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يَزْفَعِ اللَّهُ الَّ
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ّّت

 اإلهداء  
 .األخٞاس ٚطفتٌ اىتسيٌٞ ٗػيٚ آه اىَصأفضو اىصالج ٗأإىٚ اىشحَح اىَٖذاج دمحم ػيٞٔ 

 ٍِ ٕٜ  إىٚ ُ شاء هللا تؼاىٚ ..إإىٚ جْتٜ فٜ األسض .. ٗت٘اتتٜ ىجْح اىخيذ .. 

 ٍِ ّزسخ ػَشٕا ٍِ أجيْا  إىٍِٚ اىقثو   ٍِٚ اىزٕة ٗأحي ٚأغي

 فشحتٜ , ٍٖجتٜ , اىذٍ٘ع فٜ اىَقو  , إىٚ اىتٜ دػاؤٕا سش ّجاحٜ

 .إىٞل أٍآ قطشج فٜ تحشك اىؼظٌٞ حثا ٗطاػح ٗتشا  

 ٍِ ػيَْٜ أُ األػَاه اىنثٞشج ال تتٌ إال تاىصثش ٗاىؼضَٝح ٗاإلصشاس  إىٚ

 .ىثسٔ ث٘ب اىصحح ٗ ٍتؼْٜ هللا  تثشٓ ٗسد جَٞئأإىٚ ٗاىذٛ اطاه هللا ىْا فٜ ػَشٓ , ٗ

 .ستٞغ حٞاتٜ ٍٗصذس فشحٜ  صٗجتٜ اىؼضٝضج إىٚإىٚ سفٞقح اىؼَش ٗاىحٞاج 

ٕثح  ٗأخ٘اتٜ ٍحَ٘د سٝاحِٞ اىقية أخٜ ٚإىإىٚ جسش اىَحثح ٗاىؼطاء ٗاىصذاقح ٗاى٘فاء  

 .ٗساسج

 .إىٚ سٝاحِٞ اىقية اىؼائيح اىنشَٝح

 .ٗفٞاءسؼذّٜٗ ساّذّٜٗ أصذقائٜ األأإىٚ ٍِ ٗقف٘ا تجاّثٜ ط٘اه حٞاتٜ 

 .إىٚ ٍِ ضح٘ا تأسٗاحٌٖ ٍِ أجو ػضج اإلسالً ٗاىَسيَِٞ .. اىشٖذاء

 .سٞشاخٙ ٗاألسشخ حٞاتٌٖ ٍِ أجو اىذِٝ ٗاى٘طِ األإىٚ ٍِ ضح٘ا تضٕشا

 .ثغ٘س اى٘طِ ٚ.. اىَجإذِٝ .. اىَشاتطِٞ .. ػيإىٚ ٍِ ىث٘ا ّذاء اىحق 

 إىٚ ٍِ ػيَّ٘ا حشٗفا ٍِ رٕة ٗميَاخ ٍِ دسس ٗػثاساخ ٍِ أسَٚ ٗ أجيٚ اىؼثاساخ

 إىٚ ٍِ صاغ٘ا ىْا حشٗفا ٍِٗ فنشٌٕ ٍْاسا تْٞش ىْا طشٝق اىؼيٌ ٗاىْجاح اساتزتٜ اىنشاً ..

 .ٍْٗاتغ اىؼطاء .. ٗحَيح اىقشآُ .. ٗٗسثح األّثٞاء .. ٗطالب اىؼيٌإىٚ سٗاد اىفنش .. 

... ساجٞا  ٍِ هللا أُ ٝتقثيٖا ػْذٓ, ٗأُ ْٝفغ تٖا  إٔذٛ سساىتٜ ٕزٓ... ثَشج جٖذٛ ٗتحثٜ

  .إّٔ سثحأّ ّؼٌ اىَ٘ىٚ, ّٗؼٌ اىْصٞش ٗاىَسيَِٞاإلسالً 



 
ّّث

 شكر وتقدير
نبينػػا    لػػـ يعمػػـ   و سػػمـ بمػػ  ـ االنسػػاف مػػاالحمػػد  الػػذؼ بمػػـ بػػال مـ   بمػػ

يػػـو  إىىىٚالمصػػط ا الصػػادؽ الوبػػد ا مػػيف ل وبمػػ  ولػػو وصػػحبو ومػػف اسػػتف بسػػنتو 
 الديف  ما بعد:

جزيل نعمو التا ال تنضب ومػا ممرنػا بػو  بعد شكر هللا سبحانو وتعال  بم 
ؼ  سػ لو تعػال  اف مف كـر فضل جميمػيف بػ ف وف نػا إلتمػاـ ىػذا الجيػد المتواضػ  الػذ

 حسف طابتو وذخرًا يـو مالقاتو . لا بم  ين   بو ويكوف بونا

 إف قمت شكرًا فشكرؼ لف يوفيكـ

 ح ًا سعيتـ فكاف السعا مشكوراً 

 إف جف حبرؼ بف التعبير يكتبكـ

 قمب بو ص اء الحب تعبيراً 

ػػف ال ي مػػف قػػوؿ رسػػوؿ هللا انطالقػػاً و     }اه  حمػػدرو { "شػػكرهللا النسػػاس:"ال يشػػكرهللا هللا م 

إلػ  الجامعػة العظيـ  توجو بالشكر والت دير والعرفاف  دـ و  ت ف  فإننا ػجد لزامًا بم 
وكميػػة  وبمػػادة الدراسػػات العميػػا وبمػػـو ال ػػائميف بمييػػا  فػػا إدارتيػػا اإلسػػالمية ممةمػػةً 

بمػػػ  إتاحػػػة ال رصػػػة لػػػا  لنيػػػل درجػػػة الماجسػػػتير مػػػف خػػػالؿ التربيػػػة ممةمػػػة بعميػػػدىا 
 باحةػاً ليـ جيودىـ التا بذلت مف  جل تسػييل ميمتػا  ت العميا  شاكراً برنامج الدراسا

 فا جمي  مراحل الدراسة.

ريس  كمػػػا  ت ػػػدـ بالشػػػكر الجزيػػػل إلػػػ   سػػػاتذتا فػػػا قسػػػـ المنػػػاىج وطػػػرؽ التػػػد
واسػػػػت دت مػػػػف خبػػػػراتيـ  وكػػػػاف ليػػػػـ ال ضػػػػل بعػػػػد هللا فػػػػا الػػػػذيف نيمػػػػت مػػػػف بمميػػػػـ  
 وصولا ليذه المرحمة.



 
ّّج

و ت ػدـ بخػالص  ؛ ديػف بمػ   ف  وجػو جػل شػكرؼ و ت ػديرؼ ال  نس  وىو كما 
صػػػالح احمػػػد الناقػػػة م رئػػػيس قسػػػـ الشػػػكر والت ػػػدير إلػػػ  ا سػػػتاذ ال اضػػػل الػػػدكتور/ 
  الػػذؼ ت ضػػل ب بػػوؿ اإلشػػراؼ بمػػ  المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس بالجامعػػة اإلسػػالمية   

منػػذ  ف كػػاف    ؛ فكػػاف نعػػـ المرشػػد والموجػػو بالػػدبـ والمسػػاندة ناىػػذه الرسػػالة  و مػػدس 
 ذه الرسػػالة إلػػ  حيػػز الوجػػود موضػػوع الدراسػػة فػػا مراحمػػو ا ولػػ ؛ إلػػ   ف خرجػػت ىػػ

الغاليػػة ال يمػػة   وتوجيياتػػمسػػتعينًا ب  بمػػ  السػػير بخطػػ  ةابتػػة مسػػتنيرة ناممػػا سػػابد
واف ين عنػػا بعممػػو ويجعمػػو    و اسػػ ؿ هللا  ف يبػػارؾ فيػػو   فجػػزاه هللا بنػػا خيػػر الجػػزاء

 .سمميف ذخرا لإلسالـ والم

الػػػػدكتور  كمػػػا يطيػػػػب لػػػا  ف  توجػػػػو بالشػػػػكر والت ػػػدير إلػػػػ  بضػػػػوؼ لجنػػػة المناقشػػػػة:
 .    بو بودة الدكتور ال اضل: و  بو ش ير:    ال اضل

فػػا تن ػػيق وت يػػيـ ىػػذه  ةمػػيف   ل بوليمػػا مناقشػػة ىػػذه الرسػػالة  وبمػػ  مػػا بػػذاله مػػف جيػػد  
 الرسالة  كا تصبق بم   حسف وجو  ليا.

ـ بػػػوافر الشػػػكر والعرفػػػاف إلػػػ  السػػػادة المحكمػػػيف  لمػػػا قػػػدموه لػػػا مػػػف دبػػػـ  ت ػػػدو كمػػػا 
ومسػػابدة  الػػذيف لػػـ يبخمػػوا بمػػاس بعمميػػـ ووقػػتيـ وتوجييػػاتيـ  فميػػـ منػػا كػػل الشػػكر 

بمػا مسػابدتو فػا الجانػب  حػاـز بيسػا/ يطيب لػا  ف  شػكر الػدكتوركما  والت دير.
ا سػػتاذ/ خميػػل  بػػو  وزرنػػدح الػػدكتور/ كػػـر ا سػػتاذ كمػػا اشػػكر كػػال مػػف   االحصػػائا
ستاذة / ويات ال طػاع بمػا وا   وا ستاذ/  شرؼ كحيل  التدقيق المغوؼ بما حجاج 

والشػػكر موصػػوؿ الػػا الييئػػة التدريسػػية بمدرسػػة ترجمػػة الممخػػص بالمغػػة اإلنجميزيػػة   
اليرموؾ االساسية لمبنيف ب ممةمة  ومدرسة ذكور صالح الػديف   اإلبداديػة وخاصػة 

لتعػػػاونيـ البنسػػػاء معػػػا فػػػا تطبيػػػق  وب يػػػة المدرسػػػيف  وسػػػاـ صػػػبحا صػػػالق / ا سػػػتاذ
 .والدبـ الدائـ لا  دوات الرسالة



 
ّّح

ػػػ خػػػوانا  و خػػػواتا مس ؛   وزوجتػػػا الغاليػػػة  ا  سػػػرتا؛ والػػػدؼ العزيػػػز  و مػػػا الحنونػػػة  وا 
ـ   بػاء  ودهللا  فميـ منا كل الحب والت دير  بم  ما بذلوه مػف تشػجي    كػا تخػرج ىػذه  ودبػ

 .حيز الوجود إل  –بعد توفيق هللا  –الرسالة

حطػػػت بيػػػذا الموضػػػوع مػػػف جميػػػ  ال  دبػػػا  ننػػػا   وفػػػا نيايػػػة ىػػػذا العمػػػل المتواضػػػ 
ػػ جوانبػػو ولكنػػا نجػػازه  إذ مػػا كػػاف لػػو  ف يصػػل ليػػذه هللا العظػػيـ  ف وف نػػا إلػػ  إ دهللا  حم 

يػـ المرحمة إال ب ضل هللا وتوفي و  ةـ ب ضل بباده مف  ىػل العمػـ  الػذيف  سػيموا بعمم
خراجيػا نجاز ىة  والتا كاف ليا  كبر ا ةر فا إالوافر ومعونتيـ الصادق ذه الرسالة وا 
  وىو ك ؼ بمػل إنسػانا ال يخمػو مػف ن ػص  و قصػور  فمػا كػاف بم   حسف ما يراـ

مػػػػف خطػػػػ  فمػػػػف ن سػػػػا  فيػػػػو فيػػػػو مػػػػف صػػػػواب فمػػػػف هللا سػػػػبحانو وتعػػػػال   ومػػػػا كػػػػاف
ل الػػػن ص سػػػمة مػػػف سػػػمات وجعػػػ   كمػػػاؿوالشػػػيطاف  والحمػػػد  الػػػذؼ ت ػػػرد لن سػػػو بال

 .بباده البشر 

 واهلل ويل التوفيق
 

ّالباحث                                                                                            

 خله ادامه عبدالرحيم



 
ّّخ

 ممخص الدراسة :

لمعرفػا و بوسػنر فػا  ةػر اسػتراتيجيتا التنػاقض ا  التعػرؼ بمػ  إىٚىدفت ىذه الدراسػة 
 . تعديل التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية لدػ طالب الصف الةامف ا ساسا

ماا أثار اساتراتيجيتي التناالض المعرفاي و :  اآلتاحيث حددت مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس 

 ؟ بوسنر في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الفيزيائية لدى طالب الصف الثامن األساسي

 :  اآلتيةت رع مف السؤاؿ الرئيس ا سئمة ال ربية وي

الصػػػف الةػػػامف ا ساسػػػا حػػػوؿ الم ػػػاىيـ  لػػػدػ طػػػالبالموجػػػودة  خطػػػ مػػػا التصػػػورات ال .1
 ؟فا العمـو  ال يزيائية

الخطػ  فػا تعػديل التصػورات  بوسنرما الصورة العامة الستراتيجيتا التناقض المعرفا و  .2
 لمم اىيـ ال يزيائية فا مادة العموـ ؟

لمم ػػػاىيـ  الخطػػػ ةػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية التنػػػاقض المعرفػػػا فػػػا تعػػػديل التصػػػورات  ا مػػػ .3
 الصف الةامف ؟ طالب ػفا مادة العمـو لد ال يزيائية

فػػا  لمم ػػاىيـ ال يزيائيػػة الخطػػ فػػا تعػػديل التصػػورات  بوسػػنرةػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية  مػػا  .4
 الصف الةامف ؟ طالب ػمادة العمـو لد

فػػا تعػػديل التصػػورات البديمػػة  و بوسػػنراتيجيتا التنػػاقض المعرفػػا ةػػر اسػػتخداـ اسػػتر  مػػا  .5
 ؟ّّالصف الةامف م ابل الطري ة الت ميدية بطال ػلد لمم اىيـ ال يزيائية

ولإلجابػػة بػػف  سػػئمة الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػ ا و المػػنيج التجريبػػا   حيػػث 
الصػػف الةػػامف ا ساسػػا بمدرسػػة  تكونػػت بينػػة الدراسػػة والتػػا اخػػذت بطري ػػة ال صػػدية مػػف طمبػػة

اليرمػػػوؾ اإلبداديػػػة لمبنػػػيف مب  ةػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ اختيػػػار المجمػػػوبتيف التجػػػريبيتيف و الضػػػابطة 
الولػا   طالبًا ةـ تـ اختيار المجموبة التجريبية ا99فراد العينة م بطري ة بشوائية حيث بمغ بدد 

اسػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا      طالبػػًا درسػػوا وفػػق39فرادىػػا م  وبػػدد  4وىػػا الصػػف الةػػامف م
  طالبػػػًا درسػػػوا وفػػػق 39  وبػػػدد افرادىػػػا م1والمجموبػػػة التجريبيػػػة الةانيػػػة وىػػػا الصػػػف الةػػػامف م

  وبػػػدد 2اسػػػتراتيجية التغييػػػر الم يػػػوما بوسػػػنر   والمجموبػػػة الضػػػابطة وىػػػا الصػػػف الةػػػامف م
   طالبًا درسوا بالطري ة االبتيادية .39افرادىا م
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راسػػػة فػػػا اختبػػػار التصػػػورات الخطػػػ  لمم ػػػاىيـ ال يزيائيػػػة والػػػذؼ تكػػػوف مػػػف وتمةمػػػت  دوات الد
        ف ػػػػرة كمػػػػا قػػػػاـ الباحػػػػث بإبػػػػداد دليػػػػل المعمػػػػـ الخػػػػاص باالسػػػػتراتيجيتيف التنػػػػاقض المعرفػػػػا 31م

مجموبة مف المحكميف والخبراء   دوت الدراسة بم و بوسنر و  داة تحميل المحتوؼ وبعد برض 
التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية بما بينة استطالبية مكونة مف  تـ تطبيق اختبار تشخيص

  طالبًا خػارج بينػة الدراسػة وذلػؾ بمدرسػة ذكػور صػالح الػديف اإلبداديػة م     وذلػؾ لمت كػد 42م
جابػػة بػػف  سػػئمة الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ واإل  ات االختبػػار و مػػف صػػحة ال ػػروض مػػف صػػدؽ وةبػػ

لعينتػيف مػرتبطتيف و اختبػار التحميػل ا حػادؼ   تميػا اختبػار ىم  بعض االختبارات اإلحصائية و 
 و مرب  إيتا .

 وبعد تطبيق  دوات الدراسة وتحميل البيانات  ظيرت نتائج الدراسة ما يما :

بيف المجموبة التجريبية الػذيف درسػوا  9.95توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بند مستوػ   -
اسػػتراتيجية لت ميديػػة لصػػالق الػػذيف درسػػوا باسػػتخداـ والطري ػػة ا اسػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا

 .التناقض المعرفا
بيف المجموبة التجريبية الػذيف درسػوا  9.95توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بند مستوػ   -

 بوسنر.استراتيجية بوسنر والطري ة الت ميدية لصالق الذيف درسوا باستخداـ استراتيجية 
بػػيف المجموبػػة التجريبيػػة الػػذيف  9.95بنػػد مسػػتوػ ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية   -

والمجموبة التجريبية الػذيف درسػوا باسػتخداـ اسػتراتيجية  استراتيجية التناقض المعرفادرسوا 
 بوسنر.

 

بػػداد المزيػػد مػػف  سػػ رت بنػػو الدراسػػة مػػف نتػػائج  وصػػ  الباحػػث بضػػرورة إ  وفػػا ضػػوء مػػا
و    عمميػػة وتضػػمينيا فػػا منػػاىج العمػػـو العامػػةاختبػػارات التصػػورات الخطػػ  لمم ػػاىيـ ال يزيائيػػة ال

التنػػػاقض  سػػػتراتيجيتاو ضػػػرورة اسػػػتخداـ ا  ضػػػرورة ب ػػػد ورشػػػات بمػػػل لممعممػػػيف و المتعممػػػيف 
 المعرفا و بوسنر فا تدريس العمـو العامة بيدؼ تعديل التصورات الخط  . 
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Abstract 

 

 This study aims at identifying the impact of cognitive contradiction and 

Posner’s strategies in modifying the misconceptions of the physical 

concepts of the eighth grade students. 

The major problem of this study lies in answering the following main 

question: 

 “What is the impact of cognitive contradiction and Posner’s strategies in 

modifying the misconceptions of the physical concepts of the eighth 

grade students?"  

    The following sub-questions can be derived from the above main 

question: 

1- What are the misconceptions that exist among the primary eighth-

grade students about physics’ concepts in science? 

2- What is the general role of both cognitive contradiction and 

Posner’s strategies in modifying the misconceptions of the 

physical concepts in science subject? 

3- What is the impact of using cognitive contradiction strategy in 

modifying the misconceptions of the physical concepts in science 

subject  of the eighth grade students? 

4- What is the impact of using Posner’s strategy in modifying the 

misconceptions of the physical concepts in science subject of the 

eighth grade students? 

5- What is the impact of using cognitive contradiction and Posner’s 

strategies in modifying the alternative perceptions of the physical 

concepts of the eighth grade students in comparison with the 

traditional approach? 

To answer the questions of the study, the researcher used both the 

descriptive and the experimental approaches.  The sample of the study is 

a purposive sample that consists of all eighth-grade students in Al- 

Yarmouk Preparatory Boys’ School (B) in the Gaza Strip. This sample 
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consisted of (90) registered pupils, who were divided into three groups 

as follows: 

The first group was an experimental and it consisted of (30) pupils 

chosen from (the eighth grade / section 4) and studied according to the 

Cognitive contradiction strategy. 

The second group was also an experimental and it consisted of (30) 

pupils chosen from (the eighth grade / section 1) and studied according 

to Posner’s strategy.  

The third group was a control group and it consisted of (30) pupils 

chosen from (the eighth grade / section 2) and studied according to the 

traditional approach. 

     The researcher designed a test of (31) items as a study tool to find out 

the misconceptions of the physical concepts. He also prepared a 

teacher’s guide specialized of cognitive contradiction and Posner’s 

strategies. He also prepared an analytic content tool.  

Then, the study tool was referred to a group of specialists to investigate 

stability and validity of the study, then the test was applied to a pilot 

sample from the study sample which consisted of (42) pupils from  Salah 

El- Dein preparatory Boys’ School (A). 

To investigate the validity of the assumptions and to answer questions of  

the study , the researcher used some statistical tests, the most important 

of which were: A T-test  that is used to determine if two sets of data are 

significantly different from each other,,  One-way ANOVA test and Eta 

square. 

After applying the study tools and analyzing the data, the study drew the 

following conclusions:  

1- There are statistically significant differences at the level (0.05) 

between pupils of the experimental group , who studied  according 

to the cognitive contradiction strategy , and the pupils of the 

control group in the favor of the experimental group pupils.  

2- There are statistically significant differences at the level (0.05) 

between pupils of the experimental group , who studied  according 
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to Posner’s strategy and the pupils of the control group in the 

favor of the experimental group pupils.  

3- There are no statistically significant differences at the level (0.05) 

between pupils of the experimental group , who studied  according 

to the cognitive contradiction strategy, and the pupils of the 

experimental group who studied  according to Posner’s strategy. 

In the light of the conclusions of the study the researcher recommends 

the following:  

It is important to prepare more tests of physical misconceptions and 

including it in the general science curriculum It is also important to hold 

workshops for teachers and learners and use cognitive contradiction and 

Posner’s strategies in teaching general science course to modify  

misconceptions.  
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المحتويات دليل  

 رقـ الصفحة المحتويات
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 لائمة الجداول

 الصفحة اسـ الجدوؿ ـ الجدوؿرق

 17 يبيف الطري ة الت ميدية والطري ة الحديةة فا التدريس  1م

 82 بدد  فراد المجموبتيف التجريبيتيف و الضابطة  1-4م
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اسئمة االختبار ونسبة شيوع التصورات الخط   داخميا لدؼ الطالب فا الوحدة الةامنة مف كتاب   5-4م
 لعامة لمجزء الةانا لمصف الةامف العمـو ا

89 
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193 

 194 مجموبات الةالةة م تكافؤ المجموبات  حساب المتوسط الحسابا واالنحراؼ المعيارؼ لم  15-4م
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 الفصل األوؿ                         
 مقدمة الدراسة                        

إف ىػػػذه    و ةػػػورة فػػػا االتصػػػاالت والمعمومػػػات؛ ةػػػورة تكنولوجيػػػة يشػػػيد ال ػػػرف الػػػذؼ  نعػػػيش فيػػػو 
  كالمجػػػػاؿ االقتصػػػػادؼ الةػػػػورات بجوانبيػػػػا المختم ػػػػة  دت إلػػػػ  تغيػػػػرات فػػػػا مجػػػػاالت الحيػػػػاة المختم ػػػػة

والسياسا واالجتمابا والتربوؼ  وفا ظل ىذه المعطيات ومتطمبات الواقػ  وتحػديات المسػت بل  فػرض 
جػل تكػويف بمػـو حديةػة  بمينا االىتماـ ب ساسيات المعرفة كالم اىيـ والمبادغ وال وانيف والنظريات مػف 

 م يدة.

بػل    جػرد بمميػات روتينيػة من صػمة  و ميػاراتومف  ىـ ما تتميز بػو العمػوـ الحديةػة  نيػا ليسػت م
 ًمتكػػػاماًل  والمبنػػػات   ىػػػا  بنيػػػة محكمػػػة يتصػػػل بعضػػػيا بػػػبعض اتصػػػااًل وةي ػػػًا مشػػػكمة فػػػا النيايػػػة بنيانػػػاً 

ميارات الرياضية تعتمػد ابتمػادا ا ساسية ليذا البناء ىا الم اىيـ العممية إذ إف المبادغ والتعميمات وال
   . 199:  2993كوينيا واستيعابيا  و اكتسابيا . م  بو زينة   م  الم اىيـ فا تب بيراً ك

ساسػػػيات  عمميػػػة التػػػا تشػػػكل ونػػػتج بػػػف ذلػػػؾ تزايػػػد االىتمػػػاـ بكي يػػػة تعمػػػـ المػػػتعمـ الم ػػػاىيـ ال
حشػو ا ذىػاف بكػـ   بدال مػف التركيػز بمػ   معنا و الكيفال  اإلنسانية بطري ة تؤكد بم المعرفة

وتبػػرز  ىميػػة    بميػػو ىػػدرا تعميميػػا فػػا مراحػػل التعمػػيـ المختم ػػة المعػػارؼ الػػذؼ يترتػػب ىائػػل مػػف 
حيػػث   نيػػا ت مػػل مػػف تع ػػد البيئػػة فيػػا لغػػة العمػػـ و م تػػاح المعرفػػة العمميػػة  فػػا  الم ػػاىيـ العمميػػة 

المبػادغ حداث و ا شياء و الظػواىر التػا تشػكل بمجموبيػا نيا تنظـ وتصنف بددا كبيرا مف ا ا
الم اىيميػػػة التػػػا تمةػػػل نتػػػاج العمػػػـ كمػػػا تسػػػابد الم ػػػاىيـ فػػػا حػػػل وفيػػػـ   نػػػالعمميػػػة الرئيسػػػية و الب

المشكالت التا تعترض المتعمـ فا مواقف الحياة اليومية  ونتج بف ذلؾ ظيور بعػض النظريػات 
ظيػػػور  إىىىىٚيػػػة التعميميػػػة ىػػػذا  دػ ممالتػػػا تعػػػد كػػػل منيػػػا  ساسػػػا لطػػػرؽ تػػػدريس تسػػػتخدـ فػػػا الع

ذوؼ سػمات خاصػة يسػتطيعوف التكيػف مػ  التغيػرات  يفد متعممػإبػدا  اتجاىات تربوية تسابد بمػ
كذلؾ شيدت الساحة التربوية ظيور الكةير مف النظريات التربوية كالنظرية   العممية والتكنولوجية 

مبحػث  إىىٚوىػا تنػدرج تحػت ال مسػ ة البنائيػة التػا تنتمػا   Constructivism theoryالبنائيػة 
نيوسػمونجودماف   وقػد  –فػوف جالسرسػ ميد  –سػ ة م جػاف بياجيػو المعرفة ومف  بػرز رواد ىػذه ال م

وسػاىمت فػا رفػ  بمميتػا التعمػيـ والػتعمـ وحػل    ةرت النظرية البنائية فػا اسػتراتيجيات التػدريس 
 بناء المتعمميف لممعرفة ب ن سيـ .  ساسية بمت التعميمية حيث ت ـو فكرتيا ا المشكال

ف بمميػػة   ػ ذ يػر إ   ليػا ولػػ تػا وضػػ  جػاف بياجيػو المبنػات ا ال وتيػتـ ىػذه النظريػة ببنػػاء المعرفػة
و التعمـ المعرفا بند بياجيو ىو بمميػة تنظػيـ    و إبادة بناء موضوع المعرفة المعرفة تكمف فا بناء 

لمتعمـ مف  جل   ف المتعمـ يسع بمعنا    التكيف  معرفية لممتعمـ  بيدؼ مسابدتو بمذاتية لألبنية ال
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وىػػػذه    التكيػػػف مػػػ  الضػػػغوط المعرفيػػػة الناشػػػئة مػػػف ت ابمػػػو مػػػ  معطيػػػات العػػػالـ التجريبػػػاالتوافػػػق و 
 إىىٚو التنػاقض فػا ا بنيػة المعرفيػة لممػتعمـ تدفعػو  حالة مف االضطراب  إىٚالضغوط مالبا ما تؤدؼ 
واءمػة مف خالؿ بمميػة التنظػيـ الػذاتا بمػا تشػممو مػف بمميتػا المماةمػة و الم ؛ استعادة توازنو المعرفا

   31: 1992ومف ةـ تح يق التكيف م  الضغوط المعرفية . م زيتوف و زيتوف   

فػػا تنميػػة البنيػػة المعرفيػػة فيػػا  ف الم ػػاىيـ العمميػػة وبخاصػػة ال يزيائيػػة ميمػػة جػػداً  ويػػرؼ الباحػػث 
المعمػػـ اكسػػاب ىػػذه الم ػػاىيـ لممتعممػػيف  يػػة فػػا ب ػػل المتعممػػيف لػػذلؾ وجػػب بمػػ بنػػاء ىػػذه البنل ساسػػا 
ال يصػبق بنػد المػتعمـ نػوع مػف  بػف التصػورات الخطػ  حتػ  ورتيا الصحيحة وواقعيا الح ي ا بعيداً بص

 الصراع المعرفا بيف المعمومة الخط  والمعمومة الصحيحة لذلؾ البد مف الحذر بند تعميـ الم يوـ .

ذلؾ ليػػػذا ف ػػػد وجيػػػت النظريػػػة البنائيػػػة انظػػػار البػػػاحةيف فػػػا تػػػدريس العمػػػـو ومصػػػمما التعمػػػيـ وكػػػ
 المتعمميف فا تعميـ العمـو .  ػرات الخط  و الم اىيـ الساب ة لدالدور الذؼ تمعبو التصو  إىٚالمعمميف 

ونظػػرا  ىميػػة الم ػػاىيـ والمكانػػة التػػا تحتميػػا فػػا تػػدريس المػػواد المختم ػػة وضػػرورة تعمميػػا بطري ػػة 
ورة الم اىيـ و تكوينيا صحيحة ي وـ الباحةوف و المختصوف بإجراء الدراسات و البحوث الست صاء ص

وقد توصمت ىػذه   وكذلؾ  ساليب ونماذج واستراتيجيات تدريسيا   وواقعيا ال عما فا اذىاف المتعمميف
حجرة الصف وفا حوزتيـ  فكػار وتصػورات خطػ  بػف الم ػاىيـ و  إىٚف المتعمميف ي توف   إىٚالجيود 

  التصػػػور العممػػػا الصػػػحيق الػػػذؼ وتمػػػؾ التصػػػورات تتعػػػارض مػػػ  الظػػػواىر الطبيعيػػػة التػػػا تحػػػيط بيػػػـ
ي ترض اف يكتسبو المتعمـ مما يساىـ فػا تكػويف تصػورات خطػ  بػف الم ػاىيـ و الظػواىر الطبيعيػة  و 

   . 189: 2991مخطابية و الخميل بتالا تعيق فيـ المتعمميف ليذه الم اىيـ والظواىر بشكل بمما سميـ 

فعاليػة   التػ ةير السػمبا بمػ إىىٚؼ وجودىػا ظاىرة التصورات الخطػ  ويػؤد  كدت ا بحاث بم وقد 
المتعممػػيف  ػلػػد وقػػد ينػػتج ذلػػؾ مػػف تجاىػػل المعممػػيف لمتصػػورات و الت سػػيرات الخطػػ   الػػتعمـ وصػػعوبتو 
ويعػػد م يػػوـ التصػػورات الخطػػ  مػػف  كةػػر الم ػػاىيـ انتشػػارا  و ذلػػؾ منػػذ تبنيػػو فػػا النػػدوة    قبػػل دراسػػتيـ

وقػػد اسػػػتخدـ مصػػػطمق التصػػػور  1983و الرياضػػػيات بػػػاـ الدوليػػة بػػػف التصػػػورات الخطػػػ  فػػا العمػػػـو 
ف يكػػوف خطػػ    لم يػػوـ مػػا بوسػػاطة المػػتعمـ  الخطػػ  لوصػػف الت سػػير ميػػر الم بػػوؿ م ولػػيس بالضػػرورة 

 بعد المرور بنشاط تعميما معيف . 

متعممػيف بمػا ىذا ا ساس قاـ العديد مف الباحةيف بتتب  واق  وجود التصورات الخط  لػدؼ ال  وبم
 بمار و الة افات ومف ىذه الدراسات : المستويات و ا جمي  
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ف   إىٚ  وتوصمت ىذه الدراسات 2912الديب  ; 2999 بو طير  ; 2998ا سمر  ; 2997مالغميع 
نػػو  و   بمػػار و المراحػػل الدراسػػية ر فػػا كػػل فػػروع العمػػـو وفػػا جميػػ  ا تصػػورات المتعممػػيف تكػػاد تنتشػػ

 مـ الطالب الم اىيـ الصحيحة . ليذه التصورات الخاطئة  ىمية فا تع

المتعمـ بف بعض الم اىيـ العممية تنبو الباحةوف  ػة حتمية لوجود التصورات الخط  لدوكنتيج
ا تصػويب و البحث بف طرؽ و استراتيجيات تدريسية وف ا لبياجيو تسيـ ف إىٚفا مجاؿ تعميـ العمـو 
يـ الجديػدة بمػا يناسػبيا فػا بنيتػو المعرفيػػة يػتمكف المػتعمـ مػف تمةيػل الم ػاى  تعػديل ىػذه التصػورات حتػ

مميػػة ممػػا يسػػمق بحػػدوث ب ؛ بمميػػة بػػدـ االتػػزاف ودـ تمكػػف المػػتعمـ مػػف ذلػػؾ تظيػػر لديػػوفػػا حػػاؿ بػػ
 و الخبرات الجديدة بالتعمـ السابق . الذىنية ليتمكف مف ربط الم اىيـ الجديدة   المواءمة بتعديل البن

حػداث مػف  و االسػتراتيجيات التػا تتضػمف خمػق  وتمخض بف ذلؾ ظيور العديد مػف النمػاذج
جػل  ومف ةـ يتـ تحدييا مباشرة مػف    ش نيا جعل  فكار الطالب المتكونة بف بعض الظواىر واضحة
التنػاقض المعرفػا : نمػوذج ىاشػو  إىىٚخمق حالة مف التناقض المعرفا ومف ىذه المداخل التػا تسػتند 

(hashweh,1986) و نمػػػوذج نوسسػػػبـو ونوفيػػػػؾ مnussbum&novick,1981 واسػػػتخدمت ىػػػػذه  
   25 :2992 النماذج قابدة لتطوير بدد مف مداخل التدريب م الرؤساء 

مكػف مػف خالليػا تحويػل فكػر  و   وتناوؿ الباحةوف ىذه المداخل و االستراتيجيات فا دراساتيـ 
التصػػورات و فػػروض النظريػػة البنائيػػة الػػا إجػػراءات تدريسػػية فعميػػة اسػػتخدمت فػػا تصػػويب و تعػػديل 

االسػتراتيجيات التػا  ػحػدإيجية التنػاقض المعرفػا بوصػ يا الخط  و مف بيف ىذه االستراتيجيات استرات
التناقض المعرفا   و  سماىا بياجيو بدـ االتزاف المعرفا  نظرية بياجيو لمنمو المعرفا وقد  إىٚتستند 

 التعمـ . إىٚف ي ود  المتعمـ يمكف  ستراتيجية مف ال كرة ال ائمة ب ف التناقض فا ب لوتنطمق ىذه اإل

سػػػتراتيجيات الحديةػػػة ال ابمػػػة فػػػا تنميػػػة الم ػػػاىيـ سػػػتراتيجية التنػػػاقض المعرفػػػا مػػػف االوتعػػػد ا
نيػػػا تتػػػيق ال رصػػػة  مػػػاميـ لممارسػػػة طرائػػػق العمػػػـ وبممياتػػػو ومياراتػػػو إالعمميػػػة لػػػدػ المتعممػػػيف حيػػػث 

النتػػائج لحػػل  إىىىٚالصػػغير فػػا بحةػػو وتوصػػمو وىنػػا يسػػمؾ المػػتعمـ سػػموؾ العػػالـ   واالست صػػاء ب ن سػػيـ
ستراتيجية التناقض المعرفا مشابر قوية لدػ المتعمـ لممالحظػة وبوجػو اوتةير    التناقض المتولد لديو

باـ فإف المتعمـ يممؾ مشابر داخمية بف معرفة المزيد بف الكي ية التا تـ بيػا ىػذا الحػدث المتنػاقض 
ت وقػػػػوػ حػػػػب اسػػػػتطالع لحػػػػل ىػػػػذه التناقضػػػػات وتعمػػػػل ىػػػػذه  و ذاؾ حيػػػػث تنمػػػػو لػػػػدػ المػػػػتعمـ رمبػػػػا

حػػػل  إىىىىٚاالسػػتراتيجية بجعػػل المتعممػػػيف نشػػطيف ومتحمسػػػيف وي ومػػوف بعمػػػل بػػدة نشػػػاطات لموصػػوؿ 
  5: 2997التناقض مما يجعميـ يتعمموف الكةير مف المحتوؼ العمما لمدرس مالبموشية   
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ات الخطػػػػػ  لمم ػػػػػاىيـ العمميػػػػػة سػػػػػتراتيجيات وا سػػػػػاليب لتعػػػػػديل التصػػػػػور مػػػػػف ضػػػػػمف ىػػػػػذه اإل و
ف ػػػد اسػػػتطاع بوسػػػنر تطػػػوير وتن يػػػذ اسػػػتراتيجية تعتمػػػد النظريػػػة    اسػػػتراتيجية بوسػػػنر لمتغيػػػر الم يػػػوما

 ػحػدإابيـ ال يـ العمما السميـ   وىػا الطالب واكس إىٚالبنائية  ساسا ليا ت ـو بتغيير الم اىيـ الخط  
 إىىىىٚسػػػتراتيجيات اليادفػػػة واقترحػػػت بػػػددا مػػػف اإل  وضػػػوع الم يػػػـو سػػػتراتيجيات التػػػا تعاممػػػت مػػػ  ماإل

الطمبة بالشكل الصحيق م  اةارة ما تـ اختزانو فا ذىف الطالب مف نظرة سطحية  إىٚإيصاؿ الم اىيـ 
 او خط  ليذا الم يـو  و ذاؾ. 

فيػػا   مػف الح ػع و االسػتظيار اً مزيػد إىىٚ سػاليب التػدريس الت ميديػة ال تػؤدؼ إال  فس و نظػرا  
فيػـ الظػواىر المحيطػة   لنظريػات دوف مسػابدة المتعممػيف بمػ ط بح ع الح ائق والمعمومػات و اتيتـ ف

 بو فإنو مف الميـ استخداـ ىذه االستراتيجيات فا تعديل التصورات الخط  .

ممػػا سػػبق ومػػف خػػالؿ شػػعور الباحػػث بالمشػػكمة الدراسػػية التػػا واجيتػػو فػػا سػػمؾ التعمػػيـ التػػا 
مػيف العمػـو  والمشػرفيف و مف خػالؿ م ابمػة بػدد مػف معم   ترح لحمياوض  تصور م إىٚدبت الحاجة 
دب التربػػػػوؼ و الدراسػػػػات السػػػػاب ة  التػػػػا  ورد ذكرىػػػػا تبػػػػدؼ وتشػػػػج  الباحػػػػث لدراسػػػػة  ةػػػػر  ومراجعػػػػة ا

اسػػػتراتيجيتا التنػػػاقض المعرفػػػا و بوسػػػنر فػػػا تعػػػديل التصػػػورات الخطػػػ  لمم ػػػاىيـ العمميػػػة لػػػدػ طػػػالب 
 ؼ منيـ ي مل مف المشكمة . ةرىـ و  عرفة الصف الةامف ا ساسا وم

النظريػة  سػتراتيجياتحدد الباحث الدوابا التػا دفعتػو إلسػتخداـ إوبناء بم  ما ت دـ  ف د 
 بدد مف المبررات : إىٚمستندا فا ذلؾ تعديل التصورات الخط  ب البنائية الخاصة

  ال يزيائيػػة الجديػػدة بمػػ ـ العمميػػةالمحتػػوؼ العممػػا لممػػنيج الم ػػرر مػػزدحـ بػػالكةير مػػف الم ػػاىي -
تةير دافعيػة الطػالب وتعػزز اتجاىػاتيـ نحػو تعمػـ  ؛ الطمبة التا تحتاج الا طرؽ تدريس فعالة

 ىذه الم اىيـ لكا يتسن  ليـ فيميا فيما صحيحا .
ممػا ولػد شػعورا    ف بدد مف الدراسات قد ت صت وجود التصورات الخط  لمم ػاىيـ فػا العمػوـإ -

ىذه التصورات فا مراحل مبكرة مف بممية الػتعمـ لػدؼ المتعممػيف   بم لمباحث ب ىمية التعرؼ
 والعمل بما بالجيا منذ البداية .

ل يزيائيػػػػػة مػػػػػف الدراسػػػػػات تطرقػػػػػت لوحػػػػػدة الضػػػػػوء والبصػػػػػريات الخاصػػػػػة بالم ػػػػػاىيـ ا ف قمػػػػػيالً إ -
 م اىيـ مجردة . لصعوبتيا واحتوائيا بم 
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 : مشكمة الدراسة- 

ما أثر استراتيجيتي التناقض المعرفػي و بوسػنر فػي : "  لرئيس اآلتااتتمةل المشكمة فا السؤاؿ 
  " ؟تعديل التصورات الخطأ لممفاىيـ الفيزيائية لدى طالب الصف الثامف األساسي 

 : اآلتية ويت رع مف ىذا السؤاؿ الرئيس ا سئمة ال ربية  

طػػالب الصػػف مػػا التصػػورات الخطػػ  لمم ػػاىيـ ال يزيائيػػة فػػا مػػادة العمػػـو العامػػة لػػدة  .1
 الةامف ا ساسا ؟

سػػتراتيجيتا التنػػػاقض المعرفػػا و بوسػػنر فػػا تعػػديل التصػػػورات مػػا الصػػورة العامػػة ال .2
 الخط  لمم اىيـ ال يزيائية فا مادة العموـ ؟

سػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا فػػا تعػػديل التصػػورات الخطػػ  لمم ػػاىيـ اسػػتخداـ إةػػر  مػػا  .3
 الةامف ؟ ال يزيائية فا مادة العمـو لدػ طالب الصف

ستخداـ استراتيجية بوسنر فا تعديل التصورات الخط  لمم ػاىيـ ال يزيائيػة فػا إةر  ما  .4
 مادة العمـو لدػ طالب الصف الةامف ؟

الخطػ  ستراتيجيتا التناقض المعرفا و بوسنر فا تعػديل التصػورات استخداـ إةر  ما  .5
 ت ميدية ؟ لمم اىيـ ال يزيائية لدػ طالب الصف الةامف م ابل الطري ة ال

 
 : فروض الدراسة- 

بػػػيف   α ≤ 9.95داللػػػة م ال ػ بنػػػد مسػػػتو  إحصػػػائيةة لػػػدالذات توجػػػد فػػػروؽ    -1
 باسػػتخداـ اسػػتراتيجيةمتوسػػط درجػػات طػػالب المجموبػػة التجريبيػػة الػػذيف درسػػوا 

فػا التطبيػق  ال يزيائيػةمم ػاىيـ التصورات الخط  لاختبار بم   المعرفا التناقض
 .تطبيق البعدؼال بما والبعدؼ لصالق ال

بػػػػػيف   α ≤ 9.95داللػػػػة م ال ػ بنػػػػد مسػػػػػتو  إحصػػػػػائيةة لػػػػدالذات توجػػػػد فػػػػػروؽ  -2
 باسػػتخداـ اسػػتراتيجيةمتوسػػط درجػػات طػػالب المجموبػػة التجريبيػػة الػػذيف درسػػوا 

فػػػا التطبيػػػق ال بمػػػا  ال يزيائيػػػةمم ػػػاىيـ التصػػػورات الخطػػػ  لاختبػػػار بمػػػ   بوسػػػنر
 .والبعدؼ لصالق التطبيق البعدؼ

  بػيف متوسػطات α ≤0.05ذات داللػة إحصػائية بنػد مسػتوػ  م ال توجد فػروؽ  -3
و   درجػػػات مجموبػػػات الدراسػػػة الػػػةالث م التجريبيػػػة ا ولػػػا التنػػػاقض المعرفػػػا

المجموبة الضابطة  فا التطبيػق البعػدؼ الختبػار مو   بوسنرالتجريبية الةانية م
 التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية.
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 : أىداؼ الدراسة- 

 : اآلتيةة إل  تح يق الن اط تسع  الدراس

تحديػػد  ىػػـ التصػػورات الخطػػ  الموجػػودة لمم ػػاىيـ ال يزيائيػػة الػػواردة فػػا كتػػاب العمػػـو  .1
 لدػ طالب الصف الةامف ا ساسا فا وحدة الضوء و البصريات.

ستراتيجيتا التناقض المعرفا و بوسنر لمادة العمـو العامػة إبناء دليل لممعمـ يوظف  .2
 طار باـ يستخدمو المعمميف لمعالجة التصورات الخط   .لصف الةامف ويمةل ا

الكشػػف بػػف  ةػػر اسػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا فػػا تعػػديل التصػػورات الخطػػ  لمم ػػاىيـ .3
 ال يزيائية لدػ طالب الصف الةامف ا ساسا .

صورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية الكشف بف  ةر استراتيجية بوسنر فا تعديل الت .4
 صف الةامف ا ساسا .لدػ طالب ال

 
 : أىمية الدراسة- 

 تتمةل  ىمية الدراسة فيما يما :

سػػتراتيجيتا بالجيتػػيف تسػػيماف فػػا بػػالج التصػػورات الخطػػ  لػػدػ إت يػػد فػػا ت ػػديـ  -1
طالب الصف الةػامف فػا مػادة العمػـو العامػة ويسػت يد منيمػا مخططػو المنػاىج فػا 

 بالج التصورات الخط  لبعض الم اىيـ ال يزيائية.
ود البػػػاحةيف باختبػػػار تشخيصػػػا لمتصػػػورات الخطػػػ  لمم ػػػاىيـ ال يزيائيػػػة ممػػػا قػػػد تػػػز  -1

 ي يدىـ فا العموـ .
ت ػػػدـ ىػػػذه الدراسػػػة نمػػػاذج لػػػدروس تتضػػػمف تػػػدريس بعػػػض الم ػػػاىيـ العمميػػػة وف ػػػا  -4

التػػػػػا قػػػػػد ت يػػػػػد    سػػػػػتراتيجية بوسػػػػػنرإسػػػػػتراتيجية التنػػػػػاقض المعرفػػػػػا و إلخطػػػػػوات 
 االستراتيجيتيف . ىاتيف المعمميف فا تدريس العمـو باستخداـ

ستراتيجية التناقض المعرفا و استراتيجية بوسػنر ممػا إستخداـ إ  تدريب الطمبة بم -3
 قد يسيـ فا تعديل التصورات الخاطئة لدييـ فا مادة العموـ .
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 حدود الدراسة :- 

 : اآلتيةسوؼ يمتـز الباحث فا ىذه الدراسة بالحدود 

ساسػػػية ب لمبنػػػيف  بمحافظػػػة ة ماليرمػػػوؾ ا ةػػػامف ا ساسػػػا بمدرسػػػطػػػالب الصػػػف ال -1
 ـ  2915-2914مرب مزة فا ال صل الدراسا الةانا مف العاـ 

الوحػػػػدة الةامنػػػػة م الضػػػػوء و البصػػػػريات   مػػػػف كتػػػػاب العمػػػػـو لطمبػػػػة الصػػػػف الةػػػػامف  -1
 ا ساسا .

اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيتا  التنػػػػاقض المعرفػػػػا و بوسػػػػنر فػػػػا بػػػػالج التصػػػػورات الخطػػػػ   -4
يػػة لػػدػ طػػالب الصػػف الةػػامف ا ساسػػا الػػواردة فػػا الوحػػدة موضػػ  لمم ػػاىيـ ال يزيائ

 الدراسة .
 

 : مصطمحات الدراسة- 
 -ويعرفيا الباحث اجرائيا كما يما :

 األثر :  -1
 ػلػد الخطػ تعديل التصورات   بم بوسنرستراتيجيتا التناقض المعرفا و إم درة  وى

رجػة التػا يحصػل بمييػا والتا سيتـ تحديػدىا بالد طمبة الصف الةامف ا ساسا بغزة 
 . ال يزيائيةالطمبة فا اختبار التصورات البديمة لمم اىيـ 

 

 : التناقض المعرفي -2
تنػػاقض واضػػطراب فػػا ذىػػف طمبػػة الصػػف الةػػامف بػػيف تصػػور قػػديـ بػػف  ىػػو ببػػارة
خر تصور بمما سميـ الذؼ نسعا لموصوؿ اليو مػف و اآل حد الم اىيـ  خاطئ بف 
 قض المعرفا.ستراتيجية التناإخالؿ اتباع 

 
 :   استراتيجية التناقض المعرفي  -3

طمبة الصف بداد مجموبة مف المواقف التعميمية التعممية يتـ مف خالليا وض  إ  ىا
وؿ م يػـو فا وض  بدـ اتزاف معرفا بف التصور الخاطئ لدييا ح الةامف االساسا

ث تصػػويبو مػػف خػػالؿ ةػػالث مراحػػل  وليػػا مرحمػػة احػػدا  والبػػد مػػف العمػػل بمػػ  معػػيف
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 إىىىٚيػػة بمرحمػػة الوصػػوؿ و نيا  و ةانييػػا مرحمػػة البحػػث بػػف حػػل لمتنػػاقض  التنػػاقض
 .حل التناقض

 استراتيجية بوسنر : -4
استراتيجية تدريس يجرؼ مف خالليا استبداؿ الم يوـ الخط  لدػ طالب الصف  وىا

 تبػاعاوي ػـو المعمػـ ب  المبػادغ العمميػة الةامف ا ساسا بال يـ السػميـ الػذؼ يتوافػق مػ 
 ستراتيجيات التكامل و التمييز والتبديل والتجسير الم اىيما .إ
 

 : طأالتصورات الخ -5
او م يػـو  ببارة بف معمومػات خاطئػة تكػوف فػا ذىػف الطمبػة حػوؿ موضػوع مػا ىا 

مػػف واقػػ   طػػالب الصػػف الةػػامف االساسػػامحػػدد يخػػالف الواقػػ  الػػدقيق تكونػػت لػػدؼ 
 الخبرات التا باشوا بيا .

 
 ائية :المفاىيـ الفيزي -6

و ببػارات لظػواىر مجػردة فػا   ؛ الصورة الذىنية التا ترتبط با ل اظ مف كممػات ىا
 وحدة الضوء و البصريات بمادة العمـو لمصف الةامف.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

ػـ الباحػث اإلطػار النظػرؼ إلػ  خمسػ محػاور رئيسػة  حيػث  ةوف ًا لموضوع الدراسػة ف ػد قسس
نػػاوؿ المحػػور الةػػانا اسػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا  تنػػاوؿ المحػػور ا وؿ النظريػػة البنائيػػة  بينمػػا ت

فيمػػا تنػػاوؿ المحػػور الةالػػث اسػػتراتيجية التغيػػر الم يػػوما بوسػػنر  وتنػػاوؿ المحػػور الرابػػ  الم ػػاىيـ 
   فيما تناوؿ المحور الخامس التصورات الخط  . ال يزيائية

 

 -:( Constructivism Theory ) المحور األوؿ : النظرية البنائية 

فترات مضت كانت النظرية الت ميدية ال ائمة بم   ف المعمـ ي ـو بن ل المعمومات إل  فا 
وبناء بم  قوة المعمـ فا تح ي يػا يكػوف تميػزه   ىا المعموؿ بيا فا مجاؿ التربية والتعميـ المتعمـ
ل ائيػا كمػا سػمعيا إال  ف ال المػتعمـ وبالم ابل يكوف تميز    وت وقو نظريػة بح ػع تمػؾ المعمومػات وا 

المتعمـ حت  ولو ح ظو وكرره  مػاـ   الحديةة ت وؿ ب ف التعمـ الح ي ا لف يتـ بناًء بم  ما سمعو 
يبنػػا معموماتػػو داخميػػا متػػ ةرا بالبيئػػة المحيطػػة بػػو  المػػتعمـوتؤكػػد النظريػػة م البنائيػػة    ف    المعمػػـ

س بالضػرورة  ف تكػوف و ف لكل متعمـ طري ة وخصوصية فا فيـ المعمومػة ولػي   والمجتم  والمغة
كما يريػد المعمػـ   إذف فانيمػاؾ المعمػـ فػا إرسػاؿ المعمومػات لممػتعمـ وت كيػدىا وتكرارىػا لػف يكػوف 

 مجديا فا بناء المعمومة كما يريدىا فا ب ل المتعمـ .

متعممػػػيف مميػػزيف ذوؼ مواصػػػ ات إبػػداد   ظيػػور اتجاىػػػات تربويػػة تسػػابد بمػػػ إىىىىٚىػػذا  دػ 
مػػ  التغيػػرات المواكبػػة لكػػل التطػػورات الحديةػػة مػػف ضػػمف ىػػذه التغيػػرات  خاصػػة يسػػتطيعوف التػػ قمـ

ظيػػور النظريػػة البنائيػػة التػػا تنتمػػا الػػا مبحػػث المعرفػػة وسػػاىمت ىػػذه النظريػػة فػػا رفػػ  بمميتػػا 
التعمػػيـ والػػتعمـ ووضػػعيا بمػػا منحػػا جديػػد تمػػؾ النظريػػة تعتمػػد بمػػا المنطمػػق ا وحػػد وىػػو بنػػاء 

 .المتعمميف لممعرفة ب ن سيـ
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 -نشأة النظرية البنائية :
 

لكنيػا تبمػورت فػا   بيػد سػ راط  إىٚتمتد الجذور التاريخية ال ديمة لنش ة النظرية البنائيػة 
 . اصيغتيا الحالية فا ضوء نظريات و  فكار كةير مف المنظريف مةل  وزبل و بياجيو و ميرىم

فيػػو الػػذؼ   لمبنائيػػة لػػ ا و ويعتبػػر معظػػـ منظػػرؼ البنائيػػة اف بياجيػػو ىػػو واضػػ  المبنػػات 
ةػـ جػاء بعػده مجموبػة مػف   بممية المعرفة تكمف فا بناء او إبادة بنػاء موضػوع المعرفػة فس   ػ ير 

بػػرز  ارنسػػت فػػوف جالسرسػػ ميد  دمنظػػرؼ البنائيػػة و قػػاموا بإبػػادة تنسػػيق  فكػػارىـ وتعػػديميا كمػػا يعػػ
   .33: 1992منظرؼ البنائية المعاصريف مزيتوف  

 -بنائية :مفيوـ النظرية ال
 

ف  وجد منظرو البنائية صعوبة فا إيجاد تعريف محدد لمبنائية وذلؾ لعدة  سػباب منيػا : 
ف منظرؼ البنائية  مصطمق البنائية يعد جديدًا نسبيًا فا ا دبيات ال مس ية والن سية و التربوية كما 

محػػػدد ليػػػا . تعريػػػف   فػػػرؽ   ومػػػف ةػػػـ لػػػيس ىنػػػاؾ إجمػػػاع بمػػػ   ولكػػػنيـ بػػػدة واحػػػد   ليسػػػو ب ريػػػق  
 .  2: 1992مزيتوف و زيتوف   

 
 نيػا " الكي يػة التػا يبنػا بيػا الطػالب معػارفيـ مػف خػالؿ   ويعرؼ ويندسكتل البنائية بمػ  

 .   14:  2992خبراتيـ ال ردية  و ت ابالتيـ الشخصية " م بيـر   
 

 .  22: 2992ويرػ جالسرس ميد ب نيا "ت كير بالمعرفة وبآلية الحصوؿ بمييا " م المومنا  
 

  الطالػب و الػتعمـ فييػا يركػز بمػ ػالمعرفػة التػا لػد  ريف  ف البنائية ىا "االبتمػاد بمػويرػ كوب
 .  33:  2994الطالب اف يبنوا معرفتيـ ب ن سيـ " م بو بطايا    الطالب حيث يكوف بم

 
دمت لشػرح انيا "نظرية فا المعرفة استخ  سباؾ وتويف ب نو يمكف تعري يا بمويوضق كل مف لور 

 .  23:  2992بممية كيف نعرؼ ما نعرؼ" مالمومنا 
 

 ما كروةر فيذكر  ف البنائية تعنا  ننا بنػدما نختبػر شػيئًا مػا جديػدًا   فإننػا نذيبػو مػف خػالؿ  بنيػة 
 .  33:  2994التجارب  و المعرفة الساب ة التا شكمناىا فا السابق م بو بطايا  
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 إنووجو فمس ا ي ترض  ف التعمـ يحدث داخميا بند المتعمـ حيث ويعرفيا الخميما ووخروف ب نيا "ت
ىػػو الػػذؼ يبنػػ  المعرفػػة بػػف طريػػق إبػػادة تشػػكيل بنيتػػو ال كريػػة والمعرفيػػة" مالخميمػػا و وخػػروف   

1997  :65  . 
 

 نيػػا "رؤيػػة فػػا نظريػػة الػػتعمـ و نمػػو الط ػػل قواميػػا  ف الط ػػل يكػػوف   الػػدولا بمػػويعرفيػػا المعجػػـ 
ء  نمػػػػػػػػػاط الت كيػػػػػػػػػر لديػػػػػػػػػو نتيجػػػػػػػػػة ت ابػػػػػػػػػل قدراتػػػػػػػػػو ال طريػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  الخبػػػػػػػػػرة"                   نشػػػػػػػػػيطًا فػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػا

 .  79:  2993مصبق   
 

نظريػػػة تربويػػػة ي ػػػـو فييػػػا المػػػتعمـ بتكػػػويف معارفػػػو : ويعرفيػػػا الباحػػػث بأنيػػػا عبػػػارة عػػػف 
ابا الخاصة التا يخزنيا بداخل ب مو   و ف المتعمـ يكػوف معرفتػو بن سػو إمػا بشػكل فػردؼ او جمػ

 بناًء بما معارفو الحالية وخبراتو الساب ة   فا وجود المعمـ الميسر لمعممية التعميمية .
 
ومف خالؿ ما سػبق مػف التعري ػات نالحػع تعػدد تعري ػات البنائيػة فػا الكتابػات التربويػة   

 ويمكف ت سيـ ىذه التعري ات إل  قسميف ىما : 
لمعرفػػة بابتبارىػػػا تػػرػ  ف كػػل فػػرد يبنػػػ  ال سػػـ ا وؿ : ينظػػر إلػػ  البنائيػػػة كنظريػػة فػػا ا

 المعرفة بن سو   وبم  ذلؾ فالمعرفة يتـ بناؤىا وال يتـ تم ييا بصورة سمبية .
 

ف الػتعمـ لكػا يحػدث يحتػاج إال سـ الةانا : ينظر إل  البنائية كنظرية فػا الػتعمـ   حيػث 
ة معينػة   وبمػ  ىػذا فػالعمـ إل  بناء  و إبادة بناء المخططات الع مية لم رد بواسطة بمميات ب ميػ

 يحدث نتيجة تولد شخصا لممعن  مف خالؿ الخبرات التا يمر بيا المتعمـ .
 
 -ما يما :  ف التعري ات الساب ة تت ق بم تج ونستن

 ف المتعمـ محور العممية التعميمية .  -1
 لجديدة .يستخدموف  فكارىـ وخبراتيـ الساب ة فا فيـ وت سير خبراتيـ ومعموماتيـ ا وف المتعمم -2
 بناء معرفتيـ الجديدة بشكل جمابا .  بم وف يعمل المتعمم -3
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 -فروض النظرية البنائية :
افتراضػات  ساسػية ات ػق بمييػا كػػل   بنائيػة لممعرفػة وبمميػة الػتعمـ بمػت ػوـ النظريػة ال

   :  248 - 247:  2914م الكبيسا وحسوف و    27 : 2993( مف  الضوؼ 
 

 ف الػػتعمـ بمميػػة بنػػاء تراكيػػب   ومسػػتمرة ومرضػػية التوجػػو : بمعنػػطة الػػتعمـ بمميػػة بنائيػػة نشػػ -ٔ
جديػػدة تػػنظـ وت سػػر خبػػرات ال ػػرد فػػا ضػػوء معطيػػات العػػالـ المحػػيط بػػو   و  ف المػػتعمـ يبػػذؿ 
جيدًا ب ميًا الكتشاؼ المعرفة بن سو   و ف التعمـ مف وجية نظر ال مس ة البنائية تعمـ مرضا 

تسػيـ فػا حػل مشػكمة يواجييػا    و تجيػب بػف  نيةض معمف خاللو ال رد لتح يق  مرايسع  
  سئمة محيرة لديو .

إف وظي ػػة العمميػػة المعرفيػػة ىػػا التكيػػف مػػ  تنظيػػف العػػالـ التجريبػػا ولػػيس اكتشػػاؼ الح ي ػػة  -2
المطم ػػػػة . فاكتسػػػػاب المعرفػػػػة يػػػػتـ مػػػػف خػػػػالؿ التكيػػػػف مػػػػ  الخبػػػػرات الجديػػػػدة التػػػػا نواجييػػػػا 

دـ المػػتعمـ  فكػػاره السػػاب ة فػػا فيػػـ واسػػتيعاب الخبػػرات والمحيطػػة بنػػا فػػا البيئػػة   حيػػث يسػػتخ
الجديػػدة   ويظػػل البنػػاء المعرفػػا لممػػتعمـ متزنػػًا مػػا دامػػت الخبػػرة تت ػػق مػػ  توقعػػات المػػتعمـ فػػا 

حيث يدمج الخبرة الجديدة ضػمف المعرفػة الموجػودة لديػو   او ي ػ  فػا    ضوء خبراتو الساب ة
بنيػػة المعرفيػة والخبػػرة الحديػػدة ممػا يدفعػػو لتعػػديل حيػرة بنػػد حػػدوث تنػاقض بػػيف مػػا لديػو فػػا ال
 البناء المعرفا بحيث يستوبب الخبرة الجديدة .

سػػاس : فػػالخبرة ىػػا المحػػور ا   شػػرط  سػػاس لبنػػاء الػػتعمـ ذؼ المعنػػ المعرفػػة ال بميػػة لممػػتعمـ -3
 معن .المتكوف لدػ المتعمـ يت ةر بالسياؽ الذؼ يكتسب فيو ىذا ال  لمعرفة ال رد   لذا فالمعن

النمو الم اىيما ينتج مف خالؿ الت اوض االجتمابا م  اآلخريف  فال رد ال يبنا معرفتػو بػف  -4
و لكػػػف المعرفػػػة يػػػتـ بناؤىػػػا مػػػف خػػػالؿ الت ػػػاوض   العػػػالـ المحػػػيط مػػػف خػػػالؿ  نشػػػطتو الذاتيػػػة 
 اقشػة ال ػرد لمػا وصػل إليػو مػف معػاف  فمػف خػالؿ من   االجتمابا م  اآلخريف فا بيئة تعاونيػة

 اآلخريف تتعدؿ ىذه المعانا لدػ ال رد فا ضوء ما يس ر بنو الت اوض بينو وبينيـ .م  
حػل   ظػروؼ لمػتعمـ : فػالتعمـ ال ػائـ بمػمواجية المتعمـ بمشكمة  و ميمة ح ي ة تييػئ  فضػل  -5

  بناء معن  لما يتعممونو   وينما الة ة لدييـ فا قدراتيـ بمػ  الت يسابد التالميذ بمالمشك
وال ينتظػروف  حػدًا لكػا يخبػرىـ بحػل المشػكمة     ن سػيـ     فيـ يعتمدوف بم حل المشكالت
 بصورة جاىزة 

 ف تتحدد ا ىداؼ المعرفية لمتعمـ تبعًا لمنظرية البنائية .  -6
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 -األسس والمبادئ التي تقوـ عمييا النظرية البنائية :
 فكما ذكرىا كل م اآلتيةا سس والمبادغ   ت وـ النظرية البنائية بم

   :291:   2995 مال اسـ و الشرقا   و    59:  2914مالكبيسا و حسوف 
 التعمـ وليس بما التعميـ .  النظرية بم  تبن 
 ة لبنػاء فيػػـ ذؼ معنػػالػتعمـ بمميػػة نشػطة   حيػػث يسػتخدـ المػػتعمـ معرفتػو السػػاب   

 الجديد الذؼ يشكل بؤرة التعمـ . ػ وشخصا لممحتو 
 التعمـ التعاونا .  تركز بم 
 العمميػػات العمميػػة مةػػل التنبػػؤ   و اإلبػػداع و االبتكػػار   والتحميػػل و   تركيػػز بمػػال

 ية .قالتركيب   ومير ذلؾ مف العمميات الع مية الرا
 . تشج  بما البحث واالست صاء لممتعمميف 
  . ت خذ فا االبتبار كيف يتعمـ المتعمـ وا خذ ب ناباتو واتجاىاتو 
  النشط فا بممية تعممو .المتعمـ ىو صاحب الدور اإليجابا 
 . يبنا المتعمـ المعرفة والمعانا الخاصة بو   حيث تبنا المعرفة مف الخبرة 
 . يجب تصميـ التعمـ فا وضعيات ح ي ية واقعية 
  تكامل الت ويـ وشموليتو ليشمل االختبارات والميمات والواجبات البيتية والنشاطات

  داء المتعمـ ودرجة فيمو .  تا ي ـو بيا المتعمـ و ف تؤكد بما خرػ ال
 . تجعل المتعمميف مبدبيف واالىتماـ بكيف يتعمـ الطالب 
 الدور الناقد لمخبرة فا التعمـ وحب االستطالع .  تؤكد بم 
  لممػػػػتعمـ لمت كيػػػػر فػػػػا ا سػػػػئمة ولبنػػػػاء العالقػػػػات بػػػػيف  بطػػػػاء وقػػػػت انتظػػػػار كػػػػاؼ  إ

 . المعطيات  و ا حداث
 لمناقشة م  المعمـ  و فيما بينيـ.االشتراؾ فا ا  تشج  المتعمميف بم 
 . تزود المتعمميف بال رص المناسبة لبناء المعرفة الجديدة واالست ادة مف الخبرات 
 

ل المػػػتعمـ ف ىػػػذه ا سػػػس والمبػػػادغ  ساسػػػية فػػػا اكسػػػاب تعمػػػـ م يػػػد وجعػػػ  ويػػػرى الباحػػػث
لػػتعمـ اساسػػيات متينػػة تجعمػػو يغيػػر ال كػػرة ال ديمػػة بػػف سػػمبية ا إيجػػابا مػػف خػػالؿ اكسػػابو

 ست ادة منيا .لبناء المعرفة الجديدة بن سو و اإلوتزوده ب رص مناسبة جديدة تالئـ ب ميتو 
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  49:  2997مكما يرؼ  زيتوف  -النظريات التي تستند عمييا النظرية البنائية :
 
 نظرية بياجيو : فا التعمـ المعرفا و النمو المعرفا . -1
العوامل الداخمية المػؤةرة فػا   ممعرفة وتركيزىا بمالجة الطالب لالنظرية المعرفية : فا مع -2

 . التعمـ
 النظرية االجتمابية : فا الت ابل االجتمابا فا مرفة الصف  و المختبر  و الميداف . -3
 براز  ىمية المتعمـ و دوره ال ابل فا اكتشاؼ المعرفة وبنائيا .إالنظرية اإلنسانية : فا  -4

 
 -خصائص النظرية البنائية :

 
  بػػدة خصػػائص بػػارزة آلراء البنائيػػة والتػػا يمكػػف اف  27:   2912مالغامػػدؼ ذكػػرت   

 يكوف ليا ت ةير فا المواقف التعميمية وىا :
 

 نو مسػئوؿ مسػؤولية   ظر إليو بمنو سمبا ومؤةر فيو ولكف ين   المتعمـ بم إىٚال ينظر  -1
 مطم ة بف تعممو .

 فييا حيث تتطمب بناء المعن  .تستمـز بممية التعمـ بمميات نشطة يكوف لممتعمـ دور  -2
 المعرفة ليست خارج المتعمـ   ولكنيا تبنا فرديًا  و جمابياً  . -3
ي تا المعمػـ إلػ  المواقػف التعميميػة ومعػو م اىيمػو   لػيس ف ػط المعرفػة الخاصػة بموضػوع  -4

معػػػيف ولكػػػف  يضػػػًا ورائػػػو الخاصػػػة بالتػػػدريس والػػػتعمـ وذلػػػؾ بػػػدوره يػػػؤةر فػػػا ت ابمػػػو داخػػػل 
 ال صل .

 تدريس ليس ن ل المعرفة   ولكنو يتطمب تنظيـ المواقف داخل ال صل .ال -5
تولػػد البنائيػػة وراء مختم ػػة بػػف طػػرؽ التػػدريس والػػتعمـ   وكي يػػة تن يػػذىا فػػا ال صػػل حتػػا  -6

 ف  فكػار المتعممػيف سػوؼ   ت العالمية لممناىج والتا تنص بمتكوف منساقة م  المتطمبا
جػوىرؼ لممعمػـ فػا ىػذه العمميػة فػالمعمـ يمكنػو  ف تتغير مػ  اتسػاع خبػراتيـ   وىنػاؾ دور 

 التحديات الحالية والخبرات .  متعمـ ويةير ا سئمة   ويستند بميت ابل م  ال
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 -البنائية : لنظريةالتقميدية و با لنظريةمقارنة بيف الدراسة با
( ٖٚٔ,  ٕٕٔٓ )الغامدي    

التدريس الحديثة في لنظريةالتقميدية وا النظرية( يبيف ٔجدوؿ )  
ة البنائيةنظريال الت ميدية نظريةال   

 المعرفة توجد خارج التمميذ المعرفة توجد بداخل التمميذ ن سو
طالب .لمتعطا بناية كبيرة   االلتزاـ بالمنيج بدرجة كبيرة . 

تعتمد ا نشطة بما المعمومات ا ولية مف 
 خالؿ وسائل تعميمية خالقة .

رسية وكتاب تعتمد ا نشطة بما الكتب المد
 التماريف

المتعمموف ىنا م كروف م  وجود وراء و 
 نظريات حوؿ ما يحيط بيـ مف العالـ .

يعتبر المتعمموف  وبية فارمة تمأل بالمعمومات 
 بواسطة المدرس

طري ة ت ابمية م  خمق بالمعمموف يعمموف 
 البيئة التعميمية المناسبة لممتعمميف .

ة يوزبوف بيا المعمموف يعمموف بطري ة إمالئي
 المعمومات بيف التالميذ

المعمموف يتحروف وجية نظر المتعمـ لكا 
ي يموا وراء المتعمميف الحالية تمييدا 

اآلتيةالستخداميا فا الدروس   

المعمموف يبحةوف بف ا ساسيات الصحيحة 
 لي يموا مدػ تعمـ التالميذ .

بممية ت ييـ الطالب تدخل ضمف نسيج بممية 
ر مف خالؿ مالحظة المعمـ التدريس وتظي

تالميذه فا العمل ومف خالؿ معارض الطالب 
 و  وراقيـ .

بممية الت ويـ تتـ وفق اختبارات تحريرية ت وـ 
 بما الورقة و ال مـ

 تعمـ تنافسا تعمـ تعاونا
 المتعمـ سمبا مف ناحية تم ا المعمومات المتعمـ إيجابا ونشط

 
ئيػة ليػا مواصػ ات وخصػائص مختم ػة بػف الطري ػة البنا نظريػةف ال  ويالحع مػف الجػدوؿ

الت ميدية وخاصة فا إبادة تشكيل وبناء الم اىيـ ال يزيائية فا البنية الع مية لممتعمـ حيث يستطي  
و  المػػػتعمـ بنػػػاء معارفػػػو بن سػػػو بعػػػد تم يػػػو تػػػدريس معػػػيف مػػػف خػػػالؿ قدراتػػػو الت كيريػػػة فػػػا اسػػػتنتاج 

نشػػط وفعػػاؿ مػػ   ف دور المػػتعمـ كمػػا ويالحػػع   والة افيػػة  اسػػت راء المعػػارؼ العمميػػة واالجتمابيػػة
 التعمـ التعاونا فا اتخاذ ال رارات وتعديل الم اىيـ الخط  . اآلخريف ويعتمد بم 
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  ف البنائيػػة تػػرفض فكػػرة  ف يكػػوف الػػتعمـ مجػػرد ن ػػل المعمومػػات  نجػػد  ممػػا سػػبق عر ػػو
 ساس   سر المتعمـ المعمومات الجديدة بم حيث ي   و إبادة بناء المعرفة بناءنما تعتبره بممية ا  و 

 دور الت ابل االجتمابا .  تؤكد البنائية بم و   الموجودة سم االمعرفة 
 

 كيف يمكف توظيف ىذه النظريػة فػي تعمػـ المتعممػيف داخػل الغرفػة الصػفية  
 

ممػًا  فضػل مما سبق نجد  ف النظريػة البنائيػة بمػا تحويػو مػف فمسػ ة تربويػة ت ػدـ تع
نسػػػانية والتطبي يػػػة والرياضػػػية   وىػػػذا يحػػػتـ بمينػػػا كمعممػػػيف بػػػدـ مػػػـو المختم ػػػة اإلفػػػا الع

بػػل يجػػب تكمػػي يـ    التسػػرع وت ػػديـ المعمومػػات لممتعممػػيف بمػػ   طبػػاؽ مػػف ذىػػب  و فضػػة
بعمػػػل مػػػا لمحصػػػوؿ بمػػػ  المعمومػػػة مةػػػل البحػػػث بنيػػػا فػػػا مصػػػادر المعمومػػػات المختم ػػػة 

إلػػ،   وبمػػل البحػػوث العمميػػة المناسػػبة لسػػنيـ    -المكتبػػة  البيػػت  االنترنػػت  –المتػػوفرة 
ورفػػ  ميػػاراتيـ فػػا مجػػاؿ االتصػػاؿ بػػاآلخريف بشػػت   شػػكالو الم ظيػػة المغويػػة وااللكترونيػػة 

و العمػػػل بمػػػ     لتبػػػادؿ المعمومػػػات والخبػػػرات وتػػػوفير بيئػػػة ةريػػػة بالمعمومػػػات ومصػػػادرىا
  مرابػػػاة مناسػػػبة شػػػت  مػػػف الدافعيػػػة لضػػػماف اسػػػتمرار الطػػػالب فػػػا العمػػػل مػػػ إيجػػػاد قػػػدر  

  . ا نشطة لعمر الطالب واستعداداتيـ الذىنية والعضمية
 
 نختار أو ال نختار نموذج التعمـ البنائي   ىمت
 

ىػػػداؼ   ف تػػػرتبط    الختيػػػار النمػػػوذج البنػػػائا البػػػد 173: 2993مي تػػػرح  زيتػػػوف 
 التدريس بما ي تا :

  قانوف   نظرية   .ساسية م م يـو . مبد    فيـ المتعمـ لممعمومات ا 
 . تطبيق المتعمـ ىذه المعمومات فا مواقف و سياقات تعمـ جديدة 
 . تعديل ال يـ  و التصورات ال بمية الخط  ذات العالقة بموضوع الدرس 
 .  تنمية ميارات البحث العمما م المالحظة   االستنتاج   التنبؤ   و ال ياس 
 اإلبدابا   العمما   . تنمية  نواع الت كير م حل المشكالت   الناقد   
 . تنمية االتجاه نحو موضوع الدرس / المادة الدراسية 
 . تنمية ميارات المناقشة و الحوار  و العمل الجمابا 

 
 



 
19ّ

 -دور المعمـ وفق النظرية البنائية :
  ن ػػػػػػػال بػػػػػػػف كػػػػػػػل مػػػػػػػف                63:  2999 م يتمةػػػػػػػل دور المعمػػػػػػػـ كمػػػػػػػا يراىػػػػػػػا سػػػػػػػالـ

 فا اآلتا :     81: 1992مزيتوف 
 منظمًا لبيئة التعمـ بحيث يشج  فييا جو االن تاح الع ما . -
 المشاركة فا ا نشطة التعميمية .  مشجعًا لمتالميذ بم -
 مصدرًا احتياطيًا لممعمومات إذا لـز ا مر . -
 مشجعًا لممناقشات و ا سئمة الص ية ويخطط لذلؾ بف وبا وقصد . -
 ب إجابتيـ مبتعدًا بف الزجر والتوبي،.مراجعًا إلجابات الطالب لتشخيص وتصوي -
 مشاركًا فا بممية إدارة التعمـ وت ويمو . -
م ػػدمًا لألسػػئمة و معطيػػًا مشػػكالت مػػف خػػالؿ إةػػارة المشػػكالت وتكػػويف ا فكػػار واختيارىػػا  -

 وبناء الم اىيـ .
 ربط التالميذ بمشاكل ح ي ية واقعية .  باماًل بم -
لمػػػواد المطموبػػػة إلنجػػػاز ميػػػاـ التعمػػػيـ بالتعػػػاوف مػػػ  مػػػوفرًا  دوات الػػػتعمـ مةػػػل ا جيػػػزة و ا -

 المتعمـ .
ميتمػػػػا بػػػػالمتعمميف ومتابعػػػػًا لتحصػػػػيميـ و مطػػػػورًا لميػػػػاراتيـ ا دائيػػػػة ومسػػػػابدًا فػػػػا تنميػػػػة  -

 اتجاىاتيـ اإليجابية نحو التعمـ .
 

 -دور المتعمـ وفق النظرية البنائية :
 ضوء النظرية كاآلتا :   دور المتعمـ فا 294: 2995 مال اسـ و الشرقا  ذكر

نػو يسػاىـ ويشػػارؾ بشػكل رئػيس فػػا فعاليػات الػتعمـ ويختػػار  يتحمػل المػتعمـ مسػؤولية تعممػػو :  ؼ  -
الػػػتعمـ والنشػػػاطات التػػػا ت ػػػدـ إليػػػو   وىػػػو صػػػاحب الحػػػق فػػػا اتخػػػاذ ال ػػػرارات والخيػػػارات المتعم ػػػة 

 بتعممو .
 وال رص التعممية و انت ائيا .يشارؾ المعمـ فا التخطيط لمتعميـ والتعمـ وتصميـ الخبرات  -
 يت ابل نشطًا م  الخبرات وال رص التعممية وي دـ المبادرات . -
ي كػػػر ت مميػػػًا فػػػا ممارسػػػاتو التعميميػػػة   وي ػػػرر كي يػػػة الت ػػػويـ والتحسػػػيف    و الخطػػػوات التعميميػػػة  -

 الالح ة .
 يبحث بف مصادر المعرفة والوصوؿ إلييا . -
 مجموبات وفرؽ متعاونة .  يدبـ التعمـ التعاونا   ويتعمـ فا -
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 -التصور البنائي الكتساب المعرفة عند بياجيو :
  

ويمكف إيضاح التصور البنائا الكتساب المعرفة مف خالؿ التعرض  برز الم اىيـ التػا 
    87:  2993 مزيتوف و زيتوف  تسابد فا توضيق ىذا التصور

  نواع المعرفة : -1
معرفػػػة المةيػػػرات  إىىىىٚا وؿ المعرفػػػة الشػػػكمية   وتشػػػير  ؛يميػػػز بياجيػػػو بػػػيف نػػػوبيف مػػػف المعرفػػػة 

 كمعناىا الحرفا وتيتـ با شياء فا حالتيا الساكنة وال تتب  ىذه المعرفة مف المحاكاة الع مية .
 إىىٚالتوصػل   رائيػة وىػا المعرفػة التػا تنطػوؼ بمػ ما النوع الةانا مف المعرفة وىو المعرفػة اإلج

 مستويات وىا تتب  المحاكاة الع مية .االستدالؿ فا  ؼ مستوػ مف ال
 التكيف : -2

يضػًا ومػف ةػـ يمكننػا    ي ػًا بيولوجيػًا بحتػًا ولكنػو ب مػف تكيػف اإلنسػاف لمبيئػة لػيس تك يرؼ بياجيو 
ساسػػػًا نتيجػػػة لمتكيػػػف الع مػػػا مػػػ   ف بياجيػػػو يعت ػػػد  ف الػػػتعمـ المعرفػػػا لػػػدػ اإلنسػػػاف ينشػػػ   ال ػػػوؿ 

 مؤةرات البيئة المحيطة بو .
 كيب المعرفية : الترا -3

يػػػػرػ بياجيػػػػو  ف الط ػػػػل يولػػػػد وىػػػػو مػػػػزود بمجموبػػػػة مػػػػف التراكيػػػػب الع ميػػػػة ال طريػػػػة والتػػػػا تشػػػػبو 
وىػػا تخضػػ  لعمميػػة    المنعكسػػات ال طريػػة واطمػػق بمييػػا ل ظػػة الصػػور  و المخططػػات اإلجماليػػة

  و تعػديالً  اً تغير مستمرة مما يؤدؼ الػا تكػويف تراكيػب ب ميػة جديػدة والػتعمـ المعرفػا لػيس إال نمػو 
 فا التراكيب المعرفية التا تكوف فا حالة تغير مستمرة فا فترة الط ولة و المراى ة .

 بممية التنظيـ الذاتا م الموازنة   : -4
ي صػػػد بعمميػػػة التنظػػػيـ الػػػذاتا العمميػػػة التػػػا يػػػتـ فييػػػا دمػػػج المعمومػػػات الجديػػػدة مػػػ  المعمومػػػػات 

 الموجودة فا البنية المعرفية لممتعمـ .
 

 فػاوالمسػابدة     بػرز الم ػاىيـبا خذ بعيف االبتبار ىذا التصػور فػا بنػاء  ـ الباحثوقا 
ويالحػع الباحػث    وبدـ نمو الم اىيـ الخط  فػا داخػل ب ػل المػتعمـ   اكتسابيا بصورتيا السميمة

وت ػػاـو التغيػػر و ف ىػػذه   اف التصػػورات الخطػػ  تضػػرب بجػػذورىا فػػا التركيبػػات المعرفيػػة لممػػتعمـ 
جيػػػد بممػػػا مػػػنظـ لكػػػ  يػػػتـ انتزابيػػػا مػػػف المنظومػػػات والتراكيػػػب  إىىىىٚات الخطػػػ  تحتػػػاج التصػػػور 

االبتبار التصور البنائا الكتسػاب المعرفػة بنػد بعيف لذلؾ البد با خذ    المعرفية لدػ المتعمميف
 بياجيو.
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 بعض استراتيجيات ونماذج البنائية

 تيجية التنالض المعرفياسترا نموذج التعلم البنائيأ

 نموذج التعلم التوليديأ

 استراتيجية التغير المفهومي ) بوسنر (

 

 استراتيجية المتشابهات

 نموذج دورة التعلم الثالثية أ

 

 استراتيجية خرائط المفاهيم

 نموذج وتلي أ

 نموذج التحليل البنائي أ نموذج البنائية االنسانيةأ

 حول المشكلةنموذج التعلم المتمركز أ

 Vنموذج التدريس بخريطة الشكل 

 (21-29:  2993 مزيتوف  -سيامات التربوية لمنظرية البنائية :بعض اإل
 
 ال بمية لممتعمـ بما فا ذلؾ الخبرات والمعت دات واالتجاىات والم اىيـ .االىتماـ بالمعرفة  -1
 مف خالؿ المناقشة وميرىا مف اشكاؿ العمل الجمابا .  الت اوض ومشاركة المعن  التركيز بم -2
 استخداـ تمةيالت متعددة لمم اىيـ والمعمومات . -3
عمـ وبالتػالا التكامػل بػيف اكتسػاب تطوير نمػاذج تدريسػية ت خػذ فػا ابتبارىػا الطبيعػة الموق يػة لممػت -4

 المعرفة وتطبي يا .
مياـ   نسيج بممية التعميـ بحيث تركز بمتطوير إجراءات الت ويـ بحيث تصبق متضمنة داخل ال -5

 ح ي ية وت خذ فا حسبانيا التوجو ال ردؼ لممتعمـ .
 

 -بعض استراتيجيات ونماذج النظرية البنائية :
 (ٔشكل رقـ )
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المػتعمـ  إلى ىػذه االسػتراتيجيات منبة ػة بػف ال كػر البنػائا والػذؼ ينظػر  ف  ويرى الباحػث
وليس مف خالؿ  فكار يحاوؿ المعمموف ن ميا اليو وفيما يما برض موضق    كباف  لممعرفة بن سو

ىػذه الدراسػة الستراتيجية التناقض المعرفا و استراتيجية التغير الم يوما بوسنر المستخدميف فا 
 .  ةرىما فا تعديل التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية ؼ بم وذلؾ بيدؼ التعر 

 -: cognitive Conflict Strategyي اني : استراتيجية التناقض المعرفالمحور الث

تطػورًا جػذريًا اسػتمد اصػولو  –ومػازاؿ  –ل د شيد تعميـ العمـو فا الع ود الةالةة الماضػية 
صػبحت النظػرة متكاممػة لم اصػد التعمػيـ المختم ػة مػف حيػث    مف التغير فػا فيمنػا لطبيعػة العمػـ 

ىػػػذا جعمنػػػا امػػػاـ تحػػػديات كبيػػػرة تتمةػػػل فػػػا    التحصػػػيل المعرفػػػا والميػػػارات واالتجاىػػػات العمميػػػة
است صاء و إيجػاد اسػتراتيجيات تدريسػية تسػابد فػا تنميػة الم ػاىيـ العمميػة واالتجاىػات العمميػة   

 العمميػػةعمـ محػػور العمميػػة التعميميػػة ومشػػاركًا نشػػطا فػػا موائمػػة لمتطػػورات العالميػػة فػػا جعػػل المػػت
ربػػػط الم ػػػاىيـ العمميػػػة الجديػػػدة بالم ػػػاىيـ   التعميميػػػة وترابػػػا فكػػػرة النظػػػرة البنائيػػػة التػػػا ت ػػػـو بمػػػ

الساب ة المتكونة لديو   وبذلؾ يكوف لدػ المتعمـ ىـر معرفا مف الم اىيـ العمميػة السػميمة . ومػف 
 نبة ت بدة استراتيجيات منيا استراتيجية التناقض المعرفا .ىذه ال مس ة البنائية ا

 
 -: د مف االنتباه الا ا مور اآلتيةقبل الحديث بف استراتيجية التناقض المعرفا الب

 اً طري ػة  و  سػموبفمػرة نسػتخدـ  فا كةير مف المرات ن ـو باستخداـ مصػطمحات كةيػرة فػا التػدريس
Method   مدخالً و مرة Approach   اً نموذج رة وم Model استراتيجية مرة    وStrategy   

المصطمحات دوف تمييػز بينيػا   بمػ  الػرمـ ممػا بينيػا مػف اختالفػات   وبعيػدا ىذه استخداـ  ويتـ
 . ما ييمنا فا ىذا الصدد ىو االستراتيجية بف االستغراؽ فا بياف طبيعة ىذه االختالفات

موضػوع مػا   ميػة ا سػموب المتبػ  فػا تػدريسومػف ا شػياء الةابتػة التػا ال جػداؿ فييػا  ى
بحيػث   والتنػامـ  فالمعمـ الناجق ىو مف يستطي   ف يحوؿ درسو إل  جػو مػف الت ابػل واالنسػجاـ

 واتجاىاتيـ.  تكوف لديو م درة تامة بم  احتواء طالبو مف حيث رمباتيـ وميوليـ

و  و ا سموب  نموذج ا و  ستراتيجية نت اء اإلا و مف خالؿ كل ذلؾ يستطي  المعمـ تح ي
لمتدريس  فكـ مف معمـ استطاع  ف يجعل مف درس بادؼ درسًا ي يض بالحيوية  الطري ة المناسبة
تنويعو وانت ائػو لطػرؽ التػدريس المناسػبة ال ابمػة  والعكػس تمامػًا فكػـ مػف معمػـ  والنشاط مف خالؿ

طالبػػو   ولتعػػديل التصػػورات  درسػػا حيويػا ب سػػموبو الت ميػػدؼ الممػػل بحيػػث  نػػو  دػ إلػػ  ن ػػور قتػل
االسػتراتيجيتيف اسػتراتيجية التنػاقض  ىاتيفالخط  قاـ الباحث باختيار استراتيجيتيف مناسبتيف ومف 

المعرفا   تبد  بممية التعمـ ال ابل فا ىػذه االسػتراتيجية بنػدما يػرػ المػتعمـ ظػاىرة تتعػارض مػ  
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دراكو ويكوف ىذا التعارؼ نتيجة الالتوافق بيف ما يحدث وما يتوق  المتعمـ اف يحدث وىذا  فيمو وا 
  الحػػػػدث المتنػػػػاقض . ولحػػػػل ىػػػػذا الحػػػػدث Friedl,1995:82الموقػػػػف مػػػػا يطمػػػػق بميػػػػو فريػػػػدؿ م
كافيػػػة والتػػػا يمكػػػف اف يحصػػػل بمييػػػا مػػػف خػػػالؿ معمومػػػات  إىىىىٚالمتنػػػاقض فػػػإف الطالػػػب بحاجػػػة 

المعمومات التا حصل بمييا المالحظة والم ارنة واستخداـ ا دوات وا جيزة فا المختبر العمما و 
المػػتعمـ فػػا المختبػػر العممػػا ال تسػػابد بمػػا حػػل التنػػاقض إال إذا  صػػبحت واضػػحة وذات معنػػ  

 فكػػػار بياجيػػػو لالتػػػزاف المعرفػػػا   ية التنػػػاقض المعرفػػػا فػػػا  صػػػوليا بمػػػلديػػػو   وتعتمػػػد اسػػػتراتيج
التنػػػػاقض     ىميػػػػة اسػػػتراتيجيةGuillaume,1997:20  . و يؤكػػػد جيمػػػيـ مDiana,2004:81م

الصػػراع المعرفػػا   وتػػدفعيـ لممزيػػد مػػف  إىىىٚالمعرفػػا مػػف حيػػث إنيػػا تصػػدـ الطػػالب وتػػؤدؼ بيػػـ 
ممػا يعػزز تنميػتيـ لمم ػاىيـ   المالحظة وتعزز االست صاء والت كيػر الناقػد وحػل المشػكالت لػدييـ 

 العممية وتنمية االتجاىات العممية لدييـ .

 -تعريف استراتيجية التناقض المعرفي :
  

ف اسػػػػتراتيجية التنػػػػاقض المعرفػػػػا واحػػػػدة مػػػػف االسػػػػتراتيجيات التػػػػا جػػػػاءت فػػػػا اطػػػػار إ
وىا واحدة مف استراتيجيات التعميـ التا تعطا ال رصة لممتعمـ لبناء معرفتو ,  النظرية البنائية

وفييػػا يكػػوف المػػتعمـ تحػػت تػػ ةير حػػدث مريػػب يتنػػاقض مػػ  معرفتػػو السػػاب ة تجعمػػو فػػا   بن سػػو 
 حد ىذا التناقض . إىٚوتستةير فكره ليصل ؛  حالة مف الدىشة

اجتيػد البػػاحةوف فػػا وضػػ  التعريػػف المناسػػب السػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا وفػػا ىػػذا 
   -بعض التعاريف :  ذكرالم اـ 

 
   انيا العممية التا يتـ مف خالليا وض  المتعمـ 34:  2999البياتا وميدؼ م عرفياف

ىرة مػػػػا مػػػػف ظػػػػواىر الدراسػػػػات االجتمابيػػػػة فيدفعػػػػو فػػػػا موقػػػػف تعميمػػػػا مةيػػػػر يشػػػػككو فػػػػا ظػػػػا
ا سػموب العممػا فػا الت كيػر اؼ خطػوات البحػث   داـ خطػوات حػل المشػكمة ال ائمػة بمػالسػتخ
ل ػرار  ساسو اتخاذ قرار ما ومف ةـ تطبيػق ىػذا ا  تعميـ او مبد  يمكف بم  موصوؿ الالعممية ل
 موقف جديد .  بم

 
العممية  كةر   ب نيا طري ة تعمـ تركز بم   229: 2911ويعرفيا المعمورؼ والبياتا م

 صوغ ال رضيات والمشاركة ال عالة فا العممية التعميمية التعممية .   مف النتاجات وبم
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انيػػا   السػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا بمػػ   148:  2913العبػػوس والعػػانا م وتعريػػف
اؼ التعميمية عمـ بغرض تح يق ا ىداستراتيجية مف استراتيجيات التدريس التا يستخدـ فييا الم

طػػرح مشػػكمة محيػػرة او موقػػف مريػػب لممػػتعمـ يةيػػر الدىشػػة لديػػو ممػػا   وتعتمػػد بمػػ  المنشػػودة 
يسػػابده مػػػف خػػالؿ حػػػل ذلػػؾ الموقػػػف  و المشػػكمة فػػػا تنميػػة الم ػػػاىيـ العمميػػة السػػػميمة وتنميػػػة 

: مرحمػة احػداث التنػاقض اتجاىاتو العمميػة وتمػر ىػذه االسػتراتيجية بػةالث مراحػل متتابعػة ىػا 
 حل التناقض . إىٚومرحمة الوصوؿ    ومرحمة بحث المتعمـ بف حل لمتناقض

 
بداد مجموبة مػف المواقػف التعميميػة التعمميػة يػتـ مػف إ نيا  : ب جرائياإويعرفيا الباحث 

وؿ م يـو معيف خالليا وض  الطمبة فا وض  بدـ اتزاف معرفا بف التصور الخاطئ لدييا ح
تصػػويبو مػػف خػػالؿ ةػالث مراحػػل  وليػػا مرحمػػة احػػداث التنػػاقض و ةانييػػا   ف العمػػل بمػػوالبػد مػػ

 حل التناقض . إىٚبمرحمة الوصوؿ  ةالةياو   مرحمة البحث بف حل لمتناقض 
 

 -أسس وخصائص استراتيجية التناقض المعرفي :
  

يحممػػو  طػػار المعرفػا الخػاص بػالمتعمـ والػذؼاإل  ض المعرفػا بمػاسػتراتيجية التنػاق تركػز
طػار المعرفػػا فػا المواقػف التعميميػػة التػا ت ػػدـ  صػػل الدراسػا   ومػدػ تػػ ةير ىػذا اإلمعػو داخػل ال

 : Shulte,1996:27-25لييا شوت مإ سس منيا كما  شار   فيا ت وـ بملممتعمـ   ولذلؾ 
الموقػػػف التعميمػػػا وىػػػو يحمػػػل معػػػارؼ ومشػػػابر وميػػػارات متنوبػػػة ومػػػف ىػػػذه  إىىىىٚيػػػ تا المػػػتعمـ  -1

 والمشابر والميارات ينبغا اف تبد  بممية التعمـ . المعارؼ
تنمػو المعرفػػة المسػب ة لػػدػ المتعممػيف كنتيجػػة الحتكػاكيـ با صػػدقاء و المعممػيف والبيئػػة المحيطػػة  -2

 بيـ .
سػػتخدـ  فكػػاره الخاصػػة وي  المػػتعمـ ال يػػـ الخػػاص بػػو و المعػػانا مػػف خػػالؿ خبراتػػو السػػاب ة   يبنػػ -3

 ليو مف فيـ لمظواىر المختم ة .مدػ صحة ما توصل إ  لمحكـ بم
المػتعمـ ولكػف  إىىٚوال يػتـ ن مػو مػف المعمػـ   ذاتيًا مف الجيػاز المعرفػا لمطالػب ن سػو   المعن  يبن -4

يتشكل المعنا بداخل ب ػل المػتعمـ كنتيجػة لت ابػل حواسػو مػ  العػالـ الخػارجا ولػيس نتيجػة لسػرد 
 المعمـ لو .

 ة تتطمب جيدًا ب ميًا .إف تشكيل المعانا بند المتعمـ بممية نشط -5
إذ يتمسػػؾ الطالػػب بمػػا لديػػو مػػف   إف البنيػػة المعرفيػػة المتكونػػة لػػدػ المػػتعمـ ت ػػاـو  ؼ تغيػػر بشػػدة  -6

 المعرفة م   نيا تكوف خط  ولكنيا تبدو م نعة لو فيما يتصل بمعطيات الخبرة .
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حدث لػو نوبػا إف وض  الطالب فا موقف تعميما ي دـ فيو ما يناقض ما لديو مف معرفة مسب ة ي -7
وفا ىذه المحظػة ينشػط ب مػو سػعيا   مف االضطراب فا بنائو المعرفا  و ما يسما بعدـ االتزاف 

 وراء تح يق االتزاف وذلؾ بف طريق إبادة تنظيـ البناء المعرفا السابق لديو .
 

سػػػتراتيجية التنػػػاقض المعرفػػػا تتميػػػز بػػػف ميرىػػػا مػػػف االسػػػتراتيجيات  ف إ ويػػػري الباحػػػث
ة مف خالؿ التواصل ال عاؿ بػيف المتعممػيف و سئص تجعل بممية التعميـ سيمة وسما خرػ بخصا

ن سػو  وتجعػل المػتعمـ يعتمػد بمػ   البنائيػة طري ة ت ديـ المعارؼ الجديدة بما يتناسب م  النظرية 
ممػػا    ميػػره وف االبتمػػاد بمػػ مرحمػػة التػػوازف بن سػػو د إىىىٚفػػا اجػػراء التجػػارب المختم ػػة ليصػػل 

 ات الخط  لديو ت ل .يجعل التصور 
 

 -وتتميز استراتيجية التناقض المعرفي بالخصائص اآلتية :
 
المػتعمـ وبالتػالا يولػد  ػتوليد تعارض معرفا لد إىٚيؤدؼ استخداـ استراتيجية التناقض المعرفا   -1

وىػذا الصػراع   وىػذا الميػل يخمػق صػرابا معرفيػا فػا ب ػل المػتعمـ   لمرمبػة فػا المعرفػة  ُّقػوؼ ٌ ميػل
كمػػا  ف ىػػذا الصػػراع المعرفػػا يػػدف    رفػػا يوجػػده المػػتعمـ بن سػػو محػػاواًل  ف يتكيػػف مػػ  بالمػػو المع

 بناء نظامو المعرفا .  تطور المتعمـ المعرفا ويسابده بم
مشػػاركة الخبػػرات بػػيف المتعممػػيف      سػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا بمػػإ  يعتمػػد الػػتعمـ ال ػػائـ بمػػ -2

 وبيف المتعمـ والمعمـ .
ـ التعػػاونا  حػػد المجػػاالت اليامػػة لتن يػػذ ىػػذه االسػػتراتيجية حيػػث يكتسػػب الطمبػػة اتجاىػػًا الػػتعم يعػػد -3

  Yager,1991ايجابيًا نحو التعاوف والعمل فا مجموبات . م
المػػػتعمـ تبعػػػًا السػػػتراتيجية التنػػػاقض المعرفػػػا يكػػػوف مشػػػاركًا وفعػػػااًل ونشػػػطًا م ارنػػػة باسػػػتراتيجيات  -4

 مبيًا ومتم يًا لممعمومات التا يم ييا المعمـ .ت ميدية  خرػ يكوف فييا المتعمـ س
جػػػػػذب انتبػػػػػاه المػػػػػتعمـ ممػػػػػا يزيػػػػػد فابميػػػػػة التػػػػػدريس   ل اسػػػػػتراتيجية التنػػػػػاقض المعرفػػػػػا بمػػػػػتعمػػػػػ -5

  Robert,1987م
اةارة الدافعية لممتعمـ وتنميػة ميػارات الت كيػر لديػو وتنميػة   ل استراتيجية التناقض المعرفا بمتعم -6

  Wright,1992الم اىيـ العممية . م
شػػكالت السػػتخداـ اسػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا دور إيجػػابا وفعػػاؿ فػػا تحسػػيف ميػػارات حػػل الم -7

  Dennis,1996الطمبة . م ػوميارات الت كير العمما لد
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إف ىػػدؼ االسػػتراتيجية يكمػػف فػػا تحويػػل المػػتعمـ الػػا مػػتعمـ فعػػاؿ مست سػػر ويكػػوف بن سػػو 
  وبػػذلؾ يمكػػف Norris,1997    مJudith Longfield,2009فيمػػا  بمػػق لمم ػػاىيـ العمميػػة م

نمػػا تتعػػداه  يضػػا    ال ػػوؿ إف دور االسػػتراتيجية لػػيس ف ػػط ىػػو تنميػػة الم ػػاىيـ العمميػػة فيػػـ  إىىىٚوا 
 طبيعة العمـ   التة يف العمما   تعميق ا فكار العممية   واالندماج فا حضارة العمـ .

 
 -مراحل استراتيجية التناقض المعرفي :

 
سػػػػتراتيجية التنػػػػاقض المعرفػػػػا فػػػػا التػػػػدريس يجػػػػب التخطػػػػيط واإلبػػػػداد جيػػػػدا إـ السػػػػتخدا  

  حيػث يمػر التػدريس Wilson,2010:48لضماف تنمية الم اىيـ واالتجاىات العممية السػميمة   م
 -باستراتيجية التناقض المعرفا بالمراحل الةالث اآلتية :

 
 -مرحمة احداث التناقض : -1

  وزيػػادة دافعيػػتيـ وتشػػجيعيـ بمػػ يفعممػػب انتبػػاه المتفػػا مرحمػػة احػػداث التنػػاقض يػػتـ جػػذ
إل ػػاء ا سػػئمة حػػوؿ التنػػاقض الم ػػدـ ويمكػػف ت ػػديـ التنػػاقض ب شػػكاؿ مختم ػػة ويع بػػو إتاحػػة ال رصػػة 

اقتراحػػػات المػػػتعمـ   بمػػػ يفا ىػػػذه المرحمػػػة ال يحكػػػـ المعممػػػلممػػػتعمـ لت ػػػديـ ا سػػػئمة ومناقشػػػتيا وفػػػ
يضػػًا مػػف خػػالؿ مواجيػػة المػػتعمـ مباشػػرة بالتنػػاقض  ف تػػتـ  وت سػػيراتيـ بالصػػواب و الخطػػ  ويمكػػف 

  Friedl,1995:84ومناقشة الحموؿ الممكنة لمتناقض فا مجموبات صغيرة م
 -مرحمة البحث بف حل التناقض : -2

شغوفيف إليجاد حػل لػو   وفػا محػاولتيـ لحػل  وف بعد مرحمة ت ديـ التناقض يكوف المتعمم
نشػػػيطيف فػػػا  وف زمػػػة لحػػػل ىػػػذا التنػػػاقض ويصػػػبق المتعممػػػىػػػذا التنػػػاقض يػػػتـ ابػػػداد ا نشػػػطة الال

المالحظة وتسجيل البيانات والتصنيف والتنبؤ والتجريب مير ذلؾ وفا ىذه المرحمة يتعمـ المػتعمـ 
  Oloughlin,1992:81الكةير مف المحتوػ العمما لمدرس م

  -حل التناقض : إىٚمرحمة التوصل  -3
حػػل التنػػاقض ب ن سػػيـ كنتيجػػة ليػػذه  إىىىٚصػػل فػػا التو  وف فػػا ىػػذه المرحمػػة يػػنجق المتعممػػ

إجابػػات لمعديػػد مػػف ا سػػئمة التػػا وةارىػػا  إىىىٚا نشػػطة والتجػػارب التػػا  جريػػت ويتوصػػموف بشػػغف 
كما يتعمـ المتعمـ بعض ا شياء بػف كي يػة المالحظػة واجػراء التجػارب وجمػ  البيانػات    التناقض

وسػػػػيكونوف ميتمػػػػيف لسػػػػماع النتيجػػػػة    و انجػػػػاز الميػػػػارات ا خػػػػرػ التػػػػا تتصػػػػل بعمميػػػػات العمػػػػـ
  Alkove,1992:83وبالتالا سوؼ تح ز فا  ذىانيـ م
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سػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا وفػػق المراحػػل الػػةالث إفػػا الدراسػػة الحاليػػة بتنػػاوؿ  وقػػاـ الباحػػث
 الساب ة وىا:

ت ديـ الم يوـ المتناقض مف خالؿ بدة  ساليب مةل اظيار الحدث المتناقض مف خػالؿ   -1
يـ الم يػػـو المتنػػاقض بشػػكل مباشػػر  و بػػرض و ت ػػد   قصػػير بػػيف المعمػػـ والمػػتعمـ  حػػوار

 و تجربة بممية مشكمة  و موقف محير  
 إىىىٚيتوصػػل  حػػث المػػتعمـ فػػا بنيتػػو المعرفيػػة حتػػ مرحمػػة البحػػث بػػف حػػل لمتنػػاقض : يب -2

 .الحل  إىٚاستخداـ بمميات العمـ فا البحث والت صا لموصوؿ  إىٚإجابة م نعة ويمج  
مرحمة التوصل لحل التناقض : ويتـ مف خػالؿ بمميػة الػربط بػيف ا نشػطة المباشػرة التػا  -3

لييػا وبمميػات ال حػص المختم ػة ليتوصػل فػا نيايػة إقاـ بيا ون ػذىا والنتػائج التػا توصػل 
 مرحمة االتزاف المعرفا . إىٚحل التناقض والوصوؿ  إىٚاالمر 

 
 -: قض المعرفيالتناالدور الفاعل لممعمـ في استراتيجية 

 
ي ػػػػة ر مػػػػف طر يػػػػغيالمعمػػػـ فػػػػا اسػػػػتراتيجية التنػػػػاقض المعرفػػػا الت  ف بمػػػػ  ويػػػػرى الباحػػػػث

  المتنوبػػػػة والتػػػػا تشػػػج  المػػػػتعمـ بمػػػػ اسػػػػتخداـ ا نشػػػطة  تخطيطػػػو لمػػػػدرس   بحيػػػػث يركػػػز بمػػػػ
لتنميػػة  المتنوبػػةا سػػاليب   ارات والتعػػاوف بيػػنيـ وتػػدريبيـ بمػػواتخػػاذ ال ػػر    المشػػاركة فػػا العمػػل

ـ مصادر و دوات خارجية مةل الكتػب والشػ افيات استخد  و اىيـ العممية واالتجاىات العممية م اال
وجيات نظػرىـ  إىٚويستم   يفيالحع  فعاؿ المتعممف وبم  المعمـ    و شرائط ال يديو و المختبر

 يعػدؿ مػف نظػاـ ال صػلاف يجػب بميػو  و  دوف توجيو  ؼ ن د الييـ او محاولة تصحيق اجاباتيـ 
  فو   متعاونػػة  لمعرفػػا والعمػػل فػػا مجموبػػات صػػغيرةالدراسػا بحيػػث يالئػػـ اسػػتراتيجية التنػػاقض ا

ويجعػل ىػذه ا فكػار جػزءًا مػف اإلطػار    ستراتيجية وا فكار ال يمػة التػا تحتوييػايؤمف ب ابمية اإل
 الم اىيما الخاص بو شخصيًا .

 
 -األىمية التربوية الستراتيجية التناقض المعرفي :

كةػػر مػػا يم ػػت نظػػر الناشػػطيف فػػا مجػػاؿ البحػػوث التربويػػة وبػػا خص الدراسػػات فػػا   إف 
مجػػاؿ اسػػتراتيجيات التػػدريس  ف جػػزءًا منيػػا تخصػػص فػػا دراسػػة اسػػتراتيجية المتناقضػػات لمػػا ليػػا 

 – 16:  2911ف د اشارت ماضا م   مف قيمة تربوية ودور كبير شغل باؿ الكةير مف التربوييف
 -:وتشمل جمي  جوانب ال رد وىا  تح يق اىداؼ متنوبة  إىٚتيجية تسعا ستراف ىذه اإل    15
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 المعرفي : ى المستو  ىعم
تعديل م اىيـ المتعمميف بف الظواىر الطبيعية مف خالؿ اختيػار معػارفيـ السػاب ة وذلػؾ بوضػعيـ  -1

ا مػف ومف ةـ إبادة دمج البنػاء المعرفػ  فا مواقف تتناقض م  ما ىو موجود فا بنيتيـ المعرفة 
 جديد .

واستخداـ بمميات العمـ وذلؾ مػف خػالؿ الت سػيرات واالسػتنتاجات   تنمية ميارات ت كيرية متنوبة  -2
 المستخدمة لحل التناقضات .

اةناء جم  المعمومات التا مف ش نيا المسابدة فا حل  فا نمو البناء المعرفا والتحصيل العمما -3
 التناقضات .

 ( :النفس حركي )الميارى  ى المستو  ىعم
 اكساب المتعمميف ميارات بممية مختم ة مف خالؿ تصميـ واجراء ا نشطة والتجارب المتنوبة . -1
 ػ المسػػػتو   اةنػػػاء البحػػػث بػػػف المعمومػػػات بمػػػ فػػػا بػػػاتاكسػػػاب المتعممػػػيف ميػػػارات اسػػػتخداـ المكت -2

 الوجدانا .
والدقػة فػا  تنمية اىتمامػات وميػوؿ و اتجاىػات المتعممػيف نحػو العمػـ واكسػابيـ النظػرة الموضػوبية -3

 الحكـ بما ا شياء .
 

ممػػا سػػبق كمػػو  ىميػػة اسػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا فػػا تح يػػق ا ىػػداؼ  الباحػػث ويػػرى 
التعميمية بمستوياتيا المختم ة م المعرفية   الوجدانيػة   الػن س حركيػة   فالحػدث المتنػاقض يحػدث 

لمتنػاقض تتولػد لديػو الدافعيػة وبندما يمػر المػتعمـ بيػذا الحػدث ا  بشكل يختمف بما نتوق  حدوةو 
وحػػػب االسػػػتطالع مسػػػتخدما الت كيػػػر الجيػػػد اليػػػداؼ لحػػػل ىػػػذا التنػػػاقض في ػػػـو بطػػػرح العديػػػد مػػػف 

ت سػير بممػا  إىىٚواستعماؿ الميارات المختم ة وتسجيل البيانات والمالحظات لموصػوؿ   ا سئمة 
تح يق واكتساب  متعمـ بم بد الفتزداد بنده الرمبة فا التعمـ مما يسا  يح ق لو االتزاف المعرفا 

 الم اىيـ ال يزيائية بصورتيا الصحيحة السميمة بعيدا بف التصورات الخط  .
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19ّ

 المحور الثالث : استراتيجية التغير المفيومي )بوسنر( 

Posnare`s strategy of conceptual change ) ):- 

ضػيق مػاذا نعنػا بمصػطمق التغيػر قبل التكمـ بف استراتيجية التغير الم يوما البد مف تو 
 الم يوما ؟ وما ال رؽ بيف كممة نموذج واستراتيجية ؟

 التغير الم يوما :
لم يػػػوما تسػػما بمميػػػة إحػػػالؿ تصػػػور م بػػػوؿ بمميػػػا محػػل تصػػػور خطػػػ  بعمميػػػة التغيػػػر ا

 ف نؤكػػػد بمػػػا بمميػػػات التغيػػػر الم يػػػوما وىػػػا : ببدالسػػػالـ يجػػػب   ولكػػػا يكػػػوف الػػػتعمـ ذا معنػػػ
  144:  2991م
  realigningإبادة الصف وانتظاـ البناء م -1
 التصورات الموجودة لتكيف ا فكار الجديدة.   reorganizingإبادة التنظيـ م -2
 

 إلػػ اميػػة تػػتـ بنػػدما يتعػػرض المػػتعمـ ف بمميػػة التغيػػر الم يػػوما ىػػا بمميػػة دمإوبميػػو فػػ
مميػػة بػػدـ تػػوازف  و ال تت ػػق مػػ  الم ػػاىيـ المكتسػػبة لديػػو فتحػػدث ب   معمومػػات  و معػػارؼ معينػػة

توافػػػق بػػػيف مػػػا ىػػػو مكتػػػوب مػػػف م ػػػاىيـ ومػػػا ىػػػو معطػػػ  مػػػف المعمومػػػات فػػػإذا كانػػػت االختالفػػػات 
ف المػتعمـ فػا إواضحة بيف الم اىيـ المكتسبة و المعمومات المعطاة لصػالق المعمومػات المعطػاة فػ
فن ػوؿ فػا ىػذه ىذه الحالة يكتسب م اىيـ جديدة ليا إطار مختمف بف اطار الم اىيـ المكتسػبة   

  9:  2991الحالة  ف المتعمـ حدث لو تغير م يوما مب انة   
 

 : اآلتيةذا ما توفرت الظروؼ إالمتعمـ  ػوتحدث بممية التغير الم يوما لد
 بدـ قبوؿ المتعمـ لمم اىيـ المتوفرة لديو وبدـ رضاه بيا . -1
 المواقف التعميمية . ف يكوف المتعمـ مدركا لمم اىيـ البديمة مالجديدة  المطروحة فا  -2
 يحدث التغير الم يوما المطموب .  تكوف الم اىيـ البديمة مؤةرة حت  ف -3
:  2998 ف تكػػوف الم ػػاىيـ البديمػػة مالئمػػة لمسػػتوػ المػػتعمـ وقدراتػػو مب انػػة و الجػػيش    -4

247  
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  نموذجالفرؽ بيف االستراتيجية و األ:  

  : Teaching strategy استراتيجية التدريس م  -

  تحركػػات المعمػػـ داخػػل ال صػػل   و فعالػػو  188:  2999ىػػا كمػػا برفيػػا  السػػعدنا م و   
 التا ي ـو بيا   والتا تحدث بشكل منتظـ ومتسمسل   والتا تتكامل وتنسجـ معا . 

ب نيػػا إجػػراءات منظمػػة متكاممػػة ي ػػـو بوضػػعيا المعمػػـ مػػف  جػػل تح يػػق  ويعرفيػػا الباحػػث 
 وينسجـ م  اإلمكانيات المتاحة .  ا ىداؼ التدريسية بما يتكامل معو 

   : Teaching modelنموذج التدريس م ا -

   ىػػػو تصػػػور مبسػػػط يوضػػػق ويمخػػػص طبيعػػػة 22:  2994وىػػػا كمػػػا برفيػػػا إبػػػراىيـ م   
التدريس وبناصره والعالقات التا تربط بيف تمؾ العناصر وبمميات بناء وتصػميـ وتن يػذ التػدريس 

  يق ا ىداؼ المرموبة .وف ا لخطوات متسمسمة ومتتابعة لتح

اميـ وطػرؽ تن يػذ نيا ببارة بف تصور صغير يمخص العالقػات والتصػب  ويعرفيا الباحث  
  سس واضحة تخدـ ا ىداؼ التربوية التعميمية لتح  يا بشكل مالئـ و فضل. الدرس معتمدا بم 

عمػيـ التػا ومف الميـ  ف ننوه إل   ف إجراءات تن يذ االستراتيجية يجب  ف تشػمل طػرؽ الت
تناسػػػػػب متطمبػػػػػات واحتياجػػػػػات الػػػػػدروس   سػػػػػواء  كانػػػػػت نظريػػػػػة  ـ بمميػػػػػة   لػػػػػذلؾ فػػػػػإف اختيػػػػػار 

 االستراتيجية التدريسية يسبق اختيار طري ة  و طرؽ التدريس .

وبامػػة  تتضػػمف االسػػتراتيجية التدريسػػية : تحديػػد ا ىػػداؼ التدريسػػية   اختيػػار ا سػػاليب 
التدريسػػية   وضػػ  الخطػػط التن يذيػػة الت صػػيمية   و خيػػرًا تنسػػيق  العمميػػة والعمميػػة لتح يػػق ا ىػػداؼ
 النواحا المتصمة بكل ذلؾ .

: ي وـ التدريس بم   ساس التخطيط والتن يذ وفق استراتيجية بعينيا يتـ  خالصة القوؿو 
فػػا ضػػوئيا تحديػػد طري ػػة م  و طرائػػق  التػػدريس التػػا يمكػػف اسػػتخداميا لتح يػػق  ىػػداؼ بعينيػػا   

ؿ ىػػذه الطري ػة م  و الطرائػػق     يػػتـ تحديػد  سػػموب م  و  سػػاليب  التػدريس الػػذؼ يمكػػف ومػف خػػال
تن يذه إجرائيًا داخل ال صل   م  مراباة إمكانية تعديل ىػذا ا سػموب  و تطػويره حسػب م تضػيات 

 ومتطمبات المواقف التدريسية. 

 



 
41ّ

 استراتيجية بوسنر لمتغير المفيومي : 
(Posnare`s strategy of conceptual change) 
 

فا  Gertzonوجيروتزج  Hewsonوىيوسف  Strikو ستريؾ  Posnerاستطاع بوسنر 
ال مسػػػػ ة البنائيػػػػة برفػػػػت باسػػػػـ   ورة و تن يػػػػذ اسػػػػتراتيجية تعتمػػػػد بمػػػػجامعػػػػة كوررنيػػػػل ب مريكػػػػا بمػػػػ

حاولػت  ف تصػنف بوضػوح ا بعػاد الماديػة لإلجػراءات التػا يػتـ بػف طري يػا    استراتيجية بوسػنر
 مجموبة  خرؼ مير مت  ة م  ا ول  . إل يير م اىيـ الناس المركزية مف مجموبة م اىيـ تغ

وقد وض  بوسنر ووخروف نظريتيـ التػا حاولػت توضػيق كيػف اف الم ػاىيـ المركزيػة و التنظيميػة 
   مجموبػة  خػرؼ ميػر متالئمػة مػ  المجموبػة ا ولػ  إلػ لدػ الناس تتغير مف مجموبة م اىيـ 

وبيف مػػف التغيػػػر الم يػػوما ىمػػا "االسػػػتيعاب" وىػػو مػػا يصػػػف بمميػػة اسػػتخداـ الطمبػػػة واقترحػػوا نػػ
وىو ما يصف لحظة بنػدما يجػب بمػا   لمم اىيـ ال ائمة لمتعامل م  الظواىر الجديدة و "الت قمـ" 

  Posner et al .1982 :190الطالب اف يستبدؿ  و يميز م اىيمو المركزية . م
 

 تغير المفيومي : تعريف استراتيجية بوسنر لم
 

ىػػػا بمميػػػػة يػػػػتـ مػػػف خالليػػػػا اسػػػػتبداؿ ال يػػػـ الخطػػػػ  الموجػػػػود لػػػدػ ال ػػػػرد بػػػػال يـ العممػػػػا 
الصحيق الذؼ يتوافق م  المبادغ العممية باتبػاع بػدد مػف االسػتراتيجيات وىػا التكامػل و التمييػز 

  Posner et al ,1982 ,pp : 195 - 209والتبديل والتجسير الم اىيما م
 

نر إف م اىيـ المرء المركزية ىا ناقالت يصبق مف خالليا مجاؿ معيف مدركا وي وؿ بوس
  ت الساب ة   التا تجعميا تظيػر بمػم يوما   و مةل ىذه الم اىيـ يمكف ربطيا بالتجارب والخبرا

ردنا فيما ما بامتالؾ صورة ذىنيػة فػإف التصػور والصػور وميرىػا  ذا إفإننا     نيا بدييية وواضحة
 : Sten hous, 1988كػوف متعم ػة با شػياء والعمميػات الماديػة ذات العالقػات  مي تػرض اف ت

415  
 

ب نيا استراتيجية تدريس يجرؼ مف خالليػا اسػتبداؿ الم يػوـ الخطػ  لػدػ  يعرفيا الباحثو 
وي ػػـو المعمػػـ    طػػالب الصػػف الةػػامف ا ساسػػا بػػال يـ السػػميـ الػػذؼ يتوافػػق مػػ  المبػػادغ العمميػػة

 جيات التكامل و التمييز والتبديل والتجسير الم اىيما .بإتباع استراتي
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 فكػػػار بياجيػػػو  إلػػػ النظريػػػة البنائيػػػة التػػػا تسػػػتند   لتػػػالا تسػػػتند اسػػػتراتيجية بوسػػػنر بمػػػوبا
ف الػػتعمـ ىػػو ت ابػل المعرفػػة الجديػػدة مػػ  المعرفػػة الموجػودة لػػدػ المػػتعمـ مػػف اجػػل  والػذؼ ي تػػرض 

 دمجيا فا االطار الم اىيما لديو .
 

نموذجػػًا لمتغيػػر الم يػػوما يتخػػذ البنائيػػة  ساسػػا لػػو وذلػػؾ مػػف  د اقتػػرح بوسػػنر وزمػػالؤه وقػػ
 خالؿ مرحمتيف ىما:

 
 المتعمـ . ػف التصورات و ا فكار البديمة لداالولا : الكشف ب

نمػػػوذج المناسػػػب لت ػػػديـ تصػػػورا لمم يػػػـو سػػػتراتيجية وا إلتخداـ م تطبيػػػق  االةانيػػػة : يػػػتـ فييػػػا اسػػػ
  497: 2997 مـ بمميا وتدريجيا بوجو باـ زيتوف الصحيق السمي

 
 ويت لف ىذا ا نموذج مف خمس مراحل كما ي تا :

 تشخيص التصورات البديمة بند المتعمـ .  ظيـ التدريس بحيث يركز المعمـ بمتن -1
حدوث  إل  ـ مضاميف و م اىيـ بممية تؤدؼاحداث التناقض المعرفا بند المتعمـ مف خالؿ ت دي -2

 البناء المعرفا لديو . التناقض فا
 تشخيص الم اىيـ الخط  بند المتعمـ . -3
 بناء استراتيجية لعالج الم اىيـ العممية بصورة صحيحة . -4
 فيـ المضاميف و الم اىيـ العممية بصورة صحيحة .  مسابدة المتعمميف بم -5
ت محػل  ف الم ػاىيـ الصػحيحة  حمػ إلػ بناء برامج ت ويميػة يسػتطي  المػتعمـ مػف خالليػا التوصػل  -6

  439:  1996الم اىيـ الخط  مالخميما   
 

 ىا :  498:  2997 مزيتوف  وضعيا ولتح يق ما سبق   فةمة  ربعة شروط البد مف توفرىا
 

البديمػػػة  التػػػا  –ا وؿ : الشػػػعور بعػػػدـ الرضػػػا بػػػف ا فكػػػار و المعت ػػػدات و الم ػػػاىيـ مالسػػػاذجة 
 يـو ف م ويظير ذلؾ مف خالؿ    ية التا لدييـنيـ مير م تنعيف بالم اىيـ الحال  ؼ  ؛ يحممونيا

 شرح الميارات و الح ائق والم اىيـ التا يصادفيا فا الحياة .  المتعمـ الحالا مير قادر بم
ذ إلحػػد مػػا  والةػػانا : يجػػب  ف يكػػوف الم يػػوـ الجديػػد واضػػحًا ومع ػػواًل وجػػديرًا بالتصػػديق واالخػػذ بػػ

 تط  الم يـو ال ديـ ت سيرىا  و حميا .يبرز لو دوره فا حل المعضالت التا لـ يس
 كةر جاذبية ويمكف تصدي و مبدئيًا . ف يكوف الم يوـ الجديد  الةالث : يجب 
 الت سير والتنبؤ و حل المشكالت .  ف يكوف الم يوـ الجديد قادرًا بم الراب  : يجب 
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 -: نموذج بوسنرأستراتيجيات التغيير المفاىيمي حسب ا
 

ف يػتـ ت ػديـ  ف بوسنر اقترح    1992  ن ال بف مالعباصرة 1999ا ول د ورد فا مالمول
وذلػؾ بحسػب طبيعػة    سػتراتيجيات اآلتيػةاالالخبرات الجديدة داخل الصػف وفػق بعػض او جميػ  

 الم يـو ونوبو :
 

و ربػػط م ػػاىيـ  : واليػػدؼ منػػو ربػػط المعرفػػة السػػاب ة بالمعرفػػة الجديػػدة   Integrationالتكامػػل  -1
 . بعضاً يا مختم ة م  بعض

 
اكسػػاب الطمبػػة ال ػػدرة بمػػا ادراؾ الم يػػـو  إلػػ وتيػػدؼ   Differentiationالتمييػػز او الت اضػػل   -2

 الجديد وتمةيمو و قبولو .
 
اسػتبداؿ الم يػـو  إلػ وتيػدؼ  Concept Changeو التبػديل الم ػاىيما   Exchangeالتبػادؿ  -3

 اجية و صحتيما .السابق بم يـو جديد   وذلؾ نتيجة الختالؼ الم يوميف مف ن
 
واليػدؼ منػو إيجػاد بيئػة م اىيميػة مالئمػة لػربط   Conceptual Bridgingالتجسػير الم ػاىيما  -4

 1999المػتعمـ .مالمػولا    ػلػد  ا م  الخبرات الم لوفة ذات المعنالم اىيـ المجردة المراد تعميمي
: 39   
 

التػػا قػػاـ الباحػػث  ية بوسػػنروكي يػػة بػػرض الم يػػـو وفػػق اسػػتراتيج   يوضػػق السػػابق اآلتػػاوالشػػكل 
 .  اةناء التدريس فا باستعماليا 
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يعرض الباحث المفهوم 

 المتنالض والمراد تدريسه

تشخيصية  أسئلةيوجه الباحث 

 حول المفاهيم ذات الفهم الخطأ

ينالش الباحث المتعلمين باألنماط المختلفة 

للفهم الخطأ مؤكد عدم استنادها علي أساس 

 علمي صحيح 

مواجهة مع الفهم يكون الباحث في حالة 

الخطأ لدي المتعلمين ساعي الي ان يكون 

 المتعلم مهيأً لمبول الفهم الصحيح

يعرض الباحث المفهوم 

الصحيح الجديد مستخدما 

الوسائل التعليمية المناسبة 

 مما يؤدي 

عدم اتزان معرفي بسبب 

التضاد بين المفهوم الجديد و 

 المديم

لبول المفهوم الجديد 

 راتيجية التكاملباستخدام است

استيعاب المفهوم الجديد مع 

المديم بسبب االتساق بين 

المفهومين باستخدام 

 التجسير

استخدام استراتيجية التمييز 

 والتبديل

إعادة بناء المفهوم من خالل 

 عملية تصحيح المفاهيمي

 (ٕشكل رقـ )
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ف تح ق نموا فا تغيير  ا ابتمدىا بوسنر يمكف تف االستراتيجيات ال  وعميو يرى الباحث
 الم ػػػاىيـ الخاطئػػػة لػػػدػ بينػػػة البحػػػث المسػػػتيدفة   ف ػػػرر الباحػػػث تجربتػػػو وم ارنتػػػو مػػػ  التنػػػاقض

 المعرفا .
   :البنػائا يتمةػل بالػدورييف اآلتيػيفف دور المعمـ الػذؼ يتبػ  المنحػ   ه ؤ ويرػ بوسنر وزمال

     51-31:  1999ممطر 
ف يتخػػذ موقػػف المعمػػـ الخصػػـ المنط ػػا ولػػيس خصػػمًا لممػػتعمـ بػػل لألخطػػاء فػػا  الػػدور ا وؿ : 
 ال يـ والت كير .

ومػػف مظػػاىر ىػػذا النمػػوذج السػػعا الػػدائـ    ر العممػػاالػػدور الةػػانا : اف يمعػػب دور النمػػوذج لمم كػػ
والسػعا نحػو االقتصػاد فػا    نحو اكتشاؼ االتساؽ بيف المعت ػدات والنظريػات والػدالئل التجريبيػة
ومػا إذا كانػت ىػذه االختالفػات   المعت دات والشؾ فا النظريات والت ػدير لالختالفػات فػا النتػائج 

 تت ق م  النظرية .
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وفػا    بوسنر بتغيير الم اىيـ الخاطئة لدؼ المتعمميف حوؿ موضوع مػا وت وـ استراتيجية
 -الم ابل اكسابيـ فيما بمميا سميما ويتـ مف خالؿ مرحمتيف متبابدتيف ىما :

 
 مرحمة استكشاؼ  نماط ال يـ الخاطئ لدؼ المتعمـ . -1
 : ـ وذلؾ بف طريقل يـ العمما السميمرحمة استخداـ  سموب لممعالجة واستراتيجية مناسبة لت ديـ ا -2

 
  اسػتيعاب الم يػـو الجديػد بشػكل واضػق ومع ػوؿ وذؼ فائػدة    وال : تنمية قدرة ال رد بمػ

 وقد برفت ىذه المرحمة بمرحمة التمةيل .
وذلؾ مف خالؿ م ايضػة   ةانيا : تح يق بممية قبوؿ المتعمـ لمم يـو الجديد بشكل كامل 

 ن اص قيمة الم يـو ال ديـ .إحساب   الجديد بمالم يـو ال ديـ بف طريق رف  قيمة الم يـو 
 

اسػػتبداؿ ال يػػـ تػػدريس تجػػرؼ مػف خػػالؿ الف اسػتراتيجية بوسػػنر فػػا طري ػة   ويػػرى الباحػػث
تبػػاع الكػػا يتوافػػق مػػ  المبػػادغ العمميػػة ب ؛ الطػػالب بػػال يـ العممػػا السػػميـ ػالخػػاطئ الموجػػود لػػد

بشػػكل  مسػػب ا ـالم ػػاىيما الػػذؼ تػػـ توضػػيحياسػػتراتيجيات التكامػػل و التمييػػز و التبػػديل والتجسػػير 
 والذؼ يجرؼ مف خالؿ الخطوات اآلتية : م صل

مػػاـ  السػػبورة   عممػػيف فػػا الحصػػة الصػػ ية ويكتبػػو بمػػيبػػرز المعمػػـ الم يػػـو الػػذؼ يريػػد تعميمػػو لممت -
 جمي  المتعمميف .

لػػػدػ المتعممػػػيف المعرفػػػة السػػػاب ة المتعم ػػػة بػػػالم وه الموجػػػودة  إلػػػ ةػػػارة بػػػدد مػػػف ا سػػػئمة لمتوصػػػل إ -
 لمكشف بف ال يـ الخط  لدييـ .

 ت ديـ المعمـ تعري ات لمم يـو تتضمف خصائصو المميزة والعالقات التا تربطيا . -
ف اسػػػػتراتيجيات التغييػػػػر الم يػػػػوما مبوسػػػػنر  ببػػػػارة بػػػػف مجموبػػػػة مػػػػف   يضػػػػا  ويػػػػرى الباحػػػػث

لخطػػ  لػػدػ طػػالب الصػػف اإلجػػراءات وا سػػاليب و الخطػػوات التػػا يػػتـ خالليػػا اسػػتبداؿ الم يػػـو ا
وي ـو المعمػـ بإتبػاع اسػتراتيجيات    الةامف ا ساسا بال يـ السميـ الذؼ يتوافق م  المبادغ العممية

 التبديل و التجسير الم اىيما .و التكامل و التمييز 
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 : اآلتيةالباحث الخطوات  اتبعولتحقيق ذلؾ 
 
 ع  .ةارة االنتباه لمموضوع وا فكار المرتبط بالموضو إ -1
 المتعمميف . ػم يـو الخط  لدتحديد ال -2
 : اآلتيةإبادة تركيب  فكار المتعمميف مف خالؿ المرور بالمراحل  -3
التكامػػل : وفييػػػا يػػػتـ ربػػػط الم ػػاىيـ السػػػاب ة ال ديمػػػة لػػػدػ المػػتعمـ بالم ػػػاىيـ المختم ػػػة الجديػػػدة مػػػ   -

اقشة لتكامػل العممية و المنوي وـ المعمـ فا ىذه المرحمة بالشرح واجراء العروض  بعضًا  بعضيا 
دمػػػج الم ػػػاىيـ الجديػػػدة فػػػا البنيػػػة  إلػػػ ويصػػػل المعمػػػـ بالنيايػػػة    المتعممػػػيف ػالمعرفػػػة السػػػاب ة لػػػد

 المعرفية الموجودة لدييـ .
دراؾ وفيػػػـ وتح يػػػق قبػػػوؿ ا  الت ريػػػق والتمييػػػز و   ا يػػػتـ اكسػػػاب المتعممػػػيف ال ػػػدرة بمػػػالتمييػػػز : وفييػػػ -

 م يـو واضق ومناسب . إل لمتعمـ بحاجة وىنا يكوف ا  الم يـو الجديد 
تبديل الم يوـ : وفييا يتـ استبداؿ م يـو جديد بآخر سابق نتيجة مروره بخبرة وبدد مػف التجػارب  -

 يفوىػذا التغيػر حػدث بعػد اجتمػاع م يػوم  التا اةبتت لديو انو ما كاف فا بنيتو المعرفيػة خػاطئ 
والخروج مف تمؾ   الموازنة بيف الم يوميف  إل عمـ احدىما سميـ وا خر مير سميـ وىنا يندف  المت

 الخاطئ. محلالعممية بال يـ السميـ الصحيق واحالؿ الم يـو السميـ 
حسػاب   بوؿ المتعمميف لمم يـو الجديػد بمػتعزيز الم يوـ وتةبيتو : وفا ىذه المرحمة يتـ تح يق ق -

زالة قيمة الم يوـ السابق وتةبيتو فا بنيتو المعرف  ية لممتعمميف .ان اص وا 

 -:( Physical Concepts)  الفيزيائيةالمحور الرابع : المفاىيـ 

تسيـ التربية الحديةة فا تكويف الع مية العممية ال ادرة بم  مواجية تحديات المست بل بف    
 طريق الت كير العمما المستنير مما يمكنيا مف تح يق  ىدافيا فا الحياة .

البد مف دراسة ؛ العممية التا تستطي  مواكبة كل التطورات  وحتا نستطي  تكويف الع مية
الطرائق  إل الم اىيـ العممية فيا ا ساس فا فيـ العمـ وتطوره فبال در الذؼ نستطي  بو التوصل 

قد نجحنا فػا إيجػاد قػوة دافعػة لػدييـ مػف اجػل بندىا نكوف  المتعمميفالتا يمكف بيا تحسيف تعمـ 
جديػدة وليػذا البػد مػف  ػ فيػـ م ػاىيـ اخػر  إلػ بػذاتيـ ف  يػـ الم يػـو ي ػود  اكتشاؼ الم اىيـ العممية

 . لممتعمميفف  يسير وفق متطمبات النمو الع ما  ف تعميـ الم يـو العمما م  مراباة  الت كد مف 
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 تعريف المفيـو  : 
      

  الم يػػػـو ب نػػػو فكػػػرة بامػػػة  و مصػػػطمق يت ػػػق بميػػػو ا فػػػراد 21:  2994مبطػػػرس يعػػػرؼ
ة المرور بخبرات متعددة بف شاء ما يشترؾ فػا خصػائص محػددة يت ػق فييػا كػل  فػراد ىػذا نتيج
وقػد تختمػف فػا    وقد تختمف فا بعض الص ات التا قد يشترؾ فييا كػل  فػراد ىػذا النػوع  النوع 

 بعض الص ات التا قد يشترؾ فييا ىذا الم يوـ م  موضوبات  خرػ.
 

وفيػػػـ   المػػػتعمـ مػػػف معنػػػ ػب نػػػو مػػػا يتكػػػوف لػػػد  الم يػػػـو  78:  2998 مزيتػػػوف  يعػػػرؼ 
 و بمميات معينة . و ببارات  ويرتبط بكممات 
 

و تجريػػد ذىنػػا بػػيف مجموبػػة  نػػو بنػػاء ب مػػا    الم يػػـو ب9:  2912 مالبيػػارؼ  ويعػػرؼ 
و  يكػػوف ىنػػاؾ تشػػابو مػػف نػػوع مػػا بينيػػا ويكػػوف ليػػا مصػػطمحات    مػػف ا شػػياء تػػدرؾ بػػالحواس

 و ل ظية . كوف ليا داللة كالمية  ؼ ي  و رموز   سماء 
 

نو مجموبػة مػف التصػورات الذىنيػة التػا    الم يوـ العمما ب8: 2914 مالغمرؼ  ويعرؼ
والتػػا تمكنػػو مػػف فيميػػا وت سػػيرىا وتوظي يػػا فػػا    يكونيػػا الطالػػب لمم ػػاىيـ المرتبطػػة بموضػػوع مػػا

 اسـ و داللة ل ظية .: مواقف جديدة و تتكوف مف جز يف 
 

: ببػػارة بػػف الصػػورة الذىنيػػة التػػا تػػرتبط  نيػػاأيعرفيػػا الباحػػث ب التعريفػػات السػػابقةمػػف خػػالؿ و 
و ببارات لظواىر مجردة فا وحدة الضوء و البصريات بمػادة العمػـو لمصػف  با ل اظ مف كممات 

 الةامف.

 :الفيزيائيةأىمية تعمـ المفاىيـ 
 منيا ما يما :  56: 2994مسالمة  الشؾ  ف لتعمـ الم اىيـ فوائد بظيمة ذكر 

  نيا تمخص وتصنف ما ىو موجود فا البيئة مف  شياء  و مواقف.إت مل مف تع د البيئة إذ 
 .تعد الوسائل التا تعرؼ بيا  شياء موجودة فا البيئة 
 .ت مل الحاجة إل  إبادة التعمـ بند مواجية  ؼ جديد 
 .تسابد بم  التوجيو والتنبؤ والتخطيط  ؼ نشاط 
  بط بيف مجموبات ا شياء وا حداث.تسمق بالتنظيـ والر 
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 :  فيزيائيةتصنيف المفاىيـ ال
 

 : اآلتيةا نواع  إل ال يزيائية   الم اىيـ  89 – 79:  2994صنف زيتوف م 
 م اىيـ ربط مةل م المادة : كل شاء يشغل حيزا  ويمكف ادراكو بالحواس   -1
 شحنة كيربائية  .و مجموبة مف الذرات تحمل  يوف : ذرة م اىيـ فصل مةل : ما  -2
 الضغط   -المسافة  –م اىيـ بالئ ية : مةل مال وة  -3
 الالف اريات  -م اىيـ تصني ية : مةل مالزواحف  -4
 التن س  -اليضـ  –م اىيـ بممية إجرائية : مةل : مالتمةيل الضوئا  -5
 االتجاىات  -الت دير  –الميوؿ  –االنتماء  –م اىيـ وجدانية : مةل ما مانة  -6

 
 : إل  ال يزيائية  الم اىيـ 28:  2999ال مف ا ما و المولو مكما صنف ك

 التجمد  . –المالحظة المباشرة مةل مالتمدد   م اىيـ مادية : وتمتاز ب نيا محسوسة تعتمد بم -1

 لكتروف   .اإل –يوف ا  –لع مية العميا مةل : مالذرة التخيل وال درات ا  م اىيـ مجردة تعتمد بم -2

يػوف صػية محػددة مةػل : ما و يشػترط فييػا تػوافر خا عػرؼ بخاصػية واحػدة م اىيـ فصل : وىػا ت -3

 ببارة بف ذرة تحمل شحنة كيربائية  

كةػر مػف خاصػية لمم يػـو : مةػل : م المػادة كػل شػاء يشػغل حيػزا  م اىيـ ربػط : وىػا تػربط بػيف  -4
 فا ال راغ ولو ة ل ويمكف ادراكو بالحواس   .

كةػر مػف م يػـو مةػل : م الكةافػة ظيػرت مػف  تػربط بػيف  م اىيـ بالئ ية : وىا تبحث بف بالقػة -5
 خالؿ العالقة بيف الكتمة و الحجـ   .

االنعكػاس   االنكسػار  ت سير الظواىر الطبيعية مةل :  م  ىيـ مع دة : وىا م اىيـ تعتمد بمم ا -6
.   
 
 
 



 
49ّ

  وتصػػنيف 2999بػػيف تصػػنيف االمػػا و المولػػوم اً وات اقػػ اً ف ىنػػاؾ تواف ػػ نجػػد  ممػػا سػػبق
 إلػ ستة  نػواع ات  ػا فػا تصػني يا  إل حيث ص نا  ال يزيائية   فا تصنيف الم اىيـ2994توف مزي

فيزيائيػػة ف ا نػػواع الةالةػػة ا خػػرػ تتمةػػل فػػا م ػػاىيـ  م ػػاىيـ ربػػط وفصػػل وبالقػػة و يػػرؼ زيتػػوف 
مع ػدة نيا تتمةل فا م اىيـ ماديػة ومجػردة و  إجرائية وتصني ية ووجدانية بينما يرػ االما و المولو 

ف الم ػػاىيـ الماديػػة و المجػػردة و المع ػػدة قػػد تكػػوف ولػػو  ويت ػػق الباحػػث مػػ  تصػػنيف االمػػا و الم
 إجرائية وتصني ية ووجدانية .

 استخدامات المفاىيـ:
   مف 58- 56: 2994تستخدـ الم اىيـ لتسييل بممية التعميـ والتعمـ وقد ذكر بطرس م

 ىذه الوظائف ما يما :
 

 التصنيف : تصنيف المةيرات إل  فئات. تستخدـ فا بمميات  -1
 تسابد بم  ال يـ والت سير : تصنيف فا فئات يسابد بم  تحميل خبرات المتعمـ  -2
 تسابد بم  التنبؤ : التصنيف يسيل التنبؤ بالسموؾ المست بما.  -3
 تسابد بم  االستدالؿ :  ؼ االستدالؿ بالمعمومات الساب ة المخزنة.  -4
 لمشاركة ون ل الخبرات.تسابد بم  االتصاؿ :  ؼ ا  -5

 مميزات المفاىيـ:
   مف ىذه المميزات ما يما:54  ص2994ذكر سالمو م  
 التمييز: تصنيف ا شياء والمواقف. -1
 التعميـ : ينطبق بم  مجموبة مف الموقف وا شياء. -2
 الرمزية : يرمز ف ط لخاصية  و مجموبة مف الخواص المجردة. -3
 حل المشكالت . إل ف ماية تعمـ الم يـو الوصوؿ   -4
 انماء الم يـو وتطوير مستوياتو . إل توظيف الم يوـ ىو السبيل  -5
 سيا و االتساع اف يا . و نياية مف التطور ر الم يـو ليس ل -6
 جمي  التالميذ فا مرحمة معينة . ػالم يوـ الواحد يكوف واحدا لد ػ مستو  -7
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 : الفيزيائيةخصائص المفاىيـ 
 

   منيا ما يما :118 -117ـ  ص 2994حدد بطرس م
يمكػػف  ف يكػػوف لمم يػػوـ الواحػػد  كةػػر مػػف مػػدلوؿ مػػف حيػػث طري ػػة اإلدراؾ ودرجػػة التع يػػد ومػػدػ  -1

 سيولة التعمـ.
بمػا  ف الم ػػاىيـ ىػػا نػاتج لخبػػرة  اإلنسػػاف با شػياء لػػذا فيػػا تسػابد بمػػ  التعامػػل مػ  الكةيػػر مػػف  -2

 الح ائق.
نما ق -3  د تنتج مف الت كير المجرد .ال ت تصر الم اىيـ بم  الخبرة الحسية ف ط وا 
الم ػػاىيـ قػػد تنػػتج مػػف بالقػػة الح ػػائق ببعضػػيا  و مػػف بالقػػة الم ػػاىيـ ببعضػػيا وىنػػا يطمػػق بمييػػا  -4

 اإلطار الم اىيما .
 مدلوالت الم اىيـ : -5

  ليػػا  ىميػػة كبػػرػ فػػا العمػػـ سػػواء فػػا التصػػنيف  و الت سػػير  و بنػػاء التعميمػػات والمبػػادغ
 وال وانيف والنظريات .

 نما قد يبتكر العمماء م اىيـ مرحمية .ليست ك  ل المدلوالت ليا وجود ح ي ا وا 
 . نما كافية  و مير كافية  ليست كل المدلوالت صادقة  و مير صادقة وا 
 . المدلوالت قابمة لممراجعة كنتيجة لمنمو المعرفا 

 مستويات المفاىيـ :

   بػػػ ف  85: 2994زيتػػػوف مو   116: 2994  و بطػػػرس م99: 2994ات ػػػق سػػػالمو م
 الم يـو إما محسوس  و مجرد وي صد بكل منيما ما يما :

 
  . المحسوس: المستند مف المالحظة المباشرة 
 . المجرد: يتكوف بتحديد بدد مف الخواص لتشكل اسـ قائـ بم  المالحظة مير مباشره 
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 :الفيزيائيةالصعوبة في تعمـ المفاىيـ 

   منيا ما يما :58:  2994ذكر سالمة م

  قػػػدرة التمميػػػذ بمػػػ  التمييػػػز بمػػػا إذا كانػػػت ببػػػارة معينػػػة تتضػػػمف م يومػػػا  و قانونػػػا  و فكػػػرة بػػػدـ
  ساسية.

 فيػػـ المتعممػػيف لمم ػػاىيـ العمميػػة المجػػردة او الم ػػاىيـ  ػة الم يػػـو العممػػا : ويتمةػػل فػػا مػػدطبيعػػ
   .ختزاؿاال -الت كسد    –يوف ما  :المع دة مةل 

 الم ظيػػة لػػبعض الم ػػاىيـ العمميػػة التػػا تسػػتخدـ كمصػػطمحات  و داللتػػو الم يػػـو   الخمػػط فػػا معنػػ
 الشغل   . –الذرة   بممية مةل : م

  .الن ص فا خم ية المتعمـ العممية كما فا م يـو الحرارة و البصريات وحاالت المادة 

 . صعوبة تعمـ الم اىيـ العممية الساب ة والالزمة لتعمـ الم اىيـ العممية الجديدة 

 : المتعمميفعند  الفيزيائيةكويف المفاىيـ نصائح تدريس وت

البد مف االنتباه بنػد  ومف خالؿ عممي واطالعي عمي االدب التربوي والدراسات السابقة
ساليب تدريسية مختم ة فا تدريس الم ػاىيـ ال يزيائيػة  ضرورة مراباة استخداـ  إل تدريس الم يوـ 

لمعرفيػػة لممػػتعمـ وبمينػػا نحػػف المعممػػيف الت كيػػد وتعممييػػا لمػػا ليػػا مػػف دور كبيػػر فػػا تح يػػق البنيػػة ا
بمػػا الخبػػرات والمواقػػف التعميميػػة الحسػػية فػػا تػػدريس الم ػػاىيـ العميمػػة وبخاصػػة خبػػرات المػػتعمـ 
ن سػػو ليصػػبق المػػتعمـ فػػابال فػػا تكػػويف معارفػػو وم اىيمػػو الخاصػػة ولكػػا يتح ػػق الم يػػـو بشػػكمو 

اة المػتعمـ وظػروؼ بيئتػو وبنػدما ي ػـو المعمػـ الصحيق البد مف ربط الم اىيـ بخبرات مف واقػ  حيػ
كةار مف ا سئمة المتعم ة بالم يوـ و الالم يـو وي ضل اسػتخداـ إكساب الم يوـ لممتعمـ بمينا اإلب

 ودمج الوسائل التكنولوجية الحديةة فا التعميـ لتسييل تكويف الم يـو العمما فا ب ل المتعمـ .
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 -:( Misconceptions) أ المحور الخامس  : التصورات الخط

وىػػو جػػزء مػػف   مػػر طبيعػػا ال ين ػػؾ بنػػو  وقػػوع الخطػػ   و ال يػػـ المغمػػوط مػػف االنسػػاف    
ا﴿الضػعف الػذؼ قػاؿ هللا فيػو :  ا بمػغ العبػد مػف م امػات مػمي }28النسػاء :  { ﴾َوُخِمػَق اإِلْنَسػاُف َ ػِعيف 

وكػل ابػف    مػف الوقػ  بالمعصػية بػو بالخطػ  وال يسػمـو و درجات الت وػ فال يسمـ مػف وق العبودية 
 ودـ خطاء وخير الخطائيف التوابوف .

 
فػػإف ؛ مػػف الخطػػ   اً ف هللا سػػبحانو وتعػػال  خمػػق االنسػػاف ميػػر كامػػل ولػػيس معصػػوم وبمػػا 

لػذلؾ كػاف البػد مػف التعػرؼ   جدا  وقوع المتعمـ داخل الغرفة الص ية ب خطاء بممية ىذا امر وارد
 حد منيا .مووض  خطة بممية صحيحة ل التصورات الخط  ومعالجتيا  بم

 
مػػػف اكةػػػر المصػػػطمحات انتشػػػارًا  Misconceptionsيعػػػد مصػػػطمق التصػػػورات الخاطئػػػة 

ـ  1983وذلؾ منػذ تبنيػو فػا النػدوة الدوليػة بػف التصػورات الخاطئػة فػا العمػـو والرياضػيات بػاـ 
المػػتعمـ بعػػد لم يػػـو مػػا بواسػػطة  ميػػر الم بػػوؿوقػػد اسػػتخدـ مصػػطمق التصػػور الخػػاطئ بالوصػػف 

وبنػػد وجػػود ىػػذه الم ػػاىيـ مةػػل المػػرور بخبػػرات الػػتعمـ فإنيػػا   مػػرور المػػتعمـ بنشػػاط تعميمػػا معػػيف 
  277:  2992تكوف م اىيـ قبمية لدػ المتعمـ .  مزيتوف   

 
 ول ػػػد ببػػػر البػػػاحةوف بمصػػػطمحات كةيػػػرة ومختم ػػػة بػػػف ىػػػذه التصػػػورات ومنيػػػا مػػػا ذكػػػره 

   :313:  2999مالحربا 
 
 ت البديمة مالتصوراAlternative Conceptions  
 م ط التصورات الخMisconceptions  
 الم اىيـ ال بمية مPreconceptions  
 ا فكار الساذجة مNaive Ideas  
 ا فكار الخاطئة مErroneous Ideas  
 ال يـ الخاطئ مMisunderstanding  
 ا فكار المتكونة جزئيا مPartially formed ideas  
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 -مصطمق التصورات الخط   سباب بديدة منيا : لباحثوتبني ا
 دبيات التربوية والرسائل العممية .د المصطمق ا كةر استخداما فا ا يع 
   مػػػا تكػػػوف  الخبػػػرات الجديػػػدة قمػػػيال ئػػػوبطاإ ف ا فكػػػار التػػػا تكػػػوف بنػػػد المػػػتعمـ قبػػػل

 فكار و  و م اىيـ مغموطة  تكونت نتيجة فيـ خاطئ  خط وىا با ممب    صحيحة
 و تعممية مير صحيحة . المتعمـ نتيجة مروره بخبرات حياتية  ػلد خط 

  ال يػػػـ العممػػػا  إلػػػ المتعمـ يكمػػػف فػػػا الوصػػػوؿ بػػػ خطػػػ ف اليػػػدؼ مػػػف التصػػػورات ال
الصحيق لمم اىيـ الذؼ يؤىميـ لتوضيق وت سير ما يحيط بيـ فا بيئاتيـ مػف  حػداث 

ميمة ليتمكنػوا فػا النيايػة مػف تكػويف بطري ػة تتسػق مػ  ا فكػار العمميػة السػ   وظواىر
 نظرة بممية لمعالـ .

 
 مفيـو التصورات الخطأ :

  
  التصورات الخط  ب نيا االنطبابات التا يكونيا التالميذ  44:  2993برؼ الدسوقا م

بف االحداث و الظواىر الطبيعية المتخم ػة نتيجػة احتكػاكيـ المباشػر بيػا وذلػؾ قبػل تم ػييـ تعميمػا 
 صال بيا .م صودا مت

 
نيػػػا المعرفػػػة التم ائيػػػة    التصػػػورات الخاطئػػػة  186:  2994ويعػػػرؼ بعػػػارة و الطراونػػػة م

التا يكتسػبيا الطمبػة ذاتيػا مػف خػالؿ ت ػابميـ مػ  البيئػة بحيػث يعبػروف بنيػا بشػكل يتعػارض مػ  
 معطيات العمـ الحديث .

 
المعرفيػػػة لػػػدػ  نيػػػا م ػػػاىيـ و فكػػػار موجػػػودة فػػػا البنيػػػة   ب 13:  2919مطػػػر م يػػػاويعرف

و مشوشػػة وال تت ػػق مػػ  الت سػػيرات  و خطػػ   الطػػالب بػػف بعػػض الم ػػاىيـ التػػا تكػػوف ميػػر دقي ػػة 
العمميػػػة الصػػػحيحة التػػػا وضػػػعيا العممػػػاء وت ػػػاس مػػػف خػػػالؿ درجػػػات الطمبػػػة باختبػػػار التصػػػورات 

 الخط  .
 

نيػػػا التصػػػورات و المعػػػارؼ التػػػا    التصػػػورات الخطػػػ  ب 26:  2914ويعػػػرؼ الغمػػػرؼ م 
والتػػا ال تت ػػق مػػ  المعرفػػة العمميػػة الصػػحيحة لمم ػػاىيـ   تكػػوف فػػا البنيػػة المعرفيػػة لػػدػ الطػػالب ت

ختبػػػػار التشخيصػػػػا لمتصػػػػورات لال  دائيػػػػـةنػػػػاء   فػػػػا يعبػػػػر بنيػػػػا الطػػػػالب بت سػػػػيرات خطػػػػ التػػػػا 
 .الخاطئة
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نيا ببارة بف معمومات خاطئة تتكوف فا  : ب جرائياإما سبق يعرفيا الباحث  ىوبناء عم
الصػػػف الةػػػامف ا ساسػػػا بػػػف الم ػػػاىيـ ال يزيائيػػػة الػػػواردة فػػػا وحػػػدة الضػػػوء و  امتعممػػػ ذىػػػف

وت ػػػاس   البصػػريات و التػػا اكتسػػػبيا الطػػالب مػػػف خػػالؿ ت ػػابميـ مػػػ  البيئػػة و تخػػػالف الواقػػ  
 فا اختبار التصورات الخط  . وف بالدرجة التا يحصل بمييا المتعمم

 
 : اآلتيةفي النقاط  ااتفاقا بيني ف ىناؾأومف خالؿ التعريفات السابقة يت ح 

 
مػػػػف حيػػػػث الم يػػػػوـ : حيػػػػث تػػػػـ تحديػػػػد م يػػػػوـ التصػػػػورات الخطػػػػ  ب نيػػػػا م ػػػػاىيـ و فكػػػػار   -1

ومعت ػػػدات ومعػػػارؼ توجػػػد فػػػا البنيػػػة المعرفيػػػة لممتعممػػػيف وال تت ػػػق مػػػ  المعرفػػػة العمميػػػة 
 الصحيحة .

ا المتعممػيف تعميمػا ف ىػذه ا فكػار والمعت ػدات قػد توجػد قبػل تم ػإمف حيث فترة نشػوئيا :  -2
 . و بعد تم ا تعميـ معيف  م صودا "المعرفة ال بمية"

مػػف حيػػث مصػػدر تكوينيػػا : مػػف ت ابػػل ال ػػرد مػػ  البيئػػة المحيطػػة بػػو "المعرفػػة ال بميػػة" او  -3
 بعد تم يو تعمما م صودًا .

مف حيث خصائصيا : ىذه ا فكار والمعت دات ال تت ق م  الت سيرات الم بولة بمميا كما  -4
وتكػػػوف ذات معنػػػ  لػػػدػ   يػػػا تعػػػوؽ المتعممػػػيف بػػػف شػػػرح واست صػػػاء الظػػػواىر العمميػػػة ان

 االفراد فيدافعوف بنيا  نيا تعطيييـ ت سيرات تبدو منط ية بالنسبة ليـ .
 تشخيص التصورات الخط  لمم اىيـ العممية ىو المدخل الطبيعا ليا . -5

 
 يس العمـو :المتعمميف في تدر  ىالتصورات الخطأ لد ىأىمية التعرؼ عم

  
لألىميػػػة التػػا تمةميػػػا الم ػػاىيـ العمميػػػة فػػػا العمػػـو وبخاصػػػة الم ػػاىيـ ال يزيائيػػػة فػػػا  اً نظػػر 

كػػاف البػػد مػػف تكػػويف وتعمػػيـ ىػػذه الم ػػاىيـ بصػػورة صػػحيحة  ؛ كتػػاب الصػػف الةػػامف ا ساسػػا
لػذلؾ وجػب    وسيعود ويتعمميا فا فصوؿ الح ػة  وسممية  نيا سوؼ تتراكـ فا ب ل المتعمـ 

واسػتةمار  ؛ بمينا تعميميـ الم ػاىيـ بصػورة صػحيحة لتتكػوف فػا بنيػتيـ المعرفيػة بشػكل صػحيق
طػػرؽ و سػػاليب التػػدريس المالئمػػة ليػػذا ا مػػر وذلػػؾ لتكػػويف نظػػاـ م ػػاىيما متماسػػؾ وقػػوؼ لػػو 
صػػػور ومخططػػػات واضػػػحة فػػػا الػػػذىف وتمكػػػف المػػػتعمـ مػػػف اسػػػتةمارىا وتوظي يػػػا فػػػا مواقػػػف 

وبميو البد مف البحث بف المتطمبات االساسػية الالزمػة    عارؼ ا خرػ المعرفة فا العموـ والم
ف المتعمميف ال يبدو بمييـ فا كةير مػف  لبناء الم اىيـ فا الموقف التعميما الجديد وقد لوحع 

ف  المواقػػف التعميميػػػة  نيػػـ قػػػد  لمػػػوا ب يػػـ بميػػػق ودقيػػق لم ػػػاىيـ ال يزيائيػػػة العمميػػة التػػػا سػػػبق 
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مػػػػف خػػػػالؿ االختبػػػػارات  احػػػػثوىػػػػذا تبػػػػيف لمب     والخبػػػػرات المحيطػػػػة بيػػػػـاكتسػػػػبوىا مػػػػف الواقػػػػ
 التشخيصية والتحصيمية .

 
المعرفػػػة العمميػػػة الصػػػحيحة والت سػػػير العممػػػا  وف لػػػذا يجػػػب بػػػذؿ الجيػػػد ليكتسػػػب المتعممػػػ

الػػدقيق لألحػػداث والظػػواىر والم ػػاىيـ المختم ػػة والػػذؼ قػػد ال يكػػوف مت  ػػا مػػ  التصػػورات ال بميػػة 
العمػػػـو قػػػد يعجػػػز  مػػػدرسكمػػػا  ف    و المعػػػارؼ التػػػا اكتسػػػبوىا مػػػف مصػػػادر  خػػػرػ لممتعممػػػيف 

ىػذه   ف المتعممػيف مػا لػـ يػتـ التعػرؼ بمػ حيانا بف تةبيت التصورات العممية السػميمة فػا  ذىػا
التصػػػورات قبػػػل البػػػدء بتعمػػػيميـ تعميمػػػا م صػػػودا وبمػػػا اف التصػػػورات الخاطئػػػة م اومػػػة لمتغييػػػر 

فإف ذلؾ يوضػق مػدػ تػ ةير ؛ التعميـ الجامعا   ية المعرفية لمطالب حتنا فا البنوتستمر  حيا
اكتسػػاب المعرفػػة العمميػػة   صػػورة مػػف صػػور المعرفػػة الع ميػػة بمػػ التصػػورات الخاطئػػة بابتبارىػػا

 الصحيحة .
 

 ىالتصػػورات الخاطئػػة لػػد ى( أىميػػة التعػػرؼ عمػػٗ٘ٔ - ٔ٘ٔ:  ٕٔٓٓويجمػػل عبػػد السػػالـ )
 ظواىر العممية فيما يمي :المتعمميف عف المفاىيـ وال

 
حػػػػداث  -ٔ توجيػػػػو المػػػػداخل وا سػػػػاليب المناسػػػػبة لمتعامػػػػل مػػػػ  تصػػػػورات وبمػػػػوـ المتعممػػػػيف وا 

 مناىج العموـ . ػ التغيرات المناسبة فا محتو 
سػػالمة المغػػة العمميػػة ومعػػانا   اسػػتخداـ  سػػاليب تعميميػػة حديةػػة وميػػر ت ميديػػة تحػػافع بمػػ -ٕ

دخػػاؿ م ػػاىيـ بمميػػة  إلػػ تػػؤدؼ  ؛ الكممػػات لػػدػ كػػل مػػف المعمػػـ والمػػتعمـ فيػػـ صػػحيق وا 
 صحيحة .

الخم يػػة العمميػػة لممتعممػػيف تسػػاىـ فػػا فيػػـ مصػػادر و سػػباب التصػػورات   ف التعػػرؼ بمػػ  -ٖ
الت ػػػػػاىـ بػػػػػيف المعممػػػػػيف وبالتػػػػػالا التغمػػػػػب بمييػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ تحسػػػػػيف طري ػػػػػة  ؛ البديمػػػػػة

 .والمتعمميف
مية التا يدرسونيا وذلؾ يتطمب الم اىيـ العم  ضماف بدـ إضافة التصورات الخاطئة بم -ٗ

 .ؤةر فا التصورات العممية الصحيحةال ت  احداث تغييرات جذرية لتصوراتيـ حت
 تسييل بممية اختيار الم اىيـ التا ينبغا تعمميا . -٘
 نيا تسيل بممية اختيار خبرة التعمـ المناسبة لمم اىيـ العممية .إ -ٙ
 ل يـ السميـ .نيا تبرز اليدؼ مف النشاط التعميما بما تح ق اإ -ٚ
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أىميػػة  إلػػ الدراسػػات التػػي تناولػػت التصػػورات الخطػػأ يمكػػف التوصػػل  ىومػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػ
 التصورات الخطأ مف خالؿ ما يمي : ىالتعرؼ عم

 
الخمط فا الم اىيـ بحيث يعوؽ  إل إف صعوبة بعض الم اىيـ بما المتعمميف تؤدؼ بيـ  -1

 تعمميا .
م ػػػػاىيـ بمميػػػػة صػػػػحيحة بعمػػػػل  إلػػػػ اىيـ الخطػػػػ  يمكػػػػف تغييػػػػر التصػػػػورات الخطػػػػ  والم ػػػػ -2

م يػـو  إلػ محاوالت متعمدة واستخداـ اسػتراتيجيات جديػدة لتسػييل تغييػر التصػور الخطػ  
 سميـ .

  سباب التصورات الخط  وتمكنيـ مف العمل لمت ميل منيا .  تعرؼ المعمميف بم -3
 التعمـ . ىداؼ  ىـ   مف  يعد تشخيص وتعديل التصورات الخط  لمم اىيـ العممية -4
اختيػػار طػػرؽ   التصػػورات الخاطئػػة قبػػل البػػدء بػػالتعميـ يسػػابد المػػتعمـ بمػػ  التعػػرؼ بمػػ -5

 و ساليب التدريس التا تسابد فا احداث التغير الم اىيما .
تصػػػورات المتعممػػػيف الخاطئػػػة م اومػػػة لمتغيػػػر وتتعػػػارؼ مػػػ  اآلراء العمميػػػة وبػػػذلؾ تصػػػبق  -6

 بائ ا لتعمـ العموـ .
رفػػ  مسػػتوؼ تحصػػمييـ وتنميػػة اتجاىػػاتيـ  إلػػ رات الخطػػ  يػػؤدؼ معرفػػة وتشػػخيص التصػػو  -7

 نحو مادة العمـو 
 

 خصائص التصورات الخطأ :
  

  العديد مف الخصائص لمتصػورات الخاطئػة نػذكر منيػا  143:  2995وقد  ورد ال الق م
 ما يما :

اث التػػا المدرسػػة ولديػػو العديػػد مػػف التصػػورات الخاطئػػة بػػف ا شػػياء واالحػػد إلػػ المػػتعمـ يػػ تا  -1
 تربطو بما يتعممو .

التصورات الخاطئػة ال تتكػوف فجػ ة لػدػ المػتعمـ لكنػو يحتػاج لوقػت فػا بنائيػا كمػا  نيػا تتصػف  -2
 بص ة النمو والتا قد تحمل المزيد مف الخط  .

 نمػػاط التصػػور الخطػػ  ال تكػػوف منط يػػة مػػف وجيػػة نظػػر العمػػـ  نيػػا تتنػػاقض وتخػػالف الت سػػير  -3
 سػػو تكػػوف منط يػػة مػػف وجيػػة نظػػر المػػتعمـ  نيػػا تتوافػػق مػػ  بنيتػػو العممػػا لكنيػػا فػػا الوقػػت ن

 المعرفية .
التصورات الخاطئة ةابتة بدرجة كبيرة ممػا يجعػل مػف الصػعب تغييرىػا وخاصػة باسػتخداـ طػرؽ  -4

 التدريس الت ميدية وتكوف متماسكة وم اومة لمتغير .
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 يشترؾ المعموف م  الطالب فا ن س التصورات الخاطئة . -5
سف معيف حيث   ف وجودىا ال ي تصر بم تكتسب ىذه التصورات فا سف مبكرة كما  مالبا ما -6

 ػ دؼ حػػػػاجز العمػػػػر والمسػػػػتو بمػػػػار ومػػػػف ةػػػػـ فيػػػػا تتعػػػػةبتػػػت الدراسػػػػات وجودىػػػػا لػػػػدػ كػػػػل ا  
 .التعميما

ولكنيػا ذات صػبغة بالميػة بحيػث   التصورات الخاطئػة ال تتعمػق بة افػة معينػة او جػنس معػيف  -7
ىػػذه التصػورات وتكػػرار حػدوةيا فػػا ذىػف الطالػػب قػد يتغيػػر بالعوامػػل  وطري ػػة تشػكل ػ اف مسػتو 

 التا يعيشو.
بػالتغير   تسابد استراتيجيات التدريس الحديةة فا تعديل التصورات الخاطئة وخاصة التػا تعنػ -8

 الم يوما .
 

تسػػػػػتحوذ ب ػػػػػوؿ المتعممػػػػػيف  طػػػػػ الخصػػػػػائص السػػػػػاب ة لمتصػػػػػورات الخ ف  ويػػػػػرى الباحػػػػػث
النظر العممية السميمة وىذه التصورات صػعبة التغييػر ومتماسػكة وم اومػة بت سيرات تخالف وجية 

ماـ المتعمميف الكتساب تعمميـ الالحػق بصػورة بنائيػة سػميمة سػواء  لمتغير مما يجعميا ت ف بائ ا 
و خػػالؿ حيػػاتيـ العمميػػة ومػػف امةمػػة ذلػػؾ خمػػط     ةنػػاء فتػػرة تعمميػػـ فػػا المػػدراس فػػا كػػاف ذلػػؾ 
جساـ الش افة وشبو الش افة و المعتمة لذلؾ البد و ا    نكسارنعكاس و اإلإلم يوـ ا الطالب بيف

مػػف إيجػػاد  سػػاليب لمكشػػف بػػف التصػػورات الخاطئػػة لمم ػػاىيـ العمميػػة ومػػف ةػػـ بالجيػػا مػػف خػػالؿ 
 استراتيجيات تدريس حديةة تعنا بالتغير الم يوما .

 
 مصادر التصورات الخطأ :

  
طئػػػة لػػػو  ىميػػػة كبيػػػرة جػػػدا فػػػا تسػػػييل ميمػػػة تغييػػػر تحديػػػد مصػػػادر التصػػػورات الخا يعػػػد

و تناولػػػػت الكةيػػػػر مػػػػف    التصػػػورات الخطػػػػ  مػػػػف خػػػػالؿ اختيػػػػار االسػػػػتراتيجية المناسػػػػبة وا فضػػػػل
العديػد مػف  سػباب ومصػادر  إلػ الدراسات موضوع التصورات الخط  بالبحث والت صػا وتوصػمت 

لتكػػوف  اآلتيػػةتػػـ رصػػد ا سػػباب  وبػػت حص ىػػذه الدراسػػات  تكػػوف التصػػورات الخطػػ  لػػدػ المػػتعمـ 
 التصورات الخط  لدػ المتعمميف :

 
 المعمـ : -1

ميميػػة فػػا نجػاح العمميػػة التع التربويػػة  نػو يمعػػب الػدور ا سػػاسيعػد المعمػػـ م تػاح العمميػػة 
ساسية فا توجيو المتعمميف ويشػكل المعمػـ حجػر ا سػاس فػا و نو يمةل  ىـ العناصر ا 

  وىػذه الميػاـ يصػعب بمػ  المتعممػيف  ػتصورات الخاطئة لػدحداث التغير الم اىيما لمإ
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ف يكػػػوف المعمػػػـ  و    المعمػػػـ إنجازىػػػا اذا كانػػػت بنيتػػػو المعرفيػػػة مميئػػػة بالتصػػػورات الخطػػػ  
و بػػػدـ انتبػػػاه  ميػػػر مػػػدرب وال يرابػػػا مسػػػتويات الطػػػالب المعرفيػػػة وضػػػعف اسػػػتعداداتو 

ف يجعل  ورائيا ىذا كمو مف الممكف  تدقيقال بدـالمعمـ لمم اىيـ العممية التا تخرج منو و 
 طالبو إل ين ل الم اىيـ الخط   المعمـ
ف المعمميف  ن سيـ يكوف لػدييـ فػا الغالػب تصػور خػاطئ مػف بعػض  ةبتت الدراسات  و 

 الم ػػاىيـ العمميػػة وذلػػػؾ  نيػػـ ميػػر مػػػدربيف جيػػدًا او ميػػر مممػػػيف بػػالمواد التػػا يدرسػػػونيا
  497:  1999.مالجندؼ و شياب  

 
 لمتعمموف  ن سيـ :ا -2

حيػػث يحمػػل    وف المػػتعمـ ن سػػو مصػػدرا لمتصػػورات الخاطئػػةكػػيهللا فػػا كةيػػر مػػف ا حيػػاف مػػا 
وىػا فػا   لػو منط يػة مػف خػالؿ ت ابمػو مػ  اآلخػريف  تصػورات وت سػيرات تبػدو فا ذىنو

ف المعرفػػة التػػا يكتسػػبيا المػػتعمـ ذاتيػػا ميػػر   إلػػ وىػػذا كمػػو يرجػػ     الواقػػ   فكػػار خاطئػػة
 اً ف يكػػوف المػػتعمـ ضػػعي  و     خاطئػػة مػػف مصػػادر ميػػر موةوقػػة اً ربمػػا يػػتعمـ  مػػور مراقبػػة ف

دراؾ الم يػوـ بصػػورتو إمػف جانػب النمػو الع مػا واإلدراكػا ممػا يجعػل المػتعمـ ال يسػتطي  
  196:  2994مبعارة و الطراورة   الصحيحة .

 
 الكتب المدرسية م كتب العموـ   : -3

الكتػػاب المدرسػػا بمػػا يحممػػو مػػف كةافػػة معموماتيػػة  إلػػ قػػد ترجػػ  بعػػض التصػػورات الخطػػ  
وافت ارىػػا لمشػػرح الكامػػل لمم يػػـو وبػػدـ    مطروحػػة ينػػتج بنيػػا سػػطحية فػػا معرفػػة المػػتعمـ
  98:  2993تعزيز الم يـو فا التتاب  الدراسا لممناىج مالسيد  

 
رات و فكػػار بناصػػر الة افػػة السػػائدة التػػا يتناقميػػا ا فػػراد ببػػر ا سػػرة وت ػػيـ ا سػػرة لت سػػي -4

  96: 2991مير صحيحة لمبالغيف والصغار مببدالمسيق  
 
تصػػػحيق    سػػػاليب تػػػدريس الم ػػػاىيـ العمميػػػة : ف سػػػاليب التػػػدريس الت ميديػػػة ال تعمػػػل بمػػػ -5

  حيػػث ت ت ػػر  سػػاليب التػػدريس 61:  2994الطػػالب م بػػو سػػعيد    ػالتصػػور الخطػػ  لػػد
 طبي ا فا توضيق الم اىيـ العممية .المستخدمة الستخداـ الخبرات المباشرة والموقف الت
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 إلػػ النمػػو الع مػػا العػػاـ لممتعممػػيف : قػػد يعػػود ال شػػل فػػا اكتسػػاب الم يػػـو العممػػا السػػميـ  -6
وما تتطمبو بعض المواد العممية مػف بمميػات ب ميػة    العاـ لمنمو الع ما لممتعمـ ػ المستو 

  88:  1998مالرافعا    وخاصة وبمي
 

در  خػػرػ تسػػيـ فػػا تكػػويف التصػػورات الخطػػ  منيػػا م جيػػزة ف ىنػػاؾ مصػػا ويػػري الباحػػث 
وسػػائل التواصػػل االجتمػػابا المنتشػػرة حػػديةًا لػػذلؾ كػػاف و اإلبػػالـ  المسػػموبة والم ػػروءة والمرئيػػة 

طػار ال يػـ إالكشف بف تمؾ التصورات  مرًا ميمػًا وضػروريًا لتعػديميا وتصػويبيا قػدر اإلمكػاف فػا 
 العمما الصحيق .

 
 مة في تشخيص التصورات الخاطئة لممفاىيـ العممية :األساليب المستخد

  
اجتيػػػد الخبػػػراء والبػػػاحةوف بالكشػػػف والتشػػػخيص بػػػف التصػػػورات الخطػػػ  لمم ػػػاىيـ العمميػػػة 
  و يضػػا بطػػػرؽ العػػالج ليػػػذه التصػػػورات والػػتخمص منيػػػا باسػػػتبداليا بالم ػػاىيـ العمميػػػة الصػػػحيحة 

كر ا سػػاليب المسػػتخدمة فػػا تشػػخيص الدارسػػات السػػاب ة خمػػص الباحػػث لػػذ  وبعػػد االطػػالع بمػػ
   :181 - 189:  2991مخطابية والخميل  التصورات الخط  حسب وردوىا فا دراسة 

 
  وفييا يعطا المتعمـ مجموبة مف الم اىيـ ويطمب (Free Sort Taskالتنصيف الحر  -1

 منو تصني يا ب كةير مف طري ة دوف تحديد الوقت .
 وويعطػػا فييػػا المػػتعمـ م يومػػا معينػػا ويطمػػب منػػ  (Free Associationالتػػدابا الحػػر  -2

ر ببالػػو حػػوؿ الم يػػـو فػػا وقػػػت كبػػر بػػدد معػػيف مػػف التػػدابيات الحػػػرة التػػا تخطػػ كتابػػة 
 .محدد

  ويكمػف فييػا Concept Structuring Analysis Techniqueتحميػل بنػاء الم يػوـ م -3
ومف ةػـ ترتيبيػا    رةبطاقات صغي  المتعمـ تحديد بناء الم اىيـ التا يعرفيا والمسجمة بم

 م  ت سير سبب ترتيبيا بيذا الشكل .
حػػػػوؿ  نػػػده  حيػػػث يكمػػػف المػػػتعمـ بػػػػالتعبير بػػػف الم ػػػاىيـ الموجػػػودة بDrawingالرسػػػـ م -4

 موضوع معيف بالرسـ .
  وفييػػا يعطػػا المػػتعمـ مجموبػػة مػػف الم ػػاىيـ (Concept Mapsالخػػرائط الم اىيميػػة  -5

 . بعضاً لتا تربط الم اىيـ م  بعضيا ويطمب منو بمل م اىيمية تبيف العالقات ا
  وفييا يتاح لممتعمـ اف يعبر بف  فكاره (Classroom Discussionالمناقشة الص ية م -6

 .ء زمالئو فا ا فكار التا يطرحياحوؿ م يـو ما فا مرفة الصف واف يتم   ورا



 
51ّ

حػػده    ويػػتـ مػػف خالليػػا م ابمػػة كػػل طالػػب بمػػ (Clinical Interviewالم ابمػػة العياديػػة  -7
 .ـو معيف وت سير اختياره لإلجابة وسؤالو بف م ي

  حيػػث يجػػرؼ اختبػػار قبمػػا لمكشػػف بػػف الم ػػاىيـ الموجػػودة Pretestاالختبػػارات ال بميػػة م -8
 المتعمميف قبل البدء بتعميميـ . ػلد
 

و الم ابمة العياديػة    سموب االختبار ال بما  ط لمكشف بف الم اىيـ الخ وقد استخدـ الباحث
 قشة الص ية لتحديد ىذه التصورات الخط  .والمنا
 

 كيفية تعديل التصورات الخطأ  
  

ف يتحػػػرؾ المػػػتعمـ ببػػػر مرحمػػػة مػػػف  و الػػػتخمص منيػػػا  يتطمػػػب تعػػػديل التصػػػورات الخطػػػ  
  التطػػور يظيػػر خالليػػا بػػدـ انسػػجاـ واضػػق مػػا بػػيف التصػػور الخطػػ  والم يػػـو العممػػا الصػػحيق 

و حالػة مػف بػدـ االتػزاف الع مػا   وبالتػالا يػتـ مسػابدة  حيث يحدث ما يسما بالصراع المعرفػا 
مناقشػػػػة  فكػػػػارىـ   والػػػػذؼ يسػػػػابدىـ بمػػػػالم يػػػػـو الم بػػػػوؿ بمميػػػػا  إلػػػػ االنت ػػػػاؿ   المتعممػػػػيف بمػػػػ

:  2995فضػل تزيػل مػا لػدييـ مػف حالػة بػدـ اتػزاف مال ػالق    ت سيرات  إل وتصوراتيـ ليتوصموا 
144  . 
 

ع المعرفػػػا بػػػيف الم ػػػاىيـ الخطػػػ  والم ػػػاىيـ العمميػػػة مػػػف خػػػالؿ الصػػػرا  نػػػوأويػػػري الباحػػػث 
وتتكػوف فجػػوات معرفيػة و نػػوع    الصػحيحة تحػدث بمميػػة خمخمػة فػػا البنيػة المعرفيػػة لػدػ المػػتعمـ

  دبا اسػتخداـ اسػتراتيجيات تعمػل بمػػيسػت ؛ مػف االربػاؾ الم ػاىيما فػا التصػور الػذىنا لممػتعمـ
بمميػػة   ف بجػػزت ىػػذه االسػػتراتيجيات بمػػا  ة و صػػحيحتغييػػر الم ػػاىيـ الخطػػ  بالم ػػاىيـ العمميػػة ال

وسػػػتكوف مالصػػػ ة فػػػػا   التغييػػػر سػػػوؼ تكػػػوف التصػػػورات الخطػػػ  م اومػػػػة  كةػػػر لعمميػػػة التغييػػػر 
 التصور الذىنا لمطالب وداخل بنياتيـ المعرفية .

ف تتح ق لكا يحدث التغير الم يوما    اف ىناؾ شروطا البد 139:  1998ويذكر زيتوف م
 وىا :
 المتعمـ بف م اىيمو اآلنية .  يرض  ف ال -1
 ف يح ق المتعمـ اقل درجة ممكنة مف فيـ الم يـو الجديد بمعنا وضوح الم يـو الجديد.  -2
 ف تظير مع وليتو وفائدة الم يـو الجديد لدػ المتعمـ . يجب  -3
ف تظيػػػر قػػػوة الم يػػػـو الجديػػػد الت سػػػيرية والتنبؤيػػػة مػػػف خػػػالؿ ت ػػػديـ استبصػػػارات  يجػػػب  -4

 جديدة لـ يستط  ت ديميا الم يـو الخط  . واستكشافات
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سوؼ يتـ توظيػف اسػتراتيجية بوسػنر واسػتراتيجية التنػاقض المعرفػا فػا تعػديل  وفي ىذه الدراسة
 التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية لدػ طالب الصف الةامف ا ساسا .

 
 استراتيجيات تعديل التصورات الخطأ :

 
ا السنوات الساب ة ال ميمة باقتراح االسػتراتيجيات لمػتخمص مػف مف الباحةيف ف كةيرل د قاـ    

طم ػػػػوا بمييػػػػا مصػػػػطمق تكتيكػػػػات التغيػػػػر  حيػػػػث    التصػػػػورات الخطػػػػ  واسػػػػتبداليا بم ػػػػاىيـ سػػػػميمة
 :  بعضا مف ىذه االستراتيجيات وىا 265 – 159:  2998الم يوما  ويذكر ب انة والجيش م

 
 . استراتيجية بوسنر لمتغير الم يوما 
 تراتيجية المتناقضات .اس 
 . استراتيجية دورة التعمـ 
 . استراتيجية التعمـ البنائا 
 . استراتيجية المتشابيات 
 . استراتيجية العروض العممية الجمابية 
 . استراتيجية التعمـ التوليدؼ 

 
   بعض االستراتيجيات وىا :145 - 144:  2995ال الق م ركما يذك
 

 . المناقشة والعروض العممية 
 ئط الم اىيـ .خرا 
  الرسـو التوضيحية ذات الشكلV . 
 . استراتيجيات ما وراء العمميات المعرفية 
 

ف االسػتراتيجيات السػاب ة ليػا الػدور المتكامػل فػا تعػديل التصػورات الخطػ   ويرى الباحث 
وبمػػا المعمػػـ اف يرابػػا بنػػد تحضػػيره الػػدروس االسػػتعانة بخطػػوات ىػػذه االسػػتراتيجيات واالطػػالع 

تسػػػابده فػػػا تسػػػييل بمميػػػة التػػػدريس واالبتعػػػاد قػػػدر اإلمكػػػاف بػػػف التصػػػورات الخطػػػ  وقػػػاـ بمػػػييـ ل
 ةر استراتيجيتيف وىما التناقض المعرفا و بوسنر . الباحث بالدراسة الحالية بدراسة 
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 التصورات الخطأ في المنظور اإلسالمي  :
ىيـ الخاطئػػػة و سػػػػاليب الم ػػػا إلػػػ شػػػارت إورد فػػػا ال ػػػروف الكػػػريـ والسػػػنة النبويػػػة الشػػػري ة    

 تعديميا نسرد بعضا منيا :
 -و ىذا مةاؿ مف ال روف الكريـ :

ػػى )ٕ( َأْف َجػػاَءُه اأْلَْعَمػػى )َٔعػػَبَس َوَتػػَول ى ) ﴿ ُر َفَتْنَفَعػػُو ٖ( َوَمػػا ُيػػْدِريَؾ َلَعم ػػُو َيز ك  ( َأْو َيػػذ ك 
ْكَرى ) ػػا َمػػِف اْسػػَتْغَنى )ٗالػػذِّ ى )( َفَأْنػػَت َلػػُو َتَصػػ٘( َأم  ػػى )ٙد  ػػا َمػػْف ٚ( َوَمػػا َعَمْيػػَؾ َأال  َيز ك  ( َوَأم 

   .19 - 1مببس :  ﴾ )ٓٔ( َفَأْنَت َعْنُو َتَمي ى )ٜ( َوُىَو َيْخَشى )َٛجاَءَؾ َيْسَعى )
 

اآليات الكريمة ت سيرات بديدة ومضاميف تربوية ىامة كالتروؼ والصػبر والػتعمـ  تول د تضمن
فػػإذا قػػر  مػػتعمـ فػػا حداةػػة سػػنو اآليػػة ا ولػػا يحمػػل ليػػا بػػددًا مػػف    يػػةوتػػ ةير االيمػػاءات اإليجاب

 الت سيرات منيا :
 .  ببوس الرسوؿ ل فا وجو ا بم 
 .  رفض الرسوؿ ل لشخص ا بم 
 . تمييز الرسوؿ ل بيف السوؼ ومير السوؼ 
 تعميـ ا بم  . رفض الرسوؿ ل 
 

و شػرح  كل ما سبق تصورات خط  لمم يوـ الصحيق التا يحمميا متعمـ لـ يسبق بو توضػيق 
وبمميػػػة التوضػػػيق والشػػػرح والعػػػرض السػػػميـ لم كػػػرة والموقػػػف   وفيػػػـ لمموقػػػف بصػػػورتو الصػػػحيحة 

والحدث بصػورة مدلمػة يحػدث التنػاقض ال كػرؼ لػدػ المػتعمـ وتعػرض الم ػاىيـ الصػحيحة وحػوادث 
 حاديةو الصادقة الشري ة . الرسوؿ ل لو  إفصحيحة وسميمة ليا  دلتيا وبراىينيا المةبتة حيث 

 
 -خر مف السنة النبوية المشرفة :وو ىنا مةاؿ 

وف  مػػػ -رضػػا هللا بنػػو–بػػف  بػػا ىريػػػرة  رهللا "؟ قػػػالوا:  ف ف رسػػػوؿ هللا ل قػػاؿ:"   ت ػػدم ِمػػسهللا الممهللا م
ِمس  مف  هللامتا يػ تا يػوـ ال يامػة بصػالة وصػياـ  "فينا مف ال درىـ لو وال متاع  ف اؿ الم مس ِإفَّ الممهللا م

ط   ىذا مػف  ر ب  ىذا  ف يهللاعم ض  ـ  ىذا و  س   ؾ  د  ـ  ىذا وق ذ ؼ  ىذا  و  ك ل  م اؿ  ىذا  و  ت  وزكاة  وي تا قد ش 
ػن اتهللاوهللا قبػ س  ن اِتِو  فإف فنيت ح  س  ن اِتِو وىذا مف ح  س  ػتم ح  ـم ف طهللاِرح  ط اي ػاىهللا ػ  مػا بميػو  هللاِخػذ  مػف خ  ل   ف يهللا مض 

  91:  1986مالدمش ا      2581رواه مسمـ م  ." بميو ةـ طهللاِرح  فا النار
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وصػحق الرسػوؿ بميػو الصػالة والسػالـ الم يػـو الخطػ  الػذؼ تضػمنو فيػـ الصػحابة الكػراـ 
دؿ ال يػـ السػميـ بػ ف الم مػس مػف وىو خمو اليد مف الماؿ   فبيف المضموف الصحيق وب؛ لمم مس 

 سيئات . إل ظمـ وشتـ وابتدػ بال حق فذىبت حسانتو وتحولت 
 

 - ساليب الرسوؿ بميو الصالة والسالـ فا تصحيق  خطاء الصحابة :  وىذا مةاؿ يدؿ بم
 

ػوط  فسػمعت ( :وبف  با مسعود البدرؼ رضا هللا بنو قػاؿ كنػت  ضػرب مالًمػا لػا بالسُّ
ػػا دنػػا منِسػػا إذا ىػػو صػػوًتا مػػف خم ػػا: ا  ػػوت مػػف الغضػػب  قػػاؿ: فممَّ بمػػـ  بػػا مسػػعود. فمػػـ  فيػػـ الصَّ

ػوط مػف يػدؼ    رسوؿ هللا ل  فإذا ىو ي وؿ: ابمـ   با مسعود  ابمـ   با مسعود. قػاؿ: ف ل يػت السَّ
ضػرب ممموًكػا ف اؿ: ابمـ   با مسعود   فَّ هللا  قػدر بميػؾ منػؾ بمػ  ىػذا الغػالـ. قػاؿ: ف مػت: ال  

بعده  بًدا. وفا رواية: ف مت: يا رسوؿ هللا  ىو حرٌّ لوجو هللا  ف اؿ:  ما لو لـ ت عل ل م   حتؾ النَّار  
تؾ النَّار   (1659واه مسلم ) ر ) و لمسَّ
 

 فضل الصالة والتسميـ ب سموب معالجة الخط  بالموبظة وتكرار فينا تعامل الرسوؿ بميو 
ف تعمـ الم يـو الصحيق وىػو اف هللا قػادر  ف يكف نيائيا بعد  ا مسعود التخويف وىذا ما جعل  ب

 . ػ بميو فخاؼ مف هللا بزوجل وانتي  بف العودة ليذا العمل مرة اخر 
 

 تعديل التصورات الخطأ لدي المتعمميف : ىنصائح تساعد المعمـ عم
 
لكـ مجموبة مػف  دب التربوؼ والدراسات الساب ة اقدـبما ا  طالعيومف خالؿ عممي وا     

النصػػائق تمكػػنكـ مػػف تعػػديل التصػػورات الخطػػ  الموجػػودة لػػدػ المتعممػػيف بػػف الم ػػاىيـ المسػػتيدفة 
 -قبل البدء بعممية التعميـ :

 
بعمميػػة   ف تبػػد المعمػػـ بتحديػػد التصػػورات الخطػػ  لمم ػػاىيـ بدقػػة كبيػػرة قبػػل  اييػػ بميػػؾ  -ٔ

 .التعمـ 
 ميتيـ .ف تض  خطة مناسبة تتالءـ م  المتعمميف وب   -ٕ
ف تعرضػػيا بػػ كةر مػػف طري ػػة و سػػموب لتوصػػيميا  ت ػػـو بت ريػػب ا مةمػػة المتتاليػػة و ف   -3

 لممتعمميف بطري ة سيمة وسمسة وبميؾ بإبطاء الوقت الكافا لمعمل .
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بميؾ بتوفير بيئة منية بالمصادر المنوبػة  وبيئػة صػ ية ومنػة تمكػف لمطػالب الحريػة  -4
لػػو كانػػت تمػػؾ ا فكػػار واالبمػػاؿ   رىـ حتػػا دوات و التعبيػػر بػػف  فكػػافػػا اسػػتعماؿ 
 خاطئة .

ف الخطػػ  جػػزء مػػف بمميػػة  ف وقػػوبيـ فػػا الخطػػ  وارد جػػدا و  الطػػالب بػػ  الت كيػػد بمػػ -5
بالعديػػػد مػػػف التػػػدريب  بمػػػل نػػػاجق متكامػػػل بعػػػد مػػػروره إلػػػ ف المػػػتعمـ يصػػػل  الػػػتعمـ و 

 خطائو . والتعمـ مف 
طري ة العمل  إل ؾ فا ارشادىـ مير واقعية سابد طالب راً بند مواجية المتعمميف  مو  -6

 المناسبة وبيف ليـ الضعف والخط  الذؼ حدث معيـ .
 ةػػػػة واسػػػػتعف قػػػػدر اإلمكػػػػاف با سػػػػاليباسػػػػتخدـ طػػػػرؽ بمميػػػػة و سػػػػاليب تدريسػػػػية حدي -7

 التكنولوجية الحديةة .
ف تكوف فا المختبر المدرسا وخػارج  استخدـ التجارب العممية قدر اإلمكاف وي ضل  -8

  كالمالحظػػػة واالسػػػتنتاج والتنبػػػؤ حتػػػواسػػػتعمل ا سػػػاليب العمميػػػة    الغرفػػػة الصػػػ ية
 الم يـو العمما الصحيق . إل الوصوؿ   كةر قدرة بم كةر وبيا و  تجعل طالبؾ 

ّ

ّ

ّ
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ّ
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 :المحور األوؿ 

 دراسات تتعمق بالتناقض المعرفي

 تعميق عمى دراسات المحور األوؿ

 الثاني: المحور 

 دراسات تتعمق باستراتيجية بوسنر

 تعميق عمى دراسات المحور الثاني

 :المحور الثالث 

 دراسات تتعمق بالتصورات الخطأ 

 دراسات المحور الثالث تعميق عمى

 فصل الدراسات السابقة تعميق عاـ عمى
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

ودراسػػات  جريػػت بمػػ  متغيػػرات الدراسػػة الدراسػػات السػػاب ة ىػػا نتػػاج مػػا قػػدـ مػػف  بحػػاث 
الحاليػػة  و ال ريبػػة منيػػػا  سػػواء  كػػػاف ذلػػؾ داخػػػل الػػوطف  ـ خارجػػػو  وفػػا ىػػػذا ال صػػل اسػػػتعرض 

موضوباتيا و ىدافيا والمنيج المتب  فييا وخطواتيا  و ىـ نتائجيا  الباحث  ىـ تمؾ الدراسات  مبيناً 
لتح يػػق  ىػػداؼ الدراسػػة الحاليػػة  حيػػث قػػاـ  ؛يػػاو بػػرز توصػػياتيا  وذلػػؾ لالسػػت ادة منيػػا والبنػػاء بمي

ـ الباحث الدراسات إل  الباحث بعرض تمؾ الدراسات تبعاً  محاور  ةةالة لمتسمسل الزمنا  كما وقسس
 :وىـ

 التناقض المعرفا .استراتيجية : دراسات تتعمق ب المحور األوؿ 
  باستراتيجية بوسنر: دراسات تتعمق المحور الثاني . 
 ال يزيائيةلمم اىيـ  الخط  التصوراتب: دراسات تتعمق  المحور الثاني  . 
 

 -:دراسات تتعمق باستراتيجية التناقض المعرفيالمحور األوؿ: 

 ( :ٖٕٔٓدراسة العبوس , العاني ) .ٔ
جاءت ىذه الدراسة لمكشف بف  ةر استراتيجية ا حداث المتناقضة فػا اكتسػاب الم ػاىيـ 

دػ طالبػات المرحمػة ا ساسػية العميػا فػا ا ردف. ولتح يػق العممية وتنمية االتجاىات العممية ل
  ىػػػداؼ الدراسػػػة  تػػػـ إبػػػداد المػػػادة التعميميػػػة لمتػػػدريس وفػػػق اسػػػتراتيجية ا حػػػداث المتناقضػػػة 

كمػػػا اسػػػتخدمت فػػػا ىػػػذه الدراسػػػة  داتػػػاف  ا ولػػػ  اختبػػػار  واسػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػا
طالبػػػات الصػػػف الةػػػامف ا ساسػػػا  والةانيػػػة  تحصػػػيما ل يػػػاس اكتسػػػاب الم ػػػاىيـ العمميػػػة لػػػدػ

م يػػاس االتجاىػػات العمميػػة  وتػػـ الت كػػد مػػف صػػدؽ محتواىمػػا مػػف خػػالؿ برضػػيما بمػػ  لجنػػة 
محكمػػيف  كػػذلؾ جربػػا بمػػ  بينػػة اسػػتطالبية مػػف خػػارج  فػػراد الدراسػػة قبػػل تن يػػذىما . تشػػكل 

يريػػة تربيػػة بمػػاف   طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػف الةػػامف ا ساسػػا مػػف مد84 فػػراد الدراسػػة مػػف م
ا ول   وتـ تحديد شعبتيف إحػداىما تجريبيػة وا خػرػ ضػابطة  وتػـ التح ػق مػف تكػافؤ ىػاتيف 
المجموبتيف فا اختبار التحصيل ال بما  وكذلؾ االتجاىات العممية قبل تن يذ التجربة  وظير 

د  ةػػر داؿ وجػػو  -1دراسػػة بػف النتػػائج اآلتيػة : التكػافؤ ف ػػط فػا االتجاىػػات العمميػة وكشػػ ت ال
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يػة السػتراتيجية ا حػداث المتناقضػة فػا اكتسػاب الم ػاىيـ العمم (α = 0.05) إحصػائيًا بنػد
السػتراتيجية  (α = 0.05) وجػود  ةػر داؿ احصػائيًا بنػد -2م ارنػة بالمجموبػة الضػابطة . 

فػػا ضػػوء  ا حػػداث المتناقضػػة فػػا تنميػػة االتجاىػػات العمميػػة م ارنػػة بالمجموبػػة الضػػابطة. 
  الباحةػاف بمجموبػة مػف التوصػيات لممعممػيف والمعممػات ولم ػائميف بمػ  لدراسػة  وصػنتائج ا

الدراسػات  الباحةػاف بػإجراء المزيػد مػف  ابداد المناىج وتدريب المعمميف والمعممػات كمػا  وصػ
حداث المتناقضة  فا متغيرات تابعة كميارات التعمـ وحػل المشػكالت حوؿ  ةر استراتيجية ا 

 . والت كير العمما
 
 ( :ٕٕٔٓدراسة عبد الوراث و سعيد ) .ٕ

فابميػػػة اسػػػتراتيجية التنػػػاقض المعرفػػػا فػػػا تعػػػديل  إلػػػ  التعػػػرؼ إلػػػ ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة 
طالبات الصف ا وؿ الةانوؼ . تـ  ػالتصورات الخاطئة فا ال يزياء و تنمية الت كير الناقد لد

واسػػػتخدـ  ىػػػػ   2912/  2911تطبيػػػق الدراسػػػة خػػػالؿ ال صػػػل الدراسػػػا الةػػػانا مػػػف العػػػاـ م
حػػداىما إوتكونػػت العينػػة التػػا تػػـ اختيارىػػا بشػػوائيا مػػف مجػػوبتيف  الباحػػث المػػنيج التجريبػػا 

تجريبيػػة درسػػت باسػػتخداـ اسػػتراتيجية التنػػاقض المعرفػػا و ا خػػرػ ضػػابطة درسػػت بالطري ػػة 
ار   طالبػة واسػتخدمت الباحةتػاف اختبػاريف ا وؿ : اختبػ28الت ميدية . ضػمنت كػل مجموبػة م

بػػػدادىما . ولتحميػػػػل إ تعػػػديل التصػػػورات الخاطئػػػػة والةػػػانا اختبػػػػار ل يػػػاس الت كيػػػػر الن ػػػاد مػػػػف 
 إيتػػػاومربػػ    ت مالبيانػػات تػػػـ اسػػتخداـ المتوسػػػطات الحسػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػة واختبػػػار

ظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػط درجػػػات افػػػراد المجموبػػػة  و 
وسػػط درجػػات افػػراد المجموبػػة الضػػابطة فػػا ال يػػاس البعػػدؼ الختبػػار التصػػورات التجريبيػػة ومت

الخاطئػػة لمم ػػاىيـ ال يزيائيػػة لصػػالق افػػراد المجموبػػة التجريبيػػة و  يضػػا  ظيػػرت النتػػائج وجػػود 
فػراد المجموبػة  فػراد المجموبػة التجريبيػة ومتوسػط فروؽ دالة إحصػائية بػيف متوسػط درجػات ا

فػػراد المجموبػػة  ؼ الختبػػار ميػػارات الت كيػػر الناقػػد ب بعػػاده لصػػالق الضػػابطة فػػا ال يػػاس البعػػد
ليػو الدراسػة مػف نتػائج تػـ ت ػديـ بػدد مػف التوصػيات واقتػراح إوفا ضوء ما توصمت  التجريبية

 واىميا ضرورة استخداـ التناقض المعرفا فا العممية التدريسية.لبعض الدراسات المست بمية 
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 ( :ٕٕٔٓ) المكدميدراسة  .ٖ
ةػػػر اسػػػتراتيجية التنػػػاقض المعرفػػا فػػػا تنميػػػة الت كيػػػر    لمتعػػػرؼ بمػػىػػػذه الدراسػػػة  جػػاءت

طػػػالب  فػػػا مػػػادة التػػػاري، واقتصػػػر البحػػػث بمػػػ الناقػػػد لػػػدػ طػػػالب الصػػػف الخػػػامس ا دبػػػا 
الصػػػف الخػػػامس ا دبػػػا فػػػا المػػػدارس اإلبداديػػػة والةانويػػػة النياريػػػة فػػػا قضػػػاء بع وبػػػة لمعػػػاـ 

مػػف كتػػاب تػػاري،  وروبػػا الحػػديث  ؿ الةالةػػة ا ولػػ   فػػا ال صػػو  2912 – 2911الدراسػػا م
دد الباحػث والمعاصر الم رر لطمبة واسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػا فػا تطبيػق تجربتػو وحػ

  طالبا والمجموبة الةانية الضابطة تكونت 31تجريبية تكونت مف م بينتو بمجموبتيف ا ول 
 كيػػر الناقػػد وابتمػػد اختبػػار واطسػػوف و   طالبػػا ولتح يػػق ذلػػؾ قػػدـ الباحػػث اختبػػار الت31مػػف م
 كالسر

ت وؽ طالب المجموبة التجريبية التػا درسػت مػادة التػاري،  إل وحمل الباحث النتائج وتوصل 
طالب المجموبة الضابطة التػا درسػت وفػق الطري ػة  ق استراتيجية التناقض المعرفا بم وف

و الدراسػة مػف نتػائج تػـ ت ػديـ بػدد ليػإالت ميدية فا تنمية الت كير الناقد وفػا ضػوء مػا توصػمت 
واىميػػا اسػػتخداـ التنػػاقض المعرفػػا داخػػل مػػف التوصػػيات واقتػػراح لػػبعض الدراسػػات المسػػت بمية 

 الغرفة الص ية لما ليا مف دور كبير فا تنمية الت كير لدػ الطالب .
 
 ( :ٕٔٔٓ) المعموري دراسة  .ٗ

متناقضػػة فػػا تحصػػيل حػػداث الطري ػػة ا اسػػتخداـ  ةػػر جػػاءت ىػػذه الدراسػػة لمكشػػف بػػف 
طػالب   طالب الراب  الصف العمما فا مادة ال يزياء وت كيرىـ اإلبدابا واقتصر البحػث بمػ
  طالبػػا 69الصػػف الرابػػ  وتكػػوف مجتمػػ  البحػػث مػػف المرحمػػة اإلبداديػػة تكونػػت العينػػة مػػف م

مجموبتيف ضابطة وتجريبية وتػـ ابػداد اختبػار تحصػيما و اختبػار قيػاس الت كيػر  إل قسمت 
و توصػل الباحػث  29إلبدابا و تـ الت كػد مػف ةبػاتيـ مػف خػالؿ معادلػة كػودر ريتشاردسػوف ا

  حػػػػداث المتنػػػػاقض بمػػػػ  وفػػػػق طري ػػػػة ا ت ػػػػوؽ المجموبػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػا درسػػػػت بمػػػػ إلػػػػ 
وفػػق الطري ػػة االبتياديػػة فػػا اختبػػار التحصػػيل وفػػا   المجموبػػة الضػػابطة التػػا درسػػت بمػػ
ليػػػو الدراسػػػة مػػػف نتػػػائج تػػػـ ت ػػػديـ بػػػدد مػػػف إء مػػػا توصػػػمت تنميػػػة الت كيػػػر اإلبػػػدابا وفػػػا ضػػػو 

 التوصيات واقتراح لبعض الدراسات المست بمية .
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 ( :ٕٓٔٓدراسة حسف ) .٘
جػػػاءت ىػػػذه الدراسػػػة لمكشػػػف بػػػف فابميػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيتا المتناقضػػػات و ا مةمػػػة 

تالميػػػذ  ػدالمضػػػادة فػػػا تػػػدريس الدراسػػػات االجتمابيػػػة فػػػا تنميػػػة ميػػػارات الت كيػػػر التػػػ مما لػػػ
طالػب كعينػة تجريبيػة و  49طالبػا واختػار الباحػث  89المرحمة اإلبدادية وتكونت العينة مػف 

بد الباحػث اختبػار لمكشػف بػف   و  واستخدـ الباحث المنيج التجريبا طالب بينة ضابطة 49
بػػدـ تػػوافر ميػػارات  إلػػ ميػػارات الت كيػػر التػػ مما  لبيػػاف اةػػر االسػػتراتيجيتيف وتوصػػل الباحػػث 

وكػػذلؾ فعاليػػػة  كيػػر التػػ مما فػػػا مػػنيج الدراسػػات االجتمابيػػػة بالصػػف الةػػانا اإلبػػػدادؼ   الت
اسػػتراتيجيتا المتناقضػػػات وا مةمػػػة المضػػػادة فػػػا تنميػػػة ميػػػارات الت كيػػػر التػػػ مما لػػػدػ تالميػػػذ 

  ويوصػػػا الباحػػػث بضػػػرورة تنميػػػة ميػػػارات الت كيػػػر التػػػ مما لػػػدػ  الصػػػف الةػػػانا اإلبػػػدادؼ
االبدادؼ واف تسيـ بناصر المنيج فا تنمية ىػذه الميػارات   اسػتخداـ تالميذ الصف الةانا 

 استراتيجيتا المتناقضات وا مةمة المضادة فا تنمية ميارات الت كير الت مما .
 
 ( :ٜٕٓٓ) البياتي و ميديدراسة  .ٙ

حػػداث المتناقضػػة فػػا التحصػػيل  ةػػر اسػػتخداـ طري ػػة ا جػػاءت ىػػذه الدراسػػة لمكشػػف بػػف 
لطالبات الصف الةانا المتوسط فا مادة بمـ ا حياء ولتح يق ىػدؼ البحػث  والت كير العمما

الباحػػث المػنيج التجريبػػا وتػػـ اختيػار مدرسػػة ةانويػة اليمامػػة لمبنػػات كمجتمػ  لمبحػػث مػػف  اتبػ 
شػعب وبمػغ بػدد  3بيف مػدارس بع وبػة والتابعػة لممديريػة العامػة لتربيػة ديػالا واختػار الباحػث 

رفػػ   إلػػ حػػداث المتناقضػػة  دت  ف طري ػػة ا  إلػػ صػػل الباحةػػاف   طالبػػة وتو 39كػػل شػػعبة م
رفػػ   إلػػ مسػػتوؼ التحصػػيل لطالبػػات الصػػف الةػػانا المتوسػػط فػػا مػػادة بمػػـ االحيػػاء و  دت 
  وصػػ مسػػتوؼ الت كيػػر العممػػا لػػدػ طالبػػات الصػػف الةػػانا المتوسػػط فػػا مػػادة بمػػـ االحيػػاء و 

ا تدريس مادة بمـ االحياء لمػا ليػا مػف الباحث باستخداـ طري ة تطبيق االحداث المتناقضة ف
جػػراء دورات تدريبيػػة لمدرسػػا ا  اةػػر فػػا رفػػ  التحصػػيل الدراسػػا لمطالبػػات وت كيػػرىف العممػػا و 

حػػداث ومدرسػػات بمػػـ االحيػػاء حػػوؿ كي يػػة اسػػتخداـ الطرائػػق الحديةػػة ومػػف ضػػمنيا طري ػػة ا 
دخػػاؿ طريػػق تطبيػػق االحػػداث المتناقضػػة ضػػمف المنػػاىج الدر  اسػػية لمػػادة طرائػػق المتناقضػػة وا 

 تدريس العمـو فا كميات التربية ومعاىد المعمميف .
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 ( :ٕٛٓٓ) أبو حميمةدراسة  .ٚ

حػػداث رنػػامج بالوسػػائط المتعػػددة يوظػػف ا ةػػر اسػػتخداـ ب   لمتعػػرؼ بمػػجػػاءت ىػػذه الدراسػػة 
المتناقضػػػة فػػػا تنميػػػة التنػػػور الغػػػذائا لػػػدػ طػػػالب الصػػػف الخػػػامس ا ساسػػػا فػػػا مػػػادة العمػػػـو 

ف  سػػئمة الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػا وقػػد توزبػػت بينػػة الدراسػػة والتػػا ولإلجابػػة بػػ
مجمػوبتيف ضػابطة  إلػ   طالبا  مف مدرسة ذكػور مػزة الجديػدة االبتدائيػة م ج   83تكونت مف م

وتجريبية وقاـ الباحث ببناء برنامج بالوسائط المتعددة يوظف اسػتراتيجية االحػداث المتناقضػة فػا 
جموبػػة التجريبيػػة بينمػػا اسػػتخدـ الطري ػػة العاديػة فػػا تػػدريس المجموبػػة الضػػابطة وذلػػؾ تػدريس الم

  ول ػػد قػػاـ الباحػػث ببنػػاء اختبػػار المعرفػػة 2998 - 2997فػا ال صػػل الدراسػػا الةػػانا مػػف العػػاـ م
ف ػػػرة وم يػػػاس االتجػػػاه نحػػػو التغذيػػػة السػػػميمة وقػػػد تػػػـ الت كػػػد مػػػف صػػػدقيا  59الغذائيػػػة مكػػػوف مػػػف 

محكميف وحساب معامالت االتساؽ الداخما وتـ الت كد مف ةباتيا باستخداـ طري ة ال  بعرضيا بم
لالختبػػػػار بينمػػػػا لم يػػػػاس االتجػػػػاه طري ػػػػة التجزئػػػػة  21ريتشاردسػػػػوف  –التجزئػػػػة النصػػػػ ية وكػػػػودر 

وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية  إلػ النص ية وال ا كرونبػاخ وتػـ تحميػل النتػائج وخمصػت النتػائج 
وصت الدراسة بضرورة استخداـ البرامج  تجريبية والضابطة لصالق التجريبية وقد بيف المجموبة ال

حػداث المتناقضػة فػا تنميػة المعرفػة الغذائيػة وتنميػة يػف اسػتراتيجية ا بالوسائط المتعددة فػا توظ
 االتجاىات العممية نحو التغذية السميمة .

 

 ( :ٕٙٓٓ) البمبيسيدراسة  .ٛ

ةػػػػر اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية المتناقضػػػػات فػػػػا تعػػػػديل  مػػػػا التعػػػػرؼ ب إلػػػػ ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة 
البػات الصػف العاشػر ا ساسػا و تكونػت بينػة طالتصورات البديمة لػبعض الم ػاىيـ العمميػة لػدػ 

واسػػػتخدمت الباحةػػػة    طالبػػػة  72الدراسػػػة مػػػف طالبػػػات الصػػػف العاشػػػر ا ساسػػػا بمػػػغ بػػػددىا م
متصػػػورات البديمػػػة ودليػػػل المعمػػػـ وتػػػـ اسػػػتخدمت الباحةػػػة اختبػػػار تشخيصػػػا لو  المػػػنيج التجريبػػػا

مجمػػوبتا الدراسػػة حيػػث اسػػتخدـ اختبػػار مت  كمػػا اسػػتخدـ   تطبيػػق  داة الدراسػػة قبميػػا وبعػػديا بمػػ
ال رؽ بيف الطالبات مرت عات التحصيل ومنخ ضات التحصيل   ويتنا لمتعرؼ بم –اختبار ماف 

وجػود فػروؽ   اسػ رت النتػائج بمػ فا كمتػا المجمػوبتيف فػا اختبػار التصػورات البديمػة البعػدؼ وقػد
ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػط درجػات طالبػات المجموبػة التجريبيػة ذوات المسػتوؼ التحصػيما 

 المرت   وقريناتيف فا المجموبة الضابطة فا اختبار التصورات البديمة البعدؼ .
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 ( :ٕ٘ٓٓ) Demircioglu and other ديما كرجو و آخروف  دراسة .ٜ

  ةػر برنػامج م تػرح وف ػا السػتراتيجية التنػاقض المعرفػا بمػ   لمتعرؼ بمػة جاءت ىذه الدراس
واسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج احػػػػداث التغيػػػػر الم يػػػػوما   تحصػػػػيل واتجاىػػػػات الطمبػػػػة وقػػػػدرتيـ بمػػػػ

وتكػػوف مجتمػػ  البحػػث مػػف طػػالب المرحمػػة الةانويػػة وتكونػػت مػػف مجمػػوبتيف التجريبيػػة التجريبػػا  
بإبػػػداد  تحصػػػيما و  اف  طالبػػػا ولتح يػػػق ذلػػػؾ قػػػاـ الباحةػػػ44  طالبػػػا و الضػػػابطة م44ضػػػمنت م

سػػ رت النتػػائج بػػف  م يػػاس االتجػػاه و تػػـ الت كػػد مػػف ةبػػات االختبػػار مػػف خػػالؿ معادلػػة سػػبيرماف و 
استراتيجية التناقض المعرفا فا التحصيل واالتجػاه لػدػ الطػالب كمػا   فابمية البرنامج ال ائـ بم

 ـ الخاطئة لدييـ .اف البرنامج نجق فا معالجة الم اىي

 ( :ٖٕٓٓ)  Zohar & Kravetskyزىير و كرافستية دراس .ٓٔ

م ارنػػة تػػ ةير طػػري تيف تدريسػػيتيف   طري ػػة التنػػاقض المعرفػػا وطري ػػة  إلػػ ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
المسػػػتوؼ االكػػػاديما لمتالميػػػذ مرت عػػػا التحصػػػيل ومنخ ضػػػا التحصػػػيل   التػػػدريس الت ميديػػػة بمػػػ

مػػػػف الم ػػػػابالت  يف صػػػػمتمن يفاسػػػػتخدـ الباحةػػػػاف مجمػػػػوبتيبػػػػا و واسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج التجر 
تتـ قبل بممية التدريس اما المجموبػة الةانيػة فتمػت بعػد بمميػة التػدريس مباشػرة   ولالمجموبة ا 

  دقي ة كاف خالليا يكمف الطالب بمحاكاة ةالث تحارب ورسـ 29-15كل م ابمة استغرقت مف م
  طالبػػا مػػف الصػػف 121م ػػابالت لعينػػة الدراسػػة المكونػة مػػف ماالسػتنتاج والكػػـ بمييػػا تمػػت ىػذه ال

المرت ػػ   ػ التاسػػ  فػػا مػػدراس ال ػػدس قسػػموا  ربػػ  مجموبػػات مجموبتػػاف تجريبيتػػاف ممػػف المسػػتو 
 ػ ممػػػف المسػػػتو  يف ضػػػابطتيفطري ػػػة التنػػػاقض المعرفػػػا ومجمػػػوبتالوا خػػػرػ مػػػنخ ض   درسػػػتا ب

يػة المباشػرة كمػا طبػق اختبػار بعػدؼ ل يػاس ب ػاء طري ػة الت ميدالالمرت   وا خرػ منخ ض  درستا ب
سػ رت النتػائج بػف بػدـ وجػود تػ ةير  اشير مف انتياء بممية التدريس وقػد  5اةر التعمـ طبق بعد 
 ػ جػػود تػػ ةير داؿ احصػػائا لمت ابػػل بػػيف طري ػػة التػػدريس والمسػػتو و الطمبػػة و   لطري ػػة التػػدريس بمػػ

المرت ػػ  مػػف طري ػػة التنػػاقض المعرفػػا  ػ سػػتو التحصػػيما لمتالميػػذ حيػػث لػػوحع اسػػت ادة طػػالب الم
 المنخ ض مف طري ة التدريس الت ميدية . ػ بينما است اد طالب المستو 
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 ( :ٜٜ٘ٔ) Naiz نيز دراسة .ٔٔ
حػل   ةر استخداـ استراتيجية التناقض المعرفا فا ال درة بم   لمتعرؼ بمجاءت ىذه الدراسة 
وتكػػوف مجتمػػ  البحػػث مػػف طمبػػة الجامعػػة  تجريبػػاواسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج ال المسػػائل الكيميائيػػة

  طالبػػػا و 39  طالبػػا وطالبػػة والمجموبػػػة الضػػابطة ضػػمنت م33وضػػمنت المجموبػػة التجريبيػػػة م
لعينتػػيف  T-testطالبػػة ولتح يػػق ذلػػؾ قػػاـ الباحػػث بوضػػ  م يػػاس اتجػػاه ال ػػدرات واسػػتخدـ اختبػػار 

  المعرفػػا فػػا تحسػػيف قػػدرة الطمبػػة بمػػ مسػػت متيف واسػػ رت النتػػائج بػػف فعاليػػة اسػػتراتيجية التنػػاقض
 حل المسائل الكيميائية وبناء اةر التعمـ لدييـ .

 
 -الدراسات المتعمقة بالتناقض المعرفي : : دراسات المحور األوؿ  ىالتعميق عم

 بالنسبة الي األىداؼ : 

 تعددت اىداؼ الدراسات ف د ىدفت :

  2999بيػاتا وميػدؼ  – 2911م معمػورؼ دراسػة كػال مػف – Zohar & Kravesky 
1992 – Demircioglu & Other 2005     ةػر اسػتراتيجية المتناقضػات  ت صػا إل
 التحصيل.  بم

 ىػدفت دراسػة مDemircioglu & Other 2005    ةػر اسػتراتيجية    التعػرؼ بمػ إلػ
 حداث التغير الم يوما.ا  تحصيل الطمبة فا الكيمياء واتجاىيـ نحوىا و   المتناقضات بم

  لمكشػػػػػف بػػػػػف  ةػػػػػر اسػػػػػتراتيجية ا حػػػػػداث  :  2913اسػػػػػة العبػػػػػوس   العػػػػػانا مدر ىػػػػػدفت
المتناقضة فا اكتسػاب الم ػاىيـ العمميػة وتنميػة االتجاىػات العمميػة لػدػ طالبػات المرحمػة 

 ا ساسية العميا فا ا ردف
 ةػر    التعػرؼ بمػ إلػ   2912 المكػدما - 2912ببػد الػوراث و سػعيد دراسة كػال مػف م

 تنمية الت كير الناقد .  قض المعرفا بماستراتيجية التنا
  لمكشػف بػف فابميػة اسػتخداـ اسػتراتيجيتا المتناقضػات و  :  2919دراسة حسف مىدفت

 ػا مةمة المضادة فا تدريس الدراسات االجتمابية فػا تنميػة ميػارات الت كيػر التػ مما لػد
 . تالميذ المرحمة اإلبدادية
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  ةر استخداـ برنػامج بالوسػائط المتعػددة بما  لمتعرؼ   : 2998م  بو حميمةدراسة ىدفت
يوظػػػػف االحػػػػداث المتناقضػػػػة فػػػػا تنميػػػػة التنػػػػور الغػػػػذائا لػػػػدػ طػػػػالب الصػػػػف الخػػػػامس 

 ا ساسا فا مادة العموـ
  دراسة ىدفتNaiz ةػر اسػتخداـ اسػتراتيجية التنػاقض المعرفػا    لمتعرؼ بمػ   :1995م

 فا ال درة بما حل المسائل الكيميائية
  ةػػػر اسػػػتخداـ طري ػػػة االحػػػداث  لمكشػػػف بػػػف    :2999م بيػػػاتا و ميػػػدؼالدراسػػػة ىػػػدفت

المتناقضة فا التحصيل والت كيػر العممػا لطالبػات الصػف الةػانا المتوسػط فػا مػادة بمػـ 
 ا حياء .

  ةر استخداـ استراتيجية المتناقضات  التعرؼ بما  إل    :2996م البمبيسادراسة ىدفت
البػػػػات الصػػػػف العاشػػػػر ط ػػػػاىيـ العمميػػػػة لػػػػدػ فػػػػا تعػػػػديل التصػػػػورات البديمػػػػة لػػػػبعض الم

 .ا ساسا
  حػداث المتناقضػة طري ػة ا اسػتخداـ  ةر لمكشف بف   : 2911م المعمورؼ دراسة ىدفت

 الراب  العمما فا مادة ال يزياء وت كيرىـ اإلبدابا .الصف فا تحصيل طالب 
 2913انا ببوس والع – 2996لية م  بعض اىداؼ دراسة مالبمبيسا اتت ق الدراسة الح 

   .2912ببد الوراث وسعيد   –
  نيا تناولت التصػورات الخطػ  لمم ػاىيـ  وتختمف الدراسة الحالية بف الدراسات الساب ة فا

 التناقض المعرفا والتغيير الم يوما بوسنر . ال يزيائية باستخداـ استراتيجيتا

 العينة المختارة :  إلىبالنسبة 

بينػة   2913ت السػاب ة ف ػد اختػار مالعبػوس و ال ػانا تنوبت العينة المختارة فا الدراسا
  بينػػة مػػف طالبػػات 2912طالبػػات المرحمػػة االساسػػية العميػػا و اختػػار مببػػد الػػوراث و سػػعيد مػػف 

الصػف الخػامس ا دبػا و  بينػة مػف طػالب    اختػار2912الصف ا وؿ الةانوؼ بينما ممكدما 
  اختػػار 2919ا ساسػػا  مػػا محسػػف الصػػف الرابػػ  بينػػة مػػف طػػالب   2911اختػػار مالمعمػػورؼ 
بينػة مػف    اختػار 2999المرحمة اإلبدادية بشكل باـ بينما م البياتا و ميدؼ بينة مف طالب 

  بينة مف طالب الصف الخامس ا ساسا  2998الةانا المتوسط واختار م  بو حميمة  طالب 
و اختػػػػػػار   ف ػػػػػػد اختػػػػػػار بينػػػػػػة مػػػػػػف طػػػػػػالب الصػػػػػػف العاشػػػػػػر ا ساسػػػػػػا 2996امػػػػػػا مالبمبيسػػػػػػا 

                بينػػػة طػػػالب مػػػف المرحمػػػة الةانويػػػة  بينمػػػا اختػػػارDemircioglu & Other 2005م
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   Naiz1995  بينػة مػف طػالب الصػف التاسػ  بينمػا اختػار م1992Zohar & Kraveskyم 
 بينة مف طمبة الجامعات .

اصػػة بػػو واختمػػف الباحػػث فػػا دراسػػتو مػػ  جميػػ  الدراسػػات السػػاب ة حيػػث كانػػت العينػػة الخ
 مف طالب الصف الةامف ا ساسا .

 بالنسبة ألدوات الدراسة  : 

  تنوبت  دوات الدراسة بتنوع  ىدافيا مػا بػيف اختبػارات تحصػيمية وم يػاس لالتجػاه واختبػار
ل يػػػاس الت كيػػػر الناقػػػد واختبػػػار ل يػػػاس الت كيػػػر اإلبػػػدابا واختبػػػار كشػػػف ميػػػارات الت كيػػػر 

 و اختبار تشخيصا لمتصورات البديمة . الت مما واختبار المعرفة الغذائية

  ة دراساستخدـZohar & Kravetsky  دوات مختم ة لوصف وتحميػل ت ابػل   2003م 
 . الطالب مف خالؿ  داة الم ابمة

  اما الدراسة الحاليػة ف ػد ات  ػت مػ  بعػض الدراسػات فػا ا دوات واسػتعمل الباحػث اختبػار
 و دليل المعمـ . ػ ة تحميل المحتو التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية و  دا 

 بالنسبة لمنيج الدراسة :

  إلػػػػ اتبعػػػت معظػػػػـ الدراسػػػػات السػػػػاب ة المػػػنيج التجريبػػػػا حيػػػػث تػػػػـ ت سػػػيـ بينػػػػة الدراسػػػػة 
 مجموبتيف تجريبية وضابطة .

  مجموبػات مجمػوبتيف تجػريبيتيف  4بعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبا بتصػميـ
 . يفو مجموبتيف ضابطت

 ػت الدراسػة الحاليػة مػ  الدراسػات السػاب ة فػا اتبػاع المػنيج التجريبػا واختمػف فػا وقػد ات  
 –ضػابطة مقبمػا  ػ خػر  تجريبيتيف و  ف المنيج التجريبا الذؼ اتبعو الباحث لمجموبتيف 

 بعدؼ   .
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 بالنسبة لمنتائج :

  ؼ ةبتػػػػت جميػػػػ  الدراسػػػػات السػػػػاب ة فعاليػػػػة اسػػػػتراتيجية المتناقضػػػػات فػػػػا تح يػػػػق ا ىػػػػدا
ةرىػػػا فػػػا زيػػػادة تحصػػػيل المعرفػػػة العمميػػػة وتنميػػػة ميػػػارات الت كيػػػر  ةبػػػت  الموضػػػوبة ف ػػػد 

العممػػػػػا والناقػػػػػد واالبػػػػػدابا وتنميػػػػػة االتجاىػػػػػات نخػػػػػو المػػػػػادة وتحسػػػػػيف  داء الطمبػػػػػة ذوؼ 
 المستويات المختم ة .

  اختم ػػت الدراسػػة الحاليػػة بػػف الدراسػػات السػػاب ة فػػا  دوات متعػػددة وىػػا تحميػػل المحتػػوؼ
ةر الدراسات الساب ة بف الحالية فا  م ابالت و تحميل التبايف ا حادؼ و كما اختم ت وال

التحصيل فا كػال المجمػوبتيف  مرت عااالستراتيجية فا تنمية التنور الغذائا لدػ طالب 
 التجريبية و الضابطة .

 ميػػا واسػػت اد الباحػػث مػػف الدراسػػات السػػاب ة فػػا بنػػاء االطػػار الخػػاص باالسػػتراتيجية ومراح
 ومزاياىا كما است اد الباحث مف ىذه الدراسات فا بناء دليل المعمـ .

 

 -مما سبق يت ح :
ات  ت الدراسة الحاليػة مػ  الدراسػات السػاب ة فػا  دوات الدراسػة مػف اختبػار تحصػيما  -

 ومنيج الدراسة مف حيث المنيج التجريبا .
بػػيف اسػػتخداـ اسػػتراتيجية اختم ػػت الدراسػػة الحاليػػة بػػف الدراسػػات السػػاب ة فػػا الم ارنػػة  -

بػف  تالتناقض المعرفػا و بوسػنر حيػث لػـ يجػد الباحػث دراسػة قارنػت بينيمػا واختم ػ
 الدراسات الساب ة فا العينة حيث اختار الباحث طالب الصف الةامف .

 است اد الباحث مف جمي  الدراسات الساب ة فا بناء االطار النظرؼ . -
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 -:استراتيجية التغيير المفيومي بوسنردراسات تتعمق ب: الثانيالمحور 

 ( :ٕٗٔٓ)غصوف دراسة  .ٔ

خداـ نموذج بوسنر فػا احػداث التغييػر الم ػاىيما الدراسة لمكشف بف  ةر است جاءت ىذه
التالميػذ ذوؼ الػتعمـ مالسػػطحا و ال عػاؿ  فػا الدراسػات االجتمابيػة وابتمػػد  ػواالحت ػاظ بػو لػد

  تمميػػذا مػػف مدرسػػة 51ة قصػػدية مكونػػة مػػف مالباحػػث المػػنيج شػػبو التجريبػػا وتػػـ سػػحب بينػػ
جع ػػػر الصػػػادؽ ا ولػػػا فػػػا مدينػػػة الالذقيػػػة وتػػػـ ابػػػداد اختبػػػار الم ػػػاىيـ االجتمابيػػػة وم يػػػاس 
اسموبا التعمـ السطحا و ال عاؿ واس ر البحث بف اف استخداـ نموذج بوسنر اةر إيجابيا فػا 

ا كمػػا يػػؤةر فػػا بمميػػة االحت ػػاظ تالميػػذ الصػػف الرابػػ  ا ساسػػ دػتعمػػـ الم ػػاىيـ االجتمابيػػة لػػ
بالم ػػاىيـ المكتسػػبة اذ اةبتػػت ىػػذه الدراسػػة انػػو بعػػد تعمػػيـ المجوبػػة التجريبيػػة م ػػاىيـ الدراسػػات 

ات انيـ لمم اىيـ مف بدـ ات ػانيـ  ؼ م يػـو  ػ االجتمابية باستخداـ نموذج بوسنر ارت   مستو 
 عممػػيف والتعػػرؼ بمػػ لمعرفيػػة لممتالباحػػث بضػػرورة توجيػػو المعممػػيف الىتمػاـ بالخم يػػة ا  وصػ و 

اشػكاؿ ال يػـ البػديل لػدييـ وابػداد اختبػارات تشخيصػية لمكشػف بنيػا وضػرورة توجيػو المعممػيف 
لالىتمػػاـ ب سػػاليب تعمػػـ التالميػػذ ومرابػػاة ال ػػروؽ ال رديػػة بيػػنيـ واجػػراء دراسػػات تسػػتخدـ نمػػوذج 

 خرػ وميرىا مف الم ترحات .بوسنر فا التعميـ فا مواد ومراحل تعميمية  خرػ م  متغيرات  

 

 ( :ٖٕٔٓ)خ ير دراسة  .ٕ

 نمػػػوذج بوسػػػنر فػػػا تصػػػحيق م ػػػاىيـ قوابػػػد المغػػػة الدراسػػػة لمكشػػػف بػػػف  ةػػػر  جػػػاءت ىػػػذه
العربية المغموطة بند طالبات الصػف ا وؿ المتوسػط ولتح يػق ذلػؾ ابتمػدت الباحةػة تصػميما 

ا وبعػدؼ واختػارت الباحةػة تجريبا ذا ضبط جزئا لمجموبتيف تجريبية وضػابطة واختبػاريف قبمػ
  63اسػػػيا لمبنػػػات وتكونػػػت مػػػف بػػػدد م مدرسػػةبينػػة مػػػف طالبػػػات الصػػػف ا وؿ المتوسػػػط فػػػا 

  طالبػة وقػد اجػرت الباحةػة اختبػار 31  طالبػة والضػابطة م32طالبة مةموا شعبتيف التجريبيػة م
 وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػا إلػػػ تشخيصػػػا لمم ػػػاىيـ المغموطػػػة وتوصػػػمت الباحةػػػة 

متوسػػط درجػػات المجموبػػة التجريبيػػة لصػػالق االختبػػار البعػػدؼ فػػا اختبػػار الم ػػاىيـ المغموطػػة 
ضرورة تحديد الم اىيـ المغموطػة بنػد الطالبػات ابتػداء مػف بػداياتيا وبػدىا  إل صت الباحةة  و 

خمػال واضػػحا يجػػب معالجتػو و اسػػتخداـ  نمػػوذج بوسػنر لتصػػحيق الم ػػاىيـ المغموطػة فػػا مػػادة 
ة العربيػػػة واطػػػالع الطالبػػػات فػػػا الصػػػف ا وؿ المتوسػػػط بمػػػا الخطػػػوات التطبي يػػػة قوابػػػد المغػػػ
 نموذج بوسنر . الستعماؿ 
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 ( :ٕٕٔٓ) البياري دراسة  .ٖ

معرفة  ةر استخداـ استراتيجية بوسنر فا تعديل التصػورات الخطػ   إل ه الدراسة ىدفت ىذ
 لباحةػػة المػػنيج التجريبػػاواسػػتخدمت ا لمم ػػاىيـ الرياضػػية لػػدػ طالبػػات الصػػف الرابػػ  ا ساسػػا

 إلػػ طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػف الرابػػ  ا ساسػػا تػػـ تصػػني يف  84وتكونػػت بينػػة الدراسػػة مػػف 
طالبػػة تػػـ تطبيػػق  42مجمػػوبتيف احػػداىما تجريبيػػة وا خػػرػ ضػػابطة كػػل مجموبػػة تتكػػوف مػػف 

اختبػػار قبمػػا لتشػػخيص التصػػورات الخطػػ  لمم ػػاىيـ الرياضػػية بميػػا لمجمػػوبتيف وبعػػدىا قامػػت 
لباحةػػة بتػػدريس المجموبػػة التجريبيػػة باسػػتخداـ بوسػػنر والمجموبػػة الضػػابطة بالطري ػػة العاديػػة ا

ولإلجابػػػة بػػػف ا سػػػئمة تػػػـ اسػػػتخراج المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة و اسػػػتخداـ 
 اختبار ت واختبار ماف ويتنا ومرب  إيتا لمت كد مف حجـ ا ةر 

تراتيجية بوسػػػنر فػػػا تعػػػديل التصػػػورات الخطػػػ  لمم ػػػاىيـ ظيػػػرت النتػػػائج فابميػػػة اسػػػتخداـ اسػػػ و 
وصت الباحةة بضرورة االىتمػاـ بتوظيػف اسػتراتيجية بوسػنر فػا  الرياضية وفا ضوء النتيجة 

تػػػدريس الرياضػػػيات لمطالبػػػات ل ػػػدرتيا بمػػػا تعػػػديل الم ػػػاىيـ الخطػػػ  لػػػدؼ افػػػراد بينػػػة الدراسػػػة 
اط ال يػـ الخطػ  لػدؼ دراسػا الرياضػيات واالىتماـ بإبداد اختبارات تشخيصية لمكشف بػف  نمػ

 فا جمي  المراحل التعميمية .

 ( :ٕٓٔٓ) عانيفدراسة الز   .ٗ
است صػػػاء فعاليػػػة نمػػػوذج بوسػػػنر فػػػا احػػػداث التغييػػػر الم ػػػاىيما  إلػػػ ه الدراسػػػة ىػػػدفت ىػػػذ

واسػػػتخدـ لػػػبعض الم ػػػاىيـ ال يزيائيػػػة لػػػدػ طمبػػػة الصػػػف السػػػادس ب طػػػاع مػػػزة واحت ػػػاظيـ بيػػػا 
طالبػػا مػػف طػػالب الصػػف السػػادس  85تكونػػت بينػػة الدراسػػة مػػف لتجريبػػا و الباحػػث المػػنيج ا

ا ساسا موزبيف بما شعبتيف مف شعب الصف السادس فا مدرسػة ذكػور الزيتػوف االبتدائيػة 
 إلػػػػػ ـ وزبػػػػػت ىاتػػػػػاف الشػػػػػعبتاف بشػػػػػوائيا  2919 – 2999بمحافظػػػػػة مػػػػػزة لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػا 

ا درسػػت وحػػدة الريػػاح والضػػغط الجػػوؼ طالبػػ 42مجمػػوبتيف : مجموبػػة تجريبيػػة وبػػدد طالبيػػا 
طالبا درست الوحدة ن سيا بطري ة  42باستخداـ نموذج بوسنر ومجموبة ضابطة بدد طالبيا 

االبتياديػػػة اسػػػتخدـ اختبػػػار لمم ػػػاىيـ ال يزيائيػػػة كاختبػػػار قبمػػػا وبعػػػدؼ كمػػػا اسػػػتخدـ كاختبػػػار 
نمػػوذج بوسػػنر لػػو احت ػػاظ حيػػث طبػػق بعػػد مضػػا شػػير  ظيػػرت النتػػائج اف التػػدريس باسػػتخداـ 

 ةػػػر ذو داللػػػة إحصػػػائية فػػػا احػػػداث التغيػػػر الم ػػػاىيما واالحت ػػػاظ بالم ػػػاىيـ العمميػػػة م ارنػػػػة 
 بدد مف التوصيات فا ضوء ىذه النتائج . إل بالطري ة االبتيادية وخمصت الدراسة 
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 ( :ٕٓٔٓ) المسعوديدراسة  .٘
ق الم ػػػػاىيـ تعػػػػرؼ  ةػػػػر انمػػػوذجا دراي ػػػػر و بوسػػػػنر فػػػا تصػػػػحي إلػػػ ه الدراسػػػػة ىػػػدفت ىػػػػذ

التاريخية المخطوءة لدػ طالب الصف الةالث معاىد ابداد المعمميف   جرت ىػذه الدراسػة فػا 
طالبػػا  78ابػػف راشػػد   وبمغػػت بينػػة البحػػث  –جميوريػػة العػػراؽ   جامعػػة بغػػداد   كميػػة التربيػػة 

  طالبػا  26مف طالب الصف الةالث معيد ابداد المعمميف مةمت المجموبػة التجريبيػة االولػا 
طالبا فا المجموبة التجريبية الةانية التا درست بما ورفق  26درست وفق انموذج دراي ر و 

واسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػا طالبا درست وفق الطري ة الت ميديػة  26انموذج بوسنر   و 
م يػػػػـو مػػػػف نػػػػوع  49ف ػػػػرة ؿ  49اسػػػػتعمل الباحػػػػث اختبػػػػار تشخيصػػػػا لمم ػػػػاىيـ مكونػػػػا مػػػػف و 

ف ػػػرة مػػػف نػػػوع ال رامػػػات و المزاوجػػػة  54عػػػدد واختبػػػار بعػػػديا موضػػػوبيا مػػػف االختيػػػار مػػػف مت
واالختيػػار المتعػػدد تػػـ التح ػػق مػػف صػػدقو وةباتػػو ومعامػػل الصػػعوبة و ال ػػوة التمييزيػػة واسػػتعمل 

ت ػوؽ المجموبػة  إلػ الباحث تحميل التبايف ا حادؼ ومعامل ارتباط بيرسوف وتوصمت الدراسة 
المجموبػة الةالةػة الضػابطة التػا   وفػق انمػوذج دراي ػر بمػ  ت بمػالتجريبية االولا التػا درسػ

  نمػػوذج بوسػػنر بمػػ درسػػت بالطري ػػة االبتياديػػة و ت ػػوؽ المجموبػػة الةانيػػة التػػا درسػػت وفػػق 
 المجموبة الةالةة الضابطة التا درست بالطري ة االبتيادية .

 

 ( :ٜٕٓٓ) البمعاوي دراسة  .ٙ
عػػض اسػػتراتيجيات التغيػػر الم يػػوما فػػا تعػػديل ةػػر اسػػتخداـ ب معرفػػة  إلػػ ىػػدفت الدراسػػة 

واستخدـ الباحث المنيج الم اىيـ الرياضية الخاطئة لدػ طمبة الصف العاشر ا ساسا بغزة   
  شػعب شػعبتيف ذكػور احػداىما 4حيث تـ اختيار بينػة تجريبيػة قصػدية مكونػة مػف مالتجريبا 

لبػػة حيػػث قػػاـ الباحػػث بتطبيػػق   طالبػػا وطا179ضػػابطة وا خػػرػ تجريبيػػة وبمػػغ حجػػـ العينػػة م
بينة الدراسة التجريبية وباسػتخداـ اختبػار م ت     اختبار تشخيصا لألخطاء قبميا وبعديا بم

لعينتيف مست متيف واختبار مرب  إيتا لمت كد مف  ف حجـ ال روؽ جوىرية وليسػت ناتجػة لمصػدفة 
خما وسػػػبيرماف بػػػرواف اختبػػػارات معامػػػل ارتبػػػاط بيرسػػػوف لحسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػدا إلػػػ باإلضػػػافة 

لمتجزئػػػة النصػػػ ية المتسػػػاوية وقػػػد  ظيػػػرت الدراسػػػة فعاليػػػة اسػػػتراتيجيات التغيػػػر الم يػػػوما التػػػا 
 اتبعيا الباحث فا تعديل الم اىيـ الرياضية الخاطئة لطمبة الصف العاشر .
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 ( :ٕٛٓٓ) العميماتدراسة  .ٚ
فػا احػداث التغيػر  ةػر التػدريس باسػتخداـ نمػوذج بوسػنر   التعػرؼ بمػ إلػ ىدفت الدراسة 

الم ػاىيما لػػدؼ طػالب الصػػف الةػامف ا ساسػػا لمم ػاىيـ الكيميائيػػة االساسػية واحت ػػاظيـ بيػػذا 
التغيير فا ال يـ وقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبػا حيػث جػرؼ اختيػار شػعبتيف بشػكل 

ف مػف طالبا مػوزبيف فػا شػعبتي 75بشوائا مف ةمانا شعب اما بينة الدراسة ف د تكونت مف 
داتػيف  شعب الصف الةامف ا ساسا فا مدرسة الم ػرؽ االساسػية االولػا لمبنػيف وتػـ اسػتخداـ 

وجود فػروؽ  إل ىما اختبار الم اىيـ الكيميائية و مذكرات التحضير اليوما وتوصمت الدراسة 
 ذات داللة تعزؼ لممجموبة التجريبية التا درست باستخداـ نموذج بوسنر .

 
 ( :ٕٛٓٓ) السيددراسة  .ٛ

مدػ فعالية نموذج بوسنر فا تصػويب التصػورات البديمػة  إل التعرؼ  إل ىدفت الدراسة 
طالبػات شػعبة ريػاض ا ط ػاؿ بكميػة التربيػة بسػوىاج  ػبعض الم ػاىيـ العمميػة و الرياضػية لػد

وقػػػد اسػػػتخدمت الباحةػػػة المػػػنيج الوصػػػ ا و المػػػنيج شػػػبو التجريبػػػا تصػػػميـ لمجموبػػػة واحػػػدة 
شػػعبتيف وقامػػت الباحةػػة بتطبيػػق الدراسػػة   طالبػػا مػػوزبيف بمػػ 84سػػة مػػف وتكونػػت بينػػة الدرا

مجموبػػػة مػػػف طالبػػػات ال رقػػػة الةالةػػػة شػػػعبة الط ولػػػة بكميػػػة التربيػػػة بسػػػوىاج واسػػػتخدمت   بمػػػ
الباحةة  داة اختبػار تشخيصػا واختبػار لتحديػد التصػورات البديمػة حػوؿ بعػض الم ػاىيـ العمميػة 

ت داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات بينػػة وجػػود فػػروؽ ذا إلػػ وتوصػػمت الدراسػػة 
البحث فا التطبيق ال بما والبعدؼ الختبار التصػورات البديمػة حػوؿ الم ػاىيـ الرياضػية لصػالق 

 التطبيق البعدؼ .
 

 ( :ٕ٘ٓٓ) Christou & Vosniadouكراستو و فوسناريو  دراسة  .ٜ

فػػا طري ػػة ت سػػير الطػػالب  ةػػر اسػػتراتيجيات التغيػػر الم يػػوما معرفػػة  إلػػ ىػػدفت الدراسػػة 
وقػد واسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػا البنػ  المعرفيػة لػدييـ   لمرموز الجبريػة وتػ ةير ذلػؾ بمػ
مػػف الصػػف التاسػػ   21مػػف الصػػف الةػػامف  36طالبػػا وطالبػػة  57تكونػػت بينػػة التجربػػة مػػف 

ـ طالػػب مػػف طمبػػة مػػدارس  ةينػػا وقػػد ان سػػ 26طالبػػة و 13سػػنة  15 -14وبحػػدود بمريػػة مػػف 
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الطػػالب الػػا قسػػميف ومجمػػوبتيف ضػػابطة وتجريبيػػة وقػػد قػػدـ الباحةػػاف اسػػتبياناف لممجمػػوبتيف 
حػػوؿ م ػػاىيـ الجبريػػة ا وليػػة لػػدػ الطمبػػة وقػػد تكونػػت االسػػتبانة مػػف الم ػػاىيـ التاليػػة : االبػػداد 
الطبيعيػػة و االبػػداد الصػػحيحة و االبػػداد الح ي ػػة وبعػػد تطبيػػق اسػػتراتيجيات التغيػػر الم يػػوما  

تطبيػػق االسػػتبانة البعديػػة وتحميػػل نتػػائج االختبػػار باسػػتخداـ اختبػػار التبػػايف ا حػػادؼ وجػػد اف و 
 الطمبة ت وقوا بعديا و صبحت نتائج االختبار اقوؼ والم اىيـ الجبرية اوضق لمطمبة 

 ( :ٕ٘ٓٓ)   Habre & Abboud ىبرى و عبود دراسة  .ٓٔ

لتغيػػر الم يػػوما فػػا تعػػديل التصػػورات ةػػر اسػػتخداـ اسػتراتيجيات ا دراسػػة  إلػػ ىػدفت الدراسػػة 
 البديمػػػة فػػػا الت اضػػػل والتكامػػػل فػػػا ا قسػػػاـ العمميػػػة بالجامعػػػة االمريكيػػػة المبنانيػػػة فػػػا بيػػػروت

وقػػد اسػػتخدـ الباحةػػاف  سػػموب الم ػػابالت الشخصػػية  خػػذ  واسػػتخدـ الباحةػػاف المػػنيج التجريبػػا
قسميف مف ا قساـ   ستيما بمفكرة بامة بف وجود م اىيـ خط  لدػ الطمبة ومف ةـ اجريا درا

العممية   قسـ مجموبة ضػابطة وال سػـ االخػر مجموبػة تجريبيػة وقػد اسػتخدـ الباحةػاف اختبػارا 
تشخيصيا لمم اىيـ الواردة فا مناىج الت اضل والتكامل لدػ الطمبة وتعد تطبيق االختبار قبميػا 

ديل الم ػػػاىيـ الخطػػػ  لػػػدػ وبعػػػديا اتضػػػق لمبػػػاحةيف اةػػػر اسػػػتراتيجيات التغيػػػر الم يػػػوما فػػػا تعػػػ
 نظريتيا طرؽ التدريس الت ميدية .  الطمبة وت وقيا بم

سػػػتراتيجية التغيػػػر المفيػػػومي دراسػػػات المحػػػور الثػػػاني : المتعمقػػػة با ىالتعميػػػق عمػػػ
 -:بوسنر

 بالنسبة الي األىداؼ :

  اىػػداؼ الدراسػػات فمنيػػا مػػف تنػػاوؿ تعمػػـ الم ػػاىيـ و االحت ػػاظ بيػػا و منيػػا مػػف تعػػددت
تصػػحيق الم ػػاىيـ الخاطئػػة ومنيػػا مػػف تنػػاوؿ ت سػػير الرمػػوز الجبريػػة و تصػػويب  تنػػاوؿ

 2999بمعػاوؼ  – 2912الم اىيـ الكيميائية وات  ت اممػب الدراسػات كدراسػة مالبيػارؼ 
  اف اليػػػدؼ منيػػػا تعػػػديل  Haber & Abboud 2005 – 2998السػػػيد   -

 التصورات الخط  لمم اىيـ .

 اآلتاعديد مف ا ىداؼ وجاءت كو تتاولت الدراسات الساب ة ال : 

  خداـ نموذج بوسنر فػا احػداث لمكشف بف  ةر است :  2914ممصوف دراسة ىدفت
التالميػػذ ذوؼ الػػتعمـ مالسػػطحا و ال عػػاؿ  فػػػا  ػالتغييػػر الم ػػاىيما واالحت ػػاظ بػػو لػػػد

 الدراسات االجتمابية
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  اىيـ  نموذج بوسنر فػا تصػحيق م ػلمكشف بف  ةر  :  2913مخضير دراسة ىدفت
 قوابد المغة العربية المغموطة بند طالبات الصف ا وؿ المتوسط

  معرفػػػة  ةػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية بوسػػػنر فػػػا  إلػػػ  :  2912م البيػػػارؼ دراسػػػة ىػػػدفت
 تعديل التصورات الخط  لمم اىيـ الرياضية لدػ طالبات الصف الراب  ا ساسا

  ج بوسػػػنر فػػػا احػػػداث است صػػػاء فعاليػػػة نمػػػوذ إلػػػ    :2919م بػػػانيفدراسػػػة الز ىػػػدفت
التغييػػر الم ػػاىيما لػػبعض الم ػػاىيـ ال يزيائيػػة لػػدػ طمبػػة الصػػف السػػادس ب طػػاع مػػزة 

 واحت اظيـ بيا
  تعػػرؼ  ةػػر انمػػوذجا دراي ػػر و بوسػػنر فػػا  إلػػ  :  2919م المسػػعودؼدراسػػة ىػػدفت

تصػػػػحيق الم ػػػػاىيـ التاريخيػػػػة المخطػػػػوءة لػػػػدػ طػػػػالب الصػػػػف الةالػػػػث معاىػػػػد ابػػػػداد 
 المعمميف

  معرفة اةػر اسػتخداـ بعػض اسػتراتيجيات التغيػر  إل    :2999م البمعاوؼ اسة در ىدفت
الم يوما فػا تعػديل الم ػاىيـ الرياضػية الخاطئػة لػدػ طمبػة الصػف العاشػر ا ساسػا 

 بغزة .
  اةػػر التػػدريس باسػػتخداـ نمػػوذج   التعػػرؼ بمػػ إلػػ    :2998م العميمػػاتدراسػػة ىػػدفت

ب الصػػف الةػػامف ا ساسػػا لمم ػػاىيـ طػػال ػبوسػػنر فػػا احػػداث التغيػػر الم ػػاىيما لػػد
 الكيميائية االساسية واحت اظيـ

  مػػػػدػ فعاليػػػة نمػػػػوذج بوسػػػنر فػػػػا  إلػػػ التعػػػػرؼ إلػػػ     :2998م السػػػػيددراسػػػة ىػػػدفت
طالبػػػات شػػػعبة  ػتصػػػويب التصػػػورات البديمػػػة بعػػػض الم ػػػاىيـ العمميػػػة و الرياضػػػية لػػػد

 رياض ا ط اؿ بكمية التربية بسوىاج .
  دراسػة ىػدفت Christou & Vosniadou معرفػة اةػر اسػتراتيجيات  إلػ    :2995م

البنػػ    التغيػػر الم يػػوما فػػا طري ػػة ت سػػير الطػػالب لمرمػػوز الجبريػػة وتػػ ةير ذلػػؾ بمػػ
 المعرفية لدييـ

  دراسػة ىػدفت Habre & Abboud   دراسػة اةػر  إلػ ىػدفت الدراسػة    :2995م
البديمػػػة فػػػا الت اضػػػل اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات التغيػػػر الم يػػػوما فػػػا تعػػػديل التصػػػورات 

 والتكامل فا ا قساـ العممية بالجامعة االمريكية المبنانية فا بيروت .
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  ات  ت دراسػة الباحػث مػ  بعػض الدراسػات السػاب ة فػا ىداؼ كل دراسة   وبعد توضيق
تناوؿ تعديل التصورات الخط  لمم اىيـ واختمف مف حيث نوع الم اىيـ فتناوؿ الباحػث 

 م اىيـ فيزيائية .

 لنسبة لمعينة المختارة  :با

  بينػػة مػػف طػػالب الصػػف الرابػػ  2912و البيػػارؼ  2914ف ػػد اختػػارت دراسػػة ممصػػوف 
  2919  بينػة مػف طػالب ا وؿ المتوسػط امػا مزبػانيف2913ا ساسا بينما اختػار مخضػير 

  اختار بينة مػف 2919اختار بينية مف طالب الصف السادس ا ساسا بينما مالمسعودؼ ف
  اختػار بينػة مػف طػالب الصػف 2999معة فا كمية ابػداد المعممػيف امػا مالبمعػاوؼ طمبة الجا

  بينػة مػف طػالب الصػف الةػامف ا ساسػا و 2998العاشر ا ساسا بينما اختار مالعميمػات 
  Christou & Vosniadou 2995  بينة مف طمبة الجامعة واختػار م2998اختار مالسيد 

  بينػة مػف طػالب Habre & Abboud   2995مبينػة مػف طػالب الصػف التاسػ  واختػار 
 الجامعة 

مػف حيػث العينػة حيػث اختػار الباحػث  2998ات  ت الدراسػة الحاليػة مػ  دراسػة العميمػات 
 طالب الصف الةامف ا ساسا .

 بالنسبة ألدوات الدراسة  :

  ف ػػد تنوبػػت  دوات الدراسػػة بتنػػوع  ىػػدافيا و ات  ػػت اممػػب الدراسػػات فػػا اختيػػار اختبػػار
ما و تشخيصػػا لمتصػػورات الخطػػ  وبعػػض الدراسػػات قامػػت بعمػػل اختبػػار ب ػػاء تحصػػي

 ا ةر واالحت اظ .

  دراسة اختم ت Habre & Abboud   حيث تناوؿ  داة الم ابمة .  2995م 

 اختم ػػت دراسػػة  Christou & Vosniadou حيػػث اختػػار الباحةػػاف  داة   2995م
 االستبانة .

 لدراسػػػات السػػػاب ة فػػػا ابػػػداد اختبػػػار تشػػػخيص ات  ػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػ  جػػػزء مػػػف ا
 لمتصورات الخط  مف فئة اختيار مف متعدد .
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 بالنسبة لمنيج الدراسة  :

  إلػػ اتبعػػت معظػػـ الدراسػػات السػػاب ة المػػنيج التجريبػػا حيػػث تػػـ ت سػػيـ بينػػة الدراسػػة 
مجمػػوبتيف تجريبيػػة وضػػابطة مةػػل دراسػػة مصػػوف و خضػػير و البيػػارػ و الزبػػانيف و 

 . البمعاوؼ 

  بينمػػا دراسػػة المسػػعودؼ اختػػارت المػػنيج التجريبػػا لمجمػػوبتيف ضػػابطة و مجمػػوبتيف
 تجريبية وات  ت الدراسة الحالية م  دراسة المسعودؼ .

 بالنسبة لنتائج الدراسة  :

   ةبتػػت جميػػ  الدراسػػات التػػا تناولػػت الكشػػف بػػف التصػػورات البديمػػة وتعػػديل الم ػػاىيـ
التغييػػػػر الم يػػػػوما بوسػػػػنر فػػػػا تح يػػػػق ا ىػػػػداؼ  واالحت ػػػػاظ بيػػػػا فعاليػػػػة اسػػػػتراتيجية

 الموضوبة.

 طػػػػػار النظػػػػػرؼ الخػػػػػاص ميػػػػػ  الدراسػػػػػات السػػػػػاب ة فػػػػػا بنػػػػػاء اإلاسػػػػػت اد الباحػػػػػث مػػػػػف ج
 باستراتيجية التغيير الم يوما بوسنر .

 -مما سبق يت ح :
ات  ت الدراسة الحاليػة مػ  الدراسػات السػاب ة فػا  دوات الدراسػة مػف اختبػار تحصػيما  -

 راسة مف حيث المنيج التجريبا .ومنيج الد
اختم ػػت الدراسػػة الحاليػػة بػػف الدراسػػات السػػاب ة فػػا الم ارنػػة بػػيف اسػػتخداـ اسػػتراتيجية  -

التنػػاقض المعرفػػا و بوسػػنر حيػػث لػػـ يجػػد الباحػػث دراسػػة قارنػػت بينيمػػا واختمػػف بػػف 
 الدراسات الساب ة فا العينة حيث اختار الباحث طالب الصف الةامف .

طػػػػار النظػػػػرؼ الخػػػػاص مػػػػف جميػػػػ  الدراسػػػػات السػػػػاب ة فػػػػا بنػػػػاء اإلاسػػػػت اد الباحػػػػث  -
 باستراتيجية بوسنر .
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 -:دراسات تتعمق بالتصورات الخطأ: الثالثالمحور 

 ( :ٕٕٔٓدراسة الديب ) .ٔ

فابميػػػة اسػػػتراتيجيات مػػػا وراء المعرفػػػة فػػػا تعػػػديل  إلػػػ التعػػػرؼ  إلػػػ ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة 
ساسػػا . تػػـ تطبيػػق الدراسػػة دؼ طػػالب الصػػف التاسػػ  ا العمميػػة لػػالتصػػورات البديمػػة لمم ػػاىيـ 

ـ  واتب  الباحث المنيج شبو التجريبا  2911/2919خالؿ ال صل الدراسا االوؿ مف العاـ م
حػداىما تجريبيػة درسػت باسػتخداـ اسػتراتيجيات إوتكونت العينة التا تـ اختيارىا مػف مجػوبتيف 

  39الت ميديػػة . ضػػمنت كػػل مجموبػػة م مػػا وراء المعرفػػة و ا خػػرػ ضػػابطة درسػػت بالطري ػػة
طالػػػب واسػػػتخدـ الباحػػػث اختبػػػار : اختبػػػار تعػػػديل التصػػػورات الخاطئػػػة ولتحميػػػل البيانػػػات تػػػـ 

واستخدـ   استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت واختبار ماف وتنا 
فػػػروؽ دالػػة إحصػػػائية بػػػيف واظيػػػرت نتػػائج الدراسػػػة وجػػود   لمت كػػد مػػػف حجػػـ ا ةػػػر  إيتػػػامربػػ  

متوسػػػط درجػػػات افػػػراد المجموبػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات افػػػراد المجموبػػػة الضػػػابطة فػػػا 
ال ياس البعدؼ الختبار التصورات الخاطئة لمم اىيـ ال يزيائية لصالق افراد المجموبة التجريبية 

. 

 ( :ٜٕٓٓدراسة أبو طير ) .ٕ

ط المعمومات فا تعػديل التصػورات البديمػة فابمية خرائ إل التعرؼ  إل ىدفت ىذه الدراسة 
لمم اىيـ العممية لطالب الصػف الةػامف ا ساسػا  . تػـ تطبيػق الدراسػة خػالؿ ال صػل الدراسػا 

ـ  واتبػػ  الباحػػث المػػنيج التجريبػػا وتكونػػت العينػػة التػػا تػػـ  2998/2999الةػػانا مػػف العػػاـ م
تيجية خػػػرائط المعمومػػػات و اختيارىػػػا مػػػف مجػػػوبتيف احػػػداىما تجريبيػػػة درسػػػت باسػػػتخداـ اسػػػترا

  طالػػػػب واسػػػػتخدـ 32ا خػػػرػ ضػػػػابطة درسػػػػت بالطري ػػػة الت ميديػػػػة . ضػػػػمنت كػػػل مجموبػػػػة م
ولتحميل البيانات تػـ اسػتخداـ المتوسػطات  الباحث اختبار : اختبار تعديل التصورات الخاطئة 

لة إحصػائية واظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دا الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت 
بيف متوسػط درجػات افػراد المجموبػة التجريبيػة ومتوسػط درجػات افػراد المجموبػة الضػابطة فػا 

 لصالق افراد المجموبة التجريبيةال ياس البعدؼ الختبار التصورات الخاطئة لمم اىيـ ال يزيائية 
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 ( :ٕٛٓٓدراسة االسمر ) .ٖ

فػػػا تعػػػديل التصػػػورات البديمػػػة معرفػػػة اةػػػر اسػػػتخداـ دورة الػػػتعمـ  إلػػػ ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة 
طػالب الصػف السػادس االساسػا. وقػد اتبػ  الباحػث  ػلمم اىيـ العممية و اتجاىػاتيـ نحوىػا لػد
بػػداد اختبػػار تشخيصػػا لمتصػػورات إ ىػػداؼ الدراسػػة تػػـ   المػػنيج الوصػػ ا التجريبػػا و لتح يػػق 

يػػا تػػـ تطبيػػق البديمػػة وم يػػاس لالتجػػاه نحػػو الم ػػاىيـ العمميػػة وبعػػد التح ػػق مػػف صػػدقيا و ةبات
  طالبػػا مػػف طػػالب الصػػف السػػادس ا ساسػػا 67بينػػة الدراسػػة المكونػػة مػػف م  االختبػػار بمػػ

مجموبتيف احداىما تجريبية و ا خرػ ضابطة وتـ استخداـ المتوسطات  إل والتا تـ ت سيميا 
 الحسابية و االنحرافات المعيارية ومعامل االرتبػاط واختبػار ت والنسػب المئويػة  واسػتخدـ الػف
كرو نباح وقد اس رت النتػائج بػف وجػود العديػد مػف التصػورات البديمػة لمم ػاىيـ العمميػة وكػذلؾ 

 المجموبة التجريبية . ػبالنسبة التجاىاتيـ نحوىا لد

 

 ( :ٕٚٓٓدراسة الغميع ) .ٗ

طػػالب  ػالتصػػورات البديمػػة لمم ػػاىيـ ال يزيائيػػة لػػد  التعػػرؼ بمػػ إلػػ ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
د قامػػت الباحةػػة باتبػػاع المػػنيج الوصػػ ا التحميمػػا حيػػث تػػـ اختيػػار الصػػف الحػػادؼ بشػػر ول ػػ

بينػػة الدراسػػة بصػػورة بشػػوائية مػػف طالبػػات الصػػف الحػػادؼ بشػػر فػػا بعػػض مػػدارس شػػماؿ 
/  2996قطػػاع مػػزة وقػػد تػػـ تن يػػذ الدراسػػة خػػالؿ ال صػػل الدراسػػا ا وؿ و الةػػانا مػػف العػػاـ م

تشخيصػػػا لمتصػػػورات البديمػػػة وم يػػػاس لتح يػػػق اىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ ابػػػداد اختبػػػار  و  2997
االتجػػػاه وتػػػـ الت كػػػد مػػػف صػػػدقيما وةبػػػاتيـ وتػػػـ اسػػػتخداـ المتوسػػػطات الحسػػػابية و االنحرافػػػات 
المعياريػة ومعامػل االرتبػاط واختبػار ت والنسػب المئويػة  واسػتخدـ الػف كػرو نبػاخ وقػد اسػػ رت 

رتباطيػة بػيف كػل مػف الجػنس وبػدـ وجػود بالقػة ا إلػ  ػ النتائج بف وجػود تصػورات بديمػة تعػز 
 طمبة الصف الحادؼ بشر . ػاالتجاه نحو ال يزياء لد ػ التصورات البديمة ومستو  ػ مستو 
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 ( :ٖٕٓٓ) Taber تابيردراسة   .٘

الطػػالب حػػوؿ م ػػاىيـ الطاقػػة االيونيػػة  ػتشػػخيص ال يػػـ الخػػاطئ لػػد إلػػ ىػػدفت الدراسػػة 
المػػنيج الوصػػ ا التحميمػػا وقػػد تػػـ قػػانوف كولػػوـ ومبػػد  ح ػػع الطاقػػة وابتمػػدت الدراسػػة الحاليػػة 
بينػػػة   ذرة الصػػػوديـو وطبػػػق بمػػػ تػػػ يفاسػػػتخداـ اختبػػػار تشخيصػػػا وقػػػد نػػػاقش ىػػػذا االختبػػػار 

سػنة تخصػص كيميػاء  18 – 16  طالػب و تراوحػت  بمػارىـ مػف 334الدراسة المكونػة مػف م
 لػػدػسػػ رت النتػػائج بػػف وجػػود م ػػاىيـ بديمػػة  مؤسسػػة بريطانيػػة معظميػػا مػػدارس وقػػد  17فػػا 

% مف العينة رات اف كل مف بروتوف فا الذرة يجذب كػل االلكترونػات 67الطالب منيا : اف 
. 

 ( :ٜٜٜٔ) Tahsinتحسيف دراسة  .ٙ

 –التعػػػػرؼ ووصػػػػف الم ػػػػاىيـ البيئيػػػػة ال بميػػػػة التػػػػا يحمميػػػػا الطػػػػالب  إلػػػػ ىػػػػدفت الدراسػػػػة 
و المطػػػر  قضػػايا بيئيػػة ىػػا الػػػدفيئات واسػػتنزاؼ طب ػػة ا وزوف  3المعممػػوف قبػػل الخدمػػة بػػػف 

الحامضا وابتمدت الدراسة الحالية المنيج الوص ا والتحميما واستخدـ الباحث اختبارا مسحيا 
بندا مف جزئييف جزء كما استخدـ فيو م ياس ليكرت بةالث إجابات نعـ   ال    29تكوف مف 

ال  بػػرؼ وجػػزء كي ػػا طمػػب مػػف الطػػالب ت سػػير اجػػابتيـ فػػا ال ػػراغ المتػػروؾ ليػػـ بعػػد كػػل بنػػد 
طالبػػػا   فػػػا جامعػػػة  22طالبػػػة    91طالبػػػا م  113بينػػػة مكونػػػة مػػػف   بػػػق االختبػػػار بمػػػوط

الةالػػث و الرابػػ  ويدرسػػوف مسػػاؽ طػػرؽ تػػدريس العمػػوـ  ػ الغػػرب المتوسػػط ب مريكػػا فػػا المسػػتو 
معػػرفتيـ وم ػػاىيميـ ال بميػػة وبتحميػػل  ػ م ابمػػة خمػػس تالميػػذ لمكشػػف بػػف مسػػتو  إلػػ باإلضػػافة 

المعممػيف يمتمكػػوف بػػددا كبيػرا مػػف ا فكػار الخاطئػػة بػػف  –طػػالب البيانػات اتضػػق اف معظػـ ال
 الم اىيـ موضوع الدراسة

 -التعميق عمي دراسات المحور الثالث : المتعمقة بالمفاىيـ العممية :

 بالنسبة الي األىداؼ :

  فػا تنػاوؿ  2998ا سػمر  – 2999 بػو طيػر  – 2912ف د ات  ت دراسػة م الػديب  
 حت اظ بيا .الم اىيـ العممية واال

  اختم ػػت دراسػػةTaber 2003   بػػف الدراسػػات السػػاب ة فػػا تناوليػػا م ػػاىيـ طاقػػة
 فا تناوليا م اىيـ بيئية . Tahsin 1999االيونية و دراسة 
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  حيث تناولت الم اىيـ ال يزيائية. 2997ات  ت الدراسة الحالية م  دراسة الغميع 

 بالنسبة لمعينة المختارة  :

حيػػث اختػػػار مالػػػديب  بعضػػػاً تػػارة فػػػا الدراسػػات السػػػاب ة بػػػف بعضػػيا اختم ػػت العينػػػة المخ
  بينػة مػف طػالب الصػف 2999  بينة مف طػالب الصػف التاسػ  واختػار م بػو طيػر 2912

  بينػػػة مػػػف طػػػالب الصػػػف السػػػادس بينمػػػا اختػػػار 2998الةػػػامف ا ساسػػػا واختػػػار ما سػػػمر 
  بينػػة مػػف Taber 2003  بينػػة مػػف طػالب الصػػف الحػػادؼ بشػر واختػػار م2997مممػيع 

 . ميف  بينة مف المعمTahsinطمبة الجامعة بينما اختار م

وات  ت الدراسة الحالية مػ  دراسػة  بػو طيػر مػف حيػث العينػة حيػث اختػار الباحػث طػالب 
 الصف الةامف ا ساسا .

 بالنسبة ألدوات الدراسة  :

 جػراء اختبػػار ا بمػ  ف ػد تنوبػت  دوات الدراسػة بتنػوع  ىػدافيا و ات  ػػت اممػب الدراسػات
 تحصيما وم ايس اتجاه .

  ات  ػت الدراسػػة الحاليػػة مػػ  الدراسػػات السػػاب ة فػػا ابػػدادىا اختبػػار تشػػخيص التصػػورات
 الخط  مف انوع اختيار مف متعدد .

 بالنسبة لمنيج الدراسة  :

  إلػػ اتبعػػت معظػػـ الدراسػػات السػػاب ة المػػنيج التجريبػػا حيػػث تػػـ ت سػػيـ بينػػة الدراسػػة 
مجمػػوبتيف تجريبيػػة وضػػابطة مةػػل دراسػػة مصػػوف و خضػػير و البيػػارػ و الزبػػانيف و 

 البمعاوؼ .

  اختم ت دراسػةTaber 2003  و دراسػة الغمػيع فػا تناوليػا المػنيج الوصػ ا التحميمػا 
. 

  واختمػػػػف الباحػػػػث مػػػػ  الدراسػػػػات السػػػػاب ة فػػػػا تناولػػػػو المػػػػنيج التجريبػػػػا لمجمػػػػػوبتيف
 . يفتجريبيتيف و مجموبتيف ضابطت
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 بالنسبة لنتائج الدراسة  :

  اةبتػػػػت جميػػػػ  الدراسػػػػات السػػػػاب ة فعاليػػػػة االسػػػػتراتيجيات المتبعػػػػة فػػػػا تعػػػػديل الم ػػػػاىيـ
 العممية والتصورات البديمة بنيا .

  بالم ػاىيـ است اد الباحث مف جمي  الدراسات الساب ة فا بناء االطار النظػرؼ الخػاص
 العممية .

 بقة :التعميق العاـ عمي الدراسات السا

وتحميػػل التبػػايف   تماسػػتعانت الدراسػػات السػػاب ة ب سػػاليب إحصػػائية بديػػدة منيػػا اختبػػار 
 ا حادؼ و النسب المئوية لمعالجة البيانات اإلحصائية .

اسػػػتخدمت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػاب ة اختبػػػار تحصػػػيما مػػػف نػػػوع االختيػػػار مػػػف متعػػػدد يتضػػػمف 
ض الدراسػات م ياسػا لالتجاىػات او ال ػيـ كما اسػتخدمت بعػ  االبعاد الموضحة فا كل دراسة 

 واستخدمت بعض الدراسات االستبانة والم ابمة ك داة .

 وقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في :

 طار النظرؼ الخاص بكل استراتيجية وكل محور .كتابة اإل -

 ا ساليب اإلحصائية المناسبة لمتح ق مف فرضيات الدراسة . ختيارا -

 بداد دليل المعمـ .إ  فا -

 تحميل وت سير نتائج الدراسة الحالية . -

 وقد اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فيما يمي :

 ةػر اسػتراتيجيتا التنػاقض المعرفػا و بوسػنر فػا تعػديل التصػورات الخطػ  فا دراسػة  -
إلػ  ؽ بق التطػر حيػث لػـ يسػ  لمم اىيـ ال يزيائية لدػ طػالب الصػف الةػامف ا ساسػا

بػػف اسػػتراتيجية  شػػامالً  اً نظريػػ اً ضػػافت ىػػذه الدراسػػة اطػػار   يضػػا فضػػل. م ارنػػة  ييػػـ  
حيػث  و استراتيجية بوسنر و الم اىيـ العممية و التصورات الخطػ  التناقض المعرفا 

 مزيد مف الدراسات . إل وبحاجة  ةالدراسات الساب ة فا ىذا الموضوع قميم

 فا وحدة الضوء والبصريات . بداد قائمة م اىيـ فيزيائيةإ فا  -
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

ييدؼ ىذا ال صل إل  توضيق اإلجراءات التا اتبعيا الباحث فا ىذه الدراسة والتا 
صدقيا وةباتيا : منيج الدراسة  بيسنة الدراسة  مجتم  الدراسة   دوات الدراسة و  تضمنت بم 

والتصميـ التجريبا وضبط المتغيرات  وخطوات تن يذ الدراسة والمعالجة اإلحصائية التا 
 . وفا ما يما ت صيل ذلؾ :  استخدمت فا تحميل البيانات

 
 منيج الدراسة:

تجريبا وذلؾ لمالئمتيا لطبيعة اليدؼ مف الالمنيج الوص ا  والمنيج  استخدـ الباحث
يج الوص ا ىو وصف دقيق ومنظـ و  سموب تحميما لمظاىرة  و المشكمة والمن  ىذه الدراسة

المراد بحةيا  مف خالؿ منيجية بممية لمحصوؿ بم  نتائج بممية و ت سيرىا بطري ة موضوبية 
  . 83: 2912و حيادية بما يح ق  ىداؼ البحث و فرضياتو مالجبورؼ  

رس ت ةير متغيرات مست مة  و تجريبية بم  احدؼ المناىج البحةية التا تدىو والمنيج التجريبا: 
يضبط فيو العوامل   متغيرات تابعة بالزيادة  و الن صاف م  توفير مناخ مالئـ إلجراء التجربة 

  .195: 2912مالجبورؼ   المتوق  ت ةيرىا بم  المتغير التاب   و المتغيرات التابعة
وىو استخداـ  ؛الدراسة فا ىذه  االوؿ بدراسة المتغير المست ل حيث قاـ الباحث

و  بوسنرو المتغير المست ل الةانا وىو استخداـ استراتيجية   التناقض المعرفا ةاستراتيجي
صورات الخط  لمم اىيـ تعديل الت "الطري ة الت ميدية"  ل ياس فابميتو بم  المتغير التاب  "

 ".ال يزيائية
ا ول  " الذيف درسوا  التجريبية ات الةالث سموب تصميـ المجموب واتبع الباحث

باستخداـ استراتيجية التناقض المعرفا" والتجريبية الةانية " الذيف درسوا باستخداـ استراتيجية 
فا   ات الةالث  وتـ الت كد مف تكافؤ المجموبوالضابطة " الذيف درسوا بالطري ة العادية"  بوسنر"

تعديل التصورات الخط  ف اختبار مف خالؿ نتائج االختبار ال بما لكل م االختبار التشخيصا
 :يوضق ذلؾ  اآلتاوالشكل  .لمم اىيـ ال يزيائية
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 (ٖالشكل رقـ )

 مجتمع الدراسة:
فػا المػدارس الحكوميػة الةػامف ا ساسػا الصػف طػالب يتكوف مجتم  الدراسة مػف جميػ  

والبػػالغ   2915-2914فػػا مديريػػة مػػرب مػػزة التابعػػة لػػوزارة التربيػػة والتعمػػيـ فػػا العػػاـ الدراسػػا 
 .وطالبة حسب إحصائية وزارة التربية والتعميـ    طالب3792م ـبددى

 
 عينة الدراسة:

 :تكونت بينة الدراسة مف 
  طالػػب مػػف الػػذيف يدرسػػوف فػػا 42بينػػة اسػػتطالبية: تكونػػت العينػػة االسػػتطالبية مػػف مّ   

 الصف التاس  لمت كد مف صدؽ وةبات ا داة.
  وؿ لمتشخيص  والةانا لممعالجة: العينة ال عمية: وتكونت مف ش يف  اّ  ب
تـ تطبيق االختبار التشخيصػا لمكشػف بػف التصػورات الخطػ  مػف مػدارس  اً   طالب242م -1

 الحكومة.

اليرموؾ االساسية ب لمبنيف موزبيف بم  ةالث مجموبات مف مدرسة  اً   طالب99م -2
راسا الةانا التابعة لمديرية التربية والتعميـ مرب مزة بطري ة بشوائية خالؿ ال صل الد

و الباقية    ـ شعبتيف تمةل المجموبتيف التجريبيتيف 2916 -2915لمسنة الدراسية 
   يوضق بدد  فراد بينة الدراسة .1-4  والجدوؿ م تمةل المجموبة الضابطة
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 (ٔ-ٗجدوؿ رقـ )
 وال ابطة تيفالتجريبي تيفعدد أفراد المجموع

 المجموع العدد الصف المجموعة
 طالب ٖٓ ٕ/  ٛ ٔتجريبية 

 طالب ٖٓ ٔ/ٛ ٕتجريبية  طالب ٜٓ
 طالب ٖٓ ٖ/ٛ  ابطة

 
 أدوات ومواد الدراسة:

 ةر استراتيجيتا التنػاقض المعرفػا و لتح يق  ىداؼ الدراسة والتا تتمةل فا التعرؼ إل  
قػاـ  ؛ بوسنر فا تعديل التصورات الخط  لمم ػاىيـ ال يزيائيػة لػدػ طػالب الصػف الةػامف ا ساسػا

 : بإبداد مواد و دوات الدراسة والتا تتمةل فا الباحث
 

 :أدوات الدراسة: وتشمل ما يمي 
  داة تحميل المحتوػ.ّ   

 .الضوء و البصرياتفا وحدة التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية اختبار تشخيص ّ  ب

 :المواد التعميمية: وتشمل ما يمي 
 دليل المعمـ ّ   

 كراسة نشاط الطالبّ  ب
 

 أدوات الدراسة: 
إلبداد  دوات الدراسة تحميل وحػدة الضػوء والبصػريات لتحديػد الم ػاىيـ ال يزيائيػة التػا  ل د لـز

 تشتمل بمييا  وتـ استخداـ: 
 
 أداة تحميل المحتوى: أوال : 

 
و  المركبػػػات   التعػػػرؼ بمػػػ إلػػػ ىػػػو  سػػػموب بحةػػػا ييػػػدؼ ّ-: ىيمصاااد بتحليااال المحتاااو

العمػػػـو الطبيعيػػػة بطري ػػػة كميػػػة موضػػػوبية و العناصػػػر االساسػػػية لممػػػواد التعميميػػػة فػػػا  المكونػػػات 
 .  199   1985   منظمة وف ا لمعايير محددة مسب ا مببدالحميد
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المعمومػػػات  م ػػػردات الم ػػػرر الدراسػػػا  و إحصػػػاء إلػػػ وكمػػػا يعرفػػػو حمػػػس ب نػػػو الوصػػػوؿ  
ّ 98   2998ساسية فا الم رر الدراسا  ؼ تجزئة المحتوؼ الا مكوناتو . محمس   ا 

  -: اآلتيةوف ا لمخطوات  ػ تحميل المحتو ب قاـ  الباحث
 
الم ػػاىيـ  ةتحديػػد قائمػػ إلػػ : تيػػدؼ بمميػػة التحميػػل  تحديػػد اليػػدؼ مػػف عمميػػة التحميػػل -

ال يزيائيػة المتضػػمنة فػا وحػػدة الضػوء والبصػػريات مػػف كتػاب العمػػـو الجػزء الةػػانا لمصػػف 
 الةامف ا ساسا. 

 
العمػػـو العامػػة الجػػزء الةػػانا  ىػػا وحػػدة الضػػوء و البصػػريات مػػف كتػػاب عينػػة التحميػػل : -

 طالب الصف الةامف ا ساسا فا مدارس محافظة مزة .  الم رر بم
 

 وحدة التحميل : -
 
  .كوحدة لتحميل المحتوؼ  ال  رةتـ ابتماد  

الم يـو العممػػا تصػػور ب مػػا  و وي صػػد بػػ فئػػات التحميػػل وتعري اتيػػا اإلجرائيػػة : -
اء او المواد او الظواىر وتتكػوف تجريد لمص ات المشتركة بيف مجموبة مف ا شي

 مف جز يف االسـ و الداللة الم ظية.
 

  وابط عممية التحميل : -
 . يزيائاجرائا لمم يـو الػ العمما والتعريف اإلطار المحتو إتـ التحميل فا  -
يشػػمل التحميػػل الوحػػدة الةامنػػة مػػف كتػػاب العمػػـو العامػػة الجػػزء الةػػانا لمصػػف  -

 البصريات" .الةامف ا ساسا "وحدة الضوء و 
 .ا نياية كل فصل وفا نياية الوحدةتـ استبعاد ا سئمة الت ويمية الواردة ف -
 تـ استبعاد ا مةمة المحمولة فا الكتاب. -
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 إجراءات عممية التحميل:  -
تـ تحديد الص حات التا خضػعت لعمميػة التحميػل فػا الكتػاب وقراءتيػا جيػدًا  -

 الوحدة . لتحديد الم اىيـ ال يزيائية التا تتضمنيا
و بػػػدة ف ػػػرات د مػػف ال  ػػػرات بحيػػػث تشػػػمل كػػل ف ػػػرة  ت سػػيـ كػػػل صػػػ حة لعػػػد -

 صغيرة فكرة واحدة.
 تحديد الم اىيـ ال يزيائية الموجودة فا كل ف رة . -

 :مو وعية عممية التحميل  -
 صدؽ التحميل :  - أ

 
ل ػػد قػػاـ الباحػػث بعػػرض الم ػػاىيـ العمميػػة ال يزيائيػػة بمػػ  مجموبػػة مػػف معممػػا  

إلجرائػػا لمدراسػػة لألخػػذ بػػر ييـ وفػػق التعريػػف ا ؛ذوؼ الخبػػرة  ف ا ساسػػاالصػػف الةػػام
ويتحدد صدؽ التحميل مف خالؿ الحكـ بميػو فػا ضػوء معػايير    لمتح ق مف صدقيا
 التحميل ونتائجو .

 
 معايير التحميل :

 
 ىل وحدة التحميل محددة بوضوح ؟ 
 جرائا ل ئة التحميل ؟ىل  خذ المحمل بالتعريف اإل 
 لتحميل وفق ضوابط التحميل المحددة ؟ىل تـ ا 

ف المالحظػػات حػػوؿ بعػػض التعري ػػات اإلجرائيػػة لػػبعض يبػػدػ بعػػض المعممػػ وقػػد 
 وقد تـ التعديل وف ا ليذه المالحظات .  الم اىيـ ال يزيائية 

 
 ثبات التحميل :  - ب

الوحػدة الةامنػة فػا بدايػة  ػ قػاـ الباحػث بتحميػل محتػو فيما يتعمق بػػػػػ ةبات التحميل 
ةـ  باد الباحث التحميل مػرة اخػرؼ فػا نيايػة شػير   ـ  2915ير مارس مف العاـ ش

 .مارس م بعد ةالةة  سابي  مف التحميل ا وؿ   
 
 :يوضق ويمخص نتائج التحميل فا المرتيف اآلتاالجدوؿ 

 



 
15ّ

 االتساؽ عبر الزمف :  ( أ
 (  2-4) جدوؿ 

 تحميل المحتوى مف قبل الباحث ) عبر الزمف (
 

 لناتجةالمفاهيم ا
 نماط االختالف نماط االتفاق التحليل الثاني التحليل األول

04 83 83 2 

  134: 1999م ب انة   اآلتية ىولوستا ةمعادلوتـ حساب معامل الةبات باستخداـ 

 

ّّّّّّّ

ّ

 تمعامل الةبا
83 

 ×044 % 
83 +2 

 % 59 = معامل الثبات 

ىذا النوع بالةبػات ببػر الػزمف ماالتسػاؽ ببػر   يل ويسمةبات بممية التحم  وىذا يدؿ بم
النتػائج ن سػيا بنػد تطبيػق  إلػ و بينػة المحممػيف  وي صػد بػو وصػوؿ المحمػل الواحػد   الزمف  

 إجراءات التحميل ن سيا بعد فترة محددة مف الزمف .

  :فراد الثبات عبر األ ( ب

نةّوذلنّخاللّاألسبوعّوتمّتكلٌؾّمعلمّالصؾّالثامنّاألساسًّبتحلٌلّالوحدةّالثام
  مّوالجدولّالتالًٌّوضحّنتائجّالتحلٌلّ.1115ّالثالثّمنّشهرّمارسّ

 
 (  3-4) جدوؿ 

  عبر االفرادتحميل المحتوى 

 المفاهٌمّالناتجة
 نماط االختالف نماط االتفاق التحليل الثاني التحليل األول

83 02 83 0 

  134: 1999م ب انة   اآلتية ستامعادلة ىولو وتـ حساب معامل الةبات باستخداـ 

ّ
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 تمعامل الةبا
83 

 ×044 % 
83 +0 

 % 54.09 = معامل الثبات 

ةبات   مف التحميل يسمويسما ىذا النوع  ةبات بممية التحميل   وىذا يدؿ بم
ن س النتائج بند  إل ميف وي صد بو وصوؿ المحمميف المست   ببر ا شخاص  التحميل
 يـ إجراءات التحميل ن سيا .بممحتوؼ الم صود وذلؾ بند اتبال تحميميـ

ّّنتائجّالتحلٌلّ:ّ

،ّ(ّمفهوماّفٌزٌائٌا41نتجّعنّتحلٌلّالوحدةّالثامنةّ"الضوءّوالبصرٌات"ّّ)

 .(1ّوهًّكماٌّوضحهاّالملحكّرلمّ)

 

 :ال وء والبصرياتلوحدة  ( تشخيصي/ تحصيمي ) الخطأالتصورات  : إعداد اختبارثانيا  
 

وف ا  اختبار تشخيصا/ تحصيمابنود ا ضوء الخطوات الساب ة قاـ الباحث بإبداد ف
 : اآلتيةلمخطوات 

 
الةامنة مف كتاب  الوحدة الدراسيةوقد تـ اختيار  راد تدريسيا :تحديد المو وعات الم

المراد   ال وء و البصرياتموحدة العموـ لمصف الةامف ا ساسا "الجزء الةانا" وىا بعنواف 
التجريبية ا ول  " الذيف درسوا باستخداـ   المجموبة ت الةالثيسيا مف خالؿ المجموباتدر 

والمجموبة التجريبية الةانية " الذيف درسوا باستخداـ استراتيجية   استراتيجية التناقض المعرفا" 
 .والمجموبة الضابطة " الذيف درسوا بالطري ة العادية"  بوسنر"  

 
لمكشف بف  ىذا االختبار التشخيصا/ التحصيما ييدؼ  ار :تحديد اليدؼ مف االختب 

 التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية المتضمنة فا وحدة الضوء والبصريات كجانب تشخيصا  
 لمعرفة  ةر االستراتيجيتيف. ارنة بيف نتائج المجموبات الةالثبينما كجانب تحصيما لمم 

 
 



 
17ّ

مستويات بموـ كجانب تحصيما بم  تضمف االختبار  تصميـ جدوؿ المواصفات :
لدػ طمبة الصف  التصورات البديمة  لتحديد   التحميلمالتذكر  ال يـ  التطبيق االربعة ا ول 

وىذا تـ مف خالؿ بناء جدوؿ مواص ات يتناسب م    الم اىيـ ال يزيائيةالةامف ا ساسا فا 
 اآلتا:م يـو االختبار التحصيما  كما يوضحو الجدوؿ 

 
 

 ( 4-4) ؿ رقـ الجدو
 جدوؿ المواصفات لالختبار في جانبو التحصيمي

 

 الموضوع م
 تحليل تطبيك فهم تذكر

 مجموع

 االسئلة

 النسبة

 المئوية
 السؤال رلم

 %11.76 4 - 5 1.3 2 الضوء/  األول الفصل 1

2 
/  الثاني الفصل

 الضوء انعكاس
13.14.15.16 4.6.7.8.9 11.12.17 10 13 38.23% 

3 
/  الثالث صلالف

 الضوء انكسار

19.21.23.2

4.28.32 
18.20.22.26.27.31 25.30.43 29.33 17 50% 

 %100 34 3 7 13 11 الكلي المجموع 

  %100 %8.82 %20.58 %38.23 %32.35 المئوية النسبة 
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االختبار فا ضوء قائمة الم اىيـ  ف رات: قاـ الباحث بوض   إعداد البنود االختبارية
مف نوع  ف رة  34 يزيائية المتضمنة فا وحدة الضوء والبصريات  وتكوف االختبار مف مال

الشق ا وؿ مف ال  رات مف نوع االختيار مف متعدد ذؼ  االختيار مف متعدد ةنائا الشق  وكاف
يتكوف مف  رب  ت سيرات محتممة لمشق ا وؿ والشق الةانا     رب  بدائل منيا بديل واحد صحيق

االختيار مف متعدد منيا ةالث ت سيرات خط  و الت سير الراب  ىو الت سير العمما مف نوع 
 كةر مالئمة  يعداالختبار الذؼ  ف راتتـ اختيار نمط االختيار مف متعدد لصيامة   و الصحيق 

تغطيتو جزء كبير مف اتية المصحق و ي مل نسبة التخميف  خموه مف الت ةر بذلعدة  سباب منيا: م 
  .لو معدالت صدؽ و ةبات باليةالب فييا  لعممية المراد اختبار الطالمادة ا
 

فا الشق ا وؿ والت سيرات فا الشق الةانا  ةفا تحديد البدائل ا ربع وقد اعتمد الباحث
 :  مف البنود االختبارية بم

 
 . خبرة الباحث حيث اف الباحث يعمل معمما لن س المادة 
 برة : حيث تـ توزي  قائمة الم اىيـ التا توجد بالوحدة االستعانة بمعمما العموـ ذوؼ الخ

مجموبة مف معمميف ىذا المستوؼ وىذه الوحدة وتـ طمب منيـ تحديد  كةر   بم
 الم اىيـ التا تحتوؼ تصورات خط  لدػ  المتعمميف .

 
وتبد  الم ابمة    الم ابالت مف  ساليب تحميل البنية المعرفية لممتعمميف تعدو المقابالت : 

م  تتب  ما سيؤدؼ اليو ت كيره مف استنتاجات ومحاولة   بسؤاؿ م توح ويترؾ المتعمـ يتكمـ بحرية 
 و ما قدمو مف    ليو مف استدالالتإت ديـ  سباب لما توصل   تحديد مسار  فكاره بمسابدتو بم

 تبريرات وتنبؤات .
الذيف  نيو دراسة وحدة   طالبا مف طالب الصف التاس  ا ساسا 42وقد قاـ الباحث بم ابمة م

ـ وتمةمت الم ابمة فا برض م يـو  2915وقد تمت الم ابمة فا شير مارس    موضوع الدراسة
بمما لممتعمـ وتركو يتحدث بنو بحرية ومف خالؿ تسجيل وتحميل الم ابالت تـ رصد العديد مف 

وقعة الستجابات التصورات الخط  التا استعاف بيا الباحث فا تحديد البنود االختبارية المت
 المتعمميف .
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والبحوث الساب ة    دبيات التربوية والدراسات  ا االطالع بمب  وقد قاـ الباحث
    ما سمر 2999    م بو طير 2912واالختبارات التشخيصية لمم اىيـ الخط  ومنيا مالديب 

   34 مالخط      وقد بمغ مجموع ىذه التصورات 2996    مالبمبيسا 2997   مالغميع 2998
 ونسبة شيوبيا .   يوضق  كةر التصورات الخط  التا تـ رصدىا اآلتاتصورًا والجدوؿ 

 

 ( 5-4) الجدوؿ رقـ 
لدي الطالب في الوحدة الثامنة مف داخميا  التصورات الخطأ  ونسبة شيوع اسئمة االختبار

 كتاب العمـو العامة لمجزء الثاني لمصف الثامف 
 

 نسبة شيوعيا السؤاؿ
 32.64 كٌؾٌّنتملّالضوءّفًّوسطّما

عددّبعضّالظواهرّالمتعلمةّبانتمالّالضوءّفًّ

 46.69ّخطوطّمستمٌمة

 77.69ّبٌنّالممصودّباألوساطّالشفافة
 50.00ّبٌنّالممصودّباألوساطّشبهّالشفافة

استنتجّالعاللةّبٌنّسمنّالوسطّالشفاؾّوّممدارّ

 47.52ّالضوءّالنافذ

 31.40ّالمعتمةّبٌنّالممصودّباألوساط
 47.11ّوضحّالممصودّبانعكاسّالضوء

 54.55ّفسرّأهمٌةّانعكاسّالضوءّفًّرؤٌةّاألجسام
 44.21ّاستنتجّلانونّانعكاسّالضوء

لارنّبٌنّالنعكاسّالمنتظمّوالنعكاسّالؽٌرّ

 56.20ّمنتظم

 51.65ّحددّصفاتّالخٌلةّفًّالمراٌاّالمستوٌة
رّالخٌلةّفًّلانونّتكثٌّىحلّمسائلّبسٌطةّعل

 81.82ّالمرآةّالمستوٌة
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 68.60ّاذكرّاستخداماتّالبرٌسكوب
 62.81ّاستخداماتّالمراٌاّالكروٌةّّىعددّامثلةّعل

 83.47ّحددّخصائصّالخٌلةّفًّالمراٌاّالمحدبة
 76.45ّاذكرّالمانونّالعامّللمراٌا

 74.79ّاحسبّلوةّالتكبٌرّفًّالمراٌا
 59.92ّوضحّالممصودّبانكسارّالضوء

عددّمشاهداتّتبٌنّانكسارّالضوءّفًّالحٌاةّ

 47.11ّالٌومٌة

 83.06ّفسرّسببّانكسارّالضوءّبٌنّوسطٌنّمختلفٌن
 83.88ّبٌنّخصائصّالعدسةّالمحدبة

فسرّسببّعدمّانكسارّالشعةّفًّالمركزّ

 61.16ّالبصري

حددّخصائصّالخٌلةّالمتكونةّفًّالعدساتّ

 81.40ّالممعرة

ٌلةّالمتكونةّفًّالعدساتّحددّخصائصّالخ

 83.06ّالمحدبة

العدساتّباستخدامّّىحلّمسائلّحسابٌةّبسٌطةّعل

 57.44ّالمانونّالعام

 71.49ّفسرّسببّاإلصابةّبمرضّطولّالنظر
 79.34ّفسرّطرٌمةّعالجّمرضّلصرّالنظر
 72.31ّاذكرّطرٌمةّعملّالمجهرّالبسٌط
 60.33ّلارنّبٌنّالعٌنّوّالكامٌرا

 70.66ّالنعكاسّفًّالمراٌاّاحسبّزاوٌة
 64.88ّبٌنّخصائصّالعدسةّالمفرلة
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 الباحث عند صياغتو البنود االختبارية مجموعة مف الخطوات:وقد راعى 
 
 صياغة فقرات االختبار : .ٔ

 بدة  مور منيا:ال يزيائية فا صيامة اختبار الم اىيـ  الباحث ىراع
 .الدقة العممية والمغوية 

  خالية مف الغموض.و واضحة 

  الطالبمناسبة لمستوػ. 

 .ممةمة المحتوػ وا ىداؼ المراد قياسيا 

 

 تعميمات االختبار: .ٕ

مف التعميمات تيدؼ إل  تسييل ميمة  مجموبة و ع الباحثبعد إتماـ بنود االختبار 
 :آلتا سئمة االختبار وإلزالة الغموض  وىا كا بفلإلجابة  البالط
 .بيانات لمطالب: االسـ   والشعبة 

 رات وبدد البدائل وبدد الص حاتتعميمات لوصف االختبار: بدد ال  . 

 .تعميمات خاصة بإجابة ا سئمة  ووض  البديل الصحيق فا المكاف المناسب 

 البنود االختبارية قبل   تـ وض  مةاؿ توضيحا لمطالب بف كي ية اإلجابة بم
 البدء بالحل .

 

 :الختبارل المحكميف  صدؽ .ٖ

 اً   بنػػد34حيػػث اشػػتمل بمػػ  م تػػـ إنشػػاء اختبػػار الم ػػاىيـ ال يزيائيػػة فػػا صػػورتو ا وليػػة  
البػدائل التػا تع ػػب    وت خػذ 4  3  2  1ت خػذ البنػود االختباريػػة ا رقػاـ م   مػف شػ يف اً مكونػ

مػف  مػف المحكمػيف بم  مجموبة برض االختبارتـ كل بند ا حرؼ م    ب  ج  د     وةـ 
ذوؼ االختصاص فا مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس العموـ   ومشرفا ومعمما المادة مف ذوؼ 

 ذلؾ الستطالع ورائيـ حوؿ مدػ: و  5ممحقم   و15الخبرة بمغ بددىـ م
 

 90.08ّبٌنّخصائصّالمرآةّالمحدبة
 76.86ّحلّمسائلّحسابٌةّبسٌطةّعلًّلانونّالتكبٌر
 68.60ّحلّمسائلّحسابٌةّبسٌطةّعلًّالعدساتّالممعرة



 
91ّ

 م تذكر  فيـ  تطبيق  تحميل .  لألىداؼ المعرفية تمةيل ف رات االختبار 

 .صحة ف رات االختبار بمميا ولغويا 

 .دقة صيامة البدائل 

  .مناسبة ف رات االختبار والبدائل لمستوػ طالب الصف الةامف ا ساسا 

 م   ب  ج      مػا البػدائل ت خػذ التػرقيـ ..3  2  1تبارية ت خذ ا رقػاـمخالبنود اال
 د .

 حظات العامة حوؿ االختبار .ابداء المال 

بدػ السادة المحكميف وراءىـ فػا االختبػار مػ  تسػجيل بعػض المالحظػات اليامػة  حيث 
 ومنيا :

 . إبادة الصيامة المغوية لبعض ا سئمة 

 م  مستويات الطالب . تتناسب تبسيط المغة بحيث 

 . مدػ تغطية ف رات االختبار لمم اىيـ الخط  فا الوحدة 

  سئمة .اختصار بعض ا 

وقػػد تػػـ مرابػػاة وراء المحكمػػيف و تعػػديل بعػػض ال  ػػرات و حػػذؼ و إضػػافة بعضػػيا و ب ػػا 
   ف رة .34مف م اً االختبار مكون
 

 تجريب االختبار: .ٗ

يحػػػدد االختبػػػار التصػػػػورات الخطػػػ  لمم ػػػاىيـ ال يزيائيػػػػة الم ػػػررة فػػػا كتػػػػاب العمػػػـو العامػػػػة 
ذه الوحػدة سػيجعميـ يجيبػوا بػػف وبػدـ معرفػة الطػالب لمحتػوػ ىػ  لمصػف الةػامف ا ساسػا

نتػػاج ح ي يػػة تسػػابده بمػػا   ا سػػئمة بطري ػػة بشػػوائية ممػػا ال يتػػيق لمباحػػث الحصػػوؿ بمػػ
تطبيػػػق  إلػػػ وذلػػػؾ لجػػػ  الباحػػػث   بنػػػو ت نػػػيف االختبػػػار وتحػػػدد الػػػزمف المناسػػػب لإلجابػػػة 

  42بمػػػ  بينػػػة اسػػػتطالبية تكونػػػت مػػػف م االختبػػػار بتطبيػػػق االختبػػػار حيػػػث قػػػاـ الباحػػػث
 وىدفت العينة االستطالبية إل :  مف مجتم  الدراسة  اً طالب
 

 .حساب زمف االختبار 

 . الت كد مف وضوح معانا وتعميمات االختبار 

 .حساب معامالت االتساؽ الداخما 

 .حساب معامالت الةبات 

 . تحميل ف رات االختبار إليجاد معامل الصعوبة والتمييز 
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 تحديد زمف االختبار:

ار بنػػػػػاء بمػػػػػ  المتوسػػػػػط الحسػػػػػابا لػػػػػزمف ت ػػػػػديـ طمبػػػػػة العينػػػػػة تػػػػػـ حسػػػػػاب زمػػػػػف االختبػػػػػ
  فكػػاف زمػػف متوسػػط المػدة الزمنيػػة التػػا اسػػتغرقيا  فػراد العينػػة االسػػتطالبية يسػػاوؼ  االسػتطالبية

  دقي ػػػة  وذلػػػؾ  ف متوسػػػط المػػػدة الزمنيػػػة التػػػا اسػػػتغرقيا  فػػػراد العينػػػة االسػػػتطالبية تسػػػاوؼ 45م
     دقي ة 59_49ت ريبًا م 

 : اآلتيةبتطبيق المعادلة وذلؾ 
 طالب خمس+ زمف إجابة ّاخر  طالب خمس زمف إجابة أوؿ زمف إجابة االختبار =  

10                                                                                        
 تصحيح االختبار :  .٘

بمػػػ  ف راتػػػو حيػػػث حػػػددت  العينػػػة االسػػػتطالبية طػػػالبتػػػـ تصػػػحيق االختبػػػار بعػػػد إجابػػػة 
وكػذلؾ ي خػذ  اً بند اختبارؼ ويحصل الطالب بمػ  الشػق ا وؿ درجػة اذا كػاف صػحيحلكل  درجتاف

   مػا اذا كػاف الشػق ا وؿ خطػا فػال ي خػذ الشػق الةػانا درجػة ًا الشق الةانا درجة إذا كاف صحيح
         . 68 - 9وبذلؾ تتراوح الدرجات بيف م

         
  ختبار:تحميل نتائج اال .6

 قػػاـ الباحػػث ال يزيائيػػةالعينػػة االسػػتطالبية الختبػػار الم ػػاىيـ  بعػػد اجتيػػاز طػػالب
التمييػػز لكػػل سػػؤاؿ الصػػعوبة و معامػػل االتسػػاؽ الػػداخما  ةبػػات االختبػػار  صػػدؽ بػػإجراء م 

     وفق الخطوات التالية:مف  سئمة االختبار
 

 : Internal Consistency Validity  صدؽ االتساؽ الداخمي -أ 

و ي صػػػد بػػػو قػػػوة االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػات كػػػل مجػػػاؿ والدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار   وكػػػذلؾ درجػػػة 
مػف  الباحػث قوتحقػارتباط كػل ف ػرة مػف ف ػرات االختبػار بالدرجػة الكميػة لممجػاؿ الػذؼ تنتمػا إليػو 

صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخما لالختبػػار بتطبي ػػو بمػػ  بينػػة اسػػتطالبية مػػف خػػارج  فػػراد بينػػة الدراسػػة 
  وتـ حساب معامل ارتباط بيرسػوف بػيف درجػات كػل ف ػرة مػف ف ػرات االختبػار   42ىا موبمغ بدد

 :كاآلتا  SPSSوالدرجة الكمية لالختبار الذؼ تنتما إليو وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائام
 
 :لالختباركل فقرة والدرجة الكمية درجة معامل االرتباط بيف  -1

 
ف ػػػرة مػػػف ف ػػػرات االختبػػػار مػػػ  الدرجػػػة الكميػػػة  كػػلدرجػػػة حسػػػاب معامػػػل االرتبػػػاط بػػػيف  تػػػـل ػػد 
 :اآلتيةا الجداوؿ توضحيوىا كما  لالختبار 
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 (6-4)رقـ جدوؿ 
 الفيزيائيةختبار المفاىيـ الكل فقرة والدرجة الكمية درجة معامل االرتباط بيف 

معامل  السؤاؿ رقـ
 رقـ مستوى الداللة االرتباط

 السؤاؿ
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 ـرق
 السؤاؿ

معامل 
 مستوى الداللة االرتباط

 4.40 عند دالة 4.00 29 4.40 عند دالة 4.95 13 4.40 عند دالة 0.56 1

 4.40 عند دالة 4.82 22 4.40 عند دالة 4.89 14 4.40 عند دالة 0.60 2

 4.40 عند دالة 4.85 29 4.40 عند دالة 4.89 15 4.40 عند دالة 0.48 3

 4.40 عند دالة 4.00 23 4.40 عند دالة 0.65 16 4.40 عند دالة 0.49 4

 4.40 عند دالة 4.85 25 4.40 عند دالة 0.62 17 4.40 عند دالة 0.49 5

 4.40 عند دالة 4.29 84 4.40 عند دالة 0.42 18 4.40 عند دالة 0.52 6

 4.40 عند دالة 4.22 80 4.40 عند دالة 0.57 19 4.40 عند دالة 0.40 7

 4.40 عند دالة 4.04 82 4.40 عند دالة 0.39 20 4.40 عند دالة 0.47 8

 4.40 عند دالة 4.90 88 4.40 عند دالة 0.57 21 4.40 عند دالة 0.42 9

 4.40 عند دالة 4.02 80 4.40 عند دالة 0.36 22 4.40 عند دالة 0.59 10

    4.40 عند دالة 0.44 23 4.40 عند دالة 0.71 11

     0.48 24 4.40 عند دالة 0.61 12

 9.31  = 49و درجة حرية م  9.95بند مستوػ داللة    الجدولية ر* قيمة م
 9.39  = 49و درجة حرية م 9.91بند مستوػ داللة    الجدوليةر**قيمة م

 
ال  رات مرتبطة م  الدرجة الكمية ارتباطًا دااًل داللػة  جمي  ف   6-4ميتضق مف الجدوؿ 

تسػػػاؽ   وىػػػذا يػػػدؿ بمػػػ   ف االختبػػػار يمتػػػاز باال  9.91  9.95داللػػػة م ػ إحصػػػائية بنػػػد مسػػػتو 
 . الداخما
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 :لممجاؿ الذي تنتمي إليوكل فقرة والدرجة الكمية درجة معامل االرتباط بيف  -2
ف ػػػرة مػػػف ف ػػػرات االختبػػػار مػػػ  الدرجػػػة الكميػػػة  درجػػػة كػػلحسػػػاب معامػػػل االرتبػػػاط بػػػيف  تػػػـل ػػد 

 :اآلتيةداوؿ ا الجتوضحيوىا كما  الذؼ تنتما إليو  مجاؿمل
 
 

 (7-4)رقـ جدوؿ 
 لفيزيائيةاكل فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار المفاىيـ درجة معامل االرتباط بيف 

 

 

 المستويات

 رقـ
 السؤاؿ

معامل 
 رقـ مستوى الداللة االرتباط

 مستوى الداللة معامل االرتباط السؤاؿ

 التذكر

 

 

 

 

 

 4.40 دعن دالة 4.24 21 4.40 عند دالة 0.60 2

 4.40 عند دالة 4.98 23 4.40 عند دالة 0.65 13

 4.40 عند دالة 4.99 24 4.40 عند دالة 0.44 14

 4.40 عند دالة 0.49 28 4.40 عند دالة 0.40 15

 4.40 عند دالة 0.47 32 4.40 عند دالة 0.69 16

    4.40 عند دالة 0.69 19

 الفيـ

 4.40 عند لةدا 4.05 03 4.40 عند دالة 4.22 0

 4.40 عند دالة 4.99 24 4.40 عند دالة 4.05 8

 4.40 عند دالة 4.02 22 4.40 عند دالة 4.90 0

 4.40 عند دالة 4.92 22 4.40 عند دالة 4.93 2

 4.40 عند دالة 4.09 29 4.40 عند دالة 4.99 9

 4.40 عند دالة 4.34 80 4.40 عند دالة 4.98 3

    4.40 عند دالة 4.00 5
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 التطبيق

 4.40 عند دالة 4.99 84 4.40 عند دالة 4.90 00

 4.40 عند دالة 4.24 9 4.40 عند دالة 4.29 02

 4.40 عند دالة 4.09 80 4.40 عند دالة 4.29 09

    4.40 عند دالة 4.95 29

 التحميل
 4.40 عند دالة 4.22 88 4.40 عند دالة 4.92 04

    4.40 عند دالة 4.00 25

 9.31  = 49و درجة حرية م  9.95بند مستوػ داللة الجدولية   رقيمة م
 9.39  = 49و درجة حرية م 9.91بند مستوػ داللة   الجدوليةرقيمة م

ال  ػرات مرتبطػة مػ  الدرجػػة الكميػة لمجاليػا ارتباطػػًا  جميػػ  ف   7-4ميتضػق مػف الجػدوؿ 
  وىػػػذا يػػػدؿ بمػػػ   ف االختبػػػار يمتػػػاز   9.91  9.95داللػػػة م ػ دااًل داللػػػة إحصػػػائية بنػػػد مسػػػتو 

 . باالتساؽ الداخما لمجاليا
 
 

  -: لآلتيوتـ حساب معامل االرتباط  
 لالختبار:كل مجاؿ مع الدرجة الكمية درجة معامل االرتباط بيف  -ٔ

حساب معامل االرتباط بيف كل مجػاؿ مػف مجػاالت االختبػار مػ  الدرجػة الكميػة  ل د جرػ 
  .8-4ـ موىا كما يوضحيا الجدوؿ رق

 (8-4)رقـ جدوؿ 
 لفيزيائيةاالختبار المفاىيـ كل مجاؿ مع الدرجة الكمية درجة معامالت االرتباط بيف 

 مستوى الداللة معامل االرتباط مع الدرجة الكمية المجاؿ

 4.40 عند دالة 4.59 تذكر

 4.40 عند دالة 4.50 فيـ

 4.40 عند دالة 4.52 تطبيق

 4.40 عند دالة 4.25 تحميل
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   ف جميػػ  معػػامالت االرتبػػاط بػػيف  كػػل مجػػاؿ والدرجػػة 8-4ويتضػػق مػػف الجػػدوؿ رقػػـ م 
  وىػػػػذا يػػػدؿ بمػػػػ  تناسػػػق مجػػػػاالت  9.91الكميػػػة لالختبػػػػار دالػػػة إحصػػػػائيًا بنػػػد مسػػػػتوػ داللػػػة م

 االختبار م  الدرجة الكمية لالختبار .
 

 ثبات االختبار: - ب
  بيد تطبيق االختبار بمإذا  هللا سيا ت ريبا ف يعطا االختبار النتائج ن وي صد بةبات االختبار  
 : اآلتيةبحساب معامل الةبات بالطرؽ  قاـ الباحث ل د  و الطمبة  ن سيـ مرة ةانية 

 
 :( Spilt Halfالتجزئة النصفية) طريقة   -ٔ

سػػئمة ذات ا سػػئمة ذات ا رقػػاـ ال رديػػة وا جػػز يف :  إلػػ حيػػث تػػـ تجزئػػة ف ػػرات االختبػػار 
حسػػػاب معامػػػل ارتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف النصػػػف ا وؿ مػػػف االختبػػػار و ا رقػػػاـ الزوجيػػػة ةػػػـ 

تجريبػػػػو بمػػػػ  بينػػػػة تػػػػـ حسػػػػاب ةبػػػػات االختبػػػػار بعػػػػد النصػػػػف الةػػػػانا مػػػػف االختبػػػػار و 
وىػذا   9.99م ة الةبػاتبمغػت قيمػ  وقد  42استطالبية مف مجتم  الدراسة بمغ بددىا  م

 يؤكد ةبات االختبار .
 

 :(( Cornbach Alpha الفا كرونباخ  طريقة -ٕ
 اسػتطالبية بينػة بمػ  تجريبػو بعػد معامل  ل ػا طري ة باستخداـ االختبار ةبات حساب تـ
ممػػا يؤكػػػد ةبػػػات   9.83م الةبػػػات قيمػػة بمغػػػت وقػػػد     42م  بػػددىا بمػػػغ الدراسػػة مجتمػػػ  مػػف

 .االختبار 

 :    (Kuder-Richardson  21 )ٕٔريتشاردسوف -طريقة كودر -ٖ

وتػـ الحصػوؿ    وذلؾ إليجاد معامل ةبات االختبار    21مارد كودر ريتش  تـ استخداـ معادلة  
 لمدرجة الكمية لالختبار ككل 21معامل كودر ريتشارد سوف بم  قيمة 

 
 : اآلتيةطب ًا لممعادلة  

         [ ٕؾ ع/ ـ( -)ـ )ؾ -ٔ ]( ٔ-ؾ/ؾ)  =ٕٔ ر 
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 (9-4)جدوؿ
 ٕٔشاردسوف عدد الفقرات والتبايف والمتوسط ومعامل كودر ريت

 

 )التبايف( ٕع )عدد الفقرات(  ؾ ـ )المتوسط(
معامل كودر ريتشاردسوف 

ٕٔ 

84.49 23 028.390 4.50 

 
  9.91  لالختبار ككل كانت م21م يتضق مما سبق  ف معامل كودر ريتشارد شوف 

 وىا قيمة تطمئف الباحث إل  تطبيق االختبار بم  بينة الدراسة. 
و صبق االختبار    التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائيةوةبات اختبار  مف صدؽ ـ الت كد وبذلؾ ت

 . 3  ف رة انظر ممحق رقـ م34فا صورتو النيائية م
 
 : معامالت التمييز والصعوبة -ج
 
طمبػػة العينػػة االسػػتطالبية تػػـ تحميػػل نتػػائج   ف تػػـ تطبيػػق االختبػػار التشخيصػػا بمػػ بعػػد   

 :  التشخيصا   وذلؾ بيدؼ التعرؼ بم إجابات الطمبة بما  سئمة االختبار
 . معامل التمييز كل ف رة مف ف رات االختبار 

 . معامل صعوبة كل ف رة مف ف رات االختبار 

و خػػػذ    وقػػػد تػػػـ ترتيػػػب درجػػػات الطمبػػػة تنازليػػػا بحسػػػب بالمػػػاتيـ فػػػا االختبػػػار التشخيصػػػا
 نػػو تػػـ ابتبػػار ا خػػر كمجموبػػة دنيػػا مػػ  العمػػـ ب يانصػػف المجموبػػة كمجموبػػة بميػػا و نصػػ 
 درجة واحدة لكل ف رة مف ف رات االختبار .

 
 .معامل تمييز كل فقرة مف فقرات االختبار 

 
بػػػف ال  ػػػرة بشػػػكل   جػػػابوا الطػػػالب الػػػذيفمعامػػػل التمييػػػز ىػػػو ال ػػػرؽ بػػػيف نسػػػبة وي صػػػد ب

ال  ػػرة بشػػكل صػػحيق مػػف بػػف   جػػابواالطػػالب الػػذيف و نسػػبة ؛ صػػحيق مػػف ال ئػػة العميػػا 
 ال ئة الدنيا.
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 :اآلتيةبحساب معامل تمييز كل ف رة مف ف رات االختبار بالمعادلة  قاـ الباحثحيث 

 معامل التمييز  =
 اإلجابات بشكل صحيح مف الفئة الدنياعدد  - اإلجابات بشكل صحيح مف الفئة العمياعدد 

 عدد أفراد إحدى الفئتيف                                  

امػػل التمييػػز ل  ػػرات االختبػػار ىػػو حػػذؼ ال  ػػرات التػػا ي ػػل معامػػل وكػػاف اليػػدؼ مػػف حسػػاب مع
 .  172:2998  بو دقة  م فا تمييزىا  فراد العينة تعتبر ضعي ة نيا  39تمييزىا بف

 اآلتػاوبتطبيق المعادلة الساب ة تـ حساب معامل التمييز لكل ف رة مػف ف ػرات االختبػار  والجػدوؿ 
 ف رات االختبار. يوضق معامل التمييز لكل ف رة مف

 
 

 درجة صعوبة كل فقرة مف فقرات االختبار: -ب
صػحيحة ميػر  وا إجابػات  جػاب الػذيف البويمكف تعريػف معامػل الصػعوبة ب نػو نسػبة الطػ  

لحسػػػاب درجػػػة الصػػػعوبة لكػػػل ف ػػػرة مػػػف ف ػػػرات  اآلتيػػػةالمعادلػػػة  الباحػػػث اسػػػتخدـبػػػف ال  ػػػرة وقػػػد 
  .االختبار

 
 

 : اآلتيةصعوبة كل ف رة مف ف رات االختبار باستخداـ المعادلة بحساب درجة  قاـ الباحثحيث 

 درجة الصعوبة لمفقرة =    
 إجابة خاطئة ابواعدد الذيف أج

 الذيف حاولوا اإلجابة عدد 
 

وكػػػاف اليػػػدؼ مػػػف حسػػػاب درجػػػة الصػػػعوبة ل  ػػػرات االختبػػػار ىػػػو حػػػذؼ ال  ػػػرات التػػػا ت ػػػل درجػػػة 
   .179: 2998 و دقة م ب 0.80 و تزيد بف  0.03بف  صعوبتيا
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 (10-4)رقـ جدوؿ 
 لفيزيائيةحساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة مف فقرات اختبار المفاىيـ ا

 

 

 رقـ السؤاؿ
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

 رقـ السؤاؿ
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

0 0.63 .644 03 0.36 .454 

2 0.56 .594 05 0.52 .774 

8 0.61 0.41 24 0.30 .414 

0 0.59 .454 20 0.52 .594 

9 0.68 .454 22 0.38 .414 

2 0.65 .684 28 0.50 .454 

9 0.52 .594 20 0.43 .324 

3 0.45 .454 29 0.50 .454 

5 0.59 .454 22 0.56 .414 

04 0.63 .644 29 0.65 .684 

00 0.50 .824 23 0.52 .594 

02 0.45 .734 25 0.56 .594 

08 0.65 .594 84 0.54 .644 

00 0.36 .454 80 0.52 .864 

09 0.38 .324 82 0.68 .454 

02 0.30 .594 88 0.50 .454 

09 0.56 .504 80 0.34 .324 
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 رقـ السؤاؿ
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

 رقـ السؤاؿ
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

 354. 0.34 فيـ 534. 0.59 تذكر

 414. 0.53 تحميل 564. 0.48 تطبيق

    0.46 0.47 الدرجة الكمية

 
بمػغ بمتوسػط ال  ػرات   و  لجميػ كػاف مناسػبًا   لصػعوبة ف معامل ا  19-4مضق مف الجدوؿ يت و
   وبميو تـ قبوؿ معظـ ف رات االختبار  حيث كانت فا المستوػ المع ػوؿ مػف الصػعوبة 47.33م

  9.89-9.29يػػرػ المختصػػوف فػػا ال يػػاس و الت ػػويـ  ف معامػػل الصػػعوبة يجػػب  ف يتػػراوح  بػػيف 
سػػبًا لجميػػ  ال  ػػرات  رات االختبػػار كػػاف مناوكمػػا يتضػػق  ف معامػػل التمييػػز لكػػل ف ػػرة مػػف ف ػػحيػػث 
  وبميو تـ قبوؿ معظـ ال  رات حيػث كانػت فػا المسػتوػ 9.46بمغ م معامل التمييز متوسط وكاف

  حيػث يػرػ المختصػوف فػا ال يػاس والت ػويـ  ف معامػل التمييػز الجيػد يجػب المع ػوؿ مػف التمييػز 
 .ف رة 34   و  صبق االختبار مكونًا مف9.39يجب  ف يزيد بف  ف 
 

  بط متغيرات الدراسة :
سػػالمة النتػػائج   وتجنبػػًا  ةػػار العوامػػل الدخيمػػة التػػا يتوجػػب   انطالقػػا مػػف الحػػرص بمػػ

نتػائج صػالحة قابمػة لالسػتعماؿ والتعمػيـ لػذلؾ قػاـ الباحػث   ضبطيا والحد مف وةارىػا لموصػوؿ الػ
 -: آلتابا

 
 أوال  :  بط متغير العمر :

وتـ اسػتخداـ اختبػار والضابطة  ا ول  والةانية الدراسة التجريبيةات موبالت كد مف تكافؤ مج جرػ 
تحميل التبايف ا حادؼ  لمكشف بػف داللػة ال ػروؽ بػيف مجموبػات الدراسػة م اسػتراتيجية التنػاقض 

مصػػدر التبػػايف ومجمػػوع المربعػػات المعرفػػا  اسػػتراتيجية بوسػػنر  الطري ػػة الت ميديػػة   وتػػـ حسػػاب 
العمػػػػػر فػػػػػا  ومسػػػػػتوػ الداللػػػػػة تبعػػػػػا لمتغيػػػػػر   ؼموسػػػػػط المربعػػػػػات وقيمػػػػػة ودرجػػػػػات الحريػػػػػة ومت
   يوضق ذلؾ.11-4  والجدوؿ مالمجموبات الةالث
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 (11-4) رلم جدول

 حساب المتوسط الحسابا واالنحراؼ المعيارؼ لممجموبات الةالةة متغير العمر
 

المتوسط  العدد المتغير البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 كميةالدرجة ال
 

1تجريبية   30 14.03 .32 

2تجريبية   30 13.90 .31 

 37. 13.93 30 الطريمة التمليدية

 33. 13.96 90 المجموع

 
 

 (12-4) جدول

 ومستوى الداللة مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ,
 العمر تبعا لمتغير
 

مجموع  مصدر التبايف البياف
 ربعاتالم

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكمية

 14. 2.00 29. بيف المجموبات

1.32 

 

.27 

 

داخل 
 المجموبات

9.53 87.00 .11 

  89.00 9.82 المجموع

 
  وىػػا ميػػر دالػػة بنػػد 1.32قيمػػة ؼ تسػػاوؼ م  ف ويت ػػح مػػف خػػالؿ الجػػداوؿ السػػابقة: 

  وىذا يعنا  نو ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بنػد مسػتوػ داللػة   9.95م مستوػ الداللة 
مجموبػات الدراسػة م اسػتراتيجية التنػاقض المعرفػا  اسػتراتيجية  درجػات متوسػط بػيف   9.95م

 متغير العمر.فا بوسنر  الطري ة الت ميدية   
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 ثانيا  :  بط متغير التحصيل العاـ :
تػػػـ اسػػػتخداـ و والضػػػابطة  ا ولػػػ  والةانيػػػة الدراسػػػة التجريبيػػػةت االت كػػػد مػػػف تكػػػافؤ مجموبػػػ جػػػرػ  

م اسػػتراتيجية جموبػػات الدراسػػة اختبػػار تحميػػل التبػػايف ا حػػادؼ  لمكشػػف بػػف داللػػة ال ػػروؽ بػػيف م
مصػػدر التبػػايف ومجمػػوع التنػػاقض المعرفػػا  اسػػتراتيجية بوسػػنر  الطري ػػة الت ميديػػة   وتػػـ حسػػاب 

التحصػػيل  ومسػػتوػ الداللػػة تبعػػا لمتغيػػر المربعػػات وقيمػػة ؼ المربعػػات ودرجػػات الحريػػة ومتوسػػط 
 يوضق ذلؾ. اآلتا  والجدوؿ المجموبات الةالثفا  العاـ

 (13-4)جدوؿ رقـ 
 متغير التحصيل العاـ نحراؼ المعياري لممجموعات الثالثحساب المتوسط الحسابي واال 

المتوسط  العدد المتغير البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 
 درجة الكميةال

 51. 28.90 30 استراتيجية التنالض المعرفي

 63. 28.93 30 استراتيجية بوسنر

 69. 29.67 30 الطريمة التمليدية

 61. 29.17 90 المجموع

 (14-4)جدوؿ 
 ومستوى الداللة مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ,

 العاـالتحصيل  تبعا لمتغير
مجموع  مصدر التبايف البياف

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكمية

 5.63 2.00 11.27 بيف المجموبات
.15 

 

.86 

 
 38.24 87.00 3327.2 داخل المجموبات

  89.00 3338.5 المجموع

 
 
 



 
113ّ

  وىػا ميػر دالػة بنػد مسػػتوػ 9.15اوؼ مقيمػة ؼ تسػػ  ف ويت ػح مػف خػالؿ الجػػداوؿ السػابقة:
 بيف  9.95  وىذا يعنا  نو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بند مستوػ داللة 9.95الداللة 
مجموبػات الدراسػة م اسػتراتيجية التنػاقض المعرفػا  اسػتراتيجية بوسػنر  الطري ػة  درجػات متوسػط

 متغير التحصيل العاـ.فا الت ميدية   
 

 : موعتي الدراسةتكافؤ مجثالثا : 
 
تػػػـ اسػػػتخداـ و والضػػػابطة  ا ولػػػ  والةانيػػػة الدراسػػػة التجريبيػػػةات الت كػػػد مػػػف تكػػػافؤ مجموبػػػ جػػػرػ  

اختبػػار تحميػػل التبػػايف ا حػػادؼ  لمكشػػف بػػف داللػػة ال ػػروؽ بػػيف مجموبػػات الدراسػػة م اسػػتراتيجية 
لتبػػايف ومجمػػوع مصػػدر االتنػػاقض المعرفػػا  اسػػتراتيجية بوسػػنر  الطري ػػة الت ميديػػة   وتػػـ حسػػاب 

المجموبػات  ومستوػ الداللة تبعػا لمتغيػر المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ 
 يوضق ذلؾ. (15-4)  والجدوؿ الةالث
 

 (15-4) جدوؿ رقـ
 عياري لممجموعات الثالثحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ الم

المتوسط  العدد المتغير البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
 ياري المع

 
 

 0.724 25.7 30 استراتيجية التنالض المعرفي

 1.211 24.3 30 استراتيجية بوسنر

 1.166 25.13 30 الطريمة التمليدية

 1.046 25.044 90 المجموع
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 (16-4)جدوؿ 
 ومستوى الداللة مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ,

 المجموعات الثالثة رتبعا لمتغي

مجموع  مصدر التبايف البياف
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكمية
 14.87 2 29.756 بيف المجموعات

0.133 

 

0.876 

 
 111.74 87 9722.06 داخل المجموعات

  89 9751.82 المجموع

 
  وىػا ميػر دالػة بنػد مسػتوػ 9.133قيمػة ؼ تسػاوؼ م  ف ويتضق مػف خػالؿ الجػداوؿ السػاب ة:

 بيف  9.95  وىذا يعنا  نو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بند مستوػ داللة 9.95الداللة 
مجموبػات الدراسػة م اسػتراتيجية التنػاقض المعرفػا  اسػتراتيجية بوسػنر  الطري ػة  درجػات متوسػط

 .لمم اىيـ ال يزيائية الخط تصورات الختبار ال ال بمافا التطبيق الت ميدية   
 

 : إجراءات الدراسة- 
مراجعػة الدراسػػات والبحػػوث السػػاب ة العربيػػة و ا جنبيػػة ذات الصػػمة بالموضػػوع ومتغيػػرات  -1

براز ما يمكف االست ادة منو مف ىذه الدراسة .  الدراسة وا 
 ف الةامف.تحميل المحتوؼ العمما و تحديد الم اىيـ ال يزيائية الموجودة فا كتاب الص -2
مجموبػػة مػػف المحكمػػيف و مػػف   حسػػاب صػػدؽ و ةبػػات التحميػػل مػػف خػػالؿ برضػػو بمػػ -3

 خالؿ معادلة ىولوستا  .
و تطبي و بما بينة استطالبية درست  لمم اىيـ ال يزيائية الخط ابداد اختبار التصورات  -4

  ومػػػف ةػػػـ الت كػػػد مػػػف صػػػدقو مػػػف خػػػالؿ برضػػػو بمػػػ الوحػػػدة مػػػف خػػػارج بينػػػة الدراسػػػة 
المحكمػػيف و حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخما والت كػػد مػػف ةباتػػو مػػف خػػالؿ  مجموبػػة مػػف
 كرونباخ ال ا وحساب معامل الصعوبة والتمييز .نص ية  ومعادلة التجزئة ال

 بينة استطالبية مف ن س مجتم  الدراسة .  بمل اختبار قبما لممحتوؼ العمما بم -5
 د  :لممعمـ المساب ئوالستراتيجيتيف وابطالبداد دليل معمـ إ  -6

مػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة االدب التربػػػوؼ المػػػرتبط باسػػػتراتيجية التنػػػاقض المعرفػػػا واسػػػتراتيجية بوسػػػنر 
 ةنػاء قيامػو بتػدريس فػا لمتغيػر الم يػوما قػاـ الباحػث بإبػداد دليػل مرشػد لممعمػـ يمكػف اسػتخدامو 
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ـ مػػف كتػػاب العمػػـو العامػػة لمصػػف الةػػامف ا ساسػػا حيػػث يػػت الوحػػدة الةامنػػة "الضػػوء والبصػػريات"
  تػػػػػدريس الوحػػػػػدة وف ػػػػػًا السػػػػػتراتيجيتيف   و إبػػػػػداد  وراؽ بمػػػػػل لممتعممػػػػػيف تتضػػػػػمف  سػػػػػئمة بمػػػػػ

وحػدة الضػوء والبصػريات والمتمةمػة فػا  ػ الموضوبات الدراسية   حيث قػاـ الباحػث بتنظػيـ محتػو 
  حصػػػة تدريسػػػية لكػػػل درس  ىدافػػػو السػػػموكية   وا دوات   و 16ةػػػالث دروس وتوزيعيػػػا بمػػػا م

 ة لو   وخطوات السير فا الدرس   والت ويـ   ممحق رقـ م  المواد الالزم
 بحيث يشمل بما :

 بنواف الدرس  -1
ف يػػػتـ قيػػػاس مػػػدػ تح ػػػق ا ىػػػداؼ بعػػػد كػػػل درس مػػػف  ا ىػػػداؼ السػػػموكية : حيػػػث يمكػػػف  -2

 دروس الوحدة .
 المتطمبات الساب ة والبنود االختبارية ل ياسو : وذلؾ لتمكف المتعمـ مف ربط المعرفة السػاب ة -3

بالمعرفػػة الالح ػػة والت كػػد مػػف امػػتالؾ الطػػالب الخبػػرات السػػاب ة لموضػػوع الػػدرس قبػػل البػػدء 
 بتدريسو .

تح يػػق  إلػػ الوسػػائل التعميميػػة : وتتضػػمف المػػواد وا دوات والمصػػادر التعميميػػة التػػا تػػؤدؼ  -4
 ا ىداؼ السموكية لمدرس بشكل فعاؿ وبطري ة شي ة لمطالب .

 خطة السير فا الدرس : -5
  رب  مجموبات . إل ال صل ت سيـ ّ-  
  نشطة بممية .  إبطاء جمي  الحصص فا المختبر المدرسا الحتوائيا بمّ- ب
 و برض بمما. و مف خالؿ فيديو تعميما  يتـ طرح السؤاؿ المتناقض بصورة مباشرة ّ- ت
خراج ما لدييـ مف معمومات .ّ- ث  ترؾ المتعمميف باإلجابة بف السؤاؿ المتناقض وا 
جراء البحث والتجػارب لمبحػث بػف ا  اـ بمميات العمـ المختم ة و العمل فا مجموبة باستخدّ- ج

 حل التناقض .
 كل مجموبة ت وـ بعرض ومناقشة ما توصمت اليو .ّ- ح
 لحل ىذا التناقض .  وبالنياية يتوصل المتعمموف ّ- خ

 
 وراؽ بمل   الت ويـ : تـ توظيف الت ويـ ال بما والتكوينا والختاما حيث اشتمل الدليل بم -6

مة ت ويميػػة متنوبػػة ت ػػيس وتح ػػق ا ىػػداؼ السػػموكية لكػػل درس  مػػا الت ػػويـ  سػػئ  تحتػػوؼ بمػػ
 الختاما فيكوف بتطبيق االختبار بعد االنتياء مف التن يذ .
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العمػػوـ ذوؼ  الخبػػرة والدرايػػة وذلػػؾ  مػػامجموبػػة مػػف المحكمػػيف مػػف معم  وتػػـ بػػرض الػػدليل بمػػ
 : اآلتيةلمعرفة ورائيـ حوؿ الن اط 

 كل درس بموضوع الدرس .مدػ ارتباط  ىداؼ  -
 ىل تـ صيامة الدروس بشكل يت ق م  استراتيجية التناقض المعرفا و بوسنر . -
 ىل تت ق االستراتيجيتيف م  موضوع الدرس ومستويات المتعمميف . -
 مدػ الصحة العممية والمغوية لموضوبات الدليل . -
 مدػ مالئمة ا نشطة المستخدمة لموضوبات الوحدة . -
 الت ويـ  ىداؼ الدروس . ىل تناسب  سئمة -
 الدليل ككل .  ابداء المالحظات العامة بم -
 

ضػػافة ا  تػػـ تعديمػػو مػػف خػػالؿ زيػػادة  وراؽ العمػػل و  وف وبنػػاء بمػػا المالحظػػات التػػا  بػػداىا المحكمػػ
  واضػػػافة كراسػػػات 7و  6بعػػػض ا نشػػػطة ووضػػػ  الػػػدليل فػػػا صػػػورتو النيائيػػػة فػػػا ممحػػػق رقػػػـ م

   .8ا نشطة فا ممحق رقـ م
 

وب ػػػػاء المجموبػػػػة الضػػػػابطة بمػػػػا   المجمػػػػوبتيف التجػػػػريبيتيف   ق المعالجػػػػات بمػػػػتطبيػػػػ -7
وتػػـ البػػدء بتػػدريس الوحػػدة بعػػد الت كػػد مػػف جاىزيػػة ا دوات   التػػدريس بالطري ػػة الت ميديػػة 
 16بواقػػػػػ   ـ 2915/   5/  4ـ وحتػػػػػا تػػػػػاري،   2915/ 3/ 15حيػػػػػث تػػػػػـ البػػػػػدء فػػػػػا 

 .حصة
 و الضابطة  . 2و تجريبية  1ريبية بمل اختبار بعدؼ بما المجموبات م تج -8
ومعالجتيػػػا احصػػػائيا و تحميميػػػا و ت سػػػيرىا لتحديػػػد فابميػػػة  –بعػػػديا –اسػػػتخالص النتػػػائج  -9

اسػػػػتراتيجيتا التنػػػػاقض المعرفػػػػا و االست صػػػػاء فػػػػا تعػػػػديل التصػػػػورات البديمػػػػة لمم ػػػػاىيـ 
 .  ال يزيائية فا مادة العمـو لدؼ طمبة الصف الةامف ا ساسا بغزة

 ا كةر فابمية .  تائج كال مف االستراتيجيتيف والحكـ بمم ارنة ن -19
وبػػالمرور بػػالخطوات السػػاب ة سػػوؼ يػػتـ اإلجابػػة بػػف  سػػئمة وفرضػػيات الدراسػػة ومػػف ةػػـ  -11

 . ت ديـ النتائج و التوصيات
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 المعالجات االحصائية :- 
 جراء التحميالت اإلحصائية :إ  فا SPSSبرنامج اإلحصاء مباستخداـ الباحث  قاـ

  لمتأكد مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة: اآلتيةتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية- 
 صدؽ المحكميف و صدؽ االتساؽ الداخما لمت كد مف صدؽ  دوات الدراسة . -
طري ػػة التجزئػػة النصػػ ية ومعادلػػة كػػودر ريتشاردسػػوف ومعادلػػة ىولسػػتا و ال ػػا كػػرو نبػػاخ  -

 لمتح ق مف ةبات ا دوات .
 عالجات اإلحصائية التالية لتحميل نتائج الدراسة الميدانية :تـ استخداـ الم 
لمعالجة ال روؽ بيف  كةر مف مجموبتيف  One Way Anovaاختبار التبايف ا حادؼ  -

  99: 2913الػوارد فػا مببػد الواحػد   لشػمرانااتحميل التبايف ا حادؼ كما يشػير  يعرؼ
 و  كةػػر دفعػػة واحػػدة مػػف خػػالؿ "طري ػػة ذكيػػة الختبػػار اخػػتالؼ  وسػػاط مجمػػوبتيف ب نػػو 
بنػدما تكػوف مسػتويات المتغيػر  T-Testىذا االختبػار  فضػل مػف اختبػار يعد و   التبايف"

 . 182: 2919لمست ل متعددة.مب انة  ا
وذلؾ لمت كد مف بدـ وجػود فػرؽ معنػوؼ بػيف متوسػطات لعينتيف مرتبطتيف :   تماختبار  -

 التحصيما.درجات المجموبتيف التجريبيتيف فا االختبار 
لمتعػػػرؼ بمػػػ  حجػػػـ تػػػ ةير توظيػػػف اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ النشػػػط المسػػػتخدمة معامػػػل إيتػػػا  -

 ضعيف . -متوسط -مكبير
 . ال روؽ  اتجاه بف والكشف التبايف وىو  حد اختبارات تحديد تجانس:  (L.S.D)اختبار -
 : معامالت االرتباط -

 لمتح ق مف صدؽ االختبار وةبات نتائجو.
 (: Meanالمتوسط الحسابي ) -

 ختبار التحصيما.اال فا الطالبدرجات   ويستخدـ ىذا ا مر لمتعرؼ بم  متوسط
 يز.معامالت الصعوبة والتمي -
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 الفصل اخلامس

 نتائج الدراسة وتفسريها
 

 أوال : نتائج الدراسة وتشمل:
 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ وتفسيرىا 
 رىا.النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني وتفسي 

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث وتفسيرىا 

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع وتفسيرىا 

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس وتفسيرىا 

 ثانيا : توصيات الدراسة.

 ثالثا : مقترحات الدراسة.
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا

 

  والمتعم ة بيدؼ الدراسة توصل إلييا الباحثنتائج التا يتناوؿ ىذا ال صل برضًا لم
بوسنر في تعديل التصورات الخطأ لممفاىيـ  أثر استراتيجيتي التناقض المعرفي والمتمةل فا " 

 SPSS"  حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائا " الفيزيائية لدى طالب الصف الثامف األساسي
رض النتائج التا تـ التوصل إلييا وكذلؾ مناقشة النتائج "  فا معالجة بيانات الدراسة وسيتـ ب

 وت سيرىا . 

 :نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
لممفاىيـ الفيزيائية  خطأما التصورات ال: ينص السؤاؿ عمى ما يمي "  نتائج السؤاؿ األوؿ 

 "   في مادة العمـو لدى طالب الصف الثامف األساسي 
م ػػػاىيـ ال يزيائيػػػة فػػػا لم برصػػػد التصػػػورات الخطػػػ  الباحػػػث قػػػاـؿ ولإلجابػػػة بػػػف ىػػػذا السػػػؤا   

البػػدائل المتاحػػة فػػا   الوحػػدة الةامنػػة مالضػػوء والبصػػريات  مػػف خػػالؿ تحميػػل إجابػػات الطػػالب بمػػ
   والذؼ سبق توضيق كي يػة إبػداده وتطبي ػو فػا ال صػل الرابػ تشخيص التصورات الخط   اختبار

وتجمي  البيانات فا جدوؿ  ةـ حساب النسبة المئوية لتكػرار   ةـ قاـ الباحث بتصحيق االختبار  
لكػل سػؤاؿ كمػا  التصورات الخط اإلجابات الخط  لكل سؤاؿ مف  سئمة االختبار والتا تمةل درجة 

 يما:
 ٓٓٔ ×(  عدد أفراد العينة ÷ عدد مرات تكرار الخطأ النسبة المئوية لتكرار الخطأ = ) 

 لخط  لدػ  فراد العينة فا كل سؤاؿ مف  سئمة االختبار.وىذه النسبة تمةل نسبة تكرار ا
 

 

بتحديػد النسػبة الالزمػة لمحكػـ بمػ  درجػة صػعوبة كػل سػؤاؿ مػف  سػئمة   وقد قػاـ الباحػث
بعػػػد االطػػػالع بمػػػ  الدراسػػػات السػػػاب ة  وا خػػػذ بػػػآراء المختصػػػيف  وذلػػػؾ بنػػػاًء بمػػػ  و االختبػػػار  

 الب% فػ كةر  لػدػ الطػ39 تيانسػبالتػا  الخطػ  التصػورات تػـ ابتبػار  حيػث التعريف اإلجرائػا  
وذلػؾ لمت كػد مػف  ف التصػور الخطػ  ممتمػؾ و موجػود لػدػ الطػالب وبصػورة  كما ي يسػيا االختبػار
 ح ي ة وشائ  .

 

اإلجابات الخط  لكل  توزي   سئمة االختبار والنسب المئوية لتكرار (1 - 5)ويبيف الجدوؿ رقـ   
 قبل التطبيق. يصاالتشخ سؤاؿ مف  سئمة االختبار
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 (1 -5) الجدوؿ 

 التصورات الخطأ لدي عينة الدراسة 

 السؤاؿ رقـ

استراتيجية التناقض 
 المعرفي

 ال ابطة استراتيجية بوسنر

 قبمي قبمي قبمي

1 66.67 51.67 68.33 

2 81.67 73.33 76.67 

3 73.33 76.67 60.00 

4 71.67 68.33 76.67 

5 56.67 61.67 61.67 

6 
45.00 63.33 58.33 

7 
68.33 65.00 73.33 

8 
61.67 60.00 55.00 

9 
68.33 71.67 70.00 

10 
53.33 53.33 70.00 

11 
71.67 80.00 85.00 

12 
81.67 80.00 85.00 

13 
76.67 81.67 80.00 

14 
73.33 91.67 76.67 

15 
85.00 80.00 81.67 

16 
95.00 83.33 85.00 

17 
85.00 76.67 73.33 

18 
75.00 75.00 66.67 

19 
81.67 81.67 80.00 
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20 
86.67 90.00 85.00 

21 
71.67 80.00 71.67 

22 
93.33 81.67 71.67 

23 
88.33 86.67 80.00 

24 
70.00 75.00 75.00 

25 
73.33 80.00 80.00 

26 
81.67 80.00 76.67 

27 
73.33 76.67 73.33 

28 
68.33 80.00 68.33 

29 
83.33 75.00 76.67 

30 
76.67 60.00 75.00 

31 
86.67 83.33 81.67 

32 
86.67 90.00 75.00 

33 
78.33 81.67 76.67 

34 
76.67 83.33 78.33 

 
   ف جمي   سئمة االختبار قد تكرر الخط  فييا بنسبة 1 – 5يتضق مف الجدوؿ رقـ م        

 ىا الباحث فا ىذه الدراسةدرجة التا حددالوىا نسبة  قبل التطبيق %39مئوية تزيد بف 
وجود العديد مف التصورات الخط  لدػ العينة حوؿ الم اىيـ   وىذا يدؿ بم   لمتصورات الخط 
  باقا  جزاء الكوف بم إل وخاصة فا م يوـ انت اؿ الضوء مف الشمس   ال يزيائية المختم ة 

و يوجد    فة والمعتمةو م يوـ ا وساط الش افة وشبو الش ا   شكل خطوط متشتتة مير منتظمة
فا بينة الدراسة سبب  يعت د المتعمموف م اىيـ خطا لدػ المتعمميف حوؿ م يوـ الرؤية حيث 

الطالب  يضا  ػا جساـ المراد مشاىدتيا ويوجد لد إل شعة تخرج مف العيف وترسل  الرؤية 
خط  حوؿ ووجود تصورات  وء وانكساره والزاوية التا تحددىمام يوـ خط  حوؿ انعكاس الض

ص ات االخيمة المتكونة فا المروة المستوية و المروة الم عرة ووجود تصورات خط  لدؼ المتعمميف 
 حوؿ قانوف االنكسار ووجود تصورات خط  حوؿ قصر النظر وطوؿ النظر وكي ية بالجيما .
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 :إلىورات الخطأ ويرجع الباحث أسباب شيوع التص 
 

الطالب وا كةر  ىيـ ال يزيائية الجديدة بم الم ا ف م اىيـ الضوء والبصريات مف -
 تجريدا.
وجد توال  بعضاً بدـ الربط بيف الم اىيـ ال يزيائية الواردة فا الوحدة الةامنة ببعضيا -

 بالقات مشتركة بل بالقات بكسية .

ف بعض التصورات الخط  ناشئة مف ت ابل الطالب م  البيئة المحيطة كاالنكسار و  -
 . االنعكاس

نسب الشيوع لمتصورات الخط  فا مستويات م مرت     متوسط    اـ الباحث بتنصيفوقد ق
بآراء المحكميف فا تحديد  ةوقد تـ االستنار  ب النسبة المئوية ليا فا كل مستوػ منخ ض   وحسا

 يوضق ذلؾ  اآلتاىذه المستويات والجدوؿ 
 

   تصنيف نسبة الشيوع لمتصورات الخط 2 - 5جدوؿ م

سبة المئوية لشيوع الن المستويات
 عدد التكرار  التصور

النسبة المئوية لعدد 
التكرارات  مستويات 
 التصورات الخطأ

 % 92.9 22 % 044 – 94 مرتفع

 %24.9 9 % 25 -94 متوسط

 %8 0 % 05 – 84 منخفض

 %044 80  عالمجمو  

 
المرت   حيث  ػ ف  كبر بدد لتكرار تصورات الخط  ي   فا المستو  ويتضق مف الجدوؿ السابق 
%  بينما بمغت نسبة  76.5بالنسبة لمجموع التصورات الخط  م ػ بمغ نسبة التكرارات ليذا المستو 

%  اما نسبة تكرارات  29.5المتوسط بالنسبة لمجموع التصورات الخط  م ػ تكرارات المستو 
وجود تصورات خط    %  ويرػ الباحث  ف ىذه النسب تدؿ بم3المنخ ض بمغت م ػ المستو 
     2912 مالديب ومنيا  ات ي ية لدػ الطالب تستوجب التعديل وتت ق ىذه النتيجة م  دراسح

 .   2996 مالبمبيسا     2997 مالغميع    2998 ما سمر     2999 م بو طير
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 التناقض الستراتيجيتي العامة الصورة ما: ينص السؤاؿ عمى ما يمي " الثانينتائج السؤاؿ 
 "    العمـو مادة في الفيزيائية لممفاىيـ الخطأ التصورات تعديل في بوسنر و المعرفي

الدراسات الساب ة التا تناولت استراتيجية  ا دب التربوؼ و باالطالع بم  لقد قاـ الباحث
   و 2912 م  و ببد الوراث و سعيد2913 مالعبوس و العاناكدراسة  المعرفي التناقض
  و  بو 2999 مالبياتا وميدؼ  و 2919حسفم   و  2911والمعمورؼم   2912مالمكدما 
 & Zohar  و م2995Demircioglu and other  و م2996مالبمبيسا    و  2998 محميمة

Kravetsky2003  و م  Naiz 1995   كما  بتعريف ىذه االستراتيجية قاـ الباحث  حيث
  : يما

ليا وض  المتعمميف فا بداد مجموبة مف المواقف التعميمية التعممية يتـ مف خالإ ب نيا 
الصف الةامف ا ساسا بوض  بدـ اتزاف معرفا بف التصور الخط  لدييـ حوؿ م يوـ فيزيائا 

تصويبو مف خالؿ ةالث مراحل  وليا مرحمة احداث التناقض وةانييا   معيف والبد مف العمل بم
 حل التناقض. إل مرحمة البحث بف حل لمتناقض و خرىا الوصوؿ 

دب التربوؼ واست اد منيـ   الدراسات الساب ة وا باالطالع بم لباحثقاـ اوبعد ذلؾ 
ناىج وطرؽ مجموبة مف الخبراء والمختصيف فا مجاؿ الم   ةـ برضو بم بإبداد دليل المعمـ

ما يجب حذفو  بداء الر ؼ فيو وحذؼتدريس العموـ وذلؾ مف  جل ت ييمو وتعديمو وتن يحو وا  
ضافة ما يروف إف إ   الستراتيجية 6وخرج بالصورة الموجودة فا الممحق رقـ م ُّؼ ضافتو ضرور وا 
 التناقض المعرفا .

 

الدراسات الساب ة التا تناولت استراتيجية  دب التربوؼ وا  باالطالع بم  وقاـ الباحث
  2919م   و الزبانيف2912 م  و البيارػ 2913مخضير    و 2914 ممصوف  كدراسة  بوسنر
  و 2998 مالسيد   و 2998مالعميمات    و 2999 موؼ البمعا  و 2919مالمسعودؼ و 
قاـ   حيث   2995Christou & Vosniadou  و م      Habre & Abboud 2005م

 : كما يما الباحث بتعريف ىذه االستراتيجية

ب نيا استراتيجية تدريس يجرؼ مف خالليا استبداؿ م يوـ خط  لدػ المتعمميف فا الصف 
لسميـ الذؼ يتوافق م  المبادغ العممية وي وـ المعمـ بإتباع استراتيجيات الةامف ا ساسا بال يـ ا

 التكامل و التمييز و التبديل و التجسير الم اىيما .
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بإبداد  االدب التربوؼ واست اد منياالدراسات الساب ة و  باالطالع بم  قاـ الباحثوبعد ذلؾ 
ناىج وطرؽ تدريس فا مجاؿ المدليل المعمـ ةـ برضو بما مجموبة مف الخبراء والمختصيف 

ضافة ما  بداء الر ؼ فيو وحذؼيمو وتعديمو وتن يحو وا  جل ت يالعموـ وذلؾ مف   ما يجب حذفو وا 
   الستراتيجية بوسنر .7وخرج بالصورة الموجودة فا الممحق رقـ م ُّضافتو ضرورؼ يروف إف إ

 المعرفا التناقض تراتيجيةاس استخداـ ةر  ما" نص السؤاؿ عمى ما يمي : الثالثنتائج السؤاؿ 
  "  الةامف الصف طالب لدػ العموـ مادة فا ال يزيائية لمم اىيـ الخط  التصورات تعديل فا

 : إلجابة بف ىذا السؤاؿ البد مف التح ق مف ال رض ا وؿ والذؼ ينص بما

ة لػػػػدالذات توجػػػػد فػػػػروؽ  " :المتعم ػػػػة بالسػػػػؤاؿ بمػػػػ  مػػػػا يمػػػػا ا ولػػػػ  وتػػػػنص ال رضػػػػية      
بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طػػػالب المجموبػػػة التجريبيػػػة   α ≤ 9.95داللػػػة م ال ػ بنػػػد مسػػػتو  ائيةإحصػػػ

مم ػػػاىيـ التصػػػورات الخطػػػ  لاختبػػػار بمػػػ   المعرفػػػا التنػػػاقض باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيةالػػػذيف درسػػػوا 
 ".فا التطبيق ال بما والبعدؼ لصالق التطبيق البعدؼ ال يزيائية

لمكشف  رتبطتيفاختبار " ت " لعينتيف م استخداـ ولمتح ق مف صحة ىذه ال رضية تـ 
لمتطبيق  ال يزيائيةمم اىيـ التصورات الخط  لبف داللة ال رؽ بيف متوسطا ا داء فا اختبار 

حساب مرب  إيتا مال بما والبعدؼ و 
   4 -5   والجدوؿ مل ياس حجـ الت ةير   dقيمة م و     2

 يوضق ذلؾ.

 ( 3 -5 جدوؿ )
لقياس  ( dقيمة ) و (   2مربع إيتا )وحساب  مرتبطتيف" لعينتيف نتائج استخداـ اختبار "ت

  الفيزيائية لممفاىيـ الخطأ التصورات تعديل المعرفي في التناقض استراتيجية حجـ تأثير
نوع 
 التطبيق

نوع 
 التطبيق

درجة  العدد
 الحرية

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري 

قيمة 
"t" 

 مربع
"

2" 
قيمة 

"d" 
حجـ 
 التأثير

ة الدرج
 الكمية

 قبما
84 

 

25 

25.1333 1.166 

 كبير جداً  5.62 0.90 15.96
 0.833 43.4333 بعدؼ

 
  وىو  قل مف 25.1333يساوؼ ملمعينة  ال بما كاف المتوسط الحسابا فا التطبيق 

قيمة " ت "    وكانت43.4333لمعينة الذؼ يساوؼ مالبعدؼ المتوسط الحسابا فا التطبيق 
ذات توجد فروؽ   وىذا يعنا  نو  9.91  وىا دالة إحصائيا بند 15.96م المحسوبة تساوؼ 

بيف متوسط درجات طالب المجموبة   α ≤ 9.95داللة م ال ػ بند مستو  إحصائيةة لدال
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التصورات الخط  اختبار بم   المعرفا التناقض باستخداـ استراتيجيةالتجريبية الذيف درسوا 
  . بما والبعدؼ لصالق التطبيق البعدؼفا التطبيق ال ال يزيائيةمم اىيـ ل
 

"  ف قيمة  ٗ -٘م ويتضق مف الجدوؿ
اختبار فا  البلمتوسط درجات الط"  2

وىذا يشير  ف استراتيجية   5.62بمغت م "d"   و ف قيمة9.99بمغت مال يزيائية الم اىيـ 
مم اىيـ ط  لتصورات الخلمليا حجـ ت ةير كبير جدًا بم  المتغير التاب  المعرفا  التناقض
 .  وبدرجة فعالية كبيرة جداً  ال يزيائية

تـ االستعانة  dحجـ ت ةير المتغير المست ل مف جية مرب  إيتا و قيمة   و لمحكـ بم
   :42:  2999مب انة    اآلتابالجدوؿ 

 (4 -5 )جدوؿ 
  جدوؿ تصنيف كوىيف المستخدـ لتحديد حجـ التأثير

 مربع إيتا

 حجـ التأثير

 كبير طمتوس صغير

4.40 4.42 4.00 

 :وىات ةيرات إيجابية  اكاف لي التناقض المعرفا ذلؾ إل   ف استخداـ استراتيجية رجع الباحثي و

توليد التعارض والتناقض المعرفا لدػ  المتعمـ وبالتالا يتولد لديو مياًل قويا لمرمبة فا  -1
 تعديل التصور الخط  .

يث تجعمو محور العممية التعميمية فيو الذؼ الطالب ح  استراتيجية التناقض تركز بم -2
 بمميات العمـ . ممارسةيبحث ويجرب ويكتشف كما  نيا تركز بما اتاحة ال رصة لو ل

 تعمل بم  استشارة الدافعية لدػ المتعمـ وتنمية الم اىيـ ال يزيائية لدييـ . -3

 تبرز  ىميتيا فا تح يق ا ىداؼ التعميمية بمستوياتيا المختم ة . -4

زيادة الدافعية بند المتعمميف فتزيد مف رمبتيـ فا التعمـ وتولد لدييـ رمبة قوية  إل تؤدؼ  -5
ت سير يح ق ليـ االتزاف  إل فا حب االستطالع لحل مشكمة التناقض والوصوؿ 

 المعرفا .
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وتت ق نتيجة ىذا ال رض م  دراسات تناولت التناقض المعرفا كدراسة مالعبوس و العانا 
  و  2911  و مالمعمورؼ 2912  و مالمكدما 2912اث و سعيد   و مببد الور 2913
  و 2996  و مالبمبيسا  2998  و م بو حميمة 2999  و مالبياتا وميدؼ 2919محسف 

 Naiz  و م  Zohar & Kravetsky2003  و م2995Demircioglu and otherم
1995    

 تعديل فا بوسنر استراتيجية داـاستخ ةر  مانص السؤاؿ عمى ما يمي " : الرابع نتائج السؤاؿ 
  "  الةامف الصف طالب لدػ العموـ مادة فا ال يزيائية لمم اىيـ الخط  التصورات

 : والذؼ ينص بما الةاناإلجابة بف ىذا السؤاؿ البد مف التح ق مف ال رض 
 يةإحصائة لدالذات توجد فروؽ  " :المتعم ة بالسؤاؿ بم  ما يما الةانية وتنص ال رضية      

بػيف متوسػط درجػات طػالب المجموبػة التجريبيػة الػذيف درسػوا   α ≤ 9.95داللػة م ال ػ بند مستو 
فػا التطبيػق ال بمػا  ال يزيائيػةمم ػاىيـ التصػورات الخطػ  لاختبػار بمػ   بوسنر باستخداـ استراتيجية

 ".والبعدؼ لصالق التطبيق البعدؼ

لمكشف  رتبطتيف" لعينتيف ماستخداـ اختبار " ت  ولمتح ق مف صحة ىذه ال رضية تـ 
لمتطبيق  ال يزيائيةمم اىيـ التصورات الخط  لبف داللة ال رؽ بيف متوسطا ا داء فا اختبار 

حساب مرب  إيتا مال بما والبعدؼ و 
    6-5    والجدوؿ مل ياس حجـ الت ةير   dقيمة م و     2

 يوضق ذلؾ.

 ( 5-5 )جدوؿ 
ل ياس حجـ    dقيمة م و     2مرب  إيتا موحساب  تبطتيفمر نتائج استخداـ اختبار "ت" لعينتيف 

 ال يزيائية  لمم اىيـ الخط  التصورات تعديل فا بوسنر استراتيجية ت ةير
نوع 
 التطبيق

نوع 
 التطبيق

درجة  العدد
 الحرية

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري 

 مربع "tقيمة "
"

2" 
قيمة 

"d" 
حجـ 
 التأثير

الدرجة 
 الكمية

  قبما

30 

 

29 

20.8 1.21 

 كبير جداً  5 0.88 14.376
 0.798 42.77 بعدؼ

 

  وىو  قل مف المتوسط 24.3يساوؼ ملمعينة  ال بما كاف المتوسط الحسابا فا التطبيق 
قيمة " ت " المحسوبة تساوؼ    وكانت42.77لمعينة الذؼ يساوؼ مالبعدؼ الحسابا فا التطبيق 

 إحصائيةة لدالذات توجد فروؽ   وىذا يعنا  نو  9.91  وىا دالة إحصائيا بند 14.376م
بيف متوسط درجات طالب المجموبة التجريبية الذيف درسوا   α ≤ 9.95داللة م ال ػ بند مستو 
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فا التطبيق ال بما  ال يزيائيةمم اىيـ التصورات الخط  لاختبار بم   بوسنر باستخداـ استراتيجية
  .والبعدؼ لصالق التطبيق البعدؼ

 

"  ف قيمة  ٙ-٘م مف الجدوؿويتضق 
اختبار الم اىيـ فا  البلمتوسط درجات الط"  2

ليا حجـ  بوسنروىذا يشير  ف استراتيجية   5بمغت م "d"   و ف قيمة9.88بمغت مال يزيائية 
  وبدرجة فعالية كبيرة  ال يزيائيةمم اىيـ متصورات الخط  للت ةير كبير جدًا بم  المتغير التاب  

 .جداً 
 :وىا ت ةيرات إيجابية  اكاف لي بوسنر ذلؾ إل   ف استخداـ استراتيجية جع الباحثر ي و  

ف استراتيجية بوسنر ترابا ال روؽ ال ردية وتعطا دورًا كبيرًا لكل متعمـ فا المجموبة إ  -1
 كل حسب ت كيره وقدرتو بما الت ابل م  افراد المجموبة .

تعزيز ة ة المتعمميف بالنجاح  إل ؤدؼ تح يز المتعمميف وىذا ي  تعمل االستراتيجية بم -2
 وفيـ الم اىيـ ال يزيائية بدقة .

 تح يق ا ىداؼ التعميمية واكتشاؼ التصورات الخط  حوؿ موضوع ما .   نيا تعمل بم -3

  نيا تعرض الم اىيـ بصورة جذابة تختمف بف النمط العادؼ . -4

 مـ . نيا تعطا التغذية الرجعة مف خالؿ العمل فا مجموبات م  المع -5

  و 2914 موتت ق نتيجة ىذا ال رض م  دراسات تناولت التناقض المعرفا كدراسة مصوف 
  و 2919 م  و المسعودؼ2919 م  و الزبانيف2912 م  و البيارػ 2913 مخضير
 Habre & Abboud  و م2998م  و السيد 2998 م  و العميمات2999 مالبمعاوؼ 
  2995Christou & Vosniadou  و م      2005

 

ةر استخداـ استراتيجيتا التناقض  ما نص السؤاؿ عمى ما يمي " :  الخامسنتائج السؤاؿ 
الصف الةامف  بطال ػفا تعديل التصورات البديمة لمم اىيـ ال يزيائية لد بوسنر والمعرفا 

 وإلجابة عف ىذا السؤاؿ البد مف التحقق مف الفر ية الثالثة  ؟ م ابل الطري ة الت ميدية

 داللة ذات فروؽ  ال توجد"  :المتعم ة بالسؤاؿ بم  ما يما الةالةة ل رضيةوتنص ا   
مجموبات الدراسة م استراتيجية  درجات متوسط بيف (α ≤ 0.05) داللة مستوػ  بند إحصائية

فا التطبيق البعدؼ الختبار التصورات    التناقض المعرفا  استراتيجية بوسنر  الطري ة الت ميدية
 ".  يزيائية لمم اىيـ ال الخط 
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ولمتح ق مف صحة ىذه ال رضية تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف ا حادؼ  لمكشف بف داللة 
مجموبات الدراسة م استراتيجية التناقض المعرفا  استراتيجية بوسنر  الطري ة ال روؽ بيف 
عات مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المرب  وتـ حساب   الت ميدية
   يوضق ذلؾ.7-5العمر  والجدوؿ م ومستوػ الداللة تبعا لمتغير وقيمة ؼ 

 (6-5)جدوؿ رقـ 
 نحراؼ المعياري لممجموعات الثالثحساب المتوسط الحسابي واال 

 

المتوسط  العدد المتغير البياف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 
 

 0.836 43.43 30 استراتيجية التنالض المعرفي

بوسنر استراتيجية  30 42.767 0.798 

 0.813 27.533 30 الطريمة التمليدية

 1.09 37.91 90 المجموع

 (7-5)جدوؿ 
 ومستوى الداللة مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ,

 الثالث تلممجموعا تبعا لمتغير

 مصدر التبايف البياف
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 توسطم
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكمية

 2426.54 2 0398.435 بيف المجموعات

36.42 

 

.01 

 
 66.623 87 5796.2 داخل المجموعات

  89 10649.28 المجموع

 
 :اآلتي, كما يو حيا جدوؿ لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا LSDنتائج اختبار وبدراسة 
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 (8-5)جدوؿ 
 لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا  LSDنتائج اختبار 

 الدرجة الكمية االستراتيجية     /       البعد

 التناقض المعرفي
 *0009111 تقميدي

 0....10 بوسنر

 *15.2333 تقميدي بوسنر

 ويت ح مف خالؿ الجداوؿ السابقة:
  وىػػػذا يعنػػػا  نػػػو توجػػػد 9.91  وىػػػا دالػػػة بنػػػد مسػػػتوػ الداللػػػة 36.424قيمػػػة ؼ تسػػػاوؼ م  ف

مجموبػات الدراسػة م  درجػات متوسػط بػيف  9.91فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بنػد مسػتوػ داللػة 
فا التطبيػق البعػدؼ الختبػار    استراتيجية التناقض المعرفا  استراتيجية بوسنر  الطري ة الت ميدية

 بات الةالةة تبيف:  وبدراسة ال روؽ بيف المجمو لمم اىيـ ال يزيائية الخط التصورات 
بػػػيف المجموبػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف  9.91توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بنػػػد مسػػػتوػ  و نػػػ -

والطري ػػػػة الت ميديػػػػة لصػػػػالق الػػػػذيف درسػػػػوا باسػػػػتخداـ  اسػػػػتراتيجية التنػػػػاقض المعرفػػػػادرسػػػػوا 
 .استراتيجية التناقض المعرفا

موبػػػة التجريبيػػػة الػػػذيف بػػػيف المج 9.91توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بنػػػد مسػػػتوػ  و نػػػ -
 بوسنر.استراتيجية بوسنر والطري ة الت ميدية لصالق الذيف درسوا باستخداـ استراتيجية درسوا 

بػػيف المجموبػة التجريبيػة الػػذيف  9.91ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بنػد مسػتوػ و  نػ -
خداـ اسػتراتيجية والمجموبػة التجريبيػة الػذيف درسػوا باسػت اسػتراتيجية التنػاقض المعرفػادرسوا 
 بوسنر.

كوف االستراتيجيتيف تتبعػاف  فبدـ وجود فروؽ بيف المجموبتيف التجريبيتي ويرجع الباحث  
تػػػالا لػػػـ تظيػػػر فػػػروؽ جوىريػػػة فػػػا قػػػدرات و درجػػػات المتعممػػػيف بػػػاختالؼ الوب  لمنظريػػػة البنائيػػػة 
التػػػػػا تتعامػػػػػل مػػػػػ  ف اسػػػػػتراتيجيات النظريػػػػػة البنائيػػػػػة    وىنػػػػػا يؤكػػػػػد الباحػػػػػث بمػػػػػ   االسػػػػػتراتيجية

ةنػاء   فػا ف ييػتـ بتوظي يػا المعمػـ   بالج التصورات الخطػ  وبمػ  التصورات الخط  سابدت بم
اختيػار االسػتراتيجية المناسػبة حسػب الموقػف التدريسػا   ف يعمػل بمػ  و ابداده وتخطيطو لمدرس

ةػػراء الػػدروس إ ولػػو الحريػػة فػػا اختيػػار اآلليػػة فػػا تطبي يػػا بالطري ػػة التػػا يراىػػا مناسػػبة مػػ  ضػػرورة
بػػػ ورؽ بمػػػل تسػػػيـ فػػػا تن يػػػذ و توظيػػػف اسػػػتراتيجيات النظريػػػة البنائيػػػة ويخػػػص الباحػػػث بالػػػذكر 

 .استراتيجية التناقض المعرفا واستراتيجية بوسنر
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 : التوصيات
 -فا ضوء ما توصل إليو الباحث فا ىذه الدراسة مف نتائج يض  التوصيات اآلتية : 
شػكاؿ ال يػـ    الخم ية المعرفية لمطمبػة   والتعػرؼ بمػالعموـ ب ف ييتموا ب معممايوص   -1

ةنائيػػا لمػػا لػػذلؾ مػػف  ىميػػة فػػا إوفػػا الخطػػ  الشػػائعة بيػػنيـ قبػػل البػػدء بعمميػػة التػػدريس 
بػػداد خطػػط التػػدريس المناسػػبة لمعالجػػة ىػػذه الم ػػاىيـ الخطػػ  ا  تطػػوير  سػػاليب تدريسػػيـ و 

 قبل مباشرة تدريسيـ لمم اىيـ بالشكل المطموب .
  ستراتيجية التناقض المعرفا و بوسنر فا تدريس العمـو لمطالب ل درتيما بمػتوظيف ا -2

 ةارتيـ لمتعمـ .ا  زيادة دافعية الطالب و 
طػػػػرؽ الكشػػػػف بػػػػف   ب ػػػػد ورشػػػػات بمػػػػل لمعممػػػػا العمػػػػـو لتػػػػدريبيـ بمػػػػ  العمػػػػل بمػػػػ -3

 التصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية .
التصػػػورات الخطػػػ  لمم ػػػاىيـ  تضػػػميف مسػػػاقات طػػػرؽ التػػػدريس بكميػػػات التربيػػػة جػػػزءا مػػػف -4

 ال يزيائية وطرؽ تشخيصيا وبالجيا .
يمكف اكتشاؼ   تشجي  الطالب لمتعبير بف ورائيـ وم اىيميـ ال يزيائية بحرية تامة حت -5

 .لدييـالتصورات الخط  لمم اىيـ ال يزيائية 
بما  استخداـ استراتيجيات التعميـ الحديةة ال ائمة  تدريب معمما العموـ بم  العمل بم -6

 النظرية البنائية وبضمنيا استراتيجية التناقض المعرفا و بوسنر .
التصػورات الخطػ  مػف   بمػا يت ػق مػ  طػرؽ التغمػب بمػ الػببداد دليل لممعمـ ووخر لمطإ  -7

 نشطة مناسبة لذلؾ . خالؿ ت ديـ إرشادات وتوجييا و 

 المقترحات :
 ما :ىداؼ الدراسة الحالية ونتائجيا يمكف اقتراح ما ي  فا ضوء 

دراسػػػػا العمػػػػـو فػػػػا  ػدراسػػػػة وتشػػػػخيص التصػػػػورات الخطػػػػ  لمم ػػػػاىيـ ال يزيائيػػػػة لػػػػد -1
 ومراحل بمرية مختم ة . ػ موضوبات  خر 

تكػػويف تصػػورات   ت ةيرىػػا بمػػ ػدراسػػة تحميميػػة تكوينيػػة لمحتػػوػ منػػاىج العمػػوـ ومػػد -2
 خط  لمم اىيـ ال يزيائية لدػ الطالب .

كػال الجنسػيف   اقض المعرفػا و بوسػنر بمػةر اسػتراتيجية التنػ جراء دراسة لم ارنة إ -3
 ةر متغير الجنس . لمعرفة 

ةر استراتيجية التناقض المعرفا و بوسنر فػا متغيػرات  خػرؼ مةػل اتجاىػات  قياس  -4
 الطمبة نحو مادة العموـ و تنمية الت كير اإلبدابا و الت كير االبتكارؼ.
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 المراجع :
 

 أوال : المصادر :
 القرآف الكريـ  -
ببد المحسف بف حمد بف ببد المحسف بف ببد هللا بف حمد  -ـ وصحيحو اإلماـ مسم -

 مطبعة الجامعة اإلسالمية  المدينة المنورة-العباد البدر 
صحيق مسمـ   باب سياؽ ما ورد مف التشديد فا ضرب المماليؾ واإلساءة الييـ وقذفيـ  -

 .15316  الحديث رقـ 
 

 ثانيا : المراجع العربية :
 

  ال اىرة    1  ط  استراتيجيات التعميـ وأساليب التعمـ  2994بزيز م إبراىيـ   مجدؼ -
 مكتبة االنجمو المصرية .

اثر استخداـ برنامج بالوسائط المتعددة يوظف االحداث   2998 بو حميمة   جياد م -
المتناق ة في تنمية التنور الغذائي لدى طالب الصف الخامس األساسي في مادة 

 مزة . –ر مير منشورة   كمية التربية   الجامعة اإلسالمية   رسالة ماجستيالعمـو 

  ط  القياس والتقويـ الصفي لممفاىيـ واإلجراءات لتعمـ فعاؿ  2998 بو دقة   سناء م -
   دار وفاؽ لمنشر والتوزي  : مزة 2
  مكتبة  2 ط ( مناىج الريا يات المدرسية وتدريسيا2993بو زينة  فريد كماؿ م  -

   ا ردفال الح   بماف 

  التعرؼ بما ا خطاء الم اىيما لدػ طالبات الصف 2994 بو سعيد   ببدهللا م -
مجمة ا وؿ الةانوؼ بمحافظة مس ط فا مادة ا حياء باستخداـ شبكة التواصل البنائية   

   .25  جامعة قطر   العدد ممركز البحوث التربوية 
مات في تعديل التصورات البديمة فاعمية توظيف خرائط المعمو   2999 بو طير   بالؿ م -

  رسالة ماجستير مير منشورة   كمية  لممفاىيـ العممية لطالب الصف الثامف األساسي
 مزة –التربية   الجامعة اإلسالمية 
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برنامج مقترح قائـ عمي النظرية البنائية لتنمية الجوانب   2994 بو بطايا    شرؼ م -
  رسالة دكتوراه مير  لثامف األساسي بغزةالمعرفية في الريا يات لدى طالب الصف ا

 منشورة : جامعة بيف شمس .
  المناىج لمنشر و  1  ط طرائق التدريس  2991ا حمد   ردينة و يوسف   بةماف م -

 التوزي    بماف   ا ردف
اثر دورة التعمـ في تعديل التصورات البديمة لممفاىيـ العممية   2998ا سمر   رائد م -

  رسالة ماجستير مير منشورة   كمية  السادس و اتجاىاتيـ نحوىالدي طمبة الصف 
 . مزة –التربية   الجامعة اإلسالمية 

  كمية  2  ط  ( تدريس العموـ في التعميـ العاـ2999االما   إحساف   المولو   فتحية م -
 التربية   الجامعة اإلسالمية   مزة   مكتبة افاؽ .

المفاىيـ والميارات العممية ألطفاؿ ما قبل تنمية ـ  2994بطرس  بطرس حافع م  -
 . 1  دار المسيؤة   بماف   طالمدرسة

  اةر استراتيجيات التغير الم اىيما فا تغيير 2994بعارة   حسيف والطراونة     م -
الم اىيـ البديمة المتعم ة بم يـو الطاقة الميكانيكية لدػ طالب الصف التاس  ا ساسا   

     الجامعة ا ردنية1  العدد م31  المجمد مالتربوية  مجمة دراسات العمـو
اثر استخداـ استراتيجية المتناق ات في تعديل التصورات   2996البمبيسا   ابتماد م -

  رسالة ماجستير  البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدي طالبات الصف العاشر األساسي
 مزة –ممير منشورة    كمية التربية   الجامعة اإلسالمية 

اثر استخداـ بعض استراتيجيات التغير المفيومي في تعديل   2999البمعاوؼ   حساـ م -
  رسالة ماجستير  المفاىيـ الريا ية الخاطئة لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة

 مزة . –مير منشورة   كمية التربية   الجامعة اإلسالمية 

   مس ط   سمطنة بماف . تناق اتالتدريس بالم  2998البموشية   خديجة بنت احمد م -
  اةر استخداـ طري ة االحداث المتناقضة فا 2999البياتا   ماجد و ميدؼ   ايماف م -

   43  بدد  مجمة الفتحتحيل طالبات الصف الةانا المتوسط وت كيرىف العمما   
 محافظة ديالا   العراؽ .
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تعديل التصورات الخطأ اثر استخداـ استراتيجية بوسنر في   2912البيارؼ   وماؿ م -
  رسالة ماجستير مير منشورة    لممفاىيـ الريا ية لدى طالبات الصف الرابع األساسي

 مزة . –كمية التربية الجامعة اإلسالمية 
أثر استخداـ استراتيجية المتناق ات عمي تنمية ميارات التفكير   2992بيـر   احمد م -

  رسالة ماجستير مير منشورة  ساسي بغزةالناقد في العمـو لدى طمبة الصف السابع األ
   كمية التربية   جامعة بيف شمس .

  دار الغرب 3  طمنيج البحث وتحقيق النصوص  2912مالجبورؼ  يحي  وىيب -
 اإلسالما  بيروت.

تصحيح التصورات البديمة لبعض المفاىيـ   1999الجندؼ   امينة و شياب   منا م -
لطالب الصف األوؿ الثانوي في   vلبنائي والشكل العممية باستخداـ نموذج التعمـ ا
  الجمعية المصرية لمتربية العممية   المؤتمر العمما  مادة الفيزياء واتجاىاتيـ نحوىا

   يوليو .28 - 25الةالث : مناىج العموـ لم رف الحادؼ و العشريف   رؤية مست بمية م
ديمة فا ال يزياء وبالقتيا   التصورات الب2999الحربا   فيد ببدالرحمف الرحيما م -

دراسات مجمة ال, بالت كير الناقد لدػ طالب الصف الةانا الةانوؼ بالمدينة المنورة 
 342 – 397  ص  1  ع  4السعودية   مج  – عربية في التربية وعمـ النفسال
فاعمية استخداـ استراتيجيتي المتناق ات و األمثمة الم ادة   2919حسف   طمعت م -

لدراسات االجتماعية في تنمية ميارات التفكير التأممي لدي تالميذ المرحمة في تدريس ا
 .مصر –  رسالة ماجستير مير منشورة   كمية التربية   جامعة بيف شمس  اإلعدادية

  مزة    رؤية معاصرة في مبادئ التدريس العامة  2998حمس   داوود درويش م -
 مكتبة افاؽ .

بوسنر في تصحيح مفاىيـ قواعد المغة العربية اثر أنموذج   2913خضير   نور م -
  رسالة ماجيستير مير منشورة   كمية  المغموطة عند طالبات الصف األوؿ المتوسط

 التربية االساسية   جامعة ديالا .

  ا خطاء الم اىيمية فا الكيمياء مالمحاليل  2991خطابية   ببدهللا والخميل   حسف م -
مجمة كمية العمما فا محافظة اربد فا شماؿ ا ردف    لدػ طمبة الصف ا وؿ الةانوؼ 

   كمية التربية جامعة بيف شمس .1    الجزء م25  العددم التربية
  منشورات جامعة  العمـو والصحة وطرائق تدريسيا  1997الخميما   خميل و وخروف م -

 2ال دس الم توحة   بماف   ط
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  دار  عموـ في مراحل التعميـ العاـتدريس ال  1996الخميما   خميل يوسف و اخروف م -
 ال مـ لمنشر والطبابة   االمارات العربية المتحدة .

  دور التشبييات العممية فا تعديل التصورات الخط  لدػ تالميذ 2993الدوس ا   بيد م -
  المركز ال وما  مجمة البحث التربوي الصف الراب  االبتدائا بف تصنيف الحيوانات   

 والتنمية   العدد ا وؿ .لمبحوث التربوية 
( فاعمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعديل تصورات البديمة 2912الديب     م -

  رسالة ماجستير مير منشورة   لممفاىيـ العممية في العمـو لدي طالب الصف التاسع 
 مزة –كمية التربية   الجامعة اإلسالمية 

ة م ترحة لتعديل بعض التصورات البيئة   استراتيجي1998الرافعا   محب محمود م -
الخاطئة لدػ طالبات قسما بمـ البنات و الحيواف بكمية التربية ا قساـ العممية بالرياض 

  115 – 81    ص م3    العدد م1  ال اىرة   المجمد م مجمة التربية العممية  
التصورات (فعالية استراتيجية التناقض المعرفي في تعديل 2992الرؤساء   تيانام -

   البديمة حوؿ مفاىيـ القوة و الحركة الشائعة لدي طالبات الفرقة االولي قسـ الفيزياء
 رسالة ماجستير مير منشورة  الرياض   كمية التربية   قسـ التربية وبمـ الن س .

فعالية نموذج بوسنر في احداث التغير المفاىيمي   2919م جماؿ ببد ربو   الزبانيف -
   الفيزيائية لدى طمبة الصف السادس بقطاع غزة واحتفاظيـ بيالبعض المفاىيـ 

 مزة - جامعة ا قص رسالة ماجستير منشورة   كمية التربية   

استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ   2993زيتوف   حسف حسيف م -
   ال اىرة   بالـ الكتب 1  ط والتعمـ

 مف والتدريس التعمـ  2993 ( دالحميدكماؿ بب   زيتوف    و حسيف حسف   زيتوف  -
 ال اىرة   بالـ الكتب .. 1 ط.البنائية النظرية منظور

   البنائية منظور ابستمولوجي و تربوي   1992زيتوف   حسف وزيتوف كماؿ م -
 اإلسكندرية   منش ة دار المعارؼ

      دار الشروؽ لمنشر والتوزي 4  ط  أساليب تدريس العمـو  2994زيتوف   بايش م -
 بماف   ا ردف

  دار الشروؽ لمنشر والتوزي     6  ط  أساليب تدريس العمـو  2998زيتوف   بايش م -
 بماف   ا ردف
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   النظرية البنائية و استراتيجيات تدريس العمـو  2997زيتوف   بايش محمود م -
 ا ردف   دار الشروؽ لمنشر و التوزي  .

التحميل البنائا فا تصويب التصورات البديمة   فعالية استراتيجية 1998زيتوف   كماؿ م -
مجمة التربية بف ال وة والحركة لدػ دراسا ال يزياء ذوؼ  ساليب التعمـ المختم ة   

    جامعة بيف 4    العدد م1  الجمعية المصرية لمتربية العممية   المجمد مالعممية 
 شمس   ال اىرة .

 .  ال اىرة   دار الكتب 1  ط ية بنائيةتدريس العمـو لمفيـ رؤ  2992زيتوف   كماؿ م -
أثر استخداـ استراتيجية التعمـ البنائي في تدريس   2999سالـ   احمد بما حيدرة م -

  الكيمياء عمي التحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية بالجميورية اليمنية 
 رسالة دكتوراه منشورة   جامعة اـ ال رؼ   مكة المكرمة.

  الرياض  مكتبة الرشد . 2 ط طرؽ تدريس العمـو   2999 ميف م السعدنا    -
اثر استخداـ استراتيجية المتناق ات عمي تنمية التفكير   1999سعيد    يمف حبيب م -

العممي وبعض عمميات العمـ لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي مف خالؿ مادة 
مناىج العموـ لم رف الحادؼ و   ورقة بمل م دمة فا المؤتمر العمما الةالث    العمـو

يوليو فندؽ بالما  بو سمطاف   جامعة بيف شمس    28-29العشريف   رؤية مست بمية 
 العباسية .

 تنمية المفاىيـ والميارات العممية وطرؽ تدريسياـ   2994سالمو  بادؿ  بو العز م -
  بماف  دار ال كر 1 ط
ذج بوسنر في تصويب التصورات فعالية نمو   2998م  سماء رشاد خمف هللا   السيد -

البديمة لبعض المفاىيـ العممية والريا ية لدى طالبات شعبة رياض األطفاؿ بكمية 
 جامعة سوىاج  رسالة ماجستير مير منشورة   كمية التربية    سوىاج

( فعالية نموذج التعمـ البنائي في تعديل التصورات البديمة 2993السيد   يسرؼ م -
رافية وتنمية االتجاه نحو المادة لدى تمميذات الصف األوؿ مف لبعض المفاىيـ الجغ
  دراسات فا المناىج وطرؽ التدريس   الجمعية المصرية لممناىج  المرحمة المتوسطة

  91وطرؽ التدريس   كمية التربية   جامعة بيف شمس   العدد م
ة جوانب فاعمية منيج النشاط ألطفاؿ الرياض بغزة عمي تنمي  2993صبق   فاطمة م -

   رسالة دكتوراه مير منشورة   جامعة ا قص  بغزة . نموىـ في  وء الفمسفة البنائية
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فعالية الحوار الدرامي في تعديل األفكار الخاطئة   1999صبرؼ   ماىر إسمابيل م -
  ورقة بمل م دمة لممؤتمر  عف االيماف و المخدرات لدي طالب المرحمة الثانوية

والعموـ لم رف الحادؼ و العشريف رؤية مست بمية   الجمعية العمما الةالث   مناىج 
 يوليو   المجمد ا وؿ . 28-25المصرية لمتربية العممية   اإلسمابيمية 

 النظرية البنائية وتطبيقاتيا في تدريس المغة العربية  2993الضوؼ   منيف خضير م -
  رفحاء   فيرسة مكتبة الممؾ فيد الوطنية .

اثر استخداـ استراتيجيات التغير المفاىيمي في   1992سف مالعباصرة   احمد ح -
  جامعة  اكساب طالب الصف األوؿ الثانوي العممي الفيـ السميـ لمفيـو القوة

 اليرموؾ   ا ردف .
   1. ط االتجاىات الحديثة في تدريس العمـو  2991ببد السالـ   ببد السالـ م -

 ال اىرة   دار ال كر العربا .
   االتجاىات الحديثة في تدريس العمـو  2991  مصط ا ببد السالـ مببد السالـ  -

   ال اىرة   دار ال كر العربا . 1ط
  لتصورات الخاطئة لبعض الم اىيـ البيئية لدػ 2991ببد المسيق   ببد المسيق م -

مجمة كمية فئات متنوبة مف االفراد وتصويب بعضيا لدػ طالب المرحمة الةانوية   
   .121 - 85    ص م5    الجزء م25عة بيف شمس   العدد م  جام التربية

فاعمية استخداـ استراتيجيتيف في التعمـ النشط   "2913ببد الواحد  ابراىيـ توفيق م -
عمى تنمية ميارات الرسـ اليندسي في مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع 

 الجامعة اإلسالمية: مزة. "  رسالة ماجستير ممير منشورة   كمية التربية األساسي

  فابمية استراتيجية التناقض المعرفا فا 2912ببد الوراث   سمية و سعيد  سميحة م -
تعديل التصورات الخاطئة فا ال يزياء و تنمية الت كير الناقد لدؼ طالبات الصف ا وؿ 

 337-396  ص  2  بدد  13  مجمد  مجمة العمـو التربوية و النفسيةةانوؼ   

بعض مداخل تحميل الم موف وتطبيقاتيا في مناىج العمـو   1985ميد     مببدالح -
  4    السنة م4  حولية كمية التربية   قطر   العدد م الطبيعية

  اةر استراتيجية االحداث المتناقضة فا 2913العبوس   تيانا و العانا   رؤوؼ م -
االساسية العميا فا ا ردف   تنمية الم اىيـ واالتجاىات العممية لدػ طالبات المرحمة 

 . 223 - 291ص   1م 27  المجمد  مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث



 
111ّ

  حجـ الت ةير واستخداماتو فا الكشف بف مصداقية 2999ب انة   بزو إسمابيل م -
 مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينيةالنتائج فا البحوث التربوية والن سية   

 . 42 – 39  ص  3مبريسا    ع
  العالقة التبادلية بيف المعرفة الم اىيمية والمعرفة 2991ب انة   بزو اسمابيل م -

 مجمة البحوث و الدراسات التربوية الفمسطينيةاإلجرائية فا تعميـ و تعمـ الرياضيات   
   العدد الخامس .

التدريس و التعمـ بالدماغ   2998ب انة   بزو إسمابيل و الجيش   يوسف إبراىيـ م -
   مزة   فمسطيف   مكتبة وفاؽ . 1  ط  ذي الجانبيف

  2ط اإلحصاء التربوي )الجزء الثاني: اإلحصاء االستداللي(",  "2919ب انة  بزو م -
 مكتبة وفاؽ: مزة.

اةر التدريس باستخداـ نموذج بوسنر فا احداث التغير   2998م بم  م يل   العميمات -
لمم اىيـ الكيميائية االساسية واحت اظيـ الم اىيما لدػ طالب الصف الةامف ا ساسا 

  استخرج 78مبدد  مجمة الشارقة لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية   بيذا التغيير فا ال يـ
 http:/jamaa.net/art269659.html 2915/ 3/  19بتاري، 

( فاعمية التدريس وفقا لمنظرية البنائية 2912الغامدؼ   فوزية خميس سعيد م -
تنمية بعض عمميات العمـ وميارات التفكير فوؽ المعرفي و التحصيل االجتماعية في 

  رسالة دكتوراه منشورة    في مادة األحياء لدى طالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة
 جامعة  ـ ال رؼ   مكة .

اثر استخداـ نموذج بوسنر في احداث التغيير المفاىيمي   2914مصوف   زينب م -
   تالميذ ذوي التعمـ )السطحي والفعاؿ( في الدراسات االجتماعيةواالحتفاظ بو لدي ال

 سوريا . –رسالة ماجيستير مير منشورة   كمية التربية   جامعة تشريف 
التصورات البديمة لممفاىيـ الفيزيائية لدي طمبة الصف الحادي   2997الغميع   ىبة م -

ير مير منشورة   كمية التربية   رسالة ماجست عشر وعالقتيا باالتجاه نحو مادة الفيزياء
 مزة –  الجامعة اإلسالمية 

اثر توظيف نموذج درايفر في تعديل التصورات الخاطئة   2914الغمرؼ   زاىر م -
  رسالة ماجستير مير منشورة    لممفاىيـ العممية لدى طالب الصف العاشر األساسي

 مزة -كمية التربية الجامعة اإلسالمية 
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  فابمية خرائط الم اىيـ فا تنمية ال درة بما ادراؾ العالقات 2995ال الق   سمطانة م -
وتعديل التصورات الخاطئة فا مادة العمـو لدػ طالبات الصف الةانا المتوسط فا 

  29 المجمد م 77  جامعة الكويت   العدد م المجمة التربويةمدينة الرياض   
المدرسا الم اىيـ   المكونات   ىػ  المنيج 1426ال اسـ   وجيو   والشرقا    راشد م -

 ال مس ات   الرياض   مكتبة الممؾ فيد الوطنية .
اثر استخداـ انموذج بوسنر في تغيير المفاىيـ   2997قدورؼ   ببدال ادر إبراىيـ م -

  رسالة ماجستير مير منشورة  الريا ية والتحصيل لدى طالب الصف الثاني المتوسط
 ة ديال جامع –  كمية التربية االساسية 

تدريس الريا يات وفق   2914الكبيسا   ببد الواحد حميد   وحسوف  إفاقة حجيل م -
   ا ردف   دار االبصار العمما لمنشر والتوزي  . 1  طاستراتيجيات النظرية البنائية 

اثر مخططات التعارض المعرفي في تنمية المفاىيـ وميارات   2911ماضا   ايماف م -
  رسالة ماجستير   كمية التربية    دى طالبات الصف العاشرحل المسألة الوراثية ل
 الجامعة اإلسالمية مزة .

اثر انموذجي درايفر و بوسنر في تصحيح المفاىيـ   2919المسعودؼ   محمود حمزة م -
   طروحة دكتوراه  التاريخية المخطوءة لدى طالب الصف الثالث معاىد اعداد المعمميف

 ابف راشد . –  كمية التربية مير منشورة   جامعة بغداد 

بعض المفاىيـ الفيزيائية المغموطة لدي الطالب وسبل   1999مطر   فاطمة خمي ة م -
تصحيحيا وقائع ندوة تدريس الريا يات والفيزياء في التعميـ العاـ في دوؿ الخميج 

   مكتب التربية لدوؿ الخميج   الرياض . 1988   العربي
دونة الكترونية في عالج التصورات الخطأ لممفاىيـ ( فعالية م2919مطر     م -

  رسالة ماجستير مير  العممية لدى طالب الصف التاسع األساسي واتجاىاتيـ نحوىا
 مزة . –منشورة   كمية التربية   الجامعة اإلسالمية 

  اةر استخداـ طري ة االحداث المتناقض فا تحصيل طالب 2911المعمورؼ   بصاـ م -
   مجمة الفتح لعمما فا مادة ال يزياء وت كيرىـ اإلبدابا   بحث منشور  الصف الراب  ا

     محافظة ديالا   العراؽ .46العدد م
اثر استراتيجية التناقض المعرفي في تنمية التفكير الناقد   2912المكدما   مشتاؽ م -

  رسالة ماجستير مير منشورة    لدى طالب الصف الخامس األدبي في مادة التاريخ
 العراؽ .  -كمية التربية لمعمـو اإلنسانية   جامعة ديالا 
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اثر استخداـ انموذجي الدورة التعميمية و بوسنر   1999المول    م رب   احمد م -
في التغير المفاىيمي في مادة الفسمجة الحيوانية لدى طالب كمية التربية جامعة 

 التربية ابف الييةـ .   طروحة دكتوراه مير منشورة   بغداد   كمية  الموصل
  فابمية المعمميف فا تطبيق نموذج بنائا فا تدريس العموـ 2992المومنا   إبراىيـ م -

 1العدد 29  المجمد  مجمة دراسات العمـو التربويةلمصف الةالث ا ساسا فا ا ردف   
. 

 
 ثالثا : المراجع االجنبية :

 
- Longfield, Judith. (2009). "Discrepant Teaching Events: Using an Inquiry 

Stance to Address Students’ Misconceptions". International Journal of 
Teaching and Learning in Higher Education. 2009. 21(2). 266-271. 

- Robert, S. (1987). "Why Discrepant Events Fascinate Students". 
Science and children. 24 (8). 24-25. 

- Yager, R.E. (1991). "The Constructivist Learning Models". The 
Science Teacher. 58 (61). 52-57. 

- Norris, S. (1997). "The Application of Science Education Theories". 
Journal of Research in Science Teaching. 34(10). 477-495. 

- Guillaume, A. M. (1997). "Oohs and icks". Science and Children. 
April. 1997. 20-23 

- Diana, M. (2004). "Discrepant Events: The Great Bowling Ball Float – 
off ". Journal of Chemical Education. 81 (9). 1309 -1313. 

- Friedl, A. (1995). Teaching Science To Children. 3rd –Ed. New York. 
Mc GawHill.Inc. 

- Dennis. P. (1996). "Using Discrepant Events to Promote Team 
Problem Team Solving Skills". Clearing house. 69 (3).180-182. 

- Schulte, P. (1996). "A Definition of Constructivism". Science Scope. 
Nov\dec.25-27. 

- Oloughlin, M. (1992). "Rethinking Science Education Beyond Piagtian 
Constructivism: Toward Asosiocultuaral Model of Teaching And 



 
141ّ

Learning". Journal of Research in Science Teaching. 29(10).791- 
820. 

- Alkove, L. (1992). "Plain talk: Recognizing Positivism and 
Constructivism in Practice". Action and Teacher Education. 14(2).14- 
22. 

- Wilson, J. González-Espada. Jennifer Birriel. Ignacio Birriel. (2010). 
"Discrepant Events: A Challenge to Students’ Intuition". The Physics 
Teacher. November. 48. 

-  Posner, M.G., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. 
(1982):"Accommodation of Scientific conception: Toward theory of 
conceptual change". Science Education,V66 .N(2). 

- Stenhouse , David (1988): " Conceptual Change In Science 
Education Paradigms And languages games ", science education , 
VOl (70), No (4) 

- Naiz Manssor (1995) :Cognitive Cfliet As techingStratgy in solving 

chemistry problems "Dialectic onstructivist Perspective" Journal of 

Research in science teaching Vol (32) No (9) P(950- 970) 

- Demirciog Couglu – Gokhan and Other (2005) Concetual Chang 

Achieved Tarough a new Program on acids Bases Journal of 

Research in science teaching Vol (32) No (9) P(971- 991) 

- Zohar , Anat & Kravestsky , Smicha –Aharon (2003):Cognitive Conflict , 
Direct Teaching And Student’s Academic Level , paper presented 

At The Annual Meeting of The National Association For Research In 

Science Teaching , Philadelphia (23-26) march 

- Christou, K., & Vosniadou, S., (2005):" Students’ interpretations of 

literal symbols in algebra". To appear in S. Vosniadou, A. Baltas,& X. 
Vamvakoussi (Eds.), Reframing the conceptual change approach in learning 

and instruction. Oxford : Elsevier 

- Habre , S & Abboud , M (2005) :" Students’ conceptual understanding 

of a function and its derivative in an experimental calculus course " 

Division of Computer Sciences  
and Mathematics, Lebanese American University 

 

 



 
141ّ

- Khalid,Tahsin(1999) The Study Of Preservice Teacher's Alternative 
Conception Regarding Three Ecological Issues Paper Presented At 
The Annual Meeting Of The National Association For Research In 
Science Teaching ,Boston (20-31) March 

- Taber,Keiths(2003) Understanding Knisation Energy ,Physical 
,Chemical And Alternative Conceptions ; Chemistry Education 
Research And Practice , Vol (4),No(2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
144ّ

 
 المالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
143ّ

(1ملحك رلم )  

 

لفيزيائية المتضمنة في الوحدة الثامنة )الضوء و البصريات( من لائمة المفاهيم ا
 كتاب العلوم العامة الجزء الثاني للصف الثامن األساسي .

ّالدللةّاللفظٌةّالمفهومّم

كسوف 1ّ

 الشمس

ظاهرةّطبٌعٌةّتنتجّعنّاحتجابّجزءّاوّكلّضوءّالشمسّعنّ

األرضّبسببّولوعّالممرّبٌنّاألرضّوّالشمسّعلًّمستويّ

ّحدّ.وا

ظاهرةّطبٌعٌةّتنتجّعنّاحتجابّجزءّاوّكلّضوءّالممرّعنّ خسوف الممر1ّ

األرضّحٌثّتفصلّاألرضّبٌنّالشمسّوالممرّوٌكونّالممرّ

ّعلًّخطّاألرضّوّالشمسّ.

عبارةّعنّأمواجّكهرومؽناطٌسٌةّمستعرضةٌّنتملّفًّالفراغّ الضوء4ّ

ّكمّ/ّثّ.411111ّتصلّسرعتهّالًّ

األوساط 3ّ

 الشفافة

األوساطّالتًّتسمحّللضوءّبالنفاذّمنّخاللهاّبشكلّكاملّّهً

ّوتكونّجمٌعّخواصّاجزائهاّمتماثلةّمثلّالماءّالنمًّوّالهواءّ.

األوساط شبه 5ّ

 الشفافة

هًّاألوساطّالتًّتسمحّبمرورّبعضّالضوءّوتمتصّالبالًّ

ّولٌّريّماّخلفهاّبوضوحّمثلّالزجاجّالمخشنّ.

األوساط 6ّ

 المعتمة

طّالتًّتمتصّمعظمّالضوءّالسالطّعلٌهاّاوّتعكسهّهًّاألوسا

ّولّتسمحّبنفاذهّمنهاّمثلّالخشبّوّالمعادنّ.

ّهًّعملٌةّارتدادّالضوءّعنّسطحّجسمّماّبعدّسموطهّعلٌهّ. انعكاس الضوء7ّ

الزاوٌةّالمحصورةّبٌنّالشعاعّالسالطّوّالعمودّالممامّمنّنمطةّ زاوية السموط1ّ

ّالسموط

زاوية 9ّ

 االنعكاس

ّالزاوٌةّالمحصورةّبٌنّالعمودّالممامّوّالشعاعّالمنعكسّ.

االنعكاس 11ّ

 المنتظم

هوّانعكاسّالضوءّفًّاتجاهّواحدّبعدّسموطهّعلًّسطحّ

ّمصمولّ.

االنعكاس الغير 11ّ

 منتظم

هوّانعكاسّالضوءّوّانتشارهّفًّعدةّاتجاهاتّبعدّسموطهّعلًّ

ّسطحّخشنّ.
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طّعلٌهاّولدّتكونّمستوٌةّاوّكروٌةّاسطحةّتعكسّالضوءّالسال المرايا11ّ

.ّ

المرآة 14ّ

 المستوية

لطعةّمنّالزجاجّلهاّسطحّمستوّمصمولٌّعكسّمعظمّالشعةّ

ّالسالطةّعلٌهّوتكونّاخٌلةّلألجسامّالتًّتوضعّامامهاّ.

جهازٌّتكونّمنّانبوبةّطوٌلةّمزودةّعندّكلّمنّطرفٌهاّبمرآةّ البريسكوب13ّ

ّدرجةّ.35ّمستوٌةّعاكسةّموضوعةّبزاوٌةّ

هًّنوعّمنّأنواعّالمراٌاٌّكونّسطحهاّالعاكسّجزءاّمنّكرةّ المرآة الكروية15ّ

.ّ

نوعّمنّأنواعّالمراٌاّالكروٌةٌّكونّسطحهاّالعاكسّمنّ المرآة المحدبة16ّ

ّالخارجّ.

ّنمطةّتمعّفًّمنتصؾّسطحّالمرآةّوٌرمزّلهاّبالرمزّ)ق( لطب المرأة11ّ

زّالكرةّالتًّالتطعتّمنهاّالمرآةّوٌرمزّلهاّنمطةّتمثلّمرك مركز التكور19ّ

ّبالرمزّ)م(

المحور 11ّ

الرئيسي 

 للمرآة

ّالمستمٌمّالمارّبٌنّمركزّتكورّالمرآةّولطبهاّ.

نمطةّتمعّفًّمنتصؾّالمسافةّبٌنّمركزّالتكورّولطبّالمرآةّ بؤرة المرآة11ّ

ّوٌرمزّلهاّبالرمزّ)ب(

ّولطبهاّ.المسافةّبٌنّبؤرةّالمرآةّ البعد البؤري11ّ

نصف لطر 14ّ

 المرآة

المسافةّبٌنّمركزّتكورّوايّنمطةّعلًّسطحهاّوٌرمزّلهاّ

ّبالرمزّ)نك(

هوّالخٌالّالذيٌّتجمعّنتٌجةّتاللًّالشعةّالمنعكسةّعلًّحاجزّ الخيال الحميمي13ّ

.ّ

هوّالخٌالّالذيّلّتمرّالشعةّالمنعكسةّالخاصةّبهّفًّالبؤرةّ الخيال الوهمي15ّ

ّهوّامتداداتّهذهّالشعةّفمطّ.ّوّالذيٌّمر

هوّظاهرةّتؽٌرّمسارّالشعاعّالضوئًّعندّانتمالهّمنّوسطّ االنكسار16ّ

ّشفاؾّالًّوسطّشفاؾّاخرٌّختلؾّعنهّ.

هًّالزاوٌةّالمحصورةّبٌنّالشعاعّالسالطّفًّالهواءّوّالعمودّ زاوية السموط17ّ
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ّالممامّعلًّسطحّالماءّمنّنمطةّالسموط

هًّالزاوٌةّالمحصورةّبٌنّالشعاعّالمنكسرّوّالعمودّالممامّ رزاوية االنكسا11ّ

ّعلًّالماءّمنّنمطةّالسموطّ.

الكثافة 19ّ

 الضوئية

لدرةّالوسطّعلًّكسرّالشعةّالضوئٌةّوهًّتختلؾّمنّوسطّ

ّشفاؾّآلخرّ.

ّالنسبةّبٌنّسرعةّالضوءّفًّالوسطّالًّسرعتهّفًّالفراغّ. معامل االنكسار41ّ

اؾّمنّالزجاجّاوّالبالستٌنّمحدودّبسطحٌنّكروٌٌنّجسمّشف العدسة41ّ

ّوٌمكنّانٌّكونّاحدّالسطحٌنّكروٌاّوٌكونّالخرّمستوٌاّ.

العدسة 41ّ

 المحدبة

ّالتًٌّكونّوسطهاّاسمنّمنّطرفٌهاّ.

العدسة 44ّ

 الممعرة

ّالتًٌّكونّوسطهاّاللّسمكاّمنّطرفٌهاّ.

حّالعدسةّجزءاّمنّعبارةّعنّمركزّالكرةّالذيٌّعتبرّسط مركز التكور43ّ

ّسطحهاّ.

المحور 45ّ

الرئيس 

 للعدسة

ّهوّالخطّالواصلّبٌنّمركزيّالتكور.

46ّ

ّ

المركز 

 البصري

نمطةّوهمٌةّفًّباطنّالعدسةّتمعّعلًّالمحورّاألصلًّلهاّواذاّ

ّسمطّشعاعّضوئًّماراّبهاّفإنهّلٌّنحرؾّعنّمسارهّ.

ّصريّللعدسةّ.المسافةّبٌنّالبؤرةّوّالمركزّالب البعدي البؤري47ّ

تفرقّوّتشتتّالضوءّاألبٌضّالخارجّمنّالمنشورّالثالثًّالًّ تحلل الضوء41ّ

ّالوانّالطٌؾّالسبعةّ.
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(2ملحك رلم )  

 هداف اختبار التصورات الخطأ للمفاهيم الفيزيائية و فئاتهاأ

 

 رلم البند

 االختباري
 فئة الهدف الهدف الذي يميسه

 فهمًّّوسطّماانٌّبٌنّكٌؾٌّنتملّالضوءّف 1

 تذكرّانٌّعددّبعضّالظواهرّالمتعلمةّبانتمالّالضوءّفًّخطوطّمستمٌمة 2

 فهمّانٌّبٌنّالممصودّباألوساطّالشفافة 3

 فهمّانٌّبٌنّاألوساطّالشفافةّمنّشبهّالشفافة 4

5 
انٌّستخدمّأوساطّمختلفةّبٌنّلتحدٌدّالعاللةّبٌنّالوسطّالشفاؾّوّممدارّالضوءّ

ّالنافذ
 تطبيك

 فهمّانٌّبٌنّالممصودّباألوساطّالمعتمة 6

 فهمّانٌّوضحّالممصودّبانعكاسّالضوء 7

 فهمّانٌّفسرّأهمٌةّانعكاسّالضوءّفًّرؤٌةّاألجسامّ 8

 فهمّانٌّستنتجّلانونّانعكاسّالضوء 9

 تحليلّانٌّمارنّبٌنّالنعكاسّالمنتظمّوالنعكاسّالؽٌرّمنتظم 11

 تطبيكّراٌاّالمستوٌةانٌّحددّصفاتّالخٌلةّفًّالم 11

 تطبيكّانٌّحلّمسائلّبسٌطةّعلًّلانونّتكثٌرّالخٌلةّفًّالمرآةّالمستوٌة 12

 تذكرّانٌّذكرّاستخداماتّالبرٌسكوب 13

 تذكرّانٌّعددّامثلةّعلًّاستخداماتّالمراٌاّالكروٌةّفًّالحٌاةّالعملٌة 14

 تذكرّانٌّحددّخصائصّالخٌلةّفًّالمراٌاّالمحدبةّ 15

 تذكرّنٌّذكرّالمانونّالعامّللمراٌاا 16

 تطبيكّانٌّحسبّلوةّالتكبٌرّفًّالمراٌا 17

 فهمّانٌّوضحّالممصودّبانكسارّالضوء 18
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 تذكرّانٌّعددّمشاهداتّتبٌنّانكسارّالضوءّفًّالحٌاةّالٌومٌة 19

 فهمّانٌّفسرّسببّانكسارّالضوءّبٌنّوسطٌنّمختلفٌن 21

 تذكرّةانٌّبٌنّخصائصّالعدسةّالمحدب 21

 فهمّانٌّفسرّسببّعدمّانكسارّالشعةّفًّالمركزّالبصري  22

 تذكرّانٌّحددّخصائصّالخٌلةّالمتكونةّفًّالعدساتّالممعرةّ 23

 تذكرّانٌّحددّخصائصّالخٌلةّالمتكونةّفًّالعدساتّالمحدبةّ 24

 تطبيكّانٌّحلّمسائلّحسابٌةّبسٌطةّعلًّالعدساتّباستخدامّالمانونّالعام 25

 فهمّانٌّفسرّسببّاإلصابةّبمرضّطولّالنظر 26

 فهمّانٌّفسرّطرٌمةّعالجّمرضّلصرّالنظر 27

 تذكرّانٌّذكرّطرٌمةّعملّالمجهرّالبسٌط 28

 تحليلّانٌّمارنّبٌنّالعٌنّوّالكامٌرا 29

 تطبيكّانٌّحسبّزاوٌةّالنعكاسّفًّالمراٌا 31

 فهمّانٌّبٌنّخصائصّالعدسةّالمفرلة 31

 تذكرّخصائصّالمرآةّالمحدبةانٌّبٌنّ 32

 تحليلّانٌّبٌنّالعاللاتّالمعتمدةّعلًّلانونّالتكبٌر 33

 تطبيكّانٌّحلّمسائلّحسابٌةّبسٌطةّعلًّالعدساتّالممعرة 34
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(3ملحك رلم )  

ّ

 زةــــــغـ -اإلسالمية  الجـامعة

 ـياـــــالعل ـدراســـاتالــعمادة 

 ةــــــــــــتربيــــــــلية الـــــــك

 سالتدري رقـوط جمنـاهلسم 
ّ

 

 الموضوع / اختبار للتحكيم

 حفظهّهللاّورعاه،،، .....السيد /ة ......................................................

                                                                

  لسمّالمناهجّوطرقّالتدرٌسّبعنوانمنّجستٌرٌّمومّالباحثّبدراسةّتجرٌبٌةّلنٌلّدرجةّالما
أثر استراتيجيتي التنالض المعرفي و بوسنر في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الفيزيائية "  

 . " لدى طالب الصف الثامن األساسي

ّ ّمتضمنا ،ّ ّتشخٌصٌا ّالؽرضّاختبار ّتطلبّلهذا ّالفٌزٌائٌةولد ٌتعلمهاّالتًٌّجبّأنّّالمفاهٌم

ّ.الثامنّاألساسًّبشكلّصحٌحّطالبّالصؾّ

ونظراّّألهمٌةّرأٌكمّوخبرتكمّفًّهذاّالمجالّّنرجوّمنّسٌادتكمّالتكرمّبالطالعّعلىّأسئلةّ

ّّ-:الختبارّوإبداءّالرأيّمنّحٌثّ

  صالحية أسئلة االختبار لتحديد التصورات الخطأ للمفاهيم الفيزيائية  التي وضعت من

 أجلها.

 تبارسالمة الصياغة اللغوية لالخ. 

 مدى وضوح تعليمات االختبار 

 اجراء ما ترونه لصالح االختبار من اضافة أو حذف أو تعديل . 

ّ

ّشاكرٌنّلكمّحسنّتعاونكم

ّوتفضلواّبمبولّفائكّالحترامّوالعرفان

 الباحث                                                                       

 اسامه عبد الرحيم محمود خله
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لتصوراث الخطأ للمفاهيم الفزيائيت لذي طالب الصف الثامن األساسي يف بعذي اختبار 

 وحذة الضوء و البصرياث

ّ

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 عزيزي التلميذ / ة :

قياس التصورات الخطأ لممفاىيـ الفيزيائية لدي طالب الصف الثامف ييدؼ ىذا االختبار الي 
معد ألغراض البحث العممي , وليس لو عالقة  , وىو األساسي في وحدة ال وء و البصريات
 . فقرة(  ٖٗبدرجتؾ المدرسية وىو مكوف مف ) 

  -ولذا عميؾ االلتزاـ بالتعميمات التالية :

 اقرأ /ي األسئمة بدقة قبل البدء في االجابة.

 اتبع /ي تعميمات كل سؤاؿ.

 أجيب /ي حسب المطموب مف السؤاؿ.

 
...............................................تلميذ/ةاسم ال  

 
.................................................المدرسة  ..  

 
................................صف والشعبة...........ال  

 

 

 

 



 
131ّ

 بياناث أوليت : -1
ّّالمدرسةّ:ّ...........................ّّ....................السمّ:..........

ّّالشعبةّ:ّ.............................ّّالصؾّ:............................

1113ّ/1115ّّالعامّالدراسًّ:ّّّالمبحثّ:ّ..........................

ّّكلٌةّّ)ّّّّّّّّّّّّ(الدرجةّالّّمدةّالختبارّ:ّّّّّّّّّّّّّّدلٌمةّّّّّّّ

 تعليماث االختبار : -2

ّعزٌزيّالطالبّ:

ّالسالمّعلٌكمّورحمةّهللاّوبركاتهّ،،،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمنّفضلنّالرأّالتعلٌماتّالتالٌةّلبلّالشروعّفًّاإلجابةّعنّاألسئلةّ.

 لمّبتعبئةّالبٌاناتّاألولٌةّأولّ. -1

1- ّ ّمن ّالختبار ّا43ٌّتكون ّالختٌار ّنوع ٌّنالشّمفهوماّسؤال ّسؤال ّكل ،ّ لمتعدد

ّالثامنّ ّللصؾ ّالعلوم ّكتاب ّمن ّالثامنة ّالوحدة ّفً ّالمتضمنة ّالمفاهٌم ّمن علمٌا

 الجزءّالثانًّ.

كلّسؤالٌّتكونّمنّشمٌنّ،ّالشكّاألولٌّشملّمفهومٌّتبعهّأربعةّبدائلّأّ،ّبّ،ّجّ -4

ّلختٌارن ّالعلمً ّالسبب ّأو ّالتفسٌر ٌّشمل ّوالذي ّالثانً ّالشك ٌّلٌها ّد لإلجابةّّ،

 .1ّّ،1ّّ،4ّّ،3ّالصحٌحةّفًّالشكّاألولّأسبابّتحملّاألرلامّ

ّالرلمّ -3 ّحول ّدائرة ّضع ّثم ّالشكّاألول ّمن ّالحرؾّالذيّاخترته ّحول ّدائرة ضع

 الذيّتراهّانهٌّمثلّالتفسٌرّاوّالسببّالعلمًّلماّاخترتهّفًّالشكّاألولّ.

5- ّ ّفصل ّفً :ّ ّضوءّامثال ّنرى ّالمطر ّسموط ّاثناء ّفّالشتاء ٌّختفًٌّظهر ّثم جأة

 مصحوباّبصوتّعالّجداٌّظهرّفجأةّثمٌّختفًّهذاّالضوءّ

ّالبرق-بّالرعدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-أ

ّالصاعمةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعاصفة-ج

ّالسببّالعلمًّلظهورّهذاّالضوءّ:

ّاصطدامّالسحبّببعضها-1

ّحدوثّخلخلةّفًّالهواء-1

ّكه-4 ّتفرٌػ ّكبٌرتٌنّحدوث ّبشحنتٌن ّمشحونتٌن ّسحابتٌن ّبٌن ّشراري ربائً

ّمختلفتٌنّّ

ّحدوثّتفرٌػّكهربائًّعلًّشكلّشرارةّكهربائٌةّلوٌة-3

ّ

ّ

ّ

ّ
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 -بنود االختبار : -3

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة في الشك األول ودائرة حول رلم البديل الصحيح في 

 -الشك الثاني من السؤال :

 -لشمس :عند اعتراض جسم ما ألشعة ا -1

ٌّتكونّلهّظلّ-ّبٌّتكونّلهّصورةّ-ّأ

ّنستطٌعّمشاهدةّماّخلفهّ-دّّّّّّتتكونّمنطمةّمعتمةّ-جّّّّ

 و السبب العلمي في ذلن هو :

ّعدمّمرورّأشعةّالشمسّألنهاّتسٌرّفًّخطوطّمستمٌمةّ. -1

ّانّالجسامّمعتمةّ. -1

ّانكسارّالضوءّوتكونّصورةّ. -4

ّاّخلفهّ.الشعةّتنفذّمنّخاللّالجسمّوبتالًّرؤٌةّم -3

ّ

 -عندما يمع الممر بين الشمس واألرض علي استمامة واحدة : -2

ٌّحدثّاللٌلّ-ّبّتتكونّظاهرةّكسوؾّالشمسّّ-ّأ

ٌّشعرّالنسانّبالبرودةّّ-دّّّّّّتحدثّظاهرةّخسوؾّالممرّ-جّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّمنعّسموطّاشعةّالشمسّعلًّالممر -1

ّلشمستكونّظلّللممرّعلًّاألرضّمنعّاشعةّا -1

ّتؽٌرّاألحوالّالجوٌةّ. -4

ّدورانّاألرضّحولّنفسهاّ. -3

ّ

 -اذا أسمط دمحم ضوء مصباح يدوي علي الماء فإن الضوء : -3

ٌّمنعّمنّالمرورّمنّالماءّ-ّبٌّنعكسّ-ّأ

ّالضوءّسوؾٌّتحللّ-دٌّّّّّّّّّّّخترقّالماءّ-جّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو ان الماء :

ٌّعتبرّمادةّعاكسةّ -1

ّمادةّشفافةّوّالضوءٌّنفذّمنّالموادّالشفافةّ.ٌعتبرّّ -1

ٌّحللّالضوءّالًّألوانّالطٌؾّ.ّ -4

ّمتماسنٌّمنعّمرورّالضوءّ.ّ -3

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 -من األمثلة علي األوساط شبه الشفافة : -4

ّالزجاجّالمخشنّ-ّبّالهواءّ-ّأ

ّالخشبّ-دّّّّّّّّّّّّّّّفلزاتّ-جّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّفذّالضوءّمنّخاللهالهواءّلٌّن -1

ّالخشبٌّمنعّدخولّكلّالشعةّالضوئٌةّ. -1

ّالفلزاتّتدخلّكلّالشعةّالناتجةّمنّالضوء -4

ّالزجاجّالمخشنٌّدخلّجزءّمنّالضوءّوٌمنعّجزءّأخر -3

 -اذا كانت سفينة في عرض البحر فإن عدم رؤية السمن في األعماق بسبب : -5

ّصؽرّحجمّالسمنّ-ّبّانّالماءّوسطّمعتمّ-ّأ

زٌادةّسمنّطبمةّّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالماء

ّلونّالماءّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 والسبب العلمي في ذلن هو :

ّانّالماءّوسطٌّمنعّنفاذّمرورّاشعةّالضوءّ -1

ّصؽرّحجمّالسمنّوبتالًّعدمّالمدرةّعلًّالرؤٌة -1

ٌّتنالضّممدارّالضوءّالنافذّمنّالوسطّالشفاؾّبزٌادةّسمكه -4

ّءّوبالتالًّلّنريّالسمنانّالماءّوسطّمعتمٌّعكسّالضو -3

 

 -من األوساط المعتمة : -6

ّالزجاجّ-ّبّالمعادنّ-ّأ

ّالماءّالنمًّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالبمعّالزٌتٌةّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 والسبب العلمي في ذلن هو :

ّانّالمعادنّتمتصّمعظمّالضوءّالسالطّعلٌهاّولّتسمحّبنفاذه -1

ّبسببّلونّالمعادنّالداكن -1

ّلمعادنّولوتهابسببّصالبةّا -4

ّلونّالزجاج -3
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احمد يحاول تسليط ضوء الشمس علي حائط باستخدام المرآة فان ما يموم به  -7
 -هو :

ّانعكاسّالضوءّ-ّبّانكسارّالضوءّّ-ّأ

ّامتصاصّالضوءّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّانحراؾّالضوءّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 والسبب العلمي في ذلن هو :

ّةٌّنكسرالضوءّعندماٌّصطدمّبالمرآ -1

ّالضوءّعندّسموطهّعلًّالمرآةٌّرتدّمماٌّمكنهّمنّالتحكمّفٌه -1

ّالمرآةّتعملّعلًّحرؾّاشعةّالضوء -4

ّالمرآةّتمتصّاشعةّالشمسّ -3

 

 -سبب رؤية االجسام من حولنا : -8

ّانعكاسّالضوءّعنّالجسام-بّانكسارّالضوءّعلًّالجسام-أ

ّراءاشعةّفوقّالحم-دّاشعةّتخرجّمنّالعٌنّالًّالجسام-ج

 والسبب العلمي في ذلن هو :

ّانعكاسّاشعةّالضوءّعلًّالجسامّومنّثمّترتدّالًّالعٌن -1

ّخروجّالشعةّمنّالعٌنّالًّالجسام -1

ّسموطّالشعةّعلًّالعٌنّثمّتنعكسّعلًّالجسام -4

ّانّالجسامّترسلّاشعةّ -3

 -عند اسماط حزمة ضوئية من للم ليزر علي مرآة مستوية فإن : -9

ٌنعكسّبزاوٌةّاكبرّمنّزاوٌةّّ-ّبّنفسّالزاوٌةالضوءٌّنعكسّبّ-ّأ
ّالسموط

الضوءٌّنعكسّبزاوٌةّاصؽرّمنّ-ج

ّزاوٌةّالسموط

ٌّنعكسّبايّزاوٌة-د

 -والسبب العلمي في ذلن :

ّلّتوجدّعاللةّبٌنّزاوٌةّالسموطّوالنعكاس -1

ّزاوٌةّالسموطّاكبرّمنّزاوٌةّالنعكاس -1

ّزاوٌةّالسموطّاصؽرّمنّزاوٌةّالنعكاس -4

ّلسموطّ=ّزاوٌةّالنعكاسزاوٌةّا -3
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 -عند سموط االشعة علي اجسام مصمولة مستوية فإنها تنعكس : -11

ّانعكاسّمنتظمّ-ّبّبشكلّمشتتّ-ّأ

ّلّتنعكسّوتبمًّمستمرةّّ-دّّّّّّانعكاسّؼٌرّمنتظمّ-جّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن :

ّانّالسطحّالمنتظمةّتعكسّالشعةّبشكلّمتشتت -1

ّالشعةّبشكلّؼٌرّمنتظمّانّالسطحّالمنتظمةّتعكس -1

ّانّالسطحّالمنتظمةّتعكسّالشعةّبشكلّمنتظم -4

ّاجتماعّالسببٌنّالتشتتّوالنعكاسّالؽٌرّمنتظم -3

 

 

 عند النظر في مرآة مستوية فأننا نشاهد صورة : -11

ّمعتدلةّتماثلّالجسمّ-ّبّمكبرةّمعتدلةّحمٌمٌةّ-ّأ

ّمعتدلةّمصؽرةّ-دّّّّّّتبتعدّمسافةّكبٌرةّعنّالمرآةّ-جّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن :

ّالخٌلةّالمتكونةّفًّالمرآةّالمستوٌةّتكونّمماثلةّومعتدلة -1

ّالمرآةّالمستوٌةّتصؽرّالجسام -1

ّالمرآةّالمستوٌةّتعملّعلًّتمرٌبّالصورة -4

ّالخٌلةّالمتكونةّفًّالمرآةّالمستوٌةّتكونّممولبةّومكبرة -3

 

درجة فان عدد  61عند وضع مرآتين مستويتين بينهما الزاوية المحصورة  -12
 االخيلة المتكونة يساوي :

ّثالثّاخٌلةّ-ّبّخٌالّواحدّ-ّأ

ّخمسةّاخٌلةّّ-دّّّّّّسبعةّاخٌلةّّ-جّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن:

1ّّ-/هـ91ّانّعددّالخٌلةٌّساويّ -1

1ّّ-/ّهـ461ّانّعددّالخٌلةٌّساويّ -1

1ّّ-/ّهـ111ّّانّعددّالخٌلةٌّساويّ -4

ّهـّ/461ّّانّعددّالخٌلةٌّساويّ -3
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 -اذا طلب منن رؤية شيء ما امام الجدار تستخدم جهاز : -13

ّالفولتمٌترّ-ّبّالمٌكروسكوبّ-ّأ

ّالممرابّّ–دّّّّّّّالبرٌسكوبّ–جّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن :

ّاحتوائهّعلًّعدساتّتكبرّالجسام -1

ّألنهٌّستخدمّفًّتكبٌرّالجسامّالدلٌمة -1

ّمعا1+1ّ -4

الشعةّّوبالتالًّتمكنناّألنهٌّحتويّمراٌاّتعملّعلًّعكسّ -3
ّمنّالرؤٌا

 

 اذا تفحصت المصباح االمامي لسيارة فإنه يحتوي : -14

ّعدساتّ-ّبّمراٌاّممعرةّ-ّأ

ّمراٌاّمستوٌةّ-دّّّّّّمراٌاّمحدبةّ-جّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن حتي:

ّتجمعّالشعةّالصادرةّمنّالمصباحّ -1

ّتفرقّالشعةّالصادرةّمنّالمصباحّبشكلّأوسعّ -1

ّشعةّالصادرةّمنّالصباحّدونّتفرٌمهاتعكسّالّ -4

ّتعكسّضوءّالسٌاراتّالخرىّ -3

 

اذا وضعت جسم يبعد عن المرآة الممعرة يساوي بعدها البؤري يتكون له  -15
 خيال :

ّمكبرّمملوبّوهمًّ-ّبّمكبرّمعتدلّّوهمًّ-ّأ

ّحمٌمًّمملوبّمساوّلطولّالجسمّ–دّّّّّّّمكبرّمعتدلّحمٌمًّّ-جّّّّ

اذا كان بعد الجسم مساوى للبعد البؤري للمرآة الممعرة  والسبب العلمي في ذلن انه

 -يتكون خيال :

ّحمٌمًّمملوبّمساوّلطولّالجسم -1

ّمكبرّمعتدلّوهمً -1

ّمكبرّمملوبّحمٌمً -4

ّمصؽرّمعتدلّحمٌمًّ -3
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 -الصيغة الرياضية للمانون العام للمرايا هي : -16

ّّ-ّبّّ-ّأ

ّّ-دّّّّّّّّ-جّّّّ

 والسبب العلمي في ذلن :

1- ّ

1- ّ

4- ّ

3- ّ

 

 -تحسب لوة التكبير في المرايا من العاللة : -17

ّسّ/ّعّ-ّبّسّ/ّصّ-ّأ

ّعّ/ّصّّ–دّّّّّّّّّّّصّ/ّسّ-جّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّخٌالّلوةّالتكبٌرّ=ّطولّالجسمّ/ّطولّال -1

ّلوةّالتكبٌرّ=ّطولّالجسمّ/ّالبعدّالبؤري -1

ّلوةّالتكبٌرّ=ّالبعدّالبؤريّ/ّطولّالخٌال -4

ّلوةّالتكبٌرّ=ّطولّالخٌالّ/ّطولّالجسم -3

 

أراد احمد ان يمسن بسمكة موجودة في حوض األسمان الذي يعتني به  -18
 -وعندما حاول ان يمسكها وجد ان :

ّالسمكةّلرٌبةّمنّالمكانّالذيّرآهاّفٌه-بٌّهالسمكةّبعٌدةّعنّالمكانّالذيّرآهاّف-أ

ّالسمكةّلرٌبةّمنّسطحّالماءّ-دّالسمكةّموجودةّفًّنفسّالمكان-ج

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّتوجدّالسمكةّفًّالوضعّالحمٌمًّلهاّ. -1

ّالسمكةّتوجدّاعلًّمنّمكانهاّالحمٌمًّ. -1

ٌّحدثّذلنّبسببّانكسارّاشعةّالضوءّ. -4

ّصحٌحّ.4ّو1ّّماّذكرّفًّ -3
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 وضع محمود ملعمة في كوب به ماء فظهرت وكأنها مكسورة والسبب : -19

ّانعكاسّاشعةّالضوءّ-ّبّانكسارّاشعةّالضوءّ-ّأ

ّسٌرانّالضوءّفًّخطّمستمٌمّ-دّّّّّّّّّّّألنناّنرىّامتدادّالشعةّ-جّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ٌّحدثّذلنّبسببّانعكاسّالضوء -1

ّنظرّمحمودٌحدثّذلنّبسببّضعؾّ -1

ٌّحدثّذلنّلنّالشعةّتؽٌرّاتجاهاّعندّمرورهاّبالماء -4

ّصحٌح1ّو1ّّماّذكرّفًّ -3

 

درجة ثم انكسر في الماء فان زاوية  45اذا سمط شعاع ضوئي بزاوية  -21
 -االنكسار تكون :

ّدرجة35ّاللّمنّّ-ّبّدرجة35ّّ-ّأ

ّدرجة91ّّاكبرّمنّّ-جّدرجة35ّاكبرّمنّّ-ج

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّكلماّزادتّكثافةّالضوئٌةّللوسطّللّممدارّزاوٌةّالنكسارّللشعاعّالمنكسر -1

ّزاوٌةّالنكسارّفًّالماءّاكبرّمنّزاوٌةّالسموطّفًّالهواء -1

ّزاوٌةّالنكسارّفًّالماءّ=ّزاوٌةّالسموطّفًّالهواء -4

ّلّعاللةّلكثافةّالماءّوالهواءّفًّالنكسارّ -3

 :العدسة التي تسمي بالعدسة المجمعة هي  -21

ّالعدسةّالمحدبةّ-ّبّالعدسةّالمستوٌةّ-ّأ

ّالعدسةّالكروٌةّ-دّّّّّّّّّّّّّّّالعدسةّالممعرةّ-جّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب في ذلن هو :

ّانّالعدسةّالمستوٌةّتعملّعلًّتجمٌعّالشعة -1

ّانّالعدسةّالممعرةّتعملّعلًّتجمٌعّالشعة -1

ّانّالعدسةّالمحدبةّتعملّعلًّتجمٌعّالشعة -4

ّمعا1ّّ+1ّّ -3
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 النمطة التي ال يحدث للشعاع الضوئي المار بها أي انكسار هي : -22

ّبؤرةّالعدسةّ-ّبّالمركزّالبصريّللعدسةّ-ّأ

ّمركزّالتكورّللمرآةّ-دّّّّّّّّّّّّّّّلطبّالمرآةّّ-جّّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو ان الشعاع المار :

ّاّهوبمركزّتكورّالمرآةّلٌّنكسرّالضوءّوٌبمًٌّسٌرّكم -1

ّفًّبؤرةّالعدسةٌّمرّكماّهوّولٌّنكسر -1

ّفًّلطبّالمرآةّلٌّنكسرّوٌبمًٌّسٌرّكماّهو -4

ّبالمركزّالبصريّلٌّنكسرّوٌبمًٌّسٌرّكماّهو -3

اذا وضع جسم امام عدسة محدبة علي بعد اكبر من مثلي البعد البؤري  -23
 يتكون له خيال :

ّوهمًّمملوبّمصؽرّ-ّبّحمٌمًّمكبرّمعتدلّ-ّأ

ّحمٌمًّمملوبّومصؽرّ-دّّّّّّّّّّّّّّّوهمًّمكبرّمعتدلّ-جّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن اذا كانت  :

ّعٌّتكونّخٌالّحمٌمًّمكبرّمعتدل1ّسّ<ّ -1

ّعٌّتكونّخٌالّحمٌمًّمملوبّمصؽر1سّ<ّ -1

ّعٌّتكونّخٌالّوهمًّمكبرّمعتدل1سّ< -4

ّعٌّتكونّخٌالّوهمًّمملوبّمصؽر1سّ< -3

 

 ة يتكون لها دائما خيال :اذا وضع جسم امام عدسة ممعر -24

ّوهمًّمعتدلّمصؽرّ-ّبّحمٌمًّمعتدلّمكبرّ-ّأ

ّحمٌمًّمملوبّمصؽرّ-دّّّّّّّّّّّّّّّوهمًّمملوبّمكبرّ-جّّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو العدسة الممعرة تكون دائما خيال :

ّوهمًّمعتدلّمصؽرّ-1

ّحمٌمًّمملوبّمصؽرّ-1

ّمًّمملوبّمكبروهّ-4ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّحمٌمًّمعتدلّمكبرّ-3ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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سم فان بعد  4ممعرة بعدها البؤري  مرآةسم من  6وضع جسم علي بعد  -25

 الخيال يكون :

ّسم6ّّ-ّبّسم11ّّّ-ّأ

ّسم11ّّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّسم3ّّ-جّّّّّّّّّّّّّ

 والسبب العلمي في ذلن هو :

ّعدّالجسمّعنّالعدسةانّبعدّالخٌالٌّساويّب -1

1- ّ

ّانّبعدّالخٌالٌّساويّالبعدّالبؤري -4

ّانّبعدّالخٌالّ=ّبعدّالجسمّ+ّالبعدّالبؤري -3

 

 في حالة طول النظر يرى المريض : -26

ٌّريّالجسامّالبعٌدةّولٌّريّالمرٌبةّ-ّبّالجسامّالمرٌبةّولٌّريّالبعٌدةّ-ّأ

ّلٌّريّالبعٌدةّولّالمرٌبةّ-دٌّّّّّّريّالجسامّالبعٌدةّوالمرٌبةّ-جّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّتكونّالخٌلةّامامّالشبكٌة -1

ّتكونّالخٌلةّعلًّالشبكٌة -1

ّتكونّالخٌلةّخلؾّالشبكٌة -4

ّلّتتكونّاخٌلةّمطلما -3

 
 لتصحيح لصر النظر نستخدم العدسات : -27

ّالمحدبةّ-ّبّالملتوٌةّ-ّأ

ّممعرةالّ-دّّّّّّّّّّّّّّّالمستوٌةّ-جّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّلنّالعدساتّالممعرةّتفرقّالشعةّ -1

ّلنّالعدساتّالممعرةّلّتؽٌرّمسارّالشعة -1

ّلنّالعدساتّالمحدبةّتجمعّالشعة -4

ّنستخدمّمراٌاّلمعالجةّلصرّالنظر -3

 
 
 
 



 
151ّ

 من اآلالت البصرية : -28

ّالمجهرّاللكترونًّ-ّبّالمجهرّالبسٌطّ-ّأ

ّجمٌعّماّسبكّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنظاراتالّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّجمٌعّماّسبكّتستخدمّفًّالرؤٌة -1

ّتوجدّعدساتّمحدبةّفًّالمجهرّ -1

ّبسببّاحتواءّالمجهرّالبسٌطّعلًّعدسةّممعرة -4

ّتوجدّعدساتّممعرةّفًّالمجهرّالتشرٌحً -3

 

 -تتشابه عين االنسان مع : -29

ّالمجهرّالبسٌطّ-ّبّالممرابّ-ّأ

ّالعدسةّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالكامٌراّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 والسبب العلمي في ذلن هو :

ّألنهاّتعملّعلًّتكوٌنّاخٌلةّمكبرةّمثلّالممراب -1

ّألنهاّتكونّاخٌلةّحمٌمٌةّعلًّالفٌلمّالحساسّكماّالعٌنّتكونّاخٌلةّعلًّالشبكٌة -1

ّهاّومبدأّعملهاّألنهاّتتشابهّفًّاألجزاءّالرئٌسٌةّالتًّتتكونّمن -4

ّمعا4ّّو1ّّ -3

 
 -فانه ينعكس بزاوية : 41اذا سمط شعاع ضوئي علي سطح عاكس بزاوية  -31

ّصفرّ-ّب11ّّ-ّأ

31ّّ-د111ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

1ّزاوٌةّالسموطّ=ّزاوٌةّالنعكاسّ/ -1

ّزاوٌةّالسموطّ=ّشعؾّزاوٌةّالنعكاس -1

ّلنعكاسّ=ّزاوٌةّالسموطزاوٌةّا -4

ّزاوٌةّالنعكاسّ–111ّزاوٌةّالسموطّ=ّ -3
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 العدسة التي تسمي بالعدسة المفرلة هي :  -31

ّالعدسةّالمحدبةّ-ّبّالعدسةّالمستوٌةّ-ّأ

ّالعدسةّالكروٌةّ-دّّّّّّّّّّّّّّّالعدسةّالممعرةّ-جّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّلًّتجمٌعّالشعةانّالعدسةّالمستوٌةّتعملّع -1

ّانّالعدسةّالممعرةّتعملّعلًّتشتٌتّالشعة -1

ّانّالعدسةّالمحدبةّتعملّعلًّتجمٌعّالشعة -4

ّمعا1ّّو1ّّ -3

 

  -اذا نظرت الي السطح الداخلي للمعلمة فإنن تشاهد صورتن : -32

ّمملوبةّمصؽرةّ-ّبّمعتدلةّمكبرةّ-ّأ

ّلةّمصؽرةمعتدّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمملوبةّمكبرةّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 والسبب العلمي في ذلن هو ان السطح الداخلي للمعلمة يمثل مرآة :

ّمحدبةّتكبرّالجسام -1

ّمستوٌةّتصؽرّالجسام -1

ّمحدبةّتصؽرّالجسام -4

ّممعرةّتصؽرّالجسام -3

 

سم  21سم من عدسة فتكون له خيال علي عبد  11وضع جسم علي بعد  -33
 -من العدسة فإن لوة التكبير هي :

ّرةم1ّّ-ّبّمرة1.5ّّ-ّأ

ّمرةّواحدةّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمرات4ّّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 -والسبب العلمي في ذلن هو :

ّانّلوةّالتكبٌرّ=ّبعدّالخٌالّ/ّبعدّالجسم -1

ّانّلوةّالتكبٌرّ=ّبعدّالجسمّ/ّبعدّالخٌالّ -1

11ّانّلوةّالتكبٌرّ=ّ)بعدّالجسمّ+ّبعدّالخٌال(/ -4

11ّالجسم(ّ/ّبعدّ–انّلوةّالتكبٌرّ=ّ)بعدّالخٌالّ -3
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سم فإن  11سم من عدسة ممعرة بعدها البؤري  31اذا وضع جسم علي بعد  -34
 -بعد خياله يساوي :

ّسم7.5ّ+ّ-ّبّسم7.5ّ-ّ-ّأ

ّسم15ّ+ّّّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسم15ّّ-ّّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 والسبب العلمي في ذلن هو :

ّ/س1/عّ=1ّّ/صّ+1ّ -1

ّ/ع1/صّ=1ّ/سّ+1ّ -1

ّسّ+ّصّ=ّع -4

ّ=ّسّ+ّصع1ّ -3

 
 

 الباحث                                                                                     

 أسامة  خله     
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(4ملحك رلم )  

 بشميه الفيزيائيةللمفاهيم  الخطأاإلجابات الصحيحة الختبار تشخيص التصورات 

 البند رلم

 االختباري

 البند رلم الصحيحة اإلجابات

 االختباري

 الصحيحة اإلجابات

 الثاني الشك األول الشك الثاني الشك األول الشك
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(5ملحك رلم )  

 لائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

 

ّ

 مالحظة  /
 ف ا ستاذ ال اضل شارؾ فا تحكيـ االختبار ودليل المعمـ معا . بالمة ** ىذا يعنا 

ّ

 
 
 

 
 ـ
 

 التخصص الدرجة العممية االسـ
 مكاف العمل

 مزة -الجامعة اإلسالمية  –قسـ المناىج وطرؽ التدريس   ستاذ دكتور   . د . بزو ب انة ٔ
 مزة -الجامعة اإلسالمية  –قسـ المناىج وطرؽ التدريس  دكتور ستاذ  د . فتحية المولوّ.   ٕ
 مزة -الجامعة اإلسالمية  –قسـ المناىج وطرؽ التدريس  دكتور ستاذ  . ببد المعط  ا ما  .د ٖ
 مزة - الجامعة اإلسالمية –قسـ المناىج وطرؽ التدريس   ستاذ مشارؾ د . إبراىيـ االسطل ٗ
 مزة -جامعة االزىر  –قسـ المناىج وطرؽ التدريس  دكتور ستاذ  د . بطا درويشّ.   ٘
 مزة -جامعة ا قص   –قسـ المناىج وطرؽ التدريس  مسابد ستاذ  د . يحيا  بو جحجوح ٙ
 مزة -جامعة ا قص   –قسـ المناىج وطرؽ التدريس  دكتور ستاذ  د . محمود ا ستاذّ.   ٚ
 مدرس فا مدرسة اليرموؾ اإلبدادية ب –تعميـ العموـ  بكالوريوس ق **  . وساـ صال ٛ
 مدرس فا مدرسة اليرموؾ اإلبدادية ب –تعميـ العموـ  بكالوريوس   . باىد الدوس ** ٜ
 مدرس فا مدرسة اليرموؾ اإلبدادية ب –تعميـ العموـ  بكالوريوس   . فيصل شعباف ** ٓٔ
 مدرس فا مدرسة ذكور صالح الديف اإلبدادية   –تعميـ العموـ  لادبموـ با   . ببدهللا حجو ** ٔٔ
 مدرس فا مدرسة ذكور صالح الديف اإلبدادية   –فيزياء  بكالوريوس   .  سامة زقوت ** ٕٔ
 مديرية التربية والتعميـ خانيونس –مشرؼ تربوؼ  –كيمياء  ماجستير   . إبراىيـ رمضاف ** ٖٔ
 مدرس فا مدرسة ببدهللا بف رواحة –تعميـ بموـ  تيرماجس   .   اصالف ** ٗٔ
 معمـ بمـو فا جمعية المست بل –تعميـ العموـ  ماجستير   . زكريا العبسا ** ٘ٔ
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(6ملحك رلم )  

يت التناقض املعريفدليل املعلن وفقا السرتاتيج  

 

الضىء والبصرياث –يف الىحدة الدراسيت الثاهنت   

  

 يف هادة العلىم العاهت للصف الثاهن األساسي

 

 اجلزء الثاني

 

 إعداد الباحث

 أساهت عبد الرحين حموىد خله

 
2014 / 2015 
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 الفصل األوؿ / ال وء

 المو وع / انتقاؿ ال وء

 األىداؼ السموكية :

 عد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :يتوق  مف الطالب ب

 .يبيف كيف ينت ل الضوء فا وسط ما  -
 يعدد بعض الظواىر المتعم ة بانت اؿ الضوء فا خطوط مست يمة . -

 المتطمبات االساسية :

 كيف ينت ل الضوء ؟ -ما ىو مصدر ا ساسا لمضوء ؟         -
 ما ىا  ىـ خصائص الضوء ؟ -

 الوسائل التعميمية:

 –رابط  –ورؽ ش اؼ  –طاولة  –كتاب  –مصباح ضوئا  –ستارة  –  كرتوف قط –شمعة 
 صورة . –قطعة ن ود معدنية  –لوح زجاج ش اؼ  –حوض بو ماء 

 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التناقض : 

 مشاركة الطالب 
 ت ابل الطالب

 -ي ـو المعمـ بإل اء ا سئمة التالية : 

 
؟ ىل يسير الضوء فا خطوط مست يمة اـ يسير فا خطوط كيف ينت ل الضوء 

 متشتتة ؟ وما ىو دليمؾ بما ذلؾ ؟

 
يترؾ المعمـ الطمبة ليجيبوا بف ا سئمة وي ـو المعمـ بزيادة دافعيتيـ و حةيـ 

 بما المشاركة .
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 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة البحث عف حل التناقض : 

 مالحظة
 

المعمـ مف وجود اختالفات فا كيف يسير الضوء مف خالؿ إجابات بعد اف ت كد 
 الطالب وتركزت بعض اإلجابات حوؿ :

 الضوء يسير فا خطوط متشتتة 

 : 58ص حة  1ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  

 تسجيل بيانات 
تنبؤ ماذا سوؼ 
 يحدث

 
 ض  قط  كرتوف ةالث بحيث تكوف الة وب الةالةة بما خط مست يـ -

 
 نظر لمشمعة مف خالؿ الة وب الموجودة فا ج ن -

 ونس ؿ الطالب ا سئمة التالية ؟ 

 ىل تشاىد ضوء الشمعة ؟ 

 ما ىو ت سيرؾ لذلؾ ؟ 

  2ي ـو المعمـ  يضا بإجراء نشاط رقـ  

ت ابل الطالب 
واةارة انتباه الطالب 
 م  التجربة 

 احضار ورؽ كرتوف  

   ن وـ بجعل الطالب يشاىدوا مف خالليا  ن وـ بم يا بما شكل  سطوانة 

 ونس ؿ الطالب التالا : ىل تشاىد السبورة التا  مامؾ ؟ 

  ىل تشاىد الطالب الذؼ يجمس بجوارؾ ؟ ما ت سيرؾ لذلؾ ؟ 

 
 

 مرحمة التوصل الي حل التناقض :
 

 بعد اجراء التجربة والتح ق مف النتائج يتوصل الطالب ب ن سيـ الا حل  
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 قض ويتضق بندىا لمطالب اف الضوء يسير فا خطوط مست يمة .التنا

 
ويكوف الطالب اكتسب ميارات اجراء التجربة ووصل الا االتزاف المعرفا وي وـ 
المعمـ بإةراء معمومات الطالب ب ف مف ضمف الظواىر التا توضق ذلؾ تكوف 

 الظل وظاىرة الكسوؼ و الخسوؼ 
 

 التقويـ الختامي :

 :اكمل ال راغ 

 يسير الضوء فا ............................................ -1
مف الظواىر التا ت سر  ف الضوء يسير فا خطوط مست يمة ............... و  -2

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

 الفصل األوؿ / ال وء

 المو وع / سموؾ ال وء في األوساط المختمفة

 األىداؼ السموكية :

 نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف : يتوق  مف الطالب بعد

 توضق الم صود بالوسط الش اؼ والمعتـ . -
 . تحدد العالقة بيف سمؾ الوسط الش اؼ وم دار الضوء النافذ خاللو -
 تصف سموؾ الضوء فا ا وساط المعتمة . -

 المتطمبات االساسية :

 مف الشواىد بما انت اؿ الضوء فا خطوط مست يمة ....... و ....... -
 كوف الظل بندما يعترض الضوء جسـ ...........................يت -
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 الوسائل التعميمية:

 صور  –ش افيات  –كتاب  –ماء  –حوض  –قطعة ن ود  –لوح زجاجا 

 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التناقض : 

 مشاركة الطالب 
 ت ابل الطالب
 إلجابة بف االسئمة

 
ات لصور  وساط مختم ة  وطالب ي ـو بإس اط ضوء ي ـو المعمـ بعرض ش افي

بما ىذه الش افيات ويترؾ الطالب يتناقشوف لماذا ين ذ الضوء فا صور وصور 
  خرػ ال ين ذ ؟

 

وما ال رؽ بيف الوسط الش اؼ والمعتـ ؟ وما دليمؾ بما  ف الضوء ين ذ مف 
 الوسط الش اؼ

 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 لبحث عف حل التناقض :مرحمة ا 

 مالحظة
 

بعد اف يستم  المعمـ إلجابات الطالب يجد وجود تناقض واختالؼ بيف 
اإلجابات حيث تركزت اإلجابة حوؿ  ف الضوء ال ين ذ بل ينكسر بمييا واف 

 ا وساط المعتمة والش افة تن ذ الضوء بن س الم دار  

 يل بيانات تسج : 62ص حة  4ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  
تنبؤ ماذا سوؼ 
 يحدث

ت ابل الطالب 

 
 ض  قطعة الن ود بيدؾ وارفعيا اماـ بينؾ ؟ ىل تشاىدىا بوضوح ؟ -

امسؾ لوح زجاج بيدؾ الةانية وانظر الا قطعة الن ود مف خالليا ؟ ىل  - 
 ما زلت تشاىد قطعة الن ود ؟
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الماء وانظر اليو مف ا بم  ىل تشاىد ض  قطعة الن ود فا حوض  - 
 قطعة الن ود ؟

واةارة انتباه الطالب 
 م  التجربة 

  

 
نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ ويالحع الطالب استخداـ 

 ةالث  وساط مختم ة .

 مرحمة التوصل الي حل التناقض : 

 
بعد اجراء التجربة والتح ق مف النتائج يتوصل الطالب ب ن سيـ الا حل 

ضق بندىا لمطالب اف ىناؾ ةالث  نواع مف ا وساط وىا الش افة التناقض ويت
 والمعتمة وشبو الش افة 

 

 

 ويتوصل الطالب الا العالقة التالية : 

يتناقض م دار الضوء النافذ مف الوسط الش اؼ بازدياد  سمكو ويتعرؼ بعدىا 
 الا سموؾ الضوء فا ا وساط المختم ة .

 

 التقويـ الختامي :

 ا وساط الش افة والمعتمة وشبو الش افة مف حيث  : قارف بيف 
 التعريف -
 سموؾ الضوء -
 امةمة بمييا  -

 
 
 
 
 
 



 
161ّ

 ال وءانعكاس /  الثانيالفصل 

 المو وع / انعكاس ال وء في الوسط الواحد

 األىداؼ السموكية :

 يتوق  مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :

 توض  الم صود بانعكاس الضوء . -
 تذكر فوائد انعكاس الضوء . -
 ت رؽ بيف االنعكاس المنتظـ ومير المنتظـ . -
 تستنتج قانوف انعكاس الضوء . -

 المتطمبات االساسية :

 تصنف ا وساط حسب ن اذ الضوء منيا الا ............ و ........... و. ......... -
 كمما قل م دار الضوء النافذ كمما .................... سمكو . -

 وسائل التعميمية:ال

 –مصدر ضوئا  –رسـ توضيحا  –كتاب  –قمـ ليزر  –من مة ىندسية  –مروة مستوية 
 ورؽ  لمنيوـ .

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التناقض : 

 مشاركة الطالب 
 ت ابل الطالب
 إلجابة بف االسئمة

 
مستوية  ي ـو المعمـ بعرض نشاط حيث ي وـ بتوجيو شعاع ضوئا الا مروة

ويالحع الطالب تغير مسار الضوء بندىا يطرح المعمـ ما سبب تغير مسار 
 الضوء مف ن طة الا ن طة اخرؼ ؟ كيف نستطي  رؤية ا شياء مف حولنا ؟ 

 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ 
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 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 عف حل التناقض : مرحمة البحث 

 مالحظة
 

بعد اف يستم  المعمـ إلجابات الطالب يجد وجود تناقض واختالؼ بيف 
اإلجابات حيث تركزت اإلجابة حوؿ  ف الضوء ارتد بسبب اصطدامو واختمف 
 الطالب فا كيف نرػ ا شياء فمعظـ الطمبة اجابوا اننا نرػ بواسطة العيف    

 : 67ص حة  6ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  

 تسجيل بيانات 
تنبؤ ماذا سوؼ 
 يحدث

ت ابل الطالب 
واةارة انتباه الطالب 
 م  التجربة 

ض  المروة المستوية بشكل بمودؼ بما سطق الطاولة فا مرفة   - 
 مظممة 

 
 ةبت المن مة فا وض  اف ا بما المروة   -

وجو حزمة مف الضوء مف مصدر ضوئا ليزر واجعميا تالمس سطق  - 
  مة وتس ط بما المروة بند ن طة اخرؼ المن

 
 قس باستخداـ المن مة الزاوية المحصورة بيف الشعاع الساقط والم اـ -

 
نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة وتسجيل 
 مالحظتيـ بندما نغير زاوية الس وط ماذا سوؼ يحدث لزاوية االنعكاس ؟

 حل التناقض : مرحمة التوصل الي 

 
بعد اجراء التجربة والتح ق مف النتائج يتوصل الطالب ب ن سيـ الا حل 
التناقض ويتضق بندىا لمطالب الضوء ينعكس مف وسط لوسط اخر وزاوية 

 الس وط تساوؼ زاوية االنعكاس  
 

  ويتوصل الطالب الا اننا نرػ مف خالؿ الضوء المنعكس وليس مف العيف 

 مف فوائد انعكاس الضوء .............. و ................ي  : التقويـ الختام
 م              الزاوية المحصورة بيف الشعاع المنعكس والعمود الم اـ مف ن طة الس وط
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 ال وءانعكاس /  الثانيالفصل 

 المو وع / المرايا المستوية

 األىداؼ السموكية :

 قادرا بما  ف : يتوق  مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف 

 تصنف المرايا . -
 توضق الم صود بالمر ة المستوية . -
 . تحدد ص ات االخيمة فا المرايا المستوية -
 حل مسائل بسيطة بما قانوف تكةير االخيمة . -

 المتطمبات االساسية :

 مف فوائد انعكاس الضوء ................. و ............... -
 حد بعد س وطو بمس سطق مص وؿ ب .......يطمق بما انعكاس الضوء فا اتجاه وا -

 الوسائل التعميمية:

 رسـ توضيحا  –كتاب  –شمعة  –ورؽ مربعات –مروة مستوية 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التناقض : 

 مشاركة الطالب 
 ت ابل الطالب
 إلجابة بف االسئمة

 

 ي وـ بطرح ا سئمة التالية :

لمستوية وتنظر فييا ماذا تشاىد ؟ كيف تكوف خياال بندما ت ف اماـ المر ة ا
 لجسمؾ داخل المروة ؟ لماذا الخياؿ معكوس ؟  

 
 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ

 



 
165ّ

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة البحث عف حل التناقض : 

 مالحظة
 

جابات الطالب يجد وجود تناقض واختالؼ بيف بعد اف يستم  المعمـ إل
اإلجابات حيث تركزت اإلجابة حوؿ اف الخياؿ المتكوف الف المروة ترسـ صورة 

 لنا وبعضيـ قاؿ اف انعكاس الخياؿ  ننا ن ف بشكل خاطئ 

 :72ص حة 9ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  

 تسجيل بيانات 
تنبؤ ماذا سوؼ 
 يحدث

ت ابل الطالب 
انتباه الطالب  واةارة

 م  التجربة 

 
 ض  شمعة بما ورقة مربعات فا وض  ر سا اماـ مروة مستوية   -

 
 5حدد بدد المربعات التا تبتعد بيا الشمعة بف المروة ولتكف   -

 
 الحع خياؿ الشمعة المتكوف واجب بف ا سئمة التالية : -
شمعة قارف بيف طوؿ ال -ما بدد المربعات التا يبتعد بيا الخياؿ ؟  -

ىل الشمعة خياؿ معتدؿ اـ خياؿ  –وطوؿ الخياؿ ؟ ماذا تالحع . 
 م موب ؟ 

 
 انظر لممروة وارف  يدؾ اليمنا    ؼ اليديف تحركت فا الصورة ؟ -

 
نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة وتسجيل 

 مالحظتيـ ؟ ومف ةما اإلجابة بف ا سئمة 

 صل الي حل التناقض :مرحمة التو  

 

بعد اجراء التجربة والتح ق مف النتائج يتوصل الطالب ب ن سيـ الا حل 
التناقض ويتضق بندىا لمطالب ص ات االخيمة المتكونة فا المرايا المستوية 
وىا مماةل لمجسـ فا الطوؿ ومعتدؿ ومعكوس جانبيا ويتضق ليـ اف الخياؿ 

 تكوف بسبب انعكاس الضوء الساقط
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 يتوصل الطالب قانوف تكةير ا خيمة بندما ن وـ بزيادة او ت ميل الزاويةو  

  حيث ىػ ىا الزاوية 1 -/ ىػػ 369وال انوف ينص بما بدد االخيمة =  

 التقويـ الختامي :

 نواع ......... و ........ و ....... و المروة المستوية قطعة مف الزجاج ليا   3تصنف المرايا الا  -
 كس ........ ...... يع

 ص ات الخياؿ فا المروة المستوية ........ و....... و....... و........... -
 39- 99 – 49احسب بدد االخيمة المتكونة فا مروتيف بندما تكوف الزاوية بينيما 

 

 ال وءانعكاس /  الثانيالفصل 

 المو وع / المرايا الكروية ) المقعرة والمحدبة(

 األىداؼ السموكية :

   مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :يتوق

 توضيق الم صود بالمرايا الم عرة والمحدبة . -
 تتعرؼ الا بعض المصطمحات المتعم ة بالمرايا . -
 . تتب  سموؾ الشعاع الساقط والمنعكس بما المرايا الم عرة والمحدبة -
 لممرايا وتطبيق بميو تعدد خصائص االخيمة المتكونة  و التوصل الا ال انوف العاـ -

 المتطمبات االساسية :

  نواع ...............   ..............  ................ 3تصنف المرايا الا  -
 ص ات االخيمة فا المرايا المستوية ...............   ..............   ......... -

 

 الوسائل التعميمية:
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مسطرة  –ستارة  -شمعة   –كتاب مدرسا  –رسـ تخطيطا  -ممع ة  –مرايا كروية متنوبة 
 رسومات توضيحية –

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التناقض : 

مشاركة 
 الطالب 
ت ابل 
 الطالب
إلجابة بف 
 االسئمة

 
ي وـ بعرض نوبيف مف المرايا المختم ة ويخبر الطالب انيـ يختم وف ؟ ي وـ  المعمـ 

طالب ينظروف مف خالليـ ليشاىدوا الخياؿ المتكوف ؟ بوض  ممع ة و مروتيف ويجعل ال
 ي ربيا ويبابدىا ويجعل الطالب يالحظوف التغير فا الخياؿ ؟ 

 

 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ

 

 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة البحث عف حل التناقض : 

 مالحظة
 

يستم  المعمـ إلجابات الطالب يجد وجود تناقض واختالؼ بيف اإلجابات حيث  بعد اف
اختمف الطالب فا المرايا المحدبة وابتبروىا م عرة والعكس و اصبق لدييـ تناقض مف 

 االخيمة كيف تكبر وتصغر 

تسجيل  مف الكتاب المدرسا   12و11ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  
 بيانات 
تنبؤ ماذا 
 حدثسوؼ ي

ت ابل 

 
 ض  شمعة مشتعمة اماـ مروة م عرة و شمعة اماـ مروة محدبة -

 
 حاوؿ الحصوؿ بما خياؿ لمشمعة بما الستارة  -

انظر الا المروة الم عرة و المروة المحدبة ؟ ىل ترػ خياؿ الشمعة ؟ ما  - 
 ص اتو ؟
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 قـ بتعبة الجدوؿ التالا :

 

الطالب واةارة 
انتباه الطالب 
 م  التجربة 

 
نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة وتسجيل مالحظتيـ 

 ؟ ومف ةما اإلجابة بف ا سئمة 

 مرحمة التوصل الي حل التناقض : 

 

بعد اجراء التجربة والتح ق مف النتائج يتوصل الطالب ب ن سيـ الا حل التناقض 
ة فا المرايا المحدبة تختمف بنيا فا ويتضق بندىا لمطالب ص ات االخيمة المتكون

المرايا الم عرة والسبب فا ذلؾ السطق الداخما والخارجا لممرايا وبذلؾ تختمف ص ات 
 االخيمة المتكونة فا كال مف العدستيف

 ويتوصل الطالب الا ال انوف العاـ لممرايا ويتمرف بميو الطالب

 

 التقويـ الختامي :

صفات االخيمة , الشكل الداخمي والخارجي , فيما تستعمل : مرايا المقعرة مف حيث قارف بيف المرايا المحدبة وال
 بالحياة اليومية
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 انكسار ال وء/  ثالثالفصل ال

 المو وع / انكسار ال وء بيف وسطيف

 األىداؼ السموكية :

 يتوق  مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :

 وء توضيق الم صود بانكسار الض -
 تحديد العالقة بيف الكةافة الضوئية والوسط وم در االنكسار -
 تبيف مشاىدات يومية لظاىرة انكسار الضوء -

 المتطمبات االساسية :

 تصنف ا وساط حسب ن اذ الضوء فييا الا .............. و ........... -
 فا ا وساط الش افة كيف يكوف سموؾ الضوء ؟ -

 الوسائل التعميمية:

 كتاب مدرسا –رسومات تخطيطية  –ممع ة  –مصدر ضوئا  –ماء  –حوض زجاجا 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التناقض : 
مشاركة 
 الطالب 
ت ابل 
 الطالب
إلجابة بف 
 االسئمة

 

 ي ـو المعمـ بطرح ا سئمة التالية :

معمـ ماذا يحدث لمضوء بندما ينت ل مف وسط الا وسط اخر ؟ ىل ينعكس ؟ وي ـو ال
بعرض نشاط صغير بوض  ممع ة فا كوب ماء ويالحع الطالب انكسارىا ؟  لماذا 

 انكسرت ؟! لماذا لـ تنعكس 

 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ 
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 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة البحث عف حل التناقض : 

 مالحظة
 

المعمـ إلجابات الطالب يجد وجود تناقض واختالؼ بيف اإلجابات حيث بعد اف يستم  
اممب الطالب قالوا اف االنعكاس يحدث لممعم ة و بن س الزاوية وت اجئ الطالب بحدوث 

 العكس مما ولد تناقض لدييـ

 86ص حة  13ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  
تسجيل 
 بيانات 
تنبؤ ماذا 
 سوؼ يحدث

ت ابل 
ةارة الطالب وا

انتباه الطالب 
 م  التجربة 

 
 ض  الحوض الزجاجا بما سطق طاولة اف يا وامأله بالماء -

 
 مط الحوض ب طة الورؽ الم وؼ بعد اف تة ب ة با فا منتص يا  -

وجو شعابا ضوئيا مف مصدر الضوء باتجاه الة ب وتتب  مسار ىذا  - 
 الشعاع وماذا تالحع 

 
ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة وتسجيل مالحظتيـ نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا 
 ؟ ومف ةما اإلجابة بف ا سئمة 

 مرحمة التوصل الي حل التناقض : 

 

بعد اجراء التجربة والتح ق مف النتائج يتوصل الطالب ب ن سيـ الا حل التناقض 
 ويتضق بندىا لمطالب اف ما حدث لممعم ة والشعاع الضوئا ىو ببارة بف انكسار

الضوء وليس انعكاس الضوء ويتوصل الطالب اف م دار زاوية الس وط ال يساوؼ م دار 
زاوية االنكسار وانو كمما زادت الكةافة الضوئية لموسط قل م دار زاوية االنكسار لمشعاع 

 المنكسر فيو وىذا ما يوضق رؤيتا لسمؾ قريبة وال نستطي  اإلمساؾ بيا 

 

 التقويـ الختامي :

 ق العمما :اكتب المصطم
 م        ظاىرة تغير مسار الشعاع الضوئا بند انت الو مف وسط ش اؼ الا وخر 
 م        الزاوية المحصورة بيف الشعاع المنكسر والعمود الم اـ مف ن طة الس وط 
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 بمل :
 زاوية االنكسار لمضوء فا الماء اقل مف اليواء ؟

 زاوية الس وط ال تساوؼ زاوية االنكسار ؟
ّ

 انكسار ال وء/  ثالثال الفصل

 المو وع / العدسات

 األىداؼ السموكية :

 يتوق  مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :

 توضيق الم صود بالعدسات  -
 تتعرؼ الا بعض المصطمحات المتعم ة بالعدسات -
 تتب  سمـو الشعاع الساقط والمنكسر فا العدسات المختم ة  -
 تكونة فا العدسة المحدبة والم عرةيحدد ص ات االخيمة الم -

 المتطمبات االساسية :

 وضق الم صود بانكسار الضوء ؟ -
 يتناسب م در انكسار الضوء تناسبا ............... م  الكةافة الضوئية لموسط  -

 الوسائل التعميمية:

 مسطرة  –شمعة  –كتاب مدرسا  –رسومات تخطيطية  –بدسات متنوبة 
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 التقويـ براتاألنشطة والخ اليدؼ

 مرحمة التناقض : 

مشاركة 
 الطالب 
ت ابل 
 الطالب
إلجابة بف 
 االسئمة

 

 ي ـو المعمـ بطرح ا سئمة التالية :

كمنا نعرؼ النظارات الطبية ؟ ىل يستخدـ بيا المرايا اـ شاء اخر ؟ ىل ىناؾ فرؽ بيف 
ويجعل الطالب المرايا والعدسات ؟ ي ـو المعمـ بعرض مجموبة مف العدسات والمرايا 
 ينظر مف خالليا ويالحع تشابو بيف بدستيف واختالؼ بيف بدستيف ؟ 

 

 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ

 

 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة البحث عف حل التناقض : 

 مالحظة
 

د وجود تناقض واختالؼ بيف اإلجابات حيث بعد اف يستم  المعمـ إلجابات الطالب يج
اممب الطالب قالوا اف االنعكاس يحدث لممعم ة و بن س الزاوية وت اجئ الطالب بحدوث 

 العكس مما ولد تناقض لدييـ

تسجيل  مف الكتاب المدرسا : 18و  17ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  
 بيانات 
تنبؤ ماذا 
 سوؼ يحدث

ت ابل 
الطالب واةارة 

تباه الطالب ان

 
 ض  الشمعة وىا مشتعمة اماـ بدسة م عرة واخرؼ محدبة -

 
 حاوؿ الحصوؿ بما خياؿ الشمعة بما الستار ؟ -

 
 مير موض  الشمعة بالنسبة لمعدسة . ىل حدث تغير بما الخياؿ ؟ -

 
يـ نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة وتسجيل مالحظت

 ؟ ومف ةما اإلجابة بف ا سئمة 
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 م  التجربة  مرحمة التوصل الي حل التناقض : 

 

بعد اجراء التجربة والتح ق مف النتائج يتوصل الطالب ب ن سيـ الا حل التناقض 
ويتضق بندىا لمطالب اف ىناؾ اختالؼ كبير بيف العدسات والمرايا وىناؾ تشابو مف 

 دسة المحدبة والعكس حيث اف المروة الم عرة ليا ن س خصائص الع
واالخيمة تختمف مف بدسة لعدسة  ويتوصل الطالب الا قانوف العدسات انو ن سو ىو 

 قانوف المرايا

 

  التقويـ الختامي :
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(7ملحك رلم )  

السرتاتيجيت بىسنر للتغري املفهىهيدليل املعلن وفقا   

 

الضىء والبصرياث –يف الىحدة الدراسيت الثاهنت   

  

ة العلىم العاهت للصف الثاهن األساسييف هاد  

 

 اجلزء الثاني

 

 إعداد الباحث

 أساهت عبد الرحين حموىد خله

 
2014 / 2015 
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 الفصل األوؿ / ال وء

 المو وع / انتقاؿ ال وء

 األىداؼ السموكية :

 يتوق  مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :

 .يبيف كيف ينت ل الضوء فا وسط ما  -
 عدد بعض الظواىر المتعم ة بانت اؿ الضوء فا خطوط مست يمة .ي -

 المتطمبات االساسية :

 كيف ينت ل الضوء ؟ -ما ىو مصدر ا ساسا لمضوء ؟         -
 ما ىا  ىـ خصائص الضوء ؟ -

 الوسائل التعميمية:

 –رابط  –ورؽ ش اؼ  –طاولة  –كتاب  –مصباح ضوئا  –ستارة  –قط  كرتوف  –شمعة 
 صورة . –قطعة ن ود معدنية  –لوح زجاج ش اؼ  –اء حوض بو م

 التقويـ األنشطة والخبرات ليدؼ

 مرحمة التكامل : 

 مشاركة الطالب 
  ت ابل الطالب

 ي ـو المعمـ بعرض فيديو تعميما بف الضوء والشمس و بعدىا 

ي ـو المعمـ بكتابة كممة الضوء بما السبورة بخط كبير وي وـ بعصف ب ل 
لمحصوؿ بما المعمومات المتعم ة بالضوء ويخبر الطالب ب ىمية المتعمميف 

 الضوء فا حياتنا 
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 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مالحظة مرحمة التمييز : 

 : 58ص حة  1ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  

 تسجيل بيانات 
تنبؤ ماذا سوؼ 
 يحدث

 
 خط مست يـ ض  قط  كرتوف ةالث بحيث تكوف الة وب الةالةة بما -

 
 ننظر لمشمعة مف خالؿ الة وب الموجودة فا ج  -

 ونس ؿ الطالب ا سئمة التالية ؟ 

 ىل تشاىد ضوء الشمعة ؟ ما ىو ت سيرؾ لذلؾ ؟ 

  2ي ـو المعمـ  يضا بإجراء نشاط رقـ  
ت ابل الطالب 
واةارة انتباه الطالب 
 م  التجربة 

 احضار ورؽ كرتوف  

 شكل  سطوانة    ن وـ بجعل الطالب يشاىدوا مف خالليا ن وـ بم يا بما 

 ونس ؿ الطالب التالا : ىل تشاىد السبورة التا  مامؾ ؟ 

  ىل تشاىد الطالب الذؼ يجمس بجوارؾ ؟ ما ت سيرؾ لذلؾ ؟ 

  مرحمة التبديل المفيومي : 

 
لطمبة بعد التعرؼ بما النتائج يتـ استبداؿ الم يـو السابق الخط  واكساب ا

 الم يـو الجديد باف الضوء يسير فا خطوط مست يمة بدؿ خطوط متشتتة 
 

 

 مرحمة تعزيز المفيـو :

ي ـو المعمـ بإبطاء الطالب مجموبة مف ا وراؽ وطمب منيـ بمل  سطوانة 
 والنظر مف خالليا لمتوصل الا اف الضوء يسير فا خط مست يـ  
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 التقويـ الختامي :

 اكمل ال راغ :

 الضوء فا ............................................ يسير -3
مف الظواىر التا ت سر  ف الضوء يسير فا خطوط مست يمة ............... و  -4

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

ّ

 الفصل األوؿ / ال وء

 المو وع / سموؾ ال وء في األوساط المختمفة

 األىداؼ السموكية :

 لدرس اف يكوف قادرا بما  ف :يتوق  مف الطالب بعد نياية ا

 توضق الم صود بالوسط الش اؼ والمعتـ . -
 . تحدد العالقة بيف سمؾ الوسط الش اؼ وم دار الضوء النافذ خاللو -
 تصف سموؾ الضوء فا ا وساط المعتمة . -

 المتطمبات االساسية :

 مف الشواىد بما انت اؿ الضوء فا خطوط مست يمة ....... و ....... -
 بندما يعترض الضوء جسـ ........................... يتكوف الظل -

 الوسائل التعميمية:

 صور  –ش افيات  –كتاب  –ماء  –حوض  –قطعة ن ود  –لوح زجاجا 
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 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة تكامل  

 مشاركة الطالب 
 ت ابل الطالب
  إلجابة بف االسئمة

 واالىمية الخاصة بو وبعدىا  ي ـو المعمـ بتذكير الطالب بالضوء

ي ـو المعمـ بعرض ش افيات لصور  وساط مختم ة  وي ـو المعمـ بتذكير 
الطالب اف الضوء يسير فا خطوط مست يمة ويخبرىـ ماذا يحدث لمضوء اذا 
س ط بما  وساط مختم ة مةل الزجاج او الخشب او الزيت ويدليـ بما  نواع 

 ا وساط

 التقويـ تاألنشطة والخبرا اليدؼ

 مرحمة التمييز 

 مالحظة
 

ي كد المعمـ بما وجود  وساط مختم ة منيا ش اؼ ومنيا شبو ش اؼ ومنيا 
 معتمة ولت كيد بما ذلؾ 

 : 62ص حة  4ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  

 تسجيل بيانات 
تنبؤ ماذا سوؼ 
 يحدث

ت ابل الطالب 
واةارة انتباه الطالب 
 م  التجربة 

 
 لن ود بيدؾ وارفعيا اماـ بينؾ ؟ ىل تشاىدىا بوضوح ؟ض  قطعة ا -

امسؾ لوح زجاج بيدؾ الةانية وانظر الا قطعة الن ود مف خالليا ؟ ىل  - 
 ما زلت تشاىد قطعة الن ود ؟

ض  قطعة الن ود فا حوض الماء وانظر اليو مف ا بم  ىل تشاىد  - 
 قطعة الن ود ؟

 

سوؼ يحدث ؟ ويالحع الطالب استخداـ نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا 
 ةالث  وساط مختم ة .
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 مرحمة تبديل المفيومي : 

 
يتوصل الطالب الا تبديل الم يـو السائد لدييـ ب ف كل ا وساط ت ـو بتمرير 
الضوء ويستطي  الطالب الت ريق بيف م دار تن يذ الضوء مف خالؿ ا وساط 

 المختم ة 

  تثبيتو :مرحمة تعزيز المفيـو و  

 

 ويتوصل الطالب الا العالقة التالية : 

يتناقض م دار الضوء النافذ مف الوسط الش اؼ بازدياد  سمكو ويتعرؼ بعدىا 
 الا سموؾ الضوء فا ا وساط المختم ة .

 ويطمب المعمـ منيـ طرح امةمة بما  وساط مختم ة 

 

 التقويـ الختامي :

 شبو الش افة مف حيث  : قارف بيف ا وساط الش افة والمعتمة و 
 التعريف -
 سموؾ الضوء -
 امةمة بمييا -

 ال وءانعكاس /  الثانيالفصل 

 المو وع / انعكاس ال وء في الوسط الواحد

 األىداؼ السموكية :

 يتوق  مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :

 توض  الم صود بانعكاس الضوء . -
 تذكر فوائد انعكاس الضوء . -
 يف االنعكاس المنتظـ ومير المنتظـ .ت رؽ ب -
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 تستنتج قانوف انعكاس الضوء . -

 المتطمبات االساسية :

 تصنف ا وساط حسب ن اذ الضوء منيا الا ............ و ........... و. ......... -
 كمما قل م دار الضوء النافذ كمما .................... سمكو . -

 الوسائل التعميمية:

 –مصدر ضوئا  –رسـ توضيحا  –كتاب  –قمـ ليزر  – مة ىندسية من –مروة مستوية 
 ورؽ  لمنيوـ .

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 

 مرحمة التكامل :

ي ـو المعمـ بتذكير الطالب با وساط المختم ة وينبو الطالب الا انو كل 
ا وساط تن ذ كمية مف الضوء وبعضيا يعكسيا ويخبره انو ىناؾ  ىمية مف 

 كاس الضوء حيث انع

 مشاركة الطالب 
 ت ابل الطالب
 إلجابة بف االسئمة

 
ي ـو المعمـ بعرض نشاط حيث ي وـ بتوجيو شعاع ضوئا الا مروة مستوية 
ويالحع الطالب تغير مسار الضوء بندىا يطرح المعمـ ما سبب تغير مسار 
  الضوء مف ن طة الا ن طة اخرؼ ؟ كيف نستطي  رؤية ا شياء مف حولنا ؟

 

 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ

 

 

 

 



 
111ّ

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التمييز : 

 مالحظة
 

يعطا المعمـ الطالب نشاطات وامةمة بما مرايا مستوية ليعرفوا كي ية تن يذ 
 الضوء وانعكاسو حيث

 : 67ص حة  6 ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ 

 تسجيل بيانات 
تنبؤ ماذا سوؼ 
 يحدث

ت ابل الطالب 
واةارة انتباه الطالب 
 م  التجربة 

ض  المروة المستوية بشكل بمودؼ بما سطق الطاولة فا مرفة   - 
 مظممة 

 
 ةبت المن مة فا وض  اف ا بما المروة   -

وجو حزمة مف الضوء مف مصدر ضوئا ليزر واجعميا تالمس سطق  - 
 ن مة وتس ط بما المروة بند ن طة اخرؼ الم

 
 قس باستخداـ المن مة الزاوية المحصورة بيف الشعاع الساقط والم اـ -

 
نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة وتسجيل 
 مالحظتيـ بندما نغير زاوية الس وط ماذا سوؼ يحدث لزاوية االنعكاس ؟

 

 فيومي :مرحمة تبديل الم

بعد اجراء التجربة يتوصل الطالب الا اف الضوء ينعكس مف وسط لوسط وليس 
كما كاف يعت د الطالب انو الضوء ال ينعكس بل ين ذ و يت كد الطالب انو زاوية 

 االنعكاس تختمف مف وسط  خر .

 مرحمة تعزيز الم يوـ وتةبيتو : 

 
بما انعكاس الضوء مف واق  ي ـو المعمـ بالطمب مف المتعمميف بعرض امةمة 
 حياتيـ اليومية 
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 التقويـ الختامي :

 مف فوائد انعكاس الضوء .............. و ................ -
 ينص قانوف االنعكاس بما  ف ................. تساوؼ .................... -
 ف ن طة الس وط .م              الزاوية المحصورة بيف الشعاع الساقط والعمود الم اـ م -

 ال وءانعكاس /  الثانيالفصل                      

 المو وع / المرايا المستوية

 األىداؼ السموكية :

 يتوق  مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :

 تصنف المرايا . -
 توضق الم صود بالمر ة المستوية . -
 . تحدد ص ات االخيمة فا المرايا المستوية -
 مسائل بسيطة بما قانوف تكةير االخيمة .حل  -

 المتطمبات االساسية :

 مف فوائد انعكاس الضوء ................. و ............... -
 يطمق بما انعكاس الضوء فا اتجاه واحد بعد س وطو بمس سطق مص وؿ ب ....... -

 الوسائل التعميمية:

  رسـ توضيحا –كتاب  –شمعة  –ورؽ مربعات –مروة مستوية 
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 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التكامل : 

 مشاركة الطالب 
 ت ابل الطالب
 إلجابة بف االسئمة

 

ي ـو المعمـ بتذكير الطالب بانعكاس الضوء وكيف يختمف مف وسط  خر 
ويييئ الطمبة لتم ا المعمومة الجديدة انو المرايا تختمف فا قدرتيا بما بكس 

 ح ا سئمة التالية :الضوء حيث ي وـ بطر 

بندما ت ف اماـ المر ة المستوية وتنظر فييا ماذا تشاىد ؟ كيف تكوف خياال 
 لجسمؾ داخل المروة ؟ لماذا الخياؿ معكوس ؟  

 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التمييز 
 حظةمال

 ي ـو المعمـ بتحضير النشاط التالا   

 :72ص حة 9ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  

 تسجيل بيانات 
تنبؤ ماذا سوؼ 
 يحدث

ت ابل الطالب 
واةارة انتباه الطالب 
 م  التجربة 

 
 ض  شمعة بما ورقة مربعات فا وض  ر سا اماـ مروة مستوية   -

 
 5شمعة بف المروة ولتكف حدد بدد المربعات التا تبتعد بيا ال  -

 
 الحع خياؿ الشمعة المتكوف واجب بف ا سئمة التالية : -
قارف بيف طوؿ الشمعة  -ما بدد المربعات التا يبتعد بيا الخياؿ ؟  -

ىل الشمعة خياؿ معتدؿ اـ خياؿ  –وطوؿ الخياؿ ؟ ماذا تالحع . 
 م موب ؟ 

 
 فا الصورة ؟انظر لممروة وارف  يدؾ اليمنا    ؼ اليديف تحركت  -

 
نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة وتسجيل 

 مالحظتيـ ؟ ومف ةما اإلجابة بف ا سئمة 
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 مرحمة تبديل المفيومي :

بعد اف كاف لدؼ الطالب فكرة اف الخياؿ ىو ن سو الجسـ وال يختمف بنو ولكف 
 ؼ فا ص ات الخياؿ المتكوف وىا بند اجراء التجربة يتوصموا الا وجود اختال

 
وىا مماةل لمجسـ فا الطوؿ ومعتدؿ ومعكوس جانبيا ويتضق ليـ اف الخياؿ 

 تكوف بسبب انعكاس الضوء الساقط
 

 

 مرحمة تعزيز المفيـو وتثبيتو :

يتوصل الا قبوؿ اف الخياؿ يختمف فا ص اتو ويتوصل الطالب قانوف تكةير 
و ت ميل الزاوية وال انوف ينص بما بدد االخيمة = ا خيمة بندما ن وـ بزيادة ا
 حيث ىػ ىا الزاوية 1 -/ ىػػ 369

 

 التقويـ الختامي :

 نواع ......... و ........ و ....... و المروة المستوية قطعة مف  3تصنف المرايا الا  -
 الزجاج ليا  ...... يعكس ........ 

 ...... و....... و...........ص ات الخياؿ فا المروة المستوية ........ و. -
 39- 99 – 49احسب بدد االخيمة المتكونة فا مروتيف بندما تكوف الزاوية بينيما 
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 ال وءانعكاس /  الثانيالفصل                    

 المو وع / المرايا الكروية ) المقعرة والمحدبة(

 األىداؼ السموكية :

 ياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :يتوق  مف الطالب بعد ن

 توضيق الم صود بالمرايا الم عرة والمحدبة . -
 تتعرؼ الا بعض المصطمحات المتعم ة بالمرايا . -
 . تتب  سموؾ الشعاع الساقط والمنعكس بما المرايا الم عرة والمحدبة -
 ميوتعدد خصائص االخيمة المتكونة  و التوصل الا ال انوف العاـ لممرايا وتطبيق ب -

 المتطمبات االساسية :

  نواع ...............   ..............  ................ 3تصنف المرايا الا  -
 ص ات االخيمة فا المرايا المستوية ...............   ..............   ......... -

 الوسائل التعميمية:

مسطرة  –ستارة  -ة  شمع –كتاب مدرسا  –رسـ تخطيطا  -ممع ة  –مرايا كروية متنوبة 
 رسومات توضيحية –

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

مشاركة  مرحمة التكامل : 
 الطالب 
ت ابل 
 الطالب
إلجابة بف 
 االسئمة

 

ي وـ بتذكير الطالب بالمرايا واختالفيا فا  نوابيا ويشرح ليـ ويعرض  نواع مختم ة مف 
ا المختم ة ويخبر الطالب انيـ يختم وف ؟ المرايا و ي ـو المعمـ بعرض نوبيف مف المراي

ي وـ  المعمـ بوض  ممع ة و مروتيف ويجعل الطالب ينظروف مف خالليـ ليشاىدوا 
 الخياؿ المتكوف ؟ ي ربيا ويبابدىا ويجعل الطالب يالحظوف التغير فا الخياؿ ؟ 

 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ 
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 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التمييز : 
 مالحظة

 ي ـو المعمـ بإبداد النشاط التالا مف الكتاب حيث   

 مف الكتاب المدرسا   12و11ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  

تسجيل 
 بيانات 
تنبؤ ماذا 
 سوؼ يحدث

ت ابل 
الطالب واةارة 
انتباه الطالب 
 م  التجربة 

 
 شتعمة اماـ مروة م عرة و شمعة اماـ مروة محدبةض  شمعة م -

 
 حاوؿ الحصوؿ بما خياؿ لمشمعة بما الستارة  -

 

انظر الا المروة الم عرة و المروة المحدبة ؟ ىل ترػ خياؿ الشمعة ؟ ما  -
 ص اتو ؟

 قـ بتعبة الجدوؿ التالا :

 

 
وتسجيل مالحظتيـ  نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة

 ؟ ومف ةما اإلجابة بف ا سئمة 

 

 مرحمة تبديل المفيومي :

حيث يت كد الطالب مف وجود  نواع مختم ة مف المرايا وتختمف فا ص ات االخيمة 
 المتكونة بداخميا ويحل التناقض بيف المرايا المحدبة والمرايا الم عرة .

 
 مرحمة تعزيز المفيـو وتثبيتو :

 مـ بطمب إبطاء امةمة مف واق  الحياة الستخداـ المرايا المحدبة والم عرة ي ـو المع
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 وبذلؾ يت كد الطالب اختالؼ ص ات االخيمة المتكونة فا كال مف العدستيف
 ويتوصل الطالب الا ال انوف العاـ لممرايا ويتمرف بميو الطالب 

 التقويـ الختامي :

صفات االخيمة , الشكل الداخمي والخارجي , فيما تستعمل : رة مف حيث قارف بيف المرايا المحدبة والمرايا المقع
 بالحياة اليومية

ّ

 انكسار ال وء/  ثالثالفصل ال

 المو وع / انكسار ال وء بيف وسطيف

 األىداؼ السموكية :

 يتوق  مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :

 توضيق الم صود بانكسار الضوء  -
 قة بيف الكةافة الضوئية والوسط وم در االنكسارتحديد العال -
 تبيف مشاىدات يومية لظاىرة انكسار الضوء -

 المتطمبات االساسية :

 تصنف ا وساط حسب ن اذ الضوء فييا الا .............. و ........... -
 فا ا وساط الش افة كيف يكوف سموؾ الضوء ؟ -

 الوسائل التعميمية:

 كتاب مدرسا –رسومات تخطيطية  –ممع ة  –ئا مصدر ضو  –ماء  –حوض زجاجا 
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 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التكامل  
مشاركة 
 الطالب 
ت ابل 
 الطالب
إلجابة بف 
 االسئمة

 

ي ـو المعمـ بتذكير الطالب ب نواع ا وساط المختم ة و تذكيرىـ باالنعكاس االشعة مف 
 ة :خالليا وبعدىا يس ؿ بعض ا سئمة التالي

ماذا يحدث لمضوء بندما ينت ل مف وسط الا وسط اخر ؟ ىل ينعكس ؟ وي ـو المعمـ 
بعرض نشاط صغير بوض  ممع ة فا كوب ماء ويالحع الطالب انكسارىا ؟  لماذا 

 انكسرت ؟! لماذا لـ تنعكس 

 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ 

 التقويـ طة والخبراتاألنش اليدؼ

 مرحمة التمييز : 
 مالحظة

 ي ـو المعمـ بتحضير  دوات التجربة المناسبة حيث  

 86ص حة  13ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  
تسجيل 
 بيانات 
تنبؤ ماذا 
 سوؼ يحدث

ت ابل 
الطالب واةارة 
انتباه الطالب 
 م  التجربة 

 
 مأله بالماءض  الحوض الزجاجا بما سطق طاولة اف يا وا -

 
 مط الحوض ب طة الورؽ الم وؼ بعد اف تة ب ة با فا منتص يا  -

وجو شعابا ضوئيا مف مصدر الضوء باتجاه الة ب وتتب  مسار ىذا  - 
 الشعاع وماذا تالحع 

 
نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة وتسجيل مالحظتيـ 

 ئمة ؟ ومف ةما اإلجابة بف ا س

 
 مرحمة تبديل المفيومي :

بعد اجراء التجربة يتـ تغير ال كرة المتولدة بند المتعمـ باف انعكاس الضوء ىو ن سو 
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 انكسار الضوء ويتبيف ليـ انو ىناؾ اختالؼ بينيـ بشكل كبير

 

 مرحمة تعزيز الم يوـ وتةبيتو :

ستعماؿ ليز ومن مة ي ـو المعمـ بجعل الطالب ي وـ ب داء تجربة صغيرة مف خالؿ ا
وبدسات ليسحبوا الزاوية بند انعكاس الضوء وبالم ابل اجراء تجربة  خرػ النكسار 

 الضوء ليتوصل الطالب الا اختالؼ الزاوية فا االنكسار وب ائيا ةابتة فا االنعكاس ؟

 

 التقويـ الختامي :

 اكتب المصطمق العمما :
 انت الو مف وسط ش اؼ الا وخر  م        ظاىرة تغير مسار الشعاع الضوئا بند

 م        الزاوية المحصورة بيف الشعاع المنكسر والعمود الم اـ مف ن طة الس وط 
 بمل :

 زاوية االنكسار لمضوء فا الماء اقل مف اليواء ؟
 زاوية الس وط ال تساوؼ زاوية االنكسار ؟

ّ

ّ

 انكسار ال وء/  ثالثالفصل ال

 المو وع / العدسات

 موكية :األىداؼ الس

 يتوق  مف الطالب بعد نياية الدرس اف يكوف قادرا بما  ف :

 توضيق الم صود بالعدسات  -
 تتعرؼ الا بعض المصطمحات المتعم ة بالعدسات -
 تتب  سمـو الشعاع الساقط والمنكسر فا العدسات المختم ة  -
 يحدد ص ات االخيمة المتكونة فا العدسة المحدبة والم عرة -

 :المتطمبات االساسية 
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 وضق الم صود بانكسار الضوء ؟ -
 يتناسب م در انكسار الضوء تناسبا ............... م  الكةافة الضوئية لموسط  -

 الوسائل التعميمية:

 مسطرة  –شمعة  –كتاب مدرسا  –رسومات تخطيطية  –بدسات متنوبة 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التكامل 
مشاركة 
 الطالب 
ت ابل 
 الطالب
إلجابة بف 
 االسئمة

 

ي ـو المعمـ بتذكير الطمبة بانكسار الضوء و نواع المرايا وانيا تختمف بف بعضيا 
 البعض فا الص ات وبعدىا ي ـو المعمـ بطرح ا سئمة التالية :

كمنا نعرؼ النظارات الطبية ؟ ىل يستخدـ بيا المرايا اـ شاء اخر ؟ ىل ىناؾ فرؽ بيف 
ـ المعمـ بعرض مجموبة مف العدسات والمرايا ويجعل الطالب المرايا والعدسات ؟ ي و 

 ينظر مف خالليا ويالحع تشابو بيف بدستيف واختالؼ بيف بدستيف ؟ 

 يترؾ المعمـ الطالب يتناقشوف فا مجموباتيـ وبعد ذلؾ يستم  الا اجابتيـ 

 التقويـ األنشطة والخبرات اليدؼ

 مرحمة التمييز : 
 مالحظة

 ـ بالتحضير إلجراء التجربة حيث ي ـو المعم 

تسجيل  مف الكتاب المدرسا : 18و  17ي ـو المعمـ بإجراء نشاط رقـ  
 بيانات 
تنبؤ ماذا 
 سوؼ يحدث

ت ابل 

 
 ض  الشمعة وىا مشتعمة اماـ بدسة م عرة واخرؼ محدبة -

 
 لستار ؟حاوؿ الحصوؿ بما خياؿ الشمعة بما ا -

 
 مير موض  الشمعة بالنسبة لمعدسة . ىل حدث تغير بما الخياؿ ؟ -
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نترؾ الطالب يالحظوا ويتنبؤوا ماذا سوؼ يحدث ؟ واجراء التجربة وتسجيل مالحظتيـ 

 ؟ ومف ةما اإلجابة بف ا سئمة 
الطالب واةارة 
انتباه الطالب 
 م  التجربة 

 

 مرحمة تبديل المفيومي :

ووجود اختالؼ فا االخيمة يتضق لمطمبة اف العدسات تختمف اختالؼ كبير بف المرايا 
 المتكونة

 

 مرحمة تعزيز الم يوـ وتةبيتو :
بعد اجراء التجربة والتح ق مف النتائج يتوصل الطالب ب ن سيـ الا ىناؾ اختالؼ كبير 

 بيف العدسات والمرايا 
ي وـ المعمـ بجعل الطالب يجربوف بإجراء اطالؽ شعاع ليز بما بدسات والوقوؼ 

 ب الا ت كيد االختالؼ بيف العدسات مف حيث الص ات اماميا ليتوصل الطال

 

  التقويـ الختامي :
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(8ملحك رلم )  

 

 

 

 

كراست األنشطت 

 للطالب
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 (1صحيفة عمل رقم )

ّ:ّالضوءّّالدرس األول

ٌّستنتجّعملٌاّانّالضوءٌّنتملّفًّخطوطّمستمٌمةّّالهدف :

ّ:ّشمعةّ،ّكرتونّّاألدوات والمواد الالزمة

ّ

 خطوات العمل :

 ضعّلطعّالكرتونّالثالثّبحٌثّتكونّعلًّخطّمستمٌمّ -1

انظرّالًّالشمعةّمنّخاللّالثمبّالموجودّفًّالمطعةّالثالثةّ.ّهلّ -1

 تشاهدّضوءّالشمعةّ؟ّماّتفسٌرنّلذلنّ؟

حرنّالمطعةّالثانٌةّواألولًّجانباّ،ّانظرّمنّخاللّالثمبّفًّالمطعةّ -4

 اّتفسٌرنّلذلنّ؟ّالثالثةّ؟ّهلّتشاهدّضوءّالشمعةّ.؟ّم

 

 االستنتاج : 

 من خالل النشاط السابك توصلت الي ما يلي :

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

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

انّمشاهدتنّلضوءّالشمعةّعندماّتكونّالثموبّالثالثةّعلًّخطّمستمٌمّ -

 هذاٌّعنًّانّالضوءٌّنتملّفًّخطوطّمستمٌمةّ.

ّ

اذكرّامثلةّمنّالظواهرّالطبٌعٌةّتبٌنّانّالضوءٌّسٌرّفًّخطوطّ -

 مستمٌمةّ؟

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

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

ّ

ّ

ّ
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 (2صحيفة عمل رقم )

ّ:ّالضوءّّالدرس األول

ٌّستنتجّالعاللةّبٌنّالوسطّالشفاؾّوممدارّالضوءّالنافذّمنّخاللهّّّالهدف :

ّ:ّمجموعةّورقّشفاؾّ،ّبالستنّ،ّخشبّ،ّصورةّّّات والمواد الالزمةاألدو

ّ

 خطوات العمل :

 انظرّالًّجسمّاوّصورةّمنّخاللّالشفافٌةّ -1

 اضؾّشفافٌةّاخريّثمّلحظّالصورةّ؟ -1

 اضؾّبالستنّورالبّالصورةّماذاّتالحظّ؟ -4

كٌؾّاثرتّزٌادةّعددّالشفافٌاتّعلًّوضوحّمشاهدةّالجسمّالموجودّ -3

ّزدادّالوضوحّاوّتنالصّ؟تحتهاّ؟ّهلّا

 االستنتاج : 

 من خالل النشاط السابك توصلت الي ما يلي :

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

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

 لعلنّتوصلتّالًّالعاللةّالتالٌةّ: -

 ٌتنالضّممدارّالضوءّالنافذّمنّالوسطّالشفاؾّبازدٌادّسمكهّّ.

ّ

 فسرّعدّرؤٌةّاألسمانّفًّأعماقّالبحارّرؼمّانّالماءّوسطّشفاؾّ -

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

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

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 (3صحيفة عمل رقم )

ّ:ّانعكاسّالضوءّلثانيالدرس ا

ٌّتوصلّالًّلانونّانعكاسّالضوءّّّالهدف :

ّهندسٌةّ،ّمصدرّضوئًّّّ:ّمرآةّمستوٌةّ،ّمنملةّّاألدوات والمواد الالزمة

ّ

 خطوات العمل :

ضعّالمرآةّالمستوٌةّبشكلّعموديّعلًّسطحّالطاولةّفًّؼرلةّ -1

 مظلمة

 ثبتّالمنملةّفًّوضعّافمًّعلًّالمرآةّ -1

وجهّحزمةّضوئٌةّمنّمصدرّضوئًّواجعلهاّتالمسّسطحّالمنملةّ -4

 وتسمطّعلًّالمرآةّعندّنمطةّمعٌنةّ

بٌنّالشعاعّالسالطّوالعمودّّلسّباستخدامّالمنملةّالزاوٌةّالمحصورة -3

 الممامّمنّنمطةّالسموطّ؟

رالبّالشعاعّالضوئًّالمنعكسّعنّالمرآةّثمّلسّالزاوٌةّالمحصورةّ -5

 ؟ّماذاّتالحظّ

درجاتّكلّمرةّورالبّالشعةّوسجلهاّعل5ًّّؼٌرّالزاوٌةّبزٌادةّّ -6

 الجدولّ

ّّّّّّّزاوٌةّالسموط

ّّّّّّّزاوٌةّالنعكاس

ّ

 االستنتاج : 

 النشاط السابك توصلت الي ما يلي :من خالل 

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

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

ّاستخدمّماّتعلمتّ/

ٌّؾٌّمكننّرؤٌةّعدوّلنّموجودّخلؾّحاجزّأوّحائطّدونّانٌّرانّ؟ك

............................................................................................. 
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 (4صحيفة عمل رقم )

ّ:ّالمراٌاالثالثالدرس 

ٌّتعرؾّصفاتّالخٌالّفًّالمراٌاّالمستوٌةّّّالهدف :

ّ:ّمرآةّمستوٌةّ،ّورقّمربعاتّ،ّشمعةّّّّّالالزمة األدوات والمواد

ّ

 خطوات العمل :

 ضعّشمعةّعلًّورلةّمربعاتّفًّوضعّراسًّامامّمرآةّمستوٌة -1

 مربعات5ّّحددّعددّالمربعاتّالتًّتبتعدّبهاّالشمعةّعنّالمرآةّولتكنّ -1

 لحظّخٌالّالشمعةّالمتكونّفًّالمرآةّواجبّعنّالتالًّ: -4

 ماّعددّالمربعاتّ؟ -

 ٌنّطولّالشمعةّوطولّالخٌالّ؟ّماذاّتالحظّ؟لارنّب -

 هلّللشمعةّخٌالّمعتدلّامّمملوبّ؟ّ -

ّ

 االستنتاج : 

 من خالل النشاط السابك توصلت الي ما يلي :

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

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

ّلعلنّتوصلتّالًّصفاتّالخٌالّفًّالمراٌاّالمستوٌةّوهوّكالتالًّ:

 مماثلّللجسمّفًّالطولّ -

 معتدلّومعكوسّجانبٌا -

 وهمًّوٌبدواّخلؾّالمرآة -

 بعدّالخٌالّعنّالمرآةٌّساويّبعدّالجسمّعنهاّ -

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 (5عمل رقم ) صحيفة

 :ّانعكاسّالضوءالثالثالدرس 

   األىداؼ:

 * تو ح مفيوـ زاوية السقوط وزاوية االنعكاس .

 * تبيف العالقة بيف زاوية السقوط وزاوية االنعكاس بالرسـ البياني .

 * تستنتج قانوف االنعكاس .

 ف التالي :( في الكتاب المدرسي , إمالئي الجدوؿ وأجيبي عٚٙ( ص )ٙبعد القياـ بنشاط )

 ٓٓٔ ٓٛ ٓٙ ٓٗ ٕٓ زاوية السقوط

      زاوية االنعكاس

 

 مثمي الجدوؿ بيانيا  

 

 مف خالؿ الرسـ , ما العالقة بيف زاوية السقوط وزاوية االنعكاس  

 , صفر (    ٜٛ,  ٕٛ,  ٙٙكـ تكوف زاوية االنعكاس إذا كانت زاوية السقوط ) 

 عمى أف ...................................... مف السابق نستنتج أف قانوف االنعكاس ينص
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(9ملحك رلم )  
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