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لػػػى زمال، ك اسػػػاتذتي الكػػػراـى إلػػػ لػػػيتػػػاليكزم ئػػػيا  ى البػػػاحثيف عػػػف المعرفػػػة كالعػػػامميف فػػػي ، كا 
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 إقرار:
 

مت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا كانػت نتيجػة أبحػاثي د  ىذه الدراسة بأنيا ق   ةأقر أنا معد
 ةجػػز  منيػػا، لػػـ يقػػدـ لنيػػؿ أيػػالخاصػػة، باسػػتثنا  مػػا تػػـ ا شػػارة لػػو حيثمػػا كرد، كأف ىػػذه الدراسػػة أك أم 

 درجة عميا ألم جامعة أك معيد آخر.
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 شكر وتقدير
 

 أتقػػدـ فزنػػو يطيػػب لػػي فػػي ىػػذا المقػػاـ أفاهلل سػػبحانو عمػػي  بزنجػػاز ىػػذا الجيػػد المتكاضػػع، بعػػد أف مػػف  
مػا ك  ،لقبكلو االشراؼ عمى ىػذه الدراسػة سرحاف عبد العزيز كتكر غسافإلى أستاذم الدبالشكر كالتقدير 

 دة في إعداد ىذه الدراسة فجزاه اهلل خيران.قدمو لي مف عكف كمساع
 

الدكتكر ابراىيـ محمد عرماف كالدكتكر محمكد محمػد كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف لعضكم لجنة المناقشة 
 ني جزيؿ الشكر كاالحتراـ.المذاف أثريا الدراسة، فميما مالشمالي 

 
لما بػذاله  أبك عصبالمعمـ محمكد يكسؼ جفاؿ كالمعممة ميساف سميماف كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى 

التقػػػدير لجامعػػػػة القػػػدس منػػػارة العمػػػػـ بجزيػػػؿ الشػػػكر ك كمػػػا أتكجػػػػو مػػػف جيػػػد فػػػي تطبيػػػػؽ ىػػػذه الدراسػػػة، 
 ة التدريس بكمية العمـك التربكية.كاالخالؽ، كأخص بالذكر عمادة الدراسات العميا كأعضا  ىيئ

 
مػف معممػي كمعممػات كمشػرفيف كزمػال   - كال يفكتني أف أشكر كؿ مف ساعد عمػى ظيػكر ىػذه الدراسػة

 فشكران ليـ جميعان. -كزميالت 
 
 
 

 الحمبيةمحمد أحمد سيريف 



 ج 
 

 

 الممخص
التصػكرات البديمػة فػي أثػر اسػتراتيجية كشػكؿ البيػت الػدائرمك فػي معالجػة  معرفػةإلػى ىدفت ىذه الدراسػة 

 كحدة كالمادةك.
 
تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف  (طالبة 70ك طالبان  46) ( طالبان كطالبة116ككنت عينة الدراسة مف )ت

تجريبيػػػة(  35ضػػػابطة ك 35)الصػػػؼ الخػػػامس األساسػػػي مػػػف مدرسػػػتي بنػػػات أبػػػكديس الثانكيػػػة  طمبػػػة
لمديريػػة تربيػػة ضػػكاحي  تيفالتػػابعتجريبيػػة(  23ضػػابطة ك 23)كمدرسػػة ذكػػكر أبػػكديس األساسػػية العميػػا 

 .القدس
تشػكؿ مجمكعػة، حيػث أف  (طالبػةك  طالبػان تتألؼ مػف ) كؿ شعبتيف :شعبأربعة إلى عشكائيان  تـ تعيينيـ

درسػت  .( طالبػان كطالبػة58) تضـ كالمجمكعة الضابطة ،( طالبان كطالبة58) تضـالمجمكعة التجريبية 
المػادة  المجمكعة الضابطةيت الدائرمك، بينما درست تراتيجية كشكؿ البباستخداـ اس المجمكعة التجريبية
 .بالطريقة االعتيادية

 
بعػدم غيػر  -كباسػتخداـ التصػميـ قبمػي  ،التصػميـ الشػبو تجريبػيالمػني  التجريبػي ك  الباحثػة اسػتخدمت
 اختبار عدادبز الباحثة قامت ،، كفحص فرضياتياسؤاليا عف كاالجابة ،الدراسة ىدؼ كلبمكغ ،العشكائي
 خػارج ان طالبػ (22) مػف مككنػة اسػتطالعية عينػة عمػى كثباتػو صػدقو مػف التأكػد كتػـ البديمػة التصػكرات

اسػػتمرت التجربػػة ك ، طمبػػة الصػػؼ الخػػامس الػػذيف ط بقػػت عمػػييـ الدراسػػةل، كاجػػرا  مقابمػػة الدراسػػة عينػػة
المصػاحب اـ تحميػؿ التغػاير كحممت النتػائ  باسػتخد - قبؿ كبعد التجريب االختبارطبؽ ك  .أسابيع أربعة

(ANCOVA). كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي متكسػطات عالمػات طمبػة الصػؼ  تكصمت الدراسة إلى
لصػػالا التجريبيػػة، ككجػػكد ك الخػػامس فػػي اختبػػار التصػػكرات البديمػػة فػػي كحػػدة كالمػػادةك بػػيف المجمػػكعتيف 

تعػزل لمتفاعػؿ بػيف  لة إحصػائيان كعدـ كجكد فركؽ دا لصالا الذككر.ك فركؽ دالة احصائيا تعزل لمجنس 
 الجنس كالمجمكعة.

 
ضػركرة اسػتخداـ اسػتراتيجية كشػكؿ البيػت الػدائرمك ب تكصيفي ضك  ما تكصمت اليو الدراسة مف نتائ  

 في معالجة التصكرات البديمة.



 د 
 

 

The effectiveness of using the roundhouse diagram strategy in treating of 

alternative conceptions on the Unit of "Matter" 
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Supervised by Dr. Ghassan. A. A. Sirhan 

 
Abstract 

This study aimed to determine the effect of using the "Roundhouse" strategy in treating 

alternative conceptions on the unit of "Matter" 

 
The sample of the study consisted of (116) students (46 males and 70 females) of 5

th
 

graders from Abu Dis girls' Secondary School (35 control group and 35 experimental 

group) and Abu Dis Boys' Intermediate School (23 control group and 23 experimental 

group), at the directorate of education, Jerusalem suburbs-Al Ram. 

 

The students were randomly divided into four groups: the experimental group consisted of 

(58) males and females, and the control group consisted of (58) female and male students. 

The experimental group was taught by using the round house strategy, while the control 

group was taught by using the traditional method of teaching. 

 

The researcher followed the semi-experimental approach and both groups were pretested. 

To achieve the purpose of the study and in order to answer its questions and testing its 

hypotheses; the researcher developed an alternative conceptions test and she made sure of 

its reliability and validity by conducting a pilot study on (22) students, and she also 

interviewed the 5
th

 graders who were tested by using the alternative conceptions test. 

 

The study lasted for four weeks and the results were analysed by using the Analysis of 

covariance (ANCOVA) and the results indicated that there are statistical differences in the 

means of the 5
th

 grade students' alternative conceptions test on the unit of (Matter) between 

the two groups and it was for the experimental group, and there are statistical differences 

due to the gender and it was for the males. Also, no significant difference between means 

scores of experimental and control groups found in the achievement test due to interaction 

between sex and group. 

 
In the light of these results , the researcher recommended the importance of using the 

roundhouse strategy in treating the alternative conceptions. 
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 الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خمفية الدراسة
 

 مقدمة: 1.1
 
 اسػػتراتيجياتيػػرا فػػي يتغ تطمػػب ،ان معرفيػػ ان انفجػػار  ان نػػت  عنػػوتكنكلكجيػػك  ان عمميػػ ان شػػيد ىػػذا العصػػر تطػػكر ي
 بػرام لتطػكير  كػاف ىنػاؾ حاجػة مكاكبػة ىػذا التطػكرلك  البيئػة مػع التكيػؼ مػف المػتعمـ لتمكػيف تػدريسال

. كألىميػة العمػـك الطبيعيػة كدكرىػا فػي ىػذا لمطمبػة ميارات التفكير العميػا كتنمية يف كتأىيميـإعداد المعمم
التطػػػكر العممػػػي كالتكنكلػػػكجي، يمػػػـز اسػػػتخداـ آليػػػات تػػػدريس مشػػػكقة كفعالػػػة، ت عػػػد المػػػتعمـ لمتعامػػػؿ مػػػع 

 متغيرات العصر المتتابعة كمستجداتو المتتالية.
 
، بركز العديد مف النماذج التدريسية التي تعتمد عمى النظرية ف االتجاىات الحديثة في تدريس الكم عمـك

االيجابي النشط أثنا  عممية التعمـ، مف خالؿ ممارستو العديد  الطالبالبنائية، كالتي تركز عمى دكر 
تكصؿ إلى بنا  معارفو بنفسو، مف خالؿ آليات عممية التنظيـ الذاتي )التمثؿ، لممف األنشطة التعميمية، 

نظرتو  إلىعادة بنائيا مف جديد استنادا إمف خالؿ تشكيؿ التراكيب المعرفية الجديدة أك  كا مة(،كالم
)زيتكف،  محكر العممية التعميمية الطالبلمعمـ، حيث يككف دكر المعمـ مكجيا كميسرا لمعممية التعميمية ك 

2002.) 
 

ديػدة، تيػدؼ إلػى االىتمػاـ بطريقػة كلتطكير التعميـ كالنيكض بالعممية التعميمية يستدعي كضػع فمسػفة ج
كأسػػاليب التعمػػيـ  منػػذ المراحػػؿ األكلػػى مػػف عمػػرىـ مػػف خػػالؿ االىتمػػاـ بمضػػاميف المػػني  الطمبػػةتفكيػػر 

كيػػؼ يفكػػركف، كالخػػركج مػػف ثقافػػة تمقػػي المعمكمػػات إلػػى ثقافػػة بنائيػػا كمعالجتيػػا  الطمبػػةكالػػتعمـ لتعمػػيـ 
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كاالنتقػاؿ إلػى مرحمػة مػا كرا  المعرفػة كالمتمثمػة فػي  ،ركتحكيميا إلى معرفة الكتشػاؼ العالقػات كالظػكاى
التأمػػؿ فػػػي المعرفػػة كالتعمػػػؽ فػػي فيميػػػا كتفسػػيرىا كاستكشػػػاؼ أبعػػاد الظػػػاىرة كاالسػػتدالؿ عمػػػى أبعادىػػػا 

 (.2001 ،)الجندم كصادؽ المستترة خالؿ منظكمات حية مف البحث كالتقصي

 
فػي اكتسػاب االسػمكب العممػي فػي  الطمبػةاعدة كلكي يتحقؽ ذلؾ ال بد أف يركز تدريس العمػـك عمػى مسػ

لػػذلؾ  يسػػبب الكثيػػر مػػف القصػػكر فػػي نتػػائ  العمميػػة التعميميػػة،ألنػػو إىمػػاؿ عػػادات العقػػؿ كعػػدـ التفكيػػر 
فالعمميػات العقميػة ليسػت  تككيف العمميات العقميػة ىػدفا رئيسػيا فػي جميػع مراحػؿ التعمػيـ،يجب أف يككف 

كاسػتخداميا أيضػػان ككنيػا نمطػػان مػف السػػمككيات الذكيػػة  عمػػؿ عمييػػا،امػتالؾ المعمكمػػات، بػؿ ىػػي كيفيػة ال
 .(Costa, 2001) إلى إنتاج المعرفة الطالب التي تقكد

 
 تشجيع المعمميفأىمية ( إلى Troubredge and Wandersee, 1998) تركبدرجي ككندرسيأشار  كذلؾك 

كليف عف ؤ ليككنكا مس الطمبةـ لمساعدة المعرفة في تعميـ العمك  ما كرا  استراتيجية عمى استخداـكحثيـ 
 .تعمميـ مف خالؿ تحديدىـ ألىداؼ التعمـ كمراقبة مدل تقدميـ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ

 
معالجػػػػة  كفػػػػيفػػػػي الػػػػتعمـ تمعػػػػب دكران ميمػػػػان مػػػػا كرا  المعرفػػػػة اسػػػػتراتيجية  أف( 2002جػػػػركاف ) يؤكػػػػدك 

يمكػف أف يجيػدىا بصػكرة غيػر مباشػرة  لػبالطاكبالتػالي ال يجػكز إىماليػا أك االفتػراض بػأف  المعمكمات،
أم جيػد لتعمػيـ ميػارات التفكيػر يظػؿ ناقصػان مػا لػـ يتصػد   كأف عف طريؽ دراسة محتكل مػادة التػدريس.

عمػػػى تنميػػػة ميػػػارات مػػػا كرا  المعرفػػػة. كىنػػػاؾ دراسػػػات اىتمػػػت بالتػػػدريب عمػػػى  الطمبػػػةلميمػػػة مسػػػاعدة 
حتػػكل المػػكاد فيمػػا يعػػرؼ ببػػرام  ميػػارات الدراسػػة ميػػارات مػػا كرا  المعرفػػة بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف تػػدريس م

، Georghides, 2004)))الػػػػبعض كلكػػػػف  مثػػػػؿ بػػػػرام  تنظػػػػيـ الكقػػػػت كتػػػػدكيف المالحظػػػػات كغيرىػػػػا.
Gunstone & Northfield, 1994))ميػارات مػا  يأف تمػؾ النتػائ  مشػككؾ بيػا كيقتػرح أف تنمػ ( يػرل

 .ما يعرؼ بالتعمـ القائـ عمى ما كرا  المعرفةكرا  المعرفة مف خالؿ ربطيا بالمحتكل التدريسي أك 
 
يفرسكف )( ك Costa, 1991ككستا )اعتبر ك  حدل أدكات إىي  األشكاؿ المنتظمةأف  (Everson, 1997ا 

 كطريقة لتقميؿ كـ المعمكمات المقدمة لمفرد مف خالؿ تنظيميا لممعمكمات تستخدـالتعمـ الناجحة التي 
كتترؾ مساحة أكبر  تماـ عممية  الطالبؿ حيزا أقؿ في ذاكرة في صكرة كحدات ذات معنى بحيث تشغ

، مف خالؿ إظيار العالقات بيف الحقائؽ كالمفاىيـ تشغيؿ كمعالجة المعمكمات مما يعني أدا  أفضؿ
فيميا بشكؿ  ىاألساسية ذات الصمة بمعرفتو القبمية كالمعرفة الجديدة المراد تعمميا، مما يساعده عم
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 عمى القياـ بنشاط ايجابي في استكشاؼ عالقات جديدة، الطالباالشكاؿ المعمـ ك كتساعد ىذه  صحيا،
كالتحكـ في العمميات التي يقكمكف بيا باعتبارىا كسيمة  كفيـ العالقات القائمة في المادة التعميمية،

 بصرية.
 

( Wandersee, 1994كاندرسي )الذم طكره المنتظمة االشكاؿ  ىك إحدلشكؿ البيت الدائرم  لذلؾ فزف
 Ward and) يكارد ككاندرسػػكقػػد أعطػػى . تػػورفلمعرفػػة لتسػػاعد المػػتعمـ عمػػى فيػػـ معكػػأداة لمػػا كرا  ا

Wandersee, 2002 )المسػتخدمة الدائريػة بالتراكيػب ليػا تشػبييا الػدائرم البيت الستراتيجية االسـ ىذا 
 كمػا األساسػية، الرئيسػة الفكػرة المركػزم الشكؿ يمثؿ بحيث القطار، عربات لتبديؿ الحديدية السكؾ في

 .قسميف إلى الرئيسة الفكرةتجزأ 
 

ىػك المسػؤكؿ  المػتعمـ ألف البنائيػة  النظريػة إلػى الػدائرم البيػت لشػكؿ كالفمسػفية النفسػية األصكؿ كترجع
، كيسػر سػيكلة بكػؿ اسػتدعا ىا يسػيؿ ممػا بنفسػو، الشػكؿ فػي ككضػعيا الرئيسػة األفكػار عػف صػياغة

 أكزكبػؿ نظريػة عمػى القائمػة المعرفيػة الخػرائط أنػكاع مػف نكعػان  تعػد التػي تيجيةاالسترا ىذه إرجاع يمكفك 
، الخاصػة المعمكمػات بػربط المػتعمـ يقػكـ إذ المعنػى، ذم الػتعمـ فػي  مكانيػا فػي ككضػعيا بػالمفيـك

 (.2009، كالبمكشي أمبكسعيدم( سطحيا تعمما كليس معنى ذا اتعمم يككف مما الشكؿ، في الصحيا
 

لمتربية العممية في جميع مراحؿ التعميـ  أىـ نكات  العمـ حيث أصبا اكتسابيا ىدفا رئيسا فالمفاىيـ مف
المختمفة، كالتي يتـ بكاسطتيا تنظيـ المعرفة العممية عمى أساس ضركرة تعمـ المفاىيـ بطريقة صحيحة 

يكمية العمـ بصكرة كألنيا تعتبر مف أساسيات العمـ كالمعرفة التي تفيد في انتقاؿ أثر التعمـ كفي فيـ ى
 (.1999سميمة )الجندم كشياب، 

 
كيعتبر تككيف المفاىيـ العممية كتنميتيا لدل الطمبة أحد أىداؼ تػدريس العمػـك فػي جميػع مراحػؿ التعمػيـ 
المختمفة، كما يعتبر مف أساسيات العمـ كالمعرفة التي تغير في فيـ ىيكمو العاـ كفي انتقاؿ أثػر الػتعمـ. 

المفػػاىيـ العمميػػة كتيػػذيبيا لػػدل الطمبػػة عمػػى اخػػتالؼ مسػػتكياتيـ التعميميػػة، يتطمػػب  كليػػذا، فػػزف تكػػكيف
أسمكبا تدريسيان مناسبنا يتضمف سالمة تككيف المفاىيـ العمميػة كبقائيػا كاالحتفػاظ بيػا )النجػدم كآخػركف، 

2003.) 
 
ة تعمميا بطريقة نظران ألىمية المفاىيـ كالمكانة التي تحتميا في تدريس المكاد المختمفة، كضركر ك 

بزجرا  البحكث ( كغيرىـ 2001خميؿ )الك  خطابيةك (، 2003السميـ )ك ، (2007الغميظ ) قاـصحيحة، 
نماذج كذلؾ أساليب ك ك  ،الطمبةكالدراسات الستقصا  صكرة المفاىيـ كتككينيا ككاقعيا الفعمي في اذىاف 
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حجرة الدراسة، كفي  إلى أتكفي الطمبةإلى أف  لدراساتكاستراتيجيات تدريسيا، كقد تكصمت ىذه ا
التي تحيط بيـ كتمؾ التصكرات  ،عف المفاىيـ كالظكاىر الطبيعيةحكزتيـ أفكار كتصكرات بديمة 

مما يساىـ في تككيف تصكرات  الطمبةالعممي السميـ الذم يفترض أف يكتسبو  المفيكـتتعارض مع 
الظاىر بشكؿ عممي سميـ لمفاىيـ ك ليذه ا الطمبةبديمة عف المفاىيـ كالظاىر الطبيعية تعيؽ فيـ 

 (.2008 ،)األسمر
 

نتيجػة تجاربػو الشخصػية، كتفاعمػو مػع  يرجع إلى ذاتو، الطالبتككيف التصكرات البديمة عند  لؾ فزفكلذ
مػػػا يحػػػدث داخػػػؿ الغرفػػػة يقػػػدميا ليػػػـ، ك البيئػػػة، أك مػػػا يمتمػػػؾ المعمػػػـ مػػػف تصػػػكرات حػػػكؿ المفػػػاىيـ التػػػي 

عميـ، لذا مف الميػـ بطريقة معتادة، كىذا كمو يؤثر سمبان عمى فاعمية التالصفية مف تقديـ محتكل معرفي 
 .(2001 معالجتيا )العطار،الكشؼ عنيا ك 

 
تطمػػػب ت ،عمػػػى المعرفػػػة المفاىيميػػػةتتركػػػز التػػػي  النظريػػػة الحديثػػػة فػػػي تػػػدريس العمػػػكـ تػػػرل الباحثػػػة أفك 

ير، كزيػادة التحصػيؿ، كتسػاعد عمػى استخداـ استراتيجيات تدريسية حديثة كمتطكرة تسيـ في تنمية التفك
 .كمعالجة التصكرات البديمة ربط العمـك المختمفة بالمسائؿ الحياتية،

 
 مشكمة الدراسة: 2.1

كجػػػكد صػػػعكبات الباحثػػػة  استشػػػعرت ،مػػػف خػػػالؿ خبػػػرة الباحثػػػة فػػػي مجػػػاؿ تػػػدريس مػػػادة العمػػػكـ العامػػػة
عػػدـ فيػػـ العالقػػات بينيػػا، كتشػػابييا، ك فػػي تعمػػـ العمػػـك لكثػػرة المصػػطمحات فػػي المنػػاى   الطمبػػةيكاجييػػا 

عمػى عػدد مػف التكصػيات باالطالع الباحثة  قامتك  .كمعالجة التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية
المػػػؤتمر التربػػػكم كالمعمػػػـ الفمسػػػطيني ) تكصػػػي باسػػػتخداـ اسػػتراتيجيات حديثػػػةكتربكيػػػة لمػػؤتمرات عمميػػػة 
نحػػك معممػػيف متميػػزيف مػػف أجػػؿ االبتكػػار، كالتأمػػؿ، ككؿ مػػؤتمر الػػدكلي األك ، 2009 ،الكاقػػع كالمػػأمكؿك

ارتػػػػأت الباحثػػػػة أف تػػػػدريس العمػػػػكـ العامػػػػة لمصػػػػؼ الخػػػػامس االساسػػػػي كفػػػػؽ  لؾلػػػػذ (.2013، "كالقيػػػػادة
جعػػؿ الػػتعمـ ذا معنػػى، ممػػا ك  ،معالجػػة التصػػكرات البديمػػةقػػد يفيػػد فػػي  كالبيػػت الػػدائرمكشػػكؿ اسػػتراتيجية 

 ألساسي.في التعميـ ا الطمبةيحسف تحصيؿ 
 
نظران لمحاجة إلػى تكظيػؼ اسػتراتيجيات حديثػة فػي تػدريس العمػكـ كلمسػاعدة المعممػيف عمػى اسػتخداميا ك 

الحفػػظ كالتمقػػيف كاالسػػتظيار دكف  عمػػى لتػػي تعتمػػداالتقميديػػة فػػي التػػدريس ك لمتقميػػؿ مػػف اسػػتعماؿ الطػػرؽ 
دريسػػية التػػي تػػؤدم إلػػى تزكيػػد اسػػتعماؿ االسػػتراتيجيات الت كلتشػػجعييـ عمػػىالعنايػػة باكتسػػاب المفػػاىيـ، 

 .(2000)قطامي كقطامي،  بالميارات كالخبرات المتعمقة بالمادة الدراسية الطمبة
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معالجػػة التصػػكرات ك فػػي البيػػت الػػدائرم ك شػػكؿاسػػتراتيجيةجػػا ت فكػػرة الدراسػػة فػػي محاكلػػة معرفػػة أثػػر 
( المعتمػػػد فػػػي 2)جػػػز   الصػػػؼ الخػػػامس األساسػػػي العمػػػكـ العامػػػة كتػػػابمػػػف  ككحػػػدة كالمػػػادةفػػػي  البديمػػػة

 .المدارس الفمسطينية
 

 الدراسة: هدف 3.1
في معالجة التصكرات البديمة ك في شكؿ البيت الدائرمكمعرفة أثر استراتيجية الى الدراسة الحالية  ىدفت

 .كحدة كالمادةك
 

 :الدراسة سؤال 4.1
 :السؤاؿ اآلتيعف  ىذه الدراسة أجابت

؟ كىػؿ يختمػؼ فػي كحػدة كالمػادةك معالجػة التصػكرات البديمػةفػي كئرم شكؿ البيػت الػداكما أثر استراتيجية 
 ىذا األثر باختالؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟

 
 الدراسة: ةضيفر  5.1

 اآلتية: لفرضيةتـ صياغة ا السؤاؿلإلجابة عف 
 الطمبةت عالما اتبيف متكسط (α ≤ 0...) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

زل إلى طريقة معالجة التصكرات البديمة البعدم تع اختبار في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في
 ما.التدريس كالجنس كالتفاعؿ بيني

 
 أهمية الدراسة: 6.1

استراتيجية تدريس تستند إلى افتراضات النظرية البنائية  تتناكؿىذه الدراسة أىميتيا مف ككنيا  تكتسب
حركات إصالح العمكـ كمشاريعو، كتكمف أىمية ىذه الدراسة يا التي تبنتأكثر النظريات  التي تعد مف

 .بما تضيفو إلى النظاـ التربكم نظريان كعمميان كبحثيان 
 
لالطالع  الطمبةأف تكفر ىذه الدراسة الفرصة لمعممي العمـك ك  ،عمى الصعيد النظرمتأمؿ الباحثة ك 

، كما  عمى كيفية استخداـ استراتيجية شكؿ ىذه الدراسة كحدة  تقدـالبيت الدائرم في تدريس العمـك
 .دراسية مف منياج الصؼ الخامس األساسي مخططة كفؽ استراتيجية شكؿ البيت الدائرم
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عقد كرشات عمؿ لممعمميف تبصر القائميف عمى التعميـ إلى ضركرة قد  ،عمى الصعيد العمميأما 
ات البديمة لممفاىيـ العممية لدل الطمبة، كضركرة استخداـ لتدريبيـ عمى كيفية التعرؼ عمى التصكر 

 .استراتيجيات تدريس حديثة بيدؼ معالجة التصكرات البديمة
 

 تأمؿ الباحثة أف تككف ىذه الدراسة إضافة متكاضعة في الميداف التربكم، كحافزان  ،كعمى الصعيد البحثي
 .دكات الدراسة كاجرا اتيا، كاالستفادة مف أكلمراحؿ مختمفة لدراسات أخرل مماثمة

 
 حدود الدراسة: 7.1

 
 تعميـ نتائ  الدراسة الحالية ضمف الحدكد اآلتية: يمكف

اجػػػػػػرا  ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة فػػػػػػي الفصػػػػػػؿ الدراسػػػػػػي الػػػػػػػثاني مػػػػػػف العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي  تػػػػػػـالمحػػػػػػدد الزمػػػػػػاني:  .1
 .ـ2015/2016

ة بنػػػات أبػػػكديس ضػػػكاحي القػػػدس فػػػي مدرسػػػ مديريػػػة تربيػػػةتطبيػػػؽ الدراسػػػة فػػػي  تػػػـالمحػػػدد المكػػػاني:  .2
 .الثانكية كمدرسة ذككر أبكديس األساسية العميا

الدراسة عمى طمبة الصؼ الخامس األساسي في فمسطيف كالمنتظميف ىذه المحدد البشرم: اقتصرت  .3
 ـ. 2016 – 2015في الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 

 .صطمحات كالمفاىيـ الكاردة فيياالمتتحدد نتائ  ىذه الدراسة ب. المحدد المفاىيمي: 4
 

 :وتعريفاتها اإلجرائية مصطمحات الدراسة 8.1
 

 ( بأنيا:,Ward & Wandersee 2001: 206) شكل البيت الدائري:
بتكزيع المعرفة حكؿ مفيـك محدد بشكؿ مخطط بصرم يساعدىـ  الطمبةعبارة عف اجرا ات يقكـ بيا 

بذلؾ المفيكـ كذلؾ مف خالؿ استخداـ أدكات ربط )مف عمى رؤية معظـ المعمكمات العممية الخاصة 
 كيظير كأنو نظاـ متكامؿ.أك في( ك )الكاك( 

 
االجرا ات التي تقكـ بأدائيا الباحثة عند تدريسيا لممفاىيـ العممية لممجمكعة  الباحثة اجرائيا: تعرفو

، حيث تساعد رات البديمة لدييـكمعالجة التصك ، الطمبةلدل  معالجة التصكرات البديمةالتجريبية، بيدؼ 
بتحديد المفاىيـ أك الفكرة الرئيسية باعتماد أدكات الربط )مف أك في( ك )الكاك( كيقـك  القياـعمى  الطمبة
بأنفسيـ بمأل القطاعات المحيطة بمحكر الفكرة الرئيسة بالمعمكمات كالرسكـ البسيطة المعبرة  الطمبة

 المفاىيـ العممية. لغرض تكضيا العالقات التي ترتبط بيا
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كاألفكػػػار غيػػػر السػػػميمة لممفػػػاىيـ العمميػػػة، كالتػػػي تحمػػػؿ (: 300 :2006)عطيػػػك،  التصـــورات البديمـــة:
 ان عند الطالب يخالؼ كجية النظر العممية السميمةك.يمعان
 

الخػامس  الصػؼ طمبػة ذىػف فػي تكجػد كتفسػيرات كمعمكمػات كأفكػار تصػكراتالباحثػة اجرائيػان:  يػاتعرف
 الصػحيحة العمميػة التفسػيرات مػع تتفػؽ ال كالتػي المػادة كحػدة في الكاردة العممية المفاىيـ فع األساسي
 .البديمة التصكرات اختبار في الطمبة بعالمات كتقاس
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 لثانيالفصل ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدراسات السابقة:طار النظري و اإل
 

ة بمكضػػكع فػػي ىػػذا الفصػػؿ كػػؿ مػػف ا طػػار النظػػرم كالدراسػػات السػػابقة التػػي ليػػا صػػمتناكلػػت الباحثػػة 
 الدراسة.

 
 إلطار النظري:ا 1.2

 
شػػكؿ البيػػت  التػػدريس باسػػتخداـك اسػػتراتيجية النظريػػة البنائيػػة،اشػػتمؿ ا طػػار النظػػرم المحػػاكر اآلتيػػة :

 .معالجة التصكرات البديمة ،الدائرم
 

 النظرية البنائية: 1.1.2
 

كذلؾ  ،يؼ محدد لياكقد اختمفت تعريفات النظرية البنائية باختالؼ منظرم البنائية عمى معنى أك تعر 
 الكىرك (، 2009) طير تعكس التيارات الفكرية التي ينتمكف الييا، حيث يرل ابكالختالؼ الرؤل التي 

تعمميـ الالحؽ بالسابؽ، كمقارنة المعمكمات ل الطمبة( أف البنائية تؤكد عمى ضركرة ربط 2002)
 الحديثة مع فيميـ السابؽ لمكصكؿ إلى فيـ جديد.

 
اما في كيفية اكتساب أساسيف افتراضيف  مفكقضاياىا  ،البنائية في تصكرىا لممعرفةالفمسفة  تنطمؽ
 كظيفة المعرفة كصحتيا.في  كأ ،المعرفة
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الفرد الكاعي أك المطمع المعرفة اعتمادان عمى خبرتو، كال يستقبميا بصكرة سػمبية  ىبنتيك  االفتراض األكؿ
يف المتصػػػمة بقضػػػية اكتسػػػاب المعرفػػػة مػػػف ىػػػذا االفتػػػراض بعػػػض المضػػػاميتكشػػػؼ مػػػف مػػػف اآلخػػػريف. ك 

ف معرفػة الفػرد أ، ك أف الفػرد بػافل لمعرفتػو عػف طريػؽ اسػتخداـ عقمػو منظكرىا الفمسفي، كالتي مػف أىميػا:
أف المفػاىيـ، كاألفكػار، كغيرىػا مػف ىي المحدد األساسػي ليػذه المعرفػة، ك  دالة لخبرتو  بمعنى أف الخبرة

 بنفس معناىا. بنية المعرفة ال تنتقؿ مف فرد آلخر
 

 ،المعرفية ىي التكيؼ مع تنظيـ العالـ التجريبي )المحس( البنائيةإف كظيفة  ،االفتراض الثانيأما 
 كخدمة تنظيـ العالـ التجريبي )المحسكس(، كليس اكتشاؼ الحقيقة الكجكدية المطمقة )الخضرم،

2009). 
 

مية كمتحدية ألفكار الطمبة، فقد ظير الف التدريس البنائي يسعى الى خمؽ بيئة تعميمية تفاع كنظرا
التدريسية  النماذجبتطبيؽ الممارسات البنائية في التعميـ كالتعمـ، كتعددت االستراتيجيات ك اىتماـ عالمي 

 (.2003القائمة عمى البنائية )النجدم كاخركف، 
 
قتئمة ال ةردرٌتسٌالنمتذج الو تسررارٌجٌت اال دا منعد ((Meade & Dugger, 2004 ذكر مٌدي ودجرو

 التدريس نمكذجك ، المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ نمكذجك ، نمكذج التغير المفيكمي منهتوعلى البنتئٌة، 
، المتناقضة األحداث استراتيجيةك ، البنائي التحميؿ نمكذجك ، البنائي التعمـ نمكذجك ، (V) الشكؿ خريطة

 .النمكذج التكليدمك التعمـ،  نمكذج دكرةك ، التعاكني التعمـاستراتيجية ك ، الكاقعي نمكذجال
 
 تيجية البيػػت الػػدائرمأكػػد عمػػى اسػػتخداـ اسػػترا (Ward Wandersee, 2002)لكػػف كرد ككيندرسػػي ك 

تعػػػزز كمػػػا أنيػػػا التػػػي تسػػػاعد المػػػتعمـ عمػػػى فيػػػـ عمميػػػات العمػػػـ، ك ، كزحػػػدل اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ البنػػػائي
 .درة في اتخاذ القرار في مكاقؼ الحياة المختمفةالقك الكفا ة الذاتية لدل المتعمـ، كتزيد مف ثقتو بنفسو، 

 
 شكل البيت الدائري: استراتيجية  2.1.2

 
( اسػتراتيجية شػكؿ البيػت الػدائرم، كاسػتخداميا فػي تػدريس Wandersee, 1994اقتػرح التربػكم كندرسػي )
تعػػد يا، ك كاجرا اتيػػا كأنشػػطتتسػػاعد فػػي تمثيػػؿ مجمػػؿ مكضػػكعات العمػػـك  ألنيػػامقػػررات التربيػػة العمميػػة، 

ككصػؼ المكضػكعات،  ،كتقػديـ التكضػيحات ،مف ربط المعمكمات، كتحديد العالقات الطالبقالبا يمكف 
ميا   أجزا  مبتدئا مف العاـ إلى الخاص. الى كتجعمو يركز عمى فكرة عامة، ثـ يفص 
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ائط نتيجػػة دراسػػة كندرسػػي لنظريػػة اكزكبػػؿ فػػي جامعػػة ككرنيػػؿ، كتدريسػػو خػػر  كجػػا ت ىػػذه االسػػتراتيجية
كربػػػط بينيمػػػا كمػػػا يعرفػػػو عػػػف األشػػػكاؿ  ،( فػػػي جامعػػػة لكيزيانػػػاVالمفػػػاىيـ كالخػػػرائط المخركطيػػػة شػػػكؿ )

 .المنظمة
 

 النفسية الستراتيجية البيت الدائري:األصول الفمسفية و 
 

عمػػى نظريػػة أكزكبػػؿ لمػػتعمـ ذم المعنػػى كنظريػػة نكفػػاؾ لمبنائيػػة  بنػػى كيندرسػػي شػػكؿ البيػػت الػػدائرم بنػػا ن 
كمػا قدمتػو أبحػاث ا دراؾ البصػرم كفيمػا يمػي  با ضافة إلى أبحاث جكرج ميممر حكؿ الػذاكرة ا نسانية
 ليذه األسس بشكؿ مختصر: ان تكضيح

 لمتعمـ ذم المعنى: (Ausubel) نظرية أكزكبؿ -1
ك رت كنظريتػو تقػكـ عمػى الػتعمـ باالسػتقباؿ كقػد ط ػ ،بػالتعمـ المعرفػي أىتـ أكزكبؿ كىك أحد عممػا  الػنفس

الػػتعمـ باسػػتقباؿ ك  الػػتعمـ باكتشػػاؼ المعنػػى :النظريػػة حتػػى أصػػبحت تتضػػمف نػػكعيف مػػف الػػتعمـ ىمػػىػػذه ا
فػي معالجػة العقػؿ ك : تنظػيـ محتػكل المػني  يمػة ىػيمأسػاليب بثالثػة نظرية أكزكبؿ قد اىتمت ك  المعنى

ميميػػة النػػادرة نمػػكذج الػػتعمـ ذك المعنػػى مػػف النمػػاذج التع، كيعػػد تقػػديـ المػػادة الجديػػدةك المعمكمػػات الجديػػدة 
 ،الشػػيرانية الجديػػدة كأسػػاليب تقػػديميا )التػػي تػػزكد المعمػػـ بتكصػػيات تسػػاعده عمػػى تنظػػيـ المػػادة الدراسػػي

2004). 
 

تخزيف المعمكمات بشكؿ منطقي كمترابط كذك معنى أف استخداـ أطر لتنظيـ ك  كما يؤكد أكزكبؿ عمى
تنظيـ المعمكمات كترابطيا  أفحيث اف فاألفكار المنظمة أقؿ عرضة لمنسييحسف مف التذكر كالتعمـ 

 .(2004 ،إلى حماية الفكرة الجديدة مف الفقد أك النسياف السريع )الزياتيؤدم داخؿ البنا  المعرفي 
 
 :البنائية (Novak) نظرية نكفاؾ -2

 (Gowin) فقد قدـ مع جكيف أسيـ نكفاؾ بتقديـ نظريات لمتصميـ التعميمي فيك يعد مف عمما  البنائية،
البنػائيكف يؤكػدكف عمػى فتعد تطػكر منطقػي لمبػادئ الفكػر ا دراكػي المعرفػي التي ط مفاىيـ معرفية خرائ

 عمػى المعمػـ يستخدـ معمكماتو في بنا  معرفتو الجديدة كلذلؾ يجػب الطالبالتعميـ القائـ عمى المعنى، ف
حتػى يحػدث الػتعمـ أف يجعمػكا أفكػارىـ كاضػحة ك عمػى بنػا  معػارفيـ بأنفسػيـ كمسػاعدتيـ  الطمبػةتشػجيع 

 .(2007)سرايا،  ذك المعنى
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 :(George Miller) أبحاث جكرج ميممر -3
عنػدما كتػب مقالتػو الشػييرة كالػرقـ السػحرمك حػكؿ الػذاكرة قصػيرة  دراسػتو فػي (1956) ميممػر تكصػؿ
 ىنػا الكحػدة تككف قد ،تكحدا (9 إلى 5) مف القصير المدل ذات لمذاكرة الطاقة االستيعابية أفالمدل 
 أسػما ، 7 أحػرؼ، 7 أرقػاـ، 7القصػير  المػدل ذات الػذاكرة اسػتيعاب فمتكسػط أك جممػة، رقمان  أك اسمان 

 تقػؼ التػي المحطػة المػدل الػذاكرة قصػيرة كتعػد .تػذكر سػبعة أشػيا  غالبػان  فكأف أغمب النػاس يسػتطيعك 
 .(2015حاتو، )شػ التنفيػذ حيػز إلػى تخػرج أف قبػؿ المػدل طكيمػة الػذاكرة مػف القادمػة المعمكمػات عنػدىا

 شػكؿ مػف الداخميػة بالػدائرة المحيطػة المتسمسػمة المعمكمػات ذات السبعة القطاعاتكبنا  عمى ذلؾ فزف 
يجػاد  ،دراسػتو تجػرل الػذم المحتػكل اسػترجاع تيسػر الػدائرم البيػت حيػث يػؤدم تنظػيـ المعمكمػات كا 

 .(Ward and Lee, 2006 )زيد مف اتساع الذاكرة العالقات بينيا إلى زيادة التذكر، فالتجميع ي
 

 :أهداف استراتيجية شكل البيت الدائري
 

 :ؼ يمكف إجماليا في النقاط اآلتيةمجمكعة مف األىدا إلى (2009أمبكسعيدم كالبمكشي ) لقد تكصؿ
عمى اختصار المعمكمات الكثيرة إلى معمكمات سيمة  الطمبة بر د  أف استخداـ شكؿ البيت الدائرم ي -

 .القرا ة كاالستدعا 
 :منياالذكا ات العديد مف لدل الطالب ينمي أف استخداـ شكؿ البيت الدائرم  -

 .أثنا  التصميـبيف المجمكعة الكاحدة مف خالؿ المناقشات  يحدث ذلؾ الذكا  المغكم:-1
بصػػرية يمكػػف رؤيتيػػا كيسػػيؿ الػػذكا  البصػػرم المكػػاني: حيػػث يضػػـ الشػػكؿ المعمكمػػات بصػػكرة -2

 .تذكرىا
قي: مف خالؿ العصؼ الذىني المتبع أثنا  تقسػيـ المفػاىيـ إلػى القطاعػات السػبعة الذكا  المنط-3

 .عمى الرسـ مما يعزز العالقة بيف العمـ كالفف الطمبةينمي قدرة  لمشكؿ
 

 أهمية شكل البيت الدائري:
 

لػى تحقيقيػا يمكػف أف ت الػدائرم إيػشػكؿ البسػعى يمػف خػالؿ اسػتعراض األ طػر النظريػة كاألىػداؼ التػي 
 في النقاط اآلتية: شكؿ البيت الدائرم ةحدد أىمين
 .إلى خمؽ بيئة تعميمية غنيةشكؿ البيت الدائرم يؤدم استخداـ  -
 .كسر الركتيف كالرتابة في الحصص الدراسية -
 .خمؽ جك مف المرح كالمتعة أثنا  تصميـ كتعبئة الشكؿ -
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مػات بتنظيميػا كترتيبيػا يػؤدم إلػى انتقاليػا معالجػة المعمك تذكر المعمكمة كبقائيا لمدة أكبر كذلؾ ألف  -
 مف الذاكرة قصيرة المدل إلى الذاكرة طكيمة المدل.

ػا عنػد ربػط المفيػكـ  الطمبػةاكتشاؼ المفػاىيـ الخاطئػة لػدل معالجة التصكرات البديمة كذلؾ ب - خصكصن
 .بالرمز المعبر عنو

 
 مراحل تشكيل استراتيجية شكل البيت الدائري:

 
تشػػكيؿ شػػكؿ البيػػت ثػػالث مراحػػؿ يػػتـ مػػف خالليػػا  (McCartney & Figg, 2011) حػػدد مػػاكرتني كفػػؾ

 :كىيالدائرم 
 : مرحمة كضع الخطة )التخطيط(:المرحمة االكلى

 ي:بما يأتلمقياـ  الطالبكجو تيثـ  ، كمفكرقة لتسجيؿ أفكارهالطالب حيث يستخدـ فييا 
لدائرم، ليسػاعده عمػى التركيػز فػي دراسػة مف بنا  شكؿ البيت االطالب تحديد اليدؼ الذم يسعى لو  -

 المكضكع كيكجيو أثنا  التعمـ.
بحيػػث يكػػكف العنػػكاف  (سػػكا  أكػػاف مفيػػـك أك اجػػرا ات معينػػة)الػػرئيس المػػراد دراسػػتو تحديػد المكضػػكع  -

 الرئيس داخؿ القرص الكبير.
ى فػػػي القػػػرص تحديػػػد عنػػػكانيف فػػػرعييف يتناكليمػػػا المكضػػػكع الػػػرئيس كتسػػػجيميما عمػػػى جػػػانبي المنحنػػػ -

 .الدائرم
تقسيـ المكضكع الرئيس إلى سبعة أفكار رئيسة )قد تزيد أك تنقص بنديف( كتكتب عبارة لكؿ منيػا ثػـ  -

 تمخصيا في عنكاف يكضا خالصة الفكرة.
( لكػؿ مػف العنػاكيف السػبعة بحيػث تسػاعد عمػى أك رمػزان  مبسػطان  أك صػكرة أك رسػمان  رسـ ايقكنة )شكالن  -

 .تذكر ىذه العناكيف
 التأكد مف أف كؿ مفيـك يتعمؽ بالمفيـك الذم يميو كبأسمكب متتابع كذا صمة. -
 

 مرحمة التصميـ )الرسـ البياني(: المرحمة الثانية:
سػكمات كاأليقكنػات ذات بمؿ  قطاعات شكؿ البيت الدائرم بالمفػاىيـ كالر الطالب في ىذه المرحمة يقـك 

 ( كبشكؿ متسمسؿ مع بقية القطاعات األخرل.12) ساعةالقطاع الذم يمثؿ كضع المف  الصمة مبتدئان 
يتـ تمثيؿ القطاعات السبعة مف خالؿ عنكاف شامؿ فػي كسػط المخطػط  كيسػتخدـ العنػكاف الكممػات ككك 

ألفكػػار الرئيسػػػة الكتابػػة بشػػػكؿ أكسػػع لأيضػػا عمػػى يفكػػر، كيسػػػاعده الطالػػب كأيضػػا كمػػفك كذلػػؾ ليجعػػػؿ 
 ئرة.المكجكدة في القطاعات الخارجية لمدا
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األفكار الرئيسػة كيتعممػكف كتابػة العنػاكيف،  الطمبةكتستخدـ ميارة القرا ة خالؿ الدرس كمو حيث يعكس 
كيعيدكف صياغة المفاىيـ كيمخصكنيا، ككذلؾ يتعممكف التفكير النقدم كانتاج صكر رمزية كالتي بدكرىا 

 .المراد دراستوتنبو ذاكرتيـ لمحتكل المكضكع 
 

، يقػػـك عمػػى أساسػػيا المعمػػـ (كارد ككندرسػػي)بيػػت الػػدائرم مػػف قبػػؿ لشػػكؿ ال تقػػكيـ قائمػػة إعػػداد كلقػػد تػػـ
فػػي التقيػػيـ  كمػػا تسػػاعد الطالػػب نفسػػولػػو أثنػػا  عمميػػة بنػػا  البيػػت الػػدائرم  كتكجيػػو الطمبػػةعمػػؿ  قػػكيـبت

كالرمػػكز  بالتكاصػػؿ مػػع المجمكعػػات كاالستفسػػار عػػف بعػػض الصػػكر المعمػػـيقػػـك  فػػي النيايػػةك  الػػذاتي.
كيعتبػػر تفاعػػؿ  راجعػػة.التغذيػػة الب الطالػػببتزكيػػد  كذلػػؾأنيػػا تمثػػؿ المفيػػـك  المعمػػـالتػػي يعتقػػد  مةالمرسػػك 
حاسػػػما فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة فػػػيمكف لمطالػػػب أف يتظػػػاىر بفيػػػـ المفيػػػـك العممػػػي كلكػػػف  الطالػػػبمػػػع  المعمػػػـ

 (.2013 )مينا، الطالبالصكرة سكؼ تخبرنا بما فيـ 
 

 مرحمة التأمؿ:المرحمة الثالثة: 
كحصكلو عمػى التغذيػة الراجعػة مػف  مف رسـ الشكؿ الطالبحيث تبدأ بعد انتيا  ي المرحمة األخيرة، كى

بالشرح بأسمكبو الخاص، حيث يقـك بكتابة مقاؿ يحكي قصة الشػكؿ الػذم  الطالبالمعمـ، كمف ثـ يقـك 
 .أعده

قصة مػف خػالؿ  البالطأك أف يحكي  ،بتبادؿ المخططات الخاصة بيـ الطمبةكما مف الممكف أف يقـك 
كمف خالؿ  ،النظر إلى الرسكـ البيانية كىذا النشاط مف شأنو دم  فنكف المغة كتعزيز ما تعممو الطالب

 تضا فكرة استراتيجية شكؿ البيت الدائرم. المرفقةالصكرة 
 

 شكل البٌت الدائري 

 
 فرعية فكرة

أيقونة تمثل 

 فكرة

العنوان 

 الرئيس

عنوان   

 جانبي

                 

 عنوان

 جانبي 

 

 (1شكل )
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 قويم مخطط البيت الدائري:ت
 

مػػػو لمراعػػػاة ضػػػبط ىػػػذا المخطػػػط كتقػػػكيـ المعمػػػـ لػػػو مخطػػػط البيػػػت الػػػدائرم يػػػتـ تقكي الطالػػػببعػػػد بنػػػا  
عمى جدكؿ تقكيـ مخطػط البيػت الػدائرم، حيػث يحتػكم عمػى عشػرة عبػارات لمتقػكيـ كبالمقابػؿ  دعتمااالب

سػعيدم )أمبك  أربعة خانات تحتػكم عمػى كممػات )نعػـ( أك )ال( أك )غيػر متػكفر( أك )يحتػاج إلػى عنايػة(
 .Ward & Wandersee, 2002)  2009، كالبمكشي

 
 طرق تقديم استراتيجية البيت الدائري:

 
 شكؿ البيت الدائرم أثنا  الحصة تبعان لمغرض كىي:استراتيجية ىنالؾ عدة طرؽ لتقديـ 

يقكـ المعمـ ببنا  الشكؿ كعرضو لممتعمميف في بداية الدرس كمنظـ ما أف إفي بداية الدرس:  -
 .متقدـ، كذلؾ لتحفيزىـ كاعطائيـ نبذه عما سيتعممكنو

أثنا  الدرس: يقـك المعمـ ببنا  الشكؿ أثنا  الدرس كذلؾ لتقديـ خطكات متسمسمة كمتتابعة، كاعطا   -
 .تعميمات الستخدامو

فػػػي نيايػػػة المكقػػػؼ التعميمػػػي: بعػػػد عػػػرض الػػػدرس، كذلػػػؾ لتنظػػػيـ المعمكمػػػات كترسػػػيخيا فػػػي ذىػػػف  -
 المتعمـ.

  2012 )الكحمػػػػػكت، عممػػػػػولمراجعػػػػػة مػػػػػا تػػػػػـ ت شػػػػػكؿ البيػػػػػت الػػػػػدائرم نشػػػػػاط بيتػػػػػي: يػػػػػتـ اسػػػػػتخداـ -
McCartney & Samsonov, 2011). 

 
 شكل البيت الدائري لممعمم: استراتيجية أهمية

 
فػي نيايػة ك  يمكف استخداميا قبؿ الػدرس، كأثنػا  الػدرس، وتكمف أىمية شكؿ البيت الدائرم لممعمـ في أن

 & McCartney  2011، الجنػػػياك   2012 ،الكحمػػػكت)كلػػػذلؾ تشػػػير الدراسػػػات المكقػػػؼ التعميمػػػي 

Samsonov, 2011)  كاآلتيأىمية شكؿ البيت الدائرم لممعمـ  إلىفي االدب التربكم: 
 تساعد المعمـ عمى تكضيا المفاىيـ المجردة. -
 تعزز استخداـ المعمـ لكسائؿ كأنشطة غير تقميدية اذا تـ استخداميا كتكظيفيا مف خالؿ الحاسكب. -
 الطالبكالجانب الميارم كىذا يتضا مف خالؿ قياـ  تشجع المعمـ عمى الجمع بيف الجانب النظرم -

 بتحديد عناصر شكؿ البيت الدائرم كرسـ األيقكنات كالرمكز داخؿ الشكؿ اليندسي.
 لمتدريس. ةأداة تخطيط جيدتعتبر ك -
 .عند استخداميا في المكقؼ التعميميمدخؿ مشكؽ كمثير تعتبر  -
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 العممية مع ايضاحيا بالصكر. ممادةللمتعمـ لتنظيـ أفكاره كتسمسؿ اساعد ترشد ك ت -
 مال مة لتطبيؽ األنشطة كالتجارب العممية.تعتبر  -
 كالعمؿ عمى تصحيحيا. الطالبكسيمة لمتعرؼ عمى التصكرات كالمفاىيـ الخاطئة لدل  -
 .الطمبةتساعد عمى تكفير مناخ تعميمي جماعي لممناقشة بيف  -
 تجعمو محكر العممية التعميمية. تشرؾ الطالب بشكؿ فاعؿ في تخطيط شكؿ البيت الدائرم مما -
ككف ألنو تحكؿ مف  ،ثقة المعمميف ككفا تيـ في تدريس العمكـ مشاركة الطمبة كحماسيـ تزيد مف -

 ممقف لممعمكمات لميسر كمكجو كمستمع.المعمـ 
 .الطمبةالتحكؿ في طريقة التدريس مف االعتماد عمى الكتاب الى االجابة عف تساؤالت  -
 

 : كل البيت الدائري لممتعممأهمية استراتيجية ش
 

  2014)قاسـ،  مف خالؿ األمكر اآلتيةلممتعمـ  تكمف أىمية استخداـ استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك
 :(2011  الجنيا، 2012  الكحمكت، 2013مينا، 

 رؤية المفيـك بشكؿ أكثر شمكلية. الطالبتسيؿ عمى  -
 ييا تمثيؿ المعمكمة لفظيان كبصريان.يتـ فعمى حفظ المعمكمة كذلؾ ألنيا  الطالبتساعد  -
 عمى تنظيـ األفكار كاعادة صياغة األحداث المتسمسمة. الطالبتساعد  -
 عمى التحميؿ كالتصنيؼ. الطالبتساعد مف خالؿ استخراج األفكار الرئيسة المكجكدة في الدرس،  -
 االىتماـ بالمادة بشكؿ أكبر مما لك كانت تدرس بالطريقة االعتيادية. -
 يارات التفكير البصرم لدل المتعمـ.تنمية م -
عمى اختالؼ  الطمبةفرصة لمشاركة جميع التعطي  ألنيا ،الطمبةتراعي الفركؽ الفردية بيف كما  -

 مستكياتيـ المعرفية.
 تعزيز ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي. -
 ائرم.عمى تخطيط كبنا  شكؿ البيت الد الطالبتنمية االبداع كالتفكير كيتضا ذلؾ مف خالؿ قدرة  -
 عمى تكضيحيا ك فيميا. الطالبتمثيؿ المحتكل بأيقكنات كصكر كرمكز يساعد  -
 فػي كتثبيتيػا صػحيحة بصػكرة المفيػكـ بنػا  عمى المتعمـ تساعد ألنيا ذلؾمـ: لممتع أىمية ذاتيا أن  -

 .ذىنو
 .بشكؿ صحيا كاسترجاعيا تذكرىا يسيؿ -
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 التصورات البديمة: 3.1.2
 

تبنى مف  الطمبةة عمى كيفية بنا  المعرفة، كتفترض أف عممية التعمـ عند ركزت النظرية البنائي
أطمؽ العمما  عمى المعارؼ ك  المعارؼ المكجكدة عندىـ سابقا كلذلؾ يركف العالـ بالطرؽ المقبكلة ليـ.

التي تتأثر بالخبرات االجتماعية كالعممية السابقة مسميات منيا التصكرات الخطأ كالتصكرات القبمية 
أثنا   تحدثالتصكرات ىذه ك األفكار الخاطئة كقد كاف االتفاؽ كاالختيار لمصطما التصكرات البديمة ك 

بديمة لبعض المفاىيـ العممية كف أنماطا مف المعتقدات تظير عمى شكؿ تصكرات عممية البنا  فيك  
 (.2008، )األسمر

 
 مفهوم التصورات البديمة:

 
ذاتيا مف خالؿ  الطمبةيا: كالمعرفة التمقائية التي يكتسبيا ( بأن186 :2004) كطراكنة بعارة عرفيا

 تفاعميـ مع البيئة بحيث يعبركف عنيا بشكؿ يتعارض مع معطيات العمـ الحديثك.
 

كبنا  عمى ما سبؽ تعرفيا الباحثة اجرائيا بأنيا: المعمكمات كاألفكار كالمفاىيـ التي تكجد لدل طالب 
العممية المتضمف بكحدة المادة كالتي تعبر عف رؤيتيـ ليذه  الصؼ الخامس األساسي عف المفاىيـ

 أعدتوكأنو سكؼ يقاس بكاسطة االختبار الذم  المفاىيـ بطريقة تخالؼ التفسيرات المقبكلة عمميا
 .الباحثة

 
 أهمية التعرف عمى التصورات البديمة:

 
  2014، الػػدىمشك   2015 ،فػػتا اهلل) كمػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى عػػدد مػػف الدراسػػات التربكيػػة السػػابقة

يمكػػف التكصػػؿ إلػػى  الطمبػػةالتػػي تناكلػػت التصػػكرات البديمػػة لػػدل  (2013، االشػػقرك   2014، الغمػػرمك 
 األىمية التربكية لمعرفة التصكرات البديمة مف خالؿ النقاط اآلتية:

 
 عمػػػى المعمػػػـ أف يكػػػكف عمػػػى معرفػػػة لمخمفيػػػة ،كزيػػػادة فاعميػػػة التػػػدريس الطمبػػػةلزيػػػادة التكاصػػػؿ بػػػيف  -

 العممية لممتعمـ كفيـ صعكبات التعمـ لديو.
 معرفة المعمميف ألسباب تككف التصكرات البديمة تمكنيـ مف العمؿ عمى تالفييا كالحد منيا. -
 صعكبة بعض المفاىيـ تؤدم لممتعمـ إلى الخمط في المفاىيـ بحيث يعكؽ تعممو. -
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ات البديمػػػة فػػػي ضػػػك  فشػػػؿ تسػػػاعد المعممػػػيف عمػػػى تطػػػكير أسػػػاليب تدريسػػػية حديثػػػة لتعػػػديؿ التصػػػكر  -
 األساليب التقميدية.

يسػػاعد عمػػى  لمطمبػػةاىتمػػاـ المعممػػيف بتػػدريس المفػػاىيـ الجديػػدة عػػف طريػػؽ اعػػادة البنػػا  المفػػاىيمي  -
 القضا  عمى التصكرات البديمة.

 المعمميف.تشخيص التصكرات البديمة مف قبؿ المعمميف تسيـ في تضمينيا في أدلة  -
 

 خصائص التصورات البديمة:
 

 مف الصفات كالخصائص يمكف ذكرىا:بمجمكعة  البديمة تتصؼ التصكرات
قبػػؿ مػػركره بػػأم خبػػرات كمػػا تتكػػكف عنػػد مػػركره بخبػػرات غيػػر  الطالػػبتتكػػكف ىػػذه التصػػكرات لػػدل  -

ا تحتػاج لكقػت فػي مػال تتكػكف التصػكرات فجػأة كانك  .صحيحة كاكتساب لمعمكمػات غيػر دقيقػة عمميػان 
 بنائيا.

كىػػـ يحممػػكف العديػػد مػػف التصػػكرات البديمػػة كاألفكػػار المشػػتتة عػػف ى المدرسػػة يػػأتكف إلػػ الطمبػػةأف ك  -
 بيئتيـ كالتي ترتبط باألحداث كالظكاىر الطبيعية.

عمػػى تعمػػـ المفػػاىيـ الصػػحيحة فيػػي تعيػػؽ تػػدعـ أنمػػاط الفيػػـ الخطػػأ كتػػؤثر سػػمبا التصػػكرات البديمػػة  -
 كما تعيؽ تعممو الالحؽ. الطالبالفيـ الصحيا لدل 

خداـ اسػػتراتيجية حديثػػة فػػي تعػػديؿ التصػػكرات البديمػػة داخػػؿ الفصػػؿ الدراسػػي كالتػػي تعنػػى يمكػػف اسػػت -
 بزحداث التغير المفيكمي.

حتػى بعػد فتػرة التػدريس فيظػؿ كتفسيراتيـ لمظػكاىر العمميػة  الطمبةتفكير  يالتصكرات البديمة فتؤثر  -
 مقتنع بأفكاره كمفاىيمو السابقة. الطالب

لكنيػا فػي نفػس ك ال تككف منطقية مف كجية نظر العمػـ لتفسير العممي ك تناقض االتصكرات الخاطئة  -
)صػبرم كتػاج الػديف،  ألنيػا تتكافػؽ مػع بنيتػو المعرفيػة الطالػبالكقت تككف منطقية مف كجيػة نظػر 

 .(2000 عبده،  2005   الفالا،2000
 

 مصادر التصورات البديمة:
 

 يتمثؿ تككف التصكرات البديمة في:
عمى اكتساب المعرفة كتعديؿ كمساعدة الطمبة أىـ المصادر االساسية في تكجيو المعمـ: يعتبر مف  -

التصػػػكرات البديمػػػة لػػػدييـ، إال أف تحقيػػػؽ ذلػػػؾ قػػػد يتػػػأثر بشػػػكؿ كبيػػػر بمػػػا لػػػدل المعمػػػـ مػػػف أفكػػػار 
 .(1998، كتصكرات بديمة عف المفاىيـ العممية التي يدرسيا الطالب )الجندم كشياب
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مػػػف خػػػالؿ تفاعمػػػو ك يبنػػػي الفػػػرد خبرتػػػو الشخصػػػية مػػػف مصػػػادر متعػػػددة  :الخبػػػرات الشخصػػػية لمفػػػرد -
كخصكصػػان أف كثيػػران مػػف  المسػػتمر مػػع البيئػػة المحيطػػة، كيمػػارس خبراتػػو فػػي تكػػكيف مخططاتػػو العقميػػة

حيػػث  ،المفػػاىيـ المجػػردة ال تػػرتبط بحيػػاة الطػػالب الكاقعيػػة  لػػذلؾ يحمػػؿ الطالػػب أحيانػػان نظػػاميف لممعرفػػة
 (.2002 ،الـ الحياة اليكمية، كاألخر ينتمي إلى عالـ العمـ )زيتكفينتمي أحدىما إلى ع

 
ف التصكرات البديمة لدل الطالب نتيجة لما  :الكتب المدرسية - تعتبر الكتب المدرسية أحد مصادر تكك 

لغػة غيػر ك أخطا  عممية في تفسير كشػرح المفػاىيـ كالرسػكمات التكضػيحية لمظػكاىر العمميػة تحممو مف 
 (.3200 ،السيدير مناسبة لمستكل الطالب )دقيقة أك غ

 
األفكػار كالمفػاىيـ  الطمبػةتمعب استراتيجيات التدريس دكر أساسي في إكسػاب : استراتيجيات التدريس -
إال أف بعػض اسػتراتيجيات التػدريس التقميديػة قػد  ،لتسػييؿ إدراكيػا الطالػبلعممية السػممية كربطيػا ببيئػة ا

كتكسبيـ أفكاران غير سميمة عمميان حكؿ المفاىيـ العمميػة  ،الطمبةمة لدل تسيـ في تككيف التصكرات البدي
 (.2009 ،  كامبكسعيدم كالبمكشي2004 ،كالظكاىر الطبيعية )السميـ

 
دكف التركيػػػػز عمػػػػى ف أسػػػػاليب التقػػػػكيـ المتبعػػػػة فػػػػي المػػػػدارس تعتمػػػػد عمػػػػى الحفػػػػظ الصػػػػـ إ :التقػػػػكيـ -

كربػط تمػؾ التطبيقػات بالحيػاة اليكميػة لمطالػب،  ،اتيػا المختمفػةاالستيعاب العميؽ لممفاىيـ العممية كتطبيق
تاحة الفرصة لمطالب لممارسة التفكير الناقد كالمناقشة كالتحميؿ كا لتجريب لمتحقؽ مف صدؽ المعمكمة كا 

 (.0320 ،بيكمي)
 

 أساليب تشخيص التصورات البديمة:
 

 كاألفكػار البديمػة الطمبػة تصػكرات عػف لتنقيػب أسػاليب عػدة  (2001)كالخميػؿ خطابيػة دراسػة فػي كرد
 منيا: الطبيعية العممية كالظكاىر المفاىيـ حكؿ لدييـ المتككنة

 
حيػػث ي طػػرح عمػػى الطالػػب سػػؤاؿ مفتػػكح حػػكؿ المفيػػكـ المػػراد  ،تجػػرل بشػػكؿ فػػردم :المقابمػػة العياديػػة -

طمػب منػو أف يػذكر الكشؼ عف التصك ر أك التصكرات البديمة التي يحمميا الطالب حكؿ ىذا المفيػكـ كي  
الطالػػب عمػػى السػػؤاؿ كبتحميػػؿ تمػػؾ التفسػػيرات كاالسػػتنتاجات  إجابػػةكيػػتـ اسػػتقباؿ  ،تفسػػيراتو كاسػػتنتاجاتو

 .ت رصد التصكرات البديمة التي يحمميا
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يقكـ المعمـ داخؿ الغرفة الصفية بطرح سؤاؿ مفتكح عمى الطالػب حػكؿ مفيكمػان مػا  :المناقشة الصفية -
يتمقػى أفكػار كآرا  زمالئػػو كيخػرج بفكػرة مػػف  أككي تػػاح لمطالػب أف يطػرح أفكػػاره  ،نػةأك ظػاىرة عمميػة معي

 .خالؿ مناقشة زمالئو كمقارنة أفكاره بأفكارىـ
 
ت قدـ لمطالب مجمكعة مف المفاىيـ كي طمب منو أف يقكـ ببنا  خارطة مفاىيـ تكضا  :خرائط المفاىيـ -

لػو خارطػة مفػاىيـ ناقصػة كي طمػب منػو أف يقػكـ بزكماليػا،  أك ت عطػى ،الترابط المنطقي بيف تمؾ المفػاىيـ
 .كمف خالؿ ذلؾ يستنت  المعمـ التصك ر أك التصكرات البديمة لديو

 
كذلػؾ ، مػف الطػرؽ الفاعمػة فػي الكشػؼ عػف تصػكرات الطػالب البديمػة الرسـ يعتبر :)التصميـ( الرسـ -

كيشػػك ؿ منفػػذان  ،عينػػو مػػف خػػالؿ رسػػمياي طمػػب مػػف الطالػػب أف يعبػػر عػػف مفيػػكـ أك فكػػره عمميػػة م عنػػدما
 ،ألفكػػار الطػػالب كمشػػاعرىـ ألنػػو يعكػػس الصػػكرة الذىنيػػة لمطالػػب، كيمنػػع الطػػالب مػػف الشػػعكر بالتقييػػد

 .فكياصعكبة في التعبير عف أفكارىـ شكبخاصة الطالب الذيف يجدكف 
 
: ىػػي اختبػػارات ددشػػؼ عػػف التصػػكرات البديمػػة مػػف متعػػاختبػػارات الك :اختبػػارات االختيػػار مػػف متعػػدد -

ف السػػؤاؿ مػػف مقدمػػة أك ك الكرقػػة كالقمػػـ، يحتػػكم االختبػػار عمػػى أسػػئمة مػػف نػػكع االختيػػار مػػف متعػػدد كيتكػػ
 ،تمييػا مجمكعػة مػف البػدائؿ عبػارة عػف تصػكرات بديمػة ،مشكمة تصاغ عمى صكرة سػؤاؿ تسػمى بالجػذر

كفييػػا  ،ر المتعػػدد ثنػػائي الشػػؽأسػػئمة االختبػػا (2002) كذكػػر زيتػػكف .كمػػف بينيػػا التصػػك ر العممػػي السػػميـ
لشؽ األكؿ: عبارة عف سؤاؿ متبكع بمجمكعة مف البدائؿ مف بينيػا البػديؿ أك ا :يتككف السؤاؿ مف شقيف
ف مػػف ، التصػك ر العممػػي السػػميـ لمبػػدائؿ فػػي الشػػؽ األكؿ مػػف السػػؤاؿ،  محتممػػة أسػبابالشػػؽ الثػػاني: يتكػػك 

 .عددىا يساكم عدد البدائؿ في الشؽ األكؿ كمف بينيا بديؿ كاحد يمثؿ السبب العممي السميـ
 

السػػػابقة حػػػكؿ مفيػػػـك أك مكضػػػكع معػػػيف لمعرفػػػة  الطمبػػػةكفيػػػو تسػػػتثار معػػػارؼ  :المنظمػػػات التخطيطيػػػة -
مػدل  كبالتػالي يتضػا لممعمػـ ،لمكقكؼ عمى البنية المعرفيػة السػابقة ليػـ حػكؿ تمػؾ المفيػـك أك المكضػكع

 .تاج التصكرات البديمة لدييـكيمكنو استن ،صحة البنية المعرفية لمطالب
 

 :البدٌلة التصورات تعدٌل كٌفٌة

 
 مرحمػة عبػر الطمبة مركر يتطمب منيا التخمص أك البديمة التصكرات تعديؿ( أف 2005)ذكر الفالا تك 

حيػث  الصػحيا العممػي كالمفيكـ البديؿ التصكر بيف ما كاضا نسجاـاال عدـ خالليا يظير مف التطكر
 المفيػكـ إلػى االنتقػاؿ عمػى الطمبػة مساعدة يتـ كبالتالي العقمي، االتزاف عدـ فم حالة يسمى ما يحدث
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 مػا تزيػؿ أفضؿ تفسيرات إلى كتصكراتيـ ليتكصمكا أفكارىـ مناقشة عمى يساعدىـ كالذم عممينا المقبكؿ
 .معرفي اتزاف عدـ حالة مف لدييـ

 
 راتالتصػك  تعػديؿ خالليػا مػف يػتـ يالتػ العممية" :بأنو المفيكمي التغير( 136: 2000 عبده،( كيعرؼ
 . عمميان  المقبكلة اتر التصك  مع متكافقة لتصبا لمتالميذ البديمة

 
 :كىي المفيكمي التغير يحدث لكي تتحقؽ أف بد ال شركطنا ىناؾ أف( 1998)كيذكر زيتكف 

 .اآلنية مفاىيـبال المتعمـعدـ قبكؿ  1-
 .المتعمـ لدل كضكح المفيـك الجديد 2-
 .المتعمـ لدل الجديد المفيكـ فائدة مفظيكر ال 3-
 لػـ جديػدة استبصػارات كاستكشػافات تقػديـ خػالؿ مػف كالتنبؤيػة التفسػيرية الجديػد المفيكـ قكة ظيكر 4-

 .الخطأ المفيكـ تقديميا يستطع
 

 :البديمة التصورات تعديل استراتيجيات
 
حػالؿ  البديمػة، التصػكرات فمػ لمػتخمص عديػدة كنمػاذج اسػتراتيجياتأف ىنػاؾ  (2005)الفػالا  تػذكرك  كا 

 مػفك  ،التغيػر تكتيكػات مصػطما التكتيكػات أك االسػتراتيجيات تمػؾ عمػى كيطمػؽ، مكانيػا سػميمة مفاىيـ
، الػتعمـ دكرة نمػكذج، ك التشػبييات اسػتخداـ، ك المعرفػي التنػاقض استراتيجية :كالنماذج االستراتيجيات ىذه
 ذات التكضػيحية الرسكـ، ك المفاىيـ خرائط، ك العاـ نائيالب التعميـ نمكذج، ك العممية كالعركض المناقشةك 

، كاستراتيجية بكسنر، كنمكذج التجسير استراتيجية، ك المعرفية العمميات كرا  ما استراتيجياتك ، V الشكؿ
 .أدم كشاير

 
 تكجد التي البديمةالتصكرات  تعديؿ عمى المعمـ تساعد التي النصائا بعض (2013) األشقر ذكر كقد
ي عمميػات التقريػب فػ تتمثؿ كالتي التعمـ عممية في كالمحادثة الحكار أىمية إلى تستند كالتي بةالطم لدل

عطػػػػا  الكقػػػػت الكػػػػافي  لممارسػػػػة، كتشػػػػجيع الطمبػػػػة عمػػػػى التسػػػػاؤؿ كعػػػػرض لطمبػػػػة باالمتتاليػػػػة لمفيػػػػـ، كا 
اعدة الطمبة تصكراتيـ، كتييئة بيئة آمنة كمحفزة لمتعبير عف أفكارىـ كلك كانت تمؾ األفكار خاطئة، مس

  .في تفسير المشاىدات بمعقكلية
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 الدراسات السابقة: 2.2
 

مػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة األدب التربػػػكم فػػػي مكضػػػكع البحػػػث تػػػـ عػػػرض بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة العربيػػػة 
، ثػـ يمييػا التعقيػب كالتصػكرات البديمػة ك،شػكؿ البيػت الػدائرمككاألجنبية التي تناكلت مكضكع استراتيجية 

 سات.عمى تمؾ الدرا
 

 استراتيجية شكل البيت الدائري: 1.2.2
 

 :واألجنبية الدراسات العربية 1.1.2.2
 

 (:5102شحاته )دراسة 
لى الكشػؼ عػف فاعميػة اسػتخداـ شػكؿ البيػت الػدائرم فػي التحصػيؿ كتنميػة االتجػاه ىذه الدراسة إىدفت 

نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف كتكك  مصػػر.فػػي  نحػػك مػػادة العمػػكـ العامػػة لػػدل طالبػػات الصػػؼ الثالػػث االعػػدادم
.، ك ، كأعدت الباحثة اختبار تحصيمية( طالب76)  إف  : أىـ النتائ كمف  مقياس لالتجاه نحك مادة العمـك

يػػؤدم الػػى رفػػع ك  ،ة التػػدريس كفػػؽ النظريػػة البنائيػػةالتػػدريس باسػػتراتيجية البيػػت الػػدائرم يتفػػؽ مػػع فمسػػف
المعمكمػػػػات كالمفػػػػاىيـ  فػػػػي اكتسػػػػابدت سػػػػاعك ، ادة العمػػػػكـتنميػػػػة االتجػػػػاه نحػػػػك مػػػػك  ،ل التحصػػػػيؿمسػػػػتك 

 .المتضمنة في الكحدة الدراسية نفسيا لفترة طكيمة بعد االنتيا  مف تدريسيا
 

 (:2015دراسة المعشي )
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة شػػكؿ البيػػت الػػدائرم فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الدراسػػي لمقػػرر 

مدينػة جػدة. كطبقػت الباحثػة الدراسػة في لسادس االبتدائي العمكـ كبقا  أثر التعمـ لدل تمميذات الصؼ ا
( تمميػػذة مػػف تمميػػذات الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي بمدينػػة 121عمػػى عينػػة عشػػكائية بسػػيطة بمػػ  حجميػػا )

جدة بالفصؿ الثاني، كأعدت الباحثة اختبار تحصيؿ العمـك عند المستكيات المعرفيػة الػدنيا كالعميػا، كمػا 
ر مػرة أخػرل بعػد مػدة زمنيػة مقػدارىا شػير عمػى كػؿ مػف المجمػكعتيف التجريبيػة تـ إعادة تطبيػؽ االختبػا

كالضػابطة كذلػػؾ لمتعػرؼ عمػػى مػػدل بقػا  أثػػر الػػتعمـ. كمػف أىػػـ النتػائ : أنػػو يكجػػد فػركؽ دالػػة إحصػػائيا 
لصالا المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية كشكؿ البيت الػدائرمك فػي اختبػار تحصػيؿ 

 في المستكيات المعرفية الدنيا كالعميا ككذلؾ في بقا  أثر التعمـ لدل التمميذات.العمـك 
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 (:5102دراسة ابراهيم )
إلى معرفة أثر استخداـ مخطط البيت الدائرم في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني ىدفت ىذه الدراسة 

يار عينة البحث مف المتكسط في مادة االحيا . استخدمت الباحثة التصميـ التجريبي حيث تـ اخت
( طالبة، 64طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مدرسة العدنانية )شمالي العراؽ( كبمغت العينة )

( فقرة مكضكعيا، كأظيرت النتائ  ما يمي: تفكؽ طالبات 30كاعدت الباحثة اختبارا تحصيميا تألؼ مف )
مى طالبات المجمكعة الضابطة المكاتي المجمكعة التجريبية المكاتي يدرسف باستراتيجية البيت الدائرم ع

 يدرسف بالطريقة االعتيادية تعزل لتكظيؼ استراتيجية البيت الدائرم في التحصيؿ.
 

 (:5102دراسة زيدان )
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية شكؿ البيت الدائرم في تحميؿ مادة االدب كالنصكص 

ؽ ذلؾ اعتمدت الباحثة عمى تصميـ تجريبي ذم الضبط عند طالبات الصؼ الخامس االدبي. كلتحقي
( 82الجزئي، كىك تصميـ المجمكعة الضابطة ذات اختبار بعدم فقط. كاختارت الباحثة عينة بمغت )

طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االدبي في اعدادية اليدل لمبنات التابعة إلى المديرية العامة لتربية 
لباحثة اختبارا تحصيميا مكضكعيا، كباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف بغداد/الرصافة االكلى. أعدت ا

( بيف تحصيؿ 0.05مستقمتيف في معالجة البيانات، ظير فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل الداللة )
 طالبات مجمكعتي البحث كلمصمحة المجمكعة التجريبية التي د رس ت باستراتيجية شكؿ البيت الدائرم.

 
 (:5102راونة )دراسة الط
 البصرم التفكير تنمية في الدائرم البيت شكؿ استراتيجية استخداـ أثر تقصيإلى ىذه الدراسة ىدفت 
( طالبان، 51الدراسة مف ) عينة تككنت باألردف. الفيزيا  مبحث في األساسي التاسع الصؼ طالب لدل

 فرؽ كجكد النتائ  أظيرت م.البصر  رالتفكي لقياس كاختبار تعميمية، مادة أ ِعدت الدراسة ىدؼ كلتحقيؽ
 التفكير اختبار عمى الدراسة مجمكعتي في الطالب لعالمات الحسابييف المتكسطيف بيف إحصائيان  داؿ

 .التجريبية المجمكعة كلصالا البصرم،
 

 (:5102دراسة قاسم )
 البديمػة اتالتصػكر  عػالج فػي الػدائرم البيػت اسػتراتيجية اسػتخداـ أثػر معرفػة إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت
بمدرسػة بيػت حػانكف  عشر الحادم الصؼ طالبات لدل العممية الثقافة مادة في العممية المفاىيـ لبعض

 قامػت الباحثػةالدراسػة  أىػداؼ كلبمػكغ ،التجريبػي شػبو المػني  الباحثػة اسػتخدمتبمحافظػة شػماؿ غػزة، 
لبػة، كقػد أظيػرت النتػائ  طا 70عينػة الدراسػة مػف ، كتككنػت البديمػة التصػكرات تشخيص اختبار بزعداد
 درجػات متكسػطي بػيف( α ≤ ...0) داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ تكجػداآلتػي: 
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 فركؽ تكجد ، كماالبديؿ التصكرات تشخيص اختبار في كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف في الطالبات
 المجمكعػة فػي لبػاتالطا درجػات متكسػطي بػيف (α ≤ ...0)داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات

 .كالبعدم القبمي البديمة التصكرات تشخيص اختبار في التجريبية
 

 (:2013دراسة السنوسي )
 العمػكـ تػدريس فػي الػدائرم البيػت شػكؿاسػتراتيجية  اسػتخداـ أثػر عمػى ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ

 المػني  الباحثػة اسػتخدمت ئيػة،االبتدا المرحمػة طالب لدل التأممي كالتفكير العممية المفاىيـ تنمية عمى
 اسػتخدمت( طالبػان مػف مدرسػة الناصػر االعداديػة بمصػر، 80عمػى عينػة تتػألؼ مػف ) التجريبػي شػبو

 كفؽ الكحدة لتدريس المعمـ كدليؿ لمطالب، تعمـ أكراؽ عف عبارة كىي التجريبية المعالجة أدكات الباحثة
 العمميػة المفػاىيـ اختبػار عمػى كاشػتممت لقيػاسا أدكات اسػتخدمت كمػا الػدائرم، البيػت شكؿ استراتيجية
 قبؿ مف الدائرم البيت شكؿاستراتيجية  باستخداـ التدريس أف النتائ  كأظيرت التأممي، التفكير كاختبار

 الضابطة، المجمكعة مف أفضؿ بشكؿ لدييـ العممية المفاىيـ تنمية عمى ساعد قد التجريبية المجمكعة
 لػدل التػأممي التفكيػر تنميػة عمػى جػدا كبيػر أثػر ليػا كػاف الػدائرم يػتالب شػكؿ اسػتراتيجية أف كأيضػا
 .خالليا تعممكا الذيف الطالب

 
 (:2013دراسة شاهين )

 العمػكـ تػدريس فػي الػدائرم البيػت شػكؿاسػتراتيجية  اسػتخداـ فاعمية مدل تحديد إلىىذه الدراسة  ىدفت
 كما االبتدائية، المرحمة تمميذات لدل لعمـا عمميات ميارات بعض كتنمية العممية المفاىيـ اكتساب عمى
 االبتػدائي الخػامس الصػؼ تالميػذ مػف كتمميػذة تمميػذ (80)مػف مككنػة عينػة عمػىالدراسػة  تطبيػؽ تػـ

 لممفاىيـ تحصيمي اختبارلمدراسة، كأعدت الباحثة  التجريبي شبو المني  الباحثة استخدمت كما ،بمصر
( 0.01) داللػة مسػتكل عنػد إحصػائيا داؿ فػرؽ كجػكد لنتػائ ا كأظيػرت العمػـ، عمميػات كاختبػار العمميػة
 العمميػة المفػاىيـ الختبػار البعػدم التطبيػؽ فػي كالضػابطة التجريبيػة المجمكعػة درجػات متكسػط بػيف

( 0.01) داللػة مسػتكل عنػد إحصػائيا داؿ فػرؽ كجػكد أيضػا أظيػرت كمػا التجريبيػة، المجمكعػة لصػالا
 .التجريبية عةالمجمك  لصالا العمـ عمميات الختبار

 
 (:5102دراسة مهنا )

 العمميػة المفػاىيـ تنميػة فػي الػدائرم البيػت شػكؿ اسػتراتيجية فاعمية عف الكشؼ إلى الدارسة ىذه ىدفت
، حيػث غػزةب عشػر الحػادم الصػؼ طالبػات لػدل الحياتيػة العمػكـ فػي المنظػكمي التفكيػر كميػارات

( طالبػة بمدرسػة 68تككنػت عينػة الدراسػة مػف )، ك استخدمت الباحثة المني  التجريبي كالمػني  الكصػفي
 قبيمػة كحدة لدركس (الطالب، المعمـ (دليؿ بزعداد الباحثة قامتث حي .بشير الريس الثانكية لمبنات )أ(
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 نتائ  بيف مف ككاف .يالمنظكم التفكير ميارات كاختبار العممية المفاىيـ اختبار بنا  تـ كما ،الحبميات
 .المنظكمي التفكير كميارات العممية المفاىيـ تنمية في الدائرم البيت كؿش فاعمية :يمي ما الدراسة

 
 (:5105دراسة خلٌل )

 لدل االحيائية المفاىيـ اكتساب في الدائرم البيت مخطط استراتيجية فاعمية معرفة الى البحث ىدؼ
 يدانام قصدية بصكرة لمبنيف األصدقا  متكسطة اختيرت .العراؽب المتكسط الثاني طالب الصؼ

السابؽ  الدراسي كالتحصيؿ الذكا  مف كؿ في التكافؤ كأجرم طالبا،) ٣٤ (البحث عينة كبمغت لمتجربة،
 المجمكعة طالب تفكؽ النتائ  أظيرت ،االحيائية المفاىيـ اكتساب اختبار أعد .باألشير كالعمر

 .االحيائية المفاىيـ اكتساب في الضابطة المجمكعة طالب عمى التجريبية
 

 (:5105ة الكحلوت )دراس

 المفػاىيـ تنميػة فػي الػدائرم البيػت اسػتراتيجية تكظيػؼ فاعميػة عػف الكشػؼ إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت
 الدراسػة أىػداؼ كلبمػكغ غػزة،فػي  الحػادم الصػؼ طالبػات لػدل الجغرافيػا فػي البصػرم التفكير كميارات
 لميػارات كاختبػار الجغرافيػة يـلممفػاى كاختبػار معمػـ كدليػؿ المقػررة لمحصة محتكل تحميؿ الباحثة أعدت
 مسػتكل عػف احصػائية داللػة ذات فػركؽ جػكدك  ي:يمػ مػا النتػائ  بػيف مػف ككػاف ،البصػرم التفكيػر
 اختبػار فػي الضػابطة كالمجمكعػة التجريبيػة المجمكعػة طالبػات درجػات متكسػط بػيف ( (0.05الداللػة
 .التجريبية المجمكعة لصالا البعدم البصرم التفكيرميارات  كاختبارالجغرافية  المفاىيـ

 
 (:5100دراسة أمير )

اثر استراتيجية شكؿ البيت الدائرم في التفكير االبداعي كتحصيؿ  إلى معرفةىدفت ىذه الدراسة 
( 57األكؿ المتكسط لممفاىيـ ا حيائية في مادة االحيا  في العراؽ حيث بم  حجـ العينة )طالبات 

حقيؽ ىذه الدراسة قاـ الباحث بزعداد اختبار تحصيمي طالبة مف المرحمة األساسية المتكسطة كلت
لعينتيف مستقمتيف كقد أظيرت النتائ  ما يمي: كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف طالبات المجمكعة 
التجريبية الالتي درسف كفؽ استراتيجية شكؿ البيت الدائرم عمى قريناتيف مف المجمكعة الضابطة 

 تيادية في التفكير االبداعي كفي تحصيؿ المفاىيـ االحيائية.الالتي درسف كفؽ الطريقة االع
 

 (:5100دراسة الجنيح )
 أثر كبقا الدراسي  التحصيؿ تنمية عمى الدائرم البيت استراتيجية أثرمعرفة  إلى الدراسة ىذه ىدفت
عدد كبم   السعكديةفي  المجعة بمحافظة العمـك مقرر في المتكسط الثاني الصؼ طالبات لدل التعمـ

 أثر كبقا  كالبعدم القبمي األدا  لقياس تحصيمي اختبار بزعداد الباحثة كقامت ( طالبة46العينة )
 داللة ذات فركؽ كجكد : النتائ أظيرت كقد، لبمكـ المعرفي المجاؿ مستكيات كفؽ لمطالبات التعمـ
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 في كالضابطة التجريبية المجمكعة درجات متكسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستكل عف إحصائية
 البيت استراتيجية فاعمية إلى يشير مما التجريبية المجمكعة لصالا الكمي البعدم التحصيؿ اختبار
 (α ≤ 0.05) الداللة مستكل عف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـك ، التحصيؿ تنمية في الدائرم

 أثر بقا  لقياس ؤجؿالم البعدم اختبار في كالضابطة التجريبية مكعةالمج درجات متكسطات بيف
 .التعمـ

 
 (:5100) والشباني خمف دراسة
 لػدل األحيائيػة المفػاىيـ اكتسػاب فػي الػدائرم البيػت اسػتراتيجية فاعميػة معرفػة إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت
( طالبػة مػف الصػؼ الرابػع العممػي 100فػي العػراؽ، كقػد حػدد الباحثػاف ) العممػي الرابػع الصػؼ طالبػات

خطػة تدريسػية لكػؿ مػف المجمكعػة  الباحثػاف كأعػد)اعداديػة طميعػة لمبنػات( مػف مدرسػة اختيػرت قصػدا 
 فاعميػة :النتػائ  اظيػرت كقػد األحيائيػة المفػاىيـ اكتسػاب اختبػار)الضػابطة كالتجريبيػة( با ضػافة الػى 

 .األحيائية المفاىيـ اكتساب في الدائرم البيت استراتيجية
 

 (:5100دراسة الشمري )
معرفة أثر استراتيجيتي المحطات العممية كشكؿ البيت الدائرم في تحصيؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى 

مادة الفيزيا  كتنمية عمميات العمـ لدل طالب معاىد إعداد المعمميف، كاجريت ىذه الدراسة في العراؽ، 
( 72اعتمد الباحث تصميـ المجمكعات الثالث، ككفئ بينيـ في متغيرات، كتككنت عينة الدراسة مف )

( طالب في كؿ مجمكعة، أعد 24كزعكا بالتساكم عمى مجمكعات الدراسة الثالث بكاقع ) طالبان،
الباحث اختباريف احدىما لقياس تحصيؿ مادة الفيزيا  كاآلخر لقياس عمميات العمـ، كاسفرت نتائ  

( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05)الدراسة: لـ يظير فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل الداللة 
( بيف 0.05المجمكعات الثالث، كلـ يظير فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل الداللة )طالب 

 متكسط درجات )االختباريف القبمي كالبعدم( لطالب المجمكعات الثالث.
 

 :(Figg & McCartney, 2011) وماك كارتني جفدراسة 
 دم  أثر معرفة إلى ىدفتأجريت ىذه الدراسة في الكاليات المتحدة )جامعة لكيزيانا في الفايت(، ك 

 المني  الباحثاف استخدـ حيث، االبتدائية المرحمة في الدائرم البيت مخطط مع الرقمية التكنكلكجيا
مف خالؿ التصكر العقمي،  ، كقد استخدـ الباحثاف آلية )التخطيط ، الرسـ، كاالنعكاس(التجريبي
 تـ حيث قكتيا مفزاد  الدائرم البيت راتيجيةاست مع الحديثة التكنكلكجيا دم  أف الدراسة نتائ  كأظيرت
 جعؿ ثـ كمف التعمـ أساليب تنكع إلى يؤدم مما فعالة تعميمية بيئة في لممشاركة لمطالب المجاؿ افساح
 حيث بقصة تمثيميا يمكف الدائرم البيت ، كأف استراتيجيةالحديث لمعصر مال مة أكثر التعميـ عممية
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 بدكره كىذا الدائرم البيت بشكؿ القصة ربطو خالؿ مف كأدرؾ فيـ ما يحكي أف الطفؿ فييا يستطيع
 .لممفاىيـ الطفؿ فيـ يعزز

 
 :Fitriyani, 2011)) دراسة فيترياني

 التعبيريػة الكتابة ميارة عمى الدائرم البيت شكؿ استراتيجية استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
الباحثػة  اسػتخدمت حيػث ،بأندكنيسػيا جاكرتػا فػي الحككميػة المػدارس فػي العاشػر الصػؼ طػالب لػدل

 مػف تتكػكف العاشػر الصػؼ طػالب مػف عشػكائية عينػة عمػى الدراسػة بتطبيػؽ كقامػت لتجريبػيا المػني 
 فػي الطالػب قػدرة لقيػاس كاختبػار المقابمػة منيػا أدكات الباحثػة أعػدت لمنتػائ  كلمكصػكؿ طالػب( 34)

 ايجػابي أثػر كجػكد النتػائ  أظيػرت كقػد، الػدائرم البيػت يةاسػتراتيج كفػؽ المعمػـ كدليػؿ التعبيريػة الكتابػة
 .العاشر الصؼ طالب لدل التعبيرية الكتابة ميارة تنمية عمى الدائرم البيت الستراتيجية

 

 (:McCartney & Samsonov, 2011) امسونوفسو  ماك كارتني دراسة

 الطمبة لمساعدة كذلؾ الرقمية كجياالتكنكل كدم  الدائرم البيت استراتيجية تقديـ إلىالدراسة  ىذه ىدفت
 اسػتخداـ أف يمػي مػا سػةالدرا نتػائ  أظيػرت كقػد العمػكـ فػي كالمجػردة الصػعبة المكضػكعات فيػـ عمػى

 الرسػـ مػع الطمبػة تفاعػؿ مػف كزاد المتحركػة كالرسػكـ الصػكت  ضػافة فػرص كفػر الرقميػة التكنكلكجيػا
 كالرسػـ التخطػيط كىػي خطكات ثالث يتطمب دائرمال لمبيت الرقمية التكنكلكجيا استخداـ أف ،التخطيطي
 قػامكا التػي األشػكاؿ تفسػير أثنػا  الطمبػة بيػا يشػعر التػي الكبيػرة المتعػة أظيػرت كمػا، كاالنعكػاس
 كالرياضػيات كالتكنكلكجيػا العمػكـ بػيف اسػتخدمت التػي العمميػة الميػارات مػف العديػد كبينػت بتصػميميا
 .فنية كقطعة الدائرم البيت  خراج

 
 : (Wibowo, Widowati & Rusmawati, 2011)ويدوواتي وروسماواتي:اسة ويبوو در 

 المعرفػي التحصػيؿ تنميػة فػي الػدائرم البيػت اسػتراتيجية اسػتخداـ أثػر معرفػة إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت
 ،أندكنيسػيافػي  المتكسػطة مػدارس فػي السػابع الصػؼ طمبػة لػدل كاالبػداع المعرفػة كميػارات مػا كرا 

 عمػى مقسػمة السػابع الصػؼ طػالب مػفقصػدية  عينػة عمػى التجريبػي شػبو المػني  حثكفالبػا كاسػتخدـ
 بطاقػة منيػا األدكات بعػض البػاحثكف أعػد الدراسػة أىػداؼ كلتحقيػؽ (كضػابطة تجريبيػة( مجمػكعتيف
: النتػائ  بػيف مف ككاف، المعمـ كدليؿ االبداع لقياس كاستبياف المعرفة ميارات ما كرا  اختبار مالحظة،

 كاالبػداع المعرفػة كميارات ما كرا  المعرفي التحصيؿ عمى الدائرم البيت الستراتيجية تأثير كدكج عدـ
 .في المرحمة المتكسطة الحككمية السابع الصؼ طالب لدل
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 (: (Orak, Ermish, Yeshilyurt & Keser, 2010وآخرون أوراك دراسة
 فػي السػابع الصػؼ طمبػة تحصػيؿ عمػى مالػدائر  البيػت اسػتراتيجية أثػر معرفػة إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت
 عمػى كالبنػائي التجريبػي المنيجػيف البػاحثكف اسػتخدـ كقػد ،كالتكنكلكجيػا العمػكـ فػي كالحركػة القػكة كحػدة
 العينػة تقسػيـ كتػـ ،تركيػا Van)) فػاف محافظػة فػي مدارس أربع مف طالبة (372) قكاميا عشكائية عينة
 كبرنػام  تحصػيمي اختبػار الباحثكف أعد الدراسة ىدؼ كلتحقيؽ ضابطة كأخرل تجريبية مجمكعتيف إلى

 درجػات متكسػط فػي إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد الدراسػة نتػائ  أظيػرت كقػد كاسػتبانة، محكسػب
 فػي الػدائرم البيػت اسػتراتيجية فاعميػة يثبػت ممػا التجريبيػة المجمكعػة لصػالا البعػدم التحصػيؿ اختبار
 .الدراسي التحصيؿتنمية 

 
 (: (Ward & Lee, 2006ولي وارددراسة 
 الدكرم الجدكؿ لعناصر الطالب فيـ عمى الدائرم البيت استراتيجية أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عينة عمى التجريبي المني  الباحثاف طبؽ كقد المتسمسمة المتميزة كالمخططات الخرائط رسـ خالؿ مف
 في تحصيمي اختبار الباحثافكأعد  االمريكية، ةالمتحد بالكاليات لكيزيانا في الثامف الصؼ طمبة مف

 ساعدت حيث الدائرم البيت استراتيجية فاعمية الدراسة: نتائ  أظيرت كقد الدكرم الجدكؿ عناصر
 أحدثت كما الذىنية بالصكر العقؿ اثارة خالؿ مف مستكاىـ رفع في المعمميف مف اثنيف االستراتيجية
 .الدكرم الجدكؿ لعناصر البالط فيـ في كاضا تغيير االستراتيجية

 
 (:5112) المزروع دراسة
 معرفة ثـ كمف عمييا بنيت التي األسس كابراز الدائرم البيت استراتيجية تقديـ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 ذكات الثانكية المرحمة طالبات لدل الدراسي كالتحصيؿ المعرفة ميارات ما كرا  تنمية في فاعميتيا
 المني  الباحثة طبقت كقد ،مدينة الرياضفي إحدل المدارس الثانكية في  ةالمختمف العقمية السعات
 الباحثة كاستخدمت ،الثانكم الثاني الصؼ طالبات مف( طالبة 67)تتككف مف  عينة عمى التجريبي

 المتقاطعة، األشكاؿ كاختبار تحصيمي كاختبار المعرفة الكعي بميارات ما كرا  مقياس منيا أدكات عدة
 المعرفة ميارات ما كرا  تنمية في الدائرم البيت استراتيجية فاعميةكجكد : النتائ  أظيرت كقد
 تنمية عمى العقمية كالسعة الدائرم البيت استراتيجية بيف لمتفاعؿ تأثير كجكد عدـ، ك الدراسي التحصيؿك 
 .الطالبات لدل الدراسي كالتحصيؿ المعرفة يارات ما كرا م
 

 (Hakney & Ward, 2002): ووارد هاكني دراسة

 الثانكيػة لممرحمػة األحيػا  مػادة تػدريس فػي الػدائرم البيػت استراتيجية أثر معرفة الى الدراسة ىذه ىدفت
 (30) مػف ممثمػة عينػة عمػى التجريبػي المػني  الباحثػاف اسػتخدـ كقػد ،األمريكيػة المتحػدة الكاليػاتفػي 
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 كجكد النتائ  أظيرت كقد األحيا ، مقرر في يـلممفاى تحصيميان اختباران  الباحثاف أعد كقد ،كطالبة طالبان 
، كمػا أظيػرت االكػاديمي التحصػيؿ كبػيف الػدائرم البيػت لبنػا  الطػالب اتقػاف درجػة بػيف ارتبػاط عالقػة

 .الدراسة أف استراتيجية شكؿ البيت الدائرم تزيد مف تحفيز كدافعية المتعمـ نحك التعمـ
 

 (:Ward, 1999) دراسة وارد

 استراتيجية استخداـ أثر معرفة إلى ىدفتة في الكاليات المتحدة )جامعة لكيزيانا(، ك أجريت ىذه الدراس
 أثنا  الطمبة يكاجييا التي الصعكبات كتحديد العممية لممفاىيـ المعنى ذم التعمـ عمى الدائرم البيت

 البطالكأجريت الدراسة عمى ستة .السادس لمصؼ العمـك مادة في الدائرم البيت استراتيجية استخداـ
 الفردية كالمقابالت مالحظة كبطاقة العممية لممفاىيـ اختبار بزعداد الباحث قاـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ
 :الدراسة نتائ  كأظيرت ،)ميدانية(

 .الدائرم البيت باستراتيجية درسكا الذيف الطمبة نتائ  عمى كاضا تحسف 
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 -التصورات البديمة: 2.2.2
 

 :واألجنبية الدراسات العربية 1.2.2.2
 

 :(2015)دراسة فتح اهلل 
( فػػػػي K.W.Lإلػػػى معرفػػػػة فاعميػػػة ثػػػالث مسػػػػتكيات السػػػتراتيجية الجػػػػدكؿ الػػػذاتي )ىػػػذه الدراسػػػػة ىػػػدفت 

تصكيب التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية كتنميػة الػدافع المعرفػي لػدل طػالب الصػؼ الثػاني المتكسػط 
، كلتحقيػؽ ىػدؼ الدراسػة اختيػرت عينػة سػعكديةالي فػبمحافظػة عنيػزة  مف ذكم السعات العقمية المختمفة

طالبا مف طمبػة الصػؼ الثػاني المتكسػط كزعػكا عشػكائيا عمػى ثالثػة مجمكعػات تجريبيػة فػي  (136)مف 
، كتككنػت أداة (K.W.L.H.S, K.W.L.H, K.W.L)ضػك  اسػتراتيجيات الجػدكؿ الػذاتي التدريسػية الثالثػة 

بار التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية، كمقياس الػدافع المعرفػي، الدراسة مف اختبار السعة العقمية، كاخت
كمػػا التصػػكرات البديمػػة لممفػػاىيـ العمميػػة لػػدل الطمبػػة عينػػة الدراسػػة الكثيػػر مػػف كأظيػػرت النتػػائ : شػػيكع 

 فاعمية استراتيجيات الجدكؿ الذاتي في تصكيب التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية.أظيرت النتائ  
 

 (:2014الدهمش )
 البيئة خامات عمى المعتمدة التكاليؼ قميمة البديمة التجارب استخداـ أثر معرفة إلى ىدفت ىذه الدراسة

 المػادة عػف األساسػي السػابع الصػؼ طػالب لػدل كالخطػأ البديمػة التصػكرات فػي تصػحيا المحميػة
 أداة تككنتك ، صنعا في  السابع الصؼ مف تمميذا (56مف) البحث عينة تككنت، كحالتيا كخصائصيا

 األساسػية طػالب المرحمػة لػدل أف الدراسػة نتػائ  أظيػرت البديمػة، كقػد التصػكرات اختبػار مػف البحػث
 الدراسػة كأظيػرت ،كحالتيػا بالمػادة كخصائصػيا العالقػة ذات متعمقػة بالمفػاىيـ خطػأ كبديمػة تصػكرات

 المجمكعة لصالا كالضابطة التجريبية المجمكعتيف بيف العممية فيـ المفاىيـ في دالة فركؽ كجكد أيضان 
يجابيػان  مباشػران  تػأثيران  البديمػة العمميػة لمتجارب كاألنشػطة أف عمى النتائ  تمؾ دلت كقد .التجريبية  عمػى كا 

 .العممية لممفاىيـ التالميذ فيـ
 

 :(2014)دراسة الدهمش ونعمان وفراص 
 لمػادة البديمػة التصػكرات ديؿتعػ فػي البنػائي بػايبي نمػكذج اسػتخداـ أثػر معرفػة إلػى ىػذه الدراسػة ىػدفت
 (81) مػف مككنػة عينػة اختيػرت الدراسػة ىػدؼ كلتحقيػؽ ،األساسػي الثػامف الصػؼ تمميػذات لػدل العمػكـ
، كلتحقيػؽ اىػداؼ صػنعا فػي  لمبنػات زينػب السػيدة بمدرسػة األساسػي الثامف الصؼ تمميذات مف تمميذة

 أفػراد لػدل البديمػة التصػكرات مػف عػدد ـ تعديؿ:تالنتائ  مف أىـك ،البديمة لمتصكرات اختبار الدراسة أع د  
 فػرؽ ككجػكد المسػتيدفة، الكحػدات فػي المتضمنة المفاىيـ حكؿ كذلؾ (%71) مف أعمى كبنسبة العينة
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 المجمكعػة لصػالا الضػابطة كالمجمكعػة التجريبيػة المجمكعػة درجػات كسػطيتم بػيف إحصػائيا داؿ
 .(0.01)ل مستك  عند التجريبية

 
 :(2014دراسة عواض )

 بعػض عػف البديمػة التصػكرات تعػديؿ فػي البنػائي بػايبى نمػكذج فاعميػة معرفػة إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت
 ببعديػو االسػتداللي التفكيػر ميػارات كتنميػة الثػانكم الثػاني الصؼ طالب لدل ا سالمية الثقافة مفاىيـ

( 49) مػف تككنػت سػةالدرا مجتمػع مف عشكائية عينة عمى التجربة تطبيؽ كتـ .كاالستنباطي االستقرائي
 اختبار إعداد تـ الدراسة أىداؼ ألمع، كلتحقيؽ رجاؿ بمحافظة الثانكم الثاني الصؼ طالب مف طالبان،

 مػف عػدد كجػكد الدراسػة نتػائ  أظيػرت كقػد .االسػتداللي لمتفكيػر كمقيػاس البديمػة التصػكرات لتشػخيص
 طػالب بػيف االسػالمية الثقافػة مقػررب المتضػمنة االسػالمية الثقافػة مفػاىيـ بعض عف البديمة التصكرات
 داللة ذك فرؽ كجكد الدراسة نتائ  أظيرت كما .ةمتفاكت كبنسب كالتجريبية الضابطة الدراسة مجمكعتي
 لمفػاىيـ البديمػة التصػكرات الختبػار البعػدم التطبيػؽ فػي كالضػابطة التجريبيػة كعتيفجػبػيف م إحصػائية

  التجريبية ةكعمجملا طالب لصالا االسالمية الثقافة مقرر
 

 (:2014دراسة الغمري )
 العمميػة لممفػاىيـ الخاطئػة التصػكرات تعػديؿ فػي رايفػرد نمػكذج تكظيػؼ أثػر لمعرفػة الدراسة ىذه ىدفت
 الباحػث كاسػتخدـ ، التجريبػي المػني  الدراسػة ىػذه كاتبعػت ، بغزة األساسي العاشر الصؼ طالب لدل
 الدراسػة عينػة عمػى تطبيقػو كتػـ ، العمميػة لممفػاىيـ الخاطئػة التصػكرات تعػديؿ اختبػار البيانػات لجمػع

 كجػكد عػف النتػائ  أسػفرت كقػد ،(الػبما ديػر) الثانكيػة المنفمػكطي مدرسػة مػف طالبػان  (66) مػف المككنػة
 الختبػار كالبعػدم القبمػي التطبيػؽ فػي الطػالب درجػات متكسػطي بػيف إحصػائية داللػة ذات فػركؽ

 .البعدم التطبيؽ لصالا البديمة التصكرات
 

 (:2013) األشقر دراسة
 البديمةالتصكرات  تصكيب في الكرتكنية الرسـك استخداـ فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
مف مدرسة عكني الحرتاني االساسية  األساسي السادس الصؼ طالب لدل اليندسية المفاىيـ لبعض

 لممفاىيـ البديمة التصكرات باركاخت دليؿ الباحث أعد الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،غزةفي  لمبنيف )أ(
 طبقت كقد دراستو في التجريبي كالمني  التحميمي الكصفي :المنيجيف عمى الباحث اعتمد كقد،اليندسية
 المفاىيـ لبعض البديمة التصكرات لرصد( طالبان 102) مككنة مف كصفية األكلى عينتيف عمى الدراسة
 كاألخرل تجريبية أحدىما مجمكعتيف إلى مقسمةان ( طالب64مككنة مف ) تجريبية كالثانية اليندسية
 طالب لدل% 50 عف تكرارىا نسبة تزيد بديمة تصكرات كجكد الدراسة نتائ  أظيرت كقد ضابطة،
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 ≥ α) الداللة مستكل عند داللة ذات فركؽ كجكدك  اليندسية المفاىيـ بعض عف السادس الصؼ

 المجمكعة في أقرانيـ درجات متكسطك  التجريبية المجمكعة طالب درجات متكسط بيف (0.05
 .اليندسية لممفاىيـ البعدم البديمةالتصكرات  اختبار في الضابطة

 
 (:2013دراسة الزهراني )

 عػف البديمػة التصػكرات تعػديؿ يفػ المفيػكمي التغيػر اسػتراتيجية فاعميػةة إلػى معرفػة لدراسػىػدفت ىػذه ا
فػي المممكػة السػعكدية،  بيػا كاحتفػاظيـ المتكسػط الثػاني الصػؼ طػالب لػدل النحكيػة المفػاىيـ بعػض

 فاعميػػػة لمعرفػػػةمحتػػػكل لممػػػادة كاعػػػداد اختبػػػار تشخيصػػػي  تحميػػػؿكلتحقيػػؽ أىػػػداؼ ىػػػذه الدراسػػػة تػػػـ 
، كتـ تطبيؽ المعدلة النحكية بالمفاىيـ االحتفاظ كفي البديمة التصكرات تعديؿ في المقترحة االستراتيجية

، كأظيرت النتػائ  طالبنا( 255متكسط حيث بم  عددىـ )الدراسة عمى عينة مف طالب الصؼ الثاني ال
 التجريبيػةلمجمكعػة ا درجػات متكسػطي بػيف( 0.05) داللػة مسػتكل عنػد إحصػائياا دالػة فػركؽ كجػكد

 ،المرفكعػات ،األفعػاؿ  ،األسػما(مفػاىيـ عػف البديمػة التصػكرات لتعػديؿ مالبعػد االختبػار فػي كالضػابطة
 المقترحػة االسػتراتيجية فاعميػة يعنػي مػا ،التجريبيػة مكعػةلمجا الالصػ )التكابػع ت،ركرالمجا المنصكبات

 .التصكرات تعديؿ في
 

 (:2012دراسة الديب )
 لممفاىيـ البديمة التصكرات تعديؿ في المعرفة ما كرا  استراتيجيات فاعمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 اختيار تـ حيث التجريبي شبو  المني الباحث اتبع كقد األساسي التاسع الصؼ طالب لدل العممية
ا، طالب (60) عددىا بم  االعدادية المغازم ذككر مدرسة في التاسع الصؼ طالب مف الدراسة عينة

 النتائ  أظيرت كقد لممعمـ، كدليؿ البديمة التصكرات تشخيص اختبار اعدادتـ  الدراسة أىداؼ لتحقيؽ
 .األساسي التاسع الصؼ طالب لدل البديمة كراتالتص تعديؿ في المعرفة ما كرا  استراتيجيات فاعمية

 
 : ,Dikmenli)5101) دراسة دكمنمي

 المعممػيف فػي الطمبػة لػدل البيكلكجيػة لممفػاىيـ الخاطئػة التصػكرات عػف إلى الكشؼ ىذه الدراسة ىدفت
 ىي ةالثاني كاالداة الرسكمات :األكلي الدراسة األداة أىداؼ لتحقيؽ الباحث أداتيف استخدـ حيث تركيا،
جامعػة  فػي التربيػة كميػة طمبػة مػف كطالبػة طالبػان  (124) مػف الدراسػة عينػة الشخصػية كتككنػت المقابمػة
 يتعمػؽ فيمػا كبيػرة مشػاكؿ مػف سمسػة النتػائ  أظيػرت كقػد ، (Selcuk University)تركيػا فػي سػمجكؽ

 ف االنقسػاـمػ بػدال المنصػؼ االنقسػاـ مػع أساسػا المشػاكؿ ىػذه كتػرتبط الخاليػا، انقسػاـ مفػاىيـ مػف
 فيمػا التػي تتطمػب الظػكاىر تفسػير فػي كصػعكبات الخاليػا انقسػاـ عمميػة مراحػؿ بػيف كالخمػط المتساكم

 .الخاليا انقساـ لمفاىيـ جيدا
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 (:5112دراسة ضهير )
 البديمةالتصكرات  عالج في التكليدم التعمـ استراتيجية استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 المني  الباحث طبؽ حيث بغزة، األساسي الثامف الصؼ طالب لدل اضيةالري المفاىيـ لبعض

 الباحث أعد كقد، األساسي الثامف الصؼ طالب مف ان بطال( 72) مف تككنت عينة عمى التجريبي
 استراتيجية فاعمية الدراسة نتائ  أظيرت كقد الرياضية، لممفاىيـ البديمة التصكرات تشخيص اختبار
 مستكل عف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد تكجد حيث الثامف الصؼ طالب لدل التكليدم التعمـ
 اختبار في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في الطالب درجات متكسط بيف (α≤  0.05) الداللة

 .البديمة التصكرات تشخيص
 

 (:5112دراسة أبو سعدة )
 التصكرات تعديؿ في الممارسةك  التدريب بنمط برنام  استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 التجريبي المني  الباحث اتبع كلقد، بغزة التاسع الصؼ طالب لدل التكنكلكجية المفاىيـ لبعض البديمة
 األساسية خمؼ صالح مدرسة في األساسي التاسع الصؼ طالب مف عينة الدراسة اختيار تـ حيث
 المفاىيـ لمعرفة المحتكل تحميؿ أداة دادبزع الباحث كقاـ ،طالبا( 71) مف الدراسة عينة تككنت كقد

 كجكد الدراسة كأظيرت المحكسب، البرنام  كأيضا البديمة التصكرات كاختبار الكحدة في المتضمنة
 .التجريبية المجمكعة لصالا الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة بيف احصائية داللة ذات فركؽ

 
 (:5112دراسة األسمر )

 كاتجاىاتيـ العممية لممفاىيـ البديمة التصكرات تعديؿ في التعمـ دكرة أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 في السادس الصؼ طالب مف الدراسة عينة اختيار تـ حيث ،غزةفي  السادس الصؼ لطالب نحكىا
 اعداد تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،طالبان ( 67) عددىا بم  "ب" االبتدائية حافظ مصطفى ذككر مدرسة
 أظيرت كقد .لممعمـ كدليؿ العممية المفاىيـ نحك االتجاه كمقياس البديمة التصكرات لتشخيص باراخت

 درجات متكسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد النتائ 
 يبيةالتجر  المجمكعة لصالا البديمة التصكرات اختبار في كالضابطة التجريبية المجمكعة في الطالب

 الطالب استجابات متكسطات بيف( α ≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدك 
 المجمكعة لصالا العممية المفاىيـ نحك االتجاه مقياس في كالضابطة التجريبية المجمكعة في

 .التجريبية
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 (:5112راسة الغميظ )د
 عشػرم الحػاد الصػؼ طمبػة لػدل الفيزيائيػة مفػاىيـلم البديمػة التصػكرات معرفػة إلػى الدراسػة ىػذه ىػدفت

 الصػؼ طالبػات مػف عشػكائية بصػكرةالدراسػة  عينػة اختيػار تػـ حيػث ،المػادة نحػك باالتجػاه كعالقتيػا
 التصػكرات تشػخيص اختبػار الباحثة أعدت الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ ،غزة شماؿ بمدارس عشر الحادم
 اكتسػاب مسػتكل أف النتػائ  أسػفرت كقػد ،ـ الفيزيائيػةاتجاىػاتيـ نحػك المفػاىي لقيػاس كمقيػاس البديمػة
 أف(، ك α = 0.05) مسػتكل الداللػة عنػد%  80المطمػكب المسػتكل دكف الطمبػة لػدل الفيزيائيػة المفاىيـ
 0.05) الداللػة مسػتكل عند%  80المطمكب المستكل دكف الفيزيائية المفاىيـ نحك الطمبة اتجاه مستكل

= α إحصػائية داللػة مسػتكل عنػد حصػائيةإ داللػة ذات فػركؽ كجػكد(، ك (0.05 = α )التصػكرات  فػي
 داللػة مسػتكل عنػد إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد عػدـ، ك لمجػنس تعػزل الفيزيائيػة لممفػاىيـ البديمػة

 عالقػة كجػكد عػدـ، ك لمجػنس تعػزل الفيزيائيػة المفػاىيـ نحػك الطمبػة اتجػاه فػي (α = 0.05) إحصػائية
 الحادم الصؼ طمبة لدل الفيزيا  نحك االتجاه كمستكل البديمة لتصكراتا مستكل مف كؿ بيف ارتباطية
 .عشر

 
 (:5112دراسة المولو )

 لممفاىيـ البديمة التصكرات تعديؿ في المتعددة الكسائؿ استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 طالبات مف سةالدرا عينة اختيار كتـ ،األساسي السادس الصؼ طالبات لدل التكنكلكجية العممية
 الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ، طالبة (130) كعددىـ غزةفي  )ب( الزيتكف مدرسة في السادس الصؼ
 نتائ  أظيرت كقد، المحتكل تحميؿ كأداة معمـ كدليؿ البديمة التصكرات تشخيص اختبار الباحثة أعدت
 التجريبية المجمكعةك  الضابطة المجمكعة درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة
 منخفضات الطالبات مجمكعات بيف البديمة التصكرات في فركؽ كجكدك ، التجريبية المجمكعة لصالا

 .المتعددة الكسائؿ استخداـ إلى ليعز  التحصيؿ كمرتفعات التحصيؿ
 

 (:5112دراسة أحمد )
 لتصػكراتا لتعػديؿ مػكـالع تػدريس فػي البنػائي بػايبي نمػكذج اسػتخداـ أثر فةمعر  إلى الدراسة ىذه ىدفت
 ،(حياتنػا فػي الصػكت) كحػدة فػي االعػدادم األكؿ الصػؼ طػالب لػدل العمميػة المفػاىيـ لػبعض البديمػة
 فػي الصكت كحدة في العممية المفاىيـ لبعض البديمة لمتصكرات تشخيصي اختبار بزعداد الباحث كقاـ

 األكؿ الصػؼ طالبػات لػدل األساسػية العمػـ عمميػات لقيػاس اختبػار الباحػث اسػتخدـ كمػا حياتنػا،
 نتػائ  أظيػرت كقػد ( تمميػذة بكاليػة صػكر بسػمطنة عمػاف،60كتككنػت عينػة الدراسػة مػف ) االعػدادم
 نمػكذج باسػتخداـ تػدرس التػي التجريبيػة المجمكعػة لصػالا إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد الدراسػة
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 المجمكعػة لصػالا حصػائيةإ داللػة ذات فػركؽ كجػكد، ك البديمػة التصػكرات اختبػار فػي البنػائي بػايبي
 .البعدم العمـ عمميات اختبار في التجريبية

 

 (:5112دراسة البمبيسي )
 البديمةالتصكرات  تعديؿ في المتناقضات استراتيجيات استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 طالبات مف الدراسة عينة اختيار تـ قد، ك األساسي العاشر الصؼ طالبات لدل العممية المفاىيـ لبعض
 اختبار الباحثة أعدت كقد ،طالبة( 72) عددىا كبم  الثانكية الصباح األحمد مدرسة في العاشر الصؼ

 إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ النتائ  أظيرت كلقد لممعمـ، كدليؿ البديمة لتصكرات تشخيصي
 كالمجمكعة ريبيةالتج المجمكعة طالبات درجات متكسطي بيف( α ≤ 0.05)  الداللة مستكل عند

 الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد، ك البعدم البديمة التصكرات اختبار في الضابطة
(0.05 ≥ α) المنخفض التحصيمي المستكل ذكات التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطي بيف 

 .البعدم البديمة التصكرات اختبار في الضابطة المجمكعة في كقريناتيف
 

 (:5112ة )ب  م  دراسة ط  
 لػبعض البديمػةالتصػكرات  تصػحيا فػي المعرفػي الصػراع خػرائط فاعميػة إلػى معرفػة الدراسػة ىػذه ىدفت

 الشغؿ عف دراسية كحدات ثالث في الثانكم األكؿ الصؼ طالب لدل الفيزيائية المسائؿ كحؿ المفاىيـ
 البديمةالتصكرات  لتحديد اختبار :كىما تيفداا الباحث استخدـ كقد ية،ائالكيرب كالطاقةالحرارية  كالطاقة
 (69) مػف الدراسػة عينػة كتككنت ،الفيزيائية المسائؿ حؿ كاختبار الثالث الكحدات في العممية لممفاىيـ
 مػف العديػد كجػكد الدراسػة نتػائ  أظيػرت كقػد، بيمبيػؿ بمدرسػة الثػانكم األكؿ الصػؼ طػالب مػف طالبػان 

 ذات فػركؽ كجػكد، ك  البديمػةالتصػكرات  تحديػد اختبػار فػي يزيائيػةالف المفػاىيـ حػكؿ البديمػة التصػكرات
 اختبػار فػي الضػابطة كالمجمكعػة التجريبيػة المجمكعػة طػالب درجػات متكسػطي بػيف إحصػائية داللػة
 .التجريبية المجمكعة لصالا البديمة التصكرات تحديد

 
 (:Kruger, Fleige & Riemeient, 2006كروكر وآخرون ) دراسة
الخميػة،  النمػك كانقسػاـ مكضػكع فػي الطػالب لػدل شػيكعا المفػاىيـ أكثر عمى التعرؼ إلى سةالدرا ىدفت
 أسػئمة اسػتخدمت ، كلتحقيػؽ أىػداؼ ىػذه الدراسػةألمانيػافػي  التاسػع الصػؼ طػالب عمػى أجريػت حيػث
 الخاليػا انقسػاـ ككصػؼ الخاليػا، انقسػاـ بأنػو النمػك فيـ أكثرىـ أف كقد كجد كرسكمات، كمفتكحة مغمقة

 الخاطئػة، التصػكرات تغييػر بيػدؼ سػاعة لمػدة الطػالب مػف مجمكعػة ثـ درسػت عددىا في الزيادة أنوب
 أف لدييـ كاضحان  كأصبا الطالب أدا  فتحسف قطعتيف، إلى شيككالتة قطعة المناقشة ككسر خالؿ مف
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 النمػك كاف حجمػان، أصػغر الناتجػة الخاليا ألف الحجـ في زيادة دكف العدد في زيادة إلى االنقساـ يؤدم
 .الخاليا كحجـ عدد في زيادة ينت  عف

 
 (:5112دراسة الفالح )

 كتعديؿ العالقات إدراؾ عمى القدرة تنمية في المفاىيـ خرائط فاعمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 الثاني الصؼ طالبات لدل العمـك مادة مف األجساـ كتكازف الحركة كحدة في الخاطئة التصكرات

التصكرات  اختبار إعداد تـ حيث التجريبي شبو المني  الباحث كاستخدـ الرياض نةمديط في متكس
 أظيرت كلقد، طالبة (130) مف الدراسة عينة كتككنت المفاىيـ بيف العالقات إدراؾ كاختبار البديمة
 في يـالمفاى خرائط كفاعمية العالقات إدراؾ عمى القدرة تنمية في المفاىيـ خرائط فاعمية الدراسة نتائ 
 .العمـك مادة في الخاطئة التصكرات تعديؿ

 
 (:5112دراسة الرفيدي )

 المفاىيـ عف البديمة التصكرات تعديؿ في التشبييات استخداـ فاعمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
محافظة في  االبتدائي السادس الصؼ طالب لدل) حكلنا مف المكاد( كحدة في المتضمنة العممية
 طالبان ( 60) مف مككنة عينة عمى الدراسة كطبقت التجريبي شبو المني  الدراسة دمتكاستخ ،القنفذة
 عف البديمة التصكرات تشخيص اختبار بزعداد الباحث كقاـ ،االبتدائي السادس الصؼ طالب مف

 العممية المفاىيـ عف البديمة التصكرات مف العديد كجكد النتائ  أظيرت كلقد العممية، المفاىيـ
 فاعمية الدراسة أثبتت،ك  الدراسة مجمكعتي طالب بيف )حكلنا مف المكاد (كحدة في المتضمنة
 .العممية المفاىيـ عف البديمة التصكرات تعديؿ في التشبييات استراتيجية

 
 :(Taber, 2003) تابر دراسة
 كلكـك قانكف األيكنية، الطاقة مفاىيـ حكؿ الطالب لدل الخاطئ الفيـ تشخيص إلىالدراسة  ىذه ىدفت
 تشخيصػي اختبػار الباحػث أعػد كقػد التحميمػي الكصػفي المػني  الدراسػة كاسػتخدمت الطاقػة حفػظ كمبػدأ
 فػي كيميػا  تخصػص مػف طالبػان ( 334) مككنػة عينػة عمػى الدراسػة بتطبيػؽ قػاـ حيػث المفػاىيـ لػبعض

 .بالطال لدل بديمة مفاىيـ كجكد عف النتائ  أظيرت كلقد مدارس، معظميا بريطانية مؤسسة( 17)
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.2
 

بعد استعراض الدراسات كالبحكث التي ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك تبيف 
 لمباحثة اآلتي:

 
في عممية التعميـ مف استراتيجيةك شكؿ البيت الدائرمك  اتمعبي التي الفاعميةأشارت ىذه الدراسات إلى 

كذلؾ زيادة  ،التفكير بأشكالو )البصرم، كالمنظكمي، كاالبداعي( لدل المتعمميفخالؿ تنمية كتحفيز 
الكحمكت )كسيط ك أىمية دكر المعمـ في ىذه الطريقة كميسر كمحفز كمرشد ك  ،دافعيتيـ نحك التعمـ

 .((McCartney & Samsonov, 2001ارتني كسامسكنكؼ )ك ؾامك  ،(2011الجنيا )ك  ،(2012)
 

فقد  تعميمية.عدة مكاد انو يمكف تطبيؽ ىذه االستراتيجية عمى  التي تـ االشارة ليات أثبتت الدراساك كما 
دراسة المعشي  دكر استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك في رفع التحصيؿ كما كرد فيبينت بعضيا 

( كدراسة 2011) ( كدراسة الشمرم2014زيداف )ك  ( كدراسة ابراىيـ2015شحاتو )دراسة ك  (2015)
 & Orak)( كدراسة أكراؾ كآخركف2005( كدراسة المزركع )2011الجنيا )دراسة ك  (2011) أمير

Ermish & Yeshilyurt & Keser, 2010)  ( كدراسة كارد كليWard & Lee, 2006 كدراسة )
في مينا  (، كدكرىا في تنمية كاكتساب المفاىيـ كما كردHakney & Ward, 2002ىاكني ككارد )

(، كدكرىا في تنمية ميارات التفكير البصرم كما في دراسة 2011الشباني )كدراسة خمؼ ك ( 2013)
 .(2012الكحمكت )

 
تمعػب  اسػتراتيجية كشػكؿ البيػت الػدائرمكفػي أف التػي تػـ االشػارة ليػا اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسػات 

ف استخالصػيا مػف ، كتؤكػد عمػى أىميػة ربػط المعمكمػات التػي يمكػفػي عمميتػي التعمػيـ كالػتعمـ ميمػان دكرا 
خطػػػأ المحتػػػكل الدراسػػػي بعضػػػيا بػػػبعض لبنػػػا  قاعػػػدة معرفيػػػة صػػػمبة، ككنيػػػا تقمػػػؿ مػػػف عػػػدد المفػػػاىيـ ال

 .، كتشجيع المتعمـ عمى الثقة بالنفس)البديمة(
 

شػكؿ البيػت كأثػر اسػتراتيجية ة سػابقان فػي محاكلتيػا لمعرفػة كتتميػز ىػذه الدراسػة عػف الدراسػات المعركضػ
فػػػي كحػػػدة كالمػػػادةك مػػػف كتػػػاب العمػػػكـ العامػػػة لمصػػػؼ الخػػػامس  التصػػػكرات البديمػػػةفػػػي معالجػػػة  كالػػػدائرم
 .الجز  الثاني – األساسي

 
تحتػػاج إلػػى ربػػط  بأنيػػا تناكلػػت كحػػدة دراسػػية تحتػػكم عمػػى مفػػاىيـ مجػػردةأيضػػان تتميػػز ىػػذه الدراسػػة كمػػا 

 .بالصكر الحسية لممساىمة في االحتفاظ بالمفيكـ لمدة أطكؿ
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 لثالفصل الثا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واالجراءات الطريقة
 

 مقدمة:
 
الباحثػػة فػػي تطبيػػؽ دراسػػتيا كالتػػي تصػػؼ فييػػا مػػني   يػػاتتبعاتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ الخطػػة العمميػػة التػػي ي

، كطػػػػرؽ التأكػػػػد مػػػػف صػػػػدقيا كثباتيػػػػا، كالمعالجػػػػات ا حصػػػػائية فػػػػي تحميػػػػؿ البيانػػػػات كعينتيػػػػاالدراسػػػػة 
 كالكصكؿ إلى النتائ .

 
 منهج الدراسة: 1.3

 
التصػػميـ شػػبو التجريبػػي لمكشػػؼ عػػف أثػػر اسػػتخداـ المػػني  التجريبػػي ك ذه الدراسػػة الباحثػػة فػػي ىػػ اعتمػػدت

، كذلػػؾ نظػػران لمالئمتػػو فػػي كحػػدة كالمػػادةكمعالجػػة التصػػكرات البديمػػة اسػػتراتيجية شػػكؿ البيػػت الػػدائرم فػػي 
 ألغراض الدراسة.

 
 تصميم الدراسة: 2.3

 
ىما اناث، كمجمكعتيف ضابطتيف: احدىما ذككر، كاألخرل إامؿ البحث مجمكعتيف تجريبيتيف: احدتشا

تـ تدريس المجمكعتيف التجريبيتيف بطريقة شكؿ البيت الدائرم، كالمجمكعتيف ك ذككر، كاألخرل إناث، 
المجمكعات الضابطة كالتجريبية الختبار  في الطمبة. كتقدـ جميع االعتياديةالضابطتيف بالطريقة 
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ما بيف مكعدم االختباريف. كيمكف تكضيا تصميـ ( يك 22بفاصؿ ) (بعدم – قبمي) التصكرات البديمة
 :يأتي الدراسة كما

O2  - O1 :: CM 

O2  × O1 :: EM 

O2 - O1 :: CF 

O2 × O1 :: EF 

 
O1التصكرات البديمةختبار : القياس القبمي ال  
O2 التصكرات البديمةختبار ال: القياس البعدم  
 : المعالجة×
 : بدكف معالجة-

CM :ضابطة ذككر 
EM: ريبية ذككرتج 
CFضابطة إناث : 
EFتجريبية إناث : 
 

 مجتمع الدراسة: 3.3
 
كف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي الممتحقيف في المدارس الحككمية التابعة تك  

 ان طالب (1548ـ، كالبال  عددىـ ) 2016 \ 2015ي لمديرية تربية ضكاحي القدس، لمعاـ الدراس
 .كطالبة

 
 اسة:عينة الدر  4.3

 
كطالبػػة، مػػكزعيف فػػي أربػػع شػػعب مػػف  ( طالبػػان 116) عينػػة قصػػدية لمدراسػػة بمػػ  عػػددىا الباحثػػة اختػػارت

ديػػس األساسػػية العميػػا لمبنػػيف: كاحػػدة  أبػػكشػػعب الصػػؼ الخػػامس األساسػػي، شػػعبتيف مػػف مدرسػػة ذكػػكر 
( 23دىػػا )، كاألخػػرل تمثػػؿ مجمكعػػة تجريبيػػة عػػدد أفراطالبػػان  (23تمثػػؿ مجمكعػػة ضػػابطة عػػدد أفرادىػػا )
ديػػس الثانكيػػة لمبنػػات:  ( شػػعب، كشػػعبتيف مػػف مدرسػػة بنػػات أبػػك4طالبػػا تػػـ تعيينيمػػا عشػػكائيا مػػف بػػيف )

( طالبػة، كاألخػرل تمثػؿ مجمكعػة تجريبيػة عػدد أفرادىػا 35كاحدة تمثػؿ مجمكعػة ضػابطة عػدد أفرادىػا )
 ( شعب.4( طالبة تـ تعينيما عشكائيا مف بيف )35)
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 ـ كالمعممػةكمكافقػة المعمػ ،المدرسػتيفتعاكف إدارتي كذلؾ لبطريقة قصدية  معممةكال المعمـكقد تـ اختيار 
في كؿ مدرسػة  كجكد شعبتيف أك أكثر، ك كشكؿ البيت الدائرمككاستعدادىـ لمتطبيؽ باستخداـ استراتيجية 

 كككف المعمـ كالمعممة مؤىالف جامعيان في تخصص العمكـ كىما مف ذكم ،المعممةيدرسيا نفس المعمـ ك 
ديػػس  كىػػي مدرسػػة ذكػػكر أبػػك المدرسػػتيفدرس فػػي إحػػدل تػػمعممػػة الباحثػػة  كػػكفك  الخبػػرة فػػي التػػدريس،

 .األساسية العميا
 

 المادة التعميمية 5.3
 

 إعداد المادة التعميمية )دليل المعمم( وفق استراتيجية "شكل البيت الدائري": 1.5.3
 

كالمػػادةك مػػػف كتػػػاب العمػػكـ العامػػػة لمصػػػؼ  دلػػيالن يكضػػػا كيفيػػػة تػػدريس الكحػػػدة الخامسػػػة اعػػدت الباحثػػػة
(. 1ممحػػػػؽ )الثػػػاني، كفقػػػان السػػػتراتيجية كشػػػػكؿ البيػػػت الػػػدائرمك  الدراسػػػػي الفصػػػؿ –الخػػػامس األساسػػػي 

 :اآلتيةكاتبعت الباحثة الخطكات 
االطػػالع عمػػى منيػػاج العمػػكـ العامػػة لمصػػؼ الخػػامس األساسػػي المطبػػؽ فػػي فمسػػطيف لمعػػاـ الدراسػػي  -
 .2جز   –( 2016/  2015)
 (.2ممحؽ )لكحدة الخامسة كالمادةك التي تحتكم عمى أربعة دركس اتحميؿ محتكل  -
تػػـ بنػػا  الػػدليؿ مػػف عػػدد مػػف الػػدركس التػػي تغطػػي كحػػدة كالمػػادةك بحيػػث يشػػتمؿ كػػؿ درس منيػػا عمػػى  -

 أىداؼ كاضحة، كخط سير يكضا مسار الدرس.
 
(، 3ممحػؽ )ذكم الخبػرة كاالختصػاص  عرضت الباحثة دليػؿ المعمػـ عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف مػفك 

دلت فػي ضػك  مالحظػات المحكمػيف  بدا  الرأم في مدل مناسبتيا لمغرض الذم أعدت مػف أجمػو، كع ػ
 حتى أ خرجت بصكرتيا النيائية.

 
 :أداة تحميل المحتوى لتحديد المفاهيم العممية المتضمنة في الوحدة 2.5.3

 
ىيـ العمميػػة المتضػػمنة فػػي كحػػدة كالمػػادةك مػػف كتػػاب العمػػـك تيػػدؼ أداة تحميػػؿ المحتػػكل إلػػى تحديػػد المفػػا

الجػػز  الثػػاني لمصػػؼ الخػػامس األساسػػي كتتكػػكف األداة مػػف اسػػتمارة يحػػدد بيػػا كػػؿ مػػف فئػػات  –العامػػة 
 التحميؿ ككحدات التحميؿ.

 
 



41 
 

 مككنات أداة تحميؿ المحتكل:
الداللػػة المفظيػػػة( عريػػؼ ا جرائػػػي )المفػػاىيـ العمميػػػة فػػي كحػػدة كالمػػػادة، كالت اشػػتممت أداة التحميػػؿ عمػػػى:

، كاليػػػػدؼ مػػػػف التحميػػػػؿ، كعينػػػػة التحميػػػػؿ، ككحػػػػدة التحميػػػػؿ، كفئػػػػات التحميػػػػؿ، كضػػػػكابط عمميػػػػة لممفػػػػاىيـ
 التحميؿ.

اختيرت عينة التحميؿ مف محتكل منياج العمـك العامة لمصؼ الخامس األساسي بطريقة قصدية، كىي ك 
التغيػػرات التػػي تحػػدث ، المخػػاليط، أنػػكاع المػػادةىػػي ركس دأربعػػة ، كتشػػتمؿ الكحػػدة عمػػى كالمػػادةككحػػدة 

 .فصؿ المكاد، ك عمى المكاد
 

مف كتاب  كالمادةككاممة التي تحتكييا دركس كحدة الالباحثة الفقرة  اختارتكلتحديد كحدة التسجيؿ، 
 العمـك لمصؼ الخامس األساسي ككحدة تحميؿ، تعتمد عمييا الباحثة في رصد فئات التحميؿ.

 
اعتماد الفقرة )التي تظير فييا فئات التحميؿ( ككحدة  تـفي ىذه الدراسة د فئات التحميؿ، كلتحدي

 لمتسجيؿ.
ال شؾ في أف كضع ضكابط معينة ككاضحة لمتحميؿ يؤدم إلى تحديد دقيؽ ضكابط عممية التحميؿ، 

كفي ضك  ذلؾ لمعبارات كالفئات المستيدفة مف التحميؿ، كذلؾ يؤدم إلى ارتفاع نسبة ثبات التحميؿ، 
، األنشطة، ك اليكامشعمى يشتمؿ التحميؿ أف   أثنا  عممية التحميؿ لتاليةفقد راعت الدراسة الضكابط ا

 الرسـك التكضيحية.، ك األسئمة التككينية كالختامية، كاستبعدت الجداكؿك 
 
دراسة عمى التي اتبعتيا في ىذه ال( 2في )ممحؽ  كمابصكرتيا االكلية التحميؿ آليات الباحثة  عرضتو

كذلؾ  بدا  رأييـ حكؿ التعريفات (، 3ممحؽ )لمعمميف في ىذا المجاؿ مشرفي العمكـ كبعض ا
، االجرائية لممفاىيـ العممية، كمدل شمكلية فئات التحميؿ كعينتو ككحدتو، كدقة ضكابط عممية التحميؿ

 قترحاتيـكم يـئالتعديالت الالزمة حسب آرا اجريتذلؾ ، كفي ضك  (5الصكرة األكلية )ممحؽ 
 .(4ممحؽ ) كاخراجيا في صكرتيا النيائية

الباحثة تحميؿ المحتكل لمكحدة الدراسية األكلى مف كتاب العمكـ الجز  الثاني )المادة( لممرة  أجرتو
كبعض المعمميف  األكلى )بيف شخصي( ثـ استعانت الباحثة بمشرفي العمكـ في مديرية ضكاحي القدس

 كل مرة أخرل )ضمف شخصي(.لتحميؿ المحت ذكم الخبرة

 تحميؿ محتكل عبر األفراد :1.3جدكؿ 

تحميؿ  التحميؿ عبر األفراد
 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ بتحميؿ  أ

 0.94 2 30 32 30 المفاىيـ الناتجة
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  =كابا  امؿمع

ليا الباحثة كقد نت  عف ( كىي نسبة تطمئف 0.94بم  ) كاباأف معامؿ ( 1.3)يتضا مف الجدكؿ 
 ( يكضا قائمة المفاىيـ الجديدة.6كالممحؽ )( مفيكمان عمميان 30تحميؿ كحدة كالمادةك )

 
 أدوات الدراسة: 6.3

 
 ،ختبػػار التصػػكرات البديمػػةاتػػـ اسػػتخداـ  الػػرئيس لتحقيػػؽ اليػػدؼ مػػف ىػػذه الدراسػػة كلإلجابػػة عػػف سػػؤاليا

 بقت عمييـ أداة الدراسة.لذيف ط  مع طمبة الصؼ الخامس ا بعديةمقابمة كاجرا  
 

 كفيما يمي كصؼ ليذه األدكات:
 

 اختبار التصورات البديمة: حيث قامت الباحثة ببناء أداة االختبار حسب االجراءات اآلتية: 1.6.3

حممت الباحثة محتكل المادة التعميمية المتمثمة في الفصؿ الدراسي الثاني مف الكحدة الخامسة مف  -
امة، كالتي بعنكاف )كالمادةك ضمف جدكليف، الجدكؿ األكؿ: تمثؿ مجاالت األىداؼ مقرر العمكـ الع

كمستكياتيا، كالجدكؿ الثاني: يكضا الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالتعميمات كالنظريات المتضمنة 
 .(لمجممةالبنا  المعرفي في المادة التعميمية المراد تدريسيا كذلؾ حسب 

( طالبػػان كطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ السػػادس الػػذيف أنيػػكا دراسػػة 30مػػة مػػع )قامػػت الباحثػػة بػػزجرا  مقاب -
كتمثمػت المقابمػة بطػرح سػؤاؿ مفتػكح عمػى ، قبؿ البد  بالتجربة بشكؿ فردمالكحدة مكضكع الدراسة، 

حػكؿ  كنيػاالمػراد الكشػؼ عػف التصػك ر أك التصػكرات البديمػة التػي يحممالطمبة حكؿ المفيـك العممػي 
 عػػػف إجػػػابتيـتـ اسػػػتقباؿ كيػػػ ـ،كاسػػػتنتاجاتي ـتفسػػػيراتي يػػػذكركاأف  مػػػف الطمبػػػةمػػػب كي ط ،ىػػػذا المفيػػػكـ

لتضػػمينيا  يػاكنصػػد التصػكرات البديمػة التػي يحممت ر  ،كبتحميػؿ تمػؾ التفسػيرات كاالسػتنتاجات ،السػؤاؿ
 (.6في بنكد اسئمة اختبار التصكرات البديمة )الممحؽ 

لحصػػػص لمػػػدركس المتضػػػمنة فػػػي المػػػادة أعػػػدت الباحثػػػة جػػػدكؿ مكاصػػػفات باالعتمػػػاد عمػػػى عػػػدد ا -
ممحػؽ ) التعميمية كنسبة األىداؼ المعرفية ضمف مستكياتيا حسب تصنيؼ بمػـك لألىػداؼ المعرفيػة

7.) 
( ( فقرة تمثؿ أسئمة مكضكعية )اختيار مف متعػدد20عد االختبار بصكرتو األكلية كالذم يتضمف )أ   -

 .(8 ممحؽ) حيث تضمنت كؿ فقرة أربعة بدائؿ
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 طالب خمسة ألكؿ الزمف حساب تـ حيث دقيقة( 60) ىك االختبار ألدا  المناسب لزمفا أف كجد -
 .الزمف متكسط حساب تـ ثـ االختبار أنيكا طالب خمسة كآخر االختبار أنيكا

( 40) إلػى أدنػى كحػد درجػة صػفر مػف ككؿ االختبار عمى العالمات قيمة تتراكحتصحيا االختبار  -
 إجابػة أجابػت إذا الكاحػد لمسػؤاؿ درجتػيف عمػى الطالػب/ة يحصؿ/تحصػؿ بحيػث أعمػى، كحػد رجةد

 األكؿ الشؽ عمى صحيحة إجابة ت/أجاب إذا أما الثاني كالشؽ األكؿ الشؽ مف كؿ عمى صحيحة
 إجابػة أجابػت إذا أمػا فقػط، كاحػدة درجػة عمػى تحصػؿ/فيحصػؿ الثػاني الشػؽ عمػى خاطئػة اجابػةك 

 إذا ككػذلؾ درجػة، أم/ يأخػذ  ذتأخػ ال الثاني الشؽ عمى صحيحة كاجابة األكؿ الشؽ عمى خاطئة
 العممػي المفيػكـ االختبػار مف األكؿ الشؽ يحدد حيث الشقيف مف كؿ عمى خاطئة إجابة ت/أجاب
 الثػاني الشػؽ أمػا كبيػرة، أىميػة الشػؽ ىػذا يكتسػب لػذا صػحيحة بصػكرة ة/لمطالػب سػابوتاك المػراد
 .ليذا المفيكـ الختيارا سبب فيعطي

% كمحؾ لمحكـ عمى أف ىناؾ تحسف في ادراؾ المفيـك الكارد فػي 30عتماد نسبة قامت الباحثة با -
 (.2009  ضيير، 2008االسمر، اختبار التصكرات البديمة )

 
 قامت الباحثة باعتماد صدؽ كثبات االختبار ككاف ىذا كاآلتي: -
 

 :االختبارصدق  1.1.6.3
 

داة التحميؿ عمى لجنة مف المحكميف الباحثة أ عرضتتـ اعتماد الصدؽ الظاىرم لالختبار، حيث 
لمعمميف المتميزيف في المككنة مف بعض المختصيف في جامعة القدس كمف مشرفي العمكـ كبعض ا

 :اآلتية، كقد تـ تحكيـ االختبار كفؽ المعايير (3عشرة كما في )ممحؽ كالبال  عددىـ  ،ىذا المجاؿ
 
 يتضمنو. انتما  كؿ فقرة في االختبار مع مستكل اليدؼ الذم -
 ارتباط الفقرة لمحتكل المعرفة لممادة التعميمية المقصكدة. -
كضػػكح الفقػػرات مػػف حيػػث الصػػياغة كالمغػػة كبالتػػالي الكضػػكح فػػي تحديػػد المجػػاؿ المعرفػػي السػػتجابة  -

 الطمبة.
 مالئمة فقرات االختبار مع المستكل العمرم كالمعرفي لطمبة الصؼ الخامس األساسي. -
كػيـ كالكصػكؿ إلػى صػكرتيا الالزمة حسب آرا  كمقترحات السادة أعضػا  لجنػة التح تعديالتالاجرا   -

 .(9ممحؽ ) النيائية
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 :االختبارثبات . 2.1.6.3
 

تـ مف مجتمع الدراسة كخارج عينتيا. كقد  ان ( طالب22ط بؽ االختبار عمى عينة استطالعية مككنة مف )
أسػبكعيف مػف العينػة االسػتطالعية نفسػيا بعػد مضػي عشػكائيان، ثػـ أعيػد تطبيػؽ االختبػار عمػى  اختيارىـ

(، test-retestقػػة إعػػادة االختبػػار )يتطبيقػػو المػػرة االكلػػى، كمػػف ثػػـ تػػـ التحقػػؽ مػػف ثبػػات االختبػػار بطر 
لفقػػرات  كتػػـ احتسػػاب معامػػؿ الصػػعكبة عتبػػاره مقبػػكال لمثػػؿ ىػػذه الدراسػػات.( كيمكػػف ا0.88حيػػث بمػػ  )
( ككػػػذلؾ احتسػػػاب معامػػػؿ التمييػػػز كتراكحػػػت القػػػيـ بػػػيف 0.72 - 0.27كتراكحػػػت القػػػيـ بػػػيف ) االختبػػػار

 .(299: 1999)عكدة،  قيـ مقبكلة ليذا النكع مف البحكثال، كجميع (10 ممحؽ) (0.90 – 0.36)
 

 التجربة: بعد إجراءمقابمة لطمبة الصف الخامس ال  2.6.3
 

( مػػػف طمبػػػة المجمكعػػػة 10) ثػػػة بعػػػد االنتيػػػا  مػػػف أدا  التجربػػػة، بأخػػػذ عينػػػة عشػػػكائية تضػػػـقامػػػت الباح
نػػػاث( اسػػػتخداـ  آرائيػػػـ حػػػكؿعمػػػييـ، لمعرفػػػة  أسػػػئمة مفتكحػػػةكطػػػرح بشػػػكؿ فػػػردم،  التجريبيػػػة )ذكػػػكر كا 

في دعـ نتائ  يـ ، كاستعانت الباحثة بنتائ  تحميؿ اجابات(11)الممحؽ  كشكؿ البيت الدائرمكستراتيجية ا
 .الدراسة

 
 إجراءات الدراسة: 7.3

 
 الدراسة: لتالية مف أجؿ تنفيذتـ اتباع ا جرا ات ا

المتعمقػة بمكضػكع الدراسػة بيػدؼ العربية كاالجنبيػة االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة  -
 االستفادة منو في تصميـ المادة التعميمية كبنا  أدكات الدراسة.

لتػػػكافر كيػػػة تنفيػػػذ الدراسػػػة فػػػي مدرسػػػة ذكػػػكر أبػػػكديس األساسػػػية العميػػػا كمدرسػػػة بنػػػات أبػػػكديس الثان -
 ، ككزارة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي، كأخػػذ مكافقػػة مػػف مػػدرا  المػػدارسالشػػركط الصػػحيحة لتنفيػػذ الدراسػػة

 .(12)الممحؽ 
 الجز  الثاني كىي كالمادةك. -اختيار الكحدة األكلى مف كتاب العمـك العامة  -
 اختيار العينة بطريقة قصدية كتعيينيا )تجريبية كضابطة( بطريقة عشكائية. -
( حصػػػة أثنػػػا  تػػػدريس كحػػػدة 24( طالبػػػا كطالبػػػة بمعػػػدؿ )116عينػػػة الدراسػػػة المككنػػػة مػػػف )تحديػػػد  -

 باستخداـ استراتيجية شكؿ البيت الدائرم. كالمادةك
 تػـك  كالمػادةكإعػداد دليػؿ لكحػدة با ضػافة إلػى  ،التصػكرات البديمػةإعداد أدكات الدراسػة كىػك اختبػار  -

 .التصكرات البديمةمعالجة تيجية شكؿ البيت الدائرم في التركيز مف خاللو عمى استخداـ استرا
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 عرض أدكات الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم االختصاص في أساليب التدريس. -
تدريب المعمـ كالمعممة عمى تطبيؽ الدراسة مف خالؿ سمسمة مف المقا ات معيما، ثـ جرل التشاكر  -

 لباحثة لتنفيذ الدراسة.مع المعمـ ك المعممة حكؿ الخطة التي كضعتيا ا
عمى شػعب المجمػكعتيف )الضػابطة كالتجريبيػة( قبػؿ البػد  بتطبيػؽ  التصكرات البديمةتطبيؽ اختبار  -

 المعالجة التجريبية.
بداية الفصؿ الثػاني لمعػاـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة الدراسة في المجمكعتيف )الضابطة كالتجريبية(  -

 .بيع( أسا4ـ كلمدة ) 2016 / 2015الدراسي 
اسػػتخداـ اسػػتراتيجية كشػػكؿ البيػػت الػػدائرمك فػػي )أثنػػا ، كغمػػؽ( الحصػػة لكػػؿ مفيػػـك كارد فػػي كحػػدة  -

الدراسة كفي نياية كؿ درس يقكـ المعمـ بمساعدة الطمبة بجمع القطاعات الدائرية في قطػاع دائػرم 
 كاحد لتشكيؿ المفاىيـ الكاردة في الدرس.

مػى طمبػة المجمػكعتيف )الضػابطة كالتجريبيػة( بعػد انتيػا  البعػدم ع التصكرات البديمةتطبيؽ اختبار  -
 الدراسة التجريبية.

 مقابمػػة لطمبػػة الصػػؼ الخػػامس المجمكعػػة التجريبيػػة )ذكػػكر، إنػػاث( بعػػد االنتيػػا  مػػف التجربػػة إجػػرا  -
 .لمعرفة آرائيـ حكؿ استخداـ استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك

 لنتائ .جمع البيانات كمعالجتيا إحصائيا الستخراج ا -
 عرض النتائ  كمناقشتيا كتفسيرىا ككضع التكصيات. -
 

 متغيرات الدراسة: 8.3
 

 المتغيرات المستقمة: 1.8.3
 االعتيادية(.كالطريقة شكؿ البيت الدائرم، استراتيجية طريقة التدريس: كليا مستكياف ) -1
 أنثى(.ك )ذكر  الجنس كلو مستكياف -2
 

 المتغيرات التابعة وتشتمل: 2.8.3
 .الجة التصكرات البديمةمع
 

 المعالجة اإلحصائية: 9.3
 
ادخاليػػػا فػػػي ك  تػػػـ رصػػػدىاجمػػػع البيانػػػات، ك ك التحقػػػؽ مػػػف فركضػػػيا تػػػـ لإلجابػػػة عػػػف أسػػػئمة الدراسػػػة  -

 (.SPSS) خدـ برنام  الحـز ا حصائية لمعمكـ االجتماعيةاستتـ الحاسكب اآللي ك 
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ريػػػة لعالمػػػات مجمػػػكعتي الدراسػػػة )التجريبيػػػة سػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياتحاتػػػـ  -
 .التصكرات البديمةكالضابطة( عمى اختبار 

لتصػكرات افي اختبار  الطمبة( لمقارنة متكسطات أدا  ANCOVAاستخداـ تحميؿ التغاير الثنائي )كتـ 
 .كلفحص الفرضياتالبديمة 

 تـ احتساب التكرارات لممفاىيـ البديمة في كحدة المادة. -
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 فصل الرابعال

 نتائج الدراسة

 
صػػمت إلييػا الدراسػػة كالتػػي ىػػدفت إلػى معرفػػة أثػػر اسػػتراتيجية يتنػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عرضػا لمنتػػائ  التػػي تك 

س األساسػي مكشكؿ البيت الدائرمك في معالجػة التصػكرات البديمػة فػي كحػدة كالمػادةك لطمبػة الصػؼ الخػا
كمػػا إذا كػػاف األثػػر يختمػػؼ بػػاختالؼ جػػنس الطمبػػة، فػػي مػػادة العمػػكـ العامػػة مقارنػػة بالطريقػػة التقميديػػة. 

كبعػػػد تطبيػػػؽ إجػػػرا ات الدراسػػػة كجمػػػع بياناتيػػػا، اسػػػتخدمت الباحثػػػة التحمػػػيالت الكصػػػفية كاالسػػػتداللية 
 لمنتائ . ان المطمكبة، كفيما يمي عرض

 
 الدراسةالنتائ  المتعمقة با جابة عف سؤاؿ   1.4
 

ي معالجػة التصػكرات البديمػة فػي كحػدة كالمػادةك، كىػؿ يختمػؼ ما أثر استراتيجية كشػكؿ البيػت الػدائرمك فػ
 ىذا األثر باختالؼ الجنس كالطريقة كالتفاعؿ بينيما؟
 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية اآلتية:

 
الطمبػة عالمػات  اتبػيف متكسػط (α ≤ 0...) ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة

تعػػزل إلػػى طريقػػة التػػدريس اختبػػار معالجػػة التصػػكرات البديمػػة  بطة كالتجريبيػػة فػػيفػػي المجمػػكعتيف الضػػا
 كالجنس كالتفاعؿ بينيما.
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لعالمػػات الطمبػػة فػػي الفرضػػية، حسػػبت المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة  لمتحقػػؽ مػػف صػػحة
كعة مم المجحسب متغير في مادة العمـك  المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار التصكرات البديمة

 .(2.4، 1.4) دكليفكالجنس، ككانت النتائ  كما في الج
 

 اختبار التصكرات البديمةفي لعالمات الطمبة : المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 1.4جدكؿ 
 حسب المجمكعة.

 
 العالمة البعدية العالمة القبمية  العدد المجمكعة

 الضابطة
 17.879 7.845 المتكسط الحسابي 58

 6.066 2.715 االنحراؼ المعيارم

 التجريبية
 21.621 7.120 المتكسط الحسابي 58

 6.723 3.034 االنحراؼ المعيارم

 المجمكع
 19.75 7.48 المتكسط الحسابي 116

 6.399 2.9 االنحراؼ المعيارم
 

 مبة في اختبار التصكرات البديمةلعالمات الط: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 2.4جدكؿ 
 حسب الجنس.

 
 العالمة البعدية العالمة القبمية  العدد المجمكعة

 ذككر
 23.065 7.609 المتكسط الحسابي 46

 6.751 2.923 االنحراؼ المعيارم

 إناث
 17.571 7.4 المتكسط الحسابي 70

 5.092 2.885 االنحراؼ المعيارم

 المجمكع
 19.75 7.483 ابيالمتكسط الحس 116

 6.399 2.902 االنحراؼ المعيارم
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لعالمػػػات كجػػػكد فػػػركؽ ظػػػاىرة فػػػي المتكسػػػطات الحسػػػابية ( 2.4كالجػػػدكؿ )( 1.4يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ )
بػػػيف مجمػػػكعتي الدراسػػػة )الضػػػابطة كالتجريبيػػػة( الطمبػػػة فػػػي اختبػػػار التصػػػكرات البديمػػػة فػػػي مػػػادة العمػػػـك 

 كالجنس. طريقة التدريسمتغيرم حسب 
 
لعالمػػػات الطمبػػػة فػػػي اختبػػػار لمعرفػػػة مػػػا اذا كانػػػت ىػػػذه الفػػػركؽ الظاىريػػػة فػػػي المتكسػػػطات الحسػػػابية ك 

 ( استتتت تحل ل التتتتر ا   تتتت   α ≤ 0...ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل الداللػػػػة )التصػػػػكرات البديمػػػػة 

 (.4.3( وك وت ا ى  ئج كم  في ا جحول )ANCOVA) ا مص حب

 

لعالمػات الطمبػة فػي المجمػكعتيف ( ANCOVA)ا مصت حب ا   ت    : و ت ئج ات ات ت ل التر 4.3جحول 
وا  ف عتر  وا مجمىعت  حستب ا جتى الضابطة كالتجريبية في اختبار التصكرات البديمة فػي مػادة العمػـك 

 بلىهم .

 

درجة  مجمكعة المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متكسط مجمكعة 
 المربعات

 مستكل الداللة قيمة )ؼ(
 المحسكبة

 0.003 9.025 261.035 1 261.035 قبمي
 *0.001 27.786 803.654 1 803.658 الجنس

 *0.001 17.347 501.727 1 501.732 المجمكعة

 0.483 0.495 14.317 1 14.312 المجمكعة*الجنس
   28.923 111 3210.468 الخطأ
    115 4791.205 المجمكع

  (α ≤ 0...*دالة عند مستكل الداللة )
 

( كىػػػػػي أقػػػػػؿ مػػػػػف مسػػػػػتكل الداللػػػػػة 0.001( أف مسػػػػػتكل الداللػػػػػة المحسػػػػػكبة )3.4كؿ )يتبػػػػػيف مػػػػػف جػػػػػد
أم انػػػو تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة  االحصػػػائية كعميػػػو يػػػتـ رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية المتعمقػػػة بمتغيػػػر الجػػػنس،

 إحصائيا في العالمات بيف الذككر كا ناث.
 

لعالمػػات الطمبػػة فػػي لمع دلػػة يبػػيف المتكسػػطات الحسػػابية ا (4.4ف الجػػدكؿ )زكلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ فػػ
 حسب الجنس. اختبار التصكرات البديمة
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 حسب الجنس. لمتغير التصكرات البديمةلة كاألخطا  المعيارية د: المتكسطات الحسابية المع  4.4جدكؿ 
 

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي الجنس
 0.793 22.999 ذكر
 0.643 17.615 أنثى

 
مػػف المتكسػػط أعمػػى  ( كىػػك22.999يسػػاكم ) لمػػذككرأف المتكسػػط المعػػدؿ ( 4.4يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ )

 .الذككر أف الفركؽ لصالا ى( مما يدؿ عم17.615كالذم يساكم )لإلناث  المعدؿ
 

لمفرؽ بيف متكسطي طمبة المجمكعة التجريبية ( أف قيمة )ؼ( المحسكبة 3.4كما كيالحظ مف الجدكؿ )
مػػف  أقػػؿكىػػذه القيمػػة ( 0.001ف مسػػتكل الداللػػة يسػػاكم )( كأ17.347كالمجمكعػػة الضػػابطة تسػػاكم )

ىعتت  طاات  كتتر مته ا مجم عالمتت  ( أي أن هىت   فتت وا ةا ت  ئحصتت ئل  بتله α ≤ 0...مسػتكل الداللػة )

( يبػيف المتكسػطات الحسػابية المعدلػة 5.4مصدر الفػركؽ فػأف الجػدكؿ ) ا  ج  ال  وا ض بط ، و مع ف 
 حسب المجمكعة. صكرات البديمةعالمات الطمبة في اختبار التلقياس 

 
حسػػػػب  التصػػػػكرات البديمػػػػةلػػػػة كاالخطػػػػا  المعياريػػػػة لمتغيػػػػر : المتكسػػػػطات الحسػػػػابية المعد  5.4جػػػػدكؿ 

 المجمكعة.
 

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المجمكعة
 0.723 22.443 التجريبية
 0.724 18.171 الضابطة

 
مػف  أكبػر ( كىػك22.443مجمكعػة التجريبيػة كىػك )( أف المتكسػط المعػدؿ لم5.4)كيالحظ مػف الجػدكؿ 

الفػػػركؽ مكجػػػكدة (. ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف 18.171المتكسػػػط المعػػػدؿ لممجمكعػػػة الضػػػابطة كالػػػذم قيمتػػػو )
 لصالا المجمكعة التجريبية.
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 :المجمكعةك  الجنسلتفاعؿ بيف ا
 

( 0.495ىػػػي ) أف قيمػػػة )ؼ( لمتفاعػػػؿ بػػػيف المجمكعػػػة كالجػػػنس نالحػػػظ ،(3.4بػػػالعكدة إلػػػى الجػػػدكؿ )
كجػػد أنػػو ال ي( أم α ≤ 0.05مػػف مسػػتكل الداللػػة ) أكبػػرىػػي قيمػػة ( ك 0.483كمسػػتكل الداللػػة يسػػاكم )

 أثر لمتفاعؿ بيف المجمكعة كالجنس.
 

: المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطا  المعيارية لمتغير التصكرات البديمة حسب التفاعػؿ 6.4جدكؿ 
 بيف الجنس كالطريقة.

 
 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي كعةالمجم الجنس
 ذككر

 التجريبية
20.501 1.121 

 0.915 15.841 إناث
 ذككر

 الضابطة
25.497 1.122 

 0.918 19.389 إناث
 

 معالجة التصورات البديمة: 2.4
 

تصػػكرات البديمػػة فػػي كحػػدة كالمػػادةك، بيػػت الػػدائرمك فػػي معالجػػة الالكلمتعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتراتيجية كشػػكؿ 
بعػد التجريػب، كمنػو  امت الباحثة بحساب نسػب شػيكع التصػكرات البديمػة قبػؿ التجريػب كنسػب شػيكعياق

، كالجػػػدكؿ سػػػؤاؿ اختبػػار التصػػػكرات البديمػػةنسػػػبة التحسػػف بنػػػا  عمػػى عػػػدـ االجابػػة عمػػػى شػػقي حسػػاب 
 ( يكضا ذلؾ.7.4)
 

 .نسب شيكع التصكرات البديمة قبؿ كبعد التجريب كنسبة التحسف: 7.4جدكؿ 
 

ا
ؤاؿ
لس

 

 المفيـك

 المجمكعة التجريبية ذككر
نسبة 
 التحسف
% 

 المجمكعة التجريبية إناث
نسبة 
 التحسف
% 

نسػػػػػػبة الشػػػػػػيكع 
 قبػػػػػؿ التجريػػػػػب

% 

بعػد نسبة الشيكع 
 % التجريب

نسػػػبة الشػػػيكع 
 قبػػؿ التجريػػب

% 

نسػػػػػبة الشػػػػػيكع 
 بعػػػػد التجريػػػػب

% 
المركب )اتحاد  1

 عنصريف(
*82.6 ***39.1 43.5 *65.7 **47.1 18.6 

 21.4 58.6** 80.0* 50.0 39.1*** 89.1* الحالة الغازية 2



51 
 

 34.3 57.1** 91.4* 36.9 34.8*** 71.7* العنصر 3
 38.5 48.6** 87.1* 43.5 39.1*** 82.6* التغير الكيميائي 4
 28.6 64.3* 92.9* 54.3 37.0*** 91.3* عممية التقطير 5
 20.0 58.6** 78.6* 30.4 34.8*** 65.2* عنصر االكسجيف 6
 34.3 50.0** 84.3* 52.2 30.4*** 82.6* التحميؿ الكيربائي 7
مركب )اتحاد مركب  8

 44.2 42.9** 87.1* 54.3 34.8*** 89.1* كعنصر(

المحمكؿ الغير  9
 المائي

*73.9 ***37.0 36.9 *84.3 **55.7 28.6 

 34.3 50.0** 84.3* 60.9 30.4*** 91.3* الصدأ 10
 41.4 44.3** 85.7* 52.2 26.1**** 78.3* المذيب 11
 45.7 44.3** 90.0* 41.3 32.6*** 73.9* الذرة 12
 24.3 60.0** 84.3* 56.5 26.1**** 82.6* المخمكط 13
 41.4 44.3** 85.7* 67.4 23.9**** 91.3* الترشيا 14
 20 61.4* 81.4* 37 30.4*** 67.4* خميط متجانس 15
 34.3 55.7** 90.0* 30.4 50.0** 80.4* السبائؾ 16
 32.9 50.0** 82.9* 30.5 47.8** 78.3* خكاص المخمكط 17
 34.3 57.1** 91.4* 10.8 43.5** 54.3** فصؿ المخاليط 18
 18.5 52.9** 71.4* 47.8 37.0*** 84.8* المجير االلكتركني 19
 38.6 45.7** 84.3* 41.3 45.7** 87.0* التغير الطبيعي 20
 

عدد تكرار نسب الشيكع لكؿ مستكل مف المستكيات التػي تػـ تصػنيؼ شػيكع التصػكرات البديمػة  كلمقارنة
، كقػد اعتمػدت الباحثػة فييا، قامػت الباحثػة بحسػاب عػدد تكػرار نسػب الشػيكع لكػؿ مسػتكل بعػد التجريػب

، ك)**( لتصكرات ذات شيكع متكسط، ك)***( لتصكرات ذات  )*( لتصكرات ذات مستكل شيكع عاؿل
( 8.4، كالجػػدكؿ )(2013)العفيفػػي،  مػػنخفض جػػدان  مػػنخفض، ك)****( لتصػػكرات ذات شػػيكعشػػيكع 

 يكضا ذلؾ.
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 : نسب الشيكع في مستكيات التصكرات البديمة كالنسبة المئكية ليا قبؿ كبعد التجريب.8.4جدكؿ 
 

نسبة  المستكيات
 الشيكع

 إناث ذككر
 جريببعد الت قبؿ التجريب بعد التجريب قبؿ التجريب

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
تكػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 
نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 الشيكع

% لتكرار 
التصكرات 

 البديمة

عدد 
تكرار 
نسب 
 الشيكع 

% لتكرار 
التصكرات 

 البديمة

عدد 
تكرار 
نسب 
 الشيكع 

% لتكرار 
التصكرات 

 البديمة

عدد 
تكرار 
نسب 
 الشيكع 

% لتكرار 
التصكرات 

 البديمة

أعمى مف  شيكع عاؿل 
60% 

19 95% - - 20 100% 2 10% 

-40 سطشيكع متك 
60% 

1 5% 4 20% - - 18 90% 

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكع 
 منخفض

30-
40% 

- - 13 65% - - - - 

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكع 
 منخفض جدان 

أقؿ مف 
30% 

- - 3 15% - - - - 

 
نػػػاث( كلتحديػػػد التصػػػكرات البديمػػػة لػػػدل أفػػػراد العينػػػة ، قامػػػت الباحثػػػة برصػػػد التصػػػكرات البديمػػػة )ذكػػػكر كا 

بػػػة عمػػػى البػػدائؿ المتاحػػػة فػػػي اختبػػػار التصػػػكرات لمفػػاىيـ كحػػػدة كالمػػػادةك مػػػف خػػالؿ تحديػػػد إجابػػػات الطم
%( فػػأكثر مػػف إجمػػالي العينػػة، كذلػػؾ لمتأكػػد مػػف أف التصػػكر البػػديؿ 30البديمػػة كالتػػي تػػـ تكرارىػػا لػػدل )

ناث( لدل الطمبة ممتمؾ   كرة حقيقية كبعيدان عف العشكائية.بص)ذككر كا 
 
 مفػاىيـ حػكؿ ذككرمػف الػؿ التجريػب قبػالتجريبيػة  البحػث عينػة طمبػةلػدل  البديمػة التصػكرات  حصػا ك 

 االختيارية البدائؿ مف بديؿ لكؿ المئكية كالنسب التكرارات حسبت شيكعنا، أكثرىا كحصر ،كالمادةك كحدة
أك المفردة التي تقيس المفيـك فػي  (، كتـ اعطا  رمز * لمتصكر الصحيا9.4) الجدكؿ في ذلؾ كبياف

 .اختبار التصكرات البديمة
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النسػػب المئكيػػة لتكػػرارات البػػدائؿ االختياريػػة ألسػػئمة اختبػػار التصػػكرات البديمػػة لػػدل عينػػة : 9.4جػػدكؿ 
 .ذككر قبؿ التجريبال مف الدراسة التجريبية

 

ؤاؿ
الس

 

 المفيـك
 البدائؿ االختيارية الختيار المفيـك )التصكر البديؿ(

 بدكف اجابة 4 3 2 1
 % لتكرارا % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

المركب )اتحاد  1
 عنصريف(

12 52.2 7* 30.4 2 8.6 0 0 2 8.6 

 4.3 1 8.6 2 17.3 4 43.5 10 26.1 *6 الحالة الغازية 2
 8.6 2 21.7 5 17.3 4 21.7 *5 30.4 7 العنصر 3
 4.3 1 13.3 3 39.1 *9 21.7 5 21.7 5 التغير الكيميائي 4
 0 0 13.0 3 21.7 5 26.1 *6 39.1 9 عممية التقطير 5
 4.3 1 0 0 47.8 11 21.7 5 26.1 *6 عنصر االكسجيف 6
 0 0 17.3 4 21.7 5 43.5 *10 17.3 4 التحميؿ الكيربائي 7
مركب )اتحاد  8

 مركب كعنصر(
4 17.3 7 30.4 8* 34.8 3 13.0 1 4.3 

المحمكؿ الغير  9
 المائي

6* 26.1 7 30.4 8 34.8 1 4.3 1 4.3 

 0 0 17.3 *4 26.1 6 26.1 6 30.4 7 الصدأ 10
 0 0 4.3 *1 34.8 8 21.7 5 39.1 9 المذيب 11
 4.3 1 9.6 2 43.5 *10 21.7 5 21.7 5 الذرة 12
 0 0 0 0 21.7 5 65.2 *15 13.0 3 المخمكط 13
 4.3 1 21.7 5 21.7 *5 26.1 6 26.1 6 الترشيا 14
 0 0 9.6 2 0 0 43.5 *10 47.8 11 خميط متجانس 15
 4.3 1 4.3 1 34.8 8 26.1 *6 30.4 7 سبائؾال 16
 0 0 21.7 *5 47.8 11 21.7 5 8.6 2 خكاص المخمكط 17
 8.6 2 4.3 1 30.4 7 39.1 *9 17.3 4 فصؿ المخاليط 18
المجير  19

 االلكتركني
3 13.0 4 17.3 9* 39.1 7 30.7 0 0 

 0 0 17.3 4 43.5 10 21.7 5 17.3 *4 التغير الطبيعي 20
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التصػػكرات البديمػػة لػػدل عينػػة النسػػب المئكيػػة لتكػػرارات البػػدائؿ االختياريػػة ألسػػئمة اختبػػار : 10.4كؿ جػػد
 .بعد التجريب التجريبية ذككر الدراسة

 

ؤاؿ
الس

 

 المفيـك
 البدائؿ االختيارية الختيار المفيـك )التصكر البديؿ(

 بدكف اجابة 4 3 2 1
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

المركب )اتحاد  1
 عنصريف(

0 0 21* 91.3 1 4.3 1 4.3 0 0 

 0 0 0 0 4.3 1 17.3 4 78.2 *18 الحالة الغازية 2
 0 0 0 0 8.6 2 78.2 *18 13.3 3 العنصر 3
 0 0 17.3 4 78.2 *18 4.3 1 0 0 التغير الكيميائي 4
 0 0 17.3 4 4.3 1 60.9 *14 17.3 4 عممية التقطير 5
 0 0 0 0 52.2 12 4.3 1 43.5 *10 عنصر االكسجيف 6
 8.6 2 0 0 4.3 1 78.2 *18 8.6 2 التحميؿ الكيربائي 7
مركب )اتحاد  8

 مركب كعنصر(
1 4.3 5 21.7 12* 52.2 3 13.0 2 8.6 

المحمكؿ الغير  9
 المائي

17* 73.9 5 21.7 0 0 1 4.3 0 0 

 0 0 43.5 *10 26.1 6 4.3 1 26.1 6 الصدأ 10
 0 0 52.2 *12 17.3 4 30.4 7 0 0 المذيب 11
 0 0 8.6 2 65.2 *15 13.0 3 13.0 3 الذرة 12
 0 0 4.3 1 21.7 5 56.5 *13 17.3 4 المخمكط 13
 0 0 8.6 2 60.9 *14 13.0 3 17.3 4 الترشيا 14
 4.3 1 4.3 1 13.0 3 69.5 *16 8.6 2 خميط متجانس 15
 4.3 1 17.3 4 8.6 2 52.2 *12 17.3 4 السبائؾ 16
17 

 خكاص المخمكط
1 4.3 5 21.7 6 26.1 8* 34.8 3 13.

0 
 8.6 2 8.6 2 26.1 6 47.8 *11 8.6 2 فصؿ المخاليط 18
المجير  19

 االلكتركني
4 17.3 1 4.3 15* 65.2 2 8.6 1 4.3 

 8.6 2 13.0 3 17.3 4 4.3 1 56.5 *13 التغير الطبيعي 20
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تبػػػايف نسػػػبة ىػػػؤال  الطػػػالب فػػػي اختيػػػار  (10.4)ك (9.4) يفجػػػدكلالة فػػػي يتضػػػا مػػػف النتػػػائ  المرفقػػػك 
 طالب المجمكعة التجريبيةيتبيف كجكد تصكرات بديمة عند ك كما  البدائؿ الصحيحة مف سؤاؿ إلى آخر،

مف خالؿ نسبة شيكع تمؾ األفكار مػف سػؤاؿ إلػى آخػر كمػف بػديؿ آلخػر مػف البػدائؿ  قبؿ كبعد التجريب
 .تحمؿ أفكاران بديمةاالختيارية التي 

 
النسػػب المئكيػػة لتكػػرارات البػػدائؿ االختياريػػة ألسػػئمة اختبػػار التصػػكرات البديمػػة لػػدل عينػػة : 11.4جػػدكؿ 

 .قبؿ التجريب ناثمف ا الدراسة التجريبية 
 

ؤاؿ
الس

 

 المفيـك
 البدائؿ االختيارية الختيار المفيـك )التصكر البديؿ(

 بدكف اجابة 4 3 2 1
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

المركب )اتحاد  1
 عنصريف(

8 22.9 19* 54.3 5 14.3 2 5.7 1 2.9 

 5.7 2 17.1 6 22.9 8 42.9 15 11.4 *4 الحالة الغازية 2
 0 0 17.1 6 11.4 4 34.3 *12 37.1 13 العنصر 3
التغير  4

 الكيميائي
0 0 6 17.1 12* 34.3 15 42.9 2 5.7 

 2.9 1 8.6 3 20 7 51.4 *18 17.1 6 عممية التقطير 5
عنصر  6

 االكسجيف
3* 8.6 3 14.3 26 74.3 3 8.6 0 0 

التحميؿ  7
 الكيربائي

9 25.7 8* 22.9 5 14.3 11 31.4 2 5.7 

مركب )اتحاد  8
مركب 

 كعنصر(

2 5.7 10 28.6 8* 22.9 12 34.3 3 8.6 

المحمكؿ الغير  9
 المائي

8* 22.9 4 11.4 6 17.1 16 45.7 1 2.9 

 5.7 2 22.9 *8 31.4 11 17.1 6 22.9 8 الصدأ 10
 11.4 4 17.1 *6 20 7 17.1 6 5.7 2 المذيب 11
 5.7 2 22.9 8 34.3 *12 11.4 4 25.7 9 الذرة 12
 5.7 2 22.9 8 34.3 12 37.1 *13 0 0 المخمكط 13
 11.4 4 14.3 5 20 *7 28.6 10 25.7 9 الترشيا 14
 0 0 11.4 4 5.7 2 40 *14 42.9 15 خميط متجانس 15
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 11.4 4 8.6 3 28.6 10 22.9 *8 28.6 10 السبائؾ 16
خكاص  17

 المخمكط
7 20 9 15.7 8 22.9 3* 8.6 8 22.9 

 8.6 3 17.1 6 25.7 9 28.6 *10 20 7 فصؿ المخاليط 18
المجير  19

 االلكتركني
7 20 8 22.9 10* 28.6 7 20 3 8.6 

 8.6 3 5.7 2 34.3 12 25.7 9 25.7 *9 ير الطبيعيالتغ 20
 

: النسػػب المئكيػػة لتكػػرارات البػػدائؿ االختياريػػة ألسػػئمة اختبػػار التصػػكرات البديمػػة لػػدل عينػػة 12.4جػػدكؿ 
 .ناث بعد التجريبمف ا الدراسة التجريبية 

 

ؤاؿ
الس

 

 المفيـك
 البدائؿ االختيارية الختيار المفيـك )التصكر البديؿ(

 بدكف اجابة 4 3 2 1
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

المركب )اتحاد  1
 عنصريف(

11 31.4 17* 48.6 2 5.7 2 5.7 3 8.6 

.17 6 17.1 6 37.1 13 17.1 *6 الحالة الغازية 2
1 

4 11.4 

.17 6 25.7 9 34.3 *12 22.9 8 العنصر 3
1 

0 0 

4 
 التغير الكيميائي

4 11.4 6 17.1 21* 60 4 11.
4 

0 0 

5 
 عممية التقطير

2 5.7 22* 62.9 4 11.4 5 14.
3 

2 5.7 

عنصر  6
 االكسجيف

6* 17.1 1 2.9 23 65.7 2 5.7 3 8.6 

التحميؿ  7
 الكيربائي

11 31.4 13* 37.1 6 17.1 4 11.
4 

1 2.9 

مركب )اتحاد  8
 مركب كعنصر(

10 28.6 4 11.4 19* 54.3 2 5.7 0 0 

الغير المحمكؿ  9
 المائي

10* 28.6 7 20 6 17.1 8 22.
9 

4 11.4 

.22 *8 17.1 6 14.3 5 40 14 الصدأ 10
9 

2 5.7 
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.14 *5 37.1 13 22.9 8 22.9 8 المذيب 11
3 

1 2.9 

.11 4 28.6 *10 22.9 8 25.7 9 الذرة 12
4 

4 11.4 

 11.4 4 8.6 3 22.9 8 34.3 *12 22.9 8 المخمكط 13
.14 5 42.9 *15 17.1 6 11.4 4 الترشيا 14

3 
5 14.3 

15 
 خميط متجانس

10 28.6 11* 31.4 8 22.9 4 11.
4 

2 5.7 

.14 5 28.6 10 31.4 *11 17.1 6 السبائؾ 16
3 

3 8.6 

 2.9 1 20 *7 20 7 31.4 11 25.7 9 خكاص المخمكط 17
 14.3 5 5.7 2 20 7 34.3 *12 25.7 9 فصؿ المخاليط 18
19 
 

المجير 
 االلكتركني

6 17.1 13 37.1 8* 22.9 3 8.6 5 14.3 

 11.4 4 8.6 3 22.9 8 25.7 9 31.4 *11 التغير الطبيعي 20
 

الطالبػات فػي اختيػار اسػتجابة ( تبايف نسػبة 12.4( ك)11.4كيتضا مف النتائ  المرفقة في الجدكليف )
مكعػػػة البػػػدائؿ الصػػػحيحة مػػػف سػػػؤاؿ إلػػػى آخػػػر، كمػػػا كيتبػػػيف كجػػػكد تصػػػكرات بديمػػػة عنػػػد طالبػػػات المج

التجريبية قبؿ كبعد التجريب مف خالؿ نسبة شيكع تمؾ األفكار مف سؤاؿ إلى آخر كمف بديؿ آلخر مف 
 البدائؿ االختيارية التي تحمؿ أفكاران بديمة.

 
ناث( الذيف أجابكا عمى البديؿ الصحيا، أف ىناؾ  كقد الحظت الباحثة أف معظـ عينة الدراسة )ذككر كا 

 ( يكضا عدد ىؤال  الطمبة:13.4يمكا المفيـك كالجدكؿ )نسبة منيـ لـ يككنكا قد ف
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نػػاث( الػػذيف أجػػابكا إجابػػة صػػحيحة كمػػازاؿ بعضػػيـ 13.4جػػدكؿ  ال : عينػػة الدراسػػة التجريبيػػة )ذكػػكر كا 
. إدراؾيمتمؾ   لممفيـك

 

ؤاؿ
الس

 

 المفيـك

االختيار الذم 
يقيس الفيـ 
الصحيا 
 لممفيـك

 إناث ذككر
عدد المجيبكف 

 ككؿ
د الطالب عد

الذيف ما زالكا 
فيـ اليمتمككف 
 لممفيـكالبديؿ 

عدد المجيبات 
 ككؿ

عدد الطالبات 
المكاتي ما زلف 

الفيـ يمتمكف 
 لممفيـك البديؿ

 5 17 12 21 2 المركب )اتحاد عنصريف( 1
 1 6 10 18 1 الحالة الغازية 2
 5 12 8 18 2 العنصر 3
 11 21 10 18 3 التغير الكيميائي 4
 15 22 3 14 2 ية التقطيرعمم 5
 0 6 0 10 1 عنصر االكسجيف 6
 0 6 7 18 2 التحميؿ الكيربائي 7
 0 13 1 12 3 مركب )اتحاد مركب كعنصر( 8
 11 19 6 17 1 المحمكؿ الغير المائي 9
 0 8 0 10 4 الصدأ 10
 0 5 0 12 4 المذيب 11
 0 4 0 15 3 الذرة 12
 7 12 1 13 2 المخمكط 13
 1 15 1 14 3 شياالتر  14
 0 11 4 16 2 خميط متجانس 15
 2 11 6 12 2 السبائؾ 16
 0 7 1 8 4 خكاص المخمكط 17
 6 12 5 11 2 فصؿ المخاليط 18
 2 8 3 15 3 المجير االلكتركني 19
 1 11 2 13 1 التغير الطبيعي 20
 

نػػاث(أمػػا نكعيػػة التصػػكرات البديمػػة المكتشػػفة عنػػد عينػػة  زف الباحثػػة قػػد فػػبعػػد التجريػػب  الدراسػػة )ذكػػكر كا 
المفيػػـك الػػكارد فػػي اسػػئمة اختبػػار  إدراؾلمحكػػـ عمػػى أف ىنػػاؾ تحسػػف فػػي % كأسػػاس 30اعتمػػدت نسػػبة 

عنػػػػد  %30التصػػػػكرات البديمػػػػة كفيمػػػػا يمػػػػي التصػػػػكرات البديمػػػػة لممفػػػػاىيـ التػػػػي حصػػػػمت عمػػػػى أقػػػػؿ مػػػػف 
 :ناثمف ا المجمكعة التجريبية 

 دؿ عمى مفيـك الحالة الغازية.جزئيات الما  اختفت بعد التسخيف ي 
 .االكسجيف ىك خميط مف الغازات مككنا الغالؼ الجكم 
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 .المحمكؿ المائي ىك أف المذاب يذكب في المذيب فيظير كمادة كاحدة 
 . ينشأ الصدأ عف تعرضو لبخار الما 
  عنػػد إذابػػة كميػػة قميمػػة مػػف مركبػػات الكمػػكر فػػي مػػا  البركػػة، فػػزف المػػا  يمثػػؿ المػػذيب الف كػػكف

 لكمكر ذاب في الما .ا
 .الذرة مادة نقية تتككف مف نكع كاحد مف الذرات 
  المخمػػكط يمكػػف فصػػؿ مككناتػػو بطػػرؽ عػػدة كذلػػؾ ألنػػو يتكػػكف مػػف اتحػػاد نػػكعيف أك أكثػػر مػػف

 الذرات.
  المجير االلكتركني يستخدـ في رؤية الذرة ألنو يستخدـ لفحص االشيا  دقيقة الحجـ كقد تصؿ

 نصؼ مميكف مرة. قكة التكبير إلى أكثر مف
 

ذككر مػف الػ% عنػد المجمكعػة التجريبيػة 30أما التصكرات البديمة لممفاىيـ التػي حصػمت عمػى أقػؿ مػف 
فمػػـ تجػػد الباحثػػة تصػػكرات بديمػػة، كلكنيػػا الحظػػت أف ىنػػاؾ مفيػػـك المخمػػكط كانػػت نسػػبتو المئكيػػة فػػي 

 .المجمكعة التجريبية قبؿ التجريب أعمى مف نسبتو المئكية بعد التجريب
 

ناث(: 3.4.1  مقابمة طمبة الصف الخامس المجموعة التجريبية )ذكور وا 
 

ناث( مف الصؼ الخامس األساسي بعد  قامت الباحثة بمقابمة فردية لطمبة المجمكعة التجريبية )ذككر كا 
إنػػاث(، كتػػـ تحديػػد  5ذكػػكر ك 5االنتيػػا  مػػف التجربػػة، حيػػث أخػػذت الباحثػػة عينػػة عشػػكائية مؤلفػػة مػػف )

مفتكحػػػة ألخػػػذ آرا  الطمبػػػة حػػػكؿ  ألسػػػئمة طػػػرح  جرائيػػػا، كاحتػػػكت المقابمػػػة عمػػػى مكػػػاف كزمػػػف مناسػػػب
تـ تحديد النسب المئكية حكؿ ىذه األسئمة استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك، كعمى ضك  اجابات الطمبة 

 لنجاعة االستراتيجية.
 

نػاث( لألسػئمة المفتكحػة 14.4جدكؿ  حػكؿ اسػتراتيجية كشػكؿ : النسب المئكية  جابات الطمبػة )ذكػكر كا 
 البيت الدائرمك في المقابمة الفردية

 
 النسبة المئكية أجكبة الطالب كالطالبات المجمكعة التجريبية السؤاؿ

مػػا رأيػػؾ/م فػػي اسػػتراتيجية شػػكؿ البيػػت 
 الدائرم؟

 لقد فرحكا بيا
 لقد تفاعمكا أثنا  العمؿ بيا

80% 
70% 

 نعـ ىؿ استمتعت/م بالعمؿ اثنا  التطبيؽ؟
 ال

90% 
10% 
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كمػػػػػػػاذا  ث/م عػػػػػػػف االسػػػػػػػتراتيجية؟دتحػػػػػػػ
 استفد/م منيا؟

اسػػػػػتراتيجية عمػػػػػى شػػػػػكؿ دائػػػػػرم المكضػػػػػكع االساسػػػػػي فػػػػػي 
الكسػػػط با ضػػػافة الػػػى مكضػػػكعيف فػػػرعييف كالمفػػػاىيـ فػػػػي 
القطاعات الدائرية مع رسـ ايقكنات اك رسكمات تمثػؿ ىػذه 

 المفاىيـ
سػػاعدتيـ عمػػى االحتفػػاظ بػػالمفيـك لمػػدة أطػػكؿ، كػػاف سػػيؿ 

 سترجاعو كحفظوا
 ساعدتيـ عمى تنمية قدراتيـ عمى الرسـ

انيػـ شػعركا اثنػػا  التطبيػؽ بػػركح الفريػؽ كانيػػـ احسػكا بػػانيـ 
 كاحد ال فرؽ بينيـ

100% 
 
 
 

80% 
 

20% 
50% 

ىػػؿ تريػػد أف تعػػاد مثػػؿ ىػػذه التجربػػة فػػي 
؟مكاد أخرل غير مادة   العمـك

 %100 نعـ

 
% تفػاعمكا اثنػا  تطبيػؽ اسػتراتيجية كشػكؿ 70أكثر مف  أف( 14.4تظير النتائ  المكضحة في جدكؿ )

 .البيت الدائرمك كاستمتعكا كاستفادكا مف ىذه التجربة في مفاىيـ القطاعات الدائرية
 

 تمخيص نتائج الدراسة كما يأتي 4.4
 

تعػػزل  كحػػدة كالمػػادةكفػػي  التصػػكرات البديمػػة عالمػػات الطمبػػة فػػي اختبػػاركجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا ل -
 الذككر. لصالاك نس لجلمتغير ا

تعػػزل  كحػػدة كالمػػادةكفػػي  التصػػكرات البديمػػةلعالمػػات الطمبػػة فػػي اختبػػار كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا  -
 لصالا المجمكعة التجريبية.ك طريقة التدريس لمتغير 

 كحػػدة كالمػػادةكفػػي  التصػػكرات البديمػػة لعالمػػات الطمبػػة فػػي اختبػػاركجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا عػػدـ  -
 .كالمجمكعة الجنس متغيرم تعزل لمتفاعؿ بيف

نػاث( بعػد اسػتخداـ  - انخفاض نسبة شيكع التصكرات البديمة عنػد طمبػة المجمكعػة التجريبيػة )ذكػكر كا 
 استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك.

عينػػػة طالبػػػات لػػػدل  العديػػػد مػػػف التصػػػكرات البديمػػػة حػػػكؿ المفػػػاىيـ الػػػكاردة فػػػي كحػػػدة كالمػػػادةككجػػػكد  -
 عنو عند الذككر.الدراسة 
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 الفصل الخامس
 

______________________________________________________________ 
 

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

ىدفت إلػى معرفػة أثػر اسػتراتيجية كشػكؿ البيػت الػدائرمك يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة لنتائ  الدراسة كالتي 
 في معالجة التصكرات البديمة في كحدة كالمادةك.

 
 بسؤال الدراسةناقشة النتائج المتعمقة م 1.5

وهل يختمف  ؟ما أثر استراتيجية "شكل البيت الدائري" في معالجة التصورات البديمة في وحدة "المادة"
 هذا األثر باختالف الجنس والطريقة والتفاعل بينهما؟

 
 عالمػاتية فػي ، كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائعالمات اختبار التصكرات البديمةأظيرت نتائ  تحميؿ 

تعزل لطريقة التدريس لصالا المجمكعة التجريبية. كفي ضك  ىػذه في اختبار التصكرات البديمة الطمبة 
 تحصػيؿحس ػف مػف النتيجة يمكف القكؿ أف استخداـ استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك فػي تػدريس العمػـك 

 الطمبة في مادة العمـك العامة.
 

ستخداـ استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك في معالجة التصكرات البديمػة قد يعكد السبب في ذلؾ إلى أف ا
تعػديؿ بنػا  المفيػكـ بصػكرة صػحيحة ك أىميتيػا فػي  عمػى ادراؾف يالمتعممػ ساعدفي مادة العمكـ العامة، 

، ممػا يسػيؿ اسػترجاعيا كتػذكرىا ـبتثبيتيػا فػي ذىػنيك ، ـالمفػاىيـ األخػرل المكجػكدة لػديي أك الغا  بعض
ؽ لػػدل المػػتعمـ فيمػػا ذك معنػػى كلػػيس مجػػرد مفػػاىيـ يحفظيػػا بشػػكؿ محػػدد كينسػػاىا بعػػد أدا  كبػػذلؾ حقػػ

خبػرات محسكسػة  ألنيػا كفػرتعمػى االحتفػاظ بالمعمكمػات لفتػرة أطػكؿ، زادت قػدرتيـ ربمػا االختبار، بؿ 
قادريف لدل الطمبة، با ضافة إلى أف الطريقة الجديدة قامت عمى تنمية ممكة الخياؿ لدييـ، مما جعميـ 
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 ،كالتعبيػر عنيػا ،كانػدماجيـ معيػا ،تجسػيدىـ لمخبػرة ،عمى ا نتاج كا بداع بشكؿ أكبر كذلؾ مػف خػالؿ
يكتسػػػب المفيػػػـك كينميػػػو بطريقػػػة صػػػحيحة  فػػػالمتعمـعػػػف طريػػػؽ الرسػػػـك كااليقكنػػػات كالرمػػػكز المختمفػػػة، 
 كبنفس الكقت يعال  التصكرات البديمة التي لديو.

 
زاد مػف انتبػاه ربمػا ، معالجػة التصػكرات البديمػةتيجية كشكؿ البيت الػدائرمك فػي كلذلؾ فاف استخداـ استرا

زالػػة ،الطمبػػة كتركيػػزىـ كذلػػؾ عػػف طريػػؽ تنظػػيـ المفػػاىيـ بشػػكؿ صػػحيا مػػا بيػػا مػػف غمػػكض كجمػػكد،  كا 
، كىػػذا يػػتال ـ كفمسػػفة مػػف فاعميػػة الػػتعمـ كتحقػػؽ تعمػػـ ذك معنػػى يزيػػدكالتفاعػػؿ معيػػا بشػػكؿ أكبػػر، ممػػا 

 .بنائي التي تقكـ عمييا استراتيجية شكؿ كالبيت الدائرمكالمدخؿ ال
 

جػػا ت ىػػذه النتيجػػة متفقػػة مػػع بعػػض الدراسػػات السػػابقة كالتػػي بحثػػت فػػي أثػػر اسػػتراتيجية كشػػكؿ البيػػت 
 ،(2015شػػحاتو ) عمػػى تحقيػػؽ فيػػـ الطػػالب لممفػػاىيـ العمميػػة كاحتفػػاظيـ بيػػا كمػػا فػػي دراسػػةالػػدائرمك 

 الطراكنػػػػة كدراسػػػػة (،2014) ابػػػػراىيـكدراسػػػػة (، 2014سػػػػة شػػػػاىيف )(، كدرا2015كدراسػػػػة المعشػػػػي )
كدراسػػة مينػػا  (،2013كدراسػػة السنكسػػي )،(2014) قاسػػـ (، كدراسػػة2014) زيػػداف (، كدراسػػة2014)
(، (Fitriyani, 2011 كدراسة فيترياني ،(2012) خميؿكدراسة  (،2012) كدراسة الكحمكت ،(2013)

 خمػػؼ كالشػػباني، كدراسػػة ((McCartney & Samsonov, 2011 مػػاؾ كػػارتني كسامسػػكنكؼكدراسػػة 
(، 2011) الجنػػياكدراسػػة  ،( (Figg & McCartney, 2011فػػ  كمػػاؾ كػػارتني كدراسػػة (،2011)

(، (Orak & Ermish & Yeshilyurt & Keser, 2010ايػػرميش كيشػػيمرت ككيػػزر أكراؾ ك كدراسػػة 
 Hakneyوواتةىػاكني ( كدراسػة 2005)(، كدراسػة المػزركع  (Ward & lee, 2006كلػيك  كدراسػة كارد

& Ward, 2002)  حيػػث أظيػػرت كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا لصػػالا المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي )
 التحصيؿ الدراسي يعزل لطريقة التدريس.

 
 كيبػػكك كيػػدككاني كركسػػماكانيكدراسػػة  (،2011) سػػة الشػػمرمكقػػد تعارضػػت نتيجػػة ىػػذه الدراسػػة مػػع درا

(Wibowo & Widowati & Rusmawati, 2011)  حيػث أظيػرت النتػائ  عػدـ كجػكد فػركؽ تعػزل إلػى
 طريقة التدريس.

كذلؾ الف الدراسة الحالية أجريت عمى طمبة الصؼ الخامس األساسي في حػيف دراسػة الشػمرم أجريػت 
كتنميػة عمميػات عمى طالب معاىد المعمميف، حيث أنيا ركزت عمػى قيػاس التحصػيؿ فػي مػادة الفيزيػا  

راسة كيبكك كيدككاني كركسماكاني فقػد يعػكد ذلػؾ االخػتالؼ إلػى اخػتالؼ أدكات القيػاس مػف العمـ. أما د
 حيث انيا ركزت عمى قياس التحصيؿ المعرفي كميارات االبداع.
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ككمػػا أظيػػرت النتػػائ  كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي عالمػػات اختبػػار التصػػكرات البديمػػة بػػيف الػػذككر 
قد يعكد السبب في ذلؾ إلى أف ميؿ ك كانت النتائ  لصالا الذككر،  لجنس، كقدلمتغير اكا ناث، تعزل 

جػػارب كالمعػػب أكثػػر ممػػا لػػدل ا نػػاث، كأف اسػػتراتيجية شػػكؿ البيػػت الػػذككر لمرسػػـ كالتخيػػؿ كالخػػكض بالت
مػف خػالؿ األنشػطة المتنكعػة التػي قػدمتيا، ممػا أدل  لمػذككرثػارة كتشػكيؽ ا  الدائرم شكمت عامؿ جذب ك 

يمكػف أف كمػا لدييـ أكثر مػف ا نػاث، ـ عمى المالحظة كاسترجاع كمعالجة المعمكمات إلى تنمية قدراتي
فئػػة مػػف الطالبػػات عمػػى إدراؾ المفػػاىيـ كالعالقػػات بينيػػا كبالتػػالي القػػدرة عمػػى اسػػتقباؿ  عػػدـ قػػدرة يكػػكف 

 تلي كانكبالتا .التي بحكزتيف البديمةالتفسيرات العممية الصحيحة مما لـ يساعد في معالجة التصكرات 
 ، كىذا ما قد يفسر النتيجة السابقة.قؿأ فعالماتي

 
( حيػػث أظيػػرت النتػػائ  كجػػكد فػػركؽ ذات 2007الغمػػيظ )نتيجػػة ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة  تعارضػػتكقػػد 

( في التصكرات البديمة لممفاىيـ الفيزيائية تعزل لمجنس α = 0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
ف دراسة الغميظ تناكلت فئة عمريػة لمصػؼ الحػادم عشػر، كتختمػؼ أيضػان فػي لصالا ا ناث، كذلؾ ألك 

 %.20المحؾ حيث اعتمد عمى 
 

 :المجموعةو  التفاعل بين الجنس
 

أمػػا بالنسػػبة لمتفاعػػؿ بػػيف المجمكعػػة كالجػػنس فقػػد أظيػػرت النتػػائ  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي 
لمتفاعػػؿ بػػيف المجمكعػػة كالجػػنس كىػػذا يشػػير أف عالمػػات الطمبػػة فػػي اختبػػار التصػػكرات البديمػػة تعػػزل 

اسػػتخداـ اسػػتراتيجية كشػػكؿ البيػػت الػػدائرمك فػػي التػػدريس كػػاف محببػػان مػػف قبػػؿ الجنسػػيف الػػذككر كا نػػاث 
بالكفػػا ة نفسػػيا، فكػػال الجنسػػيف أبػػدل الرغبػػة فػػي المشػػاركة كالتفاعػػؿ مػػع طريقػػة التػػدريس كبنػػا  مفػػاىيـ 

 .صحيحة كالتعمـ ذك معنى عند كمييما
 

 كلـ تتكفر دراسات سابقة مف الدراسات التي راجعتيا الباحثة تبحث في التفاعؿ بيف المجمكعة كالجنس.
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بمعالجة التصورات البديمة: 2.5
 

نػاث( المجمكعػة  عندأما بالنسبة إلى انخفاض نسبة شيكع التصكرات البديمة التي تتكاجد  طمبة )ذكػكر كا 
ت الػػػدائرمك فترجػػػع الباحثػػػة النتيجػػػة إلػػػى أف مػػػف خػػػالؿ يػػػعػػػد دراسػػػتيـ باسػػػتراتيجية كشػػػكؿ البالتجريبيػػػة ب

استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك يتـ ممارسة أنشطة مما يزيد مف فيـ الطمبة كاستيعابيـ لممفيـك العممي 
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السػتراتيجية كفػؽ كيزيد مف القدرات التفكيرية لدييـ، كما يتـ تقديـ المفيػـك مػف خػالؿ ابالشكؿ الصحيا 
 خطكات متسمسمة ككاضحة كبذلؾ يككف المفيـك الجديد مقبكال لدل الطمبة، كأقؿ عرضة لمنسياف.

 
اسػػتخداـ  كىػػذا يتفػػؽ مػػع نظريػػة أكزكبػػؿ فػػي تحقيػػؽ الػػتعمـ ذم المعنػػى كنظريػػة نكفػػاؾ التػػي تشػػير إلػػى

كذلػػػؾ يجعػػػؿ أفكػػػارىـ  الطالػػػب معمكماتػػػو فػػػي بنػػػا  معرفتػػػو الجديػػػدة مػػػف خػػػالؿ خػػػرائط مفػػػاىيـ معرفيػػػة،
الػػػػذم يركػػػػز عمػػػػى الطاقػػػػة مػػػػع ابحػػػػاث ميممػػػػر تتفػػػػؽ ككػػػػذلؾ  كاضػػػػحة كبػػػػذلؾ يحػػػػدث الػػػػتعمـ ذك معنػػػػى،

( كحػدات، قػد تكػكف الكحػدة ىنػا اسػمان أك رقمػان أك 9إلػى  5االستيعابية لمذاكرة ذات المدل القصػير مػف )
أسػما ، كأف أغمػب النػاس  7أحػرؼ،  7أرقػاـ،  7جممػة، فمتكسػط اسػتيعاب الػذاكرة ذات المػدل القصػير 

 يستطيعكف تذكر سبعة أشيا  غالبان.
 

( كدراسػة 2014) ( كدراسػة الػدىمش2015) مع نتيجة دراسة كؿ مف فػتا اهللأيضا كتتفؽ ىذه النتيجة 
( كالتي أكدت عمى 2007) ( كدراسة الغميظ2013) ( كدراسة األشقر2014) الدىمش كنعماف كفراص

تعػػديؿ التصػػكرات البديمػػة لممفػػاىيـ اذج التػػي تركػػز عمػػى الفمسػػفة البنائيػػة فػػي فعاليػػة االسػػتراتيجيات كالنمػػ
 العممية لدل الطمبة.

 
كىػػي % 30بعػػض المفػػاىيـ البديمػػة حصػػمت عمػػى أقػػؿ مػػف  تشػػير إلػػى أفالتػػي  النتػػائ أمػػا بالنسػػبة إلػػى 

صػؿ فػي تمػؾ بسػبب إضػراب المعممػيف الػذم ح يكػكف إلى أنو ربما السببثمانية مفاىيـ، فترجع الباحثة 
ط الػذم ك خمػمالفترة الباقية  نيا  الفصؿ الدراسي الثػاني، أمػا بالنسػبة إلػى مفيػـك ال ضيؽالفترة، أك إلى 

كاف نسبة شيكعو بعد التجريب أقؿ مف نسبة شيكعو قبؿ التجريب، فترجػع الباحثػة السػبب أنػو ربمػا ألف 
، كاعتمد عمى عممية تخميف االجابة مع الطالب قبؿ تطبيؽ التجربة لـ يكف لديو أدنى فكرة عف المفيكـ

 عدـ ادراؾ لممعنى الصحيا.
 

ناث( المجموعة التجريبية: 3.5  مناقشة النتائج المتعمقة بالمقابمة لطمبة الصف الخامس )ذكور وا 
 

% مف الطمبة الذيف تـ 70اكثر مف ، بأنو الدراسةأما بالنسبة الى نتائ  المقابمة فكانت متفقة مع نتيجة 
 نجاعة استراتيجية كشكؿ البيت الدائرمك في معالجة التصكرات البديمة.دكا مقابمتيـ اي
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 التوصيات 4.5
 

 تكصي الباحثة باآلتي: الدراسةفي ضك  النتائ  التي تكصمت إلييا 
اعتمػػػاد اسػػػتراتيجية كشػػػكؿ البيػػػت الػػػدائرمك كطريقػػػة تػػػدريس دليػػػؿ المعمػػػـ: مقػػػائميف عمػػػى إعػػػداد ل -1

فػة المكاضػيع بشػكؿ عػاـ كالعمػكـ بشػكؿ خػاص ممػا لػو األثػر الكبيػر متبعة في مختمػؼ مدارسػنا فػي كا
فػػي العمػػـك كامػػتالكيـ اتجػػاه ايجػػابي  اكتسػػاب المفػػاىيـ بشػػكؿ صػػحيا كمعالجػػة التصػػكرات البديمػػةفػػي 

 نحكىا.
 
عقػػد دكرات تأىيميػػة حػػكؿ اسػػتراتيجية كشػػكؿ البيػػت الػػدائرمك كالطرائػػؽ التػػي  :لإلشػػراؼ كالتكجيػػو -2

ىـ السػػتخداميا فػػي تػػدريس العمػػـك كتزكيػػد المعممػػيف بػػالمحتكل كالمػػكاد التدريبيػػة يتضػػمنيا بيػػدؼ إعػػداد
 الالزمة لتطبيؽ ىذه االستراتيجية.

 
لممعمميف: قبؿ البد  بزعطا  ام مفيـك جديد رصد التصكرات البديمة لدل الفئة العمرية األعمى  -3

 يتـ بنا  المفاىيـ بشكؿ صحيا. لتفادييا عند تقديـ المفيـك الجديد لمفئة العمرية المقصكدة كبذلؾ
 
لمباحثيف: تقصي أثر تطبيؽ استراتيجية كشكؿ البيػت الػدائرمك فػي تػدريس العمػـك ضػمف مراحػؿ  -4

 ضافة إلى المتغيرات التي تناكلتيا الدراسة.خرل با أدراسية أعمى كمتغيرات 
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 :قائمة المصادر والمراجع
 المراجع

 أوال: المراجع العربية:
 

كسػػط (. اثػػر اسػتراتيجية البيػػت الػدائرم فػي تحصػػيؿ طالبػات الصػػؼ الثػاني المت2014. )ابػراىيـ، ىػديؿ
 .17، ص جامعة ديالي ،، كمية التربية االساسية(58) ،مجمة الفتح. في مادة االحيا 

 
التصـورات  تعـديل فـي والممارسـة التـدريب بـنمط برنـامج اسـتخدام أثـر .(2008) .عمػي سػعدة، أبػك

غيػر  ماجسػتير رسػالة .االساسـي التاسـع الصـف طـالب لـدى التكنولوجيـة مالمفـاهي لـبعض البديمـة
 .غزة: االسالمية الجامعة ،منشكرة

 
 لممفـاهيم البديمـة التصـورات تعـديل فـي المعمومـات خـرائط توظيـف فاعميـة .(2009. )بالؿ طير، أبك

 .ةغز  :االسالمية الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة .الثامن الصف لطالب العلمٌة
 

عــــداد المعمــــم وتنميتــــه مهنيــــًا فــــي ضــــوء التحــــديات إ(. 2009أبػػػػك كرد، اييػػػػاب كالناقػػػػة، صػػػػالح. )
 المعمـ الفمسطيني الكاقع كالمأمكؿ، الجامعة االسالمية: غزة. :. المؤتمر التربكمالمستقبمية

 
 البديمػة تالتصػكرا لتعػديؿ العمػكـ تػدريس فػي البنػائي بػايبي نمػكذج استخداـ أثر(. 2006). ماؿأ أحمد،
 العممي المؤتمر .العممية لمتربية ةالمصري الجمعية ،مجمة التربية العممية ،العممية المفاىيـ بعض حكؿ

 .296 – 251،. ص ص ، مصر، جامعة عيف شمس(1 (،)غسطسا–  يكليك 30) العاشر
 

لمػػؤتمر . انحــو معممــين متميــزين مــن أجــل االبتكــار، والتأمــل، والقيــادة(. 2013) .االسػػطؿ، ابػػراىيـ
 .، راـ اهلل، فمسطيفبالتعاكف مع منظمة اليكنسكك كاالتحاد األكركبي األكؿ، كزارة التربية كالتعميـ العالي

 
أثــر دورة الــتعمم فــي تعــديل التصــورات البديمــة لممفــاهيم العمميــة لــدى طمبــة  (.2008األسػػمر، رائػػد. )

 لجامعة االسالمية: غزة.. رسالة ماجستير غير منشكرة، االصف السادس واتجاهاتهم نحوها
 

لوبع   البدٌلوة التصوورات تصوٌب فً الكرتونٌة الرسوم استخدام فاعلٌة (.2013. )محمػد األشقر،

 الجامعػة ،غيػر منشػكرة ماجستير رسالة .بغزة االساسً السادس الصف طالب لدى الهندسٌة المفاهٌم
 .غزة: السالميةا
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. مفـاهيم وتطبيقـات تعميميـة طرائق تدريس العموم. (2009البمكشي. ) ،كسميماف ، عبد اهللأمبكسعيدم
 دار المسيرة: عماف.

 
أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في التفكير االبداعي وتحصيل طالبات  .(2011. )أمير، خمػكد

. رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، كميػػػة التربيػػػة األساسػػػية، الصـــف األول المتوســـط لممفـــاهيم االحيائيـــة
 .: العراؽستنصريةالجامعة الم

 
(. اثر استراتيجيات التغير المفاىيمي في تغير المفػاىيـ البديمػة 2004بعارة، حسيف كالطراكنة، محمد. )

دراســــات العمــــوم  مجمــــةالمتعمقػػػة بمفيػػػػكـ الطاقػػػة الميكانيكيػػػػة لػػػػدل طػػػالب الصػػػػؼ التاسػػػػع األساسػػػي. 
 .18 - 4ص ص  االردف، ،جامعة مؤتة(، 1)31، التربوية

 
 التصوورات البدٌلوة تعودٌل فوً المتناقضوات اسوتراتٌيٌات اسوتخدام أثور .(2006) .اعتمػاد البمبيسي،

 الجامعػة منشكرة، غير ماجستير رسالة .األساسً العاشر الصف طالبات لدى العلمٌة المفاهٌم لبع 
 .غزة: االسالمية

 
 كطالب العمكـ مميمع لدل الكيميائية المعادلة كتابة في الشائعة األخطا (. 2003. )مصطفى بيكمي،
، ، مصػرعػيف شػمسجامعػة  ،(89)، التـدريس وطـرق المنـاهج فـي دراسات .ا عػدادم الثالث الصؼ
 .591ص 

 
 العيف.دار الكتاب الجامعي: . تعميم التفكير: مفاهيم وتطبيقات(. 2002) .جركاف، فتحي

 
يؿ العمػػـك كتنميػػة فعاليػػة اسػػتخداـ مػػا كرا  المعرفػػة فػػي تحصػػ .(2001الجنػػدم، أمػػيف كصػػادؽ، منيػػر )

المـؤتمر العممـي  .التفكير االبتكارم لدل تالميذ الصػؼ الثػاني ا عػدادم ذك السػاعات العقميػة المختمفػة
(، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة 1أغسػػطس(، المجمػػد ) 1 -يكليػػك 9، )الخــامس لمتربيــة العمميــة لممواطنــة

 العممية، مصر.
 

تصػكرات البديمػػة لػػبعض المفػػاىيـ العمميػػة باسػػتخداـ تصػػحيا ال(. 1999الجنػدم، أمينػػة كشػػياب، منػػى )
 .مػػادة الفيزيػػا  كاتجاىػػاتيـ نحكىػػالطػػالب الصػػؼ األكؿ الثػػانكم فػػي  Vنمػػكذجي الػػتعمـ البنػػائي كالشػػكؿ 

ـــــث (، الجمعيػػػػػة المصػػػػػرية لمتربيػػػػػة العمميػػػػػة، 2( يكليػػػػػك، المجمػػػػػد )28 – 25، )المـــــؤتمر العممـــــي الثال
 االسماعمية.
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 مقرر العمـوم في معرفية خبرة كمنظم الدائري البيت مخطط أثر استراتيجية (.2011) .أسػما  ،الجنيا
 رسػالة .المجمعـة بمحافظـة لـديهن الـتعمم أثـر وبقـاء المتوسـط الثـاني الصـف طالبـات تحصـيل عمـى

 .السعكدية :الرحمف عبد بنت نكرة األميرة جامعة ،التربية كمية ،منشكرة ماجستير غير
 

 تنميـة في البنائية SEVEN ES استراتيجية يوظف محوسب برنامج أثر(. 2009) .ندل الخضرم،
 ماجسػتير رسػالة. بغـزة األساسـي السـابع الصـف طالبـات لـدى التكنولوجيا لمادة العميا التفكير مهارات

 .غزة :االسالمية الجامعة ،غير منشكرة
 

 طمبػة لػدل لمحاليػؿا الكيميػا  فػي المفاىيميػة األخطػا (. 2001. )حسػف كالخميػؿ، اهلل عبػد خطابيػة،
 كميػة ،(1) 25،التربيـة كميـة مجمـة .فاألرد شػماؿ فػي اربػد محافظػة فػي العممي الثانكم األكؿ الصؼ
 .206 – 179ص ص  ،، مصرعيف شمس جامعة ،التربية

 
 اكتسػاب الػدائرم فػي البيػت باسػتراتيجية التػدريس فاعميػة .(2011) .ىػدل ،كالشػباني كػريـ ،خمػؼ

 .التربويـة والعمـوم اآلداب فـي القادسـية مجمـة .العممػي الرابػع الصػؼ طالبػات لػدل األحيائيػة المفػاىيـ
 .88 – 75ص ص  ،جامعة القادسية، العراؽ ،(4 - 3)10
 

 لدل .االحيائية المفاىيـ اكتساب في الدائرم البيت مخطط استراتيجية فاعمية. (2012. )يكسؼ ،خميؿ
 ص صميػة التربيػة االساسػية، جامعػة ديػالي، ك ،(56)9 .الفـتح مجمة .المتكسط الثاني الصؼ طالب
67 – 94،. 
 

(. أثػر اسػتخداـ التجػارب البديمػة قميمػة التكػاليؼ المعتمػدة عمػى خامػات 2014الدىمش، عبػد المتػكلي. )
البيئػة المحميػػة فػػي تصػػحيا التصػكرات البديمػػة كالخطػػأ لػػدل طػػالب الصػؼ السػػابع األساسػػي عػػف المػػادة 

ص ص  ،جامعة صػنعا  ،كمية التربية ،(1)15. م التربوية والنفسيةمجمة العمو  .كخصائصيا كحالتيا
179 – 206. 

 
 بػايبي نمػكذج اسػتخداـ (. أثػر2014الفػراص، ذكػرل. )ك نعمػاف، عبػد القػكم ك كلي متػالػدىمش، عبػد ال

ي، بحػث منشػكر، األساسػ الثػامف الصػؼ تمميػذات لػدل العمكـ لمادة البديمة التصكرات تعديؿ في البنائي
 54ص ص  ،القػاىرة ،جامعػة عػيف شػمس ،كمية التربيػة ،(2). عربية لمتربية العممية والتقنيةالمجمة ال

– 79. 
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البدٌلوة  التصوورات تعودٌل فوً المعرفوة وراء موا اسوتراتٌيٌات فاعلٌوة(: 2012) .محمػد الػديب،

 الجامعػة ،غيػر منشػكرة ماجسػتير رسػالة .التاسو  الصوف طوالب لودى العلووم فوً العلمٌوة للمفواهٌم
 .غزة :االسالمية

 
 المفـاهيم عـن البديمـة التصورات تعديل في التشبيهات استراتيجية فاعمية .(2005) .حسف الرفيدم،
 كميػة ،ةمنشػكر  غيػر ماجسػتير رسػالة .القنفـذة بمحافظـة االبتـدائي السادس الصف طالب لدى العممية
 .: السعكديةخالد الممؾ جامعة التربية،

 
 تعـديل فـي المفهـومي الّتغيُّـر عمـى قائمـة مقترحـة اسـتراتيجية عميـةفا .(2013الزىرانػي، محمػد. )

. بهـا واحتفـاظهم المتوسـط الثـاني الّصـف طـالب لـدى النَّحويـة المفـاهيم بعض عن البديمة التَّصورات
 ، كمية التربية، جامعة أـ القرل.غير منشكرة رسالة دكتكراه

 
. دار النشػػػر 2ط ،ور االرتبــاطي والمعرفـــيســـيكولوجية الـــتعمم بـــين المنظـــ(. 2004) .الزيػػات، فتحػػي

 .القاىرة :لمجامعات
 

: طباعػػةعػػالـ الكتػػب لمنشػػر كالتكزيػػع كال .تــدريس العمــوم لمفهــم: رؤيــة بنائيــة(. 2002زيتػكف، كمػػاؿ. )
 .عماف

 
 . عداديػةا المرحمػة تالميػذ لػدل تككنيػا كأسػباب البديمػة التصػكرات تحميػؿ.  (1998).كمػاؿ زيتػكف،
،  (2)المجمػد ( أغسػطس،5 – 2) الثػاني العممػي المػؤتمر ،العمميـة لمتربيـة ةالمصـري الجمعيـة

 .، مصرا سماعيمية
 

(. اثر اسػتراتيجية البيػت الػدائرم فػي تحصػيؿ طالبػات الصػؼ الخػامس األدبػي فػي 2014زيداف، رنا. )
ص  ،ؽالعػرا ،الجامعة المستنصرية، (84)20، مجمة كمية التربية األساسيةمادة األدب ك النصكص. 

 .228 – 197ص 
 

 . دار كائؿ لمنشر كالتكزيع: عماف.التصميم التعميمي والتعمم ذو معنى(. 2007) .سرايا، عادؿ
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 البنـائي التـدريس ممارسـات تنميـة في البنائية لتعميم مقترح نموذج فعالية. (2004. )مالؾ، السميـ
 والجيوكيميائيـة الكيميائيـة لتغيـراتا لمفـاهيم البديمـة التصـورات تعـديل في وأثرها العموم معممات لدى
، جامعػة الممػؾ ةرسػالة ماجسػتير غيػر منشػكر . الريـاض بمدينـة المتوسـط األول الصـف طالبـات لـدى

 سعكد: المممكة السعكدية.
 

 تنميػة عمػى العمػكـ تػدريس في الدائرم البيت شكؿ ةياستراتيج استخداـ (. أثر2013السنكسي، ىالة. )
 كميػة ،(5)16 ،العممية التربية مجمة. ا عداديػة المرحمة طالب لدل التأممي ركالتفكي العممية المفاىيـ
 206 – 181.ص  ص، مصر، شمس عيف جامعة التربية

 
( فػي اطػار الػتعمـ CD – Roms) المدمجػة الميػزر اسػطكانات تكظيػؼ(. 2003. )يسػرم السػيد،

 االنتسػاب بمراكػز الدراسػة عػف رضػاكال العمميػة لممفػاىيـ البديمػة التصػكرات تعػديؿ فػي كأثػره المكديػكلي
 عػيف جامعػة التربيػة كميػة ،(4)5 ،العمميػة لمتربيػة المصػرية الجمعيػة ،العمميـة التربيـة مجمـة .المكجػو
 .191 – 127ص ص  ،، مصرشمس

 
 اكتسـاب عمـى العمـوم تـدريس فـي الـدائري البيـت شـكل اسـتراتيجية فاعمية(. 2013شاىيف، شيما  )

 غيػر ماجسػتير رسػالة .االبتدائيـة المرحمـة تمميذات لدى العمم عمميات بعض وتنمية العممية المفاهيم
 : مصر.بنيا جامعة ، منشكرة

 
التحصـيل وتنميـة االتجـاح نحـو مـادة  فـي الـدائري البيـت فاعمية اسـتراتيجية .(2015إليػاـ. ) شحاتو،

غيػر منشػكر،  . بحػث عممػي في جمهورية مصـر العربيـة العموم لدى طالبات الصف الثالث اإلعدادي
 جامعة المدينة العالمية: مصر.

 
أثر استراتيجيتي المحطات العممية ومخطط البيت الدائري في تحصيل مادة  .(2011الشمرم، ثاني. )

. اطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية الفيزياء وتنمية عمميات العمم لدى طالب معاهد إعداد المعممين
 .العراؽ: جامعة بغداد ،التربية، ابف الييثـ

 
 د: الرياض.سعك  الممؾ جامعة مطابع. العام التعلٌم فً العلوم تدرٌس ق(.1424. )عامر ،الشيراني
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 التعمـ بعض نماذج عمى قائمة مقترحة استراتيجية فعالية .(2000إبراىيـ. ) ،الديف كتاج ، ماىرصبرم
 أسػاليب عمػى الكـ كأثرىػا يكانيكام مفاىيـ حكؿ البديمة األفكار تعديؿ في التعمـ أساليب كخرائط البنائي
 ،(77) ،العربـي رسالة الخميج مجمة .السػعكدية العربية بالمممكة الخدمة قبؿ العمكـ معممات لدل التعمـ

 .الرياض مكتب التربية العربي لدكؿ الخمي ،
 

 لبعض البديمة التصورات عالج في التوليدي التعمم استراتيجية استخدام أثر .(2009) .خالد ضيير،
 الجامعػة ،غيػر منشػكرة ماجسػتير رسػالة .االساسـي الثـامن الصـف طـالب لـدى الرياضـية المفـاهيم
 .غزة :االسالمية

 
(. أثر استراتيجية شكؿ البيت الدائرم في تنمية التفكير البصرم لدل طالب 2014الطراكنة، محمد. )

الجامعة  ،(2)41 ،مجمة دراسات العموم التربويةالصؼ التاسع األساسي في مبحث الفيزيا . 
 .808 – 798ص ص  ،االردف، األردنية

 
 المفاىيـ لبعض البديمة التصكرات تصحيا في المعرفيالصراع  خرائط فعالية(. 2006) .ايياب طمبة،
 المصػريةة الجمعيػ ،ٌوةلمالع التربٌوة ميلوة .الثػانكم األكؿ الصػؼ طػالب لػدل الفيزيائية المسائؿ كحؿ
 .110 – 55ص ص  ،مصر ،ة المنصكرةجامع ،(9)1 ،يةممالع لمتربية

 
 المرحمػة تالميػذ لػدل العمميػة المفػاىيـ لػبعض البديمػة التصػكرات تصػكيب(. 2000. )فػايز عبػده،

 ،مصر ،شمس عيف جامعة ،(3)3 ،العممية لمتربية المصرية الجمعية. العممية التربية مجمة .االبتدائية
 .104 – 45ص ص 

 
جارب العممية في تصكيب التصكرات البديمػة حػكؿ بعػض المفػاىيـ (. فعالية الت2001العطار، محمد. )

(، 3)4 . الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة،مجمــة التربيــة العمميــةالكيربائيػػة لػػدل الطػػالب المعممػػيف. 
 .170 – 137ص ص  جامعة بنيا، مصر،

 
 : الرياض.. مكتبة الرشد1. ططرق تدريس العموم بين النظرية والتطبيق(. 2006عطيك، محمد. )

 
فـي تعــديل التصــورات البديمــة لممفــاهيم  K.W.Lأثــر توظيــف اســتراتيجية (. 2013العفيفػي، أمػاني. )

. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، جامعػػة األزىػػر:  لمتكنولوجيــة لــدى طالبــات الصــف الســابع االساســي
 غزة.
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عض مفاهيم مقـرر نموذج بايبي في تعديل التصورات البديمة عن ب فاعمية .(2014عكاض، يحيى. )
رسػالة ماجسػتير . الثقافة اإلسالمية وتنميـة مهـارات التفكيـر االسـتداللي لـدى طـالب المرحمـة الثانويـة

 جامعة االماـ محمد بف سعكد: السعكدية. ،غير منشكرة
 

 . دار األمؿ: األردف.القياس والتقويم في العممية التدريسية(. 1999عكدة، أحمد. )
 

عشور  الحوادي الصوف طلبوة لودى الفٌزٌائٌوة للمفواهٌم البدٌلوة التصوورات .(2007). ىبػة الغمػيظ،

 ة.غز : االسالمية الجامعة ،غير منشكرة ماجستير رسالة الفٌزٌاء. نحو باالتياه وعالقتها
 

أثر توظيف نموذج درايفر فـي تعـديل التصـوارت الخاطئـة لممفـاهيم العمميـة  .(2014) .الغمرم، زاىػر
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسالمية: غزة.ساسيلدى طالب الصف العاشر األ

 
 كتعػديؿ العالقػات عمػى ادراؾ القػدرة تنميػة فػي المفػاىيـ خػرائط فاعميػة(. 2005. )سػمطانة الفػالا،

 المجمـة .الريػاض بمدينػة متكسػط الثػاني الصػؼ طالبػات لػدل العمػكـ مػادة فػي الخاطئػة التصػكرات
 .30ص  ،، القاىرة(77)20 ،التربوية

 
ـــذاتي ) .(2015فػػػتا اهلل، منػػػدكر. ) ـــة ثـــالث مســـتويات الســـتراتيجية الجـــدول ال ( فـــي K.W.Lفاعمي

تصـــويب التصـــورات البديمـــة لممفـــاهيم العمميـــة وتنميـــة الـــدافع المعرفـــي لـــدى طـــالب الصـــف الثـــاني 
. رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػكرة، جامعػػػػة أـ القػػػػرل: المتوســــط مــــن ذوي الســــعات العقميــــة المختمفــــة

 سعكدية.ال
 

 لـبعض البديمـة التصـورات عـالج فـي الـدائري البيـت اسـتراتيجية اسـتخدام أثـر .(2014قاسـ، ألفة. )
. رسػالة ماجسػتير بغـزة عشـر الحـادي الصـف طالبـات لـدى العمميـة الثقافـة مـادة في العممية المفاهيم

 غير منشكرة، كمية التربيةػ جامعة األزىر: غزة.
 

(. دار الشػػركؽ لمنشػػر 1)ط ،ســيكولوجية الــتعمم الصــفي(. 2000) قطػػامي، نايفػػة.ك قطػػامي، يكسػػؼ 
 كالتكزيع: عماف. االردف.
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 ومهـارات مالمفـاهي تنميـة فـي الـدائري البيـت اسـتراتيجية توظيف فاعمية .(2012) .آمػاؿ ،الكحلو 
 رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، .بغـزة عشـر الحـادي الصـف طالبـات لـدى بالجغرافيـا البصـري التفكيـر

 .غزة :ا سالمية امعةالج
 

 العممية لممفاهيم البديمة التصورات تعديل في المتعددة الوسائل استخدام أثر .(2007) .فدكل المكلك،
 الجامعػة ،غيػر منشػكرة ماجسػتير رسػالة .بغـزة األساسـي السـادس الصـف طالبـات لـدى التكنولوجيـة
 .غزة :االسالمية

 
شػػكؿ البيػػت الػػدائرم فػػي تنميػػة ميػػارات مػػا كرا  المعرفػػة (. فاعميػػة اسػػتراتيجية 2005المػػزركع، ىيػػا. )

مجمـــة رســـالة الخمـــيج كتحصػػػيؿ العمػػػـك لػػػدل طالبػػػات المرحمػػػة الثانكيػػػة ذكات السػػػعة العقميػػػة المختمفػػػة. 
 .67 – 13ص ص  (، الرياض،96، )العربي

 
ســي فاعميــة اســتراتيجية شــكل البيــت الــدائري فــي تنميــة التحصــيل الدرا(. 2015المعشػػي، صػػالحة. )

. رسػالة ماجسػتير لمقرر العموم وبقاء أثر التعمم لدى تمميذات الصـف السـادس االبتـدائي بمدينـة جـدة
 غير منشكرة، جامعة أـ القرل: السعكدية.

 
ومهـارات  العمميـة المفـاهيم تنميـة فـي الـدائري البيـت شـكل اسـتراتيجية فعاليـة .(2013. )مركة مينا،

 ماجسػتير رسػالة .غـزة فـي عشـر الحـادي الصـف طالبـات لـدى ةالحياتيـ العمـوم في المنظومي التفكير
 .غزة :االسالمية الجامعة ،غير منشكرة

 
طـرق  –تدريس العموم في العالم المعاصر (. 2003. )راشد، عمي كعبد اليادم، منىالنجدم، أحمد ك 

 .: القاىرة. دار الفكر العربي1ط ،حديثة في تدريس العموموأساليب واستراتيجيات 
 

 األكاديمي كالتربكم تأىيميـ كاثر البنائية النظرية العمكـ معممي معرفة (. درجة2002. )دمحمك  ،الكىر
 .126 - 93ص ص  ،قطرقطر، جامعة  ،(22) 11،التربوية البحوث مركز مجمة .عمييا كجنسيـ
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 المادةوحدة  –ممحتوى التعميمي دليل المعمم ل(: 1ممحق )
 

 فصػؿ ثػاني -لمصػؼ الخػامس األساسػي العمػـك العامػة كتػاب مػفكالمػادةك  ةكحػد لتػدريس /ةالمعمػـ دليػؿ
 الدائرم البيت الستراتيجية كفقا
 البيػت اسػتراتيجية تنفيػذ أثنػا ة /لممعمػـ المكجػو يػؤدم دكر يػديؾ بػيف الػذم سػكؼىػذا  /ةالمعمـ دليؿ إف

/تيتػدم يتدمي أف الممكػف مػف التػي األساسػية الخطػكات بعػض تقػديـ إلػى ييػدؼك   الكحػدة ليػذه الػدائرم
 :عمى الدليؿ ىذا تضمف،ك  ضكئيا في
 .الدائرم البيت استراتيجية عف مختصرة نبذة 1.
 .أىمية كشكؿ البيت الدائرمك.2
 ما عمى درس كؿ خطة تضمنت حيث كالدائرم البيت كشكؿتيجيةار تباس الدركس كتنفيذ تخطيط.3
:يمي
 أساليب تحديد،الدرس تنفيذ خطكاتس، ك در  لكؿ السمككية ألىداؼا، ك االنشطة لتنفيذ المطمكبة ألدكاتا

  التقكيـ
 
 شكل البيت الدائري:.نبذة مختصرة عن استراتيجية 1
 

عبػػػارة عػػػف اجػػػرا ات يقػػػـك بيػػػا المتعممػػػيف بتكزيػػػع المعرفػػػة حػػػكؿ مفيػػػـك محػػػدد بشػػػكؿ مخطػػػط بصػػػرم 
يساعدىـ عمػى رؤيػة معظػـ المعمكمػات العمميػة الخاصػة بػذلؾ المفيػـك كذلػؾ مػف خػالؿ اسػتخداـ أدكات 

 داالمر  العممي المكضكع ةالدائر  مركز يمثؿ بحيثربط )مف أك في( ك )الكاك( كيظير كأنو نظاـ متكامؿ 
 تيدؼ رمز أك بصكرة منيا كؿ يمثؿ حيث لممكضكع المككنة األفكار الخارجية القطاعات كتمثؿ تعممو
 .ةالعممي لممفاىيـ البديمة التصكرات عمى التعرؼ إلى
 

 مراحل تشكيل استراتيجية شكل البيت الدائري:
 

 يتـ تشكيؿ شكؿ البيت الدائرم مف خالؿ ثالث مراحؿ:
 ال: مرحمة كضع الخطة )التخطيط(:أك 

كىػػي المرحمػػة االكلػػى مػػف مراحػػؿ تشػػكيؿ شػػكؿ البيػػت الػػدائرم حيػػث يسػػتخدـ فييػػا المػػتعمـ كرقػػة لتسػػجيؿ 
 أفكاره، كمف ثـ يكجو المتعمـ لمقياـ بما يمي:

تحديد اليدؼ الذم يسعى لو المتعمـ مف بنا  شكؿ البيت الدائرم، ليساعده عمى التركيز في دراسػة  -
 ضكع كيكجيو أثنا  التعمـ.المك 
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تحديػػد المكضػػكع الػػرئيس المػػراد دراسػػتو سػػكا  أكػػاف مفيػػـك أك اجػػرا ات معينػػة بحيػػث يكػػكف العنػػكاف  -
 الرئيس داخؿ القرص الكبير.

تحديػػػد عنػػػكانيف فػػػرعييف يتناكليمػػػا المكضػػػكع الػػػرئيس كتسػػػجيميما عمػػػى جػػػانبي المنحنػػػى فػػػي القػػػرص  -
 الدائرم.

سبعة أفكار رئيسة )قد تزيد أك تنقص بنديف( كتكتب عبارة لكؿ منيػا ثػـ  تقسيـ المكضكع الرئيس إلى -
 تمخصيا في عنكاف يكضا خالصة الفكرة.

( لكػؿ مػف العنػاكيف السػبعة بحيػث تسػاعد عمػى أك رمػزان  مبسػطان  أك صػكرة أك رسػمان  رسـ ايقكنة )شكالن  -
 تذكر ىذه العناكيف.

 يميو كبأسمكب متتابع كذا صمة.التأكد مف أف كؿ مفيـك يتعمؽ بالمفيـك الذم  -
 

 ثانيان: مرحمة التصميـ )الرسـ البياني(:
في ىذه المرحمة يقكـ المتعمـ بمؿ  قطاعات شكؿ البيػت الػدائرم بالمفػاىيـ كالرسػكمات كاأليقكنػات ذات 

 ( كبشكؿ متسمسؿ مع بقية القطاعات األخرل.12الساعة )القطاع الذم يمثؿ  الصمة مبتدأ مف
كيسػتخدـ العنػكاف الكممػات ككك  اف شػامؿ فػي كسػط المخطػطقطاعات السبعة مػف خػالؿ عنػك يتـ تمثيؿ ال

كأيضا كمفك كذلؾ ليجعؿ المتعمـ يفكر، كيساعده أيضا عمى االسياب في األفكار الرئيسة المكجكدة في 
 القطاعات الخارجية لمدائرة.

 
ر الرئيسػػػة كيتعممػػػكف كتابػػػة كتسػػػتخدـ ميػػػارة القػػػرا ة خػػػالؿ الػػػدرس كمػػػو حيػػػث يعكػػػس المتعممػػػيف األفكػػػا

العنػػاكيف، كيعيػػدكف صػػياغة المفػػاىيـ كيمخصػػكنيا، ككػػذلؾ يتعممػػكف التفكيػػر النقػػدم كانتػػاج صػػكر رمزيػػة 
 كالتي بدكرىا تنبو ذاكرتيـ لمحتكل المكضكع ذم صمة.

، يقػػػـك المعمػػػـ عمػػػى أساسػػػيا بتقيػػػيـ عمػػػؿ المتعممػػػيف، بيػػػت الػػػدائرمقائمػػػة تقيػػػيـ لشػػػكؿ ال كلقػػػد تػػػـ اعػػػداد
 يستخدميا كمكجو لو أثنا  عممية بنا  البيت الدائرم كبالتالي تساعده في التقييـ الذاتي.ك 
 

كاخيرا يقكـ المعمـ بالتكاصؿ مع المجمكعات كاالستفسار عف بعض الصكر التي يعتقد المعمـ أنيا تمثؿ 
 المفيـك كيقـك بتزكيد المتعمـ بتغذية راجعة.
ا فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة فػػػيمكف لمطالػػػب أف يتظػػػاىر بفيػػػـ المفيػػػـك كيعتبػػػر تفاعػػػؿ المعمػػػـ مػػػع المػػػتعمـ حاسػػػم

 .العممي كلكف الصكرة سكؼ تخبرنا بما فيـ المتعمـ
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 ثالثا: مرحمة التأمؿ:
كىي المرحمة األخيرة، حيث تبدأ بعد انتيا  المتعمـ مف رسـ الشكؿ  كحصكلو عمى التغذية الراجعة مػف 

مقاؿ يحكػي قصػة الشػكؿ الػذم و الخاص، حيث يقـك بكتابة المعمـ، كمف ثـ يقـك المتعمـ بالشرح بأسمكب
 أعده.

 
 تقكيـ مخطط البيت الدائرم

 
غير  ال نعـ العبارة ت

 متكفر
يحتاج إلى 

 عناية
     ىؿ قاـ المتعمـ بتحديد األىداؼ ك كتابتيا؟ 1
 عمؿ المراد العممي المفيـك كيغطي شامؿ العنكافىؿ  2

 لو؟ الشكؿ
    

ط عمى المفيكـ العممي المراد عمؿ المخطىؿ يحتكم  3
 المخطط لو؟

    

ىؿ يحتكم المخطط عمى المفاىيـ ك المعمكمات الرئيسة  4
 المرتبطة بمكضكع الدرس؟

    

     ىؿ حددت المفاىيـ بدقة؟ 5
ىؿ تكجد رسكـ تكضيحية في كؿ قطاع تكضا المفيـك  6

 داخؿ القطاع؟
    

     مات في المخطط؟ىؿ يكجد تتابع دقيؽ ك صحيا لممعمك  7
إذا قاـ المتعمـ بتكبير أحد القطاعات فيؿ ىك متضمف  8

 ؟في الكرقة التي قاـ المتعمـ بالرسـ عمييا
    

ىؿ المخطط مزدحـ جدا، كىؿ تكجد فراغات بيف  9
 الكممات المكتكبة في كؿ قطاع؟

    

ىؿ المخطط مف الناحية الجمالية منظـ كمرتب كتسيؿ  10
 قرا تو؟
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 -أهمية شكل البيت الدائري:
 
 -حدد أىمية ىذه االستراتيجية في النقاط اآلتية :تت
 .يؤدم استخداـ االستراتيجية إلى خمؽ بيئة تعميمية غنية -
 .كسر الركتيف كالرتابة في الحصص الدراسية -
 .خمؽ جك مف المرح كالمتعة أثنا  تصميـ كتعبئة الشكؿ -
تيبيا يؤدم إلى انتقاليا مػف الػذاكرة قصػيرة المػدل إلػى الػذاكرة طكيمػة معالجة المعمكمات بتنظيميا كتر  -

 المدل.
ا عند ربط المفيكـ بالرمز المعبر عنو  -  .اكتشاؼ المفاىيـ الخاطئة لدل المتعمميف خصكصن
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 المصادر والوسائل

 الخامس األساسي الصف: الوحدة الخامسة: المادة المبحث : عموم عامة

 االول :أنواع المادةالدرس  1عدد الحصص: 

، كمبيكتر، ممتينة ممكنة، نكشات أسناف، اكراؽ لرسـ البيت الدائرم، كؤكس زجاجية، عينات مكاد، سكر،  lcdالكتاب المدرسي ،
 ما  كيركسيف )كاز(، مما ،

 ػػػػػػػػػػػاتمالحظ التقكيػػػػػػػػػػػػػػػـػ خطػػػػػػػػػػػػػكات التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ األىػػػػػػػػػػػػػداؼ

أن ترسم/يرسم 
شكل البيت 
الدائري ل 

المادة وحاالتها 
 وأهم صفاتها

 د( 5ــــــــــــد  )التمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؿ استحضػػار الخبػرات السػابقة لربطيػػا لمػػدرس مػف خػال يميػد / تميػد المعمػـ /ة
بػػػالخبرات الالحقػػػة كذلػػػؾ بمػػػراجعتيـ بحػػػاالت المػػػادة بشػػػكؿ عػػػاـ كمػػػف خػػػالؿ 
عرض عينات لمكاد في ثالث حاالت في درجة حرارة الغرفة )كػأس فيػو مػا ، 

 كأس فيو سكر، ككأس فارغ( كطرح االسئمة التالية:
 ما ىي حاالت ىذه المكاد عند درجة حرارة الغرفة؟

ف ثػػـ احضػػار قطعػػة مػػف الػػثم  كتسػػخينيا عمػػى النػػار كمالحظػػة التغيػػرات التػػي كمػػ
حػػدثت أك عػػرض فيػػديك كطػػرح سػػؤاؿ حػػكؿ ذلػػؾ التغيػػر: ىػػؿ تتحػػكؿ المػػادة مػػف 

 شكؿ الى آخر؟

 د( 30ــــــــــــرض     )العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعػػد التمييػػد لمػػدرس يقػػـك المعمػػـ/ة بتقسػػيـ الطمبػػة إلػػى مجمكعػػات تعاكنيػػة صػػغيرة 
 كمف ثـ تكزيع األكراؽ عمييـ 

مالحظة دقة 
الرسم من 
خالل اطالع 
المعمم/ة عمى 
رسومات 
 الطمبة
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 المرحمة األولى : وضع الخطة

اليػػو الطمبػػة لتحقيقػػو مػػف كرا  فػػي البدايػػة يكضػػا المعمػػـ/ة أف ىنػػاؾ ىػػدؼ يسػػعى 
 رسـ شكؿ البيت الدائرم كعمييـ تحديده كىك المادة كحاالتيا كأىـ صفاتيا 

كمػػػا المكضػػػػكع الػػػرئيس المػػػػراد بنػػػا  شػػػػكؿ البيػػػت الػػػػدائرم كيجػػػب تحديػػػػده أيضػػػػا 
)المػػادة( كىػػؿ يمكػػف تحديػػد عنػػكانيف فػػرعييف مػػف ىػػذا المكضػػكع )حاالتيػػا ، كأىػػـ 

 جانبي المنحنى. كيتـ كضعيما عمى صفاتيا(

كمف ثـ يقـك الطمبة بتكجيو مػف المعمػـ/ة بتقسػـ المكضػكع الػرئيس إلػى سػتة أجػزا  
كباتجػاه عقػارب  12ثـ كضعيا داخؿ قطاعات البيػت الػدائرم مبتدئػة مػف السػاعة 

 الساعة كالتالي:

 مفيـك المادة .1
 حاالت المادة .2
 اختالؼ الصفات التي ليا  الحالة نفسيا .3
 مككنات المادة .4
 الذرة مفيـك .5
 مفيـك الجزم  .6

 

 

أن يوضح 
/توضح 
المقصود 

 بالمادة

 المرحمة الثانية: التصميم

بعرض فيديك عف المادة كمراجعتيـ بما تـ اخذه في الصؼ الثالث  /ة يقـك المعمـ
 كالرابع.

 ؟ثـ يطرح المعمـ /ة سؤاالن: ما المقصكد بالمادة 

الت المػػػػادة بكاسػػػػطة يسػػػػتخدـ المعمػػػػـ بمشػػػػاركة الطمبػػػػة بالمجمكعػػػػات بتمثيػػػػؿ حػػػػا
الممتينػػة حيػػث يقػػـك الطمبػػة بعمػػؿ كػػرة مػػف الممتينػػة تمثػػؿ ذرة كيػػتـ كضػػعيا بشػػكؿ 
متػػراص كقريػػػب فػػػي حالػػػة الصػػػالبة كبشػػػكؿ بعيػػػد لػػػيس كثيػػػرا فػػػي الحالػػػة السػػػائمة 

 كبشكؿ حرية تامة كالمسافة كبيرة في حالة الغازية.

ككتابػة تعريػؼ لممػادة عمػى  اترؾ مدة ليقـك الطمبة برسـ ايقكنة لممادة كأمثمػة عمييػ
 .الكرؽ

وضــــــــــــــح/ي 
المقصــــــــــــــود 

 بالمادة؟
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أن يوضح 
/توضح سبب 
االختالف في 
صفات المواد 

التي لها الحالة 
 نفسها

يقـك المعمـ/ة بزحضار كأسػيف االكؿ فيػو كيركسػيف كالثػاني فيػو مػا  كطػرح سػؤاؿ 
 بأم حالة يكجداف؟

زيػع الممتينػة عمػى الطمبػة كتمثيػؿ كحتى يبيف أك تبيف لمطمبة الفرؽ بينيمػا يقػـك بتك 
 . C-Hكالكيركسيف  H-Oالذرات المككنة لكؿ مادة بمكف معيف فالما  

كمنيا يستنت  الطمبة اف سبب االختالؼ في صػفات المػكاد التػي ليػا نفػس الحالػة 
 ىك تركيب الذرات

يقػػـك الطمبػػة برسػػـ االيقكنػػة فػػي قطػػاع لكحػػده مػػف القطاعػػات التػػي تػػـ رسػػميا مػػع 
   بالكتابة تكضيحيا

مــــــــا ســــــــبب 
االختالف فـي 
صفات المواد 
التــــــــي لهــــــــا 
الحالـــــــــــــــــــــة 

 نفسها؟

 

أن 

ٌتعرف/تتعرف 

إلى مكونات 

 المادة

يقػػػـك المعمػػػـ/ة فػػػي البدايػػػة بعػػػرض فيػػػديك عػػػف مككنػػػات المػػػادة، كلتكصػػػيؿ الفكػػػرة 
لمطمبة يقـك باستخداـ الممتينة الممكنة مع النكشات، حيث يسػتخدـ المميتنػة لتمثيػؿ 

عنصػػر يتكػػكف مػػف نفػػس النػػكع مػػف الػػذرات فيقػػـك الطمبػػة بتمثيمػػو بػػنفس الػػذرات فال
المػػكف كنفػػس الحجػػػـ مػػف الكػػػرات أمػػا المركػػب فيػػػك يتكػػكف مػػػف عنصػػريف، فيقػػػـك 
الطمبػػػة عمػػػؿ كػػػرتيف مختمفتػػػيف بػػػالمكف ككضػػػعيما مػػػع بعػػػض عػػػف طريػػػؽ اتحػػػاد 
المػػكنيف مػػع بعضػػيما الػػبعض، أمػػا المخمػػكط فيػػك خمػػط عنصػػريف أك أكثػػر بػػدكف 

 د اتحا

يقػػـك الطمبػػة بعػػد ذلػػؾ بكضػػع ايقكنػػات لكػػؿ مكػػكف تػػـ شػػرحو مػػع كضػػع المفيػػـك 
 ككنات المادةالعممي لو م

ممووووا تتكووووون 

 المادة؟

 

 

أن ٌتعرف على 

المقصود بكل 

 من:

 الذرة

 اليزيء

يقـك المعمـ/ة باستخداـ الممتينة لتكضػيا معنػى المقصػكد بكػؿ مػف الػذرة كالجػزم  
 ألمثمة كالتميز باأللكاف بينيما مع ا

تػػرؾ الطمبػػة فتػػرة لتعبئػػة القطػػاع الخػػاص بتعريػػؼ الػػذرة كالتمثيػػؿ بأيقكنػػة أك رسػػمة 
 معينة ثـ تعبئة القطاع الخاص بتعريؼ الجزم  كتمثيمو برسمة أك أيقكنة 

وضوووووووووووو /ي 

المقصود بكل 

 من:

 الذرة

 اليزيء؟
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 المرحلة الثالثة: التأمل  

من المفهوم ٌرم عرض القطات  كل مرحلة ٌرم رتسم أو رمثٌل أٌقونة ختصة بجزء 

 الختص بتلمجموعت  ومنتقشره واالرفتق على قطت  ٌمثل اٌقونت  الطلبة 

 وفً النهتٌة ٌرم رجمٌع القطتعت  فً دائرة واحدة ورعلٌقهت فً زاوٌة فً الصف

 د( 5اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )الخ

 من خالل طرح األسئلة على الطلبة . تلخٌص الحصة 

 ًٌمكن تسردهت على شكل محطت   هذا الدرس ؟ متذا رعلمنت ف 

 النشتط البٌرً: صنف المواد الرتلٌة إلى :صلبة، تستئلة، غتزٌة 

 )الحدٌد، العصٌر، بختر المتء، الورق( 

  ارتسم حتلة الذرا  فً كل حتلة ؟ 
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 المادة الدرس األكؿ: أنكاع

(1شكؿ البيت الدائرم )

 مفهوم المتدة:

كل شًء ٌشغل حٌزاً وله وزن 

 وٌمكن ادراكه بتلحواس.
 حتال  المتدة

اخرالف الصفت  الرً لهت 

 الحتلة نفتسهت )الحتلة التستئلة(

 C-Hكتز        H-Oمتء  

 و

 المتدة حتالرهت

 

 أهم صفترهت

 مكونت  المتدة

 الجزيء:

دقتئق مبنٌة من عدة ذرا  

 مررابطة.

 مثتل: 

 الذرة:مفهوم 

 أصغر جزء فً المتدة
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 المصادر والوسائل
فة ، كمبيكتر، ممتينة ممكنة، نكشات أسناف، اكراؽ لرسـ البيت الدائرم، عناصر مختم lcd،الكتاب المدرسي
، برادة حديد، زئبؽ( متكفر بالطبيعة ، كبريت، المنيـك  )برـك

 

 مالحظـــــــــــات التقويــــــــــــــــم خطـــــــــــــوات التنفيــــــــــــــــــذ األهـــــــــــــداف

أف ترسـ/يرسـ 
شكؿ البيت الدائرم 

العناصر رمكزىا ؿ 
 كأىـ استخداماتيا

 د( 5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  )التمهيــــــــــــــ

 لمػػػدرس مػػػف خػػػالؿ استحضػػػار الخبػػػرات  يميػػػد / تميػػػد المعمػػػـ /ة
 السابقة لربطيا بالخبرات الالحقة كذلؾ بمراجعتيـ 

ة كانيػػا تصػػنؼ إلػػى عناصػػر عػػف طريػػؽ عمػػؿ مخطػػط مفػػاىيمي لممػػاد
 كمركبات كمخاليط

 كاننا سنتناكؿ في ىذه الحصة العناصر

 د( 30ـرض     )العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبػػػػة إلػػػػى مجمكعػػػػات بعػػػػد التمييػػػػد لمػػػػدرس يقػػػػـك المعمػػػػـ/ة بتقسػػػػيـ الط
 تعاكنية صغيرة كمف ثـ تكزيع األكراؽ عمييـ 

 المرحمة األكلى : كضع الخطة

في البداية يكضا المعمـ/ة أف ىناؾ ىدؼ يسػعى اليػو الطمبػة لتحقيقػو 
مػػػف كرا  رسػػػـ شػػػكؿ البيػػػت الػػػدائرم كعمػػػييـ تحديػػػده كىػػػك العناصػػػر 

  .كرمكزه

ائرم كيجػب تحديػده كما المكضػكع الػرئيس المػراد بنػا  شػكؿ البيػت الػد
أيضػػػػا ) العناصػػػػر ( كىػػػػؿ يمكػػػػف تحديػػػػد عنػػػػكانيف فػػػػرعييف مػػػػف ىػػػػذا 

كيػػػػػتـ كضػػػػػعيما عمػػػػػى جػػػػػانبي  (، اسػػػػػتخداماتيا المكضػػػػػكع ) رمكزىػػػػػا
 المنحنى.

كمف ثـ يقـك الطمبة بتكجيو مف المعمػـ/ة بتقسػـ المكضػكع الػرئيس إلػى 
خمػػس أجػػزا  ثػػـ كضػػعيا داخػػؿ قطاعػػات البيػػت الػػدائرم مبتدئػػة مػػف 

مالحظة دقة 
الرسـ مف خالؿ 
اطالع المعمـ/ة 
عمى رسكمات 

 الطمبة

 

 الخامس األساسي الصف: الوحدة الخامسة: المادة لمبحث : عموم عامة

  )العناصر( الدرس االول :أنواع المادة 3عدد الحصص : 
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 كباتجاه عقارب الساعة كالتالي: 12عة السا

 مفيـك العنصر -
 رمكز بعض العناصر -
 بعض استخدامات العناصر  -

أف يكضا /تكضا 
 المقصكد بالعنصر

أف يكضا 
المقصكد بالمادة 

 النقية 

 المرحمة الثانية: التصميـ

كعة مف العناصر المتكفرة في البيئة )حديد، يقـك المعمـ بعرض مجم
 نحاس، ذىب ، برادة حديد....(. تعريؼ الطمبة بأسمائيا 

 ثـ يطرح المعمـ /ة سؤاالن: ما المقصكد بالعنصر؟ 

يستخدـ المعمـ بمشاركة الطمبة بالمجمكعات بتمثيؿ العناصر بكاسطة 
.كتمثيؿ  الممتينة حيث يقـك الطمبة بعمؿ كرة مف الممتينة تمثؿ ذرة

 كؿ عنصر بمكف كاحد مف كرات الممتينة .

ترؾ مدة ليقـك الطمبة برسـ ايقكنة لمعنصر كأمثمة عميو ككتابة تعريؼ 
 لمعنصر عمى الكرؽ.

بعػػػرض فػػػيمـ عػػػف العناصػػػر المككنػػػة لجسػػػـ االنسػػػاف  ة يقػػػـك المعمػػػـ/
لتكضػػػيا أىػػػـ العناصػػػر فػػػي حياتنػػػػا ، كمناقشػػػة الطمبػػػة بمػػػا شػػػػاىدكه 

سػػػػما  العناصػػػػر الػػػػكاردة كتمثيميػػػػا برمػػػػكز خاصػػػػة أك كالتعػػػػرؼ إلػػػػى أ
 ا داخؿ القطاعيرسكمات ككضع

كضا /م 
المقصكد 
 بالعنصر؟

كضا/م 
المقصكد بالمادة 

 النقية؟

 

أف يذكر/تذكر 
رمكز بعض 
 العناصر

/تقـك  المعمـ/ة بتكضيا كيفية تسػمية العناصػر لمطمبػة كمػا قػاـ بػو يقـك
 العمما  مف اعطا  رمز لكؿ عنصر

 ـك /تقـك بتعريؼ الطمبة ببعض العناصر كرمكزىاكما يق

يقػػـك الطمبػػة برسػػـ االيقكنػػة فػػي قطػػاع لكحػػده مػػف القطاعػػات التػػي تػػـ 
 رسميا مع تكضيحيا بالكتابة 

أذكر/م رمكز 
 العناصر اآلتية:

 الحديد

 األلمنيـك

 نحاس

 ذىب

 

أف يكضا/تكضا 
استخدامات 

 العناصر في حياتنا

الطمبػػػة فػػػي صػػػندكؽ المعرفػػػة كتعػػػرؼ  يقػػػـك /تقػػػـك المعمػػػـ /ة بمناقشػػػة
 نسبة العناصر في القشرة األرضية

مع الطمبة بذكر العنصػر كفكائػده كاسػتخداماتو  7كمناقشة الجدكؿ ص

أذكر/م 
استخدامات 

بعض العناصر 
 اآلتية؟
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 كحالتو في الظركؼ العادة 

كمػػػف ثػػػـ يقػػػـك الطمبػػػة برسػػػـ ايقكنػػػات كرسػػػكمات تكضػػػيحية ككضػػػعيا 
 داخؿ قطاع دائرم

 لحديدا

 األلمنيـك

 األكسجيف

 

 المرحمة الثالثة: التأمؿ 

كؿ مرحمة يتـ رسـ أك تمثيؿ أيقكنة خاصة بجز  مف المفيـك يتـ 
عرض القطاع الخاص بالمجمكعات كمناقشتو كاالتفاؽ عمى قطاع 

 يمثؿ ايقكنات الطمبة الممثمة لممفيـك 

ا في زاكية كفي النياية يتـ تجميع القطاعات في دائرة كاحدة كتعميقي
 في الصؼ

 د( 5الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )

  تمخيص الحصة مف خالؿ طرح األسئمة عمى الطمبة ماذا تعممنا
 في ىذا الدرس ؟ يمكف سردىا عمى شكؿ محطات 

 تي: ابحث عف أكؿ مف فكر في استخداـ رمكز النشاط البي
 لمعناصر لتسييؿ دراستيا؟
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 الدرس األكؿ: أنكاع المادة )العناصر(

 (2شكؿ البيت الدائرم )

 

 مفهوم العنصر:

متدة نقٌة رركون من نو  

 واحد من الذرا .

 مثتل:
 الذرة النقٌة:

رلك المتدة الرً رركون 

من نفس النو  من 

 الدقتئق

 رموز بعض العنتصر:

 Sالكبرٌ  

 Naالصودٌوم 

 Feالحدٌد 

 Auالذهب 

 العنتصر رموزهت

 و

 اتسرخدامترهت

حتلة بعض العنتصر فً 

 الظروف العتدٌة:

 صلب الحدٌد

 صلب االلمنٌوم

 غتز االكتسجٌن

 غتز الكلور 

 تستئل الزئبق

 اتسرخدامت  بعض العنتصر:

 الحدٌد

 

 

 االلمنٌوم

 

 االكتسجٌن

 

 برٌ الك

 

 الزئبق
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 المصادر 
 كالكسائؿ

، كمبيوتر، ممتينة ممونة، نكشات أسنان، اوراق لرسم البيت الدائري، عينات من مركبات  lcd،الكتاب المدرسي
 مختمفة، بينكج باودر، حبة ليمون، سكر، كبريت، برادة حديد، ممقط ، مغناطيس

 

 مالحظػػػػػػػػػػػات التقكيػػػػػػػػػػػػػػػػـ ػػػػػػػػػػػذخطػػػػػػػػػػػػػكات التنفيػػػػػػػ األىػػػػػػػػػػػػػداؼ

أف ترسـ/يرسـ شكؿ 
البيت الدائرم 
لممركب ك آلية 
تككنيا كطرؽ 
 الحصكؿ عمييا

 د( 5ػػػػػػػػد  )ػػػػالتمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لمػػػػدرس مػػػػف خػػػػالؿ استحضػػػػار  يميػػػػد / تميػػػػد المعمػػػػـ /ة
الخبػػػػػػػرات السػػػػػػػابقة لربطيػػػػػػػا بػػػػػػػالخبرات الالحقػػػػػػػة كذلػػػػػػػؾ 
بمػػراجعتيـ بتصػػنيؼ المػػادة كعػػرض المخطػػط المفػػاىيمي 

 كتكجيو الطمبة أف مكضكع اليـك يخص المركبات.
عػػرض عينػػات مػػف مركبػػات مختمفػػة، كذكػػر اسػػمائيا لمطمبػػة 

 المما...مثال: السكر، 

كطرح اسئمة عمى الطمبة ما ىػي العناصػر التػي يتكػكف منيػا 
 كؿ مركب؟

بنػا  عمػػى االجابػػات يػػتـ تكجيػػو الطمبػػة إلػػى مكضػػكع الحصػػة 
 )المركبات( ككيفية تككنيا

 د( 30ػػػػػػػػػػػػػػػػرض     )العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بعػػػػػػد التمييػػػػػػد لمػػػػػػدرس يقػػػػػػـك المعمػػػػػػـ/ة بتقسػػػػػػيـ الطمبػػػػػػة إلػػػػػػى 
 مجمكعات تعاكنية صغيرة كمف ثـ تكزيع األكراؽ عمييـ 

 المرحمة األكلى : كضع الخطة

فػػػػي البدايػػػػة يكضػػػػا المعمػػػػـ/ة أف ىنػػػػاؾ ىػػػػدؼ يسػػػػعى اليػػػػو 
دائرم كعمػػػييـ الطمبػػػة لتحقيقػػػو مػػػف كرا  رسػػػـ شػػػكؿ البيػػػت الػػػ

 تحديده كىك المركب

كما المكضكع الرئيس المراد بنا  شكؿ البيػت الػدائرم كيجػب 
تحديػػػػػده أيضػػػػػا ) المركبػػػػػات ( كىػػػػػؿ يمكػػػػػف تحديػػػػػد عنػػػػػكانيف 

مالحظة دقة 
ؿ الرسـ مف خال

اطالع المعمـ/ة 
عمى رسكمات 

 الطمبة

 

 الخامس األساسي الصؼ: الكحدة الخامسة: المادة    المبحث : عمـك عامة

 )المركبات( الدرس االكؿ :أنكاع المادة 3عدد الحصص : 
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فػػػرعييف مػػػف ىػػػذا المكضػػػكع ) آليػػػة تككنيػػػا، طػػػرؽ الحصػػػكؿ 
 عمييا(كيتـ كضعيما عمى جانبي المنحنى.

 كمف ثـ يقـك الطمبة بتكجيو مف المعمـ/ة بتقسـ المكضكع
الرئيس إلى خمس أجزا  ثـ كضعيا داخؿ قطاعات البيت 

كباتجاه عقارب الساعة  12الدائرم مبتدئة مف الساعة 
 كالتالي:

 مفيـك المركب -
 آلية تككف المركبات -
 تحضير مركب مف اتحاد مركب كمركب -
 بياف خصائص بعض المركبات كمككناتيا -
 تكضيا طرؽ الحصكؿ عمى المركبات -

أف يكضا /تكضا 
 المقصكد بالمركبات

 المرحمة الثانية: التصميـ

تحضػػػير مركػػػب مػػػف اتحػػػاد عنصػػػر ب  يقػػػـك /تقػػػـك المعمػػػـ/ة
كعنصػػػر بكضػػػع ممعقػػػة صػػػغيرة مػػػف بػػػرادة الحديػػػد فػػػي جفنػػػة  
كيكتػػب الطمبػػة عػػف لكنيػػا كيقكمػػكا بتقريػػب المغنػػاطيس نحكىػػا 

ادة الحديد  مسحكؽ كبريت ككتابة مكاصفات كاضافة فكؽ بر 
كمػف ثػـ حمػؿ  اتجة ك ما لكنيا كىػؿ يمكػف فصػميماالمادة الن

الجفنػػػة ككضػػػعيا عمػػػى النػػػار فمػػػا لػػػكف المػػػادة الجديػػػدة كىػػػؿ 
يمكػػف فصػػؿ العناصػػر عػػف بعضػػيما كمقارنػػة خػػكاص المػػادة 

كػػاة االناتجػػة بخػػكاص العنصػػريف المتفػػاعميف يقػػـك الطمبػػة بمح
ممتينػة تمثػؿ لػكف بػرادة الحديػد ككضػعيا جانبػا المكقؼ بعمػؿ 

كمػػف ثػػـ اضػػافة لػػكف آخػػر مػػف الممتينػػة فػػكؽ الممتينػػة االكلػػى 
 كمزجيما ببعض بدكف اتحاد بينيما كبذلؾ يمكف فصميما 

كمف ثـ يقـك الطمبة بالمجمكعات بزدخاؿ الممتينػة التػي تمثػؿ 
العنصر االكؿ بالممتينػة التػي تمثػؿ العنصػر اآلخػر فنحصػؿ 

 لكف جديد فيؿ يمكف فصمو كماذا نسميو عمى

تقػػػػػـك المجمكعػػػػػات بعمػػػػػؿ قطػػػػػاع خػػػػػاص بالمركبػػػػػات كرسػػػػػـ 
 االيقكنات التي تمثؿ اتحاد العنصر كالعنصر

كضا المقصكد 
 بالمركبات؟
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أف يكضا /تكضا 
 آلية تككف المركبات

/تقػػػػػػػـك المعمػػػػػػػػـ/ة بزضػػػػػػػافة قطعػػػػػػػػة صػػػػػػػغيرة جػػػػػػػػدا مػػػػػػػػف  يقـك
كريؾ المخفػؼ مػع الخارصيف)عنصر( إلى حمػض الييػدرككم

الحػػػذر مػػػف الحمػػػض كالحػػػرارة الناتجػػػة كمناقشػػػة الطمبػػػة فػػػي 
النتػػػائ  ككتابػػػة خصػػػائص المركػػػب النػػػات  كرسػػػـ ايقكنػػػات أك 

 رسكمات تمثؿ المركب النات  كتمثيمو في قطاع خاص 

أف يقػػػـك /تقػػػـك المعمػػػـ/ة بتحضػػػير مركػػػب مػػػف اتحػػػاد مركػػػب 
كػػػن  البيكسػػػكؼ يسػػػتخدـ بػػػدؿ المكجػػػكد فػػػي الكتػػػاب كمركػػػب 
بكضػػػػع عصػػػػير حبػػػػة الميمػػػػكف عمػػػػى  ،حبػػػػة الميمػػػػكفبػػػػاكدر ك 

البيكػػػن  بػػػاكدر كمالحظػػػة خػػػكاص المػػػادة الناتجػػػة كمقارنتيػػػا 
 .بخكاص المركباف المتفاعالف

كيقػػػـك الطمبػػػة بعػػػد ذلػػػؾ بعمػػػؿ قطػػػاع خػػػاص التحػػػاد مركػػػب 
 كمركب كتمثيمو برمكز أك ايقكنات أك رسكمات خاصة

كضا/م آلية 
تككف المركبات 

 ؟
 

ف/تبيف أف يب
خصائص بعض 

 المركبات

أف يبيف مككنات 
 ىذه المركبات.

يقـك /تقػـك المعمػـ/ة بزحضػار المركبػاف السػكر كالممػا كطػرح 
 اسئمة عمى الطمبة:

 ىؿ المركباف متشابياف؟ أخذ اجابات الطمبة كمناقشتيـ .

نػػات كػػؿ منيمػػا كخػػكاص كمػػف ثػػـ يتطػػرؽ المعمػػـ/ة الػػى مكك 
مبػة بتمثيػؿ ذلػؾ عػف طريػؽ ، كمػف ثػـ يقػـك الطىذه المككنات

 استخداـ النكشات كالممتينة

كمػػػف ثػػػـ عمػػػؿ قطػػػاع دائػػػرم ككتابػػػة مػػػا تػػػـ شػػػرحو كتمثيمػػػو 
بأيقكنػػػات أك رسػػػكمات أك رمػػػكز خاصػػػة لمتعبيػػػر عػػػف فيمػػػو 

 لممكضكع 

ما خصائص 
 كؿ مف:

 السكر

 المما 

مع ذكر مككنات 
 كؿ مركب؟

 

اف يكضا/تكضا 
طرؽ الحصكؿ 
 عمى المركبات

لمعمػػػػػـ/ة طػػػػػرؽ الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى المركبػػػػػات يكضا/تكضػػػػػا ا
باستخداـ طػريقتيف: اتحػاد )تفاعػؿ(  كيميػائي بػيف مػادتيف أك 

 أكثر بنسب ثابتة، بغض النظر عف طريقة تحضيره

مػػػػف مصػػػػادر طبيعيػػػػة  كػػػػاألمالح المكجػػػػكدة فػػػػي البحػػػػار أك 
 الصخكر

كضا طرؽ 
الحصكؿ عمى 

 المركبات
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التنكيػػػػو الػػػػى صػػػػندكؽ المعرفػػػػة بػػػػأف أصػػػػغر جػػػػز  فػػػػي  مػػػػع
 المركب جزم 

بػػة لرسػػـ قطػػاع دائػػرم كالتمثيػػؿ برسػػكمات أك كتػػرؾ فتػػرة لمطم
 أيقكنات أك رمكز خاصة 

 

 المرحمة الثالثة: التأمؿ 

كػػػػؿ مرحمػػػػة يػػػػتـ رسػػػػـ أك تمثيػػػػؿ أيقكنػػػػة خاصػػػػة بجػػػػز  مػػػػف 
المفيػػـك يػػتـ عػػرض القطػػاع الخػػاص بالمجمكعػػات كمناقشػػتو 

 اؽ عمى قطاع يمثؿ ايقكنات الطمبة.كاالتف

لنيايػػة يػػتـ تجميػػع القطاعػػات فػػي دائػػرة كاحػػدة كتعميقيػػا كفػػي ا
 في زاكية في الصؼ

 د( 5الخاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  )
  تمخيص الحصة مف خالؿ طرح األسئمة عمى

 الطمبة .
 ىذا الدرس ؟ يمكف سردىا عمى  ماذا تعممنا في

 شكؿ محطات 
  النشاط البيتي: أكتب تقريرا عف أحد المركبات

التي تستخدـ في المنزؿ مبينان ثالثة مف مجاالت 
 .استخدامو
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 الدرس األكؿ: أنكاع المادة )المركبات(

 (3شكؿ البيت الدائرم )

 مفهوم المركب:

متدة رركون من ارحتد 

عنصرٌن أوأكثر بنتسب ثتبرة 

وٌمكن رحلٌله إلى العنتصر 

 المكونة له بطرق ختصة

 آلٌة ركون المركبت :

 عنصر + عنصر

 عنصر + مركب

 مركب + مركب

 خصتئص بعض المركبت :

 التسكر: متدة بٌضتء حلوة المذاق

 الملح: متدة بٌضتء مفٌدة للجتسم

 مكونت  بعض المركبت :

 O-H-Cالتسكر: 

 Na -CLالملح:

 خواص بعض العنتصر المكونة:

O غتز ال لون له ٌتستعد على :

 االشرعتل

Hغتز ال لون له قتبل لالشرعتل : 

Cمتدة تسوداء صلبة : 

 خواص بعض العنتصر المكونة للملح:

Naمتدة صلبة رحرق جلد االنتستن : 

 

CL غتز تستم لونه أصفر بته : 

رق الحصول على ط

 المركبت : 

ارحتد بٌن متدرٌن أو  -1

 أكثر بنتسب ثتبرة

من مصتدر طبٌعٌة: -2

 ملح طعتم

 المركبت 

 و

آلٌة ركونهت وطرق 

 الحصول علٌهت
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المصادر 
 كالكسائؿ

، كمبيكتر، ممتينة ممكنة، نكشات أسناف، اكراؽ لرسـ البيت الدائرم،  lcdالكتاب المدرسي،
مكسرات، خرز ممكف، زيت ما ، مما طعاـ، مشركب غازم، رمؿ، برادة حديد، كؤكس شفافة، 

 ا، صكدا الخبيز، سكر، أكراؽ شامقيكة، نش

 مالحظػػػػػػػػػػػات التقكيػػػػػػػػػػػػػػػػـ خطػػػػػػػػػػػػػكات التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ األىػػػػػػػػػػػػػداؼ

أن ترسم/يرسم 
شكل البيت 
الدائري ل 
)المخموط 
أنواعه 
 وخواصه(

 د( 5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  )التمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمػػػدرس مػػػف خػػػالؿ استحضػػػار  يميػػػد / تميػػػد المعمػػػـ /ة
الخبػػػػرات السػػػػابقة لربطيػػػػا بػػػػالخبرات الالحقػػػػة كذلػػػػؾ بزحضػػػػار 
مجمكعػػػة مخػػػاليط مػػػف البيئػػػة مثػػػؿ: المكسػػػرات، سػػػمطة، خػػػرز 

 بة حكؿ مككناتيا ككيفية تحضيرىا ممكف كتكجيو أسئمة لمطم
 تكجيو الطمبة حكؿ مكضكع الحصة كىك المخمكط 

 د( 30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض     )ـــــــــــــــــــــــــــــالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلػػى مجمكعػػات بعػػد التمييػػد لمػػدرس يقػػـك المعمػػـ/ة بتقسػػيـ الطمبػػة 
 تعاكنية صغيرة كمف ثـ تكزيع األكراؽ عمييـ 

 : وضع الخطةالمرحمة األولى

فػػػي البدايػػػة يكضػػػا المعمػػػـ/ة أف ىنػػػاؾ ىػػػدؼ يسػػػعى اليػػػو الطمبػػػة 
لتحقيقػػو مػػف كرا  رسػػـ شػػكؿ البيػػت الػػدائرم كعمػػييـ تحديػػده كىػػك 

 المادة كحاالتيا كأىـ صفاتيا 

بيػػػت الػػػدائرم كيجػػػب كمػػػا المكضػػػكع الػػػرئيس المػػػراد بنػػػا  شػػػكؿ ال
عنػػكانيف فػػرعييف مػػف تحديػػده أيضػػا )المخمػػكط( كىػػؿ يمكػػف تحديػػد 

أنكاعػػػػػو كخكاصػػػػػو(كيتـ كضػػػػػعيما عمػػػػػى جػػػػػانبي ىػػػػػذا المكضػػػػػكع )
 المنحنى.

كمف ثـ يقـك الطمبة بتكجيو مف المعمـ/ة بتقسـ المكضكع الرئيس 
إلى ستة أجزا  ثـ كضعيا داخؿ قطاعات البيت الدائرم مبتدئة 

 كباتجاه عقارب الساعة كالتالي: 12مف الساعة 

 مفيـك المخمكط .1

مالحظة 
لرسم دقة ا

من خالل 
اطالع 
المعمم/ة 
عمى 

رسومات 
 الطمبة

 

 الخامس األساسي الصف: ة: المادةلوحدة الخامسا المبحث : عموم عامةّّ 

 المخاليطالدرس االول : 1عدد الحصص : 
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 تصنيؼ المخاليط إلى طبيعية كصناعية .2
 خكاص المخاليط .3
 المقارنة بيف المخاليط المتجانسة كغير المتجانسة .4
 مفيـك المحمكؿ .5
 تصنيؼ المحاليؿ إلى مائية كغير مائية .6

 كتركو جانبا لحيف االنتيا  مف جميع القطاعات الدائرية 

أن يوضح 
/توضح 
المقصود 
 بالمخموط

 المرحمة الثانية: التصميم

/تقػػػػػـك المعمػػػػػـ/ة بعػػػػػرض فيػػػػػديك  عػػػػػف المخػػػػػاليط كمناقشػػػػػة يقـك
يمكػػػػف أف يكػػػػكف ) الطمبػػػػة كالتكصػػػػؿ معيػػػػـ إلػػػػى مفيػػػػـك المخمػػػػكط

صػػمب مػػع صػػمب، سػػائؿ مػػع سػػائؿ، سػػائؿ مػػع صػػمب، غػػاز مػػع 
 ؿ(سائ

يقػػػـك الطمبػػػة بعمػػػؿ قطػػػاع دائػػػرم كرسػػػـ ايقكنػػػات أك رسػػػكمات أك 
 . رمكز تمثؿ المقصكد بالمخمكط

وضــــــــح/ي 
المقصــــــــود 
 بالمخموط؟

 

 

أن 
يصنف/تصنف 
المخاليط إلى 

طبيعية 
 وصناعية

/تقػػػـك المعمػػػـ/ة بتكضػػػيا أنػػػكاع المخػػػاليط ككنيػػػا طبيعيػػػة أك   يقـك
مػكط اليػػكا  صػناعية مػع اعطػا  امثمػة، كمناقشػػتيـ فػي طبيعػة مخ

 .كالدـ مف ناحية مككناتو، كىؿ لإلنساف دخؿ في تركيبيا

تقػػػـك كػػػؿ مجمكعػػػة بعمػػػؿ قطػػػاع دائػػػرم يمثمػػػو كتمثيمػػػو برمػػػكز أك 
 ايقكنة أك رسكمات تكضيحية

صــــــــنف/ي 
المـــــــــــــــــواد 
التاليــة إلــى 
مخـــــــــــــاليط 
طبيعيــــــــــــــة 
ومخـــــــــاليط 

 صناعية؟

الـــــــــــــــــــدم، 
المكســـرات، 
الســــــــــمطة، 
الهـــــــــــــواء، 

 النفط
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أن 
يستنتج/تستنتج 

ض خواص بع
 المخاليط

يقػػػػػـك /تقػػػػػـك المعمػػػػػـ/ة بتكزيػػػػػع مػػػػػكاد مختمفػػػػػة عمػػػػػى المجمكعػػػػػات 
لتحضػػػير مخػػػاليط مختمفػػػة )بػػػرادة حديػػػد كالرمػػػؿ، الزيػػػت كالمػػػا ، 

يمكػػػف احضػػػار ماكنػػػة عمػػػؿ الكػػػكال بكضػػػع غػػػاز ، السػػػكر كالمػػػا 
 كما  (

تكجيػػو اسػػئمة لمطمبػػة لمناقشػػة المجمكعػػات فػػي مككنػػات المخػػاليط 
  كالشكؿ النيائي ليا

 استنتاج بعض خكاص المخاليط مف خالؿ النشاط السابؽ.

عمػػػؿ قطػػػاع لخػػػكاص المخػػػاليط كتمثيمػػػو بػػػالرمكز أك رسػػػكمات أك 
 ايقكنات تكضيحية

أذكــــــــــــر/ي 
بعـــــــــــــــــض 
خــــــــــــــواص 
 المخاليط؟

 

أن 
يقارن/تقارن 
بين المخاليط 
المتجانسة 

وغير 
 المتجانسة

/تقػػػػـك المعمػػػػـ/ة بتكزيػػػػع ثالثػػػػة كػػػػؤكس كمألىػػػػا إلػػػػى النصػػػػؼ  يقـك
الما  كبتكجيو الطمبة في المجمكعػات الػى اضػاقة ممعقػة صػغيرة ب

 كؤكس كتحركييا جيدا  3مف كؿ )المما، الرمؿ، الزيت( الى 

كطػػرح السػػؤاؿ التػػالي: مػػاذا حػػدث لكػػؿ مػػف الممػػا كالرمػػؿ كالزيػػت 
 في الما ؟ ماذا نسمي المخمكط النات  في كؿ حالة؟

المتجػػانس يكضػػا /تكضػػا المعمػػـ/ة المقصػػكد بكػػؿ مػػف المخمػػكط 
 كغير المتجانس بعد مناقشة الطمبة بالنتائ 

كمف ثـ يقـك الطمبة بعمؿ قطػاع دائػرم ككضػع مخػاليط متجانسػة 
 كغير متجانسة كتمثيميا بالرمكز أك الرسكمات أك ايقكنات.

قــــــــــارن/ي 
بـــــــــــــــــــــــين 
المخـــــــــاليط 
المتجانســــة 
وغيـــــــــــــــــــر 
 المتجانسة؟

 

بياف لمطمبة أف 
الحميب كما  
الشرب كاليكا  

مخاليط 
 جانسةمت

أن 
يوضح/توضح 

المقصود 
 بالمحمول

/تقـك المعمـ/ة بتكضيا المقصكد بالمحمكؿ كالمػذيب كالمػذاب  يقـك
. المػػػا  كاذابػػػة ممعقػػػة مػػػف السػػػكر فيػػػوكذلػػػؾ بزحضػػػار كػػػأس مػػػف 

 فيسمى محمكال فالمذاب ىك السكر كالمذيب ىك الما 

كمػػػػػف ثػػػػػـ يقػػػػػـك الطمبػػػػػة بعمػػػػػؿ قطػػػػػاع دائػػػػػرم ككضػػػػػع المقصػػػػػكد 
مػػػػػذيب كالمػػػػػذاب كتمثػػػػػيميـ برمػػػػػكز أك رسػػػػػكمات أك بالمحاليػػػػػؿ كال

 ايقكنات تكضيحية

وضــــــــح/ي 
المقصــــــــود 
 بالمحمول؟
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أن يميز/تميز 
المحاليل 

المائية عن 
المحاليل الغير 

 مائية

كطرح االسئمة التالية مػا المػادة التػي  16( صفحة 8تنفيذ نشاط )
 ذابت في الما ؟ كما المادة التي ذابت في الكيركسيف؟

مبػػػػة فػػػػي النتػػػػائ  التػػػػي تكصػػػػمكا الييػػػػا كمنيػػػػا يتكصػػػػؿ مناقشػػػػة الط
 الطرفيف الى المقصكد بالمحاليؿ المائية كالمحاليؿ الغير مائية

كمػػػػػف ثػػػػػـ يقػػػػػـك الطمبػػػػػة بعمػػػػػؿ قطػػػػػاع دائػػػػػرم ككضػػػػػع المقصػػػػػكد 
بالمحاليػػػػػؿ المائيػػػػػة كالمحاليػػػػػؿ الغيػػػػػر مائيػػػػػة كتمثػػػػػيميـ برمػػػػػكز أك 

 .رسكمات أك ايقكنات تكضيحية

ميــــــــــــــز/ي 
المحاليـــــــــل 

ائية عن الم
المحاليـــــــــل 
الغير مائية 

 فيما يمي:

ـــــــــــــــــــــت  زي
وكيروسين، 
ماء وسكر، 
 ماء وزيت

 

 المرحمة الثالثة: التأمل  

كؿ مرحمة يتـ رسـ أك تمثيؿ أيقكنة خاصة بجػز  مػف المفيػـك يػتـ 
عػػػػرض القطػػػػاع الخػػػػاص بالمجمكعػػػػات كمناقشػػػػتو كاالتفػػػػاؽ عمػػػػى 

 قطاع يمثؿ ايقكنات الطمبة 

احػػدة كتعميقيػػا فػػي القطاعػػات فػػي دائػػرة ك كفػػي النيايػػة يػػتـ تجميػػع 
 زاكية في الصؼ 

 (  5الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )د 
 .تمخيص الحصة من خالل طرح األسئمة عمى الطمبة 
 سردىا عمى شكؿ محطات يمكف  ماذا تعممنا في ىذا الدرس؟ 
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 الدرس الثاني: المخاليط

 (4شكؿ البيت الدائرم )

 

 مفهوم المخلوط:

من مزج المواد بأٌة  ٌركون

 نتسبة كتن 
 رصنٌف المختلٌط:

هواء  –طبٌعٌة :الدم  -1
 النفط –

صنتعٌة : تسلطة  -2
 خضتر

تلٌل المتئٌة و المحتلٌل المح

 الغٌر متئٌة:

 خواص المختلٌط:

خواص المواد المكونة ثتبرة  -

 قبل وبعد الخلط 

 ٌمكن فصله بطرق تسهلة-

 المخاليط المتجانسة:

مما أضيؼ لمما  
 كمادة كاحدة فظير

 

 المخاليط غير المتجانسة:

زيت أضيؼ إلى الما  فال يظير 
 كمادة كاحدة

 المحلول:

و المزٌج المرجتنس من متدرٌن أو المخلوط أ

أكثر وٌشررط أن ركون مكونتره من نفس 

 متدة صلبة( –تسوائل  -الطور)غتزا 

 المختلٌط أنواعهت

 و
 خواصهت
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المصادر 
 والوسائل

مونة، نكشات أسنان، اوراق لرسم البيت الدائري، سبائك ، كمبيوتر، ممتينة م lcdالكتاب المدرسي،
 مختمفة، قطع نقود، كبريت، حديد، مغناطيس

 مالحظػػػػػػػػػػػات التقكيػػػػػػػػػػػػػػػػـ خطػػػػػػػػػػػػػكات التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ األىػػػػػػػػػػػػػداؼ

أن 
ترسم/يرسم 
شكل البيت 
الدائري ل 
السبائك 
واستخدامات

ها 
 مكوناتها و 

 د( 5التمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  )

 لمػػدرس مػػف خػػالؿ استحضػػار الخبػػرات  يميػػد / تميػػد المعمػػـ /ة
 السابقة لربطيا بالخبرات الالحقة كذلؾ بمراجعتيـ 

 تذكير الطمبة بأنكاع المخاليط كالمحاليؿ.

فة الصػؼ كتعريػؼ الطمبػة بأسػمائيا مثػؿ احضار بعض السبائؾ إلى غر 
ميػػداليات، نقػػكد معدنيػػة، مسػػامير فػػكالذ كتكجيػػو سػػؤاؿ: ممػػا تتكػػكف ىػػذه 

 السبائؾ؟

 د( 30ــــــــــــــــــرض     )العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد التمييد لمدرس يقـك المعمـ/ة بتقسيـ الطمبة إلى مجمكعات تعاكنية 
 غيرة كمف ثـ تكزيع األكراؽ عمييـ ص

 المرحمة األولى : وضع الخطة

فػػي البدايػػة يكضػػا المعمػػـ/ة أف ىنػػاؾ ىػػدؼ يسػػعى اليػػو الطمبػػة لتحقيقػػو 
مػػف كرا  رسػػـ شػػكؿ البيػػت الػػدائرم كعمػػييـ تحديػػده كىػػك المػػادة كحاالتيػػا 

 كأىـ صفاتيا 

يػػػده كمػػػا المكضػػػكع الػػػرئيس المػػػراد بنػػػا  شػػػكؿ البيػػػت الػػػدائرم كيجػػػب تحد
أيضػػا )السػػبائؾ( كىػػؿ يمكػػف تحديػػد عنػػكانيف فػػرعييف مػػف ىػػذا المكضػػكع 

 مككناتو(كيتـ كضعيما عمى جانبي المنحنى. )استخداميا،

كمػػف ثػػـ يقػػـك الطمبػػة بتكجيػػو مػػف المعمػػـ/ة بتقسػػـ المكضػػكع الػػرئيس إلػػى 
أربػػع أك خمػػس أجػػزا  ثػػـ كضػػعيا داخػػؿ قطاعػػات البيػػت الػػدائرم مبتدئػػة 

 اه عقارب الساعة كالتالي:كباتج 12مف الساعة 

 مفيـك السبيكة .1

مالحظة 
دقة الرسم 
من خالل 
اطالع 
المعمم/ة 
عمى 

رسومات 
 الطمبة

 

 الخامس األساسي الصف: الوحدة الخامسة: المادة المبحث : عموم عامة

 السبائك –المخاليط : الثانيالدرس  2عدد الحصص : 
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 استخداماتيا .2
 مككنات بعض السبائؾ .3
 التفريؽ بيف المركب كالمخمكط .4
 

أن يوضح 
/توضح 
المقصود 
 بالسبيكة

 المرحمة الثانية: التصميم

/تقػػـك المعمػػـ/ة بتكزيػػع بعػػض السػػبائؾ عمػػى الطمبػػة فػػي المجمكعػػات  يقـك
 لمتعرؼ عمييا.

كمنيػػػا يسػػػتنت  الطمبػػػة  كعػػػرض فيػػػديك عػػػف كيفيػػػة صػػػناعة السػػػبائؾ 
المعنى المقصكد مف السبائؾ كانيا مف التطبيقات العممية عمى المحاليؿ 

 الصمبة

يقػػػـك الطمبػػػة بعػػػدىا بعمػػػؿ قطػػػاع دائػػػرم كرسػػػـ ايقكنػػػات أك رسػػػكمات أك 
 رمكز تعبر عف المفيـك 

وضـــح /ي 
قصـــــود الم

 بالسبيكة؟

 

 

أن 
يذكر/تذكر 

بعض 
استخدامات 

 السبائك

/تقػـك المعمػـ/ة بمناقشػػة الطمبػة فػي أىميػػة السػبائؾ كسػبب تحضػػيرىا  يقـك
 كفي االستخدامات العممية ليا

كتػرؾ الطمبػة لرسػـ قطػاع دائػػرم يمثػؿ اسػتخدامات السػبائؾ كتمثيميػا امػػا 
 بالرمكز أك الرسكمات أك االيقكنات

أذكـــــــــر/ي 
بعــــــــــــــض 

خدامااســــت
ت 

 السبائك؟
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أن 
يتعرف/تتعر 

ف إلى 
مكونات 
 السبائك

/تقػػـك المعمػػـ/ة بتكضػػيا مككنػػات بعػػض السػػبائؾ كػػالفكالذ مػػف حديػػد  يقـك
س االصػػفر مػػف نحػػاس كخارصػػيف، البركنػػز مػػف نحػػاس اككربػػكف، كالنحػػ

 كقصدير

كتكضػػػيا صػػػندكؽ المعرفػػػة كتعريػػػؼ الطمبػػػة بالعصػػػكر القديمػػػة، كسػػػبب 
 كالعناصر  تسميتيا بأسما  السبائؾ

كتػػػػرؾ الطمبػػػػة يقكمػػػػكف برسػػػػـ قطػػػػاع دائػػػػرم لمككنػػػػات بعػػػػض السػػػػبائؾ 
 كتمثيميا برمكز أك رسكمات أك أيقكنات 

ممــــــــــــــــــــا 
تتكـــــــــــــون 
الســــــــبائك 

 اآلتية:

الفـــــــوالذ ، 
النحــــــــاس 
األصـــــــفر، 

 البرونز؟

 

أن يفرق 
/تفرق بين 

المركب 
 والمخموط

/تقػػػـك المعمػػػـ/ة بتكزيػػػع المػػػكاد التاليػػػة عمػػػى كػػػؿ مجمكعػػػة )ا لكبريػػػت يقـك
كالحديػػد ككبريتيػػد الحديػػد، مغنػػاطيس( كتكجيػػو الطمبػػة لدراسػػة خصػػائص 
مخمػػكط الحديػػد كالكبريػػت، كخصػػائص كبريتيػػد الحديػػد كمػػف ثػػـ المقارنػػة 

 بينيما

تكميػػؼ الطمبػػة بالمقارنػػة بػػيف المخمػػكط كالمركػػب بشػػكؿ عػػاـ مػػف حيػػث: 
 المككنات ، كصفات المادة الناتجة ، كطرؽ الفصؿ المستخدمة 

يميػػا كمػػا أسػػمفنا عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ الممتينػػة الممكنػػة ك رسػػـ قطػػاع كتمث
دائػػػرم ككضػػػع عنػػػكاف الفػػػرؽ بػػػيف المركػػػب كالمخمػػػكط كتمثيميػػػا بػػػالرمكز 

 كالرسكمات ك االيقكنات

مــا الفـــرق 
ــــــــــــــــــــين  ب
ــــــــــب  المرك
 والمخموط؟

 

 المرحمة الثالثة: التأمل  

ـ عػرض كؿ مرحمة يتـ رسـ أك تمثيؿ أيقكنة خاصة بجز  مف المفيـك يػت
القطػػػػػاع الخػػػػػاص بالمجمكعػػػػػات كمناقشػػػػػتو كاالتفػػػػػاؽ عمػػػػػى قطػػػػػاع يمثػػػػػؿ 

 ايقكنات الطمبة 

كفي النياية يتـ تجميع القطاعات في دائرة كاحػدة كتعميقيػا فػي زاكيػة فػي 
 الصؼ

 د( 5الخااتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )
 طرح األسئمة عمى الطمبة . تمخيص الحصة من خالل 
 يمكف سردىا عمى شكؿ محطات  ماذا تعممنا في ىذا الدرس ؟ 
  النشػػػاط البيتػػػي: كرد فػػػي القػػػرآف كيفيػػػة تحضػػػير سػػػبيكة معينػػػة

 كمككناتيا ابحث عنيا كبيف سبب استخداميا
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التسبتئك 

 اتسرخدامترهت 

 و مكونترهت 

محاليؿ صمبة  السبيكة:
متجانسة تتككف مف عنصريف 

أحد هذه  يككفأكثر  أك

 اتسرخدامت  التسبتئك: العنتصر فلزا بنتسب معٌنة 

 صنتعة التسٌترا 

 التسفن 

 نقود 

 أمثلة على التستئك:
 الفوالذ

 نحتس أـصفر
 البرونز 

مكونت  

 الفوالذ:

+  Feحدٌد 

 Cكربون 

مكونت  النحتس 

 االصفر:

+ Cuنحتس 

 Znخترصٌن  

 البرونز: مكونت 

+ Cuنحتس 

 قصدٌر 

الرفرٌق بٌن المركب 

والمخلوط من حٌث: 

فت  المكونت  ، الص

النترجة، طرق الفصل، 

 نو  الرغٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثاني: المخاليط )السبائؾ(

 (4شكؿ البيت الدائرم )
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المصادر 
 كالكسائؿ

 ، كمبيوتر، ورقة، عود ثقاب ،طبشورة، ميزان حساس،  lcdالكتاب المدرسي ،

 مالحظػػػػػػػػػػػات التقكيػػػػػػػػػػػػػػػـػ ػػػػػػػػػػػػذخطػػػػػػػػػػػػػكات التنفيػػػػػػ األىػػػػػػػػػػػػػداؼ

أن ترسم/يرسم 
شكل البيت 
الدائري 

التغيرات التي 
تحدث عمى 
المواد وكيفية 
 حدوثها و

أثر التغير 
عمى صفات 
 المادة االصمية

 د( 5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  )التمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمػدرس مػف خػالؿ استحضػار الخبػرات السػابقة  يميد / تميد المعمػـ /ة
لربطيػػػا بػػػالخبرات الالحقػػػة كذلػػػؾ بزشػػػعاؿ عػػػكد ثقػػػاب كتكجيػػػو اسػػػئمة 
لمطمبػػػة: مػػػاذا حػػػدث لعػػػكد الثقػػػاب ؟ ىػػػؿ حػػػدث ىػػػذا بسػػػرعة؟ صػػػؼ 

 لى صكرتو السابقة؟العممية . ىؿ يمكف إعادتو إ
االستماع إلى إجابات الطمبة كتكجييـ إلى مكضكع الحصة )التغيػرات 

 التي تحدث عمى المادة(

 د( 30ـرض     )العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رس يقػػـك المعمػػـ/ة بتقسػػيـ الطمبػػة إلػػى مجمكعػػات تعاكنيػػة بعػػد التمييػػد لمػػد
 صغيرة كمف ثـ تكزيع األكراؽ عمييـ 

 المرحمة األولى: وضع الخطة

في البداية يكضا المعمـ/ة أف ىناؾ ىدؼ يسعى اليو الطمبػة لتحقيقػو مػف 
كرا  رسـ شكؿ البيػت الػدائرم كعمػييـ تحديػده التغيػرات التػي تحػدث عمػى 

 فات المادة ص ص كثيا كاثرىا عمى بعالمكاد ككيفية حد

كما المكضكع الرئيس المراد بنا  شكؿ البيت الدائرم كيجب تحديده أيضا 
ف ) التغيػرات التػي تحػػدث عمػى المػػادة ( كىػؿ يمكػف تحديػػد عنػكانيف فػػرعيي

كيػػتـ كضػػعيما  ، كأثػػره عمػػى صػػفاتيا(مػػف ىػػذا المكضػػكع ) كيفيػػة حػػدكثيا
 عمى جانبي المنحنى.

الطمبة بتكجيو مف المعمـ/ة بتقسـ المكضكع الرئيس إلى ستة كمف ثـ يقـك 
 12أجزا  ثـ كضعيا داخؿ قطاعات البيت الدائرم مبتدئة مف الساعة 

 كباتجاه عقارب الساعة كالتالي:

 كيفية حدكث التغيرات عمى المادة .1
 التغيرات التي تحدث عمى المكاد .2
 أثر التغيير الطبيعي عمى بعض صفات المادة األصمية .3

مالحظة دقة 
الرسم من 
خالل اطالع 
المعمم/ة عمى 
رسومات 
 الطمبة

 

 الخامس األساسي الصف: الوحدة الخامسة: المادة    عموم عامةالمبحث : 

 التغيرات التي تحدث عمى المواد :الثالثالدرس  1عدد الحصص : 
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 فيـك التغير الطبيعي)التغير الفيزيائي(م .4
 مفيـك التغير الكيميائي  .5
 شكط حدكث بعض التغيرات الكيميائية .6

أن يوضح 
/توضح كيفية 

حدوث 
التغيرات عمى 

 المادة

 المرحمة الثانية: التصميم

 عض التغيرات عمى المكاد:يقـك /تقـك المعمـ/ة بعرض صكر لب

كطػػرح اسػػئمة عمػػييـ مػػاذا حػػدث لكػػؿ مػػادة مػػف ىػػذه المػػكاد؟ مػػا االسػػباب 
 ؟التي ادت إلى حدكث ىذه التغيرات عمى ىذه المكاد

االسػػػتماع الػػػى اجابػػػات الطمبػػػة كالتكصػػػؿ معيػػػـ الػػػى أف ىنالػػػؾ تغيػػػرات 
تحػػدث لممػػكاد نتيجػػة تغيػػر الظػػركؼ المحيطػػة بيػػا، كتنقسػػـ ىػػذه التغيػػرات 

لػػػى طبيعيػػػة أك كيميائيػػػة كسػػػيتـ التركيػػػز فػػػي ىػػػذه الحصػػػة عمػػػى التغيػػػر إ
 الطبيعي

رسػػـ قطػػاع دائػػرم لكيفيػػة حػػدكث تغيػػرات عمػػى المػػكاد كتمثيمػػو  برمػػكز أك 
 رسكمات أك ايقكنات خاصة

وضـــــــــــح /ي 
كيفيــة حــدوث 
التغيرات عمى 
المـــــــــــــــــــــــواد 

 التالية:

 احراق ورقة

 قمي بيضة 

عمـــــل بريـــــق 
 شاي

 

أن 
يتعرف/تتعرف 

التغيرات عمى 
التي تحدث 
عمى المواد 
 من حيث:

 حالة المادة

خصائص 
 المادة

/تقػػـك المعممػػة بتكزيػػع طباشػػير عمػػى  التغيػػر الطبيعػػي كشػػكؿ المػػادة: يقـك
المجمكعػػات كالطمػػب مػػػف الطمبػػة تػػػكزيف الطبشػػكرة كمػػف ثػػػـ العمػػؿ عمػػػى 
سػحقيا كتسػػجيؿ كزنيػػا كمالحظػة الكتمػػة كمناقشػػتيـ فػي النتػػائ  كالتكصػػؿ 

 التغير الذم حدث لممادة لـ يؤثر عمى كتمة المادة إلى أف 

(مػػػف قبػػػؿ المعمػػػـ/ ة 10التغيػػػر الطبيعػػػي كحجػػػـ المػػػادة: تنفيػػػذ النشػػػاط )
كالحػػذر مػػف المػػا  المغمػػي كتػػرؾ مسػػافة بينػػو كبػػيف المجمكعػػات مناقشػػة 
الطمبػػة فػػي التجربػػة كالتكصػػؿ إلػػى أف التغيػػر عمػػى المػػادة لػػـ يػػؤثر عمػػى 

 لكنيا أك طعميا

( أمػاـ الطمبػة كمناقشػة الطمبػػة 12ـ /تقػـك المعمػـ/ة بتنفيػػذ نشػاط )كمػا يقػك 
فػػػي النتػػػائ  النشػػػاط كالتكصػػػؿ أف التغيػػػر الطبيعػػػي ال يغيػػػر فػػػي خػػػكاص 

 المادة

رسـ قطاع الػدائرم مػف قبػؿ الطمبػة فػي المجمكعػات كالتعبيػر عػف فيميػـ 
 لممكضكع بأيقكنات أك رسكمات أك رمكز خاصة 

مـــــــــــا أثـــــــــــر 
التغيـــرات فـــي 
ســـــــــــــــــــــــحق 

طباشـــــــــــــير ال
عمــى كــل مــن 

: 

شكل المادة ، 
 حجم المادة

معالجة التصكرات 
البديمة: مفيـك 

االحتراؽ ) تغير 
كيمياتي ( 

كالتبخر تغير 
فيزيائي كالبعض 

يرل أنيما 
 متشابياف
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أن 
يتعرف/تتعرف 
إلى المقصود 

بالتغير 
الطبيعي 
)التغير 

 الفيزيائي(

مقصػػػكد بػػػالتغيرات مػػف خػػػالؿ االنشػػػطة السػػػابقة يسػػػتن  الطمبػػػة المعنػػػى ال
 الطبيعية كطرح امثمة مف حياتيـ عمى التغيرات الطبيعية )الفيزيائية( 

رسـ قطاع دائرم كتعريؼ التغير الطبيعي)الفيزيائي( كالتمثيؿ بالرمكز أك 
 الرسكمات 

مـــا المقصـــود 
بـــــــــــــــــــالتغير 
الطبيعــــــــــــــــي 
 )الفيزيائي(؟

 

تنبيو الطالب إلى 
دكرة الما  في 

 الطبيعة

أن يتعرف 
عمى تتعرف 

المقصود 
بالتغير 
 ئي1الكيميا

ان 
يفرق/تفرق 
بين التغير 
الكيميائي 
والتغير 
 الطبيعي

)أك زبدة، ثم ،..( مػاذا حػدث  اشعاؿ عكد ثقاب كصير قطعة مف الشمع
لكػػؿ منيمػػا؟ كمػػا االخػػتالؼ بػػيف ىػػذيف التغيػػريف؟ االسػػتماع إلػػى اجابػػات 

 يالطمبة كتكجيييا نحك مكضكع الحصة كىك التغير الكيميائ

( أمػػػاـ الطمبػػػة كمحاكاتػػػو بالممتينػػػة 13تحضػػػير مركػػػب: عػػػرض نشػػػاط )
كمناقشة الطمبة حكؿ تغير خصائص المغنيسػيـك كىػؿ يمكػف اعادتػو الػى 

 صكرتو االصمية )االكلى(؟ 

( كمتابعػػة التغيػػرات التػػي تحػػدث لممسػػامير بشػػكؿ دكرم 15تنفيػػذ نشػػاط )
 بالحصص الالحقة 

تغيػػػر الطبيعػػػي لممػػػكاد كالتغيػػػر تكميػػػؼ الطمبػػػة فػػػي حصػػػر الفػػػركؽ بػػػيف ال
الكيميػػػػائي مػػػػع اعطػػػػا  امثمػػػػة مػػػػف الحيػػػػاة اليكميػػػػة عمػػػػى ىػػػػذه التغيػػػػرات  

 ككتابتيا في قطاع خاص كالتمثيؿ برسكمات أك ايقكنات خاصة 

 

مـــا المقصـــود 
بـــــــــــــــــــالتغير 

 الكيميائي؟

مـــــــا الفـــــــرق 
بـــــين التغيـــــر 
الكيميــــــــــــائي 
ـــــــــــــــــــر  والتغي

 الطبيعي؟

 

 المرحمة الثالثة: التأمل  

مة يتـ رسـ أك تمثيؿ أيقكنة خاصػة بجػز  مػف المفيػـك يػتـ عػرض كؿ مرح
اؽ عمى قطاع يمثؿ ايقكنات القطاع الخاص بالمجمكعات كمناقشتو كاالتف

 .الطمبة

كفي النياية يتـ تجميع القطاعػات فػي دائػرة كاحػدة كتعميقيػا فػي زاكيػة فػي 
 الصؼ

 د( 5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )اتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ
 . تمخيص الحصة من خالل طرح األسئمة عمى الطمبة 

 يمكف سردىا عمى شكؿ محطات  ماذا تعممنا في ىذا الدرس ؟ 
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 النشػػػػاط البيتػػػػي: صػػػػنؼ المػػػػكاد التاليػػػػة إلػػػػى :صػػػػمبة، سػػػػائمة، غازيػػػػة 
  ، الكرؽ()الحديد، العصير، بخار الما

 ارسـ حالة الذرات في كؿ حالة ؟ 
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 الدرس الثالث: التغيرات التي تحدث عمى المكاد

 (5شكؿ البيت الدائرم )

 

الرغٌرا  الرً رحدث على 

 المواد كٌفٌة حدوثهت

أثرهت على صفت  المتدة 

 األصلٌة

 و

 كٌفٌة حدوث الرغٌرا  على المتدة:

 

أثر الرغٌر الطبٌعً على 

 بعض صفت  المتدة االصلٌة:

 حتلة المتدة 

 صفت  المتدة

 

مفهوم الرغٌر الطبٌعً 

 )الفٌزٌتئً(:

رغٌر فً شكل المتدة وحجمهت 

وال ٌؤدي الى رغٌر فً صفت  

المتدة وخواصهت من لون 

 وطعم ورائحة كٌفٌة حدوثهت

 مٌتئً:ٌمفهوم الرغٌر الك

رغٌر ٌؤدي إلى ركون متدة 

فً صفترهت و  جدٌدة رخرلف

 خواصهت عن المتدة االصلٌة

شروط حدوث 

بعض الرغٌرا  

 الكٌمٌتئٌة:

وجود غتز 

االكتسجٌن مثل 

الصدأ لٌكون اكتسٌد 

 الحدٌدٌك
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المصادر 
 ائؿالكسك 

، كمبيكتر، بذكر ، مكسرات، رمؿ، حصى، مسحكؽ طباشير، مصفاة، منخؿ أك  lcdالكتاب المدرسي ،
غرباؿ ، أكراؽ شام، ما  ساخف، كؤكس زجاجية ، قطعة قماش، قمع حامؿ، ما  ، رمؿ، تراب، مصدر 

 مما حرارم،

 مالحظػػػػػػػػػػػات قكيػػػػػػػػػػػػػػػػـالت خطػػػػػػػػػػػػػكات التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ األىػػػػػػػػػػػػػداؼ

أن ترسم/يرسم 
شكل البيت 
الدائري ل 

المخاليط وطرق 
 فصمها

 د( 5التمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  )

 ر الخبػرات لمػدرس مػف خػالؿ استحضػا يميد / تميػد المعمػـ /ة
السػػػابقة لربطيػػػا بػػػالخبرات الالحقػػػة كذلػػػؾ بمػػػراجعتيـ عػػػرض 
صػػكرة سػػيدة تغربػػؿ: كتكجيػػو أسػػئمة لمطمبػػة: مػػا الػػذم تقػػـك بػػو 
السػػيدة فػػي الصػػكرة؟ مػػا اليػػدؼ ممػػا تقػػـك بػػو؟ أعػػط أمثمػػة مػػف 
حياتػػؾ اليكميػػة؟ كمنيػػا التكضػػيا لمطمبػػة بػػأف مكضػػكع الحصػػة 

 عف فصؿ المكاد.
 د( 30)   ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــالع

بعػػد التمييػػد لمػػدرس يقػػـك المعمػػـ/ة بتقسػػيـ الطمبػػة إلػػى مجمكعػػات 
 تعاكنية صغيرة كمف ثـ تكزيع األكراؽ عمييـ 

 المرحمة األولى : وضع الخطة

يسػػػعى اليػػػو الطمبػػػة  فػػػي البدايػػػة يكضػػػا المعمػػػـ/ة أف ىنػػػاؾ ىػػػدؼ
لتحقيقػػو مػػف كرا  رسػػـ شػػكؿ البيػػت الػػدائرم كعمػػييـ تحديػػده كىػػك 

 (المخاليططرؽ فصؿ المكاد )

كمػػػا المكضػػػكع الػػػرئيس المػػػراد بنػػػا  شػػػكؿ البيػػػت الػػػدائرم كيجػػػب 
( كىػؿ يمكػف تحديػد عنػكانيف فػرعييف مػف المخػاليطتحديده أيضا ) 

ي كيػػػػػتـ كضػػػػػعيما عمػػػػػى جػػػػػانب (طػػػػػرؽ فصػػػػػمياىػػػػػذا المكضػػػػػكع ) 
 المنحنى.

كمف ثـ يقـك الطمبة بتكجيػو مػف المعمػـ/ة بتقسػـ المكضػكع الػرئيس 
إلػػػػى خمػػػػس أك سػػػػتة أجػػػػزا  ثػػػػـ كضػػػػعيا داخػػػػؿ قطاعػػػػات البيػػػػت 

 كباتجاه عقارب الساعة كالتالي: 12الدائرم مبتدئة مف الساعة 

 التعرؼ إلى بعض طرؽ فصؿ المكاد  .1
 التكصؿ إلى مفيـك التركيؽ .2
 فةفصؿ بعض المكاد بطرؽ مختم .3

مالحظة دقة الرسم 

من خالل اطالع 

المعلم/ة على 

 رسومات الطلبة

 

 الخامس األساسي الصف: الوحدة الخامسة: المادة    المبحث : عموم عامة

 (1طرق فصل المواد): الرابعالدرس  3عدد الحصص : 
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 التكصؿ إلى مفيـك الترشيا .4
 التعرؼ إلى كيفية فصؿ المكاد بالترشيا .5
 فصؿ مكاد مختمفة بالترشيا .6

أن 
يتعرف/تتعرف 

إلى بعض طرق 
 فصل المواد

 المرحمة الثانية: التصميم

/تقـك المعمـ/ة بتكزيع مكسرات أك بذكر أك خرز، حصى عف  يقـك
العدس أك القما.. عمى المجمكعػات كمناقشػة الطمبػة حػكؿ كيفيػة 

 اجرا  عممية الفصؿ 

 االستماع إلى إجابات الطمبة 

/تقـك المعمـ/ة بالطمب مف الطمبة  حضار مصػفاة أك منخػؿ  يقـك
.كرمػػػؿ ك حصػػػاة أك حصػػػى كقمػػػا كاالتربػػػة كالقػػػش كالطمػػػب مػػػف 

ة المنخػػؿ كمناقشػػة الطمبػػة افػػراد المجمكعػػات الفصػػؿ بينيػػا بكاسػػط
 بحالة ىذه المكاد؟ كفكائد الفتحات المكجكدة في المنخؿ؟

يطمب المعمـ/ة مف الطمبة عمؿ قطاع كرسـ ايقكنات أك رسكمات 
كػػػال عمػػى حػػػدل فصػػؿ المخػػػاليط  أك رمػػكز تمثػػؿ طريقػػػة الفصػػؿ
 باليد كفصؿ المخاليط بالغرباؿ

وض  فصل المواد 

 التالٌة:

خرز ملون، حصى 

عووووووودس وقمووووووو ، 

 وحصى؟

 

 

أن 
يتوصل/تتوصل 

إلى مفهوم 
 الترويق

يقػـك /تقػػـك المعمػػـ /ة بزحضػػار كػػأس مػػف مػػا  كمسػػحكؽ طباشػػير 
كخمطيما كترؾ الخميط النات  جانبان حتى يركؽ كطرح اسئمة عمى 
الطمبػػة فػػي المجمكعػػات مػػا الحالػػة التػػي يكجػػد فييػػا كػػال المػػادتيف 

 ككيؼ يمكف الفصؿ بينيما؟ 

 اباتيـ كتكجيييـ لتنفيذ نشاط الفصؿ بالتركيؽ.كاالستماع الى اج

رسكمات يطمب المعمـ/ة مف الطمبة عمؿ قطاع كرسـ ايقكنات أك 
 .أك رمكز تمثؿ طريقة الفصؿ

كٌف تحدث عملٌوة 

 التروٌق؟

 

أن 
يتوصل/تتوصل 

إلى مفهوم 
 الترشيح

عرض صكر لخطكات صناعة المبنة عمى الطمبة كتكجيو اسئمة 
 ليـ:

ذه الصكر؟ ىؿ شاىدت/م كالدتؾ/م تعمؿ ىذا؟ ماذا تعني لؾ ى
 االستماع إلى إجابات الطمبة  

( فصػػؿ الشػػكائب العالقػػة بالمػػا  مناقشػػة الطمبػػة 16)تنفيػػذ نشػػاط 
حػػػكؿ كيفيػػػة اجػػػرا  عمميػػػة الفصػػػؿ كالتكصػػػؿ معيػػػـ إلػػػى مفيػػػـك 

موووووووووا المقصوووووووووود 

 بالترشٌ ؟
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 الترشيا.

 كمف ثـ تكجيو األسئمة التالية: 

 ما الفرؽ بيف طريقة الترشيا كالتركيؽ؟

ـ قطػػاع دائػػرم كتكضػػا فيػػو لمفيػػـك الترشػػيا كيمكػػف اضػػػافة رسػػ
 بعض الرسكمات أك االيقكنات أك الرمكز لمتكضيا

أن 
يتعرف/تتعرف 

إلى كيفية فصل 
 المواد بالترشيح

 إذا كاف في المخمكط أكثر مف مادتيف، كيؼ نفصؿ ىذه المكاد؟

طمبػػػػة حػػػػكؿ عمميػػػػة ( أمػػػػاـ الطمبػػػػة كمناقشػػػػة ال17تنفيػػػػذ نشػػػػاط )
 الفصؿ كالمكاد الناتجة 

 ؟طرح السؤاؿ التالي: كيؼ يمكف فصؿ المكاد المتبقية

لووودٌا مووواء ورمووول 

وملوووووووو  وورقووووووووة 

ترشووووووٌ  وكووووووأس 

زيووووووووايً كٌووووووووف 

تفصوول الرموول عوون 

 بقٌة المكونات؟

 

 المرحمة الثالثة: التأمل  

كؿ مرحمة يتـ رسـ أك تمثيؿ أيقكنة خاصػة بجػز  مػف المفيػـك يػتـ 
اع الخػػػػاص بالمجمكعػػػات كمناقشػػػػتو كاالتفػػػاؽ عمػػػػى عػػػرض القطػػػ

 قطاع يمثؿ ايقكنات الطمبة 

كفػػي النيايػػة يػػتـ تجميػػع القطاعػػات فػػي دائػػرة كاحػػدة كتعميقيػػا فػػي 
 زاكية في الصؼ

 د( 5اتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )الخ
  تمخيص الحصة من خالل طرح األسئمة عمى الطمبة 
 يمكػػػػف سػػػػردىا عمػػػػى شػػػػكؿ  مػػػػاذا تعممنػػػػا فػػػػي ىػػػػذا الػػػػدرس ؟

 محطات 
  النشػػاط البيتػػي: أكتػػب عػػف طػػرؽ فصػػؿ تسػػتخدميا فػػي حياتػػؾ

 اليكمية 
 :أم األجيػػػػػزة الكيربائيػػػػػة فػػػػػي منزلػػػػػؾ تتكقػػػػػع  قضػػػػػية لمبحػػػػػث

 احتكائيا عمى مرشحات كلماذا؟
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 (1الدرس الرابع: فصؿ المكاد )

  (6شكؿ البيت الدائرم)

 

 المختلٌط

 طرق فصلهت

 و

الرعرف إلى بعض طرق 

 فصل المواد

 مفهوم الرروٌق:

نزول المواد العتلقة إلى قعر 

الوعتء ثم ٌتسكب المتء النقً 

 بهدوء فً وعتء آخر

 مفهوم الررشٌح:

تستئلة فً  صلبة عن متدة متدةفصل 

مخلوط عندمت ركون الفصل بتلرروٌق 

 صعبة

الفصل بتلغربتل: فصل 

مواد صلبة عن مواد صلبة  

اخرى بواتسطة الغربتل 

 فٌنزل من خالل الفرحت 

 كٌفٌة فصل المواد بتلررشٌح
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المصادر 
 كالكسائؿ

كأس زجاجي، ، كمبيوتر، مصدر لهب، ممح طعام، ماء، حامل، مصدر حراري،  lcdالكتاب المدرسي،
 جهاز تقطير، كأس شاي، مغناطيس، أقالم رصاص، أسالك، بطارية، كأس زجاجي، برادة حديد

 مالحظػػػػػػػػػػػات التقكيػػػػػػػػػػػػػػػػـ خطػػػػػػػػػػػػػكات التنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ األىػػػػػػػػػػػػػداؼ

أن ترسم/يرسم 
شكل البيت 

الدائري ل طرق 
فصل مكونات 

ط المخالي
 والمركبات

 د( 5التمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  )

 لمػػدرس مػػف خػػالؿ استحضػػار الخبػػرات  يميػػد / تميػػد المعمػػـ /ة
السػػابقة لربطيػػا بػػالخبرات الالحقػػة كذلػػؾ بمػػراجعتيـ مػػف خػػالؿ 

التػػي سػػبؽ ذكرىػػػا فػػي الحصػػة السػػابقة كىػػػي  عػػرض المشػػكمة
لػديؾ كعػػا  فيػػو مػػا  مخمػػكط معػو ممػػا كرمػػؿ مػػا الطريقػػة التػػي 

 .تقترحيا لفصؿ ىذه المكاد؟ االستماع إلى إجابات الطمبة
 

 (د 30العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض   )

بعػػد التمييػػد لمػػدرس يقػػـك المعمػػـ/ة بتقسػػيـ الطمبػػة إلػػى مجمكعػػات 
 تعاكنية صغيرة كمف ثـ تكزيع األكراؽ عمييـ 

 المرحمة األولى : وضع الخطة

فػػػي البدايػػػة يكضػػػا المعمػػػـ/ة أف ىنػػػاؾ ىػػػدؼ يسػػػعى اليػػػو الطمبػػػة 
لتحقيقػػو مػػػف كرا  رسػػػـ شػػكؿ البيػػػت الػػػدائرم كعمػػييـ تحديػػػده كىػػػك 

 صؿ مككنات المخاليط كالمركبات(طرؽ فصؿ المكاد )ف

كمػػػا المكضػػػكع الػػػرئيس المػػػراد بنػػػا  شػػػكؿ البيػػػت الػػػدائرم كيجػػػب 
تحديػػػده أيضػػػا ) طػػػرؽ فصػػػؿ المػػػكاد( كىػػػؿ يمكػػػف تحديػػػد عنػػػكانيف 

كيػػػتـ كضػػػعيما  فػػػرعييف مػػػف ىػػػذا المكضػػػكع )مخػػػاليط ك مركبػػػات(
 عمى جانبي المنحنى.

ضكع الرئيس كمف ثـ يقـك الطمبة بتكجيو مف المعمـ/ة بتقسـ المك 
إلى خمس أك ستة أجزا  ثـ كضعيا داخؿ قطاعات البيت الدائرم 

 كباتجاه عقارب الساعة كالتالي: 12مبتدئة مف الساعة 

 التعرؼ إلى طريقة الفصؿ بالتبخير .1
 التعرؼ إلى طريقة الفصؿ بالتقطير .2
ذكر بعض التطبيقات عمى عمؿ عمميتي الفصؿ  .3

 بالتقطير كالتبخير

مالحظة دقة 
الرسم من 
خالل اطالع 
المعمم/ة عمى 
رسومات 
 الطمبة

 

 الخامس األساسي الصف: لوحدة الخامسة: المادةا المبحث : عموم عامة

 (1) طرق فصل المواد: الرابعالدرس  3عدد الحصص : 
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 في فصؿ الحديد عف مكاد أخرلاستخداـ المغناطيس  .4
 استخداـ جياز التحميؿ الكيربائي .5
 ذكر تطبيقات عمى عممية التحميؿ الكيربائي .6

أن يتعرف/تتعرف 
إألى طريقة 

 الفصل بالتبخير

 المرحمة الثانية: التصميم

/تقـك المعمـ/ة بتكجيو السؤاؿ التػالي لمطمبػة: مػا طبيعػة المػكاد  يقـك
 التي تتكقع امكانية فصميا بالتبخير؟

 االستماع إلى إجابات الطمبة 

( كمناقشػػػة الطمبػػػة كالتكصػػػؿ معيػػػـ إلػػػى مفيػػػـك 18تنفيػػػذ نشػػػاط )
 الفصؿ بالتبخير كتطبيقاتو

رسـ قطاع دائرم ككضػع مفيػـك الفصػؿ بػالتبخير كرسػـ رسػكمات 
 ثموأك ايقكنات أك رمكز تكضيحية تم

لـــديك/ي وعـــاء 
ـــــــــــه مـــــــــــاء  في
مخمــــــوط معــــــه 
ممح و رمـل مـا 
الطريقــــة التــــي 
تقترحهــا لفصــل 

 هذح المواد؟

 

أن يتعرف أو 
تتعرف إلى طريقة 
 الفصل بالتقطير 

يقـك /تقـك المعمـ/ة بعرض المشكمة التالية: عمميػة التبخيػر تمكننػا 
فقػػط مػػف الحصػػكؿ عمػػى مػػادة كاحػػدة فقػػط مػػف المحمػػكؿ، مػػا ىػػي 

 ي تمكننا مف الحصكؿ عمى جميع مككنات المحمكؿ؟الطريقة الت

االسػػػتماع إلػػػى اجابػػػات الطمبػػػة كمػػػف ثػػػـ عػػػرض جيػػػاز التقطيػػػر 
 كتعريؼ الطمبة بأجزائو

( التقطيػػػػر أمػػػػاـ الطمبػػػػة كمناقشػػػػة الطمبػػػػة فػػػػي 19تنفيػػػػذ نشػػػػاط )
خطػػكات عمميػػة التقطيػػر كبعػػدىا يمكػػف طػػرح االسػػئمة التاليػػة: مػػا 

بػػكب التكثيػػؼ؟ أم الكعػػائيف بعػػد أىميػػة مػػركر المػػا  البػػارد فػػي أن
الفصػػػػػؿ يحتػػػػػكم عمػػػػػى المػػػػػذيب؟ كأييمػػػػػا يحتػػػػػكم عمػػػػػى المػػػػػذاب 

 )الكعا )أ( أك الكعا  )ب((؟

مناقشػػػة الطمبػػػة كالتكصػػػؿ إلػػػى مفيػػػـك عمميػػػة التقطيػػػر كمتػػػى يػػػتـ 
 استخداميا

تػكفير فرصػة لمكمبػة لطػرح تطبيقػات عمميػة عمػى عمميتػي التقطيػر 
اسػػتخالص كتصػػنيع العطػػكر، كالتبخيػػر مثػػؿ تحميػػة ميػػاه البحػػر، 

 كفصؿ مشتقات النفط عف بعضيا في مصفاة النفط

رسـ قطاع دائرم ككضع مفيـك الفصؿ بػالتقطير كتطبيقاتػو كرسػـ 
 رسكمات أك ايقكنات أك رمكز تكضيحية تمثمو

ما هي الطريقة 
ـــــــي تعتمـــــــد  الت
عمــــى عمميتــــي 
التبخيـــــــــــــــــــــــر 
 والتكثيف معا؟
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أن 
يستخدم/تستخدم 
المغناطيس في 

لحديد عن فصل ا
 مواد أخرى

/تقػػػـك المعمػػػـ/ة بطػػػػرح المشػػػكمة التاليػػػة: كمػػػػؼ المعمػػػـ حسػػػػاـ  يقـك
بزحضػػػار بػػػرادة حديػػػد مػػػف أرضػػػية المحػػػددة بجانػػػب بيػػػتيـ .كيػػػؼ 
يمكف  لحساـ أف يحضر البرادة دكف أف تككف مختمطة مع غيرىػا 

 مف الشكائب؟

 االستماع إلى اجابات الطمبة .

بػػة بمغنػػاطيس كخمػػيط مػػف الرمػػؿ يقػػـك /تقػػـ المعمػػـ/ة  بتزكيػػد الطم
عطػػا  فرصػػة لمطمبػػة لفصػػؿ بعػػض مػػكاد الخمػػيط  كبػػرادة الحديػػد كا 
بالمغناطيس كمناقشة الطمبػة متػى نمجػأ السػتخداـ المغنػاطيس فػي 

 عممية الفصؿ

رسػـ قطػػاع دائػػرم ككضػع اسػػتخداـ المغنػػاطيس فػي فصػػؿ الحديػػد 
ة عف المكاد األخرل كرسـ رسكمات أك ايقكنات أك رمكز تكضػيحي

 .تمثمو

كيــــــف نفصــــــل 
بـــــرادة الحديـــــد 
عــــــن عنصــــــر 

 الكبريت؟

روضٌح للطلبة بأن 

طرق الفصل 

المتسرخدمة تستبقت 

)بتلرروٌق، 

الررشٌح، الربخٌر، 

الرقطٌر ، 

المغنتطٌس( هً 

للمواد الرً طرأ 

 علٌهت رغٌر طبٌعً

أن 
يستخدم/تســــتخدم 
جهـــــــاز التحميـــــــل 

 الكهربائي

أن يذكر/تــــــــــــذكر 
تطبيقــــات عمميــــة 
عمــــــــــى عمميــــــــــة 

 لتحميل الكهربائيا

يقـك /تقـك المعمـ/ة بطرح سؤاؿ حكؿ كيفية فصؿ المركبات التي 
طرأ عمييا تغيرا كيميائيا كاالستماع إلى إجابات الطمبة كتنفيذ 

 ( التحميؿ الكيربائي لمما  مناقشة الطمبة في النتائ  20نشاط )

 يقـك المعمـ /ة بتكضيا أىمية التحميؿ الكيربائي في الصناعات.

ـ قطاع دائرم ككضع التحميؿ الكيربائي كاستخداماتو كرسـ رس
 .رسكمات أك ايقكنات أك رمكز تكضيحية تمثمو

مالحظــــــــــــــــــــــة 
اســـــــــــــــــــــتخدام 
ـــة لجهـــاز  الطمب
التحميــــــــــــــــــــــــل 

 الكهربائي

أذكـــــــــــــــــــــــر/ي 
تطبيقات عممية 
ــــــى عمميــــــة  عم
التحميــــــــــــــــــــــــل 

 الكهربائي؟

تكضػػػػػيا لمطمبػػػػػة أف 
التحميػػػػػػؿ الكيربػػػػػػائي 
لممػػػػػا  فقػػػػػط لفصػػػػػؿ 
 المركبػػػات التػػػي طػػػرأ
 عمييا تغيرا كيميائيا

 المرحمة الثالثة: التأمل  

كؿ مرحمة يتـ رسـ أك تمثيػؿ أيقكنػة خاصػة بجػز  مػف المفيػـك يػتـ 
عػػػػرض القطػػػػاع الخػػػػاص بالمجمكعػػػػات كمناقشػػػػتو كاالتفػػػػاؽ عمػػػػى 

 قطاع يمثؿ ايقكنات الطمبة 

كفػػي النيايػػة يػػتـ تجميػػع القطاعػػات فػػي دائػػرة كاحػػدة كتعميقيػػا فػػي 
 .زاكية في الصؼ
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 د( 5اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )الخ
 . تمخيص الحصة من خالل طرح األسئمة عمى الطمبة 
 يمكف سردىا عمى شكؿ محطات  ماذا تعممنا في ىذا الدرس ؟ 
 داـ عمميات التقطير قديمان النشاط البيتي: ابحث عف استخ 
  كاف يعتقد قديما أف المػا  عنصػر نقػي كلػيس مركبػا كلكػف بعػد

التحميػػػؿ الكيربػػػائي ثبػػػت عكػػػس ذلػػػؾ مػػػا ىػػػي الفائػػػدة التػػػي 
 جناىا العمما  مف التحميؿ الكيربائي لمما ؟
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 (2الدرس الرابع: فصؿ المكاد )

 (7شكؿ البيت الدائرم )

طرق فصل 

 مكونت  المختلٌط

 المركبت 

 و

طرٌقة الفصل 

 بتلربخٌر:

 طرٌقة الفصل بتلرقطٌر:

 رحلٌة مٌته البحر-

اتسرخالص و رصنٌع -

 العطور

 فصل مشرقت  النفط-

  

اتسرخدام المغنتطٌس فً 

 فصل الحدٌد عن مواد أخرى

اتسرخدام جهتز الرحلٌل 

الكهربتئً لفصل المركبت  

 الرً طرأ علٌهت رغرا كٌمٌتئٌت

 التحميؿ الكيربائي لمما 

رطبٌقت  عملٌة 

على عملٌة 

الرحلٌل 

 الكهربتئً

الطالء 

 الكهربتئً
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  ةلمادايل محتوى المادة التعميمة لوحدة تحمالنهائية لالصورة (: 2ممحق )

 قوائم رحلٌل األهداف التسلوكٌة:

 فئة اليدؼ مستكل األىداؼ السمككية الرقـ
 تطبيؽ .غازية ( –سائمة  –أف يصنؼ الطالب المكاد حسب حالتيا ) صمبة  -1
 تذكر .الغازية –السائمة  –أف يعدد الطالب صفات المادة الصمبة  -2
 تذكر طالب خكاص المادة.أف يذكر ال -3

 تذكر .الذرةب المقصكد الطالب يعر ؼأف  -4

 تذكر .الجزم ؼ الطالب المقصكد بر  يعأف  -5

 تذكر أف يعدد بعض العناصر المكجكدة في الطبيعة. -6

 فيـ أف يتكصؿ الطالب إلى مفيـك العنصر مف خالؿ التجربة. -7
 تذكر أف يعدد الطالب رمكز بعض العناصر. -8
 تذكر الطالب المقصكد بالمادة النقية  ؼر  يعأف  -9

 تذكر .أف يعدد بعض العناصر المكجكدة في جسـ ا نساف -10
 تذكر .أف يحدد أىمية بعض العناصر في الحياة -11
 تركيب عنصريف مختمفيف. مركب مف تفاعؿ الطالب رأف ي حض -12
 تركيب .بمركب مف تفاعؿ عنصر مع مرك الطالب أف ي حضر -13
 تركيب .مركب مف تفاعؿ مركبيف مختمفيفالطالب حضر أف ي   -14
التعميمات المعطاة لمحرص عند استخداـ األحماض الطالب أف يتبع  -15

 .الخطرة 
 تطبيؽ

 تحميؿ بيف بعض المركبات كالسكر كالمما. الطالب أف يقارف -16
 فيـ مركبات تستخدـ في المنزؿ. مف خالؿ األمثمة الطالب يكضاأف  -17
 تذكر أنكاع المخاليط.الطالب أف يعدد  -18
 فيـ المخاليط الطبيعية.المقصكد ب مف خالؿ األمثمةالطالب يكضا أف  -19
 فيـ المخاليط الصناعية.المقصكد ب مف خالؿ األمثمةالطالب يكضا أف  -20
 تطبيؽ عمميان خكاص المخمكط.الطالب أف يستنت   -21
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بيف أنكاع المخاليط المختمفة مع ذكر أمثمة عمى كؿ الطالب أف يميز  -22
 نكع.

 تحميؿ

المخاليط الغير ة بيف المخاليط المتجانسة ك بالتجربالطالب أف يميز  -23
 متجانسة.

 تحميؿ

 تذكر المقصكد بالمحمكؿ. يع رؼ الطالبأف  -24
 تحميؿ بالتجربة بيف المحاليؿ المائية كالغير مائية الطالب أف يميز  -25
 تذكر المقصكد بالسبائؾ. يع رؼ الطالبأف  -26
 فيـ السبائؾ كمككناتيا.بعض  باألمثمةالطالب يكضا أف  -27
 تحميؿ المخمكط.بيف المركب ك الطالب أف يقارف  -28
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المااااااواد  الطتلااااااب ٌصاااااانفأن 
تساتئلة  –حتسب حتلرهات ) صالبة 

 غتزٌة ( –

   مخرلفة .روجد المواد فً حتال
 المتدة ررواجد فً حتال  مخرلفة  
المااتدة ررحااول ماان حتلااة ألخاارى  

 رح  ظروف معٌنة

 صلبة
 تستئلة
 غتزٌة

المواد التستئلة رأخذ شكل 
اإلناااااااتء ولهااااااات صااااااافة 

 .الجرٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتن
المااااااااااااواد الغتزٌاااااااااااااة  

جزٌئترهااات مربتعااادة ولهااات 

 .صفة االنرشتر

صافت  الماتدة الطتلب  ٌعدد أن 
 غتزٌة .ال –التستئلة  –الصلبة 

ذرا  العنصر الواحاد مرشاتبهة و 
عاان ذرا  عنصاار رخرلااف لكنهاات 
 آخر

  

خواص الماتدة  أن ٌذكر الطتلب
. 

دقااااتئق المااااتدة ال رغٌاااار رركٌبهاااات 
الكٌمٌتئً عنادمت ررحاول مان حتلاة 

 ألخرى
المااااواد المخرلفااااة الموجااااودة فااااً 
 نفااس الحتلااة لهاات خااواص مخرلفااة

 نهت رركون من دقتئق مخرلفة .أل
المااتدة ماان دقااتئق صااغٌرة رركااون 

 ال ررى بتلعٌن المجردة

  

أن ٌوضااااح الطتلااااب المقصااااود 
 تلذرة  ب

  الذرة 

أن ٌوضااااح الطتلااااب المقصااااود 
 بتلجزيء

عندمت ررصال الاذرا  ماع بعضاهت 
 البعض ٌركون الجزيء .

  الجزيء

ٌعااااااادد بعاااااااض العنتصااااااار أن 
 الموجودة فً الطبٌعة .

باااااارادة الحدٌااااااد رنجااااااذب نحااااااو 
 . المغنتطٌس

  

إلاى مفهااوم  الطتلاب ٌروصالأن 
 العنصر من  خالل الرجربة .

ٌمكاااااان رحلٌاااااال المركااااااب إلااااااى 
 عنتصره بطرق ختصة .

لكااااااال عنصااااااار رماااااااز  العنصر

 .كٌمٌتئً ختص به

رمااوز بعااض  الطتلااب ٌعااددأن 
 العنتصر .

لكل عنصار رماز خاتص باه و ال 
 ٌرشتبه عنصران برمز واحد

لكااال عنصااار ناااو  مااان  
الاااااذرا  رخرلاااااف عااااان 

 عنصر آخر

 أن ٌوضااااح الطتلااااب المقصااااود
 تلمتدة النقٌة ب

  المتدة النقٌة 

ٌعااااااادد بعاااااااض العنتصااااااار أن 
 الموجودة فً جتسم اإلنتستن 

جتساام اإلنتسااتن ٌحرااوي علااى عاادد 
 من العنتصر .

  

ٌحاااااااادد أهمٌااااااااة  بعااااااااض أن 
 العنتصر فً الحٌتة . 

للعنتصااااار اتسااااارخدامت  و فوائاااااد 
 عدٌدة فً الحٌتة .

  

 مركب مان رفتعال  ٌُحضرأن 
 عنصرٌن مخرلفٌن .

 
 

  مركب

ٌُحضاار مركااب ماان رفتعاال أن 
 عنصر مع مركب .

 
 

  

ٌُحضاار مركااب ماان رفتعاال أن 
 مركبٌن مخرلفٌن 

 
 

  

ٌرباااااع الرعلٌمااااات  المعطاااااتة أن 
للحااااااااارص عناااااااااد اتسااااااااارخدام 

 األحمتض الخطرة.

   

ٌقترن بٌن بعاض المركبات  أن 
 .كتلتسكر و الملح

   

أمثلااة علااى مركباات   ٌعطااًأن 
 .رتسرخدم فً المنزل
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رخااارلط الماااواد بعضاااهت  الااابعض  أف يعدد أنكاع المخاليط . 
لركااااااون وحاااااادة واحاااااادة رتساااااامى 

 المختلٌط  .

 المختلٌط
 النفط
 الدم

 

اليط أف يعػػػػط أمثمػػػػة عمػػػػى المخػػػػ
 الطبيعية .

المخاااااااااااتلٌط  
 الطبٌعٌة

 

يعػػػػط أمثمػػػػة عمػػػػى المخػػػػاليط أف 
 الصناعية .

المخاااااااااااتلٌط  
 الصنتعٌة

 

يسػػػػػػػػػػتنت  عمميػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػكاص أف 
 المخمكط .

خااواص المااواد المكونااة للمخلااوط 
 ربقى ثتبرة قبل الخلط وبعده

  

يميػػػػز بػػػػيف أنػػػػكاع المخػػػػاليط أف 
المختمفػػػة مػػػع ذكػػػر أمثمػػػة عمػػػى 

 كؿ نكع .

م المخاااااتلٌط إلاااااى مخاااااتلٌط رقتسااااا
مرجتنتسة و مختلٌط غٌر مرجتنتساة 

. 

  

أف يميز بالتجربة بػيف المخػاليط 
المتجانسػػػػػة ك المخػػػػػػاليط الغيػػػػػػر 

 متجانسة .

المخلاااوط المرجاااتنس ٌركاااون مااان 
ماااتدرٌن أو أكثااار و رظهااار كماااتدة 

 واحدة

مخاااااااااااااااتلٌط 
 مرجتنتسة

مختلٌط غٌار 
 مرجتنتسة 

 

أف يتعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى المقصػػػػػػػػػػكد 
 بالمحمكؿ .

عنػػػد اذابػػػة مػػػادة فػػػي مػػػادة أخػػػرل 
يسػػمى المخمػػػكط المتجػػانس النػػػات  

 محمكالن .
تسػػػػػػػمى المحاليػػػػػػػؿ حسػػػػػػػب حالػػػػػػػة 
المكاد المككنة ليا صػمبة أك سػائمة 

 أك غازية

كلماات زاد  نتساابة المااتدة  المحلول
فااااً المحلااااول ظهاااار  

 .خواصهت بشكل واضح

يميػز بالتجربػة بػيف المحاليػؿ أف 
 المائية ك الغير مائية . 

مى المحاليػػػؿ التػػػي يكػػػكف فييػػػا تسػػػ
 الما  مذيبان بالمحاليؿ المائية

رتساامى المحتلٌاال الرااً ٌكااون فٌهاات 
المذٌب غٌر المتء بتلمحتلٌال غٌار 

 المتئٌة .

المحتلٌاااااااااااال 
 المتئٌة

المحتلٌاااااااااااال 
 الغٌر متئٌة

رنقتسااااام المحتلٌااااال إلاااااى 
متئٌاااااااة وغٌااااااار متئٌاااااااة 
بحتساااب اعرمتدهااات علاااى 

 .المتء

أف يتعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى المقصػػػػػػػػػػكد 
 ائؾ .بالسب

عناد خلااط كمٌاة قلٌلااة مان عنصاار 
صلب نقً مع عنصر صلب آخر 
بنتسااب معٌنااة ٌناارج محتلٌاال صاالبة 

 رتسمى بتلتسبتئك .

التساااااااابتئك هااااااااً ماااااااان  التسبتئك
الرطبٌقاات  العملٌااة علااى 

 المحتلٌل الصلبة

يعػػػدد أمثمػػػة لػػػبعض السػػػبائؾ أف 
 ك مككناتيا .

رركون تسبٌكة النحتس األصفر 
ماااان النحااااتس و الخترصااااٌن 

تساااابٌكة الفااااوالذ ماااان  رركااااون
 الحدٌد و الكربون .

رركاااون تسااابٌكة البروناااز مااان 
 النحتس و القصدٌر .

ٌمكااان فصااال مكونااات  المخلاااوط 
عااااان بعضاااااهت الااااابعض بطااااارق 

والربخٌااااار و  بتساااااٌطة كتلررشاااااٌح

 .الربلور و الرقطٌر 

  

أف يقػػػػػػػػػػػػػػارف بػػػػػػػػػػػػػػيف المركػػػػػػػػػػػػػػػب 
 كالمخمكط
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أمثلاااااااة للرغٌااااااارا    ٌعاااااااطأن 
 البطٌئة فً الحٌتة .

بعض الرغٌارا  أو الرحاوال  فاً 
الحٌااااااااااااااتة رحاااااااااااااادث باااااااااااااابطء                               

 و بعضهت ٌحدث بتسرعة .

الرغٌر هو شاًء أتستتساً  
 للمواد الموجودة حولنت

ٌاااااااارا  ٌعااااااااط أمثلااااااااة للرغأن 
 التسرٌعة فً الحٌتة .

   

بتلرجربااااااة العملٌااااااة  ربااااااٌنٌأن 
الرغٌااار الطبٌعاااً الاااذي ٌحااادث 

 لبعض المواد 

رنقتساام الرغٌاارا  الرااً رحاادث فااً 
 الحٌتة إلى فٌزٌتئٌة و كٌمٌتئٌة 

فااً الرغٌاار الكٌمٌااتئً رركااون مااتدة 
جدٌاااااادة رخرلااااااف فااااااً صاااااافترهت                     

 و خواصهت عن المتدة األصلٌة .
فً الرغٌر الفٌزٌتئً ال رفقد الماواد 
خواصااهت الطبٌعٌااة و إنماات رحاارفظ 

 بخصتئص مكونترهت .

الرغٌاااااااااااااااااار 
الطبٌعااااااااااااً 

 الفٌزٌتئً

 

ٌعدد أمثلة لابعض الرغٌارا  أن 
الطبٌعٌااة للمااواد و الرااً رحاادث 

 فً الحٌتة .

ٌزداد اشرعتل المواد برجدد الهاواء 
. 

الماااواد المشااارعلة ٌااازداد  

 .واءاشرعتلهت برجدد اله

بتلرجربااااااة العملٌااااااة  أن ٌربااااااٌن
الرغٌاار الكٌمٌاااتئً الاااذي ٌحااادث 

 للمواد .

الرغٌاااااااااااااااااار  
 الكٌمٌتئً

لكاااال مركااااب كٌمٌاااااتئً 
مكونت  أتستتسٌة تستهم  

 .فً رركٌبه

ٌقااترن بااٌن الرغٌاار الطبٌعااً أن 
 الفٌزٌتئً و الرغٌر الكٌمٌتئً .

ٌصعب فصل مكونت  الماواد فاً 
 الرغٌر الكٌمٌتئً .

  

بتلرجربااااااة العملٌااااااة ٌحاااااادد أن 
أهمٌة الهواء و أثاره فاً عملٌاة 

 االحرراق .

عنااد عاازل المااواد الهااواء رروقااف 
 عن االشرعتل و رنطفًء

 األكتسجٌن ضروري لالحرراق .

المااواد المشاارعلة رنطفاا   االحرراق

 .إذا عزل  عن الهواء

ٌُفتسر زٌتدة حدوث الحرائاق أن 
 فً الغتبت  .

ال ٌجاااوز اتسااارخدام الماااتء إلطفاااتء 
 الحرائق .

  

لحدوث الصدأ ٌجب روفر شاروط  ٌعدد شروط الصدأ .أن 
 عدة منهت المتء و الهواء 

انعدام الرطوبة ٌقلل مان  الصدأ
فااااارص حااااادوث صااااادأ 

 .الحدٌد

ٌوضح طرق حمتٌة الماواد مان 
 الصدأ

الهااااواء الجااااوي شاااارط   
أتساااااتس لحااااادوث صااااادأ 

 .المعتدن

اد
مو
 ال
ل
ص
ف

 

ٌعدد الطرق البتسٌطة لفصال أن 
 مواد .ال

ٌمكاان فصاال المااواد بعضااهت عاان 
بعاااض أو إعتدرهااات إلاااى مكونترهااات 
األصااااااالٌة و المحتفظاااااااة علاااااااى 

 صفترهت بعدة طرق .

كلمت رعدد  طرق فصل  
المواد عان بعضاهت كلمات 
كتنااااا  عملٌاااااة الفصااااال 

 .أتسهل
 

ٌتساارخدم الٌااد لفصاال بعااض أن 
 المواد .

 

  

ٌتسااااارخدم الغرباااااتل لفصااااال أن 
بعاااااض الماااااواد عااااان بعضاااااهت 

 . البعض

 

  

ٌرعاااارف بتلرجربااااة العملٌااااة أن 
إلااااى طرٌقااااة الرروٌااااق لفصاااال 

 المواد عن بعضهت .

 

رتسااارخدم عملٌاااة الفصااال  الرروٌق
بتلررشاااٌح عنااادمت ركاااون 
عملٌااة الفصاال بااتلرروٌق 

 .صعبة

ٌتسااااارخدم الررشاااااٌح لفصااااال أن 
 المواد عن بعضهت البعض .

رتسااارخدم طرٌقاااة الررشاااٌح لفصااال 
مكونت  مخلاوط ٌركاون مان ماواد 

 بة ذاب  فً مواد تستئلة .صل

  الررشٌح
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ٌفصااال بعاااض الماااواد عااان أن 
 بعضهت البعض بتلربخٌر .

 الحرارة رحول المتء إلى بختر.

رتسااارخدم طرٌقاااة الربخٌااار لفصااال 
مكونت  مخلاوط ٌركاون مان ماواد 
صااالبة ذابااا  فاااً ماااواد تساااتئلة أو 
مواد تساتئلة ذابا  فاً ماواد تساتئلة 

 أخرى .

عنااد رمرٌاار البخااتر التسااتخن علااى 
 نطقة بتردة فإنه ٌركثف .م

الربخاااار وتسااااٌلة إلزالااااة  الربخٌر
التسااااااااااوائل بتتساااااااااارخدام 

 .الحرارة

ٌتساارخدم الرقطٌاار لفصاال كااًل أن 
 من المذٌب عن المذاب .

عناااااد الحتجاااااة للحصاااااول علاااااى 
الماااذاب والماااذٌب فاااً المخاااتلٌط 

 رتسرخدم طرٌقة الرقطٌر 

 المذٌب
 المذاب

رعرمااااد عملٌااااة الرقطٌاااار 
علاااااى االخااااارالف فااااااً 

غلٌااتن مكوناات   درجاات 

 .المخلوط

 
أمثلااااة التساااارخدامت    ٌعااااطأن 

 الرقطٌر فً الحٌتة .

الطااااااااااااااااالء  
 الكهربتئً

 

ٌتساااارخدم الرحلٌاااال الكهربااااً أن 
 فً رحلٌل المتء 

رتسرخدم طرٌقة الرحلٌل الكهرباتئً                                                    
فاااً فصااال الماااواد الراااً رخضاااع 

 ةلرغٌرا  كٌمٌتئٌ

الرحلٌااااااااااااااال 
 الكهربتئً
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  أسماء المحكمين :(3ممحق )

الذيف ساىمكا في تحكيـ ىذه الدراسة، كقد شمؿ  كالمشرفيف كالمعمميف فيما يمي أسما  المحكميف
 التحكيـ النقاط التالية:

 أداة الدراسة )اختبار التصكرات البديمة(. -
 المغة المستخدمة في الدراسة. -

 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ 
 جامعة القدس تكنكلكجيا التعميـ دكتكراه ابراىيـ محمد عرمافد.  -3
 إيناس عارؼ ناصرد.  -1

 
 جامعة القدس مناى  كطرؽ تدريس دكتكراه

 
مناى  كطرؽ تدريس  دكتكراه زيدافحافظ عفيؼ د.  -2

 عمـك
 جامعة القدس

 القدسجامعة  مناى  كطرؽ تدريس دكتكراه محسف محمكد عدسد.  -4
نادر عبد الغني أبك د.  -5

 مؼخ
القدس  جامعة تربية/التعميـ العاـ دكتكراه

 المفتكحة
جامعة القدس  كيميا  دكتكراه د. سمير داككد النجدم أ. -6

 المفتكحة
مشرؼ تربكم في  أحيا  ماجستير رياض محمد ابراىيـ أ. -7

مديرية ضكاحي 
 القدس

 معممة ميا كي ماجستير ميساف سميماف كماؿ أ. -9
مشرؼ تربكم في  كيميا  ماجستير يكسؼ عنبر أ. -8

مديرية ضكاحي 
 القدس

 معمـ أحيا  بكالكريس جفاؿ يكسؼ محمكد أ. -10
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  "المحكمين لتحميل محتوى وحدة "المادة والمعممين المشرفينأسماء 

شمؿ التحكيـ النقاط  الذيف ساىمكا في تحكيـ ىذه الدراسة، كقد كالمعمميف المشرفيففيما يمي أسما  
 التالية:

 المحتكل التعميمي الذم صممتو الباحثة. -
 الخبرات كالمفاىيـ كالحقائؽ )المعرفة( كاألنشطة التي قدمت ضمف المحتكل التعميمي. -

 

 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ الرقـ
 مدرسة ذككر يكسؼ الخطيب بيئة ماجستير أ. أماني ياسيف عمكاسي  -5
مشرؼ تربكم في مديرية  أحيا  ماجستير أ. رياض محمد ابراىيـ -1

 ضكاحي القدس
مدرسة ذككر أبكديس األساسية  كيميا  بكالكريس أ. عماد صالح -3

 العميا
مدرسة ذككر أبكديس األساسية  كيميا  بكالكيس أ. محمد أميف عبد القادر -4

 العميا
في مديرية مشرؼ تربكم  كيميا  ماجستير أ. يكسؼ عنبر -2

 ضكاحي القدس
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  (: الصورة االولية لتحميل المحتوى4ممحق )

 فئة اليدؼ مستكل األىداؼ السمككية الرقـ
غازية  –سائمة  –المكاد حسب حالتيا ) صمبة بتصنيؼ الطالب  يقكـأف  -1

). 
 تطبيؽ

 تذكر .الغازية –السائمة  –الطالب صفات المادة الصمبة  يذكرأف  -2
 تذكر الطالب خكاص المادة. يعددأف  -3

 فيـ .الذرةيكضا الطالب المقصكد بأف  -4

 تذكر .الجزم يكضا الطالب المقصكد بأف  -5

 تذكر بعض العناصر المكجكدة في الطبيعة. يذكرأف  -6

 فيـ أف يتكصؿ الطالب إلى مفيـك العنصر مف خالؿ التجربة. -7
 تذكر أف يعدد الطالب رمكز بعض العناصر. -8
 فيـ الطالب المقصكد بالمادة النقية  يكضاأف  -9

 تذكر .بعض العناصر المكجكدة في جسـ ا نساف يذكرأف  -10
 تذكر .أف يحدد أىمية بعض العناصر في الحياة -11
 تركيب عنصريف مختمفيف. مركب مف تفاعؿ يقـك الطالب بتحضيرأف  -12
 تركيب .بمع مرك مركب مف تفاعؿ عنصر يقـك الطالب بتحضيرأف  -13
 تركيب .مركب مف تفاعؿ مركبيف مختمفيف يقـك الطالب بتحضيرأف  -14
 تطبيؽ .أف يتبع التعميمات المعطاة لمحرص عند استخداـ األحماض الخطرة  -15
 تحميؿ أف يقارف بيف بعض المركبات كالسكر كالمما. -16
 فيـ مركبات تستخدـ في المنزؿ. يكضا مف خالؿ األمثمةأف  -17
 تذكر أف يعدد أنكاع المخاليط. -18
 فيـ المخاليط الطبيعية.المقصكد ب يكضا مف خالؿ األمثمةأف  -19
 فيـ المخاليط الصناعية.المقصكد ب يكضا مف خالؿ األمثمةأف  -20
 تطبيؽ أف يستنت  عمميان خكاص المخمكط. -21
 تحميؿ عمى كؿ نكع. أف يميز بيف أنكاع المخاليط المختمفة مع ذكر أمثمة -22
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 تحميؿ أف يميز بالتجربة بيف المخاليط المتجانسة ك المخاليط الغير متجانسة. -23
 تذكر المقصكد بالمحمكؿ. يكضا الطالبأف  -24
 تحميؿ أف يميز بالتجربة بيف المحاليؿ المائية كالغير مائية  -25
 تذكر المقصكد بالسبائؾ. يع رؼ الطالبأف  -26
 فيـ السبائؾ كمككناتيا.بعض  ط األمثمةيعأف  -27
 تحميؿ أف يقارف بيف المركب ك المخمكط. -28
 فيـ تغيرات البطيئة في الحياة.ال يعط األمثمةأف  -29
 فيـ تغيرات السريعة في الحياة.ال يعط امثمةأف  -30
 تطبيؽ التغير الطبيعي الذم يحدث لبعض المكاد. عممياأف يبيف  -31
 فيـ التغيرات الطبيعية لممكاد كالتي تحدث في الحياة باألمثمة  يكضاأف  -32
 تطبيؽ أف يبيف عمميا التغير الكيميائي الذم يحدث لممكاد -33
 تحميؿ أف يقارف بيف التغير الطبيعي الفيزيائي ك التغير الكيميائي. -34
 تطبيؽ أف يحدد عمميا أىمية اليكا  كأثره في عممية االحتراؽ. -35
 فيـ أف ي فسر زيادة حدكث الحرائؽ في الغابات. -36
 تذكر شركط الصدأ . يذكرأف  -37
 فيـ أف يكضا طرؽ حماية المكاد مف الصدأ  -38
 تذكر أف يعدد الطرؽ البسيطة لفصؿ المكاد. -39

 تطبيؽ أف يستخدـ اليد لفصؿ بعض المكاد. -40

 تطبيؽ البعض.أف يستخدـ الغرباؿ لفصؿ بعض المكاد عف بعضيا  -41

أف يتعرؼ بالتجربة العممية إلى طريقة التركيؽ لفصؿ المكاد عف  -42
 بعضيا.

 تطبيؽ

 تطبيؽ أف يستخدـ الترشيا لفصؿ المكاد عف بعضيا البعض. -43

 تطبيؽ أف يفصؿ بعض المكاد عف بعضيا البعض بالتبخير -44
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 يؽتطب مف المذيب عف المذاب.ؿ أف يستخدـ التقطير لفصؿ ك -45

 فيـ استخدامات التقطير في الحياة.يكضا الطالب باألمثمة أف  -46
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كتاب العموم العامة لمصف الخامس  -وحدة "المادة"قائمة المفاهيم المتضمنة في (: 5ممحق )
 األساسي

 داللته المفهوم العممي الرقم
 تككف فييا الذرات أك الجزئيات في صكرة  قريبة مف بعضيا المواد الصمبة 1
الذرات في المادة السائمة تككف مترابطة كقريبة مف بعضيا، لكنيا  المواد السائمة 2

 .تتدفؽ بحرية حكؿ بعضيا البعض
أقؿ حاالت المادة ترابطان ىي الحالة الغازي ة. ي مكف أف تتحرؾ  المواد الغازية 3

 .الذرات فييا بحرية تامة كفي أم اتجاه
 .أصغر جز  في المادة الذرة 4
 .دقائؽ مبنية مف ذرات مترابطة الجزيء 5
 .مادة نقية تتككف مف نكع كاحد مف الذرات العنصر  6
 .تمؾ المادة التي تتككف مف نفس النكع مف الدقائؽ المادة النقية 7
مادة تتككف مف اتحاد عنصريف أك أكثر بنسب ثابتة كيمكف تحميمو  مركب 8

 .الى العناصر المككنة لو بطرؽ خاصة
 يتككف مف مزج المكاد بأية نسبة كانت دكف حدكث تفاعؿ  مخاليطال 9

كثيؼ، قابؿ لالشتعاؿ، اسكد يميؿ الى االخضرار،  سائؿ عبارة عف النفط 10
 القشرة األرضية يكجد في الطبقة العميا مف

ىك سائؿ لزج معتـ يمأل األكعية الدمكية كالشعيرات الدمكية  الدم 11
انقباض )األكردة كالشراييف( كيندفع إلى جميع أجزا  الجسـ بفضؿ 

 عضمة القمب
المخاليط  12

 الطبيعية
 ىي المخاليط التي ال يتدخؿ االنساف في صنعيا

المخاليط  13
 الصناعية

 ىي المخاليط التي يتدخؿ االنساف في صناعتيا

مخاليط  14
 متجانسة

 مخمكط يتككف مف مادتيف أك أكثر تظير كمادة كاحدة

مخاليط غير  15
 متجانسة

 ثر كال يظير كمادة كاحدةخميط مف مادتيف أك أك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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المخمكط أك المزي  المتجانس المتككف مف مادتيف أك أكثر  المحمول 16
.كيشترط أف تككف مككنات المزي  في طكر كاحد )غازات ، سكائؿ 

 .، مكاد صمبو(
المحاليل  17

 المائية
 .المحمكؿ الذم يككف فيو المذيب ىك الما 

المحاليل الغير  18
 مائية

 الذم يككف فيو المذيب مادة أخرل غير الما ىك المحمكؿ 

محاليؿ صمبة مخاليط متجانسة تتككف مف عنصريف أك أكثر يككف  السبائك 19
أحد ىذه العناصر فمزان بنسب معينة مما يؤدم إلى تحسيف في 
كسابو صفات جديدة حسب الكظيفة  صفات العنصر األصمي كا 

 .المرغكبة الستخدامو
التغّير الطبيعي  20

 لفيزيائي""ا
تغي ر في شكؿ المادة أك حجميا كال يؤدم الى تغير في صفات 

 .المادة ك خكاصيا مف لكف كطعـ ك رائحة كغيرىا
التغّير  21

 الكيميائي
تغي ر يؤدم إلى تككف مادة جديدة تختمؼ في صفاتيا كخكاصيا 

 .عف المادة األصمية
عنو حرارة كانبعاثات غازية  ينت  مادتيف بيف تفاعؿ كيميائي االحتراق 22

 .ليبكيصحبو 
مادة حمرا  المكف تميؿ إلى المكف البني، كيتشكؿ فكؽ سطا الفكالذ  الصدأ 23

كالحديد كذلؾ نتيجة لعدة عكامؿ تؤذم لتآكمو. أم أنو يتككف مف 
 .أكسدة ذرات الحديد كذلؾ نتيجة اتحاده مع الرطكبة كاألكسجيف

نزكؿ المكاد العالقة إلى قعر الكعا  ثـ يسكب الما  النقي بيدك   الترويق 24
 .في كعا  آخر

فصؿ مادة صمبة عف مادة سائمة في مخمكط عندما تككف الفصؿ  الترشيح 25
 .بالتركيؽ صعبة

ذائبة في مكاد سائمة أك مكاد سائمة ذائبة في مكاد سائمة  مكاد فصؿ التبخير 26
المحمكؿ فيتبخر السائؿ ك تبقى المادة الصمبة أك  حيث يتـ تسخيف

 .يتبخر أحد السكائؿ تاركا السائؿ الثاني
سائؿ أك غاز يذيب المذابات الصمبة أك السائمة أك الغازية كالذم  المذيب 27

 ينت  عنو محمكؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%A8
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المادة ذات الكمية األقؿ مف مككنات المحمكؿ كيمكف أف تككف  المذاب 28
 .مة أك غازيةمادة صمبة أك سائ

الطالء  29
 الكهربائي

عممية كضع غطا  فمزم عمى فمز أك أم سطا مكصؿ آخر 
 .باستخداـ تيار كيربائي

التحميل  30
 الكهربائي

عممية يمر فييا تيار كيربائي خالؿ سائؿ، في ْحِدث تفاعالن كيميائينا. 
فزذا كاف السائؿ ىك الما  فزنو يتحمؿ إلى عنصريو ػ الييدركجيف 

 .كسجيفكاأل
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 (: قائمة التصورات البديمة6ممحق )

نسبة  التصور البديل المفهوم الرقم
 الشيوع

 %52 ىي عبارة عف مجمكعة مف العناصر المتراصة. المادة 1
 %57 تفكؾ الغازات عند التسخيف لذرات كجزئيات. الحالة الغازية 2
 %82 ىك عمميتي التبخير كالتكثيؼ معان. التبريد 3
 %62 عبارة عف مركب مككف مف حديد قكم كبركنز. ذالفوال 4
ىك عبارة عنصريف يمكف فصميما عف طريؽ قمع  ككرؽ  المركب  5

 ترشيا بعد تسخينيما.
 عنصريف أك أكثر مختمفيف عف بعضيما البعض

43% 
 
57% 

ىك عبارة عف عناصر غير متشابية كمتجمعة  المخموط 6
 كمتراصة.

52% 

المحمول غير  7
 مائي

 %69 خمط ما  مع سكر أك تراب أك مما.ىك 

 %70 ىي طريقة لفصؿ جزم  الما . التبخير 8
 %52 يتككف مف ذرة كاحدة كال يزيد عنيا. العنصر 9

 ىي أصغر جز  في المادة كال تتككف مف جسيمات أخرل  الذرة 10
 خمية كاحدة تككف الكائف الحي

56% 
 
91% 

فييا جزئيات المادة متراصة كثابتة  ىي الحالة التي تككف الحالة الصمبة 11
 ال تتحرؾ.

73% 

 %52 ىك التغير الذم ال دخؿ لإلنساف بو كينت  مف الطبيعة. التغير الطبيعي 12
 %65 يتككف مف ذرتيف متشابيتيف. الجزيء 13
 %73 عبارة عف مركب مف عنصريف أك أكثر. السبائك 14
في المكف  ركب مف تغيراتىك التغير الذم يحدث لمم التغير الكيميائي 15

 كالرائحة كالشكؿ
62% 
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 (: جدول مواصفات إلعداد اختبار التصورات البديمة:7ممحق )

 ىدؼ 46مجمكعة االىداؼ= 
 ىدؼ 14التذكر= 
 ىدؼ 11الفيـ= 

 ىدؼ13التطبيؽ= 
 ىدؼ. 8التحميؿ كأخرل= 

 
 %30% = 100*  0.30=  46/  14نسبة أىداؼ التذكر = 

 %24% = 100*  0.24=  46/  11= نسبة أىداؼ الفيـ 
 %28% = 100*  0.28=  46/  13نسبة أىداؼ التطبيؽ = 

 %18% = 100*  0.18= 46/  8نسبة أىداؼ التحميؿ كأخرل = 
 حصة دراسية 24مجمكع الحصص = 

 %29.17% = 100*  24/ 7، أنكاع المادة = حصص 7عدد حصص الدرس األكؿ = 
 %20.83% = 100*  24/  5المخاليط = ، حصص 5عدد حصص الدرس الثاني = 

% = 100*  24/  5، التغيرات التي تحدث لممادة = حصص 5عدد حصص الدرس الثالث = 
20.83 

 %29.17% = 100*  24/  7، فصؿ المكاد = حصص 7عدد حصص الدرس الرابع = 
 

 ألىداؼامستكيات            
 )نسبة عدد الحصص( المحتكل

 تذكر
(30)% 

 فيـ
(24)% 

 بيؽتط
(28)% 

 تحميؿ كأخرل
(18)% 

 المجمكع

 6 1 2 1 2 %(29.17أنكاع المادة )
 4 1 1 1 1 %(20.83المخاليط )

التغيرات التي تحدث لممادة 
(20.83)% 

1 1 1 1 4 

 6 1 2 1 2 %(29.17فصؿ المكاد )
 20 4 6 4 6 المجمكع
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 (: اختبار التصورات البديمة بصورته االولية8ممحق )

 راسات العمياعمادة الد
 جامعة القدس 

 التصكرات البديمة في كحدة المادةتحكيـ فقرات اختبار الموضوع : 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،

أثر استراتيجية "شكل البيت الدائري" في معالجة التصورات  تقكـ الباحثة بزجرا  دراسة بعنكاف :ك
 وحدة "المادة".البديمة في 

 
 أبكديس. – ير في أساليب التدريس في كمية العمـك التربكية في جامعة القدسلنيؿ درجة الماجست

كلػػذلؾ قامػػت الباحثػػة بزعػػداد اختبػػار معالجػػة التصػػكرات البديمػػة بنػػا  عمػػى أداة تحميػػؿ المحتػػكل لكحػػدة 
 الفصؿ الثاني. –لمصؼ الخامس األساسي  –المادة مف كتاب العمـك العامة 

 
 تحكيم االختبار وذلك من حيث:ب لذا أرجو من سيادتكم التفضل

 .مدل تمثيؿ االختبار لألىداؼ المعرفية 
 .مدل تغطية فقرات االختبار لممحتكل 
 .مدل صحة صياغة فقرات االختبار 
 .مدل الصحة ا مالئية لفقرات االختبار 
 .حذؼ أك إضافة أك ابدا  أم مالحظات 

 
 مع خالص الشكر كالتقدير

 الباحثة                                                                  
 سيريف محمد أحمد الحمبية                                                                
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 العموم العامة - الخامس األساسي الصف لطمبةالتصورات البديمة في وحدة المادة  ختبارا

 بيانات أولية: (1

 العمكـ العامة: المادة        .............................................:ة/الطالب اسم

                                                                    2016/ 2015العام الدراسي                                                                 
 ( درجة40) الدرجة الكمية:                                      دقيقةمدة االختبار )    ( 

 تعلٌمات االختبار:  (2

 الطتلب/ة  /رً عزٌزي

 ة هللا وبركتره،،،مالتسالم  علٌكم ورح

 من فضلك أقرأ/ي الرعلٌمت  اآلرٌة قبل الشرو  فً االجتبة:

 امأل/ي البٌتنت  األولٌة أوالً. (1

مرعدد، كل تسؤاال ٌنتقش مفهومت علمٌتً من ( تسؤاال من نو  اخرٌتر من 21ٌركون االخربتر من )  (2

 المفتهٌم العلمٌة المرضمنة فً الوحدة الختمتسة من كرتب العلوم العتمة للصف الختمس االتستتسً.

 حكؿ دائرة كضع/م) ،ج ، د ،ب )أ األربعة االختيارات بيف مف الصحيحة ا جابة اختارم/اختار (3

 تترؾ/م ك ال عمييما ا جابة كيجب شقيف فم يتككف سؤاؿ كؿ بأف عممان  الصحيحة رمز ا جابة

 .سؤاؿ أم

 ضع/م دائرة كاحدة فقط، كاذا احتكل السؤاؿ عمى أكثر مف دائرة كاحدة يعد ممغيان. (4
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أرسم/ي دائرة حول االيابة الصحٌحة فً الشق األول ودائرة حول السبب وراء هذا االختٌار فً 

 الشق الثانً:

، كمف ثـ أمسؾ في الجفنة كؽ الكبريت، كقاـ بخمطيماأضاؼ سمير برادة الحديد فكؽ مسح -1
الصكرة الصحيحة التي تعبر عف اختر عمى ىذا المزي ،  ان لمدة قصيرة، فالحظ تغير  اكسخنيالجفنة 

 :التغير الذم حدث

 

                      - أ                      -ب                  -ج                  -د

 ا االختيار:السبب كرا  ىذ

 ذرات الكبريت مزجت مع ذرات الحديد بدكف حدكث تفاعؿ بينيما.ألف -1
 ذرات الكبريت اتحدت مع ذرات الحديد فتككنت مادة جديدة.ألف -2
 فقط. اختفت ألف ذرات الحديد-3
 ذرات الكبريت كذرات الحديد اختفت بعد عممية التسخيف.ألف -4

______________________________________________________________ 

فػػػػػػػػي أرادت منػػػػػػػػى كضػػػػػػػػع كعػػػػػػػػا  فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػى النػػػػػػػػار حتػػػػػػػػى الغميػػػػػػػػاف مػػػػػػػػاذا يحػػػػػػػػدث لممػػػػػػػػا   -2
 بعد حدكث الغمياف ؟ ب(الحالة )

 

                    -د                    -ج                     -ب                  -أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:
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 .بينياالذرات تتحرؾ بحرية تامة كتزيد المسافات ف نظران أل-1
 ألف جزئيات الما  اختفت بعد التسخيف.-2
 تككف قريبة كمتراصة مف بعضيا البعض. الما  جزئياتألف -3
 عمى حالة المادة.تغير يطرأ  نظران ألنو لف-4

______________________________________________________________ 

 تعتبر عنصران؟ أم مادة-3

 الذىب -السكر            د -الما              ج -اليكا               ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 تتككف مف اكسجيف كىيدركجيف ككربكف.ألنيا -1
 ألنيا تتككف مف نفس النكع مف الذرات فقط. -2
 خميط مف الغازات مككنان الغالؼ الجكم.ألنيا -3
 االكسجيف.ميميا إلى عنصرم الييدركجيف ك ف تحيمكألنو -4

___________________________________________________________ 

قامت المعممة في مختبر العمكـ بزشعاؿ كرقة بيضا ، فتككنت مادة جديدة ىشة، فما التغير الذم -4
 طرأ عمييا؟

 لـ يطرأ أم تغير -ت       دتغير ثاب -تغير كيميائي      ج -تغير طبيعي )فيزيائي(    ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار: 

 الكرقة البيضا  بقيت كما ىي.ألف -1
 يمكف إعادة المادة اليشة الجديدة إلى كرقة بيضا .ألنو -2
 ال يمكف إعادة المادة اليشة الجديدة إلى كرقة بيضا .ألنو -3
 .ألنو حدث تغير في لكف الكرقة فقط-4

____________________________________________________________ 
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يمكف فصؿ مشتقات النفط عف بعضيا البعض في مصفاة النفط اعتمادان عمى عمميتي التبخير  -5
 كالتكثيؼ معان، كنسمي ىذه الطريقة:

 فصؿ بالغرباؿ -تركيؽ             د -تقطير             ج -ترشيا          ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 فصؿ مادة صمبة عف مادة صمبة أخرل عف طريؽ التخمص منيا بالفتحات.ألف مف خالليا يتـ -1
 عمى كالن مف المذيب كالمذاب. نحصؿ ف خاللياألف م-2
 الصمبة إلى قعر الكعا  ثـ تطفك المادة السائمة.المكاد العالقة  ألف مف خالليا تنزؿ-3
سائمة في مخمكط عندما يككف الفصؿ بالتركيؽ ألف مف خالليا يتـ فصؿ مادة صمبة عف مادة -4

 صعبان.
____________________________________________________________ 

 لكي تتنفس الكائنات الحية تحتاج إلى عنصر: -6

 األلمنيـك -اليكا                د -الكمكر            ج -االكسجيف           ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ككنيا مادة غازية ليا رائحة كيمكف تحكيميا مف حالة إلى أخرل.-1
 ككنيا مادة تحتكم عمى خميط مف الغازات.-2
 % مف الغالؼ الجكم.21ككنيا مادة غازية تشكؿ -3
 ككنيا مادة صمبة فمزية ليا خاصية الممعاف كالبريؽ.-4

______________________________________________________________ 
 يمكف فصؿ مككنات الما  بزحدل الطرؽ اآلتية: -7

 التبخير -التحميؿ الكيربائي          د -التقطير       ج -الترشيا      ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ككنيا عممية يتـ استخداـ الحرارة فييا لفصؿ االكسجيف عف الييدركجيف.-1
 سائؿ فيحدث تفاعالن كيميائيان فتنفصؿ مككنات الما . ككنيا عممية يمر فييا تيار كيربائي خالؿ-2
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 ككنيا عممية كضع كرقة بيضا  لفصؿ االكسجيف عف الييدركجيف.-3
 ككنيا عممية يتـ استخداـ الحرارة فييا لفصؿ االكسجيف عف الما .-4

______________________________________________________________ 
ير مف حبة الميمكف إلى )البيكن  باكدر(، فالحظ خركج رغكة بيضا  عند أراد حساـ إضافة عص -8

 االضافة، فما نكع المادة الناتجة:

 محمكؿ  -مخمكط              د -عنصر           ج -مركب           ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 نظران ألف حبة الميمكف مادة حمكة ك)البيكن  باكدر( مادة مرة.-1
 ان ألف حبة الميمكف خمطت مع )البيكن  باكدر( بدكف حدكث تفاعؿ بينيما.نظر -2
 نظران ألف حبة الميمكف حامض ك)البيكن  باكدر( قاعدم.-3
 نظران ألف حبة الميمكف سائؿ ك)البيكن  باكدر( صمب.-4

___________________________________________________________ 
 حمكالن غير مائي:أم مف المكاد التالية م -9

 الدـ -الكيركسيف كالزيت        د-الما  كالزيت        ج -الما  كالسكر       ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ألف المذيب مادة أخرل غير الما .-1
 ألف المذاب يذكب في المذيب فيظير كمادة كاحدة.-2
 ألف المذاب ال يذكب في المذيب فال يظير كمادة كاحدة.-3
 ألنو خميط طبيعي متجانس.-4

____________________________________________________________ 

زارت لبنى بيت جدتيا فالحظت كجكد بقع بنية المكف عمى الحديد، فذىبت لتخبر كالدىا، فما  -10
 الذم حصؿ لمحديد:

 كثيؼت-تغير طبيعي )فيزيائي(         د-احتراؽ          ج -صدأ         ب-أ
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 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ألف الحديد تعرض لبخار الما .-1
 ألف التغير الذم طرأ عمى الحديد تغير في المكف فقط.-2
 ألف الحديد تحمؿ إلى مادة جديدة بنية المكف.-3
 ألنو تفاعؿ كيميائي ينت  عنو مادة جديدة ليا صفات تختمؼ عف المادة األصمية.-4

______________________________________________________________ 
 عند إذابة مركبات الكمكر في ما  البركة، فزف الما  ي مثؿ؟ -11

 مذاب -محمكؿ               د-مذيب            ج -مخمكط          ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ككف الكمكر سائؿ ك الما  سائؿ.-1
 مع الما . ككنو يتككف مف خمط أك مزج الكمكر-2
 ككف الكمكر ذاب في الما .-3
 ككف الما  أ ذيب فيو الكمكر.-4

___________________________________________________________ 
 دقائؽ صغيرة لممادة الكاحدة ال ترل بالعيف المجردة، ت عرؼ ب: -12

 ةالماد-الذرة             د -العنصر         ج -الجزم            ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ككنيا مادة نقية تتككف مف نكع كاحد مف الذرات.-1
 ككنيا كؿ شي  يحيط بنا كيشغؿ حيزان كلو كزف.-2
 ككنيا ال يمكف تجزئتيا إلى مكاد أبسط منيا بكاسطة عمميات فيزيائية.-3
 ككنيا عبارة عف ترابط ذرتيف أك أكثر.-4

__________________________________________________________ 
( تصؼ مكاد  مختمفة حسب المبنى الجسيمي لمماد ة. الدكائر 4-1أمامكـ أربعة رسـك تكضيحية ) -13

 ((2( كعنصر   )1عممان بأف ) عنصر   ) بأحجاميا كألكانيا المختمفة تصؼ ذر ات عناصر مختمفة.
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 ؟خميط عناصرأم  مف الرسكـ التكضيحية يصؼ 

 

 (2)الرسـ التكضيحي-ب (                         1)سـ التكضيحيالر -أ
 (4)الرسـ التكضيحي-د(                        3)الرسـ التكضيحي-ج 
 

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ألنو مادة نقية تتككف مف نفس النكع مف الذرات.-1
الثاني بدكف حدكث تفاعؿ  ألنو يتككف مف مزج أك خمط ذرات العنصر األكؿ مع ذرات العنصر-2

 كيميائي.
 ألنو اتحاد العنصر األكؿ مع العنصر الثاني ي حدث تفاعالن كيميائيان  نتاج مادة جديدة.-3
 ألنو دقائؽ مبنية مف عدة ذرات مترابطة.-4

_________________________________________________________ 
 ستعماؿ قمع ككرؽ ترشيا؟أية مكاد يمكف الفصؿ بينيا مف خالؿ ا -14

 خميط مف الفمفؿ كالما  -خميط مف المما كالفمفؿ                                    ب - أ
 محمكؿ مف السكر كالما -مركب مف الفمفؿ كالما                                      د-ج

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ألف جزئيات السكر الصمبة ذائبة في الما .-1
 ألف جزئيات المما مكاد صمبة كجزئيات الفمفؿ مكاد صمبة.-2
 ألف جزئيات الفمفؿ مكاد صمبة غير ذائبة في جزئيات الما  السائمة.-3
 ألف جزئيات الفمفؿ اتحدت مع جزئيات الما .-4
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 خميط الما  كالمما ىك: -15

 مركب -خميط صناعي     د -خميط غير متجانس    ج -خميط متجانس   ب-أ

 لسبب كرا  ىذا االختيار:ا

 نظران ألف االنساف يصنعو بنفسو كحسب حاجاتو.-1
 نظران ألنو ال يمكف التمييز بيف المما كالما  بالعيف المجردة.-2
 نظران ألنو يتككف مف اتحاد جزم  الما  مع جزئيات المما.-3
 نظران ألنو يمكف التمييز بيف المما كالما  بالعيف المجردة.-4

__________________________________________________________ 
  الفكالذ مثاؿ عمى: -16

 المحاليؿ.. -السبائؾ           د -الجزئيات             ج -العناصر       ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ألنو يتككف مف مادتيف )مذيب كمذاب(.-1
 ه العناصر فمزان.ألنو مخمكط متجانس يتككف مف عنصريف يككف أحد ىذ-2
 ألنو مبني مف ذرات مترابطة.-3
 ألنو مادة نقية تتككف مف نفس النكع مف الذرات.-4

______________________________________________________________ 
 يمكف فصؿ مككناتو بطرؽ عديدة )بكساطة اليد، الغرباؿ، التركيؽ...(: -17

 الجزم  -العنصر        د -ج     المخمكط     -المركب          ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ألنو يتككف مف اتحاد نكعيف أك أكثر مف الذرات.-1
 ألنو يحتكم عمى أكثر مف ذرة.-2
 ألنو مادة نقية يتككف مف نكع كاحد مف الذرات.-3
 ألنو يتككف مف مزج نكعيف أك أكثر مف الذرات.-4

___________________________________________________________ 
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حصمت رانية عمى خميط مف المما كالرمؿ كشظايا الحديد كقطع صغيرة مف الفم يف. فصمت رانية  18
بيف مركِّبات الخميط في أربع مراحؿ، كما ىك مكصكؼ في الرسـ التكضيحي. األحرؼ 

خميط. شخ صكا المركِّبات الالتي يتشكؿ منيا تمث ؿ أربعة مركِّبات  د( ،    ، ج  ، ب أ )العتباطيةا
 ديد أك فم يف(، كالئمكىا لألحرؼ.حشظايا  )مما أك رمؿ أك 

 أ، ب، ج، د: المركبات ىي

 الفميف، مما، شظايا الحديد، الرمؿ -شظايا الحديد، الفميف، مما، رمؿ                ب-أ

 ا، الفميف، الرمؿشظايا الحديد، مم -الرمؿ، الفميف، مما، شظايا الحديد               د -ج

 السبب كرا  ىذا االختيار:

 ككف الفميف ينجذب لممغناطيس كالمما يطفك كشظايا الحديد ترشا كالما  يتبخر.-1
 ككف شظايا الحديد تنجذب لممغناطيس كالفميف يطفك كالمما يرشا كالرمؿ يبقى عند تبخير الما .-2
 ميف يرشا كالرمؿ يبقى عند تبخير الما .ككف شظايا الحديد تنجذب لممغناطيس كالمما يطفك كالف-3
 ككف الرمؿ تنجذب لممغناطيس كالفميف يطفك كالمما يرشا كشظايا الحديد  تبقى عند تبخير الما .-4

 نستطيع رؤية الذرة بأحد االدكات أك االجيزة التالية: -19

 لمجير االلكتركنيا -المجير التشريحي   د -المجير المركب     ج -العدسة المكبرة           ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار: 

 ألنيا عدسة زجاجية يمكف بكاسطتيا تكبير األشيا  لنتمكف مف رؤيتيا بصكرة أكضا.-1
 ألنو جياز لتكبير األشيا  الصغيرة التي ال يمكف مشاىدتيا بالعيف المجردة.-2
 ثر مف نصؼ مميكف مرة .ألنو جياز لفحص االشيا  دقيقة الحجـ كقد تصؿ قكة التكبير إلى أك-3
 مرة. 50-6ألنو جياز لفحص الحيكانات كالنباتات الصغيرة كأجزائيا كيتراكح مدل تكبيره مف -4

__________________________________________________________ 
 تبريد كأس عصير مف البرتقاؿ حتى التجميد مثاؿ عمى: -20

 تككف مركب -تككف عنصر     د -طبيعي    جالتغير ال -التغير الكيميائي      ب-أ

 السبب كرا  ىذا االختيار:
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 تغير شكؿ عصير البرتقاؿ كلـ يتغير خكاصو مف لكف كطعـ. ألنو-1
 ألنو تككنت مادة جديدة تختمؼ في صفاتيا كخكاصيا عف عصير البرتقاؿ.-2
 فات الثم  كالعصير.ألف الثم  اتحد مع عصير البرتقاؿ فككف مادة جديدة تختمؼ صفاتيا عف ص-3
 ألنو يتككف مف نكع كاحد مف الذرات.-4

_______________ 
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 النهائية صورتهب : اختبار التصورات البديمة(9ممحق )

 العميا الدراسات عمادة
 القدس جامعة

 
 
 

 المادة كحدة في البديمة التصكرات اختبار فقرات تحكيـ:  المكضكع
 كبركاتو،،، اهلل كرحمة عميكـ السالـ
 البديمة التصكرات معالجة فيك الدائرم البيت شكؿك استراتيجية أثر:ك بعنكاف دراسة بزجرا  الباحثة تقكـ
 ك.المادةك كحدة في
 

 .أبكديس – القدس جامعة في التربكية العمكـ كمية في التدريس أساليب في الماجستير درجة لنيؿ
 مفك المادةك لكحدة المحتكل تحميؿ أداة عمى  بنا البديمة التصكرات اختبار بزعداد الباحثة قامت كلذلؾ
 .الثاني الفصؿ – األساسي الخامس لمصؼ – العامة العمكـ كتاب

 
 :حيث مف كذلؾ االختبار بتحكيـ التفضؿ سيادتكـ مف أرجك لذا
 .المعرفية لألىداؼ االختبار تمثيؿ مدل •
 .لممحتكل االختبار فقرات تغطية مدل •
 .ختباراال فقرات صياغة صحة مدل •
 .االختبار لفقرات ا مالئية الصحة مدل •
 .مالحظات أم ابدا  أك إضافة أك حذؼ •
 
 كالتقدير الشكر خالص مع

 الباحثة                                                                  
 الحمبية أحمد محمد سيريف                                                                
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 العامة العمـك - األساسي الخامس الصؼ لطمبةك المادةك كحدة في البديمة التصكرات اختبار
 
 :أكلية بيانات (1

 العامة العمكـ: المادة:.............................................        ة/الطالب اسـ
  2016/ 2015  الدراسي العاـ                                                               

 عالمة( 40: )الكمية الدرجة                                      دقيقة(  60) االختبار مدة
 :االختبار تعميمات  (2

  ة/الطالب  تي/عزيزم
 كبركاتو،،، اهلل كرحمة عميكـ  السالـ
 :االجابة في الشركع قبؿ اآلتية التعميمات م/أقرأ فضمؾ مف
 .أكالن  األكلية البيانات م/امأل (1
 عمميان  مفيكما يناقش سؤاال كؿ متعدد، مف اختيار نكع مف سؤاال( 20) مف االختبار يتككف  (2
 .االساسي الخامس لمصؼ العامة العمكـ كتاب مف الخامسة الكحدة في المتضمنة العممية المفاىيـ مف
 يمييػا د ، ج ، ب ، أ بدائؿ أربعة يتبعو يكـمف يشمؿ األكؿ الشؽ شقيف، مف يتككف سؤاؿ كؿ (3

 األكؿ، الشػؽ فػي الصػحيحة لإلجابػة /مالختيػارؾ العممػي السبب أك التفسير يشمؿ كالذم الثاني الشؽ
 .1، 2 ، 3 ،4 األرقاـ تحمؿ أسباب أك تفسيرات أربعة يكجد حيث
الػرقـ الػذم تػرل ضع/م دائرة حكؿ الحػرؼ الػذم اخترتػو فػي الشػؽ األكؿ، ثػـ ضػع دائػرة حػكؿ  (4

األكؿ عممػػان بػأف كػػؿ سػؤاؿ يتكػػكف مػف شػػقيف أنػو يمثػؿ التفسػػير أك السػبب العممػػي لمػا اخترتػػو فػي الشػؽ 
 كيجب ا جابة عمييما كال تترؾ/ة أم سؤاؿ.

 .ممغيان  يعد كاحدة دائرة مف أكثر عمى السؤاؿ احتكل كاذا فقط، كاحدة دائرة م/ضع (5
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 الشؽ في االختيار ىذا كرا  السبب حكؿ كدائرة األكؿ الشؽ في ةالصحيح االجابة حكؿ دائرة م/أرسـ
 :الثاني

 أمسؾ ثـ كمف الجفنة، في بخمطيما كقاـ الكبريت، مسحكؽ فكؽ الحديد برادة سمير أضاؼ -1
 ؟ النات  يككف أف م/تتكقع ماذا قصيرة، لمدة كسخنيا الجفنة

    المكاد عمى تغير يطرأ ال  -د      خميط  -ج           مركب   -ب      جديدة عناصر - أ
 :االختيار ىذا كرا  السبب

 .بينيما تفاعؿ حدكث بدكف الحديد ذرات مع مزجت الكبريت ذرات ألف .1
 .جديدة مادة فتككنت الحديد ذرات مع اتحدت الكبريت ذرات ألف .2
 .فقط اختفت الحديد ذرات ألف .3
 .التسخيف عممية بعد اختفت الحديد كذرات الكبريت ذرات ألف .4

______________________________________________________________ 
 بعد( ب) الحالة في لمما  يحدث ماذا الغمياف حتى النار عمى ما  فيو كعا  كضع منى أرادت -2

 ؟ الغمياف حدكث
 
 
 
 

 
                    -د                    -ج                     -ب                  -أ
 

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .بينيا المسافات كتزيد تامة بحرية تتحرؾ الذرات ألف نظران  .1
 .التسخيف بعد اختفت الما  جزئيات ألف .2
 .البعض بعضيا مف كمتراصة قريبة تككف الما  جزئيات ألف .3
 .المادة حالة عمى تغير يطرأ لف ألنو نظران  .4

_______________________________________________________ 
 عنصران؟ تعتبر مادة أم-3
 الذىب -د            السكر -ج             الما  -ب              اليكا  - أ
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 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .ككربكف كىيدركجيف اكسجيف مف تتككف ألنيا .1
 . فقط الذرات مف النكع نفس مف تتككف ألنيا .2
 .الجكم الغالؼ مككنان  الغازات مف خميط ألنيا .3
 .كاالكسجيف الييدركجيف عنصرم إلى تحميميا يمكف ألنو .4

___________________________________________________________ 
 الذم التغير فما ىشة، جديدة مادة فتككنت بيضا ، كرقة بزحراؽ العمكـ مختبر في المعممة قامت-4
 ؟عمييا طرأ
 تغير أم يطرأ لـ -د  معان  كفيزيائي كيميائي تغير -ج كيميائي تغير -ب(   فيزيائي) طبيعي تغير- أ
 

 : االختيار ىذا كرا  السبب
 .ىي كما بقيت البيضا  الكرقة ألف .1
 .بيضا  كرقة إلى الجديدة اليشة المادة إعادة يمكف ألنو .2
 .بيضا  كرقة لىإ الجديدة اليشة المادة إعادة يمكف ال ألنو .3
 .فقط الكرقة لكف في تغير حدث ألنو .4

____________________________________________________________ 
 التبخير عمميتي عمى اعتمادان  النفط مصفاة في البعض بعضيا عف النفط مشتقات فصؿ يمكف -5

 :الطريقة ىذه كنسمي معان، كالتكثيؼ
 بالغرباؿ فصؿ -د             تركيؽ -ج             تقطير -ب          ترشيا - أ

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 منيا التخمص طريؽ عف أخرل صمبة مادة عف صمبة مادة فصؿ يتـ خالليا مف ألف .1

 .بالفتحات
 .كالمذاب المذيب مف كالن  عمى نحصؿ خالليا مف ألف .2
 .السائمة المادة تطفك ثـ الكعا  قعر إلى الصمبة العالقة المكاد تنزؿ خالليا مف ألف .3
 بالتركيؽ الفصؿ يككف عندما مخمكط في سائمة مادة عف صمبة مادة فصؿ يتـ خالليا مف ألف .4

 .صعبان 
____________________________________________________________ 

 :عنصر إلى تحتاج الحية الكائنات تتنفس لكي -6
 األلمنيـك -د          الكربكف أكسيد ثاني -ج            الكمكر -ب           االكسجيف - أ
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 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .الطاقة  نتاج السكر مع تتفاعؿ ككنيا .1
 .سامة مادة ككنيا .2
 .التنفس عممية عف تنت  مادة ككنيا .3
 .كالبريؽ الممعاف خاصية ليا فمزية صمبة مادة ككنيا .4
 :اآلتية الطرؽ بزحدل ما ال جزم  فصؿ يمكف -7
 التبخير -د          الكيربائي التحميؿ -ج       التقطير -ب      الترشيا - أ

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .الييدركجيف عف االكسجيف لفصؿ فييا الحرارة استخداـ يتـ عممية ككنيا .1
 جزئيات فتنفصؿ ميائيان كي تفاعالن  فيحدث سائؿ خالؿ كيربائي تيار فييا يمر عممية ككنيا .2

 .الما 
 .الييدركجيف عف االكسجيف لفصؿ بيضا  كرقة كضع عممية ككنيا .3
 .الما  عف االكسجيف لفصؿ فييا الحرارة استخداـ يتـ عممية ككنيا .4

______________________________________________________________ 
 عند بيضا  رغكة خركج فالحظ ،(باكدر البيكن ) ىإل الميمكف حبة مف عصير إضافة حساـ أراد -8

 :الناتجة المادة نكع فما االضافة،
  محمكؿ -د              مخمكط -ج           عنصر -ب           مركب - أ

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .مرة مادة( باكدر البيكن )ك حمكة مادة الميمكف حبة ألف نظران  .1
 .بينيما تفاعؿ حدكث بدكف( باكدر البيكن ) مع خمطت كفالميم حبة ألف نظران  .2
 .قاعدم( باكدر البيكن )ك حامض الميمكف حبة ألف نظران  .3
 .صمب( باكدر البيكن )ك سائؿ الميمكف حبة ألف نظران  .4

___________________________________________________________ 
 :يمائ غير محمكالن  التالية المكاد مف أم -9
 الدـ -د        كالزيت الكيركسيف-ج        كالزيت الما  -ب       كالسكر الما  - أ

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .الما  غير أخرل مادة المذيب ألف .1
 .كاحدة كمادة فيظير المذيب في يذكب المذاب ألف .2
 .كاحدة كمادة يظير فال المذيب في يذكب ال المذاب ألف .3
 .متجانس طبيعي طخمي ألنو .4
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____________________________________________________________ 
 فما كالدىا، لتخبر فذىبت الحديد، عمى المكف بنية بقع كجكد فالحظت جدتيا بيت لبنى زارت -10
 :لمحديد حصؿ الذم

 تكثيؼ-د(         فيزيائي) طبيعي تغير-ج          احتراؽ -ب         صدأ - أ
 :االختيار ىذا كرا  لسببا
 .الما  لبخار تعرض الحديد ألف .1
 .فقط المكف في تغير الحديد عمى طرأ الذم التغير ألف .2
 .المكف بنية جديدة مادة إلى تحمؿ الحديد ألف .3
 .األصمية المادة عف تختمؼ صفات ليا جديدة مادة عنو ينت  كيميائي تفاعؿ ألنو .4

_____________________________________________________________ 
 ي مثؿ؟ الما  فزف البركة، ما  في الكمكر مركبات مف قميمة كمية إذابة عند -11
 مذاب -د               محمكؿ-ج            مذيب -ب          مخمكط - أ

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .سائؿ الما  ك سائؿ الكمكر ككف .1
 .الما  مع الكمكر مزج أك طخم مف يتككف ككنو .2
 .الما  في ذاب الكمكر ككف .3
 .الكمكر فيو أ ذيب الما  ككف .4

___________________________________________________________ 
 :ىك األساسية صفاتيا عمى يحافظ المادة في جز  أصغر -12
 المادة-د             الذرة -ج         العنصر -ب           الجزم  - أ

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .الذرات مف كاحد نكع مف تتككف نقية مادة ككنيا .1
 .المكاد جميع في متشابية ككنيا .2
 .فيزيائية عمميات بكاسطة منيا أبسط مكاد إلى تجزئتيا يمكف ككنيا .3
 .أكثر أك ذرتيف ترابط عف عبارة ككنيا .4

__________________________________________________________ 
 الدكائر. لمماد ة الجسيمي المبنى حسب مختمفة مكاد   تصؼ( 4-1) تكضيحية رسكـ أربعة أمامكـ -13

 ((2)   كعنصر( 1)   عنصر)  بأف عممان . مختمفة عناصر ذر ات تصؼ المختمفة كألكانيا بأحجاميا
 عناصر؟ خميط يصؼ التكضيحية الرسكـ مف أم  
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 (2)التكضيحي الرسـ-ب(                          1)كضيحيالت الرسـ-أ
 (4)التكضيحي الرسـ-د(                        3)التكضيحي الرسـ- ج

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .الذرات مف النكع نفس مف تتككف نقية مادة ألنو .1
 حدكث بدكف نيالثا العنصر ذرات مع األكؿ العنصر ذرات خمط أك مزج مف يتككف ألنو .2

 .كيميائي تفاعؿ
 .جديدة مادة  نتاج كيميائيان  تفاعالن  ي حدث الثاني العنصر مع األكؿ العنصر اتحاد ألنو .3
 .مترابطة ذرات عدة مف مبنية دقائؽ ألنو .4

_________________________________________________________ 
 ترشيا؟ ككرؽ قمع ماؿاستع خالؿ مف بينيا الفصؿ يمكف مكاد أية -14
  كالما  الفمفؿ مسحكؽ مف خميط-ب                        الفمفؿ كمسحكؽ المما مف خميط - أ
 كالما  السكر مف محمكؿ-د                             كالما  الفمفؿ مسحكؽ مف مركب-ج

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .الما  في ذائبة الصمبة السكر جزئيات ألف .1
 .صمبة مكاد الفمفؿ كجزئيات صمبة مكاد المما جزئيات ألف .2
 .السائمة الما  جزئيات في ذائبة غير صمبة مكاد الفمفؿ جزئيات ألف .3
 .الما  جزئيات مع اتحدت الفمفؿ جزئيات ألف .4

_____________________________________________________________ 
 :ىك كالمما الما  خميط -15
 مركب -د     صناعي خميط -ج    متجانس غير خميط -ب   متجانس خميط - أ

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .حاجاتو كحسب بنفسو يصنعو االنساف ألف نظران  .1
 .المجردة بالعيف كالما  المما بيف التمييز يمكف ال ألنو نظران   .2
 .المما جزئيات مع الما  جزم  اتحاد مف يتككف ألنو نظران   .3
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 .المجردة بالعيف كالما  المما بيف التمييز يمكف نوأل نظران   .4
__________________________________________________________ 

  :عمى مثاؿ الفكالذ -16
 المحاليؿ -د           السبائؾ -ج             الجزئيات -ب       العناصر - أ
 

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 (.كمذاب مذيب) مادتيف مف يتككف ألنو .1
 .فمزان  العناصر ىذه أحد يككف عنصريف مف يتككف متجانس مخمكط ألنو .2
 .مترابطة ذرات مف مبني ألنو .3
 .الذرات مف النكع نفس مف تتككف نقية مادة ألنو .4

____________________________________________________________ 
 ...(:التركيؽ الغرباؿ، اليد، طةبكسا) عديدة بطرؽ مككناتو فصؿ يمكف -17
 الجزم  -د        العنصر -ج         المخمكط -ب          المركب - أ
 

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .الذرات مف أكثر أك نكعيف اتحاد مف يتككف ألنو .1
 .ذرة مف أكثر عمى يحتكم ألنو .2
 .الذرات مف كاحد نكع مف يتككف نقية مادة ألنو .3
 .الذرات مف أكثر أك نكعيف مزج مف يتككف ألنو .4

___________________________________________________________ 
 رانية فصمت. الفم يف مف صغيرة كقطع الحديد كشظايا كالرمؿ المما مف خميط عمى رانية حصمت -18
 أ) االعتباطية حرؼاأل. التكضيحي الرسـ في مكصكؼ ىك كما مراحؿ، أربع في الخميط مركِّبات بيف
 شظايا أك رمؿ أك مما) المركِّبات شخ صكا. الخميط منيا يتشكؿ التي مركِّبات أربعة تمث ؿ( د ، ،ج ،ب
 .لألحرؼ كالئمكىا ،(فم يف أك حديد
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 :د ج، ب، أ، ىي المركبات

 رمؿال الحديد، شظايا مما، الفميف، -ب                رمؿ مما، الفميف، الحديد، شظايا - أ
 الرمؿ الفميف، مما، الحديد، شظايا -د                   الحديد شظايا مما، الفميف، الرمؿ، -ج
 

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .يتبخر كالما  ترشا الحديد كشظايا يطفك كالمما لممغناطيس ينجذب الفميف ككف .1
 .الما  تبخير عند يبقى كالرمؿ يرشا كالمما يطفك كالفميف لممغناطيس تنجذب الحديد شظايا ككف .2
 .الما  تبخير عند يبقى كالرمؿ يرشا كالفميف يطفك كالمما لممغناطيس تنجذب الحديد شظايا ككف .3
 .الما  تبخير عند تبقى  الحديد كشظايا يرشا كالمما يطفك كالفميف لممغناطيس تنجذب الرمؿ ككف.4

_____________________________________________________________ 
 :التالية االجيزة أك االدكات بأحد الذرة رؤية نستطيع -19
 االلكتركني المجير -د   التشريحي المجير -ج     المركب المجير -ب           المكبرة العدسة-أ

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .أكضا بصكرة رؤيتيا مف لنتمكف األشيا  تكبير بكاسطتيا يمكف زجاجية عدسة ألنيا .1
 .المجردة بالعيف مشاىدتيا يمكف ال التي الصغيرة األشيا  لتكبير جياز ألنو .2
 .مرة مميكف نصؼ مف أكثر إلى التكبير قكة تصؿ كقد الحجـ دقيقة االشيا  لفحص جياز ألنو .3
 .مرة 50-6 مف تكبيره مدل كيتراكح كأجزائيا الصغيرة كالنباتات الحيكانات لفحص جياز ألنو .4

__________________________________________________________ 

 : استعمال املغناطيس1املرحلة 

ماء  : إضافة2املرحلة 
 وإبعاد املركِّب الذي طفا

 : ترشيح3املرحلة 

 : تبخري4املرحلة 
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 :عمى مثاؿ التجمد حتى البرتقاؿ مف عصير كأس تبريد -20
 مركب تككف -د     عنصر تككف -ج    الطبيعي التغير -ب      الكيميائي التغير - أ
 

 :االختيار ىذا كرا  السبب
 .كطعـ لكف مف صوخكا يتغير كلـ البرتقاؿ عصير شكؿ تغير  ألنو .1
 .البرتقاؿ عصير عف كخكاصيا صفاتيا في تختمؼ جديدة مادة تككنت ألنو .2
 .كالعصير الثم  صفات عف صفاتيا تختمؼ جديدة مادة فككف البرتقاؿ عصير مع اتحد الثم  ألف .3
 .الذرات مف كاحد نكع مف يتككف ألنو .4
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 :االجابات الصحيحة الختبار التصكرات البديمة بشقيو
 

رقـ البند 
 االختبارم

 االجابة الصحيحة
 الشؽ الثاني الشؽ األكؿ

 2 ب 1
 1 ج 2
 2 د 3
 3 ب 4
 2 ب 5
 1 أ 6
 2 ج 7
 3 أ 8
 3 ج 9
 4 أ 10
 4 ب 11
 3 ج 12
 2 ج 13
 3 ب 14
 4 أ 15
 2 ج 16
 4 ب 17
 2 أ 18
 3 د 19
 1 ب 20
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 فقرة من فقرات االختبار (: معامالت الصعوبة والتمييز لكل10) ممحق

 معامالت التمييز معامالت الصعكبة رقـ الفقرة
1 0.36 0.54 
2 0.63 0.36 
3 0.27 0.36 
4 0.36 0.54 
5 0.31 0.63 
6 0.72 0.63 
7 0.63 0.72 
8 0.45 0.45 
9 0.50 0.72 
10 0.36 0.45 
11 0.59 0.36 
12 0.27 0.36 
13 0.36 0.45 
14 0.45 0.36 
15 0.72 0.54 
16 0.36 0.90 
17 0.40 0.45 
18 0.68 0.36 
19 0.72 0.72 
20 0.59 0.45 

 0.49 معامؿ الصعكبة الكمي =
 0.52 معامؿ التمييز الكمي =
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 : اسئمة المقابمة البعدية لطمبة الصف الخامس الذين طبقت عميهم االستراتيجية(11ممحق )

 الدائري؟ ما رأيك/ي في استراتيجية "شكل البيت -1
 هل استمتعت/ي بالعمل أثناء التطبيق؟ -2
 /ي منها؟تتحدث/ي عن االستراتيجية وماذا استفد -3
 هل تريد/ين أن تعاد مثل هذح التجربة في مواد أخرى غير مادة العموم العامة؟ -4
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 (: كتاب تسهيل المهمة12ممحق )
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