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 غزة -الجامعــة اإلسـالمیة 

  عمــادة الدراسـات العلیــا

  كلیـــة التربیـــــــة 

  قسم المنـاهج وطرق التدریس

  

  

  

أثر توظیف نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم 

  .العلمیة لدى طالب الصف العاشر األساسي 
  

  

  :إعداد الباحث 

  زاهر محمد الغمري

  

  :إشراف 

  تحیـة صبـحي اللولود ف.أ

  غزة –الجامعة اإلسالمیة  –عمید كلیة التربیة 

  

  

  

  قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المناهج

  وطرق تدریس العلوم 

  

  م ٢٠١٤/ هـ ١٤٣٦
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} اةم بِالْغَدهبر ونعدي ينالَّذ عم كنَفْس بِراصالْ وويشع   دلَا تَعو ههجو ونرِيدي

وه عاتَّبكْرِنَا ون ذع ها قَلْبأَغْفَلْن نم علَا تُطا ونْيالد اةيةَ الْحزِين تُرِيد مهناكَ عنيع اه

 )٢٨: الكهف، آية (  } وكَان أَمره فُرطًا
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  اإلهــــداء
  

  .... ا الكريم إىل نرباس األمة رسولن

  ....إىل شهداء فلسطني واألمة اإلسالمية األبرار

  ...اناًـــــــــــاً وإميـــــــــداً سبــل املعايل علمـــإىل كل من جد السيــر قاصـ

   ياوالد.... الزمان مر علىما هب عاليا يرفعت رأس من إىل

  زوجيت العزيزة ....رفيقة  العمر  و احلياة إىل

  ....حنان  و نورياتي إىل ربيع ح

  ....إىل إخوتي وأخواتي حفظهم ا وأدامهم

  ....إىل أصدقائي 
  

  أهدي أول مثرات حصادي العلمي... إليهم مجيعاً 
  

  الباحث
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  شكر وتقدیر

  

  :یقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزیز

}لَيع تمي أَنْعالَّت تَكمعن كُرأَش ي أَننزِعأَو بي  رف كتمحي بِرلْنخأَدو ضَاها تَرحاللَ صمأَع أَنو يداللَى وعو

نيحالكَ الصادب١٩: النمل، آية . ( } ع(  

وأصلي و أسلم على نبینا محمد ، علم اإلنسان ما لم یعلم ، علم بالقلم  الحمد هللا الذي

  :ن بسنته إلى یوم الدین أما بعد صلى اهللا علیه وسلم وعلى آله وصحبه ومن است

بعد شكر اهللا سبحانه و تعالى على جزیل نعمه التي ال تنضب و ما غمرني به من كرم و 

فضل جلیلین بأن وفقني إلتمام هذا الجهد المتواضع الذي أسأله تعالى أن ینفع به ویكون عونًا 

  . لي على حسن طاعته و ذخرًا یوم مالقاته 

فإنني أجُد ِلزامًا علّي "  من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا: " ) (رسولوانطالقًا من قول ال

وعمادة الدراسات العلیا وكلیة  واالمتنان العظیم إلى الجامعة اإلسالمیةأقدم الشكر والعرفان أن 

 المناهج وطرق التدریسفي قسم  التربیة ممثلة بعمیدها وعموم القائمین علیها، وٕالى أساتذتي

وصولي  وكان لهم الفضل بعد اهللا في ،وتعلمت واستفدت من خبراتهم ،ن علمهمالذین نهلت م

  .المستوى إلى هذا

فتحیة وفیر تقدیري لألستاذ الدكتور شكري و  جل  ال أنسى وهو دین على أن أوجه  كما 

بقبول اإلشراف لتّكرمها و تفضّلها )  بالجامعة اإلسالمیة بغزةعمید كلیة التربیة ( صبحي اللولو 

وٕاسهامها  ا،وخلقه اوحسن تعامله اني بتواضعهتأكرم ورعایتها لها منذ بدایتها، والتيرسالتي لى ع

التي كان لها أبلغ األثر في تذلیل المصاعب وتخطي ا وتوجیهاتهبالكثیر من وقتها وجهدها 

، فلها مني ، اسأل اهللا أن یبارك فیها، وأن ینفعنا بعلمها، ویجعلها ُذخرًا لإلسالم والمسلمینالعقبات

كما یطیُب لي أن أتقدم بالشكر الجزیل لعضوي لجنة المناقشة والحكم، كًال ، كل الشكر والتقدیر

مناقشًا ) بالجامعة اإلسالمیةرئیس قسم المناهج وطرق التدریس (صالح الناقة/ من الدكتور

اقشة هذه الرسالة، على تفضلهما بقبول من. عبداهللا عبد المنعم مناقشًا خارجیاً / داخلیًا، والدكتور

        .وٕاثرائها
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كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى السادة المحكمین لما قدموه لي من دعم ومساعدة، 

صالح الناقة ،  روالدكتو  والدكتور تیسیر نشوان ،ةلذكر األستاذ الدكتور عزو عفانوأخص با

و أخص بالذكر علوم بالمدرسة ال واألستاذ محمد العریان واألستاذ محمد العطار وزمالئي معلمي

هم جمیعًا الذین لم یبخلوا علّي بعلمهم ووقتهم وتوجیهاتهم السدیدة، فلاألستاذ عبد المجید ثابت 

 .والتقدیر مني كل الشكر

كما وال یسعني إال أن أشكر أفراد أسرتي وأصدقائي الذین ساندوني وشاركوني رحلة هذا 

 وٕاخوتي هنا والداي الكریمین و زوجتي العزیزة أم إسالمالدعاء والمساندة وأخص بالذكر البحث ب

  .أخواتي شیماء و إیمان و بنان وسندسو  ماهر و أحمد و محمود و إبراهیم و إسماعیل

كما أتقدم بجزیل الشكر و االمتنان لمن ساعدني في طباعة هذه الرسالة و أخص بالذكر 

دة لجهوده الطیبة في تنسیق الرسالة أخي إسماعیل وأختي شیماء ، كما أشكر األستاذ جمال جو 

.  

وأخیرًا أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من لم یذكر اسمه صراحة ممن كانوا جنودًا 

مجهولین في إیصال هذه الدراسة إلى ما وصلت إلیه من نتائج متواضعة، لعلها تكون مفیدة لمن 

  .یرجع إلیها، فلهم مني عظیم الشكر واالمتنان

القدیر أن أكون قد وفقت في هذه الرسالة، فما كان من توفیق فمن اهللا، أسأل اهللا العلي 

  .وما كان من زلل أو خطأ أو نسیان فمن نفسي ومن الشیطان

  

} يبأُن هإِلَيو كَّلْتتَو هلَيع ي إِالَّ بِاللّهيقفا تَوم٨٨: هود، آية . ( }و(  

  وا ن وراء اد

  الباحث                                                                                                                                                                                   

  زاهر حممد الغمري
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  ملخص الرسالة

 الخاطئةلتصورات تعدیل ا فينموذج درایفر  توظیفمعرفة أثر دراسة إلى هدفت هذه ال

الدراسة في السؤال  وقد تحددت مشكلة،  للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف العاشر األساسي

  -:الرئیس اآلتي 

ما أثر توظیف نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف 

   العاشر األساسي ؟

  :لتالیة وینبثق عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة ا

عاشر األساسي طالب الصف ال التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة في وحدة الحرارة لدىما  -١

  ؟

هل توجد فروق بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة ، ومتوسط درجات طالب  -٢

 في وحدة للمفاهیم العلمیة الخاطئةالمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخیص التصورات 

  ؟ الحرارة

هل توجد فروق بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة مرتفعي التحصیل ، ومتوسط  -٣

 الخاطئةدرجات نظرائهم في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخیص التصورات 

  ؟في وحدة الحرارة للمفاهیم العلمیة 

یة منخفضي التحصیل ، هل توجد فروق بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریب -٤

ومتوسط درجات نظرائهم في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخیص التصورات 

  ؟ في وحدة الحرارة للمفاهیم العلمیة الخاطئة

طالب  66وقد اتبع الباحث المنهج التجریبي في الدراسة ، حیث تكونت عینة الدراسة من   

، تم تصنیفهم إلى " ب"منفلوطي الثانویة من طالب الصف العاشر األساسي بمدرسة ال

طالب ، تم تطبیق  33مجموعتین إحداهما تجریبیة و األخرى ضابطة ، كل مجموعة تتكون من 

اختبار قبلي لتشخیص التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة على المجموعتین ، وبعدها قام 

المجموعة الضابطة بالطریقة الباحث بتدریس المجموعة التجریبیة باستخدام نموذج درایفر و 

  .العادیة 

التشخیصي البعدي مرة أخرى على طالب  االختباربعد االنتهاء من تطبیق الدراسة طبق الباحث 

  . المجموعتین الضابطة والتجریبیة

و اختبار مان ویتني واستخدام   T-Testولفحص فرضیات الدراسة جرى استخدام اختبار  

  .لتأثیر الناتج لیس نتیجة الصدفة و العشوائیة مربع إیتا للتأكد من أن حجم ا



 و 
 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أثر نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة   

  :من خالل توصل الدراسة إلى النتائج التالیة 

   وجود العدید من التصورات الخاطئة لمفاهیم الحرارة لدى الطالب عینة البحث. 

  بین متوسط درجات طالب المجموعتین الضابطة والتجریبیة في  دالة إحصائیاً  توجد فروق

لصالح المجموعة  للمفاهیم العلمیة الخاطئةاالختبار البعدي لتشخیص التصورات 

 .التجریبیة

   بین متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصیل في  دالة إحصائیاً توجد فروق

 الخاطئةتبار البعدي لتشخیص التصورات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في االخ

 .لصالح المجموعة التجریبیة للمفاهیم العلمیة

  الطالب منخفضي التحصیل في  بین متوسطي درجاتدالة إحصائیًا توجد فروق

الخاطئة التصورات  في االختبار البعدي لتشخیص المجموعتین الضابطة والتجریبیة

 .بیةللمفاهیم العلمیة لصالح المجموعة التجری

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بأهمیة توظیف نموذج درایفر في تدریس العلوم 

للطالب لقدرته على تعدیل التصورات الخاطئة  للمفاهیم العلمیة لدى عینة الدراسة، واالهتمام 

الخاطئة للمفاهیم العلمیة في جمیع المراحل التصورات بإعداد اختبارات تشخیصیة للكشف عن 

  .یمیة التعل
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  ب  ..............................................................................اإلهداء  

  ج  .........................................................................شكر وتقدیر  

  ه  ........................................................ملخص الدراسة باللغة العربیة  

  ز  ...........................................................................المحتویات  

  ي  ........................................................................قائمة الجداول  

  ك  ........................................................................قائمة األشكال  

  ل  .......................................................................قائمة المالحق  
  

  الفصل األول

  خلفیــة الدراســة
  

  ٢  .....................................................................مقدمـة الدراسة  

  ٦  .....................................................................مشكـلة الدراسة  

  ٧  .....................................................................فروض الدراسة  

  ٧  ....................................................................أهـداف الدراسة  

  ٧  ...................................................................أهمیــة الدراسة  

  ٨  ...................................................................حـدود الدراسـة  

  ٨  ..................................................................مصطلحات الدراسة  
  

  الفصل الثاني

  اإلطـــار النظــري
  

 ١١  ..............................................................مفهوم النظریة البنائیة  

 ١٣  ..........................................................مبادئ البنائیة وافتراضاتها  

  ١٤  ...................................................البنائیةالنظریات التي تستند إلیها  

 ١٥  ......................................سمات المعلم البنائي في ضوء النظریة البنائیة  

 ١٧  ......................................استراتیجیات التدریس القائمة على الفكر البنائي  
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  نموذج درایفر: ي المحور الثان

  ١٧   ................................................................. نموذج درایفرمفهوم  

 ١٨......        ........................................................... مراحل نموذج درایفر  
  

  نموذجDriver ٢٣    .....................................................واالرتقاء المعرفي  

  نموذجDriver ٢٤    .......................................................تعلم التعاونيوال  

      التصورات الخاطئة للمفاهیم:  المحور الثالث  

 ٢٥  ........................................................... مفهوم التصورات الخاطئة  

 ٢٦  .........................................................خصائص التصورات الخاطئة  

 ٢٧  ................................................. أسالیب تشخیص التصورات الخاطئة  

 ٢٩  ............................................... أهمیة التعرف على التصورات الخاطئة  

 ٢٩  ....................................................... ....مصادر التصورات الخاطئة  

 ٣٢  ................................................ إستراتیجیات تعدیل التصورات الخاطئة  

 ٣٤  ............................................ التصورات الخاطئة من المنظور اإلسالمي  
  

  الفصل الثالث

  الدراســات السابقـة
  

 ٣٧    ........................نموذج درایفر في التدریسالدراسات التي تناولت / المحور األول  

  ٤٢  ................................................... المحور األولالتعلیق على دراسات  

 

  

للمفاهیم العلمیة  خاطئةال صوراتتشخیص التالدراسات التي تناولت / الثاني المحور

.................................................................     وٕاستراتیجیات تعدیلها

  

  

٤٥  

  ٥٦  ..................................................الثاني  المحورالتعلیق على دراسات  

 ٥٩  .................................................. م على الدراسات السابقةتعقیب عا  
  

  الفصل الرابع

  الطریقة واإلجراءات 
  

  ٦٢  ........................................................................منهج الدراسة  

  ٦٢  ...........................................................التصمیم التجریبي للدراسة  

  ٦٣  ........................................................................عینة الدراسة  

 ٦٤  ................................................ .......................أدوات الدراسة  
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 ٧٥  ............................................................... ضبط متغیرات الدراسة  

 ٧٧  ......................................................................إجراءات الدراسة  

 ٧٩    ............................................................ ....المعالجات اإلحصائیة  
  

  الفصل الخامس

  الدراسة وتفسیرها نتائج

  ٨١      ....................................النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها وتفسیرها  
  

  ٨٥  ....................................لثاني ومناقشتها وتفسیرها االنتائج المتعلقة بالسؤال  

 ٨٩  ....................................رها النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وتفسی  

  ٩١  ...................................ومناقشتها وتفسیرها  الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  

  ٩٤  ....................................................................توصیات الدراسة  

  ٩٤  ....................................................................مقترحات الدراسة  
  

  مراجع الدراسة
  

  ً٩٦  ................................................................المراجع العربیة / أوال  

  ً١٠٤  ...............................................................المراجع األجنبیة / ثانیا  

  ١٠٧  .............................................................................المالحق  

  ١٧٣  .....................................................ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة  
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  قائمة الجداول

  

رقم 

  الجدول
  الصفحة  عنوان الجدول

  ١٦  قارنة بین التدریس بالطریقة التقلیدیة والتدریس بالطریقة البنائیةم  2.1

  ٦٣  توزیع أفراد عینة الدراسة  4.1

  ٦٥  من قبل الباحثعبر الزمن جدول تحلیل المحتوى  4.2

  ٦٦  جدول تحلیل المحتوى من قبل الباحث والمعلم  4.3

4.4 
الخاطئة للمفاھیم جدول مواصفات یوضح توزیع بنود اختبار تشخیص التصورات 

  العلمیة 
٦٧  

  ٧٠  االختبار  فقرات من فقرة كلارتباط  معامالت  4.5

  ٧٢  االختبار فقرات من فقرة كلالصعوبة  معامالت  4.6

  ٧٣  االختبار فقرات من فقرة كلالتمییز  معامالت  4.7

4.8  
صیل في بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة التي تعزى لمتغیر التح" ت"اختبار  جنتائ

  العلوم
٧٥  

4.9  
بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة التي تعزى لمتغیر التحصیل في " ت"اختبار  جنتائ

  االختبار التشخیصي المعد للدراسة
٧٦  

4.10  
نتائج اختبار مان ویتني للمقارنة بین مستویي الطالب مرتفعي التحصیل في 

  خیصي المعد للدراسةالمجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار التش
٧٦  

4.11  

ــــي  ــــین مســــتویي الطــــالب منخفضــــي التحصــــیل ف ــــة ب ــــائج اختبــــار مــــان ویتنــــي للمقارن نت

  المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار التشخیصي المعد للدراسة

  

٧٧  



 ك 
 

  ٨٢  التصورات الخاطئة لدى مجموعة الدراسة في االختبار القبلي  5.1

5.2  
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  الفصل األول

  خلفیـة الدراسـة

  :المقدمة 

عصر الحالي ثورة علمیة هائلة في شتى المجاالت ، و خاصة في مجال العلوم یشهد  ال

و التكنولوجیا المعلوماتیة ، وأدى ذلك إلى حدوث تغیرات متسارعة في نمط حیاتنا ، وجعلت هذا 

 لذا ،العصر یتسم بتضخم  و تضاعف المعرفة ، ففي مجال المعرفة العلمیة هناك جدید كل یوم 

مام بالقدر المالئم من المعرفة و امتالك القدر الكافي من المهارات لیتكیف مع كل فرد اإلللالبد 

  .الوسط الذي یعیش فیه 

ولمواكبة التطور السریع و الهائل في المعرفة انصب تركیز علماء التربیة على أساسیات 

جلیة  المعرفة ، كاتجاه معاصر وحدیث في بناء المناهج الدراسیة، وقد برز هذا االتجاه بصورة

حیث أصبح من متطلبات الحیاة ، في السنوات األخیرة العلمیة في مجال تدریس العلوم و التربیة

في هذا القرن توظیف هذه العلوم و تطبیقاتها في الحیــــــاة الیومیة األمر الذي یشكل تحدیًا كبیرًا 

للمتعلمین بصورة أمام المعلمین ، ألن من مهامهم الرئیسة تبسیط هذه المعلومات و توصیلها 

و كذلك أصبح تبسیط العلوم ونشرها بمختلف األسالیب و .سهلة بحیث تجعل التعلم ذا معنى 

الوسائل من المستلزمات الضروریة في العصر العلمي الحاضر التي ال غنى عنها في أي 

مجتمع من المجتمعات ، حیث یشهد تدریس العلوم على الصعیدین المحلي و العالمي اهتمامًا 

ولقد أدى ذلك . كبیرًا و مستمرًا من أجل مواجهة متغیرات و تطورات القرن الحادي و العشرین 

إلى اهتمام علماء التربیة بتحسین عملیة التعلیم و التعلم ، و البحث عن استراتیجیات تدریسیة 

لتربیة تساعد على االنتقال من التعلم التقلیدي النمطي إلى التعلم ذي المعنى الذي تسعى إلیه ا

  ) .130:2005الفالح ، (الحدیثة 

ولقد تم االهتمام في السنوات األخیرة بصورة واضحة في مجال تدریس العلوم و التربیة 

العلمیة ، حیث اعتبرت المفاهیم العلمیة محورًا أساسیًا تدور حوله مناهج العلوم المختلفة و ذلك 

  ) . 1:1998عبد الهادي و حبیب ،(للعلم ألن المفاهیم تحتل مكانة متمیزة في الهیكل البنائي 

ولقد أصبح اكتساب الطالب لهذه المفاهیم هدفًا رئیسًا للتربیة العلمیة التي تؤكد على 

 امتالكعلى أهمیة  "برونر"، و في هذا الصدد فقد أكد ضرورة تعلم المفاهیم بطریقة صحیحة 

لمیة ، و تنقلهم من معرفة بدائیة المتعلمون مفاهیم علمیة صحیحة تساعدهم على فهم المادة الع

  .) 33:2011علي و صالح ،(فة صحیحة و متطورة ر إلى مع
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وتبرز أهمیة المفاهیم العلمیة في أنها تقلل من تعقد البیئة فهي لغة العلم ومفتاح المعرفة 

العلمیة حیث أنها تنظم وتصنف عددًا كبیرًا من األحداث واألشیاء والظواهر التي تشكل 

المفاهیمیة التي تمثل نتاج العلم كما تساعد المفاهیم  ىالمبادئ العلمیة الرئیسیة والبنبمجموعها 

والخلیل خطایبة ( العلمیة في حل المشكالت التي تعترض الفرد في مواقف حیاته الیومیة

،197:2001(. 

 لىع العلمیة، المعرفة تنظیم یتم بواسطتها التي العلم نواتج أهم العلمیة المفاهیم وتعتبر

 هدفا المفاهیم لهذه طالبال اكتساب أصبح حیث صحیحة بطریقة المفاهیم تعلم أساس ضرورة

 والمعرفة العلم أساسیات من تعتبر ألنها المختلفة، التعلیم مراحل جمیع في للتربیة العلمیة رئیسیاً 

  . )478:1999وشهاب ، الجندي(  سلیمة بصورة العلم هیكلیة في فهم تفید التي العلمیة

جعل المادة الدراسیة العلمیة بالطریقة الصحیحة سوف یالمفاهیم یرى الباحث أن تعلم و 

 سابقة ،تضییق الفجوة بین المعرفة المتقدمة والمعرفة الووضوحًا ، ویعمل على  أكثر شموالً 

من صف إلى  الطالبصعوبات خالل انتقال المشكالت و البعض  مواجهةفي  الطالبساعد وی

 . نقطة ارتكاز لما سیأتي بعد ذلك یكون فما یأتي أوالً  ،تعلیمي إلى آخر أو من مستوى، آخر

 تعلیمها وضرورة العلوم، تدریس في تحتلها التي والمكانة العلمیة المفاهیم ألهمیة ونظراً 

 صورة الستقصاء والدراسات البحوث بإجراء والمختصون الباحثون یقوم بطریقة صحیحة،

 وقد تدریسها واستراتیجیات أسالیب وكذلك المتعلمین، أذهان في لفعليا وتكوینها وواقعها المفاهیم

 أفكار حوزتهم وفي الدراسة حجرة إلى یأتون ما كثیرا لطالبا أن الجهود إلى هذه توصلت

 التصورات وتلك بهم تحیط التي الطبیعیة والظواهر المفاهیم العلمیة، عنخاطئة  وتصورات

 وهذه ،طالبال یكتسبه أن یفترض الذي تصور العلميال مع األحیان من كثیر في تتعارض

 العلوم، مجاالت مختلف في وتتضح مراحل التعلیم جمیع في بینهم االنتشار واسعة التصورات

  .) 226:2002زیتون ، (التعلیم الالحق  في تؤثر أنها كما واالستبدال التغییر صعبة وهي

امًا كبیرًا من التربویین والمهتمین للمفاهیم العلمیة اهتم خاطئةوقد القت التصورات ال

بعملیتي التعلیم والتعلم حیث أشارت الدراسات أن الطلبة ال یأتون إلى المدرسة وعقولهم صفحات 

بیضاء ینقش علیها المعلمون ما یریدون بل یحملون الكثیر من المفاهیم من واقع حیاتهم 

 اومتغیراته البیئة وظواهرها موجودات مع یتعاملون األفراد ألن طبیعي، أمر وخبراتهم الیومیة وهذا

خطایبة ( في هذا المجال المباشرة خبراتهم مع تتفق البیئة تلك عن بهم خاصة مفاهیم فیكونون ،

   ). 180:2001والخلیل ، 
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إعاقة اكتساب  فيدور كبیر  خاطئةاللتصورات ل یرى علماء التربیة أنوفي ضوء ذلك 

تلك التصورات عمیقة الجذور فتشكل عوامل مقاومة  حوخاصة عندما تصبالمفاهیم العلمیة 

   .  الصحیحةبالصورة للتعلیم ومعیقة الكتساب المفاهیم العلمیة 

 التحصیل زیادة في ذلك وأثر الطلبة، لدى خاطئةال التصورات تعدیل ألهمیة ونظرا

عالجتها وم عنها والكشف ،خاطئة ال التصورات بدراسة واألبحاث الدراسات اهتمت فقد لدیهم،

والتي  )2010(الزعانین دراسةالدراسات  هذه ومن واالتجاه التحصیل على ذلك أثر ومعرفة

، أما فعالیة نموذج بوسنر في إحداث التغیر المفاهیمي لبعض المفاهیم الفیزیائیة  توصلت إلى

ة فعالیة خرائط المعلومات في تعدیل التصورات البدیل فقد توصلت إلى) 2009(دراسة أبو طیر 

دورة التعلم في تعدیل فعالیة  توصلت إلى) 2008(للمفاهیم العلمیة ، بینما دراسة األسمر 

فقد توصلت إلى فعالیة ) 2006(، أما دراسة البلبیسيالتصورات البدیلة المفاهیم العلمیة 

إستراتیجیة المتناقضات في تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاهیم العلمیة ، بینما دراسة 

)2003   ،Taber ( وجود مفاهیم خاطئة لدى الطالب حول مفاهیم الطاقة  توصلت إلى

  .األیونیة 

حیث  العلمیة، للمفاهیم خاطئةال التصورات دراسة أهمیة یتضح ما سبق على وبناء

 العلمیة المفاهیم تعلم ىعل اعدة الطالبمس فقط لیسم العلو معلم  یواجه الذي التحدي أصبح

                                                               .بداخلهم  الموجودة العلمیة للمفاهیم خاطئةال التصورات تعدیل ىعل همتمساعد ،بلةسلیم بصورة

تدریس العلوم على دور المفاهیم ذات الفهم  ركزت العدید من الدراسات الحدیثة فيولقد 

العلمیة الالحقة، لذا تقتضي الضرورة بأن  الخاطئ الموجودة لدى المتعلم في اكتساب المفاهیم

من دور التشخیص، وجمع البیانات إلى دور العالج، وٕاحداث  علمیةینتقل البحث في المفاهیم ال

) CONCEPTUAL CHANGE(التغیرات من خالل ما عرف بعملیة التغییر المفاهیمي 

یة التي بها یكتسب الفهم التدریس واإلستراتیجیاتومن ثم البحث في الوسائل واختیار النماذج 

الغراوي ، . (ذات الفهم الخاطئ علمیةالمختلفة وتصحیح المفاهیم ال علمیةالعلمي السلیم للمفاهیم ال

7:2005 (.  

 لدي تتكون التي الخاطئة التصورات فهم أصول محاولة في مهم دور البنائیة وللفلسفة

 قبل من ذاتًیا یبنى المعني أن :هي أساسیة مرتكزات على ثالثة ذلك في وتستند الطالب ،

 المتعلم عند المعاني تشكیل للمتعلم ، وأن المعلم من نقله یتم وال نفسه، للمتعلم المعرفي الجهاز

 التغییر تقاوم المتعلم لدي المعرفیة المتكونة البنى وأن عقلیًا، جهًدا تتطلب نشطة نفسیة عملیة

  . )1996: 436-137 ، وآخرون الخلیلي خلیل(  كبیر  بشكل
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ولقد أدى ذلك إلى اهتمام علماء التربیة بتحسین عملیة التعلیم والتعلم والبحث عن 

استراتیجیات تدریسیة تساعد على االنتقال من التعلم التقلیدي النمطي إلى التعلم بالمعنى الذي 

  .سعى إلیه التربیة الحدیثة ت

للمفاهیم  لخاطئةا وقد أجریت العدید من الدراسات التي حاولت تصویب التصورات

نموذج  دورة التعلم ، نموذج بوسنر ،: العلمیة ، باستخدام نماذج واستراتیجیات مختلفة مثل 

نموذج التعلم التولیدي ، إستراتیجیة التعلم البنائي ، إستراتیجیة   ،  Driver Model" درایفر"

  .وكذلك استخدام المدخل المنظومي التغییر المفاهیمي ، 

أحد النماذج التي تستخدم لتصویب المفاهیم   Driver Model" درایفر"ویعد نموذج 

نموذجًا تعلیمیًا ، تستند فیه إلى " روزلند درایفر) "Roslind Driver (، حیث وضعت  خاطئةال

    .)2013 :3زكي،(خاطئة الفلسفة البنائیة لتسهیل إحداث التغییر المفاهیمي ، وتعدیل المفاهیم ال

كغیره من النماذج، من الفلسفة البنائیة القائمة على تفسیر ) Driver(وقد انبثق نموذج 

إذ أشارت إلى أنه من الصعب . المتعلم للظواهر، ومدى استیعابها في ضوء الخبرة السابقة

إحداث تغییر في المفاهیم الخاطئة الموجودة عند الطلبة باستخدام الطرائق االعتیادیة في 

م أفكار بنائیة في تدریس العلوم، و ذلك بإعادة المتعلم إلى التدریس، ونادت بضرورة استخدا

المفهوم األولي أو إلى نقطة البدایة لقیاس مقدرته الفردیة على تفسیر جملة من المفاهیم وكیفیة 

تنمیة هذه المقدرة ومحاولة ربطها بمفهوم سبق وأن تعرف علیه المتعلم في المرحلة الدراسیة 

 : 54الغراوي ، ( مشكالت تغییر المفاهیم عبر الخبرة السابقة للمتعلم السابقة، وبذلك یتم تجاوز

2005 (.                                                             

وهناك العدید من الدراسات التي استخدمت نموذج درایفر في إحداث التغییر المفاهیمي  

التصورات  ة نموذج درایفر في تعدیلفاعلی و التي توصلت إلى) 2013(زكي دراسة: مثل 

فاعلیة نموذج  و التي توصلت إلى) 2011(، و دراسة الغریباوي بیولوجیةلمفاهیم الل الخاطئة

فاعلیة والتي توصلت إلى  )2010(دراسة محي ناصر ، و  في اكتساب المفاهیم البالغیةدرایفر 

والتي  )2006(الراوي دراسة ، و  في تغییر المفاهیم العلمیة ذات الفهم الخاطئ نموذج درایفر

  .التحصیل والتفضیل المعرفيفي  فاعلیة نموذج درایفرتوصلت إلى 

 الخاطئةالتصورات  وجود العدید من ونظرًا لعمل الباحث كمدرس علوم في التعلیم الحظ

، و لقد قام الباحث بإجراء استبیان التي یحتفظ بها أبنائنا الطالب لبعض المفاهیم العلمیة و 

وتوزیعه على معلمي العلوم للصف العاشر للكشف عن وجود تصورات ) 2(ملحق رقم مفتوح 

باإلضافة إلى ذلك قام الباحث بدراسة استطالعیة للكشف عن .خاطئة لبعض المفاهیم العلمیة 
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على عینة من الطالب ) الحرارة(التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة المتضمنة بوحدة الدراسة 

كما تم إجراء عدة مقابالت شخصیة مع بعض ، دراسة الوحدة بالطریقة التقلیدیة ممن أنهوا 

طالب الصف الحادي عشر والذین أنهوا دراسة المساق وقد كشفت نتائج الدراسة االستطالعیة 

ى هؤالء الطالب في واالستبیان المفتوح والمقابلة عن وجود عدد كبیر من التصورات الخاطئة لد

وتعمل على تبسیط المفاهیم  البلتي تحتاج لطریقة تدریس فعالة تثیر دافعیة الطاو  مفاهیم الوحدة

بحیث یستطیعون توظیفها في المواقف الحیاتیة الیومیة وفق تفسیر علمي ومنطقي بعید عن 

 فينموذج درایفر  توظیفالباحث للقیام بهذه الدراسة لمعرفة أثر  دفع، ما  الخاطئةالتصورات 

  .للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف العاشر األساسي  خاطئةالتعدیل التصورات 

  

  :الدراسةمشكلة 

  :تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي 

ما أثر توظیف نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف 

  العاشر األساسي ؟ 

  :ئلة الفرعیة التالیة وینبثق عن السؤال الرئیس األس

  ؟عاشر األساسي طالب الصف ال التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة لدىما  -١

هل توجد فروق بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة ، ومتوسط درجات طالب  -٢

في وحدة  للمفاهیم العلمیة الخاطئةالمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخیص التصورات 

  ؟ حرارةال

هل توجد فروق بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة مرتفعي التحصیل ،  -٣

ومتوسط درجات نظرائهم في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخیص التصورات 

  ؟ في وحدة الحرارةللمفاهیم العلمیة  الخاطئة

منخفضي التحصیل ، هل توجد فروق بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة  -٤

ومتوسط درجات نظرائهم في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخیص التصورات 

  ؟ في وحدة الحرارةللمفاهیم العلمیة  الخاطئة
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  :الدراسةفروض 

  :التالیة  من الفرضیاتتحقق التسعى هذه الدراسة إلى   

بین متوسط درجات طالب  ) α  ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -١

للمفاهیم  الخاطئةالمجموعتین الضابطة والتجریبیة في االختبار البعدي لتشخیص التصورات 

  . ة في وحدة الحرارةالعلمی

بین متوسطي درجات   ) α  ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -٢

االختبار البعدي لتشخیص تجریبیة في الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعتین الضابطة وال

  .في وحدة الحرارة للمفاهیم العلمیة الخاطئةالتصورات 

بین متوسطي درجات   ) α  ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -٣

الطالب منخفضي التحصیل في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في االختبار البعدي لتشخیص 

  .في وحدة الحرارة للمفاهیم العلمیة ةالخاطئالتصورات 

  

  :أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة 

للمفاهیم العلمیة الواجب تعدیلها لدى طالب الصف  الخاطئةالتعرف إلى التصورات  -١

  .العاشر األساسي

الواردة في وحدة  للمفاهیم العلمیة الخاطئةمعرفة أثر نموذج درایفر في تعدیل التصورات  -٢

  .لدى طالب الصف العاشر األساسي "الحرارة"

الواردة في وحدة  للمفاهیم العلمیة الخاطئةمعرفة أثر نموذج درایفر في تعدیل التصورات  -٣

 .منخفضي التحصیلو  لدى طالب الصف العاشر األساسي مرتفعي التحصیل "الحرارة"

  

  :أهمیة الدراسة

   : تكمن أهمیة الدراسة كونها 

باستخدام  توفر معلومات عن التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة و أسبابها و طرق عالجها -١

مصممي و مطوري المنهاج لتعزیزه  یفیدقد  ذيوال نموذج جدید لتدریس العلوم وهو نموذج درایفر

  .باألنشطة الالزمة 
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حیث اهیم العلمیة ، قدم الدراسة نموذج عالجي یسهم في تعدیل التصورات الخاطئة للمفتُ  -٢

، وتطویر قدراتهم في العلوم مشرفي العلوم في تدریب معلمي مما یفیدتقدم دلیًال لمعلم العلوم 

  .  وٕاعداد الدورات التدریبیة لهم إعدادهم للدروس

توفر الدراسة اختبارًا  لتشخیص التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة في الوحدة الثامنة  -٣

مما یفید طلبة البحث  العلوم للصف العاشر األساسي وفق نموذج درایفر من كتاب" الحرارة"

   .العلمي ومعلمي العلوم في إعداد االختبارات 

من المتوقع أن تفتح هذه الدراسة المجال إلجراء ودراسات وبحوث الحقة مشتقة من  -٤

  .تغیراتها ونتائجهام

  

  :حدود الدراسة

  :اقتصرت الدراسة على

ي الثاني للفصل الدراس) ب(اشر األساسي في مدرسة المنفلوطي الثانویة طالب الصف الع - 

  م) ٢٠١٤- ٢٠١٣(من العام 

من منهاج العلوم العامة للصف العاشر " الحـــرارة"اقتصرت الدراسة على تدریس الوحدة الثامنة  - 

اطئة الخاطئة وتم تشخیص المفاهیم الخاستخدام نموذج درایفر في تصویب المفاهیم ب األساسي

  .باختبار خاص أعد خصیصًا لذلك 

  

  :مصطلحات الدراسة

  :تم تعریفها إجرائیًا  

 یوظفها المعلمقدمتها روزلند درایفر لبنائیة تعلیمیة تعلمیة  خطواتمجموعة  :نموذج درایفر  -١

وتطبیقها على مواقف  ،وٕاعادة صیاغتها ،بحیث تبدأ بالتوجیه وٕاظهار األفكار، بصورة منظمة 

  .ثم مراجعة أخیرة لیدرك الطالب الفهم الصحیح للمفهوم ، ي وحدة الحرارةف جدیدة

للمفاهیم المرتبطة  التي یكونها الطالب ذهنیةمجموعة من التصورات ال: المفاهیم العلمیة -٢

تمكنه من فهمها و تفسیرها و توظیفها في مواقف جدیدة وتتكون من  والتي بموضوع الحرارة ،

  .یةاسم وداللة لفظجزأین 

في البنیة المعرفیة  التي تتكونمعارف التصورات و ال: للمفاهیم العلمیة الخاطئةالتصورات  -٣

لمفاهیم الحرارة المتضمنة في الوحدة ال تتفق مع المعرفة العلمیة الصحیحة  و التي طالباللدى 

ت للتصورا، یعبر عنها الطالب بتفسیرات خطأ أثناء أداؤهم لالختبار التشخیصي الثامنة



٩ 
 

  .الخاطئة

الخاطئة الموجودة في  و تفسیراتها المفاهیم إعادة بناءعملیة  :الخاطئةتعدیل التصورات  -٤

  .سلیمة  و لها تفسیرات ذهن طالب الصف العاشر األساسي بمفاهیم علمیة

سنة وهم ) ١٦- ١٥(هم الطالب الذین تتراوح أعمارهم بین : طالب الصف العاشر األساسي -٥

  .شر في السلم التعلیمي الفلسطینيفي المستوى العا
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 الفصل الثاني

  اإلطــار النظــري

  
  

  

 

 النظریة البنائیة: المحـور األول 

  

  

 

 نموذج درایفر: المحور الثاني 

  

  

 

 التصورات الخاطئة: المحور الثالث  
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 الفصل الثاني

  اإلطــار النظــري

لتصورات الخاطئة الحالیة لدراسة أثر توظیف نموذج درایفر في تعدیل ا هدفت الدراسة

لذلك یتناول الباحث اإلطار النظري من ، للمفاهیم العلمیة لطالب الصف العاشر األساسي 

  :خالل المحاور اآلتیة

  النظریات التي ، مبادئها وافتراضاتها ،  تعریفها : یتناول النظریة البنائیة : المحور األول

 .استراتیجیات التدریس القائمة على الفكر البنائي ، سمات المعلم البنائي ،  ستند إلیها ت

  نموذج درایفر ، وصفه ، خطواته ، تعریفه ، یتناول نموذج درایفر : المحور الثاني

 .المعرفي ، نموذج درایفر والتعلم البنائي  واالرتقاء

  یفها ، أهمیة التعرف علیها ، مصادرها یتناول التصورات الخاطئة ، تعر : المحور الثالث

، خصائصها ، أسالیب تشخیصها ، كیفیة تعدیلها ، استراتیجیات تعدیلها ، نموذج 

 .القته بتعدیل التصورات الخاطئة درایفر وع

  

    النظریة البنائیة: المحور األول 

من خالل تعلم المعرفي یتم تعتمد النظریة البنائیة على نظریة بیاجیه التي ترى أن ال

بمعنى حدوث توازن في فهم الواقع والتأقلم مع الظروف المحیطة ، ولذا ، العقلي للفرد التكیف 

فإن التعلم البنائي یقوم على تنظیم التراكیب الذاتیة للفرد بقصد مساعدته في إحداث التكیف 

ولذا ینبغي ،  ذو المعنى المطلوب ولهذا فإن البنائیین یؤكدون على التعلم القائم على الفهم

تشجیع المتعلمین على بناء معارفه وٕاعادة تركیب وتنظیم تلك المعرفة بطریقة تیسر علیهم إدراك 

 ) .133:2003عبید وعفانة ، (المواقف العلمیة وفهمها وتفسیرها وٕانتاجها 

  

  :مفهوم النظریة البنائیة 

تم بالبناء العقلي موقف فلسفي یه: بأنها  البنائیة)  (Prawat and Folden  39:1994عرف

عند المتعلم والنظریة البنائیة هي نظریة للمعرفة والتعلم أو نظریة صنع المعنى حیث تقدم شرحًا 

أو تفسیرًا لطبیعة المعرفة وكیفیة تكوین التعلم اإلنساني كما تؤكد أن األفراد یبنون فهمهم أو 
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ر وأحداث وأنشطة مروا بها أفكامعارفهم الجدیدة من خالل التفاعل مع ما یعرفونه ویعتقدون من 

  .)  Prawat and Folden, 1994:39( من قبل

طریقة تفكیر بالمعرفة وبآلیة الحصول : " أنها )  23:2002 ( المومني فيوعرفها قلیزرزفیلد 

 " .علیها 

نظریة تقوم على اعتبار أن التعلم ال یتم " النظریة البنائیة أنها )  106:  2002(وعرف الوهر 

ن طریق النقل اآللي للمعرفة من المعلم إلى المتعلم ، وٕانما عن طریق بناء المتعلم معنى ما إال ع

 " .یتعلمه بنفسه بناًء على خبراته ومعرفته السابقة 

 خاللها یحدث من الراهنة، المعرفیة للتراكیب استقبال عملیة عن عبارة البنائیة أن زیتون و یرى

 المعرفیة بین تراكیبهم النشط التفاعل خالل من جدیدة عرفیةم ومعاني لتراكیب المتعلمین بناء

                                                                                                                             .) 212:2002 زیتون، (التعلم  وبیئة السابقة ومعرفتهم الحالیة

إحدى نظریات التعلم المعرفي التي : " النظریة البنائیة بأنها )  192:  2003( وعرفت أبو زید 

تؤكد على الدور مع األقران ، وفي وجود المعلم المیسر والمساعدة على بناء المعنى والتفاوض 

وفي وجود المعلم المیسر والمساعد على بناء المعنى بصورة صحیحة ، تماعي مع األقران االج

 .ارب والطرق التدریسیة المختلفة من خالل النشاطات والتج

  -: ھي عناصر ثالثة یتضمن البنائیة النظریة مفھوم أن الباحث یرى ذلك ضوء وفي

  .المتعلم  لدى الموجودة السابقة المعرفیة التراكیب -١

  .الراھن يالتعلم التعلیمي الموقف في المتعلم لھا یتعرض التي المعرفة -٢

  .متعددة متغیرات من تتضمنھ بما التعلم بیئة -٣

المعرفیة  التراكیب بین نشط تفاعل یحدث فاعلة، اجتماعیة تعلم بیئة في المتعلم وجود ونتیجة

 بناء معرفة التفاعل هذا عن یتولد مي،تعل اجتماعي مناخ في الجدیدة المعرفیة والتراكیب السابقة

  :التالي الشكل خالل من ذلك توضیح ویمكن جدیدة،
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  )2.1( شكل

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )11:2006،أبو ملوح  وعفانة (     البنائیة النظریة عناصر

  

بناء المعرفة في بیئة تعلم إیجابیة ضمن على حیث تظهر الصورة البنائیة في قدرة المتعلم 

  . االجتماعيف تساعده على البناء والتحاور مواق

  

 :مبادئ البنائیة وافتراضاتها 

:  2003 (ترتكز البنائیة على عدد من المبادئ األساسیة كما حددها  زیتون و زیتون 

  :كما یأتي )   106- 96

، وذلك كون المتعلم یبني  معرفة المتعلم السابقة هي محور االرتكاز في عملیة التعلم -١

 .في ضوء خبراته السابقة معرفته 

، حیث یتشكل المعنى داخل بنیته  إن المتعلم یبني معنى لما یتعلمه بنفسه بناًء ذاتیاً  -٢

من خالل تزویده  مع العالم الخارجي ،  أو البیئة الخارجیة المعرفیة من خالل تفاعل  حواسه

مع المعنى العلمي  بمعلومات وخبرات تمكنه من ربط المعلومات الجدیدة بما لدیه وبشكل یتفق

 .الصحیح 

  

 النظریة البنائیة

  
 بیئة التعلم

  متعلم
  

  مواقف
  

  المعرفة
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، حیث یعاد تنظیم األفكار  ال یحدث تعلم ما لم یحدث تغییر في بنیة الفرد المعرفیة -٣

 .والخبرات الموجودة بها من عند دخول معلومات جدیدة 

أو موقفًا أو مهمة  أن التعلم یحدث على أفضل وجه عندما یواجه الفرد المتعلم مشكلة -٤

 .حقیقة واقعیة

خالل التفاوض االجتماعي  بل یبنیها من،  لمتعلم معرفته بمعزل عن اآلخرینال یبني ا -٥

 . معهم 

 :وفي ضوء ما سبق ، فإن أدبیات البنائیة تؤكد على ما یلي 

ه من خالل تفاعله مع البیئة في ذهن ال یتم نقلها من المعلم إلى المتعلم وٕانما تُبنى المعرفة -١

 .الخارجیة

 .علم تفید في الوصول لتعلم ذو معنىالمعلومات السابقة لدى المت -٢

 .ال بد أن یتناسب التعلم مع حاجات األفراد المتعلمین واهتماماتهم  -٣

 .فیما بینهم المشاركةیجب أن یتم تبادل األفكار بین المتعلمین في المجموعة وذلك من  -٤

 .تعزیز عملیة التغذیة الراجعة  -٥

 

   :النظریات التي تستند إلیها البنائیة

  : ) 49:  2007 (زیتون  یعرضهاكما 

 في التعلم المعرفي والنمو المعرفي : نظریة بیاجیه  -١

في معالجة الطالب للمعرفة وتركیزها على العوامل الداخلیة المؤثرة في : النظریة المعرفیة  -٢

 .التعلم 

 .المیدانفي التفاعل االجتماعي في غرفة الصف أو المختبر أو : النظریة االجتماعیة -٣

 .وبنائهافي إبراز أهمیة المتعلم ودورها الفاعل في اكتشاف المعرفة : انیةالنظریة اإلنس -٤
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 :سمات المعلم البنائي في ضوء النظریة البنائیة 

لتي یتصف بها المعلم البنائي بعض السمات ا)  190:  2003 (زیتون وزیتون  یذكر

  :وهي

 .سي للمعلومات أن یصبح أحد المصادر التي یتعلم منها المتعلم ولیس المصدر الرئی - 

 .یدمج المتعلمین في خبرات تتحدى المفاهیم أو المدركات السابقة لدیهم  - 

 .یشجع روح االستفسار والتساؤل من خالل أسئلة تثیر التفكیر  - 

 .یشجع المناقشة البنائیة بین المتعلمین  - 

 .یفصل بین المعرفة واكتشافها  - 

 .ض االجتماعي یسمح بوجود ضوضاء ناجمة عن الحركة والتفاعل والتفاو  - 

 .المعلم البنائي معلم متعلم مستعد لتعلم الموضوعات التي تقع في حیز اهتمام طالبه  - 

 .ینوع في مصادر التقویم لتتناسب مع مختلف الممارسات التدریسیة  - 

 .یتسم بالذكاء في انتقاء أنشطة التعلم  - 

 

 :ةمقارنة بین التدریس بالطریقة التقلیدیة والتدریس بالطریقة البنائی

عند القیام بعمل مقارنة بین التدریس بالطریقة التقلیدیة والتدریس بالطریقة البنائیة فإن 

  .)  499:  1999شهاب والجندي ، : ( الجدول التالي یعرض هذه الفروق 
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  )  2.1( جدول رقم 

  مقارنة بین التدریس بالطریقة التقلیدیة والتدریس بالطریقة البنائیة 

  

  الطریقة البنائیة   دیة الطریقة التقلی

   المعرفة توجد بداخل الطالب نفسه  المعرفة توجد خارج الطالب 

  محورها الطالب  محورها المعلم 

  الطالب ایجابي ونشط   الطالب سلبي 

  أنشطة تفاعلیة   األنشطة الفردیة 

  تعلم تعاوني   تعلم تنافسي 

  یبحث عن اإلجابة الصحیحة 
 توجد إجابة صحیحة ال" یتقبل آراء كل الطالب 

  "أو خاطئة

  التلمیذ یبني معارفه من مصادر مختلفة  االعتماد على الكتب المدرسیة 

  توجد بدائل مختلفة لتقویم الطالب   اختبارات تحریریة تقوم على الورقة والقلم 

 

  

ویالحظ من خالل الجدول أن الطریقة البنائیة لها مواصفات وخصائص مختلفة عن التعلم 

حیث یستطیع المتعلم ، یدي وخاصة في إعادة تشكیل وبناء المفاهیم في البنیة العقلیة للمتعلم التقل

بناء معارفه بنفسه من خالل قدراته التفكیریة في استنتاج أو استقراء المعارف العلمیة واالجتماعیة 

التعاوني في والثقافیة كما یالحظ أن دور المتعلم نشط ومتفاعل مع اآلخرین ویعتمد على التعلم 

  .اتخاذ القرارات وتعدیل المفاهیم الخاطئة 
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 :استراتیجیات التدریس القائمة على الفكر البنائي 

یتضمن األدب التربوي العدید من االستراتیجیات التدریسیة التي اشتقت من النظریة 

 ، و Vالشكل  والبنائیة و من هذه اإلستراتیجیات دورة التعلم ، والتعلم المتمركز حول المشكلة ، 

  .نموذج درایفر  نموذج بوسنر، والمتناقضات ، و

ومن المالحظ أن هذه االستراتیجیات و النماذج منبثقة عن الفكر البنائي والذي ینظر إلى المتعلم 

كباٍن للمعرفة بنفسه ولیس من خالل أفكار یحاول المعلمون نقلها إلیه وفیما یلي عرض موضح 

ي هذه الدراسة وذلك بهدف التعرف على أثره في تعدیل التصورات لنموذج درایفر المستخدم ف

  .الخاطئة للمفاهیم العلمیة 

 

  نموذج درایفر:  المحور الثاني

نموذجًا تعلیمیًا ، تستند فیه إلى الفلسفة ) Roslind Driver (وضعت روزلند درایفر 

   .  البنائیة لتسهیل إحداث التغییر المفاهیمي

كغیره من النماذج، من الفلسفة البنائیة القائمة على تفسیر المتعلم ) Driver(و قد انبثق نموذج 

إذ أشارت إلى أنه من الصعب إحداث تغییر . للظواهر، ومدى استیعابها في ضوء الخبرة السابقة

في المفاهیم الخاطئة الموجودة عند الطلبة باستخدام الطرائق االعتیادیة في التدریس، ونادت 

أفكار بنائیة في تدریس العلوم، و ذلك بإعادة المتعلم إلى المفهوم األولي أو  بضرورة استخدام

إلى نقطة البدایة لقیاس مقدرته الفردیة على تفسیر جملة من المفاهیم وكیفیة تنمیة هذه المقدرة 

ومحاولة ربطها بمفهوم سبق وأن تعرف علیه المتعلم في المرحلة الدراسیة السابقة، وبذلك یتم 

، و قد أكدت على تعلیم المتعلمین  مشكالت تغییر المفاهیم عبر الخبرة السابقة للمتعلمتجاوز 

موضوعات العلوم الجدیدة ، وٕازالة الفهم الخاطئ لهذه الموضوعات الموجودة في أبنیتهم العقلیة ، 

 ًا  والبدء بماذا یعرف أو یعتقد المتعلمین و مساعدتهم على التمییز بین أفكارهم المقبولة علمی

  .   ) 2013 :31زكي ، (

  

  :مفهوم نموذج درایفر

 - التوجیه(خطوات الوفق  منظمةإجراءات تعلیمیة بأنه ) 12:2005(عرفه الغراوي 

عملیة مراجعة  -تطبیق األفكار على مواقف جدیدة -  أعادة صیاغة الفكرة -إظهار الفكرة

لبة وتحسین فهمهم للتفسیرات طالذات الفهم الخاطئ لدى  العلمیةمفاهیم اللتصحیح  )لألفكار

  .العلمیة
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 للظواهر المتعلم فهم :بأنه نموذج درایفر )Collette & Chappetta)1994, P.55  افعرّ  قدو   

 الفردیة لقیاس مقدرته األولي المفهوم إلى المتعلم السابقة بإعادة الخبرة ضوء في استیعابها ومدى

في  المتعلم علیه تعرف وأن سبق بمفهوم ربطها ومحاولة ، المفاهیم من جملة تفسیر على

  . السابقة الدراسیة المرحلة

بأنه أحد النماذج التي تستخدم لتصویب المفاهیم البدیلة و الذي  )18:2006(كما عرفه الراوي  

 التوجیه یستند إلى الفلسفة البنائیة؛ لتسهیل إحداث التغیر المفاهیمي وفقًا لخطوات محددة و هي

  .مراجعة التغییر في األفكار ،تطبیق األفكار، إعادة صیاغة األفكار ، إظهار الفكرة ،

إطار تنظیمي لمجموعة من الخطوات لمساعدة الطلبة على  بأنه) 2013 :32(و عرفته زكي 

تعدیل و تصویب المفاهیم ذات الفهم الخطأ لدیهم ، والذي یشترط إحداث المواءمة بین ما یعرف 

    .بین خبرات التعلم الجدیدة في العملیة التدریسیةو ) المفاهیم القبلیة(الطالب 

  

  :النقاط التالیة  في بینھا اتفاقا ھناك أن یتضح السابقة التعریفات استعراض خالل منو 

 . للمفاهیم العلمیة أحد النماذج التي تستخدم لتعدیل التصورات الخاطئة -١

 .ة المواءمة بین الخبرة السابقة للمتعلم و خبرات التعلم الجدید -٢

تطبیق األفكار  -  أعادة صیاغة الفكرة - إظهار الفكرة - التوجیه(تسیر وفق خطوات محددة  -٣

                                                    . )لألفكارعملیة مراجعة  - على مواقف جدیدة

  

درایفر نموذج  :التالي اإلجرائي التعریف إلي توصل الباحث فإن السابقة التعریفات استعراضب و

بحیث تبدأ ، بصورة منظمة  بنائیة یوظفها المعلمتعلیمیة تعلمیة  خطواتمجموعة  عبارة عن

ثم مراجعة أخیرة  ، وتطبیقها على مواقف جدیدة ،وٕاعادة صیاغتها ،بالتوجیه وٕاظهار األفكار

  . لیدرك الطالب الفهم الصحیح للمفهوم

 

  : مراحل نموذج درایفر 

  :حل النموذج كما یلي مرا ) 32:2013 (زكي  عرضت

  :Orientation التوجیه -١

  :Elicitation of ideas إظهار الفكرة -٢

  :Restructuring of ideas إعادة صیاغة األفكار -٣

  :Application of ideas تطبیق األفكار -٤

  :Review of ideas مراجعة التغییر في األفكار -٥
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  ) .2012: 470-473(العفون و مكاون كما اتفقت مع 

  

 470-473(وفیما یلي شرح لكل مرحلة من هذه المراحل كما عرضتها العفون ومكاون 

:2012.( 

  

 :Orientation التوجیه -١

بعرض األنشطة  بتهیئة أذهان المتعلمین و شد انتباههم و تشویقهم وفي هذه المرحلة یقوم المعلم

وتهیئة ما یمتلكون من  ، هانحو  متعلمینأو النماذج عن المحتوى أو الموضوع لتوجیه أفكار ال

وتقبل  ن تعلموها أو أثارت اهتمامهم وحفزتهم على التفكیر،وأالمعلومات العلمیة التي سبق 

 أي توجیه مختصر لتعریف الطالب ماذا سیدرسون؟ المتعلمین لما یطرح بشوق و حماسة

یدخل في  كیف عرفأن ی علیهفي هذا الصدد إلى أن المعلم  )1996(الخلیلي وآخرون ویشیر 

للتعلم ویحفز فضولهم العلمي، ویمكن أن تكون على شكل  متعلمینالدرس بما یثیر دافعیة ال

 متعلمینلذا فالغرض األساسي من هذه المرحلة تهیئة أذهان ال. ینجزها أمامهم تمهیدیة أنشطة

طهم ، وكذلك استثارة دافعیتهم للتعلم لكي یضمن استمرار نشا للدرس الجدید، وتشویقهم إلیه

 .الذهني طوال الدرس

 

 :Elicitation of ideas إظهار الفكرة -٢

ففي ، یظهروا األخطاء المفاهیمیة  وعلى األسئلة من األفكار الموجودة لدیهم  متعلمونیجیب ال

من  لمتعلمهذه المرحلة یعد المعلم مجموعة من األسئلة التي تساعد على إظهار ما لدى ا

ى جمیع المجموعات لإلجابة علیها، وتتضمن كل مجموعة وقت محدد یوجهها إل فيمعلومات، 

كبیر لتشخیص األفكار  أن یقضي وقتاً  لذا فعلى المعلم. طالب یتناقشون فیما بینهم) ٤- ٣(

، وتوقع المبررات التي یمكن أن یلجأ إلیها هؤالء في الدفاع عن أفكارهم متعلمین الخاطئة لدى ال

 .الخاطئة

تشجیعهم في تفسیر ظاهرة أو إجراء تجربة بأنفسهم لتقویة إدراكهم فرصة ل متعلمینوقد ُیعطى لل

الذي بدوره  والمعلم متعلمالحسي، وٕابراز نقاط القوة والضعف لخلق تفاعل وتوافق معنوي بین ال

سوف یسهل تخطیطًا لإلجراءات و األنشطة و األهداف الواجب إتباعها في المرحلة الالحقة 

 .ذات الفهم الخاطئ متجاوزًا العقبات و الصعوبات في ذلك،للتوصل إلى تصحیح المفاهیم 
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 :Restructuring of ideas إعادة صیاغة األفكار -٣

وٕاجراء األنشطة  وتبادلها، في مجموعات تعاونیة لتوضیح األفكار واآلراءمتعلمون یشترك ال

 .رهایلي عنها وتغیأخطائهم المفاهیمیة، وتقبلهم التخ وأوالتجارب، وٕادراكهم المعاني المتضاربة 

عرض المفاهیم إلى وجود عقبات تسبب سوء فهم متعلم عن طریق وفي هذه المرحلة یتوصل ال

فیها  نشطة یكتشفاألالتجریب وعمل عن طریق فیحاول تعدیل أفكاره مع أفراد مجموعته ،

فكار ما یمتلكه في بنیته المعرفیة وما قد توصل إلیه فیعید صیاغة األبالتدریج التناقض بین 

 متعلمینقیام الو ،تقویمًا لهذه الخطوة م كل مجموعة لنتائجه أن عرض، حیث صیاغة صحیحة

یجعلهم في  بإعادة صیاغة ما یسمعون أو ما یكتشفون وقیامهم بمقارنته مع غیرها من نتائج، 

ج نتائیدفعهم إلى مراجعة أفكارهم برویة و تأمل فیها وتحسینها بما یعطي ال ماحالة عدم اتزان م

  .مثمرةال

 

 :Application of ideas تطبیق األفكار -٤

بعد أن ربط المتعلمون األفكار الجدیدة بخبراتهم السابقة و قاموا بتعدیل الخاطئ منها وجمع 

األدلة عنها بواسطة أنشطة الكشف المتمثلة بالتجریب و أنشطة العرض ، تبدأ بعد ذلك مرحلة 

األفكار  بناء متعلمونیعزز الو . علمین إلى تعزیز ما تعلموه تطبیق المفهوم ، و التطبیق یدفع المت

 متعلمباستعمالها من جدید في مواقف مألوفة وجدیدة من خالل تطبیق ال وغهاالجدیدة أو ص

للمعلومات التي حصل علیها في المرحلة السابقة، لزیادة استیعابها ووضوحها لدیه، ویساعد 

 .استیعابًا جیداً  متعلمم یستوعبها الالمعلم للوقوف على تلك النقاط التي ل

التي اكتسبها المتعلم  ولهذه المرحلة أهمیة كبیرة من الناحیة السیكولوجیة، فهي تثبت المعلومات

، وذلك عن طریق عملیة التنظیم  )Cognitive structures(ضمن ما لدیه من تراكیب معرفیة 

إضافیة مماثلة ألنشطة مرحلة إعادة صیاغة التي یقوم بها المتعلم عند ممارسته ألنشطة تعلیمیة 

دافعیة أكثر وتمنحه  ثقة بنفسهفضًال عن أنها تعطي المتعلم .األفكار في مرحلة تطبیق األفكار 

فجمیع ما یتم تعلمه في المدرسة ما هو إال وسیلة لتسهیل الحیاة العملیة . تعلم آخرنحو 

  . واالستفادة من جمیع إمكانیاتها

  

 :Review of ideas ییر في األفكارمراجعة التغ - ٥

واستیعابهم لألفكار من خالل طرح المعلم مجموعة  متعلمینیعكس مدى تحسن أداء ال

من األسئلة تخص المفاهیم التي سبق ذكرها خالل الدرس، للتعرف من خالل إجابات الطالب 
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إلى أخطائهم مدى استیعاب وتعدیل األفكار مقارنة باإلجابات األولیة، فضًال عن تنبیههم 

 .ومحاولة تصحیحها

تأثیر كبیر في تحسین عملیة التعلم فهي تعطي تعزیزًا للمتعلم ) feed back(للتغذیة الراجعة و 

المرغوب فیها وتصحح األخطاء، وتهذب الفهم الخاطئ،  یثبت عن طریقه المعاني و االرتباطات

هه، مما یزید من احتفاظه بالمادة بنتاجاته وتدفعه لتركیز جهوده وانتبا متعلمكما تزید ثقة ال

وتشیر هذه العملیة إلى تزوید المتعلم بمعلومات عن مدى تقدمه نحو  .التعلیمیة لفترة طویلة

  .وكلما كانت النتائج أجود نوعیة كلما زادت سرعة التعلم وارتفع مستواه . تحقیق أهدافه المحددة 

الحرارة من خالل عرض األنشطة ولقد وظف الباحث هذه الخطوات الخمس في تدریس وحدة 

من المعلومات العلمیة لكون متوتهیئة ما ی عن موضوع الدرس لتوجیه أفكار المتعلمین نحوها

مجموعة من األسئلة التي تساعد على إظهار ما لدى  ثم عرض، ن تعلموها أالتي سبق و 

 بة علیهالإلجا التعاونیة المجموعاتمن معلومات خالل وقت محدد إلى جمیع  المتعلمین

 وبعدها تم توزیع أوراق عمل مع تنفیذ بعض األنشطة ،متعلمینلتشخیص األفكار الخاطئة لدى ال

ما یمتلكه في بنیته المعرفیة وما قد توصل إلیه فیعید صیاغة األفكار المتعلم  یكتشف من خاللهال

 والمعلومات التي حصلاتطبیق ثم عرض بعض األسئلة على المتعلمین ل ، صیاغة صحیحة

 باحثطرح ال وفي نهایة الدرس م ،ابها ووضوحها لدیهعلیها في المرحلة السابقة، لزیادة استیع

مجموعة من األسئلة تخص المفاهیم التي سبق ذكرها خالل الدرس، للتعرف من خالل إجابات 

 إلىمدى استیعاب وتعدیل األفكار مقارنة باإلجابات األولیة، فضًال عن تنبیههم على  طالبال

  .طائهم ومحاولة تصحیحهاأخ

  

  :النموذجالشكل األتي یوضح خطوات هذه و 
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  )2.2(الشكل 

  

  

  

  

  

  

Restruction of idea  

  إعادة صیاغة الفكرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمفاهیميافي التغییر  Driverمراحل نموذج 

)Colletta & Chiapptta, 1994, p: 59(  ) ، 49:2005الغراوي (.  

 Orientationالتوجیه 

  Elicitation of Ideaأظهار الفكرة 

  Evaluationالتقویم 

Construction of new ideas  

 صیاغة أفكار جدیدة 

Clarification and  

 توضیح وتعدیل الفكرة 

exchange  

Exposure to conflicts situation   

 عرض ووصف الموقف أو المفهوم

Application of ideas  

 تطبیق األفكار  

Review change in ideas  

 مراجعة التغییر في األفكار 

  مقارنة
  الفكرةب

 السابقة
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  : واالرتقاء المعرفي درایفرنموذج 

التمثیــل : (قــائم أساســًا علــى عملیتــین متكــاملتین همــا) Piaget(النمــو العقلــي عنــد بیاجیــه   

Assimilation ( وهــي عملیــة اســتخدام أو نقــل المثیــرات البیئیــة وتمثیلهــا علــى شــكل نمــاذج مــن

النمــاذج وهــي تكیــف ) Accommodationالمواءمــة (هیاكــل إدراكیــة ســابقة الوجــود والتكلیــف و

طبقـــًا للخبـــرات الجدیـــدة التـــي اكتســـبها المـــتعلم فیحـــاول تمثیلـــه فـــي مخططاتـــه المتیســـرة أو عملیـــة 

  . التغییر الحاصل في الهیاكل اإلدراكیة لكي تكسب شیئًا من البیئة

أن الــتعلم تغیــرات فعلیــة فــي نظــم التفكیــر تــؤدي بالمعرفــة الجدیــدة إلــى أن تصــبح   Piaget یــرى

المعرفــي داخــل الفــرد وال یكــون الــتعلم إضــافة بســیطة بــل تتغیــر وفقــًا لهــا طبیعــة  جــزءًا مــن البنــاء

ـــذلك یركـــز  ـــدة، ول ـــدور األول للمـــتعلم نفســـه فـــي اكتســـاب المعرفـــة الجدی البنـــاء المعرفـــي ویكـــون ال

Piaget  العفـــــون و حســـــین ( علـــــى أهمیـــــة اكتشـــــاف المـــــتعلم للبیئـــــة المعرفیـــــة والتفاعـــــل معهـــــا

،101:2012  .(          

الوظــائف العقلیــة ال تتغیــر عنــد المــتعلم، أمــا األبنیــة المعرفیــة هــي التــي تتغیــر نتیجــة تعــرض  إن 

المتعلم إلى مثیرات جدیدة ومشكالت معقدة ومواقف أكثر تطورًا، وما یمتلكه من خبـرات سـابقة ال 

 یدفعـه Disqulibationتؤهله لحل المشكلة أو اجتیاز موقف معین فیولد حالة مـن عـدم التـوازن 

إلى معرفتها وفهمها ودمجها مـع مـا لدیـه مـن خبـرات سـابقة وتعـدیلها لتتفـق مـع المواقـف الجدیـدة، 

وتســـمى هـــذه عملیـــة المواءمـــة وبـــذلك تتخـــذ البنـــى المعرفیـــة شـــكًال جدیـــدًا قـــادرًا علـــى التفاعـــل مـــع 

  ) .375:2001قطامي، (المتغیرات الخارجیة فیصل المتعلم إلى حالة من التوازن 

  

فترى أن النمو العقلي یتم من خـالل إدراك الفهـم الصـحیح للمفـاهیم العلمیـة ) Driver(ر أما درایف

ألنهــا عملیــة  Piagetوٕاعــادة صــیاغة األفكــار الخاطئــة وتعــدیلها، وهــذا مــا یماثــل المواءمــة لــدى 

خلق المخططات الجدیدة أو تحویر المخططـات القدیمـة ویـنجم عـن كلیهمـا تغییـر وارتقـاء معرفـي 

  ).  54:2005،الغراوي(

إال مـن ال یسـتطیع أن یـدرك الفهـم الصـحیح للمفهـوم  و یتفق الباحـث مـع هـذا التوجـه ألن المـتعلم

خالل تعرضه لمواقف جدیدة و مشكالت معقدة تدفعه لتوظیف ما لدیه من خبرات سابقة للتفاعـل 

  .مع المتغیرات الخارجیة وتعدیلها لتتفق مع المواقف الجدیدة 
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 :والتعلم التعاوني درایفرنموذج 

بدأ اهتمام التربویین في السنوات األخیرة یتزاید بشكل منقطع النظیر باألنشطة والفعالیات 

التي تجعل من المتعلم محور العملیة التعلیمیة ومن ابرز تلك النشاطات استخدام أسلوب التعلم 

تعمل ) ٦- ٢(ا بین التعاوني والذي یعني ترتیب المتعلمین في مجموعات صغیرة یتراوح إعداده

     .على تحقیق األهداف من خالل تكلیفهم بعمل، أو نشاط یقومون به مجتمعین متعاونین

  )٣٢٩: ١٩٩٩الحیلة، (

إلى أن تقسیم المتعلمین إلى مجموعات تعاونیة )  2009:208  (األغا و اللولو  ویشیر كل من

و تنمیة روح الجماعة تعطى فیها فرصة للطلبة للتحاور ) Group Cooperative(صغیرة 

والمناقشة الفعالة فیما بینهم النجاز المهمات التعلیمیة التي تقدم لهم ، مما تحفزهم على التفكیر 

  .والمشاركة الجماعیة، وتنمیة االتجاه االیجابي نحو المادة التدریسیة 

الفاعلة في أن التعلیم التعاوني أو المجموعات التعاونیة تعد من االستراتیجیات  Driverوترى 

إحداث عملیة التغییر المفاهیمي، ویبرز ذلك من خالل تقسیم الطلبة وعملهم إلى مجموعات في 

فضًال عن نتائج الدراسات ). تطبیق الفكرة –إعادة صیاغة الفكرة  –أظهار الفكرة (المراحل 

التعاوني  وكذلك للتعلم. والبحوث التي أكدت فاعلیة التعلم التعاوني في معالجة الفهم الخاطئ

فوائد عدة منها ینمي القدرة اإلبداعیة لدى المتعلمین ویؤدي إلى تحسین المهارات اللغویة والقدرة 

على التعبیر وتقبل اآلراء المختلفة وتناقص التعصب للرأي والذاتیة وتقبل االختالفات بین األفراد 

    ). 56:2005اوي،الغر (مما یؤدي إلى ارتفاعه مستوى اعتزاز الفرد بذاته وثقته بنفسه

ونتیجة لما سبق فقد وقع اختیار الباحث في عملیة إحداث التغییر المفاهیمي على نموذج 

)Driver ( لما یتمتع به من ممیزات تتعلق بخطواته الواضحة والمناسبة للتعلیم الثانوي ومرونته

ذاتیة المتعلم  تدریسیة متنوعة كالحوار والتعلم التعاوني وبما یحقق خطواتبسبب شمولیته على 

  .في الصف الدراسي

  

  التصورات الخاطئة للمفاهیم:  الثالث المحور

من أكثر المصطلحات انتشارًا ،  Misconceptionsیعد مصطلح التصورات الخاطئة 

،  1983ولیة عن التصورات الخاطئة في العلوم والریاضیات عام دبنیه في الندوة التوذلك منذ 

) ولیس بالضرورة خطأ ( لخاطئ الوصف التفسیر غیر المقبول وقد استخدم مصطلح التصور ا

لمفهوم ما بواسطة المتعلم بعد المرور بنشاط تعلیمي معین وعند وجود هذه المفاهیم مثل المرور 

واستخدم وهذا یعني ضمنیًا أن . بخبرات التعلم ، فإنها تكون مفاهیم قبلیة لدى المتعلم 
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( كون نتیجة مشاهدات غیر سلیمة أو تفكیر غیر منطقياالنطباعات أو تصورات الطالب قد ت

  ). 227:  2002، زیتون

 

  : لخاطئةمفهوم التصورات ا

التصورات الخاطئة أنها المعلومات المفاهیمیة ، أو )  50:  1994( عرف السعدني یُ 

  .األفكار التصویریة التي ال تتفق مع اإلجماع العلمي المقبول عامة أو تختلف عنه 

التصورات الخاطئة بأنها األفكار والمفاهیم التي توجد لدى )  86:  1998( لرافعي ا عرفویُ 

  .المتعلم وتخالف التفسیرات العلمیة والظواهر العلمیة المقبولة من قبل العلماء 

الفهم الخطأ بأنه الفهم غیر الصحیح للمفاهیم العلمیة )  193:  2000( شبر كما عرف 

في مجموعة األفكار التي یعتقدها صحیحة ویدافع عنها وذلك ألنها المتكونة لدى الفرد وتتمثل 

ي تشكل لدیه تعطیه تفسیرات تبدو منطقیة بالنسبة له ألنها تشكل متفقة مع تصوره المعرفي الت

  .عن العالم من حوله 

تصورات ومعارف في البنیة المعرفیة : التصورات البدیلة أنها)  132:  2000( عرف عبدو ویُ 

ذ ال تتفق مع المعرفة المقبولة علمیًا وال تمكنهم من شرح واستقصاء الظواهر العلمیة للتالمی

  .بطریقة مقبولة 

التصورات الخطأ بأنها أفكار التالمیذ ومعتقداتهم عن )  151:  2001( عرف  عبد السالم ویُ 

لمتخصصون في المفاهیم والظواهر العلمیة ، ولها معنى عند التالمیذ یخالف المعنى الذي یقبله ا

  .تدریس العلوم والتربیة العلمیة 

التصورات الخطأ بأنها االنطباعات التي یكونها التالمیذ )  44:  2003( كما عرف الدسوقي 

عن األحداث والظواهر الطبیعیة المتخلفة نتیجة احتكاكهم المباشر بها وذلك قبل تلقیهم تعلیمًا 

  .مقصودًا متصًال بها 

التصورات الخاطئة أنها المعرفة التلقائیة التي )  186:  2004( اونة عرف بعارة و الطر ویُ 

یكتسبها الطلبة ذاتیًا من خالل تفاعلهم مع البیئة ، بحیث یعبرون عنها بشكل یتعارض مع 

  .معطیات العلم الحدیث 

  : التالیة في النقاط بینها اتفاقا هناك أن یتضح السابقة التعریفات استعراض خالل من

 المعرفیة البنیة في ومعارف توجد وأفكار مفاهیم بأنها الخاطئة التصورات مفهوم حدیدت تم -١

  . الصحیحة العلمیة المعرفة مع تتفق وال متعلمینلل

  .ال تمكن المتعلمین من شرح واستقصاء الظواهر العلمیة بطریقة مقبولة  -٢
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متفقة مع  حیث أنهاالنسبة له تجعل المتعلم یدافع عنها ألنها تعطیه تفسیرات تبدو منطقیة ب -٣

  .تصوره المعرفي التي تشكل لدیه عن العالم من حوله 

  

التي معارف التصورات و ال :بأنها إجرائیاً  خاطئةال التصورات تعریف تم سبق ما على وبناء

، لمفاهیم لال تتفق مع المعرفة العلمیة الصحیحة  و التي طالبالفي البنیة المعرفیة لدى  تتكون

  .للتصورات الخاطئةنها الطالب بتفسیرات خطأ أثناء أداؤهم لالختبار التشخیصي یعبر ع

  

  : خصائص التصورات الخاطئة

العدید من الخصائص للتصورات الخاطئة نذكر منها  ) 143:  2005( الفالح  وقد أورد

  :ما یلي

حداث التي المتعلم یأتي إلى المدرسة ولدیه العدید من التصورات الخاطئة عن األشیاء واأل -١

 .تربطه بما یتعلمه 

لكنه یحتاج لوقت في بنائها كما أنها ، الخاطئة ال تتكون فجأة لدى المتعلم  التصورات -٢

 .تتصف بصفة النمو والتي قد تحمل المزید من الخطأ

أنماط التصور الخطأ ال تكون منطقیة من وجهة نظر العلم ألنها تناقض وتخالف التفسیر  -٣

نفسه  تكون منطقیة من وجهة نظر المتعلم ألنها تتوافق مع بنیته  العلمي لكنها في الوقت

 .المعرفیة 

التصورات الخاطئة ثابتة بدرجة كبیرة مما یجعل من الصعب تغییرها وخاصة باستخدام طرق  -٤

 .وتكون متماسكة ومقاومة للتغییر ، التدریس التقلیدیة 

 .یشترك المعلمون مع الطالب في نفس التصورات الخاطئة  -٥

البًا ما تكتسب هذه التصورات في سن مبكرة كما أن وجودها ال یقتصر على سن معین غ -٦

حیث أثبتت الدراسات وجودها لدى كل األعمار ومن ثم فهي تتعدى حاجز العمر والمستوى 

 .التعلیمي 
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التصورات الخاطئة ال تتعلق بثقافة معینة أو بجنس معین ولكنها ذات صبغة عالمیة بحیث  -٧

یقة تشكل هذه التصورات وتكرار حدوثها في ذهن الطالب قد یتغیر بالعوامل التي أن مستوى وطر 

 .یعیشه 

تساعد استراتیجیات التدریس الحدیثة في تعدیل التصورات الخاطئة وخاصة التي تعنى  -٨

  .بالتغیر المفهومي 

 

ویرى الباحث أن الخصائص السابقة للتصورات الخاطئة تستحوذ عقول المتعلمین بتفسیرات 

وهذه التصورات على قدر كبیر من التماسك ومقاومة  تخالف وجهة النظر العلمیة السلیمة ،

للتغییر مما یجعلها تقف عائقًا أمام المتعلمین الكتساب تعلمهم الالحق بصورة بنائیة سلیمة سواء 

ب ، ومن أمثلة ذلك خلط الطالكان ذلك أثناء فترة تعلمهم في المدارس أو خالل حیاتهم العملیة 

بین مفهومي كمیة الحرارة و درجة الحرارة ، السعة الحراریة و الحرارة النوعیة ، الحرارة الكامنة 

عن التصورات ، لذلك البد من إیجاد أسالیب للكشف  لالنصهار والحرارة الكامنة للتصعید

تغیر عنى بالللمفاهیم العلمیة ومن ثم عالجها  من خالل استراتیجیات تدریس حدیثة تُ  الخاطئة

  .المفهومي

  

  :أسالیب تشخیص التصورات الخاطئة 

إن التعرف على التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة هي الخطوة األولى في تعدیلها ، 

  .فال بد من توفیر بیئة تشجع المتعلمین على إعادة التفكیر في تصوراتهم وأفكارهم الخاطئة 

  

 2004 (أمبو سعیدي ما عرضه الخاطئة ومن أهم األسالیب المستخدمة للكشف عن التصورات

 ،43 ( :  

فیها یعطى الطالب عددًا من المفاهیم ویطلب ) :  Free Sort Task: ( التصنیف الحر  -١

 .منه تصنیفها بأكثر من طریقة دون تحدید الوقت 

وفیها یعطي الطالب مجموعة من المفاهیم ) :  Concept Map( الخارطة المفاهیمیة  -٢

ة مفاهیمیة تبین العالقات التي تربط المفاهیم مع بعضها البعض وتهدف ویطلب منه عمل شبك

 .إلى تحدید المفاهیم الناقصة في بنیة المتعلم المعرفیة 
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وفیها یتاح للطالب أن یعبر عن أفكاره ) :  Classroom Discussion( المناقشة الصفیة  -٣

 .ر التي یطرحها حول مفهوم ما في غرفة الصف ، أن یتلقى آراء زمالئه في األفكا

یتم فیها مقابلة كل طالب على حدة وسؤاله ) :  Clinical Interview( المقابلة العادیة  -٤

 .عن مفهوم معین وتفسیر اختیاره إلجابته وتستخدم مع هذه الطریقة طریقة جوین

الذي یتكون من جانبین األول هو  Vیتم استخدام الشكل  حیث:  )Gowin(طریقة جوین  -٥

هیمي ، والثاني هو الجانب اإلجرائي ویربطهما األحداث و األشیاء التي تكون في الجانب المفا

 V، ویتم التفاعل بین الجانبین من خالل السؤال الرئیسي الذي یقع أعلى الشكل V بؤرة الشكل 

خطایبة والخلیل (الذي أعده الطالب مع الذي أعده المتخصص  Vویتم مقارنة الشكل 

،23:2001. ( 

ومنها یعطى الطلبة اختبارًا قبلیًا للكشف عن األخطاء المفاهیمیة : ت القبلیة االختبارا  -٦

 .الموجودة لدیهم قبل تعلیمهم 

  فیعرض أسالیب أخرى للكشف عن التصورات الخاطئة مثل )  141،  2001العطار ، ( أما 

ریریة ذات الرسوم التخطیطیة الدائریة للمفهوم وأشكال من المحاكاة بالكمبیوتر واختبارات تح

الشقین بحیث یتضمن الشق األول سؤاًال حول التصور العلمي والشق الثاني تبریر اإلجابة التي 

  .اختارها 

وتظهر األسالیب السابقة إمكانیة تحدید التصورات الخاطئة وتكاملها فیما بینها إذ یمكن استخدام 

ل خطوات تعدیل هذه أكثر من طریقة في عملیة التشخیص كما أن عملیة التشخیص تعتبر أو 

  .التصورات الخاطئة للمفاهیم 

التشخیصي من نوع االختیار من متعدد ذو الشقین بحیث یتضمن  االختبارولقد استخدم الباحث 

بدائل و الشق الثاني تفسیر اإلجابة التي  أربعالشق األول سؤال حول التصور العلمي من 

  .ة وحدة الحرارة طالب ممن أنهوا دراس15  اختارها ، كما تم مقابلة
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  :أهمیة التعرف على التصورات الخاطئة 

إن تصورات الطالب الخاطئة تؤثر على تعلمهم للعلوم ، لذا ینبغي أن تكون محل 

 اهتمام وتقدیر إذا أردنا إعادة بناء المفاهیم وتفسیراتها الخاطئة الموجودة في ذهن الطالب

 .اهیم علمیة ولها تفسیرات سلیمة بمف

على معلم العلوم أن یكون على درایة كافیة بتصورات طالبه الخاطئة قبل البدء في لذا یجب 

  : )16:2011خلیل ،( التدریس وذلك لألسباب التالیة

التعرف على تصورات الطالب الخاطئة قبل عملیة التدریس یساعد المعلم على اختیار طرق  -١

 .وأسالیب التدریس التي تساعد في إحداث التغیر المفاهیمي 

 لصحیحة وتدعم أنماط الفهم الخطأتصورات الطالب الخاطئة تؤثر سلبًا على تعلم المفاهیم ا -٢

تصورات الطالب الخاطئة تتعارض مع المفاهیم الجدیدة التي یحاول المعلمون تعلیمها  -٣

 .لطالبهم 

تصورات الطالب الخاطئة مقاومة للتغییر وتتعارض مع اآلراء العلمیة وبذلك تصبح عائقًا  -٤

 .العلوم  لتعلم

معرفة وتشخیص تصورات الطالب یؤدي إلى رفع مستوى تحصیلهم وتنمیة اتجاهاتهم نحو  -٥

 .مادة العلوم 

اكتشاف تصورات الطالب الخاطئة والتركیز علیها یساعد على الوصول بالطالب إلى فهم  -٦

 .أكثر عمقًا 

  

  :مصادر التصورات الخاطئة وأسباب تكونها 

الخاطئة له أهمیته الكبیرة ألن استراتیجیات التدریس یعتبر تحدید مصادر التصورات 

. التي تتبع للحد من التصورات الخاطئة وتعدیلها تتنوع وتختلف حسب مصادر تلك التصورات 

ولقد تناولت الكثیر من الدراسات موضوع التصورات الخاطئة بالبحث والتقصي وتوصلت إلى 

  .لدى الطالب  العدید من أسباب ومصادر تكون التصورات الخاطئة

  :المعلم  -١

یعد المعلم مفتاح العملیة التربویة وذلك ألنه یلعب دورًا بارزًا أو حاسمًا في نجاحها وألنه یمثل 



٣٠ 
 

أهم العناصر األساسیة في توجیه المعلمین ویشكل المعلم حجر الزاویة في إحداث التغیر 

ى المعلم إنجازها إذا كانت المفاهیمي للتصورات الخاطئة لدى المتعلمین وهذه المهام یصعب عل

  .بنیته المعرفیة ملیئة بالتصورات الخاطئة التي من الممكن أن تنقل إلى طالبه 

 (الرافعي  ما عرضهومن األسباب التي تجعل المعلم مصدرًا من مصادر التصورات الخاطئة 

1998  :88 ( : 

ضوع أو موضوعات أن المعلم ذاته لدیه التصورات خاطئة عن بعض المفاهیم العلمیة لمو  - 

 .معینة في مادة العلوم 

 .غیر مدرب جیدًا أو غیر ملم بالمواد التي یدرسها قد یكون أن المعلم  - 

 .ال یراعي مستویات الطالب من حیث النمو المعرفي قد أن المعلم  - 

 .عدم تقبل بعض المعلمین للطبیعة المتغیرة للمعرفة العلمیة  - 

بشكل مجرد ودون ربط بالخبرة السابقة ودون إعطاء یدرس المفاهیم العلمیة قد أن المعلم  - 

 .الطالب الفرصة للحدیث عن أفكارهم أو التعبیر عن تصوراتهم خالل المناقشات 

 .معلمي المرحلة  االبتدائیة على المفاهیم العلمیة أثناء تدریسهم بعض عدم تأكید  - 

تؤدي إلى تصورات  في اللغة التي یعرض بها المفهوم یمكن أن ینالمعلم بعض عدم تدقیق - 

 .خاطئة لدى الطالب عن القوانین العلمیة والنظریات والظواهر 

   :المتعلمون أنفسهم  -٢

حیث یحمل في ذهنه  في كثیر من األحیان ما یكون المتعلم نفسه مصدرًا للتصورات الخاطئة

 .ئة من خالل تفاعله مع اآلخرین وهي في الواقع أفكار خاط تصورات وتفسیرات تبدو له منطقیة

بعارة و  ما عرضهعلم مصدرًا من مصادر التصورات الخاطئة تومن األسباب التي تجعل الم 

 ) : 497:  2004( الطراونة 

المعرفة التي یكتسبها الطلبة ذاتیًا من خالل تفاعلهم مع بعضهم البعض ومع البیئة المحیطة   - أ

ییرها وتأثیرها سلبًا على بهم یؤدي إلى تكوین تصورات خاطئة في أذهانهم وبالتالي صعوبة تغ

 .المعرفة العلمیة الجدیدة التي سوف یتعلمونها 
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 .عدم توفر الدافعیة لدى المتعلمین إلدراك العالقات التي تربط المفاهیم مع بعضها البعض    - ب

 .تدني المستوى العام للنمو العقلي واإلدراكي لدى الطالب    - ت

د قراءات إضافیة وفي كثیر من حصر خبرات المتعلم في الكتاب المدرسي وعدم وجو    - ث

 .الخاطئة األحیان تكون الكتب المدرسیة مصدرًا للتصورات

  :الكتب المدرسیة  -٣

قد ترجع بعض التصورات الخاطئة إلى الكتاب المدرسي الذي یعد مصدر المعلومات للمتعلم 

معرفة وذلك ألن الكثافة المعرفیة المطروحة من خالل الكتاب المدرسي ینتج عنها سطحیة في 

المتعلم ویصعب معها تحقیق العمق المعرفي المطلوب لدى المتعلم وافتقار الكتب المدرسیة 

للشرح الكامل للمفهوم واللغة التي یستخدمها الكتاب ربما تساهم في تكوین التصورات الخاطئة ما 

 .) 640:  1998زیتون ، ( لم تكن هذه اللغة تناسب المستوى المعرفي للطالب 

البالغون للصغار من شرح وتفسیر غیر سلیم علمیًا عن بعض الظواهر العلمیة في ما یقدمه  -٤

البیئة المحیطة مما یؤدي إلى تكون تصورات خاطئة لدى الصغار تختزن في بنیتهم المعرفیة 

 . )89 : 1998الرافعي ، ( وتنمو معهم  

ي حل المشكالت عدم الربط بین المعلومات والمفاهیم التي تعلمها الطالب وتطبیقاتها ف -٥

 .المرتبطة بها وكذلك المشكالت الحیاتیة 

المختبرات المدرسیة غیر مجهزة باألدوات والوسائل التي تساعد على القیام باألنشطة  -٦

 .والتجارب المتعلقة بالمحتوى 

في الكتب ) الخ .... كیمیاء ، أحیاء ، فیزیاء ( الفصل المفتعل بین مفاهیم المواد العلمیة  -٧

 .أثناء التدریس المدرسیة و 

عدم تعرض الطلبة لخبرات ومواقف تعلیمیة كافیة تسمح لهم باستخدام المفاهیم في التمیز  -٨

 . ) 151،  2001العطار ، ( والتصنیف والتعمیم 

اللغة المستعملة في التعلیم ، حیث أن هناك اختالف في اللغة الیومیة التي یستعملها الطالب  -٩

المدرسي ، مثل مفهوم القوة الذي تختلف داللته في الحیاة وتلك التي یستعملها في السیاق 

 ). 43: 2001الخالدي ، ( الیومیة للطالب عن معناه العلمي الصحیح في الفیزیاء 
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قد تساهم الرسوم اإلیضاحیة الموجودة في الكتاب المدرسي في تكوین التصورات  - ١٠

اهیم المجردة یؤدي أحیانًا إلى الخاطئة باإلضافة إلى استخدام النماذج في تقریب وتسهیل المف

:  1999شهاب والجندي ، ( الخاطئة  الخلط بین النموذج والحقیقة فیساهم في تكوین التصورات

497 ( . 

بعض أسئلة االختبارات وأسالیب التقویم : االختبارات وأسالیب التقویم المستخدمة  - ١١

ب مما م مناقشة أخطاء الطالالمختلفة أیضًا تعتمد على قیاس مدى حفظ الطالب للمعلومات وعد

 . ) 237:  2003بیومي ، (  یفقد التقویم هدفه ومعناه

یرى الباحث أن أسباب نشوء التصورات الخاطئة یتعدد بتعدد المصادر التي تنتج مما سبق  و

ومن المفید التعرف على هذه المصادر للحد منها و تعدیلها أیضًا سواء ، عنها تلك التصورات 

ستوى المعلم أو الكتاب المدرسي أو البیئة المحیطة بكل من المعلم والمتعلم أو كان ذلك على م

حیث أن بقاء هذه التصورات في . اللغة التي یستخدمها المعلم أو طریقة التدریس المستخدمة 

أذهان المعلمین والمتعلمین یؤثر سلبیًا على الفهم العلمي السلیم للمفاهیم العلمیة كما أكدت ذلك 

  .من الدراسات في هذا المجال  العدید

  

  :استراتیجیات تعدیل التصورات الخاطئة 

ستراتیجیات عدیدة لتعدیل التصورات الخاطئة ، إیقترح العدید من الخبراء و التربویین 

  .ستراتیجیات التغیر المفهومي إوٕاحالل مفاهیم سلیمة مكانها وتسمى هذه 

 المفهومي التغیر یحدث لكي تتحقق أن بدال شروًطا هناك أن )1998 :130(زیتون  ویذكر 

  :وهي

  . اآلنیة مفاهیمه عن المتعلم یرضى ال أن  -١

  .الجدید  المفهوم وضوح بمعنى الجدید المفهوم فهم من ممكنة درجة أقل المتعلم یحقق أن -٢

 .المتعلم لدى الجدید المفهوم وفائدة معقولیته تظهر أن یجب -٣

 استبصارات تقدیم خالل من والتنبؤیة التفسیریة یدالجد المفهوم قوة تظهر أن یجب -٤

  . الخطأ المفهوم تقدیمها یستطع لم جدیدة واستكشافات
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ومن اإلستراتیجیات المقترحة للتغییر المفاهیمي إستراتیجیة التناقض المعرفي ، والتشبیهات ، 

، والتعلم البنائي     Vودورة التعلم ، وخرائط المفاهیم ، واستراتیجیات ما وراء المعرفة ، والشكل 

  ) . 145:  2005الفالح ، ( 

نموذج رومیلهات وتورمانس للتغیر المفاهیمي الذي یحدد )  86:  2001( وقدم أبو عطایا 

  :الخطوات التالیة 

 .تزوید المتعلم بالمعلومات الصحیحة عن المفهوم المراد دراسته : التراكم   - أ

 .ب بطریقة جدیدة الكتشاف العالقة بینهما إعادة ترتیب أفكار الطال: إعادة التركیب   - ب

استخالص االستنتاج الناجم عن تفاعل أفكار المتعلم السابقة : التولیف أو الضبط   - ت

 .ومعلومته الجدیدة 

  

قدم إستراتیجیة لتعدیل التصورات الخاطئة تنفذ من خالل خمس )  408:  2002( أما زیتون 

  : خطوات 

صور الخاطئ في أقصى الجزء األیسر العلوي من السبورة یكتب المعلم الت: الخطوة األولى 

  .ویرددها بصوت عاِل یدعوهم لتأملها 

التشكیك في هذه الفكرة من خالل الحوار الجدلي أو من خالل القیام بالتجارب : الخطوة الثانیة 

  .والعروض العملیة وعرض أحداث متناقضة 

تبها مقابل الفكرة الخطأ أو یوجه الطالب ألحد یقدم المعلم الفكرة الصحیحة ویك: الخطوة الثالثة

  .ادر المعرفةمص

دیل عن یتم فیها تقدیم البراهین واألدلة على صدق الفكرة أو التصور الصحیح الب: الخطوة الرابعة

  .الفكرة الخطأ أو المغلوطة

 یقوم الطالب باستخدام الفكرة الصحیحة في مواقف جدیدة متنوعة ألن ذلك: الخطوة الخامسة

  .یؤدي إلى تثبیت تلك الفكرة واالقتناع بها تمامًا 

  

وفي هذه الدراسة سیتم توظیف نموج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة 

  :من خالل الخطوات التالیة للصف العاشر األساسي 

تهیئة أذهان الطالب للدرس من خالل عرض بعض األنشطة لتوجیه الطالب  :التوجیه -١

    .وهانح
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یعرض المعلم مجموعة من األسئلة التي تساعد على إظهار ما لدى الطالب  :الفكرة  إظهار -٢

  .من معلومات ویتم تقسیم الطالب إلى مجموعات تعاونیة 

جراء إیحاول الطالب تعدیل أفكاره مع أفراد مجموعته من خالل :إعادة صیاغة األفكار  -٣

  .صیاغة صحیحة  صیاغة األفكاراألنشطة والتجارب والتي تجعله یعید 

جدیدة من خالل تطبیق الطالب مألوفة و في مواقف  بناء األفكار الجدیدة :تطبیق األفكار  -٤

  .في المرحلة السابقة  التي حصل علیها للمعلومات

المعلم مجموعة من األسئلة تخص المفاهیم التي سبق  یطرح: مراجعة التغیر في األفكار  -٥

س للتعرف على مدى استیعاب و تعدیل األفكار مقارنة باإلجابات األولیة فضًال ذكرها خالل الدر 

  .عن تنبیههم إلى أخطائهم و محاولة تصحیحها 

  

  :التصورات الخاطئة من المنظور اإلسالمي 

إن تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم و األفكار من أهم مقاصد الرساالت السماویة منذ األزل ، 

ضرورة شرعیة ملحة ؛ لتصحیح معتقدات الناس ، و تغییر مفاهیمهم غیر  واعتبر فریضة و

الصحیحة ، و لقد ورد في القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة إشارات إلى المفاهیم الخاطئة و 

  :أسالیب تعدیلها و نسرد بعضًا منها 

 : " قال تعالى                       

                         

                            

           ٢٥٨: سورة البقرة     

یظهر من اآلیة السابقة محاجة إبراهیم علیه السالم للنمرود ، في كونه ال یستطیع اإلحیاء و 

اإلماتة ، فهذه مختصة باأللوهیة ، و قد أعجزه عن ذلك عندما طلب منه اإلتیان بالشمس من 

  .یها تغییر لمفاهیمه التي یعتقدهاالمغرب ، وف

أبي بلتعه رضي اهللا عنه في مراسلة كفار قریش مبینًا لهم وجهة  وعندما أخطأ حاطب بن

حیث أنزل اهللا سبحانه وتعالي اآلیة الكریمة لتبین ، الرسول صلى اهللا علیه وسلم في غزوة مكة 

مدى الخطأ الذي قام به حاطب بن أبي بلتعه رضي اهللا عنه وتصحیح المفاهیم والمضامین 



٣٥ 
 

: " قال تعالى ، السلیمة في التعامل مع الكفار           

                       

                          

                           

           ١: الممتحنة  

فَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اهللا َعْنُه، َأنَّ ة أمثال كثیرة عن التصورات الخاطئة ؛ ومن السنة النبوی

َقاُلوا اْلُمْفِلُس ِفیَنا َمْن َال ِدْرَهَم َلُه َوَال " َأَتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس " :َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقالَ 

ُمْفِلَس ِمْن ُأمَِّتي َیْأِتي َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِبَصَالٍة َوِصَیاٍم َوَزَكاٍة َوَیْأِتي َقْد َشَتَم َهَذا ِإنَّ الْ : "َمَتاَع، َفَقالَ 

ِه َوَقَذَف َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا َفُیْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِ 

  ."َسَناُتُه َقْبَل َأْن ُیْقَضى َما َعَلْیِه ُأِخَذ ِمْن َخَطاَیاُهْم َفُطِرَحْت َعَلْیِه ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّارِ َفِإْن َفِنَیْت حَ 

 .أخرجه مسلم 

من ال درهم ( یتضح من خالل الحدیث النبوي مفهوم الصحابة عن المفلس وهوة المفهوم الدنیوي 

صلى اهللا علیه وسلم مفهوم المفلس وصححه  وهذا مفهوم خاطئ فوضح الرسول) له وال متاع 

  .للصحابة 

أتدرون ما الغیبة؟ "  : و عن أبي هریرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، قال

: قیل أفرأیت إن كان في أخي ما أقول؟ قال. ذكرك أخاك بما یكره: اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا

  .رواه مسلم "  وٕان لم یكن فیه فقد بهته  إن كان فیه ما تقول، فقد اغتبته،

رضوان  –واألمثلة في هذا المقام كثیرة ، وكلها تؤكد أهمیة تعدیل المفاهیم التي بحوزة الصحابة 

كما تؤكد أهمیة تعدیل التصورات الخاطئة فهذا النوع من التعلیم قد جاء به اإلسالم  –اهللا علیهم 

الباحثون ، أو یؤكدوا أهمیته ولنا في رسول اهللا أسوة  وقبل أن یطرقه، قبل أربعة عشر قرنًا 

 .حسنة 
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  ثالثالفصل ال

  
  الدراسات السابقة

  

  

  نموذج درایفر في التدریسالدراسات التي تناولت  :المحور األول 

  .تعقیب على دراسات المحور األول ال**     

 

  

  طئةخاال صوراتتشخیص التالدراسات التي تناولت  :المحور الثاني 

 .للمفاهیم العلمیة وٕاستراتیجیات تعدیلها

  

  .الثانيتعقیب على دراسات المحور ال**     

  

  .على الدراسات السابقة  التعقیب العام**    
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  الفصل الثالث

  الدراسـات السـابقة

حصل علیها الباحث من خالل اطالعـه  التي یتضمن هذا الفصل مجموعة من الدراسات  

، والتـي لهــا عالقــة بموضـوع دراســته، وقـد اختــار الباحــث و الدراسـات الســابقة تربــويعلـى األدب ال

الُبعــد الزمنــي لترتیــب الدراســات الســابقة بحیــث تكــون متسلســلة مــن الحــدیث إلــى القــدیم، وقــد قّســم 

التـي تناولــت وهـي الدراســات  أمـا المحــور األول،: الباحـث الدراســات السـابقة إلــى محـورین رئیســین

تناولـت تشـخیص أما المحـور الثـاني، فیتعلـق بالدراسـات السـابقة التـي  ،یفر في التدریسنموذج درا

وقــد اختــتم الباحــث كــل محــور بتعلیــق    .للمفاهیم العلمیة وٕاستراتیجیات تعدیلها خاطئةال صوراتالت

ـــه مـــن حیـــث الهـــدف لكـــل دراســـة، ومنهجهـــا،  ـــیًال للدراســـات الســـابقة المتضـــمنة فی تنـــاول فیـــه تحل

، وعینتهــــا، ونتائجهــــا، ثـــم أعقبهــــا الباحــــث فـــي نهایــــة الفصــــل الثالـــث بتعلیــــق عــــام علــــى وأدواتهـــا

  .الدراسات السابقة، وتوضیح مدى استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة

  

  :الدراسات التي تناولت نموذج درایفر في التدریس : ول المحور األ 

  ):2013(دراسة زكي - ١

ائم على نموذج درایفر في قفة أثر استخدام برنامج مقترح هدفت هذه الدراسة إلى معر 

تعدیل بعض المفاهیم البیولوجیة المستحدثة وتنمیة مهارات التفكیر الناقد والقیم البیولوجیة 

 .، وقد اتبعت الباحثة المنهج التجریبي في الدراسة بسوهاج األخالقیة لدى طالب كلیة التربیة

  .یب للطالبة ودلیل للمعلمة برنامج مقترح شمل كتولتحقیق هدف البحث أعدت الباحث

یاس وأعدت اختبار تشخیصي لتحدید التصورات البدیلة و اختبار آخر لمهارات التفكیر الناقد ومق

  .للقیم البیولوجیة األخالقیة

طالب وطالبة من طالب كلیة التربیة الفرقة الرابعة شعبة أساسي ) 35(دراسة منال تكونت عینة

م التطبیق البعدي ج حیث تم التطبیق القبلي ألدوات القیاس ثم بدأ تطبیق البرنامج ثسوهابعلوم 

  .ألدوات القیاس

  .وقد أظهرت النتائج فاعلیة نموذج درایفر في تعدیل المفاهیم البدیلة
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 ) :2011(دراسة عبد اللطیف  - ٢

هیم اكتساب مفافي  Woods و  Driverهذه الدراسة إلى معرفة أثر  أنموذجي  تهدف

الصحة المدرسیة واستبقائها و تنمیة حب االستطالع العلمي لدى طالبات معهد إعداد المعلمات 

استخدمت  حیث، وقد اتبعت الباحثة المنهج التجریبي في الدراسة بالعراق، الرصافة األولى –

تم اختبار ثالث ، حیث الباحثة التصمیم التجریبي ذا الضبط الجزئي  وذا االختبار البعدي 

المجموعة  تمنهم مثل ةطالب) 22(طالبة،  66بطریقة عشوائیة بلغ عدد طلبة العینة  وعاتمجم

المجموعة التجریبیة  تمنهم مثل ةطالب) 22(،  وودزالتجریبیة األولى التي درست وفق أنموذج 

)  الضابطة ( المجموعة الثالثة تمنهم مثل ةطالب) 22(ودرایفر الثانیة التي درست وفق أنموذج 

 اتلباالثالث بدرجة تحصیل الط اتعو لتي درست على وفق الطریقة التقلیدیة ، وكوفئت المجما

صحة ، والذكاء ، والعمر ، الزمن ، والمعلومات السابقة في مادة ال المدرسیةصحة في مادة ال

الثالث بعد االنتهاء من التجربة أعد اختبار  اتعو وبهدف قیاس تحصیل المجم  .المدرسیة

فقرات من نوع ) 10(السؤال األول یضم : موزعة على سؤالین فقرة ) 20(تكون من تحصیلیًا 

، أظهرت نتائج فقرات من نوع اكمال العبارات) 10(الصح و الخطأ ، و السؤال الثاني یضم 

على طلبة  وودزالبحث تفوق طلبة المجموعة التجریبیة األولى التي درست على وفق أنموذج 

في اكتساب مفاهیم الصحة  درایفرانیة التي درست على وفق أنموذج المجموعة التجریبیة الث

فقد تفوقت  نتائج التطبیق البعدي لمقیاس حب االستطالع العلميأما بالنسبة إلى  المدرسیة

ولى على طلبة المجموعة األ درایفرالتي درست على وفق أنموذج ثانیة المجموعة التجریبیة ال

في ضوء ذلك توصي الباحثة االهتمام باستخدام أنموذجي . وودزالتي درست على وفق أنموذج 

كطریقتین تدریسیتین واقترحت إجراء دراسات مماثلة باستخدام نماذج  وودز درایفر و

  .واستراتیجیات مختلفة قائمة على الفلسفة البنائیة

  

  ) :2011(دراسة الغریباوي  -٣

یال ودرایفر في اكتساب هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على أثر أنموذجي دان

وقد اتبعت الباحثة المنهج  ،بالعراق المفاهیم البالغیة لدى طالبات الصف الخامس األدبي

  . التجریبي في الدراسة
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     وقد بلغت عینة البحث في العراق، ولتحقیق ذلك اختارت الباحثة إعدادیة خوله بنت األزور

طالبة في المجموعة ) 34(و ، تجریبیة األولى طالبة في المجموعة ال) 36(طالبة بواقع ) 106( 

  .طالبة في المجموعة الضابطة) 36(و، التجریبیة الثانیة 

في المجال )  Bloom( هدفًا سلوكیًا على وفق تصنیف بلوم ) 66(وقد صاغت الباحثة 

  .المعرفي ضمن مستویاته الستة 

فقرة من نوع االختیار ) 25(لغت فقراته وقد أعدت اختبارًا بعدیًا لقیاس اكتساب المفاهیم البالغیة ب

  .النصفیةوقد استخرجت صدقه وحللت فقراته وحسبت ثباته باستعمال طریقة التجزئة . من متعدد 

وبعد معالجة البیانات إحصائیا باستعمال تحلیل التباین األحادي أظهرت النتائج تفوق طالبات 

البالغة والتطبیق باستعمال أنموذجي دانیال و  المجموعة التجریبیة األولى و الثانیة اللواتي درسن

درایفر على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطریقة التقلیدیة في اكتساب المفاهیم 

ثم اقترحت مقترحات صالحة ، وبعد تفسیر تلك النتائج وضعت الباحثة توصیات عدة .البالغیة 

  .للبحث والتجریب 

  

   ):2010(دراسة محي ناصر  - ٤

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف اثر استعمال أنموذج درا یفر في تغییر المفاهیم العلمیة 

وقد اتبع الباحث المنهج  ،بالعراق ذات الفهم الخاطئ لدى طالب الصف األول المتوسط

و قد طبقت إجراءات هذه المرحلة على عینة من طالب الصف األول التجریبي في الدراسة ، 

طالب في  المجموعة التجریبیة  درست على وفق ) 30(طالبة، ) 60(عددهم المتوسط والبالغ 

ثم تكافؤ . طالب في المجموعة الضابطة  درست بالطریقة االعتیادیة) 30(أنموذج درایفر و 

تم بناء . التحصیل في مادة العلوم العامة، العمر، الذكاء: المجموعتین في ثالثة متغیرات وهي

مفهوم و قد تم تطبیقه في الفصل األول  35شمل ) صیغة التكمیل(اختبار تشخیصي من نوع 

  .م ) 2008(عام 

و قد أعد الباحث اختبار عالجي موضوعي من نوع اختیار من متعدد للمفاهیم ذات الفهم 

في )  Driver(مفهوم علمي ، أظهرت النتائج فاعلیة أنموذج ) 11(والبالغ عددها . الخاطئ

إذ تفوقت المجموعة التجریبیة التي درست على ، ات الفهم الخاطئالتصدي للمفاهیم العلمیة ذ

  . وفق األنموذج على المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة
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  )et al. ,2010 ) Che &دراسة  - ٥

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام خریطة المفاهیم وفق نموذج درایفر 

یمي في مساق تكنولوجیا المعلومات والمجتمع لدى طالب الجامعة وأولدهام على التغیر المفاه

طالب تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة من ) 35(تكونت عینة الدراسة من ، التقنیة  في تایوان 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي . طالب من الجامعة التقنیة ) (220شعب تحتوي على ) 4(

  .لباحث بإعداد أداة الدراسة وهي المقابلة ، ولتحقیق أهداف الدراسة قام ا

أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة نموذج درایفر وأولدهام في التغیر المفاهیمي وزیادة في تعزیز عمق 

  .واتساع المفهوم لدى الطالب 

  

  ): 2006(دراسة الراوي  - ٦

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام أنموذجي درایفر و ویتلي في التحصیل

وقد  بالعراق، والتفضیل المعرفي لطلبة المرحلة الثالثة في قسم الكیمیاء ـ كلیة التربیة ابن الهیثم

استخدمت الباحثة التصمیم التجریبي ذا  حیث ،اتبعت الباحثة المنهج التجریبي في الدراسة

طلبة  الضبط الجزئي ، وذا االختبار البعدي تم اختبار ثالث مجامیع بطریقة عشوائیة بلغ عدد

طالبًا منهم مثل المجموعة التجریبیة األولى التي درست وفق ) 20(طالبًا وطالبة،  60العینة 

طالبًا منهم مثل المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست وفق أنموذج ) 20(أنموذج درایفر ، 

 التي درست على وفق الطریقة) الضابطة ( طالب منهم مثل المجموعة الثالثة) 20(ویتلي و

التقلیدیة ، وكوفئت المجامیع الثالث بدرجة تحصیل الطلبة في مادة الكیمیاء العضویة للمرحلة 

وبهدف   .العضویة  الثانیة ، والذكاء ، والعمر ، الزمني ، والمعلومات السابقة في مادة الكیمیاء

) 40(ن قیاس تحصیل المجامیع الثالث بعد االنتهاء من التجربة أعد اختبار تحصیلیًا تكون م

فقرة موضوعیة ومقالیة تقیس مستوى التذكر، والفهم ، والتطبیق، والتحلیل ، والتركیب ، والتقویم ، 

أظهرت نتائج البحث تفوق طلبة المجموعة التجریبیة األولى التي درست على وفق أنموذج 

حصیل درایفر على طلبة المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست على وفق أنموذج ویتلي بالت

الدراسي أما بالنسبة إلى للتفضیل المعرفي فقد تفوقت المجموعة التجریبیة األولى على طلبة 

في ضوء ذلك توصي الباحثة االهتمام باستخدام . المجموعة الثالثة في نمطي المبادئ والتطبیق

اذج أنموذجي درایفر و ویتلي كطریقتین تدریسیتین واقترحت إجراء دراسات مماثلة باستخدام نم

  .واستراتیجیات مختلفة قائمة على الفلسفة البنائیة
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  ): 2005( غراويدراسة ال - ٧

في تغییر المفاهیم  Driverهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نموذج 

وقد  الفیزیائیة ذات الفهم الخاطئ لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة بالجامعة المستنصریة بالعراق،

طبقت إجراءات هذه المرحلة على عینة من  حیث ث المنهج التجریبي في الدراسة،اتبع الباح

-2003(طالبا وطالبة للعام الدراسي ) 51(قسم العلوم والبالغ عددهم –طلبة المرحلة الرابعة 

طالبا وطالبة التي درست وفق خطوات أنموذج  )27(إذ مثلت المجموعة التجریبیة )  م 2004

  .بالطریقة االعتیادیة توطالبة في المجموعة الضابطة التي درس طالبا) 24(درایفر و 

المعلومات ، الذكاء: ولضمان السالمة الداخلیة للتجربة كوفئت المجموعتان بالمتغیرات وهي

  .السابقة في الفیزیاء الحدیثة

والبالغ . أعد اختبار عالجي موضوعي من نوع اختیار من متعدد للمفاهیم ذات الفهم الخاطئ

 فیزیائیةفي التصدي للمفاهیم ال)  Driver(مفهوم ، أظهرت النتائج فاعلیة أنموذج ) 57(ها عدد

إذ تفوقت المجموعة التجریبیة التي درست على وفق أنموذج درایفر على ، ذات الفهم الخاطئ

  .المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة بفرق دال إحصائیا

  

  ): 2002(دراسة المندالوي  - ٨

في تغییر المفاهیم  Driverهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام نموذج 

وقد  التي تم فهمها فهمًا خاطئا لدى طالبات كلیة المعلمین بجامعة دیالى بالعراق، األحیائیة

طبقت إجراءات هذه المرحلة على عینة من  ،حیث اتبعت الباحثة المنهج التجریبي في الدراسة

طالبة  المجموعة التجریبیة  ) 30(طالبة، ) 60(الصف الثاني المتوسط والبالغ عددهن طالبات 

طالبة في المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة ) 30(درست على وفق أنموذج درایفر و 

اختبار المعلومات ، العمر، الذكاء: ثم تكافؤ المجموعتین في ثالثة متغیرات وهي. االعتیادیة

وطبق في ) صیغة التكمیل(تم بناء اختبار تشخیصي من نوع . دة العلوم العامةالسابقة في ما

األسبوع األول من بدء الدوام على عینة من طالبات الصف الثالث المتوسط إذ بلغ عددهن 

  م) 2002-2001(طالبة عام ) 200(

لبالغ وا. أعد اختبار عالجي موضوعي من نوع اختیار من متعدد للمفاهیم ذات الفهم الخاطئ

في التصدي للمفاهیم األحیائیة )  Driver(مفهوم ، أظهرت النتائج فاعلیة أنموذج ) 38(عددها 

إذ تفوقت المجموعة التجریبیة التي درست على وفق األنموذج على ، ذات الفهم الخاطئ

  .المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة 
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 :  )Lonning, 1993(دراسة  - ٩

وهدفت إلى تعرف أثر استخدام التعلم التعاوني وفق نموذج ، اسة في إنجلترا أجریت الدر 

تكونت عینة . درایفر على التفاعل اللفظي وتحصیل مفاهیم العلوم لدى طلبة الصف العاشر 

طالبًا وطالة وتم توزیعهم بشكل عشوائي في الحاسوب قبل بدایة الدراسة إلى ) 36(الدراسة من 

ل المجموعة التجریبیة وتدرس بطریقة التعلم التعاوني المطور عن نموذج تمث، شعبتین األولى 

والشعبة الثانیة تمثل المجموعة الضابطة التي یعمل طالبها في  )Driver(التغییر المفاهیمي لـ 

وتم تقسیم أفرادها بشكل فردي وطور الباحث أداتین للقیاس  ، المختبر بمجموعات صغیرة 

عاب المفاهیمي لقیاس تحصیل الطلبة في فهم المفاهیم المقدمة خالل اختبار االستی: األولى 

خطة التفاعل اللفظي لتصنیف األلفاظ الخاصة المستعملة في النقاش والحوار : الدرس ، والثانیة 

  .بین الطلبة في المجموعات التعاونیة الصفیة لتحلیل مناقشات الطالب 

إلى تفوق الطالب الذین تعلموا بطریقة المجموعات وأشارت النتائج ) t(واستخدم الباحث اختبار 

بالتحصیل على الطالب الذین تعلموا بالطریقة   Driverالتعاونیة الصغیرة المطورة عن نموذج 

  .االعتیادیة 

  

   (Skane and Graeber,1993)دراسة  - ١٠

هدفت الدراسة إلى استقصاء وفاعلیة نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة في 

               كلیة المجتمعلدى طلبة )  Precalculus( المادة التحضیریة لحساب التفاضل والتكامل 

طالبة من )   20(طالب و ) 48( في الوالیات المتحدة األمریكیة ، تكونت عینة الدراسة من 

 وقد استخدم الباحثان المنهج التجریبي في الدراسة ، ولتحقیق أهداف.  كلیة المجتمعطلبة 

 .الدراسة قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة وهي االستبیان 

  أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم الریاضیة

  

  : ولالتعلیق على دراسات المحور األ 

  :بالنسبة لألهداف 

وذج درایفر في تعدیل هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر استخدام برنامج قائم على نم -١

  ) . 2013زكي ( بعض المفاهیم البیولوجیة المستحدثة مثل دراسة 

هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر نموذج درایفر في اكتساب مفاهیم الصحة المدرسیة  -٢

  ) . 2011عبداللطیف ( واستبقائها مثل دراسة 
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اب المفاهیم البالغیة مثل هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر نموذج درایفر في اكتس -٣

  ) . 2011الغرباوي ( دراسة 

هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر نموذج درایفر في تغییر المفاهیم العلمیة ذات الفهم  -٤

،                          2005، المندالوي  2005، الغراوي  2010محي ناصر ( الخاطئ مثل دراسة 

Skane and Graeber 1993. (  

دفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر استخدام نموذج درایفر في التحصیل والتفضیل ه -٥

  . ) Lonning 1993،  2006الراوي ( المعرفي مثل دراسة 

أما الدراسة الحالیة فهدفت إلى دراسة اثر توظیف نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة 

  .للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف العاشر األساسي 

  

  : بالنسبة للعینة المختارة

دراسات اختارت عینة الدراسة من طالب المدارس ، البعض اختار طالب المرحلة االعدادیة  -١

بینما تم اختیار عینة الدراسة من )  2010، محي ناصر  2011الغرباوي ( كدراسة كل من 

 ) . Lonning 1993( طالب المرحلة الثانویة كما في دراسة 

( رت عینة الدراسة من طلبة الجامعات والمعلمین قبل الخدمة مثل دراسة دراسات أخرى اختا -٢

 ، 2002الوي ، المند 2005، الغرباوي  2006، الراوي  2011، عبداللطیف  2013زكي 

Skane and Graeber  ( . 

بالنسبة للدراسة الحالیة فقد تم اختیار عینة الدراسة من طالب الصف العاشر األساسي حیث اما 

عدادیة وطالب السابقة التي تناولت المرحلة اإل ت بذلك الدراسة الحالیة عن الدراساتاختلف

  .)Lonning, 1993(الجامعات واتفقت مع عینة الدراسة التي تناولت المرحلة الثانویة

  

  : بالنسبة ألدوات الدراسة

  :تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة وذلك تبعًا للمتغیرات التي تناولتها كل دراسة 

زكي ( معظم الدراسات استخدمت اختبار تشخیص لتحدید التصورات الخاطئة كدراسة  -١

  ) . Lonning 1993،  2002المندالوي ،  2005الغراوي ،  2010، محي ناصر  2013

  ) . 2013زكي ( بعض الدراسات استخدمت مقیاسًا لالتجاه نحو العلوم مثل دراسة  -٢

،  2011، الغرباوي  2011عبداللطیف ( تحصیلي مثل بعض الدراسات استخدمت اختبار  -٣

 ) .  2006الراوي 
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  ) .Skane and Graeber(بعض الدراسات استخدمت المقابلة مثل  -٤

بالنسبة للدراسة الحالیة فقد استخدمت أداتین لتحقیق أهداف الدراسة األداة األولى وهي اختبار 

فقرة  (23)عدد ذو الشقین ویتكون من لتشخیص التصورات الخاطئة من نوع االختیار من مت

  .واألداة الثانیة وهي تحلیل محتوى وحدة دراسیة 

  

    : بالنسبة لمنهج الدراسة

بالرغم من أن بعض الدراسات قد معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجریبي 

  . )and others 2010 ) Cheاستخدمت المنهج الوصفي كدراسة 

حالیة المنهج التجریبي حیث تم اختیار العینة بصورة عشوائیة من طالب وقد اتبعت الدراسة ال

الصف العاشر األساسي وتم تقسیم عینة الدراسة إلى مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة للتعرف 

على أثر توظیف نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة مقارنة بالطریقة 

حتوى الوحدة الثامنة ووصف صورة التصورات الخاطئة لدى طالب التقلیدیة كما تم تحلیل م

  .الصف العاشر األساسي من خالل نتائج الدراسة 

  

  : بالنسبة للنتائج

أظهرت معظم الدراسات السابقة تفوق نموذج درایفر على الطریقة التقلیدیة في تعدیل  -١

عبداللطیف ،  2011الغرباوي ،  2013زكي ( التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة مثل دراسة 

،  2002الوي ندالم،  2005الغراوي ،  2006الراوي ،  2010محي ناصر ،  2011

Lonning 1993 ( .  

، أما بالنسبة لمقارنة طریقة نموذج درایفر بإحدى الطرق األخرى فإن النتائج جاءت متباینة  -٢

لبعض اآلخر بین تفوق بعض وا)  2011الغرباوي ( فبعض الدراسات جاءت محایدة مثل دراسة 

 2011عبداللطیف ( الطرق األخرى على طریقة نموذج درایفر مثل نموذج وودز كما في دراسة 

. (  

 :أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى استخدام توظیف نموذج درایفر یعمل على 

  2013زكي ( تعدیل بعض المفاهیم العلمیة المستحدثة مثل دراسة  ( 

 2013زكي ( یر الناقد كما في دراسة تنمیة التفك ( 

  2013زكي ( تنمیة القیم البیولوجیة األخالقیة  كما في دراسة ( 

  2011عبداللطیف ( اكتساب مفاهیم الصحة المدرسیة مثل دراسة ( 
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  2011عبداللطیف ( تنمیة حب االستطالع العلمي كما في دراسة  ( 

  2011رباوي الغ( اكتساب المفاهیم البالغیة كما في دراسة  ( 

  2010محي ناصر ( تغییر المفاهیم العلمیة ذات الفهم الخاطئ كما في دراسة  ،

 ) 2002الوي ندالم،  2005الغراوي 

  .) Lonning 1993( زیادة التحصیل كما في دراسة 

  

الدراسات التي تناولت تشخیص التصورات البدیلة للمفاهیم العلمیة : ثانيالمحور ال

  .لهاوٕاستراتیجیات تعدی

  

  ):2011( علي و صالحدراسة 1- 

معرفة أثر استخدام المودیوالت التعلیمیة في تصحیح التصورات هدفت الدراسة إلى 

البدیلة لبعض المفاهیم العلمیة بمقرر العلوم المتكاملة و االتجاه نحوه لدى طالبات التعلیم 

تكونت  بي في الدراسة، حیثوقد اتبع الباحث المنهج التجری ،األساسي بكلیة البنات بالقاهرة 

تم  الشعب األدبیة - من طالبات التعلیم األساسي الفرقة الرابعة  ةطالب) 316(عینة الدراسة من 

طالبة و المجموعة الضابطة ) 161(مجموعتین بحیث تمثل المجموعة التجریبیة  تقسیمهم إلى

ص التصورات البدیلة تشخیاستخدم اختبار  تم ،)2010-2009(للعام الدراسي  طالبة ،) 155(

و قد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود . وأیضًا مقیاس اتجاه كاختبار قبلي وبعدي للمفاهیم العلمیة

فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة الضابطة و أقرانهم المجموعة التجریبیة و ذلك لصالح 

  یح التصوراتیة في تصحو هذا یظهر أهمیة استخدام المودیوالت التعلیمالمجموعة التجریبیة 

  .البدیلة للمفاهیم العلمیة

  

  ): (2010الزعانین دراسة - 2

هدفت الدراسة إلى استقصاء فعالیة نموذج بوسنر في إحداث التغیر المفاهیمي لبعض 

وقد اتبع الباحث المنهج  المفاهیم الفیزیائیة لدى طلبة الصف السادس بقطاع غزة واحتفاظهم بها،

السادس  طالبًا من طالب الصف) ٨٥(تكونت عینة الدراسة من  ة، حیثالتجریبي في الدراس

األساسي موزعین على شعبتین من شعب الصف السادس في مدرسة ذكور الزیتون االبتدائیة 

: ، وزعت هاتان الشعبتان عشوائیًا إلى مجموعتین)٢٠٠٩/٢٠١٠(بمحافظة غزة للعام الدراسي 



٤٦ 
 

بًا، درست وحدة الریاح والضغط الجوي باستخدام طال) ٤٢(مجموعة تجریبیة وعدد طالبها 

طالبًا درست الوحدة نفسها بالطریقة ) ٤٣(نموذج بوسنر ومجموعة ضابطة عدد طالبها 

استخدم اختبار المفاهیم الفیزیائیة كاختبار قبلي وبعدي كما استخدم كاختبار احتفاظ . االعتیادیة

لتدریس باستخدام نموذج له أثر ذو داللة أظهرت نتائج الدراسة أن ا. حیث طبق بعد مضي شهر

. إحصائیة في إحداث التغییر المفاهیمي، واالحتفاظ بالمفاهیم العلمیة مقارنة بالطریقة االعتیادیة

  .وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصیات في ضوء هذه النتائج

  

  :) Dikmenli،   2010(دراسة 3-

لمفاهیم البیولوجیة لدى الطلبة اطئة لهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التصورات الخ

استخدم وقد اتبع الباحث المنهج التجریبي والوصفي في الدراسة،حیث  ،المعلمین في تركیا 

 المقابالتواألداة الثانیة هي  الرسومات: الباحث أداتین لتحقیق أهداف الدراسة األداة األولى

كلیة التربیة في جامعة من طلبة طالب و طالبة ) 124(الشخصیة وتكونت عینة الدراسة من 

و قد كشفت الدراسة عن سلسلة من مشاكل كبیرة ،  في تركیا)  Selcuk University(سلجوق 

فیما یتعلق بمفاهیم انقسام الخالیا ، وترتبط هذه المشاكل أساسًا مع االنقسام المنصف بدًال من 

و صعوبات في تفسیر الظواهر التي االنقسام المتساوي والخلط بین مراحل عملیة انقسام الخالیا 

 .تتطلب فهمًا جیدًا لمفاهیم انقسام الخالیا

وتمت مقارنة النتائج مع الكتابات ذات الصلة وقدمت توصیات للمعلمین والباحثین للدراسات 

  .والبحث عن استراتیجیات مناسبة لتعدیلها المستقبلیة للتغلب على المفاهیم الخاطئة لدى الطالب

  

  ):2009(أبو طیردراسة  4- 

معرفة فعالیة خرائط المعلومات في تعدیل التصورات البدیلة للمفاهیم هدفت الدراسة إلى 

وقد اتبع الباحث المنهج  ،العلمیة لطالب الصف الثامن األساسي في محافظة خان یونس

الثامن طالبًا من طالب الصف ) 64(تكونت عینة الدراسة من  التجریبي في الدراسة،حیث

عسقالن األساسیة العلیا  في مدرسة ثامنسي موزعین على شعبتین من شعب الصف الاألسا

، وزعت هاتان الشعبتان عشوائیًا إلى )2009-2008(للعام الدراسي  خان یونسبمحافظة 

 الضوء و البصریاتطالبًا، درست وحدة ) 32(مجموعة تجریبیة وعدد طالبها : مجموعتین

طالبًا درست الوحدة ) 32(ومجموعة ضابطة عدد طالبها  لوماتإستراتیجیة خرائط المعباستخدام 

كاختبار  تشخیص التصورات البدیلة للمفاهیم العلمیةاستخدم اختبار . نفسها بالطریقة االعتیادیة



٤٧ 
 

و قد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة . قبلي وبعدي

  .جریبیة و ذلك لصالح المجموعة التجریبیة الضابطة و أقرانهم المجموعة الت

  

  ):2009(اللولو دراسة  5-

معرفة أثر توظیف المدخل المنظومي في تعدیل التصورات البدیلة هدفت الدراسة إلى 

، تكونت عینة الدراسة من لمفاهیم القوة و الحركة لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة 

البریج اإلعدادیة التابعة لوكالة الغوث  مدرسةباألساسي السادس الصف  الباتمن ط ةطالب) 40(

استخدمت الدراسة المنهج التجریبي ، )2009-2008(للعام الدراسي  الوسطىمحافظة البالدولیة 

ذي المجموعة الواحدة ،حیث تم تحدید التصورات البدیلة للمفاهیم باستخدام االختبار المعد 

ظومي في تدریس الوحدة و بعد التجریب تم تطبیق خصیصًا لذلك ، ثم استخدم المدخل المن

فعالیة المدخل المنظومي في تعدیل التصورات و قد أظهرت نتائج الدراسة . االختبار بعدیاً 

  . البدیلة

  

  ):2008(دراسة العلیمات  - 6

هدفت الدراسة للتعرف على أثر التدریس باستخدام نموذج بوسنر في إحداث التغیر 

الصف الثامن األساسي للمفاهیم الكیمیائیة األساسیة، واحتفاظهم بهذا المفاهیمي لدى طالب 

وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي، حیث جرى اختیار شعبتین بشكل . التغیر في الفهم 

طالبًا موزعین في شعبتین من ) 75(عشوائي من ثماني شعب، أما عینة الدراسة فقد تكونت من 

في مدرسة المفرق األساسیة األولى للبنین، المجموعة التجریبیة شعب الصف الثامن األساسي 

طالبًا، وقد جرى تدریسها باستخدام نموذج بوسنر، المجموعة الضابطة وعددها ) 38(وعددها 

اختبار : وقد استخدم الباحث طریقتین هما. طالبًا وقد جرى تدریسها بالطریقة العادیة) 37(

و مذكرات التحضیر الیومي حیث قام الباحث ) بلي و بعديق(المفاهیم الكیمیائیة األساسیة 

  .خطة  للتحضیر الیومي ) 12(بإعداد و تطویر

و قد توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي أداء المجموعة 

  .جریبیة قبل المعالجة التجریبیة و بعد االنتهاء منها لصالح األداء بعد المعالجة الت، التجریبیة 
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  ) : 2008(دراسة  أبوسعدة  - 7

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام برنامج بنمط التدریب والممارسة في 

  .تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاهیم التكنولوجیة لدى طالب الصف التاسع بغزة

باختیار عینة الدراسة من ولقد قام الباحث بإتباع المنهج التجریبي والمنهج البنائي حیث قام 

طالب الصف التاسع األساسي في مدرسة صالح خلف األساسیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم 

طالبًا حیث تم تقسیمهم  إلى مجموعة تجریبیة ومجموعة ) 71(وقد تكونت عینة الدراسة من 

ة المفاهیم المتضمنة ضابطة وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسة وهي أداة تحلیل المحتوى لمعرف

في الوحدة وأیضًا اختبار التصورات البدیلة وأیضًا البرنامج المحوسب وتم التأكد من صدق 

وثبات األدوات وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعة 

  .الضابطة والمجموعة التجریبیة وذلك لصالح المجموعة التجریبیة 

  

  ):2008(األسمر دراسة  - 8

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر دورة التعلم في تعدیل التصورات البدیلة لبعض 

  .المفاهیم العلمیة و اتجاهاتهم نحوها لدى طالب الصف السادس األساسي 

ولقد قام الباحث بإتباع المنهج الوصفي و التجریبي حیث قام باختیار عینة الدراسة من طالب 

لالجئین وقد تكونت ) ب(األساسي في مدرسة ذكور مصطفى حافظ االبتدائیة  الصف السادس

طالبا حیث تم تقسیمهم إلى مجموعة تجریبیة و مجموعة ضابطة و تم ) 67(عینة الدراسة من 

ولتحقیق أهداف ) 2008-2007(تنفیذ هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

د أدوات الدراسة وهي أداة تحلیل المحتوى لمعرفة المفاهیم المتضمنة في الدراسة قام الباحث بإعدا

الوحدة و أیضا اختبار التصورات البدیلة و مقیاس االتجاه نحو المفاهیم العلمیة و دلیل المعلم و 

تم  التأكد من صدق و ثبات األدوات و قد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

موعة الضابطة و أقرانهم المجموعة التجریبیة و ذلك لصالح المجموعة إحصائیة بین المج

  .التجریبیة 

  

  ): 2007(دراسة الغلیظ  - 9

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التصورات البدیلة للمفاهیم الفیزیائیة لدى طالب 

عینة  الصف الحادي عشر ولقد قامت الباحثة بإتباع المنهج الوصفي التحلیلي حیث تم اختیار
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الدراسة بصورة عشوائیة من طالبات الصف الحادي عشر في بعض مدارس شمال قطاع غزة 

ولتحقیق ) 2007-2006(وقد تم تنفیذ الدراسة خالل الفصل الدراسي األول و الثاني من العام 

أهداف الدراسة تم إعداد اختبار تشخیصي للتصورات البدیلة ولقیاس االتجاه و تم التأكد من 

و ثباتهما و قد أسفرت النتائج لوجود تصورات بدیلة تعزى إلى الجنس وعدم وجود صدقهما 

عالقة إرتباطیة بین كل من مستوى التصورات البدیلة و مستوى االتجاه نحو الفیزیاء لدى طلبة 

  ) .0.05(الصف الحادي عشر عند مستوى داللة إحصائیة 

  

  ):2007(دراسة اللولو  - 10

عرفة أثر استخدام الوسائط المتعددة في تعدیل التصورات البدیلة هدفت هذه الدراسة إلى م

  .للمفاهیم التكنولوجیة لدى طالبات الصف السادس األساسي 

وقد اتبعت الباحثة المنهج التجریبي حیث تم اختیار عینة الدراسة من طالبات الصف السادس 

صورة عشوائیة و تم تنفیذ طالبة ب) 130(األساسیة و عددهم ) ب(األساسي في مدرسة الزیتون 

و لتحقیق أهداف ، ) 2007-2006(الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

الدراسة تم إعداد اختبار تشخیصي للتصورات البدیلة و دلیل المعلم و أداة تحلیل المحتوى و تم 

روق ذات داللة التأكد من صدق و ثبات األدوات و قد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود ف

إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة الضابطة و المجموعة التجریبیة  وذلك لصالح 

المجموعة التجریبیة ووجود فروق في التصورات البدیلة بین مجموعات الطالبات منخفضات 

  . التحصیل و مرتفعات التحصیل یعزى إلى استخدام الوسائط المتعددة 

  

  ) :2006(أحمد  دراسة 11-

دفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج بایبي البنائي في تدریس العلوم لتعدیل ه

التصورات البدیلة حول بعض المفاهیم العلمیة لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي في وحدة 

الصوت في حیاتنا في ُعمان، وقد اتبع الباحث المنهج التجریبي في الدراسة ، وتمثلت أداة 

اختبار تشخیصي مفتوح النهایة للتعرف على التصورات البدیلة حول مفاهیم وحدة الدراسة في 

الصوت في حیاتنا كما استخدم الباحث اختبار لقیاس عملیات العلم األساسیة لدى تلمیذات 

تلمیذة من طالبات الصف األول ) 60(الصف األول اإلعدادي وتكونت عینة الدراسة من 

عمان وقسمت العینة إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة وقد دلت اإلعدادي بوالیة صور بسلطنة 

نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة  لصالح المجموعة التجریبیة التي تدرس 
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باستخدام نموذج بایبي البنائي في اختبار التصورات البدیلة المطبق بعدیًا ، كما دلت النتائج 

لصالح المجموعة التجریبیة في اختبارات عملیات العلم على وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

  .البعدي 

  

  ) :2006(دراسة  البلبیسي  12-

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر استخدام إستراتیجیة المتناقضات في تعدیل التصورات 

البدیلة لبعض المفاهیم العلمیة لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة في وحدة الكمیات 

وقد اتبعت الباحثة المنهج التجریبي في الدراسة ،حیث استخدمت أداة  لفیزیائیة وقوانین الحركة،ا

للدراسة تمثلت في اختبار تشخیص التصورات البدیلة للمفاهیم الفیزیائیة  وتكونت عینة الدراسة 

یة طالبة  من طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة فهد األحمد الصباح الثانو   72)(من 

وقد أظهرت طالبة ،  36وقسمت العینة إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة في كل مجموعتین 

نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة الضابطة و 

  . المجموعة التجریبیة  وذلك لصالح المجموعة التجریبیة

  

  : ) .Kruger & et al،  2006( دراسة 13-

 النمو موضوع في الطالب لدى شیوعاً  المفاهیم أكثر على  التعرف إلى الدراسة تهدف 

وقد اتبع  بألمانیا، برلین مدینة في التاسع الصف طالب على أجریت حیث. الخلیة وانقسام

 وقد ورسومات، ومفتوحة مغلقة أسئلة باستخدام المنهج التجریبي والوصفي في الدراسة ونالباحث

 ثم. عددها في الزیادة بأنه الخالیا انقسام ووصف الخالیا، انقسام بأنه النمو مفه أكثرهم أن وجد

 المناقشة خالل من ،خاطئةال التصورات تغییر بهدف ساعة لمدة الطالب من مجموعة درست

 االنقسام أن لدیهم حاً واض وأصبح الطالب أداء فتحسن قطعتین، إلى شیكوالتة قطعة وكسر

 ینتج النمو وان ،ماً جح أصغر الناتجة الخالیا ألن الحجم في زیادة دون العدد في زیادة إلى یؤدي

  .الخالیا وحجم عدد في زیادة عن

  

  ) : 2006(دراسة طلبة  14-

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلیة خرائط الصراع المعرفي في تصحیح 

في  لصف األول الثانويالتصورات البدیلة لبعض المفاهیم وحل المسائل الفیزیائیة لدى طالب ا
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وقد اتبع الباحث  في ثالث وحدات دراسیة عن الشغل والطاقة الحراریة والطاقة الكهربیة ، مصر

استخدم الباحث أداتین للدراسة تمثلت في اختبار لتحدید  حیث المنهج التجریبي في الدراسة،

المسائل الفیزیائیة وتكونت  التصورات البدیلة للمفاهیم الفیزیائیة في الوحدات الثالث واختبار حل

طالبًا من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة بتمدة الثانویة التابعة ) 69(عینة الدراسة من 

المجموعة األولى تجریبیة وتتكون من  ،إلدارة بنها التعلیمیة وقد قسمت العینة إلى مجموعتین 

ًا، وقد دّلت النتائج على وجود طالب) 36(طالبًا ، والمجموعة الثانیة ضابطة وتتألف من ) 33(

العدید من التصورات البدیلة حول المفاهیم الفیزیائیة في اختبار تحدید التصورات البدیلة كما 

أشارت النتائج إلى أنه بعد التدریس بواسطة خرائط الصراع المعرفي وجود فروق ذات داللة 

سائل الفیزیائیة لصالح إحصائیة بین متوسط درجات طالب المجموعتین في اختبار حل الم

  .المجموعة التجریبیة 

  

  ) : 2005 (الفالح  دراسة 15-

هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلیة خرائط المفاهیم في تنمیة القدرة على إدراك هدفت 

العالقات وتعدیل التصورات الخاطئة في مادة العلوم في وحدة الحركة وتوازن األجسام لدى 

 وقد اتبعت الباحثة المنهج التجریبي في الدراسة، ،بمدینة الریاض طالبات الصف الثاني متوسط 

استخدمت أداتین لتحقیق أهداف الدراسة األداة األولى اختبار التصورات الخاطئة من نوع  حیث

االختیار من متعدد ذي الشقین واألداة الثانیة اختبار إدراك العالقات بین المفاهیم وتكونت عینة 

البة من طالبات الصف الثاني متوسط بمدینة الریاض وقد أسفرت النتائج ط) 130(الدراسة من 

عن فاعلیة خرائط المفاهیم في تنمیة القدرة على إدراك العالقات وعن فاعلیة خرائط المفاهیم في 

  .تعدیل التصورات الخاطئة في مادة العلوم 

  

  ) :2005(الرفیدي  دراسة 16-

علیة استخدام التشبیهات في تعدیل التصورات هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فا

لدى طالب الصف السادس ) المواد حولنا ( البدیلة عن المفاهیم العلمیة المتضمنة في وحدة 

واقتصر تطبیق الدراسة التجریبیة على العینة التي تم التعرف على التصورات  ،بمصراالبتدائي 

طالبًا من طالب ) 60(عینة بشكلها النهائي البدیلة لدیها في االختبار التشخیصي حیث بلغت ال

) 30(طالبًا في المجموعة التجریبیة و ) 30(منها ، الصف السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة 

المواد من ( وقد قام الباحث بتحدید المفاهیم العلمیة في الوحدة ، طالبًا في المجموعة الضابطة 
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االبتدائي وٕاعداد اختبار تشخیصي للتصورات من مقرر مادة العلوم للصف السادس ) حولنا 

ومصدر المعلومات المرتبطة ، البدیلة عن المفاهیم العلمیة للتعرف على أسباب إجابة الطالب 

وجود العدید من ، في اإلجابة ومن ثم تطبیقه وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها 

بین طالب ) المواد من حولنا ( دة التصورات البدیلة عن المفاهیم العلمیة المتضمنة بوح

كما أثبتت الدراسة أن التدریس باستخدام إستراتیجیة ، مجموعتي الدراسة الضابطة والتجریبیة 

التشبیهات أكثر فاعلیة من الطریقة السائدة في التدریس في تعدیل التصورات البدیلة عن المفاهیم 

  .العلمیة ، وذلك في ضوء حدود عینة التدریس 

  

  : ) Taber،   2003(راسة د17- 

هدفت هذه الدراسة على تشخیص الفهم الخاطئ لدى الطالب حول مفاهیم الطاقة 

وقد اتبع الباحث المنهج التجریبي في الدراسة  ،،األیونیة ، قانون كولوم ، ومبدأ حفظ الطاقة 

ذا سؤال من نوع الصواب والخطأ وقد ناقش ه) 30(تشخیصي مكون من  اختبار استخدم ،حیث

طالب تراوحت ) 334(االختبار تأین ذرة الصودیوم وطبق على عینة الدراسة المكونة من 

 –مؤسسة بریطانیة معظمها   17سنة تخصص كیمیاء في  16 –سنة  18أعمارهم ما بین 

من العینة % 67أن : مدارس ، وقد أسفرت النتائج عن وجود مفاهیم بدیلة لدى الطالب منها 

 .الذرة یجذب كل االلكترونات  رأت أن كل بروتون في

  

  ) :2003(السلیم  دراسة 18-

هدفت الدراسة إلى دراسة الممارسات التدریسیة البنائیة على تعدیل التصورات البدیلة 

وقد اتبعت الباحثة  ، بالریاض المتوسطلمفاهیم التغیرات الكیمیائیة لدى طالبات الصف األول 

 عینة على تطبیقه تم البدیلة اختبارًا للتصورات خدمتاست حیث المنهج التجریبي في الدراسة،

 من مدرستین في المتوسط الصف األول طالبات من طالبة ( 240 ) من المكونة الدراسة

ضابطة ودلت النتائج أن معظم الطالبات و  تجریبیة لمجموعتین العینة وقسمت ،الریاض مدارس

التغیر الكیمیائي ( تبار المحدد للدراسة مثل لدیهن تصورات بدیلة وحول المفاهیم الواردة في االخ

ودلت النتائج أیضًا فاعلیة الممارسات البنائیة في ) الحرارة  –المادة  –الهضم  –تخثر الدم  –

  .تعدیل التصورات البدیلة حول مفاهیم التغیرات الكیمیائیة والجیوكیمیائیة عند الطالبات 
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   ) :2003(بیومي   دراسة 19-

دراسة إلى التعرف على األخطاء الشائعة التي تقع بها عینة من معلمي هدفت هذه ال

وقد اتبع الباحث  ،بمصر العلوم وطالب الصف الثالث اإلعدادي في كتابة المعادلة الكیمیائیة

استخدم عدة أدوات وهي استمارة للفحص تكونت  المنهج الوصفي والتجریبي في الدراسة، حیث

معلم علوم   )25(الث محاور وطبقت هذه االستمارة على سؤاًال موزعة على ث) 32(من 

واستخدمت لفحص وتحلیل المعادالت الكیمیائیة في دفاتر تحضیرهم كما استخدمت في فحص 

) 80(وفحص إجابتهم في االمتحانات الشهریة حیث تم فحص ) 30(دفاتر الواجب المنزلي ِل 

 –رسم أشكال  –إكمال شكل (متنوعة  أسئلة) 10(ورقة إجابة واختبارًا تشخیصیًا تكون من 

طالب من طالب الصف الثالث اإلعدادي في مدارس ) 300(طبق على .... ) كتابة معدالت 

معلم في الخدمة ) 50(استطالعًا طبق على ) 13(إدارة المنیا التعلیمیة ، واستطالع للرأي بعدد 

لكشف عن شیوع األخطاء من موجهین من محافظة المنیا ، واستمارة ل) 8(معلم أول و ) 20(و 

جزأین الجزء األول استخدم لمالحظة المعادالت أثناء كتابتها على السبورة من جانب المعلمین 

) 83(معلم والجزء الثاني خاص بالطالب استخدم لفحص دفاتر الواجب ِلـ ) 50(طبق على 

متحان ورقة إجابة ال) 20(ورقة إجابة لالمتحانات الشهریة وفحص ) 122(طالب وفحص 

وقد أسفرت النتائج وقوع معلمي العلوم ) 2002/2003(الفصل األول للشهادة اإلعدادیة للعام 

، وكثرة ) 9(في مجموعة من األخطاء الشائعة في كتابة المعادالت الكیمیائیة بلغ عددها 

ة األخطاء الشائعة التي یقع فیها طالب الصف الثالث اإلعدادي في كتابة المعادالت الكیمیائی

 .وأن هناك أخطاء مشتركة بین المعلمین والطالب ) 27(بلغ عددها 

  

  ) :2002(العطار  دراسة20- 

هدفت الدراسة إلى تحدید التصورات الخاطئة لدى المعلمین حول مفاهیم األرض 

استخدم اختبارًا تشخیصیًا  ،حیثوقد اتبع الباحث المنهج التجریبي في الدراسة بمصر، والفضاء

معلما من معلمي العلوم  50مفردة طبقه على عینة الدراسة المكونة من ) 52(مكون من 

من هؤالء المعلمین وقد ) 10(بالمرحلة االبتدائیة بمحافظة القلیوبیة كما أجرى مقابالت فردیة مع 

أسفرت النتائج عن وجود تصورات خطأ عن معظم المفاهیم العلمیة المرتبطة بتدریس مفاهیم 

األرض والنجوم والكواكب والقمر واللیل والنهار وظاهرتي الكسوف " األرض والفضاء مثل 

 .وقدم الباحث تصور مقترحًا للعالج قائمًا على المدخل البنائي " والخسوف 
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  ) : 2002(الفرا  دراسة21- 

هدفت هذه الدراسة على التعرف على أخطاء الفهم الشائعة لدى طالب الصف التاسع 

وأثر استخدام الخرائط المعرفیة في تحسین تصویب الفهم الخاطئ ،  في وحدة الكیمیاء المقررة

أعد ) الجدول الدوري والمحالیل الكیمیائیة ( لبعض المفاهیم الكیمیائیة المتضمنة في وحدة 

فقرة طبقه ) 40(الباحث اختبارًا تشخیصیًا تحصیلیًا من نوع االختیار من متعدد ذو الشقین من 

تلمیذ من تالمیذ الصف التاسع من ست مدارس ) 319(ة المكونة من على عینة الدراسة الوصفی

أساسیة علیا في محافظة خان یونس وقد أسفر نتائج هذا التطبیق عن انتشار الفهم الخاطئ 

ثم طبق أسلوب الخرائط المعرفیة على عینة ، للمفاهیم الكیمیائیة المتضمنة في وحدة الدراسة 

تلمیذًا من مدرسة ذكور خان یونس اإلعدادیة لالجئین وقد ) 45(الدراسة التجریبیة المكونة من 

  .أسفر النتائج عن تحسن جزئي في الفهم الخاطئ للمفاهیم الكیمیائیة 

  

  ) :2002(عبد الرحمن  دراسة 22-

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة نموذج التعلم البنائي في تعدیل التصورات البدیلة حول 

وقد اتبع  راثة البیولوجیة واالتجاهات نحوها لدى الطالبات المعلمات ،بعض المفاهیم ومبادئ الو 

لتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث اختبارا ،  التجریبي في الدراسةالوصفي و الباحث المنهج 

التصورات البدیلة والذي یهدف لتحدید الفهم البدیل لدى الطالبات المعلمات ، وتكون االختبار 

صح وخطأ واإلكمال طبقه على عینة الدراسة المكونة ، الختیار من متعدد فقرة نوع ا) 40(من 

بأنها الفرقة الثالثة شعبة (طالبة من كلیة التربیة بأنها الفرقة الثالثة شعبة الكیمیاء و ) 34(من 

طالبة من كلیة التربیة بأنها الفرقة الثالثة شعبة الفیزیاء قبلیًا فأسفر عن ارتفاع ) 37(الكیمیاء و 

ثم طبقه بعدیًا بعد ، النسبة المئویة للتصورات البدیلة لدى الطالبات حول موضوع الوراثة 

استخدام النموذج البنائي في التدریس فأسفرت النتائج عن فعالیة النموذج المستخدم في تصحیح 

 التصورات البدیلة لدى الطالبات حول موضوع الوراثة وعن تأثر الطالبات إیجابیًا نحو الوراثة

  .والنمو اإلیجابي في اتجاهین 

  

  ) :(2001 خطایبة وخلیل دراسة 23-

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نسبة شیوع أهم األنماط األخطاء المفاهیمیة الكیمیائیة 

لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي في وحدة المحالیل من كتاب الكیمیاء المقرر وتأثر 

المنهج  انوقد اتبع الباحث ، باألردن بحث الكیمیاءشیوعها بالجنس ومعدل التحصیل في م
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فقرة ) 42(اختبارًا تشخیصیًا للمفاهیم تكون من  ااستخدم حیث ، التجریبي في الدراسةالوصفي و 

من نوع االختیار من متعدد موزع على خمس مجاالت طبق على عینة الدراسة المكونة من 

الصف األول الثانوي عن شعبة واحدة في طالبًا وطالبة من مدارس یزید فیها شعب   )401(

محافظة إربد وقد أسفرت النتائج عن انتشار األخطاء المفاهیمیة لدى الذكور أكثر من اإلناث 

  .ولدى طلبة المستویات المنخفضة بنسبة أكبر من شیوعها لدى طلبة المستویات العلیا 

  

  ) :Yeo & et al., 1999(دراسة 24- 

اسة أثر برنامج حاسوبي في تغییر مفاهیم الطالب عن القوة هدفت هذه الدراسة إلى در 

اختبارًا تشخیصیًا  واعد،حیث أالمنهج التجریبي في الدراسة ونوقد اتبع الباحث ، بأسترالیا والحركة

سؤال طبق على عینة الدراسة المكونة ) 45(من نوع االختبار من متعدد من شقین مكون من 

الصف الثاني " ول أربع منها في المدارس العلیا بأسترالیا طالب وطالبة من خمس فص) 58(من 

وقد أسفرت النتائج عن حملة تالمیذ ، والفصل الخامس من طالب جامعة غرب أسترالیا " عشر

لوحظ ) Free Body(لمفاهیم متعارضة حول القوة والحركة وبعد تطبیق البرنامج الحاسوبي 

  .المفهومي لدى التالمیذ  التفاعل مع البرنامج وظهور درجة من التغیر

  

  ) :Tahsin,1999(دراسة 25-

 –هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ووصف المفاهیم البیئیة القبلیة التي یحملها الطالب 

قضایا بیئیة هي الدفیئات واستنزاف طبقة األوزون والمطر  3عن ) قبل الخدمة ( المعلمون 

استخدام اختبارًا حیث  ،جریبي في الدراسةالتالوصفي و وقد اتبع الباحث المنهج  ،الحامضي 

، ال ، جزء كمي استخدم فیه مقیاس لیكرت بثالث إجابات نعم  ،بندًا من جزأین) 29(من  متكون

، وجزء كیفي طلب من الطالب تفسیر إجاباتهم في الفراغ المتروك لهم بعد كل بند  ،وال أعرف

في جامعة الغرب المتوسط  طالب (22)و، طالبة) 91( منوطبق االختبار على عینة مكونة 

ویدرسون مساق طرق تدریس العلوم باإلضافة إلى مقابلة ، بأمریكا في المستوى الثالث والرابع 

خمس تالمیذ للكشف عن مستوى معرفتهم ومفاهیمهم القبلیة وبتحلیل البیانات اتضح أن معظم 

  .عن المفاهیم موضوع الدراسة المعلمین یمتلكون عددًا كبیرًا من األفكار الخاطئة  –الطالب 
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  ) Windschitl & Andre, 1998(دراسة 26- 

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام المحاكاة بالكمبیوتر لتحسین التغیر المفاهیمي بناًء على 

 ااستخدم ، حیثالتجریبي في الدراسةالوصفي و المنهج  انوقد اتبع الباحث ،مبادئ النظریة البنائیة 

  : عدة أدوات وهي

البنود ، فرع منطقي ) 12( بندًا في ) 63(أداة لمسح معتقدات التالمیذ المعرفیة تكونت من  -١

البنود اتخذت تدریجًا ، عبارة عن عبارات تعكس معتقدات التالمیذ عن طبیعة المعرفة والتعلم 

 ، معارض  –خماسیًا ما بین موافق 

 ، بندًا ) 24(الوعائي تكون من اختبار قبلي من نوع االختیار من متعدد لمفاهیم القلب  -٢

 ، بندًا ) 22(اختبار بعدي لمقارنة المفاهیم تكون من  -٣

 . اختبار بعدي من االختیار من متعدد هو نفسه االختبار القبلي  -٤

طالبًا من غیر تخصص البیولوجي ) 250(طبقت هذه األدوات على عینة الدراسة المكونة من 

حیث تقسم ، ) ة مبتدئین ومن السنة الثانیة في الكلیة طلب( في جامعة الغرب األوسط بأمریكا 

العینة إلى مجموعتین مجموعة ضابطة درست موضوعات القلب الوعائي وفق برنامج حاسوبي 

أما المجموعة التجریبیة فدرست ، وصفي حیث یتبعون تعلیمات مكتوبة تقود إلى نتائج مطلوبة 

ي صمم وفق خطوات استكشافیة قائمة على موضوعات القلب الوعائي باستخدام برنامج حاسوب

وقد أظهرت النتائج أن الطالب الذین تعلموا بطریقة المحاكاة االستكشافیة أظهروا ، مواقف بنائیة 

  .تحسنًا في تعدیل مفاهیمهم أكثر من زمالئهم في المجموعة الضابطة 

  

  : ثانيالتعلیق على دراسات المحور ال

  : بالنسبة لألهداف

راسات إلى تشخیص التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة فقط وتحدید نسبة هدفت بعض الد -١

بیومي ،  2002العطار ،  2001خطایبة والخلیل ( كدراسة كل من ، شیوعها لدى الطالب 

 ) Taber 2003، و  2003

بینما هدفت بقیة الدراسات العربیة واألجنبیة إلى تشخیص المفاهیم البدیلة ودراسة أثر  -٢

 .تدریسیة في تعدیلها  إستراتیجیة

وقد هدفت هذه الدراسة إلى تشخیص وعالج التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة لدى طالب  -٣

 .مع دراسات الجزء الثاني متفقة و هي بذلك الصف العاشر األساسي 
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  :بالنسبة للعینة المختارة 

، العطار ( اختارت مجموعة من الدراسات عینة الدراسة من معلمي العلوم مثل دراسة  -١

2002( 

البعض اختار طالب المرحلة ، دراسات أخرى اختارت عینة الدراسة من طالب المدارس  -٢

، )  2005الرفیدي  – 2008األسمر  – 2003المومني وآخرون ( االبتدائیة كدراسة كل من 

 2002الفرا ( البعض اآلخر اختار عینة الدراسة من طالب المرحلة اإلعدادیة كدراسة كل من 

والبعض اختار عینة )  2006أحمد  – 2005الفالح  – 2003السلیم  – 2003سید ال –

 - Yeo And Others 99(الدراسة من طالب المرحلة الثانویة كما في دراسة كل من     

 ) 2007الغلیظ  -  2001خطایبة والخلیل 

) خدمة والمعلمین قبل ال( اختارت العدید من الدراسات عینة  الدراسة من طلبة الجامعة  -٣

 )  Taber 2003 – 2002عبدالرحمن  – 2002السید  – Tashin 1999(كدراسة كل من 

  ) 2003بیومي ( بعض الدراسات اختارت عینة الدراسة من المعلمین والطالب كدراسة  -٤

بالنسبة للدراسة الحالیة فقد تم اختیار عینة الدراسة من طالب الصف العاشر األساسي وهذا 

 Yeo And – 2001خطایبة والخلیل  – 2007الغلیظ ( سة لكل من یتفق مع عینة الدرا

Others 99 (. 

  

 :بالنسبة ألدوات الدراسة 

اتفقت غالبیة الدراسات العربیة التجریبیة وبعض الدراسات األجنبیة على استخدام اختبار  -١

تشخیصي لتقصي األخطاء المفاهیمیة لدى عینة الدراسات وغلب على االختبار أن یكون من 

 Yeo And( نوع االختیار من متعدد ذو الشقین وٕان اختلفت عدد الفقرات كدراسة كل من   

Others 99 –  2008األسمر  – 2006البلبیسي  – 2005الفالح  – 2002 الفرا ( 

) 2002الفرا ( استخدمت بعض الدراسات مقابالت اإلكلینیكیة واألسئلة المفتوحة كدراسة  -٢

 )  Tashin 1999( یة مثل وبعض الدراسات اختبارات مسح

ارة استمارة مالحظة واختبار تشخیصي واستطالع للرأي واستم)  2003بیومي ( وقد استخدم  - ٣

 .للكشف عن مدى شیوع األخطاء 

بالنسبة للدراسة للحالیة فقد تم استخدام المقابالت لبعض طالب الصف الحادي عشر الذین  - ٤

واختبار تشخیصي من نوع االختیار من ) ة الحرار ( سبق لهم دراسة موضوع الوحدة الثامنة 

 . فقرة ) 23( متعدد ذي الشقین یتكون من 
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 :بالنسبة لمنهج الدراسة 

اتبعت المنهج ) المفاهیم الخاطئة ( الدراسات التي اهتمت بتشخیص التصورات البدیلة  -١

 .الوصفي التحلیلي 

جریبي أو شبه التجریبي حیث تم بینما اتبعت الدراسات التجریبیة العربیة واألجنبیة المنهج الت -٢

تقسیم عینة الدراسة إلى مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة لدراسة أثر اإلستراتیجیة المستخدمة 

 .مقارنة بالطریقة التقلیدیة 

وقد اتبعت الدراسة الحالیة المنهج التجریبي حیث تم اختیار العینة بصورة قصدیة من طالب 

سة إلى مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة للتعرف على أثر الصف العاشر وتم تقسیم عینة الدرا

یة لدى طالب الصف العاشر نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمتوظیف 

  .اسي مقارنة بالطریقة التقلیدیة األس

  

  :بالنسبة للنتائج 

بًا أكدت جمیع الدراسات الوصفیة على وجود تصورات بدیلة لدى عینات الدراسة طال -١

 . ومعلمین 

الدراسات التجریبیة أثبت فعالیة اإلستراتیجیات التدریسیة المستخدمة في تعدیل التصورات  -٢

 .الخاطئة لدى عینة الدراسة مقارنة بالطریقة التقلیدیة 

نموذج درایفر توظیف نموذج جدید و هو اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في  -٣

 .یةئة للمفاهیم العلمفي تعدیل التصورات الخاط

  

وقد خلص الباحث مما سبق إلى أن الطرق التقلیدیة قد ال تكون قادرة على إكساب الطلبة 

استخدام إستراتیجیات حدیثة لتدریس المفاهیم العلمیة  وأنه البد منللمفاهیم العلمیة الصحیحة 

 . بالصورة الصحیحة

أداة تحلیل : ستخدام أدوات متعددة وهي اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في ا 

المضمون واختبار لتشخیص التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة كما اختلفت عن الدراسات 

السابقة في أنها اهتمت بدراسة أثر نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة لبعض المفاهیم 

  . العلمیة لدى طالب الصف العاشر األساسي
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   طار النظري الخاص بنموذج درایفرسة الحالیة من الدراسات السابقة في بناء اإلاستفادت الدرا

  المناسبة  اإلحصائیةكما تم االستفادة من الدراسات السابقة في اختیار األسالیب 

  

  :تعقیب عام على الدراسات السابقة 

لطالب في أشارت جمیع الدراسات السابقة إلى وجود تصورات خاطئة للمفاهیم العلمیة لدى ا -١

  .ولدى المعلمین أیضًا ، جمیع المراحل التعلیمیة 

أثبتت الدراسات السابقة فعالیة االستراتیجیات القائمة على أفكار النظریة البنائیة في تعدیل  -٢

  .التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة مقارنة بالطرق التقلیدیة في التدریس 

لدراسة ویتفق الباحث مع هذه الدراسات في استخدمت معظم الدراسات االختبارات كأدوات ل

 .متعدد ذو الشقین كأداة للدراسة استخدام اختبار من نوع االختیار من 

اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجریبي لمقارنة اإلستراتیجیة المستخدمة مع الطریقة  -٣

التجریبي حیث تم تقسیم  وتتفق الدراسة الحالیة مع هذا التوجه حیث تستخدم المنهج، التقلیدیة 

عینة الدراسة إلى مجموعتین تجریبیة وأخرى ضابطة لمقارنة أثر توظیف نموذج درایفر في 

 .في مقارنة بالطریقة التقلیدیة  تعدیل التصورات

استخدمت بعض الدراسات دلیًال للمعلم للتدریس وفق االستراتیجیات القائمة على الفلسفة  -٤

ستخدم الدراسة الحالیة دلیًال للمعلم لتوضیح خطوات نموذج درایفر في وت، البنائیة المستخدمة 

 .تدریس العلوم 

  

  :  ما أفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في

  .بناء اإلطار النظري  -١

  ) .دلیل المعلم ، صورات الخاطئة اختبار الت( بناء أدوات الدراسة  -٢

  .سبة ر األسالیب اإلحصائیة المنااختیا -٣

  .مقارنة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة  -٤

  

  

  

  

  



٦٠ 
 

  :ما اختلفت به الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة 

بناًء على ما سبق من استعراض للدراسات السابقة یرى الباحث أن الدراسة الحالیة اختلفت عن 

  :غیرها بما یلي 

درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة لبعض المفاهیم العلمیة في وحدة  قیاس أثر نموذج -١

 .الحرارة من كتاب العلوم العامة 

  شملت الدراسة الحالیة عینة من البیئة الفلسطینیة  وهي طالب الصف العاشر األساسي  -٢

 .من مدارس الحكومة 
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  الفصل الرابـع

  الطریقــة واإلجراءات

  
  

  

 منهج الدراسة  

  

 ینة الدراسةع 

 

 أدوات الدراسة 

  

 تكافؤ المجموعات 

  

 إجراءات الدراسة 

  

 المعالجات اإلحصائیة 
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  الفصـل الرابـع

  الطریقة واإلجـــراءات

  

یتناول هذا الفصل وصفًا لإلجراءات التي اتبعها الباحث لإلجابة عن أسئلة الدراسة،   

ة، ومجتمعها، وعینتها، وأسلوب والتحقق من مدى صحة فروضها، والتي شملت منهج الدراس

اختیارها، كما یحتوي على كیفیة تنفیذ الدراسة وٕاجرائها، ویشمل عرضًا للخطوات التي مرت بها 

عملیة إعداد أدوات الدراسة، وٕایجاد صدقها وثباتها، وضبط المتغیرات، والمعالجة اإلحصائیة 

  :وفیما یلي تفصیل ذلك التي استخدمت في تحلیل البیانات، والوصول إلى االستنتاجات

  

 :منهج الدراسة

وهـو أقـرب منــاهج البحـث لحـل المشــكالت المـنهج التجریبــي،  اسـتخدم الباحـث فــي دراسـته

یعبـر التجریـب عـن  حیـثبالطریقة العلمیـة، والمـدخل األكثـر صـالحیة لحـل المشـكالت التعلیمیـة، 

تغیــــر واحــــد یقــــوم الباحــــث محاولــــة للــــتحكم فــــي جمیــــع المتغیــــرات والعوامــــل األساســــیة باســــتثناء م

  . ) 359:2000، ملحم(  بتطویعه أو تغییره بهدف تحدید وقیاس تأثیره في العملیة

لقیـاس أثـره " توظیـف نمـوذج درایفـر" في هذه الدراسة و هـو حیث أخضع الباحث المتغیر المستقل

ـــابع ، وهـــو  ـــدى طـــالب ا"علـــى المتغیـــر الت ـــاهیم العلمیـــة ل لصـــف تعـــدیل التصـــورات الخاطئـــة للمف

  . "العاشر األساسي

  

  :التصمیم التجریبي للدراسة

تم تصمیم أدوات الدراسة القبلیة والبعدیة و تطبیقها على طالب ُشعبتان من الصف   

العاشر األساسي، شّكلت شعبة منها المجموعة التجریبیة، بینما شّكلت الشعبة األخرى المجموعة 

العلوم للصف العاشر األساسي ألفراد عینة  من كتاب" الحرارة"وقد تم تدریس وحدة ، الضابطة

المجموعة الضابطة بالطریقة العادیة، في حین درستها المجموعة التجریبیة عن طریق نموذج 

درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف العاشر األساسي ، 

  : والشكل األتي یوضح التصمیم التجریبي للدراسة
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  )  4.1( الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  التصمیم التجریبي للدراسة

  

  : عینة الدراسة

طالبا من طالب الصف العاشر األساسـي بمدرسـة المنفلـوطي ) 66(شملت عینة الدراسة 

تـــم اختیارهـــا    م ، حیث) 2014-2013(للبنین بمدینة دیر البلح من العام الدراسي ) ب(الثانویة

معلما فیها وذلك لتسهیل إجراءات الدراسة ، و تكونت بطریقة قصدیة ، و ذلك ألن الباحث یعمل 

عینــة الدراســة مــن شــعبتین مــن شــعب المدرســة ، الســالفة الــذكر ، تــم اختیــارهم بالطریقــة العشــوائیة 

ـــب و العاشـــر )  33(و یتكـــون مـــن ) 5(البســـیطة ، وهمـــا العاشـــر  ) 33(و یتكـــون مـــن ) 6(طال

وعتین األولـى تجریبیــة وتــدرس بطریقــة نمــوذج طالـب ، لیــتم بعــد ذلــك تـوزیعهم عشــوائیا علــى مجمــ

  .یوضح ذلك ) 4.1(درایفر و الثانیة ضابطة و تدرس بالطریقة المعتادة و الجدول 

  

  )4.1(جدول 

  توزیع أفراد عینة الدراسة

  المجموع  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

  العدد  الشعبة  العدد  الشعبة

 66 33 6/عاشر 33 5/عاشر

   

اختبار تشخیصي 

الخاطئة  للتصورات

 للمفاهیم العلمیة

 المجموعة التجریبیة

 الضابطةالمجموعة 

تدرس الوحدة الثامنة 

بنموذج درایفر لتعدیل 

 التصورات الخاطئة 

 الثامنةتدرس الوحدة 

 بالطریقة العادیة

  

اختبار تشخیصي 

الخاطئة  للتصورات

 للمفاهیم العلمیة

 البعديالتطبیق  المعالجة التجریبیة مجموعات الدراسة التطبیق القبلي
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  :المستخدمة في الدراسة األدوات 

لتحقیق أهداف الدراسة و التي تتمثل في التعرف على أثر توظیف نموذج درایفر في 

تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف العاشر األساسي قام الباحث 

  :بإعداد أدوات الدراسة و التي تتمثل فیما یلي 

  .ة أداة تحلیل المحتوى لوحدة الحرار  -١

  .اختبار تشخیصي للتصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة  -٢

  

  : أداة تحلیل المحتوى: أوالً 

لتحدید المفاهیم العلمیة المتضمنة في الوحدة الثامنة من كتاب العلوم العامة للصف هدفت األداة 

: " لس استخـدم البـاحث أسلــوب تحلیـل المحتـوى، حیـث ُیعّرفــه حلذلك  ، العاشر األسـاسي

الوصول إلى مفردات المقرر الدراسي ، أو إحصاء المعلومات األساسیة في المقرر الدراسي أي 

  ) 98:  2008حلس ، " . (تجزئة المحتوى إلى مكوناته
  

  

  

  :وقد تمت عملیة تحلیل المحتوى وفق خطوات محددة كما یلي

من " الحرارة" الوحدة الثامنة  تحدید قائمـة المفاهیم العلمیة المتضمنة في :الهدف من التحلیل -

  .كتاب العلوم العامة للصف العاشر األساسي الجزء الثاني
  

من كتاب العلوم العامة الجزء الثاني المقرر على " الحرارة " الوحدة الثامنة  :عینة التحلیل -

  .طالب الصف العاشر األساسي
  

  .تم اعتماد الفقرة كوحدة لتحلیل المحتوى :وحدة التحلیل -
  

  .المفهوم العلمي :التحلیـل ةفئـ -
  

  

  :ضوابط عملیة التحلیل

ال شك في أن وضع ضوابط معینة وواضحة للتحلیل یؤدي إلى تحدید دقیق للعبارات، والفئات 

المستهدفة من التحلیل، كذلك یؤدي إلى ارتفاع نسبة ثبات التحلیل، وبناًء علیه فقد وضعت 

  :والتي تتمثل في الدراسة األسس التالیة لتحلیل المحتوى

  .تم التحلیل في إطار المحتوى العلمي ، و التعریف اإلجرائي للمفهوم العلمي - 
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من كتاب العلوم العامة للصف العاشر األساسي الجزء " الحرارة" الوحدة الثامنة یشمل التحلیل  - 

  .الثاني

  .تم استبعاد أسئلة التقویم الواردة في نهایة الوحدة ونهایة كل فصل فیها - 

  .نم استبعاد األمثلة المحلولة في الكتاب - 

  

  :إجراءات عملیة التحلیل 

تم تحدید الصفحات التي خضعت لعملیة التحلیل في الكتاب وقراءتها جیدًا لتحدید المفاهیم  -١

  .العلمیة التي تضمنتها الوحدة 

  .رة واحدة تقسیم كل صفحة لعدد من الفقرات بحیث تشمل كل فقرة أو عدة فقرات صغیرة فك -٢

  .تحدید المفاهیم العلمیة الموجودة في كل فقرة  -٣
  

  :موضوعیة عملیة التحلیل

  :صدق التحلیل  - أ

تم عرض التحلیل الذي قام به الباحث على معلمین من ذوي الخبرة إلبداء الرأي في طریقة 

التحلیل ونتائجه ، ویتحدد صدق التحلیل من خالل الحكم علیه في ضوء معاییر التحلیل 

  .ونتائجه

  :معاییر التحلیل 

  هل وحدة التحلیل محددة بوضوح ؟ - 

  لتعریف اإلجرائي لفئة التحلیل ؟ا تم االتفاق علىهل  - 

  هل تم التحلیل وفقًا لضوابط التحلیل المحددة ؟ - 

  :ثبات التحلیل - ب

ة م ، ثم أعید التحلیل مر  2014قام الباحث بتحلیل محتوى الوحدة الثامنة في شهر فبرایر -١

م بعد شهر من التحلیل األول ، والجدول التالي   2014أخرى من قبل الباحث في شهر مارس 

  :یلخص نتائج التحلیل في المرتین 
  

  )4.2(جدول 

  من قبل الباحث عبر الزمن جدول تحلیل المحتوى

  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  التحلیل الثاني  التحلیل األول  المفاهیم الناتجة

19 17 17  2 
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  )134:1999 عفانة،( :التالیة المعادلة باستخدام الثبات معامل حساب وتم

  

  
  

 االتساق(الزمن عبر الثبات یسمى الثبات من النوع وهذا للتحلیل ، عالي ثبات على یدل وهذا

    ) .الزمن عبر
  

وهذا ، قام الباحث بعمل إجراءات الثبات عبر محللین آخرین وحصل على نتائج متشابهة  -٢

  .یوضح ذلك ) 4.3(وع من التحلیل یسمى ثبات التحلیل عبر األشخاص والجدول رقم الن

  

  )4.3(جدول 

  جدول تحلیل المحتوى من قبل الباحث والمعلم

  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  تحلیل المعلم  تحلیل الباحث  المفاهیم الناتجة

17 20 17  3 

  

   

 
  

  :نتائج التحلیل

یوضح ) ١(والملحق رقم  ،مفهومًا علمیًا  17 " الحرارة " منة نتج عن تحلیل الوحدة الثا

  .قائمة المفاهیم العلمیة الناتجة 

  

  :اختبار التصورات الخاطئة  :ثانیاً 

  :قام الباحث بإعداد بنود اختبار تشخیص التصورات الخاطئة وفقًا للخطوات التالیة 

وقد تم اختیار الوحدة الثامنة من تحدید الموضوعات المراد تدریسها باستخدام نموذج درایفر   - أ

  " الحرارة " وهي بعنوان " الجزء الثاني " كتاب العلوم العامة للصف العاشر األساسي 

 ."الحرارة"شخیص التصورات الخاطئة لمفاهیم یهدف االختبار لت: تحدید الهدف من االختبار   - ب
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األهداف المراد  تصمیم جدول المواصفات بحیث توزع علیه األوزان النسبیة لمستویات   - ت

قیاسها أما بالنسبة لموضوعات المحتوى فتم إعطاء أوزان نسبیة تعكس االهتمام الذي تحظى به 

 :یوضح ذلك) 4.4(والجدول رقم  ،في عملیة التدریس 

  

  )4.4(جدول 
 

  جدول مواصفات یوضح توزیع بنود اختبار تشخیص التصورات الخاطئة للمفاھیم العلمیة 

  

  األھداف
  المحتوى

  ذكرت
٣٠,٤%  

  فھم
٣٤,٨%  

  تطبیق
٢١,٨%  

  تحلیل
١٣%  

مجموع 
  األسئلة

الوزن 
  النسبي

     الفصل األول  
  )كمیة الحرارة(

٣٠,٤  ٧  ١  ١  ٣  ٢%  

  الفصل الثاني 
  )االتزان الحراري(

٣٤,٨  ٨  ١  ٢  ٣  ٢%  

  الفصل الثالث
تمدد المواد (

  )بالحرارة
٣٤,٨  ٨  ١  ٢  ٢  ٣%  

  %١٠٠  ٢٣  ٣  ٥  ٨  ٧  المجموع

 

بندًا اختباریًا ) 23(استعان الباحث بقائمة المفاهیم العلمیة في بناء : لبنود االختباریة إعداد ا  - ث

من نوع االختیار من متعدد ثنائي الشق ، الشق األول یتكون من أسئلة من نوع االختیار من 

متعدد ذي أربعة بدائل ، بدیل واحد منها فقط صحیح ، أما الشق الثاني فیتكون من أربع 

ثالث تفسیرات خاطئة : محتملة للشق األول من نوع االختیار من متعدد أیضًا منها  تفسیرات

  .والرابع هو التفسیر العلمي الصحیح 

 

وقد اعتمد الباحث في تحدید البدائل األربع في الشق األول والتفسیرات في الشق الثاني من 

  :البنود االختباریة على 

  .خبرة الباحث السابقة في التدریس  - 

  .االستعانة بمعلمي العلوم ذوي الخبرة  - 

وتعتبر المقابالت من أسالیب تحلیل البنیة المعرفیة لدى الطالب وتبدأ : المقابالت اإلكلینیكیة  - 

  .المقابلة بسؤال مفتوح ویترك الطالب یتكلم بحریة مع تتبع ما سیؤدي إلیه تفكیره من استنتاجات 

ن طالب الصف الحادي عشر الذین أنهوا دراسة الوحدة طالبًا م) 15(وقد قام الباحث بمقابلة 
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موضوع الدراسة ، حیث تمثلت المقابلة بعرض المفهوم العلمي وترك المجال للطالب للحدیث 

في هذه األثناء كان الباحث یقوم بتدوین بعض النقاط والمالحظات والتي بدورها ، عنه بحریة 

  .وتحدید البدائل ، لمیة ساعدت في رصد التصورات الخاطئة للمفاهیم الع

االطالع على األدبیات التربویة والدراسات والبحوث السابقة واالختبارات التشخیصیة للمفاهیم  - 

، األسمر (، )  2006،البلبیسي (، ) 2002، الفرا (، ) 1998، زیتون (الخاطئة ومنها 

2008(  

 : وقد راعى الباحث عند صیاغة البنود االختباریة ما یلي 

 .ون البنود سلیمة من الناحیة اللغویة والعلمیة وشاملة للمحتوى العلمي المختار أن تك -١

 .أن تكون البنود محددة وواضحة وخالیة من الغموض  -٢

 ) .تحلیل  –تطبیق  –فهم  –تذكر ( انتماء كل بند للمستوى الذي یقیسه  -٣

 .أن یتكون كل بند من مقدمة تعقبها أربعة بدائل لتقلیل التخمین  -٤

 .ن البنود االختباریة مناسبة للمستوى الزمني والعقلي للطالب أن تكو  -٥

أن تكون البدائل واضحة متجانسة مع المقدمة وأن یكون من هذه البدائل بدیل واحد فقط  -٦

 .صحیح وأن تكون بقیة البدائل محتملة الصحة من وجهة نظر الطالب 

بدائل التي تعقب كل بند و تأخذ ال) . ٤، )٣،) ٢،) ١تأخذ البنود االختباریة األرقام  -٧

 . 4، 3،  2، 1أما التفسیرات فتأخذ األرقام )  د، ) ج، ) ب، ) األحرف أ

 .قام الباحث بتقدیم مجموعة من التعلیمات لتسهیل فهم الطالب للمطلوب من االختبار  -٨

  - :وقد قسمت التعلیمات إلى ثالثة أقسام 

 المبحث، الصف ، المدرسة ، البیانات األولیة للطالب و التي تشتمل على االسم  - 

تم إعطاء الطالب فكرة مبسطة عن الهدف من االختبار و عدد بنوده و : تعلیمات االختبار  - 

 .طریقة اإلجابة علیه 

 .تم وضع مثال توضیحي للطالب عن كیفیة اإلجابة عن البنود االختباریة قبل البدء بالحل  - 

ر ككل من صفر درجة كحد أدنى إلى تتراوح قیمة الدرجات على االختبا :تصحیح االختبار   -  ج

بحیث یحصل الطالب على درجتین للسؤال الواحد إذا أجاب إجابة ، درجة كحد أعلى ) 46(

صحیحة على كل من الشق األول و الشق الثاني أما إذا أجاب إجابة صحیة على الشق األول 

اب إجابة خاطئة أما إذا أج، و إجابة خاطئة على الشق الثاني فیحصل على درجة واحدة فقط 

و كذلك إذا أجاب ، على الشق األول و إجابة صحیحة على الشق الثاني فال یأخذ أي درجة 

حیث یحدد الشق األول من االختبار المفهومي العلمي ، إجابة خاطئة على كل من الشقین 
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أما الشق الثاني ، المراد إكسابه للطالب بصورة صحیحة لذا یكتسب هذا الشق أهمیة كبیرة 

 . فیعطي تفسیرا الختیار الطالب للمفهوم العلمي 

 صدق االختبار   - ح

 : صدق المحكمین  - 

بعد إعداد االختبار في صورته األولیة تم عرضه على مجموعة من المحكمین من ذوي 

و مشرفي و معلمي علوم من ذوي ، االختصاص في مجال المناهج و طرق تدریس العلوم 

و مالحظاتهم حول النقاط  و ذلك إلبداء آراءهم)  7 (ملحق رقم ) 14(الخبرة بلغ عددهم 

  : التالیة

 .شمولیة االختبار للمهارات التي یتضمنها  -١

 .الصحة العلمیة و اللغویة للفقرات  -٢

 . إبداء المالحظات العامة على االختبار  -٣

  : جیل بعض المالحظات الهامة و منهاحیث أبدى السادة المحكمین آراءهم في االختبار مع تس

 . ضیح بعض الرسومات في أسئلة االختبار تو  - 

 . إعادة الصیاغة اللغویة لبعض األسئلة  - 

 .حذف بعض األسئلة  - 

 .اختصار بعض األسئلة  - 

و في ضوء مالحظات السادة المحكمین تم تعدیل الالزم بحیث بقي االختبار بصورته األولیة 

  . بندا ) 23(مكونا من

  

 : التطبیق االستطالعي لالختبار   - خ

الختبار التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة المقررة في كتاب العلوم العامة للصف العاشر یحدد ا

و عدم معرفة الطالب لمحتوى هذه الوحدة سیجعلهم یجیبوا عن األسئلة بطریقة ، األساسي 

عشوائیة مما ال یتیح للباحث الحصول على نتائج حقیقیة تساعده في تقنین االختبار و تحدید 

لذلك لجأ الباحث إلى تطبیق االختبار على عینة استطالعیة بلغ ، مناسب لإلجابة علیه الزمن ال

طالبا ممن أنهوا دراسة الوحدة المختارة من طالب الصف العاشر األساسي و ذلك ) 33(عددها 

  : بهدف معرفة ما یلي 

 . بار التأكد من وضوح معاني و تعلیمات االختبار و تحدید الزمن المناسب ألداء االخت -١

 ) .الثبات و تحدید الصدق(االختبار إحصائیا  تقنین -٢
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  : و قد دلت نتائج التطبیق االستطالعي على ما یلي 

 .األلفاظ و التعلیمات الخاصة باالختبار واضحة  - 

دقیقة حیث تم حساب الزمن ألول طالب ) 60(وجد أن الزمن المناسب ألداء االختبار هو  - 

 .االختبار ثم تم حساب متوسط الزمن أنهى االختبار و آخر طالب أنهى 

  

  :   االختبار إحصائیاً  تقنین  - د

  : صدق االتساق الداخلي 

طالبا من ) 33(حیث قام الباحث بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة مكونة من 

و قام الباحث بحساب  ، الدراسةطالب الصف العاشر األساسي تم اختیارهم من خارج عینة 

   : ذلكو الجدول التالي یوضح  .لالختباردرجة كل فقرة و الدرجة الكلیة  معامل االرتباط بین

  

  )4.5(جدول 

   ات االختبارر معامالت ارتباط كل فقرة من فق

الرقم في 

 االختبار

معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

الرقم في 

 االختبار
 مستوى الداللة معامل االرتباط

1 0.35 0.05* 13 0.35 0.05* 

2 0.52 0.01** 14 0.59 0.01** 

3 0.56 0.01** 15 0.73 0.01** 

4 0.62 0.01** 16 0.66 0.01** 

5 0.41 0.05* 17 0.36 0.05* 

6 0.53 0.01** 18 0.58 0.01** 

7 0.52 0.01** 19 0.74 0.01** 

8 0.66 0.01** 20 0.71 0.01** 

9 0.36 0.05* 21 0.76 0.01** 

10 0.67 0.01** 22 0.67 0.01** 

11 0.58 0.01** 23 0.83 0.01** 

12 0.53 0.01**    

  غیر دالة//             *0.05دالة عند *             **0.01دالة عند ** 

 0.449)=  0.01(وعند مستوى داللة ) 31(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  0.349)=  0.05(وعند مستوى داللة ) 31(ر الجدولیة عند درجة حریة 
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دالــة  مفــاهیم العلمیــةتشــخیص التصــورات الخاطئــة للأن فقــرات اختبــار  )4.5(یتضــح مــن الجــدول 

) 0.73-0.27(حیث تراوحت معامالت االرتباط ما بین  ، ) 0.01(إحصائیًا عند مستوى داللة 

من الصدق تجعل الباحث مطمئن إلى صـالحیة  مناسبةیتمتع بدرجة  االختباروهذا یدل على أن 

  .على عینة الدراسة االختبارتطبیق 

تبـــار تشـــخیص التصـــورات الخاطئـــة للمفـــاهیم حســـاب معـــامالت الصـــعوبة والتمییـــز لفقـــرات اخ

  :العلمیة

 قام االختبار فقرات من فقرة لكل التمییز ومعامل الصعوبة معامل الباحث على یحصل لكي

 الذین الطلبة وهم الطلبة، مجموع من % 27 ضمت علیا مجموعة مجموعتین إلى الطلبة بتقسیم

 الطلبة مجموعة من % 27 ضمت دنیا ومجموعة االختبار، في الدرجات أعلى على حصلوا

  .طلبة (9 ) مجموعة كل عدد طلبة بلغ وقد االختبار، في الدرجات أدنى على حصلوا الذین

  

 تشخیص التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة الصعوبة الختبار معامل:  

المئویة   النسبة أو الفقرة عن خاطئة إجابة أجابوا الذین الطلبة نسبة"الباحث  ویعرف

 االختبار فقرات من فقرة كل صعوبة درجة بحساب الباحث قام وقد "االختبار في بینللراس

  :التالیة المعادلة باستخدام

  

  

 =معامل الصعوبة  للسؤال 

 عدد اإلجابات الخطأ
 

 عدد اإلجابات الخطأ+ عدد اإلجابات الصحیحة 

  ) . 79:1997الزوبعي وبكر، ( 

  

 تكون النسبة زادت كلما بأنه فقرة كل على سریف الصعوبة معامل فإن وبذلك

  :صحیح وتتضح النتائج من خالل الجدول التالي أصعب، والعكس الفقرة

  

  

  

  

 

 

  



٧٢ 
 

  )4.6(جدول 

  ات االختبارر معامالت الصعوبة لكل فقرة من فق

 معامل الصعوبة الرقم معامل الصعوبة  الرقم

1 0.31 13 0.30 

2 0.51 14 0.39 

3 0.33 15 0.33 

4 0.28 16 0.64 

5 0.72 17 0.76 

6 0.64 18 0.55 

7 0.48 19 0.85 

8 0.76 20 0.58 

9 0.48 21 0.33 

10 0.64 22 0.27 

11 0.52 23 0.70 

12 0.73 
متوسط معامل 

 الصعوبة 
0.526 

  

 أن الباحث وجد االختبار فقرات من فقرة الصعوبة لكل معامل وٕایجاد السابقة المعادلة وبتطبیق

 )0.526(الصعوبة  معامل وكان متوسط)  0.85، (0.27تراوحت ما بین  الصعوبة معامالت

 قرره حسبما ، الصعوبة من المعقول الحد في كانت حیث مقبولة، تراالفق جمیع فإن وعلیه،

 %20(بین ماراوح تت أن یفضل الصعوبة معامالت أن یعتبر الذي لبدة أبو ومنهم المختصون

  .347:1982 )أبولبدة،(  )50%( ككل االختبار عوبةص معدل یكون وأن ،%)80إلى 

  

 التمییز معامل:  

ن مهمة معامل التمییز تتمثل في تحدید مدى فاعلیة سؤال ما في التمییز بین الطالب إ

ذى القدرة العالیة والطالب الضعیف بالقدر نفسه الذي یفرق االختبار بینهما في الدرجة النهائیة 

 المعادلة وفق االختبار أسئلة من لكل سؤال التمییز معامل حساب وعلیه تم. بصورة عامة 

   التالیة
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  معامل 

  =التمییز 

 

 عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة الدنیا -عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة العلیا 
 

 نصف عدد األفراد في المجموعتین

  )   354:1994أبو ناهیة، (  

  

  )4.7(جدول 

  كل فقرة من فقات االختبارمعامالت التمییز ل

  

 معامل التمییز الرقم معامل التمییز الرقم

1 0.42 13 0.63 

2 0.41 14 0.48 

3 0.44 15 0.44 

4 0.60 16 0.48 

5 0.45 17 0.46 

6 0.46 18 0.53 

7 0.63 19 0.42 

8 0.42 20 0.49 

9 0.45 21 0.46 

10 0.47 22 0.47 

11 0.63 23 0.45 

12 0.35   

 متوسط معامل التمییز  

0.48 

  

- 0.35( بین السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمییز معامالت جمیع تراوحت

) 0.48(الكلي  التمییز معامل بلغ متوسط وقد والدنیا، العلیا الفئتین إجابات بین للتمییز) 0.63

وعلیه یتم قبول جمیع أسئلة  ،)0.20( أعلى منإذا كان  معامل التمییز القیاس علم ویقبل

  .342:1982 )أبولبدة،( االختبار
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  :ثبات اختبار تشخیص التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة

ویقصد بثبات االختبار أن یعطي االختبار النتائج نفسها تقریبًا إذا أعید تطبیقه على    

  :ار بطریقتین هماالطالب أنفسهم مرة ثانیة، ولقد قام الباحث بالتحقق من ثبات االختب

  

  :Spilt –half Methodsالتجزئة النصفیة  -١

تـــم حســـاب معـــامالت الثبـــات باســـتخدام طریقـــة التجزئـــة النصـــفیة، حیـــث تـــم قســـمة بنـــود 

فقـرات النصـف الثـاني لفقـرات النصـف األول و ل التبـایناالختبار إلـى نصـفین وتـم حسـاب معامـل 

یتمتـع بدرجـة ثبـات حیـث ) 0.92(معامـل الثبـات  كانت قیمة جتمانلالختبار، وباستخدام معادلة 

  .عالیة ، وهذا دلیل كافي على صالحیة االختبار واستخدامه في الدراسة  

  

  )  182:1988عبیدات،( : معادلة جتمان للتجزئة النصفیة 

    

2= معامل الثبات   
2

1
2

2
1 2

Ú Ú

Ú












  

  

1حیث أن   
2Ú   = على النصف األول من االختبار الطالبتباین درجات.  

  2
2Ú   = على النصف الثاني من االختبار الطالبتباین درجات  

  2Ú   =التباین الكلي لالختبار  .  

     21= ث
6

5.32











   =0.92       

  

  ) 269:1982بو لبدة، أ( ):  21كودر ریتشاردسون ( الثبات باستخدام معادلة   - ٢

  :وجد أن رأأ)  21كودرریتشاردسون ( وبتطبیق معادلة 

  

 = ر أ أ 
  )م –ن (م  -  ٢ن ع

 ٢ع) ١–ن (      

  ن عدد أسئلة االختبار      معامل ثبات االختبارر أ أ  

  م متوسط درجات االختبار      تباین درجات االختبار ٢ع
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، وهـــو معامـــل ثبـــات یؤكـــد ) 0.93(ویســـاوي لقیـــاس الثبـــات،  21تـــم حســـاب كـــودر ریتشاردســـون

وعـدد ) 42.8(، والتبـاین )16.1(صالحیة االختبار للتطبیق في هذه الدراسة حیث بلغ المتوسـط 

  .ولكل فقرة فقرتین) 23(فقرات االختبار 

  

  : تكافؤ المجموعات

 :التحصیل في مادة العلوم/ أوًال 

الب في اختبار نهایة الفصل قام الباحث بضبط متغیر التحصیل من خالل درجات الط

حسب  50في مبحث العلوم العامة والذي تبلغ نهایته العظمى   )٢٠١٤- ٢٠١٣(الدراسي األول 

  :الجدول التالي

  )4.8(جدول 

  بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة التي تعزى لمتغیر التحصیل في العلوم" ت"اختبار  جنتائ

  

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 

 یاريالمع

قیمة 

 "ت"
 مستوى الداللة

التحصیل 

 في العلوم

 5.3  26.1 33 تجریبیة
0.45 

غیر دالة 

 6.1 25.9 33 ضابطة إحصائیاً 

  2.39)=  0.01(وعند مستوى داللة ) 64(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 

  1.67)=  0.05(وعند مستوى داللة ) 64(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 

  

  مستوى عند الجدولیة "ت" قیمة من أقل المحسوبة "ت" قیمة أن )4.8( لالجدو  نم یتضح

 التجریبیـة المجمـوعتین تكـافؤ یعنـي وهـذا الطریقـة تطبیق العلوم قبل في تحصیل ( 0.05 ) داللة

  .العلوم تحصیلفي متغیر  والضابطة

 

  : التحصیل في االختبار التشخیصي المعد للدراسة/   ثانیاً 

بضبط متغیر التحصیل في االختبار التشخیصي من خالل درجات الطالب قام الباحث 

  :حسب الجدول التالي 46في االختبار التشخیصي والذي تبلغ نهایته العظمى 
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  )4.9(جدول 

بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة التي تعزى لمتغیر التحصیل في " ت"اختبار  جنتائ

  االختبار التشخیصي المعد للدراسة

  

 المتوسط العدد لمجموعةا 
االنحراف 

 المعیاري
 مستوى الداللة "ت"قیمة 

الدرجة 

 الكلیة

 3.47 8.85  33 تجریبیة
0.26  

غیر دالة 

 2.99 8.64 33 ضابطة إحصائیاً 

  2.39)=  0.01(وعند مستوى داللة ) 64(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 

  1.67)=  0.05(مستوى داللة وعند ) 64(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 

  

  مستوى عند الجدولیة "ت" قیمة من أقل المحسوبة "ت" قیمة أن )4.9( الجدول من یتضح

 التجریبیـة المجمـوعتین تكـافؤ یعنـي وهـذا الطریقـة تطبیق العلوم قبل في تحصیل ( 0.05 ) داللة

  .االختبار التشخیصي المعد للدراسةفي متغیر  والضابطة

  

  : في االختبار التشخیصي المعد للدراسة عي التحصیلمرتف/   اً لثثا

 من التشخیصي االختبار في التحصیل يلمرتفع التحصیل متغیر بضبط الباحث قام

 العظمى نهایته تبلغ والذي ، التشخیصي االختبار في التحصیل يمرتفع بالطال درجات خالل

  : التالي الجدول حسب 46

  )4.10(جدول 

للمقارنة بین مستویي الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعتین  نتائج اختبار مان ویتني

  التجریبیة والضابطة في االختبار التشخیصي المعد للدراسة

  

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة 

)U( 
 )Z(قیمة 

قیمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 76.5 8.5 9 تجریبیة
31.5 0.97 0.33 

 ةغیر دال
 94.5 10.5 9 ضابطة إحصائیاً 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیًا بین المجموعتین التجریبیة والضابطة )4.10(یتضح من الجدول 

في متغیر مرتفعي التحصیل في االختبار قبل بدء التجربة وهذا یعني أن المجموعتین متكافئتان في 

  .االختبار التحصیلي المعد للدراسة

  

  : االختبار التشخیصي المعد للدراسة في منخفضي التحصیل/   اً رابع

 خالل من التشخیصي االختبار في التحصیل نخفضيلم التحصیل متغیر بضبط الباحث قام

 46 العظمى نهایته تبلغ والذي ، التشخیصي االختبار في التحصیل نخفضيم بالطال درجات

  : التالي الجدول حسب

  )4.11(جدول 

مستویي الطالب منخفضي التحصیل في المجموعتین  نتائج اختبار مان ویتني للمقارنة بین

  التجریبیة والضابطة في االختبار التشخیصي المعد للدراسة

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة 

)U( 
 )Z(قیمة 

قیمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 99 11 9 تجریبیة
27 1.84 0.06 

دالة غیر 
 72 8 9 ضابطة إحصائیاً 

  

  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیًا بین المجموعتین التجریبیة والضابطة  )4.11( من الجدولتضح ی

في متغیر منخفضي التحصیل في االختبار قبل بدء التجربة وهذا یعني أن المجموعتین متكافئتان في 

  .االختبار التحصیلي المعد للدراسة

  

  :إجراءات الدراسة

  :تتلخص إجراءات الدراسة فیما یلي 

اإلطالع على األدبیات والبحوث التربویة المتعلقة بالتصورات الخطأ للمفاهیم العلمیة و  -١

  .نموذج درایفر للتغیر المفاهیمي 

تحدید المفاهیم العلمیة الخطأ لدى طالب الصف العاشر األساسي والتي یجب تعدیلها من  -٢

  :خالل 

  .اسي فیما یتعلق بالمفاهیم العلمیةتحلیل الوحدة الثامنة من كتاب العلوم للصف العاشر األس -أ

إعداد استبیان مفتوح لمعلمي العلوم للصف العاشر األساسي لتحدید التصورات الخطأ  -ب
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  ) . 2( للمفاهیم العلمیة ملحق رقم 

 للتعرف على أكثر المفاهیم العلمیة خطًأ لدى الطالب طالب  )15(مقابالت إكلینیكیة  - ج

  : وتشمل ، إعداد أدوات الدراسة  -٣

من كتاب العلوم العامة للصف العاشر األساسي فیما " الحرارة " تحلیل محتوى الوحدة الثامنة  -أ

  ) 1( ملحق رقم . یتعلق بالمفاهیم العلمیة 

 ) 5( إعداد االختبار التشخیصي لمعرفة التصورات الخطأ للمفاهیم العلمیة ملحق رقم  -ب

 ) 6( لحق رقم م. عرض أدوات البحث على مجموعة من المحكمین  -٤

 .إجراء التعدیالت المطلوبة كما یراها السادة المحكمون على أدوات البحث السابقة  -٥

تم تطبیق أدوات الدراسة استطالعیًا على طالب شعبة من شعب الصف العاشر األساسي  -٦

، وتم حساب )الضابطة والتجریبیة ( في المدرسة التي سیجري فیها تطبیق التجربة غیر الشعب 

 .بات األدوات والزمن الالزم للتطبیقصدق وث

 .الكشف عن التصورات الخطأ حول بعض المفاهیم العلمیة من خالل تطبیق االختبار  -٧

 " .درایفر " إعداد دلیل المعلم لتدریس بعض المفاهیم العلمیة باستخدام نموذج  -٨

 ) . 8( عرض الدلیل على مجموعة من المحكمین ملحق رقم  -٩

 .بة كما یراها السادة المحكمون إجراء التعدیالت المطلو  - ١٠

وقد تم ، للبنین ) ب( اختیار عینة الدراسة بطریقة قصدیة من مدرسة المنفلوطي الثانویة  - ١١

اختیار شعبتین من شعب المدرسة بالطریقة العشوائیة البسیطة حیث تمثل إحداهما ضابطة 

المتغیرات المتوقعة وقد تم التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في بعض ، واألخرى تجریبیة 

  :من حیث  )التصورات الخطأ للمفاهیم العلمیة ( تأثیرها على المتغیر التابع 

  .التحصیل في العلوم * 

حیث تم تحلیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة في :  التكافؤ في االختبار التشخیصي* 

 .الضابطة والتجریبیة و نسبة الشیوع لكل مفهوم المجموعتین 

هومي حیث قام الباحث بتطبیق نموذج درایفر للتغیر المف، یق تجربة البحث األساسیة تطب  - ١٢

و حتى تاریخ       2014-4-12) (تاریخ  خالل شهر كامل من على المجموعة التجریبیة

في األسبوع ، حیث تم ) الحرارة(لوحدة الدراسة  حصة) 17(میالدیة بواقع ) 12-5-2014(

فقد تم شرح أما في األسبوع الثاني ، شرح درس كمیة الحرارةیفر األول من تطبیق نموذج درا

، و في األسبوع  الثالث تم شرح درس تمدد المواد بالحرارةاالتزان الحراري ، وفي األسبوع درس 

الرابع تم استكمال شرح ما تبقى من الدرس األخیر باإلضافة لتطبیق االختبار على عینة الدراسة 
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التي و  المتنوعة األنشطةعرض شدیدة من الطالب وخاصة من خالل  وجد  الباحث حماسةوقد 

 .تدریس المجموعة الضابطة بالطریقة العادیة قد تم و ،  عندهم وتشد االنتباه تثیر التفكیر

وذلك ، تطبیق االختبار التشخیصي البعدي بعد إجراء التجربة على أفراد عینة الدراسة  - ١٣

ي تعدیل التصورات الخطأ للمفاهیم العلمیة لدى طالب للتعرف على أثر توظیف نموذج درایفر ف

 .المجموعة التجریبیة 

 .تحلیل التصورات الخاطئة بعد التجریب و تحدید نسبة الشیوع  - ١٤

 .وتحلیل نتائج الدراسة ومناقشتها ، تصحیح االختبار وتقدیر الدرجات وجمع البیانات  - ١٥

ثم تحلیل وتفسیر هذه النتائج في ، عرض النتائج باستخدام المعالجات اإلحصائیة المناسبة  - ١٦

 .ضوء فروض وأسئلة البحث 

  .تقدیم بعض التوصیات والبحوث المقترحة ذات الصلة بمشكلة ونتائج الدراسة الحالیة  - ١٧

 

  :المعالجة اإلحصائیة 

والمعروفة  SPSSاستخدم الباحث في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

في إجراء التحلیالت اإلحصائیة التي  Statistical Package For Social Sciencesباسم 

  :تم استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األسالیب اإلحصائیة التالیة 

  .و النسب المئویةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  - 

 .لعینتین مستقلتین وذلك الختبار فروض الدراسة T-Test  استخدام اختبار - 

الختبار صحة الفروض المتعلقة بالفروق بین المجموعات الفرعیة )  U( ختبار مان وتني ا - 

 .من المجموعتین التجریبیة والضابطة بعد تطبیق نموذج درایفر 

للتأكد من حجم الفروق الناتجة باستخدام  للكشف عن حجم التأثیر) إیتا ( معامل مربع  - 

 .ت الدراسة أم أنها تعود إلى الصدفة هي فروق حقیقیة تعود إلى متغیرا) (Tاختبار
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة وتفسیرها

  
  
  

 و تفسیرها نتائج السؤال األول . 

  

  و تفسیرهانتائج السؤال الثاني. 

  

 نتائج السؤال الثالث و تفسیرها. 

 

 و تفسیرها نتائج السؤال الربع. 

 

  التوصیــات. 

  

 المقترحــات . 
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 الفصل الخامس

  الدراسة و مناقشتها نتائج

الدراسة بعد الباحث في هذه یتضمن الفصل الحالي عرضًا للنتائج التي توصل إلیها 

مناقشة تلك النتائج وتفسیرها، كما یتضمن و ، أسئلة الدراسةتطبیق خطواتها من خالل التحقق من 

ما یلي وفی ،التوصیات التي تم استخالصها، والمقترحات التي تمت صیاغتها في مجال البحث

  :توضیح لنتائج الدراسة

  

 :نتائج السؤال األول 

التصورات الخاطئة للمفاهیم ما  :ینص السؤال األول من أسئلة الدراسة على ما یلي 

  ؟ عاشر األساسيطالب الصف ال العلمیة لدى

قام الباحث برصد التصورات الخاطئة للمفاهیم ، ولتحدید التصورات الخاطئة لدى أفراد العینة 

میة لوحدة الحرارة من خالل تحلیل إجابات الطالب على البدائل المتاحة في اختبار تشخیص العل

فأكثر من إجمالي العینة وذلك للتأكد % )  30( والتي تم تكرارها لدى  القبلي التصورات الخاطئة

    والجدول  .من أن التصور الخاطئ ممتلك لدى الطالب بصورة حقیقیة وبعیدًا عن العشوائیة 

  .حدد أكثر هذه التصورات شیوعاً ی)  5.1 (
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  )5.1(جدول 

  في االختبار القبلي الدراسة مجموعةالتصورات الخاطئة لدى 

  

  التصورات الخاطئة  التصورات الصحیحة  المفهوم
  نسبة الشیوع قبل التدریس

  العینة ككل  الضابطة  التجریبیة

  

  كمیة الحرارة

في عند تسخین الماء الفاتر 

وعائین أحدهما صغیر واآلخر 

كبیر فإن الماء في الوعاء الصغیر 

  یسخن قبل الماء في الوعاء الكبیر

عند تسخین الماء الفاتر في وعائین 

أحدهما صغیر واآلخر كبیر فإن 

الماء في الوعاء الكبیر یسخن قبل 

  الماء في الوعاء الصغیر

  

81.81%  

  

81.81%  

  

81.81%  

  درجة

  الحرارة

ات المادة متغیرة بشكل طاقة جزیئ

  دائم بسبب تغیر سرعتها

تمتلك جمیع جزیئات المادة نفس 

  الطاقة الحركیة

96.96%  90.90%  93.93%  

  

  السعة

  الحراریة

عند تسخین كتلتین متساویتین من 

الماء والزیت لرفع درجة حرارتهما 

درجة سلزیوس واحدة فإن الزیت 

یسخن قبل الماء ألن السعة 

  أقل من الماءالحراریة للزیت 

عند تسخین كتلتین متساویتین من 

الماء والزیت لرفع درجة حرارتهما 

درجة سلزیوس واحدة فإن الزیت 

یسخن قبل الماء ألن السعة 

  الحراریة للزیت أكبر من الماء

  

87.87%  

  

90.90%  

  

89.38%  

  

  الحرارة

  النوعیة

كمیتان متساویتان من الماء والرمل 

الفترة تعرضتا ألشعة الشمس لنفس 

الزمنیة فإن الرمل یسخن قبل الماء 

ألن الحرارة النوعیة للرمل أقل من 

  الماء

كمیتان متساویتان من الماء والرمل 

تعرضتا ألشعة الشمس لنفس الفترة 

الزمنیة فإن الرمل یسخن قبل الماء 

ألن الحرارة النوعیة للرمل أكبر من 

  الماء 

  

90.90%  

  

90.90%  

  

90.90%  

  السعة

  الحراریة

تعتمد السعة الحراریة للمادة على 

  الحرارة النوعیة للمادة

تعتمد السعة الحراریة للمادة على 

  الحرارة الكامنة لالنصهار 

90.90%  93.93%  92.41%  

  

  السعر

السعر هو كمیة الحرارة الالزمة 

جم من الماء ١لرفع درجة حرارة 

  درجة سلزیوس واحدة

كمیة الحرارة الالزمة  وهر السع

 دةجم من الماك١رجة حرارة لرفع د

  درجة سلزیوس واحدة 

  

100%  

  

100%  

  

100%  

  

  البالزما

البالزما حالة من حاالت المادة 

تحدث عند درجات حرارة عالیة 

حیث تفقد المادة جمیع إلكتروناتها 

  لتصبح متأینة

البالزما حالة من حاالت المادة 

تحدث عند درجات حرارة عالیة 

نات حیث تكتسب المادة إلكترو 

  لتصبح متأینة

  

93.93%  

  

100%  

  

96.65%  
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  اإلشعاع
تنتقل الحرارة في الفراغ بالحمل   تنتقل الحرارة في الفراغ باإلشعاع 

  واإلشعاع معا 

96.96%  87.87%  92.41%  

  االتزان

  الحراري

) ص،س(إذا تالمس جسمان 

) ص(فانتقلت الحرارة من الجسم 

فإن النقص في ) س(إلى الجسم 

تساوي ) ص(ئات طاقة حركة جزی

الزیادة في طاقة حركة جزیئات 

  )س(

) ص،س(إذا تالمس جسمان 

) ص(فانتقلت الحرارة من الجسم 

فإن النقص في ) س(إلى الجسم 

تساوي ) س(طاقة حركة جزیئات 

الزیادة في طاقة حركة جزیئات 

  )ص(

  

93.93%  

  

90.90%  

  

92.41%  

  

  االتزان

  الحراري

عند وضع قطعة من القصدیر 

س في إناء  ْ ١٠٠ارتها درجة حر 

س فإن  ْ ١٠من الماء درجة حرارته 

كمیة الحرارة التي اكتسبها الماء 

مساویة لكمیة الحرارة التي فقدتها 

  قطعة القصدیر

عند وضع قطعة من القصدیر 

س في إناء من  ْ ١٠٠درجة حرارتها 

س فإن  ْ ١٠الماء درجة حرارته 

كمیة الحرارة التي فقدها الماء 

الحرارة التي اكتسبتها مساویة لكمیة 

  قطعة القصدیر 

  

96.96%  

  

96.96%  

  

96.96%  

  الحرارة

  الكامنة

  لالنصهار

األقالیم الباردة التي تحتوي میاها 

كثیرة تتجمد شتاء یكون جوها أكثر 

اعتدال من المناطق الباردة 

األخرى ألنها تطلق الحرارة الكامنة 

  لالنصهار

األقالیم الباردة التي تحتوي میاها 

ثیرة تتجمد شتاء یكون جوها أكثر ك

اعتدال من المناطق الباردة األخرى 

ألنها تمتص الحرارة الكامنة 

  لالنصهار

  

93.93%  

  

100%  

  

96.65%  

  الحرارة

  الكامنة

  لالنصهار

الحرارة الكامنة لالنصهار هي 

كمیة الحرارة لتحویل المادة من 

الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة 

  ارة عند نفس درجة الحر 

الحرارة الكامنة لالنصهار هي كمیة 

الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

  الجسم كله درجة سلزیوس واحدة 

  

87.87%  

  

100%  

  

93.93%  

  

  الحرارة الكامنة

  للتصعید

تأثیر بخار الماء أشد من الماء 

المغلي عند مالمسته لجسم 

  اإلنسان

ال یختلف تأثیر الماء المغلي أو 

  ه لجسم اإلنسان بخاره عند مالمست

  

96.96%  

  

96.96%  

  

96.96%  

  الحرارة

  الكامنة

  للتصعید

  

تثبت درجة الحرارة عند تحول 

  الجلید إلى ماء

تثبت درجة الحرارة عند تحول الماء 

  السائل إلى جلید 

  

90.90%  

  

78.78%  

  

84.84%  
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  المكافئ

  المیكانیكي

  الحراري

في المكافئ المیكانیكي الحراري 

میكانیكي إلى یتم تحویل الشغل 

  حرارة 

في المكافئ المیكانیكي الحراري یتم 

  تحویل الحرارة إلى شغل میكانیكي 

  

93.93%  

  

93.93%  

  

93.93%  

  معامل

  التمدد

  الطولي

لطهي الطعام نستخدم األواني 

المصنوعة من البایركس ألن 

  معامل التمدد الطولي لها صغیر

لطهي الطعام نستخدم األواني 

ركس ألن المصنوعة من البای

  معامل التمدد الطولي لها كبیر

  

93.93%  

  

96.96%  

  

95.44%  

  

  معامل

  التمدد

  الطولي

  

  

الزیادة معامل التمدد الطولي هو 

من المادة الصلبة  م١طول في 

عند رفع درجة حرارتها درجة 

  سلزیوس واحدة

  

الزیادة معامل التمدد الطولي هو 

من المادة السائلة  ٣م١في حجم 

حرارتها درجة عند رفع درجة 

  سلزیوس واحدة 

  

100%  

  

96.96%  

  

98.48%  

  معامل

  التمدد

  الحجمي

العالقة ببین الزیادة في حجم 

  السائل ودرجة الحرارة عالقة طردیة

العالقة ببین الزیادة في حجم السائل 

  ودرجة الحرارة عالقة عكسیة 

  

66.66%  

  

81.81%  

  

74.23%  

  معامل

  التمدد

  الحجمي

الزیادة ي هو معامل التمدد الحجم

من المادة السائلة  ٣م١في حجم 

عند رفع درجة حرارتها درجة 

  سلزیوس واحدة

الزیادة معامل التمدد الحجمي هو 

من المادة الصلبة عند  م١طول في 

رفع درجة حرارتها درجة سلزیوس 

  واحدة

  

93.93%  

  

93.93%  

  

93.93%  

  شذوذ

  الماء

یشذ الماء عند درجة الحرارة التي 

س ألن الحجم یزداد ◌ْ  ٤تقل عن 

  والكثافة تقل

یشذ الماء عند درجة الحرارة التي 

تقل عن صفرْ س ألن الحجم 

  والكثافة یتناقصان 

  

96.96%  

  

96.96%  

  

96.96%  

  الشریط

  الثنائي

  الفلزي

یتركب الشریط الثنائي الفلزي من 

  فلزین مختلفین أطوالهم متساویة

یتركب الشریط الثنائي الفلزي من 

  ین أطوالهم مختلفة فلزین مختلف

  

93.93%  

  

84.84%  

  

89.38%  

  الثیرمومتر
المبدأ العلمي للثیرمومتر هو تمدد 

  السائل بالحرارة

المبدأ العلمي للثیرمومتر هو تغیر 

  ارتفاع السائل في األنابیب الشعریة 

78.78%  72.72%  75.75%  

  الصفر

  المطلق

أقل درجة یمكن الوصول إلیها 

زیئات نظریا حیث تتوقف جمیع ج

  المادة عن الحركة

أقل درجة یمكن الوصول إلیها 

نظریا حیث تقل حركة جزیئات 

  المادة

90.90%  75.75%  83.32%  
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 مالحظة الدراسة یمكن عینة لدى ) 5.1( جدول العلمیة الخاطئة للمفاهیم التصورات عرض خالل من

 خاصة كبیرة بنسبة بعضها یوعمفاهیم العلمیة في وحدة الحرارة وشلل الخاطئة التصورات من عدد وجود

الحرارة  –الحرارة الكامنة لالنصهار  –االتزان الحراري  –الُسعر  –درجة الحرارة : بمفاهیم رئیسة مثل 

شذوذ  –معامل التمدد الحجمي  –معامل التمدد الطولي  –المكافئ المیكانیكي الحراري  –الكامنة للتصعید 

كمیة : صورات الخاطئة كانت نسبة الشیوع فیها بنسبة أقل مثل الصفر المطلق  و هناك بعض الت –الماء 

 التصورات تلك لتعدیل السعي یتطلب مؤشًرا یعد اإلشعاع  مما –البالزما  –السعة  الحراریة  –الحرارة 

  .الخاطئة لدى الطالب 

  
  :التالیة األسباب إلي للمفاھیم العلمیة الخاطئة التصورات شیوع أسباب الباحث ویرجع

  

 .تجریًدا األكثر الفیزیائیة المفاهیم من الحرارة مفاهیم أن - 

 ولم یوضح مختصرة بطریقة العلمیة المفاهیم إلى عرض أحیاًنا یلجأ قد العامة العلوم كتاب محتوى أن - 

 .األخرى المفاهیم مع المفاهیم هذه حدود

 مع المفاهیم العلمیة بین العالقة توضح التي الكافیة والتجارب لألمثلة المدرسي الكتاب إعطاء عدم - 

 .البعض  بعضها

 .المعرفیة  بنیتهم تشكیل وٕاعادة الجدیدة بالخبرات السابقة الخبرات الطالب على ربط قدرة عدم - 

 . الحل إلى للوصول تفكیر إلى تحتاج التي بالمهارات المشاركة في الطالب قدرة عدم - 

  

   :نتائج السؤال الثاني 

هــل توجــد فــروق بــین متوســط : ســة علــى مــا یلــي یــنص الســؤال الثــاني مــن أســئلة الدرا

درجات طـالب المجموعـة التجریبیـة ، ومتوسـط درجـات طـالب المجموعـة الضـابطة فـي االختبـار 

   للمفاهیم العلمیة ؟ الخاطئةالبعدي لتشخیص التصورات 

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ینص علـى مـا یلـي 

بـین متوسـط درجـات طـالب ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : " 

المجموعتین التجریبیة والضابطة فـي االختبـار البعـدي لتشـخیص التصـورات الخاطئـة للمفـاهیم 

   " .العلمیة 

لـــذا تـــم حســـاب متوســـط  درجـــات الطـــالب واالنحـــراف المعیـــاري لكـــل مـــن المجمـــوعتین التجریبیـــة 

"  T.Test independent sample" لعینتین مستقلتین " ت " وتم استخدام اختبار ، والضابطة 
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، للتعـــرف إلـــى الفـــروق بـــین متوســـط درجـــات الطـــالب فـــي كـــل مـــن المجمـــوعتین فـــي االختبـــار ، 

  :یوضح نتائج هذا الفرض ) 5.2 (  والجدول

  

  )5.2( جدول

والتجریبیة في االختبار بین المجموعتین الضابطة إلیجاد الفرق " ت"اختبار  جنتائ 

  التشخیصي البعدي المعد للدراسة

  

 العدد المجموعة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 اختبار ت
مستوى 
 الداللة

 8.27 31 33 تجریبیة بعدي
6.49 

دالة عند 
 9.21 17 33 ضابطة بعدي 0.01

  2.39)=  0.01(وعند مستوى داللة ) 64(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 

 1.67)=  0.05(وعند مستوى داللة ) 64(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 

    

الجدولیة وهذا یدل " ت " المحسوبة أكبر من قیمة " ت " أن قیمة  )5.2 ( یتضح من الجدول

بین متوسطي درجات الطالب )  0.01( على وجود فرق دال إحصائیًا عند مستوى داللة یساوي 

جریبیة والمجموعة الضابطة بعد استخدام نموذج درایفر في تعدیل التصورات في المجموعة الت

ویرجع السبب في ذلك ، الخاطئة للمفاهیم العلمیة ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة 

إلى فاعلیة استخدام نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة وبالتالي زیادة 

مما یعني رفض الفرض الصفري وقبول ، ى طالب الصف العاشر األساسي التحصیل لد

  . الفرض البدیل 

ة ــالمعادل باستخدام " "η2إیتا  مربع  حجم التأثیر من خالل حساب حسابولقد قام الباحث ب

  ) . 42: 2000، عفانة(  : لتالیةا

  

t2 
= η2 

t2 + df 
  

  التباین نسبة تمثل η2  الحریة، درجة يهdf ،  القیمة المحددة للفروق tحیث 
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  )5.3( جدول

الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس مـن مقیـاس حجـم 

  التأثیر

 األداة

 المستخدمة

   حجم التأثیر               

  كبیر جداً   كبیر متوسط صغیر

Ƞ2 0.01 0.06 0.14 0.20 

  

  

  )5.4( جدول

  وحجم تأثیر" η 2 " وقیمة "  t "یبین قیمة 

  

 التأثیر Ƞ2 d  اختبار ت المجموعة

 كبیر 0.87 0.45 14.6 التجریبیة

  

أن حجم تأثیر توظیف نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة )  5.6( یتضح من الجدول 

  . جداً  للمفاهیم العلمیة كان كبیراً 

  :فاهیم العلمیة الخاطئة و فیما یلي مدى التحسن في نسبة الشیوع للم
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  )5.5(جدول 

  درجات أفراد المجموعة التجریبیة بعد التدریس وفق نموذج درایفرتحسن النسبة المئویة ل

  

  المفھوم              
  نسبة الشیوع  
  قبل التدریس  

  نسبة الشیوع 
  بعد التدریس  

  نسبة التحسن

  %45.45  %36.36  %81.81  كمیة الحرارة

  %39.39  %57.57  %96.96  لحرارةدرجة ا

  %66.66  %21.21  %87.87  الحراریة السعة

  %72.72  %18.18  %90.90  النوعیة الحرارة

  %27.27  %63.63  %90.90  الحراریة السعة

  %40.40  %60.60  %100  السعر

  %66.66  %27.27  %93.93  البالزما

  %78.78  %18.18  %96.96  اإلشعاع

  %40.40  %51.51  %93.93  االتزان الحراري

  %39.39  %57.57  %96.96  االتزان الحراري

  %45.45  %48.48  %93.93  الحرارة الكامنة لالنصهار

  %30.3  %57.57  %87.87  الحرارة الكامنة لالنصهار

  %48.48  %54.54  %96.96  الحرارة الكامنة للتصعید

  %45.45  %45.45  %90.90  الحرارة الكامنة للتصعید

  %27.27  %66.66  %93.93  اريالمكافئ المیكانیكي الحر 

  %69.69  %24.24  %93.93  معامل التمدد الطولي

  %27.28  %72.72  %100  معامل التمدد الطولي

  %51.51  %15.15  %66.66  معامل التمدد الحجمي

  %57.57  %36.36  %93.93  معامل التمدد الحجمي

  %30.30  %66.66  %96.96  شذوذ الماء

  %45.45  %48.48  %93.93  الشریط الثنائي الفلزي

  %42.42  %36.36  %78.78  الثیرمومتر

  %54.54  %36.36  %90.90  الصفر المطلق
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  : ویمكن تفسیر هذه النتیجة من خالل ما یلي 

 .یتیح نموذج درایفر عرض المفاهیم بطریقة تثیر دافعیة الطالب نحو التعلم  -١

ر ومن خالل األنشطة ساعد التفاعل بین المعلم والطالب أثناء التدریس وفق نموذج درایف -٢

 .على إیجاد جو تعلیمي وبیئة تعلیمیة جیدة تساعد على الفهم بشكل صحیح 

أن الطالب یبحث عن المعلومة بنفسه من خالل القیام باألنشطة كمان أن الحوار المشترك  -٣

 .بین الطالب في المجموعات التعاونیة كان له أثر في زیادة التحصیل 

 وبناء للمفهوم و تفسیراته العلمیة بصورة واضحة و سلسة فر تغذیة راجعةیعطي نموذج درای -٤

  .من خالل العمل في مجموعات مع المعلم 

  2010محي ناصر ،(،  )2011عبد اللطیف،(،  ) 2013زكي ،( ذه النتیجة مع دراسة ــق هـوتتف

(، and others,2010 )  Che(  ل التصورات نموذج درایفر في تعدیالتي أشارت إلى فاعلیة

  .الخاطئة للمفاهیم العلمیة 

  :نتائج السؤال الثالث 

هل توجد فروق بین متوسط  :ینص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على ما یلي 

درجات طالب المجموعة التجریبیة مرتفعي التحصیل ، ومتوسط درجات نظرائهم في المجموعة 

  للمفاهیم العلمیة ؟ خاطئةالالضابطة في االختبار البعدي لتشخیص التصورات 

  

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ینص على ما یلي 

بین متوسط درجات الطالب )   α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات إحصائیة عند مستوى : " 

ص مرتفعي التحصیل في المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي لتشخی

  " .التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة 

للمقارنة )  Mann-White Test( وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

بین متوسط درجات تحصیل الطالب ذوي التحصیل المرتفع في المجموعتین التجریبیة والضابطة 

  :ح نتائج هذا الفرض یوض)  5.7( في االختبار باستخدام نموذج درایفر والجدول 
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  ) 5.6( جدول 

نتائج اختبار مان ویتني للمقارنة بین مستویي الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعتین 

  التجریبیة والضابطة في االختبار التشخیصي البعدي المعد للدراسة

  

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة 

)U( 
 )Z(قیمة 

قیمة 
 الداللة

مستوى 
 لةالدال

 118.5 13.17 9 مرتفعي التحصیل تجریبیة
7.5 2.94 0.03 

دالة 
 52.5 5.83 9 مرتفعي التحصیل ضابطة احصائیاً 

  

وهذا یعني ) 0.05(دالة احصائیًا عند مستوى داللة "  Z" أن قیمة  )5.6 ( یتضح من الجدول 

ت داللة احصائیة عند بمعنى أنه توجد فروق ذا، وقبول الفرض البدیل ، رفض الفرض الصفري 

، بین متوسط درجات الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعة التجریبیة ) α ≥ 0.05(مستوى 

في االختبار البعدي ُتعزى لتوظیف نموذج ، والطالب مرتفعي التحصیل في المجموعة الضابطة 

  .درایفر لصالح طالب المجموعة التجریبیة 

  .: لتالیةاة ــالمعادل باستخدام " "η2إیتا  مربع ب حساوإلیجاد حجم التأثیر قام الباحث ب

Z2 
= η2 

Z2 + 4  
  

  :والجدول التالي یوضح حجم التأثیر للدرجة الكلیة لالختبار 

  

  ) 5.7( جدول 

  حجم التأثیر إلیجاد للدرجة الكیة لالختبار " Ƞ2 "و "Z"قیمة 

Z Z2  Z2+4 Ƞ2 التأثیر 

 كبیر 0.68 10.2 6.2 2.94

  

  .ن حجم التأثیر كبیرأ )5.7 ( لجدول یتضح من ا

تشیر نتائج الفرض الثالث على تفوق الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعة التجریبیة على 

أي أن توظیف نموذج درایفر ، أقرانهم في المجموعة الضابطة في االختبار التشخیصي البعدي 
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ویمكن تفسیر ذلك من ، أدى إلى تعدیل التصورات الخاطئة لدى الطالب مرتفعي التحصیل 

  :خالل األسباب التالیة 

 على یؤكد إنه حیث المختلفة، التعلیمیة المواقف في المتعلم فاعلیة في یسهم درایفرنموذج  أن -١

 القدرات بممارسة القیام فرصة له تتیح التي والتجارب األنشطة بإجراء قیامه خالل من الفرد نشاط

 للمعلومات الطالب اكتشاف في تسهم  والتي تعاونیة تجموعام العمل في خالل من  العقلیة

  .لدیهم التي السابقة المعلومات لتعدیل بأنفسهم، الجدیدة

تتمتع هذه الفئة من الطالب بروح المنافسة والتحدي في معرفة اإلجابات الصحیحة وخاصة  -٢

وتجذب أن نموذج درایفر یوفر لهم العناصر المشوقة من أنشطة متعددة تستثیر دافعیتهم 

 .اهتمامهم نحو معرفة التصور العلمي الصحیح للمفهوم 

والعالقات بینها وبالتالي القـدرة علـى اسـتقبال  العلمیة على إدراك المفاهیم یعمل نموذج درایفر -٣

 .التفسیرات العلمیة الصحیحة بخالف ما یعتقدونه 

 

 إلـى توصـلت والتـي) 2010،  محـي ناصـر(بهـا  قام التي الدراسة نتائج مع النتیجة هذه اتفقت وقد

و ذلــك بســبب  ،التشخیصــي للتصــورات الخاطئــة ختبــار االفــي  تفوقــت التجریبیــة المجموعــة أن

  . درایفرنموذج  توظیف

 

: نتائج السؤال الرابع  

هل توجد فروق بین متوسط  :من أسئلة الدراسة على ما یلي  ینص السؤال الرابع

هم في حصیل ، ومتوسط درجات نظرائطالب المجموعة التجریبیة منخفضي التدرجات 

  للمفاهیم العلمیة ؟ الخاطئةالضابطة في االختبار البعدي لتشخیص التصورات المجموعة 

  

ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ینص على ما یلي 

درجات الطالب بین متوسط )   α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات إحصائیة عند مستوى : " 

منخفضي التحصیل في المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي لتشخیص 

  " .التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة 

للمقارنة )  Mann-White Test( وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

ي المجموعتین التجریبیة بین متوسط درجات تحصیل الطالب ذوي التحصیل المنخفض ف

  :یوضح نتائج هذا الفرض )  5.9( والضابطة في االختبار باستخدام نموذج درایفر والجدول 
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  ) 5.8( الجدول 

التحصیل في المجموعتین  نخفضينتائج اختبار مان ویتني للمقارنة بین مستویي الطالب م

  اسةالتجریبیة والضابطة في االختبار التشخیصي البعدي المعد للدر 

  

 العدد المجموعة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قیمة 

)U( 
 )Z(قیمة 

قیمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 126 14 9 منخفضي التحصیل تجریبیة
55 3.62 0.00 

دالة 
 77 9 9 منخفضي التحصیل ضابطة احصائیاً 

  

  وهذا یعني ) 0.05(دالة إحصائیًا عند مستوى داللة "  Z" أن قیمة  )5.8 ( یتضح من الجدول 

بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة احصائیة عند ، وقبول الفرض البدیل ، رفض الفرض الصفري 

بین متوسط درجات الطالب منخفضي التحصیل في المجموعة التجریبیة ) α ≥ 0.05(مستوى 

في االختبار البعدي ُتعزى لتوظیف نموذج درایفر لصالح طالب ، وطالب المجموعة الضابطة 

جموعة التجریبیة وهذا یعني أن توظیف نموذج درایفر كان له أثر واضح في تعدیل التصورات الم

مقارنة ، الخاطئة لبعض المفاهیم العلمیة للطالب منخفضي التحصیل في المجموعة التجریبیة 

  :بأقرانهم في المجموعة الضابطة ویمكن تفسیر ذلك بما یلي 

وهذا یؤدي إلى تعزیز ثقة ، ة الطالب وتحفیزهم أن نموذج درایفر یعمل على إثارة دافعی -٤

  .الطالب بأنفسهم وفهم المفاهیم العلمیة بشكل صحیح 

أن نموذج درایفر یراعي الفروق الفردیة بین الطالب ویعطي دورًا لكل طالب في المجموعة  -٥

 .التعاونیة 

لربط بینهما من أن نموذج درایفر یعمل على الربط بین الخبرات السابقة والخبرات الجدیدة وا -٦

 .خالل تصحیح التصورات الخاطئة لدى الطالب 
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  ) 5.9( جدول 

  حجم التأثیر إلیجاد للدرجة الكیة لالختبار " Ƞ2 "و "Z"قیمة 

  

Z Z2  Z2+4  Ƞ2  التأثیر 

 كبیر 0.91 17.1 13.1 3.62

  

  .رن حجم التأثیر كبیأیتضح من الجدول السابق 

  

  :تعقیب على النتائج 

حث أن النتائج أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات یرى البا

طالب المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التشخیصي 

وهذا یدل على نجاح نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة ، البعدي للتصورات الخاطئة 

كما أنها تدلل على نجاح نموذج درایفر في إثارة ، جموعة التجریبیة للمفاهیم العلمیة لطالب الم

دافعیة الطالب نحو التعلم وتحقیق المناخ الصفي المالئم لتطویر بنیة الطالب المعرفیة من 

خالل بناء تصورات صحیحة للمفاهیم العلمیة كما یرى الباحث ضرورة تطویر نماذج 

على تغییر النمط التقلیدي للتدریس إلى النمط التفاعلي  واستراتیجیات تدریسیة جدیدة بحیث تعمل

  .ة وفاعلیة في العملیة التعلیمیة والذي یجعل الطالب أكثر مشارك

محي ناصر (،  )2011عبد اللطیف،(،  ) 2013زكي ،(  و تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة

،2010  (،& et al.,2010 )  Che(  ،)، یها على تفوق حیث اتفقت جمع) 2005الغراوي

مما ، طالب المجموعة التجریبیة على طالب المجموعة الضابطة نتیجة لتوظیف نموذج درایفر 

  .یشیر إلى فاعلیة النموذج في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة 
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  :توصیات الدراسة 

  :هي تم وضع عدد من التوصیات و ، بناًء على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

االهتمام بتشخیص التصورات الخاطئة لدى الطلبة في مختلف المفاهیم العلمیة وذلك لیكون  -١

  .تصحیحها نقطة البدایة واالنطالق لتدریس الموضوعات الجدیدة المتعلقة بهذه المفاهیم 

العمل على تدریب معلمي العلوم على استخدام استراتیجیات التدریس الحدیثة القائمة على  -٢

بقدرته على إثارة الدافعیة والتفكیر نظریة البنائیة والتي منها نموذج درایفر والذي یتمیز أفكار ال

 . لدى الطالب

، ربط المفاهیم العلمیة بالجانب العلمي من جهة وبالمواقف الحیاتیة للطلبة من جهة آخرى  -٣

 .ألن ذلك یؤدي إلى تثبیت وترسیخ المعلومات المتعلقة بتلك المفاهیم في ذاكرتهم 

عقد ورشات عمل لمعلمي وموجهي العلوم للتعرف على خطوات نموذج درایفر للتغیر  -٤

 .حیث تم إعداد دلیل للمعلم یتضمن نماذج لدروس وحدة الحرارة وفق نموذج درایفر المفاهیمي 

تشجیع الطالب للتعبیر عن آرائهم ومعلوماتهم العلمیة بحریة تامة حتى یمكن اكتشاف  -٥

 .فاهیم العلمیة التصورات الخاطئة للم

ضرورة اهتمام القائمین على تخطیط المناهج وتطویرها بتقدیم النماذج التي تیسر عملیة  -٦

  .الكشف عن التصورات الخاطئة وتقدیم االستراتیجیات والنماذج العالجیة 

  

  :مقترحات الدراسة 

یمكن أن تكون في ضوء أهداف الدراسة الحالیة ونتائجها یمكن اقتراح مجموعة من الدراسات التي 

  :امتدادًا للدراسة الحالیة 

إجراء دراسة مقارنة بین أثر توظیف نموذج درایفر وبعض الطرق األخرى الحدیثة التي تتبع المنهج  -١

  .البنائي في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة 

میة في مباحث دراسیة دراسة أثر توظیف نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العل -٢

  .أخرى 

دراسة أثر توظیف نموذج درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة في مراحل تعلیمیة  -٣

  .مختلفة 

إجراء دراسة تحلیلیة للتصورات الخاطئة في محتویات مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادیة واالبتدائیة  -٤

  .وأسباب تكونها 
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  قائمة المراجع

  

  : صادرالم:  أوالً 

 القرآن الكریم - 

 17 .ج ، 16 ج ، 5 م : مسلم صحیح : النیسابوري الحجاج ، مسلم -

 

  :المراجع العربیة :  ثانیاً 

مفاهیم  لبعض الخطأ التصورات لتصویب مقترح برنامج  ( 2003 ) :لمیاء ،د زی أبو - 

 التعلم االبتدائي شعبة طالبات اتجاهات وتعدیل الواقعي البنائي للمدخل وفًقا المنزلي االقتصاد

الجمعیة المصریة للمناهج ، التدریس وطرق المناهج في دراسات ، وهنح بسوهاج التربیة بكلیة

 (90).العدد  ،وطرق التدریس

نمط التدریب والممارسة في تعدیل أثر استخدام برنامج ب: ) 2008(علي ، أبو سعدة  - 

رسالة ماجستیر ،  التصورات البدیلة لبعض المفاهیم التكنولوجیة لدى طالب الصف التاسع بغزة

 .غزة ، الجامعة اإلسالمیة ، ) غیر منشورة ( 

فاعلیة توظیف خرائط المعلومات في تعدیل التصورات البدیلة ): 2009(بالل ، أبو طیر  - 

الجامعة ، )غیر منشورة (رسالة ماجستیر ،  الب الصف الثامن األساسيللمفاهیم العلمیة لط

 .فلسطین  –غزة ، اإلسالمیة 

برنامج مقترح قائم على النظریة البنائیة لتنمیة الجوانب  :) 2004( أبو عطایا ، أشرف  - 

، رسالة دكتوراه غیر منشورة ،  المعرفیة في الریاضیات لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة

 .كلیة التربیة ، جامعة األقصى ، غزة 

 . عمان ،التربوي والتقویم القیاس مبادئ ( 1982 ): سبع أبو لبدة، - 

مكتبة : ، الطبعة األولى، القاهرةالقیاس التربوي):  1994( أبو ناهیة، صالح الدین محمد  - 

  .األنجلو المصریة
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ریس العلوم لتعدیل أثر استخدام نموذج بایبي البنائي في تد) : 2006(آمال ، أحمد  - 

المؤتمر ،  الجمعیة المصریة للتربیة العملیة،  التصورات البدیلة حول بعض المفاهیم العلمیة

 .المجلد األول ، ) أغسطس  1 –یولیو   30(العلمي العاشر 

أثر دورة التعلم في تعدیل التصورات البدیلة للمفاهیم العلمیة لدى ) : 2008(رائد ، األسمر  - 

الجامعة ، )غیر منشورة (رسالة ماجستیر ،  سادس األساسي و اتجاهاتهم نحوهاطلبة الصف ال

 .فلسطین  –غزة ، اإلسالمیة 

أثر استخدام إستراتیجیة المتناقضات في تعدیل التصورات ) : 2006(البلبیسي ، اعتماد  - 

یر غ( رسالة ماجستیر ،  البدیلة لبعض المفاهیم العلمیة لدى طالبات الصف العاشر األساسي

 .الجامعة اإلسالمیة ، غزة ، ) منشورة 

 .عمان ، دار المسیرة، التصمـیم التعـلیمي نظریة وممارسة: )1999(محمد محمود ، الحیلة - 

 عشر العلمي الحادي الصف طلبة یحملها التي البدیلة المفاهیم) : 1998(موسى  الخالدي، - 

  .بیرزیت ، فلسطین  جامعة منشورة، ماجستیر غیر رسالة ،الكیماویة  الروابط حول

 .دار القلم  دبي، ، العام التعلیم مراحل في العلوم تدریس ) :1996(وآخرون  ،خلیل الخلیلي - 

 لدى تالمیذ الخطأ التصورات تعدیل في العلمیة التشبیهات دور:  )2003(عید  الدسوقي، - 

 للبحوث ميالمركز القو  :التربوي البحث مجلة ،الحیوانات تصنیف عن االبتدائي الرابع الصف

 .األول العدد والتنمیة التربویة

 البیئیة الخاطئة التصورات بعض لتعدیل مقترحة إستراتیجیة: )1998(محمود  محب الرافعي، - 

 التربیة مجلة ،العلمیة بالریاض األقسام التربیة بكلیة والحیوان النبات علم قسمي طالبات لدى

  ).4( العدد ،(1)  شمس، المجلد عین عةجام العلمیة ، للتربیة المصریة الجمعیة ،العلمیة

أثر استخدام كل من نموذجي درایفر و ویتلي في التحصیل ) . "2006(الراوي ، ضمیاء  - 

كلیة التربیة جامعة ). غیر منشورة(رسالة دكتوراه " التفضیل المعرفي لدى كلیة التربیة ابن الهیثم

 .بغداد 
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یة التشبیهات في تعدیل التصورات فاعلیة إستراتیج) : 2005(حسن محمد ، الرفیدي  - 

رسالة ، البدیلة عن المفاهیم العلمیة لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة 

 .جامعة الملك خالد ، كلیة التربیة ، ماجستیر غیر منشورة 

فعالیة نموذج بوسنر في إحداث التغیر المفاهیمي لبعض ) :"2010(عبد ربه  ، الزعانین  - 

، كلیة التربیة "  الفیزیائیة لدى طلبة الصف السادس بقطاع غزة و احتفاظهم بها المفاهیم

 .بحث منشور في مجلة جامعة مؤتة للعلوم اإلنسانة. فلسطین  –غزة ، جامعة األقصى 

االختبارات والمقاییس النفسیة، ):  1997(الزوبعي، عبد الجلیل إبراهیم وبكر، محمد إلیاس  - 

  .والبحث العلمي، جامعة الموصل، العراقوزارة التعلیم العالي 

 الطبیعیة وتصورات للظواهر العلوم مقررات معالجة مدى) : 1994( الرحمن عبد السعدني ، - 

 وطرق المصریة للمناهج الجمعیة ،التدریس وطرق المناهج في دراسات ،عنها  الطالب

  . ( 26 ) العدد ،التدریس

مداخلها  العلمیة التربیة:  ( 2006 ) ثناء عودة، والسید الرحمن عبد السعدني، - 

 .الحدیث الكتاب دار :القاهرة ،1 ط ، وٕاستراتیجیتها

فعالیة نموذج مقترح لتعلیم البنائیة في تنمیة ممارسات التدریس ) : 2003(السلیم ، مالك  - 

البنائي لدى معلمات العلوم وأثرها في تعدیل التصورات البدیلة لمفاهیم التغیرات الكیمیائیة 

 .یوكیمیائیة لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدینة الریاضوالج

http://wwww.ksu.edu.sa/printpress/ResDet.asp?i=2&mid=223&v=31& 

حول  البدیلة تصوراتال تصویب في العملیة التجارب فعالیة:  ) 2001(العطار ، محمد  - 

الجمعیة ،  دراسات في المناهج وطرق التدریس، المعلمین الطالب لدى الكهربیة المفاهیم بعض

، جامعة عین شمس ، كلیة التربیة ، ) 3(، العدد )4(المصریة للمناهج وطرق التدریس ، المجلد 

 .القاهرة

وم بالمرحلة االبتدائیة مفاهیم األرض والفضاء لدى معلمي العل) : 2002(العطار ، محمد  - 

الجمعیة ،  دراسات في المناهج وطرق التدریس،  )دراسة تشخیصیة وتصور مقترح للعالج (
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جامعة عین ، كلیة التربیة ، ) 80(، العدد ) 4(المصریة للمناهج وطرق التدریس ، المجلد 

 .القاهرة، شمس 

.  وفقًا لنظریة البنائیةتدریب معلم العلوم ) : 2012(العفون ، نادیة و مكاون ، حسین  - 

 .دار صفاء للنشر و التوزیع : الطبعة األولى، عمان

أثر التدریس باستخدام نموذج بوسنر في إحداث التغیر ) : "2008(علي مقبل ، العلیمات  - 

المفاهیمي لدى طالب الصف الثامن األساسي للمفاهیم الكیمیائیة األساسیة و احتفاظهم بهذا 

  ) .  ٧٨(عدد خاص و االجتماعیة   مجلة الشارقة للعلوم اإلنسانیة، " التغییر في الفهم 

http://jamaa.net /art269659.html                      

أثر استخدام نموذج درایفر في تغیر المفاهیم الفیزیائیة لدى ") . 2005(الغراوي، محمد   - 

مین الجامعة المستنصریة، كلیة المعل) . غیر منشورة(رسالة ماجستیرطلبة كلیة المعلمین ، 

 .العراق 

اثر انموذجي دانیال ودرایفر في إكتساب المفاهیم البالغیة  ) :"2011(زهور  ، الغریباوي  - 

العدد ،  بحث منشور في مجلة كلیة التربیة األساسیة". لدى طالبات الصف الخامس االدبي

  العراق –معهد إعداد المعلمات الرصافة األولى ) .٦٩(

التصورات البدیلة للمفاهیم الفیزیائیة لدى طلبة الصف الحادي ): 2007(بة ه، الغلیظ  - 

، الجامعة اإلسالمیة ، )غیر منشورة (رسالة ماجستیر ،  عشر و عالقتها باالتجاه نحو الفیزیاء

 .فلسطین  –غزة 

فاعلیة خرائط المفاهیم في تنمیة القدرة على ادراك العالقات : ) 2005(الفالح ، سلطانة  - 

دیل التصورات الخاطئة في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مدینة وتع

 ) .20(المجلد ، ) 77(، جامعة الكویت ، العدد  المجلة التربویة،  الریاض

أثر تدریس الكیمیاء بالخرائط المعرفیة على تقویم األخطاء ) : 2002(معمر ، الفرا  - 

) غیر منشورة ( ، رسالة ماجستیر  المیذ الصف التاسعالمفاهیمیة وخفض قلق االختبار لدى ت

 برنامج الدراسات المشترك بین كلیة التربیة ، جامعة عین شمس وكلیة التربیة ، جامعة األقصى

. 
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أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعدیل التصورات البدیلة ) : 2007(فدوى ، اللولو  - 

 )غیر منشورة(رسالة ماجستیر ،  األساسي بغزةللمفاهیم التكنولوجیة لطالبات الصف السادس 

 .فلسطین  –غزة ، الجامعة اإلسالمیة ، 

أثر توظیف المدخل المنظومي في تعدیل التصورات البدیلة ) : 2009(اللولو ، فتحیة  - 

، الجمعیة مجلة التربیة العلمیة ،  لمفاهیم القوة و الحركة لدى طالبات الصف السادس األساسي

 ) .12(المجلد ، ) 3(ة العلمیة ، العدد المصریة للتربی

أثر استخدام نموذج درایفر في تغییر المفاهیم اإلحیائیة لدى ) . 2002(المندالوي، أسماء  - 

 .كلیة المعلمین جامعة دیالى ) غیر منشورة(، رسالة ماجستیر طالبات الصف الثاني المتوسط

 التي یحملها البدیلة األفكار لخال من العلوم تدریس ( 2003 ): وآخرون إبراهیم المومني، - 

 ، الجامعة2 ) ( ددالع ،( 30 ) المجلد  ،التربویة العلوم دراسات ،األساسیة المرحلة طلبة

 . األردنیة

 تأهیلهم األكادیمي وأثر البنائیة للنظریة العلوم معلمي معرفة درجة ( 2002 ): محمود الوهر، - 

 ) .(22العدد  قطر، جامعة ،ربویةالت البحوث مركز مجلة ،علیها وجنسهم والتربوي

الصف  طالبات لدى المفاهیمیة األخطاء على التعرف) : 2004(اهللا  عبد سعیدي ، أمبو - 

 مركز مجلة ،البنائیة التواصل شبكة باستخدام األحیاء مادة في مسقط بمحافظة الثانوي األول

 ) .25(العدد قطر، جامعة التربویة ، البحوث

 في تغییر المفاهیمي التغیر إستراتیجیات أثر) : 2004(محمد  والطراونة، حسین بعارة، - 

 دراسات ،التاسع األساسي الصف طالب لدى المیكانیكیة لطاقة ا بمفهوم المتعلقة البدیلة المفاهیم

 .األردنیة  الجامعة ،)1( العدد ( 31 ) المجلد ،التربویة العلوم

المعادلة الكیمیائیة لدى معلمي  األخطاء الشائعة في كتابة) : 2003(مصطفى ، بیومي   - 

 ).89(العدد ،  دراسات في المناهج وطرق التدریس،  العلوم وطالب الصف الثالث اإلعدادي

 ، آفاق مكتبة ، " العامة التدریس مبادئ في معاصرة رؤیة :")2008( درویش داوود حلس، - 

 .، فلسطین  غزة
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) المحالیل ( لمفاهیمیة في الكیمیاء األخطاء ا) : 2001(خطایبة ، عبداهللا والخلیل ، حسین  - 

،  مجلة كلیة التربیة،  لدى طلبة الصف األول ثانوي العلمي في محافظة اربد شمال األردن

 .، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس ) 1(، الجزء ) 25(العدد 

 استخدام النماذج العقلیة في تصحیح التصورات البدیلة و تنمیةأثر ) : 2011( نوال،  خلیل - 

،  بتكاري و تغییر أسالیب التعلم لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي في مادة العلومالتفكیر اإل

 ) .14(المجلد ، ) 3(، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، العدد  مجلة التربیة العلمیة

أثر استخدام برنامج مقترح قائم على نموذج درایفر في ) . 2013(زكي ، حنان مصطفى  - 

المفاهیم البیولوجیة المستحدثة وتنمیة مهارات التفكیر الناقد والقیم البیولوجیة  تعدیل بعض

  ) .3( العدد،  )16(، المجلد  مجلة التربیة العلمیة، األخالقیة لدى طالب كلیة التربیة 

دار الشروق للنشر و التوزیع ، عمان  أسالیب تدریس العلوم ،) : 2001(زیتون ، عایش  - 

  .األردن 

دار الشروق  تدریس العلوم ، النظریة البنائیة و استراتیجیات) : 2007(عایش زیتون ،  - 

  .للنشر و التوزیع ، عمان األردن 

 ط ،النظریة البنائیة منظور من والتدریس التعلیم:  ( 2003 ) كمال وزیتون، حسن زیتون، - 

  .الكتب عالم :القاهرة ،1

المرحلة  تالمیذ لدى تكونها ابوأسب البدیلة التصورات تحلیل) : 1998(كمال  زیتون، - 

 أغسطس، المجلد) 5-2(الثاني  العلمي المؤتمر ،العملیة للتربیة المصریة الجمعیة ،اإلعدادیة

  .اإلسماعیلیة  ،)(2

دار الكتب : ، القاهرة ) ١(ط  تدریس العلوم للفهم رؤیة بنائیة ،) : 2002(زیتون ، كمال  - 

. 
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 المفاهیم الكیمیائیة لبعض الصفیة المفهومي تغیرال إستراتیجیات أثر) : 2000(خلیل  شبر، - 

،البحرین ) (3الجزء ، (24) دالعد ،التربیة كلیة مجلة ،علمي الثانوي األول الصف طالب لدى

. 

 المفاهیم العلمیة لبعض البدیلة التصورات تصحیح:  ( 1999 ) أمینة والجندي، منى شهاب، - 

 الفیزیاء في مادة الثانوي األول الصف بلطال Vوالشكل  البنائي التعلم نموذجي باستخدام

) 25 - 28( العلمي الثالث المؤتمر ،العملیة للتربیة المصریة الجمعیة ،نحوها واتجاهاهم

 . اإلسماعیلیة (2 ) المجلد یولیو،

فعالیة خرائط الصراع المعرفي في تصحیح التصورات البدیلة ) : 2006(طلبة ، إیهاب  - 

 مجلة التربیة العلمیة،  الفیزیائیة لدى طالب الصف األول الثانويلبعض المفاهیم وحل المسائل 

 ) .1(، العدد ) 9(، الجمعیة المصریة للتربیة العملیة ، المجلد 

فاعلیة نموذج التعلم البنائي في تعدیل التصورات البدیلة ) : 2002(عبد الرحمن ، عبد الملك  - 

 مجلة ،اهات نحوها لدى الطالبات المعلمات حول بعض مفاهیم ومبادئ الوراثة البیولوجیة واالتج

 ) .3(، العدد  العلوم التربویة

 :القاهرة ،1 ط ،العلوم تدریس في الحدیثة االتجاهات) : 2001( السالم عبد السالم، عبد - 

 .العربي الفكر دار

في اكتساب مفاهیم  Woods و  Driverأثر  أنموذجي  ) :2011(میادة  ، عبد اللطیف  - 

یة واستبقائها و تنمیة حب االستطالع العلمي لدى طالبات معهد إعداد المعلمات  الصحة المدرس

معهد  ) .13(العدد  )  4(المجلد، ، بحث منشور في مجلة دراسات تربویة بالرصافة األولى

 .، العراق إعداد المعلمات الرصافة األولى

 تالمیذ المرحلة لدى یةالعلم المفاهیم لبعض البدیلة التصورات تصویب) : 2000(فایز عبده، - 

 ،(3 ) العدد، ) 3( المجلد العلمیة، للتربیة المصریة الجمعیة ، العلمیة التربیة مجلة ، االبتدائیة

  .شمس عین جامعة
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 الفالح مكتبة ،1 ط ،المدرسي والمنهاج التفكیر  ( 2003 ) :عزو وعفانة، ولیم ، عبید  - 

 .والتوزیع  للنشر

 . عمان ،1 ط ،یاس و التقویم التربويقال) : 1988( سلیمان ، اتدیعب - 

 الدراسات طلبة لدى التربویة البحوث تصامیم في شائعة أخطاء  ( 1999 ) :عزو عفانة، - 

 كلیة ،)(57 العدد ،التدریس وطرق المناهج في دراسات ، الفلسطینیة جامعاتال  في العلیا

  .شمس عین جامعة التربیة ،

  في النتائج مصداقیة عن الكشف في واستخداماته التأثیر حجم" ) :2000( عزو ، عفانة  - 

       ، الفلسطینیة التربویة والدراسات البحوث مجلة ، "والنفسیة التربویة والدراسات البحوث    

  .العدد الثالث 

أثر استخدام بعض استراتیجیات النظریة البنائیة ): 2006(عزو، أبو ملوح ، محمد  ، عفانة - 

المؤتمر ،  مي في الهندسة لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزةفي تنمیة التفكیر المنظو 

دیسمبر، ) 20-19( ، جامعة األقصى ، التجربة الفلسطینیة في إعداد المناهج  العلمي األول

  . 735 – 709ص 

أثر استخدام المودیوالت التعلیمیة في تصحیح ) : 2011(علي ، فطومة و صالح ، آیات  - 

مفاهیم العلمیة بمقرر العلوم المتكاملة و االتجاه نحوه لدى طالبات التصورات البدیلة لبعض ال

، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة ، العدد  مجلة التربیة العلمیة،  التعلیم األساسي بكلیة البنات

 ) .14(المجلد ، ) 1(

، األردن عمان  ،دار التفكیر، ١ط، تعـلیم التفـكیر للمرحـلة األساسیة): 2001(نایفة ، قطامي - 

.  

في تغییر المفاهیم العلمیة ذات " درایفر"أثر استعمال نموذج ) . 2010(محي ناصر، إبراهیم  - 

) ١٨(، م  مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانیة. الفهم الخطأ لدى طالب الصف األول المتوسط 

 .٢٥-٣، ص )٣(، ع 
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الطبعة األولى،  ،مناهج البحث في التربیة وعلم النفس):  2000( ملحم، سامي محمد  - 

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: عمان

  

 :المراجع األجنبیة : ًا لثثا

 

- Berg, Terrance & Brouwer, Wytze (1991): Teatcher A wareness Of 

Student Alternative Conception About Rotational Motion And 

Gravity, Journal Of Research In Science Teaching, Vol (28), No (1), 

pp(3-18). 

 

- Prawat, R. Folden, R. (1994): "philosophical perspectives on 

constructivist view pf  learning" Educational Psychology, No (29). 

 

- Che-Hung Lin and others (2010) : Utilizing A concept map As The 

Teaching  Strategy Based On Conceptual Change Theory For The 

Course Information Technology And Society. Joint International 

IGIP-SEFI Annual Conference. Cheng-Shiu University, Kaohsiung, 

Taiwan. 

 

- Collette, A. T & chiappetta : Science instruction in the Middle  and 

Secondery Schools, Columbus, Ohio charies Emerril, 1994 

 

-  Driver, Rosallnd (1986) : Constructivist Approach to curriculm 

development in science, studies in science Education . V (13), P ; 22-
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- Dikmenli, Musa (2010): Misconceptions of cell division held by 

student teachers in biology: A drawing analysis, Scientific Research 
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-   Khalid, Tahsin (1999) : The Study Of Pre-Service Teachers    

Alternative Coneptions Regarding Three Ecological Issues, Paper 
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- Skane,M. and Graeber,A (2010). A conceptual Change Model 

Implemented With College Students:  Distributive Law 

Misconceptions. Misconceptions Trust, Ithaca, NY. 

 

- Windschitl Mark & Andre, Thomas (1998): Using Computer 

Simulations To Enhance Conceptual Change "The Roles Of 

Constructivist Instruction And Student Epistemological Beliefs", 
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  املالحق
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  )1(ملحق رقم 

  )الحرارة(قائمة المفاهیم المتضمنة في الوحدة الثامنة 

  الداللة اللفظیة  المفهوم  م

صفة من صفات المادة تحدد انتقال الحرارة من الجسم أو إلیه عندما   درجة الحرارة  .١

  زیئات المادةیتصل مع جسم آخر وتقاس بمعدل الطاقة الحركیة لج

شكل من أشكال الطاقة إذا كسبها الجسم ترتفع درجة حرارته وٕاذا   كمیة الحرارة  .٢

  فقدها تنخفض درجة حرارته

هي كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة سلزیوس   السعة الحراریة  .٣

  واحدة

كغم من المادة درجة  ١ارة هي كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حر   الحرارة النوعیة  .٤

  سلزیوس واحدة

غم من الماء درجة سلزیوس  ١كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة   السعر  .٥

  واحدة

حالة رابعة للمادة تحدث في الحالة الغازیة عند درجات حرارة عالیة   البالزما  .٦

  حیث تفقد المادة جمیع إلكتروناتها وتصبح متأینة

نقل الطاقة الحراریة على شكل أمواج كهرومغناطیسیة تنطلق بسرعة   رياإلشعاع الحرا  .٧

  ث /م٣x٨١٠الضوء  

إذا اتصل جسمان إحداهما ساخن واآلخر بارد لفترة كافیة من الزمن   االتزان الحراري  .٨

فإن كمیة الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد بحیث 

  یصبح االثنان في درجة حرارة واحدة

الحرارة الكامنة   .٩

  لالنصهار

كجم من المادة من الحالة الصلبة إلى  ١كمیة الحرارة الالزمة لتحویل 

  السائلة عند نفس درجة الحرارة

الحرارة الكامنة   .١٠

  )للتبخیر(للتصعید

كجم من المادة من الحالة السائلة الي ١كمیة الحرارة الالزمة لتحویل 

  الغازیة عند نفس درجة الحرارة

المكافئ   .١١

المیكانیكي 

  الحراري

مقدار الشغل الالزم إلنتاج سعر من الحرارة ویساوي مقدار ثابت یبلغ 

  جول ٤,٦١٨
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معامل التمدد   ١٢

  الطولي للمادة

م من المادة عند رفع درجة حرارتها درجة  ١الزیادة في طول 

  سلزیوس واحدة

معامل التمدد   .١٣

  الحجمي للسائل

ن السائل عند رفع درجة حرارته درجة م ٣م ١الزیادة في حجم 

  سلزیوس واحدة

تزداد كثافة السوائل ویقل حجمها عند التبرید في حین تقل كثافة الماء   شذوذ الماء  .١٤

  )أي یشذ الماء عن السوائل(س  ٤ْویزداد حجمه عند التبرید دون 

الشریط الثنائي   .١٥

  الفلزي

ن لهما نفس الطول یتكون من شریطین من مادتین فلزیتین مختلفتی

ومثبتان معًا حیث أنه عند تعریض الشریط إلى حرارة فإن تمددها 

  الطولي لن یكون واحدًا وبالتالي یتقوس الشریط

أداة لقیاس درجة الحرارة یستخدم فیها سائل له معامل تمدد منتظم   الثیرمومتر  .١٦

  مثل الزئبق والكحول

وصول إلیها نظریًا عندما تتوقف جزیئات أقل درجة حرارة یمكن ال  الصفر المطلق  .١٧

  المادة عن الحركة ویكون حجم الغاز عندها یساوي صفر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٩ 
 

  )2(ملحق رقم 

  استبیان مفتوح
  

  : ة/ة العلوم العامة المحترم/ة معلم/السید
زاھر محمد الغمري بدراسة للتعرف على أثر توظیف نموذج درایفر في تعدیل / یقوم الباحث

  .ت الخاطئة للمفاھیم العلمیة للصف العاشر األساسيالتصورا
  :ةً باإلجابة عن السؤال اآلتي/فالرجاء التكرم مشكوًرا

  
من كتاب العلوم العامة ) الحرارة(ما ھي التصورات الخاطئة للمفاھیم العلمیة في الوحدة الثامنة 

  للصف العاشر األساسي؟
......................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  

  
    زاھر الغمري/ الباحث
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  )3(ملحق رقم 

  أهداف اختبار التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة وفئاتها

رقم البند 

  االختباري

  فئة الهدف  ي یقیسه البندالهدف الذ

  فهم  أن یستنتج المقصود بكمیة الحرارة عملیاً   .١

  تحلیل  أن یربط العالقة بین درجة حرارة المادة ومعدل الطاقة الحركیة لجزیئاتها  .٢

  فهم  أن یستخلص مفهوم السعة الحراریة للمادة  .٣

  فهم  أن ُیعّرف الحرارة النوعیة بلغته الخاصة   .٤

  تطبیق  سألة حسابیة على السعة الحراریة للمادةأن یحل م  .٥

  تذكر  أن یذكر مفهوم السعر الحراري  .٦

  تذكر  أن یذكر المقصود بحالة البالزما في المادة  .٧

  تذكر  أن یذكر المقصود باإلشعاع  .٨

  فهم  أن یستنتج مفهوم االتزان الحراري  .٩

  تطبیق  أن یحل مسألة حسابیة على االتزان الحراري  .١٠

  فهم  أن یفسر إحدى الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة الكامنة لالنصهار  .١١

  تطبیق  أن یحل مسألة حسابیة على الحرارة الكامنة لالنصهار   .١٢

  فهم  أن یفسر إحدى الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة الكامنة للتصعید  .١٣

  تحلیل  ارة في منحنى التسخین للماءأن یربط العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحر   .١٤

  تذكر  أن یذكر المقصود بالمكافئ المیكانیكي الحراري  .١٥

  فهم  أن یفسر أحد الظواهر المتعلقة بمعامل التمدد الطولي  .١٦

  تطبیق  أن یحل مسألة حسابیة على معامل التمدد الطولي للجسم  .١٧

  تحلیل  رجة الحرارةأن یوضح العالقة بین الزیادة في حجم السائل ود  .١٨

  تطبیق  أن یحل مسألة حسابیة على معامل التمدد الحجمي  .١٩

  فهم  أن یفسر ظاهرة شذوذ الماء  .٢٠

  تذكر  أن یذكر المقصود بالشریط الثنائي الفلزي  .٢١

  تذكر  أن یذكر فكرة عمل الثیرمومتر  .٢٢

  تذكر  أن ُیعّرف الصفر المطلق  . ٢٣
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  )4(ملحق رقم 

  بشقیھ العلمیة للمفاھیمخاطئة ال التصورات تشخیص الختبار حةالصحی اإلجابات

رقم البند 

  االختباري

رقم البند   اإلجابات الصحیحة

  االختباري

  اإلجابات الصحیحة

  الشق الثاني  الشق األول  الشق الثاني  الشق األول

  ١  ب 13  2  ب  1

 3  ب 14 3  أ 2

 1  أ 15 1  ب 3

 2  ب 16 2  أ 4

 1  ب 17 4  ج 5

 4  أ 18 2  د 6

 3  ب 19 1  د 7

 1  ب 20 3  ج 8

 1  ب 21 3  أ 9

 2  أ 22 1  د 10

 4  ب 23 2  أ 11

      3  أ 12
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  )5(ملحق رقم 

  

  اختبار تشخیص التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة

  لدى طالب الصف العاشر األساسي 

  
  :بیانات أولیة -١

  :.................................المدرسة..               ....:..............................االسم
  :...................................الشعبة            ....................  :...............الصف
  ٢٠١٣/٢٠١٤:العام الدراسي           .............................    :....المبحث

  )٤٦(الدرجة الكلیة                   ة                        دقیق ٦٠: مدة االختبار
  
  :تعلیمات االختبار -٢

  :عزیزي الطالب
  ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ   

  .من فضلك اقرأ التعلیمات اآلتیة قبل الشروع في اإلجابة
 .قم بتعبئة البیانات األولیة أوالً  -١
  . لھ عالقة بتقییم الطالب ولیس ن ھذا االختبار دراسة علمیةالھدف م -٢
كل سؤال یناقش مفھوماً ، سؤاالً من نوع االختیار من متعدد)  ٢٣( یتكون االختبار من  -٣

علمیا من المفاھیم المتضمنة في الوحدة الثامنة من كتاب العلوم للصف العاشر األساسي  الجزء 
 .الثاني

د یلیھا ، ج، ب، أربعة بدائل أ الشق األول یشمل مفھوم یتبعھ، كل سؤال یتكون من شقین -٤
، الشق الثاني والذي یشمل التفسیر أو السبب العلمي الختیارك لإلجابة الصحیحة في الشق األول

 .٤، ٣، ٢، ١حیث یوجد أربعة تفسیرات أو أسباب تحمل األرقام 
ثم ضع دائرة حول الرقم الذي ترى ، ضع دائرة حول الحرف الذي اخترتھ في الشق األول -٥

 . مثل التفسیر أو السبب العلمي لما اخترتھ في الشق األول أنھ ی
 . ضع دائرة واحدة فقط لكل شق من شقي السؤال -٦
 :لتحدید موضع جسم ما ال بد من تحدید : مثال -٧
  وزن الجسم  -ب                                                          حجم الجسم  -أ

  نقطة إسناد معینة  - د                                                          كتلة الجسم  -ج
  

  : لذلك السبب العلمي 
 .نقطة اإلسناد ننسب إلیھا موضع الجسم  -١
 .الوزن یعطي داللة عن موضع الجسم  -٢
 .كتلة الجسم تحدد كم یشغل من الفراغ  -٣
 .الحجم یوضح مكان الجسم  -٤
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فیمكنك وضع دائرة حول ، نقطة إسناد معینة وحیث أن اإلجابة الصحیحة في الشق األول ھي 
  .د الحرف 

 ١فیمكنك وضع دائرة حول الرقم ،  ١أما الشق الثاني فالسبب العلمي الصحیح فھو الوارد في رقم
  .في الشق الثاني 

  :اریةالبنود االختب -٣
ضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة في الشق األول ودائرة حول رقم البدیل الصحیح في الشق 

  :الثاني
 -------------------------------------------------------------------------------------  

دقائق كما في الشكل ٥عند تسخین كمیتین مختلفتین من الماء الفاتر على لھب بنسن لمدة  -١
 : التالي فإنك تالحظ 

  الماء في الوعاء الكبیر بعدالماء في الوعاء الصغیر یسخن    - أ
 الماء في الوعاء الكبیر  قبلء في الوعاء الصغیر یسخن الما  - ب
 نفس الوقت ھما الماء فيوالكبیر یسخن فیالوعاءان الصغیر  -ج
 الماء في الوعاء الكبیر یصل لدرجة الغلیانفي حین الماء في الوعاء الصغیر یسخن  -د
  

  :السبب العلمي في ذلك
  كمیة الحرارة تعتمد على نوع الجسم  -١
 تعتمد على كتلة الجسم كمیة الحرارة -٢
 الحرارة النوعیة للمادة تعتمد على كتلة المادة   -٣
 الحرارة النوعیة للمادة تعتمد على حجم المادة -٤
 

 -------------------------------------------------------------------------------------  
  :جزیئات المادةل الطاقة الحركیةمقیاس لمعدل  - ٢
                             كمیة الحرارة   -ب                                      رة     درجة الحرا -أ

  الحرارة النوعیة -د                                       السعة الحراریة  -ج
  

  :في ذلك العلمي السبب
  . التمتلك طاقة كبیرةجزیئات المادة  -١
 . ا نفس الطاقة الحركیةتمتلك جمیع جزیئاتھجزیئات المادة  -٢
 .طاقة جزیئاتھا متغیرة بشكل دائم بسبب تغیر سرعتھا  -٣
 .طاقة جزیئاتھا متغیرة بشكل دائم بسبب تغیر كتلتھا  -٤
  

---------------------------------------------------------------------------------  
 وسجة حرارتھما درجة سلزیعند تسخین كتلتین متساویتین من الماء والزیت لرفع در - ٣

  : واحدة فإنك تالحظ
                                 یسخن قبل الزیتالماء -أ

 الزیت یسخن قبل الماء -ب
  في نفس الزمن         لنفس الدرجة یسخنانالماء والزیت  -ج
 الزیت یسخن والماء یصل لدرجة الغلیان -د
 

  :ذلك في السبب العلمي 
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  .لماء من ا قلزیت أالسعة الحراریة لل -١
 .لماء للزیت أكبر من ا الحرارة النوعیة -٢
 .والماء متساویةالحرارة النوعیة للزیت  -٣
 .السعة الحراریة للزیت والماء متساویة  -٤
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
  : ة الشمس لنفس الفترة الزمنیة فإنألشعكمیتان متساویتان من الماء والرمل تعرضتا  - ٤
                               الرمل یسخن قبل الماء     - أ

 الماء یسخن قبل الرمل  - ب
            لزمنفي نفس ا لنفس الدرجة الرمل والماء یسخنان -ج
  اً الرمل یسخن والماء یبقى بارد -د
  

  : في ذلكالسبب العلمي 
  من الماء           كبرالحرارة النوعیة للرمل أ -١
 من الماء قلالحرارة النوعیة للرمل أ -٢
     ء متساویتان        الحرارة النوعیة للرمل والما -٣
 من الماء السعة الحراریة للرمل أكبر -٤
 

---------------------------------------------------------------------------------  
س إلى  ٢٥ْغم من الرصاص من  ٢٠٠لالزمة لرفع درجة حرارة إذا كانت كمیة الحرارة ا - ٥

 :جول فإن السعة الحراریة للرصاص  ٢٥٦س تساوي  ٣٥ْ
 س      / ْجول٢٥٦ب ـ                                س . ْكجم/ جول٢٥٦  - أ

 س. ْكجم/ جول ٢٥,٦د ـ                                      س/ ْجول ٢٥,٦ج ـ 
  

  :  عتمد على وذلك ألنھا ت
 .الحرارة الكامنة للتصعید -١
 .الحرارة الكامنة لالنصھار  -٢
 .المكافئ المیكانیكي الحراري -٣
 .الحرارة النوعیة للمادة -٤

 -------------------------------------------------------------------------------------  
 :واحدة  ء درجة سلزیوسجم من الما ١ة حرارة زمة لرفع درجالكمیة  الحرارة ال -٦
    ب ـ الحرارة النوعیة                                                                   السعة الحراریة -أ

 د ـ السعر                           ج ـ المكافئ المیكانیكي الحراري  
  

  : حیث أنھا 
 وحدة قیاس كمیة الحرارة -١
 یكي الحراري وحدة قیاس المكافئ المیكان -٢
 الحرارة النوعیة  -٣
  السعة الحراریة  -٤

 -------------------------------------------------------------------------------------  
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  : إلى الحالة عند درجة حرارة مرتفعة جدا تحولحالة من حاالت المادة ت - ٧
  البالزما -الغازیة            د -ج      السائلة               -الصلبة                    ب -أ

  
  : وذلك ألن جزیئات المادة

  .لكتروناتھا وتصبح متأینة تفقد إ -١
 .لكتروناتھا وتصبح غیر متأینة إتفقد  -٢
 .لكترونات وتصبح متأینة إتكتسب  -٣
 .لكترونات وتصبح غیر متأینة إتكتسب  -٤
 

------------------------------------------------------- -----------------------------  
  :الفراغ بـ تنتقل الحرارة في  - ٨
  الحمل واالشعاع معا -د       اإلشعاع         - التوصیل               ج - ب     الحمل        -أ

  
  :في ذلك العلمي السبب 

  الجزيء الساخن یتحرك حركة اھتزازیة موضعیة تؤثر على الجزيء المجاور  -١
 ینتقل من مكانھ ألعلى لیحل محلھ جزيء بارد الجزيء الساخن -٢
 الطاقة الحراریة تنتقل على شكل أمواج كھرومغناطیسیة  -٣
 الجزيء الساخن یبقى مكانھ دون حركة  -٤
  

 -------------------------------------------------------------------------------------  
  
العبارات أحد ) س(إلى الجسم ) ص(الجسم فانتقلت الحرارة من ) ص،س(تالمس جسمان  - ٩

  :غیر صحیح  التالیة
 )ص(أكبر من  درجة حرارة ) س(درجة حرارة    - أ

 )ص(أقل من  درجة حرارة ) س(درجة حرارة   -ب
  بعد التالمس) ص(تساوي درجة حرارة ) س(درجة حرارة  -ج
  ارتفعت ) س(انخفضت ودرجت حرارة ) ص(درجة حرارة  -د
  

  : لكالسبب العلمي في ذ
  تزداد بنفس المقدار) ص،س(طاقة حركة الجزیئات في كل من  -١
 تقل بنفس المقدار ) ص،س(طاقة حركة الجزیئات في كل من  -٢
 )ص(النقص في طاقة حركة الجزیئات ) = س(الزیادة في طاقة حركة جزیئات  -٣
 )ص(الزیادة في طاقة حركة الجزیئات ) = س(في طاقة حركة جزیئات  النقص -٤
 

----------------------------------------------------- ------------------------------  
 ١٠٠ضعت في  س وُ  ١٠٠ْدرجة حرارة  إلىغم  ٢٥٠قطعة من القصدیر كتلتھا  ُسخنت -١٠

. كجم/ جول ٤١٨٦علًما بأن الحرارة النوعیة للماء ( ، س ١٠ْ درجة حرارتھاغم من الماء 
   :فتكون درجة حرارة الخلیط ) س ْ.كجم/ جول  ٢٠٩,٣وللقصدیر ْ◌س 

  س ٢٠ْ - د         س               ١٠ْ -ج        س         ٤٠ْ -ب         س            ٣٠ْ -أ
  

  :السبب العلمي في ذلك
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  كمیة الحرارة التي فقدھا القصدیر مساویة لكمیة الحرارة التي اكتسبھا الماء -١
 كمیة الحرارة التي اكتسبھا القصدیركمیة الحرارة التي فقدھا الماء مساویة ل -٢
 الحرارة الكامنة النصھار القصدیر أكبر من الحرارة الكامنة النصھار الماء -٣
 الحرارة الكامنة النصھار القصدیر مساویة للحرارة الكامنة النصھار الماء -٤
  

---------------------------------------------------------------------------------- ---
  :یكون جوھا  تتجمد شتاءً  الباردة التي تحتوي میاًھا كثیرة األقالیم -١١

     أكثر اعتداال من المناطق الباردة األخرى  -أ
  أقل اعتداال من المناطق الباردة األخرى  -ب
  متساویة في درجة الحرارة مع المناطق الباردة األخرى -ج
  الشتاء وأكثر اعتداال في الصیف أقل اعتداال من المناطق الباردة األخرى في -د
  
  :ألن المناطق التي تحتوي میاھاً كثیرة  ذلكو
  تمتص الحرارة الكامنة لالنصھار  -١
 تطلق الحرارة الكامنة لالنصھار -٢
 تطلق الحرارة الكامنة للتصعید -٣
 تمتص الحرارة الكامنة للتصعید -٤
 

------------------------------------------------------------- ------------------------  
دون أن تتغیر درجة جول  ٨٢٤٠غم من النحاس بكمیة حرارة مقدارھا  ٤٠عند تزوید -١٢

  :فإن الحرارة الكامنة لالنصھار تساوي  تھاحرار
    كغم  .جول ٢,٠٦x٥١٠ -ب                  كغم                         /ولج ٢,٠٦x٥١٠ -أ

  جول/كجم ٢,٠٦x٥١٠ -د                                     جم      /جول ٢,٠٦x٥١٠ -ج
  

  :الالزمةالحرارة  حیث أنھا كمیة
  .واحدة غم من الماء درجة سلزیوس١ لرفع درجة حرارة -١
 .واحدة الجسم كلھ درجة سلزیوس لرفع درجة حرارة -٢
 .حرارةكغم من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند نفس درجة ال ١لتحویل  -٣
  .من المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة عند نفس درجة الحرارةكغم  ١لتحویل  - ٤
  

 -----------------------------------------------------------------------------------  
  :المواد التالیة یحتوي على حرارة أعلى أحد -١٣ 
  اً الماء المغلي وبخاره مع -د         الثلج  -ج      المغلي بخار الماء -ب  الماء المغلي       -أ

  
  :السبب العلمي في ذلك

  .یطلق حرارة التصعید الكامنة  -١
 .یطلق حرارة االنصھار الكامنة  -٢
 .یمتص حرارة التصعید الكامنة  -٣
 .الكامنةیمتص حرارة االنصھار  -٤

---------------------------------------------------------- ---------------------------  
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  في أي فترة تثبت درجة الحرارة ، الشكل التالي یمثل تسخین الماء -١٤
  مًعا) ب+أ(  - د            ع ل  -ج           ص ع  -ب         س ص  -أ

  
  : ثبات درجة الحرارةالسبب العلمي ل

  .سائل  جلید إلى ماءالل تحو -١
 . إلى  جلیدالسائل ماء الل تحو -٢
 .ماء  إلى بخارالسائل ماء الل حوت -٣
 .إلى ماء سائل  ماءالل بخار تحو -٤
  
  

 -------------------------------------------------------------------------------------  
 :مقدار الشغل الالزم إلنتاج سعر من الحرارة  -١٥

  ب ـ الحرارة الكامنة لإلنصھار                                  أـ المكافئ المیكانیكي الحراري 
  الحرارة النوعیةد ـ                                               ج ـ السعة الحراریة   

  
  

  : العالم جول على المبادئ العلمیة التالیة ما عدا  اعتمدحیث 
 تحویل الحرارة إلى شغل میكانیكي  -١
 مبدأ حفظ الطاقة  -٢
 لى حرارة تحویل الشغل المیكانیكي إ -٣
 التحویل من وحدة الطاقة المیكانیكیة إلى وحدة الطاقة الحراریة  -٤
 

 -------------------------------------------------------------------------------------  
 : لطھي الطعام في األفران نستخدم األواني المصنوعة من  -١٦

  د ـ الحدید          منیوم    ج ـ األل       ب ـ البایركس                 أ ـ الزجاج  
  

  : ذلك في السبب العلمي 
 معامل التمدد الطولي لھا كبیر  -١
 معامل التمدد الطولي لھا قلیل  -٢
 معامل التمدد الحجمي لھا كبیر  -٣
 معامل التمدد الحجمي لھا قلیل -٤
 

---------------------------------------------------------------------- ---------------  
 ٢٠متر سخن على لھب بحیث زادت درجة حرارتھ بمقدار  ٠,٥قضیب من النحاس طولھ  -١٧

فإن معامل التمدد الطولي ، متر  ٥-١٩x١٠و كانت الزیادة في طول القضیب  درجة سلزیوس
  :للنحاس ھو 

  س       ٦ْ-١,٩x١٠  -دكجم     /س  ٦ْ-١٩x١٠ - ج     ١-س  ٦ْ-١٩x١٠  - بس       ٦ْ-١٩x١٠   - أ
  : الزیادة في حیث أن معامل التمدد الطولي ھو

 .واحدة  درجة حرارتھا درجة سلزیوسم  من المادة الصلبة عند رفع ١طول  -١
 .واحدة  سلزیوسم  من المادة الصلبة عند رفع درجة حرارتھا درجة ٢طول  -٢
  .واحدة  سلزیوسمن المادة السائلة عند رفع درجة حرارتھا درجة   ٣م١حجم  -٣



١١٨ 
 

 .واحدة  سلزیوسعند رفع درجة حرارتھا درجة  صلبةمن المادة ال ٢م١ ساحةم -٤
 -------------------------------------------------------------------------------------  

في الشكل التالي العالقة بین الزیادة في حجم السائل ودرجة الحرارة   -١٨
 :عالقة 

         عكسیة      -ب                                       طردیة           - أ
 ثابتة -د                                    عشوائیة            -ج
              

  : حیث أنھا تعتمد على 
 نوع مادة السائل  -١
 حجم السائل  -٢
 في درجة الحرارة  االرتفاع -٣
 جمیع ما سبق  -٤

 ------------------------------------ -------------------------------------------------  
 س ٢٥ْبمقدار درجة حرارتھ  لوء بالزیت سخن على لھب بحیث زادتمم ٣سم  ١٠٠حجمھ  قدور -١٩

مع إھمال الزیادة في حجم الدورة فإن معامل التمدد  ٣م٧-٧,٢٥x١٠حیث بلغ حجم الزیت المتدفق
  : الحجمي 

  ١-س ْ ٤-٢,٩x١٠ ب ـ                                                  س ٤ْ-٢,٩x١٠أ ـ 
  س ٤ْ- ٢٩x١٠د ـ                                           كجم/س ٤ْ- ٢,٩x١٠ج ـ 
       
  :  و الزیادة فيحیث أن معامل التمدد الحجمي ھ      

 .واحدة  وسم  من المادة الصلبة عند رفع درجة حرارتھا درجة سلزی١طول  -١
 .واحدة  وسمن المادة الصلبة عند رفع درجة حرارتھا درجة سلزی  ٢م١ل طو -٢
 .واحدة  وسمن المادة السائلة عند رفع درجة حرارتھا درجة سلزی  ٣م١حجم  -٣
 .واحدة وس عند رفع درجة حرارتھا درجة سلزی صلبةمن المادة ال ٢م١ مساحة -٤

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

 : التي تقل عن  عند درجة الحرارةیشذ الماء عند التبرید  -٢٠
  د ـ صفر ْس    س  ١٠ْج ـ     س  ٤ْب ـ     س ٥ْأ ـ 
  

  : ذلك السبب العلمي في 
 و تقل كثافتھ فیرتفع ألعلى یزداد حجمھ  -١
 یقل حجمھ و تزداد كثافتھ فیرتفع ألعلى  -٢
 ھ فیرتفع ألعلى یزداد حجمھ و كثافت -٣
 یقل حجمھ وتقل كثافتھ -٤

 -------------------------------------------------------------------------------------  
 :تنظیم درجة الحرارة في ستخدم أي من األجھزة الكھربائیة التالیة ت -٢١

  األمیتر د ـ    ج ـ المكثف    یرموستات        ب  ـ الث     أ ـ میزان الحرارة 
  

  :  لفلزین وذلك ألنھ یتركب من شریط ثنائي
 مختلفین أطوالھم متساویة  -١
 متشابھین أطوالھم متساویة  -٢
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 مختلفین أطوالھم مختلفة  -٣
 متشابھین أطوالھم مختلفة  -٤

 -------------------------------------------------------------------------------------  
 : رجة الحرارة یستخدم في قیاس د -٢٢

  د ـ البارومتر  ج ـ الھیجرومتر      ب ـ المانومتر   أ ـ الثیرمومتر
  

  : حیث أن المبدأ العلمي الذي یقوم علیھ 
 تغیر كتلة السائل بالحرارة  -١
 تمدد السائل بالحرارة  -٢
 تغیر التوتر السطحي للسائل بالحرارة  -٣
 في األنابیب الشعریة ارتفاع السائل تغیر  -٤

-------------- -----------------------------------------------------------------------  
 :أقل درجة حرارة یمكن الوصول إلیھا نظریاً   -٢٣

  الصفر المطلقب ـ          صفر سلزیوس –أ 
   )س ْ ٥٠-( -د                )س ١٠٠ْ-(ـ   ج
  

  :السبب العلمي في ذلك
 تزداد حركة جزیئات المادة -١
 ات المادةتقل حركة جزیئ  -٢
 تبقى حركة جزیئات المادة ثابتة  -٣
  تتوقف جمیع جزیئات المادة عن الحركة  -٤

 -------------------------------------------------------------------------------------  
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  )6(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  المحترم..........    ...................................../ السید

  

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته   

  

  :یقوم الباحث  بإجراء دراسة بعنوان

  

أثر توظیف نموذج درایفر في تصویب التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف "

  "العاشر األساسي

تدریس من الجامعة وهي دراسة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التربیة تخصص مناهج وطرق 

  اإلسالمیة بغزة 

واستلزم ذلك إعداد اختبار لتشخیص التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة بناء على أداة تحلیل المحتوى 

  .لوحدة الحرارة من كتاب العلوم العامة للصف العاشر األساسي 

  :وذلك من حیثلذا أرجو من سیادتكم التفضل بتحكیم االختبار لتحدید مدى صدق هذا االختبار 

  .مدى شمولیة الداللة اللفظیة للمفاهیم العلمیة  -١

 .مدى شمولیة االختبار للمفاهیم العلمیة بوحدة الحرارة  -٢

 .مدى ارتباط المفاهیم بالتفسیرات المقترحة  -٣

 .مدى الصحة العلمیة واللغویة لفقرات االختبار  -٤

 .إمكانیة التعدیل أو اإلضافة بما ترونه مناسبا  -٥

  

  شاكرا لكم حسن تعاونكم وداعیا المولى عز وجل أن یكون ذلك في میزان حسناتكم           

  

  

  

  الباحث

  زاهر محمد الغمري
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  )7(ملحق رقم 

لدى طالب  أسماء السادة محكمي االختبار التشخیصي للتصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة

 الصف العاشر األساسي

الدرجة  اإلسم م

 العلمیة

 مكان العمل التخصص

 الجامعة اإلسالمیة مناهج وطرق تدریس الریاضیات أستاذ عزو إسماعیل عفانة. د.أ .١

 جامعة األقصى مناهج وطرق تدریس العلوم أستاذ محمود األستاذ. د.أ .٢

  جامعة األقصى مناهج وطرق تدریس العلوم أستاذ مشارك یحیى أبو جحجوح. د .٣

 )عمید كلیة التربیة(

 جامعة األقصى مناهج وطرق تدریس العلوم اذ مشاركأست تیسیر نشوان. د .٤

 الجامعة اإلسالمیة  مناهج وطرق تدریس العلوم أستاذ مشارك  صالح الناقة. د .٥

 الجامعة اإلسالمیة مناهج وطرق تدریس الریاضیات أستاذ مشارك إبراهیم األسطل. د .٦

 امعة األقصىج مناهج وتكنولوجیا التعلیم أستاذ مشارك فؤاد عیاد . د .٧

مدیر مدرسة ذكور النصیرات  مناهج وطرق التدریس دكتوراة إبراهیم حمادة . د .٨

 )ب(اإلعدادیة 

 مدارس وكالة الغوث مناهج وطرق تدریس العلوم ماجستیر محمد العریان. أ .٩

 وزارة التربیة والتعلیم مناهج وطرق تدریس العلوم ماجستیر زاهر نمر فنونة. أ .١٠

 وزارة التربیة والتعلیم فیزیاء - علوم ماجستیر كمال صبحي الریفي. أ .١١

 مشرف في وكالة الغوث علوم بكالوریوس محمد العطار. أ .١٢

مشرف في وزارة التربیة  كیمیاء - علوم  بكالوریوس أحمد أبو جریبان . أ .١٣

 والتعلیم

التربیة مشرف في وزارة  أحیاء - علوم بكالوریوس خالد أبو رجیلة . أ .١٤

 والتعلیم
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  المحترم...............................................    / السید

  

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته   

  

  :یقوم الباحث  بإجراء دراسة بعنوان

  

هیم العلمیة لدى طالب الصف أثر توظیف نموذج درایفر في تصویب التصورات الخاطئة للمفا"

  "العاشر األساسي

وهي دراسة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التربیة تخصص مناهج وطرق تدریس من الجامعة 

  اإلسالمیة بغزة 

التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة لوحدة الحرارة من  لتعدیل وأعد الباحث لهذا الغرض دلیل المعلم

  . الجزء الثاني لعاشر األساسيكتاب العلوم العامة للصف ا

  : دلیل المعلم في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حیثلذا أرجو من سیادتكم التفضل بتحكیم 

  . تنفیذ الدروس حسب نموذج درایفر -١

 . مطابقته للمنهاج -٢

 . مناسبة األهداف السلوكیة للدروس -٣

 . مناسبة محتوى الدلیل -٤

  

 

 

  عیا المولى عز وجل أن یكون ذلك في میزان حسناتكمشاكرا لكم حسن تعاونكم ودا           

  

  

  الباحث

  زاهر محمد الغمري
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 أسماء السادة محكمي دلیل المعلم 

الدرجة  اإلسم م

 العلمیة

 مكان العمل التخصص

 مدارس وكالة الغوث مناهج وطرق تدریس العلوم ماجستیر محمد العریان. أ .١

 وزارة التربیة والتعلیم مناهج وطرق تدریس العلوم ستیرماج زاهر نمر فنونة. أ .٢

 مشرف في وكالة الغوث علوم بكالوریوس محمد العطار. أ .٣

مشرف في وزارة التربیة  كیمیاء - علوم  بكالوریوس أحمد أبو جریبان . أ .٤

 والتعلیم

مشرف في وزارة التربیة  أحیاء - علوم بكالوریوس خالد أبو رجیلة . أ .٥

 علیموالت

 مدارس الحكومة علوم  بكالوریوس عبد المجید ثابت. أ .٦
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  في االختبار البعدي الدراسة مجموعةالتصورات الخاطئة لدى 

  

  المفهوم

  

  التصورات الصحیحة

  

  التصورات الخاطئة

  التدریس بعدنسبة الشیوع 

العینة   الضابطة  التجریبیة

  ككل

  

یة كم

  الحرارة

عند تسخین الماء الفاتر في وعائین 

أحدهما صغیر واآلخر كبیر فإن الماء 

في الوعاء الصغیر یسخن قبل الماء 

  في الوعاء الكبیر

عند تسخین الماء الفاتر في وعائین 

أحدهما صغیر واآلخر كبیر فإن 

الماء في الوعاء الكبیر یسخن قبل 

  الماء في الوعاء الصغیر

  

36.36%  

  

39.39%  

  

37.87%  

درجة 

  الحرارة

طاقة جزیئات المادة متغیرة بشكل دائم 

  بسبب تغیر سرعتها

تمتلك جمیع جزیئات المادة نفس 

  الطاقة الحركیة

57.57%  81.81%  69.69%  

  

  السعة

  الحراریة

عند تسخین كتلتین متساویتین من 

الماء والزیت لرفع درجة حرارتهما درجة 

بل سلزیوس واحدة فإن الزیت یسخن ق

الماء ألن السعة الحراریة للزیت أقل 

  من الماء

عند تسخین كتلتین متساویتین من 

الماء والزیت لرفع درجة حرارتهما 

درجة سلزیوس واحدة فإن الزیت 

یسخن قبل الماء ألن السعة الحراریة 

  للزیت أكبر من الماء

  

21.21%  

  

54.54%  

  

37.87%  

  

  الحرارة

  النوعیة

اء والرمل كمیتان متساویتان من الم

تعرضتا ألشعة الشمس لنفس الفترة الزمنیة 

ن الحرارة فإن الرمل یسخن قبل الماء أل

  الماءالنوعیة للرمل أقل من 

كمیتان متساویتان من الماء والرمل 

تعرضتا ألشعة الشمس لنفس الفترة 

الزمنیة فإن الرمل یسخن قبل الماء ألن 

  الحرارة النوعیة للرمل أكبر من الماء 

  

18.18%  

  

57.57%  

  

37.87%  

  السعة

  الحراریة

تعتمد السعة الحراریة للمادة على 

  الحرارة النوعیة للمادة

تعتمد السعة الحراریة للمادة على 

  الحرارة الكامنة لالنصهار 

63.63%  90.90%  77.26%  

  

  السعر

السعر هو كمیة الحرارة الالزمة لرفع 

جم من الماء درجة ١درجة حرارة 

  سلزیوس واحدة

سعر هو كمیة الحرارة الالزمة لرفع ال

كجم من المادة درجة ١درجة حرارة 

  سلزیوس واحدة

  

60.60%  

  

72.72%  

  

66.66%  

  

  البالزما

البالزما حالة من حاالت المادة تحدث 

عند درجات حرارة عالیة حیث تفقد 

  المادة جمیع إلكتروناتها لتصبح متأینة

البالزما حالة من حاالت المادة 

جات حرارة عالیة حیث تحدث عند در 

  تكتسب المادة إلكترونات 

  لتصبح متأینة

  

27.27%  

  

63.63%  

  

45.45%  
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  اإلشعاع
تنتقل الحرارة في الفراغ بالحمل   تنتقل الحرارة في الفراغ باإلشعاع 

  واإلشعاع معا 

18.18%  75.75%  46.96%  

  

  االتزان

  الحراري

فانتقلت ) ص،س(إذا تالمس جسمان 

إلى الجسم ) ص(الحرارة من الجسم 

فإن النقص في طاقة حركة ) س(

تساوي الزیادة في طاقة ) ص(جزیئات 

  )س(حركة جزیئات 

فانتقلت ) ص،س(إذا تالمس جسمان 

إلى الجسم ) ص(الحرارة من الجسم 

فإن النقص في طاقة حركة ) س(

تساوي الزیادة في طاقة ) س(جزیئات 

  )ص(حركة جزیئات 

  

51.51%  

  

81.81%  

  

66.66%  

  

  زاناالت

  الحراري

عند وضع قطعة من القصدیر درجة 

س في إناء من الماء  ْ ١٠٠حرارتها 

س فإن كمیة الحرارة  ْ ١٠درجة حرارته 

التي اكتسبها الماء مساویة لكمیة 

  الحرارة التي فقدتها قطعة القصدیر

عند وضع قطعة من القصدیر درجة 

س في إناء من الماء  ْ ١٠٠حرارتها 

كمیة س فإن  ْ ١٠درجة حرارته 

الحرارة التي فقدها الماء مساویة 

لكمیة الحرارة التي اكتسبتها قطعة 

  القصدیر 

  

  

57.57%  

  

  

90.90%  

  

  

74.23%  

  

  الحرارة

  الكامنة

  لالنصهار

األقالیم الباردة التي تحتوي میاها كثیرة 

تتجمد شتاء یكون جوها أكثر اعتدال 

من المناطق الباردة األخرى ألنها 

  نة لالنصهارتطلق الحرارة الكام

األقالیم الباردة التي تحتوي میاها كثیرة 

تتجمد شتاء یكون جوها أكثر اعتدال 

من المناطق الباردة األخرى ألنها 

  تمتص الحرارة الكامنة لالنصهار

  

48.48%  

  

72.72%  

  

60.60%  

  الحرارة

  الكامنة

  لالنصهار

الحرارة الكامنة لالنصهار هي كمیة 

لحالة الحرارة لتحویل المادة من ا

الصلبة إلى الحالة السائلة عند نفس 

  درجة الحرارة 

الحرارة الكامنة لالنصهار هي كمیة 

الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

  الجسم كله درجة سلزیوس واحدة 

  

57.57%  

  

84.84%  

  

71.20%  

الحرارة 

  الكامنة

  للتصعید

تأثیر بخار الماء أشد من الماء المغلي 

  انعند مالمسته لجسم اإلنس

ال یختلف تأثیر الماء المغلي أو 

  بخاره عند مالمسته لجسم اإلنسان 

54.54%  60.60%  57.57%  

 الحرارة

  الكامنة

  للتصعید

تثبت درجة الحرارة عند تحول الجلید 

  إلى ماء

تثبت درجة الحرارة عند تحول الماء 

  السائل إلى جلید 

45.45%  63.63%  54.54%  

  المكافئ

  المیكانیكي

  الحراري

المكافئ المیكانیكي الحراري یتم في 

  تحویل الشغل میكانیكي إلى حرارة 

في المكافئ المیكانیكي الحراري یتم 

  تحویل الحرارة إلى شغل میكانیكي 

66.66%  84.84%  75.75%  
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  معامل

  التمدد

  الطولي

لطهي الطعام نستخدم األواني 

المصنوعة من البایركس ألن معامل 

  التمدد الطولي لها صغیر

الطعام نستخدم األواني  لطهي

المصنوعة من البایركس ألن معامل 

  التمدد الطولي لها كبیر

  

24.24%  

  

75.75%  

  

49.99%  

  معامل

  التمدد

  الطولي

  

الزیادة في معامل التمدد الطولي هو 

من المادة الصلبة عند رفع  م١طول 

  درجة حرارتها درجة سلزیوس واحدة

الزیادة في معامل التمدد الطولي هو 

من المادة السائلة عند رفع  ٣م١م حج

  درجة حرارتها درجة سلزیوس واحدة 

  

72.72%  

  

84.84%  

  

78.78%  

  معامل

  التمدد

  الحجمي

العالقة ببین الزیادة في حجم السائل 

  ودرجة الحرارة عالقة طردیة

العالقة ببین الزیادة في حجم السائل 

  ودرجة الحرارة عالقة عكسیة 

15.15%  81.81%  48.48%  

  املمع

  التمدد

  الحجمي

الزیادة في معامل التمدد الحجمي هو 

من المادة السائلة عند رفع  ٣م١حجم 

  درجة حرارتها درجة سلزیوس واحدة

الزیادة في معامل التمدد الحجمي هو 

من المادة الصلبة عند رفع  م١طول 

  درجة حرارتها درجة سلزیوس واحدة

  

36.36%  

  

84.84%  

  

60.60%  

  شذوذ

  الماء

ماء عند درجة الحرارة التي تقل یشذ ال

س ألن الحجم یزداد والكثافة  ْ ٤عن 

  تقل

یشذ الماء عند درجة الحرارة التي تقل 

عن صفرْ س ألن الحجم والكثافة 

  یتناقصان 

66.66%  84.84%  75.75%  

  الشریط

  الثنائي

  الفلزي

یتركب الشریط الثنائي الفلزي من فلزین 

  مختلفین أطوالهم متساویة

ریط الثنائي الفلزي من یتركب الش

  فلزین مختلفین أطوالهم مختلفة 

48.48%  78.78%  63.63%  

  الثیرمومتر
المبدأ العلمي للثیرمومتر هو تمدد 

  السائل بالحرارة

المبدأ العلمي للثیرمومتر هو تغیر 

  ارتفاع السائل في األنابیب الشعریة 

36.36%  72.72%  54.54%  

  الصفر

  المطلق

ل إلیها نظریا أقل درجة یمكن الوصو 

حیث تتوقف جمیع جزیئات المادة عن 

  الحركة

أقل درجة یمكن الوصول إلیها نظریا 

  حیث تقل حركة جزیئات المادة

36.36%  75.75%  56.05%  
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                               غزة -اإلســــالمیــــة الجــــامعــة

  العلیـــــا الــــدراســــــات ةعمــــــاد

   الـــــتــــــــــربـــــیـــــــة كـــــــــــلــــیـــــــــة

  التدریس وطرق المناهج قسم

  
  
  
  

  دلیل المعلم وفقاً لنموذج درایفر 
  

  في مادة العلوم العامة ) الحرارة(الوحدة الثامنة 
  الجزء الثاني - للصف العاشر األساسي

  
  

  :حثباال إعداد

  الغمري محمد زاهر

  

  : إشراف

  فتحیة صبحي اللولو. د.أ

  

  

  ه١٤٣٥ – م ٢٠١٤
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  :مقدمة

  :الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین أما بعد 

  .،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته: ة /أخي المعلم

ة على الصف العاشر المقرر " الحرارة " والمختص بوحدة ، إن دلیل المعلم الذي بین یدیك

األساسي من الفصل الدراسي الثاني یقدم بعض اإلرشادات التي توضح وتسهل العمل أثناء 

تدریس الوحدة وتدفع العملیة التعلیمیة في االتجاه الصحیح من خالل تدریس الطالب وفق نموذج 

  .درایفر في تعدیل التصورات الخاطئة للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف العاشر

  :ویتضمن الدلیل على  

 .تعریف نموذج درایفر -١

 .خطوات نموذج درایفر  -٢

 .أهداف تدریس الوحدة  -٣

 ).جدول توزیع الحصص(التوزیع الزمني للوحدة  -٤

 .خطة السیر في تدریس الوحدة -٥
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 :تعریف نموذج درایفر - ١

ظهار مجموعة إجراءات تعلیمیة تعلمیة تسیر بصورة منظمة بحیث تبدأ بالتوجیه وإ 

األفكار وٕاعادة صیاغتها وتطبیقها على مواقف جدیدة في وحدة الحرارة ثم مراجعة أخیرة لیدرك 

  .الطالب الفهم الصحیح للمفهوم

  

 :خطوات نموذج درایفر - ٢

، والتي تستند فیه على الفلسفة البنائیة تعلیمیاً  نموذجاً  (Roslind Driver) وضعت

 : كما یلي هيو  ،لتسهیل إحداث التغییر المفاهیمي

  

  :Orientation التوجیه -١

بعرض األنشطة أو النماذج عن المحتوى أو الموضوع  علموفي هذه المرحلة یقوم الم

ن تعلموها أو ألكون من المعلومات العلمیة التي سبق و متنحوها وتهیئة ما ی طالبلتوجیه أفكار ال

 ماذا سیدرسون؟ طالبال أثارت اهتمامهم وحفزتهم على التفكیر، أي توجیه مختصر لتعریف

أن یحدد كیف یدخل في الدرس بما  المعلم یجبن في هذا الصدد إلى أن یویشیر بعض التربوی

للتعلم ویحفز فضولهم العلمي، ویمكن أن تكون على شكل أنشطة ینجزها  لطالبیر دافعیة ایث

ید، وتشویقهم للدرس الجد طالبذه المرحلة تهیئة أذهان اللذا فالغرض األساسي من ه. مأمامه

 .إلیه

  

  :Elicitation & ideas إظهار الفكرة -٢

 األخطاء المفاهیمیة كي یظهرواعلى األسئلة من األفكار الموجودة لدیهم طالب یجیب ال

 لطالبمجموعة من األسئلة التي تساعد على إظهار ما لدى ا المعلمففي هذه المرحلة یعد  ،لدیهم

لإلجابة علیها، وتتضمن كل المجموعات إلى جمیع من معلومات، خالل وقت محدد یوجهها 

صرف جزء كبیر من الوقت  معلملذا فعلى ال. طالب یتناقشون فیما بینهم) ٤- ٣(مجموعة 

، وتوقع المبررات التي یمكن أن یلجأ إلیها هؤالء في طالبلتشخیص األفكار الخاطئة لدى ال

  .الدفاع عن أفكارهم الخاطئة

لتقویة إدراكهم  بأنفسهم جیعهم في تفسیر ظاهرة أو إجراء تجربةفرصة لتش طالبلل ىعطوقد یُ 

  .الطالب والمعلمالحسي، وٕابراز نقاط القوة والضعف لخلق تفاعل وتوافق معنوي بین 

  



١٣٢ 
 

  :Restructuring of ideas إعادة صیاغة األفكار -٣

شطة في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار واآلراء وٕاجراء األن طالبیشترك ال

 .لتخلي عنها وتغیرهااة وأخطائهم المفاهیمیة، وتقبلهم والتجارب، وٕادراكهم المعاني المتضارب

سوء فهم من خالل عرض المفاهیم إلى وجود عقبات تسبب  طالبصل الوفي هذه المرحلة یتو 

ما  جریب وعمل أنشطة یكتشف من خاللهافراد مجموعته من خالل التأفیحاول تعدیل أفكاره مع 

ض كل عرِ تُ كه في بنیته المعرفیة وما قد توصل إلیه فیعید صیاغة األفكار صیاغة صحیحة و یمتل

  .تقویمًا لهذه الخطوة امجموعة لنتائجه

شفون وقیامهم بمقارنته مع غیرها من تبإعادة صیاغة ما یسمعون أو ما یك لطالبإن قیام ا

 .بما یعطي نتائج مثمرة نتائج، ما یحملهم على إدارة أفكارهم والتأمل فیها، وتحسینها

  

  :Application of ideas تطبیق األفكار -٤

وفة بناء أو صیاغة األفكار الجدیدة باستعمالها من جدید في مواقف مأل لطالبیعزز ا

للمعلومات التي حصل علیها في المرحلة السابقة، لزیادة  طالبوجدیدة من خالل تطبیق ال

 طالبالنقاط التي لم یستوعبها ال للوقوف على تلك معلابها ووضوحها لدیه، ویساعد الماستیع

 .استیعابًا جیداً 

لتعلم  ولهذه المرحلة أهمیة كبیرة من الناحیة السیكولوجیة، فهي تثبت المعلومات وتعززها وتهیئها

فجمیع ما یتم تعلمه في . بنفسه وتمنحه قوة للمضي في تعلم آخر طالبجدید مما یزید ثقة ال

 وسیلة لتسهیل الحیاة العملیة واالستفادة من جمیع إمكانیاتها المدرسة ما هو إال

  

  :Review of ideas مراجعة التغییر في األفكار - ٥

مجموعة من  علمعابهم لألفكار من خالل طرح المواستی طالبتحسن أداء الیعكس مدى 

مدى  طالباألسئلة تخص المفاهیم التي سبق ذكرها خالل الدرس، للتعرف من خالل إجابات ال

أخطائهم ومحاولة  إلىاستیعاب وتعدیل األفكار مقارنة باإلجابات األولیة، فضًال عن تنبیههم 

 .تصحیحها

 ثر كبیر في تحسین عملیة التعلم، فهي تثبت المعاني،أ من قبل الطالبللتغذیة الراجعة 

 طالبفهم الخاطئ، كما تزید ثقة الب الواالرتباطات المرغوبة فیها وتصحح األخطاء، وتهذ

  .بنتاجاته وتدفعه لتركیز جهوده وانتباهه، مما یزید من احتفاظه بالمادة التعلیمیة لفترة طویلة

  



١٣٣ 
 

 :أهداف تدریس الوحدة - ٣

  :أهداف الفصل األول

ُیتوقع من الطالب بعد دراسته لموضوع كمیة الحرارة وٕاجراء النشاطات التعلیمیة الواردة في هذا 

  : الفصل أن یصبح قادرًا على

 یمیز بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة أن .  

  أن یوضح المقصود بالسعة الحراریة والحرارة النوعیة لجسم ما . 

  أن یحل مسائل حسابیة على السعة الحراریة للمادة. 

  أن یفسر بعض الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة النوعیة. 

  یئات المادة أن یبین العالقة بین درجة الحرارة والطاقة الحركیة لجز. 

  أن یمیز بین حاالت المادة. 

  أن یحمد اهللا عز و جل على نعمة الحرارة.  

  

  :ثانيأهداف الفصل ال 

ُیتوقع من الطالب بعد دراسته لموضوع االتزان الحراري وٕاجراء النشاطات التعلیمیة الواردة في 

  : هذا الفصل أن یصبح قادرًا على

 لیًا  أن یستنتج مفهوم االتزان الحراري عم. 

  المكافئ ، الحرارة الكامنة للتصعید ، أن یوضح المقصود بالحرارة الكامنة لالنصهار

 .المیكانیكي الحراري 

 أن یربط العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة في منحنى التسخین للماء.  

  

  :ثالثأهداف الفصل ال

ٕاجراء النشاطات التعلیمیة الواردة ُیتوقع من الطالب بعد دراسته لموضوع تمدد المواد بالحرارة و 

  :في هذا الفصل أن یصبح قادرًا على

  أن یوضح المقصود بمعامل التمدد الطولي والحجمي للمواد.  

 أن یستنتج العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الطولي والحجمي للمواد. 

  أن یحل مسائل حسابیة على التمدد الطولي والحجمي للمواد. 



١٣٤ 
 

 ض الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالتمدد الحراري أن یفسر بع. 

  أن یفسر ظاهرة شذوذ الماء. 

  أن یذكر َنص قانون شارل. 

 

 ):جدول توزیع الحصص(التوزیع الزمني للوحدة  - ٤

  عدد الحصص  الفصل  الوحدة

  )الثامنة(

  الحرارة

  ٥  كمیة الحرارة : األول

  ٦  االتزان الحراري: الثاني

  ٦  اد بالحرارةتمدد المو : الثالث

  ١٧  الـمـجـمــــــــــــــــوع

 

 :خطة السیر في الدرس  - ٥

  :وقد تضمنت خطة كل درس على ما یلي 

  األهداف السلوكیة  -١

 المتطلبات األساسیة  -٢

 البنود االختباریة  -٣

 األدوات والمواد المستخدمة  -٤

 خطوات السیر في الدرس  -٥

 ورقة عمل  -٦

  

  

  

  

  

  

  



١٣٥ 
 

  میة الحرارةدرجة الحرارة وك/ الدرس األول

  :األهداف السلوكیة

  :یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على أن 

 یمیز بین مفهومي درجة الحرارة وكمیة الحرارة.  

  

  :المتطلبات األساسیة

  یذكر مفهوم الحرارة   -١

 یوضح ماذا یحدث عند تسخین جسم ما -٢

 یحدد األداة المستخدمة لقیاس درجة الحرارة -٣

  

  :ختباریةالبنود اال

  :أكمل ما یلي

  ............. . الحرارة شكل من أشكال  -١

 .كمیة من الحرارة .............. عند تسخین جسم ما فإنه  -٢

 . كمیة من الحرارة ............... عند تبرید جسم ما فإنه  -٣

 .لقیاس درجة الحرارة .............. یستخدم  -٤

  

  :األدوات والمواد المستخدمة 

ماء  –وعائین مختلفین في الحجم  –الطباشیر  –السبورة  –الدفتر المدرسي  –سي الكتاب المدر 

  .ورقة عمل  –ساعة إیقاف  –لهب بنسن  –زیت  –

  :خطوات السیر في الدرس

إثارة دافعیة الطالب للتعلم وتهیئة أذهانهم وتشویقهم للدرس من خالل النشاط : التوجیه  -١

  : التالي 

  : لتالي كؤوس كما في الشكل ا ٣لدیك 

ضع یدك الیمنى في كأس الماء الساخن ویدك الیسرى  - 

   .في كأس الماء البارد لفترة من الزمن 



١٣٦ 
 

 ارفع یدیك من الكأسین ثم ضعهما معًا في كأس الماء الفاتر ماذا تشعر ؟ فسر ما حدث ؟ - 

  طالب ویحدد قائد لكل مجموعة ) ٤-٣(ُیقسم الطالب إلى مجموعات في كل مجموعة من 

  

  من خالل طرح أسئلة على الطالب ومناقشتها بأسلوب  التعلم التعاوني : األفكارإظهار  -٢

  ما المقصود بمفهوم الحرارة؟  -١

 ماذا یعني أن جسم أسخن من جسم آخر؟ -٢

 هل یعني أن كمیة الحرارة للجسم األسخن أكثر من كمیة الحرارة للجسم األقل سخونة؟  -٣

 ما المقصود بكمیة الحرارة ؟ -٤

 الحرارة؟ ما المقصود بدرجة -٥

من خالل تلك األسئلة یحصل الباحث على تغذیة راجعة من الطالب عن معرفتهم لمحتوى 

  الدرس

  

  :إعادة صیاغة األفكار - ٣

) ١(یشترك الطالب في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار من خالل إجراء نشاط 

  .في الكتاب المدرسي حیث یتم التقویم من خالل متابعة األداء  ١٠١صفحة 

بعد قیام الطالب بتنفیذ النشاط یتم توزیع ورقة عمل تتضمن األسئلة التي تم طرحها على  

  .الطالب لیجیبوا عنها مصححین األفكار والمفاهیم الخاطئة لدیهم 

  

 : تطبیق األفكار - ٤

  تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة 

قوم بتسخین الماء في كل من الوعائین بمصدر عند تسخین وعائین مختلفین في الحجم ون - 

 حراري ولمدة خمس دقائق ماذا تالحظ ؟ فسر اجابتك ؟

  

 ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار  - ٥

 أكمل ما یلي: 

  ............................ .عند تسخین جسم ما فإن درجة الحرارة  -١



١٣٧ 
 

  ............... .........العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة هي  -٢

  عرف ما یلي: 

  ................................................................  كمیة الحرارة  -١

 ................................................................درجة الحرارة -٢

 رارة للجسم ما المقصود أن جسمًا ما أسخن من جسم آخر ؟ وهل یعني ذلك أن كمیة الح

 األسخن أكثر من كمیة الحرارة للجسم األقل سخونة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٨ 
 

  )١(ورقة عمل رقم 

  درجة الحرارة وكمیة الحرارة: الدرس األول

  یمیز بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة: الهدف

  مكعبات ثلج - ماء ساخن –وعائین مختلفین في الحجم : األدوات والمواد الالزمة

   :ت العملخطوا

  .خذ وعائین مختلفي الحجم وامألهما بالماء الساخن -١

 .مكعبات ثلج في كل من الوعائین  ٣ضع  -٢

 ماذا تالحظ ؟، انتظر دقیقتین  -٣

  ما العالقة بین كمیة الحرارة وكتلة الماء ؟ -٤

  :االستنتاج

  :من خالل النشاط السابق توصلت إلى ما یلي

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

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

  :تحلیل البیانات

 .........................تتوقف كمیة الحرارة التي یكتسبها الجسم على   - أ

  ............................على انتقال الحرارة من جسم آلخر یتوقف   - ب

  ..........بینما وحدة قیاس كمیة الحرارة هي ........... وحدة قیاس درجة الحرارة هي  - ج

  ..................................العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة عالقة  -د

  

  :التفسیرات الصحیحة

  :علل لما یلي 

  .رارة مفهومان مختلفانكمیة الحرارة ودرجة الح

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

  

  

  

  



١٣٩ 
 

 السعة الحراریة والحرارة النوعیة/ ثانيالدرس ال

  :األهداف السلوكیة

  : أن یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على

  الحراریة للمادةیوضح المقصود بالسعة. 

 یستنتج مفهوم الحرارة النوعیة للمادة. 

 یفسر ظاهرة نسیم البر والبحر. 

 یذكر المقصود بالُسعر الحراري. 

  

  :المتطلبات األساسیة

    یذكر المقصود بدرجة الحرارة -١

 یذكر المقصود بكمیة الحرارة -٢

  

 :البنود االختباریة

 :عرف ما یلي

  ...........................................:.....................درجة الحرارة -١

 : ................................................................كمیة الحرارة -٢

 

 :األدوات والمواد المستخدمة 

ماء  –في الحجم  متساویینوعائین  –الطباشیر  –السبورة  –الدفتر المدرسي  –الكتاب المدرسي 

  ورقة عمل  -میزان حرارة  –ساعة وقف  –زیت –

  

  :خطوات السیر في الدرس

إثارة دافعیة الطالب للتعلم وتهیئة أذهانهم وتشویقهم للدرس من خالل النشاط :  التوجیه -١

  : التالي 

  طالب ویحدد قائد لكل مجموعة ) ٤-٣(إلى مجموعات في كل مجموعة من الطالب یقسم. 

  زیت ؟ ٣سم ٢٠٠س به ماء أم كأ ٣سم ٢٠٠أیهما یسخن أسرع كأس به  - 



١٤٠ 
 

  

 من خالل طرح أسئلة على الطالب ومناقشتها بأسلوب  التعلم التعاوني  :إظهار األفكار -٢

ماذا ، عند تسخین كمیتین متساویتین من الماء والزیت على نفس اللهب ولنفس الزمن  -١

  تالحظ ؟

 هل كمیة الحرارة التي اكتسبها الماء والزیت متساویة ؟ -٢

 رارة الماء والزیت متساویة ؟هل االرتفاع في درجة ح -٣

 كي نرفع درجة حرارة الماء والزیت درجة سلزیوس واحدة فقط هل نحتاج نفس كمیة الحرارة؟ -٤

 ما المقصود بالسعة الحراریة للجسم ؟ -٥

 ما العوامل التي تعتمد علیها السعة الحراریة للجسم ؟ -٦

 ما المقصود بالسعر الحراري؟ -٧

  

  :إعادة صیاغة األفكار - ٣

) ٢(في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار من خالل إجراء نشاط  یشترك الطالب

  .في الكتاب المدرسي حیث یتم التقویم من خالل متابعة األداء  ١٠٢صفحة 

بعد قیام الطالب بتنفیذ النشاط یتم توزیع ورقة عمل تتضمن األسئلة التي تم طرحها على  

  .یم الخاطئة لدیهم الطالب لیجیبوا عنها مصححین األفكار والمفاه

  

  : تطبیق األفكار  - ٤

 تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة 

فسر ما  ؟ كمیتان من الماء والرمل تعرضتا ألشعة الشمس بنفس الفترة الزمنیة ماذا تالحظ  - أ

 حدث؟

 متى تحدث ظاهرة نسیم البر والبحر ؟ مع التفسیر؟  - ب

، س .ْ كجم/جول ٣٨٧كجم من النحاس الذي حرارته النوعیة ٢ ،أیهما له سعة حراریة أكبر - ج

  .س .ْ كجم/جول ٤٤٨أم كتلة مماثلة من الحدید الذي حرارته النوعیة 

 

  



١٤١ 
 

  ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار   - ٥

ما الفرق بین السعة الحراریة والحرارة النوعیة لجسم ما ؟ أیهما تأخذ قیمة ثابتة ؟ وأیهما تأخذ  -١

 ة ؟ ولماذا ؟قیمة متغیر 

 ما المقصود بالُسعر الحراري ؟ -٢

س ُیراد رفع درجة حرارة قطعة من .ْ كجم/جول ٩٠٠إذا كانت الحرارة النوعیة لأللمنیوم  -٣

 :س احسب  ْ ٢٥س إلى  ْ ٢٠كجم من  ٢األلمنیوم كتلتها 

  السعة الحراریة لأللمنیوم  - ب.                        كمیة الحرارة  -أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٢ 
 

  )٢(ورقة عمل رقم 

  السعة الحراریة والحرارة النوعیة : الدرس الثاني

  : األهداف

  یوضح المقصود بالسعة الحراریة للمادة - 

  یستنتج مفهوم الحرارة النوعیة للمادة   - 

  یذكر المقصود بالسعر الحراري  - 

  .لهب بنسن  –زیت  –ماء  –مل ١٥٠وعائین متماثلین : األدوات والمواد الالزمة

   :خطوات العمل

 .مل  ١٥٠خذ وعائین متماثلین سعة كٍل منهما  -١

 .نملئ إحداهما بالماء واآلخر بالزیت عند نفس درجة الحرارة  -٢

 نضعهما على لهب بنسن لمدة دقیقتین  -٣

  الماء أم الزیت ؟ ، أیهما یسخن بشكل أكبر  -٤

  :االستنتاج

  :من خالل النشاط السابق توصلت إلى ما یلي

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

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

  : تحلیل البیانات

 ..................و...............تعتمد السعة الحراریة للجسم على   - أ

  ........................رارة النوعیة لمادة معدنیة على تعتمد الح   - ب

  : التفسیرات الصحیحة

  : ماذا نعني بقولنا -١

  ْس .كجم/جول٩٠٠الحرارة النوعیة لأللمنیوم  -أ

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

ْس /جول ٤٠٠٠ السعة الحراریة لجسم ما -ب

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

  

  



١٤٣ 
 

  :علل لما یلي  -٢

  .ارتفاع درجة حرارة األرض نهارا أكبر من ارتفاع درجة حرارة ماء البحر 

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

  

 ما المقصود بالُسعر الحراري ؟ -٢

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٤ 
 

  حركة جزیئات المادةدرجة الحرارة و / لثالثالدرس ا

  :األهداف السلوكیة

  :یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على أن 

  یبین العالقة بین درجة الحرارة و الطاقة الحركیة لجزیئات المادة. 

  یوضح المقصود بالبالزما. 

  

  :المتطلبات األساسیة

  .ة الحرارة یذكر المقصود بدرج -١

 .یذكر مكونات المادة  -٢

 .یعدد حاالت المادة  -٣

 

  :البنود االختباریة

  :أكمل ما یلي

  ............. . درجة الحرارة هي  -١

 .و هي في حركة دائمة .............. تتكون المادة من  -٢

  ................. .و................ و ............... للمادة ثالث حاالت هي  -٣

 

  :األدوات والمواد المستخدمة 

  ورقة عمل  –لوحة تعلیمیة  –الطباشیر  –السبورة  –الدفتر المدرسي  –الكتاب المدرسي 

   

  :خطوات السیر في الدرس

إثارة دافعیة الطالب للتعلم وتهیئة أذهانهم وتشویقهم للدرس من خالل النشاط : التوجیه  - ١

  : التالي 

دقائق ماذا تشعر ؟ ما الذي  ١٠و تضعها على لهب لمدة  عندما تمسك قطعة حدید صغیرة - 

 حدث ؟ 

  طالب ویحدد قائد لكل مجموعة ) ٤-٣(ُیقسم الطالب إلى مجموعات في كل مجموعة من  



١٤٥ 
 

 من خالل طرح أسئلة على الطالب ومناقشتها بأسلوب  التعلم التعاوني : إظهار األفكار -٢

  الحرارة ؟ما العالقة بین حركة جزیئات المادة و درجة  -١

 ما هي حاالت المادة ؟ -٣

  ماذا یحدث عند تسخین الغاز إلى درجة حرارة مرتفعة جدا ؟ -٤

من خالل تلك األسئلة یحصل الباحث على تغذیة راجعة من المتعلمین عن معرفتهم لمحتوى 

  .الدرس

  

  :إعادة صیاغة األفكار - ٣

ل توزیع ورقة عمل یشترك الطالب في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار من خال

تتضمن األسئلة التي تم طرحها على الطالب لیجیبوا عنها مصححین األفكار والمفاهیم الخاطئة 

  .لدیهم 

  

 : تطبیق األفكار - ٤

  تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة 

 عند تسخین قطعة من النحاس مدة من الزمن فان القطعة تتمدد لماذا ؟  - أ

  یحدث عند تسخین غاز األكسجین لدرجة حرارة مرتفعة جدا ؟ ماذا  -ب

 

 ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار  - ٥

 أكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات التالیة: 

  (                )صفة من صفات المادة تقاس بمعدل الطاقة الحركیة لجزیئات المادة  -١

الغازات عند درجات حرارة عالیة حیث تفقد المادة جمیع حالة من حاالت المادة تحدث في  -٢

 (                    ).الكتروناتها وتصبح متأینة 

  

  

  

  

  



١٤٦ 
 

  )٣(ورقة عمل رقم 

  . درجة الحرارة وحركة جزیئات المادة : الدرس الثالث

  :األهداف

  یربط العالقة بین درجة حرارة المادة ومعدل الطاقة الحركیة لجزیئاتها -  

  المقصود بالبالزما یوضح   - 

  .نشارة خشب -لهب بنسن –ماء  -حوض زجاجي: األدوات والمواد الالزمة

   :خطوات العمل

 امأل الحوض بالماء وضع علیه نشارة الخشب  -١

  ماذا تالحظ لنشارة الخشب؟، ابدأ عملیة التسخین لحوض الماء -٢

  بعد عشر دقائق من عملیة التسخین ماذا تالحظ لنشارة الخشب ؟ -٣

  :اجاالستنت

  :من خالل النشاط السابق توصلت إلى ما یلي

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

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

  :تحلیل البیانات

  .درجة الحرارة ................ ئات المادة مع تزداد حركة جزی -أ

  ........................طاقة جزیئات المادة تتغیر بشكل دائم بسبب تغیر  -ب

  .مقیاس لمعدل الطاقة الحركیة لجزیئات المادة ................ تعتبر   - ج    

  .حول موضعها األصلي.................. حركة جزیئات المادة  -د    

  :التفسیرات الصحیحة

 ما العالقة بین حركة جزیئات المادة ودرجة الحرارة ؟ - ١

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

  .اتفق العلماء على وجود حالة رابعة للمادة  -٢

  ما اسم هذه الحالة ؟  - أ

  متى تحدث هذه الحالة ؟  - ب
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 االتزان الحراري/رابعالدرس ال

  :األهداف السلوكیة

  : أن یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على

 یذكر المقصود باإلشعاع 

 یستنتج مفهوم االتزان الحراري 

  ًیحدد العالقة بین كمیة الحرارة المكتسبة والمفقودة عملیا 

 یحل مسائل حسابیة على االتزان الحراري 

  

  :یةالمتطلبات األساس

  .أن یمیز بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة  -١

  . أن یعدد طرق انتقال الحرارة  -٢

  

 :البنود االختباریة

 :عرف ما یلي

  : ................................................................درجة الحرارة -١

  ....................: ............................................كمیة الحرارة -٢

  :أكمل ما یلي

  .......................و........................و..................تنتقل الحرارة ب -١

 

 :األدوات والمواد المستخدمة 

  .ورقة عمل –الطباشیر  –السبورة  –الدفتر المدرسي  –الكتاب المدرسي 

  

  :خطوات السیر في الدرس

 سؤالافعیة الطالب للتعلم وتهیئة أذهانهم وتشویقهم للدرس من خالل الإثارة د: التوجیه - ١

  : التالي 

  إذا كان لدیك كوب شاي ساخن وضعت علیه كمیة من الحلیب البارد ماذا یحدث؟ 

  ُطالب ویحدد قائد لكل مجموعة) ٤-٣(إلى مجموعات في كل مجموعة من  الطالبقسم ی. 
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  :إظهار األفكار  - ٢

  د كمیة حرارة ؟أي الكوبین یفق -١

  أي الكوبین یكتسب كمیة حرارة؟ -٢

  كیف تنتقل الحرارة ؟ -٣

  إلى متى سیتم انتقال الحرارة ؟ -٤

  ما المقصود باالتزان الحراري؟ -٦

 

  :إعادة صیاغة األفكار -٣

توزیع ورقة عمل من خالل یشترك الطالب في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار 

طرحها على الطالب لیجیبوا عنها مصححین األفكار والمفاهیم الخاطئة تتضمن األسئلة التي تم 

  ١٠٩ص) ٦(باإلضافة إلى توضیح الشكل لدیهم 

 تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة : تطبیق األفكار - ٤

  ما المبدأ الذي تقوم علیه فكرة عمل خالطات الماء الساخن والبارد في الحمامات؟

  ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار  - ٥

  :عرف ما یلي

  :..............................................................................اإلشعاع -١

  :.......................................................................االتزان الحراري -٢
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  )٤(ورقة عمل رقم 

  . االتزان الحراري : الدرس الرابع

  : الهدف

  یستنتج مفهوم االتزان الحراري  - 

 - مسمار كبیر من الحدید –لهب بنسن  - ماء – ٢كأس زجاجي عدد: األدوات والمواد الالزمة

  ).ثیرمومتر( میزان حرارة –شبكة تسخین  –حامل 

   :خطوات العمل

  بدأ بالتسخینثم ضعه على اللهب وا، ضع في الكأس األول ماء  -١

جم من الماء البارد في الكأس الثاني وسجل درجة حرارة الماء باستخدام  ١٠٠ضع  -٢

 الثیرمومتر 

 ْس عن طریق وضعه في ماء یغلي في الكأس األول  ١٠٠سخن المسمار إلى  -٣

باستخدام الملقط ألق المسمار في الكأس الثاني وضع میزان الحرارة وانتظر حتى یتوقف  -٤

 :ي المیزان عند درجة حرارة معینة ثم الحظ ما یليارتفاع السائل ف

  ما درجة حرارة المجموعة في الكأس الثاني ؟ - 

 أي الجسمین فقد كمیة من الحرارة ؟ وأیهما اكتسب؟ لماذا ؟ - 

 لماذا ثبتت قراءة میزان الحرارة ؟ - 

 ماذا تسمى الدرجة التي ثبتت عندها قراءة میزان الحرارة؟ - 

 ة التي فقدها المسمار وتلك التي اكتسبها الماء والكأس؟ما العالقة بین كمیة الحرار  - 

  

  :االستنتاج

  :من خالل النشاط السابق توصلت إلى ما یلي

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

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

  :تحلیل البیانات

  .عند اتصالهما............. إلى الجسم ............ تنتقل الطاقة الحراریة من الجسم  -أ

  ....................تتساوى كمیة الحرارة المفقودة مع كمیة الحرارة المكتسبة في حالة -ب
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  ......................یتفق االتزان الحراري مع مبدأ  - ج    

  ........و........و.......العوامل التي تتوقف علیها كمیة الحرارة المكتسبة أو المفقودة - د     

  

  :التفسیرات الصحیحة

  :علل لما یلي -١

عند اتصال جسمین تثبت درجة الحرارة بعد فترة من الزمن 

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

جم من  ٨٨ْس مع ٢٢جم من الماء بدرجة حرارة ٣٢أوجد درجة حرارة خلیط ناتج عن مزج  -٢

  ْس .كجم/جول ٤١٨٦ْس علما بأن الحرارة النوعیة للماء  ٧٥الماء بدرجة حرارة 

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

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

..................................................................................  
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 الحرارة الكامنة لالنصهار/الدرس الخامس

 :وكیةاألهداف السل

 :یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على أن 

 یوضح المقصود بالحرارة الكامنة لالنصهار  

 یفسر أحد الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة الكامنة لالنصهار  

 یحل مسألة حسابیة على الحرارة الكامنة لالنصهار 

 

 :المتطلبات األساسیة

  . رة أن یذكر مفهوم كمیة الحرا -١

  .أن یذكر العوامل التي تعتمد علیها كمیة الحرارة  -٢

  . أن یوضح العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة  -٣

  

  :البنود االختباریة

  ما المقصود بكمیة الحرارة ؟ -١

  . ما هي العوامل التي تعتمد علیها كمیة الحرارة -٢

 . ما العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة -٣

 

  :والمواد المستخدمة األدوات 

عصیر  –قطعة من الثلج  –كأس  –الطباشیر  –السبورة  –الدفتر المدرسي  –الكتاب المدرسي 

  .ورقة عمل –الثیرمومتر   - لهب بنسن  –

  

  :خطوات السیر في الدرس

إثارة دافعیة الطالب للتعلم وتهیئة أذهانهم وتشویقهم للدرس من خالل النشاط : التوجیه - ١

  : التالي 

  لو أمسكت كأس من عصیر ووضعت علیه قطعة من الثلج ماذا سیحدث؟  

  ُطالب ویحدد قائد لكل ) ٤-٣(إلى مجموعات في كل مجموعة من  الطالبقسم ی
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 .مجموعة 

  :إظهار األفكار  - ٢

 دقائق ما هي قراءة الثیرمومتر؟ ٥عند وضع ثیرمومتر في الكأس بعد  -١

  هل تستمر درجة الحرارة باالنخفاض؟ -٢

  لماذا تثبت درجة الحرارة ؟ -٣

  ما المقصود بالحرارة الكامنة لالنصهار ؟ -٤

  

  :إعادة صیاغة األفكار -٣

یشترك الطالب في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار من خالل توزیع ورقة عمل 

ئة تتضمن األسئلة التي تم طرحها على الطالب لیجیبوا عنها مصححین األفكار والمفاهیم الخاط

  .لدیهم 

 

  تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة : تطبیق األفكار - ٤

  :فسر ما یلي

األقالیم الباردة التي تحتوي میاها كثیرة تتجمد شتاء یكون جوها أكثر اعتدال من المناطق  -١

  .الباردة األخرى 

 ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار  - ٥

  :عرف ما یلي -١

  :.............................................................الحرارة الكامنة لالنصهار -أ

  :علل لما یلي  -٢

  .عدم انصهار الجلید على قمم الجبال بسرعة  

  /....................................................................................السبب
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  )٥(رقم ورقة عمل 

  . الحرارة الكامنة لالنصهار : الدرس الخامس

  :األهداف

  یوضح المقصود بالحرارة الكامنة لالنصهار - 

  یفسر أحد الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة الكامنة لالنصهار -

  قطع من الثلج - عصیر –كأس: األدوات والمواد الالزمة

                     :                               خطوات العمل

 ضع عصیر في الكأس إلى نصفه تقریبا كما في الشكل  -١

 ضع میزان الحرارة في الكأس لقیاس درجة الحرارة  -٢

 ضع قطع من الثلج في الكأس ماذا تالحظ في قراءة میزان الحرارة؟ -٣

 هل تستمر درجة الحرارة باالنخفاض؟ -٤

  لماذا ثبتت درجة الحرارة؟  -٥

  :االستنتاج

  :ط السابق توصلت إلى ما یليمن خالل النشا

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

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

  :تحلیل البیانات

  ة حرارتها درج............ عند تبرید مادة ما   - أ

 درجة حرارتها ........... عند انصهار المادة الصلبة -ب

  ..........x.......... كمیة الحرارة الالزمة النصهار قطعة من الحدید تساوي  - ج

  

  :التفسیرات الصحیحة

  : ما معنى قولنا أن  -١

  .كجم /جول ٥١٠ ٣,٣٤xالحرارة الكامنة النصهار الجلید 

............................................................................................  
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  :علل لما یلي  -٢

  .استخدام الجلید في التبرید  -أ

  /.................................................................................السبب

  .ة حرارة الخلیطالحرارة الكامنة لالنصهار ال تحدث تغیر في درج -ب

  /.................................................................................. السبب

جول عند نفس درجة الحرارة  ٤١٢٠جم من األلمنیوم بكمیة حرارة مقدارها  ٢٠عند تزوید  -٣

  .أوجد الحرارة الكامنة النصهار النحاس

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

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

...................................................................................  
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  )للتبخیر(الحرارة الكامنة للتصعید /الدرس السادس

 :األهداف السلوكیة

 :یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على أن 

 یوضح المقصود بالحرارة الكامنة للتصعید .  

 یفسر أحد الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة الكامنة للتصعید .  

 الحرارة ودرجة الحرارة في منحنى التسخین للماء یربط العالقة بین كمیة . 

 

 :المتطلبات األساسیة

  . أن یوضح مفهوم الحرارة الكامنة لالنصهار  -١

  .مدة من الوقت عند انصهار الجلید  سأن یفسر ثبات درجة الحرارة عند صفر ْ  -٢

   

  :البنود االختباریة

  ما المقصود بالحرارة الكامنة لالنصهار؟ -١

  :يعلل لما یل -٢

 .عند انصهار الجلید تثبت درجة الحرارة مدة من الوقت   - أ

  /...............................................................................السبب

 

 :األدوات والمواد المستخدمة 

 -لهب بنسن  –ماء  –كأس  –الطباشیر  –السبورة  –الدفتر المدرسي  –الكتاب المدرسي 

  .ورقة عمل  –ر  الثیرمومت

  

  :خطوات السیر في الدرس

إثارة دافعیة الطالب للتعلم وتهیئة أذهانهم وتشویقهم للدرس من خالل النشاط : التوجیه - ١

  : التالي 

  عند تسخین ماء في كأس على لهب بنسن لمدة من الوقت ماذا سیحدث ؟

  ُلكل مجموعة  طالب ویحدد قائد) ٤-٣(إلى مجموعات في كل مجموعة من  الطالبقسم ی. 
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  :إظهار األفكار  - ٢

 عند وضع ثیرمومتر في كأس الماء ماذا تالحظ في قراءة الثیرمومتر؟ -١

  هل تستمر درجة الحرارة باالرتفاع؟ -٢

  لماذا تثبت درجة الحرارة ؟ -٣

  ما المقصود بالحرارة الكامنة للتصعید ؟ -٤

  

  :إعادة صیاغة األفكار -٣

اونیة لتوضیح وتبادل األفكار من خالل توزیع ورقة عمل یشترك الطالب في مجموعات تع

تتضمن األسئلة التي تم طرحها على الطالب لیجیبوا عنها مصححین األفكار والمفاهیم الخاطئة 

  . لدیهم

  

  تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة : تطبیق األفكار - ٤

  ؟ الحرارة بخاره عند نفس درجةا الماء المغلي أم أیهما أشد احراقً 

  

  ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار  - ٥

  ؟الحرارة الكامنة للتصعید ما المقصود -١

  :علل لما یلي -٢

  .ال ترتفع درجة الحرارة أثناء تحول المادة السائلة إلى غاز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٥٧ 
 

  )٦(ورقة عمل رقم 

  . ) للتبخیر(الحرارة الكامنة للتصعید : الدرس السادس

  : األهداف

  یوضح المقصود بالحرارة الكامنة للتصعید - 

  یفسر أحد الظواهر الطبیعیة المتعلقة بالحرارة الكامنة للتصعید -

  شبكة تسخین –لهب بنسن  - ماء –كأس: األدوات والمواد الالزمة

  :                                                  خطوات العمل

  ضعه على اللهب وابدأ بالتسخینضع الماء في الكأس ثم  -١

 ضع في كأس الماء میزان الحرارة -٢

 ماذا تالحظ في قراءة میزان الحرارة ؟ -٣

 هل تستمر درجة الحرارة باالرتفاع ؟ -٤

 ْس ؟ ١٠٠لماذا تثبت درجة الحرارة عند  -٥

  

  :االستنتاج

  :من خالل النشاط السابق توصلت إلى ما یلي

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

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

  :تحلیل البیانات

  درجة حرارتها ............ عند تسخین مادة ما   - أ

 درجة حرارتها ........... عند غلیان المادة السائلة  -ب

  ..........x.......... كمیة الحرارة الالزمة لتبخیر كمیة  من الماء تساوي - ج

  

  :التفسیرات الصحیحة

  : ما معنى قولنا أن  -١

  .كجم /جول ٦١٠ ٢,٢٧xالحرارة الكامنة لتصعید الماء  

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

.  



١٥٨ 
 

  :علل لما یلي  -٢

  .الحروق التي یسببها البخار مؤلمة جدا  

  /................................................................................. السبب

ْس إلى بخار  ١٠-جم من الجلید على درجة حرارة ٢٠أوجد كمیة الحرارة الالزمة لتحویل  -٣

ْس والحرارة .كجم/جول ٢٠١٠ما بأن الحرارة النوعیة للبخار ْس عل ١٥٠على درجة حرارة 

   كجم/جول X٣١٠ ٢٢٦كجم والحرارة الكامنة للتصعید /جول ٣٣٣X٣١٠الكامنة النصهار الجلید 

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

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

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

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

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٥٩ 
 

  

  المكافئ المیكانیكي الحراري/الدرس السابع

 :األهداف السلوكیة

 :یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على أن 

 یوضح المقصود بالمكافئ المیكانیكي الحراري  

 یحل مسألة حسابیة على المكافئ المیكانیكي الحراري 

  

 :المتطلبات األساسیة

  . حفظ الكتلة  أن یذكر َنص مبدأ -١

  . الحراري  أن ُیعرف الُسعر -٢

  

  :البنود االختباریة

  :عرف ما یلي  -١

 :....................................................................مبدأ حفظ الطاقة  - أ

 :..............................................................................عرالسُ   - ب

  

 :ت والمواد المستخدمة األدوا

  .ورقة عمل   –الطباشیر  –السبورة  –الدفتر المدرسي  –الكتاب المدرسي 

 

  :خطوات السیر في الدرس

إثارة دافعیة الطالب للتعلم وتهیئة أذهانهم وتشویقهم للدرس من خالل السؤال : التوجیه - ١

  : التالي 

  عضهما ببعض لماذا؟عندما تشعر بالبرودة في فصل الشتاء فإنك تفرك یدیك ب

  ُطالب ویحدد قائد لكل مجموعة ) ٤-٣(إلى مجموعات في كل مجموعة من  بقسم الطالی.  

  :إظهار األفكار  - ٢

 كیف تولدت هذه الحرارة؟ -١

  ما هي صور الطاقة المتحولة والناتجة؟ -٢



١٦٠ 
 

  ؟هل هناك نسبة ثابتة بین الطاقة المیكانیكیة المتحولة والطاقة الحراریة الناتجة -٣

  ما المقصود بالمكافئ المیكانیكي الحراري ؟ -٤

  ما هي وحدة المكافئ المیكانیكي الحراري؟ -٥

  

  :إعادة صیاغة األفكار -٣

یشترك الطالب في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار من خالل توزیع ورقة عمل 

والمفاهیم الخاطئة  تتضمن األسئلة التي تم طرحها على الطالب لیجیبوا عنها مصححین األفكار

  .لدیهم 

 

  تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة : تطبیق األفكار - ٤

كجم من الزیت وضع في مسعر حراري إذا بذل شغل مقداره ١احسب الزیادة في درجة حرارة 

  ْس .كجم/جول١٧٥٦جول في تسخین الزیت علمًا بأن الحرارة النوعیة للزیت  ٩٥٠٠

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

  

  ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار  - ٥

  :عرف ما یلي -١

  :..........................................................المكافئ المیكانیكي الحراري 

  :أكمل ما یلي -٢

  ...........................انیكي الحراري یقدر بوحدة المكافئ المیك

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦١ 
 

  )٧(ورقة عمل رقم 

  . المكافئ المیكانیكي الحراري : الدرس السابع

  یوضح المقصود بالمكافئ المیكانیكي الحراري: الهدف

  ثیرمومتر - ماء - مسعر حراري: األدوات والمواد الالزمة

                               :                     خطوات العمل

  نضع ماء في مسعر حراري  -١

نعمل حركة دورانیة في ماء المسعر الحراري ذو الحواجز بواسطة مروحة ذات أجنحة  -٢

 مثقبة

 نضع ثیرمومتر في المسعر الحراري -٣

  ماذا یحدث عند الدوران ؟ -٤

  :االستنتاج

  :من خالل النشاط السابق توصلت إلى ما یلي

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

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

  :تحلیل البیانات

  .................عند دوران مروحة ذات أجنحة مثقبة في ماء مسعر   - أ

 ...........وهو مقدار ........... تاج سعر من الحرارة یساويالشغل الالزم الن  - ب

  ..........بینما وحدة الطاقة الحراریة ................ وحدة الطاقة المیكانیكیة  - ج

  .................المكافئ المیكانیكي الحراري یقدر بوحدة  -د

  

  :التفسیرات الصحیحة

  ي؟ما المقصود بالمكافئ المیكانیكي الحرار  -١

 ُسعر ؟ ٥٠٠٠كجم من الماء عند تزویده بشغل مقداره ٢احسب االرتفاع في درجة حرارة  -٢

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

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

  



١٦٢ 
 

 تمدد المواد الصلبة بالحرارة /ثامنالدرس ال

 :األهداف السلوكیة

  :یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على أن 

 یوضح المقصود بمعامل التمدد الطولي.  

 یفسر أحد الظواهر المتعلقة بمعامل التمدد الطولي. 

  ليیستنتج العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الطو. 

  یحل مسألة حسابیة على معامل التمدد الطولي. 

 

  :المتطلبات األساسیة

  .یوضح العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة أن  -١

  

  :البنود االختباریة

  ما العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة ؟ -١

  

 :األدوات والمواد المستخدمة 

حامل  – ٢سلك فلزي سمیك عدد  –الطباشیر  –ة السبور  –الدفتر المدرسي  –الكتاب المدرسي 

لهب بنسن  –مصباح صغیر  –أسالك توصیل  –فولت  ٦بطاریة  – ٢مربط عدد  –  ٢عدد 

  .ورقة عمل  –ثقل   –مسطرة رأسیة  –

  

  :خطوات السیر في الدرس

 السؤالإثارة دافعیة الطالب للتعلم وتهیئة أذهانهم وتشویقهم للدرس من خالل : التوجیه - ١

  : التالي 

 لماذا تكون أسالك الكهرباء مشدودة شتاًء ومرتخیة صیفًا ؟

  ُطالب ویحدد قائد لكل مجموعة ) ٤-٣(إلى مجموعات في كل مجموعة من  بقسم الطالی.  

 :إظهار األفكار  - ٢

  ما عالقة ذلك بالمسافات البینیة بین جزیئات المادة ؟ -١

  ؟ لماذا تترك مسافات بین قضبان سكك الحدید -٢



١٦٣ 
 

  ما المقصود بمعامل التمدد الطولي ؟ -٣

  ؟اذكر بعض التطبیقات العملیة على معامل التمدد الطولي  -٤

  ما هي العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الطولي للمواد -٤

  

 :إعادة صیاغة األفكار -٣

 – ١١٧ص ) ٤(نشاط یشترك الطالب في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار من خالل

توزیع ورقة عمل تتضمن األسئلة التي  باإلضافة إلى ١١٩ص) ٦(نشاط  – ١١٨ص) ٥(نشاط 

  .تم طرحها على الطالب لیجیبوا عنها مصححین األفكار والمفاهیم الخاطئة لدیهم 

  

  تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة : تطبیق األفكار - ٤

  :فسر ما یلي -١

  .واني الزجاجیة المصنوعة من البایركس في طهي الطعام في األفران تستخدم األ -أ

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

  .یسهل فتح غطاء معدني لمرطبان بعد وضع تحت صنبور میاه ساخنة   -ب

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

  اذكر بعض التطبیقات العملیة على تمدد المواد الصلبة بالحرارة ؟ -٢

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

  

  ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار  - ٥

  د بمعامل التمدد الطولي لألجسام ؟ما المقصو  -١

  ما هي العوامل التي یعتمد علیها التمدد الطولي لألجسام ؟ -٢

  اذكر بعض التطبیقات العملیة على معامل التمدد الطولي لألجسام ؟ -٣

  :علل لما یلي  -٤

  .تترك مسافات بین قضبان سكك الحدید  

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

  

  

  



١٦٤ 
 

  )٨(ورقة عمل رقم 

  . تمدد المواد الصلبة بالحرارة : الدرس الثامن

  : األهداف

  یوضح المقصود بمعامل التمدد الطولي - 

  یفسر أحد الظواهر المتعلقة بمعامل التمدد الطولي - 

ثقل  –مسطرة رأسیة  –طان مرب –مصدر حراري  –سلك من النحاس : األدوات والمواد الالزمة

  ٢حامل عدد  –

  :                                                  خطوات العمل

  ثبت السلك في المربطین على الحامل كما في الشكل  -١

 ثبت مسطرة رأسیة عند منتصف السلك وعلق الثقل على السلك مقابل المسطرة  -٢

 ئه أثناء عملیة التسخین وراقب مدى ارتخا، دقائق  ٥سخن السلك لمدة  -٣

 ماذا نستنتج؟، وراقب مدى ارتخائه اآلن ، دقائق أخرى  ٥سخن السلك لمدة  -٤

 اترك السلك یبرد بإبعاد المصدر الحراري عنه -٥

 قصر طول السلك بین المربطین إلى النصف بتقریب المربطین بعضهما من بعض  -٦

   دى ارتخائه اآلن بما وقارن م، سخن السلك لمدة خمس دقائق بنفس المصدر الحراري  -٧

 ماذا نستنتج؟ ،  ٣حصلت علیه في الخطوة 

  

  :االستنتاج

  :من خالل النشاط السابق توصلت إلى ما یلي

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

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

  

  :تحلیل البیانات

  ......................ومرتخیة .............. تكون أسالك الكهرباء مشدودة  - أ

 ..........و.........و.........العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الطولي لألجسام   - ب

  



١٦٥ 
 

  :التفسیرات الصحیحة

   :ما معنى قولنا أن  -١

  ١-ْس ٦-٩x١٠معامل التمدد الطولي للزجاج  -أ

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

  اذكر بعض التطبیقات العملیة على تمدد المواد الصلبة بالحرارة؟ -٢

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

  

  : علل لما یلي -٣

  .تستخدم األواني المصنوعة من البایركس في طهي الطعام في األفران -أ

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

 ٢٠ت درجة حرارته بمقدار سم ُسخن على لهب بحیث زاد ٥٠قضیب من النحاس طوله  -٤

احسب الزیادة في طول قضیب النحاس علمًا بأن معامل التمدد الطولي للنحاس . درجة سلزیوس

١٩x١-ْس ٦-١٠  

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦٦ 
 

 تمدد المواد السائلة بالحرارة /تاسعالدرس ال

 :األهداف السلوكیة

  :یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على أن 

 بمعامل التمدد الحجمي یوضح المقصود.  

 یفسر أحد الظواهر المتعلقة بمعامل التمدد الحجمي. 

 یستنتج العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الحجمي. 

  یحل مسألة حسابیة على معامل التمدد الحجمي. 

 یفسر سبب شذوذ الماء. 

 

  :المتطلبات األساسیة

  .یذكر المقصود بمعامل التمدد الطولي لألجسامأن  -١

  .عدد العوامل التي یعتمد علیها التمدد  الطولي لألجسامی -٢

  :البنود االختباریة

 ما المقصود بمعامل التمدد الطولي لألجسام ؟ -١

  ما هي العوامل التي یعتمد علیها التمدد  الطولي لألجسام ؟ -٢

 :األدوات والمواد المستخدمة 

دورق  – ٢دورق زجاجي عدد  –الطباشیر  –السبورة  –الدفتر المدرسي  –الكتاب المدرسي 

مادة  –حوض ماء   – ٣أنبوب زجاجي رفیع عدد  – ٣سدادة مطاطیة عدد  –أصغر حجمًا  

  .ورقة عمل –میزان حرارة   –زیت  –لهب بنسن  –ملونة 

  :خطوات السیر في الدرس

) ٧(نشاط إثارة دافعیة الطالب للتعلم وتهیئة أذهانهم وتشویقهم للدرس من خالل : التوجیه - ١

 .١٢١ص

  ُطالب ویحدد قائد لكل مجموعة ) ٤-٣(إلى مجموعات في كل مجموعة من  البقسم الطی. 

  

  :إظهار األفكار  - ٢

  ما المقصود بمعامل التمدد الحجمي للسوائل ؟ -١



١٦٧ 
 

  ؟اذكر بعض التطبیقات العملیة على معامل التمدد الحجمي  -٢

  للمواد ؟ما العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الحجمي  -٣

  ما عالقة حجم السائل بكثافته ؟ -٤

  ما عالقة حجم السائل باالرتفاع في درجة الحرارة ؟ -٥

  .فسر سبب شذوذ الماء -٦

  

 :إعادة صیاغة األفكار -٣

 ١٢١ص ) ٨(نشاط یشترك الطالب في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار من خالل

لة التي تم طرحها على الطالب لیجیبوا عنها توزیع ورقة عمل تتضمن األسئ باإلضافة إلى

  .مصححین األفكار والمفاهیم الخاطئة لدیهم 

  

  تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة : تطبیق األفكار - ٤

  :فسر ما یلي -أ

  تتصدع الصخور التي یوجد بها شقوق عندما تهبط درجة حرارة الجو إلى ما دون صفر ْس  -١

ال تتجمد أعماق میاه البحار والمحیطات عند انخفاض درجة حرارة الجو إلى ما دون  -٢

  .الصفر

  

  ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار  - ٥

  ما المقصود بمعامل التمدد الحجمي للسوائل ؟ -١

  ما العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الحجمي للسوائل ؟ -٢

  یة على معامل التمدد الحجمي للسوائل ؟اذكر بعض التطبیقات العمل -٣

  

  

  

  

  

  

  



١٦٨ 
 

  )٩(ورقة عمل رقم 

  . تمدد المواد السائلة بالحرارة : الدرس التاسع

  : األهداف

  یوضح المقصود بمعامل التمدد الحجمي - 

  یفسر أحد الظواهر المتعلقة بمعامل التمدد الحجمي - 

سدادة مطاطیة  –ض ماء حو  –دورق أصغر حجما  – ٢دورق عدد: األدوات والمواد الالزمة

  میزان حرارة –مصدر حراري  –زیت  –مادة ملونة  –ماء  – ٣أنبوب رفیع عدد – ٣عدد 

  

  :خطوات العمل

والدورق الصغیر بالماء ، امأل أحد الدورقین بالماء الملون واآلخر بالزیت  -١

 الملون وأغلقها بالسدادة بحیث ینفذ منها األنابیب الرفیعة

 وقس درجة حرارته ، ثة في حوض الماء اغمر الدوارق الثال -٢

 ضع عالمة عند مستوى سطح السائل في كل انبوب  -٣

والحظ الزیادة في حجم السائل ، سخن الماء في الحوض ببطء فترة من الزمن  -٤

 ماذا نستنتج من ذلك؟، في الدورقین المتماثلین 

 ماذا نستنتج من ذلك؟، قارن بین الزیادة في حجم الماء بین الدورق الكبیر والدورق الصغیر  -٥

وقارن الزیادة في حجم السوائل اآلن مع ما كانت علیه ، سخن ماء الحوض فترة اضافیة  -٦

 ماذا نستنتج من ذلك ؟، سابقا 

                                                   

  :االستنتاج

  :من خالل النشاط السابق توصلت إلى ما یلي

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

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

  :تحلیل البیانات

  ........و..........و.........العوامل التي یعتمد علیها معامل التمدد الحجمي للسوائل   - أ

  ...........................التطبیقات العملیة على تمدد السوائل بالحرارة من  -ب
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  :التفسیرات الصحیحة

  ؟ ١- ْس ٤-٢,٤x١٠ما معنى قولنا أن معامل التمدد الحجمي للكحول  -١

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

  

  :ا یليعلل لم -٢

  .تبقى كتلة المادة ثابتة بتغیر درجة الحرارة  -أ

  /.....................................................................................السبب

  .تستطیع األسماك أن تعیش في میاه البحار والمحیطات المتجمدة -ب

  ........................................../...........................................السبب

ْس مع إهمال الزیادة في حجم الدورق  ١٠مملوء بالزیت في درجة  ٣سم١٠٠دورق حجمه  -٣

ْس علمًا بأن معامل ٣٥احسب حجم الزیت المتدفق من الدورق في یوم حار بلغت درجة حرارته 

  ١- ْس ٤-٢,٩x١٠التمدد الحجمي للزیت 

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

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

.........................................................................................  
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 تمدد الغازات بالحرارة /لعاشرالدرس ا

 :األهداف السلوكیة

  :یتوقع من الطالب بعد نهایة الدرس أن یكون قادرًا على أن 

 یذكر َنص قانون شارل  

 یحل مسألة حسابیة على قانون شارل 

 یوضح المقصود بالصفر المطلق 

  

  :المتطلبات األساسیة

  .ة الحرارةأن یوضح العالقة بین كمیة الحرارة ودرج -١

  

  :البنود االختباریة

 ما العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة ؟ -١

 

 :األدوات والمواد المستخدمة 

  .ورقة عمل–الطباشیر  –السبورة  –الدفتر المدرسي  –الكتاب المدرسي 

  

  :خطوات السیر في الدرس

  هل تتمدد الغازات بالحرارة وتتقلص بالبرودة ؟: التوجیه - ١

 طالب ویحدد قائد لكل مجموعة) ٤-٣(الب إلى مجموعات في كل مجموعة من ُیقسم الط.   

  :إظهار األفكار  - ٢

  ما العالقة بین كمیة الحرارة ودرجة الحرارة ؟ -١

  ؟ما العالقة بین سرعة جزیئات الغاز وضغطه الواقع على جدران الوعاء  -٢

  ما العالقة بین ضغط الغاز وحجمه ؟ -٣

  شارل ؟ما هو َنص قانون  -٤

  ما العوامل التي یعتمد علیها الزیادة في حجم الغاز ؟ -٥

  ما المقصود بالصفر المطلق؟ -٦
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 :إعادة صیاغة األفكار -٣

توزیع ورقة عمل  یشترك الطالب في مجموعات تعاونیة لتوضیح وتبادل األفكار من خالل

ار والمفاهیم الخاطئة تتضمن األسئلة التي تم طرحها على الطالب لیجیبوا عنها مصححین األفك

  .لدیهم 

  

  تطبیق المتعلم للمفاهیم التي حصل علیها في المرحلة السابقة : تطبیق األفكار - ٤

  هل تعتمد الزیادة في حجم الغاز على نوع الغاز؟ فسر ذلك ؟ -أ

  

  ) :التقویم الختامي(مراجعة األفكار  - ٥  

  اذكر َنص قانون شارل ؟ -١

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

  ما المقصود بالصفر المطلق ؟ -٢

...........................................................................................  
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  )١٠(ورقة عمل رقم 

  . ة تمدد الغازات بالحرار : الدرس العاشر

  : األهداف

  .یذكر َنص قانون شارل - 

  .یوضح المقصود بالصفر المطلق - 

  لهب بنسن –الصق  –ماء  – ٢إناء عدد  –بالون  –دورق مخروطي : األدوات والمواد الالزمة

  

  :خطوات العمل

  ضع بالون على عنق الدورق وثبت البالون جیدا بواسطة الصق  -١

 ه ماء بارد أحضر إناء زجاجي به ماء ساخن وٕاناء آخر ب -٢

 ماذا تالحظ؟، دقائق  ١٠ضع الدورق في اإلناء الذي یحتوي على ماء ساخن لمدة  -٣

ماذا تالحظ ، دقائق  ١٠انقل الدورق من إناء الماء الساخن وضعه في إناء الماء البارد لمدة  -٤

  ؟

  :االستنتاج

  :من خالل النشاط السابق توصلت إلى ما یلي

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

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

  :تحلیل البیانات

  ...........................عند تزوید الغاز بكمیة من الحرارة فإن سرعة جزیئاته   - أ

 ............ویساوي ...........الغاز لكل درجة سلزیوس واحدة مقدار  الزیادة في حجم-ب

إذا كان ضغط الغاز ثابتًا وقلت درجة حرارته على تدریج كلفن إلى النصف فإن حجمه  - ج

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

  :التفسیرات الصحیحة

  اذكر َنص قانون شارل ؟ -١

 ما المقصود بالصفر المطلق ؟ -٢

 ند درجة الصفر المطلق ؟ماذا یحدث لجزیئات المادة ع -٣
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Abstract 
 

This study aimed to determine the impact of  the employment Driver 
model in modifying  misconceptions of  scientific concepts at the tenth 
grade students .  
The  problem of this study was determined in the following main 
question: 
What is the impact of  the employment Driver model in modifying  
misconceptions of  scientific concepts at the tenth grade students ? 
This main question is divided to the following sub questions : 
1- What are the misconceptions of  scientific concepts at the tenth grade 
students included in heat unit  ? 
2- Are there any differences between the average degrees of the students 
in the experimental group and the average degree of the control group at 
the posttest that determines the misconceptions of scientific concepts 
included in heat unit  . 
3- Are there any differences between the average degree of high achiever 
students in the experimental group and the average degree of the control 
group at the posttest that determines the misconceptions of scientific 
concepts included in heat unit  . 
4- Are there any differences between the average degree of slow achiever 
students in the experimental group and the average degree of the control 
group at the posttest that determines the misconceptions of scientific 
concepts included in heat unit  . 
 
The researcher followed the experimental method , the sample of the 
study is formed from (66) students in the tenth grade students in 
Almanfaluti secondary school, which divided into two groups , one of 
them is an experimental group , and the other is a control group , then the 
application before determining test to the misconceptions on the two 
groups, after that the researcher taught experimental group through using 
Driver model and the other control group by the traditional usual way. 
After finishing the application of the study, the researcher applied the test 
once again on the both groups the experimental and control group 
students. A t-test , Mann- Whitney (U) test and ETA square were used to 
test the hypotheses of the study. 
The results of the study have shown the effectiveness of  Driver model in 
modifying  misconceptions of  scientific concepts through the study to 
achieve the following results : 
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1- There are many misconceptions for the heat concepts of students of the 
research sample . 
2- There are statistical significant differences at level (0.05) between the 
average degrees of the students in both groups the experimental and 
control in the afterward testing that determines the misconceptions of 
scientific concepts for the benefit of experimental group students .  
3- There are statistical significant differences at level (0.05) between the 
average degrees of  high achiever students in both groups the 
experimental and control in the afterward testing that determines the 
misconceptions of scientific concepts for the benefit of experimental 
group students . 
4- There are statistical significant differences at level (0.05) between the 
average degrees of  slow achiever students in both groups the 
experimental and control in the afterward testing that determines the 
misconceptions of scientific concepts for the benefit of experimental 
group students .  
  
According to the results of the study, the researcher recommended the 
importance of employing Driver model in teaching science to students for 
its ability to modify the misconceptions of scientific concepts in a sample 
study and attention to the preparation of determining tests for the 
detection of misconceptions of scientific concepts in all stages of 
education .  
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