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ىذكرىوتقدور
 

بسـاهللالرحمفالرحيـ
سـعدة سـاريديرألسػتاذت الفاضػلتيفالػدرتورةالشػرروالتقػباعترافًابالفضؿوالجميؿألهله،أتقػدـ

فرادتػافتررمتػاباششػراؼعلػذهػذرالرسػالم،وأمػدتاد بالػدعـوالمسػاددة،اللتػيميساء حمـدانوالدرتورة
دعػػـالمرشػػدوالموجػػهمدػػذأفرػػافموضػػوعالرسػػالمفرػػرةمجػػردةفػػ ذهػػفالباح ػػمإلػػذأف رجػػتهػػذر
رشاداتهماالقيمم الرسالمبصورتهاالحاليم،مماساعدد علذالسيرب طذ ابتممستديرةبتوجيهاتهماوا 

فجزاهمااهللعد  يرالجزاء.
لهمابقبػػوؿتفضػدوش،والػػدرتورةراػداءدصػػورلتورأدػػورحميػرمػاأتوجػهبالشػػررإلػذاألسػػتاذالػدر

مداقشمهذرالرسالم.
زهػذرالرسػالمبمراحلهػارماأسجؿشرريوتقديريإلذاألساتذةالمحرمػيفالػذيفسػاهموافػ إدجػا

لذالدرتورةسميرةالراهبالت ستقوـبالتدقيؽاللغويللرسالم. الم تلفم،وا 
رشػاٍدووالشررموصوؿ لمػابػذلورمػفجهػٍدفػ لرليمالتربيمعمادةومدرسيفلماقدمورمػفدعػـوا 

 دممطلبمالدراساتالعليا.
اللػذيفأمػداد بدػورالصػبرألضػ ءدربػ الطويػؿوالأدسذأفأتقدـبالشرروالعرفافإلػذوالػدي

لذأ  وأ وات الذيفتحملوامع العبءوشجعود علذمواصلمالع  مؿ.وا 
مػػفشػػاررد رػػؿلحظػػممػػفلحظػػاتاليػػنسوالتعػػبوأمػػدد بالسػػعادةوأتقػػدـبشػػرريالربيػػرإلػػذ.....
،إلذمفأمسؾيديوساعدد ف عبورطريق الصعب،إلذرفيؽدرب بإذفاهلل.واألمؿ
لرؿمفساهـف إتماـهػذرالدراسػموأسػنؿاهللالعلػ القػديرال الصيفأوجهشرريوتقديريرما.....

. يراًأفيجزيهـ
فمارافمفتوفيؽفمفاهللوما.أفأروفقدوفقتف هذرالدراسموأ يرًاأسنؿاهللالعل العظيـ

رافمفزلؿأودسياففمفدفس .

(88،آيم:هُود)"يبُنُأُ هِيْلِوإِ تُلّْكَوَتَ هِيْلَباهلل عَ الّقِي إِفِيْا تَوْمَوَ" 
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 مقدمة
لقدفرضالواقعالحال الػذيبػاتفيػهالعػالـبنسػررقريػمصػغيرةتصػؿالمعػارؼالهائلػمالموجػودة

فػػرد،ضػػرورةامػتالؾأدواتجديػػدةللتعامػػؿمعػػه ويعػػدإعػدادالتلميػػذالقػػادرعلػػذالتفريػػر.فيهػاإلػػذرػػؿ،
قعػهالحػال فػ مػفالمعرفػمالعلميػم،التػ تمردػهمػفالتعػايشمػعواوالتعل،ـالذات ،وتزويدربقدرراؼٍ

ف الحياةاليوميم،وهذاماأردتهإذ؛مقدممهذراألدوات أصبحمفمتطلباتهذاالقرفتوظيؼالعلـو
رأتإذ،advancement sciences(American association for)وـالجمعيػمالعلميػملػتعل،ـالعلػ

أبػوهػوال)مفالمعرفمالعلميممداسباًأفأهـأهداؼتعلـالعلوـهوأفيمتلؾرؿفردف المجتمعقدراً
مػػاارادػػتعليػػهفػػ القػػروفالماضػػيم(،ولرػػفهػػذرالمعرفػػمازدادتأضػػعاؼمػػ5طــ ،2005،والػػدوالت

معرفػموتقػديمهاربيػرلتبسػيطهػذرالوهػذايضػعالمعلمػيفأمػاـتحػدٍ ،صػعباًبجزئياتهػاأمػراًجعؿاشلماـ
(،233ط ،2006،سليماف)ماأدىإلذضرورةالترريزعلذالمفاهيـالعلميموتدريسهامبصورةسهلم،

المحػوراألسػاسدهػاألالمفػاهيـعلػذأجمععلماءالتربيمعلذأففهـأساسياتالعلـيعتمدأساسػاًفقد
ألفالمفاهيـتقلؿمفتعقدالبيئمفه لغػمالعلػـومفتػاحالذيتدورحولهمداهجالعلوـوالتربيمالعلميم

العمليمالتعليميموتم ؿأهـمستوياتالبداءالمعرف للتلميذ،الذييبدذعليهبقيػممسػتوياتهػذاالبدػاء
اهيـفهػذرالمفػإ(،وبػذلؾفػ49طـ ،2000،الػديفصبريوتػاج)مفمبادئوتعميماتوقواعدودظريات

ومتابعػػمالتصػػوراتوربطهػػافػػ تدظػػيـال بػػرة،وتػػذررالمعرفػػمألهميتهػػاتم ػػؿأهػػـجوادػػبتعلػػـالعلػػوـ
فػػػإفوضػػػوحالمفػػػاهيـولػػػذلؾفهػػػـالعلػػػـ،تالميػػػذبمصػػػادرها،وتسػػػهيؿالحصػػػوؿعليهػػػا،فهػػػ تيسػػػرلل

رأىرزرفػػػػػوردإذلتفػػػػػاهـالعلمػػػػػ ،ؽالتواصػػػػػؿواوتحقيػػػػػصػػػػػطلحاتضػػػػػروريللفهػػػػػـواالسػػػػػتيعاب،والم
(Rutherford)أفالمفػػاهيـالعلميػػمهػػ الوحػػداتالبدائيػػمللعلػػوـ،وهػػ مرودػػاتلغتهػػا،وعػػفطريقهػػا

(،رمػػايعػػد32طــ ،2008، طايبػػمأوردفػػ :يػػتـالتواصػػؿبػػيفاألفػػراددا ػػؿالمجتمعػػاتأو ارجهػػا)
  ،أبػػػػوجاللػػػػم)مػػػػفأهػػػػـأهػػػػداؼتعلَػػػػـالعلػػػػوـوترويدػػػػهتطػػػػويرقػػػػدرةالتلميػػػػذعلػػػػذارتسػػػػابالمفهػػػػـو

.(131ط ،2007
ألهميمالمفاهيـالعلميمف تعَلـالعلوـوتعليمها،فقدأجريتعليهادراسػاتر يػرة،ايػرأفودظراً

دتائجهذرالدراساتأشػارتإلػذوجػودبعػضالصػعوباتفػ عمليػمتعلػـالمفػاهيـوتعليمهػا،ولعػؿمػف
المسػػبقمأفالمفػػاهيـمػػف(Forbes)فػػوربزتػػهأبػػرزهػػذرالصػػعوباتالتػػ يقرهػػاالتربويػػوفهػػومػػاذرر

وارتبػػػايدرويػػػرىرػػػؿمػػػفسػػػيتف،(Forbes,2004لػػػتعلمهـ)تشػػػرؿعائقػػػاًتالميػػػذالمحمولػػػممػػػفقبػػػؿال
للمفػػػاهيـالعلميػػػػمأفهػػػذرالمفػػػاهيـتحػػػدمػػػففهػػػـالتالميػػػذ (Cetin,Ertepinar,&Geban)وجيبػػػاف

فوفقهػػػافػػػإوالتعلػػػيـدوفالترريػػػزعليهػػػاو،هافػػػ الحيػػػاةاليوميػػػموتعميمهػػػاالجديػػػدةوتفسػػػيرهاواسػػػت دام
(Cetin, Ertepinar, & Geban, 2004, p27)عمليمالتعلـلفتروفذاتمعدذ

إعػػادةبدػػاءللمفػػاهيـأر ػػرمػػفرودهػػازيػػادةفػػ المعرفػػموالمعلومػػاتتتضػػمفعمليػػمتعلَػػـالعلػػوـف
فػإفو(،33ط ،2004،سعيديإمبو) ـَ عمليمترويفالمفهوـتتـعلذمراحؿأوحلقاتمستمرة،ومػف ػ
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إلذترويفتؤديحتماًرتسبهاالفرد الؿترويفالمفهوـي برات اطئمأوأفرارايردقيقمعلمياًيمأ
موضعالترػويففحسػب،بػؿلمػايترتػبعليػهمػفأُ طربديلمتدطويعلذفهـ اطئليسفقطللمفهـو

.(50ط ،2000،صبريوتاجالديف)رومفاهيـالحقم براتوأفرا
يؤرػػدعلػػذأفأهػػـسػػببفػػ دجػػاحعمليػػمالػػتعلـهػػوإذمػػعمػػاسػػبؽ،(Ausbel)أوزبػػؿويتفػػؽ

،وتحققهػـمػفصػحمهػذرالمعرفػمومػف ػـالقيػاـمسػبقاًتالميػذالضرورةتعرؼالمعلميفعلذمايعرفه
(.Meyer,2004,p71أٚهك فٟ: )وفقهابالتعليـ
تمرػػدهـمػػفترػػويفمعدػػذلتشػػياءالتػػ يطػػوروفأفرػػاراًلـفػػ  بػػراتهـالمبرػػرةعػػفالعػػاتالميػػذفال

ولردػػهلػػيس،ويرػػوفبعػػضهػػذراألفرػػارصػػحيحاًتفسػػيرالعػػالـالػػواقع مػػفحػػولهـمػػفوتحػػدثلهػػـ،
،1998ويغدػػروجيرلػػوفيتش،ر)مػػارتفوسيرسػػتوفويسػػتحؽاالدتبػػا،وربمػػايرػػوفمعظمهػػا اطئػػاًشػػمولياً

(،Misconceptions)مدهػااأل طػاءالمفاهيميػمعديػدة(،وهذراألفراريطلؽعليهامسػميات43ط 
 Intuitiveوالمفػػػاهيـالحدسػػيم(،Alternative conceptions)والمفػػاهيـأوالتصػػوراتالبديلػػػم

concepts)) (40ط ،2008، طايبم.)
والمػؤ رةعلػذريفيػمالم الفػمللمعرفػمالمقبولػمعلميػاًتالميػذأدهاأفرارالعرؼالتصوراتالبديلموت

ذتالميػػػػػػػػتعلػػػػػػػػـمعرفػػػػػػػػمجديػػػػػػػػدة،وترػػػػػػػػوفهػػػػػػػػذراألفرػػػػػػػػارمدطقيػػػػػػػػموذاتقيمػػػػػػػػممػػػػػػػػفوجهػػػػػػػػمدظػػػػػػػػرال
(Ozomen,2009,p690)وصػعبمالتغييػرمػفتالميػذقبػؿالرماتروفهذراألفرارمحمولمبقػوةمػف

عتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديأفتتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريساال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريسالتقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي،ويمرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
(Blizak,Cafiqi,&Kendil,2006).

،ودراسػػػػػػػػػػػم(2008)(،ودراسػػػػػػػػػػػمبػػػػػػػػػػػوحاصػػػػػػػػػػػؿ2006)اسػػػػػػػػػػػحاؽدراسػػػػػػػػػػػمروقػػػػػػػػػػػدأرػػػػػػػػػػػدتالدراسػػػػػػػػػػػات
،علػػذأهميػػمالرشػػؼوايرهػػامػػفالدراسػػات(،Forbes,2004)فػػوربزودراسػػم(،Meyer,2004)مػػاير

العمػػؿعلػػذتعػػديلهاباسػػت داـ ـَ مداسػػبم،وفػػ تعليميػػممػػدا ؿعػػفالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـ،ومػػف ػػ
 Alternativeمقدمػػػػمالمػػػػدا ؿالمسػػػػتحد ملتعلػػػػيـالعلػػػػوـالتػػػػ أفرزتهػػػػاحررػػػػمالمفػػػػاهيـالبديلػػػػم)

concepts Movement) المػػػػػػد ؿالبدػػػػػػائ(Constructivist Enter)صػػػػػػبريوتػػػػػػاج(
(.51ط ،2000الديف،
بهػاالبشػرببدػاءمعدػذدا ػؿأفرػارهـNovak)دوفاؾفالبدائيمرماعرفها (ه العمليمالت يقـو

و بػراتهـ،دتيجػػمجهػػدمبػذوؿلفهمهػػاواسػػت راجالمعدػػذ،فهػ تشػػددعلػػذأهميػمالبدػػاءالفعػػاؿللمعرفػػم،
،44)صػػ،1998،مػارتفوآ ػروف)أدفسػهـتالميػذواسػطمالالسابؽوالالحؽبمف الؿالربطبيفالتعلـ

فه دظريمال تبار،أيأفجوهرالبدائيمهوالبداءالفعاؿللمعرفموتحقيؽالتعَلـذيالمعدذللمفاهيـ
يتضػمفإعػادةاألمػرالػذي،المعرفمالت تبدوربداءبشريمؤقتعلذأساسالمعرفػمالموجػودةمسػبقاً

المسػػػػبقملت بيػػػػتاألفرػػػػارالجديػػػػدة،وهػػػػذامػػػػايطلػػػػؽعليػػػػهالتغييػػػػرتالميػػػػذتدظػػػػيـأواسػػػػتبداؿمفػػػػاهيـال
الػػذييهػػتـعػػادةببدػػاءالمعرفػػم،ويػػدؿعلػػذاسػػتبداؿالمفػػاهيـ(Conceptual Change)المفػػاهيم 
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للتلميػػذحفػػ اشطػػارالمفػػاهيم ،رتػػرابطجديػػدومقتػػرايػػرالعلميػػمالموجػػودةبالتفسػػيراتالمقبولػػمعلميػػاً
Ozomen,2009,p691))

،ومدهػادمػوذجدورةالتعليـوهداؾالعديدمفالدماذجالت تـاقتراحهالتوظيؼالمد ؿالبدائ ف 
البدائ ،ودموذجالتعلـالبدػائ ودموذجالتغييرالمفاهيم ،ودموذجالتحليؿ (،Vالتعلـ،ودموذجالشرؿ)

تعليميػاًاًدموذجػلرودػهإضػافمومعرفتػه،لمفاهيمػهباديػاًفَعػاالًدشػطاًالتلميػذفيػهيرػوفيالذهذاالدموذج
األربػػػعمراحلػػػه ػػػالؿمػػػفويررػػػزالعلميػػػم،المفػػػاهيـتبسػػػيطعلػػػذويعمػػػؿالتالميػػػذدافعيػػػمي يػػػرفعػػػاالً

ات ػػػػاذومرحلػػػػموالتفسػػػػيرات،الحلػػػػوؿاقتػػػػرحمرحلػػػػمواالسترشػػػػاؼ،مرحلػػػػموالػػػػدعوة،مرحلػػػػمالمتضػػػػمدم
فيهػابمػاالسػابقممعرفتػهالتلميػذفيهػايسػت دـإجرائيػمب طػواتالعلميػمالمفػاهيـارتسػابعلذاشجراء،

الدمػوذجمدظومػاتهػذامراحػؿوتعػد،(412طـ ،2005،وسػعوديوراشػدالدجػدي)بديلػمتصػوراتمف
،لػذافإفعمليمالتعلـتسػيرفيهػابطريقػمديداميريػمدوراديػممعبعض،ولذلؾومتراملمبعضهامتدا لم

رظهػػورمهػػارة-فػػإف طػػمسػػيرالػػدرستتوقػػؼعلػػذالموقػػؼالتعليمػػ التعلمػػ فػػإذامػػاجػػدمػػفجديػػد
يتػػيحالفرصػػمإلػػذأفهػػذاالدمػػوذجسػػيؤديإلػػذدعػػوةجديػػدةومػػف ػػـاسػػتمراريمالػػدورة،إضػػافم-جديػػدة

ميذوبيفالتالميذوالمعلـ،ممايرسبالتالميذلغمالحوارالسػليـويدمػ روحللمداقشموالحواربيفالتال
(.61،صػ2003التعاوفلديهـ)مرسيموس،

أ بتتالدراساتفاعليػماسػت داـدمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ مجػاالتعديػدةمدهػاتدميػمالتفريػروقد
مهاراتالتفريػر(،وتدميم2007)عبداهللم(،وارتسابالمفاهيـردراس2008)شرؼالديفالداقدردراسم

(،2006)الغػػافريوالشػػعيل م،وتدميػػمالتفريػػراشبػػداع ردراسػػ(2006)أبػػوعػػودةالمدظػػوم ردراسػػم
هػػػػػػذاالدمػػػػػػوذجويعػػػػػػدتعػػػػػػديؿالتصػػػػػػوراتالبديلػػػػػػممػػػػػػفأهػػػػػػـاسػػػػػػت دامات(،1998ودراسػػػػػػمسػػػػػػعودي)

تحقيػؽالتسلسػؿوالتتػابعوالتػرابطإلػذالتػ تسػعذالمهمػمفهومػفالمػدا ؿ(124ط ،2008، طايبم)
تاحػػمالفرصػػمال تبػػارتالميػػذيتػػيحاسػػت داـتصػػوراتالإذ،بػػيفالمفػػاهيـ وأفرػػارهـفػػ توجيػػهالػػدرسوا 

،وهػػػػػػذامػػػػػػػاأ بتتػػػػػػهدراسػػػػػػػمالسػػػػػػػيد(234طـــــــ ،1998،سػػػػػػعودي)أفرػػػػػػارهـ،حتػػػػػػػذإذارادػػػػػػت اطئػػػػػػػم
(.2006الباويوال اج )(،ودراسم2002(،ودراسمعبدالرحمف)2003والدوسري)

والعمػػؿعلػػذتالميػػذألهميػػمالتعػػرؼعلػػذالتصػػوراتالبديلػػمفػػ مراحػػؿمبرػػرةمػػفتعلػػـالودظػػراً
عالجهامدذالبدايػم،رػافالبػدمػفالترريػزعلػذمرحلػمالتعلػيـاألساسػ باعتبارهػاالمرحلػمالتػ يَرػوف

 ػػػالؿعملهػػػاتعلمػػػه،وقػػػدالحظػػػتالباح ػػػممػػػفالتلميػػػذ اللهػػػامفاهيمػػػهاألساسػػػيمالتَػػػ تشػػػرؿقاعػػػدة
للصػػؼالرابػػعاألساسػػ ورػػذلؾمػػف ػػالؿاسػػتطالعرأيمعلمػػ هػػذاالمقػػررأفرمعلمػػملمقػػررالعلػػوـ

المحتوىالعلم لهمزدحـبالر يرمفالمفاهيـالفيزيائيمالت يرىرؿمفصباريد وال طيبأدهامف
لػمعػفهػذراألمػرالػذييشػيرإلػذإمراديػمترػويفتصػوراتبدي،أر رالمفاهيـالعلميمتجريػدًاوصػعوبم

فعالػػم،ت يػػرتعلػػيـؽائػػتطلػػبطريوهػػذا(،24طــ ،1994،وال طيػػبصػػباريد )تالميػػذالمفػػاهيـعدػػدال
،وتعػززاتجاهػاتهـدحػوالمفػاهيـلرػ يتسػدذالبديلػممفػاهيمهـ،وتسػاعدهـعلػذتحػديتالميذدافعيمال
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قػ بعيػدًاعػفواستيعابهاوتوظيفهػافػ حيػاتهـالعمليػموفػؽتفسػيرعلمػ مدطصحيحاًلهـفهمهافهماً
ودظرًاألفطبيعمدموذجالتعلـالبدائ الذييقوـعلذالعمؿوالتجريبواالستقصاءالتصوراتالبديلم،

أهػداؼتعل،ػـالعفاست داـهذاالدموذجيتداسػبمػعالتجريبيم.رماإمعطبيعممادةالعلوـتتداسب لػـو
مر،ػفالتلميػذمػفإدراؾوتفسػيرالظػواهرفػ البيئػمالمحيطػميمماعلذتعل،ـالمفاهيـالعلميمالت تررز
عػػػػػفهػػػػػذربػػػػػديؿبشػػػػػرؿصػػػػػحيحسػػػػػيتروفعدػػػػػدرفهػػػػػـهػػػػػالػػػػػـيػػػػػتمرفالتلميػػػػػذمػػػػػففهمإفبػػػػػهوالتػػػػػ 
الباح مإلذاستقصاءأ ردفعترؿهذراألسباب(،78-77،صػ2009،سعيديوالبلوش )إمبوالظواهر

الصػػؼالرابػػعتالميػػذدمػػوذجالػػتعَلـالبدػػائ فػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػملػػبعضالمفػػاهيـالعلميػػملػػدى
والتربيػمالصػحيمللصػؼالرابػعأفدذرر،ومفاألهميمالعلميماألساس  أدهتـتغييراسـرتابالعلـو

ف العاـ لػـتسػتطعالباح ػمتغييػرلػذاتاريختسجيؿالرسػالمأيبعد2011األساس إلذرتابالعلـو
العدوافالمسجؿولرفتـالتعامؿمعاالسـالجديدللرتابف متفالرسالم.



 مشكمة الدراسة.0
الػذيقامػتبػهوزارةالتربيػمفػ الجمهوريػمالعربيػمالسػوريمعلػذالمدػاهجالدراسػيملتطػويردتيجمل

لمرحلػمالتعلػيـاألساسػ ،تحػوؿالترريػزمػفتلقػػيفالتلميػذللمعلومػاتوالحقػائؽوالدظريػاتإلػذالترريػػز
عػػػدعلػػذالمفػػاهيـاألساسػػيمالتػػػ تمرػػفالتلميػػذمػػػفالحصػػوؿعلػػذتلػػؾالمعلومػػػاتوالحقػػائؽبدفسػػهب

ؽتعليمهػاوتعلمهػا،ائػاالهتماـبالمفاهيـوالترريزعلػذطروأصبحارتسابههذرالمفاهيـبشرؿصحيح،
وألفالمفاهيـ.بالشرؿالصحيحف مقدمماألهداؼالت دادتبهاهذرالمداهجتالميذوجعؿإرسابهالل

حػػوؿالمفػػاهيـالمتضػػمدمفػػ هػػذرالمدػػاهجتشػػرؿعائقػػًاتالميػػذأوالتصػػوراتالبديلػػمالتػػ قػػديحملهػػاال
هػذرالتصػوراتالبديلػموالعمػػؿعلػذإزالتهػاأوتعػػديلهالاًتعرفػػمػاأعطػذعلمهػـلهػذرالمفػػاهيـ،وهوأمػاـت

لرشػػؼعػػفأفا اصػػموذلػػؾحتػػذيػػتـاالدطػػالؽمػػفأسػػاسعلمػػ سػػليـ،؛أولويػػمفػػ عمليػػمالػػتعلـ
لػػػؽلػػػـيدػػػاالسػػػوريم ػػػـالعمػػػؿعلػػػذتعػػػديلهالعلميػػػمالمتضػػػمدمفػػػ مداهجالتصػػػوراتالبديلػػػمللمفػػػاهيـا

الرشػػػؼعػػػفالتصػػػوراتالبديلػػػمضػػػرورةوادطالقػػػًامػػػفتوصػػػياتالدراسػػػاتالسػػػابقمب، االهتمػػػاـالرػػػاف
المدا ؿواألساليبالمداسبمللتعامػؿمػعهػذرالتصػوراتواسػت داـتوجيهلمالهمفأهميمف للمفاهيـ

ودظرًاألهميمدموذجالتعلـالبدائ وفاعليتػهفػ التعليميمالمداسبملتعديؿهذرالتصورات،االستراتيجيم
(ودراسػػػمعبػػػد2003تعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػمللمفػػػاهيـالعلميػػػمرمػػػاأشػػػارتدراسػػػمالسػػػيدوالدوسػػػري)

لتعػرؼتوبعدقياـالباح مبدراسػماسػتطالعيمهػدف(،2006(ودراسمالباويوال اج )2002الرحمف)
الصؼالرابعاألساس عفبعضالمفاهيـالمتضػمدمتالميذمدىشيوعالتصوراتالبديلمالت يحملها

 أدهػػوادراسػػمالصػػؼالػػذيفتالميػػذ(تلميػػذًاوتلميػػذةمػػفال15قامػػتالباح ػػمبمقابلػػم)إذفػػ رتػػابالعلػػـو
للصػؼتشارداقدتبيفو،الرابعاألساس  التصوراتالبديلػملػبعضالمفػاهيـالموجػودةفػ رتػابالعلػـو
رػػػؿمػػػاسػػػبؽ،%(34.76%(و)83.16بدسػػػبربيػػػرةتراوحػػػتبػػػيف)لػػػدىالتالميػػػذالرابػػػعاألساسػػػ 
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بػػعاألساسػػ  ػػـالصػػؼالراتالميػػذالرشػػؼعػػفأهػػـالتصػػوراتالبديلػػمودسػػبشػػيوعهالػػدىسػػتدعذا
:يفياآلتيفيمرفتحديدمشرلمالدراسمبالسؤالومده،التعلـالبدائ باست داـدموذجالعمؿعلذتعديلها

المفػاهيـالعلميػػمفػ مػػادةالصػؼالرابػػعاألساسػ عػػفتالميػػذمػاالتصػػوراتالبديلػمالتػػ يحملهػا.1-1
دسبشيوعهذرالتصوراتلديهـ؟ه ؟وماالعلوـ

دموذجالتعلـالبدائ ف تعديؿالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميمف مادةالعلوـاست داـماأ ر.1-2
؟الصؼالرابعاألساس تالميذلدى



 :اآلتيمالدقاطمفالحاليمأهميمالدراسمتنت : أهمية الدراسة.2
مػادةأساسػيمفػ تشػريؿالصػلمبػيفالعلػـوالظػواهرالم تلفػمالموجػودةفهػ ،أهميػممػادةالعلػوـ.2-1

عفأهميمتعديؿالتصوراتالبديلػملمفػاهيـهػذرالمػادةالتػ تعػدمػففضالً،ف البيئمالمحيطمللتلميذ
المفاهيـالمجردة.

جػػارالحػػديثفػػ يم ػػؿأحػػدالدمػػاذجالبدائيػػمالتػػ يدػػاديبهػػااالتألدػػهأهميػػمالدمػػوذجالمسػػت دـ.2-2
للمفػػػاهيـقػػػدتسػػػهـفػػػ اقتػػػراحاسػػػتراتيجيمعالجيػػػمتفيػػػدفػػػ تعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػم،والتػػػ التربيػػػم

. المتضمدمف مادةالعلـو
فػػ م تلػػػؼتالميػػػذتعػػرؼالتصػػػوراتالبديلػػمالتػػػ يحملهػػاالتوجيػػهدظػػرالمعلمػػػيفإلػػذضػػػرورة.2-3

ضػػرورةتزويػػدالمعلمػػيفباسػػتراتيجياتللرشػػؼعػػفإلػػذالمػػواد،وتوجيػػهالقػػائميفعلػػذإعػػدادالمعلمػػيف
وتعديلها.تالميذهـالتصوراتالبديلملدى

البدائيػمالدراسيملالستفادةمفالدظريموجيهالمت صصيفوال براءالقائميفعلذوضعالمداهج.ت2-4
.ويدهـبهاوتزوتطبيقاتهاالتربويم

تقديـدماذجلدروسمصممموفؽدموذجالتعلـالبدائ ..2-5


 ف الدقاطاآلتيم:مالدراسمالحاليتتحددأهداؼ: أهداف الدراسة.2
الصػػؼالرابػػعاألساسػػ فػػ مػػادةتالميػػذتحديػػدالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـالعلميػػمالتػػ يحملهػػا.3-1

.  العلـو
الصؼالرابعاألساس ف مادةتالميذتحديددسبشيوعالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميملدى.3-2

.  العلـو
اردػمباسػت داـالطرائػؽالبديلػممقدمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ تعػديؿالتصػوراتاسػت داـأ ػرتعرؼ.3-3

البعديال تبارالتصوراتالبديلم.ف التطبيؽ،السائدة
البعػػدي-فػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمفػػ التطبيػػؽالقبلػػ دمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ رأ ػػحجػػـتعػػرؼ.3-4

.ال تبارالتصوراتالبديلم
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 اشجابمعفاألسئلماآلتيم:الدراسمهذرف ضوءأهداؼالدراسمتحاوؿ .أسئمة الدراسة:4
 األساس ف مادةالعلوـ؟ؼالرابعالصتالميذ.ماالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميمالت يحملها4-1
الصؼالرابعاألساسػ تالميذدسبشيوعالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميمالت يحملهاه .ما4-2

 ؟ف مادةالعلوـ
دػػػم.مػػػاأ ػػػراسػػػت داـدمػػػوذجالػػػتعلـالبدػػػائ فػػػ تعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػمللمفػػػاهيـالعلميػػػممقار4-3

البعديال تبارالتصوراتالبديلم؟،ف التطبيؽالسائدةباست داـالطرائؽ
البعػػػدي-تعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػمفػػػ التطبيػػػؽالقبلػػػ فػػػ دمػػػوذجالػػػتعلـالبدػػػائ أ ػػػرحجػػػـمػػػا.4-4
؟ تبارالتصوراتالبديلمال
 

عدػدمسػػتوى تبػرتاالتػ أسػئلمالدراسػػمُوضػعتالفرضػياتاآلتيػمعػفلإلجابػم فرضـيات الدراسـة:.5
 :(α=0.05)داللم
بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي  إحصائية   .ال يوجد فرق ذو داللة  5-1

 اختبار التصورات البديمة البعدي.
ويتفرععفهذرالفرضيمالفرضياتالفرعيماآلتيم:

فػ الضػابطموالتجريبيػمتيفدرجػاتالمجمػوع بػيفمتوسػطإحصػائيمٍيوجدفرؽذوداللػمٍال.5-1-1
ررؿ.ا تبارالتصوراتالبديلمالبعدي

فػ التجريبيػموالضػابطمبػيفمتوسػط درجػاتالمجمػوعتيفإحصػائيمٍاليوجدفرؽذوداللػمٍ.5-1-2
.يف مستوىالتذررا تبارالتصوراتالبديلمالبعد

بػيفمتوسػط درجػاتالمجمػوعتيفالتجريبيػموالضػابطمفػ إحصػائيمٍاليوجدفرؽذوداللػمٍ.5-1-3
 ا تبارالتصوراتالبديلمالبعديف مستوىالفهـ.

بػيفمتوسػط درجػاتالمجمػوعتيفالتجريبيػموالضػابطمفػ إحصػائيمٍاليوجدفرؽذوداللػمٍ.5-1-4
التطبيؽ.ا تبارالتصوراتالبديلمالبعديف مستوى

بػيفمتوسػط درجػاتالمجمػوعتيفالتجريبيػموالضػابطمفػ إحصػائيمٍاللػمٍاليوجدفرؽذود.5-1-5
العليا.ياتمستوالا تبارالتصوراتالبديلمالبعديف 

المجموعة التجريبية في التطبيق تالميذ بين متوسطي درجات  إحصائية   داللة   ذو.ال يوجد فرق 5-2
البعدي الختبار التصورات البديمة. -القبمي

هذرالفرضيمالفرضياتالفرعيماآلتيم:ويتفرععف
المجموعػػػػمالتجريبيػػػػمفػػػػ تالميػػػػذبػػػػيفمتوسػػػػط درجػػػػاتإحصػػػػائيمٍداللػػػػمٍواليوجػػػػدفػػػػرؽذ.5-2-1

ررؿ.البعديال تبارالتصوراتالبديلم-التطبيؽالقبل 
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المجموعػػػػمالتجريبيػػػػمفػػػػ تالميػػػػذبػػػػيفمتوسػػػػط درجػػػػاتإحصػػػػائيمٍداللػػػػمٍواليوجػػػػدفػػػػرؽذ.5-2-2
.ف مستوىالتذررالبعديال تبارالتصوراتالبديلم-القبل التطبيؽ

المجموعػػػػمالتجريبيػػػػمفػػػػ تالميػػػػذبػػػػيفمتوسػػػػط درجػػػػاتإحصػػػػائيمٍداللػػػػمٍواليوجػػػػدفػػػػرؽذ.5-2-3
.ف مستوىالفهـالبعديال تبارالتصوراتالبديلم-القبل التطبيؽ

المجموعػػػػمالتجريبيػػػػمفػػػػ تالميػػػػذبػػػػيفمتوسػػػػط درجػػػػاتإحصػػػػائيمٍداللػػػػمٍواليوجػػػػدفػػػػرؽذ.5-2-4
.ف مستوىالتطبيؽالبعديال تبارالتصوراتالبديلم-القبل التطبيؽ

المجموعػػػػمالتجريبيػػػػمفػػػػ تالميػػػػذبػػػػيفمتوسػػػػط درجػػػػاتإحصػػػػائيمٍداللػػػػمٍوفػػػػرؽذاليوجػػػػد.5-2-5
.العلياف المستوياتالبعديال تبارالتصوراتالبديلم-القبل التطبيؽ



:اآلتيمالحدودعلذمالدراسمالحاليتقتصرا:حدود الدراسة.6
المسػجليفمحافظػمالالذقيػممػدارسالصؼالرابعاألساسػ فػ تالميذعيدممفالحدودالبشريم:.6-1

(.2012-2011ف العاـالدراس )
.(2012-2011فصؿالدراس ال اد للعاـ)الحدودالزماديم:ال.6-2
الحدودالموضوعيموالت تشمؿالجوادباآلتيم:.6-3
للصػػػؼالرابػػػعاألساسػػػ ،ودفتػػػرفصػػػل .6-3-1 )الطاقػػػمػػػػػػالرهربػػػاءوالمغدػػػاطيس(مػػػفرتػػػابالعلػػػـو

 األدشطموالتدريبات.
)تػذرر.6-3-2 مسػتويات-تطبيػؽ-فهػـ-مستوياتا تبارالتصوراتالبديلػمالمتم لػمفػ مسػتوياتبلـو

 التحليؿوالترريب(.علياػػػػػػتشمؿ
ات ػػػاذ-اقتػػػراحالحلػػػوؿوالتفسػػػيرات-استرشػػػاؼ-بمراحلػػػهاألربػػػع)دعػػػوةذجالػػػتعلـالبدػػػائ مػػػود.6-3-3

اشجراء(.


 .منهج الدراسة:7
اسػػػت دـالمػػػدهجالوصػػػف التحليلػػػ لتحليػػػؿدتػػػػائجا تبػػػارالتصػػػوراتالبديلػػػموذلػػػؾلتحديػػػدهػػػػذر

المػدهجشػبهالتجريبػ لدراسػمأ ػردمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ تعػديؿاست دـوالتصوراتودسبشيوعها،
ضػػابطم(-التصػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـالعلميػػممػف ػػالؿالمقاردػػمبػػيفدتػائجمجمػػوعت الدراسػػم)تجريبيم

-المجمػوعتيف)تجريبيػموست دـالتصميـالتجريبػ ذف التطبيؽالبعديال تبارالتصوراتالبديلم.واُ
اال تبارالقبل البعدي.وبطم(ذاض


تم لتف .متغيرات الدراسة: 8
.قمالتعليـ)دموذجالتعلـالبدائ (المتغيراتالمستقلم:طري.8-1
المتغيراتالتابعم:التصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميم..8-2
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 .أدوات الدراسة:9
اآلتيم:واتاألد-مفقبؿالباح م-تموا تبارفرضياتهاُأعد،لإلجابمعفأسئلمالدراس

الرهربػاءوالمغدػاطيس(مػف-.قائممبالمفاهيـالعلميماألوليموالمشتقمالمتضمدمف فصػل )الطاقم9-1
للصؼالرابعاألساس . رتابالعلـو

.ا تبارالتصوراتالبديلم.9-2


الصػػؼالرابػػعفػػ مرحلػػمتالميػػذترػػوفالمجتمػػعاألصػػل للدراسػػممػػفجميػػع .المجتمــا األصــمي:01
التعليـاألساس المسجليفف مدارسالحلقماألولذمػفالتعلػيـاألساسػ فػ محافظػمالالذقيػموالبػال 

(.2012-2011(تلميذًاوتلميذةللعاـالدراس )19551عددهـ)


لػيـشملتمدرستيفمفمدارسالحلقماألولذمػفمرحلػمالتعقصديما تيرتعيدم .عينة الدراسة:00
فرمجموعػػمفرػػؿمدرسػػمبطريقػػمعشػػوائيم)شػػعبتافمػػ مػػفمدطقػػمجبلػػم، ػػـا تيػػرتشػػعبتااألساسػػ
 فرمجموعمضابطممفمدرسماالشتراريم(.شعبتا-مفمدرسمياسيفشعبافسعيدتجريبيم


 .إجراءات الدراسة:02

تبعػػػتاشجػػػراءاتاسػػػمابقمالمتعلقػػػمبمتغيػػػراتالدربعػػػداالطػػػالععلػػػذاألدبالتربػػػويوالدراسػػػاتالسػػػا
اآلتيم:

الرهرباءوالمغداطيس(.-المتم لمف فصل )الطاقما تيارفصوؿالدراسم.12-1
واألهداؼالتعليميم.،األوليموالمشتقمتحليؿفصوؿالدراسمبهدؼتحديدالمفاهيـ.12-2
يتضػػمفإعػػداددليػػؿإعػػدادالمحتػػوىالعلمػػ للفصػػليفوفػػؽمراحػػؿدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ ،وهػػذا.12-3

، ـتقديدهماللتنردمفمداسبتهماللتطبيؽ.تالميذالمعلـوأوراؽعمؿال
جػراءوإعدادا تبارالتصوراتالبديلم ـضبطهبعرضػهعلػذمجموعػممػفالسػادةالمحرمػيف.12-4 ا 

التجربماالستطالعيملهللتنردمفصدقهو باته.
إجراءالتجربموفؽال طواتاآلتيم:.12-5
ا تيارعيدمالدراسمالمتم لمبمدرستيفمفمدارسالحلقماألولذللتعليـاألساس ..12-5-1
مػػػػفرػػػػؿمدرسػػػػمبحيػػػػثتم ػػػػؿشػػػػعبتاإحػػػػدىالمدرسػػػػتيفا تيػػػػارًاعشػػػػوائيًاا تيػػػػارشػػػػعبتيف.12-5-2

المجموعػػػمالتجريبيػػػمالتػػػ ُعلمػػػػتوفػػػؽالدمػػػوذجالبدػػػائ ،وتم ػػػػؿشػػػعبتاالمدرسػػػماأل ػػػرىالمجموعػػػػم
.السائدةالضابطمالت ُعلمتوفؽالطرائؽ

الت تطبيؽا تبارالتصوراتالبديلمقبليًاعلذالمجموعتيفبهدؼتحديدالتصوراتالبديلم.12-5-3
عفمفاهيـالفصليف،ورذلؾللتنردمفترافؤالمجموعتيف.تالميذيحملهاال
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أمػاالمجموعػمالضػابطم،المجموعمالتجريبيػموفػؽالدمػوذجالبدػائ مػفقبػؿالباح ػمُعل،مت.12-5-4
.السائدةالصؼوفؽالطريقمممتمفقبؿمعلمفُعل،
علػػػذرػػػؿمػػػفالمجمػػػوعتيفالتجريبيػػػموالضػػػابطمتطبيػػػؽا تبػػػارالتصػػػوراتالبديلػػػمبعػػػديًا.12-5-5

للحصوؿعلذدتائجالدراسم.
ورتابػػػمتقريػػػرالدراسػػػمومقترحاتهػػػافػػػ ضػػػوء،معالجػػػمالبيادػػػاتإحصػػػائيًا،وتفسػػػيرالدتػػػائج.12-5-6

الدتائج.


 :اإلجرائية هاتعريفاتمصطمحات الدراسة و .02
دمػاذجالتػدريسالتػ تقػوـعلػذالدظريػمالبدائيػمأدػه أحػد طايبػم:يعرفػهدموذجالػتعلـالبدػائ .13-1

ات ػػػػػػػػػػاذو-قتػػػػػػػػػػراحالحلػػػػػػػػػػوؿوالتفسػػػػػػػػػػيراتوا-االسترشػػػػػػػػػػاؼو-ويترػػػػػػػػػػوفمػػػػػػػػػػفأربػػػػػػػػػػعمراحػػػػػػػػػػؿ)الػػػػػػػػػػدعوة
ليػػموافال طػػواتالمتتابعػػموالمتأدػػهمجموعػػممػػإجرائيػػاًرؼُوُيع،ػػ،(212طــ ،2008، طايبػػم( )اشجػػراء

علػػذمبػػادئالدظريػػمالبدائيػػموتبػػدأ بمرحلػػمالػػدعوةحيػػتتُ ػػارالمشػػرلمأوالسػػؤاؿمػػفقبػػؿالتػػ تقػػـو
ـاالدتقاؿإلػذمرحلػماالسترشػاؼومدهايت،أومف الؿالدقاشبيفالمعلـوالتالميذ،المعلـأوالتالميذ

التالميػذعلػذشػرؿفيهػاالت تم ؿمرحلمالتجريبوالعمؿبح ػًاعػفحلػوؿللمشػرلمالمطروحػمويعمػؿ
حالحلوؿوالتفسيراتالت توصلتإليهارؿمجموعػمليػتـمداقشػمرػؿاألفرػارومف ـتطر،مجموعات
عبرمرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيرات،وأ يرًايتـالتنردمػفالوصػوؿعلذمستوىالمجموعاتوالحلوؿ

.إفرادياًإلذاألهداؼالمرجوةمف الؿمرحلمات اذاشجراءوالت تدفذمفالتالميذ
(أدهػػػػا سلسػػػػلممتصػػػػلممػػػػفBruner& Osten)عرفهػػػػابرودػػػػروأوسػػػػتفالمفػػػػاهيـالعلميػػػػم:.13-2

االستدالالتتشيرإلذمجموعممفال صائصالمالحظملش ءأوحدثيؤديإلذتحديػدفئػممعيدػم
(.43ط ،2000تتبعهااستدالالتإضافيمعف صائصايرملحوظم)أوردف :الشربيد وصادؽ،

صػػػورةذهديػػػميرودهػػػاتلميػػػذالصػػػؼالرابػػػعاألساسػػػ عػػػفمجموعػػػممػػػفالظػػػواهردهػػػاأوتعػػػرؼإجرائيػػػاً
 صػائصمشػتررم،تمردػههػاالرهرباءوالمغداطيس(الت تجمع-واألشياءالمتضمدمف فصل )الطاقم

مففهمهاوالتعامؿمعهاف المواقؼالم تلفػم مػفقسػميفأساسػييف:اسػـالمفهػـو ،ويترػوفرػؿمفهػـو
قدرةالجسـعلذالحررموأداءالعمؿ(.(والداللماللفظيمله)م ؿ)الطاقم

(أدها المفاهيـالت يحملهاالتالميذوالتشػبهأوتتفػؽمػعKay:عرفهاراي)التصوراتالبديلم.13-3
تعػػػرؼالتصػػػوراتالبديلػػػمو،(Kay,2000,p136)الفهػػػـالعلمػػػ السػػػليـالػػػذيرودػػػهالعلمػػػاءوال بػػػراء 

قبػؿ ضػوعهـلعمليػم-أدهاجميعالمفاهيـواألفرارالت يحملهاتالميذالصؼالرابعاألساس إجرائيًا
الرهرباءوالمغداطيس(الت التتفؽمعالفهـالعلم السليـالمقبػوؿ-عفمفاهيـفصل )الطاقم-التعلـ

والمفػػاهيـالجديػػدة،مػػفالممرػػفأفتشػػرؿعائقػػًاأمػػاـتعلػػـهػػؤالءالتالميػػذللمعػػارؼو،مػػفقبػػؿالعلمػػاء
ويمرفالرشؼعفهذرالتصوراتباست داـا تباراال تيارمفمتعدد دائ الشؽ.
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ىالفصلىالثاني
 اإلطارىالنظريىوالدراداتىالدابقظ

 أوالً: اإلطار النظري
 مقدمم

 المفاهومىالطلموظى1
العلم تعريؼ1-1  المفهـو

 تصديؼالمفاهيـالعلميم1-2

 أهميمتعلـالمفاهيـالعلميم1-3

 العوامؿالمؤ رةف تعلـالمفاهيـالعلميم1-4

 صعوباتتعلـالمفاهيـالعلميم1-5

 التصوراتىالبدولظىللمفاهومىالطلموظى2

 تعريؼالتصوراتالبديلم2-1

 تعلـالعلـوأهميمالتعرؼعلذالتصوراتالبديلمف 2-2

  صائصالتصوراتالبديلم2-3

 مصادرالتصوراتالبديلم2-4

 استراتيجياتالرشؼعفالتصوراتالبديلم2-5

 استراتيجياتتعديؿالتصوراتالبديلم2-6

التغييرالمفاهيم 2-7
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 األدسىالنظروظىلنموذجىالتطلمىالبنائيى3

الدظريمالبدائيم3-1

حوؿالدظريمالبدائيموجهاتالدظرالتربويم3-1-1

.افتراضاتالدظريمالبدائيم3-1-2

 .مفاهيـالمعرفموفقًاللدظريمالبدائيم3-1-3

3-1-4  .الدظريمالبدائيموتعليـالعلـو

 .استراتيجياتالتعلـالقائممعلذالدظريمالبدائيم3-1-5

 دموذجالتعلـالبدائ 3-2

 يلمدموذجالتعلـالبدائ والتصوراتالبد3-2-1

 مراحؿدموذجالتعلـالبدائ 3-2-2

 مزايادموذجالتعلـالبدائ 3-2-3

ومحدداتهشروطدموذجالتعلـالبدائ 3-2-4

 ثانيًا: الدراساث السابقت
 .الدراساتالت تداولتدموذجالتعلـالبدائ 1

 .الدراساتالت تداولتموضوعالتصوراتالبديلمللمفاهيـ2

 السابقم.التعليؽعلذالدراسات3

 .إفادةالدراسمالحاليممفالدراساتالسابقم4

،وموقعهاالدراساتالسابقمعف.ا تالؼالدراسمالحاليم5
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 مقدمة:

،لعلميػػماهيـالبديلػػمللمفػػاتالتصػػوراو،لعلميػػماهيـالمفػػالرػػؿمػػفاًدظريػػاًلفصػػؿعرضػػاايتضػػمفهػػذ
سم.الدراتالمتعلقمبمتغيرابقمالساتاسالدراو،واألسسالدظريملدموذجالتعلـالبدائ 



 اإلطار النظري أوالً :
 :لعمميةاهيم المفا -0

تالعلميػػمبصػػورةذالمعرفػػماتدظػػيـاسػػطتهالتػػ يػػتـبوالعلػػـاتجاهػػـدػػوألعلميػػممػػفاهيـالمفػػاتعػػد
فاهيـمرػالمفػول،فػ الفصػؿالدراسػ اتيػتـتقػديمهامعلومػميػلموجهػمألالمدظمػمواصرالعدامعدذفه 

لصػغيرفػ الطفػؿاف؛دةلػوالامدػذأيبػدلمفهػـواترػويفأفبتػمال ائؽالحقػاومف.لعلـوهيرلهارزف سلـاب
ـمعرفػػ يمردػػهمػػففهػػـاترػػويفدظػػإلػػذيحػػيطبػػهيتطلػػعاؼمػػاسترشػػاو.لـمػػفحولػػهالعػػالتػػهفهػػـوامح
،فمػف اللهػايػػتمرفالمػتعلـ،رمػػالـحولػهالعػا مػػفتعػدالمفػاهيـالعلميػػمالوحػدةاألساسػػيمفػ تعلػـالعلػػـو

أدهػػاالفػػتالويتأرػػددهػػااألسػػاسفػػ البدػػاءالمعرفػػ لػػدىالمػػتعلـوقػػدالتعػػرؼعلػػذمػػايحػػيطبػػه،رمػػاإ
ـمروداتعلذتدظيو،وتدظيمهاتعمؿعلذتسهيؿعدداليحصذمفالمدرراتالحسيموايرالحسيم

،أسػاسالمعرفػمالش صػيمأدهػافضػاًلعػف،وترتيبهػاوتصػديفهاوتمييزهػااشدسػاديمأساسيممفالمعرفم
أوضعيفًاأوايػرهذرالبديمالمعرفيميبقذالتعلـداقصًاإدراؾوف حاؿعدـ.وأساسالمعرفمالعلميم

(338،ط 2006،موجود)الفتالوي
.مهماًاًتربوياًهدفاتتعلمهاوصعوباهميتهألعلميموتعرؼاهيـالمفاسماتدرداراومفهد



:لعمميالمفهوم اتعريف .0-0
 ادلمعػاروافرػالاحػوؿجميعػاًتػدوراهػأد،راـلعلم المفهـواتدظرعديدةحوؿمعدذاتوجدوجه
تميزمجموعػملت المشتررمائصا صللهتجريدأدعلذلمدطقيماحيمالداليهمفإيدظرامافمده،دفسها
لدظػرالتػ تعبػرعػفوجهػماتالتعريفػامػفو؛تالمجموعػامػفالرمػوزعػفايرهػادثوالحواءواشيألامف

هػػػوأو، دالمعػػػاروافرػػػتدظػػػيـلتأوترريػػػب لعلمػػػ المفهػػػـواأفلتػػػ تػػػرىاتربويػػػملالهيئػػػماهػػػذرتعريػػػؼ
(.11ػص،2002،ممسال) اًقؿعددأـاقسأثف احدألاءواشيألالـاتتدظـعاتجريد

اأفلذييرىافادشوتعريؼو تحػوؿاقػعالابيدهػفيمالتػ يوجػداتالمعلومامجموعممف لعلم المفهـو
 لشػػػػػػػػ ءاالمميػػػػػػػػزةلهػػػػػػػػذالمشػػػػػػػػتررمواتالصػػػػػػػػفاوتشػػػػػػػػتمؿعلػػػػػػػػذ،لػػػػػػػػذهفاتترػػػػػػػػوففػػػػػػػػ ،شػػػػػػػػ ءمعػػػػػػػػيف

(.40،صػ2001،فادشو)
تالم يػػراهروالظػػوامػػملعػػددمػػفابمعاسػػتجا دػػهإلعلمػػ المفهػػـوارىتػػالتػػ لضػػبعا دػػاءتعريػػؼورػػذلؾ

(.90،ص2007،لَضبعا) هرالمظا رف مظهرمفآلالبعضامعايشترؾبعضه
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لفػردااهصورةذهديميرودهأدلدفسيمعلذايمحالدامفلعلم المفهـواإلذيمفتدظردال الدظراوجهمامأ
 &Bruner)سػتفأوبرودػرولدظرهػذرتعريػؼالت تبدتوجهماتالتعريفامفو،دثالحواءواشيألاعف

Osten)مجموعػػػممػػػفإلػػػذتتشػػػيرالسػػػتدالالاسلسػػػلممتصػػػلممػػػف هأدػػػعلػػػذلعلمػػػ المفهػػػـوااعرفػػػإذ
فيمعػػػػفاضػػػإتالسػػػػتدالااتحديػػػدفئػػػػممعيدػػػمتتبعهػػػإلػػػػذحػػػدثيػػػؤديأوحظػػػملشػػػػ ءلمالائصال صػػػا

(.43ط ،2000دؽ،الشربيد وصاأوردف :) .ئصايرملحوظما ص
شػػػػػػػػ ءلػػػػػػػهصػػػػػػػػورةفػػػػػػػػ إلػػػػػػػذفرػػػػػػػػرةمجػػػػػػػردةتشػػػػػػػػير هدػػػػػػػػإبػػػػػػػالقوؿعرفػػػػػػػػهلػػػػػػػذيالهويػػػػػػػػدياوتعريػػػػػػػؼ

(.43ط ،8200،لهويديا) لذهفا
فلػػدحالاتعريػػؼاومدهػػ؛لعلميػػماهيمػػهافػػ ترػػويفمفللتلميػػذب اجػػيشالػػدورارػػدتعلػػذأتعريفػػاتؾاوهدػػ
التػػ يرودهػػالمدظمػػمالذهديػػمالعقليػػمواتالسػػتدالالامجموعػػممػػف رةعػػفاعبػػ:لعلمػػ المفهػػـواعػػد،لػػذيا
.(16،ط 1998،فلدحالا) لبيئمادثف الحواءواشيألالفردعفا
لتػ المشػتررمالمميػزةواتالصػفامجموعم ندهبلعلم المفهـوارفواعفلذياف ريآلدجديواتعريؼمدهاو

أوبرلمػػمافمعدػػذوفهػػـيرتبطػػ(مػػفالتلميػػذلفرد)ايترػػوفلػػدىاحػػد،ومػػالوالصػػدؼاصػػراعدايلتقػػ عدػػده
(.481ط ،2005، روفآلدجديوا) لميمعرةاعبأومصطلح

ؿمػػػفامجػػػأوصػػػمبرػػػؿعلػػػـال اللدظػػػرةاًمتدوعػػػمتبعػػػاهػػػأدجميعهػػػابقمالسػػػاريؼالتعػػػاولػػػوحظمػػػف
التعبيػػػرعػػػفمعدػػػذابعضفػػػ بػػػبعضػػػهمالًامترػػػرػػػالًتشػػػرؿا ،ولردهػػػداسػػػدشالتفريػػػراتالامجػػػ لمفهػػػـو
علذاإلذلجميعايدظرإذ،لعلم ا لتػ تػـالموجػودةارافرػألاهمصػطلحيتضػمفمجموعػممػفأدػلمفهـو

ؾادرإيدػػتجعػػفلػػذياعقلػػ لاءابدػػلالمعبػػرعػػفاوقػػؼمعيدػػماموأوتاحظػػمالأوتاسػػبامػػفمداتعميمهػػ
أوتاسػػبامدأوءاشػػيالمشػػتررمبػػيفعػػدةاصػػرالعداءوتجريػػداشػػيألالمشػػتررمبػػيفاتالصػػفاأوتاقػػلعالا
اسـالتجريدااقؼمعيدمويطلؽعلذهذامو  لمصطلح.اأولمفهـو

عػفالتلميػذاصػورذهديػميرودهػهػو:لعلمػ المفهػـولتػ آلالتعريؼاتـوضعبقمالسارافرألاوف ضوء
فػ امػؿمعهػالتعاو،اتمردػهمػففهمهػئصمشػتررما صالت تجمعبيدهاءاشيألاهروالظوامجموعممف

ااوهػػذ.لم تلفػػماقػػؼالموا ،اسػػـاسػػيف:اسأمرػػوفمػػفقسػػميفلعلمػػ المفهػػـو .لػػهمللفظيػػالػػملدالاولمفهػػـو
هػػواسػػـالمقصػػودباو م ػػؿ)الػػذييميػػزاللفظػػ اسػػـالاأولمصػػطلحالمفهػػـو داللتػػهامػػأ(قػػمالطالمفهػػـو
)اسػػـالتػػ تحمػػؿاتالمرودػػاأودافػػرألالتػػ تجمػػعبػػيفائصال صػػا فهػػمللفظيػػا لجسػػـعلػػذاقػػدرةلمفهـو
(.لعمؿاءادألحررموا


 العممية هيمالمفاتصنيف .0-2
مفقبؿاايالتعددزواًهيـتبعالمفاتاتعددتتصديف تاتصػديفأفلػذلؾدجػد؛ح يفالبػالرؤيمللمفهـو

افإأي؛ابيدهػػافيمػ لػػمات متدنهيـقػػدتػػالمفػا ،ايرػػوففػػ صػػدؼمعػيففػػ تصػػديؼمػػقػدحػػدالوالمفهػػـو
.طعف ذلؾافحدوثتقدوفا رف تصديؼ آوف صدؼ
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اتعلـالت يتـفيهاللطريقماًـتبعتللمفهوالتصديفاضلبعضاستعرات نياوفيم لمفهـو
دوعيفمفالمفاهيـهما:بيف،(Ausbel)أوزوبؿميز:تصديؼأوزوبؿ.1-2-1
معدػػػدالتعامػػػؿمػػػعالعػػػالـال ػػػارج التػػػ تترػػػوفعػػػفطريػػػؽال بػػػراتالحسػػػيهػػػ المفػػػاهيـاألوليػػػم:-

 إدراؾال صائص،وذلؾمف الؿمجموعماألم لمالت دقدمهاله.بيتعلمهاالطفؿمف
دوفاالت تتروفعفطريؽتجريد اصػيمتشػترؾفيهػاالمفػاهيـ،ويػتـتعلمهػه المفاهيـال ادويم:-

 (.90ط ،1997،ابراهيـأوردف :محسوسم)مواقؼحقيقيمأو برات
 هيـ:امفلاعمفاوأد م(بيف الBrunerيميزبرودر):تصديؼبرودر.1-2-2
ا- ئصال صػػػاتغلػػػبعليػػػهامػػػاًلبػػػابطػػػمواالمتراءاجػػػزألالػػػذييتضػػػمفمجموعػػػممػػػفابط:الػػػرالمفهػػػـو
 فئممفاألشياءأوالمواقؼ.ف ممالمشتررمالعالمحريما
ا- فئػممػففػ المتبايدػمو ػرآإلذلمتغيرةمفموقؼائصال صاصؿ:يتضمفمجموعممفالفالمفهـو

 .األشياءوالمواقؼ
ا- أوصيتيفاقممعيدمبيف بقيفوهويسيرعلذعالالسالدوعيفامفاًجزئياًئق :يعددوعلعالالمفهـو
  (.39ط ،2008، طايبمأوردف :ر ر.)أ
 :عاوأد م العددرهيـالمفا:درادتصديؼ.1-2-3
صػػػػرافػػػػ عدالتػػػػ تشػػػػترؾجميعهػػػػاثاحػػػػدألاأوهرالظػػػػواءواشػػػػيألايتضػػػػمفتصػػػػديؼ:ؿوألالدػػػػوعا-

 .حدةاوو صائص
ل بػرا)رةالعبػافمػ الً،بؽالسػالدػوعامػفر رأأومفهوميفبيفقملعالاعفلذييعبراهو: دال الدوعا-
اًتعقيدر رألدوعااهذأفضحاووهمامعًا.وتربطراردشاول برا مفهومبيفقملعالاعفرتعب،(رياردشا

لتػػ البسػػيطماهيـالمفػػاتعلػػـإلػػذفػػ أوالًجايحتػػهيـالمفػػامػػفلدػػوعااهػػذم ػػؿتعل،ػػـأفوبؽالسػػالدػػوعامػػف
 .امدهيتروف

وفير،ػفهػوولػذلؾ؛لم تلفػماهيـالمفػابػيفتاقػعالمػفيحػدثامػتفسػيرؿوايحػلذياهو:لثال الدوعا-
يطلػػؽوقػػد.ءاشػػيألاأوثاحػػدألاأوهرالظػػوامجموعػػملتفسػػيرتوضػػعلتػػ العقليػػماتالتصػػورامػػفاًدوعػػ
 .(19ط ،1991،دراد)سيماسأرافرأأوعلميمتافرضيأوتادظريهيـالمفامفلدوعااهذعلذ
ادعرضػهتامسػتويالهػوحػدد،هيـاللمفػلهرمػ التدظػيـاهػوفرلجاعػ:(Hover)تصديؼهػوفر.1-2-4
 :ت نيافيم
اويحػػددهسػػيماسألائصال صػػايصػػؼلػػذياهػػو:(Classification concept)لتصػػديف المفهػػـوا-

 .اويوضحه
بػػيفتاقػػلعالاأوقػػملعالاعلػػذيررػػزلػػذياهػػو:(Correlational concept)ط ارتبػػالالمفهػػـوا-

.ر رأأوعرضييفمفهوميف
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 .رافرألابيفتاقعالأوقمعاليتضمفلمفهـوااوهذ:(Theoretical concept)لدظريالمفهـوا-
.(Dole, Cooper, & Lyndon, 2000, p55أوردف :)
:المفاهيـمفحيثمستوياتهاإلذالدظرداهدايمرد:حيدرويودس ليل ولاتصديؼ.1-2-5
الرتلػػم؛:(Primitive concepts)ليػػمأومفػػاهيـ- وهػػ المفػػاهيـالتػػ اليمرػػفاشػػتقاقها،م ػػؿمفهػػـو

الزمف...
وهػػ المفػػاهيـالتػػ يمرػػفاشػػتقاقهامػػفمفػػاهيـأ ػػرى،م ػػؿ:(Derived conceptsمفػػاهيـمشػػتقم)-

 السرعم=المسافم/الزمف.
:إلذضامف الؿطريقمإدرارهاأيوصدفهاال ليل وزمالؤر

طريػػػػؽعػػػػفمػػػػدلولهاإدراؾيمرػػػػفالتػػػػ المفػػػػاهيـوهػػػػ :المالحظػػػػمعلػػػػذقائمػػػػمأومحسوسػػػػممفػػػػاهيـ-
مساعدةأدواتأوالحواسباست داـالمالحظم .:الس ودموالبرودة للحواس،م ؿمفهـو

مػػدلوالتهاإدراؾيمرػػفالالتػػ المفػػاهيـوهػػ :المالحظػػمعلػػذقائمػػمايػػرأومجػػردةأوشػػرليممفػػاهيـ-
ذهديػػػموتصػػػوراتعقليػػػمبعمليػػػاتالقيػػػاـإدرارهػػػايتطلػػػببػػػؿالمالحظػػػم،طريػػػؽعػػػف معيدػػػم،م ػػػؿمفهػػػـو
 (.157ط ،1996،ال ليل وحيدرويودس)الذرة

طػػػػالعالباح ػػػػمعلػػػػذالتصػػػػديفاتالسػػػػابقمأمردهػػػػااالسػػػػتفادةمدهػػػػافػػػػ تصػػػػديؼمفػػػػاهيـالفصػػػػليفوبعػػػػدا
والتربيػػمالصػػحيمللصػػؼالرابػػعاألساسػػ ، ومفػػاهيـمشػػتقمأوليػػمهيـمفػػاإلػػذالم تػػاريفمػػفرتػػابالعلػػـو

هيحقػػػؽالهػػػدؼمػػػفالدراسػػػمدػػػوهػػػذايتفػػػؽمػػػعتصػػػديؼال ليلػػػ وآ ػػػروف،وتػػػـا تيػػػارهػػػذاالتصػػػديؼأل
الصػػػؼالرابػػػعتالميػػػذراتالبديلػػػمالتػػػ يحملهػػػاالمتم ػػػؿفػػػ بدػػػاءا تبػػػارتش يصػػػ للرشػػػؼعػػػفالتصػػػو

األوليػمامػتالؾالمفػاهيـفاألساس عفمفاهيـالفصػليفالم تػاريفومػف ػـالعمػؿعلػذتعػديلها،ذلػؾأل
مػػفتصػػديؼالظػػواهرواألحػػداثفػػ البيئػػمفػػ مجموعػػاتتسػػهؿتالميػػذبشػػرؿصػػحيحيمرػػفالوالمشػػتقم

عليهـدراسممروداتهاالم تلفم.


   لعمميةاهيم المفامم همية تعأ.0-2
الم ػاؿالر يػر،علػذسػبيؿ،فدجػدوتعلمهػاهيـالمفػاـبتعلػيـاهتمػالالتربويػماتاسػالمتتبعللدراحظيال
لصػػػورةابإياهػػػاهـباسػػػرالعلميػػػم،واهيـالمفػػػلتالميػػػذالـتعلػػػسػػػبمفػػػ ريفيػػػمالمداالتعليميػػػمتالمقترحػػػامػػػف

والتعلػيـلمتتبػعافإارمػ.سػوءفهػـأولػبسأيإلذتؤديلصحيحمحتذالا تابػالرتالمطلػععلػذالعلػـو
اـتعلػأفحػظبيالدػالجااف هػذ جحالدػالتعلػيـا،وهيـالمفػاؿلعلميػممػف ػالارؼالمعػابتعلػيـيهػتـلعلػـو

يجب سمعرفػ اسػأتقػديـبأي،اًضػحاوتقػديماًاسػيم،ومػف ػـتقػديمهاسالاهيـالمفػابتحديدأيبدأفللعلـو
هيميػػمتم ػػػؿاءشػػبرممفاولبدػػ،ت الػػذالػػتعلـالتوسػػػعواةللبحػػثوادنمهرػػاسػػت داهـدامرػػإبتالميػػذللمشػػترؾ

.لمعرفماعلذمفألاتالمستويا
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تاهػػػاتجالاحػػػدأتعليمهػػػاويعػػػد،لعلػػػـوابتعلػػػـدػػػاهػػػـجوأمػػػفتعػػػدلعلميػػػماهيـالمفػػػاأفاايفقػػػدذرػػػرسػػػر
،تالتصػورابعػماومتلمعرفػم،اوتػذررل بػرة،اتدظػيـفػ هميػمأمػفذرالمفػاهيـلهػالمهاتعلمصرةف المعا

حيػثمػفلعلميػماهيـالمفػاهميػمألتربويوفعلػذاويؤرداهذ.الحصوؿعليهاوتسهيؿ،ادرهابمصاوربطه
وتطػػػػػػػػػػوير، ػػػػػػػػػػريفآلاهـمػػػػػػػػػػعالتفػػػػػػػػػػاوصػػػػػػػػػػؿالتواو،لمسػػػػػػػػػػتمرةالتربيػػػػػػػػػػماو،ت الػػػػػػػػػػذاللػػػػػػػػػػتعلـضػػػػػػػػػػرورتها

بمسػػػتوىءارتقػػػالابتقػػػـولعلميػػػماهيـالمفػػػاأف ػػػروفآوفاعلي،ػػػويوضػػػح.(162 طـــ،2007،اياسػػػر)لتفريػػػرا
.لمجػردالمسػتوىاإلػذلتصػوريالمسػتوىاإلػذلحسػ المسػتوىامفتفريررف يتدرجفاسدشاألفلتفريرا
فاسػدشاعلػذيصػعبلذلؾدئ،المباوهيـاللمفلرليما دالمعاعلذتعتمدلثال المستوىاف تالجالمعاو
العلمػػػ الصػػػحيحلحصػػػوؿامػػػفيػػػتمرفلػػػـاذاتفريػػػرربمسػػػتوىيرتقػػػ أف وهدػػػديفاعلي،ػػػ)علػػػذالمفهػػػـو

،لعلػػـافهػػـتالميػػذالتسػػهؿعلػػذم ام وقطػػامػػفوجهػػمدظػػرقطػػاهػػدإارمػػ.(173طــ ،1987والرػػوف ،
إلػػذـفعيػػتهالػػتعلـ،وت يػػردا ػػرأؿاتقػػداعلػػذـعدهاوتسػػ،لمحػػيطالـالعػػاوتقلػػؿمػػفمسػػتوىصػػعوبمفهػػـ

أفلضػبعاضػيؼت(،و133 ط،2001،م ام وقطػاقط)لمعدذالفهـذياولمعدويمالسع دحوتحقيؽا
مػػػفـتمرػػػدهالبسػػػيطم،رمػػػالمعرفػػػمالمتقدمػػػموارفػػػملمعالفجػػػوةبػػػيفامػػػفتضػػػييؽتالميػػػذالتمرػػػفهيـالمفػػػا
التفسػيرلمػػاهػػـولفافػ امهاسػت دابوذلػػؾ؛تالمعلومػاتوظيػػؼفػ ـعدهاوتسػلمعرفػػ ،ارافجػدالاجهػمامو

ضػػروريللفهػػـتالمصػػطلحاهيـوالمفػػاوضػػوحفإارمػػ،(90-89 طــ،2007،لَضػػبعا)لبيئػػماي يػػرهـفػػ 
لتػػ ترسػػبافهػػ ،لعلميػػمالمعرفػػماهيـلحمػػمالمفػػاوتعػػد،لعلمػػ اهـالتفػػاصػػؿوالتواوتحقيػػؽ،باسػػتيعالاو
.(85ط ،2009،لبلوش اسعيديوإمبو)لتدظيـاباوتسمحلهالعلميممرودتهالمعرفما

:تيمآلاطالدقالعلميمباهيـالمفاهميمتعلـأممول صسال
قؼ.اموأوءاشيألبيئممفاهوموجودف اتل صوتصدؼماهدإذالبيئما*تقلؿمفتعقد

لبيئم.اءموجودةف اشيأالت تعرؼبهائؿالوسا*تعد
جديد.أيجهمالتعلـعددموادةاعإإلذجمالحا*تقلؿ
ط.ادشيلت طيطألاولتدبؤالتوجيهواعدعلذا*تس

.(56ط ،2004،ممسال)ثاحدألاءواشيألاتابطبيفمجموعلرالتدظيـوا*تسمحب
تيم:الاثل الاطالدقالعلميمباهيـالمفاهميمتعلـأتل يصيمرفسبؽاؿمومف ال

 .اتعقدهلتقليؿمفالت تحيطبهواقؼالمواهروالتصديؼللظوالتمييزوالتفسيرواف التلميذعدةامس-
 لتريؼمعبيئته.اتهوذلؾحتذيتمرفمفعلذحؿمشرالالتلميذعدةامس-
.التالميذعددعستطالالاجمللمعرفموالحالرابمواعاشبإ-
 

 العوامل المؤثرة في تعمم المفاهيم العممية.0-4
رػؿالتػ ذررهػاالعوامؿهذرومفالمفاهيـوارتسابتعلـف تن يرلهاالت العوامؿمفالعديدهداؾ
(:346ط ،2003؛الدجديوراشدوسعودي،52ط ،2001عبدالسالـ،مف)
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المفػػػػاهيـالعلميػػػػم:أرػػػػدتالدراسػػػػاتالتربويػػػػمالتػػػػ تداولػػػػتاألم لػػػػماشيجابيػػػػموالسػػػػلبيمللمفهػػػػـو.1-4-1
،واألم لػمالسػالبمهػ بالدراسمأفاألم لمالموجبػم التػ تشػتمؿعلػذعداصػرذاتصػلممباشػرةبػالمفهـو

عػفسلبيموأ رىتشمؿهذرالعداصر،وأردتهذرالدراساتعلذضرورةتقديـأم لمموجبمالت اله 
 .تالميذللالمفهـو

دعلػذتطبيػؽ،والتنريػجديػدمفاألم لمعددتعلـمفهػـوراؼٍتقديـعددٍمف:البدعدداألم لم.1-4-2
ف مواقؼجديدةالتلميذ .عديدةوالمفهـو

بمعلومػات:للتلميػذال براتالسابقم.1-4-3 التلميػذفمػرورومفاهيمػهالسػابقم،التلميػذيتػن رتعلػـالمفهػـو
ب بػػراتر يػػرةسػػابقميسػػاعدرعلػػذرؤيػػمالعالقػػاتبػػيفعداصػػرالموقػػؼالجديػػدإذارادػػتتلػػؾال بػػرات

الػػذييعػػيشفػػ بيئػػمزراعيػػمسػػتروفقدرتػػهعلػػذتعلػػـبعػػضالمفػػاهيـالمتعلقػػمالتلميػػذبػػه،فمػػ الًمرتبطػػم
بموضػػوعاتم ػػؿ)البػػذور،ال مػػار،األزهػػار،عالقػػمدمػػوالدبػػاتبدػػوعالتربػػم(وايرهػػامػػفالمفػػاهيـالتػػ 

يعيشحياتهرلهاف المديدم.تلميذترتبطبحياتهاليوميم،علذمستوىي تلؼعف
ومػعاسػتمرار،ه ترويفمفاهيمهال اصممدذوالدتفالتلميذ:يبدأتالميذالالفروؽالتعليميمبيف.1-4-4

طػواؿحيػاتهـ،دفسهاال براتبسيمرافتلميذيفتعدد،وحيثيصعبتصورأفتدمورتزدادتلؾالمفاهيـو
عػفبعػضمػفحيػثمسػتوىفهمهػـللمفػاهيـالعلميػمسػي تلؼبعضػهـتالميػذاللذايمرػفأفدفتػرضأف

حيػاتهـدا ػؿالمدرسػممراحػؿفػ تالميػذالمعاستمرارتقدـالم تلفم،بؿيتوقعأفتزدادهذراال تالفات
تلميػذب بػراتمتعػددةالمسػتوياتحتػذيبػدأرػؿتالميػذللأو ارجها،لذلؾيجبأفتقدـالمفػاهيـالجديػدة

.مداسبملدمومفاهيمهمفالدقطمالت يجدها
وبػػيف:دػػوعالمفهػػـو.1-4-5 فهػػذرالعالقػػمهدرجػػمصػػعوبمتعلمػػهدػػاؾعالقػػمبػػيفدػػوعالمفهػػـو ذات،وا 

أواًلأفتالميػػذالتػػن يرعلػػذدورالمعلػػـبالدسػػبملمسػػاعدة علػػذتعلػػـالمفػػاهيـ،فترػػوفمهمػػممعلػػـالعلػػـو
الذييودأفيساعد علذتعلمه،ومعرفػمالمعلػـلطبيعػمالعالقػاتالتػ يشػتمؿرتالميذيعرؼدوعالمفهـو
تجعلههودفسهأر رفهماً ،وهذاعليهاالمفهـو وتعليمها.يعدمهماًأمر للمفهـو ف تعلـالعلـو

يجػػاب فػػ تعلػػـالمفػػاهيـالتػػ اشتػػن يرالذاتتعػػدالقػػراءةالواعيػػممػػفالعوامػػؿ:القػػراءةالعلميػػم.1-4-6
يػػمضػػروريمالسػػتمراردمػػوالمفػػاهيـ.علػػذمتابعػػمدمػػورالمعرفػػ ،ولهػػذارادػػتالقػػراءةالعلميػػذالتلمتسػػاعد

علذاستمرارالدمو.تالميذالعلذأساسمفالفهـيساعدوف الوقتدفسهفإفتعلـالمفاهيـ
يمرػػفوضػػعالمحػػدداتاألساسػػيملتعلػػيـأي ومػػفاالطػػالععلػػذأهػػـالعوامػػؿالمػػؤ رةفػػ تعلػػـالمفهػػـو

علم  بحيثتػتـمراعػاةهػذرالعوامػؿ،وذلػؾألفايػابتلػؾالعوامػؿسػيؤديإلػذ لػؿفػ عمليػممفهـو
ترويف .يػؤديإلػذتمػاهوارتسػابالمفهـو عوامػؿفػ حػاؿلهػذراإف،شػرؿتصػوراتبديلػمعػفهػذاالمفهػـو

ـمصادرالتصوراتالبديلم.مفأهتعد،وجود لؿفيها
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 العممية صعوبات تعمم المفاهيم.0-5
اتعلـإف لر يػراجػهايوبػؿ،لمعلػـاايتوقعهػالتػ لسػهولمالػيسبتالميػذللبهارسػإأوهترويدػأولمفهػـو
الت تجعؿمفتعلـاتالصعوبامف ومػفهػذرالصػعوباتمػا؛ديػماتعلػـعر رمػفمجػردعمليػمألمفهـو

، طايبػم؛90-89ط ،2009سعيديوالبلوش ،؛إمبو132-131ط ،2007أبوجاللم،ذررررؿمف)
؛237طـ ،1996،وحيػدر؛عبابدػم58ط ،2004سالمم،؛484ط ،2007زيتوف،؛40ط ،2008

Dove,2007, p7رماينت :عددهـ(،وجاءت
اطبيعم.1-5-1 تاذأولمعقػدةاأولمجػردةالعلميػماهيـاللمفػالتلميػذلعلم ويتم ؿف مدىفهـالمفهـو
الطاقم،حدالواؿالم ا *.االلرترودات،م ؿمفهـو
ال لػطفػ معدػػذا.1-5-2 الػػملدالاأولمفهػـو (اللفظيػم)مفهػـو صػػماعلميػموب لاهيـالمفػػالػبعضلمفهػػـو
ليوميػمبمدطػؽاةالحيػافػ امهاسػت داسوالدػامحريػمبػيفاللغػمفػ التامصػطلحرلتػ تسػت دـاهيـامفلا
بديلػػمتصػػوراتأوهيميػػمامفءا طػػأايترتػػبعليهػػاؽايػػرعلمػػ ممػػاسػػيأو المػػوادالداقلػػم،،م ػػؿمفهػػـو

.*التيارالرهربائ 
،صػػعوبمللمبتػػدئيففػػ دراسػػمالعلػػػـوممػػػايشػػرؿفيػػمال قاأولعلميػػماالتلميػػذلػػدقصفػػ  لفيػػما.1-5-3

الػػدارةالرهربائيػػمالبػػدأفيرػػوفمػػدررًالمفػػاهيـالتيػػار،المولػػد،القطػػػبفمػػ الً حتػػذيػػدرؾالتلميػػذمفهػػـو
 .،القطبالسالب*الموجب

أوفرػػػرةأوقادودػػػاًمفهومػػاًمػػػاإذارادػػتعبػػػارةمعيدػػمتتضػػػمففيعػػدـقػػػدرةالتلميػػذعلػػػذالتمييػػز.1-5-4
،فاليستطيعالتمييزبػيفالمفػاهيـالمتضػمدمفػ حرريمتتحوؿالطاقمالم تزدمإلذطاقم،م اؿ:أساسيم

.*الت تشرؿفررةأساسيمالم تزدم(وبيفالعالقمبيدهماالطاقم-الحرريمالعبارة)الطاقم
حتذيتعلـ،فم الًلجديدةالعلميماهيـالمفالضروريملتعلـابقمالسالعلميماهيـالمفاتعلـصعوبم.1-5-5

التيػػار والمػػوادالعازلػػم المػػوادالداقلػػممفهػػـوالتلميػػذ الػػذييعػػدمػػفالرهربػػائ ،يجػػبأواًلأفيػػتعلـمفهػػـو
.*تالميذالمفاهيـالصعبمبالدسبملل

،فالتلميػذعػادةمػاي لػطبػيفهريالظػالمسػتوىابهمفػ المتشػالعلميػماتالمصػطلحال لطبػيفا.1-5-6
.*الرهربائ والمصباحالرهربائ البيؿ
قػصفهمػهللمصػطلحات،ورػذلؾدصػيما تصالادالمػوالعلميمفػ اللغمدفسهلمعلـافاتقاعدـ.1-5-7

ال ليمالرهرضوئيم، العلميم،رماهوالحاؿف  األرضالمغداطيس مفهـو   *.اموايره ومفهـو
1.*لرتروداتالام ؿالتلميذايترلمهلت اللغما عدـوجودمعدذللمصطلحف.1-5-8
اقػػػمالحرريػػػموالطاقػػػم،م ػػػؿالطلم تلفػػػمالعلميػػػماتالمصػػػطلحائصمشػػػتررمبػػػيفاوجػػػود صػػػ.1-5-9

*.الميراديريم

                                  
وثخ االٍزطالػ١خ اٌزٟ لبِذ ثٙب* األِضٍخ اٌٛاهكح ٟ٘ ِٓ ِالؽظبد اٌجبؽضخ أصٕبء رؾ١ٍٍٙب ٌّؾزٜٛ اٌفظ١ٍٓ اٌلها١١ٍٓ ٚٔز١غخ ٌٍزغ 1  
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الأولمصػػػػطلحاعػػػػدـتطبيػػػػؽ.1-5-10 المغدػػػػاطيس،قػػػػععلميػػػػمجديػػػػدةالعلمػػػػ فػػػػ موامفهػػػػـو رمفهػػػػـو
،الطاقػمالريميائيػمالتلميػذرمفهػـوفيهػايعػيشالتػ بالبيئػمالمصػطلحربػطعػدـباشضػافمإلػذ.الرهربائ 
المفاهيـتعميـف التسرعورذلؾ .*السدالجديدةم ؿمفهـو

ءاسػػمأوـرمػػوزاسػػت دا.1-5-11 الطاقػػمالم تزدػػمهدفسػػلمػػدهجاحػػدفػػ الوام تلفػػمللمفهػػـو م ػػؿمفهػػـو
.*والطاقمالرامدم

الطاقمالدوويملمفهـواوضيحتعدف الت تسالمعيدمائؿالوساقلم.1-5-12 .*م ؿمفهـو
.ال ليمالرهرضوئيم*م ؿتالمصطلحاعدـتعريؼ1-5-13
الدراسػػاتالتربويػػمأفالطرائػػؽبعػػضأرػػدتإذ:لعلػػـوالمتبعػػمفػػ تعلػػيـاالتعلػػيـتاتيجياسػػترا.1-5-14

بالشػرؿالصػحيحعتالميػذالتسػاعدالالسائدة بػؿمػفالممرػفأفتػؤديإلػذترػويف،لػذارتسػابالمفهػـو
(Blizak,Cafiqi, & Kendil,2006) سفير وريددؿردراسمبلزاؾومفاهيـبديلم،

.* ومروداتالدارة  الدارة ل لطبيفاتم ؿالتعميماهيـوالمفالتمييزبيفالقدرةعلذاضعؼ.1-5-15
لتلميػػذإلػػذالمفػػاهيـالعلميػػم،فمدهػػامػػايعػػودالتعلػػيـلتعلـوالػػدالحػػظمػػفالعػػرضالسػػابؽتدػػوعصػػعوبات

ومدهامايرجعإلذ لؿف الرتابوالمدهجالمدرس .،ومدهامايرجعإلذمعلـالعلـو،دفسه
مػػػفلتربويػػػماملعمليػػػائميفعلػػػذالقػػػاهيتطلػػػبمػػػفدػػػإفاوطبيعتهػػػتالصػػػعوبامصػػػدرهػػػذرفارػػػاًأيػػػو

توجعػؿعمليػمتعلػـالصػعوباف هذرجهودهـلتالاملوايرأفؿٍاهأوءٍاهج،ومعلميف،ومدرالمدامصمم 
عمليػػمممتعػػم،وذلػػػؾعػػفطريػػؽا تامػػػاهتمادرجػػمربيػػرةإلػػػذعػػ اهجترالعمػػؿعلػػػذوضػػعمدػػالمفهػػـو
فعيػػمالدافرلػػديهـافتتػػومعلمػػيفمػػؤهليرا تيػػاوعيػػم،اجتمالاتهـاتهـوبيئػػاجػػاتهـوميػػولهـوحاوقػػدرتالميػػذال
البحػوثفػ هػذايػهإلتوصػلتاحػدثمػأعلػذعهػـطالالراستمراتتدريبيمبالدورعهـا ضا س،والحماو
دػهإذا،وذلػؾألتالميػذالفعيػماتل لؽبيئػمتعليميػمت يػردالجهاؿبيفجميعهذرالفعاؿاتصالاؿ،والمجا

مػفاعػدـتعلػـإلػذاًسػيؤديحتمػاهػذفإفػتالصػعوباجهػمهػذراتػتـمولـ ترػويفأوتالميػذالبػؿقلمفهػـو
موضوعالدراسم،بؿلجميعالمفاهيـالالحقمالمتعلقمبه. تصوراتبديلمليسفقطللمفهـو



 التصورات البديمة لممفاهيم العممية -2
إلػذتدميػمقػدرةالـتعليهدؼ يواجػهفرػؿتلميػذعدػدما،علػذتفسػيرالظػواهرواألحػداثتالميػذالعلػـو

ظاهرةمعيدمفإدهيحاوؿتفسيرهاباالعتمادعلذمعرفتهالمسبقمالمرتبطمبهذرالظػاهرةالتػ ارتسػبهامػف
لفرػػرةالحدي ػػملتلغػػ اتاسػػالدراثوابحػػألالعديػػدمػػفائجاءتدتػػاجػػقػػدل.المدرسػػمأومػػفبيئتػػهالمحيطػػم

ا،والسائدة فارػادريػدحسػبمػارغدرتػبعليػهمػافػلػوحلصػؼوعقلػهاارفمإلذالتلميذلت تفترضقدـو
مدهػػامػػا،ابعػػدفيمػػرافرػػألاهػػذرم ػػؿربػػرمػػفألالقسػػـاححُصػػف،رليػػزي)جػػوفلػػوؾ(دشالفيلسػػوؼايعتقػػد
هرالتػ تفسػرظػواصػمال ارهـافرػأحملوفلصفوؼوهـياإلذتوفنيتالميذالأف(Bruner)برودرروجد



21 
 

الهػذرتالميػذال،وقػددبػهالعديػدمػفالبػاح يفإلػذأفأفرػار(Wenning, 2008, p12)قع الػوالـالعػا
تتفؽمعالفهـالعلم السليـ.



 .تعريف التصورات البديمة2-0
مدها:لتفرارالسابقمالت يحملهاالتالميذاتعدةتسمي(40ط ،2008، طايبم)عرض

ا - لمقبػػوؿالتفسػػيرايػػراوتصػػؼمبريقيػػوفالااوهػػ تسػػميميػػدعمه :((Misconceptionنل طػػالمفهػػـو
م نل طالضرورةاوليسب   .طتعليم معيفالمروربدشابعدالتلميذمفقبؿالمفهـو

لمصػػطلحافهػػ ،ئيوفالبدػػااوهػػ تسػػميميػػدعمه:(Alternative conceptions)التصػػوراتالبديلػػم -
تفسػػيرعلمػػ ايػػرالتصػػورالبػديؿ.إفصػػرةالمعالعلميػمالتربيػػماح  الر يػريفمػػفبػػالػػدىاًشػػيوعر ػرألا

تعليميػػم،أوتيػماتحيالمػرورب بػػرادتيجػػمالتلميػذيقدمػػهلطبيعيػماهراللظػػونلضػػرورة طػاولػيسب،مقبػوؿ
بهػائيمومقصودةرتلؾاتدشطموبدادتيجملعمليأدهاتراـال براف تدظيـيعرس لالًوهو التػ يقػـو
الإءالعلمػاليػهاتوصػؿامػعمػهػ  اطئػملعػدـاتفاقهػاتالتفسػيراتوتلػؾالتصػوراهػذرأفومػع.ءالعلما
لـمػػفالعػػالػػذيتشػرؿلديػػهعػفالمعرفػ اتتفػػؽمػعتصػػورراهػددفسػهمدطقيػػمألللتلميػػذلدسػبماترػػوفباهػأد

.حوله
بديلػم،أوترػوفصػحيحم،أفامػإلمعرفػماأفمػفمدطلػؽعلذهذرالتسميات((Hewsonويؤردهيسوف

 (Hewson,1992,p17)طئما أو
أفمصػػطلحالمفػػاهيـأوالتصػػوراتال اطئػػمقػػدواجػػهالر يػػرمػػفالدقػػدإلػػذوهدػػاالبػػد،مػػفاششػػارة

مػػفالمصػػطلحاتاأل ػػرى،وذلػػؾألفليصػػبحمصػػطلحالمفػػاهيـأوالتصػػوراتالبديلػػمأر ػػرقبػػواًلوصػػدقًا
علػػػذالتغيػػػراتالتػػػ رودهػػػا داـمصػػػطلحالتصػػػوراتالبديلػػػمالتالػػػدعائـالقويػػػمالسػػػت لجعػػػؿالتلميػػػذقػػػـو

يمالتلميػذالػذياسػتطاعأفيمتلػؾداصػفحسب،بؿلتضف تقديرًاذهديًاعلػذالظاهرةالطبيعيمأر رفهماً
،وقػداسػت دـمصػطلحالتصػورالبػديؿالت قادتهلترويفتصوراتم مرةرالتصوراتالعلميمتلؾاألفرار

مػامػفقبػؿلإلشارةإلذالتفسيراير) بعػدالمػروربدشػاطالتلميػذالمقبوؿوليسبالضرورةال طن(لمفهػـو
(.228-227ط ،2002،زيتوف)معيف

المصػػطلحالػػذيتبدػػارألدػػهويجػػدراششػػارةهدػػاإلػػذأفالدراسػػمالحاليػػمتبدػػتمصػػطلحالتصػػوراتالبديلػػم
.تصوراتالتقص أ ردموذجبدائ لتعديؿهذرفالدراسمهدفتإلذالبدائيوف،

للتصػػوراتالبديلػػموجػػدتأفهدػػاؾتقاربػػًابػػيفجميػػعهػػذراتريفػػبعػػداطػػالعالباح ػػمعلػػذمجموعػػمتعو
البػاح يفقػدررػزالتعاريؼمعا تالفاتبسيطم،وجاءتهذرالتعاريؼلترمؿبعضهاالبعضفر يػرمػف

ومػػف؛ولردهػػات تلػػؼعمػػايعتقػػدرالعلمػػاءًا،صػػوراتالبديلػػمهػػ أفرػػارليسػػت اطئػػمرلًيػػعلػػذفرػػرةأفالت
:هذرالتعريفات
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ءارآلاروافرػالاقػؼوالموااهػأدولفهػـافشػؿ اهأدالذييعرؼالتصوراتالبديلمرليزيدشالمعجـا*تعريؼ
(Guest,2003.p18) .السائدةلعلميماتالتفسيرات تلؼعفاًرافرأتالميذاليحمؿاطئمعددمال ا

نلضػػرورة طػػاعلمػػ ايػػرمقبػػوؿولػػيسبتفسػػير اهػػأدفعرفاهػػااللػػذيسػػعيديوالبلوشػػ إمبػػوتعريػػؼ*
فػػ تدظػػيـيعرػػس لػػالًاتعليميػػم،رمػػأوتيػػماتحيالمػػرورب بػػرادتيجػػمالتلميػػذلطبيعيػػم،يقدمػػهاهراللظػػو

،البلوشػػػػػ سػػػػػعيديوإمبػػػػػو) ءالعلمػػػػػااـبهػػػػػالتػػػػػ قػػػػػاتدشػػػػػطمرتلػػػػػؾادتيجػػػػػملعمليػػػػػأدهػػػػػات،راػػػػػـال بػػػػػرا
(91ط ،2009

مشػػروحفػػ نلضػػرورة طػػاتفسػػيرايػػرمقبػػوؿولػػيسب اهػػأداهػػافقػػدعرفوحيػػدربدػػماعب*تعريػػؼ لمفهػػـو
،اارةتتضػػمفهػػذاعبػػأوجملػػم متلرػػه،بػػؿيرػػَوفلديػػهلػػذيياللشػػ صاًطئػػا اًومػػعذلػػؾلػػيسفهمػػلمفهػػـو

(240 ط،1996)عبابدموحيدر،. معدذوظيف 
والتتفػؽمػعالفهػـتالميػذالالمفاهيـالت يحملهػا (:دظرإلذالتصوراتالبديلمأدهاKay*تعريؼراي)

(.Kay, 2000, p136) .العلم السليـالذيرودهالعلماءوال براء
أفالتصػوراتالبديلػمتعمػؿعلػذإعاقػمالفهػـالسػليـللمفػاهيـوالوقػوؼزعلػذفرػرةومفالبػاح يفمػفررػ
،2000)عبػػػػدررمػػػػاجػػػػاءفػػػػ تعريػػػػؼ،لل بػػػػراتوالمعػػػػارؼواألحػػػػداثالتابعػػػػملهػػػػادوفحػػػػدوثتػػػػرابط

التتفػؽمػعالمعرفػمالمقبولػمتالميػذعارؼف البديمالمعرفيػمللمتصوراتو بقوله:عرفها(الذي132ط 
. بطريقممقبولموتفسيرهاعلميًا،والتمردهـمفاستقصاءالظواهرالعلميم

يدشنعدداشدساف أماالزعب فقدرأىأفالتصوراتالبديلم واالسػتعماؿدتيجػمالممارسػاتالواقعيػممفهـو
العلمػػػ المتفػػػؽعليػػػهمػػػفقبػػػؿالعلمػػػاء،المسػػػتمر ،2004،الزعبػػػ ) وي تلػػػؼرليػػػًاأوجزئيػػػًاعػػػفالمفهػػػـو

(.85ط 
رمػػابعػػدتلقيػػهلعمليػػمالػػتعلـ.التلميػػذفقػػدأرػػداعلػػذأفالتصػػوراتالبديلػػمتظهػػرلػػدىوفػػودةالعطػػارأمػػا
فػػ بديتػػهالمعرفيػػمالتلميػػذالمعلومػػاتوالمعػػارؼالموجػػودةلػػدى أدهػػاءفػػ تعريفهمػػاللتصػػوراتالبديلػػمجػػا

علػذشػرحواستقصػاءبعدتلقيهتعليمًامقصػودًاوالتتسػؽمػعالمعرفػمالعلميػمالمقبولػموتجعلػهايػرقػادر
.(40ط ،1999،وفودةالعطار )فسيرالظاهرةالعلميمبشرؿمقبوؿوت

فا تلفػػػتظاهريػػػاًالسػػػابقماتإفجميػػػعالتعريفػػػ دفسػػػهافإدهػػػاتعبػػػرفػػػ مضػػػمودهاعػػػفاألفرػػػار،وا 
أومقصػوداًف بديتهالمعرفيمقبؿتلقيهتعلمػاًالتلميذفجميعهاتجمععلذأفالتصوراتالبديلمتوجدلدى

بعػػػدذلػػػؾ،رمػػػاأدهػػػاالتتفػػػؽجزئيػػػًاأورليػػػًامػػػعالمعرفػػػمالعلميػػػمالصػػػحيحمالتػػػ أقرهػػػاالعلمػػػاء،رمػػػاأف
مؿتفاعؿالفردمعبيئتهالمحيطم.مصادرهاتتعددوتتدوعلتش

:لتصػػوراتالبديلػػػماآلتػػ لإلػػذالتعريػػؼاشجرائػػػ التوصػػػؿأمرػػفبعػػداالطػػالععلػػذالتعػػػاريؼالسػػابقمو
(ئدةالسػالعلميػمالمعرفػماـمػعاتتفػؽبشػرؿتػ،الطئػمالضػرورة الصػحيحم،ولػيسبا)ايررافرػألاجميػع

الرهربػاء-عفالمفاهيـالمتضمدمف فصل )الطاقملتعليـا،قبؿتلق للتلميذعرفيمملايمبدلالموجودةف او
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ل لـالعػػػابالتلميػػػذؾاحترػػػامػػػفدشػػػنتربمػػػاالتػػػ صػػػؼالرابػػػعاألساسػػػ لوالمغدػػػاطيس(مػػػفرتػػػابالعلػػػـو
.امؿمعهالتعاصمحتذيتمرفمفال اهتهرربطريقالتهتفسيرظووارج ومحال ا


 .لعمومالبديمة في تعمم ا تالتصور اهمية تعرف أ.2-2
مفاتعلـيعد ،والتػزاؿتشػغلهـلعلميػمالتربيػماؿاح يففػ مجػالبػالت شغلتاهممملاايالقضالعلـو

بدػػالجوامػػفتعػػد،هرراقع وتفسػػيرظػػوالػػوالـالعػػامعرفػػمعلميػػمتمرػػدهـمػػففهػػـتالميػػذالبارسػػإفعمليػػم
ممػاسيملعمليمتعلػـاسألا تعلميػماوتصػوراًرافرػأتالميػذالبارسػلجهػدشالمعلػـبػذؿايتطلػبمػفالعلػـو

الاحعمليػػمتعلػػـاجػػدشولػػذلؾفإدػػه،لموجػػودةلػػديهـاتالتصػػوراتتفػػؽمػػعصػػحيحمقػػدال بػػدمػػفلعلػػـو
يتضػػمفرػػالافػػ موضػػوعمعػػيف،فػػتعلـتالميػػذاللموجػػودةلػػدىالبديلػػماتالتصػػوراتعػػرؼ مػػريفألالعلػػـو

 & ,Smith)سػػػميثوجيرمػػػ حسػػػبلبديلػػػماتالتصػػػوراتبػػػديؿأولػػػمازا لم تبػػػرة،وارافرػػػألابارتسػػػا

Jeremy,2005,p36).
الرشػػؼعػػفالتصػػوراتالبديلػػملػػهأهميػػمأف(Abell, & L.Gueجيػػو)ؿيػػذرررػػؿمػػفآبػػؿوو

جػػؿأقػػبمػػفاسػػيمبشػػرؿمفيػػدومتعالدراهجالمدػػارا تيػػاسػػيمبحيػػثيػػتـالدراهجالمدػػاتصػػميـتتجلػػذفػػ 
تامػػػػدرريفللتصػػػػورتالميػػػػذاللػػػػتعلـبحيػػػػثدجعػػػػؿاتصػػػػميـورػػػػذلؾفػػػػ ،لبديلػػػػماتالتصػػػػوراءعلػػػػذالبدػػػػا
لتفريػرحػوؿا ػرآوبمعدػذ،علذجعلهـيفرروفبريفيمتعلمهػـاًربيراعتماداًيعتمدالموجودةعددهـوهذا
جعػػػػػػػػػمالمراقبػػػػػػػػػموالمرات والػػػػػػػػػذالتدظػػػػػػػػػيـاعدهـعلػػػػػػػػػذاتسػػػػػػػػػتاتيجياسػػػػػػػػػتراـاسػػػػػػػػػت دالتفريػػػػػػػػػروذلػػػػػػػػػؾبا

تعػػػػرؼالتصػػػػورات(أفDriver)ويضػػػػيؼدريفػػػػر.(L.Gue,1992,p31)(Abell,2009,p61)للػػػػتعلـ
يمردػػهرتالميػػذلموجػػودةلػػدىاتالمعلػػـللتصػػوراؾادرإفبعػػد،للػػتعلـهيـامفػػلارا تيػػاالبديلػػميسػػاعدعلػػذ

ة،بهـمعرفػػمجديػػدارسػػا تهـواحتػػذيػػتمرفمػػفتعػػديؿتصػػورالتػػ سػػوؼيعلمهػػاهيـالمفػػاراي تػػأفاوفقهػػ
تالتصػورالمتوقعػم)وفؽائجالدتػابيفاًرعات لؽتصأفلت يمرفالتعلـاربارتجا تيامردهمفورذلؾي

(أدهػػاتسػػاعدعلػػذGraysonويضػػيؼجرايسػػوف).((Driver,2001,p67لحقيقيػػمائجالدتػػاولموجػػودة(ا
مملم،فعددمادروساًلبالذيفيجدوفااتالميذالـلدىاهتمالاتوليد ملػديهـضحاتهـواتروفتصورالعلـو

 .(Grayson,2009,p24)قعيمومسؤوليمار روأجعلهـيـ،واهتميدفعهـلالاهذفإف
تعػرؼالتصػوراتالبديلػمميػمعػدةدقػاطأ ػرىتبػيفأه(Lucarielloولورػاريلو)ويذررعبدالسػالـ

ايػػرتقليديػػمتحػػافظعلػػذسػػالمماللغػػمالعلميػػمومعػػاد الرلمػػاتتعليميػػممدهػػا:اسػػت داـأسػػاليبومػػدا ؿ
تؤديإلذفهـسليـومفاهيـعلميمصحيحم،وضمافعدـإضافمالتصػوراتالتلميذلدىرؿمفالمعلـو

وهػذايتطلػبإحػداثتغيػراتجذريػمعلػذتصػوراتهـالبديلػم،يتعلموهػاالبديلمعلذالتصوراتالعلميمالت 
تعػرؼاال تالفػاتبػيفاللغػماليوميػمميػمالسػليمم،وتسػاعدأيضػًاعلػذحتذالتػؤ رعلػذالتصػوراتالعل

تالميػػذالعػػفالرلمػػاتوتصػػوراتالعلمػػاءممػػاقػػديسػػهـفػػ تطػػويراللغػػمالفديػػملػػدىتالميػػذالائدةلػػدىالسػػ
(.Lucariello,2009,p12-13(،)151ط ،2001،عبدالسالـ).ومحددةوأفتروفذاتمعاٍفدقيقم
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ربػػويحتػػذيرػػوفوهرػػذادالحػػظأفتحديػػدأهميػػمالتصػػوراتالبديلػػمهػػومهػػـللعػػامليففػػ المجػػاؿالت
جميػععلػذالفائػدة ـالعمؿعلذتعديلهاممػايعػودب،البديلمالتصوراتعفلرشؼلذلؾالمد ؿاألساس

.وايرهـالمداهج،ومصمم وتلميذمعلـمفالتعليميمالعمليممرودات


 خصائص التصورات البديمة.2-2
وتحديػػػدامػػػؿمعهػػػالتعااحتػػػذيمرددػػػهػػػابػػػدمػػػفتعرفئصالالبديلػػػمبعػػػدة صػػػاتالتصػػػوراتتصػػػؼ    

ومفال صائصالت ذررهاالباح وف:؛التهازإأواتعديلهاالستراتيجياتالمداسبمل
مػدعلػذشػرؿشػبرمألاطويلػمررةالػذات تػزففػ ،ش صيمإفالتصوراتالبديلمعادةماتروف.2-3-1

فػػ موقػػؼمػػايتطلػػبمػػدهـتفسػػيرًامعيدػػاتالميػػذال،فعدػػدمايوضػػعجػػمالحاعدػػداًشػػعوريوتظهػػراللفظيػػم
سػيروف؛وذلػؾألفتفسػيرررػؿواحػدمػدهـإلػذآ ػرتلميذبشرؿيتفاوتمففإدهـاالبًايعبروفعفذلؾ

(131طـ ،2002،هللااعطػ)ررؿمفمعرف واللغويال اصوهذاماأردهالوبدائمفوح  برتهالذاتيم
يعبػػروفبشػػرؿم تلػػؼوبرلمػػاتمتغػػايرةعػػفاألسػػئلمتالميػػذالفرالهمػػاوجػػدأف(Sunal,2004)وسػػوداؿ

الت تطرحعليهـعفالمفاهيـالمدروسم.
علػػػػذمراحػػػػؿتعليميػػػػمف ػػػػالؿعػػػػدةدراسػػػػاتأجراهػػػػامػػػػ(Waller,2007,p479)وولػػػػريؤرػػػػد.2-3-2

،بيدمػػاتالميػػذللفيػػمال قال لفيػػماوت،القػػدراولجػػدس،اولعمػػر،ات تلػػؼحسػػبأفالتصػػوراتالبديلػػمم تلفػػم
والجػدسوالقػدرةوال قافػم،فوجػودالتصػوراتالبديلػمأفالتصوراتالبديلمتتجػاوزحػواجزالعمػرزيتوفيرى

فقػػدتبػػيفوجودهػافػػ جميػػعالمراحػؿالتعليميػػممػػفالصػفوؼاالبتدائيػػمإلػػذ؛اليقتصػرعلػػذعمػػرمحػدد
األمريريػمعلػذفئػاتعمريػمم تلقػمأجريػتفػ الواليػاتالمتحػدةاماأ بتتػهدراسػموهذ،صفوؼالجامعم

مصػدراػػذاءالدبػات وعلػػذأفالمصػدرهػػوالتربػم.%(مػػفأفػرادالعيدػػم60دػػتأجوبػم)راإذعػفمفهػػـو
مفادرالراـمفقلمالدراساتالت تداولتتن يرالجدسعلذالتصوراتالبديلمإالأفهداؾادطباعًاعاماً

(،وهػذامػاأردتػهالدراسػم233طـ ،2004زيتػوف،)لػممػفاشدػاثديللتصػوراتالبأفالذرورأقػؿاسػتحواذاً
تعرؼالتصوراتالبديلمللمفاهيـالفيزيائيػملػدىطلبػمالصػؼالحػاديالت هدفتإلذالت أجرتهاالغليظ

عشػػرومعرفػػممػػدىا ػػتالؼهػػذرالتصػػوراتبػػا تالؼالجػػدس،وجػػاءتالدتػػائجلتؤرػػدادتشػػارالتصػػورات
لصػػػػػػػػػالحالعيدػػػػػػػػػمورػػػػػػػػػذلؾوجػػػػػػػػػودفػػػػػػػػػروؽإحصػػػػػػػػػائيمتعػػػػػػػػػزىلمتغيػػػػػػػػػرالجػػػػػػػػػدسالبديلػػػػػػػػػملػػػػػػػػػدىأفػػػػػػػػػراد

(.2007،الغليظ)الطالبات
ترػػػوفدتيجػػػماهػػػدوذلػػػؾألالسػػػائدةلتعلػػػيـاؽائػػػبطرالتهػػػازإعدػػػدمحاولػػػمسػػػرموقويػػػماترػػػوفمتم.2-3-3

لمطلؽاقػػػػػؼفهػػػػػػ ليسػػػػػتبػػػػػػالموالر يػػػػػرمػػػػػػفاتفسػػػػػػروألدهػػػػػاقعيػػػػػػم،الواةاحيػػػػػلاربهـمػػػػػػعاتهـوتجػػػػػال بػػػػػر
.(L.Geu,1992,p32)ن ط
وقػػػػدجػػػػاءتالعديػػػػدمػػػػفدتػػػػائجالدراسػػػػاتالتػػػػ تؤرػػػػدفعاليػػػػماسػػػػتراتيجياتم تلفػػػػمفػػػػ تعػػػػديؿهػػػػذر

التػػ أ بتػػتفاعليػػماسػػتراتيجيمالتغييػػرالمفهػػوم فػػ (2004)التصػػوراترمػػافػػ دراسػػمبعػػارةوالطراودػػم
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تعديؿالتصوراتالبديلمعفمفاهيـالطاقمالميراديريملطالبالصػؼالتاسػعاألساسػ مقاردػمبػالطرائؽ
التػ أرػدتعلػذفاعليػمدراسػمالتشػبيهاتفػ تعػديؿالتصػوراتالبديلػم(2005)،ودراسػمالرفيػديالسائدة

،دمفػ وحػدة)المػوادحولدػا(المتضػمالصؼالسادساالبتدائ عفالمفػاهيـالعلميػمتالميذالموجودةلدى
التػػػ أرػػػدتفاعليػػػم ػػػرائطالمعلومػػػاتفػػػ تعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػمللمفػػػاهيـ(2009)أبػػػوطيػػػرودراسػػػم

،ودراسػػػمعبػػػدالصػػػؼال ػػػامفاألساسػػػ العلميػػػمالمتضػػػمدمفػػػ وحػػػدة)الضػػػوءوالبصػػػريات(لػػػدىطػػػالب
الت أ بتتفاعليمدموذجالتعلـالبدائ ف تعػديؿالتصػوراتالبديلػمعػفمفػاهيـالورا ػم(2002)،الرحمف

أ ػػرعلػػذدتػػائجهػػذرالدراسػػاتفقػػدهػػدفتالدراسػػمالحاليػػمإلػػذاستقصػػاءوبدػػاءًالمعلمػػات.لػػدىالطالبػػات
الصػؼالرابػعتالميػذيػملدموذجالتعلـالبدائ لتعديؿالتصوراتالبديلمالموجودةف البديػمالمعرفاست داـ

الرهرباءوالمغداطيس(.-األساس عفالمفاهيـالعلميمالمتضمدمف فصل )الطاقم
لتفسػػػيررافيػػػمترػػػوففػػػالالجزئػػػ الفهػػػـوتػػػدعـمحػػػددمجػػػاؿفػػػ العلمػػػاءيعتقػػػدرعمػػػات تلػػػؼ.2-3-4

تالميػػذالفألاًبػػداتوضػعجامػػدإؿبػد،تُأوؿازتُػػال،رمػػاأدهػاالعميػػؽالمسػتوىعلػػذالمشػارؿوحػػؿالظػواهر
التصػوراتالمفاهيميػمالمرتسػبمفػ الطفولػمعػادةمػاف؛ليوميماةالحيارافرنل قمبادوفسيرودوفمرتبريف

رافرػػألاأفأفدػػذرراهدػػاألهميػػمومػػف.التػػ اليسػػهؿعلػػيهـإزالتهػػاتالميػػذالتصػػبحجػػزءًامػػف بػػرات
أيضػػاً،وهػػـتالميػػذالةا ػػرىلحيػػألاهرالمظػػاسػػؽومرتبطػػمبامتدليػػمبشػػرؿامتتاهػػدألةالعلميػػمترػػوفمتبدػػا

 ,Smith,& Jeremyمبديلػػأوتعلميػػمدػػاءرالموقػػؼسػػوالتػػ تبػػدومسػػيطرةعلػػذارافرػػألايسػػت دموف

2005,p37) ،.رػػػوؿ،ؾوآيػػػزويػػػراسػػػمرالرػػػدؤرػػػدهػػػذرالفرػػػرةالدراسػػػاتلتالعديػػػدمػػػفجػػػاءتدتػػػائجو
(Galik, Ayas, & coll )إلػػذالتحقػػؽمػػففاعليػػمطريقػػمالتػػدريسالمعتمػػدةعلػػذأربػػعالتػػ هػػدفت

توصؿالباح وفإلذأفاستعماؿهػذرالطريقػم،و( طواتبدائيم)ف تعديؿالمفاهيـالبديلمبمادةالريمياء
 Galik, Ayas, &coll)يلػػػملرػػػفالتزيلهػػػابالشػػػرؿالرامػػػؿمػػػفدحػػػضالمفػػػاهيـالبدتالميػػػذاليمرػػػف

,2005.)
بقممػفالسػاؿاجيػألالمقدمػممػفالطبيعيػماهرالظػوابقملتفسيرامتروفمطلبديلاهيـالمفابعض.2-3-5
،أيسادتفترةزمديممعيدم ـتـارتشاؼعدـصحتهاوتصحيحهافيمابعػدولردهػابقيػتعالقػمءالعلما

أفالتصػوراتالبديلػمالموجػودةف األذهافلتصػبحترا ػًاعلميػًامورو ػًابمعدػذأفلهػا لفيػمتاري يػم،أي
علميػػممًاعلػػذأدهػػاأفرػػاريهـ،دظػػرًاألدهػػارادػػتشػػائعمقػػديرادػػتمسػػت دمممػػفقبػػؿمدرسػػتالميػػذالعدػػد

.((Wenning,2008,p15صحيحم
أف صػائصالتصػوراتالبديلػمتظهػرجليػًامػفاسػتحواذهاعلػذدالحػظمف ػالؿالعػرضالسػابؽ

بتفسػػػيراتت تلػػػؼعػػػفالتفسػػػيراتالعلميػػػم،وهػػػذرالتصػػػوراتترػػػوفعلػػػذقػػػدرربيػػػرمػػػفتالميػػػذالعقػػػوؿ
الرتسػػابتعلمهػػـالالحػػؽبصػػورةبدائيػػمتالميػػذالأمػػاـالتماسػػؾومقاومػػمالتغييػػرممػػايجعلهػػاتقػػؼعائقػػاً

دػػػاومػػػفه،العمليػػػموالمواقػػػؼالحياتيػػمسػػليممسػػػواًءأرػػافذلػػػؾ ػػػالؿتعلمهػػـالمدرسػػػ أو ػػػالؿحيػػاتهـ
ضحأهميمالرشؼعفالتصوراتالبديلم ـا تياراالستراتيجيمالعالجيمالمداسبم.وتت
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 لبديمةا تالتصور ا درامص.2-4
لػػػػػتعلـتتدػػػػػوعبتدػػػػػوعهػػػػػذراتوطػػػػػرؽاتيجياسػػػػػترافهميتػػػػػهألألبديلػػػػػماتالتصػػػػػورادراتحديػػػػػدمصػػػػػإف
درالمصػامػفاًلبديلػمعػدداتالتصػوراجريػتعلػذموضػوعألتػ الر يػرةاتاسػالدراقدحددتدر،والمصا
.امدهتهـايستمدوفتصورتالميذالأفلت يعتقدا
 :باآلت مصادرالتصوراتالبديلم طايبميل ص.2-4-1

للحدسف تفسيرالظاهرةالعلميمالت يدرسودها.تالميذ*التداقضاتالحاصلمدتيجماست داـال
.ألشياءوبيفالمفاهيـالعلميمحوؿا*التداقضاتبيفالمالحظاتاليوميم

واللغمالعلميمللمعلميف.تالميذ*التداقضاتبيفاللغمالعامملل
لدىال ،وبيفطبيعموجودرعددالعلماء.تالميذ*التداقضاتبيفطبيعموجودالمفهـو

*وسائؿاشعالـ.
التوضيحيمالموجودةفيها. *الرتبالمدرسيموالرسـو

(.43ط ،2008، طايبم)المست دممف التعليـ.*الدماذجالساذجم
مدها:يذررعبدالسالـعدةمصادرللتصوراتالبديلم.2-4-2

.تالميذلت يعيشفيهاالا*اللغمالشائعمف البيئم
.تالميذف تصوراتالالبيئموال قافم*تن ير

و بػػراتهـالش صػػيمالمحػػدودةوترػػويفاألبديػػموالم ططػػاتالعقليػػمعػػفالظػػواهرتالميػػذ*مالحظػػاتال
والعالـالمحيطبهـ.

وترػوفايػردقيقػمأوداقصػمأو* واألشراؿالت تقدـف رتػبالعلػـو المحتوىالعلم والصوروالرسـو
مشوهم

،2005،عبػػػدالسػػػالـ)التلفزيوديػػػمالبػػػرامجووالمجػػػالتوبػػػرامجالررتػػػوفم ػػػؿ:الصػػػحؼ*وسػػػائؿاشعػػػالـ
(.56ط 
باآلت تتل صتالميذأمامفوجهمدظرحيدروعبابدمفمصادرالتصوراتالبديلملدىال.2-4-3
دهػـإأيآرائهػـعػفللتعبيػرمسبقاًهاتعلمومعلوماتيست دموفتالميذالأفتبيفففد:التعليميمالعمليم*

 .مداسبايرموضعف ولرفصحيحم،معلوماتيست دموف
علػػذمبديػػمسػػطحيمأفرػػاراًيسػػت دموفأدهػػـإجابػػاتهـفػػ تالميػػذالبعػػضأوضػػح:الحياتيػػمالمشػػاهدات*

 .دقيقمايريوميممشاهدات
(.244-234ص،1996،حيدروعبابدم).الشائعماالعتقاداتعلذتعتمدالت التفسيرات*
تتم ؿتالميذأهـمصادرالتصوراتالبديلملدىالدجدأفعلذالمصادرالسابقماالطالعبعدو.2-4-4

ف ماينت :
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تال لفيػاربػرأعػ بدرجػماترالالت الدراسيمتامقررالمجواربمفحيثال:سيمالدراهجالمدا.2-4-4-1
لمقػػررةمػػػعاهجالمدػػاهيـاسػػػبمفػػاتتدقػػدال،وتهـاجػػاتهـوحامػػاهتمابقموالسػػػاهـرفاومعػػتالميػػذللشػػرةالمبا
تالميػػذاللبيػػمايسػػتطيعاشػػطمعلميػػمالأدتتضػػمفقػػدفهػػذرالمدػػاهج،رمػػاإتالميػػذلللحقيقيػػماتالمسػػتويا
ءاليػػػأولمعلمػػيفوالمسػػؤوليفواتوقػػعباشضػػافمإلػػذ.حقيقيػػػمأوقعيػػماشػػطمعلميػػمايػػروأدأو،اـبهػػالقيػػا
يرػػوفائػػه،بيدمػػاهدا جوالمدهػػاتغطيػػمأهيـبسػػرعمعلػػذمبػػدالمفػػامػػفاًربيػػراًقػػدرتالميػػذاليػػتعلـأفمػػورألا
(اهجامػػممدػػءفررة)عػػدـمالنقػػدتدشػػاومػػفهدػػ؛اايػػرمسػػتعديفلتعلمهػػتالميػػذال قػػدتبدػػذوتالميػػذلللعلػػـو
ديػمالماتادػامرشاتوافال قاؼ تالا ذنتأفلغربيم(دوفاجدبيم)الاهجالمداتقتديبأوسيمالدراهجالمدا
 ,Capaوأرػػػػػدتدراسػػػػػمرابػػػػػاويلػػػػػديريـوأوزدف)(.485ص،2007،زيتػػػػػوف).راعتبػػػػػالالتقديػػػػػمبعػػػػػيفاو

Yildirim, & Ozden)مػػمالمدهػػاجوالفصػػؿبػػيفالقطػػعوحفظهػػاعػػفظهػػرقلػػبهػػوالءأفعػػدـم
(Capa, Yildirim, & Ozden, 2001,p42م)عيدمالدراسمصدرلترويفالتصوراتالبديلملدى

لتصوراتهمصدراًدفسهالتلميذيروفأفالممرفمفأدهوالطراودمبعارةيرى:أدفسهـتالميذال.2-4-4-2
 : الؿمفوذلؾالبديلم
 .أذهادهـف بديلمتصوراتترويفإلذيؤديمماالمحيطمبيئتهـمعتالميذالتفاعؿ*
 .ببعضبعضهاالعلميمالمفاهيـتربطالت العالقاتشدراؾتالميذاللدىالدافعيمفراتوعدـ*
 .تالميذللواشدرار العقل للدموالعاـالمستوىتدد *
(Wallerويؤرػدوولػر)(143طـ ،2004،والطراودػمبعػارة)المدرسػ الرتػابف التلميذ براتحصر*

دتيجػػػمالمالحظػػػمالمعرفػػػمالتػػػ يرتسػػػبودهاذاتيػػػاًمػػػفيسػػػهموففػػػ ترػػػويفتصػػػوراتهـالبديلػػػمتالميػػػذأفال
دراؾا عػػدـتػػوافرالدافعيػػموالميػػوؿلػػديهـللػػتعلـومػػفف،أوقػػرا قافػػماألوالمباشػػرة،والتجػػاربالش صػػيم،

لمػػػػػادةالعلميػػػػػم،أووجػػػػػود لػػػػػؿفػػػػػ الجهػػػػػازالعصػػػػػب أوالتراريػػػػػبالورا يػػػػػماالػػػػػروابطبػػػػػيفالمفػػػػػاهيـأو
(Waller,2007,p481)أفػػرادمػػف%(13.86)فأوجػػدتدفقػػذلػػؾعلػػذ(2012)رحيلػػ دراسػػموتؤرػػد

ويفترػفػ التلميػذدورعلذيؤردمما(ذلؾأعتقدأدا)البديلمتصوراتهـمصدرعلذإجاباتهـرادتالعيدم
.البديلمالتصورات

بسػببعػدـفهمػهاعدـفهػـإلذتالميذالبصؿهومفيالمعلـقديروف:معلـالعلـو.2-4-4-3 لمفهػـو
أومضػم،الغامهللغػماسػت داأولتعلػيـ،السػلب لمهدػماميلهأوليماديميمعارأتفرمؤهالالعدـتوأوله،

،اتبديلػػػملديػػػهحػػػوؿاوجػػػودتصػػػور بشػػػرؿمجػػػرددوفربطػػػهببيئػػػماتعليمػػػهأولمفهػػػـو أو،التلميػػػذلمفهػػػـو
 (Dykstra& Boyle,1992,p646) (Dove,2007,p11) لتعليـالمدرسيمف الرتبادرعلذاعتما
مػفمصػادرالتصػوراتالبديلػممهماًيشرؿمصدرًاأفالمعلـإلذلتشيرر يرمفدتائجالدراساتجاءتو

الجدػديو،(2008)الداشػريو،(2005)الرفيديو،(2006)رشادعفالمفاهيـردراسمتالميذالت يرودهاال
مبػػػوو،(2006)أحمػػػدو،(1999)وشػػػهاب أساسػػػ (التػػػ أرػػػدتأفالمعلػػػـهػػػومصػػػدر2004)سػػػعيديا 

أوأدهايػرمػدربجيػدًاوايػرملػـبالمػادةتصوراتبديلميملؾوذلؾألدهتالميذملدىالللتصوراتالبديل
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ـالمفاهيـالعلميمبشرؿمجػرد،أوايرمتابعومهتـبتطورالمعرفمالعلميم،أوأفالمعلـيعل،يعلمهاالت 
أ دػاءفػ لتعبيػرعػفأفرػارهـوتصػوراتهـوعػدـإتاحػمالفرصػملهػـلتالميػذللدوفربطهابال براتالسػابقم

أف(2012)ووجػػدتدراسػػمرحيلػػ تالميػػذأوأفالمعلػػـاليراعػػ مسػػتوياتالدمػػوالمعرفػػ لل،المداقشػػات
،فقػدبلػ تالميػذلػدىالالمعلـيسهـبدسبممرتفعمف تروفالتصوراتالبديلمعػفبعػضالمفػاهيـالعلميػم

.%(رماحددهاأفرادالعيدم25.41لتصوراتالبديلم)بماعتبارالمعلـمصدرًالتروفاسمتوسطد
تعرؼالتصوراتالبديلمالت يحملهػاالمعلػـ ػـالعمػؿعلػذتعػديلها،وذلػؾواقترحتهذرالدراساتأفيتـ

 ه.تذصدرًاللتصوراتالبديلملدىتالمحتذاليروفالمعلـم
لترػػويفاتإلػػذأفالرتػػابالمدرسػػ مصػػدرتشػػيردتػػائجر يػػرمػػفالدراسػػ الرتػػابالمدرسػػ :.2-4-4-4

،(2005)الرفيػػػػػػػػػػديو،(2004)سػػػػػػػػػػعيديإمبػػػػػػػػػػودراسػػػػػػػػػػمهػػػػػػػػػػاومدتالميػػػػػػػػػػذالتصػػػػػػػػػػوراتالبديلػػػػػػػػػػملػػػػػػػػػػدىال
تالميػػػذمصػػػدرالمعلومػػػاتاألساسػػػ بالدسػػػبمللألدػػػه(وذلػػػؾ1999ديوشػػػهاب)الجدػػػو،(2008)الداشػػػريو

سػػطحيمالمعرفػػملػػدىأفتػػؤديإلػػذغػػزارةالمػػادةالمعرفيػػمالمطروحػػمفػػ الرتػػبالمدرسػػيميمرػػفلورػػذلؾ
ذاللغػمالتػ باشضػافمإلػ،،ورذلؾعدـترريزالرتابعلذالمفاهيـوافتقاررإلذالشرحالواف لهػاتالميذال

يػػػمريقػػػمعلمبدػػػاءالمفػػػاهيـالعلميػػػمبطسػػػاعدعلػػػذبشػػػرؿالي،ورػػػذلؾطريقػػػمعػػػرضالمحتػػػوىيسػػت دمها
فمدرسػػ يسػػهـبدسػػبممرتفعػػمفػػ ترػػوالرتػػابالأف(2012)مدطقيػػممتسلسػػلم.وقػػدوجػػدتدراسػػمرحيلػػ 

 .%(لدىأفرادالعيدم(29.74ها،فقدبل متوسطإسهامهف ترودتالميذالتصوراتالبديلملدىال
ـلهجػممعيدػماسػت داأو،تالميػذالرةللغػميافللغممغيلمعلماـاست داوذلؾعدد :التعليـلغم.2-4-4-5
عػفتالميػذ(.أوا ػتالؼاللغػماليوميػملل90طـ ،2009،سػعيديوالبلوشػ إمبو)،تالميذلاايتمرفمدهال

فالتعلػيـالتقليػديالمتبػعفػ المػدارسقػد(،رمػاإ43طـ ،2001اللغمالت يستعملهاالمعلموف)ال الػدي،
وايػػػرتالميػػػذللبمػػػايمارسػػػهمػػػفلغػػػمايػػػرواضػػػحمتالميػػػذاليرػػػوفسػػػببًافػػػ ترػػػويفتصػػػوراتبديلػػػمعدػػػد

(.41،ط 2006)أحمد،،مفهومم)لغمعاميم(
سػػػهـفػػػ ترػػػويفالتصػػػوراتالبديلػػػمعػػػفالمفػػػاهيـمػػػفاألسػػػبابالتػػػ قػػػدت :البيئػػػمالمحيطػػػم.2-4-4-6

مػػايسػػنؿاًمػػفشػػرحوتفسػػيرايػػرسػػليميفعلميػػًا،فر يػػرتالميػػذالعلميػػممػػاقػػديقدمػػهالربػػارأوالمعلمػػوفلل
الصػػغارعػػفظػػواهرعلميػػمفػػ البيئػػمالمحيطػػمبهػػـ،فيبػػدأالربػػاربتقػػديـالشػػرحالػػذياالبػػًامػػاتالميػػذال

.الصػػػػػػػػغاروتدمػػػػػػػػومعهػػػػػػػػـتالميػػػػػػػػذاليرػػػػػػػػوفمصػػػػػػػػحوبًابنشػػػػػػػػياءايػػػػػػػػرصػػػػػػػػحيحمت تػػػػػػػػزففػػػػػػػػ ذارػػػػػػػػرة
(علذأفالبيئمتسهـفػ 2005والرفيدي)(2008)الداشريوتؤرددراسمرؿمف،(42،ط 2006،أحمد)

مف الؿتفاعلهـمعالظواهرواألحداثف حيػاتهـاليوميػم،بيدمػاتالميذترويفالتصوراتالبديلملدىال
البيئمالمحيطمتسهـبدسبمأقؿمفالمعلػـوالرتػابالمدرسػ فػ ترػويفأف(2012)وجدتدراسمرحيل 
فقػػػػدبلػػػػ متوسػػػػطدسػػػػبمإسػػػػهاـالبيئػػػػمالمحيطػػػػمفػػػػ ترػػػػوفالتصػػػػوراتالبديلػػػػملػػػػدى؛التصػػػػوراتالبديلػػػػم

 .%(14.92العيدم)
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،يسػهـاًشػديداًواألطفاؿالصغارتػن يرتالميذأجهزةاشعالـعلذالإفتن ير :وسائؿاشعالـ.2-4-4-7
تػ تقػدـمػادةعلميػمالبػرامجالررتػوفأوالبػرامجلبديلملديهـمػف ػالؿمشػاهدتهـلف ترويفالتصوراتا

(،ورػػذلؾوجػػدتدراسػػم84طــ ،2008)الداشػػري،أردتػػهدراسػػمامػػوايػػرصػػحيحموهػػذابصػػورةصػػحيحم
أفوسػػائؿاشعػػالـتعػػدمصػػدرًامػػفمصػػادرترػػوفالتصػػوراتالبديلػػملػػدىالعيدػػمإذبلػػ (2012)رحيلػػ 

 .%(9.19متوسطالدسبمرماحددهاأفرادالعيدم)
مصػػػادرالتصػػػوراتمعظػػػـالبػػػاح يفأجمعػػػواعلػػػذأفأهػػػـالسػػػابؽدالحػػػظأفمػػػف ػػػالؿالعػػػرضو

،المػدهجوالرتػابالمدرسػ فػ و،دفسهوتفاعلهمعبيئتهالمحيطػمالتلميذتتل صف تالميذالبديلملدىال
ربيػرةالمعلػـالػذييسػهـبدرجػمف و،السائدةوسائؿاشعالـواللغمالمتبعمف التعليـوطرائؽالتعلـف و

(هػػػ مػػػد التالعمليػػػمالتلميػػػذ)المعلػػػـوالرتػػػابوودالحػػػظأفتالميػػػذفػػػ ترػػػوفهػػػذرالتصػػػوراتلػػػدىال
أفيػػؤ رهػػذاوفػػ عملياتهػػا)طرائؽالتعلػػيـ(فالبػػدهػػذرالمػػد التفػػ التعليميػػموعدػػدمايرػػوفهدػػاؾ لػػؿ

مػػػايسػػػتدع البحػػػثعػػػفللفهػػػـالعلمػػػ السػػػليـ،متالميػػػذالمتم لػػػمفػػػ ارتسػػػابالسػػػلبًاعلػػػذالم رجػػػات
استراتيجياتمداسبمللرشؼعدهاوتعديلها.



 الكشف عن التصورات البديمة:استراتيجيات .2-5
ولقػػػػدأوردتتتعػػػػدداألسػػػػاليبواالسػػػػتراتيجياتالتػػػػ تسػػػػت دـفػػػػ الرشػػػػؼعػػػػفالتصػػػػوراتالبديلػػػػم

سػػعيديإمبومػفالطرائػػؽالتػػ يمرػفبواسػػطتهاالرشػػؼعػفالتصػػوراتالبديلػػم)عػػدداًالدراسػاتواألبحػػاث
؛181-180صػػػ،2001وال ليػػؿ، طايبػػم؛44-43طــ ،2008، طايبػػم؛93-92طــ ،2009والبلوشػػ ،

(،ومفهذراالستراتيجيات:141ط ،2001العطاروعبدالرؤوؼ،
مدػػههيـويطلػػبالمفػػاوعػػممػػفممجالتلميػػذعطػػذيُاوفيهػػ:(Concept Maps)هيـالمفػػائطا ػػر.2-5-1

تػػ هػػدفتإلػػذ(الWilliam, 2007)ردراسػػموليػػاـارطػػممػػاوقػػديطلػػبمدػػهترملػػم ارطػػملهػػاعمػػؿ 
الرشػػػؼعػػػفالتصػػػوراتالبديلػػػملمفػػػاهيـالمغدػػػاطيسواسػػػت دمتلػػػذلؾعػػػدةاسػػػتراتيجياتمدهػػػاال ػػػرائط

المفاهيميم.
 Open Ended and Multiple Response)متعػدداال تبارالمفتػوحوا تبػاراال تيػارمػف.2-5-2

Item): ُاشجابمعفاال تبػارالمرػوفمػفأسػئلماال تيػارمػفمتعػددأواألسػئلمتالميذطلبإلذالوفيهي
دراسػػػػػمالبػػػػػاويالمقاليػػػػػمومػػػػػفالدراسػػػػػاتالتػػػػػ اسػػػػػت دمتاال تبػػػػػاراتللرشػػػػػؼعػػػػػفالتصػػػػػوراتالبديلػػػػػم

علذعيدػاتربيػرةوبوقػتقليػؿلسهولمتطبيؽهذراال تبارات(ودظرًا2012(ورحيل )2006)،وال اج 
سػت دـ،لهػذراألسػباباُتالميذدسبيًا،والقدرةعلذالتصحيحالموضوع إضافمإلذأدهامنلوفممفقبؿال

ا تباراال تيارمفمتعدد دائ الشؽللرشؼعفالتصوراتالبديلم.ف الدراسمالحاليم
ويطلػػبإليػػهمػػفالمفػػاهيـاًعطػػذالتلميػػذعػػدد:وفيػػهيُ(Free Sort Rank)التصػػديؼالحػػر.2-5-3

 تصديفهادوفوقتمحدد.
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بػػػماليػػهرتإويطلػػباًمعيدػػػاًمفهومػػالتلميػػذعطػػػذوفيػػهيُ=(Free Assocation)لحػػراع التػػدا.2-5-4
ف وقتمحدداالهحوؿهذالت ت طرف بالحرةاتاعيالتداوعممعيدممفممج  .لمفهـو
حػوؿموضػوعمعػيفلموجػودةعدػدراهيـالمفػابيرعفعلتابالتلميذرلؼيُإذ:(Drawing)لرسـا.2-5-5
.لرسـاب
معػػيفويػػتـتلقػػ التلميػػذؿنسػػيُا:وفيهػػ(Clinical Interview)اشرليديريػػمبلػمالمقا.2-5-6 عػػفمفهػػـو
(Thomas,2012دراسػػػػػػػػمتومػػػػػػػػاس)وقػػػػػػػػداسػػػػػػػػت دمتإفراديػػػػػػػػاًبػػػػػػػػموذلػػػػػػػػؾاجالاوتفسػػػػػػػػيرتلػػػػػػػػؾبتػػػػػػػػهاجإ

.البديلم(هذرالطريقمباشضافمإلذاال تبارللرشؼعفالمفاهيـ2012ورحيل )
ررحػػوؿافرػأيعبػرعػفأفللتلميػػذحاتػيُاوفيهػ:(Classroom Discussion)لصػفيماقشػمالمدا.2-5-7

م .الت طرحهارافرألائهحوؿءزمالارآيتلقذأفلصؼواف ارفمامفهـو
علػػػذشػػػرؿتالميػػػذاللمعلػػػـمػػػفاطلػػػبيُا:وفيهػػػ(Written Statements)لمرتوبػػػماتارالعبػػػا.2-5-8

معػػيفارالعبػػابػػممجموعػػممػػفارتمجموعػػم المجموعػػميػػتـعػػرضمػػا ػػؿاشدالدقػػا ػػـبعػػد،تعػػفمفهػػـو
.لصؼادافراق اليهرؿمجموعمعلذبإتوصلت

أوؿعلم اعمؿملصؽعفسؤتالميذاللمعلـمفاطلبيُاوفيه: (Posters)تالملصقا.2-5-9 مفهـو
.لصؼادافراق ايتـعرضهعلذب

هرةالسػػػببحػػػدوثظػػػءتفسػػػيراعطػػػإتالميػػػذاللمعلػػػـمػػػفاطلػػػب:وفيػػػهيُ(Explain)لتفسػػػيرا.2-5-10
.اعلميمم

ؿالسػؤأجوبػمتوقػعتالميػذاللمعلػـمػفاطلػبوفيػهيُ:(Predict and Explain)توقػعوفسػر.2-5-11
.تهـاتفسيرلتوقعءاعطا ـعلم 

ايػػتـتقػػديـمجموعػػممػػفاوفيهػػ:(Cartoons)تيراريرػػالرا.2-5-12 تاتعليقػػاتوريػػموفيهػػاريرالرالرسػػـو
.سمالدرالعلميمموضوعاهرةالظالمعبرعفاسبالمدالتعليؽارا تياالتلميذطلبمفويُ
وهػ عبػػارةعػفم ططػاتتدظيميػػمعلػذشػرؿاسػػتراتيجيم( Venn Diagrams)أشػراؿفػف.2-5-13

برازريفيمارتباطهافيمابيدها،وتروفعلذشرؿت طيط يوضحالعالقمبػيف بصريملتدظيـالمفاهيـ،وا 
المفػػػاهيم التفريػػػريوالجادػػػبالعملػػػػ اشجرائػػػ بطريقػػػمترامليػػػمتعرػػػسطبيعػػػمالعلػػػػـعداصػػػرالجادػػػب

و صائصه.
ءاببدػػالتلميػػذـايػػقهػػ :(Structural Communication Grid)ئيػػمالبداصػػؿالتواشػػبرم.2-5-14
وقػدلشػبرماةفػ المعطائؿالبداررمجموعممفا تياباعدهبماجشالمطلوبالمشرلماأوؿابتهللسؤاستجا

يلػػمفػػ مػػادة(شػػبرمالتواصػػؿالبدائيػمللرشػػؼعػػفالتصػوراتالبد2004،سػعيدي)إمبػػواسػت دمتدراسػػم
.األحياء

متحررػمومحارػاةفػ ـتقػديبوذلػؾ :(Computer Simulations)لرمبيوتراةبػارالمحا.2-5-15 رسػـو
المتحررػػػػػموالمحارػػػػػاةباسػػػػػت داـتوضػػػػػيحالمفػػػػػاهيـ ذاتالطبيعػػػػػمالتجريبيػػػػػم،إذتعتمػػػػػدعلػػػػػذأفالرسػػػػػـو
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تحتػاجإلػذعمليػمترميػز دػائ الرمبيوترتسهـف تقديـفهـعميػؽللمعرفػممقاردػمبالصػورةال ابتػمالتػ 
 (139ط ،2001وعبدالرؤوؼ،العطار)وهذامااست دمتهدراسم؛الرلمموالصورة

تالميػػذاللبديلػػمفػػ عقػػوؿاتالتصػػوراللبحػػثعػػففيمابيدهػػامػػؿاتتتراتيجياسػػترالاهػػذرأفحػػظودال
حجػػراألسػػاسوال طػػوةيعػػدباعتبػػارالرشػػؼعػػفالتصػػوراتالبديلػػملعمريػػم،اتهـاؼمسػػتوي ػػتالاعلػػذ
لتعديلها.األولذ



 استراتيجيات تعديل التصورات البديمة.2-6
هالـيتـالعمؿعلذتعػديلامحدودالقيممإذتالميذالرشؼعفالتصوراتالبديلمالت يحملهااليبقذ

والدراسػػػاتالسػػػابقمصت صػػػاألدبالتربػػػويالمويعػػػرضالجديػػػدة.مدهػػػافػػػ تعلػػػيـالمفػػػاهيـأواالدطػػػالؽ
ومفهذراالستراتيجيات:،تعديؿالتصوراتالبديلمالعديدمفاالستراتيجياتالت تست دـف 

يمرػػفأفيسػػت دمهاالمعلػػـللتعلػػيـالصػػف تعليمػػ أدهػػادمػػوذجتعػػرؼدورةالػػتعلـ :دورةالػػتعلـ.2-6-1
بعضارتباطػًاموتقسـإلذ ال مأقساـمرتبطمبعضػهابػرطريقمتعليميملتقديـالمفاهيـوالمضاميفالعلمي

واتسػػاعالمفهػػـووو يقػػًاوهػػذراألقسػػاـهػػ االسترشػػاؼ، ،وتشػػرؿهػػذراألقسػػاـال ال ػػمدورةا تػػراعالمفهػػـو
التعلـتؤديإلذتشريؿ وتستمرهػذرالػدورةفػ تقػديـ،بداءعلذال براتالسابقموال براتالمقدمممفهـو

دورةتعلػـجديػدةمػػف ػالؿتقػػديـالمفػاهيـالعلميػمفػػ الػدروسالمتالحقػػمممػايػؤديإلػػذتوسػيعالمفػػاهيـ
هػذروتسػت دـ(392طـ ،2006،عفادػموأبػوملػوح).وتعميمهاوادتقاؿأ رهػاوتوظيفهػافػ حػؿالمشػرالت

الطريقمف تعديؿالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميممف الؿمراحلهاالمتتاليموالمترابطموهذامػاأ بتتػه
معرفػػػمأ ػػػردورةالػػػتعلـفػػػ تعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػمللمفػػػاهيـإلػػػذالتػػػ هػػػدفت(2009)األسػػػمردراسػػػم

الصؼالسادسواتجاهاتهـدحوهاوجاءتالدتائجلت بػتفاعليػمدورةالػتعلـفػ تعػديؿتالميذالعلميملدى
.تدميماالتجاراشيجاب دحوالمفاهيـالعلميمف التصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميمو

هػػػذراالسػػػتراتيجيمعلػػػذمجموعػػػممػػػفال طػػػواتالمتتاليػػػمبحيػػػثتقػػػـواسػػػتراتيجيمالمتداقضػػػات.2-6-2
هػاتقػديـالحػدثالمعرفػ المتدػاقضوذلػؾفالمرحلػماألولػذيػتـفيإلذالمرحلمالت تليهػامرحلمتؤديرؿ
بنسئلمومشرالتت يرالدهشمواالستغرابلديهـ،ووضعهـف مواقؼتعليميػمت يػرتالميذواجهالعددمايُ

الحيػػرةوتشػػعرهـبالضػػغوطالمعرفيػػموعػػدـاالتػػزافالمعرفػػ ،فػػ حػػيفتتػػولذالمرحلػػمال اديػػمالبحػػثعػػف
لمعرفيػػمبػػال براتاتالميػػذإمػػدادالبفػػ مواجهػػمالتدػػاقضالمعرفػػ ،وذلػػؾتالميػػذالحلػػوؿالتػػ يسػػت دمهاال

زالمالضغوطوعدـاالتزافالت تساعدهـف الوصوؿإلذحلوؿلتلؾالتداقضاتو حد تػهالمرحلػمأالػذيا 
المرحلمال ال مبحػؿالتدػاقضمػفال اـإتاحػمالفػرصللقيػب،وذلػؾمػفأدفسػهـتالميػذاألولذ،ف حيفتقـو

جػػراءالمقاردػػاتوبيػػافمالحظػػموتفسػػيروأ دػػاءالمواقػػؼالتعلميػػم،مػػفبالعمليػػاتالمعرفيػػمالم تلفػػمفػػ  ا 
الؼ،وتسػػجيؿالبيادػػاتوالمعلومػػاتوتصػػديفهاوتبويبهػػاوصػػياامالفػػروضوالتجريػػبت ػػأوجػػهالشػػبهواال
صداراألحراـودقدالمواقؼو (.84ط ،2002،بيـر).ا 
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وتحديػػدها،تعػرؼأوجػػهالشػػبهبػيفالمفػػاهيـتعػػرؼالتشػبيهاتعلػػذأدهػػا: تالتشػػبيهااسػتراتيجيم.2-6-3
المعػػػروؼلػػػدىالمػػػفالمفػػػاهيـوتتضػػػمفهػػػذراالسػػػتراتيجيمدػػػوعيف األوؿوهػػػوالمفهػػػـو تالميػػػذ،المفهػػػـو

اآل ػرويسػمذالمشػبهبػه العلمػ المػرادتوضػػيحهايػرالمعػػروؼبيدمػاالمفهػـو الػذييم ػؿاالبػًاالمفهػـو
الهػػدؼأوالمشػػبه،ويرػوفال يعابعمليػػمحتػػذيمردػػهاسػػتالميػذتشػػبهبػػهمػػفحيػػاةالموالمعػروؼبػػالمفهـو

المشػػبهوالمشػػبهبػػهيحمػػالفصػػفاتمشػػتررمولرػػففػػ الوقػػتدفسػػهقػػديحمػػالفيفالهػػدفالتشػػبيهرمػػاأف
هػذراالسػتراتيجيمفعالػمفػ تعػديؿتعػد(،و567طـ ،2009)إمبوسعيديوالبلوشػ ،صفاتايرمشتررم

تعػػرؼالتػػ هػػدفتإلػػذ(2005)الرفيػػديوهػػذامػػاأرػػدتعليػػهدراسػػمالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـالعلميػػم
فاعليماستراتيجيمالتشبيهاتف تعديؿالتصوراتالبديلمعفالمفاهيـالعلميمالمتضمدمف وحدة)المواد

ووصػلتالدراسػػمإلػذفاعليػػمهػذراالسػػتراتيجيمفػ تعػػديؿ،األساسػػ السػادسالصػػؼتالميػذحولدػا(لػػدى
.البديلمالتصورات

المسػبقمتعػدشػرطًاتالميػذمػفأفمعرفػمالاالسػتراتيجيمتهذرادطلق: مالتعلـالتوليديياستراتيج.2-6-4
عػػػػدأحػػػػدالمرودػػػػاتتلميػػػػذالسػػػػابقموالمعرفػػػػمالجديػػػػدةيفالتفاعػػػػؿبػػػػيفمعرفػػػػمالإذإأساسػػػػيًالبدػػػػاءالمعدػػػػذ

ويهػػػتـدمػػػوذجالػػػتعلـالتوليػػػديبصػػػفمأساسػػػيمبتػػػن يراألفرػػػار،األساسػػػيمفػػػ عمليػػػمالػػػتعلـذيالمعدػػػذ
والت يػتـعلػذأساسػهاا تيػارالمػد التالمحسوسػمواالهتمػاـبهػا،تالميذالموجودةف البديمالمعرفيملل

،ومظاهرت زيدهاف البديػمالمعرفيػمتالميذلم يراتالت يتعرضلهاالرمايهتـبالروابطالت تتولدبيفا
هػػػ المرحلػػػمالتمهيديػػػم،مرحلػػػمالترريػػػز،مرحلػػػمالتحػػػدي،مرحلػػػميتػػػنلؼهػػػذاالدمػػػوذجمػػػفأربػػػعمراحػػػؿو

لتعػػػرؼأ ػػػرالتػػػ هػػػدفت(2009)(.وجػػػاءتدراسػػػمضػػػهير462طـــ ،2005،الدجػػػديوآ ػػػروف)التطبيػػػؽ
اسػػػػتراتيجيمالػػػػتعلـالتوليػػػػديفػػػػ عػػػػالجالتصػػػػوراتالبديلػػػػملػػػػبعضالمفػػػػاهيـالرياضػػػػيملتؤرػػػػدأ ػػػػرهػػػػذر

.االستراتيجيمف تعديؿالتصوراتالبديلمللمفاهيـالرياضيم
أساسػًالتعليـ(Bybee)بايب وهودموذجوضعهالعالـالتربوي:دموذجبايب .2-6-5 ويقـو مادةالعلـو

مرحلػماالسترشػاؼ،وويتروفمف مسمراحؿهػ :مرحلػمالتشػويؽواالدتبػار،مبدائيلعلذفررةالدظريما
الدجػػػػػػػػػػػػػدي).مرحلػػػػػػػػػػػػػمالتفريػػػػػػػػػػػػػرالتفصػػػػػػػػػػػػػيل ،مرحلػػػػػػػػػػػػػمالتقػػػػػػػػػػػػػويـومرحلػػػػػػػػػػػػػمااليضػػػػػػػػػػػػػاحوالتفسػػػػػػػػػػػػػير،و

الت هدفتإلػذاستقصػاءأ ػردمػوذج(2006)(،وأردتالدراساتردراسمأحمد418ط ،2005،وآ روف
لتعديؿالمفاهيـالبديلمحوؿبعػضالمفػاهيـالعلميػم علػذاأل ػرالربيػرالػذيبايب البدائ ف تعلـالعلـو

.يؤديههذاالدموذجف تعديؿالتصورات
دتػـتطػويرروتعديلػهإلػذوهودموذجتعليم قائـعلذالدظريمالبدائيػموقػ:دموذجالتعلـالبدائ .2-6-6

علػػذبدػػاءمفػػاهيمهـالعلميػػمتالميػػذ(وقػػدصػػمـلمسػػاعدةال1990صػػورتهالحاليػػمبواسػػطمسػػوزافلػػورس)
هػ :وملبدػاءالمفػاهيـوالمعرفػمالجديػدةالسػابقتالميػذتدطلػؽمػفمفػاهيـالنربعمراحػؿأساسػيمبػومعارفهـ

ءوقػدأ بػتمرحلػمات ػاذاشجػراومرحلػماقتػراحالحلػوؿوالتفسػيرات،ومرحلػماالسترشػاؼ،ومرحلمالدعوة،
دػػديالجفاعليػػمهػػذاالدمػػوذجفػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـالعلميػػمردراسػػمالدراسػػاتالر يػػرمػػف
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علػػذتعػػديؿVاٌشــىًالتػػ هػػدفتلتقصػػ أ ػػررػػؿمػػفدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ و ػػرائط(1999)وشػػهاب
راسمم،ودريقتيفف تعديؿالتصوراتالبديلوأ بتتفاعليمرؿمفالطالتصوراتالبديلمللمفاهيـالفيزيائيم

تعػديؿالتصػوراتالبديلػمحػوؿتعػرؼفاعليػمدمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ لالتػ هػدفت(2002)عبدالػرحمف
مفاهيـالورا مالبيولوجيملدىالطالباتالمعلماتوقدأ بتتهػذرالدراسػمفاعليػمدمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ 

.تعديؿالتصوراتالبديلمللمفاهيـ
لفػرعمػففػروعوه أداةتعليميمتوضحالتفاعؿالقائـبيفالبداءالمفػاهيم  :(V ريطمالشرؿ).2-6-7
الت يبدأمػف"V"توجداألحداثأواألشياءف بؤرةالشرؿإذ،البداءالمدهج )اشجرائ (لهبيفعرفموالم

ومػػفالدراسػػاتالتػػ اسػػت دمتهػػذاالدمػػوذج(72طــ ،2000)صػػبريوتػػاجالػػديف،،.عدػػدهابدػػاءالمعرفم
تعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػمللمفػػػاهيـ(فػػػ Vالتػػػ أ بتػػػتفاعليػػػمالشػػػرؿ)(1999)وشػػػهابدراسػػػمالجدػػػدي

رػاف V الت أسفرتدتائجهاعفأفاست داـاستراتيجيمدمػوذجالشػرؿ(1999)صالح،ودراسمالفيزيائيم
 تعديؿالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميم.لهتن يرف 

إحػػػداثترػػػوفمػػػف مػػػسمراحػػػؿهػػػ :جػػػًاتعليميػػػًايقػػػدـبوسػػػدروزمػػػالؤردموذ:دمػػػوذجبوسػػػدر.2-6-8
بدػاءاسػتراتيجيملعػالجالمفػاهيـو،تالميػذ،تشػ يصالمفػاهيـال طػنعدػدالتالميػذالتداقضالمعرف عددال

ميػميسػتطيعبداءبرامجتقويوعلذفهـالمفاهيـوالمضاميفالعلميم،تالميذ،مساعدةالتالميذال طنعددال
ال ليلػػػػ )لػػػتمحػػػؿالمفػػػػاهيـال اطئػػػمإلػػػذأفالمفػػػػاهيـالصػػػحيحمقػػػػدحالتوصػػػؿمػػػف اللهػػػػاتالميػػػذال

(،وأرػػػػدتمجموعػػػػممػػػػفالدراسػػػػاتعلػػػػذفاعليػػػػمدمػػػػوذجبوسػػػػدرفػػػػ تعػػػػديؿ439طــــ ،1996،وآ ػػػػروف
.(Thomas,2012)(ودراسمتوماس2006)رشادالبديلمللمفاهيـالعلميمردراسمالتصورات

التػػ (2006)أ بتػػتدراسػػمتػػيسوسػػميرإذوتضػػاؼإلػػذهػػذراالسػػتراتيجياتاسػػتراتيجيم ػػرائطالمفػػاهيـ
تعػػػػديؿبالصػػػػؼال ػػػػاد تالميػػػػذهػػػػدفتالستقصػػػػاءفاعليػػػػمهػػػػذراالسػػػػتراتيجيمفػػػػ رفػػػػعمسػػػػتوىتحصػػػػيؿ

أفالتعلـباستراتيجيم رائطالمفاهيـ،أ بتتمفاهيـبديمالجزيءومصطلحاتهتصوراتهـالبديلمحوؿأهـ
.يساعدعلذتعديؿهذرالتصورات

 ػػالؿمػػاسػػبؽدالحػػظفاعليػػمهػػذرالدمػػاذجواالسػػتراتيجياتفػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمالتػػ مػػفو
سوجعلهػػاالمدطلػػؽاألسػػافػػ بديػػتهـالمعرفيػػممػػف ػػالؿالترريػػزعلػػذهػػذرالتصػػوراتتالميػػذيحملهػػاال

علػذدمػوذجالحاليػمالدراسػموقداعتمػدتلمعرفمالعلميمالجديدة،اتالميذلعمليمالتعليـالهادفمشرسابال
باعتبػػػارأفهػػػذاالدمػػػوذجبمراحلػػػهالمتتابعػػػميداسػػػبطبيعػػػمالػػػتعلـالبدػػػائ فػػػ تعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػم

فتدفيػػذمراحلػػهيتميػػزبالسػػهولموالمرودػػمممػػايجعلػػهومفاهيمهػػا،رمػػاإالفصػػوؿالم تػػارةللدراسػػمدروس
الصػؼالرابػعاألساسػ (،فضػاًلعػفتالميذالدراسػم)للمستوىالعمػريوالمعرفػ للعيدػمالمسػتهدفمباًمداسب

عػػفالمفػػاهيـموضػػوعالتعبيػػرعػػفتصػػوراتهـالبديلػػمالتػػ يحملودهػػاتالميػػذيتػػيحللهػػذافػػإفهػػذاالدمػػوذج
علػػػذتعػػػديلهامػػػف ػػػالؿمرحلػػػماقتػػػراحالحلػػػوؿوالتفسػػػيرات،رمػػػاتتػػػيحللمعلػػػـوفالدراسػػػم،ومػػػف ػػػـيعملػػػ
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،التصوراتالصحيحممحؿالتصػوراتالبديلػممػف ػالؿمرحلػمات ػاذاشجػراءإحالؿالتنردمفتالميذوال
.وسيتـتداوؿالدموذجبالشرحوالتفصيؿف جزءالحؽمفهذاالفصؿ



 التغيير المفاهيمي.2-7
هيم المفػالتغييػرامػفدظريػمالت تعمػؿعلػذتعػديؿالتصػوراتالبديلػمتاتيجياسترالاتدطلؽجميع

لتػ يػتـالعمليػماهندػبهيم المفػالتغييػرا(Taberتيبػر)عػرؼي(و1980ـ)ابوسدرعائمهادعرسذألت ا
جػػوهرتالميػػذللؾادرشاتامقػػدرتعػػد ػػرىصػػحيحم،وأتالبديلػػمبتصػػوراتالميػػذالتاؿتصػػوراسػػتبدافيهػػا
رمدحػػػػذفػػػػرديومسػػػػتمرلفهػػػػـاؾادرإهػػػػولغػػػػموالػػػػذيهيم ،المفػػػػالتغييػػػػرا لمعرفػػػػماأولموضػػػػوعالعلػػػػـو
لتػ تحػوؿتعلػـارافرػألاأدههيم المفالتغييرا(Davis،ويعرؼديفس)(Taber,2011,p142)ةالمعطا
ا لتعلـلػيسمجػردترػػديسالػتعلـ،فػػايحػػدثحتػذيحػدثأفهيم يجػبالمفػالتغييػػرافضػؿ،وألإلػذالعلػـو

هيـاسػػ ،وتصػػبحمفػػاسألموجػػودةتتغيػػربشػػرؿالمعرفػػمارمػػاإفجديػػدة،تارائؽمجػػردةجديػػدةومهػػاحقػػ
.Davis,2001,p58))هرالظوارؿوتفسيرالمشالحؿتالميذالاوظيفيميست دمه

:حؿه امرعبرأؿهيم مف الالمفالتغييرادموذج(Sader(وسادر)L.Gueجيو)ؿوصؼ
 .لملموسمائدةالفاولصحم،اأولمعقوليماولوضوح،او،الرضاعدـ-
 .تلمشرالاف حؿاعجزهاي تبروأفليم،والحاتهـاضيفعفتصوراايررتالميذاليصبحأفيجب-
تلمشػرالالحػؿامهاسػت داريفيمايعرفوأف،ويجبتالميذللضحمالجديدةواتالتصورايجبأفتروف-
 .ليمالحا
ؿحػػرطريقػػملتالميػذالترػػوفمصػدقممػػفقبػػؿأفيجػبأيلجديػػدةمقبولػػم،اتالتصػورايجػبأفترػػوف-
 .ةاتروفمتبدالأف رآتوبمعدذلمشرالا
رلهـالحػػؿمشػػتالميػػذللئػػدةاتفابلػػمللتطبيػػؽوذاترػػوفقأيم مػػرة،البديلػػمتالتصػػورايجػػبأفترػػوف-
.(Sader,2001,p196)(L.Gue,1992,p45)امهاست داب

 :اآلتيمحؿالمراهيم يمربالمفالتغييراأفرؿمفعياشوالصاف ويرى
.تالميذالطئملدىال اهيـالمفاتش يص-
.بقمالساتالميذالهيـارمفاعتبالا ذبعيفنتتعليميمداتطويرمو-
.لوفمنتمالمجردةب براهيـالمفاربطبهاسبميمرفاهيميممدادبديممفاجيإأيهيـالمفاتجسير-
اؿحالإأي:ؿاستبدالا- الجديدمحؿالمفهـو المدالقديـالمفهـو .لجديداقضللمفهـو
.طئمال اهيـالمفالت لصمفابعدوذلؾليمالحاهيـالمفابلجديدةاهيـالمفاربطأيمؿالترا-
شاعيػػػػػػػػػػػػ)هيم المفػػػػػػػػػػػػالتغييػػػػػػػػػػػػراأولتعػػػػػػػػػػػػديؿالتقػػػػػػػػػػػػدـفػػػػػػػػػػػػ عمليػػػػػػػػػػػػماتلرصػػػػػػػػػػػػداتطػػػػػػػػػػػػويرتقديػػػػػػػػػػػػ-
.(157ص،2007،ف الصاو
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علػػذالمراحػػؿالمفػػاهيم  ػػالؿمػػاسػػبؽدالحػػظأفالتغييػػرمػػف تالميػػذالمفػػاهيـمعرفػػم:اآلتيػػميقػػـو
دشاءو،هاوتقييمفاهيـهذرالممداقشمو،السابقم شعػادةههػوتوجيالػدرستشػجيعو،هػامعمفاهيم صراعا 
إزالػػمالمفػػاهيـالبديلػػمالموجػػودةبيتجسػػدالهػػدؼاألساسػػ مػػفهػػذرالمراحػػؿاألربػػع.إفالمفػػاهيم البدػػاء
حالؿالتصوراتأوتعديلهاتالميذلدىال الجديدةمحلها.وا 

تيم:آلاحؿالمراهيم وفؽالمفالتغييراثاحدالحاليمإسمالدراف سيتـو
.لقبل التش يصارا تيابتالميذلللبديلماتالتصورا:تعرؼالًأو
:ئ حيثيتـفيهالبدالتعلـاـدموذجاست داعفطريؽتالميذللهيم المفاءالبدادةاعإ:اًيدا 
اتقديـ- .لحؿالبحثوالجديدبصورةمشرلمتتطلبالمفهـو
.لمشرلماحؿإلذلت توصلهـاسئلمالالعلميموطرحاشطمدألاربوالتجاـبالقياعلذتالميذالعدةامس-
اإلذلتوصؿا- .لسليـالعلم المفهـو
ات بيت- اقؼجديدةيتـتطبيقهفيهالجديدوتعزيزرعفطريؽتقديـموالمفهـو

جح،ادػالتعلـفػال،هيم اثتغييػرمفػاحػدإعلػذرعدايسػإفمراعاةالمعلـل طػواتالتغييػرالمفػاهيم 
هػػذامػػاأردتػػهجميػػعالدراسػػاتالتػػ ،ئيػػمالبدايشػػرؿجػػوهرالمسػػبقموهػػذاتالميػػذاللتعلػػيـوفػػؽمعرفػػماأي

ال والػػػدة؛2004والطراودػػػم،بعػػػارة)ومدهػػػاتدظريػػػمالتغييػػػرالمفػػػاهيم لتغييػػػرالتصػػػوراتالبديلػػػمداعتمػػػ
(1999؛صالح،2004؛الزعب ،2009والعليمات،

Qnder & Geban,2006)؛Cetin et al., 2004)


 لنموذج التعمم البنائي ةس النظرياألس. 2
 (Constructivism Theory.النظرية البنائية)2-0

بعػػدهـفػػ أوائػػؿالقػػرفوامػػفؤالػػذيفجػػاوالقػػرفالتاسػػععشػػرفػػ دفسالػػفالسػػفموعلمػػاءالحظػػ 
مػػفالبحػػثفػػ اًرئيسػػاًجػػزءؿُر َشػػالبدائيػػمهػػ دظريػػمتعلػػـتُو،ريفبشػػرؼتنسػػيسالحررػػمالبدائيػػمالعشػػ

(لػػدىAlternative Conceptionالبديلػػم)التصػػورات(أوMisconceptionsالمفػػاهيـال اطئػػم)
ردتيجػملتفػاعالتهـمػعالعػالـتالميػذالوتستددالدظريمعلذاالعتقادأفالمعرفمتبدػذمػفقبػؿالتالميذ،

البدػائيوفدورالتقبػؿيػدرؾو.تػن ربمعػرفتهـو بػراتهـالسػابقممفحولهـفػ وسػطأوقالػباجتمػاع ي
(Assimilation(والتريػػػؼ،)Accommodation(وا ػػػتالؿالتػػػوازف)Disequilibriumولرػػػ)دهـ

،ه(مقاردػػػمبمؤيػػػديبياجيػػػPrior knowledgeيررػػػزوفبصػػػورةأربػػػرعلػػػذدورالمعرفػػػمالمسػػػبقم)
البدػػػذوهػػػذرلتفرػػػاروال بػػػراتالجديػػػدةبدػػػذالمعرفيػػػمالسػػػابقمتعمػػػؿرمصػػػاؼويوضػػػحالبدػػػائيوفأفال

حولػػػػتو.(Anrikose,2010,p3)أ دػػػػاءالػػػػتعلـفػػػػ (Transformedالمعرفيػػػػميمردهػػػػاأفتتحػػػػوؿ)
مػاأيالدا ليػم،العوامػؿعلػذالترريػزإلػذالػتعلـفػ تػؤ رالتػ ال ارجيػمالعوامػؿمػفالترريزالبدائيم
معالجػػمعلػذوقدرتػػهالسػابقم،معرفتػػهم ػؿالتعليميػػمللمواقػؼيتعػػرضعدػدماالتلميػػذعقػؿدا ػػؿيجػرى
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البدائيػمفإرمػا،(303طـ ،2003وآ ػروف،الدجػدي)معدػذذيالػتعلـجعػؿإلػذيؤديمماالمعلومات
علػذوبعػضمػعبعضػهـتصاؿاالوالمداقشمعلذزهـوتحفبندفسهـالقراراتصدعذعلتالميذالتشجع

مجػػاالًترػػوفقػػدالبدائيػػمأفوهػػذايقػػدـدلػػياًلعلػػذ(Wheatley,1991,p12)بيػػدهـالفرػػريالتواصػػؿ
.تالميذللالعلوـتعليـأهداؼتحقيؽعلذيساعد صباً



 وجهات النظر التربوية حول النظرية البنائية .2-0-0
تػد ؿفػ ألدهػاودهاجديدةف الرتابمالتربويػمللدظريمالبدائيموذلؾألتعريؼإجرائ يصعبوضع

البدائيػػمإضػػافمإلػػذأفمدظػػريشػػادالدفسػػ العديػػدمػػفمجػػاالتالدراسػػمرػػالتعليـوالتػػدريسوالتوجيػػهواشر
 دأدػهأصػلحمػفاآل ر)الدجػدييعتقػعػدةمجموعػاتورػؿمدهػاواحػدة،ولرػدهـليسػوامجموعػموأدصارها

فمػدهـ؛(.ولػذلؾدجػدا تالفػًافػ وجهػاتدظػرالتربػوييفحػوؿالدظريػمالبدائيػم359ط ، 2005،آ ػروفو
ومػػفوجهػػات،دظريػػمتعلػػـتؤرػػدعلػػذالػػدوراشيجػػاب للتلميػػذفػػ بدػػاءمعارفػػهمػػفيدظػػرإليهػػاعلػػذأدهػػا

ذر:الدظره
لطفػؿاأفامهػالطفػؿ،قوالػتعلـودمػوارؤيػمفػ دظريػم اهػأدعلػذإلػذالبدائيػملدول للتربيمالمعجـاةدظر

شا)عيػػػػ ل بػػػػرةالفطريػػػػممػػػػعاتػػػػهاعػػػػؿقدرالتفريػػػػرلديػػػػهدتيجػػػػمتفاطامػػػػأدومعرفتػػػػهءافػػػػ بدػػػػاًيرػػػػوفدشػػػػيط
(.149 ظ ،2007ف ،الصاو

ائدةفػ تعلػيـالسػاتالدظريػػاىحػدإ اهػأدعلػذفيدظػرإليهػا(Waitأمػاوايػت) ءاعلػذبدػػلتػ تررػزالعلػـو
.(Wait,2008,p51) قمبالساربهومعرفتهاءعلذتجابدالتلميذ لمعرفمف عقؿا

شػػػطمدألالتػػػ تعتمػػػدعلػػػذالمعرفػػػ الػػػتعلـاتاحػػػدىدظريػػػإ اهػػػأدفيػػػرى(Hausfatber)تبيراهيوسػػػفأمػػػا
 ملمعرفػػػػػػػػاتلترػػػػػػػػويفادوندهـرػػػػػػػػاجسػػػػػػػػأعقػػػػػػػػولهـوـاسػػػػػػػػت داوفيمػػػػػػػػابيػػػػػػػػدهـسالدػػػػػػػػاعػػػػػػػػؿالبشػػػػػػػػريم،رتفا

Hausfatber,2001,p425))
علذالتفريروترويفالتصوراتردظرةدظريو بعضالتربوييفإلذالبدائيمعلذأدهاعمليمعقليمتقـو

ذجاجمػػفدمػػدػػتَتُالتػػ لمعرفػػماطريقػػمللتفريػػرحػػوؿ هػػاديرياإذ(Belloy, & Garcia)ارسػػيابيلػػويوج
(. (Belloy, & Garcia,2002,p143 لمبديما هجالمدالتعلـواللتعليـومعيدم
هػػ عمليػػمأولبشػػر،ايبديػػهالػػذيلتصػػوراأولفرػػرةا اهػػأدعلػػذئيػػمالبدا(إلػػذNovack)ؾادوفػػويدظػػر

اهػػذفإؾا،ويقػػوؿدوفػػالمعدػػذمدهػػاجاسػػت رالأوارهـدتيجػػمجهػػدمبػػذوؿلفهمهػػافرػػأ ػػؿاءللمعدػػذدالبدػػا
هيـجديػدةاعمفػا تػراأوءاشػيألاأوثاحػدألاجديػدةفػ ظمػمدألاَتميػزفاحيػألاءيتضػمففػ بعػضالبدا
تاقػػدعالاجػيهيميػػمشالمفاطػرألاءابدػلدةاعػػا تجديػدة،واقػػلبديلػموتمييػزعالاهيـالمفػػاتوسػيعبعػضأو
.(323ػصػ،2008لهويدي،اأوردف :) علذأتمستوىاذ

موقػػػؼفلسػػػف يػػػزعـأفمػػػايػػػدعذبالحقيقػػػمهػػػ  أمػػاال ليلػػػ وآ ػػػروففيدظػػػروفإلػػػذالبدائيػػػمعلػػػذأدهػػػا
مػفإبداعػػهوبػذلؾفػإفمػػايػدعذبالحقيقػمهػػ سػافمعتقػدًاأدػػهتقصػاهاوارتشػػفها،تصػورذهدػ لػػدىاشد
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دهػػاه،فػ حػيفإموجػودةبشػرؿمسػػتقؿعدػأفهػػذرالحقيقػمابتػدعها،واعتقػادًامدػههػومػػفأدػهدوفوعػ 
وتصبحهذراالبتداعاتأوالتصوراتالذهديمه أساسدظرتػهللعػالـمػف،مفابترارروترمفف دمااه

(.435ط ،1996)ال ليل وآ روف، حولهوتصرفاتهإزاءر
م،يػػوتتفػػؽوجهػػاتالدظػػرحػػوؿالبدائيػػمفػػ دقطتػػيفأساسػػيتيفاألولػػذجعػػؿالتلميػػذمحػػورالعمليػػمالتعليم

 الجديدة. براتهومعلوماتهتفسيرفهـووال اديماست داـالتلميذألفراررو براتهالسابقمف 
لػػدورالتػػ تؤرػػدعلػػذالػػتعلـاتادظريػػحػػدىإئيػػمهػػ البداأفدالحػػظاالطػػالععلػػذمػػاسػػبؽومػػف

لجديػػدةمػػعالمعرفػػمادمجبػػلمعرفتػػهاًيػػدابالتػػ يرػػوففيهػػالػػتعلـاررمحػػورعمليػػماعتبػػابللتلميػػذب اجػػيشا
لمعلػـ،اؼاشرإع معيفتحتاجتماضمفموقؼهيميمالمفاولمعرفيمالموجودةف بديتهابقمالساتها بر

إلػػذمعدػػذيمرػفدقلػهيتعلػـذإلػذميػػالدهايػؤديفػ و،التػ تعلػػـبهػاللطريقػماًمػػدررافيهػالتلميػذويرػوف
.لم تلفماتيمالحياقؼالمو

اًلموجػػودةمسػػبقالمعرفػػمالتػػ تررػػزعلػػذالش صػػيمائيػػمالبداوايػػتاعم تلفػػمذرػػرمدهػػاوأدػػئيػػماوللبد
لمعتمػػػدةعلػػػذاتالميػػػذاللتػػ ترترػػػزعلػػػذمعرفػػػمالمتطرفػػػمائيػػػمالبداو.تبدػػػذبشػػػرؿفػػػرديأفلتػػ يمرػػػفاو
،عيماجتماؿعمليم اللفرديللمعرفممفاءالبدالت تررزعلذاعيماجتمالائيمالبداصم،وال اربهـاتج

Wait,2008,p56-58)).اهػػدإالإلترريػػزامػػفحيػػثافهػػ تالالػػراـمػػفاععلػػذاودػػألاهػػذرأفحػػظودال
علذعدةائيمالبدالذييدعذامؿالمترالرؿامعاًتشرؿ .سيماسأدئاتومباضافترالت تقـو

 

 ئيةالبنالنظرية ات اضافتر ا.2-0-2
أبديػمعقليػمهػ أفالمعػارؼ-رالبدائيوفواضعأسسدظريتهـيعدالذي-(Piagetيفترضبياجيه)

مدظمػػمدا ليػػًا،تم ػػؿقواعػػدللتعامػػؿمػػعالمعلومػػاتواألحػػداث،ويػػتـعػػفطريقهػػاتدظػػيـاألحػػداثبصػػورة
وادطالقػًا(.64طـ ،1999)محمػد،ةالدموالمعرف هوتغيرهذراألبديمباالعتمادعلذال برأف،وإيجابيم

مدهػػػاتدطلػػػؽاباألدبالتربػػػويمجموعػػػممػػػفاالفتراضػػػاتالتػػػ هوضػػػعالبػػػاح وفورت،ػػػبياجيػػػمػػػفأفرػػػار
:اآلتيمطالدقاباتل يصهيمرف؛ئيمالبدالدظريما
صمال ايهـدالمعرفمبشرؿسلب بؿيبدوفمعااليتلقوفتالميذالف،ءدشطمالتعلـعمليمبدا.3-1-2-1

يرػوفاًمسػبقتالميػذاليعرفػهاومػافيهػفيمػروأواودهػيرأوايسػمعودهلتػ اقػؼالموالصورواتوالرلمامف
.لمعرفماءاعمليمبدلاًحامفت
مػػفلتلميػػذلمقدمػػملالجديػػدةاتال بػػرافػػؽمػػعالتواأولتريػػؼاهػػولػػتعلـالغػػرضمػػفعمليػػما.3-1-2-2
رج .ال الـالعا
قسـالإهوالفرديماءالبداع واجتماراطإتعلـف يالتلميذفإأيعيماجتمالتعلـعمليما.3-1-2-3

 ؛25ط ،2007،أبوجاللم) ريفآلامعفامفمعتلميذليهرؿإتوصؿاقشمماتـمدتإذلعمليمامفهذر
Duit,2001,p95 Hunge,2001,p183).
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عليهاالبدائيم: وأضاؼالرسباد عددًامفاالفتراضاتالت تقـو
ئيمتعلـارض يسعذمػفالبدالفلسفمالتعلـمفوجهمدظرافلتوجه،التعلـعمليمارضيما.3-1-2-4

تجيبعفدظرةمعيدملديه.أورلم،ضمعيدمتسهـف حؿمشاارألتحقيؽالتلميذله ال
التلميػذعػؿبػيفمعرفػمالتفافإإذلمعدػذالػتعلـذياءاسػ لبدػاسألقبليمللتعلـشػرطالمعرفما.3-1-2-5
لمعرفػمالمعدػذ،وقػدترػوفهػذرالتعلـذياسيمف عمليماسألاتالمروداحدألقبليميعدالجديدةومعرفتها
لعقبػمابمدزلػم،وقػدترػوفللتلميػذلمعرفيػمالبديماإلذلجديدةالمعرفماتعبرعليهالذيلجسرابمدزلملقبليما
(.264-262 ظ ،2008 ،دالرسبا)لمعرفيم.البديماإلذلمعرفمالت تمدعمرورهذرا

:ينت رماذررالدجديوآ روفافتراضاتأ رىللبدائيمتتم ؿفيما
َلـهػػػوتفسػػػػيرلتعا،فػػػػتالميػػػذبػػػيفالقعيػػػممشػػػػتررمائجواتوجػػػػددتػػػالأي،لش صػػػ التفسػػػيرا.3-1-2-6

لش ص لل برة.اجللتفسيرال دتالتالـ،وباش ص للع
اسويقػػي،ـهدػػالػػذييقػػالمهمػػمفاتمػػعاسػػالقيامػػؿاتترئ البدػػالػػتعَلـاففػػ ،تاسػػالقيامػػؿاتر.3-1-2-7

الجػػوابعػػفساقػػيالالػػذي؟والأــهػػةلالمعطػػالمهمػػماءادأفػػ تالميػػذالهػػؿدجػػحالجػػوابعػػفسػػؤاؿ:
ـ،بدػواعرفػيأفيجػبروتعل،ماسمدىماولقي؟اًمعيداًطادشالتالميذهؿطب،ؽسؤاؿ: لمعرفػمفػ اءاريػؼتػ
؟ؿمعيفاف مجلتفريراه،ؿيؼسُ،ورـهفرر
ؽمعرفػ ايرػوففػ سػيأفلمعرفػ يجػبالػتعل،ـاأفأيقعيػم،الػتعل،ـفػ بيئػموايػتـأفبػد،ال.3-1-2-8

فإإذتلمشػرالائـعلػذالقػالػتعل،ـاهميػمأإلػذ (Wheatley)رويتلػ اشػألصػددااقعوفػ هػذالواادػ بػ
تهـعلػػػذحػػػػؿال قػػػػملػػػديهـفػػػ قػػػدرايتعلمودػػػهويدمػػػ اءمعدػػػذلمػػػاعلػػػذبدػػػػتالميػػػذالعدالػػػتعل،ـيسػػػااهػػػذ
 .(Wheatley, 1991,p14ت)لمشرالا

بالحريمف التعبيرعفوجهاتدظػرهـوقػدرتهـعلػذتالميذ(إلذماسبؽ:شعورالMeekويضيؼميؾ)
ـحيػػمأيأدػػهيجػػبعلػػذالمعلػػـأفيقػػو،تطبيقهػػاللتحقػػؽمدهػػا،ورػػذلؾترريػػزالمعلػػـعلػػذالمفػػاهيـالمفتا

(.Meek,2003,p87فهـتالمذتهللمفاهيـاألساسيم.)باستمرار
لترريػزاؿلتعلـتروفمف الائيمف البداافتراضاتالدظريمأفاالفتراضاتالسابقمدجدوف ضوء
لتػ تشػرؿابقمالسػاتػها برولجديػدةاتػهاعؿبػيف برالتفاؿدشيطلمعرفتهمف الفابهوالتلميذأفعلذ

رلػهاهػذيػتـو.رج ال ػالـالعػاتامػع بػر ؼثتريػاحػدإبهػدؼوذلػؾ،لمعرفػ اءالبدػافػ عمليػماًسػاسأ
حيػػثلموقػػؼاامعػػيفمػػفهػػذلتعليمػػ لتحقيػػؽهػػدؼالموقػػؼافاقػػرأع مػػعاجتمػػاعمليػػمتفػػاوضعبػػر
قؼالمواربيئػػمتعليميػػماديػػمبػػاطػػإفػػ ذلػػؾيحػػدثولجديػػدةش صػػيماتاتجػػملل بػػرالداتالتفسػػيراترػػوف

.لتعلـاحعمليماتقييـدجاؿحدو هيمرددلذيمف الالمعدذالتعلـذياحدوثفاقعيملضمالوا
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 ئيةالبنالمنظرية  اً لمعرفة وفقاهيم امف.2-0-2
أيأفدظػػػرإلػػػذالبدائيػػػمردظريػػػمفػػػ المعرفػػػمباعتبارهػػػاتػػػرىأفرػػػؿتلميػػػذيبدػػػ المعرفػػػمبدفسػػػهيُ

ومػػفوجهػػمالدظػػرالبدائيػػمفػػإفءيوجػػهأفعػػاؿالتلميػػذالالحقػػمش صػػ ،وهػػذاالبدػػاالمعرفػػممػػاه إالبدػػاء
ها:فوفيمايل عرضلبعضالتربويوذررهامجموعممفال صائصالت المعرفمتتميزب

(ال صائصاآلتيمللمعرفمالبدائيم:Duit)دويتيذرر
أو،افهارتشػائعيجػباووقػوتعميمػاتهيـايفومفدالمعرفمليستمجموعمقواف:ؿالفعاءالبدا.3-1-3-1
لمعرفػػػمابلجديػػػدةالمعرفػػػمادمجبػػػاؤهػػػابػػػؿيجػػػببدحػػػد،اسػػػتمدمػػػفمصػػػدروتُواللصػػػفرات لػػػؽمػػػفاهػػػأد
.لمحيطبهـالـالعامففهـتالميذالطرمعرفيمتمرفأُترويفب،واًلموجودةمسبقا
بدوررف يعيشالذيالتلميذالمعرفميبديهاأفابقموبمالسالدقطماعلذءًافبد:لمؤقتاءالبدا.3-1-3-2
ؤقتػممادتجهػيلتػ اتاعػالقداأفأيثجديدةوبشرؿمستمرفه ليستمسػتقرةاحدأرا تبالمتطورواح

،وهػػػ مجػػػرداوايػػػرمرتملػػػمحت،ػػػذفػػػ  تصػػػبحاربيػػػرعدػػػدمأوتغييػػػرصػػػغيرإلػػػذجاضيحتػػػافتػػػرالعلػػػـو
تالمجتمعػػػاوقعػػػمفػػػ لمتالعلميػػػمالمعرفػػػماترػػػوفألمبػػػداامػػػفهػػػذاًقػػػطالدا ػػػرىممردػػػم،وألاتاضػػػافترالا
لعلميممؤقتمومدفتحم.ا
أيتحيويػػػماذإلػػػذأفترػػػوفجا،تحتػػػلتػػػ تبدػػػذبشػػػرؿفػػػرديارافرػػػألالمعرفػػػموا:لحيويػػػما.3-1-3-3

للتلميذ.مفيدة
ئيػػمولرػػفالبداسػػطمعمليتػػهايبدػػ معرفتػػهبوأفعليػػهتلميػػذرػػؿأفع :راػػـاجتمػػالاءالبدػػا.3-1-3-4
(Duit,2001,p113-117)ع اجتمايوجدعدصراًئماد

،وتتعمػػؽل دمػػماتربػػرمػػعدهػػاأفػػ أفالمعرفػػمتتميػػزمػػفوجهػػمالدظػػرالبدائيػػمرىابػػراهيـفتػػليدػػاأمػػا
اايرهػػػمػػػعأوثاحػػػدأأوءاشػػػيأعيػػػم،مػػػعاجمأوتقػػػدترػػػوففرديػػػمارا تبػػػالاتتوسػػػعفاتعدػػػدماعػػػالقدا
(.464 ط،2009هيـ،ابرا)

لممرػفاهيم ومػفاغبشػرؿمفػالػدماتم ػؿفػ أدهػافػ McGew )جػو)ؾاوتتميزهذرالمعرفػمبػرأيمػ
 (McGew,2007,p165) .لتفصيؿاتصمـوتوصؼف بعضأف

ءاجلعمليػمبدػادتػارهاعتبالمعرفمباإلذتدظرومفاالطالععلذهذرال صائصدالحظأفالبدائيم
بهػدشػيطمعقليم ترػوفا ػريف،ولردهػآلارمػعافرػألاءوارآلاافيهػمتبػادالًعيػماجتمافػ بيئػمالتلميػذايقػـو

هرالظػواوذلػؾلترػوفمفيػدةفػ تفسػيرالتلميذاضلهلت يتعراتال برامعتغيرمؤقتمومتغيرةمستمرةو
.امرجها أولمدرسمالصؼواؿ اءداليوميمسواتهاحي فالت يتعرضلهاتلمشرالاوحؿ
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موملعا متعمو ئية البنا.النظرية 2-0-4
اتعلػػيـفػػ ائيػػمجػػذورهالبدالدظريػػماسػػتمدتا لقػػتأاهػػأد:لمػػاتميػػزتبػػهمػػف صيصػػتيفهمػػالعلػػـو

،رمػاهجاءمدػابدػلدةاعػاشتشػريؿواللضوءعلػذا علػذاًداعتمػالمعرفػماعلػذطريقػمللحصػوؿتعػدالعلػـو
تالميػذلللمعرفػ اؾادرشالتطوريػملدمػواحػؿالمراعػ ادمػوذجيربػذلؾهػ فرا تبػالاحظمولمالاولتجريبا

(.119ط ،2008، طايبملفرديمبيدهـ)الفروؽاع اوتر،ولتطورر
مػػفوجهػػماتعلػػـو اًش صػػياًتطلػػبتدظيمػػيهدػػإبم،اسػػتجاهرةم يػػرػػػػػػػػػاظػػمجػػردئيػػملػػيسالبدالدظػػرالعلػػـو

ؼللػػتعلـ،فتطػػوراهػػدنترارالمهػػالسػػلوؾوامػػفلتجريػػدبػػداًلالتفريػػرواؿهيم مػػف ػػالالمفػػالػػتعلـلءًاوبدػػ
وا لـالعػامفض افتراءابدلترويف لؽتحد معلدسبمللمعلميف،اـباهتمالامررزهولعميؽالفهـالمفهـو
تعلمػػػػػػػػػػػػػورمػػػػػػػػػػػػػفاعمػػػػػػػػػػػػػاًجػػػػػػػػػػػػػداًيرػػػػػػػػػػػػػوفم تلفػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػدلـالعػػػػػػػػػػػػػااهػػػػػػػػػػػػػذفإإذ،تالميػػػػػػػػػػػػػذللهيم المفػػػػػػػػػػػػػا
 (Murphy,1997,p56)لمعلميفا
مفمجردعمليمتحويؿودقؿللمعلومالدظرف تعلـائيموجهمالبدالتحو،سبؽاءعلذماوبد تالعلـو

إلػذ،التعلمهػتالميػذالت نلمعرفػميػابػتمػفالـ اؾعػاهدػمػفأفج،والمدهػاأولمعلـابػترػامفمصدر 
ءابدػػػالتشػػػريؿوالدةاعػػػشفاقػػػرألابػػػيفرالحػػػواومػػػفر،هالظػػػوالعمػػػؿمػػػعاؿعمليػػػمعقليػػػمترػػػوفمػػػف ػػػال

واسترشافها.لعلميمالمعرفماجاستدتالتفريريمف اتهاـقدراست داوذلؾب؛لعقليمالبديماهيـف المفل
 

 القائمة عمى النظرية البنائية التعمماستراتيجيات .2-0-5
وقػػد.فػػ الػػتعلـمفػػ التفريػػر،وطريقػػومػػدهجأدهػػادظريػػمفػػ المعرفػػم،أدهػػاتجمػػعبػػيفتتميػزالبدائيػػم

تطبيقػػػاتالبدائيػػػمفػػ اسػػػتراتيجياتالػػػتعلـ،إالأدهػػػاجميعهػػاتررػػػزعلػػػذإيجابيػػمالتلميػػػذفػػػ بدػػػاءتعػػددت
ومفهذراالستراتيجياتالت وردتف األدبالتربوي:؛المعرفم

 .(Learning Cycleدورةالتعلـ).3-1-5-1
 (.Concepts Maps رائطالمفاهيـ).3-1-5-2
 (.Vee Diagrams)(V ريطمالشرؿ).3-1-5-3
 (.Problem Centered Learningالتعلـالمتمررزعلذالمشرلم).3-1-5-4
 (.Constructivist Learning Modelدموذجالتعلـالبدائ ).3-1-5-5
 (Posner Model For Conceptual Changeيرالمفاهيم )دموذجبوسدرللتغي.3-1-5-6

.عػػفرػػؿمدهػػائيػػمشػػيوعًا،وقػػدعػػرضسػػابقًاشػػرحتفصػػيل هػػذراالسػػتراتيجياتأر ػػرالدمػػاذجالبداتعػػد
الدموذجبالشرح.البدائ وفيمايل دتداوؿهذاالتعلـذجواقتصرالبحثالحال علذدمو
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 Constructivist Learning Modelنموذج التعمم البنائي .2-2
مدهػػادمػػوذجالمدحػػذالبدػػائ والدمػػوذجالتعليمػػ التعلمػػ ،وأوؿمػػفعديػػدةوردهػػذاالدمػػوذجبنسػػماء

طػو،رتهػػذاالدمػوذجوعد،لتػػهسػػوزاف،(Yager,1992)يػػاجراسػت دـمصػػطلحدمػوذجالػػتعلـالبدػائ هػػو
مػفدورةوهػومقتػبسومطػو،رمبػدئياً(Loucks, Horsley et al,1990)امػهؤهورسػل وزمالولػورس

(ويعتمػػدالدظريػػمالبدائيػػمأساسػػًالػػه،وتقػػديـالمفهػػـو،تعل،ـال ال يػػم)استرشػػاؼالمفهػػـوالػػ .وتطبيػػؽالمفهػػـو
علػػػذبدػػػاءمفػػػاهيمهـالعلميػػمومعػػػارفهـمػػػف ػػػالؿأربػػػعمراحػػػؿتسػػػتددإلػػػذتالميػػػذالوقػػدصػػػمـلمسػػػاعدة

أيمػفأشػ اصجمفال ػارتالميذللهبالمعرفمتفالبدائيمال.باست داـالعملياتالعقليمالبدائيماألفرار
اليتضػػػمفالػػػتعل،ـالبدػػػائ أيذرػػػرمسػػػبؽللدتاجػػػاتالمتوقعػػػممػػػففالمدطقػػػ أفآ ػػػريفولهػػػذافإدػػػهمػػػ

العديػػػدمػػػفيعػػػد وَ،(267طـــ ،2008الرسػػػباد ،؛468طـــ ،2007زيتػػػوف،أوردفػػػ :)ـبوجػػػهعػػػاتالميػػػذال
 ػػػالؿالسػػػدواتوتعلػػػيـالعلميػػػمالمػػػربيفالعلميػػػيفالدمػػػوذجالبدػػػائ أر ػػػردمػػػوذجمبػػػدعفػػػ التربيػػػم العلػػػـو

هػذاالدمػوذجألف،العلميػمال مسيفالماضيموأدهسيروفأر روسائطالربطللقدػواتالم تلفػمفػ التربيػم
صف ف ال مسيفسدمالماضيم،وأفالصػفوؼالتػ الفررةاألر رجاذبيمف مجاؿالتعليـوالتعلـالُيعد،

؛Brown,2008,p36-37)تتبدػػػػػػػػػذالمدحػػػػػػػػػذالبدػػػػػػػػػائ يتميػػػػػػػػػزالػػػػػػػػػتعلـفيهػػػػػػػػػابندػػػػػػػػػهفعػػػػػػػػػاؿواجتمػػػػػػػػػاع 
افػ واعتمػدالدمػوذجعلػذالطرائػؽالتػ يتعلمهػاالمت صصػوفويعملػوفبهػ ،(120طـ ،2008، طايبػم

لذاو،علذربطالعلـبالتردولوجياوالمجتمعوالتدا ؿفيمابيدهماف هذارر،زالدموذجو،العلـوالتردولوجيا
.لفريدلدوعيمالعلـوالتردولوجيايعرسالتوازيافهو
ـاقتػراح مسػممجػاالتوتػ،رمػاأ ػذبعػيفاالعتبػارتوسػيعالتربيػمالعلميػموراءالمحتػوىوالعمليػات

أواقتراحػاتوهػػ ا ػػذبعػيفاالعتبػػارفػ تصػػميـأيمدهػاجؤيدبغػ أفت لمجػاؿالمعرفػػ )المعرفػػمعلػػـو
واالسػػػػػػػت داـوالتطبيػػػػػػػػؽ،والمشػػػػػػػاعروالقػػػػػػػيـ،الت ي،ػػػػػػػؿواشبػػػػػػػداعو،واالسترشػػػػػػػاؼواالرتشػػػػػػػاؼ،والفهػػػػػػػـ(
.(469-468ط ،2007)زيتوف،



 تصورات البديمة لممفاهيم العمميةنموذج التعمم البنائي وال.2-2-0
يؤرػػػػػػػدإذتػػػػػػرتبطالبدائيػػػػػػػمارتباًطػػػػػػػاو يقػػػػػػػًابتغييػػػػػػػروتعػػػػػػديؿالتصػػػػػػػوراتالبديلػػػػػػػمللمفػػػػػػػاهيـالعلميػػػػػػػم،
المد ؿالبدائ لهدورربيرف تعديؿالتصوراتالبديلم،فهػويػرىأف(أفWatts,1994,p175واتس)

الحػػوادثوالظػػواهر،تلػػؾتشػػمؿالبدايػػاتالفرديػػمللمعدػػذحػػوؿالػػتعلـالبدػػائ يرػػوفبمدزلػػمعمليػػمتفسػػيريم
البداياتالجديدةالت تبدذف ضوءالمعػارؼالسػابقمللتلميػذ،ومػدىاالتفػاؽوالتدػاقضبػيفتلػؾالمعرفػم

أف(Turkam & Calikؾ)يػػتػػرىرػػؿمػػفتوررػػاـورال،و.والمعرفػػمالجديػػدةالتػػ يتعػػرضلهػػاالتلميػػذ
وفقػػػًاللمػػػد ؿالبدػػػائ  واقعيػػػمذاتصػػػلمبػػػالظواهرلػػػذ بػػػراتمباشػػػرةاالعتمػػػادعيقتضػػػ تعريػػػؼالعلػػػـو

واألحػػداثالعلميػػم،رعمليػػمتوليديػػمللمعرفػػم،يػػتـمػػف اللهػػاتعػػديؿمػػالػػدىالتلميػػذمػػفتصػػوراتبديلػػم
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 جديػدةصػحيحمتػـفهمهػامػف ػالؿالتعػاوفبػيفالتلميػذوأقرادػهعلػذمعػافٍالمعرفػموتغييرهػالرػ تبدػذ

(.Turkam & Calik,2008,p138)والمعلـ
ومػف،ؿالتصػوراتالبديلػميعلـالبدػائ فػ تعػدتوجاءتدتائجالعديػدمػفالدراسػاتلتؤرػدفعاليػمدمػوذجالػ

صػبري؛2003السيدوالدوسري،؛1999،وشهابالجددي؛2006الباويو اج ،)دراسم:هذرالدراسات
.(Windschitl, & Ander,1998؛2002؛عبدالرحمف،2000وتاجالديف،

تعرؼعليهاوتعديلهامفالسابقمويهدؼإلذالتالميذألفدموذجالتعلـالبدائ يدطلؽمفمفاهيـالوذلؾ
 الؿمراحلهالمتتابعم.



 عمم البنائيمراحل نموذج الت.2-2-2
الفلسػػفمالبدائيػػمفػػ بدػػاءالتلميػػذلمفاهيمػػهالعلميػػممػػػفاعتمػػدتمراحػػؿدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ علػػذ

بها أربػعمراحػؿهػ :مػفويتروفدموذجالػتعلـالبدػائ .أ داءتعلمهف  الؿالعملياتالعقليمالت يقـو
ت :وذلؾعلذالدحواآل؛ذاشجراءات او،التفسيراتوالحلوؿو،االسترشاؼواالرتشاؼو،الدعوة

 (Invitation) ةالدعو مرحمة .2-2-2-0
شػػرارهـفػػ الدشػػاطتالميػػذالإلػػذجػػذبادتبػػارتهػػدؼهػػذرالمرحلػػمذرػػرزيتػػوفأف تحفيػػزبوذلػػؾ،وا 

الجديػػػد(ودعػػػوتهـإلػػػذاالدػػػدماجفػػػ تعل،مػػػهويػػػتـذلػػػؾتالميػػػذال نسػػػاليببإلػػػذموضػػػوعالػػػدرس)المفهػػػـو
مدها:عديدةومداح 

.م الفمللحسالعاـأDiscrepant Eventsٚ  عرضمواقؼمتداقضم-
 .عرضصورةتقترحوجودإشراليمأومشرلمحقيقيمف األصؿ-
 Hands-Onأدفسهـو براتتشغيؿاليديفتالميذال برات-
 إلذالتفرير.تالميذالطرحأسئلممفقبؿالمعلـتدعو-
وت يػػرهـفرريػػػًاوتػػػدفعهـإلػػذالبحػػػثوالتقصػػػ والتدقيػػػبتالميػػػذالطػػرحالمشػػػرالتالتػػػ تتحػػدىقػػػدرات-

 .للوصوؿإلذالحؿ
ف)ر لػؿواالضطراباتالت تدشػنعػفعمػؿاشدسػا،الحوادثالت تحدثف العالـرالهزاتاألرضيم-

 (469ط ،2007ادسرابالبتروؿف البحار()زيتوف،،التلوث،األوزوف
علػذمالحظػمالبيئػمالمحيطػم مالمػحهػذرالمرحلػمبندهػا(فقػدحػددYager,1992,p16)يػاجرأمػا تقػـو

،ومالحظػػػمالظػػػواهرإمراديػػػماشجابػػػمعػػػفهػػػذراألسػػػئلم،وطػػػرحاألسػػػئلمآ ػػػذيفبعػػػيفاالعتبػػػاربالتلميػػػذ
.تالميذلل،وتحديدمواقعاشدراؾالحس ئمالمفاج

:تيماآلاشجرائيمتل يصهذرالمرحلمبال طواتيمرفبداًءعلذماسبؽو
المعلـبجذبادتبار .لبحثوالتفريرإلذادةوسائؿسبؽذررها،ممايدعوهـبعتالميذال*يقـو

.المعلوماتالسابقمالمتعلقمبموضوعالدرستالميذال*يداقشالمعلـمع
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ف دهايمهذرالمرحلمإلذسؤاؿأوعدةأسئلمتم ؿمشرلمتحتاجإلذحػؿعػفطريػؽتالميذال*يتوصؿ
أفالػػدوراألهميػػمالعلميػػمذرػػر،ومػػفيػػتـاالدتقػػاؿإلػػذالمرحلػػمالتاليػػمالبحػػثواالسترشػػاؼوهدػػاتمامػػاً

األساس ف هذرالمرحلميروفعلذعاتؽالمعلـ.
  (Exploration) مرحمة االستكشاف.2-2-2-2

ف البحثعفإجاباتألسئلتهـال اصػمالتػ تالميذالقدراتتتحدىهذرالمرحلميرىالرسباد أف
عأفرػارهـوي تبرودهػالمحاولػمتجميػتالميػذالويقارف،تول،دتلديهـمف الؿالمالحظموالقياسوالتجريب

تالميػػذالو ػػالؿتلػػؾالمرحلػػميػػتـتقسػػيـ،دػػات اصػػمبالمشػػرلمموضػػوعالدراسػػممػػفبياإليػػهمػػايحتػػاجوف
رػػؿمجموعػػمبتدفيػػذإذ،مجموعػػاتصػػغيرةايػػرمتجادسػػمإلػػذ ،األدشػػطموحػػؿاألسػػئلمال اصػػمبهػػاتقػػـو

وتشػجيعهـعلػذمزاولػمتالميػذالويقتصػردورالمعل،ػـعلػذتوجيػه،استعدادًالعمؿجلسػمحػوارمػعالمعل،ػـ
.(268ط ،2008األدشطم)الرسباد ،

ؤاؿالمطػػػروحأوالمشػػػرلمبالضػػػرورةأفيشػػػتغلواعلػػػذالسػػػتالميػػػذالجميػػػععلػػػذأدػػػهلػػػيسرزيتػػػوفويػػػذر
فػ بدػاءالمعدػذبدفسػهويتفاعػؿميػذالتلوفػ هػذايشػارؾ؛با تبػارالتجربػمدفسػهااأوأفيقومػو،المبحو م
أفرادمجموعتهومجموعاتالصؼاأل رىللوصوؿإلػذحػؿالمشػرلموتعػديؿأوتغييػراألفرػار معباق

أفػػػػػػرادرػػػػػػؿمجموعػػػػػػماآلراءواألفرػػػػػػارالمطروحػػػػػػممػػػػػػفزمالئهػػػػػػـاآل ػػػػػػريف والمعلومػػػػػػاتبحيػػػػػػثيحتػػػػػػـر
(.472ط ،2007)زيتوف،
الجمػػاع شيجػػادالترريػػزعلػػذالعمػػؿ:اآلتيػػم(هػػذرالمرحلػػمبالمهػػاـYager,1992,p16)يػػاجرويل ػػص

التجريػػػػببػػػػالموادومالحظػػػػمظػػػػواهرمحػػػػددة،وتصػػػػميـوالبحػػػػثعػػػػفالمعلومػػػػات،وحلػػػػوؿممردػػػػمبديلػػػػم،
ا تيػارالمراجػعالمت صصػم،واسػت داـاسػتراتيجيمحػؿالمشػرالت،وجمعوتدظػيـالمعلومػات،والدماذج،

دارةالتجػػػارب،ومداقشػػػمالحلػػػوؿمػػػعاآل ػػػريف،و التشػػػجيععلػػػذالمداقشػػػم،وتقيػػػيـاال تبػػػارات،وتصػػػميـوا 
تحليؿالبيادات.وتحديدعوامؿالبحث،وتحديداأل طاروالعواقب،و

:باآلت وتتم ؿال طواتاشجرائيملهذرالمرحلم
بحػ هـعلػذالتبالضػرورةفػ مجموعػاتايػرمتجادسػمتالميػذال*يػوزعالمعلػـ عػاوفوالدقػاشألدػه،ويقػـو
لوصوؿلحؿالمشرلمالمطروحم.لالطريؽاألساس

 للقياـباألدشطموالوصوؿإلذحلوؿوتفسيراتللمشرلم.تالميذلل*يمدحالمعلـالوقتالالـز
 رػؿتالميذال*يقـو لديػهباسػترجاعمػاتلميػذبقراءةالمشرلمالمطروحمعليهـقراءةجيػدةودقيقػم، ػـيقػـو

.هذرالمشرلموعادةتدسيقهابمايتداسبمفمعلوماتسابقممتعلقمبالمشرلمالحاليموا 
.ؿإليهضمفمجموعتهلتتـمداقشتهماتوصتلميذ*يقدـرؿ

.*تسجؿرؿمجموعمماتوصلتإليهالقتراحهامفقبؿقائدالمجموعمف المرحلمالتاليم
األمر .وهدادالحظأفدورالمعلـيقتصرعلذالتوجيهواشرشادوالتيسيرإذالـز
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  (Explanation and Propose Solution) حمة التفسيرات واقتراح الحمولمر .2-2-2-2
اتجوإلػذالمفػاهيـالمطلوبػمعػفطريػؽتفسػيرالدػتالميػذالتوصػؿيتـفػ هػذرالمرحلػمحسػبزيتػوف

ومداقشػػػػػمتػػػػػداوؿ،التفػػػػػاوضاالجتمػػػػػاع بوالحلػػػػػوؿالمطروحػػػػػمللمشػػػػػرالتالمبحو ػػػػػموالمفاضػػػػػلمبيدهػػػػػا
المواءمػػػمبػػػيفالحػػػؿوالمعرفػػػممػػػف ػػػـو،وتبدػػػ تفسػػػيراتجديػػػدة،لومػػػاتوالحلػػػوؿومراجعتهػػػاودقػػػدهاالمع

وابػػػال براتقػػػػدأدفسػػػهـتالميػػػػذالالراهدػػػموال بػػػراتوألف المػػػػدروسحصػػػػلواومػػػر،  بػػػراتجديػػػػدةبػػػالمفهـو
تغييرهػػاجػػذريًاوالتدػػازؿعدهػػاأوربمػػاأو،السػػابقمهـمفػػاهيمتعػػديؿئػػذٍالمتعل،ػػؽبػػاشجراءاتفإد،ػػهيمرػػفعدد

(.473ط ،2007استبدالها.)زيتوف،
بدػػػػاءالتفسػػػػيراتو،مرحلػػػػمتعمػػػػيـالمعلومػػػػاتواألفرػػػػارعلػػػػذأدهػػػػاYager,1992,p15))يػػػػاجرويقػػػػدمها

الػػدمجبػػيفالحلػػوؿوجمػػعالحلػػوؿواألجوبػػمالمتعػػددة،وتقيػػيـاألقػػراف،و،يػػدة،التفريػػروادتقػػادالحلػػوؿالجد
وال براتالسابقم.والمعرفم
:اآلتيماشجرائيمال طواتبهذرالمرحلموتتم ؿ

.*يدظـالمعلـجلسمحوارعلذمستوىالمجموعات
ثتعػارضبػيفالمجموعػاتوالدتػائجحػيفحػد*يقدـقائػدرػؿمجموعػممػاتوصػلتإليػهالمجموعػممبػرراً

.حولها
المعلـبتالميذال*يتوصؿ ،وهدػايػتـوتعزيزهػابمصادقمالمعرفمالصحيحمالتفاوضإلذدتائجدهائيميقـو

.تعديؿالتصوراتالبديلم
 لتطبيقهاف المرحلمالتاليم.بصياامالمعرفمالت توصلواإليهابلغتهـال اصمتمهيداًتالميذال*يقـو

دارتهػافػ تالميػذالأمادورالمعل،ـفيتم ؿف تدظيـالمداقشاتوتوجيػهاألفرػاروالحلػوؿبػيف بيئػمبدائيػموا 
حلولهـإلػذبػاق واقتراحاتهـومساعدتهـعلذتوصيؿأفرارهـومقترحاتهـوتالميذالوتقديرأفرار،مريحم

فػػ تقيػػيـاألفرػػاروالحلػػوؿالمقترحػػمللمشػػرلمأوالمشػػرالتأوتالميػػذالواالشػػتراؾمػػع،أفػػرادالمجموعػػات
الراهدموال برات.الحؿوالمعرفمومف ـالتوفيؽبيف،األسئلمالمطروحم

 (Taking Action)مرحمة اتخاذ اإلجراء.4-2-2-2ا
لتفرػػػػاروالمفػػػػاهيـوالمعػػػػارؼتالميػػػػذالإلػػػػذتوسػػػػيعتعل،ػػػػـجاللػػػػمحسػػػػبأبػػػػ وتهػػػػدؼهػػػػذرالمرحلػػػػم

شػػطمذاتعالقػػػمجراءدشػػاطأوأدإبػػوذلػػؾ،هوتعميقػػالسػػػابقموصػػلواإليهػػافػػ المرحلػػموالمهػػاراتالتػػ ت
تعليميػمجديػدةوبهػذاتسػم،ذهػذرالمرحلػم–ماؿأ رالتعل،ـإلذمواقؼتعلمي،ػأيادتق،المبحوثبالموضوع

(26ط  ،2007)أبوجاللم،أحيادامرحلم)التوسع(
،وتطبيػؽاشجػراءفعليػهات ػاذالتلميػذ(فه مرحلمتقععلذعػاتؽYager,1992,p17)ياجروبالدسبملػ

طػػرحأسػػئلم،والتشػػارؾبالمعلومػػاتواألفرػػار،و،المعلومػػاتوالمعرفػػموالمهػػاراتقػػؿدوالمعرفػػموالمهػػارات،
.تطويرالدتائجواالرتقاءباألفرارو
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هػػذامػػاتوصػػلواإليػػهفػػ مواقػػؼمشػػابهمويعػػدتالميػػذالأمػػااشجػػراءالمت ػػذفػػ هػػذرالمرحلػػمفهػػوتطبيػػؽ
ومالحظػػمالفػػروؽالفرديػػمتالميػػذللقيػػيـالمعلػػـلقػػدراتهـومػػدىارتسػػابهـللمعرفػػم،وتتالميػػذالتقيػػيـبمدزلػػم
بيدهـ.
مدظومػممتراملػمومتدا لػممػعتعػدأ دػاءسػيرالػدرس،ومهػذرالمراحػؿتسػيرمتتابعػودالحظهداأف

أ داءسػيرف فإذااستجدش ءمابعضهاوبالتال فإفعمليمالتعلـتسيرفيهابشرؿديدامير ودوراد ،
،المعػاودةفػ المراحػؿالمػذرورةومف ػـ.أوتساؤؿفإدهيتطلبدعوةجديدةمشرلمجديدةالدرسرظهور

الذييم ؿدموذجالتعلـالبدائ :(1الشرؿرقـ)برعفذلؾويع
 

 ِواؽً إٌّٛمط إٌشبؽ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ ِغبي اٌؼٍُ
إٌشــــبؽ اٌزؼ١ٍّــــٟ فــــٟ ِغــــبي 

 اٌزىٌٕٛٛع١ب

 

 

 

 

(مراحؿدموذجالتعلـالبدائ 1الشرؿ)
(267،صػػ2008)الرسباد ،

 :مزايا نموذج التعمم البنائي.2-2-2
دوفػػػ دمػػػوذجالػػػتعلـالبدػػػائ بمجموعػػػممػػػفالمميػػػزاتالتػػػ تشػػػجععلػػػذاسػػػت دامهوقػػػدذرػػػريتميػػػز

:ه عدةمزايالدموذجالتعلـالبدائ (Duffy et al,1991,p11-12)وآ روف
يجعػػؿالتلميػػذمحػػورالعمليػػمالتعليميػػم،فهػػوالػػذييبحػػثويجػػربويرتشػػؼحتػػذيصػػؿإلػػذ.3-2-3-1

 .الدتيجمبدفسه
بػػدورالعلمػػاالتلميػػذيجعػػؿ.3-2-3-2 ذلػػؾأ بتػػتالتجػػاراشيجػػاب دحػػوالعلػػـو،ممػػايدمػػ لديػػهاءيقػػـو

؛2003،والدوسػػري؛السػػيد1999،شػػهابالجدػػدي؛2006)البػػاويوال ػػاج ،دراسػػمعديػػدةمدهػػا:دراسػػات
تدميػماالتجػاراشيجػاب علػذوجميعهذرالدراساتأرػدتقػدرةدمػوذجالػتعلـالبدػائ (2002عبدالرحمف،

دحػػػوالمػػػوادوذلػػػؾمػػػف ػػػالؿاألدوارالجديػػػدةوالمهمػػػاتالتػػػ يرلػػػؼبهػػػاالتلميػػػذفػػػ مراحػػػؿالدمػػػوذج
 الم تلفم.

 رٕجغ ِٓ أٍئٍخ ؽٛي اٌؼبٌُ 

 اٌزطج١مٟ          
 اٌلػٛح     

 رٕجغ ِٓ أٍئٍخ ؽٛي ِشىالد            

 رألٍُ اإلَٔبْ ِغ اٌج١ئخ                 

 االٍزىشبف     ؽوق االٍزمظبء  
 اٍزوار١غ١بد ؽً                         

 اٌّشىالد                             

 رف١َواد اٌظٛا٘و فٟ اٌؼبٌُ 

 اٌطج١ؼٟ          
 الزواػ اٌؾٍٛي  

 ؽٛي ِشىالد رألٍُ                      

 اإلَٔبْ ِغ اٌج١ئخ                         

 إعواءاد شقظ١خ  

 ٚرطج١مبد اعزّبػ١خ 
 ارقبم اإلعواء    

 إعواءاد شقظ١خ                        

 اعزّبػ١خ ٚرطج١مبد                         
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يتػػػػيحللتلميػػػػػذالفرصػػػػػملممارسػػػػمعمليػػػػػاتالعلػػػػػـالم تلفػػػػمرالمالحظػػػػػمواالسػػػػػتدتاجوفػػػػػرض.3-2-3-3
إلػػذتدميػػمعمليػػاتالعلػػـالترامليػػموالتفريػػرالتػػ هػػدفت(2001)البدػػاالفػػروضوالقيػػاس.وأرػػدتدراسػػم

الداقدباست داـدموذجالتعلـالبدائ  دموذجالتعلـف تدميػممهػاراتعليػاتالعلذفاعليمف تعليـالعلـو
. العلـالترامليملمادةالعلـو

.تالميذيراع الفروؽالفرديمبيفال.3-2-3-4
لرؤيمأهميمالعلـبالدسػبمتالميذوالواقعممايتيحالفرصمأماـاليربطهذاالدموذجبيفالعلـ.3-2-3-5

 للواقعالذييعيشوففيه.
أرػدتو،اشبػداع علػذتدميػمالتفريػرـعلػذالتفريػربطريقػمعلميػمتسػاعدهتالميػذيساعدال.3-2-3-6

(علػػػػذفاعليػػػػمالدمػػػػوذجفػػػػ تدميػػػػمالتفريػػػػر2006لشػػػػعيل والغػػػػافري،؛ا2003الزامػػػػؿ،)رػػػػؿمػػػػفدراسػػػػم
أبػ راسػم بتتفاعليمالدموذجف تدميمأدواعالتفرػراأل ػرى،فد،رماأُالسائدةاشبداع مقاردًمبالطرائؽ

شػػػرؼ(أرػػػدتفاعليػػػمالدمػػػوذجفػػػ تدميػػػممهػػػاراتالتفريػػػرالمدظػػػوم ،بيدمػػػاأرػػػدتدراسػػػم2006)عػػػودة
،(فاعليتػػػهفػػػ تدميػػػمالتفريػػػرالداقػػػد2001)سػػػليمافوهمػػػاـودراسػػػم(2001)البدػػػا(ودراسػػػم2008الػػػديف)

 (فاعليتهف تدميمالتفريرالعلم .2003)الزامؿ وأردتدراسم
 يقوموفبالتفريربنربرعددممرفمفالحلوؿالممردمللمشرلمالمطروحم.تالميذيجعؿال.3-2-3-7
العمؿرفريؽواحد.علذوتالميذمؿالجماع بيفاليشجعهذاالدموذجعلذالع.3-2-3-8


 هومحددات استخدام نموذج التعمم البنائيشروط .2-2-4
،األمػرالػذييػدفعيفالفػاعليفالبػاح يفعػفالمعرفػمالدشػطتالميػذالدموذجالتعلـالبدائ علذيشدد

اًهدػػاؾعػػددبر يػػرمػػفالمعلمػػيفالسػػت دامهضػػمفالصػػفوؼ،وعليػػهيتوجػػبلفػػتدظػػرالمعلمػػيفإلػػذأف
حسػػػػػػباآلتيػػػػػػمتباعهػػػػػػاعدػػػػػػداسػػػػػػت داـهػػػػػػذاالدمػػػػػػوذجيمرػػػػػػفتل يصػػػػػػهابالدقػػػػػػاطامػػػػػػفالشػػػػػػروطيجػػػػػػب

(:Cain,2005,p34)ريف
.وأفرارهـو براتهـلقيادةالدرستالميذالاست داـ برات.3-2-4-1
التشجيععلذاست داـالوسائؿالبديلمللتعلـ.3-2-4-2
وتشػػجيعهـعلػػذاسػػت دامهارمدطلػػؽلعمليػػمالػػتعلـمػػفمبػػدأ)إذاتالميػػذالالبحػػثعػػفأفرػػار.3-2-4-3

.(؟إلذطريؽمافالبدأفتسنلهأيفأدتاًأرتأفترشدأحد
.وأجوبتهـحتذلورادت اطئمتالميذالاست داـاألسئلممفتوحمالدهايم،وتشجيعأسئلم.3-2-4-4
.لمواقؼوتشجيعهـللتدبؤبالدتائجعلذاقتراحاألسبابلتحداثواتالميذالتشجيع.3-2-4-5
.البعضواتصوراتوأفراربعضهـليتحد،تالميذالتشجيع.3-2-4-6
است داـاستراتيجياتالتعلـالتعػاود ،واسػت داـالتقسػيـفػ وسػائؿالعمػؿ،مػعالتنريػدعلػذ.3-2-4-7

.االحتراـالفردي
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للتحليؿوالتفريرواست داـرتالميذالإعطاء.3-2-4-8 .ؿاألفرارالت يدتجهاالوقتالالـز
.إعادةصيااماألفرارف ضوءال براتالجديدة.3-2-4-9

ولرفهذااليعد أفالمعلـإذااستوفذجميعالشروطالسابقميمردػهاسػت داـدمػوذجالػتعلـالبدػائ 
ومسػػتوىتالميػػذالالبيئػػمالصػػفيموأعػػدادوتالمتػػاح،فػػ أيوقػػتبغػػضالدظػػرعػػفطبيعػػمالمػػادة،والوقػػ

تعليميػػملبدػائ رطريقػمدمػوهـالعقلػ ،لػذايجػػبعلػذالمعلػـأفيعػرؼمتػػذيمردػها تيػاردمػوذجالػػتعلـا
إلذالحاالتالت يمرػف(،125-124ط ،2008 ،والدليمالهاشم ؛403ط ،2003)زيتوفوهداأشار

التعلـالبدائ :فيهاللمعلـأفي تاردموذج
:بماينت *إذاارتبطتأهداؼالدرس

،حقيقمللمعلوماتتالميذالفهـ- .مبدأ،دظريم(،األساسيم)مفهـو
.عالدرسالمرتبطمبموضووالتالميذالموجودةلدىعديؿالتصوراتالبديلموال اطئمت-
.،أوتدميممهاراتالعلـالتلميذتدميمأدواعالتفريرالم تلفمعدد-
.،وتدميممهاراتالمداقشموالحوارتشجيعالتعلـالتعاود -
.بالعلـوالتردولوجياوالمجتمع،وتدميماتجاههدحوموضوعمعيفالتلميذربط-

أواًظمهػػػـعاليػػػ(،ورػػػافالمسػػػتوىاألرػػػاديم لمع30-25)اًفػػػ الصػػػؼمداسػػػبتالميػػػذال*إذارػػػافعػػػدد
.بطوالتحرـالذات القدرةعلذالضيهـ،وتوافرتلداًمتوسط

*إمراديػػػػمتػػػػوفيرمصػػػػادرالػػػػتعلـواألدواتالماديػػػػمالالزمػػػػملتدشػػػػطماالسترشػػػػافيم،ومرودػػػػمفػػػػ الػػػػتحرـ
أر رمفحصم.علذيمبحيثيمرفتوزيعموضوعالدرسببردامجالحصصالدراس

دموذجالتعلـالبدائ فه :المعلـأماالحاالتالت اليمرففيهاأفي تار
،سػهارتشػافهابدفالتلميػذرافموضوعالدرسيهدؼلتعليـحقػائؽجزئيػمتتطلػبالحفػظواليسػتطيع*إذا

.أوإذارافهدؼالدرستقديـأربرقدرمفالمعلوماتف الدرسالواحد
لديهـالقػدرة،وليساًالمستوىاألراديم لمعظمهـمد فضورافراًف الصؼربيتالميذال*إذارافعدد

.علذالتحرـالذات 
.لوقتالراف للدموذج،أوتوفيرمصادرالتعلـواشمراداتواألدواتالماديمالالزمما*صعوبمتوفير

علػذتحويػؿإوأ يرايمردداالقوؿ مػفمجػردمتلػؽٍالتلميػذفالمرترػزاألساسػ لدمػوذجالػتعلـالبدػائ يقػـو
وباحػػثعػػفمعدػػذلهػػاطريػػؽاألدشػػطموالتفريػػرالعلمػػ ،معرفتػػهعػػفللمعرفػػممػػفالمعلػػـإلػػذمسترشػػؼل

.ف تحمؿمسؤوليمتعلمهوتقويمهومشارؾ،لهاعفطريؽتطبيقها،وبافٍ
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 قتالسابالدراساث  :ثانياً 
وفؽمحوريف:راساتالسابقمالعربيمواألجدبيممفالدعدداًتـتداوؿ
للتسلسػؿالزمدػ مػفتوفقػاًتب،ػالدراساتالعربيمواألجدبيمالت تداولتدموذجالػتعلـالبدػائ ،ورُ:األول

األقدـإلذاألحدث.
التػػػ اقتصػػػرتمدهػػػاعلػػػذ:الدراسػػػاتالعربيػػػمواألجدبيػػػمالتػػػ تداولػػػتالتصػػػوراتالبديلػػػمسػػػواءًالثـــاني

وهػ ه،واسػتراتيجياتالرشؼعفالتصوراتالبديلمأوتلؾالت تداولتطرائػؽتصػحيحهػذرالتصػورات
للتسلسؿالزمد مفاألقدـإلذاألحدث.تبترؿالدراساتوفقاًورُ،ماألقربإلذالدراسمالحالي



 الدراسات التي تناولت نموذج التعمم البنائي:-0
 :ت العربيةالدراسا-أ

 .(0999)وشهاب  الجنديدراسة  .0
تعػػػرؼالتصػػوراتالبديلػػمالتػػػ يحملهػػاطلبػػمالصػػػؼاألوؿال ػػادويلمفػػاهيـوحػػػدةإلػػذهػػدفتالدراسػػم

المعرفػ Vأ ػررػؿمػفدمػوذجالػتعلـالبدػائ والشػرؿلتعػرؼالطاقمالحراريػمفػ مػادةالفيزيػاء،ورػذلؾ
وطالبػػممػػفطلبػػمالصػػؼ(طالبػػا270ً)مػػفعلػػذعيدػػمالدراسػػموطبقػػت،فػػ تصػػحيحهػػذرالتصػػورات

األوؿال ػػػادوي،وقسػػػمتالعيدػػػمإلػػػذ ػػػالثمجموعػػػات،المجموعػػػمالتجريبيػػػماألولػػػذالتػػػ درسػػػتوفػػػؽ
تػ لوالمجموعمالضػابطماVدموذجالتعلـالبدائ ،والمجموعمالتجريبيمال اديمالت درستوفؽالشرؿ

ا تبػػاراًوالمقػػابالتاالرليديريػػم،،الدراسػػمورادػػتاألدواتالمسػػت دممفػػ ،السػػائدةدرسػػتوفػػؽالطريقػػم
مفدوعاال تيػارمػفمتعػدد دػائ (بددا26ًمف)مؤلفاًتحصيلياً،وا تباراًمفتوحاً(سؤاال35ًمف)مروداً

إلػػذمالدراسػػ،وقػػدأشػارتدتػػائجوصػػف التحليلػػ ،والمػدهجالتجريبػػ الشػؽ،واتبعػػتالباح تػػافالمػدهجال
لصالحالمجموعتيفوجودتصوراتبديلمعفمفاهيـوحدةالطاقمالحراريم،ووجودفروؽدالمإحصائياً

للفلسػػفمالبدائيػػمفػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػموتدميػػماالتجػػاردحػػومػػادةالتجػػريبيتيفاللتػػيفدرسػػتاوفقػػاً
يتيفلصػػالحأيمػػفالدمػػوذجيففػػ بػػيفالمجمػػوعتيفالتجػػريبالفيزيػػاء،ولػػـتظهػػرفػػروؽدالػػمإحصػػائياً

تعديؿالتصوراتالبديلموتدميماالتجاردحومادةالفيزياء.


 .(2110همام)و  دراسة سميمان .2
إلػذالدراسػمتهػدف تدميػمبعػضالمفػػاهيـفػ الرشػؼعػفأ ػػردمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ تػػدريسالعلػـو

الصػػؼال ػػاد اشعػػدادي،ورػػذلؾمعرفػػمالعالقػػمبػػيفتحصػػيؿالمفػػاهيـفػػ وحػػدةطػػالبالعلميػػملػػدى
الصػػػؼطػػػالبمػػػف(طالبػػػا143ًبلغػػػتعيدػػػمالدراسػػػم)،والطػػػالبالمػػػادةومهػػػاراتالتفريػػػرالداقػػػدلػػػدى

رؿمجموعمشملتال اد اشعداديف مديدمعماف،قسمتالعيدمإلذمجموعتيفتجريبيموضابطمو
مهػاراتلاً،وا تبػار(بدػدا55ًمػف)اًمرودػلمفػاهيـلتحصػيالًاًا تبػارهػذرالدراسػمست دمتوقدا،بتيفشع
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أشارتدتائجالدراسمإلذوجػودفػروؽدالػمإحصػائياً،وواعتمدالباح افالمدهجالتجريب التفريرالداقد،
راتػػهالفرعيػػملصػػالحال تبػػارتحصػػيؿالمفػػاهيـالبعػػديررػػؿومسػػتوياته،وال تبػػارالتفريػػرالداقػػدومها

،ووجػودارتبػػاطممػايػدؿعلػػذفاعليػمالدمػوذجالبدػائ فػ تدميػػمالمفػاهيـالعلميػم؛المجموعػمالتجريبيػم
المجموعمالتجريبيم.طالببيفاال تبارالتحصيل وا تبارالتفريرالداقدعددموجبداؿإحصائياً



 (.2110دراسة البنا) .2
علػذالتحصػيؿالدراسػ ،وعمليػاتإلذالدراسمهدفت معرفمأ ردمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ مػادةالعلػـو

مجمػػػوعتيف،األولػػػذإلػػػذقسػػػمتوطالبػػػم(طالبػػػا56ًعيدػػػم)التلشػػػم،ولعلػػػـالترامليػػػم،والتفريػػػرالداقػػػدا
الدراسمست دـف ،واٌضابطمدرستبالطريقماالعتياديمال اديمتجريبيمدرستبدموذجالتعلـالبدائ ،و

،اتالعلػػػـ،ومقيػػػاسالتفريػػػرالداقػػػد(فقػػػرة،ومقيػػػاسعمليػػػ35ا تبػػػارالتحصػػػيؿالدراسػػػ المؤلػػػؼمػػػف)
بػػيفالمجموعػػمالتجريبيػػموالمجموعػػمالضػػابطملصػػالحدتػػائجإلػػذوجػػودفػػروؽدالػػمإحصػػائياًالأشػػارتو

ميػػػمعمليػػػاتالعلػػػـالمجموعػػػمالتجريبيػػػمممػػػايػػػدؿعلػػػذفاعليػػػمالدمػػػوذجفػػػ التحصػػػيؿالدراسػػػ ،وتد
بػػيفمهػػاراتعمليػػاتالعلػػـالترامليػػم،ومهػػاراتالتفريػػرالداقػػد،ووجػػودعالقػػمارتباطيػػمدالػػمإحصػػائياً

ومهاراتالتفريرالداقد.


 (.2112دراسة عبد الرحمن) .4
هيـالورا ػػػػمتعػػػرؼالتصػػػوراتالبديلػػػمالتػػػ تحملهػػػاالطالبػػػاتالمعلمػػػاتعػػػفمفػػػاإلػػػذالدراسػػػمتهػػػدف

،وطبقػتتعرؼأ ردموذجالػتعلـالبدػائ فػ تعػديؿهػذرالتصػوراتواالتجػاردحوهػاالبيولوجيم،ورذلؾ
،أمػا(طالبػمشػعبمالفيزيػاء37ميػاء،و)(طالبممفطالباترليػمالتربيػمشػعبمالري34)مفعلذعيدم

مػػفدػػوعاال تيػػارمػػفمتعػػدد،االً(سػػؤ40ا تبػػارالتصػػوراتالبديلػػمالمؤلػػؼمػػف)فرادػػتأدواتالدراسػػم
أسػفرتالدتػائج،و،واتبػعالباحػثالمػدهجالتجريبػ وبعػدياًواشرماؿ،وطبؽاال تبارقبليػاً،وصحو طن

عػػفارتفػػاعالدسػػبمالمئويػػمللتصػػوراتالبديلػػمعػػفمفػػاهيـالورا ػػمفػػ التطبيػػؽالقبلػػ واد فاضػػهافػػ 
جالتعلـالبدائ ف تعديؿالتصوراتالبديلػموتدميػماالتجػارممايدؿعلذفعاليمدموذ؛التطبيؽالبعدي

اشيجاب دحومفاهيـالورا م.


 (.2112دراسة الزامل) .5
فػ الصػؼالسػادساالبتػدائ تالميػذمعرفمأ راست داـدموذجالػتعلـالبدػائ لػدىإلذالدراسمتهدف

(تلميػػذا119ًعيدػػم)الرادػػتو.العلػػوـاالبػػداع ،واالتجاهػػاتدحػػورػػؿمػػفالتفريػػرالعلمػػ ،والتفريػػر
الصػؼالسػادساألساسػ فػ محافظػمإربػدفػ المملرػماألردديػمالهاشػميم،قسػمتتالميػذمػفوتلميذة

ا تبػارالتفريػرالعلمػ ،وا تبػارالتفريػرسػت دـلتحقيػؽاألهػداؼ،واُمجمػوعتيفتجريبيػموضػابطمإلذ
أظهػػػرتدتػػػائجالدراسػػػمأدػػػهالتوجػػػدفػػػروؽدالػػػم،ووـمقيػػػاساالتجاهػػػاتدحػػػومػػػادةالعلػػػاشبػػػداع ،و
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بيفالمجموعتيفالتجريبيموالضابطمف ا تبارالتفريػرالعلمػ البعػدي،ومقيػاساالتجاهػاتإحصائياً
افػ ا تبػارالتفريػراشبػداع البعػديدحوالعلوـالبعدي،بيدمػاأشػارتإلػذوجػودفػروؽدالػمإحصػائيً

صػػػالحالمجموعػػػمالتجريبيػػػم،رمػػػاأرػػػدتوجػػػودارتبػػػاطموجػػػببػػػيفمقيػػػاسالرلػػػ وفػػػ بعػػػداألصػػػالمل
 التفريرالعلم واشبداع .واالتجاهاتدحوالعلـو



 (.2112)والدوسري  دراسة السيد .6
وسػطحػوؿمفػاهيـتعرؼالتصوراتالبديلمالموجودةلدىطالباتالصؼاألوؿالمتإلذهدفتالدراسم

تعػػرؼفاعليػػمتػػدريسوحػػدةالمدػػاخباسػػت داـدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ تعػػديؿهػػذروحػػدةالمدػػاخ، ػػـ
(طالبػػػػممػػػػفطالبػػػػاتمدرسػػػػم116)عيدػػػػمالدراسػػػػموبلغػػػػت.تدميػػػػماالتجػػػػاردحػػػػوالمػػػػادةوالتصػػػػورات

مجمػػػػػوعتيفتجريبيػػػػػمدرسػػػػػتوفػػػػػؽدمػػػػػوذجالػػػػػتعلـإلػػػػػذالمتوسػػػػػطمبمديدػػػػػمالريػػػػػاض،وقسػػػػػمتالعيدػػػػػم
أدواتالدراسػػم،ورادػػت(طالبػػم58مجموعػػمضػػابطمدرسػػتبػػالطرائؽالمعتػػادة)و.(طالبػػم58البدػػائ )

أظهػػرتو.االتجػػاردحػػومػػادةالجغرافيػػاا تبػػارالمفػػاهيـالبديلػػممػػفدػػوعاال تيػػارمػػفمتعػػدد،ومقيػػاس
ذاتداللػػماًالدتػػائجحيػػازةجميػػعالطالبػػاتعلػػذتصػػوراتبديلػػملمفػػاهيـوحػػدةالمدػػاخ،وأفهدػػاؾفروقػػ

يمفػػػ التطبيػػػؽالبعػػػديال تبػػػارالتصػػػوراتالبديلػػػمومقيػػػاساالتجػػػاردحػػػومػػػادةالجغرافيػػػابػػػيفإحصػػػائ
المجمػػػوعتيفالتجريبيػػػموالضػػػابطملصػػػالحالمجموعػػػمالتجريبيػػػمممػػػايؤرػػػدفعاليػػػمالدمػػػوذجفػػػ تعػػػديؿ

يجابيمدحومادةالجغرافيا.راتالبديلموتدميماالتجاهاتاشالتصو


 (.2116افري)الغو دراسة الشعيمي  .7
اردػمباسػت داـالرشػؼعػفأ ػردمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ تدميػمالتفريػراشبػداع مقإلذالدراسمتهدف

(86وطالبػػػمفػػػ المجموعػػػمالتجريبيػػػمو)(طالبػػػا117ًعيدػػػممقػػػدارها)،وطبقػػػتعلػػػذالسػػػائدةالطرائػػػؽ
قػػاـالباح ػػافببدػػاء،والمجمػػوعتيففػػ مػػفالطلبػػم(203وطالبػػمفػػ المجموعػػمالضػػابطمأي)طالبػػاً

بيدػتالدتػائجتفػوؽالمجموعػمالتجريبيػمفػ و.أدشػطمستما تبارلمهاراتالتفريراشبداع مروفمف
التجريبيػػػمتيفبػػػيفالمجمػػػوعوجػػػودفػػػروؽدالػػػمإحصػػػائياًوذلػػػؾمػػػفا تبػػػارالتفريػػػراشبػػػداع ومهاراتػػػه

المجموعمالتجريبيم.والضابطمف التطبيؽالبعديلال تبارلصالح


 (.2116خاجي)و  دراسة الباوي .8
مدىتن يررؿمفأدموذجالتعلـالبدائ وطريقمبوسدرف تعديؿالتصوراتتعرؼإلذدراسمالتهدف
(28مجمػػوعتيف)إلػػذقسػػمتالعيدػػم.(طالبػػا55ًبلغػػتالعيدػػم)،والمدرسػػيفلػػمللمفػػاهيـلػػدىالطلبػػمالبدي
فػػػػ (طالبػػػػا27ًفػػػػ المجموعػػػػمالتجريبيػػػػماألولػػػذالتػػػػ درسػػػػتوفػػػػؽدمػػػوذجالػػػػتعلـالبدػػػػائ ،و)طالبػػػاً

ا تبػػارللمفػػاهيـالمسػػت دممدوات،ورادػػتاألالتػػ درسػػتبدمػػوذجبوسػػدرالمجموعػػمالتجريبيػػمال اديػػم
دالمإحصائياًقاًأظهرتالدتائجفروو،واست دـالمدهجالتجريب .فيزياءالفيزيائيم،مقياساالتجاردحوال
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ظهػرفػروؽدالػمت،ولػـرلتيهمػالمجمػوعتيفلف تعديؿالتصوراتالبديلمبيفاال تباريفالقبلػ البعػدي
فػػ ا تبػػارفػػروؽدالػػمإحصػػائياًتبػػيفالمجمػػوعتيففػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػم،رمػػاوجػػدإحصػػائياً

،ممػايػدؿعلػذوفؽدموذجالػتعلـالبدػائ االتجاردحوالفيزياءلصالحالمجموعمالتجريبيمالت درست
تفوؽدموذجالتعلـالبدائ علذدموذجبوسدرف تدميماالتجاردحوالفيزياء.



 (.2116أبو عودة) دراسة .9
تدميممهاراتالتفريػرالمدظػوم واالحتفػاظبهػاف هدفتالدراسمإلذتقص أ ردموذجالتعلـالبدائ 

(67)مػػػفطبقػػػتالدراسػػػمعلػػػذعيدػػػم.السػػػائدةمقابػػػؿالطريقػػػمالصػػػؼالسػػػابعاألساسػػػ طػػػالبلػػػدى
(فػ المجموعػمالتجريبيػمالتػ 33و)السػائدة(ف المجموعمالضابطمالت درستبالطرائؽ34)طالباً

أعػدالباحػثلػذلؾا تبػارمهػاراتالتفريػرالمدظػوم باسػت داـ، درستباست داـدمػوذجالػتعلـالبدػائ
وجػودفػروؽفػ أشارتالدتائجإلػذو،موزعمعلذأربعمهارات(سؤاال12ً رائطالمفاهيـالمروفمف)

التطبيػؽالبعػػدياألوؿوال ػاد ال تبػػارمهػاراتالتفريػػرالمدظػوم بػػيفالمجمػوعتيفلصػػالحالمجموعػػم
االحتفاظبها.التجريبيم،وهذايدؿعلذفاعليمالدموذجف تدميممهاراتالتفريرالمدظوم و



(.2117دراسة عبد اهلل ).01
الصػػؼال ػػاد طلبػػمهػػدفتالدراسػػمإلػػذالرشػػؼعػػفمػػدىفاعليػػمدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ ارتسػػاب

تعػػرؼالتطبيػػؽ(ورػػذلؾ-الفهػػـ–المعرفػػماشعػػداديبعػػضالمفػػاهيـالدحويػػمفػػ المسػػتوياتالمعرفيػػم)
عيدػمعشػوائيمقسػمت،وطبقتعلػذ دامهاشيجابيمدحواستفاعليمهذاالدموذجف تدميماالتجاهات
اسػت دمتالباح ػم،وتجريبيػمدرسػتبػالدموذجالبدػائ السػائدةإلذمجموعتيفضابطمدرستبػالطرائؽ

للتعػرؼعلػذاتجاهػاتهـدحػػواًتعػرؼمػدىارتسػػابالطلبػمللمفػاهيـالدحويػم،ومقياسػػلتحصػيلياًا تبػاراً
الضػػابطموالتجريبيػػمتيفبػػيفالمجمػػوعائياًالدتػػائجعلػذوجػػودفػػروؽدالػػمإحصػدلػػت.جاسػت داـالدمػػوذ

ممػايؤرػدفاعليػم؛ومقيػاساالتجػاردحػوالدمػوذجلصػالحالمجموعػمالتجريبيػم،ف اال تبارالتحصػيل 
است داـالدموذجف ارتسابالمفاهيـوتدميماتجاهاتايجابيمدحواست دامهرطريقمتدريس.



.(2118شرف الدين)دراسة .00
تعرؼأ رتػدريسالفيزيػاءباسػت داـدمػوذجالػتعلـالبدػائ لػدىطلبػمالصػؼال ػاد إلذالدراسمهدفت

إلػذسػمتقُوطالبم،(طالبا160ً)مفوطبقتالدراسمعلذعيدم،لتحصيؿوالتفريرالداقداف ال ادوي
عػمالضػابطمبالتػدريسالتقليػديأمػامجوعتيفتجريبيموضػابطمولتحقيػؽهػدؼالدراسػمدرسػتالمجمو

قػاـالباحػثبتطبيػؽا تبػارللتحصػيؿوا تبػار،رستوفػؽدمػوذجالػتعلـالبدػائ د فمالمجموعمالتجريبي
التجريبيػموالضػابطمتيفبػيفالمجمػوعوجػودفػروؽدالػمإحصػائياًإلػذتوصػلتالدراسػم،وللتفريرالداقد
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التفريػػػرالداقػػػدلصػػالحالمجموعػػػمالتجريبيػػػم،مػػايؤرػػػدعلػػػذفػػ رػػػؿمػػفاال تبػػػارالتحصػػػيل وا تبػػار
تحصيلهـالدراس .ف فاعليمالدموذجف تدميمقدراتالطلبمف التفريرالداقدو



 الدراسات األجنبية:-ب
 .Caprio(4<<7) دراسة كابريو .0
تطبيػؽ(فػ -تفسػير-ارتشػاؼ-تعرؼفعاليمالدمػوذجذيالمراحػؿاألربعػم)تحفيػزإلذالدراسمتهدف

 تبػاراالأدواتالدراسم،ورادتمف الوالياتالمتحدةاألمريريمالتحصيؿلدىطلبمرليمالدراسمالليلي
مجمػػػوعتيفتجريبيػػػمدرسػػػتوفػػػؽالدمػػػوذجإلػػػذقسػػػمتوطالبػػػم(طالبػػػا44ًبلغػػػتالعيدػػػم)و،تحصػػػيل ال

لتجريبيػػػمعلػػػذطلبػػػمالمجموعػػػماأظهػػػرتالدراسػػػمتفػػػوؽ،والسػػػائدةوضػػػابطمدرسػػػتبالطريقػػػمالبدػػػائ ،
مايعد فاعليمالدموذجف زيادةالتحصيؿ.المجموعمالضابطم،



 .Windschitl & Ander (4<<;)دراسة ويندسشيتل وآندير .2
تقصػ لػدىطلبػمالجامعػموالمفػاهيم تقص أ ردموذجالتعلـالبدائ فػ التغييػرإلذالدراسمهدفت
،وتقصػ أ ػرروسيلمتعليميػمفػ تػدريسعلػـالتشػريحوعلػـوظػائؼاألعضػاءاست داـالرمبيوترأ ر

بلغػػتعيدػػم.اسػػت داـرػػؿمػػفالدمػػوذجالبدػػائ والرمبيػػوترفػػ اعتقػػاداتالطلبػػمدحػػوالمػػادةالمدروسػػم
مػػفالطلبػػمالجػػددوطلبػػمالمسػػتوىال ػػاد الػػذيفيدرسػػوفأحػػدمسػػاقاتوطالبػػم(طالبػػا250ًالدراسػػم)
وقسمتالعيدمإلذمجموعتيف،تجريبيمدرستوفؽدموذج.جامعمالغرباألوسطبواشدطفالعلوـف 

ا تبػػارواسػػت دـفػػ هػػذرالدراسػػم.طمدرسػػتوفػػؽالطرائػػؽاالعتياديػػمالػػتعلـالبدػػائ ،ومجموعػػمضػػاب
إلذستمداطؽمفاهيميم،ورؿمدطقمتم ؿأحدمفاهيـموضوعاألوعيػممقسماًو(بددا24ًمروفمف)

اً(فرعػ12فػ )(بدػدا63ًالدمويم،واست دـالمدهجالتجريب ،وأداةلمسحمعتقػداتالطلبػممرودػممػف)
لػػدىطلبػػمالمجموعػػمالمفػػاهيم فػػ التغييػػردالػػمإحصػػائياًفػػروؽأشػػارتالدتػػائجإلػػذوجػػود،واًمعرفيػػ

مفاهيميػمالسػت،بيدمػاالتجريبيم،إذتفوقواعلذطلبمالمجموعػمالضػابطمفػ مدطقتػيفمػفالمدػاطؽال
يالتصػػػوراتوأفالطلبػػػمذإلػػػذلػػػـتوجػػػدفػػػروؽفػػػ المدػػػاطؽالمفاهيميػػػماألربػػػعاأل ػػػرى،رمػػػاأشػػػارت

اعتقػاداتالطلبػمدحػوفػ مػعتحسػف،المعرفيمالمتطورةيتعلموفأر رمف الؿدموذجالػتعلـالبدػائ 
.المادةبعداست داـرؿمفالرمبيوترودموذجالتعلـالبدائ 



 Keer(4<<<.).ركيدراسة  .2
الصػؼال الػػثتالميػذلتعػرؼدورالدمػوذجالبدػائ فػ تحسػيفالتحصػيؿالرياضػ إلػذهػدفتالدراسػم

تالميػذمػفوتلميػذةتلميػذاً(57عيدػمالدراسػم)ورادػت،األساس ف مدرسمدا ليمف واليػمديوجرسػ 
درسػتوفػؽدمػوذجالػتعلـتلميػذًاوتلميػذة(29مجموعتيفتجريبيم)إلذقسمت،الصؼال الثاألساس 

ا تبػػػػارتحصػػػػيل مرػػػػوفعػػػػدوأُ.درسػػػػتبالطريقػػػػماالعتياديػػػػمتلميػػػػذًاوتلميػػػػذة(28البدػػػػائ ،وضػػػػابطم)
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لصػالحأظهرتالدتػائجوجػودفػروؽدالػمإحصػائياً،وست دـالمدهجالتجريب ،اُرياضياً(تمريدا34ًمف)
الدموذجف تحسيفالتحصيؿالرياض .مايدؿعلذفاعليمالمجموعمالتجريبيم،



 Galik, Ayas, & coll(،5008.)ك وآيز و كول، يدراسة كال .4
هػػدفتالدراسػػمإلػػذالتحقػػؽمػػففاعليػػمطريقػػمالتػػدريسالمعتمػػدةعلػػذأربػػع طػػواتبدائيػػم)ف تعػػديؿ

مػػفالصػػؼالتاسػػػعوطالبػػم(طالبػػا44ًترودػػتعيدػػمالدراسػػممػػف)،وريميػػاء(المفػػاهيـالبديلػػمبمػػادةال
أمػاالمجموعػم،درستالمجموعمالضابطمبالتدريسالتقليػدي،قسمواإلذمجموعتيفتجريبيموضابطم

الترريزعلػذو–التجريبيمفقددرستوفؽالطريقمالبدائيمذاتال طوات)است ارةأفرارالطلبمالسابقم
(و–جوت بيتهادتائمداقشمالو–مف الؿممارسماألدشطمالمصمممالمفهوـ سػت دـاُ،وتطبيؽالمفهـو

توصػؿالبػاح وف،و،مفدوعاال تيارمفمتعػددبددا17ًا تبارللرشؼعفالمفاهيـالبديلممؤلؼمف
.إزالًمراملمًزيلهايفالطلبممفدحضالمفاهيـالبديلملرفالإلذأفاستعماؿهذرالطريقميمر،



 Cardak, Dikmenlim, & Saritas (2008.)ديكمنميم وساريتسو دراسة كارداك  .5
سػادسالصػؼالتالميػذ(فػ دجػاحE5بحثأ ردموذجتدريس ذي مسمراحػؿ)إلذالدراسمهدفت

مفصفيفم تلفيفأحػدهماتلميذًاوتلميذة(38شملتعيدمالدراسم)،وف وحدةتدريسجهازالدوراف
جػػواب(،والصػػؼاآل ػػررمجموعػػمتجريبيػػم-)سػػؤاؿالسػػائدةت ػػذرمجموعػػمضػػابطمدرسػػتبػػالطرائؽأُ

-االمتدادوالتوسع-التفسير-االسترشاؼ-درستبالدموذجالتدريس المؤلؼمف مسمراحؿ)التحفيز
اسػت دـالبػاح وفالمػدهج،ووبعػدياًا تبػارتحصػيل طبػؽقبليػاً،وُأعػدأسػابيع4التقييـ(استمرالتدريس

وجػػودفػػروؽفػػ دتػػائجاال تبػػاروبعػػدياًدتػػائجاال تبػػارالمطبػػؽقبليػػاًقػػدأوضػػحتمعالجػػم،والتجريبػػ 
األ راشيجاب الست داـهذاالدموذجف التدريس.يشيرإلذام،البعديلصالحالمجموعمالتجريبيم


 الدراسات التي تناولت موضوع التصورات البديمة لممفاهيم:.2
 الدراسات العربية:-أ

 (.0999دراسة صالح) .0
الصػػؼاألوؿاشعػػداديعػػفمفػػاهيـوحػػدةلػػدىطالبػػاتتعػػرؼالتصػػوراتالبديلػػمإلػػذهػػدفتالدراسػػم

تصػحيحالتصػوراتال طػنعلػذVالمادةوالطاقم،ودراسػمأ ػراسػت داـ ػرائطالمفػاهيـو ػرائطالشػرؿ
إلػػػذ(طالبػػػممػػػفطالبػػػاتالصػػػؼاألوؿالمتوسػػػط،وقسػػػمتالعيدػػػم114بلغػػػتالعيدػػػم)،ولػػػدىالطلبػػػم

،أمػػاVمجمػػوعتيفتجػػريبيتيفاألولػػذدرسػػتوفػػؽ ػػرائطالمفػػاهيـوال اديػػمدرسػػتوفػػؽ ريطػػمالشػػرؿ
توصػػلتالدراسػػمإلػػذوجػػودعػػدد،ووبعػػدياًللمفػػاهيـطبػػؽقبليػػاًاًتش يصػػياًا تبػػارفرادػػتأدواتالدراسػػم
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أرػدتاعاليػم،رمػمفالتصوراتالبديلملدىطالبػاتعيدػمالدراسػمعػفمفػاهيـالطاقػموالمػادةوبدسػب
.همافعاليمرؿمفالطريقتيفف تعديؿالتصوراتالبديلمدوفوجودأفضليمأليمد



 (.2110ف)و عبد الرؤ و دراسة العطار  .2
لػػذتحديػػدالتصػػوراتالبديلػػملػػدىالطلبػػمالمعلمػػيفحػػوؿبعػػضالمفػػاهيـالرهربيػػموإلػػذالدراسػػمتهػػدف ا 

،الطلبػمالمعلمػيففػ رليػمالتربيػمتقديـاستراتيجيمعالجيمقدتسػهـفػ عػالجالتصػوراتالبديلػملػدى
ببدهػػػػػػاللعػػػػػػاـشػػػػػػعبمالطبيعػػػػػػموالريميػػػػػػاءفػػػػػػ رليػػػػػػمالتربيػػػػػػم،عيدػػػػػػمطلبػػػػػػمالفرقػػػػػػمالرابعػػػػػػموشػػػػػػملتال
دػوعاال تيػارلبديلػممػفللتصوراتااًتش يصياًا تبارأدواتالدراسم،ورادت(2001-2000الدراس )
دتائجإلذوجودتصوراتبديلملدىالطلبمالمعلميفعفبعضمفػاهيـالرهربيػم،الأشارت،ومفمتعدد

رمػػاأرػػدتالدراسػػمعلػػذفعاليػػماالسػػتراتيجيمالعالجيػػمالمقترحػػمفػػ تصػػويببعػػضالمفػػاهيـالرهربيػػم
تطبيػػػؽالقبلػػػ البعػػػديال تبػػػارفػػػ الوجػػػودفػػػروؽدالػػػمإحصػػػائياًلالموجػػػودةلػػػدىأفػػػرادالعيدػػػموذلػػػؾ

التصوراتالبديلملصالحالتطبيؽالبعدي.


 (.2114دراسة بعارة والطراونة) .2
تشػػ يصالمفػػاهيـالبديلػػمعػػفمفهػػوـالطاقػػمالميراديريػػملػػدىطلبػػمالصػػؼالتاسػػعإلػػذهػػدفتالدراسػػم

لذاألساس قبؿتدريسهـالمادةالتعليميم،و الطلبػملمفهػوم فػ مسػاعدةا تبارمدىفاعليمالتغييػراا 
الطاقمالميراديريمعلذارتسابالفهـالعلم ا وطالبػم(طالبػا38ًطبقتالدراسػمعلػذ)،ولسليـلمفهـو
(فػػػػ 19و)السػػػائدة(فػػػ المجموعػػػمالضػػػابطمالتػػػ درسػػػتبالطريقػػػم19مػػػفطلبػػػمالصػػػؼالتاسػػػع)
لمفػاهيـلاًأدواتالدراسػما تبػار،ورادػتالمفهػوم سػتباسػتراتيجيمالتغييػرالمجموعمالتجريبيمالت در

الوصػػػػف افبػػػػدائؿ،واسػػػػت دـالمدهجػػػػم(مػػػػفدػػػػوعاال تيػػػػارمػػػػفمتعػػػػددب ال ػػػػ36مػػػػف)اًمرودػػػػالبديلػػػػم
أردتالدراسموجودتصوراتبديلمعفمفهػوـالطاقػمالميراديريػملػدىعيدػمالدراسػم،رمػا،والتجريب و

بػػػيفالمجمػػػوعتيفالتجريبيػػػموالضػػػابطمفػػػ التطبيػػػؽالبعػػػديياًأشػػػارتإلػػػذوجػػػودفػػػروؽدالػػػمإحصػػػائ
مايؤردعلذفاعليماستراتيجيمالتغييرالمفهػوم ،ال تبارالمفاهيـالبديلملصالحالمجموعمالتجريبيم

الطاقمالميراديريممقاردمبالطريقم .السائدةف ارتسابالفهـالعلم السليـلمفهـو


 (.2115دراسة عبد السالم) .4
الصػؼال ػامساالبتػدائ عػفتالميػذتشػ يصالتصػوراتأوالمفػاهيـال طػنلػدىإلػذالدراسػمهدفت

لػػذمفػػاهيـالطاقػػمو (90عيدػػم)الشػػملت،وجالمقتػػرحفػػ تعػػديؿهػػذرالتصػػوراتتحديػػدفاعليػػمالدمػػوذا 
الصػػؼال ػػامساالبتػػدائ ،وضػػعواضػػمفمجمػػوعتيفتجريبيػػمدرسػػتوفػػؽتالميػػذوتلميػػذةمػػفتلميػػذاً

تشػػػ يصالتصػػػوراتلاًأعػػػدالباحػػػثا تبػػػارو.السػػػائدةوضػػػابطمدرسػػػتوفػػػؽالطػػػرؽالدمػػػوذجالمقتػػػرح،
توصلتالدراسمإلذاد فاضالدسبالمئويمللتصوراتالعلميمالصحيحمعفمفػاهيـالطاقػم،والبديلم
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التجريبيموالضابطمف اال تبارتيفبيفالمجموعذلؾوجودفروؽدالمإحصائياًلدىعيدمالدراسم،ور
مػػػايؤرػػدفاعليػػمالدمػػوذجالبدػػػائ المقتػػرحوتقدمػػهعلػػذالطرائػػػؽ،لبعػػديلصػػالحالمجموعػػمالتجريبيػػما

الصؼال امسوالفهـالعلم السليـلمفاهيـالطاقم.تالميذف تصويبالتصوراتال طنلدىالسائدة


 (.2115دراسة الرفيدي) .5
لػػػدىتعػػػرؼالتصػػػوراتالبديلػػػمللمفػػػاهيـالعلميػػػمالمتضػػػمدمبوحػػػدة)المػػػوادحولدػػػا(إلػػػذهػػػدفتالدراسػػػم

،لتشػػبيهاتفػػ تعػػديؿهػػذرالتصػػوراتالصػػؼالسػػادساالبتػػدائ  ػػـقيػػاسفاعليػػماسػػتراتيجيماتالميػػذ
(فػ المجموعػمالتجريبيػمالتػ 30صػدفوافػ مجمػوعتيف)تلميػذًاوتلميػذة(60)مػفعيدموطبقتعلذ

أعػد،والسػائدةابطمدرسػتوفػؽالطريقػم(ف المجموعمالض30درستوفؽاستراتيجيمالتشبيهات،و)
توصػػلتالدراسػػمإلػػذوجػػود،وروبعػػداتالبديلػػمطبػػؽقبػػؿالتجريػػبلتشػػ يصالتصػػوراًالباحػػثا تبػػار

التجريبيموالضػابطم،وتفػاوتمصػادرهػذرالمفػاهيـتيفالمجموعتالميذعددالعديدمفالمفاهيـالبديلم
لبيئػمالمحيطػم(،ورػذلؾتوصػلتالدراسػمإلػذوجػودفػروؽا-وسػائؿاشعػالـ-رتابمدرسػ -بيف)معلـ

بديلػػػمالتجريبيػػموالضػػابطمفػػ التطبيػػؽالبعػػديال تبػػارالتصػػوراتالتيفبػػيفالمجمػػوعدالػػمإحصػػائياً
مػػػايػػػدؿأفالتػػػدريسباسػػػت داـاسػػػتراتيجيمالتشػػػبيهاتأر ػػػرفاعليػػػممػػػف،التجريبيػػػملصػػػالحالمجموعػػػم

ف تعديؿالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميمف ضوءحدودالعيدم.وذلؾالطرؽالسائدةف التدريس


 (.2116دراسة أحمد) .6
الصػػػػؼاألوؿاشعػػػػداديعػػػػفالمفػػػػاهيـطالبػػػػاتتعػػػػرؼالتصػػػػوراتالبديلػػػػملػػػػدىإلػػػػذالدراسػػػػمتهػػػػدف

المرتبطػػػمبوحػػػدة)الصػػػوتفػػػ حياتدػػػا(،ورػػػذلؾمعرقػػػممػػػدىتػػػن يردمػػػوذجبػػػايب البدػػػائ فػػػ تعػػػديؿ
عشػػوائيممػػفطالبػػات،أمػػاالعيدػػمفرادػػتتدميػػمبعػػضعمليػػاتالعلػػـاألساسػػيمالتصػػوراتالبديلػػموفػػ 
يػػمبواليػػػمصػػوربسػػػلطدمعمػػاف،وقػػػدقسػػػمتاشعداديػػػمومدرسػػملبابػػػماشعداديممدرسػػمصػػػورالسػػاحل

،ورادػتالسائدةوضابطمدرستبالطريقممجموعتيفتجريبيمدرستباست داـدموذجبايب ذلإالعيدم
المفػػاهيـالبديلػم،وا تبػػارعمليػػاتالعلػـاألساسػػيم،واسػػت دمترا تبػػاالدراسػمالمسػت دممفػػ دواتاأل

وجودتصوراتبديلملدىعيدػمالدراسػمعػفمفػاهيـبجالدراسمدتائ،وتل صتالباح مالمدهجالتجريب 
لصػالحالمجموعػػموحػدة)الصػوتفػ حياتدػا(وبدسػػبشػيوععاليػم،ورػذلؾوجػودفػػروؽدالػمإحصػائياً

مػػايػػدؿعلػػذفعاليػػمالدمػػوذجالبديلػػموعمليػػاتالعلػػـالبعػػدييفعدػػدتطبيػػؽا تبػػاريالمفػػاهيـالتجريبيػػم
مفاهيـالبديلموتدميمعملياتالعلـاألساسيم.المست دـف تعديؿال



 (.2116)رشاددراسة  .7
سوهاجبتعرؼالتصوراتالبديلمالت تحملهاطالباتشعبمالطفولمف رليمالتربيمإلذهدفتالدراسم
،وذجبوسػدرفػ تعػديؿهػذرالتصػوراتتعػرؼفعاليػمدمػفاهيـالعلميموالرياضيمومف ػـعفبعضالم
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مجموعػػممػػفطالبػػاتالفرقػػمال ال ػػممػػفشػػعبمالطفولػػمفػػ رليػػمالتربيػػمبسػػوهاجمالدراسػػعيدػػموشػػملت
،أمػػػا(واللػػوات لػػػديهفتصػػػوراتبديلػػمعػػػفالمفػػػاهيـالعلميػػموالرياضػػػيم2006-2005للعػػاـالدراسػػػ )

مػفا تبارتش يص لتحديدالتصوراتالبديلمحوؿالمفاهيـالرياضيممفدػوعاال تيػارفه دواتاأل
التفسػػػير،وا تبػػػارتش يصػػػ لتحديػػػدالتصػػػوراتالبديلػػػمعػػػف-التمييػػػز-متعػػػددعدػػػدمسػػػتوياتالترجمػػػم

،حػػؿالمشػػرلم-التفسػػير-التمييػػز-رجمػػمالمفػػاهيـالعلميػػممػػفدػػوعاال تيػػارمػػفمتعػػددعدػػدمسػػتوياتالت
)المغداطيسػيم،أردتالدراسمعلذوجودتصوراتبديلملدىالعيدمعفبعػضالمفػاهيـالعلميػمومدهػاو

الطفو،الصػوت،الضػوء،الحػرارة(،وعػفبعػضالمفػاهيـالرياضػيمومدهػا)مفػاهيـالمجموعػم،المفػاهيـ
بػيفمتوسػطدرجػاتعيدػمالدراسػمفػ ا تبػاريالمفػاهيـالعلميػماًالهددسيم(،رذلؾوجدتالباح مفروقػ

مػػايػػدؿعلػػذفعاليػػمالدمػػوذج،لبعػػديوالمفػػاهيـالرياضػػيمفػػ التطبيػػؽالقبلػػ البعػػديلصػػالحالتطبيػػؽا
.المست دـف تعديؿالتصوراتالبديلم



 .(2117دراسة الغميظ) .8
الرشػػػؼعػػػفالتصػػػوراتالبديلػػػملػػػدىطلبػػػمالصػػػؼالحػػػاديعشػػػرعػػػفالمفػػػاهيـإلػػػذالدراسػػػمهػػػدفت

مدىا تالؼهذرالتصوراتبػا تالؼالجػدس،ورػذلؾالتعػرؼعلػذاالتجػاردحػومػادةعفالفيزيائيمو
(طالبػػا100ًبلغػػتالعيدػػم)،واالتجػػاردحػػومػادةالفيزيػػاءبػػا تالؼالجػدسفػ الفيزيػاءومػػدىاال ػػتالؼ

مف(بددا30ًا تبارالمفاهيـالبديلمالمروفمف)،واست دـ(طالبممفطلبممدارسقطاعازة100و)
(فقػرةموزعػم34مرػوفمػف)المقيػاساالتجػاردحػومػادةالفيزيػاءودوعاال تيارمفمتعدد دػائ الشػؽ،

وجػػودفنشػػارتإلػػذدتػػائجالدراسػػم،أمػػاالباح ػػمالمػػدهجالوصػػف التحليلػػ (أبعػػاد،واسػػت دمت4علػػذ)
فػػ التصػػوراتالبديلػػمتصػػوراتبديلػػمعػػفالمفػػاهيـالفيزيائيػػمعدػػدالطلبػػم،ووجػػودفػػروؽدالػػمإحصػػائياً

تعزىإلذالجػدس،وعػدـوجػودفػروؽفػ االتجػارتعػزىإلػذالجػدس،وعػدـوجػودعالقػمارتباطيػمبػيف
مستوىالتصوراتالبديلمومستوىاالتجاردحومادةالفيزياء.



 (.2118دراسة األسمر) .9
مفػػاهيـالعلميػػمالتػػ تقصػػ أ ػػردورةالػػتعلـفػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػملػػبعضالإلػػذالدراسػػمتهػػدف

(76شػملتالدراسػمعيدػممقػػدارها)،وتعػرؼاتجاهػاتهـدحوهػػاالصػؼالسػادسومػػف ػـتالميػذيحملهػا
(درسػػت38وتجريبيػػم)السػػائدة(درسػػتبػػالطرائؽ38قسػػمتضػػمفمجمػػوعتيفضػػابطم)وتلميػػذةتلميػػذاً

مػف(سػؤاال35ًالبديلممرػوفمػف)قاـالباحثبإعدادا تبارلتش يصالتصورات،وقدوفؽدورةالتعلـ
لالتجػاردحػوالمفػاهيـاًدوعاال تيارمفمتعدد دائ الشؽطبؽرا تبارقبل وبعدي،رماأعدمقياسػ

وأظهػػرتالدتػػائجوجػػودعػػددمػػفالتصػػوراتالبديلػػمعػػفالمفػػاهيـالعلميػػملػػدىعيدػػمالدراسػػم،،العلميػػم
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تدميػماالتجاهػاتااليجابيػمدحػوالمفػاهيـفػ اتالبديلػمويؿالتصػوردورذلؾفاعليماالستراتيجيمف تعػ
العلميم.



(.2118دراسة الناشري) .01
تحديدالتصوراتالبديلمعفبعضمفاهيـالورا ملدىطلبمالصؼال الثالمتوسطإلذالدراسمتهدف

(307مقػػدارها)عيدػػمعشػػوائيم،وطبقػػتعلػػذتعػػرؼمصػػادرهػػذرالتصػػوراتـبمحافظػػمالقدفػػدةومػػف ػػ
،(2008-2007فػػ العػػاـالدراسػػ )بهػػذرالمحافظػػمالمتوسػػطال الػػثمػػفطلبػػمالصػػؼوطالبػػمطالبػػاً

الباحػػثوذلػػؾلتشػػ يصالتصػػوراتالبديلػػم،وقػػداسػػت دـ(سػػؤاال44ًترػػوفمػػف)أعػػدالباحػػثا تبػػاراًو
التصوراتالبديلمعفتوصؿإلذوجودالعديدمف،وح لتحديدهذرالتصوراتومصادرهاالمدهجالمس

%(وهػذر88,93%و10,42المفاهيـالعلميمف الورا موادتشارهػذرالتصػوراتبدسػبمتراوحػتبػيف)
وسػائؿ-البيئػمالمحيطػم-رتػابمدرسػ -)معلـبػيفورذلؾتفاوتتمصادرهذرالتصورات،دسبممرتفعم

اشعالـ............(


(.2119دراسة أبو طير).00
تعػػرؼالتصػوراتالبديلػػمالتػػ يحملهػاطلبػػمالصػؼال ػػامفاألساسػ لمفػػاهيـوحػػدةإلػذالدراسػػمهػدفت

طبقػػتالدراسػمعلػػذعيدػػم،و)الضػوءوالبصػػريات(ومػف ػػـفاعليػمتعػػديلهاباسػت داـ ػػرائطالمعلومػات
فػػ مجمػػوعتيفواقسػػموطالبػػم(طالبػػا64ًعشػػوائيممػػفطلبػػممدرسػػمعسػػقالفاألساسػػيمالعليػػامقػػدارها)

لتشػػػ يصالتصػػػوراتالبديلػػػممرػػػوفاًأعػػػدالباحػػػثا تبػػػار،و(فػػػ رػػػؿمجموعػػػم32يػػػموضػػػابطم)تجريب
توصؿالباحثإلذ،ووبعدرالتجريبدائ الشؽطبقهقبؿمفدوعاال تيارمفمتعدد (سؤاال40ًمف)

وجودالعديػدمػفالتصػوراتالبديلػملػدىالطلبػمفػ وحػدة)الضػوءوالبصػريات(وشػيوعبعضػهابدسػب
%(ورػذلؾأشػػارتالدتػػائجإلػذدجػػاحاسػػتراتيجيم ػرائطالمعلومػػاتفػػ 92عاليػمتصػػؿإلػذأر ػػرمػػف)

تعديلها.


 (.2119دراسة ضهير).02
تعػػرؼأ ػػراسػػت داـالػػتعلـالتوليػػديفػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػملػػبعضالمفػػاهيـإلػػذهػػدفتالدراسػػم

طبقػػػػػتالدراسػػػػػمعلػػػػػذعيدػػػػػم،واسػػػػػ لػػػػػدىطلبػػػػػمالصػػػػػؼال ػػػػػامفاألساالرياضػػػػػيمبعػػػػػدالرشػػػػػؼعدهػػػػػ
أعدالباحػثلػذلؾ،و(ف رؿمجموعم36تجريبيموضابطم)ف مجموعتيفوطالبم(طالبا72ًمقدارها)
مػفدػوعاال تبػارمػفمتعػدد دػائ الشػػؽ،(سػػؤاال20ًلتشػ يصالتصػوراتالبديلػممرػوفمػف)اًا تبػار

أشػػارتالدتػػائجإلػػذوجػػودتصػػورات،والتجريبػػ حيػػثاتبػػعالباحػػثالمػػدهج،روبعػػدطبػػؽقبػػؿالتجريػػب
بديلػػػملػػػدىالعيدػػػمعػػػفالمفػػػاهيـالرياضػػػيم،ورػػػذلؾفاعليػػػماالسػػػتراتيجيمفػػػ تعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػم

للمفاهيـالرياضيمالت تـالرشؼعدها.
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 .(2102.دراسة كحيمي)02
وتحديػدأهػـمصػادر،ؼالعاشػرالبيئيمالبديلملدىطلبمالصهدفتالدراسمإلذتحديدبعضالمفاهيـ

متغيػػريدسػػبمإلػػذترػػوفهػػذرالمفػػاهيـوتحديػػدأر ػػرهػػذرالمفػػاهيـشػػيوعًا،وتحديػػدالفػػرؽبػػيفعػػددهابال
(طالبػػًاوطالبػػممػػفطلبػػمالصػػؼالعاشػػرفػػ 1241،وطبقػػتعلػػذعيدػػممقػػدارها)والمحافظػػمالجػػدس

يـالبديلػػػػم،رمػػػػاأجػػػػرتالمقػػػػابالتمحػػػػافظت دمشػػػػؽوريػػػػؼدمشػػػػؽ،وأعػػػػدتالباح ػػػػما تبػػػػارًاللمفػػػػاه
االرليديريمواست دمتالمدهجالوصف التحليلػ ،وتوصػلتالدراسػمإلػذوجػودمفػاهيـبيئيػمبديلػملػدى

المدرسوالرتابالمدرس والبيئمالمحيطموالطالبدفسهالعيدموأهـمصادرهذرالتصوراتتتم ؿف 
تعريؼ–أهميماآلزوتلتحياءالمفاهيـشيوعًارادتعف،وأر رهذرووسائؿاشعالـواألقرافواألهؿ

فػػ الدظػػاـالبيئ ....،أمػػا-المػػادة-فػػ الغػػالؼالجػػويCO2ترريػػز-تعريػػؼالرميػػم-السالسػػؿالغذائيػػم
وجػودفػرؽفػ عػددقليػؿوالمحافظػمفلػـتشػرالدتػائجإالإلػذمتغيريالجػدسال اصمببالدسبمللفروؽ

مفالمفاهيـالبديلم.


 الدراسات األجنبية:-ب
 L.Geu(4<<5.) جيول دراسة  .0

مػػػدارسال ادويػػػمعػػػفمفػػػاهيـفالتصػػػوراتالبديلػػػمالتػػػ يحملهػػػاطلبػػػمالعػػػالرشػػػؼهػػػدفتالدراسػػػمإلػػػذ
،امػػفطلبػػمالمػػدارسال ادويػػمفػػ مديدػػمألبيرتػػوطالبػػماً(طالبػػ84)،وطبقػػتعلػػذعيدػػممقػػدارهاالطاقػم

مػػفدػػوعاال تيػػارمػػفمتعػػدد دػػائ الشػػؽحيػػثاًالمدظمػػموا تبػػار(مػػفالمقػػابالت8اسػػت دـالباحػػث)و
موضػػوعالسػػػؤاؿيتػػرؾللطالػػػبفػػ الشػػػؽال ػػاد حريػػػمالرتابػػموالت جػػػدتوقػػدو،فسػػػيراتحػػوؿالمفهػػػـو

مفالتصوراتالبديلملػدىطلبػمالمػدارسال ادويػمعػفمفػاهيـالطاقػمومػفهػذرالدراسمأفهداؾعدداً
مػػفالطاقػػميتغيػػرإلػػذأشػػراؿأ ػػرى،دحػػفدحػػدددػػوعالطاقػػمالتػػ درتسػػبهامػػفالتصػػورات:دػػوعواحػػد

الغذاءالذيدتداوله،الطاقمتدتشربواسطماألمواج،بعضالطاقمتضيعأ داءاست دامدالها.........


 & ,Malony, O’Kuma, Hieggelk،وأوكومـــا وهايجيمـــك وهيـــوفيمندراســـة مـــالوني  .2

Heuvelen. (5004.) 
داطيسف واليػمأوهػايوتعرؼالمعرفمالمفاهيميمللطلبمحوؿمفاهيـالرهرباءوالمغإلذالدراسمهدفت

أدوات،أمػػا(موقػػعم تلػػؼ30مػػوزعيفعلػػذ)المػػفالطلبػػم(5000بلغػػتعيدػػمالدراسػػم)،واألمريريػػم
سػػت دـرا تبػػارمتعػػدديمػػفدػػوعاال تيػػارمػػف(سػػؤاال32ًمػػف)اًمرودػػاًمفاهيميػػاًا تبػػارفرادػػتالدراسػػم

%(أمػػافػػ 69أرػػدتدتػػائجاال تبػػارالقبلػػ علػػذوجػػودصػػعوباتمفاهيميػػمبدسػػبم)،وقػػدقبلػػ وبعػػدي
%(.53اال تبارالبعديفقداد فضتإلذ)
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 .Chiu Fen yen, Yao, &(5007)وياو وتشيو ين فن دراسة .2
فحػػػصمفػػػاهيـالطلبػػػمالبديلػػػمللزواحػػػؼوالبرمائيػػػاتوالمػػػدىالػػػذيتبقػػػذفيػػػههػػػذرإلػػػذالدراسػػػمتهػػػدف

وقدتم لتعيدمالدراسم،تدائيموالسدواتالمدرسيمالعليا(االب6-4المفاهيـسليمم الؿالصفوؼمف)
وفاسػػت دـالبػػاح ،وتدائيػػموالسػػدواتالمدرسػػيمالعليػػامػػفطلبػػمالمػػدارساالبوطالبػػمطالبػػاً(1267)ب

وأجػػروامقابلػػممػػعبعػػض،للرشػػؼعػػفالمفػػاهيـالبديلػػمعدػػدالعيدػػما تبػػارتشػػ يصالتصػػوراتالبديلػػم
تشػػريلمواسػػعممػػفالمفػػاهيـوجػػودأظهػػرتالدتػػائج،وفػػ رػػؿمسػػتوىتعليمػػ (طالبػػا20ًأفػػرادالعيدػػم)

البديلمعددتطبيؽاال تبارالتش يص .


 .Cetin et.al(5007)دراسة سيتن وآخرون  .4
هدفتالدراسمإلذالتحقؽمفأ راست داـالتدريسبدصػوصالتغييػرالمفػاهيم المصػحوبمبػالبراهيف
فػػ المجموعػػاتالصػػغيرةروسػػائؿلتحسػػيفتحصػػيؿالطلبػػملمفػػاهيـعلػػـالبيئػػمواتجاهػػاتهـدحػػوعلػػـ

ذقسػػػػمتالعيدػػػػمإلػػػػ،صػػػػفوؼمفػػػػ أربعػػػػوطالبػػػػم(طالبػػػػا78ًعلػػػػذعيدػػػػممقػػػػدارها)،وطبقػػػػتءاألحيػػػػا
قػداسػت دـ،والسائدةوضابطمدرستبالطرائؽمجموعتيفتجريبيمدرستبدصوصالتغييرالمفاهيم 

(المقػػػدـرا تبػػػارقبلػػػ وبعػػػديومقيػػػاساالتجػػػاردحػػػوعلػػػـECTالبػػػاح وفا تبػػػارمفػػػاهيـعلػػػـالبيئػػػم)
تلمفػاهيـقدأ بتػتالدراسػمفاعليػمدصػوصالتغييػرالمفػاهيم فػ تعػديؿالتصػورا،و(ASBاألحياء)

يجابيمتحوعلـاألحياء.إعلـالبيئمورذلؾترويفاتجاهات


 .Demiric, &.Cirkingl (5007) كيركينغلدراسة ديميرك و  .5
تحديػػػػػدأفرػػػػػارالطلبػػػػػمالمسػػػػػبقموأ طػػػػػائهـالمفاهيميػػػػػمحػػػػػوؿمفهػػػػػوم الرهربػػػػػاءإلػػػػػذالدراسػػػػػمهػػػػػدفت

أعػد،،واً(إدا ػ296و)اً(ذرػور318مػدهـ)مػفالطلبػم(614علػذعيدػممقػدارها)،وطبقتوالمغداطيس
توقػدتوصػل،اًيوبعػدالباح وفا تبارتش يصالتصوراتالبديلمفػ المغدػاطيسوالرهربػاءطبػؽقبليػاً

إلذوجودعددمفالتصوراتالبديلملدىالعيدمحوؿمفهوم الرهرباءوالمغداطيس.الدراسم


 Qnder, & Geban (5009.)دراسة قندير وجيبان  .6
التحقؽمفأ رالتدريسالموجهبدصوصالتغييرالمفاهيم علذفهـطلبمالصػؼهدفتالدراسمإلذ

مػػفطلبػػموطالبػػم(طالبػػا125ًترودػػتعيدػػمالدراسػػممػػف)،ومفػػاهيـالموازدػػموقابليػػمالػػذوبافالعاشػػرل
درسػوابالتػدريسالموجػهوطالبػم(طالبػا58ًقسمواإلذمجموعتيفتجريبيػمترودػتمػف)الصؼالعاشر

،سالتقليديضمفالمجموعمالضابطمدرسوابالتدريوطالبم(طالبا67ًبدصوصالتغييرالمفاهيم و)
است دـالباح افا تبارالرشؼعفاأل طاءالمفاهيميمالت يملرهاالطلبمعفمفاهيـقابليمالذوبافو

ا أشػػارتالدتػػائجإلػػذ،واسػػت دـرا تبػػاربعػػديفقػػطفلموازدػػمرا تبػػارقبلػػ وبعػػديأمػػاا تبػػارمفهػػـو
وجودفروؽدالملصالحالمجموعمالتجريبيموصعوبمإزالماأل طاءالمفاهيميمبالتدريسالتقليدي.
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 .William (500:)مدراسة وليا .7
بعوال ػػامفعػػػفالرشػػؼعػػػفالتصػػوراتالبديلػػػمالتػػ يحملهػػاطلبػػػمالصػػفوؼالسػػػاالدراسػػمإلػػػذهػػدفت
مفطلبػممدرسػم اصػمفػ مديدػمتوتدهػاـوطالبم(طالبا156ً)فرادتعيدمأماال،مغداطيسالمفاهيـ

است دـالباح وفعدةاستراتيجياتلتش يصالتصوراتالبديلم،والسابعوال امفيفمفالصفاالدرليزيم
أسػػػفرتوم.واال تبػػػاراتمفتوحػػػماألسػػػئل،يحيمواألشػػػراؿالتوضػػػ، ػػػرائطالمفػػػاهيـهػػػا:لػػػدىالطلبػػػمومد

المغداطيسلدىطلبمالصفيفالسػابعوال ػامفدوفوجػودعفوجودتصوراتبديلمعفمفاهيـالدراسم
المغدػػاطيسيجػػذبجميػػػع:الصػػفيفومػػفهػػػذرالتصػػوراتهػػذيففػػروؽبػػيفدسػػبوجودهػػالػػػدىطلبػػم

يسالمصػػػػدوعممػػػػفالمعػػػػادف،وقػػػػوةجػػػػذبالمغدػػػػاطيسالربيػػػػرأربػػػػرمػػػػفقػػػػوةجػػػػذبالمغدػػػػاطاألشػػػػياء
الصغير....



 Ross (500;.)دراسة روس .8
الرشػؼعػفالمفػاهيـال طػنالتػ يحملهػاالطلبػمعػفالمفػاهيـالتاليػم)المػوادالداقلػمإلذالدراسمهدفت

عيدم،وطبقتعلذحاجتداللتيارالرهربائ (-هربائ التيارالر-طاقمالرهرباء-والعازلموالمغداطيسيم
للمفػػاهيـمػػفدػػوعاألسػػئلمالمفتوحػػممرػػوفاًا تبػػار،وطبػػؽالمػػدارساالبتدائيػػممػػفالطلبػػمفػػ عشػػوائيم

توصلتالدراسمإلذوجودعددمفالمفاهيـال طنلػدىعيدػمالدراسػمحػوؿالمفػاهيـ،و(سؤاال34ًمف)
ت،لرترودػاغدط،الموادالداقلمه مدتجػملالرؿالمعادفقابلمللتم:موضوعالدراسم،ومفهذرالمفاهيـ

الرهرباءه طريقمالدتقاؿالطاقم،التيارالرهربائ يدوررطاقمف البطاريات..............


 Kurnaz  Arslan, &(500<.)وكورناز أرسالن دراسة .9
التػػ يحملهػػاالطلبػػمعػػفمفػػاهيـالطاقػػم، ػػـالمقاردػػمبػػيفالمفػػاهيـال اطئػػمتعػػرؼإلػػذالدراسػػمهػػدفت

لتحليػؿالتصػوراتالبديلػماًا تبػاررادتاألدواتالمست دممفيهاو،المفاهيـالطلبملهذرمعدالتتجاوز
اسػػػت دـالباح ػػػافالمػػػدهجمػػػفاسػػػئلممفتوحػػػمالدهايػػػمالمتضػػػمدملتشػػػراؿواًعػػػفمفػػػاهيـالطاقػػػممرودػػػ

توصػلتالدراسػمإلػذأفطلبػمالمسػتوىال ػامفيملرػوفتصػوراتبديلػمعػفمفػاهيـالطاقػم،،والتحليل 
عػػدـالػػربطبػػيفمفهػػوـالطاقػػموالحررػػم،:تصػػوراتهـذرالتصػػوراتمتقاربػػمإلػػذحػػدربيػػر،ومػػفوأفهػػ

وعدـالقدرةعلذتحديدالعالقمبيفالطاقموالمادة.


Zoubeir Afra, Osta, &(500<.)أوستا وزوبيرو آفرا دراسة .01
التاسػععػفالمفػاهيـاألساسػيمفػ تعرؼالمفاهيـالبديلمالت يحملهػاطلبػمالصػؼإلذمالدراستهدف

بلغػػػتعيدػػػم،وسػػػيمفػػػ عػػػالجهػػػذرالمفػػػاهيـالرهربػػػاء،ورػػػذلؾمعرفػػػممػػػدىتػػػن يراالسػػػتراتيجيمالتدري
،تصوراتبديلمعفمفػاهيـالرهربػاءوطالبممفطلبمالصؼالتاسعالذيفيحملوف(طالبا12ًالدراسم)

(فقػػرةررػػزتعلػػذالفهػػـ14شػػمؿ)فعلػػذعيدػػمالدراسػػماًوبعػػديقبليػػاًاًمفاهيميػػاًا تبػػاروطبػػؽالبػػاح وف
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توصلتالدراسمإلذالرشؼعفالطلبمالذيفيحملوفتصػوراتبديلػمعػف،والبديؿللمفاهيـالرهربائيم
،ورػػذلؾأرػػدتالدراسػػممػػف ػػالؿ(طالبػػا12ًوذلػػؾعدػػدطلبػػمعيدػػمالدراسػػمجمػػيعهـ)مفػػاهيـالرهربػػاء

دتػػػائجالتطبيػػػػؽالبعػػػػديلال تبػػػارالمفػػػػاهيم علػػػػذدجػػػاحاالسػػػػتراتيجيمالمتبعػػػػمفػػػ معالجػػػػمالمفػػػػاهيـ
الرهربائيمالبديلم.



 .Planinic (5040) دراسة بالنينيك.00
تحليػػؿالتصػػوراتالبديلػػمللطلبػػملمفػػاهيـالميراديػػؾوالمغداطيسػػيم، ػػـالترريػػزعلػػذإلػػذالدراسػػمتهػػدف

فطلبػمالمػدارسالعليػاموطالبم(طالبا800ًبلغتالعيدم)،ومعالجمهذرالمفاهيـالبديلمف رؿمجاؿ
إلػذتوصػلتالدراسػمو،(CSEMٚافزجبهFCIافزجبهااست دمتالدراسم ال ما تبارات)،ووالجامعات

التيػػارالرهربػائ وقػػادوفديػوتف،رمػػاأف أفمعظػـالتصػوراتالبديلػػمعػفالمغداطيسػػيممرتبطػمبمفهػـو
التصػػػوراتفػػػػ هػػػذاالمجػػػػاؿليسػػػػتبقػػػوةالتصػػػػوراتالبديلػػػملمفػػػػاهيـالميراديػػػػؾ،ولردهػػػاأر ػػػػرأصػػػػالم

فػػ المغداطيسػػيمبػػيفالتصػػوراتالبديلػػماًهدػػاؾارتباطػػفوصػػعوبمللتعبيػػرعدهػػابصػػورةأبسػػط،رمػػاأ
والميراديؾ.



 Hirca, Calik, & Seven(2100.)كاليك وسيفين دراسة هيركا و .02
حداثالتغييرالمفاهيم لمفهدفتالدراسمإلذ اهيـالعمؿواالستطاعمالرشؼعفالتصوراتالبديلموا 

موزعػممػفالطلبػم(42بلغتعيدػمالدراسػم)،واءيتدميماالتجاهاتلدىالطلبمدحومادةالفيزوالطاقمو
(فػ المجموعػمالتجريبيػمالتػ 21(ف المجموعمالضابطمالت درسػتبالطريقػمالعاديػمو)21)بواقع

،أمااألدواتفرادتاست دـالباح وفالمدهجالتجريب درستبدموذجدورةالتعلـ ماس المرحلم،وقد
مفا تبػارسػابؽمػفدػوعاألسػئلممفتوحػمالدهايػممطوراًسؤاالً(18ا تبارمفاهيـالطاقمالمؤلؼمف)

مقيػػػاساالتجػػػاردحػػػومػػػادة،ووبعػػػدياًؽاال تبػػػارقبليػػػاًبػػػوأسػػػئلماال تيػػػارمػػػفمتعػػػدد دػػػائ الشػػػؽويط
أردتالدراسمعلذوجودتصوراتبديلملدىالطلبمعفمفاهيـالطاقموالعمػؿواالسػتطاعم،،والفيزياء
وؽذاتداللػػػػمإحصػػػػائيمبػػػػيفالمجمػػػػوعتيفالتجريبيػػػػموالضػػػػابطملصػػػػالحالمجموعػػػػموجػػػػودفػػػػروعلػػػػذ

دميػػػمتعػػػديؿالتصػػػوراتالبديلػػػم،ورػػػذلؾتفالتػػػدريسباسػػػت داـهػػػذاالدمػػػوذجأدىإلػػػذإأيالتجريبيػػػم،
االتجاردحومادةالفيزياء.



 THhomas.(5045.)دراسة ثوماس.02
ل ػػػامفعػػػفمفػػػاهيـالطاقػػػم،التػػػ يحملهػػػاطلبػػػمالصػػػؼاتعػػػرؼالتصػػػوراتالبديلػػػمإلػػػذالدراسػػػمهػػػدفت
ًاوطالبػػم(طالبػػ100بلغػػتالعيدػػم)،وفػػاهيم فػػ تحصػػيلهـلهػػذرالمفػػاهيـتعػػرؼأ ػػرالتغييػػرالمورػػذلؾ

إلذ(ف ديجيريا،وقسمتالعيدمWarriمفطلبمالصؼال امفذويالتحصيؿالعال ف مديدمواري)
(درسػػتوفػػؽالطرائػػؽ50ؽدمػػوذجالتغييػػرالمفػػاهيم ،وضػػابطم)(درسػػتوفػػ50مجمػػوعتيفتجريبيػػم)



62 
 

المقػػػابالتوفعاليػػػمالتحصػػػيؿ،لاًا تبػػػارولتحصػػػيؿاشدرارػػػ ،ًالا تبػػػار،أمػػػااألدواتفرادػػػتاالعتياديػػػم
توصػػلتالدراسػػمإلػػذأفالطلبػػم،وواسػػت دـالباحػػثالمػػدهجالتجريبػػ ؼعػػفالتصػػوراتالبديلػػم،شػػللر

أشػػراؿالطاقػػم،وأدظمػػمتحػػوؿالطاقػػم،واسػػت داماتلػػديهـتصػػوراتبديلػػم عػػفمفهػػوـالطاقػػم،ومفهػػـو
التجريبيػموالضػابطمتيفبػيفالمجمػوععلذعدـوجودفروؽدالمإحصػائياًالطاقم،ودلتالدتائجأيضاً

ف ا تبارالتحصيؿاشدرار ،ووجودفروؽف ا تبارفعاليمالتحصيؿلصالحالمجموعمالتجريبيم.

 التعميق عمى الدراسات السابقة .2
 التعميق عمى الدراسات التي تناولت نموذج التعمم البنائي -أ

:ينت ضحماومفاالطالععؿالدراساتالعربيمواألجدبيمالت تداولتالدموذجيت
 تعػػرؼدورالدمػػوذجفػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـ،وأرػػدتهػػدفتر يػػرمػػفالدراسػػاتإلػػذ

هػػذرالدراسػػاتعلػػذفاعليػػمالدمػػوذجفػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـالعلميػػموالرياضػػيم،دتػػائج
دقطػػماالرترػػازالتػػ يدطلػػؽمدهػػاالدمػػوذجومػػفهػػذرالدراسػػات)البػػاويدوذلػػؾألفهػػذرالتصػػوراتتعػػ

 (.Galik et al,2005؛2002؛عبدالرحمف،2003؛السيدوالدوسري،2006و اج ،

 اتجهػػتمعظػػـالدراسػػاتإلػػذمعرفػػمأ ػػردمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ تدميػػممهػػاراتالتفريػػرالعليػػامػػف
تفريرإبداع ومدظوم وداقدوعلم ،وقػدأ بتػتالدراسػاتفاعليػمالدمػوذجفػ تدميػهمهػاراتالتفريػر

؛الشػػػػػػػعيل 2008؛شػػػػػػػرؼالػػػػػػػديف،2001؛البدػػػػػػػا،2006ػـــــــٛكحالم تلفػػػػػػػمومػػػػػػػفهػػػػػػػذرالدراسػػػػػػػات)أبو
دورالدمػوذجمػف ػالؿمراحلػهالمتتابعػمفػ (ويعودذلػؾإلػذ2001؛هماـوسليماف،2006والغافري،

(أفالدموذجاليدم التفريرالعلم .2003إ ارةالتفريرعددالتالميذ،بيدماوجدتدراسمالزامؿ)
 رامليػػموأرػػدتتداولػػتبعػػضالدراسػػاتأ ػػرالدمػػوذجفػػ تدميػػممهػػاراتعمليػػاتالعلػػـاألساسػػيموالت

(.2001علذفاعليتهف تدميمهذرالمهاراتلدىالتالميذومفهذرالدراساتالبدا)
 بعضالدراساتتداولتدورالدموذجف تدميماالتجاهػاتدحػوالمػادةالتدريسػيم،وأرػدتعلػذدورر

مويمػدحمػف ػالؿالتلميػذهػومشػارؾفػ العمليػمالتعليميػألفف تدميماالتجاراشيجاب دحوالمػادة،
فيشعربنهميتهاوأهميمدورررباٍفلهذرالمعرفػمومػفهػذراٌّؼوفخالدموذججوًامفالحريمف ارتساب

(،2007؛عبػداهلل،2003؛السيدوالدوسػري،1999؛الجدديوشهاب،2006الدراسات)الباويوال اج ،
(.2003دة)الزامؿ،ودراسموحيدةوجدتأفالدموذجاليؤ رعلذاالتجاهاتدحوالما

 إلػذأفدمػوذجالػتعلـالبدػائ يسػهـ دراساتتداولتدورالدمػوذجفػ التحصػيؿالدراسػ ،وتوصػلت
ف زيادةالتحصيؿو اصمالتحصيؿالمفاهيم ألفالدمػوذجيررػزعلػذالبدػاءالفعػاؿللمعرفػموالػتعلـ

 ,1994Caprio؛ ,1999Keer؛2001ذيالمعدػػػػػػػػػػػػػػذومػػػػػػػػػػػػػػفهػػػػػػػػػػػػػػذرالدراسػػػػػػػػػػػػػػات)هماـوسػػػػػػػػػػػػػػليماف،

( Cardak et al؛2007
 جميعهاتدوعتعيداتالدراساتلتشمؿالطلبمف المراحؿالتعليميم.
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 :التصورات البديمة لممفاهيمالتي تناولت دراسات التعميق عمى ال-ب
مػاضػحلدػاولتالتصوراتالبديلػميتمف الؿاالطالععلذالدراساتالعربيمواألجدبيمالت تداو
:ينت 
 والطلبػمالمعلمػيفحػوؿالمفػاهيـ،بيفالطلبػمفيماجميعالدراساتأفالتصوراتالبديلمتدتشربيدت

 وبدسبعاليم.ادتشارًاربيراًالعلميم
 علػػذتعلمهػػـالمعػػارؼالجديػػدة،الطلبػػممػػدىتػػن يرالتصػػوراتالبديلػػمعدػػدأرػػدتجميػػعالدراسػػات

يجػػػباسػػػت داـأرػػػدتأدػػػهللتعلػػػيـ،بػػػؿالسػػػائدةوعلػػػذمػػػدىصػػػعوبمتعػػػديؿهػػػذرالتصػػػوراتبػػػالطرؽ
 استراتيجياتأر رفعاليملتعديؿهذرالتصوراتومقاردمهذراالستراتيجياتوا تيارأر رهافاعليم.

 ،يػتـبدػاءلجميعالدراساتتؤردعلذأهميمالرشؼعفالتصػوراتالبديلػمقبػؿالبػدءبعمليػمالتعلػيـ
 سليـ.المعرفمالجديدةعلذأساسمعرف 

 ،مدهػػػػػاالطاقػػػػػم،الرهربػػػػػاء تداولػػػػػتالدراسػػػػػاتموضػػػػػوعاتم تلفػػػػػمفػػػػػ الفيزيػػػػػاءوالريميػػػػػاءوالعلػػػػػـو
،المغدػػػاطيس،الورا ػػػم،علػػػـاألحيػػػاء،التصػػػديؼالدبػػػات ،الموازدػػػموقابليػػػمالػػػذوباف،الصػػػوت،وايرهػػػا

 بعضالدراساتتداولتالمفاهيـالرياضيم.فإفذلؾإلذباشضافم
 ارتفتبالرشؼعفالتصوراتالبديلمدوفالعمؿعلػذتعػديلهاومػفهػذرالدراسػاتبعضالدراسات
(2008Ross, 2010؛Planinic,2008الداشري،؛.) 
 مفالمعلـوالرتابدتأفرالًجبعضالدراساتاهتمتبالتعرؼعلذمصادرالتصوراتالبديلموو

ومػػػػػفهػػػػػذررهػػػػػذرالتصػػػػػورات،مػػػػػفأهػػػػػـمصػػػػػادالمدرسػػػػػ والبيئػػػػػمالمحيطػػػػػمووسػػػػػائؿاشعالـ......،
 (.2008الداشري،؛2012؛رحيل ،2005الرفيدي،الدراسات)

 تبايدػػتالدراسػػاتفػػ األدواتالمسػػت دممفػػ الرشػػؼعػػفالتصػػوراتالبديلػػمورادػػتأر ػػراألدوات
( L.Geu,1992؛Qnder &Geban,2006)هاومدالمست دمما تباراال تيارمفمتعددوالمقابالت

سػػػت دمتأيضػػػاً(واArslan&, Kurnaz,2009ًا تبػػػاراألسػػػئلمالمفتوحػػػمالدهايػػػم)سػػػت دـرػػػذلؾواُ
التوضيحيم  .(William,2007) رائطالمفاهيـوالرسـو

 تعػػرؼأ ػػراسػػتراتيجياتتدريسػػيمفػػ تعػػديؿهػػذرالتصػػوراتوقػػدتبايدػػتمعظػػـالدراسػػاتاهتمػػتب
ردراسػػػػػػػماسػػػػػػػت دـاسػػػػػػػتراتيجيمالتشػػػػػػػبيهاتمػػػػػػػامدهػػػػػػػافالدراسػػػػػػػاتفػػػػػػػ االسػػػػػػػتراتيجياتالمسػػػػػػػت دمم،

ومدهػػػامػػػف(2005)عبػػػدالسػػػالـردراسػػػماًمقترحػػػاًبدائيػػػاًومدهػػػامػػػفاسػػػت دـدموذجػػػ،(2005)الرفيػػػدي
ردراسػػػماسػػػت دـدمػػػوذجبػػػايب البدػػػائ مػػػاومدهػػػا،(2009)أبػػػوطيرردراسػػػماسػػػت دـ ػػػرائطالمفػػػاهيـ

امػػااسػػت دـاسػػتراتيجيمهػػومد،(2008)األسػػمرردراسػػماسػػت دـدورةالػػتعلـمػػاومدهػػا،(2006)أحمػػد
ردراسػػػػم(،ومدهػػػػامػػػػااسػػػػت دـاسػػػػتراتيجيمالتغييػػػػرالمفػػػػاهيم 2009)ضػػػػهيرردراسػػػػمالػػػػتعلـالتوليػػػػدي

(2012Thomas,)،(،ومدهػػػػامػػػػااسػػػػت دـ2006)رشػػػػادردراسػػػػمومدهػػػػامػػػػااسػػػػت دـدمػػػػوذجبوسػػػػدر
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ردراسػػم(vاسػػت دـ ػػرائطالشػػرؿ)مػػااهػػومد،(2001)العطػػاروعبػػدالػػرؤوؼردراسػػمالتجػػاربالعمليػػم
 (ومفالمالحظأفجميعالدراساتاست دمتاستراتيجياتقائممعلذالدظريمالبدائيم.1999)صالح

 ،تم ػػػػؿالعيدػػػػاتالمسػػػػت دممأعمػػػػارالطلبػػػػمفػػػػ م تلػػػػؼالمراحػػػػؿالتعليميػػػػم)االبتػػػػدائ ،اشعػػػػدادي
 ال ادوي،الجامع (.



 الحالية من الدراسات السابقة.إفادة الدراسة 4
:اآلت مفالدراساتالسابقمأفددا

االطالععلذاألدبالتربويالدظريلرؿمفدموذجالتعلـالبدائ والتصوراتالبديلم.-
 .اصوغأسئلمالدراسموفروضه-
 االستفادةمفاألدواتالمست دممفيها)ريفيمإعدادا تبارتش يصالتصوراتالبديلم(.-
 االستفادةمفتصميـالدروسوفؽدموذجالتعلـالبدائ .-
 .مالحاليللدراسمإعدادالتصميـالتجريب -
 .اسلوبا تيارمجتمعالدراسموعيدتهأ-
 االستفادةمفالمدهجيمالعلميمالمست دممفيها.-
.مالمعالجماشحصائيمللبياداتال اصمبالدراسمالحالي-
 

:هاوموقع من الدراسات السابقة ةالحالياختالف الدراسة .5
 تداولتالرشؼ-ف حدودعلـالباح م-علذالراـمفتعددالدراساتفإدهليسهداؾدراسمسوريم

عمومػػػػًاوتعػػػػديلهاباسػػػػت داـدمػػػػوذجالػػػػتعلـالبدػػػػائ عػػػػفالتصػػػػوراتالبديلػػػػم ػػػػـعملػػػػتعلػػػػذتعػػػػديلها
يـالبديلػػمللمفػػاهيـالبيئيػػمدوفالعمػػؿعلػػذ)هداؾدراسػػمواحػػدةاهتمػػتبالرشػػؼعػػفالمفػػاه صوصػػاً

 (.2012،تعديلهاوه دراسمرحيل 
 علػػػػذالػػػػراـمػػػػفوجػػػػوددراسػػػػاتعديػػػػدةاهتمػػػػتبالرشػػػػؼعػػػػفالتصػػػػوراتالبديلػػػػملمفػػػػاهيـالطاقػػػػم

عملػػػتعلػػػذتعػػػديؿهػػػذرالتصػػػوراتقلػػػمفػػػ الدراسػػػاتالتػػػ رػػػافهدػػػاؾفقػػػدوالرهربػػػاءوالمغدػػػاطيس،
ـالبدائ .باست داـدموذجالتعل

 درسػػػتالفػػػروؽبػػػيفالمجمػػػوعتيفالتجريبيػػػموالضػػػابطمفػػػ مسػػػتوياتا تبػػػارالتػػػ دراسػػػاتالقلػػػم
 مستوياتعليا(.-تطبيؽ-فهـ-التصوراتالبديلماألربعم)تذرر

 تداولػتدمػوذجالػتعلـالبدػائ بالدراسػملمعرفػمالتػ -فػ حػدودعلػـالباح ػم-سوريمالقلمالدراسات
ر.أ ررعلذأيمتغي

محاولػػمجػػادةللرشػػؼعػػفالتصػػوراتالبديلػػمامػػفالدراسػػاتالسػػابقمبندهػػمويتحػػددموقػػعالدراسػػمالحاليػػ
وفػػػؽالمدػػػاهجمالصػػػؼالرابػػػعاألساسػػػ فػػػ سػػػوريتالميػػػذلعػػػفمفػػػاهيـالطاقػػػموالرهربػػػاءوالمغدػػػاطيس
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الجديػػػدة،ومػػػف ػػػـالعمػػػؿعلػػػذتعػػػديلهاباسػػػت داـدمػػػوذجالػػػتعلـالبدػػػائ ،وذلػػػؾألفالرشػػػؼعػػػفهػػػذر
يسػػػتوجبالعمػػػؿعلػػػذتعػػػديلهاحتػػػذدسػػػتطيعاالدطػػػالؽبعمليػػػمتعلػػػـصػػػحيحممػػػفمفػػػاهيـالتصػػػورات

صحيحمبعيدةعفالفهـالبديؿ.
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ىإجراءاتىالدرادظ

مقدمم
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تحليؿمحتوىالفصليفالم تاريف-1-2
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ىالصطوباتىالتيىواجكتىالباحثظىأثناءىتطبوقىأدواتىالدرادظ-7
  



67 
 

 مقدمة:
،ووصػػػفًال طػػػواتبدػػػاءأدواتالدراسػػػموتصػػػميـالبردػػػامجالتعليمػػػ يتضػػػمفهػػػذاالفصػػػؿعرضػػػاً

واشجراءاتالتػ قامػتبهػاالباح ػممػفأجػؿتدفيػذالدراسػم،وأ يػرًالمجتمعالدراسموعيدتهاالمستهدفم،
لصعوباتالت واجهتالباح مف أ داءالتطبيؽ.،ولللقواديفاشحصائيمالمست دمماًعرض



 عداد أدوات الدراسة:.إ0
هػػدفتالدراسػػػمإلػػذالرشػػػؼعػػفالتصػػػوراتالبديلػػمالتػػػ يحملهػػاتالميػػػذالصػػؼالرابػػػعاألساسػػ عػػػف
واستقصػػاءأ ػػراسػػت داـدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ تعػػديؿهػػذر بعػػضالمفػػاهيـالعلميػػمفػػ مػػادةالعلػػـو

عدتاألدواتاآلتيممفقبؿالباح مالتصوراتالبديلم،ولذلؾأُ
.قائممبالمفاهيـاألوليموالمشتقمالمتضمدمف الفصوؿالم تارةللدراسم-1
ا تبارالتصوراتالبديلم.-2

وفيماينت  طواتإعدادهذراألدوات
 الدراسة فصولاختيار .0-0

ؼالَصػتالميػذتدػاوؿأ ػردمػوذجالػتعَلـالبدػائ فػ تعػديؿالتصػوراتالبديلػملػدىتالدراسمبماأف
 :اآلتيم،توجبعلذالباح مالقياـبال طواتالرابعاألساس ف مادةالعلوـ

(2003)والدوسػػػريالسػػػيدوالبحػػػوثالتربويػػػمالسػػػابقمومدهػػػادراسػػػمطػػػالععلػػػذالدراسػػػاتاال.1-1-1
(2006(ودراسػػػمالبػػػاويوال ػػػاج )2002عبػػػدالػػػرحمف)(ودراسػػػم2006)ودراسػػػمالشػػػعيل والغػػػافري

وقدتداولتهذر (,2004Fen yen)وآ ريفيفففودراسم (,2005Calik.et.al)فرالؾوآ ريودراسم
ـالبدػػائ باسػػت داـدمػػوذجالػػتعل،تعل،ػػـالتػػ أساسػػهايػػتـا تيػػارالفصػػوؿالدراسػػاتالمعػػاييرالتػػ علػػذ

والت تساعدف تحليؿالمحتوىلتحديدالمفاهيـورشؼالتصوراتالبديلمعدها.
تػراألدشػطمالمرافػؽلهػذاالرتػابدفعلػذطالععلذرتابالعلوـللصؼالرابعاألساسػ واال.1-1-2

 ستروفموضعالدراسم.الت الفصوؿتحديدوالهدؼهو
–)الطاقػػمفصػػػل ومػػف ػػالؿال طػػواتالسػػابقمتػػـا تيػػار الرهربػػاءوالمغدػػاطيس(مػػفرتػػابالعلػػػـو

 للَصؼالرابعاألساس .
عػدادهاوفػػؽدمػوذجالػػتعَلـديػػالدراسػيمالم تػػارةدراسػممتنالفصػػوؿراسػم.د1-1-3 ملتحديػدمفاهيمهػػاوا 

 .البدائ 
:سباباآلتيم تيرهذافالفصالفلتوقدا
الطاقػمومػفالمفػاهيـالفيزيائيػمالمجػردةم ػؿ)الطاقػمالريميائيػم،اًربيػراًعددالفصليفحتويرؿمفي-

االلرترودات(.والتيارالرهربائ ،والمغداطيسالرهربائ ،والدوويم،
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أفتعلموهاف الصفوؼالسػابقمولرػفبمسػتوىأبسػطتالميذللمفاهيـسبؽالفصليفحتويرؿمفي-
. مماه عليهاآلفأيأدهامفاهيـأساسيمف العلـو

إمراديػػػمالقيػػػاـباألدشػػػطمالتجريبيػػػمالتػػػ تسػػػهؿفهمهػػػـللمػػػادةتالميػػػذللالفصػػػليفتتػػػيحموضػػػوعات-
.وترسبهـال براتوالمهاراتالرافيمللتعامؿمعها

بػػال براتوالغديػػممػػفالموضػػوعاتالمتسلسػػلموالمترابطػػمألدهػػاأهميػػمفالفصػػليموضػػوعاتترتسػػب-
ف حياتهـاليوميم.تالميذالإليهاالت يحتاج

علػػػذيلتصػػػميمهوفػػػؽدمػػػوذجالػػػتعلـالبدػػػائ الػػػذيبمداسػػػبتهمحتػػػوىرػػػؿمػػػفالفصػػػليفيتميػػػز- قػػػـو
التجريبواالسترشاؼ.



المختارين تحميل محتوى الفصمين.0-2
تعػرؼمحتوياتػههػدؼبوموضػوعياًومدهجيػاًرميػاًصدبتحليؿالمحتوىوصؼالمحتوىوصفاًقويُ     

 (.199صػ،1998عبدالرحمف،)األساسيموفؽمعاييرمحددةمسبقاً
:اآلتيمال طواتتبعتاُلتحليؿالمحتوى

ف.افالمذروروه الفصالعينة التحميلتحديد .1-2-1
الفقرةروحدةللتحليؿ.إذُاعتمدتوحدة التحميل تحديد.1-2-2
العلم -هدا–وه فئة التحميلتحديد .1-2-3 .األول والمشتؽالمفهـو
 :لؿمحتوىالفصليفبهدؼحُ،لهدف من التحميلا.1-2-4
الرهربػػاءوالمغدػػاطيس(مػػفرتػػاب-)الطاقػػمفصػػل المتضػػمدمفػػ األوليػػموالمشػػتقمتحديػػدالمفػػاهيـ-أ

للصؼالرابع .العلـو
إعدادا تبارالتصوراتالبديلم.-ب
تحديداألهداؼالتعليميمللفصليفالم تاريف.-ت
 ضوابط عممية التحميل.1-2-5

.األوليموالمشتقمبالضوابطاآلتيمأ داءتحديدالمفاهيـتـالتقيد
.ُأجري- التحليؿف إطارالمحتوىالعلم والتعريؼاشجرائ للمفهـو
الواردةدهايمالدروسوالوحدات.األسئلمستبعدتا-
رواردةف الرتاب.،لعدـاحتوائهعلذمفاهيـايرتاباألدشطمستبعدا-

 :المفاهيم الناتجة عن التحميل قائمةموضوعية .1-2-6
معلمػ مػفمجموعػممػعمػفالمحرمػيفعلػذمجموعػمالتحليػؿقائمػمترضعُ:التحليؿقائممصدؽ-أ

مػف ػالؿامادةالعلوـللصؼالرابعاألساس شبداءالرأيف طريقمالتحليؿودتائجػه،ويتحػددصػدقه
:اآلتيمتهـعلذاألسئلماإجاب
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 التحليؿمعالتعريؼاشجرائ لفئمالتحليؿ؟قائمممادرجماتفاؽ
 الدراسييف؟للفصليفالتحليؿقائمممادرجمتغطيم
 التحليؿ؟قائمملهؿهداؾأيحذؼأوإضافم

 :راآلت وجاءتالمالحظات
 .)توضيحبعضالتعريفاتم ؿ)ال ليمالرهرضوئيم،الس افالشمس ،الدارةالرهربائيمبالتفرع
 التحليؿ.قائممشموليمتنريدعلذ
 :القائممهذرفللتوصؿإلذ باتاطريقتتتبعوقداُ:التحليؿقائمم بات-ب
قامػػػتبالتحليػػػؿبعػػػدمػػػرورشػػػهرمػػػفالتحليػػػؿاألوؿوالتحليػػػؿبالباح ػػػمقامػػػت.ال بػػػاتعبػػػرالػػػزمف:1

(Holsti)ال بػػاتباسػػت داـمعادلػػمهولسػػت ُحسػػب،وذلػػؾللتنرػػدمػػف بػػاتدتػػائجالتحليػػؿ،وقػػدال ػػاد 
:اآلتيم

2.2س2معامؿال بات=
2+س2س

التحليليف.=عددالمفرداتالمتفؽعليهاف 1.2حيثس
=عددالمفرداتف التحليؿاألوؿ1س
(.226،صػ2004=عددالمفرداتف التحليؿال اد .)طعيمم،2س

تحليؿالمحتوىقائمم(يوضحدتائجحساب بات1)رقـوالجدوؿ
عبرالزمفتحليؿالمحتوىقائمم(دتائج بات1جدوؿ)

 انثجبد يعبيم انزذهيم انثبَي انزذهيم األٔل انًفبْيى انُبرجخ

34 37 0.957 

(وهػػذرالقيمػػم0.957تحليػػؿالمحتػػوىقػػدبلػػ )قائمػػمضػػحمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأفمعامػػؿال بػػاتلوويت
تعبرعفدسبم باتعاليم.

فقامػػػتبتحليػػػؿ،التحليػػػؿقائمػػػمللتنرػػػدمػػػف بػػػات2*بباح ػػػم اديػػػماسػػػتعيفإذ.ال بػػػاتعبػػػراألفػػػراد:2
.ف الدراسمدرااعتمتـبالتعريؼاشجرائ الذيُزودتمحتوىالفصليفبعدأف

(2)رقػػػـ(السػػػابقم،ويوضػػػحالجػػػدوؿHolsti)التحليػػػؿباسػػػت داـمعادلػػػمهولسػػػت قائمػػػم بػػػاتوُحسػػب
الباح تيف.التحليؿلرؿمفقائممدتائجحساب بات

تحليؿالمحتوىعبراألفرادقائمم(دتائج بات2جدوؿ)
 يعبيم انثجبد رذهيم انجبدثخ األخزٖ انجبدثخرذهيم  انًفبْيى انُبرجخ

37 42 0.936 

                                  
لَُ روث١خ اٌطفً-و١ٍخ اٌزوث١خ-* ه٠زب ػٍٟ ؽبٌجخ كهاٍبد ػ١ٍب  
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(0.936بلغػػتقيمػػممعامػػؿال بػػات)إذاتفػػاؽبػػيفتحليػػؿالبػػاح تيفوجػػودالحػػظمػػفالجػػدوؿالسػػابؽيُو
المفػػاهيـ(قائمػػم2ًا،ويوضػػحالملحػػؽرقػػـ)(مفهومػػ37ودػػتجعػػفالتحليػػؿ)وهػػ دسػػبم بػػاتعاليػػم.

 الرهرباءوالمغداطيس(-لفصل )الطاقمالداتجمعفالتحليؿ
 

التصورات البديمة اختبارإعداد .0-2
:اآلتيملل طواتا تبارالتصوراتالبديلموفقاًُأعد
وفػػؽتعليمهمػػاالمػػرادتشػػ يصالتصػػوراتالبديلػػملمفاهيمهمػػاوالمػػرادتحليػػؿمحتػػوىالفصػػليف.1-3-1

.دموذجالتعلـالبدائ 


التصػػػػػػوراتالبديلػػػػػػملمفػػػػػػاهيـتعػػػػػػرؼإلػػػػػػذ:يهػػػػػػدؼاال تبػػػػػػاراال تبػػػػػػارالهػػػػػػدؼمػػػػػػفتحديػػػػػػد.1-3-2
الرهرباءوالمغداطيس(-)الطاقمفصل 

 

تهػػػتـالدراسػػػمالحاليػػػمبالرشػػػؼعػػػفالتصػػػوراتالبديلػػػمفػػػ المسػػػتويات :مسػػػتوياتاال تبػػػار.1-3-3
أطلػؽعليػهسػلـمسػتوياتعليػا(التػ صػدفهابلػوـفػ تػدرجهرمػ -تطبيػؽ-فهـ-)تذرراآلتيمالمعرفيم

-التحليػػؿ-التطبيػػؽ-الفهػػـ-رمسػتوياتمعرفيػػمهػػ :التػػذرمالمسػتوياتالمعرفيػػم،ويشػػمؿهػػذاالسػػلـسػػت
،(األهػػداؼالمػػرادقياسػػهافػػ اال تبػػارومسػػتوياتهاالمعرفيػػم3)رقػػـويوضػػحالملحػػؽالتقػػويـ،-الترريػػب

 .والمفاهيـالمتضمدمف رؿسؤاؿ
 :ينت وتعرؼالباح مالمستوياتالمعرفيمالت شرلتاال تباررما

أ داءالموقؼالتعليم .ف علذاسترجاعالمعارؼرماسبؽدراستهاالتلميذوهوقدرةمستوىالتذرر:
علػػذفهػػـالمعلومػػاتالتػػ سػػبؽلػػهدراسػػتهاإذاقػػدمتإليػػهفػػ صػػيغمالتلميػػذهػػوقػػدرةمسػػتوىالفهػػـ:
هعلذتفسيرالمواقؼالت يتعرضلهاف ضوءفهمهللمفاهيـالت درسها.جديدة،رقدرت

علذتطبيؽالمعلوماتالت درسهاف مواقؼجديدة.التلميذهوقدرةمستوىالتطبيؽ:
علذتحليؿالموقػؼإلػذعداصػررالتلميذالتحليؿوالترريبوهوقدرةي يشمؿمستووالمستوياتالعليا:
دراؾا مػعلعالقاتبيدها،ورذلؾقدرتهعلذترريبهذرالعداصػرإذاقػدمتلػهبشػرؿمجػزأاألساسيموا 

.تقديـشرؿجديدلها

بحيثتوزععليهاألوزافالدسبيملمسػتوياتاألهػداؼالمػرادقياسػها :إعدادجدوؿالمواصفات.1-3-4

هفػ بػتحظػذالػذياألوزافالدسػبيمالتػ تعرػساالهتمػاـفقدُحسبتأمابالدسبملموضوعاتالمحتوى
(جدوؿالمواصفاتلال تبارف صورته3عمليمالتعليـ،ويوضحالجدوؿرقـ)ف و،الرتابالمدرس 

 الدهائيمبعدالتعديؿ.
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(مواصفاتا تبارالتصوراتالبديلمللمفاهيـيوضحتوزعأسئلماال تبارعلذمستويات3جدوؿ)
الرهرباءوالمغداطيس(-األهداؼوالمحتوىالدراس ف فصل )الطاقم

 انُسجخ انًئٕيخ نًسزٕٖ األْذاف انًٕضٕع

 

 انُسجخ انًئٕيخ نهًذزٕٖ

يسزٕيبد  رطجيك فٓى رذكز

 عهيب

عذد 

 األسئهخ

انُسجخ انًئٕيخ  

 نعذد انصفذبد

انُسجخ انًئٕيخ 

 نعذد انذصص

 

 2 %44.44 %33.3 انطبلخ

(1-9) 

4 

(4-6-8-10) 

3 

(5-7-11) 

2 

(2-3) 

11 

 %(8;.;6انًزٕسظ)

 1 %44.44 %53.33 انكٓزثبء

(18) 

4 

(-13-17-

20-21) 

5 

(12-14-

19--22-

23) 

3 

(15-16-

24) 

13 

 %(8;;.;7انًزٕسظ)

 1 %11.11 %13.33 انًغُبطيس

(26) 

1 

(27) 

1 

(28) 

1 

(25) 

4 

 %(12.22اٌّزٍٛؾ)

 28 6 9 9 4  انًجًٕع

:عدداألسئلمف رؿ ليمبالعالقمإذُحسب
العػددالمقتػرح×الدسػبمالمئويػملمسػتوىالهػدؼ×عدداألسئلمف رؿ ليم=الدسبمالمئويػمللمحتػوى

سئلماال تبارأل
فالدسػػػػبمالمئويػػػػمللمحتػػػػوىهػػػػ متوسػػػػطدسػػػػبمترريػػػػزالمحتػػػػوىبالدسػػػػبملعػػػػددالصػػػػفحاتوعػػػػددإإذ

(.14ػ5،ص2007الحصص)الربيس ،
(.28ورافالعددالمقترحألسئلماال تبار)

(فػػ مسػػتوىالتػػذرر،4،)(سػػؤاال28ًبلػػ )قػػد(أفعػػددأسػػئلماال تبػػار3)رقػػـضػػحمػػفالجػػدوؿوويت
ف المستوياتالعليا.)6(وف مستوىالتطبيؽ،)9(و(ف مستوىالفهـ،9)و
تمػػتصػػيااماال تبػػارفػػ صػػورتهاألوليػػممػػفدػػوعاال تيػػارمػػف:اال تبػػارأسػػئلمصػػياام.1-3-5

إذاًمتعدد دػائ الشػؽوتعػدأسػئلماال تيػارمػفمتعػددمػفأر ػرأشػراؿاال تبػاراتالموضػوعيمشػيوع
ُاسػتعيفالرهرباءوالمغداطيس(،وقػد-)الطاقمفصل ف ماال تبارجميعالمفاهيـالمتضمدأسئلمتغط 

الشػؽاألوؿمػػفترػوف دػائ الشػؽ،(سػؤاال28ًلعلميػمفػ بدػاءاال تبػارالمرػوفمػف)بقائمػمالمفػاهيـا
تفسػػيراتمحتملػػمللشػػؽاألوؿمدهػػامالشػػؽال ػػاد أربعػػتضػػمفبػػدائؿمدهػػابػػديؿواحػػدصػػحيحومأربعػػ

هوالتفسيرالعلم السليـ.رابع ال مبديلموتفسير
 األوؿوالتفسيراتالعلميمف الشؽال اد علذ:الشؽف ف تحديدالبدائؿاألربعمعتمداوقد

للصؼالرابعاألساس .دهاإذإ برةالباح م - تعمؿرمعلمملمادةالعلـو
ذويال بػػرة - مػػف(7)قائمػػمالمفػاهيـالموجػػودةفػػ الفصػػليفعلػػذإذٌوزعػػتاالسػتعادمبمعلمػػ العلػػـو

 .هاعدتالميذهـمعلم هذرالمادةوطلبإليهـتحديدبعضالتصوراتالبديلمالت يحملها



72 
 

الصػػؼال ػػامساألساسػػ ممػػفأدهػػواتالميػػذمػػف(تلميػػذا15ً)قامػػتالباح ػػمبمقابلػػمإذالمقػػابالت -
العلمػػ علػػذالتلميػػذوتررػػهيتحػػدثعدػػهبحريػػم، دراسػػمالفصػػليف،وتم لػػتالمقابلػػمفػػ عػػرضالمفهػػـو

ومف الؿتحليؿاشجاباتتـرصػدبعػضالتصػوراتالبديلػمالتػ ،ومف ـطرحبعضاألسئلمحوله
 اال تباريم.المفرداتبهاف صيااميفاستع

عبػػػدالسػػػالـذالدراسػػػاتوالبحػػػوثالتربويػػػمواال تبػػػاراتالتش يصػػػيمللمفػػػاهيـردراسػػػماالطػػػالععلػػػ -
(ودراسػػم2006Qnder, & Geban,)قدػػديروجيبػػاف(ودراسػػم2008)(ودراسػػمالداشػػري2005)

  (.Cetin et al,2004)وأ ريفسيتف
 اال تباريممايل :األسئلمأ داءصيااموع رُوقد
 اللغويموالعلميموشاململلمحتوىالعلم الم تار.تيفسليمممفالداحياألسئلمأفتروف
 محددةوواضحمو اليممفالغموض.األسئلمأفتروف
 قيسه)تذرر،فهـ،تطبيؽ،مستوياتعليا(.يللمستوىالذيسؤاؿادتماءرؿ
 بدائؿلتقليؿالت ميف.ممفمقدممتتبعهاأربعسؤاؿتروفرؿيأف
 تالميذللالزمد والعقل ييفاال تباريممداسبمللمستوئلماألسأفتروف.
 وأف،أفتروفالبدائؿواضحمومتجادسممعالمقدمموأفيروفمػفهػذرالبػدائؿبػديؿواحػدصػحيح

.تالميذالتروفبقيمالبدائؿمحتملمالصحممفوجهمدظر
 (.4-3-2-1األرقاـ)ث(أماالتفسيراتفتن ذ-ت-ب-تن ذبدائؿالشؽاألوؿاألحرؼ)أأف
 بيادػػات-1فهػػـالمطلػػوبمػػفاال تبػػاروتشػػمؿ:تالميػػذالتقػػديـمجموعػػممػػفالتعليمػػاتتسػػهؿعلػػذ

إعطػػاءفرػػرةعػػفتعليمػػاتاال تبػػار:-2،(الشػػعبم-المػػادة-الصػػؼ-المدرسػػم-أوليػػمعػػفالتلميذ)االسػػـ
م اؿتوضيح .-3،طريقماشجابم

علذمجموعممفُعرض:بعداالدتهاءمفصيااماال تباربصورتهاألوليمصدؽاال تبار.1-3-6
صػػيفص تالعلػوـ،باشضػػافمإلػػذمتعلػػيـالمحرمػيفمػػفذوياال تصػػاصفػػ مجػاؿالمدػػاهجوطرائػػؽ

ذويال برةعلذف مجاؿالفيزياءو  وذلؾشبداءرأيهـفيهمفحيث:؛مجموعممفمعلم العلـو
 .المعرفيمتهداؼلمدىتم يؿاال تبار -
 اال تبارللمحتوى.أسئلممدىتغطيم -
 اال تبار.أسئلممدىصحمصياام -
 اال تبار.أسئلممفسؤاؿممبدائؿرؿءمال -
 صالحيماال تبارللتطبيؽ. -
ضافته. -  مايمرفحذفهوا 

 :اآلتيموقدجاءتتوجيهاتالسادةالمحرميفف الدواح 
الصؼالرابعاألساس .تالميذبعضاألسئلملتصبحمداسبملمستوىتعديؿ -
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تعديؿبعضاألسئلملتصبحمداسبمللمستوياتالمعرفيمالت تم لها. -
 بعضاألسئلمطويلمومفاألفضؿا تصارها. -
بعضالصورالتوضيحيملبعضأسئلماال تبار.إضافم -
بالدقماللغويم.ذاتاال تبارأسئلم -

 للتطبيؽ.قابالًاال تباربحيثأصبحف ضوءالمالحظاتالسابقمالتعديالتالالزمموُأجريت
(درجػمرحػد0(درجمرحػدأعلػذو)56تتراوحقيممدرجاتاال تباربيف):تصحيحاال تبار.1-3-7

أددذ،بحيثيحصػؿالتلميػذعلػذدرجتػيفللسػؤاؿالواحػدإذاأجػابإجابػمصػحيحمعلػذالشػقيفاألوؿ
ويحصػػؿعلػػذدرجػػمواحػػدةإذاأجػػابإجابػػمصػػحيحمعلػػذالشػػؽاألوؿو اطئػػمعلػػذالشػػؽ، وال ػػاد

ال ػػػاد ،واليحصػػػؿعلػػػذأيدرجػػػمإذاأجػػػابإجابػػػم اطئػػػمعلػػػذالشػػػؽاألوؿوصػػػحيحمعلػػػذالشػػػؽ
العلمػػػ المػػػرادإرسػػػابهإذلشػػػقيف،لورػػػذلؾإذاأجػػػابإجابػػػم اطئػػػم،ال ػػػاد  يحػػػددالشػػػؽاألوؿالمفهػػػـو

ال تيػػػارهػػػذاالشػػػؽأهميػػمربيػػػرة،أمػػػاالشػػػؽال ػػاد فيعطػػػ تفسػػػيراًلفػػػإفبصػػػورةصػػػحيحملػػذاتالميػػذلل
العلم . المفهـو

 التجربماالستطالعيملال تبار.1-3-8
الصػػؼتالميػػذمػػفوتلميػػذة(تلميػػذا38ًالتجربػػماالسػػتطالعيملال تبػػارعلػػذعيدػػممؤلفػػممػػف)جريػػتأُ

فػػ بدايػػمالعػػاـالدراسػػ وذلػػؾفػػ مديدػػمجبلػػمالػػديفالقسػػاـفػػ مدرسػػمالشػػهيدعػػزال ػػامساألساسػػ 
بهدؼ:

حسابمعامؿال باتلال تبار.-1
اال تبار.ألسئلمتحديدمعامالتالسهولموالصعوبم-2
اال تبار.ألسئلمتمييزالتتحديدمعامال-3
لتطبيؽاال تبار.-4 تحديدالزمفالالـز

المجموعػػػماالسػػػتطالعيمال تبػػػارالتصػػػوراتالبديلػػػمبصػػػورته(دتػػػائجتالميػػػذ4ويوضػػػحالملحػػػؽرقػػػـ)
األوليم.

والتػػ يمرػػف،طريقػػمالتجزئػػمالدصػػفيملال تبػػارُاسػػت دمتولحسػػابال بػػات:حسػػابمعامػػؿال بػػات .1
ال بػػاتباسػػت داـمعادلػػمسػػبيرمافوُحسػػب،مػػف اللهػػاتحديػػدالحػػداألعلػػذلمعامػػؿ بػػاتاال تبػػار

التػ يمرػف (Alpha Cronbach)جت دمتطريقمألفاررودباسرمااُ(،Sperman Praon)براوف
(4)رقـلمعامؿ باتاال تبار،رماهومبيفف الجدوؿالدديامف اللهاحسابالقيمم

معامؿسبيرمافبراوفومعامؿألفاررودباجدتائج باتاال تباروفؽ(4الجدوؿ)
 االخزجبر

 كزَٔجبجيعبيم أنفب  يعبيم سجيزيبٌ ثزأٌ

0.96 0.90 
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(وتعبػػر0.96(و)0.90مػػؿ بػػاتاال تبػػارتتػػراوحبػػيف)(أفقيمػػممعا4)رقػػـالحػػظمػػفالجػػدوؿيُو
لال تباريمرفاالعتمادعليهف تحقيؽالهدؼالذيوضعمفأجله.هذرالقيـعف باتعاؿٍ

:وتعدػ الدسػبمالمئويػملعػدداألفػرادالػذيفأجػابواتحديدمعامالتالسهولموالصعوبملمفػرداتاال تبػار
مػفتالميػذبحيثيتمرفجميػعالروفسهالًيالالذيوهالمداسبوالسؤاؿالسؤاؿإجابمصحيحمعلذ
(45صػػ،2001،جػالؿ)رفإالعػددقليػؿمػفاشجابػمعليػهبحيثاليػتماًروفصعبياشجابمعليه،أو

األسػػػئلمذاتالصػػػعوبمالمداسػػػبم،وحػػػذؼاألسػػػئلموالغايػػػممػػػفحسػػػابمعامػػػؿالصػػػعوبمهػػػوا تيػػػار
 :اآلتيمبالمعادلماألسئلممعامؿصعوبمُحسبوقد،أوالسهلمجداًالصعبمجداً


 مجموعدرجاتالسؤاؿف المجموعتيفمعامؿالصعوبم=

(82-81ط ،2008)العزاوي،درجمالسؤاؿ×تالميذعددال


تقتػربألدهػاجيػدةوجميعهػاقػيـ(640.(و)0.48)تتػراوحبػيفاألسػئلمأفمعػامالتصػعوبموحظلُػوقد
 بلػػ األسػػئلموأفمتوسػػطمعامػػؿصػػعوبم(،149طــ ،2008الربيسػػ وربيػػع،)حسػػب) 500.مػف)

:معامػؿالسػهولم=وفؽفقدُحسب،أمامعامؿالسهولماألسئلم(وعلذذلؾتـاالحتفاظبجميع0.57)
 (.0.43السهولم)تمعامؿالصعوبموقدبل متوسطمعامالػػػػػػػػػ1

.ضطرلحذؼأيمدهادالصعوبموالسهولمولـف ارمتوسطماال تبأسئلممماسبؽدجدأف
علػػذالسػػؤاؿمعامػػؿالتمييػػزلمعرفػػممػػدىقػػدرةُيحسػػب:معػػامالتتمييػػزالمفػػرداتلال تبػػارتحديػػد .2

ممػايتػػيحوالمفحوصػيفالػذيفأظهػػرواأداءضػعيفاًالتمييػزبػيفالمفحوصػػيفالػذيفأظهػرواأداءحسػػداً
 :اآلتيمالمعادلمُاست دمتمعاال تبارررؿ،ولحسابمعامالتالتمييزالسؤاؿمعرفممدىتجادس

 
 مجموعدرجاتالفئمالدديا-مجموعدرجاتالفئمالعليامعامؿالتمييز=

(79ط ،2008)العزاوي،ف الفئمتالميذعددال×درجاتالسؤاؿ


)الربيسػػ وربيػػع،جػػداًجيػػدةوتعػػدقيمػػًا(0.52)و(0.34أفمعػػامالتالتمييػػزتتػػراوحبػػيف)وحظلُػػوقػػد
(وبػذلؾلػـتحػذؼأيمػف0.44ررػؿبلػ )لتسػئلموأفمتوسػطمعػامالتالتمييػز(،152ط ،2008

أسػػئلممػػفسػػؤاؿ(معامػػؿالصػػعوبموالسػػهولموالتمييػػزلرػػؿ5)رقػػـويوضػػحالجػػدوؿ،مفػػرداتاال تبػػار
اال تبار.
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اال تبارأسئلممفسؤاؿ(معامالتالصعوبموالسهولموالتمييزلرؿ5الجدوؿ)
رلى 

 انسؤال

يعبيم 

 انصعٕثخ

يعبيم 

 انسٕٓنخ

يعبيم 

 انزًييش

رلى 

 انسؤال

يعبيم 

 انصعٕثخ

يعبيم 

 انسٕٓنخ

يعبيم 

 انزًييش

1 0.6 0.4 0.47 15 0.56 0.44 0.39 

2 0.53 0.47 0.34 16 0.59 0.41 0.44 

3 0.48 0.52 0.34 17 0.56 0.44 0.5 

4 0.56 0.44 0.44 18 0.52 0.48 0.36 

5 0.63 0.37 0.42 19 0.59 0.41 0.39 

6 0.61 0.39 0.44 20 0.6 0.4 0.47 

7  0.61 0.39 0.39 21 0.56 0.44 0.44 

8 0.57 0.43 0.42 22 0.63 0.37 0.47 

9 0.51 0.49 0.44 23 0.57 0.43 0.42 

10 0.56 0.44 0.44 24 0.53 0.47 0.44 

11 0.6 0.4 0.47 25 0.56 0.44 0.44 

12 0.64 0.36 0.5 26 0.6 0.4 0.47 

13 0.61 0.39 0.39 27 0.51 0.49 0.5 

14 0.59 0.41 0.44 28 0.51 0.49 0.52 

 0.57ِزٍٛؾ ِؼبِالد اٌظؼٛثخ= 

 0.43ِزٍٛؾ ِؼبِالد اٌٌَٙٛخ= 

 0.44ِزٍٛؾ ِؼبِالد اٌز١١ّي= 

لال تبػػارت .3 لتطبيػػؽاال تبػػاربحسػػابالفػػرؽبػػيفادتهػػاءأوؿُحػػدد:حديػػدالػػزمفالػػالـز الػػزمفالػػالـز
للتطبيػؽبتلميذوادتهاءآ رتلميػذ ػالؿتطبيػؽالتجربػماالسػتطالعيم. (50)وقػدتحػددالػزمفالػالـز

(الصػػػورةالدهائيػػمال تبػػػارالتصػػػورات5ويوضػػػحالملحػػؽرقػػػـ).دقػػػائؽلقػػراءةالتعليمػػػات(10)دقيقػػم+
 البديلم.

 

  مج التعميمي.البرنا2
بذلؾالقياـبماينت :تطل،و،أعدتدروسالفصليفوفؽدموذجالتعلـالبدائ 

تضػػمف طػػمتعلػػيـالمحتػػوىوفقػػًالهػػذرالطريقػػم،ويرػػوفيعػػددليػػؿللمعلػػـ:أُإعػػداددليػػؿالمعلػػـ.2-1
بػػهالمعلػػـفػػ أ دػػاءقيامػػهبتجريػػبالدراسػػم وشعػػداددليػػؿالمعلػػـاتبعػػتال طػػوات.بمدزلػػممعيػػاريلتػػـز

اآلتيم:
علذبعضالدراساتالت تداولتموضوعإعدادالدروسوفؽدموذجالتعلـالبدػائ االطالع.2-1-1

(ودراسػػػػػمالسػػػػػيد2007(ودراسػػػػػمعبػػػػػداهلل)2006عػػػػػودة)(ودراسػػػػػمأبػػػػػ 2008ردراسػػػػػمشػػػػػرؼالػػػػػديف)
 (.2003والدوسري)

 .رتهاوزارةالتربيملمادةالعلوـالت أصداالطالععلذأدلمالمعلـ.2-1-2
 اشتمؿدليؿالمعلـعلذالعداصراآلتيم:.عداصرالدليؿ:2-1-3
 مقدمػػمالػػدليؿ:وتتضػػمفتعريفػػًابنهػػداؼالػػدليؿ،وال طػػواتالتػػ علػػذالمعلػػـاالسترشػػادبهػػاوفقػػًا

 لدموذجالتعلـالبدائ .
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 نت :دروسالفصليف:وتضمفرؿدرسمفالدليؿعلذماي 
 معلوماتأساسيم:تتضمفالمعلوماتالدظريمالضروريمللدرس.-
األهداؼالتعليميمللدرس:وتتضمفتحديداألهػداؼالتعليميػمالتػ يتوقػعمػفالتلميػذأفيرػوفقػادرًا-

 علذتحقيقهاف دهايمعمليمالتعليـ.
عليػػػهمراحػػػؿدمػػػوذجالػػػتعلـالمػػػواداألدواتالالزمػػػملتعلػػػيـرػػػؿدرس:دظػػػرًاألفاألسػػػاسالتػػػ - تقػػػـو

عػػدتالوسػػائؿمعرفػػمالمطلوبػػم،أُمالتػػ يتوصػػؿمػػف اللهػػاالتلميػػذإلػػذالالبدػػائ هػػواألدشػػطمالحسػػي
واألدواتالالزمػػمالمالئمػػمللموضػػوعاتالمدروسػػملرػػؿمجموعػػممػػفالتالميػػذبمػػايسػػاعدعلػػذتدفيػػػذ

 الموضوعاتف إطارتعاود وعمل .
 وفؽمراحؿدموذجالتعلـالبدائ . طمسيرالدرس-
رضعلػػذمجموعػػممػػفالمحرمػػيفالصػػورةالدهائيػػمللػػدليؿ:بعػػداالدتهػػاءمػػفإعػػدادالػػدليؿُعػػ.2-1-4

لمعرفمآرائهـفيهمفحيث:
 مدىمطابقمإعدادالدليؿوفقًالدموذجالتعلـالبدائ .-
 مدىمالءمماألهداؼلتحقيقهاباست داـالدموذج.-
 ءمتهلمستوىالتالميذ.مدىمال-
 الدقمالعلميم.-
 مالءممالدليؿلتحقيؽأهداؼالفصليف.-

بعػضاألدشػطملتتداسػبمػعأهػداؼوُعدلتبعضاألهداؼُايرتوبعدعرضالدليؿعلذالمحرميف
.جريػتالتعػديالتووضػعالػدليؿفػ صػورتهالدهائيػم،وقػدأُمعأهداؼدموذجالتعلـالبدائ الفصليفو

 (دليؿالمعلـللتعليـباست داـدموذجالتعلـالبدائ .6ويوضحالملحؽرقـ)
عػػداددليػػؿ:إعػدادأوراؽعمػػؿالتالميػذ.2-2 تػػنت هػػذرال طػوةبعػػدالقيػاـبتحليػػؿالفصػػوؿالدراسػيم،وا 

 :اآلت مراعاةتوشعدادأوراؽعمؿالتالميذتم.المعلـ
أوراؽعمػػؿالتالميػػذالتػػ يػػتـإعػػدادهاللتعلػػيـباسػػت داـأهػػداؼأوراؽعمػػؿالتالميػػذ:تهػػدؼ.2-2-1

دمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ إلػػذتحديػػداألدشػػطموالمهػػاـالتػػ علػػذالتلميػػذالقيػػاـبهػػا ػػالؿرػػؿمرحلػػممػػف
مراحؿالدموذج.

الرهربػػػػػػػاء-أوراؽعمػػػػػػػؿالتالميػػػػػػػذلوحدت )الطاقػػػػػػػمُأعػػػػػػػدتعداصػػػػػػػرأوراؽعمػػػػػػػؿالتالميػػػػػػػذ:.2-2-2
 دمهاالتلميػػذأ دػػاءالػػتعلـباسػػت داـدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ ،وقػػدتضػػمدترػػؿورقػػموالمغدػػاطيس(ليسػػت

جػػراء(،رمػػاتضػػمدتات ػػاذاش-تػػراحالحلػوؿوالتفسػػيراتاق-االسترشػػاؼ-المراحػؿاألربػػعللدموذج)الػػدعوة
رؿورقمعمؿ:عدوافالدرس،اسـالتلميذ،اسـالمجموعػم،تػاريخاليػوـ،توجيهػات اصػمبرػؿمرحلػم

 مفمراحؿالدرس.
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علػػػػذمجموعػػػػممػػػػفُعرضػػػػتلصػػػػورةالدهائيػػػػملػػػػتوراؽ:بعػػػػداالدتهػػػػاءمػػػػفإعػػػػداداألوراؽ.ا3-2-2ا
.،ومدىمطابقتهالدموذجالتعلـالبدائ ودقتهاالعلميمصالحيتهالتبييفالمحرميف

عمػؿ(أوراؽ7للتطبيػؽ،ويوضػحالملحػؽرقػـ)صػبحتأوراؽالعمػؿوالػدليؿصػالحموف ضػوءذلػؾأ
مػػفتالميػػذالصػػؼالرابػػعبعػػضالػػدروسعلػػذعيدػػمُجربػػتالتالميػػذوفػػؽدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ ،وقػػد

 لتعرؼ:األساس 
مدىاستجابمالتالميذلتجريبالدراسم.-
تدشطم.العرضلتدظيـوالمدىمالءممأسلوب-
 بعضالصعوباتالت قدتعترضتطبيؽالتجربمعلذالتالميذ.-

 :اآلت إلذلرراسالدشاطالتوصؿمف الؿالتطبيؽاالستطالع وقدتـ
 .تفاعؿالتلميذمعاألدشطمالت يتضمدهاالرراس 
 إليهفهـالتلميذلمحتوىاألدشطمالت قدمت.
 حتذيسهؿسيرالدرس.ضبطًاجيداًضبطمجموعاتاألدشطم
 إيجابيم.مشاررمالحرصعلذمشاررمجميعالتالميذف المجموعم
 

 امجتما الدراسة وعينته.2
الصػػػؼالرابػػػعاألساسػػػ فػػػ مػػػدارسمحافظػػػمالالذقيػػػمللعػػػاـتالميػػػذتػػػنلؼمجتمػػػعالدراسػػػممػػػف

قصػػػديمأمػػػاعيدػػػمالدراسػػػمفرادػػػتعيدػػػم.(تلميػػػذًاوتلميػػػذة19551وعػػػددهـ)،2012-2011اٌلهاٍـــٟ
-)االشػػتراريمفهمػػامدرسػػتامدرسػػتاا تيرتفػػ،مديدػػمجبلػػمالتعلػػيـاألساسػػ فػػ مػػفمػػدارسيػػرتا ت

،رػػػ دضػػػمفأفالمجمػػػوعتيفمػػػفبيئػػػمواحػػػدةواال تيػػػاررػػػافقصػػػدياً ،ومدرسػػػمشػػػعبافسػػػعيدياسػػػيف(
دفسػػه،اليػػوـفػػ المدرسػػتيفإلػػذالوصػػوؿعليهػػايسػػهؿممػػاالباح ػػمسػػرفمرػػافمػػفالمدرسػػتيفولقػػرب
ومػػفللتجربػػمالزمدػػ بالبردػػامجتقيػػدهامػػفللتنرػػدالضػػابطمالمجموعػػممتابعػػممػػفتػػتمرفحتػػذوذلػػؾ

ا تيػػػػػاراًفمػػػػػفرػػػػػؿمدرسػػػػػما تيػػػػػرتشػػػػػعبتافػػػػػ الحصػػػػػصمػػػػػعالمجموعػػػػػمالتجريبيػػػػػم، ػػػػػـالتػػػػػزامف
موزعػمفػ تلميػذًاوتلميػذة(73مدرسماالشػتراريمالتػ تم ػؿالمجموعػمالضػابطموتترػوفمػف))اًعشوائي
ومدرسػػمتلميػػذًاوتلميػػذة،(37الفصػػؿال ػػاد )ضػػـو،تلميػػذًاوتلميػػذة(36الفصػػؿاألوؿ)ضػػـ،فصػػليف

مػوزعيففػ وتلميػذة(تلميػذا70ًوتترػوفمػف)،الشهيدشعبافسػعيدياسػيفوتم ػؿالمجموعػمالتجريبيػم
،مػػعالعلػػـوتلميػػذة((تلميػػذا34ًوضػػـالفصػػؿال ػػاد )،وتلميػػذة(تلميػػذا36ًالفصػػؿاألوؿ)ضػػـفصػػليف

وذلػػػػؾبسػػػػببتغيػػػػبهـعػػػػفالتطبيػػػػؽالبعػػػػديرلتيهمػػػػالمجمػػػػوعتيففػػػػ اتالميػػػػذعػػػػددمػػػػفالسػػػػتبعداُأدػػػػه
،علمػػًاأدػػهتػػـأولعػػدـالجديػػمفػػ التعامػػؿمػػعاال تبػػارـالػػتعلأ دػػاءعمليػػمفػػ أوتغيػػبهـ،لال تبػػار

فػػػػ التطبيػػػػؽالقبلػػػػ ال تبػػػػارحسػػػػابدرجػػػػاتهػػػػؤالءالتالميػػػػذفػػػػ أ دػػػػاءحسػػػػابترػػػػافؤالمجمػػػػوعتيف
(يوضحمواصفاتعيدمالدراسم:6)رقـوالجدوؿ.التصوراتالبديلم
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(مواصفاتعيدمالدراسم6جدوؿ)
 انزعهيىطزيمخ  انعذد انزجزيجي انعذد انكهي انفصم انذراسي اسى انًذرسخ انًجًٕعخ

 ّٔٛمط اٌزؼٍُ اٌجٕبئٟ 36 38 4/1 شؼجبْ ٍؼ١ل ٠ب١ٍٓ اٌزغو٠ج١خ

4/2 37 34 

 اٌَبئلحاٌطو٠مخ  37 40 4/1 االشزواو١خ اٌؼبثطخ

4/3 37 36 

  143 152  اٌّغّٛع

:أجريتال طواتاآلتيمولضمافالترافؤبيفأفرادالمجموعتيفالضابطموالتجريبيم
إهماؿالجدس .1
وقامػػػت،المجموعػػػمالتجريبيػػمباسػػػت داـدمػػػوذجالػػػتعلـالبدػػػائ باششػػػراؼعلػػػذتعلػػػـقامػػتالباح ػػػم .2

 ريجػػػمالصػػؼأفمعلمػػممػػػعالعلػػـ،السػػائدةالمجموعػػػمالضػػابطمبالطريقػػمبتعلػػيـمعلمػػمالصػػؼ
 تنهيؿف التعليـالمفتوح.تعميؽالمعهدإعدادالمعلميف ـ ضعتلبردامج

بمضػػػموفالفصػػػليفمػػػعإضػػػافمبعػػػضالمعلومػػػاتلتوضػػػيحالمفػػػاهيـالتعلػػػيـااللتػػػزاـأ دػػػاءعمليػػػم .3
 الجديدةوايرالواضحمف رتابالتلميذ.

الطاقمف المجموعتيفالتجريبيموالضابطمبالتعاوفمعمعلمت الصفوؼف فصؿـتـتنجيؿتعل، .4
نت بدايػػػمالفصػػػؿالدراسػػػ يػػػالطاقػػػمفصػػػؿأفمػػػعالعلػػػـ،وقػػػتتطبيػػػؽالتجربػػػمإلػػػذالمجمػػػوعتيف

 الرتاباأل رى.فصوؿالطاقممستقؿعففصؿألفال اد ،وأفذلؾاليو رعلذسيرالمدهاج
تػػـاسػػت داءبعػػضالػػدروسمػػػفالفصػػليفالمػػذروريفمػػفا تبػػػارالتصػػوراتالبديلػػمومػػفالبردػػػامج .5

بتقػديـهػذراقامتػومعلمػمالصػؼوذلؾلعػدـاحتوائهػاعلػذمفػاهيـأساسػيم،ولرػفالباح ػمالتعليم 
 الدروس.

مػػػتالباح ػػػمللتنرػػػدمػػػفترػػػافؤالمجمػػػوعتيفالتجريبيػػػموالضػػػابطمفػػػ ا تبػػػارالتصػػػوراتالبديلػػػمقا .6
(دتػػػائج7ويوضػػػحالجػػػدوؿرقػػػـ).علػػػذالمجمػػػوعتيفالتجريبيػػػموالضػػػابطمبتطبيػػػؽاال تبػػػارقبليػػػاً

 التطبيؽ
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ف المجموعتيفالتجريبيمتالميذدرجاتال (لداللمالفروؽبيفمتوسطt-test(قيـ)7جدوؿ)
 والضابطمف التطبيؽالقبل ال تبارالتصوراتالبديلم

اخزجبر 

انزصٕراد 

انجذيهخ 

 ٔيسزٕيبرّ

االَذزاف  انًزٕسظ انًجًٕعخ

 انًعيبري

 Leveneاخزجبر انذبنخ

 نهزجبَس
 هخ( نهعيُبد انًسزم(t-testاخزجبر

F Sig t 

 انًذسٕثخ

درجخ 

 انذزيخ

يسزٕٖ 

انذالنخ 

Sig 

االفزجبه 

 وىً

 0.471 150 0.722 0.90 2.91 رغبٌٔ 6.31 24.37 رغو٠ج١خ

ػــــــــــلَ  4.86 23.71 ػبثطخ

 رغبٌٔ

0.720 139.01 0.473 

َِزٜٛ 

 اٌزنوو

 0.429 150 0.793 0.819 0.52 رغبٌٔ 1.47 4.20 رغو٠ج١خ

ػــــــــــلَ  1.42 4.01 ػبثطخ

 رغبٌٔ

0.793 149.42 0.429 

َِزٜٛ 

 اٌفُٙ

 0.929 150 0.090 0.109 2.60 رغبٌٔ 2.76 8.38 رغو٠ج١خ

ػــــــــــلَ  2.14 8.35 ػبثطخ

 رغبٌٔ

0.090 139.49 0.929 

َِزٜٛ 

 اٌزطج١ك

 0.522 150 0.641 0.062 3.54 رغبٌٔ 2.64 7.52 رغو٠ج١خ

ػــــــــــلَ  2.08 7.27 ػبثطخ

 رغبٌٔ

0.639 140.69 0.524 

 اٌَّز٠ٛبد

 اٌؼ١ٍب

 0.569 150 0.570 0.066 3.43 رغبٌٔ 2.21 4.26 رغو٠ج١خ

ػــــــــــلَ  1.84 4.07 ػبثطخ

 رغبٌٔ

0.569 143.81 0.570 

(:7رقـ)دالحظمفالجدوؿ
مسػتوىمػفأربػرللتجػادس (Levene)ليفػيفا تبػارفػ  (Sig)الحقيقيػمالداللػممسػتوىقيمػمأف-

تجػػػادسعلػػػذيػػػدؿممػػػاررػػػؿ،اال تبػػػاروفػػػ اال تبػػػارمسػػػتوياتجميػػػعفػػػ (0.05)المػػػن وذالداللػػػم
ا تبػػػارمػػػفاألوؿالسػػػطرد تػػػارلػػػذلؾووفقػػػاًوالضػػػابطم،التجريبيػػػمالمجمػػػوعتيففػػػ تالميػػػذالدرجػػػات

(t-test)المستقلمللعيدات.
الداللػػممسػػتوىمػػفأربػػرالمسػػتقلمللعيدػػات( t-test)ا تبػػارفػػ الحقيقيػػمالداللػػممسػػتوىقيمػػمفأ-

وجػودعػدـإلػذيشػيرمػا،ررػؿاال تبػاروفػ اال تبارمستوياترؿف وذلؾ(Sig> 0.05)المن وذ
بػػػػيفمتوسػػػػطاتدرجػػػػاتالمجموعػػػػمالتجريبيػػػػمومتوسػػػػطاتدرجػػػػاتالمجموعػػػػمإحصػػػػائياًدالػػػػمفػػػػروؽ

(عليػػامسػػتويات–تطبيػػؽ-فهػػـ-تػػذرر)لال تبػػارالمعرفيػػمالمسػػتوياتمػػفمسػػتوىرػػؿ فػػالضػػابطم
وفػ يتضػمدها،التػ المسػتوياتوفػ ررػؿاال تبػارفػ المجمػوعتيفأفػرادترافؤعلذدليالًيعدوالذي
المتم ػؿالمسػتقؿالمتغيػرإلػذالتعلػيـبعػدالمجمػوعتيفبػيفيدػتجقدالذيالفرؽإرجاعيمرفهذاضوء

.البدائ التعلـبدموذج
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وذلػػؾ21/5/1220إلػػذ18/4/1220وقػػداسػػتغرؽتطبيػػؽتجربػػمالدراسػػمفتػػرةزمديػػمممتػػدةمػػف
(8رقـ)ضمفبردامجزمد يوضحهالجدوؿ

الميداديمللمجموعتيفالضابطموالتجريبيم(البردامجالزمد شجراءالتجربم8جدوؿ)
 انفززح انشيُيخ انًٕضٕع

 18/4/2012 اٌزغوثخ االٍزطالػ١خ

 22/4/2012 اٌزطج١ك اٌمجٍٟ

 16/5/2012 - 24/4/2012 رؼ١ٍُ اٌفظ١ٍٓ

 21/5/2012 اٌزطج١ك اٌجؼلٞ ٌالفزجبه

أ دػػاءالقيػػاـتيػػماألمػػوراآلوعيػػترُوأسػػبوعيًا،بواقػػع ػػالثحصػػصالتعليمػػ وقػػدتػػـتطبيػػؽالبردػػامج
بعمليمالتعليـ:

.التعليميملتدشطمالتعليميموالمراحؿتدظيـوقتالحصمتبعاً -
أ داءالقياـباألدشطمومداقشتها.ف ترويفمجموعاتتعاوديم -
 علذالمداقشموالتعاوففيمابيدهـ.تالميذتشجيعال -
مػعالعلػـأدػهفػ ،تعليميػمفػ المجمػوعتيفرلتيهمػاعدـتجاوزالمدةالمحػددةللػدرسالواحػدحصػم -

بإاداءالدرسباألدشطماش رائيػم،وذلػؾ حاؿادتهاءالدرسف المجموعمالضابطمرادتالمعلممتقـو
 حتذيتـضبطالوقتالم صصلرؿدرسف المجموعتيف.



 منهج الدراسة .4
التصػػػوراتالبديلػػػموذلػػػؾلتحديػػػدهػػػػذراسػػػت دـالمػػػدهجالوصػػػف التحليلػػػ لتحليػػػؿدتػػػػائجا تبػػػار

ست دـالمػدهجشػبهالتجريبػ لدراسػمأ ػردمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ تعػديؿاُوالتصوراتودسبشيوعها،
ضػػابطم(-التصػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـالعلميػػممػف ػػالؿالمقاردػػمبػػيفدتػائجمجمػػوعت الدراسػػم)تجريبيم

-المجمػوعتيف)تجريبيػموواست دـالتصميـالتجريبػ ذ،البديلمف التطبيؽالبعديال تبارالتصورات
 اال تبارالقبل البعدي.وابطم(ذض


 إجراءات الدراسة .5
مفأجؿالتطبيؽالميداد لتجربمالدراسم:اآلتيمال طواتجريتأُ
يهػالحصوؿعلذموافقممديريمالتربيػمفػ محافظػمالالذقيػمللػد وؿإلػذالمػدارسالتػ وقػععل.ا5-1

اال تياروتطبيؽالدراسمفيها)عيدمالدراسم(.
معمعلم المادةواللقاء،هدؼالدراسملإلدارةوتوضيحزيارةالمدارسالت وقععليهااال تيار،.5-2

 لالتفاؽعلذال طمالزمديملعمليمالتعليـ.
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علذرػؿمػفالمجمػوعتيفالتجريبيػموالضػابطمفػ الفصػؿتطبيؽا تبارالتصوراتالبديلمقبلياً.5-3
.22/4/2012ف 2011/2012الدراس ال اد للعاـالدراس 

دمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ أوراؽالعمػػؿالمعػػدةوفػػؽ.تػػدريبتالميػػذالمجموعػػمالتجريبيػػمعلػػذتطبيػػؽ5-4
علػذالتعامػؿمػعأوراؽالعمػؿميػذ،وذلػؾحتػذيعتػادالتالف)لـيعلمػابعػد(مػفمػادةالعلػوـعلذدرسي
 .23/4/2012و19/4/2012الحفاظعلذوقتالدرساألصل ،وتـالتدريبف يتـوبالتال 

بواقػػػع ػػػالثحصػػػص16/5/2012إلػػػذ24/4/2012تػػػرةالممتػػػدةمػػػفالفصػػػليففػػػ الفتعلػػػيـ.5-5
(.4،وفؽجدوؿزمد يوضحهالملحؽرقـ)أسبوعياً

 هابالبردامجالزمد للتجربم.دعفتعليـالمجموعمالضابطمللتنردمفتقيزيارةالمعلممالمسؤولم.5-6
 :اآلت المجموعمالتجريبيمبدموذجالتعلـالبدائ علذالشرؿتعليـ.5-7
 ف مجموعاتمفأجؿالقياـباألدشطموالمداقشمالجماعيم.تالميذتوزيعال-
 ه.يإعطاءفررةعفالدرسوالمفاهيـالمتضمدمف-
 تباعالتعليماتالت تتطلبهارؿمرحلم.التالميذتوزيعأوراؽالعمؿعلذال-
 تدفيذأدشطمرؿمرحلمومداقشتهاقبؿاالدتقاؿإلذالمرحلمالت تليها.تالميذالالطلبإلذ-
 .اًجيدإشرافاًعلذسيرالعمليمواالشراؼ،ـباألدشطمالمطلوبممدهتالميذالمتابعمقياـ-
علػػػذمسػػػتوىالمجموعػػػاتحتػػػذيػػػتـتالميػػػذعلػػػذمداقشػػػاتالدتػػػائجالتػػػ توصػػػؿإليهػػػاالشػػػراؼاش-

 التوصؿإلذالدتائجالصحيحموتعميمها.
تقػويـدهػائ بمدزلػمبالمرحلماأل يرةوه مرحلمات اذاشجراءالت تعػدتالميذعلذقياـالشراؼاش-

 للدرس.
.21/5/2012ف دياًتطبيؽا تبارالتصوراتالبديلمبع.5-8
 

 القوانين اإلحصائية المستخدمة .6
 مجموعممفالقواديفوالمعادالتاشحصائيمه :است دمت

(وذلؾبغيممقاردمالمتوسطات.Meanالمتوسطالحساب )-
 (لمعرفممدىتشتتالقيـحوؿمتوسطهاالحساب .Std. Deviation)االدحراؼالمعياري-
 (لعيدتيفمستقلتيف.Independent Samples Test) t  افزجبه-
 بعد(.-للمشاهدةالمزدوجمللعيدمالواحدة)قبؿ t (Paired Samples Test)ا تبار-
 الدسبالمئويملدسبالشيوع.-
 .لحساب باتاال تبار(،Sperman Praon)سبيرمافبراوف باتمعامؿ-
 (Alpha Cronbach)معامؿ باتألفاررودباج-
 (Sperman Praon)معامؿسبيرمافبراوف-
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(لمقاردػػػػػػػػػػػمدتػػػػػػػػػػػائجالتحليػػػػػػػػػػػؿبمسػػػػػػػػػػػتوىالداللػػػػػػػػػػػمSig.(2-tailed))مسػػػػػػػػػػػتوىالداللػػػػػػػػػػػمباتجػػػػػػػػػػػاهيف-
 (.0.05المفترض)

لـيتـرتابمأيمفالقواديفالسابقمألدهػامبرمجػمعلػذالحاسػباآللػ إذتمػتمعالجػمالدتػائجضػمف
(.SPSSالرزمماشحصائيم)

 

 أثناء تطبيق أدوات الدراسةفي الصعوبات التي واجهت الباحثة  .7
.التعليم ف التعامؿمعاال تبارومعالبردامجتالميذعدـجديمبعضال-
عدـتعاوفبعضمدراءالمدارسوالمعلماتمعالباح مبحجمأهميمالدروسأوأفهداؾمذاررةأو-

 ماشابه.
.الالزمملتقديـالدروسباست داـالدموذجالبدائ صعوبمتوفيربعضاألدوات-
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ىالفصلىالرابع
ىنتائجىالدرادظىومناقذتكا

مقدمم

ىأدئلظىالدرادظىوفرضواتكاىرناإلجابظى-1

الدتائجال اصمبسؤال الدراسماألوؿوال اد -1-1

الدتائجال اصمبسؤاؿالدراسمال الث-1-2

ال اصمبسؤاؿالدراسمالرابعالدتائج-1-3

ىمقترحاتىالدرادظ-2
 



84 
 

 مقدمة:
بيػػافأ ػػردمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـالعلميػػمإلػػذالدراسػػمتهػػدف

الدراسػمأجريػت،ومػفأجػؿالحصػوؿعلػذالدتػائجساسػ فػ مػادةالعلػوـالصػؼالرابػعاألتالميػذلدى
.اشجراءالمعالجماشحصائيملإلجابمعفأسئلمالدراسموا تبارصحمفروضهتمهيداًمالميدادي

 فرضياتهامناقشة اإلجابة عن أسئمة الدراسة و -0
 والثاني األول ي الدراسةالنتائج الخاصة بسؤال.0-0

الصػػػؼالرابػػػعاألساسػػػ عػػػفتالميػػػذمػػػاالتصػػػوراتالبديلػػػمالتػػػ يحملهػػػا:دػػػصالسػػػؤاؿاألوؿوال ػػػاد 
 ومادسبشيوعهذرالتصوراتلدىالعيدم؟الرهرباءوالمغداطيس(و-)الطاقمفصل مفاهيـ

ـ.ودسبشيوعهاقبؿعمليمالتعلالدراسم(التصوراتالبديلملدىعيدم9)رقـويوضحالجدوؿ
انكٓزثبء ٔانًغُبطيس( -هزصٕراد انجذيهخ عٍ انًفبْيى انعهًيخ انًزضًُخ في ٔدذري)انطبلخ( انُست انًئٕيخ ن>جذٔل)

 في االخزجبر انمجهينذٖ عيُخ انذراسخ 

رصٕر  انجذائم انسؤال انًفٕٓو

 ثذيم

رصٕر 

 س% د% ة% أ%   صذيخ

 %25.17 %74.82 25.87 26.57 25.17 22.37 1 انطبلخ

 %24.47 %75.52 25.17 32.16 24.47 18.18 2 انكيًيبئيخانطبلخ -انطبلخ انُٕٔيخ

انطبلخ -انطبلخ انذزاريخ

 انًيكبَيكيخ

3 20.97 22.37 27.27 29.37 70.62% 29.37% 

رذٕالد -انطبلخ انكٓزثبئيخ

 انطبلخ

4 22.37 26.57 27.97 24.47 72.02% 27.97% 

 %15.38 %84.61 16.78 15.38 30.76 34.96 5 انطبلخ انًخزشَخ-انطبلخ انذزكيخ

 %32.16 %67.83 32.16 34.96 8.3 24.47 6 يصذر طبلخ اإلَسبٌ

انسخبٌ -انطبلخ انشًسيخ

 انشًسي

7 22.37 25.87 26.57 25.17 74.82% 25.17% 

 %21.67 %78.32 20.97 21.67 15.38 41.95 8 انخهيخ انكٓزضٕئيخ

 %27.27 %72.72 18.88 13.98 27.27 39.86 9 انطبلخ انًزجذدح

 %18.18 %81.81 21.67 18.18 42.65 17.48 10 طبلخ انزيبح

 %31.46 %68.53 31.46 17.48 20.27 30.76 11 طبلخ انًيبِ انجبريخ

 %25.17 %74.82 17.48 33.56 25.17 23.77 12 يكَٕبد انذارح انكٓزثبئيخ

 %35.66 %64.33 22.37 18.88 23.07 35.66 13 انذارح انكٓزثبئيخ

 %43.35 %56.64 14.68 43.35 18.18 23.77 14 انذارح انًفزٕدخ-انذارح انًغهمخ

 %16.87 %83.21 16.78 13.98 31.46 37.76 15 رزكيت انذارح

 %14.68 %85.31 21.67 16.08 47.55 14.68 16 دارح انزٕاسي-دارح انزسهسم

انزذٕل في إضبءح يصجبدي 

 ٔدارح انزٕاسيدارح انزسهسم 

17 25.87 20.97 23.77 29.37 79.02% 20.97% 

جٓخ انزيبر انكٓزثبئي ضًٍ 

 انذارح

18 35.66 32.16 20.97 11.18 67.83% 32.16% 

االسزخذاو اآليٍ نهزيبر 

 انكٓزثبئي

19 18.18 31.46 29.37 20.97 68.53% 31.46% 

 %25.87 %74.12 20.27 31.46 22.37 25.87 20 انصعك انكٓزثبئي-انصبعمخ

انُبرجخ عٍ انزيبر األخطبر 

 انكٓزثبئي

21 27.97 16.78 34.96 20.27 79.72% 20.27% 
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انصعك -االسزخذاو اآليٍ نهزيبر

 انكٓزثبئي

22 37.76 8.39 33.56 20.27 91.60% 8.39% 

 %30.76 %69.23 9.79 30.76 48.25 11.18 23 انسهك

 %53.14 %46.85 17.48 53.14 14.68 14.68 24 األجسبو انعبسنخ-األجسبو انُبلهخ

انًغُبطيس -انًغُبطيس انذائى

 انًؤلذ

25 39.16 22.37 20.97 17.48 77.62% 22.37% 

 %26.57 %73.42 19.58 18.88 34.96 26.57 26 انجٕصهخ

 %20.97 %79.02 11.88 20.97 37.06 30.06 27 األرض كًغُبطيس

 %9.79 %90.20 36.36 32.86 9.79 20.97 28 انًغُبطيس انكٓزثبئي

الرهربػػػػػػاء-يحملػػػػػػوفتصػػػػػػوراتبديلػػػػػػملمفػػػػػػاهيـ)الطاقػػػػػػمتالميػػػػػػذودالحػػػػػػظمػػػػػػفالجػػػػػػدوؿالسػػػػػػابؽأفال
:أظهرتالدتائجاآلت إذوالمغداطيس(بدسبعاليم

 ف تالميذتصوراتبديلملدىالوجدت %(أدهػا22.37%(إذاعتقػد)74.82بلغػت)الطاقممفهـو
أدهػارػؿمالػهرتلػموحجػػـ)ت(،مػدهـ%(26.57)اعتقػدالجسػـفػ ال اديػم)أ(،والمسػافمالتػ يتحررهػا

%(25.17)ث(،بيدمػػااعتقػػد)مػػدهـأدهػػامقػػدارالسػػرعمالتػػ يتحػػرؾبهػػاالجسػػـ%(25.87)اعتقػػدو
الصحيح.  فقطمفالعيدمبندهاقدرةالجسـعلذالحررموأداءالعمؿ)ب(وه المفهـو

 (مػػػػػػػػفالعي75.52لػػػػػػػػـيسػػػػػػػػتطع)% إذالطاقػػػػػػػػمالريميائيػػػػػػػػموالدوويػػػػػػػػمدػػػػػػػػمالتمييػػػػػػػػزبػػػػػػػػيفمفهػػػػػػػػوم
علػذميراديريػم-حراريػممدهـأفالطاقمالداتجمعفتفاعؿالموادواالددماجالدػووي%(18.18اعتقد)
%(مدهـأفالطاقمالداتجػمعػفالتفاعػؿالريميػائ دوويػموالطاقػمالداتجػم32.16)اعتقد)أ(،والتوال 

دوويػػمعلػػذ-هػػ ميراديريػػم%(مػػدهـأفالطاقػػمالداتجػػم25.17)اعتقػػدئيػػم)ت(،وعػػفاالدػػدماجريميا
الصحيحوالمتم ؿف أفالطاقمالداتجمعػف24.47)امتلؾ)ث(،بيدماالتوال  %(مدهـفقطالمفهـو

 والطاقمالداتجمعفاالددماجالدوويطاقمدوويم)ب(.ريمائيمالتفاعؿالريميائ 
 (20.97)الطاقػمالحراريػموالميراديريػمإذاعتقػدفالعيدػمبػيفمفهػوم %(مػ70.62)ولـيميػز%

%(مػدهـ22.37)اعتقػد)أ(،وضوئيمعلذالتوال –مدهـأفالطاقمالداتجمعفالدلؾوالحررمحراريم
اعتقػػػػػدأفالطاقػػػػػمالداتجػػػػػمعػػػػػفالػػػػػدلؾميراديريػػػػػموالطاقػػػػػمالداتجػػػػػمعػػػػػفالحررػػػػػمهػػػػػ حراريػػػػػم)ب(،و

%(مػدهـ29.37)اعتقد)ت(،وهوائيمعلذالتوال -ه ريميائيملداتجمأفالطاقمامدهـ%(27.27)
الصحيحأفالطاقمالداتجمعفالدلؾحراريموالطاقمالداتجمعفالحررمميراديريم)ث(.  فقطالمفهـو

 اعتقػػدإذالطاقػػموعػػفتحػػوالتالطاقػػمالرهربائيػػمعػػفبػػديالًاً%(مػػفالعيدػػممفهومػػ72.02)وامتلػػؾ
داتجػمعػفتحػوؿالطاقػمالميراديريػمالسػيارةومذياع%(مدهـأفالطاقمالت تشغؿمصابيح22.37)

داتجػمعػفتحػوؿ%(مػدهـأفالطاقػمالتػ تشػغؿالمصػابيح26.57)اعتقد)أ(،وإلذصوتيموضوئيم
%(مػػػدهـأفالطاقػػػمالتػػػ تشػػػغؿمصػػػابيح24.47)اعتقػػػد)ب(،والطاقػػػمالحراريػػػمإلػػػذصػػػوتوضػػػوء

%(مدهـ27.97)اعتقد)ث(،وإلذحرريمالسيارةداتجمعفتحوؿالطاقمالم تزدمف السيارةمذياعو
الصػػػحيحأفالطاقػػػمالتػػػ تشػػػغؿالمصػػػابيحوالمػػػذياعفػػػ السػػػيارةداتجػػػمعػػػفتحػػػوؿالطاقػػػم المفهػػػـو

 الرهربائيمالم تزدمف البطاريمإلذطاقمضوئيموصوتيم)ت(.
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 إذالطاقػػػمالحرريػػػموالم تزدػػػمعيدػػمأفيػػػدررواالعالقػػػمبػػػيفمفهػػوم %(مػػػفال84.61لػػـيسػػػتطع)و
اعتقػدارةالمتوقفمعلذرأسمدحدرالتتحػرؾإالإذادفعػتفقػط)أ(،وي%(مدهـأفالس34.96اعتقد)

%(مػػػػدهـأف16.78)اعتقػػػػدعػػػػدداتشػػػػغيؿالسػػػػيارة)ب(،وأارةتتحػػػػرؾإذاي%(مػػػػدهـأفالسػػػػ30.76)
%(مػػفأفػػرادالعيدػػمأفيرتشػػفواأفالسػػيارةتدزلػػؽمػػف15.38)اسػػتطاع)ث(،واًالسػػيارةالتتحػػرؾأبػػد

 تلقاءدفسهاألفالطاقمالم تزدمفيهاتتحوؿإلذطاقمحرريم)ت(.
 مصػػػػػػػػدرطاقػػػػػػػػمالػػػػػػػػذيفيمتلرػػػػػػػػوفتصػػػػػػػػوراتبديلػػػػػػػػمعػػػػػػػػفمفهػػػػػػػػوـتالميػػػػػػػػذقػػػػػػػػدبلغػػػػػػػػتدسػػػػػػػػبمالو

دسػػافحررػػمالػػدـدا ػػؿالجسػػـ%(مػػدهـأفمصػػدرطاقػػماش24.47%(،إذاعتقػػد)67.83)اشدسػػاف
%(مػػػػدهـأف34.96)اعتقػػػد%(مػػػدهـأفهػػػذرالطاقػػػممسػػػتمدةمػػػفالشػػػمس)ب(،و8.3)اعتقػػػد)أ(،و

%(مػػدهـأفيعػػرؼأفطاقػػماالدسػػافتػػنت 32.16)اسػػتطاعدسػػافمصػػدرطاقتػػه)ت(،وعضػػالتاش
 مفالغذاءالذييتداوله)ث(.

 (إذاعتقد74.82)والطاقمالشمسيم افالشمس السوبلغتدسبمالتصوراتالبديلمعفمرودات%
اعتقػػػدهـأفالسػػػ افالشمسػػػ عبػػػارةعػػػفوعػػػاءمػػػاءمررػػػبعليػػػهلػػػوحشمسػػػ )أ(،ود%(مػػػ22.37)
%(مػػدهـأدػػه26.57%(مػػدهـأدػػهوعػػاءمػػاءلػػهسػػطحعػػارسألشػػعمالشػػمس)ب(،واعتقػػد)25.87)

الصػػحيحلػػهأدػػهمػػدهـ%(25.17)امتلػػؾوعػػاءمػػاءلػػهسػػطحعػػارسمطلػػ بػػنيلػػوف)ت(،و المفهػػـو
 يتروفمفوعاءماءلهسطحعارسمطل باللوفاألسود)ث(.

 قدبلغتدسػبممػفيملرػوفتصػوراتبديلػمعػفو إذاعتقػد،%(78.32)ال ليػمالرهرضػوئيممفهػـو
اعتقػػػػػد%(مػػػػػدهـأفالمسػػػػػؤوؿعػػػػػفتحريػػػػػؾاألدراجالرهربائيػػػػػمهػػػػػوالمولػػػػػدةالرهربائيػػػػػم)أ(،و41.95)
أدهػػػامػػػدهـ%(20.97)اعتقػػػد%(مػػػدهـأفالمسػػػؤوؿعػػػفتحريرهػػػاالطاقػػػمالشمسػػػيم)ب(،و15.38)

%(مػدهـأفال ليػمالرهرضػوئيمهػ المسػؤولمعػف21.67)اعتقػدتعمؿبجهازالتحرـعفبعد)ث(،و
 تحريرهابفعؿتحويؿالطاقمالشمسيمإلذطاقمرهربائيم)ت(.

 إذ%(مػفالعيدػم،72.72مفهػوـالطاقػمالمتجػددة)فوقدبلغتدسػبممػفيمتلرػوفتصػورًابػدياًلعػ
%(مػػػدهـأدهػػػاطاقػػػم13.98)اعتقػػػد%(مػػػدهـأفالطاقػػػمالمتجػػػددةطاقػػػمجديػػػدة)أ(،و39.86)اعتقػػػد

مػػػدهـ%(27.27)اعتقػػػد%(مػػػدهـأدهػػػاطاقػػػمطبيعيػػػم)ث(،و18.88)اعتقػػػدضػػػائعم)ت(،و المفهػػػـو
 )ب(.أدهاطاقممصادرهامتوافرةدائماًالصحيحلها

 (مػػػف17.48)إذاعتقػػػد%(،81.81)طاقػػػمالريػػػاحمفهػػػوـبلغػػػتدسػػػبمالتصػػػوراتالبديلػػػمعػػػفو%
العيدػػػػػػمأفالطاقػػػػػػمالتػػػػػػ تحػػػػػػرؾالقػػػػػػواربالشػػػػػػراعيموالطػػػػػػواحيفالهوائيػػػػػػمهػػػػػػ طاقػػػػػػمالبتػػػػػػروؿ)أ(،

%(مػػػدهـأفطاقػػػمالميػػػارالجاريػػػمهػػػ التػػػ تحػػػرؾالقػػػواربوالطػػػواحيفالهوائيػػػم)ب(،42.65)اعتقػػػدو
%(مػػدهـأف18.18)اعتقػػد%(مػػدهـأفالشػػمسهػػ المسػػؤولمعػػفتحريرهػػا)ث(،و21.67)اعتقػػدو

 طاقمالرياحه الت تحررها)ت(وه التصورالصحيح.
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 (إذ68.53لػػػػػدىأفػػػػػرادالعيدػػػػػم)لميػػػػػارالجاريػػػػػمطاقػػػػػماعػػػػػفرادػػػػػتدسػػػػػبمالتصػػػػػوراتالبديلػػػػػمو%
%(مػػػػدهـأدهػػػػا20.27)اعتقػػػدالحرريػػػػم)أ(،و%(مػػػػدهـأفالسػػػدودتقػػػػاـلتوليػػػػدالطاقػػػم30.76اعتقػػػد)

%(مدهـأفالطاقػمالداتجػممػفالسػدودهػ طاقػم17.48)اعتقدتست مرلتوليدالطاقمالحراريم)ب(،و
الصحيحأفالسدودتسػت مرطاقػمالميػارالجاريػمفػ 31.46)اعتقدميراديريم)ت(،و %(مدهـالمفهـو

 توليدالطاقمالرهربائيم)ث(.
 (مػدهـأفمػا23.77%(إذاعتقػد)74.82مشيوعالتصورالبديؿعػفمرودػاتالػدارة)بلغتدسب%

%(مػػدهـأفمػػايحتاجودػػههػػو33.56)اعتقػػديحتاجودػػهلترػػويفدارةهػػومصػػباحوسػػلؾومقػػبس)أ(،و
%(مػدهـأدهػـيحتػاجوفإلػذمقػبسرهربػائ وسػلؾوبيػؿ)ث(،17.48مولدوسلؾوبيؿ)ت(،واعتقد)

 فمايحتاجودههومولدوسلؾومصباحوهوالتصورالصحيح)ب(.مدهـأ(%25.17)اعتقدو
 (مػػفأفػػرادالعيدػػمتصػػورا64.33ًوقػػدامتلػػؾ)%ًعػػفبػػديال إذ)الػػدارةالرهربائيػػم(مسػػارالتيارمفهػػـو

اعتقػػػػػػد)ب(،ورهربائيػػػػػػاً%(مػػػػػػدهـأفالطريػػػػػػؽالػػػػػػذييسػػػػػػلرهالتيػػػػػػاريسػػػػػػمذمصػػػػػػباحا23.07ًاعتقػػػػػػد)
%(مػػػدهـأدػػػهيسػػػمذ22.37)اعتقػػػد)ت(،ورهربائيػػػاًالطريػػػؽيسػػػمذسػػػلراً%(مػػػدهـأفهػػػذا18.88)

أفهػػذاإذاعتقػػدوا%(35.66)ث(بيدمػػابلغػػتدسػػبمالػػذيفامتلرػػواالتصػػورالصػػحيح)اًرهربائيػػاًمولػػد
 )أ(.مالطريؽيسمذدارةرهربائي

 ىأفػػػػرادالعيدػػػػملػػػػدعػػػػفمفهػػػػوم الػػػػدارةالمفتوحػػػػموالػػػػدارةالمغلقػػػػمبلغػػػػتدسػػػػبمالتصػػػػوراتالبديلػػػػمو
إذافصػػػلداطػػػرؼالسػػػلؾعػػػفمػػػدهـأفالمصػػػباحيبقػػػذمضػػػيئاً%(23.77)%(،فقػػػداعتقػػػد56.64)

%(14.68)اعتقػػػدفتػػػرة ػػػـيدطفػػػئ)ب(،وء%(مػػػدهـأفالمصػػػباحيضػػػ 18.18قػػػد)المولػػػد)أ(،واعت
باح%(مػػدهـأفالمصػػ43.53تػػارةويدطفػػئتػػارةأ ػػرى)ث(،بيدمػػااعتقػػد)ءمػػدهـأفالمصػػباحيضػػ 

 يدطفئألفمسارالتيارقدادقطع)ت(وهوالتصورالصحيح.
 فقػػػػػػػػد،%(83.21)عػػػػػػػػفترريػػػػػػػػبالػػػػػػػػدارةالرهربائيػػػػػػػػمرادػػػػػػػػتدسػػػػػػػػبمشػػػػػػػػيوعالتصػػػػػػػػوراتالبديلػػػػػػػػمو

%(مػػػػػفالعيدػػػػػمأدػػػػػهلترريػػػػػبالػػػػػدارةدصػػػػػؿطرفػػػػػ السػػػػػلؾبنحػػػػػدأطػػػػػراؼالمولػػػػػد)أ(،37.76اعتقػػػػػد)
%(13.98مفالمصػباح)ب(،واعتقػد)دفسهامالدقطب%(مدهـأددادصؿطرف السلؾ31.46واعتقد)

مدهـأددادصؿالمصباحبقطبمفالمولدودصؿالسلؾبقطػبآ ػر)ت(،وبلغػتدسػبمالػذيفيملرػوف
بنددػػادصػػؿأحػػدأطػػراؼالمولػػدبدقطػػمفػػ المصػػباحودصػػؿإذاعتقػػدوا%(16.78)صػػحيحاًتصػػوراً

 الطرؼاآل ربدقطمأ رىف المصباحبواسطمالسلؾ)ث(.
  (85.31)التػػػوازيدارةالتسلسػػػؿودارةبلغػػػتدسػػػبمالػػػذيفلػػػـيتمردػػػوامػػػفالتمييػػػزبػػػيفدػػػوع%،

وبلغػػتدسػػبمالػػذيفاعتقػػدواأفالصػػورةاألولػػذتم ػػؿدارةعلػػذالتػػوازيوالصػػورةال اديػػمتم ػػؿدارةعلػػذ
لغػػػػػػػتعلػػػػػػػذالتسلسػػػػػػؿفقػػػػػػدبرلتيهمػػػػػػا)ب(،أمػػػػػػاالػػػػػػذيفاعتقػػػػػػػدواأفالػػػػػػدارتيف%(47.55التسلسػػػػػػؿ)
%()ث(،21.67علػػػػذالتػػػػوازي)رلتيهمػػػػا(،وبلغػػػػتدسػػػػبمالػػػػذيفاعتقػػػػدواأف%()ت16.08دسػػػػبتهـ)
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%(أفالصورةاألولػذتم ػؿدارةتسلسػؿوالصػورة14.68وبلغتدسبمالذيفامتلرواالتصورالصحيح)
 ال اديمتم ؿدارةتوازي)أ(.

  إذ،%(79.02ف رلتاالػدارتيف)تحوؿإضاءةالمصابيحبلغتدسبمالتصوراتالبديلمعفمفهـو
فػػػػإفإضػػػػاءةوالتػػػػوازي%(مػػػػفالعيدػػػػمأدػػػػهعدػػػػدإضػػػػافممصػػػػباحعلػػػػذدارةالتسلسػػػػؿ25.87اعتقػػػػد)

المصػػػػػباحيفتصػػػػػبحمتسػػػػػاويمفػػػػػ دارةالتسلسػػػػػؿوت تلػػػػػؼإضػػػػػاءةالمصػػػػػباحيففػػػػػ دارةالتػػػػػوازي)أ(،
الػػػػػػدارتيف)ت(،التػػػػػػ%(مػػػػػػدهـأدػػػػػهاليطػػػػػػرأتغييػػػػػرعلػػػػػػذإضػػػػػاءةالمصػػػػػػباحيففػػػػػ ر23.77واعتقػػػػػد)
تبقذدفسهاف دارةالتسلسؿوتصبحأقؿفػ رليهمالمصباحيفل%(مدهـأفاشضاءة29.37واعتقد)

دارةالتػػوازي)ث(،بيدمػػارادػػتدسػػبممػػفامتلرػػواالتصػػورالصػػحيحالمتم ػػؿفػػ أفاشضػػاءةلمصػػباح 
 )ب(.%(20.97مصباح دارةالتوازيتبقذرماه )لدارةالتسلسؿتصبحأقؿو

 (إذ67.83)ضػػمفالػػدارةالرهربػػائ قػػدبلغػػتدسػػبمشػػيوعالتصػػوراتالبديلػػمعػػفجهػػمالتيػػارو%
وفمػػفالقطػػبالسػػالبإلػػذالقطػػبرػػ%(مػػفأفػػرادالعيدػػمأفجهػػمالتيػػارضػػمفالػػدارةت35.66اعتقػػد)

%(مػػػػػػػػدهـأفجهػػػػػػػػمالتيػػػػػػػػارت تلػػػػػػػػؼبػػػػػػػػا تالؼترريػػػػػػػػبالػػػػػػػػدارة)ت(،20.97الموجػػػػػػػػب)أ(،واعتقػػػػػػػػد)
%(مػػف32.16%(مػػدهـأدهػػامتوقفػػمعلػػذدوعيػػمالمولػػدالمسػػت دـ)ث(بيدمػػاامتلػػؾ)11.18)واعتقػػد

 فجهمالتيارضمفالدارةتروفمفالقطبالموجبإلذالقطبالسالب)ب(.أصحيحاًالعيدمتصوراً
 (إذاعتقػػػػد68.53)الرهربػػػػائ بلغػػػػتدسػػػػبمالتصػػػػوراتالبديلػػػػمعػػػػفاالسػػػػت داـاآلمػػػػفللتيػػػػارو%
(مػػػػػػػػدهـأدػػػػػػػػهيمرددػػػػػػػػالمػػػػػػػػسالمقػػػػػػػػبسالرهربػػػػػػػػائ حتػػػػػػػػذلػػػػػػػػورادػػػػػػػػتيػػػػػػػػدادامبللتػػػػػػػػيف)أ(،18.18%)

%(مػدهـأدػه20.97%(مدهـأدهيمردداتدػاوؿأيقطعػملفصػؿالمقػبس)ت(،واعتقػد)29.37واعتقد)
%%(مػػفالعيدػػمأفيعػػرؼأدػػه31.46عليدػاالوقػػوؼعلػػذأيشػػ ءوفصػػؿالمقػػبس)ث(،واسػػتطاع)

  ـالقياـبفصؿالمقبس)ب(.يديداأيجبعليداتجفيؼ
 إذاعتقػد،%(74.12)والصػعؽالرهربػائ مفهػوـالصػاعقمدبلغتدسبمالتصوراتالبديلمعفولق
األبديملمدعحدوثروارثداتجمعفالصعؽمسطحأ%(مدهـأفالجهازالذييوضععلذ22.37)

فالرعػػػػػػػػد)ت(،%(مػػػػػػػػدهـأدػػػػػػػػهلمدػػػػػػػػعحػػػػػػػػدوثأضػػػػػػػػرارداتجػػػػػػػػمعػػػػػػػػ31.46الرهربػػػػػػػػائ )ب(،واعتقػػػػػػػػد)
%(مدهـأدهلمدعحدوثأضرارداتجمعفالعواصػؼالمطريػم)ث(،بيدمػابلغػتدسػبم20.27واعتقد)

هػػذاالجهػػازيوضػػعلمدػػعحػػدوثأضػػرارأففػػ %(المتم ػػؿ25.87الػػذيفامتلرػػواالتصػػورالصػػحيح)
 داتجمعفالصواعؽالداتجمعفتفري الشحفالرهربائيمللغيوـف األرض)أ(.

 (مػفأفػراد79.72)أ طارالتيارالرهربػائ غتدسبممفيملؾتصوراتبديلمعفمفهوـوقدبل%
%(مػػدهـعػػفاعتقػػادهـأفاأل طػػارالداتجػػمعػػفالتيػػارالرهربػػائ تتم ػػؿفػػ 27.97العيدػػم،إذعبػػر)

اعتقػد%(مدهـأفهذراأل طارمتم لمفػ الحرائػؽ)ب(،و16.78)اعتقدالصعؽالرهربائ فقط)أ(،و
20.27%(مدهـأدهامتم لػمبتلػؼاألجهػزةالمدزليػم)ت(،بيدمػاعبػر)34.96) %(مػدهـعػفالمفهػـو

 الصحيحالمتم ؿف أفاأل طاره رؿماسبؽ)ث(.
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  الصعؽالرهربائ %(مػدهـ91.60)دامتلػؾفقػواالست داـاآلمفللتيارالرهربائ وبالدسبملمفهـو
%(مػدهـ37.76)ش صمصاببالصعؽالرهربائ إذاعتقػدتصوراتبديلمحوؿريفيمالتعامؿمع
%(مػدهـأدػهعليدػاأفال33.56)عػفمصػدرالتيػار)أ(،واعتقػدأدهعليدامسؾالمصابوشػدربعيػداً

%(مػػػػػػػدهـأدػػػػػػػهعليدػػػػػػػافصػػػػػػػؿالتيػػػػػػػارفقػػػػػػػط)ث(،20.27)ت(،واعتقػػػػػػػد)دقتػػػػػػػربمػػػػػػػفالمصػػػػػػػابأبػػػػػػػداً
  ـإبعادالمصاب)ب(. فصؿالتيارأوالً%(مدهـالتصورالصحيحالمتم ؿف8.39واعتقد)

 إذاعتقػػػػد،%(69.23)السػػػػلؾقػػػػدبلغػػػػتدسػػػػبمأفػػػػرادالعيدػػػػمالػػػػذيفلػػػػديهـتصػػػػوراتبديلػػػػمعػػػػفو
%(48.25)واعتقػديتروفمفجػزأيفال ػارج معػدد والػدا ل بالسػتير )أ(،ه%(مدهـأد11.18)

%(مػػػدهـأفرػػػالالجػػػزأيف9.79)عتقػػػدامػػػدهـأفالجػػػزءال ػػػارج بالسػػػتير والػػػدا ل معػػػدد )ب(،و
%(مػدهـأفالجػزءال ػارج 30.76)اعتقػدمعدد أحػدهماداقػؿللتيػارواآل ػراليدقػؿالتيػار)ث(،و

 بالستير والدا ل معدد مصدوعمفالدحاسوهوالتصورالصحيح)ت(.
 (مػػػفأفػػػراد46.85)الداقلػػػموالعازلػػمالمػػوادرادػػتدسػػػبمشػػيوعالتصػػػوراتالبديلػػمعػػػفمفهػػػوم و%

%(مدهـ14.68)أ(،واعتقد)مفالحديدوال شبموادداقلم%(مدهـأفرال14.68ً)العيدمإذاعتقد
%(مػدهـأفالحديػدعػازؿوال شػبداقػؿ)ث(،وبلغػت17.48همامػوادعازلػم)ب(،بيدمػااعتقػد)يأفرل

 %()ت(.53.14دداقؿ)دسبمالذيفامتلرواالتصورالصحيحالمتم ؿف أفال شبعازؿوالحدي
 عػػػفمفهػػػوم المغدػػػاطيسالػػػدائـوالمغدػػػاطيسالمؤقػػػتقػػػدبلغػػػتدسػػػبمشػػػيوعالتصػػػوراتالبديلػػػمو
وال اديػماًدائمػاً%(مػفأفػرادالعيدػمأفالصػورةاألولػذتم ػؿمغداطيسػ39.16)إذاعتقػد،%(77.62)

)ت(،اًدائمػػػاًتم ػػػؿمغداطيسػػػاالصػػػورتيفتػػػ%(مػػػدهـأفرل20.97)أ(،واعتقػػػد)اًمؤقتػػػاًتم ػػػؿمغداطيسػػػ
%(أفالصػورة22.37)ث(،بيدمااعتقد)اًمؤقتاًمغداطيستم الففرليهمامدهـأ%(17.48)اعتقدو

 وهواالعتقادالصحيح)ب(.اًدائماًوال اديمتم ؿمغداطيساًمؤقتاًاألولذتم ؿمغداطيس
 ؿقدبلغتدسبمشيوعالتصوراتالبديلمحول إذاعتقد،%(مفأفرادالعيدم73.42)البوصلممفهـو
%(مػػػػدهـأدهػػػػا18.88)اعتقػػػػد%(مػػػػدهـأفالبوصػػػػلمجهػػػػازيسػػػػت دـلتحديػػػػدالوقػػػػت)ب(،و34.96)

%(مػدهـأدهػاتسػت دـلالسػتدالؿعلػذ19.58)تست دـلتحديدقابليػمالمعػادفلالدجػذاب)ت(،واعتقػد
تصػػػورالصػػػحيحالمتم ػػػؿأدهػػػاجهػػػاز%(مػػػدهـال26.57مرػػػافوجػػػودالمغدػػػاطيس)ث(،بيدمػػػااعتقػػػد)

 يست دـلتحديداالتجاهات)أ(.
 األرضرمغدػػػػػػػػػاطيسرادػػػػػػػػػتدسػػػػػػػػػبمشػػػػػػػػػيوعالتصػػػػػػػػػوراتالبديلػػػػػػػػػمعػػػػػػػػػفو %(إذ79.02)مفهػػػػػػػػػـو

يشػبهسػلورهامػعالمغدػاطيس%(مفأفػرادالعيدػمأفالبوصػلمتسػلؾمػعاألرضسػلورا30.06ًاعتقد)
أبػػػػػػػػػػداًت%(مػػػػػػػػػػدهـأفاألرضليسػػػػػػػػػػ37.06)واعتقػػػػػػػػػػدمغداطيسػػػػػػػػػػيم)أ(،ألفاألرضتحػػػػػػػػػػويمػػػػػػػػػػواداً

اسػػػػػػػتطاع%(مػػػػػػػدهـاعتقػػػػػػػدأفالبوصػػػػػػػلمتتػػػػػػػن ربوجػػػػػػػودالمعػػػػػػػادف)ث(،و11.88مغدػػػػػػػاطيس)ب(،و)
%(مػػػػػػدهـأفيحػػػػػػددالتصػػػػػػورالصػػػػػػحيحأفاألرضمغدػػػػػػاطيسلػػػػػػهقطػػػػػػبشػػػػػػمال وقطػػػػػػب20.97)

 جدوب )ت(.
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 المغدػاطيسالرهربػائبلغػتدسػبمشػيوعالتصػوراتالبديلػمعػفلقدو إذاعتقػد،%(90.20) مفهػـو
%(مفأفػرادالعيدػمأدػهعدػدتقريػببوصػلممػفمسػمارلػؼعليػهسػلؾدارةرهربائيػمفإدػهال20.97)

%(مػدهـ36.36فالمسماريدورحػوؿدفسػه)ت(،واعتقػد)أ%(مدهـ32.86يحدثش ء)أ(،واعتقد)
لتصورالصحيحالمتم ؿف %(مدهـا9.79أدهيحدثتدافربيفالبوصلموالمسمار)ث(،بيدمااعتقد)

 أفإبرةالبوصلمتتحرؾدحوالمسمارألدهتحوؿإلذمغداطيسمؤقت)ب(.
الرهربػػػػػاء-ومػػػػػفالدتػػػػػائجالسػػػػػابقمدالحػػػػػظوجػػػػػودعػػػػػددمػػػػػفالتصػػػػػوراتالبديلػػػػػملمفاهيـ)الطاقػػػػػم

(ممػاتطلػب%91.60والمغداطيس(لدىعيدمالدراسموشيوعبعضهابدسبربيرةتصػؿبعضػهاإلػذ)
الػػدارة-التيػػارالرهربػػائ -مفػػاهيـأساسػػيم:رالطاقػػملهػػ أفهػػذرالتصػػورات اصػػموهاالسػػع لتعػػديل

-المغداطيس-الرهربائيم المغداطيسالرهربائ ،وهذرالتصوراتيجبتعديلهاألهميتهاف تعلـالعلـو
ف المراحؿالتاليم.

(،ودراسػػػمهيررػػػاArslan,&Kurnaz,2009)دػػػازوتتفػػػؽهػػػذرالدتػػػائجمػػػعدتػػػائجدراسػػػمأرسػػػالفورور
(،2005)(ودراسػػمعبػػدالسػػالـThomas,2012)(،ودراسػػم ومػػاس(Hirca et al,2011وآ ػػروف
(التػػ تداولػػتالتصػػوراتالبديلػػمعػػفمفػػاهيـL.Gue,1992جيػػو)ؿ.(،ودراسػػم1999)صػػالحودراسػػم

مػػعدتػػائجعػػديؿ،رػػذلؾتتفػؽالطاقػمووجػػدتأفدسػػبشػيوعهػػذرالتصػػوراتربيػرةإلػػذحػػديسػتوجبالت
(Demiric et al,2004ف)يدراسػػمديميػػرؾوآ ػػر(وWilliam,2007)فيدراسػػمرػػؿمػػفولػػيـوآ ػػر

بالديدػػػؾدراسػػػم(وAfra et al ,2009)آفػػػراوآ ػػػريف دراسػػػم(وRoss,2008) روسودراسػػػم
(Planinic,2010التػػػ اهتمػػػتبالرشػػػؼعػػػفالتصػػػوراتالبديلػػػمالتػػػ يحملهػػػا)عػػػفمفػػػاهيـتالميػػػذال

تصوراتبديلمعفهذرالمفاهيـ.يهـالرهرباءوالمغداطيسووجدتأفلد
:اآلتيمألسبابإلذصوراتالبديلملدىعيدمالدراسمرجعالباح مأسبابشيوعالتوتُ
 مفاهيـالطاقموالرهرباءوالمغداطيسمفالمفاهيـالمجردة.ألف 
 بصػورةايػرواضػحمايتـعرضػهالتلميذ،وأحياداًبصورةم تصرةف رتابمعروضمالمفاهيـألف

 األرضرمغداطيس.والطاقمالدوويم،وضوئيم،رهرال ليمالمفاهيـم ؿ
 التيػػػارالرهربػػػائ ،مفػػػاهيـم ػػػؿاورودبعػػػضالمفػػػاهيـفػػػ رتػػػابالتلميػػػذدوفوجػػػودأيتعريػػػؼلهػػػ
 الصعؽالرهربائ .والطاقمالمتجددة،و
 يجػادالعالقػاتالمشػتررمبيدهػام ػؿمفهػومبعضبػعدـربػطالمفػاهيـبعضػها واألرضالبوصػلم وا 

 رمغداطيس.
 فػ دفتػراألدشػطمالمرافػؽاعدـالربطبيفالمفاهيـالواردةف رتػابالتلميػذواألدشػطمالتطبيقيػملهػ

 للرتاب،م ؿمفهوـطاقمالريحووظيفمالسد)توليدالطاقمالرهربائيممفطاقمالميارالجاريم(.
 الػػدارةالمفتوحػػموـالطاقػػميهابعػػضهػػذرالتصػػوراتدتيجػػمتفاعلػػهمػػعبيئتػػهم ػػؿمفػػسػػابالتلميػػذارت
 المغداطيس.و
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 النتائج الخاصة بسؤال الدراسة الثالث .0-2
مػػاأ ػػراسػػت داـدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػاهيـ:هػػودػػصالسػػؤاؿال الػػث

فػػػ السػػػائدةفػػػ مػػػادةالعلػػػوـمقاردػػػمباسػػػت داـالطرائػػػؽ الصػػػؼالرابػػػعاألساسػػػتالميػػػذالعلميػػػملػػػدى
؟ال تبارالتصوراتالبديلمالبعديالتطبيؽ
(:α=0.05الت ست تبرعددمستوىداللم)اآلتيمصياامالفرضيمتعفهذاالسؤاؿتملإلجابم

التجريبيػموالضػابطمفػ ا تبػاراليوجدفرؽذوداللمإحصائيمبيفمتوسط درجػاتالمجمػوعتيف-
التصوراتالبديلمالبعدي.

ويتفرععفهذرالفرضيمالفرضياتالفرعيماآلتيم:
التجريبيػمفػ ا تبػاروالضػابطمتيفدرجػاتالمجمػوع يوجدفرؽذوداللمإحصائيمبيفمتوسط*ال

ررؿ.التصوراتالبديلمالبعدي
سط درجػاتالمجمػوعتيفالضػابطموالتجريبيػمفػ ا تبػاراليوجدفرؽذوداللمإحصائيمبيفمتو*

.يف مستوىالتذررالتصوراتالبديلمالبعد
*اليوجدفرؽذوداللمإحصائيمبيفمتوسط درجػاتالمجمػوعتيفالتجريبيػموالضػابطمفػ ا تبػار

التصوراتالبديلمالبعديف مستوىالفهـ.
*اليوجدفرؽذوداللمإحصائيمبيفمتوسط درجػاتالمجمػوعتيفالتجريبيػموالضػابطمفػ ا تبػار

التطبيؽ.التصوراتالبديلمالبعديف مستوى
*اليوجدفرؽذوداللمإحصائيمبيفمتوسط درجػاتالمجمػوعتيفالتجريبيػموالضػابطمفػ ا تبػار

 لعليا.اياتمستوالالتصوراتالبديلمالبعديف 
ف حاؿالمجموعتيفالمستقلتيفرماهػوالحػاؿفػ مجمػوعت الدراسػم(t-testل١ّخ )ولذلؾتـحساب

)التجريبيموالضابطم(ف ا تبارالتصوراتالبديلمبمستوياتهالم تلفمف التطبيؽالبعدي.
فػػ السػػائدةالطريقػػمالمجموعػػمالتجريبيػػموتعلػػيـاسػػت داـدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ أ ػػرولحسػػابحجػػـ

باسػت داـالمعادلػمحسػابقيمػممربػعإيتػاتػـالمجموعمالضابطمعلذمتغيرالتصػوراتالبديلػمتعليـ  

   
  

     
 

 (والت تعبرعفحجـتن يرالطريقمالمست دمموفؽالمعادلمdتـحسابقيمم)(  وعفطريؽقيمم)

  
2√   

√2    
 

:حجـالتن ير  
:مربعإيتا  
مربعقيمم)ت(:  
درجاتالحريم:  
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 (dاٌغلٚي اٌّوعؼٟ ٌزؾل٠ل َِز٠ٛبد ؽغُ األصو)( 10علٚي)
 األداح انًسزخذيخ

D 

 دجى األثز

 كجيز يزٕسظ صغيز

]0.04- 0.8[ [0.8 – 0.;[ [0.; - ....... 

(Kiess,1989,p468)
درجػػػاترػػػؿمػػػفالمجموعػػػم لمتوسػػػط(test-t)(يوضػػػحالدتػػػائجال اصػػػمبا تبػػػار11الجػػػدوؿرقػػػـ)و

التجريبيموالضابطم،وذلؾف رؿمستوىمفمستوياتاال تبار،وف ا تبارالتصوراتالبديلػمررػؿ
ف المجموعتيف.التعليـورذلؾحجـالتن يربالدسبملطريقم

ٌّغّٛػز١ٓ اٌزغو٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ ا رال١ِنكهعبد  ٌٟخ اٌفوٚق ث١ٓ ِزٍٛط( ٌلالt-test)( ل11ُ١علٚي)

 ػٍٝ ِزغ١و اٌزظٛهاد اٌجل٠ٍخ اٌزؼ١ٍُفٟ اٌزطج١ك اٌجؼلٞ الفزجبه اٌزظٛهاد اٌجل٠ٍخ ٚؽغُ رأص١و ؽو٠مخ 
اخزجبر 

انزصٕراد 

انجذيهخ 

 ٔيسزٕيبرّ

االَذزاف  انًزٕسظ انًجًٕعخ

 انًعيبري

 Leveneاخزجبر انذبنخ

 نهزجبَس

( نهعيُبد (t-testاخزجبر

 انًسزمهخ

 دجى

 dاألثز

F Sig t  درجخ

 انذزيخ

يسزٕٖ 

انذالنخ 

Sig 

االخزجبر 

 ككم

 0.86 0.000 141 5.107 0.604 0.270 رغبٌٔ 5.78 38.80 رغو٠ج١خ

 وج١و

ػــــــــــلَ  5.83 33.83 ػبثطخ

 رغبٌٔ

5.108 140.84 0.000  

يسزٕٖ 

 انزذكز

 0.008 0.961 141 -0.049 0.638 0.223 رغبٌٔ 1.49 5.01 رغو٠ج١خ

 طغ١و

ػــــــــــلَ  1.67 5.02 ػبثطخ

 رغبٌٔ

0.049- 140.34 0.961  

يسزٕٖ 

 انفٓى

 0.55 0.001 141 3.321 0.720 0.129 رغبٌٔ 2.85 13 رغو٠ج١خ

 ِزٍٛؾ

ػــــــــــلَ  3.05 11.35 ػبثطخ

 رغبٌٔ

3.325 140.90 0.001  

يسزٕٖ 

 انزطجيك

 0.62 0.000 141 3.711 0.231 1.44 رغبٌٔ 3.17 12.30 رغو٠ج١خ

 ِزٍٛؾ

ػــــــــــلَ  2.72 10.46 ػبثطخ

 رغبٌٔ

3.699 136.01 0.000  

 انًسزٕيبد

 انعهيب

 0.65 0.000 141 3.906 0.185 1.77 رغبٌٔ 2.41 8.48 رغو٠ج١خ

 ِزٍٛؾ

ػــــــــــلَ  2.17 6.98 ػبثطخ

 رغبٌٔ

3.898 138.11 0.000  

(يمرددامداقشمالفرضيمالرئيسماألولذوفرضياتهاالفرعيم:11ومف الؿالجدوؿرقـ)
أفمسػػتوىالداللػػمالحقيقػػ أربػػرمػػفمسػػتوىالداللػػم(11)رقػػـضػػحمػػفالجػػدوؿويت :التــذكر مســتوى

فػػ مسػػتوىالتػػذررممػػايشػػيرإلػػذتسػػاوي(=0.638Sig>0.05)المػػن وذفػػ ا تبػػارلػػيففللتجػػادس
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للعيدػػػات (test-t) افزجـــبهتبػػػايفالمجمػػػوعتيفموضػػػعالمقاردػػػم،ووفقػػػًالػػػذلؾد تػػػارالسػػػطراألوؿمػػػف
المستقلم.

(عدػد0.049(المحسػوبم)tللعيداتالمستقلمأفقيمػم)(test-t)تشيربياداتالسطراألوؿف ا تبار
الداللػػػػػػػػػػػم(،وأفقيمػػػػػػػػػػػممسػػػػػػػػػػػتوىالداللػػػػػػػػػػػمالحقيقػػػػػػػػػػػ أربػػػػػػػػػػػرمػػػػػػػػػػػفمسػػػػػػػػػػػتوى141درجػػػػػػػػػػػمالحريػػػػػػػػػػػم)

األمػػرالػػذييشػػيرإلػػذعػػدـوجػػودفػػروؽدالػػمإحصػػائيًابػػيفمتوسػػط ( Sig=0.961>0.05)المػػن وذ
d (0.008)وقػدبلغػتقيمػمحجػـاأل ػرجريبيػموالضػابطمفػ مسػتوىالتػذرر،درجاتالمجموعتيفالت

.وفػػ تالميػػذلااأل ػػردفسػػهفػػ تدميػػمالتػػذررلػػدىامػػوهػػ قيمػػمصػػغيرةتػػدؿعلػػذأفرلتػػاالطػػريقتيفله
ضوءذلؾدت ذالقراراآلت :

توجػػدفػروؽذاتداللػػمإحصػائيمعدػػدال:علػذالتػػ تػدصالفرضػػيمالصػفريمدفشػػؿفػ رفػضالقـرار: 
الضػػابطمفػػ التطبيػػؽوالتجريبيػػمتيفالمجمػػوعتالميػػذدرجػػات بػػيفمتوسػػط(α=0.05)مسػػتوىداللػػم

.رلصالحأيمفالمجموعتيفالتذرالبعديال تبارالتصوراتالبديلمف مستوى
مدهمػابمستوىالتذرر،ولرػفرػالًتول االهتماـدفسهتيهمارلذلؾإلذأفالطريقتيف:قديعودالتفسير

لهااستراتيجيتهاال اصمبذلؾ،فدموذجالػتعلـالبدػائ يعتمػدعلػذمػدحالتلميػذالفػرصللقيػاـباألدشػطم
معالمعلـليصؿبدفسهإلذالمعلوماتممايزيداهتمامهبعمليػمالػتعلـووالتجاربوالمداقشممعزمالئه
فإدهػػاتميػػؿإلػػذالترريػػزالسػػائدةمػػفالحريػػموالمشػػاررم،أمػػاالطريقػػمفسػػحمالتػػ تتػػيحلػػهوفػػؽالدمػػوذج

أفمسػتوىالتػذرريتضػمفقػدرةالتلميػذإلػذإضػافمالمعلوماتوالتدربعلذطرؽالحفظ،علذت زيف
بديػتعلػذأسػاسأجاعالمعلوماتالموجودةف الػذاررة،بغػضالدظػرعػفطريقػمارتسػابها،علذاستر

(ودراسػػػمعبػػػداهلل2001)سػػػليمافوهمػػػاـوت تلػػػؼهػػػذرالدتيجػػػممػػػعدتػػػائجدراسػػػم؟معرفػػػ سػػػليـأـال
الت وجدتأفدموذجالتعلـالبدائ يساعدف زيادةالتحصيؿف مستوىالتذرر.(2007)

أفمسػػتوىالداللػػمالحقيقػػ أربػػرمػػفمسػػتوىالداللػػم(11)رقػػـضػػحمػػفالجػػدوؿويتهــم: مســتوى الف
ف مستوىالفهـممػايشػيرإلػذتسػاويتبػايف( =0.720Sig>0.05)المن وذف ا تبارليففللتجادس

 .للعيداتالمستقلم(test-t)افزجبه المجموعتيفموضعالمقاردم،ووفقًالذلؾد تارالسطراألوؿمف
ــبه تشػػيربيادػػاتالسػػطراألوؿمػػف (3.321(المحسػػوبم)tللعيدػػاتالمسػػتقلمأفقيمػػم)(test-t)افزج

(وأفقيمػػػػػػممسػػػػػتوىالداللػػػػػمالحقيقػػػػػ أصػػػػػػغرمػػػػػفقيمػػػػػممسػػػػػتوىالداللػػػػػػم141عدػػػػػددرجػػػػػمالحريػػػػػم)
تالميػػذدرجػػاتال بػػيفمتوسػػط(ممػػايؤرػػدوجػػودفػػروؽدالػػمإحصػػائيًا=0.001Sig<0.05المػػن وذ)
وهػػ d (0.55)األصــووبلغػػتقيمػػمحجػػـ،وعػػمالضػػابطموالمجموعػػمالتجريبيػػمفػػ مسػػتوىالفهػػـالمجم

المجموعػػػمالضػػػابطمبدسػػػبمتالميػػػذالمجموعػػػمالتجريبيػػػمعلػػػذتالميػػػذقيمػػػممتوسػػػطمتشػػػيرإلػػػذتفػػػوؽ
دت ذالقراروسطيمف مستوىالفهـف التطبيؽالبعديال تبارالتصوراتالبديلم،وبداًءعلذماسبؽ

اآلت :
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توجػػدفػػروؽذاتداللػػمإحصػػائيمعدػػدمسػػتوىال:علػػذالتػػ تػػدصدػػرفضالفرضػػيمالصػػفريمالقــرار: 
بيفمتوسػط درجػاتالمجمػوعتيفالتجريبيػموالضػابطمفػ التطبيػؽالبعػديال تبػار(α=0.05)داللم

.الفرضيمالبديلمودقبؿ،لصالحالمجموعمالتجريبيمالتصوراتالبديلمف مستوىالفهـ
علذوضعالتلميذأماـموقؼيدعورللتفريرقديوالتفسير: رجعذلؾإلذأفدموذجالتعلـالبدائ يقـو

والدراسػػموالعمػػؿعلػػذإيجػػادتفسػػيرلػػهعػػفطريػػؽاالرتشػػاؼواالبترػػارممػػايدفعػػهللقيػػاـباالسػػتدالؿ
هػرمػالديػهمػفأفرػاربديلػميػتـتعػديلهافػ ظالمدطق باالعتمادعلػذ براتػهومفاهيمػهالسػابقموهدػاي

تالميػػذ،وبػػيفالتالميػذعػػفطريػػؽالمداقشػاتالتػػ تػدوربػػيفالوذلػؾمرحلػماقتػػراحالحلػوؿوالتفسػػيرات،
علػذإالمواقؼوتفسيرهابشرؿصحيحإذوالمعلـ،فتزدادقدرتهعلذفهـ فعمليػمالبدػاءالمعرفػ تقػـو

 البديلمفيه.أساسمعرف تـتصحيحالتصورات
(التػػ أرػػدتعلػػذ2007(ودراسػػمعبػػداهلل)2001)سػػليمافوهمػػاـوتتفػػؽهػػذرالدتيجػػممػػعدتػػائجدراسػػم

.تالميذدورالدموذجف تدميمفهـالمفاهيـلدىال
الداللػممسػتوىمػفأربػرالحقيقػ الداللػممسػتوىأف(11)رقػـالجػدوؿمػفضػحويت:مستوى التطبيق

تسػػاويإلػػذيشػػيرممػػاالتطبيػػؽمسػػتوىفػػ (=0.231Sig>0.05)للتجػػادسلػػيففا تبػػارفػػ المػػن وذ
للعيدػػػات(test-t)ا تبػػػارمػػػفاألوؿالسػػػطرد تػػػارلػػػذلؾووفقػػػاًالمقاردػػػم،موضػػػعالمجمػػػوعتيفتبػػػايف
 قلم.المست
عدػد(3.711اٌّؾَٛثخ )(t)قيممأفالمستقلمللعيدات(test-tافزجبه)مفاألوؿالسطربياداتتشير
الداللػػػػػػػػممسػػػػػػػػتوىقيمػػػػػػػػممػػػػػػػػفأصػػػػػػػػغرالحقيقػػػػػػػػ الداللػػػػػػػػممسػػػػػػػػتوىقيمػػػػػػػػموأف(141)الحريػػػػػػػػمدرجػػػػػػػػم

ــأفٛم) تالميػػذالدرجػػاتمتوسػػط بػػيفإحصػػائياًدالػػمفػػروؽوجػػوديؤرػػدممػػا(=0.000Sig<0.05اٌّ
.التطبيؽمستوىف التجريبيموالمجموعمالضابطمالمجموعم
علذالتجريبيمالمجموعمتالميذتفوؽإلذتشيرمتوسطمقيمموه d  (0.62)األصوحجـقيمموبلغت
ال تبػػػارالبعػػػديالتطبيػػػؽفػػػ وذلػػػؾالتطبيػػػؽمسػػػتوىفػػػ وسػػػطيمبدسػػػبمالضػػػابطمالمجموعػػػمتالميػػػذ

 :اآلت القراردت ذماسبؽعلذوبداءًالبديلم،التصورات
مسػػتوىعدػػدإحصػػائيمداللػػمذاتفػػروؽتوجػػدال:علػػذالتػػ تػػدصالصػػفريمالفرضػػيمدػػرفض:القــرار
ال تبػارالبعػديالتطبيػؽفػ والضػابطمالتجريبيػمالمجمػوعتيفدرجػاتمتوسط بيف(α=0.05)داللم

 .البديلمالفرضيمودقبؿ،التجريبيمالمجموعمالتطبيؽلصالحمستوىف البديلمالتصورات
تطبيػػػؽالمفػػػاهيـالتػػػ تالميػػػذترجػػػعهػػػذرالفػػػروؽإلػػػذأفدمػػػوذجالػػػتعلـالبدػػػائ يتػػػيحللقػػػدوالتفســـير:

وذلػػؾمػػف ػػالؿمرحلػػمات ػػاذاشجػػراءوفػػ حػػاؿوجػػودأي لػػؿفػػ تطبيػػؽارتسػػبوهاوتعلموهػػاعمليػػاً
والمفهوـيروفذلؾدليالً يتـالعمؿعلذتصحيحهبالعودةمف ـعلذوجودتصوربديؿلهذاالمفهـو

القتصارهداعلذالفهـالعلم السليـللمفهػوـ،بػؿاليتـالهذاو،مرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيراتإلذ
.يررزأيضاً  علذالتطبيؽالصحيحلهذاالمفهـو



95 
 

(الت تؤردعلذدور2007(ودراسمعبداهلل)2001)سليمافوهماـوتتفؽهذرالدتائجمعدتائجدراسم
. دموذجالتعلـالبدائ ف زيادةالقدرةعلذالتطبيؽالصحيحللمفهـو

الداللػػممسػػتوىمػػفأربػػرالحقيقػػ الداللػػممسػػتوىأف(11)رقػػـالجػػدوؿمػػفيتبػػيف:المســتويات العميــا
تسػػاويإلػػذيشػػيرممػػاالعليػػاالمسػػتوياتفػػ (=0.185Sig>0.05)للتجػػادسلػػيففا تبػػارفػػ المػػن وذ
للعيدػػػات(test-t)ا تبػػػارمػػػفاألوؿالسػػػطرد تػػػارلػػػذلؾووفقػػػاًالمقاردػػػم،موضػػػعالمجمػػػوعتيفتبػػػايف

 .المستقلم
(3.906)المحسػػوبم(t)قيمػػمأفالمسػػتقلمللعيدػػات(test-t)ا تبػػارمػػفاألوؿالسػػطربيادػػاتتشػػير
الداللػػػػػػممسػػػػػتوىقيمػػػػػممػػػػػفأصػػػػػػغرالحقيقػػػػػ مسػػػػػتوىالداللػػػػػمقيمػػػػػػموأف(141)الحريػػػػػمدرجػػػػػمعدػػػػػد

تالميػػذالدرجػػاتمتوسػػط بػػيفإحصػػائياًدالػػمفػػروؽوجػػوديؤرػػدممػػا(=0.000Sig<0.05)المػػن وذ
.العلياالمستوياتف التجريبيموالمجموعمالضابطمالمجموعم
علػذالتجريبيػمالمجموعمتالميذتفوؽإلذتشيرمتوسطمقيمموه d (0.65)ؽغُ األصوقيمموبلغت
ال تبػػارالبعػػديالتطبيػػؽفػػ وذلػػؾالعليػػاالمسػػتوياتفػػ متوسػػطمبدسػػبمالضػػابطمالمجموعػػمتالميػػذ

:اآلت القراردت ذسبؽماعلذوبداءًالبديلم،التصورات
مسػػتوىعدػػدإحصػػائيمداللػػمذاتفػػروؽتوجػػدال:علػػذالتػػ تػػدصالصػػفريمالفرضػػيمدػػرفض:القــرار
ال تبػارالبعػديالتطبيػؽفػ والضػابطمالتجريبيػمالمجمػوعتيفدرجػاتمتوسط بيف(α=0.05)داللم

.البديلمالفرضيمودقبؿ،التجريبيمالمجموعمالعليالصالحالمستوياتف البديلمالتصورات
فيهاالوجودالفرؽيعزىقد:التفسير ف تالميذإلذاست داـدموذجالتعلـالبدائ ،فاألدشطمالت يقـو

مراحؿالدمػوذجتسػتدع مػدهـتحليػؿالموقػؼإلػذجزئياتػه،ومػف ػـإعػادةترريبػهبطريػؽجديػدةتعبػر
القػدرةعلػذالتحليػؿوالػربطوصػياامالمفهػوـبطريقػمـوهػذامػايرسػبه،مدػهبشػرؿصػحيحـعفتمرده

 مفتصوراتبديلم.ـهذاالمفهوـبشرؿصحيحوتعديؿماقدوجدعددهـصحيحمتعبرعفارتسابه
(التػػ أشػػارتإلػذفاعليػػمالدمػػوذجفػػ 2001)سػليمافوهمػػاـرػذلؾتتفػػؽهػػذرالدتػائجمػػعدتػػائجدراسػػم

  (.الترريب-)التحليؿي ف رؿمفمستوتالميذادةتحصيؿالزي
مسػػتوىمػػفأربػػرالحقيقػػ الداللػػممسػػتوىأف(11)رقػػـالجػػدوؿمػػفضػػحويتاختبــار التصــورات ككــل:

إلػػػذيشػػػيرممػػػااال تبػػػارررػػػؿفػػػ (=0.604Sig>0.05)للتجػػػادسلػػػيففا تبػػػارفػػػ المػػػن وذالداللػػػم
للعيدات(test-tافزجبه)مفاألوؿالسطرد تارلذلؾووفقاًالمقاردم،موضعالمجموعتيفتبايفتساوي
 .المستقلم

ـــــــبه )تشػػػػػػػيربيادػػػػػػػاتالسػػػػػػػطراألوؿفػػػػػػػ  (المحسػػػػػػػوبمtللعيدػػػػػػػاتالمسػػػػػػػتقلمأفقيمػػػػػػػم)(test-tافزج
(وأفقيمػممسػػتوىالداللػػمالحقيقػ أصػػغرمػفمسػػتوىالداللػػم141(عدػػددرجػمحريػػم)5.107بلغػت)

تالميػذيؤرػدوجػودفػروؽدالػمإحصػائيًابػيفمتوسػط درجػاتهذاما(=0.000Sig<0.05)المن وذ
المجموعتيفف ا تبارالتصوراتالبديلمررؿ.
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تالميػػذالمجموعػػمالتجريبيػػمعلػػذتالميػػذحجػػـأ ػػرربيػػريؤرػػدتفػػوؽذووهػػوd (0.86)وبلغػػتقيمػػم
يمردداات اذالقراراآلت :اال تبارررؿ،وبداًءعلذماسبؽالمجموعمالضابطمف 

مسػػتوىعدػػدإحصػػائيمداللػػمذاتفػػروؽتوجػػدال:علػػذمالصػػفريمالتػػ تػػدصدػػرفضالفرضػػيالقــرار:
فػػ التطبيػػؽالبعػػديوالضػػابطمالتجريبيػػمالمجمػػوعتيفتالميػػذدرجػػاتمتوسػػط بػػيف(α=0.05)داللػػم

.مالبديلميودقبؿالفرض،التجريبيمالمجموعملصالحررؿالبديلمالتصوراتال تبار
ممػايؤرػدفاعليػمرالمجموعػمهػذتعليـإلذاست داـدموذجالتعلـالبدائ ف الفروؽرجعتقد:التفسير

علػذأسػاساسػػت داـ هػذرالدمػوذجفػ تعػديؿالتصػػوراتالبديلػم،وذلػؾألفدمػوذجالػتعلـالبدػػائ يقػـو
تاحمالفرصػملهػـال تبػارأفرػارهـالصػحيحمته،وقيادالدرسومفاهيمهـف توجيهتالميذتصوراتال وا 

مػػف ػػالؿجميػػعاألدشػػطمهاوتعػػديلمدهػػاوال اطئػػم،ومػػف ػػـتشػػجيعهـعلػػذتحسػػيفهػػذرالتصػػورات
 جديػػدةايػػرعبػػرمراحػػؿالدمػػوذجالمتتاليػػم،إذين ػػذوففيهػػاأدواراًتالميػػذالبهػػاوالمداقشػػاتالتػػ يقػػـو
علػذإدجػازورقػمالعمػؿالتػ تتطلػبإيجػادحلػوؿللمشػرلمالمطروحػمتعاوديمًمنلوفمباعتمادهـعمليمً

وتقديـالتفسيرالعلم الصحيحلها.
(يوضػػػحمتوسػػػطاتدرجػػػاتالمجمػػػوعتيفالتجريبيػػػموالضػػػابطمفػػػ التطبيػػػؽالبعػػػدي1والشػػػرؿرقػػػـ)

المسػػتويات-التطبيػػؽ-الفهػػـ-تشػػمؿ)التذررال تبػارالتصػػوراتالبديلػػمالبعػػديررػػؿوفػػ مسػػتوياتهالتػػ 
 العليا(


(متوسطاتدرجاتالمجموعتيفالتجريبيموالضابطمف التطبيؽالبعديال تبارالتصوراتالبديلمالبعدي2الشرؿ)

المستوياتالعليا(-التطبيؽ-الفهـ-ررؿوف مستوياتهالت تشمؿ)التذرر
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الرهربػػاء-)الطاقػػمفصػػل  ػػردمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمفػػ مفػػاهيـألتعػػرؼو
تعلمهػػػـعػػػؿا تبػػػارالتصػػػوراتالبعػػػديالمطبػػػؽبعػػػدإدهػػػاءتالميػػػذوالمغدػػػاطيس(تػػػـتحليػػػؿإجابػػػاتال

دى(دسػػبشػػيوعالتصػػوراتالبديلػػملػػ12)رقػػـالسػػابقيفوفػػؽالدمػػوذجالبدػػائ ،ويبػػيفالجػػدوؿللفصػػليف
 المجموعمالتجريبيمقبؿالتعلـوفؽالدموذجوبعدر.تالميذ

المجوعمالتجريبيمقبؿالتعلـبدموذجالتعلـتالميذ(دسبشيوعالتصوراتالبديلملدى12جدوؿ)
روبعدالبدائ 

َسجخ انشيٕع في انًجًٕعخ  انًفٕٓو انسؤال

 انزجزيجيخ

 ىعهثعذ انز ىانزعهلجم 

 %17.14 %78.57 انطبلخ 1

 %32.85 %72.85 انطبلخ انكيًيبئيخ-انطبلخ انُٕٔيخ 2

 %25.71 %70 انطبلخ انًيكبَيكيخ-انطبلخ انذزاريخ 3

 %18.57 %74.28 رذٕالد انطبلخ-انطبلخ انكٓزثبئيخ 4

 %27.14 %85.71 انطبلخ انًخزشَخ-انطبلخ انذزكيخ 5

 %12.85 %68.57 يصذر طبلخ اإلَسبٌ 6

 %15.71 %70 انسخبٌ انشًسي-انشًسيخانطبلخ  7

 %18.57 %82.85 انخهيخ انكٓزضٕئيخ 8

 %17.14 %70 انطبلخ انًزجذدح 9

 %20 %80 طبلخ انزيبح 10

 %8.57 %64.28 طبلخ انًيبِ انجبريخ 11

 %14.28 %75.71 يكَٕبد انذارح انكٓزثبئيخ 12

 %18.57 %65.71 انذارح انكٓزثبئيخ 13

 %7.14 %54.28 انذارح انًفزٕدخ-انًغهمخانذارح  14

 %22.85 %84.28 رزكيت انذارح 15

 %24.28 %87.14 دارح انزٕاسي-دارح انزسهسم 16

انزذٕل في إضبءح يصجبدي دارح انزسهسم ٔانزٕاسي عُذ إضبفخ  17

 يصجبح في كم يٍ انذارريٍ

82.85% 20% 

 %15.71 %68.57 جٓخ انزيبر انكٓزثبئي ضًٍ انذارح 18

 %12.85 %65.71 االسزخذاو اآليٍ نهزيبر انكٓزثبئي 19

 %17.14 %74.28 انصعك انكٓزثبئي-انصبعمخ 20

 %21.42 %77.14 األخطبر انُبرجخ عٍ انزيبر انكٓزثبئي 21

 %30 %92.85 انصعك انكٓزثبئي-االسزخذاو اآليٍ نهزيبر 22

 %14.28 %67.14 انسهك 23

 %5.71 %34.28 انعبسنخاألجسبو -األجسبو انُبلهخ 24

 %20 %75.71 انًغُبطيس انًؤلذ-انًغُبطيس انذائى 25

 %22.85 %84.28 انجٕصهخ 26

 %11.42 %80 األرض كًغُبطيس 27

 %18.57 %88.57 انًغُبطيس انكٓزثبئي 28
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(اد فػػاضدسػػبشػػيوعالتصػػوراتالبديلػػمالتػػ يمتلرهػػا12تظهػػرالدتػػائجالموضػػحمفػػ الجػػدوؿرقػػـ)
بدمػوذجالػتعلـتعلػيمهـالرهربػاءوالمغدػاطيس(بعػد-ف المجموعمالتجريبيمعفمفاهيـ)الطاقػمتالميذال

لجميػػػػػعالمفػػػػػاهيـباسػػػػػػت داءوأقػػػػػؿ%(30البدػػػػػائ بشػػػػػرؿملحػػػػػوظإذاد فضػػػػػتالدسػػػػػبملػػػػػػديهـإلػػػػػذ)
%(.35))الطاقمالريميائيم،الطاقمالدوويم،(فقدبلغتدسبماالد فاضفيهاإلذأقؿمفمفهوم 
:ماينت هذرالدتيجمإلذوقدتعود

 است داـدموذجالتعلـالبدائ بمايتضمدهمفأدشطمف رػؿمرحلػممػفمراحلػهأتػاحالفرصػمأمػاـ
 تعديؿتصوراتهـالبديلم.إلذمماأدىاًصحيحفهماًلفهـالمفاهيـالعلميمتالميذال
  ترػوفحيػثيساعدعلػذتدظػيـالمعلومػاتالجديػدةبتدظيـالمادةالدراسيموفؽدموذجالتعلـالبدائ

الجديدالمرادتعلمه.  البدايمف تعلـالمفهوـ براتالتلميذالسابقمحوؿالمفهـو
 التػػ أدفسػػهـتالميػػذوبػػيفالتالميػػذالبيئػػمالتعليميػػمالتػػ يتيحهػػادمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ بػػيفالمعلػػـوال

 تساعدعلذالفهـبشرؿصحيح.
 رػافلػهتالميػذالقيػاـباألدشػطم،رمػاأفالحػوارالمشػترؾبػيفالبيبحثعفالمعلوممبدفسػهلتلميذا

 األ رف تعديؿتصوراتهـالبديلم.
 قػدمف الؿتش يصهذرالتصوراتالبديلمتالميذمعرفمالباح مبالتصوراتالبديلمالت يحملهاال

 داسبمعالمدظوممالمفاهيميملديهـ.علذادتقاءوعرضال براتالتعليميمبصورةتتاساعده
 ًتقػػػديـالمفهػػػوـالعلمػػػ وفػػػؽ طػػػواتمتسلسػػػلمبدائيػػػميترتػػػبعليػػػهأفيرػػػوفالمفهػػػوـالجديػػػدمقبػػػوال

ويؤديلحدوثتعلـفعاؿوأقػؿعرضػمللدسػيافمػفالػتعلـالػذيالين ػذباالعتبػارالفهػـومفيداًومقدعاً
سػػػممػػػعدتػػػائجالدراسػػػاتواألبحػػػاثالسػػػابقمردراسػػػمالبػػػاوي،وتتفػػػؽدتػػػائجهػػػذاالدرا.تالميػػػذالسػػػابؽلل
ودراسػػػمالسػػػيد(،1999)وشػػػهابالجدػػػدي(،ودراسػػػم2002)(ودراسػػػمعبػػػدالػػػرحمف2006)وال ػػػاج 

ٚكهاٍـخ وبٌـه ،(,1998Windschitl & Ander)،آدػديروويددسشػيتؿودراسػم(،2003والدوسػري)

فاعليػمدمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ تعػديؿالتصػوراتالتػ أرػدتعلػذ (Galik et al,2005)ٓ،٠ٚآفـو
 البديلمللمفاهيـالعلميم.

 
 .النتائج الخاصة بسؤال الدراسة الرابا0-2

:ماينت دصالسؤاؿالرابععلذ
ال تبػػارالبعػػدي-تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمفػػ التطبيػػؽالقبلػػ فػػ دمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ أ ػػرحجػػـمػػا

؟التصوراتالبديلم
(α=0.05)يموالت ست تبرعددمستوىداللماآلتمصياامالفرضيتالسؤاؿتملإلجابمعفهذا

المجموعػػػمالتجريبيػػػمفػػػ التطبيػػػؽتالميػػػذداللػػػمإحصػػػائيمبػػػيفمتوسػػػط درجػػػاتذواليوجػػػدفػػػرؽ-
البعديال تبارالتصوراتالبديلم.-القبل 
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اآلتيم:ويتفرععفهذرالفرضيمالفرضياتالفرعيم
المجموعػػػمالتجريبيػػػمفػػػ التطبيػػػؽتالميػػػذتداللػػػمإحصػػػائيمبػػػيفمتوسػػػط درجػػػاواليوجػػػدفػػػرؽذ*

ررؿ.البعديال تبارالتصوراتالبديلم-القبل 
المجموعػػػمالتجريبيػػػمفػػػ التطبيػػػؽتالميػػػذداللػػػمإحصػػػائيمبػػػيفمتوسػػػط درجػػػاتو*اليوجػػػدفػػػرؽذ

.ف مستوىالتذررلبديلمالبعديال تبارالتصوراتا-القبل 
المجموعػػػمالتجريبيػػػمفػػػ التطبيػػػؽتالميػػػذداللػػػمإحصػػػائيمبػػػيفمتوسػػػط درجػػػاتواليوجػػػدفػػػرؽذ*

.ف مستوىالفهـالبعديال تبارالتصوراتالبديلم-القبل 
القبل المجموعمالتجريبيمف التطبيؽتالميذداللمإحصائيمبيفمتوسط درجاتواليوجدفرؽذ*
.ف مستوىالتطبيؽالبعديال تبارالتصوراتالبديلم-

المجموعػػػمالتجريبيػػػمفػػػ التطبيػػػؽتالميػػػذداللػػػمإحصػػػائيمبػػػيفمتوسػػػط درجػػػاتوفػػػرؽذ*اليوجػػػد
.ف المستوياتالعلياالبعديال تبارالتصوراتالبديلم-القبل 

البعػػػدي-التطبيػػػؽالقبلػػػ لمتوسػػػطاتالفػػػروؽبػػػيف(t-testتطبيػػػؽ)وللتحقػػػؽمػػػفهػػػذرالفرضػػػياتتػػػـ
.أ رروحجـالدموذجفعاليملتبيفال تبارالتصوراتالبديلم

التجريبيػػممالمجموعػػفػػ تالميػػذاللػػدرجاتمالمعياريػػاتواالدحرافػػات(المتوسػػط13يوضػػحالجػػدوؿرقػػـ)
 البعديال تبارالتصوراتالبديلم.-ف التطبيؽالقبل 

التجريبيمف التطبيؽمف المجموعتالميذلدرجاتالمالمعيارياتواالدحرافاتالمتوسط(13جدوؿ)
البعديال تبارالتصوراتالبديلم-القبل 

 انزطجيك انجعذي انزطجيك انمجهي اخزجبر انزصٕراد انجذيهخ

 االَذزاف انًعيبري انًزٕسظ االَذزاف انًعيبري انًزٕسظ

 انًجًٕعخ انزجزيجيخ

 1.49 5.01 1.490 4.15 انزذكزيسزٕٖ 

 2.85 13 2.79 8.52 يسزٕٖ انفٓى

 3.17 12.3 2.69 7.61 يسزٕٖ انزطجيك

 2.41 8.48 2.27 4.21 انًسزٕيبد انعهيب

 5.78 38.8 6.46 24.51 االخزجبر ككم

المجموعػػمفػػ تالميػػذالبػػيفمتوسػػطاتدرجػػاتاًواضػػحاً(أفهدػػاؾفرقػػ13ويتوضػػحمػػفالجػػدوؿرقػػـ)
البعدي.-تصوراتف التطبيؽالقبل التجريبيمف ا تبارال
بػػػيفدرجػػػات(لداللػػػممتوسػػػطاتالفػػػروؽt-test)(الدتػػػائجال اصػػػمبا تبػػػار14ويوضػػػحالجػػػدوؿرقػػػـ)
البعػػػديال تبػػػارالتصػػػوراتالبديلػػػمررػػػؿوفػػػ -التجريبيػػػمفػػػ التطبيػػػؽالقبلػػػ مالتالميػػػذفػػػ المجموعػػػ

التعلـالبدائ .لدموذجوحجـاأل رمستوياته
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ف التطبيؽالتجريبيمملمجموعاتالميذدرجاتالفروؽبيفاتلداللممتوسط( t-test)(قيـ14جدوؿ)
األ رالبعديال تبارالتصوراتالبديلموحجـ–القبل 

يزٕسظ  انًجًٕعخ

 انفزٔق

االَذزاف 

 انًعيبري

 يسزٕٖ انذالنخ (t-test) درجخ انذزيخ

Sig 

 (dدجى األثز)

  انًجًٕعخ انزجزيجيخ

يسزٕٖ 

 انزذكز

0.857- 2.25 69 3.182- 0.002 0.76 

 2.35  0.000 -9.781 3.82 -4.47 يسزٕٖ انفٓى

يسزٕٖ 

 انزطجيك

4.68- 3.98 9.841- 0.000 2.37 

انًسزٕيبد 

 انعهيب

4.27- 3.28 10.87- 0.000 2.613 

 3.433 0.000 -14.25 8.38 -14.28 االخزجبر ككم

 (أفقيمػػم14ـ)دالحػظمػػفالجػػدوؿرقػ(t-test)فػػ تالميػػذدرجػاتالالفػػروؽبػػيفمتوسػطاتملداللػػ
رادػػػػتذاتداللػػػػمإحصػػػػائيمعدػػػػدمسػػػػتوىأدهػػػػاالبعػػػػديال تبػػػػارالتصػػػػوراتالبديلػػػػم-التطبيػػػػؽالقبلػػػػ 

وعليػػهدػػرفض،لصػػالحالتطبيػػؽالبعػػديالتجريبيػػمموعػػالمجممسػػتوىالتػػذررفػػ فػػ (α=0.05)داللػػم
البعديال تبارالتصورات-بعدـوجودفروؽدالمإحصائيًاف التطبيؽالقبل الفرضيمالصفريمالقائلم

فػ األ ػرالحػظأفحجػـويُ،ودقبػؿالفرضػيمالبديلػمالتجريبيػمالمجموعػمالبديلمف مستوىالتػذررفػ 
درةالدمػوذجعلػذتدميػممسػتوىيػدؿعلػذعػدـقػمتوسػطوهػوحجػـأ ػر،(0.76مستوىالتػذرررػاف)
التذرربشرؿجيد.

 (أفقيمػػػػم14مػػػػفالجػػػػدوؿرقػػػػـ)أيضػػػػًادالحػػػػظو(t-test)الفػػػػروؽبػػػػيفدرجػػػػاتمتوسػػػػطاتملداللػػػػ
رادػػتذاتداللػػمإحصػػائيمعدػػدأدهػػاالبعػػديال تبػػارالتصػػوراتالبديلػػم-فػػ التطبيػػؽالقبلػػ تالميػػذال

وعليػػه،لصػػالحالتطبيػػؽالبعػػديالمجموعػػمالتجريبيػػممسػػتوىالفهػػـفػػ فػػ (α=0.05)مسػػتوىداللػػم
البعػػديال تبػػار-بعػػدـوجػػودفػػروؽدالػمإحصػػائيًافػػ التطبيػػؽالقبلػػ دػرفضالفرضػػيمالصػػفريمالقائلػػم

تصػػوراتالبديلػػمفػػ مسػػتوىالفهػػـودقبػػؿالفرضػػيمالبديلػػم،ودالحػػظأفحجػػـاأل ػػرفػػ مسػػتوىالفهػػـال
يعػػدربيػػرًاممػػايػدؿعلػػذقػػدرةالدمػػوذجلـالبدػائ دمػػوذجالػػتعأ ػػروالػػذييظهػػرأفحجػـ،(2.35رػاف)

علذتدميممستوىالفهـلدىالتالميذ.
 (أف14دالحػظمػػفالجػػدوؿرقػـ) ل١ّــخ(t-test)فػػ تالميػػذالفػػروؽبػيفدرجػػاتالمتوسػػطاتملداللػ

ذاتداللػػػػمإحصػػػػائيمعدػػػػدمسػػػػتوىرادػػػػتأدهػػػػاالبعػػػػديال تبػػػػارالتصػػػػوراتالبديلػػػػم-التطبيػػػػؽالقبلػػػػ 
وعليػػهدػػرفض،لصػالحالتطبيػػؽالبعػديالتجريبيػػممالمجموعػػمسػتوىالتطبيػػؽفػ فػػ (α=0.05)داللػم

البعديال تبارالتصورات-بعدـوجودفروؽدالمإحصائيًاف التطبيؽالقبل فريمالقائلمالصالفرضيم
فػ األ ػرالحػظأفحجػـويُ،ودقبؿالفرضيمالبديلػمالتجريبيمالمجموعمالبديلمف مستوىالتطبيؽف 

يعدربيرًا.هرلديداأفحجـتن يردموذجالتعلـالبدائ ظوي،(2.37راف)التطبيؽمستوى



101 
 

 (أفقيمػم14دالحظمفالجػدوؿرقػـ)(t-test)فػ تالميػذالفػروؽبػيفدرجػاتالمتوسػطاتملداللػ
رادػػػػتذاتداللػػػػمإحصػػػػائيمعدػػػػدمسػػػػتوىأدهػػػػاالبعػػػػديال تبػػػػارالتصػػػػوراتالبديلػػػػم-التطبيػػػػؽالقبلػػػػ 

وعليػهدػرفض،لصػالحالتطبيػؽالبعػديالتجريبيػممالمجموعػالمستوياتالعليػافػ ف (α=0.05)داللم
البعديال تبارالتصورات-بعدـوجودفروؽدالمإحصائيًاف التطبيؽالقبل الفرضيمالصفريمالقائلم

فػ األ رالحظأفحجـويُ،ودقبؿالفرضيمالبديلمالتجريبيمالمجموعمالبديلمف المستوياتالعلياف 
قػديػاتػن يردمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ المسػتوياتالعلحجـدالحظأف،(2.613راف)العلياياتمستوال

 .رافربيراً
 قيمػػػمأف(14الجػػػدوؿرقػػػـ)وفيمػػػايتعلػػػؽبا تبػػػارالتصػػػوراتالبديلػػػمررػػػؿيظهػػػر(t-test)ملداللػػػ

أدهػػاالبعػػديال تبػػارالتصػػوراتالبديلػػم-فػػ التطبيػػؽالقبلػػ متوسػػطاتالفػػروؽبػػيفدرجػػاتالتالميػػذ
فػػ المجموعػػمالتجريبيػػماال تبػػارررػػؿفػػ (α=0.05)رادػػتذاتداللػػمإحصػػائيمعدػػدمسػػتوىداللػػم

فػػ األ ػػرمػػاحجػػـأ،البديلػػمودقبػػؿالفرضػػيموعليػػهدػػرفضالفرضػػيمالصػػفريملصػػالحالتطبيػػؽالبعػػدي،
باسػػػت داـدمػػػوذجالػػػتعلـالبدػػػائ فػػػ الػػػتعلـ(،ممػػػايؤرػػػدأفحجػػػـتػػػن ير3.433هػػػو)فاال تبػػػارالرلػػػ 

 .،يعدحجمًاربيراًالمجموعمالتجريبيم
 
 مقترحات الدراسة  .2

ترػػػوفامتػػػداداًقػػػد،يمرػػػفاقتػػػراحعػػػددمػػػفالدراسػػػاتالتػػػ اودتائجهػػػمفػػػ ضػػػوءأهػػػداؼالدراسػػػمالحاليػػػ
.مالحاليللدراسم

بعػػضالدمػػاذجاأل ػػرىالتػػ تتبػػعبػػيفإجػراءدراسػػممقاردػػمبػػيفأ ػػراسػػت داـدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ و-
 المدحذالبدائ ف تعديؿالتصوراتالبديلم.

لدىالمتعلمػيففػ هادسبشيوعلوإجراءدراساتتحليليمألسبابالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميم-
 المراحؿالتعليميمالم تلفم.

فػػػ مرحلػػػمالتعلػػػيـ- إجػػػراءدراسػػػاتتحليليػػػملتعػػػرؼالتصػػػوراتالبديلػػػمالتػػػ تتضػػػمدهامدػػػاهجالعلػػػـو
 األساس .

وطالبرليمالتربيم)شعبمإجراءدراساتتحليليملتعرؼالتصورات- البديلمالت يحملهامعلموالعلـو
 معلـالصؼ(عفالمفاهيـالعلميم.

هيـفػػ المػػوادإجػػراءدراسػػاتلتعػػرؼأ ػػردمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػا-
.مم تلفالف المراحؿالتعليميمالدراسيمالم تلفم

 .المتدوعموذجالتعلـالبدائ ف تدميممهاراتالتفريرإجراءدراساتلتعرؼأ ردم-
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
:مقدمة
معالتقدـالذييشهدرالعالـوتزايػدتػدفؽالمعرفػم،أصػبحالترريػزعلػذأساسػياتالمعرفػمضػرورة

لػػذلؾعملػػتاالتجاهػػاتالحدي ػػمفػػ التربيػػمعلػػذالترريػػز؛تربويػػم،وتعػػدالمفػػاهيـأسػػاسهػػذرالمعرفػػم
يعلػػذتعلػػ تواجػػهصػػعوباتر يػػرةفػػ مقػػدمتهاوتعلمػػهـالمفػػاهيـوتعلمهػػا،ولرػػفعمليػػمتعلػػيـالمفهػػـو

االتالميػػذهػػيحملالسػػابقمالتػػ التصػػوراتوالمفػػاهيـ الحػػال التػػ تشػػرؿعائقػػًاأمػػاـتعلمهػػـعػػفالمفهػػـو
تصػػػوراتالتالميػػػذالبديلػػػم، ػػػـالعمػػػؿعلػػػذالتعػػػرؼمواجهػػػمهػػػذرالصػػػعوبمرػػػافالبػػػدمػػػفول،الالحػػػؽو

ويعػددمػوذجالػتعلـالبدػائ الػذييدطلػؽمػفمفػاهيـ،تعديلهاأوإزالتهاباست داـطريقمتعليميممداسػبم
.تعديؿهذرالتصوراتميذالسابقممفالدماذجالمهممف التال

 مشكمة الدراسة:
ايػػدعػػددالمفػػاهيـالعلميػػمفػػ مداهجدػػاالدراسػػيمومػػارافقػػهمػػفتزايػػدفػػ ادتشػػارالتصػػوراتمػػعتز

لضمافتحقيؽاًالبديلملهذرالمفاهيـ،أصبحالرشؼعفهذرالتصورات ـالعمؿعلذتعديلهاضروري
مشػػػرلمأفضػػػؿتعلػػػـللمفػػػاهيـالعلميػػػمالتػػػ تسػػػعذهػػػذرالمدػػػاهجشرسػػػابهاللتالميػػػذومدػػػهيمرػػػفتحديػػػد

الدراسمبالسؤاليفاآلتييف:
 مػػادةفػػ العلميػػمالمفػػاهيـعػػفاألساسػػ الرابػػعالصػػؼتالميػػذيحملهػػاالتػػ البديلػػمالتصػػوراتمػػا

 لديهـ؟التصوراتهذرشيوعدسبوماالعلوـ؟
 لػػػدىالعلػػوـمػػادةفػػ العلميػػمللمفػػاهيـالبديلػػمالتصػػوراتتعػػديؿفػػ البدػػائ الػػتعلـدمػػوذجأ ػػرمػػا

األساس ؟الرابعالصؼتالميذ
 :أهداف الدراسة

الصػػػؼالرابػػػعاألساسػػػ فػػػ مػػػادةتالميػػػذتحديػػػدالتصػػػوراتالبديلػػػمللمفػػػاهيـالعلميػػػمالتػػػ يحملهػػػا.1
.  العلـو

الصػؼالرابػعاألساسػ فػ مػادةتالميػذتحديددسبشيوعالتصػوراتالبديلػمللمفػاهيـالعلميػملػدى.2
.  العلـو

.السائدةالبديلممقاردمباست داـالطرائؽأ ردموذجالتعلـالبدائ ف تعديؿالتصوراتتعرؼ.3
البعػػديال تبػػار-فػػ تعػػديؿالتصػوراتالبديلػػمفػػ التطبيػؽالقبلػػ دمػػوذجالػتعلـالبدػػائ تعػرؼأ ػػر.4

.التصوراتالبديلم
 أسئمة الدراسة:

 ؟الصؼالرابعاألساس ف مادةالعلوـتالميذ.ماالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميمالت يحملها1
الصؼالرابعاألساس ف تالميذدسبشيوعالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميمالت يحملهاه .ما2

 ؟مادةالعلوـ
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ت داـالبديلػمللمفػاهيـالعلميػممقاردػمباسػ.ماأ راست داـدموذجالتعلـالبدػائ فػ تعػديؿالتصػورات3
؟ف التطبيؽالبعديال تبارالتصوراتالبديلم،السائدةالطرائؽ

فػػ البعػػدي-تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمفػػ التطبيػػؽالقبلػػ فػػ دمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ حجػػـأ ػػرمػػا.4
؟التجريبيمالمجموعم

 فرضيات الدراسة: 
:(α=0.05عددمستوىداللم)أسئلمالدراسمُوضعتالفرضياتاآلتيموالت سُت تبرعفلإلجابم

ا تبػار.اليوجدفرؽذوداللمإحصائيمبيفمتوسط درجػاتالمجمػوعتيفالتجريبيػموالضػابطمفػ 1
المستوياتالعليا(.–التطبيؽ–الفهـ–التصوراتالبديلمالبعديررؿوف مستوياته)التذرر

-القبلػػ .اليوجػػدفػػرؽذوداللػػمإحصػػائيمبػػيفمتوسػػط درجػػاتالمجموعػػمالتجريبيػػمفػػ التطبيػػؽ2
المسػػػتويات–التطبيػػػؽ–الفهػػػـ–ررػػػؿوفػػػ مسػػػتوياته)التػػػذررالبعػػػديال تبػػػارالتصػػػوراتالبديلػػػم

العليا(.
 منهج الدراسة:

وراتالبديلػػػموذلػػػؾلتحديػػػدهػػػػذراسػػػت دـالمػػػدهجالوصػػػف التحليلػػػ لتحليػػػؿدتػػػػائجا تبػػػارالتصػػػ
است دـالمػدهجشػبهالتجريبػ لدراسػمأ ػردمػوذجالػتعلـالبدػائ فػ تعػديؿوالتصوراتودسبشيوعها،

.التصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميم
:تم لتف متغيرات الدراسة: 
.ـ)دموذجالتعلـالبدائ (قمالتعلالمتغيراتالمستقلم:طري-
التابعم:التصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميم.المتغيرات-

 أدوات الدراسة:
لإلجابمعفأسئلمالدراسموا تبارفرضياتهاُأعدتاألدواتاآلتيم:

الرهربػػاءوالمغدػػاطيس(مػػف-فصػػل )الطاقػػمقائمػػمبالمفػػاهيـالعلميػػماألوليػػموالمشػػتقمالمتضػػمدمفػػ -
للصؼالرابعاألساس . رتابالعلـو

التصوراتالبديلم.ا تبار-
 عينة الدراسة:

 مػفشملتمدرستيفمػفمػدارسالحلقػماألولػذمػفمرحلػمالتعلػيـاألساسػقصديما تيرتعيدم
(70)ف=فرمجموعػمتجريبيػمافمفرؿمدرسمبطريقمعشػوائيم)شػعبتمدطقمجبلم، ـا تيرتشعبتا
مفمدرسماالشتراريم(.(73)ف=فرمجموعمضابطمشعبتا-مفمدرسمياسيفشعبافسعيد
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 :نتائج الدراسة
 التصورات البديمة لممفاهيم العممية:.0

يحملػػػوفتصػػػوراتبديلػػػمعػػػفتالميػػػذمػػػفتحليػػػؿدتػػػائجا تبػػػارتشػػػ يصالتصػػػوراتالبديلػػػمتبػػػيفأفال
%(رمػايالحػظ46.85%و91.60الرهرباءوالمغداطيس(وبدسبعاليمتتراوحبيف)-مفاهيـ)الطاقم

ممػػايػػدؿعلػػذفاعليػػم؛دتيجػػماسػػت داـدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ اًربيػػراد فاضػػاًأفهػػذرالدسػػباد فضػػت
الدموذجف تعديؿهذرالتصورات.

 اختبار التصورات البديمة:.2
بيف(α=0.05)ذاتداللمإحصائيمعددمستوىداللم(تبيفأفهداؾفروقاt-testًاست داـا تبار)ب

المجموعػػمالضػػابطمفػػ التطبيػػؽتالميػػذالمجموعػػمالتجريبيػػمومتوسػػطدرجػػاتتالميػػذمتوسػػطدرجػػات
إلػػذاسػػت داـوهػػ عائػػدة،البعػػديال تبػػارالتصػػوراتالبديلػػمررػػؿوذلػػؾلصػػالحالمجموعػػمالتجريبيػػم

.التعليـالبدائ ف  دموذجالتعلـ
المستوياتالعليػا(–التطبيؽ–الفهـ-أمابالدسبملمستوياتا تبارالتصوراتالبديلماألربعم)التذرر

بػيفمتوسػط(α=0.05)فػروؽذاتداللػمإحصػائيمعدػدمسػتوىداللػممأيػإلػذوجػودالدراسػمتشػرفلـ
وىالتػذرر،بيدمػامتوسطدرجاتالمجموعمالضابطمفػ مسػتبيفالمجموعمالتجريبيموتالميذدرجات

فػ المجموعػمتالميػذبيفمتوسطدرجػاتال(α=0.05)ذاتداللمإحصائيمعددمستوىفروؽتجدوُ
فػػ المجموعػػمالضػابطمفػػ مسػػتوياتالفهػـوالتطبيػػؽوالمسػػتوياتتالميػذالتجريبيػمومتوسػػطدرجػػاتال

التعلـالبدائ مف ػالؿمراحلػهدموذجيؤديهالعليالصالحالمجموعمالتجريبيم،ويعودذلؾلت رالذي
ف تعديؿالتصوراتالبديلمف م تلؼالمستوياتالمعرفيم.

فػ المجموعػمتالميػذاد فاضدسبشيوعالتصوراتالبديلمالت يمتلرهػاالورذلؾأشارتالدتائجإلذ
بدموذجالتعلـالبدائ بشرؿملحوظإذتعليمهـالرهرباءوالمغداطيس(بعد-التجريبيمعفمفاهيـ)الطاقم

)الطاقمالريميائيػم،الطاقػممفهوم %(لجميعالمفاهيـباست داء30اد فضتالدسبملديهـإلذأقؿمف)
%(.35الدوويم،(فقدبلغتدسبماالد فاضفيهاإلذأقؿمف)

فػػػ مجموعػػمالتجريبيػػػمالتالميػػػذالفػػػروؽبػػػيفدرجػػاتمتوسػػط(لداللػػػمt-test)بالدسػػبملدتػػػائجا تبػػارو
لصػػالحاتداللػػمإحصػػائيمذاًصػػوراتالبديلػػمتبػػيفأفهدػػاؾفروقػػالبعػػديال تبػػارالت-التطبيػػؽالقبلػػ 
ف ربيرًاأ ردموذجالتعلـالبدائ ف تعديؿالتصوراتالبديلمرافحجـ،وقدتبيفأفالتطبيؽالبعدي

اال تبػػػارررػػػؿ،بيدمػػػارػػػافمتوسػػػطًافػػػ مسػػػتوىمسػػػتويات)الفهػػػـوالتطبيػػػؽوالمسػػػتوياتالعليػػػا(وفػػػ 
التذرر.
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 مقترحات الدراسة 
ترػػػوفامتػػػداداًقػػػد،يمرػػػفاقتػػػراحعػػػددمػػػفالدراسػػػاتالتػػػ اودتائجهػػػمفػػػ ضػػػوءأهػػػداؼالدراسػػػمالحاليػػػ

.مالحاليللدراسم
التػػ تتبػػعبعػػضالدمػػاذجاأل ػػرىبػػيفجػراءدراسػػممقاردػػمبػػيفأ ػػراسػػت داـدمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ وإ-

 المدحذالبدائ ف تعديؿالتصوراتالبديلم.
لدىالمتعلمػيففػ هادسبشيوعلوجراءدراساتتحليليمألسبابالتصوراتالبديلمللمفاهيـالعلميمإ-

 المراحؿالتعليميمالم تلفم.
فػػػ مرحلػػػم- التعلػػػيـإجػػػراءدراسػػػاتتحليليػػػملتعػػػرؼالتصػػػوراتالبديلػػػمالتػػػ تتضػػػمدهامدػػػاهجالعلػػػـو

 األساس .
وطالبرليمالتربيم)شعبم- إجراءدراساتتحليليملتعرؼالتصوراتالبديلمالت يحملهامعلموالعلـو

 معلـالصؼ(عفالمفاهيـالعلميم.
يـفػػ المػػوادجػػراءدراسػػاتلتعػػرؼأ ػػردمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ فػػ تعػػديؿالتصػػوراتالبديلػػمللمفػػاهإ-

.مم تلفالالمراحؿالتعليميمف الدراسيمالم تلفم
 .المتدوعمإجراءدراساتلتعرؼأ ردموذجالتعلـالبدائ ف تدميممهاراتالتفرير-
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.األساسية لدى تالميـذ الصـف األول اإلعـدادي بعض المفاهيم العممية وتنمية مهارات عمميات العمم

المؤتمرالعلمػ العاشػرالتربيػمالعلميػم تحػدياتورؤىالمسػتقبؿ،الجمعيػم .المصػريمللتربيػمالعلميػم،
 .296-251جامعمعيفشمس،

 ــر2006).اسػػحاؽ،بلقػػيس ــرة اســتخدام (. أث ــتعمم دائ ــبعض الخطــ  الفهــم تعــديل فــي ال ــاهيم ل  المف
رسػػالمماجسػػػتيرايػػرمدشػػورة،جامعػػػم.األساســـي الســابا الصـــف طالبــات لـــدى ميائيــةالكي العمميــة

 اء،اليمف.عصد
 أثر دورة التعمم في تعديل التصورات البديمة لممفـاهيم العمميـة لـدى طمبـة (.2008).،رائداألسمر

 اشسالميم،ازة..رسالمماجستيرايرمدشورة،الجامعمالصف السادس األساسي واتجاهاتهم نحوها
 التعـــرف عمـــى األخطـــاء المفاهيميـــة لـــدى طالبـــات  (.2004).إمبػػوسػػػعيدي،عبػػػداهللبػػػف مػػػيس

مجلػػم.الصــف األول الثــانوي بمحافظــة مســقط فــي مــادة األحيــاء باســتخدام شــبكة التواصــل البنائيــة
 .65-25،31،مررزالبحوثالتربويمبجامعمقطر

 دار:،عمػػاف1ط.طرائــق تــدريس العمــوم.(2009).فسػػليماوالبلوشػػ ،،سػػعيدي،عبػػداهللإمبػػو،
 المسيرة.

  أثر استخدام أنموذجي التعمم البنـائي وبوسـنر فـي تعـديل (.2006).الباوي،ماجدةو اج ، ػاد
لبعض المفـاهيم الفيزيائيـة لـدى طـالب معاهـد إعـداد المدرسـين واتجاهـاتهم نحـو  الخاطئة التصورات

 .56-23(،3)8،مجلمالجددوؿ.المادة
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 أثر استراتيجيات التغيير المفاهيمي في تغييـر المفـاهيم (.2004).بعارة،حسيفوالطراودم،محمد
.البديمــة المتعمقــة بمفهــوم الطاقــة الميكانيكيــة لــدى طــالب الصــف التاســا األساســي دراسػػاتالعلػػـو

 .149-112(،1)31،التربويم
 ـــة (.2001).البدػػػا،حمػػػديعبػػػدالعظػػػيـ ـــد تنمي ـــر الناق ـــة والتفكي ـــم التكاممي ـــات العم مهـــارات عممي

مجلػمرليػمالتربيػم.باستخدام نموذج التعمم البنائي في تدريس العموم لدى تالميذ المرحمـة اإلعداديـة
 .55-3(،45،)ف المدصورة

 فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى المدخل المنظومي في تنميـة (.2008).بوحاصؿ،بدريػم
.رسػالمماجسػتيرالدراسي وتعديل التصـورات البديمـة لـدى طالبـات كميـات التربيـة لممعممـات التحصيل

 ايرمدشورة،جامعمالملؾ الد،المملرمالعربيمالسعوديم.
 أحمػد، ثر استراتيجية المتناقضات عمـى تنميـة مهـارات التفكيـر الناقـد فـي العمـوم (.أ2002).بيـر

.رسػػالمماجسػػتيرايػػرمدشػػورة،رليػػمالتربيػػم،جامعػػمعػػيفغــزةلــدى طمبــة الصــف الســابا األساســي ب
 شمس.

 (2006تيس،سيدوسمير،مراد.) تعـديل التصـورات البديمـة حـول مفـاهيم بنيـة المـادة وأثرهـا فـي
.مجلػػػماتحػػػادئراســـتراتيجيات تعمـــم طـــالب العمـــوم فـــي الســـنة األولـــى مـــن التعمـــيم الجـــامعي بـــالجزا

علػذالػرابط23/6/2007،تػـاسػترجاعهفػ 47-11(،2)5الجامعاتالعربيمللتربيموعلـالػدفس،
.4.htm.www.muaufes.com.page \\http: 
 (2001جالؿ،سعد.)القاهرة:دارالفررالعرب .،1.طالقياس النفسي والمقاييس واالختبارات
 ـــة (.1999).الجدػػػدي،أميدػػػموشػػػهاب،مدػػػذ ـــاهيم العممي ـــبعض المف ـــة ل ـــاهيم البديم تصـــحيح المف

ـــائي والشـــكل  ـــتعمم البن ـــاء  Vباســـتخدام نمـــوذجي ال ـــانوي فـــي مـــادة الفيزي لطـــالب الصـــف األول الث
للقػػرفواتجاهــاتهم نحوهــا الحػػاديوالعشػػريفرؤيػػم.بحػػثمقػػدـللمػػؤتمرالعلمػػ ال الػػث مدػػاهجالعلػػـو

 .541-487مستقبليم .الجمعيمالمصريمللتربيمالعلميم،
 أســباب نشــوئها وتصــحيحها-المفــاهيم البديمــة التــي يحممهــا الطمبــة(.2001).ال الػػدي،موسػػذ.

 .61-39(،4رؤىتربويم،)
 فــي الكيميــاء )المحاليــل( لــدى  األخطــاء المفاهيميــة(.2001).،عبػػداهللوال ليػػؿ،حسػػيف طايبػػم

(،25)8،مجلمرليمالتربيم.جامعمعيفشمس،طمبة الصف األول الثانوي العممي في محافظة إربد
120-158. 

 دارالمسيرة.:،عماف2ط.تعميم العموم لمجميا (.2008) طايبم،عبداهلل 
 (1996ال ليلػػ ، ليػػؿوحيػػدر،عبػػداللطيػػؼويػػودس،محمػػد.)وم فــي مراحــل التعمــيم تــدريس العمــ

 ،دب :دارالقلـ.1.طالعام

http://www.muaufes.com.page.4.htm/


108 
 

  فاعمية التعميم القائم عمى نصـوص التغييـر المفـاهيمي (.2009).ال والدة،سالـوالعليمات،علػ
.في إحداث هذا التغيير واالحتفاظ به لدى طالب الصف التاسا األساسي لمفاهيم البيئة مجلمالعلـو

 .220-193(،1)10،التربويموالدفسيم
 مســتوى المفــاهيم العمميــة األساســية لــدى طمبــة الصــف الثــامن فــي (.1998).الػػدحالف،حػػاتـ

 .رسالمماجستيرايرمدشورة،رليمالتربيم،جامعماألزهر.محافظات غزة
 فعالية نموذج بوسنر في تصويب التصورات البديمة حول بعض المفاهيم (.2006).رشاد،أسماء

جودة لدى طالبات الفرقة الثالثة شعبة الطفولة بكمية التربيـة بسـوهاج. مجمـة العممية والرياضية المو 
 .67-35(،19،)كمية التربية، جامعة اإلمارات العربية

 (. فاعمية استراتيجية التشبيهات في تعديل المفاهيم البديمة عن المفـاهيم 2005).،حسفالرفيدي
.رسػالمماجسػتيرايػرمدشػورة،بمحافظـة القنفـذةالعممية لـدى طـالب الصـف السـادس االبتـدائي فـي 

 جامعمالملؾ الد،المملرمالعربيمالسعوديم.
 أثــر تــدريس العمــوم باســتخدام نمـوذج الــتعمم البنــائي فــي تنميــة التفكيــر (.2003).الزامػؿ،محمػد

اليرمػوؾ.رسػالمماجسػتيرايػرمدشػورة،جامعػمواالتجاهات نحو العموم لدى طمبة المرحمة االبتدائيـة
 األردف.

 (. مقارنة بين استراتيجية التغيير المفاهيمي وطريقة المحاضرة فـي تعمـيم 2004).الزعب ،طالؿ
مجلػماتحػادالجامعػاتالعربيػػم.مقـرر "مقدمـة فـي القيـاس والتقـويم" لطمبـة الـدبموم العـام فـي التربيـة

 .104-77(،1)2،للتربيموعلـالدفس
 (2003زيتوف،حسف.)القػاهرة:1.طيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعمـيم والـتعمماستراتيج،

 عالـالرتب.
 (2002زيتوف،عايش.)القاهرة:عالـالرتب.1.طوم لمفهم رؤية بنائيةمتدريس الع، 
 (2004زيتوف،عايش.) عماف:دارالشروؽللدشروالتوزيع.استراتيجيات تدريس العموم. 
 ،دارالشروؽ.:عماف.البنائية واستراتيجيات تدريس العمومالنظرية  (.2007عايش)زيتوف 
 ،داروائؿ.:عماف،2ط.التصميم التعميمي والتعمم ذو المعنى (.2007عادؿ)سرايا 
 (.5-1998،2سػػعودي،مدػػذ.)فاعميــة اســتخدام نمــوذج الــتعمم البنــائي فــي تــدريس العمــوم آب

.المػؤتمرالعلمػ ال ػاد للجمعيػمخـامس االبتـدائيعمى تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصـف ال
للقرفالحاديوالعشريف،)  (.2المصريمللتربيمالعلميم،إعدادمعلـالعلـو

 ،دارالفرر.:،عماف1ط.طرائق تدريس العموم ودورها في تنمية التفكير (.2002عادؿ)سالمم 
 ،دار:،عمػػاف1ط. وطــرق تدريســهاتنميــة المفــاهيم والمهــارات العمميــة  (.2004عػػادؿ)سػػالمم

 الفرر.
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 ــدريس (.2001).سػػليماف، ليػػؿوهمػػاـ،عبػػدالػػرزاؽ ــي ت ــائي ف ــتعمم البن ــر اســتخدام نمــوذج ال أث
مجلػم.العموم عمى تنمية بعض المفاهيم العممية والتفكير الناقد لدى تالميذ الصـف الثـاني اإلعـدادي

 .131-107(،2)15،البحثف التربيموعلـالدفس
 المفاهيم البديمة لدى طالب مدرسي العموم عن بعض المفاهيم العممية (.2006يماف،ماجدة.)سل

.مجلػػػمدراسػػاتفػػػ المدػػػاهجوطػػػرؽودور برنـــامج اإلعـــداد التخصصـــي فـــي تصـــويب تمـــك المفـــاهيم
 .250-222(،112.)التدريس

 تعــديل التصــورات  فاعميــة نمــوذج الــتعمم البنــائي فــي(.2003).السػػيد،جيهػػافوالدوسػػري،فوزيػػم
البديمـــة لـــبعض الجغرافيـــة وتنميـــة االتجـــاى نحـــو المـــادة لـــدى تمميـــذات الصـــف األول مـــن المرحمـــة 

،الجمعيػػمالمصػػريمدراسػػاتفػػ المدػػاهجوطػػرؽالتػػدريسالمتوســطة فــي المممكــة العربيــة الســعودية. 
 .116-87(،11)91للمداهجوطرؽالتدريس،

 (2000الشربيد ،زررياوصادؽ،يسريم.) نمو المفاهيم العمميـة لططفـال برنـامج مقتـرح وتجـارب
 .القاهرة:دارالفرر.لطفل ما قبل المدرسة

 أثـر تـدريس الفيزيـاء باسـتخدام نمـوذج الـتعمم البنـائي فـي تنميـة (.2008).شرؼالػديف،ابػراهيـ
 صدعاء،اليمف..رسالمماجستيرايرمدشورة،جامعمالتفكير الناقد لدى طمبة الصف الثاني الثانوي

  ــى .(2006).علػػ ،علػػ والغػػافري،الشػػعيل ــائي عم ــتعّمم البن ــدريس باســتخدام نمــوذج ال ــر الت أث
.التفكير اإلبداعي لدى طمبة الصف الثاني الثانوي العممي بسمطنة عمـان المجلػماألردديػمفػ العلػـو

 (.1)2،والتربيم
 أثــر اســتخدام كــل مــن خــرائط المفــاهيم وخــرائط الشــكل (.1999).صػػالح،آيػػاتV  عمــى تصــحيح

.رسػالمماجسػتيرايػرمدشػورة،الصف األول اإلعـدادي عـن بعـض المفـاهيم العمميـةتالميذ تصورات 
 رليمالبدات،جامعمعيفشمس.

 الصـفية لـبعض  أثـر اسـتراتيجيات التغييـر المفهـومي(.1994).صباريد ،محمدوال طيب،قاسـ
(،14،)رسػالمال لػيجالعربػ .المفاهيم الفيزيائية لـدى المتعممـين فـي الصـف األول الثـانوي العممـي

15-44. 
 فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عمى بعض نمـاذج  (.2000).صبري،ماهروتاجالديف،ابػراهيـ

بديمة حول مفاهيم ميكانيكـا الكـم وأثرهـا التعمم البنائي وخرائط استراتيجيات التعمم في تعديل األفكار ال
 .137-49(،77،)رسالمال ليجالعرب .عمى استراتيجيات التعمم لدى مدرسات العموم قبل الخدمة

 طبعػممزيػدةمدقحػم،القػاهرة.تعمم المفاهيم المغوية والدينية لـدى األطفـال (.2007 دػاء)بع،ضال:
 دارالفررالعرب .
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 ــبعض أ(.2009).ضػػهير، الػػد ــة ل ــدي فــي عــالج التصــورات البديم ــتعمم التولي ــر اســتراتيجية ال ث
.رسػػالمماجسػػتيرايػػرمدشػػورة،الجامعػػمالمفــاهيم الرياضــية لــدى طــالب الصــف الثــامن األساســي

 اشسالميم،ازة.
 (2004طعيمم،رشدي.)القاهرة:دارالفررالعرب .تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية. 
 ،نمــو المفــاهيم العمميــة والرياضــية عنــد األطفــال (.1996)عبػػداللطيػػؼحيػػدر،وعبػػداهللعبابدػػم.
 .دارالقلـ:دب ،1ط
 (1998عبػػدالػػرحمف،سػػعد.)ــة والتطبيــق ــين النظري ــاس النفســي ب ،القػػاهرة:دارالفرػػر3.طالقي

 العرب .
 يل التصــورات البديمــة (. فاعميــة نمــوذج الــتعمم البنــائي فــي تعــد2002).عبػػدالػػرحمف،عبػػدالملػػؾ

مجلػػم.حـول بعــض مفــاهيم ومبــادئ الوراثـة البيولوجيــة واالتجاهــات نحوهــا لـدى الطالبــات المعممــات
التربويم  .63-27(،3،)العلـو

 (2001عبػدالسػػالـ،عبػػدالسػػالـ.)القػػاهرة:دارالفرػػر1.طاتجاهــات حديثــة فــي تــدريس العمــوم،
 العرب .

 (. فعاليـــة أنمـــوذج بنـــائي مقتـــرح فـــي تشػػػريفال ػػػاد 19-2005،18)عبػػػدالسػػػالـ،عبػػػدالسػػػالـ
.ورقػػمعمػػؿمقدمػػمللمػػؤتمراالبتــدائي عــن مفهــوم الطاقــة الخــامستصــويب تصــورات تالميــذ الصــف 

والرياضيات،الجامعماألمريريػمفػ  والرياضيات.المررزالتربويللعلـو السدويالتاسعلمدرس العلـو
 بيروت،لبداف.

 أثر استخدام نموذج التعمم البنائي فـي اكتسـاب تالميـذ الحمقـة الثانيـة (.2007،سػاميم.)عبداهلل
.رسػالمماجسػػتيرمـن التعمــيم األساسـي بعــض المفـاهيم النحويــة واتجاهـاتهم نحــو اسـتخدام النمــوذج

.  ايرمدشورة،رليمالتربيم،جامعمالفيـو
 المفــاهيم العمميــة لــدى تالميــذ المرحمــة تصــويب المفــاهيم البديمــة لــبعض (.2000).عبػػدر،فػػايز

 .164-129(،3)3،مجلمالتربيمالعلميماالبتدائية. 
 ،التدريســية العمميــة فــي والتقــويم القيــاس: التربويــة العمــوم فــي المنهــل(.2008رحػػيـ)العػػزاوي.
 .دجلمعماف:دار،1ط
 (2006عػػزو،عفادػػموأبػػوملػػوح،محمػػد) أثــر اســتخدام بعــض اســتراتيجيات النظريــة البنائيــة فــي

تنميــــــة التفكيــــــر المنظــــــومي فــــــي الهندســــــة لــــــدى طــــــالب الصــــــف التاســــــا األساســــــي بغــــــزة.
.http://www.pdffactory.com 

 ،دارالمسيرة.:،عماف2ط.طرق وأساليب تدريس العموم (.2002ميشيؿ)عطااهلل 
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 فعاليــة التجــارب العمميــة فــي تصــويب المفــاهيم  (.2001).العطػػار،صػػابروعبػػدالػػرؤوؼ،محمػػد
-137(،3)4،مجلػمالتربيػمالعلميػم.البديمة حول بعض مفاهيم الكهربية لدى المتعممين المدرسـين

170. 
 اســتخدام الكمبيــوتر لعــالج أخطــاء فهــم بعــض مفــاهيم (.1999).العطػػار،محمػػدوفػػودة،ابػػراهيـ

.لدى طـالب شـعبة الطبيعـة والكيميـاء بكميـة التربيـة ببنهـا الكيمياء الكهربية والعمميات المتصمة بها
 .89-47(،1)2،مجلمالتربيمالعلميم

 (1987علياف،هشاـوهددي،صالحوالروف ،تيسير.)3.طالممحص فـي عمـم الـنفس التربـوي،
 القاهرة.

 ، 1ط. ق تــدريس العمـــوم لممرحمــة األساســـيةطــر(.2007عبػػدالحرػػػيـ)عيػػاش،آمػػاؿوالصػػاف،
 دارالفرر.:عماف

 التصــورات البديمــة لممفــاهيم الفيزيائيــة لــدى طمبــة الصــف الحــادي عشــر (.2007).،هبػػمالغلػػيظ
 .رسالمماجستيرايرمدشورة،الجامعماالسالميم،ازة.وعالقتها باالتجاى نحو مادة الفيزياء

 (المنهاج التعميمي والتدريس الفعال"،2006الفتالوي،سهيلم" .)عماف:دارالشروؽ.1ط، 
 (2001قطام ،يوسؼوقطام ،دايفم.)دارالشروؽ.:،عماف1ط.سيكولوجية التدريس 
 ، دارجرير.:األردف،1ط. القياس والتقويم تجديدات ومناقشات(.2007عبدالواحد)الربيس 
 (2008الربيس ،عبدالواحدوربيع،هادي.) " أسس بناء وتحميـل االختبارات التحصيمية المدرسية

 ،مرتبمالمجتمعالعرب .1طأسئمتها". 
 تحميل المفـاهيم البيئيـة البديمـة لـدى طمبـة األول الثـانوي فـي محـافظتي (.2012).رحيل ،سػداء

 رسالمماجستيرايرمدشورة،جامعمدمشؽ،سوريا.دمشق وريف دمشق. 
 (2008الرسػباد ،محمػػد.) الرياضــيات والمغــة والدراســات التــدريس نمــاذج وتطبيقــات فــي العمــوم و

 ،القاهرة:دارالفررالعرب .1.طاالجتماعية
 (.تعمـــيم العمـــوم 1998مػػػارتف،رالػػػؼوسيرسػػػتوف،رػػػوليفوويغدػػػر،رػػػ وجيرلػػػوفيتش،جػػػاؾ .)

المررػػزالعربػػ :دمشػػؽ(. طايبػػموعبػػداهلل،اػػديرزيزفػػوف،وابػػراهيـهاشػػـ،ترجمػػم ) لجميــا األطفــال
 .طبعم اديم(1997)العمؿاألصل دشرف .والتنليؼوالدشرللتعريبوالترجمم

 (1991محمػػد،عبػػداهلل.)القػػاهرة:مرتبػػماتجاهــات نظريــة فــي ســيكولوجيا نمــو الطفــل والمراهــق.
 األدجلو.

 (2003مرسيموس،وديع.)ورقمعمؿمقدممالبنائية في عمايتي تعميم وتعمم الرياضيات. ،ديساف
.جامعػمإلذالمؤتمرالعرب ال الثحوؿالمد ؿالمدظوم فػ التػدريسوالػتعلـ. مررػزتطػويرالعلػـو

 عيفشمس.
 (طرائق تدريس العموم لمعاهد المدرسين1991دادر،أسعد .)بغداد:مطبعموزارةالتربيم.11.ط، 
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 الوراثـة لـدى طـالب الصـف الثالـث  المفاهيم البديمة عن بعض مفـاهيم(.2008).الداشري،محمػد
.رسالمماجستيرايرمدشورة،جامعمأـالقرى،المملرمالعربيمالسعوديم.المتوسط بمحافظة القنفذة

 طــرق وأســاليب واســتراتيجيات حديثــة فــي (.2003،أحمػػدوراشػػد،علػػ وسػػعودي،مدػػذ)الدجػػدي
 ،القاهرة:دارالفررالعرب .1طتدريس العموم.

 (. اتجاهات حديثـة فـي تعمـيم العمـوم فـي ضـوء 2005مدوراشد،عل وسعودي،مدذ)الدجدي،أح
 دارالفررالعرب .:،القاهرة1طة.وتنمية التفكير والنظرية البنائيالمعايير العالمية 

 (2001دشواف،يعقوب.)عماف:دارالفرقاف.الجديد في تعميم العموم. 
 (2008الهاشم ،عبدالرحمفوالدليم ،طه.)عماف:1.طاستراتيجيات حديثة في فن التدريس،

 دارالشروؽ.
 ــدريس العمــوم (.2008)الهويػػدي،زيػػد ــي ت ــة ف دارالرتػػابالجػػامع :اشمػػارات. األســاليب الحديث

 العيف.
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 المالحق

أسماءالسادةالمحرميف-(1)

ذجالتعلـالبدائ دليؿالمعلـللتعليـباست داـدمو-(2)

أوراؽعمؿالتالميذوفؽدموذجالتعلـالبدائ -(3)

الجدوؿالزمد شعطاءدروسالبردامجالتعليم -(4)

المحتوىقائممالمفاهيـالعلميمالداتجمعفتحليؿ-(5)

والمفػػاهيـالمتضػػمدمفػػ رػػؿسػػؤاؿمػػػف،أهػػداؼا تبػػارالتصػػوراتالبديلػػمومسػػتوياتهاالمعرفيػػم-(6)

اال تبار

دتائجتالميذالمجموعماالستطالعيمف ا تبارالتصوراتالبديلمبصورتهاألوليم-(7)

ا تبارالتصوراتالبديلمبصورتهاألوليم-(8)

التصوراتالصحيحمالصورةالدهائيمال تبار-(9)

 ديفاالجاباتالصحيحمال تبارالتصوراتالبديلمبشقيهاش-(10)

التالميذعيدمالدراسمف التطبيؽالقبل البعديال تبارالتصوراتالبديلمدرجات-(11)
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 (0الممحق)
 أسماء السادة المحكمين

السادةالمحرميفالذيفحرموااستمارةتحليؿالمحتوىوا تبارالتصوراتالبديلمودليؿالمعلـأسماء
وأوراؽعمؿالتالميذ

 مكان العمل االختصاص االسم الرقم
أستاذمساعدف قسـالمداهججمعمابراهيـد.1

تدريسالطرائؽو
جامعمدمشؽ

طرائؽمدرسف قسـالمداهجود.ابتساـفارس2
تدريسال

جامعمدمشؽ

طرائؽمدرسف قسـالمداهجومحمدصليب د.3
تدريسال

جامعمدمشؽ

طرائؽمدرسف قسـالمداهجودوارسليمافد.4
تدريسال

جامعمتشريف




المحرميفالذيفحرمواا تبارالتصوراتالبديلممفحيثالدقمالعلميمأسماءالسادة
 مكان العمل االختصاص االسم الرقم
جامعمتشريفالفيزياءمدرسف قسـمالؾالرحيمد.1
جامعمتشريفمدرسف قسـالفيزياءعل سعيدد.2
جامعمتشريفمدرسف قسـالفيزياءاياثياسيفد.3
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 (2الممحق)
 دليل المعمم لمتعميم باستخدام نموذج التعمم البنائي

مقدمة الدليل: 
وزيػػادةاالرتشػػافاتالعلميػػموالتردولوجيػػم ػػالؿالسػػدواتاأل يػػرة قػػوةمػػعإفالتطػػورالربيػػرللعلػػـو
سػداوجهػًالوجػهأمػاـتحػدياتر يػرة،لػذايتوجػبعليدػاالعمػؿرااطهاوتفاعلهامػعاشدسػافيضػعمدارتب

أدمػاطابترػرتفػ المحتػوىالتعليمػ ،واشلمػاـبػإجراءاتعلػذتعػرؼالعلذتطػويرالتعلػيـعػفطريػؽ
تحليليم، ـتعرؼالدماذجالت تدظـالمحتوىالتعليم قبؿالبدءبعمليمالتعليـ،وذلػؾلرػ ترػوفهػذر
الدمػػاذجأساسػػًايسػػت دـفػػ عمليػػمالتعلػػيـ،ودلػػياًليرشػػدالمعلػػـإلػػذريفيػػمالتػػدرجوالتسلسػػؿفػػ عػػرض

ادتعليمها،مفأجؿتدشيطذهفالمتعلـوتفريرر،ودفعهلبداءمعارفهبجوادبهاالم تلفم.المعلوماتالمر
لتحقيقهػػا ويعػػددمػػوذجالػػتعلـالبدػػائ مػػفالدمػػاذجالتػػ تحقػػؽاألهػػداؼالتػػ تسػػعذمدػػاهجالعلػػـو

واالسترشػاؼبتحويؿالمتعلـمػفمجػردمتلػٍؽسػلب للمعرفػمإلػذبػاٍفلهػاعػفطريػؽالتفريػروالتجريػب
والعمػؿالػػذيتتطلبػػهمػػادةالعلػوـ،األمػػرالػػذييحولهػػامػفمػػادةجافػػممجػػردة،إلػذمػػادةحيويػػممتصػػلم

اتصااًلمباشرُاببيئمالمتعلـ.
ويترػػػوفدمػػػوذجالػػػتعلـالبدػػػائ مػػػفأربػػػعمراحػػػؿمتتاليػػػمتبػػػدأبمرحلػػػمالػػػدعوةإذتُ ػػػارالمشػػػرلمأو

ميػذأومػف ػالؿالحػواروالدقػاشبيدهمػا،ومدهػايػتـاالدتقػاؿإلػذمرحلػمالسؤاؿمفقبؿالمعلـأوالتال
.االسترشاؼ

يعمػؿالتالميػذعلػذشػرؿفبح ًاعفحلوؿللمشػرلمالمطروحػموذلؾالت تم ؿمرحلمالتجريبوالعمؿ
رومف ـتطرحالحلوؿوالتفسيراتالت توصلتإليهارؿمجموعػمليػتـمداقشػمرػؿاألفرػا،مجموعات

فػ وأ يرًايتـالتنردمفالوصوؿإلذاألهداؼالمرجوة.والحلوؿعبرمرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيرات
.إفرادياًمرحلمات اذاشجراءوالت تدفذمفالتالميذ

الرهربػػػػػػاءوالمغدػػػػػػاطيس(بمػػػػػػايدسػػػػػػجـمػػػػػػعمراحػػػػػػؿدمػػػػػػوذجالػػػػػػتعلـ-)الطاقػػػػػػموقػػػػػػدُأعػػػػػػدفصػػػػػػال
ات اذاشجراء(،وأعػدهػذاالػدليؿلمسػاعدتؾفػ -اقتراحالحلوؿوالتفسيرات-االسترشاؼ-البدائ )الدعوة

ويشمؿالدليؿالمعلوماتاألساسيمواألهداؼالتعليميموالوسػائؿ،تعليـالفصليفالسابقيفوفؽالدموذج
ال اصػػػمبرػػػؿدرسمػػػفدروسالفصػػػليف،باشضػػػافمإلػػػذتوزيػػػع طػػػمالػػػدرسوفػػػؽالمراحػػػؿاألربعػػػم

علـالبدائ .لدموذجالت
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 الدرس األول: ما الطاقة؟
 معمومات أساسية

الطاقػػم:هػػ رػػؿمػػايمػػددابػػالدورويعطيدػػاالػػدؼءويدقلدػػامػػفمرػػافإلػػذآ ػػر،ويتػػيحاسػػت راج
طعامدػػامػػفاألرضوتحضػػيررويضػػعالمػػاءبػػيفأيػػديداويػػديرعجلػػماآلالتالتػػ ت ػػدمدا،وهػػ قػػدرة

ةعلذإدجازعمؿمعيف،وه مقدرةدظاـمػاعلػذإدتػاجفاعليػمأودشػاطالمادةعلذإعطاءقوىقادر
وه ريافمجػرداليعػرؼإالمػف ػالؿتحوالتػه،وهػ عبػارةعػفرميػمفيزيائيػمتظهػرعلػذ، ارج 

هػ القػدرةوشرؿحرارةأوشرؿحررمميراديريمأورطاقمربطف أدويمالذرةبيفالبروتوفوالديتروف،
حداثتغي،رولهاعدةأشراؿ)طاقمعلذالقياـ  ضوء....(.–بعمؿماوا 

مصػادرالطاقػم:إددػػادسػت دـالطاقػمالمسػػتمدةمػفالمصػادرالتػػ ت تػزفالطاقػمالشمسػػيم،م ػؿالفحػػـ
والبتػػروؿ،م لمػػادسػػت دـالطاقػػمالمسػػتمدةمػػفالشػػمسمباشػػرة.وهدػػاؾالطاقػػمالدوويػػمالتػػ تتحػػررمػػف

والبلوتوديوـبعضالعداصرم ؿا .ليوراديـو
مفبقاياالدباتاتيتروفالفحـفتدطلؽالطاقممدهماباالحتراؽف صورةحرارةوضوء،ل شبوالفحـوا

التػػ صػػدعتهالتػػ عاشػػتمدػػذماليػػيفالسػػديف،الطاقػػمالموجػػودةفػػ ال شػػبوالفحػػـتػػنتذمػػفالغػػذاء
 رىبواسطمأشعمالشمس.االشجاروالدباتاتاأل

هػػوأحػػدأهػػـمصػػادرالطاقػػم،ومدػػهدحصػػؿعلػػذالبدػػزيفوزيػػتالػػديزؿوزيػػتالبػػرافيفلبتػػروؿويعػػد،ا
.يتروفمفبقاياالدباتاتوالحيواداتالبحريمالدقيقموهووآالؼالمدتجاتاأل رى،

التػػ يترػػوفبهػػاالبتػػروؿويوجػػدبػػيفطبقػػاتالصػػ وردفسػػهاالطريقػػمبالغػػازالطبيعػػ يترػػوفتقريبػػًاو
.ف باطفاالرضالعميقم

هػ أعظػـصػورالطاقػمفائػدة،حيػثيمرػفتوصػيلهامػفمرػافالػذآ ػرعبػرأسػالؾ،رمػاالرهربػاءو
يمرفتوليدهابسهولممفصورالطاقماأل رى،فعلذسبيؿالم اؿتست دـطاقممساقطالميارلتشغيؿ

.لرهرباءالمولدةبالقوىالمائيمالرهرباءالمائيم أوا"المولداتالت تدتجالرهرباءوهذرإحدىصور
مصػػػادرأ ػػػرىللطاقػػػم:تشػػػمؿهػػػذرالمصػػػادرالريػػػاحوأمػػػواجالمحػػػيطوالميػػػارالحػػػارةالتػػػ تتػػػدفؽمػػػف

االرضف بعضأجزاءمفالعالـعلذهيئمدبعماءحار.
:األهداف التعميمية

يتوقعمفالتلميذدهايمالدرس:
أفيستدتجتعريفًاللطاقم. .1
 بعضمصادرالطاقم.أفيرتشؼ .2
 أفيقترحاست داماتللطاقم. .3
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 المواد واألدوات الالزمة:
المعلػػػػـبعرضػػػػه-لعػػػػبذاتدػػػػابض–صػػػػور مرحلػػػػمهـأ دػػػػاءتدفيػػػػذعلػػػػذالتالميػػػػذشػػػػريطفيػػػػديويقػػػػـو

عػػػفمصػػػادرالطاقػػػمالدوويػػػممبسػػػطًاًيتضػػػمفشػػػرحو،يػػػتـعرضػػػهلمػػػدة مػػػسدقػػػائؽف،االسترشػػػاؼ
والرهرباء.

 الدرسخطة سير 
أواًل:مرحلمالدعوة

وأطرحعلذالتالميذاألسئلم:،يبدأالدرسبحواروأسئلمعفبعضالمفاهيـالمتعل،قمبالدرس
)ماالػذييجعلػؾقػادرًاعلػذالقيػاـبنعمالػؾاليوميػم؟ػػػريؼدحصػؿعلػذالػدؼءفػ الشػتاء؟مػاالمػواد

:اآلتيمالمرحلمإلذاألسئلمالت تست دمهاوسائؿالدقؿحتذتعمؿ؟(ودتوصؿف دهايم
 ماالطاقم؟
 مامصادرالطاقم؟ 
 لماذادست دـالطاقم؟ 

  اديًا:مرحلماالسترشاؼ
:بماينت أطلبمفالتالميذف هذرالمرحلمالقياـ

تدفيذاألدشطمحسبورقمالعمؿ .1
 وصلواإليهاتمهيدًالجلسمالحوارتتسجيؿالدتائجالت  .2

الحلوؿوالتفسيرات ال ًا:مرحلماقتراح
تبػػػدأجلسػػػمدقػػػاشعلػػػذمسػػػتوىالمجموعػػػات،حيػػػثت تػػػاررػػػؿمجموعػػػمقائػػػدًايقػػػدـمػػػاتوصػػػلتإليػػػه

المجموعمحوؿ:
 حداثتغيير.العمؿشالقدرةعلذالقياـب:تعريؼالطاقم
 بعػػضمصػػػادرالطاقػػػم:المصػػادراألحفوريػػػمومدهػػػا)فحـحجػػري،بتػػػروؿ،ااز(ػػػػػالشمسػػػػالريػػػاحػػػػػ
يارالجاريم،الرهرباء،المصادرالدوويم........الم
 .االست داماتالمتدوعمللطاقمف المدزؿوالتدقؿوالغذاءوايرها 

رابعًا:مرحلمات اذاشجراء
.إفرادياًأطلبمفالتالميذالقياـباألدشطمال اصمبهذرالمرحلمعلذورقمالعمؿ
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 الدرس الثاني: ما أشكال الطاقة؟
 معمومات أساسية

 ػر،ومػفلػؽمػفالعػدـإدمػاتتحػو،ؿمػفشػرؿإلػذآرمي،مالط،اقمف الروف ابتم،فه التفدذ،والت 
هذراألشراؿ:

هػػ الطاقػػمالتػػ تػػربطبػػيفذراتالجػػزيءالواحػػدبعضػػهابػػبعضفػػ المرربػػاتطاقػػمالريميائيػػم:ال -
وتتـعمليمتحويؿالطاقمالريميائيمإلذطاقػمحراريػمعػفطريػؽإحػداثتفاعػؿرامػؿبػيف،الريميائيم

هػػذاالدػػوعمػػفالطاقػػم،يدػػتجعػػفذلػػؾالحػػرارةوبػػيفاألرسػػجيفلتػػتـعمليػػمالحػػرؽفالمررػػبالريميػػائ 
.متوفرف الطبيعم،ومفأهـأدواعهالدفطوالفحـوالغازالطبيع وال شب

آ ػرإذإدهػاقػادرةدتيجػملداتجػمعػفحررػماألجسػاـمػفمرػافإلػذه الطاقمايم:الميراديرالطاقم -
إلػذطاقػمحررػم،واألم لػمالطبيعيػملهػذا لهذرالحررمعلذبذؿشغؿيؤديإلذتحويؿطاقمالسػروف

وعالدوعمفالطاقمه حررمالرياحوظاهرةالمدوالجزر،ويمرفأفتدشنالطاقمالميراديريمبتحويؿد
 .الطاقمالرهربائيمإلذطاقمميراديريمالت تحوؿمفالطاقمإلذآ ر،م ؿالمروحمالرهربائيم

مػفالصػوراألساسػيمللطاقػموتعػدالحراريم:وتدتجعفحررػمضػمفجزيئػاتالمػادةالواحػدةالطاقم -
الوقػػود،ترػػوفالتػػ يمرػػفأفتتحػػوؿرػػؿصػػورالطاقػػمإليهػػا،فعدػػدتشػػغيؿاآلالتالم تلفػػمباسػػت داـ

ال طوةاألولذه حرؽالوقودوالحصوؿعلػذطاقػمحراريػمتتحػوؿبعػدذلػؾإلػذطاقػمميراديريػمأو
والتتوفرالطاقمالحراريمبصورةمباشرةف الطبيعمإالف مصادرالحػرارة.إلذدوعمفأدواعالطاقم

 الجوفيم.
واة)البروتودػاتأوالديترودػات(وهػ تدػتجهػ الطاقػمالتػ تػربطبػيفمرودػاتالدػالدوويم:الطاقم -

 .دتيجمترسرتلؾالرابطموتؤديإلذإدتاجطاقمحراريمربيرةجداً
هػ طاقػمالتيػارالرهربػائ حيػثاليوجػدمصػدرطبيعػ للرهربػاء،والسػببفػ الرهربائيػم:الطاقم -

التدشػػنإالبتحويػػؿدػػوعمػػفأدػػواعالطاقػػمالرهربائيػػمالمػػوادترػػوفمتعادلػػمرهربائيػػًا،إفذلػػؾأفجميػػع
تحويػػؿالطاقػػمالميراديريػػمإلػػذطاقػػمرهربائيػػمرمػػاهػػوالحػػاؿفػػ المولػػدالرهربػػائ ،أورإليهػػاالطاقػػم

 .تحويؿالطاقمالريميائيمإلذطاقمرهربائيمرماهوالحاؿف البطاريات
دمايتػرؾلهػذراألجسػاـحريػماألجساـالساردمتحويطاقمرامدمتتحوؿهذرالطاقػمإلػذحرريػمعدػ -

 الحررم.
عددماينرؿاشدساففإفالطاقمالريمائيمالم تزدػمفػ الغػذاءتتحػوؿدتيجػمالتفػاعالتالتػ تحػدث -

 الطاقمالت يست دمهااشدسافف دشاطاتهالم تلفممفف الجسـإلذأشراؿ
 األهداف التعميمية:

 يتوقعمفالتلميذدهايمالدرس:
مفهوـالطاقمالحراريمأفيرتشؼ .1
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الطاقمالرهربائيم .2  أفيرتشؼمفهـو
الطاقمالريميائيم .3  أفيرتشؼمفهـو
الطاقمالدوويم .4  أفيرتشؼمفهـو
الطاقمالميراديريم .5 أفيرتشؼمفهـو
 الحرريموالرامدمأفيستدتجالعالقمبيفالطاقتيف .6
 أفيستدتجالمصدراألساس لطاقماشدساف .7
 تحوالتالطاقمأفيذررأم لمعف .8

 المواد واألدوات الالزمة:
مقاطعاألوؿمدته الثدقائؽعفتفاعؿالموادمشريطفيديويتضمف ال –بطاريات–مصباحيدوي

وال ػػاد مدتػػهأربػػعدقػػائؽيحػػويشػػرحًاعػػفالطاقػػمالدوويػػمورسػػومًاتوضػػيحيمعػػف،مصػػحوبًابالشػػرح
األوؿيظهػرفيػهطفػالفت،وال الػثمدتػه ػالثدقػائؽاالدػدماجواالدشػطارالػذييحػدثفػ دػوىالػذرا

يػػتـعػػرضالشػػريطفػػ وتدػػاوؿالفطػػوروال ػػاد لػػـيتدػػاوؿالفطػػور ػػـقػػاـرػػؿمدهمػػابػػدفسالدشػػاطات،
ابض.واتدولعبذ–أ داءتدفيذالتالميذلمرحلماالسترشاؼ

 خطة سير الدرس
أواًل:مرحلمالدعوة

المفػاهيـالسػابقمالمرتبطػمبالػدرسوأطػرحاألسػئلمعػفمفاهيـالدرسودبدأالدرسبالحواروالسؤاؿعف
مػا-مػفأيػفيسػتمداشدسػافقدرتػهعلػذالحررػموالدشػاط؟–مػامصػادرالط،اقػم؟–التاليم:)ماالطاقم؟

هؿهذراألشػراؿ ابتػمأـتتحػوؿ؟(ودتوصػؿفػ دهايػمالمرحلػم-أشراؿالط،اقمالت دالحظهاحولدا؟
:اآلتيملتسئلم

 ماأشراؿالطاقم؟
 الرامدموالحرريم؟ماالعالقمبيفالطاقتيف 
 ماالمصدرالرئيس لطاقماشدساف؟ 

  اديًا:مرحلماالسترشاؼ
ينت :أطلبمفالتالميذالقياـبما

الموزعمعليهـوتدفيذاألدشطمالموجودةف ورقمالعمؿ .1
تمهيدًالجلسمالحوار.الدتائجالت توصلواإليهاتسجيؿ .2

  ال ًا:مرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيرات
تبػػػدأجلسػػػمدقػػػاشعلػػػذمسػػػتوىالمجموعػػػات،حيػػػثت تػػػاررػػػؿمجموعػػػمقائػػػدًايقػػػدـمػػػاتوصػػػلتإليػػػه

المجموعمحوؿ:
 .أشراؿالطاقمه :ريميائيمورهربائيموميراديريموحراريمودوويم
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 تفاعؿمادتيفأوأر روتحولهماإلذمادةجديدة.الطاقمالريميائيمه الت تتحررعدد
 .الطاقمالرهربائيمه طاقمالتيارالرهربائ ويمرفتحويلهاإلذأشراؿمطلوبمأ رى
 .الطاقمالميراديريمه الطاقمالداتجمعفحررمش ءما
 .الطاقمالحراريمه طاقمداتجمعفحررمالجزيئاتضمفالمادة
  طاقمداتجمعفاالدشطارواالددماجالدووي.الطاقمالدوويمه
 بػػيفالطاقػػمالرامدػػموالطاقػػمالحرريػػمترػػوفبتحػػوؿالطاقػػمالرامدػػمفػػ الجسػػـالسػػارفإلػػذالعالقػػم

قوىأ رى.محرريمبمجردتحرؾالجسـدوفتن يرأي
 ...................................................:مفاألم لمعلذتحوؿالطاقم..............
 لطاقماشدسافهوالغذاء.لمصدرالرئيسا

رابعًا:مرحلمات اذاشجراء
.اًديافرإأطلبمفالتالميذتدفيذاألدشطمالمتعلقمبهذرالمرحلمعلذورقمالعمؿ
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 الدرس الثالث: الطاقة الشمسية واستخداماتها
 معمومات أساسية

وهػ ،الطاقػمالصػادرةعػفالشػمسوتصػؿإلػذاألرضعلػذشػرؿضػوءوحػرارةالطاقمالشمسيم:هػ 
مصػػدرللطاقػػماليدضػػب،ولردهػػاتصػػؿإليدػػابشػػرؿمبع ػػروتحتػػاجإلػػذتقديػػمحدي ػػم)ألػػواحشمسػػيم(

اػازاتأودػواتجضػارةبالبيئػملتجميعهاواالستفادةمدها،وتعدمصدرًادظيفًافاليدتجعفاسػتعمالهأي
اعالوقوداأل رىهداؾعدةتطبيقاتتست مرفيهاهذرالطاقم:ف أدورما

رهربػاء،وال اليػاالشمسػيمتولػدهػايػتـتحويػؿأشػعمالشػمسمباشػرةإلػذاأللواحالشمسػيم:مػف الل -
رهرباءمستمرةومباشرة)رماهوف البطارياتالسائلموالجافمالعاديم(.

عػػارسطلػػ بالػػدهافاألسػػودأوأيلػػوفقػػاتـالسػػ افالشمسػػ المرػػوفمػػفوعػػاءمػػاءلػػهسػػطح -
المتصاصأشعمالشػمس،يمػتصالػدهافالطاقػمالشمسػيمالتػ تػؤديإلػذارتفػاعدرجػمالحػرارةللمػاء

 الموجودفيه.
ال ليػػػمالرهرضػػػوئيمالتػػػ تعمػػػؿعلػػػذتحويػػػؿالطاقػػػمالشمسػػػيمإلػػػذتيػػػاررهربػػػائ بسػػػيطلػػػهعػػػدة -

االقهػػػاتحرـبفػػػتحأبػػػوابالمصػػػاعدوالػػػ،تطبيقػػػاترتشػػػغيؿاآلالتالحاسػػػبم والػػػتحرـبتحريػػػؾالػػػدرجوا 
 وتشغيؿأجهزةاشدذار.،اآلل 

 األهداف التعميمية
يتوقعمفالتلميذدهايمالدرس:

أفيصوغتعريفًاللطاقمالشمسيم .1
 أفيرتشؼبعضتطبيقاتالطاقمالشمسيم .2
 أفيستدتجآليمعمؿالس افالشمس  .3
 الرهرضوئيمأفيستدتجآليمعمؿال ليم .4

 المواد واألدوات الالزمة:
-سػػػلؾ– ليػػػمرهرضػػػوئيمبسػػػيطم–ميػػػزافحػػػرارة–مػػػاء–إدػػػاءمػػػفاأللمديػػػوـ–إدػػػاءمصػػػبوغباألسػػػود

صور-مصباح
 خطة سير الدرس
أواًل:مرحلمالدعوة

دبػػدأالػػدرسبػػالحوارواألسػػئلمعػػفمفػػاهيـالػػدرسالسػػابقموأطػػرحعلػػذالتالميػػذاألسػػئلم)مػػاهػػوشػػرؿ
مػاأشػراؿالطاقػمالصػادرةعػفالشػمسوريػؼ–مػامصػدرها؟-الصػؼ؟مضػيئاًالطاقمالذيتراراآلف

:اآلتيمسئلمدساف؟(ودتوصؿف دهايمالمرحلمإلذاأليمرددااست مارهابشرؿمفيدلإل
 وريؼتصؿإليدا؟؟ماه الطاقمالشمسيم
 ؟معهاريؼدست مرالطاقمالشمسيمبنشراؿيسهؿالتعامؿ 
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 ماه مروداتالس افالشمس ؟وريؼيعمؿ؟ 
 ريؼتعمؿال ليمالرهرضوئيم؟ 

  اديًا:مرحلماالسترشاؼ:
:ينت أطلبمفالتالميذالقياـبما
تدفيذاألدشطمحسبورقمالعمؿ .1
 لمداقشتهاف جلسمالحواروصلواإليهاتمهيداًتلدتائجالت تسجيؿا .2

 ال ًا:مرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيرات
دبػػػدأجلسػػػمدقػػػاشعلػػػذمسػػػتوىالمجموعػػػات،حيػػػثت تػػػاررػػػؿمجموعػػػمقائػػػدًايقػػػدـمػػػاتوصػػػلتإليػػػه

المجموعمحوؿ:
 .الطاقمالشمسيم:وه الطاقمالصادرةعفالشمسوتصؿإليدابشرؿضوءوحرارة
 طاقمرهربائيمعفطريؽاأللواحالشمسيم،أوعفطريؽااست مارهذرالطاقمرتحويلهاإلذيمردد

الس افالشمس ،أوعفطريؽال ليمالرهرضوئيم.
  باألسػػود)ليروفامتصػػاصاألشػػعممرػػوفمػػفوعػػاءمػػاءلػػهسػػطحعػػارسمطلػػ :السػػ افالشمسػػ

الشمسيمبنفضؿمايمرف(يمتصهذاالدهافالطاقمالشمسيمالت تؤديإلذارتفاعحرارةالماء.
 جهػػازيعمػػؿعلػػذتحويػػؿالطاقػػمالشمسػػيمإلػػذطاقػػمرهربائيػػمومػػفتطبيقاتهػػا:ال ليػػمالرهرضػػوئيم

الدرجاآلل وأجهزةاشدذاروأبوابالمصاعد.
حلمات اذاشجراءرابعًا:مر

.إفرادياًأطلبمفالتالميذتدفيذاألدشطمالمتعلقمبهذرالمرحلمعلذورقمالعمؿ
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 الدرس الرابا: ما الطاقة المتجددة؟
 معمومات أساسية

الطاقػػمالمتجػػددة:هػػ الطاقػػمالمسػػتمدةمػػفمصػػادرالتدتهػػ رطاقػػمالشػػمسوطاقػػمالريػػاحوطاقػػم -
الجاريم،ومفاألم لمعلذهذرالطاقم:الميار

طاقمالرياحتست دـف تسييرالسففالشراعيموالي وتحتذالسففالربيرةرادتتعتمدعلذطاقم -
الريػػاحقبػػػؿأفترتشػػػؼالمحررػػػات،ورادػػػتطػػػواحيفالهػػواءتسػػػت دـلمئػػػاتالسػػػديففػػػ طحػػػفالقمػػػح

يسػػت دموفهػػذرالطػػواحيفبر ػػرةفػػ ضػػخالميػػاروالغػػالؿاأل ػػرىواليػػزاؿالفالحػػوفحتػػذيومدػػاهػػذا
ست دـشدارةمولداتالقدرةالرهربيم،ولردهاعادةالتدتجإالرميػاتضػئيلممػفالرهربػاءقػدهايبعض

 الترف إاللمزرعمواحدة.
طاقمالميار:تنت الطاقمالمائيممفطاقمتدفؽالميارأوسقوطها،ولقػدرادػتطاقػمالميػارمػفأوؿ -
سػػدم،حيػػثا تػػرعإدسػػافمػػاالسػػاقيم2000دػػواعالطاقػػمالتػػ تعلػػـاشدسػػافاسػػت دامهامدػػذحػػوال أ

توليدالرهربػاءمػفأهػـاسػت داماتالقػدرةالمائيػم،فعدػدمايتػدفؽيعدف الوقتالحاضر،و)الداعورة(،
رهربائيم،ويطلؽدهيديرالعدفاتالت تشغؿالمولداتالمفمستوىعاٍؿإلذمستوىمد فضفإالماء

 علذالرهرباءالت تولدبهذرالطريقماسـالرهرباءالمائيم.
السد:وهوجدارعاؿيقاـف مجرىالدهرفيحجز لفهالماءويرفعمستوارويروفالسػدضػيقًافػ  -

عددفتحإحدىالبواباتيتدفؽالماءبشرؿشالؿيسػقطو،األعلذوعريضًاف األسفؿومجهزًاببوابات
تتحػػػوؿإلػػػذطاقػػػملذعدفػػػاتالتوليػػػدالرهربػػػائ فتتحػػػوؿالطاقػػػمالم تزدػػػمللمػػػاءإلػػػذطاقػػػمحرريػػػمعلػػػ

  رهربائيم
 األهداف التعميمية

يتوقعمفالتلميذدهايمالدرس:
أفيضعتعريفًاللطاقمالمتجددة .1
 أفيسم بعضمصادرالطاقمالمتجددة .2
الرياح .3  أفيرتشؼمفهـو
السد .4  أفيرتشؼمفهـو
 يستدتجبعضالتطبيقاتلطاقمالرياحأف .5
 أفيستدتجبعضالتطبيقاتللميارالجاريم .6

 المواد واألدوات الالزمة:
مجسـلسد-قطعم شب-ماء–شرؿمراوحصغيرةذلعبأطفاؿعل–صور
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 خطة سير الدرس
أواًل:مرحلمالدعوة

دبدأالدرسبالحوارعفالمفاهيـالسابقمالمتعلقمبالدرسوأطرحاألسئلم:)ماه مصادرالطاقم؟ػػػأي
دائـ؟ريؼيمرفأفدست مرهػذرالمصػادر؟(الهذرالمصادرف رأيرـيمرفأفتروفقابلملالست مار

:اآلتيمودتوصؿف دهايمهذرالمرحلمإلذاألسئلم
 ومامصادرها؟ماالطاقمالمتجددة؟
 ماالرياح؟وريؼتست مرف توليدالطاقم؟ 
 ماهوالسد؟ 
 ريؼتست دـالميارالجاريمرمصدرللطاقم؟ 

  اديًا:مرحلماالسترشاؼ
:بماينت أطلبمفالتالميذف هذرالمرحلمالقياـ

تدفيذاألدشطمحسبورقمالعمؿ .1
 الحواروصلواإليهاتمهيدًالجلسمتتسجيؿالدتائجالت  .2

 ال ًا:مرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيرات
تبدأجلسمدقاشعلذمستوىالمجموعات،حيثت تاررؿمجموعمقائدًايقدـويطرحماتوصلتإليه

المجموعمحوؿ:
 الطاقمالمستمدةمفمصادردائمم:وه تعريؼالطاقمالمتجددة.
 الجاريممفمصادرهذرالطاقم:الشمسوالرياحوالميار. 
 الرياحوه التياراتالهوائيمالت تدشندتيجما تالؼدرجمالحرارةبيفمدطقتيفمفسطحاألرض 
  السػػدوهػػوجػػدارضػػ ـيقػػاـفػػ مجػػرىالدهػػرليحجػػزالميػػار لفػػهويرفػػعمسػػتواريرػػوفضػػيقًافػػ

 .ببواباتاًاألعلذعريضًاف األسفؿومجهز
 بالشػػراعيموتػػدويرالطػػواحيفالهوائيػػمالتػػ تسػػت دـلتوليػػدطاقػػمالريػػاحتسػػت مرفػػ تحريػػؾالقػػوار

 .الرهرباء
 طاقػػمالميػػارالجاريػػمتسػػت دـفػػ توليػػدالرهربػػاءفعدػػدفػػتحإحػػدىبوابػػاتالسػػدتسػػقطالميػػاربشػػرؿ

طاقػمإلػذشالؿعلذعدفاتالتوليدالرهربائ فتتحوؿالطاقمالم تزدمللماءإلػذطاقػمحرريػمتتحػوؿ
 .رهربائيم

ابعًا:مرحلمات اذاشجراءر
.إفرادياَعلذورقمالعمؿوذلؾأطلبمفالتالميذالقياـباألدشطمال اصمبهذرالمرحلم
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 الدرس الخامس: كيف تعمل الدارات البسيطة؟
 معمومات أساسية

دماتحتاجإلذمسارلتدتقؿفيهودسم هذاالمسار)دارةإف رهربائيم(.الرهرباءالتدتقؿف الفراغوا 
هػ ربػطمجموعػممػفعداصػررهربائيػمعلػذشػرؿحلقػمبواسػطمأسػالؾ:الدارةالرهربائيػمتعريؼ -

.التوصيؿ
 : الرهربائيمووظيفتهاالعداصر -
 بطاريم)مولد(:عدصرمصدرللتيارالرهربائ . .1
 (.مصباحالتوهج:عدصرمستهلؾللتيارالرهربائ )التوهج .2
 أسالؾالتوصيؿ:توصيؿالتيار .3

ئه ـيعودإلذالدقطمدفسػهاأيالتياريبدأبالسيرمفدقطمويسيرف السلؾ ـيمربالمصباحويضي
 فالرهرباءتدورف دارة.إ
لتشػػريؿطريػؽتسػػيرفيػهالرهربػػاء،بػبعضترريػبالػػدارة:دقػوـبػػربطمرودػاتالػػدارةالػ الثبعضػػها -

بوصؿأحدقطب البطاريمبنحدأطػراؼالم بوصػؿالقطػبولذلؾدقـو صػباحبواسػطمالسػلؾ، ػـدقػـو
اآل رللبطاريمبالطرؼاآل رللمصباحبواسطمجزءآ رمفالسلؾ.

للدارةالرهربائيمدوعاف: -
فالتيػاراليمػرفػ جميػعالعداصػر،أيإالدارةالمفتوحم:عددقطعالمسػارالػذيتسػيرفيػهالػدارة .1

الرهربيمواليتوهجالمصباح.
لعداصػػػػرفالتيػػػاريمػػػرفػػػ االتيػػػارمسػػػتمرًادوفادقطػػػػاع،أيإقػػػم:يرػػػوففيهػػػػامسػػػارالػػػدارةالمغل .2

 يتوهجالمصباح.الرهربيمالمرودمللدارةف
جهػػمالتيػػارضػػمفالػػدارة:ترػػوفجهػػمالتيػػارضػػمفالػػدارةعرػػسجهػػمااللرترودػػاتالتػػ ترػػوفمػػف -

مػفالقطػبالموجػب-اصطالحاً–وبالتال فإفجهمالتيارتروفالقطبالسالبإلذالقطبالموجب،
إلذالقطبالسالب.

 األهداف التعميمية
يتوقعمفالتلميذدهايمالدرس:

الدارة .1 أفيرتشؼمفهـو
 أفيعلؿتسميمالدارةبهذااالسـ .2
 أفيرربالدارة .3
 أفيميزبيفالدارةالمغلقموالدارةالمفتوحم .4
 أفيحددجهمالتيارف الدارة .5

 .مصابيح–مولدات)بطاريات(–أحمر(-أسالؾ)أزرؽاألدوات والمواد الالزمة: 
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 خطة سير الدرس
أواًل:مرحلمالدعوة

)أي:وأطػػرحعلػػذالتالميػػذاألسػػئلم،يبػػدأالػػدرسبالمداقشػػموالحػػوارعػػفمفػػاهيـسػػابقممتعلقػػمبالػػدرس
هالتيارحتذتصؿالحاسػوب؟شرؿمفأشراؿالطاقمتحتاجلتشغيؿالحاسوب؟ماالطريؽالذييسلر

ػػلمػاذايدطفػئالضػوءعدػدمادغلػؽمفتػاحالدػور؟ريػؼيسػيرالتيػارضػمفالػدارة؟(ودتوصػؿفػ دهايػم
هذرالمرحلمإلذاألسئلمالتاليم:

 ماالطريؽالت يسلرهاالتيارالرهربائ ؟
 مماتتروفالداراتالرهربائيم؟ولماذاسميتبهذااالسـ؟ 
 رهربائيم؟ريؼدرربدارة 
 الػدارةالتػ اليتػوهجبػيفريؼتعمؿهذرالدارات؟وماالفرؽبيفالػدارةالتػ يتػوهجبهػاالمصػباحو

 فيهاالمصباح؟
 ماجهمالتيارضمفالدارة؟ 

  اديًا:مرحلماالسترشاؼ
:بماينت أطلبمفالتالميذف هذرالمرحلمالقياـ

تدفيذاألدشطمحسبورقمالعمؿ .1
 وصلواإليهاتمهيدًالجلسمالحوارتتسجيؿالدتائجالت  .2

 ال ًا:مرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيرات
تبدأجلسمدقاشعلذمستوىالمجموعات،حيثت تاررؿمجموعمقائدًايقدـويطرحماتوصلتإليه

المجموعمحوؿ:
 تعريؼالدارةالرهربائيموه المسارالذييسيرفيهالتيار.
 ومصباحيض ءيدؿعلذمرورالتيار،ومولدللتيار،وفالدارةالبسيطممفأسالؾتتر. 
 ،سميتالدارةبهذااالسـألفالتياريبدأبالسيرمفدقطمويسيربالسلؾ ـيمربالمصباحويضػيئه

بدورةضمفالدارة.إدهيعودإلذدفسالدقطمأي ـ يقـو
 ريفيمترريبالدارة.
 غلقميرمؿالتياردورتهوالمصباحيتوهج،أماف الدارةالمفتوحمفالتياراليرمؿدورتهف الدارةالم

اليتوهجالمصباح.لذابسببادقطاعالمسار،
 تروفجهمالتيارف الدارةمفالقطبالموجبإلذالقطبالسالب 

رابعًا:مرحلمات اذاشجراء
.إفرادياًعلذورقمالعمؿوذلؾهذرالمرحلمأطلبمفالتالميذالقياـباألدشطمال اصمب
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 الدرس السادس ما أنواع الدارات والمولدات الكهربائية البسيطة؟
معمومات أساسية

وفػػ هػػذرالحالػػمعدػػد،فػػ الػػدارةواحػػدرعلػػذالتسلسػػؿإذارػػافللتيػػارمسػػاترػػوفالػػدارةموصػػولم -
وذلػؾألفرميػمالرهربػاء،إضافممصباحعلذالتسلسؿف الػدارةيجعػؿإضػاءةرػالالمصػباحيفأقػؿ

تضعؼاشضاءة.رليهمافالت تمرف السلؾتوزععلذالمصباحيف
تروفالػدارةموصػولمعلػذالتػوازي)التفرع(إذارػافللتيػارعػدةمسػاراتفػ الػدارة،وفػ هػذرالحالػم -

مػػفعدػػدإضػػافممصػػباحعلػػذالتفػػرعفػػ الػػدارةالتتغيػػرإضػػاءة المصػػباحيف،وذلػػؾألفرميػػمأي 
 اشضاءةتبقذ ابتم.لذاتبقذالرهرباءالت تسريف رؿفرعمففروعالدارة ابتمالتتغير

 األهداف التعميمية
يتوقعمفالتلميذدهايمالدرس:

التسلسؿ(مفحيثالمسار–أفيميزبيفدوع الدارة)التفرع .1
 التسلسؿ(مفحيثاشضاءة-أفيميزبيفدوع الدارة)التفرع .2
أفيرربدارةبالتسلسؿ .3
 أفيرربدارةبالتفرع)التوازي( .4

 المواد واألدوات الالزمة:
أسالؾ–بطاريات)مولدات(–مصابيح

 خطة سير الدرس
أواًل:مرحلمالدعوة

)حػدد:المفاهيـالسابقمالمتعلقمبالدرسوأطػرحعلػذالتالميػذاألسػئلمدبدأالدرسباألسئلموالحوارعف
ريػؼيػتـوصػؿالػداراتالمدزليػم؟لمػاذاالتضػعؼ-بعضالداراتالرهربائيمف المدزؿأوف الصؼ

ودتوصػػؿفػػ دهايػػم(اشدػػارةفػػ المصػػابيحالمدزليػػمعدػػدتشػػغيؿأدواترهربائيػػمر يػػرةفػػ وقػػتواحػػد؟
:اآلتيماألسئلمالمرحلمإلذ

 ريؼدحدددوعالوصؿف الدارةالرهربائيم؟
 ريؼتتغيرإضاءةمصباحف الدارةعددإضافممصباحجديد؟ 
 ريؼدرربداراتتسلسؿوداراتتفرع)توازي(؟ 

  اديًا:مرحلماالسترشاؼ
:بماينت القياـالتالميذأطلبمف

تدفيذاألدشطمحسبورقمالعمؿ .1
 لت توصلواإليهاتمهيدًالمداقشتهاف جلسمالحوارتسجيؿالدتائجا .2
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 ال ًا:مرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيرات
تبػػػدأجلسػػػمدقػػػاشعلػػػذمسػػػتوىالمجموعػػػات،حيػػػثت تػػػاررػػػؿمجموعػػػمقائػػػدًايقػػػدـمػػػاتوصػػػلتإليػػػه

المجموعمحوؿ:
 الدارة.ددوعالوصؿف الدارةعفطريؽالمسارالذييسلرهالتيارف يحدت
 وعدػػدوصػػؿمصػػباحآ ػػرعلػػذ،فػػ الػػدارةفيػػهمسػػارواحػػدالوصػػؿعلػػذالتسلسػػؿيرػػوفللتيػػار

 التسلسؿتصبحإضاءةالمصباحيفأقؿ.
 وعددوصؿمصػباحآ ػرعلػذالتفػرع،عدةمساراتف الدارةفيهالوصؿعلذالتفرعيروفللتيار

 رماه .إضاءتهتبقذ
 رةبالتفرعريفيمترريبدارةبالتسلسؿودا 

رابعًا:مرحلمات اذاشجراء
.إفرادياًأطلبمفالتالميذالقياـباألدشطمال اصمبهذرالمرحلمعلذورقمالعمؿ
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 الدرس السابا: ما طرق الوقاية من أخطار الكهرباء؟
 معمومات أساسية:

ومػػفأهػػـوسػػائؿالراحػػمالتػػ تجعػػؿحياتدػػاأر ػػر،تعػػدالرهربػػاءمػػفمصػػادرالطاقػػموالقػػوىالمحررػػم
دهػػاتشػػرؿبػػاءفػػ حيػػاةالفػػردوالمجتمػػعإالإسػػهولمويسػػر،ولرػػفعلػػذالػػراـمػػفالفوائػػدالر يػػرةللرهر

وفػػاةفػػ وقػػدترػػوفسػػببًافػػ وقػػوعالحرائػػؽواالدفجػػاراتأو، طػػورةعلػػذسػػالمماألرواحوالممتلرػػات
مالر يرمفالداس، فاست دامهابشرؿآمف.لذلؾالبد،

بعضاالرشاداتلالست داـاآلمفللرهرباء: -أ
علػػذسػػطحواقػػؼأدػػترهربائيػػمويػػدؾرطبػػمأوالجهػػػػزةاألرهربائيػػمأوالمفػػاتيحالًامػػفتلمػػسأيػػال -

مبلؿألفذلؾيشرؿ طورةبالغمعليؾ.
،وابتعػػػػػدعػػػػػفاألدواتجيػػػػػدةالذاتالحالػػػػػمالتسػػػػػت دـإالالمعػػػػػداتواألجهػػػػػزةواألدواتالرهربائيػػػػػم -

 الرهربائيمالت اهترأتأسالرهاأوادرسرتقوابسهاأومآ ذها.
 يجبعدـتحميؿأيمقبسرهربائ زيادةعفحدر. -
وافصػػؿقػػوابساألجهػػزةالرهربائيػػمفػػ المطػػبخ،افصػػؿجميػػعاالجهػػزةالرهربائيػػمايػػرالمسػػت دمم -

 .والحماـعدداالدتهاءمفاستعمالها
مصػادرقػرباجعؿالتوصػيالتالرهربائيػمبعيػدةعػفأمػارفالسػيروتجدػبتمريػرأسػالؾالرهربػاء -

،والتمػػرراألسػػالؾتحػػتالموريػػتأوالسػػجادأوتضػػعفوقهػػاأوجادبهػػاالحػػرارةرالمػػدافئأواألفػػراف
 .قطعاأل اثال قيلم

 بعضاأل طارالداجممعفالتيارالرهربائ : -ب
 رهربائ عدةأ طارمدها:يدتجعفالتيارالقد

يتسػػػببمػػػرورالتيػػػارالرهربػػػائ فػػػ جسػػػـاشدسػػػاففػػػ الرهربػػػائ )الصػػػدممالرهربائيػػػم(:الصػػػعؽ -
المػػدةالتػػ يبقػػذ اللهػػاعلػػذو،إحػػداثآ ػػارتتوقػػؼ طورتهػػاعلػػذمسػػارالتيػػارفػػ المصػػابوشػػدته

التيػارفػ إحػداثشػلؿروقػديتسػببمػرو،المصابتحتتن يرالتيار،ويدشنعفذلؾحػروؽبسػيطم
وآ ػػارريميائيػػمهػػ التػػ ،للتيػػارالرهربػػائ آ ػػارحراريػػمهػػ التػػ تسػػببالحػػروؽو.وفػػاةموضػػع أو

.تتسببف تحليؿالدـوال الياالعصبيم
تػردداتئيمتنت مػفالسػحبعلػذشػرؿبػرؽذيه شحداترهربا(:الصواعؽ)التفري الرهربائ  -

يػػػموالمػػػآذفو طػػػوطرقمػػػـالجبػػػاؿوالعمػػػاراتالعاللػػػذاألمػػػارفالمرتفعػػػمعاليػػػموجهػػػدمرتفػػػعوتهػػػبطع
تتروفالرهرباءواألشجارواألسواروالرائداتالحيم،وقدتدمرالمرافالذيتدزؿعليه،وهذرالشحدات

لتشػػػعمولالحترػػػاؾبفعػػػؿالعواصػػػؼوالريػػػاحوتتعػػػرضعدػػػدماتدشػػػنالسػػػحبفػػػ طبقػػػاتالجػػػوالعليػػػا
يتسػػببفػػ شػػحفبعػػضالسػػحبباشلرترودػػاتالزائػػدةعػػفحاجتهػػاوتجعلهػػافػػ حالػػموهػػذا،الروديػػم

 تت لصمفهذرالشحداتعلذشرؿتفري رهربائ .فمضطربموايرمستقرة
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رزيػادةيتسبببهذرالم اطرسوءاالست داـإفعلذاألجهزةواألدواتواآلالتالرهربائيم:م اطر -
220فولػت(علػذشػبرم)110صؿجهازًارهربائًيايعمؿبتوتر)وتالحمؿعلذاآلالتالرهربائيمرنف

إهمػػاؿإجػػراءأعمػػاؿالصػػيادمالدوريػػمالالزمػػملهػػذراألجهػػزةمػػفتدظيػػؼوتغييػػرالزيػػوتفػػ فولػػت(،و
عػػدـمالءمػػماألجهػػزةللظػػروؼالجويػػمالمحيطػػمم ػػؿارتفػػاعدرجػػاتالحػػرارةرمػػاإفوالتشػػحيـو الفػػه

 ف إحداثتلؼأواحتراؽلهذراألجهزةيتسببربموالغباروالرطوبموتعرضهالتت
عدػػدحػػدوثقصػػرفػػ الػػدارةبػػيفاألسػػالؾأوالرػػابالتالرهربائيػػمدتيجػػمالدهيػػارتدشػػب:الحرائػػؽ -

رػنفترػوفمقػاطعاألسػالؾأوالرػابالتايػرمداسػبملقيمػمالتيػارالمػارفيهػا،العازؿبيدهاأليسبب
يدػػتجعػػػفمػػػرورالتيػػارارتفػػػاعفػػػ درجػػمحػػػرارةاألسػػػالؾأوالمسػػػموحبػػػهفرالمقػػػاطعأقػػػؿمػػفأيهػػذ

الرػػابالتويسػػتمراالرتفػػاعإلػػذأفيصػػؿإلػػذدرجػػماشػػتعاؿالمػػوادالمحيطػػمبهػػاواحتراقهػػاوقػػدتسػػقط
حداث سػائرماديػمربيػرةإذالػـيػتـ علذموادمجاورةقابلملالشتعاؿممايؤديإلذدشوبالحرائؽوا 

 .فوراًا  مادهاتداررهاو
بعضاشجراءاتالوقائيم: -ت
تسلؽاألعمدةالرهربائيم،أواالقترابمدهاولمسهاو اصمأوقاتسقوطاألمطارعدـ -
لمساألسالؾالعاريمتفادي -
أسبابوقوعالدارةالقصيرةتفادي -
عدـفتحأيجهازشصالحهقبؿفصلهعفمدبعالتيار -
توافرالسلؾالرهربائ األرض لربطاألجهزةذاتالهيارؿالمعدديمضرورة -
ديمبللمبالماءاستعماؿالمفتاحالرهربائ واأليعدـ -
فصؿالرهرباءعفالمدزؿأ داءدشوبحريؽ -
وعػػدـلمػػسالمصػػاببالصػػدمم،فصػػؿالرهربػػاءفػػورًاعدػػدإصػػابمأحػػداألشػػ اصبصػػدممرهربائيػػم -

قبؿفصؿالرهرباء
 داف التعميمية األه

 يتوقعمفالتلميذدهايمالدرس:
اآلمفوايراآلمفللتيارالرهربائ .يفأفيميزبيفاالست دام .1
 .أفيربطبيفاأل طارالداتجمعفالتياروأسبابحدو ها .2
الصاعقم .3  .أفيرتشؼمفهـو
الصعؽالرهربائ  .4  .أفيرتشؼمفهـو
 .التيارالرهربائ أفيقترحبعضاالحتياطاتالوقائيممف .5
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 المواد واألدوات الالزمة:
شريطفيديويعرضلمدةسػبعدقػائؽقبػؿتدفيػذالتالميػذ-صورعفبعضاست داماتالتيارالرهربائ 

ش صأصيبلللدشاطال اد مفمرحلماالسترشاؼويتضمفأ طارالتيارالرهربائ )مقطعمصور
الصػاعقم حػوادثحقيقيػػمداتجػمعػفالتيػارالرهربػػائ -بصػعؽرهربػائ ،رسػـتوضػيح يوضػػحمفهػـو

حسببرؿمدها(.توضيمع
 خطة سير الدرس
أواًل:مرحلمالدعوة

طػػػرحعلػػػذالتالميػػػذفػػػاهيـالسػػػابقمالمرتبطػػػمبالػػػدرسويُدبػػػدأالػػػدرسبالمداقشػػػموالحػػػوارعػػػفبعػػػضالم
الػداراتالرهربائيػم-ريػؼدسػت دـالرهربػاءبشػرؿآمػف؟-ؿمعالرهرباءأمرسهؿ؟األسئلم:)هؿالتعام

لمػاذايدصػحباالبتعػادعػفاألمػارفالمرتفعػمفػ أوقػات-ريؼدتعامػؿمػعأجهػزةالبيػتالرهربائيػم؟–
ريؼ-عرضصورعفبعضالحوادثالداتجمعفالتيارالرهربائ ؟-العواصؼالمصحوبمبالبرؽ؟

دتوصػػػؿفػػػ دهايػػػمهػػػذرالمرحلػػػمإلػػػذاألسػػػئلمحتػػػذ..(..........الحػػػوادثالرهربائيػػػم؟...دتعامػػػؿمػػػع
:اآلتيم
 ؟اًآمداست داماًريؼدست دـالرهرباء
 بها؟اسبأماه األ طارالداتجمعفالتيارالرهربائ ؟وما 
 ماالمقصودبالصاعقم؟ 
 ماهوالصعؽالرهربائ ؟ 
 بائ ؟ريؼتتـالوقايممفالتيارالرهر 

  اديًا:مرحلماالسترشاؼ:
:ميذف هذرالمرحلمالقياـبماينت أطلبمفالتال

تدفيذاألدشطمحسبورقمالعمؿ .1
 وصلواإليهاتمهيدًالجلسمالحوارتتسجيؿالدتائجالت  .2

 ال ًا:مرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيرات:
تبدأجلسمدقاشعلذمستوىالمجموعات،حيثت تاررؿمجموعمقائدًايقدـويطرحماتوصلتإليه

المجموعمحوؿ:
 .ريفيماست داـالرهرباءبشرؿآمف
  الحرائػؽفػ و،ف الصاعقموالصعؽالرهربائ متم لمبعضاأل طارالداتجمعفالتيارالرهربائ

رهربػائ أواسػت داـالػداراتالقصػيرة،باشضػافمإلػذتلػؼاألجهػزةالداجممعفسػوءاسػت داـالتيػارال
المدزليمبسبباالست داـال اطئلهذراألجهزةأووصلهابتوترايرمداسب.
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 للشػحفالرهربائيػمفػ األمػارفالمرتفعػمالتػ هػ الصاعقم ظػاهرةطبيعيػمداتجػمعػفتفريػ الغيػـو
جارأوالجباؿأواألسالؾالعاريم.سطحاألرضراألبديمالعاليمأواألشعف
 ،حروؽأوالمػػاقػػديتسػػبببػػالصػػعؽالرهربػػائ الػػذيهػػومػػرورالتيػػارالرهربػػائ فػػ جسػػـاشدسػػاف
الوفاةأحيادًا.ف ضررف الجهازالعصب أوال
 . بعضاالحتياطاتالوقائيمالت يجبات اذهاأ داءالتعامؿمعالتيارالرهربائ

 اذاشجراءرابعًا:مرحلمات
.إفرادياًأطلبمفالتالميذالقياـباألدشطمال اصمبهذرالمرحلمعلذورقمالعمؿ
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 الدرس الثامن: ما األجسام الناقمة واألجسام العازلة؟
 معمومات أساسية

بػػيفالمرودػػاتفبمػػاالسػػلؾجػػزءأساسػػ مػػفالػػدارةالرهربائيػػمفهػػوالموصػػؿاألساسػػ للتيػػارالرهربػػائ 
هما:رىللدارةويتنلؼعادةمفجزأيفاأل 

يعػدمػفأفضػؿالمعػادفدقػاًلألدػهيروفعػادةمصػدوعًامػفالدحػاس،الدا ل المعدد الداقؿالجزء -
شػػراؿاألسػػالؾالرهربائيػػمألعلػػهمداسػػبًاالتػػ تجللتيػػارالرهربػػائ ،باشضػػافمإلػػذ فػػموزدػػهومرودتػػه

.جميعها
الجزءال ارج البالستير الذييغط الجزءالمعػدد وهػومصػدوعمػفمػوادعازلػمالتدقػؿالتيػار -

يتعامػػؿبشػػرؿمباشػػرمػػعاألسػػالؾالرهربائيػػملػػذلؾالبػػدأفيرػػوفالجػػزءال ػػارج فػػالمرءالرهربػػائ ،
 .سلؾَالللتيارحتذاليصاباشدسافبالصعؽالرهربائ عددلمسهعازالً

 :هوحررماشلرتروداتالحرةضمفذراتالمادة.هربائ الرالتيار -
 مفحيثدقلهاللتيارالرهربائ إلذ:الموادتصدؼ -
الحتوائهػػاعلػػذهػػ المػػوادالتػػ تسػػمحللتيػػارالرهربػػائ بػػالمرورمػػف اللهػػاوذلػػؾالمػػوادالداقلػػم: .1

...................الماء.-الحديد-الرتروداتحر،ةتدتقؿمفذرةأل رى،ومفأم لتهاالدحاس
الموادالعازلم:ه الموادالت التسمحللتيارالرهربائ بالمرورمف اللهػاوذلػؾألفالرتروداتهػا .2

 األقمشم.................-البالستيؾ-مفذرةأل رى،ومفأم لتهاال شبالحررمالتتمرفمف
 األهداف التعميمية

يتوقعمفالتلميذدهايمالدرس:
يرتشؼمروداتالسلؾأف .1
التيارالرهربائ  .2  أفيرتشؼمفهـو
 أفيميزبيفالموادالعازلموالداقلم .3
الموادالعازلموالداقلمأفيفسرترريبالسلؾ .4  ف ضوءفهمهلمفهـو

المواد واألدوات الالزمة:
بالسػتيريمأشػرطم–بطاريػات)مولػدات(–أسػالؾحمػراءمفتوحػممسػبقًابواسػطممشػرط-أسالؾحمراء

شػػريطفيػػديويػػتـ- يػػوطقماشػػيم- شػػب–أشػػرطم ضػػراءمفتوحػػممسػػبقًابواسػػطممشػػرط- ضػػراء
مدتػػػهأربػػػعدقػػػائؽيتضػػػمفتعريفػػػًا،عرضػػػهقبػػػؿتدفيػػػذالتالميػػػذللدشػػػاطال ػػػاد فػػػ مرحلػػػماالسترشػػػاؼ

م.الصورالتوضيحيمعمبسطًاعفالمادةوالذرةوااللرتروداتوطبيعمالتيارالرهربائ 
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 خطة سير الدرس
أواًل:مرحلمالدعوة

طػػػرحعلػػػذالتلميػػػذفػػػاهيـالسػػػابقمالمرتبطػػػمبالػػػدرس،ويُدبػػػدأالػػػدرسبػػػالحوارواألسػػػئلمحػػػوؿبعػػػضالم
هؿيعرؼأحدرـمـيتروفهذاالسلؾ؟مفيعددبعػضالمػوادالتػ تدقػؿ–األسئلم)مامروداتالدارة؟

التدقله؟(وددته ف هذرالمرحلمإلذاألسئلم:التيارالرهربائ ،وبعضالموادالت 
 مـيتروفالسلؾ؟
 ماهوالتيارالرهربائ ؟ 
 داقلموالموادايرالداقلم)العازلم(؟الماالفرؽبيفالمواد 
 لماذايتـترريبالسلؾبهذرالطريقم؟ 

  اديًا:مرحلماالسترشاؼ
:ينت أطلبمفالتالميذف هذرالمرحلمالقياـبما

تدفيذاألدشطمحسبورقمالعمؿ .1
 وصلواإليهاتمهيدًالجلسمالحوارتتسجيؿالدتائجالت  .2

 ال ًا:مرحلماقتراحالحلوؿوالتفسيرات
تبػػػدأجلسػػػمدقػػػاشعلػػػذمسػػػتوىالمجموعػػػات،حيػػػثت تػػػاررػػػؿمجموعػػػمقائػػػدًايقػػػدـمػػػاتوصػػػلتإليػػػه

المجموعمحوؿ:
 دا ل داقؿللتيػارالرهربػائ وهػوعػادةمصػدوعمػفالدحػاس،و ػارج ،مروداتالسلؾوه جزآف

بالستير ايرداقؿللتيارالرهربائ .
 حتػذاليسػببالسلؾبهذرالطريقمألفالجزءال ارج البدأفيروفعازاًلللتيارالرهربائ ترريب

اؿالتيػاربػيفجميػعأجػزاءاألذىلإلدساف،والجػزءالػدا ل داقػؿللتيػاربحيػثيضػمفادتقػلمسالسلؾ
 الدارة.

  حررمااللرتروداتالحرةضمفالمادةهوالذيالتيارالرهربائ 
 تسػمحللتيػاربػالمرور،أمػاالمػوادفتملػؾالرترودػاتحػرةقػادرةعلػذالحررػمالت الموادالداقلمللتيار

 اليمرفللتيارالمرورضمدها.بذلؾالتملؾالرتروداتحرةوفه العازلم
 رابعًا:مرحلمات اذاشجراء

.إفرادياًأطلبمفالتالميذالقياـباألدشطمال اصمبهذرالمرحلمعلذورقمالعمؿ
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 الدرس التاسا: األثر المغناطيسي لمتيار الكهربائي
 معمومات أساسية

هومعدفيسػت رجمػفالحجػرالمغداطيسػ ولػهترريػبريميػائ يعػرؼباسػـالمغداطيسالطبيع : -
وهػوأسػوداللػوف،ويجػذبإليػهالمػوادالمغداطيسػيم Fe3O4 الماجدتايتأوأرسيدالحديدالمغداطيس 

دػػوعلػػيسلػػهشػػرؿمحػػددأوشػػدةمحػػددة،وقػػدوو صوصػػًاالحديػػدوالديرػػؿوالروبلػػتو الئطهػػا،وهػػ
سػ هػذراأليػاـحيػثأهميػمعمليػمللحجػرالمغداطيلػهلصدعالبوصػلم،ولػـتعػداست دمهالداسقديماً

مغداطيسػػػاتذاتدػػهمػػػوادمغداطيسػػيمصػػػداعيممدتجػػممػػػفالحديػػدأوسػػػبائؾ اصػػمتسػػت دـبػػػداًلع
 قويم.

،واليصػلحالمغدػاطيسعديػدةالمغداطيسالصداع :تست دـالمغداطيساتف حياتدػافػ أاػراض -
والمغداطيسػػاتالتػػ دسػػت دمهارلهػػامغداطيسػػاتصػػداعيم،.لصػػعوبمتشػػريلهولضػػعفهلهػػاالطبيعػػ 

وتصدعمفالصلبأومفإحدىسبائؾالحديد،وتشرؿأواًلبالشرؿالمطلوب ـتمغدطبإحػدىطػرؽ
مدهػػامػػاهػػوعلػػذبمػػرورالػػزمفصػػدعمغداطيسػػاتبنشػػراؿم تلفػػم،اسػػتطاعاالدسػػافقػػدو المغدطػػم،

 ،ومدهاماهوعلذشرؿقضيبمسطح،ومدهااالسطواد .شرؿحذاءالفرس
وللمغداطيسدوعاف:

قوتػػػههػػاقريبػػػممدػػه،وهػػومغدػػػاطيسصػػداع طالمػػاأديسػػتمرفػػػ جػػذبالمػػوادالمغداطيسػػػيمدائػػـ .1
المغداطيسيمربيرة.

س األ رالمغداطيررحجارةالمغداطيسالموجودةف الطبيعمو،هوالذييجذبهالفترةمعيدممؤقت .2
 الداتجعفمرورالتيارالرهربائ ف الدارة،وذلؾألفقوتهالمغداطيسيمضعيفم.

الرػػرةاألرضػػيممغداطيسػػًاربيػػرًالػػهقطػػبمغداطيسػػ شػػمال وقطػػبمغدػػاطيسجدػػوب ومجػػاؿتعػػد -
األرضمدبػػعلحقػػؿمغداطيسػػ يسػػمذالحقػػؿالمغداطيسػػ األرضػػ الػػذييرشػػؼفػػمغداطيسػػ ربيػػر،

فإبػػرةالبوصػػلميمردهػػاأفتتحػػرؾبحريػػمبعيػػدةعػػفرػػؿمغدػػاطيسأوتيػػارحيػػثإت،عدػػهبالبوصػػال
علػذوجػوددليػؿاألمػروفػ هػذارهربائ لتستقرعددوضعتوازفمحدديوافؽاالتجارشػماؿجدػوب،

حقؿمغداطيس حوؿاألرض.
يػػػم،بحرمغدػػاطيسصػػغيريػػدورألدهػػالتحديػػداالتجاهػػاتعلػػذسػػطحاألرض،البوصػػلمودسػػت دـ -
ودقػوـبتحديػدبقيػماالتجاهػاتوفقػًا،تشيرإلذالشػماؿالمغدػاطيسالػذييػدؿعلػذالجدػوبالجغرافػ ف

 لذلؾ.
،وذلػػؾألفحررػػماًمؤقتػػاًمغداطيسػػيعػػديدػػتجعػػفمػػرورالتيػػارالرهربػػائ فػػ الػػدارةأ ػػرمغداطيسػػ  -

المغدػػاطيسبتوقػػؼحررػػمويتوقػػؼهػػذاالحقػػؿ،تتحػػرؾهػػ االلرترودػػاتتولػػدحقػػاًلمغداطيسػػيًاطالمػػا
 أجراسالمدازؿ.أيبتوقؼمرورالتيارف الدارة.ومفتطبيقاتهذاالمغداطيسااللرترودات
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 األهداف التعميمية
يتوقعمفالتلميذدهايمالدرس:

الدائـوالمؤقتبدوعيهأفيميزبيفالمغداطيس .1
البوصلم .2  أفيحددمفهـو
األرضرمغداطيس .3 أفيرتشؼمفهـو
أفي تبراأل رالمغداطيس للتيارالرهربائ  .4

:المواد واألدوات الالزمة
مشبؾورؽ–مسمار–بطاريم-سلؾ–بوصلم–دبابيس–مغداطيس

 خطة سير الدرس
أواًل:مرحلمالدعوة

)مػاهػوالمغدػاطيس؟:طػرحاألسػئلموؿمفاهيـسابقممتعلقػمبالػدرسفددبدأالدرسبالحواروالمداقشمح
لمػػػاذاتسػػػتمربعػػػضأدػػػواعالمغدػػػاطيسبجػػػذبالمػػػوادالمغداطيسػػػيمبيدمػػػاالتسػػػتمرأدػػػواعأ ػػػرىمػػػف
المغدػػػاطيسبػػػذلؾ؟مػػػااسػػػـاألداةالتػػػ تسػػػت دـلتحديػػػداالتجاهػػػات؟ريػػػؼيعمػػػؿجػػػرسالمدػػػزؿ؟( ػػػـ

دتوصؿف دهايمهذرالمرحلمإلذاألسئلم:
 دائـوالمؤقت؟اليفماالفرؽبيفالمغداطيس
 ولماذاتست دـ؟؟ماه البوصلم 
 األرضرمغداطيس؟  ماهومفهـو
 ماذايدتجعفمرورالتيارالرهربائ ف الدارة؟ 

 اديًا:مرحلماالسترشاؼ
:ميذف هذرالمرحلمالقياـبماينت أطلبمفالتال

تدفيذاألدشطمحسبورقمالعمؿ .1
 تمهيدًالجلسمالحواروصلواإليهاتتسجيؿالدتائجالت  .2

 ال ًا:اقتراحالحلوؿوالتفسيرات
تبػػػدأجلسػػػمدقػػػاشعلػػػذمسػػػتوىالمجموعػػػات،حيػػػثت تػػػاررػػػؿمجموعػػػمقائػػػدًايقػػػدـمػػػاتوصػػػلتإليػػػه

المجموعمحوؿ:
  الفػػػرؽبػػػيفالمغدػػػاطيسالػػػدائـوالمؤقػػػتهػػػوأفاألوؿيسػػػتمرفػػػ جػػػذبالػػػدبابيسإليػػػهأمػػػاال ػػػاد

مفالزمف.فترةمعيدملفيجذبها
 حيػثتشػيرإبرتهػاإلػذالشػماؿويست دـلتحديداالتجاهات،البوصلممغداطيسصغيريدوربحريم

بتود،المغداطيس الذييدؿعلذالجدوبالجغراف   دبقيماالتجاهاتبداءعلذذلؾ.يحدقـو
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 الرػػرةاألرضػػيممغداطيسػػًاربيػػرًالػػهقطػػبمغداطيسػػ شػػمال وقطػػبمغداطيسػػ جدػػوب ومجػػاؿتعػػد
 مغداطيس ممايجعؿالبوصلمتتن ربه.

 مغداطيسمؤقت.هوالتيارالرهربائ ف الدارةأ رمغداطيس يدتجعفمرور 
رابعًا:مرحلمات اذاشجراء

.إفرادياًبهذرالمرحلمعلذورقمالعمؿأطلبمفالتالميذالقياـباألدشطمال اصم
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 ( أوراق عمل التالميذ وفق نموذج التعمم البنائي2الممحق)
 ( ما الطاقة؟0الدرس)

اسـالتلميذ:...............اسـالمجموعم:..............التاريخ//
 :توصلدامف الؿالمداقشمواشجابمعفاألسئلمالت طرحهاالمعلـإلذاألسئلم

 ماالطاقم؟
 مامصادرالطاقم؟ 
 لماذادست دـالطاقم؟ 
 اسػػتعفبزمالئػػؾفػػ المجموعػػموتوصػػؿإلػػذأجوبػػملمػػاسبؽ)سػػجؿأربػػرقػػدرممرػػفمػػفالمعلومػػات

 ملتجيبعفاألسئلمتمهيدًاالقتراحهاف المرحلمالقادمم(،دفذاألدشط
الدشاطاألوؿ:

ضعقلمؾ،ادفخعليه.–افتحرتابؾ–يديؾ حرؾ .1
هؿقمتبعمؿف رؿالحاالتالسابقم؟.........................................................-
.......هؿأحد تتغيرًامف الؿعملؾ؟.......................................................-
قـبلؼمفتاحمحرؾاللعبمواتررهاماذايحصؿ؟............................................... .2

.................................................................................................. 
اقمأده:إذاعلمتأفماقمتبههوطاقم،هؿيمردؾأفتعر،ؼمفهوـالط

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

..................................................................................................
 :الدشاطال اد 

ادظرإلذالصورالت بيفيديؾ
(....................................................................1تم ؿالصورةرقـ)ماذا .1





 إذاصدعتقاربًاورقيًاوتررتهف دهرماذايحدث؟وبتن يرماذا؟............................... .2

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


 1اٌظٛهح 
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(؟...........................................2ماذاتم ؿالصورةرقـ)

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



................................ير؟..............اطتالذييجعؿأوراؽاألشجارالمتساقطمتما .3

 مفأيفدستمدالضوءف الدهار؟.............................................................. .4
اسػببيطػرأعليػهمػفتغيػر؟ومػالػذيإذاوضعترنسماءتحتأشعمالشمسفترةمفالزمفمػا .5

 ................................................هذاالتغيير؟.................................
.................................................................................................. 

  ادظرإلذالصورتيفاآلتيتيف .6
 






مامصدرهذرالطاقم؟.........................................،السيارةحتذتعمؿتحتاجإلذطاقم
...................اقم،مامصدرهذرالطاقم؟........ورذلؾالمدفنةحتذتصدرحرارةتحتاجإلذط

لهػواء،أدػتتحتػاجإلػذطاقػمأحسستبالحرالشديدف أحدأياـالصيؼوأردتأفتشغؿمريػؼا .7
...............................................؟لتستطيعتشغيؿالمريؼ،مامصدرهذرالطاقم

حظاتؾ،لتجيبعفاألسئلماآلتيم:تابعشريطالفيديوالتال  ـسجؿمال .8
 مامصادرالطاقمالت استطعتمالحظتهامف الؿمتابعتؾلشريطالفيديو؟

..................................................................................................
مدها...................................................عديدةمماسبؽدستدتجأفللطاقممصادر

................................ورذلؾلهااست داماتر يرةف حياتدامدها........................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

2اٌظٛهح 

4اٌظٛهح  3اٌظٛهح 
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 بعػػدقيامػػؾبعمليػػماالسترشػػاؼعليػػؾاآلفتقػػديـمػػاتوصػػلتإليػػهومداقشػػتهليسػػتفيدالجميػػعمػػفاآلراء
 المتدوعم)ت تاررؿمجموعمتلميذًايقدـماتوصلتإليهالمجموعم(.

  الؿاألدشطمالسابقمإلذماينت :لتمجموعتدامفتوص
 ....................................................................................: الطاقمه
 ...........................................................................: مصادرالطاقمه
 هاف رؿمجاالتحياتدام ؿ:...........................................دحتاجالطاقمودست دم

.................................................................................................
 ،اآلتيمالقياـباألدشطمبواآلفعزيزيالتلميذطبؽماتعلمتهمفأفرار:

 فهمؾلتعريؼالطاقموسجؿماذافعلت....................................قـبدشاطيدؿعلذ .1
.................................................................................................. 

.حددمصادرالطاقمالمست دممحاليًاف ارفمالصؼ......................................... .2
.......................................ف بيتؾيومياًحددبعضمصادرالطاقمالت تست دمها .3

.................................................................................................. 
 .........................اشرحلماذا؟وريؼ؟تست دـالطاقمف حياتؾاليوميم.................. .4

.................................................................................................. 
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 ( ما أشكال الطاقة2الدرس)
التاريخ//اسـالتلميذ:..................اسـالمجموعم:.................

 اآلتيمتوصلدامف الؿالمداقشمواشجابمعفاألسئلمالت طرحهاالمعلـإلذاألسئلم:
 ماأشراؿالطاقم؟
 الحرريم؟الطاقمماالعالقمبيفالطاقمالرامدمو 
 لطاقماشدساف؟ماالمصدرالرئيس 
 ممرػػفمػػفالمعلومػػاتاسػػتعفبزمالئػػؾفػػ المجموعػػموتوصػػؿإلػػذأجوبػػملمػػاسػػبؽ)سػػجؿأربػػرقػػدر

 تمهيدًاالقتراحهاف المرحلمالقادمم(،واآلفدفذاألدشطمالتاليملتجيبعفاألسئلم:
الدشاطاألوؿ:

ريػػؼ–ضػعيػدؾأمػػاـالمصػباحمػفايػػرأفتضػيئه–ضػعالبطاريػاتدا ػػؿالمصػباح ػـأالقػػه .1
؟...............................................................................تشعربملمسه

 أضئالمصباحفتسريفيهالرهرباءهؿمفتغي،ر؟.............................................. .2
 ....ضعيدؾقربالحبابمالمضاءةماذاتالحظ؟............................................... .3
 ماه أشراؿالطاقمالت تدتجعددتشغيؿالمصباح؟.......................................... .4
 ماالتحوؿالذيحدثدا ؿالمصباححتذحصلداعلذاألشراؿالسابقم؟....................... .5

.................................................................................................. 
 قـبحؾيديؾببعضهماالبعضماذاتالحظ؟................................................... .6
 ماشرؿالطاقمالداتجمعددحؾيديؾببعضهما؟............................................... .7

 ارجيػمللجلػد،ريػؼيمردػؾتعريػؼهػذاإذاعلمتأفالطاقمدتجػتعػفحررػمالجزيئػاتفػ الطبقػمال
 الشرؿمفالطاقم؟................................................................................

تابعالشريطالتال وسجؿمالحظاتؾعلذرؿمقطع .8
 ................ماشرؿالطاقمالداتجمف المقطعاألوؿ؟..........................................

ف ضوءفهمؾللمقطعضعتعريفًالها.............................................................
ماشرؿالطاقمالداتجمف المقطعال اد ؟.........................................................

...............................................ف ضوءفهمؾللمقطعضعتعريفًالها..............
الدشاطال اد 

مالحظم:)الطاقمالداتجمعفحررمالجسـه طاقمميراديريم(
قـبلؼمفتاحاللعبم ـاتررهماذاتالحظ؟..................................................... .1

.................................................................................................. 
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قمػػػػتبػػػػا تزافالطاقػػػػمفػػػػ اللعبػػػػمعدػػػػدماقمػػػػتبلػػػػؼالمفتػػػػاح،وعدػػػػدماتررتهػػػػاتحولػػػػتهػػػػذرالطاقػػػػم
إلذ...............................................................................................

تحوؿالطاقم........................................................إلذحرريمتحررتاللعبمدتيجم
وماشرؿالطاقمالداتجمعددحررتها؟.............................................................

الدشاطال الث
مف الؿمتابعتؾللمقطعال الثمفشريطالفيديو

ت دمهاالطفؿف دشاطه؟................................................مامصدرالطاقمالت اس
بـتستطيعأفتفسرماحصؿ؟....................................................................

 بعػػدقيامػػؾبعمليػػماالسترشػػاؼعليػػؾاآلفتقػػديـمػػاتوصػػلتإليػػهومداقشػػتهليسػػتفيدالجميػػعمػػفاآلراء
المتدوعم)ت تاررؿمجموعمتلميذًاليقدـماتوصلتإليهالمجموعم(

 :ف الؿاألدشطمالسابقمإلذماينت توصلتمجموعتدام
 .............................................................................: أشراؿالطاقمه
 ..........................: الطاقمالرهربائيمه................................................ 
 ...........................................................................: الطاقمالحراريمه 
 .........................................................................: الطاقمالريميائيمه 
 ه :............................................................................الطاقمالدوويم 
 .........................................................................: الطاقمالميراديريمه 
 ...........تتحوؿالطاقم...............................ف الجسـالسارفإلذطاقم........... 

 وذلؾعددمامادتررهيتحرؾبحريم.
 ......................المصدراألساس لطاقماشدسافهو....................ويروفذلؾبتحوؿ 

................................................................................................. 
الطاقم............................................................................مفأم لمتحوؿ

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

 ،اآلتيمالقياـباألدشطمبواآلفعزيزيالتلميذطبؽماتعلمتهمفأفرار:
.حددشرؿالطاقمالداتجمف رؿمفالحاالتالتاليم1

التفاعؿبيفالماءوااز اد أرسيدالرربوفف عمليمالترريبالضوئ .............................
صؿف الشمس.................................................................االددماجالذييح

......................................................................ببعضبعضهمادلؾجسميف
..........دحرجمالقلـعلذالمقعد.................................................................
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مرورالتيارالرهربائ بالسلؾ......................................................................
........................................تحوالتالطاقم.............................ل.أعطأم لم2
...............................................أعطم ااًلعفتحوؿالطاقمالرامدمإلذحرريم....3
.ماأهميمتداوؿالغذاءالمتوازف؟.................................................................4
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 (: الطاقة الشمسية واستخداماتها2الدرس)
 المجموعم:........................التاريخ//اسـالتلميذ:.....................اسـ

 :توصلدامف الؿالمداقشمواشجابمعفاألسئلمالت طرحهاالمعلـإلذاألسئلمالتاليم
 وريؼتصؿإليدا؟؟ماه الطاقمالشمسيم
 ريؼدست مرالطاقمالشمسيمبنشراؿيسهؿالتعامؿبها؟ 
 وريؼيعمؿ؟ماه مروداتالس افالشمس ؟ 
 ريؼتعمؿال ليمالرهرضوئيم؟ 
 اسػػتعفبزمالئػػؾفػػ المجموعػػموتوصػػؿإلػػذأجوبػػملمػػاسػػبؽ)سػػجؿأربػػرقػػدرممرػػفمػػفالمعلومػػات

 تمهيدًاالقتراحهاف المرحلمالقادمم(،واآلفدفذاألدشطملإلجابمعفاألسئلماآلتيم:
الدشاطاألوؿ

الصؼ؟........................................ادظرمفحولؾمامصدرالضوءالذييض ء .1
ضعإحدىيديؾتحتأشعمالشمسمباشرة،وضعاأل رىف الظؿاتررهامدةدقيقتيفقارفبيف .2

 حرارةاليديفماذاتالحظ؟......................................................................
 األرض؟.................................................علذسطحمامصدرالحرارةالرئيس .3
 تم ؿلوحًاشمسيًا.فه ادظرإلذالصورةالمجاورة .4
 


 يعمؿعلذتحويؿالطاقم.............................إلذطاقم..................................
الدشاطال اد 

فػػػ رػػػالالوعػػػاءيف ػػػـقػػػـبوضػػػعهماتحػػػتأشػػػعمقػػػسدرجػػػمحػػػرارةالمػػػاء–امػػػتالوعػػػاءيفبالمػػػاء .1
دقائؽ ـقسحرارةالماءف رليهمامرةأ رىوسج،ؿماحدث................10الشمسلمدة

.................................................................................................. 
ورةسػػ افشمسػػ ،فػػ ضػػوءالتجربػػمالسػػابقماقتػػرحمرودػػاتادظػػرإلػػذالصػػورةالمجػػاورةإدهػػاصػػ .2

الس افالشمس واشرحدوررؿمروف.........................................................

.................................................................................................. 
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 لثالدشاطال ا
ماذاتالحظ؟..............،سلؾ ـقـبوصلهبمصباحبأحضر ليمرهرضوئيمقـبوصلها .1

.................................................................................................. 
 ماذاتالحظ؟.............................................،قـبوضعال ليمتحتأشعمالشمس .2
 ريؼتولدالتيارالرهربائ .................................................................... .3

.............................................................................................. 
 ه ال ليمالرهرضوئيم؟.................................................................إذًاما .4
 بعدقيامؾبعمليماالسترشػاؼ،عليػؾاآلفتقػديـمػاتوصػلتإليػهومداقشػتهليسػتفيدالجميػعمػفاآلراء

 المتدوعم)ت تاررؿمجموعمتلميذًاليقدـماتوصلتإليهالمجموعم(.
 :نت يمجموعتدامف الؿاألدشطمالسابقمإلذماتوصلت

 ه :.........................................................................الطاقمالشمسيم
 .................................................................................:مفتطبيقاتها
 ف:....................................................................يتروفالس افالشمس م
 ......................................................................: ال ليمالرهرضوئيمه 
 ،اآلتيمالقياـباألدشطمبواآلفعزيزيالتلميذطبؽماتعلمتهمفأفرار: 

.............تدا؟..............................................حياف ماأهميمالطاقمالشمسيم .1
 قدـاقتراحؾال اصحوؿمروداتالس افالشمس ،واربطرؿمروفبعمله..................... .2

.................................................................................................. 
قترحتطبيقاتلل ليمالرهرضوئيمإذاعلمتأفالتيارالمتولدعدهابسيط........................ا .3

.................................................................................................. 
...........................اقترحتطبيقاتجديدةلالستفادةمفالطاقمالشمسيم.................. .4

.................................................................................................. 
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 (: ما الطاقة المتجددة؟4الدرس)
 //اسـالتلميذ:..................اسـالمجموعم:...................التاريخ

 :توصلدامف الؿالمداقشمواشجابمعفاألسئلمالت طرحهاالمعلـإلذاألسئلم 
 ماالطاقمالمتجددة؟ومامصادرها؟
 ماالرياح؟وريؼتست مرف توليدالطاقم؟ 
 ماهوالسد؟ 
 ريؼتست دـالميارالجاريمرمصدرللطاقم؟ 
 سبؽ)سػػجؿأربػػرقػػدرممرػػفمػػفالمعلومػػاتاسػػتعفبزمالئػػؾفػػ المجموعػػموتوصػػؿإلػػذأجوبػػملمػػا

 تمهيدًاالقتراحهاف المرحلمالقادمم(،قـبتدفيذالدشاطاتلتجيبعفاألسئلم:
الدشاطاألوؿ:

ادظرمفحولؾوالحظ
الشمس،هؿه مصدرللطاقم؟هؿه متوافرةبشرؿدائـ؟.................................... .1
 جار ارجًا؟..........................................................ماالذييحر،ؾأوراؽاألش .2

 إذًافه تملؾطاقم،هؿه متوافرةبشرؿدائـ؟...................................................
...................صؿ؟............................ماذايح،إذاوضعتقطعم شبف الدهر .3
 فالماءيملؾطاقم،هؿه متوفرةبشرؿدائـ؟..................................................إذاً
.........مامصادرالطاقمالت الحظتها؟..................................................... .4

رؼالطاقػػػػمإذاعلمػػػػتأفالطاقػػػػمالصػػػػادرةعػػػػفهػػػػذرالمصػػػػادرتسػػػػمذطاقػػػػممتجػػػػددة،يمردػػػػؾأفتعػػػػ
المتجددةأدها:....................................................................................
..................................................................................................

الدشاطال اد :
اتشعر؟...................................................ضعيدؾأماـفمؾ,ادفخعليها،ماذ .1

إذاعلمػػتأفالفػػرؽبػػيفحػػرارةجسػػمؾوحػػرارةالجػػو ارجػػًاهػػ التػػ رودػػتتيػػارالهػػواء،بإمرادػػؾأف
 ........................................................ياحبندها.......................تعرؼالر

..................................................................................................
.قـبالدفخعلذالمروحمالت بيفيديؾ،ماذاتالحظ؟............................................2
.....................................ماالذييمر،فالطواحيفالهوائيممفالدوراف؟...............3

لـتست دـهذرالطواحيف؟.........................................................................
.ريؼتسيرالقواربالشراعيم؟...................................................................4

 ؾ...................تست دـف ......................................يمرفأفدقوؿأفالرياحتمل
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الدشاطال الث:
قـبصبالماءعلذالمروحمماذاتالحظ؟..................................................... .1

............ماالذيجعؿالمروحمتتحرؾ؟........................................................
بيفيديؾمجسـلسد،تفحصهجيدًا، ـادظرإلذالصورةالمجاورة .2

 أيفتبدذالسدود؟............................................
ماالتغييرالذييطرأعلذمستوىالماءعددإقاممالسدود

.................................................................................................
 هؿيمردؾاآلفوضعتعريؼللسد؟...............................................................

.................................................................................................
ماالطاقمالت تملرهاالميارالساردم؟........................................................... .3

وسػػػػػػػقطالمػػػػػػػاءعلػػػػػػػذ،بوابػػػػػػػاتالسػػػػػػػدىحػػػػػػػدلػػػػػػػوفتحػػػػػػػتإ تتحػػػػػػػوؿطاقػػػػػػػمالميػػػػػػػارشػػػػػػػرؿشػػػػػػػالؿإالـَ
 الساردم؟..........................................................................................
لوسقطالماءعلذعدفمللتوليدالرهربائ فإفهذرالطاقمتتحوؿإلذطاقم.........................

....................................فالميارالجاريمتملؾ..............................تست دـف 
 بعدقيامؾبعمليماالسترشػاؼ،عليػؾاآلفتقػديـمػاتوصػلتإليػهومداقشػتهليسػتفيدالجميػعمػفاآلراء

المتدوعم)ت تاررؿمجموعمتلميذًاليقدـماتوصلتإليهالمجموعم(.
:دشطمالسابقمإلذماينت توصلتمجموعتدامف الؿاأل

 ندها:...................................................................بمالمتجددةتعرؼالطاق
 .................................................................................:مفمصادرها 
 ه الرياح:.................................................................................... 
 ........................................................................ تست مرطاقمالرياحف 
 ...............................................................................:يعرؼالسدبنده 
 .........................: تست مرالميارالجاريمف............................................. 
 ،اآلتيمالقياـباألدشطمبواآلفعزيزيالتلميذطبؽماتعلمتهمفأفرار:

حددمصادرالطاقمالمتجددةف بيئتؾ......................................................... .1
.................................................................................................. 

 حددبعضطرؽاست مارالطاقمالمتجددةف بيئتؾ............................................ .2
.................................................................................................. 

 ماأهميمالسدودف رأيؾ؟..................................................................... .3
.................................................................................................. 
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 الطاقمالمتجددة..................................................قدـاقتراحاتجديدةالست مار .4
.................................................................................................. 
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 (: كيف تعمل الدارات البسيطة؟5الدرس)
التلميذ:..................اسـالمجموعم:...................التاريخ//اسـ

 :توصلدامف الؿالمداقشمواشجابمعفاألسئلمالت طرحهاالمعلـإلذاألسئلم
 ماالطريؽالت يسلرهاالتيارالرهربائ ؟
 بهذااالسـ؟مماتتروفالداراتالرهربائيم؟ولماذاسميت 
 ريؼتعمؿهذرالدارات،وماالفرؽبيفالػدارةالتػ يتػوهجبهػاالمصػباحوالػدارةالتػ اليتػوهجفيهػا

 المصباح؟
 ماجهمالتيارضمفالدارة؟ 
 اسػػتعفبزمالئػػؾفػػ المجموعػػموتوصػػؿإلػػذأجوبػػملمػػاسبؽ)سػػجؿأربػػرقػػدرممرػػفمػػفالمعلومػػات

 م(،قـبتدفيذاألدشطمالتاليملإلجابمعفاألسئلم:تمهيدًاالقتراحهاف المرحلمالقادم
الدشاطاألوؿ:

اضغطعلذمفتاحالرهرباءف الصؼ،ماالذيحصؿ؟....................................... .1
...............................المصباح؟.............الطريؽالذيسلرهالتيارحتذأض ءما .2

.................................................................................................. 
 هذاالطريؽيسمذدارة

  ادظرالصورةالمجاورة،إدهاتم ؿدارةرهربائيم،مماتتنلؼهذرالدارة؟ .3
...................................................................... 
......................................................................

الدشاطال اد :
قـبترريبالدارةرماف الشرؿالسابؽ .1

 هؿأضاءالمصباح؟..............................................................................
(اً اطئترريبًاهاقمتبترريبقدفإدؾالمصباح)إذالـيضن

أعدترريبهاحتذيض ءالمصباح .2
..................................................................:.....يمردداترريبدارةبالطريقم

..................................................................................................
الث:الدشاطال 

قـبفصؿطرؼالسلؾعفالبطاريم،ماذاتالحظ؟.............................................. .1
 لماذاحصؿهذابرأيؾ؟............................................................................

.................................ماذاتسم هذرالدارة؟............................................
أعدوصؿالسلؾماذاتالحظ؟................................................................. .2



155 
 

 ماذاتسم هذرالدارة؟.............................................................................
........والسبب...............................................عددمايض ءالمصباحتروفالدارة..

وعددمايدطفئالمصباحتروفالدارة.......................والسبب..................................
الدشاطالرابع:

الحػػظالصػػػورةالمجػػػاورة)إذاعلمػػػتأفالقطػػػبالموجػػػبيحمػػػؿاششػػػارة)+(والقطػػػبالسػػػالبيحمػػػؿ .1
(.-اششارة)

مفأيقطبإلذأيقطبيدتقؿالتيارف الدارة؟
....................................................................
....................................................................

مػػػاشػػػرؿالطريػػػؽإليهػػػاالحػػػظالطريػػػؽالػػػذيتسػػػلرهالرهربػػػاء،إدهػػػاتبػػػدأمػػػفدقطػػػممعيدػػػموتعػػػود .2
الداتج؟.......................................................................................

 ..................سميتالدارةبهذااالسـألفالطريؽالذيتسلرهالرهرباء........................
 بعدقيامؾبعمليماالسترشػاؼ،عليػؾاآلفتقػديـمػاتوصػلتإليػهومداقشػتهليسػتفيدالجميػعمػفاآلراء

المتدوعم)ت تاررؿمجموعمتلميذًاليقدـماتوصلتإليهالمجموعم(:
 :تدفيذاألدشطمالسابقمإلذماينت توصلتمجموعتدامف الؿ

 .: الدارةالرهربائيمه.......................................................................... 
 ............................................................:تتروفالدارةالرهربائيمالبسيطممف
 .........................................................:ػسميتالدارةبهذااالسـألف.........
 ............................................................................: الدارةالمفتوحمه
 .............................................................................: الدارةالمغلقمه
 الدارة...................................................................تروفجهمالتيارضمف
 ،اآلتيمالقياـباألدشطمبواآلفعزيزيالتلميذطبؽماتعلمتهمفأفرار:
 اشرحدوررؿمروفمفمروداتالدارة؟........................................................ .1

.................................................................................................. 
اقترحمروداتإضافيميمرفأفتحسفعمؿالدارة:............................................. .2

.................................................................................................. 
االقهػػػػا،وحػػػددجهػػػػمالتيػػػػارضػػػػمدهااشػػػػرح .3 قػػػـبترريػػػػبدارة،وتفحػػػػصالتغيػػػػرفيهػػػاعدػػػػدفتحهػػػػاوا 

 ال طواتالت قمتبها،وعلؿالدتائجالت توصلتإليها.......................................
.................................................................................................. 

..................................................................................................
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 سـبعضالدراتف المدزؿأوف ارفمالصؼ............................................... .4
.................................................................................................. 
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 (: ما أنواع الدارات والمولدات الكهربائية البسيطة؟6الدرس)
اسـالتلميذ:..................اسـالمجموعم:.................التاريخ//

 المداقشمواشجابمعفاألسئلمالت طرحهاالمعلـإلذاألسئلم:توصلدامف
 ريؼدحدددوعالوصؿف الدارةالرهربائيم؟
 ريؼتتغيرإضاءةمصباحف الدارةعددإضافممصباحجديد؟ 
 ريؼدرربداراتتسلسؿوداراتتفرع)توازي(؟ 
 قػػدرممرػػفمػػفالمعلومػػاتاسػػتعفبزمالئػػؾفػػ المجموعػػموتوصػػؿإلػػذأجوبػػملمػػاسبؽ)سػػجؿأربػػر

 تمهيدًاالقتراحهاف المرحلمالقادمم(،قـبتدفيذاألدشطملتجيبعفاألسئلم
الدشاطاألوؿ

الحظإضاءةالمصباح.......................................................ألؼدارةرهربائيم .1
 قـبإضافممصباحآ ررماف الشرؿالمجاور .2

لؾالتيػارفػ الػدارة؟ومػاذاطػرأمػفتغيػرعلػذإضػاءةرػاليسػاًرـمسار
..................المصػػباحيف؟.......................................

.................................................................... 
إذاعرفتأفدوعالوصؿف هذرالدارةهووصؿعلذالتسلسؿ:

 يروفالوصؿعلذالتسلسؿإذارافللتيار....................................ستدتج:يمردؾأفت
............................................................،وعدػػػػدإضػػػػافممصػػػػباحآ ػػػػرفػػػػ دارة

.........التسلسؿفإفإضاءةرالالمصباحيفتصبح...............................................
الدشاطال اد 

ألؼدارةرهربائيم .1
 بيفقطب أحدالبطاريات،رماف الشرؿقـبإضافممصباحآ ر .2

 
 رـمسارًايسلؾالتيارف الدارةوماذاتغي،رعلذإضاءةرالالمصباحيف؟....................... .3

.................................................................................................. 
إذاعرفتأفدوعالوصؿف هذرالدارةهووصؿعلذالتفرع)التوازي(:

يروفالوصؿعلذالتفرعإذارافللتيار......................................يمردؾأفتستدتج:
...........................................................،وعدػػػػػدإضػػػػػػافممصػػػػػػباحآ ػػػػػػرفػػػػػػ دارة
التفرعفإفإضاءةرالالمصباحيفتصبح...........................................................

 يدالجميػػعمػػفاآلراءبعػػدقيامػػؾبعمليػػماالسترشػػاؼعليػػؾاآلفتقػػديـمػػاتوصػػلتإليػػهومداقشػػتهليسػػتف
المتدوعم)ت تاررؿمجموعمتلميذًايقدـماتوصلتإليهالمجموعم(
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 :ف الؿاألدشطمالسابقمإلذماينت توصلتمجموعتدام
 ..............................................................أدواعالوصؿف الدارةالرهربائيم 
 ...دحدددوعالوصؿف الدارة.................................................................. 
 ................................................عددإضافممصباحآ رف الدارةعلذالتسلسؿ 
 ..................................................عددإضافممصباحآ رف الدارةعلذالتفرع 
 دارةعلذالتسلسؿبالطريقمالتاليم........................................................دررب 

................................................................................................. 
 ...............................درربدارةعلذالتفرعبالطريقمالتاليم...........................

................................................................................................. 
 ،اآلتيمالقياـباألدشطمبواآلفعزيزيالتلميذطبؽماتعلمتهمفأفرار:

............................سـبعضالداراتالمدزليم،وحدددوعالوصؿفيها................. .1
.................................................................................................. 

ررػػبدارةعلػػذالتسلسػػؿوأ ػػرىعلػػذالتفػػرع ػػـا تبػػرالتغيػػرفػػ إضػػاءةالمصػػباحعدػػدإضػػافم .2
،اشرحال طػواتالتػ اتبعتهػاوارسػـالػدارةمصباحآ رعلذالتسلسؿمرة،وعلذالتفرعمرةأ رى

 الداتجمف رؿمرة............................................................................
.................................................................................................. 

..................................................................................................
 حدددوعالوصؿف رؿمفالداراتاآلتيممعتفسيرالسبب .3
 






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

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

............................................................................
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 (: ما طرق الوقاية من أخطار الكهرباء؟7الدرس)
التلميذ:..................اسـالمجموعم:...................التاريخ//اسـ

 :توصلدامف الؿالمداقشمواشجابمعفاألسئلمالت طرحهاالمعلـإلذاألسئلم 
 ً؟اًآمدريؼدست دـالرهرباءاست داما 
 بها؟اسبأماه األ طارالداتجمعفالتيارالرهربائ ؟وما 
 ماالمقصودبالصاعقم؟ 
 ماهوالصعؽالرهربائ ؟ 
 ريؼتتـالوقايممفالتيارالرهربائ ؟ 
 اسػػتعفبزمالئػػؾفػػ المجموعػػموتوصػػؿإلػػذأجوبػػملمػػاسبؽ)سػػجؿأربػػرقػػدرممرػػفمػػفالمعلومػػات

 لإلجابمعفاألسئلم:اآلتيمتمهيدًاالقتراحهاف المرحلمالقادمم(،قـبتدفيذاألدشطم
 دشاطاألوؿ:ال
ادظرإلذالصورةاألولذالت بيفيديؾ،ماذاتم ؿهذرالصورة؟............................... .1

.................................................................................................. 
 ربائ ؟......................................هؿتم ؿهذرالصورةف رأيؾاست دامًاآمدًاللتيارالره

ادظرإلذالصورةال اديمالت بيفيديؾ،ماذاتم ؿهذرالصورة؟................................ .2
................................................................................................. 

 رأيؾاست دامًاآمدًاللتيارالرهربائ ؟.....................................هؿتم ؿهذرالصورةف
ادظرإلذالصورةال ال مالت بيفيديؾ،ماذاتم ؿهذرالصورة؟................................ .3

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

هؿتم ؿهذرالصورةف رأيؾاست دامًاآمدًاللتيارالرهربائ ؟......................................
ة؟...............................ادظرإلذالصورةالرابعمالت بيفيديؾ،ماذاتم ؿهذرالصور .4

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

هؿتم ؿهذرالصورةف رأيؾاست دامًاآمدًاللتيارالرهربائ ؟......................................
 داـاآلمفللتيارالرهربائ السابقم،يمردؾأفتضعبعضالقواعدلالستمف الؿالصوراألربعم

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

واستدتجمف الؿالصورالسابقمبعضاالست داماتايراآلمدمللتيارالرهربائ ...................
..................................................................................................

الدشاطال اد :
:اآلتيمأجبعفاألسئلمم ـيقدقتابعشريطالفيديواآلت متابعم
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ماذاتسمذالحاد مالت تعرضلهاعامؿالرهرباءف المقطعاألوؿمفشريطالفيديو؟.......... .1
.................................................................................................. 

 ...................................................ماسببهذرالحاد م؟..........................
مااألضرارالداتجمعفهذرالحاد م؟..............................................................
..................................................................................................

الظاهرةالطبيعيمالت وضحتهاالرسوـالواردةف الشريط؟...................................ما .2
 ماسببهذرالظاهرة؟.............................................................................

..................................................................................................
ماسببتلؼاألدواتالرهربائيمف المدزؿحسبماوردف الشريط؟........................... .3

.................................................................................................. 
ف الشريط؟......................................ماالمسبباألساس ف الحريؽحسبماورد .4

.................................................................................................. 
جابتؾعفاألسئلمالسابقم:  مف الؿفهمؾللشريطالمعروضعليؾوا 

.................مسبباتهذراأل طار؟....... ،ودتجعفالتيارالرهربائاستدتجاأل طارالت قدت
..................................................................................................
..................................................................................................

تياطاتالوقائيمالت يجبعليداات اذهالتفاديهذراأل طار؟.......................ماه االح .5
.................................................................................................. 

..................................................................................................
 عليػػؾاآلفتقػػديـمػػاتوصػػلتإليػػهومداقشػػتهليسػػتفيدالجميػػعمػػفاآلراءبعػػدقيامػػؾبعمليػػماالسترشػػاؼ

المتدوعم)ت تاررؿمجموعمتلميذًاليقدـماتوصلتإليهالمجموعم(:
 :ف الؿاألدشطمالسابقمإلذماينت توصلتمجموعتدام

 اتباعهالضمافاالست داـاآلمفللتيارالرهربائ :.........................مفالقواعدالت يجب
.................................................................................................

 األ طارالت تدتجعفالتيارالرهربائ :............................................مف........ 
................................................................................................. 
.................................................................................................

 .............................:مفمسبباتهذراأل طار........................................
.................................................................................................

 ات اذإجراءاتوقائيملتفاديأ طارالتيارالرهربائ تتم ؿف :...........................يمرددا



161 
 

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

.................................................................................................
 القياـباألدشطماآلتيم:بار،واآلفعزيزيالتلميذطبؽماتعلمتهمفأفر

حددفيماإذارافاست داـالتيارالرهربائ ف المواقؼاآلتيماست دامًاآمدًاأـايرآمف: .1
 ..............العبثبنسالؾاألدواتالرهربائيم:.................................................-
لمسالمقابسالرهربائيمبندواتمعدديم:.........................................................-
االبتعادعفاألعمدةالرهربائيمف األياـالممطرة:...............................................-
مبللم:..............................................................لمساألدواتالرهربائيمبنيٍد-
االبتعادعفاألدواتالرهربائيمالت اهترأتأسالرها:............................................-
:؟ريؼيمردؾأػفتتصرؼف المواقؼاآلتيم:.اشرح2
...................................حدأياـالشتاء:..أ داءعودتؾمفالمدرسمف أوقوععواصؼ-

..................................................................................................
أصيبش صبصدممرهربائيموأردتأفتساعدر:..............................................-

..................................................................................................
.اقترحبعضاالحتياطاتالوقائيمالت يمرفأفدت ذهالتجدبأ طارالتيارالرهربائ :............3

..................................................................................................
..................................................................................................
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 (: ما األجسام الناقمة واألجسام العازلة؟8الدرس)
التاريخ//اسـالتلميذ:..................اسـالمجموعم:...................

 :توصلدامفالمداقشمواشجابمعفاألسئلمالت طرحهاالمعلـإلذاألسئلم
 مـيتروفالسلؾ؟
 ماهوالتيارالرهربائ ؟ 
 ماالفرؽبيفالموادداقلموالموادايرالداقلم)العازلم(؟ 
 لماذايتـترريبالسلؾبهذرالطريقم؟ 
 ؿإلػػذأجوبػػملمػػاسبؽ)سػػجؿأربػػرقػػدرممرػػفمػػفالمعلومػػاتاسػػتعفبزمالئػػؾفػػ المجموعػػموتوصػػ

 لتجيبعفاألسئلم:اآلتيمتمهيدًاالقتراحهاف المرحلمالقادمم(،قـبتدفيذاألدشطم
الدشاطاألوؿ:

قـبترريبدارةمست دمًاالسلؾاألحمرايرالمفتوح،هؿأضاءالمصباح؟...................... .1
 السلؾفالتيارمرمف الؿ
 ذالسلؾاألحمرالمفتوحوتفحصمروداته،ماذاتالحظ؟....................................... .2

.................................................................................................. 
 األ ضػػػػر،هػػػػؿأضػػػػاءقػػػػـبإعػػػػادةترريػػػػبالػػػػدارةولرػػػػفاسػػػػت دـهػػػػذرالمػػػػرةالشػػػػريطالبالسػػػػتير .3

المصباح؟.....................................................................................
 فالتيارلـيمرمف الؿالسلؾ

  ذالشريطاأل ضرالمفتوحوتفحصمروداته،ماذاتالحظ؟.................................... .4
.................................................................................................. 

إذاعلمػػػػتأفالجػػػػزءال ػػػػارج للسػػػػلؾاألحمػػػػرمصػػػػدوعمػػػػفمػػػػادةالبالسػػػػتيؾ،وهػػػػ دفػػػػسالمػػػػادة .5
هػػؿالمصػػدوعمدهػػاالشػػريطاأل ضػػر،والجػػزءالػػدا ل للسػػلؾاألحمػػرمصػػدوعمػػفمػػادةالدحػػاس،

يمردػػػؾأفتحػػػددأيجػػػزءمػػػفالسػػػلؾسػػػمحبمػػػرورالتيػػػارالرهربائ )الػػػدا ل المصػػػدوعمػػػفمػػػادة
الدحاسأـال ارج المصدوعمفالبالستيؾ(؟وأي،همالـيسمح؟................................

.............................................................................................. 
إذًاالسلؾيتروفمفجزأيفهما....................................................................

الدشاطال اد :
تابعشريطالفيديو:

:اآلتيمف ضوءفهمؾللمقطعالسابؽأجبعفاألسئلم
...............................ماالجزءمفالمادةالذييسمحللتياربالمرور؟.................. .1
ماهوالتيارالرهربائ ؟....................................................................... .2
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لماذالـيتمرفالشريطاأل ضرف الدشاطالسابؽمفدقؿالتيار؟.............................. .3
.............................................................................................. 
 ولماذاتمرفالسلؾاألحمرمفذلؾ؟...............................................................

.............................................................................................
 فداقلمألدها...........................................................................فالمواددوعا

وعازلمألدها......................................................................................
يمردؾأفتقدـتفسيرًالترريبالسلؾبالطريقمالت ارتشفتهاسابقًا؟ف ضوءفهمؾلماسبؽهؿ .4

.................................................................................................. 
قػػـباسػػتبداؿالسػػلؾالداقػػؿبالدحػػاس ػػـال شػػبعلػػذالتػػوال والحػػظهػػؿيضػػ ءالمصػػباحفػػ رػػؿ .5

......................................................................................مرة؟...
 فالدحاسمادة.................للتيار،أماال شبفهومادة..................للتيارإذًايمردؾالقوؿإ

 تفيدالجميػعمػفاآلراءبعدقيامؾبعمليماالسترشػاؼ،عليػؾاآلفتقػديـمػاتوصػلتإليػهومداقشػتهليسػ
المتدوعم)ت تاررؿمجموعمتلميذًاليقدـماتوصلتإليهالمجموعم(:

 :مالسابقمإلذماينت توصلتمجموعتدامف الؿاألدشط
 ...............................................................................يتروفالسلؾمف
 طريقمألده:............................................................يتـترريبالسلؾبهذرال 
 ............................................................................التيارالرهربائ هو 
 .................................................الفرؽبيفالموادالداقلموالعازلمهوأف......... 
 ،األتيمالقياـباألدشطمبواآلفعزيزيالتلميذطبؽماتعلمتهمفأفرار:

أ رىايرالدحاسوالبالستيؾلترويفسلؾرهربائ :................................اقترحمواد .1
.............................................................................................. 

حاوؿأفتقدـرسمًاتوضحفيهريفيمتشرؿالتيارف الدارة)ا تررمزًامػفم يلتلػؾتعبػرفيػهعػف .2
 االلرترودات(

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

وعازلػػػمللتيػػػارالرهربػػػائ عػػػفطريػػػؽا تبػػػارداقليتهػػػافػػػ الػػػدارةصػػػدؼالمػػػواداآلتيػػػمإلػػػذداقلػػػمأ .3
القماش:.................................................-البالستيؾ-ال شب-الرهربائيم،الحديد

..................................................................................................
.................................................................................................. 
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 (: األثر المغناطيسي لمتيار الكهربائي9الدرس)
اسـالتلميذ:..................اسـالمجموعم:...................التاريخ//

 :توصلدامفالمداقشمواشجابمعفاألسئلمالت طرحهاالمعلـإلذاألسئلم 
 الدائـوالمؤقت؟يفماالفرؽبيفالمغداطيس
 ولماذاتست دـ؟؟ماه البوصلم 
 األرضرمغداطيس؟  ماهومفهـو
 ماذايدتجعفمرورالتيارالرهربائ ف الدارة؟ 
 لمػػاسبؽ)سػػجؿأربػػرقػػدرممرػػفمػػفالمعلومػػاتاسػػتعفبزمالئػػؾفػػ المجموعػػموتوصػػؿإلػػذأجوبػػم

تمهيدًاالقتراحهاف المرحلمالقادمم(،قـبتدفيذاألدشطملتجيبعفاألسئلم:
الدشاطاألوؿ:

قربالمغداطيساألوؿمفالدبابيسماذاحصؿ؟............................................... .1
 ...................................................هؿاستمرحصوؿذلؾ؟................... .2

 هذاالمغداطيسهومغداطيسدائـألده:...........................................................
الدشاطال اد :

 بيفيديؾبوصلم،تفحصهاجيداً
تالحظ؟............................................................قربهامفالمغداطيس،ماذا .1
 قـبإبعادالمغداطيس،ماذاتالحظ؟............................................................. .2

مغداطيسػػػًالػػػهقطػػػبتعػػػدالحػػػظأفإبػػػرةالبوصػػػلمتتػػػن ربوجػػػودمغدػػػاطيسآ ػػػرهػػػواألرض،فػػػاألرض
ل وقطػػػبمغداطيسػػػ جدػػػوب ومجػػػاؿمغداطيسػػػ ،تشػػػيرإبػػػرةالبوصػػػلمإلػػػذالشػػػماؿمغداطيسػػػ شػػػما

 فالبوصلمتسلؾمعاألرضسلورهامعالمغداطيس(الذييوافؽالجدوبالجغراف )أيإالمغداطيس 



لماذاتست دـالبوصلمف رأيؾ؟............................................................... .3
  شاطال الث:الد
قـبترريبدارةرماف الشرؿ .1
 ادزعالبطاريممفمرادها .2
 قر،برأسالمسمارمفمشبؾورؽماذاتالحظ؟............................................... .3

.................................................................................................. 
قر،برأسالمسمارمفالبوصلم،ماذاتالحظ؟................................................. .4
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أالؽالدارة)أعدالبطاريمإلذمرادها(فيمرالتياروتسريالرهرباءف السلؾ .5
ر)قربالمسمارمفالبوصلم،ومفمشبؾالورؽ(،ماذاتالحظ؟........................... .6 رر،

.................................................................................................. 
 ماسببحصوؿذلؾ؟......................................................................... .7

..................................................................................................
يدتجعفمرورالتيارف الدارة....................................................................
هؿهودائـأـمؤقت؟............................................................................

 يػؾاآلفتقػديـمػاتوصػلتإليػهومداقشػتهليسػتفيدالجميػعمػفاآلراءبعدقيامؾبعمليماالسترشػاؼ،عل
المتدوعم)ت تاررؿمجموعمتلميذًاليقدـماتوصلتإليهالمجموعم(:

:ماينت توصلتمجموعتدامف الؿتدفيذاألدشطمالسابقمإلذ
 ...........................الفرؽبيفالمغداطيسالدائـوالمغداطيسالمؤقت.....................

................................................................................................. 
 ................................................................................... البوصلمه 
 ف ..........................................................................وتست دـالبوصلم 
 .................................................................................... األرضه 
 .........................................................يدتجعفمرورالتيارف الدارة........ 
 اآلتيمالقياـباألدشطملميذطبؽماتعلمتهمفأفرار،بواآلفعزيزيالت:

اعطم ااًلعفمغداطيسدائـ،وم ااًلعفمغداطيسمؤقتتست دمهماف حياتؾاليوميم:...... .1
.................................................................................................. 

.است دـالمغداطيس،وا تبرجاذبيتهلبعضالموادمػفحولػؾوسػجؿالدتػائجمصػدفًاهػذرالمػوادإلػذ2
موادمغداطيسيمقابلمللجذبوموادايرمغداطيسيمالتقبؿالجذب.................................

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

اسػت دـالبوصػػلملتحػدداتجػػارالسػبورةبالدسػػبمإليػػؾ ػـاشػػرحال طػواتالتػػ اتبعتهػاحتػػذتوصػػلت .3
.........................................................إلذالدتيجم.........................

.............................................................................................. 
 اقترحتطبيقاتأ رىللمغداطيسالرهربائ :................................................... .4

.............................................................................................. 
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 ( 4الممحق)
 الجدول الزمني إلعطاء دروس البرنامج التعميمي

 عدد الحصص التاريخ عنوان الدرس
24/4/20121ال ال اءماالطاقم؟

25/4/20121األربعاءماأشراؿالطاقم؟
29/4/20121األحدالطاقمالشمسيمواست داماتها

2/5/20121األربعاءماالطاقمالمتجددة؟
8/5/20121ال ال اءريؼتعمؿالداراتالبسيطم؟
ماأدواعالداراتوالمولدات

الرهربائيمالبسيطم؟
9/5/2012األربعاء

ماطرؽالوقايممفأ طار
الرهرباء؟

13/5/20121األحد

األجساـالداقلمواألجساـما
العازلم؟

15/5/20121ال ال اء/

األ رالمغداطيس للتيار
الرهربائ 

16/5/20121األربعاء
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 (5الممحق)
 ىتحميل المحتو  قائمة المفاهيم العممية الناتجة عن

 انذالنخ انهفظيخ انًفٕٓو  انزلى

إؽلاس رغ١١و ( ٚرزّضً فٟ طٛه ملهح ػٍٝ اٌم١بَ ثؼًّ ِب ) أٞ اٌ اٌطبلخ 1

فٟ اٌؾووخ  ٌٚٙب اٍزقلاِبد أٍب١ٍخ ػٛء -ػل٠لح أّ٘ٙب ؽواهح 

 ٚإٌّٛ

اٌطبلخ اٌزٟ رزؾوه ثزفبػً ِبكر١ٓ أٚ أوضو ٚرؾٌّٛٙب إٌٝ ِبكح  اٌطبلخ اٌى١ّ١بئ١خ 2

 عل٠لح

 

 رؾون شٟء ِب. ِٓ رٕزظؽبلخ  اٌطبلخ ا١ٌّىب١ٔى١خ 3

 

اٌزٟ ٠ؾزٛٞ ػ١ٍٙب اٌز١به اٌىٙوثبئٟ ٠ّٚىٓ رؾ٠ٍٛٙب اٌطبلخ  اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ 4

 إٌٝ أشىبي أفوٜ ِطٍٛثخ وبإلٔبهح ٚاٌزلفئخ.

 

 ؽبلخ ٔبرغخ ػٓ االٔشطبه إٌٛٚٞ أٚ االٔلِبط إٌٛٚٞ. اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ 5

اٌطبلخ إٌبرغخ ػٓ ؽووخ اٌغي٠ئبد فٟ اٌّبكح طٍجخ وبٔذ أٚ  اٌطبلخ اٌؾواه٠خ 6

 ٍبئٍخ أٚ غبى٠خ.

 

 شىً اٌطبلخ اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب اٌغَُ اٌَبوٓ. اٌطبلخ اٌّقزئخ 7

 شىً اٌطبلخ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌغَُ اٌّزؾون. اٌطبلخ اٌؾوو١خ 8

اٌطبلخ إٌبرغخ ِٓ رؾٛي اٌطبلخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌّقزئخ فٟ عَُ  ِظله ؽبلخ اإلَٔبْ 9

 اإلَٔبْ إٌٝ ؽبلخ ؽوو١خ

وزؾٛي اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ إٌٝ ػٛئ١خ رؾٛي اٌطبلخ ِٓ شىً ٢فو  رؾٛالد اٌطبلخ 10

 ٚرؾٛي اٌطبلخ اٌّقزئخ إٌٝ ؽوو١خ

 اٌؼٛء ٚاٌؾواهح اٌزٟ رٕجؼش ِٓ اٌشٌّ ثشىً إشؼبػبد. اٌطبلخ اٌش١َّخ 11

َّقبْ اٌشَّٟ 12 ػجبهح ػٓ ٚػبء ِبء ٌٗ ٍطؼ ػبوٌ ؽٍٟ ثبٌل٘بْ األٍٛك ػٕل  اٌ

اٌزٟ ٍمٛؽ أشؼخ اٌشٌّ ػ١ٍٗ ٠ّزض اٌل٘بْ اٌطبلخ اٌش١َّخ 

 رؤكٞ إٌٝ اهرفبع كهعخ ؽواهح اٌّبء اٌّٛعٛك ف١ٗ

عٙبى ٠ؾٛي اٌطبلخ اٌش١َّخ إٌٝ ر١به وٙوثبئٟ ػؼ١ف َٔج١بً ٌٗ  اٌق١ٍخ اٌىٙوػٛئ١خ 13

 ثؼغ االٍزقلاِبد اٌزٟ ال رؾزبط إٌٝ ر١به ِورفغ اٌشلح

ٟٚ٘ اٌطبلخ اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ ٔؾظً ػ١ٍٙب ِٓ ِظبكه ال رٕؼت  اٌطبلخ اٌّزغلكح 14

 ٚرؼطٟ ؽبلخ ثبٍزّواه

اٌطبلخ إٌبرغخ ػٓ ؽووخ اٌو٠بػ ٔز١غخ افزالف كهعخ اٌؾواهح  ؽبلخ اٌو٠بػ 15

ث١ٓ ِٕطمز١ٓ ِٓ ٍطؼ األهع ٚرَزضّو فٟ رؾو٠ه اٌمٛاهة 

 اٌشواػ١خ ٚاٌطٛاؽ١ٓ اٌٙٛائ١خ

ثٛاثبد اٌطبلخ إٌبرغخ ػٓ ؽووخ ا١ٌّبٖ اٌغبه٠خ ٚرلفمٙب ِٓ فالي  ؽبلخ ا١ٌّبٖ اٌغبه٠خ 16

اٌَل ػٍٝ شىً ر١بهاد ٚرَزضّو فٟ ر١ٌٛل اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ 

 ثٛاٍطخ ِؾٛالد فبطخ

اٌلاهح ِٓ اٌمطت اٌّٛعت ٌٌٍّٛل رلفك اٌشؾٕبد اٌىٙوثبئ١خ فٟ  ػّٓ اٌلاهح اٌز١به اٌىٙوثبئٟعٙخ  17

 ػجو اٌلاهح إٌٝ اٌمطت اٌَبٌت

ٚرزىْٛ ِٓ ٌِٛل ٚأٍالن ِٛطٍخ اٌَّبه اٌنٞ ٠ٍَىٗ اٌز١به  ِٚىٛٔبرٙب اٌلاهح اٌىٙوثبئ١خ 18

 ِٚظجبػ )فٟ أثَؾ ؽبالرٙب (.

 اٌمطتاٌٌّٛل ثٕمطخ فٟ اٌّظجبػ ٚٚطً  ألطبةٚطً أؽل  روو١ت اٌلاهح اٌىٙوثبئ١خ 19

 ا٢فو ثٕمطخ أفوٜ فٟ اٌّظجبػ ثٛاٍطخ اٌٍَه

٠ٚىْٛ ػٍٝ شىً كٚهح اٌطو٠ك اٌنٞ ١َ٠و ف١ٗ اٌز١به اٌىٙوثبئٟ  بئ١خاٌلاهح اٌىٙوث 20

٠جلأ ِٓ ٔمطخ ٠ّٚو ػجو اٌٍَه ٚاٌّظجبػ ٠ٚؼٛك ٌٕفٌ ؽ١ش 

 إٌمطخ
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اٌلاهح اٌزٟ رُ لطغ َِبه اٌز١به ف١ٙب ٚال ٠َزط١غ اٌز١به إوّبي  اٌلاهح اٌّفزٛؽخ 21

 كٚهرٗ ػّٕٙب.

اٌَّبه ألٞ لطغ إم ٠َزّو اٌز١به ف١ٙب زؼّوع ٠اٌلاهح اٌزٟ ٌُ  اٌلاهح اٌّغٍمخ 22

 فٟ كٚهرٗ ػّٕٙب.

 اٌلاهح اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب ٌٍز١به َِبه ٚاؽل اٌىٙوثبئ١خ ثبٌزًٍََاٌلاهح  23

 داٌلاهح اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب ٌٍز١به ػلح َِبها اٌلاهح اٌىٙوثبئ١خ ثبٌزفوع )اٌزٛاىٞ(: 24

اٌزؾٛي فٟ إػبءح ِظجبؽٟ كاهح  25

اٌزًٍََ ٚاٌزٛاىٞ ػٕل إػبفخ ِظجبػ 

 فٟ وً ِٓ اٌلاهر١ٓ

رؼؼف اإلػبءح فٟ ِظجبػ كاهح اٌزًٍََ ٚرجمٝ اإلػبءح فٟ 

 ٔفَٙب اٌزٛاىِٞظجبػ كاهح 

ظب٘وح ؽج١ؼ١خ رٕزظ ػٓ رفو٠غ اٌشؾٓ اٌىٙوثبئ١خ اٌزٟ رؾٍّٙب  اٌظبػمخ 26

 اٌغ١َٛ فٟ األهع

ِوٚه اٌز١به ِٓ فالي عَُ اإلَٔبْ ٚرَججٗ ثؾوٚق أٚ شًٍ أٚ  اٌظؼك اٌىٙوثبئٟ 27

 ِٛد

اٌم١بَ ثبرقبم اإلعواءاد إٌّبٍجخ ٌالثزؼبك ػٓ أفطبه اٌز١به  ا٢ِٓ ٌٍز١به اٌىٙوثبئٟاالٍزقلاَ  28

 ن اٌزبٌفخ ٚػلَ ٌٌّ اٌّمبثٌ ثأ٠لوؼلَ ٌٌّ األٍال اٌىٙوثبئٟ

 ِجٍٍخ ٚغ١و٘ب

ٌٍز١به اٌىٙوثبئٟ وبٌؾوائك  ئأفطبه لل رٕزظ ػٓ اٍزقلاَ فبؽ األفطبه إٌبرغخ ػٓ اٌز١به اٌىٙوثبئٟ 29

 ٚاٌظؼك اٌىٙوثبئٟ، ٠ؼبف إ١ٌٙب اٌظبػمخ

 األعَبَ اٌزٟ رَّؼ ثّوٚه اٌز١به فالٌٙب األعَبَ إٌبلٍخ 30

 باألعَبَ اٌزٟ ال رَّؼ ثّوٚه اٌز١به فالٌٙ األعَبَ اٌؼبىٌخ 31

عيء أٍبٍٟ ِٓ اٌلاهح اٌىٙوثبئ١خ ٠ٚزىْٛ ِٓ عيأ٠ٓ فبهعٟ  اٌٍَه 32

 ػبىي ٚكافٍٟ ِؼلٟٔ ٔبلً)ٔؾبً غبٌجبً(ثالٍز١ىٟ 

ِٛاك رزّزغ ثقبط١خ عنة ثؼغ اٌّؼبكْ ثظٛهح كائّخ  اٌّغٕبؽ١ٌ اٌلائُ 33

 ٚرىْٛ غبٌجبً ؽج١ؼ١خ.

 

٠ٚىْٛ ثزأص١و ر١به وٙوثبئٟ ث١َؾ ٠ٚزّزغ ثقبط١خ اٌغنة  اٌّغٕبؽ١ٌ اٌّؤلذ- 34

 ٌفزوح ِؾلٚكح فمؾ.

 

 ٠َزقلَ ٌزؾل٠ل اٌغٙبدِغٕبؽ١ٌ طغ١و ٠لٚه ثؾّو٠خ  اٌجٛطٍخ 35

األهع ػجبهح ػٓ ِغٕبؽ١ٌ وج١و ٌٗ لطت ِغٕبؽ١َٟ  األهع وّغٕبؽ١ٌ 36

 ِغٕبؽ١َٟ.شّبٌٟ ٚعٕٛثٟ ِٚغبي 

 

 األصو اٌّغٕبؽ١َٟ إٌبرظ ػٕل ِوٚه اٌز١به اٌىٙوثبئٟ فٟ اٌلاهح اٌّغٕبؽ١ٌ اٌىٙوثبئٟ 37
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 (6الممحق)
 ومستوياتها المعرفية والمفاهيم المتضمنة في كل سؤال من االختبارأهداف اختبار التصورات البديمة 

رلى 

 انسؤال

انًفبْيى انًزضًُخ في  يسزٕٖ انٓذف انٓذف انذي يميسّ انسؤال

 انسؤال

 اٌطبلخ رنوو أْ ٠ؼوف ِفَٙٛ اٌطبلخ 1

أْ ١ّ٠ي ث١ٓ اٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ ٚاٌطبلخ اٌى١ّ١بئ١خ ِٓ ؽ١ش آ١ٌخ  2

 اٌزؾوه

اٌطبلخ -ا٠ٌٕٚٛخاٌطبلخ  رؾ١ًٍ

 اٌى١ّ١بئ١خ

أْ ١ّ٠ي ث١ٓ اٌطبلخ اٌؾواه٠خ ٚاٌطبلخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ِٓ ؽ١ش  3

 ِظبكه اٌزؾوه

اٌطبلخ -اٌطبلخ اٌؾواه٠خ رؾ١ًٍ

 ا١ٌّىب١ٔى١خ

أْ ٠ج١ٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ ٚاألشىبي اٌّزؾٌٛخ  4

 ػٕٙب ِٓ إٔبهح ٚرلفئخ ٚ.......

رؾٛالد -اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ فُٙ

 اٌطبلخ

اٌطبلخ -اٌطبلخ اٌؾوو١خ رطج١ك أْ ٠ىزشف اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطبلخ اٌؾوو١خ ٚاٌّقزئخ 5

 اٌّقزئخ

 ِظله ؽبلخ اإلَٔبْ فُٙ أْ ٠َزٕزظ ِظله ؽبلخ اإلَٔبْ 6

اٌَقبْ -اٌطبلخ اٌش١َّخ رطج١ك اٌَقبْ اٌشَّٟ ٚأ١ٌخ ػٍّٗ ِىٛٔبد أْ ٠وثؾ ث١ٓ 7

 اٌشَّٟ

أْ ٠شوػ آ١ٌخ ػًّ اٌلهط اٌىٙوثبئٟ فٟ ػٛء رؼو٠ف اٌق١ٍخ  8

 اٌىٙوػٛئ١خ

 اٌق١ٍخ اٌىٙوػٛئ١خ فُٙ

 اٌطبلخ اٌّزغلكح رنوو أْ ٠ؼوف اٌطبلخ اٌّزغلكح 9

أْ ٠ؼًٍ للهح اٌو٠بػ ػٍٝ رل٠ٚو اٌطٛاؽ١ٓ اٌٙٛائ١خ ٚر١١َو  10

 اٌمٛاهة اٌشواػ١خ

 ؽبلخ اٌو٠بػ فُٙ

 ؽبلخ ا١ٌّبٖ اٌغبه٠خ رطج١ك ػٓ ؽو٠ك اٌَلٚكاٌىٙوثبئٟ أْ ٠ٛػؼ فطٛاد ر١ٌٛل اٌز١به  11

ٚٚظ١فخ وً ِٓ ٘نٖ  ِىٛٔبد اٌلهاهح اٌىٙوثبئ١خ ٠وثؾ ث١ٓأْ  12

 اٌّىٛٔبد

 ِىٛٔبد اٌلاهح اٌىٙوثبئ١خ رطج١ك

 اٌلاهح اٌىٙوثبئ١خ فُٙ أْ ٠ؼًٍ ر١َّخ اٌلاهح ثٙنا االٍُ 13

 اٌلاهح اٌّفزٛؽخ-اٌلاهح اٌّغٍمخ رطج١ك اٌّظجبػ ػٕلِب ٠ٕمطغ َِبه اٌز١به أْ ٠زٕجأ ثبٔطفبء 14

 روو١ت اٌلاهح روو١ت أْ ٠ؤٌف كاهح وٙوثبئ١خ ثطو٠مخ طؾ١ؾخ 15

 ِٓ ؽ١ش َِبه اٌز١به كاهرٟ اٌزًٍََ ٚاٌزٛاىٞأْ ١ّ٠ي ث١ٓ  16

 اٌىٙوثبئٟ

 كاهح اٌزٛاىٞ-كاهح اٌزًٍََ رؾ١ًٍ

رٟ فٟ إػبءح اٌّظجبػ فٟ وً ِٓ كاه أْ ثفَو اٌزؾٛي 17

 اٌزًٍََ ٚاٌزٛاىٞ ػٕل إػبفخ ِظجبػ عل٠ل

اٌزؾٛي فٟ إػبءح ِظجبؽٟ  فُٙ

كاهح اٌزًٍََ ٚاٌزٛاىٞ ػٕل 

إػبفخ ِظجبػ فٟ وً ِٓ 

 اٌلاهر١ٓ

عٙخ اٌز١به اٌىٙوثبئٟ ػّٓ  رنوو أْ ٠ؾلك عٙخ اٌز١به اٌىٙوثبئٟ ػّٓ اٌلاهح 18

 هحااٌل

االٍزقلاَ ا٢ِٓ ٌٍز١به  رطج١ك اٍزقلاِبً إِٓبً أْ ٠َزقلَ اٌز١به اٌىٙوثبئٟ  19

 اٌىٙوثبئٟ

 اٌظؼك اٌىٙوثبئٟ-اٌظبػمخ فُٙ أْ ٠َزٕزظ اٌفوق ث١ٓ اٌظبػمخ ٚاٌظؼك اٌىٙوثبئٟ 20

األفطبه إٌبرغخ ػٓ اٌز١به  فُٙ ٚأٍجبثٙبىٙوثبئٟ األفطبه إٌبرغخ ػٓ اٌز١به اٌ ثوثؾ ث١ٓأْ  21

 اٌىٙوثبئٟ

أْ ٠زظوف ثشىً طؾ١ؼ إىاء شقض ِظبة ثظؼك  22

 وٙوثبئٟ

اٌظؼك -االٍزقلاَ ا٢ِٓ ٌٍز١به رطج١ك

 اٌىٙوثبئٟ

 اٌٍَه رطج١ك أْ ٠وثؾ ث١ٓ ِىٛٔبد اٌٍَه ٚآ١ٌخ ػٍّٗ 23

األعَبَ -األعَبَ إٌبلٍخ رؾ١ًٍ إٌبلٍخ ٚاٌؼبىٌخ األعَبَأْ ٠ؾًٍ آ١ٌخ ػًّ  24

 اٌؼبىٌخ

اٌّغٕبؽ١ٌ -اٌّغٕبؽ١ٌ اٌلائُ رؾ١ًٍ اٌّغٕبؽ١ٌ اٌلائُ ٚاٌّغٕبؽ١ٌ اٌّؤلذ أْ ١ّ٠ي ث١ٓ 25

 اٌّؤلذ

 اٌجٛطٍخ رنوو اٌجٛطٍخ ٠نوو ٚظ١فخأْ  26

 األهع وّغٕبؽ١ٌ فُٙ أْ ٠ٛػؼ ِفَٙٛ األهع وّغٕبؽ١ٌ 27

 اٌّغٕبؽ١ٌ اٌىٙوثبئٟ رطج١ك أْ ٠قزجو األصو اٌّغٕبؽ١َٟ ٌٍز١به اٌىٙوثبئٟ 28
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 (7الممحق)
 تالميذ المجموعة االستطالعية في اختبار التصورات البديمة في صورته األولية نتائج

 درجخ اخزجبر انزصٕراد انجذيهخ رلى انزهًيذ درجخ اخزجبر انزصٕراد انجذيهخ رلى انزهًيذ

1 53 20 42 

2 17 21 45 

3 39 22 21 

4 44 23 47 

5 18 24 15 

6 21 25 49 

7 42 26 14 

8 51 27 49 

9 16 28 16 

10 26 29 45 

11 39 30 24 

12 14 31 39 

13 53 32 17 

14 24 33 43 

15 37 34 25 

16 9 35 44 

17 30 36 24 

18 43 37 43 

19 26 38 20 
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 (8الممحق)
 اختبار التصورات البديمة بصورته األولية 

الطاقمالهدف )تذرر(:أفيعرؼمفهـو
 :الطاقمه :األول السؤال
 للهح اٌغَُ ػٍٝ اٌؾووخ ٚأكاء اٌؼًّ . ة اٌَّبفخ اٌزٟ ٠زؾووٙب اٌغَُ فٟ اٌضب١ٔخ . أ

 ِملاه اٌَوػخ اٌزٟ ٠زؾون ثٙب اٌغَُ . س وً ِبٌٗ وزٍخ أٚ ؽغُ . د

:والسببالعلم لذلؾأف
مقدارالطاقميتعلؽبالمسافمالت يتحررهاالجسـ .1
 حررمالجسـتتوقؼعلذرتلتهوحجمه .2
 الحررمالطاقمه الت تمرفمف .3
 رلمارافالجسـأسرعفهويملؾطاقمأربر .4


الدوويموالريميائيممفحيثآليمالتحرر)تحليؿ(:أفيميزبيفالطاقتيفالهدف
:أ داءعمليمالترريبالضوئ يحدثتفاعؿدا ؿورقمالدباتبيف ػاد أرسػيدالرربػوفالثاني السؤال

إلذطاقممفدوعما،وف هذراأل داءحدثفػ الشػمسوالماءبوجودالضوءفتتحوؿالطاقمالضوئيم
فالطاقمالداتجمفػ الحػالتيفهػ علػذ،طاقممفدوعآ رتاددماجعدةدوىلذراتالهيدروجيفودتج

 الترتيب:
 ٠ٚٛٔخ –و١ّ١بئ١خ  . ة ١ِىب١ٔى١خ –ؽواه٠خ  . أ

 ٠ٚٛٔخ –١ِىب١ٔى١خ  . س و١ّ١بئ١خ –٠ٚٛٔخ  . د

والسببالعلم لذلؾأف:
الذراتوتفاعالتبيفالمواداددماجدوى .1
 حررمالجزيئاتف مادةالدباتوحررمالدبات .2
 تفاعؿمادت الماءو اد أرسيدالرربوفواددماجدوىالذرات .3
 دتجعفحررمالدباتواددماجدوىالذرات .4

 
الحراريموالميراديريممفحيثمصادرالتحرر)تحليؿ(يميزبيفالطاقتيف:أفالهدف
بدلؾأيديدافدحصؿعلذالدؼء: ثالثال السؤال ذاشعردابالحرارةفإددا،عددمادشعربالبردفإددادقـو وا 

بتشغيؿالمروحمفتتحرؾشفراتها  ف رلتاالحالتيفتتولدطاقميروفدوعهاعلذالترتيب:.دقـو
 ؽواه٠خ –١ِىب١ٔى١خ  . ة ػٛئ١خ –ؽواه٠خ  . أ

 ١ِىب١ٔى١خ –ؽواه٠خ  . س ٘ٛائ١خ –و١ّ١بئ١خ  . د
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:العلم لذلؾأفوالسبب
 الشفراتعدددورافالمروحمتتحرؾورذلؾ،.أ داءالدلؾتحتؾجزيئاتالجلد1
وتصدرعفالمروحمموجاتهوائيم،.تفاعؿالموادضمفأيديدا2
وحرارةالهواءتتعدؿبفعؿالمروحم،.أيديداتتحرؾ3
 وأزرارالمروحمتصدرضوءرلتيهما.تدتجحرارةف الحالتيف4

 
أفيبيفالعالقمبيفالطاقمالرهربائيمواألشراؿالمتحولمعدها)فهـ(الهدف: 

ودسػػتطيعاالسػػتماعإلػػذالمػػذياع،المصػػابيحضػػمدهاعدػػدتشػػغيؿمحػػرؾالسػػيارةتضػػاء: الرابــا الســؤال
 فإفمايجريهو:،فيها

رؾٛي اٌطبلخ ا١ٌّىب١ٔى١خ إٌٝ طٛر١خ  . أ

 ٚػٛئ١خ

رؾٛي اٌطبلخ اٌؾواه٠خ إٌٝ طٛر١خ  . ة

 ٚػٛئ١خ

رؾٛي اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ اٌّقزئخ فٟ  . د

 اٌجطبه٠خ إٌٝ ػٛئ١خ ٚطٛر١خ
 رؾٛي اٌطبلخ اٌّقزئخ إٌٝ ؽوو١خ . س

والسببالعلم لذلؾأف:
 .السيارةتحويطاقمم تزدمتتحوؿإلذحرريمبمجردتشغيلها1
.الطاقمالرهربائيمالم تزدمف البطاريمتتحوؿإلذضوءوصوت2
تتحرؾبفعؿالطاقمالميراديريم.السيارة3
.بفعؿتحوؿالحرارةالداتجمعفاحتراؽالوقود4

 
 أفيرتشؼالعالقمبيفالطاقمالحرريموالطاقمالم تزدم)تطبيؽ(الهدف: 

:سيارةتقؼعلذأرضمدحدروقدأطفئالمحػرؾوالفرامػؿمػاذايحػدثلػوتررػتهػذرالخامس لالسؤا
 السيارة؟

 رزؾون إما أػلٔب رشغ١ً اٌّؾون . ة إما كفؼذ فمؾرزؾون ا١ٌَبهح  . أ

 ال رزؾون أثلاً  . س رٕيٌك ا١ٌَبهح ِٓ رٍمبء ٔفَٙب . د

 والسببالعلم لذلؾأف:
 الطاقمفيهاالسيارةساردم .1
تزويدهابطاقميمردهامفالحررم .2
 الطاقمالم تزدمف السيارةتتحوؿإلذحرريم .3
 المحرؾالسيارةتتحرؾبتن يرالطاقمالداتجمعف .4
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:أفيستدتجمصدرطاقماالدساف)فهـ(الهدف
بالعديػػدمػػفاألدشػطمورػػؿهػػذرالســؤال الســادس :إدػؾتسػػتيقظرػؿصػػباحوتػػذهبإلػذمدرسػػتؾوتقػـو

 األعماؿتحتاجإلذطاقمتستمدهامف:
 اٌطبلخ اٌَّزّلح ِٓ اٌشٌّ . ة ؽووخ اٌلَ كافً اٌغَُ . أ

 اٌغناء . س اٌؼؼالد . د

والسببالعلم لذلؾأف:
الطاقمالريميائيمالم تزدمف الغذاءتتحوؿإلذطاقمحرريم .1
بهاف الدهاربتن يرضوءالشمس .2  معظـهذراألدشطمتقـو
 دورافالدـف الجسـهوالذييمدالجسـبالطاقم .3
 العضالتزادتقدرةالجسـعلذالقياـبدشاطقدرةرلمازادت .4


 عمله)تطبيؽ(الس افالشمس وآليم:أفيربطبيفالهدف
      :ف الشرؿالمبيفصورةلس افشمس الحظأدهيتنلؼمف:السابا السؤال

 ٚػبء ِبء ٌٗ ٍطؼ ػبوٌ . ة ٚػبء ِبء ٌٚٛػ شَّٟ . أ

ــٗ ٍــطؼ ػــبوٌ  . د ــبء ٌ ٚػــبء ِ

 ِطٍٟ ثأٞ ٌْٛ

ٚػبء ِبء ٌٗ ٍـطؼ ػـبوٌ ؽٍـٟ  . س

 ثبٌٍْٛ األٍٛك

 :والسببالعلم لذلؾأف
أيلوفقادرعلذامتصاصأشعمالشمس .1
 يمتصالدهافاألسودالطاقمالشمسيموترتفعدرجمحرارةالماء .2
 فيعرسهاعلذالماءفيس فتسقطأشعمالشمسعلذاللوح .3
 تسقطأشعمالشمسعلذالسطحالعارسفترتفعدرجمحرارةالماء .4


أفيشرحآليمعمؿالدرجالرهربائ ف ضوءتعريؼال ليمالرهرضوئيم)فهـ(الهدف: 
آ ػػر ممللتسػػوؽفإددػػاددتقػػؿمػػفطػػابؽإلػػذ:عدػػدالػػذهابإلػػذالمرارػػزالتجاريػػمالضػػالثــامن الســؤال

 :تقديمبواسطمالدرجالرهربائ الذييستمربالعمؿراـادقطاعالتياروذلؾألدهيعمؿبواسطم
 اٌطبلخ اٌش١َّخ . ة اٌٌّٛلح اٌىٙوثبئ١خ . أ

 عٙبى اٌزؾىُ ػٓ ثؼل . س اٌق١ٍخ اٌىٙوػٛئ١خ . د

 :أفوالسببالعلم لذلؾ
يستمربالعمؿطالمايوجدطاقمشمسيم .1
 إلذطاقمرهربائيموتحويلهاالطاقمالشمسيما تزافال ليمالرهرضوئيمتعمؿعلذ .2
 يعمؿبدظاـالتحرـعفبعدواليحتاجأليمطاقم .3
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 الطاقمالم تزدمف المولدةتتحوؿإلذطاقمحرريمتحر،ؾالدرجأ داءادقطاعالتيار .4


يعرؼالطاقمالمتجددة)تذرر(:أفالهدف
 يطلؽعلذالطاقمالصادرةعفالرياحوالميارالجاريموالشمس:: التاسا السؤال

 ؽبلخ ِزغلكح . ة ؽبلخ عل٠لح  . أ

 ؽبلخ ؽج١ؼ١خ . س ؽبلخ ػبئؼخ  . د

 :والسببالعلم لذلؾأف
مصادرهامتوفرةدائماً .1
 التست مربشرؿصحيح .2
 مصادرهاطبيعيماليتد ؿبهااشدساف .3
 مرتشفمحدي اً .4


:أفيعلؿقدرةالرياحعلذتدويرالطواحيفالهوائيموتسييرالقواربالشراعيم)فهـ(الهدف
 :الطاقمالت تمرفالطواحيفمفالدورافوالقواربمفالسيره طاقم:العاشر السؤال

 ا١ٌّبٖ اٌغبه٠خ . ة اٌجزوٚي . أ

 اٌشٌّ . س اٌو٠بػ . د

 :والسببالعلم لذلؾأف
 الرياحتياراتهوائيمتحرؾاألشياء .1
القواربوالطواحيفتعمؿعددمايوضعفيهاالبتروؿ .2
الميارالجاريمه الت تسي،رالقواربالمتحررم .3
 تمتصالطاقمالشمسيموتحولهاإلذطاقمحرريم .4


:أفيوضح طواتتوليدالتيارعفطريؽالسدود)تطبيؽ(الهدف
  السدودعلذمجارياألدهاروتست مرف توليد:تقاـالحادي عشر السؤال

 ؽبلخ ؽواه٠خ . ة ؽبلخ ؽوو١خ . أ

 ؽبلخ وٙوثبئ١خ . س ؽبلخ ١ِىب١ٔى١خ . د

 :والسببالعلم لذلؾأف
 تستطيعأفتحرؾاألشياء .1
تملؾطاقمحرريم .2
 الماءحررمجزيئاتبفعؿ .3
 الرهرباءفتتولدتوليدالتيارالرهربائ الطاقمالحرريمللماءتتحوؿإلذطاقمميراديريمتديرعدفات .4
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:أفيستدتجمروداتالدارةالرهربائيم)فهـ(الهدف

بترريػػبدارةرهربائيػػػمفػػػذهبتإلػػذالمتجػػػرلشػػػراءالثـــاني عشـــر الســؤال :طلػػػبإليػػػؾمعلمػػؾأفتقػػػـو
 :األاراضالالزممفإفماتطلبهمفالبائعهو

 ٌِّٛل ٍٍٚه ِٚظجبػ . ة ِظجبػ ٍٍٚه ِٚمجٌ . أ

 ِمجٌ وٙوثبئٟ ٍٍٚه ٚث١ً . س ٌِّٛل ٍٍٚه ٚث١ً . د

:والسببالعلم لذلؾأف
سلؾيجريفيهالتيارومصباحيض ءومقبسآ ذللتيار .1
المقبسرمصدرللتياروسلؾيجريفيهالتياروبيؿيض ء .2
 مول،ديمددابالتياروسلؾيجريفيهالتيارومصباحيض ء .3
 التياروبيؿيض ءمول،ديمد،دابالتياروسلؾيجريفيه .4


:أفيعلؿتسميمالدارةبهذااالسـ)فهـ(الهدف
 :الطريؽالذييسلرهالتيار :ف الشرؿالمجاوردرىأفالمصباحيض ءسم، الثالث عشر السؤال

 ِظجبػ وٙوثبئٟ . ة كاهح وٙوثبئ١خ . أ

 ٌِّٛل وٙوثبئٟ . س ٍٍه وٙوثبئٟ . د

:والسببالعلم لذلؾأف
 الذييظهرفيهأ رالرهرباءالمصباحهوالجزءالوحيد .1
التياريسيرضمفالسلؾفقط .2
 التياريسيرضمفالمول،دفيض ءالمصباح .3
 بالسلؾوالمصباحبدأبالسيرمفدقطمويعودإليهاماراًالتياري .4


:أفيتدبنبادطفاءالمصباحعددمايدقطعمسارالتيار)تطبيؽ(الهدف

 ؟عددمادفصؿطرؼالسلؾمفالمولدرماف الشرؿ:ماذاتتوقعأفيحصؿالسؤال الرابا عشر
 ٠ؼٟء فزوح صُ ٠ٕطفئ . ة ٠جمٝ اٌّظجبػ ِؼ١ئبً  . أ

 ٠ٕطفئ ربهح صُ ٠ؼٟء ربهح أفوٜ . س ٠ٕطفئ اٌّظجبػ . د

:والسببالعلم لذلؾأف
 مرورالتياريستمرف الدارة .1
ي ز،فالمصباحقلياًلمفالطاقمتمردهمفاشضاءة .2
 المصباحفيض ءتارةتصؿبعضدفعاتالتيارإلذ .3
 اليستطيعإرماؿدورتهلذاقطعمسارالتيار .4
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أفيؤلؼدارةرهربائيمبطريقمصحيحم)ترريب(الهدف: 

:إذاأرددػاأفدؤلػؼدارةرهربائيػمفإددػادحتػاجإلػذسػلؾومول،ػدومصػباحودقػوـالسؤال الخامس عشـر
 بوصلهابالشرؿ:

:والسببالعلم لذلؾأف
 التياريدتقؿمباشرةمفالمولدإلذالمصباحفيض ء .1
التيارضمفالمولدمفالقطبالموجبإلذالقطبالسالبفيض ءالمصباحيدتقؿ .2
 لمولدالسلؾومف ـايدتقؿالتيارمفالقطبالموجبللمول،دويمربالسلؾوالمصباحومف ـ .3
 مجردلمسالسلؾللمولدوالمصباحتتروفالدارةويض ءالمصباح .4


الترريب)تحليؿ(:أفيميزبيفدوع الدارةمفحيثالهدف

:عددترريبالدارتيفالتاليتيفبطريقتيفم تلفتػيفمػفحيػثالمسػارفػإفطريقػمالسؤال السادس عشر
 الوصؿف رؿمدهما

 





األٌٚٝ ػٍٝ اٌزًٍََ ٚاٌضب١ٔخ ػٍٝ  . أ

 اٌزٛاىٞ

 والّ٘ب ػٍٝ اٌزًٍََ . ة

ٚاٌضب١ٔخ ػٍٝ األٌٚٝ ػٍٝ اٌزٛاىٞ  . س والّ٘ب ػٍٝ اٌزٛاىٞ . د

 اٌزًٍََ

 :والسبب العلمي لذلك أن

 للتيارمسارواحدف األولذوعدةمساراتف ال اديم .1
للتيارعدةمساراتف رؿمفاألولذوال اديم .2
 للتيارمسارواحدف رؿمفاألولذوال اديم .3
 ف األولذومسارواحدف ال اديمعديدةللتيارمسارات .4

ٔظً ؽوفٟ اٌٍَه ثمطت ٚاؽل  . أ

 ٌٌٍّٛل

 

ؽوفٟ اٌٍَه ثٕفٌ إٌمطخ ِٓ ٔظً  . ة

 اٌّظجبػ

 

ٔظً اٌّظجبػ ثمطت ِٓ اٌٌّٛل  . د

 ٚٔظً اٌٍَه ثبٌمطت ا٢فو

ٔظً أؽل أؽوف اٌٌّٛل ثٕمطخ فٟ  . س

اٌّظجبػ ٚٔظً اٌطوف ا٢فو ثٕمطخ 

 أفوٜ ثبٌّظجبػ )ثٛاٍطخ اٌٍَه(

 اٌضب١ٔخ األٌٚٝ



177 
 


فػػ إضػػاءةالمصػػباحعدػػدوصػػؿمصػػباحآ ػػرفػػ الػػدارةعلػػذالتسلسػػؿأو:أفيفسػػرالتحػػوؿالهــدف

التفرع)فهـ(
بإضػافممصػباحآ ػرعلػذديداالػدارتالػ: السؤال السابا عشـر ف)أوب(فػ رػؿمدهمػامصػباحدقػـو

بوصؿالمصباحف الدارة)أ(علذالتسلسػؿوفػ الػدارة)ب(علػذالتػوازيفيطػرأ رؿمدهماولرفدقـو
 :اآلت تغيرعلذإضاءةمصباحرؿدارةوفؽ

اٌلاهح )أ( ٟ رظجؼ إػبءح ِظجبؽ . أ

ِزَب٠ٚز١ٓ ٚ إػبءح ِظجبؽٟ اٌلاهح 

 )ة( ِقزٍفخ

رظجؼ إػبءح وال اٌّظجبؽ١ٓ فٟ اٌلاهح  . ة

)أ( ألً ٚرجمٝ إػبءح وال اٌّظجبؽ١ٓ 

 فٟ اٌلاهح )ة( ٔفَٙب

ال ٠طوأ رغ١و ػٍٝ إػبءح ِظبث١ؼ  . د

 وال اٌلاهر١ٓ

رجمٝ اإلػبءح ٌىال اٌّظجبؽ١ٓ فٟ  . س

اٌلاهح )أ( ٔفَٙب ٚرظجؼ إػبءح 

 اٌّظجبؽ١ٓ فٟ اٌلاهح )ة( ألً

 :والسببالعلم لذلؾأف
لهػذامسارالتياراليتغيروبالتال اليؤ رعلذاشضاءةف الدارة)أ(بيدمػايتعػددفػ الػدارة)ب( .1

 يقؿ
تصػػبحإضػػاءةرػػؿفػػرعأقػػؿفػػ لػػذلؾ،فػػ الػػدارة)ب(يتػػوزعالتيػػارالقػػادـمػػفالمول،ػػدعلػػذفػػرعيف .2

الدارة
 ابيحالتتن رإضاءةالمصالدارتيفرلتيهمالذايستمرالتياربالمرورف  .3
أمػػافػػ ،ترػوفإضػػاءتهماأقػػؿفالتيػارالمػػارفػػ مسػػارواحػػدفػ الػػدارة)أ(يتػػوزععلػػذالمصػػباحيف .4

هػػ التتػػن راشضػػاءةفػػ المصػػباحيفوتبقػػذفػػإفرػػؿفػػرعيسػػيرفيػػهتيػػارمسػػتقؿ،فػػالػػدارة)ب(
 دفسها


أفيحددجهمالتيارف الدارة)تذرر(الهدف: 

 التيارف الدارة::تروفجهمالسؤال الثامن عشر
ِٓ اٌمطت اٌّٛعت إٌٝ اٌمطت  . ة ِٓ اٌمطت اٌَبٌت إٌٝ اٌمطت اٌّٛعت . أ

 اٌَبٌت

ِزٛلفخ ػٍٝ ٔٛػ١خ اٌٌّٛل  . س ِقزٍفخ ؽَت روو١ت اٌلاهح . د

 اٌَّزقلَ

:والسببالعلم لذلؾأف
جهمالتيارتروفعرسجهمحررماشلرترودات .1
إلذالقطبالموجبالتيارعبارةعفحررمالرتروداتمفالقطبالسالب .2
 جهمالتيارفتتحوؿ،إذابدلداموضعالمولدف الدارةتتغيرجهمتحرؾاشلرترودات .3
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 جودةالمولدودوعهتحددجهمحررماشلرترودات .4


 )تقويـ(است دامًاآمداً:أفيقررالتصرؼالصحيحإزاءاست داـالتيارالهدف

فاألدواتالرهربائيػمويػداؾمبللتػابفصػؿمقػبسأحػدفتقوـأ:طلبتمدؾوالدتؾالسؤال التاسا عشر
 بالماءفإفماعليؾأفتقوـبه:

رغف١ف ٠ل٠ه صُ اٌم١بَ ثفظً  . ة اٌم١بَ ثفظً اٌّمجٌ ِجبشوح . أ

 اٌّمجٌ

رٕبٚي أٞ لطؼخ فٟ اٌّطجـ ؽزٝ ٌٛ  . د

 وبٔذ ِؼل١ٔخ ٚفظً اٌّمجٌ

اٌٛلٛف ػٍٝ أٞ شٟء ٚفظً  . س

 اٌّمجٌ

والسببالعلم لذلؾأف:
 است دامًاايرآمفللرهرباءيعد،الوقوؼعلذأرضرطبم .1
فرطبتيفيمواليشرؿ طرًاإذارادتاليداالماءمصدرتوليدالطاقمالرهربائ .2
 است داـأيقطعم)حتذلورادتمعدديم(يبعد طرالرهرباء .3
 فجافتيفعدداست داـأولمساألدواتالرهربائيمفتروفاليدايجبأ .4


يستدؿعلذالفرؽبيفالصاعقموالصعؽالرهربائ )فهـ(:أفالهدف

:يوضععلذسطحاألبديمالعاليمجهازيسمذبمادعالصواعؽوذلػؾلتفػاديحػدوثالسؤال العشرون
 روارثداتجمعف:

 اٌظؼك اٌىٙوثبئٟ . ة اٌظبػمخ . أ

 اٌؼٛاطف اٌّطو٠خ . س اٌوػل . د

:والسببالعلم لذلؾأف
احتراؽالشجاربالعواصؼالمطريموتؤديأحيادًاإلذالروارثتروفمصحوبم .1
 الصوتالداتجعفالرعديسببالروارث .2
 إلذحروؽعددمايتعرضاالدسافلمرورالتيارالرهربائ ف جسمهفإفذلؾيؤدي .3
 الصاعقمتدتجعفتفري الشحفالرهربائيمللغيوـف األرض .4


التياروأسبابها)تطبيؽ(:أفيربطبيفاأل طارالداتجمعفالهدف

 :مفاأل طارالت قدتدتجعفالتيارالرهربائ :السؤال الواحد والعشرون
 اٌؾوائك  . ة اٌظؼك اٌىٙوثبئٟ  . أ

 وً ِب ٍجك . س رٍف األعٙيح اٌىٙوثبئ١خ فٟ إٌّيي  . د

:والسببالعلم لذلؾأف
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وتس يفالموصالتالداراتذاتاألسالؾالصغيرةبسبب .1
 مالئـالوصؿبتوتراير .2
 مرورالتيار الؿجسـاشدساف .3
 علذالترتيب3و2و1 .4


أفيتصرؼبشرؿصحيحإزاءش صمصاببصدممرهربائيم)تقويـ(الهدف: 

 إذاتعرضأحدأفرادعائلتؾلصدممرهربائيمفإفماعليؾفعلههوالسؤال الثاني والعشرون: 
 إثؼبك اٌّظبةفظً اٌز١به صُ  . ة َِه اٌّظبة ٚشلٖ ثؼ١لاً ػٓ ِظله اٌز١به . أ

 فظً اٌز١به فمؾ . س ال رمزوة ِٓ اٌّظبة أثلاً  . د

والسببالعلم لذلؾأف:
يوقؼمروررف جسـالمصابوحدرفصؿالتيار .1
 اليجوزاالقترابمفش صأصيببصدممرهربائيمحتذاليدتقؿالتيارإليؾ .2
 ف جسمهرعددشدالمصابدبعدرعفمصدرالتيارودوقؼمرور .3
 لمسالمصابقبؿفصؿالتياريدقؿإليداالتيارألفجسـاشدسافداقؿ .4


:أفيربطبيفمروداتالسلؾوآليهعمله)تطبيؽ(الهدف

:يتروفالسلؾالرهربائ مفجزأيف) ارج ودا ل (السؤال الثالث والعشرون
اٌقبهعٟ ثالٍـز١ىٟ ٚاٌـلافٍٟ  . ة اٌقبهعٟ ِؼلٟٔ ٚاٌلافٍٟ ثالٍز١ىٟ . أ

 ِؼلٟٔ

اٌــــــلافٍٟ ِؼــــــلٟٔ ِظــــــٕٛع ِــــــٓ إٌؾــــــبً  . د

 ٚاٌقبهعٟ ثالٍز١ىٟ

وــال اٌغــيأ٠ٓ ِؼــلٟٔ أؽــلّ٘ب  . س

 ٔبلً ٌٍز١به ٚا٢فو غ١و ٔبلً

 :والسببالعلم لذلؾأف
المعادفجميعهاتدقؿالتيارالرهربائ والبالستيؾاليدقؿ .1
 الدحاسداقؿجيدوالبالستيؾعازؿ .2
 أفضؿللتيارالرهربائ قالًًاحتذدضمفدالبَدأفيروفرالهمامعددي .3
 والدحاسعازؿ،البالستيؾداقؿ .4


أفيحلؿآليمعمؿالموادالداقلموالعازلم)تحليؿ(الهدف: 

حررػػمااللرترودػػاتالحػػرةضػػمفالمػػوادهػػو:إذاعرفػػتأفالتيػػارالرهربػػائ الســؤال الرابــا والعشــرون
 :تعدموادفإف)الحديدوال شب(

 ػبىٌخ . ة ٔبلٍخ . أ

 اٌؾل٠ل ػبىي ٚاٌقشت ٔبلً . س ٚاٌقشت ػبىياٌؾل٠ل ٔبلً  . د
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والسببالعلم لذلؾأف:
الحرةالرتروداتهذرالموادايرقادرةعلذالحررم .1
 الرتروداتهاقادرةعلذالحررمبحريم .2
 اليمردهاذلؾفالرتروداتال شبتدتقؿمفذرةإلذأ رىأماالرتروداتالحديد .3
 اليمردهاذلؾفالرتروداتالحديدتدتقؿمفذرةأل رىأماالرتروداتال شب .4


:أفيميزبيفالمغداطيسالدائـوالمؤقت)تحليؿ(الهدف

 :الشرؿاآلت يبيفدوعيفمفالمغداطيس:السؤال الخامس والعشرون
ا





 كائُاألٚي ِؤلذ ٚاٌضبٟٔ  . ة األٚي كائُ ٚاٌضبٟٔ ِؤلذ . أ

 والّ٘ب ِؤلذ . س والّ٘ب كائُ . د

:والسببالعلم لذلؾأف
أماال اد فيتوقؼعفجذبالدبابيس،سيبقذاألوؿيجذبالمسمار .1
 رالهمايتوقؼعفالجذببعدفترةمفالزمف .2
 رالهمايستمرف الجذببعدفترةمفالزمف .3
 وال اد يستمرف جذبالدبابيس،األوؿيتوقؼعفجذبالمسمار .4


:أفيعرؼالبوصلم)تذرر(الهدف

 :البوصلمجهازيست دـلتحديد:السؤال السادس والعشرون
 اٌٛلذ . ة االرغب٘بد . أ

 ِىبْ ٚعٛك ِغٕبؽ١ٌ . س لبث١ٍخ اٌّؼبكْ ٌالٔغناة . د

:والسببالعلم لذلؾأف
دا لهاعقاربمتحررمشرلهايشبهالساعمو .1
 اشبرةتتجهدحومرافوجودالمغداطيس .2
 الجغراف الجدوبالبوصلممغداطيسقطبهالشمال يتجهدحو .3
 تدحرؼإبرةالبوصلمبوجودالمعادف .4



 اٌضبٟٔ األٚي
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األرضرمغداطيس)فهـ(الهدف:  أفيوضحمفهـو
:تسلؾالبوصلممعاألرضسػلورًايشػبهسػلورهامػعالمغدػاطيسوهػذايعدػ السؤال السابا والعشرون

 أف:
 ١ٌَذ ِغٕبؽ١ٌاألهع  . ة األهع رؾٛٞ ِٛاك ِغٕبؽ١َ١خ  . أ

 اٌجٛطٍخ رزأصو ثٛعٛك ِؼبكْ . س األهع ِغٕبؽ١ٌ . د

:والسببالعلم لذلؾأف
لورادتاألرضمغداطيسلجذبترؿالرواربإليها .1
 تجذباألجساـالموجودةعليهاراشدسافوالحيوافمغداطيسألدهااألرض .2
 ومجاؿمغداطيس ،مغداطيسشمال وجدوب الترضقطب .3
 تؤ رعلذإبرةالبوصلموجودمعادفف األرض .4


:أفي تبراأل رالمغداطيس للتيارالرهربائ )تطبيؽ(الهدف

تيارف الدارةومر،،سلؾالدارةالرهربائيمعلذمسمارملولب :إذاقمدابلؼالسؤال الثامن والعشرون
 ماذايحدث؟،وقربدامفالمسماربوصلم

 اٌَّّبهإثوح اٌجٛطٍخ رزؾون ٔؾٛ  . ة ال ٠ؾلس أٞ شٟء . أ

 ٠ؾلس رٕبفو ث١ٓ اٌجٛطٍخ ٚاٌَّّبه . س اٌَّّبه ٠لٚه ؽٛي ٔفَٗ . د

:والسببالعلم لذلؾأف
المسماريشحفدفسهبشحدممما لملشحدمالبوصلمفيتدافراف .1
 المسماريدوربتن يرالتيارالرهربائ والبوصلم .2
 المسماريتحوؿإلذمغداطيسمؤقت .3
 البوصلميمرالتيارف الدارةواليؤ رعلذ .4
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 (9ق)الممح
 الصورة النهائية الختبار التصورات البديمة

 بيانات أولية
االسـ:.....................المدرسم:.................

..الشعبم:.................الصؼ:....................
2011/2012العاـالدراس :لمادة:العلوـوالتربيمالصحيما

(56:)لدرجمالرليما(دقيقم50:)مدةاال تبار
 تعميمات االختبار

التلميذعزيزي
اقرأالتعليماتقبؿالبدءباشجابمػػمففضلؾ

 ًقـبتعبئمالبياداتاألوليمأوال
 أوأر ػرًاعلميػاًمفدوعاال تيارمفمتعػددرػؿسػؤاؿيدػاقشمفهومػسؤاال28ًيتروفاال تبارمف

والتربيػػمالصػػحيم-م)الطاقهيـالمتضػػمدمفػػ فصػل فػػامػفالم الرهربػػاءوالمغدػػاطيس(،مػػفرتػابالعلػػـو
الرابعاألساس .للصؼ

 الشػؽث(يليػه-ت-ب-بػدائؿ)أأربعػممفهومػًايتبعػهاألوؿيشػمؿالشؽ،رؿسؤاؿيتروفمفشقيف
لهػػػااشجابػػػمالصػػػحيحمفػػػ الشػػػؽاألوؿحيػػػثتوجػػػدأربعػػػمتفسػػػيراتؾال تيػػػاراًال ػػػاد يشػػػمؿتفسػػػير

.(4-3-2-1األرقاـ)
 الػػذيتػػراريم ػػؿالػػرقـدائػػرةحػػوؿ ػػـضػػع،ضػػعدائػػرةحػػوؿالحػػرؼالػػذيا ترتػػهفػػ الشػػؽاألوؿ

.ف الشؽاألوؿلماا ترتهمداسباًتفسيراً
 ضعدائرةواحدةفقطلرؿشؽمفشق السؤاؿ.

 مثال توضيحي
ي تف ضوءالشمسدهارًاوتصبحالسماءبلوفأسودرندهالليؿدتيجمحدوثظاهرةتسمذ:

 اٌّطو٠خ اٌؼٛاطف-ة اٌقَٛف-أ

 اٌىَٛف-س اٌؼٛاطف اٌو١ٍِخ-د

ويمرفتفسيرذلؾبنف:
الر يرةف السماءأ داءالعواصؼتحجبضوءالشمس .1  الغيـو
 عفاألرضوقوؼالشمسبيفاألرضوالقمرممايؤديلحجبالضوء .2
 عفاألرضبضوءالشمسجَحوقوؼالقمربيفاألرضوالشمسفيُ .3
 الشمسبضوءجَفُيحيمتتالجوبالغباروالرمؿ الؿالعواصؼالرمليم .4
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اشجابػػػمالصػػػػحيحمفػػػ الشػػػػؽاألوؿهػػػ الرسػػػػوؼفػػػيمرفوضػػػػعدائػػػرةحػػػػوؿالحػػػرؼ)ث(،والتفسػػػػير
يمرػػػفوضػػػعدائػػػرةحػػػوؿعدػػػدها،(مػػػفالشػػػؽال ػػػاد 3الصػػػحيحلػػػذلؾهػػػوالتفسػػػيرالػػػواردفػػػ الػػػرقـ)

(.3الرقـ)
 أسئمة االختبار

:ه الطاقم:األول السؤال
 للهح اٌغَُ ػٍٝ اٌؾووخ ٚأكاء اٌؼًّ . ػ اٌَّبفخ اٌزٟ ٠زؾووٙب اٌغَُ فٟ اٌضب١ٔخ . ط

 ِملاه اٌَوػخ اٌزٟ ٠زؾون ثٙب اٌغَُ . ك وً ِبٌٗ وزٍخ أٚ ؽغُ . ؿ

وذلؾألف:
 مقدارالطاقميتعلؽبالمسافمالت يتحررهاالجسـ .5
 علذرتلتهوحجمهتتوقؼحررمالجسـ .6
 دوفالطاقمالتتحرؾاألجساـ .7
رافالجسـأسرعفهويملؾطاقمأربرلمار .8

 
الرربػوفأرسػيد ػاد بيفالدباتورقمدا ؿتفاعؿيحدثالضوئ الترريبعمليمأ داء:الثاني السؤال
ذراتلػدػوىعػدةادػدماجالشمسف حدثذلؾأ داءوف ما،دوعمفطاقمفتدتجالضوءوجودبوالماء

:الترتيبعلذه الحالتيفف الداتجمفالطاقم،آ ردوعمفطاقمتودتجالهيدروجيف
 ٠ٚٛٔخ – و١ّ١بئ١خ . ػ ١ِىب١ٔى١خ –ؽواه٠خ  . ط

 ٠ٚٛٔخ –١ِىب١ٔى١خ  . ك و١ّ١بئ١خ –٠ٚٛٔخ  . ؿ

:ألفوذلؾ
 وريميائيميولدطاقمدوويمدوىالذراتاددماج .5
 تولدطاقمحراريموميراديريموحررمالدبات،حررمالجزيئاتف مادةالدبات .6
 طاقمدوويمُيدتجاالددماجو،ريميائيمطاقمُيدتجالتفاعؿ .7
طاقمدوويمُيدتجاالددماجو،طاقمميراديريمتُدتجحررمالدبات .8

 
بدلؾأيديدافدحصؿعلذالدؼء: لسؤال الثالثا ذاشعردابال،عددمادشعربالبردفإددادقـو حرارةفإدداوا 

علػذدوعهػا رلتػاالحػالتيفتتولػدطاقػميرػوففػ.تحػرؾالهػواءفتتحػرؾشػفراتهاودقوـبتشغيؿالمروحػم
:الترتيب

 ؽواه٠خ –١ِىب١ٔى١خ  . ػ ػٛئ١خ –ؽواه٠خ  . ط

 ١ِىب١ٔى١خ –ؽواه٠خ  . ك ٘ٛائ١خ –و١ّ١بئ١خ  . ؿ

 :فوذلؾأل
أيضاًحررمالشفراتتولدطاقمميراديريم،وويدتجحرارة.أ داءالدلؾتحتؾجزيئاتالجلد1
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وتصدرعفالمروحمموجاتهوائيمُيدتجطاقمريميائيم.تفاعؿالموادضمفأيديدا2
 وحرارةالهواءتتعدؿبفعؿالمروحم،.أيديداتتحرؾ3
 وأزرارالمروحمتصدرضوءيهمارلت.تدتجحرارةف الحالتيف4


ودسػتطيعاالسػتماعإلػذالمػذياع،المصػابيحضػمدهااءعدػدتشػغيؿمحػرؾالسػيارةتضػالسؤال الرابا : 

:فيهافإفمايجريهو
رؾٛي اٌطبلخ ا١ٌّىب١ٔى١خ إٌٝ طٛر١خ  . ط

 ٚػٛئ١خ

رؾٛي اٌطبلخ اٌؾواه٠خ إٌٝ طٛر١خ  . ػ

 ٚػٛئ١خ

رؾٛي اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ اٌّقزئخ فٟ  . ؿ

 اٌجطبه٠خ إٌٝ ػٛئ١خ ٚطٛر١خ
 رؾٛي اٌطبلخ اٌّقزئخ إٌٝ ؽوو١خ . ك

 وذلؾألف:
طاقمم تزدمتتحوؿإلذحرريمبمجردتشغيلهاتحويالسيارة.1
وضوءتحوؿإلذصوتياًرهربائياًتحويتيارالبطاريم.2
ميراديريمالبفعؿالطاقمتعمؿالسيارة.3
تتحوؿإلذضوءوصوتالحرارةالداتجمعفاحتراؽالوقود.4


ؿمػاذايحػدثلػوتررػتهػذر:سيارةتقؼعلذأرضمدحدروقدأطفئالمحػرؾوالفرامػالخامس لالسؤا
 ؟السيارة

 رزؾون إما أػلٔب رشغ١ً اٌّؾون . ػ رزؾون ا١ٌَبهح إما كفؼذ فمؾ . ط

 ال رزؾون أثلاً  . ك رٕيٌك ا١ٌَبهح ِٓ رٍمبء ٔفَٙب . ؿ

 :ألفوذلؾ
الطاقمفيهاالسيارةساردم .5
 مردهامفالحررمتتزويدهابطاقم .6
 إلذحرريمتحوؿتقمالم تزدمف السيارةالطا .7
السيارةتتحرؾبتن يرالطاقمالداتجمعفالمحرؾ .8

 

ورػؿهػذر،وتقوـبالعديدمفاألدشػطم،وتذهبإلذمدرستؾ،:إدؾتستيقظرؿصباحالسؤال السادس
:عماؿتحتاجإلذطاقمتستمدهامفاأل

 اٌطبلخ اٌَّزّلح ِٓ اٌشٌّ . ػ ؽووخ اٌلَ كافً اٌغَُ . ط

 اٌغناء . ك اٌؼؼالد . ؿ

:وذلؾألف
 الطاقمالريميائيمالم تزدمف الغذاءتتحوؿإلذطاقمحرريم .5
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بهاف الدهاربتن يرضوءالشمس .6  معظـهذراألدشطمتقـو
 دورافالدـف الجسـهوالذييمدالجسـبالطاقم .7
 العضالتزادتقدرةالجسـعلذالقياـبدشاطقوةرلمازادت .8

 
      ف:رةلس افشمس الحظأدهيتنلؼم:ف الشرؿالمبيفصوالسؤال السابا

 ٚػبء ِبء ٌٗ ٍطؼ ػبوٌ . ػ ٚػبء ِبء ٌٚٛػ شَّٟ . ط

ــٗ ٍــطؼ ػــبوٌ  . ؿ ــبء ٌ ٚػــبء ِ

 ِطٍٟ ثأٞ ٌْٛ

ِبء ٌٗ ٍـطؼ ػـبوٌ ؽٍـٟ ٚػبء  . ك

 ثبٌٍْٛ األٍٛك

 :وذلؾألف
 قادرعلذامتصاصأشعمالشمسيطلذبهالسطحالعارسأيلوف .5
عليػػهالطاقػػمالشمسػػيمالموجػػودتسػػقطأشػػعمالشػػمسعلػػذالسػػطحالعػػارسفيمػػتصالػػدهافاألسػػود .6

 وترتفعدرجمحرارةالماء
الشمسيمإلذطاقمرهربائيمتعمؿعلػذتسقطأشعمالشمسعلذاللوحالشمس الذييحوؿالطاقم .7

 تس يفالماء
تسقطأشعمالشمسعلذالسطحالعارسفترتفعدرجمحرارةالماء .8


فإددػػػاددتقػػػؿمػػػفطػػػابؽآل ػػػر،:عدػػػدالػػػذهابإلػػػذالمرارػػػزالتجاريػػػمالضػػػ ممللتسػػػوؽالســـؤال الثـــامن

 :بواسطمجهازبواسطمالدرجالرهربائ الذييستمربالعمؿراـادقطاعالتياروذلؾألدهيعمؿ
 اٌطبلخ اٌش١َّخ . ػ اٌٌّٛلح اٌىٙوثبئ١خ . ط

 عٙبى اٌزؾىُ ػٓ ثؼل . ك اٌق١ٍخ اٌىٙوػٛئ١خ . ؿ

:وذلؾألف
 شمسيمالطاقمالباستمراريستمربالعمؿالدرج .5
 الرهرضوئيمتعمؿعلذتحويؿالطاقمالشمسيمإلذطاقمرهربائيمال ليم .6
 يعمؿبدظاـالتحرـعفبعدواليحتاجأليمطاقمالدرج .7
الطاقمالم تزدمف المولدةتتحوؿإلذطاقمحرريمتحر،ؾالدرجأ داءادقطاعالتيار .8

 
 :الجاريموالشمسفالرياحوالمياريطلؽعلذالطاقمالصادرةعالسؤال التاسا: 

 ؽبلخ ِزغلكح . ػ ؽبلخ عل٠لح  . ط

 ؽبلخ ؽج١ؼ١خ . ك ؽبلخ ػبئؼخ  . ؿ

:وذلؾألف
 ومصادرهامتوفرةدائماً،طاقمدحصؿعليهاباستمرار .5



186 
 

 است مارًاصحيحاًالتست مر .6
 مصادرهاطبيعيماليتد ؿبهااشدساف .7
مرتشفمحدي اً .8


:والقواربمفالسيره طاقمالدورافت تمرفهذرالطواحيفمف:الطاقمالالسؤال العاشر

 ا١ٌّبٖ اٌغبه٠خ . ػ اٌجزوٚي . ط

 اٌشٌّ . ك اٌو٠بػ . ؿ

  :فألذلؾو
تحرؾاألشياءطاقمحرريمذاتالرياحتياراتهوائيم .5
القواربوالطواحيفتعمؿعددمايوضعفيهاالبتروؿ .6
 الميارالجاريمه الت تسي،رالقواربالمتحررم .7
حرريمتمتصالطاقمالشمسيموتحولهاإلذطاقم .8


  :تقاـالسدودعلذمجارياألدهاروتست مرف توليدالحادي عشرالسؤال 

 ؽبلخ ؽواه٠خ . ػ ؽبلخ ؽوو١خ . ط

 ؽبلخ وٙوثبئ١خ . ك ؽبلخ ١ِىب١ٔى١خ . ؿ

 وذلؾألف:
آ رالموجودةفيهافتدقلهامفمرافإلذالميارتحرؾاألشياءالم تلفم .5
 ه تملؾطاقمحرريملذااألدهارمتحررمبشرؿمستمرميار .6
 ولدطاقمحراريمبعضيحملهاالماءواحتراؾهذرالموادبعضهابوادالت يحررمجزيئاتالم .7
الطاقػمالحرريػمللمػاءتتحػوؿإلػػذطاقػمميراديريػمتػديرعدفػاتتوليػػدالتيػارالرهربػائ فتتحػوؿإلػػذ .8

طاقمرهربائيم


ــاني  بترريػػبدارةرهربائيػػمعشــرالســؤال الث فػػذهبتإلػػذالمتجػػرلشػػراء،:طلػػبإليػػؾمعلمػػؾأفتقػػـو
:تطلبهمفالبائعهوفالذي،األاراضالالزمم

 ٌِّٛل ٍٍٚه ِٚظجبػ . ػ ِظجبػ ٍٍٚه ِٚمجٌ . ط

 ِمجٌ وٙوثبئٟ ٍٍٚه ٚث١ً . ك ٌِّٛل ٍٍٚه ٚث١ً . ؿ

:دادحتاجلػوذلؾألد
ومقبسآ ذللتيار،ومصباحيض ء،سلؾيجريفيهالتيار .5
 وبيؿيض ء،وسلؾيجريفيهالتيار،المقبسرمصدرللتيار .6
 ومصباحيض ء،وسلؾيجريفيهالتيار،مول،ديمددابالتيار .7
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ءريفيهالتياروبيؿيض جروسلؾيمول،ديمد،دابالتيا .8


 :يسلرهالتيارالطريؽالذي م، ،سُ ءف الشرؿالمجاوردرىأفالمصباحيض:السؤال الثالث عشر

 ِظجبػ وٙوثبئٟ . ػ كاهح وٙوثبئ١خ . ط

 ٌِّٛل وٙوثبئٟ . ك ٍٍه وٙوثبئٟ . ؿ

 :وذلؾألف
المصباحهوالجزءالوحيدالذييظهرفيهأ رالرهرباء .5
 التياريسيرضمفالسلؾفقط .6
 التياريسيرضمفالمول،دفيض ءالمصباح .7
بالسلؾوالمصباحةعودإليهامارتبدأبالسيرمفدقطموتالرهرباء .8

 
؟:ماذاتتوقعأفيحصؿعددمادفصؿطرؼالسلؾمفالمولدرماف الشرؿلسؤال الرابا عشرا

 ٠ؼٟء فزوح صُ ٠ٕطفئ . ػ ٠جمٝ اٌّظجبػ ِؼ١ئبً  . ط

 ٠ٕطفئ ربهح صُ ٠ؼٟء ربهح أفوٜ . ك ٠ٕطفئ اٌّظجبػ . ؿ

 :وذلؾألف
تستمراشضاءةلذاواليدقطعمرورالتياريستمرف الدارة .5
 مفالطاقمتمردهمفاشضاءةي ز،فالمصباحقليالً .6
 تصؿبعضدفعاتالتيارإلذالمصباحفيض ءتارة .7
اليستطيعإرماؿدورتهولهذاقطعمسارالتيار .8

 
:إذاأرددػاأفدؤلػؼدارةرهربائيػمفإددػادحتػاجإلػذسػلؾومول،ػدومصػباحودقػوـالسؤال الخامس عشـر

:بالشرؿبوصلها

 :وذلؾألف
 ءإلذالمصباحفيضالمولدشرةمفالتياريدتقؿمبا .5
 يدتقؿالتيارضمفالمولدمفالقطبالموجبإلذالقطبالسالبفيض ءالمصباح .6
 القطبالسالبللمولدبالمصباحومف ـويدتقؿالتيارمفالقطبالموجبللمول،دويمربالسلؾ .7

ٍَه ثمطت ٚاؽل ٔظً ؽوفٟ اٌ . ط

 ٌٌٍّٛل

 

ٔظً ؽوفٟ اٌٍَه ثٕفٌ إٌمطخ ِٓ  . ػ

 اٌّظجبػ

 

ٔظً اٌّظجبػ ثمطت ِٓ اٌٌّٛل  . ؿ

 ٚٔظً اٌٍَه ثبٌمطت ا٢فو

ٔظً أؽل أؽوف اٌٌّٛل ثٕمطخ فٟ  . ك

اٌّظجبػ ٚٔظً اٌطوف ا٢فو ثٕمطخ 

 أفوٜ ثبٌّظجبػ )ثٛاٍطخ اٌٍَه(
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لمولدوالمصباحتتروفالدارةويض ءالمصباحوالسلؾفقطبيفالمسبا .8

 
:عددترريبالدارتيفالتاليتيفبطريقتيفم تلفتػيفمػفحيػثالمسػارفػإفطريقػمالسادس عشرالسؤال 

 الوصؿف رؿمدهما






األٌٚٝ ػٍٝ اٌزًٍََ ٚاٌضب١ٔخ ػٍٝ  . ط

 اٌزٛاىٞ

 بّ٘ب ػٍٝ اٌزًٍََزوٍ . ػ

األٌٚٝ ػٍٝ اٌزٛاىٞ ٚاٌضب١ٔخ ػٍٝ  . ك بّ٘ب ػٍٝ اٌزٛاىٞزوٍ . ؿ

 اٌزًٍََ

 ألن :وذلك 

للتيارمسارواحدف األولذوعدةمساراتف ال اديم .5
 للتيارعدةمساراتف رؿمفاألولذوال اديم .6
 للتيارمسارواحدف رؿمفاألولذوال اديم .7
ف األولذومسارواحدف ال اديمعديدةللتيارمسارات .8

 
بإضػافممصػباحآ ػر،ف رػؿمدهمػامصػباح،(أوبف)الديداالدارت: السؤال السابا عشر إلػذدقػـو

(علذالتوازيفيطػرأؿوف الدارة)بسلدارة)أ(علذالتسلولرفدقوـبوصؿالمصباحف ا،رؿمدهما
 :اآلت تغيرعلذإضاءةمصباحرؿدارةوفؽ

اٌلاهح )أ( ٟ رظجؼ إػبءح ِظجبؽ . ط

٠ز١ٓ ٚ إػبءح ِظجبؽٟ اٌلاهح ِزَبٚ

 ِقزٍفخ)ة( 

اٌلاهح  ِظجبؽٟألً فٟ ػبءح اإلرظجؼ  . ػ

،أِب اٌلاهح)ة( فزجمٝ اإلػبءح ػٍٝ ()أ

  ؽبٌٙب فٟ اٌّظجبؽ١ٓ

ال ٠طوأ رغ١و ػٍٝ إػبءح ِظبث١ؼ  . ؿ

 ِؼبً  اٌلاهر١ٓ

رظجؼ اإلػبءح ألً فٟ ِظجبؽٟ  . ك

اٌلاهح)ة(، أِب اٌلاهح)أ(فزجمٝ اإلػبءح 

 ػٍٝ ؽبٌٙب فٟ اٌّظجبؽ١ٓ

 :وذلؾألف
ولهػذا( الػدارة)أ(بيدمػايتعػددفػ الػدارة)باليػؤ رعلػذاشضػاءةفػلػذاو،مسارالتياراليتغيػر .5

يقؿ
مػفرػؿفػرعأقػؿفػ ضاءةاشتصبحلذا،(يتوزعالتيارالقادـمفالمول،دعلذفرعيفف الدارة)ب .6

 الدارة

 اٌضب١ٔخ األٌٚٝ
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 التتن رإضاءةالمصابيح،لذلؾاالدارتيفتيستمرالتياربالمرورف رل .7
أمػا،وفإضػاءتهماأقػؿترػ،لػذلؾ(يتػوزععلػذالمصػباحيفارة)أواحدف الدالتيارالمارف مسار .8

هػ التتػن راشضػاءةفػ المصػباحيفوتبقػذفػ،(فإفرؿفرعيسيرفيهتيػارمسػتقؿف الدارة)ب
دفسها

 
::تروفجهمالتيارف الدارةالسؤال الثامن عشر

اٌمطت ِٓ اٌمطت اٌّٛعت إٌٝ  . ػ ِٓ اٌمطت اٌَبٌت إٌٝ اٌمطت اٌّٛعت . ط

 اٌَبٌت

ِزٛلفخ ػٍٝ ٔٛػ١خ اٌٌّٛل  . ك ِقزٍفخ ؽَت روو١ت اٌلاهح . ؿ

 اٌَّزقلَ

:وذلؾألف
اشلرتروداتحررمعرسجهمتروفجهمالتيار .5
 الموجبإلذالقطبالسالبحررمالرتروداتمفالقطبهوالتيار .6
 جهمالتيارفتتحوؿ،وداتدارةتتغيرجهمتحرؾاشلرترإذابدلداموضعالمولدف ال .7
 جهمحررماشلرتروداتافجودةالمولدودوعهتحدد .8


فااألدواتالرهربائيػمويػداؾمبللتػفتقوـبفصػؿمقػبسأحػدأ:طلبتمدؾوالدتؾالسؤال التاسا عشر

به :بالماءفإفماعليؾأفتقـو
رغف١ف ٠ل٠ه صُ اٌم١بَ ثفظً  . ػ اٌم١بَ ثفظً اٌّمجٌ ِجبشوح . ط

 اٌّمجٌ

رٕبٚي أٞ لطؼخ فٟ اٌّطجـ ؽزٝ ٌٛ  . ؿ

 وبٔذ ِؼل١ٔخ ٚفظً اٌّمجٌ

اٌٛلٛف ػٍٝ أٞ شٟء ٚفظً  . ك

 اٌّمجٌ

 :ذلؾألفو
مفللرهرباءآايراست داماًيعدالوقوؼعلذأرضرطبم .5
 فرطبتيفاإذارادتاليداًالماءمصدرتوليدالطاقمالرهربائيمواليشرؿ طر .6
 يبعد طرالرهرباء)حتذلورادتمعدديم(است داـأيقطعم .7
هالمسعددأو،فجافتيفعدداست داـاألدواتالرهربائيمايجبأفتروفاليد .8


:يوضععلذسطحاألبديمالعاليمجهازيسمذبمادعالصواعؽوذلػؾلتفػاديحػدوثسؤال العشرونال

:روارثداتجمعف
 اٌظؼك اٌىٙوثبئٟ . ػ اٌظبػمخ . ط

 اٌؼٛاطف اٌّطو٠خ . ك اٌوػل . ؿ
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وذلؾألف:
 احتراؽالشجاربالعواصؼالمطريموتؤديأحيادًاإلذمصحوبمتروفالروارث .5
 الصوتالداتجعفالرعديسببالروارث .6
 أحياداًموتهأواحتراقهمرورالتيارالرهربائ ف جسـاشدسافيؤديإلذ .7
ثراوـف األرضممايؤديلحدوثالروالصاعقمتدتجعفتفري الشحفالرهربائيمللغي .8


مفاأل طارالت قدتدتجعفالتيارالرهربائ ::السؤال الواحد والعشرون

 فمؾ اٌؾوائك . ػ فمؾ اٌظؼك اٌىٙوثبئٟ . ط

 وً ِب ٍجك . ك فمؾ رٍف األعٙيح اٌىٙوثبئ١خ فٟ إٌّيي . ؿ

:داتجعفوذلؾ
 وس ودماألسالؾالموصلم،الداراتذاتاألسالؾالصغيرة .1
 الوصؿبتوترايرمالئـ .2
 جسـاشدسافمرورالتيار الؿ .3
السابؽالترتيبب3و2و1رؿمف .4


:إذاتعرضأحدأفرادعائلتؾلصدممرهربائيمفإفماعليؾفعلههو :السؤال الثاني والعشرون

 فظً اٌز١به صُ إثؼبك اٌّظبة . ػ َِه اٌّظبة ٚشلٖ ثؼ١لاً ػٓ ِظله اٌز١به . ط

 فظً اٌز١به فمؾ . ك ال رمزوة ِٓ اٌّظبة أثلاً  . ؿ

وذلؾألف:
 يوقؼمروررف جسـالمصابفقطفصؿالتيار .1
 اليجوزاالقترابمفش صأصيببصدممرهربائيمحتذاليدتقؿالتيارإليؾ .2
 ف جسمهرعددشدالمصابدبعدرعفمصدرالتيارودوقؼمرور .3
لمسالمصابقبؿفصؿالتياريدقؿإليداالتيارألفجسـاشدسافداقؿللتيارالرهربائ  .4


:يترػػوفالسػػلؾالرهربػػائ مػػفجػػزأيف) ػػارج ودا لػػ (رمػػاهػػومبػػيففػػ الثالــث والعشــرونالســؤال 
الشرؿ
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اٌقـــــبهعٟ ثالٍـــــز١ىٟ  . ػ اٌقبهعٟ ِؼلٟٔ ٚاٌلافٍٟ ثالٍز١ىٟ . ط

 ٚاٌلافٍٟ ِؼلٟٔ

ـــبهعٟ  . ؿ ـــٓ إٌؾـــبً ٚاٌق ـــلٟٔ ِظـــٕٛع ِ ـــلافٍٟ ِؼ اٌ

 ثالٍز١ىٟ

وـــال اٌغــــيأ٠ٓ ِؼــــلٟٔ  . ك

أؽــــلّ٘ب ٔبلــــً ٌٍز١ــــبه 

 ٚا٢فو غ١و ٔبلً

وذلؾألف:
 المعادفجميعهاتدقؿالتيارالرهربائ والبالستيؾاليدقؿ .5
 الدحاسداقؿجيدوالبالستيؾعازؿ .6
 أفضؿللتيارالرهربائ قالًًاحتذدضمفدالبَدأفيروفرالهمامعددي .7
البالستيؾداقؿوالدحاسعازؿ .8

 
الحررػمالحػرةألجػزاءصػغيرةفػ األجسػاـهػو:إذاعرفتأفالتيارالرهربائ السؤال الرابا والعشرون

:تدعذااللرتروداتفيمردؾاعتبارالحديدوال شبأجساـ
 ػبىٌخ . ػ ٔبلٍخ . ط

 اٌؾل٠ل ػبىي ٚاٌقشت ٔبلً . ك اٌؾل٠ل ٔبلً ٚاٌقشت ػبىي . ؿ

وذلؾألف:
 الحرةالرتروداتهذرالموادايرقادرةعلذالحررم .5
 الحرةالرتروداتهاقادرةعلذالحررم .6
 اليمردهاذلؾفأماالرتروداتالحديدال شبتدتقؿمفذرةإلذأ رىالرترودات .7
اليمردهاذلؾفالرتروداتالحديدتدتقؿمفذرةأل رىأماالرتروداتال شب .8

 
دوعيفمفالمغداطيس::الشرؿاآلت يبيفالسؤال الخامس والعشرون

ا





 ِؤلذ ٚاٌضبٟٔ كائُاألٚي  . ػ األٚي كائُ ٚاٌضبٟٔ ِؤلذ . ط

 والّ٘ب ِؤلذ . ك والّ٘ب كائُ . ؿ

:هبعدفترةمفالزمفوذلؾألد
 سيبقذاألوؿيجذبالمسمارأماال اد فيتوقؼعفجذبالدبابيس .5
 رالهمايتوقؼعفالجذببعدفترةمفالزمف .6

 اٌضبٟٔ األٚي
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 رالهمايستمرف الجذببعدفترةمفالزمف .7
جذبالدبابيسف وال اد يستمراألوؿيتوقؼعفجذبالمسمار .8


قاـعل وزمالؤربرحلمإلذالغابمواصطحبوامعهـبوصلموذلؾلتحديد::السؤال السادس والعشرون

 اٌٛلذ . ػ االرغب٘بد . ط

 ِىبْ ٚعٛك ِغٕبؽ١ٌ . ك لبث١ٍخ اٌّؼبكْ ٌالٔغناة . ؿ

وذلؾألف:
 البوصلمساعمتحويعقارب .5
 إبرةالبوصلمتتجهدحومرافوجودالمغداطيس .6
 قطبهالشمال يتجهدحوالجدوبالجغراف البوصلممغداطيس .7
تدحرؼإبرةالبوصلمبوجودالمعادف .8


:تسلؾالبوصلممعاألرضسػلورًايشػبهسػلورهامػعالمغدػاطيسوهػذايعدػ السؤال السابا والعشرون

أف:
 بً ١ٌَذ ِغٕبؽ١َ األهع . ػ  األهع رؾٛٞ ِٛاك ِغٕبؽ١َ١خ . ط

 اٌجٛطٍخ رزأصو ثٛعٛك ِؼبكْ . ك األهع ِغٕبؽ١ٌ . ؿ

وذلؾألف:
 لجذبترؿالرواربإليهااًلورادتاألرضمغداطيس .5
 األرضتجذباألجساـالموجودةعليهاراشدسافوالحيواف .6
  مغداطيسشمال وجدوب ومجاؿمغداطيسالترضقطب .7
وجودمعادفف األرضتؤ رعلذإبرةالبوصلم .8


الدارةومرتيارف ،الرهربائيمعلذمسمارملولبسلؾالدارة :إذاقمدابلؼالسؤال الثامن والعشرون

ماذايحدث؟وقربدامفالمسماربوصلم،ف
 إثوح اٌجٛطٍخ رزؾون ٔؾٛ اٌَّّبه . ػ ال ٠ؾلس أٞ شٟء . ط

 ٠ؾلس رٕبفو ث١ٓ اٌجٛطٍخ ٚاٌَّّبه . ك اٌَّّبه ٠لٚه ؽٛي ٔفَٗ . ؿ

وذلؾألف:
 المسماريشحفدفسهبشحدممما لملشحدمالبوصلمفيتدافراف .5
 المسماريدوربتن يرالتيارالرهربائ والبوصلم .6
 المسماريتحوؿإلذمغداطيسمؤقت .7
 يمرالتيارف الدارةواليؤ رعلذالبوصلم .8
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 (01الممحق)
 

 االثنين االجابات الصحيحة الختبار التصورات البديمة بشقيه
 

رقم  اإلجابة الصحيحة رقم السؤال
 السؤال

 اإلجابة الصحيحة
 الشق الثاني الشق األول الشق الثاني الشق األول

 3 ث 15 3 ب 1
 1 أ 16 3 ب 2
 4 ب 17 1 ث 3
 1 ب 18 2 ت 4
 4 ب 19 3 ت 5
 4 أ 20 1 ث 6
 4 ث 21 2 ث 7
 4 ب 22 2 ت 8
 2 ت 23 1 ب 9
 4 ت 24 1 ت 10
 4 ب 25 4 ث 11
 3 أ 26 3 ب 12
 3 ت 27 4 أ 13
 3 ب 28 4 ت 14
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 ( 00الممحق)
 درجات التالميذ عينة الدراسة في التطبيق القبمي البعدي الختبار التصورات البديمة

التصوراتالبديلمالبعديال تبار-درجاتتالميذالمجموعمالضابطمف التطبيؽالقبل 

يذ
هً

نز
 ا
لى

ر
 

 زيسزٕٖ انزذك

 (درجبد ;) 

 يسزٕٖ انفٓى

 (درجخ ;4)

 يسزٕٖ انزطجيك

 (درجخ ;4)

 انعهيبانًسزٕيبد 

 (درجخ 45)

 االخزجبر ككم

 (درجخ 89)

انزطجيك  

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

انزطجيك 

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

انزطجيك 

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

انزطجيك 

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

انزطجيك 

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

4 3 6 10 14 5 10 6 10 24 40 
5 3 5 9 12 3 12 4 7 19 36 
6 4 5 6 10 5 15 5 10 20 40 
7 5 4 10 8 8 10 5 5 28 27 
8 5 7 9 15 6 9 6 9 26 40 
9 5 8 8 13 7 10 4 5 24 36 
: 6 5 10 7 5 11 5 5 26 28 
; 6 5 10 16 5 9 5 4 26 34 
< 3 7 7 9 5 8 5 7 20 31 
40 5 5 9 14 9 9 7 10 30 38 
44 5 6 9 11 10 12 4 9 28 38 
45 5 6 6 15 5 13 4 9 20 43 
46 6 8 12 17 8 15 9 9 35 49 
47 4 4 5 10 9 16 5 12 23 42 
48 4 6 9 12 7 10 2 11 22 39 
49 5 4 12 8 10 8 3 12 30 32 
4: 3 6 5 7 4 15 3 8 15 36 
4; 6 5 10 9 10 10 8 7 34 31 
4< 1 7 9 15 5 14 3 6 18 42 
50 4 7 6 13 4 14 4 9 18 43 
54 6 3 12 14 7 17 9 9 34 43 
55 4 5 9 11 9 12 3 8 25 36 
56 3 4 8 9 7 15 4 5 22 33 
57 3 4 8 13 6 13 7 4 24 34 
58 4 2 6 11 5 10 3 8 18 31 
59 6 5 14 14 8 8 6 3 34 30 
5: 3 4 13 10 9 9 6 6 31 29 
5; 6 6 12 9 11 10 3 5 32 30 
5< 3 6 10 9 8 12 3 7 24 34 
60 4 4 10 17 9 13 4 7 27 41 
64 4 4 8 16 7 15 3 4 22 39 
65 4 3 7 13 5 8 5 8 21 32 
66 3 5 7 9 5 9 5 4 20 27 
67 2 6 6 10 4 11 3 5 15 32 
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68 4 5 11 9 6 9 3 5 24 28 
69 4 7 7 9 6 8 3 6 20 30 
6: 2 2 8 14 8 13 4 9 22 38 
6; 1 4 7 12 5 9 2 6 15 31 
6< 3 5 11 8 11 10 3 4 28 27 
70 2 2 6 5 5 8 3 7 16 22 
74 7 8 5 10 10 15 5 6 27 39 
75 5 5 12 15 10 9 5 5 32 34 
76 5 6 5 17 9 8 3 5 22 36 
77 5 8 12 12 11 10 4 6 32 36 
78 4 4 7 13 7 10 3 7 21 34 
79 4 3 6 11 8 5 2 8 20 27 
7: 6 5 10 10 8 9 5 6 29 30 
7; 2 6 8 16 9 11 1 4 20 37 
7< 4 4 9 7 9 6 5 6 27 23 
80 4 4 7 9 9 8 3 5 23 26 
84 3 4 8 11 8 7 2 4 21 26 
85 3 1 8 10 9 8 7 10 27 29 
86 4 1 7 14 10 10 2 7 23 32 
87 6 5 11 18 8 11 4 5 29 39 
88 1 6 8 9 9 9 6 6 24 30 
89 3 5 9 15 8 14 2 10 22 44 
8: 6 6 6 14 8 13 1 9 21 42 
8; 2 3 11 11 5 13 3 11 21 38 
8< 4 7 8 13 6 10 4 5 22 35 
90 3 7 9 9 6 14 2 9 20 39 
94 4 8 6 10 7 12 3 10 20 40 
95 4 4 7 8 10 11 4 9 25 32 
96 1 5 8 8 5 7 5 7 19 27 
97 4 3 4 11 5 10 2 7 15 31 
98 5 3 5 7 12 10 3 6 25 26 
99 3 6 6 10 8 9 3 9 20 34 
9: 2 7 9 15 6 11 1 8 18 41 
9; 5 8 9 9 7 7 5 5 26 29 
9< 6 3 9 7 8 6 1 6 24 22 
:0 2 5 10 11 11 9 1 5 24 30 
:4 4 5 8 7 6 8 7 6 25 26 
:5 6 6 8 9 9 11 9 5 32 31 
:6 5 4 9 16 5 4 5 9 24 33 

*:7 4  8  6  4  22  
*:8 6  7  5  4  22  
*:9 5  6  7  5  23  
*:: 3  7  5  4  19  
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التصوراتالبديلمالبعديال تبار-ف التطبيؽالقبل التجريبيمدرجاتتالميذالمجموعم

يذ
هً

نز
 ا
لى

ر
 

 زيسزٕٖ انزذك

 درجبد( ;) 

 يسزٕٖ انفٓى

 درجخ( ;4)

 يسزٕٖ انزطجيك

 درجخ( ;4)

 انًسزٕيبد انعهيب

 درجخ( 45)

 االخزجبر ككم

 درجخ( 89)

انزطجيك  

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

انزطجيك 

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

انزطجيك 

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

انزطجيك 

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

انزطجيك 

 انمجهي

انزطجيك 

 انجعذي

4 2 6 9 15 3 14 2 12 16 47 
5 1 4 6 14 2 11 2 9 11 38 
6 5 6 7 11 6 18 6 12 24 47 
7 2 5 9 17 5 11 2 5 18 38 
8 3 4 7 14 4 11 2 12 16 41 
9 6 4 8 14 6 14 7 7 27 39 
: 3 4 7 11 7 14 6 6 23 35 
; 6 6 6 16 5 11 5 5 22 38 
< 5 3 5 11 5 12 4 9 19 35 

40 7 4 11 15 7 11 4 12 29 42 
44 4 7 6 10 8 16 4 12 22 45 
45 5 7 7 15 8 18 3 12 23 52 
46 3 6 8 18 6 17 2 11 19 52 
47 1 4 9 11 7 18 2 12 19 45 
48 2 3 6 11 8 12 5 11 21 37 
49 4 6 14 12 12 15 9 10 39 43 
4: 4 5 8 13 5 8 5 10 22 36 
4; 4 5 9 11 8 11 6 5 27 32 
4< 4 2 13 14 6 18 2 10 25 44 
50 5 4 4 18 5 17 5 12 19 51 
54 3 3 9 15 5 14 1 8 18 40 
55 5 3 8 12 7 18 4 10 24 43 
56 3 6 11 10 4 11 5 5 23 32 
57 4 5 7 13 7 12 6 6 24 36 
58 3 5 5 14 8 13 1 10 17 42 
59 5 4 8 15 5 12 4 5 22 36 
5: 4 3 12 14 12 12 10 7 38 36 
5; 4 4 14 12 12 14 10 8 40 38 
5< 5 5 13 11 10 14 3 5 31 35 
60 5 3 12 17 11 15 4 10 32 45 
64 4 4 8 18 9 13 7 6 28 41 
65 5 6 9 9 8 6 5 7 27 28 
66 6 6 9 11 6 9 1 5 22 31 
67 3 5 8 9 4 10 3 6 18 30 
68 5 8 8 15 4 11 5 7 22 41 
69 1 6 9 9 8 11 5 8 23 34 
6: 7 5 6 15 11 12 2 10 26 42 
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6; 5 6 9 18 9 11 7 6 30 41 
6< 2 4 13 14 14 11 3 6 32 35 
70 6 5 5 10 8 13 6 9 25 37 
74 4 4 6 13 10 13 6 8 26 38 
75 6 3 9 16 8 9 6 7 29 35 
76 4 4 6 15 10 10 5 6 25 35 
77 6 4 15 11 9 13 3 8 33 36 
78 5 6 8 18 9 9 5 7 27 40 
79 5 7 8 10 10 8 3 10 26 35 
7: 5 5 9 9 9 12 3 7 26 33 
7; 4 8 9 10 12 16 3 5 28 39 
7< 3 5 11 15 11 3 0 4 25 27 
80 4 7 11 10 11 11 3 7 29 35 
84 3 5 8 14 7 7 4 8 22 34 
85 3 3 6 10 7 11 1 10 17 34 
86 5 4 9 17 10 9 3 9 27 39 
87 5 3 9 16 10 13 3 7 27 39 
88 6 6 6 9 7 9 1 6 20 30 
89 4 6 15 14 13 17 7 12 39 49 
8: 4 5 8 15 9 17 6 11 27 48 
8; 9 3 12 16 10 16 9 12 40 47 
8< 5 4 10 14 7 11 7 8 29 37 
90 2 7 7 14 6 16 3 12 18 49 
94 4 7 9 9 9 14 4 12 26 42 
95 4 8 5 10 8 16 6 12 23 46 
96 6 4 9 15 4 11 8 9 27 39 
97 4 4 2 9 3 9 0 7 9 29 
98 4 5 3 9 5 14 2 9 14 37 
99 4 7 4 10 4 10 3 9 15 36 
9: 2 8 12 9 9 11 3 11 26 39 
9; 3 8 10 16 5 9 3 8 21 41 
9< 4 4 12 9 11 10 6 7 33 30 
:0 3 6 7 16 5 8 4 8 19 38 
:4* 6  8  7  6  27  
:5* 5  7  5  4  21  
:6* 4  5  6  5  20  
:7* 6  5  8  6  25  
:8* 3  7  5  4  19  

 
 *التالميذالذيفاستبعدتدتائجهـمفالتطبيؽالبعديلال تبار
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Study Suggestions 

In the light of the objectives and results of the current study, we can propose a 

number of studies that can be an extension of the current study. 

- A comparative study between the effect of the use of constructivist learning 

model and some other models that follow oriented structural adjustment 

alternative conceptions. 

- Analytical studies of the causes and prevalence ratios alternative 

conceptions of scientific concepts to the learners on different educational 

stages. 

- Analytical studies to find out alternative conceptions included in the science 

curriculum at the stage of basic education. 

- Analytical studies to identify alternative conceptions held by science 

teachers and students of the Faculty of Education (Division grade teacher) for 

scientific concepts. 

- Conduct studies to know the effect of constructivist learning model to 

modify the alternative conceptions of the concepts on various subjects and in 

various stages of education. 

- Conduct studies to know the effect of constructivist learning model on the  

development of different thinking skills. 
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Study Results: 

1. Alternative conceptions of scientific concepts: 

By analyzing the results of a diagnostic test alternative conceptions show that 

students have alternative conceptions for concepts (energy - electricity and 

magnet) and at high rates ranging between (91.60% and 46.85%) is also noted 

that these percentages decreased dramatically due to the use constructivist 

learning model suggesting the effectiveness of the model to modify these 

alternative conceptions. 

2. Test of alternative conceptions: 

Through the use of test (t-test) show that there are significant statistical 

differences at the level of significance (α=0.05) between the mean scores of 

the experimental group and the mean scores control group in the post 

application to test alternative conceptions as a whole and for the benefit of the 

experimental group was due to the use of constructivist learning model in 

education. 

As for the levels of testing alternative conceptions four (remembering - 

understanding - Application - higher levels) did not mention the study there 

was no significant statistical differences at the level of significance (0.05 = α) 

between the mean scores of the experimental group and the mean scores of 

the control group in the level of remembering, while found significant 

statistical differences at the level of (α=0.05)between the mean scores of 

students in the experimental group and the mean scores of students in the 

control group in levels of understanding, application, and higher levels for the 

experimental group, due to the effect of role constructivist learning model 

through stages to modify the alternative conceptions at different levels of 

knowledge. 

 As well as the results indicated lower rates of prevalence of alternative 

conceptions held by students in the experimental group concepts (energy - 

electricity and magnet) after the education of constructivist learning model 

significantly since decreased to have less than (30%) of all concepts except 

the concepts of (chemical energy, nuclear energy), the percentage decline to 

less than (35%). 

For the test results (t-test) to denote the mean difference between the scores of 

students in the application of tribal - posttest to test alternative conceptions 

show that there are significant statistical differences for the experimental 

group for the benefit of the post, it was shown that the effect of constructivist 

learning model to modify the alternative conceptions was high in the levels 

(understanding - application - the higher levels),and all test, while the effect 

size was average in the level of remembering. 
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2. What are the attributed the prevalence of alternative conceptions of 

scientific concepts held by the fourth grade students in science and healthy 

education? 

3. What is the effect of the use of constructivist learning model to modify the 

alternative conceptions of scientific concepts compared to using traditional 

methods prevailing in the post application to test alternative conceptions? 

4. What is the size of the effect of the constructivist learning model to modify 

the alternative conceptions in the application pre - post in the experimental 

group? 

Study Hypotheses: they are tested at level (α=0.05) 

1. There is no significant statistical difference between the mean scores of the 

experimental and control groups to post test alternative conceptions 

dimensional as a whole and in level (remembering - the understanding - the 

application - the higher levels). 

2. There is no significant statistical difference between the mean scores of the 

experimental group in the application pre - post test alternative conceptions as 

a whole and in level (remembering - the understanding - the application - the 

higher levels). 

Study Methodology: 

     Study used descriptive analytical method for the analysis of the results of 

testing alternative conceptions in order to determine these alternative 

conceptions and ratios prevalence and use the quasi-experimental method to 

study the effect of constructivist learning model to modify the alternative 

conceptions of scientific concepts. 

 Study Variables: 

- Independent variables: the method of education (constructivist learning 

model). 

- The dependent variables: alternative conceptions of scientific concepts. 

Study Tools:: 

To answer the study questions and test hypotheses developed the following 

tools: 

- List of a scientific content analysis of tow courses (energy - electricity and 

magnet) from the book science and healthy education for fourth primary 

grade. 

- Test of alternative conceptions. 

Study sample: 

     It was Selected cluster sample of intentional included two schools from the 

first circle schools of basic education stage of the Jableh area, and then two 

divisions were selected from each school in a random manner (two divisions 

experimental group (n = 70) from the of Yassin Shaaban Saaied School - two 

divisions as a control group (n = 73) of the Eshtirakia School). 
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Effect of Constructivist Learning Model to Modify the Alternative 
Conceptions of Scientific Concepts up on Basic Fourth Grade 

Students in Science and Healthy Education 

Abstract 

Study Introduction: 

     With the progress that the world is witnessing the increasing flow of 

knowledge, has become the focus on the basics of this knowledge should be 

educational, and the concepts consider basis of this knowledge so worked 

recent trends in education to focus on teaching concepts and learning, but the 

process of teaching and learning concept is facing many difficulties in the 

forefront of preconceptions and alternative concepts of the previous carried by 

students about the concept, which is an obstacle to the current and subsequent 

learning, To address this difficulty, it was necessary to identify the alternative 

conceptions of students, then work on modified or removed using the method 

appropriate educational and longer constructivist learning model which stems 

from the concepts of students the previous models the task to modify these 

alternative conceptions. 

Study Problem  

     With the increasing number of scientific concepts included in our 

curriculum and accompanied by an increase in the spread of alternative 

conceptions of these concepts, the identify of these alternative conceptions, 

and then work to modify essential to ensure the best learning of scientific 

concepts that seek these approaches to make students have it, so that it can 

determine the problem of the study the following two questions: 

• What alternative conceptions held by fourth-grade students for basic 

scientific concepts in science? And what the prevalence rates of these 

alternative conceptions do they have? 

• What is the effect of constructivist learning model to modify the alternative 

conceptions of scientific concepts in science for fourth-grade students in the 

primary? 

Study Objectives  

1. Identify alternative conceptions of scientific concepts held by the fourth 

grade students in science. 

2. Determine the rates of prevalence of alternative conceptions of scientific 

concepts to the basic fourth-grade students in science. 

3. Know the effect of constructivist learning model to modify the alternative 

conceptions compared to using traditional methods prevailing. 

 4. Know the effect of the constructivist learning model to modify the 

alternative conceptions in the application pre - post test alternative 

conceptions. 

Study Questions  

1. What alternative conceptions of scientific concepts are held by the fourth 

grade students in science? 
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