمحرارة؟

 
 

يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ 
في ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات 

 بصحة تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .
يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 

 بشكؿ فردم .

يقكـ الطالب باإلجابة 
المرتبطة عمى األسئمة 

بالمفيكـ التي قدميا 
المعمـ كمحاكلة تبرير 
االجابات بشكؿ فردم 

. 

االستماع 
إلى إجابات 

الطمبة 
كمناقشتيـ 

في اجاباتيـ 
. 

 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 
لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ 

يقكـ الطمبة بمناقشة 
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 
مجمكعات كاستبعاد 

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
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كمراقبة  التنبؤات الخاطئة . جماعي
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة 
المطركحة عمييـ كتبادؿ النتائج مع 
ة المجمكعات األخرل مف خالؿ مناقش

 جماعية

يصؿ الطمبة لحؿ 
االسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل .

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

كمشاركتيـ 
. 

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
بالمفيـك الجديد المعركض عمييـ كيركز 

مدل المعمـ عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى 
تأثير نكع المادة في معدؿ انتقاؿ الطاقة 

 الحرارية عبرىا.
.يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف اسئمة نشاط 

 (.4( مف كرقة العمؿ رقـ )3رقـ )
 

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.3)
 

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

كمشاركتيـ 
. 

 
 

 المناقشة

التي يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات 
 تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

 ( مع طمبتو . 3يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ )

يقكـ الطمبة بعممية 
التحميؿ كالمقارنة كنقد 
األفكار كتعديؿ 
تنبؤاتيـ  في حالة كاف 
ىناؾ تعارض بينيا 
كبيف المالحظات أما 
في حالة تطابؽ 
التنبؤات مع 
المالحظات يقـك 
الطمبة بتأكيد ما 

 كصمكا إليوت

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة
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 التفسير

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد 
مف األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيـك 

 كصؿ إلييـ بشكؿ سميـ

يكاجو الطمبة أية 
تناقضات بيف 
المالحظات كالتنبؤات 
بحيث يصبح المفيـك 
 كاضحا لدل الطمبة .

متابعة 
الطمبة 
كتقديـ 
التغذية 

 الراجعة ليـ 
 

 .أف يكتشؼ طريقة انتقاؿ الحرارة في السكائؿ عمميان 4

 .أف يكتشؼ طريقة انتقاؿ الحرارة في الغازات عمميان 5

 .أف يبيف طريقة انتقاؿ الحرارة باإلشعاع عمميان 6

 
 

 المرحمة

 
 النشطة كاإلجراءات

 
 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ

 
 
 
 
 
 

 التنبؤ

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة 
بالمفاىيـ الخاطئة المراد تعديميا عند الطالب 

 كىي الحمؿ, اإلشعاع.
 مثاؿ : 

.ماذا تتكقع أف يحدث لمممعقة إذا تركتيا داخؿ 
 الشكربة الساخنة جدان؟

.ماذا يحدث لمكعب الجميد إذا كضع في ككب 
 العصير؟

ف تضعيا بجانب .ماذا يحدث ليدؾ حي
 مصباح؟

.لماذا يرتدم العماؿ في مصانع الحديد 
 كالصمب قفازات مف المدائف؟

يقكـ الطالب باإلجابة 
عمى األسئمة المرتبطة 

التي قدميا بالمفيكـ 
المعمـ كمحاكلة تبرير 
 االجابات بشكؿ فردم .

االستماع 
إلى إجابات 

الطمبة 
كمناقشتيـ 

في اجاباتيـ 
. 
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 لماذا ينشأ نسيـ البر ليالن كنسيـ البحر نياران؟
.لماذا ترتفع درجة حرارة األرض عند شركؽ 

 الشمس رغـ كجكد فراغ ىائؿ بينيما؟
.لماذا يرتدم األشخاص مالبس فاتحة في 

 شتاء؟الصيؼ كغامقة في ال
 .كيؼ تقاـك األغناـ بركدة الشتاء؟

 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في 
ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة إيحاءات بصحة 

 تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا .
يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات 

 بشكؿ فردم .
 
 

 المناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة مناخ طيب لمطالب يسمح 
بتبادؿ اآلراء مف خالؿ مجمكعات لممناقشة 
 لطرح األفكار كمناقشتيا كتأمميا بشكؿ جماعي

 يقـك الطمبة بمناقشة
جاباتيـ في  أفكارىـ كا 
مجمكعات كاستبعاد 

 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز 
مشاركة 
الطمبة 
كمراقبة 
 تفاعميـ .

 
 

 التفسير

يطمب المعمـ مف طالب كؿ مجمكعة أف 
يصمكا إلى تفسيرات لمسؤاؿ كالظاىرة المطركحة 
عمييـ كتبادؿ النتائج مع المجمكعات األخرل 

 مف خالؿ مناقشة جماعية

لحؿ  يصؿ الطمبة
االسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل .

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .

 
 
 

 المالحظة

يرشد المعمـ الطالب لعمؿ مالحظات متعمقة 
بالمفيكـ الجديد المعركض عمييـ كيركز المعمـ 
عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى طريقة الحمؿ 

قة انتقاؿ الحرارة في المكاد السائمة ككنيا طري
كالمكاد الغازية . كماذا يحدث لمسائؿ أك الغاز 

 اذا تعرض لمتسخيف؟

اإلجابة عف نشاط رقـ 
( مف 6( ك)5( ك)4)

 كرقة العمؿ.
 

مالحظة 
تفاعؿ 
الطمبة 

 كمشاركتيـ .
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.يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير طمبتو إلى 
طريقة اإلشعاع ككنيا طريقة انتقاؿ الحرارة في 
الفراغ. كماذا يحدث لألجساـ التي تشع الحرارة 

. 
عف اسئمة نشاط .يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة 

 (.4( مف كرقة العمؿ رقـ )6( ك)5( ك)4رقـ )
 

 
 

 المناقشة

يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي 
 تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

( 6( ك)5( ك)4يقكـ المعمـ بحؿ نشاط رقـ )
 مع طمبتو . 

يقكـ الطمبة بعممية 
التحميؿ كالمقارنة كنقد 
األفكار كتعديؿ تنبؤاتيـ  
في حالة كاف ىناؾ 
تعارض بينيا كبيف 
المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات 
مع المالحظات يقـك 
الطمبة بتأكيد ما تكصمكا 

 إليو

رصد عدد 
اإلجابات 
 الصحيحة

 
 

 التفسير

المعمـ تعميقات الطمبة , كطرح عدد مف يتابع 
األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ 

 إلييـ بشكؿ سميـ

يكاجو الطمبة أية 
تناقضات بيف 
المالحظات كالتنبؤات 
بحيث يصبح المفيـك 

 كاضحا لدل الطمبة .

متابعة 
الطمبة 
كتقديـ 
التغذية 

 الراجعة ليـ 
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 (4كرقة عمؿ )

 (1نشاط رقـ )

 الحرارة بالتكصيؿ انتقاؿ

لتتعرؼ عمى كيفية انتقاؿ الحرارة في األجساـ الصمبة يمزمؾ ما 
 يمي:

قضيب فمزم, أعكاد ثقاب صغيرة, أك أعالـ صغيرة, شمع, مصدر 
 حرارة, حامؿ معدني مع ماسؾ.

 خطكات العمؿ: 

ضع باستخداـ الشمعة نقاطان مف الشمع عمى القضيب المعدني عمى مسافات مختمفة,  -1
 في كؿ نقطة قبؿ أف يتجمد الشمع عكد ثقاب, يمكف أف تطمب مساعدة زميمؾ. كثبت

 رٌتب أدكات التجربة كما في الشكؿ. -2
 أشعؿ المصدر الحرارم, كانتظر فترة مف الزمف, ثـ الحظ ما يمي: -3

 ماذا يحدث ألعكاد الثقاب؟ - أ
 أم أعكاد الثقاب سقط أكالن؟ - ب
 ى؟.ىؿ سقط عكد الثقاب األبعد عف مصدر الحرارة؟ مت - ت

 

 نالحظ أن:

أعواد الثقاب تسقط عن القضٌب عندما ٌنصهر الشمع عوداً تلو اآلخر حسب 

 بعدها عن مصدر الحرارة.
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 (2نشاط رقـ )

 تفاكت المكاد الصمبة في تكصيميا لمحرارة:

لتبيف عمميان أف المكاد الصمبة تتفاكت في درجة تكصيميا لمحرارة 
 يمزمؾ ما يمي:

ماء, مصدر حرارة, شمع, أعكاد ثقاب, جياز تكصيؿ الحرارة, 
 ساعة كقؼ.

 خطكات العمؿ: 

ثبت القضباف المختمفة مف المكاد الصمبة في األماكف المخصصة ليا في الجياز  -1
 باستخداـ الفٌميف.

 امأل الجياز بالماء بحيث تغمر القضباف. -2
كؿ ثٌبت أعكاد الثقاب عمى القضباف باستخداـ مصيكر الشمع, عكد ثقاب كاحد عمى  -3

 قضيب, كعمى أبعاد متساكية مف مصدر الحرارة.
 أشعؿ مصدر الحرارة, كشٌغؿ ساعة الكقؼ. -4
 سجؿ زمف سقكط كؿ مف أعكاد الثقاب. ماذا تالحظ؟. -5
 صٌنؼ المكاد السابقة حسب تكصيميا لمحرارة. -6

 

 نالحظ أن:

زمن سقوط أعواد الثقاب قد تفاوت باختالف المادة التً صنع منها القضٌب، 

حظة عدم سقوط أعواد الثقاب عن بع  القضبان التً ثّبتت علٌها وٌمكن مال

 كالخشب فً حال استعماله.
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 (3نشاط رقـ )

 الماء ردمء التكصيؿ لمحرارة:

لتتحقؽ عمميان مف أف المكاد في الحالة السائمة رديئة التكصيؿ لمحرارة 
 يمزمؾ ما يمي:

ماء, ميزاف  أنبكبة اختبار طكيمة نسبيان, ممقط خشبي, ليب بنسف,
 حرارة.

 خطكات العمؿ: 

 ضع ماء في األنبكب إلى ثمثيو. -1
 احمؿ األنبكب مف كسطو بكساطة الممقط الخشبي. -2
 أشعؿ الميب, ثـ عٌرض الطرؼ العمكم مف األنبكب لميب مع تمييؿ قميؿ لألنبكب. -3
 انتظر حتى يبدأ الماء بالغمياف في ىذا الطرؼ. -4
 ألمس الطرؼ السفمي لألنبكب. -5
 اف الحرارة بالتدريج كبيدكء مف أعمى األنبكب إلى أسفمو, الحظ ما يمي:أدخؿ ميز  -6

 ىؿ شعرت يدؾ بالسخكنة عند لمسيا لمجزء السفمي. -
 ما درجة حرارة الماء في أعمى األنبكب. -
 ماذا يحدث لقراءة ميزاف الحرارة أثناء إدخالو في الماء مف أعمى إلى أسفؿ. -

 

 نالحظ أن:

من األنبوب الحظت أن الماء مازال بارداً نسبٌاً فً عندما لمست الجزء السفلً 

حٌن شاهدت الماء ٌغلً فً الجزء العلوي من األنبوب، وبدا الفرق فً درجات 

 الحرارة واضحاً عند إدخال مٌزان الحرارة.
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 (4نشاط رقـ )

 انتقاؿ الحرارة في السكائؿ:

 يمزمؾ ما يمي:لتتعرؼ عمى الطريقة التي تنتقؿ بيا الحرارة في السكائؿ 

كأس زجاجية كبيرة إلى حد ما, ماء أك زيت, ليب بنسف )مصدر حرارم(, 
 خرز ممكف أك حبكب العدس أك نشارة خشب.

 خطكات العمؿ: 

ضع كمية مناسبة مف الخرز الممكف في الكأس, كامألىا بالماء حتى  -1
 ثمثييا.

 ضع الكأس عمى المصدر الحرارم. -2
 كسطة.أشعؿ المصدر الحرارم عمى درجة مت -3
 راقب حركة الخرز الممكف )نشارة الخشب( في الماء , ثـ الحظ ما يمي : -4

 ماذا يحدث لمخرز )نشارة الخشب( المكجكدة فكؽ الميب مباشرة؟ -
 ماذا يحدث لمقطع التي ارتفعت؟ -
 ماذا تتكقع أف يحدث لك أطفأنا الميب؟. -

 

 نالحظ أن :

بفترة بدأت تتحرك إلى أعلى من أن القطع المالمسة لقعر اإلناء بعد اشتعال اللهب 

الوسط، وعندما تصل أعلى الماء تهبط من الجوانب، وعندما نطفئ اللهب تهدأ 

 القطع تدرٌجٌاً، وتعود لتستقر مرة أخرى فً أسفل اإلناء.
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 (5نشاط رقـ )

 انتقاؿ الحرارة في الغازات:

 لنتعرؼ كيفية انتقاؿ الحرارة في الغازات يمزمؾ ما يمي:

 سـ . 15بالستيكية, شمعة, عمبة ثقاب, شريط كرقي بطكؿ قاركرة 

 خطكات العمؿ: 

 قٌص القاركرة البالستيكية مف أسفميا بدقة, كاصنع ثقبيف في جانبييا كما في الشكؿ المجاكر.

 ثٌبت الشمعة عمى الطاكلة في كسط قعر القاركرة البالستيكية. -1
 أشعؿ الشمعة. -2
 كما في الشكؿ. قٌرب الشريط الكرقي مف فكىة القاركرة -3
 قٌرب مصدران لمدخاف )عكد بخكر( مف إحدل الفتحتيف الجانبيتيف الحظ ما يمي: -4

 ماذا حدث لمشريط الكرقي عند تقريبو؟ -
 في أم اتجاه يتحرؾ الدخاف؟ -

 
 
 نالحظ أن:

ارتفاع الشرٌط الورقً عند تقرٌبه من فوهة القارورة، والحظت دخول الدخان 

 خارجاً من فوهة القارورة.من الفتحات الجانبٌة، وتحركه 
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 (6نشاط رقـ )

 طريقة أخرل لنتقاؿ الحرارة:

 لتبيف أف الحرارة تنتقؿ بطريقة أخرل غير التكصيؿ كالحمؿ. -1
كلتبيف أف األجساـ المختمفة تمتص حرارة اإلشعاع بدرجات  -2

 متفاكتة.
 يمزمؾ ما يمي:

 عمبة فمزية, أعكاد ثقاب, شمعة, دىاف أسكد.

 خطكات العمؿ: 

قبؿ إجراء النشاط بيكـ كاحد قـ بدىف جانب مف العمبة الفمزية مف الداخؿ بالمكف األسكد  -1
 مع بقاء الجانب اآلخر كما ىك.

 استخداـ مصيكر الشمع لتثبيت أعكاد الثقاب عمى جانبي العمبة. -2
 ثٌبت الشمعة في كسط قعر العمبة, كما في الشكؿ. -3
 أشعؿ الشمعة. الحظ ما يمي : -4

 د الثقاب؟ماذا حدث ألعكا -
 أم أعكاد الثقاب سقط أكالن؟ -
 ما حالة المادة بيف ليب الشمعة كالجدار الفمزم لمعمبة؟ -

 

 نالحظ أن:

سقوط األعواد على جانبً العلبة، مما ٌدلل على وصول الحرارة غلى الشمع الذي 

ثبتت به هذه األعواد وانصهاره، كما ٌمكننا القول أن الحرارة لم تنتقل بطرٌقة 

 األعواد على الجوانب، والحمل ٌتم بالتٌارات الصاعدة إلى أعلى. الحمل ألن
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 الكاجب البيتي 

 السؤاؿ األكؿ :

 :حدد طريقة انتقاؿ الحرارة فيما يمي 

 قطة تجمس أماـ مدفأة مشتعمة: __________________________. -1

 يدا طفؿ فكؽ كانكف الفحـ: ____________________________. -2

 ________________________________.مشع تدفئة مركزية:  -3

 رجؿ يحمي قضيبا معدنيا: ____________________________. -4

 كضع قطعة جميد في كأس بو عصير: _____________________. -5

 

 السؤاؿ الثاني :
 أمامؾ  صكرة إلحدل الدكات , ما اسـ ىذه الداة ؟

 ................................................اسـ الداة : 

 

 فيـ تستخدـ الداة ؟

 لقياس  درجة حرارة الجساـ .           

 لقياس كمية الحرارة لألجساـ .           

 لقياس السعة الحرارية لألجساـ .           
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 (7ممحؽ رقـ )

 تسييؿ ميمة باحث

 


