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 .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك
 هللا جل جالله 

 .. إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين
 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم 

إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل أسمه 
بكل افتخار .. أرجو من هللا أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول انتظار 

 .. وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى األبد
 والدي العزيز
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 الوجود
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 العلم والتعليم، إلى كل من مد يد العون لي للوصول إلى هذا اإلنجاز.
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 الشكر والتقدير

 
علىّمشارفّ وأنّا والمرسلينّوبعّد األنبياّء خاتّم محمّد علىّسيدنّا والسالّم والصالّة هللّربّالعالمينّ، الحمّد
ّيسرّليّمنّسبيلّالعلمّ ّالّيسعنيّإالّأحمدّهللاّسبحانهّوتعالىّعلىّما ّالرسالة، االنتهاءّمنّهذه

ّجامع ّالعلمي ّالصرح ّإلى ّالشكرّوالتقدير ّبخالص ّأتقدم ّأن ّويشرفني ّممثلةّبوالمعرفة ّالقدس عمادةّة
الدراساتّالعلياّالتيّأتاحتّليّفرصةّااللتحاقّببرنامجّالدراساتّالعليا،ّكماّيسعدنيّأنّأتقدمّبجزيلّ
الشكرّوالعرفانّللدكتورّمحسنّعدسّالذيّتفضلّمشكورًاّباإلشرافّعلىّهذهّالرسالةّوبذلّماّبوسعهّ

رّإبراهيمّوالدكتّوّلدكتورّإبراهيمّعرمانلشكرّلهذهّالدراسة،ّكماّأتقدمّبامنّجهدّووقتّوتوجيهّإلنجازّ
أعضاءّلجنةّالمناقشة؛ّلتفضلهمّبالوالدعاءّللدكتورّزيادّقباجةّرحمهّهللاّّصليبي وأشكرّاألساتذّة موافقةّّ،

وتقديمّالنصحّوالتوجيه،ّوأتقدمّبالشكرّوالعرفانّللسادةّالمحكمينّالذينّبذلواّجهدًاّعلىّمناقشةّالرسالة،ّ
ّطيبًاّفيّتحكيمّأدواتّالدراسة.ّ

ّ

وكماّالّيفوتنيّأنّأتقدمّبالشكرّوالتقديرّلكلّمن:ّاألستاذةّابتسامّخالف،ّواألستاذّإيادّعمرو،ّواألستاذّ
الحمةّمطبقةّالدراسة،ّكماّأخصّبالشكرّوالتقديرّعمادّأبوّشرار،ّوأخصّبالشكرّلألستاذةّساجدةّالت

ّطلبةّالصفّالعاشرّلتعاونهمّوترحيبهمّبماّكانّلهّاألثرّفيّإنجازّهذهّالرسالة.ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّ



 ت
 

 الملخص:
ّإلى ّالدراسة ّهذه ّ)ّهدفت ّاستراتيجية ّبين ّالتكامل ّفعالية ّالخرائطPDEODEّتقصي ّواستراتيجية )

ّاسةللمفاهيمّالكيميائيةّوطبيعةّالعلمّلديهم،ّولتحقيقّأهدافّالدّرّالمفاهيميةّفيّفهمّطلبةّالصفّالعاشر
(115ّم،ّعلىّعينةّقصديةّمكونةّمنّ)2018/2019طبقتّخاللّالفصلّاألولّمنّالعامّالدراسيّ

طالبةّمنّمجتمعّالدراسةّالذيّيتكونّمنّطلبةّالصفّالعاشرّالمسجلينّفيّمديريةّجنوبّالخليلّ
(ّطالبًاّوطالبة،ّحيثّتوزعّأفرادّالعينةّعلىّأربعّشعبّفيّمدرسةّبناتّالفوار3429ّّوالبالغّعددهمّ)

ّالسداسيةّّالثانوية، ّاألبعاد ّاستراتيجيتي ّبين ّالدمج ّآلية ّباستخدام ّدرست ّتجريبيتين، شعبيتين
(PDEODEّّوالخرائطّالمفاهيمية،ّوشعبتينّضابطتينّدرستّبالطريقةّالتقليدية،ّاستخدمتّالباحثة)

نّأداتين:ّمهجّالتجريبيّوالتصميمّشبهّالتجريبيّلمناسبتهّألغراضّالدراسة،ّوتكونتّأدواتّالدراسةّالمن
الثانيةّهيّاختبارّفهمّطبيعةّالعلم،ّوتمّالتحققّمنّ األولىّاختبارّفهمّالمفاهيمّالكيميائية،ّواألداّة األداّة

ة(ّفيّراسةّ)التجريبيةّوالضابطصدقهماّوثباتهماّبالطرقّالمناسبة،ّوطبقتّاألدواتّعلىّمجموعتيّالد
وفيّتحليلّالنتائجّتمّاستخدامّالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّ المدرسةّقبلّالبدءّفيّالمعالجةّوبعدهاّ،

ّ(.ANCOVAتحليلّالتغايرّالمصاحبّالثنائيّ)المعياريةّّو

ّ

ّ طلبةّّفيّفهموقدّخرجتّالدراسةّبمجموعةّمنّالنتائجّتمثلتّفيّاآلتية:ّوجودّفروقّدالةّإحصائيًا
بيةّوالتيّدرستّيالصفّالعاشرّللمفاهيمّالكيميائيةّتبعًاّلمتغيرّطريقةّالتدريسّلصالحّالمجموعةّالتجّر

أظهرتّالنتائجّ(ّوالخرائطّالمفاهيميةPDEODEبينّاستراتيجيتيّاألبعادّالسداسيةّ)ّبطريقةّالدمج ،ّكمّا
ىّالتحصيل،ّمّالكيميائيةّتبعاًّلمتغيرّمستّووجودّفروقّدالةّإحصائياًّفيّفهمّطلبةّالصفّالعاشرّللمفاهي

ّ ّلصالح ّالنتائج ّالعاليوكانت ّالتحصيل ّللتّوعدمّ،مستوى ّتبعًا ّإحصائيًا ّدالة ّفروق ّبينّفووجود اعل
ّّومستوىّالتحصيل.الطريقةّ

ّ

أظهرتّالنتائجّوجودّفروقّدالةّإحصائياًّفيّفهمّطبيعةّالعلمّلدىّطلبةّالصفّالعاشرّتبعاًّلمتغيرّّوكمّا
عادّالسداسيةّبينّاستراتيجيتيّاألبّريبيةّالتيّدرستّبطريقةّالدمجلصالحّالمجموعةّالتجالطريقة،ّوكانتّ

(PDEODEّوالخرائطّالمفاهيمية،ّووجودّفروقّدالةّإحصائيًاّفيّفهمّطبيعةّا)لصفّلعلمّلدىّطلبةّا
وكانتّالنتائجّلصالح وجودّفروقّعدّمّوّ،مستوىّالتحصيلّالعاليّالعاشرّتبعاًّلمتغيرّمستوىّالتحصيلّ،

ّّفاعلّبينّالطريقةّومستوىّالتحصيل.دالةّإحصائيًاّتبعًاّللت

ّ



 ث
 

(PDEODEّآليةّالدمجّبينّاستراتيجيتيّاألبعادّالسداسيةّ)بناًءّعلىّالنتائجّتوصيّالدراسةّباستخدامّ
والخرائطّالمفاهيميةّفيّتدريسّالكيمياء،ّوالعملّعلىّتضمينّآليةّالدمجّفيّبرامجّتدريبّالمعلمينّ

ّكماّأنهاّتعتبرّمنّالتصوراتّالمستقبليةّلواضعيّالمنهاج.ّالمنخرطينّفيّالخدمة،ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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Abstract:  

 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of the integration of the PDEODE 

strategy and the conceptual mapping strategy in the understanding of the students of the 10th 

grade of the chemical concepts and the nature of their science.  To achieve the objectives of 

the study, it was implemented during the first semester of the academic year 2018/2019, on 

a target sample of (115) students from the study community, which consists of students of 

the 10th grade enrolled in the Directorate of South Hebron, the number (3429) students, On 

four same classes of 10th grade grade at AL- Fawwar Girls High  School, two experimental 

classes ; the first one using the mechanism of combining the six-dimensional strategies 

(PDEODE) and conceptual maps, and two other units studied in the traditional way. The 

researcher used the experimental approach and semi-experimental design for the purpose of 

study. The researcher used two instruments for the study: the first, instruments to test the 

understanding of chemical concepts, the second instruments is to test the understanding of 

nature of science, the instruments were applied to the study groups (experimental and 

control) in the school before and after treatment. In the analysis of the results, the mean and 

standard deviations were used Heterogeneities associated binary analysis (ANCOVA). 

 

The results of the study were as follows: There were statistically significant differences in 

the understanding of the students of the 10th grade of the chemical concepts according to the 

variable method of teaching in favor of the experimental group, which was studied in a way 

that combines the six-dimensional strategies (PDEODE) and conceptual maps. The results 

also showed statistically significant differences in the understanding of students of the 10th 

grade of chemical concepts according to the variable level of achievement, and The results 

were in favor of the high achievement level, and there were no statistically significant 

differences depending on the interaction between the method and the level of achievement. 

 

The results showed that there were statistically significant differences in understanding the 

nature of science among the 10th grade students according to the method variable. It was in 

favor of the experimental group which studied the method of combining the PDEODE and 

conceptual maps. Depending on the level of achievement, and the results were in favor of 

the level of high achievement, and the absence of statistically significant differences 

depending on the interaction between the method and the level of achievement. 

 



 ح
 

Based on the results, the study recommends using the mechanism of combining the six 

dimensions strategies (PDEODE) and conceptual maps in the teaching of chemistry, and 

work to include the mechanism of integration in the training programs of teachers involved 

in the service and is a vision of the future of the curriculum developers. 

ّ
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 الفصل األول

 

 :الدراسة وأهميتها مشكلة

 

 المقدمة: 1.1
مجال العلوم والتكنولوجيا يشهد العصر الحالي ثورة علمية في جميع المجاالت، وخصوصًا في 

المعلوماتية، وأدى ذلك إلى حدوث تغيرات متالحقة ومتسارعة، تزايدت خاللها المعرفة العلمية التي 
رنا الحالي، أبرز سمات عص، حتى أصبح االنفجار المعرفي كمًا ونوعا  بيرًا وصل إليها االنسان تزايدًا كت

فهذا العصر يشهد نمواً هائالً لم يشهده من قبل في شتى مجاالت المعرفة، ونتيجة لذلك فإن حجم المعرفة 
أصبح يتضاعف بسرعة هائلة، ففي مجال المعرفة العلمية هناك جديد كل يوم، وتدريس العلوم ال يمكن 

ن يظل حبيس الماضي وسجين الفكر القديم، إذ ال بد من انطالقة جادة لمالحقة الجديد، فالعلوم بفروعها أ
اط مير الحياة اليومية وتؤثر على األفراد والمجتمعات واألمم وتغير أنيفي تس المختلفة تلعب دورًا هاماً 

 .(2008)األسمر، تهم حيا
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تعلم، ي الجديدة ف ضي جهود كبيرة في البحث عن نظرياتالماوقد بذلت خالل النصف الثاني من القرن 
دى التربويين ل ية التي تبنى عليها األكثر قبوالً واالستراتيجيات التدريس وكانت نظرية التعلم البنائي

(Yager, 1991 .)تعليمية عملية الولذلك طلب من المعلم تطوير االستراتيجيات التي يستخدمها في ال
 سرًا ومرشداً ن دور المعلم فيها مييكو  ة البنائية واستراتيجياتها، بحيثبني النظريت والتعلمية، ومحاولة

 اعالً فاعله مع البيئة، بحيث يكون فومنظمًا لعملية التعلم وموجهًا للطالب نحو بناء معارفه من خالل ت
 الخبراتو  معارفه السابقة إلدراك معاني التجارب م وهو يحمل آراءه الخاصة، ويستدعييقبل على التعل

 .(2011الزعبي والسالمات، ؛ Tobin et al.,1994)الجديدة لبناء معارفه 

 

 ل العقدين الماضيين تطورًا رئيسًا لعمليتي التعليم والتعلم، وههر ذلك من خاللفشهد البحث التربوي خال
لم )شخصيته، عالتحول من التركيز على العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم المتعلم، مثل: متغيرات الم

حماسه، تعزيزه... الخ( وبيئة التعلم، والمنهج ومخرجات التعلم، وغير ذلك من العوامل إلى التركيز على 
، سعته بقةعرفته الساالعوامل الداخلية التي تؤثر في المتعلم، وخاصة ما يجري داخل عقل المتعلم مثل م

أي أنه تم االنتقال  .ب تعلمهم، أنماط تفكيره، أسلو للتعل للمعلومات، الدافعية العقلية، أسلوبه في معالجته
تعلم المعنى " أو " التوجه الحقيقي لل إلى ما يسمى بالتعلم " التعلم ذي من " التعلم الكاذب أو السطحي "

حيث ب إحاللها محل النظرية السلوكية". وقد واكب ذلك التطور ههور ما يسمى بالنظرية " البنائية " و 
 .(2003، وكمال زيتون ) ور العملية التعليمية التعلميةيصبح المتعلم مح

 

إعادة بناء للمعرفة، و  للمعلومات، وإنما تعتبره بناء ترفض فكرة أن يكون التعلم مجرد حشوئية االبن والنظرية
ى دور تؤكد علاس المعرفة الموجودة سلفًا، كما ويؤولها على أسفالمتعلم يفسر المعلومات الجديدة، 

مع االعتراف بأن اللغة المشتركة والثقافة يمكن ان تجعل المتعلمين  جتماعي، والعمل الجماعيتفاعل االال
يفهمون األشياء بشكل متشابه، أو يكون منظورهم لألمور متشابهًا، إال أن الخبرات الشخصية ربما تكون 

 .(2003، وكمال تهم لألمور )زيتون عن اختالف تأويالت األفراد ونظر  مسؤولة

 

يات استخدام أساليب واستراتيج يجبعلى العوامل الداخلية التي تؤثر في المتعلم ل التركيز ومن أج
تدريس تراعي المهارات األساسية في التفكير، وتضمن الدقة في تكوينها، لالحتفاظ بها لمدة أطول، ونقل 

ة البنائية ئ النظريأثرها وهيفيًا إلى الحياة اليومية. ومن هذه االستراتيجيات تلك المستندة إلى مباد
ركة الفاعلة اومرتكزاتها، والقائمة على الفهم، والتعلم ذي المعنى، وتفعيل الدور النشط للطالب في المش
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 ,PDEODE( )Prediction, Discussالتي منها استراتيجية االبعاد السداسية ) في األنشطة العلمية

Explain, Observe, Discuss, Explain)  ،(2005)خطايبة . 

 

ية يسعى الطلبة حقيق مواجهة مواقفل لطلبةهذه االستراتيجية على النظرية البنائية ألنها تهيئ ا وتعتمد
الستراتيجية دور المتعلم في هذه ا والمالحظة والتفسير والبحث، بحيث يصبحالمناقشة عن طريق  إلى حلها

قويمه ظمًا ومرشدًا لبيئة التعلم وتمن سؤواًل عن تعلمه أما المعلم فيكون مكتشفًا وباحثا عن المعرفة وم
 .(2013)قطامي، 

)تنبأ، ناقش، فسر، الحظ، ناقش، فسر(  (PDEODEواستخدمت استراتيجية االبعاد السداسية )
كإستراتيجية تدريس في العلوم في المراحل التعليمية المختلفة، وتعود جذورها إلى االستراتيجية البنائية 

POD تنبأ، الحظ، فسر( التي ب(( دأ باستخدامها كل من وايت وغنستونWhite & Gunstone عام )
ير عن أفكارهم ، والتعبيحملها الطلبة، وتشجيعهم على مناقشتهام، لتقصي المعرفة السابقة التي 1992

  .(2012)الخطيب، 

 ويعتبرة البنائية، الفلسف التعلم للفهم الذي تركز عليه طارضمن إوتأتي استراتيجية الخرائط المفاهيمية 
تقنية خرائط ( Novakور نوفاك )ولقد ط كأحد مداخل التدريس التي تركز على تفعيل دور المتعلم.

م ينظر من خاللها المعلم إلى الطريقة التي يقوم المتعلم باستخدامها في تنظي التي نافذةالالمفاهيم لتكون 
ية التي تربط ألفقعالقات العمودية واالمفاهيم التي يمتلكها، وكيف انتظمت هذه المفاهيم وتدرجت، وما ال

 .(2014، )الخطيب بينها

 

ي لتا (خرائط المفاهيم)( أن أفكار أوزبل تعد مدخاًل لما يطلق عليه 2005قطامي والروسان ) ووضح
المفاهيم، إذ يرى أنها مؤلفة من مفاهيم حيث تكون العالقة بينها  واستخدمها في اكتساب (نوفاك)طورها 

لم من أن خريطة المفاهيم التي يمتلكها المتعكما  ئ وافتراضات منظمة بطريقة متسلسلة.مبنية على مباد
العوامل األساسية التي تؤثر في فاعلية التعلم، فامتالك الطلبة خريطة التفكير متماسكة غير مفككة يمكنه 

ناصرها مما ع من التصرف بالمعرفة وتحويرها وتوليد معرفة جديدة منها، واستبصار عالقات جديدة بين
 يزيد من قدرته على االحتفاظ بالمعرفة واستخدامها في حياته اليومية، كما يوفر له دافعية ذاتية للتعلم. 

 

( واستراتيجية الخرائط المفاهيمية من PDEODEاستراتيجية األبعاد السداسية ) ولعل من الفائدة تكامل
( على توفير بيئة مالئمة لتدعيم PDEODEأجل التعلم، حيث تعمل استراتيجية األبعاد السداسية )
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التعلم النشط الذي يقوم به الطالب، وتساعد في سرعة دمج المعرفة السابقة بالخبرات الجديدة التي توصل 
لها، وكان من المهم ربط المعارف السابقة لدى الطالب بالمعارف الجديدة، فإنه ال بد من استخدام منظم 

، (بالخرائط المفاهيمية)، فكان ال بد من استخدام ما يسمى تخطيطي يساعد على تحقيق الهدف
فاستخدامها يساعد على تنظيم المفاهيم التي تم التوصل إليها من خالل استراتيجية األبعاد السداسية 

(PDEODE وتسلسلها هرميًا، من العام إلى الخاص، و ،) يرى ما كمعرفة العالقات بين تلك المفاهيم، و
تكوين المفاهيم العلمية ونموها لدى المتعلم عملية مستمرة، تتدرج في الصعوبة  ليةعم ( أن2005) زيتون 

 طور المعرفة العلميةنمو وترحلة تعليمية لمرحلة أخرى، وذلك نتيجة آخر، ومن م صف من صف إلى
 سب، وبالتالي تنمو المفاهيم العلمية وتتطور حوعقليًا وازدياد خبراتهنفسها، ولنضج المتعلم جسديًا 

التسلسل اآلتي: من الغموض إلى الوضوح، أي من مفهوم غامض الى مفهوم واضح نسبيًا. ومن مفهوم 
ستراتيجية فلذلك تستخدم ا غير دقيق إلى مفهوم دقيق علميًا. ومن المفهوم المحسوس الى المفهوم المجرد.

 ي.الخرائط المفاهيمية من أجل فهم المفاهيم لتثبيت المفهوم وربط السابق بالتال

 

 الكيمياء تشمل عددًا من المفاهيم والحقائق العلمية والمعلومات التي تخدم المتعلم وتعينه على فهمو 
ته سب مرحلحإلى مستوى تفكير المتعلم و أن تدّرس الكيمياء بطريقة تصل  التغيرات المحيطة به، فيجب

حقيق ريس الكيمياء في تاألهداف التربوية المطلوبة، ويسهم تد الدراسية التي يمر بها، حتى نحقق
األهداف العامة لتدريس العلوم منها مساعدة المتعلمين على استيعاب المفاهيم الكيميائية ومساعدتهم في 

ب من مستوى مناس إلى ة الحقائق وتفسير الظواهر حتى نصلإدراك العالقات التي تربط بين مجموع
 .(2009، وآخرون  الفهم واإلدراك )سالمة

 

المتعلمين للمفاهيم الكيميائية وتنميتها من األهداف األساسية التي يسعى تدريس العلوم  كسب عملية وإن
إلى تحقيقها، مما يجعل تعلم الطلبة للمفاهيم الكيميائية يتطلب أسلوبًا تدريسيًا مناسبًا يضمن سالمة 

إلى وجود  الدراسات بعض وتشير نتائج .(2006و تنميتها لديهم )العليمات، تكوين تلك المفاهيم أ
ديل ، والتي تناولت تع(2008رات العملية، كدراسة األسمر )صعوبات في تعلم المفاهيم الكيميائية والمها

ائية، ودراسة البتدحيث وجد صعوبة في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طلبة المرحلة االمفاهيم العلمية، 
ية لمية وصعوبة في تعلم المهارات العمل(، والتي أشارت إلى صعوبة تنمية المفاهيم الع2008الجهوري )

إلى  (2012دراسة السهو )ى طلبة الصف العاشر األساسي، كما أشارت لد إلجراء التجارب المعملية
وجود قصور في تنمية المفاهيم الكيميائية وتنمية الميول العلمية نحو المادة لدى طلبة الصف الثاني 

 رت إلى قصور في تنمية المفاهيم العلمية لدى الطلبة.أشا( Cakir & Ozlem, 2008ثانوي، ودراسة )
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م ما يشهده من في تدريس العلو في التربية العلمية، وأصاًل  وبنيته ركنًا أساسياً  كما وتعد طبيعة العلم 
(، فمع 2013المعرفة العلمية )زيتون،  انفجارفي عصر العلم والتكنولوجيا و اهتمام واسع وتطوير مستمر 

ما زاد م، داً كبيرة جطبيقات التكنولوجية بمعدالت عشرين ازداد حجم المعرفة العلمية والتبداية القرن ال
عبد ) كم الهائل من المعارف والمعلوماتاالهتمام بدراسة الكيفية التي يتم عن طريقها التوصل لهذا ال

هدفت ، و اجمحتوى المنه في تطوير حركات إصالح مناهج العلوم المعاصرة أهتمتوقد ، (2001السالم، 
لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي؛ لتحقيق  هامناهج العلوم وإصالح النظر فيهذه الحركات إلعادة 

الثقافة العلمية كهدف أساسي للتربية العلمية، وقد دعت العديد من المشاريع العملية لتطوير مناهج العلوم 
 ,Scope, Sequence (SSC))(، ومشروع المدى والتتابع والتنظيم 2061كمشروع )

Coordination) وعّدت هذه المشاريع فهم طبيعة العلم ،((NOS) Nature of Science)   من أهم
 .(2013، )زيتون  مخرجات العملية التعليمية التعّلمية

 

عيسى، ) إلى تحقيقها أثناء عملية التدريسمن أهم األهداف التي نسعى  أهداف طبيعة العلمتنمية و 
هذا الهدف من ربط المشكالت التدريسية بالحياة العملية وجعلها مشابهة للمشكالت  بع أهميةن(، وت2003

ة للتلميذ للتفكير فرصالمعلم يتيح فنزل والمدرسة والمجتمع، الحياتية اليومية التي تواجه التلميذ في الم
هذا ، ليس رلحل المشكلة، وتحمل المسؤولية واالستقاللية في التفكي والسليم بحرية والتخطيط الهادف

أن يساعدوا التالميذ ليس فقط في اكتساب وفهم المعرفة العلمية بل يجب المعلمين أيضًا ف فحسب
 .(Akerson et al, 2003) لما له من أهمية كبيرة يحتاجون إلى فهم طبيعة العلم بنفس القدر

يح للمفاهيم العلمية الصحويظهر نجاح الطريقة البنائية في تدريس العلوم في تحقيق الطلبة الفهم العميق و 
معرفة، الطالب باٍن لل ة، حيث تستند هذه الطريقة إلى أنبناءهم المعرف القدرة علىمن خالل امتالكهم 

 يجب أن نتمثل للخبرات السابقة الموجودة عند الطلبة، والعمل على إثارةلها، ولبناء المعرفة  وليس متلقياً 
عليه  مفاهيم )قدرات فوق معرفية(، وهذا ما تعمللفهم العميق للاهتماماتهم ودافعيتهم للتعلم وإكسابهم ا

(، ولما كان من المهم ربط المعارف السابقة لدى الطلبة  التي PDEODEاألبعاد السداسية ) استراتيجية

بالمعارف الجديدة؛ فإنه ال بد من استخدام منظم تخطيطي يساعد على اعتمدنا عليها في بناء المعرفة 
ة بحاجة كما أن بناء المعرف ستخدام الخرائط المفاهيمية،فكان ال بد من ا، وتنظيم المعرفة تحقيق الهدف

يث إن حإلى الفهم السليم لطبيعة العلم؛ ألنه يعطي الطالب فكرة عن كيفية بناء المعرفة لدى العلماء 
 لتقصي لدراسةهذه ايؤثر في قدرة الطالب على بناء المعرفة العلمية، وتأتي  العلم الفهم الخاطئ لطبيعة

( واستراتيجية الخرائط المفاهيمية في فهم طلبة الصف العاشر PDEODEفعالية التكامل بين استراتيجية )
 .للمفاهيم الكيميائية وطبيعة العلم لديهم


