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 شكر وتقدير

لرررررو الحمرررررد بمرررررا يليررررر  بج لرررررو  ،فيرررررو أىرررررل ال نررررراء والحمرررررد ،الحمرررررد والشرررررلر و عرررررز وجرررررل أواًل وأخيرررررراً 
 أحمده سبحانو إذ وفقني يتمام ىذه الدراسة.،وعظيم سلطانو

وذلررررال عمررررً   ،أتقرررردم بعررررد شررررلر او تعررررالل بالشررررلر الجزيررررل للررررل مررررن لرررران سررررببا يتمررررام ىررررذه الدراسررررة
 (.من لم يشكر الناس لم يشكر اهلللقولو صلل او عليو وسلم) 

فرررررأنني أخررررررص بالشررررررلر والتقرررررردير الررررردلتورة إينرررررراس ناصررررررر الترررررري  ،واعترافرررررا بالاضررررررل والجميررررررل ألىلررررررو
حيررررث لرررران  ،وعلررررل مررررا أولتررررو مررررن اىتمررررام وتوجيررررو طيلررررة مرررردة ايشررررراف ،أشرررررفت علررررل ىررررذه الرسررررالة

وتوجيياتيرررررررا القيمرررررررة الاضرررررررل فررررررري إتمرررررررام  ،آلرائيرررررررا السرررررررديدة وجرررررررديتيا الصرررررررادقة وعطائيرررررررا المسرررررررتمر
وأرجررررو مررررن او أن يجعررررل ذلررررال فرررري  ،العافيررررةفليررررا منرررري صرررراد  الرررردعاء بموفررررور الصررررحة و  ،رسررررالتي

 ميزان حسناتيا.

لمرررررا أسرررررجل شرررررلري وتقرررررديري للرررررل مرررررن الررررردلتور غسررررران سررررررحان مناقشرررررًا داخليرررررًا والررررردلتور محمرررررود 
راجيررررررًا مرررررررن او أن يلررررررون ذلررررررال فررررررري  ،رمضرررررران مناقشررررررًا خارجيرررررررًا لتاضررررررليما لمناقشررررررة ىرررررررذه الرسررررررالة

 ميزان حسناتيم.

واالمتنرررران لجامعرررررة القررررردس ولليرررررة التربيررررة مم لرررررًة بعميررررردىا الررررردلتورة إينررررراس لمررررا أسرررررجل وافرررررر الشرررررلر 
 علل ما وجدت منيم من متابعة واىتمام. ،ناصر وجميع أعضاء الييئة التدريسية

والشررررررلر موصررررررول  ،لمررررررا أتقرررررردم بخررررررالص الشررررررلر والتقرررررردير إلررررررل األسرررررراتذة المحلمررررررين ألداة الدراسررررررة
 جميع مدراء المدارس ومجتمع الدراسة.و  ،إلل مدراء التربية في محافظة الخليل

 لما أخص بالشلر أفراد عينة الدراسة .....وجميع من ساىم في إنجاز ىذا البحث.

وأخيررررررا أوجرررررو شرررررلري وتقرررررديري إلرررررل جميرررررع أصررررردقائي وزم ئررررري الرررررذين قررررردموا يرررررد العرررررون والمسررررراعدة 
 والذين لان آلرائيم وتوجيياتيم ألبر األ ر في ناسي. 
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 ممخص ال

الليميائية الخاطئة لدى معلمي علوم الصاين ال امن والتاسع  اللشف عن المااىيم ذه الدراسةى ىدفت
ولتحقي  أىداف الدراسة اتبع الباحث المنيج  ،األساسيين الذين يدرسون العلوم في محافظة الخليل

( معلمًا ومعلمًة في الاصل ال اني للعام الدراسي 348وتلون مجتمع الدراسة من ) ،الوصاي
 ،%42( معلمًا و معلمًة أي ما نسبتو 145. وتم اختيار عينة عشوائية طبقية عددىا )2017\2016

ومن أجل اللشف عن المااىيم الليميائية الخاطئة لدى المعلمين تم إعداد أداة الدراسة التي ىي عبارة 
الش   ،قينحيث تلونت لل فقرة من ش ،( فقرة26عن اختبار علل شلل اختيار من متعدد يتلون من )

والش  ال اني يحتوي علل أربع بدائل لسبب اختيار ايجابة  ،األول سؤال اختيار من متعدد بدربع بدائل
من الش  األول وقد تم التدلد من صد  أداة الدراسة من خ ل عرضيا علل مجموعة من المحلمين 

 وعمل تجزئة نصاية يجابات العينة االستط عية للتحق  من  باتيا . 

( وقد تراوحت من 46%أظيرت النتائج أن النسبة المئوية للمااىيم الخاطئة لدى المعلمين بلغت ) وقد
وأن الدرجة متوسطة لما أظيرت النتائج عدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية  ،(77%( إلل )(%15

لما بينت وجود فرو  ذات داللة إحصائية تعزى ،تعزى لمتغير جنسيم ومؤىليم العلمي وخبرتيم
لتخصصيم ولصالح معلمي تخصص الليمياء وللصف ولصالح المعلمين الذين يدرسون الصف 

 التاسع.
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graders in Hebron directorate schools 
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Abstract 

The aim of this study was to reveal the chemical misconceptions among 8
th

and 9
th

 grade 

teachers in Hebron directorate of education schools. In the current study, the researcher 

followed the descriptive approval to analyze the data. The population consisted of (348) 

male and female teachers during the second semester of the academic year(2016\ 2017). 

(145) male and female teachers are chosen using stratified random sampling to achieve the 

objectives of the study. The researcher developed test consisting of (26) multiple choice 

questions each containing a paragraph that is divided into two sections; the first section 

multiple choice questions with four alternatives, and the second section contains four 

alternatives the answers of which are dependent on those given in the first. 

                                                                                                                

The results illustrated that the percentage of misconceptions was medium at (46%) and 

ranged from (15%) to(77%). The results also showed that there were no statistically 

significant differences due to gender, qualification and experience, whereas there were 

significant differences due to specialization and grade. 
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 الفصؿ األوؿ

__________________________________________________________ 
 . مشكمة الدراسة وأىميتيا

 

 مقدمة الدراسة1.1 
وىذا يستدعي مف جميع القائميف عمى العممية  ،في شتى مجاالت الحياة ىائلً  اً يشيد العالـ اليوـ تطور 

لمواكبة التسارع اليائؿ في ىذه العجمة ومجاراتيا ليتمكف مف إنتاج  التعميمية التعممية السعي الدؤوب

ق ل هل يستوي  ﴿: تعالى في كتابو الكريـقاؿ  حيثبناء مجتمع متميز ومتقدـ عمميا  جيؿ قادر عمى

 .(9الزمر :) صدؽ ا العظيـ﴾الذين ال يعلمونو الذين يعلمون  

 ،الطمبة حتى يتمكنوا مف فيـ العموـ وتعممو بشكؿ واضحيعد تعميـ العموـ بمثابة ثقافة أساسية لجميع 

وليذا أولت وزارة  ،في الوقت المناسبو الميارة المناسبيف تقدـ ليـ ىذه المادة باألسموب و  وذلؾ عندما

المدربة عمى و  ،وفير الكفاءات البشرية المؤىمةالتعميـ في فمسطيف أىمية خاصة مف حيث تربية و الت

 ،مدرسية وتزويدىا بأحدث الوسائؿوتجييز المختبرات العممية ال ،يمية الحديثةوظيؼ األساليب التعمت

الكتب المدرسية وعقد اختبارات وزارية وبرامج والسعي لتطوير منياج العمـو و  ،التقنيات العممية الحديثةو 

 (. 2004،)المميعالتطوير المتتابع لجميع جوانب العممية التعميمية والقياـ بعممية التقويـ و  ،تشخيصية

ير الظواىر الطبيعية واألحداث تطوير قدرات الطمبة عمى تفسوييدؼ تدريس العموـ إلى تنمية و 

ـ في البيئة التي يعيشوف التنبؤ بما قد يحدث مف حوليلتحكـ في المشاكؿ التي تواجييـ و االضبط و و 
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اىر مف خلؿ البيئة المحيطة بو ىذا يتـ باستخدامو لمبنى المعرفية المتكونة لديو عف تمؾ الظو و  ،فييا

ة بناء بنية مفاىيمية سميمة ئيسية لمعممية التعميمية التعمميومف األىداؼ الر  تـ اكتسابيا مف المدرسة.و أ

وبيذا يترتب عمى المعمـ الحرص عمى أف  ،في ذىف الطالب تتسـ بصحة المفاىيـ وسلمة الترابط

يحتؿ كؿ مفيوـ جديد موقعا مناسبا في البنية المعرفية السابقة لمطالب بحيث يرتبط معيا ويندمج فييا 

 .(Abu-Hola, 2004) مف خلؿ عمميتي االستيعاب والمواءمة كما أشار بياجيو

مف خلليا تنظيـ المعرفة العممية وطبيعة تعتبر المفاىيـ العممية لغة العمـ ومف أىـ نواتجو حيث يتـ 

العمـ وتركيبو ونقطة ارتكازه لتعمـ الجوانب األخرى مف التعميمات والقواعد والقوانيف والنظريات التي 

 (.1999 ،شيابنتقاؿ أثر التعمـ)الجندي و تؤدي إلى فيـ ىيكمية العمـ بصورة صحيحة وفي ا

عمـ بؿ ألنيا تزودنا بالطريقة التي تمكننا مف تطوير إف المفاىيـ ليست ميمة فقط لكونيا نسيج ال

الحاضرة لى تبسيط الخبرات الماضية و حيث أف عممية بناء المفيوـ بصورتو الصحيحة تؤدي إ ،المعرفة

تفسير معمومات جديدة تؤدي إلى تعديؿ في المفاىيـ الحالية إذا قبمية فيتمكف الفرد مف استيعاب و المستو 

 (.1989 ،أساليب تدريسيا )طويؽر أساسية تدور حوؿ المنياج و محاو اعتبرت المفاىيـ 

وحتى يستطيع المعمـ القياـ بيذه الميمة ينبغي عميو أف يكوف متمكنا مف المادة التعميمية التي يدرسيا 

ف أصادر المسببة لممفاىيـ الخاطئة و ف ينأى بطمبتو عف المأو  ،لطمبتو واف تكوف بنيتو المفاىيمية سميمة

يستخدـ طرؽ االستدالؿ العقمي مف استقراء واستنباط واكتشاؼ واستقصاء وحؿ مشكلت في التدريس 

 ،لتعديؿ البنيات المفاىيمية لطمبتو)الناقة ألمفاىيميكما أف عميو أف يستخدـ استراتيجيات التغيير 

2011.) 

وىذا دليؿ  ،تعميـ والتعمـيتي اللقد حظيت المفاىيـ العممية الخاطئة باىتماـ كبير مف قبؿ الميتميف بعمم

فإذا أخطأ الفرد في تعمـ مفيـو ما فاف تعممو اللحؽ المبني عمى ذلؾ  ،جود مثؿ ىذه المفاىيـعمى و 
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بح التفكير عند الفرد غير سميـ وتصبح الخطأ سيكوف خطأ أيضا ويستمر ىذا التعمـ الخاطئ حتى يص

ية الخاطئة ومف ىنا ندرؾ خطورة المفاىيـ العمم ،األخرىاألحكاـ عمى األشياء خطأ ىي االستنتاجات و 

البحوث مصادر تكوف المفاىيـ الخاطئة لدى الطمبة ترجع العديد مف الدراسات و وبقائيا عند الفرد. و 

 (. 1996،إلى كؿ مف المعمـ والكتاب المدرسي والبيئة الخارجية ووسائؿ اإلعلـ وغيرىا )الشيراني

ثيف بعمؿ العديد مف الدراسات واألبحاث لمعرفة الصورة التي مف خلليا لقد عمد الكثير مف الباح

تتشكؿ فييا المفاىيـ لدى المتعمميف وىذا يوضح لنا األىمية التي تحتميا المفاىيـ في تدريس جميع 

 المواد بشكؿ عاـ والعممية بشكؿ خاص.

 مشكمة الدراسة: 2.1 
بناء العمـ فمف خلليا يتـ تنظيـ األحداث واألشياء والظواىر تشكؿ المفاىيـ العممية المبنة األساسية في 

فيي أساس لبناء القواعد والقوانيف والنظريات  اً والتنظيـ المعرفي بشكؿ ذي معنى ومستويات أكثر تعقيد

ومف خلليا يتـ التواصؿ بيف الناس وتفسير الظواىر وحؿ المشكلت التي تعيؽ تقدميـ وىي التي 

 .(2001)الخالدي، تسيـ في رقي البشرية ورفاىيتيا

ديد مف والمشاركة في الع اً عامستة عشرة عمى مدار ومف خلؿ انخراط الباحث في مجاؿ التدريس 

مما  ،الدورات التعميمية الحظ وجود العديد مف المفاىيـ الخاطئة في مادة الكيمياء عند معممي العموـ

 2011و2007 لمعاـ (TIMSS)بعد الرجوع إلى نتائج اختبار باحث إلى القياـ بيذه الدراسة.  و دفع ال

لمادة العموـ لمصؼ الثامف الحظ وجود العديد مف المفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى الطمبة وىذا كاف 

 لمقياـ بمثؿ ىذه الدراسة. اً داعم اً مؤشر 

ض المفاىيـ الخاطئة عند العالمية الحظ وجود بعحث لمعديد مف الدراسات العربية و بعد رجوع الباو 

 - :تذه المفاىيـ ومف ىذه الدراساى مف مصادر اً صدر الذي يمكف أف يكوف المعمـ مالطمبة و 
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التي أشارت ( 2001 ،الخالدي)و( 1999 ،شياب والجندي( و)1998 ،الرافعي)و ( 1998،) زيتوف 

 ،مصادر المفاىيـ الخاطئة تتمثؿ في المعمـ الذي قد يحمؿ ىذه المفاىيـ وينقميا إلى طمبتوإلى 

محاوالتيـ تفسير و والمتعمميف ألنفسيـ نتيجة لما يكتسبونو مف خبرة مف خلؿ تفاعميـ مع البيئة 

 عمى ىذه المعارؼ المكتسبة. اً األحداث بناءىر و الظوا

إف شيوع المفاىيـ الخاطئة عند المعمميف  ينعكس سمبا عمى أدائيـ فل يستطيعوف بناء لبنة معرفية 

عف واقع حياتيـ وال يستطيعوف توظيؼ ما يتعممونو في حؿ مشكلتيـ سميمة فينفصؿ ما يتعممونو 

 (. 2001،إبراىيـ)

جاءت ىذه الدراسة  .لدى المعمميف المفاىيـ الكيميائية بشكميا الصحيح والسميـ ىذهموقوؼ عمى واقع لو 

  .التاسعلدى معممي عمـو الصفيف الثامف و  لمكشؼ عف المفاىيـ الكيميائية الخاطئة

 أىداؼ الدراسة:3.1   

 ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف: 

 التاسع.لصفيف الثامف و الدى معممي عمـو  المفاىيـ الكيميائية الخاطئة  -

          العممي  يـومؤىم يـوتخصص يـالمفاىيـ ببعض العوامؿ مف جنس هىذاختلؼ درجة توفر  مدى -

   .وؼ التي يدرسونياوالصفتيـ وخبر 

 أسئمة الدراسة: 4.1
 حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عف السؤاليف التالييف:

 التاسع؟دى معممي العمـو لمصفيف الثامف و السؤاؿ األوؿ: ما المفاىيـ الكيميائية الخاطئة ل
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درجة المفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى معممي العموـ لمصفيف متوسطات : ىؿ تختمؼ السؤاؿ الثاني

والصفوؼ التي يدرسيا  تيـوخبر العممي  يـومؤىم يـوتخصص ـيتبعا لمتغيرات )جنس الثامف والتاسع

 المعمـ(؟

 فرضيات الدراسة: 5.1 
 -لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني قاـ الباحث بتحويمو إلى الفرضيات الصفرية التالية:

 متوسطات ( بيفα≤0.05: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية األولى

 .يـلدى معممي العمـو لمصفيف الثامف والتاسع تعزى لجنس الخاطئةالكيميائية المفاىيـ  درجة

 متوسطات ( بيفα≤0.05الفرضية الثانية: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 .يـالخاطئة لدى معممي العمـو لمصفيف الثامف والتاسع تعزى لتخصص الكيميائية المفاىيـ درجة

متوسطات ( بيف α≤0.05: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثالثة

 . العممي يـالخاطئة لدى معممي العمـو لمصفيف الثامف والتاسع تعزى لمؤىم الكيميائيةالمفاىيـ  درجة

 متوسطات بيف( α≤0.05: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرابعة

 . تيـلدى معممي العمـو لمصفيف الثامف والتاسع تعزى لخبر  الكيميائيةالمفاىيـ الخاطئة  درجة

متوسطات ( بيف α≤0.05: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الخامسة

الخاطئة لدى معممي العموـ لمصفيف الثامف والتاسع تعزى لمصفوؼ التي  الكيميائية المفاىيـ درجة

 . نيايدرسو 
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 أىمية الدراسة:  6.1

التعرؼ إلى المفاىيـ الكيميائية الخاطئة  سة في أنيا قد تساعد المعمميف فيأىمية ىذه الدرا تظير

المفاىيـ العممية بشكميا عمى  كما أنيا قد توجو الجامعات لمتركيز ،عندىـ والعمؿ عمى تصحيحيا

أثناء ممارسة مينة  ممعمميفقد تشجع الوزارة عمى عقد دورات تعميمية لو  ،السميـ أثناء تدريسيا لمطمبة

حوؿ أساليب واستراتيجيات التدريس  ةيدة  لدراسات حديثكما أنيا قد تعمؿ عمى فتح آفاؽ جد ،التدريس

كما وقد تعد ىذه الدراسة مرجعًا ميمًا لمباحثيف الميتميف في ىذا  . التي تعمؿ عمى تغيير المفاىيـو 

يمية لممعمميف _حسب عمـ الدراسات التي تناولت األخطاء المفاى مفأف ىناؾ قمة خاصة و  المجاؿ

زودىـ يو  ،لمباحثيف في ىذا المجاؿ اً نظري اً ىذه الدراسة إطار  في وفري مما _حدود اطلعوالباحث و 

 المفاىيـ الكيميائية الخاطئة.بأداة لقياس 

 حدود الدراسة: 7.1

 حددت ىذه الدراسة بالمحددات التالية:

 الخميؿ.    لتاسع األساسييف في مدارس محافظةالثامف وا يف: معممي عمـو الصفالحد البشري

 .2017 \ 2016الحد الزماني: تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 

 : تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في مدارس محافظة الخميؿ.انيالحد المك

 المصطمحات الواردة فييا.المفاىيـ و ب: حددت ىذه الدراسة الحد المفاىيمي

 مصطمحات الدراسة: 8.1

عممية و عبارة أو ما يتكوف لدى الفرد مف معنى وفيـ يرتبط بكممة )مصطمح( أو جمع مفيوـ وى :المفاىيـ

 (.1996 ،معينة )زيتوف
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 ،مفيـو ينشأ عند اإلنساف نتيجة الممارسة الواقعية واالستعماؿ المستمر المفيـو الخاطئ )البديؿ(:

 (.1992 ،) الوىرعف التصور العممي المتفؽ عمي كمياً و ويختمؼ جزئياً أ

لدى الطالب مف تصورات ومعارؼ  ما (Chambers & Andre, 1997) شامبرز وأندريو كما عرفيا

 .فؽ مع التفسيرات العممية الصحيحةالظواىر وال تتالمفاىيـ و  المعرفية عف بعضأفكار في البنية و 

وليا معنى  ،أفكار الطلب ومعموماتيـ ومعتقداتيـ عف المفاىيـ والظواىر الطبيعية :المفاىيـ الخاطئة

 (. 53ص ،2001 ،صوف في تدريس العموـ )عبد السلـعندىـ يخالؼ المعنى الذي يقبمو المخت

لدى معممي المعرفية  ىالموجودة في البن األفكارتصورات الذىنية والمعارؼ و ال :اإلجرائيالتعريؼ 

التاسع عف المفاىيـ الكيميائية الواردة في المحتوى والتي ال تتفؽ مع المعرفة عموـ الصفيف الثامف و 

يتـ الحصوؿ بنسبة االستجابات الخاطئة التي و وتقاس بمتوسط االستجابات الخاطئة أالصحيحة العممية 

 عمييا مف خلؿ إجابتو عف اختبار المفاىيـ المقدـ لو.

: مجموعة المعمميف الذيف يدرسوف مادة العمـو لمصفيف العمـو لمصفيف الثامف والتاسع األساسييفو معمم

( والمسجميف في  الثامف والتاسع األساسييف في مختمؼ التخصصات )الكيمياء والفيزياء واألحياء والعمـو

 زارة التربية والتعميـ. سجلت و 
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 مقدمة

النظري المتعمؽ بموضوع الدراسة كما تناوؿ الدراسات السابقة حوؿ  اإلطارتناوؿ ىذا الفصؿ 

 الموضوع.

 اإلطار النظري: :أوال

 المحاور التالية : المفاىيـ العممية والمفاىيـ الخاطئة. ىالنظري عماإلطار اشتمؿ 

 المحور األوؿ 

 المفاىيـ العممية:  :1.2

يتميز العصر الحالي بالتغيرات السريعة والتطورات المتلحقة في المعرفة العممية لذا فقد أطمػؽ عميو 

المعارؼ التػي اكتسػبيا %( تقريبًا مف (90عصر االنفجار المعرفي ويتضح ذلؾ إذا كاف حوالي 

ميز الدوؿ في تسنوات وت 7وأف حجـ المعرفة يتضاعؼ تقريبًا كؿـ 1940بعد سنة  تاإلنساف حدث

وىذا يفسر التسابؽ بيف الدوؿ فػي مجػاالت  ،اممؾ مف فعالية العمـ والتكنولوجيقوتيا بمقدار ما ت
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لنشر العمـ وتبسيطو ليصبح الشباب قػادرًا عمػى  سعيالالذرية والفضاء ويستوجب ذلؾ  األبحػاث

لذا جاءت التربية الحديثة .  مواجيػة المشكلت الفردية واالجتماعية بأسموب يتناسب مع عصر العمـ

ذلؾ عف طريؽ تنمية و  ،لتنيض ببناء العقمية العممية السميمة والقادرة عمى مواجية تحديات المستقبؿ

 .2008) ،الناشري) الذي يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا في الحياةو أ ،العممي المستنير التفكير

حيث أف المفاىيـ تزايدت بشكؿ كبير وأصبح مف الصعب عمى الباحث إيجاد مرجع متكامؿ ومختص 

مما ال شؾ فيو أف تعمـ المفاىيـ يعد أكثر أوجو و  ،وقوؼ عمى أىـ المفاىيـ الحديثةيمكف الرجوع إليو لم

لـ يكف  ،حيث أنيا تعمؿ عمى وجود وسائؿ لفيـ معمومات جديدة ،الحياة المعرفيةالتعمـ فائدة في 

 (.2004، بطرس) باإلمكاف تعمميا دوف إدراؾ المفاىيـ السابقة لو

 ،ولقد ازداد اعتناء المربيف والباحثيف في ميداف التربية بأساسيات العموـ التي تيتـ بالمفاىيـ العممية

 رفة الفردفي بناء مع تقوـ بو اً ىام اً وظيفي اً كما أف ليا دور  ،ةالتعمـ أىميحد أىـ جوانب أ وذلؾ ألنيا

فمف خلؿ المفاىيـ يتـ التواصؿ بيف األفراد سواء داخؿ المجتمعات  ،المحيطة بو عف الحياة والبيئة

كؿ  أـ خارجيا.  فعند قياـ المعمـ بتدريس المفاىيـ العممية لمطلب يجب عميو أف يحدد معنى ،العممية

، بحيث يتناسب ومستويات أف اليدؼ مف معرفة المفاىيـ العممية  ف يتيقفأو ، الطلب المختمفة مفيـو

بؿ يتمثؿ في إدراؾ ىذه المفاىيـ واستخداميا في تنمية الميارات العممية المختمفة، ويؤكد  ،ليس الحفظ

المراحؿ والمستويات  عمى ضرورة تعمـ المفاىيـ في شتى الكثير مف الميتميف بالتربية والتعميـ

المتعمـ،  ف قيمة في تكويف البنية المعرفية لدىوكذلؾ في مختمؼ المواد الدراسية، لما ليا م ،التعميمية

فيي تعتبر الركيزة التي يعتمد عمييا التعمـ األكثر تقدمًا كالمبادئ وحؿ المشكلت )الشيراني والسعيد، 

 ـ(.2002
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البيئات الذىنية مف خلؿ و ألساسية أيعيد الطلب بناء المفاىيـ اومف خلؿ اإلطار البنائي لمتعمـ 

لدى  ذا يتطمب معرفة المفاىيـ السابقةمف حوليـ. وى التفاعؿ مع األنشطة والخبرات الصفية والبيئة

العممية، ومف ثـ فتح الفرصة  متحدية لتصوراتيـ وتحميلتيـ غيرالطلب، ومف ثـ عرض المواقؼ ال

المفاىيمي  و ويف مفاىيـ جديدة منطقية ومقنعة ليـ، فيما يعرؼ بالتغير الفكري أأماميـ إلعادة تك

 (. 2004آخروف،تروبريدج و )

1.1.2 :  تعريؼ المفيـو

 نظر حوؿ معنى المفيوـ.الووجيات  العديد مف اآلراءرجوع لألدب التربوي وجد المف خلؿ 

عميو األفراد نتيجة لمرورىـ مصطمح يتفؽ و ( بأنو: فكرة عامة أ21ص ،2004بطرس ) وعرف فقد

وقد تختمؼ  ،يشترؾ في خصائص محددة يتفؽ فييا كؿ أفراد ىذا النوع، بخبرات متعددة عف شيء ما

 ومف وجية نظر أخرى. ،ىذا النوع الصفات التي قد يشترؾ فييا أفرادفي بعض 

بأنو فكرة تعريؼ لممفيوـ استخمصو مف جممة مف التعريفات وذلؾ  (53ص ،2004ويعرفيا سلمة )

 .مصطمح و عنيا عادة بواسطة كممة مف الكممات أ يعبر ،استنتاجو علقة أو ىرة معينة أتختص بظا

رمز يشير إلى و ( بأنو " عبارة عف تجريد يعبر عنو بكممة أ230ص  ،1999الجمؿ)المقاني و  وعرفو

 األنواع التي تجمعيا فئات معينة ".و مجموعة مف األشياء أ

( أف المفيوـ ىو" نوع مف الميارة الفكرية تمكف الفرد مف تصنيؼ p212,2001)Zookويرى زوؾ 

 األحداث التي تشترؾ في خواص معينة".و األشياء أ
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بأنو: "مجموعة  Tennyson& Merrill ( نقًل عف ميرؿ وتينسوف34، ص2004وعرفتو الميحاني )

، س مف الخصائص المشتركةاألحداث الخاصة التي تـ تجميعيا معًا عمى أساو الرموز أو مف األشياء أ

 رمز معيف".و والتي يمكف الداللة عمييا باسـ أ

المفيوـ بأنو "بناء عقمي ينتج عف إدراؾ العلقات الموجودة بيف  (87، ص1986فقد عرؼ الديب )

 المعطيات، بحيث يوجد بينيا أوجو تشابو. إي أنيا تشكؿ وحدة ذات معنى، يمكف التعميـ منيا".

المشتركة بيف عدة مواقؼ  مفيوـ العممي بأنو تجريد لمعناصر( ال96ص، 1997وعرؼ  لبيب )

 رمزًا.و عنوانًا أو وعادة يعطى ىذا التجريد اسمًا أ ،حقائؽو أ

ما يتكوف لدى الفرد مف معنى وفيـ يرتبط بكممة و ىالمفيوـ بأنو " ( 78، ص1999وعرؼ زيتوف )

 عممية معينة".و عبارة أو أ

 ،رمزًا دؿ عمى شيء معيفو كممة، أ شبوو المفيوـ بأنو "كؿ كممة، أ ( 15،ص1997وعرؼ آؿ مبارؾ")

برتو خصائص متشابو، كونيا الطالب مف خلؿ خو اتسـ بسمات أو مجردًا أو سواء أكاف محسوسًا أ

 غير المباشرة.و المباشرة، أ

ذىنية تنتج مف التنظيـ العقمي و ( المفيوـ بأنو فكرة عقمية أ15 ، ص2000كما عرؼ الخرافي )

 رمز.و لممثيرات، وفقا لمخصائص المشتركة بينيما وعادة ما يعبر عنيا باسـ أ

( المفيوـ العممي "بأنو مجموعة مف المعمومات التي توجد بينيا علقات 40، ص2001ويعرؼ نشواف)

 المميزة ليذا الشيء".ىف، وتشمؿ عمى الصفات المشتركة و حوؿ شيٍء معيف تتكوف في الذ
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ط بيـ الوحدات البنائية فراد ليوضحوا لمعالـ المحيعبارة عف تجريدات يشكميا األ والمفاىيـ العممية: ىي

ألفراد منيا يتـ التواصؿ بيف او  ،يـبفعميـ ذلؾ ينظموف العدد اليائؿ مف األحداث في محيطو  ،لمعموـ

  .(26، ص2008 ،الناشري) خارجياداخؿ المجتمعات العممية و 

 .(1996( )الخميمي، وآخروف،Process)عقمية والمفيـو العممي مف حيث كونو عممية 

 الحقائؽ المشتركة.و السمات أو يتـ عف طريقيا تجريد مجموعة مف الصفات أ -

 يتـ عف طريقيا تعميـ عدد مف الملحظات ذات العلقة بمجموعة مف األشياء. -

 أكثر، ىذه المعمومات تمكفو عممية أو حدث أو يتـ عف طريقيا تنظيـ معمومات حوؿ صفات شيء أ -

 أكثر مف األشياء.و معرفة العلقة بيف قسميف أو مف تمييز أ

الرمز الذي يعطى لمجموعة و المصطمح أو االسـ أو ، ىعممي يعتبر نتاج لمعممية العقميةوالمفيوـ ال

موعة المعمومات مجو العديد مف الملحظات أو الخصائص المشتركة أو السمات أو الصفات أ

 (. 342، ص2003آخروف، المنظمة)النجدي و 

: فكرة مجردة تمثؿ الخصائص األساسية لمشيء الذي تمثمو، يمكف ومما سبؽ يعرفو الباحث عمى أنو

كنتيجة لمتحوالت التي تطرأ عمى األفكار القائمة و التعميـ، أو أف تنشأ المفاىيـ ضمف إطار التجريد أ

األشياء في العالـ ىذه كانت أسواًء المحتممة و الحاالت الفعمية أويمكف  تجسيده مف خلؿ جميع 

يتـ التعامؿ مع المفاىيـ في الكثير مف التخصصات إف لـ يكف معظميا، مثؿ  أفكار أخرى ـالحقيقي أ

الحاؿ في الكيمياء والرياضيات، و عمـ المغة وعمـ النفس والفمسفة والعمارة وغيرىا، وبشكؿ ضمني كما ى

 ؟والفيزياء
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 مكوناتو:و عناصر المفيـو  2.1.2

عمى مجموعة مف العناصر والمكونات يحتوي المفيوـ أف  (50-48، ص 1982)فرحاف وبمقيس، بيف

 منيا:

 المصطمح الذي يستخدـ لإلشارة إلى المفيـو ويدؿ عميو.و الرمز أو : ويراد بو الكممة أاسـ المفيـو 

بعضيا تي تحدد سمات المفيوـ وتميزه وتحدد طريقة ارتباط صفات العبارة الو : ىتعريؼ المفيـو

 ببعض.

العلقات التي و : وتحتوي الصفات المميزة والصفات غير المميزة لو وعمى تميزىا صفات المفيـو

 تنطوي عمييا.

 غير دالة عمميًا. تمؾ التي تعتبرو الوقائع واألشياء الدالة عميو  كممات تشير إلى :أمثمة المفيـو

 .خصائص المفيوـفيو صفات و ىي عبارة عف المجاؿ الذي تتبايف  الصفة:و قيمة الخاصة أ

 أنواع المفاىيـ العممية: 3.1.2

 ىناؾ اختلفػات كبيػرة فػي تحديػد أنػواع المفػاىيـ نوجزىا في اآلتي:( أف 2001 ،بيف) قطامي

واس مثػؿ التمييػز بػيف الصػمب وىي تمؾ المفاىيـ التي يتـ إدراكيا عػف طريػؽ الحػ :المفاىيـ الحسية

  .السػائؿو 

 فوؽ، تحت، أقرب. كمفاىيـ : المفاىيـ عالئقية كمفاىيـ



14 
 

ال تػػدرؾ إال بتعريفيػػا عػػف طريػػؽ األلفػػاظ ىػػي غيػػر حسػػية و : و المفػػاىيـ المجػػردةو المفاىيـ المعرفية أ

الوفاء، ؽ و أخلقيػػػة كالصدو الطػػوؿ، أالصػػػيغ الرياضػػية مثػػؿ مفػػػاىيـ الحجـ، و الرمػػوز، أو الكممػػات أو أ

 لعلقات.و صفات ألشياء أو فكميا مفاىيـ ألشياء أ

ف المفيوـ يمثؿ شيئا ما. فالسيارة مفيػوـ شػيء يسػير نركبػو لنصػؿ إلػى مكػاف معػي :المفاىيـ الرمزية

 العجب.االبتكار و و شيء يدؿ عمى الرفاىية والغنى أو وىػ

 كاألنظمة المتبعة في المكتبات.تمؾ المفاىيـ التي تفرض عمينا : المفاىيـ الخارجية

 البيئة مف خلؿ امؿ مععمى التع ىيـ التي نضعيا ألنفسنا لتساعدناتمؾ المفا: المفاىيـ الداخمية

 .خبراتنا الخاصة بيا

  :كما أنيا تنقسـ إلى عدة أنواع تبعًا إلى زاوية النظر إلييا

 أقساميا : (2001)الدلبحي،وقد بيف 

 :مف حيث مستوياتيا: أوالً 

 الكتمة.مفاىيـ أولية: كالزمف والطوؿ و  -أ

التسارع ×مفاىيـ مشتقة: وىي تمؾ المفاىيـ التي يمكف اشتقاقيا مف مفاىيـ أخرى، القوة =الكتمة  -ب

 ، السرعة =اإلزاحة /الزمف.ذبية والكثافة =  الكتمة / الحجـالجا

 :مف حيث درجة تعقيدىا :نياً ثا

كالذرة ومدلولو اصغر توي معانييا أقؿ عدد مف الكممات التي تحمفاىيـ بسيطة: ىي تمؾ المفاىيـ  -أ

 حدة بناء الكائف الحي.                                                                    ليا و مدلو و في التفاعؿ الكيميائي والخمية  جزء مف المادة يدخؿ
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مدلولو عدد دد أكثر مف الكممات كالتكافؤ و ع ىي المفاىيـ التي تحتوي معانييا: و مفاىيـ معقدة -ب

يساىـ بيا العنصر أثناء التفاعلت الكيميائية مع غيره مف و يكتسبيا أو االلكترونات التي يفقدىا أ

 العناصر.

 مف حيث درجة تعمميا:: ثالثاً 

فيي  ،ىي مفاىيـ تكوف الطاقة الذىنية في تعمميا أقؿ بسبب اكتسابيا مف قبؿ :مفاىيـ سيمة التعمـ _أ

 مألوفة لممتعمميف.

 مفاىيـ صعبة التعمـ: ىي المفاىيـ التي لـ تمر مف قبؿ عمى المتعمـ. _ب

  .طاقة ذىنية أكبر مف المفاىيـ سيمة التعمـفيي بحاجة إلى عصؼ ذىني و  ،عنيا وليس عنده الخبرة

وقد تـ  ،لممفاىيـومف خلؿ ما سبؽ يمكف ملحظة أف ىناؾ العديد مف التصنيفات المختمفة والمتنوعة 

 المفاىيـ المجردة.المحسوسة و  ىما: المفاىيـ الماديةعمى قسميف رئيسييف لممفاىيـ  التركيز

 أىمية المفاىيـ العممية: 4.1.2

 صيا في اآلتي:يمختفوائد متعددة يمكف ة و لو أىمي لمفاىيـ العمميةا ـمإف تع

القائمػة عمػى مجموعة مف أكثر ثباتػا وأقػؿ عرضػة لمتغيػر مػف المعمومػات  العمميةالمفاىيـ تعتبر 

وتوضػػح العلقات القائمة التفصػػيلت الكثيػرة تػربط بػػيف الحقػائؽ و  ياالمعمومػات المصػورة ألنو  الحقائؽ

يساعد  مماالظواىر.  بط بػيف مجموعػات مػف األشػياء واألحداث و . كمػا أنيػا تسػمح أيضػا بػالر بينيا

عددا كبيرا مػف األشػياء  تصنؼ المفاىيـ الرئيسية مادة العمـ وطبيعتو، كما أفل فيـالعمى زيادة 

ػى التقميػؿ مػف تعقػد فئػات تسػاعد عمو تجمػع بينيػا فػي مجموعػات أواألحػداث والظػواىر فػي البيئػة و 

ىتمػاـ بمػادة العمػوـ كمػا التؤدي إلػى زيػادة ا فييمكوناتيا وظواىرىا المختمفة، دراسة  ؿيسػتو  ،البيئػة
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 تياكمػا تػؤدي دراس .التخصػص فيياإلى التعمؽ في دراسػتيا و البعض  حفزتدوافع لتعمميا و الزيػد مف ت

عمػى والػتحكـ والتنبػؤ، و  ػية التػي تتمثػؿ فػي التفسػيرقػدرة عمػى اسػتخداـ وظػائؼ العمػـ الرئيسالإلػى زيػادة 

 (. 2012جمعة،و . )بأشياء جديدةوتعمـ ؤدي إلى اكتشاؼ ي الذي النشاط العممي الختيارالتخطػيط 

عمػى فيػـ متعمـ ػي تسػاعد المعيػار وظيفيػة المعمومػات فييجب أف تحقؽ  ةإف دراسة المفاىيـ الرئيسي

التي يمكػف أف يسػتجيبوا إلييػا أي يتعممونيػا. فػي البيئة و  ػي تثيػر انتبػاىيـتفسػير كثيػر مػف األشػياء التو 

ػػػاؿ التخطػػػػيط فػػػػي مجػمعمومات في مواقؼ حؿ المشكلت، و كمػا أنيػا تزيػد مػف قػدرتيـ عمػى استخداـ ال

مواقػػػؼ الػػػتعمـ بػػػرات و خبنػػػػاء وحػػػػداتيا فػػػػإف المفػػػػاىيـ الرئيسػػػػية تػػػػوفر أساسػػا الختيار لممنػػػػاىج و 

ـ المفاىيـ  ما أف لتعمتخػػػدـ كخيػػػوط أساسية في النسيج العاـ لممنيج، كتسبالتػػػالي فيػػػي وتنظيميػػػا. و 

يميموف إلى  عميميةفي الموقؼ الت متعمميفالوذلؾ ألف  ،كبيرة  في مجاؿ  التحصيؿ المدرسيأىمية 

العممية  المرتبطة بالمقرر، الف المفاىيـ أسرع مف نسياف المفاىيـالمعمومات المنفصمة نسياف الحقائؽ و 

تسيؿ عممية التعمـ مف خلؿ إدراؾ العناصر المتشابية بيف المواقؼ الحديثة وما سبؽ أف تعمموه 

 (. 1980حطب وصادؽ،و )أب

 :( فبينت أف أىمية دراسة المفاىيـ تظير في النواحي التالية 69، ص2001الضبع ) أما

 استيعاب المفاىيـ يجعؿ المادة الدراسية أكثر شموال. -

 تذكر وعدـ نسياف التفصيلت عند تنظيميا في إطار ىيكمي. -

 المعرفة البسيطة.ؽ الفجوة بيف المعرفة المتقدمة و تضيي -

 المعرفي. السريع واالنفجار ادمة عمى مجابية التطورالقاألخذ بيد األجياؿ  -

 التعميـ.زيادة فاعمية اثر التدريب و و نح الطريؽ الرئيسيو فيـ المفاىيـ ى  -
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في بناء محتوى  عنصرا ميمامية المفاىيـ العممية باعتبارىا ف اتجاه أىوييتقارب أراء التربالباحث  ويرى

كما أنيا تساعدىـ في المقارنة  في تخطيطيـ وتحميميـ المتعمميفوذلؾ ألنيا  تساعد  ؛المادة التعميمية

اىيـ العممية لدى المف يط الضوء عمى طريقة تدريس وتنميةيجب تسملذلؾ  ،التنبؤواالستنتاج و 

 لذلؾ أمسى وجود معمـ ناجح وعالـ باألساليب المناسبة لتدريس وتوصيؿ ىذه المفاىيـ، متعمميفال

 .حاجة ممحو

 استخدامات المفاىيـ   5.1.2

اإلنساف وتقديرا لمدور الذي تمعبو تعتبر المفاىيـ أحد المحكات الرئيسية في تكويف البنية المعرفية عند 

ف بتعميـ المفاىيـ ألف تعمـ الطلب ال يمكف أف يمقى نجاحا إال إذا و مفاىيـ اىتـ عمماء النفس التربويال

كاف لدييـ معرفة بالمفاىيـ والتعميمات، فيي تربط بيف مجموعات األشياء كما أنيا تقوي البناء 

التي تواجييـ في مف خلؿ المعرفة بيا مواجية المشكلت  وبالتالي يستطيعوف ،المعرفي عند الطلب

 (.2004ة )الزعبي، المواقؼ المختمف

ويذىب خبراء التعميـ إلى أف اكتساب المفاىيـ العممية يساعد عمى زيادة اىتماـ الطلب بمفردات 

نبؤ وىي الوظائؼ ألنيا تزيد مف قدرتيـ عمى التفسير والتحكـ والت ،ويزيد مف دافعيتيـ لتعمميا ،التعميـ

حيث نلحظ احتواء وثائؽ مناىج التعميـ لجميع المراحؿ عمى أىداؼ موحدة منيا:  ،الرئيسية لمتعمـ

ىيـ يأتي لتسييؿ عممية التعميـ ضرورة تدريس المفاىيـ العممية بصورة وظيفية، فإف استخداـ المفا

 التفسيرتساعد عمى الفيـ و ئات، كما أنيا التعمـ في عممية التصنيؼ؛ تصنيؼ المثيرات إلى فو 

التصنيؼ في فئات تساعد عمى تحميؿ خبرات المتعمـ، وتقود إلى االستدالؿ أي االستدالؿ بالمعمومات و 

 (. 2011،صالحنقؿ الخبرات): أي المشاركة و زنة، كما أنيا تساعد عمى االتصاؿالسابقة المخ
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 خصائص المفاىيـ6.1.2 

وقد  ،التي تميزىا عف غيرىا مف مكونات المعرفة العممية مف الخصائص مجموعةالعممية   لممفاىيـ
 ( منيا: 2004)زيتوف، حدد

 .الداللة المفظية لممفيوـو المصطمح( وىو يتكوف المفيـو العممي مف جزأيف ىما )الرمز أ  -

 .يتضمف المفيـو العممي لمتعميـ  -

أفراد فئة المفيـو وتميزه  لكؿ مفيوـ عممي مجموعة مف الخصائص المميزة التي يشترؾ فييا جميع -
 :عف غيره مف المفاىيـ العميمة األخرى، والمفاىيـ العممية تتكوف مف خلؿ عمميات ثلث ىي

 .التمييز،التنظيـ )التصنيؼ(،والتعميـ

 ةونموىا عممية مستمرة تندرج في الصعوبة مف صؼ ومف مرحمة تعميميتكويف المفاىيـ العممية  -
 معرفة العممية نفسيا ولنضج المتعمـ بيولوجيا وعقميا وازدياد خبراتو التعميمية.الو ألخرى، وذلؾ نتيجة لنم

 مدلوالت المفاىيـ.  1.2.7

القوانيف لتعميمات والمبادئ و بناء او التفسير أو برى في العمـ سواء في التصنيؼ ألممفاىيـ أىمية ك -

 .( 35، ص  2008بيف منيا )األسمر، النظرياتو 

 قد يبتكر العمماء مفاىيـ مرحمية لذلؾ ليست كؿ مدلوؿ لو وجود حقيقي.  -

 غير كافية.و أنما كافية أو غير صادقة و قة أليست كؿ المدلوالت صاد -

 المعرفي فيذه المدلوالت قابمة لممراجعة. و كنتيجة لمنم -

 العوامؿ المؤثرة في تعمـ المفاىيـ : 8.1.2

المفاىيـ العممية، ومف الضروري معرفتيا في عممية التعمـ بصفة ىناؾ عوامؿ خاصة تؤثر عمى تعمـ 

 عامة وىي:
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االستعداد: ويقصد باالستعداد الذي يحدده "جانييو" ىي الحالة التي يكوف فييا المتعمـ مستعدا  -

يتحدد ىذا االستعداد تي يتوقع مصادفتيا في المدرسة، و استعدادا عضويا لمنجاح في تأدية الميمات ال

 ست سنوات في المدرسة العربية.و القبوؿ وىبسف 

الدافعية: لمدافعية أىمية في إثارة التعمـ لدى المتعمـ، وقد حدد "ويتيج " الدافعية بأنيا: " أية حالة  -

تساعد في تحريؾ واستمرارية سموؾ الكائف الحي، إذ أنو دوف الدافعية يفشؿ الكائف الحي في أداء 

  :ية وظائؼ ىامة في عممية التعمـ وىيالسموؾ الذي سبؽ تعممو، ولمدافع

 أ ػػ تحريؾ وتنشيط السموؾ مف أجؿ تحقيؽ التعمـ.

 .ب ػ توجيو التعمـ إلى الوجية المحددة

 .ت ػ صيانة استمرارية السموؾ

 (.2012جمعة، و ويقصد بالخبرة الموقؼ الذي يواجو المتعمـ.) ب  :الخبرة -

النضج: يعد النضج شرطا ضروريا، وليس كافيا لحدوث التعمـ، فل يمكف أف يتعمـ الطفؿ ميارة  -

 عقمية، إذا لـ يصؿ إلى درجة مف النضج التي تمكنو مف التعمـ. و حركية أ

اكتساب المفاىيـ مف العوامؿ التي تؤثر في تعمـ و  ( في دراستو وجود العديد2004وأوضح بطرس )

  :منيا

السالبة تتساوى دراسات أف أثر األمثمة الموجبة و : برىنت الة المستخدمة في تعمـ المفيـونوع األمثم

 الجمع.و في اكتساب المفاىيـ العممية أ

: فالتعمـ ىنا يتـ بسيولة فالموف األبيض يميز بسيولة عندما يسر التمييز بيف األمثمة الموجبة والسالبة

 تعرضو بجانب الموف األسود .
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: كمما زادت عدد الخصائص المنتمية لممفيوـ يسيؿ لمنتمية والغير منتمية لممفيـوعدد الخصائص ا

 حؿ مشكلت تعمـ المفيوـ.

 .العرض المرتب لألمثمة يعمؿ عمى اكتساب المفاىيـ بشكؿ أفضؿ :طريقة عرض األمثمة

 اكتساب المفاىيـ ذات العلقة أسيؿ مف اكتساب المفاىيـ اللعقلنية.  :طبيعة ونوع المفيـو

 .اكتسابيامفظ المتعمـ عمى تعمـ المفاىيـ و ليس ىنالؾ تأثير لت :التمفظ

 التغذية الراجعة تساعد عمى تعمـ المفاىيـ. :التغذية الراجعة

 تزداد ميارة تعمـ المفيـو بزيادة السف. :لعمر الزمني

 المفاىيـ.و وجود علقة بيف مستوى القدرة العقمية لمتلميذ ونم تقدير :ءالذكا

 يختفي عند تعمـ المفاىيـ المعقدة. و يقؿ أو  ،مؽ عند تعمـ المفاىيـ البسيطةيزيد الق :القمؽ

 تعمـ المفاىيـ العممية:9.1.2 

بالمفاىيـ العممية يعتبر تدريس المفاىيـ العممية أحد االتجاىات الحديثة في تدريس العموـ واالىتماـ 

نابع مف كونيا تحقؽ معنى لممادة العممية. وتشير الدراسات الحديثة إلى أىمية المفيوـ العممي في 

البنية العقمية لممتعمـ. فالمفيوـ غالبا ما يستقر في الذاكرة البعيدة ومما يكسب المتعمـ احتفاظا طويل 

ف الميارات األساسية لكؿ مدرس، فعندما يتمكف بالمادة العممية، وتعتبر ميارة التدريس لممفاىيـ م

التمميذ حقا مف فيـ المفاىيـ األساسية، تزداد فرص النجاح أمامو في الدراسات األعمى، ويبدأ تعمـ 

المفاىيـ مف الصغر، إذ يبدأ التعمـ مف مجموعة مف المثيرات غير المنظمة، وتتحوؿ إلى مثيرات 

ىي تصنيفيا، وتسمية مصطمحاتيا، وفي ما يمي مراحؿ تعمـ  منظمة. وأىـ الطرؽ لتنظيـ المفاىيـ،

:  المفيـو



21 
 

: وتسمى أحيانا بالمرحمة التوجييية، وفييا يعطى المتعمـ التعميمات والتوجييات  المرحمة التمييدية

لمتعمـ، وقد تكوف ىذه المرحمة عمى شكؿ عروض عممية يوضح بيا المعمـ العمؿ و لمقياـ بالعمؿ أ

انجازه، وتختمؼ درجات اإليحاء في ىذه المرحمة مف اإليحاء الكامؿ إلى أدنى درجة الفكري المطموب 

 .مف درجات التمميح

شبو الحسية. و تستخدـ فييا األمثمة الحسية واألشياء المادية والصور الشبو المادية أ : المرحمة التنفيذية

 9إلى  5إيحاء أوجو الشبو بيف األمثمة وبياف مطابقتيا لمقاعدة، ويفضؿ أف تتراوح عدد األمثمة مف 

أمثمة، ويقوـ المدرس في ىذه المرحمة بدور المرشد الذي يعطي التعزيزات لمعمؿ الصحيح وتصحيح 

 .المسار عندما يسمؾ المتعمـ طريقا خاطئا

مكتوبة يعرضيا الدارس، و ا يعبر عف القاعدة بنصوص لفظية منطوقة أ: فيي مرحمة الكالـ الخارجي

 .يبف طريقة تنفيذه لمميمة ليقـو المعمـ بتوجييوو فقد يشرح المتعمـ مقاـ بو مف عمؿ أ

: في ىذه المرحمة تدخؿ المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ إلى فكر المتعمـ وتصبح  مرحمة الكالـ الداخمي

 يتداوليا ذاتيا ويتعامؿ معيا ذىنيا، وتصبح أكثر تكيفا واختصارا وأيسر تداوال.مف ممتمكاتو الذاتية ف

، بحيث يصبح المفيوـ مرحمة اإلدراؾ الشامؿ لممفيـو : وفييا تتشكؿ الصورة شبو األخيرة لممفيـو

مصوغا بعبارات مختصرة، وقابل لمتعميـ إلى جميع األمثمة التي صنفت فييا الخصائص المجردة 

متداوؿ في مواقؼ متعددة وبالتالي يستخدمو المتعمـ في معالجة المستويات العميا مف التفكير) وقابل ل

 (.2008األسمر، 

حتاج أسموبا تدريسيا يضمف تتنميتيا لدى المتعمميف و ( أف عممية تعمـ المفاىيـ 2004إبراىيـ ) وبيف

 بمجموعة مف العوامؿ:استمرارىا لدى المتعمميف ويتأثر ذلؾ و سلمة تعميـ المفاىيـ 
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كمما قمت و  ،كمما زادت عدد األمثمة عف المفيوـ المستيدؼ تعميمو كاف ذلؾ أسيؿ : عدد األمثمة

 األمثمة عف المفيـو كاف تعميمو أصعب.

غير المنطقية  فإف و األمثمة المنطقية و فكمما كثرت وتوفرت النماذج  األمثمة المنطقية والغير منطقية:

 تعمـ المفيـو أسيؿ.ذلؾ يؤدي  إلى جعؿ 

العقمية يزداد معيا تعمـ و حيث أنو كمما زادت خبرات المتعمـ البيولوجية  الخبرات السابقة لممتعمـ:

 المفيـو وقد ينتج عف ذلؾ فروؽ فردية بيف المتعمميف.

أمثمة قميمة يجب التدخؿ بصورة كبيرة في عممية تعميمو. و ذو عندما يكوف المفيوـ مجردا أ :نوع المفيـو

توجيييـ لموصوؿ إلى ذلؾ و بينما إف كاف المفيوـ محسوسًا فيجب عمى المعمـ مساعدة الطلب 

 المفيـو

 األخطاء الشائعة في تعميـ المفاىيـ.

 ( أف مف أىـ األخطاء الشائعة في تعميـ المفاىيـ العممية ىي:2001) زيتوف وبيف

أكثر دوف و انو يقتصر عمى صفة واحدة أالداللة المفظية لممفيوـ العممي حيث و النقص في التعريؼ أ -

 ذكر الصفات المميزة التي تكوف المفيـو العممي.

 الخمط بيف المفاىيـ المتقاربة في األلفاظ.-

العناصر و : تركيز المتعمـ عمى واحدة مف الصفات الموجودة في كؿ اإلفراد أالتسرع في التعميـ -

 وتعميميا عمى مواقؼ أخرى خارج نطاؽ المفيـو العممي األصيؿ. ،ضمف المفيـو العممي

 ىناؾ عدة عوامؿ  تسيـ في وقوع المتعمـ في ىذه األخطاء خلؿ تعمـ المفاىيـ وتكوينيا:- 
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 اعتماد طريقة الحفظ اآللي في تعمـ المفاىيـ العممية وتعميميا  ما يسيؿ نسيانيا والخمط بينيا. -

 تطبيقيا في مواقؼ تعميمية مختمفة.ىذه المفاىيـ العممية و  استخداـ قمة الخبرة في -

مية عدـ تعرض المتعمميف لخبرات ومواقؼ تعميمية تعمميو كافية تسمح ليـ باستخداـ المفاىيـ العم -

 التصنيؼ والتعميـ.في التمييز و 

نوعية التييئة المسبقة في العموـ خاصة االستعداد المتعمؽ بتعمـ المفاىيـ العممية اللزمة لتعمـ   -

 المفاىيـ العممية الجديدة.  

أف عممية تعميـ المفاىيـ عممية تراكمية البناء، وأنيا ليست فقط  يرى الباحث ما سبؽ  وعمى ضوء

المتعمـ، بؿ ىي تيدؼ إلى خمؽ تفاعؿ ما بيف  ميمة إلضافة معمومات جديدة لممعمومات السابقة لدى

المعرفة العممية السابقة والمعرفة العممية الجديدة. ولضماف ىذا التفاعؿ البد مف أف تتصؼ المعرفة 

الجديدة بأنيا مفيومة ويمكف استيعابيا، ولذا فعمى المعمـ أف يراعي لمطمبة أمريف ىاميف ىما: المعرفة 

جديدة. وبالنظر إلى أىمية المفاىيـ خلؿ تعميمو المفاىيـ العممية، فإنو مف السابقة، وصفات المعرفة ال

الميـ أف يمتمؾ الطمبة مفاىيـ عممية صحيحة، تساعدىـ عمى فيـ المادة العممية، وتنقميـ مف معرفة 

 .التصورات البديمةو بدائية إلى معرفة صحيحة، ومتطورة خالية مف المفاىيـ الخاطئة أ

 المفاىيـ: الصعوبة في تعمـ

عمى الرغـ مف األىمية التي يحظى تعمـ المفاىيـ العممية لدى المتعمـ في بناء المعرفة لديو، إال أف 

 )وقد بينت ىناؾ صعوبات تعترض سبيمو، تقؼ حاجزا أمامو في اكتساب المعرفة العممية الصحيحة

 مف ىذه الصعوبات: (2006البمبيسي، 

 .ذات المثاؿ الواحدو معقدة أو المفاىيـ إما مجردة أ: فبعض  طبيعة المفيـو العممي
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في الداللة المفظية لبعض المفاىيـ العممية، خاصة المفاىيـ التي تستخدـ و : أالخمط في معنى المفيـو

كمصطمحات عممية، وأيضا في نفس الوقت كمغة متداولة بيف الناس، مثؿ: الزمرة، الذرة، الشغؿ، 

  .النواة

  .: إذ أف بعض المفاىيـ العممية تجب معرفة مفاىيـ سابقة لتعمميا ب العمميةالنقص في خمفية الطال

 .: لتعمـ مفاىيـ عممية جديدة صعوبة تعمـ المفاىيـ العممية السابقة

مثؿ: األنتيجينات،  عدـ وجود معنى لممصطمح في المغة التي يتعمـ بيا الطالب في حياتو اليومية:

 األنزوفيرونات.

 .. مثؿ: األكسدة / اإلرجاع ، الفعؿ / رد الفعؿالمصطمحات العممية المتقابمةالخمط بيف 

( أف العديد مف الدراسات بينت أف صعوبة تعمـ العموـ ترجع إلى عدـ وعي  1996 ،السميـ)وتبيف 

 المتعمميف لممفاىيـ العممية األساسية إلى حد كبير.

العموـ وفي تعمـ المفاىيـ العممية واكتسابيا ( الصعوبات في تعمـ 81ص ،1999زيتوف ) كما بيفو  

ويبيف  ،مف حيث البساطة والتعقيد والتجرد ،مف قبؿ المتعمميف يعود إلى تبايف المفاىيـ العممية نفسيا

 -منيا:

 المجردة.و طبيعة المفيـو العممي والذي يتمثؿ في مدى استيعاب المتعمـ لممفاىيـ العممية المعقدة أ -

 الداللة المفظية لبعض المفاىيـ. و المفيوـ أالخمط بيف معنى  -

النقص في خمفية المتعمـ العممية حيث أف تعمـ المفاىيـ العممية يعتمد عمى المفاىيـ العممية           -

 السابقة والتكيؼ معيا.
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 . الصعوبة في تعمـ المفاىيـ العممية السابقة اللزمة التي تساعد في تعمـ المفاىيـ العممية اللحقة -

 مصادر صعوبات تكوف المفاىيـ العممية  

 أىـ ىذه الصعوبات:بعض ( 2001بيف خطايبة ) وقد

  :عوامؿ داخميةأوال : 

 .مة المناىج الدراسيةءعدـ مال

 مقررات منيجية ال تراعي بدرجة كبيرة لخمفيات مباشرة لمطمبة. -

 لمطمبة.قد ال تنسجـ مفاىيـ المناىج المقررة مع المستويات الحقيقية  -

 قد تتضمف أنشطة عممية قد يصعب عمى نسبة عالية مف الطمبة القياـ بيا.  -

بأف يتعمـ الطمبة قدرا كبيرا مف المفاىيـ العممية بسرعة  ،التوقعات العالية لممعمميف وأولياء األمور -

 حتى مع عدـ توفر اإلمكانيات المادية والفنية.

 استيعاب المتعمميف لممفاىيـ العممية.لمغة التدريس أثر كبير في لغة التعمـ: 

: لطرؽ وأساليب التدريس السائدة تأثير واضح في تكويف واستيعاب المتعمميف لممفاىيـ طرؽ التدريس

 العممية.

قد يؤثر المعمموف أنفسيـ في مدى تكويف المفاىيـ واستيعابيا لدى الطمبة مف المعمموف أنفسيـ: 

 ( مؤىلتيـ العممية.*    مية.( فيميـ أنفسيـ لممفاىيـ العم*:حيث

 ( مدى توفر الدافعية والحوافز الداخمية عندىـ.*    
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 ثانيا: العوامؿ الداخمية:

 ومف أىـ العوامؿ الداخمية التي تسيـ في صعوبة تكوف المفاىيـ واستيعابيا لدى المتعمميف ما يمي:  

 الستعداد والدافعية لمتعمـ عند الطمبة. -

 المواد العممية ومفاىيميا. و االىتماـ والميؿ نح -

 .ية قد تنمي روح االستقصاءخمفية الطالب الثقافو محيط  -

 المحور الثاني

 المفاهٌم الخاطئة 1.2.2

فعندما يأتي  ،لقد كشفت الدراسات واألبحاث التربوية في اآلونة األخيرة انتشار ظاىرة المفاىيـ الخاطئة
المتعمموف لمتعمـ تكوف لدييـ مجموعة مف المفاىيـ الخاطئة التي ال تتفؽ مع المعرفة العممية التي 

 .(103ص  ، 2003،أثبتيا العمماء )زيتوف

لميتميف بعمميتي التعميـ حيث حظيت المفاىيـ العممية الخاطئة باىتماـ كبير مف المختصيف التربوييف ا

سات أف المتعمميف ال يأتوف إلى التعمـ وعقوليـ صفحات بيضاء يفرغ فييا وبينت الدرا ،والتعمـ

ولكف يمتمكوف الكثير مف ىذه المفاىيـ الخاطئة التي تكوف بحوزتيـ مف خلؿ  ،المعمموف ما يشاءوف

ما يمروف بو في حياتيـ وخبراتيـ اليومية بسبب تفاعميـ مع البيئة وظواىرىا ومتغيراتيا فيكونوف مفاىيـ 

 ، 2001،صة بيـ نتيجة ليذا التفاعؿ مع البيئة تتفؽ مع خبراتيـ المباشرة.)خطابية والخميميخا

 (.180ص

  تعريفات المفاىيـ الخاطئة 2.2.2

ؾ العديد مف التعريفات التي  عرفت ىنا أف بعد القياـ بمراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة يتبيف

 حوؿ نفس التعريؼ.بيا المفاىيـ الخاطئة لكنيا تتمركز 
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( بأنيا مفاىيـ قبمية مغموطة وترسبات ذىنية وتصورات غير سميمة 61ص ،2015 ،فقد عرفو )عيسى

الموجودة في البنية المعرفية لطالب تتناقض مع التفسير العممي الصحيح  عف بعض المفاىيـ والظواىر

 ترقى إلى الفيـ  العممي السميـ.وتتكوف نتيجة مشاىدات وخبرات تراكمية غير مقبولة عممية والتي ال 

والمعمومات والتفسيرات المجودة في عقوؿ الطمبة  مفاىيـ( بأنيا ال92ص ،2009،)الظيير اكما عرفي

  تتفؽ مع المعرفة العممية الصحيحة.عف المفاىيـ المختمفة الموجودة في الكتب التعميمية والتي ال 

الصحيح لممفاىيـ المتكونة لدى الفرد وتتمثؿ في ( بأنو "الفيـ غير 193 ص ،2000عرفو )شبر،و 

منطقية بالنسبة و مجموعة األفكار التي يعتقدىا صحيحة ويدافع عنيا. وذلؾ ألنيا تعطيو تفسيرات تبد

 عف العالـ مف حولو. ولمعرفي الذي تشكؿ لديالو وألنيا تأتي متفقة مع تصوره 

وليا معنى عند الطمبة ، ومعمومات عف المفاىيـ( يعرفيا بأنيا "أفكار 95 ص ،2001،عبد السلـ)أما 

 يخالؼ المعنى الذي يقبمو المختصوف".

( بأنيا "االنطباعات التي يكونيا التلميذ عف األحداث 44ص ،(2003ويعرفيا عبد الدسوقي 

 بيا.متصًل اشر بيا وذلؾ قبؿ تمقييـ تعميمًا مقصودًا والظواىر الطبيعية المختمفة نتيجة احتكاكيـ المب

 مسميات التصورات الخاطئة

تبيف أف الكثير مف  ،مف خلؿ مراجعة ودراسة وتحميؿ العديد مف الدراسات والبحوث التربوية العممية

 الباحثيف أطمقوا عمييا مسميات مختمفة منيا:

األفكار الخاطئة  , Intuitive Believesلمعتقدات الحدسيةا , Misconceptionالتصورات الخاطئة

Erroneous ideas , األطر البديمة Framework Alternative,  المفاىيـ القبمية
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Preconception,  مفاىيـ األطفاؿchildren concepts ,  التصورات البديمةAlternative 

concept ( 227ص ،2002 ،)زيتوف 

وذلؾ عندما تمت تبنيو في  ،حيث يعتبر مصطمح المفاىيـ الخاطئة أكثر ىذه المصطمحات انتشارا

 .( 1998،)زيتوف1983الندوة الدولية عف التصورات الخاطئة في العموـ والرياضيات عاـ 

 بينوا صفاتيا :( بالمعوقات الذىنية لمتعميـ و Confrey ,1987وقد سماىا )

 تحد مف التعمـ.و عقبات حقيقية تمنع أ_ 

تتعمؽ بمفاىيـ تـ تعمميا سابقًا ولكف ال يتفؽ ما تـ تختمؼ عف الصعوبات العقمية األخرى حيث أنيا _ 

 تعممو عنيا مع الفيـ العممي الصحيح.

 منتشرة بيف جميع الفئات مف صغار وكبار ومتعمميف وغير متعمميف._ 

تؤدي إلى صعوبة في فيـ واستيعاب أكثر المفاىيـ والعلقات وال يقتصر تأثيرىا عمى الحقائؽ _ 

 العممية البسيطة.

 ما يتـ إزالتيا مف البنى المعرفية لمعقؿ فإف ذلؾ يؤدي إلى حدوث الفيـ العممي الصحيح.عند_ 

 خصائص مشتركة لممفاىيـ الخاطئة منيا: Fisher (1985)وبيف فشر 

 تكوف عمى خلؼ لما يعتقده المختصوف._ 

 تكوف في العادة مشتركة بيف مجموعة مف الناس._ 

 التغيير.تكوف في الغالب عصية عمى  -

 أنواع المفاىيـ الخاطئة: 3.2.2

 كما وردت في: لقد تـ تصنيؼ المفاىيـ الخاطئة إلى خمسة أنواع رئيسة
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Committee of undergraduate science Education,1997 ,p4)) 

وىي عبارة عف مفاىيـ عامة متأصمة ومألوفة في الحياة   preconceived notion:مفاىيـ مسبقة

 اليومية.

أراء تعبر عف أفكار و وىي عبارة عف وجيات نظر أ non-scientific beliefsمعتقدات غير مسبقة: 

 أساطير قديمة.و خرافية أ

تتكوف عند  ،وىي عبارة عف نماذج ذىنية conceptual misunderstandingمفاىيـ غير واضحة: 

 ا عند التعمـ.المتعمـ عندما ال تتفؽ المعمومات الجديدة مع مفاىيـ مسبقة مناقضة لي

وىي عبارة عف مفاىيـ وتصورات تتعمؽ   vernacularmis conceptionتصورات بديمة عامية:

 باالختلؼ بيف المعنى المغوي لممفيوـ والمعنى االصطلحي العممي.

وىي عبارة عف مفاىيـ عممية خاطئة بناىا  factual misconception تصورات بديمة معموماتية:

 ر.في مرحمة مبكرة في حياتو ولـ يحدث عمييا أي تغييتعمميا المتعمـ و 

 خصائص المفاىيـ الخاطئة 4.2.2

صبري  ( و)1992 ،) الوىركدراسة الدراسات واألبحاث التربوية في مجاؿ التربية العممية  بعضبينت 

بعدد مف  يز ىذه المفاىيـتمبالتي تناولت المفاىيـ الخاطئة  (2004 ،طو ( و)2000 ،تاج الديفو 

 الخصائص منيا:

باف المتعمـ يأتي إلى المدرسة لدارسة العديد مف المفاىيـ حوؿ  ،تختمؼ عف المفاىيـ المعقولة عمميا -

 وتحيث أنيا تكوف منطقية مف وجية نظره بسبب توافقيا مع بني ،الظواىر التي ترتبط بما يتعممو

 ة.يالمعرف
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 ،تاج إلى وقت لتشكيميا وبنائياحيث أنيا تح ،التعمـ دالمتعمـ عن لدى فجأة ال تتكوف ىذه المفاىيـ -

 التي قد يبنى عمييا المزيد مف ىذه المفاىيـ.و 

عف طريؽ استخداـ طرؽ التدريس التقميدية بسبب تعمقيا في البنية  ،صعبة التغيير والتبديؿ -

 عند استخداـ طرؽ التدريس التقميدية. المعرفية لممتعمـ

مف  وي يكتسبيا المتعمـ ىي ما يواجيف ىذه المفاىيـ التتكوف ىذه المفاىيـ شخصية فردية حيث أ -

 الحياة اليومية.أـ خبرات سواء في البيئة التعميمية 

 توجد ىذه المفاىيـ لدى المتعمـ في جميع مراحؿ الحياة مف طلب مدارس وحتى معمميف. -

 تشخيصيا.و أىـ خطوة في تغير وتعديؿ ىذه المفاىيـ ى -

التصورات التي كاف لمتعمـ؛ أي أف المتعمميف يعكسوف تاريخية عند ابعض ىذه المفاىيـ ليا خمفية  -

 يستخدميا معمموىـ.

 يمكف أف تؤدي إلى إحداث تعديؿ وتغيير ليذه المفاىيـ. ياستخداـ استراتيجيات التدريس البنائية والت -

 طرؽ الكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة 5.2.2
 

اية الصعوبة والتعقيد.  حيث أف األخطاء التي يقع إف الكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة يعتبر أمر في غ

عدـ   : النوع األوؿ،أنواع المعارؼ إحدى فييا المتعمـ  أثناء إجابتو عف االختبارات تكوف ناتجة عف

بسبب  : النوع الثالث ،بسبب المعرفة القميمة عف ىذا المفيوـ : النوع الثاني ،ـالمفيو بمعرفة سابقة 

ويعتقد بأنيا  ،حيث تكوف ىذه المعرفة بخلؼ ما يعتقده العمماء والمختصوفمعرفة خاطئة بالمفيوـ 

المعرفة و معرفة صحيحة حيث تعتبر األخطاء الموجودة عند المتعمـ بسبب عدـ المعرفة بالمفيوـ أ

أما النوع الثالث مف ىذه األخطاء . القميمة بو أخطاًء عاديًة ويكوف مف السيؿ التعامؿ معيا وتصحيحيا

وحتى نتمكف مف التمييز بيف ىذه  ،اىيـ فقد تبيف أف المتعمـ يتشبث بيا ويبدي مقاومة لتغييرىاوالمف
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المفاىيـ لتشخيص وتحديد النوع الثالث نحتاج إلى تشخيصيا بدقة لكي نتمكف مف تحديد سبب تكوف 

المفاىيـ مما حيث أنو يوجد جزء مشترؾ ليذه  ،ىذه المفاىيـ  والعمؿ عمى إحداث التغير المفاىيمي ليا

يساعد في التعامؿ معيا ومعالجتيا كما أف ليذه المفاىيـ الخاطئة خطر عمى العممية التعميمية وأف ىذه 

تكمف في إعاقة تعمـ الطمبة وتزويدىـ بمفاىيـ غير صحيحة والتي يبنى عمييا مفاىيـ أخرى  راألخطا

 طرؽ التدريس المناسبة تحديدعدـ  يكمف خطرىا فيو مما يؤدي إلى تشويش في البنية المعرفية لدييـ 

(Nazario et al, 2002). 

ال يقتصر وجود المفاىيـ العممية الخاطئة عند المتعمميف بؿ يمتمؾ الكثير مف معممي العموـ مفاىيـ 

أف بعض ( 2005 ،شاىيف و)( 2005 ،حسونة) كدراسة عممية خاطئة فقد بينت بعض الدراسات

 عممية خاطئة.المفاىيـ ال العديد مف لدييـمعممي العمـو 

 :مفاىيـأساليب الكشؼ عف ىذه البعض (  38ص ،2002وبيف زيتوف )

 ومفردات االختبار مف متعدد مفتوح النياية. ،واستخداـ خرائط المفاىيـ ،المقابمة اإلكمينيكية

مناقشة الطلب في الفصؿ واستخداـ  ،والمحاكاة بالكمبيوتر ،venوالرسوـ التخطيطية لممفيوـ وشكؿ 

 ومياـ ترابط الكممات وفرزىا. ،األسئمة المفتوحة

 :أساليب أخرى لمكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة منيا ( 23ص ،2001) الخميؿو  وأضاؼ خطابية

 فسر.  ،الحظ ،طريقة اعرض ،وتحميؿ المفيوـ ،االختبارات القبمية

 أساليب الكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة منيا:مف بعضًا ( 144ص ،2001 (العطار وذكر

 اختبارات الورقة والقمـ ذات الشقيف والمنظمات التخطيطية.
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 ( أساليب أخرى منيا:16ص ،1996 ،وأضاؼ )شاىيف 

التصنيؼ الحر حيث يعطى الطمبة مجموعة مف المفاىيـ ويطمب منيـ تصنيفيا دوف تحديد الطريقة 

وىي أسموب يربط بيف المنيجية والمعرفة عف طريؽ وضعيا  (Gowin)وطريقة جويف ،والزمف اللزميف

 ،حيث انو يمكف الكشؼ عف المفيوـ الخطأ لدى المتعمـ ،واستخداـ خريطة المفاىيـ vبشكؿ يشبو شكؿ

عف طريؽ  دراسة خريطة المفاىيـ التي سبؽ إعدادىا لممتعمـ وذلؾ عف طريؽ ربط مجموعة مف 

عف طريؽ عدـ وضع المتعمـ الرابط و أ ،يوـ الذي يتـ توضيح الخريطة لوالمفاىيـ المختمفة بذلؾ المف

عدـ وضع رابط يجب أف يكوف موجودًا بيف و بحيث يجب أف يكوف موجود بينيما. أ ،بيف المفيوميف

حيث يطمب مف المتعمـ تعميؿ اإلجابة بعد االختبار  ،باستخداـ األسئمة المتبوعة بالتعميؿو ،أالمفيوميف

حيث تكوف عمى  ،وكذلؾ باستخداـ المقابمة الشخصية ،عف طريؽ المقابمة الشخصيةو ابة أمباشرة بالكت

شكؿ أسئمة متنوعة تـ تحديدىا مسبقا ثـ يطرحيا عمى المتعمـ ويطمب اإلجابة والتي قد تقود إلى 

خلؿ  واستخداـ كتابات المتعمـ لتحديد التغيرات التي تطرأ عمى البنى المعرفية لديو ،السابرةاألسئمة 

 .فترة مف الزمف

 طرؽ أخرى لمكشؼ عنيا منيا:Fellowsi ,1994) )وقد أضاؼ فيمويز  

: وفيو يعطى المتعمـ المفيوـ ويطمب منو كتابة أكبر عدد مف التداعيات الحرة التي التداعي الحر -

 تخطر ببالو حوؿ ىذا المفيـو في وصؼ محدد.

أف يتمقى أفكار زملئو في و  ،حيث يترؾ لمطالب التعبير عف أفكاره حوؿ المفيوـ المناقشة الصفية: -

 األفكار التي يطرحيا. 

 وفييا يتـ الطمب مف المتعمـ أف يعبر عف المفيـو مف خلؿ الرسـ. :ـالرس -
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ثـ الطمب  ،حيث يتـ طرح أسئمة عمى المتعمـ حوؿ مفيوـ معيف وتمقي إجابتولمقابمة اإلكمينيكية: ا -

 منو سبب اختيار ىذه اإلجابة.

وفييا يتـ طرح مجموعة مف المفاىيـ عمى المتعمـ مف خلؿ شبكة مربعات  شبكة التواصؿ البنائية: -

ويطمب منو اإلجابة عف مجموعة مف األسئمة بحيث يتـ اختيار اإلجابة مف قائمة المفاىيـ الموجودة 

 مثؿ الخرائط العنكبوتية. باستخداـ المنظمات التخطيطية ،في الشبكة

 مصادر تكوف المفاىيـ الخاطئة 6.2.2

 ،محمد)و (1996 ،مصطفى)و (1996 ،)الشيرائي منيالقد بينت العديد مف البحوث والدراسات 

(2000  

ووسائؿ   ومصادر تكوف ىذه المفاىيـ الخاطئة لدى المتعمميف منيا البيئة الخارجية والمعمـ أسباب

   .األعلـ والكتاب المدرسي والمتعمميف أنفسيـ

 ،الرفيدي( و)Abu Hola, 2004المفاىيـ الخاطئة لدى الطلب ) قد يكوف المعمـ أحد مصادر -

فمف الممكف أف تنتقؿ إلى طلبو   ،فعندما تكوف البنى المعرفية تحتوي عمى المفاىيـ الخاطئة (2005

عندما يكوف المعمـ غير قادر عمى تحديد ومعرفة المفاىيـ و أ ،وىذا يؤدي إلى انتشارىا بيف الطمبة

 ،محمدحلؿ المفاىيـ الصحيحة مكانيا )فيذا يجعمو غير قادر عمى تغييرىا وا   ،الخاطئة لدى طمبتو

2000.) 

التربوية أف األخطاء الموجودة في كتب العموـ تسيـ في بناء  كما أظيرت العديد مف الدراسات  -

افي حوؿ المفيوـ ووجود عندما تفتقر ىذه الكتب إلى الشرح الكو أ ،المفاىيـ الخاطئة لدى المتعمميف

 (.1996 ،؛ والشيراني2004 ،سعيديو التناسؽ بالمفاىيـ األخرى ذات العلقة )أمبالترابط و 
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بالمتعمـ مف العوامؿ التي قد تساعد عمى وجود المفاىيـ الخاطئة لدييـ  كما تعتبر البيئة المحيطة -

 (. 1996،وذلؾ مف خلؿ تفاعميـ معيا مما يؤدي إلى تكونيا عندىـ )مصطفى

تعتبر وسائؿ اإلعلـ المختمفة إحدى العوامؿ التي تسيـ في تكوف المفاىيـ الخاطئة وينتج ىذا مف و  -

مف خلؿ األسموب السريع لمشاىدة اإلعلنات و أ ،البرامج والصور خلؿ عدـ التركيز أثناء مشاىدة

 (. 1997 ،)سعيد

لؿ تعامميـ مع خمف  يكتسبونياالتي  الخاطئة المفاىيـقد يكونوا سبب في تكوف  ف أنفسيـالمتعممو  -

ترسيخ المفاىيـ الخاطئة عندىـ ) بعاره  إلىبعضيـ البعض ومع البيئة المحيطة بيـ حيث يؤدي 

 (.196ص ،2004 ،الطراونو

أف أساليب التقويـ المستخدمة والمعتمدة عمى قياس حيث يـ المستخدمة: و التق وأساليباالختبارات  -

 مدى حفظ الطلب وعدـ مناقشة الطلب مما يفقد التقويـ ىدفو ومعناه .

ثناء التدريس ( في المقررات وأ،،،،،أحياء  ،كيمياء  ،فيزياءالفصؿ المفتعؿ بيف المفاىيـ العممية )  -

( المشار ,treagust & garentte  ( 1990جارنت وتريجوست تكوف المفاىيـ الخاطئة  إلىيؤدي 

 (.64ص ،2015( وكذلؾ مشار إليو في )عيسى 153ص ،2002،إليو في )السيد

 كيفية تصحيح المفاىيـ الخاطئة 7.2.2

ف تشخيص المفاىيـ الخاطئة لدى المتعمـ يعتبر أىـ خطوة مف خطوات تغييرىا وتعديميا حيث أف إ

نما يكوف ذلؾ مف خلؿ التعمـ البنائي   إحداث التعديؿ والتغيير ال يأتي مف خلؿ تمقيف المعرفة وا 

 (.406ص  ،2003 ،)زيتوف
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مفاىيمي ير اليأحداث التغ يجب أف تتحقؽ مف أجؿأف ىناؾ شروط  (130، ص1998زيتوف،  )وبيف

 منيا:

 أف ال يرضى المتعمـ عف ىذه المفاىيـ. -

 أف يحقؽ المتعمـ أقؿ درجة ممكنة مف فيـ المفيـو بمعنى وضوح المفيـو الجديد. -

 يجب أف تظير معقولية وفائدة المفيـو الجديد لدى المتعمـ. -

 واستكشافات استبصاراتفسيرية والتنبؤية مف خلؿ تقديـ تيجب أف تظير قوة المفيوـ الجديد ال -

 جديدة لـ يستطع تقديميا المفيـو الخاطئ.  

لظيور العديد مف استراتيجيات التدريس مف قبؿ الباحثيف والمختصيف التي تيدؼ إلى  ىذا أدى قدو 

وقد  ،مقبولة عممياالمفاىيـ الو تعديؿ المفاىيـ الخاطئة لدى المتعمميف في مساعدتيـ في االنتقاؿ نح

 سموىا 

  (  1998،)زيتوف conceptu change strategies التغير المفيومي تاستراتيجيا 

 ( ومنيا:231ص  ، 2006،سميماف( و) 2000،صبري وتاج الديف و)  1999)،الجوىري)

 . Cognitive conflictالتعارض المعرفي إستراتيجية_ 

 .Bridging strategyالتجسير  إستراتيجية_ 

 . Meta cognitive strategyما وراء العمميات المعرفية إستراتيجية_ 

 .General constructive learning modelنموذج التعمـ البنائي العاـ _ 

 .Demonstrationsالعروض العممية _ 

 . Analogies strategyالتشبييات العممية إستراتيجية_ 
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تعمـ  وما لو مف دور بارز في ،إحداث التغيير المفاىيمي وعمى الرغـ مف وجود الجدؿ الدائر حوؿ آلية

توثقيا البحوث التربوية وكذلؾ الخاطئة التي تقرىا و  مفاىيـى المعمـ عمى االطلع عملم هز يحفوت ،العمـ

 نو مف تعزيز عممية إحداث التغيير المفاىيمي مف خلؿ تييئة الظروؼ الملئمة إلحداثو يتمك

(Eric, 2003). 
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 ثانيا: الدراسات السابقة3.2  

بعد اطلع الباحث عمى األدب التربوي والبحوث والدِّراسات السِّابقة المتعمقة بموضوع الدراسة، 

يستعرض فيما يمي مجموعة مف الدراسات التي اىتمت بالمفاىيـ الكيميائية الخاطئة في العديد مف 

 ترتيبًا تنازليًا مف األحدث إلى األقدـ.  الدوؿ العربية واألجنبية، ورتب الباحث الدراسات

األخطاء المفاىيمّية في العموـ لدى طمبة الصؼ العاشر  إلى التعرؼ إلى (2016) كرجةىدفت دراسة 

في مديرية شماؿ الخميؿ ولتحقيؽ نتائج الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الوصفي حيث قامت ببناء 

وطالبة وقد  ( طالباً 451وتطبيقو عمى عينة مكونة مف ) فقرة 20اختبار اختيار مف متعدد يتكوف مف 

كشفت الدراسة عف العديد مف األخطاء أكثرىا شيوعا ىي مفيوـ التنفس عمميًا ثـ مفيوـ الموجة 

ومفيوـ االنصيار كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس 

 بؽ لصالح التحصيؿ المرتفع. لصالح اإلناث ومستوى التحصيؿ السا

التي ىدفت إلى الكشؼ عف المفاىيـ الفيزيائية البديمة لدى طمبة و ( 2016في دراسة زيف الديف )و 

تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الجامعات الفمسطينية  ،ينية حوؿ موضوع الجاذبيةالجامعات الفمسط

حيث أتبع الباحث  2016 \ 2015المسجميف تخصص فيزياء في السنة الثانية والرابعة لمعاـ الدراسي 

 ،وطالبة سنة رابعة ا( طالب54)ووطالبة سنة ثانية  اً ( طالب93المنيج الوصفي وتكونت العينة مف )

فقرة تنوعت بيف األسئمة اإلنشائية والموضوعية  (33)كتابي مكوف مفالدراسة مف اختبار وتكونت أداة 

وكشفت نتائج الدراسة عف وجود أحد عشرة مفيـو بديؿ حوؿ موضوع الجاذبية بينما لـ تظير فروؽ 

 الرابعة.بيف مفاىيـ طمبة السنة الثانية و ذات دالة إحصائية 

لمفاىيـ البديمة المتعمقة بالحرارة ودرجة إلى التعرؼ إلى ا (2014ف )يكما سعت دراسة نوافمة وآخر 

االجتماعي و الحرارة لدى طمبة تخصص الفيزياء بجامعة اليرموؾ ومدى اختلفيا باختلؼ النم
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ودراسة مساؽ الديناميكي الحراري. ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ  والتقدير الجامعيوالمستوى األكاديمي 

( سؤاؿ موزعة إلى أربعة  26اختبار مكوف مف )اتبع الباحث المنيج الوصفي وقاـ ببناء الدراسة 

والخصائص الحرارية لممواد.   ،التغير في درجة الحرارةو  ،وانتقاؿ الحرارة ،درجة الحرارةمجاالت الحرارة و 

دالة فروؽ وقد أظيرت النتائج وجود  ،( طالب وطالبة188وقاـ الباحث بأخذ عينة مكونة مف )

 مساؽ الديناميكية الحرارية لصالح الذيف لـ يدرسوه وكذلؾ إلى وجودإحصائية تعزى إلى متغير دراسة 

فروؽ دالة إحصائية تعزى إلى متغير التقدير الجامعي لصالح التقدير المقبوؿ في حيف لـ تظير  فروؽ

 دالة إحصائية تعزى إلى متغيري النوع االجتماعي والمستوى األكاديمي.

المفاىيـ الكيميائية البديمة لدى طمبة أساليب تدريس ( إلى تشخيص 2013وىدفت دراسة الشمالي )

حيث تشكؿ مجتمع الدراسة مف جميع طمبة أساليب تدريس العمـو   ،العموـ في الجامعات الفمسطينية

وطالبة والذيف سجموا مساؽ الكيمياء العامة في  اً ( طالب259في الجامعات الفمسطينية والبالغ عددىـ )

 ،وطالبة ا( طالب99) تـ أخذ عينة عشوائية تكونت مف( و 2006/2007الفصؿ الدراسي األوؿ )

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة أتبع الباحث المنيج التجريبي وتـ بناء أداة شاممة عمى شكؿ اختبار مف متعدد 

وكذلؾ إلى وجود فروؽ ذات دالة  ،( مفيـو بديؿ22وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة يمتمكوف )

إحصائية المتلكيـ مفاىيـ بديمة تعزى لمتغير التدريس والمغة التي يدرسوف بيا كما أظيرت عدـ وجود 

 فروؽ ذات دالة إحصائية المتلكيـ مفاىيـ بديمو تعزى لمتغير الجنس وفرع الكيمياء المفضؿ لدييـ.

( إلى التعرؼ إلى التصورات الخاطئة  حوؿ أثر (Celiker&Kara, 2011كارا و دراسة سميكر  توىدف

البيوت الخضراء )الدفيئة ( لدى معممي قبؿ الخدمة مف تخصص الكيمياء واألحياء في مستوى السنة 

( 52) منيج الوصفي وتكونت عينة الدراسة مفاألخيرة ومف أجؿ تحقيؽ نتائج الدراسة اتبع الباحثاف ال

قاـ الباحثاف ببناء اختبار طبؽ عمى عينة  الدراسة وتكوف االختبار  معمـ مف معممي قبؿ الخدمة وقد
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لة إحصائية في امتلؾ ال( فقرة حيث أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات د36مف  )

التصورات الخاطئة تعزى لمتخصص ولكف أشارت إلى امتلؾ المعمميف بعض التصورات الخاطئة 

 الدفيئة.  حوؿ أثر

في اكتساب المفػاىيـ  (K.W.L) إستراتيجيةفي دراستو إلى معرفة أثر استخداـ  2013)) وسعى عراـ

وميػارات التفكير الناقد في العموـ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي، وقد اتبعت الباحثة المنيج 

ة ( طالبة مف طالبات الصؼ السابع في مدرسة عيمبوف األساسي97التجريبي، حيػث تـ التطبيؽ عمى )

( 49( طالبة، وضابطة )48المػشتركة بمدينػة خاف يونس، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف، تجريبية )

طالبة، ولتحقيؽ أىػداؼ الدراسة، تـ إعداد قائمة بالمفاىيـ العممية، وقائمة بميارات التفكير الناقد، 

معمـ وصحائؼ عمؿ لمطالبات،  واختبػارًا لممفػاىيـ العمميػة، وكذلؾ اختبار لميارات التفكير الناقد، ودليؿ

وبعد التحقػؽ مػف صػدؽ وثبات أدوات الدراسة، تـ تطبيقيا قبميًا وبعديًا عمى المجموعتيف التجريبية 

لحساب الفروؽ بيف متوسطات درجػات طالبػات  Test t والضابطة، وقػد اسػتخدمت الباحثة اختبار

النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المجمػوعتيف التجريبيػة والضابطة، وقد أسفرت 

بػيف متوسطات درجات طالبات المجموعتيف في اختباري المفاىيـ العممية وميارات  (α≤05.0) مػستوى

التفكيػر الناقػد لػصالح المجموعة التجريبية، وفي ضوء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج فقد أوصت 

ستراتيجيةالستراتيجيات ما وراء المعرفة بصفة عامة الباحثة باالىتماـ بممارسة الطمبة    K.W.L وا 

 بصفة خاصة. 

ياس )  بدراسة ىدفت لمكشؼ عف التصورات الخاطئة  (Usta&Ayas, 2010كما قاـ يوستا وا 

حيث أظيرت نتائج الدراسة وجود  ،المشتركة بيف مجموعة دراسات أجريت في وحدة الكيمياء النووية

بعض المفاىيـ الخاطئة لدى الطمبة نتيجة مرورىـ بخبرات مكتسبة تكونت لدييـ قبؿ أف يأتوا إلى 
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حيث تعتبر المفاىيـ الخاطئة معوقات أماـ التعمـ الفاعؿ  ،مقاعد الدراسة والبدء في عمميات التعمـ

تمد عمييا في تحديد المفاىيـ الخاطئة كما أنيا قد كما تعتبر ىذه الدراسة مرجعا يع ،لممفيوـ العممي

كما تعمؿ عمى توجيو الطمبة لمتعمـ  ،تقدـ فائدة لمميتميف بعممية التعمـ مف واضعي مناىج ومعمميف 

 المفاىيمي الصحيح.

المفاىيمية لدى الطمبة  األخطاءلمعرفة  والتي ىدفت Bayraktar, 2009)وفي دراسة بايركتار )

تركيا تتعمؽ بمفيومي الحركة والقوة ومدى علقة ىذه األخطاء بالجنس والمستوى والمعمميف في 

( 79عينة مف )ر باحث المنيج الوصفي حيث تـ اختياالتعميمي  ومف أجؿ تحقيؽ نتائج الدراسة اتبع ال

( فقرة مف اختيار مف متعدد وقد أظيرت نتائج الدراسة 29طالب ومعمـ وقاـ ببناء اختبار مكوف مف )

وع أخطاء مفاىيمية لدى عينة الدراسة وأف ىذه األخطاء قوية متأصمة كما أظيرت وجود فروؽ ذات شي

 داللة إحصائية تعزى لمجنس والمستوى التعميمي.

لمتعرؼ عمى مصادر تكويف التصورات البديمة والمفاىيـ العممية  (2007وجاءت دراسة ياسيف )

بيف تمؾ التصورات  –إف وجدت  - والوقوؼ عمى الفروؽ ،والكشؼ عف أكثر ىذه التصورات شيوعا

كذلؾ  ،فيزياء( ،كيمياء ،مجاالت )أحياءالشائعة لدى عينة الدراسة والتي تعزى إلى اختلؼ متغير ال

وتصنيفيا بيف أفراد عينة  ،الوقوؼ عمى االستراتيجيات التي تساىـ في تعديؿ تمؾ التصورات البديمة

اختبارا مف نوع االختيار مف متعدد لمكشؼ عف مدى انتشار التصورات  استخدمت الباحثة ،الدراسة

وقد  .( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي العممي536البديمة لدى عينة الدراسة التي تألفت مف )

فيزياء( كما  ،كيمياء ،أظيرت نتائج الدراسة شيوع تصورات بديمة  في جميع مجاالت الدراسة )أحياء

فروؽ ذات داللة إحصائية في شيوع التصورات البديمة في المجاالت الثلثة السابقة  أظيرت وجود

 لصالح مجاؿ الفيزياء.  
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لمعرفة مستوى فيـ طمبة كمية التربية تخصص العموـ بجامعة  (2007) فوآخريىدفت دراسة الينائي  

السمطاف قابوس لممفاىيـ الفمكية وتصوراتيـ البديمة نحوىا حيث ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى 

فيـ الطمبة لممفاىيـ الفمكية وتصوراتيـ البديمة عنيا وقد قاـ الباحث بإعداد اختبارا تشخيصيًا طبؽ عمى 

%( مف طمبة تخصص العموـ لمعاـ الدراسي (55.2وطالبة بنسبة  ( طالباً 63ف )عينة مكونة م

( وقد أظيرت نتائج الدراسة تدني مستوى فيـ الطمبة وعدـ قدرتيـ عمى تقديـ تفسير 2007- 2006)

 عممي صحيح لمعديد مف الظواىر الفمكية.

لدى طمبة صورات البديمة ( بإجراء دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف شيوع  الت2007وقاـ تيس وآخروف )

لى الكشؼ عف العلقة بيف التصورات البديمة حوؿ الجامعات الجزائرية  حوؿ مفاىيـ بنية المادة وا 

 بةسنوطالبة ب ( طالباً 185وقد تكونت عينة الدراسة مف ) ،مفاىيـ بنية المادة وأساليب التعمـ المتبعة

جؿ تحقيؽ أىداؼ قاـ الباحث ببناء أومف  ،%( مف مجتمع الدراسة اختيروا بطريقة عشوائية(38.4

وأظيرت نتائج الدراسة شيوع كثير مف التصورات  ،اختبارا تشخيصيًا لمكشؼ عف التصورات البديمة

البديمة حوؿ مفاىيـ بنية المادة كما أشارت إلى وجود فروؽ ذات دالة إحصائية بيف متوسط درجات 

 لصالح القياس البعدي. وبعدياً  الطمبة قبمياً 

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف التصورات البديمة في عمـ الخمية لدى معممي 2006كما قاـ حسونة )

العموـ الحياتية في المرحمة الثانوية بقطاع غزة، وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي في دراستو وتكونت  

العديد مف التصورات  وأظيرت نتائج  الدراسة أف المعمميف لدييـ ،( معممًا ومعممة29عينة الدراسة مف)

 ،األغشية الخموية ،اإلنزيمات ،البديمة في المجاالت الخمسة موضع الدراسة )االنتشار واألسموزية

الجيف والكروموسوـ(. وقد أوصى الباحث بإعادة النظر في برامج تدريب  ،التنفس والبناء الضوئي
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وكذلؾ  ،ديمة في العموـ الحياتيةوتصحيح التصورات الب ،المعمميف بحيث تأخذ بعيف االعتبار تشخيص

 إعادة النظر في مناىج العمـو الحياتية.

( لمكشؼ عف التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طلب الصؼ 2005جاءت دراسة الرفيدي )

التشبييات في  ستراتيجيواثر أبوحدة المواد حولنا والتعرؼ عمى  في محافظة القنفذة السادس االبتدائي

 60ورات البديمة. وقد اتبع الباحث المنيج التجريبي في دراستو وتكونت عينة الدراسة مف تعديؿ التص

ا.  وأظيرت نتائج الدراسة وجود طالبًا. وتـ تطبيؽ االختبار التشخيصي عمى عينة الدراسة قبميًا وبعديً 

التشبييات  وستراتيجياكما أظيرت فاعمية  ،تصورات بديمة عف المفاىيـ العممية، وشائعة بدرجة كبيرة

 العممية في تعديؿ التصورات البديمة.

عف التصورات البديمة حوؿ مفيومي  (  إلى الكشؼMeir et al (2005, فوآخريوىدفت دراسة ماير 

نيوا مساؽ أحياء عامو بجامعة بوسطف، وقد اتبع الباحث أخاصيتي االنتشار واألسموزية لدى طلب 

جؿ تحقيؽ نتائج الدراسة استخدـ الباحث اختبار كتابي يشمؿ أسئمة أومف  ،المنيج الوصفي في دراستو

حيث أظيرت نتائج الدراسة وجود تصورات بديمة وعميقة، وخاصة  ،موضوعية ومقاليو باإلضافة لمرسـ

بما يتعمؽ بموضوع الجزيئات الكيميائية. وقد تـ تطوير برنامج كمبيوتر يسمح لمطالب بالبحث 

أفضؿ لبعض جوانب خاصتي االنتشار مما ساعد في تحقيؽ فيـ  الجزيئات، والتقصي حوؿ سموؾ

 األسموزية.و 

( إلى الكشؼ عف التصورات الخاطئة لدى معممي العموـ لبعض 2005سعت دراسة شاىيف)كما 

جؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج أومف  ،في قطاع غزة المفاىيـ الكيميائية األساسية

، وتـ استخداـ ومعممة عموـ لممرحمة االبتدائية ا( معمم200ت عينة الدراسة مف )الوصفي. وتكون

كشفت نتائج الدراسة عف وجود تصورات خطأ لدى  دفراد العينة. وقأاستبياف مفتوح النياية طبؽ عمى 
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تكف  كما كشفت النتائج أف الكثير مف العلقات بيف مفاىيـ الدراسة لـ  عينة الدراسة عف تمؾ المفاىيـ،

 واضحة بيف نسبة كبيرة مف أفراد العينة.

( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى التصورات البديمة وعلجيا في   (Abu-Hola, 2004ىوالو وقاـ أب

العموـ الحياتية لدى معممي وطلب المرحمة االبتدائية في األردف حيث اتبع  الباحث المنيج الوصفي 

ف خلؿ الملحظة أف لدى الطلب والمعمميف العديد مف في دراستو. وقد كشفت نتائج الدراسة م

التصورات البديمة في جميع الموضوعات التي تمت دراستيا. وقد أوصى الباحث مراجعة برامج تدريب 

المعمميف أثناء الخدمة مع األخذ بعيف االعتبار تشخيص وتصحيح التصورات البديمة التي تمت 

 دراستيا.

( لمكشؼ عف األخطاء المفاىيمية لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي 2004سعيدي )و جاءت دراسة أمب

بوحدة تصنيؼ الكائنات الحية، باستخداـ طريقة شبكة التواصؿ العممية البنائية. في محافظة مسقط 

كانت األداة و ( طالبة، 98حيث اتبع الباحث المنيج الوصفي في دراستو وتكونت عينة الدراسة مف )

( أسئمة لكؿ شبكة. وقد كشفت 8ة مكونة مف ثلث شبكات، بواقع )يأسئمة شبك المستخدمة عبارة عف

 نتائج الدراسة وجود عدد مف األخطاء المفاىيمية لدى عينة الدراسة.

( إلى تقيـ عممية فيـ األيض كعممية (Oliviera et al، 2003 فوآخريكما ىدفت دراسة أليفيرا 

دراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي وقاـ ببناء استبيانو جؿ تحقيؽ نتائج الأ متكاممة ومتداخمة ومف

تتعمؽ بعممية إنتاج الطاقة في الخمية حيث تكونت العينة مف طلب السنة األولى بجامعة 

بالبرازيؿ وكشفت نتائج الدراسة عف وجود تصورات بديمة لدى الطلب حيث اعتقد الطلب و ريوديجانير 

 الوحيد لمطاقة. لمجموكوز وأنو المصدرأف الكربوىيدرات ىي المصدر الوحيد 
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بدراسة  (2003) في وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية قامت اإلدارة العامة لمتدريب واإلشراؼ التربوي

ىدفت إلى تحديد المفاىيـ الخاطئة في الكيمياء لدى معممي عمـو الصفيف التاسع والعاشر ومعرفة مدى 

العلقة بيف متغير الجنس والمؤىؿ والخبرة والتخصص والصفوؼ التي يدرسونيا بدرجة شيوع ىذه 

احثيف ببناء اختبار المفاىيـ ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إتباع المنيج الوصفي حيث قاـ الب

( فقرة وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي مادة الكيمياء لمصفيف 39تشخيصي تكوف مف )

مف مجتمع ( %22)( حيث تـ اختيار عينة عشوائية نسبة 1725( والبالغ عددىـ )2002/ 2001في)

%( 44.7تصؿ إلى )وقد أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة شيوع المفاىيـ الكيميائية الخاطئة  ،الدراسة

 وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة شيوعيا لممفاىيـ الكيميائية الخاطئة تعزى لمتغير

وعدـ وجود فروؽ ذات دالة إحصائية في درجة شيوع المفاىيـ الكيميائية الخاطئة  ،الجنس والتخصص

لمعمـ والموضوع الكيميائي تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة والمؤىؿ العممي والصفوؼ التي يدرسيا ا

 المبحوث.

( إلى التعرؼ عمى األخطاء الشائعة التي تقع بيا عينة مف معممي العمـو 2003وسعت دراسة بيومي )

طلب الصؼ الثالث اإلعدادي في كتابة المعادلة الكيميائية ولتحقيؽ نتائج الدراسة استخدـ الباحث و 

( معمـ وتـ فحص 25( سؤاال تـ تطبيقيا عمى )23العديد مف األدوات مثؿ استمارة تكونت مف )

( ورقة إجابة 80وتـ فحص ) ( طالباً 30وتحميؿ دفاتر تحضيرىـ كما تـ مراجعة الواجب المنزلي ؿ )

واستطلع  ،( طالب300تشخيصي تكوف مف عشرة أسئمة تـ تطبيقو عمى ) اختبارو الشيريف ر الختبا

المشرفيف واستمارة لمكشؼ عف األخطاء مكونة مف لمرأي تـ تطبيقو عمى مجموعة مف المعمميف و 

جزأيف: الجزء األوؿ خاص بالمعمميف وتـ استخدامو لملحظة كتابة المعادلة الكيميائية عمى السبورة 

( ورقة إجابة 122( طالب وفحص )83والجزء الثاني خاص بالطمبة لفحص ) ،( معمـ50مف جانب )

( ورقة إجابة المتحاف الفصؿ األوؿ لمشيادة اإلعدادية العامة 200الختبار الشيريف وفحص )
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( وقد أظيرت نتائج الدراسة وقوع عدد مف المعمميف في مجموعة مف األخطاء الشائعة 2003\2002)

( ووقوع الطمبة في الكثير مف األخطاء الشائعة أثناء كتابة 9في كتابة المعادلة الكيميائية بمغ عددىا )

 وأف ىناؾ عدد مشترؾ مف ىذه األخطاء. ،(27ائية بمغ عددىا )المعادلة الكيمي

( بدراسة ىدفت لمكشؼ عف التصورات البديمة لدى طلب Ozay&Oztas،(2003 قاـ أزاي وأستازو 

 .إحدى المدارس في الصؼ التاسع في مقاطعة ايرزوراـ بتركيا حوؿ البناء الضوئي والتغذية في النبات

( أسئمة مفتوحة حوؿ بيولوجيا النبات. وقد أظيرت نتائج 7مكونو مف ) انواستبقاـ الباحثاف باستخداـ 

الدراسة أف الطالب يمتمؾ القميؿ مف الفيـ لعممية البناء الضوئي وأىميتيا في النظاـ البيئي وأف أفكارىـ 

كانت متناقضة وأحيانًا غير صحيحة عف عممية التنفس والبناء الضوئي وسرياف الطاقة في النظاـ 

يئي. وأف المشكمة الكبرى التي يواجييا الطلب تكمف في فيـ إنتاج الطاقة في النبات بواسطة حرؽ الب

 الغذاء.  ومف خلؿ تشخيص التصورات البديمة وصفت بأنيا عميقة الجذور وصعبة التغيير.

( إلى تحديد التصورات الخاطئة لدى المعمميف حوؿ مفاىيـ األرض (2002وترمي دراسة العطار 

عمى عينة الدراسػة  ( مفردة طبؽ52فضػاء وقػد استخدـ الباحث اختبارا تشخيصيا مكوف مف )وال

مف معممي العموـ بالمرحمة االبتدائية بمحافظة القميوبية كما أجرى مقابلت  ( معمماً 50المكونػة مػف )

المفػاىيـ عف معظـ  أفردية مع عشرة مػف ىؤالء المعمميف وقد أسفرت النتائج عف وجود تصورات خط

العمميػة المرتبطػة بتدريس مفاىيـ األرض والفضاء مثؿ "األرض والنجـو والكواكب والقمر والميؿ والنيػار 

 وظػاىرتي الكسوؼ والخسوؼ " وقدـ الباحث تصورا مقترحا لمعلج قائما عمى المدخؿ البنائي.

التصورات البديمة المتعمقة بوحدة ( بدراسة ىدفت إلى إلقاء الضوء عمى أنماط 2000كما قامت عبده ) 

المادة. والتعرؼ عمى أثر نموذجي ميرؿ وتينسوف المعدؿ، ودائرة التعمـ الخماسية. وقاـ الباحث ببناء 

( (78و ،طالب كمجموعو ضابطة 180)اختبارًا تشخيصيًا وتطبيقو عمى عينة الدراسة المكونة مف)
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ارتفاع النسب المئوية لمتصورات العممية الخاطئة مجموعة تجريبية، وقد أظيرت نتائج الدراسة  طالب

 كما أظيرت فاعمية أنموذج التدريس. لدى عينة الدراسة،

طمبة ( إلى التعرؼ إلى التصورات الخطأ في مقرر مادة الكيمياء لدى 1999وسعت دراسة الصيفي )

بع الباحث المنيج جؿ تحقيؽ نتائج الدراسة اتأومف  ،في محافظة نابمسالعممي الصؼ األوؿ الثانوي 

الوصفي وقد تمثمت الدراسة في ثلثة أبعاد: الكيمياء العضوية والبعد الثاني الكيمياء غير العضوية 

والبعد الثالث الكيمياء الفيزيائية. حيث أظيرت نتائج الدراسة أف البعد األوؿ لدراسة الكيمياء العضوية 

مفيوـ الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية حوؿ (%(9.4وجاءت النسبة المئوية لإلجابات الخاطئة 

والبعد الثاني الذي تمثؿ في الكيمياء غير العضوية وجاءت النسبة المئوية لإلجابات الخاطئة 

واالختزاؿ والرابط المشترؾ،  ،%( حوؿ مفيوـ العدد الكتمي، الذرية واألكسدة، والعدد الذري54.6)

الفيزياء وكانت النسبة المئوية لإلجابات الخاطئة  ،والبعد الثالث الذي تمثؿ في العدد الكتمي الكيمياء

أشعة جاما، األيوف. وقد كانت النسبة ، الظروؼ المعياريةر، حوؿ مفيوـ المحموؿ، النظائ(%(36

%( والنظائر 23.84العدد الكتمي  ) %(،12.24المئوية لألخطاء المفاىيمية كما يأتي : محموؿ)

%( ولظروؼ المعيارية لمغاز 7.78والذرية )التكافؤ( ) )%(26.43%( والصيغة الجزيئية (67.88

 %( والرابطة المشتركة13.99%( وااليوف )42.29واالختزاؿ )30.57) )( والموؿ(70.47

%( والصيغة 27.98جاما )%( وأشعة (43.01%( والعدد الذري 36.23%( واألكسدة )63.22)

 %(. (44.56%( والتأصؿ 23.84البنائية )

( التعرؼ عمى تصورات طلب الصؼ األوؿ المتوسط عف المفاىيـ 1999وىدفت دراسة صالح )

( عمى Vاستخداـ كؿ مف خرائط المفاىيـ وخرائط الشكؿ) العممية بوحدة المادة والطاقة، ودراسة أثر

جؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج أمف و . بتصحيح التصورات الخطأ لدى الطل
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( طالبة، وقامت ببناء اختبارًا تحصيميًا وتطبيقو عمى عينة الدراسة 114التجريبي واختيار عينة مف )

( في تعديؿ Vقبميًا وبعديًا. وقد أظيرت نتائج الدراسة فاعمية كؿ مف خرائط المفاىيـ وخرائط الشكؿ )

 لمتعمقة بالمفاىيـ العممية بوحدة المادة والطاقة لدى عينة الدراسة.التصورات الخطأ ا

ىدفت إلى تشخيص المفاىيـ البديمة لدى طمبة الصؼ الحادي عشر  ( بدراسة1998وقاـ الخالدي )

جؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ أالعممي حوؿ الروابط الكيميائية وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي. ومف 

متعدد يتكوف مف شقيف، األوؿ سؤاؿ اختيار مف  مف اختبارًا تشخيصيًا عمى شكؿ اختيارالباحث ببناء 

اإلجابة في الشؽ األوؿ مف  متعدد يحتوي عمى بديميف والشؽ الثاني يحتوي بديميف لسبب اختيار

( مفيومًا خاطئًا حوؿ موضوع الروابط (23قد أظيرت نتائج الدراسة أف الطمبة يحمموفو  .السؤاؿ

 ائية. الكيمي

( التي ىدفت إلى تشخيص األخطاء المفاىيمية العممية لدى طمبة الصؼ 1994يمف )و وفي دراسة أب

السابع األساسي في محافظة العاصمة )عماف( ومعرفة أثر كؿ مف الجنس والتحصيؿ عمى أخطاء 

وطالبة  ( طالباً 77وقد أتبع الباحث المنيج الوصفي وتشكمت عينة الدراسة مف ) .الطمبة المفاىيمية

وقد أظيرت النتائج عدـ قدرة الطمبة عمى  حيث قاـ الباحث ببناء اختبار عمى شكؿ اختيار مف متعدد. 

ربط المفاىيـ ذات العلقة وعدـ القدرة عمى استرجاع المفاىيـ السابقة حيث زادت نسبة شيوع ىذه 

كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس كما  (%(50عمى  األخطاء

أظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التحصيؿ لصالح التحصيؿ المرتفع لنسبة لمفاىيـ 

 العممية.

( إلى الكشؼ عف أثر أسموب التشبييات العممية الرابطة في تصويب 1993دراسة حسف ) ىدفت كما

حوؿ مفيوـ القوة وقانوف  في قطاع غزة طأ لدى طالبات مرحمتيف الثانوية والجامعيةالتصورات الخ
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( 140جؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي واختيار عينة )أنيوتف الثالث. ومف 

لدراسة طالبة وقاـ ببناء اختبار تشخيصيًا وتطبيقو عمى عينة الدراسة قبميًا وبعديًا. وقد أظيرت نتائج ا

وجود تصورات خطأ لدى طالبات المرحمة الثانوية والجامعية حوؿ مفيوـ القوة وقانوف نيوتف الثالث، 

 أظيرت فاعمية التشبييات العممية في تصويب التصورات الخطأ لدى أفراد العينة. كما

 التعقيب عمى الدراسات 

 أواًل : بالنسبة ألىداؼ الدراسات 

معرفة )المفاىيـ الخاطئة( وفؽ تحديد نسػبة شيوعيا لدى الطمبة بعض الدراسات ىدفت إلى  -

( وغيرىا مف 2014 ،فوآخريونوافمة  ؛2015 ،زيف الديف ؛2016 ،كرجةوالمعمميف، كدراسة كؿ مف )

 الدراسات المذكورة أعله. 

 إستراتيجيةبينما ىدفت بقية الدراسات العربية واألجنبية إلى تشخيص المفػاىيـ البديمػة ودراسػة اثػر  -

أزاي  ؛2004 ،ىوالو وأب؛ 2011 ،وسميكر وكارا ؛2013 ،تدريسية في تعديميا كدراسة )الشمالي

 ( وغيرىا مف الدراسات.1999 ،والصيفي ؛2003،واستاز

 ثانيا: العينة المختارة 

قد تنوعت العينة في الدراسات السابقة أعله ما بيف معممي المراحؿ الدراسية المختمفة وما بيف الطمبة 

 في جميع المراحؿ الدراسة مف أساسي وثانوي وجامعي. 

 :اتثالثا: أدوات الدراس

التحصيمية  وذلؾ وفؽ المناىج البحثية التي  ختباراتواالما بيف االستبياف  اتتنوعت أدوات الدراس

 اتبعتيا
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 رابعا: منيج الدراسات:    

) المفاىيـ الخاطئة ( اتبعت المنيج الوصػفي  الدراسات التي اىتمت بتشخيص التصورات البديمة -

 التحميمي.

شبو التجريبي حيث تػـ تقسيـ و بينما اتبعت الدراسات التجريبية العربية واألجنبية المنيج التجريبي أ -

التدريسػية المستخدمة  ةستراتيجيإلاثر أعينة الدراسة إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة لدراسة 

 . مقارنة بالطريقة التقميدية

وقد اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي حيث تـ اختيار العينة بصورة عشوائية مػف معممي  -

 العموـ.

 :اتخامسا: نتائج الدراس

أكدت جميع الدراسات الوصفية عمى وجود تصورات بديمة ) مفاىيـ خاطئة ( لػدى عينػات الدراسة  

 ومعمميف. طلباً 

الدراسات التجريبية أثبتت فعالية االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في تعػديؿ التصػورات البديمة لدى  

 عينة الدراسة مقارنة بالطريقة التقميدية.

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة 

يلحظ مف خلؿ األبحاث والدراسات السابقة وجود إجماع عمى أىمية تشخيص المفاىيـ الخاطئة في 

 شتى فروع العموـ كما أتضح.

اىتماـ معظـ الدراسات بالجانب الوصفي والتشخيصي لممفاىيـ الخاطئة ومنيا ما اىتـ بالجانب         

بيا.  واستخدمت الدراسات والبحوث السابقة الطريقة النوعية في البحث والتي تتكوف التجريبي وتصوي
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عطاء  مف اختبارات ومقابلت شخصية واستبيانات تحتوي عمى أسئمة لمكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة وا 

 عف مفاىيميـ وتصوراتيـ عند التفسير.  المستجيبيف الحرية في التعبير

وقد شممت طلب المراحؿ  ،فراد المجتمع في ىذه الدراسات واألبحاثتنوعت المراحؿ الدراسية أل  

 األساسية وصوال إلى المعمميف أنفسيـ تفاوتت العينات في ىذه الدراسات واألبحاث مف حيث الحجـ.

 ىذه المفاىيـ وقد ركز ىذا البحث عمى الكشؼ عف المفاىيـ الكيميائية الخاطئة وتحديد مدى انتشار

 ،التخصص ،المؤىؿ ،الخبرة ،وعلقتيا بالمتغيرات)الجنس ،لصفيف الثامف والتاسعلدى معممي عموـ ا

 والصفوؼ(.

وقد استفاد الباحث مف البحوث والدراسات السابقة في تحديد اإلطار النظري وتحديد بعض مفاىيـ 

وفي  ،أداة الدراسة واألسموب اإلحصائي المستخدـ واختيار ،الدراسة التي توصمت إلييا بعض األبحاث

 تحديد الكثير مف المراجع المتعمقة بموضوع الدراسة.  
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 الفصؿ الثالث

 الطريقة واإلجراءات

تناوؿ ىذا الفصؿ الطريقة واإلجراءات التي اتبعيا الباحث في دراستو، ويشمؿ منيج الدراسة ووصؼ 

يا، باإلضافة إلى جراءات الكشؼ عف مدى صدقيا وثبػاتا  مجتمع الدراسة وعينتيا، وبناء أداة الدراسة، و 

 والتحميلت اإلحصائية التي تـ تطبيقيا. تصحيح االختبار آلية

 منيج الدراسة 1.3

كشؼ عف المفاىيـ متو لطبيعة الدراسة، وذلؾ لمءالمنيج الوصفي لملاتبع الباحث في ىذه الدراسة 

 في محافظة الخميؿ. مـو لمصفيف الثامف والتاسعالخاطئة لدى معممي الع ئيةالكيميا

 مجتمع الدراسة 2.3

التاسع لدى مدارس محافظة الخميؿ لمعاـ جميع معممي عموـ الصفيف الثامف و تكوف مجتمع الدراسة مف 

 معممة.و  ( معمماً 348)وكاف مجموعيـ  2016-2017الدراسي 

 عينة الدراسة 3.3

( 145العينة )عينة عشوائية طبقية مف أفراد مجتمع الدراسة، حيث بمغت حجـ  قاـ الباحث باختيار

، يـجنس، تـ توزيعيـ حسب متغيرات مف مجتمع الدراسة %42أي ما نسبتو  ومعممة معمماً 
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عينة أفراد ( توزيع 1.3يبيف جدوؿ )و . وؼ التي يدرسونياالصف، و تيـخبر  ،العممي يـمؤىم، يـتخصص

  (يدرسونياوؼ التي ، والصفتيـخبر  ،العممي يـمؤىم، يـتخصص، يـجنسلمتغيرات )الدراسة حسب 

، تيـخبر  ،العممي يـمؤىم، يـتخصص، يـجنسمتغيرات )توزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (1.3جدوؿ )

 .(وؼ التي يدرسونياوالصف

 النسبة المئوية العدد  المتغيرات
 %46 67 ذكر الجنس

 %54 78 أنثى
 %100 145 المجموع

 %39.3 57 كيمياء التخصص
 %31 45 فيزياء
 %21.4 31 أحياء 
 %8.3 12 عمـو

 100% 145 المجموع
 %12.3 18 دبمـو المؤىؿ

 50% 72 بكالوريوس
 %22.7 33 دبموـ عالي
 %15 22 ماجستير
 %100 145 المجموع

 %29 42 ( 5أقؿ مف -1)  الخبرة
 %50.3 73 (10أقؿ مف  -5)
 %10.35 15 (15أقؿ مف  – 10)

 %10.35 15 فأكثر 15
 %100 145 المجموع

 %38 32 الثامف الصؼ
 %22 55 التاسع
 %40 58 التاسعو الثامف 
 %100 145 المجموع
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 أداة الدراسة 4.3

 .اختبار المفاىيـ الكيميائية لدى معممي العمـو لمصفيف الثامف والتاسع

عموـ الصفيف معممي بناء اختبار لممفاىيـ الكيميائية ل تـلتحقيؽ أىداؼ البحث ولإلجابة عف تساؤالتو 

 والذي مر بالخطوات اآلتية: ،التاسع في مديريات محافظة الخميؿالثامف و 

 تحميؿ المحتوى 1.4.3

لممفاىيـ  ةكاف اليدؼ مف التحميؿ تحديد قائمتحميؿ محتوى وحدات البحث المستيدفة في الدراسة، و تـ 

عتمد العنواف أ  الكيميائية المتضمنة في وحدات الكيمياء مف كتب عموـ الصفيف الثامف والتاسع، وقد 

مراعاة ضوابط عممية  تـ وقدوالفقرة كوحدة تحميؿ وكانت فئة التحميؿ المفيوـ الكيميائي المستيدؼ، 

 التحميؿ وفؽ اآلتي:

 لممفيـو الكيميائي. التحميؿ في إطار المحتوى والتعريؼ اإلجرائي -

 يشمؿ التحميؿ الوحدات المتضمنة مف كتب العمـو لمصفيف الثامف والتاسع. -

 الخطوات العممية لمتحميؿ والتي جاءت كاآلتي: تـ إتباعوقد 

 ع البحث وقراءتيا جيدا لتحديد المفاىيـ الكيميائية التي تضميا ىذه الصفحات موض تـ تحديد

 الوحدات.

  (1)ممحؽ الكيميائية الموجودة في ىذه الصفحاتتحديد المفاىيـ. 

 موضوعات تحميؿ المحتوى

 .التحميؿ التي توصؿ إلييا الباحث بيف نتائج فاؽتاإل: ويقصد بو مدى  صدؽ التحميؿ -أ

 التحميؿ عمى مجموعة مف المدرسيف في نفس المجاؿ إلبداء آرائيـ  نتائجبعرض  حيث قاـ

 التوافؽ عمى نسبة عالية جدا.راء المحكميف تـ آومف خلؿ 

 -مف خلؿ :ثبات التحميؿ  بإيجادالباحث قاـ :  ثبات التحميؿ  -ب
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تحميؿ محتوى الدروس المذكورة سابقا في شير  تـعبر الزمف )ضمف شخصي(، التحميؿ  -

ـ، بعد شير مف 2017التحميؿ مرة أخرى في شير كانوف الثانيأعاد ـ، ثـ 2016كانوف األوؿ 

 يوضح نتائج التحميؿ في المرتيف.2.3 التحميؿ األوؿ، والجدوؿ 

 نتائج تحميؿ المحتوى ضمف شخصي: 2.3جدوؿ

 
 المفيـو

 

التحميؿ 
 األوؿ

التحميؿ 
 الثاني

نقاط  نقاط االتفاؽ
 االختالؼ

معامؿ 
 الثبات

69 65 62 3 95% 
التحميؿ الذي أجراه مع  بمقارنةثبات التحميؿ عبر األشخاص )بيف شخصي( قاـ الباحث  -

حصؿ عمى نتائج مشابية، والجدوؿ  حيثيدرس مادة العموـ لمصؼ الثامف والتاسع، تحميؿ معمـ آخر 

 يوضح ذلؾ. (3.3)

 .نتائج تحميؿ المحتوى بيف شخصي :3.3جدوؿ 

 
 األىداؼ

 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ تحميؿ المعمـ  تحميؿ الباحث

69 71 66 5 
 

92% 

 تـ حساب معامؿ ثبات التحميؿ وفؽ معادلة كوبر 

 .بناء اختبار المفاىيـ الكيميائية -

 .(2ممحؽ  )راالختبا في بناء اآلتيةاتبع الباحث الخطوات 

 .تحديد قائمة المفاىيـ موضع االختبار

قاـ بتحديد المفاىيـ الكيميائية المتضمنة في الوحدات موضع الدراسة مف كتب العمـو لمصفيف الثامف 

( مفيوما ثـ قاـ بعرضو عمى مجموعة مف 69والتاسع وذلؾ مف خلؿ التحميؿ المعرفي والبالغ عددىا )

 .عددىـ أربعةو المحكميف 
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 .تحديد اليدؼ مف االختبار-ب

ىدؼ االختبار إلى تحديد المفاىيـ الكيميائية الخاطئة عند معممي العموـ لمصفيف الثامف والتاسع 

 ومدى تأثرىا بخصائص المجتمع. األخطاءوتحديد النسبة المئوية ليذه 

 .تصميـ مفردات االختبار-ج

 مف أجؿ إعداد مفردات االختبار قاـ بالخطوات اآلتية:

ختيار مف متعدد (  فقرة ا26تكوف االختبار مف ) حيث ،التي تـ تحديدىا د قائمة المفاىيـااعتموقد تـ 

 (.1محؽم)بدائؿ أخرى لتفسير سبب االختيار حيث انبثؽ عف كؿ فقرة أربع بدائؿ وأربع

 .تعميمات االختبار -د

تضمنت )المديرية، الجنس، التخصص،  ،مف التعميمات كانت واضحة ومحددة قدـ الباحث مجموعة

 الخبرة، الصؼ(المؤىؿ، 

 صدؽ االختبار                                        

عمى مجموعة مف المحكميف، مف أساتذة المناىج وطرؽ تدريس  ارللختبتـ عرض الصورة األولية 

، إلبداء الرأي حوؿ مدى مل يالعموـ وأساتذة مادة الكيمياء، وموجيي ومعمم مة فقرات االختبار ءالعمـو

ضافة أو البحث اض لتحقيؽ أغر   .( 3ممحؽ )حذؼ ما يرونو مناسباً و تعديؿ أو ا 

 ثبات االختبار

( معمما ومعممة وذلؾ بيدؼ 14التجربة االستطلعية عمى عينة مف المعمميف عددىـ ) بإجراءقاـ 

( 0.81)عامؿ ثبات االختبارقد بمغت قيمة مو ية حساب معامؿ ثبات االختبار باستخداـ التجزئة النصف

عميو يمكف القوؿ بأف االختبار يتمتع بقدر كاؼ مف الثبات مناسبة ألغراض البحث العممي و مة وىي قي

 الستخدامو في الدراسة الحالية.
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 :تحديد زمف االختبار

 جميع معممي غرقو( دقيقة وذلؾ بحساب متوسط الزمف الذي است(35د الزمف اللـز للختباريحدتـ ت -

  .في اإلجابة عف أسئمة االختبار مقسوما عمى عددىـ التجربة االستطلعية

-25.0)حيث تراوح بيف: تـ حساب معامؿ الصعوبة االختبارلفقرات  حساب معامؿ الصعوبة -

65.0). 

-35.0)حيث تراوح بيفتـ حساب معامؿ التمييز  : االختبارلفقرات  حساب معامؿ التمييز  -

85.0). 

 متغيرات الدراسة  5.3

 وىي عبارة عف: المستقمةالمتغيرات 

 أنثى (. ،الجنس: ويتكوف مف مستوييف ) ذكر -

 عموـ(. ،األحياء ،الفيزياء ،التخصص: ويتكوف مف أربعة مستويات )الكيمياء - 

 ماجستير فأعمى (   ،دبموـ عالي ،بكالوريوس ،: ويتكوف مف أربعة مستويات ) دبموـالعمميالمؤىؿ  -

 15( ) 15اقؿ مف – 10( )10اقؿ مف -5( )5اقؿ مف -1مستويات ): ويتكوف مف خمسة الخبرة -

 فأكثر(.

 التاسع ( و الثامف  ،التاسع ،: وتتكوف مف ثلثة مستويات ) الثامفالصفوؼ التي يدرسونيا -

 :المتغيرات التابعة

 التاسع. دى معممي العمـو لمصفيف الثامف و المفاىيـ الكيميائية الخاطئة ل
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 إجراءات تطبيؽ الدراسة  6.3

 .الخطوات التالية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسةإتباع اإلجراءات و تـ  -

القدس الموجو الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة لتطبيؽ الدراسة مف كمية التربية بجامعة   -

 .4)حؽمم) التعميـ بالخميؿلمديريات التربية و 

(   145تحديد عينة الدراسة والتي تكونت مف ) ( ثـ348اختيار مجتمع الدراسة والذي يتكوف مف ) -

 التاسع األساسييف.و معممي عمـو الصفيف الثامف 

الحصوؿ عمى إذف تطبيؽ مف مديريات التربية مف محافظة الخميؿ وقد تـ تطبيؽ االختبار عمى  -

وحساب ثبات االختبار  .5)ممحؽ  ) معممة مف معممي العموـ( معمـ و 14مجموعة استطلعية عددىا )

 حساب معامؿ االرتباط بيرسوف .لؾ عف طريؽ عمؿ تجزئة نصفية لو و وذ

( والتمييز لفقرات االختبار وكانت النتيجة ) 0.65–0.25معامؿ الصعوبة الذي كانت نتيجتو ) -

0.35-0.85 .) 

التاسع لدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  تطبيؽ االختبار لمكشؼ عف المفاىيـ الكيميائية الخاطئة  -

 في محافظة الخميؿ.

العلمات عمى الحاسوب مف أجؿ عمؿ مقارنة بيف المتوسطات الحسابية إدخاؿ البيانات و   -

لإلجابة عمى  SPSS)اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) برنامج الرـز استخداـلممتغيرات ومف ثـ 

 فرضيات الدراسة.  

 صائيةالمعالجة اإلح  7.3

استخدـ بعض مقاييس ة النصفية لحساب ثبات االختبار و التجزئ إجراءتـ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

واستخراج المتوسطات الحسابية  النسب المئوية،صفي والتي تمثمت في التكرارات و اإلحصاء الو 

– Oneلمعينات المستقمة.  وتحميؿ التبايف األحادي ) –ت  اختبار واستخداـ ،واالنحراؼ المعياري
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way Anova ـ اإلحصائية لمعمـو ( وذلؾ بتحميؿ البيانات التي حصؿ عمييا مستخدما برنامج الرز

 (. SPSS)االجتماعية

 آلية تصحيح اختبار المفاىيـ الكيميائية الخاطئة. 8.3

 ،( فقرة26لفقرات االختبار والذي تكوف مف )تـ تصحيح االختبار مف خلؿ توزيع العلمات اآلتية 

 :( علمة52الكمية )الفقرة )علمتيف( والعلمة حيث كانت علمة 

 .اختيار البديؿ الصحيح واختيار التفسير الصحيح علمتاف 

 تفسير الخاطئ علمة واحدة.ال اختيار البديؿ الصحيح واختيار 

  اختيار التفسير الصحيح صفر.اختيار بديؿ خاطئ و 

  خاطئ صفرالتفسير الاختيار بديؿ خاطئ واختيار. 

 .فً ذلك تم اعتماد هذا التوزٌع مناقشة المشرفالرجوع لألدب التربوي و بعد

 .حيث تـ الحكـ عمى الدرجة مف خلؿ النسبة المئوية لمخطأ

 قميمة متوسطة كبيرة
0-0.66 0.67-1.32 1.33-2 
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 صؿ الرابع الف
 نتائج الدراسة

 

 عرض نتائج الدراسة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة درجة المفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى معممي عموـ الصفيف الثامف 

 ،وفي ىذا الفصؿ تـ تناوؿ النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة ،مدارس محافظة الخميؿالتاسع في و 
  يا.فرضياتو 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ: 1.4

مدارس محافظة ف التاسع في ثاملدى معممي عمـو الصفيف الالموجودة ما المفاىيـ الكيميائية الخاطئة 

 ؟الخميؿ

المعيارية الستجابات  نحرافاتاالو بحساب المتوسطات الحسابية اـ يقال تـ ،لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ

لدى معممي عموـ الصفيف  الكيميائيةعف المفاىيـ  سة عمى فقرات االختبار التي تعبرأفراد عينة الدرا

 (.1.4كما في الجدوؿ )حافظة الخميؿ التاسع في مدارس مالثامف و 

سة عمى فقرات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( : ا1.4جدوؿ )

التاسع في مدارس و لدى معممي عمـو الصفيف الثامف عف المفاىيـ الكيميائية  التي تعبر االختبار

 محافظة الخميؿ.
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المتوسطات  العمميالمفيـو  الفقرة رقـ
 الحسابية

 االنحراؼ
 المعياري

 النسبة المئوية
 لمخطأ

 الدرجة

 كبيرة %   77 0 . 68 46.0 اإلشباع 1
 كبيرة %   75 0. 87 50.0 لروابط في جزيء الماءا 4

 كبيرة %   75 0. 81 50.0 االكاسيد 10
 كبيرة %   75 0. 59 50.0 العناصرذرية  26
 كبيرة %   74 0. 74 52.0 الحمض 7
 كبيرة %   72 0. 50 56.0 اللفمزات 2

 متوسطة %   66 0. 80 67.0 رقـ التأكسد 21
 متوسطة %   65 90.0 70.0 االنصيار 18
 متوسطة %   63 0. 92 73.0 الحجـ الذري 20
 متوسطة %   63 0. 94 74.0 التأيفجيد  19
 متوسطة %   63 0. 94 74.0 حجـ الجزيء 22
 متوسطة %   61 0. 89 77.0 ذائبية الغازات 25
 متوسطة %    60 0 . 97 85.0 الذائبية 3

 متوسطة %    53 0. 92 94.0 تحوالت المادة 14
 متوسطة %    51 0. 92 98.0 درجة غمياف الماء 11
 متوسطة %    47 0. 98 1.06 الرقـ الييدروجيني 5

 متوسطة %    47 0. 83 1.06 نشاط العناصر 24
 متوسطة %    44 0. 94 1.12 حاالت الثبات 8

 متوسطة %    43 0. 95 1.13 خصائص القواعد 13
 متوسطة %    43 0. 86 1.14 خصائص الحمض 17
 متوسطة %   41 0. 94 1.17 تفاعلت األلمنيـو 6
 متوسطة %   37 0. 88 1.26 تفاعلت التنافس 9

 متوسطة %   37 0. 88 1.26 الحرارة النوعية 16
 متوسطة %   36 0. 74 1.28 تفاعؿ اليمجنة 23
 قميمة %   17 0. 48 1.66 التوزيع االلكتروني 12
 قميمة %   15 0. 47 1.70 حاالت المادة 15

 متوسطة %   46  82 .0 0.92 الدرجة الكمية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة أف ( 1.4يلحظ مف الجدوؿ  )

عموـ الصفيف الثامف عف المفاىيـ الكيميائية لدى معممي  سة عمى فقرات االختبار التي تعبرالدرا

( وبانحراؼ معياري  0.92أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ) ،مدارس محافظة الخميؿوالتاسع في 

ىذا يدؿ عمى أف المفاىيـ الكيميائية الخاطئة  ،%(46ألخطاء المفاىيمية )لبنسبة مئوية ( و 0.82)

 .متوسطةكانت بدرجة 

ئية خاطئة تشير إلى وجود مفاىيـ  كيمياالتي الفقرات  ( أف أكثر1.4كما تشير النتائج في الجدوؿ )

( 0.46حيث بمغت المتوسطات الحسابية ليا ) ألشياعاىي متعمقة بمفيوـ ىي الفقرة )األولى( و 

 %(. 77فييا )ىيـ الخاطئة بمغت نسبة المفا( و 68.0وبانحراؼ معياري )

( 50.0ىي متعمقة بمفيوـ الذائبية حيث بمغت المتوسطات الحسابية ليا )و  (لرابعة)ا ةيمييا الفقر 

 %(. 75فييا ) ( وبمغت نسبة المفاىيـ  الكيميائية الخاطئة 87.0بانحراؼ معياري )و 

( 0.50يمييا الفقرة )العاشرة( وىي متعمقة بمفيوـ الحمض حيث بمغت المتوسطات الحسابية ليا )

 %(. 75فييا )بة المفاىيـ الكيميائية الخاطئة بمغت نس( و 81.0وبانحراؼ معياري )

بحاالت المادة بينما بمغت أقؿ المفاىيـ الكيميائية الخاطئة في الفقرة )الخامسة عشر( وىي متعمقة 

فييا ىيـ  الكيميائية الخاطئة وبمغت نسبة المفا ،(47.0( وانحراؼ معياري )1.7بمتوسط حسابي )

(15.)% 

انحراؼ معياري ( و 1.66ىي متعمقة بالتوزيع االلكتروني بمتوسط حسابي )و  يمييا الفقرة )الثانية عشر(

 (.%17فييا )وبمغت نسبة المفاىيـ الكيميائية الخاطئة  ،(48.0)
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انحراؼ ( و 1.28ىي متعمقة بالتفاعلت الكيميائية بمتوسط حسابي )يا الفقرة )الثالثة والعشريف( و يمي

 (.36%بة المفاىيـ الكيميائية الخاطئة فييا )وبمغت نس ،(74.0معياري )

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: 2.4

التاسع في معممي عموـ الصفيف الثامف و لدى درجة المفاىيـ الكيميائية الخاطئة متوسطات ىؿ تختمؼ 

وؼ الصف ،تيـخبر  ،العممي لتيـمؤى ،يـتخصص ،يـمدارس محافظة الخميؿ باختلؼ متغير)جنس

 إلى الفرضيات الصفرية اآلتية. مواإلجابة عف ىذا السؤاؿ بتحوي تمت(.التي يدرسونيا

 الفرضية األولى:بالنتائج المتعمقة  1.2.4

درجة المفاىيـ ات متوسط( في ≤α0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات 

التاسع في مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير لدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  الكيميائية الخاطئة 

 .يـجنس

الستجابة واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية ية األولى باستخداـ اختبار "ت" و تـ فحص الفرض

التاسع في مدارس لدى معممي عمـو الصفيف الثامف و أفراد عينة الدراسة عمى اختبار المفاىيـ الكيميائية 

 (.2. 4كما في الجدوؿ ) يـمحافظة الخميؿ تعزى لمتغير جنس

لدى ( : نتائج اختبار"ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في المفاىيـ الكيميائية 2. 4جدوؿ )

 .يـالتاسع في مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير جنسمعممي عمـو الصفيف الثامف و 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة )ت ( 
 مستوى الداللة المحسوبة

 8.95 23.42 67 ذكر
3.41 0.067 

 7.65 24.46 78 أنثى
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( اكبر 0.067مستوى الداللة )و  ،( 3.41)( أف قيمة "ت" المحسوبة بمغت 2.4يتبيف مف الجدوؿ )

ال  التي تنص عمى أنو الصفرية الفرضية عدـ رفضعميو يتـ و  المحددة اإلحصائيةالداللة مف مستوى 

درجة المفاىيـ  اتمتوسطفي  (≤α0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيروالتاسع في مدلدى معممي عموـ الصفيف الثامف الخاطئة الكيميائية 

درجة المفاىيـ الكيميائية  متوسطات ، وىذا يعني أنو ال يوجد فرؽ بيف المعمميف والمعممات فييـجنس

 الخاطئة.

 النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:  2.2.4

يـ درجة المفاى اتمتوسط(  في ≤α0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )  

 دارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرالتاسع في معموـ الصفيف الثامف و  الكيميائية الخاطئة لدى معممي

 . يـتخصص

الستجابة أفراد عينة واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية لفحص الفرضية الصفرية تـ حساب 

مدارس محافظة التاسع في لدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  تبار المفاىيـ الكيميائيةالدراسة عمى اخ

 .يـتخصصر الخميؿ تعزى لمتغي

في المفاىيـ ة الستجابة  أفراد عينة الدراسة االنحرافات المعياري(: المتوسطات الحسابية و 3.4جدوؿ )
 ررس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيالتاسع في مدالدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  الكيميائية

 . يـخصصت

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص
 6.85 28.75 57 كيمياء
 7.79 23.89 45 فيزياء
 5.28 20.19 31 أحياء
 2.35 11.42 12 عمـو
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 ممفاىيـ الكيميائية الخاطئةل بيف المتوسطات الحسابية( وجود فروؽ ظاىرية 3.4يلحظ مف الجدوؿ )

، يـتخصص ظة الخميؿ تعزى لمتغيرالتاسع في مدارس محافالثامف و وـ الصفيف لدى معممي عم

 (.(One way ANOVAالتبايف األحادي  ة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿلمعرفو 

 راسة المفاىيـ الكيميائيةأفراد عينة الدتحميؿ التبايف األحادي الستجابة ( : نتائج اختبار 4.4جدوؿ )

 . يـتخصص مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرالتاسع في عمـو الصفيف الثامف و لدى معممي 

 مصدر التبايف
 مجموع

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

قيمة ) ؼ( 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 1212.73 3 3638.18 بيف المجموعات
 141 6192.76 داخؿ المجموعات 0.00 27.61

43.92 
 144 9830.94 المجموع

 

أقؿ مف ( 00.0( ومستوى الداللة )27.61( المحسوبة بمغت )( أف قيمة )ؼ4.4الجدوؿ )يلحظ مف 

ال توجد  ة والتي تنص عمى )عميو يتـ رفض الفرضية الصفريو  ،(≤α0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

المفاىيـ الكيميائية  درجة اتمتوسط (  في≤α0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرالتاسع في لدى معممي عمـو الصفيف الثامف و  الخاطئة 

( ،أحياء ،فيزياء ،كيمياءالتخصص ) اؿ ر داـ اختبامف تمؾ الفروؽ تـ استخللمعرفة لصالح و  ،عمـو

(LSD.لممقارنات البعدية ) 

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد LSD: نتائج اختبار اؿ )(5.4جدوؿ )

مدارس التاسع في الثامف و  لدى معممي عموـ الصفيفالمفاىيـ الكيميائية اختبار عينة الدراسة في 

 .يـتخصصمحافظة الخميؿ تعزى لمتغير 
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 المتغيرات
 الفروؽ في
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 كيمياء
 0.*000 4.87 فيزياء
 0.*000 8.56 أحياء
 0.*000 17.34 عمـو

 فيزياء
 0.*018 3.70 أحياء
 0.*000 12.47 عمـو

 0.*000 8.78 عمـو أحياء
 (≤α0.05عند مستوى )* دالة             

( أف الفروؽ بيف تخصص الكيمياء والفيزياء لصالح تخصص الكيمياء وبيف 5.4يتبيف مف الجدوؿ)

لصالح الكيمياء وبيف تخصص الكيمياء والعموـ لصالح الكيمياء وبيف تخصص الكيمياء واألحياء 

تخصص الفيزياء واألحياء لصالح الفيزياء وبيف تخصص الفيزياء والعموـ لصالح الفيزياء وبيف 

، وىذا يعني أف الفروؽ كانت لصالح معممي تخصص تخصص األحياء والعموـ لصالح األحياء

 مياء كانت لدييـ أقؿ نسبة في المفاىيـ الكيميائية الخاطئة الكيمياء؛ أي أف معممي تخصص الكي

 : النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة: 3.2.4

المفاىيـ متوسط درجة (  في  ≤α0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )   

 محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرارس التاسع في مدلدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  الكيميائية الخاطئة 

 العممي. يـمؤىم

الستجابة أفراد عينة واالنحرافات المعيارية لفحص الفرضية الصفرية تـ حساب المتوسطات الحسابية 

يات محافظة التاسع في مدير معممي عمـو الصفيف الثامف و  لدى المفاىيـ الكيميائية اراختب فيالدراسة 

 .ةالعممي يـمؤىم الخميؿ تعزى لمتغير
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اختبار  فيأفراد عينة الدراسة  االنحرافات المعيارية الستجابةابية و ( : المتوسطات الحس6.4جدوؿ )

ارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في مدلدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  المفاىيـ الكيميائية

 العممي. يـمؤىم

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىؿ العممي
   8.28   25.56 18 دبمـو

   8.45   22.83 72 بكالوريوس
   6.12   25.61 33 دبموـ عالي

   10.18   22.24 22 ماجستير فأعمى
 ممفاىيـ الكيميائية الخاطئة بيف المتوسطات الحسابية ل( وجود فروؽ ظاىرية 6.4يلحظ مف الجدوؿ )

 ،العممي يـمؤىم يؿ تعزى لمتغيرمديريات محافظة الخمالتاسع في لدى معممي عموـ الصفيف الثامف و 

( 7.4والجدوؿ ) (.(One way ANOVAلمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي و 

 .يبيف ذلؾ
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المفاىيـ ختبار ا في ( : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد عينة الدراسة7.4جدوؿ )

 يـمؤىم مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرالتاسع في لدى معممي عمـو الصفيف الثامف و  الكيميائية

 العممي.

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ) ؼ ( 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.35 1.11 75.54 3 226.62 بيف المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
9604.32 141 68.12 

 144 9830.94 المجموع
أكبر  (0.35مستوى الداللة )(  و  1.11( المحسوبة بمغت ) ( أف قيمة )ؼ7.4يلحظ مف الجدوؿ )

فرضية الصفرية والتي تنص عمى ال عدـ رفض عميو يتـو  ،(≤α0.05مف مستوى الداللة اإلحصائية )

المفاىيـ  درجة اتمتوسط في(  ≤α0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ))

 ارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرالتاسع في مدلدى معممي عموـ الصفيف الثامف و   الكيميائية الخاطئة

وىذا يعني عدـ وجود فروؽ في متوسطات درجة المفاىيـ الكيميائية الخاطئة تعزى  العممي. يـمؤىم

  لمتغير مؤىميـ العممي.

 النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة: 4.2.4

المفاىيـ درجة  اتمتوسط( في ≤α0.05)مستوى الداللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  

 ارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرالتاسع في مدلدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  الكيميائية الخاطئة

 .تيـخبر 
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 الستجابة أفراد عينةواالنحرافات المعيارية بية المتوسطات الحسالفحص الفرضية الصفرية تـ حساب 

يات محافظة التاسع في مدير ى معممي عمـو الصفيف الثامف و لد المفاىيـ الكيميائية اختبار في الدراسة

 .تيـخبر  الخميؿ تعزى لمتغير

اختبار في (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 8.4جدوؿ )
ارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في مدلدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  لكيميائيةالمفاىيـ ا

 .تيـخبر 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة
   7.49  22.18 42 (5أقؿ مف  1) 
   9.39  24.51 73 (10أقؿ مف  5) 
   7.91  27.00 15 (15أقؿ مف  -10) 
 4 .6     23.47 15 فأكثر( 15) 

ممفاىيـ الكيميائية الخاطئة المتوسطات الحسابية ل( وجود فروؽ ظاىرية في 8. 4يلحظ مف الجدوؿ )

لمعرفة و  ،تيـالخميؿ تعزى لمتغير خبر ظة لدى معممي عموـ الصفيف الثامف والتاسع في مديريات محاف

 ( يبيف ذلؾ.9.4والجدوؿ ) (.(One way ANOVAداللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي 

المفاىيـ اختبار أفراد عينة الدراسة في تحميؿ التبايف األحادي الستجابة ( : نتائج اختبار 4.9جدوؿ )

  خبرتيـ. مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرالتاسع في و  لدى معممي عموـ الصفيف الثامفالكيميائية 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ) ؼ ( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بيف 
 المجموعات

299.13    3 99.71  1.48 22 . 0 

داخؿ 
 المجموعات

9531.81   141 67.60  

 144   9830.94 المجموع
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( أكبر 22.0( ومستوى الداللة )1.48( أف قيمة ) ؼ ( المحسوبة بمغت )9.4يلحظ مف الجدوؿ )

التي تنص عمى الفرضية الصفرية و  عدـ رفضوعميو يتـ  ،(≤α0.05مف مستوى الداللة اإلحصائية )

المفاىيـ  متوسط درجة ( في≤α0.05أنو )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 التاسع في مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرلدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  الكيميائية الخاطئة

 . تيـخبر 

 النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة: 5.2.4

المفاىيـ  درجة سطاتمتو  ( في≤α0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

دارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في ملدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  الكيميائية الخاطئة

 .وؼ التي يدرسونياالصف

الستجابة أفراد واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية لفرضية الصفرية الثانية تـ حساب لفحص ا

التاسع في مديريات الثامف و عممي عموـ الصفيف اختبار المفاىيـ الكيميائية لدى م فيعينة الدراسة 

 .وؼ التي يدرسونيامحافظة الخميؿ تعزى لمتغير الصف

اختبار أفراد عينة الدراسة في (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة 4.10جدوؿ )

ر التاسع في مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيلدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  المفاىيـ الكيميائية

 .وؼ التي يدرسونياالصف

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الصؼ
   7.84   19.69 32 الثامف
   5.99   26.55 55 التاسع

   9.50   24.38 58 الثامف والتاسع
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ممفاىيـ الكيميائية لدى لالمتوسطات الحسابية ( وجود فروؽ ظاىرية في 4.10يلحظ مف الجدوؿ )

وؼ التي افظة الخميؿ تعزى لمتغير الصفالصفيف الثامف والتاسع في مديريات محمعممي عموـ 

 (.(One way ANOVAلمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي و  ،يدرسونيا

 ( يبيف ذلؾ.11.4والجدوؿ )

 اختبار ي( : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة  أفراد عينة الدراسة ف4.11جدوؿ )

 دارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغيرالتاسع في مدى معممي عموـ الصفيف الثامف و المفاىيـ الكيميائية ل

 .وؼ التي يدرسونياالصف

 مجموع مصدر التبايف
 المربعات

 درجات
قيمة ) ؼ(  متوسط المربعات الحرية

 مستوى الداللة المحسوبة

 417.79 3 835.57 بيف المجموعات

داخؿ  0.*002 6.  60
 المجموعات

8995.37 141 
35 .63 

 144 9830.94 المجموع
 (≤α0.05) دالة عند مستوى الداللة* 

(  002.0(  ومستوى الداللة )6.6( أف قيمة ) ؼ ( المحسوبة بمغت ) (11.4يلحظ مف الجدوؿ 

الفرضية الصفرية والتي تنص  عدـ قبوؿوعميو يتـ  ،(≤α0.05أقؿ مف مستوى الداللة اإلحصائية )

متوسطات درجة (  في ≤α0.05عمى أنو )  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

المفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى معممي عموـ الصفيف الثامف والتاسع في مدارس محافظة الخميؿ تعزى 
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( LSDالفروؽ تـ استخداـ اختبار اؿ )ولمعرفة لصالح مف تمؾ  ،وؼ التي يدرسونيالمتغير الصف

 لممقارنات البعدية.

بة لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية الستجا (LSD( : نتائج اختبار اؿ )12.4جدوؿ ) 

التاسع في مديريات لدى معممي عمـو الصفيف الثامف و الكيميائية المفاىيـ في اختبار أفراد عينة الدراسة 

 .وؼ التي يدرسونيالمتغير الصفمحافظة الخميؿ تعزى 

 المتغيرات
الفروؽ في 

 المتوسطات
 مستوى الداللة

 0.  00  6.38 التاسع الثامف
 0.  01  4.69 الثامف والتاسع

 0 .  27  1.68 الثامف والتاسع  التاسع
 

الفروؽ بيف الصؼ الثامف والتاسع لصالح الصؼ التاسع واف الفروؽ  ( أف12.4يتبيف مف الجدوؿ )

)الثامف والتاسع ( وبيف الثامف و)الثامف والتاسع( لصالح )الثامف والتاسع ( واف الفروؽ بيف التاسع 

 نسبةالفروؽ كانت لصالح معممي الصؼ التاسع أي أف لدييـ أقؿ ، وىذا يعني أف لصالح التاسع

 الكيميائية الخاطئة.ىيـ لمفاأخطاء في ا

 نتائج الدراسة: ممخص 3.4

 أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:

%( (46أف نسبة شيوع المفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى عينة الدراسة في جميع الفقرات بمغت  -1

 %(.(77%( إلى (15حيث تراوحت مف  متوسطةوىي بدرجة 
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الكيميائية الخاطئة عند عينة الدراسة تعزى وجود فروؽ ذات دالة إحصائية في درجة المفاىيـ  -2

حيث كانت لصالح تخصص الكيمياء أي أف لدييـ أقؿ  .وؼ التي يدرسونياوالصف يـلمتغير تخصص

حيث كانت لدييـ أقؿ  ،نسبة في المفاىيـ الكيميائية الخاطئة. كما كانت لصالح معممي الصؼ التاسع

 الكيميائية الخاطئة .نسبة في المفاىيـ 

ة الدراسة تعزى عدـ وجود فروؽ ذات دالة إحصائية في درجة المفاىيـ الكيميائية الخاطئة عند عين -3

 .ـيتخبر و  ميـومؤى يـلمتغيرات جنس
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 الفصؿ الخامس:

 مناقشة النتائج والتوصيات.

 مقدمة:

الخاطئة لدى معممي يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي توصمت إلييا دراسة المفاىيـ الكيميائية 

كما يتضمف التوصيات والمقترحات التي  ،العموـ لمصفيف الثامف والتاسع في مدارس محافظة الخميؿ

 يراىا الباحث في ضوء النتائج.

 مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ: 1.5

التاسع العموـ لمصفيف الثامف و دى معممي ل الموجودة : ما المفاىيـ الكيميائية الخاطئةالسؤاؿ األوؿ

 األساسييف في مدارس محافظة الخميؿ؟

( 0.82االنحرافات المعيارية )و  (0.92( أف المتوسطات الحسابية بمغت)1.4يتضح مف الجدوؿ )

أف مدى يعني الدراسة عمى فقرات االختبار وىذا  عينة (الستجابات أفراد46%والنسبة المئوية لمخطأ )

 . متوسطةشيوع المفاىيـ الكيمائية الخاطئة كاف بدرجة 

أف و يا أنغير ممميف بالمواد التي يدرسو و ىذه النتيجة بأف المعمميف غير مدربيف جيدا أ ويمكف تفسير

وبقيت عندىـ دوف  مف خلؿ تفاعميـ مع البيئة ىذه المفاىيـ قد تكونت لدييـ أثناء خبرتيـ السابقة

قد تكونت نتيجة لعدـ الوقوؼ عمى نتائج تجارب العممية بالشكؿ الصحيح كما يفسر و تعديؿ أو تغير أ

تحدث أي تغير عمى البنية و الدورات التي تعقد ليـ مف قبؿ الوزارة  ف مف أسباب ذلؾ عدـ الجودة مفأ

نيا ، كما ويفسر سبب ذلؾ بعدـ أحداث تغير أثناء التعميـ الجامعي لممفاىيـ التي كو المفاىيمية لدييـ
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المعمـ أذا كاف يمتمؾ ىذه و قد تكونت لدييـ مف خلؿ المحتوى التعميمي أو أثناء التعامؿ مع البيئة، أ

 المشاىدات الغير صحيحة. و أوقد تكونت لدييـ عف طريؽ التفكير الغير منطقي أالمفاىيـ الخاطئة 

وبمغ المتوسط  ،بمفيوـ اإلشباعمتعمقة ( ال1فقد جاءت أعمى نسبة مف األخطاء المفاىيمية في الفقرة )و 

ى عدـ وضوح مفيوـ اإلشباع لدبىذه النتيجة  ويعمؿ (0.68االنحراؼ معياري )( و (0.46حسابي

بأف التركيز يتضاعؼ نتيجة لتبخر الماء وأف  المعمميف نسبة كبيره مف حيث أشارتعمميا  المعمميف

 الممح يبقى ذائبا في الماء دوف ترسب.

ويفسر الباحث ىذه النتيجة لمطبيعة المجردة  .الروابط الكيميائيةمفيوـ المتعمقة ب (4يمييا الفقرة رقـ )

وأف ىناؾ نسبة  المعمميف ئية عندلمفيوـ الروابط الكيمائية ووجود تداخؿ حوؿ مفيوـ الرابطة الكيميا

عمى  ايونيو تساىمي أ (% (100ما يكوف بنسبة الروابط التساىمية واأليونية والقميؿ مف الرابطة لطبيعة

يونات عند إذابتو أذلؾ تفكؾ المركب إلى  لتحديد ويكوف المعيار المعمميف العكس مما يعتقد الكثير مف

كما ويفسر ىذه النتيجة أف نسبة مف  .ويمكف الكشؼ عف ذلؾ بتوصيؿ المحموؿ لمتيار الكيربائي

ى طبيعة ىذه والسالبة دوف النظر إلالمعمميف يقوموف بربط مفيوـ الرابطة األيونية باأليونات الموجبة 

 .ةغير فمزيو أ ةااليونات كونيا فمزي

 نتيجة بسبب التعميـ الخاطئ مف ىذه ال ر( المتعمقة بمفيوـ الحوامض والقواعد ويفس10) ةيمييا الفقر 

الناتجة عف ارتباط أي فمز مع األكسجيف تسمؾ نفس السموؾ مف  ف جميع المركباتأالحكـ بالمعمميف و 

 حيث تأثير محاليميا عمى ورقة دوار الشمس.

( 15كما يلحظ مف خلؿ الجدوؿ السابؽ أف أعمى نسبة لإلجابات الصحيحة كانت في الفقرة )

الفقرة لدى المعمميف  ىذه النتيجة لسيولة المفاىيـ المتعمقة بيذه يفسرو  المتعمقة بموضوع حاالت المادة.
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ضيع في معظـ المقررات الدراسية وتوفر تضمف ىذه المواو اإلدراؾ المحسوس لحاالت المادة  مف حيث

  .األجيزة المخبرية اللزمة لمقياـ بالتجارب المتعمقة بذلؾالمواد و 

موضوع التوزيع ىذه النتيجة لسيولة  يفسرو  التوزيع االلكتروني. ( المتعمقة بمفيوـ 12يمييا الفقرة )

مفاىيـ متضمنة في مقررات كما أف ىذه ال ،تجسيمو بكؿ سيولةتروني حيث يمكف القياـ بتمثيمو و االلك

 ف بالتركيز عميو.و سابقة وقياـ المعمم

تمكف مف إدراؾ الكثير  ذلؾ إلى ويعزى ،ئيةىي المتعمقة بمفيوـ التفاعلت الكيمياو  23)يمييا الفقرة ) 

كما  اعؿ حيث يمكف ملحظة الكثير مف دالالت حدوث التفاعؿ الكيميائي مف دالالت حدوث التف

ملحظة النتائج وذلؾ عف طريؽ ف القياـ بإجراء ىذه التفاعلت و ف مو بسبب تمكف المعمم رىاويفس

 توفر المواد اللزمة لذلؾ في معظـ المختبرات المدرسية .

( 2005دراسة شاىيف )و ( 2013الشمالي ) دراسةو ( 2015تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة زيف الديف )و 

 (. (Meir et al، 2005فآخريو دراسة ماير و 

 الفرضية األولى :النتائج المتعمقة بمناقشة  5.2

لمفاىيـ ا درجة متوسطاتفي ( α≤ 0.05)اللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات د

ارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في مدلدى معممي عموـ الصفيف الثامف و  الكيميائية الخاطئة

 .يـجنس

القيمة  وىذه ،(0.07( وقيمة مستوى الدالة )3.4( أف قيمة ت المحسوبة )2.4) يتبيف مف الجدوؿ

اللة ال توجد فروؽ ذات د عمى نصفرضية التي تال ال نرفضوعميو فإننا  ،مف مستوى الدالةأكبر 

لدى  لمفاىيـ الكيميائية الخاطئةا درجة متوسطاتفي ( α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

 .يـجنسارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في مدمعممي عمـو الصفيف الثامف و 



76 
 

كما  ،والدورات والمؤىلت عند المعممات والمعمميف متشابية اإلعداد ىذه النتيجة إلى أفيفسر الباحث 

 المعمميف والمعممات فس الخبرات بسبب تمقي ويفسر ىذه النتيجة بأف المعمميف والمعممات يمتمكوف ن

يعيشوف نفس الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والسياسية ويقطنوف نفس البقعة و نفس التعميـ الجامعي 

الميني بنفس و النمة و اكبة التطورات العمميلمو  وفيسعالمعمموف والمعممات حيث  أصبح  ،الجغرافية

ىذه الدراسة مع دراسة نوافمة )  ت(. واختمف2013واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة الشمالي ) ،الدرجة

التعميـ اإلدارة العامة لمتدريب ومع دراسة وزارة التربية و  Bayraktar، 2009) ودراسة ) 2014)

 (. 2003واإلشراؼ التربوي ) 

 لفرضية الثانية :النتائج المتعمقة با مناقشة 3.5

لمفاىيـ درجة امتوسطات  ( فيα≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في مدمف و االكيميائية الخاطئة لدى معممي عموـ الصفيف الث

 . يـتخصص

وىذه القيمة  ،(0.00مستوى الدالة ) قيمة( و 27.6( أف قيمة ت المحسوبة ) 4.4 )يتبيف مف الجدوؿ 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تنص الفرضية التي  ال نقبؿوعميو فإننا  ،لةالأقؿ مف مستوى الد

لمفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى معممي عمـو درجة امتوسطات  ( فيα≤ 0.05عند مستوى الداللة )

 .يـتخصصارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في مدمف و االصفيف الث

أف تخصص الكيمياء لدييـ  أي .( أف الفروؽ لصالح تخصص الكيمياء4.5مف خلؿ الجدوؿ ) يتبيف

 أقؿ نسبة مفاىيـ خاطئة .

فاىيـ تقع في مجاؿ تخصص ىذه الم أفأمر طبيعي ومتوقع حيث  بأنيا ىذه النتيجة ويفسر الباحث

فإذا كاف لدييـ مفاىيـ كيميائية خاطئة  ،موىا في مرحمة الدراسة الجامعيةالتي سبؽ واف تعم الكيمياء
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في مرحمة التعميـ المدرسي فيكوف قد جرأ تصحيحيا خلؿ الدراسة الجامعية فتكوف ىذه المفاىيـ عندىـ 

التخصصات األخرى الذيف قد بنوىا مف خلؿ خبراتيـ مف معمميف العمى العكس  ،بصورة الصحيحة

اتفقت مع و  ،بشكؿ غير صحيحعندىـ الشخصية مف تفاعميـ مع البيئة والمجتمع فتكونت ىذه المفاىيـ 

وقد اختمفت ىذه الدراسة مع سيميكر وكارا  ،(2003) والتعميـ الفمسطيني دراسة وزارة التربية

(Celiker& Kara، 2011  ) 

 الفرضية الثالثة ب النتائج المتعمقة مناقشة 4.5

لمفاىيـ درجة امتوسطات ( في α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في مدمف و اة لدى معممي عموـ الصفيف الثالكيميائية الخاطئ

 . تيـ العمميةمؤىل

وىذه القيمة  ،(0.35لة )الوقيمة مستوى الد (1.11قيمة ت المحسوبة )( أف 7.4يتبيف مف الجدوؿ )

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  نصالفرضية التي ت ال نرفض وعميو فإننا ،ةاللمف مستوى الد كبرأ

ة لدى معممي عمـو لمفاىيـ الكيميائية الخاطئدرجة امتوسطات ( في  α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

 .تيـ العمميةمؤىلارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في مدو  مفاالصفيف الث

أصبحت المؤىلت العممية متطمب يسعى المعمـ مف  :احث ىذه النتيجة لعدة أسباب منياالب فسروي

إلى شعور  ىذه النتيجةيفسر  كما، الميني والوظيفيو النمو حخللو لرفع مكانتو في المجتمع والسعي ن

المفاىيـ الموجودة في ر يتغيقابمية  وليس لدييـ زماـ المعرفة يـالمؤىلت العميا بامتلك يالمعمميف ذو 

معظـ المؤىلت العممية العميا لدى المعمميف في مجاؿ التربية مف تعديميا، و و البنى المعرفية عندىـ أ

ب التربوية عمى الجوان عندىـ عممية البحتة فيكوف التركيزوليس في التخصصات ال دريستالأساليب 

 .كثر منيا عمى المحتوى العمميأ
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اإلشراؼ التربوي ( ودراسة اإلدارة العامة لمتدريب و 2015اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة زيف الديف )

 ( .Bayraktar، 2009اختمفت مع دراسة )و  ،(2003)

 الفرضية الرابعة ب النتائج المتعمقة مناقشة 5.5 

لمفاىيـ ا درجة متوسطاتفي ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 

محافظة الخميؿ تعزى لمتغير التاسع في مدارس معممي عمـو الصفيف الثمف و الكيميائية الخاطئة لدى 

 . تيـخبر 

وىذه القيمة  ،(0.22 )( وقيمة مستوى الدالة 1.48( أف قيمة ت المحسوبة )9.4)يتبيف مف الجدوؿ 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  نصالفرضية التي ت ال نرفض وعميو فإننا ،ةاللمف مستوى الد أكبر

معممي عمـو لمفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى ا درجة متوسطاتفي ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

 . تيـمحافظة الخميؿ تعزى لمتغير خبر التاسع في مدارس الصفيف الثمف و 

طبيعة المحتوى في كتب العموـ وخاصة الكيمياء ال تحتاج إلى خبرة ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى 

دراكوكبيرة حتى يتـ فيمو  وبالتالي الخبرة ليست ذات شأف كبير في ىذه النتيجة، فبعد مرور بضع  وا 

شعور المعمـ سنوات يتساوى المعمموف في إدراكيـ وفيميـ لممفاىيـ، كما يفسر ىذه النتيجة إلى 

مف الخبرة في مجاؿ المعرفة والتدريس، فيصبحوف متشبثيف بالمفاىيـ العممية  بالحصوؿ عمى قدر كاؼٍ 

، كما يفسر ىذه النتيجة لقمة الرغبة واإلحساس التي تكونت عندىـ بعد مرورىـ بالخبرة لفترة مف الزمف

موجود عند حديثي و يكوف عمى عكس ما ىوىذا  الميني لممعمميف متقدمي الخبرةو وتدٍف النم ةبالمسؤولي

 الخبرة.

 .(2003اإلشراؼ التربوي )لتعميـ اإلدارة العامة لمتدريب و اتفقت مع دراسة وزارة التربية وا
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 الفرضية الخامسة النتائج المتعمقة بمناقشة  6.5

 لمفاىيـفي متوسطات درجة ا( α≤ 0.05)عند مستوى الداللةال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 

التاسع في مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير مف و اة لدى معممي عموـ الصفيف الثالكيميائية الخاطئ

 .  وؼ التي يدرسونياالصف

وىذه القيمة  ،(0.002قيمة مستوى الدالة )و ( 6.6( أف قيمة ت المحسوبة )11.4يتبيف مف الجدوؿ )

ال توجد فروؽ ذات داللة نص عمى الفرضية التي ت ال نقبؿميو فإننا وع ،اقؿ مف مستوى الدالة

ة لدى معممي لمفاىيـ الكيميائية الخاطئفي متوسطات درجة ا( α≤ 0.05)عند مستوى الداللةإحصائية 

، أي وؼ التي يدرسونياالتاسع في مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتغير الصفمف و اعموـ الصفيف الث

 يدرسونيا.توجد فروؽ تعزى لمتغير الصفوؼ التي 

أف لدييـ أقؿ نسبة  أي ،التاسع ممي الصؼ( أف الفروؽ لصالح مع12.4ويتبف مف خلؿ الجدوؿ )

ويعمؿ الباحث ىذه النتيجة إلى وجود االختبارات الوزارية في ىذا الصؼ حيث يقـو  مفاىيـ خاطئة

ه االختبارات تيدؼ المعمـ بالوقوؼ عمى المحتوى العممي ليذه المفاىيـ بشكؿ جيد بسبب شعوره بأف ىذ

يسعى جاىدا إلدراؾ ىذه المفاىيـ عمى و المنياج  فيوليس تقييـ لمطالب و  ،لمعمـ نفسوإلى تقييـ ا

العكس مف مدرسي الصؼ الثامف الذيف ال يخضعوف الختبارات الوزارة. وعدـ وقوؼ معممي الصفيف 

الدرجة لممفاىيـ الواردة في الصؼ عمى المفاىيـ الواردة في الصؼ الثامف بنفس ( معا الثامف والتاسع)

 التاسع.

 التوصيات ومقترحات الدراسة 7.5

 نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:في ضوء 

 .التي تعقد لممعمميف  تدريبيةالدورات ال إعادة النظر فيبالتعميـ أف تقـو وزارة التربية و 1-
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 لممعمميف الذيف يدرسوف خارج نطاؽالتعميـ بعقد دورات في المحتوى العممي أف تقوـ وزارة التربية و 2- 

 التخصص .

بيؽ المفاىيـ الكيميائية ذلؾ مف خلؿ تطو لعمؿ عمى تنمية أنفسيـ أكاديميا ف باو أف يقوـ المعمم3-

 االطلع عمى المراجع المناسبة.عمميا و 

 صصات في المنياج الفمسطيني. جوانب المفاىيـ الخاطئة في جميع التخ التركيز عمى4- 

التي قد تكوف أدت إلى تكوف ىذه المدارس إعادة النظر بطرؽ التدريس المتبعة في الجامعات و 5- 

 المفاىيـ.

 . لى إحداث التغير المفاىيميالوسائؿ التعميمية المناسبة التي قد تؤدي إ وتوظيؼ االىتماـ بتوفير6- 

 المقترحات:

 جميع معممي العمـو في جميع المراحؿ . إجراء دراسات مماثمة عمى1-

 لجميع التخصصات .جميع المعمميف في جميع المراحؿ و إجراء دراسات مماثمة عمى  2-

 .إجراء دراسات مناسبة في مناطؽ أخرى مف الوطف وعمؿ مقارنة بيف النتائج التي يتـ الحصوؿ  -4
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التغيير المفاىيمي في تغيير المفاىيـ البديمة  إستراتيجية(. أثر 2004محمد. )،الطراونة و  حسيف ،بعارة

. دراسات العمـو األساسيالمتعمقة بمفيوـ الطاقة الميكانيكية لدى طلب الصؼ التاسع 

 . 201-185(1)31. األردنيةالجامعة ،التربوية

المتناقضات في تعديؿ التصورات البديمة  إستراتيجيةأثر استخداـ (. 2006) اعتماد. ،البمبيسي

الجامعة  ،منشورة غير رسالة ماجستير ،لبعض المفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي

 .غزة ،اإلسلمية

مجمة  ،الحياة نموذجاً و (. تعميـ وتعمـ المفاىيـ العممية مادة عمـو الطبيعة 2012) .سلـ ،جمعةو ب

 .الجزائر ،جامعة قاصدي مرياح ،الثامف العدد ،اإلنسانية واالجتماعيةالعمـو 

نموذج لبرنامج تدريبي في تنمية ميارات التدريس لممفاىيـ العممية لكميات (. 2002نجاة. ) ،قيسو ب

  .السعودية الدار ،جدة ،التربية

معممي وطالب  األخطاء الشائعة في كتابة المعادلة الكيميائية لدى(. 2003مصطفى. ) ،بيومي

 .591-611(89العدد) ،دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،الصؼ الثالث اإلعدادي

مراجعة ( محمد جماؿ و تدريس العموـ في المدارس الثانوية ) ترجمة  .(2004) .يفتروبريدج وآخر 

 .اإلمارات ،العيف ،دار الكتاب الجامعي ،فوآخريالديف 
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تعديؿ التصورات البديمة حوؿ مفاىيـ بنية المادة وأثرىا في (. 2007) .سمير ،مرادو  سيد عمي ،تيس

جامعة  ،كمية التربية ،في الجزائر أساليب تعمـ طالب العمـو في السنة األولى مف التعميـ الجامعي

 .مصر ،القاىرة ،األزىر

 في ( (V(. أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي ونموذج الشكؿ 1999منى. ) ،أمينة وشياب ،الجندي

مناىج العموـ لمقرف  ،المؤتمر العممي الثالث ،تصحيح التصورات الخاطئة لبعض المفاىيـ العممية

  .(  يوليو25-28سمطاف )و أب ،رؤيا مستقبمية ،الحادي والعشريف

مقترحة لتصويب التصورات الخاطئة لدى تالميذ  إستراتيجيةفاعمية . (1999محمد. ) ،الجوىري

جامعة  ،كمية التربية ،غير منشورة رسالة ماجستير ،المرحمة االبتدائية األزىرية في مادة العمـو

 األزىر. 

الجامعية و (. تصويب التصورات الخاطئة لدي طالبات المرحمتيف الثانوية 1993عبد المنعـ. ) ،حسف

 .164-83 ،(36العدد ) ،جامعة األزىر ،مجمة التربية ،لنيوتفعف القوة والقانوف الثالث 

(. التصورات البديمة في عمـ الخمية لدى معممي  العموـ الحياتية في المرحمة  2006سامي. ) ،حسونة

 ،فمسطيف ،جامعة األقصى ،مؤتمر التجربة الفمسطينية في إعداد المنياج الواقع والتطمعات ،الثانوية

 ديسمبر.(  20- 19غزة )

(. أثر استعماؿ أنموذج فراير في تصحيح  األخطاء الشائعة لدى طالبات 2014خديجة. ) ،حسيف

 ،22المجمد  ،مجمة جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية ،الصؼ الثاني المتوسط في المفاىيـ الكيميائية

 .العراؽ ،1العدد
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الحادي عشر العممي حوؿ  المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الصؼ(. 1998موسى.) ،الخالدي

 . فمسطيف ،جامعة بيرزيت ،غير منشورة رسالة ماجستير ،الروابط الكيميائية

رؤى  ،تصحيحياو أساليب نشوئيا  –الطمبةالمفاىيـ البديمة التي يحمميا  .(2001موسى. ) ،الخالدي

 راـ ا. ،التطوير التربويتربوية مركز القطاف لمبحث و 

. توظيؼ المفاىيـ الرياضية في دعـ القيـ التربوية والدينية لممرحمة (2000. )عبد المحسف ،الخرافي

 . 152-87 ،(14)المجمد  ،(56العدد ) ،المجمة التربوية ،الثانوية بدولة الكويت

 دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة. ،عماف ،تعميـ العمـو لمجميع(. 2005) . عبدا ،خطايبة

(. األخطاء المفاىيمية في الكيمياء لدى طمبة األوؿ الثانوي 2001حسيف. ) ،خميؿ ؛عبدا ،خطايبة

 .206-179،(25العدد ) ،جامعة عيف شمس ،مجمة كمية التربية ،األردف ،العممي في محافظة اربد

تدريس العمـو في (. 1996محمد جماؿ. ) ،يونس عبد المطيؼ حسيف؛ ،حيدر ؛خميؿ يوسؼ ،الخميمي

 .دار القمـ لمنشر والتوزيع ،دبي ،العاـمرحمة التعميـ 

دار الميسرة لمنشر  ،التعميمي أسس بناء المنياج التربوي وتصميـ الكتاب(. 2004) .محمد ،خوالدة

 .األردف ،عماف ،والتوزيع والطباعة

 ،الثانوية المفاىيـ الجغرافية . مستوى تحصيؿ طالب المرحمة(2001محمد بف محارب. ) ،الدلبحي

 .جامعة الممؾ سعود ،كمية التربية ،غير منشورة رسالة ماجستير

 (.3دار القاسـ )ط ،الكويت ،االتجاه المعاصر في تدريس العمـو .(1986) .فتحي ،الديب
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مقترحة لتعديؿ التصورات البيئية لدى طالبات قسمي عمـ النبات  إستراتيجية(. 1998محب. ) ،الرافعي

( 3( العدد )1مجمد ) ،العممية مجمة التربية ،والحيواف بكمية التربية األقساـ العممية بالرياض

 .111-81أكتوبر

التصورات البديمة لدى طالب  التشبييات في تعديؿ إستراتيجيةفاعمية (.  2005حسف. ) ،الرفيدي

جامعة الممؾ  ،كمية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،القنفذة السادس االبتدائي بمحافظةالصؼ 

 خالد.

(.  أثر تبني معممي العموـ لمبادئ النظرية البنائية أثناء تدريسيـ لممفاىيـ 2004الزعبي، طلؿ. )

المجمة األردنية لمعمـو ، العممية في تحصيؿ طمبتيـ ليذه المفاىيـ وتكويف بنية مفاىيمية متكاممة لدييـ

 (. 7، المجمد)التطبيقية

عالـ  ،القاىرة ،التعميـ والتعمـ رؤية معاصرة لطرؽ ،استراتيجيات التدريس .(2003حسف. ) ،زيتوف

 .الكتب

جمعية عماؿ المطابع  ،االتجاىات والميوؿ العممية في تدريس العمـو(. 1998عايش. ) ،زيتوف

  .األردف ،عماف ،األردنية

  .دار الشروؽ ،عماف ،(. أساليب تدريس العمـو1999عايش. ) ،زيتوف

 دار الشروؽ.  ،عماف ،أساليب تدريس العمـو(. 2004.)عايش ،زيتوف

 .دار عماف لمنشر ،عماف ،بنيتوو (. طبيعة العمـ 1996عايش. ) ،زيتوف

 .عالـ الكتب ،القاىرة ،العمـو لمفيـ رؤية بنائية تدريس(. 2002) كماؿ. ،زيتوف
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المفاىيـ البديمة التي يحمميا طمبة الفيزياء في الجامعات الفمسطينية (. 2015أماني. ) ،زيف الديف

 فمسطيف.  ،جامعة بيرزيت ،رسالة ماجستير ،حوؿ موضوع الجاذبية

تدريس مفاىيـ المغة العربية والرياضيات والتربية ( . 1988جماؿ .) ،اليوسؼو جودت أحمد  ،سعادة

 دار الجيؿ. ،تبيرو  ،االجتماعية

 دار اليازور العممية.   ،األردف ،أساليب تدريس العمـو والرياضيات(. 2004عبد الحافظ. ) ،سلمو

 ،(. تقويـ المفاىيـ الكيميائية لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي بمدينة الرياض1996ملؾ. ) ،سميـ

 .167_119 ،(16السنة ) ،(57العدد ) ،رسالة الخميج العربي

(. التصورات البديمة لدى طلب معممي العموـ وعف بعض المفاىيـ العممية 2006ماجدة. ) ،سميماف

مجمة دراسات في المناىج وطرؽ  ،ودور برنامج اإلعداد التخصصي في تصويب تمؾ التصورات

 .222 -250 ،( مارس112العدد) ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية ،التدريس

معممي العمـو لممرحمة االبتدائية لبعض المفاىيـ الكيميائية (. تصورات 2005نجاة حسف. ) ،شاىيف

 .30-1،(2العدد ) ،( 8مجمد ) ،مجمة التربية العممية ،األساسية والعلقات بينيا

أثر استراتيجيات التغير المفيومي الصفية لبعض المفاىيـ الكيميائية لدى  (.2000خميؿ. ) ،شبر

 ،البحريف ،((3الجزء  ،(24)العدد ،كمية التربيةمجمة  ،طلب الصؼ األوؿ الثانوي العممي

 (. 115-162ص)

 ،تدريس فاعؿ لممفاىيـ باستخداـ أسموبي االستنتاج واالستقراءو (. نم1996عبد الرحمف. ) ،الشعواف

 جامعة الممؾ سعود.  ،كمية التربية ،مركز البحوث التربوية ،دراسة نظرية
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الجامعات  الكيميائية البديمة لدى طمبة أساليب تدريس العموـ في(. المفاىيـ 2013محمود. ) ،الشمالي

 .351- 379(35العدد  ) ،جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمجمة  ،الفمسطينية

. تصحيح التطورات البديمة لبعض المفاىيـ 1999)أمنية السيد. ) ،الجندي؛ منى عبد الصبور ،شياب

لطلب الصؼ األوؿ الثانوي في مادة الفيزياء V)البنائي والشكؿ )العممية باستخداـ نموذج التعمـ 

مناىج العموـ لمقرف  ،المؤتمر العممي الثالث لمجمعية المصرية لمتربية العممية، اتجاىاتيـ نحوىاو 

 المجمد الثاني  ،يوليو 28_  25سمطاف اإلسماعيمية و فندؽ بالما أب ،الحادي والعشروف رؤية مستقبمية

541 _487 . 

(. الفيـ الخاطئ لبعض مفاىيـ التغذية والتنفس في النباتات الخضراء لدى 1996عامر. ) ،الشيراني

العدد  ،(16المجمد ) ،المجمة العربية لمتربية ،طلب المرحمتيف الثانوية والجامعية بمنطقة عسير

 (.8 -34ص ) ،(ديسمبر2)

 ،(2ط) ،تدريس العمـو في التعميـ العاـ. (2002سعيد محمد. ) ،السعدي؛ عامر عبد ا ،الشيراني

 .العبيكاف لمنشر والتوزيع ،الرياض

المفاىيـ الوراثية لدى بعض طالبات الصؼ الثاني الثانوي في الرياض (. 2005نواؿ. ) ،الشيراني

 جامعة الممؾ سعود. ،كمية التربية ،غير منشورة رسالة ماجستير ،وتصوراتيـ الخاطئة نحوىا

عمى تصحيح Vأثر استخداـ كؿ مف خرائط المفاىيـ وخرائط الشكؿ (. 1999آيات. ) ،صالح

 ،منشورة غير رسالة ماجستير ،عف بعض المفاىيـ العممية تصورات تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

 جامعة عيف شمس.  ،كمية البنات



88 
 

الحكومية أثر نظرية ميرؿ عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع في المدارس (.  2011صالح، جيياف. )

كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،  ،، رسالة ماجستير غير منشورةمحافظة سمفيت في

 فمسطيف. 

مقترحة قائمة عمى بعض  إستراتيجية(. فعالية 2001إبراىيـ.) ،تاج الديف ؛ ماىر إسماعيؿ ،صبري 

البديمة حوؿ مفاىيـ ميكانيكا الكـ وأثرىا  نماذج التعمـ البنائي وخرائط أساليب التعمـ في تعديؿ األفكار

مجمة رسالة الخميج  ،عمى أساليب التعمـ لدى معممات العموـ قبؿ الخدمة بالمممكة العربية السعودية

 ،الرياض ،السنة الحادية والعشريف ،العدد السابع والسبعيف ،مكتب التربية العربية لدوؿ الخميج ،العربي

49-137. 

الكيميائية عند بعض طمبة  المعتقدات الخاطئة لبعض المفاىيـ(. 1999عبد الغني.) ،الصيفي

كمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،محافظة نابمس العممي في مدارس الصؼ األوؿ الثانوي

 .فمسطيف ،نابمس ،جامعة النجاح الوطنية ،الدراسات العميا

 .دار الفكر العربي ،القاىرة ،تعمـ المفاىيـ  (.2001ثناء.) ،الضبع

بنائية مقترحة لتدريس مادة النبات في التحصيؿ الدراسي  إستراتيجيةفاعمية (. 2004محمود.) ،طو

الزراعي ذوي األنماط المعرفية  والتغير المفاىيمي والتنور البيئي لدى طالب الصؼ الثاني الثانوي

  .األردف ،عماف ،الجامعة األردنية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،المختمفة

أثر إصالح الفيـ السابؽ لممفاىيـ الفيزيائية في التحصيؿ واالحتفاظ في (. 1989حمد.) ،طويؽ

 ،غير منشورة رسالة ماجستير ،الفيزياء وفي االتجاىات نحوىا ومفيـو الذات عف القدرة عمى تعمميا

 جامعة اليرموؾ. ،تخصص أساليب تدريس عموـ
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أثر إستراتيجية التعميـ التوليدي في عالج التصورات البديمة لبعض المفاىيـ (.2009خالد.) ،الظيير

 غزة. ،اإلسلميةالجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ، األساسيالرياضية لدى طالب الصؼ الثامف 

التغيرات و تصورات تلميذ المرحمة اإلعدادية عف المادة والجزيئات   (.1995عبد السلـ.) ،عبد السلـ

كمية التربية  مجمة ،بنائية مقترحة في تصويبيا إستراتيجيةالفيزيائية لممادة وفاعمية 

 . 343-283،( مايو23،العدد)بالزقازيؽ

دار الفكر  ،مصر ،القاىرة ،االتجاىات الحديثة في تدريس العمـو(. 2001مصطفى.) ،عبد السلـ

 العربي لمنشر والتوزيع. 

المرحمة  تصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدى تلميذ(. 2000فايز.) ،عبده

 164.-129 ،( سبتمبر3العد) ،(3المجمد ) ،مجمة التربية العممية ،االبتدائية

فعالية التجار العممية في تصويب التصورات البديمة حوؿ بعض مفاىيمو  (.2001محمد. ) ،العطار

المجمد  ،العممية الجمعية المصرية لمتربية ،مجمة التربية العممية ،الكيربائية لدى الطلب المعمميف

  .القاىرة ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية ،((3العدد  ،2))

الفضاء لدى معممي العمـو بالمرحمة االبتدائية )دراسة و  األرضمفاىيـ ( 2002محمد.) ،العطار

الجمعية المصرية لممناىج  ،دراسات في مناىج وطرؽ التدريس ،مقترح لمعالج( تشخيصية وتصور

 القاىرة. ،جامعة عيف شمس ،كمية التربية ،(80العدد ) ،طرؽ التدريسو 

(. دور التشبييات العممية في تعديؿ التصورات الخاطئة لدى تلميذ الصؼ 2003الدسوقي.) ،عيد

المركز القومي لمبحوث التربوية  ،مجمة البحث التربوي ،الرابع االبتدائي عف تصنيؼ الحيوانات

 .245-217((1العدد  ،والتنمية
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 في تعديؿ التصورات البديمة (pdeode)السداسية  اإلبعاد(. أثر إستراتيجية 2016رمزي.) ،عيسى

 غزة ،اإلسلميةالجامعة  ،رسالة ماجستير خير منشورة ،األساسيلممفاىيـ العممية لطمبة الصؼ السابع 

األخطاء المفاىيمية في الحسابات الكيميائية والطاقة والتفاعالت (. 1998صالح.) ،فرج ا

كمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،محافظة البمقاء الكيميائية لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في

 .األردف ،عماف ،الدراسات العميا الجامعة األردنية

تعميـ المنياج التربوي أنماط تعميمية (. 1982توفيؽ.) ،أحمد؛ مرعي ،إسحاؽ؛ بمقيس ،فرحاف

 .دار الفرقاف ،عماف ،معاصرة

المفاىيـ البديمة في التغيرات الفيزيائية لممادة عند طالب الصؼ الرابع (. 2002محمد.) ،الفقيري

رسالة ماجستير غير  ،في المممكة العربية السعوديةات والصؼ األوؿ المتوسط بمحافظة القري

 .األردف ،عماف ،الجامعة األردنية ،منشورة

التغير المفاىيمي عمى تصحيح تصورات طمبة  إستراتيجيةاثر استخداـ (. 2002عمي. ) ،قشمر 

 .لبعض المفاىيـ العممية في اإلحياء

 .األردف ،عماف ،. سيكولوجية التدريس(2001.)قطامي ،ةنايف ؛يوسؼ ،قطامي
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 المالحؽ
  (1ملحق )

 المفاهٌم الكٌمٌائٌة المتضمنة فً وحدات الدراسة 

 أبسط صورة من صور المادة وٌتكون من نفس النوع من الذراتوه :العنصر

تشارك بها الذرة لكً تصل إلى وتكتسبها أو: هً عدد االلكترونات التً تفقدها أالذرية

 حالة االستقرار.

 البروتونات والنٌترونات الموجودة فً نواة الذرة.: هً مجموع أعداد الكتلة الذرية

 عدد البروتونات الموجودة فً الذرة.و: هالعدد الذري

دورات أفقٌة حسب وجدول لترتٌب العناصر فً مجموعات رأسٌة و: هالجدول الدوري

 أعدادها الذرٌة.

 : هً السطر األفقً فً الجدول الدوري.الدورة

 لجدول الدوري.: هً العمود الرأسً فً االمجموعة

: هً عملٌة توزٌع االلكترونات فً مستوٌات الطاقة حسب قانون التوزيع االلكتروني

 ٌحدد سعة كل مستوى طاقة من االلكترونات.

 وسمٌت بذلك لندرة وجودها. ،: عناصر المجموعة الثامنة من الجدولغاز نبيل

 دار األخٌر.: هً العناصر التً تمٌل إلى فقد الكترونات المالعناصر الفلزية

: هً العناصر الفلزٌة الموجودة فً المجموعات الرئٌسة الثمانٌة فً العناصر الممثلة

 الجدول.

: هً العناصر التً تتوسط الجدول الدوري بٌن المجموعة الممثلة العناصر االنتقالية

 غٌر ممتلئ بااللكترونات. الثانٌة والثالثة وٌكون مدارها قبل األخٌر
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: هً العناصر التً تقع بٌن المجموعتٌن الممثلتٌن الثانٌة االنتقالية الرئيسةالعناصر 

 والثالثة دون السطرٌن األخٌرٌن فً الجدول وهما الألنثانٌدات واألكتٌنٌدات.

 : هً عناصر الالنثانٌدات واالكتٌنٌدات.العناصر االنتقالية الداخلية

العناصر بٌن  لدوري وتتوسط خصائص هذهعناصر تقع فً وسط وٌمٌن الجدول ا :أشباه الفلزات

 خصائص الفلزات والالفلزات من حٌث توصٌلها للحرارة. 

 : المركبات التً تتكون من أكسجٌن وعنصر آخر.األكاسيد

 زٌادة فً عدد التؤكسد.وأ ،: فقد العنصر لإللكترونات فً التفاعل الكٌمٌائًالتأكسد

 نقص فً عدد لتؤكسد.وأ ،التفاعل الكٌمٌائً: اكتساب العنصر لإللكترونات فً االختزال

سالبة وعلى الذرة حاملة لها والتً تكون موجبة أو: مقدار الشحنة التً تبدرقم التأكسد

 صفر.وأ

 أكثر.واكتسبت إلكترونا أوذرة فقدت أو: ه االيون

تكتسب وتنتزع هٌدروجٌن أوالمادة التً تعطً أكسجٌن أو: ه العامل المؤكسد

 لكترونات.ا

 تفقد الكترونات.وتعطً هٌدروجٌن أوالمادة التً تنتزع أكسجٌن أو: ه العامل المختزل

: هً عملٌة ٌتم فٌها مساواة عدد الذرات لكل عنصر فً المواد المتفاعلة  وزن المعادلة

 مع عدد ذرات نفس العنصر فً المواد المختلفة.

 فاعالت كٌمٌائٌة.: هً وسٌلة إلنتاج التٌار الكهربائً من ت البطارية الجافة

: هً بطارٌة تنتج كهرباء عن طرٌق التفاعالت الكٌمٌائٌة وتستخدم فً بطارية الزئبق

 الساعات.

 القطب الموجب للبطارٌة.و: هالمصعد 
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 القطب السالب للبطارٌة .و: ه المهبط

عملٌة ٌتم فٌها طالء معدن ٌتآكل عند تعرضه للهواء و: ه الجلفنةوطالء الكهرباء أ

 تٌار كهربً فً محلول كٌمٌائً. إمرارعدن ال ٌتآكل بفعل الهواء عن طرٌق الجوي بم

: عملٌة ٌتم من خاللها تغٌٌر الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للمواد المتفاعلة  التفاعل الكيميائي

 وإنتاج مواد جدٌدة بخصائص جدٌدة .

 مادة مذٌبة.وعبارة عن مخلوط من مادة مذابة و: ه المحلول

 مادة صلبة ال تذوب فً المحلول تهبط إلى أسفل.و: ه الراسب

 : هً عبارة عن جهاز ٌنتج تٌار كهربائً من تفاعالت كٌمٌائٌة.  الخلية الكهروكيميائية

مادة ٌتغٌر لونها باختالف الوسط الذي توجد فٌه وتستخدم للتمٌٌز بٌن األحماض و: ه الكاشف

 والقواعد فً تفاعالت المعاٌرة.  

 : هً الحالة التً ٌكون فٌها مستوى الطاقة الخارجً ممتلئ بااللكترونات.  تحالة الثبا

  : هً الكترونات المدار األخٌر فً الفلزات التً ٌمكن فقدها. الكترونات حرة

 .إلبعاده عن النواة فً الذرة اإللكترون: هً الطاقة الالزمة لفصل  طاقة التأين

اكتساب الكترونات بحٌث ٌزداد نشاط الفلز واللكترونات أ: هً تفاعالت ٌتم فقد ا تفاعالت التنافس

كلما زادت قدرته على الفقد وٌزداد نشاط الالفلز كلما زادت قدرته على كسب. االلكترونات والعكس 

 صحٌح.  

: هً الرابطة التً تنشؤ نتٌجة لتشارك فً عدد الكترونات المستوى األخٌر لذرتٌن  الرابطة المشتركة

 ،الخسارة لإللكتروناتوة االستقرار عندما ٌتعذر الوصول لها عن طرٌق الكسب أحال إلىللوصول 

 مع الهٌدروجٌن. ومثل إتحاد ذرات الالفلز مع بعضها البعض أ

: هً الرابطة  التً تتم بٌن  ذرتٌن أحداهما تفقد عددا من االلكترونات واألخرى   الرابطة األيونية

 ذرة الفاقدة إلى اٌون موجب والذرة المكتسبة إلى اٌون سالب. تكتسب هذه االلكترونات بحٌث تتحول ال

 احد أنواع التفاعالت الكٌمٌائٌة التً تتحد فٌه مادتٌن لتكوٌن مادة واحدة.و: ه اتحاد مباشر
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: احد أنواع التفاعالت التً ٌحل فٌها عنصر محل عنصر أخر اقل منه نشاطا فً احد  إحالل بسيط

 مركباته .

: احد أنواع التفاعالت بٌن مركبٌن بحٌث ٌحل عنصر من المركب األول محل عنصر  إحالل مزدوج

 العكس .ومن المركب الثانً 

 : احد أنواع التفاعالت التً ٌنتج عنها راسب . تفاعالت الترسيب

 : هً التفاعالت التً تتم بٌن حمض وقلوي وٌنتج ملح وماء . تفاعالت التعادل

 العكس .والتدرٌجٌة لمحلول قاعدي على محلول حمضً أ: عملٌة اإلضافة المعايرة 

: هً النقطة التً نستخدم عندها ما ٌلزم من المحلول القاعدي لمعادلة المحلول الحمضً  نقطة التعادل

 أي انتهاء التفاعل بٌن الحمض والقاعدة .

 منطقة فراغٌة حول النواة ٌحتمل وجود االلكترونات فٌها معظم الوقت . المدار :

 الذرات فٌها بروابط أٌونٌة ترتبط المركبات التً هً: مركبات األيونية ال

تتواجد وهً المركبات التً ترتبط الذرات فٌها بروابط مشتركة : المركبات الجزيئية )التساهمية ( 

 على شكل جزٌئات. 

 الواحد.  للجزيءتعبٌر بالرموز عن نوع وعدد العناصر المكونة  الصيغة الجزيئية :

عناصر المجموعة السابعة فً الجدول الدوري وتمتلك سبعة الكترونات فً مستوى  جينات :الهالو

الٌود واالستاتٌن ( وتسمى صانعات  ،البروم  ،الكلور  ،وهذه العناصر هً )الفلور  ،الطاقة  األخٌر

 الملح .

إلكترونٌن فً مستوى هً تمتلك و ،عناصر المجموعة الثانٌة فً الجدول الدوري القلويات األرضية :

 بارٌوم ورادٌوم (. ،سترانشوم ،كالسٌوم ،مغنٌسٌوم  ،الطاقة األخٌر وهً )برٌلٌوم

تعبٌر بالرموز عن المواد الداخلة فً التفاعل والمواد الناتجة من التفاعل المعادلة الكيميائية :

 وظروف التفاعل . 

 ون سالب من الحمض .مركب ٌنتج من إتحاد أٌون موجب من القاعدة مع أٌ الملح :

 مانحة لزوج إلكترونات . ،مادة تعطً أٌون الهٌدروكسٌد عند إذابتها بالماءالقاعدة : 
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 مستقبلة لزوج االلكترونات . ،مادة تعطً أٌون الهٌدروجٌن عند ذوبانها فً الماء الحمض :

 مركب ٌنتج من إتحاد العنصر مع األكسجٌن . األكسيد : 

وتعظً أٌون الهٌدروكسٌد مثل الصودا الكاوٌة  ،ئٌة تذوب فً الماء بسهولةمركبات كٌمٌا القلويات :

 ) هٌدروكسٌد الصودٌوم ( .

 الماء .وتفاعل حمض قوي مع قاعدة قوٌة إلنتاج الملح التعادل : 

 تفاعل العناصر مع األكسجٌن . األكسدة :

 األكسٌد الناتج عن ارتباط األكسجٌن مع الفلز .وهاألكسيد القاعدي : 

 األكسٌد الناتج عن ارتباط األكسجٌن مع الالفلز .وهاألكسيد الحمضي : 

 غٌر متجانس وبؤٌة نسبة .وأ ،وقد ٌكون متجانسا   ،أكثروأ مزٌج من مادتٌن المخلوط :

 المحلول الذي ال ٌمكنه إذابة كمٌة إضافٌة من المذاب عند درجة حرارة معٌنة . وه محلول مشبع :

 المحلول الذي ٌمكنه إذابة كمٌة إضافٌة من المذاب عند درجة حرارة معٌنة . وه محلول غير مشبع :

 المادة التً توجد بكمٌة أقل فً المحلول . المذاب :

 المادة التً توجد بكمٌة أكبر فً المحلول . المذيب :

 كتلة المادة ) الغرام ( الذائبة فً حجم معٌن من المحلول )بالمل( .تركيز المحلول : 

مل من المذٌب )الماء( لتحضٌر 111أكبر كتلة من المذاب بالغرامات التً تذوب فً  ية :الذائب

 .المحلول

 

: مجموع كتل المواد الداخلة فً التفاعل تساوي مجموع كتل المواد  قانون حفظ المادة 

 الناتجة من التفاعل.
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 (2)ملحق 

  

 أخً المعلم أختً المعلمة :

 بركاتهوالسالم علٌكم ورحمة هللا 

التاسع وٌقوم الباحث بدراسة حول المفاهٌم  الكٌمٌائٌة الخاطئة لدى معلمً العلوم للصفٌن الثامن 

 للمساعدة فً احتٌاجاتهم التدرٌبٌة  

 علما بؤن النتائج  ستستخدم  ألغراض البحث العلمً  فقط.

 شاكرا لكم حسن تعاونكم

  القسم األول : المعلومات العامة :

 ..............................................المدٌرٌة : ...

 ( في المربع المناسب :xضع إشارة )

 
 الجنس              

  ذكر
 

        أنثى

 
 التخصص

 
 الكٌمٌاء

  
       فٌزٌاء          ال

  
 حٌاء               األ

  
 علومال

                                         
 ذلك غٌر

  

 
 المإهل العلمً

 ماجستٌر فؤعلى   دبلوم  عالً                 بكالورٌوس  دبلوم
 

 

 سنوات الخبرة
 5أقل من 

 
 15أكثر من   11-15  11 -5 

 
   

 الصفوف التً ادرسها
  

 الثامن
 

      ثامن وتاسع معا  التاسع   
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 القسـ الثاني

  الصحيحة مف وجية نظرؾ.ي برسـ دائرة حوؿ اإلجابة \أجب 

 

أضيؼ ممح  طعاـ إلى كمية مف الماء مع التحريؾ حتى وصؿ المحموؿ إلى درجة توقؼ عندىا ( 1

بعد ذلؾ ترؾ المحموؿ ليتبخر الماء و ذوباف الممح في الماء ثـ ترؾ ليترسب مع ثبوت درجة الحرارة 

 إلى النصؼ وبناء عمى ما سبؽ فاف تركيز المحموؿ :

 ل                        ب(  ينخفضأ(  يزداد قمي

 د(  يتضاعؼ                     وج( يبقى كما ى

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ :

 كمية الممح الراسبة تزداد . .1

 الممح لـ يتبخر ويبقى ذائبًا في المحموؿ . .2

 كمية الماء المتبقي في الكأس تقؿ . .3

 كمية مف المحموؿ )الماء والممح ( تبخرت .  .4

 الكترونات  لذلؾ يعتبر الكربوف  4تحتوي ذرة الكربوف في مستواىا األخير عمى ( 2

 أ( شبو فمز                   ب( فمز

 ج( ال فمز                     د( عنصر نبيؿ 

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ :

  .ألف جميع الفمزات صمبة ما عدا الزئبؽ .1
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  .الوقتيستطيع تشكيؿ أكثر مف رابطة في نفس  .2

 يقع في المجموعة الرابعة التي يتواجد فييا السيمكوف ويسمؾ نفس السموؾ. 3

 يقع في المجموعة الرابعة  ويمتمؾ الكترونات مقيدة الحركة. 4

 ماء  3سـ  1111غـ  ممح طعاـ إلى  111إف حجـ  المحموؿ الناتج مف إضافة ( 3 

 3سـ   1100 -  1000بالضبط        ب(  3سـ  1000 ( أ

 3سـ  1100بالضبط           د( أكثر مف  3سـ 1100ج(    

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ :    

بسبب عدـ حدوث تداخؿ لجزيئات المذاب بيف جزيئات المذيب فيكوف الحجـ مجموع  .1

 الحجميف.

ذوباف جزيئات المذاب ودخوليا بشكؿ كامؿ في الفراغات البينية لجزيئات المذيب فيكوف  .2

 حجـ الماء .و ىالحجـ الناتج 

 حدوث تنافر بيف جزيئات المذاب والمذيب فيكوف الحجـ الناتج أكثر مف مجموع الحجميف  .3

ذوباف جزيئات المذاب بتداخؿ جزئي في الفراغات البينية لجزيئات المذيب فيكوف الحجـ الناتج  .4

 أكبر مف حجـ الماء وأقؿ مف مجموع الحجميف. 

 ىي    H2Oلروابط  في جزيء الماء ا( 4

 بيف الييدروجيف واألكسجيف  ثنائية القطبب( تساىمية              H+ \OH -أيونية بيف  ( أ

 ج( تساىمية غير قطبية بيف الييدروجيف واألكسجيف                  د( ىيدروجينية
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 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ :

 .ىيدروجينية الف الييدروجيف يرتبط مع األكسجيف  في جزيء الماء .1

 .سمبيةو الكير تساىمية قطبية  بسبب ارتباط الييدروجيف مع األكسجيف المختمفيف في  .2

 .تساىمية غير قطبية بسبب ارتباط الييدروجيف مع األكسجيف في جزيء الماء .3

 .في جزيء الماء H+مع  OH–أيونية بسبب ارتباط  .4

 : مقياس لمتعبير عف تركيز ايوف الييدرونيـو pHلرقـ الييدروجيني ( ا5

 +{H3O }ب( يزداد كمما قمت حمضية المحموؿ       +{H3O }( يزداد بزيادة حمضية المحموؿأ 

 ج( يزداد كمما زاد تركيز الحمض                   د( ال يعتمد عمى تركيز الحمض 

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ :

  .طرديا مع حمضية المحموؿ pHيتناسب الرقـ الييدروجيني  .1

  .عكسيًا مع حمضية المحموؿ pHيتناسب الرقـ الييدروجيني  .2

 .ليس لو علقة بتركيز الحمض. 3

  .يزداد كمما زاد تركيز الحمض. 4

  :يستطيع األلمنيـو حماية نفسو مف التآكؿ بسبب تكوف طبقة عازلة نتيجة تفاعمو مع( 6

 رطوبة اليواء الجوي                ب ( األكسجيف  ( أ

 ج(  غاز ثاني أكسيد الكربوف              د( األكسجيف والماء    

  سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ :

 .أنو فمز مثؿ الحديد ويسمؾ نفس السموؾ .1
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 .كموآتفاعؿ مع األكسجيف مكوف أكسيد األلمنيـو الذي يمنع ت .2

 .تكوف طبقة عازؿ عمية نتيجة تفاعمو مع األكسجيف والماء .3

 .CO2مو عند تفاعمو مع يشكؿ طبقة تحوؿ دوف تأك .4

 

 التيار الكيربائي الف ىذا المحموؿ يحتوي عمى  HClيوصؿ محموؿ حمض الييدروكموريؾ ( 7

 .– Clوايونات   +Hأيونية تتكوف مف ايونات  ( أ

 .تساىمية قطبية بسبب وجود فرؽ في الكيروسالبية بيف ذرتي الييدروجيف والكمور  ( ب

  .ج( توجد بيف جزيئاتيا روابط  قطبية    

  .د( تساىمية قطبية تتأيف عند ذوبانيا في الماء    

 :  عف ىذا السؤاؿ سبب إجابتي   

 .الكمور السالبةو بسبب ارتباط ايونات الييدروجيف الموجبة  .1

 .بسبب ارتباط ذرة الييدروجيف مع الكمور المختمفتيف في الكيروسالبية .2

 .Hو   Cl بسبب تكونيا بيف ال فمزيف  .3

 إذابتيا  في الماء  تعطي  ايونات تعمؿ عمى توصيؿ التيار الكيربائي .بسبب تأينيا عند  .4

  :حالة الثبات التي يكوف فييا مستوى الطاقة الخارجي يحتوي عمى( 8

 إلكتروف 2الكترونات          ب ( 8 ( أ

 إلكتروف             د(  ا+ب18ج(     
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   :سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ

 امتلؾ الذرة إللكترونيف فقط كما في اليميوـ .  .1

 الكترونات فيعتبر عنصر نبيؿ . 10األرغوف يمتمؾ  .2

 عندما يكوف المدار األخير ممتمئ. .3

  .ثمانية عشر إلكتروناو ثمانية الكترونات أو عندما يحتوي المدار األخير إلكترونيف أ .4

 

يعد مف تفاعالت التنافس        (Zn +CuO(s)                Cu(s)+ZnO)لتفاعؿ األتي( ا9

  :عمى االلكترونات الف

    .األكسجيف ال فمز نشط يكسب االلكترونات بسيولة ( أ

  .ب(  الخارصيف عنصر نشط يفقد االلكترونات وتكتسبيا ايونات النحاس  

  .ج(  النحاس عنصر نشط يفقد ذرة األكسجيف بسيولة  

   .ويكتسبيا الخارصيفد(  النحاس يفقد االلكترونات   

 :  عف ىذا السؤاؿ سبب إجابتي

  .النحاس عنصر أنشط مف الخارصيف .1

  .الخارصيف عنصر أنشط مف النحاس .2

  .ال فمز نشط يكتسب الكترونات مف النحاس بسيولة األكسجيف .3

   .فقد األكسجيف بسيولة النحاس عنصر فمزي نشط يستطيع .4
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 ( أكسيد األلمنيـو مف األكاسيد :11

 ب( المترددة                   أ( الحمضية           

 د( المتعادؿ                       ج( القموية           

 :عف ىذا السؤاؿ  إجابتيسبب 

 ألف األلمنيـو إذا تفاعؿ مع الحمض القوي يسمؾ سموؾ الحمض. .1

 أف األلمنيـو إذا تفاعؿ مع القاعدة يسمؾ سموؾ القاعدة.  .2

 .محاليؿ أكاسيد  الفمزات قواعدالف جميع  .3

   .أذا تفاعؿ األلمنيوـ مع الحمض يسمؾ سموؾ القاعدة والعكس صحيح .4

 :( تكوف درجة غمياف الماء النقي11

 د( جميع ما ذكر           100ج( أكثر مف            100ب( اقؿ مف               100أ( 

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ :

 مد عمى الضغط.ألف درجة الغمياف تعت .1

 درجة غمياف الماء النقي ثابتة. .2

 تعتمد درجة الغمياف عمى كمية الحرارة المكتسبة. .3

 تعتمد درجة الغمياف عمى المصدر الحراري. .4

 :Ca  20التوزيع االلكتروني الصحيح لذرة ( 12

       2 ، 8 ، 8 ، 2ب(                                      10  ،  8  ،   2 ( أ

 12 ، 6 ، 2د(                                           4، 8 ، 6 ، 2ج(   
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 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ :

  .أقؿو أ 18يستوعب  3المدار رقـ  .1

 يعد توزيع المدار األوؿ يشذ عف توزيع العناصر األخرى.Caتوزيع   .2

 . 3dأقؿ مف4sطاقة الفمؾ  .3

 .4s أقؿ مف 3dطاقة الفمؾ  .4

 يعتبر قاعديًا:ي المركبات اآلتية أ (13

 Si(OH)4د(              NH3ج(            B(OH )2ب(                  SO2(OH)2أ(

 :سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ 

 القاعدة ىي المادة القادرة عمى منح زوج مف االلكترونات . .1

 كؿ ماده تحتوي عمى مجموعة الييدروكسيد تعتبر قاعدة . .2

 تعتبر حمض.كؿ مادة تحتوي عمى الييدروجيف  .3

 : ( بعد بضع دقائؽ مف غمياف الماء فاف الغاز المتواجد في الفقاعات المتصاعدة مف الوعاء ىو14

 األكسجيف    ج( أكسجيف      د( بخار الماءو أ( ىواء      ب( غاز الييدروجيف 

 :سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ

طاقة حركية وبالتالي تكسر اكتساب جزئيات الماء لطاقة حرارية مما يؤدي إلى تحوليا إلى  .1

  .الروابط داخؿ جزئ الماء وتصاعد غاز األكسجيف والنيتروجيف

اكتساب الماء لطاقة حرارية مما يؤدي إلى تحوليا إلى طاقة حركية وبالتالي تكسر الروابط بيف  .2

 .جزيئات الماء وصعود الماء عمى شكؿ غاز
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طاقة حركية وتصاعد غاز األكسجيف مف  اكتساب الماء لطاقة حرارية مما يؤدي إلى تحوليا إلى .3

  .جزئ الماء

اكتساب جزئيات الماء لطاقة حرارية مما يؤدي إلى تحوليا إلى طاقة حركية وبالتالي تكسر الروابط  .4

 داخؿ جزئ الماء وتصاعد اليواء .

بحيث ،( وضع غراـ واحد مف اليود الصمب في أنبوب مغمؽ مفرغ مف اليواء كما في الشكؿ 15

غـ (ثـ تـ تسخيف األنبوب حتى تحوؿ اليود  27اليود الصمب الموجود بداخمو )و كانت كتمة األنبوب 

 :  لموجود بداخموا غاز اليودو فتصبح كتمة األنبوب ،الصمب جميعو إلى الحالة الغازية 

 غـ  26غـ(                               ب( 26أ( أقؿ مف )  

 غـ28د(                                            غـ 27ج( 

 سبب إجابتي عف السؤاؿ:

 كتمة المادة في الحالة الغازية أقؿ مف كتمتيا في الحالة الصمبة .1

 كتمة المادة أثناء تحوليا مف حالة إلى أخرى تبقى ثابتة .2

 غاز اليود أقؿ كثافة مف اليود الصمب .3

 كتمة غاز اليود أقؿ مف اليواء .4

إذا عممت أف كتمة  كؿ منيما ،األخر يحتوي عمى كحوؿ و ( كأساف أحدىما يحتوي عمى ماء 16

تـ تسخيف الكأسيف معا فارتفعت درجة حرارة الكحوؿ إلى  س(25بنفس درجة الحرارة )و غـ ( 111)

س( .السائؿ الذي اكتسب كمية حرارة 51س(بينما استغرؽ الماء فترة أطوؿ حتى يصؿ إلى )51)

 :وأكبر ى

 ٌود صلب
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 .أ( الماء                               ج( ال يمكف الحكـ عمى المعطيات 

  .الكحوؿ اكتسبا كمية الحرارة نفسياو ب( الكحوؿ                            د( الماء 

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ:

 ألف كثافة الماء أعمى مف كثافة الكحوؿ .  .1

 ألف الكحوؿ استغرؽ فترة زمنية أقؿ . .2

  .الماء والكحوؿ ارتفع إلى نفس الدرجة وليما نفس الكتمة ألف .3

 .ؿالنوعية لمكحو  ألف الحرارة النوعية لمماء أعمى مف الحرارة .4

 : (إحدى اإلجراءات اآلتية صحيح17

 .أ( سكب الماء فوؽ الحمض  

  .ب( سكب الحمض فوؽ الماء 

 .ج( ال يجوز خمط الحمض بالماء 

 العكس .و مض لمماء أد( ال يوجد فرؽ في إضافة الح  

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ:

طلؽ غاز و بالتالي يعمؿ عمى تأيف سريع لمحمض و ألف إضافة الحمض إلى الماء طارد لمحرارة -1 ا 

 الييدروجيف .

طلؽ غاز الييدروجيف . و يتأيف بشكؿ أسرع و ألف إضافة الماء إلى الحمض تفاعؿ طارد لمحرارة -2  ا 

 العكس يكوف نفس النتيجة .  و مع الحمض أالف ناتج تفاعؿ الماء -3
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 العكس ال ينتج عف ذلؾ تفاعؿ .و إضافة الماء إلى الحمض أ-4

( مكعباف مف الجميد يطفواف عمى سطح الماء في وعاء كما في الشكؿ المجاور بعد انصيار  18

 الثمج فاف مستوى الماء :

 أ( يزداد                               ب( ينقص         

 ج( ال يتغير                            د( يتغير حسب درجة الحرارة

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ:

 الماء المزاح يساوي وزف الجميد            .1

 الماء الناتج عف انصيار الجميد يشغؿ حجما أكبر مف الجميد        .2

 الجميد أكبر مف كثافة الماءكثافة  .3

 الجميد يتمدد أثناء االنصيار .4

 ( أي الذرات اآلتية ليا أعمى طاقة جيد تأيف :19

 Alد(               Arج(                   Naب(                    Liأ(  

 سبب إجابتي عمى ىذا السؤاؿ :

 عنصر فمزي  نشط يميؿ إلى فقد إلكتروف مف المدار الثاني  .1

 عنصر فمزي نشط يميؿ إلى فقد إلكتروف مف المدار الثالث  .2

 عنصر فمزي يأخذ أكثر مف رقـ تأكسد .3

 المدار األخير مكتمؿ باإللكترونات . .4
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اليميف في الدورة الواحدة لعناصر  إلى( ماذا يحدث لمحجـ الذري عند االنتقاؿ مف اليسار  20

 مف الجدوؿ الدوري : Aالمجموعة 

 أ( يقؿ                                                 ب( يزداد  

 ج( ال يتغير                                             د( يزداد مف اليسار إلى المنتصؼ ثـ يقؿ

 سبب إجابتي عمى ىذا السؤاؿ :

 يزداد بزيادة العدد الذري.  .1

 يقؿ بزيادة شحنة النواة الفعالة  .2

 ألنيا تمتمؾ نفس عدد المدارات يبقى ثابت .3

 يزداد كمما زاد ميؿ ذرة الفمز لفقد االلكترونات    .4

 ( يكوف رقـ التأكسد لألكسجيف في مركب فوؽ أكسيد الصوديـو21

 1د(                0, 5-ج(                   2-ب(                         1-أ(     

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ: 

 إلكتروف  2ألف األكسجيف يقع في المجموعة السادسة ويميؿ إلى كسب  .1

 ألف الصوديـو يقع في الدورة الثالثة في الجدوؿ الدوري  .  .2

 Na 2Oألف الصوديـو يشكؿ مع األكسجيف .3

 ألف رقـ التأكسد المركب فوؽ أكسيد الصوديـو صفر  .4

 (H2( يكوف حجـ جزئ الييدروجيف) 22

 وجيف            ب( أكبر مف حجـ ذرتي ىيدروجيفلحجـ ذرتيف ىيدر و أ( مسا 
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 مساوي لحجـ ذرتي ىيدروجيفو ج( أقؿ مف حجـ ذرتي ىيدروجيف             د ( أكبر أ

 :سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ 

 تداخؿ األفلؾ مع بعضيا البعض بشكؿ كميو تكوف الرابطة التساىمية بيف الذرات  .1

 حصيمة حجمي الذرتيف بسبب عدـ تداخؿ األفلؾ مع بعضيا البعض و الحجـ الناتج ى .2

 يسبب تنافر االلكترونات المدارات الخارجية يعمؿ عمى زيادة الحجـ الناتج . .3

 بسبب تكوف رابطة تساىمية وتداخؿ األفلؾ مع بعضيا البعض بشكؿ جزئي. .4

 طريؽ  إضافة : واليكسيف عف يمكف  استخداـ حاسة اإلبصار لمتمييز بيف اليكساف( 23

 أ( الكمور                                          ج( الفمور 

 ب( البرـو                                           د( اليود

 سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ :

 يكوف مركب جديد عديـ الموف. .1

 ينتج مركب جديد ويكوف طارد لمحرارة . .2

 ظيور لموف مائؿ لألصفر. .3

 مركب جديد ويكوف ماص لمحرارة.ينتج  .4

 ( العنصر األشد تفاعؿ مع الماء مف العناصر اآلتية :24

 أ( ليثيـو                                             ب( صوديـو 

 ج( سيزـو                                            د( بوتاسيـو
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 :سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ

يقؿ ارتباط االلكترونات في المدارات الخارجية و كمما زادت عدد مستويات الطاقة يزداد الحجـ   .1

 بالنواة. 

 .عندما يكوف حجـ الذرة صغيرة تزداد  شدة التفاعؿ مع الماء .2

 .نواةمتزداد شدة التفاعؿ كمما زادت طاقة الرابطة ل .3

  .عندما يكوف حجـ الذرة متوسط تزداد شدة التفاعؿ مع الماء .4

   .( ذائبية الغازات في الماء25

 .ب( تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة       .أ( تتناسب طرديا مع درجة الحرارة

 .د( تعتمد ذائبية الغازات في الماء عمى الوعاء                      .حرارةج( ال تتأثر بال

 :  عف ىذا السؤاؿ سبب إجابتي

  .التجاذب بيف جزيئات الغاز والماءكمما زادت درجة الحرارة تزداد قوة 

  .كمما زادت درجة الحرارة تقؿ قوة التجاذب بيف جزيئات الغاز والماء .1

 .ال تتأثر قوة التجاذب بيف جزيئات الغاز والماء بدرجة الحرارة .2

 ذائبية الغازات في الماء.  شكؿ الوعاء يحدد مقدار .3
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مف : A( تزداد ذرية العناصر لمدورة الواحدة في الجدوؿ الدوري لعناصر المجموعة 26

    .العكسو ب( مف اليميف إلى اليسار أ     .أ( مف اليميف حتى المنتصؼ ثـ تقؿ إلى اليسار 

.د ( أ + ج     .ج( مف اليسار حتى المنتصؼ ثـ تقؿ إلى اليميف

سبب إجابتي عف ىذا السؤاؿ : 

 كمما قمت قوة الرابطة لمنواة.تزداد  .1

 تزداد كمما زادت الكيروسالبية . .2

الكترونات التكافؤ لمفمز ونقصاف الكترونات التكافؤ للفمز. ةتزداد بزياد  .3

 الكترونات التكافؤ لمفمز وزيادة الكترونات التكافؤ للفمز. تزداد بزيادة .4
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أسماء المحكميف ألداة الدراسة 

مكاف العمؿ الدرجة العممية التخصص االسـ

جامعة القدس دكتوراه كيمياء عماد عودة 1

جامعة القدس دكتوراه تربية عممية غساف سرحاف 2

جامعة القدس دكتوراه طرؽ تدريسو مناىج  زياد قباجة 3

جامعة الخميؿ دكتوراه أساليب تعميـ العمـو عقيؿو فضؿ أب 4

جامعة الخميؿ دكتوراه أساليب تدريس غوشو سناء أب 5

جامعة النجاح دكتوراه أساليب تدريس العمـو محمود الشمالي 6

جامعة القدس المفتوحة دكتوراه أساليب تدريس نبيؿ المغربي 7

تربية جنوب الخميؿ بكالوريوس كيمياء زىير قيسيو 8

تربية جنوب الخميؿ ماجستير كيمياء نضاؿ اطبيش 9

)              ممحؽ 3(   
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(4ممحؽ رقـ ) 
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(أ-5ممحؽ رقـ )
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ب(-5ممحؽ رقـ )
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ت(-5ممحؽ رقـ )



121

ث(-5محؽ رقـ )م
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((6لممحؽ ا

التاسع في و نموذج اإلجابة لفقرات اختبار المفاىيـ الكيميائية الخاطئة لمعممي عموـ الصفيف الثامف 

 مدارس محافظة الخميؿ .

رقـ ال

السؤاؿ

رقـ اإلجابة الصحيحة
الشؽ الثانيالشؽ األوؿ

1234دجبأ
1   *  *
2**
3**
4**
5**
6**
7**
8**
9**

10**
11**
12**
13   *  *
14**
15   *   *
16 **
17 *     *
18   *  *
19**
20 **
21 **
22**
23  *   *
24   *  *
25**
26**
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فيرس الجداوؿ  

رقـ 

الجدوؿ

رقـ عنواف الجدوؿ

الصفحة

 50عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة. (1.3)

 52نتائج تحميؿ المحتوى ضمف شخصي. (2.3)

 53 نتائج تحميؿ المحتوى بيف شخصي. (3.3)

االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة و المتوسطات الحسابية  (1.4)

التاسع في و لممفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى معممي عموـ الصفيف الثامف 

مدارس محافظة الخميؿ .

59 

أفراد العينة في المفاىيـ نتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة الستجابة  (2.4)

التاسع في مدارس و لدى معممي عموـ الصفيف الثامف  الكيميائية الخاطئة

محافظة الخميؿ تعزى لمجنس .

62 

االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة و المتوسطات الحسابية  (3.4)

التاسع في و لممفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى معممي عموـ الصفيف الثامف 

متخصص .ى لمدارس محافظة الخميؿ تعز 

63 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في المفاىيـ  (4.4)

التاسع في مدارس و لدى معممي عموـ الصفيف الثامف  الكيميائية الخاطئة

محافظة الخميؿ تعزى لمتخصص .

64 

 65(  لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية   LSDنتائج اختبار )  (5.4)
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لدى معممي عمـو  الستجابة أفراد العينة في المفاىيـ الكيميائية الخاطئة

 التاسع في مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمتخصص .و الصفيف الثامف 

االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة و المتوسطات الحسابية  (6.4)

التاسع في و لممفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى معممي عموـ الصفيف الثامف 

لمؤىؿ .ى مدارس محافظة الخميؿ تعز 

66 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في المفاىيـ  (7.4)

التاسع في مدارس و لدى معممي عموـ الصفيف الثامف  الكيميائية الخاطئة

محافظة الخميؿ تعزى لممؤىؿ .

67 

االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة و المتوسطات الحسابية  (8.4)

التاسع في و لممفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى معممي عموـ الصفيف الثامف 

.مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمخبرة

68 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في المفاىيـ  (9.4)

التاسع في مدارس و لدى معممي عموـ الصفيف الثامف  الكيميائية الخاطئة

محافظة الخميؿ تعزى لمخبرة.

68 

االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة و المتوسطات الحسابية  (10.4)

التاسع في و لممفاىيـ الكيميائية الخاطئة لدى معممي عموـ الصفيف الثامف 

مدارس محافظة الخميؿ تعزى لمصفوؼ التي يدرسونيا.

69
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نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في المفاىيـ  (11.4)

التاسع في مدارس و لدى معممي عموـ الصفيف الثامف  الخاطئة الكيميائية

لمصفوؼ التي يدرسونيا.محافظة الخميؿ تعزى 

70 

(  لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية LSDنتائج اختبار )  (12.4)

 لدى معممي عمـو الستجابة أفراد العينة في المفاىيـ الكيميائية الخاطئة

لمصفوؼ التي زى التاسع في مدارس محافظة الخميؿ تعو الصفيف الثامف 

يدرسونيا

71 
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فيرس المالحؽ   

الصفحةالعنوافالرقـ

95 المفاهٌم الكٌمٌائٌة المتضمنة فً وحدات الدراسة  (1ممحؽ)   

100المفاىيـ الكيميائية  اختبار (2ممحؽ)

115المحكميف أسماء (3ممحؽ)

116 تسييؿ ميمة مف كمية التربية جامعة القدس  (4ممحؽ)

117 مف تربية شماؿ الخميؿتسييؿ ميمة   أ( 5-ممحؽ)

118 تسييؿ ميمة مف تربية وسط الخميؿ  ب( 5-ممحؽ)

119 تسييؿ ميمة مف تربية جنوب الخميؿ  ت( 5-ممحؽ)

120تربية يطاتسييؿ ميمة مف   ث( 5-ممحؽ)

121تصحيح االختبار 6)ممحؽ)



126

المحتويات
1 .................................................................................... الفصؿ األوؿ

1 ......................................................................... مشكمة الدراسة وأىميتيا.

1 ............................................................................... مقدمة الدراسة1.1

3 ............................................................................ مشكمة الدراسة: 2.1

4 ............................................................................ الدراسة:أىداؼ 3.1 

4 ..............................................................................أسئمة الدراسة: 4.1

5 .......................................................................... فرضيات الدراسة: 5.1

6 ............................................................................ أىمية الدراسة:  6.1

6 ..............................................................................حدود الدراسة: 7.1

6 ....................................................................... مصطمحات الدراسة: 8.1

8 .................................................................................... الفصؿ الثاني

8 ................................................................ اإلطار النظري والدراسات السابقة

8 .......................................................................... : المفاىيـ العممية:1.2

1.1.2 : 10 ....................................................................... تعريؼ المفيـو

13 ............................................................. مكوناتو:و عناصر المفيـو  2.1.2

13 ................................................................. أنواع المفاىيـ العممية: 3.1.2

15 ................................................................ أىمية المفاىيـ العممية: 4.1.2

17 .................................................................. استخدامات المفاىيـ  5.1.2

18 ...................................................................... خصائص المفاىيـ6.1.2

18 ..................................................................... مدلوالت المفاىيـ.  1.2.7

18 ...................................................... العوامؿ المؤثرة في تعمـ المفاىيـ : 8.1.2



127

20 ................................................................... تعمـ المفاىيـ العممية:9.1.2

26 .............................................................. تعريفات المفاىيـ الخاطئة 2.2.2

28 ................................................................ أنواع المفاىيـ الخاطئة: 3.2.2

29 ............................................................ خصائص المفاىيـ الخاطئة 4.2.2

30 ..................................................... طرؽ الكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة 5.2.2

33 ......................................................... مصادر تكوف المفاىيـ الخاطئة 6.2.2

34 ........................................................ كيفية تصحيح المفاىيـ الخاطئة 7.2.2

37 .................................................................... ثانيا: الدراسات السابقة3.2

51 ................................................................................. الفصؿ الثالث

51 ............................................................................ الطريقة واإلجراءات

51 ............................................................................. منيج الدراسة 1.3

51 ........................................................................... مجتمع الدراسة 2.3

51 ............................................................................. عينة الدراسة 3.3

53 .............................................................................. أداة الدراسة 4.3

56 .......................................................................... متغيرات الدراسة 5.3

57 ...................................................................إجراءات تطبيؽ الدراسة 6.3

57 ..................................................................... المعالجة اإلحصائية  7.3

58 .......................................... آلية تصحيح اختبار المفاىيـ الكيميائية الخاطئة. 8.3

59 .................................................................................. الفصؿ الرابع

59 .................................................................................. نتائج الدراسة

59 ............................................................ النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ: 1.4

62 ........................................................... النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: 2.4



128 
 

 62 ....................................................... النتائج المتعمقة بالفرضية األولى: 1.2.4

 63 ....................................................... النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية: 2.2.4

 65 ..................................................... : النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة: 3.2.4

 67 ....................................................... النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة: 4.2.4

 69 ..................................................... النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة: 5.2.4

 71 .................................................................... نتائج الدراسة: ممخص 3.4

 73 .............................................................................. الفصؿ الخامس:

 73 .................................................................... مناقشة النتائج والتوصيات.

 73 ........................................مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ: 1.5

 75 ................................................. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى : 5.2

 76 ................................................. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية : 3.5

 77 ................................................... مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة 4.5

 78 ................................................... مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة 5.5

 79 ................................................. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة 6.5

 79 ............................................................. التوصيات ومقترحات الدراسة 7.5

 81 ............................................................................. المراجعو المصادر 

 95 ...................................................................................... الملحؽ

 122 .............................................................................. فيرس الجداوؿ

 125 .............................................................................. فيرس الملحؽ

 

 


