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 ة خميل محمد القرجةحفصاالسم: 

م  5/2016 /29 : الخاري  



ب

اإلىداء

ب الحنون.. إلي عممخني إلي من ريخني وحضنخني .. إلي نيراس حياخي.. إلي القم
 أمي الغالية

إلي من رياني.. و أعانني عمى ىذه الحياة.. إلي من كان سندي في صغري وشيايي ..
أبي الغالي

فاهلل تعالي أوصاني بكما برا وخيرا .. أدام اهلل عميكم الصحة و العافية وجعمكما لي ذخرا 

 الماجسخير إلي درجةألصل .. إلي شريك حياخي.. إلي من كان عوني وسندي
 زوجي الغالي ..إبراىيم.. أدامك اهلل تاجا فوق رأسي

خحممخم انشغالي.. فمذات كيديإلي أطفالي.. الذين صمدت ألجميم .. إلي من 
 عمرو وأسامة وحور.. حفظكما اهلل من كل مكروه 

إلي من كان عوني وأفخخر فييم دوما.. وىم سندي في الحياة
 متم لي ذخرًا و فخرا  .. دأخوتي و أخواتي
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 ، ويعد -----د صمى اهلل عميو وسمم الحمد هلل والصبلة والسبلم عمى رسولنا الكريم محم

الذي خايع  محسن عدس، ثم الشكر لمدكخور الفاضل ذا العملى إلنجازأعانني ووفقني  ن الشكر هلل الذيإف
 ودقق الرسالة وقدم من جيده ووقخو الكثير 

ألنيم أحاطوني يالرعاية والخقدير، فجزاىم اهلل عني خير ، وامخن ليم جنة المناقشةعضاء لكما أشكر أ
 . الجزاء

ززني وزاد من دافعيخي ، مما عوة الذين قدموا لي الدعم المعنويشكر اإلخوال يفوخني أن أ

 .شكر كل أساخذخي كل في موقعو في جامعة القدسوأ

، الذين يعزيمخيم وخصميميم يسروا سيل لقدس خير الجزاءسأل اهلل أن يجزي القائمين عمى جامعة اوأ
 . المعرفة لينيل الطمية من منايعيا

 ةالياحث     

القرجة ةحفص



د

الممخص

ىــدفت ىــذه الدراســة إلــى الخعــرف عمــى األخطــاء المفاىيميــة لــد  طميــة الصــف العاشــر فــي مديريــة شــمال  
الخخيار، ويعد الخحقق من صدقو وثياخـو طيـق عمـى الخميل. ولخحقيق أىداف الدراسة قامت الياحثة  ييناء ا

م(، فـي  2015 – 2016( طاليـا وطاليـة فـي الفصـل الدراسـي الثـاني مـن العـام 451عينـة خكونـت مـن  
المدارس الخايعة لمديرية شمال الخميل.

( يميــو وقـد أظيـرت الدراسـة النخـائت الخاليـة أن أكثـر االخطــاء المفاىيميـة شـيوعا ىـي   مفيـوم الخـنفس عمميـا
 الفقرة الثانية مفيوم الموجة( يمييا الفقرة السايعة عشر مفيوم االنصيار(. 

كمــا وأظيــرت النخــائت وجــود فــروق دالــة إحصــائية خعــز  إلــي مخغيــر الجــنس لصــال  اإلنــاث  أي أن لــديين 
لصـــال   الســـايق أخطـــاء مفاىيميـــة أقـــل( مـــن الـــذكور، كمـــا أن ىنـــاك فـــروق خعـــز  إلـــي مســـخو  الخحصـــيل

صيل المرخفع عمى الخحصيل المخوسط والمنخفض  أي أن الطمية ذوي الخحصيل المرخفع لدييم أخطاء الخح
 مفاىيمية أقل(.

ويناءا عمى نخائت الدراسة قدمت الياحثة مجموعة من الخوصيات أىميا ضرورة االىخمام يخشخيص 
األخطاء المفاىيمية العممية لخعديميا لد  الطمية.



أ

The misconceptions of science Among 10
th

 Grade

Students in North Hebron District  

Prepared by: Hafs Khalil Mohammad Al-kraja 

Supervisor: Dr.Mohsen Adas 

Abstract 

This study aimed at identifying the 10
th

 Grade students Hebron District misconceptions of

science  

To achieves the objectives of the study the researcher constructed science misconceptions test 

which has been applied to a sample of (451) students in the second quarter of the academic 

year 2015/2016. 

 After data collection and analyzes, the study showed the following results: 

the most common misconception  are (respiration), followed by the second paragraph (the 

concept of wave), followed by the seventeenth  paragraph (fusion). 

The results Also showed a statistically significant differences due  to sex in favor of females 

(that is, to have less misconceptions than males,  there are statistically significant differences 

due to the level of achievement for the benefit of high achievement to the medium and low 

achievement (ie, students with high achievement have fewer misconceptions ). 

Based on the results of the study the researcher recommended that there is a need for more 

attention to the diagnosis of science misconceptions in order to adjusted. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة و أىميتيا

  المـقدمة:
لعمــوم و خعمميــا، عنــدما يــة جمــيعيم، ليصــيحوا قــادرين عمــى فيــم اميشــكل خعمــيم العمــوم ثقافــة أساســية لمط

خقــدم ليــم يميــارة و ياألســموب المناســب و فــي الوقــت المناســب و لــذلك أولــت وزارة الخرييــة و الخعمــيم فــي 
فمســطين خعمــيم العمــوم فــي المرحمــة األساســية العميــا أىميــة خاصــة، خمثمــت فــي حشــد الطاقــات اليشــرية 

ــــى خوظيــــف األســــاليب الخعميم ــــة عم ــــة يالمعرفــــة، والمدري ــــوم، وخجييــــز المؤىم ــــيم العم ــــة فــــي خعم ــــة الحديث ي
المخخيــرات العمميــة المدرســية يأحــدث الوســائل و الخقنيــات الخعميميــة، وخحــديث المنــاىت والكخــب المدرســية 
والعمــــل عمــــى حوســــيخيا، وخكــــريس يــــرامت خشخيصــــية و خقويميــــة و خطويريــــة لمخخمــــف جوانــــب العمميــــة 

 .(2004  المميع، الخعميمية
 

ي السنوات األخيرة يصورة واضـحة فـي مجـال خـدريس العمـوم و الخرييـة العمميـة، حيـث ولقد خم االىخمام ف
اعخيـــرت المفـــاىيم العمميـــة محـــورا أساســـيا خـــدور حولـــو منـــاىت العمـــوم و ذلـــك ألن المفـــاىيم خحخـــل مكانـــة 

 (.2002،الينائي لمعمم  عيد اليادي  مخميزة في الييكل
 

عمـى خفسـير الظـواىر الطييعيـة و األحـداث الخـي خحـدث،  ويسعى خـدريس العمـوم إلـي خنميـة قـدرة الطالـب
وعندما يواجو الطالب ظاىرة معينة، فإنو يحاول خفسيرىا ياسخخدام الينى المفاىيميـة الخـي لديـو عـن خمـك 

 (.Abu-Hola, 2004الظاىرة و الخي يخم اكخساييا من المدرسة أو نخيجة الييئة المحيطة يو 
 

نواخت العمم الخي يواسطخيا يخم خنظـيم المعرفـة العمميـة، عمـى أسـاس ضـرورة وخعخير المفاىيم العممية أىم 
خعمم المفاىيم يطريقة صحيحة حيـث أصـي  اكخسـاب الخبلميـذ ليـذه المفـاىيم ىـدفا رئيسـيا لمخرييـة العمميـة 
م في جميع مراحل الخعميم المخخمفة، ألنيا خعخير من أساسيات العمم و المعرفـة العمميـة الخـي خفيـد فـي فيـ

 (.1999نخقال أثر الخعمم الجندي و شياب،ىيكمة العمم يصورة سميمة و في ا
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فالمفاىيم العممية خقمل من خعقد الييئة فيي لغة العمم ومفخاح المعرفة العممية حيث أنيا خنظم و خصنف  
لينـي عددا كييرا من األحداث و األشياء و الظـواىر الخـي خشـكل يمجموعيـا الميـادئ العمميـة الرئيسـة و ا

المفاىيمية الخي خمثل نخاج العمـم، كمـا خسـاعد المفـاىيم العمميـة فـي حـل و فيـم المشـكبلت الخـي خعخـرض 
 (.2001 الفرد في مواقف حياخو اليومية  خطايية،

 
ألنيا نسيت العمم، يل ألنيا خزودنا يالطرق الخي خمكننا من خطوير المعرفة ست ميمة فقط يإن المفاىيم ل

يــة خكــوين المفيــوم خــؤدي إلــي خيســيط الخيــرات الماضــية و الحاضــرة المســخقيمية، و فــي المســخقيل، وعمم
يســـيب الطييعـــة الشـــمولية لممفـــاىيم فإنيـــا خســـاعد عمـــى اكخســـاب مجـــال مـــن المعرفـــة يخجـــاوز الخيـــرات 
الشخصية، فيخمكن الفرد من اسخيعاب و خفسير معمومات جديدة خؤدي إلي خعديل فـي المفـاىيم الحاليـة، 

 (.1989 طويق، ل المناىت و أساليب خدريسيا رت المفاىيم محاور أساسية خدور حو لذا اعخي
 

خخكــون فييـــا  يــاو أيحـــاث لمعرفــة الصــورة الخــي مــن خبلللقــد عمــد الكثيــر مــن اليــاحثين يعمــل دراســات 
ة المفاىيم لد  المخعممين، وىذا ييـين لنـا األىميـة الخـي خحخميـا المفـاىيم فـي خـدريس جميـع المـواد المخخمفـ

فالكثير من الياحثين خوصموا إلي اء و الفيزياء وغيرىا من العموم. وخصوصا في عموم األحياء و الكيمي
أن الطــبلب يــأخون إلــي حجــر الدارســة و لــدييم الكثيــر مــن األفكــار و الخصــورات الخطــأ عــن العديــد مــن 

فيـــم الطميـــة ليـــذه المفـــاىيم و الظـــواىر الطييعيـــة، إن ىـــذه الخصـــورات الخطـــأ عـــن خمـــك المفـــاىيم خعيـــق 
 المفاىيم و الظواىر يشكل عممي سميم وواض .

 
وقد القت الخصورات اليديمـة لممفـاىيم العمميـة اىخمامـا كييـرا مـن الخريـويين و الميخمـين يعممخـي الخعمـيم و 
الخعمم، حيـث أشـارت الدراسـات إلـي أن الطميـة ال يـأخون إلـي المدرسـة وعقـوليم صـفحات ييضـاء، يـنقش 

، ولكــنيم يحممــون الكثيــر مــن المفــاىيم مــن واقــع حيــاخيم و خيــراخيم اليوميــة، يريــدونون مــا عمييــا المعممــ
وىذا أمر طييعي، ألن األطفال يخعاممون مع موجودات الييئة و ظواىرىـا، ومخغيراخيـا، فيكونـون مفـاىيم 

 (.2001في ذلك المجال  خطايية والخميل، خاصة ييم عن خمك الييئة خخفق مع خيراخيم المياشرة
 

ذا عممنــا أنــو إذا أخطــأ الفــرد فــي خعمــم مفيــوم مــا فــإن خعممــو البلحــق المينــي عمــى ذلــك الخطــأ ســيكون  وا 
خطأ أيضا، وقد خسخمر ىذه السمسة مـن األخطـاء إلـي أن يصـي  خفكيـر الفـرد مشوشـا، و خكـون النخيجـة 
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خـر ، إذا عممنـا أن خصي  يعض اسخنخاجاخو و أحكامو عمى األشـياء و الظـواىر المخخمفـة خطـأ ىـي األ
 ذلك، فسندرك خطورة يقاء المفاىيم العممية الخطأ لد  الطبلب في المراحل األساسية.

 
وخرجــع العديـــد مـــن الدراســـات و اليحـــوث مصـــادر خكـــون الخصـــورات اليديمـــة لـــد  الطـــبلب إلـــي كـــل مـــن 

  .(1996 الشيراني، المعمم، والكخاب المدرسي، والييئة الخارجية ووسائل اإلعبلم، وغيرىا...
 
 وإذا كانت مفاىيم الطبلب غير سميمة فأن كل ما يينى عمييا من مفاىيم يكون يناءا خاطئـا وعميـو فأنـف

يــو. وألىميــة  ضــمن ســبلمة الفيــم ويقائــو واالحخفــاظلمحصــول عمــى فيــم ســميم يخطمــب أســاليب خــدريس خ
ســاعد خ  ألنيــاالدراســة  فقــد رأت الياحثـة األىميــة الممحــة ليـذه واعخمــادا عمــى مـا ســيق الدراســة موضـوع 

 .مدرسي المادة عمى خشخيص المفاىيم واسخخدام أساليب ونماذج خدريسية لخعديميا يالصورة الصحيحة
   

 :مشكمة الدراسة    2.1
يشــك ل خعمــيم العمــوم ثقافـــة أساســـية لمطميـــة جمـــيعيم، ليصـــيحوا قــادرين عمــى فيــم العمــوم وخعمميــا، عنــدما 

يـالرغم يعمـل عمـى اعـدادىم لمحيـاة ،و  والذي موب المناســب وفــي الوقــت المناســبخقد م ليم يميارة وياألس
من أن المعرفة العممية خقد م لجميع الطمية فـي آن واحد إال أنو ال يخعمم الجميع ينفس الطريقة وال يمخمـك 

ي المفيــــوم الواحــــد ولـــذلك ريمــــا يكــــون ىنــــاك خفــــاوت لــــد  الطميــــة فــــ ،القـــدرة عمـــى الـــخعممالجميــــع نفــــس 
مــن و  وعميــو .يالخحصــيل المعرفــي والخحصــيل المدرســوقصـــور مخـــدرج ممـــا يـــنعكس ىـــذا القصــور فــي 

دراســة الياحثــة و عمميــا فــي مجــال الخرييــة و الخعمــيم كمعممــة عمــوم يديمــة، الحظــت الياحثــة وجــود خــبلل 
لخــدريس خــدعو إلــي اكخشــاف ىــذه أخطــاء مفاىيميــة خخحــدث عنيــا الدراســات، وأن األســاليب الحديثــة فــي ا

 المفاىيم لد  الطمية قيل اليدء في خدريسيم مفاىيم جديدة.
 لد  طمية الصف العاشر في العموم. راسة لمخعرف عمى األخطاء المفاىيميةومن ىنا جاءت ىذه الد
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 :الدراسةأىداف  7.4

يـــة الصـــف العاشـــر فـــي العمـــوم لــد  طم المفاىيميـــة فـــي األخطـــاء إلــىىــدفت ىـــذه الدراســـة إلـــى الخعـــرف 
 يــاخخبلف الجــنس  األخطــاءكانــت خخخمــف ىــذه  إذاكمــا وىــدفت إلــى  معرفــة فيمــا  .مديريــة شــمال الخميــل
 ومسخو  الخحصيل. 

 

 :الدراسة أسئمة 8.4
 ويصورة محددة سخحاول الدراسة اإلجاية عن األسئمة الخالية:

ة الصـف العاشـر فـي مديريـة شـمال المفاىميـة فـي مـادة العمـوم لـدى طمبـ األخطـاءما السؤال األول: 
 الخميل؟

 
المفاىيمية في العموم لدى طمبة الصف العاشر في مديرية شمال  األخطاءىل تختمف السؤال الثاني: 

 ؟باختالف الجنس )ذكر، أنثى( الخميل
 

المفاىيميــة فــي العمــوم لــدى طمبــة الصــف العاشــر فــي مديريــة  األخطــاءىــل تختمــف الســؤال الثالــث: 
 (؟نخفض)مرتفع، متوسط، م السابق التحصيلمستوى الف باخت لشمال الخمي

 

 فرضيات الدراسة 9.4 
ليـخم فحصـيا إلـى فرضـيات صـفرية الثـاني و الثالـث قامـت الياحثـة يخحويميـا ئلجاية عـن أسـئمة الدراسـة ل

  ) :α ≥0.05 عند مسخو  الداللة 
االخطـاء فـي  )α 0.05 ≥داللـة )الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مسـتوى ال

 .تعزى إلى الجنس العموم لدى طمبة الصف العاشر في مديرية شمال الخميل المفاىيمية في
  

 األخطـاءفـي  )α 0.05 ≥عند مسـتوى الداللـة ) إحصائية: ال توجد فروق ذات داللة الفرضية الثانية
صـيل التحمستوى إلى تعزى  لخميلالعموم لدى طمبة الصف العاشر في مديرية شمال ا المفاىيمية في

 .(نخفضم ،)مرتفع ،متوسط السابق
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 أىمية الدراسة:  4.:
موضوع االخطاء المفاىيمية عمى حد  خنيثق أىمية ىذه الدراسة من المنطمقات الخالية قمة الدراسات في

وع ، الطمية في ىذا الموض عمم الياحثة في مديرية شمال الخميل. ومحاولة الوقوف عمى مقدار ضعف
طوير وخحسين اسخراخيجيات خبلل خ ومحاولة وضع االقخراحات المناسية لعبلج ىذا الضعف من

 لمعالجة ىذا الضعف.

 :أنيا في سةوخظير أىمية ىذه الدرا
 فيد المعممـين فـي الخعـرف عمـى المفـاىيم اليديمـة  ومراعاخيـا عنـد اإلعـداد و الخخطـيط لخعمـيم ىـذه خقد  -

 المفاىيم.
 عي المناىت في االىخمام يخوضي  المفاىيم المخخمفة أثناء خأليف الكخب المخخمفة.قد خفيد واض -
 خدريس مفاىيم مخخمفة يطرق حديثة و الحد من خمك المفاىيم الخاطئة.قد خفخ  آفاق جديدة  -
 

  حدود الدراسة: ..7
 سخخحدد ىذه الدراسة يالمحددات الخالية:

 الحدود الزمانية: 
 م(2015 – 2016اسة في خطييقيا خبلل العام الدراسي سخقخصر حدود ىذه الدر 

 
 الحدود المكانية:

ناثا. 91مدارس شمال الخميل والخي خكونت من    مدرسة ذكورا وا 
 

  الحدود المفاىيمية واإلجرائية:
اقخصــرت حــدود ىــذه الدراســة عمــى المفــاىيم والمصــطمحات اإلجرائيــة الــواردة فييــا وكــذلك عمــى األدوات 

 يا.المسخخدمة في
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 مصطمحات الدراسة ..8
 

ــة لــيعض المفــاىيم  المفاىيميــة: األخطــاء ىــي أنماطــا مــن المعخقــدات خظيــر عمــى شــكل خصــورات يديم
العمميـــة وىـــذه الخصـــورات خخخمـــف فـــي الغالـــب يشـــكل واضـــ  عـــن الـــرؤ  المخعـــارف عمييـــا عمميـــا لخمـــك 

 (.2008المفاىيم األسمر،
 

فــــي النظــــام الخريــــوي  األساســــية( مــــن المرحمــــة راألخيىــــو المســــخو  العاشــــر  طمبــــة الصــــف العاشــــر:
 الفمسطيني.
خصـنيف مســخو  الخحصـيل إلــي فــي  عميـو االعخمــادخـم  الـذي وىـو المســخو  :الســابق التحصــيلمسـتوى 

 ثبلث مسخويات وىي  مرخفع، مخوسط، منخفض(، حيث خم االعخماد في الخصنيف عمى:
 (80 – 100مرخفع الخحصيل: 
 (60 – 79مخوسط الخحصيل: 

 فأقل(  59لخحصيل: منخفض ا
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9 
 

 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 :المفاىيمية األخطاءمفيوم 
 : عمميةالمفاىيم الأوال: 

مجموعـــة مـــن الخعميمـــات أو الحـــوادث أو الرمـــوز الخاصـــة الخـــي خجمـــع معـــا عمـــى أســـاس خصائصـــيا 
 (.2001  زيخون،ىا من المجموعات واألصناف األخر المشخركة والخي خميزىا عن غير 

ىــو االســم أو المصــطم  أو الرمــز ت لمعمميــة العقميــة الســايق ذكرىــا والمفيــوم العممــي مــن حيــث كونــو نــاخ
ظـــات أو يعطـــي لمجموعـــة الصـــفات أو الحقـــائق أو الخصـــائص المشـــخركة أو العديـــد مـــن المبلح الـــذي

 .(2002 يعارة،مجموعة المعمومات المنظمة
 أيسـم مفيـوم المفيـوم .. ايـو أحيانـا وكل مفيوم لـو مـدلول معـين أو خعريـف معـين يـرخيط يـو ويطمـق عم

 .أو خقريريا    نى قد يكون وصفيا   المعنى الدال عمى المفيوم وىذا المع
ممين أو لـم : وىي خمك المفاىيم الخي يسخخدم في خعريفيا كممات غير مألوفة لممخعمـفـاىـيـم صـعية الـخـعـمم

. أو يمعنـى أدق ىــي الذىنيـة الميذولـة فـي خعمميــا أكيـرويالخـالي خكـون الطاقــة  خمـر فـي خيـرخيم مــن قيـل
  .(2001ب مخطميات خعمميا  زيخون،خمك المفاىيم الخي لم يسيق لممخعمم أن درس أو أكخس

  
 : وأىميتياالمفاىيم العممية 

خساعد المفاىيم الخبلميذ عمى الخعامل يفاعميـة أيضـا مـع المشـكبلت الطييعيـة واالجخماعيـة لمييئـة، وذلـك 
عن طريق خخفيفيا لؤلجزاء الخي يمكن الخحكم ييا، وىنـا خسـاعدنا المفـاىيم عمـى خسـييل وخنظـيم عـدد ال 

المبلحظات، أو المدركات الحسية، إنيا خقمل من ضرورة إعادة الخعمم، فما إن يخعمم الخمميـذ  يحصى من
المفيــوم حخــى يســخطيع خطييقــو مــرات ومــرات فــي عــدد كييــر مــن المواقــف الخعميميــة المخشــايية  الخعمــيم( 

انخقـال  دون الحاجة إلى خعممو من جديد. وخساىم المفاىيم كذلك في حل يعض صعويات الـخعمم، خـبلل
الخبلميذ مـن صـف إلـى آخـر، أو مـن مسـخو  خعميمـي إلـى آخـر، فمـا يـأخي أوال يخـدم كنقطـة ارخكـاز لمـا 
ســيأخي يعــد ذلــك. وخقــدم المفــاىيم وجيــة نظــر واحــدة لمحقيقــة أو الواقــع أيضــا، وىــي خســخخدم فــي الغالــب 
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ور يـدونيا، وفـوق ذلـك لكي خحدد لنا عالمنا الذي نعـيش فيـو، حيـث ال نسـخطيع أن نفكـر، أو نـدرك األمـ
ال نســخطيع االخصــال يــا خرين، أو إقامــة مجخمــع ســميم، أو إنجــاز النشــاطات المخخمفــة فــي غيــاب ىــذه 
         المفــــاىيم، إذ يخميــــز اإلنســــان عــــن غيــــره مــــن الكائنــــات الحيــــة يالقــــدرة عمــــى فيــــم المفــــاىيم واســــخخداميا

 .(2001،الخالدي  
 

 نيا:وتظير أىمية المفاىيم العممية في أ
 خحقق  الخواصل يين المشخغمين يين العمم ودراسخو. -.
 خخخزل الكم اليائل من الحقائق. -2
 خسيم  في يناء القوانين والميادئ والنظريات. -3
لمييئة عن طريق  واالجخماعيةخساعده الطبلب عمى الخعامل يفاعمية مع المشكبلت الطييعية  -4

 خحكم فييا.خجزئخيا إلى مجموعة من األجزاء يمكن ال
خقمل الحاجة إلى إعادة الخعميم فالمفاىيم الخي يخعمميا الطالب يطيقيا، ويسخخدميا عدة مرات في  -5

 العديد من المواقف الخعميمية دون الحاجة إلى خعمميا من جديد.
 خساعد في الحد من صعويات الخعمم عند انخقال الطالب من مرحمة إلى أخر . -6
 عمومات المخخمفة.خساعد  في خنظيم الم -7
 خساعد عمى خنظيم الخيرات الخعميمية. -8
خساعد في اليحث عن معمومات وخيرات إضافية وخنظيم ما خعممو الطبلب في أنماط معينة خسم   -9

 ليم يالخنيؤ يالعبلقات المخطورة.
 خساعد المخعمم في خسييل عمميخي الخعمم والخعميم. -1.
 م طييعة العمم.خساعد المعمم والمخعمم عمى في -..
 خساعد المفاىيم في الخعمم ذو المعنى. -2.
 (2011 صال ،خزود المفاىيم المخعمم يمعظم أساسيات الخفكير. -3.
 

 في أن: يضاوتنبع أىمية المفاىيم العممية أ
المفاىيم الرئيسية أكثر ثياخـا ويالخـالي أقـل عرضـة لمخغيـر مـن المعمومـات القائمـة عمـى مجموعـة مـن  -1

والمعمومــات المحــدودة، ألن المفــاىيم الرئيســية خــريط يــين الحقــائق والخفصــيبلت الكثيــرة وخوضــ   الحقــائق
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العبلقــات القائمــة يينيــا كمــا خســم  أيضــا يــالريط يــين مجموعــات مــن األشــياء واألحــداث والظــواىر وىــذا 
  يساعد الخبلميذ عمى زيادة فيميم لمادة عموم الطييعة والحياة.

ئيسـية عــددا كييـرا مـن األشــياء واألحـداث والظـواىر فـي الييئــة وخجمـع يينيـا فــي خصـنف المفـاىيم الر  -2
مجموعــات أو فئــات خســاعد عمــى الخقميــل مــن خعقــد الييئــة وســيولة دراســة الخبلميــذ لمكوناخيــا وظواىرىــا 

 المخخمفة.
مــن دوافعيــم خـؤدي دراســة المفـاىيم الرئيســية إلـى زيــادة اىخمـام الخبلميــذ يمـادة العمــوم كمـا خزيــد عـادة  -3

لخعمميا وحفز اليعض منيم إلى الخعمق في دراسخيا والخخصص فييا كما خؤدي دراسة المفاىيم الرئيسية 
إلى زيادة قدرة الخبلميذ عمـى اسـخخدام وظـائف العمـم الرئيسـية والخـي خخمثـل فـي الخفسـير والـخحكم والخنيـؤ، 

 شياء جديدة وخعميا.وعمى الخخطيط ألنواع من النشاط العممي يؤدي إلى إكخشافيم أل
 .(2009 الحيمة،خيسيط طرق خعممنا -4
 

 :(2001 زيخون،( فخخمثل أىمية المفاىيم فيما يميBrunerأما من وجية نظر يرونر  
 أنيا خشكل األساس الينائي لممادة الخعميمية وأساليب الخفكير المرخيطة ييا. -
 نشأ فيو الفرد. أنيا خعكس في العادة الثقافة أو اإلطار الثقافي الذي -
أن الفرد يقوم يعممية إسخدخال الصور والرموز الموجودة في ثقافخو والخي خينى عمـى المفـاىيم السـائدة  -

 .        الخي خشكل النمو المعرفي لمفرد كما وكيفا مما ينعكس عمى خصائص اليناء المعرفي لو
يــار وظيفيــة المعمومــات فيــي خســاعد يخرخــب عمــى كــل مــا خقــدم أن يحقــق دراســة المفــاىيم الرئيســية مع -

الخبلميذ عمى فيم وخفسير كثير من األشياء الخي خثير انخياىيم في الييئة والخي يمكن أن يسـخجييوا إلييـا 
 أي يخعممونيا كما أنيا خزيد من قدراخيم عمى إسخخدام المعمومات في موقف حل المشكبلت.

لمفـــاىيم الرئيســـية خـــوفر أساســـا الخخيـــار خيـــرات وفـــي مجـــال الخخطـــيط لممنـــاىت وينـــاء وحـــداخيا فـــإن ا -
 ومواقف الخعمم وخنظيميا ويالخالي فيي خخدم كخيوط أساسية في النسيت العام لممنيت.

خســم  يــالريط والخنظــيم يــين مجموعــات الحقــائق فمــن المفــاىيم الحســية يمكــن أن خــرخيط ىــذه الحقــائق  -
نيــا، وييــذا ال خصــي  معارفنــا مجــرد جزئيــات والظــواىر فــي مجموعــات يحيــث يمكــن إدراك العبلقــات يي

 (2004 الزعيي، مخناثرة يل خنظم في مجموعات مخرايطة.
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 خـصـائـص المـفـاىيم العممية :
نوع من الرمزية خخمثل ، وىي فكار يمخمكيا مجموعو من األفرادالمفاىيم عيارة عن مجموعو من األ  -.

. وكمما كان ىؤالء األفـراد قـادرين عمـى نقـل أفكـارىم فكاردالت، والنماذج، ورموز األ، والمعافي الكممات
 .ذه المفاىيملآلخرين من خبلل الرموز زاد فيم ى

ا المخخمفة السـايق عرضـيا. ، ولكن المفيوم الواحد قد يعرف من الزوايمدلوالت المفاىيم ليست ثايخة -2
 :مـثـال

 .: درجة الحرارة  لجسم ما (المفيوم
ة ياألشياء أو الظواىر أو الحقائق وىي خمخيص لمخيرة وىي خساعدنا لخعامل مع المفاىيم ناخت الخير  -3

  .الكثير من الحقائق
دراك  -4 المفــاىيم قــد خنــخت أيضــا   مــن الخفكيــر المجــرد وقــد يكــون ىــذا الخفكيــر نــاخت لمعديــد الخيــرات وا 

 .ا ثم الخوصل إلى خعميم معين منياالعبلقات ييني
، وقد خنخت مفاىيم أكير من عبلقات المفـاىيم ييعضـيا قة الحقائق ييعضياقد خنخت من عبلالمفاىيم  -5

 لمفيومي .ا لحالة اإلطاروخسمى في ىذه ا
ليست مدلوالت المفاىيم صور   فوخوغرافيو ( لمواقع ولكنيا خمثل صـورخنا نحـن عـن ىـذا الواقـع أو   -6
 .(2004  القادري،نى آخر خمثل رؤيخنا ليذا الواقعيمع
 

 مفاىيم في تعميم العموم:أىمية ال
 .يين المشخغمين يين العمم ودراسخوخحقق  الخواصل  -.
 خخخزل الكم اليائل من الحقائق. -2
 .ناء القوانين والميادئ والنظرياتخسيم  في ي -3
خســـاعده الطـــبلب عمـــى الخعامـــل يفاعميـــة مـــع المشـــكبلت الطييعيـــة واالجخماعيـــة لمييئـــة عـــن طريـــق  -4

 .من األجزاء يمكن الخحكم فييا وعةخجزئخيا إلى مجم
، ويسـخخدميا عـدة مـرات فـي اىيم الخي يخعمميـا الطالـب يطيقيـاخقمل الحاجة إلى إعادة الخعميم فالمف  -5

 .ة دون الحاجة إلى خعمميا من جديدالعديد من المواقف الخعميمي
 خساعد في الحد من صعويات الخعمم عند انخقال الطالب من مرحمة إلى أخر . -6
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أنمـــاط معينـــة    خســـاعد فـــي اليحـــث عـــن معمومـــات وخيـــرات إضـــافية وخنظـــيم مـــا خعممـــو الطـــبلب فـــي  -7
 .(2002،العطار خسم  ليم يالخنيؤ

 
 األخطاء المفاىيمية: ثانيا:

ــأثر يــالخيرات االجخماعيــة و العمميــة الســايقة فيكــون المخعممــون  إن عمميــة ينــاء المفــاىيم لــد  الطميــة خخ
ظير عمى شكل خصورات يديمة ليعض المفاىيم العممية وىـذه الخصـورات خخخمـف أنماطا من المعخقدات خ

 (.2008في الغالب يشكل واض  عن الرؤ  المخعارف عمييا عمميا لخمك المفاىيم األسمر،
 

وقـــد أطمـــق العممـــاء عمـــى ىـــذه المفـــاىيم عـــدة مســـميات منيـــا الخصـــورات الخطـــأ و الخصـــورات القيميـــة و 
ىيم الخطأ واالسخدالل العفوي وقـد كـان االخخيـار و االخفـاق لمصـطم  األخطـاء واألفكار الخاطئة  والمفا

 المفاىيمية.
وقد يخمسك المخعمم ييذه المفاىيم الخطأ لمفاىيم عمميـة ألنيـا خعطيـو خفسـيرات خيـدو منطقيـة يالنسـية لـو، 

م مـن خعـارض ذلك ألنيا خعطيو خوافقا مع خصوره المعرفـي الـذي خشـكل لديـو عـن العـالم حولـو عمـى الـرغ
 ، ىذه الخصورات اليديمة في الكثير من األحيان مع الخصور العممي الـذي يقـرره العممـاء لخفسـير الظـواىر

وخزداد المشكمة خعقيدا حين خصـي  خمـك الخصـورات عميقـة الجـذور فخشـكل عوامـل مقاومـة لمـخعمم ومعيقـة 
 (.2002 السيد،كخساب المفاىيم العممية الصحيحةال
 

  المفاىيمية) التصورات البديمة(: مفيوم األخطاء
 ىي مفاىيم وأفكار الخبلميذ واسخجاياخيم حول المفاىيم العممية والخي خكـون المفاىيمية: األخطاء"

 غير دقيقة أو خطأ أو مخخمطة ومشوشة وخخعارض جزئيا أو كميـا مـع المفـاىيم العمميـة المقيولـة
 .(2002 عيداليادي،من المخخصصين في خدريس العموم "

 ــــو المخخصصــــون فــــي  خصــــورات ليــــا معنــــى عنــــد الطــــبلب يخــــالف المعنــــى العممــــي الــــذي يقيم
 (.1993المجال حسن،

  الخصورات اليديمة: خصورات و معارف في الينية المعرفية لمخبلميذ ال خخفق مع المعرفـة المقيولـة
 (.2000عمميا، وال خمكنيم من شرح و اسخقصاء الظواىر العممية يطريقة صحيحة عيده، 
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 لفيــم الخــاطم لممفــاىيم: افخــراض المــخعمم يشــكل خــاطم أن واحــدا مــن الصــفات المخغــايرة ىــي ا
صفة حيوية و نخيجة لذلك فأنو يعين يشكل خاطم أمثمة ليست ليا ىذه الصفة عمى أنيا أمثمـة 

  (.1993خنسون،و غير أمثمة ليا ىذه الصفة عمى أنيا أمثمة 
 اليديمة : خصوراتال أوالفيم الخطأ  أن أي

مـع  المـرور يخيـرات حياخيـة او خعميميـةخفسير غير مقيول ولـيس يالضـرورة خطـأ يقدمـو المـخعمم نخيجـة 
خخفق مع خصـور المـخعمم المعرفـي الـذي خشـكل لديـو  إنيا إالالعمماء  إليوغير مخفقة مع ما خوصل  أنيا

 .(2004عن العالم القادري،
 

 :  في العموم المفاىيم الخاطئة 

 لماء ألنيا أخف من الماء.األجسام خعوم في ا -.

 يٍ تخاس ياء.  خحخوي الفقاقيع في المياه الخي خغمي عمى "ىواء" أو "أوكسجين" أو "ال شيء" يدال -2

 ال يدور القمر حول محوره عندما يدور حول األرض. -3

مراحـــل القمـــر خســـيييا الظـــبلل الممقيـــة عمـــى ســـط  القمـــر مـــن خـــبلل أجســـام أخـــر  فـــي النظـــام  -4
 الشمسي.

 ل يعد األرض عن الشمس.يسيب الفصو  -5

 النشوء مجرد نظرية ألنيا لم خثيت يعد. -6

 عاشت الديناصورات واإلنسان ورجال المغاور في نفس الوقت. -7

 اإلنسان مسؤول عن انقراض الديناصورات. -8

 الطاقة والقوة ليما نفس المعنى. العيارخين -9

 .(2001 زيخون،يوجد كيرياء في داخل اليطاريات -1.
  

 : المفاىيمية األخطاءرف عمى التع أساليبومن  
o الخصنيف الحر.  
o الخداعي الحر  الخرائط المفاىيمية.  

o خحميل يناء المفيوم. 

o طريقة جوين. 
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o االخخيارات القيمية. 

o مالرس. 

o عخيدية.المقايمة اإل  

o عرض، أالحظ، أفسرأطريقة: ) المناقشة الصفية.  

o مفردات االخخيار من مخعدد مفخوحة النياية. 

o طية لدوائر المفيومالرسوم الخخطي.  

o 2004،نالفرا رالمحاكاة يالكمييوخ). 

 
 المفاىيمية: األخطاء أسباب

المحخو  العممي والصور والرسوم واألشكال الخي خقدم يكخب العموم قد خكون غير دقيقة  أو ناقصـة  -.
 .أو مشوىة

 .المعممون -2
 .أسموب الخدريس -3
 .سية يصورة منظمةعدم خجريب نماذج خدري -4
 .دم ييا العموم في الكخب والمراجعالطريقة الخي خق -5
 .لمفاىيم يالخجريدات الرياضية فقطالخعيير عن يعض ا -6
 .اعخقاد ضرورة إنياء المنيت وخغطيخو -7
.   الخنـاقض الحاصـل يـين المغـة العامـة لمطـبلب والمغـة ائعة في الييئة الخي يعيشـون فييـاالمغة الش  -8

 .العممية لممعممين (
 .ثقافة والييئة في خصورات األفرادخؤثر ال  -9

عــن  الظــواىر والعــالم  خيــرات الخبلميــذ الشخصــية المحــدودة وخكــوين األينيــة والمخططــات العقميــة -1.
 .المحيط ييم

   الخناقضــــات الحاصــــمة يــــين طييعــــة وجــــود المفيــــوم عنــــد الطــــبلب وطييعــــة وجــــودة لــــد  العممــــاء -..
 .(2001 زيخون،
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 -:لطمبةالمفاىيمية لدى ا األخطاءمى أىمية التعرف ع
 أن صعوية يعض المفاىيم عمى الخبلميذ خسيب عندىم خمطا يعوق خعمميا. -.
يمكن خغيير المفاىيم الخطأ أو اليديمة   ليست يالضرورة خطأ ( إلى مفاىيم عممية يعمـل محـاوالت  -2

ميـة االنخقـال مـن المفيـوم الخطـأ مقصودة واسخخدام اسخراخيجيات ونماذج خدريس حديثة لخسييل إخمـام عم
 (.2004  القادري،وم العممي الصحي أو اليديل إلى المفي

 
  :المفاىيمية لدى الطالب األخطاءساليب لمكشف عن ىناك أو 

اليد من اسخكشاف خصورات المخعممين الخي يحممونيا حـول المواضـيع المخخمفـة وكـذلك مـد  ثيـات ىـذه 
مــن اســخخدام طــرق خقيــيم ، وانــو اليــد طــور، يمــا يخوافــق والخصــور الســميمالخصــورات وقايميخيــا لمخغييــر والخ

ـــق يالمفـــاىيم الخـــي يدرســـونيامخطـــورة خقـــيس مســـخو  الخطـــور والفيـــم العممـــي لـــد  المخعممـــين يمـــ ، ا يخعم
 :اليديمة الخصوراتخمك ولمخعامل مع الخصورات الخي يحمميا المخعممون فإنو من الضروري كشف 

 .والخحريرية االخخيارات الشفوية -
ــــة – ــــارات القيمي ــــارا خشخيصــــيااالخخي ــــل اخخي ــــاىيم  : وىــــي خخمث ــــة يغــــرض كشــــف المف ــــيجــــر  لمطمي ي الخ

  .يمخمكونيا
اسخخدام المقايمة اإلكمينيكية    العيادية  ( مع األطفال   المرحمة االيخدائيـة ( لخشـخيص أنمـاط الفيـم  -

 ويعمميا إجايخويعرض الطالب  إذردي الخطأ لدييم  وخسخخدم ىذه الطريقة االسخجواب يشكل ف
 (: Classroom Discussionالمناقشة الصفية    -

 .(2001ييجت،  ا راءحول مفيوم ما ويناقشو زمبلئو في خمك  آرائوحيث ييين الطالب 
 

 :المفاىيمية األخطاءاستراتيجيات تعديل 
مــن ىــذه و  يــوم يطريقــة خاطئــةايقة  قــدمت المفخخكــون المفــاىيم الخاطئــة لــد  الطــبلب نخيجــة خيــرات ســ

، الخمط يين المفـاىيم الداللة المفظية لممفيوم العممي : النقص في الخعريف أواألخطاء في خقديم المفيوم
 .ية والمصطمحات العممية المخقارية، الخسرع في الخعميمالعمم
اطئــة وذلــك يجــب أوال وقايــة الطــبلب مــن خكــون مفــاىيم جديــدة خخصــحي   وخعــديل المفــاىيم الخاطئــة ول

ياليعــد عــن الطريقــة الخقميديــة فــي خــدريس العمــوم واســخخدام األســاليب الحديثــة فــي الخــدريس والخــي خســاعد 
الطـــبلب عمـــى خكـــوين المفـــاىيم الصـــحيحة يأنفســـيم مـــع الخأكيـــد عمـــى أنشـــطة الـــخعمم الحســـية واســـخخدام 
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رات الخاطئـة فـي المفـاىيم صـو الوسائل المعينة وخنوع األمثمة عمى المفاىيم مما يقمل مـن حـدوث ىـذه الخ
 .(2002العممية يعارة ،

 :أما المفاىيم الخاطئة الموجودة عند الطبلب فيمكن خصحيحيا يإخياع الخطوات الخالية
ك كثيــرة منيــا االخخيــارات القيميــة، المناقشــات . ووســائل ذلــالمفــاىيم الخاطئــة عنــد المخعممــين حصــر  -.

 .لخداعي الحر، خحميل يناء المفيومخرائط المفاىيم، طريقة جوين، ا ،الصفية
اخيجيات نمـاذج الخغيـر وذلـك عـن طريـق اسـخخدام اسـخر عمـى خصـحي  ىـذه المفـاىيم الخاطئـة نعمل   -2

 .المفاىيمي مثل نموذج يوسنر ونموذج سخييانز
ر اليــديل و يخطمــب خعــديل الخصــورات اليديمــة الوصــول يالطالــب إلــى مرحمــة عــدم القناعــة مــا يــين الخصــو 

 ، ويحدث خناقض معرفي يين المفيومين.وم العممي الصحي والمفي
 

خوجــد العديــد مــن الطــرق واالســخراخيجيات الخــي يســخطيع المعمــم اســخخداميا فــي معالجــة وخصــحي  مفــاىيم 
 :العممية الخاطئة اليديمة( ومنيا الطبلب

خماعـات مـع مـوجيي عقـد اج األسئمة الشفوية والمقايبلت اإلكمينيكيـة مـع الطـبلب يمكن لممعمم اسخخدام:
كونــــــة لــــــد  الطــــــبلب عمــــــى المراجــــــع المخخمفــــــة الخــــــي خكشــــــف لــــــو المفــــــاىيم المخ االطــــــبلعو  .العمــــــوم

 .(2002 عيداليادي،
 

 :لدى الطالب عن المفاىيم العمميةاألخطاء المفاىيمية استراتيجيات وطرق تصويب 
عمــى االســخنياط فــي مــد : يمكــن اســخخدام نمــوذج ميــرل وخنيســون  والــذي يعخنمــوذج ميــرل وخنيســون – .

 :نماط الفيم الخطأ الخطوات ا خية، ويخطمب اسخخدام ىذا  النموذج  في عبلج أخدريس المفاىيم
 .الفيم الخطأ أنماطعرض  -
 .خقديم المفيوم العممي الصحي  -
 .إنماء وخوسيع المعنى األصمي لممفيوم -
 (2001 نشوان،.ماط الصحيحةالخدريب اإلسخجوايي لخدريب الطبلب عمى الخمييز يين األن -
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 :األخطاء المفاىيمية أنماطو  أنواع
 .الخعميم الناقص لممفيوم -
 .الخمط يين المفاىيم العممية لؤللفاظ -
 .الخمط يين المفاىيم المخقايمة لؤللفاظ -
 .في خعميم المفيوم اإلفراط  -
 القصور في خطييق المفيوم في مواقف جديدة.  -

المعرفــي يــين أنمــاط الفيــم  لممفيــوم يــؤدي ذلــك إلــى حــدوث نــوع مــن الخعــارض وعــرض األنمــاط الخطــأ
وأنمــاط الفيــم الصــحي  يطريقــة مياشــرة ممــا يــؤدي إلــى حــدوث نــوع مــن الصــراع المعرفــي لــد   الخطــأ

 .ين األخيرخين من النموذجخالمرحميدفعو إلى خطوير معموماخو ويساعد في ذلك  دالمخعمم ، مما
الخشيييات العممية فـي خصـويب أنمـاط الفيـم الخطـأ  أسموب: يخم اسخخدام لعمميةموب الخشيييات اأس –2

 وفق الخطوات ا خية:
 .الخشخيصي يارخاالخالفيم الخطأ لد  الطبلب في  أنماطخحديد   -
وىـي مواقـف خعميميـة خشـييييو حسـية مـن خـارج الـدرس و مشـايو لمخصـورات العمميـة  :خحديد المثيخـات -

 .الصحيحة
الطبلب ييذه المواقف والخأكد من اقخناعيم ييا مما يكون لدييم خنافرا معرفيا يين ىذه المواقف  خزويد  -

 .الفيم الخطأ لدييم أنماطالحسية ويين 
وىــي مواقــف خســاعد الطــبلب فــي إدراك أوجــو الشــيو يــين المثيخــات  الرايطــةخزويــد الطــبلب يــالمواقف  -

 .ن إلى أنماط الفيم العممي الصحي يخوصل المخعممو  كلوأنماط الفيم الصحيحة المراد خكوينيا ويذ
وراء المعرفــــة واليرمجيــــات الخعميميــــة المخصصــــة  المناقشــــة والعــــروض العمميــــة واســــخراخيجيات مــــا – 3

 .لمخصويب
ريــط الطالــب لمجــانيين المفيــومي والعممــي ( المعرفــي: مبلحظــة المعمــم  Vنمــوذج الشــكل ســيعو    – 4

 وعبلقخيا يالسؤال الرئيسي.
 أســئمة، عمميــة اليديمــة  اخخيــار مــن مخعــدد: اخخيــار الخصــورات المــوذج "كموزمــاير" لخعمــيم المفــاىيمن -5

 (.أسئمة ذات النصفين ،مفخوحة النياية
 نموذج الخعمم الينائي المناقشة في الفصل واسخخدام األسئمة المفخوحة. - 6
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، احدىما قديم في الينـاء فيوم معينناقض واضطراب خصورين لمخالخعارض المفاىيمي:  إسخراخيجية -7
ما يدرك الطالب ، ويخم حل ىذا الخناقض عندجديد يمثل الخصور العممي السميم واألخرالمعرفي لمطالب 
 .خطأ الموجود لديو

ويخمخص ىذا النموذج في اسخيدال الفيم العممي السميم يـالفيم الخطـأ الخغيير المفيومي:  إسخراخيجية -8
 :وفق المراحل ا خيةلمخعمم  وذلك لد  ا

 .اسخكشاف أنماط الفيم لد  المخعمم -
سخراخيجية من أسموباسخخدام  -  .اسية لخقديم الفيم العممي الصحي المعالجة وا 
 .(2003ديد يريطو يواقع الطالب سبلمة،خدعيم المفيوم الج -
 

 : جو التالميذكيفية التعرف عمى أخطاء التعمم التي توا
 : رف عمى أخطاء الخعمم أىميال لمخعخسخخدم عدة وسائ

االســـخعداد لمقــراءة   ة مــع اخخيــارات االســخعداد الدراســي، مثــل اخخيـــارخطييــق اخخيــارات خشخيصــية مقننــ-.
 .لقياس القدرات المخصمة يميارة القراءة

خطييق االخخيارات الخاصة يالخقويم الخكويني فخظيـر أخطـاء لـد  الخبلميـذ وخصـح  اإلجايــات حيـث -2
، والخبلميذ الذين ال يسخجييون وخرد إلى الخبلميذ كخغذية راجعة .جايات الصحيحة محل الخطأخوضع اإل

  .ليذه الخغذية الراجعة يخطمب األمر اليحث عن مصدر أخطاء الخعمم لدييم ياسخخدام اخخيار خشخيصي
 .في اخخيارات الخحصيل العادية اخخياريوخحميل إجايات الخبلميذ عن كل مفردة -3
 .الخاطم ذ عـن أسـياب الخصـورة مطولة مع عدد كيير من الخبلميـاء مقايبلت شخصيإجر -4
اء الــخعمم مبلحظــات المعممــين ذوي الخيــرة لــخعمم خبلميــذىم ىــي المصــدر الرئيســي لمكشــف عـــن أخطـــ-5

نــة ، وســـائل المبلحظــة الممكـادة، االخخيــارات الخحريريـــة المعخــياســخخدام وســائل مخنوعــة: األســئمة الشــفيية
 .(2003 سبلمة،
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  :الدراسات السابقة 2.2
 
ثــر النمــوذج فرايــر فــي خصــحي  األخطــاء الشــائعة لــد  أإلــى معرفــة  ىــدفت  يدراســة (2014حســن) قــام

طاليــات الصـــف الثـــاني المخوســـط فـــي المفـــاىيم الكيميائيـــة، واقخصـــر ىـــذا اليحـــث عمـــى طاليـــات الصـــف 
الخايعـة لممـدارس الصـياحية مركـز محافظـة يايـل  الحمـة(. الثاني المخوسط من مخوسطة أم القر  لمينـات 

، وشـــممت الفصــول الــواردة فييـــا المفــاىيم الكيميائيـــة (2011-2001 فــي الفصــل الدراســـي األول لمعــام 
، المـــادة، الخفاعـــل كيميـــائي الخـــي ينـــخت فييـــا الخطـــأ لـــد  الطاليـــات  الكيميـــاء عنـــد العـــرب، المـــادة، ينـــاء

( فقـره مـن 71ماء(، وألغراض الدراسة خم يناء اخخيـار خحصـيمي يخكـون مـن  األوكسجين الييدروجين وال
نـوع االخخيـار مــن مخعـدد ويــاريع يـدائل. وقــد أظيـرت نخــائت الدراسـة وجــود فـرق ذي داللــة إحصـائية يــين 
مخوســـط درجـــات المجموعــــة الخجريييـــة البلخـــي درســــن عمـــى وفـــق النمــــوذج فرايـــر الخعميمـــي والمجموعــــة 

 .خيادية في خصحي  األخطاء الشائعةرن يالطريقة االعالضايطة البلخي د
  

إلي خقصي أثـر اسـخخدام نمـوذج الـخعمم الينـائي عمـى خعـديل  ىدفت ىذه الخي (2014)دراسة مسعفأما 
 ((51المفاىيم اليديمة و خحصيل طاليات الصف السايع في موضوع الكثافة. وخكونت عينة الدراسة من 

األساســـي فـــي إحـــد  مـــدارس اإلنـــاث الخايعـــة لمحافظـــة رام اهلل، خـــم طاليـــة مـــن طاليـــات الصـــف الســـايع 
وخمثمـت أدوات الدراسـة فـي اخخيـار يقـيس  2014/2013 ول طيقـت الدراسـة فـي الفصـل األخعيـين، وقـد 

الخحصيل، وفقرات لخحديد المفاىيم اليديمة، كما أعدت الياحثة دليل المعمم لخدريس موضوع الكثافة وفـق 
ائي، وآخـــر لخـــدريس نفـــس الموضـــوع يالطريقـــة الخقميديـــة. أشـــارت نخـــائت الدراســـة إلـــى نمـــوذج الـــخعمم الينـــ

امــخبلك معظــم الطاليــات لمفــاىيم يديمــة حــول الكثافــة خخعمــق يـــ: أثــر الحجــم والكخمــة والــوزن والشــكل عمــى 
عمـى  الطفو، أثر كمية السائل عمى طفو األجسـام فيـو، العالقـة يـين المزوجـة والكثافـة، أثـر درجـة الحـرارة

 والضـايطة الخجريييـة المجمـوعخين يـين إحصـائية داللـة ذات وجـود فـروق الكثافة. كما أشارت النخائت إلى

 ذات فـروق وجـد كمـا الخجريييـة، المجموعـة لصـال  خعـود الكثافة لموضوع الخحصيمي اليعدي االخخيار في

 .المجموعة الخجرييية لصال  خعود الكثافة لموضوع اليعدي اليديمة المفاىيم اخخيار في داللة إحصائية
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 خغييـر عمـى مبلئمـة فيـديو مقـاطع اسـخخدام أثـر فـي ليحـثا إلـي ىـدفت الخي (2014دراسة شرباتي)وفي 

 ومقارنخيا األكاديمي وخحصيميم وخصنيفيا الحية الكائنات خنوع موضوع حول الطَّمية اليديمة مفاىيم
ميمـات ومقـاطع الفيـديو، واخخيـار لممفـاىيم اليديمـة وقد صممت األدوات المخمثمـة فـي ال .الخقميدية يالطرق

طاليـا و طاليـة، فـي ( 525 والخَّحصيل، وقد طيقت أدوات الدراسة عمى عينة الدراسة و الخي خألفت من 
 يـين إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـود لدراسـة ا نخائت أظيرت ثمان مدارس في محافظة رام اهلل و الييرة،

ايطةو  الخَّجرييية المجموعخين  خعـود وخصـنيفيا الحيـة الكائنـات خنـوع لموضـوع الخَّحصـيمي االخخيـار في الضَّ

 لصـال  اليديمـة المفـاىيم اخخيـار فـي إحصـائية داللـة ذات فـروق وجـد كمـا الخَّجريييـة، المجموعـة لصـال 

 المفـاىيمي، يـرالخَّغي مـن األكيـريالنصيب  يالثَّدييات المخعمقة اليديمة المفاىيم حظيت .الخَّجرييية المجموعة

 الحية الكائنات خنوع موضوع حول اليديمة المفاىيم من شيكة أو مفاىيمية أطر وجود النَّخائت خحميل وأظير

 .وخصنيفيا
 

إلــى معرفــة فعاليــة خــرائط المعمومــات فــي خعــديل الخصــورات  ىــدفت ىــذه يدراســة (2011الناقــة) كمــا قــام
وقـــد خــم إعــداد اخخيـــار لخشــخيص الخصـــورات  ســي.اليديمــة لمفــاىيم الضـــوء لطــبلب الصــف الثـــامن األسا

( طاليـا ، وقـد أسـفرت النخـائت عـن وجـود العديـد 64عينة الدراسـة والخـي خكونـت مـن  اليديمة وخطييقو عمى
من الخصورات اليديمة لمفاىيم الضوء واليصريات لد  الطبلب عينة اليحث وشيوع يعضيا ينسـية كييـرة 

(. وأن ىذه الخصورات اليديمة خاصة يمفـاىيم رئيسـية مثـل: 92%لدييم خصل في يعضيا إلى أكثر من 
 .انكسار الضوء( –انعكاس الضوء  – الضوء 

 
إلـــي اسخقصــاء أثــر اســخخدام اســخراخيجية الخارطــة المفاىيميــة فـــي  (2010الشــمبي) ىــدفت دراســةكمــا 

قــدرخيم عمــى  خحصــيل طميــة الصــف الخاســع لممفــاىيم العمميــة فــي مــادة األحيــاء ودافــع االنجــاز لــدييم و
( طاليـة مـن طميـة الصـف الخاسـع فــي 44( طالـب، و 66الخفكيـر اإليـداعي، وخكونـت عينـة الدراسـة مـن 

مدينة عمان، وقد أظيرت النخـائت وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي خحصـيل الطميـة ودافـع االنجـاز 
طريقـة الخـدريس، وخفـوق لدييم وقدرخيم عمى الخفكيـر اإليـداعي لصـال  المجموعـات الخجريييـة يعـز  إلـي 

إنــاث المجموعــة الخجريييــة عمــى ذكــور المجموعــة الخجريييــة فــي الخحصــيل، وخفــوق الــذكور فــي اخخيــار 
الخفكير اإليداعي ككـل وفـي ميـارة األصـالة، وكـان ىنـاك فـروق ذات داللـة احصـائية فـي دافعيـة الطميـة 

 لصال  الذكور واإلناث في المجموعات الخجرييية عمى حد سواء.
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إلي معرفة فعالية مدونة إلكخرونية في عبلج الخصـورات الخطـأ لممفـاىيم  ىدفت 2010)دراسة مطر)أما 

العمميــة لــد  طميــة الصــف الخاســع األساســي و اخجاىــاخيم نحوىــا، فــي جميــع محافظــات غــزة، ولغــرض 
يــة الدراســة قــام الياحــث ياخخيــار شــعيخين مــن شــعب الصــف الخاســع فــي مدرســة ذكــور النصــيرات اإلعداد

(، حيـــث قــام الياحــث يخحميـــل الوحــدة الثانيــة مــن كخـــاب العمــوم لمصــف الخاســـع 55عشــوائيا يمــد عــددىا 
 الفصل الدراسي األول( السخخراج قائمة المفاىيم العممية، وقـام الياحـث يينـاء مدونـة إلكخرونيـة األساسي

رات الخطـأ لمفـاىيم" وخصميميا لغرض الدراسة، وقد أظيرت نخائت الدراسة عـن وجـود العديـد مـن الخصـو 
أجيــــزة جســــم اإلنســــان" لــــد  طــــبلب عينــــة الدراســــة، وفــــي يعــــض المفــــاىيم وصــــل شــــيوعيا إلــــي أكثــــر 

ـــة و 80%مـــن  ـــين مخوســـطات الموجموعـــة الخجرييي ـــة احصـــائيا ي (، وقـــد وجـــد الياحـــث وجـــود فـــروق دال
صـــال  مخوســـطات المجموعـــة الضـــايطة فـــي اخخيـــار الخصـــورات الخطـــأ لمفـــاىيم أجيـــزة جســـم اإلنســـان ل

المجموعـة الخجريييـة، كمــا أسـفرت عـن وجــود فـرق دال إحصـائيا يــين مخوسـطات المجموعـة الخجريييــة و 
 المجموعة الضايطة لمقياس االخجاه نحو المفاىيم العممية لصال  المجموعة الخجرييية.

 
  إلــى خحديــد المفــاىيم العمميــة ذات الفيــم الخــاطم لـــد  تىـــدف يــإجراء دراســة (2010ناصــر) كمــا قــام

طبلب الصف األول المخوسط في مادة العموم، وييان أثر أنموذج درا يفر في خعديل الفيم الخاطم لد  
الطبلب. وقد اسخعمل الياحث نموذج درايفر في خعديل المفاىيم العممية الخاطئة في مادة العموم لمصف 

ن طريــق خحميــل خكونــت إجــراءات اليحــث مــن خشــخيص المفــاىيم ذات الفيــم الخــاطم عــ األول المخوســط
( 35مادة العموم العامة لمصف األول المخوسط، فقد خـم إعـداد اخخيـار خشخيصـي مـن نـوع الخكممـة شـمل 

مفيومـــا موزعـــة عمـــى الفصـــول الكخـــاب وجـــر  اســـخطبلع آراء مدرســـي لممـــادة حـــول خمـــك المفـــاىيم وخـــم 
فاعميـة االنمـوذج  وقـد أظيـرت نخـائت اليحـث ا ويـذلك خييئـت المفـاىيم لمخشـخيص ( عميي100%االخفاق 

فـي عمميــة الخغييـر والخصــحي  حيـث أظيــرت نخـائت اليحــث خفـوق المجموعــة الخجريييـة الخــي درسـت ييــذا 
األنمـوذج عمــى المجموعــة الضـايطة فــي عمميــة الخصـحي  كمــا يينــت النخـائت إن معظــم المفــاىيم العمميــة 

  الخاطئة يحصل عمييا الطبلب من الييئة المحمية.
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 الصـف طميـة معخقـدات وكفـاءة العمم طييعة فيم يين العبلقة عن دراسةParker) ،2010)ركر با ىوأجر 

 العمـم، لطييعـة فيميـم يخغيـر الطمية معخقدات كفاءة خخغير كيف لمعرفة الدراسة ىدفت العموم، في السادس

 63  ،طاليا   ( 153 ) من الدراسة عينة خكونت والعرق، الجنس ياخخبلف العمم ييعة لط فيميم يخخمف وىل

 خدريسـيم وخـم  الخجريييـة، المجموعـةيمثمـون  طاليـا   ( 90 ) و الضـايطة، المجموعـة يمثمـون مـنيم يـاطال

 أظيـرت وقـد الطميـة، فيـم خغيـر لقيـاس يعـدي واخخيار قيمي اخخيار خطييق وخم العمم، لطييعة جوانب خمسة
 خميفيـم وزاد الـذكور،  صـةوخا الطميـة لجميـع مفيـدة كانـت واضـحة خعميمـات الطميـة خـدريس أن النخـائت

   .وا سيويين واألسيان السود الطمية من قمة عدا ما العممية لممعرفة
 
  Quigley, Pongsanon, and Akerson 2010)) واكارسون بونجسانون، و كوجمي، أجرى وقد

 ليـرامتا أثنـاء العمـم طييعـة جوانـب حـول الطميـة نظـر وجيـة :سـيخعممون فـإنيم عممنـاىم إذا" يعنـوان دراسة

طميـة   من طاليا   ( 25 ) من الدراسة عينة خكونت البلصفية أو البلمنيجية الدروس الرسمية غير الخعميمية
 والجانـب واالسـخدالل، المبلحظـة : شـممت العمـم لطييعـة جوانـب سـخة خدريسـيم وخـم ،الصـف العاشـر

 يـالمجخمع يخـأثر ثقـافي أسـاس لـو العمـم أنَّ  أي الثقـافي  والجانـب خجرييـي، أسـاس لـو العمـم أي الخطييقـي 

 أنَّ  أي الموضـوعي  والجانـب ، اإليـداعي والجانـب لمخغييـر، قايمـة لكنيـا موثوقـة العمـم وحقـائق يـو، ويـؤثر

 ويمعـدل  السـيت يـوم أسـيوعا   ( 16 ) لمـدة خدريسـيم خـم وقـد خركيييـة، ينيـة ولـو خاصـة طييعـة لـو العمـم
 عمـل مـن مجـبلت خحميـل و الصـوخي، والخسـجيل و،الفيـدي خسـجيل واسـخخدم اليـوم، فـي ونصـف سـاعخين

 فـي خمطـا   الطميـة لـد  أن النخـائت أظيـرت وقـد الدراسـة، أىـداف لخحقيـق ويعديـة قيميـة ومقـايبلت الطميـة،

 الفيـم مسـخو  لكن العمم، لطييعة الطمية فيم وخطوير خحسين في ميم ا   را   دو الخأممي لمخفكير وأن المفاىيم،

 الخـي واالسـخدالل العمميـة المبلحظـات جوانـب فـي خاصة الطمية درسيا الخي العمم جوانب في مخدرجا   كان

 .اخخبلف فييا ظير
 

 قامت لدييم، الشائعة واألخطاء الثانوية، المرحمة طمية لد  العموم خعمم قصور لجوانب خحميمية دراسة وفي

 اخخيـار أوراق يخحميـل Department of Education, UK, 2009)يريطانيـا   فـي الخرييـة دائـرة

 العمـوم خعمـم فـي كييـرا   خمـبل   النخـائت أظيـرت وقـد واألحيـاء، والفيزيـاء، الكيميـاء، مياحـث فـي العامة الثانوية

 فـي خمثم ـت العمـوم فـروع مـن فـرع كـل فـي القصـور جوانـب عمـى عـدة أمثمـة النخـائت وأظيـرت الطميـة، لـد 

 وخمـط المفظيـة، ودالالخيـا المفـاىيم يـين لخمـطوا العمميـة، والمصطمحات لممفاىيم الصحي  الخعريف غياب
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 وفي األساسية، الرياضية قدراخيم في وضعف المفظ، في والمخقارية المفظ في المخقايمة المفاىيم يين واض 

 الفكـرة اسـخخبلص فـي وضعف الييانية، والرسوم الجداول قراءة في وضعف  العممية، الوحدات ت خحويبل

 الموضـوع عـن يعرفونـو مـا خـبلل مـن عمييـا الطميـة أجـاب حيـث ألسـئمة ا فيـم وعـدم الـنص، مـن العمميـة

 .السؤال يطميو ما وليس
 

دراســة حــول األخطــاء المفاىيميـــة لـــد  الطميـــة/ المعممـــين (  (Bayraktar 2009 وأجــرى بايراكتــار
ميـــــــة خخخمـــــــف يـــــــاخخبلف الجـــــــنس فـــــي خركيـــــا حـــــول مفيـــــومي القـــــوة والحركـــــــة، وىـــــــل األخطـــــــاء المفاىي

( فقــرة 29( طاليـا / معممـا ، وخـم خطييــق اخخيــار مكــون مــن  79لخعميمـي؟ وقـد شـممت العينـة  والمسـخو  ا
اخخيـار مـن مخعـدد، وكـان كـل سؤال يخعمق يأحـد أشـكال األخطــاء المفاىيميــة حــول القــوة والحركــة، وقـــد 

خــائت أن الطميــة/ المعممــين لــدييم أخطــاء مفاىيميــة قوية جدا  ومخأصمة، كما أظيرت النخـائت أظيــرت الن
عـــدم وجـــود فــــروق ذات داللــــة إحصـــائية خعــــز  لمجــــنس، وأن األخطــــاء المفاىيميــــة خخنــــاقص مــــع زيــــادة 

 .(المسخو  الخعميمي  سنة أولى، ثانية، ثالثة، رايعة
 

دراســة مســحي ة ييــدف ( (ESAU,2008التربــــوي فــــي أيســـــمندا المعــــايير والتقــــويم وأجــــرت وحــــدة
وجوانـــب  خقيـــيم نوعيـــة العمــــوم الخـــي خـــدر س فــــي المـــدارس االيخدائيـــة، وخقــــديم خقريـــر حـــول جوانــــب القـــوة

لخعمـيم، واإلمكانــات المدرســية، ومصــادر القصـور الخــي حققيــا الطميــة فـــي خعم ـــم العمــوم، ونوعيـــة الـــخعمم وا
الــــخعمم الخــــي خســــيم فــــي خنفيــــذ منيـــــاج العمـــــوم الـــــوطني، وقـــــد شـــــممت العينـــــة خســـــع مـــــدارس جـــــر  فييـــــا 

ـــــع  ـــــايبلت مـ ـــــفية، ومقـ ـــــات صـ ـــــائق  المســــئولينمبلحظـ ـــــو  الوثــ ـــــل محخــ ـــــة، وخحميــ ـــــدارس والطميـ ـــــي المـ فـ
ـــدارس، وأورا ـــة يالمــ ـــد الخاصــ ـــاج، وقـ ـــممي المنيـ ـــع مصـ ـــايبلت مـ ـــة، ومقـ ـــية النيائيـ ـــارات المدرسـ ق االخخيــ

 خــر، وأن الطميــة يشـــكل  (أظيــرت النخائت خياين اسـخيعاب الطميـة لممفـاىيم العمميـة مـن درس  موضـوع
ح األســـئمة العمميـــة، أو معرفـــة قـــدراخيم عــــام لــــم خعــــطم ليــــم الفرصــــة الكافيــــة لــــخعمم الخفكيـــر العممـــي، وطـــر 

العمميـة، وأنــو يــالرغم مــن خــوفر معينــات الخعمـــيم فـــي المـــدارس إال أن خعمـــيم العمــوم لــم يكــن فعــاال ، وأن 
ــــي خ ــــخراخيجيات الخـ ــــن االسـ ــــل مـ ــــاك قميـ ــــة، وىنـ ــــاول خعمــــم الطميــــة لــــم يحقــــق المعــــايير الوطنيــــة المطمويـ خنـ

موضــوع قصــور الطميــة فــي خعمــم العمــوم يعمــق، وال خوجــد خطــط عبلجيــة لمواجية جوانب القصور في 
  .خعمم الطمية
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دراسـة حــول اسخقصـاء خعمـم طميـة المرحمـة األساســية  (Chang et al :2007) وأجـرى جـانج وزمـالؤه
( طالــب خــم اخخيــارىم عشوائيا ، 1300ـايوان، عمــى عينــة مكونــة مــن  والثانويـة لممفـاىيم الفيزيائيـة فــي خـ

وخـــم اخخيـــارىم كخاييـــا  حـــول يعـــض المفـــاىيم مثــــل: الميكانيكــــا، والكيريــــــــــاء، والمغناطيســــــــــية، والحــــــــــرارة، 
يي يمكـــن خعميمـــو لقيـــاس خعمـــم الطميــــة والصـــــــــوت، واألمـــــــــواج، واليصـــريات، ييـــدف خطـــوير اخخيـــار كخـــا

ــــخخدام  ــــايمخيم واسـ ــــت مقـ ــــا خمـ ــــة. كمـ ــــاىيم العمميـ ــــرت  اســـخيانةلممفـ ــــد أظيـ ــــة، وقـ ــــراض الدراسـ ــــق أغـ لخحقيـ
ن فـي العدسـات والمرايــا، والحركـــة  النخــائت أن أخطــاء الطميــة المفاىيمية في الفيزيـاء مثـل الخيـال المخكـو 
ـــدم عمــر الطميــة، يينمــا ىنــاك يعــض المفـــاىيم  ـــاءت مخماشــــية مــــع خقـ الدورانيــــة، واالســــخماع لمصــــوت، جـ
ـــدم العمـــر، كمـــا أظيـــرت  ـــم يكـــن مخماشـــيا  مـــع خق ـــة ل ـــدارة الكيريائي ـــائي فـــي ال ـــار الكيري مثـــل ســـريان الخي

عرفخيـــا، وخـــدنيا  فـــي خفســير يعــض الظــواىر الفيزيائيــة النخـــائت خـــدنيا  فـــي فيـــم يعـــض المفـــاىيم العمميـــة وم
  .الشائعة

 
دراســــة حــــول  :( (Gyoungho and Jinseog 2007جيونفــو، و جنســوجكـاًل مـن وأجــرى كمـا 

يــة المخعــارف معالجـــــة صـــــعويات الطميـــــة فـــــي فيـــــم خعييـــــرات واخخصــارات طاقــة الوضــع، ووحــداخيا العمم
( طاليــا  خخصــص فيزيــاء فـي جامعـة سـيؤول 68عمـى عينـة مكونـة مــن   ((mgh and GMm/r عمييـ

/ كوريا الجنويية، لمدة عامين يقدم الطمية خقريرا  أسيوعيا  ومقايمة، وقد أظيرت النخـائت أنــو حخــى الطميــة 
ــــة  ــــرات مخخمفـ ــــد خعييـ ــــاذا خوجـ ــــاءلون لمـ ــــة يخسـ ــــاقات مخقدمـ ــــذين درســــوا مسـ ــــدون ال ــــع؟ ويجــ ــــة الوضــ لطاقـ

مـع أنيمــا يعي ــران عــن مفيــوم  (g and L/ r) ( ووجــــود شـكمين-صــــعوية فــــي مفيــــوم اإلشــــارة   / 
مـــن الطميـــة ( 42.6%واحــــد، ىــــو طاقــــة الوضـــع الناخجــــة عــــن الجاذييــــة األرضــــية، وخيــــي ن أن حــــوالي  

 .يجدون صعوية في فيم طاقة الوضع
 
دراسـة حـول فيـم يعـض المفـاىيم  (Morgil and Yoruk,2006) مورجـــل و يـــورككـاًل مـن  قـامو 

الكيميائية المخضمنة فـي كخـب العمـوم في عدة صفوف من المرحمة األساسية في خركيــا، ييــدف الكشــف 
الجـزيء، وفــي أي عـن األفكــار اليديمــة والمفــاىيم الخطــأ لــد  الطميــة حــول يعــض المفــاىيم مثـل الـذرَّة و 

عمـــر خظيـــر لـــد  الطميـــة، وقـــد خكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن طميـــة الصـــفوف الســـادس، والســـايع، والثـــامن 
( إناثـــا ، وقـــد خعم قـــت أســـئمة االخخيـــار 101( ذكـــورا  و 138( طاليــا  وطاليــة ، منيـــا  239اليـالد عــددىا  

ن االخخيــار -ة، والكثافــة، والمخموط، والخحـوالت الكيميائيـةيالضــغط، وخحــوالت المــاد الفيزيائيــة، وقــد خكــو 
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ـــفين  ـــة الصـ ـــائت أن طميـ مـــن جــزأين: أحــدىما خطييقــي حيــاخي، وا خــر نظـــري معرفـــي، وقـــد أظيـــرت النخـ
ية، وقـد عكســت النخــائت الســايع والثــامن قــد حصــموا عمــى أفضــل النخائت في االخخيار من يين يقية الطم

ــــأ  ــــاىيم الخطـ الخطــــور العقمـــي، والمعرفـــي لـــد  الطميـــة مـــع خقـــدم الصـــفوف الدراســـية، ممـــا يعنــــي أن المفـ
ــــم  ــــخو  الفيـ ــــي ن أن مسـ ــــد خيـ ــــة، وقـ ــــفوف المخدنيـ ــــي الصـ ــــة فـ ــــد  الطميـ ــــادة لـ ــــون عـ ــــة خخكـ ــــار اليديمـ واألفكـ

فينـاك مفـاىيم خفــو ق ييــا  ،فيـوم العممـي نفسـون الـذكور واإلنـاث يـاخخبلف الملممفيــوم العممــي يخخمـف يـي
قـت ييـا اإلنــاث، وكــذلك يخخمــف مســخو  الفيــم لممفيــوم العممــي  الطميـة الـذكور وىنـاك مفـاىيم أخـر  خفوَّ

ــــي يوجــــو عــــام ـــاث يـــاخخبلف الصـــف الدراســـي، األمــــر الــــذي يعن ــــين الــــذكور واإلن ــــور أثـــــر  ي عــــدم ظيـ
 .الخــخبلف الجــنس ومســخو  الصــف الدراســي عمــى خعمــم المفاىيم العممية

 
مكارثي في اكخساب المفاىيم العممية واالخجاه نحو  ثر انموذجي دانيال وأ" :(2007) حمزةدراسة وفي 

لعراق يجامعة يغداد كمية أجريت ىذه الدراسة في ا مادة العموم لد  خمميذات الصف الخامس االيخدائي" 
ثــر انمــوذجي دانيــال ومكــارثي فــي اكخســاب المفــاىيم العمميــة أة  ايــن الييــثم( وىــدفت إلــى معرفــة الخرييــ

ن خمميـذات الصـف . واخخيـرت عينـة مـ  خمميذات الصف الخـامس االيخـدائيواالخجاه نحو مادة العموم لد
، ( خمميـذة26بلث شـعب خضـم كـل شـعية  ( خمميذة موزعـات عمـى ثـ78، يمد عددىن  الخامس االيخدائي

دة العمـــوم لمصـــف وقـــد كوفئـــت المجموعـــات الـــثبلث احصـــائيا  فـــي مخغيـــرات  الخحصـــيل الدراســـي فـــي مـــا
، والــذكاء( وقــد اعــدت الياحثــة اخخيــارا  الكخســاب المفــاىيم الخــامس االيخــدائي، واخخيــار المعرفــة المســيقة

لنخائت . قامت الياحثة يخحميل افيوم وخميزه وخطييقو( خعريف الم ( فقرة في قياس عمميات60يخكون من  
: خفوق خمميذات المجموعة الخجرييية الثانية الخـي ياسخخدام الخياين االحادي، واخخيار شيفيو الخي اظيرت

درســـت ياســـخخدام أنمـــوذج مكـــارثي عمـــى خمميـــذات المجمـــوعخين األولـــى الخـــي درســـت ياســـخخدام أنمـــوذج 
خفـوق خمميـذات . مفاىيم العمميـةالخي درست يالطريقة الخقميدية في اكخساب الدانيال والمجموعة الضايطة 

المجموعــة الخجريييــة األولــى فــي اكخســاب المفــاىيم العمميــة الخــي درســت ياســخعمال أنمــوذج دانيــال عمــى 
 .طة الخي درست يالطريقة الخقميديةخمميذات المجموعة الضاي

  
فــة أثــر اســخخدام دائــرة الــخعمم فــي خعــديل الفيــم الخطــأ إلــي معر  دفتىــ يدراســة (2006إســحاق) كمــا قــام

ليعض المفاىيم العممية الكيميائية في مادة العموم لد  طمية الصـف السـايع األساسـي، وخكونـت الدراسـة 
( طاليــة مــن طاليــات الصــف الســايع األساســي فــي ســيعة يوليــو لمينــات فــي العاصــمة، ولئلجايــة 60مــن 
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ة اخخيار خشخيصي لمكشف عن الفيـم الخطـأ لمفـاىيم خركيـب المـادة، عن أسئمة اليحث اسخخدمت الياحث
( من نـوع االخخيـار 30والعنصر، والمركب، والخغير الفيزيائي، والخغير الكيميائي، وخكون االخخيار من  

من مخعدد، و أظيرت النخائت شيوع العديد من الفيـم الخطـأ لـد  طاليـات الصـف السـايع األساسـي، فـي 
ت الخغيــر الفيزيــائي، ووجــود فــروق ذالمــادة والعنصــر و المركــب و الخغيــر الكيميــائي و مفــاىيم خركيــب ا

لصـال  ر الخشخيصـي لممجمـوعخين الضـايطة والخجريييـة داللة احصـائية يـين مخوسـطات درجـات االخخيـا
المجموعـــــة الخجريييـــــة، واســـــخفادت مـــــن كـــــل ثـــــبلث مســـــخويات منخفض، مخوســـــط، مرخفـــــع ( الخحصـــــيل 

يية عند اسـخخدام طريقـة دائـرة الـخعمم فـي خعـديل الفيـم الخطـأ وخاصـة مسـخو  مـنخفض لممجموعة الخجري
 الخحصيل.

 
 حول خحميمية دراسة  Kerr, Beggs, and Murphy,2006)) ومورفي بيجز و كرر وجاءت دراسة

 مثـل الشـائعة العمميـة المفـاىيم يعـض حـول المعممـين/الطميـة أفكـار مـع لخبلميـذ ا أفكـار مقارنـة اسخقصـاء
 ايرلنـدا فـي مـدارس خسـع مـن خمميـذا   (96  العينـة شـممت وقـد والطاقـة، والقـوة، والحـي، والزىـرة، الحيـوان،

 أداة وكانت يريطانيا،  يمفاست جامعة في معمما   /طاليا   ( 168)  وكذلك سنة، 11 أعمارىم خخراوح الشمالية

 الدراسـة أداة كانـت حـين فـي عيـم،م ومقـايبلت عمـرىم مسـخو  حسب الخبلميذ خخصخعميمة  األعاي الدراسة

 ليسـت ألشـخاص وخفسـيرىا شـرحيا وكيفيـة والشـائعة، المـذكورة لممفـاىيم خعريـف كخايـة المعممـين /لمطميـة

 أفكـارا   لـدييم المعممـين ة/والطميـ الخبلميـذ أن النخـائت أظيـرت وقـد المفـاىيم، ىـذه عـن سـايقة معرفـة لـدييم
 .والحي والقوة الطاقة مفيوم حول مخخمفة أفكارىم كانت مايين والحيوان، الزىرة مفيوم حول مخماثمة

 
إلــي الكشــف عــن أثــر اســخخدام الخــرائط المفاىيميــة الخبلفيــة ىــدفت  يدراســة (2004)بواعنــةبينمــا قــام 

كأداة خعميميـة فـي خغييـر المفـاىييم اليديمـة فـي العمـوم لطميـة الصـف الثـامن األساسـي ومقارنخيـا يالطريقـة 
رية الخريية و الخعميم لمواء يادية الشمال الغريية ــــــ المفـرق ـــــــ حيـث خـم اخخيـار مدرسـخين الخقميدية، في مدي

لمذكور ومدرسخين لئلناث وزعت عشوائيا، لجمـع الييانـات و المعمومـات خـم ينـاء اخخيـار مفـاىيمي خكـون 
ع مجموعــات مــن خســعة عشــر فقــرة مــن نــوع االخخيــار مــن مخعخــد طيــق قيــل المعالجــة ويعــدىا عمــى جميــ

(، وقـد كشـفت النخـائت عـن وجـود فـروق 2003 – 2004الدراسـة، فـي الفصـل الدراسـة الثـاني مـن عـام 
ذات دالة إحصائيا في إحداث الخغيير المفاىيمي عند طمية الصف الثامن األساسي في موضوع الطاقة 

خــــدريس لصــــال  لك الموضــــوعين معــــا خعــــز  لطريقــــة الو األمــــواج و يعــــض خطييقاخيــــا، وكــــذ الكيريائيــــة
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المجموعــة الخجريييــة، وعـــدم وجــود فــروق ذات داللـــة احصــائية يــين المجمـــوعخين يعــز  لخفاعــل طريقـــة 
الخــدريس والجــنس عمــى موضــوع الطاقــة الكيريائيــة، وعــدم وجــود فــروق دالــة احصــائية يــين المجمــوعخين 

 .خعز  لمخفاعل يين طريقة الخدريس و الجنس عمى موضوع األمواج ويعض خطييقاخيا
 

ــوميوفــي  إلــى الخعــرف عمــى األخطــاء الشــائعة الخــي خقــع ييــا عينــة مــن  ىــدفت الخــي(2003)دراســة بي
معممي العموم وطبلب الصف الثالث اإلعدادي في كخاية المعادلة الكيميائيـة، وقـد اسـخخدم الياحـث عـدة 

خمارة عمى ( سؤاال موزعة عمى ثبلث محاور وطيقت ىذه االس23أدوات وىـي اسـخمارة لمفحص خكونت  
( معمـم عمـوم واسخخدمت لفحـص وخحميـل المعـادالت الكيمائيـة فـي دفـاخر خحضـيرىم كمـا اسـخخدمت 25 

( طاليـــا وفحــص إجـــايخيم فـــي االمخحانـــات الشـــيرية حيـــث خـــم 30فــي فحــــص دفــــاخر الواجـــب المنزلـــي لــــ 
رســـم  –شـــكل ( أســئمة مخنوعــة   إكمــال 10( ورقـــة إجايــة ، واخخيــارا خشخيصــيا خكــون مــن  80فحــص  
( طالب من طـبلب الصـف الثالـث اإلعــدادي فــي مــدارس 300كخايـة معادالت ( طيق عمى   –أشـكال 

( 20معمـم فـي الخدمـة و   50اسـخطبلعا طيـق عمـى  13إدارة المنيـا الخعميميـة ، واسـخطبلع لمـرأي يعـدد 
ء من جزأين الجزء األول موجيين من محافظة المينا واسخمارة لمكشف عن شيوع األخطا(8)معمـم أول و

ــم 50اســـخخدم لمبلحظــة المعــادالت أثنــاء كخايخيــا عمــى الســيورة مــن جانــب المعممــين طيــق عمــى   ( معم
( ورقـــة 122( طالـــب وفحـــص  83والجـــزء الثـــاني خـــاص يـــالطبلب اســـخخدم لفحـــص دفـــاخر الواجـــب لــــ  

ل لمشـيادة اإلعداديـة لمعـام ( ورقة إجايـة المخحـان الفصـل األو 200إجاية لبلمخحانـات الشيرية وفحص  
وقـد أسفرت النخائت عن وقوع معممي العموم في مجموعة من األخطـاء الشـائعة فـي كخايــة 2002/2003

وكثـــرة األخطـــاء الشـــائعة الخـــي يقـــع فييـــا طـــبلب الصـــف الثالـــث  ،(9المعــــادالت الكيميائيـــة يمـــد عـــددىا 
ن ىنـــاك أخطـــاء مشـــخركة يـــين المعممـــين أ( و 27اإلعـــدادي فـــي كخايـــة المعادلـــة الكيميائيـــة يمـــد عـــددىا  

 .والطبلب
 

إلــي الكشـــف عــن المفــاىيم العمميــة الخطـــأ لــد  طــبلب القســـم ىــدفت دراســة ي (2002الراشـــد) كمــا قــام
العممــي فــي كميــة المعممــين فـــي الريــاض، ولخحقيــق أىــداف الدراســة خـــم خطييــق اخخيــار المفــاىيم اليديمـــة 

ا مـن طـبلب قسـم العمـوم فـي الكميـة، وقـد كشـفت الدراسـة عمـى ( طاليـ246الخطأ وأعطيت لعينـة مكونـة 
قـوة المخيادلـة يـين األرض و ان طبلب الكمية في قسن العموم يكونون مفاىيم عمميـة خطـأ عـن مفيـوم" ال

" نســـية مكونـــات جزيئـــات المـــاء إلـــي يعضـــيا" وعـــن خمســـة مفـــاىيم عمميـــة منيـــا خســـارع الجاذييـــة القمـــر
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ثـــاني أكســـيد الكريـــون فـــي اليـــواء الزفيـــر، وقـــت حـــدوث الخـــنفس فـــي  األرضـــية، عمميـــة الخـــنفس، نســـية
 النياخات، النياخات الخضراء. وقد خم خحميل إجايات الطمية المخعمقة يأسئمة المفاىيم العممية.

 
إلـى خشـخيص ورصـد أكثـر الخصـورات اليديمـة لمفـاىيم وحـدة المــادة ىـدفت دراسـة  (2002السـيد) وأجرى

 يأسـطواناتمركز االنخساب الموجو يديي والخعرف عمـى فعاليـة الــخعمم الموديــولي ظيـورا لـد  الدراسات ي
( ســؤاال مـــن نـــوع 20ليـــزر المدمجـــة فــي خصـــويب الخصـــورات اليديمــة لمفـــاىيم وحـــدة المــادة مكونـــا مـــن  

( طاليـة مـن جميـع الطاليـات 18االخخيـار من مخعدد ثنائي الشق طيقو عمى عينة الدراسة المكونـة مـن  
رســـات فــي مســاق عمــوم طييعيــة فــي مركــز االنخســاب الموجــو يــديي وقــد أســـفرت النخـــائت عـــن حيـــازة الدا

% ويعــد خطييــق 75جميـــع الدراســات لخصــورات يديمــة لمفــاىيم وحــدة المــادة وان نســية شــيوعيا أكثــر مــن 
مـــة لممفـــاىيم أســـمويو الــخعمم الموديــولي أكــدت النخــائت عــن فعاليــة ىــذه المــدخل فــي خعــديل الخصــورات اليدي

 . العمميـة لوحدة المادة
 
ع فــي الخعرف عمـى أخطـاء الفيـم الشـائعة لـد  طـبلب الصـف الخاسـ إلي (2002دراسة الفران)وىدفت  

ثـــر اســـخخدام الخـــرائط المعرفيـــة فـــي خحســـين خصـــويب الفيـــم الخـــاطم لــــيعض أوحــــدة الكيميـــاء المقـــررة، و 
دول الــدوري والمحاليــل الكيميائيــة ( أعــد الياحــث اخخيــارا المفـــاىيم الكيميائيــة المخضــمنة فــي وحــدة   الجــ

عمـى عينــة الدراســة  ت( فقـرة طيقـ40خشخيصـيا خحصيميا مـن نـوع االخخيـار مـن مخعـدد ذو الشـقين مـن  
( خمميـــذ مـــن خبلميـــذ الصـــف الخاســـع مـــن ســـت مـــدارس أساســـية عميـــا فـــي 319الوصــــفية المكونـــة مـــن  

ا الخطييــــق عــــن انخشــــار الفيــــم الخــــاطم لممفــــاىيم الكيميائيــــة محافظــــة خـــــانيوس وقــــد أســــفرت نخــــائت ىــــذ
المخضـمنة فـي وحـدة الدراسـة ، ثـم طيـق أسـموب الخـرائط المعرفيـة عمـى عينـة الدراسـة الخجريييـة المكونـة 

( خمميذا من مدرسـة ذكور خان يونس اإلعدادية لبلجئين وقد أسفرت النخائت عـن خحسـن جزئـي 45من  
  ة.ىيم الكيمائيلفيم الخـاطم لممفـافي ا

.  
 الوظـائف فيـم  الييخـي الفيـم مناقشـة أثـر"يعنـوان والخـي Eryilmaz)   , (2002ايرلمـازدراسـة وفـي 

 فـي والحركـة القوة مفيومي في الطمية لد  والخحصيل المفاىيمية، األخطاء عمى المفاىيمي الييخية والخغير
 الصـفين فـي طاليـا   ( 396 ) يدرسـون مـينمعم (6 ) عمـى الدراسـة عينـة اشـخممت وقـد . "الفيزيـاء ميحـث

 خدريسـيم خـم وقـد .أمريكـا / والخاصـة الحكوميـة الثانويـة فموريـدا مـدارس فـي عشـر والثـاني عشـر الحـادي
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 أن النخائت أظيرت وقد .يعدي واخخيار قيمي اخخيار اسخخدام وخم أساييع، (8 ) لمدة والحركة القوة مفيومي

 وعمى ،الطمية لد  المفاىيمية األخطاء عدد خقميل في إيجايي أثر لو يةالطم لد  المفيومي الخغير مناقشة

 .خعمموىا الخي العممية المفاىيم في خحصيميم خحسين
 

 حـول: Chin, Brown, and Bruce, 2002)آخـرون ) و شـن راىـا أج التـي الحالـة دراسـة وفـي

 الخي األسئمة أنماط خحديد ييدف ،"العموم خعمم في معنى ذات جوانب" يعنوان الطمية يطرحيا الخي األسئمة

 العبلقة والسخقصاء المعرفة، يناء عممية في الطمية أسئمة دور ولسير لمعموم، خعمميم خبلل الطمية يطرحيا

 الصف في طبلب (8 ) من الدراسة عينة خكونت وقد .العموم خعمم في المخيعة ييم وأسالي الطمية أسئمة يين
 مقـايمخيم خمـت كمـا الصـفية، واألنشـطة الحصـص أثنـاء أسـاييع9 لمـدة يممراقيخ وخمت أمريكا، في السادس

 عمـى اشـخممت الخـي المـادة طييعـة يوحـدة المخعمقـة العمميـة المفـاىيم حـول ويعـدىا الصـفية الحصـص قيـل

 وقـد .ة والكيميائي الفيزيائية وخغيراخيا المادة وحاالت والجزيئات، والذرات، والمركب، والمخموط، العنصر،

و  أساسـية معمومـات خضـمن قسـم : قسـمين إلـى انقسـمت طرحوىـا الخـي الطميـة أسـئمة أن النخـائت أظيـرت
 الخي األسئمة مجموع من (% 65 ) حوالي وشك مت خعمميم أنماط في السطحية وعكست (وعمميات حقائق

 ييـق،خط خعييـر، خنيـؤ، خفسـير،مـن  مدىشـة اسـخفيامية أسـئمة خضـمن فقـد ا خـر القسـم أمـا الطميـة، طرحيا

  أسـموب وكـان المطروحة، األسئمة مجموع من فقط (% 14 ) وشك مت مخعمقة خعمم أنماط عكست  خخطيط
 الفيـم مـد  خعكـس الطميـة أسـئمة  أن وخيـي ن اسـخخداما ، األوسـع ىـو المخعمقـة واألنشـطة - المشـكبلت حـل

 يعـض أن أيضـا   خيـي نو  لمـدروس، شـرحو وأسـموب المعمـم سـير وخوجـو العممـي والمحخـو  العمميـة لممفـاىيم

 .الصحيحة اإلجاية خقديم لعدم اإلحراج من خوفا   الطمية، يعض أسئمة عن اإلجاية  نيخجنيو  المعممين
 

خحديـد أىـم الخصـورات الخاطئـة لممفـاىيم الييئيـة  ىـدفت الدراسـة الخـي (2001دراسـة عبـد المسـي )وفي 
خعمـــيم فـــي خصـــويب الخصـــورات الخاطئـــة لـــد  األفـــراد فـــي المجخمـــع ودراســـة فعاليـــة نمـــوذج وفـــق دائـــرة ال

لممفـاىيم الييئيـة ، وقــد اسـخخدم الياحـــث اخخيـارا لممفــاىيم الييئيـة مــن نـوع االخخيــار مـن مخعــدد مكـون مــن 
( طالب من الثانويـة 100( سؤال وقد طيق ىذا االخخيار عمـى عينة الدراسة الوصفية المكونة من  30 

( فرد حاصـمين عمـى مـؤىبلت 250ادة الخعميم األساسي و  ( فرد من الحاصمين عمـى شي200العامة ، 
( فــرد حاصـــمين عمـــى مــؤىبلت عميــا وقــد أســفرت نخــائت الخطييــق عــن وجــود خصـــورات 205مخوســطة و 

خاطئـة عديـدة لــد  األفــراد فــي المجموعـات األريـع ، كمـا طيـق االخخيـار يعـد خعديمـو وفـق اإلسـخراخيجية 
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( طاليا وطالية من المرحمـة 42عمى عينة الدراسة الخجرييية المكونة من   ( سـؤاال21المقخرحة ليصـي   
الثانوية فـي إدارة الزقـازيق كما طيق عمييم النموذج الخدريسي المقخرح لخدل النخـائت عمـى فعاليـة النمـوذج 

 .في خصـويب الخصـورات الخاطئة لممفاىيم الييئية
 

اليحـث عـن أىـم مفـاىيم ميكانيكـا الكـم  إليىدفت دراسة ي (2000صبري وتاج الدين )  كما قام كاًل من
مات العمـوم قيل الخدمة يكميات الخريية لمينات يالمممكة العريية السـعودية وعـن الخي ينيغي اكخساييا لمعم

مقخرحــة قائمــة عمــى يعــض نمــاذج الــخعمم  اســخراخيجيةاألفكــار اليديمــة األكثــر شــيوعا لـــديين ومــد  فعاليــة 
س خحديـد أىـم ، وقد اسـخخدم الياحثـان مقيـافـي خعديل األفكار اليديمة لديوالينائي وخرائط أسـاليب الخعمـيم 

( مــن 20مفــاىيم ميكانيكــا الكـــم الخـــي ينيغـــي إكســاييا لمعممــات العمــوم قيــل الخدمــة طيقــت عمــى عينــة  
الخيــراء واألســـاخذة وأعضـــاء ىيئـــة الخــدريس يكميــة الينــات والجامعــات الســعودية فــي مجــال ميكانيكــا الكــم 

مفردات كل مفـردة يـأريع يـدائل  7م مكون من ، واخخيار األفكـار اليديمة خول مفاىيم الكالفيزياء النوويةو 
ثم يمي كل مفردة جزء مفخوح خـم خطييقو عمى جميع الطاليات الفرقة الرايعة من قسمي الفيزياء والكيميـاء 

المقخرحــة عمــى عينــة  االســخراخيجية( وخــم خطييــق 126يكميــة الخرييــة األقســـام العمميـــة يالريــاض وعــددىن 
، وقــد أســفرت النخــائت عــن شــيوع ات البلخــي شــاعت عــنين أفكــار يديمــةالطاليــ( مـــن 60خجريييـــة قواميـــا  

، الطاليــات المعممــات عينــة الدراســة كثيــر مــن األفكــار اليديمــة حــول ميكانيكــا الكــم يــين نســية كييــرة مــن
 .ة فـي خعديل خمك األفكارحقخـر مال االسخراخيجيةوفعالية 

. 
ييعـة فيـم طـبلب الصـف األول الثـانوي العممـي اسخقصـاء ط إلـيىـدفت  الخـي( 2000)دراسـة شـبروفي 

لمفــاىيم الخركيـــب االلكخرونـــي لمــذرة واخخيـــار فعاليـــة اســخراخيجيات الخغيـــر المفيـــومي الصــفية فـــي إحـــداث 
مـن نــوع االخخيــار مـن مخعــدد يـثبلث يــدائل مــن  د اســخخدم الياحــث اخخيـارا خحصــيميالخغيـر المفيــومي وقـ

( طاليــا 51( طاليـا مــن مدرسـة حمــد الثانويـة يــاليحرين  98لغــة  ينـدا، طيقــو عمـى عينــة الدراسـة اليا 26
طاليا كمجموعـة ضـايطة" وقـد أسـفرت النخـائت عـن كثـرة أنمـاط الفيـم الخطـأ ( 47كمجموعة خجريييـة و  

فــي أذىــان الطالـــب لمفـــاىيم موضــوع الدراســة وقــد أدت اســخراخيجيات الخغيــر المفيــومي إلــى خحســن كييــر 
 .قـت عمى الطريقة الخقميدية في خصحي  الفيم الخطأ لد  الطبلبفي أداء الطـبلب وخفو 
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ىـدفت إلـي خشـخيص األخطـاء المفاىيميـة العمميـة لـد  طميـة الصـف  يدراسـة (1994أبـو يمـن)كما قام 
الســايع األساســي فــي محافظــة العاصــمة و إلــي معرفــة أثــر كــل مــن الجــنس و الخحصــيل المدرســي عمــى 

ىيميــة فــي العمــوم. وخكــون مجخمــع الدراســة مــن جميــع طميــة الصــف أخطــاء طميــة الصــف العاشــر المفا
السايع في أريع من المدارس الخاصة الخايعة لمديرية شؤون الخعميم الخاص في محافظة العاصمة لمعام 

عشـــوائيا، وخـــم اســـخخدام  اخخيـــرت( طاليـــا و طاليـــة، 77( وخشـــكمت عينـــة الدراســـة مـــن 93-92الدراســـي 
فــي العمــوم العامــة وخنوعــت ىــذه األخطــاء يــين الطميــة و الطاليــات فــي عــدم اخخيــار قيــاس الفيــم الخطــأ 

القــدرة عمـــى ريــط المفـــاىيم ذات العبلقـــة و يــين عـــدم القــدرة عمـــى اســـخرجاع المفــاىيم  الســـايقة، وأخطـــاء 
، 50%ناجمة عن عـدم ريـط المفـاىيم يعضـيا مـع يعـض وقـد زاد معـدل نسـية شـيوع خمـك األخطـاء عـن 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية خعــز  لمجــنس، كمــا أظيــرت النخــائت وجــود كمــا أظيــرت النخــائت 
فـروق دالـة احصـائيا يـين المسـخويين  المـنخفض، والمرخفـع( لصـال  المسـخو  الخحصـيل المرخفـع يالنســية 

 العممية. لممفاىيم
 

 : ساتالتعقيب عمى الدرا
 إشـارة لخقـدم العمـوم، خعمـم فـي يميـة المفاى األخطـاء عمـى ركـزت قـد السـايقة الدراسـات معظـم أن يبلحـظ

  الخـي المخغيـرات إلـى السـايقة واليحـوث الدراسـات تطرقـخ و الطميـة، لـد  القصـور جوانـب عمـى وخمميحـا  
 ومـد  األساسـي، العاشـر الصـف طميـة لـد  المفاىيميـة واألخطاء العموم خعمم واقع عن الكشف في خسيم

الطالـب  جـنس  :مثل المخغيرات أيرز عمى الحالي اليحث ركز حين في العموم، في األساسيات من خمكنيم
 والخحصيل.

الحظخيـا الياحثـة مـن  كمـا أشـمل يصـورة الطميـة لـد  القصـور جوانـب خحديـد عمـى ىذا اليحث ركزقد  و  
األخطــاء المفاىيميــة عمــى الطميــة ذكــورا و إناثــا، ومعرفــة نســية الخطــأ فــي يعــض  خــبلل خطييــق اخخيــار
 فـي والجديـدة موضـوعيا، فـي األصـيمة األولـى اليحـوث مـن اليحـث ىـذا يعـد  ولـذلك المفاىيم لد  الطمية،

  .اواط بلعي ةالياحث عمم حدود في المحمي المسخو  عمى ومعالجخيا ومنيجيا طرحيا
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 : الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث
 

 . المقدمة  4.7

 . منيج الدراسة   6.7

 . مجتمع الدراسة   7.7
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 . أداة الدراسة   9.7
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
 

 المقدمة :  1.3
يت الدراسة، يخضمن ىذا الفصل وصفا لئلجراءات الخي اخيعت في ىذه الدراسة يما في ذلك من

جراءات ، وعينخيا، وأدوات الدراسة، وصدقيما وثياخيماومجخمعيا الخطييق ومخغيرات الدراسة، و ، وا 
   .ياسخخداميا السخخراج النخائت ةالياحث قامتالمعالجات اإلحصائية الخي 

 

 منيج الدراسة :  2.3
وذلك لمكشف عن  ،لطييعة الدراسة خومنيت الوصفي  في ىذه الدراسة لمبلئياسخخدام الم ةالياحث تقام

 .صف العاشر في مديرية شمال الخميلالمفاىيمية لد  طمية ال األخطاء
 

 مجتمع الدراسة  3.3
الخميل والذين شمال محافظة في مدارس   المرحمة األساسية طمية الدراسة من جميع مجخمعخكون 

لمديرية شمال  الخايعة  91وكان مجموع خمك المدارس . 2015/2016لمعام  العاشر  يدرسون الصفوف
  .طالب و طالية (3162 الخميل، وقد يمد مجخمع الدراسة من 

 

 الدراسة   عينة 4.3
ويمد حجم العينة  من أفراد مجخمع الدراسة يالطريقة الطيقية العشوائية. اياخخيار عينخي ةالياحث  تقام
 :  ذلك( والجداول ا خية خوض مسخو  الخحصيل، سب المخغيرات   الجنسموزعو ح ( 451 
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 (:عينة الدراسة حسب الجنس:1.3جدول)
 

 
 (: عينة الدراسة حسب التحصيل:3 .2جدول)

 
 
 

 الدراسة:  اةأد 9.7

 
و الدراسات السايقة لفحص مجموعة األخطاء المفاىيمية الخي  خريويدب الالياحثة يمراجعة األ قامت

والنظر إلي المفاىيم المخضمنة في كخب من خبلل الوقوف عمى الدراسات  ،خريويال األدبيجمع عمييا 
(، 2010راسات دراسة ناصر ومن خمك الدالعموم والخي انخقمت مع الطالب خبلل المرحمة الدراسية، 

(. وقد خم اخخيار أكثر المفاىيم 2014( ودراسة مسعف 2010(، ودراسة شميي 2000دراسة شير 
 عمى المادة الخعميميةوالوقوف ومن ثم يناء االخخيار الخطأ شيوعا لد  الطمية حسب نخائت  الدراسات، 

 (.2ممحق  .من المحكمينومن ثم عرضو عمى مجموعو  األوليةاالمخحان يصورخو  إعدادثم 
 
 

 الجنس العدد النسبة

 ذكر 245 54.3%

 أنثى 206 45.7%

 المجموع 451 100%

 التحصيل العدد النسبة

 مرخفع 121 26.8%

 مخوسط 152 33.7%

 منخفض 178 39.5%

 المجموع 451 100%
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 صدق االختبار: 4.9.7

 

خم الخحقق من صدق االخخيار يعرضو عمى لجنة من المحكمين وذوي االخخصاص، وأخذ نصائحيم  
 (1. ممحق ي إضافة أو حذف فقرات أو خعديمياف
 

 ثبات االختبار: 6.9.7
 

 اسخطبلعيةيمية عمى عينة لمفاىا األخطاءخم الخأكد من ثيات االخخيار، من خبلل خطييق اخخيار 
، عمى عينة اسخطبلعية من طمية الصف العاشر األساسي في أساييع 3( يفارق test-retestخطييقو  

( وخم حساب معامل الصعوية 0.88وقد يمد معامل الثيات   مديرية شمال الخميل من خارج العينة.
 .(0.35 – 0.85( ومعامل الخميز  0.25 – 0.65من  حيث خراوح 

 

 . متغيرات الدراسة:9 .7
 وىي عيارة عن. :المتغيرات المستقمة

  الجنس وخكونت من مسخويين   ذكر، انثى( -.
 مخغير الخحصيل وخكون من ثبلث مسخويات   مرخفع، مخوسط، منخفض (. -2

 :المتغيرات التابعة
 خطاء المفاىيمية في العموم.األ
 

 إجراءات الدراسة 8. 9.7
 و الخطوات الخالية من أجل خحقيق أىداف الدراسة: قامت الياحثة يإخياع اإلجراءات

( طالب و طالية 451 من  تخكونوالعينة   مجخمع الدراسة والذي خكون من قامت الياحثة ياخخيار -
 .كمية الخريية طمية الصف العاشر األساسي، وخم الحصول عمى كخاب خسييل الميمة منمن 
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 الدراسة من مديرية خريية شمال الخميل. قامت الياحثة عمى الحصول عمى إذن يخطييق  -
يإعداد اخخيار األخطاء المفاىيمية لمكشف عن األخطاء المفاىيمية في العموم لد  الياحثة قامت كما -

طمية الصف العاشر وقامت الياحثة يخطييق االخخيار عمى مجموعة اسخطبلعية من طمية الصف 
عادة خطيالعاشر األساسي لمخأكد من ثيات االخخيار من خبل يقو وحساب معامل ل خطييق االخخيار وا 

 – 0.85 و الخمييز لفقرات االخخيار (0.25 – 0.65 ، و خم احخساب معامل الصعويةاالرخياط ييرسون

0.35). 
ف العاشر األساسي المفاىيمية لد  طمية الص األخطاءار لمكشف عن يقامت الياحثة يخطييق اخخ -

 محافظة الخميل. مديرية شمال في 

خم إدخال الييانات والعبلمات عمى الحاسوب والمقارنة يين المخوسطات الحسايية لممجموعخين و  -
 (.SPSSاسخخدام يرنامت الرزم اإلحصائية لمعموم االجخماعية  

 

 المعالجات اإلحصائية: 7.:

 

 واسخخدام  ،لخحقيق أىداف الدراسة قامت الياحثة ياسخخراج المخوسطات الحسايية واالنحرافات المعيارية
وذلك يخحميل الييانات  One-way Anova) األحاديخحميل الخياين . و لمعينات المسخقمةـــــــ  تر اخخيا

 .(SPSSعمييا مسخخدما  يرنامت الرزم اإلحصائية لمعموم االجخماعية   تالخي حصم
 

 آلية تصحي  اختبار األخطاء المفاىيمية: 8.:
من خبلل خوزيع العبلمات ا خية لفقرات االخخيار والذي خكون  خم خصحي  اخخيار األخطاء المفاىيمية

 (عبلمة:60( فقرة،  وكانت :العبلمة الكمية من 20من 
 اخخيار صحي  و خفسير كامل، ثبلث عبلمات. -
 .عبلمخاناخخيار صحي  وخفسير غير كامل،  -
 اخخيار صحي  وخفسير خاطم، عبلمة واحدة. -
 صفر.اخخيار خاطم وخفسير خاطم،  -
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 تائج الدراسة ن عرض :الفصل الرابع
 

 . المقدمة  4.8

 . النتائج المتعمقة بالسؤال األول   6.8

   بالفرضية االولى. النتائج المتعمقة  7.8

 . النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية  8.8
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  الرابع الفصل

 عرض نتائج الدراسة
 الســؤال الثــاني و الثالــثي المخعمقــة النخــائت و لمدراســة ولاأل يالســؤال المخعمقــة النخــائت الفصــل ىــذا يخنــاول

 .الدراسة يفرضيات المخعمقة النخائت و ،من أسئمة الدراسة
 

 النتائح الوتعلمت بالسؤال األول:1.2.4

 ألخطاء الوفاهُوُت فٍ العلىم لذي طلبت الصف العاشر فٍ هذَرَت شوال الخلُل؟ا ها

س قامــــت الياحثــــة يحســــاب المخوســــطات الحســــايية و االنحرافــــات المعياريــــة لئلجايــــة عــــن الســــؤال الــــرئي
الخي خعير عن األخطـاء المفاىيميـة فـي العمـوم لـد  االخخيار فقرات السخجايات أفراد عينة الدراسة عمى 

 .(1.4 كما في الجدول طمية الصف العاشر في مديرية شمال الخميل
 

جابات أفـراد عينـة الدراسـة لاخطـاء (: المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية السـت1.4جدول)
 المفاىيمية في العموم لدى طمبة الصف العاشر في مديرية شمال الخميل.

سقى 

 انفقشج
 انًفهىو انعهًً

انًرىعظ 

 انحغاتً

االَحشاف 

 انًعٍاسي
 انُغثح انًؤٌح

 96% 0.531 0.12 انرُفظ عهًٍا 10

 92.7% 0.658 0.22 انًىجح 2

 89.3% 0.736 0.32 االَصهاس 17

 85.3% 0.717 0.44 انرغٍش انفٍضٌائً 18

 82.3% 0.926 0.53 انفٍشوط 11

 82% 0.943 0.54 ذشكٍة انشئرٍٍ 4

 80% 0.786 0.60 انعايم انًؤكغذ 14

 77.3% 0.991 0.60 االَصهاس 12

 72% 0.162 0.84 انرًثٍم انضىئً 5

 34.0% 0.244 1.02 انكثافح 20

 65.7% 0.980 1.03 وصٌ انًعادنح 19

 65.7% 0.180 1.03 انرُفظ فً انُثاذاخ 3

 65% 0.088 1.05 انشؤٌح 15

 64.7% 0.138 1.06 انًخهىط 16

 64% 0.841 1.08 انزوتاٌ 13

 63% 0.145 1.11 قىج دفع انغائم نألعهى 8

 62.7% 0.162 1.12 انغقىط انحش 1
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 62.3% 0.007 1.13 االَكغاس 6

 58.3% 0.283 1.25 عذد انٍُرشوَاخ 9

 51.7% 0.099 1.45 انقىج عًهٍا 7

 72.3% 8.68143 16.6452 انذسجح نكهٍح

 

(المخوسـطات الحسـايية و االنحرافـات المعياريـة السـخجايات أفـراد عينـة الدراسـة 1.4يبلحظ من الجدول  
لؤلخطـــاء المفاىيميـــة فـــي العمـــوم لـــد  طميـــة الصـــف العاشـــر فـــي مديريـــة شـــمال الخميـــل، أن المخوســـط 

  ميــةوىــذا يــدل عمــى أن األخطــاء المفاىي(، 8.68(، ويــانحراف معيــاري 16.64لحســايي لمدرجــة الكميــة ا
  .كانت يدرجة كييرة في العموم

(أن أكثــر الفقــرات فييــا خطــأ مفــاىيمي الفقــرة العاشــرة مفيوم الخــنفس 1.4كمــا خشــير النخــائت فــي الجــدول 
ــــد المخوســــط الحســــايي ليــــا  ــــا( حيــــث يم ــــانحرا0.12عممي ــــاري (وي ( ويمغــــت نســــية الخطــــأ 0.658ف معي

(، 0.22(، يمييــا الفقــرة الثانيــة مفيوم الموجــة( حيــث يمــد المخوســط الحســايي ليــا 96%المفــاىيمي فييــا 
ـــــاري  ـــــانحراف معي ـــــرة الســـــايعة 92%(، ويمغـــــت نســـــية الخطـــــأ المفـــــاىيمي فييـــــا 0.658وي (، يمييـــــا الفق

(، ويمـــد نســـية 0.736يـــانحراف معيـــاري ( و 0.32عشر االنصـــيار( حيـــث يمـــد المخوســـط الحســـايي ليـــا 
 (.89.3%الخطأ المفاىيمي فييا 

( 1.45 مفيــوم القــوة عمميــا( يمخوســط حســايي  يينمــا يمغــت أقــل األخطــاء المفاىيميــة فــي الفقــرة الســايعة
(، وكــــــــذلك الفقــــــــرة 51.7%  ( ويمغــــــــت نســــــــية الخطــــــــأ المفــــــــاىيمي فييــــــــا1.099ويــــــــانحراف معيــــــــاري 

( 1.099  ( ويـانحراف معيـاري1.25ات( حيث يمد المخوسط الحسـايي فييـا الخاسعة مفيوم عدد النيخرون
 .(58.3ويمغت نسية الخطأ المفاىيمي فييا 

 
ألكثــر الفقـرات فييــا  أخطـاء مفاىيميـة ىــي الفقـرات الخــي خحميــل إجايـات الطميــة فـي االخخيـار مـن خـبلل 

 :خخضمن المفاىيم ا خية
 سيخم عرض يعض الخفسيرات الطمية األكثر شيوعا يينيم:  الخنفس عمميا، الموجة، االنصيار( وىنا 

 
 الفقرة العاشرة:

 الخنفس عمميا يحدث في جميع خبليا الجسم( والخطأ المفاىيمي الشائع لد  الطمية أن  الخنفس عمميا: 
 يحدث في الرئخين أو في األنف و الحنجرة(
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 ومن خفسيرات الطمية في اخخيارىم أن الخنفس يحدث في الرئخين:
 ألن اليواء يخرج من الرئخين. -

 ألن الرئخين خوزع األكسجين من الدم و من الدم إلي الخبليا. -

 ألن الرئخين يخم فييا خيادل أكسجين وثاني أكسيد الكريون. -

 ألن عممية الخنفس خحدث من الرئخين. -

 ألن مدخل األكسجين من األنف ويذىب إلي الرئخين. -

 لرئة وىذا ما خعممناه سايقا.ألننا يالفعل نخنفس من ا -

 ألن الرئخين ىي الخي خقوم يعممية الخنفس -

 من خفسيرات الطمية في اخخيارىم أن الخنفس يحدث في األنف و الحنجرة:
 ألن اليواء يمر من األنف و الحنجرة ثم إلي الرئخين.-
 

 الفقرة الثانية:
ديل أن  الموجــة: خنقــل المــادة، الموجــة: خنقــل  الموجــة: خنقــل دائمــا الطاقــة يجميــع أنواعيــا( والمفيــوم اليــ

 الصوت و الطاقة(.
وكــان الكثيــر مــن الطميــة الــذين لــم يضــعوا خفســيرات الخخيــارىم اليــديل ولكــن ىنــاك القميــل مــن الخفســيرات 

 ومنيا:
 ألن المادة خنخقل مع الموجة. -
 أن الموجة خحمل جميع المواد معيا. -

 الموجة خنقل الصوت و والضوء: ومن خفسيرات الطمية في اخخيارىم أن
 أن الضوء والصوت ليست أمواج. -
 

 الفقرة السابعة عشر:
  االنصيار: أثناء عممية االنصيار يحدث خكسير الـروايط يـين جزيئـات المـادة( والمفيـوم اليـديل  أثنـاء 

 عممية االنصيار خرخفع درجة حرارة المادة(.
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 من خفسيرات الطمية في اخخيارىم ىذا اليديل:
 ألن المادة خخحول من شكل  خر فخرخفع درجة حرارخيا. -
 

 :لثانيا السؤاللنتائج  با 2.2.4
في العموم لدى طمبة الصف العاشـر فـي مديريـة شـمال الخميـل تعـزى  خطاء المفاىيميةىل تختمف األ

 لمتغير الجنس)ذكر، أنثى(؟
 

 نتائج الفرضية األولى:
( فــي األخطــاء المفاىيميــة فــي α≤0.05ســتوى الداللــة)" ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد م

 عزى لمتغير الجنس"تف العاشر في مديرية شمال الخميل العموم لدى طمبة الص
و المخوسطات الحسايية السـخجاية أفـراد عينـة الدراسـة   اخخيار"ت" ياسخخدام  خم فحص الفرضية األولى

عـز  خف العاشـر فـي مديريـة شـمال الخميـل الصـعمى اخخيار األخطـاء المفاىيميـة فـي العمـوم لـد  طميـة 
 .(2.4كما في الجدول  الجنسلمخغير 

 
(: نتائج اختبار)ت( لمعينات المستقمة الستجابة أفـراد العينـة فـي األخطـاء المفاىيميـة فـي 2.4جدول)

 عزى لمجنس.تف العاشر في مديرية شمال الخميل العموم لدى طمبة الص

 العذد الدنس
 الوتىسط 

 الحسابٍ

االنحراف 

 الوعُارٌ

ت)ث( لُو

 الوحسىبت

هستىي 

 الذاللت

 8.85062 15.4122 245 ركش
3.326 0.001 

 8.25993 18.1117 206 أَثى

 
( ٌأقــل مــن 0.001(، ومســخو  الداللــة 3.326(: أن قيمــة "ت" المحســوية يمغــت 2.4يخيــين مــن الجــدول 
روق ذات ( وعميــو يــخم رفــض الفرضــية الصــفرية و الخــي خــنص" ال خوجــد فــα≤0.05مســخو  اإلحصــائية 

( فــي األخطــاء المفاىيميــة فــي العمــوم لــد  طميــة الصــف α≤0.05داللــة إحصــائية عنــد مســخو  الداللــة 
وجـد فـروق ذات داللـة خ وقيـول الفرضـية اليديمـة" عـز  لمخغيـر الجـنسخفـي مديريـة شـمال الخميـل العاشـر 

مال الخميـل خعـز  إحصائية في األخطاء المفاىيمية في العموم لـد  طميـة الصـف العاشـر فـي مديريـة شـ
 من الذكور. (قلأي أن لديين أخطاء مفاىيمية أ  اإلناثلمخغير الجنس. وكانت الفروق لصال  



 

43 
 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: 3.2.4
عـزى تف العاشـر فـي مديريـة شـمال الخميـل في العموم لدى طمبة الص خطاء المفاىيميةىل تختمف األ

 (؟نخفض)مرتفع، متوسط، مقالساب التحصيلمستوى تغير لم
 

 نتائج الفرضية الثانية:
( فــي األخطــاء المفاىيميــة فــي α≤0.05" ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة)

ـــة  ـــي مديري ـــة الصـــف العاشـــر ف ـــدى طمب ـــوم ل ـــل العم ـــر عـــزى لمتشـــمال الخمي  التحصـــيلمســـتوى تغي
 ".(مخفض)مرتفع، متوسط، السابق

ية الثانيـة خــم حسـاب المخوســطات الحسـايية الســخجاية أفـراد عينــة الدراسـة عمــى ولفحـص الفرضـية الصــفر 
مسـخو  عز  لمخغيـر خال الخميل األخطاء المفاىيمية في العموم لد  طمية الصف العاشر في مديرية شم

 .(3.4 الجدول كما في السايق الخحصيل
 

ة لاخطــاء (: المتوسـطات الحسـابية و االنحرافـات المعياريـة السـتجابة أفـراد عينـة الدراسـ3.4جـدول)
مســتوى عــزى لمتغيــر تف العاشــر فــي مديريــة شــمال الخميــل المفاىيميــة فــي العمــوم لــدى طمبــة الصــ

 .السابق التحصيل
 

 االنحراف الوعُارٌ الوتىسط الحسابٍ العذد التحصُل

 9.40391 21.55 152 يشذفع

 7.30215 16.21 178 يرىعظ

 5.55998 11.10 121 يُخفض

ف العاشـر فـي مديريـة شـمال ود فـروق ظاىريـة فـي العمـوم لـد  طميـة الصـ( وجـ3.4يبلحظ من الجـدول 
ـــاين الســـايق الخحصـــيلمســـخو  عـــز  لمخغيـــر خالخميـــل  ـــم اســـخخدام خحميـــل الخي ـــة الفـــروق خ ، ولمعرفـــة دالل
 .(one way ANOVAاألحادي 
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اء (: نتـــائج اختبـــار تحميـــل التبـــاين األحـــادي الســـتجابة أفـــراد عينـــة الدراســـة فـــي األخطـــ4.4جـــدول)

 مســتوى عــزى لمتغيــرتف العاشــر فــي مديريــة شــمال الخميــل المفاىيميــة فــي العمــوم لــدى طمبــة الصــ
 .السابق التحصيل

 هصذر التباَن
هدوىع 

 الوربعاث

درخاث 

 الحرَت

هتىسط 

 الوربعاث

لُوت" ف " 

 الوحسىبت

هستىي 

 الذاللت

بُن 

 الودوىعاث
7414.27 2 3707.14 

داخل  0.00 62.66

 الودوىعاث
26500.95 448 

59.15 

 450 33915.23 الودوىع

 

(، أقـل مـن 0.000( ومسـخو  الداللـة 62.669(: أن قيمـة ف المحسـوية يمغـت 4.4يبلحظ من الجدول 
ال خوجـد "(، وعميو يخم رفض الفرضية الصـفرية و الخـي خـنص عمـى α≤0.05مسخو  الداللة اإلحصائية 

( في األخطاء المفاىيمية في العموم لد  طميـة α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مسخو  الداللة 
، ولمعـرف لصـال  مـن "السـايق الخحصـيلمسـخو  عز  لمخغير خف العاشر في مديرية شمال الخميل الص

 ( لممقارنات اليعدية.LSDخمك الفروق خم اسخخدام اخخيار 


الستجابات أفراد ( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية LSD(: نتائج اختبار)5.4جدول)
ف العاشر في مديرية شمال الخميل عينة الدراسة في األخطاء المفاىيمية في العموم لدى طمبة الص

 .السابق التحصيل مستوى عزى لمتغيرت

 المتغيرات
الفروق في 

 المتوسطات
 مستوى الداللة

 مرتفع
 *0.000 *5.346 متوسط

 *0.000 *10.45 منخفض

 *0.000 *5.11 منخفض متوسط



( أن الفـــروق يـــين الخحصـــيل المرخفـــع و الخحصـــيل المخوســـط لصـــال  الخحصـــيل 5:4يخيـــين مـــن الجـــدول 
، ويــــين الخحصــــيل المرخفــــع الخحصــــيل المــــنخفض لصــــال  الخحصــــيل ، ويــــين الخحصــــيل المرخفــــعرخفــــعالم

 الخحصــيل المرخفــع أي أن الطميــة ذوي  ،ضالمــنخفالمخوســط و الخحصــيل المــنخفض لصــال  الخحصــيل 
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الخحصـيل المخوسـط، ذوي الطميـة و  الخحصـيل المـنخفض، خطاء مفاىيمية أقل( من الطمية ذوي ألدييم 
الخحصيل المـنخفض، ذوي مفاىيمية أقل( من الطمية أخطاء  الخحصيل المخوسط لدييم ذوي وأن الطمية 

ويــــــذلك خــــــم رفــــــض الفرضــــــية الصــــــفرية الثانيــــــة ال خوجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــخو  
ف العاشـــر فـــي مديريـــة شـــمال ( فـــي األخطـــاء المفاىيميـــة فـــي العمـــوم لـــد  طميـــة الصـــα≤0.05لداللـــة ا

ـــة الســـايق الخحصـــيلمســـخو  عـــز  لمخغيـــر خالخميـــل  ، وقيـــول الفرضـــية الصـــفرية  خوجـــد فـــروق ذات دالل
ف العاشـر ( فـي األخطـاء المفاىيميـة فـي العمـوم لـد  طميـة الصـα≤0.05إحصائية عند مسخو  الداللة 

 .السايق الخحصيلمسخو  عز  لمخغير خمديرية شمال الخميل  في
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 دراسة والتوصيات : مناقشة نتائج الالفصل الخامس
 

 . المقدمة  4.9

 . مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول   6.9

     بالفرضية األولى . مناقشة النتائج المتعمقة  7.9

   لثانية بالفرضية ا. مناقشة النتائج المتعمقة  8.9

 . الحمول المقترحة   9.9

 . توصيات الدراسة    9.:
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 الفصل الخامس : 

 : نتائج الدراسة و التوصيات مناقشة
 المقدمة :  1.5

المفاىيمية في العموم لد  طمية  األخطاءيخضمن ىذا الفصل مناقشة النخائت الخي خوصمت إلييا الدراسة 
فـي ضـوء  ةراىـا الياحثـخي ، كمـا يخضـمن الفصـل الخوصـيات الخـلالصف العاشر في مديرية شمال الخميـ

 النخائت .

  :النتائح الوتعلمت باإلخابت علً السؤال األولهنالشت  2.5

 

؟ ألخطاء المفاىيمية في العموم لدى طمبة الصف العاشر في مديرية شمال الخميـلاما : السؤال األول
 طميــةايية واالنحرافــات المعياريــة الســخجايات العــن ىــذا الســؤال خــم حســاب المخوســطات الحســ ولئلجايــة

، جايــة  كييــرة، واعخمــادا عمــى ســمم االســخجاية فقــد خــم اعخمــاد ثبلثــة مســخويات لبلخخيــارعمــى فقــرات اال
  .، قميمة (مخوسطة

كان يدرجة كييرة   فقرات االخخيارعمى  الطمية منالعينة  أفراد إجاياتمخوسطات  أنيخض  من السايق 
المفاىيميـة لـد   األخطـاء درجـة كييـرة فـي ت النخـائت ظيـر حيـث أ 16.6452) مخوسط ككل حيث يمد ال

 .الطمية
وىـو (  16.6452ومن خبلل النخائت الخي خوصمت ليا الدراسة كان المخوسط الحسـايي لمدرجـة الكميـة   

ثـــة ســـيب وخعمـــل الياح ،العمـــوميـــا الطميـــة فـــي ياألخطـــاء المفاىيميـــة الخـــي يقـــع فيضـــمن الدرجـــة الكييـــرة 
 ىميا: أالخالية  األسياب األخطاءالمفاىيمية المخكررة ليذه  األخطاء

 الرغية خدنيو  ،نسيانيا أو خعريفيا في النقص إلى يؤدي مما اسخيعاييا دون العممية لممفاىيم ا لي الحفظ

 خصـصخ أنيـا عمـى لمعمـوم النظـرة، و ذلـك مـنيم يطمـب عنـدما العمميـة المعمومـة عـن والخنقيـب اليحـث فـي

نكار األذكياء  ، العممي الخطأ في يوقعيم مما الخعميمات إطبلق في الخسر ع، و الفيم عمى عقميم قدرة وا 
 األحمـاض :مثـل العمميـة والمـواد األدوات مـع والخعامـل العممـي الخجريـب فـي اليدويـة لمميـارات االفخقـارو 

 .والموازين القياس وأدوات الخشري  وأدوات والقواعد
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 والجاذييـة والوراثـة والغـازات االنصـيار قوانين في كما والخعميم يالشمولية يخصف العمم يأن المعرفة خدنيو 

 .خطييقاخيا في ويخطئون
يــا األثــر الكييــر واليــام فــي إضــافة إلــى ذلــك نقــص الحــوافز الماديــة والمعنويــة مــن جانــب المعمــم يكــون ل

  .ع دافعية الطمية والمحافظة عميياعدم رف
وخوفرىــا لــو خســيم فــي رفــع أدائــو فــي عمميــة الخــدريس  فــي العمــوم  ياســخخدام الوســائلأن معرفــة المعمــم و 

، وغياب المعرفة في ىـذا المجـال مادة العمومفي  العممية حيث خخي  لو خوضي  دقيق لكثير من المفاىيم
ي إلـــى إعاقـــة خحقيـــق اليـــدف أو حـــدوث نقـــص فـــي ىـــذا الجانـــب فانـــو يـــؤدي إلـــى وجـــود معضـــمة  خـــؤد

 .المنشود
 يعكـس ممـا المدرسـية  والكخـب المنـاىت فـي ُخطـرح الخـي العمميـة المفـاىيم عـدد كثـرة إلىما خعزو الياحثة ك

 مـدة أو ،الصـفية الحصـص عـدد حيـث مـن سـواء   لخدريسـيا المخصـص الـزمن ويـين يينيـا االنسـجام عـدم

 حيـث مـن رسـيةالمد المقـررات لخنفيـذ المناسـية المدرسـية اإلمكانـات ضـعف عـن فضـبل   الدراسـية، الفصـول

  .العممية واألجيزة والمواد األدوات
 االنسـجام عـدم يعكـس مما المدرسية والكخب المناىت في ُخطرح الخي العممية المفاىيم عدد كثرةأيضا إلي و 

 الدراسـية، الفصـول مدة أو ،ةالصفي الحصص عدد حيث من سواء   لخدريسيا المخصص الزمن ويين يينيا

 والمـواد األدوات حيـث مـن المدرسـية المقـررات لخنفيـذ المناسـية مدرسـيةال اإلمكانـات ضـعف عـن فضـبل  

  .ةالعممي واألجيزة
 أسـموب إلـى جوىريـة يصـفة مصـدرىا يعـز  قـد الفقـرات ىـذه عنيـا خعي ر الخي القصور جوانبكما ويعز   

 كانت فإذا ين،المعمم خعميم يطريقة الطمية خعممطريقة  خخأثر إذعموم، ال حصص في المخيع والخعميم الخعمم

 يصـفة وخمـارس الشـائعة، الخقميديـة األسـاليب حـول وخخمحـور ،والصـورية يالسـطحية خخسـم خعمـيميم أساليب

 خعمـم نجـد أن الطييعـي مـن فإنـو والخنقيـل، والخمقـين، المحاضـرة، أسموب :مثل العموم معممي قيل من سائدة

 نظـام أن خاصـة ،الخعميمـات فـي والخسـرع ،العمميـة لممفـاىيم ا لـي الحفـظ عمـى الخركيـز نحـو يخجـو الطميـة

ىمال وسطحيخيا المعمومات كم يعكس ما غاليا   المدارس في المخيع االمخحانات  ال إذ الخطييقي، الجانب وا 
 يعكس الذي األمر الخطييقي، لمجانب المدرسية الشيادة أو الصفية االخخيارات في مخصصة عبلمة خوجد

 .دقص يدون أو يقصد الجانب ىذا خجاىل
 مادة يأن لدييم ومعخقد نظرة ووجود والخنقيب،  اليحث في الطمية يعض رغية خدني إنكار يمكن ال أنو ومع

 ىـذه فـإن الحـظ ولحسـن أنـو إال العمـوم، واسـخيعاب فيـم عمـى عقميـم قـدرة وينكـرون األذكيـاء، خخص العموم
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ب يحممـون مثـل ىـذه طـبل 3إلـي   2فقـد نجـد عـادة مـن  الصـفوف فـي العـدد قميمـة ىـي الطميـة مـن الفئـة
 الثالـث الصـف يعد يالعموم االىخمام في(2010 ) حمزة  ت دراسةأشار ض كما الخناق ييدأ أنو الصفة، إال 

 المخوسـطة المرحمـة فـي الخنـاقص ىـذا يخزايد ثم يالعموم اىخمام لدييم ليس الطمية من (50%) حوالي إن إذ

 عمى خؤثر األساسية المرحمة في العموم نحو اخجاىاخيم نأ كما الجامعية، المرحمة إلى يصل وقد والثانوية،
نمـا يـواقعيم خـرخيط ال يرونيـا العمـوم حصـص معظـم كـون، الجامعية المرحمة في الخخصصية اخخياراخيم  وا 

 .الجامدة والمعموماخية العممية المعرفة من منظم جسم خمثل
 

 : بالفرضُت األولًهنالشت النتائح الوتعلمت  355

( فــي األخطــاء المفاىيميــة فــي α≤0.05روق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة)" ال توجــد فــ
 عزى لمتغير الجنس"تف العاشر في مديرية شمال الخميل العموم لدى طمبة الص

وجد فروق ذات داللة إحصائية في األخطـاء المفاىيميـة فـي العمـوم لـد  طميـة الصـف خخيين النخائت أنو 
أي أن لــديين   اإلنــاثلخميــل خعــز  لمخغيــر الجــنس. وكانــت الفــروق لصــال  العاشــر فــي مديريــة شــمال ا

 .من الذكور (أقلأخطاء مفاىيمية 
 إلقـاء أن الـذكور يـرو ىنـاك عـدد مـن المعممـين أن إلـى األولـىوخعزو الياحثة ىذه النخيجة في الفرضية 

 وىـذا الراشـدين، يقـدراتمجـرد ال والخفكير ،خذكروال الخعمم في قدراخيم ويقيس الطمية، إلفيام كاف الدرس
 عـدم عنـد ياإلحيـاط  ويصـايون  بيـالطبل  المعممـين فاجأفيخ الطمية من كثيرة أشياء يخوقعن يجعميم ما

 ذلـك مـن العكـس وعمى الخدريس، في الخقميدية النظرة يعكسون عام يوجو الذكور ينفالمعمم ذلك، خحقق
 يوسـائل الـدروس خقـديم فـي الخنويـع خـبلل مـن سـيةالمدر  المنـاىت خنفيـذ فـي فاعميـة أكثـر اتالمعممـ فـإن

 واحد أسموب إلى الركون أن كما الخمي ز عمى الدائم محرصي ذاخو الوقت في وخخدم الدرس، خخدم مخخمفة

 ألسـاليب  المعممين فاسخخدام  لممشاركة، الدافعية خفض في ويسيم الطمية يعض خعمم يعيق الخدريس في

 - الخصـوص وجـو عمـى األساسـية المرحمـة وفـي العمـوم خعمـيم فـي ائعةشـ وىـي – المحاضـرة مثـل خقميديـة

  اكخسـاييم إلـى يـؤدي ويالخـالي اإللقـاء فخـرة طـوال  والمخايعـة اإلصـغاء عمـى الطـبلب قـدرة عـدم إلـى يـؤدي
 خـريط الخـي المخخمفـة يالعبلقات إدراكيم يضعف مما مكوناخو،  لجميع وليس الخعميمي المحخو  من ألجزاء

 ليـذا اسـخيعاييم مسخو  عمى سمييا   يالنخيجة يؤثر مما  المخخمفة، ومكوناخو الخعميمي المحخو  عناصر يين

(، ودراســة عيــد المســي  2003وكمــا اخفقــت نخــائت ىــذه الفرضــية مــع كــبل مــن دراســة ييــومي   .المحخــو 
مـــا ، كلـــذكور أو اإلنـــاث( الخـــي جـــاءت نخائجيـــا يوجـــود أخطـــاء مفاىيميـــة عنـــد الطـــرفين ســـواء ا2001 
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( الخــي جــاءت 2014( ودراســة مســعف  2002الفــران   واخخمفــت نخــائت ىــذه الفرضــية مــع نخــائت دراســة
  .نخائجيا خقول أن الجنسين يقعوا ياألخطاء المفاىيمية وخاصة اإلناث

 
 هنالشت النتائح الوتعلمت بالفرضُت الثانُت: 455

( فــي األخطــاء المفاىيميــة فــي α≤0.05" ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة)
ـــة الصـــ ـــدى طمب ـــوم ل ـــل العم ـــة شـــمال الخمي ـــي مديري ـــر تف العاشـــر ف  التحصـــيلمســـتوى عـــزى لمتغي

 5("مخفض)مرتفع، متوسط، السابق

ـــد مســـخو  ا تٍُتتتد انُرتتتائ  أَتتت  ـــة  خوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عن ( فـــي األخطـــاء α≤0.05لدالل
مســــخو  عــــز  لمخغيــــر خفــــي مديريــــة شــــمال الخميــــل  ف العاشــــرالمفاىيميــــة فــــي العمــــوم لــــد  طميــــة الصــــ

ــــة ذوي الخحصــــالمرخفــــعلصــــال  الخحصــــيل  .ل الســــايقالخحصــــي يل المرخفــــع لــــدييم أخطــــاء  أي أن الطمي
 .من الطمية ذوي الخحصيل المخوسط و الطمية ذوي الخحصيل المنخفض (أقل مفاىيمية

 : أىميا أسيابعدة  إلىه النخيجة وخعزو الياحثة ىذ
 عدمو  .دقيقة غير واضحة غير لمفاىيم امخبلكيم أو الصحيحة العممية لممفاىيم الطمية خبلكام عدم إلى
عـادة الجديـدة يـالخيرات السـايقة الخيـرات الطميـة ريـط قـدرة  المسـخو  خـدنيو  .المعرفيـة ينيـخيم خشـكيل وا 
 المعرفـة مـن ويخنكـرون الخعميمـي الموقـف مـن فينسـحيون لمـخعمم دافعيـخيم عمـى يـؤثر لمطميـة لخحصـيميا

 خحخاج الخي يالميارات المشاركة في الطمية قدرة عدمو  . المفاىيم في الصراع إدراك في فشميم. الجديدة
قـد يغفـل  المادة يخدريس يقوم الذي ن  المعممأوضحت ن الياحثة أأناىيك  الحل إلى لموصول خفكير إلى

 فـي اسـخيعاب الـب آخـرديـو قـدرة مخخمفـة عـن طلطالـب   كـل أن حيـث ،خحصـيل األقـلعـن الطميـة 
 مـن كيـرأ المعمومـة خوصـيل فـي أثرىـا ليـا جديـدة خدريسية طرق فيناك الخدريس إلى طريقة أو المعمومة

  .القديمة الطرق الخدريسية
 عـن وذلـك ا خـرين مـن يصـورة سـميية يسـخقيميا وال السـايقة خيرخـو عمـى اعخمـادا معرفخـو يينـي والمـخعمم
 معنـى لنفسـو يينـي فـرد فكـل معناىـا يـنفس إلـى آخـر فـرد مـن خنخقـل ال المفـاىيم أن كمـا العقـل، طريـق
 .السايقة قدرخو عمى اعخمادا ييو خاصا
 فـي األساسـي العاشـر الصـف طميـة لد   ظيرت الخي القصور جوانب جميع مواجية العموم معممي وعمى

 عبلجيـةوال الوقائيـة الخطـط وضـع خـبلل مـن لـدييم، ومعروفـة واضـحة أصـيحت أن يعـد العمـوم خعمـم

 آخـذين العمـوم، وخعمـيم خعمـم مجـال فـي الخريويـة والخقـويم والخنفيـذ لخخطـيطا عمميـات خشـمل الخـي المدروسـة
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 أن ضـرورة مـع اليحـث، نخـائت فـي ظيـرت كمـا القصـور لجوانـب والخطـورة األولويـة درجـة االعخيـار يعـين

 .وغيرىا الخعميمية المنطقة ىذه في يالخعميم نصل
أظيــرت النخــائت وجــود فــروق دالــة حيــث  (1994الفرضــية مــع دراســة أيــو يمــن  حيــث اخفقــت نخــائت خمــك 

 لممفـــاىيماحصــائيا يــين المســخويين  المـــنخفض، والمرخفــع( لصــال  المســخو  الخحصـــيل المرخفــع يالنســية 
 .حيث أن الطبلب الذين لدييم خحصيل منخفض لدييم أخطاء مفاىيمية أكثر العممية
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 التوصيات:
ت الخــي خوصــمت إلييــا الدراســة الحاليــة مــن الكشــف عــن األخطــاء المفاىيميــة فــي العمــوم ينــاء عمــى النخــائ

 يل. فإنو خم وضع عدد من الخوصيات:ملد  طمية الصف العاشر في مديرية شمال الخ
االىخمام يخشـخيص األخطـاء المفاىيميـة لـد  الطميـة فـي مخخمـف المفـاىيم العمميـة وذلـك لمحـد منيـا  -.

 يا لد  الطمية.خعديم أووخصحيحيا 
خفعيل مسـاقات طـرق خـدريس لمعممـين ومعممـات العمـوم خاصـة فـي كميـة الخرييـة خخـخص فـي عمميـة  -2

 خعديل المفاىيم الخطأ لد  الطمية.
األخطــاء  العمــل عمــى خــدريب معممــين العمــوم فــي كيفيــة اســخخدام اســخراخيجيات خــدريس ىــدفيا خعــديل -3

 المفاىيمية لد  الطمية.
، لخرســي  خمــك المفــاىيم واليعــد عــن الفيــم الخطــأ لنظــري مــن المفيــوم يالجانــب العممــيا ريــط الجانــب -4

 لد  الطمية ليعض المفاىيم المخقايمة والمخقارية.
 األخطــاءريــط المفــاىيم العمميــة يالييئــة المحيطــة الطميــة مــن قيــل المعمــم قــدر اإلمكــان لمخقميــل مــن  -5

 الشائعة في المفاىيم لد  الطمية .
ق اخخيارات عمى الطمية من قيل المعممـين قيـل اليـدء فـي خـدريس العمـوم لمكشـف عـن األخطـاء خطيي -6

 الشائعة لد  الطمية ومعرفة سيييا من خبلل خمك االخخيارات.
 األخطــــاءضــــع طــــرق و اســــخراخيجيات خقــــوم عمــــى الحــــد مــــن  االىخمام  في كخاب دليل المعممين يو -7

 ىيم الخاطئة لدييم.المفاىيمية  في العموم و خغيير المفا
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 المقترحات:
 

إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات الخحميميـــة لمعرفـــة أســـياب شـــيوع األخطـــاء المفاىيميـــة لـــد  الطميـــة فـــي  -.
 المراحل العممية المخخمفة.

إجراء دراسات خحميمية لمخصورات اليديمة لد  الطمية في محخويات مناىت العموم العامة في المرحمة  -2
 ا و العميا.األساسية الدني

 إجراء دراسات لخجريب فعاليات خقوم عمى خعديل األخطاء المفاىيمية لد  الطمية. -3
 إجراء دراسات مسحية وطرق جديدة لمكشف عن خمك األخطاء المفاىيمية لد  الطمية. -4
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صحي  األخطاء الشـائعة لـد  طاليـات ثر اسخعمال أنموذج فراير في خأ ،(2014 .حسين، خديجة عييد
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 ، أطروحة دكخوراة غير منشورة، جامعة يغداد.ى تمميذات الصف الخامس االبتدائيالعموم لد

 
، عمـان، األردن، دار المنـاىج التربويـة الحديثـة(، 2009مرعى، خوفيق أحمـد.   الحيمة، محمد محمود

 .1المسيرة لمطياعة و النشر، ط

اب نشوئيا وتصحيحييا ، أسب –المفاىيم البديمة التي يحمميا الطمبة  (.2001. ، موسىلخالديا
 5اهللمركز القطان لميحث والخطوير الخريوية ، رام  ،رؤى تربوية 
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األخطــاء المفاىيميــة فــي الكيميــاء لــد  طميــة الصــف األول  ،(2001 .خطاييــو، عيــداهلل  خميــل، حســن
 – 396(.ص 25(، العدد 1، جامعة عين شمس، الجزء مجمة كمية التربيةالثانوي في محافظة إريد، 

363.) 
 

المفـاىيم العمميـة الخطـأ لـد  طـبلب القسـم العممـي فـي كميـة المعممـين  ،(2002 عمي ين أحمـد.الراشد، 
، جامعـة اإلمـارات العرييـة المخحـدة، السـنة السـايعة عشـر العـدد الخاسـع ، مجمة كيمـة التربيـةفي الريـاض
 (.35 – 67عشر.ص 

ي العموم لميادئ النظرية الينائية أثناء أثر خيني معمم ،(2004 .عييدات ، ىاني؛ الزعيي ،طبلل
، لدييمخدريسيم لممفاىيم العممية في خحصيل طميخيم ليذه المفاىيم وخكوين ينيـة مفاىيميـة مخكاممـة 

 .(7 ، المجمدالمجمة األردنية لمعموم التطبيقية

 
 –يـع، األردن ، اإلصـدار الراأساليب تدريس العموم. الطبعـة العربيـة األولـى ،(2001زيخون، عـايش . 

 .عمان: دار الشروق لمنشر والخوزيع
 

، دار اليــازوري لمنشـر والخوزيـع ،  1" ، طـــ تعمـيم العمـوم والرياضـيات " ،(2003 .، عيـد الحـافظسبلمة
 عمان.

 
فـي إطــار الــخعمم الموديـولي وأثـره فـي  (ck) خوظيف اسطوانات الميزر المدمجـة ،(2002. ، يسريلسيدا

مجمـة التربيـة اليديمة لممفاىيم العممية والرضا عن الدراسـة يمراكـز االنخساب الموجو ،  خعديل الخصورات
ــــة العمميــــة ( كميـــة الخرييـــة ، جامعـــة عـــين 4(، العـــدد 5، المجمــــد  العمميـــة، الجمعيـــة المصــــرية لمتربي

 (.127 – 191شمس.ص 
 

عض المفـــاىيم الكيميائيـــة لـــد  ثـــر اســـخراخيجيات الخغيـــر المفيـــومى الصـــفية لـــيأ ،(2000. شـــير، الخميـــل
ــــــةطــــــبلب الصــــــف األول الثــــــانوي العممــــــي،  ــــــة التربي ــــــة كمي           .(،اليحــــــرين3(،الجــــــزء 24، العــــــدد مجم

 .115) – 162 ص
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أثر استخدام مقـاطع فيـديو مالئمـة عمـى تغييـر مفـاىيم (، 2014شرياخي، عطاف عصام يدر الـدين. 
، رسـالة ماجسـخير ة وتصـنيفيا و تحصـيميم األكـاديميالطمبة البديمة حول موضوع تنوع الكائنات الحي

 منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة ييرزيت، فمسطين.
 

أثــر اسـخخدام اســخراخيجية الخارطـة المفاىيميــة فـي خحصــيل طميـة الصــف  ،(2010 .إليــام عمـيالشـميي، 
مجمـة عمـى الخفكيـر اإليـداعي، الخاسع لممفاىيم العممية في مادة األحيـاء ودافـع االنجـاز لـدييم و قـدرخيم 

ــــــ األنـــــروا. 2، العـــــدد11، العـــــددالعمـــــوم التربويـــــة والنفســـــية      يونيـــــو، كميـــــة العمـــــوم الخريويـــــة الجامعيةــــــ
 (.117 – 150ص 
 

الفيم الخطأ ليعض مفاىيم الخغذية و الخنفس في النياخات الخضراء  ،(1996 .الشيراني، عامر عيد اهلل
ـــةثانويـــة و الجامعيـــة يمنطقـــة عســـير، لـــد  طـــبلب المـــرحمخين ال ـــة لمتربي ـــة العربي ـــد لمجم (، 16، المجم

 (.8 – 340( ديسمير، ص 2العدد 
 

أثر نظرية ميرل عمى تحصيل طمبة الصف الرابع في المـدارس  (.2011 .صال ، جييان محمد أحمد
ح ة النجــا، رســالة ماجســخير غيــر منشــورة، كميــة الدراســات العميــا، جامعــالحكوميــة فــي محافظــة ســمفيت

 .الوطنية، فمسطين
 
ـــى يعـــض نمــاذج ، (2000 ير ، مــاىر وخــاج الــدين و إيــراىيم.صــ فعاليــة إســخراخيجية مقخرحــة قائمـــة عم

الخعمم الينـائي وخـرائط أسـاليب الـخعمم فـي خعـديل األفكـار اليديمـة حـول مفـاىيم ميكانيكـا الكــم وأثرىـا عمـى 
،  رســـالة الخمــيج العربــي يالمممكــة العرييــة الســعودية ، أســاليب الــخعمم لــد  معممــات العمــوم قيــل الخدمــة

 (.49 – 137ص  ،(21 مجمد  ( ، 77العدد  
 

الفيـم السـابق لممفـاىيم الفيزيائيـة فـي التحصـيل و االحتفـاظ  أثر اصـالح ،(1989طويق، حمد عمي 
ر غيــر ، رســالة ماجســخيفــي الفيزيــاء وفــي االتجاىــات نحوىــا ومفيــوم الــذات عــن القــدرة عمــى تعمميــا

 منشورة، خخصص أساليب خدريس عموم، جامعة اليرموك.
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الخصورات الخاطئة ليعض المفاىيم الييئية لد  فئـات مخنوعـة مـن (، 2001 .عيد المسي ، عيد المسي 
(، 5( الجـــزء  25، العــدد  مجمــة كميــة التربيــةاألفــراد وخصــويب يعضــيا لــد  طــبلب المرحمــة الثانويــة ،

 (.85 – 117ص .عين شمسكمية الخريية ، جامعة 
  

، دار صــفاء " لعمــوم والرياضــيات وأســاليب تدريســوأساســيات ا"  ،(2002 .، نييــل أحمــدعيــد اليــادي
 .، عمانوالخوزيع لمنشر

 
(، خصـــــويب الخصــــورات اليديمـــــة لــــيعض المفـــــاىيم العمميــــة لـــــد  خبلميــــذ المرحمـــــة 2000عيــــده، فــــايز. 

(، جامعة عـين 3(، العدد 3لمصرية لمخريية العممية، المجمد الجمعية امجمة التربية العممية،  االيخدائية،
 شمس.

 
فعاليـة الخجـار العمميـة فـي خصـويب الخصـورات اليديمـة حـول يعـض مفاىيمـو  ،( 2001. لعطار، محمـدا

 ، المجمـــد مجمــة التربيـة العمميــة ،الجمعيـة المصـرية لمتربيــة العمميـةالكيرييـة لـد  الطـبلب المعممـين ،
 الخريية ، جامعة عين شمس، القاىرةكمية  3العدد ،
 

ـــة  ،(2002 .، معمــرالفــران ــالخرائط المعرفيــة عمــى تقــويم األخطــاء المفاىيمي أثــر تــدريس الكيميــاء ب
دراسـات ،رسالة ماجسخير   غيـر منشــورة (، يرنــامت ال وخفض قمق االختبار لدى تالميذ الصف التاسع
 .جامعة األقصىة الخريية، المشخرك يين كمية الخريية، جامعة عين شمس وكمي

  
معيقات تعمم الطمبة لممفاىيم الفيزيائيـة مـن وجيـة نظـر معممـي الفيزيـاء  ،(2004 .القادري، سميمان
 . المنارة.في شمال األردن

 
المجمــــة  المشــــكبلت الخــــي خواجــــو معممــــي المرحمــــة االيخدائيــــة يدولــــة الكويــــت، ،(2004 ع، فيــــد. المميــــ

 (87 – 153(.ص 70، 114التربوية، 
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 وتحصيل البديمة المفاىيم تعديل عمى البنائي التعمم نموذج استخدام أثر ،(2014 مسعف، نادية.
، كميـة الدراسـات العميـا، رسـالة ماجسخير منشـورة(، الكثافة موضوع في األساسي السابع الصف طالبات

 جامعة ييرزيت.
 

التصورات الخطأ لممفاىيم العممية  فعالية مدونة إلكترونية في عالج ،(2010 .لمطر، محمد إسماعي
، رســالة ماجســخير، قســم المنــاىت و طــرق لــدى طمبــة الصــف التاســع األساســي و اتجاىــاتيم نحوىــا

 الخدريس، الجامعة اإلسبلمية، غزة.
 

ثــر اســخعمال أنمــوذج درا يفــر فــي خغييــرا لمفــاىيم العمميــة ذات الفيــم ، أ(2010 .ناصــر، إيــراىيم محــي
ــوم اإلنســانيةف األول المخوســط، الخــاطم لــد  طــبلب الصــ ــل العم ــة باب ــة جامع ، 18  ، المجمــدمجم

 (.35 – 49ص ، (، العراق3العدد 
 

فعالية خرائط المعمومات في خعديل الخصورات اليديمة لمفاىيم الضوء لطبلب  ، (2009. صبلحالناقة، 
 قسـم – الخرييـة كمية، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(الصف الثامن األساسي، 

 (.19 – 115ص ، فمسطين – غزة – اإلسبلمية الخريية الجامعة أصول
 

 .نشر والخوزيعم،عمان : دار الفرقان ل  الجديد في تعميم العموم ،(2001 .نشوان ، يعقوب
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 (1الممحق )

 أسماء الخبراء المختصين من أعضاء لجنة التحكيم
 مكان العمل الدرجة العممية التخصص االسم الرقم
 جامعة القدس اهدكخور  ريية عمميةخ غسان سرحان 1
 جامعة القدس اهدكخور  مناىت وطرق خدريس زياد قياجة 2
 جامعة القدس دكخوراه مناىت وطرق خدريس إيناس ناصر 3
 جامعة الخميل ماجسخير أساليب خعميم رياضيات فضل أيو عقيل 4
 جامعة الخميل دكخوراه مناىت وطرق خدريس إيراىيم أيو عقيل 5

 ماجسخير إدارة خريوية النجار عفاف 6
مديرية الخريية و الخعميم 

 شمال الخميل
 وزارة الخريية و الخعميم دكخوراه مناىت وطرق خدريس ىيو المحخسب 7

 ماجسخير مناىت وطرق خدريس اسماعيل عميان 8
مديرية الخريية و الخعميم 

 شمال الخميل

 ماجسخير مناىت و طرق خدريس ايخسام خبلف 9
الخريية و الخعميم  مديرية

 جنوب الخميل 

 ماجسخير مناىت و طرق خدريس ريى فياجة 10
مديرية الخريية و الخعميم 

 وسط الخميل

 ماجسخير فيزياء نايف الطيطي 11
مديرية الخريية و الخعميم 

 شمال الخميل
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 (2الممحق 
 المذس   خاهعت

 العلُا راساث الذ عوادة

 التربُت كلُت العلىم 

 التذرَس وطرق وناهحال لسن

 
 
 

 اختبار األخطاء الوفاهُوُت فٍ العلىم لذي طلبت الصف العاشر

 

 ( بُاناث أولُت:1

 َثى    أ                     انجُظ:                                    ركش          

                            

 ...       يعذل انطانة فً انعهىو :.....................

 :...........................................  انًذسعح

 : ............................................                                                                 انشعثح

 

 دسجح 60 انذسجح انكهٍح:   دقٍقح                                                   60يذج االخرثاس: 

                                    

 :االختبار ( تعلُواث2

 

 الطالية/عزيزي الطالب  عزيزخي
 االجاية: في الشروع قيل ا خية الخعميمات اقرأ/ي فضمك  من

 : أوال األولية الييانات اممم/ي  -.
سؤال يناقش مفيوما من  ( سؤاال من نوع اخخيار من مخعدد، كل21يخكون االخخيار من   -2

 المفاىيم المخعمقة يالعموم الخي خعممخيا فيما سيق.
كل سؤال يخكون من شقين، الشق األول يشمل مفيوم يخيعو  ثبلثة يدائل ،ويكون إحد  خمك  -3

الخخيارك العممي  الذي يشمل الخفسير أو السيب  اليدائل صحيحة، يمييا الشق الثاني و
 ول.في الشق األ لئلجاية الصحيحة

 اخخياركضع / ي دائرة واحدة فقط عمى إحد  اليدائل الموجودة لكل فقرة، ثم أذكر / ي سيب  -4
 خمك اإلجاية.
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 بنود االختبار

 
 >عند إلقاء حجرين معا في نفس الوقت من سط  عمارة مرتفعة من نفس المستوى، أحدىما (4

 ض انعدام مقاومة اليواء؟كيموغرام، فأي الحجرين يصل أوال. مع افترا 6كيموغرام و اآلخر 
 الحجر الثقيل يصل األرض قيل الحجر الخفيف.- أ
 الحجر الخفيف يصل األرض قيل الحجر الثقيل.- ب
 الحجران يصبلن معا. -جـ
 

  والسبب في اختيارك تمك اإلجابة ىو:
ألن جميع االجسام الساقطة نحو األرض خخسارع ينفس المقدار لذلك فيي خسقط معا إذا رميت من نفس 

 رخفاع وفي نفس الوقت يغض النظر عن الكخمة  وىذا مع اىمال مقاومة اليواء.اال
 
 ( األمواج  تنقل دائما .... 6
 الطاقة.  -جـ        دة.                  الما -الضوء والصوت                              ب -أ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
ن خصادم جزيئات المادة مع يعضيا يؤدي إلي انخقال الطاقة  في أي نوع من ألن  المادة ال خنقخل ولك

 الموجات سواء الموجات المائية أو الضوئية أو الصوخية.                           
 
 
 ( التنفس في النباتات عممية تحدث في...7
 الميل و النيار. -جـ         فقط.            النيار  -الميل فقط.                             ب -أ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
 يخنفس النيات طوال اليوم ليبل ونيارا ولكن عممية اليناء الضوئي خحدث في النيار يسيب ضوء الشمس.
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 (  نوع العضالت في الرئتين ...4
 ال يوجد عضبلت -جـ    ت ىيكمية               عضبل -ب         عضبلت ممساء         - أ
 

 جابة:مي الختيارك تمك اإلوالسبب العم
ال خحخوي الرئخين عمى أي نوع من العضبلت فالسيب في انيساطيا و انقياضيا ىي عضمة الحجاب 

 الحاجز.
 
سم، وبعد رعاية النبتة بالماء  91تم زراعة نبتة في حوض  فيو تراب، وكان يبمغ طوليا  (9

 سم، وتم قياس كتمة التربة . فوجد أنو..411أصب  طوليا  وتعريضيا ألشعة الشمس واليواء
 كخمة الخرية يقيت كما ىي. - أ
 كخمة الخرية سخزداد. - ب
 كخمة الخرية سخنقص. -جـ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
فيي خنمو يأخذ المعادن و العناصر األساسية من الخرية يوجود أشعة الشمس و  انيخةألنو عندما خنمو ا

 واء والماء و ال يؤدي إلي نقصان أو زيادة كخمة الخرية.الي
 
 تبدو الممعقة الموضوعة  في كأس بو ماء كأنيا مكسورة بسبب...( 6
 انعكاس وانكسار الضوء. -جـ    انكسار الضوء.             -ب انعكاس الضوء.                -أ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
ل الضوء يين وسطين مخخمفين في الكثافة فأنو يؤدي إلي انكسار األشعة الضوئية ولذلك ألنو عند انخقا

 خيدو الممعقة لمناظر أنيا مكسورة.
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  :( مفيوم القوة عمميا يعني7
 صبلية الجسم ومخانخو .                                         -أ
    العضبلت القوية والشجاعة.                      -ب
 مؤثر يؤثر في الجسم فيغير من حالة سكونو أو حركخو. -جـ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
 ألن نقول أن الجسم أثر عميو قوة إذا أصي  ىناك أثر لخمك القوة.

 
 
 :لكتمة ، حيث أن كتمة الكرة س=( لديك ثالثة كرات خشبية أ، ب ، جـ، مختمفات في الحجم وا8

كغم، وضعت تمك الكرات في حوض فيو سائل،  6= الكرة ع كغم، وكتمة 8= رة صكغم، وكتمة الك
 كما في الشكل التالي:

      
 

                                 

 
 

 أي الكرات سوف تطفو أكثر من األخرى؟
 ع  -ص                                       جـ  -ب                      س           -أ
 

 جابة:ختيارك تمك اإلوالسبب العممي ال
الكرة ع ألن الكرة ع ىي أخف وزن فكمما قل وزن الكرة كانت قوة الدفع لمسائل أكير و يالخالي خطفو 

 أكثر من غيرىا من الكرات األكثر منين وزنا.

 س
 ص

 ـع
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فـي فـان عـدد النيترونـات  67والعـدد الكتمـي  لـو =  44=  مـا ن العدد الذري لعنصـرأإذا عممت  (=

  نواة ىذه الذرة يساوي :

 24 -جـ                        23 -ب                                   2. -أ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
 ألن  العدد الكخمي = عدد اليروخونات   عدد النيخرونات     
 والعدد الذري = عدد اليروخونات.     
 نيخرون.46= 44 – 67العدد الذري =  –ونات = العدد الكخمي ويالخالي عدد النيخر     
 

 ( التنفس عمميا يحدث في ....41
 الرئخين. -أ
 الخمية. -ب
 األنف و الحنجرة. -جـ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
 ألن كل خمية في جسم الكائن الحي خخنفس.

 
 (يعتبر الفيروس .........44
 كائنا حيا دقيقا. -أ
 من الجمادات. -ب
 حمقة وصل يين الكائنات الحية الدقيقة و الجمادات. -جـ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
ألن الفيروس ال يعيش إال عندما يدخل جسم الكائن الحي و عندما يكون خارج جسم الكائن الحي 

 يكون مثل الجمادات.
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 عندما تسخن  الشمعة فإنيا...  (2.
 ب( خذوب                                جـ( خحخرق                    أ( خنصير         

 
 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل

عندما خسخن المادة الشمعية لمشمعة فأنيا خخحول إلي سائل لذلك فيي خنصير ألن االنصيار ىو 
 يا.عممية خحويل المادة من الصبلية إلي السيولة دون خغيير في درجة حرارخ

 
 ن السكر...إسكر في كأس ماء  وتحريك السكر، ف(عند وضع ممعقة 47
 ينصير  وييقى في الماء.  -أ
 يذوب  ويخخفي يين جزيئات الماء.- ب
 يخفاعل مع الماء ويكون مادة جديدة. -جـ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
ماء مذيب، فبل نسمييا انصيار فمم ألن عممية وضع السكر في الماء خسمى الذويان فالسكر مذاب و ال

 لة ، وال يخفاعل السكر مع الماء.خخحول المادة من حالة إلي حا
 

 ما العامل المؤكسد في المعادلة الكيميائية اآلتية؟ (48
Br2(g) + 2I‾(aq)          2Br‾(aq) + I2(g) 

 
          ‾Br -جـ                       Br2         -ب                               ‾I-أ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
 ألنيا ىي المادة الخي اخخزلت وسييت خأكسد لممادة األخر   اليود(.
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 سبب رؤيتنا لاجسام من حولنا ىو:( 5.
 خروج أشعة من العين نحو األجسام.  -أ
 انعكاس الضوء عن األجسام نحو العين. -ب
 جسام نحو العين خروج أشعة من األ -جـ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
ألنو عندما يسقط الضوء عمى االجسام المحيطة ينا خنعكس نحو العين وليذا السيب ال نسخطيع رؤية 

 األجسام في الظبلم.
 

خمطت سعاد مادة صمبة صفراء مع مسحوق أزرق، فالحظت أن المادتين لم تتفاعال ويمكن ( 6.
 األصفر و األزرق، رغم تحريكيما معا جيدا، ماذا نسمي المزيج الناتج؟ تمييز المونين

 مخموط -أ
 مركب.                                -ب
 محمول.                          -جـ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
يعدة طرق حسب نوع  ألنو لم يحدث أي خفاعل يين المادخين و لم ينخت مادة جديدة فيمكن فصميما

 المادخين.
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 ( في عممية االنصيار تحتاج المادة إلى : ;4
 خفض درجة الحرارة  -أ
 رفع درجة الحرارة  -ب
 خكسير الروايط يين جزيئات المادة -جـ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
رفع من درجة حرارخيا يل خقوم يخكسير ألنو أثناء عممية انصيار المادة، الحرارة الخي خأخذىا المادة ال خ

 الروايط يين جزيئات المادة.
 
 

 مثمة عمى التغيرات الفيزيائية لممادة:من األ( 8.
 احخراق الورق. -أ
 خفحم السكر.- ت
 ذويان السكر يالماء -جـ
 

 جابة:والسبب العممي الختيارك تمك اإل
عممية احخراق الورق وخفحم السكر كبلىما ألنو عند ذويان السكر في الماء ال يكون لدينا مادة جديدة ف

 يكونان لنا مواد جديدة.
 

 المعادلة الكيميائية الموزونة التي تعبر عن تحميل الماء المحمض كيربائيًا ىي :  (9.
222 -أ 43 OHOH   
222-ب 22 OHOH   
222 -ج 23 OHOH  
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 والسبب العممي في اختيارك تمك االجابة:
ذرات الييدروجين في المواد الناخجة، ألن عدد ذرات الييدروجين في المواد المخفاعمة يساوي عدد ال

وكذلك لؤلكسجين عدد ذرات االكسجين في المواد المخفاعمة يساوي عدد ذرات االكسجين في المواد 
 الناخجة.

  
 
س، ص، ع( كما ( ثالثة مكعبات متماثمة وضعت في ثالثة أحواض في كل منيا سائل مختمف)61

 ىو موض  في األشكال:
       
 السائل )ع(   السائل)ص(                          )س(                    ائل الس        

                 
 - - -        - -                  - -     ـــ- - -              - - -- - -  - -
- - - - - - -                - - - - - - -                  - - - - - - -  

 كثر السوائل كثافة ىو السائل:إن أ
 س  -أ
 ص -ب
 ع -جـ
 

 والسبب العممي الختيارك تمك االجابة:
ألن المكعب الموجود في السائل ع ىو أكثر طفوا لذلك فالسائل ع أكثر كثافة من غيره من السوائل 

 س و ص ألنو كمما زادت الكثافة خزداد قوة دفع السائل لمجسم .
 

 

 ،،،،تمت األسئمة،،،،
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 (3الولحك)

 

نوىرج اإلخابت لفمراث اختبار األخطاء الوفاهُوُت فٍ العلىم لذي طلبت الصف العاشر فٍ هذَرَت 

 شوال الخلُل

 

 سقى انغؤال
 سقى اإلجاتح انصحٍحح

 جـ ب أ

1   × 

2   × 

3   × 

4   × 

5 ×   

6  ×  

7   × 

8   × 

9 ×   

10  ×  

11   × 

12 ×   

13  ×  

14  ×  

15  ×  

16 ×   

17   × 

18   × 

19  ×  

20   × 
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