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 اإلىداء
 إلى من سيرت الميالي من أجمي...

 لم تنم جفونيا لطول انتظاري...و إلى من تعبت 
 حياتيا لتربيتنا...لى نبع الحنان التي وىبت عمرىا و إ

 رأسي أمي الحبيبة. تاج
 شقا ألجل دراستي...و إلى من تعب 

 إلى من أوصمني إلى ما أنا عميو اليوم...
 لك أبي الغالي.
 عطفكما عميو لكما يا من غمرتماني بحبكما 

 أطال في عمركما.و حفظكما اهلل 
إلى من وقف بجانبي وساندني في أوقاتي الصعبة وفي لحظات ضعفي إلى مميمي 

 ...زوجي الغالي
آلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطمق السفينة في عرض بحر واسع ىو بحر ا

الحياة وفي ىذه الظممة ال يضيء إال قنديل الذكريات ذكريات اإلخوة البعيدة إلى 
 الذين أحببتيم إخوتي وأخواتي

 صل إلى ىذه المحظةأإلى الذين بذلوا كل جيد وعطاء لكي 
 طمبة العمم زمالئي وزميالتي لىإ
 لى شيداء الوطن رحميم اهللإ
 كل الذين لم يتسع المجال لذكرىم إلى

 ليكم جميعا أىدي ىذا العملإ
 

 ةالباحث



 د

 الشكر والتقدير
 صدؽ اهلل العظيـ "وقل رب زدني عمما"
الذم كفقني كساعدني كسيؿ لي دربي  هللالحمد هلل الذم تتـ بفضمو النعـ، أحمد ا

، إنو ىك أىؿ الثناء كنكر لي طريقي حتى أتممت ىذه الرسالة كأخرجتيا إلى حيز الكجكد
نو لمف دكاعي ا، ك كالحمد عتراؼ بالجميؿ بعد اختتاـ ىذا العمؿ، أف أتكجو بجزيؿ الشكر إلا 

د الشمالي، كالدكتكر متناف إلى أساتذتي األفاضؿ الدكتكر محمك إلكعظيـ التقدير كخالص ا
ببلؿ أبك عيده، لما منحاني مف عمـ كلما أفاداني بو مف نصائح سديدة كتكجييات رشيدة 

سانداني في تخطي كؿ العقبات التي كاجيتني في ، ك كصبرىما معي إلى آخر المطاؼ
نو لمف دكاعي  مسيرتي إلتماـ ىذا العمؿ، فكانا مثاالن يحتذل بو في الصبر كالمثابرة، كا 

الدكتكرة  رم أف يناقش ىذه الرسالة نخبة مف األساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة،سرك 
رجاء سكيداف ممتحنةن خارجية، كالدكتكر عبد الغني الصيفي ممتحنان داخميان، كالمشرفيف 

فميـ جميعان خالص الشكر  األساسييف، الدكتكر محمكد الشمالي كالدكتكر ببلؿ أبك عيده.
بداء كعظيـ اإلمتناف ك  التقدير عمى ما بذلكه مف جيكد في قراءة ىذه الرسالة كمناقشتيا كا 

 مبلحظاتيـ الميمة كالقيمة.

كأقدـ شكرم إلى أعضاء لجنة تحكيـ أدكات الرسالة مف أعضاء ىيئة التدريس في 
، كمدير مدرسة عمر بف سكجامعة القدس المفتكحة/ فرع نابمجامعة النجاح الكطنية، 

حكارة الثانكية لمذككر كمعممييا  مبنيف كمعممييا كمعمماتيا، كمدير مدرسةالخطاب األساسية ل
لتعاكنيـ معي بشكؿ كبير، كال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ مف كزارة التربية كالتعميـ 

لى تعميـ جنكب نابمس، عمى ما بذلكه مف تسييبلت خبلؿ فترة التربية ك ال كزارة الفمسطينية، كا 
لى طمبة ك  تطبيؽ الرسالة، عمى دعميـ لي كتعاكنيـ معي مف بداية الرسالة حتى نيايتيا، كا 

لى كؿ مف كقؼ إلى جانبي كساعدني مف  عينة الدراسة الذيف تعاكنكا معي بشكؿ كبير، كا 
 ".جزآكـ اهلل عني خير الجزاءؿ " قريب أك مف بعيدة إلنجاز ىذا العم
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ص، باستثناء ما تمت أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة ىي نتاج جيدم الخا 
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 إشراف 
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 الممخص

المحكسب  "Crocodile Chemistryبرنامج "ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ 
 ،المرحمة األساسية العميا تعديؿ المفاىيـ الكيميائية البديمة كمفيكـ الذات األكاديمية لدل طمبة في

( 11اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة كالمككف مف ) كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد
( 17تككف المقياس مف )حيث  ،مفيكـ الذات األكاديميةمقياسان لك  فقرة مف نكع االختيار مف متعدد،

 .ما بالطرؽ المناسبة لذلؾكثباتي ماتـ التحقؽ مف صدقي ،فقرة

 7100/7102لمعاـ الدراسي  مجتمع الدراسة مف طبلب الصؼ السابع األساسيتككنت  
( طالبان مف طمبة الصؼ 08عينة الدراسة مف )في مديرية التربية كالتعميـ جنكب نابمس، كتككنت 

السابع األساسي في مدرسة عمر بف الخطاب األساسية لمبنيف في بمدة حكاره خبلؿ الفصؿ الثاني 
( 13كتـ تكزيع عينة الدراسة عشكائيان في مجكعتيف: ضابطة تضـ ) ،7100/7102معاـ الدراسي  ل

درست باستخداـ برنامج  ،( طالبان 13ريبية تضـ )تجمجمكعة ك  ،درست بالطريقة اإلعتيادية ،طالبان 
"Crocodile Chemistry"  .المحكسب 

( بيف α= 1015ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) أظيرت نتائج الدراسة كجكد فرؽ 
كالضابطة( تعزل إلى طريقة التدريس كلصالح  ،متكسطي عبلمات مجمكعتي الدراسة )التجريبية

كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  ،المجمكعة التجريبية
كالضابطة( تعزل إلى  ،مكعتي الدراسة )التجريبية( بيف متكسطي استجابات مجα= 1015الداللة )



 ك

درجة بيف  طردية ، كأشارت النتائج إلى كجكد عبلقةطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية
. كفي ضكء النتائج السابقة ات األكاديمية لمطبلبكمفيكـ الذالكيميائية البديمة تعديؿ المفاىيـ 

كاف مف أىميا تكعية المعمميف حكؿ أىمية استخداـ البرامج أكصت الباحثة بالعديد مف التكصيات 
كاقترحت عدة اقتراحات كاف مف أبرزىا تكفير  ،المحكسبة كتشجيعيـ عمى تكظيفيا في التدريس

البنية التحتية البلزمة لمكاكبة التطكر التكنكلكجي كاالستفادة منو في تطكير التعميـ.



 

 

 

 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة  -

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا -

 فرضيات الدراسة -

 أىداف الدراسة -

 أىمية الدراسة -

 حدود الدراسة -

 محددات الدراسة  -

 مصطمحات الدراسة وتعريفاتيا اإلجرائية -

 
  



2 

 الفصل األول

 وأىميتيامشكمة الدراسة 

يعػػػػػػػد التقػػػػػػػدـ العممػػػػػػػي كالتقنػػػػػػػي الػػػػػػػذم يميػػػػػػػز عصػػػػػػػرنا الحػػػػػػػالي خطػػػػػػػكة كبيػػػػػػػرة فػػػػػػػي معظػػػػػػػـ  
مجػػػػاالت الحيػػػػاة حيػػػػث دخمػػػػت التقنيػػػػات الحديثػػػػة كالبػػػػرامج المحكسػػػػبة فػػػػي أنظمػػػػة الحيػػػػاة المختمفػػػػة 
كالتػػػػػي أىميػػػػػا النظػػػػػاـ التعميمػػػػػي كبيػػػػػذا كػػػػػاف البػػػػػد مػػػػػف االسػػػػػتفادة مػػػػػف ىػػػػػذا التقػػػػػدـ فػػػػػي النيػػػػػكض 

إعػػػػػدادان يتسػػػػػـ بالشػػػػػمكلية كالتكامػػػػػؿ مػػػػػا بػػػػػيف  األفػػػػػراديػػػػػة مػػػػػف اجػػػػػؿ إعػػػػػداد بالعمميػػػػػة التعميميػػػػػة التعمم
التقنػػػػػػي اليائػػػػػػؿ كبالتػػػػػػالي التكيػػػػػػؼ المعرفػػػػػػة كالتطبيػػػػػػؽ لكػػػػػػي يسػػػػػػتطيعكا مكاكبػػػػػػة التقػػػػػػدـ المعرفػػػػػػي ك 

 .التعايش مع سمات العصر الحاليك 

حتػػػػػى نكاكػػػػػب ىػػػػػذا  عيػػػػػااإتبلػػػػػذلؾ فقػػػػػد زاد االىتمػػػػػاـ بػػػػػالطرؽ كاألسػػػػػاليب التػػػػػي البػػػػػد مػػػػػف 
اسػػػػتراتيجيات خػػػػبلؿ تػػػػكفير بيئػػػػة تربكيػػػػة قائمػػػػة عمػػػػى أسػػػػاليب ك  مػػػػفالسػػػػيؿ اليائػػػػؿ مػػػػف المعمكمػػػػات 

فقػػػػد اسػػػػتكجب عمػػػػى المعمػػػػـ أف يػػػػتقف العديػػػػد مػػػػف أسػػػػاليب التػػػػدريس  لػػػػذلؾ ،كنمػػػػاذج تػػػػدريس حديثػػػػة
 (.7105 ،)عمرافالتي تكاكب التطكر كالتنكع في منيج العمكـ

مثػػؿ ميػػارة التػػدريس باألضػػداد   االتػػي ال بػػد لممعمػـ مػػف امتبلكيػػيس كثيػرة ىػػي ميػػارات التػػدر 
ذلؾ لتمكنو مف تطكيع المحتكل لمطمبة لتيسير عممية ك غيرىا؛ التدريس التعاكني ك التدريس التبادلي ك ك 

أك تنميػة الميػػارات  اكتسػابيـ لمخبػرات المختمفػػة سػكاء المتمثمػػة فػي نمػك المعرفػػة أك تغييػر اإلتجاىػػات
األدائية كتمكينيـ مف تعديؿ تصكراتيـ البديمة لممفاىيـ العممية كتنمية مفيـك الذات األكاديميػة لػدييـ 
كمف أىـ الميارات ىي ميارة التنفيذ كاستخداـ استراتيجيات كطرؽ التدريس المختمفة مثؿ اسػتراتيجية 

ستراتجية التعميـ التعاكني  ستراالبيت الدائرم كا   .(7101 )الدسكقي،كغيرىا تيجية التعمـ النشط كا 

طرؽ التػدريس المتبعػة فػي معظميػا تعتبػر طرقػان تقميديػةن إف تتنكع طرؽ التدريس الحديثة إال 
عمػػى المناقشػػة  كمػػا تقػػكـ (.2003تركػػز عمػػى المعمػػـ كتعتبػػره المصػػدر األكؿ لممعرفػػة )أبػػك زعػػركر، 

كالحقائؽ كالمفاىيـ المعمكمات حفظ مدرسي مف أجؿ الشفكية بشكؿ رئيسي كاستخداـ أسئمة الكتاب ال
 (. 0999 ،عبده)كالتركيز عمى النتائج المعرفية كذلؾ لغرض التقكيـ 
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كما أف الطرؽ التقميدية ال تيتـ بمساعدة الطمبة عمى فيػـ كاسػتيعاب الظػكاىر المحيطػة بيػـ 
فػػػي ظػػػؿ ك  (.7105 ،عمػػػراف)ا قػػػد يكلػػػد تصػػػكرات خاطئػػػة ليػػػذه الظػػػكاىر كالمفػػػاىيـ لػػػدل الطمبػػػة مػػػم

الكثير مف المشكبلت أىميػا قصػكره فػي مراعػاة  تغيرات العصر الحالي يكاجو التعميـ التقميدم منفردان 
الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف الطمبػػة كاالنفجػػار المعرفػػي اليائػػؿ كمػػا يترتػػب عميػػو مػػف تفػػرع فػػي التعمػػيـ، كقمػػة 

 . 2005)أعداد المعمميف المؤىميف تربكيا كالزيادة اليائمة في أعداد الطمبة )فرج، 

استراتيجيات تدريسية مناسبة لتعديؿ ك  أساليب إتباعكاف البد مف  مع ظيكر ىذه المشاكؿك 
سعت الفمسفات (. كما 7105 ،)عمراف التي قد تتشكؿ عند الطمبةالبديمة  كالمفاىيـ التصكرات
تساعد الطمبة عمى حؿ  جديدةن  تعميميةن  طرقان تحسيف عممية التعميـ مف خبلؿ تطكير  إلىالتربكية 

حيث جاءت  ،المشكبلت المعقدة، كبناء شخصية المتعمـ، كتككيف اتجاىات ايجابية نحك ذاتو
التكنكلكجيا في التعميـ حيث تعتبر الحؿ األنسب  األساليب التعميمية الحديثة لتؤكد عمى استخداـ

 (.   Huppert, Yaakobi & Lezarovvitz, 2011) لدعـ العممية التعميمية كتطكيرىا

جياتيػػػػا عمػػػػى النظريػػػػة البنائيػػػػة كتك  الحركػػػػات اإلصػػػػبلحية مبػػػػدئيان ك اريع تعتمػػػػد معظػػػػـ المشػػػػك 
سػاعد يممػا  ،أف يكػكف محػكر العمميػة التعميميػةك التي تنادم بأف يبنػي الطالػب معرفتػو بنفسػو الفكرية 

 (.Bentley, 1995) ف كتفعيؿ دكر الطالبفي تحسيف التعمـ بتغيير ممارسات المعممي

ىػك طريقػة لمتعمػيـ ك ا التعمػيـ باسػتخداـ التكنكلكجيػإف أىـ ما أكدت عميو النظريػة البنائيػة ىػك 
عػػػددة مػػػف صػػػكت، كصػػػكرة، باسػػػتخداـ آليػػػات االتصػػػاؿ الحديثػػػة مػػػف حاسػػػب كشػػػبكاتو ككسػػػائطو المت

ليػػات بحػػث، كمكتبػػات إلكتركنيػػة ككػػذلؾ بكابػػات اإلنترنػػت سػػكاء أكػػاف عػػف بعػػد أـ فػػي آرسػػكمات، ك ك 
الفصؿ الدراسي الميـ المقصكد ىك استخداـ التقنية بجميع أنكاعيا في إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ بأقؿ 

 (.2010المبلح، )أكبر فائدة ك جيد كأقصر كقت 

ىػػػك  ،ة التػػػي تكسػػػع حػػػدكد الػػػتعمـكمػػػف الجػػػدير بالػػػذكر أف مػػػف أىػػػـ المسػػػتحدثات التكنكلكجيػػػ
فغيػػر  ،حيػػث يمكػػف المػػتعمـ مػػف أف يػػتعمـ فػػي فصػػمو كفػػي منزلػػو كفػػي كػػؿ مكػػاف ،التعمػػيـ االلكتركنػػي

إلػى صػكرة التربيػة المعتمػدة  ،الصكرة الراسخة في األذىاف عف التعميـ االعتيادم الذم يتسـ بالجمكد
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العػرؽ كالمػكف كالجػنس كمػا ك عمى المركنة. حيث أتاح الفرصة لجميع األفراد لمتعمـ بػاختبلؼ المكػاف 
 (. 7107 ،انو كفر فرصان لذكم الحاجات الخاصة لمتعمـ أيضا )العكاكدة

كاسعة ككثيرة في مجاؿ الحاسب  ظيرت تقنياتعصرنا الحالي كمع التطكرات التي يشيدىا 
أنػػػكاع متعػػػددة كمتنكعػػػة مػػػف التطبيقػػػات التػػػي دخمػػػت مجػػػاالت التعمػػػيـ ظيػػػكر  إلػػػىاآللػػػي ممػػػا أدل 
 ،((virtualreality كالكاقػع اإلفتراضػي ،(virtuallearning) التعميـ اإلفتراضي: اإللكتركني منيا

 virtual)الفصػػػػكؿ اإلفتراضػػػػيةك  ،((Electronic Classesالصػػػػفكؼ اإللكتركنيػػػػة الذكيػػػػة ك 

classes)، المحاكػاة الحاسػكبية كComputer Simulation))،  المختبػرات اإلفتراضػيةك(virtual 

labs)،  مختبرات العمـك المحكسبة ك(based laboratory)   ،(2014)دار إبراىيـ. 

مع دمج التقنيات الحديثة في التػدريس ظيػرت المختبػرات اإلفتراضػية حيػث أصػبح بإمكػاف ك 
. كتقػػـك ىػػذه اخطكرتيػػا، أك كمفتيػػا كغيرىػػالطالػػب المػػركر بخبػػرات قػػد ال يسػػتطيع أف يتعمميػػا كاقعيػػا ل

التقنيػػة عمػػى المػػزج بػػيف الكاقػػع كالخيػػاؿ مػػف خػػبلؿ خمػػؽ بيئػػة صػػناعية تخيميػػة تمثػػؿ الكاقػػع الحقيقػػي 
 (.2012الحافظ كأميف، )كتمنح الفرد فرصة لمتفاعؿ معيا 

ضػية أكدت العديد مف الدراسات كالبحكث عمى الػدكر الكبيػر الػذم تمعبػو  المختبػرات االفتراك 
يصػػاليا لمطالػػب بيسػػر كسػػيكلة مػػف خػػبلؿ إتاحػػة الفرصػػة لػػو لتخيػػؿ  فػػي تبسػػيط المفػػاىيـ العمميػػة كا 

ديػة، كمػػا جعمػػت مػػف العديػد مػػف المفػػاىيـ التػي كػػاف مػػف الصػػعب عميػو تخيميػػا كاقعيػػا بػػالطرؽ اإلعتيا
 .(2009الشيرم، )نشطا في العممية التعميمية  فاعبلن  المتعمـ عنصران 

كتعتبػػر المفػػاىيـ العمميػػة أىػػـ نػػكاتج العمػػـ التػػي يػػتـ تنظػػيـ البنػػاء المعرفػػي بكاسػػطتيا، عمػػى 
أساس ضركرة تعمـ المفاىيـ بطريقة صحيحة، حيػث أصػبح ىػدؼ التربيػة الػرئيس، اكتسػاب التبلميػذ 

فػي ليذه المفاىيـ، كفي مختمؼ مراحؿ التعميـ، حيػث تعتبػر أسػاس العمػـ كالمعرفػة العمميػة التػي تفيػد 
 .(2007فيـ بنية العمـ بصكرة صحيحة كفي انتقاؿ أثر التعمـ )الغميظ، 
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تساعد المفاىيـ العممية الطبلب عمى الفيـ الصحيح لمظكاىر كاجتياز صعكبات التعمـ، كما 
األشػػياء، كتكضػػح العبلقػػات التػػي تػػربط بينيػػا، ممػػا يسػػيـ فػػي فيػػـ ك األحػػداث ك كسػػكء الفيػػـ لمظػػكاىر 
،  (.1998الرافعي، )كزيادة ميمو كاىتمامو لمتعمؽ فييا  الطالب لمادة العمـك

زيادة دكره في بناء المعرفػة ك إف الطرؽ التدريسية الحديثة تركز عمى الدكر اإليجابي لممتعمـ  
مػف عتبػر حيػث يلػدل الطالػب  ةمفيـك الذات األكاديميػتنمية ك مما يسيـ في زيادة ثقة الطالب بنفسو 

يعتبػػر حجػػر الزاكيػػة فػػي شخصػػية الطالػػب، إذ أف كظيفتػػو األساسػػية ىػػي  فيػػك أىػػـ المفػػاىيـ العمميػػة
متكيفا مع البيئػة التػي يعػيش فييػا، كجعمػو بيكيػة تميػزه  كامؿ كاتساؽ شخصيتو، ليككف فردان السعي لت

لػػػذلؾ يعػػد ىػػذا المكضػػػكع مػػف المكضػػػكعات الميمػػة، حيػػث إف التأكيػػػد عمػػى الجانػػػب . اآلخػػريفعػػف 
السميـ لو األثر الكبير في رؤية الذات، كيمكػف اسػتخداميا كإسػتراتيجية فػي اإليجابي لمذات كالتعامؿ 

 (. 2004قحطاف،) تعديؿ السمكؾ  بمعنى حدكث التعمـ

حتى يككف تعمـ الطمبة تعمما فعاالن يجب أف نركز عمػى األبعػاد األربعػة التػي أكردىػا تقريػر ك 
( حيػث يقػػرر "إننػػا نػتعمـ لنعػػرؼ، كنػػتعمـ لنفعػؿ، كنػػتعمـ لنتعػػايش مػػع 1996اليكنسػكك الصػػادر عػػاـ )

 .(2000زيتكف، )ذكاتنا" ك اآلخريف، كنتعمـ لنحقؽ أماؿ أنفسنا 

ال بد مف أف نبحث عف أىػـ الطػرؽ كاألسػاليب التػي كاف كلكي نرتقي بعقكلنا كعقكؿ أبنائنا 
التػدريس باسػتخداـ برنػامج  أثػراسػة لتقصػي عمميا فقد جػاءت ىػذه الدر ك تبني لنا أجياالن كاعدة بفكرىا 

(Crocodile Chemistry المحكسػػػػب فػػػػي تعػػػػديؿ المفػػػػاىيـ الكيمائيػػػػة البديمػػػػة كمفيػػػػـك الػػػػذات )
 .جنكب نابمس - ديرية التربية كالتعميـاألكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في م

 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا

مف كاقػع عمػؿ الباحثػة فػي التػدريس لمنيػاج العمػـك فقػد الحظػت أف ىنػاؾ عػدـ كضػكح فػي         
المحمػػكؿ كالمخمػػكط كالبركتػػكف ك الكاشػػؼ ك الميػػبط ك بعػػض المفػػاىيـ الكيميائيػػة، مثػػؿ مفيػػـك المصػػعد 

كغيرىػػا، كعػػدـ إقبػػاؿ مػػف الطمبػػة عمػػى تعمػػـ العمػػكـ، كعػػدـ ثقػػة الطػػبلب فػػي إجابػػاتيـ، إضػػافة إلػػى 
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عديػد مػػف المشػػاكؿ التػػي تحػػكؿ دكف التطبيػػؽ العممػػي فػي المختبػػر، أبرزىػػا عػػدـ تػػكافر مختبػػر معػػد ال
 .باألجيزة كاألدكات المطمكبة في المدرسة التي كانت تعمؿ فييا الباحثة

كبعػػػد إطػػػبلع الباحثػػػة عمػػػى العديػػػد مػػػف الدراسػػػات، كاألبحػػػاث التػػػي أجريػػػت حػػػكؿ اسػػػتخداـ 
داـ المختبػػرات اإلفتراضػػية فػػي تػػدريس العمػػكـ، كلكػػكف الباحثػػة الحاسػػكب فػػي تػػدريس العمػػكـ، كاسػػتخ

تعمؿ مدرسة لمادة العمكـ في المدارس الحككميػة، فقػد بػدل كاضػحان تػدني تحصػيؿ الطمبػة فػي مػادة 
، ( لعػاـ TIMMSكىذا ما أكدتػو نتػائج تحصػيؿ الطمبػة فػي العمػـك كالرياضػيات فػي اختبػار ) العمـك

كالتػػي قػػد تكػػكف نابعػػة مػػف أنمػػاط التػػدريس التقميديػػة التػػي يتبعيػػا المعممػػكف )دار إبػػراىيـ،  ،((2011
(2014. 

 الرياضػيات فػي الثقػة يبػدأ الطالػببػأف  7105 ( لعػاـTIMMS)ككما أفػادت نتػائج اختبػار
ت النتػػائج أف أفػػاد حيػػث ،الثػػامف الصػػؼ فػػي يتآكػػؿ الشػػعكر ىػػذا كلكػػف الرابػػع، الصػػؼ فػػي كالعمػػكـ
 البمػػػدافالختبػػػار انتػػػائج  مكنػػػتكمػػػا  ،المكاضػػػيع تمػػػؾ مػػػف كاثقػػػيف غيػػػر الطمبػػػة مػػػف% 31 حػػػكالي

المسؤكلكف نتػائج  استخدـ كقد. التعميمية السياسة في األدلة عمى قائمة اتتغيير  إجراء مف المشاركة
 كتحديػد كالفػرص، المػكارد فػيت الثغػرا كتحديػد عالمي، سياؽ في التعميـ نظـ فعالية ختبار لرصداال

 (.Mass, 2016) الجديدة المبادرات أثر كقياس الضعؼ، مجاالت

التقنيات التكنكلكجية الحديثة في األبحاث عمى أىمية دمج ك العديد مف الدراسات أكدت كما 
يجػػاد المختبػػرات اإلفتراضػػية، كمػػا ليػػا مػػف أىميػػة كبيػػرة  دراسػػة كػػؿ مػػف مػػارتينز مثػػؿ ،مػػادة العمػػكـ كا 

Martinez, 2003))( كالشػػيرم2006، البيػػاتي ،) كدار ابػػراىيـ  ،(7103كالحػػكراني ) ،((2009
مف ىنػا تسػعى ىػذه الدراسػة إلػى استقصػاء أثػر التػدريس باسػتخداـ برنػامج  ،( كغيرىا الكثير7103)

Crocodile Chemistry"  المحكسػػػب فػػػي تعػػػديؿ المفػػػاىيـ الكيميائيػػػة البديمػػػة كمفيػػػـك الػػػذات "
 جنكب نابمس. -عميا في مديرية التربية كالتعميـة الاألكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسي

 :عف السؤاؿ الرئيس اآلتي اإلجابةيمكف تحديد مشكمة الدراسة مف خبلؿ ك 
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( المحكسػػب فػػي تعػػديؿ المفػػاىيـ الكيميائيػػة Crocodile Chemistryمػػا أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج )"
جنكب -العميا في مديرية التربية كالتعميـالبديمة كمفيكـ الذات األكاديمية لدل طمبة الرحمة األساسية 

 . ؟"نابمس

 كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

ت مجمػػػػػكعتي الدراسػػػػػة )التجريبيػػػػػة، ىػػػػػؿ يكجػػػػػد فػػػػػرؽ بػػػػػيف المتكسػػػػػطيف الحسػػػػػابييف لعبلمػػػػػا -0
)اإلعتياديػة، اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة يعزل لمتغير طريقػة التػدريس  فيالضابطة( ك 

 ؟البرنامج المحكسب(

مجمػػػػػكعتي الدراسػػػػػة )التجريبيػػػػػة،  لعبلمػػػػػاتىػػػػػؿ يكجػػػػػد فػػػػػرؽ بػػػػػيف المتكسػػػػػطيف الحسػػػػػابييف  -7
مقياس الكشػؼ عػف مفيػـك الػذات األكاديميػة يعػزل لمتغيػر  في استجاباتيـ عمىالضابطة( ك 

 ؟ )اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(طريقة التدريس 

مفيػـك ك درجة تعديؿ المفػاىيـ الكيميائيػة البديمػة  دالة إحصائيان بيف ارتباطيوىؿ يكجد عبلقة  -1
 ؟الذات األكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسية العميا

 :فرضيات الدراسة

 عبلمػات متكسػطي بػيف( α=  0.05عنػد مسػتكل الداللػة ) إحصػائيةال يكجد فرؽ ذك داللػة  -0
في اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة يعزل لمتغير  (كالضابطة ،التجريبية)الدراسة مجمكعتي

 .طريقة التدريس )اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(

 عبلمػػات متكسػػطي بػػيف( α= 0.05)عنػػد مسػػتكل الداللػػة  إحصػػائيةال يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة  -7
لكشػؼ عػف مفيػـك مقيػاس ا اسػتجاباتيـ عمػى فػي (كالضػابطة ،التجريبيػة)مجمكعتي الدراسػة 
 .يعزل لمتغير طريقة التدريس )اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(الذات األكاديمية 

بػيف درجػة تعػديؿ المفػاىيـ الكيميائيػة البديمػة كمفيػـك  كجد عبلقة إرتباطيػة دالػة إحصػائيان ال ي -1
 الذات األكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسية العميا. 
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 :أىداف الدراسة

 تحقيؽ األىداؼ  اآلتية:  إلىتسعى ىذه الدراسة 

" المحكسػب فػي تعػديؿ المفػاىيـ  Crocodile Chemistry أثػر اسػتخداـ برنػامج " فحػص -0
 .الكيميائية البديمة لدل طمبة المرحمة األساسية العميا كمقارنتيا بالطريقة االعتيادية

" المحكسػػػب فػػػي مفيػػػـك الػػػذات Crocodile Chemistryأثػػػر اسػػػتخداـ برنػػػامج " فحػػػص -7
 األكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسية العميا كمقارنتيا بالطريقة االعتيادية. 

دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف درجػػػة تعػػػديؿ المفػػػاىيـ الكيميائيػػػة  إرتباطيػػػةحػػػكؿ كجػػػدكد عبلقػػػة  فحػػػص -1
 .مفيـك الذات األكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسية العمياك البديمة 

 :سةأىمية الدرا

تظيػػر أىميػػة الدراسػػة مػػف خػػبلؿ النتػػائج التػػي يمكػػف الكصػػكؿ إلييػػا كالتػػي قػػد تفيػػد أطػػراؼ 
 :عمميةك العممية التربكية، حيث ليا أىميتاف نظرية 

مف خبلؿ نتائج ىذه  تكمف األىمية النظرية لمدراسة في ما يمكف أف تضيفو لؤلدب النظرم
 Crocodile برنامج" كىكىذه الدراسة بأنيا تناكلت برنامجان بعينو  حيث تمتاز، الدراسة

Chemistryعمى فئة معينة مف الطمبة كىي ك لتدرس دكره كفاعميتو مف عدة محاكر   ،" المحكسب
الستقصاء أىـ العكامؿ التي يمكف ليا أف كجاءت ىذه الدراسة  ،طمبة المرحمة األساسية العميا

بغية تحسيف مستكاىـ  التي تنمي مفيكـ الذات لدييـك تحسف مف فيـ الطمبة لممفاىيـ العميمة 
المحكسب  Crocodile Chemistry"كما تسيـ ىذه الدراسة في تبياف أىمية برنامج ". األكاديمي

النظرية  تتكافؽ مع ما تدعك إليوعمى المختبرات االفتراضية التي  في تدريس العمكـ ككنو تطبيقان 
ليا دكر كبير في تعديؿ المفاىيـ الكيميائية البديمة كمفيـك الذات لدل طمبة المرحمة  البنائية كالتي

 .جنكب نابمس -األساسية العميا في المدارس الحككمية في مديرية التربية كالتعميـ
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التػي قػد تتمثؿ في النتائج التػي قػد تنػتج عػف ىػذه الدراسػة ية عممية كما أف ليذه الدراسة أىم
منيػػا فػػي المؤسسػػات التعميميػػة حيػػث تسػػاعد كزارة التربيػػة تفيػػد معممػػي العمػػـك كمػػا يمكػػف أف يسػػتفاد 

تسيـ فػي حػؿ الكثيػر مػف المشػكبلت التػي تكاجػو قد كالتعميـ في إعداد البرامج التعميمية المحكسبة، ك 
 .كالمشرفيف التربكييف تفيد نتائج ىذه الدراسة الباحثيفة اإلعتيادية، كما التعميـ بالطريق

 :حدود الدراسة

 :فيما يمي الدراسة حدكدتمثمت  

 -مديرية تعميـ جنكب نابمس  - حكارة-عمر بف الخطاب األساسية لمبنيف مدرسة : الحدكد المكانية
 .في الضفة الغربية

 . 2016/2017مف العاـ الثانيالفصؿ الدراسي : لحدكد الزمانيةا

 .األساسي سابعالصؼ ال بلبط: الحدكد البشرية

 .األساسي لسابعالمصؼ  عمكـ العامةال( مف كتاب المركبات الكيميائيةكحدة ): الحدكد األكاديمية

 :محددات الدراسة

 :قد تتأثر نتائج الدراسة بما يمي

 النفسية المؤثرة عمييـ.طريقة إجابة الطمبة عمى أدكات الدراسة كالعكامؿ  -0

 .لمتعمـ بالطريقة اإلعتيادية مبةتحيز الط -7

 .درجة نجاح الباحث في بناء األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة -1

 .ناثدكف اإل لذككراقتصار الدراسة عمى ا -3
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 :اإلجرائيةت الدراسة وتعريفاتيا مصطمحا

 : ريقة اإلعتياديةالط

 .بأنيا الطريقة التي اعتاد المعمـ أف يستخدميا في تدريسو جرائياإ كتعرؼ

 :" Crocodile Chemistry " برنامج

التي تحػاكي المختبػرات الحقيقيػة ككأنػؾ تقػـك بالتجربػة ىك أحد برامج المختبرات االفتراضية 
األجيػزة ك األكانػي الزجاجيػة، ك كىك يحتكم عمى عدد مػف المػكاد الكيميائيػة المفيرسػة،  ،داخؿ المختبر

الككاشػؼ، بحيػث يمكػف لمطالػب سػحب المػكاد الكيميائيػة كالػتحكـ ك المقاييس، كالمجسات، ك المتنكعة، 
بػػع تكمػػا يمكنػػؾ ت ،ربػػة كالتعػػرؼ عمػػى تفاصػػيؿ المعادلػػةالتج إجػػراءفػػي تركيزىػػا، ككمياتيػػا كمػػف ثػػـ 

التفػػاعبلت  يمكػػف االسػػتعانة بكسػػائؿ العػػرض المختمفػػة لتحميػػؿ نتػػائجحيػػث  ،التفاعػػؿ مػػف حػػيف آلخػػر
 ،الكليػػدم) آمنػػوك تفػػاعبلت فػػي بيئػػة جذابػػة  إجػػراء إلػػىالكيميائيػػة بصػػكرة رقميػػة كبصػػرية ممػػا يػػؤدم 

7107). 

 :المفاىيم البديمة

كمعػارؼ كأفكػار فػي بنيػة الطالػب المعرفيػة عػف بعػض  مفػاىيـ بأنيػا(2000) كعرفيػا عبػده 
ال تمكنػػو مػػف الشػػرح ك المفػػاىيـ كالظػػكاىر الطبيعيػػة كالتػػي ال تتفػػؽ مػػع التفسػػيرات العمميػػة الصػػحيحة 

 .كاستقصاء الظاىرة العممية بطريقة مقبكلة "

 األساسػػي فػػيالسػػابع  الصػػؼ طػػبلب متمكيػػاي بديمػػةبأنيػػا تفسػػيرات كمفػػاىيـ  إجرائيػػان كتعػػرؼ 
 .تتعارض مع كجية النظر العممية الصحيحة " الكيميائية المركبات"في كحدة  العمكـ كتاب

 :مفيوم الذات األكاديمية

( بأنيا "الرؤية التػي ينظػر فييػا المػتعمـ إلػى نفسػو مػف حيػث قدرتػو (2008كعرفيا الريمكني 
دراكػو ألبعػاد القػكة لديػو، كقدرتػو كاديمية، كالرؤية المستقبمية لوعمى التحصيؿ، كأداء الكاجبات األ ، كا 
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عمى تحمؿ مسؤكلياتو الصفية بالمقارنة مػع اآلخػريف مػف طػبلب صػفو الػذيف لػدييـ القػدرة عمػى أداء 
 .الميمات نفسيا"

بأنيا "مػزيج مػف معتقػدات الطػبلب كأفكػارىـ نحػك  (Freeman, 2008) كما عرفيا فريماف 
 .مياراتيـ التعميمية كأدائيـ األكاديمي"

فػػي ىػذه الدراسػػة بأنػػػو الدرجػػػة الكميػػػة التػػػػي يحصػػػؿ  إجرائيػػان  ةيعػرؼ مفيػػـك الػػذات األكاديميػك 
 .المستخدـ في ىذه الدراسة ةعمييػا المبحكث عمى مقياس مفيـك الذات األكاديمي

 المرحمة األساسية العميا:

الصفكؼ األساسية العميا طمبة كتعرؼ المرحمة األساسية العميا إجرائيان في ىذه الدراسة بأنيا 
الصػػؼ الخػػامس حتػػى الصػػؼ العاشػػر( كالتػػي تتضػػمف طػػبلب الصػػؼ السػػابع األساسػػي الػػذيف مػػف )

 تتمحكر حكليـ الدراسة الحالية.
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقةو اإلطار النظري 

 اإلطار النظري  -

 الدراسات السابقة -
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 :اإلطار النظري

ة كىػػي: نظريػػات الػػتعمـ، الحاسػػكب فػػي طػػار النظػػرم عمػػى خمسػػة محػػاكر رئيسػػكيحتػػكم اإل 
 .مفيـك الذات األكاديميةك التعميـ، المختبرات اإلفتراضية، المفاىيـ البديمة، 

 :نظريات التعمم :المحور األول

: تعميمية المحكسبة في التدريس مثػؿأىمية استخداـ البرامج ال إلىأشارت النظريات التربكية 
 في تطكير عمميتي التعميـ كالتعمـ. اة كغيرىا، لما ليا مف أثر كبيربرامج المحاك

كانػػت تقػػـك حيػػث فقػػد كػػاف لمنظريػػة السػػمككية أثػػرا فػػي مجػػاؿ تكنكلكجيػػا االتصػػاؿ التعميمػػي،  
كتعزيػػز المػػتعمـ بعػػد كػػؿ اسػػتجابة ك الحصػػكؿ عمػػى  كاالسػػتجابةعمػػى مبػػدأ الػػتعمـ مػػف خػػبلؿ المثيػػر 

التعمػػيـ كالػتعمـ المبػرمج عنػد سػكنر أثػػرا كبيػرا فػي تطػكير التػػدريس  ألدكات. كقػد كػاف التغذيػة الراجعػة
الحاسػػػب بعػػػد ظيػػػكر  إمكانػػػاتفػػػي اسػػػتغبلؿ  قػػػد سػػػاعدت ىػػػذه األفكػػػارالمعتمػػػد عمػػػى التكنكلكجيػػػا، ك 
ظيػكر بػرامج تعميميػػة قائمػة عمػى فكػرة التعمػػيـ  إلػى االنتشػػارا كأدل ىػذ ،الحاسػب الشخصػي كانتشػاره
 .(2010 دار صالح، ) المبرمج التي طكرىا سكنر

فقػد ركػزت عمػى العمميػات التػي تحػدث داخػؿ عقػؿ المػتعمـ كأف الػتعمـ  اإلدراكيػةأما المدرسة 
عبػكد، السػمكؾ ) اإلدراؾ كتغييػر إلػىؤدم ىك نتيجة لمجمكعة مف العمميات العقمية  المتعاقبة التػي تػ

. فقد اعتمدت عمى مبدأ التعمـ مف خبلؿ معالجة المتعمـ لممعمكمات مف خبلؿ ثبلثػة مراحػؿ (2007
المعمكمػػػات كاسػػػتقباليا مػػػف خػػػبلؿ الحػػػكاس الخمسػػػة ثػػػـ تػػػأتي مرحمػػػة معالجػػػة ىػػػذه  إدخػػػاؿحيػػػث يػػػتـ 

لتخزينيػػػا  الػػػذاكرة الدائمػػػة إلػػػىالمعمكمػػػات فػػػي الػػػذاكرة المؤقتػػػة، كمػػػف ثػػػـ يػػػتـ نقػػػؿ ىػػػذه المعمكمػػػات 
عمػى أف معالجػة الحاسػكب لممعمكمػات شػبيية بطريقػة  فاإلدراكيػك  أكػد. كقػد كاستعادتيا كقػت الحاجػة

 .(2009 شقكر، )لممعمكمات  اإلنسافمعالجة 
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فقػػد أكػػدت عمػػى الػػدكر االيجػػابي كالنشػػط لممػػتعمـ فػػي  (البنائيػػة)أمػػا النظريػػة التربكيػػة الحديثػػة 
 عػػػف الحقيقػػػة، كأف يكػػػكف المعمػػػـ ميسػػػرا ان عمميػػػة الػػػتعمـ، كأف يتحمػػػؿ المػػػتعمـ مسػػػؤكلية تعممػػػو، باحثػػػ

 (.7107 ،)األغا مكجيا في العممية التعميميةك 

كتككينيا لدل بناء المعرفة ل النظريات التي أكلت اىتماما كبيران  أىـمف  كتعد النظرية البنائية
النماذج التعميمية التي يمكف استخداميا في التعميـ الصفي مف ك فقدمت العديد مف األساليب  ،المتعمـ

ستراتيجية دكرة التعمـ كغيرىا ،أجؿ بناء المعرفة لدل المتعمميف مف ىنا  ،مثؿ نمكذج التعمـ البنائي كا 
القكانيف كالنظريات  كمػف الجػدير ك بادئ كاف البد مف أف نركز عمى أساسيات المعرفة كالمفاىيـ كالم

نما ىػي مترابطػة يتصػؿ بعضػيا بػبعض اتصػاالن كثيقػان ك بالذكر أف مادة العمكـ ليست جامدة  مفككة كا 
النظريػػػات ك فػػػالقكانيف  ،كالمبنػػػات األساسػػػية ليػػػذا البنيػػػاف ىػػػي المفػػػاىيـ ،لتشػػػكؿ بنيانػػػان معرفيػػػان متكػػػامبلن 

  .(7110 ،أبك ممكحك  ،)عفانة فيمياك تككينيا  المبادئ كميا تعتمد عمى المفاىيـ فيك 

التػػي  البنػػائي، كالمنظػػكر بياجيػػو عمػػى نظريػػة الحديثػػة التػػدريس طرائػػؽالعديػػد مػػف  بينيػػت كلقػػد
المفػاىيـ  إكسػابيـ عمػى كتسػاعد ،الطمبػة مف عمى كثير صعبة تبدك التي المفاىيـ تدريس إلى تيدؼ
مػف  تعّمميػا الطمبػة عمػى يصػعب قػد كالتػي التفكير المجرد، عمى قدرة استيعابيا يتطمب التي المحددة
 التدريس عممية كتنظيـ تخطيط المعّمميف تسيؿ عمى أنيا عف فضبلن  ،األخرل التدريس طرائؽ خبلؿ

 .(7110 ،الشنطاكم كالعبيدم)

إف تعدد الكسػائؿ التعميميػة المسػتخدمة فػي المكقػؼ التعميمػي مػف كجيػة نظػر البنائيػة تعتبػر 
 .(2010  دار صالح،)حجر األساس في تحقيؽ التعمـ الفعاؿ 

الكسائؿ المحيطة بنا كالتي قد تسيـ في تحسػيف التعمػيـ ستخداـ الالنظرية البنائية  دعتكقد 
الفرصة لممتعممػيف الكتسػاب  إلتاحةالتدريس اإللكتركني كذلؾ ك التكنكلكجيا  كمف ضمف ىذه الكسائؿ

 (.1996، األنصارم)تحقيؽ التعمـ الذاتي ك معرفتيـ الخاصة كبنائيا بأنفسيـ 

( أف مػنيج العمػكـ مػف أىػـ المنػاىج العمميػة كذلػؾ الحتكائػو عمػى (2005كما ذكػر اليكيػدم 
كاف أىػـ أىػداؼ تػدريس العمػـك ىػك النجػاح  .عدد كبير مف المفاىيـ العمميػة المرتبطػة بحيػاة الطػبلب
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كلتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ أكػػد التربكيػػكف عمػػى أىميػػة اسػػتخداـ طػػرؽ  .التبلميػػذ ىػػذه المفػػاىيـ إكسػػابفػػي 
تدريس تسػمح لممػتعمـ بمعرفػة خصػائص األشػياء كمحاكلػة التمييػز بينيػا كتفسػيرىا فػي ضػكء معرفتػو 

رابطػة عػف المفػاىيـ التػي يتعمميػا ممػا يسػاعده السابقة عنيا مما يساعد المتعمـ عمى تككيف صكر مت
 .عمى االحتفاظ بيا عمى المدل البعيد

( أف مػػػكاد العمػػػـك مػػػف أكثػػػر المػػػكاد الدراسػػػية ارتباطػػػا 2010كقػػػد ذكػػػر جػػػكىر كعبػػػد السػػػبلـ )
بالتقنيػػػات الحديثػػػة سػػػكاء أكػػػاف ىػػػذا االرتبػػػاط ارتباطػػػا معرفيػػػا أك مػػػف خػػػبلؿ دمػػػج التقنيػػػات فػػػي تعمػػػـ 

عػػػدد كبيػػػر مػػػف  أكػػػدتحقيػػػؽ تعممػػػا ذا معنػػػى، كمػػػا  إلػػػىالتبلميػػػذ كنمػػػكىـ نمػػػكا عمميػػػا متكػػػامبل يػػػؤدم 
.التربكييف عمى أىمية دمج تقنية المع  مكمات كاالتصاالت في تدريس العمـك

ف طػػػرؽ التػػػدريس  التقميديػػػة تقػػػـك عمػػػى الحفػػػظ كاالسػػػتظيار فػػػاف ذلػػػؾ يجعػػػؿ ىػػػذه أل كنظػػػران 
 (.2010ناصر، )المفاىيـ عرضة لمنسياف كالفيـ الخاطئ 

يػػة قػػد نجػػـ كقػػد بينػػت الدراسػػات فػػي المجػػاؿ التربػػكم أف التػػدريس باسػػتخداـ الطػػرؽ االعتياد
ات بديمػة كعػدـ قػدرتيا عمػى تصػحيح غير صحيح بمعنى تككيف تصػكر  دراكان ا  ك فيـ عنيا ضعفا في ال

في طػرؽ  بالغان  لذلؾ أكلى المختصكف في المجاؿ التربكم اىتمامان  .ىذه المفاىيـ البديمة عند التبلميذ
كأسػػاليب التػػدريس الحديثػػة التػػي مػػف شػػأنيا أف تسػػاعد الطمبػػة عمػػى تعمػػـ المفػػاىيـ بصػػكرة صػػحيحة 

 .(1999 عف معالجة المفاىيـ البديمة )العمكاني،  فضبلن 

 :الحاسوب في التعميم :المحور الثاني

إف اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي التعمػػيـ يعمػػؿ عمػػى تحكيػػؿ بيئػػة الػػتعمـ مػػف التمركػػز حػػكؿ المعمػػـ 
 . ( 2008الحافظ،)بيئة التعمـ المتمركزة حكؿ المتعمـ  إلى

ثقة الطالب بنفسو، كما أف التعمـ باستخداـ الحاسكب يتمتع بمزايا عديدة أىميا انو يزيد مف 
لمذات، كيساعد عمى اختفاء عنصر الخكؼ كالخجؿ مف نفس المتعمـ، كيمكف  يجابيان إكينمي مفيكما 

تقاف التعمـ   .(2009الشناؽ كبني دكمي، )الحاسكب المتعمـ مف التقكيـ الذاتي كا 
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مػف  المتأخريف دراسػيان ( أف التعمـ بمساعدة الحاسكب يمكف التبلميذ 2000الحيمة )كما ذكر  
بنفسػػػو كيزيػػػد مػػػف  تصػػػحيح أخطػػػائيـ دكف الشػػػعكر بالخجػػػؿ مػػػف زمبلئيػػػـ، كىػػػذا يعػػػزز ثقػػػة الطالػػػب

 دافعيتو لمتعمـ.

 :التعمميةة/ات الحاسوب في العممية التعميمياستخدام

لمدراسػػة  يسػتخدـ بكصػػفو مكضػػكعان  أنػػو :كجػو منيػػايسػتخدـ الحاسػػكب فػػي التعمػيـ بػػأكثر مػػف 
حيث يسػاعد أعضػاء  ،كصفو أداة في العممية التعميميةيستخدـ بك  ،ىذا ما يعرؼ بالثقافة الحاسكبيةك 

( فػي القيػاـ Wordالتػدريس مػف خػبلؿ مػا يتضػمنو مػف بػرامج مختمفػة مثػؿ معػالج النصػكص ) ىيئة
اة مسػػػػاعدة فػػػػي اإلدارة كيسػػػػتخدـ الحاسػػػػكب كػػػػأد بػػػػالكثير مػػػػف الميمػػػػات كطباعػػػػة التقػػػػارير كغيرىػػػػا،

كتحسيف ساب التبلميذ ميارات التفكير العممي تيستخدـ بكصفو مادة تعميمية تسيـ في اكك  ،التعميمية
مػػف خػػبلؿ  مسػػاعدا فػػي التعمػػيـ يسػػتخدـ بكصػػفو عػػامبلن إضػػافة إلػػى أنػػو  ،المسػػتكل العػػاـ  لتحصػػيميـ

تقديـ دركس محكسبة، عف طريؽ استخداـ البرامج التعميمية المحكسبة، كليذه البرامج أشكاال مختمفة 
بػرامج ك بػرامج حػؿ المشػكبلت ك الممارسة كبػرامج المعػب كبػرامج التعمػيـ الفػردم ك برامج التمريف  :منيا

 (.2010المحاكاة )دار صالح، 

 :في التعميم أسباب اإلقبال عمى استخدام الحاسوب

ب نظران لمثكرة المعرفّية الكبيرة الحاصمة في عصرنا ىذا فإنو كاف ال بّد مف اسػتخداـ الحاسػك  
الفكائػػد الكبيػػرة التػػي يجنييػػا الفػػرد مػػف اسػػتخدامو بشػػكؿ أكبػػر كخاصػػة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ كذلػػؾ بسػػبب 

زيػػادة نكعّيػػة التعمػػيـ المقػػّدـ لمطػػبلب ككسػػر ركتػػيف التعمػػيـ اليػػكمي المعتمػػد عمػػى كالمتمثمػػة فػػي  ،ليػػا
طريقة التمقيف؛ فشّكؿ الحاسكب أداة رائعة لطرفي العممّية التعميمّية عمى حػد  سػكاء مػف أجػؿ ممارسػة 

ب عمػى يترتّػمػا ك . خبلؿ البرامج المحكسبة المختمفػةالعممّية التعميمّية بجكدة كمتعة ككفاءة عالية مف 
 .(7100 ،)شريـ استخدامو زيادة التحصيؿ األكاديمي كالمعرفي لدل الطبلب
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 :مزايا استخدام الحاسوب في التعميم

اإلثارة كالتشكيؽ الذم يمنحو ، ميا الحاسكب لمعممية التعميمّيةمف المزايا كالفكائد التي يقدّ  
ينمي ك  عميميةكيحببيـ بالمادة التلمطبلب، فالحاسكب يحفز الطمبة عمى التعمـ دكف ممؿ كتذمر، 

يسيؿ عمى الطبلب االستيعاب كالتعمـ، ك  ،ساعد في تحقيؽ األىداؼ التعميميةي. كما ميارات الطمبة
ذاك   ،)عمايرة يعّزز مف سرعة العممية التعميمية كيزيد كفاءتيا تـ استخدامو في الشرح كاإللقاء ا 

7105 .) 

 :المختبرات اإلفتراضية :المحور الثالث

كـ، مػػفػي الكقػت الحػالي تػػـ دمػج التقنيػة الحديثػػة فػي مجػاؿ طػرؽ التػػدريس، كخاصػة مػادة الع
فنتج عف ىذا الدمج ما يسمى بالمعمؿ االفتراضي،  فالمعامؿ االفتراضية تستطيع أف تحػاكي الكاقػع 
 الحقيقػػي لممعامػػؿ التقميديػػة كتمتػػاز عنيػػا بإمكانيػػة اسػػتخداميا فػػي أم زمػػاف كأم مكػػاف كبأقػػؿ تكمفػػة

 (. 2013القرشي،)مف المعامؿ التقميدية  كأكثر أمانان 

( المعمػػؿ االفتراضػي بأنػػو: بيئػة تعمػػيـ كتعمػـ افتراضػػية تسػتيدؼ تنميػػة 2005عػرؼ زيتػكف )
ميارات العمؿ المختبرم لدل التبلميذ كتقع ىذه البيئة عمى أحد المكاقع فػي شػبكة االنترنػت كيحتػكم 

المتعمقػػة باألنشػػطة  (األدكات)د مػػف الػػركابط أك األيقكنػػات ىػػذا المكقػػع عػػادة صػػفحة رئيسػػية كليػػا عػػد
 .المختبرية كانجازاتيا كتقكيميا

ىك القمب النابض في تدريس العمـك في المراحؿ التعميمية  المختبر( أف (2002زيتكف  ذكر
 . العمؿ المخبرمك ـ يصحب بالتجريب حيث أف العمـ ال يصبح عمما ما ل .المختمفة

 إلػػػى( أف المختبػػػر يسػػػاعد فػػػي تحكيػػػؿ المفػػػاىيـ المجػػػردة 2005طػػػاب )حشػػػاىيف ك  بػػػيفكمػػا 
فػي فيػـ التبلميػذ  األسػاسمفاىيـ محسكسة عند الطمبة، كيكفر خبرات حسية متعددة كمتنكعة تشػكؿ 

أمػد بعيػد  إلػىلمكثير مف المفاىيـ كالحقائؽ، كيسيـ أيضا في رسكخ المعمكمات التي يتعمميا الطالػب 
 .ي يتعمميا نظريامقارنو بالمعمكمات الت
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 ،دكرىػا فػي عمميػة التػػدريسك اضػػية أىميػة المختبػرات االفتر  إلػىالعديػد مػف الدراسػػات  أشػارت
اسػػتخداـ المختبػػرات االفتراضػػية يسػػاعد فػػي أف  (Martinez, 2003) مػػارتينزدراسػػة  بينػػتحيػػث 

، أك خطيػرة، مكمفػة ماديػان التجػارب  كػكف معالجة كـ ىائؿ مف المشػكبلت التػي تكاجػو تػدريس العمػـك 
 .كقت طكيؿ النجازىا إلىأك معقدة تحتاج 

أف التعمـ  (Kirchner & Huisman, 1998) كىكسماف كيرشنردراسة  كأظيرت
مي مميارات التفكير العك باستخداـ المختبرات االفتراضية يساعد التبلميذ عمى اكتساب عمميات العمـ 

 .التركيب، كالتقكيـك كأىميا الميارات العقمية العميا مثؿ التحميؿ، 

أف استخداـ المختبرات االفتراضية تقضي عمى مشاكؿ  ،(2006البياتي ) بينت دراسةكما 
األجيزة المختبرية، كذلؾ القضاء عمى مشكمة كثرة عدد ك عديدة مثؿ مشكمة عدـ كجكد األدكات 
 الطبلب كتزاحميـ أثناء القياـ بالتجربة.

المختبػػػػرات االفتراضػػػػية بػػػػديبل ممتػػػػازان لممختبػػػػرات أف اسػػػػتخداـ  ،(7119كأضػػػػاؼ الشػػػػيرم )
التقميدية كذلػؾ ألنيػا تمكػف الطالػب مػف تصػكر المفػاىيـ التػي يصػعب عميػو تخيميػا كاقعيػا، كمػا أنيػا 

 .ممارسةالتجعؿ مف المتعمـ عنصرا نشطا فاعبل في مناخ عممي يسمح لو ب

 كميبػػز شػػركة كركككدايػػؿ ، المعمػػؿ االفتراضػػي المنػػتج مػػفاليامػػة كمػػف المعامػػؿ االفتراضػػية
(Crocodile Clips)  البريطانية كىػي شػركة عالميػة رائػدة فػي مجػاؿ البرمجيػات التعميميػة تأسسػت

طانيػػػة  ككػػػذلؾ مػػػف المػػػدارس البري%70) )ىػػػذه التقنيػػػات مسػػػتخدمة فػػػي أكثػػػر مػػػف، ك 1994عػػػاـ 
 (.7103 ،)الحكرانيدكلة في العالـ   60 مستخدمة في أكثر مف

الرياضػيات كالتكنكلكجيػا، ك الفيزيػاء ك قامت ىذه الشركة بإنتػاج معامػؿ افتراضػية لمكيميػاء  كقد
قكيػػة، تمتػػاز بالمركنػػة كالسػػيكلة فػػي االسػػتخداـ، تسػػتخدـ لتنفيػػذ  (Software)كىػػي بػػرامج كمبيػػكتر 

ائيػػػػػة التكنكلكجيػػػػػا لممراحػػػػؿ الدراسػػػػػية المختمفػػػػة )االبتدك التجػػػػارب العمميػػػػػة لمػػػػكاد العمػػػػػـك كالرياضػػػػيات 
كتػػكفر الشػػركة مػػف خػػبلؿ مكقعيػػا عمػػى شػػبكة االنترنػػت إمكانيػػة  (.كالمتكسػػطة كالثانكيػػة كمػػا بعػػدىا



09 

-en/Arabic/http://www.crocodile) سحب نسخة تجريبية مف البرنامج كمكقع ىػذه الشػركة ىػك

clips.com) 

 " المحكسبCrocodile Chemistry" برنامج

تقػػـك ىػػذه الدراسػػة عمػػى اسػػتخداـ أحػػد منتجػػات شػػركة كركككدايػػؿ كىػػك كركككدايػػؿ الكيميػػاء    
(Crocodile Chemistry)  يتػػيح المختبػػر  الػػذمأحػػد بػػرامج المختبػػرات االفتراضػػية  يػػث يعتبػػرح

حتػػكم عمػػى عػػدد مػػف حيػػث ي أمػػافك التفػػاعبلت الكيميائيػػة بسػػيكلة ك التجػػارب  إجػػراءالتخيمػػي لمكيميػػاء 
المقػػػػػاييس، كالمجسػػػػػػات، ك األجيػػػػػزة المتنكعػػػػػة، ك األكانػػػػػي الزجاجيػػػػػة، ك المػػػػػكاد الكيميائيػػػػػة المفيرسػػػػػة، 

الككاشػػؼ، بحيػػث يمكػػف لمطالػػب سػػحب المػػكاد الكيميائيػػة كالػػتحكـ فػػي تركيزىػػا، ككمياتيػػا كمػػف ثػػـ ك 
. كػذلؾ يمكنػؾ إضػافة حيث ترل محاكاة دقيقة لتجربتؾ عمى الشاشة عنػد خمػط المػكادربة إجراء التج

كمػػػػا يمكػػػػف  .كالتعػػػػرؼ عمػػػػى تفاصػػػػيؿ المعادلػػػػة الرسػػػػكمات البيانيػػػػة ثبلثيػػػػة األبعػػػػاد لتحميػػػػؿ النتػػػػائج
االسػػتعانة بكسػػائؿ العػػرض المختمفػػة لتحميػػؿ نتػػائج التفػػاعبلت الكيميائيػػة بصػػكرة رقميػػة كبصػػرية ممػػا 

 .(7103 ،الحكراني) آمنوك إجراء تفاعبلت في بيئة جذابة  إلىيؤدم 

 :أىمية البيئات اإلفتراضية

أىميػػػة الكاقػػػع االفتراضػػػي كأسػػػاس لتحػػػديث المحاكػػػاة فػػػي التعمػػػيـ  عمػػػى (7118 ،أكػػػد )خالػػػد
معمكمػات ثبلثيػة  مف خبلؿ جعؿ العممية التعميمية أكثر فاعمية مف خبلؿ تصميـ كتمثيػؿتأتي التي ك 

 كمػا ،بنػاء خبػرات تعميميػة فعالػةعد عمػى متعددة الكسائؿ فػي بيئػة افتراضػية ممػا يسػااألبعاد كبرامج 
، حيػث باسػتطاعة الطالػب السػيطرة ريع تعميمية متنكعةالمتعمـ لتنفيذ تجارب كمشا ح الفرصة أماـيتت

 عمييػا كتحديػػد مككناتيػػا، كمػػا تشػػجع المػػتعمـ عمػى اسػػتخداـ الكمبيػػكتر لتطبيػػؽ المعمكمػػات بمػػا تتيحػػو
يقػػدـ التعمػػيـ  كمػػا ،فػػي الكاقػػع االفتراضػي قػديـ العػػركضمػف أدكات تصػػميـ، كفػػف تصػػكيرم، كأدكات ت

 بصكرة جذابة تحتكم عمى المتعة كالتسمية كاإلثارة كمعايشة المعمكمات.
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كؿ ما يحمـ بتحقيقو، حيػث يػرل المعمكمػات تتحػرؾ ك يحقؽ الخياؿ التعميمي لممتعمـ  كما أنو
متعممػػيف قػػادريف يسػػاعد عمػػى جعػػؿ المعمكمػػات أكثػػر حقيقػػة، ممػػا يجعػػؿ الك  ،أمامػػو كيعػػيش بػػداخميا

 عمى التحصيؿ بسرعة أكبر.

ت يمكف المتعمميف مف حؿ مشاكؿ التعميـ الحقيقية حيث يساعدىـ في تخيؿ المشكبلكما 
رسة لدل المتعمميف رغبة في التعميـ، كدافعية لمماكيكلد  ،كطرح حمكليا كفيميا كاستخداميا

 المعمكمات كمشاىدتيا.

 :المختبرات االفتراضيةمن استخدام المعيقات التي تحد 

ىناؾ العديد مف المعيقات التي تحد مػف اسػتخداـ المختبػرات االفتراضػية أىميػا أنيػا تتطمػب 
أجيزة حاسب آلي كمعػدات ذات مكاصػفات خاصػة لتمثيػؿ الظػكاىر المعقػدة بشػكؿ ممتػاز، كمػا أنيػا 

المػادة الدراسػية معممػيف كخبػراء فػي ك مبػرمجيف ك فريؽ عمؿ متخصص مػف خبػراء منػاىج  إلىتحتاج 
)زيتػكف،  كعمماء النفس إضافة إلى مشكمة المغة حيث أنو نػادرا مػا يتػكافر بػرامج معػدة بالمغػة العربيػة

2005). 

كمف كجية نظر الباحثة فإف تطبيؽ المختبرات االفتراضية يحتاج إلى تدريب المعمميف عمى 
مػػف خػػبلؿ ىػػذه التقنيػػة كذلػػؾ بػػالتركيز ىػػذه التقنيػػات أكالن إضػػافة إلػػى التييئػػة المسػػبقة لمطػػبلب لمػػتعمـ 
ضػركرة تػكافر إمكانػات ماديػة كافيػة  إلػىعمى الجانب العممي كاالبتعاد عف الجانب النظػرم، إضػافة 

 .كبرمجيات تعميمية مناسبة

 المفاىيم البديمة :المحور الرابع

 :ائيةنالمفاىيم البديمة في ضوء الفمسفة الب

تعتبػػر المفػػاىيـ العمميػػة محػػاكر أساسػػية تػػدكر حكليػػا منػػاىج العمػػـك المختمفػػة، كتبػػرز أىميػػة 
المفػػاىيـ العمميػػة فػػي أنيػػا تقمػػؿ مػػف تعقػػد البيئػػة، فيػػي لغػػة العمػػـ كمفتػػاح المعرفػػة العمميػػة، حيػػث أنيػػا 

دئ العمميػة تنظـ كتصنؼ عددان كبيران مف األحداث كاألشياء كالظػػكاىر، التػػي تػػشكؿ بمجمكعيػا المبػا
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الرئيسػػػػة كالبنػػػػى المفاىيميػػػػة التػػػػي تمثػػػػؿ نتػػػػاج العمػػػػـ كمػػػػا تسػػػػاعد المفػػػػػاىيـ العمميػػػػة فػػػػي حػػػػؿ كفيػػػػـ 
المشػػكبلت، التػػي تعتػػرض الفػػرد فػػي مكاقػػؼ الحيػػاة اليكميػػة، كأكػػدت البحػػكث كالدراسػػات الحديثػػة أف  

عمـ نمػػا يحمػػؿ المػػتالمػػتعمـ ال يػػأتي إلػػى المدرسػػة كعقمػػو صػػفحة بيضػػاء يػػنقش فييػػا المعمػػـ مػػا يريػػد كا  
 .(7110خطايبة كالخميؿ،  (اليكمية كخبراتو مفاىيـ بديمة مف كاقع حياتو

أساسػػػي لبنػػػاء  مػػػف مبػػػادئ الػػػتعمـ المعرفػػػي عنػػػد البنػػػائييف أف المعرفػػػة القبميػػػة لممػػػتعمـ شػػػرطك 
المككنػات حيث أف التفاعؿ بػيف معرفػة المػتعمـ الجديػدة كمعرفتػو القبميػة يعػػد أحػد  ،التعمـ ذم المعنى

. فالمعرفػػة الجديػػدة تبنػػى فػػي ضػػػكء المعرفػػػة القبميػػة كلكػػف ثمػػة لميمػػة فػػي عمميػػة الػػتعمـ ذم المعنػػىا
معرفػػػػة لالمػػػػػسميات مثػػػػؿ ا صػػػػكر لممعرفػػػػة القبميػػػػة تػػػػؤثر عمػػػػى الػػػػتعمـ المعرفػػػػي كتكتسػػػػب العديػػػػد مػػػػف

كىي معرفػة يكتسػبيا األطفػاؿ ذاتيػان مػف خػبلؿ تفػاعميـ مػع البيئػة فنجػد أف األطفػاؿ يبنػكف  ،الػساذجة
ألنفسيـ منظكمػات معرفيػة يسػتخدمكنيا فػػي تفػػسير ظػػكاىر كأحػداث البيئػة التػي يعيشػكف فييػا كذلػؾ 

المنحػى  تتعارض مع إلعطاء معنى لخبراتيـ كقد تكػكف ىػذه المنظكمػات المعرفية التمقائية أك الذاتية
كىػػػذه الظػػػاىرة تعػػػرؼ بػػػالفيـ الخطػػػأ  ، بمعنػػػى أف تتعػػػػارض معطيػػػػات العمػػػـ الحػػػديثالعممػػػي السػػػائد

( )األسػػمر، (Alternative Conceptionsأك التػػػصكرات البديمػػة (Misconception) المغػػاير
2008.) 

مصػػطمحات كالمسػػميات المختمفػػة كيػػتـ التعبيػػر عػػف المفػػاىيـ البديمػػة مػػف خػػبلؿ عػػدد مػػف ال
: التصكرات الخطأ، األفكار الخاطئة، التصكرات القبمية، االستدالؿ العفػكم، التػصكرات البديمػة، نيام

 .المعتقدات البسيطة، األفكار الحدسية، كعمـ األطفاؿ

كقد كاجو مصطمح التصكرات الخاطئة الكثير مف النقػد ليصػبح مػػصطمح التػػصكرات البديمػة 
كذلػػػػػؾ ألف الػػػػػدعائـ القكيػػػػػة السػػػػػتخداـ مصػػػػػطمح  ؛ألخػػػػػرلالن كصػػػػػدقان مػػػػػف المصػػػػػطمحات اأكثػػػػػر قبػػػػػك 

ظػػػاىرة الطبيعيػػػة أكثػػػر فيمػػػػان التصػػػكرات البديمػػػة ال تقػػػـك عمػػػى التغيػػػرات التػػػي ككنيػػػا المػػػتعمـ لجعػػػؿ ال
، بؿ لتضفي تقديران ذىنيان عمى المتعمـ الذم استطاع أف يمتمؾ ناحية تمؾ األفكػار التػي قادتػو فحسب

لتكػكيف تصػكرات مثمػرة كالتصػكرات العمميػة كقػػد اسػتخدـ مصػطمح التػػصكر البػػديؿ لكصػػؼ التفسػػير 
 غيػػر المقبػػكؿ )كلػػيس بالضػػركرة خطػػأ( لمفيػػـك مػػا بكسػػاطة المػػتعمـ بعػػد المػػركر بنشػػاط معػػيف كعنػػد
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زيتػػػكف، ) ـيػػػا تكػػػكف مفػػػاىيـ قبميػػػة لػػػدل المػػػتعمكجػػػكد تمػػػؾ التصػػػكرات قبػػػؿ المػػػركر بخبػػػرات الػػػتعمـ فإن
2002). 

 ((2000 يعرفيػػػا عبػػػدهحيػػث مصػػػطمح المفػػاىيـ البديمػػػة اعتمػػػدت الباحثػػة  كفػػي ىػػػذا البحػػث
بأنيا مفاىيـ كمعارؼ في البنية المعرفية لمتبلميػذ ال تتفؽ مع المعرفة المقبكلة عمميػان كال تمكػنيـ مػف 

 .شرح كاستقصاء الظكاىر العممية بطريقة مقبكلة

بأنيػػا المعرفػػة التمقائيػػة التػػي يكتسػػبيا الطمبػػة ذاتيػػان مػػف  ((2004 يعرفيػػا بعػػارة كالطراكنػػةكمػػا 
 بحيث يعبركف عنيػا بػشكؿ يتعػارض مػع معطيات العمـ الحديث. خبلؿ تفاعميـ مع البيئة ، 

أنيا أفكار أك انطباعػػات ليػػا معنػى عنػد التبلميػذ كلكنيػا فيعرفيا عمى  ((2003أما الدسكقي
  .غير مقبكلة عمميان كال ترقى إلى الفيـ العممي السميـ

در تكػكف المفػػاىيـ مػف التقاطعػات التػي يمكػػف استخبلصػيا مػف التعريفػات السػػابقة أف مصػاك 
كأيضان نجد أف ىػذه المفػاىيـ ال تتفػؽ سػكاء  ،عؿ الفرد مع البيئة المحيطة بوالبديمة متعددة تػشمؿ تفا

 جزئيان أك كميػان مع التفسيرات المقبكلة عمميان. 

 :أىمية التعرف عمى المفاىيم البديمة لدى الطالب في تدريس العموم

اىيـ أىمية التعرؼ عمى المفاىيـ البديمة لدل التبلميذ عف المفػ ((2001 كيجمؿ عبد السبلـ
تصػكرات ك تكجيػو المػداخؿ كاألسػاليب المناسػبة لمتعامػؿ مػع مفػاىيـ كذلػؾ لكػي يػتـ كالظكاىر العممية 

حػػػداث التغيػػرات  أسػػاليب تعميميػػة اسػػتخداـ ك  ،المناسػػبة فػػي محتػػكل منػػاىج العمػػكـكعمػػػكـ األطفػػػاؿ كا 
تحافظ عمى سبلمة المغة العمميػة كمعػاني الكممات لدل كؿ مف المعمػـ كالتبلميػذ  حديثة كغير تقميدية
دخػاؿ مفػاىيـ عمميػة صحيحةتؤدم إلى فيـ صحي  .ح كا 

ضػػػماف عػػػدـ إضػػافة المفػػػاىيـ البديمػػػة عمػػى المفػػػاىيـ العمميػػػة التػػي يدرسػػػكنيا كذلػػػؾ إضػػافة ل
تعرؼ كال ،تصكرات العممية الصحيحةر عمى اليتطمب إحداث تغييرات جذرية لتصكراتيـ حتى ال تؤث

عمػػػى االخػػػتبلؼ بػػػيف المغػػػة اليكميػػػة السػػػائدة بػػػيف التبلميػػػذ كمعػػػاني الكممػػػات بالنسػػػبة ليػػػـ كتصػػػكرات 
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كمػػػا أف  ،ف تكػػػكف ذات معػػػافو دقيقػػػػة كمحػػػددةالعممػػػاء قػػػد يسػػػيـ فػػػي تطػػػكير المغػػػة الفنيػػػة لمتبلميػػػذ كأ
مصػػادر كأسػػػباب المفػػاىيـ البديمػػة، كبالتػػالي التعػػرؼ عمػػى الخمفيػػة العمميػػة لمتبلميػػذ تسػػاىـ فػػي فيػػـ 

 .التغمب عمييا مف خبلؿ تحسيف طريقة التفاىـ بيف المعمميف كالتبلميذ

عمـ تسيؿ عممية اختيار خبرة التك  ،يار المفاىيـ التي ينبغي تعممياأنيا تسيؿ عممية اخت كما
 .ي بما تحقؽ الفيـ السميـتبرز اليدؼ مف النشاط التعميمكما أنيا  ،المناسبة لممفاىيـ العممية

في الدكر الكبير الذم تمعبػو فػي تكمف أىمية التعرؼ عمى المفاىيـ البديمة  كترم الباحثة أف
 التبلميػذ يمتمػؾ أف الميػـ مػف لػذلؾ فػإف تككيف المعرفة العممية الجديدة التي تشػكميا المفػاىيـ العمميػة

 معرفػػػة إلػػػى بدائيػػػة معرفػػػة مػػػف كتػػػنقميـالعمميػػػة  المػػػادة فيػػػـ عمػػػى تسػػػاعدىـ صػػػحيحة عمميػػػة مفػػػاىيـ
 متطكرة كصحيحة.

 :مصادر المفاىيم البديمة

ختيػار أسػاليب ذلػؾ الة األكلى باتجاه تعديؿ المفاىيـ البديمة ىك تحديػد مصادرىا ك ك الخطإف  
كسابيا لمطبلب بشكؿ صحيح  . مناسبة لتعديميا كا 

فقػػد يكػػػكف  ،المفػػاىيـ العمميػػة تختمػػؼ مصػػادر المفػػاىيـ البديمػػة التػػي يمتمكيػػا الطمبػػة حػػكؿو
أثبتت الدراسات أف المعمميف أنفسيـ يككف لدييـ في الغالػب فيػـ خػاطئ حيث  ،المعمـ ذاتومصدرىا 

عػػف بعػػض المفػػاىيـ العمميػػة كذلػػؾ أنيػػـ غيػػر مػػدربيف جيػػدا أك غيػػر مممػػيف بػػالمكاد التػػي يدرسػػكنيا     
 .1998) )شياب كالجنػدم،

كىػػي المعرفػػة التػػي يكتسػػبيا الطمبػػة ذاتيػػا مػػف خػػبلؿ  ،أنفسػػيـالمتعممػػيف كقػػد يكػػكف مصػػدرىا 
تفاعميـ مع بعضػيـ الػبعض كمػع البيئػة المحيطػة بيػـ حيػث يػؤدم ذلػؾ إلػى ترسػيخ المفػاىيـ البديمػة 

 (. 2004بعارة كالطركانة، (فػي أذىػانيـ

قػػػد ترجػػػع بعػػػض المفػػػاىيـ ف ،(كتػػب العمػػػكـ)الكتػػػب المدرسػػػية  كمػػا يمكػػػف أف يكػػػكف مصػػػدرىا
البديمػػة إلػػى الكتػػاب المدرسػػي بمػػػا يحممػػو مػػف كثافػػة معرفيػػة مطركحػػة ينػػتج عنيػػا سػػطحية فػػي معرفػػة 
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 إضػػافة ،المػػتعمـ كافتقارىػػا لمشػػرح الكامػػؿ لممفيػػـك كعػػدـ تعزيػػز المفيػػـك فػػي التتػػابع الدراسػػي لممناىػػػػج
اعتمػػاد أسػػاليب التقػػكيـ المسػػتخدمة عمػػى قيػػػاس مػػػدل ف ،االختبػػارات كأسػػاليب التقػػكيـ المسػػتخدمةإلػػى 

حفػػػظ التبلميػػػذ لممعمكمػػػات كعػػػدـ مناقشػػػة أخطػػػاء التبلميػػػذ ممػػػا يفقػػػػد التقػػػػكيـ ىدفػػػػو كمعنػػػػاه )الغمػػػيظ، 
2007). 

، كتقػديـ األسػرة لتفسػػيرات األفػراد عبػر األسػرة تناقميايعناصر الثقافة السائدة التي كقد تككف 
المغػة إضػافة إلػى  ،سببان في تكػكف مفػاىيـ بديمػة لػدل الطمبػةالغيف كالصغار كأفكػار غير صحيحة لمب
خاصػة فػي ظػػؿ االخػتبلؼ بػيف المغػػة اليكميػػة التػػي يسػػػتعمميا الطالػب كتمػػؾ  ،المسػتخدمة فػي التعمػػيـ

تعػديؿ التقميديػة ال تعمػؿ عمػى أسػاليب تػدريس المفػاىيـ . كمػا أف تي يستعمميا في السياؽ التعميمػيال
قػد يعػكد الفشػؿ فػي اكتسػاب ف ،النمػك العقمػي العػاـ لمطػبلبإضػافة إلػى  .الخاطئ لػدل الطػبلبالفيـ 

المفيكـ العممي السميـ إلػى المسػتكل العاـ لنمك العقمي لمطالب كمػا تتطمبػو بعػض المػكاد العمميػة مػف 
ف عػػدـ الػػربط بػػيكقػػد يكػػكف بسػػبب  .عمميػػات عقميػػة خاصػػة كمسػػػتكل مرتفػػع مػػف الميػػارات الرياضػػية

ة بيػػػػا ككػػػػذلؾ المعمكمػػػػات كالمفػػػػاىيـ التػػػػي تعمميػػػػا التمميػػػػذ كتطبيقاتيػػػػا فػػػػي حػػػػؿ المشػػػػكبلت المرتبطػػػػ
غيػػػر كالتػػػي تكػػػكف إف كجػػػدت( )معامػػػؿ العمػػػـك كمػػػا يمكػػػف أف يكػػػكف مصػػػدرىا  ،المشػػػكبلت الحياتيػػػة

عبػػده، )مجيػػزة بػػاألدكات كالكسػػائؿ التػػي تسػػاعد عمػػى القيػػاـ باألنشػػطة كالتجػػارب المتعمقػػة بػػالمحتكل 
2000). 

 :طرق تشخيص المفاىيم البديمة

 (Task Sortمػف أىػـ األسػاليب المسػتخدمة لمكشػؼ عػف المفػاىيـ البديمػة التصػنيؼ الحػر

Free)   حيث يصنؼ الطالب مف خبلؿ ىذه الطريقة عػدة مفػاىيـ بطػرؽ مختمفػة كدكف تحديػد كقػت
حيث يقدـ لمطالب مفيكـ مػا  (Association Free)، أك طريقة التداعي الحر ليا خبلؿ التصنيؼ

حيػث يرتػب  (Map Concept) ةالخارطػة المفاىيميػ، أك كيكتب الطالب خػكاطره حػكؿ ىػذا المفيػكـ
المناقشػػػػػػػة ، أك فػػػػػػػؽ ترابطػػػػػػػات كعبلقػػػػػػػات بػػػػػػػيف المفػػػػػػػاىيـالطالػػػػػػػب مجمكعػػػػػػػة مفػػػػػػػاىيـ فػػػػػػػي شػػػػػػػبكة ك 

حيػػث يعػػرض الطالػػب آراءه حػػكؿ مفيػػـك مػػا كيتنػػاقش مػػع   (Discussion Classroom)ةالصػػفي
حيػث تسػتخدـ مػع األطفػاؿ  (Interview Clinical) ةالمقابمػة العياديػأك زمػبلءه فػي تمػؾ اآلراء، 
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)المرحمػػة اإلبتدائيػػة( لتشػػخيص أنمػػاط الفيػػـ الخطػػأ لػػدييـ كتسػػتخدـ ىػػذه الطريقػػة االسػػتجكاب بشػػكؿ 
 V حيػث يػتـ اسػتخداـ الشػكؿ (Gowin) طريقػة جػكيفأك ، فردم إذ يعرض الطالب إجابتػو كيعمميػا

الػػػذم يتكػػػكف مػػػػف جػػػػانبيف األكؿ الجانػػػب المفػػػاىيمي كالثػػػاني الجانػػػب اإلجرائػػػي كيربطيمػػػا األحػػػداث 
خػبلؿ السػؤاؿ الرئيسػي الػذم ، كيتـ التفاعؿ بيف الجػانبيف مػف  Vكاألشياء التي تككف في بؤرة الشكؿ

الػػذم أعػػده الطالػػب مػػع الػػذم أعػػده المتخصػػص، أك  V الشػػكؿكيػػتـ مقارنػػة  V مػػػى الشػػكؿيقػػع أع
كفييػا يعطػى الطمبػة اختبػاران قبميػان لمكشػؼ عػػف األخطػػاء المفاىيميػة   (Pretest) االختبػارات القبميػة

 Technique Analysis Structuring) تحميػؿ بنػاء المفيػكـ، أك المكجػكدة لػدييـ قبػؿ تعمػيميـ

Concept)أك الرسػػـ ، (Drawing) يػػث يكمػػؼ الطمبػػة بػػالتعبير عػػف المفػػاىيـ المكجػػكدة عنػػػدىـ ح
 Diagrams Circle) حػػػػكؿ مكضػػػع معػػػيف بالرسػػػـ، أك الرسػػػـك التخطيطيػػػة الدائريػػػة لممفيػػػكـ

Concept)  ،أك المحاكاة   بالكمبيكتر(Computer Simulations) ،(.2004)أمبك سعيدم 

 :طرق تعديل المفاىيم البديمة

قػد قػػدـ ك العديػد مػف الطػػرؽ العمميػة التػي يمكػػف اسػتخداميا فػي تعػديؿ المفػػاىيـ البديمػة  ىنػاؾ
اإلسػػتراتيجية التاليػػة لتعػديؿ التصػػكرات البديمػػػة كالتػػي تنفػذ خػػبلؿ الخطػػكات الخمػػس ( 7117، زيتػكف)

 :التالية

يكتب المعمـ التصػكر البػديؿ فػي أقصػى الجػزء األيػػسر العمػػكم مػػف السػبكرة كيرددىػا  :لخطكة األكلىا
 .بصكت عاؿ كيدعكىـ لتأمميا

يػػػتـ فييػػػا تشػػػكيؾ فػػػي ىػػػذه الفكػػػرة مػػػف خػػػبلؿ الحػػػكار الجػػػدلي أك مػػػػف خػػػػبلؿ القيػػػاـ  :الخطػػػكة الثانيػػػة
 .بالتجارب كالعركض العممية كعرض أحداث متناقضة

مكجبيػػػا تقػػػديـ المعمػػػـ لمفكػػػرة الصػػػحيحة كيكتبيػػػا مقابػػػؿ الفكػػػرة الخطػػػأ أك يكجػػػو يػػػتـ ب :الخطػػػكة الثالثػػػة
 .الطبلب ألحد مصادر المعرفة
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كفييا يتـ تقديـ البراىيف كاألدلة عمى صػدؽ الفكػرة أك التصػكر الػػصحيح البػديؿ عػف  :الخطكة الرابعة
 .الفكرة الخطأ أك المغمكطة

، ألف ة الصػػحيحة فػػي مكاقػػؼ جديػػدة متنكعػػةكفييػػا يسػػمح لمطػػبلب باسػػتخداـ الفكػر  :الخطػكة الخامسػػة
 .ذلؾ يؤدم إلى تثبيت تمؾ الفكرة كاالقتناع بيا تمامان 

تعديميا لممفػاىيـ البديمػة المكجػكدة لػدل الطمبػة عمػى طريقػة ك كقد اعتمدت الباحثة في كشفيا 
زيتكف كذلؾ مػف خػبلؿ طػرح العديػد مػف األسػئمة السػابرة فػي بدايػة كػؿ فكػرة جديػدة التػي تفػتح مجػاالن 

الحػػكار ليتسػػنى لمطمبػػة اإلجابػػة عمػػى األسػػئمة كػػؿي بطريقتػػو الخاصػػة كبػػدكف تقييػػد أك كجػػكد ك لمنقػػاش 
ف ثػػـ تحديػػد المفػػاىيـ كالتصػػكرات البديمػػة المكجػػكدة عنػػد الطمبػػة حػػكؿ محػػددات لئلجابػػة كمػػك ضػػكابط 

العمػػؿ عمػػى إبرازىػػا لمطمبػة كمفيػػكـ بػػديؿ يحتػػاج إلػى تعػػديؿ حتػػى نصػػؿ فكػرة مػػا أك مفيػػـك معػػيف ثػـ 
أسػػػػاليب أىميػػػا العمػػػػؿ باسػػػػتخداـ البرنػػػػامج ك إلػػػى المفيػػػػـك العممػػػػي الصػػػحيح مػػػػف خػػػػبلؿ عػػػدة طػػػػرؽ 

البػػػراىيف العمميػػػة عمػػػى كػػػؿ مفيػػػكـ حتػػػى ك تقػػػديـ األدلػػػة ك ؿ ذاتػػػي المحكسػػػب السػػػتنتاج األفكػػػار بشػػػك
ثـ استخداـ المفيـك العممي الصحيح في مكاقؼ متعددة حتى ك المفيـك العممي الصحيح  إلىنتكصؿ 

 تثبت الفكرة الجديدة بالمفاىيـ العممية الصحيحة.

 :خصائص المفاىيم البديمة

أف  ((2005 زىػػػػا يػػػػذكر منيػػػػا الفػػػػالحلممفػػػػاىيـ البديمػػػػة مجمكعػػػػة مػػػػف الخصػػػػائص التػػػػي تمي
تػاج لكقػت فػي بنائيػا كمػا أنيػػا تتصػؼ بصػفة تح االمفاىيـ البديمة ال تتكػكف فجػأة لػدل المػتعمـ، لكنيػ

أنمػػاط المفػػاىيـ البديمػػة ال  إضػػافة إلػػى أف أ.الخطػػ اتالنمػػك كالتػػي قػػد يبنػػى عمييػػا مزيػػد مػػف التصػػكر 
تكػػكف منطقيػػة مػػف كجيػػة نظػػر العمػػـ ألنيػػا تنػػػاقض كتخػػػالؼ التفسػػير العممػػي لكنيػػا فػػي الكقػػت نفسػػو 

ثابتػة بدرجػة إلػى أنيػا  إضػافة .تككف منطقية مف كجية نظر المتعمـ ألنيػا تتكافػؽ مػع بنيتػو المعرفيػة
، كتكػػكف متماسػػكة يس التقميديػػةالتػػدر كبيػػرة ممػػا يجعػػؿ مػػف الصػػعب تغييرىػػا كخاصػػة باسػػػتخداـ طػػرؽ 

 كمقاكمة لمتغيير.
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المدرسة بػدكر كبيػر فػي تشػكيؿ المفػاىيـ البديمػة لػدل الطالػب كأنيػا ذات مػدلكالت  قد تسيـك  
 (.7118 ،أنيا تتكلد بالخبرة كتعتمد عمى الخبرات السابقة لمفرد )األسمرك تختمؼ مف شخص لآلخر 

مبكرة كما أف كجكدىا ال يقتصر عمػػى سػػف معػيف  غالبان ما تكتسب ىذه التصكرات في سفك 
المسػػػتكل حيػػػث أثبتػػػت الدراسػػػات كجكدىػػػا لػػػدل كػػػؿ األعمػػػار كمػػػف ثػػػـ فيػػػي تتعػػػدل حػػػاجز العمػػػر ك 

قػػد تػػؤثر فػػي ك  ،جػػنس معػػيف كلكنيػػا ذات صػػبغة عالميػػةال تتعمػػؽ بثقافػػة معينػػة أك بأنيػػا ك  التعميمػػي
مقتنعػػػكف بأفكػػػارىـ كمفػػػاىيميـ السػػػابقة كتػػػؤثر فػػػي تفكيػػػرىـ حتػػػى بعػػػد فتػػػرة التػػػدريس فيظػػػؿ التبلميػػػػذ 

ىذه المفاىيـ البديمة تؤثر سمبان عمى تعمـ المفاىيـ الصحيحة ، فيػػي كأف . تفسيراتيـ لمظكاىر العممية
 ،الفػالح( تعػكؽ الفيػـ الصحيح لدل المتعمـ بؿ تدعـ أنماط الفيـ الخطأ كبالتالي تعيؽ تعممو البلحؽ

7115) . 

أف الخصػػػائص السػػػابقة لممفػػػاىيـ البديمػػػة تجتػػػاح عقػػػكؿ المتعممػػػيف بتفسػػػيرات كتػػػرم الباحثػػػة 
ان تخالؼ كجية النظر العممية كىذه التصكرات شديدة التماسؾ كمقاكمة لمتغيير مما يجعميا تقؼ عائق

الحػػؽ بػػػصكرة بنائيػػة سػػميمة سػػكاء كػػاف ذلػػؾ أثنػػاء فتػػرة تعمميػػـ فػػي  أمػػاـ المتعممػػيف الكتسػػاب تعمػػـ
بلؿ حيػػػاتيـ العمميػػػػة كالمكاقػػػػؼ الحياتيػػػة كمػػػف ىنػػػا يتضػػػح أىميػػػة الكشػػػؼ عػػػف ىػػػذه المػػػدارس أك خػػػ

 .المفاىيـ البديمة، كاستخداـ األساليب المناسػبة لمكشؼ عنيا كمف ثـ تعديميا

 :مفيوم الذات األكاديمية :المحور الخامس

ككذلؾ  تعددت التعريفات لمفيكـ الذات، كلـ يكف ىناؾ تعريؼ كاحد يتفؽ عميو الميتمكف،
كمف أقدـ كجيات النظر، تمؾ التي  ت.اختمفت كجيات النظر حكؿ اإلطار النظرم لمفيكـ الذا

مف عدد  ان كتأييد ، كالتي القت قبكالن كالتي تركز عمى مفيكمان كاحدا تعتبر مفيكـ الذات أحادم البعد
 ( Rosenberg, (1979 مف الدارسيف مثؿ ركزنبرؾ

 شافمسػػػػػكفأمػػػػػا كجيػػػػػة النظػػػػػر الثانيػػػػػة فتعتبػػػػػر مفيػػػػػكـ الػػػػػذات نمكذجػػػػػان ىرميػػػػػاي كقػػػػػد كضػػػػػعيا 
Shavelson) كزمبلئػػو، كيقتػػػرح ىػػػذا النمػػػكذج أف المفػػػاىيـ المتعػػػددة يمكػػػف أف تشػػػكؿ ىرمػػػان، قمتػػػو )
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,Hubner Shavelson  &) مفيػػـك الػػذات العػػاـ، كقاعدتػػو خبػػرات الفػػرد فػػي المكاقػػؼ الخاصػػة

Stanton, 1976). 

بػكلص ك  ىرمي كمف ىنا قاـ  شافمسػكفك متعدد الجكانب ك مف سمات مفيكـ الذات أنو منظـ 
(Shavelson and Bolus) مفيػػـك الػػذات األكػػاديمي،  :بتقسػػيـ مفيػػـك الػػذات إلػػى قسػػميف ىمػػا
 القػػػدرة مفيػػػـك كالػػػذم يركػػػز عمػػػى فيػػػـك الػػػذات األكػػػاديمي كينقسػػػـ م كمفيػػػـك الػػػذات غيػػػر األكػػػاديمي،

التحصيمي، التي بدكرىا تنقسـ إلى جكانب أكثر تحديػدا كالمفػاىيـ التػي تتعمػؽ بػالعمـك مفيكـ الذات ك 
 .الطبيعية، االجتماعية، المغات، كالرياضيات

بػػػػػكلص ك  السػػػػػابقة التػػػػػي كضػػػػػعيا شافمسػػػػػكف تمػػػػػف ىنػػػػػا كمػػػػػف خػػػػػبلؿ الخصػػػػػائص كالسػػػػػما
)(Shavelson and Bolus قػاـ سػكنج كىػايتي (Song & Hattie)  بتقسػيـ مفيػـك الػذات إلػى

 .مفيـك الذات االجتماعية، ك مفيـك الذات الظاىرةة، ك مفيـك الذات األكاديميىي:  ثبلثة أقساـ

مػف ىنػػا نػػرل أف كجيػػة النظػػر الثانيػة التػػي تعتبػػر مفيػػـك الػػذات ىرميػا أكثػػر قبػػكال مػػف كجيػػة 
حيػث يكػكف التػدرج اليرمػي لمفيػـك الػذات مكػكف مػف  الجانػب أحادمالنظر التي تعتبر مفيـك الذات 

 دراتالػػذم يػػرتبط بالقػػ، جانػػب العقمػػيالك  ي،لجانػػب االنفعػػالكاالجانػػب االجتمػػاعي ك  الجانػػب الجسػػمي
 (.Song, 1984) الذىنية التي يجسدىا بشكؿ أساسي الجانب األكاديمي

 :تشكيل مفيوم الذات

نمػا يتشػكؿ مػف خػبلؿ التفاعػؿ مػع العديػد إف مفيكـ الذات ليس شيئا مكركثان لدل اإلنسػاف  كا 
 مػػف العكامػػؿ المكجػػكدة فػػي البيئػػة التػػي يعػػيش فييػػا ابتػػداء مػػف الطفكلػػة كعبػػر مراحػػؿ الحيػػاة المختمفػػة

التغذيػػػة الراجعػػػة كخاصػػػة مػػػف ذكم األىميػػػة بالنسػػػبة ك تعػػػددت مصػػػادر مفيػػػـك الػػػذات فمنيػػػا المغػػػة، .
 .(Burns, 1981) المعمميفك األقراف ك األقرباء ك لمطفؿ كالكالديف 
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 العوامل التي تساىم في تشكل الذات األكاديمية:

تأثر مفيـك الذات أيضا بالنضػج كالػتعمـ كالحاجػة إلػى الحػب كاألمػف كاحتػراـ الػذات كتحقيػؽ 
 . 1985)الذات  )راجح،

كتعد الخبرات المدرسية أيضا مف العكامؿ الميمػة فػي تشػكيؿ مفيػـك الػذات ، فػالعمـ لػو دكر 
 .األىمية في تشكيؿ مفيكـ الطفؿ لذاتو مت خبلؿ الطرؽ كأساليب التربكية الحديثةبالغ 

 .كمػػا أف النجػػػاح كالفشػػػؿ الدراسػػػي يػػػؤثراف فػػػي الطريقػػة التػػػي ينظػػػر بيػػػا الطمبػػػة إلػػػى أنفسػػػيـ
فالطمبة ذكك التحصيؿ المرتفع مف المحتمؿ أف يطكركا مشاعر إيجابية نحك ذكاتيـ كقدراتيـ كالعكس 

 .(2004 ،رصحيح )الظاى

كرفع الكفاءة كاالعتماد عمى النفس مف العكامؿ التي تشكؿ مفيـك ذات حيث إف رفػع كفػاءة 
 األطفاؿ كتعكيدىـ اإلعتماد عمى النفس يكلد ليـ الشعكر باألماف كيساعد عمى تنميتيـ كتعمميـ. إف
عمينػػػا أف نعػػػكدىـ كنػػػدربيـ عمػػػى تػػػكلي حػػػؿ مشػػػكبلت كتجػػػاكز الصػػػعاب كتحميػػػؿ المكاقػػػؼ الصػػػعبة 

عطائيـ فرصة لبلختيار ال أف نفرض عمييـ آراءنا كحمكلنا )سميماف،   .(2005كا 

 :مفيوم الذات األكاديمية والتحصيل

ات إلػػى يعػػد التحصػػيؿ مػػف األبعػػاد الرئيسػػية المككنػػة لمفيػػـك الػػذات، حيػػث يقسػػـ مفيػػـك الػػذ
أكاديمي كغير أكاديمي، كيخضع التحصيؿ تحت اإلطار األكؿ؛ لذلؾ فإف العبلقة بيف مفيـك الذات 

 .(2004)الظاىر،  كثيقة إذ يمكف القكؿ بأنو كمما زاد أحدىما زاد اآلخرك كالتحصيؿ عبلقة قكية 

 :الدراسات السابقة

تػي تناكلػت بيػة كاألجنبيػة الر العسػات الدرا ىػي:  تـ تقسيـ الدراسات السابقة إلػى ثبلثػة أقسػاـ
الدراسػات العربيػة ك  ،يـ البديمػةالدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت المفػاىك  ،المختبرات اإلفتراضية

 .كاألجنبية التي تناكلت مفيـك الذات األكاديمية
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 :الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت المختبرات اإلفتراضية :أوالً 

أثر استخداـ المختبر اإلفتراضي عمى تنمية كالتي عنكانيا:  (2015) دساسح أتى صٔظ 
الميارات المخبرية كاإلتجاىات نحك استخدامو في تعمـ الفيزياء لدل طمبة قسـ الفيزياء بكمية العمـك 

إلى تقصي أثر استخداـ المختبر اإلفتراضي عمى  ىذه الدراسة ىدفت ،في جامعة النجاح الكطنية
نحك استخدامو في تعمـ الفيزياء لدل طمبة قسـ الفيزياء بكمية  كاالتجاىاتتنمية الميارات المخبرية 

كما بحثت الدراسة بأثر كؿ مف متغير الجنس، كالتجربة عمى  .العمكـ في جامعة النجاح الكطنية
حيث اتبعت الباحثة المنيج الشبو تجريبي، أما عينة الدراسة فقد تككف  .تنمية الميارات المخبرية

( طالبا كطالبة، مكزعيف عمى شعبتيف، ضابطة درست بالمختبر التقميد، كتجريبية درست (54مف 
(، Rubricكاستخدمت الباحثة مصفكفة األداء خبلؿ إجراء التجارب ) بالمختبر اإلفتراضي.
كجكد فركؽ ذات داللة ة الدراسنتائج كأظيرت . حصائية كأدكات لمدراسةرات اإلكاإلستبانة، كاإلختبا

إحصائية بيف متكسطات أداء الميارات المخبرية لطمبة المجمكعة الضابطة الذيف أجركا المختبر 
بالطريقة التقميدية كمتكسط الميارات المخبرية لطمبة المجمكعة التجريبية الذيف أجركا التجارب 

 ،ة، لصالح المختبرات اإلفتراضيةي، تعزل إلى كؿ مف طريقة التدريس كالتجرببالمختبر اإلفتراض
 .كجكد أراء كتكجيات إيجابية لدل الطمبة نحك استخداـ المختبرات اإلفتراضيةك 

أثػػػر اسػػػػتخداـ المختبػػػػر اإلفتراضػػػػي لتجػػػػارب ، كالتػػػػي عنكانيػػػػا: (2014) دراسػػػة دار اوبػػػػراىيـ 
ىػدفت دل طالبات الصػؼ الخػامس فػي فمسػطيف، كاكتساب المفاىيـ لالعمكـ في تنمية عمميات العمـ 

العمػػـ  إلػػى تقصػػي أثػػر اسػػتخداـ المختبػػر اإلفتراضػػي لتجػػارب العمػػـك فػػي تنميػػة عمميػػاتىػػذه الدراسػػة 
حيث كانت منيجية الدراسة منيجية شػبو  .كاكتساب المفاىيـ لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي

( طالبػة حيػث تػـ تعيػيف إحػداىما عشػكائيا لتمثػؿ المجمكعػة 40مػف )تككنت عينة الدراسػة ك تجريبية، 
( طالبػػة، درسػػت باسػػتخداـ المختبػػر اإلفتراضػػي، كاألخػػرل ضػػابطة 20) التجريبيػػة التػػي تككنػػت مػػف

قامػػػػت الباحثػػػػة بإعػػػػداد أدكات ك  ،ت باسػػػػتخداـ الطريقػػػػة اإلعتياديػػػػة( طالبػػػػة، درسػػػػ20كتككنػػػػت مػػػػف )
كقػػػد  .كاختبػػػار المفػػػاىيـ العمميػػػة كالمقػػػاببلت ،لعمميػػػات العمػػػـ راختبػػػاالدراسػػػة التػػػي كانػػػت عبػػػارة عػػػف 

التجريبيػة )ي الدراسػة كجػكد فػرؽ داؿ إحصػائيا بػيف متكسػط عبلمػات مجمػكعت الدراسػةنتػائج أظيرت 
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كجػػكد فػػرؽ داؿ ك  ،اسػػتخداـ المختبػػر اإلفتراضػػي إلػػى( عمػػى اختبػػار عمميػػات العمػػـ يعػػزل الضػػابطةك 
الضػػػابطة( عمػػػى اختبػػػار المفػػػاىيـ ك إحصػػػائيا بػػػيف متكسػػػط عبلمػػػات مجمػػػكعتي الدراسػػػة )التجريبيػػػة 

 .استخداـ المختبر اإلفتراضي إلىالعممية يعزل 

أثػػػػر تكظيػػػػؼ أنشػػػػطة تعميميػػػػة محكسػػػػبة عمػػػػى ، كالتػػػػي عنكانيػػػػا: (2014دراسػػػػة الحػػػػكراني )
المدرسػػة الصػػبلحية الثانكيػػة لمبنػػيف / نػػابمس، فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ الثػػاني الثػػانكم العممػػي فػػي 

أنشػطة  تقصػي أثػر تكظيػؼ إلىىذه الدراسة  ىدفتكالقكاعد كاتجاىاتيـ نحك التعمـ،  كحدة الحمكض
تعميميػػة محكسػػبة عمػػى تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ الثػػاني الثػػانكم العممػػي فػػي مػػادة الكيميػػاء، كاتجاىػػاتيـ 

تجريبػػي بالتصػػميـ شػػبو التجريبػػي، حيػػث تككنػػت عينػػة نحػػك تعمميػػا، حيػػث اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج ال
ككانػػت أدكات الدراسػػػة  .( طالػػػب32الدراسػػة مػػف مجمػػػكعتيف تجريبيػػة كضػػػابطة، ضػػمت كػػػؿ منيػػا )

ختبػػػار التحصػػػيمي تجاىػػػات نحػػػك الػػػتعمـ، ك  ،عبػػػارة عػػػف االو بطاقػػػة اسػػػتطبلع لمعرفػػػة رأم ك مقيػػػاس االو
 إحصػػائية رت نتػػائج الدراسػػة كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػةيػػكأظ .الطمبػػة حػػكؿ اسػػتخداـ البػػرامج المحكسػػبة

طريقػة التػدريس كلصػالح المجمكعػة التجريبيػة، كمػا  إلػىتعػزل ة الطمب تحصيؿ في( α= 0.05عند )
 اتجاىػػات متكسػػطات بػػيف( α= 0.05عنػػد ) إحصػػائيةكجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة  إلػػىأشػػارت الدراسػػة 

 .التجريبية المجمكعة كلصالح التدريس لطريقة تعزل الكيمياء تعمـ نحك الطمبة

أثر استخداـ المعامؿ االفتراضػية فػي تػدريس كحػدة  ، كالني عنكانيا:((2013 دراسة القرشي
كؿ المتكسػػطة بمدينػػػة مكػػة المكرمػػػة، مػػف مقػػرر العمػػػكـ عمػػى التحصػػػيؿ الدراسػػي لتبلميػػذ الصػػػؼ األ

مقػرر العمػـك  تقصي أثػر اسػتخداـ المعامػؿ اإلفتراضػي فػي تػدريس كحػدة مػف إلىىدفت ىذه الدراسة 
حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي  .الصػػؼ األكؿ المتكسػػط عمػػى التحصػػيؿ الدراسػػي لتبلميػػذ

( 54القػػائـ عمػػى التصػػميـ شػػبو تجريبػػي، كتػػـ اختيػػار العينػػة مػػف مجتمػػع الدراسػػة كقػػد بمػػغ عػػددىـ )
( تمميػذا تػػـ تدريسػيـ باسػػتخداـ تقنيػة المعامػػؿ 26: تجريبيػة كعػػددىا )مجمػػكعتيفتمميػذ، مقسػػميف إلػى 

( تمميذا تـ تدريسيـ باستخداـ المعامؿ التقميديػة، كاسػتخدـ الباحػث 28اإلفتراضية، كضابطة عددىا )
كؽ ذات داللػػػة فػػػر ىػػػذه الدراسػػة عػػػدـ كجػػكد تػػائج نكقػػد أظيػػػرت  .اإلختبػػار التحصػػػيمي كػػأداة لمدراسػػػة

( بػػيف متكسػػط درجػػات تبلميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي 0.05) نػػد مسػػتكلإحصػػائية ع
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د فػػػركؽ ذات ك جػػػك ك . حصػػػيؿ المعرفػػػي عنػػػد مسػػػتكل التػػػذكراإلختبػػػار التحصػػػيمي البعػػػدم الختبػػػار الت
( بػػػيف متكسػػػط درجػػػات تبلميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة كمتكسػػػط 0.05) داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل

الضابطة في اإلختبار التحصيمي البعدم الختبار التحصػيؿ المعرفػي عنػد درجات تبلميذ المجمكعة 
كجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل ك . الح المجمكعػػػة التجريبيػػػةمسػػػتكل الفيػػػـ كذلػػػؾ لصػػػ

( بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كمتكسط درجػات تبلميػذ المجمكعػة الضػابطة 0.0)
كذلػػػؾ لصػػػالح م الختبػػػار التحصػػػيؿ المعرفػػػي عنػػػد مسػػػتكل التطبيػػػؽ فػػػي اإلختبػػػار التحصػػػيمي البعػػػد

( بيف متكسػط (0.05 ؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلد فرك ك ج. إضافة إلى ك المجمكعة التجريبية
درجػػػات تبلميػػػذ المجمكعػػػػة التجريبيػػػة كمتكسػػػط درجػػػػات تبلميػػػذ المجمكعػػػة الضػػػػابطة فػػػي اإلختبػػػػار 

عرفػػػػي عنػػػػد المسػػػػتكيات الثبلثػػػػة مجتمعػػػػة كذلػػػػؾ لصػػػػالح التحصػػػػيمي البعػػػػدم الختبػػػػار التحصػػػػيؿ الم
 .المجمكعة التجريبية

المختبػػػػر االفتراضػػػػي االلكتركنػػػػي  ، كالتػػػػي عنكانيػػػػا:((2013 السالالالالالمدراسػػػػة الحػػػػافظ كعبػػػػد 
مرحمػػػػة المتكسػػػػطة كتحصػػػػيميـ لتجػػػارب الفيزيػػػػاء كالكيميػػػػاء كأثػػػػره فػػػػي تنميػػػػة قػػػكة المبلحظػػػػة لطمبػػػػة ال

 إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػر اسػػتخداـ المختبػػر اإلفتراضػػي لتجػػارب الفيزيػػاء ىػػذه الدراسػػة ىػػدفتالمعرفػػي، 
حيػػث اسػػتخدـ  .الكيميػػاء فػػي تنميػػة قػػكة المبلحظػػة لطػػبلب المرحمػػة المتكسػػطة كتحصػػيميـ المعرفػػيك 

اختيػػار شػػعبتيف مػػف طػػبلب الصػػؼ األكؿ المتكسػػط بالمػػنيج التجريبػػي، حيػػث قػػاـ الباحثػػاف  افالباحثػػ
قػػاـ الباحثػػاف بإعػػداد إختبػػاريف فػػي التحصػػيؿ لمفيزيػػاء ك  .لتمػػثبل عينتػػي البحػػث التجريبيػػة كالضػػابطة

كالكيمياء، كما استخدما مقياس قكة المبلحظة كالتحقؽ مف صدقو كثباتو، كتييئة المختبر اإلفتراضي 
د فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيا بػػػيف المجمكعػػػة التجريبيػػػة ك كجػػػ قمػػػةة الدراسػػػنتػػػائج كقػػػد أظيػػػرت  .كالتحقػػػؽ منػػػو

المجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي تحصػػػػيؿ أفرادىمػػػػا فػػػػي الفيزيػػػػاء، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف اسػػػػتخداـ المختبػػػػر ك 
د فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجمكعة ك كج. ك دكر كاضح في زيادة تحصيؿ الطبلباإلفتراضي ليس لو 

ىما في الكيمياء كلصالح المجمكعػة التجريبيػة، ممػا المجمكعة الضابطة في تحصيؿ أفرادك التجريبية 
د ك كجػػعػدـ ك . دكر كاضػػح فػي زيػػادة تحصػيؿ الطػػبلبيػدؿ عمػى أف اسػػتخداـ المختبػر اإلفتراضػػي لػو 
المجمكعة الضابطة فػي تنميػة قػكة المبلحظػة، ممػا يػدؿ ك فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجمكعة التجريبية 
 .دكر كاضح في تنمية قكة المبلحظة لدل الطبلب عمى أف استخداـ المختبر اإلفتراضي ليس لو
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أثػػر برنػػامج باسػػتخداـ المختبػػر اإلفتراضػػي فػػي ، كالتػػي عنكانيػػا: (2012دراسػػة أبػػك عػػكدة )
لػدل  التكنكلكجيا الحيكية عمػى طمبػة الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة فػي لتنميػة ميػارات اإلستقصػاء العممػي

 إلػى الكشػػؼ عػػف أثػػر برنػػامج باسػػتخداـ المختبػػرىػػدفت ىػػذه الدراسػػة طمبػة الجامعػػة اإلسػػبلمية بغػػزة، 
اإلفتراضي في التكنكلكجيا الحيكية عمى طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة في لتنمية ميارات اإلستقصاء 

، كبمغػت عينػة الدراسػة رم في تطكير المنظكمات التعميميػةاتبع الباحث المنيج التطكي حيث .العممي
كاسػػتخدـ  .طالبػػات المسػػتكل الثػػاني بقسػػـ التكنكلكجيػػا الحيكيػػة بالجامعػػة اإلسػػبلمية( طالبػػة مػػف 20)

الباحػػث أداتػػيف ىمػػا اختبػػار لقيػػاس الجانػػب العقمػػي لميػػارات اإلستقصػػاء العممػػي، كبطاقػػة مبلحظػػة 
كجػكد فػػركؽ ذات ة أظيػػرت نتػائج الدراسػكقػد  .لقيػاس أداء الطالبػات فػي ميػػارات اإلستقصػاء العممػي

كالبعدم كلصالح  ميارات اإلستقصاء العممي العقمية بيف التطبيقيف القبمي اختبارئية في داللة إحصا
كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مبلحظػػػة أداء الطالبػػػات بػػػيف . إضػػػافة إلػػػى التطبيػػػؽ البعػػػدم

 .التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ البعدم كلصالح التطبيؽ البعدم

 Effectiveness of Developing) :عنكانيػاكالتػي ، (Bajpai, 2012) دراسػة باجبػام

Concepts in Photoelectric Effect through Virtual Lab Experiment ،) ىدفت ىذه
يػػك في اسػػاألس الغػػرض أمػػا ،التعػػرؼ عمػػى فعاليػػة المختبػػرات اإلفتراضػػية كػػأداة تعميميػػة الدراسػػة إلػػى

اسػتخدـ ك  .المفػاىيمي لمتػأثير الكيركضػكئي( عمى فيػـ الطػبلب VLEدراسة تأثير مختبر التجريب )
يسػػػػتخدـ  ،( طػػػػاال فػػػػي المرحمػػػػة الجامعيػػػػة، تػػػػـ تقسػػػػيميـ إلػػػػى مجمػػػػكعتيف 50الباحػػػػث عينػػػػة مػػػػف )

المشػػػػػارككف فػػػػػي المجمكعػػػػػة الثانيػػػػػة ك المشػػػػػارككف فػػػػػي المجمكعػػػػػة األكلػػػػػى المختبػػػػػرات اإلفتراضػػػػػية، 
بينػػت النتػػائج ك  .البعػػدم، كػأداة لمدراسػػةك ، كاسػػتخداـ الباحػػث اختبػار التحصػػيؿ القبمػػي Vlيسػتخدمكف 

ككشػػػفت النتػػػائج التػػػي  .أف المجمكعػػػة التجريبيػػػة أكثػػػر نجاحػػػا فػػػي اإلختبػػػار مػػػف المجمكعػػػة األخػػػرل
تكصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػة بكضػػػكح أف الطالػػػب تعمػػػـ مفػػػاىيـ التػػػأثير الكيركضػػػكئي مػػػف خػػػبلؿ المختبػػػر 

كمػػا اقترحػػت الدراسػػة اسػػتخداـ مختبػػرات . ضػػؿ بالمقارنػػة مػػع المختبػػر الحقيقػػياإلفتراضػػي بطريقػػة أف
 .افتراضية، في تعميـ الفيزياء، كخاصة بالنسبة لتدريس المفاىيـ
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 :ػٕىأها، واٌرٍ ((Balmus & Dumbravenu, 2005 دامبريفنيكك دراسة بالمش  

(Virtual Laboratory in Optics, third international conference on Multimedia 

and Information of Communication Technologies in Education) ، ىدفت ىذه
إلى تطكير مختبر افتراضي في مادة الفيزياء لتدريس طبلب المرحمة الجامعية كتكصمت الدراسة 

أثر إيجابي عمى أداء الطبلب حيث أدل إلى فيـ أعمؽ لمظكاىر  إلى أف لممختبر اإلفتراضي
الفيزيائية مع إمكانية فحص الظكاىر الفيزيائية الكامنة التي ال يمكف التعرؼ عمييا في المختبر 

 .الحقيقي كبالتالي تحسيف استيعابيـ لمظكاىر الفيزيائية

 :لبديمةالدراسات العربية واألجنبية التي تناولت المفاىيم ا :ثانيا

ثػػػػػر اسػػػػػتخداـ نمػػػػػكذج أدم كشػػػػػاير فػػػػػي تعػػػػػديؿ أ(، كالتػػػػػي عنكانيػػػػػا: 7105) عمػػػػػراف دراسػػػػػة 
إلػػى ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة ، التصػػكرات البديمػػة لممفػػاىيـ العمميػػة لػػدل طػػبلب الصػػؼ التاسػػع األساسػػي

 شػػاير فػػي تعػػديؿ التصػػكرات البديمػػة لممفػػاىيـ العمميػػة لػػدل طػػبلبك معرفػة  أثػػر اسػػتخداـ نمػػكذج أدم 
حيػػث تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  ،اتبػػع الباحػػث المػػنيج شػػبو التجريبػػيكقػػد ، الصػػؼ التاسػػع األساسػػي

( طالبا مف طبلب الصؼ التاسع األساسي مقسػميف عمػى مجمػكعتيف تجريبيػة كضػابطة، حيػث 64)
، كاسػػػتخداـ مربػػػع )إيتػػػا( (كالنسػػػب المئكيػػػة، كاختبػػػار )مػػػاف كيتنػػػي ،(T-Test) تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار

كقػد . لمدراسػة تحجػـ التػأثير، كاسػتخدـ الباحػث االختبػارات القبميػة كالبعديػة كالمقػاببلت كػأدكا لمعرفة
م كتركيبػو لػدل طػبلب عينػة كجكد العديد مف التصكرات البديمة لمفاىيـ النبات الزىػر النتائج أظيرت 
كجػػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػائية بػػػػيف متكسػػػط درجػػػػات طػػػبلب المجمػػػػكعتيف الضػػػػابطة ك . البحػػػث

لصػػػالح المجمكعػػػة  كالتجريبيػػػة فػػػي االختبػػػار البعػػػدم لتشػػػخيص التصػػػكرات البديمػػػة لممفػػػاىيـ العمميػػػة
كجػكد فػركؽ بػيف الطمبػة مرتفعػي التحصػيؿ كمنخفضػي التحصػيؿ مػع أقػرانيـ إضػافة إلػى  ،التجريبية

 .في كبل المجمكعتيف لصالح طبلب المجمكعة التجريبية

أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية البيػػت الػػدائرم فػػي عػػبلج  ، كالتػػي عنكانيػػا: (2014) دراسػػة قاسػػـ
 التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية في مادة الثقافة العممية لدل طالبات الصؼ الحادم عشر

التصػػكرات  معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية البيػػت الػػدائرم فػػي عػػبلج إلػػىت ىػػذه الدراسػػة عسػػ، بغػػزة
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حيػػث ، ميػػة لػػدل طالبػػات الصػػؼ الحػػادم عشػػردة الثقافػػة العمالبديمػػة لػػبعض المفػػاىيـ العمميػػة فػػي مػػا
عينػة تككنػت بػي لبمػكغ أىػداؼ الدراسػة، حيػث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي بتصميـ شػبو تجري

ة مػػف طالبػػات الصػػؼ الحػػادم عشػػر تػػـ تقسػػيميـ إلػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة بػػ( طال70الدراسػػة مػػف )
االختبػػػػار التشخيصػػػػي ك أداة تحميػػػػؿ المحتػػػػكل  :ىمػػػػا كاسػػػػتخدمت الباحثػػػػة أداتػػػػيف لمدراسػػػػة .كضػػػػابطة

كجػكد فػركؽ ذات  كقد أظيرت النتائج (.بعدم –قبمي )لمتصكرات البديمة لمفاىيـ الكيمياء مف حكلنا 
اختبػػار داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات الطالبػػات فػػي المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي 

داللػة إحصػائية بػيف متكسػطي درجػات الطالبػات فػي كجكد فركؽ ذات ك  ،تشخيص التصكرات البديمة
 .المجمكعة التجريبية في اختبار تشخيص التصكرات البديمة القبمي كالبعدم

المفػػػاىيـ الكيميائيػػػة البديمػػػة لػػػدل طمبػػػة أسػػػاليب ، كالتػػػي عنكانيػػػا: (2013) دراسػػػة الشػػػمالي
 تشػػخيص المفػػاىيـ الكيميائيػػة يػػدؼبكقامػػت ىػػذه الدراسػػة ، تػػدريس العمػػـك فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية

 الكصػفياتبػع الباحػث المػنيج ، حيػث البديمة لدل طمبة أساليب تدريس العمـك بالجامعات الفمسػطينية
في ىذه الدراسػة، حيػث تشػكؿ مجتمػع الدراسػة مػف جميػع طمبػة تخصػص أسػاليب تػدريس العمػـك فػي 

كأخػػذت عينػػة عشػػكائية تككنػػت مػػف ( طالبػػا كطالبػػة، 259الجامعػػات الفمسػػطينية الػػذيف بمػػغ عػػددىـ )
ار ياحث أداة شاممة بنيت عمى شكؿ اختلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كقد استخدـ البلبا كطالبة ( طا99)

لػػى كجػػكد فػػركؽ 22كأشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف الطمبػػة يحممػػكف ) .مػػف متعػػدد ( مفيكمػػان بػػديبل، كا 
كمػػا  ،بيػاقػة التػدريس، كالمغػة التػػي درسػكا طري: كيـ مفػػاىيـ بديمػة تعػزل لمتغيػػردالػة إحصػائية المػتبل

الجػػنس،  :بينػػت نتػػائج الدراسػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان المػػتبلؾ مفػػاىيـ بديمػػة تعػػزل لمتغيػػر
 .كفرع الكيمياء المفضؿ

فػػػػي تعػػػػديؿ  K.W.Lأثػػػػر تكظػػػػؼ اسػػػػتراتيجية ، كالتػػػػي عنكانيػػػػا: (2013) دراسػػػػة العفيفػػػػي
 ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة، التكنكلكجيػػة لػػدل طالبػػات الصػػؼ السػػابع األساسػػيالتصػػكرات البديمػػة لممفػػاىيـ 

فػي تعػديؿ التصػكرات البديمػة لممفػاىيـ التكنكلكجيػة لػدل   K.W.Lإلى معرفػة أثػر تكظػؼ اسػتراتيجية
اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج التجريبػػػي القػػػائـ عمػػػى تصػػػميـ ، حيػػػث طالبػػػات الصػػػؼ السػػػابع األساسػػػي

أداة تحميؿ  :بعدم، كقد استخدمت الباحثة أدكات متعددة منيا –قبمي  المجمكعة الكاحدة، مع إختبار
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كحػػػدة الطاقػػػة مػػػف منيػػػاج تكنكلكجيػػػا الصػػػؼ السػػػابع، ثػػػـ بنػػػاء إختبػػػار التصػػػكرات البديمػػػة لممفػػػاىيـ 
كجػكد العديػد مػف  أظيرت النتائجك  .التكنكلكجية، إعداد دليؿ معمـ التكنكلكجيا، كأكراؽ عمؿ لمطالبات

كشيكع بعضيا بنسبة كبيرة لػدييـ  ،الطاقة لدل طالبات عينة الدراسة البديمة لمفاىيـ كحدةالتصكرات 
كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيا فػي مسػتكل التصػكرات البديمػة ك . (91.4%تصؿ فػي بعضػيا إلػى أكثػر )

 ،K.W.Lقبػػػؿ كبعػػػد التجريػػػب لػػػدل طالبػػػات الصػػػؼ السػػػابع األساسػػػي تعػػػزل لتكظيػػػؼ اسػػػتراتيجية 
فػػي تعػػديؿ التصػػػكرات  K.W.Lفاعميػػة تكظيػػؼ اسػػػتراتيجية إضػػػافة إلػػى  ،لصػػالح اإلختبػػار البعػػدم

 .البديمة لممفاىيـ التكنكلكجية لدل طالبات الصؼ السابع األساسي

 Determining the) :، كالتي عنكانيا(Celiker & Kara, 2011دراسة سميكر ككارا )

misconceptions of pre-service chemistry and biology about the greenhouse 

effect ،) الخضراء )الدفيئة(  إلى التعرؼ إلى المفاىيـ البديمة حكؿ آثار البيكتسعت ىذه الدراسة
كقد  .لدل معممي قبؿ الخدمة مف تخصصي الكيمياء كالعمكـ الحياتية في مستكل السنة األخيرة

عينة الدراسة التي طبؽ عمييا االختبار فقد بمغت ( فقرة، أما 36استخدـ الباحث اختباران تألؼ مف )
 االجتماعية( معممان مف معممي قبؿ الخدمة، كاستخدـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعـك 52)
(SPSS)  لتحميؿ البيانات، كأشارت النتائج إلى امتبلؾ المعمميف لبعض التصكرات الخاطئة حكؿ

د فركؽ ذات داللة إحصائية في امتبلؾ التصكرات أثر الدفيئة، كما أشارات النتائج إلى عدـ كجك 
 الخاطئة لدل معممي قبؿ الخدمة تعزل لمتغير التخصص. 

 Revelation of General)، واٌرٍ ػٕىأها: (Kara, 2007واسا ) دساسح 

knowledge and Misconceptions about Newton's Laws of Motion by 

Drawing Method  ) ، المعرفة األساسية كالتصكرات الخطأ لدل إلى تكضيح ىدفت ىذه الدراسة
الطبلب حكؿ قكانيف نيكتف لمحركة باستخداـ طريقة الرسـ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي، 

( طالبان، كاستخدـ الباحث طريقة الرسـ لمكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة 54كتككنت عينة الدراسة مف )
يقة معينة لمرسـ، كلتحميؿ نتائج الدراسة استخدـ الباحث لدل الطبلب عينة الدراسة، كلـ يشترط طر 

النسب المئكية كأسمكب إحصائي، كأظيرت النتائج فعالية طريقة الرسـ لتكضيح المعرفة كالمفاىيـ 
الخاطئة المتكاجدة لدل الطبلب، في المقابؿ لـ يستطع الطبلب التعبير عف معرفتيـ عف طريؽ 
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رة استخداـ طرؽ جديدة كفعالة لمكشؼ عف المفاىيـ الخاطئة الكتابة، كعميو أكصى الباحث بضرك 
 لدل الطبلب، كطريقة الرسـ.

 Understanding Ionization) :، واٌرٍ ػٕىأها(Taber, 2003) دساسح ذاتش

Energy: Physical Chemical And Alternative conceptions) ،ىذه الدراسة ىدفت 
إلى تشخيص الفيـ الخاطئ لدل الطبلب حكؿ مفاىيـ الطاقة األيكنية، قانكف ككلـك كمبدأ حفظ 

( طالبا 334حيث تككنت عينة الدراسة مف ) ،الطاقة، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي 
( مؤسسة بريطانية معظميا مدارس، ككانت أداة الدراسة عبارة عف 17مف تخصص كيمياء في )

كجكد مفاىيـ  :كقد أظيرت الدراسة النتائج التالية .تشخيصي لبعض المفاىيـ أعده الباحث اختبار
 .بديمة لدل الطبلب

 :الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت مفيوم الذات األكاديمية :اً ثالث

جمعػػي فػػي تنميػػة  إرشػػادفاعميػػة برنػػامج  ، كالتػػي عنكانيػػا:(2013الشػػكيرم )ك دراسػػة ىياجنػػة  
إلى بناء برنامج إرشاد ىدفت ىذه الدراسة ، مفيكـ الذات األكاديمي لذكم صعكبات التعمـ األكاديمية

جمعي، كتقصي فاعميتو في تنميػة مفيػـك الذات األكاديمي لدل طالبات صعكبات الػتعمـ فػي الحمقػة 
 ،عػت الباحثػػة المػنيج التجريبػػي كاتب، الثانيػة مػف التعمػػيـ األساسػي بمنطقػػة الشػرقية فػػي سػمطنة عمػػاف

حيػػػث تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف جميػػػع طالبػػػات صػػػعكبات الػػػتعمـ فػػػي الػػػػصفيف الخػػػػامس كالسػػػادس 
تجريبيػػػة  :( طالبػػػة، تػػػػـ تػػػكزيعيف عشػػػكائيان إلػػػى مجمػػػكعتيف متسػػػاكيتيف20األساسػػػي كالبػػػالغ عػػػددىـ )

كقػد أظيػرت  .كأداة لمدراسػة (Whitney – Mann) كاستخدـ الباحثاف اختبار ماف كتني ،كضابطة
كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي درجػػػات مفيػػػـك الػػػذات األكػػػاديمي بػػػيف أفػػػراد  الدراسػػػةنتػػػائج 

مػف القياسػيف البعػدم  المجمكعتيف التجريبية كالػضابطة، لػػصالح أفػػراد المجمكعػة التجريبيػة عمػى كػؿ
المسػػتخدـ فػػي ىػػذه الدراسػػة فػػي تنميػػة مفيػػـك فاعميػػة برنػػامج اإلرشػػاد الجمعػػي إضػػافة إلػػى  ،كالمتابعػػة

 .الذات األكاديمي لدل أفراد المجمكعة التجريبية
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عبلقػػة مفيػػـك الػػذات بمسػػتكل الطمػػكح لػػدل طمبػػة ، كالتػػي عنكانيػػا: (7119دراسػػة بركػػات )
 عبلقػػة عمػػى التعػػرؼسػػعت ىػػذه الدراسػػة إلػػى ، جامعػػة القػػدس المفتكحػػة كعبلقتيمػػا بػػبعض المتغيػػرات

 الجػػػنس، :متغيػػػرات ضػػػكء فػػػي المفتكحػػػة القػػػدس جامعػػػة طمبػػػة لػػػدل الطمػػػكح بمسػػػتكل الػػػذات مفيػػػكـ
 عبلقػػة إلػػى لمتعػػرؼ التحميمػػي الكصػػفي الباحػػث المػػنيج اسػػتخدـاألكػػاديمي.  كالتحصػػيؿ كالتخصػػص،

 كليػذا .المفتكحة القدس جامعة طمبة لدل المتغيرات ببعض كعبلقتيما الطمكح بمستكل الذات مفيكـ
 عينػػة عمػػى الطمػػكح لمسػػتكل كاألخػػر الػػذات، مفيػػكـ لقيػػاس األكؿ مقياسػػاف، طبػػؽ الباحػػث الغػػرض
 القػػدس جامعػػة فػػي لمدراسػػة ممتحقػػيف ،(طالبنػػا 080 طالبػػة، 092) كطالبػػة طالبنػػا (128) مػػف مككنػػة

كأظيػرت نتػائج الدراسػة  كسػمفيت. ،قمقيميػة ،جنػيف ،طػكلكـر ،نػابمس: التعميميػة المنػاطؽ فػي المفتكحة
 النتػػائج بينػػت كمػػا .الجامعػػة طمبػػة لػػدل الطمػػكح كمسػػتكل الػػذات مفيػػكـ بػػيف مكجبنػػا ارتباطػػا ىنػػاؾ أف

 تبعنػػا الطمػػكح كمسػػتكل الػػذات مفيػػكـ مقياسػػيى عمػػ الطػػبلبدرجػػات  فػػي إحصػػائينا دالػػة فػػركؽ كجػػكد
 جكىريػػة فػػركؽ كجػػكد كعػػدـ المرتفػػع، التحصػػيؿ ذكم الطػػبلب فئػػة لصػػالح الدراسػػي لمتغيػػر التحصػػيؿ

 كالتخصص. الجنس لمتغيرم تبعنا الدرجات ىذه في

أثر تفاعؿ نمطيف لمتغذية الراجعػة كمسػتكل الػذكاء  ، كالتي عنكانيا:(2008دراسة الجربكع )
إلػػى  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة، لػػدل عينػػة مػػف طػػبلب المرحمػػة المتكسػػطة عمػػى مفيػػـك الػػذات األكػػاديمي

كنسػبة الػذكاء )مرتفعػة، منخفضػة(  (فكريػة كمرجػأة)الكشؼ عف التفاعؿ بػيف نمطػي التغذيػة الراجعػة 
اتبع الباحث المنيج شػبو التجريبػي، حيػث تككنػت عينػة الدراسػة ، حيث عمى مفيـك الذات األكاديمي

( طالبا مف طبلب الصؼ الثػاني بالمرحمػة المتكسػطة التابعػة إلدارة التربيػة كالتعمػيـ بمنطقػة 98)مف 
 العديػد مػف األدكات الباحػث اسػتخدـ .لركضػةمركز اإلشػراؼ التربػكم با -مدينة الرياض  –الرياض 
إعدادا فصؿ في مقرر الرياضيات لمصؼ الثاني متكسػط كمعالجتيػا بنمطػي التغذيػة الراجعػة  :كمنيا

،  اختبػػارات تحصػػيمية، إختبػػار الػػذكاء اإلعػػدادم كمقيػػاس مفيػػـك الػػذكاء األكػػاديمي (مرجػػأةك فكريػػة )
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات أىميػػا  النتػػائجالعديػػد مػػف كقػػد أظيػػرت الدراسػػة  (.1994إعػػداد عبػػد العزيػػز )

داللة إحصائية بيف متكسط درجات التبلميذ الذيف تمقكا تغذية راجعة فكرية كمتكسط درجات التبلميػذ 
كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد ك . فيـك الػذات األكػاديميالذيف تمقكا تغذية راجعة مرجأة في م

( بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات تبلميػػػػذ مجمكعػػػػة الػػػػذكاء المرتفػػػػع كمتكسػػػػط درجػػػػات تبلميػػػػذ 0.01مسػػػػتكل )
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عػػة التبلميػػذ ذك الػػذكاء الػػذات األكػػاديمي كذلػػؾ لصػػالح مجمك ـ مفيػػك مجمكعػػة الػػذكاء المػػنخفض فػػي 
كاالسػتعداد  (مرجػأة -تغذيػة راجعػة فكريػة )عدـ كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيا بيف المعالجات ك  المرتفع.

 .في تأثيرىما عمى مفيـك الذات األكاديمي (منخفض –مرتفع )ء كىك مستكل الذكا

أثػر البػرامج التدريبيػة لػذكم صػػعكبات الػػتعمـ فػػي  ، كالتػي عنكانيػا:(2008دراسة الريمػكني )
 تػػدريبي فػػي تنميػػةىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تقصػػي فاعميػػة برنػػامج ، اإلنجػػػاز الدراسػػي كمفيػػـك الػػذات

الػػػػذات األكػػػػاديمي، لطػػػػبلب ذكم صػػػػعكبات الػػػػتعمـ قػػػػائـ عمػػػػى النظريػػػػة ، كمفيػػػػـك اإلنجػػػػاز الدراسػػػػي
( طالبػان كطالبػة، 79اتبع الباحث المنيج شبو التجريبػي، حيػث تككنػت عينػة الدراسػة مػف )k السمككية

كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس مفيػػـك الػػذات األكػػاديمي،  .تػػـ تقسػػيميـ إلػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة
كمقيػػاس اإلنجػػاز الدراسػػي، كػػأدكات لمدراسػػػة، كقػػاـ الباحػػث ببنػػاء برنػػػامج تػػدريبي خػػاص تػػألؼ مػػػف 

( دقيقػػػة، كطبػػػؽ لمػػػدة شػػػيريف بكاقػػػع خمػػػس 30) جمسػػػة بمغػػػت المػػػدة الزمنيػػػة لمجمسػػػة الكاحػػػدة (40)
لتغذيػػػة الراجعػػػة كالتعزيػػػز كالكاجبػػػات البيتيػػػة، جمسػػػات فػػػي األسػػػبكع، كاسػػػتخدـ فػػػي البرنػػػامج أسػػػاليب ا

كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي  (،ANCOVA) كأظيػػػرت نتػػػائج تحميػػػؿ التبػػػايف المشػػػترؾ
االنجاز الدراسي كمفيكـ الذات األكاديمي بػيف أفػراد المجمكعػة التجريبيػة كأفػراد المجمكعػة الضػابطة 

 .التدريبي المستخدـ في ىذه الدراسةلصالح أفراد المجمكعة التجريبية تعزل لمبرنامج 

برنػػامج تػػدريبي فػػي تنميػػػة الدافعيػػػة لئلنجػػػاز  أثػػر ، كالتػػي عنكانيػػا:((2005دراسػػة أبػػك زيػػد 
 إلػػػىسػػػعت ىػػػذه الدراسػػػة ، الدراسػػػي كمفيػػػـك الػػػذات األكػػػاديمي لػػػدل األطفػػػاؿ ذكم صػػػعكبات الػػػتعمـ

استقصػػػاء أثػػػر برنػػػامج تػػػدريبي فػػػي تنميػػػػة الدافعيػػػػة لئلنجػػػػاز، كتنميػػػة مفيػػػـك الػػػذات األكػػػاديمي لػػػدل 
اتبػػع الباحػػث المػػنيج شػػبو التجريبػػي حيػػث تػػـ حيػػث  األطفػػاؿ ذكم صػػعكبات الػػتعمـ كبشػػكؿ محػػدد.

فػػي  اختيػػار مجتمػػع الدراسػػة مػػف طمبػػة غػػرؼ المصػػادر فػػػي المػػدارس التابعػػة لمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ
( 79أمػػا عينػػة الدراسػػة فقػػد تألفػػت مػػف ) ،( طالػػب كطالبػػة217محافظػػة جػػرش، كػػاف عػػدد الطمبػػة )

كقد استخدـ لتطبيؽ ىذه الدراسػة  ة كأخرل ضابطة.يطالبان كطالبة تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف تجريب
كقػػد  .مجمكعػػة مػػف األدكات ىػػي مقيػػاس دافعيػػة اإلنجػػاز الدراسػػي، كمقيػػاس مفيػػـك الػػذات األكػػاديمي

د فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجمكعػػة التجريبيػػػة، كالمجمكعػػة الضػػابطة، ك كجػػنتػػائج أظيػػرت ال
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رؼ لصالح المجمكعة التجريبية في تنمية مفيػـك الػذات األكػاديمي لػدل ذكم صػعكبات الػتعمـ فػي غػ
فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػػيف المجمكعػػػػة التجريبيػػػة  كجػػػكدك  ،يمصػػػادر كتعػػػزل لمبرنػػػامج التػػػدريب

كالضابطة في تنمية مفيـك الذات األكاديمي لدل ذكم صػعكبات الػتعمـ فػػي غػػرؼ المصػادر كتعػزل 
كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة كأنػػو ي ،جػػاءت الفػػركؽ لصػػالح اإلنػػاث فػػي المجمكعػػة التجريبيػػةك ألثػػر الجػػنس 

مكعػػػة الضػػػابطة فػػػي مفيػػػـك الػػػذات األكػػػاديمي لػػػدل ذكم إحصػػػائية بػػػيف المجمكعػػػة التجريبيػػػػة كالمج
جػاءت الفػركؽ ك صػعكبات الػتعمـ فػػي غػػرؼ المصػادر، تعػزل إلػى التفاعػؿ بػيف المجمكعػة كالجػنس، 

 .لػصالح المجمكعػة التجريبية عند اإلناث

 Social acceptance in spite of the) ، كالتي عنكانيا:(Nye, 2009)دراسة نام 

fact that disadvantage in the prevalence of LD is considerably ) ، ىدفت ىذه
الدراسة إلى تقصي فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى الميارات االجتماعية في تنمية مفيكـ الذات 

كاتبع الباحث المنيج شبو  .بأبعاده )األكاديمي كالجسمي كاالجتماعي( كفي رفع المستكل التحصيمي
( طالبان مف ذكم صعكبات التعمـ في )القراءة 73حيث طيبؽ البرنامج عمى عينة قكاميا ) التجريبي،

قسمت العينة إلى ك سنة،  (12كالكتابة كالرياضيات( في كالية فمكريدا كبمتكسط عمر بمغ )
مجمكعتيف تجريبية كضابطة. كاستخدـ الباحث االختبارات التحصيمية كمقياس مفيكـ الذات بأبعاده 

اعي كاألكاديمي كالجسمي(، كأدكات لمدراسة، كاستخدـ الباحث في البرنامج مجمكعة مف )االجتم
األساليب اإلرشادية تمثمت في النمذجة، كالتعزيز اإليجابي، ككيفية االستماع كطرح األسئمة 

السيطرة عمى الغضب، ككيفية ممارسة االسترخاء، كأظيرت نتائج ك لآلخريف، ككيفية طمب المساعدة 
فاعمية البرنامج اإلرشادم في تنمية مفيكـ الذات بأبعاده، كفي رفع  (ANOVA) التبايفتحميؿ 

 .المستكل التحصيمي لدل أفراد عينة الدراسة

 Factors Influencing The) ، كالتي عنكانيا:(Enam, 2006) دراسة إناـ

Development of Self concept In Pre-dolescent Boys And Girls  ،)ىدفت ىذه 
الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر العكامؿ المحددة لمفيكـ الذات عمى مفيكـ الذات في مرحمة ما قبؿ 

اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي، حيث تككنت عينة ك  .سف المراىقة عند الذككر كاإلناث
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أدكات كانت ك  .( سنكات9-7)( طالبان مف الذككر كاإلناث تراكحت أعمارىـ بػيف 120الدراسة مف )
. ككاف أىـ نتائج ىذه (Marsh, 1988)عبارة عف استبياف كصؼ الذات إعداد مارش  الدراسة
 ث.كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في مفيـك الذات لصالح اإلنا :الدراسة

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة كالقراءة التحميمية ليػا يمكػف القػكؿ أف الدراسػة الحاليػة  
عبػد ك (، الحػافظ 2013(، القرشػي )(2014(، دار اوبػراىيـ (2015اتفقت مع دراسة كؿ مف أبك زنػط 

(، فػػي تناكليػا أسػػمكب التػػدريس كمتغيػر مسػػتقؿ ككػػاف األسػػمكب (2014(، كالحػػكراني (2013السػبلـ 
تناكلػػػت  كتميػػػزت الدراسػػػة الحاليػػػة عػػػف ىػػػذه الدراسػػػات فػػػي أنيػػػا. نػػػا التػػػدريس بػػػالمختبر اإلفتراضػػػيى

، عػػدا دراسػػة الحػػكراني  المحكسػػب "Crocodile Chemistryبرنػػامج "أسػػمكب التػػدريس باسػػتخداـ 
 . (، حيث استخدمت نفس البرنامج لقياس أثره عمى تحصيؿ الطمبة كاتجاىاتيـ2014)

، قاسػػـ ((2013(، الشػػمالي (2015كمػػا اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف عمػػراف 
 .البديمة كمتغير تابع في الدراسة مفاىيـفي تناكليا لمفيـك ال 2013)( ، العفيفي )2014)

(، (2008، الجربػػػػػكع ((2013 كمػػػػا اتفقػػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػػة مػػػػع دراسػػػػػة كػػػػؿ مػػػػػف ىياجنػػػػة
, ( في تناكليا لمفيـك الذات األكاديمية كمتغير تابع في الدراسة(2005(، كأبك زيد (2008الريمكني 

 ( في تناكليا لمفيـك الذات كمتغير مستقؿ.7119كاختمفت مع دراسة بركات )

، عػدا دراسػػة لممػنيج التجريبػػي كمػا اتفقػت ىػػذه الدراسػة مػع الدراسػػات السػابقة فػػي اسػتخداميا
تابر ك (، Enam, 2006(، إناـ  )Celiker & Kara, 2011ككارا ) سميكر (،Kara, 2007) كارا
(Taber،2003)( 7101، كالشػػمالي ،) ،حيػػث اسػػتخدمت ىػػذه الدراسػػات المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي

 .( حيث استخدمت المنيج الكصفي الكمي(2014كدراسة دار اوبراىيـ 

مػف حيػث تصػميـ المجمكعػات فػيبلحظ أف الدراسػة الحاليػة اتفقػت مػع الدراسػات السػابقة  أما
فػػػي اسػػػتخداميا لممػػػنيج التجريبػػػي بتصػػػميـ المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة، إال أنيػػػا اختمفػػػت مػػػع 
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التػػي كانػػت بتصػػميـ المجمكعػػة (2011) ، كالشػػمالي((2013(، العفيفػػي (2012دراسػػة أبػػك عػػكدة 
 .الكاحدة

زت ىػػذه الدراسػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي أنيػػا تناكلػػت كبشػػكؿ خػػاص برنامجػػان بعينػػو كامتػػا
عػػػػف  تحيػػػػث أف الدراسػػػػات السػػػػابقة تحػػػػدث المحكسػػػػب"Crocodile Chemistry" كىػػػػك برنػػػػامج

كالبعض منيا تحدث عف برامج  ،(7103 ،المختبرات االفتراضية بشكؿ عاـ مثؿ دراسة )دار ابراىيـ
( لكػػػف لػػػـ تتنػػػاكؿ أم مػػػف الدراسػػػات 7103 ،" مثػػػؿ دراسػػػة )الحػػػكرانيCrocodile Clipsشػػػركة "

المحكسػػب بشػكؿ خػػاص لتستقصػي أثػػره عمػى تعػػديؿ  "Crocodile Chemistry"السػابقة برنػامج
ذلػػؾ لكػػي تكشػػؼ عػػف أىػػـ البػػرامج المحكسػػبة ك مفيػػـك الػػذات األكاديميػػة ك المفػػاىيـ الكيميائيػػة البديمػػة 

التػدريس الفتػةن أنظػار كزارة التربيػة كالتعمػيـ إلػى أىػـ البرمجيػات  التي مف الممكف أف نستفيد منيا في
 ف أف تدمجيا مستقببلن في التعميـ.المحكسبة التي مف الممك

ف ىنػػا جػػاءت ىػػذه الدراسػػة لتكػػكف مكممػػة لمدراسػػات السػػابقة لتبحػػث فػػي فاعميػػة التػػدريس مػػ
البديمػػػة الكيميائيػػػة فػػػي تعػػػديؿ المفػػػاىيـ  المحكسػػػب"Crocodile Chemistry"برنػػػامج  باسػػػتخداـ

 -التربيػػػة كالتعمػػػيـدل طمبػػػة المرحمػػػة األساسػػػية العميػػػا فػػػي مديريػػػة لػػػ قيػػػاس مفيػػػـك الػػػذات األكاديميػػػةك 
 جنكب نابمس.  
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 يتضمف ىذا الفصؿ كصفان لمنيج الدراسة التي تيدؼ إلى استقصاء أثر استخداـ برنامج
Crocodile Chemistry" المحكسب في تعديؿ المفاىيـ الكيميائية البديمة كمفيكـ الذات "

جنكب نابمس. كما  -األكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في مديرية التربية كالتعميـ 
كما يكضح ، كثباتيا ،كالتأكد مف صدقيا ،طرؽ إعدادىاك  ،يتضمف ىذا الفصؿ كصفان لؤلدكات

 كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة.  ،كمتغيراتيا ،كأفرادىا ،إجراءات الدراسة

 منيج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي بالتصميـ شبو التجريبي؛ نظران لمبلئمتو لطبيعة الدراسة 
حيث يتـ في ىذا المنيج تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طبلب الصؼ السابع األساسي مقسمة إلى 

 أخرل ضابطة.ة تجريبية ك مجمكعتيف مجمكع

 مجتمع الدراسة:

الصؼ السابع األساسي في المدارس الحككمية  طبلبتككف مجتمع الدراسة مف جميع 
 ـ.7100/7102لمعاـ الدراسي الثاني  ،جنكب نابمس في فمسطيف -التابعة لمديرية التربية كالتعميـ

 عينة الدراسة:

مف طمبة الصؼ السابع  ،( طالبان مف مجتمع الدراسة68تككنت عينو الدراسة مف )
( في مدرسة عمر بف الخطاب 2016/2017ثاني )األساسي الذيف يدرسكف في الفصؿ الدراسي ال

األساسية لمبنيف التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محافظة جنكب نابمس. كقد اختيرت ىذه المدرسة 
باإلضافة إلى ككف  ،ككجكد مختبر حاسكب ،بشكؿ قصدم؛ بسبب كجكد شعبتيف لمصؼ السابع

كقد تـ  ،تنفيذ التجربة مف قبؿ الباحثة نفسيا مما يسيؿ عممية ،الباحثة تعمؿ في المدرسة نفسيا
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 ( تكزيع أفراد عينة7يكضح الجدكؿ ) ،اختيار الشعبتيف )التجريبية كالضابطة( بشكؿ عشكائي
 الدراسة تبعان لمشعب كعدد الطمبة.

 (: تىزيع أفراد عينة اندراسة تبعاً نهشعب وعدد انطهبة0جدول )

 عدد الطمبة عدد الشعب العامؿ التجريبي المجمكعة

 34 1 طريقة التدريس اإلعتيادية الضابطة

 34 1 التدريس باستخداـ البرنامج المحكسب التجريبية

 68 المجمكع الكمي لمعينة

 أدوات الدراسة:

 الباحثة باستخداـ األدكات اآلتية: قامتتبعان لمنيجية الدراسة 

 إختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة  1. 

 مقياس الكشؼ عف مفيـك الذات األكاديمية  . 7

 :اختبار المفاىيم الكيميائية البديمة . 0

 االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ مف نكع فقرة 30تككف ىذا االختبار في صكرتو النيائية مف  
 "Crocodileكيعد اختباران اليدؼ منو التحقؽ مف فاعمية استخداـ برنامج، (0) الممحؽ

Chemistry " المحكسب في تعديؿ المفاىيـ الكيميائية البديمة لدل طمبة الصؼ السابع في كحدة
المركبات الكيميائية مف كتاب العمكـ لمصؼ السابع األساسي المقرر تدريسو في العاـ 

(7100/7102.) 

 كقد اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية في إعداد ىذا االختبار:

كىي كحدة  لمصؼ السابع لتمثؿ مكضكع الدراسةتحديد كحدة دراسية مف كتاب العمكـ  -
 .)المركبات الكيميائية(
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تحميؿ المحتكل العممي لكحدة )المركبات الكيميائية( تحميبلن مفاىيميان لتحديد المفاىيـ العممية  -
 ( التحميؿ المفاىيمي لكحدة )المركبات الكيميائية(.9الممحؽ ) ،التي يتضمنيا المحتكل

 إعداد قائمة بالمفاىيـ العممية التي تضمنيا التحميؿ المفاىيمي لكحدة )المركبات الكيميائية( -
تكزيعيا عمى معممي العمكـ العامة لمصؼ السابع األساسي مفيكمان، تـ  31كالتي تضمنت 

مف كجية نظر  لتحديد المفاىيـ العممية المتكقع تكاجدىا كمفاىيـ بديمة لدل الطمبة
كىي  مفيكـ مف المفاىيـ المكجكدة في القائمة 11ث أجمع المعممكف عمى المعمميف، حي

)الذرة، البركتكف، النيكتركف، اإللكتركف، الشحنة، العدد الذرم، العدد الكتمي، التكزيع 
الجدكؿ الدكرم، رمز العنصر، الجزيئات، المحمكؿ  اإللكتركني، التعادؿ الكيربائي،

، التفاعؿ الكيميائي، األكاسيدأشباه الفمزات، المتجانس، المحمكؿ غير المتجانس، 
، األمبلح، الجير المطفأ، الخكاص الفيزيائية، الخكاص الكيميائية، األحماض، القكاعد

حمض الفكرميؾ، الكاشؼ، النظائر، االحتراؽ، األيكف السالب، األيكف المكجب، المحمكؿ 
الصؼ  بلمتكقع تكاجدىا لدل طبل( قائمة المفاىيـ الكيميائية البديمة ا01. ممحؽ )الممحي(

 السابع األساسي.

 ( فقرة مف نكع11صياغة فقرات اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة بصكرتو األكلية كعددىا ) -
( اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة بصكرتو 0ممحؽ ) .االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ

 النيائية.

فقػػرة عمػػى عينػػو اسػػتطبلعية فػػي مدرسػػة حػػكارة الثانكيػػة  (30)ؽ االختبػػار المؤلػػؼ مػػف يػػطبت  

طالػػػب مػػػف  83)حيػػػث تألفػػػت العينػػػة مػػػف ) ،جنػػػكب نػػػابمس-لمػػػذككر التابعػػػة لمديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ

 ،( دقيقة40كاستغرقت مدة التطبيؽ ) ،طبلب الصؼ الثامف األساسي

 كما يمي: التحقؽ مف صدؽ االختبار كثباتو -
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 :صدق االختبار

تـ عرض االختبار في صكرتو النيائية بعد استقراء آراء المدرسيف في ماىية المفاىيـ البديمة  
كحدة المركبات الكيميائية عمى مجمكعة  األساسي فيالصؼ السابع  بيحمميا طبليتكقع أف التي 

مف مدرسي العمكـ الخبراء كالذيف أجمعكا عمى كجكد ىذه المفاىيـ عند طمبة الصؼ السابع 
 .كىي األساسي

يجاد درجة الصعكبة   كما تـ تصحيح إجابات طبلب العينة االستطبلعية عمى ىذا االختبار كا 
عميو يتـ حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا عف  كمعامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقراتو، كبناءن 

، ( )عبده0.20, كما يتـ حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف )(0.80)كتزيد عمى  (0.20)
معامبلت الصعكبة كالتمييز لفقرات اختبار تعديؿ المفاىيـ الكيميائية ( 11(. كيبيف الممحؽ )1999
ّٔىرج َثُٓ ( 7اٌٍّحك ) ( فمشج300فمشاخ االخرثاس تصىسذه إٌهائُح ) وتزٌه تمٍ ػذد. البديمة

 اإلخاتح ٌفمشاخ هزا االخرثاس0

 :ثبات االختبار

 االختبارتـ حساب معامؿ الثبات لبلختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية بحيث قسمت فقرات 
كباستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف تبيف أف ثبات اإلختبار الكمي  ،إلى مجمكعتيف فردية كزكجية

 (.1999، ( كىك معامؿ ثبات عاؿ كيفي بأغراض الدراسة )عبده8703كصؿ إلى )

 :مقياس الكشف عن مفيوم الذات األكاديمية 2.

 Crocodileكتـ استخداـ ىذا المقياس بغرض التحقؽ مف فاعمية استخداـ برنامج "  

Chemistry المحكسب في مفيكـ الذات األكاديمية لدل طمبة الصؼ السابع في كحدة )المركبات "
 (2016/2017) الكيميائية( مف كتاب العمـك لمصؼ السابع األساسي المقرر تدريسو في العاـ 

، فقرة (32كقد تككف ىذا المقياس في صكرتو النيائية مف ) .قامت الباحثة باستخداـ كليذا الغرض
 بيف المقياس في صكرتو النيائية. ( ي1) ممحؽ
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 كقد اتبعت الباحثة الخطكات اآلتية في إعداد ىذا االختبار:

 االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات النظرية في ىذا المجاؿ. -

مقياس مفيكـ الذات  االستفادة مف مقاييس مفيـك الذات األكاديمية، كقد ركزت الباحثة عمى -
 .كييفو ليتكافؽ مع أغراض الدراسةتـ ت( ك 7119 ،الذم استخدمو )بركات

 مراعاة أف تككف بعض الفقرات مكجبة كبعض الفقرات السالبة. -

مقياسان  الطبلب ت فقرات المقياستحديد طريقة استجابة الطبلب لممقياس، بحيث أعط -
ة: "ينطبؽ تمامان، ينطبؽ بدرجة كبيرة، ينطبؽ إلى حد ليكرت الخماسيمتدرجان بحسب طريقة 

 : (7103 )حكراني، ما، ال ينطبؽ كثيران، ال ينطبؽ إطبلقان"، بحيث تعطى الدرجات كاآلتي

ينطبؽ  
 تمامان 

ينطبؽ بدرجة 
 كبيرة

ينطبؽ إلى حد 
 ما

ال ينطبؽ 
 كثيران 

ال ينطبؽ 
 إطبلقان 

 0 7 1 3 5 الفقرات المكجبة
 5 3 1 7 0 الفقرات السالبة

، حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى نفس العينة االستطبلعية التي تطبيؽ المقياس استطبلعيان  -
 تـ تطبيؽ االختبار عمييا.

 إيجاد صدؽ كثبات المقياس: -

 :صدق المقياس

الباحثة بالتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم كاالتساؽ الداخمي لممقياس، كلمتحقؽ مف  قامت 
الصدؽ الظاىرم تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كعدلت بعض الفقرات في ضكء آرائيـ، 

تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي حيث حكيـ. كما ك ( أسماء أعضاء لجنة الت3حيث يبيف الممحؽ )
( فقرة عمى عينو استطبلعية في مدرسة حكارة 35لية كالمككنة مف )طبؽ المقياس بصكرتو األك 

طالب  83)مف ) ةحيث تألفت العين ،جنكب نابمس -الثانكية لمذككر التابعة لمديرية التربية كالتعميـ 
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كبعد تحميؿ النتائج تـ  ،( دقيقة40كاستغرقت مدة التطبيؽ ) ،مف طبلب الصؼ الثامف األساسي
( 5كالممحؽ )لممقياس لمقياس؛ لضعؼ االرتباط بينيا كبيف الدرجة الكمية حذؼ ثبلث فقرات مف ا

 يبيف نتائج حساب االتساؽ الداخمي. 

 ثبات المقياس:

كىي درجة  ،((0.866كركنباخ ألفا كتبيف أف ثبات المقياس كاف  معادلةاستخدمت الباحثة  
 عالية مف الثبات كمبلئمة لمدراسة. 

 المادة التعميمية المحوسبة: 

ريبية شكؿ أنشطة أعدت عمى أخذت المادة التعممية التي تـ تدريسيا في المجمكعة التج
، كركعي في بنائيا احتكائيا عمى نفس المفاىيـ المحكسب"Crocodile Chemistry"  برنامج

الكاردة في الكتاب المقرر كالتي يقيسيا اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة، كقاـ الطمبة بدراسة ىذه 
المحكسب في بيئة المدرسة، حيث قامت Crocodile Chemistry" "األنشطة عمى برنامج 

الطمبة كقصد مف ذلؾ أف يتدرب الطمبة عمى استخداـ  الباحثة في البداية بنمذجة نشاط كاحد أماـ
بمفردىـ المحكسب، كمف ثـ قاـ الطمبة بتنفيذ األنشطة Crocodile Chemistry" برنامج "

التكصؿ إلى النتائج بأنفسيـ حيث الحظت الباحثة استمتاع الطبلب كحماستيـ أثناء تنفيذىـ ك 
ممحكظان عند طمبة المجمكعة الضابطة عند تنفيذ لؤلنشطة باستخداـ البرنامج، األمر الذم لـ يكف 

نفس األنشطة بالطريقة االعتيادية في المختبر الحقيقي، إضافة إلى أف ىناؾ أنشطة لـ يكف 
باإلمكاف تنفيذىا عمى أرض الكاقع في المختبر الحقيقي األمر الذم قمؿ مف حماسة طمبة 

لمجمكعة التجريبية بالتعرؼ عمى ماىية المجمكعة الضابطة مثؿ نشاط مفيكـ الذرة، حيث قامت ا
الذرة ك أيضا مفيكـ المركب مف خبلؿ رؤية العناصر المككنة لو كذلؾ مف خبلؿ فتح صندكؽ 
التفاعؿ باستخداـ البرنامج المحكسب، ناىيؾ عف دقة القراءات كدقة المقاييس المأخكذة باستخداـ 

ؿ بالمختبر االعتيادم، مف ىنا برز دكر البرنامج المحكسب، التي لـ تكف بنفس الدرجة عند العم
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( 0ىذا البرنامج عند طمبة المجمكعة التجريبية بالمقارنة مع المجمكعة الضابطة، كيبيف المحمؽ )
 التعميمية المحكسبة بصكرتيا النيائية. المادة

أف المادة التعميمية تـ تدريسيا مف قبؿ الباحثة نفسيا لكبل  ،كمف الجدير بالذكر
 إضافة إلى األنشطة المحكسبة فقد درستيا الباحثة نفسيا أيضان. ،التجريبية كالضابطة المجمكعتيف

 تصميم الدراسة: 

تمتاز ىذه الدراسة بالتصميـ شبو التجريبي كيمكف التعبير عف تصميـ الدراسة بالرمكز عمى 
 النحك التالي: 

G1 : O1 X O2 
G2 : O1 – O2 

  ، حيث أن:لممقياس وكذلكلالختبار  حيث تم تطبيق ىذا التصميم مرتين مرة
G1تمثؿ المجمكعة التجريبية : 
G2 تمثؿ المجمكعة الضابطة : 

Xعالجة باستخداـ البرنامج المحكسب: تمثؿ الم 
O1تمثؿ نتائج اإلختبار القبمي : 
O2م: تمثؿ نتائج اإلختبار البعد 

 متغيرات الدراسة:

 أواًل: المتغيرات المستقمة:

 :التدريس كليا مستكياف طريقة 

 المحكسب.Crocodile Chemistry" التدريس باستخداـ برنامج  " - أ

 التدريس بالطريقة اإلعتيادية. - ب



50 

  :ثانيًا: المتغيرات التابعة

 المفاىيـ الكيميائية البديمة. - أ

 مفيـك الذات األكاديمية. - ب

 ثالثًا: المتغيرات المضبوطة: 

 الدراسة عمى الذككر فقط. الجنس حيث اقتصرت عينو -0

 الصؼ السابع األساسي. طبلبلمطمبة:  الدراسيةالمرحمة  -7

المحتكل الدراسي حيث تركز المحتكل كحدة "المركبات الكيميائية" مف كتاب العمـك لمصؼ  -1
 ـ.7100/7102السابع األساسي المدرس في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

يا لكؿ مف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة عدد الحصص التي تـ تدريس الكحدة في -3
 ( حصة مكزعة عمى خمسة أسابيع.71حيث بمغ مجمكع الحصص ) ،الضابطة

 إجراءات الدراسة:

 تمثمت إجراءات الدراسة بالخطكات اآلتية:

 إعداد األدكات التي استخدمت في ىذه الدراسة )كفقان لئلجراءات التي تـ كصفيا سابقان(. -

جنكب نابمس لتنفيذ الدراسة -المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـاختيار مدرسة مف  -
كىي مدرسة عمر بف الخطاب األساسية لمبنيف التي تعمؿ بيا الباحثة. كقد احتكت  ،فييا

عشكائيا لتمثؿ المجمكعة  تعييف إحداىاكتـ  ،ىذه المدرسة عمى شعبتيف لمصؼ السابع
 الضابطة.تمثؿ المجمكعة لكاألخرل  ،التجريبية

 " المحكسب.Crocodile Chemistryالمجمكعة التجريبية: تـ تدريسيا باستخداـ برنامج " -
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   .المجمكعة الضابطة: تـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية -

 أخذ األذكنات البلزمة لمتطبيؽ. -

خصص لكؿ منيا عدد مف الحصص بمغ  ،عمى ثبلثة دركس تكزيع المادة التعميمية -
بحيث تـ إعطاء أربع حصص في  ،كبكاقع خمسة أسابيع ،( حصة صفية71مجمكعيا )

( يبيف خطة تكزيع الحصص عمى كحدة )المركبات 2ممحؽ ) األسبكع لكؿ مجمكعة.
 الكيميائية( لمصؼ لسابع. 

ىداؼ التعميمية لمكحدة إعداد دليؿ المعمـ لتدريس كحدة )المركبات الكيميائية( متضمنان األ -
كاألىداؼ السمككية لكؿ درس كاألدكات كالكسائؿ المستخدمة في الكحدة كخطكات التنفيذ 

 ( يبيف دليؿ المعمـ لتدريس كحدة )المركبات الكيميائية( لمصؼ السابع.8كالتقكيـ. ممحؽ )

 إعداد المادة التعميمية المحكسبة كما تـ كصفو سابقان. -

العينة االستطبلعية بيدؼ تحديد الكقت المستغرؽ عمى أفراد  قياسكالم تطبيؽ االختبار -
يجاد معامؿ الصدؽ كالثبات ليما كما تـ ذكرىا سابقان.  لئلجابة، كا 

لمتحقؽ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية قبؿ التجربة تطبيؽ االختبار كالمقياس عمى أفراد  -
 لدييـ.  مف المعرفة السابقة

" Crocodile Chemistry)التدريس باستخداـ برنامج  تطبيؽ المعالجة التجريبية -
 .عينة الدراسةعمى  (المحكسب

االنتياء مف  بعدالمجمكعتيف الضابطة كالتجريبية عمى أفراد المقياس تطبيؽ االختبار ك  -
 .التجريبية المعالجة

 .جمع البيانات كتحديد النتائج كتفسيرىا -

 مف التكصيات ك المقترحات في ضكء النتائج. كضع عدد -
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 المعالجات اإلحصائية:

قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتحقؽ مف فرضياتيا، 
مقياس ر المفاىيـ الكيميائية البديمة ك عمى اختبا لدرجات أفراد المجمكعتيفكاالنحرافات المعيارية 

اختبار كلمعرفة دالالت الفركؽ بيف المتكسطات فقد استخدمت الباحثة مفيكـ الذات األكاديمية، 
 (.ANCOVA) تحميؿ التغاير
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 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

حيث قامت الباحثة باستخداـ  ،يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الباحثة
 ." في معالجة البياناتSPSSالبرنامج اإلحصائي "

  الفرضية المتعمقة بو:و النتائج المتعمقة بالسؤال األول 

"ىؿ يكجد فرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف لعبلمات مجمكعتي ينص السؤاؿ األكؿ عمى: 
اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة يعزل لمتغير طريقة التدريس  فيالدراسة )التجريبية، كالضابطة( 
 ؟".)اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(

ال يكجد فرؽ ذك داللة ": كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ الفرضية الصفرية اآلتية
 ،متكسطي عبلمات مجمكعتي الدراسة )التجريبية بيف( α=  0.05عند مستكل الداللة ) إحصائية
المفاىيـ الكيميائية البديمة يعزل لمتغير طريقة التدريس )اإلعتيادية، البرنامج  ( في اختباركالضابطة
 ".المحكسب(

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريةبحساب  األكلى قامت الباحثةالختبار الفرضية 
عمى اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة المجمكعة التجريبية ك الضابطة  لعبلمات أفراد المجمكعة

 (:7في الجدكؿ ) ىك مكضحكما  ،كفقان لمتغير طريقة التدريس البعدمك  يالقبم
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الضابطة  لعالمات أفراد المجموعةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (7جدول )
وفقًا لمتغير طريقة  البعديو  يالقبمعمى اختبار المفاىيم الكيميائية البديمة المجموعة التجريبية و 

 .التدريس

 استراتيجية  المجموعة
 التدريس

 
 العدد

 البعدياالختبار  القبمي االختبار
 الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1095 00010 1000 9023 13 االعتيادية الطريقة الضابطة
 0030 00029 1030 01072 13 المحكسب البرنامج التجريبية

 (α≤0.05)*مستوى الداللة 

الطمبة في االختبار  لعبلماتفي المتكسطات الحسابية  ظاىريان  ( فرقان 7يبيف الجدكؿ رقـ )
بمغ المتكسط الحسابي  ( بينما00010فقد بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة ) ،البعدم

فقد  ،المتكسطات الحسابية بيف اإلحصائية(، كلبياف داللة الفركؽ 00029لممجمكعة التجريبية )
المجمكعة ك الضابطة  لعبلمات أفراد المجمكعة( ANCOVA)غايرتحميؿ الت مت الباحثةاستخد

 كفقان لمتغير طريقة التدريس. بعد البعدمك  يالقبمعمى اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة التجريبية 
كالذم تـ تطبيقو قبؿ البدء بالمعالجة  ،األخذ بعيف االعتبار عبلمات الطمبة عمى االختبار نفسو

 (.1ككانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ ) ،التجريبية كمتغير  مصاحب

المجموعة و الضابطة  لعالمات أفراد المجموعة( ANCOVA) غايرنتائج تحميل الت: (3جدول )
 وفقًا لمتغير طريقة التدريس البعديعمى اختبار المفاىيم الكيميائية البديمة التجريبية 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

 fقيمة  أو

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 10110 010109 1000900 0 1000900 االختبار القبمي
 10111 710308 3890710 0 3890710 طريقة التدريس

   710900 05 05520381 الخطأ
    68 05607611 المجموع

 (α≤0.05)*مستوى الداللة 
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أف ىناؾ فرقان ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللة       ( 1يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
(1015  =αفي اختبار المفاىيـ  ،( بيف متكسطي عبلمات مجمكعتي الدراسة )التجريبية )كالضابطة

لصالح أفراد  المحكسب( نامجالبر  ،يعزل لطريقة التدريس )االعتيادية الكيميائية البديمة البعدم
 المجمكعة التجريبية.

تـ كلمعرفة أثر التدريس باستخداـ البرنامج المحكسب عمى تعديؿ المفاىيـ الكيميائية البديمة 
يقدر حجـ حيث  ،( يكضح ذلؾ3كالجدكؿ ) ،(7η) يتاإحساب أثر الداللة العممية باستخداـ مربع 

 إذا(، كمرتفع 1003 – 1012كقع بيف ) إذا(، كمتكسط 1010 – 1010كقع بيف ) إذاقميؿ  بأنو األثر
 .(Dunts, 2004(. )1003كاف )أكبر مف 

البعدية بين المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير طريقة ( لممقارنات 7(: نتائج اختبار )إيتا4جدول )
 التدريس

 استراتيجية التدريس المصاحب القبمي() االختبار القبمي مصدر التباين
 10719 10002 مربع إيتا

( أف حجـ تأثير البرنامج المحكسب عمى تعديؿ المفاىيـ الكيميائية 3يتضح مف الجدكؿ )
( مف التأثير يعكد إلى طريقة التدريس 10719حيث تبيف أف ) ،كبيرالبديمة لممجمكعة التجريبية 

 ".Crocodile Chemistryباستخداـ برنامج "

يكجد فرؽ ذك داللة  كبالتالي ،كبناءن عمى ما سبؽ فإننا نرفض الفرضية الصفرية األكلى
 ،)التجريبيةمتكسطي عبلمات مجمكعتي الدراسة  بيف( α=  0.05عند مستكل الداللة ) إحصائية

كالضابطة( في اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة يعزل لمتغير طريقة التدريس )اإلعتيادية، البرنامج 
 .كلصالح المجمكعة التجريبية المحكسب(
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  الفرضية المتعمقة بو:و  الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال 

مجمكعتي  لعبلماتىؿ يكجد فرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف ينص السؤاؿ الثاني عمى: "
مقياس الكشؼ عف مفيـك الذات األكاديمية  عمىاستجاباتيـ  فيالدراسة )التجريبية، كالضابطة( 
 ؟" )اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(يعزل لمتغير طريقة التدريس 

ال يكجد فرؽ ذك داللة " :كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ الفرضية الصفرية اآلتية
 ،التجريبية) الدراسة مجمكعتي عبلمات متكسطي بيف( α= 0.05)عند مستكل الداللة  إحصائية
مقياس الكشؼ عف مفيكـ الذات األكاديمية يعزل لمتغير طريقة  عمى في استجاباتيـ (كالضابطة

 ."التدريس )اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  الباحثة بحساب قامتالختبار الفرضية الثانية 
مقياس أفراد المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ألدائيـ في التطبيؽ البعدم ل الستجابات

 (:5ككانت النتائج كما ىي في الجدكؿ رقـ ) األكاديميةمفيـك الذات الكشؼ عف 

أفراد المجموعة التجريبية  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (5جدول )
 األكاديميةمفيوم الذات  الكشف عن مقياسوالمجموعة الضابطة ألدائيم في التطبيق البعدي ل

 العدد المجموعة
 مقياس الكشف عن الذات

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي
 1031 1005 13 االعتيادية(الضابطة)الطريقة 

 1010 3031 13 مج المحكسب(ناالتجريبية )البر 

 (α≤0.05)*مستوى الداللة 

التطبيؽ الطمبة في  الستجاباتفي المتكسطات الحسابية  ظاىريان  ( فرقان 5يبيف الجدكؿ رقـ )
بمغ المتكسط  ( بينما1005قد بمغ لممجمكعة الضابطة )ك  ،األكاديميةمقياس مفيكـ الذات ل البعدم

لمكقكؼ  (ANCOVA)غاير تحميؿ الت مت الباحثةاستخدك (، 3031الحسابي لممجمكعة التجريبية )
عمى الفركؽ اإلحصائية بيف أداء المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار 
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ككانت  ،مصاحبمفيكـ الذات األكاديمية كمتغير الكشؼ عف باستخداـ التطبيؽ القبمي لمقياس 
 (.0النتائج كما في الجدكؿ رقـ )

لمفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  ANCOVA غايرنتائج تحميل الت: (6جدول )
 مفيوم الذات األكاديميةالكشف عن التطبيق البعدي لمقياس 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

 fقيمة  أو

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 10000 10753 10110 0 10110 االختبار القبمي
 10111 0830935 700107 0 700107 طريقة التدريس

   10037 05 90738 الخطأ
   01100005 08 01100005 المجموع

 (α≤0.05)*مستوى الداللة 

( α=  1015)إحصائية عند مستكل الداللة  أف ىناؾ فرقان ذا داللة (0يتبيف مف الجدكؿ )
درجات طمبة المجمكعة التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم بيف متكسطي 

المجمكعة كلصالح  ،األكاديمية تعزل إلى طريقة التدريسمفيكـ الذات  الكشؼ عف لمقياس
 . التجريبية

 ( يكضح ذلؾ.2كالجدكؿ ) ،(7η) يتاإككذلؾ تـ حساب أثر الداللة العممية باستخداـ مربع 

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير طريقة 7اختبار )إيتا(: 7جدول )
 التدريس

 استراتيجية التدريس المصاحب القبمي()االختبار القبمي مصدر التباين
 10231 10113 مربع إيتا

( أف حجـ تأثير البرنامج المحكسب عمى مفيكـ الذات األكاديمية 2يتضح مف الجدكؿ )
( مف التأثير يعكد إلى طريقة التدريس باستخداـ 10231لممجمكعة التجريبية كبير حيث تبيف أف )
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برنامج المحكسب الالستخداـ  أف إلىكىذا يشير " المحكسب. Crocodile Chemistryبرنامج "
 في رفع تحصيؿ الطبلب الذيف استخدمكا ىذه الطريقة. كبيران  أثران 

يكجد فرؽ ذك داللة " كبالتالي ،كبناءن عمى ما سبؽ فإننا نرفض الفرضية الصفرية الثانية
 ،مجمكعتي الدراسة )التجريبية عبلماتيف متكسطي ب( α= 0.05)عند مستكل الداللة  إحصائية

الكشؼ عف مفيكـ الذات األكاديمية يعزل لمتغير طريقة مقياس استجاباتيـ عمى  الضابطة( فيك 
 .كلصالح المجمكعة التجريبية "التدريس )اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(

  الفرضية المتعمقة بو:و  الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال 

دالة إحصائيان بيف درجة تعديؿ  ارتباطيوىؿ يكجد عبلقة ينص السؤاؿ الثالث عمى: "
 ".؟مفيـك الذات األكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسية العمياك المفاىيـ الكيميائية البديمة 

ال يكجد عبلقة إرتباطية دالة "كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ الفرضية الصفرية اآلتية: 
فيكـ الذات األكاديمية لدل طمبة المرحمة بيف درجة تعديؿ المفاىيـ الكيميائية البديمة كم إحصائيان 

 ."األساسية العميا

 Pearsonمعامؿ ارتباط بيرسكف قامت الباحثة بحساب الختبار الفرضية الثالثة 

correlation coefficient   األكاديميةتحصيؿ الطبلب البعدم كبيف مفيكـ الذات  متكسطبيف 
جنكب نابمس حيث كانت -مديرية التربية كالتعميـ العميا في مدارس األساسيةالمرحمة  طبلبلدل 

 (:8النتائج كما يكضحيا الجدكؿ رقـ )

تحصيل الطالب البعدي وبين مفيوم  متوسط معامل االرتباط بيرسون بين كل من : (8جدول )
 األكاديميةالذات 

حجم  األكاديميةمفيوم الذات  التحصيل
 العينة

معامل 
االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

01091 0011 1028 1021 08 10510** 10111 

 (α≤0.05* دالة عند المستوى )   (α≤0.01** دالة عند المستوى )
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قيمة معامؿ ، حيث كانت إحصائيان ( بأنو تكجد عبلقة ارتباط دالة 8يكضح الجدكؿ رقـ )
الطبلب الذيف لدييـ  أفطردية بمعنى ك  ،**( كىي قيمة ارتباط مكجبة10510) بيرسكف ارتباط

 مرتفع كالعكس صحيح. أكعاؿ  أيضايككف تحصيميـ  األكاديميةمستكل عاؿ مف مفيـك الذات 

 كنقبؿ الفرضية البديمة. كبناءن عمى ما سبؽ فإننا نرفض الفرضية الصفرية الثالثة

 ممخص النتائج:

 في ىذا القسـ تتناكؿ الباحثة ممخصان ألبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كىي:

 " كجكد أثر إيجابي لتكظيؼ برنامجCrocodile Chemistry عمى تعديؿ المفاىيـ "
جنكب -مديرية التربية كالتعميـ العميا في األساسيةالمرحمة الكيميائية البديمة لدل طمبة 

راسة تقدمان كاضحاى في تحصيؿ طبلب المجمكعة التجريبية الد حيث أظيرت نتائج ،نابمس
 في اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة في كحدة "المركبات الكيميائية" في مادة العمكـ.

 " كجكد أثر إيجابي لتكظيؼ برنامجCrocodile Chemistry عمى مفيـك الذات "
 ،جنكب نابمس-ديرية التربية كالتعميـم العميا في األساسيةالمرحمة األكاديمية لدل طمبة 

حيث أظيرت نتائج الدراسة نمك مفيكـ الذات األكاديمية لدل طبلب المجمكعة التجريبية 
 نحك التعمـ.

  تعديؿ درجة ك قكية دالة إحصائيان بيف مفيـك الذات األكاديمية ك كجكد عبلقة ارتباطيو طرية
 اىيـ الكيميائية البديمة لدل طبلب الصؼ السابع. المف
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 التوصياتو مناقشة النتائج 

 مناقشة النتائج:

المحكسب " Crocodile Chemistry" نامجأثر استخداـ بر ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي 
المرحمة األساسية العميا في  البديمة كمفيكـ الذات األكاديمية لدل طمبةفي تعديؿ المفاىيـ الكيميائية 

بالتصميـ شبو  ،ستخدمت الباحثة المنيج التجريبيا ، حيثجنكب نابمس -مديرية التربية كالتعميـ 
كاستخدمت الباحثة اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة  ،نظران لمناسبتو ألغراض الدراسةالتجريبي؛ 
كفي الفصؿ الرابع مف الدراسة تـ عرض النتائج  ،مفيكـ الذات األكاديمية كأدكات لمدراسة كمقياس

كىذا الفصؿ سيتناكؿ مناقشة النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا بعد إجراء  ،التي تـ الحصكؿ عمييا
 التحميبلت اإلحصائية المناسبة.

 :األول تائج المتعمقة بالسؤالالنأواًل: مناقشة 

ىؿ يكجد فرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف لعبلمات مجمكعتي الدراسة "نص السؤاؿ األكؿ: 
الضابطة( في اختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة يعزل لمتغير طريقة التدريس ية، ك )التجريب

 ؟")اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(

ائية في داللة إحص ذم( كجكد فرؽ ANCOVAأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي )
ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية؛  ،التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ الكيميائية البديمة

عند : "ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية أنو كذلؾ يعني رفض الفرضية الصفرية التي نصت عمى
( في كالضابطة ،متكسطي عبلمات مجمكعتي الدراسة )التجريبية بيف( α=  0.05مستكل الداللة )

 ،"المفاىيـ الكيميائية البديمة يعزل لمتغير طريقة التدريس )اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(اختبار 
أثران فاعبلن في تعديؿ المفاىيـ  " المحكسبCrocodile Chemistry"أم أف الستخداـ برنامج 

 دل طبلب الصؼ السابع.الكيميائية البديمة ل
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 "Crocodileاستخداـ طمبة المجمكعة التجريبية برنامج بسببكيمكف تفسير ىذه النتيجة 

Chemistry" تغمب يكذلؾ ألف ىذا البرنامج يمتاز بأنو ، المعمكماتفي فيـ كتفسير  المحكسب
عمى العديد مف المشاكؿ التي قد تكاجو الطالب عند قيامو بالتجارب العممية بشكؿ كاقعي مثؿ 

خطكرة العديد مف التجارب العممية عند القياـ ك  ،الحقيقيمشكمة نقص المكاد كاألدكات في المختبر 
ت مع برادة كتجربة تفاعؿ الصكديكـ مع الماء أك تجربة احتراؽ الكبري بيا في المختبر الحقيقي

ككف البرنامج المحكسب يعد أسمكبان ا لأيضن  كيمكف تفسير النتيجة ،الحديد التي ينتج عنيا غازان سامان 
يتيح الفرصة لمطالب لمقياـ بالتجربة بنفسو فيتعمـ بشكؿ  حيث ،التجارب العممية متطكران في تدريس

يجعؿ المتعمـ يقبؿ عمى مما  ،كيحصؿ عمى التغذية الراجعة بشكؿ مستمر كبشكؿ مستقؿ ذاتي
دعت لو النظريات كىذا ما  ،كليس بدافع خارجيناجـ عف الحاجة لئلنجاز التعمـ بدافع داخمي 

أكدت عمى الدكر االيجابي كالنشط لممتعمـ في عممية التعمـ، حيث أنيا  ،)البنائية(كالنظرية  المختمفة
 عف الحقيقة، كأف يككف المعمـ ميسران  ان باحث ،كيبني معرفتو بنفسوكأف يتحمؿ المتعمـ مسؤكلية تعممو، 

بيئة  المحكسب "Crocodile Chemistry" برنامجيمثؿ  حيث. في العممية التعميمية مكجيان ك 
حيث يقكـ الطالب  ،تفاعؿ نشطة بيف الطالب كالبرنامج تجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية

كيصؿ  ،كينفذىا بنفسو ،كيضع خطة عممو بنفسوباختيار األدكات التي يحتاجيا في تجربتو بنفسو 
بو ىذا البرنامج  إضافة إلى ما  يمتاز ،عؿ عممية التعمـ أكثر متعةمما يج ،إلى المعمكمات بنفسو

إلى  القياـ بالتجارب المختمفة بشكؿ أكبر حتى يتكصؿك  حيث يتمكف الطالب مف نقمو إلى المنزؿ
كالذم بدكره يعمؿ عمى زيادة ميمو  ،بلاف الطإلى ذىو مما يجعؿ المعمكمة أقرب نفسبالنتيجة 

جراء التجارب العمميةلدراسة العمكـ  مما انعكس بشكؿ إيجابي عمى أداء الطمبة في اختبار  ،كا 
في التعمـ التي  الفاعمةكىذا يرجع إلى أف الطمبة يفضمكف األساليب  ،المفاىيـ الكيميائية البديمة

كال يميمكف إلى األساليب  ،تثير الدافعية لدييـ نحك التعمـك ركتيف تكسر الممؿ كالك تشعرىـ بالحماس 
عنصران  عترييا الجمكد كال تجعؿ مف المتعمـيك  ،التقميدية التي تعتمد عمى الحفظ كاالستظيار كالتمقيف

 أساسيان في عممية التعمـ. 

 كالحيمة(، 7101كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف، جكىر كعبد السبلـ )
(، 7103) (، كالحكراني7103) (، كدار ابراىيـ7105) (، كأبك زنط7119) (، كالشيرم7111)
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 ، كبالمش كدامبريفنيك(Bajpai, 2012باجبام )(، ك 7107) (، كأبك عكدة7101) كالقرشي

(Balmus & Dumbravenu, 2005) . 

ت المعمكمػػػػػػاتقنيػػػػػػة ضػػػػػػركرة دمػػػػػػج أنػػػػػو مػػػػػػف ال( 2010عبػػػػػػد السػػػػػػبلـ )ك جػػػػػػكىر ذكػػػػػػر  حيػػػػػث
الحيمة يتفؽ مع ما ذكره إلى تحقيؽ تعممان ذك معنى. كىذا  مما يؤدم ،كاالتصاالت في تدريس العمكـ

مػػف تصػػحيح  ذكم التحصػػيؿ المػػنخفضأف الػػتعمـ بمسػػاعدة الحاسػػكب يمكػػف التبلميػػذ فػػي ( 2000)
 نحػك أخطائيـ دكف الشػعكر بالخجػؿ مػف زمبلئيػـ، كىػذا يعػزز ثقػة الطالػب بنفسػو كيزيػد مػف دافعيتػو

  لتعمـ.ا

ممتػػازان  بػػديبلن يعتبػػر أف اسػػتخداـ المختبػػرات االفتراضػػية  إلػػى( (2009الشػػيرم  كمػػا تكصػػؿ
، تخيميا كاقعيان  ـعمييب مف تصكر المفاىيـ التي يصعب بلالتقميدية كذلؾ ألنيا تمكف الط لممختبرات

فػي منػاخ عممػي يسػمح لػو بممارسػة التجربػة العمميػة  فػاعبلن  نشطان  كما أنيا تجعؿ مف المتعمـ عنصران 
( التػي تكصػمت إلػى أىميػة المختبػر 7105أبػك زنػط ) كػؿ مػف، دراسػةمػع تفػؽ كىػذا ي .خطكة بخطػكة

 (2014) إبػراىيـدراسػة دار مبة، ك ية في تعمـ الفيزياء لدل الطالئلفتراضي في تنمية الميارات المخبر 
الحػػػكراني دراسػػػة ك  العمميػػػة،التػػػي أكػػػدت عمػػػى أىميػػػة المختبػػػرات اإلفتراضػػػية فػػػي اكتسػػػاب المفػػػاىيـ 

عمػػػى يػػػؤثر بشػػػكؿ إيجػػػابي محكسػػػبة التعميميػػػة النشػػػطة األتكظيػػػؼ أف التػػػي تكصػػػمت إلػػػى  (7103)
دراسػػة ك  ،كاتجاىػػاتيـ نحػػك تعمميػػاتحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ الثػػاني الثػػانكم العممػػي فػػي مػػادة الكيميػػاء، 

فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات تبلميػػذ  ( حيػػث تكصػػمت إلػػى كجػػكد7101القرشػػي )
المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات تبلميػػذ المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اإلختبػػار التحصػػيمي البعػػدم 

كذلؾ لصالح  مجتمعةن كالتطبيؽ(  ،كالفيـ ،)التذكرالختبار التحصيؿ المعرفي عند المستكيات الثبلثة 
 .المجمكعة التجريبية

تنمية ميارات ( إلى أىمية المختبرات اإلفتراضية في 7107دراسة أبك عكدة ) كما تكصمت
حيث أكدت النتائج التي  (Bajpai, Manisha, 2012دراسة باجبام )، ك اإلستقصاء العممي

مفاىيـ مف خبلؿ المختبر اإلفتراضي أفضؿ بالمقارنة لمالطالب تعمـ أف عمى تكصمت إلييا الدراسة 
 & Balmus)دامبريفنيكك بالمش دراسة نتائج ، كىذت يتفؽ مع المختبر الحقيقيالتعمـ باستخداـ مع 
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Dumbravenu, 2005)  في فحص ظكاىر عممية  لمختبر اإلفتراضيا فاعمية إلىتكصمت التي
 ال يمكف دراستيا بالمختبر التقميدم.

كىػػذا يتفػػػؽ مػػػع مػػػا الحظتػػو الباحثػػػة أثنػػػاء تطبيػػػؽ الدراسػػة أف اسػػػتخداـ البرنػػػامج المحكسػػػب 
إضػػافة إلػػػى  ،يكسػػر الممػػؿ كالػػركتيف كالجمػػكد الػػذم يسػػيطر عمػػى أجػػكاء الػػتعمـ بالطريقػػة اإلعتياديػػة

أثنػاء تنفيػذ التجػارب باسػتخداـ البرنػامج المحكسػب فػي ك لػذم كػاف يبديػو الطمبػة قبػؿ الحماس الكبيػر ا
حيف أف طمبة المجمكعة الضابطة لـ تتـ استثارة قدراتيـ بنفس مستكل االستثارة الذم سببو البرنامج 

 . المحكسب ألفراد المجمكعة التجريبية

( حيػث أظيػرت نتػائج ىػذه 7101عبػد السػبلـ )ك ىذه النتيجة مع دراسػة الحػافظ  اختمفتكما 
المجمكعػة الضػابطة فػي تحصػيؿ ك ال يكجػد فػرؽ داؿ إحصػائيا بػيف المجمكعػة التجريبيػة الدراسػة أنػو 

أفرادىما في الفيزياء، مما يػدؿ عمػى أف اسػتخداـ المختبػر اإلفتراضػي لػيس لػو دكر كاضػح فػي زيػادة 
المجمكعة الضابطة في ك فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجمكعة التجريبية  كأنو ال يكجد ،تحصيؿ الطبلب

 .كة المبلحظةتنمية ق

كأدكاتيػا، باإلضػافة إلػى  ،عينة الدراسة، كظػركؼ تطبيقيػاكتعزك الباحثة ىذا االختبلؼ إلى 
 اختبلؼ آلية التطبيؽ بيف دراسة كأخرل.

اسػػتخداـ البرنػػامج المحكسػػب يكسػػر الممػػؿ كالػػركتيف كمػػف كجيػػة نظػػر الباحثػػة فإنيػػا تػػرل أف 
لػذم كػاف كالجمكد الذم يسيطر عمى أجكاء التعمـ بالطريقة اإلعتيادية، إضػافة إلػى الحمػاس الكبيػر ا

المجمكعػة  البرنامج المحكسب فػي حػيف أف طػبلب قبؿ كأثناء تنفيذ التجارب باستخداـ يبديو الطبلب
فس مسػػػتكل االسػػػتثارة الػػػذم سػػػببو البرنػػػامج المحكسػػػب ألفػػػراد الضػػػابطة لػػػـ تػػػتـ اسػػػتثارة قػػػدراتيـ بػػػن

 المجمكعة التجريبية.
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 :ائج المتعمقة بالسؤال الثانيالنتثانيًا: مناقشة 

"ىؿ يكجد فرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف لعبلمػات مجمػكعتي الدراسػة نص السؤاؿ الثاني:  
)التجريبيػػة، ك الضػػابطة( فػػي اسػػتجاباتيـ عمػػى مقيػػاس الكشػػؼ عػػف مفيػػـك الػػذات األكاديميػػة يعػػزل 

 ؟" )اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(لمتغير طريقة التدريس 

إحصائية بيف أفراد ( كجكد فرؽ ذم داللة ANCOVAأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي )
الكشؼ عف مفيكـ الذات الضابطة( في التطبيؽ البعدم لمقياس ك  ،مجمكعتي الدراسة )التجريبية

الثانية ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية؛ كذلؾ يعني رفض الفرضية الصفرية  ،األكاديمية
 متكسطي بيف( α= 0.05)عند مستكل الداللة  إحصائيةال يكجد فرؽ ذك داللة "التي نصت عمى: 

الكشؼ عف مفيـك  استجابتيـ عمى مقياسفي  (كالضابطة ،التجريبية) الدراسة مجمكعتيعبلمات 
مما يعني أف  ."الذات األكاديمية يعزل لمتغير طريقة التدريس )اإلعتيادية، البرنامج المحكسب(

 .لدل طبلب الصؼ السابع لطريقة التدريس أثران كبيران في تنمية مفيكـ الذات األكاديمية 

عمػى  الطالػبسػاعد يكيمكف تفسير ىذه النتيجة إلى أف التعمـ باسػتخداـ البرنػامج المحكسػب 
رصة القيػاـ بالتجػارب متػى مػا ف لمطالبالتعمـ بشكؿ مستقؿ إضافة إلى أف البرنامج المحكسب يكفر 

الكقػػكع فػػي اإلحػػراج أك  سػػمح لػػو بػػالكقكع فػػي الخطػػأ كتصػػحيحو عػػدة مػػرات دكفيك  ،أينمػػا شػػاءك  ،أراد
د مػػف يزيػػك  ،زاد مػػف ثقػػة الطالػػب بنفسػػويػػشػػعكره بالخجػػؿ كمػػا فػػي المختبػػرات الحقيقيػػة اإلعتياديػػة ممػػا 

د مػػف حبػػو لبلكتشػػاؼ كالتجريػػب كبالتػػالي فػػإف الطالػػب يتكصػػؿ إلػػى المعرفػػة يزيػػدافعيتػػو نحػػك الػػتعمـ ك 
لمحكسػػب يتػيح لمطالػػب فرصػة الػػتعمـ بنفسػو كيبنييػا بنفسػػو كيطكرىػا بنفسػػو إضػافة إلػػى أف البرنػامج ا

صػة الخطػأ كيزيػد بشكؿ جماعي مف خػبلؿ القيػاـ بالتجػارب بالمشػاركة مػع األقػراف كىػذا يقمػؿ مػف فر 
كىػػذا ينطبػػؽ مػػع مػػا الحظتػػو الباحثػػة أثنػػاء التطبيػػؽ مػػع المجمكعػػة التجريبيػػة فقػػد  ،مػػف نسػػبة النجػػاح

كاف الطمبة سعداء جدان كدرجة تفاعميـ كانسجاميـ أثناء القياـ بالتجارب كاضػحان جػدان األمػر الػذم لػـ 
 ،يكف ممحكظان بنفس المستكل عند القياـ بالتجارب مع أفراد المجمكعة الضابطة بالطريقػة اإلعتياديػة

كيمكف تفسير النتيجة أيضان ألف البرنامج المحكسب أتػاح لمطالػب فرصػة الػتعمـ الػذاتي فيػك يسػتطيع 
ممػا يسػاعده إعػادة تنفيػذ التجػارب  كبيذا يتمكف الطالب مف ،القياـ بالتجارب في المنزؿ بشكؿ منفرد
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يػػنعكس عمػػى أداء عمػى إتقػػاف القيػػاـ بالتجػارب العمميػػة ممػػا يزيػػد مػف ثقػػة الطالػػب بنفسػػو األمػر الػػذم 
حػكؿ نتػائج  نقػاش كالحػكار الػذم يجػرمالطالب كتفاعمو في الحصة الصفية كدخكلػو كانسػجامو فػي ال

كؿ تجربة إضافة إلى انعكاس ىذه الثقة عمى عبلقة الطالػب بزمبلئػو حيػث يسػتطيع الطالػب المػتقف 
ميػػػة الشػػػعكر إضػػػافة إلػػػى تن ،لمتجربػػػة مسػػػاعدة زمبلئػػػو الػػػذيف يكاجيػػػكف بعػػػض المشػػػاكؿ كتػػػكجيييـ

فيػػك يعتمػػد  ،فسػػوبالمسػػؤكلية لػػدل الطالػػب األمػػر الػػذم يدفعػػو لكضػػع خطػػة عممػػو بنفسػػو كتنفيػػذىا بن
يسػػػتمتع أثنػػػاء القيػػػاـ بالتجػػػارب ك جعػػػؿ الطالػػػب يحػػػب مػػػادة العمػػػـك يممػػػا  ،عمػػػى نفسػػػو بشػػػكؿ أساسػػػي

ة العمػـك ممػا عكس عمى التحصيؿ األكاديمي لمطمبة في ماداألمر الذم ين ،ؼ النتائج المرجكةالكتشا
 ساعد عمى نمك مفيـك الذات األكاديمية لدييـ.ي

بالنضػج  يتػأثرمفيػـك الػذات  فػي أف( 0985كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما أكد عميو الراجح )
الخبػرات المدرسػػية أيضػا مػػف أف ك  ،كالػتعمـ كالحاجػة إلػػى الحػب كاألمػػف كاحتػراـ الػػذات كتحقيػؽ الػػذات

الذات، فالعمـ لو دكر بالغ األىميػة فػي تشػكيؿ مفيػـك الطفػؿ لذاتػو  العكامؿ الميمة في تشكيؿ مفيكـ
 .ةساليب التربكية الحديثاألخبلؿ الطرؽ ك  فم

أف النجػػاح كالفشػػؿ الدراسػػي  ( فػػي7113الظػػاىر )كمػػا تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا أكػػد عميػػو 
يؤثراف في الطريقة التي ينظر بيػا الطمبػة إلػى أنفسػيـ. فالطمبػة ذكك التحصػيؿ المرتفػع مػف المحتمػؿ 

 .أف يطكركا مشاعر إيجابية نحك ذكاتيـ كقدراتيـ كالعكس صحيح

كرفػػع الكفػػاءة كاالعتمػػاد عمػػى الػػنفس مػػف ( فػػي أف 7115كمػػا تتفػػؽ مػػع مػػا ذكػػره سػػميماف )
عمػى الػػنفس  االعتمػاد عمػػى ف رفػع كفػػاءة األطفػاؿ كتعكيػدىـأالتػي تشػكؿ مفيػػـك ذات حيػث  العكامػؿ
عمينا أف نعكدىـ كندربيـ عمػى تػكلي  كأفالشعكر باألماف كيساعد عمى تنميتيـ كتعمميـ.  دييـيكلد ل
عطائيـ فرصػة لبلختيػار ال أف  ،بأنفييـمشكبلت كتجاكز الصعاب كتحميؿ المكاقؼ الصعبة الحؿ  كا 

كما تتفؽ مع  .كىذا يتفؽ مع ما يمتاز بو كما يكفره البرنامج المحكسب ،نفرض عمييـ آراءنا كحمكلنا
د فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف المجمكعػػػػة كجػػػػك ( التػػػػي تكصػػػػمت إلػػػػى 7115دراسػػػػة أبػػػػك زيػػػػد )

لػدل التجريبيػة، كالمجمكعة الضابطة، لصالح المجمكعة التجريبية في تنمية مفيـك الذات األكاديمي 
كمػػا تتفػػؽ مػػع دراسػػة نػػام التػػي  .ذكم صػػعكبات الػػتعمـ فػػي غػػرؼ مصػػادر كتعػػزل لمبرنػػامج التػػدريبي
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فاعميػػػػة البرنػػػػامج اإلرشػػػػادم فػػػػي تنميػػػػة مفيػػػػـك الػػػػذات بأبعػػػػاده، كفػػػػي رفػػػػع المسػػػػتكل تكصػػػػمت إلػػػػى 
 .التحصيمي لدل أفراد عينة الدراسة

 :ثالثًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

دالة إحصائيان بيف درجة تعديؿ المفاىيـ  ارتباطيوىؿ يكجد عبلقة "نص السؤاؿ الثالث: 
 ".؟مفيـك الذات األكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسية العمياك الكيميائية البديمة 

بيف  إحصائيان دالة  إرتباطيةعبلقة  كجكد( ANCOVAأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي )
درجة تعديؿ المفاىيـ الكيميائية البديمة كمفيكـ الذات األكاديمية لدل طمبة المرحمة األساسية العميا؛ 

كجد عبلقة إرتباطية دالة ي الكذلؾ يعني رفض الفرضية الصفرية الثالثة التي نصت عمى: "
األكاديمية لدل طمبة المرحمة بيف درجة تعديؿ المفاىيـ الكيميائية البديمة كمفيكـ الذات  إحصائيان 

 ."األساسية العميا

تحصيؿ الطبلب  متكسط قيمة معامؿ االرتباط بيرسكف بيف كؿ مف  أفت النتائج حيث بين
التربية العميا في مدارس مديرية  األساسيةلدل طمبة المرحمة  األكاديميةالبعدم كبيف مفيكـ الذات 

الطبلب الذيف لدييـ مستكل عاؿ مف  أفطردية بمعنى ك  ،قكية ،مكجبة كانتجنكب نابمس -كالتعميـ
 مرتفع كالعكس صحيح. أكعاؿ  أيضايككف تحصيميـ  األكاديميةمفيـك الذات 

تقريػػب الكاقػػع عمػػى  يعمػػؿاسػػتخداـ البرنػػامج المحكسػػب  فػػي أفكيمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة 
تخداـ يركػػز عمػػى اسػػكمػػا  ،مػػى تحكيػػؿ المفػػاىيـ المجػػردة إلػػى مفػػاىيـ محسكسػػةعممػػا يسػػاعد  لمطالػػب

ممػػا  ،الطالػػبالحسػػية التػػي يكتسػػبيا  ممػػا يزيػػد مػػف أنػػكاع الخبػػرات ،الطالػػب ألكبػػر عػػدد مػػف حكاسػػو
كالفيػػـ الصػػحيح لممفػػاىيـ يػػنعكس عمػػى تحصػػيؿ الطالػػب األمػػر  ،يسػػيؿ فيػػـ الطمبػػة لممفػػاىيـ العمميػػة

  Shavelson), كزمػبلءه  كىػذا مػا أكػد عميػو شافمسػكف لديػو. األكاديميػةالػذم ينمػي مفيػـك الػذات 

1976) ,& Stanton Hubner  أف المفػػاىيـ المتعػػددة يمكػػف أف تشػػكؿ ىرمػػان، قمتػػو مفيػػكـ ي فػػ
 .الذات العاـ، كقاعدتو خبرات الفرد في المكاقؼ الخاصة
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كمػػػا يمكػػػف تفسػػػير ىػػػذه النتيجػػػة ألف الطالػػػب الػػػذم يمتمػػػؾ فيمػػػان صػػػحيحان لممفػػػاىيـ العمميػػػة 
عمػى الطريقػة التػي ينظػر بيػا الطالػب  يػؤثركىػذا  ،كأداءه فػي االختبػاراتينعكس ذلؾ عمى تحصػيمو 

ي أف ف( 7113كىذا ما أكد عميو الظاىر ) ،كمفيكـ الذات الذم يطكره الطالب حكؿ نفسو إلى نفسو
طمبة ذكك التحصيؿ المرتفع مف المحتمؿ أف يطكركا مشاعر إيجابية نحك ذكاتيـ كقػدراتيـ كالعكػس ال

يعػػد التحصػػيؿ مػػف األبعػػاد الرئيسػػية المككنػػة لمفيػػـك الػػذات، فػػإف العبلقػػة بػػيف مفيػػـك حيػػث  ،صػػحيح
كثيقػػػػة إذ يمكػػػػف القػػػػكؿ بأنػػػو كممػػػػا زاد أحػػػػدىما زاد اآلخر)الظػػػػاىر، ك الػػػذات كالتحصػػػػيؿ عبلقػػػػة قكيػػػة 

فػػركؽ ذات ( التػػي تكصػػمت إلػػى كجػػكد 7118كمػػا تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة الجربػػكع ). (2004
بيف متكسط درجات تبلميذ مجمكعة الذكاء المرتفع كمتكسط درجات تبلميذ مجمكعة  داللة إحصائية

كما  .الذكاء المنخفض في مفيـك الذات األكاديمي كذلؾ لصالح مجمكعة التبلميذ ذك الذكاء المرتفع
كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )الريمػػكني( التػػي تكصػػمت إلػػى 

دراسي كمفيكـ الذات األكاديمي بػيف أفػراد المجمكعػة التجريبيػة كأفػراد المجمكعػة الضػابطة االنجاز ال
 .لصالح أفراد المجمكعة التجريبية تعزل لمبرنامج التدريبي المستخدـ في ىذه الدراسة

 التوصيات:

 في ضكء ما كرد مف النتائج فإف الباحثة تكصي بما يمي:

" المحكسب في تدريس طمبة المرحمة األساسية Chemistry Crocodile"استخداـ برنامج  .0
العميػػػا لمػػػا لػػػو مػػػف دكر كبيػػػر فػػػي تعػػػديؿ المفػػػاىيـ الكيميائيػػػة البديمػػػة كتنميػػػة مفيػػػـك الػػػذات 

 األكاديمية لدييـ.

Crocodile" تشػجيع معممػي العمػكـ عمػى اسػتخداـ البػرامج المحكسػبة بشػكؿ عػاـ كبرنػامج  .7

Chemistry العممية الكيميائية." بشكؿ خاص  في تدريس التجارب 

 إجراء دراسة مشابية عمى الطالبات اإلناث كمقارنتيا بالذككر. .1
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 :المقترحات

المماثمػػة عمػػى مراحػػؿ تعميميػػة مختمفػػة؛ تقتػػرح الباحثػػة إجػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات كالبحػػكث  .0
 .لمكصكؿ إلى طرؽ تكظيؼ ىذه البرامج المحكسبة في كحدات دراسية مختمفة

ات نحػػػك اسػػػتخداـ البػػػرامج اتجاىػػػات المعممػػػك مقارنػػػة بػػػيف اتجاىػػػات المعممػػػيف إجػػػراء دراسػػػة  .7
 المحكسبة.

تػػدريب معممػػي العمػػـك أثنػػاء مرحمػػة التييئػػة لمتػػدريس عمػػى اسػػتخداـ البػػرامج المحكسػػبة بشػػكؿ  .1
 " المحكسب بشكؿ خاص في التدريس. Crocodile Chemistryعاـ كبرنامج "

لمتعػػرؼ عمػػى أىميػػة اسػػتخداـ البػػرامج المحكسػػبة  عقػػد كرش عمػػؿ كنػػدكات تكعكيػػة لممعممػػيف  .3
 في التدريس.

 ،تػػكفير البنيػػة التحتيػػة البلزمػػة فػػي المػػدارس لبلسػػتفادة مػػف البرمجيػػات الحاسػػكبية المتطػػػكرة .5
 البرامج التعميمية المحكسبة.ك كأىميا الحاسكب 

التربيػة كالتعمػيـ دمج التكنكلكجيا في التعميـ بشكؿ أكبر مػف خػبلؿ تػدريب العػامميف فػي كزارة  .0
بحيػػػث يتضػػػمف محتػػػكل كتػػػاب العمػػػـك أنشػػػطة يتطمػػػب تنفيػػػذىا اسػػػتخداـ مثػػػؿ ىػػػذه البػػػرامج 

 .المحكسبة
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 قائمة المصادر والمراجع

 :المراجع العربية

أثالالر دورة الالالتعمم فالالي تعالالديل التصالالورات البديمالالة لممفالالاىيم  :(2008األسػػمر، رائػػد يكسػػؼ ) -
رسػػػػالة ماجسػػػػتير، الجامعػػػػػة  ،اواتجاىالالالالاتيم نحوىالالالالالعمميالالالالة لالالالالدى طمبالالالالة الصالالالالف السالالالالادس 

 اإلسبلميػة، غػزة.

البنائيالالة فالالي  Seven E's(: فاعميالالة توظيالالف اسالالتراتيجية 7107األغػػا، حمػػداف يكسػػؼ ) -
تنمية الميارات الحياتية في مبحث العموم العامة الفمسطيني لالدى طالالب الصالف الخالامس 

 ، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة.  األساسي

التعالالرف عمالالى األخطالالاء المفاىيميالالة لالالدى طالبالالات الصالالف  :(2004بػػك سػػعيدم، عبػػد اهلل )أم -
مجمالة ، األول الثانوي بمحافظة مسقط في مادة األحياء باستخدام شالبكة التواصالل البنائيالة

 .(25، جامعة قطر، العدد )مركز البحوث التربوية

مركػػز  ،مجمالالة التربيالالة ،اسالالتخدام الحاسالالوب كوسالاليمة تعميميالالة(1996):  األنصػارم، محمػػد -
 . 193 – 125(، 116الحاسكب اآللي، كزارة التربية كالتعميـ، قطر، العدد )

عالقالالة مفيالالوم الالذات بمسالالتوى الطمالالوح لالدى طمبالالة جامعالالة القالالدس  (:7119بركػات، زيػاد ) -
.المفتوحة وعالقتيما ببعض المتغيرات  ، رسالة ماجستير، جامعة القدس المفتكحة، طكلكـر

أثالر إسالتراتيجيات التغيالر المفالاىيمي فالي تغييالر  :(2004لطراكنػة، محمػد )بعػارة، حسػيف، كا -
، المفاىيم البديمة المتعمقة بمفيوم الطاقة الميكانيكية لدى طالب الصف التاسع األساسالي

 (، الجامعة األردنية.1العدد )(، 31المجمد )، مجمة دراسات العموم التربوية

الشػبكة العربيػة  ،والتطبيقية في التعماليم االلكترونالياألبعاد العممية  :(2006البياتي، مينػد ) -
 لمتعميـ المفتكح كالتعمـ عف بعد، عماف، األردف.
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أثالالر تفاعالالل نمطالالين لمتغذيالالة الراجعالالة ومسالالتوى : (2008الجربػػكع، عبػػد الػػرحمف عبػػد اهلل ) -
رسػػالة  ،لالالدى عينالالة مالالن طالالالب المرحمالالة المتوسالالطة الالالذكاء عمالالى مفيالالوم الالالذات األكالالاديمي

 ماجستير، جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية.

المختبالالر االفتراضالالي االلكترونالالي لتجالالارب  (2013): محمػػكدجػػكىر، أحمػػد، كعبػػد السػػبلـ،  -
الفيزيالالاء والكيميالالاء وأثالالره فالالي تنميالالة قالالوة المالحظالالة لطمبالالة المرحمالالة المتوسالالطة وتحصالاليميم 

 (، السعكدية.(3، العدد واالجتماعيةالمجمة العربية لمدراسات التربوية ، المعرفي

دور مدرسي ومدرسات الكيمياء في مواجية التعميم  (:7118ـ )الحافظ، محمكد عبد السبل -
اإللكترونالالالي: إعتمالالالاد أكالالالاديمي لضالالالمان جالالالودة التحالالالوالت النوعيالالالة مالالالن طريقالالالة التالالالدريس 

 المجمػد، االسالالميةمجمالة أبحالاث كميالة التربيالة  ،الى طريقالة التالدريس االلكترونالي التقميدية
 (.3(، العدد )8)

المختبالالر اإلفتراضالالي لتجالالارب  :(2012الحػػافظ، محمػػكد عبػػد السػػبلـ، كأمػػيف، أحمػػد جػػكىر ) -
الفيزياء والكيميالاء وأثالره فالي تنميالة قالوة المالحظالة لطالالب المرحمالة المتوسالطة وتحصاليميم 

(، كميػػػة التربيػػػة، 8(، العػػػدد)1) المجمػػػد، المجمالالالة الدوليالالالة التربويالالالة المتخصصالالالة ،المعرفالالالي
 جامعة المكصؿ، العراؽ. 

أثر توظيف أنشطة تعميمية محوسبة عمى تحصيل طمبة : (2014الحكراني، أشكاؽ عماد ) -
الصف الثاني الثانوي العممي في المدرسالة الصالالحية الثانويالة لمبنالين/ نالابمس، فالي وحالدة 

رسػػػالة ماجسػػػتير، جامعػػػة النجػػػاح الكطنيػػػة،  ،الحمالالالوض والقواعالالالد واتجاىالالالاتيم نحالالالو الالالالتعمم
 فمسطيف.

، الطبعػة الثانيػة، عمػاف:  تكنولوجيا التعميم بين النظريالة والتطبيالق: (2000)الحيمة، محمد  -
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.  

أثالالر اسالالتخدام بيئالالة تعمرالالم افتراضالالية فالالي تعمالاليم العمالالوم  :(2008خالػد، جميمػػة شػريؼ محمػػد ) -
طمبالالة الصالالف السالالادس األساسالالي فالالي مالالدارس وكالالالة الغالالوث الدوليالالة فالالي  عمالالى تحصالاليل
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.  ،محافظة نابمس
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المفاىيمية في الكيمياء )المحاليل( األخطاء  :(2001خطايبة، عبد اهلل، كالخميؿ، حسيف ) -
مجمالة كميالة  ،محافظالة إربالد فالي شالمال األردنلدى طمبة الصف األول الثالانوي العممالي فالي 

 (، كمية التربية، جامعة عيف شمس.1(، الجزء )25، العدد )التربية

استخدام المختبر اإلفتراضي لتجارب العموم في أثر : (2014دار اوبراىيـ، ياسميف صدقي ) -
رسػالة  ،تنمية عمميات العمم واكتساب المفاىيم لدى طالبات الصالف الخالامس فالي فمسالطين

 ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. 

برامج الالدروس التعميميالة المحوسالبة فالي تعمالم أثػر  :((2010 دار صالح، نداء عبد الرحيـ -
 ،ساسالالي فالالي مالالدارس محافظالالة نالالابمسول األالمغالالة العربيالالة عمالالى تحصالاليل طمبالالة الصالالف األ 

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. 

دور التشبييات العممية في تعديل التصورات الخطال  لالدى تالميالذ  :(2003الدسكقي، عيد ) -
: المركػػز القػػكمي مجمالالة البحالالث التربالالوي ،الصالالف الرابالالع االبتالالدائي عالالن تصالالنيف الحيوانالالات

 لمبحكث التربكية كالتنمية العدد األكؿ.

، تالدريس العمالوم بالالكمبيوتر :((2010الدسكقي، عيد أبػك المعػاطي، تكفيػؽ، رؤكؼ عزمػي  -
 (، مصر: المكتب الجامعي الحديث. 4سمسمة تعمـ العمـك رقـ )

 القاىرة: دار المعارؼ لمنشر. ،أصول عمم النفس :(1985راجح، أحمد عزت ) -

اسالالتراتيجية مقترحالالة لتعالالديل بعالالض التصالالورات البيئيالالة الخاطئالالة (: 1998الرافعػػي، محػػب ) -
المجمالة  ،العمميالة بالريالاضلدى طالبات قسمي عمم النبات والحيوان بكمية التربية األقسالام 

 (. 4(، العدد )1) المجمد، جامعة عيف شمس، المصرية لمتربية العممية

البرامج التدريبية لذوي صالعوبات الالتعمم فالي اإلنجالاز أثر  :(2008الريمكني، ىيثـ يكسؼ ) -
 حاـ لمنشر. معماف: دار ال ،الدراسي ومفيوم الذات

 أثر استخدام التعميم بمسالاعدة الحاسالوب بمغالة: (2003زعركر، رنا حمد اهلل دركيػش )ابف  -
فيجول بيسك عمى التحصيل في الرياضيات ودافالع اإلنجالاز اآلنالي والمؤجالل لطمبالة الصالف 
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رسالة ماجستير غير منشػكرة، جامعػة النجػاح الكطنيػة،  ،السابع األساسي في مدينة نابمس
 فمسطيف.

أثالالر اسالالتخدام المختبالالر اإلفتراضالالي عمالالى تنميالالة الميالالارات : (2015زنػػط، ليػػاؿ سػػمير )ابػػك  -
 نحالالو اسالالتخدامو فالالي تعمالالم الفيزيالالاء لالالدى طمبالالة قسالالم الفيزيالالاء بكميالالة واالتجاىالالاتالمخبريالالة 

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.  ،العموم في جامعة النجاح الوطنية

-اإللكترونالالالي، المفيالالالوم التعمالالاليم  –رؤيالالالا جديالالالدة فالالالي التعمالالاليم : (2005زيتػػػكف، حسػػػف ) -
 .الرياض: الدار الصكتية لمنشر كالتكزيع ،التقويم -التطبيق -القضايا

 ، عماف: دار الشركؽ.2ط ،أساليب تدريس العموم: (1996) زيتكف، عايش -

القػػػاىرة: المكتػػػب العممػػػي  ،تالالالدريس العمالالالوم مالالالن منظالالالور البنائيالالالة: (2000زيتػػػكف، كمػػػاؿ ) -
 لمكمبيكتر كالنشر كالتكزيع.

 ، القاىرة: دار الكتب.1ط ،تدريس العموم لمفيم رؤية بنائية :(2002زيتكف، كماؿ ) -

 برنالالامج تالالدريبي فالالي تنميالالالة الدافعيالالالة ل نجالالالاز أثالالر: (2005زيػػد، ىيػػثـ يكسػػؼ راشػػد )ابػػك  -
، رسػػالة دكتػػكراة ،الدراسالالي ومفيالالوم الالالذات األكالالاديمي لالالدى األطفالالال ذوي صالالعوبات الالالتعمم

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عماف. 

، كميػػة البنػػات، جامعػػة عػػيف 1ط ،تحسالالين مفيالالوم الالالذات :(2005سػػميماف، سػػناء محمػػد ) -
 شمس، القاىرة: عالـ الكتب لمنشر. 

 ،المختبالالالر المدرسالالالي ودوره فالالالي تالالالدريس العمالالالوم :(2005)شػػػاىيف، جميػػػؿ كخكلػػػة حطػػػاب -
 عماف: دار األسرة لمنشر.

( تػػػػاريخ االطػػػػبلع 2016ينػػػػاير  14) ،اسالالالالتخدام الحاسالالالالوب فالالالالي التعمالالالاليم ، صػػػػفاء:شػػػػريـ -
 www.mawdoo3.com( مف 26/7/2017)

http://www.mawdoo3.com/
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( مػف المكقػع 25/5/2017، اسػترجع بتػاريخ )نظريات الالتعمم: (2009شقكر، عمي زىدم ) -
 (http://www.alizuhdi.com/pedagogy.html)االليكتركني 

المفالالاىيم الكيميائيالالة البديمالالة لالالدى طمبالالة أسالالاليب  :(2013الشػػمالي، محمػػكد أحمػػد سػػمماف ) -
المفتوحالالالة لابحالالالاث  القالالالدس مجمالالالة جامعالالالة، تالالالدريس العمالالالوم فالالالي الجامعالالالات الفمسالالالطينية

 . 35العددوالدراسات، 

، عمػػاف: دار 1، طأساسالاليات الالالتعمم االلكترونالالي فالالي العمالالوم :((2009الشػػناؽ، بنػػي دكمػػي  -
 كائؿ لمنشر كالتكزيع.

أثالر التالدريس وفالق نمالوذجين لمالتعمم البنالائي : (2006) العبيدم، ىػانيك الشنطاكم، عماد،  -
 ،المجمالة األردنيالة فالي العمالوم التربويالة ،في تحصيل طالالب الصالف التاسالع فالي الرياضاليات

 (.4(، عدد )2مجمد)

تصالالالحيح التصالالالورات البديمالالالة لالالالبعض المفالالالاىيم  :(1998شػػػياب، منػػػى، كالجنػػػدل، أمنيػػػة ) -
العممية لطالب الصف األول الثانوي في مالادة الفيزيالاء باسالتخدام نمالوذجي الالتعمم البنالائي 

، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة. مجمالالة التربيالالة العمميالالة ،واتجالالاىيم نحوىالالا V والشالالكل
 يكليك(، اإلسماعيمية. 28-25المؤتمر العممي الثالث)، 2المجمد

استخدام المختبرات االفتراضية في اكساب ميالارات أثر  :((2009 الشيرم، عمي بف محمد -
أطركحػة  ،التجارب المعممية في مقرر األحياء لطالالب الصالف الثالالث الثالانوي بمدينالة جالدة

 دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، السعكدية.

(، عمػػاف: 1، ط )مفيالالوم الالالذات بالالين النظريالالة والتطبيالالق :(2004الظػػاىر، أحمػػد قحطػػاف ) -
 دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.

، 1)ط ) ،االتجاىالالالات الحديثالالالة فالالالي تالالالدريس العمالالالوم: (2001عبػػػد السػػػبلـ، عبػػػد السػػػبلـ ) -
 الفكر العربي.القاىرة: دار 

http://www.alizuhdi.com/pedagogy.html
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ساسالالالالاليات البحالالالالالث العممالالالالالي فالالالالالي العمالالالالالوم التربويالالالالالة : أ(1999عبػػػػػده، شػػػػػحادة مصػػػػػطفى ) -
 : دار الفاركؽ لمثقافة كالنشر.فمسطيف(، 1، )طواالجتماعية

تصالالويب التصالالورات البديمالالة لالالبعض المفالالاىيم العمميالالة لالالدى تالميالالذ : (2000عبػػده، فػػايز ) -
، (3المجمػد ) الجمعيػة المصػرية لمتربيػة العمميػة،، مجمة التربيالة العمميالة، االبتدائيةالمرحمة 
 ، جامعة عيف شمس. 132( ، ص3العدد )

، عمػػػاف: دار كائػػػؿ لمنشػػػػر 1ط ،الحاسالالالالوب فالالالي التعمالالالاليم :(2007عبػػػكد، حػػػارث محمػػػكد ) -
 كالتكزيع.

أثر استخدام بعالض اسالتراتيجيات : (2006عفانة، عزك اسماعيؿ، أبك ممكح، محمد سمماف) -
النظريالالة البنائيالالة فالالي تنميالالة التفكيالالر المنظالالومي فالالي اليندسالالة لالالدى طالالالب الصالالف التاسالالع 

 .األساسي بغزة

فالالالي تعالالالديل   K.W.Lأثالالالر توظالالالف اسالالالتراتيجية : (2013العفيفػػػي، أمػػػاني محمػػػد حسػػػيف ) -
رسػػالة  ،التصالالورات البديمالالة لممفالالاىيم التكنولوجيالالة لالالدى طالبالالات الصالالف السالالابع األساسالالي

 ماجستير، جامعة األزىر، غزة. 

اسالتخدام اسالتراتيجيتي كمالالوز مالاير واألحالالداث  أثالالر: (1999) العمػكاني، مينػد سػامي جيجػاف -
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر  ،المتناقضالالالة فالالالي تعمالالالم المفالالالاىيم الفيزيائيالالالة وتنميالالالة التفكيالالالر الناقالالالد

  تربية، العراؽ.منشكرة، جامعة بغداد، كمية ال

( تػػػػػػػاريخ اإلطػػػػػػػبلع 00/5/7105، )الحاسالالالالالالالوب فالالالالالالالي التعمالالالالالالاليمأىميالالالالالالالة عمػػػػػػػايرة، ىيػػػػػػػثـ:  -
 www.mawdoo3.com( مف المكقع االليكتركني  70/2/7102)

ثالالر اسالالتخدام نمالالوذج أدي وشالالاير فالالي تعالالديل التصالالورات : أ(2015عمػػراف، محمػػد خالػػد ) -
رسػالة ماجسػتير، الجامعػة  ،األساساليالبديمة لممفالاىيم العمميالة لالدى طالالب الصالف التاسالع 

 االوسبلمية، غزة.

http://www.mawdoo3.com/
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صالالالعوبات توظيالالالف التعمالالاليم االلكترونالالالي فالالالي الجامعالالالات : (2012العػػػكاكدة، طػػػارؽ حسػػػيف ) -
 ، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة.الفمسطينية بغزة كما يراىا األساتذة والطمبة

 اإلفتراضالي فالي التكنولوجيالاأثر برنامج باستخدام المختبر : (2012عكدة، محمد فؤاد )ابك  -
الحيوية عمى طمبة الجامعالة اإلسالالمية بغالزة فالي لتنميالة ميالارات اإلستقصالاء العممالي لالدى 

 .1 المجمد مصر، ،مجمة البحث العممي في التربية ،طمبة الجامعة ااٍلسالمية بغزة

التصالالورات البديمالالة لممفالالاىيم الفيزيائيالالة لالالدى طمبالالة الصالالف : (2007الغمػػيظ، ىبػػة صػػالح ) -
رسػالة ماجسػتير، الجامعػة اإلسػبلمية،  ،نحو مادة الفيزياء باالتجاهالحادي عشر وعالقتيا 

 غزة.   

فاعميالالة خالالرائط المفالالاىيم فالالي تنميالالة القالالدرة عمالالى إدراك العالقالالات  :(2005الفػػالح، سػػمطانة ) -
العموم لدى طالبات الصف الثالاني متوسالط فالي مدينالة وتعديل التصورات الخاطئة في مادة 

 (.77، العدد )(20، المجمد )المجمة التربوية ،الرياض

، المجمالالة التربويالالة، توظيالالف اإلنترنالالت فالالي التعمالاليم ومناىجالالو :(2005فػػرج، عبػػد المطيػػؼ ) -
 (.110-150(، ص)74العدد)

الالدائري فالي عالالالج أثالالر اسالتخدام اسالتراتيجية البيالالت : (2014قاسػـ، ألفػة محمػكد محمػكد ) -
التصورات البديمة لبعض المفالاىيم العمميالة فالي مالادة الثقافالة العمميالة لالدى طالبالات الصالف 

 رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة.  ،بغزة الحادي عشر

أثالر اسالتخدام المعامالل االفتراضالية فالي تالدريس وحالدة  :(2013القرشي، صػالح بػف فمحػاف ) -
لتالميالالذ الصالالف األول المتوسالالطة بمدينالالة مكالالة  مالالن مقالالرر العمالالوم عمالالى التحصالاليل الدراسالالي

 رسالة ماجستير، جامعة أـ القرل، السعكدية. ،المكرمة

الحاجالالات النفسالالية ومفيالالوم الالالذات وعالقتيمالالا بمسالالتوى (: 7100القطنػػاني، عػػبلء سػػمير ) -
، رسػالة ماجسػتير، الطموح لدى طمبة جامعة األزىر بغزة في ضالوء نظريالة محالددات الالذات

 غزة، فمسطيفجامعة األزىر، 
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(، 1ط) ،األسس التربويالة لتقنيالات التعماليم اإللكترونالي :(2010المبلح، محمد عبد الكريـ ) -
 عماف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

-en/Arabic/http://www.crocodile) مكقػػػػػع شػػػػػركة مجػػػػػد عمػػػػػى شػػػػػبكة االنترنػػػػػت -

clips.com/   ) 

درايفالر فالي تغييالر المفالاىيم العمميالة أثر استعمال أنمالوذج  :((2010ناصر، ابراىيـ محيي  -
مجمالالالة جامعالالالة بابالالالل)العموم  ،ذات الفيالالالم الخالالالاطىء لالالالدى طالالالالب الصالالالف األول المتوسالالالط

 (، دار المنظكمة، العراؽ . 3، عدد )(18مجمد )، االنسانية(

بكميالات التربيالة فالي  التصورات الخاطئة لدى طالب التعميم اإلبتدائي :(1992نكح، محمد ) -
، الجمعيػة المصػرية الكسور العاديالة والكسالور العشالرية والنسالب المئويالة )دراسالة تقويميالة(

 (.1( أغسطس، المجمد )3-6لممناىج كطرؽ التدريس، المؤتمر العممي الرابع )

العربيػة  ، اإلمػاراتاألساساليةأسالاليب تالدريس العمالوم فالي المرحمالة  (:2005) اليكيدم، زيػد -
 المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

جمعالي  إرشالادفاعمية برنامج  :(2013ىياجنة، أمجد محمد، كالشكيرم، فتحية بنت محمد ) -
المجمالالة الجامعالالة  ،فالالي تنميالالة مفيالالوم الالالذات األكالالاديمي لالالذوي صالالعوبات الالالتعمم األكاديميالالة

 .225، ص 1، العدد11، المجمدلمدراسات التربوية والنفسية اإلسالمية

، Crocodile Chemistryبرنالامج التمسالاح الكيميالائي: (7107) ماجػد نػاجي، الكليػدم -
مػػػػػػف المكقػػػػػػع ( 10/2/7102) اسػػػػػػترجع بتػػػػػػاريخ، مدونالالالالالالة ماجالالالالالالد لمكيميالالالالالالاء والكيميالالالالالالائيين

(http://majidchem.blogspot.co.il/( 

  

http://majidchem.blogspot.co.il/
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 (0)ممحق

 اختبار المفاىيم الكيميائية البديمة

 

 

 

 تعميمات االختبار

 التمميذ: عزيزي

حيػػث تجػػد بػػيف يػػديؾ ، عمػػى نفػػس كرقػػة األسػػئمة أرجػػك منػػؾ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة االختبػػار التػػالي -0
 .(أكراؽ لئلجابة عدا كرقة التعميمات3)

حيػػػث يرمػػػز لؤلسػػػئمة  ،ختيػػػارات اكػػػؿ سػػػؤاؿ يتبعػػػو أربعػػػة  ،( سػػػؤاالن 11االختبػػػار عمػػػى )يحتػػػكم  -7
 د( ،ج ،ب ،( كيرمز لئلجابة   )أ....1،7،0باألرقاـ )

لػذا تأكػد مػف  ،ثـ ضع دائرة حػكؿ رمػز اإلجابػة الصػحيحة  ،التي تميو جيدان  كاألجكبةالسؤاؿ  اقرأ -1
 كلمتكضيح إليؾ المثاؿ التالي:  ،صحة اختيار إجابتؾ

 

 

 ،ؤاؿ معيف انتقؿ لمسػؤاؿ الػذم يميػوكفي حاؿ عدـ معرفتؾ بإجابة س ،ال تترؾ سؤاالن دكف إجابة  -3
 ثـ عد إليو الحقا.

 ذؼرثش اٌشئح ػضى ِٓ ِىىٔاخ اٌدهاص: -0
 

 اٌرٕفسٍ  -اٌثىٌٍ          د -ٌهضٍّ      جا -اٌذوسٌ      ب -أ

 أسم التلميذ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الشعبة )   ( ف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الص
 

 المدرسة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

د

- 
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ختيػار أكثػر مػف إجابػة سػيتـ إلغػاء اكفػي حػاؿ  ،مع تبريػر سػبب اختيارىػا إجابة كاحدة فقط اختر -5
 .الدرجة المخصصة لمسؤاؿ

 (.د31التـز بالكقت المخصص لئلجابة عمى ىذا االختبار كىك ) -0

 إذا كاف لديؾ استفسار أسأؿ معممؾ فكران. -2

 .ال  تنس كتابة اسمؾ كفصمؾ في أعمى صفحة التعميمات -8

 تبدأ اإلجابة قبؿ أف يؤذف لؾ.ال  -01

 

 مع تمنياتي لؾ بالتكفيؽ كالنجاح 
 

 هىديؿ عكد . أ

  



86 

 :فإن الناتج يدعىعدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة الذرة إذا جمعنا  (0

 الكزف الذرم    -عدد اإللكتركنات         د -العدد الذرم    ج -العدد الكتمي    ب - أ

 :الذرة فإنيانواة إذا أطمقت حزمة من األشعة الموجبة نحو  (7

  ال شيء مما ذكر -د   ال تؤثر عمى النكاة -ج   تخترؽ النكاة -ب  ترتد عف النكاة - أ

 :فيذا يعني أن الذرة متعادلة كيربائياً إذا كانت  (3

 عدد اإللكتركنات = عدد النيكتركنات     -أ 

 عدد البركتكنات= عدد النيكتركنات  -ب

 عدد النيكتركنات = عدد اإللكتركنات    + دد البركتكناتع -ج

 البركتكنات = عدد اإللكتركنات                         عدد  -د

 :تتركز كتمة الذرة في نواتيا (4

 .خطأ ألنو ليس ليا كتمة - أ

 كتمة البركتكف أكبر مف كتمة النيكتركفصحيح ألف   - ب

 البركتكف  +كتمة اإللكتركف أكبر مف كتمة النيكتركف خطأ ألف  - ج

 البركتكف  أكبر مف كتمة اإللكتركف + كتمة النيكتركفصحيح ألف  -د

 :ويحمل شحنة سالبة ويدور حول النواة يسمىأخف مكونات الذرة  (5

 النكاة  -اإللكتركف     د -النيكتركف        ج -البركتكف       ب - أ
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فالالالالإن عالالالالدد ( 77)والعالالالالدد الكتمالالالالي يسالالالالاوي  (03)ان العالالالالدد الالالالالذري لعنصالالالالر مالالالالا يسالالالالاوي إذا كالالالال (6
 -:النيوترونات يساوي

    05 -د         03 -ج        01 -ب        07 - أ

 :فيما يميNa00التوزيع اإللكتروني الذري الذي يمثل التوزيع لذرة الصوديوم  (7

 ( 7 ، 9) -(            د7 ،2 ،7) -ج            (0 ،5 ،5) -ب           (7، 8 ،0) - أ

 ة أي من ىذهيجاب الطالب بالعبارات التال س ل المعمم طمبتو عن مفيوم العدد الذري ف (8
 :خاطئة جابات كانتاإل

 العدد الذرم = عدد البركتكنات         -أ

 العدد الذرم = عدد اإللكتركنات        -ب

 عدد النيكتركنات       -الكتميعدد ال=  ذرمالعدد ال - ج

 عدد النيكتركنات      + عدد الكتميالالعدد الذرم =  -د

 
 :ز يمثل عنصر الكالسيومو الرمأي من ىذه ( 9

 Cl -د       C -ج         Cu -ب        Ca - أ

 :قام العالم مندليف بتصنيف عناصر الجدول الدوري وفق (01

 الكيميائية خصائصياالتشابو في  -ب          الفيزيائية خصائصياالتشابو في  - أ

 ()ب + ج -د                   التزايد في الكتمة الذرية -ج
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 :وذلك ألنوأشباه الفمزات ضمن  (Si( صنف السميكون )00

 غير مكصؿ لمتيار  -ب                       خاصية الممعاف لو - أ

 إنزالقيلو مممس  -د          جمع صفات الفمزات كالبلفمزاتي -ج

 -:عندما اً متجانس موالً مح ( يسمى المحمول07

 يظير المذاب بشكؿ منفصؿ عف المذيب  -ب          يظير المذاب عمى سطح المذيب - أ

 عندما يختفي المذيب كالمذاب -ديظير المذاب كالمذيب كمادة كاحدة        -ج 

 :ىو NH3مركب يمثل جزيء ل الذي شكل( ال03

 

 -:صحيحةمن العبارات التالية  الرمل من المحاليل غير المتجانسة ف يو ( إذا كان محمول الماء 04

 المحمكؿ غير المتجانس ال يمكف فصؿ مككناتو - أ

 المحمكؿ غير المتجانس يتككف مف مذيب كمذاب  -ب

 المحمكؿ المتجانس ال يظير كمادة كاحدة - ج

 المحمكؿ المتجانس ال يتككف مف مذيب كمذاب -د

 -:إذا قمت بإضافة الزيت إلى الكاز ينتج لديك( 05
 جزمء جديد -محمكؿ جديد    د-مركب جديد     ج -عنصر جديد     ب -أ

 -:الحمض الذي تنتجو النمل وتستخدمو إلذابة الصخر ىو( 06
 حمض الكبريتيؾ -د    حمض الخميؾ -حمض النيتريؾ   ج -ب  حمض الفكرميؾ -أ

 

 -د -ج -ب -أ
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 -مركب كيميائي يكون عمى شكل مسحوق أبيض ناعم ويسمى الجير المطفي: (07

 ىيدرككسيد الصكديـك -ب                        أكسيد الكالسيكـ - أ

 ىيدرككسيد البكتاسيـك -د                  ىيدرككسيد الكالسيـك  -ج

 -:تفاعل أي عنصر مع األكسجين ىو المركب الكيميائي الذي ينتج من( 08

 دأكسي -د          ممحد-قاعدة      ج -حمض     ب - أ

 -:إذا فقد العنصر إلكترون فإنو يصبح( 09

 ال يفقد العنصر إلكتركنات  -دأيكف مكجب  -ج   أيكف سالب-ب  أيكف متعادؿ - أ

 -:ما عدامن القواعد  المركبات التالية تعتبرجميع ( 71
 Mg(OH)2 -د          KOH -ج           HNO3 -ب         NaOH -أ

 -:تتميز الصيغ الكيميائية لمحموض بوجود أيون( 70

 الييدركجيف   -داألكسيد  -ج الييميكـ -ب الييدرككسيد - أ

 -:كيف يمكن ترتيبيا في معادلة صحيحة (قاعدةو ممح وماء و حمض )لديك المواد التالية ( 77

 حمض         قاعدة+ممح-ب                 قاعدة         ماء+حمض - أ

 ممح+ماء     قاعدة +حمض -د             قاعدة حمض+      ممح+قاعدة -ج

 -:إذا أردنا صنع كموريد الصوديوم فإننا نستخدم( 73

 HCl NaOH+-د    HCl3NH+ -ج  4SO2NaOH+H -ب  3HCl+AgNO - أ
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 -:من الخواص التالية واحدة ( يشترك الحمض مع القاعدة بخاصية 74

 حامضي  طعميما -ب             ئيلمتيار الكيربا ةمكصممحاليميما  - أ

 األحمر  كرقة عباد شمس إلى فيحكال -د(H+) فينتجافمزات المع  فيتفاعبل -ج

 -:يعتبر المحمول الممحي موصل لمتيار الكيربائي وذلك ألنو يتفكك إلى( 75

 أيكنات  -دعناصر   -ججزيئات -بت  ذرا - أ

فتح أصبح لونو أإلى الشاي  HClعند إضافة:( في تجربة الكشف عن الحمض والقاعدة76
 :-وذلك ألن

 )أ+ب(  -د    قاعدةHCl -ج      الشام الكاشؼ  -ب    حمضHCl - أ

وذلك  في الجدول الدوري الميثيوم في نفس المجموعةو البوتاسيوم و يوضع كل من الصوديوم ( 77
 -:لعناصراذه ى ألن

 ليا نفس العدد الذرم  -ب        تشترؾ في خكاصيا الفيزيائية - أ

 ليا نفس العدد الكتمي  -د       تشترؾ في خكاصيا الكيميائية -ج

 -:تتكون األيونات السالبة عندما( 78

 يكتسب العنصر إلكتركنات -ب      يفقد العنصر إلكتركنات - أ

 (ج)أ+ -د      بركتكناتيفقد العنصر  -ج

14)( تعتبر79
C،13

C،12
C) بسبب االختالف فيمن النظائر: 

 (ج+ب) -عدد النيكتركنات       د -ج     العدد الكتمي -ب  العدد الذرم  - أ
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مكن أن يتحول المغنيسيوم إلى مادة بيضاء ىشة تختمف كميا عن المادة األصمية عن ي (11
 -:طريق

 تركو في الشمس -ب             كضعة في الماء - أ

 ال شيء مما ذكر  -د        بنسفتقريبو مف ليب  -ج
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 (7ممحق )
 اختبار المفاىيم الكيميائية البديمةفقرات عمى  اإلجابةنموذج 

 اإلجابة رقـ الفقرة
 أ 0
 أ 7
 د 1
 د 3
 ج 5
 ج 0
 أ 2
 د 8
 أ 9

 د 01
 ج 00
 ج 07
 أ 01
 ب 03
 ج 05
 أ 00
 ج 02
 د 08
 ج 09
 ب 71
 د 70
 د 77
 د 71
 أ 73
 د 75
 د 70
 ج 72
 ب 78
 د 79
 ج 11
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 (3ممحق )

 مقياس الكشف عن مفيوم الذات األكاديمية في صورتو النيائية

 مقياس الكشف عن مفيوم الذات األكاديمية

 االسم:..................................

 الصف:..................................

 المدرسة:................................

 :تعميمات المقياس

 :أخي الطالب

الالالالذي تعبالالالر فيالالالو عالالالن  أمامالالالك مجموعالالالة مالالالن العبالالالارات تيالالالدف إلالالالي قيالالالاس " مفيالالالوم الالالالذات األكاديميالالالة

نفسالالالالك مالالالالن حيالالالالث قالالالالدرتك عمالالالالي التحصالالالاليل ، وأداء الواجبالالالالات األكاديميالالالالة، بالمقارنالالالالة ب قرانالالالالك الالالالالذين 

( أمالالالالام X)" والمطمالالالالوب تنفيالالالالذه ىالالالالو قالالالالراءة كالالالالل عبالالالالارة بدقالالالالة ووضالالالالع إشالالالالارة يالالالالؤدون نفالالالالس الواجبالالالالات 

 العبارة التي تنطبق عميك.

 مالحظة:

 .البحث العممي يإجابتك ستحاط بالسرية التامة وال يطمع عمييا سوى الباحثة الستخداميا ف

 وشكرا لتعاونكم

 الباحثة:ىديل عوده
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 العبارة م
 ينطبق
 تماما

 ينطبق
بدرجة 
 كبيرة

 ينطبق
إلى حد 

 ما

ال 
 ينطبق
 كثيرا

ال 
 ينطبق
 إطالقا

      أستطيع استخدام الحاسوب بشكل أفضل من السابق. 0

      أؤدي الواجبات المدرسية باجتياد. 7

      المسابقات العممية التكنولوجية. فيأنا قادر عمى االشتراك  3

      أجيد كتابة المعادالت الكيميائية. 4

التجارب باستخدام المختبر  إجراءأشعر بالحماس عند  5
 اإلفتراضي.

     

      أشارك زمالئي الحوار والنقاش حول التجارب المختمفة. 6

      ومميز عمميا. أشعر أني ذكي 7

      .اإلبداعية في العموميعجب زمالئي ب فكاري  8

9 
المدرسة في داخل تجرى  التيالمسابقات العممية  فيأشارك 
 وخارجيا.

     

      .في الحصة أحب أن يس لني المدرس كثيراً  01

      درسية .مكل األنشطة ال فيأعتمد عمى نفسي  00

      الوقت المحدد لو. فييمكنني االنتياء من أي عمل  07

      أحرص عمى متابعة دروسي أواًل ب ول. 03

      .داخل المدرسةأنا أتحمل مسؤولية أي ميمة توكل إلي  04

      أنا خجول " يصعب عمي التعامل مع زمالئي أو التحدث إلييم ". 05

      أشعر أني ميم وذو قيمة بين زمالئي. 06

      التعامل مع الحاسوب.أشعر بالممل عند  07

      نفسي وتصرفاتي. فيأثق  08

      عمميا.أشعر بالغيرة من زمالئي المتفوقين  09

      .من الناحية العممية أشعر بالرضا عن نفسي 71

      بنفسي.وتنفيذىا أستطيع وضع خطوات عممي  70

      أمتمك قدرات تمكنني من إيجاد حمول ألي مشكمة أمامي. 77

      ييم.توجيو زمالئي أمتمك قدرات وميارات تمكنني من قيادة  73

74 
عزمت عمى القيام بو رغم العقبات  أستمر في تنفيذ عمل

 ة بوحيطلما
     

      بنفسي.المتعمقة بدراستي أضع أىدافي وأتخذ قراراتي  75

      .حرص عمى حضور حصص العمومأ 76

      مفيدة. موضوعات عمميةأستغل وقت فراغي في  77

      أستطيع بجيدي التفوق عمى زمالئي. 78

      مذاكرتي.أنا راض عن طريقة  79

      أشعر باإلحباط إن لم تظير نتائج جيودي بسرعة. 31

      أتفاعل مع التجارب العممية باستخدام الحاسوب. 30

      أشعر أن لدي القدرة عمى اإلبداع واالبتكار. 37
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 (4ممحق )

 أسماء أعضاء لجنة تحكيم مقياس مفيوم الذات األكاديمية

 العمل مكان التخصص االسم
 جامعة النجاح الوطنية / نابمس أساليب تدريس العموم عبد الغني الصيفيد. 

 جامعة النجاح الوطنية / نابمس مناىج وطرق تدريسيا محمود رمضاند. 

جامعة القدس المفتوحة /  قياس وتقويم معزوز جابر عالونةأ. د. 
 نابمس

المعمومات وأساليب  تكنولوجيا وجيو الظاىرد. 
 تدريس الرياضيات

 جامعة النجاح الوطنية / نابمس
 أكاديمية القاسمي / الناصرة

 تدرسييا  وطرقمناىج  د. أنيار العسالي
 

/ المفتوحة القدسجامعة 
 نابمس
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 (5الممحق )

 نتائج حساب االتساق الداخمي

 

 

ِؼاًِ االسذثاط  اٌفمشاخ  اٌشلُ

 تُشسىْ

ِسرىي 

 اٌذالٌح

 000. **0.284 أسرطُغ اسرخذاَ اٌحاسىب تشىً أفضً ِٓ اٌساتك 0

 000. **0.567 أؤدٌ اٌىاخثاخ اٌّذسسُح تاخرهاد  7

 000. **0.503 اٌّساتماخ اٌؼٍُّح اٌرىٕىٌىخُح  فٍأٔا لادس ػًٍ االشرشان  1

 000. **0.580 أخُذ وراتح اٌّؼادالخ اٌىُُّائُح  3

 000. **0.537 اٌرداسب تاسرخذاَ اٌّخرثش االفرشاضٍ  ئخشاءأشؼش تاٌحّاط ػٕذ  5

 000. **0.579 أشاسن صِالئٍ اٌحىاس و إٌماش حىي اٌرداسب اٌّخرٍفح  0

 000. **0.631 أشؼش أٍٔ روٍ وُِّض ػٍُّا  2

 000. **0.595 َؼدة صِالئٍ تأفىاسٌ اإلتذاػُح فٍ اٌؼٍىَ 8

 000. **0.416 اٌّذسسح وخاسخهافُذاخً ذدشي  اٌرٍاٌّساتماخ اٌؼٍُّح  فٍأشاسن  9

 000. **0.580 أحة أْ َسإٌٍٔ اٌّذسط وثُشاً فٍ اٌحصح  01

 0.517 0.07 اٌمٍك ِٓ االخرثاساخ تأشؼش  00

 000. **0.501 وً األٔشطح اٌّذسسُح   فٍأػرّذ ػًٍ ٔفسٍ  07

 000. **0.606 اٌىلد اٌّحذد ٌه  فٍَّىٍٕٕ االٔرهاء ِٓ أٌ ػًّ  01

 000. **0.590 أحشص ػًٍ ِراتؼح دسوسٍ أوالً تأوي  03

 000. **0.474 أٔا أذحًّ ِسإوٌُح أٌ ِهّح ذىوً ئٌٍ داخً اٌّذسسح 05

 000. **0.387 أٔا خدىي " َصؼة ػٍٍ اٌرؼاًِ ِغ صِالئٍ أو اٌرحذز ئٌُهُ  00

 000. **0.482 أشؼش أٍٔ ِهُ و رو لُّح تُٓ صِالئٍ  02

 000. **0.342 اٌرؼاًِ ِغ اٌحاسىب  تاًٌٍّ ػٕذأشؼش  08

 000. **0.562 ٔفسٍ وذصشفاذٍ فٍأثك  09

 000. **0.314 أشؼش تاٌغُشج ِٓ صِالئٍ اٌّرفىلُٓ ػٍُّا  71

 000. **0.683 أشؼش تاٌشضا ػٓ ٔفسٍ ِٓ إٌاحُح اٌؼٍُّح  70

 000. **0.367 أسرطُغ وضغ خطىاخ ػٍٍّ وذٕفُزها تٕفسٍ  77

 000. **0.630 أِرٍه لذساخ ذّىٍٕٕ ِٓ ئَداد حٍىي ألٌ ِشىٍح أِاٍِ  71

 000. **0.627 أِرٍه لذساخ وِهاساخ ذّىٍٕٕ ِٓ لُادج صِالئٍ وذىخُههُ 73

 000. **0.560 أسرّش فٍ ذٕفُز ػًّ ػضِد ػًٍ اٌمُاَ ته سغُ اٌؼمثاخ اٌّحُطح ته 75

 0.13 0.17 أذشن األػّاي اٌرٍ أسي أْ أداصها َحراج ئًٌ خهذ وثُش  70

 000. **0.571 أضغ أهذافٍ وأذخز لشاساذٍ اٌّرؼٍمح تذساسرٍ تٕفسٍ  72

 0.73 0.039 أشؼش أْ ِؼٍىِاذٍ اِْ ألً ِّا َدة أْ ذىىْ ػٍُه  78

 000. **0.523 أحشص ػًٍ حضىس حصض اٌؼٍىَ 79

 000. **0.612 فشاغٍ فٍ ِىضىػاخ ػٍُّح ِفُذج  أسرغً ولد 11

 000. **0.678 أسرطُغ تدهذٌ اٌرفىق ػًٍ صِالئٍ  10

 000. **0.573 أٔا ساض ػٓ طشَمح ِزاوشذٍ  17

 000. **0.321 أشؼش تاإلحثاط ئْ ٌُ ذظهش ٔرائح خهىدٌ تسشػح  11

 000. **0.297 أذفاػً ِغ اٌرداسب اٌؼٍُّح تاسرخذاَ اٌحاسىب  13

 000. **0.556 أشؼش أْ ٌذٌ اٌمذسج ػًٍ اإلتذاع و االترىاس 15
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 (6ممحق )

 

 Crocodile"باستخدام برنامج  عمى شكل أنشطة التعميمية المصممة المادة

Chemistry"في صورتيا النيائية 
 مفيـك الذرة  اسـ التجربة

 (0تجربة رقـ ) رقـ التجربة 

 الطالب إلى مفيـك الذرة مف خبلؿ التجربةيتكصؿ  أف ليدؼ مف التجربة ا

 األدكات 
 

 مسحكؽك ،مسحكؽ كركمات البكتاسيـكك ،مسحكؽ فكسفات الصكديـكك ،ممح الطعاـ
 .بيرمنغنات البكتاسيـك

 الخطكات
 

 --بعد فتح البرنامج مف شاشة سطح المكتب قـ بالخطكات التالية:
مسحكؽ ثـ اختر منيا  ،(أمبلح متنكعةختر )إمف قائمة )المكاد الكيميائية(  -0

مسحكؽ بيرمنغنات ك ،كمسحكؽ كركمات البكتاسيـك ،فكسفات الصكديـك
 .البكتاسيـك

 )الياليدات( ثـ اختر منيا ممح الطعاـ. خترإمف قائمة )المكاد الكيميائية(  -7
 إختر حماـ.مف قائمة )األكاني الزجاجية(  -1

 ضع مسحكؽ فكسفات الصكديـك في الحماـ. -3

 مستعرض الذرات الخاص بالحماـ. افتح صندكؽ -5

 صؼ ىذه الذرات.ك الحظ الذرات التي تككف المسحكؽ  -0

 كرر الخطكات السابقة باستخداـ المساحيؽ األخرل. -2

 كدكف مبلحظاتؾ. (كمكريد الصكديـك)كرر الخطكات مستخدمان ممح الطعاـ  -8

 ما المقصكد بالذرة؟....................................................... 

 لعنصر؟ما ىك ا......................................................... 

  كـ عدد الذرات التي تتكاجد في جزمء كاحد في كؿو مف الماءH2O،  كاألمكنيا
NH3،  كثاني أكسيد الكربكفCO2؟................................. 

 :االستنتاج.......................................................... 
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 ىؿ احتفظت العناصر بخصائصيا عندما تـ خمطيا في الخطكة األكلى؟ 

  ىؿ احتفظت العناصر بخصائصيا بعد تسخينيا عمى ليب بنسف؟ 

 ماذا نسمي المادة النقية التي تتككف مف ذرات عنصريف أك أكثر؟ 

 المركب الناتج مف التفاعؿ؟ ما ىك اسـ 

 :االستنتاج................................................................................ 

 

 
 
 
 
 

 خصائص المركب الكيميائي كالعناصر المككنة لو  اسـ التجربة
 (7تجربة رقـ ) رقـ التجربة 
اليدؼ مف 
 التجربة 

 خصائص المركب الكيميائي مف خبلؿ التجربةالطالب  يستنتج أف

 .برادة حديد، كمسحكؽ كبريت، كمغناطيس، كأنبكب اختبار، كمكقد بنسف، كحامؿ األدكات 
 الخطكات

 
 --بعد فتح البرنامج مف شاشة سطح المكتب قـ بالخطكات التالية:

 .(Iron) ة )المكاد الكيميائية( إختر)معادف( ثـ اختر منيا مسحكؽ الحديدمف قائم -0

 (.Sulfurمسحكؽ الكبريت ) ختر)متنكع( إ مف قائمة -7

 (.Stand(، كحامؿ )Bunsen Bumerمف قائمة )تجييزات( إختر مكقد بنسف ) -1

 مف قائمة(األكاني الزجاجية( إختر جفنة )طبؽ تبخير(. -3

 ضع الحامؿ فكؽ المكقد ثـ ضع الجفنة )طبؽ تبخير(عمى الحامؿ. -5

 امزج قميبلن مف برادة الحديد مع قميؿ مف مسحكؽ الكبريت. -0

 سف بمطؼ.سخف المزيج عمى ليب بن -2

 الحظ التغيرات التي تحدث لممركب الناتج كدكنيا.  -8
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 احتراؽ المغنيسيكـ اسـ التجربة

 رقـ التجربة 
 

 (1تجربة رقـ )

 اليدؼ مف التجربة 
 

 الطالب كيؼ يتككف أكسيد المغنيسيكـأف يستنتج 

 األدكات 
 

 .بنسف كمكقد،شريط مغنيسيـك

 الخطكات
 

 -بعد فتح البرنامج مف شاشة سطح المكتب قـ بالخطكات التالية:
 شريط مغنيسيـك( ثـ اختر منيا فمزاتمف قائمة )المكاد الكيميائية( إختر) -9

(Mg.) 
 .(Bunsen Bumerمف قائمة )تجييزات( إختر مكقد بنسف ) -01

 أشعؿ مكقد نبسف. -00

 مف الميب. المغنيسيـك طرؼ شريط قرب -07

 كدكنيا.  تالتغيرات التي حدثالحظ  -01

 

 .....................................ما لكف المادة الناتجة؟ 

 .............................................ما ىي صفاتيا؟ 

 ع األكسجيف؟ماذا نسمي المركب الذم ينتج مف تفاعؿ أم عنصر م................ 

  ثـ اكتب أىـ األكاسيد التي تنتج مف  ،التجربة السابقة باستخداـ مكاد أخرل مثؿ الكربكفأعد
 ................................تفاعؿ الكربكف مع األكسجيف؟

 ك............ ك.ما ىي أىـ مصادر أكسيدم الكربكف؟ ............................. 

  الحرائؽ؟ما ىك األكسيد الذم يستخدـ في إطفاء.................... 

 :االستنتاج................................................................................. 
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 القكاعدك الحمكض  اسـ التجربة
 (3تجربة رقـ ) بة رقـ التجر 

 مف خبلؿ التجربة القاعدةك أف يقارف الطالب بيف الحمض  اليدؼ مف التجربة 
 األدكات 

 
محمكؿ  ،محمكؿ ىيدرككسيد الصكديـك المخفؼ ،حمض الييدرككمكريؾ المخفؼ

كؤكس  ،ماء مقطر ،كرؽ دكار الشمس ،(الجير المطفأ)ىيدرككسيد الكالسيـك 
 زجاجية.

 الخطكات
 

 --بعد فتح البرنامج مف شاشة سطح المكتب قـ بالخطكات التالية:
( حجـ Beakers) كؤكسثبلثة  ختر)األكاني الزجاجية(إمف قائمة  -9

(ml751) 

 .ختر )صنبكر(إ( تجييزات) مف قائمة -01

ثـ اختر حمض  (ضاحماأل) Acidsختر)المكاد الكيميائية(إمف قائمة  -00
 .( HCLالييدرككمكريؾ )

 ،(NaOHختر ىيدرككسيد الصكديـك )إ(القمكيات)Alkalisمف قائمة  -07
 .Ca(OH)7ىيدرككسيد الكالسيـك ك 

 .األحمرك بالمكنيف األزرؽ  ر كرقتا دكار الشمسخت)األدلة( إمف قائمة  -01

 .(0األكؿ كأعطو رقـ ) كأساسكب الماء المقطر مف الصنبكر في ال -03

 .(7رقـ ) الكأسضع محمكؿ ىيدرككسيد الصكديـك المخفؼ في  -05

 .(1رقـ  ) الكأسضع حمض الييدرككمكريؾ المخفؼ في  -00

 .(3رقـ  ) الكأسضع محمكؿ ىيدرككسيد الكالسيـك في  -02

الحظ ماذا يحصؿ لمكف ك  كأسالشمس الحمراء في كؿ  دكاركرقة  ضع -08
 .الكرقة ثـ دكف مبلحظاتؾ

الحظ ماذا يحصؿ لمكف ك  كأسالشمس الزرقاء في كؿ  دكاركرقة  ضع -09
 .الكرقة ثـ دكف مبلحظاتؾ

 كؿ مف الكؤكس األربعة الشمس الحمراء في  دكارماذا الحظت عند كضعؾ كرقة  -

 ............................................(0دكرؽ رقـ )

 .............................................(7دكرؽ رقـ )

 .............................................(1دكرؽ رقـ )

 .............................................(3دكرؽ رقـ )
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 كؿ مف الكؤكس األربعةفي  الزرقاءالشمس  دكاركرقة  ماذا الحظت عند -

 ............................................(0دكرؽ رقـ )

 .............................................(7دكرؽ رقـ )

 .............................................(1دكرؽ رقـ )

 .............................................(3دكرؽ رقـ )

 -صنؼ المكاد التي استخدمتيا في التجربة السابقة في الجدكؿ التالي: -

 
المكاد أدت إلى تغير لكف كرقة دكار 

 الشمس الحمراء إلى األزرؽ
 

 
المكاد أدت إلى تغير لكف كرقة دكار 

 الشمس الزرقاء إلى األحمر 
 

 
 المكاد التي لـ تغير لكف 

 أم مف الكرقتيف
 

 
 

  

 
 

  

 مف التجربة السابقة أف  نستنتج

................................................................................. 

القكاعد كاستخدـ كرقة دكار الشمس ك قـ بإعادة التجربة مستخدمان أنكاعان أخرل مف األحماض  -
 ف مبلحظاتؾ ثـ  استخدـ كرقة دكار الشمس الزرقاء ثـ دك ،الحمراء ثـ دكف مبلحظاتؾ

 ؟القاعدة مف حيث تغير لكف كرقة دكار الشمسك قارف بيف كؿ مف الحمض  -

............................................................................................ 
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 تحضير ممح الطعاـ اسـ التجربة
 (5تجربة رقـ ) رقـ التجربة 

 ( مف خبلؿ التجربةNaClممح الطعاـ )الطالب  يحضر أف اليدؼ مف التجربة 
 األدكات 

 
كمكقد  ،كرقة دكار الشمس ،كمحمكؿ ىيدرككسيد الصكديـك ،حمض الييدرككمكريؾ

 .كماصة مدرجة ،كأسك ،لمدكرؽ حامؿك ،بنسف
 الخطكات

 
 --بعد فتح البرنامج مف شاشة سطح المكتب قـ بالخطكات التالية:

اختر )األحماض( ثـ اختر منيا حمض  )المكاد الكيميائية(مف قائمة  -71
 .(HCLالييدرككمكريؾ )

 (.NaClمف القمكيات اختر محمكؿ ىيدرككسيد الصكديـك ) -70

كحامؿ  ،(Bunsen Bumerمف قائمة )تجييزات( اختر مكقد بنسف ) -77
 (.Standلمدكرؽ )

 .250ml))( سعة Beakerمف قائمة )األكاني الزجاجية( اختر كأس ) -71

 ثـ ضع الكأس عمى الحامؿ.ضع الحامؿ فكؽ المكقد  -73

 ضع محمكؿ ىيدرككسيد الصكديـك في الكأس. -75

 ماذا يحدث لمكنيا؟. ،ضع كرقة دكار الشمس الحمراء في الكأس -70

بحمض  كأمؤلىامف قائمة األكاني الزجاجية المعيارية إختر ماصة مدرجة  -72
(HCL.) 

أضؼ بكاسطة الماصة حمض الييدرككمكريؾ بالتدريج حتى يبدأ لكف  -78
 دكار الشمس بالتحكؿ كميان إلى المكف األحمر.كرقة 

 تكقؼ عف إضافة الحمض اآلف.  -79

 أشعؿ الميب ثـ ضاعؼ سرعة التفاعؿ عشرة أضعاؼ. -11

 بخر المحمكؿ الناتج حتى يتبخر جميع الماء المكجكد في الدكرؽ. -10

 ما لكف المادة المتككنة؟  ،افحص المادة المتككنة -17

 

  التفاعؿ؟ماذا نسمي المركب الناتج مف................................. 

 ما ىي استخدامات ىذا المركب؟.......................................... 

 ماء.←أكمؿ المعادلة الكيميائية التالية: حمض + قاعدة + ............ 

 :االستنتاج. .................................................................... 
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 اسـ التجربة

 تكصيؿ المحمكؿ الممحي لمتيار الكيربائي

 (0تجربة رقـ ) رقـ التجربة 
 أف المحمكؿ الممحي مكصؿ لمتيار مف خبلؿ التجربةالطالب  يبرىف أف اليدؼ مف التجربة 

 األدكات 
 

 ،مفتاح ،أسبلؾ تكصيؿ ،مصدر كيرباء ،بطارية ،صنبكر،الطعاـممح  ،حماـ
 .قضيبا كربكف

 الخطكات
 

 --بعد فتح البرنامج مف شاشة سطح المكتب قـ بالخطكات التالية:
 حمامان. ختر)األكاني الزجاجية القياسية(إمف قائمة  -11

 .ختر )صنبكر(إ( تجييزات(مف قائمة -13

 ،اختر منيا بطارية ،(ةكيمياء كيربائيختر ))تجييزات(إمف قائمة  -15
 كقضيبا كربكف. ،مصباح ضكئي ،مفتاح

 ثـ اختر منيا ممح الطعاـ. ،)المكاد الكيميائية(إختر)الياليدات(مف قائمة  -10

 الحماـ.اسكب الماء المقطر مف الصنبكر في  -12

 الحماـ.في  افتح الصنبكر لتعبئة الحماـ بالماء ثـ ضع ممح الطعاـ -18

 قضيبا الكربكف في الحماـ.ضع  -19

قـ بتكصيؿ البطارية كالمفتاح كالمصباح باستخداـ أسبلؾ التكصيؿ في  -31
 طرفي القضيبيف.

 كالحظ إذا أضاء المصباح أـ ال. ،أغمؽ مفتاح الدارة -30

 

 .............................................. .إغبلقؾ المفتاح؟ماذا الحظت عند  -

 ....................................................ماذا تستنتج مف ىذه التجربة؟ -

 ،كمحمكؿ ىيدرككسيد الصكديكـ ،كرر التجربة السابقة باستخداـ محمكؿ حمض الييدرككمكريؾ -
 كالماء المقطر مثبلن.

 .............................القكاعد؟.....ك ىؿ أضاء المصباح باستخداـ محاليؿ األحماض  -

 ..............................................؟ستخداـ الماء المقطرىؿ يضيء المصباح با -
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 -صنؼ المكاد التي استخدمتيا في التجربة السابقة في الجدكؿ التالي: -

 محاليؿ غير مكصمة محاليؿ مكصمة
  

 نستنتج مف التجربة السابقة أف 

............................................................................................... 

 القكاعد كاستخدـ ثـ دكف مبلحظاتؾ ك قـ بإعادة التجربة مستخدمان أنكاعان أخرل مف األحماض  -

 

 ؟القكاعد كاألمبلحك قـ بصياغة عبلقة تربط بيف كبلن مف األحماض   -

مثؿ العبلقة السابقة برسـ مبسط لخارطة مفاىيمية خاصة بؾ لتتمكف مف ربط  -
حفظيا في ذاكرتؾ بصكرة ذىنية ك المعمكمات التي تكصمنا إلييا في ىذا الدرس 

 )مثاؿ( .ال تنساىا

-  

 

 

 

 

 

  

 انمحانيم

 انمائية
 غير مىصهة نهتيار يائمىصهة نهتيار انكهرب

مثم
 

مثم
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 (7ممحق )

 خطة توزيع الحصص عمى وحدة )المركبات الكيميائية( لمصف السابع

 األىداؼ العنكاف الدرس
عدد 

 الحصص
مبلحظات 
 المعمـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الذرة

 :يتكقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف
 يكضح مفيـك الذرة -0

 
 يقدر جيكد العمماء في كشؼ أسرار الذرة -7

 

 يعدد األجزاء الرئيسية  المككنة لمذرة  -1

 

يكضػػػػػػػػح المقصػػػػػػػػكد بكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف االلكتركنػػػػػػػػات  -3
 .كالبركتكنات كالنيكتركنات

 

 .يقارف بيف جسيمات الذرة المختمفة -5

 

 .العدد الكتميك يعرؼ العدد الذرم  -0

 

يحسػػػب مككنػػػات الػػػذرة بداللػػػة األعػػػداد الذريػػػة  -2
 .كاألعداد الكتمية

 

 .يكضح مفيـك المدار -8

 

يسػػػػػػػػػتنتج العبلقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػدد اإللكتركنػػػػػػػػػات  -9
 .المدارات التي تتكاجد فيياك 

 

لحسػاب عػدد  7)ف(7يطبؽ العبلقة الرياضػية  -01
 .اإللكتركنات المتكاجدة في بعض المدارات

 

التكزيػػػػػع اإللكتركنػػػػػي لػػػػػذرات بعػػػػػض  يكضػػػػػح -00
 .العناصر

 

 .يستنتج أف الذرة متعادلة كيربائياي  -01
 

 .لذرة النيكف يصمـ نمكذجاي -03

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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 األىداؼ العنكاف الدرس
عدد 

 الحصص
 مبلحظات المعمـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 العناصر 
 ك

 المركبات

 :يتكقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف
 
 يعرؼ العنصر. -0

 

 .يصنؼ العناصر إلى أنكاعيا -7

 

 .البلفمزاتك يعط أمثمة عمى الفمزات  -1

 

يقػػػػػػارف بػػػػػػيف العناصػػػػػػر الفمزيػػػػػػة كالعناصػػػػػػر  -3
 .البلفمزية

 

 .يحدد العنصر مف بيف مكاد مختمفة -5

 

 .يقدر جيكد العمماء في تصنيؼ العناصر -0

 

الرمػػػػكز الكيميائيػػػػة لػػػػبعض العناصػػػػر  يبػػػػيف -2
 .الشائعة باستخداـ الجدكؿ الدكرم

 

 .يفسر نقاء العنصر -8
 

 .المركبك يقارف بيف المخمكط  -9

 

 .مفيـك المركبيستنتج  -01

 

 .خصائص المركب الكيميائي ستنتجي -00
 

يكتب الصيغة الكيميائيػة لػبعض المركبػات  -07
ثػػػػػػاني أكسػػػػػػيد ك الكيميائيػػػػػػة اليامػػػػػػة مثػػػػػػؿ المػػػػػػاء 

 .الكربكف
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 األىداؼ العنكاف الدرس
عدد 

 الحصص
مبلحظات 
 المعمـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مركبات
 كيميائية

 :يتكقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدرس أف
يصػػػػمـ خارطػػػػػة مفاىيميػػػػة  ألنػػػػػكاع المركبػػػػػات  -0

الكيميائيػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػب الخصػػػػػػػػػائص الكيميائيػػػػػػػػػة 
 .المشتركة

 

 .يحدد مككنات األكاسيد -7

 

 المغنيسيـك عممياه. أكسيديكتشؼ كيفية تككف  -1

 

 لبعض األكاسيد. أمثمو طيع -3

 

 .األكاسيديذكر استخدامات  بعض  -5

 

 .يستنتج أضرار أكؿ  أكسيد الكربكف  -0
 

 .القكاعدك يقارف بيف خصائص األحماض  -2

 

 .يستنتج المقصكد  بالحمض كالقاعده -8

 

القكاعػػػد ك  األحمػػػاضيبػػػيف اسػػػتخدامات بعػػػض  -9
 الشائعو. 

 

 .يستنتج مفيـك الممح -01
 

 .ممح الطعاـ يستنتج كيفية الحصكؿ عمى -00

 

تكصػػػؿ    األمػػػبلحمحاليػػػؿ   أفيبػػػيف عمميػػػا   -07
 التيار الكيربائي.

 

 . األمبلحيذكر استخدامات بعض   -01
 

 كاألمبلحكاسيد  كالقكاعد أليميز بيف ا -03
 .الكيميائيةالصيغة مف  خبلؿ  كاألحماض
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 (8ممحق )

 لمصف السابع األساسي(المركبات الكيميائية)وحدة تدريس دليل المعمم ل

 تت لف الوحدة من ثالثة دروس  :المركبات الكيميائية وحدة

 الجزيئاتو الذرات   :الدرس األول

 المركباتو العناصر   :الدرس الثاني

 مركبات كيميائية:الثالث الدرس

 األىداف العامة لموحدة: 

 :تيدؼ ىذه الكحدة إلى ما يمي

 .االستنتاجك تنمية قدرة الطبلب عمى التفكير   .0

 .مجمكعة مف المفاىيـ العممية الكاردة في الكحدةإكساب الطبلب   .7

األنشطة باستخداـ المكاد المتاحة لتنمية المفاىيـ العممية ك القياـ بالعديد مف التجارب   .1
 .كبعض الميارات الحياتية

 .إكساب الطبلب مجمكعة مف اإلتجاىات كالقيـ  مثؿ تقدير جيكد العمماء .3

 .اتية المتضمنة في الكحدةإكساب الطبلب مجمكعة مف الميارات الحي  .5

 الوسائل والمواد واألدوات التي تمزم لتنفيذ الوحدة: 

 :لتنفيذ ىذه الكحدة يمزمؾ بعض الكسائؿ منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 .مكاد الصقة ،خرز  ،لكح خشبي  ،أسبلؾ معدنية  ،المعجكنة  .0
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شريط مف  ،كمكيد الصكديـك ،مسحكؽ كبريت  ،برادة الحديد  :بعض المكاد الكيميائية مثؿ .7
 ماء مقطر. ،كرؽ دكار الشمس  ،المغنيسيـك 

كؤكس  ،ممقط خشبي  ،ليب بنسف ،حامؿ أنابيب  ،أنابيب اختبار  :بعض األدكات مثؿ .1
 قطارة.  ،حامؿ لمدكرؽ  ،دكرؽ ،زجاجية 

. 

محمكؿ ىيدرككسيد  ،محمكؿ ىيدرككسيد الصكديـك المخفؼ ،حمض الييدرككمكريؾ المخفؼ .3
 .حمض الخميؾ ،حمض الكبريتيؾ  ،الكالسيكـ

 .قطبا كربكف ،تكصيؿ  أسبلؾ ،مصدر كيربائي  ،مصباح كيربائي  .5

 .أقبلـ تبلكيف ،أقبلـ رصاص  .0

 (.إف كجد)جياز األميتر .2

 .عركض بكربكينت .8

 .أجيزة حاسكب .9

 LCDجياز عرض  .01

 " Crocodile Chemistry باستخداـ برمجية  "  التجارب المعدة .00

 

 

 

 



001 

 الجزيئات لماذا لم تبين عدد الحصص لكل درس وتوزع الدرس عميياو الذرات   :الدرس األول

العدد الذري   ،اإللكترون  ،النيوترون  ،البروتون  ،البروتون  ،النواة  ،المفاىيم العممية: )الذرة 
 (المدار ،العدد الكتمي  ،

 " Crocodile Chemistryتنفيذىا باستخدام برمجية "  األنشطة الواردة يتم :مالحظة

 السموكية األىداف
 خطوات التنفيذ

 
 التقويم

يتكقع مف الطالب بعد 
 :االنتياء مف الدرس أف

 

 يكضح مفيـك الذرة -0
يقػػػػػػدر جيػػػػػػكد العممػػػػػػاء  -7

فػػػي     كشػػػؼ أسػػػرار 
 الذرة

يعػػدد األجػػزاء الرئيسػػية   -1
 .المككنة لمذرة

يكضػػح المقصػػكد بكػػؿ  -3
االلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػات  مػػػػػػػػػػػػػػػف

كالبركتكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 .كالنيكتركنات

يقػػػػػارف بػػػػػيف جسػػػػػيمات  -5
 .الذرة المختمفة

يعػػػػػػرؼ العػػػػػػدد الػػػػػػذرم  -0
 .العدد الكتميك 

يحسػػػب مككنػػػات الػػػذرة  -2
بداللػػػة األعػػػداد الذريػػػة 

 .كاألعداد الكتمية

 .يكضح مفيـك المدار -8

يسػػػػػتنتج العبلقػػػػػة بػػػػػيف  -9
عػػػػػػػػػػػػدد اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػات 

المػدارات التػي تتكاجػد ك 
 .فييا

 
 
 
أبػػدأ الػػدرس بعػػرض مقدمػػة حػػكؿ البنايػػات  -0

كالسػػػػيارات كجسػػػػـ اإلنسػػػػاف الػػػػذم  درسػػػػكه 
سػػػػػابقا كاطمػػػػػب مػػػػػنيـ ذكػػػػػر كحػػػػػدة البنػػػػػاء 

بالتػالي الرئيسية في كؿ مف ىذه األشػياء ك 
التكصػػؿ إلػػى اف كػػؿ شػػيء فػػي الكػػكف لػػو 
كحػػدة بنػػاء أساسػػية كىػػي الػػذرات كمػػف ثػػـ 
كتابػػػة تعريػػػػؼ الػػػذرة عمػػػػى السػػػبكرة كتنفيػػػػذ 

حػػكؿ التعػػرؼ عمػػى مفيػػـك  3ص 0نشػػاط 
 الذرات

 
شػػػرح لمطمبػػػة بعػػػض افتراضػػػات العممػػػاء أ  -7

حػػكؿ الػػذرة كتركيبيػػا كمػػف ثػػـ أكضػػح ليػػـ 
أىػػػـ األسػػػباب التػػػي أدت إلػػػى رفػػػض ىػػػذه 

 .النظريات مثؿ نظرية دالتكف كثمبسكف

 

أكضػػػػػػح لمطمبػػػػػػة التجربػػػػػػة التػػػػػػي قػػػػػػاـ بيػػػػػػا  -1
رذرفػػػكرد لمتعػػػرؼ عمػػػى مككنػػػات الػػػذرة ثػػػـ 
أقػػػػػـك بشػػػػػرح االفتراضػػػػػات التػػػػػي كضػػػػػعيا 

ؿ الػػػػذرة كأقػػػػـك رذرفػػػػكرد فػػػػي نمكذجػػػػو حػػػػك 
 .بكتابتيا عمى السبكرة

عػرض عمػػى الطمبػػة رسػـ لمككنػػات الػػذرة أ  -3
 كأبيف لمطمبة مككنات الذرة عمى الرسـ 

 
 
 
 ؟بيف المقصكد بالذرة -0

مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك دكر العالمػػػػػػػػاف  -7
ثكمبسػػػػػكف  فػػػػػي ك دالتػػػػػكف 

 ؟كشؼ أسرار الذرة
عػػػػػدد األجػػػػػزاء األساسػػػػػية  -1

 ؟لمككنات الذرة

مػػػػػػػػػػػػػا المقصػػػػػػػػػػػػػكد بكػػػػػػػػػػػػػؿ  -3
ركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات االلكت:مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

كالبركتكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 ؟كالنيكتركنات

قػػػػػارف بػػػػػيف االلكتركنػػػػػػات  -5
كالبركتكنات كالنيكتركنات 
مػػػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػػػث الكتمػػػػػػػػػػػػػػة 

 ؟كالشحنة

بػػػػػػػػيف المقصػػػػػػػػكد بالعػػػػػػػػدد  -0
 ؟كالعدد الكتمي الذرم

إذا كاف العدد الكتمي لذرة  -2
كالعػػػػػػػػػػدد  71الصػػػػػػػػػكديـك 

فمػػػػػػا عػػػػػػدد  ، 00الػػػػػػذرم 
البركتكنػػػات كالنيكتركنػػػات 

كمػػػػػػا عػػػػػػدد  ؟فػػػػػػي نكاتيػػػػػػا



000 

 
 
 

قػػػػػػػػػػػػػة يطبػػػػػػػػػػػػػؽ العبل -01
 7)ف(7الرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

لحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
اإللكتركنػػات المتكاجػػدة 

 .في بعض المدارات

 

التكزيػػػػػػػػػػػع يكضػػػػػػػػػػػح  -00
اإللكتركنػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػذرات 

 .بعض العناصر

 
 

يفسػػػػر سػػػػبب تركػػػػز  -07
 .كتمة الذرة في نكاتيا

 

يسػػػػػػػػػتنتج أف الػػػػػػػػػذرة  -01
 .متعادلة كيربائياي 

 
 

يصػػػػػػػػمـ نمكذجػػػػػػػػاي لػػػػػػػػذرة -03
 .النيكف

 

 
 

أكضػػػح لمطمبػػػة المقصػػػكد بكػػػؿ مكػػػكف مػػػف  -5
 .مككنات الذرة كأدكف ذلؾ عمى السبكرة

 

اطمػػػب مػػػف الطمبػػػة المقارنػػػة بػػػيف مككنػػػات  -0
الذرة مف حيث الكتمة كالشػحنة كأدكف ذلػؾ 

 دكؿ عمى السبكرة.في ج
 

أبػػػػػيف لمطمبػػػػػة المقصػػػػػكد بكػػػػػؿ مػػػػػف العػػػػػدد  -2
الػػػػذرم كالعػػػػدد الكتمػػػػي كأذكػػػػر ليػػػػـ بعػػػػض 

 .األمثمة عمى ذلؾ كأدكنيا عمى السبكرة

 

احػػؿ لمطمبػػة بعػػض األمثمػػة كاألسػػئمة عمػػى  -8
طريقة حساب العدد الذرم كالكتمي لػبعض 
الػػػػػػذرات ثػػػػػػـ اكتػػػػػػب ليػػػػػػـ بعػػػػػػض األسػػػػػػئمة 
كأطمب مف ىـ اإلجابة عنيػا كأصػحح ليػـ 

 إجاباتيـ 

 

أكضح لمطمبة باف االلكتركنات تدكر حكؿ  -9
النكاة كما تدكر الككاكب حكؿ الشمس فػي 
مسػػػارات تسػػػػمى المػػػػدارات ثػػػـ اطمػػػػب مػػػػف 

لطمبػػػػػػػة ذكػػػػػػػر المقصػػػػػػػكد بالمػػػػػػػدار كأدكف ا
 .العريؼ عمى السبكرة

 

أسػػاعد الطمبػػة فػػي اسػػتنتاج القػػانكف الػػذم  -01
تتػػػػػػكزع بمكجبػػػػػػو االلكتركنػػػػػػات عمػػػػػػى المػػػػػػدارات 
المحيطػػة بػػالنكاة كأبػػيف ليػػـ بعػػض األمثمػػة عمػػى 

 طريقة تكزيع اإللكتركنات حكؿ النكاة 

 

اكتػػب لطمبػػة بعػػض األمثمػػة عمػػى السػػبكرة  -00
كاطمب منيـ حميا كأصححيا ليػـ عمػى التكزيػع 

 االلكتركني 
 .كحؿ االسئمةمراجعة الدرس  -07

 اإللكتركنات في ذرتيا؟

 ؟عرؼ المدار -8

كضح العبلقة التػي تػربط  -9
بػػػػػيف رقػػػػػـ المػػػػػدار كعػػػػػدد 
االلكتركنػػػػػػػات فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ 

 المدار 

 
 
 
 

احسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  -01
اإللكتركنػػػػػػػػات المتكاجػػػػػػػػدة 
فػػػػي المػػػػدار الثػػػػاني لػػػػذرة 

 .الصكديـك

كضػػػػػػػػػػػػػػػح التكزيػػػػػػػػػػػػػػػع  -00
اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرة 

 ؟O8األكسجيف 
 

لمػػػػػػاذا تتركػػػػػػز كتمػػػػػػة  -07
 ؟الذرة في نكاتيا

 
 

الػػػػػػػذرة  متػػػػػػػى تكػػػػػػػكف -01
 ؟متعادلة كيربائياي 

 

صمـ نمكذجػا صػمـ  -03
 ؟نمكذجاي لذرة النيكف

 
 

حؿ بعض األسئمة عمى  -05
 ؟التكزيع اإللكتركني لمذرات 
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 المركباتو العناصر   :الدرس الثاني

 ،التفاعالل الكيميالائي  ،المركالب  ،المخمالوط  ،رمالز العنصالر  ،الفمزات  ،العنصر )المفاىيم العممية: 
 (العناصر الالفمزية ،العناصر الفمزية 

 " Crocodile Chemistryاألنشطة الواردة يتم تنفيذىا باستخدام برمجية "  :مالحظة

 التقويم خطوات التنفيذ السموكية األىداف

يتكقع مف الطالب بعد االنتياء 
 :مف الدرس أف

 
 يعرؼ العنصر. -0

 

يصػػػػػػػػػػػنؼ العناصػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػى  -7
 .أنكاعيا

أف يعػػط أمثمػػة عمػػى الفمػػزات  -1
 .البلفمزاتك 

 

يقػػارف بػػيف العناصػػر الفمزيػػة  -3
 .كالعناصر البلفمزية

 

يحدد العنصر مػف بػيف مػكاد  -5
 .مختمفة

 

يقػػػػػػدر جيػػػػػػػكد العممػػػػػػاء فػػػػػػػي  -0
 .تصنيؼ العناصر

 
 

الرمػػػػػػػػػكز الكيميائيػػػػػػػػػػة  يبػػػػػػػػػيف -2
لػػػػػػبعض العناصػػػػػػر الشػػػػػػائعة 

 .باستخداـ الجدكؿ الدكرم

 
 

 .يفسر نقاء العنصر -8

 

 
 
 
أراجػػػػع الطمبػػػػة كأسػػػػأليـ عػػػػػف  -0

المقصػػػػػػػكد بالعناصػػػػػػػر كأدكف 
 .التعريؼ عمى السبكرة

 

أطمػػػػػػػب  مػػػػػػػف الطمبػػػػػػػة ذكػػػػػػػر  -7
بعػػض األمثمػػة عمػػى عناصػػر 
مختمفػػػػة مكجػػػػػكدة مػػػػػف حكلنػػػػػا 
 .كفي غرفة الصؼ كالمدرسة

 

أراجػػػػػع الطمبػػػػػة فػػػػػي تصػػػػػنيؼ  -1
العناصػػػػػر الػػػػػذم درسػػػػػكه فػػػػػي 
الصػػػػػػؼ السػػػػػػادس كتقسػػػػػػيميا 
إلػى فمػػزات كال فمػػزات كاسػػأليـ 

 .عف خصائص كؿ منيا

 

عمػػػى الطمبػػػة جػػػدكؿ  أعػػػرض -3
يمثػػؿ أسػػماء بعػػض العناصػػر 
كرمكزىا ثـ اطمب مػف الطمبػة 
دراسػػة ىػػذا الجػػدكؿ كالتعػػرؼ 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػػػػماء كرمػػػػػػػػػػػػػػػػكز 

 .العناصر

 

أسػػػاؿ الطمبػػػػة عػػػػف المقصػػػػكد  -5

 
 
 
 ؟ما المقصكد بالعنصر -0

 ،تصػػػنؼ العناصػػػر إلػػػى صػػػنفيف  -7
 ؟أذكرىما

أمثمػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى الفمػػػػػػػػػػػزات  عػػػػػػػػػػػط أ -1
 ؟البلفمزاتك 

مػػػػا الفػػػػرؽ بػػػػيف العناصػػػػر الفمزيػػػػة  -3
 ؟البلفمزيةك 

 :حػػػػػدد العنصػػػػػر مػػػػػف بػػػػػيف التاليػػػػػة -5
ثػػػػػاني  ،الييػػػػػدرككمكريؾ  ،الحديػػػػػد 

 ؟أكسيد الكربكف
كيػػػػػؼ سػػػػػاىـ العممػػػػػاء فػػػػػي كضػػػػػع  -0

 ؟أساس لتصنيؼ العناصر

 

باسػػػػػػػتخداـ الجػػػػػػػدكؿ الػػػػػػػدكرم مػػػػػػػا  -2
 ؟النيتركجيفك رمز الحديد ك ى

 

 ؟عمؿ: يعتبر العنصر مادة نقية -8

 
 

 ؟المركبك ما الفرؽ بيف المخمكط  -9

 

 ؟ما المقصكد بالمركب -01

 

مف خبلؿ نشاط تحضيرالمركبات  -00
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يقػػػػػػػػػػػػػػارف بػػػػػػػػػػػػػػيف المخمػػػػػػػػػػػػػػكط  -9
 .المركبك 

 

 .يستنتج مفيـك المركب -01

 

خصػػائص المركػػب  يسػػتنتج -00
 .الكيميائي

 
 

يكتػػػػػب الصػػػػػيغة الكيميائيػػػػػة  -07
لػػػػػػػػػػبعض المركبػػػػػػػػػػات الكيميائيػػػػػػػػػػة 

ثػػػاني أكسػػػيد ك اليامػػػة مثػػػؿ المػػػاء 
 .الكربكف

 

بالمركػػػػػػػػػػػػب كأدكف التعريػػػػػػػػػػػػؼ 
 .عمى السبكرة

 
أبػػػػػػػػػػػػيف لمطمبػػػػػػػػػػػػة المقصػػػػػػػػػػػػكد  -0

بالتفاعػػػػؿ الكيميػػػػائي كأكضػػػػح 
ليػػػػػػػـ بعػػػػػػػض األمثمػػػػػػػة عمػػػػػػػى 

 .ةتفاعبلت كيميائي

 
 
 
 

أكتػػػب لمطمبػػػة بعػػػض األمثمػػػة  -2
عمػػػػػػػى المركبػػػػػػػات الكيميائيػػػػػػػة 
كاطمػػػب مػػػنيـ ذكػػػر العناصػػػر 
المككنػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػا كأدكف تمػػػػػػػػػػؾ 

 .العناصر عمى السبكرة

 

 

 
حػػكؿ  03ص  1تنفيػػذ نشػػاط  -8

اخػػػػػػػػػػػتبلؼ الصػػػػػػػػػػػػفات بػػػػػػػػػػػػيف 
المركبػػات كالعناصػػر المككنػػة 

 .ليا

 
 
مسػػػػػػػاعدة ك مراجعػػػػػػػة الػػػػػػػدرس  -9

الطمبػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػئمة 
 .03الدرس ص 

 
 

 ؟ الكيميائيما ىي خصائص المركب 
 

 ؟ما ىي الصيغة الكيميائية لمماء -07
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 مركبات كيميائية :الثالث الدرس

 ،التفاعالل الكيميالائي  ،المركالب  ،المخموط  ،رمز العنصر  ،الفمزات  ،العنصر )المفاىيم العممية:  
 (العناصر الالفمزية ،العناصر الفمزية 

 " Crocodile Chemistryاألنشطة الواردة يتم تنفيذىا باستخدام برمجية "  :مالحظة

 السموكية األىداف
 التنفيذ خطوات

 
 التقويم

يتكقع مف الطالب بعد االنتياء 
 :مف الدرس أف

يصػػػػػمـ خارطػػػػػة مفاىيميػػػػػة   -0
ألنكاع المركبات الكيميائية 
حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػائص 

 .الكيميائية المشتركة

 

 .يحدد مككنات األكاسيد -7
 

يكتشؼ كيفية تككف اكسػيد  -1
 المغنيسيـك عممياه.

 

يعػػػػػػػػػػػػػدد امثمػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػبعض  -3
 األكاسيد.

 
 

 

بعػػػض يػػذكر اسػػػتخدامات   -5
 .األكاسيد

 

يسػػػػػػػػػػػػػػػػتنتج أضػػػػػػػػػػػػػػػػرار أكؿ   -0
 .أكسيد الكربكف 

 

يقػػػػػػػػػارف بػػػػػػػػػيف خصػػػػػػػػػائص  -2
 .القكاعدك األحماض 

 

يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنتج المقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد    -8

 
 

 .مراجعة الدرس السابؽ -0

 

مقدمػػػػة حػػػػكؿ المركبػػػػات  عػػػػرض -7
الطبيعية كالصناعية كأف العمماء 
قػػػػامكا بتصػػػػنيؼ المركبػػػػات إلػػػػى 
مجمكعػػػػات كأذكػػػػر لمطمبػػػػة ىػػػػذه 
المجمكعػػػػػػػػػػػات كأدكنيػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى 

 .السبكرة

 

أعرض عمى الطمبة الصكرة فػي  -1
كاطمػػػب مػػػنيـ  05ص 5الشػػػكؿ 

اإلجابػػػػة عمػػػػى األسػػػػئمة المقابمػػػػة 
ليػػػػا كمناقشػػػػة ذلػػػػؾ كمػػػػف خػػػػبلؿ 

األسػػػػػػػػئمة اإلجابػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى تمػػػػػػػػؾ 
نتكصؿ إلى المقصػكد باألكاسػيد 

 .كأدكنو عمى السبكرة

 
 

ص  3مػػػػف خػػػػبلؿ تنفيػػػػذ نشػػػػاط  -3
نتكصػػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػػػػػػػة  00

خصػػػػػػػػػػائص كصػػػػػػػػػػفات أكسػػػػػػػػػػيد 
المغنيسػػػيـك كاطمػػػب مػػػف الطمبػػػػة 
إعطػػػػػائي بعػػػػػض األمثمػػػػػة عمػػػػػى 

 .األكاسيد المتككنة مف حكلنا

 
 

صمـ خارطة مفاىيميػة ألنػكاع  -0
 ؟المركبات الكيميائية

 
 ؟مـ يتككف األكسيد -7
 
مػػػػف خػػػػبلؿ نشػػػػاط حػػػػرؽ شػػػػريط  -1

كيػػػػػػػؼ يتكػػػػػػػكف أكسػػػػػػػيد  ،المغنيسػػػػػػػيـك
 ؟المغنيسيـك

 

 ؟أذكر أمثمة عمى األكاسيد -3
 

أذكػػػػػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػػػػػتخداما ألكسػػػػػػػػػػػػػػيد  -5
 ؟الخارصيف

 
 
 
مػػػػػػػا ىػػػػػػػي أضػػػػػػػرار أكؿ أكسػػػػػػػيد  -0

 ؟الكربكف
 
 

مػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػيف الحمػػػػػػػػػػػض  -2
 ؟القاعدةك 
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 بالحمض كالقاعده عممياه. 

 

يبػػػػػيف اسػػػػػتخدامات بعػػػػػض  -9
القكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك االحمػػػػػػػػػػػػػػػػػاض 

 الشائعو. 

 .يستنتج مفيـك الممح -01
 

 .يحضر ممح الطعاـ عمميا -00

 

يبػػػػػػيف عمميػػػػػػا  اف محاليػػػػػػؿ   -07
االمػػػػػػػػػػػػػػبلح   تكصػػػػػػػػػػػػػػؿ التيػػػػػػػػػػػػػػار 

 الكيربائي.
 

يػػػػػذكر اسػػػػػتخدامات بعػػػػػض   -01
 االمبلح. 

 

يميز بيف االكاسيد   -03
كالقكاعد  كاالمبلح كاالحماض 
 مف  خبلؿ الصيغيالكيميائيو

 

 

حػػػػػكؿ  02دراسػػػػػة الجػػػػػدكؿ ص  -5
بعػػػػػػػػػػػػض األكاسػػػػػػػػػػػػيد كرمكزىػػػػػػػػػػػػػا 

داماتيا كمناقشة الكيميائية كاستخ
األسػػػػػػػػئمة أسػػػػػػػػفؿ الجػػػػػػػػدكؿ مػػػػػػػػع 

 .الطمبة

 

لمتعػػػػرؼ  02ص 5تنفيػػػػذ نشػػػػاط  -0
عمػػػى مفيػػػػـك كػػػػؿ مػػػػف الحمػػػػض 
كالقاعػػدة كالكاشػػؼ كتػػدكيف ذلػػؾ 

 .عمى السبكرة

أعػػػػػػرض عمػػػػػػى الطمبػػػػػػة بعػػػػػػػض  -2
الحمػػكض كالقكاعػػد مثػػؿ الميمػػكف 

الكربكنػػػػػة كأطمػػػػػب مػػػػػف الطمبػػػػػة ك 
التعػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػى خصائصػػػػػػػػػػػيا 

 .كالمقارنة فيما بينيا

حػػػػػػػػكؿ طػػػػػػػػرؽ  0نشػػػػػػػػاط تنفيػػػػػػػػذ  -8
 .تحضير الككاشؼ الطبيعية

 

أكضح لمطمبة المقصكد بالممح  -01
 .كأعطييـ بعض األمثمة عميو

 

ليتعرؼ الطمبة  2تنفيذ نشاط  -00
 .عمى كيفية تككف ممح الطعاـ

 

كالذم يبيف  8تنفيذ نشاط  -07
 .بعض خصائص األمبلح

 

 77حؿ أسئمة الدرس ص  -9
 .71اسئمة الكحدة ص ك 

مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ نشػػػػػػػاط الحمػػػػػػػكض  -8
كالقكاعػػػػػػػد مػػػػػػػا المقصػػػػػػػكد بػػػػػػػالحمض 

 ؟القاعدةك 
 
 
 ؟أذكر استخداما لحمض الخميؾ -9

 
 ما المقصكد بالممح؟   -01

 
 

حضػػػػػػػػػػػػر ممػػػػػػػػػػػػح الطعػػػػػػػػػػػػاـ  -00
 ؟الكمكرك باستخداـ الصكديـك 

 

بػػػػػػػػػػػيف أف محاليػػػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػػػبلح  -07
 ؟تكصؿ التيار مف خبلؿ التجربة

 

أذكػػػر اسػػػتخداـ ممػػػح كربكنػػػات  -01
 ؟الصكديـك

 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾ المركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  -03
 NaCl،HCl،NaOH،CO2:التالية

أم منيػػػا حمػػػض كأييػػػا قاعػػػدة كأييػػػا 
 ؟أكسيد كأييا ممح
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 التحميل المفاىيمي لوحدة المركبات الكيميائية لمصف لسابع

 

 

 المفاىيم العممية
 الداللة المفظية المفيوم الدرس الوحدة

  ال
حدة

لالالو
ا

سالالة
الالام
خال

   
 

(
الة(
ئيالالالال
ميا
لكي
ت ا

بالالالالا
الالرك
الم

 
 

ول 
 األ
رس

الد
ت( 

زيئا
والج

ت 
لذرا
)ا

 
 

    
رىا(

اص
وعن

ية 
عمم
ة ال

عرف
الم
ية 
)بن
ي 
لثان
ل ا
فص

ال
 

 الذرة  
 

 النواة  
 
 

 البروتون  
 النيوترون  
 اإللكترون 
 العدد الذري  

 
 العدد الكتمي  
 المدار  
 

كحدة بنائية لممادة يمكنيا الدخكؿ في التفاعؿ  أصغر 
 الكيميائي.

كتمػػػػة مركزيػػػػة تكجػػػػد فػػػػي الػػػػذرة تتركػػػػز فييػػػػا معظػػػػـ كتمػػػػة                 
 الذرة كشحنتيا.

 جسيـ مكجب الشحنة يكجد في نكاة الذرة. 
 جسيـ متعادؿ  الشحنة يكجد في نكاة الذرة. 
صغير جدان يحمؿ شحنة سالبة كيدكر حكؿ نكاة  جسيـ 

 الذرة 
عػػػدد البركتكنػػػات داخػػػؿ نػػػكاة الػػػذرة أك عػػػدد اإللكتركنػػػات  

 السالبة التي تدكر حكؿ نكاة الذرة.
 مجمكع عدد البركتكنات كعدد النيكتركنات في نكاة الذرة. 
المنطقة الفراغية التي يحتمػؿ أف يتكاجػد فييػا عػدد محػدد  

 ـ الكقت. مف اإللكتركنات معظ
س ال

لدر
ا

ت( 
كبالالا
مر
 وال
صالر

عنا
 )ال

ني
ثا

 
 

 العنصر  
 

 الفمزات  
 
 

 رمز العنصر 

مػػػادة نقيػػػػة تتكػػػػكف مػػػف نػػػػكع كاحػػػػد مػػػف الػػػػذرات ال يمكػػػػف  
 تحكيميا إلى مكاد أبسط منيا.

عناصر معظميا صمبة ما عػدا الزئبػؽ ليػا بريػؽ كلمعػاف  
معػػػػدني قابمػػػػة لمطػػػػرؽ كالسػػػػحب كالثنػػػػي  مكصػػػػمة جيػػػػدة 

 3كالكيرباء كيحتكم مدارىا األخير عمى أقؿ مػف لمحرارة 
 الكتركنات.

تينية ترمز لكؿ عنصر يعرؼ بو كيدؿ ىي أحرؼ ال 
 عميو.

 



007 

 

  

 المفاىيم العممية
 الداللة المفظية المفيوم الدرس الوحدة

  ال
حدة

لالالو
ا

سالالة
الالام
خال

   
 

(
الة(
ئيالالالال
ميا
لكي
ت ا

بالالالالا
الالرك
الم

 
 

س ال
لدر
ا

الر 
اص
لعن
 )ا
ني
ثا

ت( 
كبالالا
مر
وال

 
 

 المخموط 

 
 المركب  
 

 التفاعل الكيميائي 

 
 العناصر الالفمزية  
 
 
 

عبارة عف عػدة مػكاد مختمفػة كتحػتفظ كػؿ مػادة بخكاصػيا  
 كيمكف فصميا بسيكلة.

مػػػادة نقيػػػة تتكػػػكف مػػػف اتحػػػاد كيميػػػائي بػػػيف عنصػػػريف أك  
 أكثر بنسب كزنية ثابتة.

كتكػػػػكيف كسػػػػر الػػػػركابط المكجػػػػكدة فػػػػي المػػػػكاد المتفاعمػػػػة  
 ركابط في المكاد الناتجة مف التفاعؿ.

عناصػػػر منيػػػا الصػػػمب كالسػػػائؿ كالغػػػاز لػػػيس ليػػػا بريػػػؽ  
كلمعاف معدني  غير قابمة لمطرؽ كالسػحب كالثنػي  غيػر 
مكصمة جيدة لمحرارة كالكيرباء ما عدا الكربػكف  كيحتػكم 

 الكتركنات. 3عمى أكثر  مف األخير مدارىا 

س ال
لدر
ا

الر 
اص
لعن
 )ا
ني
ثا

ت( 
كبالالا
مر
وال

 
 

 العنصر  
 

 الفمزات  
 
 

 رمز العنصر 

مػػػادة نقيػػػػة تتكػػػػكف مػػػف نػػػػكع كاحػػػػد مػػػف الػػػػذرات ال يمكػػػػف  
 تحكيميا إلى مكاد أبسط منيا.

عناصر معظميا صمبة ما عػدا الزئبػؽ ليػا بريػؽ كلمعػاف  
معػػػػدني قابمػػػػة لمطػػػػرؽ كالسػػػػحب كالثنػػػػي  مكصػػػػمة جيػػػػدة 

 3أقؿ مػف لمحرارة كالكيرباء كيحتكم مدارىا األخير عمى 
 الكتركنات.

تينية ترمز لكؿ عنصر يعرؼ بو كيدؿ ىي أحرؼ ال 
 عميو.
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السابع األساسي ة المتوقع تواجدىا لدى طمبة الصف قائمة المفاىيم الكيميائية البديم
 من وجية نظر المعممين

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 عزيزم المعمـ/ة

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

الصػػؼ السػػػابع لػػدل طمبػػة  المتكقػػع كجكدىػػا البديمػػػةالكيميائيػػة بدراسػػة حػػكؿ المفػػاىيـ  فتقػػـك الباحثػػة
فػػي العامػػة  لمعمػػكـالتػػي يدرسػػكنيا مػػف الكتػػاب المقػػرر ك الفمسػػطينية المػػدارس الحككميػػة فػػي األساسػػي 

 .كحدة المركبات الكيميائية

التػػي يمكػػف أف تمثػػؿ مفػػاىيـ بديمػػة لػػػدل كفػػي إطػػار ذلػػؾ تػػـ إعػػداد قائمػػة بتمػػؾ المفػػػاىيـ الكيميائيػػة 
الطمبػة، حيػػث كضػػعت عمػػى مقيػػاس مػػدرج يحػػدد درجػػة كػػؿ منيػػا لػػدل الطمبػػة، كيتكػػكف ىػػذا المقيػػاس 

 مف ثبلثة مستكيات ىي: خطأ كبير، خطأ قميؿ، خطأ قميؿ جدان.

 االستجابة أماـ كؿ مفيـك كتحت (×)*لتحديد درجة خطأ كؿ مفيـك لدل الطمبة تكضع عبلمة 
 أ كبير، خطأ قميؿ، خطأ قميؿ جدان( بـ يتفؽ مع كجية نظرؾ.)خط

المفاىيـ الكيميائية التي قد تمثؿ  
 تصكرات خاطئة عند الطمبة

 خطأ كبير
 

 خطأ قميؿ
 

 خطأ قميؿ جدان 
 

    الذرة 1

    النكاة 2

    البركتكف 3

    النيكتركف 4
    لكتركفاإل 5
    الشحنة 6
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    لعدد الذرما 7
    عدد الكتميال 8
    المدار 9

    التكزيع اإللكتركني 10
    لعنصرا 11
    التعادؿ الكيربائي 12
    المادة النقية  13
    الفمزات 14
    البلفمزات 15

    الجدكؿ الدكرم 16

    رمز العنصر 17

    المركبات 18
    الجزيئات 19
    التفاعؿ الكيميائي 20
    األكاسيد 21

    األحماض 22
    القكاعد 23

    األمبلح 24

    كرؽ دكار الشمس 25

    الجير المطفأ 26

    الخكاص الفيزيائية 27

    يميائيةالك كاصالخ 28

    الماء المقطر 29

    المحاليؿ 30

    حمض الفكرميؾ 31

    الكاشؼ 32

    النظائر 33

    اإلحتراؽ 34
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    أيكف مكجب 35

    أيكف سالب 36

    لمحمكؿ الممحيا 37

    أشباه الفمزات  38

    المحمكؿ المتجانس  39

    المحمكؿ غير المتجانس 40

 

 الرجاء كتابة أم مفاىيـ  تتصكر أف الطمبة يمتمككنيا كمفاىيـ بديمة غير مذككرة في القائمة 

............................................................................................... 
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 معامالت انصعىبة وانتمييس نفقرات اختبار تعديم انمفاهيم انكيميائية انبديهة 

 

معامل  رقم الفقرة
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

معامل  رقم الفقرة
 الصعوبة

 معامل التمييز

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

0.54 
0.48 
0.44 
0.51 
0.43 
0.49 
0.64 
0.59 
0.59 
0.69 
0.58 
0.45 
0.60 
0.50 
0.50 

0.50 
0.41 
0.50 
0.55 
0.41 
0.59 
0.50 
0.68 
0.41 
0.41 
0.50 
0.59 
0.64 
0.41 
0.50 
 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0.38 
0.54 
0.61 
0.53 
0.53 
0.44 
0.66 
0.38 
0.39 
0.46 
0.40 
0.40 
0.54 
0.48 
0.46 

0.50 
0.68 
0.46 
0.41 
0.46 
0.55 
0.46 
0.41 
0.50 
0.46 
0.41 
0.41 
0.55 
0.46 
0.64 
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Abstract 

This study aimed at investigating the effect of using "Crocodile 

Chemistry" Computerized  Program in Modifying the Alternative Chemical 

Concepts and Academic Self-Concept among the Higher Primary School 

Students in the Directorate of Education-South Nablus. In order to achieve 

the objective of the study, the researcher prepared the alternative chemical 

concepts, consisting of (30) paragraphs of multiple choice questions, and a 

measure of academic self-concept, the measure consisted of (32) 

paragraphs, their validity and stability have been verified in appropriate 

ways. 

 The sample of the study consisted of (68) students of the seventh 

grade in the primary school for boys in Hewara during the second semester 

of the academic year 2016/2017, and the sample was randomly distributed 

to two groups: a control group consists of (34) students, studied using 

normal way. An Experimental group, studied using Crocodile Chemistry.  

The results of the study showed that there was a statistically 

significant difference (α = 0.05) between the average scores of the two 



c 

groups of study (experimental and control) due to the method of teaching 

and for the experimental group. As the results of the study showed that 

there was a statistically significant difference (α = 0.05) between the 

median responses of the two groups of the study (experimental, control) 

due to the teaching method and for the experimental group. As the results 

of the study indicate that there is a relationship between the degree of 

modification of concepts and the academic self concept of the students. 

 In the light of the previous results, the researcher recommended 

several points, the most important was the awareness of the teachers about 

the importance of using computerized programs and encouraging them to 

use them in teaching, and suggested many points, the most important was 

to provide the infrastructure to keep pace with technological development 

and benefit from it in developing the education. 

 


