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 اإلىداء

 ناكلرس إلى ،لخمؽا سيد إلى ميف،مالمتع ـمع مذال ألميا إلى ى،فالمصط كاإلماـ ـ،مالع منارة إلى
 .ـمكس ميوع ا ىمص محمد سيدنا لكريـا

 كنت، لما كجكدىما لكال لمذيف لنصؿ، طرقاتنا في األمؿ مصابيح كأكقدا لندفأ، قمبييما أشعال لمذيف
 الركح ُميجة لكالدّم،. فكزان  الجيد ثمار مف قطفت لما دعائيما كلكال كبرت، لما رعايتيما كلكال

 . كالقمب

 كحياة كحب كرد باقة أىدم لو الشمس، كالمسي انطمقي لِؾ، كىي ليا أنتِ : كقاؿ بيدم أمسؾ لمف
 . عيكني في المجد كجّمؿ طريقي، في الزىر كنثر كسندني ساندني الذم لخطيبي قادمة،

 يكمان  شّككا ما الذيف دربي، كرفاؽ إخكتي كالمستقبؿ، كالحاضر الماضي كربيع العمر، ألزىار
 .كداعميف ُمشّجعيف خير دكمان  لي ككانكا بقدرتي،
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 الشكر والتقدير

ـَ   َكَأفْ  َكاِلَدمَّ  َكَعَمى   َعَميَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتؾَ  أْشُكرَ  َأفْ  َأْكِزْعِني َرب   َكَقاؿَ  َقْكِلَيا ِمفْ  َضاِحكنا َفَتَبسَّ
ا َأْعَمؿَ   .سكرة النمؿ  ﴾٩١﴿ الّصاِلِحيفَ  ِعَباِدؾَ  ِفي ِبَرْحَمِتؾَ  َكَأْدِخْمِني َتْرَضاهُ  َصاِلحن

 بالقّكة عمينا أنعـ الذم  الحمد كتنفيذه، الُحمـ عمى كالقدرة بالّطمكح، عمينا أنعـ الذم  الحمد
 عمى كقّدرني الكصكؿ، بفرحة كالشعكر الجاد، كالعمؿ باإلصرار الحياة، معتركات كجو في كالصمكد

 .بحثي إتماـ

عمى ما منحني مف كقتو لإلشراؼ  الشمالي، محمكد كالتقدير كالعرفاف لمدكتكر شكربال أف أتقدـ  أكدّ 
عمى ىذه األطركحة, كالذم كاف آلرائو القيمة كتكجيياتو السديدة األثر البالغ في إنجاز فصكؿ ىذه 

 كجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو.حفظو ا  األطركحة

التي ما تكانت عف تقديـ العكف  حفظيا ا عطير نيى مدكتكرةكما أكد أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ ل
 .ىذا العمؿ انجازكالرأم في ىذا العمؿ فكاف آلرائيا الفضؿ الكبير في 

التحكيـ كأعضاء  ةأعضاء لجنك , كالمساعدة العكف يد التدريسية الييئة مف لنا مدّ  مف كؿكما أشكر  
 كؿ الشكر كالتقدير ليـ. الدكتكر محمكد رمضاف كالدكتكر زياد قباجة لجنة المناقشة

 الغالييف، خطيبي كألىؿ كدعمي، بي بث األمؿ عف يكما تكّقفكا ما الذيف ألىمي جزيال كُشكرنا
 .دربي كرفيقات لصديقاتي الشكر كؿ كالشكر
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 اإلقرار

 الرسالة التي تحمؿ العنكاف:أنا المكقعة أدناه مقدمة 
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ناء ما تمت اإلشارة إليو باستث ،أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص
لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ أم درجة عممية أك بحث أك أم جزء منيا  ،كاف ىذه الرسالة ككؿ ،حيثما كرد

 عممي أك بحثي لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
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 الممخص

يؿ التصكرات البديمة دىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تع
 كتنمية ميارة حؿ المشكالت لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية.

ـ استراتيجية األحداث المتناقضة في حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس: ما أثر استخدا
تعديؿ التصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت في الكيمياء لدل طمبة الصؼ العاشر 

 األساسي ؟

شبو التجريبي بالتصميـ استخدمت الباحثة المنيج  ،كلإلجابة عف السؤاؿ الرئيس كاختبار الفرضيات
ة مف طالبات الصؼ العاشر ( طالب74مف ) صديةق تطبيؽ الدراسة عمى عينةمف خالؿ  ،التجريبي
 ة كالتعميـ في محافظة طكلكـر كقدفي مدرسة بنات العدكية الثانكية التابعة لمديرية التربي األساسي

درست طالبات عينة الدراسة كحدة "مدخؿ إلى الكيمياء العضكية" مف كتاب الكيمياء لمصؼ العاشر 
كضابطة درست  ،درست حسب استراتيجية األحداث المتناقضة تجريبية في مجمكعتيف األساسي

 (.2016/2017في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ ) ،حسب الطريقة االعتيادية

كدليؿ  ،كاختبار ميارة حؿ المشكالت ،التصكرات البديمة تـ إعداد اختبار كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
 المعمـ لطالبات المجمكعة التجريبية.

كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطات  ،(ANCOVAتحميؿ التبايف المصاحب ) كأظيرت نتائج
كما  ،عمى اختبار التصكرات البديمة البعدم لصالح أفراد المجمكعة التجريبيةعالمات الطالبات 

أظيرت كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطات عالمات الطالبات عمى اختبار ميارة حؿ 



 ك

 

 كجكد عالقة ارتباطيةكذلؾ أشارت النتائج إلى  ،أفراد المجمكعة التجريبيةلصالح المشكالت البعدم 
ذات داللة إحصائية بيف تعديؿ التصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت لصالح  مكجبة

 المجمكعة التجريبية.

استخداـ استراتيجية األحداث التي تـ التكصؿ إلييا أكصت الباحثة بضركرة  النتائج كفي ضكء
 لمتناقضة في تدريس الكيمياء لما ليا مف دكر في تعديؿ التصكرات البديمة المتككنة لدل الطمبةا

تكجيات الطمبة  دعـ إضافة إلى ،تنمية ميارة حؿ المشكالتنتيجة الخبرات السابقة كالمساعدة في 
استخداـ ىذه كأىمية تدريب معمـ الكيمياء كتأىيمو عمى كيفية  ،اإليجابية نحك استخداميا في التعمـ

 ،بضركرة إعداد دراسات أخرل في مكاضيع أخرل في الكيمياء كأكصت الباحثة كمااالستراتيجية. 
 .الدراسة كدراسة متغيرات أخرل إضافة إلى المتغيرات التي تناكلتيا
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 الفصل األول
 مشكمة الدراسة وخمفيتيا

 المقدمة

اىتـ التعميـ بشكؿ عاـ كتعميـ العمكـ بشكؿ خاص في نمك المتعمميف نمكا متكامال في جميع      
كمف ىذا المنطمؽ ركز تعميـ العمكـ عمى تعميـ المتعمميف  ،المعرفية كالكجدانية كالميارية ،الجكانب

كالتمدد ه العصر الحالي مف التطكر السريع كبما يشيدكيؼ يفكركف كيفيمكف ال كيؼ يحفظكف. 
أصبح مف الضركرم اىتماـ عمماء التربية بتنمية ميارة حؿ المشكالت  ،المعرفي كالثكرة التكنكلكجية

ألىداؼ التي تسعى التربية الدل المتعمميف كمساعدتيـ عمى اكتشاؼ المعرفة بأنفسيـ. كىذا مف 
  لتحقيقيا.

لمعممية  ث تغيرات كبيرة في النظرةفقد حد ،امتد التطكر المعرفي الكبير كشمؿ العمكـ التربكية     
 كامؿ التي ليا أثر في التعميـ مثؿحيث ظيرت أسئمة حكؿ الع ،التعميمية مف قبؿ الباحثيف

خصائص المتعمـ كما يحدث في ذىف المتعمـ. كقد اىتـ الباحثكف بشكؿ كبير في ىذا المجاؿ مف 
المتعمـ كدكرىا في تشكيؿ  كالمعمكمات السابقة في عقؿ ،خالؿ ما يعرؼ بالتعمـ ذم المعنى

فعاؿ في عممية ف المتعمـ نشط النظرية البنائبة التي تؤكد عمى أالمعاني. كىذا يستند إلى فمسفة 
بناء المعمكمات بداخؿ عقمو مف خالؿ التفاعؿ مع معطيات العالـ الخارجي بالتعمـ بحيث يقكـ 

لدكر الكبير في تدريس العمكـ بشكؿ كمف ىذه الفمسفات التي كاف ليا ا(. 2012 ،)البنا المحيط بو
التي نظرت لمتعمـ عمى أنو التكيؼ الحاصؿ في البنية المعرفية لدل  ،خاص في الفمسفة البنائية

نتيجة التناقضات المتكلدة في عقمو بسبب التفاعؿ مع معطيات العالـ الخارجي كالبيئة  ،الطالب
عادة التكازف  ،المحيطة بو     المعرفي لبنيتو المعرفية.فيسعى لحؿ ىذا التناقض كا 

 تمدنا بسبؿ تعميمية متنكعة مف ىنا أصبح مف الضركرم البحث عف استراتيجيات تدريس      
عف المعرفة  كالبحث تساعد الطمبة في التخمص مف التصكرات البديمة المخزكنة في عقكليـ

المناسبة لتحقيؽ التعمـ عطي الطمبة الفرص ذا بدكره يتطمب كجكد معمـ متخصص يكى ،الصحيحة
 (.2012 ،)البيارم ذم المعنى
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ركز عمى التحكؿ مف الفكر التقميدم الذم ي إف تحسيف العممية التعميمية مرتبط بقدرتيا عمى     
إلى الفكر الحديث  ،ييمؿ دكر الطالب في العممية التعميمية كالكـ المخزكف لدل الطالب ك ،التمقيف

كييتـ  ،الذم يركز عمى تعمـ الطالب االكتشاؼ مف خالؿ المكاقؼ التعميمية كاألنشطة المتنكعة
بالكيؼ ال بالكـ. مف ىنا ظيرت فمسفات كنظريات تعمـ جديدة كاف لمطالب فييا دكرا كبيرا في 

عمى التكجيو ر المعمـ كبات الطالب ىنا محكر العممية التعميمية كاقتصر دك  ،المكاقؼ التعميمية
رشاد. ككاف لممفاىيـ العممية كتنميتيا لدل المتعمـ أىمية كبيرة في تدريس العمكـ لجميع المراحؿ كاإل

 (.2011 ،)ماضي العمرية. فيي تمثؿ المستكل الثاني في ىـر بمـك المعرفي

قؼ  اي المك كمف الضركرم جدا عمى المعمـ أف ينكع في األساليب التدريسية المستخدمة ف     
يجابييف مع ربط الجانب النظرم بالجانبكأف يحكؿ الطمبة مف سمبييف إلى مست ،التعميمية  قميف كا 

. كمف ىذه العممي. بما يحقؽ تنمية جكانب شخصية المتعمـ الثالث المعرفية كالكجدانية كالميارية
 (.2015 ،)جكاد االستراتيجيات استراتيجية األحداث المتناقضة

حداث المتناقضة عمى إثارة دافعية المتعمميف نحك البحث عف المعرفة استراتيجية األتعمؿ      
كىذا بدكره يزيد التشكيؽ لدييـ كيصبح المكقؼ التعميمي مثير الىتماـ  ،كتفسير التناقض المتكلد

المتعمميف. حيث تعمؿ ىذه االستراتيجية عمى تعديؿ التصكرات البديمة لدل المتعمـ كتنمية ميارات 
            ة كالقدرة عمى التساؤؿ كصياغة الفرضيات كلعب دكر العالـ الصغيركمحؿ المش

 (.2009 ،)البياتي كميدم

تـ الباحثكف كبسبب ىذا الدكر يي ،ية التعمـتمعب المفاىيـ العممية دكرا كبيرا في عمم   
المفاىيـ في ذىف كالمتخصصكف بإجراء العديد مف الدراسات كالبحكث الستقصاء كيفية تككيف 

فمـ تعد الفكرة السائدة أف المتعمـ يأتي إلى حجرة الصؼ صفحة بيضاء يقكـ المعمـ بتمقينو  ،المتعمـ
المعمكمات بالشكؿ الذم يريد. فالطالب يأتي إلى حجرة الصؼ كفي ذىنو تصكرات كأفكار عف 

مما يؤدم إلى تككف  الكاجب تعممو منيا ما يناقض التصكر العممي الصحيح ،البيئة المحيطة بو
      (.2001 ،)خطايبة كالخميؿ تصكرات بديمة تعيؽ فيـ المتعمميف لمظكاىر الطبيعية كاألحداث
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م إعاقة أكثر دراية لمدكر الفعاؿ لمتصكرات البديمة ألف في تدريس العمكـ كاآلف أصبح الميتمك      
ذلؾ ألف المتعمـ  ،أك اكتسابيا كلكف بشكؿ خطأ ،عممية التعمـ كاكتساب مفاىيـ عممية صحيحةل

ـ التغيير كيعمؿ جاىدا عمى االحتفاظ بما لديو مف معمكمات مف أجؿ اإلبقاء عمى التكازف ك يقا
المعرفي. فيقع عمى عاتؽ المعمـ أف ييتـ بالتصكرات البديمة المكجكدة داخؿ عقؿ المتعمـ كالعمؿ 

 (.2008 ،)األسمر كعالجياعمى تعديميا كالتعرؼ عمى أسباب تككنيا 

ثارة حب  ،كلميارات حؿ المشكمة الدكر الكبير في اكتساب الطمبة أنكاع مختمفة مف التفكير       كا 
سمكب ؼ كالبحث عف المعرفة الصحيحة. كتفسير المعمكمات بأاالكتشا كالرغبة فياالستطالع 
 رض تعميميـتتعيـ مف أجؿ مكاجية المشكالت التي يعطي الطمبة الثقة في أنفسعممي منظـ 

 (.2011 ،)شبير

كيجب السير  ،كبالنسبة لجكف ديكم فإف أسمكب حؿ المشكالت ضركرة مف ضركرات الحياة      
ياـ التي تقع عمى كالتدريب عمى أسمكب حؿ المشكالت مف الم ،عميو في حؿ المشكالت اليكمية

                 مبة في استخداـ ىذا األسمكب بشكؿ منطقيب عميو مساعدة الطعاتؽ المعمـ كيج
 (.2002 ،)أبك جكيعد

إف تكظيؼ استراتيجية األحداث المتناقضة مف خالؿ االكتشاؼ أفضؿ ذلؾ ألنو يعرض      
الحدث المناقض ألفكار الطالب كتكقعاتيـ كيعمؿ عمى إثارة الدافعية نحك البحث عف المعرفة 

 (.  Friedl, 1995) الصحيحة

إف التصكرات البديمة المتككنة لدل الطمبة تشكؿ عائؽ أماـ اكتساب كتعمـ المفاىيـ العممية      
لذلؾ كاف مف الكاجب عمى المعمـ العمؿ عمى  ،كما أنيا تؤدم إلى تفسيرات غير منطقية ،الجديدة

باع أسمكب عممي كالعمؿ عمى عالجيا بات ،استخراج التصكرات البديمة المخزكنة في ذىف المعمـ
 منظـ كمنطقي متمثؿ بميارات حؿ المشكالت.

مف ىنا جاءت ىذه الدراسة كإضافة متكاضعة لألدب التربكم كالدراسات السابقة التي اىتمت      
بالتدريس الفعاؿ كتحسيف تعمـ الطمبة. كتمثمت ىذه الدراسة في الكشؼ عف أثر استراتيجية االحداث 
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ات البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ العاشر في المتناقضة في تعديؿ التصكر 
 كحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية.

 مشكمة الدراسة

لذلؾ لـ تعد ىذه  ،ساليب التدريس الحالية في المدارس قائمة عمى التمقيف كالحفظ كالتذكرأ     
كىذا مف  العميؽ ذم المعنىكبدأ البحث عف أساليب تكلد االبتكار كالفيـ األساليب مناسبة 

        مسؤكليات المعمـ التي تعمؿ عمى تحقيؽ النمك المتكامؿ لممتعمـ في جميع الجكانب
(Nayak & Rao, 2004.) 

أف المطمع ألسمكب التدريس المستخدـ في مدارسنا يالحظ أنو يركز عمى كـ المعمكمات التي      
ىماؿ كيفية اكتسابيا كا   ،معينة يجب أف يحفظيا الطالب في مرحمة عممية تباع أساليب تدريسية كا 

حديثة في اكتساب المعرفة العممية. تؤدم إلى فيـ عممي كصحيح لمكاقع المحيط بيـ يساعدىـ في 
 تفسير األحداث كالظكاىر مف حكليـ.

ثة عمى المشكالت التربكية السائدة خالؿ التدريب الميداني كممارسة حاالب خبرةكمف خالؿ      
تمثؿ  لدل الطالبات في مادة الكيمياء العضكيةمكجكد  ان كبير  ان ضعفتبيف أف  ،ريس لمادة الكيمياءالتد
طرؽ يعكد إلى قد كىذا  ،ير مف التصكرات البديمة فيياتدني التحصيؿ العممي ككجكد الكثفي 

 . التدريس المستخدمة في المدرسة

استراتيجيات  كالدراسات السابقة الحظت كجكدكمف خالؿ اطالع الباحثة عمى األدب التربكم      
كمف ىذه االستراتيجيات استراتيجية األحداث المتناقضة  ،تدريس أكثر فعالية في العممية التعميمية

تي نحاكؿ مف خالليا معرفة مدل تعديؿ التصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ لقيد الداسة الحالية كا
 ساسي.المشكالت لدل طالبات الصؼ العاشر األ
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 أسئمة الدراسة

 تحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:

ما أثر استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تعديؿ التصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ 
 المشكالت في الكيمياء لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي ؟

 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية: 

ما أثر استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تعديؿ التصكرات البديمة في الكيمياء لدل  -1
 طمبة الصؼ العاشر األساسي ؟

ما أثر استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تنمية ميارة حؿ المشكالت في الكيمياء  -2
 مبة الصؼ العاشر األساسي ؟لدل ط

ىؿ يكجد عالقة ارتباطية بيف تعديؿ التصكرات البديمة كميارة حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ  -3
 العاشر األساسي ؟

 فرضيات الدراسة

 لإلجابة عف أسئمة الدراسة صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية:

طمبة  عالمات( بيف متكسطي α=0.05ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -1
 اختبار التصكرات البديمة تعزل إلى طريقة التدريس. عمىالمجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة 

طمبة  عالماتبيف متكسطي  (α=0.05ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -2
إلى طريقة  شكالت تعزلالماختبار ميارة حؿ  عمىالمجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة 

 التدريس.

بيف تعديؿ التصكرات  (α=0.05عند مستكل الداللة ) دالة إحصائيان  ال يكجد عالقة ارتباطية -3
 لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي. البديمة كميارة حؿ المشكالت
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 أىمية الدراسة

مف عناصر عممية  ان ميم ان تنبع أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تبحث فيو ككنو عنصر      
المتكقع أف تتماشى الدراسة الحالية مع  مف كما أنو .كىك استراتيجيات التدريسالتعمـ كالتعميـ 

مراجعة ل يدفع المعمميف كمطكرم المناىج كلعؿ ىذا ما  ،االتجاىات الحديثة في تعمـ كتعميـ الكيمياء
لممعمميف كالباحثيف التربكييف ما كصمت إليو أف تبيف ىذه الدراسة  مكفمف المممارساتيـ التقميدية. ك 

تساعد الخبراء أف ك  ،و التدريسيةطرؽ التدريس مف أجؿ تحسيف أداء المعمـ كتنمية ميارات
كالمختصيف كالمشرفيف كالمعمميف كذكم االىتماـ في تقديـ استراتيجية عالجية قد تسيـ في تعديؿ 

مف أيضا .ل طمبة الصؼ العاشر األساسيالتصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت  لد
لمتصكرات البديمة كميارة حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ  الممكف أف تزكد الباحثيف باختبار

تقدـ الدراسة رؤية كاضحة عف مستكل العالقة بيف التصكرات مف الممكف أف ك  العاشر األساسي.
 .في تطكير طرؽ تعميـ الكيمياءالبديمة كميارة حؿ المشكالت مما قد يساعد معممي الكيمياء 

 أىداف الدراسة

 الدراسة إلى ما يمي: ىدفت

تعديؿ التصكرات البديمة لدل طمبة الصؼ  فيالتعرؼ عمى أثر استراتيجية األحداث المتناقضة  
 العاشر األساسي.

تنمية ميارات حؿ المشكالت لدل طمبة  فيالتعرؼ عمى أثر استراتيجية األحداث المتناقضة 
 الصؼ العاشر األساسي.

التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف تعديؿ التصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت لدل طمبة 
 الصؼ العاشر األساسي. 
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 حدود الدراسة

 . (2017-2016) مف العاـ الدراسي ثانيالدراسة بالفصؿ الدراسي ال تـ تنفيذ :الحدكد الزمانية

. اقتصرت: الحدكد المكانية  الدراسة عمى المدارس الحككمية في محافظة طكلكـر

 الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي. اقتصرت: الحدكد البشرية

 الحدكد األكاديمية: كحدة الكيمياء العضكية مف كتاب الكيمياء لمصؼ العاشر األساسي.

 وتعريفاتيا اإلجرائيةات الدراسة مصطمح

بغية تحقيؽ المخطط ليا سمفا لتنفيذ التدريس مجمكعة اإلجراءات  استراتيجية األحداث المتناقضة:
كىذه اإلجراءات يخطط ليا المعمـ لتنفيذىا كاحدة تمك  ،أىداؼ معينة باالستعانة باإلمكانيات المتكافرة

بترتيب معيف بما يضمف تحقيؽ مخرجات التعميـ الممكنة كبما يحقؽ أىداؼ ىذه  ،األخرل
 (.2002 ،)الحيمة االستراتيجية

كالتي يتـ مف خالليا تقديـ  ،االستراتيجية المتبعة لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة التعريف اإلجرائي:
مف مفاىيـ كمعارؼ بحيث مكاقؼ تعميمية لمطمبة تحتكم مفاىيـ عممية مناقضة لما يمتمكو الطمبة 

كقامت الباحثة  ،ىذا التناقض كالعمؿ عمى تفسيره تثير انتباه الطمبة كتزيد مف دافعيتيـ لمبحث لحؿ
 بإعداد دليؿ لممعمـ في كحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية ليذه الدراسة.

 ،عرفية لدل الطمبةالمفاىيـ كالمعارؼ كاألفكار التي تككف مخزكنة في البنية الم التصورات البديمة:
كالتي ال تتفؽ كالمعرفة العممية الصحيحة التي يعبر عنيا الطمبة مف خالؿ المفاىيـ البديمة أثناء 

 (.2014 ،)الغمرم اإلجابة عمى االختبارات

ىي المفاىيـ كاألفكار التي تتككف في البنية المعرفة لدل الطمبة كالتي ال تتكافؽ  التعريف اإلجرائي:
كقامت  ،حمة معينة مما يككف تناقض لدييـالتي سكؼ يقدميا المعمـ لمطمبة في مر مع المعرفة 

 الباحثة بإعداد أداة لقياس التصكرات البديمة ليذه الدراسة.
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تعمـ كؿ ما يممكو مف المعمكمات السابقة كالتي اكتسبيا في مفييا ال عممية يستخدـ حل المشكالت:
مف  ،بالنسبة لو لكؼ  حؿ مكقؼ تعميمي معيف غير مأؿ عمى مف أجؿ العم ،مراحؿ عمرية مختمفة

خالؿ العمؿ عمى حؿ التناقض أك الغمكض في المكقؼ كىذا التناقض يككف بسبب افتقار الترابط 
 (.Krulih & Rudnick, 1987) المنطقي في المكقؼ التعميمي

المتعمـ بيدؼ حؿ  ا كالتي يتبعيايمجمكعة الخطكات كاإلجراءات المترابطة منطق التعريف اإلجرائي:
 ،مع المعرفة السابقة التي اكتسبياعف طريؽ ربط المعرفة الحالية  ،التناقض في المكقؼ التعميمي

 كقامت الباحثة بإعداد أداة لقياس حؿ المشكالت لدة الطالبات ليذه الدراسة.

بيف مجمكعة المتعمميف الذيف أنيكا الصؼ التاسع ك تتراكح أعمارىـ  الصف العاشر األساسي:
           في المدارس الحككمية الفمسطينية كىي نياية المرحمة األساسية في فمسطيف 15-16

 .(2016 ،)كزارة التربية كالتعميـ
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب

 النظري األدب

 البنائية -

 استراتيجية األحداث المتناقضة -

 التصورات البديمة -

 حل المشكالتميارة  -

 الدراسات السابقة 

 دراسات تتعمق باستراتيجية األحداث المتناقضة -

 دراسات تتعمق بالتصورات البديمة -

 دراسات تتعمق بميارة حل المشكالت -

 تعقيب عمى الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

تغيرت النظرة السائدة عف  ،تقدـ تكنكلكجي كمعرفي كبيرفي ظؿ ما يشيده ىذا العصر مف         
فأصبحت النظرة إليو أنو تعمـ  ،التدريس بحيث لـ يعد التدريس عممية حشك دماغ المتعمـ بالمعرفة

كالتي تساعده عمى اكتساب  ،تـ بالمعرفة السابقة المكجكدة في البنية المعرفية لممتعمـذم معنى يي
عمى عاتؽ التربكييف كالمتخصصييف البحث عف استراتيجيات تدريس  . لذلؾ كقعالعممية المعرفة

 د عف األساليب التقميدية لمتدريس .كافؽ مع التقدـ التكنكلكجي كتبتعتت

في  كالباحثكف عف ىذا التقدـ كالتغيير بحيث اىتـ المتخصصكف يكف تدريس العمكـ بمنألكلـ      
كمساعدة الطمبة عمى اكتساب ؽ المنفعة الكظيفيو منو. يحقت يتكافؽ مع تدريس العمكـ بتدريسيو بما

المعارؼ كالميارات التي تمكنيـ مف التفاعؿ بإيجابية مع البيئة المحيطة بيـ. لذلؾ كاف ال بد مف 
 صي كالبحث لبناء معرفتو بنفسو.التي تركز عمى قياـ الطالب بالتق اختيار أفضؿ طرؽ التدريس

محاكر  ادراسات السابقة ذات الصمة. كسيتناكؿ األدب النظرمتناكؿ ىذا الفصؿ األدب النظرم ك 
 كميارة حؿ المشكالت. ،كالتصكرات البديمة ،كاألحداث المتناقضة ،الدراسة كىي النظرية البنائية

 النظري ألدباأواًل: 

 (Constructivismالنظرية البنائية ) األول: محورال

كركزت عمى  ،كفمسفات اىتمت بالتعمـ كالتعميـظريات ي بداية القرف العشريف ظيرت عدة نف     
ككؿ مف دكر المعمـ كالمتعمـ في المكاقؼ التعممية المختمفة. منيا النظرية  ،كيفية عمؿ عقؿ المتعمـ

السمككية التي اىتمت بالسمكؾ الخارجي لممتعممييف كالتي قامت عمى مبدأ المثير كاالستجابة 
لنسبة لمنظرية السمككية يحدث مف خالؿ تكرار االستجابات كالتعمـ با(. 2011 ،)الخزرجي كالتعزيز

كىذه النظرية نظرت لممعمـ عمى أنو محكر العممية التعميمية كأىممت دكر  لمثيرات كالتعزيز.كا
(. كركزت بشكؿ كبير عمى ضركرة التعزيز في المكاقؼ التعميمية 2009 ،)عادؿ الطالب في التعمـ

 (.2010 ،)عمياف كما يبديو الطالب مف سمكؾ خارجي
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غير أف إىماؿ دكر المتعمـ كالتركيز عمى السمكؾ الخارجي دكف االنفعاالت الداخمية كاف محؿ      
كىذا أدل إلى ظيكر النظرية البنائية التي انبثقت منيا  ،اعتراض عدد مف الباحثيف كالتربكييف

معممية التعميمية كالمعمـ ان لاستراتيجية األحداث المتناقضة قيد الدراسة. التي اعتبرت المتعمـ محكر 
ا يدكر في عقؿ المتعمـ مف خالؿ تفاعؿ حكاسو مع العالـ مكركزت عمى  ،فقط مكجو كميسر لمتعميـ
(. كىي مف أىـ النظريات الحديثة التي أحدثت نقمة نكعية 2010 ،عمياف) الخارجي بطريقة نشطة
 (.2011 ،)الخزرجي عميقة في األدب التربكم

كترتبط أيضا بالبراجماتية الخاصة  ،تمتد جذكر النظرية البنائية إلى العمـ جكف جرالسر سفميد      
سفة البنائية التي اىتمت بما ر الكبير في ظيكر الفميكم. أيضا كاف ألبحاث بياجيو األثبجكف د

يمتمؾ الطالب مف معمكمات سابقة في بنيتو المعرفية ألنيا تمعب دكر كبير في حدكث التعمـ. 
يبني معرفتو بنفسو أما كتميزت النظرية البنائية عف النظرية السمككية في االعتقاد أف الطالب 

البنائية تعتبر المعرفة داخؿ المتعمـ يككنيا السمككية فتنظر لممعرفة أنيا خارج المتعمـ كال تتأثر بو. ك 
         مف خالؿ التكيؼ بيف المعرفة السابقة كالمعرفة الجديدة لمحصكؿ عمى تكازف معرفي

 (.2005 ،)النجدم كآخركف

اء معرفتو مـ بنعأنيا النظرية التي تتيح لممتالنظرية البنائية  Novak جكزيؼ نكفاؾ كيعتبر     
ث أنو يقكـ ببناء مفاىيـ كعالقات جديدة حي ،مف خالؿ التفاعؿ مع البيئة المحيطة بو ،بنفسو

( أنيا نظرية تقـك 2002) الكىر اعتبر(. في حيف 2005 ،)اليكيدم لتككيف بنيو معرفيو صحيحة
خالؿ بناء المتعمـ معنى لما يتعممو بنفسو مف خالؿ خبراتو السابقة  فعمى اعتبار التعمـ يتـ م

( أنيا عممية يقكـ بيا الطالب ببناء 1993) كليس عممية نقؿ لممعمكمات مف المعمـ. كعرفيا ككبريف
 زيتكفيرل معرفة جديدة عمى المعرفة السابقة المكجكدة لديو حيث يبني الطالب معرفتو بنفسو. ك 

مف خالؿ  مع المعرفة السابقةية يتـ فييا استقباؿ المعرفة الجديدة كتركيبيا ( أنيا عمم2002)
 التفاعؿ النشط بيف المعرفة السابقة كالمعرفة الجديدة كالبيئة المحيطة بالمتعمـ.    
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 افتراضات النظرية البنائية

بطريقة إيجابية تبنى المعرفة تفترض النظرية البنائية عددان مف القكاعد كاإلفتراضات حيث      
ال نستطيع أف نضع المعرفة  أم أننا ،بمعنى أف الطالب يجب أف يبني المعاني الخاصة بو بنفسو

تقكـ عمى اكتشاؼ الحقيقة تقكـ العممية المعرفية عمى التكييؼ مع العالـ التجريبي كال كما  ،بعقمو
كما  ،رفة فالتعمـ عممية نشطةبناء المعيقكـ المتعمـ بجيد عقمي مف أجؿ  كحسب البنائية  ،المطمقة

 عمى التفاكض االجتماعي بيف المتعمـ كاألفراد اآلخريف كبيئتو داخؿ ذىف المتعمـ يقـك بناء المعارؼ
 .(2007 ،)زيتكف

 مرتكزات النظرية البنائية

لدل المتعمـ  البنى المعرفيةذاتيان مف  نظرية البنائية عمى ثالث مرتكزات ىي أف التعمـ يبنىتعتمد ال
 ،اس المتعمـ كالعالـ الخارجي حكلوكال ينتقؿ مف قبؿ المعمـ بؿ مف خالؿ التفاعؿ بيف حك  ،نفسو

بط التعمـ الجديد بالتعمـ يتأثر التعمـ لدل المتعمـ بالمعرفة السابقة التي يمتمكيا حيث يتـ ر كأيضان 
أف الفرد حيث  ،مية نشطة نفسيةتشكؿ المعاني عند المتعمـ مف خالؿ عم باإلضافة إلى أف ،القديـ

كعندما يتـ تزكيده  ،يبقى مرتاحان كمما كانت المعمكمات التي يتمقاىا تتكافؽ مع البنية المعرفية لديو
 (.2007 ،)زيتكف شط سعيو كراء إعادة االتزافبمعمكمات تختمؼ مع بنيتو المعرفية ين

 ،بط بيف المعرفة السابقة كالمعرفة الجديدةعمى ضركرة قياـ المتعمـ بالر  أكدت النظرية المعرفية     
(. Peterson, 1993) حيث أنو مف الميـ إجراء مقارنة بينيما لمكصكؿ إلى فيـ أعمؽ لممعرفة

سة األنشطة التي تساعدىـ في استخراج تـ المعمـ بتشجيع الطمبة عمى ممار لذلؾ يجب أف يي
 (.2007 ،)زيتكف كاالستقصاءشكالت ة السابقة لدييـ مثؿ أنشطة حؿ المالمعرف

كمف خالؿ ما سبؽ نالحظ أف النظرية البنائية تساعد المتعمـ في البحث عف المعرفة بنفسو      
مف خالؿ البحث كاإلستقصاء كبتكجيو مف المعمـ. أيضا ركزت النظرية البنائية بشكؿ كبير عمى ما 

بالتالي كاف  المفاىيـ العممية الصحيحة.يحدث داخؿ عقؿ المتعمـ لما لو األثر الكبير في اكتساب 
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ال بد مف األخذ بعيف االعتبار استراتيجيات النظرية البنائية عند تدريس المفاىيـ العممية كالمعارؼ 
 الجديدة لممتعمميف كمنيا استراتيجية األحداث المتناقضة.

 (Discrepant Events Strategy) األحداث المتناقضة الثاني: محورال

فاالستقصاء العممي لو جذكر طبيعية في  ،ركزت النظرية البنائية عمى االستقصاء في التعمـ     
ألف القياـ بالمالحظات كطرح األسئمة كاالستمرار بالبحث كالتنقيب كاف كال  ،عقكؿ الناس كفطرتيـ

(. مف ىنا ظير نمكذج سكخماف 2007 ،يزاؿ المنحى الطبيعي لإلنسانية لفيـ الككف )زيتكف
االستقصائي الذم يعتد عمى االستقصاءات ككجكد أحداث متناقضة يكاجو الطالب بيا فيسعى 
لمبحث عف حؿ ليا مف مف أجؿ االحتفاظ بالتكازف المعرفي كطكر سكخماف استراتيجية األحداث 

 المتناقضة مف خالؿ نمكذج سكخماف االستقصائي. 

عمى دكر  يا مف الفمسفة البنائية التي تركزاألحداث المتناقضة أسسيا كأىدافتستمد استراتيجية      
لذلؾ  ،كبناء معرفتو بنفسو مف خالؿ التفاعؿ مع البيئة المحيطة بو ،المتعمـ في المكاقؼ التعميمية

ترل الباحثة أىمية التعرؼ عمى ىذه الفمسفة كالتعرؼ عمى مبادئيا مف خالؿ ما كضحتو الفمسفة 
 ة.   البنائي

 تدريسية كاستراتيجية المتناقضة األحداث مفيوم

( استراتيجية األحدث المتناقضة أنيا سمسمة مف األنشطة التعميمية التي 2008) خطايبة يعتبر     
كتساعد الطمبة في الكصكؿ إلى الفيـ  ،تأتي نتائجيا مخالفة لما ىك متكقع مما يثير دىشة الطمبة

( يرل أف استراتيجية األحداث المتناقضة تعمؿ بشكؿ Friedl, 1995)فريد  الصحيح لممعارؼ. أما
مما يكلد دافعية كرغبة داخمية عند المتعمـ لمبحث عف حؿ لمتناقض.  ،مختمؼ عما يتكقعو المتعمـ

( أنيا المكاقؼ التعميمية التي تككف مخرجاتيا غير متكقعة Liem, 1987)ليـ  اعتبرىافي حيف 
( ىي مكاقؼ تعميمية Potthoff, 1996) بكتكؼ . أيضا حسبثير دىشتيـبالنسبة لممتعمميف مما ي

( أنيا مجمكعة إجراءات تحدث Wright, 1992) كيعتبر رايتتككف نتائجيا مخالفة لفيـ الطمبة. 
أنيا مكاقؼ غير  (Martin, 1997) اعتبرىابشكؿ مناقض لمتفكير المبدئي لممتعمميف. كأخيرا 
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تقديميا مف خالؿ المعمـ باالستناد لمفمسفة البنائية لتثير حب االستطالع مألكفة لدل الطمبة يتـ 
  كالدافعية لدل المتعمميف حكؿ صدؽ معمكماتيـ السابقة.

  أىداف استخدام استراتيجية األحداث المتناقضة 

 ( كما يمي:2008) الستراتيجية األحداث المتناقضة عدة أىداؼ أشار إلييا أبك حميمة     

المستكل المعرفي: تيدؼ استراتيجية األحداث المتناقضة إلى تطكير البناء المعرفي لمطالب  -1
أيضا العمؿ عمى تعديؿ  ،كاكتساب ميارات تفكيرية كعمميات العمـ ،كزيادة التحصيؿ العممي لو

 .التصكرات البديمة

المستكل الميارم: تيدؼ استراتيجية األحداث المتناقضة إلى اكساب المتعمميف ميارات القياـ  -2
 بالتجارب كاألنشطة العممية كاستخداـ األدكات المختمفة كالتعامؿ مع المكتبات كالبيانات المتكافرة. 

التجاىات الكجداني: تيدؼ استراتيجية األحداث المتناقضة إلى العمؿ عمى تنمية ا المستكل -3
ناقد كاإلبداعي المختمفة لدل المتعمميف نحك تدريس العمكـ كميارات التفكير المختمفة كالتفكير ال

 .متعمميف لمتعمـكزيادة دافعية ال

 أسس استراتيجية األحداث المتناقضة

 تقـك استراتيجية األحداث المتناقضة عمى عدة أسس:

تو الخاصة يأتي الطالب إلى المدرسة كىك يمتمؾ معارؼ خاصة بو يككف ليا أثر في تككيف رؤي 
ال يككف المتعمـ في المكقؼ التعميمي صفحة بيضاء بؿ يحمؿ معرفة  كقد ،عف كيفية عمؿ العالـ
 المعرفة السابقة لممتعمـ تحدث عف طريؽ عممية التفاعؿ مع إف ،ة التعمـييجب أف تبدأ منيا عمم

ناء فيمو الخاص لمظكاىر المختمفة يستخدـ المتعمـ خبراتو السابقة في ب كاألشخاص حيثالبيئة 
ير معرفي حتى لك كانت يقكـ المتعمـ بمقاكمة شديدة ألم تغالتعمـ عممية نشطة عند المتعمـ ك 

ينشط عقؿ المتعمـ مف خالؿ تقديـ مكقؼ مناقض لما يمتمؾ المتعمـ مف معرفة معارفو خطأ مما 
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ستخدـ المتعمـ خبراتو السابقة في إعادة التكازف المعرفي كي سابقة يجعمو في حالة عدـ اتزاف معرفي
 .(2011 ،)الخزرجي كفيـ المعمكمات الجديدة

 مراحل استراتيجية األحداث المتناقضة

مف أجؿ استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تدريس العمكـ بشكؿ خاص يجب      
(. كيمر Willson, etal, 2010)ماف تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا بشكؿ جيد لضالتخطيط 

 التدريس مف خالؿ استراتيجية األحداث المتناقضة بثالث مراحؿ ىي: 

 مرحمة إحداث التناقض: -1

عطائيـ الفرص المناسبة لطرح  ،في ىذه المرحمة يتـ جذب انتباه الطمبة كزيادة دافعيتيـ      كا 
كيمكف تقديـ التناقضات بأشكاؿ مختمفة كفي ىذه المرحمة ال يحكـ  ،التناقض المطركححكؿ األسئمة 

التي يقترحيا  ؿكيتـ مناقشة الحمك  ،الطالب عمى التفسيرات المقدمة مف الطمبة بالصكاب كالخطأ
 (.    Friedl, 1995) الطمبة في مجمكعات صغيرة

 مرحمة البحث عف حؿ لمتناقض: -2

ي ىذه مرحمة فضكؿ إليجاد حؿ لمتناقض كف يككف الطمبة فيمف تقديـ التناقض بعد االنتياء      
ناقض. كيككف الطالب نشط في تسجيؿ لحؿ الت الالزمة نشطةاألالمرحمة يقكـ المعمـ بإعداد 

           كيتعمـ الطمبة الكثير مف المحتكل العممي لمدرس ،كالتنبؤ ،كالتصنيؼ ،المالحظات
(Oloughlin, 1992.) 

  مرحمة التكصؿ إلى حؿ التناقض: -3

نتيجة تنفيذ األنشطة  ،في المرحمة األخيرة ينجح الطمبة في التكصؿ لحؿ التناقض بأنفسيـ     
نجاز العديد  ،إلى إجابات األسئمة التي طرحت في المرحمة األكلىالتي أعدىا المعمـ كيتكصمكف  كا 

          مف الميارات التي تتصؿ بعمميات العمـ المختمفة كتبقى النتيجة عالقة في أذىانيـ
(Alkove, 1992.) 
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 المتناقضة األحداث وعرض تقديم شروط

 ديـ الحدث المتناقض:لتزاـ بيا أثناء تقىناؾ عدة شركط يجب عمى المعمـ اال

أف يتـ استخداـ أدكات مألكفة لمطمبة في تنفيذ ك  ،معينةيعتمد الحدث المتناقض عمى مشكمة  أف 
 التركيز عمىك كممارستيا  المتناقضة األحداث لمالحظة لممتعمـ الفرصة تاحةإلالحدث المتناقض 

ظيارك  بالحياة اليكمية المرتبطة األمثمة           المتناقض الحدث تقديـ عند حماسا المعمـ ا 
 (.2007 ،)الفمكجي

أف استراتيجية األحداث المتنقضة مناسبة مف أجؿ الكشؼ عف التصكرات البديمة مما سبؽ نالحظ 
 يا.المتككنة لدل الطالبة كما أنيا استراتيجية عالجية تساعد في عالج ىذه التصكرات كتعديم

 (Misconceptions) التصورات البديمةالثالث: محور ال

كمنيا المعرفة  ،اىتمت النظرية البنائية كبشكؿ كبير بالعكامؿ التي تؤثر عمى عممية التعمـ     
كما فييا مف تصكرات بديمة تعيؽ عممية الفيـ الصحيح. كمف  ،السابقة المكجكدة في ذىف المتعمـ

بقة كربطيا افتراضات النظرية البنائية أف المتعمـ يبني معرفتو بنفسو باالستعانة بالمعرفة السا
تتأثر ىذه المعرفة بالعكامؿ المحيطة بالمتعمـ فيحدث ىنا بالمعرفة الجديدة. كفي أثناء عممية الربط 

           تككيف تصكرات بديمة لممفاىيـ كىذه التصكرات تخالؼ المفاىيـ العممية الصحيحة
  (. 2008 ،)األسمر

كتساعد الطمبة عمى فيـ العمـ بشكؿ منطقي كصحيح كما  ،إف المفاىيـ العممية ىي بنية العمـ     
تنظـ عممية الفيـ كاالستيعاب كالتكاصؿ العممي. لذا ركز التربيكف عمى مساعدة المتعمميف تعمـ 

حيث أف لكؿ شخص طريقتو الخاصة في فيـ الكاقع المحيط بو  ،المفاىيـ العممية بالشكؿ الصحيح
كىناؾ عدة  ،رات معارضة لمعمـ كالمعرفة العممية الصحيحةتفسير المعاني كقد تككف ىذه التفسي

(. 2008 ،مسميات لمتصكرات البديمة منيا الفيـ الخطأ كالفيـ البديؿ كالمفاىيـ الحدسية )خطايبة
كيعتبر مصطمح التصكرات البديمة األكثر شيكعان لدل كثير مف الباحثيف المعاصريف في مجاؿ 

 (.2000 ،زيتكفالتربية العممية كحؿ محؿ الخطأ )
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 ،مف المعمكمات كالمعارؼ العممية السابقة لمدرسة كبحكزتو مخزكنان حيث يأتي الطالب إلى ا     
منيا ما ىك مكافؽ لممعرفة العممية الصحيحة كمنيا ما ىك مخالؼ ليا. لذا يجب عمى المعمـ عند 

صحيحة  رؼىذه المعايـ المعمكمة الجديد مراعاة ما في ذىف الطالب كالعمؿ عمى أف تككف دتق
 (. Trowbridge, 2000) كالقياـ بتعديميا في حاؿ كانت خطأ

ر كشرح غير منطقي لمظاىرة أك المفيـك ي( التصكرات البديمة أنيا تفس2008خطايبة) اعتبر     
 اعتبرىامو الطالب بعد مركره بخبرة تعميمية معينة في مرحمة عمرية معينة. في حيف دالعممي يق

الطالب في  تعيف ،عمـ معارضة لممعرفة الصحيحةأنيا أفكار كمعارؼ داخؿ عقؿ المت( 2000عبده)
( فيي معرفة 2004بعارة كطراكنة )أثناء استقصاء الظكاىر العممية بطرقة مقبكلة. كمف كجية نظر 

 تمقائية  اكتسبيا الطالب بعد تفاعمو مع البيئة المحيطة بو كلكنيا تتعارض مع العمـ الحديث.

 :المنطمقات الفكرية لدراسة التصورات البديمة

لقي مكضكع التصكرات البديمة اىتماـ التربكييف كالباحثيف في مجاؿ العمكـ بشكؿ كبير في      
ادعاءات يمكف أف تككف منطمقا لمف يبحث في التصكرات البديمة  كتـ تحديد ،السنكات األخيرة

 :(Wandersee & other, 1994) أىميا

اىيـ كأفكار يأتي الطالب إلى المدرسة كفي حكزتو تصكرات بديمة ذات الصمة بما يدرسو مف مف 
ىذه ك  اكـ التعديؿ كالتغيير بشدةتككف ىذه التصكرات متماسكة كتقعف العالـ المحيط بو  قد 
نتيجة تنتج التصكرات البديمة  تكافقة مع أفكار العمماء القدماء أيضان التصكرات البديمة غالبا ىي م

ض األحياف بنفس يشترؾ الطمبة كالمعممكف في بعك  حكاس المتعمـ كالبيئة المحيطة بوالتفاعؿ بيف 
تنتج مخرجات غير المطمكبة بسبب التفاعؿ بيف المعرفة القبمية الخطأ بالتالي  التصكرات البديمة

يمكف أف تساىـ طرؽ التدريس كالمداخؿ المختمفة في تعديؿ  رفة الجديدة التي تعمميا الطالبكالمع
 التصكرات البديمة المتككنة لدل المتعمـ.
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 : كيفية تعديل التصورات البديمة

ما يككف الطالب في مرحمة عدـ تكافؽ ا أف يتطمب تعديؿ التصكرات البديمة أك التخمص مني     
حيث يحدث ما يسمى بالصراع المعرفي أك حالة مف بيف التصكر البديؿ كالمفيـك العممي الصحيح، 

كالذم  عدـ االتزاف العقمي، كبالتالي يتـ مساعدة التالميذ عمى االنتقاؿ إلى المفيكـ المقبكؿ عمميان 
صكراتيـ ليتكصمكا إلى تفسيرات أفضؿ تزيؿ ما لدييـ مف حالة كتارىـ عمى مناقشة أفكيساعدىـ 

 (.2005 ،)الفالح عدـ اتزاف معرفي

 ،نستنتج أف التصكرات البديمة تعيؽ عممية التعمـ لدل المتعمـ كاكتساب المعرفة العممية الجديدة
ألنيا ال تتكافؽ مع المعرفة العممية الجديدة كما أنيا تقاكـ التغيير بشكؿ كبير ألف الطالب يحاكؿ 

 االحتفاظ بيا مما يشكؿ لديو مشكمة في المفيـك العممي الجديد.

 (Problem-Solving Skills) حل المشكالت الرابع: ميارة محورال

كككب األرض كاإلنساف يكاجو العديد مف المشكالت التي اعترضت منذ بداية الحياة عمى      
طمكحاتو فكاف عميو التفكير في أسمكب لحؿ ىذه المشكالت. إال أف تعمـ حؿ المشكالت ليس 

ة خطكات متسمسمة كمنتظمة كلممعمـ دكر كبير في تتضمف عدالعممية البسيطة بؿ عممية معقدة ب
كمف أىداؼ العمـ التي يسعى لتحقيقيا (. 2010قالدة ) اختيار المكقؼ التعميمي الذم يعتبر مشكمة
كالمشكمة ىي عبارة عف حالة يشعر بيا الشخص في  ،ىك حؿ المشكالت التي تكاجو المجتمع

بالحاجة لمتكصؿ لإلجابة الصحيحة. كتعمؿ  سؤاؿ يجيؿ إجابتو كيشعر دمكقؼ معيف قد يككف مجر 
يجاد الحمكؿ  المشكمة عمى إثارة اىتماـ الطالب فيتطمع لمتغمب عمى الصعكبة التي كاجيتو كا 

 (.2005السامرائي ) المناسبة لممشكمة

استخداـ إف الحياة التي نعيشيا ليست مرنة بحيث أف كؿ شيء يمكف حمو بدكف التفكير ك      
كليذا فنحف  العقؿ. بؿ نكاجو الكثير مف الصعكبات كالمشاكؿ التي تتطمب منا التفكير بيا كحميا.

بحاجة إلى تعمـ كيفية حؿ المشكالت التي نتعرض ليا مف خالؿ المركر بخبرات تعميمية تعممية. 
 المشكالتلذلؾ كاف مف أىـ أىداؼ تدريس العمكـ ىك اكتساب الطمبة الميارات الالزمة لحؿ 
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كتعتبر القدرة عمى حؿ المشكالت مف أىـ نكاتج عممية التعمـ  (.(2011 البمكشي كأمبك سعيدم 
التي يجب أف يكتسبيا المتعمـ كذلؾ لمساعدتو عمى التعمـ باستقاللية حيث أنيا تنمي قدرات عديدة 
لدل المتعمـ كتساعده عمى حؿ الكثير مف المشكالت غير المألكفة حيث أنو يحتاج إلى قدر معيف 

فالمشكمة ىي المكقؼ التي تتطمب تفكيران متحديان مف المتعمـ  ،ؿ المشكمةمف المعمكمات في عممية ح
 (.2003 ،)بدكم لمكصكؿ إلى الحمكؿ

( مفيكـ حؿ المشكالت عمى أنو مكقؼ يتـ النظر إليو ككنو مشكمة أك 2013زيتكف) يعتبر     
( (Ormrod 1999اعتبرمكقؼ محير مف كجية نظر الطالب الذم يحاكؿ حؿ ىذا المكقؼ. بينما 

أنو تعمـ  Cruickshank,1995))اعتبر أنو تطبيؽ عممي لممعرفة النظرية المكتسبة. في حيف 
عندما يتـ تقديـ خبرات لممتعمـ تتطمب منو استخراج المعنى الصحيح ليا. كما أف حؿ يحدث 
المتعمـ دل يف لحيث اعتبره مكقؼ يثير الشؾ كاليق كف ديكمكمة كمفيـك ارتبط منذ زمف بعيد بجالمش

حؿ ل( 2007عياش كالصافي ) كنظر(. 2006 ،السعدني كعكدةكيضعو في حيرة مف أمر )
المشكمة أنيا سمسمة مف الخطكات كاإلجراءات التي يستخدميا المتعمـ باالستعانة بمعمكماتو السابقة 

( أنو عممية تتككف مف 2003الحارثي) كاعتبرلمتكصؿ لحؿ مكقؼ معيف غير مألكؼ بالنسبة لو. 
 خطكات عديدة تساعد في حؿ المكاقؼ غير المألكفة لمطالب.

 ميارة حل المشكالت تعميممبادئ 

 ىناؾ عدة مبادئ يجب عمى المعمميف إتباعيا عند تعميـ ميارة حؿ المشكالت:

عدـ تقديـ حمكؿ استخداـ العمميات العقمية العميا ك عمى  لمطمبة لتشجييـتكفير مناخ مناسب  -1
أكد مف لتخداـ أساليب كاستراتيجيات مناسبة االطمبة عمى است كتشجيع المبحكثةمقترحة لممشكالت 
 (.2005 ،شاىيف كحطاب)المشكمة أف الطالب استكعب 
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 خطوات حل المشكالت

 :(2005 ،)شاىيف كخطاب حددت الباحثة الميارات التي بصدد قياسيا في ىذه الدراسة كىي

 تحديد المشكمة. -1

 فرض الفرضيات. -2

 اختبار الفرضيات. -3

 التفسير. -4

 التعميـ. -5

الحظنا أف ميارات حؿ المشكالت ىي األسمكب العممي المناسب لمتخمص مف التصكرات البديمة 
رشاد مف المعم  ـ.كاكتساب المعرفة العممية بشكؿ صحيح مف قبؿ الطالب نفسو كبتكجيو كا 

 ثانيًا: الدراسات السابقة

 المتناقضة: حداثاأل: دراسات تتعمق باستراتيجية  أوالا 

 في المتناقضة األحداث إستراتيجية فاعميةعمى  التعرؼ إلىبدراسة ىدفت  (2015) جكاد قاـ 
 في مدينة الحمة. الرابع العممي في مادة الفيزياء الصؼ طالب لدل الناقد التفكير كتنمية التحصيؿ

كاتبع الباحث  ،تكزعت عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية طالبا 60كتككنت عينة الدراسة مف 
 األداة أما  الفيزياء مادة في تحصيمي اختبار األكلى أداتيف كجكد الدراسة كتطمبت المنيج التجريبي

الناقد لمكصكؿ إلى اليدؼ كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ بيف  لمتفكير اختبار فيي الثانية
كقد أكصت الدراسة بعقد  ،المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية 

جراء الدراسة عمى متغيرات مثؿ الدافعية كالتفكير العممي كتضميف كتب  كرشات تدريب لممعمميف كا 
 ية .الفيزياء أنشطة كميارات فكر 
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 المتناقضة األحداث استراتيجيةالتعرؼ عمى فاعمية  إلى التي ىدفت (2015)دراسة العتيبي  فيك 
في تنمية التحصيؿ الدراسي كبعض العادات العقمية في مادة العمكـ لدل تمميذات الصؼ الثاني 

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي عمى عينة عشكائية تككنت مف  .المكرمةالمتكسط بمدينة مكة 
ىما اختبار  أداتيفطالبة تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية كاعدت الباحثة  92

كد فركؽ ذات داللة كج النتائج أظيرت اإلحصائيتحصيمي كمقياس العادات العقمية كبعد التحميؿ 
 األحداثالتجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية  مجمكعةالبيف المجمكعتيف لصالح  إحصائية

الباحثة بضركرة عقد دكرات تدريبية لممعمميف كالمعممات لتدريبيـ عمى استخداـ  كأكصتالمتناقضة 
 استراتيجيات حديثة .

 األحداث إستراتيجية ىدفت إلى التعرؼ عمى أثرالتي ( 2013) العبكس كالعانيدراسة أما   
 األساسية العميا في األردف. المرحمة طالبات لدل العممية كاالتجاىات تنمية المفاىيـ في المتناقضة

طالبا تكزعت عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية  كاتبعت الدراسة  84كتككنت عينة الدراسة مف 
أداتاف األكلى اختبار تحصيمي لقياس اكتساب  تـ إعدادكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة المنيج التجريبي 

فاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي كالثانية مقياس االتجاىات العممية ككشفت الم
الدراسة عف كجكد فرؽ بيف الطالب الذيف درسكا بطريقة األحداث المتناقضة كالطريقة التقميدية عمى 

قة األحداث تنمية المفاىيـ العممية كاالتجاىات العممية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست بطري
بضركرة إجراء دراسات مماثمة عمى متغيرات جديدة مثؿ ميارات العمـ  الدراسة المتناقضة كأكصت

 كحؿ المشكالت كالتفكير العممي .

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ طريقة األحداث  بدراسة( 2011)المعمكرم  كما قاـ
اقتصرت  ،الفيزياء كتفكيرىـ اإلبداعيالمتناقضة في تحصيؿ طالب الصؼ الرابع العممي في مادة 

تكزعت عمى  طالبا 61كتككنت العينة مف  في العراؽ عينة الدراسة عمى طالب الصؼ الرابع
كاستخدمت أداتاف ىما اختبار  ،راسة المنيج التجريبياتبعت الد، مجمكعتيف ضابطة كتجريبية

بعدم دلت النتائج كبعد القياـ باالختبار القبمي ك ال ،تحصيمي كاختبار مقياس التفكير اإلبداعي 
داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة الضابطة كالتجريبية في كال  عمى كجكد فرؽ ذم

كأكصت الدراسة بضركرة  استخداـ إستراتيجية األحداث المتناقضة في الفيزياء كعمؿ  ،االختباريف 
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ت مقارنة بيف تخداـ كتطبيؽ ىذه الدراسة كأيضا عمؿ دراسادكرات تدريبية لممعمميف حكؿ كيفية اس
 حداث المتناقضة كاستراتيجيات أخرل .إستراتيجية األ

 المتناقضة األحداثالتعرؼ عمى اثر استخداـ طريقة  إلى (2009)ىدفت دراسة البياتي كميدم 
 طالبة 60مف  في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني المتكسط كتفكيرىف العممي كتككنت عينة الدراسة

 أداتيفف كاستخدـ الباحثاالمنيج التجريبي  فالباحثاكاتبع  تكزعت عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية
 اإلحصائيكاختبار مقياس التفكير العممي كبعد التحميؿ  األحياءكىما اختبار تحصيمي في مادة 

لصالح  األداتيفبيف المجمكعتيف في كال  إحصائيةالنتائج كجكد فركؽ ذات داللة  أظيرت
الباحثاف بضركرة استخداـ  كأكصى المتناقضة األحداثالمجمكعة التجريبية التي درست بطريقة 

دخاليا األحياءالمتناقضة في مادة  األحداثطريقة  دكرات  إعداد كأيضاضمف المناىج الدراسية  كا 
 تدريبية لممعمميف .

التعرؼ عمى اثر استخداـ برنامج بالكسائط المتعددة يكظؼ  إلى2008) )حميمة  أبكىدفت دراسة ك 
 في غزة لدل طالب الصؼ الخامس في مادة العمكـفي تنمية التنكر الغذائي  المتناقضة األحداث

كاتبع الباحث المنيج طالبا تكزعت عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية  83كتككنت عينة الدراسة مف 
السميمة كبعد  التغذيةىما اختبار المعرفة الغذائية كمقياس االتجاه نحك  أداتيفكاستخدـ التجريبي 

بيف المجمكعتيف لصالح  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  إلىتحميؿ النتائج تكصمت الدراسة 
دراسة بضركرة استخداـ البرامج بالكسائط المتعددة كأكصت ال األداتيفالمجمكعة التجريبية في كال 

بالبرامج الحاسكبية كاالىتماـ  المتناقضة األحداثكجيا الحاسكبية كتكظيؼ كاستخداـ التكنكل
 باالتجاىات نحك التغذية.

 برنامج أثر عف الكشؼ ( إلىDemircioglu etal, 2005) ديمرسيكلك كآخريف دراسة كىدفت  
 التغير إحداث عمى كقدرتو الطمبة كاتجاىات تحصيؿ عمى التناقض المعرفي الستراتيجيو كفقا مقترح

اتبع وطالبا تكزعت عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة  88كتككنت عينة الدراسة مف  المفاىيمي
كمقياسا  ، متعدد مف االختيار نكع مف تحصيمينا اختبارا حيث استخدـالمنيج التجريبي  كفالباحث
 مف العاشر الصؼ طمبة مف الدراسة مجمكعتي عمى كبعدينا قبميا أدكات الدراسة تطبيؽ تـ ، لالتجاه
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 عف النتائج أسفرت كقد بتركيا، األسكد البحر لمنطقة الشمالي الساحؿ الثانكية عمى المدارس إحدل
 الطمبة لدم كاالتجاه التحصيؿ تحسيف في التناقض المعرفي استراتيجيو عمى القائـ البرنامج فعالية
 كىدفت دراسة سككجيف  . الطمبة لدل المفاىيـ الخاطئة معالجة في نجح البرنامج أف كما
(Sukjin, 2005) عمى الدافعية  المتناقضة األحداثالتعرؼ عمى اثر استخداـ استراتيجية  إلى

كالنمك المفاىيمي كاالستقاللية بالعمؿ الميداني كاتبعت ىذه الدراسة المنيج التجريبي كتككنت العينة 
كاتبع الباحث  مف الصؼ السابع في ككريا ا تكزعت عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطةطالب 95مف 

كجكد فركؽ ذات الدراسة  كأظيرتاختبار لممفاىيـ  إعدادتـ  الدراسة  كإلغراض المنيج التجريبي
 المتناقضة األحداث استراتيجيةلصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ  إحصائيةداللة 

اتيجية األحداث المتناقضة كاستخداميا بشكؿ كأكصت الدراسة بضركرة تدريب المعمميف عمى استر 
 .كبير

لطريقتيف  تأثيرمقارنة  إلى(Zohar &Kravetsky,2003) زكىيرك ككرافيتسكي كىدفت دراسة
لمتالميذ  األكاديميتدريسيتيف ىما طريقة التناقض المعرفي كطريقة التدريس التقميدية عمى المستكل 

طالبا مف الصؼ التاسع  121. تككنت عينة الدراسة مف مرتفعي التحصيؿ كمنخفضي التحصيؿ
كاتبع  فكمجمكعتيف ضابطتيف مجمكعات مجمكعتيف تجريبيتي أربع إلىفي مدينة القدس قسمكا 

جراءاختبار تحصيمي  بإعدادالدراسة قاـ الباحثاف  كإلغراض المنيج شبو التجريبي افالباحث مقابمة  كا 
 لطريقة التدريس عمى الطمبة. تأثيرالنتائج عدـ كجكد  أثبتت اإلحصائيكبعد التحميؿ 

 دراسات تتعمق بتعديل التصورات البديمة :ثانياً 

 في بكسنر ك المعرفي التناقض إستراتيجيتي ( إلى التعرؼ عمى أثر2015) ىدفت دراسة الخمة
كتككنت  ،في غزة األساسي الثامف الصؼ طالب لدل الفيزيائية الخطأ لممفاىيـ التصكرات تعديؿ

تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة  الصؼ الثامف طمبة طالبا مف 90العينة القصدية مف
كىي اختبار تحصيمي  أداتيفكاستخدـ  ،اتبع الباحث المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي كضابطة  

ستراتيجيةلتشخيص التصكرات الخطأ كدليؿ لممعمـ حكؿ إستراتيجية األحداث المتناقضة   ،بكسنر كا 
تحميؿ البيانات تكصمت النتائج إلى كجكد فرؽ بيف نتائج الطالب الذيف درسكا بطريقة  كبعد
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كعدـ كجكد فرؽ  ،األحداث المتناقضة كطريقة بكسنر كبيف الطالب الذيف درسكا بالطريقة التقميدية 
كأكصت  ،ضةرسكا بطريقة األحداث المتناقدبيف الطالب الذيف درسكا بطريقة بكسنر كبيف الذيف 

الدراسة بضركرة إعداد المزيد مف اختبارات التصكرات الخطأ كتضمينيا في المناىج كعقد كرشات 
 عمؿ لممعمميف كاستخداـ طريقة األحداث المتناقضة ك بكسنر في تدريس العمكـ . 

( إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نمكذج التعمـ البنائي عمى تعديؿ 2014) كىدفت دراسة مسعؼ
كتككنت عينة  في راـ ا ىيـ البديمة كتحصيؿ طالبات الصؼ السابع في مكضكع الكثافةالمفا

ج اتبعت الباحثة المنيطالبة تـ تقسيميـ إلى مجمكعة ضابطة كمجمكعة تجريبية ك  56الدراسة مف 
ف لمتحصيؿ كتحديد المفاىيـ البديمة كأظيرت النتائج كجكد مفاىيـ شبو التجريبي كتـ إعداد اختباري

بضركرة الدراسة بديمة لدل الطالبات كفركؽ دالة إحصائيان لصالح المجمكعة التجريبية كأكصت 
 االىتماـ بالمفاىيـ البديمة لدل الطمبة كتدريب المعمميف عمى الكشؼ عف المفاىيـ البديمة.

إلى معرفة فاعمية خرائط المعمكمات في تعديؿ التصكرات البديمة  (2011) كىدفت دراسة الناقة
طالبة  36كتككنت عينة الدراسة مف في غزة . لمفاىيـ الضكء لدل طالب الصؼ الثامف األساسي 

كألغراض  كاتبع الباحث المنيج التجريبي تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة
ص التصكرات البديمة كأسفرت النتائج عف كجكد تصكرات بديمة الدراسة أعد الباحث اختبار لتشخي

الدراسة نجاح استراتيجية خرائط المعمكمات في تعديؿ التصكرات البديمة نتائج لدل الطمبة كأظيرت 
كأكصى الباحث بضركرة إعداد اختبارات تشخيصية لمتصكرات البديمة لممفاىيـ العممية كضركرة 

 ديثة بيدؼ تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية.استخداـ استراتيجيات تدريس ح

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات فقد ( 2008) أما دراسة األسمر
 67كتككنت عينة الدراسة مف  البديمة لممفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ السادس كاتجاىاتيـ نحكىا

اتبع ك   تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة   طالبا مف طمبة الصؼ السادس
ص التصكرات البديمة كمقياس الباحث المنيج الكصفي ك التجريبي ك تـ إعداد اختبار لتشخي

كجكد العديد مف التصكرات البديمة  النتائج عفاه نحك المفاىيـ العممية كدليؿ لممعمـ كأسفرت لالتج
ارات تشخيصية لمتصكرات بة كأكصى الباحث بضركرة إعداد اختبالطملمفاىيـ الحركة كالقكة لدل 
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عمى التصكرات ممية كعقد كرشات عمؿ لممعمميف لتدريبيـ عمى كيفية التعرؼ البديمة لممفاىيـ الع
تخداـ إستراتيجيات تدريس حديثة بيدؼ تعديؿ ركرة اسالب كضلبديمة لممفاىيـ العممية لدل الطا

 لعممية .التصكرات البديمة لممفاىيـ ا

ـ الفيزيائية لدم طمبة التصكرات البديمة لممفاىي( إلى التعرؼ عمى 2006كىدفت دراسة الغميظ)  
 200كتككنت عينة الدراسة مف  في غزة الصؼ الحادم عشر كعالقتيا باالتجاه نحك مادة الفيزياء

كلقد اتبعت تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة   طالبة مف الصؼ الحادم عشر
رات الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار تشخيصي لمتصك 

كدلت النتائج عمى كجكد تصكرات بديمة لدل طمبة الصؼ الحادم  اه،البديمة كمقياس لمقياس االتج
لدل الطمبة  عشر كأكصت بضركرة االىتماـ بإعداد اختبارات تشخيصية لمعرفة المفاىيـ العممية

 كمعرفة أسبابيا كضركرة إعداد دكرات لممعمميف لمكشؼ عف المفاىيـ البديمة . 

إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية  ( Akbas@ Gencturk, 2011) أكبس كجيتراؾ كىدفت دراسة
الدمج بيف طريقتي نصكص التغيير المفاىيمي كالخرائط المفاىيمية في التخمص مف المفاىيـ البديمة 

طالبان تـ  90كتككنت عينة الدراسة مف  طالب الصؼ التاسع حكؿ مكضكع ضغط اليكاءلدل 
كألغراض كاتبع الباحثاف المنيج شبو التجريبي تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة 

كبعد التحميؿ اإلحصائي أظيرت النتائج كجكد فركؽ الدراسة أعد الباحثاف اختبار لمتصكرات البديمة 
صائيان لصالح المجمكعة التجريبية كأكصى الباحثاف بضركرة استخداـ نصكص التغيير دالة إح

 المفاىيمي كالخرائط المفاىيمية في تعميـ ىذا المكضكع.

( إلى تكضيح المعرفة األساسية كالتصكرات الخطأ لدل الطالب Kara, 2007كىدفت دراسة كارا)
طالبان بجامعة  54تككنت عينة الدراسة مف ك  حكؿ قكانيف نيكتف لمحركة باستخداـ طريقة الرسـ

 كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي باميككيال تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة
كبعد التحميؿ اإلحصائي أظيرت النتائج فعالية  كأعد الباحث اختبارا لمكشؼ عف التصكرات البديمة

أكصى الباحث بضركرة  الطمبة كبناءان عميوت البديمة عند طريقة الرسـ في الكشؼ عف التصكرا
 استخداـ طرؽ جديدة كفعالة لمكشؼ عف المفاىيـ الخطأ لطريقة الرسـ.
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ىدفت ىذه الدراسة إلى تشخيص الفيـ الخاطئ لدل الطالب فقد   (Taber, 2003)تابردراسة  أما
طالبا  334لدراسة مف كتككنت عينة احكؿ مفاىيـ الطاقة األيكنية، قانكف ككلكـ كمبدأ حفظ الطاقة 

كاتبع الباحث تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة  في عدة مؤسسات بريطانية 
، كقد أسفرت النتائج مف نكع الصكاب كالخطأكقد تـ استخداـ اختبار تشخيصي المنيج التجريبي 

العينة رأت أف كؿ بركتكف في الذرة يجذب كؿ  عددأف مفاىيـ بديمة لدل الطالب منيا  عف كجكد
كأكصت الدراسة بضركرة الكشؼ عف التصكرات الخطأ لدل الطمبة في الكيمياء  اإللكتركنات

  . كتعديميا

 دراسات تتعمق بميارة حل المشكالت :ثالثاً 

( ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية نمكذج أبعاد التعمـ لمارزاتك في تنمية 2013) فيرمدراسة الض
المفاىيـ العممية كميارات حؿ المشكالت في مادة العمكـ لدل تالميذ الصؼ الثامف المتكسط في 

طالبان تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة  60كتككنت عينة الدراسة مف دكلة الككيت 
منيج التجريبي كأعد الباحث اختبار تحصيمي كمقياس ميارة حؿ المشكالت كاتبع الباحث الضابطة 

كبعد التحميؿ اإلحصائي أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية 
 .لمارزاتكاستخداـ نمكذج أبعاد التعمـ   كأكصى الباحث بضركرة

رنامج الككرت في تنمية المفاىيـ العممية ( إلى معرفة أثر تكظيؼ ب2012) كىدفت دراسة أبك قكرة
 94كتككنت العينة مف  كميارات حؿ المشكمة بمادة العمـك لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي

التجريبي كاستخدمت الباحثة المنيج  طالبة تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة
تبار المفاىيـ العممية كاختبار حؿ المشكمة كألغراض الدراسة أعدت الباحثة أداة تحميؿ المحتكل كاخ

كبعد التحميؿ اإلحصائي تكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة 
التجريبية كفي ضكء ذلؾ أكصت الباحثة بأىمية تفعيؿ برامج التفكير في تدريس العمكـ كباألخص 

 ة كميارة حؿ المشكمة.برنامج الككرت كاالىتماـ بتنمية المفاىيـ العممي

( ىدفت إلى تقصي فعالية استخداـ بعض خرائط التفكير لتدريس 2009أما دراسة عبد الرحمف)
مادة العمكـ في التحصيؿ كاكتساب ميارات حؿ المشكمة لدل تالميذ مرحمة التعميـ األساسي 
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طالبة مف الصؼ الثاني اإلعدادم كتـ تقسيميـ إلى مجمكعة  75كتككنت عينة الدراسة مف 
كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي كأعدت الباحثة اختبار تحصيمي تجريبية كمجمكعة ضابطة 

كاختبار ميارات حؿ المشكمة كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح 
كأكصى الباحث بضركرة تدريب لمعمميف  ائط التفكيرالمجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ خر 

 . عمى استراتيجيات تدريس تساعد عمى إكساب الطمبة ميارات حؿ المشكمة

إلى تطكير منيج الكيمياء بالمرحمة الثانكية في فمسطيف في ضكء ( 2008) مكسى كىدفت
شكمة لدل الطمبة كتككنت احتياجات المجتمع الفمسطيني لتنمية المفاىيـ الكيميائية كميارات حؿ الم

كاتبع  يبية كمجمكعة ضابطةتجر  مجمكعةطالب كطالبة تـ تقسيميـ إلى  90عينة الدراسة مف 
كأعد اختبار المفاىيـ الكيميائية كاختبار ميارات حؿ المشكمة كتكصمت  الباحث المنيج التجريبي

 النتائج إلى فعالية الكحدة المطكرة في تنمية المفاىيـ الكيميائية كميارات حؿ المشكمة. 

( إلى تقصي ألثر التعميـ المعزز بالحاسكب في تنمية ميارة حؿ 2007) كىدفت دراسة زكرم
تمميذة تـ تقسيميـ إلى مجمكعة  30طبيعية كتككنت عينة الدراسة مف المشكالت في مادة العمكـ ال

تجريبية كمجمكعة ضابطة كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي كألغراض الدراسة أعدت الباحثة اختبار 
ميارة حؿ المشكمة كبعد التحميؿ اإلحصائي أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائية لصالح 

 ضكء النتائج أكصت الباحثة بضركرة إدخاؿ الحاسكب في التعميـ. المجمكعة التجريبية كفي 

( إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة Yurick, 2011)يكرؾ  كدراسة
باستخداـ االنترنت في تعميـ تكنكلكجيا النانك عمى اكتساب مفاىيـ العمكـ كمعرفة اتجاىات الطالب 

كاستخدمت  طالبا 60تككنت عينة الدراسة مف  نحك مادة العمكـ العامةة في المرحمة االبتدائي
الباحثة المنيج التجريبي كألغراض الدراسة استخدمت اختبار المفاىيـ العممية كمقياس االتجاه كبعد 
التحميؿ اإلحصائي أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة 

المشكمة في تنمية التجريبية كأكصت الباحثة بضركرة استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ 
 المفاىيـ.
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إلى إجراء مقارنة بيف نتائج اختبارات الصفكؼ التي تتمقى ( Needham, 2010أما دراسة ندىاـ)
التعميـ بالطريقة االعتيادية كالصفكؼ التي تتمقى التعميـ باستراتيجية التعمـ حكؿ المشكمة لدل طمبة 

البا تكزعت عمى مجمكعتيف تجريبية ط 88كتككنت عينة الدراسة مف  الصؼ السادس االبتدائي
كألغراض الدراسة استخداـ الباحث اختبار حؿ  كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبيكضابطة 
 كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية. المشكالت

 تعقيب عمى الدراسات السابقة

كالدراسة الحالية تتفؽ مف حيث االستراتيجية فيي مف حيث اليدؼ يتضح أف الدراسات السابقة 
كلكف تختمؼ ىذه الدراسات مع الدراسة الحمية مف  ،تتناكؿ استراتيجية األحداث المتناقضة في العمكـ

فبعض الدراسات تناكلت أىمية استراتيجية األحداث المتناقضة  ،حيث المتغيرات التي تـ تناكلتيا
 2011)،كدراسة )المعمكرم 2015) ،( كدراسة )العتيبي2015 ،عمى التحصيؿ مثؿ دراسة )جكاد

كتناكلت   Demircioglu & others, 2005))( كدراسة 2009 ،كدراسة )البياتي كميدم
( التفكير الناقد كدراسة 2015 ،دراسات أخرل أنكاع مختمفة مف التفكير مثؿ دراسة )جكاد

كما أف  ،( التفكير العممي2009 ،كميدم( التفكير اإلبداعي ك)دراسة البياتي 2011 ،)المعمكرم
( كدراسة 2013 ،ىناؾ دراسات تناكلت متغير االتجاه مثؿ دراسة )العبكس كالعاني

(Demircioglu & others, 2005) بينما تناكلت دراسة ,(Sukjin, 2005)  متغير الدافعية
تناكلت المستكل األكاديمي.  (Zohar &Kravetsky,2003)كاستقاللية العمؿ األكاديمي كدراسة 

 فكانت ىذه الدراسة األكلى التي تناكلت مغيرم التصكرات البديمة كميارة حؿ المشكمة معان. 

مجتمع الدراسة كعينتيا: تمثؿ مجتمع الدراسة كعينتيا في طمبة الصؼ العاشر في المدارس 
اختمفت عف الدراسات األخرل مف  كبيذا تككف ،الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في طكلكـر

كاتفقت مع الدراسات السابقة في تقسيـ العينة إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة  ،المجتمع كالعينة
( كدراسة  2015 ،عدا دراسة )العتيبي ،كاتبعت الدراسات السابقة المنيج التجريبي ،ضابطة

(Zohar &Kravetsky,2003)  الدراسة الحالية.اتبعت المنيج شبو التجريبي كما في 
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 أداة الدراسة: استخدمت الدراسة الحالية كما الدراسات السابقة اختبارات كأداة الدراسة.

المرحمة الدراسة: تنكعت المراحؿ الدراسية التي تـ تناكليا في الدراسات السابقة كلكف تشابيت ىذه 
في المرحمة الدراسية حيث تـ اختيار  Demircioglu & others, 2005)الدراسة مع دراسة )

الصؼ العاشر. ككذلؾ اختمفت ىذه الدراسة في المكضكع الذم اختارتو حيث كانت األكلى التي 
 تناكلت مادة الكيمياء كمكضكع الكيمياء العضكية.

بينت الدراسات السابقة أىمية التصكرات البديمة المتككنة لدل الطمبة في التعمـ كضركرة كما 
كمدل تأثر فيـ الطمبة لممفاىيـ العممية الجديدة بالتصكرات البديمة  ،تشخيصيا مف أجؿ تعديميا

كلكف باستخداـ استراتيجيات مختمفة مثؿ خرائط المفاىيـ  ،المتككنة في البنية المعرفية لدل الطمبة
(Akbas@ Gencturk, 2011كخرائط المعمكمات2008 ،( كدكرة التعمـ)األسمر )        
( اتبعت 2015 ،( أما دراسة )الخمة2014 ،)مسعؼ ( كنمكذج التعمـ البنائي2011 ،الناقة)

اتفقت الدراسات عمى أىمية ميارة حؿ المشكمة كأثرىا عمى استراتيجية التناقض المعرفي بكسنر .
لذلؾ جاءت الكثير مف  ،كمدل تأثر ميارة حؿ المشكمة طريقة التدريس المستخدمة ،الطمبة

لتي اىتمت بميارة حؿ المشكمة كتنميتيا لدل الطمبة لما ليا مف أثر في تعمـ المفاىيـ الدراسات ا
لكف باستخداـ استراتيجيات تدريس مختمفة مثؿ  ،العممية كبقائيا في البنية المعرفية لدل الطمبة

( ك خرائط 2012 ،كبرنامج الككرت )أبك قكرة  ،(2013 ،نمكذج أبعاد التعمـ لمارزاتك )الغفيرم
( كالتعمـ المتمركز حكؿ 2007 ،)زكرم ( كالتعميـ المعزز بالحاسكب2009 ،التفكير )عبد الرحمف

(. كاختمفت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استراتيجية التدريس Yurick, 2011المشكمة )
 المستخدمة حيث استخدمت ىذه الدراسة استراتيجية األحداث المتناقضة مف أجؿ تنمية ميارة حؿ

 المشكمة لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي. 

فقد تميزت ىذه الدراسة  ،كبناءان عمى ما كرد في الدراسات السابقة كفي حدكد معرفة كاطالع الباحثة
عف غيرىا مف الدراسات السابقة في ككنيا األكلى التي تناكلت المتغيريف )التصكرات البديمة كميارة 

 . مياءيكلى التي تناكلت مكضكع مف مكاضيع الككىي الدراسة األ حؿ المشكمة( معا
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان ألفراد الدراسة كأداكتيا كطرؽ إعداد ىذه األدكات كالتأكد مف صدقيا 
أيضا تناكؿ ىذا الفصؿ  ،ي المتبع بالدراسةءات الدراسة كالتصميـ البحثكما يتناكؿ إجرا ،كثباتيا

ى أثر ؼ الدراسة كىك التعرؼ عمدمتغيرات الدراسة كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة لتحقيؽ ى
مقارنة  ترات البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالضة في تعديؿ التصك استراتيجية األحداث المتناق

 بالطريقة االعتيادية.

 منيج الدراسة

التجريبي بالتصميـ شبو التجريبي لمتعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية اتبعت ىذه الدراسة المنيج 
لدل طمبة الصؼ  البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت اتر األحداث المتناقضة في تعديؿ التصك 
حيث طبقت الدراسة عمى مجمكعتيف المجمكعة األكلى كىي  ،العاشر األساسي في مادة الكيمياء
 ،ت كحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية بالطريقة االعتياديةالمجمكعة الضابطة التي درس

 كالمجمكعة الثانية التي درست بطريقة األحداث المتناقضة.

 مجتمع الدراسة

المدارس الحككمية التابعة يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ العاشر األساسي في 
. كقد 2017-2016لعاـ الدراسي ي مف المفصؿ الثان محافظة طكلكـرلمديرية التربية كالتعميـ في 

( مدرسة لإلناث 29( مدرسة لمذككر ك)25منيا) ،( مدرسة59بمغ عدد مدارس مجتمع الدراسة )
( شعبة لمذككر 55منيا ) ( شعبة124كبمغ عدد مدارس ىذه الشعب ) ،( مدرسة مختمطة5)ك
 ،( طالبان كطالبة3478كقد بمغ عدد طمبة ىذه الشعب ) ،( شعبة مختمطة5( شعبة لإلناث ك)64ك)

( تكزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعان لعدد 1كيبيف الجدكؿ ) ( طالبة.1854( طالبان ك)1624منيـ)
 كالجنس كعدد الطمبة. ،كعدد الشعب ،المدارس 
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 والجنس وعدد الطمبة. ،وعدد الشعب ،(: توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس 1جدول)

 عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس
25551554 ذككر

29641810 إناث

55123 المختمطة

591243478 المجمكع

 (2016/2017قسم التخطيط واإلحصاء/مديرية تربية وتعميم طولكرم لمعام الدراسي)*

 عينة الدراسة

تـ تكزيعيـ عمى  ،طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي (74) تككنت عينة الدراسة مف
كتـ اختيار  .يرية التربية كالتعميـ في طكلكـرفي مدرسة بنات العدكية الثانكية التابعة لمدشعبتيف 

( طالبة كالتي تـ 37إحدل الشعبتيف بطريقة عشكائية لتمثؿ المجمكعة التجريبية كتككنت مف )
كالمجمكعة األخرل  ،تدريسيا كحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية بطريقة األحداث المتناقضة

كالتي درست كحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية بالطريقة  ،( طالبة37ضابطة تككنت مف )
 ( تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان لمجنس كالشعب كعدد الطمبة.2كيبيف الجدكؿ )االعتيادية. 

 وعدد الطمبة. ،والشعب ،(: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمجنس2جدول)

 عدد الطالبات عدد الشعب المدرسة الجنس المجموعة
137 بنات العدكية الثانكية إناث الضابطة

137 بنات العدكية الثانكية إناث التجريبية

274 المجمكع

 أدوات الدراسة

لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية األحداث المتناقضة في تعديؿ التصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ 
كاختبار المشكمة في الكيمياء لدل طمبة الصؼ العاشر أعدت الباحثة اختبار التصكرات البديمة 

 ميارة حؿ المشكالت كفيما يمي شرح لخطكات إعداد األدكات:
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 أواًل: اختبار التصورات البديمة

كتككف االختبار  الصؼ العاشر طالباتان لقياس التصكرات البديمة لدل أعدت الباحثة اختبار 
معمكمات جميعيا تتعمؽ بال ،(2الممحؽ) بأربعة بدائؿ ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد40مف)

مف كتاب الكيمياء المقرر تدريسو لمفصؿ  الكاردة بكحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية
تـ اعتماد إجابة كاحدة صحيحة كأعطيت عالمة لكؿ إجابة صحيحة  كقد(. 2017-2016الثاني)

المجمكعتيف  طالباتكتـ تطبيؽ االختبار عمى   ،( كأقؿ عالمة صفر40كبيذا تككف أعمى عالمة )
كقد تـ كاختبار بعدم. تدريس الكحدة   كاختبار قبمي كبعدتدريس الكحدة التجريبية كالضابطة قبؿ 

 طكات التالية في إعداد االختبار:إتباع الخ

 ،مفاىيـ ،)حقائؽتحديد أشكاؿ المعرفة المتضمنة فييااء العضكية ك تحميؿ كحدة مدخؿ إلى الكيمي -
 .نظريات( ،قكانيف ،مبادئ

صياغة األىداؼ التعميمية كفقا لتصنيؼ بمكـ في المجاؿ المعرفي الذم يتضمف المستكيات  -
 .(التقكيـ ،التركيب ،التحميؿ ،التطبيؽ ،الفيـ ،)التذكراآلتية 

كفقا لمستكيات األىداؼ السابقة كتحديد النسب المئكية لكؿ  لالختبار إعداد جدكؿ المكاصفات -
 .(4الممحؽ) مستكل

( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ لكؿ 40صياغة فقرات االختبار بصكرتو األكلية ) -
 فقرة. 

مجمكعة مف الخبراء عمى بصكرتو األكلية التحقؽ مف صدؽ االختبار حيث تـ عرضو  -
في المناىج كأساليب العمكـ في جامعة النجاح الكطنية كجامعة فمسطيف التقنية كالمتخصصيف 

كذلؾ  ،خضكرم كعمى مشرفي الكيمياء كمعممي الكيمياء في مديرية التربية كالتعميـ في طكلكـر
كارتباط فقرات االختبار مع المادة التعميمية  ،مة األىداؼ التعميمية لمستكيات بمـكلمتحقؽ مف مالء

. كيبيف الممحؽ المختارة باإلضافة إلى التأكد مف دقة الفقرات ككضكحيا كسالمتيا المغكية كالعممية
 ( أسماء أعضاء لجنة التحكيـ. 1رقـ )
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كذلؾ  ،( طالبة مف خارج عينة الدراسة37تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية تككنت مف ) -
لمعرفة الكقت الالـز لتطبيؽ االختبار بحيث تـ تسجيؿ الكقت الذم استغرقتو أكؿ طالبة كآخر 

( 3( دقيقة. كيبيف الممحؽ)40كمف ثـ حساب متكسط الزمف كىك حصة دراسية كاحدة ) ،طالبة
 نمكذج اإلجابة لفقرات االختبار.

عمى العينة االستطالعية  طالبات تصحيح إجابات كالتمييز بعدحساب معامالت الصعكبة  -
( 4,21عدا الفقرتيف ) (0.90-0.26حيث كاف معامؿ الصعكبة ضمف الحدكد المقبكلة ) ،االختبار

أما كبناء عمى ذلؾ حذفت الفقرتيف   (0.18,0.21حيث بمغ معامؿ الصعكبة ليما عمى التكالي )
( حيث بمغ معامؿ التمييز ليما عمى 4,21عدا الفقرتيف ) (0.20) أعمى مفمعامؿ التمييز  فكاف 

( فقرة كما في 38ليصيح االختبار بصكرتو النيائية مككف مف ) ،(0.1-,0.1-التكالي )
  . (5الممحؽ)

( كىي 0.80كقد بمغ معامؿ الثبات ) مف خالؿ معادلة كركنباخ ألفا ثبات االختبار حساب تـ -
 .نسبة مقبكلة تربكيان 

 ثانيًا: اختبار ميارات حل المشكمة

أعدت الباحثة اختباران لقياس مدل امتالؾ الطالبات لميارة حؿ المشكالت كمدل تعديميا, كقد تككف 
جميعيا تتعمؽ  ،(6( فقرة بثالثة بدائؿ مف نكع االختيار مف متعدد الممحؽ)25االختبار مف )

ة مف كتاب الكيمياء المقرر تدريسو لمفصؿ بالمعمكمات الكاردة بكحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكي
(. بحيث تـ اعتماد إجابة كاحدة صحيحة كأعطيت عالمة لكؿ إجابة 2017-2016الثاني)

كتـ تطبيؽ االختبار  ،( كأقؿ عالمة صفر25صحيحة عالمة كاحدة كبيذا تككف أعمى عالمة )
عمى طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ بداية التطبيؽ كاختبار قبمي كبعد نياية التطبيؽ 

 كاختبار بعدم. كقد تـ إتباع الخطكات التالية في إعداد االختبار:

 ،صياغة الفرضيات ،حددت الباحثة ميارات حؿ المشكالت المراد قياسيا كىي ) تحديد المشكمة -
 التعميـ(. ،التفسير ،اختبار الفرضيات
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     بدائؿ مف نكع االختيار مف متعدد بثالثة ( فقرة25صياغة فقرات االختبار بصكرتو األكلية ) -
 لكؿ فقرة. 

الخبراء كالمتخصصيف في المناىج  ختبار حيث تـ عرضو عمى مجمكعة التحقؽ مف صدؽ اال -
كجامعة فمسطيف التقنية خضكرم كعمى مشرفي الكيمياء  كأساليب العمكـ في جامعة النجاح الكطنية

لمتحقؽ مف ارتباط فقرات االختبار مع  ،كمعممي الكيمياء في مديرية التربية كالتعميـ في طكلكـر
 المادة التعميمية المختارة باإلضافة إلى التأكد مف دقة الفقرات ككضكحيا كسالمتيا المغكية كالعممية. 

كذلؾ  ،( طالبة مف خارج عينة الدراسة37مى عينة استطالعية تككنت مف )تـ تطبيؽ االختبار ع -
لمعرفة الكقت الالـز لتطبيؽ االختبار بحيث تـ تسجيؿ الكقت الذم استغرقتو أكؿ طالبة كآخر 

( 7( دقيقة. كيبيف الممحؽ)40كمف ثـ حساب متكسط الزمف كىك حصة دراسية كاحدة ) ،طالبة
 االختبار.نمكذج اإلجابة لفقرات 

حساب معامالت الصعكبة كالتمييز بعد تصحيح إجابات طالبات العينة االستطالعية عمى  -
( التي 2عدا الفقرة )( 0.84-0.25حيث كاف معامؿ الصعكبة ضمف الحدكد المقبكلة ) ،االختبار

 مفأعمى أما معامؿ التمييز  فكاف ( 2( كبالتالي تـ حذؼ فقرة )0.24بمغ معامؿ الصعكبة ليا )
ليصيح االختبار بصكرتو النيائية ،(0.5,0-حيث كاف عمى التكالي ) (3, 2عدا الفقرتيف ) (0.20)

 (.  8( فقرة كما في الممحؽ) 23مككف مف )

( كىي نسبة 0.73كقد بمغ معامؿ الثبات ) لة كركنباخ ألفاإيجاد ثبات االختبار مف خالؿ معاد تـ -
 .مقبكلة تربكيان 

 المادة التعميمية

كحدة مدخؿ يتضمف خطط تدريسية ل يتطمب تحقيؽ أىداؼ الدراسة إعداد مادة تعميمية كدليؿ لممعمـ
صممت باستخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة مع تقديـ اإلرشادات  ،إلى الكيمياء العضكية

الكيمياء ىذا الدليؿ باألىداؼ العامة لتدريس  تضميفباإلضافة إلى  ،الالزمة لممعممة لتنفيذ الدراسة
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كاألىداؼ الخاصة  ،لممرحمة األساسية كفقان لمخطكط العريضة كما كرد في كثيقة المنياج الفمسطيني
 بتدريس كحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية. كمف أجؿ إعداد ىذا الدليؿ تـ إتباع الخطكات التالية:

 ،القكانيف ،المبادئ ،المفاىيـ ،الحقائؽ)كذلؾ لتحديد  تحميؿ المحتكل العممي لمكحدة المختارة -
 .(9الممحؽ) ،المكجكدة في الكحدة (النظريات

الدليؿ باألىداؼ العامة لتدريس الكيمياء لممرحمة األساسية كفقان لمخطكط العريضة كما  تضميف -
 كاألىداؼ الخاصة بتدريس كحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية.  ،كرد في كثيقة المنياج الفمسطيني

حيث خصص لكؿ  ،المادة التعميمية لكحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية عمى تسعة دركستقسيـ  -
 ( حصة صفية بكاقع ثمانية أسابيع.16درس عدد مف الحصص بمغ مجمميا)

عادة صياغة تمؾ المادة باستخداـ  - إعداد خطط مقترحة لمسير في تدريس المادة التعميمية كا 
 استراتيجية األحداث المتناقضة.

 الدليؿ بخطة تكزيع الدركس كالفترة الزمنية لمتدريس كاالختبارات القبمية كالبعدية. تضميف -

طمب منيـ إبداء رأييـ في مدل مناسبة الخطة الك  ،عرض الدليؿ عمى أعضاء لجنة التحكيـ -
كمدل  ،التدريسية المقترحة كمحتكل المادة التعميمية لمستكل طمبة الصؼ العاشر األساسي

كقد تـ إجراء التعديالت المناسبة في ضكء تمؾ  ،مع استراتيجية األحداث المتناقضةانسجاميا 
 المالحظات. 

  إجراءات الدراسة

 تمثمت إجراءات الدراسة بالخطكات اآلتية: 

 تحديد الصؼ المعني تطبيؽ الدراسة عميو كىك الصؼ العاشر األساسي. -1

مف كتاب  العضكية"إلى الكيمياء  "مدخؿتحديد المكضكع المراد اعتماده في الدراسة كىك كحدة  -2
 الكيمياء لمصؼ العاشر األساسي.
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 إعداد أدكات الدراسة بالخطكات التي تـ تكضيحيا سابقان.ب البدء -3

اختيار مدرسة مف المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محافظة طكلكـر لتطبيؽ الدراسة  -4
كالتي احتكت عمى  بشكؿ قصدم حيث تـ اختيار مدرسة بنات العدكية الثانكية في طكلكـر ،فييا

تـ  كقد تـ اختيار شعبتيف إحداىا لتمثؿ المجمكعة التجريبية التي ،شعب الصؼ العاشر األساسي
كاألخرل لتمثؿ المجمكعة الضابطة التي تـ  ،تدريسيا باستخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة

 تدريسيا بالطريقة االعتيادية. 

 (.11الممحؽ ) ،المكافقة مف كمية الدراسات العميا عمى عنكاف األطركحة أخذ -5

 إلجراء الدراسة في المدرسة المعينةـ ا ة مف كزارة التربية كالتعميـ في راأخذ المكافقة الرسمي -6
 .(12)الممحؽ 

 (.13)الممحؽ  ،المكافقة مف قبؿ مديرية التربية كالتعميـ في محافظة طكلكـر إلجراء الدراسة -7

كحساب  ،ف عمى العينة االستطالعية بيدؼ تحديد الكقت المستغرؽ لإلجابةتطبيؽ االختباري -8
 درجة الصعكبة كمعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبارات كمعامؿ الثبات.

 ف عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ البدء بالمعالجة التجريبية.يتطبيؽ االختبار  -9

( 10تطبيؽ المعالجة التجريبية عمى عينة الدراسة حيث تـ تدريس المادة التعميمية الممحؽ ) -10
فيما درست المجمكعة الضابطة  باستخداـ استراتيجية األحداث المتناقضةمجمكعة التجريبية لم

كتـ تنفيذ المعالجة التجريبية في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  ،بالطريقة االعتيادية
استمرت المعالجة  ، (10/5/2017( لغاية تاريخ )23/3/2017كبتاريخ ) (2016-2017)
 ( حصة.16انية أسابيع بكاقع )مالتجريبية مدة ث

 ف عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد االنتياء مف المعالجة التجريبية.تطبيؽ االختباري -11

 كمعالجتيا إحصائيان كتحديد النتائج.جمع البيانات  -12

 التكصيات.تفسير نتائج الدراسة كمناقشتيا كتقديـ مجمكعة مف  -13
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 تصميم الدراسة

 يمكف التعبير عف تصميـ الدراسة كما يأتي:

G1:   O1 O2    X     O1 O2 

G2:   O1 O2   -    O1 O2

G1المجمكعة التجريبية :، G2.المجمكعة الضابطة : 

O1اختبار التصكرات البديمة القبمي :، O1 .اختبار التصكرات البديمة البعدم : 

O2 المشكالت القبمي: اختبار ميارة حؿ، O2.اختبار ميارة حؿ المشكالت البعدم : 

 متغيرات الدراسة

 المتغير المستقؿ طريقة التدريس كلو مستكياف:

 طريقة األحداث المتناقضة. -1

 الطريقة االعتيادية. -2

 المتغيرات التابعة كتشمؿ:

 التصكرات البديمة. -1

 ميارة حؿ المشكالت. -2

 المعالجات اإلحصائية

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياتيا تـ استخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
(SPSS)، :كذلؾ باستخداـ االختبارات اإلحصائية التالية 

 حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعالمات مجمكعتي الدراسة  -1
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 ) التجريبية كالضابطة( عمى اختبار التصكرات البديمة كاختبار ميارة حؿ المشكالت. 

 طالبات عينة الدراسة في المجمكعتيف لعالمات( ANCOVالمصاحب ) التغايرتحميؿ  -2

لمكشؼ عف  البديمة كاختبار ميارة حؿ المشكالت) التجريبية الضابطة( عمى اختبار التصكرات  
كالكشؼ عف كجكد عالقة ارتباطية بيف تعديؿ  يان يعزل لطريقة التدريسكجكد فرؽ داؿ إحصائ

 . التصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت

حساب معامالت التمييز كمعامالت الصعكبة لفقرات اختبار التصكرات البديمة كاختبار ميارة  -3
 حؿ المشكالت.

لحساب العالقة بيف متغيرم الدراسة التصكرات البديمة كميارة  معامؿ ارتباط بيرسكف حساب -4
 حاؿ المشكالت.

حساب معادلة كركنباخ ألفا إليجاد معامؿ الثبات الختبار التصكرات البديمة كاختبار ميارة حؿ  -5
 المشكالت.
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 
 أوال: النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثانيثانيا: 

 ثالثا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية االحداث المتناقضة في تعديؿ التصكرات 
مقارنة بالطريقة االعتيادية. كبعد البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ العاشر 

ع البيانات تـ إجراء التحميالت اإلحصائية المطمكبة. كفيما يمي ماالنتياء مف تطبيؽ األدكات كج
 شرح تحميؿ البيانات كالنتائج التي تـ التكصؿ.

 أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول 

جية األحداث المتناقضة في تعديؿ نص السؤاؿ األكؿ عمى ما يأتي: ما أثر استخداـ استراتي
 التصكرات البديمة في الكيمياء لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي؟

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  السؤاؿ تـ اختبار الفرضية التالية: عف ىذاكلإلجابة 
في طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  عالماتبيف متكسطي ( α=0.05) الداللة

  اختبار التصكرات البديمة تعزل إلى طريقة التدريس.

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لطالبات عينة  ،كالختبار فرضية الدراسة
( 3ككانت النتائج كما في الجدكؿ ) ،التدريسالدراسة عمى اختبار التصكرات البديمة كفؽ طريقة 

 اآلتي:
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طمبة الصف العاشر األساسي  لعالماتاالنحرافات المعيارية و (: المتوسطات الحسابية 3جدول)
 .ضابطة( ،)تجريبية عمى اختبار التصورات البديمة تبعا لطريقة التدريس

 البعدي القبمي العدد المجموعة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

3717.244.6325.0511.38 ضابطة

3716.705.7628.977.27 تجريبية

( أف المتكسط الحسابي لعالمات طالبات المجمكعة التجريبية عمى اختبار 3نالحظ مف الجدكؿ )
كىك أعمى مف المتكسط الحسابي لعالمات طالبات  ،(28.97التصكرات البديمة البعدم ىك)
كلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بيف (. 25.05المجمكعة الضابطة الذم بمغ )

 المصاحب التغايرتـ إجراء تحميؿ  (α=0.05) المتكسطييف الحسابييف عند مستكل الداللة
(ANCOVA ) لعالمات طالبات عينة الدراسة عمى اختبار التصكرات البديمة البعدم كفقان لمتغير

بعد األخذ باالعتبار عالماتيف عمى االختبار نفسو قبؿ المعالجة التجريبية كمتغير  ،طريقة التدريس
 ( نتائج ىذا التحميؿ.4كيظير الجدكؿ ) ،مصاحب

( لعالمات طالبات عينة الدراسة عمى ANCOVAالمصاحب ) التغاير(: نتائج تحميل 4الجدول)
 .اختبار التصورات البديمة البعدي وفقا لطريقة التدريس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اإلحصائي 

 ف

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
 العممية

 122. 798.2881798.2889.884.002 االختبار القبمي

055. 4.151.045 1335.278 335.278 طريقة التدريس

   80.769 5743.57771 الخطأ

   73 6816.986 الكمي

بيف  (α=0.05) ( أنو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة4نالحظ مف الجدكؿ )
يس لصالح البديمة البعدم يعزل لطريقة التدر عالمات طالبات عينة الدراسة عمى اختبار التصكرات 

باستخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة. حيث بمغت قيمة  المجمكعة التجريبية التي درست
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( مما يشير إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية 045.( بداللة إحصائية )4.151اإلحصائي ؼ )
بيف متكسطات عالمات طالبات عينة الدراسة عمى اختبار ( α=0.05)عند مستكل الداللة 

كبمغت قيمة الداللة التصكرات البديمة البعدم تعزل لطريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبية. 
مف تعديؿ التصكرات البديمة لدل   %5.5( كىذا يعني أف طريقة التدريس تفسر 055.العممية )

المعدلة  الخاصة  الحسابية ( المتكسطات5كيكضح جدكؿ )  طالبات الصؼ العاشر األساسي.
 باختبار التصكرات البديمة. 

 المعدلة الخاصة باختبار التصورات البديمة. الحسابية (: المتوسطات5جدول)

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المعدل المجموعة
 1.47 29.14 التجريبية
 1.47 24.88 الضابطة

مف خالؿ قيـ المتكسط الحسابي المعدؿ نالحظ أف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية أكبر مف 
مما يدؿ إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة

( بيف متكسطات عالمات طالبات عينة الدراسة عمى اختبار ميارة حؿ المشكالت α=0.05الداللة )
  تعزل لطريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبية عمى اختبار التصكرات البديمة. 

 ثانيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

اؿ الثاني عمى ما يأتي: ما أثر استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تنمية ميارة نص السؤ 
 حؿ المشكالت في الكيمياء لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي؟

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  كلألجابة عمى السؤاؿ تـ اختبار القرضية التالي: 
المجمكعة الضابطة في طمبة المجمكعة التجريبية ك  عالماتبيف متكسطي  (α=0.05) الداللة

  حؿ المشكالت تعزل إلى متغير طريقة التدريس. اختبار ميارة
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تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لطالبات عينة  ،كالختبار فرضية الدراسة
النتائج كما يكضح ككانت  ،الدراسة عمى اختبار ميارة حؿ المشكالت حسب متغير طريقة التدريس

 ( اآلتي:6الجدكؿ )

طمبة الصف العاشر األساسي  لعالماتاالنحرافات المعيارية و : المتوسطات الحسابية 6)جدول)
 .ضابطة( ،عمى اختبار حل المشكمة تبعا لطريقة التدريس)تجريبية

 البعدي القبمي العدد المجموعة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

3.2611.973.57 379.37 ضابطة

379.352.9316.404.74 تجريبية

( أف المتكسط الحسابي لعالمات طالبات المجمكعة التجريبية عمى اختبار 6نالحظ مف الجدكؿ )
كىك أعمى مف المتكسط الحسابي لطالبات المجمكعة  ،(16.40ميارة حؿ المشكالت البعدم ىك )

كلمعرفة إذا كاف ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المتكسطييف  (.11.97الضابطة الذم بمغ )
( ANCOVA) المصاحب التغايرتـ إجراء تحميؿ ( α=0.05) الحسابييف عند مستكل الداللة

 ،طريقة التدريس لمشكالت البعدم تعزل لعالمات طالبات عينة الدراسة عمى اختبار ميارة حؿ ال
مع األخذ باالعتبار عالماتيف عمى االختبار نفسو  قبؿ البدء بالمعالجة التجريبية كمتغير مصاحب 

 ( يكضح نتائج ىذا التحميؿ. 7كالجدكؿ )

( لعالمات طالبات عينة الدراسة عمى ANCOVAالمصاحب ) التغاير(: نتائج تحميل 7الجدول)
 .المشكمة البعدي وفقا لطريقة التدريساختبار حل 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 اإلحصائي ف

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
 العممية

 231. 000. 21.350 294.046 1 294.046 االختبار القبمي

 273. 000. 26.599 366.341 1 366.341 طريقة التدريس

    13.772 71 977.846 الخطأ
     73 1635.351 الكمي
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بيف ( α=0.05) ( أنو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة7نالحظ مف الجدكؿ )
عالمات طالبات عينة الدراسة عمى اختبر ميارة حؿ المشكالت البعدم يعزل لطريقة التدريس 

حيث بمغت قيمة  استراتيجية األحاث المتناقضة.لصالح المجمكعة التجريبية التي  درست باستخداـ 
( مما يدؿ إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية 000.( بداللة إحصائية )26.599اإلحصائي ؼ )

بيف متكسطات عالمات طالبات عينة الدراسة عمى اختبار ميارة  (α=0.05) عند مستكل الداللة
كبمغت قيمة الداللة العممية  حؿ المشكالت تعزل لطريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبية.

مف تنمية ميارة حؿ المشكالت لدل طالبات   %27.3( كىذا يعني أف طريقة التدريس تفسر273.)
ات الحسابية المعدلة الخاصة باختبار ميارة \المتكس  (8ؿ)يكضح الجدك  الصؼ العاشر األساسي.

 حؿ المشكالت.

 .المتوسطات الحسابية المعدلة الخاصة باختبار ميارة حل المشكالت  :(8جدول)

المتوسط الحسابي  المجموعة
 المعدل

 االنحراف المعياري

0.61 19.41 التجريبية

11.960.61 الضابطة

الحسابي المعدؿ نالحظ أف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية أكبر مف مف خالؿ قيـ المتكسط 
مما يدؿ إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة

( بيف متكسطات عالمات طالبات عينة الدراسة عمى اختبار ميارة حؿ المشكالت α=0.05الداللة )
 لح المجمكعة التجريبية عمى اختبار ميارة حؿ المشكالت. تعزل لطريقة التدريس لصا
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 ثالثا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

نص السؤاؿ الثالث عمى ما يأتي: ىؿ يكجد عالقة ارتباطية بيف تعديؿ التصكرات البديمة ك ميارة 
 حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي؟ 

دالة إحصائيان عند مستكل  ال يكجد عالقة ارتباطية اختبار الفرضية التالية:كلإلجابة عمى السؤاؿ تـ 
بيف تعديؿ التصكرات البديمة كميارة حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ العاشر   (α=0.05) الداللة

  األساسي.

كلمعرفة إذا كاف ىناؾ عالقة ارتباطية بيف المتغير التابع األكؿ تعديؿ التصكرات البديمة كالمتغير 
لعالمات طالبات عينة الدراسة  حساب معامؿ ارتباط بيرسكف التابع الثاني ميارة حؿ المشكالت تـ 

( يكضح 9كؿ )كالجد ،عمى اختبار التصكرات البديمة البعدم كاختبار ميارة حؿ المشكالت البعدم
 نتائج.ىذه ال

معامل ارتباط بيرسون لعالمات لعالمات طالبات عينة الدراسة عمى اختبار (: 9الجدول)
 .التصورات البديمة البعدي واختبار ميارة حل المشكالت البعدي

 
 التصورات البديمة

 416. معامؿ بيرسكف

 010. الداللة اإلحصائية

 
 حل المشكالت

 416. معامؿ بيرسكف

 010. الداللة اإلحصائية

( أم أنو 010.( بداللة أحصائية )416.) سكفر ارتباط بيأف قيمة معامؿ  (7نالحظ مف الجدكؿ ) 
بيف تعديؿ التصكرات البديمة كميارة حؿ المشكالت لدل طالبات طردية كبيرة عالقة ارتباطية  يكجد 

كية باستخداـ استراتيجية األحداث المجمكعة التجريبية التي درست كحدة مدخؿ إلى الكيمياء العض
 المتناقضة.
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 أوال: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 ثانيا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

 ثالثا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

 التوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

دفت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تعديؿ ى
التصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت لدل طمة الصؼ العاشر األساسي مقارنة بالطريقة 

 االعتيادية.

كتـ تفسيرىا ككضع  ،في الفصؿ السابؽتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا 
 التكصيات. حيث تـ تقسيميا إلى ثالث فئات:

 أكال: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ

 ثانيا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

 ثالثا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

 : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األولأوالً 

ص السؤاؿ األكؿ عمى ما يأتي: ما أثر استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تعديؿ ن
 التصكرات البديمة في الكيمياء لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي؟ 

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  كلإلجابة عمى السؤاؿ تـ اختبار الفرضية التالية:
طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في  عالماتبيف متكسطي ( α=0.05) الداللة

  اختبار التصكرات البديمة تعزل إلى متغير طريقة التدريس.

 مف خالؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا نالحظ أف ىناؾ فرقا ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللة
(α=0.05) كىذه الفركؽ  ،التدريس في متكسطات عالمات طالبات عينة الدراسة تعزل لطريقة

كىذا يدؿ  اـ استراتيجية األحداث المتناقضة.دجاءت لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخ
عمى أنو ىناؾ أثر إيجابي لمتدريس باستخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة عمى تعديؿ التصكرات 

 البديمة لدل طالبات المجمكعة التجريبية.



50 

 

أف استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة تحفز الطالبات عمى  ،ىذه النتيجة بالتالي يمكف تفسير
منبثؽ عف النظرية البنائية التي اىتمت بشكؿ كبير بالمعمكمات التعمـ بأسمكب جديد كىذا األسمكب 

كذلؾ كالعمؿ عمى تعديؿ التصكرات البديمة المكجكدة في بنيتو المعرفية   ،المختزنة في ذىف الطالب
طريؽ خمؽ مشكمة يسعى الطالب إليجاد حؿ ليا عف طريؽ االستعانة بالمعمكمات المختزنة عف 

فتتناقض ىذه المعمكمات مع الكاقع كالمشكمة التي بيف يديو مما يفقد الطالب تكازنو  .في ذىنو
عادة التكازف المعرفي ليدفعو  كىذا ،المعرفي  ،بيف ما يمتمؾ مف معمكماتمبحث عف حؿ المشكمة كا 

ا يتكافر أمامو مف معمكمات جديدة بالتالي يتـ تحقيؽ ىدؼ مف األىداؼ المعرفية الستراتيجية كم
 دل الطالب. لاألحداث المتناقضة كىي تعديؿ التصكرات البديمة 

أم أف اتباع استراتيجيات التدريس المبثقة عف النظرية البنائية كمنيا استراتيجية األحداث المتناقضة 
صكرات البديمة لدل الطمبة كىذا العالج ظير مف خالؿ الفرؽ بيف عالمات يساعد في عالج الت

طالبات المجمكعة التجريبية عمى االختبار كيعكد ىذا الفرؽ إلى استراتيجية األحداث المتناقضة 
التي تعمؿ عمى الكشؼ عف المعرفة المخزكنة في ذىف الطالب بالتالي معرفة مدل صحتيا كالعمؿ 

 شى مع المعرفة العممية الصحيحة. عمى تعديميا لتتما

نالحظ أف ىذه النتائج تكافقت  ،مف خالؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كبالرجكع لمدراسات السابقة
كدراسة ( 2011) باإلضافة إلى دراسة الناقة( 2014)دراسة مسعؼ( ك 2015مع دراسة الخمة)

( Akbas @ Gencturk, 2011)( كدراسة Sukjin, 2005باإلضافة إلى دراسة) 2008األسمر)
 (.Zohar &Kravetsky, 2003كاختمفت مع دراسة  )
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 : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثانيثانياً 

نص السؤاؿ الثاني عمى ما يأتي: ما أثر استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تنمية ميارة 
 األساسي؟حؿ المشكالت في الكيمياء لدل طمبة الصؼ العاشر 

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  كلألجابة عمى السؤاؿ تـ اختبار الفرضية التالية: 
بيف متكسطي استجابات طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في  (α=0.05الداللة )

 التدريس.ت  تعزل إلى متغير طريقة اختبار ميارة حؿ المشكال

 ـ التكصؿ إلييا نالحظ أف ىناؾ ىناؾ فرقا عند مستكل الداللة مف خالؿ النتائج التي ت
(α=0.05)، ككانت ىذه  ،ل لطريقة التدريستعز  في متكسطات عالمات طالبات عينة الدراسة

الفركؽ لصالح المحمكىة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة. كىذا يدؿ 
عمى كجكد أثر أيجابي لمتدريس باستخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة عمى تنمية ميارة حؿ 

 المشكالت لدل طالبات المجمكعة التجريبية.

كىي تنمية ميارة حؿ المشكالت لطالبات المجمكعة التجريبة  ،ةكبالتالي يمكف تفسير ىذه النتيج
إلى أف استخداـ استراتيجيات التدريس المنبثقة عف النظرية  ،عة الضابطةك معف طالبات المج

تراتيجية األحداث المتناقضة خمقت لدل الطالب دافع داخمي التباع منيج عممي منظـ البنائية كاس
عممت عمى إحداث فقد لمتكازف المعرفي في ك  .تي ظيرت أماموالفي التكصؿ إلى حؿ لممشكالت 

 ،لمبحث عف المعرفة العممية كالتحقؽ مف صدقيا كتفسيرىا كمف ثـ تعميميا بالتالي بذؿ الجيدذىنو 
محير مما دفعو لمبحث عف حيث أف استراتيجية األحداث المتناقضة كضعت الطالب في مكقؼ 

  رفة مف خالؿ كضع الفرضيات كاختبارىا كمناقشة ما تـ التكصؿ إليو مف نتائح لتعميميا. المع

إف ميارة حؿ المشكالت تماشت مع مبادئ النظرية البنائية كىي أف الطالب يبحث عف المعرفة 
بنفسو مف خالؿ االحتكاؾ مع العالـ المحيط بو بالتالي يجب كضع الطالب في مكاقؼ تعميمية 

  مف خالؿ اتباع ميارة حؿ المشكالت.فعو لمبحث بنفسو عف المعرفة العممية الصحيحة محيرة تد
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 ( كدراسة عبد الرحمف2012( كدراسة أبك قكرة)2014كىذه النتائح تكافقت مع نتائج دراسة الغفيرم)
 .( 2007) كدراسة زكرم( 2008) أيضا دراسة مكسى( 2009)

 الثالث : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤالثالثاً 

نص السؤاؿ الثالث عمى ما يأتي: ىؿ يكجد عالقة ارتباطية بيف تعديؿ التصكرات البديمة كميارة 
 حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي؟

دالة إحصائيا عند كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ اختبار الفرضية التالية: ال يكجد عالقة ارتباطية 
عديؿ التصكرات البديمة كميارة حؿ المشكالت لدل طمبة الصؼ بيف ت (α=0.05) مستكل الداللة

  العاشر األساسي.

بيف تعديؿ  طردية قكية  كمف خالؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا نالحظ أنو يكجد عالقة ارتباطية
تي درست في عالمات طالبات المجمكعة التجريبية ال ،التصكرات البديمة كميارة حؿ المشكالت

كىذا مؤشر عمى كجكد أثر إيجابي بيف تعديؿ التصكرات  داث المتناقضة.استراتيجية األحباستخداـ 
البديمة المتككنة لدل الطمبة مف جية كبيف تنمية ميارة حؿ المشكالت مف جية أخرل لدل طالبات 

 الصؼ العاشر األساسي في مادة الكيمياء.

يفقده التكازف المعرفي محيرة  قؼامك في بالتالي باإلمكاف تفسير النتيجة بأنو كمما كضع الطالب 
 ،بسبب االختالؼ في المعمكمات المكجكدة في بنيتو المعرفية كمعطيات العالـ الخارجي المحيط بو

خالؿ اتباع أسمكب عممي منظـ ىك ميارة حؿ مف يسعى جاىدا لمبحث عف حؿ لممشكمة 
معرفة الصحيحة كتعديؿ حيث يتـ التكصؿ إلى حؿ المشكمة كبالتالي التكصؿ لم ،المشكالت

التصكر البديؿ المتككف لدل الطالبة. كىذا مف أىداؼ النظرية البنائية التي تعنى بتعميـ الطالب 
 كيفية البحث عف المعرفة كتعمميا ال اكتسابيا بالتمقيف.
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 التوصيات

أشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية استخداـ استراتيجية  حيث،في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا
بناء عمى ذلؾ  ،األحداث المتناقضة في تعديؿ التصكرات البديمة كتنمية ميارة حؿ المشكالت

 باآلتي:  الدراسةتكصي 

 ،استخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في تدريس العمكـ بشكؿ عاـ كالكيمياء بشكؿ خاص -1
لدراسية لما ليا مف أثر في تعديؿ التصكرات البديمة لدل الطمبة كتنمية ميارة حؿ لجميع المراحؿ ا

 المشكالت.

العمؿ عمى عقد دكرات تدريبية لمعممي العمكـ أثناء إعدادىـ كتأىيميـ كتدريبيـ عمى استخداـ  -2
كسابيـ مياراتيا  .خاصة بياككيفية تصميـ النشاطات التعميمية ال استراتيجية األحداث المتناقضة كا 

ضركرة إعداد اختبارات لمكشؼ عف التصكرات البديمة لدل الطمبة لمعرفة أسباب تككنيا ككضع  -3
 خطط عالجية ليا.

 في مكضكعات أخرل مف العمـكإجراء دراسات أخرل تتناكؿ استراتيجية األحداث المتناقضة  -4
إضافة إلى المتغيرات التي . بحيث تتناكؿ متغيرات أخرل بشكؿ عاـ كمف الكيمياء بشكؿ خاص

 كعمميات العمـ كالتفكير فكؽ المعرفي ك التعمـ ذم المعنى كطبيعة العمـ.   ،تناكلتيا الدراسة
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الدراسي  التحصيلالمتناقضة في تنمية  األحداث إستراتجيةفاعمية (. 2015) نجكل ،العتيبي -32
وبعض العادات العقمية في مادة العموم لدى تمميذات الصف الثاني المتوسط بمدينة مكة 

 المممكة العربية السعكدية. ،القرل أـجامعة  ،. رسالة ماجستير غير منشكرةالمكرمة
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عماف: دار  ،1. طمناىج العموم الطبيعية وطرق تدريسيا(. 2010) شاىر ربحي ،عمياف -33
 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

طرق تدريس العموم لممرحمة (. 2007) عبد الكريـ محمكد ،آماؿ نجاتي كالصافي ،عياش -34
 عماف: دار الفكر. ،1. طاألساسية

طمبة الصف  ىالتصورات البديمة لممفاىيم الفيزيائية لد(. 2006) ىبة صالح ،الغميظ -35
الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الحادي عشر وعالقتيا باالتجاه نحو مادة الفيزياء

 فمسطيف. ،اإلسالمية

 الخاطئة التصورات تعديل في درايفر نموذج توظيف اثر(. 2014زاىر محمد ) ،الغمرم -36
الجامعة  ،منشكرة. رسالة ماجستير غير األساسي العاشر الصف طالب لدى العممية لممفاىيم
 فمسطيف. ،اإلسالمية

فاعمية خرائط المفاىيم في تنمية القدرة عمى إدراك العالقات (. 2005الفالح، سمطانة ) -37
. وتعديل التصورات الخاطئة في مادة العموم لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مدينة الرياض

 .(77) العدد20 المجمد  المجمة التربوية

استخدام أنموذج سكمان في التدريس وأثره عمى (. 2007لميس إسماعيؿ ) ،الفمكجي -38
. رسالة ماجستير غير التحصيل واالستبقاء لطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء

 العراؽ. ،جامعة بابؿ ،منشكرة

. كيرطرائق تدريس العموم وحفز المخ البشري عمى إنماء التف(. 2010) فؤاد سميماف ،قالدة -39
 اإلسكندرية: مكتبة بستاف المعرفة. ،1ط

أثر مخططات التعارض المعرفي في تنمية المفاىيم (. 2011إيماف حمدم ) ،ماضي -40
الجامعة  ،. رسالة ماجستير غير منشكرةوميارات حل المسألة الوراثية لدى طالبات الصف العاشر

 فمسطيف. ،اإلسالمية
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 تحصيل في المتناقضة األحداث طريقة استخدام اثر(. 2011) عصاـ عبد العزيز ،المعمكرم -41
 ،(46) 5المجمد  مجمة الفتح. اإلبداعي الفيزياء وتفكيرىن مادة في العممي الرابع الصف طالب

220-248. 

أثر استخدام نموذج التعمم البنائي عمى تعديل المفاىيم (. 2014)إبراىيـ نادية  ،مسعؼ -42
. رسالة ماجستير غير السابع األساسي في موضوع الكثافةالبديمة وتحصيل طالبات الصف 

 فمسطيف. ،جامعة بيرزيت ،منشكرة

تطوير منيج الكيمياء في المرحمة الثانوية في فمسطين في (. 2008)ا عبد  ،مكسى -43
ضوء احتياجات المجتمع الفمسطيني لتنمية المفاىيم الكيميائية وميارات حل المشكالت لدى 

 فمسطيف. ،جامعة بيرزيت ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الطمبة

فاعمية خرائط المعمومات في تعديل التصورات البديمة (. 2011)أحمد صالح  ،الناقة -44
)سمسمة الدراسات  مجمة الجامعة اإلسالمية. لمفاىيم الضوء لدى طالب الصف الثامن األساسي

  .115-91،(22)19،اإلنسانية(

اتجاىات حديثة في تعميم (. 2005)اليادم منى عبد  ،عمي كسعكدم ،أحمد كراشد ،النجدم -45
القاىرة: دار الفكر  ،1. طالعموم في ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية

 العربي.

العيف: دار الناشر  ،1. طاألساليب الحديثة في تدريس العموم(. 2005)زيد  ،اليكيدم -46
 الجامعي.

درجة معرفة معممي العموم لمنظرية البنائية وأثر تـأىيميم  (.2002الكىر، محمكد ) -47
 .139-123،(11)22، مجمة مركز البحوث التربوية .األكاديمي والتربوي وجنسيم عمييا
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 مالحق ال

 (1الممحق)

 أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم

 مكان العمل   الدرجة العممية التخصص االسم الرقم

 جامعة فمسطيف التقنية دكتكراة إدارة تربكية نيى عطير1

 جامعة النجاح الكطنية دكتكراة مناىج كطرؽ تدريس سييؿ صالحة2

 جامعة النجاح الكطنية دكتكراة أساليب تدريس رياضيات كجيو الظاىر3

 جامعة النجاح الكطنية دكتكراة أساليب تدريس العمـك عبد الغني الصيفي4

 جامعة النجاح الكطنية دكتكراة مناىج كطرؽ تدريس محمكد رمضاف5

 جامعة النجاح الكطنية دكتكراة مناىج كطرؽ تدريس بالؿ أبك عيدة6

 كزارة التربية كالتعميـ ماجستير كيمياء محمد ىرشو7

 كزارة التربية كالتعميـ بكالكريكس كيمياء كريمة نصر ا8

 كزارة التربية كالتعميـ بكالكريكس كيمياء رجاء األعرج9
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 المتعمقة بكحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية لمصؼ العاشر األساسياختبار التصكرات البديمة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 إعداد: إسراء محمد محمكد الميدم

 تعميمات االختبار:

( فقرة مف نكع 40عزيزتي الطالبة بيف يديؾ اختبار تشخيص التصكرات البديمة, كىك مككف مف )
 لكؿ فقرة عالمة:اختيار مف متعدد, كقد خصص 

 مالحظة:يرجى تعبئة البيانات اآلتية قبؿ البدء باإلجابة, ثـ قراءة تعميمات االختبار.

 اسـ الطالبة:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _اسـ المدرسة:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 عالمة  40دقيقة( حصة دراسية           العالمة الكمية:  45الزمف: )

 ار مف متعدد كلكؿ فقرة أربعة بدائؿ.فقرة مف نكع اختي 44االختبار مف  يتككف 

 .لكؿ فقرة اختيار كاحد صحيح 

 .يرجى قراءة كؿ فقرة بدقة كعناية قبؿ اختيار اإلجابة الصحيحة 

 .يرجى االستفسار بشكؿ فردم مف المراقب/ة عف بعض األمكر التي تجدىا غير كاضحة 

 دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة. بعد أف تقررم اإلجابة الصحيحة لكؿ فقرة, ضعي 

 ( قكمي بنقؿ اإلجابة الصحيحة بعد اختيارىا عمى أنمكذج اإلجابة كذلؾ بكضع إشارةX في )
 المكاف المناسب ليا. 

 :مثاؿ: عدد إلكتركنات مستكل الطاقة األخير لذرة الكربكف ىك- 
 2-.            د5-.            ج3-.            ب4 -أ. 
  أ -كبالتالي نضع دائرة عمى الرمز -أ -الصحيحة في المثاؿ السابؽ ىي اإلجابة 

 

 مع التمنيات بالتكفيؽ كالنجاح
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 فقرات االختبار
 اختارم رمز اإلجابة الصحيحة كضعيو في أنمكذج اإلجابة المرفؽ:

عممية اتحاد أعداد كبيرة مف جزيئات صغيرة لتككيف جزمء ضخـ ذم كتمة جزيئية كبيرة  -1
 -تسمى:

 االحتراؽ -د           التقطير التجزيئي -البممرة       ج -اليدرجة         ب -أ

 -األلكاف الذم لو أقؿ درجة غمياف ىك: -2

 C8H18 -د                    C5H12 -ج                 CH4 -ب                C4H10 -أ

 الجزمء ىي :الصيغة التي تكضح ترتيب الذرات كالركابط في  -3

 الصيغة الجزيئية -د     الصيغة البنائية -الصيغة الحقيقية    ج -الصيغة األكلية      ب -أ

  -أم المركبات اآلتية مف الييدرككربكنات: -4

 C2H5OH-د          CCl4 -ج             C6H12O6 -ب         C5H10 -أ

 -كاحدة مف اآلتية مف متشكالت البيكتاف: -5

   CH3CH2CH2CH2CH3-ب                CH3CH2CH2CH2CH2CH3-أ

 CH3CH2CH2CH3-د                                  CH3CH2CH3-ج 

 ذرة ىيدركجيف : 36ما ىك األلكاف الذم يحتكم عمى  -6

 C16H36 -د                C14H36 -ج             C18H36 -ب          C17H36 -أ

 لو متشكالت ىك:المركب الذم  -7

 ايثيف -د                     ىكساف -ج                 بركبيف -بركباف          ب -أ

 الصيغة العامة لأللكانات : -8

 CnHn -د            CnH2n-2 -ج               CnH2n -ب             CnH2n+2 -أ
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 العنصر األساس في بناء المركبات العضكية ىك عنصر : -9

 النيتركجيف. -د  الييدركجيف.        -ج           الكربكف.   -ب          األكسجيف. -أ

 المصدر الرئيس لأللكانات : -10

 الماء. -د         الغاز الطبيعي. -ج        الغاز الحيكم. -ب         النفط.        -أ

 أحد المكاد اآلتية يستخدـ في قص الزجاج : -11

 الفحـ. -د   الكربكف األبيض.    -ج     الماس.             -ب          الجرافيت.  -أ

 لأللكانات : كاالنصيارتزداد درجة الغمياف  -12

نقصاف عدد ذرات الكربكف كزيادة  -ب  كنقصاف التفرعات.            زيادة عدد ذرات الكربكف -أ
 التفرعات.

نقصاف عدد ذرات الكربكف  -د             زيادة عدد ذرات الكربكف كزيادة التفرعات.  -ج
 كنقصاف التفرعات.

 مف أشير تفاعالت األلكانات : -13

 اليدرجة. -د          البممرة.     -ج        اإلضافة.         -االحتراؽ.           ب -أ

 يتـ فصؿ األلكانات عف النفط بعممية : -14

 البممرة. -د           اليدرجة.  -ج          اليمجنة.      -جزيئي.     بالتقطير الت -أ

 تعتمد عممية التقطير التجزيئي عمى اختالؼ : -15

 .االنصياردرجات  -درجة غمياف مككنات النفط.                            ب -أ

 المكاد المككنة. -الكتمة المكلية.                                          د -ج
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 اآلتية ليست مف نكاتج عممية تكرير النفط :أحد  -16

 الماء. -د             الزفت -ج          الغازات.       -ب            الديزؿ.       -أ

 تتككف المركبات العضكية مف اآلتية ما عدا : -17

 نيتركجيف. ،أكسجيف  ،كربكف  -أكسجيف.                        ب ،ىيدركجيف  ،كربكف  -أ

 نيتركجيف. ،ىيدركجيف  ،كربكف  -أكسجيف.                    د ،ىيدركجيف  ،نيتركجيف  -ج

 ظاىرة التشكؿ ىي : -18

 كجكد أكثر مف صيغة جزيئية كبنائية لنفس المركب. -أ

 كجكد أكثر مف صيغة جزيئية كنفس الصيغة البنائية لممركب. -ب

 الجزيئية لممركب.كجكد أكثر مف صيغة بنائية كنفس الصيغة  -ج

 كجكد صيغة جزيئية كبنائية كاحدة لممركب. -د

 ىك : C4H10عدد متشكالت البيكتاف  -19

 5  -د                   4  -ج                         3  -ب                      2  -أ

 -أكثر العناصر الكيميائية انتشارا في الصناعات ىك : -20

 نيتركجيف. -د         ىيدركجيف.     -ج          كربكف.     -بأكسجيف.           -أ

 أم المركبات اآلتية مشبع : -21
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 أم العناصر اآلتية ليست مف اليالكجينات : -22

 I₂ -د                              Br₂ -ج                               Cl₂ -ب            O₂ -أ

 -ذرة كربكف ىك : 11عمى  األلكيف الذم يحتكم -23

 C11H19 -د               C11H22 -ج             C11H18 -ب          C11H24 -أ

 أحد المركبات اآلتية يحتكم رابطة تساىمية ثنائية : -24

 C2H6 -د                CH2 -ج                  C2H4 -ب               C2H2 -أ

 للتمييز بين األلكان وااللكين هي :المادة المستخدمة  -25

 الفلور. -د      اليود.               -الكلور.                      ج -البروم.                ب -أ

 جميع المركبات التالية الكينات ما عدا : -26

 C5H10 -د               C10H20 -ج                C3H6 -ب                   C9H20 -أ

 عملية تفاعل األلكينات مع الهالوجينات تسمى : -27

 .االحتراق -د     البلمرة.           -الهلجنة.                   ج -بالهدرجة.                 -أ

 أم العبارات صحيحة فيما يتعمؽ في المقارنة بيف األلكانات ك األلكينات : -28

 األلكينات فيي كربكىيدرات.األلكانات ىيدرككربكنات أما  -أ

 األلكانات مشبعة أما األلكينات  فيي غير مشبعة. -ب

 الييدركجيف في األلكينات أعمى منيا في األلكانات. إلىنسبة الكربكف  -ج

 األلكينات كال يمكف العكس. إلىيمكف تحكيؿ األلكانات  -د

 يتككف النشا مف بممرة  : -29

 سكر الجالكتكز. -د    سكر الفركتكز.     -لتكز.       جسكر الما -ب    سكر الجمكككز. -أ
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 ترتبط ذرات الكربكف معا في األلكانات بركابط : -30

 تساىمية ثالثية. -د    تساىمية ثنائية.        -تساىمية أحادية.      ج -أيكنية.         ب -أ

 عند حرؽ األلكينات في جك كاؼ مف األكسجيف ينتج : -31

 CO ، طاقة ،ماء  -ب                                       CO₂ ، طاقة ،ماء  -أ

 CO₂ ، ماء -د                                               CO ، ماء -ج

 مف األمثمة عمى البكليمرات الطبيعية : -32

 بكلي بركبميف -د   بكلي ايثيميف.           -ج       .       التيفاؿ -ب      نشا.           -أ

 الحمكض األمينية ىي الجزيئات الصغيرة المككنة ؿ : -33

األمالح  -د    الدىكف.        -ج        البركتينات.      -ب        الكربكىيدرات.  -أ
 المعدنية.

 عند إضافة محمكؿ البركـ إلى األلكينات : -34

 يختفي لكف محمكؿ البرـك األحمر. -أ

 محمكؿ البرـك األصفر.يختفي لكف  -ب

 يختفي لكف محمكؿ البرـك البرتقالي. -ج

 ال يحدث أم اختالؼ. -د

 الصيغة العامة لأللكينات ىي : -35

 CnH2n+2 -د                 CnH2n-2 -ج              CnHn -ب               CnH2n -أ
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 كاحدة مف اآلتية تمثؿ معادلة احتراؽ اإليثيف المكزكنة : -36

    +    C₂H₆    +    3O₂     ∆ →      2CO₂    +    2H₂Oطاقة       -أ

     +    C₂H₄    +    3O₂     ∆ →      2CO₂    +    2H₂Oطاقة     -ب

     +    C₂H₆    +    O₂     ∆ →      CO₂    +    H₂Oطاقة      -ج

      +    C₂H₄    +    O₂     ∆ →      CO₂    +    H₂Oطاقة       -د

 تعد األلكينات أنشط كيميائيا مف األلكانات بسبب : -37

 عدد ذرات الكربكف في األلكيف أكبر. -طكؿ المركب.                                     ب -أ

 كجكد الرابطة األحادية. -كجكد الرابطة الثنائية.                           د -ج

 : البنائية اآلتية ال تمثؿ متشكالن لمبيكتيفإحدل الصيغ  -37

 CH₃CH=CHCH₃ -ب                              CH₂=CH-CH₂-CH₃ -أ

 CH₃CH₂CH₂CH₃ -د                              CH₃CH₂CH=CH₂ -ج
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 (3الممحق)

  مفتاح إجابات اختبار التصورات البديمة

 الشعبة:     اسـ الطالبة:                                           

 ( تحت رمز اإلجابة الصحيحة في المكاف المخصص لذلؾ في الجدكؿ األتي:xضعي إشارة)

رقم 
 السؤال

رقم  رمز اإلجابة الصحيحة
 السؤال

 رمز اإلجابة الصحيحة

 د ج ب أ د ج ب أ
1  X   20 X    

2  X   21  X   

3   X  22    X 

4 X    23  X  

5 X    24 X   

6    X 25 X    

7 X    26 X    

8   X  27  X   

9 X    28  X   

10  X   29 X    

11X    30 X   

12  X   31 X    

13 X    32 X    

14X    33  X   

15 X   34   X  

16 X    35 X    

17    X 36  X   

18   X  37   X  

19   X  38    X 
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 (4الممحق)

 جدول مواصفات اختبار التصورات البديمة المتعمق بوحدة الكيمياء العضوية

 
 األىداف

 
 معرفة

 
 فيم

 
 تطبيق

 
 تحميل

 
 تركيب

 
 تقويم

 
 المجموع

 
الوزن 
النسبي 
 لمدرس

 
 المحتكل
5 األلكانات



911412156% 

 %3631511944 األلكينات

الكزف النسبي 
 لميدؼ

20%37.5%10%5%22.5%10%100%

 

 حصة 16عدد الحصص الكمي لمكحدة = 

 فقرة 40عدد فقرات االختبار = 
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 (5الممحق)

 درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار التصورات البديمة

 
 السؤال

درجة 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

درجة  السؤال
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1 0.780.5210.21-0.1

20.660.2220.570.3

30.720.4230.420.7

40.18-0.1240.630.80

50.60.8250.720.3

60.60.5260.540.5

70.570.8270.900.51

80.60.5280.720.5

90.720.5290.750.5

100.570.3300.630.5

110.660.8310.690.3

120.420.5320.840.3

130.360.5330.750.4

140.420.7340.570.4

150.450.4350.630.3 

160.450.5360.690.3

170.720.7370.660.9

180.300.2380.660.6

190.570.6390.630.7

200.260.5400.330.7
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 (6الممحق )

 جامعة النجاح الوطنية
 كمية الدراسات العميا

 قسم أساليب التدريس
 

 

 

 اختبار ميارة حل المشكمة المتعمقة بوحدة مدخل إلى الكيمياء العضوية لمصف العاشر األساسي

 

 

 إعداد

 إسراء محمد الميدي
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            اختبار ميارات حل المشكالت المتعمق بوحدة مدخل إلى الكيمياء العضوية لمصف
 العاشر األساسي

 

 تعميمات االختبار:

( فقرة مف نكع 25كىك مككف مف ) ،عزيزتي الطالبة بيف يديؾ اختبار ميارات حؿ المشكالت
 كقد خصص لكؿ فقرة عالمة كاحدة: ،اختيار مف متعدد

 ثـ قراءة تعميمات االختبار. ،تعبئة البيانات اآلتية قبؿ البدء باإلجابةمالحظة: يرجى 

 اسـ الطالبة:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 اسـ المدرسة:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 عالمة  25دقيقة( حصة دراسية           العالمة الكمية:  45الزمف: )

 العالمة المستحقة: _ _ _ _ _ _  

  فقرة مف نكع اختبار مف متعدد كلكؿ فقرة ثالثة بدائؿ. 25يتككف االختبار مف 
 .لكؿ فقرة اختيار كاحد صحيح 
 .يرجى قراءة كؿ فقرة بدقة كعناية قبؿ اختيار اإلجابة الصحيحة 
 كاضحة. يرجى االستفسار بشكؿ فردم مف المراقب/ة عف بعض األمكر التي تجدىا غير 
 ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة. ،بعد أف تقررم اإلجابة الصحيحة لكؿ فقرة 
 ( قكمي بنقؿ اإلجابة الصحيحة بعد اختيارىا عمى أنمكذج اإلجابة كذلؾ بكضع إشارةX في )

  المكاف المناسب ليا.
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 فقرات االختبار
 المرفؽ:اختارم رمز اإلجابة الصحيحة كضعيو في أنمكذج اإلجابة 

تعرض الفقرة مشكمة أك مكقؼ معيف كيمييا ثالثة بدائؿ كعميؾ اختيار البديؿ : أكال: تحديد المشكمة
 المناسب )السؤاؿ( الذم يعبر عف المشكمة.

 تتككف الييدرككربكنات ذات السالسؿ المفتكحة مف نسب متصاعدة مف الكربكف كالييدركجيف: -1

 ذرات الكربكف؟يزداد طكؿ السمسمة بزيادة عدد  -أ

 يزداد طكؿ السمسة بنقصاف ذرات الييدركجيف؟ -ب

 يزداد طكؿ السمسة بنقصاف عدد ذرات الكربكف؟ -ج

 درجة غمياف األلكانات تعتمد عمى قكة الترابط بيف الجزيئات: -2

 ىؿ تزداد درجة الغمياف لأللكانات بزيادة قكة الترابط بيف الجزيئات. -أ

 لأللكانات بنقصاف قكة الترابط بيف الجزيئات.ىؿ تزداد درجة الغمياف  -ب

 ىؿ تقؿ درجة الغمياف لأللكانات بزيادة قكة الترابط بيف الجزيئات. -ج

 مف المالحظ أف عممية فصؿ مككنات النفط تعتمد عمى اختالؼ درجة الغمياف: -3

 ىؿ طبيعة المككنات النفطية تؤثر عمى عممية فصميا. -أ

 مى فصؿ المككنات النفطية.ىؿ درجة الحرارة تؤثر ع -ب

 ىؿ الكثافة تؤثر عمى فصؿ المككنات النفطية. -ج

تعرض الفقرة مشكمة أك مكقؼ معيف كيمييا ثالثة فركض) حمكؿ متكقعة  ثانيا: صياغة الفرضيات:
 (عميؾ اختيار الفرض )الحؿ( المناسب لممشكمة.

 اد الغذائية بشكؿ كبير.في اآلكنة األخيرة ازدادت صناعة األدكية كالبالستيؾ كالمك  -4

 سيكلة تحضير األدكية كالبالستيؾ كالمكاد الغذائية. -أ
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 تعتمد صناعة األدكية كالبالستيؾ كالمكاد الغذائية عمى المركبات العضكية. -ب

 تطكر األدكات التكنكلكجية المستخدمة في الصناعات.  -ج

 تعتمد عممية تكرير النفط عمى اختالؼ درجة الغمياف لممكاد المككنة لمنفط.  -5

 تتبخر المكاد ذات درجات الغمياف األقؿ أكالن. -أ

 تتبخر المكاد ذات درجات الغمياف األعمى أكالن. -ب

 تتبخر جميع المكاد المككنة لمنفط في آف كاحد. -ج

 ات بكجكد رابطة تساىمية ثنائية بيف ذرتي الكربكف.تتميز عائمة األلكينات عف عائمة األلكان -6

 األلكينات أنشط كيميائيا مف األلكانات بسبب كجكد الرابطة الثنائية. -أ

 األلكانات أنشط كيميائيا مف األلكينات بسبب كجكد الرابطة األحادية. -ب

 األلكانات أنشط كيميائيا مف األلكينات بسبب كجكد الرابطة الثنائية. -ج

حترؽ األلكينات في جك كاؼ مف األكسجيف منتجة غاز ثاني أكسيد الكربكف كبخار الماء ت -7
 كطاقة.

 تزداد الطاقة الناتجة مف تفاعؿ االحتراؽ بازدياد عدد ذرات الكربكف في المركب. -أ

 تزداد الطاقة الناتجة مف تفاعؿ االحتراؽ بازدياد عدد ذرات الييدركجيف في المركب. -ب

 الطاقة الناتجة مف تفاعؿ االحتراؽ بزيادة عدد ذرات الكربكف في المركب.تقؿ  -ج

 كجكد أنكاع كثيرة مف البركتينات عمى الرغـ مف كجكد عدد محدكد مف الحمكض األمينية. -8

 ال يشترط تشابو األحماض األمينية المككنة لمبركتيف. -أ

 حماض األمينية.كجكد بركتينات مككنة مف مركبات أخرل باإلضافة إلى األ -ب

 يشترط تشابو األحماض األمينية المككنة لمبركتيف. -ج
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كعميؾ  ،ثالثا:اختبار الفرضيات: تعرض الفقرة فرضية معينة كتمييا ثالثة بدائؿ الختبار الفرضية
 اختيار البديؿ الصحيح.

 درجة انصيار الماس أكبر مف درجة انصيار الجرافيت.-9

 عالية كقطعة مف الجرافيت لحرارة منخفضة كنراقب انصيارىما.نعرض قطعة مف الماس لحرارة  -أ

 نعرض قطعة مف الماس لحرارة مخفضة كقطعة مف الجرافيت لحرارة عالية كنراقب انصيارىما. -ب

 نعرض قطعة مف الماس كقطعة مف الجرافيت لنفس الحرارة كنراقب انصيارىما. -ج

 يادة عدد ذرات الكربكف ممكف المقارنة مف خالؿ:تزداد درجة الغمياف كاالنصيار لأللكانات بز  -10

 معرفة الكتمة المكلية لممركب. -أ

 معرفة عدد ذرات الييدركجيف في المركب. -ب

 معرفة عدد ذرات الكربكف في المركب. -ج

 تقؿ درجة الغمياف لأللكانات بزيادة عدد ذرات الكربكف. -11

 مقارنة درجة الغمياف لمركب لو مشكميف. -أ

 مقارنة درجة الغمياف لمركب لو عدة متشكالت. -ب

 مقارنة درجة الغمياف لعدة مركبات بعدة متشكالت. -ج

 الرابطة التساىمية الثنائية في األلكيف تنكسر عند إضافة مادة كتتحكؿ إلى ألكاف. -12

 إلى األلكيف كمالحظة النتيجة. H2إضافة الييدركجيف  -أ

 كمالحظة النتيجة.  إلى األلكيف O2إضافة األكسجيف  -ب

 إلى األلكيف كمالحظة النتيجة. Heإضافة الييميكـ  -ج

 األلكينات أكثر قدرة عمى التفاعؿ مف األلكانات.  -13
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 إضافة األكسجيف إلى األلكاف كاأللكيف كمالحظة النتيجة. -أ

 إضافة البرـك إلى األلكاف كاأللكيف كمالحظة النتيجة. -ب

 األلكاف كاأللكيف كمالحظة النتيجة.إضافة األرغكف إلى  -ج

رابعا: ميارة التفسير: تعرض الفقرة مشكمة أك مكقؼ معيف كتمييا ثالثة  بدائؿ تفسر المشكمة أك 
 المكقؼ كعميؾ اختيار التفسير الصحيح.

 عنصر الكربكف لو المقدرة عمى تككيف مركبات كيميائية ذات سالسؿ طكيمة. -14

 مكنيا مف تككيف مركبات كيميائية.صغر حجـ ذرة الكربكف  -أ

 كجكد أربعة إلكتركنات في المدار األخير لذرة الكربكف مكنيا مف تككيف مركبات كيميائية. -ب

 نشاط ذرة الكربكف مكنيا مف تككيف مركبات كيميائية. -ج

 األلكانات ىيدرككربكنات مشبعة. -15

 قدرة األلكانات عمى عمؿ أم تفاعؿ. -أ

 في األلكاف محاطة بأربع ذرات ىيدركجيف.كؿ ذرة كربكف  -ب

 النفط المصدر الرئيس لأللكانات. -ج

 ىناؾ مركبات تشترؾ في الصيغة الجزيئية كتختمؼ في الصيغة البنائية. -16

 بسبب ظاىرة التشكؿ. -أ

 بسبب تفاعؿ االحتراؽ التي يقـك بيا األلكاف. -ب

 بسبب عممية التقطير التجزيئي.  -ج

 ات أنشط كيميائيا مف األلكانات.تعد األلكين -17

 كجكد رابطة ثنائية في األلكينات. -أ
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 عدد ذرات الكربكف في األلكينات أكثر مف األلكانات. -ب

 كجكد رابطة أحادية في األلكانات.  -ج

 ال تستخدـ األلكانات في صناعة البكليمرات. -18

 ألنيا تحتكم عمى ركابط أحادية فقط. -أ

 ى رابطة ثنائية.ألنيا ال تحتكم عم -ب

 ألنيا تتصؼ بالخمكؿ النسبي.  -ج

خامسا: ميارة التعميـ: تعرض الفقرة مشكمة أك مكقؼ معيف كتمييا ثالثة بدائؿ عميؾ اختيار التعميـ 
 الذم ينطبؽ عمى المكاقؼ كالظكاىر األخرل المشابية.

 لمذنبات.يكجد عنصر الكربكف في الطعاـ كالمالبس كالكقكد كالنجكـ كالنيازؾ كا -19

 يكجد عدة أشكاؿ لمكربكف. -أ

 يدخؿ الكربكف في جميع الصناعات. -ب

 الكربكف مف أكثر العناصر انتشارا في الطبيعة. -ج

 تختمؼ درجة غمياف متشكالت مركبات األلكانات. -20

 تقؿ درجة الغمياف كمما زادت التفرعات.  -أ

 تزداد درجة الغمياف كمما زادت التفرعات. -ب

 تزداد درجة الغمياف كمما قمت التفرعات.  -ج

 (.σ( كتتككف رابطة سيجما )πعند تحكيؿ مادة إلى األلكينات تنكسر رابطة بام ) -21

 (.πسيكلة كسر رابطة بام) -أ

 عند إضافة مادة إلى األلكينات تتحكؿ إلى ألكانات.  -ب
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 ( ىي مصدر اإللكتركنات. πرابطة بام) -ج

 جيف في األلكينات ضعؼ عدد ذرات الكربكف.عدد ذرات الييدرك  -22

 . CnH2nالصيغة العامة لأللكينات ىي  -أ

 .CnHn+2الصيغة العامة لأللكينات ىي -ب

 ال يكجد صيغة عامة لأللكينات.  -ج

 األلكانات ىيدرككربكنات مشبعة. -23

 تتصؼ األلكانات بالنشاط النسبي. -أ

 تتصؼ األلكانات بالقدرة عمى عمؿ جميع التفاعالت.  -ب

 تتصؼ األلكانات بالخمكؿ النسبي. -ج
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 (7الممحق)

  ميارة حل المشكمةمفتاح إجابات اختبار 

 الشعبة:         اسم الطالبة:                                            

 المكان المخصص لذلك في الجدول األتي:( تحت رمز اإلجابة الصحيحة في x) ضعي إشارة

رقم 
 السؤال

رقم  رمز اإلجابة الصحيحة
 السؤال

 رمز اإلجابة الصحيحة
 ج ب أ ج ب أ

1 X   13  X  
2 X   14  X 
3  X  15 X  
4  X  16X   
5X   17X   
6 X  18 X  
7  X 19  X 
8X   20X   
9  X 21 X  
10X   22X   
11  X 23  X 
12X       
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 (8الممحق)

 درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار ميارة حل المشكمة

درجة  رقم السؤال
 الصعوبة

درجة  رقم السؤال معامل التمييز
 الصعوبة

 معامل التمييز

1 0.660.6140.770.2

20.24-0.5150.550.2

30.390160.440.7

40.390.4170.570.5

50.50.2180.630.2

60.450.6190.410.6

70.50.5200.370.4

80.620.2210.340.6 

90.440.2220.250.4

100.50.5230.340.3 

110.840.4240.420.6 

120.340.2250.780.8

130.550.5
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 (9الممحق)

 تحميل المحتوى

 الحقائق العممية :

 يعد عنصر الكربكف حجر األساس في بناء المركبات العضكية. -1

 عنصر الكربكف مف أكثر العناصر الكيميائية انتشاران في الطبيعة. -2

 يكجد الكربكف عمى عدة أشكاؿ في الطبيعة. -3

 إلكتركنات.يكجد لمكربكف في مستكل الطاقة األخير أربعة  -4

 ترتبط ذرات الكربكف ببعضيا في األلكانات بركابط أحادية. -5

 لأللكانات.النفط المصدر الرئيس  -6

 . CnH2n+2الصيغة العامة لأللكانات ىي  -7

 األلكانات مركبات غير ذائبة في الماء. -8

 تستخدـ األلكانات مذيبان لكثير مف المكاد. -9

 مشبعة.األلكانات ىيدرككربكنات  -10

 يستخدـ الماس في قص الزجاج. -11

 ترتبط ذرات الكربكف ببعضيا في األلكينات بركابط ثنائية.  -12

 .CnH2nالصيغة العامة لأللكينات ىي  -13

 األلكينات مركبات غير مشبعة. -14

 تعد األلكينات أنشط كيميائيان مف األلكانات. -15

 النشاط الكيميائي لممركبات.الرابطة الثنائية في األلكينات ىي مصدر  -16
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 البكليمرات.تعد األلكينات الحجر األساسي في بناء  -17

 يتككف النشا مف سمسمة طكيمة كمتفرعة مف سكر الجمكككز. -18

 تتككف البركتينات مف عدد كبير مف الكحدات األساسية تسمى الحمكض األمينية. -19
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 (10الممحق)

المادة التعميمية لموحدة الثانية "مدخل إلى الكيمياء العضوية" من كتاب الكيمياء الفصل الثاني 
 لمصف العاشر

 عزيزي معمم الكيمياء 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 مقدمة الدليل

يديؾ ىذا الدليؿ بمثابة المرشد الذم سكؼ يساعدؾ عمى تدريس كحدة مدخؿ عمى نضع بيف 
الكيمياء العضكية كقد تـ إعداده مف خالؿ مراجعة األدبيات التربكية المرتبطة بالنظرية البنائية 

حيث تساىـ في تحديد األىداؼ كاألنشطة  ،كالتي اشتقت منيا استراتيجية األحداث المتناقضة
 يذ الدرس.الالزمة لتنف

كقد تضمف ىذا الدليؿ شرح عف األىداؼ العامة لتدريس الكيمياء ك األىداؼ الخاصة بدليؿ المعمـ  
كاستراتيجية األحداث المتناقضة كاألىداؼ التعميمية لتدريس كحدة مدخؿ إلى الكيمياء العضكية 

 كالدركس التي تـ إعدادىا بناء عمى استراتيجية األحداث المتناقضة. 

 سير في تدريس الكحدة تتضمف ما يمي:خطة ال

الخطكات اإلجرائية  ،المصادر كالكسائؿ التعميمية ،المفاىيـ األساسية ،األىداؼ اإلجرائية
 التقكيـ. ،الستراتيجية األحداث المتناقضة

 األىداف العامة لتدريس الكيمياء

 ياء أف يككف قادران عمى:يتكقع مف الطالب بعد نياية العاـ الدراسي كمف خالؿ دراستو لمقرر الكيم

 تقدير عظمة ا تعالى كدقة صنعو كتدبيره كاستشعار نعمو التي ال تعد كال تحصى. -1

 إظيار قدران مناسبان مف المعرفة كالمبادئ العممية كالقكانيف كالنظريات الكيميائية. -2
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نتاج كالتنبؤ بالنتائج تكظيؼ الميارات العقمية المتعمقة بعمـ الكيمياء مثؿ: االستقراء كاالست -3
 المبنية عمى المشاىدات النظرية كالعممية.

 تطبيؽ الميارات العممية مف خالؿ إجراء التجارب كاألنشطة المعممية. -4

 إظيار ميكؿ كاتجاىات عممية تتميز بسعة األفؽ كالمكضكعية كالعقالنية كاحتراـ آراء اآلخريف. -5

 الدقة أثناء العمؿ في مختبر الكيمياء في المدرسة.إتباع قكاعد السالمة كيتكخى الحذر ك  -6

مراعاة أساليب التعامؿ مع المكاد الكيميائية كالحذر مف مخاطرىا كأساسيات اإلسعافات األكلية  -7
 في المختبر ككيفية تنفيذىا كيحسف استخداـ أدكات كأجيزة مختبر الكيمياء في المدرسة.

كيستند إلى األدلة  ،تجريبي يعتمد عمى المالحظة كالتجريبتمييز طبيعة عمـ الكيمياء بأنو عمـ  -8
 الكاقعية كقابؿ لمقياس كالتطكير مف خالؿ استعراض جيكد الكيميائييف كدراساتيـ.

استخداـ ميارات التفكير العممي اإلبداعي مف خالؿ بحث بعض المشكالت التي تمر بو مف  -9
 يكمية.خالؿ دراستو لمقرر الكيمياء أك مكاقؼ الحياة ال

 تقدير انجازات كجيكد العمماء في تقدـ العمكـ كخدمة اإلنسانية. -10

 أىداف دليل المعمم

 يمكف أف يسيـ ىذا الدليؿ في تمكيف المعمـ مف:

 كضع أىداؼ محددة قابمة لمقياس كالتحقيؽ خالؿ فترة زمنية معينة. -1

 تحديد المادة التعميمية المراد تدريسيا. -2

 التعميمية المناسبة لمطمبة كالمحتكل التعميمي.تحديد األنشطة  -3

 اختيار أساليب التقكيـ المناسبة لمتأكد مف مدل تحقؽ األىداؼ التعميمية. -4

 تدريس المكضكعات الخاصة بالكحدة باستراتيجية األحداث المتناقضة.  -5
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 استراتيجية األحداث المتناقضة

 دكر تركز عمى التي البنائية الفمسفة مف مبادئياك  أسسيا المتناقضة األحداث استراتيجية تستمد
 يرل الباحث كلذلؾ بو، المحيطة البيئة مع تفاعمو خالؿ مف الشخصية معرفتو بناء في المتعمـ
 يعني كالتناقض . البنائيكف طرحو ما خالؿ مف أسسيا كاستخالص الفمسفة ىذه إلى التعرؼ أىمية
 كقد نفسو الكقت في تككنا صحيحتيف أف يمكف فكرتيف أك شيئيف بيف اتساؽ عدـ أك تعارض كجكد
ا مكشكفا التناقض يككف  األحداث كاستخداـ بيف السطكر، كمخفيا غامضا يككف كقد كاضحن

 في قكيا ميال يكلد كبالتالي لدم المتعمـ معرفي تعارض تكليد إلي يؤدم التدريس في المتناقضة
 محاكال بنفسو التمميذ يكحده الصراع التمميذ كىذا عقؿ في معرفيا صراعا يخمؽ الميؿ ىذا المعرفة،
 المعرفي. نظامو إعادة بناء عمى كيساعده التمميذ المعرفي تطكر يدفع الذم كىك عممو مع التكيؼ

 مراحؿ استراتيجية األحداث المتناقضة

 الستخداـ استراتيجية األحداث المتناقضة في التدريس يجب اإلعداد كالتخطيط جيدا لضماف تنمية
 األىداؼ كاالتجاىات العممية. كيمر التدريس باستراتيجية األحداث المتناقضة بثالث مراحؿ:

 مرحمة إحداث التناقض: -1

كتشجيعيـ عمى إلقاء  ،في مرحمة إحداث التناقض يتـ جذب انتباه الطمبة كزيادة دافعيتيـ     
كيعقبو إتاحة الفرصة لمطمبة  كيمكف تقديـ التناقض بأشكاؿ مختمفة ،األسئمة حكؿ التناقض المقدـ

كفي ىذه المرحمة ال يحكـ المعمـ عمى اقتراحات الطمبة كتفسيراتيـ  ،لتقديـ األسئمة كمناقشتيا
كيمكف أف تتـ أيضا مف خالؿ مكاجية الطمبة مباشرة بالتناقض كمناقشة الحمكؿ  ،بالصكاب كالخطأ

 الممكنة لمتناقض في مجمكعات صغيرة.

 ؿ لمتناقض:مرحمة البحث عف ح -2

بعد مرحمة تقديـ التناقض يككف الطمبة شغكفيف إليجاد حؿ لو كفي محاكلتيـ لحؿ ىذا      
كيصبح الطمبة نشيطيف في المالحظة  ،التناقض يتـ إعداد األنشطة الالزمة لحؿ ىذا التناقض
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ىذه كتسجيؿ البيانات كالتصنيؼ كالتنبؤ كالتجريب كغير ذلؾ مف عمميات العمـ المختمفة كفي 
 المرحمة يتعمـ الطمبة الكثير مف المحتكل العممي لمدرس. 

 مرحمة التكصؿ إلى حؿ التناقض: -3

كنتيجة ليذه التجارب  ،في ىذه المرحمة ينجح الطمبة في التكصؿ إلى حؿ لمتناقض بأنفسيـ     
كما  ،قضكاألنشطة التي أجريت كيتكصمكف بشغؼ إلى إجابات لمعديد مف األسئمة التي آثارىا التنا

يتعمـ الطمبة بعض األشياء عف كيفية التجريب كالمالحظة كالتصنيؼ كجمع البيانات كانجاز 
الميارات األخرل التي تتصؿ بعمميات العمـ كسيككنكف ميتميف لسماع النتيجة كبالتالي سكؼ تبقى 

 في أذىانيـ.

 األىداف العامة المرتبطة  بوحدة مدخل إلى الكيمياء العضوية

 ىداف المعرفيةأواًل: األ

 يتكقع مف الطالبة بعد االنتياء مف ىذه الكحدة أف:

 تستنتج بعض خصائص الكربكف الكيميائية الفيزيائية. -1

 ،كظاىرة التشكؿ ،األلكينات ،األلكانات ،تكضح المقصكد بكؿ مف المركبات الييدرككربكنية -2
 البممرة.

 األلكانات ك األلكينات.تكتب صيغان جزيئية كبنائية لبعض مركبات  -3

 تستقرم بعض الخصائص الفيزيائية كالكيميائية لأللكانات كاأللكينات. -4

 تكتب معادالت كيميائية مكزكنة لبعض تفاعالت األلكانات كاأللكينات. -5

 كبعض استخداماتيا. ،تكضح طريقة فصؿ األلكانات عف النفط -6

 تميز بيف األلكانات كاأللكينات.  -7
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 األىداف المياريةثانيًا: 

 تحدد مكقع عنصر الكربكف عمى الجدكؿ الدكرم. -1

 ترسـ الصيغة البنائية لمركبات األلكانات ك األلكينات. -2

 ترسـ متشكالت مركبات األلكانات ك األلكينات. -3

 تجرم تجربة عممية التقطير التجزيئي. -4

 تجرم تجربة لمتمييز بيف األلكانات ك األلكينات. -5

 ـز بإجراءات السالمة أثناء القياـ بالنشاطات.تمت -6

 ثالثًا: األىداف الوجدانية

 تقدر أىمية عنصر الكربكف في الحياة.  -1

 تقدر أىمية األلكانات ك األلكينات في الصناعات. -2

 تحافظ عمى اليدكء في الغرفة الصفية. -3

  تقدر دكر العمماء في اكتشاؼ البكليمرات كأىميتيا في الحياة. -4

 المحتوى التعميمي

 الدرس األول: الكربون وخصائصو

 عدد الحصص: حصتيف صفيتيف.

 ،الكربكف األبيض ،الفحـ ،الماس ،الجرافيت ،المركبات العضكية ،المفاىيـ األساسية: الكربكف
  الييدرككربكنات. ،الرابطة التساىمية ،الرابطة الكيميائية

نماذج  ،أعكاد ثقاب ،الجدكؿ الدكرم ،شفافيات ،شاشة عرض ،السبكرة ،الكسائؿ التعميمية: الكتاب
 مركبات الكربكف.
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 التقويم خطوات التنفيذ اليدف

يتكقع مف الطالبة بعد 
 االنتياء مف الدرس أف:

 
 بعض تذكر -1

 الكربكف خصائص
 .كالفيزيائية الكيميائية

 الكربكف أنكاع تعدد -2
 .الطبيعة في كتكاجده

 عنصر نشاط تشرح -3
 .الكربكف

 
 
 
 المقصكد تكضح -4

 بمصطمح
 .الييدرككربكنات

 أنكاع تميز-5
 .الييدرككربكنات

 الركابط تكضح -6
 المركبات في الكيميائية
 .العضكية

 

 

 الحصة األكلى:
يقـك المعمـ بعمؿ تمييد لمطمبة عف 
الصناعات الكيميائية كالبالستيؾ كأىمية 

 العناصر الكيميائية. 
يخبر المعمـ الطمبة بأف عنصر الكربكف 
أكثر العناصر الكيميائية انتشران في الطبيعة 

 مما يكلد تناقض عند الطمبة 
يشجع المعمـ الطمبة عمى صياغة المشكمة 

 بعد ذلؾ يطرح الطمبة األسئمة التالية:
ما ىك عنصر الكربكف؟؟ ىؿ عنصر 
الكربكف سائؿ أـ صمب أـ غاز؟ ما أنكاع 

كف في الطبيعة؟ ما التكزيع عنصر الكرب
اإللكتركني لعنصر الكربكف؟ في أم 
مجمكعة كدكرة يقع عنصر الكربكف؟ ما عدد 
إلكتركنات التكافؤ في  المدار األخير 
لمكربكف؟ كيؼ ترتبط ذرات الكربكف مع 
العناصر األخرل؟ ماذا يحصؿ في حاؿ 

 انعداـ عنصر الكربكف؟
ات يشجع المعمـ الطمبة عمى صياغة الفرضي

 الخاصة بيـ.
يترؾ المعمـ الطمبة لإلجابة عمى األسئمة مع 

 حثيـ كزيادة دافعيتيـ.
بعد أف يتأكد المعمـ مف كجكد اختالؼ في 
اإلجابات بيف الطمبة حكؿ ماىية عنصر 
الكربكف يعرض المعمـ صكر مختمفة 
لمكربكف كمركباتو مما يكلد تناقض عند 
 الطمبة حكؿ ماىية عنصر الكربكف فالطالب
يعتقد أف الكربكف ىك صمب فقط ثـ يكزع 

فسر كفرة المركبات 
 العضكية في الطبيعة؟

 
بيني عالقة عدد 
إلكتركنات المدار 
األخير في الكربكف 
 ككفرة مركبات الكربكف؟

 
ما نكع الرابطة التي 
 يككنيا عنصر الكربكف؟

 
 

ما المقصكد بمصطمح 
 الييدرككربكنات؟

أم مف اآلتية مف 
الييدرككربكنات: 

C6H6، CH2O، CCl4 
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المعمـ الطمبة في مجمكعات كيحضر 
الجدكؿ الدكرم مف أجؿ اختبار الفرضية ك 
تحديد مكقع عنصر الكربكف كيطمب مف 
الطمبة القياـ بتكزيع إلكتركني لعنصر 
الكربكف كتحديد عدد اإللكتركنات في المدار 
األخير لعنصر الكربكف كعرض شفافيات 

ت الكربكف لتكضيح نكع الركابط التي لمركبا
 يككنيا.

بعد مشاىدة صكر الكربكف يتكصؿ الطمبة 
إلى أف لمكربكف عدة أشكاؿ في الطبيعة 
ممكف أف يككف ناعـ مثؿ الجرافيت أك قاسي 
مثؿ الماس كأف عنصر  الكربكف ممكف أف 
يككف مركبات غازية كصمبة كسائمة كبعد 

ربكف يتكصؿ القياـ بتكزيع الكتركني لذرة الك
إلكتركنات في  4الطمبة إلى أنو يحتكم 

مداره األخير أم أنو قادر عمى تككيف أربع 
 مما يساعده في التفسير. ،ركابط تساىمية

يساعد المعمـ الطمبة في التكصؿ إلى  تعميـ 
الفرضية التالية أف صناعة البالستيؾ كالمكاد 
الغذائية تعتمد عمى عنصر الكربكف كالتأكد 

ضية مف خالؿ فحص مككنات مف الفر 
بعض المكاد الغذائية كالبالستيكية.ليتكصؿ 

 إلى االتزاف المعرفي.
يساعد المعمـ الطمبة في تفسير الفرضية 
حيث أف عنصر الكربكف يككف أربع ركابط 

 كىذا مكنو مف عمؿ مركبات عديدة
يستنتج الطمبة التعميـ التالي أف الكربكف 

را في الطبيعة أكثر العناصر الكيميائية انتشا
 كالمكاد حكلنا

( 1يطمب المعمـ مف الطمبة إجراء نشاط)
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 .78صفحة 
 اإلجابة عمى أسئمة التقكيـ.

 الحصة الثانية:
يقكـ المعمـ بمراجعة الطمبة بخصائص 
عنصر الكربكف التي تـ التكصؿ إلييا 

 سابقان.
بعد ذلؾ يكضح المعمـ لمطمبة أنو ليس 

اعة جميع مركبات الكربكف تدخؿ في صن
البالستيؾ كالمكاد الغذائية مما يحدث تناقض 
عند الطمبة عف ماىية المركبات التي تدخؿ 
في الصناعات فيطرح المعمـ السؤاؿ التالي 
ما المقصكد بمصطمح المركبات 
الييدرككربكنية كيترؾ الطمبة لإلجابة عمى 

مع حثيـ عمى تحديد المشكمة  ،ىذا السؤاؿ
 ختبارىا.ككضع الفرضيات الخاصة بيـ كا

بعد ذلؾ يجمع المعمـ اإلجابات مف الطمبة 
كيالحظ االختالؼ في فيـ الطمبة لمصطمح 
الييدرككربكنات حيث أف ىناؾ طمبة تعتقد 
أنيا المركبات التي تحتكم عمى عناصر 
األكسجيف كالكربكف كالييدركجيف فيعرض 

المعمـ عدة مركبات تحتكم عنصر الكربكف   
رككربكنات كما كتحديد أم منيا مف الييد

 نكعيا.
بعد ذلؾ يتكصؿ الطمبة إلى أف 
الييدرككربكنات ىي المركبات التي تحتكم 
عمى عنصرم الكربكف كالييدركجيف كليا 
عدة أنكاع.كاف عنصر الكربكف لو القدرة 
عمى عمؿ أربعة ركابط تساىمية لمكصكؿ 

 إلى حالة االستقرار.
يطمب المعمـ مف الطمبة بعمؿ تكزيع 
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 لذرة الييدركجيف.إلكتركني 
يتكصؿ الطمبة إلى تفسير سبب تسمية 
المركبات التي تحتكم عمى عنصرم الكربكف 
كاألكسجيف بيذا االسـ كيتكصؿ إلى التعميـ 
التالي اف المركبات الييدرككربكنية تتككف 

 مف عنصرم الكربكف كالييدركجيف فقط.
بعد ذلؾ يطرح المعمـ السؤاؿ التالي ما ىي 

 ربكنات أنكاع الييدركك
يترؾ الطمبة لإلجابة عمى السؤاؿ مع حثيـ 
كزيادة دافعيتيـ كيالحظ اختالؼ في إجابات 
الطمبة فمعظـ الطمبة يعتقد أنيا نكع كاحد 
فيعرض صكر لمركبات ىيدرككربكنية 
مختمفة كيترؾ الطمبة لمتمييز بينيا فيتكصؿ 
الطمبة إلى أنو يكجد ىيدرككربكنات تحتكم 

يف ذرات الكربكف يطمؽ فقط ركابط أحادية ب
عمييا ىيدرككربكنات مشبعة كأنكاع تحتكم 
ركابط ثنائية باإلضافة إلى الركابط األحادية 
يطمؽ عمييا ىيدرككربكنات غير مشبعة 

 بإتباع ميارات حؿ المشكالت.
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 الدرس الثاني: األلكانات

 .: حصتيف صفيتيفعدد الحصص

الصيغة  ،الصيغة الجزئية ،ظاىرة التشكؿ ،الييدرككربكنات المشبعة ،األلكانات: المفاىيم األساسية
 البنائية.

 جياز عرض. ،شفافيات ،أعكاد الثقاب ،نماذج الذرات،الكتاب المدرسي الوسائل التعميمية:

 اليدؼ
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ

يتكقع مف الطالب بعد 
 االنتياء مف الدرس أف:

 
 المقصكد تكضح -7

 .باألكانات

 العامة الصيغة تستنتج -8
 .لأللكانات

 جزيئية صيغان  تكتب -9
 .األلكانات مركبات لبعض

 تسمية تبيف طريقة-11
 .األلكانات

 لبعض أمثمة تعطي -11
 كأسمائيا األلكانات
 .كالبنائية الجزيئية كصيغيا

 المقصكد تكضح -12
 .التشكؿ بظاىرة

 متشكالت تكتب -13
 .األلكانات لبعض

 

يقـك المعمـ بمراجعة أنكاع 
الييدرككربكنات كعمؿ مخطط 
تكضيحي كأف األلكانات مف 
الييدرككربكنات المشبعة بعد ذلؾ 

 يطرح األسئمة التالية:
ما المقصكد بمصطمح الييدرككربكنات 
المشبعة؟ ما نكع الرابطة في األلكانات؟ 
ما عدد ذرات الييدركجيف كالكربكف في 

 األلكانات؟
يحدد الطالب المشكمة كصياغة 

 الفرضيات.
يترؾ المعمـ الطمبة ليجيبكا عمى األسئمة 
ثـ يالحظ التناقض في إجابات الطمبة  
فيكتب المعمـ صيغ لبعض أنكاع 
األلكانات كيطمب مف الطمبة تشكيميا 
باستخداـ النماذج كاختبار الفرضيات 
فبتكصؿ الطمبة بأنفسيـ إلى أف ذرات 
الكربكف في األلكانات ترتبط بركابط 

ج الطالب الصيغة أيضا يستنت ،أحادية
 العامة لأللكانات.

فسرم المقصكد بمصطمح 
 األلكانات؟

 
ما الصيغة العامة لمركبات 

 األلكانات؟
فسرم المقصكد بظاىرة 

 التشكؿ؟
 

تنبئي بثالثة متشكالت 
 لمركب النكناف. 
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بعد ذلؾ يطمب المعمـ مف الطمبة كتابة 
 صيغ جزيئية لمركبات األلكانات.

يكتب المعمـ أسماء األلكانات عمى 
السبكرة كيترؾ الطمبة يستنتجكا كجو 
الشبو في التسمية فيتكصؿ الطمبة إلى 
أف تسمية األلكانات تنتيي بمقطع )اف(  

 جميع األلكانات.كيعمـ النتائج عمى 
( صفحة 2يجرم الطمبة نشاط رقـ)

82. 
يطمب المعمـ مف الطمبة كتابة الصيغة 
البنائية لكؿ مف البركباف كالبيكتاف 

 كالبنتاف.
بعد ذلؾ يقكـ المعمـ بتشكيؿ عدة صيغ 
بنائية لمركب البنتاف كيطمب مف الطمبة 
تشكيؿ صيغ بنائية لمركب البركباف 

بة عف  مما يكلد تناقض لدل الطم
كيفية كتابة الصيغة البنائية فيقـك 
الطمبة بتحديد المشكمة كصياغة 
الفرضيات  فيطمب المعمـ مف الطمبة 
عمؿ صيغ بنائية لمركب اليكساف 
كاليبتاف  باستخداـ النماذج فيبدأ الطمبة 

 باختبار فرضياتيـ.
بعد أف ينيي الطمبة النشاط يتكصؿ 
الطمبة إلى كجكد عدة صيغ بنائية 

 ظـ مركبات األلكانات.لمع
يكضح ليـ المعمـ أف ىذا ما يعرؼ 

 بظاىرة التشكؿ.
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 الدرس الثالث: الخصائص الفيزيائية لأللكانات

 حصة صفية.: عدد الحصص

 التفرعات. ،درجة االنصيار ،درجة الغمياف: المفاىيم األساسية

 شفافيات. ،شاشة عرض ،الكتاب المدرسي: الوسائل التعميمية

 اليدؼ
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ

يتكقع مف الطالب بعد االنتياء 
 مف الدرس أف:

 
 الخصائص بعض تذكر -14

 .لأللكانات الفيزيائية

 

بمراجعة الطمبة بالحصة يقكـ المعمـ 
 السابقة.

بعد ذلؾ يبدأ بتمييد عف بعض 
الخصائص الفيزيائية مثؿ درجة 
الغمياف كدرجة االنصيار ك الذائبية 

 كالكثافة.
 يطرح المعمـ األسئمة التالية:

ما الحالة الفيزيائية لأللكانات؟ ما 
العالقة بيف الحالة الفيزيائية لأللكانات 

 كعدد ذرات الكربكف؟
ؾ المعمـ الطمبة لتحديد المشكمة يتر 

كلإلجابة عمى األسئمة مع زيادة 
دافعيتيـ ثـ يجمع المعمـ إجابات 
الطمبة كيدكنيا عمى السبكرة كيظير 
التناقض بينيا فمنيـ مف يعتقد أف 
جميع األلكانات ليا نفس درجة 
االختالؼ كزيادة عدد ذرات الكربكف 
فيعرض المعمـ جدكؿ يبيف درجات 

االنصيار لأللكانات مما يكلد الغمياف ك 
تناقض لدل الطمبة عف سبب 

استنتجي الحالة 
 الفيزيائية لأللكانات؟

صفي العالقة بيف 
درجة الغمياف 
كاالنصيار لأللكانات 
 كعدد ذرات الكربكف؟

أييما يحتاج درجة 
حرارة أكبر لمغمياف 

 البنتاف أـ اليبتاف؟
ما عالقة كجكد 
تفرعات في المركب 

 بدرجة الغمياف؟
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االختالؼ في درجة الغمياف 
كاالنصيار لأللكانات  يقـك الطمبة 
بصياغة الفرضيات كاختبارىا 
باالستعانة بجدكؿ درجات الغمياف 
كاالنصيار فيطمب المعمـ مف الطمبة 
حساب الكتمة المكلية لأللكانات 

التفسير فيتكصؿ الطمبة بأنفسيـ إلى 
التالي أف زيادة الكتمة المكلية تزيد 

 درجة الغمياف كاالنصيار لأللكانات.
بعد ذلؾ يتكصؿ الطمبة إلى التعميـ 
التالي كمما زاد عدد الكربكف في 
األلكاف زادت درجة الغمياف 

 كاالنصيار.
 بعد ذلؾ يطرح السؤاؿ التالي:

ىؿ تختمؼ درجة غمياف متشكالت 
 مركبات األلكانات

الطمبة لإلجابة عمى السؤاؿ مف  يترؾ
خالؿ تكزيعيـ عمى شكؿ مجمكعات 
صغيرة لتحديد المشكمة كصياغة 

 الفرضيات.
ـ إجابات الطمبة كيناقشيـ يجمع المعم

أثر التفرعات عمى الترابط بيا كب
كيعرض المعمـ جدكؿ متشكالت 
البنتاف كدرجة غميانيا مما يكلد 
تناقض لدل الطمبة عف سبب نقصاف 

لغمياف فيبدأ الطمبة باختبار درجة ا
الفرضيات لمعرفة أثر التفرعات  مف 
خالؿ تشكيؿ نماذج بتفرعات 
كمالحظة أف الرابطة تضعؼ  بزيادة 
التفرعات كىذا ما يفسر سبب 
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انخفاض درجات الغمياف  فيناقش 
المعمـ الطمبة بالسبب فيستنتج الطمبة 
أنو كمما زادت التفرعات قمت درجة 

 تعميـ المطمكب. الغمياف كىذا ال
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 الخصائص الكيميائية لأللكاناتالدرس الرابع: 
 .: حصتيف صفيتيفعدد الحصص

 .تفاعؿ االحتراؽ ،بارافينات: المفاىيم األساسية
 الجدكؿ الدكرم. ،السبكرة ،: الكتاب المدرسيالوسائل التعميمية

 اليدؼ
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ

يتكقع مف الطالب بعد 
 االنتياء مف الدرس أف:

 
 بعض تذكر -15

 الكيميائية الخصائص
 .لأللكانات

 معادالت تكتب -16
 لبعض مكزكنة كيميائية
 .األلكانات تفاعالت

 

يقـك المعمـ بعمؿ مراجعة لمطمبة 
بالخصائص الفيزيائية لأللكانات ثـ 
يقكـ بكتابة عدة معادالت لمركب 
البركباف مع عناصر أخرل بحيث 
يحدث تفاعؿ في معادالت كأخرل ال 

 الطمبة.مما يكلد تناقض لدل 
 فيطرح السؤاؿ التالي:

 ىؿ األلكانات نشطة كيميائيان؟
يترؾ الطمبة لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ 
كتحديد المشكمة كالفرضية كيجمع 
إجاباتيـ كبعد ذلؾ يناقشيـ باإلجابات 
كيالحظ الطمبة أف األلكانات ليسا 
نشطة كيميائيان مما يكلد تناقض لدل 
 الطمبة يبحث الطمبة عف أسباب قمة
نشاط األلكانات مف خالؿ اختبار 
الفرضية ك كتابة معادالت تفاعؿ 
الميثاف مع الييدركجيف كالميثيـك 
كاألكسجيف فبتكصؿ الطمبة إلى أف 
األلكانات ال تتفاعؿ إال مع األكسجيف 
مما ينتج تفاعؿ االحتراؽ كمع عناصر 
المجمكعة السابعة بنسب متفاكتة كذلؾ 

 ت عديدة. ألنيا مشبعة فال تقكـ بتفاعال

فسرم كيفية حدكث تفاعؿ 
 االحتراؽ؟

 
كضحي معادلة احتراؽ كؿ  

 مف اليبتاف كالنكناف. 
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 الدرس الخامس: فصل األلكانات من النفط
 حصتيف صفيتيف. عدد الحصص:

 تكرير النفط. ،التقطير التجزيئي المفاىيم األساسية:

 المختبر. ،الكتاب المرسي: الوسائل التعميمية

 التقكيـ التنفيذ خطكات اليدؼ
يتكقع مف الطالب بعد 

 االنتياء مف الدرس أف:
 

 فصؿ طريقة تصؼ -17
 كبعض النفط عف األلكانات

 .استخداماتو
 

يميد المعمـ لمطمبة إلى أف النفط ىك 
مصدر األلكانات بعد ذلؾ يطرح 
المعمـ السؤاؿ التالي كيؼ تتـ عممية 
فصؿ األلكانات مف النفط؟ كعمى 

 ماذا تعتمد
رؾ المعمـ الطمبة ليجيبكا عمى يت

األسئمة بعد ذلؾ يجمع اإلجابات 
 كيالحظ االختالؼ 

يقكـ الطمبة بتحديد المشكمة ككضع 
 عدة فرضيات

بعد ذلؾ بطمب مف الطمبة إجراء 
الختبار  85( صفحة 3نشاط)

 الفرضيات
يترؾ المعمـ الطمبة يالحظكا ماذا 

 يحصؿ كتسجيؿ النتائج 
ؿ الطمبة بعد إجراء التجربة بتكص

بأنفسيـ إلى حؿ التناقض كيتضح 
النفط  ليـ أف عممية فصؿ مككنات
تكصؿ تعتمد عمى درجة الغمياف كي

الطمبة إلى أف المركب الذم لو درجة 
 غمياف أقؿ يتبخر أكؿ. 

(عمى 1يكزع المعمـ كرقة عمؿ)
الطالب كبطمب منيـ اإلجابة عمييا 

 بشكؿ فردم.

صفي كيؼ تنفصؿ مككنات 
 النفط؟

 
فسرم سبب اختالؼ درجات 

 غمياف نكاتج تكرير النفط؟
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 الدرس السادس: األلكينات

 حصتيف صفيتيف. :عدد الحصص

 مركبات غير مشبعة. ،رابطة ثنائية ،األلكينات: المفاىيم األساسية

 نماذج ذرات الكربكف.،شفافيات ،شاشة عرض ،السبكرة ،: الكتاب المدرسيالوسائل التعميمية

 التقكيـ التنفيذخطكات  اليدؼ
يتكقع مف الطالب بعد 
 االنتياء مف الدرس أف:

 
المقصكد  تكضح-18 

 .األلكينات بمصطمح

 الصيغة تستنتج -19
 .لأللكينات العامة

 صيغان  تكتب-21
 مركبات لبعض جزيئية

 .األلكينات

 

يبدأ المعمـ بمراجعة عف الييدرككربكنات  
 كأنكاعيا

ثـ يعرض شرائح تحكم عدان مف المركبات 
كؿ عمى حدة  C2H4, C4H8, C3H6مثؿ: 

ثـ يطرح السؤاؿ التالي ىؿ تعتبر ىذه 
 المركبات مف األلكانات؟ 

بعد أف يستمع المعمـ إلجابات الطمبة 
يناقشيـ بأنكاع الركابط في المركبات 
المعركضة فيقكـ الطمبة بتحديد المشكمة 
كصياغة الفرضيات  بعد ذلؾ يطمب المعمـ 
مف الطمبة عمؿ نماذج اإليثيف ك البركبيف 
مف خالؿ النماذج  فيتكصؿ الطمبة إلى أنو 
ط يكجد مركبات ىيدرككربكنية تحتكم راب

ثنائية بيف ذرتي كربكف لمكصكؿ لحالة 
اإلشباع فيستنتج الطمبة الصيغة العامة 

 لأللكينات  
بعد ذلؾ يطرح المعمـ السؤاؿ التالي عمى 

 الطمبة
 أم المركبات اآلتية تعد مف األلكينات:

C4H8, C3H3, C10H20 

 ما المقصكد ب األلكينات؟ 
 ما نكع الرابطة في األلكينات؟
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 السابع: تسمية األلكيناتالدرس 

 : حصتيف صفيتيف.عدد الحصص

 المتشكالت. ،الصيغة البنائية ،: الصيغة الجزيئيةالمفاىيم األساسية

 معجكف. ،أعكاد الثقاب ،نماذج الذرات ،السبكرة ،: الكتاب المدرسيالوسائل التعميمية

 اليدؼ
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ

يتكقع مف الطالب بعد االنتياء 
 الدرس أف:مف 
 

 تسمية طريقة تكضح -21
 .األلكينات

 لبعض أمثمة تعطي -22
 كصيغيا كأسمائيا األلكينات
 .كالبنائية الجزيئية

 لبعض متشكالت تكتب -23
 .األلكينات

 

 

يقكـ المعمـ بمراجعة الطمبة بطريقة تسمية  
 األلكانات.

 يعد ذلؾ يطرح المعمـ السؤاؿ التالي:
 كيؼ تتـ تسمية األلكينات؟

يحدد الطمبة المشكمة مع صياغة فرضيات 
 لحؿ المشكمة.

يترؾ المعمـ الطمبة يجيبكا عمى السؤاؿ 
كاختبار الفرضيات. يتبيف كجكد اختالؼ 
في إجابات الطمبة فيناقشيـ المعمـ في 
أسماء األلكينات كأنو يتككف مف مقطعيف 
بعد أف تـ التكصؿ إلى طريقة تسمية 

مبة القياـ األلكينات يطمب المعمـ مف الط
 .91( صفحة 4بنشاط)

يقكـ المعمـ بمراجعة الطمبة بمفيكـ التشكؿ 
في المركبات الييدرككربكنية بعد ذلؾ 
يطرح السؤاؿ التالي أرسـ الصيغ البنائية 
لمركب البيكتيف يكزع الطمبة عمى 
مجمكعات كيطمب مف كؿ مجمكعة كتابة 
الصيغ البنائية التي تـ التكصؿ إلييا عمى 

يالحظ المعمـ أف الطمبة قامكا السبكرة 
بكتابة الصيغ بطريقة كتابتيا في األلكانات 

تنبئي باسـ أكؿ عشرة 
 مركبات مف األلكينات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنبئي بمتشكالت كؿ مف 
 اليكسيف كاليبتيف .
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كىذا خطأ مما يكؿ تناقض لدم الطمبة 
فيشجعيـ المعمـ عمى تحديد المشكمة 

 كصياغة فرضيات الختبارىا.
بعد ذلؾ يقكد المعمـ مناقشة مع الطمبة في 
سبب االختالؼ فيتكصؿ الطمبة إلى أف 

تمد عمى تغيير متشكالت األلكينات تع
 مكقع الرابطة الثنائية.

( 5يطمب المعمـ مف الطمبة إجراء نشاط)
 .91صفحة 
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 الدرس الثامن: بعض الخصائص الكيميائية لأللكينات

 : حصتيف صفيتيف.عدد الحصص

 اليالكجينات. ،نشاط كيميائي ،رابطة بام ،: رابطة سيجماالمفاىيم األساسية

 المختبر المدرسي. ،السبكرة ،: الكتاب المدرسيالوسائل التعميمية

 اليدؼ
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ

يتكقع مف الطالب بعد 
 االنتياء مف الدرس أف:

 
 بعض تبيف -24 

 الكيميائية الخصائص
 .لأللكينات

 تفاعالت تذكر -25
 .األلكينات

 بيف مخبريان  تميز -26
 .األلكينات ك األلكانات

 معادالت تكتب -27
 لتفاعالت مكزكنة كيميائية
 .األلكينات

 

 مراجعة الطمبة بالحصة السابقة.
 يطرح المعمـ السؤاؿ التالي:

 ىؿ األلكينات نشطة كيميائيان؟
يترؾ الطمبة لإلجابة عمى السؤاؿ مع 

 التحفيز 
المعمـ إجابات الطمبة يالحظ التناقض يجمع 

في إجابات الطمبة.يحدد الطمبة المشكمة 
 كصياغة فرضيات ليا.

يطمب المعمـ مف الطمبة  اختبار الفرضيات 
عف طريؽ كتابة معادالت تفاعؿ اإليثيف مع 
كؿ مف األكسجيف كالييدركجيف ك الكمكر 
فيتكصؿ الطمبة إلى أف األلكينات نشطة 

ش المعمـ الطمبة عف سبب كيميائيان  يناق
نشاط األلكينات فيتكصؿ الطمبة إلى أف 
كجكد الرابطة الثنائية كقدرتيا عمى التكسر 

 بسيكلة جعؿ األلكينات نشطة كيميائيان . 
يضع المعمـ أماـ الطمبة دكرقيف يحتكم 
األكؿ عمى ىكساف كالثاني ىكسيف كيسأؿ 

 الطمبة كيؼ يتـ التمييز بينيـ
عطاء يحدد الطمبة المش كمة كالفرضيات كا 

 إجابات متكقعة

كضحي معادلة احتراؽ 
 البركبيف.

 
فسرم يتـ التمييز بيف 
 األلكانات ك األلكينات.
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يالحظ المعمـ االختالؼ في إجابات الطمبة 
 92( صفحة 6فيطمب منيـ إجراء نشاط)

كيترؾ الطمبة يالحظكا كيسجمكا النتائج التي 
 تـ التكصؿ إلييا

يتكصؿ الطمبة إلى أف إضافة محمكؿ البرـك 
إلى األلكينات يغير لكف األلكيف كال يغير 

أم أف األلكينات تتفاعؿ مع لكف األلكاف 
 ،محمكؿ البركـ بسبب كجك الرابطة الثنائية

فيتكصؿ الطمبة إلى التعميـ التالي يتغير 
لكف األلكيف عند إضافة محمكؿ البركـ بينما 

 ال يتغير لكف األلكاف.
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 التاسع: البممرةالدرس 

 : حصة صفية.عدد الحصص

 المكنكمر. ،البكليمر ،البممرة المفاىيم األساسية:

 نماذج الذرات شفافيات عرض. ،السبكرة ،: الكتاب المدرسيالوسائل التعميمية

 اليدؼ
 

 التقكيـ خطكات التنفيذ

يتكقع مف الطالب بعد 
 االنتياء مف الدرس أف:

 
 عممية تعرؼ -28 

 .البممرة

 أىمية تبيف -29
 .البممرة عممية تطبيقات

 عمى أمثمة تعطي -31
 المبممرات بعض

 .كالطبيعية الصناعية
 

يقـك المعمـ بعمؿ تمييد عف كيفية صناعة 
 المالبس كاألكياس كعمب المياه.

يخبر المعمـ الطمبة أف المالبس مف 
 األلكينات مما يكلد تناقض عند الطمبة .

المشكمة  يشجع المعمـ الطمبة عمى تحديد
 كصياغة الفرضيات المناسبة.

بعد أف يجمع المعمـ اإلجابات يالحظ 
االختالؼ في إجابات الطمبة فيناقشيـ في 
إجاباتيـ ليتكصمكا إلى طريقة تحكؿ 

 األلكينات إلى مالبس.
فيتكصؿ الطمبة إلى مفيـك البممرة.كتشكيؿ 

 بكليمرات مف مكنكمرات مختمفة .
( 7ء نشاط)يطمب المعمـ مف الطمبة إجرا

 .94صفحة 
 (.2حؿ كرقة عمؿ)

اشرحي المقصكد بمصطمح 
 البممرة.

 
تنبئي مقطع مف بكليمر 

 بكلي فينيؿ كمكريد.
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 ( األلكانات1ورقة عمل)

بعد دراسة فصؿ األلكانات كضح ماذا كاف مفيكمؾ الخاص فيما يتعمؽ بالمركبات  -1
 الييدرككربكنية كماذا أصبح.

باستخداـ النماذج الجاىزة )أك المعجكف كأعكاد الثقاب( تنبئي بعدد متشكالت كؿ مف بيكتاف  
 كبنتاف: 

 

 أكمؿ الجدكؿ التالي: -2

صيغة  الرقم
 الجزيء

عدد ذرات 
 الكربون

عدد ذرات 
 الييدروجين

الكربون إلى  العالقة بين عدد ذرات
 الييدروجين

1C2H6   
2C3H8   
3C5H12   

 

فإف عدد ذرات  ،nبناءان عمى الجدكؿ السابؽ إذا كانت عدد ذرات الكربكف في األلكيف تساكم  -3 
 الييدركجيف تساكم.................

 إذف الصيغة العامة لأللكانات ىي.............................

 

 فسرم لماذا تتصؼ األلكانات بالخمكؿ النسبي؟ -4

 

 

 



111 

 

 ( األلكينات2ورقة عمل)

 اشرحي االختالؼ بيف األلكانات ك األلكينات مف حيث نكع الرابطة كطريقة التسمية. -1

 

 يمثؿ الصيغ الجزيئية لبعض األلكانات ك األلكينات المقابمة ليا: كالذم تي،آلا الجدكؿ لديؾ -2

الفرق في عدد ذرات  صيغة األلكين صيغة األلكان الرقم
 الكربون

الفرق في عدد ذرات 
 الييدروجين

1C2H6 C2H4   
2C3H8C3H6  
3C4H10 C4H8  
4C5H12 C5H10   
5C6H14 C6H12  

 

 .الجدكؿ في الفراغات أكمؿ-أ
 

 األلكينات؟ ك األلكانات بيف الجزيئيةالصيغة  في الفرؽ ما -ب
 

 لو؟ المقابؿ األلكاف إلى األلكيف تحكيؿ يمكف كيؼ -ج
 

 اآلتية: المعادلة أكمؿ- د

C3H6 + ………………….→ Ni + C3H8 

 اشرحي كيفية حدكث عممية البممرة؟ -4
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 (11الممحق)

 كتاب موافقة عمى عنوان األطروحة وتحديد المشرف
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 (12الممحق)

 كتاب تسييل ميمة من وزارة التربية والتعميم
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 (13الممحق)

 كتاب تسييل ميمة من مديرية التربية والتعميم
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The effect of using Discrepant Events Strategy to Modify the 

Alternative Misconceptions and Develop Problem-Solving Skills in 

Chemistry of 10
th 

grade Students Tulkarem Directorate of       

Education Schools 

By 

Israa Mohamed Al-mahdi 

Supervised  

Dr. Mahmoud Alshamali 

Abstract 

The purpose of this study aimed at investie the effect of the using 

Discrepant events strategy on modify the alternative Misconceptions and 

develop problem-solving skills in chemistry of 10
th 

graders compared with 

the traditional method, The study attempted to answer the main question: 

What is the effect of the using Discrepant events strategy on modifying the 

alternative Misconceptions and develop problem-solving skills in chemistry 

of 10
th 

graders. 

To answer the questions of the study and test its hypotheses, the researcher 

used the experimental method. with quasi-experimental disign by applying 

the study to a sample of (74) female students of the tenth graders in the 

secondary school of girls in the district of Tulkarem, Introduction to 

Organic Chemistry "from the chemistry book for the tenth graders in two 

groups (experimental and control), in the second semester of the year 

(2016/2017).To actualize the purpose of the study, the researcher used the 

following instrument alternative Misconceptions test, the problem solving 

test, and the teacher guide were prepared for the experimental group. 
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The results of the study showed that there are statistically difference 

between the means of graders in the alternative Misconceptions due to 

method of teaching in favor of the experimental group. There was also a 

statistically difference between the means of graders in the problem solving 

due to method of teaching in favor of the experimental group, also a 

statistically relationship between the modification of alternative 

Misconceptions and the development of problem solving skills for the 

favors of experimental group.  

Based on the results, the study recommended the following.  first, the 

important of using the strategy of teaching of chemistry because of its role 

in modifying the students 'alternative Misconceptions and developing 

problem solving skills, as well as the students' positive attitudes towards 

their use in learning. second, the importance of training the chemistry 

teacher on how to use this strategy. finally the study also recommended the 

preparation of other studies in other subjects in chemistry, and the study of 

other variables in addition to the variables studied by the study. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


